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لـمطــــةتــقديــم عــام لبلديـة        
:  تاريخ إحداث البلدية

1985 أفريل 08المؤرخ في  1985لسنة  580بمقتضى األمر عدد 

:  الموقع الجغرافي للبلدية

  قصيبةكلم يحدها شماال  15وتبعد عن مركز الوالية ب المنستيرفي الجهة الشرقية من والية  لمطةتقع مدينة 

 لمطةوبلدية قصر هالل وتعتبر  بوحجرشرقا البحر األبيض المتوسط قبلة بلدية صيادة وغربا بلدية  المديوني

  92نقطة عبور بين جزئي الوالية عبر الطريق المتوسطة الجوالن رقم 

هكتار  185: مساحة المنطقة البلدية

مسكن 2500: عدد المساكن

ساكن 6000: عدد السكان
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2.4:معدل عدد  السكان بالمسكن 

لسنة  877مصادق عليه بمقتضى األمر عدد : العمرانية للبلدية التهئةمثال 

.وهو بصدد المراجعة  1995 ماي 09المؤرخ في   1995

:الوابموقع 

www. communelamta.com    

 :(facebook) اإلجتماعيحساب شبكة التواصل 

  لمطةبلدية 
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لـمطــــةتــقديــم عــام لبلديـة        



ــقديـــم عـــام لــبلديــــة        لـمطـــةت
:بعض مميزات المنطقة البلدية

وخاصة  ) البسيسةمهرجان  (مهرجان التراث الغذائي ،غابات الزيتون ،النسيج التقليدي  

.... األثــار

: تضم بعض التجهيزات الرياضية والشبابية والثقافية

،  المتحف األثري بلمطة ، نادي األطفال، مكتبة عمومية ، دار الثقافة ،ملعب حي ، ملعب بلدي 

...قصر الرباط

: المصالح والخدمات اإلدارية والصحة

معهد ، مدارس ابتدائية  02عدد ، مستوصف ، مركز األمن الوطني، مركز بريد، مقر البلدية

......روضة بلدية ، ثانوي
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أهداف جديدة 
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تحسين ظروف عيش 
 المتساكنين

تدعيم قدرات 
 اإلدارة البلدية

تحسين جاذبية 
 المدينة



6

 لمطةلبلدية  التشخيص الفني 



لمطةتقسيم المناطق لبلدية 
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 2منطقة عدد 
حي القبلة  

23

1

حي  3منطقة عدد 
   العايببئر 

حي 1منطقة عدد 
      الناظور



ــــدد3+2+1بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عــ
    2018سنة )  هك 156المساحة  لمطةببلدية (  
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الشبكات األرصفة التعبيـــــــــــــــــــــــــد التنوير العموميالمنــــــاطق تطهير ماء الطول إسمنت مركب إسفلتي ثالثي 
الطبقات

غير معبد خ  مالطول 

86% 80% 89% 11354 70 1775 4862 4707 11414 01عدد  الناظورحي 

100% 93% 95% 16846 2438 4784 1168 1899 10288 02حي القبلة عدد 

96 % 73% 91% 15062 648 5317 2138 4874 12977 03عدد  العايبحي بئر 

94% 82% 92% 42694 3156 11876 8168 11480 34679 المجموع

طرقات مبرمجة بمثال التهيئة وغير مهيئة
3878 ـدد حي الناظور01منطقة عـ
3363 ـدد حي بئر العايب03منطقة عـ



التشخيص الجملي

9

شبكة المياه شبكة التطهير شبكة التنوير العمومي طرقات معبدة طرقات غير معبدة الطول الجملي للطرقات

م خ 22526الطول  خ م 22024الطول  640عدد الفوانيس  خ م 27115الطول  خم 23200 م خ 11480 م خ 34679
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2016

خ.م 21253

    

2017

خ.م 21914

2018

خ.م 22024

2016
عدد الفوانيس طول الشبكة

فانوس  610 خ م 26615

2017
عدد الفوانيس طول الشبكة

فانوس  616  خ م 26715

2018
عدد الفوانيس طول الشبكة

فانوس  640  خ م 27115

شبكة الربط بالديوان الوطني 
 للتطهير

شبكة التنوير العمومي 



التشخيص العام
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للطرقات     الجملي التوزيع     
المبرمجة بمثال التهيئة

11414 الناظور حىمنطقة 

10288 القبلة  حىمنطقة 
12977 العايبمنطقة حي بئر 
34679 الطول الجملي للطرقات

لحالة  التوزيع الجملي   
الطرقات المعبدة 

6707 الناظور حىمنطقة 
8390 القبلة  حىمنطقة 
8103 العايبمنطقة حي بئر 

23200 الجملي لحالة الطرقات المعبدةالطول 

التوزيع الجملي للطرقات   
الغير معبد

4707 الناظور حىمنطقة 
1899 القبلة  حىمنطقة 
4874 العايبمنطقة حي بئر 

11480
للطرقات الغير الطول الجملي 

معبدة

حيمنطقة
العايببئر

4874
42%

حىمنطقة
القبلة

1899
17%

حىمنطقة
الناظور
4707
41%

حيمنطقة
العايببئر

12977
37%

حىمنطقة
القبلة

10288
30%

حىمنطقة
الناظور
11414
33%

حيمنطقة
العايببئر

8103
35%

حىمنطقة
القبلة

8390
36%

حىمنطقة
الناظور
6707
29%



توزيع السكان حسب المناطق          
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توزيع السكان حسب المناطق         

1850 الناظور حىمنطقة 
2100 القبلة  حىمنطقة 
2050 العايبمنطقة حي بئر 
6000 عدد السكان الجملي

العايببئرحيمنطقة
2050
34%

القبلةحىمنطقة
2100
35%

الناظورحىمنطقة
1850
31%

العايببئرحيمنطقة

القبلةحىمنطقة

الناظورحىمنطقة



 
 الناظورتشخيص منطقة 
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تشخيص منطقة حي القبلة
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 العايبتشخيص منطقة بئر 
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   2016المشاريع البلدية المبرمجة  لسنة     
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الكلفة األولية سنة البرمجةالمشروع                
بالدينار 

مرحلة اإلنجاز مصادر التمويل 

الكلفة 
 المحينة

بالدينار 

اإلنجاز 
المادي 

%

اإلنجاز 
المالي 

% مساعدة غير قرضتمويل ذاتي
موظفة

مساعدة 
موظفة

مصادر 
أخرى 

في طور 
الدراسات 

في 
طور 
اإلست

 شارات
أو طلب 

العرو
ض 

في 
طور 
اإلنجا
ز 

**منجز 

  

%100 %100 152.41 *      98.00 40.00 14.41  2016150.00 تعبيد الطرقات 

%100 %100 43.30 *        43.30  201650.00 معدات النظافة  إقتناء



 لإلستثمارمشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي 
2017لسنة 
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سنة المشروع                
البرمجة

الكلفة 
األولية 
بالدينار 

مرحلة اإلنجاز مصادر التمويل 

 المحينةالكلفة 
بالدينار 

اإلنجاز المادي 
%

اإلنجاز المالي 
%

تمويل 
قرضذاتي

مساعدة 
غير 
موظفة

مساعدة 
موظفة

مصادر 
أخرى 

في طور 
الدراسا

ت 

في طور 
 اإلستشارات
أو طلب 
العروض 

في 
طور 

اإلنجاز 

منجز 
**

  

%100 %100 116.50 *      98.00  10.00  2017108.00 تعبيد الطرقات 1



 لإلستثمارمشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي 
2018لسنة 
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المشاريع
سنة أو 
سنوات 
اإلنجاز

الكلفة 
(*)

)1(

الكلفة 
(*)

 المحينة
بالنسبة 
للمشاري

ع 
المتواص
لة فقط

)1(

االعتماداتصرف  رزنامة(**)الخطة التمويلية 

تقديرات 
المصاري

ف 
السنوية 
للصيانة 
واإلستغال

ل

تمويل 
قرضذاتي

مساعدة 
إستثنا(

أو  ئية
متبقية 

من 
النظام 
التمويل
ي 
)القديم

مساعدة 
غير 
موظفة

مساعدة 
موظفة

مساهمات أخرى

المبلغ 
الذي تم 
صرفه 

بالسنوات 
السابقة

)2(

المبلغ 
المبرمج 

صرفه سنة 
2018

)3(

المبلغ 
المتبقي 
المبرمج 
صرفه 
خالل 

السنة أو 
السنوات 

المقبلة

المصدرالمبلغ

                  المشاريع الجديدة-أ

                  مشاريع ذات صبغة محلية-1

2.5  1590  000170000  2018170 تعبيد الطرقات 1

2  100  0001000  201810 تنوير عمومي 2

وزارة الشؤون 0000020  201820 حاويات  إقتناء3
0  200 المحلية 
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 لمطةالتشخيص المالي لبلدية 



من موارد العنوان األول وهي نسبة جيدة تدل على حسن تقدير الموارد 83بالمعدل يتم دخل  - %

20

2014201520162017

إنجازات تقديرات 
نسبة 

إنجازات تقديرات التحقق 
نسبة 

إنجازات تقديرات التحقق 
نسبة 

إنجازات تقديرات التحقق 
نسبة 

التحقق 

676,580 601,317 89%935,226 794,286 85%754,000 644,324 85%790,000 590,514 75%

250,000 298,034 119%104,000 126,945 82%162,274 162,274 100%267.127 267.127 100%

590,520 506,558 86%700,424 594,484 85%689,600 612,822 89%730,000 559,984 77%

321,580 377,054 117%170.800 142,481 83%.64,400 80,930 126%329,173 258,428 79%

األول وهي نسبة جيدة تدل على حسن تقدير النفقات العنوان  من نفقات 84بالمعدل يتم صرف  - %

: كما يلي 2017-2013ميزانية البلدية خالل السنوات  وتطورت 

متابعة تطور ميزانية البلدية للخمسة سنوات األخيرة 

:  1موارد ع
 

:  1نفقات ع
 

:  2موارد ع
 

:  2نفقات ع
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0
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20132014201520162017

مــــوارد العنـــوان األّول:  العـنــوان األّول

مــوارد العنــوان الثــانـي:  العنــوان الثـانـي

نفقــات العنــوان األّول: العنوان األول 

نفقـات العنـوان الثانـي:   العنـوان الثاني 

متابعة تطور ميزانية البلدية للخمسة سنوات األخيرة 
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850.000
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754.000

790.000
785.000

700.000

720.000

740.000

760.000

780.000

800.000

820.000

840.000

860.000

2014ميزانية 

  2015ميزانية 

2016ميزانية 

2017ميزانية 

2018ميزانية 

متابعة ميزانية البلدية للخمسة سنوات األخيرة 



) النسب(هيكلة موارد العنوان األول   
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201220132014201520162017

 موارد جبائيةاإلعتيـاديـة الجـبـائيـة المـداخيــل: الجــزء األّول   
23%24%24%29%29%39%

 موارد غير جبائيةاإلعتيـاديـةأمـالك البلديـة  مداخيـل: الصنـف الخامـس      
10%8%7%7%16%7%

مساهمات الدولةاإلعتيــاديــةالماليــة  المـداخيـــل: الصنـف الســادس 
90%92%93%82%84%53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

)النسب(العنوان األول موارد  هيكلة
جبائيةموارد

جبائيةغيرموارد

الدولةمساهمات
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هيكلة موارد الصنف األول  
على العقارات واألنشطة  المعاليم

25

:   الجبائيةهيكلة الموارد 

 2014201520162017
 56,071.783 42,585.811 44,161.510 42,064.430المعلوم على العقارات المبنية 

 16,616.299 8,394.790 10,904.508 8,426.875المعلوم على األراضي غير المبنية 

 53,088.783 56,485.406 60,038.940 36,672.308المعلوم على المؤسسات 

 34,480.000 26,467.000 35,745.000 22,787.801المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي 

0.000 

20,000.000 

40,000.000 

60,000.000 

80,000.000 

2014 2015 2016 2017

)المبالغ(على العقــارات واألنشطــة المعـاليــم: هيكلة موارد الصنـف األّول

المبنيةالعقاراتعلىالمعلوم

المبنيةغيراألراضيعلىالمعلوم

المؤسساتعلىالمعلوم

الكهربائيالتيارسعرعلىاإلضافيالمعلوم
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+

موارد الصنف الخامس  
 اإلعتياديةالملك البلدي  مداخيل



27

2017ميزانية 

المنجزة  المقابيض التثقيالتالتقديرات 
اإلستخالصاتبقايا 

31/12/2017إلى  

 46,774.442 14,247.770 61,022.212 20,000.000كراء عقارات معدة لنشاط تجاري  مداخيل

 1,084.565 11,649.700 12,734.265 10,000.000كراء عقارات معدة لنشاط مهني  مداخيل

0  7,729.838 7,729.838 10,000.000كراء عقارات معدة لنشاط صناعي  مداخيل

 9,983.873 0 9,983.873 2,500.000معدة للسكن  عقارتكراء  مداخيل

 305.000 10,144.800 10,449.800 30,500.000موارد أخرى 
 58,147.880 43,772.108 101,919.988 73,000.000مجموع الصنف الخامس 

80%

17% 

   2017رسم بياني يبين بقايا اإلستخالصات للصنف الخامس لسنة 

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني 

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي 

مداخيل كراء عقارت معدة للسكن 

موارد أخرى 

موارد الصنف الخامس  
 اإلعتياديةالملك البلدي  مداخيل



 2017خالل سنة  التثقيالتالمنجزة من جملة  المقابيضرسم بياني يبين 
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0.000 

10,000.000 

20,000.000 

30,000.000 

40,000.000 

50,000.000 

60,000.000 

70,000.000 

مداخيل كراء 
عقارات معدة لنشاط 

تجاري 

مداخيل كراء 
عقارات معدة لنشاط 

مهني 

مداخيل كراء 
عقارات معدة لنشاط 

صناعي 

مداخيل كراء عقارت 
معدة للسكن 

موارد أخرى 

التثقيالت  2017ميزانية 

المقابيض المنجزة  2017ميزانية 

موارد الصنف الخامس  
 اإلعتياديةالملك البلدي  مداخيل
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2018ميزانية 

التقديرات 
إلى حد التثقيالت

المنجزة  المقابيض2018سنة   

 77,435.7895,935.664 20,000.000كراء عقارات معدة لنشاط تجاري  مداخيل

 24,627.77711,978.077 12,000.000كراء عقارات معدة لنشاط مهني  مداخيل

 15,614.2765,913.329 10,000.000كراء عقارات معدة لنشاط صناعي  مداخيل

 9,983.8730.000 3,000.000معدة للسكن  عقارتكراء  مداخيل

 10,449.80010,232.500 20,500.000موارد أخرى 

 34,059.570 138,111.515 65,500.000مجموع الصنف الخامس 



هيكلة موارد الصنـف السادس    
 )النسب( اإلعتياديةالمالية  المداخيل 
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 2011201220132014201520162017
المناب من المال المشترك 

64%75%82%82%54%53%48%

منح ومساهمات مخّصصة للتسيير 
35%23%11%11%7%4%3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

)النسب( اإلعتياديةالمالية  المداخيل: هيكلة موارد الصنـف السادس   

ومساهماتمنحالمشتركالمالمنالمناب
للتسييرمخّصصة

للتسييرمخّصصةومساهماتمنح
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المناب من 
المال المشترك  

صندوق دعم الالمركزية 
والتعديل والتضامن بين 

 الجماعات المحلية

بلديات  المعايير الجديدة للجهات واألقاليم 70 % %    30

10 %  بالتساوي بين البلديات
40 %  حسب عدد السكان
31 %  المقابيضمعدل 
9 %  على العقارات  المعاليم تثقيالتسنوات  3معدل

والمؤسسات 
10 %  منحة توازن توزع على البلديات التي تمر

بصعوبات مالية ويتم ضبط قائمتها بمقرر سنوي مشترك 
البيئة  و المالية  وبين وزيري الشؤون المحلية 



المؤشر 01 : مؤشر إستقاللية البلدية عن 
الدولة 

المؤشر 02: مؤشر مساهمة الدولة في 
1موارد العنوان

المؤشر 03:أهمية مردود المعاليم العقارية 
1ضمن موارد ع

المؤشر 04:أهمية مردود المعاليم على 
1األنشطة ضمن موارد ع

32

مؤشرات تعبئة الموارد 

 20132014201520162017
575.614601.317794.286644.324590.514مــــوارد العنـــوان األّول 

%49%42%28%30%30مداخيل العنوان األول/ الذاتية  المداخيل

%51%58%56%70%67األول لعنوانا مداخيل/ تحويالت الدولة بالعنوان األول 

%12%8%7%8%9  العنوان األول مداخيل/ على العقارات  المعاليم

%21%17%15%15%11األول لعنوانا مداخيل/ على العقارات واألنشطة  المعاليم

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20132014201520162017

مداخيل العنوان األول/ المداخيل الذاتية 

مداخياللعنوان / تحويالت الدولة بالعنوان األول 
األول

مداخيل العنواناألول / المعاليم على العقارات 

/  المعاليم على العقارات واألنشطة 
مداخياللعنوان األول



الموارد المنجزة بالعنوان الثاني
للثالث سنوات األخيرة  
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201520162017

 225,032.490 148,103.409 89,996.000منـــــــح التجهـيـــــــــز:  الصنـف السـابـع 
 2,094.668 7,121.673 9,003.409مـّدخـرات ومــوارد مختـلـفـة: الصنـف الثامـن
 40,000.000 7,048.967 27,946.033الداخلـي اإلقتـراضمــوارد :  الصنـف التاسـع
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200,000.000 

250,000.000 

2015 2016 2017

)جدول تفصيلي (هيكلة موارد العنوان الثاني 

السـابـعالصنـف التجهـيـــــــــزمنـــــــح  :

الثامـنالصنـف مختـلـفـةومــواردمـّدخـرات :

التاسـعالصنـف الداخلـياإلقتـراضمــوارد  :



هيكلة نفقات العنوان األول المنجزة
)النسب ( 
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)  النسب (هيكلة نفقات العنوان األول 

األولالقسم العموميالتأجيـر :

الثـانـيالقسـم المصـالــحوسائـــل :

الثالثالقسم العموميالتدخل :

الخامسالقسم الدينفوائد :

2014201520162017
%71%64%55%54التأجيـر العمومي : القسم األول         
%23%26%33%36وسائـــل المصـالــح : القسـم الثـانـي         
%6%7%5%6التدخل العمومي : القسم الثالث         
%0%3%7%4فوائد الدين : القسم الخامس         
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 )المبالغ(هيكلة نفقات العنوان األول 

 201220132014201520162017
التأجيـر العمومي : القسم األول         

233,098,806242,294,611273,965,367326,041,328396,123,730399,139,483

وسائـــل المصـالــح : القسـم الثـانـي        
162,961,944155,464,810184,938,299194,012,521164,806,341127,400,909

التدخل العمومي : القسم الثالث         
23,936,27925,260,190 29,838,03733,000,07335,368,01033,443,367

فوائد الدين : القسم الخامس         
39,297,00035,545,89517,815,81741,429,83816,524,2230
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100,000,000
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التأجيـر العمومي : القسم األول         

وسائـــل المصـالــح : القسـم الثـانـي        

التدخل العمومي : القسم الثالث         

فوائد الدين : القسم الخامس         
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بالتأجير 11.35 % معدل النمو السنوي للستة سنوات األخيرة النفقات الخاصة

معدل النمو السنوي للستة سنوات األخيرة لنفقات العنوان األول 4.04 %

معدل النمو السنوي للستة سنوات األخيرة لموارد  العنوان األول 1.5 %

معدل النمو السنوي للستة سنوات األخيرة لموارد  المعلوم على العقارات المبنية  1.7- %



37

بالنسبة لهيكلة نفقات العن�وان األول نالح�ظ ب�أن الت�أجير العم�ومي يمث�ل أكب�ر نس�بة م�ن المص�اريف      

الم�اء  وإس�تهالكوفي المرتبة الثانية تحل وسائل المصالح التي تشمل مصاريف اس�تهالك الكهرب�اء 

ومص��اريف االتص��االت واالعتن��اء بالبناي��ات وت��أمين وس��ائل النق��ل وتعه��دها وص��يانتها إض��افة إل��ى 

.وكل ما يتعلق بضمان جودة المرفق العام......الوقود إقتناءمصاريف 
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العقارية  المعاليممؤشر 
المحلية النسبة النسبة الوطنية   نسبة وطنية أعلى

%12.30%7.60%12.50من جملة الموارد العنوان األول 
%25.25%11.70%32.50من جملة الموارد الذاتية 

مؤشر التأجير 
%67.59%47.80%95.90من جملة الموارد العنوان األول 

%138.67%73.30%97.30من جملة الموارد الذاتية 
%71.27%61.00%96.20من جملة نفقات العنوان األول 

النفقات والموارد / أهم المؤشرات الوطنية 



)النسب (  الثاني هيكلة نفقات العنوان
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 20132014201520162017

)المنجزة (التنميــــــــة نفـقــــــات : الجــــزء الثـالـــث
84%83%59%63%100%

)المنجز ( الدين تسديد أصل :  االرابعالجزء     
16%17%41%37%0%



 

2018المديونية حتى سنة  
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2016
2017/2018

207.107,367 - 207.107,367 - 207.107,367 الغاز والشركة الوطنّية للكهرباء 

 2016
2017/2018 216.340,179 - 216.340,179 136.232,835 80.107,344

مساعدة  وصندوق القروض 

لجماعات المحلّية

423.447,546 0 423.447,546 136.232,835 287.214,711
جملة الدين
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جملة موارد العنوان األول /حجم الديون 

% 48 = 590.514/287.215

عدد السكان/حجم الدين 

6000/287.215,000= 47.900 المتساكنينمن  متساكنلكل  التداينحجم  

لفائدة الجماعات المحلية   المتخلدةجملة المبلغ /حجم الدين 

%75.75=379.150/287.215

على إبرام أي ديون جديدة   كل هذه المؤشرات تدل على عدم قدرة البلدية             

 

مؤشر المديونية  
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  %النسبة المحلية  

48,63

  %النسبة المحلية  
107,51
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2019 اإلستثمارتقسيم ميزانية 
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مجموع النسبة  40%نسبة السكان    20%المعبدة   نسبة الطرقات  )40%(نسبة الطرقات الغير معبدة 

35% %12,4 = (%40)  x %31 %5.8 = (%20)  x 29% %16,4 = (%40)  x 41% الناظور حىمنطقة 

28% %14,0 = (%40)  x %35 %7.2 = (%20)  x 36% %6,80 = (%40)  x 17% القبلة  حىمنطقة 

37% %13,6 = (%40)  x %34 %7 = (%20)  x 35% %16,80 = (%40)  x 42% العايبمنطقة حي بئر 

مقاييس  توزيع الموارد حسب المناطق 

بئرحيمنطقة
العايب
حىمنطقة%37

القبلة
28%

حىمنطقة
الناظور
35%

العايببئرحيمنطقة
القبلةحىمنطقة
الناظورحىمنطقة



شكرا على الحضور
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