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 األولـى لـعـاديـةا لـدورةـل لـيـجمـال ضـرـحـمـال
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  I-   ةـــســلــــجـــي للـونــانـــقـار الــــاإلط:  

ي  للل  2018  للللس ن للل  29عللل  األساسللل  بمقتضللل ال انقلللا    عملللا بمجلفللل   وانمتعلفللل  2018 ملللا  09 انملللخ ف

ائلانمحلف    انجماعال اس  بانرف سم   وانصف  .2018 ما  15  لس بتا يخ39انتف      ع  نلجمه  ي  انرف

هللل   نلللال وب لللا   بتلللا يخ كا فللل  ان فلللاسء اعضلللا  انمجللللد اناللللل  نالليللل  ان  ياللل   عللللال ادسلللتلعا ال انم لف

 انمتعلفق  بضاط م عل ومكا  ا عقاس انلو ء.و 202تحت علس  2019  فر   11

مللل  العاشةةة   الّسةةةا   عللللال  2019 لسةةة   األولةةة  العاديةةة  عقلللل انمجللللد اناللللل  نالليللل  ان  ياللل  سو تللل 

 ئلللل د  "إبةةةة ابي  بةةةة    ةةةة " :بقصللللر بلليلللل  ان  يالللل  برئاسلللل  ان فلللل ل 2019 فيفةةةة   17 األحةةةة صللللاام يلللل   

 :ان  فلال وان فاسء انمجلد انالل  وبحض  

- لـس الـبلــديـمـجـأعـضـاء ال: 

انثفلللا   و ئللل د نج للل    فائللل ان)   بةةة  ال اةةةج اليةةةا  حسيةةةق  -2 ،( نلللرئ د انمجللللد األونلللال  فائاللل ان)  بيةةةق  قشةةةق ول الع -1

لللللانطف  ابعللللل   فائاللللل ان)   او قعةةةةةالسّ  ذكةةةةة   -3 ،( ااب وانرياضللللل ف نللللل  وان ف          نجةةةةة ز بةةةةة   ي ةةةةة  -4 ،( نلللللرئ د انمجللللللد انرف

 ئلللل د نج لللل  ان فللللخو  انمان لللل  )  جةةةة ح اليةةةةا    ةةةة  -5  (،  ئ  لللل  نج لللل  انليمقراا لللل  انت للللا ك   وانح كملللل  انمفت  لللل ) 

ان للللخو  ادلتماع لللل  وان للللسن و اقللللل  ان لللل ل  ئ  لللل  نج لللل  )  وصةةةةاح شةةةةعبا  -6 ،( وادقتصللللاسي  ومتابعلللل  انتصللللرف 

)          بةةة  الّسةةة ر الع ةةة   -8 ،(  ئللل د نج للل  األالللساة وانته نللل  انعمرا  للل )  الهاشةةة أل األ ةةة د -7 ،( و لللامل  ادعاقللل 

 -10 ،( ان لللخو  ارسا يللل  واسللللا  ان للللمال ئ  للل  نج للل  )  اياألقالتةةةوبيبةةة   -9 ،(  ئللل د نج للل  ان فاا للل  وانصلللحف  وانا نللل 

مةةةة اد   -12 (، م ت للللا  بلللللل )   بةةةة  الفتّةةةةا  األبةةةةي  -11 )  ئ  لللل  نج لللل  اللللخو  انمللللراء واألسللللرء (، دنيةةةةا الي يةةةة  

  ) م ت ا  بلل  (. فتيقأل البي   -13 ،( م ت ا  بلل )  ب خ يص

-  الــبــلــديــةاإلدارة: 

انمان لللل  خو  اه لللل  ملللللير ان فللللك) شةةةةب   ب  بةةةةا    -2)كاتلللل  عللللا  انالليلللل  ومقللللرف  انجل لللل  (،  جبةةةةا   مي ةةةة  بةةةة   -1

 كاه للللل  مللللللير ) ال ّاصةةةةة  شبيةةةةةق با  -4 (   فللللل  بانالليللللل كاه للللل  مللللللير  ) اآل بةةةةة  التةةةةة يتأل  -3 (، بانالليللللل ادقتصلللللاسي  و

 (. ان خو  ارسا ي  باناللي 

 :اسء لال وان ف  تس ف  ع  انجل   بعذ  ان  ف وقل 
ثقا لللل   ئ  لللل  نج لللل  انف لللل   وان)  ابتسةةةةار م  ةةةة  -2(،   اصللللن وانتق لللل  ارعللللا  وانتف نج لللل     ئ  لللل ) بةةةة    ّ ةةةةا  -1

ال احةةة   بةةة    -4 انثفانلللر و ئللل د نج للل  انتفعلللاو  انافمركللل   (، فائللل  ) ان مبةةة ر اليةةةا  ال  يةةةق  -3(،  وانترب للل  وانتعلللل  

  .(م ت ا  بلل )  ال  ي  

 
 

 

 للل  مفتلللتس انجل للل  وبعلللل انتثافلللت مللل  تللل  فر ان فصلللاب انقلللا     مللل  الللر  ان للل فل  ئللل د انمجللللد اناللللل  

االلللللساة هللللللذ  ر  ضلللللل   للللللر انمحلف لللللل  ملللللل  مجلفلللللل  انجماعللللللال 220 الف ةةةةةة ااقللللللا أل كللللللا  د عقاسهللللللا 

ملللس ت لللج ن عضللل ا مللل  اعضلللا  انمجللللد اناللللل  )  18  ةةة دلملللل   مللل   ضةةة ا 14  د ةةةادسلللتث ائ   لو ءان



                                                2019 املحضر الجملي للدورة العادية األولى لسنة2 

 

ر  لل  بكا فلل  اعضللا  انمجلللد انتف  ان لل فل  ئلل د انالليلل علللال   للر  نلل  تلل نفال (، بعللذ   اعضللا أ بعةة   للاب غ

نلمجللللد اناللللل   األونلللالهلللذ  انللللفو ء انعاسيللل  بارالللا  انقلللا     ن ملللذكفرا  يفلللاه  بانجل للل  انحاضلللري اناللللل  

يلللللت ف ت ص صلللللها ن لللللت  م  ا  للللل  انالليللللل  نل للللل   انتللللل   األونلللللالباعتاا هلللللا انللللللو ء انعاسيللللل   2019ن للللل   

انم قضلللل   وت ايللللس انف اضللللن انمان لللل  بم  ا  لللل  انت م لللل  نل لللل   انحان لللل  ر جللللاا بعلللل  انم للللا يس انالليلللل  

 انمتأكلء ناستجاب  قل  ارمكا  نرغاال وتطلفعال مت اك   انم طق  اناللي 

للل    ئللل د انالليللل  ان للل فل اغتللل  هلللذا و ان فلللاسء اعضللللا  و انمت لللاك     نلللال كا فللل  بلللارعا انفرصللل  نلت لف

بأهم للل  وم املللال وا  للل   انملللل   بان  ياللل  مللل  لمع لللال وا للل اب لللال انمجتملللس وم تللللك مك ف انمجللللد 

انعف  انجاللللائ  ساع للللا انجم للللس  نللللال وانتعلفلللل  بلللل 2019انمان لللل  ن لللل   ارلللللرا ال انلللل  اسء صللللل  قللللا    

ار  لللراا   للل  وملللاا انمت لللللال انمان للل  انمثقلللل  علللل ه  بلللل اتر انقلللاب  اناللللل  محت للل  بلليللل  ان  ياللل  

و نلللل  قصللللل تمتلللل عه  بامت للللااال انعفلللل  انجاللللائ  انمتعلفقلللل  مص صللللا بطللللرم لمللللل  انماللللان  انمان لللل  ن لللل   

بارضللللا    نللللال  ،2019و 2017/2018ا  سلللل  ال ومللللا قالهللللا بعللللل مللللاا انمعللللان   انم  فلللل  بع لللل  2016

 علللا  ان لللاسء اعضلللا  انمجللللد اناللللل  بق لللا  بلليللل  ان  ياللل  بتقللللي  ترالللحها نجلللائ ء ا الللك اناللللليال نلللل  

انمصلللانس انمرك يللل  نللل اا ء ان لللخو  انمحل للل  وانا نللل  ساع لللا انجم لللس  نلللال ملللخاا ء مجهللل س انمصلللانس انالليللل  

بلللاق   وانماهلللر انجملللان  انعلللا  و نللل   تلللال يت للل فال نلالليللل  مراه للل   للل  م للللا  ان اا للل  انعامللل  وانتح للل د

 ل  ئللل د انمجللللد اناللللل تقللللف  ان للل ف كملللا ، بجلفيللل  نلحصللل ة عللللال هلللذ  انجلللائ ء ان ا  للل  بللللليال انجمه  يللل 

انتفللل    لهللل سه أ قال عالللا ال ان فلللكر وانتفقللللير  نلللال كا فللل   الللا ال واعللل ا  وعملللل  بلليللل  ان  ياللل  علللل ال بللل

انتللل  ملللا ا فكفللل ا يالللذن  ها  للل  سلللا ن س لللس   للل  سللل ر انعملللن اناللللل  بم تللللك انمصلللانس واألق لللا  انالليللل  و

وكلللا  همرهلللا لم لللس انم لللت يال ترت للل  بللللليال وديللل  اغللل ا  عللللال  تجلفلللت  للل  تصللللف  بلليللل  ان  ياللل 

اسلللت فا  بلليللل  ان  ياللل  نل لللروا م ا قللل  مصلللانس صللل لوو انقلللروج وم لللاعلء انجماعلللال انمحل للل  عللللال 

ة ن للا انحصلل ة علللال انم للاعلال انمان لل  غ للر انم  فلل  بع لل ا  سلل    وانتلل  تاللل   2019انللل  ا وانتلل  سللت  ف

ا   جللللاا م للللا يس بر للللام  تلللل ف تا ياهللللا ضللللم  ادعتمللللاسال انمان لللل  انتلللل  سلللل قس ب اسللللطته أ.د 238ق متهللللا   

تللللذك ر انالليلللل  ان لللل فل  ئلللل د هللللذا انتقلللللي  انملللل ل  تلللل نفال وعلللللال   للللر ، 2019ادسللللتثما  انالللللل  ن لللل   

تقلللليمها ملللاة  نهللل  مطانللل  بعللل  مللل اا   انم طقللل  انالليللل  انتللل   سلللا وانحاضلللري  بلللاع  انتللللمفال 

 :ااساة انجل   انتمه لي  نللو ء انعاسي  انحان   وه  كاآلت 
 

 لـديـةـبـابـة الـإج دّخـلـمـضـمـون الـت دّخـلـتـالـم
 

 

 
 

 

 الطاب  ق يس 

-   للللللا  ان فللللللعا اانلللللل  بم يللللللل انع ايلللللل  بانحمف

وانملعلللللل  انالللللللل  انمع فلللللل  وتطلللللل ير عمل لللللل  

ت ايلللللس انم لللللا  ان فلللللام   انمجل بللللل  مللللل  انانلللللر 

للا  وانعمللن علللال   لل  ت ايللس هللذ   انعم قلل  بانحمف

للللا  ان فللللعا  باعتاللللا   صللللا    انم للللا  بلللل   انحمف

املللللللللال انفرسيللللللللل  بان  ياللللللللل   األون يللللللللل  وانحمف

  .انم تل م  م  ار  اناللي

-   للللللللا ب صلللللللل ا م للللللللأن  انع ايلللللللل  بانحمف

ان فلللعا  يعتالللر مللل  اون يلللال انمجللللد   لللر 

يلللت ف وب  للل   ث لللر  قلللرا  بعللل  ادصلللا ال 

انتلللللل  اقتر تهللللللا نج لللللل  انع ايلللللل  بانمحطفلللللل  

ادست للللفائ   بكامللللن ال ائهللللا، هللللذا بارضللللا   

 نلللال  لللرا بلليللل  ان  ياللل  ملللاة هلللذ  ان فللل   

  علللال تطلل ير هن للال انتصللرف   لل  ت ايللس هللذ

للللللا   انم للللللا  ادست للللللفائ   ان فللللللام   بلللللل   انحمف

امال انفرسي .      ان فعا  وانحمف

 
 

 

ن  ال ي  ب  

  ب  هللا

-   علللللاسء   لللللس اانللللل  مللللل  انمصلللللانس انالليللللل 

انع ف للال ملل  انطريلل  ارسللفلت   انتلل  تلل ف   جااهللا 

 2018ضللللم  بر للللام  ادسللللتثما  انالللللل  ن لللل   

ومخكفلللا علللال وللل س عليللل ادمللادل انف ف لل  ملل  

 ار  انمقاوة انذ  ا ج  هذ  األاساة.

-   تللل ف   جلللاا هلللذا انم لللرو  ضلللم  بر لللام

ووقلللللس املللللذ  2018ادسلللللتثما  اناللللللل  ن للللل   

ل بللل  مللل  الللر  انلفج للل  انف ف للل  انع  لللال انمط

انمكلففلللل  بمتابعلللل  ومراقالللل  األاللللساة بحضلللل   

بعلل  اعضلللا  انمجللللد اناللللل  وانلللاع  مللل  

مك ف لللال انمجتملللس انملللل   بان  ياللل  وتللل ف مللللف 

ء ادسلللفلت  ارسا ء انالليللل  بتقريلللر امتالللا  نقللل ف

انللذ  وقلللس معاي تللل  مللل  الللر  مكتللل  مراقاللل  

ل تللذكر، محايللل ونلل  يتالل ف  بتاتللا وللل س  مللاد
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وسلللل قس تكل للللك نج لللل  األاللللساة بمتابعلللل   هللللذا

هللللذ  انمقتر للللال باعتاللللا  ا ف انم للللرو  وقللللس 

قا نللل  وقت لللا  قلللط ونللل  يقلللس قا نللل   هائ لللا مللل  

 ار  اناللي . 
 

 

 

 
 

 لطفأل اليّشأل

-   بإصلللللام بان علللللال تصلللللريك م لللللا  اانللللل

األمطلللا  بللل ه  انطلللائك بحللل  ان للله ل بان  ياللل ، 

 للل ا  د انت للل ير بارضلللا    نلللال  صلللام بعللل  

انعملللل م  وانحفللللر بان فلللل ا   انرئ  لللل   نملي لللل  

لللللللل وصللللللل ا   انحللللللللائ   لللللللا  وتعهف ان  ياللللللل   مف

انعم م لللللل  بكامللللللن انمجللللللاة انتفرابلللللل  نلم طقلللللل  

 اناللي .

-   ن ملللل وقللللس مللللاة األيفللللا  انفا الللل  انتلللللمف

لللل  الللر   ريللل  انت للل ير و نللل  رصلللام وتعهف

م تللللللك  للللل ا  د ارضلللللا ء ساملللللن انم طقللللل  

انالليلللللل ، هللللللذا بارضللللللا    نللللللال ا ف انالليلللللل  

للل اع    وبان فلللراك  ملللس بعللل  انمخسف لللال انصف

للل اع   بان  ياللل   انم تصلللا  ساملللن انم طقللل  انصف

سللللللتق   بإعللللللاسء ته نلللللل  بعلللللل  انم للللللا ال 

 ن ضرا  باع  عماسال انم طق  اناللي .  ا
 

 

 

 

 
 

  شاد ب   ع 

-   و  نللللال ضللللرو ء انتكث للللك ملللل  عمل لللل تطللللرف

انتح لللللل د سامللللللن انمجللللللاة انتفرابلللللل  نلم طقلللللل  

انالليللل  ب صللل ا انعفللل  انجالللائ  انلللذ  صلللل  

را ضللللم  قللللا    انمان لللل ، بارضللللا    نللللال  مللللخمف

الاللللل  م يلللللل انع ايللللل  بانا  للللل  انتحت للللل  نم طقللللل  

ب ع للللل ر انتللللل  تعلللللا   مللللل  عليلللللل ان فقلللللائ  

 انت م ي .  

- الللائ  ت نفلللت انالليللل    ملللا ي للل ف انعفللل  انج

هلللللل  نكا فلللللل  ملللللل اا    تعل لللللل   عا للللللال م لف

انم طقلللل  انالليلللل  قصللللل  عامهلللل  بللللإلرا ال 

ار  لللراا بلللانعف  انجالللائ ، املللا   ملللا ي للل ف 

للللللس  انع ايلللللل  بم طقلللللل  ب ع لللللل ر  هللللللذا انتجمف

ان فلللك   علللا   ا لللل  ان فللل  ال انفا اللل  مللل  

 للل  انم لللتقان انع ايللل   وسللل ت ف  يائللل انتهمللل   

اللر  انمجلللد انالللل  مص صللا انكا  لل  ملل  

للللر  انصللللحف     مللللا يتعلفلللل  بمللللل اللللاك  انصف

وتعا لللللل انطرقلللللال ضلللللم  تللللللمفال وكانللللل  

 انتجليل وانتهذي  انعمرا  .
 

 

 
 

ال ادل ب  

 ن يب

-   اانللل  مللل  انمجللللد اناللللل  ضلللرو ء   للللا

مقالللرء  سلللام   بم طقللل  ان  ياللل  قريللل  باعتالللا  

ج نهلللا  سلللكفا  هلللذ  انمعا لللاء انكا لللرء انتللل  يتعلللرف

انم طقللل  ع لللل س للل  م تلللاه  سللل ا  بمقالللرء "عللل   

سلللللللللفاي " بم طقللللللللل  واس  انك للللللللل  او بمقالللللللللرء 

اغللل ا ، بارضلللا    نلللال الللكر  نعملللن ومجهللل س 

انمجللللللد اناللللللل  م لللللذ ت صللللل ا  ساع لللللا لم لللللس 

األعضلللا   نلللال م يلللل انتفكلللاتك ن لمللل  انمصللللح  

لللل  ومص صللللا انتفك للللر  لللل  ته نلللل  بعلللل   انعامف

انت م لللللل  بكامللللللن  األ اضلللللل  انلون لللللل  نتع يلللللل 

 انمجاة انتفراب  نلم طق  اناللي .

-    مللللللا يتعلفلللللل  بإ لللللللا  مقاللللللرء  سللللللام  

بم طقللل  ان  ياللل  قريللل    للل قس انتللللاوة ب لللأ  

هللللذا انع صللللر ملللل  اللللر  اعضللللا  انمجلللللد 

اناللللل  ملللاة االللساة انللللو ء انعاسيللل  انمقالللل ، 

لللللا   ملللللا ي للللل ف ته نللللل  بعللللل  األ اضللللل   امف

انتفرابلللللل   انلون لللللل  انكائ لللللل  سامللللللن انمجللللللاة

نلم طقللل  انالليلللل    للل قس مللللاة انمللللء انقاسملللل  

ته نلللللل  قطعتلللللل   بم طقتلللللل  ان  يالللللل   مللللللا  

وان  ياللل  قريللل  مللل  الللر  ان كانللل  انعقا يللل  

 نل فك ال نت ايعها كمقاس  سك   .

 
 

 ب  العزيز 

 األ  د

-   االللا   نلللال انحانللل  انكا   للل  نلللاع  انم لللان

انفا  لللللل  بم طقلللللل  انجلللللل  ، بارضللللللا    نللللللال 

ن مللللس مصللللانس ان فللللرك   سع تلللل  نلالليلللل  انتلللللمف

ان ا  للللل  دسلللللتساة وت ايلللللس انم لللللا  ب غللللل ا  

ب لللأ  عمل للل  ت ا لللك انع للل   انمائ للل  ملللس الاللل  

تع يللللللل   اويلللللللال ان فاا للللللل  بم طقللللللل  "عللللللل   

 األ ياب" بانج   انسرب  . 

-   ملللا يتعلفللل  بطلللل  ترك للل   اويلللال لليللللء 

علللللال ان فلللللك    ساملللللن انمجلللللاة  بلللللاع  انتجمف

انترابللل  اناللللل    للل قس  لللاة انحصللل ة عللللال 

هلللللذ  انحاويلللللال ضلللللم  انصلللللفق  اراا يللللل  

علل  ت ايعهللا علللال بعلل  انم للاا  علللال  انمجمف

غلللللللرا  م طقللللللل  "عللللللل   اد يلللللللاب"، هلللللللذا 

ونإلعلللا   قلللل كاتالللت بلليللل  ان  ياللل  مصلللانس 

 للللل  وان فلللللرك  ان ا  للللل  نت ايلللللس واا ء انفا

انم لللا  ب لللأ  ت ا لللك انع للل   انمائ للل  بم طقللل  

للللا   مللللا ي لللل ف ته نلللل  انم للللان   انجلللل  ، امف

انفا  للللل    للللل قس ضلللللم  انار لللللام  انجهللللل   
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نلت م للللل  اقتلللللرام بعللللل  انم لللللان  كم لللللا يس 

 نا جاا ضم  هذا انار ام  انت   .
 

 

 

 

 
 

 األبي  ح اد 

-   و  نلللللال ان ضلللللع   انكا   للللل  نلمحطفللللل تطلللللرف

لللا  مللل    لللر ا تقا هلللا  ادست لللفائ   بم طقللل  انحمف

نمركللل  امللل  قلللا  نلتصللللف  نلتفجلللاواال انحاصلللل  

ومص صلللا ملللاة انفتلللرء انلف ل للل ، بارضلللا    نلللال 

الاللل  ضلللرو ء تفك لللر اعضلللا  انمجللللد اناللللل  

 لللل  اسللللتل ا  ململللل  انا لللل ل وان لللل ائ  سامللللن 

وكانلللل  تع للللال بقطللللا   انحمللللا  ان للللعا  و  لللللا 

"انط فابللللل "، هلللللذا ملللللس تأك لللللل  عللللللال ضلللللرو ء 

ارسلللرا   للل  ت للل ي  ان ضلللس انعقفلللا   بانم طقللل  

انالليلللللل  نت  لللللل ر  صلللللل ة مت للللللاك   انم طقلللللل  

 اناللي  علال اهائل ملك   نعقفا اته .

-    ملللا ي للل  وضلللع   انمحطفللل  ادست لللفائ  

بان  ياللل   لللانمجلد اناللللل  عللللال س ايللل  كا لللرء 

  نلللذن  الللر  م لللذ ت صللل ا   للل  بهلللذ  انم لللأن

لللل  بمعانجلللل   ترك لللل  نج لللل  غ للللر قللللا ء م تصف

لللللللل  ادست لللللللللفائ    كامللللللللن مك ف لللللللللال انمحطف

بان  ياللل  والللرعت هلللذ  انلفج للل   للل  االللسانها 

وقلللللللمت عليللللللل انمقتر للللللال انق فملللللل  سلللللل قس 

انتفللللللللاوة ب لللللللأ ها وصللللللل اغتها  للللللل  الللللللكن 

لللا   ملللا ي للل ف  لللتس  قلللرا ال بلليللل  نلتف ف لللذ، امف

للا   هللذا انمطللل  هلل    قطلل  ام  لل  بم طقلل  انحمف

مطلللللل  م لللللرو  ومطلللللل  كلللللن انمت لللللاك    

ا  انمحطفللل  ادست لللفائ     لللر تللل ف   االلل   واوف

سلللللط  اراللللرا  وانم طقلللل  انجه يلللل  ن ملللل  

بهللللذا انطفلللللل  وانالليلللل   للللل  ا تاللللا  م ا قللللل  

انمصلللانس األم  للل  عل للل ، و  ملللا ي للل  ت للل ي  

ان ضلللس انعقفلللا     لللتااس  انالليللل  بإعلللاسء  لللتس 

مللللك انلللذ  يعتالللر مللل  اون يلللال عملللن هلللذا ان

 انمجلد انالل . 
 

 

 

 
 

 
 

 

 مي   صق 

-   ن انمصلللللانس انالليللللل اانللللل  بضلللللرو ء تللللللمف

س ان للللك   "علللل    قصللللل   للللس انفضللللال بللللانتجمف

األ يللللاب" بم طقلللل  انجلللل   انسرب لللل ، بارضللللا   

ن نفلللللتس بعللللل  انم لللللان    نلللللال ضلللللرو ء انتللللللمف

انفا  للل  قصلللل  للل ف انع نللل  عل هلللا و يجلللاس  لللنف 

نم للللكن ع لللل   انم للللا  "بعلللل   اك للللر" و"علللل   

طلللا  ا لللرا  يحللل " وانحللللف مللل  انتلللل ف  انا نللل  بق

انج للللللر مللللللس تأك للللللل  علللللللال انمجلللللللد انالللللللل  

بم اصلللل  اعتملللاس اريقللل  ادسلللت اا انمااالللر 

نمعلللللان   ان فللللل و ادسلللللا ع   بلللللانج   وانتللللل  

ا  وانفاف   . صل  ا فاا نل  دقت  عليل انتجف

-   سلللل قس ت ايللللس  اويللللال ان فاا لللل  بم طقلللل

"عللل   األ يلللاب" و نللل   لللاة انحصللل ة عل هلللا 

ملللل  اللللر  صلللل لوو انقللللروج  لللل   اللللا  

علللل ، هللللذا بارضللللا    للللفق  اراا يلللل  انمجمف انصف

 نللال ا فلل  سلل قس اللرم مقتر للال نتعا للل بعلل  

انم للللان  انفا  لللل  ضللللم  م للللا يس بر للللام  

انت م لللللل  انجه يلللللل  مللللللاة االلللللساة انمجلللللللد 

 م لللل  ان للللاا بم طقلللل  ان  يالللل ، انمحلفلللل  نلت

لللللا   ملللللا ي للللل  م لللللكن انع للللل   انمائ للللل   امف

و نهللذا انم للكن  بم طقلل  انجلل     لل قس انتطللرف

مللللس انمصللللانس انجه يلللل  نلصللللحف  انعم م لللل ، 

هلللللذا بارضلللللا    نلللللال ا ف عمل للللل  اسلللللت اا 

انمعلللللان   انم لاللللل  ساملللللن األسللللل او   للللل قس 

ماللللئ ا م اصلللل   فلللد انتم فللل  انمعتملللل  ان لللا 

 اا انمااالللللر عللللل  اريللللل  وهللللل  ادسلللللت

وك لللن مقلللاب   انالليللل  و نللل   نلللال  للل   املللذ 

 كلللللرء الللللامل  عللللللال مرسوسيللللل  هلللللذ  ان للللل و 

 قصل تط يرها.
 

 إب ابي  ب وك 
-   االللللللا   نلللللللال ان ضلللللللع   انكا   للللللل  ن لللللللاس

األافلللللاة بان  ياللللل  قريللللل  اانالللللا مللللل  انالليللللل  

لللل  قصللللل  عللللاسء  ن مللللس انمصللللانس انم تصف انتلللللمف

ئلللللء اب للللا  ملي لللل  ته نتلللل  و تحلللل  ملللل  لليللللل نفا

 ان  يا  قري  وانم اا  انمجاو ء.

-   وقلللس برمجللل  م لللرو  رعلللاسء ب لللا   لللاس

األافلللللاة بان  ياللللل  قريللللل  ضلللللم  م لللللا يس 

واا ء انمللللراء واألسللللرء مللللاة م  ا  لللل  سلللل   

لللللن ا  ت طلللللل  انل اسلللللال  2019 ومللللل  انمخمف

انف ف للل  ان لللاا بإ جلللاا هلللذا انم لللرو  ملللاة 

 األيفا  انقريا  انقاسم .
 -   و  نللللللال وضللللللع   انم طقلللللل  ان فللللللق ي ب صلللللل ا وضللللللع   انم طقلللللل  ان فللللللق ي   -تطللللللرف
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ح  ي  خ ي  

 هللا

بم طقلللللل  ب ع لللللل ر انتلللللل  تعللللللا   ملللللل  عليللللللل 

ادالللكان ال انت م يللل  انتللل  سلللاهمت  للل  تلللله   

انافللللرو  انمع  لللل   نمت للللاك   هللللذ  انم طقلللل ، 

هللللذا بارضللللا    نللللال مطاناتلللل  انالليلللل  بضللللرو ء 

ن دسللللترلا  انمقاللللرء ادسللللام   بم طقلللل   انتلللللمف

ال ب ع للللللل ر وانتللللللل  اسلللللللت نال عل هلللللللا ان م لللللللمف

"انم صللللك بان للللريف " مللللس سع تلللل   نللللال  عللللا  

انمللل اا    ب لللأ  انم لللرو  انلللذ  سللل ت    جلللاا  

بم طقلللل  ب ع لللل ر ملللل  اللللر  وكانلللل  انتهللللذي  

 وانتجليل انعمرا  .  

 

سللللل قس مكاتاللللل  مصلللللانس انم لوب للللل  انجه يللللل  

نلفا للللللللل  وانمللللللللل ا س انمائ للللللللل  ب غللللللللل ا  

باعتاا هلللللا انجهللللل  انم لللللر   عللللللال انم لللللاا  

ان فلللللق ي  بانجهللللل ، هلللللذا بارضلللللا    نلللللال ا فللللل  

سلللل قس مللللاة انملللللفء انقريالللل  انقاسملللل    جللللاا 

لللللل ارقلللللال  انل اسلللللال انف ف للللل  ان اصللللل  بتعهف

م طقللل  ب ع للل ر مللل  الللر  مصلللانس وا هللل  ب

وكانلللللل  انتهللللللذي  وانتجليللللللل انعمرا لللللل  مللللللس 

 للللللرا انمجلللللللد انالللللللل  انمتأكفللللللل علللللللال 

ضللللرو ء سعلللل ء انمصللللانس ان ا  لللل  نللللللي ا  

انللل ا   نلتطه للللر قصللللل برمجللل  االلللساة نمللللل 

 ق  ال انصر  انصحف  بم طق  ب ع  ر.
 
 
 

 ب  الفتّا  

 الت مأل

- س اانللل  بضلللرو ء  علللاسء ته نللل  م لللل  "اود

 انت م " بم طق  "انمه ريد".

-  سللللللل قس تقللللللللي  مقتلللللللرم ضلللللللم  االللللللساة

انمجلللللد انمحلفلللل  نلت م لللل  بمعتمليلللل  ان  يالللل  

قصلللللل برمجللللل  تعا لللللل وته نللللل  هلللللذا انم لللللل  

انفا للللل  ضلللللم  م لللللا يس انت م للللل  انجه يللللل  

 ن دي  اغ ا 
 

 

 

 

 نبي  ب   األ

- لا   مللل  نل فقلللن بللل   انم لللاا  اانللل  بإ للل

ب ع لللل ر وم طقلللل  ب    لللل  ومص صللللا م طقلللل  

مللل  وديللل  س سللل ، هلللذا بارضلللا    نلللال انتفك لللر 

للللا  ان فللللعا  وانم طقلللل    لللل    لللللا  مج لللل ف نلحمف

األ ريلللل  ان  يالللل  انعل للللا ضللللم  االلللساة  عللللاسء 

ا .  ته ن  انمفترو انلائر  بان  يا   مف

-  ب صلللل ا عمل لللل   سلللل اس  ملللل  لليلللللء

نل فقللللن بلللل   انم للللاا   هلللل  ملللل   متصللللاا 

للللا   مللللا يتعلفلللل  سلللللط  اراللللرا  ا نجه يلللل ، امف

بترك لل  مج فلل  بللانمفترو انلللفائر  انللذ  ت جلل  

 ان للللا االلللساة ته نتلللل  قاانلللل  انحلللل  ان فلللل ا   

  لل قس عقلللل لل للل  عمللن بللل   انمجللللد اناللللل  

وبعلللل  مك ف للللال انمجتمللللس انمللللل   بان  يالللل  

و نللل  دقتلللرام مج فللل  يتضلللم  مك ف لللال  ال 

م ي  نم طق  ان  يا .  انلددل انرف
 
 

 

 

 ياد 

 الّشه و 

-  اانللل  انمصلللانس انالليللل  انم تصللل  بضلللرو ء

 عللللاسء انتف  لللل   مللللس مصللللانس انلللللفي ا  انلللل ا   

نلتطه لللللر ب لللللأ   بلللللط م  نللللل  انكلللللائ  بلللللانح  

ان فلللل ا   بان  يالللل  ب للللاك  انتطه للللر مللللس سعلللل ء 

انالليلللل   نللللال ضللللرو ء تعملللل    اويللللال ان فاا لللل  

مللللال  بللللانح  انمللللذك   انللللذ  يفتقللللر ألب للللط مق ف

 .نكري ،انع   ا

-  ب صلللل ا م للللرو  ملللللف ق لللل ال انتطه للللر

بلللانح  ان فللل ا   بان  ياللل   هللل  مللل  انم لللا يس 

انتلللللل  ا ج هللللللا انلللللللي ا  انلللللل ا   نلتطه للللللر 

وانلللذ  سلللتت نال انالليللل  مكاتاتللل  ب لللأ  عمل فللل  

 بلللط م للل ة انمع لللل  بلللاألمر وبلللاق  انم للللااة 

األمللللللر  انتلللللل  نلللللل  يقللللللس  بطهللللللا ضللللللم  

 .انم رو  انمذك  
 

 

 

اليا  مي   

    

-    و  نللللللال م للللللكن انطفريلللللل  انمحللللللا تطللللللرف

نلجلللامس بم طقللل  "للللاا" مللل  عملللاسء انجللل   

انسرب للل  بارضلللا    نلللال  قللل   اويلللال ان فاا للل  

 بانم طق  انمذك  ء.

-  سللللللل قس تقللللللللي  مقتلللللللرم ضلللللللم  االللللللساة

انمجلللللد انمحلفلللل  نلت م لللل  بمعتمليلللل  ان  يالللل  

قصللللل برمجلللل  تعا للللل وته نلللل  هللللذا انطريلللل  

نت م لللللل  انجه يلللللل  ن ديلللللل  ضللللللم  م للللللا يس ا

اغلللللل ا  وسلللللل قس تعملللللل   تلللللللمال ان فاا لللللل  

س ان فلللللك   انملللللذك    لللللاة  صللللل ة  بلللللانتجمف

 بللي  ان  يا  علال  اويال لليلء نل فاا  .
  



                                                2019 املحضر الجملي للدورة العادية األولى لسنة6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ج ح ب   األ

-  اقلللل  عل للل  انلللذ  االللا   نلللال انتجلللاوا انكا لللر

ال "بلقاسللللللل  انحلللللللا    للللللل  "  للللللللا   انم لللللللمف

وانمتمثفللللن  لللل  اسللللتح ا   علللللال انرصلللل ك بحلللل  

لللللا ف  بان  يالللل  انللللذ  عمللللل  نللللال برمجلللل   14

   جاا مل   ما   مق م  نا ا  ااب  عل  .

-   سللل قس   انللل  الللك ا  نل اسلللتها مللل  الللر

مركلللل  ان فللللرا  انالليلللل  بان  يالللل  باعتاللللا   

لللل  نمعانجلللل  هللللذ   ان ضللللع ال انجهلللل  انم تصف

  للللللر سللللللتقس معاي لللللل  هللللللذ  انتفجللللللاواال    

   وللل وات ا  انقرا  انم اس  ب أ ها.

انم طقللل   مت لللاك  وتقللللف  بهلللا انتللل  ار هلللا وانطلالللال هلللذا انتقللللي  انمللل ل  نلللاع  انم لللاغن وعللللال   لللر  

وااقلللا ، انللللو ء انعاسيللل  لللال انمجتملللس انملللل   بان  ياللل  ملللاة انللللو ء انتمه ليللل  نهلللذ  مك ف بعللل  او  انالليللل 

تللل نفال ان للل فل  ئللل د انمجللللد اناللللل  تلللاوء مللل  مجلفللل  انجماعلللال انمحلف للل   فقةةة    ةةةابع  216 الف ةةة أل كلللا  

 :وه  انتفان  م تعرضا م تلك انم اض س وانع اصر انمل ل  انحان    ج وح أ  اح الّ و  
   2018لس    با ي  الز يب ال  افق   ا  التّ قيح ال ّهائأل ل يزاني. 

  2019لس    ال  افق   ا  ت قيح ميزاني  التّ  ي  لبا ي  الز يب. 
 

 2019لس    م  ميزاني  با ي  الز يب  األوحلع  ا  ال  افق   ا  تي ي  ا ت اد داخ  ا. 

   2019لس    الع  ا  الثّانأل م  ميزاني  با ي  الز يب ال  افق   ا  تي ي  ا ت اد داخ. 

  اةةة  د ةةة  مطاةةةب مةةةقج ب غةةةب الّشةةة   بزصةةة ا  لاي ةةة ح  اةةة  تي ةةةيص لقطعةةة  أ   كائ ةةة   ال  افقةةة 

 ار لب از مق  لفائ ته.  بتقسي  اليأل اإلدا   بالز يب  ح ّ 

 . ال  افق   ا  إح اث مقب   إ  مي  ب  طق  الز يب  ق ي 

 . ال  افق   ا  إ  اد مج     م  األكشا  داخ  ال جاح الت ابأل لا  طق  البا ي 

 . ا تع ا  نتائج الت خ ت فأل مي ا  ال ي  وال ظاف  والبيئ  ببا ي  الز يب 

 الز يب  ا ي بب ي  ال شا يب  متابع  نسق. 

 الز يب . با ي متابع   ي  اال تي صات ب 

   ال  ي ني  ببا ي  الز يب .متابع 

  ّجا  البا ي .ا تع ا  مياض  الا 

ل  ئلل د انمجلللد انالللل  تلل نفال ان لل ف  وانمصللاسق  عل لل ، وعلللال   للر تقلللي  للللوة األعمللاة انلللو ء انحللان  

خو  انمان لللل  وادقتصللللاسي  ومتابعلللل   ئلللل د نج لللل  ان فلللل "جةةةة ح اليةةةةا    ةةةة " :  انلللل  انكلملللل   نللللال ان لللل ل

تقللللي  انع اصلللر انمل لللل  بجللللوة األعملللاة  ال انصلللل  وانعاقللل  بمجلللاة قصلللل انق لللا  بانتصلللرف  بلللانمجلد 

ن نج للل  ان لللخو  انمان للل  وادقتصلللاسي  ومتابعللل  انتصلللرف  ااقلللا نمقتضللل ال وا كلللا   مللل   67  ق ةةةقفقالتللللمف

 اا  انلامل  ناللي  ان  يا .ان ف 
- عــــواضيـــــــمـال:  

- 2018هائي لـميزانية بلدية الزريبة لسنة ـنقيح النّ قة على التّ ـالـمواف :وع األولـوضـمـال. 
لللل  االللا  ان للل ل  ئللل د نج للل  ان فلللخو  انمان للل  وادقتصللللاسي   "جةةة ح اليةةةا    ةةة " : للل  مفتلللتس تلمف

تح يللن ادعتمللاسال سامللن م  ا  لل    انلل  وعلللال   للر عمل للال ومتابعلل  انتصللرف  بللانمجلد انالللل   نللال ا فلل  

تاعللا ر انلل  بعلل  انقللروج وانم للاعلال ملل  اللر  انم قضلل    بلليلل  ان  يالل  مللاة كامللن ان فلل   انمان لل 

انمان لللل  نج لللل  ان فللللخو   انمحلف لللل  نفائلللللء بلليلللل  ان  يالللل ،  للللإ ف صلللل لوو انقللللروج وم للللاعلء انجماعللللال 

انتف قلللل س ان فهللللائ  نم  ا  لللل  بلليلللل  علللللال ا اللللا  انمجلللللد انالللللل  تقتللللرم  وارقتصللللاسي  ومتابعلللل  انتصللللرف 

   :و   ب ا ال انجلاوة انتفان   2018ان  يا  ن    

- بلو  تس  ر .ة  بقا  تقليرال م ا س و فقال انع  ا  األوف :الفصل األول 

- 1739.848,346 : نلللالدي ةةةا ا  610.400,000 :مللل  تر فلللس تقلللليرال مللل ا س انع للل ا  انثلللا  :ثّلللانيالفصلللل ال 

 :ل  كما يل مفصف دي ا ا  1129.448,346 :ا  ب ياسء بما قل   دي ا ا
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   ي اال: ال ح                                                                                                                                                                    
 

 
 ع

 
 ج

 
 ص

 

ص 
 ف

 
 ف

 
§ 

 
§§ 

 
مشمولة بالتنقيحـموارد الـال  

 

التقديرات 
عليهامصادق ـال  

 

 مبلغ التنقيح
 

 التقديرات النهائية

+ - 
 76.000,000 - 76.000,000 - . قن   اضن -م س م  لء م  ص لوو انقروج 01 0001 70.01 - 7 3 2
 247.290,156 - 95.290,156 152.000,000 .م ا س ان    - م س م  لء م  ص لوو انقروج 02 0001 70.01 - 7 3 2
 537.971,405 - 537.971,405 - . قن   اضن  0001 80.01 - 8 3 2
ة نل      0002 80.01 - 8 3 2 انماان  انمقام  م  انف اضن غ ر انم تعمل  م  انع  ا  األوف

 .األم رء

62.035,088 45.194,205 - 107.388,410 

ان ابق  نل    انف ائ  غ ر انم تعمل  م  انع  ا  األوة نل      0003 80.01 - 8 3 2

 .األم رء

96.364,912 - - 96.364,912 

 - - - - . قن   اضن -م ا س امر  م تلف    0001 80.05 - 8 3 2
 - قروج م  لء م  ص لوو انقروج وم اعلء انجماعال انمحل    0001 90.01 - 8 3 2

 . قن   اضن

- 172.143,476 - 172.143,476 

 - نقروج وم اعلء انجماعال انمحل  م  لء م  ص لوو اقروج   0002 90.01 - 8 3 2

 .م ا س ان   

300.000,000 - - 300.000,000 

 13,068 - 13,068 - .ت ا ك انملي   00 0001 00.510 90 11 5 2
 1.380,600 - 1.380,600 - .ته ن  انمقابر ارسام   00 0002 00.510 90 11 5 2
 73,091 - 73,091 - . صام اضرا  انف ضا ال 00 0003 00.510 90 11 5 2

 5.000,000 - 5.000,000 - .تجم ن ان ا ال انعم م   00 0015 06.706 21 11 5 2

 10.000,000 - 10.000,000 - .انمحل   21ادل لا   علاس 00 0009 06.706 21 11 5 2
 29.540,822 - 29.540,822 - .انل اسال 01 0129 06.728 25 11 5 2
 30,250 - 30,250 - األافاة.ان ط  ان ا    نتط ير   اس   00 010 06.736 35 11 5 2
 4.256,491 - 4.256,491 - األافاة.ب ا    اس   00 013 06.736 35 11 5 2
 1.040,000 - 1.040,000 - .انل اسال 01 012 06.737 26 11 5 2
 39.558,760 - 39.558,760 - .انملحق  بها واألاساةانه لس  انمل     04 012 06.737 26 11 5 2
 6.000,000 - 6.000,000 - .ان ط  ان ا    نته ن  انم ان  انصح   00 0079 06.737 26 11 5 2
 11.780,100 - 11.780,100 - .ته ن  انماع  و انل اسال 01 0001 06.737 26 11 5 2
 54.720,911 - 54.720,911 - .انملحق  بها واألاساةانه لس  انمل     04 0001 06.737 26 11 5 2
 3,720 - 3,720 - .ب ا  اق ا  ابتلائ   ومجم عال صح   00 0099 06.761 29 11 5 2
 3,572 - 3,572 - .تهذي  وص ا   انمعاهل انثا  ي  00 0100 06.766 29 11 5 2
 11.067,567 - 11.067,567 - .انل اسال 01 0012 06.735 36 11 5 2
 28.380,152 - 28.380,152 - .انملحق  بها واألاساةانه لس  انمل     04 0012 06.735 36 11 5 2

اتـحـيـقـة التنـلـمـج  610.400,000 1129.448,346 - 1739.848,346 
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- دي ةةةةا ا  1129.448,346 :ا  ب يللللاسء بمللللا قللللل   دي ةةةةا ا 1897.213,359 نللللال  دي ةةةةا ا 767.765,013 :ملللل  تر للللس تقللللليرال  فقللللال انع لللل ا  انثللللا  :ثّاللللل الفصللللل ال

            :كما يل  ل مفصف 

   ي اال: ال ح                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 ع

 
 ج

 
 ق

 
 باب

 
 الفصل

 
 ف

 
ف 
 ف

 
مشمولة بالتنقيحـالنفقات ال  

 
التقديرات المصادق 

 عليها

 
7201فواضل سنة   

 
 مبلغ التنقيح

 
 مبلغ التنقيح

 
 التقديرات النهائية

+ - 

 8000,000  8000,000 - - ارعام  .س اسال  00 03 06.600 - 6 3 2
 57.190,621 8.000,000 50.000,000 15.190,621 - .س اسال امر  00 20 06.600 - 6 3 2
 - 65.000,000 - 65.000,000  .ااساة ته ن  م تلف  00 05 06.603 - 6 3 2

 96.795,842 - 23.034,058 73.761,784 - .ااساة انص ا   وانتعهل 00 06 06.603 - 6 3 2

 252,473 - - 252,473 -  سا ي .اقت ا  تجه  ال  00 01 06.604 - 6 3 2

 51,200 - - 51,200 - . ا  تااسة انمعل مال 00 02 06.605 - 6 3 2
 16.378,456 - 10.000,000 6.378,456 -  عام  .برام  وتجه  ال  00 20 06.605 - 6 3 2

 7.070,700 50.000,000 15.000,000 7.070,700 35.000,000 .اقت ا  معلال ان اا   وانطرقال 00 01 06.606 - 6 3 2

 68.286,481 - 55.000,000 3.286,481 10.000,000 .اقت ا  معلال وتجه  ال امر  00 02 06.606 - 6 3 2

 477,009 - - 477,009 - .اقت ا  وسائن ان قن 00 01 06.608 - 6 3 2

 1.360,063 - - 1.360,063 - .انعم م  ار ا ء  00 01 06.610 - 6 3 2
 555.359,771 - 60.000,000 388.859,771 106.500,000 .تعا ل انطرقال 00 02 06.613 - 6 3 2
 14.041,000 - - 14.041,000 -  .ااساة انص ا   وانتعهل 00 03 06.613 - 6 3 2

 95.290,156 49.999,874 - 145.290,030 - .عمل ال انته ن  وانتهذي  األمر  00 06 06.614 - 6 3 2

 509.447,798 90.000,000 100.000,000 82.447,798 417.000,000 .تجم ن ملامن انمل  00 03 06.615 - 6 3 2
 57.937,651 20.000,000 - 77.937,651 - .ب ا  وته ن  انم  آل انرياض   00 04 06.616 - 6 3 2
 10.000,000 - 10.000,000 - - .اقت ا  تجه  ال  قا    و ياض   00 05 06.616 - 6 3 2
 60.000,000 - - - 60.000,000 .انم اهم      اسماة انمخس ال 00 00 07.827 - 7 3 2
 - 48.034,184 - 45.194,205 2.839,979 . فقال انت م   غ ر انم اع  00 00 08.901 - 8 3 2
اصن انقروج انمارم  نل  ت ليل  00 01 10.950 - 10 4 2

ص لوو انقروج و م اعلء 

 .انجماعال انمحل  

136.425,034 

- - - 

136.425,034 

 13,068 - - 13,068 - .ت ا ك انملي   00 0001 00.510 90 11 5 2
 1.380,600 - - 1.380,600 - .ته ن  انمقابر ارسام   00 0002 00.510 90 11 5 2
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 73,091 - - 73,091 - . صام اضرا  انف ضا ال 00 0003 00.510 90 11 5 2
 5.000,000 - - 5.000,000 - .تجم ن ان ا ال انعم م   00 0015 06.706 21 11 5 2
 10.000,000 - - 10.000,000 - .انمحل   21ادل لا   علاس 00 0009 06.706 21 11 5 2
 29.540,822 - - 29.540,822 - .انل اسال 01 0129 06.728 25 11 5 2
ان ط  ان ا    نتط ير   اس   00 010 06.736 35 11 5 2

 األافاة.

- 30,250 - - 30,250 

 4.256,491 - - 4.256,491 - األافاة.ب ا    اس   00 013 06.736 35 11 5 2

 1.040,000 - - 1.040,000 - .انل اسال 01 012 06.737 26 11 5 2
انملحق   واألاساةانه لس  انمل     04 012 06.737 26 11 5 2

 .بها

- 
39.558,760 

- - 
39.558,760 

ان ط  ان ا    نته ن  انم ان   00 0079 06.737 26 11 5 2

 .انصح  

- 6.000,000 - - 6.000,000 

 11.780,100 - - 11.780,100 - .ته ن  انماع  و انل اسال 01 0001 06.737 26 11 5 2
انملحق   واألاساةانه لس  انمل     04 0001 06.737 26 11 5 2

 .بها

- 54.720,911 - - 54.720,911 

ب ا  اق ا  ابتلائ   ومجم عال  00 0099 06.761 29 11 5 2

 .صح  

- 3,720 - - 3,720 

 3,572 - - 3,572 - .تهذي  وص ا   انمعاهل انثا  ي  00 0100 06.766 29 11 5 2
 11.067,567 - - 11.067,567 - .انل اسال 01 0012 06.735 36 11 5 2
انملحق   واألاساةانه لس  انمل     04 0012 06.735 36 11 5 2

  .بها

- 28.380,152 - - 28.380,152 

اتـحـيـقـة التنـلـمـج  
767.765,013 

1129.448,346 331.034,058 331.034,058 
1897.213,359 

1129.448,346 
 

 
       - قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

 ئةةةي  لج ةةة  الّشةةة و  السةةةيّ  ال اليةةة  التةةةأل ا تع ضةةةها  بيانةةةات وال عطيةةةاتجةةة اوح ال تضةةةّ    ل يتاةةة  الكافّةةة  ال اةةة   الباةةة   جاةةة  الأ ضةةةاز بعةةة  إّغةةة   

عةةةة  بواالقت ةةةةادي  ومتا ال اليةةةة اةةةة  مقتةةةة   لج ةةةة  الّشةةةة و    باإلج ةةةةا  مةةةة  أ ضةةةةاز ال جاةةةة  ، وافةةةةق الياضةةةة و ومتابعةةةة  الت ةةةةّ  ال اليةةةة  واالقت ةةةةادي  

 غبقا لبيانات الج اوح ال شا  إليها أ  ه. 2018ال ت ثّ  فأل التّ قيح ال ّهائأل ل يزاني  البا ي  لس   و الت ّ  
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- 9201بلدية الزريبة لسنة ل التنمية ميزانيةنقيح تـقة على وافـالـم :انيـثـّ وع الـوضـمـال. 

 

 ئلل د نج لل  ان فللخو  انمان لل  وادقتصلللاسي   "جةةة ح اليةةا    ةة " :ان لل فل اسللتعرج لل   اللا  هللذا انع صللر 

محت للل  بلليللل  انقلللاب  اناللللل  ب غللل ا  بصلللفت  تفللل  اعللللفها ان للل فل ان   قللل  انمحاسلللا   ان ومتابعللل  انتصلللرف 

تضلللمف ت تحق للل  وانتللل   2018 ن للل   نم  ا  للل  بلليللل  ان  ياللل  هائ للل ان ف انمان للل   ان  ياللل  وانمتضلللمف   نل فتلللائ 

  :ان تائ  انمان   انتفان  
 

  :الجملية النتيجة :أولّ  
 

 

مقابيض ـمبلغ الجملي لـال
 الميزانية

 

 مصاريف الميزانيةـمبلغ الجملي لـال
 الجمليةالنتيجة 

 العجز الفائض

4 782 513 122 3 008 990 382 1 773 522 740 - 
 

 

  :تفصيل النتائج :ثانيا
 

-   العنوان األولنتيجة: 
 
 
 

 

 مقابيضـال
 (1) 

 

 المصاريف 
(2) 

مقابيض المستعملة لتسديد مصاريف ـال

 من العنوان الثاني 4و 3بالجزئين 
  (3) 

 (3+2) -1=  4النتيجة 
 

 الفائض

 

 العجز

3 176 095 996 2 159 413 672 152 497 243 864 185 081 - 
 

 

- ثانيعنوان المن ال 4و  3  جزئينلنتيجة ا: 
 

 

 مقابيضـال
 (1) 

 

 المصاريف
 (2) 

مقابيض المستعملة لتسديد مصاريف ـال

 من العنوان الثاني 4و 3بالجزئين 
  (3) 

 3 + (2 -1) = 4النتيجة 
 

 الفائض

 

 العجز

1 403 568 022  759 551 184 152 497 243 796 514 081 - 
 

 

- ثانيعنوان المن ال 5جزء لنتيجة ا: 
 

 

 المقابيض
 (1) 

 

 مصاريفـال
 (2) 

 3 + (2 -1) = 4النتيجة 
 العجز الفائض

202 849 104 90 025 526 112 823 578 - 
 

ملللل  لمللللل  هللللذ  انف اضللللن ا  مللللا  % 20واسللللت اسا  نللللال انق اعللللل انمحاسللللا    إ فلللل  يقللللس اد تفللللا  ب  للللا  

  :وقللللللل ها 2019نم  ا  لللللل  سلللللل    % 80وي للللللتعمن م هللللللا  قللللللط   للللللا   2020ن لللللل   س  172.837.017 :يعللللللاسة

س م لللافقا  للل  مللل ا س انع للل ا  انثفلللا   نم  ا  للل   500.942.677 :وتللل ف ت صللل   مالللل  قلللل   س 691.348.064

للللل  نلتفر  لللللس  للللل  مللللل ا س  190.405.387 :قلللللل   ، وبانتفلللللان  بقللللل  مالللللل 2019سللللل    س سو  ت ايلللللس س  صف

ل  بلللللانع  ا  انثفلللللا  و فقلللللال انع للللل ا  انثفلللللا                     ، هلللللذا  ضلللللا    نلللللال ت ايلللللس انفللللل ائ  األملللللر  انم لللللجف

 س 909.337.659  :وانمقلف ء ب  5و 4و 3األل ا  

  مللل  م  ا  للل  بلليللل  تملللاسال ساملللن  صللل ة انع للل ا  انثفلللا انمقتلللرم وانمتعلفللل  بتح يلللن ادع و  ملللا يلللل  انتف قللل س

  :2019ان  يا  ن    

- ة بلو  تس  ر . بقا  تقليرال م ا س و فقال انع  ا  األوف  :الفصل األول 

- ا   دي ا ا 1938.743,046 : نال دي ا ا 839.000,000 :م  انثا   م ا س انع  ا  تر فس تقليرال            :ثانيالفصل ال

: مفصل  كما يل دي ا ا 1099.743,046 :ب ياسء بما قل  
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  ي ا ال ح  : ال                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 ج
 

 ص

 

ص 
 ف

 

 ف
 

§ 
 

§§ 

 

موارد المشمولة بالتنقيحـال  

 

التقديرات 
 المصادق عليها

 

  مبلغ التنقيح

 التقديرات النهائية

+ - 
 78.014,311 - 78.014,311 - ن قن   اض -.م س م  لء م  ص لوو انقروج 01 0001 70.01 - 7 3 2

 238.000,000 - - 238.000,000 م ا س ان    -م  لء م  ص لوو انقروجم س  02 0001 70.01 - 7 3 2

 615.657,301 - 615.657,301 - . قن   اضن  0001 80.01 - 8 3 2

انماان  انمقام  م  انف اضن غ ر انم تعمل  م  انع  ا    0002 80.01 - 8 3 2

ة نل    األم رء  .األوف

500.942,677 190.405,387 - 691.348,064 

انف ائ  غ ر انم تعمل  م  انع  ا  األوة نل    ان ابق    0003 80.01 - 8 3 2

 .نل    األم رء

33.057,323 - - 33.057,323 

 - - - - . قن   اضن -م ا س امر  م تلف    0001 80.05 - 8 3 2

انجماعال قروج م  لء م  ص لوو انقروج وم اعلء   0001 90.01 - 8 3 2

 . قن   اضن - انمحل  

- 102.842,469 - 102.842,469 

قروج م  لء م  ص لوو انقروج وم اعلء انجماعال   0002 90.01 - 8 3 2

 .م ا س ان     - انمحل  

67.000,000 - - 67.000,000 

 13,068 - 13,068 - .ت ا ك انملي   00 0001 00.510 90 11 5 2

 1.380,600 - 1.380,600 - .ته ن  انمقابر ارسام   00 0002 00.510 90 11 5 2

 73,091 - 73,091 - . صام اضرا  انف ضا ال 00 0003 00.510 90 11 5 2

 5.000,000 - 5.000,000 - .تجم ن ان ا ال انعم م   00 0015 06.706 21 11 5 2

 10.000,000 - 10.000,000 - .انمحل   21اعلاس ادل لا  00 0009 06.706 21 11 5 2

 20.887,140 - 20.887,140 - .انل اسال 01 0129 06.728 25 11 5 2

 30,250 - 30,250 - .ان ط  ان ا    نتط ير   اس  ادافاة 00 010 06.736 35 11 5 2

 4.256,491 - 4.256,491 - .ب ا    اس  ادافاة 00 013 06.736 35 11 5 2

 1.040,000 - 1.040,000 - .انل اسال 01 012 06.737 26 11 5 2

 37,582 - 37,582 - .انه لس  انمل    واداساة انملحق  بها 04 012 06.737 26 11 5 2

 6.000,000 - 6.000,000 - ان ط  ان ا    نته ن  انم ان  انصح   00 0079 06.737 26 11 5 2

 5.362,176 - 5.362,176 - .انماع  و انل اسالته ن   01 0001 06.737 26 11 5 2

 19.566,450 - 19.566,450 - .انه لس  انمل    واداساة انملحق  بها 04 0001 06.737 26 11 5 2

 3,720 - 3,720 - .ب ا  اق ا  ابتلائ   ومجم عال صح   00 0099 06.761 29 11 5 2

 3,572 - 3,572 - .انمعاهل انثا  ي تهذي  وص ا    00 0100 06.766 29 11 5 2

 10.789,286 - 10.789,286 - .انل اسال 01 0012 06.735 36 11 5 2

 28.380,152 - 28.380,152 - انه لس  انمل    واداساة انملحق  بها  04 0012 06.735 36 11 5 2

اتـحـيـقـة التنـلـمـج  839.000,000 1099.743,046 - 1938.743,046 
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- ل  مفصف  دي ا ا 1099.743,046 :ا  ب ياسء بما قل  دي ا ا   2150.036,711 : نال دي ا ا 1050.293,665 :م  ا  س تقليرال  فقال انع  ا  انثف تر ف             :ثال الفصل ال 

                                                                                                                            :كما يل 
  ي ا ال :ال ح                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ع
 

 ج
 

 ق
 

 باب
 

 الفصل
 

 ف
 

ف 
 ف

 

مشمولة بالتنقيحـالنفقات ال  
 

التقديرات المصادق 
 عليها

 

فواضل سنة 
7201  

مبلغ  مبلغ التنقيح
 التنقيح

 

النهائيةالتقديرات   

+ - 
 8000,000 - - 8000,000 - .س اسال ادعام   00 03 06.600 - 6 3 2

 75.898,049 - - 45.898,049 30.000,000 .س اسال امر  00 20 06.600 - 6 3 2

 150.000,000 - - - 150.000,000 .ااساة ته ن  م تلف  00 05 06.603 - 6 3 2

 88.813,908 - - 64.813,908 24.000,000 .ااساة انص ا   وانتعهل 00 06 06.603 - 6 3 2

 20.252,473 - - 252,473 20.000,000 .اقت ا  تجه  ال اسا ي  00 01 06.604 - 6 3 2

 51,200 - - 51,200 - . ا  تااسة انمعل مال 00 02 06.605 - 6 3 2

 11.276,406 - - 11.276,406 - .برام  وتجه  ال اعام   00 20 06.605 - 6 3 2

 377.070,700 - - 7.070,700 370.000,000 .اقت ا  معلال ان اا   وانطرقال 00 01 06.606 - 6 3 2

 32.656,282 -  12.656,282 20.000,000 .اقت ا  معلال وتجه  ال امر  00 02 06.606 - 6 3 2

 54.477,009 - - 477,009 54.000,000 .اقت ا  وسائن ان قن 00 01 06.608 - 6 3 2

 215.360,063 - - 1.360,063 214.000,000 .ار ا ء انعم م   00 01 06.610 - 6 3 2

 429.157,210 - - 429.157,210 - .تعا ل انطرقال 00 02 06.613 - 6 3 2

 14.041,000 - - 14.041,000 - .ااساة انص ا   وانتعهل 00 03 06.613 - 6 3 2

 0.126 - - 0.126 - .عمل ال انته ن  وانتهذي  األمر  00 06 06.614 - 6 3 2

 94.461,983 - - 94.461,983 - .تجم ن ملامن انمل  00 03 06.615 - 6 3 2

 57.937,651 - - 57.937,651 - .ب ا  وته ن  انم  آل انرياض   00 04 06.616 - 6 3 2

 10.000,000 - - 10.000,000 - .اقت ا  تجه  ال  قا    و ياض   00 05 06.616 - 6 3 2

 39.060,021 - - 39.060,021 - .انم اهم      اسماة انمخس ال 00 00 07.827 - 7 3 2

 203.067,094  190.405,387 - 12.661,707 . فقال انت م   غ ر انم اع  00 00 08.901 - 8 3 2

ت ليل اصن انقروج انمارم  نل  ص لوو  00 01 10.950 - 10 4 2

 .انقروج و م اعلء انجماعال انمحل  
155.631,958 

 

- 
 

- 
 

- 155.631,958 

 13,068 - - 13,068 - .ت ا ك انملي   00 0001 00.510 90 11 5 2

 1.380,600 - - 1.380,600 - .ته ن  انمقابر ارسام   00 0002 00.510 90 11 5 2
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 73,091 - - 73,091 - . صام اضرا  انف ضا ال 00 0003 00.510 90 11 5 2

 5.000,000 - - 5.000,000 - .تجم ن ان ا ال انعم م   00 0015 06.706 21 11 5 2

 10.000,000 - - 10.000,000 - .انمحل   21اعلاس ادل لا  00 0009 06.706 21 11 5 2

 20.887,140 - - 20.887,140 - .انل اسال 01 0129 06.728 25 11 5 2

 30,250 - - 30,250 - .ان ط  ان ا    نتط ير   اس  ادافاة 00 010 06.736 35 11 5 2

 4.256,491 - - 4.256,491 - .ب ا    اس  ادافاة 00 013 06.736 35 11 5 2

 1.040,000 - - 1.040,000 - .انل اسال 01 012 06.737 26 11 5 2

 37,582 - - 37,582 - .انه لس  انمل    واداساة انملحق  بها 04 012 06.737 26 11 5 2

 6.000,000 - - 6.000,000 - .ان ط  ان ا    نته ن  انم ان  انصح   00 0079 06.737 26 11 5 2

 5.362,176 - - 5.362,176 - .ته ن  انماع  و انل اسال 01 0001 06.737 26 11 5 2

 19.566,450 - - 19.566,450 - .انه لس  انمل    واداساة انملحق  بها 04 0001 06.737 26 11 5 2

 3,720 - - 3,720 - .ب ا  اق ا  ابتلائ   ومجم عال صح   00 0099 06.761 29 11 5 2

 3,572 - - 3,572 - .تهذي  وص ا   انمعاهل انثا  ي  00 0100 06.766 29 11 5 2

 10.789,286 - - 10.789,286 - .انل اسال 01 0012 06.735 36 11 5 2

 28.380,152 - - 28.380,152 - .انه لس  انمل    واداساة انملحق  بها 04 0012 06.735 36 11 5 2
 

اتـحـيـقـة التنـلـمـج  1050.293,665 
909.337,659 190.405,387 - 

2150.036,711 
1099.743,046 

 
 
 

 

- قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

ال اليةةة  التةةةأل ا تع ضةةةها السةةةيّ   ئةةةي  لج ةةة  الّشةةة و   بيانةةةات وال عطيةةةاتجةةة اوح ال تضةةةّ    ل يتاةةة  الكافّةةة  ال اةةة   ال جاةةة  الباةةة  أ ضةةةاز بعةةة  إّغةةة   

واالقت ةةةةادي  ومتابعةةةة   ال اليةةةة اةةةة  مقتةةةة   لج ةةةة  الّشةةةة و    مةةةة  أ ضةةةةاز ال جاةةةة  باإلج ةةةةا  ، وافةةةةق الياضةةةة و ال اليةةةة  واالقت ةةةةادي  ومتابعةةةة  الت ةةةةّ  

مفّ ضةةةي  لاسةةةيّ   ئةةةي  البا يةةة  الجةةة اوح ال شةةةا  إليهةةةا أ ةةة ه وانةةةات غبقةةةا لبي 2019ت قةةةيح ميزانيةةة  الت  يةةة  لبا يةةة  الز يبةةة  لسةةة   ال ت ثّةةة  فةةةأل و الت ةةةّ  

  م  فأل ال   .بإت ار باقأل اإلج ازات اإلدا ي  وال الي  ال ّ 
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- بلديلللة  ملللن ميزانيلللة األولتحويلللل اعتملللاد داخلللل العنلللوان  موافقة عللللىـالللل :ثالللل وع الـموضلللـال
 .2019 لسنة الزريبة

 

  2018   انمان للل  ملللاة  هايللل  ان فللل بعللل  انفصللل ة بللل  ساملللنانما ف  انمان للل  دسلللتهاال ادعتملللاسالتاعلللا 

اسال كهربائ للل  ، عللللف  بترك للل   قللل انمتعلف    انالليللل  مللل  ملللاا بعللل  انفللل ات رمكفلللت وانلللذ  اسف   نلللال علللل 

   لللل  ان ا  لللل  نلتصللللرف ان كانلللل   قاعللللل و  لللل ات رعلللللال انتف  ار انلللل ن بع لللل ا  مللللاا م للللاهمال انم للللسف 

 الللرا  األملللر   تصلللف   بعللل  انفللل ات ر تعلللذف  ارضلللا    نلللال، ب  2018 و للل  مار اكتللل برفايلللال ن لللهر  ان ف 

لللل  بللللعللللل  ت لللل ي  ان ضللللع   انجاائ لللل  ن      وس  لللل ات ر بعللللل ا قضللللا  ان فللللنلللل تاعللللاسي  اع  انملللل وف ان اصف

 .انمان   انمع   

 قللل   مللل  انتف   خو  انمان للل  وادقتصلللاسي  ومتابعللل  انتصلللرف نج للل  ان فللل قتلللرمت، فقلللالم   هلللذ  ان ف أونتللل

 للللال عم م لللل  لال تجللللا  مخسف مت لفلللل 20     080انفقللللرء  02201بلللل  سامللللن انفصللللن ادعتمللللاسال انما ف 

   للل   رك  انتف فايلللال وان فللل   للل  ان ف ان كانللل  ان ا  للل  نلتصلللرف نفائللللء سيللل     س ا    تللل ف  فلللاباعتالللا   املللر 

علللل  بانفصللللن غ للللر انم اف وكللللذن  ملللل  ادعتمللللاسال  2019نلكهربللللا  وانسللللاا م للللذ انالايلللل   لللل  م  ا  لللل  

 .01انفقرء  04401

                   :ان     ب ا ال انجلوة انتف سامن انع  ا  األوة    لرا  تح ين اعتماس   تقرف  ا ف نذن ،   

 ترفيع االعتمادات تنقيص االعتمادات
ف  ف فصل

 ف

 مبلغـال موضوعـال ف ف ف فصل مبلغـال موضوعـال

 
 

02201 

 

 
 

0080 

 

 

 

 
020 

 

 

مت للللللللللللللال تجللللللللللللا  

 لللللللال عم م للللللل  مخسف 

 .امر 

 

 
12.259.438 

 

 
02201 

 
 

0080 

 

 
003 

مت لللللللللال تجلللللللا  

ان للللرك  انت   لللل   

 .نلكهربا  وانساا

 

 

5.245.900 

 

 
 

 

 

04401 

 

 
 

 

 

 

0001 

 

 

 
 

 

 

000 

 

 
 

 

  غ لللر  فقلللال انتصلللرف 

 .ع انم اف 
 

 

 
 

 

2.910,590 

 

 
02201 

 

 
0080 

 
 

013 

مت لللللللللال تجلللللللا  

ان كانللللل  ان ا  للللل  

نلتصللللللللر   لللللللل  

 .ان فايال

 

 

7.421,663 

 

 
02201 

 

 
0080 

 

 
021 

 

مت لللللللللال تجلللللللا  

 .م اا

 

 
 

2.502,465 

 15.170.028 الـجـمـلـة 15.170.028 الـجـمـلـة
 

  - جـــــلــــس الــــبــــلــــديـقــــــرار الـــمـ: 

بيانةةةات التةةةأل تضةةةّ  ها الجةةة وح أ ةةة ه والةةة   تةةةّ  كافّةةة  ال اةةة   ال جاةةة  الباةةة  أ ضةةةاز بعةةة  إّغةةة   

، وافةةةق ضةةةه مةةة  غةةة   السةةةيّ   ئةةةي  لج ةةة  الّشةةة و  ال اليةةة  واالقت ةةةادي  ومتابعةةة  الت ةةةّ  اا تع 

واالقت ةةةةةادي   ال اليةةةةة اةةةةة  مقتةةةةة   لج ةةةةة  الّشةةةةة و    مةةةةة  أ ضةةةةةاز ال جاةةةةة  باإلج ةةةةةا  الياضةةةةة و 

تي يةةةة  ا ت ةةةةاد داخةةةة  الع ةةةة ا  األوح مةةةة  ميزانيةةةة  با يةةةة  الز يبةةةة  ال ت ثّةةةة  فةةةةأل و ومتابعةةةة  الت ةةةةّ  

 مةةة  فةةةأل ال ّ بإت ةةةار بةةةاقأل اإلجةةة ازات اإلدا يةةة  وال اليةةة   البا يةةة ومفّ ضةةةي  لاسةةةيّ   ئةةةي   2019لسةةة   

 ال   .

- مللللن ميزانيللللة الثللللانيتحويللللل اعتمللللاد داخللللل العنللللوان  موافقة علللللىـاللللل :ـّرابعوع الللللـوضللللـمـال 

 .2019 لسنة بلدية الزريبة
   اتجل  تاعا نت ج ن   ائ  مان   هامف  ئ د انمجلد انالل  ناللي  ان  يا   ان  فل ت نفال انع صر هذا     اا 

مللر  بللاع  انفصلل ة اكللذن  تلل   ر   اضللن مان لل   د 203.067,094 :بلسللت 2018  م  ا  لل  سلل   علل  تصللرف 

 :بللل ضلللا   يقلللل   ت   فهلللا نت ف لللذ بر لللام  اسلللتثما    سللل عاس د 226.932,906 :بللل   ا   تقللللف بلللانع  ا  انثفللل

 06600انل اسلال  ل  انفصلن  ابع  نلالليل  عللال غلرا ل   م ها نت   ر انمرا   انتف  ي صف  د 430.000,000
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االساة  كملا تل  برمجل  تجليلل لليللءعم قل   بنلرس اسل  نحفلر  ر جاا د 15.000,000 :اعتماس قل  برصل انفقرء 

للوان لل ائ  واقت للا  ملل اس سه  لل   األبلل اب لليلللء نتجليللل للوتعهللل انانللر انعم قلل  ان اصف  06603ا  بانفصللن   بانحمف

دقت للا  تجه لل ال د  30.000,00 :قللل   اعتمللاسوكللذن  ت صلل   ، مجتمعلل  د 60.000,000 :بق ملل  06انفقللرء 

للل و عام للل   سا يللل  انمجللللد اناللللل   نفائللللء  ئللل د  سا يللل   دقت لللا  سللل ا ء وانتر  لللس  للل  انمالللل  انم صف

لها بمال  لملل    ل   ها  م      مجاة تعا ل انطرقال وتعهف   س  صف ا انج   انمتاقف مف ا ، د 20.000.000:ب 

تعا ل الا   بحل  ند  100.000,000 :ء م اا  بت ص   مالسا قل    علال علف ي اف  دي ا ا 298.000,000 :قل  

علل   م طقلل  تاللل ط انطريلل  انرئ  لل  بند  90.000,000 :وت صلل   اعتمللاس همللر قللل  ان  يالل  قريلل  ان لل   ب

بارضلا   ،  م  مفترو م طق  ب ل  ملا  وصل د  نلال مفتلرو انمل سل  اربتلائ ل  بعل   األ صلا ي  اد صا ي 

نتعا للل  د 60.000,000 :قللل   ت صلل   ماللل و،  د 8.000,000 :قللل   ب ع لل ر بماللل م طقلل  تهللذي   هلل  ب نللال 

مل  عملاسء انجل    للاام طقل  نتعا ل اريل  بد  20.000,000، اناااري  وواس  انك  م طق  م    ه  بكنف ا

للا ف   14حل  تعا لل  هل  انقاسسل   بم لرو  ند  20.000,000 :ضلا   قلل   وكذن  ت صل   مالل   انسرب  ،

للب ته نلل  ملعلل   لل  االلساة هايلل  برمجل  و لل  ان ف لللا ف  بان  يالل  ،  18وانطريلل  انح ام لل  بحل  ا  ان  يال   مف

 :ته نلل  انماعللل  بتكلفلل  قلللل ها 04انفقلللرء  06616رء ساملللن انفصللن ب ع للل ر ملل  انف اضلللن انمتلل  ف م طقلل  ب

 :ان و ن      ب ا ال انجلوة انتف  دي ا  7.000,000

 العتماداتترفيع   تنقيص العتمادات

 المبلغ الموضوع ف ف ف فصل  المبلغ الموضوع ف ف ف فصل

 

07827 

 

 

0000 

 

 

000 

 

انم لللللللللللاهم   للللللللللل  

  اسماة انمخس ال

 

39.060.021 
 15.000,000 س اسال امر  000 0020 06600 

 
06603 0006 000 

االللللللللللساة انصللللللللللل ا   

 وانتعهل
197,815 

 

08901 

 

 

0000 

 

 

000 

 

انت م لللل  غ للللر  فقللللال 

 انم اع 

 

203.067.094 
 

06605 0020 000 
بلللللللرام  وتجه للللللل ال 

 اعام  
20.000,000 

 

06616 
 

004 
 

000 
ب لللللللللللللا  وته نللللللللللللل  

 انم  آل انرياض  

 

20.000,000  
06604 0001 000 

اقت للللللللللا  تجه لللللللللل ال 

  سا ي 
10.000,000 

 

06615 
 

003 
 

000 
تجم للللللللللن ملللللللللللامن 

 انمل 

 

10.000,000  
 20.000,000 اقت ا  وسائن ان قن 000 0001 06608

اقت لللللللللللا  معللللللللللللال  000 001 06606

 ان اا   وانطرقال

7.070,700  
 214.000,000 تعا ل انطرقال 000 0002 06613

 279.197,815 ةـلـمـالج  279.197,815 ةـلـالجم
 

 - قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 
لبا يةةة   ال جاةةة  الباةةة  وافةةةق أ ضةةةاز  الجةةة وح ال شةةةا  إليةةةه أ ةةة ه،بعةةة  اإلغةةة    اةةة  ميتةةة   

ال ت ثّةةة  فةةةأل و واالقت ةةةادي  ومتابعةةة  الت ةةةّ   ال اليةةة اةةة  مقتةةة   لج ةةة  الّشةةة و  باإلج ةةةا    الز يبةةة 

مفّ ضةةةةي  لاسةةةةي   ئةةةةي   2019مةةةة  ميزانيةةةة  البا يةةةة  لسةةةة    الثةةةةانألتي يةةةة  ا ت ةةةةادات داخةةةة  الع ةةةة ا  

  م  فأل ال   .دا ي  وال الي  ال ّ إلال جا  البا   بإت ار باقأل اإلج ازات ا

- جمع طلللللب الّشللللل ل بز لللللوان ـعللللللى دعللللل  مطللللللب ملللللموافقة ـالللللل :ـخـاملللللـسوع الـوضلللللـمـال
للحصللللول علللللى تخصلللليص لقطعللللة أرض يائنللللة بتقسللللي  الحللللي اإلداري بالزريبللللة حمللللا  لفائللللدة 

 لبناء مقر لفائدته.  
 نج لللل  األاللللساة وانته نلللل  انعمرا  لللل  لللل   اللللا  هللللذا انع صللللر، االلللا  ان لللل فل  ئلللل د انالليلللل   نللللال ا ف 

 لللل   2019  فللللر   09   ان للللات بللللانمجلد انالللللل   اللللرل مللللاة لل للللتها انم عقلللللء بقصللللر انالليلللل  يلللل

انالليللل  بتلللا يخ ارسا ء انللل ا س عللللال و غ ا   سن بللل ئللل د مجملللس اللل  ان فلللل ان للل ف انمطلللل  انلللذ  تقللللف  بللل  

  مللل  انمجللللد اناللللل  انم ا قللل  عللللال وانلللذ  يرغللل  بمقتضلللا 202وانمضلللمف  تحلللت عللللس  31/01/2019

 نلمجمس انمذك  .انح  ارسا   بان  يا  نا ا  مقر تق    ت ص   قطع  ا ج ب

حللل  ق للل م  نتق للل   انه نللل  انعمرا  للل  نلالليللل  وانمثلللاة انتف وبعلللل  افلللا  اعضلللا  انلفج للل  عللللال مثلللاة انتف 

 عللللال  انم ا قللل  انمجللللد اناللللل  ا الللا  عللللال تقتلللرم نج للل  األالللساة وانته نللل  انعمرا  للل  بان  ياللل ، ارسا  

انكلللائ  بتق للل   انحللل   2ر 407ي سةةةح انلللذ   93 ال قسةةة   ةةة دواقتلللرام ان فلللسن ب غللل ا   مجملللس اللل  مطلللل 
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حللللف  مللل  ان فلللماة وان فلللرو اريللل  علللا  ومللل  انسلللرب مركللل  ان فلللرا  انالليللل  ارسا   بان  ياللل  وانلللذ  ي

نمقلللر لمع للل  الللل   نلقاصلللري  عللل  انحركللل  انعضللل ي   لللر   محلللا  بان  ياللل  ومللل  انج للل ب مق للل  الللاغر

 ان  يا .

- قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 
 السةةةةيّ   ئةةةةي  مج ةةةةب غةةةةب الّشةةةة   بزصةةةة ا مبتةةةة    ال جاةةةة  الباةةةة    اةةةة أ ضةةةةاز بعةةةة  إّغةةةة   

 اةةةة  مقتةةةة   لج ةةةة  األشةةةة اح والتّهيئةةةة  الع  انيةةةة  بةةةةال جا  وافقةةةة ا باإلج ةةةةا   ه أ ةةةة ه،إليةةةةشةةةةا   ال

  اةةة  تي ةةةيص مج ةةةب غةةةب الّشةةة   بزصةةة ا  لاي ةةة ح اةةة  د ةةة  مطاةةةب   افقةةة تعاّةةةق بال ال  الباةةة  

 لفائةةة   ال ج ةةةب ال ةةة ك   2ر 407البةةةائ  بتقسةةةي  اليةةةأل اإلدا   بالز يبةةة  وال ا ةةةح لةةةق 93 ةةة د  ال قسةةة 

، دا ةةةي  ال ج ةةةب ال ةةة ك   إلةةة  إت ةةةار إجةةة ازات تي ةةةيص بةةة ا ال قسةةة  مةةةب م ةةةالح لب ةةةاز مقةةة  لفائ تةةةه

مفّ ضةةةةي  لاسةةةةيّ   ئةةةةي  البا يةةةة  بإت ةةةةار بةةةةاقأل اإلجةةةة ازات العقّا يةةةة  وو ا   أمةةةة   ال ولةةةة  والّشةةةة و  

 فأل ال   .ال ّ م   والف ّي  اإلدا ي 

- ة الزريبلللة تقـة بمنطلللـيلللـالمــرة إسـبلللـقـدا  مـإحللل ىـللللـة عـقلللـوافـمـال :ـّسلللـادسوع الـوضلللـمـال
 ة.ـريـق

مللللاة لل للللتها انم عقلللللء بقصللللر بلليلللل  ان  يالللل  يلللل    ه نلللل  انعمرا  لللل نج لللل  األاللللساة وانتف  استعرضللللت

 مطلللل "  ئللل د انلج للل  الهاشةةة أل األ ةةة د" :برئاسللل  انم ت لللا  اناللللل  ان للل فل 2019  فلللر   09ان لللات 

مجم عللل  مللل  مت لللاك   م طقللل  ان  ياللل  قريللل  وانلللذ  سلللا  نهللل  ار للل  ملللاة االللساة انللللو ء انتمه ليللل  

 نللو ء انعاسي  انحان   وانمتعلف  بإ لا  مقارء  سام   بم طق  ان  يا .

ضلللل    و  للللر مللللا ا فلللل ف مت للللاك    للللاعليللللل نهللللذ  انم طقلللل  يتعرف اته  ا  للللا  س لللل  ع بال مللللاة تلللل قف نصف

 ك   .بعل انمقارء انحان   ع  انم طق  ان ف  م تاه  و ن  ب ا 

لللنلللذن ،   انمللل اا    انقلللاا    بم طقللل  ان  ياللل  قريللل   ر للللا  مقالللرء قرياللل  مللل  وتاعلللا نلحالللل  انملحف

نج للل  األالللساة وانته نللل  انعمرا  للل  بلللانمجلد س للل  وايلللا ء م تلللاه  بطلللرو اي لللر، تقتلللرم  نت للله ن عمل للل 

مللل  قطعللل  األ ج انكائ للل   بةةةج 3ت صلل   م لللا   قلللل ها انالللل  عللللال ا الللا  ان فلللاسء اعضلللا  انمجللللد 

 ر لا  مقارء  سام   بانم طق . ا  انما  بان  يا  قري م ف     اتفجا 
 

 :ديـبلـس الـمجلـاء الـضـادة أعـسّ ـالت الـدخّ ـت
 

- ان  ياللل سلللا ل  كلللرء   للللا  مقالللرء  سلللام   بم قطللل   :ديـللللـار بـشلللـتـسـم "صـريلللـوخـراد بـمللل" :دـسيّلللـال 

لللع بال ملللاة تللل قفاته   قريللل  و نللل  اسلللتجاب  نرغاللل  مت لللاك   ضللل   نعليلللل انصف هلللذ  انم طقللل  انلللذي  يتعرف

 نل   م تاه  س ا  ب غ ا  او بم طق  "ع   سفاي " انمحا ي  نم طق  واس  انك  .    
 

- لت تحففاهلللا عللللال  :شللل ون الملللرأة واألسلللرةرئيسلللة لجنلللة  "دنيلللا الخميلللري" :األنسلللة  كلللرء   للللا  سلللجف

 ةةةي  مقالللرء لليللللء بم طقللل  ان  ياللل  قريللل  ساع للل   نلللال ضلللرو ء م يلللل انع ايللل  بلللانمقارء انكائ للل  بم طقللل  "

 " و  لا  مصلفال بها ع ضا ع  انتففك ر      لا  مقارء لليلء بانم طق . فاي 

- للللل   :والتهيئللللة العمرانيللللة األشلللل الرئلللليس لجنللللة  "الهاشللللمي األسللللود" :السلللليّد ا ف االلللا   لللل  مفتللللتس تلمف

ة نهلللا انم ا قللل  عللللال   للللا  مقالللرء ساملللن انم طقللل   انمجللللد اناللللل  انم ت للل  هللل  انجهللل  ان   للللء انم للل ف

انالليللل  ااقللللا نا ا للللال قللللا    انمقللللابر وانللللل   وانمجلللللد اناللللل   لللل   طللللاو تفاعللللل  مللللس مطانلللل  سللللكفا  

ل للل  انتمه ليللل  تللل ف س اسللل  مقتلللرم   للللا  انم طقللل  انالليللل  انتللل  سلللا  نهللل  انتقللللف  بهلللا ملللاة االللساة انج

مقاللللرء لليلللللء بم طقلللل  ان  يالللل  قريلللل  ملللل  اللللر  نج لللل  األاللللساة وانته نلللل  انعمرا  لللل  بهللللل  تللللذن ن 

 تاه .  هذ  انم طق  ماة عمل   س   م صع بال انت قن علال م اا 

 

- سللللا لل  كللللرء ام لتهللللا  :الشلللل ون اإلداريللللة واسللللداء الخللللدماترئيسللللة لجنللللة  "وهيبللللة التليلللللي" :السلللليدة

لت تحففاهللللا علللللال  كللللرء   لللللا  مقاللللرء لليلللللء بم طقلللل  دنيةةةةا الي يةةةة   :بللللانمجلد انالللللل  األ  لللل  "وسللللجف

ان  ياللل  قريللل  ساع للل  ايضلللا  نلللال ضلللرو ء م يلللل انع ايللل  بلللانمقارء انكائ للل  بم طقللل  "عللل   سلللفاي " و  للللا  

 مصلفال بها ع ضا ع  انتففك ر      لا  مقارء لليلء بانم طق .
- قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 
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حةةةة ح ال جاةةة  الباةةة   الّسةةةاد  أ ضةةةاز  الةةةةبع  مةةة  تةةة ّخ ت فةةةأل خ ةةة   تبعةةةا لةةةبع  التبةةةاي 

ابب الف ةةة  الّسةةة أحبةةةار ا ةةةتع ا  السةةةيّ   ئةةةي  البا يةةة بةةة ا الع  ةةة ، تةةة لّ   ال  افقةةة  مةةة    مةةةه  اةةة 

 بال قةةةاب  وأمةةةاك  الةةة ف  وال تعاّةةةق 1997 فيفةةة   25 خ فةةةأل ةةة  ّ ال 1997لسةةة    12 ةةة د مةةة  القةةةان   

 .اتياذ ق ا  فأل إح اث مقب   وال   ييّ ح لا جا  البا  

ا جاةةة  الباةةة   لبا يةةة  الز يبةةة  تةةة لّ  ظةةةار الةةة اخاأل لمةةة  ال ّ  59و 58لةةة لج وغبقةةةا ألحبةةةار الف ةةةاي   

 :تائج ك ا ياألال ّ كانت  و العا أل   يتالتّ  ا  ي  ال جا  البا       ب ا الع     ئ

 رة إسالمية بمنطقة الزريبة قريةـموافقة على مداولة إحدا  مقبـمتعلقة بالـنتائج التصويت بالتفصيل ال
 

رون ـاضـحـاء الـضـاألع
 ةـسـلـجـالـب

 تــويــصــتــان الــيــب
 مالحظات المـتـنـاع ضــرفـال ةقــوافــمالـ

   X إبراهيم بن عمر 1
 

أ ضةةةةاز مةةةة  أ ضةةةةاز  4ت يّةةةةب  ةةةة د 

 :اد ال جا  البا   وب  السّ 

 ار.ـم  ـدى عـهـ  -1

 .عـبد الواحد الدريدي  -2

 ابـتسام موسى.  -3

 مكرم الحاج الصغير.  -4

   X شروق العبيدي 2
   X عبد الملك الحاج حسين 3
   X نجالء بن زينة 4
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 ضةةة ا واحتفةةةا   ةةة د  12 ةةة يت العا يةةة  والتةةةأل أ ةةةف ت  ةةة  م افقةةة   ةةة د وتبعةةةا ل تةةةائج التّ  ،وبةةة لج

مةةة  قطعةةةة  األ    بةةةج 3تي ةةةيص مسةةةاح  قةةةة  با ه ا فقةةةة  تّ ةةةت ال  افقةةة   اةةةة  يأ ضةةةاز ب ةةة ت 2

الّسةةةةاد   فةةةةّ  وإلحةةةة اث مقبةةةة   إ ةةةة مي  بال  طقةةةة   خةةةةّزا  ال ةةةةاز بالز يبةةةة  ق يةةةة  اتجةةةةاهفةةةةأل البائ ةةةة  

مةةةب كافّةةة  ال  ةةةالح  ال ّ مةةة  والف ّيةةة  بإت ةةةار بةةةاقأل اإلجةةة ازات اإلدا يةةة  ئةةةي  البا يةةة    األ ضةةةاز لاسةةةيّ 

والتشةةة يب  غبقةةةا لاقةةة اني  والت اتيةةةبإ ةةة مي  ب  طقةةة  الز يبةةة  ق يةةة   اث مقبةةة   إحةةة ال يتّ ةةة  ق ةةة 

 الجا   بها الع  .

 

 

- البلدية.منطقة ـإسناد أيشاك داخل ال ة علىـقـوافـمـال :ـّسـابـعوع الـوضـمـال 
نج لللل  ان للللخو   لللل   اللللا  هللللذا انع صللللر اسللللتعرج ان لللل فل  ئلللل د انمجلللللد انالللللل   تللللائ  االلللساة 

 15انتلللل  التمعللللت بقصللللر انالليلللل  يلللل   انجمعلللل   ل و للللامل  ارعاقلللل  سن و اقللللل  ان فللللادلتماع لللل  وان فلللل

و اللللرل  لللل  مجم علللل  ملللل  انمطانلللل  انلللل ا سء علللللال  "وصةةةةاح شةةةةعبا " :اآل  لللل برئاسلللل   2019  فللللر  

قلللل وارسا ء انالليللل  وانتللل  يرغللل  اصلللحابها  للل  انحصللل ة عللللال ك للل  ساملللن انمجلللاة انم طقللل  انالليللل  

 :ان  انمطان  انتف قا ة انم ا ق  علال اقتر ت انلفج   علال ا اا  ان فاسء اعضا  انمجلد انالل  
 

 جنةقرار اللّ  انتصاب اليشكميان  بـلـطـمـ  الدّ ـقـة مـويـه ع/ر
 ال  افق  م طق  واس  انك  . .ودة يحيودة بن الجيالني بن حم  حم   1

 ال  افق  م طق  واس  انك  . .اصر بن بلقاسم عيسىفوزي بن الن   2

 ال  افق  م طق  ب ع  ر. .سامح بن حسين سعد 3

 ال  افق  .ان  يا  قري م طق   .مبروك مرزوقيـوائل بن ساسي بن ال 4
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 ال  افق  م طق  ان  يا  قري . .د بن بوبكر جاب للا  علي بن محم   5

 ال  افق  م طق  ان  يا  قري . .اريةمولدي بن علي بن الخم  ـشكري بن ال 6

 ال  افق  (. ليق  انح  ارسا  ان  يا   ما  )  .محمد بن الجيالني بن محمد العوانية 7

ا  ) بجا   انملع  انالل  انمع ف  .نهاجي بن عليعلي بن الكيالني بن الص   8  ال  افق   (.ان  يا   مف
 

9 

 

ري  انح ام   انفاصل  ب   انطف   )اان  يا   مف  رضي بن فرج بن خليفة بوزيد

 بان  يا .(    انمعهل وانم طق  انص اع  

 

 ال  افق 

 ال  افق  (.   ان فه ل بان  يا ان  يا   ما  )  العقيبي بن البشير عبد الس الم 10

 ال  افق  (.ان فا   انرئ   ان  يا   ما  )  صدام بن محسن الش هالوي 11

 ال  افق  م طق  ان  يا  قري . الم بن الطيبكريمة بنت عبد الس   12

 ال  افق  م طق  ب ع  ر حمدي بن خليفة قباع 13

 ال  افق  م طق  ان  يا  قري . المناعيأحمد بن الطاهر  14
 

- قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 
فةةةأل إغةةةا  حةةة   ال جاةةة  الباةةة   ال  تيةةةب لبا يةةة  الز يبةةة   اةةة  مزيةةة  خاةةةق مةةة ا د الةةةّ  ل لفائةةة   

العةةةةي  كافّةةةة  متسةةةةاك أل ال جةةةةاح الت ابةةةةأل لا  طقةةةة  البا يةةةة  ق ةةةة  اليةةةةّ  مةةةة  البطالةةةة  وتةةةة في   ةةةة و  

 اةةة  القائ ةةة  ال شةةةا   بعةةة  إّغةةة   أ ضةةةاز ال جاةةة  الباةةة  و ،البةةة ي  لفائةةة   بةةة ه الفئةةةات اإلجت ا يةةة 

مقتةةة   وافقةةة ا باإلج ةةةا   اةةة  ، داخةةة  ال  طقةةة  البا يةةة  أكشةةةا إليهةةةا أ ةةة ه ل نتفةةةا  بالي ةةة ح  اةةة  

  ال  افقةةةة  ال تضةةةة ّ    وحةةةةاماأل اإل اقةةةة     وفاقةةةة   الّسةةةةواأل ةةةة   والّشةةةة االجت ا يةةةة  و  لج ةةةة  الّشةةةة

أكشةةةا  داخةةة  ال  طقةةة  البا يةةة  لفائةةة   األشةةةيا  ال ضةةةّ    أ ةةة ائه  بالجةةة وح  10ت كيةةةز  ةةة د  اةةة  

 :أ  ه وذلج غبقا لاش وغ التّالي 

- االتفةةةةالبةةةة ه األكشةةةةا  غبقةةةةا ل ثةةةةاح ب   ةةةةأل وم اصةةةةفات ف ّيةةةة  يقةةةةب  ب ةةةةاز وت كيةةةةزتي يةةةة  م قةةةةب و 

لج ةةة  األشةةة اح ئةةةق تيةةةت إشةةة ا  ومتابعةةة  ي ا ةةة  فيةةةه ال ظهةةة  الج ةةةالأل ال ّ و ايهةةا مسةةةبّقا مةةةب البا يةةة  

 اإلدا   الف  ي  الف ّي  بالبا ي  .والتهيئ  الع  اني  بال جا  البا   و

-  غبقةةةا  خةةة   معاةةة ر اإلشةةة اح الةةة قتأل لا اةةةج الع ةةة مأل الباةةة   مةةة  غةةة   أصةةةيا  بةةة ه األكشةةةا

 29 والقةةة ا  الباةةة   ال ةةة ّ خ فةةةأل 13/06/2016ال ةةة ّ خ فةةةأل  2016قةةة د لسةةة   805ق ةةة ل قتضةةةيات األمةةة 

 ا ال تعاّقةةةةو 2016أوت  12 بتةةةةا ي   ايةةةةه مةةةة  غةةةة   السةةةةي  والةةةةأل  صةةةة ا  وال  ةةةةادل 2016 ج يايةةةة 

 ا تي صها.بضبط تع يف  ال عالي  ال  ّخص لاج ا ات ال ياّي  فأل 

-   الّسةةةة م  ال تعاّقةةةة  بالتّ اتيةةةةب ال ةةةةّيي  و كافّةةةة  الّشةةةة وغ بةةةةاحت ارتعّهةةةة  أصةةةةيا  بةةةة ه األكشةةةةا

 ال  و ي  وج الي  ال  طق .

 

- ظافللللة والعنايللللة بالبيئللللة متعلّقة بالنّ ـاسللللتعراض نتللللائج التللللدّخالت اللللل :ـثللللـّامنوع الـوضللللـمـال
 .ببلدية الزريبة
 ئللل د انالليللل  مقتر لللال نج للل  ان اا للل  وانصلللحف  وانا نللل  اسلللتعرج ان للل فل  هلللذا انع صلللر  للل   الللا 

وانتلللل   2019انالللللليال بع للل ا  سللل    ترافلللس بلليللل  ان  يالللل  نجلللائ ء ا الللك ب صلللل ا اناللللل  بلللانمجلد

 :انتفان   تضمف ت انع اصر وانمحاو 

- ةـئـيـبـالـة بـايـنـعـة والـافـظـنـال الـجـي مـف 2018ة ـنـالل سـة خـديـلـبـاط الـشـن. 
- رـابـقـمـة بالـايـنـعـال: 

لللللها بان فاا لللل  ت للللل  بكا لللل  م للللاا  انمجللللاة انترابللل  نلم طقلللل  انالليلللل  مقللللابر  سلللام   يللللت ف سو يللللا تعهف

ال انلامل لللل  بلللل   انمقللللابر وقلللللس  ب اسللللط  عمللللل  مصلللللح  األاللللساة بانالليلللل    للللر يقللللس ت ا للللك انممللللرف

 وان ف   ان ا ل  نهذ  انمقابر.األع اب انطفف ل   بارضا    نال تا    انقا   
-  العنايللللة بالمنللللاطء الخضللللراءل الشللللواطحل المنللللاطء السللللياحية   –الجماليللللة الحضللللرية للمدينللللة   مللللدخل المللللدن

 :(...والثقافيةل صيانة شبية التنوير العمومي

لللا  وانملللل    2018قاملللت بلليللل  ان  ياللل  ملللاة سللل    بت ف لللذ م لللرو  نته نللل  مللللمن ملي للل  ان  ياللل   مف

  لللر تللل ف تعا لللل وتجم لللن انمللللمن انرئ  للل   ا.س 330  بكلفللل  2018ضلللم  بر لللام  ادسلللتثما  اناللللل  ن للل   
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 ا.س 60نلملي للل ، بارضلللا    نلللال  علللاسء ته نللل  انمفتلللرو انللللائر  انمتلللام  نلحللل  ان فللل ا   بان  ياللل  بكلفللل  

  انرئ  للل  انكلللائ  بمللللمن ملي للل  ان  ياللل  قريللل  بعلللل  علللاسء ت للل  ل انج لللر، هلللذا وتعا لللل وته نللل  ان لللا 

للللاس  انجمان لللل  بمقللللر انالليلللل  وب سللللط انمحطفلللل   وت نفللللت انالليلللل  ترك لللل  بعلللل   اويللللال ان فاا لللل   ال انصف

للللا  وبمحلللل ط انقريلللل  األ ريلللل  بان  يالللل  انعل للللا و نلللل  بهللللل  تع يلللل  ع صللللر  ادست للللفائ   بم طقلللل  انحمف

 م  بهذ  انفضا ال انعم م   وتط ير انماهر انجمان  بها. ان اا   انعا
- حالّت المفتوحة للعمو ـمـالرقابة الصحيّة   ال...): 

للل  ملللاة الللهر  مضلللا  انمعافللل   قاملللت بلليللل  ان  ياللل  بانتف  للل   ملللس مصلللانس ان فلللرا  انالليللل  وماصف

بت اللل   عليلللل انحملللال انم لللترك  ملللس مصلللانس  فلللة انصلللحف  بللل اا ء انصلللحف  انعم م للل  قصلللل مراقاللل  

 212انمللل اس انسذائ للل  بلللانمحافل انمفت  للل  نلعمللل   وانم لللا ال انتجا يللل  انكالللر    لللر تللل ف تحريلللر عللللس 

 .2018م انف  صح ف  ماة كامن س    82محضر معاي   وعلس  67ت ا   وعلس 
-  تنظي  األسواق ومقاومة مظاهر النتصاب الفوضوي والتعّدي على الطريء العا:  

لللا ، بان  ياللل     و األسلللا ععللللال عمل للل  ت اللل   ان فللل 2018ت لللر  اسلللا ع ا مصلللانس ان لللرا  انالليللل  ملللاة سللل     مف

  للل   ملللس اعللل ا  مصلللانس انمراقاللل  ادقتصلللاسي  بللل اا ء انتجلللا ء  و بانتف تلللأم   ايلللا ال سو يللل  نهلللذ  ان فللل  لللر يلللت ف 

 ل صل     ان فلس واناضائس انمعروض  نلا س نفائلء انعم  .نمراقا  األسعا  وتفقف 

- الضجيج  –ائبة ـمقاومة اليالب السّ  –مقاومة مصادر اإلزعاج  مقاومة الحشرات ـالخّطة الوطنية ل):  

تحلللرا بلليللل  ان  ياللل  بانت  للل   ملللس اعللل ا  مركللل  ان فلللرا  انالليللل  عللللال كاملللن مللللا  ان فللل   عللللال 

سو يللل  وبلللل  عللللس انكلللاب انتللل   14ت اللل    ملللال نقللل   انكلللاب ان فلللائا    لللر بلللل  عللللس انللللو يال 

ن كلللل ، بارضلللا    نلللال انق لللا  بحملللال نمللللاواء انملللآو  اديجاب للل  نمقاومللل  ان رقلللال قاللل 140وقلللس ق صلللها 

 م هللللا و نلللل  باعتمللللاس انمقاوملللل  انا  ن ل لللل  وانعضلللل ي   لللل  عمل لللل  انملللللاواء، و  مللللا ي لللل  مقاوملللل  

 م انفال.  05انضج   ت   صلا  علس 
- طارـموس  األمـالستعداد ل:  

ن  تتللل نال انالليللل  سو يلللا لهلللر وت ا لللك مجلللا   انم لللا  واألوسيللل  واناان علللال وانللللهان     لللر تللل ف انتللللمف

نت ا للللك مجللللر  انم للللا  بحلللل  ان كانلللل  انعقا يلللل  نل فللللك ال ومجللللر  انم للللا  انفاصللللن بلللل    لللل  انمعهللللل 

بارضللللا    MC133وانم طقلللل  انصلللل اع   بان  يالللل  ومجللللر  انم للللا  بان  يالللل  قريلللل  انمحللللا   نلطريلللل  

مللللن بانم للللت س  انالللللل  ناسللللتعلاس ن لللل وة األمطللللا  بادسللللتعا     نللللال تلللل   ر مجم علللل  ملللل  اك للللال انرف

 بانحماي  انمل   .

 
- الستعداد لعيد اإلضحى وييفية التصّرف في فضالت العيد:  

م اقلللس وقت للل  نا لللس األضلللا   ويقلللس ادعلللا  عللل  ت ق لللت عملللن عملللل  ان فاا للل    صللل  يلللت ف سللل  يا ت

يلل   انع للل نر للس هللذ  انفضللال وضللاط اريقلل  تجم للس لللل س هللذ  األضللا   وانجهلل  او انجمع لل  انمكلففلل  

 بعمل   انجمس نلمحا ا  قل  ارمكا  علال  اا   انملي   بم اسا  هذا انع ل. 
-  منظمات  ير الحيوميةـالجمعيات والإبرا  وتنفيذ عقود شراية مع:  

ابرملللت بلليللل  ان  ياللل  م لللذ ت صللل   انمجللللد اناللللل  انم ت للل  بعللل  ادتفاق لللال ملللس مجم عللل  مللل  

انجمع لللال  ال انعاقلللل  وادهتملللا  انم للللترال و نللل  قصللللل معاضلللللء مجهللل س انالليلللل   للل  مجللللاة تطلللل ير 

 انعمن انالل .
- مقاربة التشارييةـترسيخ ال:  

وتع يللل  انمقا بللل  انت لللا ك   بللل   انالليللل  وم تللللك مك  لللال انمجتملللس انملللل   بان  ياللل  تقللل   نترسللل خ 

نمجتملللس انالليللل  سللل  يا وبم اسلللا  انتحضللل ر نصللل اغ  بر لللام  ادسلللتثما  اناللللل  بت لللري  لم لللس مك  لللال ا

األ لللل اب،   سللللا  واعضللللا  انجمع للللال،   سللللا  واعضللللا  انمكاتلللل  انمحلف لللل   انمللللل   انمحللللل  )ممثللللل 

 املللال ان ا  للل (  للل  م لللا  و قلللرال هلللذا انار لللام  و نللل   نلللال  للل   انمصلللاسق  عل للل  مللل  الللر  ملن

انمجللللد اناللللل ، نلللذن  تكللل   لم لللس انم لللا يس انمل لللل  صلللل  هلللذا انار لللام  هللل  م لللا يس ت لللا ك   

بامت للللاا تلللل ف اقترا هللللا وم اق للللتها وانتصلللل يت عل هللللا ملللل  اللللر  مت للللاك   انمجللللاة انترابلللل  باعتمللللاس 

 ا ك  .انمقا ب  انت 
- إقرار جوائز ومسابقات:  
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نكللل  وم لللذ ت صللل   انمجللللد اناللللل  انم ت للل  وقصلللل م يلللل ، 2018نللل  يقلللس ت ايلللس لللل ائ  ملللاة سللل   

ترسلللل خ ان للللل ال انحضللللا   نللللل  انملللل اا  بللللرم  هللللذا األم للللر مللللاة ان لللل   انحان لللل   قللللرا  بعلللل  

بعللل  انمجلللادل  ال انعاقللل  انجللل ائ  نتع يللل  مق ملللال انم اا للل  نلللل  مللل اا   انم طقللل  انالليللل   للل  

 انمااارء بح   س ر انعمن انالل .
- 2019 األهداف الرئيسية للبلدية في مجال النظافة والعناية بالمحيط لسنة. 
- إقرار جوائز ومسابقات:  

-    م هجي  الع   ال عت: 
 انع اي  ومضاعف  انم ا ال ان ضرا  سامن انم طق  اناللي . /1

اسلللتهاال انطاقللل  )انلجللل    نلللال اعتملللاس انطاقللل  اناليلللل   للل  مجلللاة انت للل ير انعمللل م  وت للل ير تراللل ل  /2

 انم ا ال ان ضرا (.

للل اع   انم تصلللا  ساملللن انم طقللل   /3 ترك للل  بر لللام  انرعايللل  ان ضلللرا  )بان فلللراك  ملللس انمخسف لللال انصف

 اناللي (.

 وان ف ا    انمت اللء سامن انمجاة انتفراب  نلاللي .تثم   وانع اي  بانم اقس األ ري  وانتا ي     /4

ء انمجل بللل  مللل  انانلللر انعم قللل   /5   كلللا    للل  انتصلللرف   للل  انم للل و  مللل  انم لللا  ادست لللفائ   انحلللا ف

 بان  يا  وانت  تم ف  انم طق  اناللي .

م تللللك األ  للللط  اعتملللاس انمقا بللل  انت للللا ك   ملللس م تللللك مك  للللال انمجتملللس انملللل   بان  يالللل   للل   /6

 وانارام  انت  ت ج ها اناللي .

ترسلللل خ ان للللل ال انحضللللا   نللللل  ملللل اا   انم طقلللل  انالليلللل  وتطلللل ير هن للللال انتح لللل د و نلللل  قصللللل  /7

 لللثفه  عللللال انع ايللل  بلللانماهر انجملللان  نعقفلللا اته  وت ويللل  ان الهللل  األمام للل  نم لللاك ه  باعتملللاس انلللل   

  انمم ف  نلملي   )انل   األا و واألب  (.

تع يللل  هن لللال انتعلللاو  ملللس انمخسف لللال انترب يللل  انكائ للل  بانم طقللل  انالليللل  و نللل  قصلللل ترسللل خ ان لللل ال  /8

 انحضا   نل  انتام ذ وان فاان  وتج  ل بر ام  نكن تلم ذ اجرء.

 
- األب ا  ال زمب تيقيقها: 
 نلم طق  اناللي .سع  ان اا   وتع ي  انماهر انجمان  بكا ف  م اا  انمجاة انتراب   /1

 ص ا   وتعهل انم ا يس انم ج ء     اا  انع اي  بانا    األساس   وانجمان   انحضري  نلملي  .  /2

م يللللل ترسلللل خ مفهلللل   انتطلللل ف  نللللل  انملللل اا  وم تلللللك مك  للللال انمجتمللللس انمللللل   بانملي لللل  ملللل   /3

 لمع ال وم امال وا    وا  اب وبع  ان  اا.
-  تعت  با با ي  الز يب   نام  الع   التأل : 
  شهر جانفي:  

ضلللاط  ا امللل  تللللمن انالليللل   للل  مجلللاة ان اا للل  وانع ايللل  بانا نللل  وعرضلللها عللللال ا الللا  انمجللللد اناللللل  

مللللاة االلللساة انمكتلللل  انالللللل  وم تلللللك مك  للللال انمجتمللللس انمللللل   انمحللللل  مللللاة االلللساة انلللللو ء 

 انتمه لي  األونال.
  فيفري شهر:  

  ترافس اناللي  ن  ن لائ ء ا اك انالليال. يلا  ملك 

 . ان رو     انحمل  انتح      نهذا انار ام 

  انت  للل   ملللس مصلللانس ان كانللل  ان ا  للل  نللللتحك   للل  انطاقللل  نت ايلللس انمط يلللال وانملصلللقال بلللادسا ال

 ل انمفت    نلعم   نترا ل عمل   انتحكف     انطاق .حاف مانعم م   وان

  هللللا علللللال انمت للللاك    نحللللثفه  علللللال سعلللل  ان اا لللل  هد  مط يلللل  تح   لللل   وت ايع 10ن  ااااعلللل   لللل

 بانم طق  اناللي .

  مارسشهر:  

 طللللاو  لللل  اسللللتعماة انطاقلللل  اناليللللل   لللل  مجللللاة انت لللل ير انعملللل م  وت لللل ير بعلللل  انم للللا ال ار 

 ان ضرا  سامن انمجاة انتراب .
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   انمجاة انتراب  نلم طق  اناللي سه    اا  انطرقال انرئ     بكامن م اا. 

   لللا  وبانم طقللل  األ ريللل  بان  ياللل  انعل لللا وم طقللل ترك للل   اويلللال انفلللرا اد تقلللائ  بانمحطللل  ادست لللفائ   بم طقللل  انحمف

 لراسو.

 .  ترك   ن  ال ااها ي  وتجم ل   بملامن انملي 

 س بعللل  لمع لللال انمجتملللس راك  ملللبلللاب( بان فللللللل  انرب لللس )بلللاب ت اللل    ملللال تح   للل   بم اسلللا  عط

 انمل   قصل تح  د انم اا    نلع اي  بان الهال األمام   نم اك ه .

 .   تجم ن ملامن انمل  وانتجمعال ان ك 

  أفريلشهر:  

   اد طللللاو  لللل  ترك لللل  بر للللام  انرعايلللل  ان ضللللرا  بان للللراك  مللللس انمخس للللال انصلللل اع   انم تصللللا

م لللاا  مضلللرا   م  ل للل  بلللاع  انتجمعلللال  4سللل قس ترك للل  عللللس بانم طقللل  انصللل اع   بان  ياللل    لللر 

 ان كا    سامن انمجاة انتراب  انالل .
  مايشهر:  

 رمال( و نلللل  عاللللر ت الللل   تثملللل   انم اقللللس انتا ي  لللل  واأل ريلللل  ) ان  يالللل  انعل للللا، انحللللا ال، سللللال

   نل اا   بهذ  انم اقس.ائ   مال استث
  جوانشهر:  

    م ابقال وتااهرال بم اسا  اهر انا ن .ت ا 

  اسلللل اس للللل ائ  ت للللج ع   بم اسللللا  ان لللل   انعللللانم  نلا نلللل  د اللللك انمحللللال انمفت  لللل  نلعملللل   وا اللللك

  ليق ...

 . تكري  لمع ال انمجتمس انمل   ان ااط     مجاة ان اا   وانع اي  بانا ن 
  جويلية وأوت اشهر:  

 ضللللا  سامللللن انم للللاا  ان للللك    بم اسللللا   قاملللل  نضف انضللللج   واراقالللل  نلحللللل ملللل  ت الللل    مللللال م 

 األعرال وانحفال انعائل  .

 . ت ا    مال نق   انكاب ان فائا  سامن كامن م اا  انمجاة انتراب  انالل 

 . تكري  لمع ال انمجتمس انمل   ان ااط     مجاة ان اا   وانع اي  بانا ن 

  سبتمبر وأكتوبر اشهر:  

 . غرل األاجا  وسع  انم ا ال ان ضرا  

  .  ترك    رو ان جلء باناللي  نمجابه  انك ا 
  نوفمبر وديسمبر اشهر 

 

   م اصللللل  انتلللللمال انم لا  لللل  نل اا لللل  وانع ايلللل  بانا نلللل  ) ت الللل    مللللال اسللللا ع   اسللللتث ائ   نل اا لللل

 باع  م اا  انمجاة انتراب (. 
 

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي رأي: 
 اليضةةةائ  أ ةةة ا خ  صةةا و الز يبةةة  با يةة  و  اةةة  أ ةة ا  كافّةةة  يبةةة لها انفةةجّ  مةةةا التةةأل لا جهةةة دات تبعةةا

   ايةةةة خاّصةةةة  و البا يةةةة  لا  طقةةةة   ابةةةةألالتّ  لا جةةةةاح واليةةةة مأل الةةةة و   بةةةةالت ظي يتعاّةةةةق   ةةةةافيبالبا يةةةة  

بةةةا   كامةةة  أ ضةةةاز ال جاةةة  الباةةة   ميتاةةة  بةةة ه فقةةة    لايّ ةةةار الّشةةةعبأل بالز يبةةة األ ةةةب  أل الت ظيةةة 

وذلةةةج حتّةةة  يتسةةة ّ  لبا يةةة  ضةةة و   ال  اصةةةا   اةةة  نفةةة  ال ّسةةةق  إلةةة  فةةةأل ذات اإلغةةةا  دا ةةةي  الجهةةة د

 .2019الز يب  ال  اب   بجّ ي  لاي  ح  ا  جائز  أنظ  البا يات بع  ا      

- مشاريع البلدية.ـر الـمتابعة سي :ـتّـاسـعوع الـوضـمـال 
 :انتفان  استعرج ان  فل  ئ د اناللي  س ر انم ا يس اناللي   هذا انع صر     اا 

- ام المدرج ببرنامج االستثمار البلدي لسنةروع ـشـم  :2018 تهيئة مدخل مدينة الزريبة حم 

غ لللر ا ف عمل للل  ادسلللتا  انللل قت  نللل  تلللت  بعلللل باعتالللا    %100  جلللاا انم لللرو  ب  لللا  اد تهلللا  مللل   تللل ف 

 ول س بع  انتحففاال ان اصف  بهذا انم رو .
-  ام المدرج ببرنامج االستثمار البلدي لسنة مشروع تهيئة  :2018المفترق الدائري بمدينة الزريبة حم 
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 .  %30  ان   تقلف  األاساةان رو       جاا هذا انم رو  وبلست   ا  ت ف 

-  2017المدرج ببرنامج االستثمار البلدي لسنة قرية ولزريبة داث مضمار بلدي باإحمشروع: 

نلللل  نلم للللرو  يقللللس تلللل ف  ارعللللا  علللل  است للللا ء نتع لللل   مكتلللل  س اسللللال م للللت  ر جللللاا تصلللل ف  اوف

ارعللللا  علللل  اللللل  عرضلللل  علللللال مك ف للللال انمجتمللللس انمللللل   بان  يالللل  قريلللل  نلمصللللاسق  عل لللل  قاللللن 

 انعروج.
- 2019لسنة  التشار كي مشاريع برنامج االستثمار البلدي: 

انم لللا يس انالليللل  وهللل  انت للل ير انعمللل م  نكاملللن  رو   للل    جلللاا انل اسلللال ان اصللل  بهلللذ تللل ف ان للل

انمجلللاة انترابللل  انمللل ا   لللليثا نلم طقللل  انالليللل  واقت لللا  هنللل  للللر  و  لللس كا لللرء انحجللل  بارضلللا    نلللال 

ا  مجهف  بصهري  نتفري  ان  اسو.  اقت ا  لرف
- ام عـن طـريق وكـالـة الـتجـديـد والـتهذيـب الـعـمـرانـيتـهـذيـب   روعـشـم  :الـحـي الـسـياحـي بـالـزريبـة حمــ 

تع لللل   انمقاونلللل  انتلللل  سللللت كن نهللللا عمل لللل    جللللاا االلللساة انتهللللذي  وانتجليللللل انعمرا لللل   ت نفللللت وكانلللل 

مللل  الللر  انح  انملللذك   بلللتطه لللر ملللل الللاك  اناسلللتكماة االللساة  انته نللل  وانتعا لللل نهلللذا انم لللرو  بعلللل

  للر سلل قس مللاة األاللهر انقاسملل  ا طللاو األاللساة  للاة اسللتكماة االلساة مللل  طه للرانلللي ا  انلل ا   نلتف 

 ق  ال انما  انصانس نل راب م  ار  مصانس ان رك  ان ا    دستساة وت ايس انم ا  ب غ ا .
- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

ال شةةةا يب  ميتاةةة   ايةةةه تسةةةي  الةةة   اليثيةةة  سةةةقال ّ  الباةةة   ال جاةةة  أ ضةةةاز مةةة  بةةةا   الياضةةة و 

 وال ةةةةةي ا 2018و 2017 لسةةةةة تأل لابا يةةةةة  التشةةةةةا كأل الباةةةةة   اال ةةةةةتث ا  ب نةةةةةامج صةةةةةاب ال   جةةةةة  البا يةةةةة 

اإل ةةةة ا  بإ ةةةة اد ال   ةةةةات  دا ةةةةي  اإلدا   البا يةةةة  إلةةةة  تهيئةةةة  ال فتةةةة ل الةةةة ائ   بالز يبةةةة األشةةةة اح 

 بةةة ه تبثيةةة    ايةةة  ال  اقبةةة  الف ّيةةة   اةةة  ميتاةةة و 2019الياّصةةة  ب شةةةا يب ب نةةةامج اال ةةةتث ا  لسةةة   

  ابأل لا  طق  البا ي .ال شا يب التأل يتّ  إنجا با داخ  ال جاح التّ 

 

- ة.ـديـلـبـالالسـتـخـالصـات يـر ـة سـعـابـتـم :ـعـاشـروع الـوضـمـال 
 

خو  انمان للللل  وادقتصلللللاسي  ومتابعللللل   ئللللل د نج للللل  ان فللللل"  جةةةةة ح اليةةةةةا    ةةةةة "  :لان للللل ف  جاسلللللتعر

انجللللوة  2019  فلللر   15ج للل  انم عقللللء بقصلللر بلليللل  ان  ياللل  يللل   انجمعللل  ملللاة لل للل  انلف  انتصلللرف 

   فلللر  15 يللل    نلللال غايللل  2019انماللل ف  ن للل ر   للل  است اصلللال م تللللك  صللل ة م  ا  للل  انالليللل  ن للل   

 :و ن  تاعا نا ا ال انجلوة انتفان  2019
 

 النسبة الستخالصات الحاصلة تقديرات الميزانية واردـمـنوع ال الفقرة الفصل
  9.223.868 70.000.000 انمعل    علال انعقا ال انما     00 01-11

  50.000 3.000.000 انمعل    علال األ اض  غ  ر انما     00 02-11

  327.226 -  ال انصاس  انص اع   او انتجا ي  او انمه   انمعل   علال انمخس ال  00 01-12

  121.468.449 1.295.000.000 انمقاب   ادعت اسي  نلمعل   علال انمخس ال  ال انصاس  انص اع   01 01-12

  - 5.000.000 انماان  انمتأت   م  ص لوو انتعاو  ب   انجماعال انمحل   00 02-12

  - 500.000 معل   ارلااء انم  ك علال محال ب س انم روبال 00 03-12

  169.000 41.400.000 ملام  ن األس او ان  م   واألسا ع   وانار    00 01-21

  - 2.600.000 ن م  معل    انذب س 01 01-22

  14.350.000 27.300.000 ملام  ن ن م  معل   وق   انعربال بانطري  انعا  00 03-22

  2.370.000 6.000.000 معل   اراساة ان قت  نلطري  انعا  00 02-24

  27.000 2.000.000 معل    اساة انطري  انعا  بم اسا   ضائر انا ا  00 04-24

  120.000 12.000.000 معل   اراها  00 06-24

  1.280.250 15.000.000 معل   انتعريك بارمض ا  00 01-31

  257.000 3.000,000 معل   اراهاس بمطابق  ان  خ ن صن  00 02-31

  2.000.000 15.000.000 معل   ت ل   بطاقال انحان  انمل      00 03-31

  - 100,000 معل    م   بس انح  ا ال  00 01-32

  - 100,000 معل    م   اساة انطري  انعا  نتعاا  بع  انمه   00 02-32

  - 1.000,000 معل    م  انحفال انعائل    00 03-32

  24.5000 10.000.000 معان    م  انا ا  00 06-32

  1.180.000 10.000,000 معان   اري ا  بم ت س  انحج   00 02-33

  - 300.000.000 انماان  انمتأت   م  انمعل   ارضا   علال سعر انت فا  انكهربائ  02 03-33

 

04-33 

 

00 
معان   مقاب ن   س انفضال انمتأت     م     اا انمح ال انتجا ي    او 

 انص اع   وانمه   

 

18.000.000 
 

100.000 
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امال 00 04-51   77.150.000 500.000.000 ملام ن انم ابس وانحمف

  600.000 8.000.000 ملام ن قاعال انعروج واأل رام 00 06-51

  7.313.480 60.000.000 ملام ن كرا  عقا ال معلء ن  اا تج ا    00 01-52

  29.721.480 110.000.000 ملام ن كرا  عقا ال مع   لفء نل ك      00 05-52

  47.858.000 120.800.000 امال ملام ن كرا  انم ابس وانحمف  00 08-52

  - 400.000.000 انم اب م  انماة انم ترال. 00 01-60

  60.000 2.000.000 ملام ن انم انفال نترات    فة انصح    00 06-60

  425.500 2.000.000 استرلا  مصا يك  صام انطرقال واأل صف   00 09-60

ء ع    جاا انصفقال انعم م   03 99-60   - 1.000.000 مطايا انتأم ر انم جرف

  - 200.000 مقاب   م تلف  99 99-60

  316.075.818   3.061.000.000 الجملــة
 

 

- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

ببا يةةة   اال تي صةةةات لسةةةي  ال بةةةيّ  الجةةة وح  اةةة  الز يبةةة  لبا يةةة  الباةةة   ال جاةةة  أ ضةةةاز إّغةةة   بعةةة 

 بالز يبةةة  الّشةةةعبأل اليّ ةةةار مةةة اخي أّكةةة وا  اةةة  ضةةة و   تيسةةةي   فةةةأل مفتةةةتح بةةة ه السةةة   ال اليةةة  الز يبةةة 

با تبا بةةةةا مةةةة  أو ال ه يةةةة   التجا يةةةة  أو ال ةةةة ا ي  ال ةةةةب   ذات ال  ّ سةةةةات  اةةةة  ال عاةةةة ر ومةةةة اخي 

 بةةة ح مزيةةة  كبيةةة   اةةة  ميزانيةةة  البا يةةة ، دا ةةةي  فةةةأل ذات اإلغةةةا  إلةةة  الف ةةة ح التةةةأل تعتبةةة  ذات تةةة  ي 

 ل ةةة ا د ل بّ نةةة ااألخةةة    الف ةةة ح بةةةاقأل ا ةةةتي   يسةةةي تالّسةةة   الفا غةةة  ق ةةة   صةةة ا   اةةة  الجهةةة 

 ميتسةةةب الباةةة   بزصةةة ا  ب صةةةفه السةةةيّ  القةةةاب  الت سةةةيق مةةةب مزيةةة   اةةة  اليةةة   مةةةب البا يةةة  ميزانيةةة 

  الز يب . با ي 

- مـتـابـعـة الـمـديـونـيـة بـبـلـديـة الـزريـبـة. :ـحـادي عـشـروع الـوضـمـال 
لل  بلليلل  ان  يالل  ايفلل  سيلل  د ا فلل    نللال هللذا انع صللر اراللا ء  لل   اللا  تجللل  تللذكر  نللال  لللف  تت لفللل بذمف

م تللللك انفللل ات ر  للل   وتصلللف   ملللااانمان للل  بانالليللل  علللل ال  لح انمصللل ت رصلللهلللذا انتفلللا يخ   لللر 

  اآللاة انمضا ا .
 

- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

انفّبةةةةت تب لةةةةه اإلدا   البا يةةةة  ليةةةة   شةةةةب  الّسةةةةاد  أ ضةةةةاز ال جاةةةة  الباةةةة   ال جهةةةة د الةةةة   مةةةةا 

 اليةةةة  التةةةةأل تةةةةّ   قةةةة با خةةةة ح السةةةة   ال اليةةةة  التعّهةةةة ات الج اةةةة  ميتاةةةة  الفةةةة اتي  ال اليةةةة  الياّصةةةة  ب

خةةةة ح الت ةةةةّ   ال ةةةةالأل وال يا ةةةةبأل ل يزانيةةةة  إلةةةة  م اصةةةةا  بةةةة ح نفةةةة  ال جهةةةة د دا ةةةةي   الفا غةةةة 

الطيّبةةة  لبا يةةة  الز يبةةة  لةةة    ةةةائ  ال ةةةزّودي  وميتاةةة   ع  لا يافظةةة   اةةة  الّسةةةالسةةة   الياليةةة  وذلةةةج 

 .معها ال تعاماي 

- مـتـابـعـة اسـتـهـالك الـّطـاقـة بـبـلـديـة الـزريـبـة. :ـثـّاني عـشـروع الـوضـمـال 
جهلللذا انع صلللر   للل   الللا  اع  انمراسلللال وانمكات للل  انتللل   نلللبلليللل  ان  ياللل   ئللل د ان للل فل  تعلللرف

تحلللرف انمصلللانس واألق لللا  انالليللل  علللل ال م يلللل تراللل ل عمل للل  اسلللتهاال انطفاقللل  وانلللتحكف    هلللا ومص صلللا 

ا ال   فم للل   وت للل ير انا لللا ال نم لللا  بانطفاقللل  اانعلللل ال م لللت   انتف للل ير انعمللل م  وانتل نللل  وترك للل   سللل  ف

العللل  بلللان فار نالليللل  انمعللللفال و وسلللائن ان فقلللن م تللللكن بارضلللا    نلللال تراللل ل اسلللتهاال ان قللل س انالليللل ، انرف

 ان  يا .

 :عمن علالق ا  باللي  ان  يا  تحرا نلهذا وتجل  اراا ء  نال ا ف لم س انمصانس واأل

- .انتحكف     استعماة انطفاق  سامن ارسا ء اناللي  وم تلك انمرا   انعم م   انتفابع  نها 

-   ترالللل ل اسللللتهاال انمحروقللللال انم صفصلللل  ن سللللائن ان فقللللن انتفابعلللل  نلالليلللل  وانق للللا  بانمراقالللل  انف ف لللل

 انافام .

-  انت للل     وانتاريلللل سللل ا   للل   صلللل  ع لللل ت لللس ن مك ففلللال  اسلللتهاكهاانلللتحكف   للل  انطفاقللل  وتراللل ل

 ان فتا  او انصف ك.

- تكث للللك عمل للللال انتفح لللل د نكا فلللل  األعلللل ا  بأهم لللل  سو هلللل   لللل  ادسللللتساة األمثللللن ن سللللائن ان فقللللن 

 . ان  فا ال ارسا ي ان فا  ال ونجم س ان  م   انتفابع   نلاللي  وترا ل انت قفال 

- اسـتـعـراض مـحـاضـر الـلّـجـان الـبـلـديـة. :ـثـّالـ  عـشـروع الـوضـمـال 
 

-  فلجنة  :الش ؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصر 
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 2019فيفةةة    15 ج عةةة الالتماعهلللا يللل     و  ال اليةةة  واالقت ةةةادي  ومتابعةةة  الت ةةةّ  الّشةةةعقللللل نج للل  

ضللللت  نللللال ان "  ئلللل دجةةةة ح اليةةةةا    ةةةة " :ان لللل فلبقصللللر بلليلللل  ان  يالللل  برئاسلللل    ع اصللللرانلفج لللل  وتعرف

 :انتفان  

- تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.  . 2018ميزانية بلدية الزريبة لسنة ـالتنقيح النهائي ل 

- تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.   .     2019لسنة  لبلدية الزريبة التنمية تنقيح ميزانية 

-  2019 ميزانية البلدية لسنةتحويل اعتماد داخل العنوان األول من . 
 تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.        

-  ّ2019 اني من ميزانية البلدية لسنةتحويل اعتماد داخل العنوان الث. 
 تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.         

- تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.                              .               استعراض سير الستخالصات البلدية 

 
 
- بعض متسّو ي األمالك البلدية.متخلّدة ـدراسة وضعية الديون ال 

ضلللت نج للل  انمان للل  ملللاة لل لللتها  نلللال وضلللع    ب صللل ا هلللذا انع صلللر مقهلللال مت للل ف  مكتللل ب تعرف

 18/01/2019انلللل ا س علللللال انالليلللل  بتللللا يخ "  أنةةةة   البةةةة ي   " انم للللمفال     بان  يالللل  اانمركفلللل  ان فلللل

وانلللذ  يرغللل  مللل  انمجللللد اناللللل   علللاسء ان الللر مللل  لليلللل  للل  وضلللع ت   98وانمضلللمف  تحلللت عللللس 

انتلل  م حهللا  ان فللابق  واسللتحاة ماصللها  غلل   تللرء ارمهللاة انلللفي  عل لل  تراكمللت   للر ا ف هللذا األم للر 

ن للللاا  صللللك انلللللي  وتق لللل ط  31/12/2018نلللل  اعضللللا  انمجلللللد انالللللل  وانتلللل  ا تهللللت بتللللا يخ 

انالللاق ، نلللذن  و للل   الللا   لللرا انمجللللد اناللللل  عللللال  عايللل   قللل و انالليللل  وتح للل   ادست اصلللال 

نلللللع  ملللل ا س م  ا  لللل  انالليلللل  تطللللل  انلج لللل  ملللل  ارسا ء انالليلللل  ضللللرو ء مكاتالللل  انمع لللل  بللللاألمر مللللس 

 ي  معللللل  وانلللللذ  ي تهللللل   للللل  ارعلللللا  بلللللانال   رعامللللل  بلللللأ ف بلليللللل  ان  ياللللل  نللللل  تجللللللفس عقلللللل انت للللل

و  لللس قض  اسلللتعجان   ضللللف   للل  ان لللرو  مللل  انمحلللن رسلللترلاع  قصلللل  علللاسء تات تللل   28/02/2018

نلمحا الللل  علللللال انمللللان   انسللللرجملللل  لليللللل واسللللت اا مع  للللال انت لللل ي  ب اسللللط    للللس قضلللل    لللل  

 انعا .

للللا   مللللا يتعلفلللل  انمضللللمف  تحللللت علللللس و 15/02/2019بادنتمللللال انمقلللللف  نلمجلللللد انالللللل  بتللللا يخ  امف

غ  انمحلللن انكلللائ  بتاك لللت  سلللابقا و "ف يةةةاح اليزامةةةأل "ان للل لء مللل  الللر  332  غللل  ماصلللها انتللل  مت للل ف

لع  ارسا ء انالليللل   نلللال ضلللرو ء مكاتاللل  انمع  للل  بلللاألمر تللل لللإ ف انلج للل  ال ت للل ي  ت لللع  االللهر، نمع  للل

يت للل فال نلالليللل  تجليلللل انت للل ي  ن لللاا بلللاق  معلللل   انت للل ي  ملللاة األيلللا  انقل لللل  انقاسمللل  و نللل   تلللال 

معهللا و لل  مللا   نلل  يقللس  لل  ا   للخ انعقللل معهللا و مرالهللا ملل  انمحللن رعللاسء عرضلل  علللال انتات للت 

 م  لليل.

غ   للللا   مللللا يتعلفلللل  ب ضللللع   انمت لللل ف ملللل  سكللللاك   ت للللس ن  1مت لللل غ  انمحللللن علللللس  "السةةةةي    قةةةةا "امف

نلللال  لللإ ف انلج للل  تللللع  كللللذن  ارسا ء س كق لللط  150ان لللااب بان  ياللل  و غللل  ماصلللها نمالللل  قلللل     اوف

انالليللل   نلللال ضلللرو ء سعللل ء انمع  للل  بلللاألمر  نلللال ملللاا انمت لللللال انمان للل  انمت لللللء بلللذمتها بع للل ا  

معلللل   انت للل ي  و للل  ملللا   نللل  يقلللس   لللس قضللل   ضللللفها  للل  ان لللرو  مللل  انمحلللن نعلللل  ان لللاا 

 واسترلا  انلكا  رعاسء عرض  م  لليل علال انتات ت.
  
-  األشغال والتهيئة العمرانيةلجنة: 

بقصلللللر بلليللللل   2019فيفةةةةة    09 سةةةةةبتالالتماعهلللللا يللللل    األشةةةةة اح والتهيئةةةةة  الع  انيةةةةة عقللللللل نج للللل  

ضت  نال ان "  ئ دالهاش أل األ  د" :ان  فلان  يا  برئاس    :انتفان   ع اصرانلفج   وتعرف
 

-  الّش ل بز وان لبناء مقر له.تخصيص مقس  بالحي اإلداري بالزريبة لفائدة مجمع طب 
 تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.                                                                     

- .تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.                       إحدا  مقبرة بمدينة الزريبة قرية 
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-  تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.                               البلدية.متابعة سير المشاريع 
 

-  النظافة والصحة والبيئةلجنة: 

بقصلللر بلليللل  ان  ياللل   2019فيفةةة    11 اال  ةةةي التماعهلللا يللل    ال ظافةةة  وال ةةةي  والبيئةةة عقللللل نج للل  

ضت  نال  "  ئ د ب  الس ر الع   " :ان  فلبرئاس    :انع صر انتفان انلفج   وتعرف

- .استعراض نتائج التدخالت في مجال النظافة والعناية بالبيئة 
 

 تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.                                                                        
 

 
 

-  وحاملي اإلعاقةاإلجتماعية والشغل وفاقدي السند الش ؤون لجنة: 

 15 الج عةةة التماعهلللا يللل    السةةة   وحةةةاماأل اال اقةةة الشةةة و  االجت ا يةةة  والشةةة   وفاقةةة   عقللللل نج للل  

ضلللت  نلللال   "  ئ  لللوصةةةاح شةةةعبا " :األ  للل  بقصلللر بلليللل  ان  ياللل  برئاسللل   2019فيفةةة    انلفج للل  وتعرف

 :انع صر انتفان 
 

- .تّ  عرضه في جدول أعمال الدورة(.                               إسناد أيشاك داخل المنطقة البلدية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضللل انللل ا سء عللللال ارسا ء انالليللل  وانتللل  يرغللل  ج للل   نلللال بلللاق  انمطانللل  األملللر  انلف ت  ئ  للل  كملللا تعرف

بعلللل اسلللتعراج اصلللحابها  للل  انحصللل ة عللللال اك لللاال ساملللن انمجلللاة انترابللل  نلم طقللل  انالليللل ،   لللر و

ادسللللتجاب  نهلللل   لللل  ان قللللت   انلفج لللل    لللللا  ان فاللللر  لللل ه  وعللللل ل  ئ  لللل  انلللل  بحانلللل  قللللرف  ه مطللللانا

ان  لللء انمحل لل  نل للخو  مصللانس ته  ارلتماع لل  مللس ام يللل انتثافللت ملل  وضللع انحاضللر و نلل   نللال  لل   

اسلللتحقاقه  مللل  علمللل   للل  انحصللل ة ملللل  للللرا  بحللل   التماع للل   للل  الللأ  ادلتماع للل  بان  ياللل  و 

 علال ك  .
- ة في متابعة المحط ة االستشفائية بمنطقة الحمام بكامل مكوناتها ةغير القار   جنةل  لا  :المختص 

لللل   لللل   متابعةةةة  ال يطةةةة  اال تشةةةةفائي  بالز يبةةةة  ببامةةةة  مب ناتهةةةةا عقلللللل انلج لللل  غ للللر انقفللللا ء انم تصف

  "  ئللل دجةةة ح اليةةةا    ةةة " : ان للل لبقصلللر بلليللل  ان  ياللل  برئاسللل   2019 فيفةةة   10 األحةةة التماعهلللا يللل   

ج انحاضرو   :قاا انتفان  ع اصر وان ف ان نال  انلفج   وتعرف

-   ضللللرو ء   سللللا  عاقلللل  لليلللللء بلللل   بلليلللل  ان  يالللل  ومك  للللال انمجتمللللس انمللللل   ب للللأ  انمحطلللل

 ادست فائ   بان  يا . 

- وضلللس ما اللل  اريللل  واضلللح  انمعلللان  نجم لللس األالللرا  رصلللام لم لللس مك ف لللال والللل ا  انمحطفللل  

ا .  ادست فائ   بم طق  انحمف

-  لللا ء بم طقللل  انحمف   ع صلللر وانتللل   للل  غ ابهلللا د يمكللل   صلللام ا ضلللرو ء   للللا   قطللل  ام  للل  قلللا ف

 م  انع اصر  ال انصل  ب  ر انعمن بأل ا  انمحطف  ادست فائ  .

-  ضللللرو ء سللللار ه ا  انملللل اا    انمع  لللل   بان للللأ  انعللللا  انمحللللل  ب صلللل ا ادصللللا ال انم مللللس

ا .  ت ف ذها بم طق  انحمف

- . ا ا  ان عا  بان  يا  نلمحا ا  علال سمع  انحمف  ضرو ء ت ا   قطا  "انط اب " سامن انحمف

- للللا   علللللال غللللرا  ضللللرو ء بعللللر اللللرك  ماصلللل  ألصللللحاب ان للللهائل انعل للللا ناسللللتثما  بم طقلللل  انحمف

ا .  عمل   ت ا ك انحما  ان عا  وان ا   األمام   نم طق  انحمف

-  تل   انما  ان ام  بح ج ادستحما . م أن  ضرو ء معانج 

-   ضلللرو ء انت  للل   وا تلللرا  كلللرال ان لللروا   ملللا ي للل  عمل للل  ت ايلللس انم لللا  ان فلللام   انمجل بللل  مللل

 انانر انعم ق  ب   انحما  ان عا  وانحمامال انفرسي  بان  يا .

-   ضلللرو ء ا تلللرا  كاملللن  صللل ة كلللرال الللروا انمحطللل  ادست لللفائ   مللل    لللر انم لللا   انملللرم

    استسانها م  ار  انم تل  .
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- كا لل  اعضللا  انمجلللد انالللل  ملل  الللن انقضللا  علللال لم للس ان قللاا بلل   و ء انعمللن ان للل  لل  ان للل ضللر

ان لللل سا  سامللللن انمحطلللل  ادست للللفائ   نتح لللل   انملللللام ن انتلللل  ست للللاه   لللل    جللللاا انم للللا يس انت م يلللل  

 نجم س انم اا  سامن انمجاة انتراب  نلم طق  اناللي .

- و انحاضلللللرو   نلللللال سو  الللللااب انم ط نلتعريلللللك  قللللل  انالليللللل  دسلللللتقطاب انللللل وا  وانلللللر التطلللللرف

 بانمحط  ادست فائ  . 

- . عاسء ته ن  ان  ائ  وانا  ل سامن انحما  ان عا  بان  يا  

- . ضرو ء تع ي  اراا  انعمان  بانحما  ان عا 

-   ا  ان فعا  ت ا   عمل  انم تحم  .   مقتطعال تذاكر ادستحما  نكا ف وااس  انلم ة نلحمف

-  ادست فائ  . ضرو ء  عاسء ضاط  لوس انمل  انالل  سامن م طق  انمحط 

- .  ضرو ء انعمن علال ان ف ر انلو   نجمل  انملام ن انمان   نلمحط  ادست فائ 

-  .  ا  ان فعا  وااس مقتطعال تذاكر ادستحما  نكا ف  انم تحم  ت ا   عمل   انلم ة نلحمف

للللج لللل  غ للللر انقللللا ف  ئلللل د انلف  "جةةةة ح اليةةةةا    ةةةة " :لومللللاة انجل لللل  اعللللاس ان لللل ف          بمتابعلللل  ء انم تصف

بجملللللل  انمحطللللل  ادست لللللفائ   بان  ياللللل  بكاملللللن مك  اتهلللللا تلللللذك ر انحاضلللللري  مللللل  اعضلللللا  انمجللللللد 

لللل  غ للللاب ان قطلللل  األم  لللل   غلللل  تعلللللفس مراسللللال انمجلللللد ان ف  قللللائ  انتلللل  ت للللك  م هللللا انمحطلللل  وماصف

ء بم طقللل  انحملللا  وانتللل   للل   ن نفلللتس  قطللل  ام  للل  قلللا ف اناللللل  نم تلفلللال انجهلللال قصلللل  ثفهلللا عللللال انتللللمف

علللللال  غ ابهللللا د يمكلللل   صللللام ا  ع صللللر ملللل  ع اصللللر انمحطلللل  ادست للللفائ  ، بارضللللا    نللللال تأك للللل 

للللا  نمعانجلللل  م للللاكن هللللذ  انمحطلللل  ساع للللا  عللللل  ضللللرو ء ت الللللل  ئلللل د انلج لللل  باسللللتمرا  بم طقلللل  انحمف

 نلم طقلللل  نتكث للللك انرقابلللل  أل ف ه للللااللم للللس اعضللللا  انمجلللللد  نللللال معاضلللللء مجهلللل س  وانت قللللن انلللللو   

قلللرا ال  ات لللا  بعللل  األالللرا  د ترغللل   للل  ارصلللام وانحملللا  عم ملللا يتطلفللل  مللل  انمجللللد اناللللل 

ينلللل  نلمحا الللل  عل لللل  باعتاللللا  مرسوسيتلللل  انمان لللل  علللللال م  ا  لللل  انالليلللل  وااللللعاع  علللللال انم للللت   لر

 ان ا   وانلون . 
 

- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

يب لةةةه السةةةي  جةةة ح اليةةةا    ةةة   اةةة  الباةةة   ال جهةةة د الةةة   مةةةا انفةةةجّ شةةةب  الّسةةةاد  أ ضةةةاز ال ج

ببامةةةة  مب ناتهةةةةا لاع ايةةةة  بهةةةة ا ال  فةةةةق الع ةةةة مأل الةةةة   يعتبةةةة   اال تشةةةةفائي  ئةةةةي  لج ةةةة  ال يطةةةة  

با يةةة  الز يبةةة  وال  طقةةة     مةةةا وإصةةة   بةةة ه ال يطةةة  بةةة  الت ّجةةةه الةةة   اختةةةا ه ل الييةةة   شةةة يا ال

ال جاةة  الباةة   م ةة  ت  ةةيبه و ةةةيت  الع ةة  مسةةتقب   اةة  معالجةة  ج يةةةب ال قةةاغ التةةأل غ حتهةةا الاج ةةة  

 ةةة  الع ةةة   اةةة  مزيةةة  ت ظةةةي  ميتاةةة  أجةةةزاز ومب نةةةات بةةة ه ال يطةةة  وإ جةةةا  نقطةةة  ب قطةةة  وذلةةةج ق

 اإلشعا  والب يق لها با تبا ه م ا   م طق  الز يب .
 

 ئللل د بلليللل  ان  ياللل  الللكر   نلللال كا فللل  ان للل فلال  "  ةةة  إبةةة ابي  بةةة " :لللللفس ان للل فل انللللو ءو للل  متلللا  

اته   انالللللل  انمجلللللد وان فللللاسء اعضللللا  هللللا  لللل   ال اراللللا  وانا فللللا انق فملللل عللللل ال تلللللمف تقلللللير  ب ء مت لف

علللللل ال  بان  ياللللل  ملللللل  انمجتملللللس انمك ف لللللال  م تللللللكو  انم طقللللل  انالليللللل  مللللل اا انكا لللللر  نلللللال كا فللللل  

 انجم للللس  نللللال م يللللل انمجلللللد انالللللل  ساع لللل  للللاا اانمتعلفقلللل  ب اكاته  نم تلللللك انجل للللال  ضلللل  ه  وملللل

لم طقلللل  انمجللللاة انترابلللل  ن علللل   انمت للللاك    بكامللللنتح لللل    للللرو  قصللللل انعمللللن انالللللل   معاضلللللء

 .اناللي 
 

الّسةةةا     ق اةةة 2019 لسةةة   لا جاةةة  الباةةة   لبا يةةة  الز يبةةة  األولةةة العاديةةة  و   الةةة ّ بةةة ه و فعةةةت أشةةة اح  

 ./. ال اح   وال    بع  الزواح
 

 

 

رئيـس بلديـة                                                                            
 الزريبـة
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إبـراهيـ  بـن                                                                      
  عـمـر


