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  الجمهورية التونسية        

                    الزريبة في/                                                      وزارة الشؤون المحلية والبيئة                                       

 والية زغوان             

 بلدية الزريبة             
 ش / ن                  

 

 لمجلس جلسة الدورة العادية الثانيةمحضر 

 2018النيابة الخصوصية لبلدية الزريبة لسنة 

 2018 ماي  11الجمعة 
 

     
   

 
 

  I-   اإلطار القانوني للجلسة:  
صوص التي جميع الن  على و 1975 ماي 14 خ فيالمؤر   1975 لسنة ـدد33ـع للبلديات األساسي القانون بمقتضيات عمال

خ  2006 لسنة ـدد48عـ القانون وخاص ة متهتم   أو حتهنق    والي دالسي   إرسال جدول طبقا لمقتضياتو، 2006 جويلية 17 فيالمؤر 

ن لمراسلة السي د وزيرو 2018 أفريل 25 بتاريخ ـدد2859عـ زغوان  19 ـدد بتاريخ3810عـ المحل ية والبيئة الش ؤون المتضم 

 ضمانل وذلك 2017 ماي 11 قبل يوم 2017 لسنة المالية الحسابات على الخصوصية الن يابات بمصادقة والمتعل قة 2018 أفريل

 إلى هةاالستدعاءات الموج   على بناءاالمحلية، و الحضرية والحوكمة التنمية برنامج إطار في نويةالس   المساعدات على الحصول

قة والمتعل  ـدد 872ـع تحت 2018 ماي  04 ادرة بتاريخالص  و لبلدية الزريبة الخصوصية الن يابة مجلس أعضاء ادةالس   ةكاف  
 .نعقاد الدورةابضبط موعد ومكان 

يوم  مساءمن ابعة الر  اعة الس   على 2018 لسنة ثانيةال العادية دورته الخصوصية لبلدية الزريبة الن يابة مجلس قدع
للبلدية  مجلس الن يابة الخصوصية معتمدة ورئيسة مروى فرج :الس يدةبرئاسة الزريبة  بلدية بقصر 2018 ماي 11 الجمعة

 :ادةالس   وبحضور

 الشؤون اإلدارية والمالية.رئيس لجنة  :                          الحبيب سالم -۞      

ة والن ظافة والعناية بالبيئة. :                         دليلة الواعر -۞       رئيسة لجنة الصح 

 .اإلجتماعية واألسرةرئيسة لجنة الش ؤون  :                          سنية بلغيث -۞     
 اإلقتصادية.رئيسة لجنة الش ؤون  :                      وزريلمياء الت   -۞     

 لجنة الشباب والرياضة والثقافة.رئيس  :                          مهدي حسين -۞                
 .بالبلدية كاهية مدير الش ؤون اإلدارية والمالية :                       شكري بنمبارك -۞     
ر الجلسة.بالبلدية رئيس مصلحة الن زاعات والملك البلدي  :                     الناصر شكيربان -۞                   ومقر 

نااااتبالزريباااة باإلضاااافة إلاااى  البلدياااة المنطقاااة عماااد الس اااادة لااادورةهاااذ  ا أشاااغال حضااار كماااا المجتماااع  بعاااك مكو 
 ن.المواطني من ثل ةعن المنظ مات والجمعيات و المدني

 :ي دعذر الس دونوتغي ب عن الجلسة ب
 األشغال والتهيئة العمرانية.رئيس لجنة  :                       سعيدان التليلي -۞    
 :اليفي جدول أعمال الدورة الت  الن يابة الخصوصية  مجلس نظرقد و 

  2017بلدية الزريبة لسنة ل ختم الحساب المالي. 

  2018تحويل اعتماد داخل العنوان األول من ميزانية بلدية الزريبة لسنة. 
  الزريبة.قرار مجموع أعوان بلدية وتحيين تنقيح 

 ببلدية الزريبة استعراض نتائج التدّخالت المتعلّقة بالنّظافة والعناية بالبيئة. 
 .متابعة سير المشاريع ببلدية الزريبة 

 .متابعة سير االستخالصات ببلدية الزريبة 
 .متابعة المديونية ببلدية الزريبة 
 .متابعة استهالك الّطاقة ببلدية الزريبة  

   محاضر اللّجان البلدية. استعراض 

   II-     النّيابة الخصوصيةمجلس  ةرئيس  ةكلمة الّسيد:  
الزريبااااة الجلسااااة بكلمااااة بلديااااة مجلااااس الن يابااااة الخصوصااااية ل ةرئيساااامعتماااادة و مررررروى فرررررج ةيدالس ااااافتتحاااات   

بااات فاااي مساااتهل ها بجمياااع الس اااادة الحاضااارين وذك ااارت باإلطاااار القاااانوني ألشاااغال هاااذ  الاااد ورة العادياااة   لسااانة ثانياااةالرح 

علاااى الحسااااب الماااالي  والمصااااقة تحليااالمناقشاااة و بهاااد مباشااارة بعاااد إجاااراء اإلنتخاباااات البلدياااة تنعقاااد  والتاااي  2018
ااات 2018 مااااي 11 تااااريخ قبااال للبلدياااة سااابقت  التاااي والبيئاااة المحل ياااة الش اااؤون الساااي د وزيااار مراسااالة مقتضااايات علياااه كماااا نص 
برناااامج  إطاااار لفائااادتها فاااي المبرمجاااة السااانوية المسااااعدات علاااى الحصاااول البلدياااة مااان ذلاااك حت اااى تاااتمك نإليهاااا و اإلشاااارة
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هااات  ذات الصااالة بساااير المواضااايع التنمياااة الحضااارية والحوكماااة المحل ياااة باإلضاااافة إلاااى بعاااك العمااال البلااادي، هاااذا وتوج 
الحيااااد بلدياااة الزريباااة علاااى وعملاااة أعاااوان إطاااارات وبالش اااكر الجزيااال إلاااى كاف اااة الساااي دة رئيساااة الن ياباااة الخصوصاااية 

مساااتغل ة الفرصاااة فاااي  2018 مااااي 06  التاااي تااام  إنجازهاااا ياااوم البلدياااة اإلنتخاباااات مراحااال الاااذي تمي ااازوا باااه خاااالل كامااال
اااه بالتهنئاااة باااالفوز إلاااى  اإلنتخابياااة ببلدياااة الزريباااة داعياااة بالااادائرة المساااتق لة والقائماااات األحااازاب كاف اااة  ذات اإلطاااار بالتوج 

جمياااع األطااارا  مااان أحااازاب ومساااتقل ين ومكوناااات مجتماااع مااادني بالزريباااة إلاااى العمااال فاااي كنااا  اإلنساااجام واإلساااتجابة 
 اكني المنطقة البلدية لتحقيق المصلحة العليا لبلدية الزريبة.قدر اإلمكان لتطل عات متس

الت  قااات الساااي دة رئيساااة الجلساااة إلاااى التاااذكير بااابعك التااادخ    تقاااديمهاالتاااي تااام  والمشااااغل وعلاااى إثااار ذلاااك تطر 
 :على غرارخالل الجلسة التمهيدية للدورة العادية الحالية مواطني المنطقة البلدية بعك من طر  

-  اااام ريباااةرياااق المتواجاااد أماااام مقااار مكتاااب البرياااد بالزالط  اإلشاااارة إلاااى الوضاااعية المزرياااة التاااي أصااابحت علياااه  حم 
ة وضااااعياألمطااااار داخلااااه، باإلضااااافة إلااااى  تاء باعتبااااار تااااراكم ميااااا فصاااال الش ااااخااااالل والااااذي يصااااعب الماااارور فيااااه 

 رع واألنهج.االشوبعك بلدية ونقص التنوير العمومي برعة داخل المنطقة المخف ظات الس  
-  بياااارة سااااياقة الاااادراجات الن اريااااة كظاااااهرة لفاااات نظاااار مصااااالي األماااان الااااوطني إلااااى الخطاااار الااااذي أصاااابحت تمث لااااه

 الحجم على المتساكنين داخل شوارع وأنهج المنطقة البلدية.
-  اااامتعمااايم الغااااز الطبيعاااي باااالحي الالتفكيااار فاااي إنجااااز أشاااغال تهاااذيب  شاااغالأباااالتوازي ماااع  لس اااياحي بالزريباااة حم 

 هذا الحي من طر  وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
- ل مناااااب عمااااادة بوعشااااير ماااان مشاااااريع التنميااااة المندمجااااة التااااي وقعاااات المصااااادقة عليهااااا خااااال الت ساااااؤل حااااول

 من طر  لجنة القيادة بوزارة التنمية. األسبوع الفارط
الت واالستفساااارات أشاااارت   ياباااة الخصوصاااية إلاااى أن  رئيساااة الن  دة الساااي  وفاااي إجابتهاااا علاااى مختلااا  هاااذ  التااادخ 

الفااااارط  خاااالل األسااابوعوقاااع البلاااديات األخااار  حياااث  باااااقيالزريباااة تعتبااار مااان البلاااديات المحظوظاااة مقارناااة ب بلدياااة
واطني شاااااريع التنمويااااة ماااان طاااار  لجنااااة القيااااادة بااااوزارة التنميااااة والتااااي ساااابق لماااامال مجموعااااة ماااانالمصااااادقة علااااى 

داد برناااامج الجلساااات التشااااركية التاااي وقاااع عقااادها فاااي الغااارك بمناسااابة إعااامختلااا  خاااالل  المنطقاااة البلدياااة اقتراحهاااا
 :التنمية المندمجة لمعتمدية الزريبة وتتمث ل هذ  المشاريع التنموية في

- ناعات حرفية منطقةو الجير لصناعة الجو  بعمادة حرفية منطقة إحداث  .طريةعين البا بعمادة التقليدية للص 
- .ام الش مالية  تهذيب الحي الس ياحي بعمادة الزريبة حم 
- .إحداث شبكة تطهير بعمادة عين الباطرية 
- الزريبة قرية. الس عادة بعمادة حي تهذيب 
- ع تهذيب  من عمادة عين الباطرية. وادي الكنز الس كني التجم 
- من عمادة عين الباطرية. للص حة األساسية بمنطقة وادي الكنز ومركز حي ملعب إحداث 
اااا فيماااا   التبااااقي ب يتعل اااق أم  ماااا فتئااات دة رئيساااة الجلساااة إلاااى أن  بلدياااة الزريباااة فقاااد أشاااارت الساااي   األخااار  التااادخ 

 لحة الفن ياااةالساااتجابة إلاااى تطل عاااات متسااااكني المنطقاااة البلدياااة حياااث سااايقع إعطااااء اإلذن للمصااالتحااارص قااادر اإلمكاااان 
عاااك فاااوانيس ئيساااية باإلضاااافة إلاااى إصاااال  بوارع الر  الش اااورعة داخااال األنهاااج س ااالمراجعاااة عملياااة تركياااز مخف ظاااات ال

ااادها ب حاطاااة الساااي   ظااايم وتاااه إلاااى تند رئااايس مركاااز األمااان الاااوطني بالزريباااة قصاااد دعالتناااوير العماااومي المعط باااة ماااع تعه 
عاااات الساااك انية  االساااتعمالحملاااة لصاااد  ظااااهرة   تفاااادين أجااال ماااالمفااارط للااادراجات الن ارياااة كبيااارة الحجااام داخااال التجم 

اااا الحاااوادث ال ياحي باااالحي الس ااا فيماااا يخاااص  مسااا لة تعمااايم شااابكة الغااااز الطبيعااايتاااي يمكااان أن تساااب بها هاااذ  الااادراجات، أم 
ي بيم شااابكة الصاااريدة رئيساااة الجلساااة الحاضااارين باااالمجهود الاااذي تااام  بذلاااه لتعمااابالزريباااة فقاااد ذك ااارت الس ااا هاااذا   الصاااح 

د الحااااي حيااااث تاااام  عقااااد جلسااااة عماااال مااااع المصااااالي الجهويااااة للتطهياااار بزغااااوان والمهناااادس المكل اااا  بالمشااااروع قصاااا
بكة  نها شااا ن شاااحلحلاااة اإلشاااكال الاااذي أثاااار  بعاااك المتسااااكنين وتااام  اإلت فااااه علاااى رباااط جمياااع المناااازل بهاااذ  الشااابكة شااا

 ذا الحي.هبط المنازل بالغاز الطبيعي بعد استكمال أشغال تهذيب الي للش راب حيث سيقع الحقا رالماء الص  
 

وعلاااى إثااار ذلاااك تول ااات الساااي دة رئيساااة مجلاااس الن ياباااة الخصوصاااية لبلدياااة الزريباااة تاااالوة جااادول أعماااال الاااد ورة  
 لة بسير العمل البلدي.ذات الص  مواضيع والعناصر المدرجة ضمنه مستعرضة مختل  ال

III- المواضيــــع:  

- 2017 ةـلسن الزريبة ةـبلديل ختم الحساب المالي :الموضوع األول. 

الن يابااااة مجلااااس ماااان القااااانون األساسااااي للبلااااديات، انتخااااب الحاضاااارون ماااان أعضاااااء  37 الفصاااالألحكااااام  طبقااااا
لجناااة الش اااؤون اإلدارياااة والمالياااة  ورئااايس الن ياباااة الخصوصاااية عضاااو "الحبيرررب سرررالم" الخصوصاااية باإلجمااااع الساااي د

اااة بمناقشاااة رئاساااة قصاااد ن الحسااااباتوالاااذي  2017 لسااانة الماااالي لبلدياااة الزريباااة الحسااااب الجلساااة الخاص  المالياااة  تضااام 
اااار  والسااااي د القااااابك البلاااادي بزغااااوان ا اآلماااارة الن يابااااة الخصوصااااية للبلديااااة بصاااافته ةرئيساااا ةالسااااي د لكاااال  ماااان بالص 
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علاااى  2017بوصااافه محتساااب بلدياااة الزريباااة واقترحااات الل جناااة الموافقاااة علاااى توقيااا  الحساااابات المالياااة للبلدياااة لسااانة 

 :الن حو الت الي
 

 :إلى 2017 الحساب المالي لبلدية الزريبة لسنةأوقف         
- ئاااااة وواحاااااد خمساااااة مالياااااين وخمساااااة وثمااااانون ألفاااااا وثمانما :2017 لمقرررررابيض الميزانيرررررة لسررررنة المبلررررج الجملررررري

 .( د 5085.871,586 )                                        .ة وثمانون مليماوسبعون دينارا وخمسمائة وست  

- ثالثةةةةون  ل ةةةةاوثالثةةةةة ماليةةةةيئ ووسةةةة مائة ووا ةةةةد  :المبلغغغغج الجملغغغغي النصاغغغغالي لمصغغغغاريذ الميزانيغغغغة المغغغغ  ون بغغغغدفعاا 

 .( د 3931.620,985 )                                  .يمامائة وعشرون دينارا ووس مائة وخمسة وثمانون ملّ وستّ 

-  (يزانيغغغة الفغغغالل الجملغغغي للم )التغغغي يغغغرخصق فغغغي نقلاغغغا الغغغل يسغغغابا  خغغغار  الميزانيغغغة  2017مبلغغغج نتيجغغغة  غغغنة: 

 .( د 1154.250,601 )        .مائة ووا د مليمامليون ومائة و رب ة وخمسون  ل ا ومائتان وخمسون دينارا وستّ 

-  بإلغالاغغغغا مبلغغغغج اادتمغغغغادا  بغغغغالعنوان األول الباميغغغغة دون ا غغغغتعمال الغغغغل يغغغغدص اختتغغغغا  التصغغغغرص  والتغغغغي يصغغغغرص: 

 .(د  227.469,407 )       .يماو رب مائة وسب ة ملّ  ون دينارامائتان وسب ة وعشرون  ل ا و رب مائة ووس ة وستّ 

-   ا  التصغغغغرص  مغغغغ  العنغغغغوان الثصغغغغاني الباميغغغغة دون ا غغغغتعمال الغغغغل يغغغغدص اختتغغغغ 4و 3مبلغغغغج ادتمغغغغادا  الغغغغدفع بغغغغالجزلي

 (. د 232.029,000 ) .يماوص ر ملّ مائتان واثنان وثالثون  لف ووس ة وعشرون دينارا  :والتصي يصرص  بإلغالاا

-   تصغغغرص  والتغغغغي مغغغغ  العنغغغوان الثصغغغغاني الباميغغغة دون ا غغغتعمال الغغغغل يغغغدص اختتغغغغا  ال 5مبلغغغج ادتمغغغادا  الغغغغدفع بغغغالجز

ون دينةةةارا مائتةةةان واثنةةةان  لةةةف وثمانمائةةةة ووسةةة ة و رب ةةة :(5فغغغالل الجغغغز   )  غغغيقع يحويلاغغغا الغغغل التصغغغرص  المغغغوالي

 .( د 202.849,104 )                                                                                 .ومائة و رب ة  مليما

-   ر  والتغغغغي مغغغ  العنغغغغوان الثغغغاني الباميغغغة دون ا غغغغتعمال الغغغل يغغغد اختتغغغغا  التصغغغ 5مبلغغغج ادتمغغغادا  الغغغغدفع بغغغالجز

 ــــــي  .ا ش                                       :  بإلغالاا لعد  انجاز ما يقابلاا م  موارديصرص 

-  النيابة الخصوصيةمجلس مرار: 
والمحاسةةةةب   المت لّقةةةةة بالتصةةةةّر  المةةةةال المحاسةةةةبية وب ةةةد الّعةةةةال   عّةةةةاا النّيابةةةةة الخصوصةةةةية علةةةة  مختلةةةف الوثةةةةائ  

يةةةة محتسةةةل بلد بالّصةةةر  والسةةةيّد القةةةابب البلةةةدف بزغةةةوان بوصةةة   ةآمةةةر االنّيابةةةة الخصوصةةةية بصةةة ته ةرئيسةةة ةلكةةةّم مةةةئ السةةةيّد

  لبلديةةةة النّيابةةةة الخصوصةةةية باعلمةةةا  علةةة  كامةةةم  صةةةو  خةةةت  الحسةةةا  المةةةالمجلةةةس  عّةةةاا الحاضةةةرون مةةةئ الزريبةةةةا وا ةةة  

 عبقا للبيانات المذكورة  عاله. 2017الزريبة لسنة 

- 2018 ةـلسنيحويل ادتماد داخل العنوان األول م  ميزانية بلدية الزريبة  :انيثالموضوع ال. 

 نظاااارال نق ااااوتسااااديد منحااااة التت ديااااة مصاااااري  االسااااتقباالت صااااة لالمخص   الماليااااة السااااتهالك االعتمااااادات تبعااااا
لياااة لفواضااال المنزال فاااره التنظيااا  ورفاااع تنق اااباإلضاااافة إلاااى ياااة لعدياااد المناسااابات والتظااااهرات المحل   لمواكباااة البلدياااة

عااااات الس ااااكنيةإلااااى باااا اجعااااة بااااالنظر إلااااى المجااااال الترابااااي لبلديااااة الزريبااااة بعااااد أن كا اقي التجم  ا مرجااااع نظرهاااا نااااتالر 
اااان، المجلاااس الجهاااوي بزغاااو ألجهاااازة صاااة ليانة المخص  وكاااذلك االعتماااادات المرصااااودة للاااوازم المكاتاااب ونفقاااات الص 

 حاجة.تفي بال ال التي ابعةالت الط  اإلعالمية واآل
يااااة ماااان ميزان داخاااال العنااااوان األول ر إجااااراء تحوياااال اعتمااااادتقاااار  فقااااد  األسااااباب محتلاااا  هااااذ لااااذلك وألجاااال 

 :اليبيانات الجدول الت   طبق نة الحاليةالبلدية للس  

 
 
 

 
 

 يرفيع اادتمادا  ينقيق اادتمادا 
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0001 
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ف غيرررررررررر نفقرررررررررات التصررررررررررّ 
 عةالموزّ 

 
 

 
14.000,000 

 5.000,000 لوازم المكاتب. 000 0013 02201

 5.000,000 نفقات الصيانة. 003 0019 02201

 2.000,000 مصاريف االستقباالت. 001 0021 02201

 2.000,000 المنحة اليومية للتنقل. 001 0024 02201

 14.000,000 ةـالجمل 14.000,000 ةـالجمل
 

 
 

- مرار مجلس النيابة الخصوصية: 
 بةةةةةلبلديةةةةة الزري النّيابةةةةة الخصوصةةةةيةمجلةةةةس وا ةةةة   عّةةةةاا   عةةةةالها الجةةةةدو بيانةةةةات ب ةةةةد اععةةةةال  علةةةة  محتةةةةو  

ة البلديةةةة   مةةةئ ميزانيةةةباعلمةةةا  علةةة  مقتةةةرش لجنةةةة الّشةةةؤون اعداريةةةة والماليةةةة المتم ّةةةم  ةةة  وحويةةةم اعتمةةةادات داخةةةم ال نةةةوان ا و

  عاله.جدو  مّّمنة صلل البيانات اللل عبقاوذلك  2018لسنة 

- مرار مجموع أدوان بلدية الزريبة.ويحيي  ينقيح  :ثالثالموضوع ال 

 التاااي المنااااظرة الداخلياااة بالملف اااات تصااار   بالبلدياااة وارتقائاااه إلاااى رتباااة ملحاااق إدارة فاااينجاااا  كاتاااب  إثااار علاااى

، وفاااي إطاااار فاااتي اآلفااااه لفائااادة محل لاااي وتقنياااي  الوالياااة والياااة زغاااوان لفائااادة أعاااوان بلاااديات مااان طااار  تنظيمهاااا وقاااع
عناااد  فاااي سااالكهلدياااة ماان الترقياااة قصاااد تمكااين واضاااع البااارامج بالب الماااذكور إحاااداث خط اااة محل اال باااالقرار اإلعالميااة عبااار
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فاااي مجماااوع األعاااوان قااارار المنااااظرة الداخلياااة التاااي تااانظ م فاااي الغااارك، هاااذا وباإلضاااافة إلاااى ضااارورة تحياااين  إجاااراء

اااجهوياااة الالل جناااة ال جلساااة محضااار مقتضاااىوذلاااك ب البلدياااة عملاااة إعاااادة تصاااني  اتتماااام ملف اااإ بعااادسااالك العملاااة  ة مختص 
ـاااادد تقنيااااين 02إدراج عااااـ أن  الضاااارورة تقتضااااي إلااااى ، باإلضااااافة2018 جااااانفي 11المنعقاااادة بواليااااة زغااااوان بتاااااريخ و

فااا ن  لاااذالك  ا2018زماااة النتااادابهم بميزانياااة سااانة اإلعتماااادات المالياااة الال   الماااذكور بعاااد أن سااابق للبلدياااة رصاااد باااالقرار
 القااارار المضااابوط بمقتضاااىاإلدارياااة والمالياااة تقتااار  تنقااايي وتحياااين قااارار مجماااوع أعاااوان بلدياااة الزريباااة  الش اااؤون لجناااة

خ فاااي البلااادي الخطاااط والرتاااب  مساااتو  وذلاااك علاااى 2016 ماااارس 21 علياااه بتااااريخ والمصااااده 2016 ماااارس 07 الماااؤر 
 :الجداول الت الية وفقا لبياناتإليها أعال  و المشار

- السصلـك اإلداري: 
 

 

 ــطــــــــالخط
 التغييرات الحالة الجديدة الحالة القديمة

 بالنقق باإلضافة شاغرة مشغولة ددد شاغرة مشغولة ددد

   04 00 04 04 00 04 متصّر  رئيس

   00 04 04 00 04 04 متصّر  مستشار

   03 00 03 03 00 03 متصّر 

   01 03 04 01 03 04 ملح  الدارة

   02 01 03 02 01 03 كاول وصّر 

   03 01 04 03 01 04 مستكتل الدارة

   02 00 02 02 00 02 استقبا عون 

- الّسلك المشترك لمهندس  اعدارة ال مومية: 
 

 الحالة الجديدة الحالة القديمة طــالخطــ

 شاغرة مشغولة ددد شاغرة مشغولة ددد

 00 01 01 00 01 01 مهندس رئيس

 01 00 01 01 00 01 مهندس  و 

 
 

 - السلك التقن  المشترك: 
 

 

 التغييرا  الجديدة الحالة الحالة القديمة طــالخطــ

 بالنقق باإلضافة شاغرة مشغولة ددد شاغرة مشغولة ددد

   01 00 01 01 00 01  وقن   وّ 

  (2) + 02 01 03 00 01 01 وقن 

   01 01 02 01 01 02 مساعد وقن 

   01 00 01 01 00 01 عون وقن 
 

 

- السلك المشترك لمحلّل  ووقني  اععالمية: 
 

 

 طــالخطــ
 التغييرا  الحالة الجديدة الحالة القديمة

 بالنقق باإلضافة شاغرة مشغولة ددد شاغرة مشغولة ددد

  (1) + 01 00 01 01 00 01 مـّ محل

   00 01 01 00 01 01 واضع برامج

   01 00 01 01 00 01 وقن  مخبر العالمية       
 

 

-  سلك منّشط  وطبي  رياض ا ع ا: 
 

 

 الحالة الجديدة الحالة القديمة طــالخطــ

 شاغرة مشغولة ددد شاغرة مشغولة ددد

 00 01 01 00 01 01 منشط وطبي  رياض  ع ا 
 

- ةـك ال ملـسل: 
 

 

 الويدة
 

 الحالة الجديدة الحالة القديمة الصنذ

 شاغرة مشغولة ددد شاغرة مشغولة ددد

 

01 

 10 00 10 15 00 15  ا وّ 

 10 00 10 06 00 06 ان ال ّ 

 06 06 12 00 12 12 الثال ّ 
 

 08 12 20 06 13 19 ابعالرّ  

 10 25 35 06 10 16 الخامس
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02 

 

 16 14 30 00 09 09 ادسالسّ 

 12 03 15 00 07 07 ابعالسّ 

 

03 

 04 02 06 00 01 01 امئال ّ 

 03 00 03 00 01 01 اسعالتّ 

 03 00 03 00 01 01 ال اشر
 

- مجلس النيابة الخصوصية مرار: 
لّشؤون لجنة ا باعلما  عل  مقترش واوا قب د الّعال   عّاا مجلس النّيابة الخصوصية عل  لميع بيانات هذه الجداو  

خ    لبلدف المؤرّ قرار ااعدارية والمالية والمت لّ  بتنقيح ووحييئ قرار مجمو   عوان بلدية الزريبة المّبوع المّبوع بمقتّ  ال

 .2016مارس  21والمصادق علي  بتاريخ  2016ارس م 07

 
 
 

- يبة.ية الزرا تعراض نتالج التدخال  المتعلصقة بالنظافة والعناية بالبيئة ببلد :رابعالموضوع ال 
 

ة لجنااااة ستعرضااااتا  نظياااا الت مصاااالحة قاماااات بهااااا التااااي التاااادخ الت ظافااااة والعنايااااة بالبيئااااة مختلاااا والن   الصااااح 
اااالن   مجاااال فااااي ماضااايةال الفتاااارة خاااالل بالبلديااااة شاااغالواأل لتااااي او ة البلديااااةداخاااال المنطقااا ة والعنايااااة باااالمحيطظافااااة العام 

دياااة حياااث المنطقاااة البل عماااادات وأحيااااء معظااامللنظافاااة شاااملت تثنائية حماااالت اساااعاااد ة تنظااايم  عبااارخصوصاااا ترك ااازت 
الت الميدانية  :في المجاالت الت الية كانت التدخ 

-  عات السك انية. السوداء الن قاط ختل بم  البناء فع فواضلإزالة ور  المتواجدة باألحياء والتجم 
-  (.عمل أسبوعي) األسبوعية بمحيط الس وه البالستيكية الن فايات جمع 
- ااااام الزريبااااة لماااادينتي الرئيسااااي لش ااااارعا تنظياااا و كاااانس إلااااى  وصااااوال المدينااااة ماااادخل ماااان انطالقااااا والزريبااااة قريااااة حم 

اااام اااام ومااان المدرساااة اإلعدادياااة بالزريباااة قرياااة (عمااال ياااومي) الحم  مديناااة  ط ماااعالاااراب الطرياااق مفتاااره إلاااى بالزريباااة حم 
 الكنز. وادي
- اااا مجماااعمااااع  التنسااايق الحااااي  تاااارهمفاء بودقاااااط الس اااالن   وإزالااااة الطفيلياااة األعشاااااب لتقلياااع (GMG) يانة والتصاااار الص 

 .بالزريبة الصناعي
- ي جااااانفي وحاااا 18جااااانفي وحااااي  14البناااااء واألجن ااااة بحااااي الهااااد  وحااااي  فواضاااال ورفااااع الطفيليااااة األعشاااااب تقليااااع
 كنى.حي الوكالة العقارية للس  أنهج  بعكولمعهد وشارع الش هيد ا
-  لباطرياااة ا عاااين العماااومي بعماااادتي يانة شااابكة التناااويروصااا بااابعك عماااادات المنطقاااة البلدياااة حاوياااات نظافاااة تركياااز

ة عماااادة الجاااو  الغربيااا مااان الزريباااة قرياااة وبمنطقاااة بناااي ماااار السااارعة بمااادخل مخف ظاااات بعاااك إنجااااز ماااع وجااارادو
 وبعمادة جرادو.

- .ام االستشفائي  مواصلة عملي ة التنظي  الش امل كل يوم جمعة للحم 
- فع فواضل البناء للمواطنين بمقابل.مواصلة ر 
- مشاركة في عملية القنص بصفة دورية مع مصالي األمن والحرس الوطني.مواصلة ال 
- .التدخل بالتنسيق مع مصالي الشرطة البلدية في تنفيذ قرارات الهدم واإلزالة 
- المنطقاااة  التااادخل بالتنسااايق ماااع مركاااز الشااارطة البلدياااة لتنظااايم عملياااة االنتصااااب الفوضاااوي بااابعك النقااااط داخااال

 البلدية.
 

- مجلس النيابة الخصوصية رأي: 
ملةةةة البلديةةةة  عةةةوان وع الةةةذف مةةةا ان ةةةّك يبذلةةة المجهةةةود  للبلديةةةة النّيابةةةة الخصوصةةةيةمجلةةةس بةةارك الحاضةةةرون مةةةئ  عّةةةاا 

 لةةة الجميةةةع الئ يةةةوم  وخصوصةةةا عمليةةةة التن يةةةف ا سةةةبوع  للحّمةةةاد الشةةة ب  بالزريبةةةة داعةةةيدورف وال يمةةةا يت لّةةة  بةةةالتن يف الةةة

آمةةةا  االسةةةتجابة قةةةدر اعمكةةةان لتطلّ ةةةات و قصةةةدوذلةةةك  الم ّ ةةة  شةةةهر رمّةةةانكامةةةم خةةةال  ضةةةرورة مّةةةاع ة هةةةذا المجهةةةود 

 تساكن  المنطقة البلدية.واعن  ومم

- متابعة  ير المشاريع ببلدية الزريبة. :خامسالموضوع ال 
لجناااة األشاااغال والتهيئاااة العمرانياااة  ة مجلاااس النياباااة الخصوصاااية للبلدياااة نياباااة عااان الساااي درئيسااا ةالساااي د تأشاااار

اااا وذلااااك بساااابب برمجااااة هااااذ   2017 ساااانةل البلاااادي االسااااتثمار برنااااامجب نجاااااز مشاااااريع  المتعل قااااةعوبات إلااااى بعااااك الص 
را عليااااه المصااااادقة وقعاااات والااااذي المشاااااريع ضاااامن البرنااااامج المحلااااي للتنميااااة بمعتمديااااة الزريبااااة  ماااان طاااار  مااااؤخ 

البرناااامج وعقاااد  هاااذا بالموافقاااة المطلوباااة قصاااد تنقااايي ماااد ها انتظااااروالبلدياااة فاااي  المصاااالي المركزياااة لاااوزارة التنمياااة
التاااي سااابق رصااادها  المالياااة االعتماااادات عاااادة توزياااعإل منطقاااة الزريباااة قرياااةماااع متسااااكني  الغااارك فااايجلساااة تشااااركية 
النياباااة  ةرئيسااا ةدالساااي   توقامااا هاااذا المشااااريع التنموياااة بالمنطقاااة الماااذكورة، بعاااك جاااازمااان أجااال إن 2017 ببرناااامج سااانة
را باااااإلعالن بلديااااةمصااااالي ال بقيااااام الحاضاااارين باااا عالم الخصوصااااية  ب نجاااااز المتعل قااااة اإلستشااااارات مختلاااا  علااااى مااااؤخ 

 مديناااة مااادخل وتهيئاااة تعبياااد فاااي تتمث ااال المشااااريع وهاااذ  2018 لسااانة البلااادي اإلساااتثمار برناااامج لمشااااريع الفن ياااة الدراساااات
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ااا الزريباااة  واقتنااااء بالزريباااة ياحيالس ااا للحاااي المتااااخم الااادائري إلاااى تهيئاااة المقتاااره باإلضاااافة المعهاااد جهاااة حاااي مااان امحم 

ار ااااام، وفيمااااا يتع لااااق بباااااقي  ببالملعاااا اإلصااااطناعي العشااااب لصاااايانة الحجاااام صااااغير جاااار  البلاااادي المعش ااااب بالزريبااااة حم 
اااتمشاااروع إحااادكالمشااااريع األخااار    التفكيااار وسااايقع الاااوقتي القباااول عملياااة اث ملعاااب بلااادي بمديناااة الزريباااة قرياااة فقاااد تم 

اااا فيماااا يخاااص  2017أعمااادة التناااوير بعاااد تنقااايي برناااامج مشااااريع سااانة و ساااياج داخلااايالحقاااا فاااي تركياااز  مشاااروع ، أم 
المضااابوطة هاااذا المشاااروع فاااي اآلجاااال فقاااد وقعااات عملياااة قباااول أشاااغال  تهيئاااة حاااي الس اااالم وحاااي الن اااور بالزريباااة قرياااة

معهاااد بالزريباااة ال الوكالاااة العق ارياااة للس اااكنى وحاااي مشاااروع تعبياااد الطرياااق الحزامياااة بكااال  مااان حااايبالصااافقة شااا نه شااا ن 
ام  .حم 

 

 
- مجلس النيابة الخصوصية رأي: 

رورة مختلةةةةف المشةةةاريع البلديةةةة  ّكةةةدوا علةةة  ضةةةةالنجةةةاز ب ةةةد اّعةةةال   عّةةةاا مجلةةةس النّيابةةةةة الخصوصةةةية علةةة  سةةةير 

 ان  لةةة 14وخاصةةةة و بيةةةد ب ةةةب ا نهةةةج بحةةة   2017اعسةةةرا   ةةة  انطةةةالق  شةةةغا  مشةةةاريع برنةةةامج االسةةةت مار البلةةةدف لسةةةنة 

نةةةة ميةةةم مةةةدخم مديووج  ادة بالزريبةةةة قريةةةة ّمةةةاد و ةةة  الّسةةة الحةةة  السةةةيا   بالزريبةةةةووهةةةذيل اسةةةتئنا   شةةةغا  وهيئةةةة بالزريبةةةة و

ّم ةةةةات يش المةةةةواعنيئ ووحقيةةةة  لةةةةودة الحيةةةةاة بكا ّةةةةة التجحسةةةةيئ  ةةةةرو  عةةةةوذلةةةةك مةةةةئ  لةةةةم و( 2018الزريبةةةةة  مةةةةاد  برنةةةةامج 

  السكنية لمختلف عمادات المنطقة البلدية.

- متابعة  ير اا تخالصا  ببلدية الزريبة. :سادسالموضوع ال 
ستخالصااااات مختلاااا  فصااااول انسااااق  ؤون اإلداريااااة والماليااااة الجاااادول المبااااي ن لساااايرستعرضاااات لجنااااة الش ااااا
 :الت الي الجدول لبيانات وذلك تبعا 2018 ماي 04غاية يوم  إلى 2018 البلدية لسنة ميزانية
 النسبة اا تخالصا  الحاصلة الميزانية يقديرا  نوع الموارد الفقرة الفصل

  23.777.259 55.000.000 الم لـود عل  ال قارات المبنيـة 00 01-11
  355.060 3.000.000 الم لـود عل  ا راض  غيـر المبنيـة 00 02-11
  TCL 1.000.000.000 395.847.181الم لود عل  المؤسسات  00 01-12
  67.500 500.000 المو ف عل  محالت بيع المشروباتم لود اعلازة  00 03-12
  21.450.000 22.300.000 مداخيـم ا سواق اليومية وا سبوعية وال ر ية 00 01-21
  575.000 2.100.000 لزمة م لـود الذبـح 01 01-22
  20.475.000 27.300.000 مداخيـم لزمة م لود وقو  ال ربات بالطري  ال اد 00 03-22
  1.420.000 4.000.000 م لود اعشغا  الوقت  للطري  ال اد 00 02-24
  108.000 2.000.000 م لود الشغا  الطري  ال اد بمناسبة  ّائر البناا 00 04-24
  5.500.000 12.000.000 م لود اعشهار 00 06-24
  5.640.000 13.000.000 م لود الت ريف باعمّـاا 00 01-31
  1.070.250 3.000,000 م لود اعشهاد بمطابقة النسخ لألصم  00 02-31
  4.760.000 15.000.000 م لود وسلي  بطاقات الحالة المدنيـة  00 03-31
  - 100,000 م لود رخص ذبح الحيوانات  00 01-32
  - 100,000 م لود رخص الشغا  الطري  ال اد لت اع  ب ب المهئ  00 02-32
  140.000 1.000,000 رخص الح الت ال ائلية  م لود 00 03-32
  761.200 10.000.000 م الي  رخص البناا 00 06-32
  7.978.800 10.000,000 م الي  اعيواا بمستود  الحجز  00 02-33
  - 250.000.000  المبالغ المتأوية مئ الم لود اعضا   عل  س ر التيّار الكهربائ 02 03-33

 

04-33 
 

ة  و ريــم الي  مقابـم ر ع ال ّالت المتأويــة مئ نشـاع المحـالت التجا 00
 الصناعية والمهنية

 

16.000.000 
 

8.644.000  

  242.161.300 400.000.000 مداخيم المسابح والحّمامات 00 04-51
  1.710.000 8.000.000 مداخيم قاعات ال روض وا  راش 00 06-51
  18.159.845 60.000.000 مداخيم كراا عقارات م دة لنشاع وجـارف  00 01-52
  132.051.068 131.000.000 مداخيم كراا عقارات م ـــدّة للسكـــئ  00 05-52
  54.800.000 109.000.000 مداخيم كراا المسابح والحمامات  00 08-52
  - 500.000.000 المنا  مئ الما  المشترك. 00 01-60
  25.000.000 25.000.000 موارد منقولة مئ  وائب ال نوان ا و  00 02-60
  - 2.000.000 منح ومساهمات مخّصصة للتسيير 00 03-60
  - 2.000.000 مداخيم المخال ات لتراويل   ظ الصحـة  00 06-60
  444.600 - مقابيب  خر   99 08-60
  3.053.000 2.000.000 استرلا  مصاريف الصالش الطرقات وا رص ة  00 09-60

  260.000 600.000 مقابيب مختل ة 99 99-60

  1.001.709.638 2.689.600.000 الجملــة
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- مجلس النيابة الخصوصية رأي: 
ببلديةةةةة  االستخالصةةةةات لسةةةةيرب ةةةةد الّعةةةةال   عّةةةةاا مجلةةةةس النّيابةةةةة الخصوصةةةةية لبلديةةةةة الزريبةةةةة علةةةة  الجةةةةدو  المبةةةةيّئ 

د الشةةة ب  علةةة  غةةةرار مةةةداخيم الحّمةةةاب ةةةب ال صةةةو   مةةةداخيما  ةةة  وطةةةّورال  ةةةوا  الحةةةال  م تةةةتح شةةةهر مةةةافالزريبةةةة اللةةة   ةةةدّ 

 التةةة  و تبةةةر و  صةةةمةةةئ الوهةةة   بالزريبةةةة ومةةةداخيم الم لةةةود علةةة  المؤّسسةةةات ذات الصةةةبغة الصةةةناعية  و التجاريةةةة  و المهنيةةةة

هةةةد   الجزيةةةد بةةةذاللةةة  ممختلةةةف المصةةةالح البلديةةةة ذات ال القةةةة ا داعةةةيئ  ةةة  ذات اععةةةار ذات وةةةأثير كبيةةةر علةةة  ميزانيةةةة البلديةةةة

 وصةةة   محتسةةةلبزغةةةوان التنسةةةي  مةةةع السةةةيّد القةةةابب البلةةةدف ب ةةة  العةةةار  سةةةتخالم لميةةةع مةةةوارد ميزانيةةةة البلديةةةةلتةةةدعي  عمليةةةة ا

 رو .  ّم ال    بلدية الزريبة وذلك قصد وحصيم الموارد المالية الت  ستمّكئ البلدية مئ النجاز برامجها االست مارية 

- متابعة المديونية ببلدية الزريبة. :سابعالموضوع ال 
ااة ب تخل اادتأن  سااابقأن ااه إلااى  العنصاار هااذا اإلشااارة فااي إطااار تجاادر بسااايطة ال يونالااد جملااة ماانبلديااة الزريبااة بذم 

 اللالفاااواتير خاااارج أجاااال الخاااالص خااامااان بعك الاااتجاااا  بعاااك المؤس ساااات العمومياااة والخاصاااة وذلاااك نتيجاااة ورود 
ذ  جملاااة هااا خاااالصد نة الفارطاااة قصاااالمالياااة المرس ااامة بميزانياااة الس ااا االعتماااادات اساااتنفاذ إلاااى باإلضاااافة المنقضاااية نةالس ااا

نه ال تصااافية علاااىبلدياااة مالياااة بالالمصاااالي ال تحرصاااقاااد وهاااذا المباااال   ط البلااادي مخط اااهاااذ  المتخل ااادات طبقاااا لماااا تضااام 
ة خاااالل الااادور الن ياباااة الخصوصاااية مجلاااسوالمصاااادقة علياااه مااان طااار  أعضااااء يون الاااذي وقاااع عرضاااه الاااد   لتطهيااار

 العادية الفارطة.
 

- مجلس النيابة الخصوصية رأي: 
دوا علةةةة  شةةةدّ ط وطهيةةةةر الةةةديون بالبلديةةةةة مخّطةةةب ةةةد الّعةةةال   عّةةةةاا مجلةةةس النّيابةةةةة الخصوصةةةية لبلديةةةةة الزريبةةةة علةةةة  

 قصةةةدديةةةة المت ةةةامليئ مةةةع البلهةةةذه الةةةديون وذلةةةك عبةةةر التنسةةةي  مةةةع مختلةةةف م ةةةم ضةةةرورة ال مةةةم مسةةةتقبال علةةة  و ةةةادف  صةةةو  

  الت  ضبطها القانون.لا  مدّها بال واوير المطلوبة لخالصها    اآل

- متابعة ا تاالك الطامة ببلدية الزريبة. :ثام الموضوع ال 
 تلمراساااالا بااابعك الحاضااارين للبلدياااة الخصوصاااية الن ياباااة مجلاااس ةرئيسااا  ةالساااي د تذك ااار العنصااار هاااذا إطاااار فاااي

 صوصااااوخ هااااوالاااتحك م في الط اقاااة ساااتهالكعملياااة ا ترشااايد مزياااد علاااىالبلدياااة  تحاااث  المصاااالي واألقساااامالتاااي  المكاتيااابو

انات وتركياااز تدفئاااةوال العماااومي الت ناااوير مساااتو  علاااى لاااى إة، باإلضاااافة البنااااءات البلديااا وتناااوير بالط اقاااة الشمساااية مياااا  ساااخ 
 الزريبة. لبلدية الراجعة بالنظر النقل ووسائل الوقود لجميع المعداتترشيد استهالك 

 :على للعملتحرص  الزريبة بلديةب المصالي واألقسام جميعجدر اإلشارة إلى أن  وت هذا

- الص ي . وأ الشتاء فصلي في سواء والتبريد التسخين مكي فات عند تشغيل استهالكها وترشيد الط اقة في التحك م 
- .التحك م في استعمال الط اقة داخل اإلدارة البلدية ومختل  المرافق العمومية الت ابعة لها 
-  دللبلدياااة وترشاااي ةالت ابعاااـ الن قااال لوساااائل األمثااال االساااتغالل فاااي دورهااام ب همياااة األعاااوان لكاف اااة الت حسااايس عملياااات تكثيااا 

 . اإلدارية السي اراتو الش احناتلجميع اليومية  التنق الت
-  ية الال زمة.الن قل الت ابعة للبلدية والقيام بالمراقبة الفن   المخص صة لوسائل المحروقات استهالك ترشيد 

- محاضر اللصجان البلدية. :تا عالموضوع ال 

- لجنة الشصؤون اإلدارية والمالية: 

اسااااة برئ الزريبااااة بلديااااة بقصاااار 2018 ماااااي 04 الجمعااااة يااااوم اجتماعهااااا والماليااااة اإلداريااااة الش ااااؤون لجنااااة عقاااادت
 :الل جنة ونظرت في المواضيع الت الية رئيس الحبيب سالم الس يد

-  أعمااااال جاااادول رضااااه فاااايع تاااام                                                .2017 بلديااااة الزريبااااة لساااانةل المااااالي الحساااااب خااااتم 

 .(الدورة
-  لدورةاجدول أعمال  في عرضه تم           .2018 لسنةتحويل اعتماد داخل العنوان األول من ميزانية البلدية.) 

-  مال الدورةجدول أع في عرضه تم                               الزريبة. أعوان بلدية مجموع تنقيي وتحيين قرار.) 

-     ل أعمال الدورةجدو في عرضه تم                         ببلدية الزريبة.                االستخالصاتمتابعة.) 
-                              .جدول أعمال الدورة يف عرضه تم                    متابعة المديونية ببلدية الزريبة.) 
-                 .ل أعمال الدورةجدو في عرضه تم                  متابعة ترشيد استهالك الطاقة ببلدية الزريبة.) 
 

 

-  األشغال والتايئة العمرانيةلجنة: 

 ة برئاساااةبقصااار بلدياااة الزريبااا 2018 مااااي 04 الجمعاااةاجتماعهاااا ياااوم  األشاااغال والتهيئاااة العمرانياااة لجناااة عقااادت

ونظاااارت فااااي  رالحضااااو عليااااه الااااذي تعااااذ ر جنااااةالل   رئاااايس دالسااااي   عاااان نيابااااة للبلديااااة يابررررة الخصوصرررريةرئيسررررة النّ  ةالس اااايد
 :الت الية المواضيع

-                             .الدورة أعمال جدول يعرضه ف تم                       متابعة سير المشاريع البلدية). 
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-  الصحة والنظافة والعناية بالبيئةلجنة: 

ة لجنااااة عقاااادت زريبااااة ال بلديااااة بقصاااار 2018 ماااااي 04 الجمعااااة يااااوم اجتماعهااااا والعنايااااة بالبيئااااة ظافااااةوالن   الصااااح 
 :المواضيع الت الية ونظرت في رئيسة الل جنة دليلة الواعر ةبرئاسة الس يد

-     .الت المتعل قة بالن ظافة والعناية بالبيئة  .(الدورة أعمال دولج عرضه في تم                   استعرك نتائج التدخ 
 

 

رئيساااة معتمااادة و مرررروى فررررج :الساااي دة جاااد دت هاااذ  الجلساااة األخيااارة لمجلاااس الن ياباااة الخصوصاااية ختااااموفاااي 

فت بمعااارفتهم والعمااال كاف اااة إلاااىلبلدياااة الزريباااة شاااكرها  الن ياباااة الخصوصاااية مجلاااس معهااام وإلاااى  األعضااااء الاااذين تشااار 
ناااااات مجتماااااع مااااادني وممث لااااايحاضااااارين مااااان ماااااواطنين وجمعياااااات كاف اااااة ال علاااااى الوطنياااااة  األحااااازاب بعاااااك ومكو 

عم لاااااد  العمااااال مزياااااد  داعياااااة الجمياااااع إلاااااىالن ياباااااة الخصوصاااااية مجلاااااس نشااااااط عتهم ومسااااااندتهم لحضاااااورهم ومتااااااب
 ومعاضدة العمل البلدي.

 
 علررررى 2018 لسررررنة الزريبررررة ببلديررررة الخصوصررررية لنّيابررررةا لمجلرررر  ثانيررررةلا العاديررررة ورةالرررردّ  هرررر   أشرررر ال ورفعررررت

 السادسة مساءا./. الّساعة
 
 

 


	(- لجنة الشّؤون الإدارية والمالية:
	(- لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية:
	(- لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة:

