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  الطابع الجبائي الخزينة العاّمة ومستودعو  قائمة أمانات المصاريف وأمانات المال الجهوية  – 1 
 

 أمانة املال اجلهوية بتطاوين أمانة املال اجلهوية بأريانة اخلزينة العامة للبالد التونسية

 أمانة املال اجلهوية مبدنني أمانة املال اجلهوية بنب عروس األمانة العامة للمصاريف

 أمانة املال اجلهوية بقبلي اجلهوية زغوانأمانة املال  أمانة املصاريف  لدى وزارة الّداخلّية والتنمية احمللّية

 أمانة املال اجلهوية بقابس أمانة املال اجلهوية بنزرت أمانة املصاريف لدى وزارة العدل وحقوق اإلنسان

 1 أمانة املال اجلهوية بصفاقس أمانة املال اجلهوية باجة أمانة املصاريف لدى وزارة الفالحة واملوارد املائية

 2 أمانة املال اجلهوية بصفاقس أمانة املال اجلهوية جبندوبة املصاريف لدى وزارة الرتبيةأمانة 

 أمانة املال اجلهوية بالقريوان أمانة املال اجلهوية بالكاف أمانة املصاريف لدى وزارة الصحة العمومية

 أمانة املال اجلهوية باملهدية اجلهوية بسليانةأمانة املال  أمانة املصاريف لدى وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الرتابية

 أمانة املال اجلهوية باملنستري أمانة املال اجلهوية بالقصرين أمانة املصاريف لدى وزارة الشباب والرياضة

 أمانة املال اجلهوية بسوسة أمانة املال اجلهوية بسيدي بوزيد أمانة مصاريف ببلدية تونس

 أمانة املال اجلهوية بنابل أمانة املال اجلهوية بتوزر 1 أمانة املال اجلهوية بتونس

 أمانة املال اجلهويّة مبنوبة أمانة املال اجلهوية بقفصة 2أمانة املال اجلهوية بتونس 

 مستودع الطابع اجلبائي  
            

 قباضات المالية -2 
 القباضة البلديّة بالفحص بالشباك املوحد جتارة والية تونستسجيل عقود الشركات التجارية قباضة  قباضة اللس اجلهوي بتونس

 القباضـة املالّية احلي اإلداري بزغوان 1التصرف يف املؤسسات العمومية تونس قباضة  القباضة املالّية �ج اجلزيرة تونس

 مبنزل مجيلالقباضة املالّية  القباضة املالّية ببومهل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات املكتب األول

 نوفمرب مبنزل بورقيبة 7القباضة املالية ساحة  القباضة املالية بالزهراء القباضة املالّية �ج باب بنات تونس

 القباضة البلدية مباطر القباضة املالية حبي الزهور )شارع احلرّية سابقا( تونس القباضة املالّية احلي االداري حبي اخلضراء

 القباضة املالية ساحة ابن خلدون مبنزل بورقيبة مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات حبمام األنف غاندي تونسالقباضة املالّية �ج 

 القباضة املالّية برأس اجلبل القباضة املالّية �ج ابن بطوطة حبلق الوادي مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بالسيجومي

 القباضة املالية بالعالية مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بأريانة النمسا بتونسالقباضة املالّية �ج 

 قباضة التصرف يف املؤسسات العمومية ببنزرت القباضة البلديّة حبلق الوادي القباضة املالّية منبليزير

 اللس اجلهوي ببنزرتقباضة  القباضة البلدية بالكرم القباضة املالّية شارع احلبيب ثامر بتونس

 القباضة املالّية بسجنان القباضة املالية بقرطاج القباضة املالية بسيدي حسني

 القباضة املالّية بتستور القباضة املالية �ج القريوان حبمام األنف القباضة املالّية �ج أنقلرتا تونس

 القباضة املالّية بنفزة القباضة املالية ببئر القصعة القباضة املالية باب سويقة

 �ج العريب زروق بباجة 18القباضة املالية  القباضة البلدية حبمام األنف املكتب األّول تونس"القباضة البلديّة 

 قباضة منتوجات االختصاصات بباجة القباضة املالّية احلي اإلداري بأريانة القباضة املالّية املكتب الثاين شارع احملطّة تونس

 القباضة البلدية بباجة القباضة املالية مبنوبة تونس" املكتب الثالث" القباضة البلديّة 

 القباضة املالّية مبجاز الباب قباضة اللس اجلهوي مبنوبة القباضة املالّية �ج نلسن منديال تونس

 البابالقباضة البلدية مبجاز  القباضة املاليّـة باجلديدة القباضة املالّية بالكبارية

 القباضة املالّية بتربسق القباضة البلدية مبنوبة القباضة املالية باملنار

 قباضة اللس اجلهوي بباجة القباضة املالّية بالشرقية بتونس"املكتب الرابع"القباضة البلديّة  

 اجلزائر جبندوبةالقباضة املالّية �ج  أفريل باملرسى 9القباضة املالية شارع  القباضة املالية بالبحرية

 القباضة املالية بعني دراهم  مسينات بنب عروساالقباضة املالية بالي )سيدي البشري سابقا(القباضة املالّية �ج الساحل 

 القباضة املالّية ببوسامل القباضة البلديّة باملرسى قباضة البيوعات والتصرف يف احملجوزات بسيدي رزيق

 القباضة البلديّة ببوسامل مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات مبقرين املقابيض ببلديّة تونسقباضة التصّرف يف وكاالت 

 القباضة املالّية بغار الدماء  القباضة املالية مبقرين القباضة املالّية باملنزه التاسع

 احلبيب بورقيبة جبندوبةالقباضة املالّية شارع  القباضة البلدية مبقرين القباضة املالية بربج الوزير

 القباضة املالية �ج عني دراهم جبندوبة القباضة املالية ساحة اجلمهورية برادس قباضة اللس اجلهوي باريانة

 القباضة املالية بطربقة القباضة البلدية برادس القباضة املالية باملنزه السادس

 القباضة البلدية جبندوبة القباضة املالّية حبمام الشط القباضة املالية برواد

 القباضة البلدية بطربقة القباضة املالّية بفوشانة القباضة املالّية حبّي املهرجان بتونس

 قباضة اللس اجلهوي جبندوبة القباضة املاليّـة مبرناق القباضة املالّية بقصر السعيد

 القباضة املالية بالدمهاين القباضة املاليّـة باملرناقية قباضة العقود العدلية بأريانة

 القباضة املاليّـة بقلعة سنان مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات خبري الدين القباضة البلديّة بأريانة املكتب األول

 القباضة املالية �ج علي البلهوان بالكاف  قباضة العقود العدلية بنب عروس القباضة املالية بقلعة األندلس

 القباضة املالّية �ج بريوت بالكاف القباضـة املالية باملروج املالّية بوادي الليلالقباضة 

 القباضة البلدية بالكاف قباضة اللس اجلهوي بنب عروس القباضة املالّية �ج اجلنة بأريانة
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 املالّية بنبّـرالقباضة  القباضة املالية بالفحص مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بقصر السعيد

 القباضة املالية بالسرس القباضة املالّية بالناظور القباضة املالية حبي التضامن

 القباضة املالّية بالقصور القباضة املالية بطرببة القباضة البلدية املكتب الثاين بأريانة

 القباضة املالية بشربان  قطب استحالص أداءات املؤسسات الكربى بالبحرية املالية بدوار هيشرالقباضة 

 القباضة املالّية ببومرداس القباضة البلدية مبدنني القباضة املالّية بتاجروين

 القباضة املالّية باجلريصة القباضة املالية ببين خداش القباضة املالّية بساقية سيدي يوسف

 اجلهوي بالكافقباضة اللس  قباضة اللس اجلهوي بزغوان القباضة البلدية حبي التضامن

 القباضة املالية ببوعرادة القباضة البلدية بزغوان القباضة املالّية شارع االستقالل بباردو

 القباضة املالّية بقعفـور القباضة املالية �ج حلق الوادي ببنزرت القباضة البلديّة بباردو

 القباضة املالّية بالروحية القباضة املالية �ج فرحات حشاد ببنزرت القباضة املالّية بالدندان

 القباضة املالية مبكثـر  القباضة املالّية �ج طارق ابن زياد ببنزرت القباضة املاليّـة باملدينة اجلديدة بنب عروس

 القباضة املالّية شارع الطيب املهريي بسليانة  القباضة املالّية �ج ابن خلدون ببنزرت القباضة البلدية بنب عروس

 القباضة املالية بالبقالطة القباضة املالّية مباطر  التصرف يف املؤسسات العمومية بنب عروسقباضة 

 القباضة املالّية �ج املنجي سليم باملكنني القباضة املالّية مبارث  القباضة املالّية �ج الربيد بسليانة 

 القباضة البلدية باملكنني القباضة املالّية بقابس غنوش    قباضة اللس اجلهوي بسليانة

 القباضة املالّية بقصيبة املديوين القباضة املالّية مبطماطة  القباضة املالية بالكريب

 القباضة املالّية ببين حسان القباضة املالّية باملطوية القباضة املالّية بربقـو

 استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باملنستريمركز  القباضة املالية مبطماطة اجلديدة ريانة فالقباضة املالية ب

 القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة باملنستري القباضة البلدية بقابس القباضة املالّية مباجل بلعباس

 القباضة البلديّة باملنستري قباضة اللس اجلهوي بقابس القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة بالقصرين

 القباضة املالّية �ج الشاذيل غديرة باملنستري القباضة املالّية �ج علي بن صاحل الظاهري بقابس البلدية بالقصرينالقباضة 

 القباضة البلديّة بطبلبة  القباضة املالّية ببئر علي بن خليفة قباضة منتوجات االختصاصات بالقصرين

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باملكنني القباضة املالية بطينة القباضـة املاليّــة بسبيطلة

 ببمبلةالقباضة املالّية  القباضة املالّية بساقية الزيت القباضة املاليّـة بسبيبة

 القباضة املالّية بزرمدين مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بصفاقس القباضة املاليّـة بتالـة

 القباضة املالّية بالوردانني القباضة املالية بقرمدة القباضة املاليّـة بفوسانة

 قباضة اللس اجلهوي باملنستري القباضة املالّية بالشيحية  قباضة اللس اجلهوي بالقصرين

 التصرف يف املئسسات العمومية بسوسةقباضة  القباضة املالية مبنزل شاكر  قباضة منتوجات االختصاصات بسيدي بوزيد

 القباضة املالية تروكاديرو سوسة القباضة املالية �ج العريب زروق بصفاقس املالّية جبلمـةالقباضة 

 القباضة املالية بالساحلني مركزاستخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بساقية الزيت القباضة املالّية بالرقاب

 البلدية بصيادةلقباضة ا القباضة املالّية بساقية الداير القباضة املالّية بأوالد حفوز

 بطبلبةالقباضة املالّية  قباضة العقود العدلية بصفاقس القباضة املالّية باملكناسي

 القباضة املالّية �ج االستقالل بسوسة �ج أبو القاسم الشايب بصفاقس"القباضة املالّية  القباضة املالّية باملزونة

 القباضة املالّية �ج حممد معروف بسوسة القباضة املالّية طريق العني بصفاقس بوزيدالقباضة املالّية شارع اجلمهورية بسيدي 

 قباضة منتوجات االختصاصات بسوسة القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة بصفاقس القباضة البلدية بسيدي بوزيد

 �ج فكتور هيقو بسوسة لقباضة املاليّـة القباضة املالّية بعقارب قباضة اللس اجلهوي بسيدي بوزيد

 بسوسة 1934سبتمرب  3القباضة املالّية �ج  القباضة املالّية جببنيانة القباضة املالية بالقطار

 القباضة املالية بالنفيضة القباضة املالية باحلنشة بقفصة 7القباضة املالّية �ج فرحات حشاد عدد 

 القباضة املالية بسيدي بوعلي القباضة املالّية طريق تونس بصفاقس بقفصة 3القباضة املالية �ج فرحات حشاد عدد 

 القباضة املالية ببوفيشة القباضة املالّية بقرقنة القباضة املالية باملتلوي

 القباضة املالّية بالقلعة الكربى القباضة املالّية بساقية الزيت القباضة املالّية بالسند

 القباضة املالّية بأكودة املالّية باحملرسالقباضة  القباضة املالية بنفطة

 القباضة املالّية بالقلعة الصغرى  القباضة املالّية ديار الوفاء بصفاقس القباضة املالّية بقصر قفصة

 الكربىمركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بالقلعة  قباضة التصرف يف املؤسسات العمومية بصفاقس القباضة املالّية بالرديف

 القباضة املالية شارع فرحات حشاد مبساكن القباضة البلدية بصفاقس القباضة املالّية بأم العرائس

 القباضة البلدية مبساكن قباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس القباضة البلدية بتوزر

 البلدية شارع حممد اخلامس بسوسةالقباضة  القباضة املالّية بالصخرية  القباضة املالية شارع احلبيب بورقيبة بتوزر

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات سوسة قباضة اللس اجلهوي بصفاقس قباضة اللس اجلهوي بتوزر

 قباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة )بلدية( القباضة املالية املكتب الثالث بالقريوان  القباضة املالية بدقاش 

 قباضة اللس اجلهوي بسوسة القباضة املالية ببوحجلة بقفصةقباضة اللس اجلهوي 

 القباضة املالية حبمام سوسة القباضة املالّية حبفوز القباضة املالّية �ج ابن املقفع بقفصة

 القباضة البلدية حبمام سوسة القباضة املالية حباجب العيون القباضة البلدية بقفصة 

 القباضة املالية حي الرياض بسوسة مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بالقريوان القباضة البلدية بنب قردان 

 زاوية سوسةالقباضة املالّية  القباضة املالية �ج اخلوارزمي بالقريوان القباضة املالّية بنب قردان

 باهلواريةالقباضة املالّية  القباضة املالّية بالشراردة القباضة املالّية جبربة أجيم
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 القباضة املالية ببوعرقوب القباضة املالّية بنصر اهللا جبربة حومة السوق 1934مارس  2القباضة املالية �ج 

 القباضة البلدية بقرمبالية القباضة املالّية بالوسالتية القباضة البلدية جبربة

 املالّية شارع احلبيب بورقيبة بقرمباليةالقباضة  القباضة املالية بالسبيخة القباضة املالية جبربة ميدون

 القباضة البلدية باحلمامات قباضة اللس اجلهوي بالقريوان القباضة املالّية �ج عبد احلميد القاضي مبدنني

 القباضة املالّية باحلمامات القباضة املالية بالعال قباضة اللس اجلهوي بتطاوين 

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باحلمامات القباضة املالية باملنصورة مبدنني التصرف يف املؤسساتقباضة 

 القباضة املالّية بصيادة القباضة املالّية �ج أبو لبابة مرابط بقابس القباضة املالية ببين خيار 

 جبمالالقباضة املالّية احلي اإلداري  القباضة املالية بسوق األحد القباضة املالية بقليبية

 القباضة البلديّة جبمال  القباضة املالية بقبلي القباضة البلدية بقليبية

 القباضة املاليّـة �ج فرج اإلمّيم بقصر هالل بقبلي البلديةالقباضة  القباضة املالّية بقربة

 القباضة البلديّة بقصر هالل قباضة اللس اجلهوي بقبلي القباضة املالية ببين خالد

 القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة منزل متيم القباضة املاليّـة بالشابة  بتطاوين 1934مارس  2املالية �ج القباضة 

 القباضة البلدية مبنزل متيم القباضة املالّية باجلم  القباضة املالية �ج أمحد التليلي بتطاوين

 القباضة املالّية شارع الطيب املهريي بنابل القباضة املالّية بقصور الساف  القباضة املالّية بغمراسن

 القباضة املالّية بدار شعبان الفهري القباضة املالّية بسيدي علوان  القباضة املالّية �ج امليناء جبرجيس

 "القباضة البلديّة بدار شعبان الفهري قباضة املعاليم املختلفة باملهدية القباضة املالية برمادة

 القباضة البلدية بنابل القباضة البلدية باملهدية  جبرجيسالقباضة البلدية 

 القباضة املالية شارع فرنسا بنابل مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باملهدية  قباضة اللس اجلهوي مبدنني

 حماصيل بيع مواد االختصاصات بنابلمركز استخالص  القباضة املالية شارع علي البلهوان باملهدية  القباضة املالية ببئر األمحر

 القباضة املالية بسليمان القباضة املالّية بالسواسي  القباضة املالية بدوز

 القباضة املالية مبنزل بوزلفة قباضة اللس اجلهوي باملهدية  القباضة املالّية باحلامة 

 قباضة اللس اجلهوي بنابل القباضة البلدية بقصور الساف  افريل بقابس 9القباضة املالّية �ج 

 القباضة املالية بتاكلسة بالذهيبة املاليةالقباضة  مركز استخالص حماصيل بيع منتوجات االختصاصات بقابس

 

 قباضات الديوانة - 3            
 

 قباضة الّديوانة مبدنيـن قباضة الّديوانة بغـار الّدمـاء قباضة الديوانة تونس امليناء

 قباضة الّديوانة مبطار جربة مّليتة املكتب احلدودي للّديوانـة مبلولـة الديوانة للطرود الربيديّة بتونسمكتب 

 قباضة الّديوانة بقبلـّي قباضة الّديوانـة بطربقـة قباضة الديوانة بأريانـة

 قباضة الّديوانة بقابس غنّـوش قباضة الّديوانة بالكاف املكتب اجلهوي للديوانة مبنوبة
 قباضة الّديوانة بقابس املدينة   قباضة الّديوانة بقلعـة سنـان قباضة الديوانة حلق الوادي الشمايل

 املكتب اجلهوي للّديوانة بصفاقس قباضة الّديوانـة بساقية سيدي يوسف قباضة الديوانة حلق الوادي اجلنويب

 املكتب احلدودي  للّديوانة بصفاقس قباضة الّديوانة بسليانـة قباضة الديوانة برادس امليناء

 بصفاقسللشباك املوحد مكتب للّديوانة  قباضة الّديوانة بالقصـريـن قباضة الديوانة للمخازن ومساحات التسريح الديواين رادس

 قباضة الّديوانة بالصخرية قباضـة الّديوانـة ببوشبكـة قباضة الديوانة مطار تونس قرطاج 

 املكتب احلدودي للّديوانة مبطار صفاقس طينة  قباضة الّديـوانـة حبيــدرة الشباك املوحد مبونبليزيرقباضة الّديوانة 

 قباضة الّديـوانة بالقيــروان قباضـة الّديوانـة بسيدي بوزيـد قباضة الّديوانة بنب عروس

 باملهديّـةقباضة الّديوانة  قباضة الّديـوانـة حبــزوة قباضة الديوانة بزغـوان

 قباضة الّديوانة صقانص املنستري قباضة الّديـوانـة بتمغـزة قباضة  الديوانة املنطقة احلّرة ببنزرت

 املكتب اجلهوي للّديوانة باملنستري قباضة الّديوانة بقفصة قباضة  الديوانة املنطقة احلّرة مبنزل بورقيبة 

 املكتب احلدودي للديوانة باملطار الدويل النفيضة  الّديـوانـة بتـوزرقباضة  قباضة الديوانة بنزرت امليناء

 قباضة الّديوانة بسوسة امليناء قباضة الديوانة بتطاوين قباضة الديوانة بنزرت التكرير

 قباضة الّديوانة سوسة املكتب اجلهوي قباضة الّديوانة جبرجيس قباضة الّديـوانـة بباجـة

 للشباك املوحد بسوسةالديوانة  مكيب قباضة الّديوانة بنب قردان  جبندوبـةقباضة الّديوانـة 

 قباضة الديوانة بنابـل قباضة الّديوانة بالذهيبة قباضة الديوانة ببـوش
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 قائمة المراكز الّدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج -4
 

 المركـــز العدد المركـــز العدد
 موسكو   45 أبيدجان   1
 مونيخ   46 أبوظيب   2
 ننتار   47 أبوجا   3
 نابويل   48 أديس أبابا   4
 نيودهلي    49 "س"اجلزائر    5
 نيويورك   50 عّمان   6
 نيس   51 أنقرة   7
 نواق الشطّ    52 "ق"عّنابة    8
 أوسلو   53 أثينا   9
 أوتاوا   54 بغداد   10
 باالرمو   55 بلغراد   11
 "س"باريس    56 بنغازي    12
 "ق ع"باريس    57 برلني   13
 بيكني   58 بارن   14
 براغ   59 بريوت   15
 بريتوريا   60 برازيليا   16
 الرباط   61 "س"بروكسال    17
 "س"روما    62 "ق "بروكسال    18
 "ق ع"روما    63 بيونس أيرس   19
 الّرياض   64 داكار   20
 صنعاء   65 دمشق   21
 سيول   66 بون   22
 ستوكهومل   67 "ق"جنوة    23
 سرتازبورغ   68 "د.م"جنيف    24
 تبّسة   69 قرينوبل   25
 طهران   70 "ق"مهبورغ    26
 "س"طوكيو    71 إسالم أباد   27
 تولوز   72 جاكرتا   28
 "س"طرابلس    73 جّدة   29
 "ق ع"طرابلس    74 كنشاسا    30
 فرسوفيا   75 الكويت   31
 فيان   76 اخلرطوم   32
 واشنطن   77 الهاي   33
 ياوندي   78 الفاالت   34
 بـامـاكو   79 القاهرة   35
 غّزة   80 لشبونة   36
 بوخراست   81 لندن   37
 الدوحة   82 ليون   38
 83 مدريد   39

84 
 هلسنكي  

 باريس يونسكو
 بيدابيست   85 مرسيليا   40
 كامبريا    86 املنامة   41
 ديب   87 مسقط   42
  منرتيال   44   ميالنو   43
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