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  I-   ةـــســلــــجـــي للـونــانـــقـار الــــاإلط:  

ي  لللي 2018 ـلللدد لسلللنة29علللـ األساسلللي بمقتضللليال القلللان   عملللا ة بمجلفللل والمتعلفللل  2018 ملللا  09 الملللخرف

ائدالمحلفية  الجماعال ادر بالرف سمـي والصف  .2018 ما  15 ـدد بتاريخ39التف نسية عـ للجمه رية الرف
هلللة  وبنلللا   لللادة اعضلللا  المجللللد الاللللد  لالديلللة ال إللللالعللللال ادسلللتدعا ال الم  ف خ بتلللاريزريالللة كا فلللة السف

 علللد ا وباعتالللار تل يللل  م، ة بضلللاو م علللد ومعلللا  انعقلللاد اللللدورةالمتعلفقلللو 693تحلللد علللدد  2019 ملللا  10

ضللل ر العلللدد حتللل  فر النفصلللان القلللان ني بسلللا  علللد  نظلللرا لعلللد   2019 ملللا  19 األحلللديللل   لر اب  المقلللرف السفلل
حليلللة مجللللة الجماعلللال المملللء  220طاقلللا لمقتضللليال ال صللل  و المجللللد الاللللد ، لللل ل العلللا ي ملللء اعضلللا  

لللد اللللدع ة لعقلللد  لسلللة اللللدورة العاديلللة الثانيلللة للمجللللد الاللللد  لسلللنة  تحلللد  2019 ملللا  20بتلللاريخ  2019تمف

 .724عدد 
الـثـان   ـية ة ـاع   ـس  ـالعللللال  2019 لس   نة لـثـانـي   ـةا ةـادي   ـعـال عقلللد المجللللد الاللللد  لالديلللة الزريالللة دورتللل 

للليد 2019 م   اي 22 اإلربع   اءملللء حلللاا  يللل   عـش   ـر   "ن عم   رب   إب   را ي  " :بقصلللر بلديلللة الزريالللة برئاسلللة السف

 :السيفدال والسفادة رئيد المجلد الالد  وبحض ر

- لـس الـبلــديـمـجـأعـضـاء ال: 

اني ورئللليد لجنلللة الثفللل نفائللل ال)  حسي   ـنعب   د المل   ج الح   ا   -2 ،( للللرئيد المجللللد األوللللال نفائالللةال)  بي   ـديـش   ـرول الع -1

 -4     لافمركلللز  (،الثفاللللر ورئللليد لجنلللة التفعلللاو  انفائللل  ) ال مك   رل الح   ا  ال  ي   ـر -3 ،( اان والرياضلللة  للللة وال فلللالطف 

ة لجنللللة رئيسلللل)  وص    اح ش    عبان -5 ،رئلللليد لجنللللة ال فللللخو  الماليللللة واداتصللللادية ومتابعللللة التصللللرف )  ج    لح الح    ا  عم    ر

هيئللللة شللللغال والتف رئلللليد لجنلللة األ)  الهاش    مي ا     ود -6 ،( اإلعاالللةند وحللللاملي غ  و االلللد  السفلللاد تماعيللللة وال فلللخو  ال فللل

ة والايئلللة)  عب   د الس    لل العم   ري -7 ،( العمرانيلللة مست لللار )       ب   ي اعب   د الات    ا    -8 ،( رئللليد لجنلللة النفظا لللة والصلللحف

  (، بلد 

- اإلدارة الــبــلــديــة: 

الناص    ر   -3 (، بالالديللللة نفللللي )مللللدير  ا ز     ر الت    ويتي  -2الجلسللللة (،  كاتلللل )كاتلللل  عللللا  الالديللللة و جب    ارة ب    نمحم    د  -1

اداتصللللادية والماليللللة ال للللخو   كا يللللة مللللدير ) ش    كري بنمب    ار  -4 ( ال للللخو  اإلداريللللة بالالديللللةكا يللللة مللللدير  )ش    كيربان 

 (. بالالدية

 :ادةـدال والسف ـواد تغيف  عء الجلسة بع ر السيف 

 

 
ابعللللة نفائاللللة) ال داويـالس ع     ذك    ر  -1 رئيسللللة لجنللللة الديمقراطيللللة الت للللاركية )  نج    لء ب    ن زين    ة -2 (، لللللرئيد المجلللللد الرف

)     دني   ا الرمي   ري -4 ) رئيسلللة لجنلللة ال لللخو  اإلداريلللة واسلللدا  ال لللدمال (، ليليـو يب   ة الت     -3 (، والح كملللة الم ت حلللة

 ابتس   ال مو      -6(،   احللل  والتقيلللي اإلعلللا  والتف لجنلللة  ةرئيسللل )     د  عم    ار -5رئيسلللة لجنلللة شلللخو  الملللراة واألسلللرة (،
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) م   راد ب   و ري    -8 ،(مست لللار بللللد )  عب   د الواح   د الدري   دي  -7(،  ثقا لللة والتربيلللة والتعللللي رئيسلللة لجنلللة ال نللل   وال) 

 ) مست ار بلد  (. فتحـي البحري  -9مست ار بلد  (، 

ملللء  220 الا     احعلللا   رئللليد المجللللد الاللللد  "إب   را ي  ب   ن عم   ر" :السللليفداسلللتعر   لللي م تلللتس الجلسلللة 

 09 ددع    شلللغالهاالللل   يعتالللر األسلللاي القلللان ني دنعقلللاد  للل أ اللللدورة والتلللي حضرا المحلفيلللة مجلفلللة الجماعلللال

 اعضلللا  تـسـع   ـةيلللان ملللس تسلللجي   ملللء اعضلللا  المجللللد الاللللد  )  ضواـع    18 ع   دد مللللة  ملللء أع   ـضاء

 الحاضلللريءد  رحيللل  بعا فلللة اعضلللا  المجللللد الاللللالتف  السللليفد رئللليد الالديلللةإثلللر  لللل  تللل لفال  للل ا و (،بعللل ر 

 2019  لسلللللنة للمجللللللد الاللللللد الثانيلللللةهللللل أ اللللللدفورة العاديلللللة باإلطلللللار القلللللان ني ل مللللل كفرا إيفلللللا   بالجلسلللللة

لنسللاة للالديللة با للتللداول  للي العنصللر المتعلفلل  ب للت  الحسللان المللالييللت ف ت صيصللها باعتاار للا الللدورة التللي 

لللل   السلللليفد رئلللليد الالديللللة ا تللللن  لللل ا وللسللللنة ال ارطللللة،   ال كا فللللةإللللل تقللللدي  بسللللطة ملللل  زةبال رحللللة للت  ف

لللللادة اعضلللللا  المجللللللد و المتسلللللاكنيء ل الملللللدني بالزريالللللة ملللللء  معيلللللانلللللال المجتملللللس وم تلللللل  مع ف السف

 ديلللة األوللللال ل سلللير العمللل  الاللللد  ةللال ال تلللرة ال احللللة بلليء اللللدورتيء العاوطنيلللة حللملللال ومنظف  واحللزان

 :والحالية والتي تمح رل ح ل النقاط التالية

- في مجاح  ير العم  اإلداري بالبلدية: 

-  2019ا ريلللل   26د والللللي   لللل ا  يلللل   الجمعللللة السلللليف  تحللللد إشللللرا تلللل  عقللللد  لسللللة اسللللتثنائية ممتللللا ة 

لللطلللم تلللل  الم لللا   التنم يلللة بالمنطقلللة الالديلللة ملللء  ةالهلللا تاليلللت سللليادت  بقصلللر الالديلللة تللل ف   ادةر  السف

للل د الاللللد  المجللللاعضلللا  د الللل الي بتنظلللي   لسلللة عمللل  بمقلللر ال ديلللة بحضللل ر د السللليف المست لللارو  والللد تعهف

 .حهاالتي ت ف طر ادشعاليالالنقاط وو ميس المديريء والمندوبيء الجه يء لحلحلة م تل    أ 

-  لللال  ريللل  ملللء  يئلللة الرف تللل لف  2019ملللا   13ء للمصلللالس العم ميلللة برئاسلللة الحع ملللة يللل   ادثنلللي ةاابلللة العامف

للل حيلللر تللل ف عللللال  2018د لالديلللة الزريالللة حللل ل ملللل  تقيلللي  ادا  بلديلللة الزريالللة لسلللنة ة ت قفلللالقيلللا  بانجلللا  مهمف

ة سلللا  بالالديللللمصلللالس واألا  اإلدار  والملللالي لجميلللس ام تلللل  وثلللائ  التصلللرف ومعالجلللة د عللليء المعلللا  ت قفللل

مجلللال  الللة حيلللر نلمللل   لللي  للل ا اإلطلللار تصلللدفر ترتيللل  بللللديال الجمه ريلللة  للليوكانلللد ادنطااعلللال  لللد طيف 

للل  بجلللزل الو نلللا ن للسلللنة المنقضلللية تقيلللي  األدا  لللت  ف لللإللللال عر  ف لديلللة طلللارال الاة اإلاإلدارة الالديلللة وةاحف

 المجال. ممتا  للالدية  ي   ادس  والتي سهرل علال إعداد مل  

-  ل د اريللللر  عاللللد الحعللللي  مللللدير الدراسللللاعقللللد  لسللللة عملللل  مللللس السلللليف  2019مللللا   17يلللل   الجمعللللة  تلللل ف

ان الجلسلللة تللل   لللي اعقلللوةالهلللا القيلللا  بزيلللارة ميدانيلللة لعملللارة الالديلللة  والالللرامد بلللدي ا  الميلللاأ المعدنيلللة تللل ف 

للل الدراسلللال بانجلللا  اللللدي ا  تع فللل  عللللال  للا ادتف  أ ال إنجلللا   للل حلللة باعلللادة تل يللل  عملللارة الالديلللة وسللليت  ال احف

  عا  وال اص.راكة بيء القطاع ال ي إطار ال ف المطل بة الدراسال الاحر عء التم ي  إلنجا  األشغال 

-  لللة بز للل ا  لللليء علللء المندوبيلللة الجه يلللة للثقامثف س معقلللد  لسلللة عمللل  مللل 2019ا ريللل   12يللل   الجمعلللة  تللل ف 

للللومللللدير دار الثف  تركيللللز اعللللر ونللللال المجتمللللس المللللدني بالزرياللللة و للللل  لا  الزرياللللة وبعلللل  مع ف قا للللة حمف

 المهر ا  الدولي للط   و ء العرائد بالزرياة.

-    دعللللل  الللللدرال برنلللللامد ي إطلللللار ات اايلللللة تعلللللاو   للللل 2019ملللللاري  14ابرملللللد بلديلللللة الزريالللللة يللللل

لللتعزيلللز جلللال ن لللر المعل ملللال و لللل  بهلللد   لللي م PECالاللللديال ي  لللالمللل اطء  وضلللما  حللل ف  ا ية مالللدا ال ف

اللل  الجامعلللة لمنجلللز ملللء اا« Open Data»  لللا  إللللال المعل ملللة لانت لللاع بم لللروع تطايقلللة المعل ملللال الم ت حلللةالنف 

  .حاد ادوروبيادتف و   CILG VNG Internationalل مء طر ال طنية للمد  الت نسية و المم ف 

-      منطقة البلدي     ة       لح أش      اح ال     دورة ـال      متس     اكنومشاغ  الت     ي طرحه     ا ـاالجاب     ة ع     ن بع       التس     ا ال  وال

 :التمهيدية الاارطة

والطـلـبا  شاغ  ـالـم ع/ر  إجابة البلدية 

الترابلللللي الالديلللللة تللللل لي عنايلللللة كايلللللرة بعا لللللة منلللللاط  المجلللللال العنايلللة بمنطقلللة الجللل   ملللء حيلللر تهيئلللة  مزيلللد 
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المسلللللال  والتنللللل ير العمللللل مي وتهيئلللللة الملللللدة   1

 بمنطقة عيء ادنصاريء.

وةص حللللللا منطقللللللة الجلللللل   حيللللللر سلللللليقس برمجللللللة بعلللللل  

الم لللاريس التنم يلللة بهللل أ المنطقلللة باإلضلللا ة إللللال تهيئلللة الملللدة  

 الرئيد لمنطقة عيء ادنصاريء.

 
2 

 

 .ا وضعية طري  مدة  مدينة الزرياة حمف 

تلللل  إنجللللا  مهمللللة اةتاللللار ثانيلللللة علللللال األشللللغال منجللللزة والللللا  

تضلللمنها التقريلللر وتملللد عمليلللة المقلللاول بر لللس التح ظلللال التلللي 

 القا ل ال اتي لألشغال.
 

 

3 

 

إنجلللا  ملعللل  حلللي بمنطقلللة الجللل   وتهيئلللة نلللاد  

 ال اان الري ي بعيء ادنصاريء

تلل  برمجللة انجللا  ملعلل  حللي بالمنطقللة وم ضلل ع نللاد  ال للاان 

الري لللللي محللللل  متابعلللللة ملللللء طلللللر  لجنلللللة ال لللللاان والرياضلللللة 

 للللاان والرياضللللة بللللالمجلد بالتنسللللي  مللللس مصللللالس مندوبيللللة ال

 بز  ا .

 
4 

 

حلللليانة وتعهللللد بعلللل  ادنهللللد بللللالحي السللللياحي 

 بالزرياة

ك ر  لللي الملللدة تعايلللد بعللل  ادنهلللد بلللالحي المللل  سلللتنطل  اشلللغال

هيئللة تللا بسللو بعلل  الحصللال لتالقليلللة القادمللة والالديللة ت لللد مخاف 

   أ ادنهد.
 لتهيئة   أ المسال سيقس برمجة اشغال  .تهيئة بع  المسال  بمنطقة الااطرية 5

 
6 

 

 ر س ال ضال المنزلية بمنطقة واد  العنز

والللللس التنايللللل  عللللللال المقاوللللللة المعل لللللة بادسلللللراع بر لللللس  للللل أ 

ال ضلللللال وسللللليقس برمجلللللة تلللللدة  لتنظيللللل  الللللل اد  المحلللللا   

 للمنطقة السعنية باآلليال الالدية.
 

 

7 

 

 ادنتصان بالس   ادسا عية بمنطقة الج  

الحللللري اللللل طني للتنايلللل  علللللال بعلللل   تمللللد مراسلللللة مصللللالس

الااعلللة بضلللرورة التقيلللد بم علللد انتصلللان السللل   يللل   األحلللد ملللء 

 ك  اسا ع.
 
 

8 

 

 

 المطالاة بتركيز نقطة امنية بمنطقة الحما 

الالديلللة سلللاعية ل للل   للل ا الم لللع  حيلللر تللل  علللر  الم ضللل ع 

 عللللال انظلللار السللليد الللل الي الللل   تعهلللد بالمسلللاعدة ملللس المصلللالس

 لتركيز نقطة اارة لألمء بمنطقة الحما .األمنية 
 

9 
 

 حيانة وتعهد الملع  الالد  المع   بالزرياة
تلللللل  تلللللل  ير بللللللان وسلللللليقس برمجللللللة اشللللللغال لتعهللللللد الع للللللل  

 ادحطناعي.
 

10 
بعلللللر دار لل لللللدمال وسللللل   اسلللللا عي بمنطقلللللة 

 الزرياة ارية

سللليقس النظلللر  لللي  للل أ المطالللل  ودراسلللتها ملللء طلللر  المجللللد 

 الالد .
 

11 

 

قللل  العمللل مي بمنطقلللة الزريالللة محطلللة للنف  إحلللدا 

 حما 

سلللليقس التنسللللي  مللللس المصللللالس الجه يللللة للنقلللل  بز لللل ا  لتركيللللز 

   أ المحطة.
   

المنطقلللة  متسلللاكن وتقلللدف  بهلللا ي طرحهلللا التفللللالللال والطف  للل ا التقلللدي  المللل  ز للللاع  الم لللا   وعللللال إثلللر      

قلللا وطا، لعاديلللةاةلللال اللللدورة التمهيديلللة لهللل أ اللللدورة نلللال المجتملللس الملللدني بالزريالللة مع ف بعللل  او  الالديلللة

اللللد  تلللاوة تللل لفال السللليفد رئللليد المجللللد الملللء مجلفلللة الجماعلللال المحلفيلللة  فق   رة     ابعة 216 الا     ألحعلللا  

 :و ي التفاليةمستعرضا م تل  الم اضيس والعناحر المدر ة الحالية  د ورةـاح الـمـدوح أعـج

 2018 ـتـ  الـحـسـاب الـمـالي لـبـلـديـة الـزريـبـة لـسـنـة   ـلـع الموافقة. 

 2019ة ـنـسـل ةـبـزريـية بلدية الـزانـيـمن م ا وحوان ـنـعـلاد دا   اـتم  اعـحويـل  تـع الموافقة. 

    إلمام   ةي   ة درا    ة مطل   ن أع   وان بلدي   ة الزريب   ة المتعل     بطل   ن ا    ت لح ماع   ة أف   را  البلدي   ة ب    اة مجان 

 أبنائه . ه  وأفرا حال  زفاف
 

    .ا تعراض نتائج التد ل  في ميدان ال حة والنظافة والبيئة ببلدية الزريبة 

     الزريبة لديةبب ير المشاريع متابعة. 

    الزريبة. بلديةمتابعة  ير اال ترلصا  ب 

    .متابعة المديونية ببلدية الزريبة 

      البلدية. جانا تعراض محاضر الل 
 

- عــــواضيـــــــمـال:  
 

- 2018ة ـنـسـة لـبـزريـة الـديـلـبلـ  ـتـ  الـحـسـاب الـمـالـي :وع ا وحـوضـمـال. 
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ملللء  218      الاانيلللة ملللء  لللي إطلللار  للل ا العنصلللر تللل لفال السللليفد رئللليد الالديلللة تلللاوة مضلللم   ال قلللرة الثف 

تر  ن المجل   س عن   د منامش  ة الحس  اب الم   الي للبلدي  ة ين ..." :مجلللة الجماعللال المحليلللة واللل   يللنلف عللللال مللا يلللي

ر البل    دي رئيس    ا للجلس    ة وف    ي       ا الحال    ة يمك    ن ل    رئيس البلدي    ة حت      وإن ل      يع    د مباش    را لو يات      أن يحض    

ديللللة ااعللللة عللللال إثللللر مغللللادرة السللليفد رئلللليد الالللللل ل  و، "...تراعـالمنامش   ا  وعلي      م    ادرة الجلس    ة عن   د اإلم    
لحاضلللريء اعلللا   للل أ ال قلللرة الم لللار إليهلللا تللل ف الت ا للل  بللليء  ميلللس اعضلللا  المجللللد تطايقلللا ألحالجلسلللة و

ماليلللة بالجلسلللة باإل ملللاع عللللال انت لللان السللليد  لللال الحلللاس عملللر عضللل  المجللللد ورئللليد لجنلللة ال لللخو  ال
لللة بمناا لللة الحسلللان الملللالي لالديلللة اواداتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف  لرئاسلللة الجلسلللة  ة لزريالللة لسلللنال احف

ء الحسلللابال الماليلللة لعللل ف ملللء السللليفد رئللليد 2018 لللر   اآلملللر لديلللة بصللل ت الا والللل   تضلللمف السللليفد وبالصف

شلللغال الللل   سلللا  دراسلللة  للل ا العنصلللر ةلللال االقلللاب  الاللللد  بز للل ا  ب حللل   محتسللل  بلديلللة الزريالللة و
ة لفجنللللااترحللللد الو 2019مللللا   20بتللللاريخ  لسللللة لجنللللة ال للللخو  الماليللللة واداتصللللادية ومتابعللللة التصللللرف  

 :يةـالـطاقا الايانال التف  2018الم ا قة علال ت اي  الحسابال المالية للالدية لسنة 

 

 أومـــــــــــف
 
 

-  ل لللا وةمسلللمائة اواثنلللا  وثملللان    اربعلللة مايللليء وسلللاعمائة :2018اللللـمالت الجمللللي للللـمقابي  اللللـميزانية لسلللنة
 ( .د  4782.513,122وثاثة ع ر دينارا ومائة واثنا  وع رو   مليما ) 

- وتسلللللعمائة ثاثلللللة مايللللليء وثمانيلللللة  د :مل و  بلللللد عهاـميزانية اللللللـمصاري  اللللللـهلللللائي للللللمالت الجمللللللي النف ـالللللل  

 (.د  3008.990,382وتسع   دينارا وثاثمائة واثنا  وثمان   مليما ) 
- انيللللة (ال للللائ  الجملللللي للميزميزانية ) ـالتللللي يللللرةل  للللي نقلهللللا إلللللال حسللللابال ةللللارس اللللل 2018 مالللللت نتيجللللة سللللنة: 

              يمللللالف مربعلللل   وسللللاعمائة وال للللا وةمسللللمائة واثنلللا  وع للللرو  دينللللارا وسللللاعمائة وثاثللللة وسللللاع   امليللل   
 (.د  1773.522,740) 

-  ثمائلللةثا :الغائهلللا  بي يصلللرف والتفللل  اةتتلللا  التصلللرف  ماللللت ادعتملللادال بلللالعن ا  األول الااايلللة دو  اسلللتعمال إللللال حلللدف 

د  372.821,315يملللا ) ل لللا وثمانيلللة وواحلللد وع لللرو  دينلللارا وثاثمائلللة وةمسلللة ع لللر ملف واثنلللا  وسلللاع   ا

.) 
-  ي   والتفللللتصللللرف مللللء العنلللل ا  الثللللاني الااايللللة دو  اسللللتعمال إلللللال حللللد اةتتللللا  ال 4و3مالللللت اعتمللللادال الللللد س بللللالجزئيء

)  يمللللاملف    وتسللللع وتسللللعمائة وتسللللع   دينللللارال للللا ومائتللللا  وثمانيللللة ا وثاثلللل   وثمانيللللة مائللللة :   بالغائهللللايصلللرف 

 (. د 138.298,990
-  ي سللليقس   والتفلللرف اةتتلللا  التصللل ملللء العنللل ا  الثلللاني الااايلللة دو  اسلللتعمال إللللال حلللدف  5 س بلللالجز  ماللللت اعتملللادال اللللدف

رو  دينلللارا ل لللا وثمانمائلللة وثاثلللة وع للل لللر اع ثنلللامائلللة وا :(5م الي )  لللائ  الجلللز  ـ  اللللللللال التصلللرف تح يلهلللا إ

 (.د  112.823,578وةمسمائة وثمانية وساع   مليما ) 
-   ي يصلللرف   والتفلللاةتتلللا  التصلللرف  ملللء العنللل ا  الثلللاني الااايلللة دو  اسلللتعمال إللللال حلللدف  5ماللللت اعتملللادال اللللد س بلللالجز  

 ي .د شــــــ :بالغائها لعد  انجا  ما يقابلها مء م ارد
 

 
 

نها الحسلللان الملللالي لالديلللة الز  ريالللة لسلللنة للل ا وااللل  ال فلللروع  لللي مناا لللة م تلللل  الايانلللال التلللي تضلللمف
للللخو  الماليللللة واداتصللللادية ومتابعللللة الت "ج    لح الح    ا  عم    ر" :احللللال السلللليفد 2018 صللللرف  رئلللليد لجنللللة ال ف

للللادة اعضلللللا  المجلللللد الالللللد  الحاضلللللريء بالجلسللللة لتقللللدي  تلللللد اورئلللليد الجلسللللة العلملللللة إلللللال السف ته  ةف

ال وماحظلللاته  ب صللل ص بيانلللال الحسلللان الملللالي المعلللرو  للمناا لللة والمصلللاداة حيلللر كانلللد التلللدةف 
  :كاآلتي

 

 

 :د ـالـد الـمجلـا  الـضـادة اعـسف ـال الـدةف ـت
 

 

- اشلللار إللللال السلللرعة  :رئ   يس لجن   ة الش   ؤون ال   ـمالية واالمت    ادية ومتابع   ة الت    ر   "ج   لح الح   ا  عم   ر" :دـسي    ـال

التلللي تللل ف بمقتضلللا ا علللر   للل ا العنصلللر عللللال انظلللار المجللللد الاللللد  حيلللر كلللا  ملللء الم تلللر  عللللال 
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اإلدارة الالديلللة والسللليد القلللاب  الاللللد  بصللل ت  محتسللل  بلديلللة الزريالللة إحاللللة الحسلللان الملللالي للالديلللة  لللي 

لللنه  ملللء ا لللال معق للللة لعلللي يلللتمعفء كا لللة األعضلللا  ملللء دراسلللة  للل ا العنصلللر  لللي حيلللز ملللء  اللللزمء يمعف
اإلطلللاع عللللال كا لللة بنللل دأ ومحتللل اأ دسللليما وا ف إمضلللا   للل ا الحسلللان ملللء طلللر  رئللليد الالديلللة والقلللاب  

ر طلالللل  لللللمدارة الالديللللة المتعلفلللل  بضللللرورة عللللر  2018ديسللللمار  31الالللللد  كللللا  بتللللاريخ  ، للللل ل  يعللللرف

م تلللل  المسلللائ  وةص حلللا النقلللاط  ال الصللليغة التقنيلللة عللللال انظلللار السلللادة اعضلللا  المجللللد الاللللد   لللي 
 حيز  مني معق ل لمطاع عليها ودراستها بلريحية وات ا  القرار المناس  ب لنها. 

 

- ميفللللز تطللللرف  إلللللال مسللللللة الللللاو  اللللل :ا ش    اح والتهيئ    ة العمراني    ة رئ    يس لجن    ة "الهاش    مي ا      ود" :الس   ي د   
لللل حللللد ر عليهللللا بعللللدروع  للللي إنجللللا  الم للللاريس الالديللللة التللللي سللللا  للمجلللللد الالللللد  المصللللاداة عمليللللة ال ف

إلللال   مللس دع تلل  مللة إلنجا  للا ةللال اشللغال الللدورة العاديللة ال ارطللة ل للهر  ي للر ادعتمللادال الماليللة الاف 

  ال إعللللادة ت ميلللل  م تللللل  ادعتمللللادال الماليللللة المرحلللل دة حللللل  الميزانيللللة إلنجللللاعللللل ضللللرورة العملللل 
  بع  الم اريس الالدية. 

- للللال ا ف اشلللار إ :المس   اعد الث   اني ورئ   يس لجن   ة الطاول   ة والش   باب والرياض   ة "نـعب   د ال   ـملج الح   ا  حسي   " :الس   ي د

نفللل  لعللل  الصلللع بة و لللل  نظلللرا إللللال ادراسلللة مثللل   للل ا العنصلللر  و الصلللاغة التقنيلللة الاحتلللة يتميفلللز بلللاع  
  دايللل  عضللل  تع ينللل  الثقلللا ي لللل ل   هللل  يطلللل  ملللء اإلدارة الالديلللة وةص حلللا مصللللحة الماليلللة تقلللدي  ك للل

عضلللا  اع األ لللي ادعتملللادال الماليلللة المتللل  رة بميزانيلللة الالديلللة وبيلللا   لللي او للل  حلللر ها و لللل  لمزيلللد اطفللل

للللل  ط، ثللل ف الحاضلللريء بالجلسلللة اعضلللا  المجللللد الاللللد لللل  سلللاندأ  يللل   ميلللس عليهلللا و همهلللا و للل ا الطف 
للل "ج   لح الح   ا  عم   ر" :دالسلليف    الاللللد طلللاراإل خو  الماليلللة واداتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف  ملللءرئللليد لجنلللة ال ف

للل كا يلللة ملللدير "ش   كري بنمب   ار " :دالسللليف  قلللاط  تلللل  النف لم ت سللليرإللللال تقلللدي   خو  الماليلللة واداتصلللادية بالالديلللةال ف

نها الحسلللان الملللالي  ال  مللللة احتللل ل علللل والتلللينقطلللة بنقطلللة  لالديلللة الزريالللة للسلللنة المنقضللليةالتلللي تضلللمف
 المسائ  المالية التي سا  استعراضها.

 

- جـــــلــــس الــــبــــلــــديـمــــــرار الـــمـ: 

 
ء ملللمحاسلللاي لعللل ف المتعلفقلللة بالتصلللرف  الملللالي والالمحاسلللاية عللللال م تلللل  ال ثلللائ   المجللللد الاللللد بعلللد إطفلللاع اعضلللا  

للللر  والسلللليفد القلللاب  الالللللد  بز لللل ا  ب حلللل   محتسلللل  بلديللللة الاآلبصلللل ت   الالديللللة السللليفد رئلللليد  وبعللللد  زرياللللةمللللر بالصف

 59و  58 و 57 ل وطاقللللا ألحعللللا  ال صلللل ،بلللليء السللللادة اعضللللا  المجلللللد الالللللد  الحاضللللريء بالجلسللللة  التحليلللل  والنقللللا 

 ا لجلسللة عللر   لللرئلليد االسلليفد " للال الحللاس عملللر " بصلل ت  لللداةلي للمجلللد الالللد  لالديلللة الزرياللة تلل لفال مللء النفظللا  ا

 :العنصر علال التفص يد العلني حير النفتائد كما يلي

 

 

 

 2018لسنة  الحساب الـمالي لبلدية الزريبةبالـموافقة عل   لـلـعـنـ ـر الـمـتـعـلـ  نتائج الت ويت بالتا ي  
 

 الـحـاضـرونا عـضـاء 

 بـالـجـلـسـة

 بــيــان الــتــ ــويــت

 ا ــلحظــم االمـتـنـاع رفــ ـال الـمــوافــقة

 - - X شرو  العايد  1
 

أعض       اء م       ن أعض       اء  9ت ي        ن ع       دد 

 :المجلس البلدي و   السيدا  والس ادة
 

ـار. -1   ــدى عـمف

 .عـاد ال احد الدريد  -2
 .نجا  بء  ينة -3
  كرى السفعداو . -4

 دنيا ال مير . -5

 و ياة التليلي. -6

 مراد ب ةريل. -7

  تحي الاحر . -8

 ابـتسا  م سال. -9

 - - X مل  الحاس حسيءـعاد ال 2

 - - X عاد السفا  العمر  3

 - - X  ال الحاس عمر 4

 - - X وحال شعاا  5

 - - X الهاشمي األس د 6

 - - X معر  الحاس الصغير 7

 X - - عاد ال تا  األبي  8

 

 08  :وعــمـــجـــمــالــ
 

07 

 

00 

 

01 
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- ة بلدي ةـيء ميزانـم األول ا  ـنـعـاد داة  الـ ي  اعتمـتح الـلـة عـقـ ا ـمـال :نـياـثـ ع الـ ضـمـال

 .2019 ةـلسن الزرياة
 

 :دلسلللليف رئللليد بلديلللة الزريالللة إحاللللة العلملللة ل "إب   را ي  ب   ن عم    ر" :دب صللل ص  للل ا العنصلللر تللل لفال السللليف 
 للل ا  را لتقلللدي  واسلللتع رئللليد لجنلللة ال فلللخو  الماليلللة واداتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف  "ج   لح الح   ا  عم   ر"

لللادة األعضلللا  العنصلللر ةلللال  ضللل ع تحليللل  ومناا لللة  للل ا الم سلللا اشلللار إللللال انفللل   والللل   عللللال انظلللار السف

اةلللل  دالمتعللللل  بللللا را  تح يلللل  اعتمللللاد إدراس  لللل ا العنصللللر ماليللللة وتلللل ف  للللخو  الاشللللغال  لسللللة لجنللللة ال
 :لألساان التفاليةالعن ا  األول مء ميزانية الالدية للسنة الحالية 

 هلللللاالتلللللي ا فلتوحلللللاد الرياضلللللي بالزريالللللة  معيلللللة ادتف التلللللي حقفقتهلللللا عللللا للنتلللللائد اديجابيلللللة والم لللللرف ة تا -1

لل ابطلللة الثف للصف  ديلللد األطلللرا المجهللل دال التلللي الللا  بهلللا ع ا رظللب ضللل  تو لللل   ( )مسلللت ى ثلللاالثةع د إللللال الرف
ديلللة الما اإلمعانيلللال ميلللس والللس تسللل ير ، حيلللر  وإطلللار  نفلللي و مهللل ر رياضلللي ملللء  يئلللة ملللديرة ودعاللليء

  رتفللل  عنلللتو للل  ملللا  لتحقيللل   للل ا اإلنجلللا  الرياضلللي الم لللرف  للجمعيلللة ولمدينلللة الزريالللة عم ملللا والمعن يلللة

 2019يصللللها لهللللا بعنلللل ا  سللللنة ت ص سللللا المنحللللة التللللي  يت لللل حيللللر للللل مت لفللللدة بال فمللللة الدي   بعلللل  اللللل
س ا  يعللل، بلللالغر     باإلضلللا ة إللللال الللرن م علللد انطلللا  تحضللليرال الم سللل  القلللاد  والللل   ملللء الملللر ف

 إضلللا ية اعيلللدة وملللا يتطلاللل  ملللء مصلللاري الجهلللال م تلللل  الحلللعاا للغايلللة بحعللل  و للل د علللدفة  لللر  ملللء 
 ...و يرأعاشة اإلق  ونف الاامة واإل بعن ا 

 :دة السللليف ارة مصللللحة بصللل ة ثان يلللة أل لللرا  ش صلللية ل ائلللد للل ا باإلضلللا ة إللللال انفللل  وعللللال إثلللر ملللنس سللليف  -2

للل "انـرب   ـاصر شكيـن   ـال"  صللليل تالللل   يتطلفللل  و 2019 ريللل  ا 01بدايلللة ملللء  اإلداريلللةخو  كا يلللة ملللدير ال ف
 .العم  رةو ل  لضرو الالد المجلد د رئيد ارة  ديدة ل ائدة السيف ااتنا  سيف وا د ومي ي ل  بعد 

نة سلللد رئللليد الالديلللة ةلللال تللل ف تسلللجي  نقلللل  لللي ادعتملللادال المرحللل دة لصلللر  مرتفللل  السللليف  كملللا  -3

 ي   منلللل  شللللهر  للللانرل ااعللللدة احتسللللان المرتفللللحيللللر تغيفلللل 2018الللل  ةللللال سللللنة بالمقارنلللة مللللس مرتف  2019
 ."انصا "ر يس  ي ايمة المنس ال ا  عار منظ مة تف البعد ح   ادمتيا  الجاائي وتع يض  ب 2019

حسللل  ول داةللل  العنللل ا  األر إ لللرا  تح يللل  اعتملللاد تقلللرف  عللللال م تلللل   للل أ األسلللاان  قلللد وبنلللا لللل ل ،   

 :اليبيانال الجدول التف 

 

 

          

 ادا ـمـتـع االعـيـرفـت  ادا ـمـتـ  االعـيـقـنـت
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- جـــــلــــس الــــبــــلــــديـمــــــرار الـــمـ: 
 

نها الجلللدول اعلللاأ والللل  عللللال  المجللللد الاللللد بعلللد إطفلللاع اعضلللا   ضللل  ملللء اعراست والللس كا فلللة الايانلللال التلللي تضلللمف

لمجلللللد طللللر  السلللليفد رئلللليد لجنللللة ال فللللخو  الماليللللة واداتصللللادية ومتابعللللة التصللللرف ، وا لللل  الحاضللللرو  مللللء اعضللللا  ا

مللللاد داةلللل  تصللللرف  والمتمثفلللل   للللي تح يلللل  اعتباإل مللللاع علللللال مقتللللر  لجنللللة ال فللللخو  الماليللللة واداتصللللادية ومتابعللللة ال

ضللليء للسللليفد رئللليد  2019العنللل ا  األول ملللء ميزانيلللة بلديلللة الزريالللة لسلللنة  إل لللرا ال اإلداريلللة باتملللا  بلللااي ا الالديلللةوم  ف

  مة  ي الغر .الاف والمالية 
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- نـل     ـطـب  ـل      ـعـمتـة الـب     ـزريـة الـدي     ـلـوان بـن أع     ـل     ـطـمدرا ـ     ـة  :ثـال     ـ ـوع الـوض     ـمـال 

 را ه  وأف     فاـ     ـل  زفـا     ـة حـم     ـاة إلمـي     ـانـجـة مـا     ـ ـة بـدي     ـلـبـرا  الـة أف     ـاع     ـلح مـ      ـتـا 

 . ـهـائـنـأب
 

لللل "ج    لح الح    ا  عم    ر" :دتلللل لفال السلللليف  العنصللللر  لللل ا  للللي إطللللار ادية خو  الماليللللة واداتصللللرئلللليد لجنللللة ال ف

ي  لللي   2019 ملللا  20ومتابعلللة التصلللرف  اسلللتعرا  المطلللل  الللل   تقلللدف  بللل  اعللل ا  بلديلللة الزريالللة الملللخرف

ء تحللللد عللللدد  واللللل   ير الللل   بمقتضللللاأ مللللء المجلللللد الالللللد  الم ا قللللة علللللال تمتلللليعه   1043والمضللللمف
 ابنائه .  را ه  واباستغال ااعة ا را  الالدية بص ة مجانية عند إاامته  أل راح

 

- ـجـــــلــــس الــــبــــلــــديـمــــــرار الـــم: 

 
اا للللت  مللللء ومن  تحليلللل اإلطفللللاع عللللال المطللللل  المقلللدف  مللللء طلللر  اعلللل ا  بلديللللة الزريالللة الم للللار إليللل  اعللللاأ و بعلللد

 اإل تمللللاعيتعزيللللز الاعللللد علللللال حللللرص المجلللللد الالللللد  و للللي إطللللار الحاضللللريء بالجلسللللة،  األعضللللا ادة طللللر  السفلللل

ة ةللل  المخسفسللللومسلللاعدة اعللل ا  بلديلللة الزرياللللة الللل يء ملللا ان عفللل ا يالللل ل   مجهللل دال  افلللارة  لللي سللللاي  الرالللي بالعمللل  دا

داتصللللادية وا باإل مللللاع علللللال مقتللللر  لجنللللة ال فللللخو  الماليللللة المجلللللد الالللللد  لالديللللة الزرياللللةوا لللل  اعضللللا  ، الالديللللة

ر  اعللل ا  طلللل  اسلللتغال ااعلللة ا لللرا  الالديلللة بصللل ة مجانيلللة ملللء طلللالم ا قلللة عللللال مالمتمثفللل   لللي و ومتابعلللة التصلللرف 

 الضلللاو تقلللدي  مطلللل   لللي الغلللر  وتضلللمين  بمعتللل ابنلللائه   قلللو ملللس ضلللرورة  ه  وا لللرا بلديلللة الزريالللة إلااملللة ا لللراح

ا    ي التمتفس به أ ال دمة. للقاعة الحجز المساف ة ضما  عمليف بالالدية اصد   مء طر  الع   الرف

 

 

 

- ة ـاي    ـنـعـوال ةـاف    ـظـن  ـالـة بـق    ـل  ـعـتـمـل  الـد      ـتـج الـائ    ـتـراض نـع    ـتـا  :راب    ـعـوع الـوض    ـمـال

 .ةـبـزريـة الـديـلـبـة بـئـيـبـالـب
ال الالديلللة  لللي مجلللالي النظا لللة والصلللحة السلللتعر  تللل ف ا  للل ا العنصلللر  لللي إطلللار عاملللة م تلللل  التلللدةف

 :والتي تمح رل ح ل النقاط التالية

- للمدينةعناية بالـمظهر الجمالي ال: 

لللا   للل أ السلللنة بلديلللة الزريالللة ةللللال  ت لفلللد المللللدرس وتن يلللل  م لللروع لتهيئلللة ملللدة  مدينللللة الزريالللة حمف
ملللء  هلللة  حيلللر تللل ف تعايلللد وتجميللل  الملللدة  الرئيسلللي للمدينلللة 2018ضلللمء برنلللامد ادسلللتثمار الاللللد  لسلللنة 

 تلللاة  للحللليائر  المباإلضلللا ة إللللال تهيئلللة الم تلللر  اللللدف  للل ا ، حلللي المعهلللد وحلللي ال كاللللة العقاريلللة للسلللعنال

را تركيز اعمدة إنارة  ال بعد  مالي متميفز.احير والسفياحي بالزرياة    س مخةف
-  ماتوحة للعمولـل   الـحـمـال عل الرمابة ال حي ة: 

للللرطة الالديللللة    ح للللة بمجمللللس ومصللللالس ح لللل  الصللللحف اامللللد بلديللللة الزرياللللة بالتفنسللللي  مللللس مصللللالس ال ف

لللل  بتنظللللي  عديللللد الحمللللال الم للللتركة العم ميللللة بز لللل ا  ةالصللللحف  للللة ةللللال شللللهر رمضللللا  المعظف  وةاحف

اريلللللة جبلللللالمحافل الم ت حلللللة للعمللللل   والمسلللللاحال التف المعروضلللللة اصلللللد مرااالللللة المللللل اد الغ ائيلللللة و لللللل  
 ال للللال الممعاينللللة لضللللر امحال ومجم عللللة مللللءبيلللل  اتنال عديللللدحيللللر تلللل ف تحريللللر  بالمنطقللللة الالديللللة العاللللرى

 الصحية المرتعاة.

- تنظي  ا  وال ومقاومة مظا ر االنت اب الاوضوي والتعد ي عل  الطري  العال:  

لللل لللل علللللال اسللللا عيا رطة الالديللللةت للللر  مصللللالس ال ف لللل   األسللللا عي بالزرياللللة حمف  ا عمليللللة تنظللللي  السف

للل  رال تللللميء  يلللا دوريلللايقلللس ، حيلللر ومرااالللة عمليلللة الايلللس الم سلللمية وةاحلللة ةلللال شلللهر رمضلللا  المعظف

ة اداتصلللادي بالتفنسلللي  ملللس اعللل ا  مصلللالس المرااالللةال ضلللا ال والمحلللال التجاريلللة الم ت حلللة للعمللل   لهللل أ 
 .ة العم  ب  ارة التجارة لمراااة األسعار وت قفد حل حية السفلس والاضائس المعروضة للايس ل ائد

- البلديةالضجيج دا   المجاح الترابي للمنطقة ة ـاومـقـم:  

م ميلللة تحلللرص بلديلللة الزريالللة بالتنسلللي  ملللس  ريللل  مركلللز ال فلللرطة الالديلللة عللللال مرااالللة الح لللال الع

جيد والض ضا  ضمانا لراحة متساكني المنطقة الالدية. ة و ل  للحدف مء الضف  وال احف
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- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي رأي: 
 

ور  واليلللل مي بللللالتنظي  الللللديتعلفلللل   يمللللا ةص حللللا عملللللة بلديللللة الزرياللللة و بهللللا ال الميدانيللللة التللللي اللللا للتللللدةف تاعللللا 

  عيلتنظيللل  األسللللاعمليلللة اباإلضلللا ة إلللللال رابللللي للمنطقلللة الالديلللة التف العائنللللة داةللل  المجلللال  لل للل ارع و األنهلللد الرئيسلللية

لللا  ال فلللعاي بالزريالللواللللدور    لللي  ال  ءداعلللي الدجهللل مالبلللارا كامللل  اعضلللا  المجللللد الاللللد  م تلللل   للل أ  قلللد  ةللحمف

ة مس حل ل  ص  الصي . ضرورة الم احلة علال ن د النفس إلال  اإلطار   ي ر س ال ضال المنزلية ةاحف

- ا ـتـعـراض  ــيــر الــمــشــاريــع الـبـلـديـة :ـرامسوع الـوضـمـال. 
 ال النحللل والتلللي كانلللد علللل الم لللاريس الالديلللةاسلللتعر  السللليفد رئللليد الالديلللة سلللير   للل ا العنصلللر  لللي إطلللار

 :التفالي

-  ة  لللللللة المعلف تملللد عمليلللة القاللل ل الللل اتي لألشلللغال بعلللد ايلللا  المقاو :م لللروع تعايلللد ملللدة  مدينلللة الزريالللة حملللا
 دةتاار.منها تقرير معت  اظال التي تضف باإلنجا  باع  األشغال اإلضا ية للقضا  علال بع  التح ف 

-   قاوللللة انطلقلللد الم : (2017رنامد سلللنة ـ)بلللبالزريب   ة   لللان ي 18الحزاملللي بحلللي م لللروع تعايلللد نهلللد القادسلللية والطريللل

 .%15ي وبلغد نساة تقد  األشغال حاليا ح ال 2019ا ري   22المعل ة  ي إنجا  األشغال من  ي   
-  ء علللتللل  اإلعلللا   : (2019م لللروع ااتنلللا  معلللدفال نظا لللة )شلللاحنة كايلللرة الحجللل  ر  لللرار وحلللهريد شلللا و) برنلللامد سلللنة

ه يلللة ال لللارط وسللليت  علللر  الملللل  عللللال انظلللار اللجنلللة الج لللتس العلللرو  يللل   ادثنللليء  تللل ف ادست لللارة و

 للص قال العم مية للمصادية علال تقرير  ر  العرو  ال اص به أ الص قة.
- للللعادة بالزريالللللة اريللللة للللـي بحلللللي السف تلللل لال معتللللل  الدراسلللللال  :(2017) برنلللللامد سللللنة  م للللروع انجللللا  مضلللللمار ححف

للل طة ال الاسللليااتلللرا  إدةلللال بعللل  التحللل ير اابي وتللل ف المعلللل  انجلللا  الدراسلللة التمهيديلللة لهللل ا ال ضلللا  ال ف

 نا بالمطل ن.القادمة مدف  ا األيف علال المثال الهندسي وسيقس ةال 
-  بالدراسلللللال لقيلللللا   تعليللللل  معتللللل  دراسلللللال م لللللتل لتللللل ف  :(2019م لللللروع التنللللل ير العمللللل مي) برنلللللامد سلللللنة

نال   ا ة بال احف   الم روع.م تل  مع ف

-  شار د علال ادنتها . األشغال : (2018م روع تهيئة الم تر  الدائر  بالزرياة حما ) برنامد سنة 

- ـجـــــلــــس الــــبــــلــــديــرأي  الـــم: 
لمجللللد اارا الحاضلللرو  ملللء اعضلللا  علللد اسلللتعرا  السللليد رئللليد المجللللد الاللللد  لسلللير األشلللغال بالديلللة الزريالللة بلللب

ركي اللللد  الت لللاسللل  الحثيلللر الللل   تسلللير عليللل  م تلللل  الم لللاريس الالديلللة المدر لللة حلللل  برنلللامد ادسلللتثمار الالاللللد  النف 

س الالديللللة التللللي بال لللروع  للللي تن يلللل  م تلللل  الم للللارياإلسللللراع  داعلللليء اإلدارة الالديلللة إلللللال 2018و  2017للالديلللة لسللللنتي 

ة بها.سا  للمجلد الالد     ةال الدورة العادية ال ارطة رحد ادعتمادال المالية ال احف

- مـتـابـعـة  ــيــر اال ـتـرـلصـا  الـبـلـديـة :سـس ادوع الـوضـمـال. 
 

 2019 ملللا  22 يللل   إللللال  ايلللة 2019م تلللل   صللل ل ميزانيلللة الالديلللة لسلللنة  اسلللت اص سلللير نسللل  كلللا 

 :التفالي علال النفح 
 

 النسبة اال ترلصا  الحاصلة تقديرا  الميزانية واردـمـنوع ال الاقرة الا  
  43.402.588 70.000.000 المعلـ   علال العقارال المانيـة 00 01-11

  2.175.426 3.000.000 المعلـ   علال األراضي  يـر المانيـة 00 02-11

  327.226 - المهنية ال الصاغة الصناعية او التجارية او المعل   علال المخسسال  00 01-12

  612.565.891 1.295.000.000 المقابي  ادعتيادية للمعل   علال المخسسال  ال الصاغة الصناعية 01 01-12

  - 5.000.000 الماالت المتلتية مء حندو  التعاو  بيء الجماعال المحلية 00 02-12

  - 500.000 معل   اإل ا ة الم م  علال محال بيس الم روبال 00 03-12

  530.500 41.400.000 مداةيـ  األس ا  الي مية واألسا عية والظر ية 00 01-21

  650.000 2.600.000 لزمة معلـ   ال بـس 01 01-22

  14.350.000 27.300.000 مداةيـ  لزمة معل   وا   العربال بالطري  العا  00 03-22

  4.272.000 6.000.000 معل   اإلشغال ال اتي للطري  العا  00 02-24

  4.272.000 2.000.000 معل   إشغال الطري  العا  بمناساة حضائر الانا  00 04-24

  2.870.000 12.000.000 معل   اإلشهار 00 06-24

  6.028.250 15.000.000 معل   التعري  باإلمضـا  00 01-31

  1.283.250 3.000,000 معل   اإلشهاد بمطابقة النسخ لألح   00 02-31

  10.400.000 15.000.000 معل   تسلي  بطااال الحالة المدنيـة  00 03-31

  - 100,000 معل   رةل  بس الحي انال  00 01-32

  - 100,000 معل   رةل إشغال الطري  العا  لتعاطي بع  المهء  00 02-32

  50.000 1.000,000 معل   رةل الح ال العائلية  00 03-32
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  904.750 10.000.000 معالي  رةل الانا  00 06-32

  8.265.500 10.000,000 معالي  اإلي ا  بمست دع الحجز  00 02-33

  - 300.000.000 الماالت المتلتية مء المعل   اإلضا ي علال سعر التيفار العهربائي 02 03-33

 

04-33 

 

00 
 ـة اوالمحـال التجاريـمعالي  مقابـ  ر س ال ضال المتلتيــة مء ن ـاط 

 الصناعية والمهنية

 

18.000.000 
 

12.800.000 
 

امال 00 04-51   241.000.000 500.000.000 مداةي  المسابس والحمف

  1.940.000 8.000.000 مداةي  ااعال العرو  واأل را  00 06-51

  12.142.280 60.000.000 مداةي  كرا  عقارال معدة لن اط تجـار   00 01-52

  29.721.480 110.000.000 مداةي  كرا  عقارال معـــدفة للسعـــء  00 05-52

  47.858.000 120.800.000 امال مداةي  كرا  المسابس والحمف  00 08-52

  174.198.000 400.000.000 المنان مء المال الم ترا. 00 01-60

  300.000 2.000.000 مداةي  الم ال ال لتراتي  ح   الصحـة  00 06-60

  6.500.000 - منس ومسا مال م صصة للتسيير. 00 06-61

  9.025.542 2.000.000 استر اع مصاري  إحا  الطراال واألرح ة  00 09-60

ة عء إنجا  الص قال العم مية 03 99-60   - 1.000.000 ةطايا التلةير المنجرف

  - 200.000 مقابي  م تل ة 99 99-60

  1.254.379.675 3.061.000.000 الجملــة

 
 

- ـجـــــلــــس الــــبــــلــــديــرأي  الـــم: 
 

طللللة دحلللل  عللللد اسللللتعرا  الجللللدول المالللليفء لنسلللل  سللللير ادست احللللال الالديللللة بالديللللة الزرياللللة ةللللال األشللللهر ال ارب

ة    عللللللال المخسسلللللال والمعلللللل ميء عللللللال العقلللللارال المانيللللل ر الحاحللللل   لللللي مسلللللت ى ملللللداةي  المعللللللالحاضلللللرو  التطللللل

لجهلللد عللللال امضلللاع ة داعللليء  لللي  ال اإلطلللار إللللال مزيلللد واألراضلللي الايضلللا  و لللل  ب عللل  امتيلللا  الللان   الع للل  الجالللائي 

نلللة لمللل ارد ميزانيلللة الالديلللة ا لللرار السفلللنة ال ارطلللة اصلللد تحسللليء اسلللت اص بلللااي ال صللل ل األةلللرى  لتنسلللي  ملللس ابلمع ف

 القاب  الالد  بز  ا  ب ح   محتس  بلدية الزرياة. السيفد 

- مـتـابـعـة الـمـديـونـيـة بـبـلـديـة الـزريـبـة. :بـعـسـاوع الـوضـمـال 
للة بلديللة الزرياللة ايفللة ديلل  انفلل   إلللالاإلشللارة  تجللدر  لل ا العنصللر  للي إطللار   لل ا تلل كر إلللال حللدف  د تت لفللد ب مف

ن   بالقلللا م تلللل  ال للل اتير  لللي اآل لللال المضلللا طة وتصللل ية ةلللاصالالديلللة عللللـال تحلللرص التفلللاريخ حيلللر 

  .وبالت ريس المالي الجار  ب  العم 
 
 

- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 
 

ل لللل اتير ا شللللعر السفللللادة اعضللللا  المجلللللد الالللللد  المجهلللل د اللللل   مللللا ان عفللللد تا للللل  اإلدارة الالديللللة ل للللاص م تللللل 

لللة ب لللدال الجمللللة ال احف اسلللة الحع ملللة العم ميلللة برئ والتفلللي دحظهلللا  ريللل  الت قفلللد التفلللابس للمصلللالس عقلللد ات ف يلللماليلللة التلللي التعهف

اصلللد و لللل   نة الحاليلللةالتصلللرف  الملللالي والمحاسلللاي لميزانيلللة السفللل لضلللما  حسلللءإللللال م احللللة بللل ل ن لللد المجهللل د داعللليء 

ديء وم تل  المتعامليءمعة الطيفاة لالدية الزرياة لدى سائر لمحا ظة علال السف ا  .معها المزوف
 

- امـنـوع الـوضـمـال  ـبـة.مـتـابـعـة ا ـتـهـل  الـط ـامـة بـبـلـديـة الـزري :ثـ 
 

ـي تحلللرف اع  المراسلللال والمعاتيللل  التللللللبلديلللة الزريالللة رئللليد د ـالسيفللل تعللرف   للل ا العنصلللر  للي إطلللار
حلللا عللللـال اسلللتهاا الطفاالللة واللللتحعف   يهلللا وةص المصلللالس واألاسلللا  الالديلللة عللللـال مزيلللد ترشللليد عمليلللة 

انال  ا هلللزة التاريلللدمسلللت ى التفنللل ير العمللل مي و نلللا ال نللل ير الا فمسلللية وتلميلللاأ بالطفاالللة االوتركيلللـز سلللـ ف

ا علللة المعلللدفال و م تلللل  وسلللائ  النفقللل باإلضلللا ة إللللال ترشللليد اسلللتهاا ال اللل د ل الالديلللة، لديلللة النفظر لابلللالرف
 الزرياة.

 :لالعم  عاسا  بالدية الزرياة تحرص للالمصالس واأل مـ ـتـلـ   ا وتجدر اإلشارة إلال ا ف 

- يلللللة ااالللللة ال نف ترشللللليد اسلللللتهاا المحروالللللال الم صفصلللللة ل سلللللائ  النفقللللل  التفابعلللللة للالديلللللة والقيلللللا  بالمر
 الاف مة.

- بعة لها.التحعف   ي استعمال الطفااة داة  اإلدارة الالدية وم تل  المرا   العم مية التفا 

-   ابعلللـة التف  لنفقللل اتعثيللل  عمليلللال التفحسللليد لعا فلللة األعللل ا  بل ميلللة دور للل   لللي ادسلللتغال األمثللل  ل سلللائ
 . السيفارال اإلداريةال فاحنال ولجميس الي مية للالدية وترشيد التنقفال 

 



   10                                                                     2019 لسنة ثانيةمحضر الجملي للدورة العادية الـال

 

-  للللي  صلللللي  سللللـ يء والتاريللللد سلللل ا عنللللد ت للللغي  معيف للللال التف  اسللللتهاكهاالللللتحعف   للللي الطفااللللة وترشلللليد 

 ال فتا  او الصفي .
 

- ا ـعــوع الـوضـمـال جـان الـبـلـديـة :تـ   .ا ـتـعـراض مـحـاضـر الـلـ 
 

 

-  ال فخو  المالية واداتصادية ومتابعة التصرف لجنة: 

 2019 م    اي 20 االثن    ينا تماعهللللا يلللل    المالي    ة واالمت     ادية ومتابع    ة الت     ر  ؤون الش     عقللللدل لجنللللة 
ضد إلال ال " رئيدجلح الحا  عمر" :السيفدبقصر بلدية الزرياة برئاسة   :ةالتفالي عناحراللفجنة وتعرف

- أعماح الدورة(. جدوحت   عرض  في )                               .2018لسنة   ت  الحساب الـمالي لبلدية الزريبة 

- دورة(.ت   عرض  في جدوح أعماح ال) .2019 تحوي  اعتماد دا   العنوان ا وح من ميزانية البلدية لسنة 

- اني   ة المام   ةدرا    ة مطل   ن أع   وان بلدي   ة الزريب   ة المتعل      بطل   ن التمت    ع با    ت لح ماع   ة أف   را  البلدي   ة ب    اة مج 

 في جدوح أعماح الدورة(. ت   عرض )  أبنائه .                                                            ه  وأفر أفراح
 

- لجنة ال خو  اإلدارية واسدا  ال دمال: 

لللعقلللدل لجنلللة  بلديلللة  بقصلللر 2019 ا ريللل  19 الجمعلللة :ا تماعهلللا يللل   خو  اإلداريلللة واسلللدا  ال لللدمالال ف

لللليد ة وبعلللل  وبحضلللل ر اعلللل ا  بلديللللة الزريالللل اللفجنللللة ةرئيسلللل "و ـي    ـبة التـليل    ـي" :ةالزرياللللة برئاسللللة السف
 :ونظرل  ي الم اضيس التفاليةادة اعضا  المجلد الالد  ـمء السف  ضي   اللفجنة

 

- ودادية أعوان بلدية الزريبة: 

لللتللل  التف   وتللل ف اديلللة ة ةارالللة للعلللادة دنت لللان  يئلللة  ديلللدة لل د ا للل  ةلللال الجلسلللة عللللال عقلللد  لسلللة عامف

حللل دل و لللا  مالللدئيا عللللال تعللل يء  يئلللة تسللليير واتيلللة ت ا للل  عليهلللا معظللل  المن لللرطيء تتع للل  بصلللر  ادتف 

ظلللا  نقللليس النف األكللل  ومنحتلللي عيلللد ادضلللحال والعللل دة المدرسلللية واإلعلللداد للجلسلللة العاملللة ال ارالللة للعلللادة لت
 لل دادية.   األساسي

- طن الش    والسلمة الـمهنية: 

لللضلللرورة اإلسلللراع  لللي إنجلللا  العيلللادال الطف جنلللة عللللال اكلللدل اللف  لديلللة حيلللر ة بجميلللس عمللللة الاايلللة ال احف

عاملل  علللال ال حللل الطاللي مللء طللر  طايلل  م للتل بمجمللس  20ال للارط عللر  عللدد  ةللال ادسللا عتلل  
 ط  ال غ  بز  ا .

- منح عملة البلدية: 

للل ، ملللنس بصلللر  م تلللل  الملللنس )منحلللة التنقفللل اإلسلللراعجنلللة عللللال ضلللرورة اكلللدل اللف  ، ا يةاإلضلللاعال السف

 لمجال.ايلي(  ي اارن اآل ال وت  التنسي  مس المصلحة الم تصة بالالدية  ي   ا منس العم  اللف 
 

روااللل  اةتتلللا  الجلسلللة تعلللرف  السللليفد رئللليد الالديلللة إللللال طلللر  بعللل  النفقلللاط التلللي والللس تلللداول ا ها ملللخةف

 و ي كاألتي: لدى الرا  العا  المحلفي
 -    اال     تحمال متعل  بـمحكمة االبتدائي    ة بزغ    وان وال    ـد ماض    ي تناي     العقوب    ا  بال    ط    ر  الس    ي  لن الموج      م    ن ـالط

 : مدني بزغوانـال الشعبي بالزريبة يول في الشهر لاائدة مساجين السجن المجاني بالحم  ـال

لللل للللي  المتمثفلللل الم ضلللل ع   يمللللا يتعلفلللل  بهلللل ا  ائللللدة لا ع ا  ال للللعاي بالزرياللللة يلللل    للللي األسلللل للللل  الحمف

ا  حيللللر ء السللللجء المللللدني بمسللللا ي رياللللة ورد علللللال بلديللللة الز السلللليد رئلللليد الالديللللة إلللللال انفلللل  اشللللارصلللل ف
لنفظلللر ابالمحعملللة ادبتدائيلللة بز للل ا  ير للل  ملللء ةالللل   د ااضلللي تن يللل  العق بلللالمعتللل ن ملللء طلللر  السللليف 

ا  وت لللد  لللي إمعانيلللة ت صللليل يللل   كامللل   لللي ال لللهر لاسلللتحما  ل ائلللدة مسلللا يء السلللجء الملللدني بصللل ف مف

لللا  ال لللعاي بالزريالللة يعمللل  عللللال ملللدار اليللل   حيلللر يقلللس  لقللل  يللل   األحلللدإ  عة ملللء السلللا ابتللل  إللللال ا ف الحمف
معللللء منتصللل  الليلللل  إللللال السللللاعة السادسلللة حللللااحا للقيلللا  بلعمللللال التنظيللل  الللللدور  لللل ل  مللللء  يلللر الم

 ادستجابة له ا الطل .

 
- مهرجان ليالي رمضان: 

او   ا  بالتعلللرئللليد الالديلللة ا ف المندوبيلللة الجه يلللة للثقا لللة بز للل يملللا ي للللف  للل ا الم ضللل ع اعلللل  السللليد 

اطني مللللس دار الثقا للللة حمللللا  الزرياللللة وبال للللراكة مللللس بلديللللة الزرياللللة و فللللرل بعلللل  العللللرو  ل ائللللدة ملللل 

 المنطقة الالدية ةال األيا  ال ارطة مء شهر رمضا  المعظ .
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- برنامج ال ي  يقع ت ويرا وبث   عل  مناة اإلنسانال: 

    اسلللتقا يملللا يتعلفللل  بهللل ا الم ضللل ع اعلللل  السللليد رئللليد الالديلللة السلللادة األعضلللا  الحاضلللريء إللللال انفللل

  ةلللال األيلللا  ال ارطلللة حلللح ي بقنلللاة اإلنسلللا  الللل   طلللل  إ لللرا  وتصللل ير برنلللامد تل لللز  يقلللس عرضللل

  ا علللللال القنللللاة يتمحلللل ر م ضلللل ع  علللللال متابعللللة نسلللل  التنميللللة بالديللللة الزرياللللة  للللي  ميللللس المجللللادل سلللل
ياللللة مد بالزرالثفقا يللللة او ال احيللللة او اداتصللللادية واإل تماعيللللة ومللللء المزمللللس تصلللل ير  قللللرال  لللل ا الارنللللا

 العليا بعد عيد ال طر مااشرة.
- مدفع رمضان: 

نفللل  تللل ف يلللة إللللال ا يملللا يتعلفللل  بهللل ا العنصلللر وبطلللل  ملللء متسلللاكني المنطقلللة الالديلللة اعلللل  السللليفد رئللليد الالد
س علللء لللل  يقلللللي الللل   الللا  بلللالترةيل للالديلللة  لللي ااتنلللا  كميلللال ملللء الم راعلللال ت  يللل  معتللل ن للسللليفد الللل ا

يللال مللء الم راعللال  د بهلل أ الملل اد و للل  نظللرا لعللد  و لل د كمف  لل أ  دى بللائعيلللإلللال حللدف  لل ا التفللاريخ التللزوف

 الم اد.
- نق  العملة ببلدية الزريبة: 

لللس المجلللال الترابلللي للمنطقلللة الالديلللة  يملللا يتعلفللل  بهللل ا العنصلللر  ة إللللال الالديللليد د رئلللاشلللار السللليف وبعلللد ت سف

ة ا  الالديلللة احلللاحد ت تقلللر للعنصلللر الا لللر   لللي عديلللد ادةتصاحلللال و للل  ملللا اثفلللر عللللال سلللرعة و للل د

لللللخو  الماليلللللة واداتصلللللادية و متابعلللللة ال لللللدمال المقدملللللة ل ائلللللدة المللللل اطنيء لللللل ل   هللللل  يلللللدع  لجنلللللة ال ف
 برمجة عملية انتدان عملة ةال ميزانية الالدية للسفنة القادمة.التصر  إلال 

- ل  السادة ا عضاء  :تد  

- ز ـركـامـ  الاوـعـتـة الـنـجـد لـيـر ورئـالـثـد الـاعـسـمـال :رـيـغـصـاس الـحـر  الـعـم :الـسـيـد. 

لللقطلللة المتعلف تطلللرف  إللللال النف  لللقلللة باحلللا  ال لللزائء والايللل ل بالحمف دعطلللان د عديلللد اعاي بالزريالللة بعلللا  ال ف

 علال   دة ومردودية   أ ال دمة. الحاحلة و   ما يخثفر

- مـتـابـعللللللـة ورئـيللللللـد لـجـنللللللـة الـ للللللـخو  الـمـالـيللللللـة واداـتـصـاديللللللـة  : للللللـال الـحللللللـاس عـمللللللـر :الـسـيللللللـد

 الـتـصــرف .

للل  إنجلللا  الم لللاريس الالديلللة التلللي واعلللد المصلللاداة  اللللدورة  عليهلللا ةلللال اشلللغالاشلللار إللللال مسلللللة تعطف

ر واإلدارة الالديلللة تن فللل  لللل ل   هللل  ياحللل   يلللان   لللروع إلرادة للاالعاديلللة ال ارطلللة حيلللر ا ف المجللللد يقلللرف

 تلللل  م لللي عمليلللة اإلنجلللا ،  للل ا باإلضلللا ة إللللال ماحظتللل  لغيلللان است لللارة اعضلللا  المجللللد الاللللد   لللي 

الم ضللل ع  و للل د الللرارال احاديلللة الجانللل  مثللل المسلللائ  التلللي تهللل ف سلللير العمللل  بالالديلللة حيلللر تطلللرف  إللللال 

 تلللل  اللل   ي لللف منطقلللة ب ع للير للل ل   هللل  يطاللل  بضللرورة إعلللا  السللادة اعضللا  المجللللد الالللد  بم

اللللر عالمسللللائ   ال الصلللللة بسللللير العملللل  الالللللد  سلللل ا  ةللللال ا تماعللللال المعتلللل  الالللللد  ال للللهرية او 

 الهات  إ  ااتضال األمر.

- ة.رئـيـد لـجـنـة األشـغـال والـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـ :ألسـ دالـهـاشـمـي ا :الـسـيـد 

لللعر الجزيللل  للللمدارة الالديلللة التلللي احسلللند إعلللداد مل فهلللا ال لللاص بتقيلللي  ا  2018نة ألدا  لسلللبعلللد تقديمللل  لل ف

ل للللخو  اسللللاند تلللدةف   ميلللل  رئلللليد لجنلللة لمصلللالس  يئلللة الراابللللة للمصلللالس العم ميلللة برئاسللللة الحع ملللة، 

ر ال لللروع  لللي إنجلللا  الم لللاريس ا تلللي تللل ف لالديلللة الالماليلللة واداتصلللادية ومتابعلللة التصلللر   يملللا يتعلفللل  بتللللةف

 ف ال ضلللرورة حلللإارار لللا ل ائلللدة مللل اطني المنطقلللة الالديلللة ةلللال اشلللغال اللللدورة العاديلللة ال ارطلللة داعيلللا إلللل

يس نجللللا  الم للللارجه يللللة للتجهيللللز بز لللل ا  و للللل  اصللللد ضللللما  إاإلشللللعال القللللائ  مللللس مصللللالس اإلدارة ال

ائ   تللل  المسللالالديللة  للي   الهللا،  لل ا باإلضللا ة إلللال تلكيللدأ علللال اإلدارة الالديللة علللال ضللرورة تضللميء م

 "او  يلللاد ال للله"والنقلللاط  ال الصللللة بعمللل  لجنلللة األشلللغال عللللال  لللرار النقطلللة التلللي اثار لللا المللل اطء 

ي بالحي الم ك ر.القاطء بالحي السفياحي بال  زرياة ب ل  تمتيع  ب دمة الصفر  الصحف

- ا  األبـيـ  :الـسـيـد  مـسـتـ ـار بـلـد . :عـاـد الـ ـتـف



   12                                                                     2019 لسنة ثانيةمحضر الجملي للدورة العادية الـال

 

هلللا اللللدفور التفن يللل   للسللليفد رئللليد الالديلللة باعتالللار جللللد يسلللا للمرئ أتطلللرف  إللللال بعللل  النفقلللاط ملللء ا مف

عللل  بالاللللد  والمسلللخول األول علللء رعايلللة مصلللالس الالديلللة حيلللر ا ف بعللل  المسلللائ  واد تماعلللال ملللس 

ما  اإلدارال سللل ا  الجه يلللة او المركزيلللة تقتضلللي منللل  الت احللل  المااشلللر ملللس  للل أ المصلللالس اصلللد ضلللل

 تعزيز التنمية داة  المجال الترابي للمنطقة الالدية.
 

للللال كا فلللة إرئللليد بلديلللة الزريالللة شلللعرأ  "عم   ر إب   را ي  ب   ن" :دـ لللدفد السيفللل رةللللدواشلللغال  للل أ ا لللي ةتلللا  

لللادة اعضلللا  اته  القيفملللةحضللل ر   و عللللـال الاللللد  المجللللد السللليفدال والسف   تفال المسلللائ لللي شلللة  والانفلللا تلللدةف

هلللا  لللي  ال اإلطلللاروالم اضللليس المتعلفقلللة بسلللير العمللل  الاللللد   لعمللل  الللل   ل العايلللرب لللعرأ وتقلللديرأ  مت  ف

للللل  ليلللل  علللللال  دتن لللل أ اإلدارة الالديللللة علللللال  ميللللس األحللللعدة سلللل ا  اإلداريللللة او الماليللللة او ال نفيللللة وةيللللر 

 للمعل ملللة تصلللدفر بلديلللة الزريالللة الم لللهد عللللال المسلللت ى الجهللل    لللي عديلللد المل لللال وةاحلللة مسلللللة الن لللا 

جتملللس ع نلللال الممالعايلللر الللل   يلعاللل   شلللعرأ وامتنانللل  لللللدور إللللال وال للل ا ية وتقيلللي  األدا ،  للل ا باإلضلللا ة

 ءالجميللس ملل داعيللا المللدني بالزرياللة مللء حيللر المسللاعدة وادحاطللة بسللير العملل  الالللد   للي شللتفال المجللادل

نلللال  م تلللل وي المنطقلللة الالديلللة مللل اطن للللد  ومعاضلللدة لمسلللاندة المجللللد الا بالزريالللة ملللدنيالمجتملللس المع ف

 .لمنطقة الالديةالمجال الترابي ل كنيء بعام تحسيء مرو  عيش المتسااصد العم  الالد  

 
 

الس    اعة   ـعل    2019 لس   نة للمجل   س البل   دي لبلدي   ة الزريب   ة الثاني   ةالعادي   ة ورة ال   د       ا ورفع   ت أش    اح  

 الثانية والن ف بعد الزواح./.

 
 

 

 

 بلديـة الزريبـةئيـس ر                                                                           

  بـرا يـ  بـن عـمـرإ                                                                     


	أوقـــــــــــف

