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   -  2019 جـويـلـيـة 19  لـجـمـعـةا  -  
 

 

 
 

 
        

  I-   ةـــســلــــجـــي للـونــانـــقـار الــــاإلط:  

ي  لللي 2018 ـلللدد لسلللنة29علللـ األساسلللي بمقتضللل ال القلللا    عملللا ة بمجلفللل والمتعلفللل  2018 ملللا  09 الملللخرف

ائدالمحلف ة  الجماعال ادر بالرف سمـي والصف  .2018 ما  15 ـدد بتاريخ39التف  س ة عـ للجمه رية الرف

لللـمـعللللال ادسلللتدعا ال ال وبنلللا   11 اريخبتلللأعضلللا  المجللللد البللللد  لبلديلللة ال ريبلللة  جم للل هة إللللال ـ جف

 د ومكا  ا عقاد الدورة.ـالمتعلفقة بضبط م عو 952تحت عدد  2019 ج يل ة

مللل  لخامسلللة اعللللال السفلللاعة  2019لسلللنة  الثالثلللةالعاديلللة د المجللللد البللللد  لبلديلللة ال ريبلللة دورتللل  ـقلللـع

" رئللل د عم   ي إب   يا ين ب    " :بقصلللر بلديلللة ال ريبلللة برئاسلللة السفللل د 2019 ةـي   ـلـويـج 19 ةـع   ـمـجـاليللل    مسلللا 

 :ادةـسف ـدال والـ ف ـالمجلد البلد  وبحض ر الس

- لـس الـبلــديـمـجـأعـضـاء ال: 

ا ي ورئللل د لجنلللة الثفللل نفائللل ال)  عب   د المل   ج الح   ا   سي   ـ  -2 ،( للللرئ د المجللللد األوللللال نفائبلللةال)  بي   ـديـش   ـيول الع -1

للللالطف   -4 لافمركلللل   (،الثفالللللئ ورئلللل د لجنللللة التفعللللاو  انفائلللل  ) ال مك    يح الح    ا  ال  ي    ـي -3 ،( باب والرياضللللةف لللللة وال ف

لللللخو  الما ج     حا الح     ا  عم     ي -5 ،المجللللللد (النائبلللللة الرابعلللللة للللللرئ د )  ذك     يع السع     ـداوي ل لللللة ) رئللللل د لجنلللللة ال ف

الهاش   مي  -7 ،( اإلداريلللة واسلللدا  الخلللدمالخو  ال فلللرئ سلللة لجنلللة )  و يب   ة التليل   ي   -6 وادقتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف ،

ةة رئللل د لجنلللة النف ا للل)  عب   د الس    حح العم   يي -8 ،( ه ئلللة العمرا  لللةرئللل د لجنلللة األاللل ا  والتف )  األس   و   ،( والب ئلللة والصلللحف

م   يا   -11 (،  مست لللار بللللد)  فتح   ي البح   يي -10 (، الفنللل   والثقا لللة والترب لللة والتعلللل  لجنلللة  ة) رئ سللل ابتس   اح موس     -9

 (، مست ار بلد ) بوخييص 

- اإل ارة الــبــلــديــة: 

 ،( صلللادية بالبلديلللةالمال لللة وادقتال لللخو   كاه لللة ملللدير ) ش   كيي بامب   ار  -2 (، بالبلديلللة نفلللي )ملللدير  األز    ي الت   ويتي -1

 .( ال خو  اإلدارية بالبلدية وكات  الجلسةكاه ة مدير  )الااصي شكييبان  -3

 :ادةـسف ـدال والـ ف ـسـوقد ت  ف  ع  الجلسة بعذر ال
    ب     زيا   ة نج   حء -2 (، رئ سلللة لجنلللة ال فلللخو  ادجتماع لللة وال فللل و و اقلللد  السلللند و لللاملي ادعاقلللة)  وص   اا ش   عبان -1

لتف اصللللو اإلعللللا  والجنللللة  ةرئ سلللل )      دع عم     ار  -3 (، رئ سللللة لجنللللة الديمقراا للللة الت للللارك ة والح كمللللة المفت  للللة) 

   .( ار بلد مست)  عبد الفت اح األبيض   -5 ،) رئ سة لجنة اخو  المرأة واألسرة (  نيا الخمييي -4(،  والتق   

 :دـ ف ـسـذر الـعدو  ـوب

  .(مست ار بلد )  عبد الوا د الدريدي -1

 

 الف     أ كلللا   اسلللتعرا  رئللل د المجللللد البللللد  "إب   يا ين ب     عم   ي" :السللل فدتللل لفال  لللي مفتلللتس الجلسلللة 

ذللللل للتثبفلللت مللل  اللللذ  يعتبلللر األسلللاي القلللا   ي د عقلللاد هلللذ  اللللدورة و المحلف لللة مللل  مجلفلللة الجماعلللال 220

ثماني   ة جمللللة  مللل  ضوـع    (12)إثا     عش   ي  التلللي  ضرأاللل الهاتللل  فر النفصلللاب القلللا    لعقلللد هلللذ  الجلسلللة و

 ةـــا يـــعـلــا دورةـلــــل يـلــــمــجــال ـيـضـــــحــــمـــال

  ةـثـــالــثـالـ

 لــســاـة ةـبـزريـة الــديـلـبـدي لـلـبـس الــلــجــملــلــ     

2019 
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بعلللذر  (5) خمس   ة، أعضلللا  (6) سـت    ـة لللاب مللل  تسلللج و  مللل  أعضلللا  المجللللد البللللد  ) ضوا ـع    (18)عش   ي 

 (.بعذربدو   (1) ووا د

للل  إثلللر ذللللل عللللالهلللذا و   الجلسلللةب الحاضلللري بكا فلللة أعضلللا  المجللللد البللللد   السللل فد رئللل د البلديلللة ر ف

والتللللي سلللل ت ف  2019للمجلللللد البلللللد  لسللللنة  ةالثالثللللهللللذ  الللللدفورة العاديللللة باإلاللللار القللللا   ي ل مللللذكفرا إيفللللاه 

نة بجللللدو  األعمللللا  الللللذ  سلللل ق  تحل للللل   تخص صللللها للتللللداو   للللي بعللللا الم اضلللل   والعناصللللر المضللللمف

 ومناق ت  عنصرا بعنصر.

الفرصللة  السلل فد رئلل د البلديللة ا تللن روع  للي التللداو   للي جللدو  أعمللا  الللدورة وقبللو ال فلل فللتس الجلسللة للي م

للل    بهلللا بعلللا المللل اان   وثلفلللة مللل  إجابلللة  للل   مختللللت التسلللاردل وادستفسلللارال التلللي تقلللدف تقلللدي  بللت جف

خللللا  أالللل ا  الللللدورة وان للللة مللللال ومن ف  المللللد ي بال ريبللللة ملللل  جمع للللال وأ لللل اب للللال المجتملللل  مك ف 

 :تال ةالوالمسائو  والتي تمح رل     النقاا التمه دية الفاراة 

 الـسـيـد رئـيـس الـبـلـديـة ةـابـجإ الـمــشــاغــ  والــطــلــبــات ع/ر
 

 

1 

 

د بعللللا العللللائال بالمللللا  الصللللالس  تلللل وف

 لل راب بالحي الس ا ي بال ريبة.

تلللل ف ادتصللللا  بمصللللالس ال للللركة ال ان للللة لاسللللت ا  وت  يلللل  

 ا الم لللا  ب  للل ا  للللدع تها إللللال تطب للل  ملللا تللل ف ادتفلللا  عل للل  خللل

جلللو محضلللر الجلسلللة بالبلديلللة ووقللل  إعامنلللا أ فللل   لللي القريللل  العا

 ستنطل  المقاولة المكلفة بإ جا  األا ا  المطل بة

 
2 

 

إ للللللللداش مكتلللللللل  ت لللللللل  و بمعتمديللللللللة 

 .ال ريبة

 تللل ف تسلللج و الطلللل  والبلديلللة سلللاع ة مللل  مصلللالس و ارة الت للل  و

إل للللداش مكتلللل  ت لللل  و بمعتمديللللة ال ريبللللة  للللي مفتللللتس السللللنة 

 القادمة.
 

 

3 

 
 إ داش  قطة أمن ة بمنطقة الحما .

الم ضللل ع محلللو متابعلللة مللل  الللر  البلديلللة بالتنسللل   مللل  السللل د 

واللللللي   لللللل ا  ورئلللللل د المنطقلللللة الجه يللللللة ل ملللللل  اللللللل اني 

ب  للل ا  قصلللد ترك للل   قطلللة أمن لللة للقضلللا  عللللال كلللو الم لللاهر 

 السلب ة داخو المحطة ادست فائ ة.
 

 

4 

 

جللللا في  14برمجللللة أالللل ا  تعب للللد بحللللي 

 .بال ريبة  ما 

ترابلللي البلديلللة تعتملللد المقاربلللة الت لللارك ة مللل  متسلللاكني المجلللا  ال

 اد هللذاللمنطقللة البلديللة  للي إ جللا  الم للاري  التنم يللة، سلل ق  اعتملل

 المقتللللرن لمناق للللت  خللللا  الجلسللللال الت للللارك ة إلعللللداد بر للللام 

 ادستثمار البلد  للسنة القادمة.  
 

 

5 

 

المخصصللللللللة التر  لللللللل   للللللللي المنحللللللللة 

 .للجمع ال الرياض ة

سلللل ق  التر  لللل   للللي المنحللللة لفائللللدة جمع تللللي ادتحللللاد الرياضللللي 

سللنة بال ريبللة واألمللو الرياضللي بال ريبللة قريللة خللا  م  ا  للة ال

القادمللللة وعلللللال ه ئتللللي الفللللريق    ضلللل ر أالللل ا  لجنللللة المال للللة 

 لتقدي  مقتر اته   ي خص ص المنحة.
 
 

6 

 

المع للل  تعهلللد وصللل ا ة الملعللل  البللللد  

 بال ريبة  ما .

 للل  سللل ق  خلللا  الملللدة القادملللة تنف لللذ أاللل ا  الصللل ا ة لهلللذا المر

ايلللة اسلللتعدادا ل يلللارة اللجنلللة الجه يلللة لصلللل   ة الماعللل  قبلللو بد

 الم س  القاد . 

 
7 

 

ت لللللللللل  و أبنللللللللللا  المنطقللللللللللة البلديللللللللللة 

 .بالمخسسال المنتصبة بالمنطقة البلدية

أجلللو تحسللل    لللرص البلديلللة سلللاع ة لبلللذ  مجهللل د إضلللا ي مللل  

العملللو ألبنلللا  معتمديلللة ال ريبلللة   لللئ يلللت  دوريلللا عقلللد جلسلللال 

عملللو مللل  بعلللا الصلللناع   وأصلللحاب هلللذ  ال لللركال للللدع ته  

 د تداب أبنا  معتمدية ال ريبة.
 
 

8 

 
 

 لللللو م لللللكو ملعللللل  البللللللد  بال ريبلللللة 

  .قرية

الم ضللل ع محلللو متابعلللة مللل  الللر  البلديلللة بالتنسللل   مللل  و ارة 

الجه يلللللة للتجه للللل  ب  للللل ا  قصلللللد إيجلللللاد  الرياضلللللة واددارة

ة الحلللل   الكف للللة للنقلللائّ التلللي تللل ف تسلللج لها مللل  الللر  البلديللل

 وبعا مك  ال المجتم  المد ي.
 

9 

 

 .بنا  دار اباب بال ريبة قرية
الم ضللل ع محلللو متابعلللة مللل  الللر  البلديلللة والمصلللالس الجه يلللة 
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 المختصة.
 

10 
ترك  سلللل   أسللللب عي بمنطقللللة ال ريبللللة 

  .قرية

 دمقتلللرن قابلللو لللللدري مللل  الللر  اللجلللا  البلديلللة المختصلللة بعللل

 استعرا  المردودية ادقتصادية لهذ  الس  .

 
11 

 

ل ريبلللللة ترك للللل  دار للخلللللدمال بمنطقلللللة ا

 .قرية

صلللالس المرك يلللة المختصلللة مسللل ق  دراسلللة هلللذا المقتلللرن مللل  ال

 برئاسلللة الحك ملللة ابقلللا لمن للل ر السللل د رئللل د الحك ملللة المتعلللل 

 وتعم   دور الخدمال.بإ داش وتط ير 

 
12 

 

 .ال ض  التنم   بمنطقة ب ع  ر

تلللل ف تبل للللا مختلللللت المطاللللل  التنم يللللة ألهللللالي ب ع لللل ر للسلللللط 

المرك يلللللة كلللللا  ةخرهلللللا  يلللللارة السللللل د الللللل  ير للللللد  رئللللل د 

 الحك مة المكلت بادقتصاد التضامني.
 

13 
تن للل    مللللة اسلللتثنائ ة للن ا لللة والعنايلللة 

 .بالب ئة بمنطقة ب ع  ر

تلللل  برمجللللة  ملللللة اسللللتثنائ ة للن ا للللة بمنطقللللة ب ع لللل ر وبعللللا 

 المناا  األخر  م  المجا  الترابي للمنطقة البلدية.

 
14 

وضلللللللع ة المقاوللللللللة المكلفلللللللة بالن ا لللللللة 

بمنطقلللللللة ب ع للللللل ر وبلللللللاقي المنلللللللاا  

 .ادخر 

تلل  عقللد جلسللة عمللو ملل  ال للركة وتلل  دع تهللا إلللال ضللرورة ر لل  

 بار  ل    صو الص ت.الف اضو المن ل ة  ي إبا ها باعت

 
15 

 

العنايلللة ب لللبكة التنللل ير العمللل مي بمنطقلللة 

 .ب ع  ر

سللل ق  ترك للل   للل ا  د ادضلللا ة خلللا  الملللدة القادملللة  لللي إالللار 

 للسلللنة تنف لللذ بر لللام  ادسلللتثمار البللللد  الت لللاركي لبلديلللة ال ريبلللة

 الحال ة. 
 

16 

 

بكاملللو  تلللدع   وترك للل   اويلللال الن ا لللة

 مناا  المجا  الترابي للمنطقة البلدية.

المصلللللالس البلديلللللة سلللللاع ة إللللللال ترك للللل  الم يلللللد مللللل   اويلللللال 

 دية.الن ا ة بكا ة ال  ارع والتجمعال السكن ة بالمنطقة البل
 

 

17 

وضلللع ة الصلللر  الصلللحي بالمخسسلللال 

الصلللللللناع ة الكائنلللللللة داخلللللللو المنطقلللللللة 

 .الصناع ة بال ريبة

  لللئ  البلديللة واع للة بالم للكو الب ئللي الللذ  أ ر تلل  هللذ  النفايللال

للللل ةكاتبلللللم ت للللللت مصلللللالحنا ة للللللدع تها جم للللل  الجهلللللال المختصف

 قابة علال   اا هذ  المخسسال. ديد الرف ت
 

 

18 

 

منطقللللة تعهللللد وصلللل ا ة  للللاد  األافللللا  ب

 .ال ريبة قرية

تلللل ف عقللللد جلسللللة عمللللو ملللل  المندوبللللة الجه يللللة لاسللللرة ب  لللل ا  

بالتنسلللل   ملللل  رئلللل د لجنللللة األالللل ا  بالبلديللللة وتمللللت مراسلللللة 

الللل  ارة المعن لللة قصلللد ضلللبط م علللد جلسلللة عملللو لتنقللل س بر لللام  

األاللل ا  الم مللل  تنف لللذها مللل  تعهلللد وصللل ا ة إللللال إ لللداش  لللاد  

 أافا  جديد و م ذجي.
  

 متسلللاكن وتقلللدف  بهلللا ي ار هلللا التفللللبلللال والطف هلللذا التقلللدي  المللل ج  للللبعا الم لللا و وعللللال إثلللر هلللذا،      

ا  ي سلللبقت أاللل التللل لللال المجتمللل  الملللد ي بال ريبلللة خلللا  اللللدورة التمه ديلللة مك ف  وثلفلللة مللل  المنطقلللة البلديلللة

تللل لفال حلف لللة مللل  مجلفلللة الجماعلللال الم فق   ية س   ابعة 216   ـالف   أل كلللا  وابقلللا ، هلللذ  اللللدورة العاديلللة الحال لللة

   مستعرضلللللا مختللللللت الم اضلللللالحال لللللة  د ورةـال     اا ـم     ـدوا أعـج     السللللل فد رئللللل د المجللللللد البللللللد  تلللللاوة 

 :التي كا ت كاألتيووالعناصر المدرجة 

 2019تحوي  اعتما   اخ  العاوان الثاني م  ميزانية بلدية الزريبة لساة   ـلـع الموافقة. 

 إ داث  ار للخدمات اإل ارية بمعتمدية الزريبة.ل  ـع الموافقة 

     ت عليه    ا ( الت    ي تح      ل  50.000تام    وي يتعل     ع بالمس    اعدة االس    تثاائية )الموافق    ة عل      تافي      مش    يوع

 بط الخط ة التمويلية للمشيوع.ضبلدية الزريبة في مجاا الشفافية والافاذ إل  المعلومة و

  اي "يكة ش   م      الموافق   ة عل      راس   ة االتفالي   ة المتعل ق   ة بتثم   ي  الافاي   ات العض   وية ونفاي   ات الح   دائع    

 للبيئة والطالات المتجد ة. "تا 

 
 

 اح.ة عل  مبدأ إ داث محح ت تجارية بالموافق  فضاء الس ول األسبوعية بالزريبة  م 

 .الموافقة عل  إ داث رصيد عق اري صااعي بماطقة الزريبة ليية 

  2020الموافقة عل  ضبط األثمان االفتتا ية للبت ات البلدية لبلدية الزريبة لساة. 

 .استعياض نتائج التدخحت في ميدان ال حة والاظافة والبيئة ببلدية الزريبة 
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 .متابعة سيي المشاري  البلدية ببلدية الزريبة 

 .متابعة سيي االستخحصات ببلدية الزريبة 

 .متابعة المديونية ببلدية الزريبة 

 .استعياض محاضي الل جان البلدية 

- ـــــــــــــيـــــــــــواضـــــمـــــال :  
 

- ب    ـة دي    ـة الـزريـيزانـي    ـة بـلي م    ـ  متـحـوي    ـ  اعت    ـما   اخ    ـ  الـعا    ـوان الث    ـان :وع األواـوض    ـمـال

  .2019ة لـسا

صلفت  رئل د ب "يـم ـا  عـح ـحا الـج "الكلملة إللال السل فد إ اللة  الس فد رئ د البلديةت لفال العنصر  بخص ص هذا

  لي  قلّسلج و تإللال أ فل  تل ف  واللذ  أالار بلالمجلد البللد  لجنة ال فخو  المال ة وادقتصادية ومتابعة التصرف 

لسللن   ا بر للام )الرقللال  ا للة والطف ال النف قتنللا  معللدف تللي سللب  للمجلللد البلللد  تخص صللها قصللد اادعتمللادال ال

 (.2019سنة ل لاستثمار البلد  الت اركي لبلدية ال ريبة

ي تلل  فر  للادة  يللة للصللفقال العم م للة ب  لل ا  ب للهلللذلل، و تفللال يتسللنفال للمجلللد البلللد  م ا للاة اللجنللة الجه 

 ا  د داخلو العنلإجلرا  تح يلو اعتملاادعتمادال دقتنا  هذ  المعدفال،  إ ف  يقتلرن عللال أ  لار السفلادة األعضلا  

ل رصلد المبلالاقصد  2019الثا ي م  م  ا  ة البلدية لسنة   001 فق يةال 06606  ـ  ـفـالرورية لل لر  داخلو الضف

 :ب ا ال الجدو  التالي اب رقال  ا ة والطف اقتنا  معدال النف   00 ف ف
 

 تـيفـيـ  االعـتـمـا ات تـاـقـيـص االعـتـمـا ات
 مبلغـال موضوعـال ف ف ف ف   مبلغـال موضوعـال ف ف ف ف  

 

06616 
 

0005 

 

000 

 

 
التااء تجهيزات 

 ثقافية ورياضية

 

 

10.000,000 06606 0001 000 
التااء معدات 

 الاظافة والطيلات
10.000,000 

 10.000,000 ةـلـمـجـال 10.000,000 لـةـمـجـال
 

 
 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــيار  الــــــــــــلـــ: 
 

 

ن جا   ة الش    ؤوالت   ي ل   د مها الس   ي د رئ   يس ل المالي   ة البيان   اتبع   د إط    حع أعض   اء المجل   س البل   دي عل     كاف    ة 

ف م واف    ع الحاض    يون م      أعض    اء المجل    س باإلجم    اع عل      مقت    ي ح المالي    ة وااللت     ا ية ومتابع    ة الت     ي 

وا أع   ح  طبق   ا لبيان   ات الج   د 2019م     ميزاني   ة بلدي   ة الزريب   ة لس   اة  الث   انيتحوي     اعتم   ا   اخ     العا   وان 

ضي  للسي د رئيس   ض.البلدية بإتماح بالي اإلجياءات اإل ارية والمالية الح زمة في ال يومفو 
 

- ـعـتـمـدي       ـةإ        ـداث  ار لـلـخـدم       ـات اإل اري       ـة بـم الـمـوافـق       ـة عـل       ـ  :ـثـ ان       ـيوع الـوض       ـمـال 

 الـزريـبـة.

 رئل د لجنلة بصلفت  "الهاشمي األسو "بخص ص هذا العنصر ت لفال الس فد رئ د البلدية إ الة الكلمة إلال الس فد 

بللد   حل   األا ا  والته ئة العمرا  ة بالمجلد البلد  والذ  استعر  عللال أ  لار السفلادة أعضلا  المجللد ال

ي  للي  2017لسللنة  28من لل ر السلل د رئلل د الحك مللة عللدد  سفلللط والمتعلفلل  بمسللاهمة ال 2017أكتلل بر  27المللخرف

 فل   للي ال اإلداريلة وتعم مهلا واللذ  تضلمف  خص صلا أالجه يلة والمحلف لة  لي تنف لذ م لروع تطل ير دور الخلدم

رال اد إلال مخافلاستنبإاار العمو علال تس  ر النفاذ إلال الخدمال اإلدارية ذال الطل  المكثفت م  قبو الم اان   

 يلة ألولاإلداريلة ذال لارتقا  بنسبة الت ط ة الج را  ة للخلدمال ا ادعتماد علال مبدأ التم    اإليجابيم  التنم ة 

 بالنسبة لمتساكني المنطقة البلدية.

 

 

ذلل، و ي إاار  رص المجلد البلد  عللال تقريل  الخلدمال اإلداريلة المتعلفقلة خص صلا بلـ) التل م   عللال ـل

المر ، الكهربا ، الما ، الضما  ادجتماعي، ادتصادل...( وابقلا لمقتضل ال من ل ر السل فد رئل د الحك ملة 

يقترن عللال   إ ف  ،المعتمديال مقرور بهذ  الدف  ا  ة أ  يك   ترك  يقتضي ضم   قرت  الثف الم ار إل   أعا  والذ  
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ادة أعضللا  المجلللد البلللد  الم ا قللة علللال إ للداش دار للخللدمال اإلداريللة بمعتمديللة ال ريبللة يكلل   أ  للار السفلل

هـقـم  :يـتآلاـا كـرف
اح. 14المحح ت التجارية الكائاة بفضاء السول األسبوعية بحي  -1  جانفي بمدياة الزريبة  م 

اح.  بالزريبة الفضاء الكائ  لبالة معهد اب  شيف -2  بشارع الحبيب بورليبة بمدياة الزريبة  م 

 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــيار  الــــــــــــلـــ: 
 

 

 بع    د إط     حع أعض    اء المجل    س البل    دي عل      مض    مون ت    دخ   رئ    يس لجا    ة األش     اا والتهيئ    ة العمياني    ة

ع والمتعل      2017أكت    وبي  27بت    اري   28المتض    م   تحلي      مقتض    يات ماش    ور الس    ي د رئ    يس الحكوم    ة ع    د  

اف    ع وم بمس    ا مة الس     لط الجهوي    ة والمحل ي    ة ف    ي تافي      مش    يوع تط    ويي  ور الخ    دمات اإل اري    ة وتعميمه    ا 

قبلية الحاض    يون م      أعض    اء المجل    س باإلجم    اع عل      مواف    اة اإل ارة العام    ة ل ص    ح ات والدراس    ات المس    ت

ابمقتيح اإل ارية بيئاسة الحكومة   :إ داث  ار للخدمات بمعتمدية الزريبة يكون مقي  ا إم 
 

اح.جانفي بمدياة  14المحح ت التجارية الكائاة بفضاء السول األسبوعية بحي  -1  الزريبة  م 

      .احبش    ارع الحبي    ب بورليب    ة بمديا    ة الزريب    ة  م      بالزريب    ة الفض    اء الك    ائ  لبال    ة معه    د اب      ش    يف -2

ض   ي  للس   ي د رئ   يس البلدي   ة بإتم   اح ب    ألط   ياف ام     جمي      الح زم   ة ف   ي ال    يضالي اإلج   ياءات اإل اري   ة ومفو 

لة لتيكيز  ار للخدمات بمعتمدية الزريبة  .المتدخ 
 

- اع     ـدة ع بـالـمـسـتـاـفـي     ـ  مـش     ـيوع تـاـم     ـوي يـتـعـل      ـ الـمـوافـق     ـة عـل     ـ  :ـثـ ال     ـ وع الـوض     ـمـال

ـل     ـت عـلـي     ـها بـلـدي     ـة الـزريـب     ـة ف     ـي مـ  50.000االسـتـثـاـائـي     ـة ) ة ج     ـاا الـش ـفـافـي     ـ( الـت     ـي تـحـ  

فـاذ إلـ  الـمـعـلـومـة وضـبـط الـخطــ ة الـتـمـويـلـيـة   .لـلـمـشـيوعوالـاـ 

ل للللة خو  المابصللللفت  رئلللل د لجنللللة ال فلللل "ج    ـحا الـح    ـا  عـم    ـي" للللي إاللللار هللللذا العنصللللر تلللل لفال السلللل فد 

القلللرو   تلللاوة مكتللل ب السللل د الملللدير العلللا  لصلللندو بلللالمجلد البللللد  وادقتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف  

ـللللدد 1105والمضللللمف  بالبلديللللة تحللللت عللللـ 2019مللللا   15بتللللاريخ  2264ومسللللاعدة الجماعللللال المحلف للللة عللللدد 

عدة والمتعلفلللل  بم ا قللللة مجلللللد إدارة صللللندو  القللللرو  ومسللللاعدة الجماعللللال المحل للللة علللللال إسللللناد مسللللا

لمعل مللللة لتنف للللذ اذ إلللللال اـفللللـفا  ة والنف كجللللائ ة  للللي مجللللا  ال فلللل   50.000 : اسللللتثنائ ة لبلديللللة ال ريبللللة بق مللللة

م لللروع تنمللل  ، و  لللئ اقتضلللال مكتللل ب صلللندو  القلللرو  ومسلللاعدة الجماعلللال المحل لللة الم لللار إل للل  

لصلللندو  أعلللا  ضلللرورة تللل لفي المصلللالس البلديلللة إعلللداد مللللت تم يلللو تلللا  الم جللل  و للل  اللللدل و العمللللي ل

ة وتعهلللد الجلللائ ة لته ئللل  إ فللل  يعلللر  عللللال أ  لللار المجللللد البللللد  مقتلللرن تخصللل ّ الق ملللة المال لللة لهلللذ 

حصللل   عللللال ديلللة  لللي المقلللر البلديلللة واقتنلللا  تجه للل ال لفائلللدة اإلدارة باعتبلللار المسلللاهمة الكب لللرة لللل دارة البل

 .هذ  الجائ ة  ي مجا  ال ففا  ة والنففاذ إلال المعل مة

 تعهلللدناق لللة هلللذا المقتلللرن المعلللرو  والمتعلفللل  بتخصللل ّ كاملللو ق ملللة مبللللا هلللذ  الجلللائ ة ل يلللد مولم

  سللللادة أعضللللاوصلللل ا ة مقللللر البلديللللة واقتنللللا  تجه لللل ال إداريللللة لفائللللدة اإلدارة البلديللللة كا للللت تللللدخفال ال

  :المجلد البلد  الحاضري  بالجلسة كاآلتي

 

 

 

 :د ـبلـد الـمجلـا  الـضـادة أعـسف ـال الـدخف ـت
 

 

- ر  رئللل د مللل  اللل للمقتلللرن المقلللدف  المطلللل  ر ضللل أالللار إللللال  :م   ـستشار بل   دي "فـتـح   ـي الـبـح   ـيي" :دـسي    ـال

 ملللة هلللذ  تخصللل ّ كاملللو ق لللي ذال اإلالللار باالبلللا  لجنلللة ال لللخو  المال لللة وادقتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف 

بر هلللا ألعلللوف  الجلللائ ة لتنف لللذ م لللروع تنمللل   بلللبعا منلللاا  المجلللا  الترابلللي واللللذ  ي لللك  عديلللد النقلللائّ

الس لل فراب  .الما  الصف
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- ة اللللللكر مجهلللللل د اإلدارة البلديلللللل :رئ      يس لجا      ة األش       اا والتهيئ      ة العمياني      ة "األس      و الهاش      مي " :الس      ي د

 ملللة للللال المعلإومسلللاهمتها الفعفاللللة  لللي الحصللل   عللللال المرتبلللة الثا  لللة وان لللا  لللي مجلللالي ال لللفا  ة والنفلللاذ 

 ةة ال ريبلللاالبلللا بم يلللد مللل  ال قلللت للتلللداو   لللي م لللروع تنمللل   يقلللدف  اإلضلللا ة عللللال مسلللت   التنم لللة ببلديللل

لسللل د خلللدمال واوهلللذا اللللرأ  سلللا دا    للل  السللل دة، وه بلللة التل للللي، رئ سلللة لجنلللة ال لللخو  اإلداريلللة واسلللدا  ال

 عبد الملل الحاج  س   النائ  الثا ي ورئ د لجنة الطف لة وال باب والرياضة.

- تللل ي  تالللكر مجهللل د اإلالللارال البلديلللة التلللي سلللاهمت  لللي  :مـسـتـش   ـار بـل   ـدي "م   يا  بوخـيي   ـص" :الس   ي د

  بكاملللو روع تنمللل بلديلللة ال ريبلللة بهلللذ  الجلللائ ة المال لللة والتلللي ل ما لللة يعتبلللر مبل هلللا  ه لللدا جلللدا لتنف لللذ م للل

دوديلللة تفاصللل ل  للللذلل  هللل  يقتلللرن الت ا للل  بللل   جم للل  أعضلللا  المجللللد البللللد  عللللال م لللروع تنمللل   ذو مر

 مال ة وإدارية لبلدية ال ريبة.

- فضلللللها بذكفللللر الحاضللللري  بللللال رو  التللللي  :رئـي    ـس الـمـجـل    ـس الـبـل    ـدي "إبـيا ـي    ـن ب      عـم    ـي" :الس    ي د

للللت بلديلللة ال ريبلللة عللللال هلللذ  الجلللائ ة المال لللة الللا    وعمللللةعللل اكرا  لللي ذال اإلالللار جم للل  إالللارال وأتحصف

 باعتبلللارو بلديلللة ال ريبلللة عللللال مجهللل داته  الكب لللرة التلللي سلللاهمت  لللي تحق للل  هلللذا التتللل ي  الللل اني، للللذلل

  نلللة ال لللخوة البلديلللة  لللي تحق للل  هلللذ  النت جلللة الم لللرف ة  هللل  يسلللا د  كلللرة السللل د رئللل د لجمسلللاهمة اإلدار

   المنحلللةالمال لللة وادقتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف  بلللالمجلد البللللد  والمتعلفقلللة بتخصللل ّ كاملللو ق ملللة هلللذ

 ال إ جلللا لتحسللل   اددارة البلديلللة واقتنلللا  معلللدال لفائلللدتها، لكللل  وقصلللد م يلللد الحلللرص عللللال الت ا للل  علللل

الي مللل  م لللروع تنمللل   ذو مردوديلللة مال لللة عللللال م  ا  لللة البلديلللة و  لللئ سللل ق  التلللداو   لللي العنصلللر المللل 

جللللدو  أعمللللا  هللللذ  الللللدورة  للللي م ضلللل ع إ للللداش محللللال تجاريللللة بفضللللا  السلللل   األسللللب ع ة ببلديللللة 

دة ال ريبلللة  هللل  يقتلللرن عللللال أ  لللار المجللللد البللللد  الم ا قلللة عللللال تخصللل ّ كاملللو ق ملللة هلللذ  المسلللاع

 ا ة صلللأاللل ا   نفلللاذ إللللال المعل ملللة لتنف لللذتثنائ ة التلللي تحصللللت عل هلللا البلديلللة  لللي مجلللا  ال لللفا  ة والادسللل

 لم ارد البلدية. اوتعهفد هذ  المحافل التجارية التي س ق  إ داثها قصد تنم ة 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــيار  الــــــــــــلـــ: 
 

ح  ي  أعض  اء المجل  س البل  دي عل    مض  مون ت  دخ   الس  يد رئ  يس المجل  س البل  دي وف  ي إط  ار ال بع  د إط   حع

عدة عل     تامي   ة الم   وار  البلدي   ة واف   ع أعض   اء المجل   س البل   دي باإلجم   اع عل     تخ    يص كام     ليم   ة المس   ا

إل          والت     ي تح       لت عليه     ا بلدي     ة الزريب     ة ف     ي مج     اا الش     فافية والاف     اذ 50.000االس     تثاائية ول     در ا 

لتمويلي   ة اس   بوعية بالزريب   ة  م    اح وف   ع الخط    ة ه   د  مح   ح ت تجاري   ة بفض   اء الس   ول األالمعلوم   ة إل    داث وتع

 :الت الية
 

 

 شـــــــيوعـــالـم
 يــةـلـويـمـت  ــ ة الـطــخــال

 الكلفة الجملية للمشيوع مساعدة ليض تموي  ذاتي

إ           داث مـح          ـح ت تـجـاري          ـة بـفـض          ـاء الـس           ـول 

تاح.  األسـبـوعـيـة بـالـزريـبـة  ـم 

 

- 
 

- 
 

 د 50.000
 

50.000   

 

ض   ي  للس   ي د رئ   يس البلدي   ة بإتم   اح ب   الي اإلج   ياءات اإل اري   ة الح زم   ة ف   ي ال    يض م     م      الح ص   ادولومفو 

 ية.القيوض ومساعدة الجماعات المحل  

 
 

 

- اب    ـ ـوع الـوض    ـمـال ات ـاي    ـفـاـال  ـي    ـمـثـتـبة ـق    ـل  ـعـتـمـة الـي    ـالـفـة االتـ راس     الـمـوافـق    ـة عـل    ـ  :ي 

  ة.د  ـجـتـمـلاات ـالـطـة والـئـيـبـلـل "ا ـاي تــ "ة ـيكـ  شـع مـدائـحـات الـايـفـة ونـويـضـعـال

د رئللل د البلديلللة السفلللادة أعضلللا  المجللللد البللللد  الحاضلللري  بالجلسلللة  لللي إالللار هلللذا العنصلللر ذكفلللر السللل ف 

 والتلللي قلللا  خالهلللاإللللال أ فللل  سلللب  التطلللرف  لهلللذا العنصلللر خلللا  أاللل ا  المكتللل  البللللد  ل لللهر ملللا  الفلللارا 

راكة التلللي تعتللل   هلللذ  ال لللركة مضلللم   ال فللل لللرن بدة اقلللال المتجلللدف للب ئلللة والطف  "هلللا  تلللا "ممثفلللو الللركة 

،هلللذا باإلضلللا ة إللللال جلسلللة فايلللال المن ل لللة و فايلللال الحلللدائ  ة ال ريبلللة  لللي مجلللا  تثمللل   النف مللل  بلديللل هاتنف لللذ

ركة هلللذ  ال فللل و نف لللي خلللا  الللهر جللل ا  الفلللارا مللل  مسلللخوليالمنعقلللدة بمكتللل  السللل فد رئللل د البلديلللة ملللو الع

  راكة والتلللي تنلللدرج  لللي إالللار تطب للل  مقتضللل ال القلللا  عناصلللر هلللذ  ال فللل مختللللت لللرن ب قلللام االلللذي  و

 العلللا  والخلللاصف القطلللاع عقللل د ال لللراكة بللل     بوالمتعلفللل 2015 للل  مبر  27الملللخري  لللي  2015لسلللنة  49علللدد 
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ّف تللل ف و نة لادتف  ملللدف ا بلللن ادة األعضلللا  تدارسلللها بللل   السفللل البنللل د والفصللل   التلللي سللل ت ف  جم للل فاق لللة المتضلللمف

لتدارسللللها وإبللللدا   2019ج يل للللة  01بتللللاريخ  904الللللذي  تلللل ف م ا للللاته  بهللللا بمقتضللللال جللللدو  إرسللللالنا عللللدد 

نة د اللللرأ  ب للل   مختللللت بن دهلللا أيفلللة ما  لللال  لت املللال كللللال الطلللر    ولللل  تلللرد عللللال البلديلللةالمتضلللمف

هللذا وأعلللل  السلل د رئللل د البلديللة السلللادة أعضللا  المجللللد البلللد  إللللال أ ف ترك لل  هلللذا تللذكر  لللي هللذا ال للل  ، 

ة لفائللدة الم للروع الب ئللي بامت للا  ملل  الل    أ  يسللاه   للي تن م للة المنطقللة وذلللل عبللر خللل  ملل اا  الل و قللارف

الللباب المنطقلللة باإلضلللا ة إللللال مسلللاهمت   لللي تطللل ير وتنم لللة م  ا  لللة البلديلللة وذللللل بلللالتنق ّ مللل  الكلفلللة 

لللّ سلللن يا بم  ا  لللة البلديلللة لخلللاص معلللل   اسلللتها  الكهربلللا    لللئ أ ف تثمللل   هلللذ   المال لللة التلللي تخصف

  تخص صللللها ائ  س سللللاه   للللي التقللللل ّ ادعتمللللادال السللللن ية التللللي يقللللالنفايللللال العضلللل ية و فايللللال الحللللد

 للللي تطب للللل  الفاعللللو  اد خللللراالللللذلل و رصللللا ملللل  بلديلللللة ال ريبللللة علللللال لخللللاص  للللات رة الكهربللللا ، 

والتفللل يا لل لللريل الخلللاص  الم لللار إل للل  أعلللا  العلللا  والخلللاصف القطلللاع  راكة بللل   مقتضللل ال قلللا    ال فللل

ال الحللدائ   للإ ف رئلل د بلديللة ال ريبللة يعللر  علللال أ  للار السللادة أعضللا  بتثملل   النفايللال العضلل ية و فايلل

 :ال ة ح   ادتفاق ة المتضمنة للبن د التف المجلد البلد  الحاضري  بالجلسة 
 

 ةـــــياكــــة شـــــيـــالـــــفـــات
 : ـلـفــ  أســ ـضـمـمــ  الـ ـر ـطـ  الـ ـب

لللا هلللا بلللـالحي ال ريبلللة الكلللائ  مقرف بلديلللة  (1  يـم   ـ  عـب   ن ـي   ــيا ـإب :دلهلللا القلللا   ي السللل ف ممثللللة  لللي الللخّ ممثف  اإلدار  بال ريبلللة  مف

 رئ د البلدية.

                                                                                                                                                                                      

   جهــــةـم

  ابللل  الكلللائ  مقرهلللا بلللنه B0180742017علللدد السلللجو التجلللار  صلللا بة  –للب ئلللة والطاقلللال المتجلللددة  "هلللا  تلللا "الللركة  (2

 ة.لة  ي اخّ وك لها الب  ر ب  خدف منفل ر  والممثف - 36 د  كريا  الحفصي عد

 عم  جهة أخي

- ـــةـــــــــئـــــــــــــوطـــــــــــــــت: 
ب   العا  والخاص ة راك  بعق د ال ف والمتعلف  2015   مبر  27ي  ي المخرف  2015لسنة  49عدد هذا ادتفا   س  مقتض ال القا    ت ف ي

 : نة أسفلر  المب ف روا  والطف ريل الخاص  س  ال ف لة  ي تف يا ال ف والمتمثف 

لخاص اريل ال ف وريل العا  فا  ب   ال ف وذلل لتنف ذ  ) اتف  األقوعلال  ت ض  علال ذمة الم روع قطعة أر  مسا تها خمسة هكتار (1

 .و تس ي ا(ذمة الم روع ملكا أ  ض  ادر  علالبخص ص الدع  ل

 .تم يو الم روع (2

 .التثم   ةدلترك    (3 

 .تثم   النفايال العض ية (4

 

 .ريل الخاص  س  مقتض ال هذا العقدتنف ذها م  قبو ال ف  ذ  المها  يت ف كوف ه

 بالنتائ .يلت   ال ريل الخاص تنف ذ العقد تحت مراقبة ال ريل العا  كما يلت   ال ريل الخاص 
 

 :يــلــا يــ  مــلــان عــيفـطـع الـفـاتجم ـ لـل
 

-     للل  :ألوا  اـالف لللر لللا  بتع يللل  عاقلللة التف د الطف يتعهف اقلللال لطف للب ئلللة وا " هلللا  تلللا"الللركة راكة بللل   بلديلللة ال ريبلللة وعلللاو  وال ف

 ة وتدع ما لح  الم اان    ي مدينة    فة.تحق قا للمصلحة العامف  دةالمتجدف 

-     للل  :الث    اني  ـالف  ضلللما ال الدولللللةب دةاقلللال المتجللللدف للب ئللللة والطف  "هللللا  تلللا "الللركة  د بلديللللة ال ريبلللة بالعمللللو عللللال مللللدف تتعهف

 دةالمتجللدف  اقللالوالطف  للب ئللة "هللا  تللا "عللاو  ملل  اللركة فايللال والتف لحمايللة ادسللتثمار الم ملل  بعثلل   للي المنطقللة والخللاص بتثملل   النف 

 بالم روع. ةراخ ّ الخاصف التف  للحص   علال كوف 

-     للل  :الثال      ـالف فايلللال نف  لللة ال  م لللة للبكاملللو الكمف  دةاقلللال المتجلللدف للب ئلللة والطف  "هلللا  تلللا "الللركة بملللدف  ال ريبلللةد بلديلللة تتعهف

لللسلللتثمار، التقريب لللة للعائلللد عللللال اد ة(، وهلللي الملللدف 25رو  سلللنة )ـ لللـة وعـسلللـمـة خالعضللل ية و فايلللال الحلللدائ  وذللللل لملللدف  د كملللا تتعهف

للل بكلللوف  دةاقلللال المتجلللدف للب ئلللة والطف  "هلللا  تلللا "البلديلللة بملللدف الللركة  ائ  قصلللد  فايلللال الحلللدوفايلللال العضللل ية ة بالنف المعل ملللال الخاصف

 خطار علال الب ئة ودراسة الجدو . ر الم روع علال الب ئة ودراسة األتقدي  دراسة ت ث
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-     اب      ـالف للل  :الي  للل بتللل   ر كلللوف  دةالمتجلللدف اقلللال للب ئلللة والطف  "هلللا  تلللا "د الللركة تتعهف مللل   تم يلللو الم لللروعة باآلل لللال الخاصف

 ة بم ض ع العقد.ناع ة الخاصف الصف  المستثمري  وترك   اآلدل

-     اقلللال ئلللة والطف للب "هلللا  تلللا "فلللا  مباالللرة بللل   ادالللرا  الحاضلللري  مللل  بلديلللة ال ريبلللة والللركة ادتف  يلللت ف   :امسالخ     ـالف 

 .ست ا لعقد مدة اداتحديد  لجنة م تركة لمتابعة تطب    كما يت ف  ،هائيتفاص و العقد النف ركة المستثمرة  ي وال ف  دةالمتجدف 

-     يكللل   مقلللر  ادلتجلللا  اللللال التحكللل   اللللدولي  لللي صللل رة علللد  التللل ا  ا لللد  الطر  لللة بفصللل   العقلللد، يلللت ف   :الس   ا    ـالف

   سي.  ه  القا    التف والقا    المطبف   وهي الل ة العرب ة التحك   ت  د الل ة المعتمدة  ي التحك 

-  طب   مباارة اثر امضائها م  الطر   .فاق ة     التف ذ  ادتف تدخو ه  :الساب   ــالف 

 ..........................................................  ـاريـتـب ..........................................................بـد ـقـعــير الــ 

 

                                                                                                                                                  ةـبـ ريـة الـديـلـد بـ ـرئ

 ها  تا  للب ئة والطاقال المتجددةوك و اركة 
 

 ال اعتملللادالم ا قلللة عللللادة أعضلللا  المجللللد البللللد  رئللل د البلديلللة عللللال أ  لللار السفلللد يعلللر  السللل ف  ،للللذلل

    اي ة " ريبلللة والللركراكة بللل   بلديلللة الال فلللب الم لللار إل هلللا أعلللا  والمتعلقلللة فاق لللةتف اد البنللل د الللل اردة ضلللم 

  " للب ئة والطاقال المتجددة لتثم   النفايال العض ية و فايال الحدائ .تا 
  

 :د ـبلـد الـمجلـا  الـضـادة أعـسف ـال الـدخف ـت
 

 

- ديللد علتللي تتضللمف  إلللال م يللد التريفللئ  للي دراسللة بنلل د هللذ  ادتفاق للة ا ادعلل : "ج  حا الـح  ـا  عـم  ـي" :دـسي   ـال

ا إلللللال ت سلللل   اإلست للللارة ملللل  بعللللادلت امللللال المحم لللللة علللللال كاهللللو البلديللللة باإلضللللا ة إلللللال دع تلللل  

يلللة حصلللو لبلد لللر بكلللو دقفلللة  لللي الفائلللدة المال لللة والب ئ لللة التلللي ستكال األخلللر   لللي  فلللد المجلللا  للنف ال فلللر

 يـل    ـيـلـتـة الـب    ـيـو  :ال ريبللللة بمقتضللللال هللللذ  اإلتفاق للللة وهللللذا الللللرأ  سللللا دت    لللل  المست للللارة البلديللللة السلللل فدة

 خو  اإلدارية واسدا  الخدمال.رئ سة لجنة ال ف 
 

- اللللكر  :ض    ةالث    اني ورئ    يس لجا    ة الطفول    ة والش    با  واليياالاائ    ب  "عـب    ـد الـمـل    ـج الـح    ـا   ـسـي    ـ " :الس    ي د

لبلللد  ملل  السلل د رئلل د المجلللد البلللد  الللذ  مللا ا فللل يسللعال إلللال تطلل ير أسللال   وتقن للال العمللو امجهلل د 

  عللللال خلللا  البحلللئ عللللال الللراكة  عفاللللة  لللي مختللللت القطاعلللال ذال الصللللة بالسللل ر العلللاد  للعملللو البللللد

أعضلللا     السلللادةد الم ايلللا المال لللة والب ئ لللة لبلديلللة ال ريبلللة للللذلل يلللدع لللرار هلللذ  ادتفاق لللة التلللي لهلللا عديللل

 العديلللدة المجللللد البللللد  الحاضلللري  بالجلسلللة إللللال ضلللرورة اعتمادهلللا والمصلللادقة عل هلللا   لللرا لايجاب لللال

 .التي ستحصو للبلدية

- لبلديلللة عللللال عمل لللة بحلللئ ااعتبلللر أ   :رئ   يس لجا   ة األش    اا والتهيئ   ة العمياني   ة "الـهـاشـم   ـي األس   ـو " :الس   ي د

مجلللد إبللرا  اتفاق للال اللراكة للنهلل   بللبعا القطاعللال البلديللة اللل إيجللابي ومحملل د لكلل  وجلل  علللال ال

ديلللد لديلللة لتحالبلللد  دراسلللة وتق للل   جم للل  الطلبلللال التلللي ير للل  أصلللحابها  لللي إبلللرا  اتفاق لللال الللراكة مللل  الب

 اق ة.ذ  ادتفهالبلدية بعد المصادقة علال  الت امال الطر    بكو دقة والفائدة الحق ق ة التي ستجن ها

- هلللا دتفاق لللة   ااعتبلللر أ  عمل لللة هلللذ   :رئ   يس لجا   ة ال    حة والاظاف   ة والبيئ   ة "عـب   ـد الـس   ـحح الـعـم   ـيي" :الس   ي د

يلللال  ية و فاق ملللة مضلللا ة لفائلللدة بلديلللة ال ريبلللة   لللئ أ  هلللذا الم لللروع المتمثلللو  لللي تثمللل   النفايلللال العضللل

 لللئ الحلللدائ  هللل  م لللروع ممللل ف  مللل  الللر  األمللل  المتحلللدة وسلللتجني بلديلللة ال ريبلللة  ائلللدة كب لللرة مللل   

 دتفاق لللةربلللائي للللذلل  هللل  يلللدع  إللللال اعتملللاد هلللذ  االتقلللل ّ مللل  مصلللاريت و فقلللال اسلللتها  الت فلللار الكه

 تطب قا لقا    ال راكة ب   البلدية والقطاع الخاص. 
   

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــيار  الــــــــــــلـــ: 
  

اي ت   ا " وش   يكة "    بع   د إط    حع أعض   اء المجل   س البل   دي عل     فح   وع ات فالي   ة الش    ياكة ب   ي  بلدي   ة الزريب   ة 

ي      جم   اع م     وافق   وا باإل ونفاي   ات الح   دائع لمتعلق   ة بتثم   ي  الافاي   ات العض   ويةللبيئ   ة والطال   ات المتج   د ة وا

 الي    ة الت    يالمب    دأ عل      اعتما      ا م      القي    اح باستش    ارة ف    ي ال     يض لتحدي    د الفائ    دة البيئي    ة والمي و ي    ة الم

 االتفالية المشار إليها أعح . بمقتض  اإلنخياط م      الشيكةستح   لبلدية الزريبة بعد 
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- ل وـس     ـاء الضـف    ـة بـاري    ـجـح ت تـح    ـداث مـدأ إ     ـب    ـم الـمـوافـق    ـة عـل    ـ  :خام    ـسـوع الـوض    ـمـال

 اح.ــ  ة  مـبـزريـالـة بـيـوعـبـاألس

ا  السلللادة علللإ رئ   يس لجا   ة األش   اا والتهيئ   ة العمياني   ة م الهاش  مي األس   و السللل فد  تللل لفال هلللذا العنصلللر  للي إالللار

نسلللل   ملللل  أعضللللا  المجلللللد البلللللد  الحاضللللري  بالجلسللللة إلللللال أ ف لجنللللة األالللل ا  والته ئللللة العمرا  للللة بالت

 لللي بلللة   لللئ والسللل د رئللل د البلديلللة والسللل د الملللدير الفنلللي بالبلديلللة عاينلللت  ضلللا  السللل   األسلللب ع ة بال ري

نلللة بمقتلللرن تتقلللدف  اللجالبلديلللة مللل ارد مال لللة إضلللا  ة لتلللدع   م  ا  لللة   لللي البحلللئ عللل  إالللار  لللرص البلديلللة

يللة ملل  ( محللال تجار9( محللو تجللار  ، تسللعة )18للمجلللد البلللد  يتمثفللو  للي إ للداش عللدد ثما  للة ع للر )

  قصلللد ( محلللال تجاريلللة أخلللر  مللل  الجهلللة الجن ب لللة لهلللذ  السفللل 9الجهلللة ال لللرق ة لهلللذ  السللل   وتسلللعة )

وإعلللادة  علللا ال فلللباب العلللاال   عللل  العملللو لللتس بلللاب ر   لفائلللدة ب بهلللد لعمللل   فائلللدة اتسللل ي ها لإ لللداش 

اش دار والتلللي يعتللل   المجللللد البللللد  مسلللتقبا إ لللد عل للل ت ظ لللت هلللذا الفضلللا  إلدخلللا   رك لللة اقتصلللادية 

د إلبللللدا  السللللادة أعضللللا  المجلللللللخلللدمال اإلداريللللة بهللللا جم لللل  المرا للل  العم م للللة ثلللل ف أ للللا  الكلمللللة إللللال 

  :كاآلتيالرأ  بخص ص هذا العنصر   ئ كا ت التدخفال 
 

 :د ـبلـد الـمجلـا  الـضـادة أعـسف ـال الـدخف ـت
 

- إلللللال  أاللللار :فمالية وااللت     ا ية ومتابع    ة الت     ي  ـرئ    يس لجا    ة الش    ؤون ال      "ج    حا الـح    ـا  عـم    ـي" :دـسي     ـال

سللل ي ها ت  جاريلللة هللل بعلللد عمل لللة إعلللادة ته ئلللة وصللل ا ة هلللذ  المحلللال التف  اإلالللكا  اللللذ  سللل عتر  البلديلللة

  .ل أو مع مها اا رةالممك  أ  تبقال بعا هذ  المحاف   ئ م  

 

- بلديلللة إل لللداشأعلللل  الحاضلللري  إللللال أ ف مبلللادرة ال : مجلس البل   ديـرئ   يس ال    "إبـيا ـي   ـن ب   ـ  عـم   ـي" :دـسي    ـال 

بلديلللة محلللافل تجاريلللة  لللاب  مللل  األسلللاي إللللال الطلبلللال العديلللدة التلللي صلللدرل مللل  بعلللا الللباب المنطقلللة ال

 المحال كا  ةخرها خا  أا ا  الدورة التمه دية الفاراة.لتس يا هذ  
 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــيار  الــــــــــــلـــ: 
 

بخ     و        ا  بع    د إط     حع أعض    اء المجل    س البل    دي عل      الع    يض ال     ي لد م      رئ    يس المجل    س البل    دي

مح      تج    اري بفض    اء  18العا     ي واف    ع جمي      أعض    اء المجل    س البل    دي باإلجم    اع عل      مب    دأ إ     داث ع    د  

  م     (9وتس    عة ) األس    بوعية ( مح    حت م      الجه    ة الجاوبي    ة للس    ول9الس    ول األس    بوعية بالزريب    ةم تس    عة )

  ي.و    ا العا بخ  د جحا الحا  عمي ب وت السي   المجلس البلدي ضوم  ا تفاظ ع الجهة الشيلية
 

- لزريب    ة ارصـي    ـد عـق    ـاري صـا    ـاعي بماطق    ة إ     ـداث  الـمـوافـق    ـة عـل    ـ  :ـس    ـا  ـوع الـوض    ـمـال

 ليية.

ا  السلللادة إعللل رئ   يس لجا   ة األش   اا والتهيئ   ة العمياني   ة م الهاش  مي األس   و السللل فد  تللل لفال هلللذا العنصلللر  للي إالللار

ر لسللل د و يلللاأعضلللا  المجللللد البللللد  الحاضلللري  بالجلسلللة إللللال أ فللل  تبعلللا لجلسلللة العملللو التلللي تللل ف عقلللدها مللل  

الصللللناعة تلللل ف التطللللر  لم ضلللل ع إ للللداش منطقللللة صللللناع ة بمدينللللة ال ريبللللة قريللللة   للللئ وبعللللد النقللللا  

م   مداولللللة والتحللللاور البللللت المصللللالس المختصللللة بلللل  ارة الصللللناعة ملللل  بلديللللة ال ريبللللة مللللدها بمضلللل

ت  نفلللي المجللللد البللللد  إل لللداش رصللل د عقفلللار  صلللناعي بمدينلللة ال ريبلللة قريلللة لتكللل   منطلقلللا إلعلللداد ملللل

 لترك لللل  منطقللللة صللللناع ة بال ريبللللة قريللللة لللللذلل يقتللللرن علللللال أ  للللار السللللادة أعضللللا  المجلللللد البلللللد 

مدينلللة  بجنللل ب الللر  جـ   ـ  50الحاضلللري  بالجلسلللة الم ا قلللة عللللال إ لللداش رصللل د عقفلللار  عللللال مسلللا ة 

 .ال ريبة قرية
 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــيار  الــــــــــــلـــ: 
 
 

ث   اا وعل     م والتهيئ   ة العمياني   ة مقت   يح رئ   يس لجا   ة األش    اابع   د إط    حع أعض   اء المجل   س البل   دي عل     

    ج  50ة التهيئ   ة العمياني   ة لبلدي   ة الزريب   ة وافق   وا باإلجم   اع عل     إ    داث رص   يد عق    اري ص   ااعي عل     مس   ا 

 اري    ة بإتم    اح ب    الي اإلج    ياءات اإلمولع      ش    يل مديا    ة الزريب    ة ليي    ة م      التف    ويض للس    ي د رئ    يس البلدي    ة 

 الح زمة في ال يض.لفا ية وا
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- س    اةة الزريب    ة للبلدي    ثم    ان االفتتا ي    ة للبت     ات ض    بط األ الـمـوافـق    ـة عـل    ـ  :ـاب    ـ ـس  ـوع الـوض    ـمـال 

2020. 
ة علللر  السللل د جلللا  الحلللاج عملللر رئللل د لجنلللة ال لللخو  المال لللة وادقتصلللادي لللي إالللار هلللذا العنصلللر 

 علللللـال أ  للللار السلللل فدال والسفللللادة أعضللللا  المجلللللد البلللللد  عنصللللر ضللللبط األثمللللا  ومتابعللللة التصللللر  

ملللل  ل مللللة ثعتمللللاد ةخللللر قتران اوذلللللل بلللا 2020سللللنة اد تتا  لللة للبتفللللال البلديللللة الم ملللل  اسلللتل امها خللللا  

ة للسفللللنة بلديللللة ال ريبلللل قلللل  التبت للللت بلللل  خللللا  السفللللنة الحال للللة ك سللللاي وكسللللعر ا تتللللا ي لبتفللللالتسلللل يا وو

 القادمة.

و  و للللي مللللا يلللللـي ك للللت  للللي األثمللللا  اد تتا  للللة لمختلللللت البتفللللال المقتر للللة ملللل  اللللر  لجنللللة ال فللللخ

 .2020 اإلدارية والمال ة لسنة
 

زمــة أو الـتـسـويـغ   ةــزمـل  ـد ة الـم  يـا ـتـتـي اإلفـعـس  ـال مــوضــوع الـلـ 

 

ـةـ ــبـ عـــ   األسـسفــال   
 

41.400 ,000   
01/01/2020مـ    

31/12/2020إلـال   
 

ارال   مـحطفـة وقـ   الـسـ ـف
 

25.400 ,000   
01/01/2020مـ    

31/12/2020إلـال   
   

د ــبلـال مـسـلــخـال   
 

2.600 ,000   
01/01/2020مـ    

31/12/2020إلـال   
 

مرك  الس ا ي بال ريبةـمقهال ال  
 

18.379 ,543   
14/03/2020مـ    

13/03/2021إلـال   
 

 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــــمــيار  الـــــــــــــلـــ: 
 
 

ع    ة مقت    يح رئ    يس لجا    ة الش    ؤون المالي    ة وااللت     ا ية ومتاببع    د إط     حع أعض    اء المجل    س البل    دي عل      

الج   دوا ت طب   ع بيان   اا 2020الت    يف وافق   وا باإلجم   اع عل     ض   بط األثم   ان االفتتا ي   ة للبت   ات البلدي   ة لس   اة 

 لحزم   ة ف   ياالمش   ار إلي     أع   ح  ومفوض   ي  للس   ي د رئ   يس البلدي   ة إتم   اح ب   الي اإلج   ياءات اإل اري   ة والمالي   ة 

 ال يض.

- ام     ـ ـوع الـوض     ـمـال ة بيئ     ة ببلدي     بالاظاف     ة والعااي     ة بال ةمتعلقـاس     تعياض نت     ائج الت     دخحت ال      :ـثـ 

 الزريبة

 ئللللة ا للللة والب ة والنف رئلللل د لجنللللة الصللللحف  العم    ييعب    د الس    حح  :دهللللذا العنصللللر تلللل لفال السلللل ف   للللي إاللللار

ة الع لللة والاسلللتعرا  مختللللت التلللدخفال التلللي قاملللت بهلللا بلديلللة ال ريبلللة  لللي مجلللالي النف ا لللة والصلللحف تلللي امف

 :تمح رل     النقاا التال ة
مجلللا  * تن  لللت وتقل للل  األع لللاب ور للل    اضلللو  البنلللا  وصللل ا ة الللبكة التنللل ير العمللل مي عللللال كاملللو ال

 بلدية ال ريبة ضم  بر ام  عمو أسب عي.الترابي ل

لللا  مللل  الللارع الحب للل  ب رق بلللة  إللللال من ئ سلللي بمدينلللة ال ريبلللة  مف للل* تن  لللت وكلللند ال فلللارع الرف ا  طقلللة الحمف

 ) عمو ي مي (.

ة      األسللللب ع  وجملللل  النففايللللال الباسللللت ك ة بمحلللل ط السفلللل  قللللاا السلللل دا  ر لللل    اضللللو البنللللا  وإ الللللة النف  *

 ) عمو أسب عي (.

 18ي  لل، جللا في  14 للي ،  للي الهللد كللو ملل  * تن  للت وتقل لل  األع للاب ور لل    اضللو البنللا  واألجنفللة ب

 ا .  كنال واري  الحمف  ي ال ه د و ي ال كالة العقارية للسف ،  ي المعهد ، جا في 

 .رفع فواضل البناء للمواطنين بمقابل *
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و  ي عمل ال قرارال الهد  واإل الة صحبة ال فراة البلدية.   * التدخف

ا .* اإلعتنا  بص ا ة الحما  ال عبي وباقي مك  ال وأج ا  المحطة ادست فائ ة بمنطقة الح  مف

     باسلللت كي عللللال مسلللت 750   ديلللد  بحاويلللال سلللعة  750* الق لللا  بتعللل يا  اويلللال الن ا لللة سلللعة 

ا . رع الحب   ب رق بة اا الطري  المخدف  م   إلال منطقة الحمف

و الفعفلللا  علللال مسلللت   المنطقلللة األثريللة بال ريبلللة دو ضلللمار للعلللمإعللداد العل لللا ملل    لللئ التن  لللت،  * التللدخف

 ".ايت ترايوارال و الدع  اللف جستي  ي  طا  اإلستعداد للت اهرة السن ية " م و  للس ف  ،التن ير ،

كللللة لهلللا ب ع للل ر و جلللرادو عنلللد اإلقتضلللا  كعمل لللة دعللل  لل لللركة الم * ر للل  الفضلللال المن ل لللة بمنطقتلللي 

ة ) إثر اإلخادل العديدة م  ار  ال ركة (.  هذ  المهمف

 *  ملة تن  ت ور   الفضال وص ا ة التن ير العم مي بمنطقة ب ع  ر.

 *  ملة تن  ت ور   الفضال وص ا ة التن ير العم مي بمدينة ال ريبة قرية. 

 

 ابكة التن ير العم مي بمنطقة ع   الباارية.* ص ا ة 

 ب ة.*  ملة تن  ت ور   الفضال وص ا ة التن ير العم مي بمنطقة الج   ال رق ة والج   ال ر

 * ال روع  ي ص ا ة ابكة التن ير العم مي بعمادة جرادو. 

ا  وال ريبة قرية بمادة اإلسم* إصان بعا ارقال ال ف   س. نت المسلف  ارع بمدينتي ال ريبة  مف

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــالــ  رأي: 
 

 

حت الميداني    ة الت    ي لجمل    ة التبع    ا  تاظيف يتعل     ع ب    الفيم    ا عمل    ة بلدي    ة الزريب    ة وخ وص    ا  أنجز     ات    دخ 

اإلض   افة إل     بالت ياب   ي للماطق   ة البلدي   ة الكائا   ة  اخ     المج   اا  األنه   ج اليئيس   يةللش   وارع وال   دوري والي   ومي 

بل    دي أعض    اء المجل    س ال جمي     فق    د ب    ار   ةللحم     اح الش     عبي بالزريب    وال    دوري  عملي    ة التاظي    ف األس    بوعي

ي ف   س  ع اع  ي  ف  ي ذات اإلط  ار إل    ض  يورة المواص  لة عل    نف  س الا   الت  ي ت  ن  ب   لها اتجه  و ممختل  ف       ال

 الحالي. ف   ال يف خحارف  الفضحت المازلية خاص ة 
 

- اسـتـعـياض سـيـي الـمـشـاري  بـبـلـديـة الـزريـبـة. :ـتـاسـ ـوع الـوضـمـال 
 

 :آلتياستعر  الس فد رئ د البلدية س ر الم اري  البلدية والتي كا ت كا هذا العنصر  ي إاار

-  لفلللارا خلللا  الللهر جللل ا  اتملللت عمل لللة القبللل   الللل قتي ل اللل ا   :م لللروع تعب لللد ملللدخو مدينلللة ال ريبلللة  ملللا

نها تقرير مكت  المراقبة.بعد ر     التحفف ال التي تضمف

-  لللت عمل لللة : (2017ر ام  سلللنة ـ)بلللبالزريب   ة  جلللا في 18م لللروع تعب لللد  هللل  القادسللل ة والطريللل  الح املللي بحلللي القبللل    تمف

 ال قتي ل ا ا  خا  اهر ج يل ة الحالي.

-  (ت علللر  المللللتللل   : (2019بر لللام  سلللنة م لللروع اقتنلللا  معلللدفال   ا لللة )الللا نة كب لللرة الحجللل    جلللرار وصلللهري  الللا ط

نللللا  ب  لللل ا  للمصللللادقة علللللال هللللذ  الصللللفقة قصللللد اقت جنللللة الجه يللللة للصللللفقال العم م للللةعلللللال أ  للللار اللف 

 مختلت هذ  المعدال واآلل ال.

- لللعادة بال ريبلللة قريلللة لللـي بحلللي السف ه ديلللة الدراسلللة التم تللل ف علللر  :(2017) بر لللام  سلللنة  م لللروع ا جلللا  مضلللمار صحف

مجلد ووقلللل  تح  نلللل  ملللل  اللللر  أعضللللا  لجنللللة األالللل ا  والته ئللللة العمرا  للللة بللللالبابي لهللللذا الفضللللا  ال فلللل

 البلد .

-  عللللر  ملللللت الصللللفقة علللللال أ  للللار مصللللالس ال فللللركة  تلللل ف  :(2019م للللروع التنلللل ير العملللل مي) بر للللام  سللللنة

 التف  س ة للكهربا  وال ا  إلبدا  الرأ . 
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-  للللت عمل للللة القبلللل   اللللل قتي ل  : (2018المفتللللر  الللللدائر  بال ريبللللة  مللللا ) بر للللام  سللللنة م للللروع ته ئللللة الللل ا  تمف

 خا  اهر ج يل ة الحالي.
 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــالــ  رأي: 
 
 

اض   يون الح ار ببلدي   ة الزريب   ة ب    والمش   اري  د رئ   يس المجل   س البل   دي لس   يي األش    ااع   د اس   تعياض الس   ي  ب

رج   ة المدس   واء المش   اري  البلدي   ة         مختل   فب     س   ع الحثي     ال    ي تس   يي م     أعض   اء المجل   س البل   دي الا  

إلس   ياع ف   ي ا ض   يورة اإل ارة البلدي   ة إل    ب    اإل ارة الفا ي   ة  اع   ي  ل   دي التش   اركيص   لب بين   امج االس   تثمار الب

ا ي   ة ا ف   ي ش   النها خ   حا ال   دورة العالت   داوالت   ي س   بع للمجل   س البل   دي         المش   اري  خاص   ةتافي     مختل   ف 

 الفارطة.
 

 

- مـتـابـعـة سـيـي الـمـشـاري  بـبـلـديـة الـزريـبـة. :ـعـاشـيـوع الـوضـمـال 

 2019مختللللت  صللل   م  ا  لللة البلديلللة لسلللنة  اسلللتخاص سللل ر اسلللتعر  السللل د رئللل د المجللللد البللللد 

 :التفالي النفح  والتي كا ت علال 2019 ج يل ة 19 ي   إلال  اية
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 الاسبة االستخحصات الحاصلة تقدييات الميزانية وار ـمـنوع ال الفقية الف  
  46.402.588 70.000.000 المعلـ   علال العقارال المبن ـة 00 01-11

  2.708.280 3.000.000 المعلـ   علال األراضي   ـر المبن ـة 00 02-11

  327.226 - الصب ة الصناع ة أو التجارية أو المهن ةذال المعل   علال المخسسال  00 01-12

  780.046.246 1.295.000.000 المقاب ا ادعت ادية للمعل   علال المخسسال ذال الصب ة الصناع ة 01 01-12

  - 5.000.000 المبالا المت ت ة م  صندو  التعاو  ب   الجماعال المحل ة 00 02-12

  375.000 500.000 علال محال ب   الم روبال معل   اإلجا ة الم ظت 00 03-12

  530.500 41.400.000 مداخ ـو األس ا  ال  م ة واألسب ع ة وال ر  ة 00 01-21

  650.000 2.600.000 ل مة معلـ   الذبـس 01 01-22

  14.350.000 27.300.000 مداخ ـو ل مة معل   وق   العربال بالطري  العا  00 03-22

  4.488.000 6.000.000 معل   اإلا ا  ال قتي للطري  العا  00 02-24

  126.000 2.000.000 معل   إا ا  الطري  العا  بمناسبة  ضائر البنا  00 04-24

  5.370.000 12.000.000 معل   اإلاهار 00 06-24

  7.882.250 15.000.000 معل   التعريت باإلمضـا  00 01-31

  1.655.750 3.000,000 معل   اإلاهاد بمطابقة النسخ ل صو  00 02-31

  13.500.000 15.000.000 معل   تسل   بطاقال الحالة المد  ـة  00 03-31

  - 100,000 معل   رخّ ذبس الح  ا ال  00 01-32

  - 100,000 معل   رخّ إا ا  الطري  العا  لتعااي بعا المه   00 02-32

  190.000 1.000,000 معل   رخّ الحفال العائل ة  00 03-32

  1.148.950 10.000.000 معال   رخّ البنا  00 06-32

  11.720.200 10.000,000 معال   اإلي ا  بمست دع الحج   00 02-33

  - 300.000.000 المبالا المت ت ة م  المعل   اإلضا ي علال سعر الت فار الكهربائي 02 03-33

 

04-33 

 

00 
و ـة أمعال   مقابـو ر   الفضال المت ت ــة م    ـاا المحـال التجاريـ

 الصناع ة والمهن ة

 

18.000.000 
 

12.940.000 
 

امال 00 04-51   264.550.000 500.000.000 مداخ و المسابس والحمف

  3.100.000 8.000.000 مداخ و قاعال العرو  واأل ران 00 06-51

  12.309.280 60.000.000 مداخ و كرا  عقارال معدة لن اا تجـار   00 01-52

  8.100.000 18.000.000  ال معدة لن اا صناعيمداخ و كرا  عقار 00 01-52

  29.721.480 110.000.000 مداخ و كرا  عقارال معـــدفة للسكـــ   00 05-52

  126.052.224 120.800.000 امال مداخ و كرا  المسابس والحمف  00 08-52

  174.198.000 400.000.000 المناب م  الما  الم تر . 00 01-60

  6.500.000 - منس ومساهمال مخصصة للتس  ر 03 01-60

  3.228.500 2.000.000 مداخ و المخالفال لترات    فظ الصحـة  00 06-60

  9.025.542 2.000.000 استرجاع مصاريت إصان الطرقال واألرصفة  00 09-60

ة ع  إ جا  الصفقال العم م ة 03 99-60   - 1.000.000 خطايا الت خ ر المنجرف

  - 200.000 مقاب ا مختلفة 99 99-60

  1.541.616.016 3.061.000.000 الجملــة

 

- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــالــ  رأي: 
 
 

لفارط   ة الاس   ع س   يي االستخحص   ات البلدي   ة ببلدي   ة الزريب   ة خ   حا األش   هي ع   د اس   تعياض الج   دوا المب   ي   ب

التط     ور الحاص       ف     ي مس     توع م     داخي  المعل     وح عل        م       أعض     اء المجل     س البل     دي ال      ا الحاض     يون

األراض    ي والمعل    ومي  عل      العق    ارات المباي    ة و ذات ال     ب ة ال     ااعية أو التجاري    ة أو المهاي    ة المؤسس    ات

مض   اعفة زي   د مإل     اإل ارة البلدي   ة  اع   ي  ف   ي ذات اإلط   ار متي   از ل   انون العف   و الجب   ائي ال تبع   االبيض   اء وذل   ج 

  التاس   يع م   بل    د تحس   ي  اس   تخح  ب   الي الف    وا األخ   يع  والقي   اح بحمل   ة تحسيس   ية واس   عة وذل   جالجه   د 

 السي د القابض البلدي بزغوان بوصف  محتسب بلدية الزريبة. 
 

 

- مـتـابـعـة سـيـي الـمـديـونـيـة بـبـلـديـة الـزريـبـة. :ـعـاشـيـوع الـوضـمـال 

لل دوإلللال  للدف هللذا التللاريخ أ فلل   إلللال أاللار السلل د رئلل د المجلللد البلللد  هللذا العنصللر  للي إاللار ة تتخلفللد بذمف

لللة ،  بلديلللة ال ريبلللة أيفلللة ديللل    الس المصللل تحلللرص  لللئ تلللذكر سللل ا  للللد  المخسسلللال العم م لللة أو الخاصف

مللللالي  ري  الـبالقللللا    وبالتفلللل مختلللللت الفلللل ات ر  للللي اآلجللللا  المضللللب اة وتصللللف ة خللللاصالبلديللللة علللللـال 

  .الجار  ب  العمو
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- ــديـــــلــــــــبــــس الـــــــــلــــــــجـــمــالــ  رأي: 
 

  ال    ي المجه   وعل        ارة البلدي   ةل    بالش   كي الس    ا ة أعض   اء المجل   س البل   دي بخ    و       ا العا    ي توج     

 ا نف    س إل      مواص    لة ب     ف    ي ذات اإلط    ار  اع    ي  للبلدي    ةمالي    ة التعه     دات الجمل    ة لخ    ح  م    ا انفك     ت تب ل      

ف المالي والمحاسبي لميزانية الس   ضمان  س ل د المجهو    ة.اة الحاليالت ي 

- ـة.الـزريـبمـتـابـعـة اسـتـهـح  الـطـالـة بـبـلـديـة  :ـحـا ي عـشـيـوع الـوضـمـال 

ـي المراسلللال التللللو المكات للل  بعلللابلديلللة ال ريبلللة رئللل د د ـالس فللل اسلللتعر  هلللذا العنصلللر  لللي إالللار

ال خص صللا علللـوم يللد ترالل د عمل للة اسللتها  الطفاقللة والللتحكف    هللا  إلللالالمصللالس واألقسللا  البلديللة  تللدع 

للل ت الحلللالي مسلللت   ا ال التفنللل ير العمللل مي وترك لللـ  سلللو أجهللل ة التبريلللد والمك ففلللال خلللا   صلللو الصف ـخف

ت وسلللائو مختلللل د لباإلضلللا ة إللللال تراللل د اسلللتها  ال قللل  فمسللل ة وتنللل ير البنلللا ال البلديلللة،لم لللا  بالطفاقلللة اال

اجعة بالنف ر لبلدية ال ريبة.المعدفال و النفقو  الرف

 :علالقسا  ببلدية ال ريبة تحرص المصالس واأل مـخـتـلـت ف هذا ول اارة  إ

- بعة لها.التحكف   ي استعما  الطفاقة داخو اإلدارة البلدية ومختلت المرا   العم م ة التفا 

- لللللة اقبللللة الفنف ترالللل د اسللللتها  المحروقللللال المخصفصلللللة ل سللللائو النفقللللو التفابعللللة للبلديلللللة والق للللا  بالمر 

 الاف مة.

-  للللي  صلللللي  والتبريللللد سلللل ا سللللـخ   عنللللد ت لللل  و مك ففللللال التف  اسللللتهاكهاالللللتحكف   للللي الطفاقللللة وترالللل د 

 ال فتا  أو الصف ت.

- ل سلللائو  ب هم لللة دورهللل   لللي ادسلللت ا  األمثلللولتعلللريفه  األعللل ا  ل فلللال التفحسللل د لجم للل  تكث لللت عم

 . اريةارال اإلدالس ف ال فا نال و مختلتلال  م ة التفابعـة للبلدية وترا د التنقفال  والمعدفال النفقو
 

- اسـتـعـياض مـحـاضـي الـلـ جـان الـبـلـديـة. :عـشـيـثـانـي ـوع الـوضـمـال 
 

 

-  ال فخو  المال ة وادقتصادية ومتابعة التصرف لجنة: 

لعناصلللر الللل  تعقلللد لجنلللة ال فلللخو  المال لللة وادقتصلللادية ومتابعلللة التصلللرف  جلسلللتها   لللئ وقللل  اسلللتعرا   

اجعة بالنف ر إلال اختصاص اللف   دية.خا  جلسة الدورة العاجنة م  ار  رئ د اللفجنة ذال الرف
 

-  ة العمرا  ةاألا ا  والته ئلجنة: 

اج  ر علللة بلللالنف لللل  تعقلللد لجنلللة األاللل ا  والته ئلللة العمرا  لللة جلسلللتها   لللئ وقللل  اسلللتعرا  العناصلللر ذال الرف

 إلال اختصاص اللفجنة م  ار  رئ د اللفجنة خا  جلسة الدورة العادية.
 

-  بالب ئةلجنة الصحة والن ا ة والعناية: 

لسلللاعة اعللللال  2019جويلي   ة  16 الثحث   اءاجتماعهلللا يللل    ال    حة والاظاف   ة والعااي   ة بالبيئ   ةعقلللدل لجنلللة 

ة اللفجنللللل " رئللللل دعب     د الس     حح العم     يي" :السللللل فدقصلللللر بلديلللللة ال ريبلللللة برئاسلللللة الحاديلللللة ع لللللر صلللللبا ا ب

ضت إلال ال  :التفال ة عناصروتعرف

-  ورة(.تن  عيض  في جدوا أعماا الد)     بالاظافة والعااية بالبيئةاستعياض نتائج التدخحت المتعلقة 
 
 

أعضلللا   وقبلللو اختتلللا  أاللل ا  هلللذ  اللللدورة العاديلللة أ لللا  السللل د رئللل د البلديلللة الكلملللة إللللال بعلللاهلللذا 

 المجلد البلد  الذي  قدفم ا بعا الما  ال ذال الصلة بس ر العمو البلد .

 

 

 

 
 

- مـتـابـعللللللـة ورئـ للللللـد لـجـنللللللـة الـ للللللـخو  الـمـالـ للللللـة وادقـتـصـاديللللللـة  :عـمللللللـرجللللللـا  الـحللللللـاج  :الـسـ للللللـد

 الـتـصــرف .

  تطلللرف  إللللال مسللل لة تراللل د اسلللتها  المحروقلللال الخاصلللة بمعلللدال النقلللو وخص صلللا ةل لللال األاللل ا

 البلدية.

- ـ ـةرئـ ـد لـجـنـة األاـ ـا  والـتـهـ ـئـة الـعـمـرا :الـهـااـمـي األسـ د :الـسـ ـد . 
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ضلللا  ة دعلللال اإلدارة البلديلللة إللللال ضلللرورة اإلسلللراع  لللي تح يلللو الملللنس ادجتماع لللة وملللنس السلللاعال اد

للللة مللل  العموملللنس التنقفلللو إللللال مسلللتحقف ها  لللي أقلللرب اآلجلللا  مللل  ت ك لللد  بكلللو لطلللت عللللال ضلللرورة ا تلللرا  

بلللذل  ها يا فكفللل ا   لللرا لمجهللل داته  الكب لللرة التلللي ملللا وذللللل  و سللل  العاملللو الائللل  معهللل  الللر  ررسلللائه 

  ي سب و تط ير وتنم ة العمو البلد .

 

إللللال كا فلللة  رئللل د بلديلللة ال ريبلللة الللكر  "عم   ي إب   يا ين ب    " :دـ فلللـجلللدفد الس للللدورةأاللل ا  هلللذ  ا لللي ختلللا  

اته  الق فملللة ضللل ره  و عللللـال البللللد  المجللللد السللل فدال والسفلللادة أعضلللا  ر العناصللل تفال لللي الللة  والبنفلللا تلللدخف

للللةالمسلللائو والم اضللل    المدرجلللة بجلللدو  أعملللا  اللللدورة الحال لللة أو ب للل   مختللللت ر العملللو بسللل  ذال الصف

هللللا  للللي ذال اإلاللللارالبلللللد   اإلدارة  دفملللل مللللا ا فكفللللت تقللعمللللو الللللذ   الكب للللرتقللللدير ج يللللو ال للللكر والب مت جف

 فللللاذالنف ة و للللي مجللللا  الح كمللللالبلديللللة علللللال جم لللل  األصللللعدة سلللل ا  اإلداريللللة أو المال للللة أو الفنف للللة خاصللللة 

  لمعل مة وال فا  ة وتق    األدا .ل
 
 

الس    اعة   ـعل    2019 لس   اة للمجل   س البل   دي لبلدي   ة الزريب   ة ةالثالـث   ـالعا ي   ة ورة ال   د         ورفع   ت أش    اا  

 والا ف بعد الزواا./. الس ابعة

 

 
 

 

 

ديـة ـلـيـس بـئر                                                                           

 بـةـزريـال

  يــمــيـن بـ  عـبـيا إ                                                                    


