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  I-   ةــسـلـــجــي للـونـانـــار القـــاإلط:  

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

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

هلل   نللس  علفقللل  نز يبلل  انمتاانبلللل  نبلليللل  كا فللل  ان فللاسا  عضلللا  انمجللل   وب للا ا علللس اعسلللتلعا ال انم ىف
 بضبط م عل ومكا  ا عقاس انلو ا.

بعةةةةة الراالّسةةةةا ة علللللس  2018 لسةةةةنة الرابعةةةةة العاديةةةةة عقللللل انمجللللل  انبلللللل  نبلليلللل  انز يبلللل  سو  لللل 

للل 2018نةةةوفمبر  23 جمعةةةةاليةةةو   مةةةس مسةةةا  والنصةةةع بعةةةد الةةةزوا   : لبقصلللر بلليللل  انز يبللل  برئاسللل  ان ف
 :ان  فلال وان فاسا انمجل  انبلل  وبحض   ئ    "إبراهيم بس  مر"

- أ ـضـا  المـجلـس الـبلــدي: 

ف نلللل   لللل  ان ف انم للللاعل انيفللللا   و ئلللل   نج)   بةةةةد الملةةةةح الحةةةةا   سيةةةةـس -2 ، للللاعلا األونللللس  انم)  شةةةةـروع العبيةةةةـدي -1

 ذكةةةةر  -4،   مركللللز اناف عللللاو  انم للللاعل انيفانللللل و ئلللل   نج لللل  انتف )  رمكةةةةر  الحةةةةا  الص يةةةةـ -3 ،  باب وانرياضلللل وانشفلللل

ابعللللل )  عداويالّسةةةةة ومتابعللللل    ئللللل   نج للللل  انشفلللللخو  انمان للللل  واع تصلللللاسي )  جةةةةةح  الحةةةةةا   مةةةةةر -5 ،  انم لللللاعلا انرف

 -7 ،  انشللللخو  اعىتماع لللل  وانشللللسن و ا للللل  ان لللل ل و للللامل  اععا لللل  ئ  لللل  نج لللل  )  وصةةةةا  شةةةةعبان -6 ،  انتصللللرف 

ن فظا للللل  ا ئللللل   نج للللل  )   بةةةةةد الّسةةةةةح  العمةةةةري -8 ،  وانته ئللللل  انعمرا  لللل  ئللللل   نج لللل  األ لللللسا  )  الهاشةةةةمي ا  ةةةةةود

            لخميةةةةةريادنيةةةةةا  -10 ،  انشلللللخو  اةسا يللللل  واسللللللا  ان للللللمال ئ  للللل  نج للللل  )  وهيبةةةةةة التليلةةةةةي -9 ،  وانصلللللحف  وانب ئللللل 

         انتعللللل    ، و)  ئ  لللل  نج لللل  انف لللل   وانيقا لللل  وانترب لللل   ابتسةةةةا  مو ةةةة  -11 )  ئ  لللل  نج لللل   للللخو  انمللللر ا واألسللللرا  ،

  ) م تشا  بلل   . فتحـي البحري -13 ،  م تشا  بلل )  مراد بوخريص  -12

- اإلدارة الــبــلــديــة: 

سا يلللل  خو  اةاه لللل  ملللللير انشفللللك) شةةةةكري بنمبةةةةار   -2)كا للللم عللللاة انبلليلللل  ومقللللرف  انجل لللل   ،  جبةةةةارة محمةةةةد بةةةةس  -1

ئللللل   مصللللللح    ) النّاصةةةةةر شكيةةةةةـربان -4     فللللل  بانبلليللللل كاه للللل  مللللللير  ) اآلزهةةةةةر التةةةةةويتي  -3  ، بانبلليللللل  وانمان للللل 

  . ظا   وانمح ط بانبللي )  ئ    مصلح  ان ف فاطمة مّطار -4،   بانبللي  ان ف زاعال وانملك انبلل 

 :اسا لال وان ف  و ل  س فم عن انجل   بعذ  ان  ف 
نج لللل     لللل ئ  ) هةةةةد   ّمةةةةار -2 ،  ت  لللل مف ئ  لللل  نج لللل  انليمقراا لللل  انتشللللا ك   وانح كملللل  ان)  زينةةةةةنجةةةةح  بةةةةس  -1

 . م تشا  بلل  )  بد الوا د الدريدي -4 ،  م تشا  بلل )   بد الفتّاح ا بيض -3 ،  اةعاة وانت اصن وانتق   
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 لللل  انبللللل  لل  مفتلللتل انجل للل  وبعلللل انتيبفلللّ ملللن  للل  فر ان فصلللاب انقلللا     ملللن الللر  ان للل فل  ئللل   انمج

 لللل    للللسا  هللللذ  انجلر  ضلللل   للللل انمحلف لللل  مللللن مجلفلللل  انجماعللللال 220 الفصةةةة ابقللللا أل كللللاة ع عقاسهللللا 
  لللابملللس   لللج ن  عضللل ا ملللن  عضلللا  انمجلللل  انبللللل  )  18  ةةةددىملللل   ملللن  ضةةةوا 14 دد ةةةاعسلللتي ائ   

 نحاضلللريناانتر  لللم بكا فللل   عضلللا  انمجلللل  انبللللل      للل نفس ان للل فل  ئللل   انبلليللل بعلللذ    عضلللا أربعةةةة 

ابعلللل هللللذ  انلللللفو ا انعاسيلللل  باةاللللا  انقللللا     ن مللللذكفرا  يفللللاه  بانجل لللل   2018ل  ن لللل   نلمجللللل  انبللللل انرف
 ا ا وهلللل ل لللل  انفللللباعتبا هللللا انلللللو ا انعاسيلللل  انيا  لللل  انتلللل  يعقلللللها انمجللللل  بعللللل ا ت ابلللل   لللل   للللهر ى ي

 اةخ را ن  خا  هذ  ان ف  .

لل  بجزيللن انشللكر ان لل فل  ئلل   انبلليلل  ا تلل  هللذا و    سا  عضللا  ان فللاو انمت للاك  ن  نللس كا فلل  انفرصلل  نلت ىف
علللل س وم تللللك مك  لللال انمجتملللس انملللل   بانز يبللل  ملللن ىمع لللال و  لللزال وم ظملللال وا  للل  انمجلللل  

 2019   ىل لللال بر لللامث اعسلللتيما  انبللللل  انتشلللا ك  نبلليللل  انز يبللل  ن للل ضللل  ه  ومللل اكبته  نم تللللك 

اباةضلللا    نلللس ىل لللال  ا و  للل ر انقلللا ف نللللو ا سا  هلللذ  اانتللل  ا عقللللل نلتحضللل ر أل للل انلفجلللا  انبلليللل  انقلللا ف
وت ان ا  لللل  انعان لللل  انتفلللل    انعاسيلللل  نمجم علللل  اخلملللل   صللللل   م فللللز بهللللا انجم للللسوهلللل  مللللا يللللل ف عللللل س انللللرف

ظلللرو    ح للل ن ملللن  ىللنانمشللروع   ا اع عللن مصلللانحه للل ه  نلللللف  ا بللته  ووضلللعّ  قتهلل  انتللل   ا ت للانمحلف 

 .  ا ه  انمع ش   و حق   ى سا انح اا نفائل ه 
لللكر وانتفقللللير  نلللس كا فللل   الللبللل ل  ئللل   انمجلللل  انبللللل  قللللفة ان للل ف كملللا   ا ال و عللل ا أ  س عبلللا ال انشف

نبلللل  ار انعمللن مللا ا فكفلل ا يبللذن  ها  لل  سللب ن س للس   لل  سلل  وعمللل  بلليلل  انز يبلل  عللل س انمجهلل سال انتفلل  

  عيلل  و للل او ر  للم بللللليال  انتللل   جلفللّ  للل   صلللف  بلليلل  انز يبللل بم تلللك انمصللانل واأل  لللاة انبلليلل  و
للل    نللل سا  عللللس م لللت   انتف  للل ابللل  انعاملللن الللر  مصلللانل ه ئللل  انرف انلللذ   للل ف   جلللاو  ق للل   ان ف   برئاسللل  مف

    بلليلللل  انز يبلللل  علللللس انجللللائزا انيا  لللل  علللللس انم للللت   انلللل ا    لللل  مجللللا  انشللللفاانحك ملللل  و صلللل   

 2018 تةةةةوبرأك 4انم عقللللل بقصللللر انمللللخ مرال يلللل ة  محلف لللل بم اسللللب  اع تفللللا  بللللان  ة انلللل ا   نلجماعللللال ان
 خو  انمحلف   وانب ئ .انحك م  وووا ا انشف  ان  فل  ئ   حّ   را  

ال انتفللل   لللذك ر انحاضلللرين بلللبع  انتللللانبلليللل  ان للل فل  ئللل    هلللذا انتقللللي  انمللل ىز  للل نفسوعللللس   لللر   خف

  ضللللمف ّ ىمللللل  م انللللم ومشللللا ن بعلللل  ملللل اا   انم  قلللل  انبلليلللل  انتلللل   سللللب   قللللليمها خللللا    للللسا 

 :انجل   انتمه لي  نللو ا انعاسي  انحان   وه  كاآل  
 

 واإلجرا ات المتخذة ةـة البلديـإجاب المشاغ  التي وقعت إثارتها خح  الجلسة التمهيدية

 علللللن بان ظ فللللل  انعم م للللل  كمقابلللللن انتعللللل ي   انتشلللللس ن

ا  ف اخ   انحللللانبئللللر انعم قلللل  انجانبلللل  نلم للللا  ان فللللاسللللتسا  ا

 اة انشعب .نلحمف 

   انتشلللللللس ن يكللللللل   ب اسللللللل   انم لللللللاظرال انتللللللل   للللللل ظف

نلسللللرف، و  مللللا يتعلفلللل  بللللانتع ي    لللل ت ف مراىعلللل  انملللللك 

 من عمل   اعستحقاق.    مس اةسا ا انبللي  نلتيبّف 

    بملي لللللل  معاي لللللل  األضللللللرا  انحاصللللللل  نمق لللللل  سللللللك

 بعل  زو  األم ا  انسزيرا.انز يب   ري  

  لللّ انمعاي للل  ملللن الللر  ئللل   نج للل  األ لللسا  وانته ئللل    مف

لللل   ا تلللرات انحسللل قس انعمرا  للل    قللل  كاه للل  انمللللير انف فللل  و

صلللل  انف ف للل  انم اسلللب  نلحللللف  لللل  اةمكلللا  ملللن األضلللرا  انحا

 نهذا انمق  .

 م " ملللللن  للللتل انم لللللانك انفا  للللل  بم  قللللل  " وعس انتفللللل 

للللس عمللللاسا انجلللل   انشللللر    نفللللكف انعزنلللل  عللللن  هللللذا انتجمف

 ان ك  .

  ن ب اسلللل   بعلللل  انمعلللللفال واآلن للللال انيق للللل ان  لللل ف  تلللللخف

أل هللللث وانم للللانك انريف لللل  بكامللللن م للللل ان ر للللال واوو للللس 

   ىا  انم  ق  انبللي .

 ل  عللللللللس م لللللللت     جلللللللاو  بعللللللل  ان قلللللللائ  انم لللللللجف

ملللس انم انبللل   "ىلللراسو"بعملللاسا انبلليللل  وخاصللل  انمشلللا يس 

 بتلع     ا    اةضا ا بملخن هذ  انملي  .

 للللّ معاي لللل    للللسا  هللللذ  انمشللللا يس انمبرمجلللل  بم  قلللل    مف

للللل   لللل   و للللسو "ىللللراسو" مكا بلللل  م تلللللك انمصللللانل انمتلخف

 للللع    للل ا     و للل ف هلللذ  انصلللفقال  صلللل  كي لللك انر ابللل ، 

 اةضا ا بملخن انملي  .

 ىللللراسو" م  قلللل انتفك للللر  لللل   للللن مشللللكن األوسيلللل  ب"  ،

 بها.ان ظا    وسع 

   لللل    ظلللل   ىل لللل  عمللللن نمعانجلللل  هللللذا انم ضلللل ع و لللل 

 للللللك هللللللذ  اسلللللترىاع انجللللللرا  انبللللللل  نلق للللللاة بعمل للللل    ظ

 انم  ق .
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 ا ع شفلللللانمعانجلللل  ان ضلللللس انكلللللا    نلللللبع  األ هلللللث و 

  نلمصللللائك مقللللر انمكتللللم انمحلفلللل لللل  انمعهللللل بانز يبلللل  و

انتلللللل  األخ للللللرا  األم للللللا وانجلللللل عل بانز يبلللللل   ت جلللللل  

  ه لّ علس انم  ق  انبللي .

  نب انق للللاة لللل ف هللللذ  األو للللا  انتلللل   ت ظ للللك لللل    ن تلللللخف

 بكاملللللن األ  لللللا        األخ لللللرا األم لللللا  راكملللللّ بعلللللل  لللللزو  

 وانم اا  انتف   هلل  ضرا .

  ابط بلللللل ن م  قلللللل  ريلللللل  انللللللرف نل ف  ان ضللللللع   انكا   لللللل

 ا   انحللللللل  ان فلللللللو "واس  انك لللللللز"وم  قللللللل   "ىلللللللراسو"

بانز يبلللل  بعللللل  ضللللرف  ان ر للللال واأل هللللث انلاخل لللل  نهللللذا 

 انح .

 ال انم لا  للللل  ب اسللللل    و لللللس   ظللللل   ىملللللل  ملللللن انتللللللخف

  خللللن انحلللل  ان فلللل ا اانمعلللللفال واآلن للللال انيق للللل  بمحلللل ط وس

برمجللللل  س اسلللللال  صلللللل   جلللللاو  وسللللل ت ف بانز يبللللل   ملللللاة 

بعللللل انزيللللا ا    للللسا  نحمايلللل  هللللذا انحلللل  مللللن انف ضللللا ال

 األخ را انت   اة بها ووير انتجه ز نهذا انح .

 انلللذ   فلللرو  انع للل   انمائ للل  بم  قللل  حف انمشلللكن انصللل  

  "انمه ري "

   للللل ف  ىلللللرا  معاي للللل  م لا  للللل  نهلللللذ  انع للللل   ملللللن الللللر 

 لللللللخن  عضلللللل   ن مللللللن انمجللللللل  انبلللللللل  وسلللللل قس   ظلللللل  

نت ظ للللك هللللذ  انع لللل   وبعلللل  انمجللللا   انمائ لللل  األخللللر  

  انعم م لللل  بانت  لللل   مللللس مصللللانل اةسا ا انجه يلللل  نلصللللحف 

 بز  ا .

 انجه يللللللل  و قللللللل  مميلللللللل  اةسا ال نانكلفللللللل   انس لللللللاب

 انت اصلللن ملللس انمجلللل  انبللللل    ملللا ي للل ف سللل ر   لللسا 

  للل   ملللس انمصلللانل انتف وضلللعك  انبلليللل  بعللل  انمشلللا يس

ظلللر  للل   لللتل  ق للل  انجه يللل  واألم  للل  انم تصللل  بشلللأ  ان ف 

للللاة باعتبا هللللا م  قلللل  استشللللفا ا بم  قلللل  انحمف ئ    م  لللل   للللا ف

 وس ا    بامت او.

 م تللللك م لللخون  اةسا ال انجه يللل  ملللس   ت ف عقلللل نقلللا سللل

 حللللّ   للللرا  ان لللل ل  ذال انصلللل  وانعا لللل  بانعمللللن انبلللللل 

مجلللل  انشلللليل نكاملللن  عضلللا  ان حلللر ان ملللس وانللل  و للل ا 

للللللل ةع لللللللا  انبللللللللل   اة األهم للللللل  انقصللللللل   نم  قللللللل  انحمف

هلللا سللل  يا مجم عللل  كب لللر ا باعتبا هلللا م  قللل  استشلللفائ   يخمف

ا   .من انزوف

 راب بم  قللل  "ب للل  ملللا " ملللن ل نلشفلللمشلللكن انملللا  انصلللان

 معتملي  انج   انسرب  .

  رك    لللل   مللللس مصللللانل انشفللللسللللتت نس انمصللللانل انبلليلللل  انتف

ان ا  لللللل  نت ويللللللس انم للللللا  بز لللللل ا  بشللللللأ   للللللن م تلللللللك 

 ا كان ال اع ق اع انمتكرف  نلما  انصانل نلشراب.

  ر  للللس  لللل  انم حلللل  انم صفصلللل  نلجمع للللال انرياضلللل   انتف

 .نلم س  انرياض  انقاسة انم  ق ان فا       

  انم صفصلللل   انتر  للللس  لللل  م حلللل   لللل نفس انمجللللل  انبلللللل

 زا  لللللل  انبلليلللللل  نل فلللللل   شللللللروع منلجمع للللللال انرياضلللللل   بم

 انقاسم .

  قلللللائ  انتللللل  يشلللللك  م هلللللا انملعلللللم ان ف   صلللللات بعللللل

 انبلل  انمعشم بانز يب .

  ن نتفللللاس  هللللذ  ان قللللائ   بللللن ا  للللاق انم سلللل   لللل ف انتلللللخف

 انرياض  انحان .

   ان للللك     "ب عشلللل ر"مشللللكن انلللل اس  انمحللللاذ  نم  قلللل

انمتلللللراك  بان فايللللللال واآلوسللللللاي باةضلللللا    نللللللس مشللللللكن 

  ع فن   جاو ان ر ال ساخن انح  ان ك  .

 ك   و لللس   ظللل    ملللل  اسلللتي ائ   نل ظا للل  بهلللذا انتجملللس ان للل

و  ظ للللك م تلللللك   للللل  لللل  انقضللللا  علللللس هللللذ  ان فايللللال 

ك باعسللللللتعا   وذنلللللل "ب عشلللللل ر"سا  بم  قلللللل  ان قللللللاا ان لللللل 

لللل  لف بللللبع  اآلن للللال وانمعلللل ال انيق للللل  انم ضلللل ع  علللللس ذمف

 بللي  انز يب .

 م  قللللل  بلة  للللل  فر  لللللبك  صلللللر  صلللللحف  مشلللللكن عللللل

 ."ب عش ر"

    لللللس ان لللللك مشلللللروع ملللللل   للللل ال انت ه لللللر ساخلللللن انتجمف

انبر لللللامث  ضللللمنبرمجلللل    جللللاو    لللل ف  "ب عشلللل ر"بم  قلللل  

 انمحلللل  نلت م لللل  بمعتمليللل  انز يبلللل  و ملللّ انمصللللاس   عل لللل 

 .من ار  نج   انق اسا ب وا ا انت م  

 ضللللع   ان لللل ئ  ن ريلللل  انمقبللللرا اةسللللام   بم  قلللل  ان 

 ."ب   ما "

   ن ب اسللل   انللل  ماسلللح  و لللا     ق لللل سللل قس برمجللل   للللخف

نته ئلللل  و هللللذيم ان ريلللل  انللللرابط بلللل ن انمقبللللرا اةسللللام   

 ."ب   ما  "وم  ق 
  
سلل ا  انمت للاك    و قلللفة بهللا انتلل  ار هللا وان لبللال هللذا انتقلللي  انملل ىز نللبع  انمشللا ن وعلللس   للر  

 أل كللللاةقللللا واب، انتمه ليلللل  نهللللذ  انلللللو ا انعاسيلللل  للللال انمجتمللللس انمللللل   بانز يبلللل  خللللا  انلللللو ا  و مك ف 
جةةةدو  اوا  للل نفس ان للل فل  ئللل   انمجلللل  انبللللل   لللملللن مجلفللل  انجماعلللال انمحلف للل   فقةةةرة  ةةةابعة 216 الفصةةة 

 :وه  انتفان  م تعرضا م تلك انم اض س وانع اصر انمل ى  انحان    أ ما  الّدورة
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  2019لسنة  البلدي التشاركي لبلدية الزريبةالمصادقة  ل  البرنامج الّسنوي لح تثمار. 
 

 2018لسنة  الموافقة  ل  تحوي  ا تماد بالعنوان الثاني مس ميزانية بلدية الزريبة. 

  2019سنة ل لبلدية الزريبة المسا دات غير الموّظفة اإلتّفاقية الّضابطة لشروط إ ناد المصادقة  ل. 

  2019لسنة  القدرات لبلدية الزريبةالمصادقة  ل  البرنامج الّسنوي لد م. 

 263 البلةةةدي طبقةةةا   كةةةا  ومقتضةةةيات الفصةةة  الموافقةةةة  لةةة  تفةةةويض بعةةةض الّصةةةح يات لةةةر يس المجلةةةس 

 ةةةات صةةةدار مجلّةةةة الجماعلّةةةإ ب والمت 2018 مةةةاي 09 المةةةؤّري فةةةي 2018لسةةةنة  29 ا  ا ةةةي  ةةةدد مةةةس القةةةانون

 المحلّية.

  الزريبة. بلديةبالموافقة  ل  المطالب المتعلّقة بطلب اإل فا  مس المعلو   ل  العقّارات المبنية 

 .ا تعراض نتا ج التدخحت في ميدان الصحة والنظافة والبيئة ببلدية الزريبة 

  الزريبة لديةببمتابعة  ير المشاريع. 

 الزريبة. بلديةمتابعة  ير اال تخحصات ب 

  المديونية ببلدية الزريبة.متابعة 

 .ا تعراض محاضر اللجان البلدية 

 مختلفات: 

  ن عقفا   ببللي  انز يب  نفائلا ان كان  انعقفا ي  ك س.نل ف  انم ا ق  علس   لاث م  ق   لخف

  بانز يب   ماة. "تاكستو"محن  جا   بفضا      يغانم ا ق  علس   خ عقل 

  م   انفا    بانز يب  انعل ا.نفائلا مجمس انتف انم ا ق  علس   ص   مقر  

  ممروان بس  بد هللا بس بلقا س اس كشك بانز يب   ري  نفائلا انم اان "انم ا ق  علس ." 

  منصع بس جمعة بس فر  س اس كشك بم  ق  واس  انك ز نفائلا انم اان "انم ا ق  علس." 

  انج  .  لاث س ق  سب ع   بم  ق  انم ا ق  علس 

 . غ مقهس انمركفم ان ف ا   بانز يب  س اس  وضع   سي   مت  ف

 غ انمحافل انتجا ي  انكائ   بفضا  انم ت سع انبلل  انقلي  بان اس اس  وضع   مت  ف  ة.ز يب   مف

   غ انمحن انتفجا   انكائن بفضا اة. " اك ت "س اس  وضع   مت  ف  بانز يب   مف
 

- عــــواضيـــــــمـال:  

- يةةةةةة مصادقة  لةةةةة  البرنةةةةةامج السةةةةةنوي لح ةةةةةتثمار البلةةةةةدي التشةةةةةاركي لبلدـالةةةةة :وع ا و ـموضةةةةةـال

 .2019ة الزريبة لسن
 

لير ل انملل ب ان لل ف مكتلل لل  مفتللتل  حل للل  نهللذا انع صللر   للا  ان لل فل  ئلل   انبلليلل   نللس   فلل  و س عل  للا     

 لللل    2018سللللبتمبر  25بتللللا يخ  4426انعللللاة نصلللل لوق انقللللروف وم للللاعلا انجماعللللال انمحل لللل  علللللس 

نفللللا ا م للللذ  للللهر  كتلللل بر ا   نللللّ بلليلللل  انز يبلللل نللللذنك ، 2019  علللللاس بر للللامث اعسللللتيما  انبلللللل  ن لللل  
 لل   ننلبلليلل   انبلللل  انتشللا ك    جللاو كامللن انمرا للن انتلل   ضللمف ها م للا  بر للامث اعسللتيما  انشفللروع  لل 

  :وه  كاآل   2019

- يخنز يبللل  بتلللا للل ف  كللل ين خل للل  بر لللامث اعسلللتيما  نبلليللل  ا :انبللللل     بر لللامث اعسلللتيما كللل ين خل فللل  :

29/10/2018.  
-  بتللا يخ     لل ف عقللل ىل لل  مللس  اللا ال و علل ا  بلليلل  انز يبلل  :عقللل ىل لل   ح   لل   مللس  علل ا  انبلليلل
30/10/2018.  
-  لللال م تللللك مك ف  للل ف عقلللل ىل للل   ح   للل   ملللس  : لللال انمجتملللس انملللل  عقلللل ىل للل   ح   للل   ملللس مك ف 

  .02/11/2018 :تا يخانمجتمس انمل   بانز يب  ب
-  للل  ه ئللل  انعمرا للل ف عقلللل ىل للل  نلج للل  األ لللسا  وانت :رابللل عقلللل ىل للل  نج للل  األ لللسا  نتق للل   انمجلللا  انتف  

  .03/11/2018 :بتا يخ بانمجل  انبلل  نتق    انمجا  انتراب  نكامن انم  ق  انبللي 

-  تصللللاسي   امللللّ نج لللل  انشللللخو  انمان لللل  واع :  وانمللللان  نبر للللامث اعسللللتيما شلللل    انف فلللل  جللللاو انتف 
ملللن نف فللل  نكاانبللللل  با جلللاو انتشللل    اومتابعللل  انتصلللرف  ونج للل  األ لللسا  وانته ئللل  انعمرا  للل  بلللانمجل  

سللللتيما  انمجللللا  انترابلللل  وانتشلللل    انمللللان  نكامللللن انملللل ا س انتلللل  سلللل قس   ص صللللها نفائلللللا بر للللامث اع

 .05/11/2018: بتا يخ 2019ن    
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-    للل  و لللس عقلللل هلللذ  انجل :عقلللل ىل للل  ألعضلللا  انمجلللل  انبللللل  ناالللاع عللللس  تلللائث هلللذا انتشللل 

  .11/11/2018بتا يخ 

- للل للل  ملللس مت لللا :األونلللس  انتشلللا ك   عقلللل انجل للل  انعامف ك   انمجلللا  و لللس عقلللل   لللسا  هلللذ  انجل للل  انعامف
  .11/11/2018 :بتا يخ انتراب  نلم  ق  انبللي 

-  15/11/2018 :تا يخو س عقل ىل   م اا  بر امث اعستيما  انبلل  ب :عقل ىل   انم اا.  

- للل  هائ للل    انجل للل  انو لللس عقلللل   لللسا :هائ للل  نبر لللامث اعسلللتيما  انبللللل ا  للل  وان ف   انيف عقلللل انجل للل  انعامف
   .16/11/2018نبر امث اعستيما  نبللي  انز يب  بتا يخ 

-     مجل .  وه  انجل   انحان   نل :2019عقل ىل   نلمجل  نلمصاس   علس بر امث اعستيما  ن 

تلللللك وم  مت للللاك   انمجللللا  انترابلللل  نلم  قلللل  انبلليلللل ونلتللللذك ر  قللللل و عللللّ انمصللللاس   مللللن اللللر       
 :نتان  اوه   2019مك ف ال انمجتمس انمل   بانز يب  علس مشا يس بر امث اعستيما  انبلل  ن    

 

 

ع / 

  

       ان  م    ان  ف  ل  ك  ان روع   ش  م  انب    ا  

 أ.د 214 نبللي .مشروع    ير انمجا  انتراب  نلم اا  انم ظمف   لييا نلم  ق  ا 01

 أ. د 300 مشروع ا ت ا   ن    س وىر  كب را انحج . 02

ا  وصهريث  ا ط 03   .س 70 .مشروع   ت ا  ىرف

اة. مشروع 04   .س 150  ه ئ  سا   انمح ف  اةستشفائ   بانز يب   مف

 أ.د 734    ل  م  ج  ان
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       - قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

 لةةة  منهجيةةةة المقاربةةةة التشةةةاركية التةةةي تةةةّم ضةةةبطها بمقتضةةة  مكتةةةو  السةةةيد المةةةدير العةةةا  لصةةةندوع القةةةروض  البلةةةديمجلةةةس الأ ضةةةا  بعةةةد إّطةةةحع 

والمرا ةةةة  التةةةةي تةةةةّم  2019  ةةةةداد برنةةةةامج اال ةةةةتثمار البلةةةةدي لسةةةةنة ب المتعلّةةةةإ 2018 ةةةةبتمبر  25بتةةةةاري   4426 ةةةةدد  ومسةةةةا دة الجما ةةةةات المحليةةةةة

  لةةة  البرنةةةامج الّسةةةنوي لح ةةةثمار البلةةةدي التشةةةاركي لبلديةةةة الزريبةةةة باإلجمةةةاع وافقةةةوا  إنجازهةةةا مةةةس طةةةرن خليةةةة برنةةةامج اال ةةةتثمار لبلديةةةة الزريبةةةة 

لة مةةةع ب تمةةةا  بةةةاقي اإلجةةةرا ات اإلداريةةةة والماليةةةة والفنّيةةةة ذات الّصةةة ديالبلةةةمجلةةةس ال ومفّوضةةةيس للسةةةيّد ر ةةةيس وفةةةإ بيانةةةات الجةةةدو  أ ةةةح  2019ة ـلسنةةة

 مختلع ا طران المعنية بهذا البرنامج.
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- ديةةةة الزريبةةةةتحويةةة  ا تمةةةاد داخةةة  العنةةةوان الثةةةاني مةةةس ميزانيةةةة بل لةةة   وافقةمـالةةة :ثةةةانيوع الـموضةةةـال 

 .8201لسنة 
 

لللاس ا ملللن الللر  مللل اا   انم  قللل  انبلليللل  وبعللل  مك  لللال انمجتملللس ان بعلللا ن ملللل   عليلللل ان لبلللال انصف
للللل ان ريلللل  انكللللائن بللللانح  اةسا   بانز يبلللل  ا  ا  للللا مللللن بانز يبلللل   لللل   ان ظللللر  لللل  برمجلللل    للللسا  نتعهف

ل لللل  ومقللللر انبلليلللل  وصلللل ع  نللللس مقللللر ان  لللللا انمحانت   لللل  مركللللز انحللللر  انلللل ا   مللللرو ا بمقللللر انبريللللل 

 .منمرو  انزف ب آكن  له  ل وضع ت  ووانذ  نل ه ف اةىتماع  بانز يب  
 :   لللل ان   متلللل مللللان  صللللل اعتمللللاس   للللا ف األمللللر يت لفللللم هللللذ  األ للللسا م تلللللك نللللذنك و صللللل   جللللاو  

 .دينارا 60.000,000
لللللس   ظللللا  ع قتلللرتواع تصللللاسي  ومتابعللل  انتصللللرف    للللا ف نج للل  انشللللخو  انمان للل  فقلللال م ن هللللذ  ان ف أونتللل

انملللل  ملللن   جم لللن مللللاخن 03الفقةةةرة  06615الفصةةة  بللل  ساخلللن  قللل   ملللن اععتملللاسال انمب ف نتف انمجلللل  انبللللل  ا
للل لللاععتملللاسال انبلليللل  انصف ح يلللن   تفلللان بان اة واىلللرا ر   انمبرمجللل  نتشللل  ل  للل   بمللللخن ملي للل  انز يبللل   مف

 :ان   م ب ا ال انجلو  انتف   عا  اعتماس نلفقرال انمذك  ا
         

 ترفيع اال تمادات تنقيص اال تمادات
      صن

  

 انمبلغ انم ض ع        صن انمبلغ انم ض ع

 

 

06615 

 

 

 

0003 

 

 

 

 

000 

 

 

 

  جم ن ملاخن انمل 

 

 
 

60.000.000 

 

 

06613 

 

 

0002 

 

 

000 

 

 

  عب ل ان ر ال

 
 

60.000.000 

 60.000.000 الجملة 60.000.000 الجملة

 

  - قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

   لةةةة  بيانةةةةات الجةةةةدو  أ ةةةةح  وقصةةةةد اإل ةةةةراع فةةةةي إنجةةةةاز هةةةةذ البلةةةةديمجلةةةةس الأ ضةةةةا  بعةةةةد إّطةةةةحع 

وفةةةةإ  ابعةةةةة التصةةةةّرنت لةةةة  مقتةةةةرح لجنةةةةة الشةةةةؤون الماليةةةةة واإلقتصةةةةادية ومباإلجمةةةةاع ا شةةةة ا   وافقةةةةوا 

إلجةةةةرا ات اب تمةةةةا  بةةةةاقي  البلديةةةةةالجةةةةدو  أ ةةةةح  ومفّوضةةةةيس للسةةةةيّد ر ةةةةيس ب الماليةةةةة المضةةةةّمنة بيانةةةةاتال

 الحزمة في ال رض.اإلدارية والمالية 

- الموّظفةةةة  اإلتّفاقيةةةة الّضةةةابطة لشةةةروط إ ةةةناد المسةةةا دات غيةةةر صادقة  لةةة  مـالةةة :ثالةةة وع الـموضةةةـال

 .9201لسنة  لبلدية الزريبة

انمللير  :لمكتل ب ان ل ف  بانمجل  انبللل  خو  اةسا ي  واسلا  ان لمالاستعرضّ نج   انشف      اا  هذا انع صر  

لاب   نشلروا  سل اس انم ل 08/10/2018بتا يخ  1295انعاة نص لوق انقروف علس  ن نا فا  ل  انضف اعلال وانمتضلمف
ا  انبللل  نلت م ل  بر لامث اعسلتيم انمر ب    ساسا ب ظاة  م يلن 2019  ر انم ظفف  نفائلا بللي  انز يب  بع  ا  س   

 انحضري  وانح كم  انمحل   وانذ  يعتمل علس ان   "بر امث من  ىن ان تائث".

ل انبللي  با  اذ انتلاب ر اناوم  نتحق ل  انشفلروا و  ل  قتض  هذ  اآلن      انبلاي  ضرو ا نم لت ىب  انلل  ا ا  عهف
فلل  وم ا للاا م بان  للائ   2019ىللا ف   15صللانل صلل لوق انقللروف  بللن يلل ة نلحصلل   علللس انم للاعلال   للر انم ظف

 :انتفان  

-     مصلاس   مصح ب  بمضم   ملاون  نلمجلل  انبللل   ل   ان 2017     من و  ق    ان  انح ابال انمان   ن
  علس هذ  انح ابال.

-    2019مضم   من ملاون  انمجل  انبلل  بشأ  انم ا ق  علس مشروع م زا    س. 

-    2019مضللم   مللن ملاونلل  انمجللل  انبلللل  ب صلل   انمصللاس   علللس انبر للامث اعسللتيما   ان لل    ن لل 
 مصح با ب     من هذا انبر امث.
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-          انلون  بع  ا   انت   ضبط م خون   انبللي  مس 2019 صل   من ا ففا    م ل انم اعلال   ر انم ظفف  ن

 اة تفاع بانم اعلا مصح ب  بمضم   من ملاون  انمجل  انبلل      انمصاس   علس هذ  اة ففا   .
- بلراة ةم  ف هلا انتقللير    ري من م  لس انمرصلل انل ا   نلصلفقال انعم م ل  ييبلّ   لاة انبلليل  با لها م ت

 .2019انصفقال ن    

 2019يب  ن ل     م  انم اعلا   ر انم ظفف  انت   س لل نبللي  انز   نس   ف  عضا ان فاسا األ يجل   ذك ر  ل و
يل  نتشلا ك  نبللاة جلاو بر لامث اعسلتيما  انبللل   كامل  ضمن انم ا س انمان       ف   ص صهاانتف و  أ.د 238 : بلغ

  .2019انز يب  ن    

 ب ل س تللك م  قترت علس   ظا  انمجل  انبلل  انمصاس   علس نج   انشخو  اةسا ي  واسلا  ان لمال  ا ف نذنك 
تملاسال هذ  اع فا    وذنك  تس يت  فس نص لوق انقروف وم اعلا انجماعال انمحلف   صر  و  ان  اعع و ص  

 انمان   نفائلا بللي  انز يب .

 - ــــبــــلــــديقــــــرار الـــمـجـــــلــــس ال: 
 لةةة  اع باإلجمةةةالمجلةةةس البلةةةدي  لةةة  جميةةةع بنةةةود وأ كةةةا  هةةةذ  اإلتّفاقيةةةة  وافقةةةوا أ ضةةةا  بعةةةد إّطةةةحع 

مسةةةا دات مقتةةةرح لجنةةةة الّشةةةؤون اإلداريةةةة وا ةةةدا  الخةةةدمات المتضةةةّمس المصةةةادقة  لةةة  اتفاقيةةةة إ ةةةناد ال

را ات مفّوضةةةةيس للسةةةةيّد ر ةةةةيس البلديةةةةة ب تمةةةةا  بةةةةاقي اإلجةةةة 2019غيةةةةر الموّظفةةةةة لبلديةةةةة الزريبةةةةة لسةةةةنة 

 اإلدارية والمالية الحّزمة مع جميع ا طران المتدّخلة في ال رض.

- 9201ة لسن البرنامج السنوي لد م القدرات بلدية الزريبة صادقة  ل  مـال :رابعوع الـموضـال. 

علللللاس قلللل  باوانمتعلف  05/10/2015تللللا يخ ب لللللس 2281/20 لللل   اللللا    ب لللل    كللللاة انمللللذكفرا انت ى ه لللل  علللل 
للل  صلللل بلللل غ  للل      نللللع  انقلللل ال انم لللل ا ضلللمن بر لللامث انت م للل  انحضلللري  وانح كمللل  انمحلف انبر لللامث ان ف

لللاألهللللا  انمرىللل ف  ل انم لللاعلااع بم لللاعل ها عللللس اة تفلللن  سعللل   لللل ال انبللللليال ا ملللن هلللذا انبر لللامث وخاصف

 .انمرص سا نفائل ها
 للل  عللللس مكتللل ب ان للل فل انمللللير انعلللاة نصللل لوق انقلللروف وم لللاعلا انجماعلللال انمحلف ل و  ف لللذا نمقتضللل ا 

لللل 05/10/2018بتللللا يخ  4617 ل ان لللل ف  ومكتلللل ب 2019    نلللللع  انقللللل ال ن لللل   انمتعلفلللل  باعلللللاس انبر للللامث ان ف

عللللللاس وانمتعلفللللل  با 12/11/2018بتلللللا يخ  2980مركزيللللل  عللللللس كللللل ين وسعللللل  اناف انعلللللاة نمركلللللز انتف  انمللللللير
للل    نللللع  انقلللل ال ن لللل    لاس البا هللللا انبللللليال  نلللس  عللل وانللللذين  للل ف بمقتضلللاهما سعلللل ا 2019انبر لللامث ان ف

  نلللللع  كلللل ين و لللل  انجا للللم ان ص صلللل لللل  انجا للللم انمتعلفلللل  بانبر للللامث انعللللاة نلتف  2019ك ي  لللل  ن لللل   انتف 

 :ضرو ا انحر  علس مراعاا انمقتض ال انتفان   مسانقل ال 
 نم ش س.ااألسا   م ت    ألسا  انت  ن   حقف      انبللياخت ا  انم اض س ذال انعا   بمجاعل  ق    ا 

 كلللل ين ن لللل   مكا  للل  ا تللللرات م اضللل س  ضللللا    نهللللا عا للل  بانبر للللامث و  لللر مل ىلللل  بانبر للللامث انعلللاة نلت 

2019. 
جل  واسللللا  ان للللمال بلللانمو  لللل  للل ف س اسللل  هلللذا انع صلللر  للل   الللا    لللسا  نج للل  انشلللخو  اةسا يللل  

ن  2019انبللللل  وانتللل   للل ف عللللس ضللل ئها ا تلللرات بر لللامث انتكللل ين نبلليللل  انز يبللل  ن للل    نم اضللل س اانمتضلللمف

 :انتفان  
 

- بالنسبة   وان البلدية  محور التكويس: 
 

 سـيـشاركـمـدد الـ  وضـوعـمـال
– PARC – .3 إعداد وإنجاز المخّطط االستثماري البلدي 

– PARC – .2 الحماية البيئية واالجتماعية 

– PARC –  ّ2 الّشراء على الخط 

– PARC – .2 الّصيانة الوقائية لمعّدات النقل واألشغال العاّمة 

– PARC – .2 النفاذ إلى المعلومة 

– PARC – 2 تعبئة الموارد الذاتية وتطهير الديون 

– PARC – 2 .تقييم أداء الجماعات المحلّية 

 2 التعاون بين البلديات.آليات  –

 2 إدارة المشاريع البلدية. –

 2 استلزام األسواق والمسالخ البلدية. –

 2 األمالك البلدية: الجرد والتسجيل. –



2018ة ــنــســة لــعــرابــة الــاديــعــدورة الــال                                        11 

 

 2 التعمير والتخطيط العمراني. –

 2 صيانة المعّدات االعالمية. –

 1 منظومة متابعة المجالس البلدية. –

 2 تقييم األداء.منظومة متابعة  –

 2 هندسة التكوين. –

 2 االتصال والتواصل. –

 2 القيادة االدارية –

 2 التصّرف في الوثائق واألرشيف. –

 2 النزاعات الشغلية –

 2 منظومة أدب –

 2 منظومة انصاف –

 1 تخطيط النظم المعلوماتية. –

 2 إدارة وسالمة الشبكات. –

 47  :ن ا كشم مجم ع ان 24  : مقتر ةـمواضيع الـ دد ال
 

 

- مساندة الفنّيةمحور ال: 
 

 

 م ا لا انف    ان :انع  ا  انيا  
 

انمصلح   و ان  لا 
  7انم تفع  )

 
  5انمجا  )

 

 ا يخ بلاي  
ن)   4انتلخف

 

انمشروع   و ان شاا انمع   بانم ا لا 

  3انف    )

انرمز   م سن ن 
  2انم ا لا انف ف  )

 
  1انف    )انم ا لا 

 

  ر  م
 األون ي 

 

 الفنّية اإلدارة
 
 الحوكمة

السداسي 
 األول

مساااااوندة ودباااااف ال  دياااااة  اااااي 
ابتماااااااااااااااااااود المن  ياااااااااااااااااااة 

 التشوركية.

 

1-3  

المساااااوندة الفنيااااااة إلباااااداد و ن ااااااو  
المخّطااااااط اإلسااااااتقمور   ولطري ااااااة 

 التشوركية.

 
 

1 

 

 الفنّية اإلدارة
 -الحوكمة
 الديمومة

السداسي 
 األول

الت اااااورير والمساااااوندة  باااااداد 
  ي المصودقة.

 

5-1  
المسااااااوندة  ااااااي  بااااااداد الدراسااااااو  
ال يئيااااااة واإل تموبيااااااة والمصااااااودقة 

 ب ي و.

 

2 

 
 الشؤون االدارية

 
 الديمومة

 

السداسي 
 األول

 – تح يااااااال الوئااااااا  ال اااااااوئف
و بااااداد  – تحديااااد الحو يااااو 
 ت رير  ي الغرض.

 

3-2  

المساااوندة  اااي ترصاااير طااار  الرمااال 
 .ال  ديةال  د  تأطير 

 

3 

 
 اإلدارة الفنية

 
 الحوكمة

 

السداسي 
 األول

المساااااوندة والتشااااااخي   ااااااي 
ت ااااااّدف األشااااااغول الم رم اااااااة 

 )السنوا  الفورطة(

 

6-3  
المساااوندة الفنّياااة  اااي   ااارا  و  اااراف 

 .الصف و  الرمومية

 

4 

 

- بالنسبة للمنتخبيس  محور التكويس: 

 سـيـشاركـمـدد الـ  وضـوعـمـال
  2 البلدية.الهياكل 

 .2 ميزانية البلدية 

 .2 الشراءات العمومية 

 .2 الجباية المحلية واالستخالص 

 .2 تمويل المشاريع العمومية 

 .2 اآلمالك البلدية 

 .2 التهيئة العمرانية ورخص البناء 

 .2 التعاون الدولي الالمركزي 

 .2 القيادة المحلية 

 .2 الديمقراطية المحلية 

 .2 النفاذ إلى المعلومة 

 .2 الحوكمة 

 .2 االتصال والتواصل 

 .2 إدارة االجتماعات 

 .2 إعداد وإبرام الصفقات العمومية 

 .2 تنفيذ الصفقات العمومية 

 2 إجراءات الفسخ في الصفقات العمومية 

 .2 أخطاء التصّرف وطرق التحّكم 

 .2 التمويل العمومي للجمعيات 

 .2 تطوير مهارات االستقبال والتواصل بالمصالح العمومية 

 .2 التصّرف في المخزونات 

 44  :ن ا كشم مجم ع ان 21  : مقتر ةـمواضيع الـ دد ال
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- قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

زيةةةةة مكتةةةةو  المةةةةدير العةةةةا  لمركةةةةز التكةةةةويس ود ةةةةم الحمرك المجلةةةةس البلةةةةدي  لةةةة أ ضةةةةا  بعةةةةد إّطةةةةحع 

بةةالمجلس  المشةةار إليةةال أ ةةح  و لةة  المقتةةرح المقةةّد  مةةس طةةرن لجنةةة الشةةؤون اإلداريةةة وا ةةدا  الخةةدمات

ويس الةةةةةةدورات التكوينيةةةةةةة الخاّصةةةةةةة بةةةةةةا  وان والمنتخبةةةةةةيس بمجةةةةةةالي التكةةةةةة مةةةةةةةالبلةةةةةةدي والمتضةةةةةةّمس لقا 

 2019ة لسةةةنة مةةةاع  لةةة  البرنةةةامج السةةةنوي لةةةد م القةةةدرات ببلديةةةة الزريبةةةوالمسةةةاندة الفنّيةةةة  وافقةةةوا باإلج

و  أ ةةةةةح  المسةةةةةاندة الفنّيةةةةةةل المشةةةةةار إليهةةةةةا بالجةةةةةدا –المتضةةةةةّمس لجملةةةةةة الةةةةةدورات التكوينيةةةةةة  التكةةةةةويس 

لةةةة ان المتدخّ مفّوضةةةيس للسةةةيّد ر ةةةيس البلديةةةة ب تمةةةا  بةةةاقي اإلجةةةرا ات اإلداريةةةة الحّزمةةةة مةةةع جميةةةع ا طةةةر

 ج السنوي لد م القدارات.في البرنام
 

- س الـموافقةةةةةةـة  لةةةةةة  تـفويةةةةةةـض بـعةةةةةةـض الـّصح يةةةةةةـات لـر يةةةةةةـس الـمجلةةةةةةـ :ـخامةةةةةةـسوع الـوضةةةةةةـمـال

 الـبلـدي.

للل للل   الللا  هلللذا انع صر  لفصةةة ا مقتضللل ال  كلللاة وخو  اعسا يللل  واسللللا  ان للللمال استعرضلللّ نج للل  انشف

  :ل    وانذ  ي  ف علس ما يانمحلف   انجماعال مجلف انقا    األساس  انمتعلف  باصلا  من  263
ة ات المتعلّقةةةةة نيابتةةةةال الصةةةةح يللمجلةةةس البلةةةةدي أن يفةةةةّوض لةةةةر يس البلديةةةةة با غلبيةةةةة المطلقةةةة   ضةةةةا ال طيلةةةةة مةةةةدّ  "

  :بما يلي

- .ضبط وت يير ا تعما  ا مح  البلدية التي هي في تصّرن المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس  

-  ّيضةةةةةبطال  لل ةةةةةرض فةةةةةي  ةةةةةدود مةةةةةا زمةةةةةةحّ الرتيبيةةةةةة والقيةةةةةا  بةةةةةاإلجرا ات القانونيةةةةةة والتّ  االقتةةةةةراضفةةةةةاوض قصةةةةةد الت

  المجلس البلدي.

-  ّلة بنفقات أو بشروط. ات والهبات غير المثقّ قبو  التبر  

- .ممار ة الحقوع التي يمنحها القانون للبلدية في مختلع المجاالت بما في ذلح  إ الشفعة  

- رضها  ل  مصادقة المكتب البلدي. لح   ل  أن يتمّ الصّ  إبرا  مشاريع   

-  ّمس هذا القانون. 42فاوض مع أطران أجنبية لعقد  حقات شراكة وتعاون طبقا للفص  الت  

ا   كةةةا  طبقةةة  لةة  ر ةةةيس البلديةةةة أن يعةةرض  لةةة  المجلةةةس البلةةةدي خةةح  دوراتةةةال العاديةةةة تقريةةرا  ةةةو  كةةة  مةةةا قةةا  بةةةال

  هذا الفص .

 "لر يس البلدية وتحت مسؤوليتال إ ادة تفويض الصح يات المذكورة بهذا الفص    د مسا ديال.ويمكس 

    ئلللعللللس بعلللل اةالللاع علللن ملللا  ضلللمف ت  األ كلللاة انللل ا سا صللللم هلللذا انفصلللن ونسايللل    للله ن انعملللن 
لللل  قتلللرت نبللللل ،  اب للل ر انعملللن  وانعا للل  انمجلللل  انبللللل   صلللل متابعللل  انم لللائن اةسا يللل  وانمان للل  ذال انصف

للل لللاسا  عضللللا  انعللللس   ظللللا  ان بلللانمجل  انبلللللل  خو  اةسا يلللل  واسللللا  ان لللللمالنج للل  انشف  نبلللللل امجلللل   ف

ىم لللس  2018/2023 للل  فللل ي  نل للل فل  ئلل   انمجلللل  انبللللل  ا لللل  انفتلللرا ان ف ابانم ا قللل  عللللس انتف  نبلليلل  انز يبللل 
   نمجلف  انجماعال انمحلف  .ا    األساس  من انق 263  ـصـالفا  ال انت  ضب ها انصف 

- قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 
مةةةةس  263المجلةةةةس البلةةةةدي  لةةةة  المقتضةةةةيات وا  كةةةةا  الةةةةواردة صةةةةلب الفصةةةة  أ ضةةةةا  بعةةةةد إّطةةةةحع 

ما ةةةات والمتعلّةةةإ ب صةةةدار مجلّةةةة الج 2018مةةةاي  09المةةةؤّري فةةةي  2018لسةةةنة  29القةةةانون ا  ا ةةةي  ةةةدد 

يابيةةةة لفتةةةرة النّ المحلّيةةةة  وافقةةةوا باإلجمةةةاع التّفةةةويض للسةةةيد ر ةةةيس المجلةةةس البلةةةدي لبلديةةةة الزريبةةةة طيلةةةة ا

  .مس القانون ا  ا ي المشار إليال أ ح 263جميع الّصح يات التي ضبطها الفص   2018/2023

 
 
  

- ـ  لـمعلةةةةـو   ـلةةةة ـلةةةةـ  الـمطالةةةةـب الـمتعلّقةةةةـة بـاإل فةةةةـا  مةةةةـس االـموافقةةةةـة  :ـّسـةةةةـاد وع الـوضةةةةـمـال

 الـعقّـارات الـمبنيـة.

نمتعلفقللل  ا للل  ىم لللس م انلللم نج للل  انمراىعللل    ظلللرلمجلفللل  انجبايللل  انمحلف للل ،  ملللن 24 ص ـالفةةةأل كلللاة  ابقلللا
 نللللس  اسللللت اساو   للللل،ا مللللن انلونلللل  )انمع وين  للللب  نلمتمتعلللل ن بم حلللل   للللا ف باةعفللللا  مللللن األسا  انبلللللل  بان ف 

  ظللا  انمجلللل  علللس مللن مجلفلل  انجبايلل  انمحلف للل   قتللرت انلفج لل   الفصةةة  السةةاد مللن  الفقةةرة الثّانيةةةمقتضلل ال 

 :ن و  انتفاانبلل  انم ا ق  علس ارت انمبانغ انمان   انميقفل  علس األ  ا  ان ا سا  سمائه  بانجل
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 ع/ر اإل م  واللقب مرجع العقار بجدو  التحصي  رأي اللجنة

للاللرت انمبلللغ انمت لفلل بلل    وانمقلللف   صللا ب  انعقللا  ل بذمف

و    2006ا انممتلللللا بلللل ن سلللل ت  عللللن انفتللللر د 214,644

 عها بم ح   ا ا من انلون .باعتبا   متف  2018

 

مرىس  لي  010005241011  

مرىس ىليل 010501306701  

 

 

 لجيةةةةةةةةةةةةة بنةةةةةةةةةةةةت محمةةةةةةةةةةةةد 

 الشفطري

 
01 

لللالللرت انمبللللغ انمت لفللل   ا  وانمقللللف انعقفللل  صلللا م ل بذمف

   2007 ا بلللل ن سلللل ت ا انممتلللللف عللللن انفتللللرد  286,446بلللل  

 ا من انلون .ع  بم ح   ا ف باعتبا   متف  2018و

 

010005133011 

010500900101 
 

 

 الطاهر بس زينة

 

 

02 

لللالللرت انمبللللغ انمت لفللل   وانمقللللف ا  انعقفللل   صلللا مل بذمف

باعتبلللللللا   2018و  2017علللللللن سللللللل ت   د 60,012بللللللل  

 ا من انلون .بم ح   ا ف ع   متف 

 
010500907801 

 

 

 الطاهر الثعيشي
 

03 

لللالللرت انمبللللغ انمت لفللل   ا   وانمقللللف   صلللا م انعقفلللل بذمف

باعتبلللللللا   2018و  2017علللللللن سللللللل ت   د 53,344بللللللل  

 ا من انلون .ع  بم ح   ا ف  متف 

 
010401621201 

 

 

 إبراهيمصابر 

 
 

04 

للاللرت انمبلللغ انمت لفلل   بلل  وانمقلللف ا  انعقفلل   صللا ب ل بذمف

  2007عللللللن انفتللللللرا انممتلللللللا بلللللل ن سلللللل ت   د 324,192

 ا من انلون .عها بم ح   ا ف باعتبا   متف  2018و

 

010009405001 

010600113401 

 

ورثةةةةة  سةةةةس بريةةةةح " نجمةةةةة 

 الدالي".

 

 

05 

لللالللرت انمبللللغ انمت لفللل   وانمقللللف  ا   صلللا م انعقفلللل بذمف

  2006عللللن انفتللللرا انممتلللللا بلللل ن سلللل ت   د 356,390بلللل  

 ع  بم ح   ا ا من انلون .باعتبا   متف  2018و

 

030009407011 

030901419401 

 

  لي فتح هللا بوزيان

 
 

06 

للاللرت انمبلللغ انمت لفلل   بلل  وانمقلللف ا    صللا ب  انعقفللل بذمف

    2016عللللللن انفتللللللرا انممتلللللللا بلللللل ن سلللللل ت   د 72,393

 ا من انلون .عها بم ح   ا ف باعتبا   متف  2018و

 

030009332001 

011000106901 

 

  المة الخمارية
 

07 

لللالللرت انمبللللغ انمت لفللل   ا   وانمقللللف   صلللا م انعقفلللل بذمف

  2006عللللن انفتللللرا انممتلللللا بلللل ن سلللل ت  د  214,644بلللل  

 ا من انلون .ع  بم ح   ا ف باعتبا   متف  2018و

 

010003096011 

010300627001 

 

 

لطفةةةةي بةةةةس  ليةةةةة بةةةةس  بيةةةةد 

 المنا ي

 

 

08 

لل لنمبلللغ انمت لفللاللرت ا   بلل  وانمقلللف ا  انعقفلل    صللا ببذمف

  2002عللللللن انفتللللللرا انممتلللللللا بلللللل ن سلللللل ت   د 369,144

باعتبللللللا   متللللللس و ييتلللللل  بم حلللللل   للللللا ا مللللللن  2018و

 انلون .

 

010003082011 

010300626301 

 

 ورثة الطيب ا بيض

 "خديجة ا بيض"

 
 

09 

 

 ةالللا و لللرف ل  للل  هلللذا ا للل   للل  م انلللم اةعتلللراف عللللس األسا  انبللللل  ألسلللباب  خلللر  كمللا  ظلللرل انلجف 

 :ما يل 
 

 

مرجع العقار بجدو   رأي اللجنة

 التحصي 
 اإل م  واللقب

 ع/ر

ل باسللل  انمع للل  بلللاألمر وان لللا  ب للل ت  الللرت انللللين انمت لفللل

 ظللللرا ن  للللأ  اصللللن د   66,680وانمقللللل  بلللل   2018و   2017

  ن علمللللا و   م زنلللل  ان   للللل يفللللتل  لللل    للللج ن م زنلللل  مللللرف 

 علس  هج ن.

 

 

010100522901 

 

 

  مادي بس صالح ا بيض

 
 

01 

ا مللللن س بم حلللل   للللا ف ع يمكللللن اللللرت انلللللين باعتبللللا   ع يتمتفلللل

 انلون .

010006078001 

010601715201 

010601715211 

 

 المنصع الدريدي
 

02 

ل باسللل  انمع للل  بلللاألمر وان لللا  ب للل ت  الللرت انللللين انمت لفللل

 لللللل  انجمللللللل   ظللللللرا  د187,502وانمقللللللل  بلللللل   2018و   2017

عللللن  د120,822 :  ن علللللس وىلللل  ان  للللأا  مللللرف عقفللللاننت للللج ن 

 اب  انعل  .عن ان ف د  66,680اب  ان فل   و ان ف 

 
 

030900811501 

030900811601 

 

 
 

 رشاد بس  سيس السعيدي

 

 

03 

ع ضلللا علللن ن عللللس وىللل  ان  لللأ م لللزن ن و سلللت سي   للل    لللج 

عللللن د  60,012اللللرت مبلللللغ   متلللل  وسلللل ت ف  م للللز  و سللللت سي 

 
 

010401314521 

 
 

 توفيإ  لي

 

 
04 
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  2018و  2017س ت  

ا مللللن ع يمكللللن اللللرت انلللللين باعتبللللا   ع يتمتللللس بم حلللل   للللا ف 

 انلون .

 

010002123011 
محمد بس  يس  

 شكيربان

 

05 

 2007باسلل   ب لل  ن فلل  م للذ سلل     لل ف ا  باسللم   لل    للج ن انعقفلل

علللللن انفتلللللرا س  237,232ان  يجلللللم الللللرت ملللللا   متللللل  وبانتفللللل

علللللس  انتلللل   لللل    للللج لها 2018و   2007انممتلللللا بلللل ن سلللل ت  

  وى  ان  أ.

 

 

010003225011 

010302712801 

 

 

  مر بس العابد شكيربان

 
 

06 

 

- قــــــرار الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 
دي علاى البلا المجلاساّطالع أعضااء استعراض كامل محضر لجنة المراجعة من طرف رئيسة اللجنة وبعد 

ر القااابض دفاتهم بالبلادي المثقّال علاى عقّااراتاألشاخاص الاذين سايتّم طاارا األداء ا ماةالجاداول المتضاّمنة لقائ
 ةجلّاادس مان موتطبيقاا ألحكاام الفقارة الثانياة مان الفصال الّساالبلدي بزغوان بوصفه محتسب بلدياة الزريباة 

ذّمة المواطنين ب والمتخلّد لالمثقّ  العقّارات المبنية على الّطرا الكلّي للمعلوم على باإلجماع وافقوا المحلية، الجباية
وتجسايم  ة والمالياةاإلداريا تمام بااقي اإلجاراءاتبإ البلدية سيّد رئيسالتفويض للالمذكوين بالجدول أعاله مع 

 .القابض البلدي بزغوان لدى السيّدا هذا الّطرا محاسبيّ 
 

- افةةةةةة ظة والنّ ا ةةةةةتعراض نتةةةةةا ج تةةةةةدخحت بلديةةةةةة الزريبةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةا  الصةةةةةحّ  :ـّسـةةةةةـابعوع الـوضةةةةةـمـال

 والعناية بالبيئة.

لللل ال انتفلللل    املللل بللللانمجل  انبلللللل  وانصللللحف  وانب ئلللل استعرضللللّ نج لللل  ان فظا لللل   ّ بهلللللا م تلللللك انتلخف

لللل تانمصللللانل انبلليلللل  انم  لللل   صف  ط يلللل  بللللانمحوانع ا خللللا  انفتلللل را انماضلللل   سلللل ا   لللل  مجللللا  ان فظا لللل  انعامف

ال ن انمجللللا  انترابلللل بكامللللن  للللزل خص صللللا عبلللل ر   ظلللل   علللللفا  لللللخف سللللتي ائ   الم  قلللل  انبلليلللل  وانتفلللل    ركف
 :نمجاعل انتفان  ا  ملّ
-    م ج ا      س  ان فض ال  انم  زن     : 

 قلللل  بم  هللللائ  نلفضلللاليلللت ف ي م فلللا   للللس هلللذ  انف اضلللن ب اسلللل    لللا  ت ن ضللللا  ت ن  نلللس انمصلللم ان ف 

مقاونللل   باةضلللا    نلللس  للل   ر  لللا     انيللل   صلللل   لللس انفضلللال انم زن للل  بم  قللل  انجللل   و كل لللك" جيملةةةة"
 . "بو شير"و "جرادو"، "وادي الكنز"، " يس الباطرية"م تص  بجمس و  س انفضال انم زن   بم اا  

-   رب ا   واأل  ب  ن ان  اض س    ا      ج    م  : 

لللل ق األسللللب ع   ب سللللب ع ا  ظا لللل  بانبلليلللل ان ف  عمللللل قلللل ة ي ن سو يللللا نت ظ للللك ان ف   للللس بللللر وذنللللك عانتلللللخف

للل للل  ا ع انرئ  للل  انفضلللال بهلللذا انفضلللا  باةضلللا    نلللس   ظ لللك انفضلللال بلللبع  األ هلللث وانشف ا ال وان ف
 بانملي  . انعم م  

-   ا ا ف لفا ان ا  انم   خ ز يب   ان بللي ا  ب س   واأل   ظا  ل ان لو   نمصان ن ان نعممتابع   اا    ج    م  : 

ال انبللي  جل  اة ا ا  نس   :ن  ش   انتفا أم ن األ ا انفا ا  علس خا  انملف  انت   ركفزل انتلخف

- للل لللا ع انرف   ظ لللك وكللل   انشف   قللل  ماة ملللن وسلللط  لللا ع انحب لللم ب    بللل   نلللس  للللوس ئ  للل  بانز يبللل   مف
 اة )عمن ي م  .انحمف 

-   األسب ع    قفايال انباست ك   بمح ط ان ف  سا  وىمس ان ف قاا ان ف ان ف   س   اضن انب ا  و وان. 

- للللل للللل قل لللللس األعشلللللاب و وانللللل  ان فقلللللاا ان ف     اع  بانز يبللللل  ملللللن الللللر  مجملللللس انصللللل ا سا  بلللللانح  انصف
  ل. GMG   وانتصرف 

-  عمن ي م  . .ا ع انرئ    بانز يب   ري   ظ ك وك   انشف( 

 
 

-  18ي  ةةةـ"و "جةةةانفي 14 "  و للل "لهةةةد ا"   و  لللس   اضلللن انب لللا  واألى فللل  بحللل  ظ لللك و قل لللس األعشلللاب 

  اة.مف واري  انح "ارية للسكن الوكالة العقّ "و    "هيدالشّ "بح   "هيدالشّ "و ا ع  "المعهد"و    "جانفي

- للل يلللال ملللن و رك لللز  او " ةةةيس الباطريةةةة"وم  قللل   "وادي الكنةةةز"و "و شةةةيرب" سا  بم  قللل    ظ لللك ان قلللاا ان ف
 ار  انبللي  و  س انف اضن انم زن   من ار   رك  انم اون .

-  ادي الكنةةةزو"   ظ لللك و  لللس   اضلللن انب لللا  وانف اضلللن انم زن للل  وصللل ا    لللبك  انت للل ير انعمللل م  بم  قللل" 

 ." يس االنصاريس"بم  ق  و "بو شير"بم  ق  و " يس الباطرية"بم  ق  و
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-   نلم اا  ن بمقابن.  س   اضن انب ا 

-  ائب .     مس مصانل انحر  ان ا   نلق اة بعمل ال     سو ي  نلكاب ان ف انتف 
-  را  انبللي       ف ذ بع   را ال انهلة واةوان .     مس مصانل انشف انتف 
 

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي رأي: 
 يتعلّاااق فيماااا ائرالحضااا وأعاااوان الزريباااة بلدياااة وعملاااة أعاااوان كافّاااة يباااذلها انفاااكّ  ماااا التاااي للمجهاااودات تبعاااا
للحّماااام  وعياألساااب التنظياااف عملياااة وخصوصاااا البلدياااة للمنطقاااة التراباااي للمجاااال والياااومي الااادوري باااالتنظيف

رورة ضاااا إلاااى داعاااين باااارك كامااال أعضااااء المجلاااس البلاااادي مختلاااف هاااذه المجهاااودات الّشاااعبي بالزريباااة
وج شاااراكة ماااع فااابالتنظااايم حملاااة  فاااي التفكيااارالمواصااالة علاااى نفاااس النّساااق ماااع دعاااوة اإلدارة البلدياااة إلاااى 

ساااتكمال ام بعاااد االكّشاااافة التّونساااية والمصاااائف والجاااوالت بالزريباااة لتجميااال مااادخل مديناااة الزريباااة حّمااا
 أشغال إعادة تهيئته خالل المّدة الفارطة.

- مـتـابـعـة  ـيـر الـمـشـاريـع الـبـلـديـة. :ـثّــامـــسوع الـوضـمـال 
- اة انمل ا ببر امث اعستيما  انبلل  ن    روع  ش م  :2018 ه ئ  ملخن ملي   انز يب   مف

 . %100  ف   جاو انمشروع ب  ب  
-     اة انمل ا ببر امث اعستيما  انبلل  ن  :2018مشروع  ه ئ  انمفترق انلائر  بملي   انز يب   مف

للل    جلللاو للل ف اةعلللا  علللن اةستشلللا ا و للل ف  لللتل انعلللروف وانتعلللرف  عللللس انمقاونللل  انتللل  سلللت كن نهلللا مه  مف

ن       ل    سان  خا  األيفاة انقاسم .  انمشروع انذ  من انمخمف
- ا  صس ر انحج  نص ا   انعشم اعص  اع  وانمل ا ببر امث اعستيما  انبلل  ن   روع  ش م  :2018 ا ت ا  ىرف

 . %100  جاو انمشروع ب  ب  ا ت اؤ  و  ف 
-     2017مشا يس بر امث اعستيما  انبلل  ن: 

لللّ انمصلللاس   عل هلللا باعتملللاس انمقا بللل  انتشلللا ك   وهللل  مشلللروع    حلللب  عب لللل ان ر لللال هللل  مشلللا يس  مف

لللل ىللللا ف  وانحلللل 18   ىللللا ف  و لللل 14 لللل  ان ف لللل مشللللروع مضللللما  صللللحف  بحلللل اة و ا   بانز يبلللل   مف ا عاسان ف

ئ للل  عللللس م ا ا هلللا ملللن الللر  صللل لوق انقلللروف بقلللرا  انمصلللاس   ان هابلليللل   للل  ا تظلللا  وانبانز يبللل   ريللل  
لللط  للل  انجلللز  ان لللا  بمشلللروع  للل  ان لللعاسا بانز يبللل    ريللل   م يلللن هلللذ  انمشلللا يس وذنلللك بعلللل   قللل ل انم  ف

للّ  نل اللر  مصللا نلت م لل  مللن   انبر للامث انمحلفلل  ها ضللمن انمصللاس   علللباعتبللا    فلل  مللن انمشللا يس انتلل   مف

 . م  ووا ا انتف 
- م را   ي م ان ع   ه ذي م ان ح   ان    ا    ب ان ز يب    م ف اة ع ن ا ري  وك ان   ان تج لي ل وان تهذ  روع ش م: 

   ا تظلللا  للاآل   ن  نللس  للللف    نلل   تللللخف هلل  مشللروع  حلللّ   للرا  وكانللل  انتهللذيم وانتجليلللل انعمرا لل  انتفللل

ذا نهللل  انجمل للل كلفللل و بللللغ ان  ه لللراسلللتكما    لللسا    ه لللر انحللل  انملللذك   ملللن الللر  انللللي ا  انللل ا   نلتف 

 .أ.د 500 :انمشروع

- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

 لبلديااةاالمشاااريع  مختلااف عليااه تسااير الااذي الحثياا  النسااق البلاادي المجلااس أعضاااء ماان بااارك الحاضاارون

تاااّم  ل التاااياألشاااغا والسااايما 2018و 2017 لسااانتي للبلدياااة التشااااركي البلااادي االساااتثمار برناااام  صااالب المدرجاااة
 غال تعبيااادوأشااا يباااة القياااام بهاااا لتهيئاااة الطرياااق الكاااائن باااالحي اإلداري بالزريباااة  أماااام مكتاااب برياااد الزر

ل الّشااااروع خااااال ىاإلدارة البلديااااة إلااااداعااااين  ساااابوعية بالزريبااااةاالداخاااال فضاااااء الّسااااوق  المحاااايط الاااادائري
البلاااادي    االسااااتثمارمشاااااريع برناااام بإنجااااز إعااااداد مختلاااف الدراسااااات الفنّياااة المتعلّقااااة فاااي القادمااااة األيّاااام

كافّاااة ب لفائااادتهم الحيااااة جاااودة وتحقياااق الماااواطنين عاااي  ظاااروف تحساااين قصاااد وذلاااك 2019 لسااانة التشااااركي
 التجّمعات الّسكنية لمختلف عمادات المنطقة البلدية. 

- مـتـابـعـة  ـيـر اإل ـتـخـحصـات الـبـلـديـة. :ـتّـا ـعوع الـوضـمـال 

 نلللس  2018اسلللتعراف انجللللو  انمبللل فن ن للل ر   للل  است اصلللال م تللللك  صللل   م زا  للل  انبلليللل  ن للل    للل ف 

 :انجلو  انتفان وذنك  بعا نب ا ال  2018نوفمبر  23 اي  
 

 النسبة اال تخحصات الحاصلة تقديرات الميزانية نوع الموارد الفقرة الفص 
  46.602504 55.000.000 انمعل  ة علس انعقا ال انمب     00 01-11

  2.024.435 3.000.000 انمعل  ة علس األ اض     ر انمب     00 02-11

  111.533.550 - انصبس  انص اع    و انتجا ي   و انمه   ذال انمعل ة علس انمخس ال  00 01-12



2018ة ــنــســة لــعــرابــة الــاديــعــدورة الــال                                        16 

 

  1.156.797.657 1.000.000.000 انمقاب   اععت اسي  نلمعل ة علس انمخس ال ذال انصبس  انص اع   01 01-12

  397.500 500.000 معل ة اةىاوا انم ظك علس محال ب س انمشروبال 00 03-12

  21.450.000 22.300.000 ان  م   واألسب ع   وانظر   ملاخ  ن األس اق  00 01-21

  1.725.000 2.100.000 نزم  معل  ة انذب ل 01 01-22

  27.650.000 27.300.000 ملاخ  ن نزم  معل ة و    انعربال بان ري  انعاة 00 03-22

  2.732.000 4.000.000 معل ة اة سا  ان  ت  نل ري  انعاة 00 02-24

  182.000 2.000.000 معل ة   سا  ان ري  انعاة بم اسب   ضائر انب ا  00 04-24

  8.000.000 12.000.000 معل ة اة ها  00 06-24

  14.772.750 13.000.000 معل ة انتعريك باةمض ا  00 01-31

  3.123.000 3.000,000 معل ة اة هاس بم ابق  ان  خ ن صن  00 02-31

  13.410.000 15.000.000 معل ة   ل   ب ا ال انحان  انمل      00 03-31

  - 100,000 معل ة  خ  ذبل انح  ا ال  00 01-32

  - 100,000 معل ة  خ    سا  ان ري  انعاة نتعاا  بع  انمهن  00 02-32

  830.000 1.000,000 معل ة  خ  انحفال انعائل    00 03-32

  2.508.200 10.000.000 انب ا معان    خ   00 06-32

  16.349.400 10.000,000 معان   اةي ا  بم ت سع انحجز  00 02-33

  160.373.000 250.000.000 انمبانغ انمتأ    من انمعل ة اةضا   علس سعر انت فا  انكهربائ  02 03-33

 

04-33 

 

00 
 ص اع  و ان انتجا ي     معان   مقاب ن   س انفضال انمتأ      من  ش اا انمح ال

 وانمه   

 

16.000.000 
 

17.148.000 

 

امال 00 04-51   454.391.300 400.000.000 ملاخ ن انم ابل وانحمف

  5.690.000 8.000.000 ملاخ ن  اعال انعروف واأل رات 00 06-51

  41.782.479 60.000.000 ملاخ ن كرا  عقا ال معلا ن شاا  ج ا    00 01-52

  219.056.644 131.000.000 ملاخ ن كرا  عقا ال مع   لفا نل ك   ن  00 05-52

  82.200.000 109.000.000 ملاخ ن كرا  انم ابل وانحمامال  00 08-52

  348.395.000 500.000.000 انم اب من انما  انمشترك. 00 01-60

  25.000.000 25.000.000 م ا س م ق ن  من   ائ  انع  ا  األو  00 02-60

  16.000.000 - م ل وم اهمال م صفص  نلت   ر 00 03-60

  120.000 2.000.000 ملاخ ن انم انفال نترا  م  فظ انصح    00 06-60

  592.800 - مقاب    خر   99 08-60

  6.960.000 2.000.000 استرىاع مصا يك  صات ان ر ال واأل صف   00 09-60

ا عن   جاو انصفقال انعم م  خ ايا  03 99-60   24.909.514 5.000.000 انتأخ ر انم جرف

  70.600 600.000 مقاب   م تلف  99 99-60

     2.689.600.000 الجملــة
 

 

- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

ببلديااااة  اتاالستخالصاااا لسااااير المباااايّن الجاااادول علااااى الزريبااااة لبلديااااة البلاااادي المجلااااس أعضاااااء إّطااااالع بعااااد
ن لتحّسااا راجاااع وذلاااك تحقياااق الميزانياااة لهاااذه الّسااانة االفاااارط بااااركو أكتاااوبر شاااهر نهاياااة حااادّ  إلاااى الزريباااة

علاااااى  المعلاااااوم وماااااداخيل بالزريباااااة عبيالّشااااا الحّمااااام ماااااداخيل غااااارار علاااااى الفصاااااول بعاااااض مااااداخيلتطّورو
تااااكثيركبير  ذات تعتبااار التاااي الفصاااول مااان وهاااي المهنياااة أو التجارياااة أو الصاااناعية الصااابغة ذات المؤّسساااات

 ولتلااف الفصاااسااتخالص مخ حسااينإلااى مزيااد بااذل الجهااد لت علااى ميزانيااة البلديااة، داعااين فااي ذات اإلطااار
 ساابمحت غااوان بوصاافهبز البلاادي القااابض الساايّد مااع التّااام التنساايق إطااار فااي البلديااة ميزانيااة لمااوارد المكّونااة

  .الزريبة بلدية
- مـتـابـعـة الـمـديـونـيـة بـبـلـديـة الـزريـبـة. :ـعـاشـروع الـوضـمـال 

لل  بلليلل  انز يبلل   يفلل  سيلل     فلل    نللس هللذا انع صللر اة للا ا  لل   اللا   جللل  ذا هللذكر  نللس  لللف  للع  ت لفللل بذمف

  ب ا .خا  م تلك انف ا  ر    اآلىا  انمضانمان   بانبللي  عل س  لح حر  انمصانتفا يخ   ل  

- رأي  الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي: 

 الص مختلااافلخااا البلدياااة اإلدارة انفّكااات تبذلاااه ماااا الاااذي المجهاااود البلااادي المجلاااس الّساااادة أعضااااء شاااكر

 أيّاااة حصاااول بوتجنّااا المجهاااود نفاااس باااذل مواصااالة إلاااى داعاااين البلدياااة بالتعّهااادات الخاّصاااة المالياااة الفاااواتير

 .تعاملينومختلف الم المزّودين سائر لدى الزريبة لبلدية الطيّبة السمعة على للمحافظة تذكر ديون
- بـةمـتـابـعـة ا ـتـهـح  الـّطـاقـة بـبـلـديـة الـزريـ :ـحـادي  ـشـروع الـوضـمـال. 

فهللذا انع صللر   لل   اللا   انمصللانل بع  انمراسللال وانمكا  للم انتلل    حلللف نللبلليلل  انز يبلل  ان لل فل   عللرف

 للللت   واأل  للللاة انبلليلللل  عللللل س مزيللللل  ر لللل ل عمل لللل  اسللللتهاك ان فا لللل  وانللللتحكف    هللللا وخص صللللا عللللل س م
ا ال   .ل انبللي نشفم    و   ير انب ا ام ا  بان فا   اانانتف  ير انعم م  وانتل ئ  و رك  ز س  ف
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اىعلللل  بلللللان فظانمعللللللفال و وسللللائن ان فقلللللن م تللللللكس نباةضللللا    نلللللس  ر للللل ل اسللللتهاك ان  للللل   ر نبلليللللل  انرف

 انز يب .
 :عمن علس  اة ببللي  انز يب   حر  نلهذا و جل  اة ا ا  نس   ف ىم س انمصانل واأل

-  لللت ع لللل  شلللس ن مك ففللال انت للل   ن وانتبريلللل سلل ا   للل  اسلللتهاكهاانللتحكف   للل  ان فا للل  و ر لل ل ا   صلللل  انشف

  و انصف ك.
- نها.انتحكف     استعما  ان فا   ساخن اةسا ا انبللي  وم تلك انمرا   انعم م   انتفابع   

- ابعللل   انتف   فقلللن كي لللك عمل لللال انتفح للل   نكا فللل  األعللل ا  بأهم للل  سو هللل   للل  اعسلللتسا  األميلللن ن سلللائن ان

 . ان  فا ال اةسا ي انشفا  ال ونجم س ان  م   نلبللي  و ر  ل انت قفال 
-  للللل  بللللل  انف ف  ر للللل ل اسلللللتهاك انمحرو لللللال انم صفصللللل  ن سلللللائن ان فقلللللن انتفابعللللل  نلبلليللللل  وانق لللللاة بانمرا 

 انافوم .

- ا ـتـعـراض مـحـاضـر الـلّـجـان الـبـلـديـة :ـثّـانـي  ـشـروع الـوضـمـال. 
- ا دا  الخدماتلجنة الّشؤون اإلدارية و: 

  بقصللللر بلليللللل 2018 نةةةةوفمبر 19 اإلثنةةةةيساىتماعهللللا يلللل ة  الخةةةةدماتاإلداريةةةةة وا ةةةةدا  الّشةةةةؤون عقلللللل نج لللل  

 :انلفج   و ظرل    انم اض س انتفان    "  ئ  وهيبة التليلي" :اانز يب  برئاس  ان ف ل
- 2019 فة ببلدية الزريبة لسنةالمسا دات غير الموظّ  ادالمصادقة  ل  االتفاقية الضابطة لشروط ا ن. 

 تّم  رضال في جدو  أ ما  الدورةل.                                                                                                     

-  ما  الدورةل.تّم  رضال في جدو  أ                2019الموافقة  ل  برنامج د م القدرات ببلدية الزريبة لسنة 

-   مةةةةا  أتةةةةّم  رضةةةةال فةةةةي جةةةةدو                      تفةةةةويض بعةةةةض الصةةةةح يات لةةةةر يس المجلةةةةس البلةةةةدي.الموافقةةةةة  لةةةة 

 الدورةل.

-  المالية واالقتصادية ومتابعة التصّرنالّشؤون لجنة: 

صلللر بق 2018نةةةوفمبر  22 الخمةةةيساىتماعهلللا يللل ة الماليةةةة واالقتصةةةادية ومتابعةةةة التصةةةّرنالشةةةؤون عقللللل نج للل  
ضّ  نس ان "  ئ  جح  الحا   مر" :ان  فلبللي  انز يب  برئاس    :  انتفان ع اصرانلفج   و عرف

-  تّم  رضال في جدو  أ ما  الدورةل    2018الموافقة  ل  تحوي  ا تماد داخ  العنوان الثاني مس  نة. 

-   ما .فس   قد كرا  مح  تجاري بفضا  "تاكستو" بالزريبة الموافقة  ل   

 .تّم  رضال في جدو  أ ما  الدورةل                                                                              

- . درا ة وضعية الديون المتخلّدة بذّمة متسّوغ مقه  المرّكب السيا ي بالزريبة  ّما 

 لدورةل.اجدو  أ ما  مختلفات تّم  رضال في                                                                               

-  دع البلةةةةدي بفضةةةةا  المسةةةةتو 03و  02و  01درا ةةةةة وضةةةةعية الةةةةديون المتخلّةةةةدة بذّمةةةةة متسةةةةّوغ المحةةةةحّت التجاريةةةةة  ةةةةدد

 القديم.

 الدورةل. جدو  أ ما مختلفات تّم  رضال في                                                                                

لللا   ملللا ي للل ف متابعللل     قلللل اسلللت ا  مع  لللال   للل يغ بلللا   انمحلللال انتجا يللل   قلللل ع ظلللّ انلج للل  مف
 5س ع ظللّ انلج لل  بلايلل   للراك  بعلل  انلللي   نللل  انللبع  مللن انمت لل   ن علللس  للرا  مت لل غ انمحللن عللل

ا  ملللن محللللال  شللللس ن انشلللباب، و قتللللرت انلج لللل   للل  هللللذا اةالللل 1بعملللا ا انحمللللاة ومت للل    انمحللللن علللللس 

غ انمت لفللللا ن لللا  ىملللل  انمبلللان 31/12/2018بصلللف   رسيللل  و مهلللانه   نلللس  للللف  لللا يخ  مكا بللل  ىم لللس انمللللي  ن
ته  و عف  لللا ف انبلليللل  سلللتك   مجبلللرا عللللس   لللس  ضلللايا اسلللتعجان    للل  ان لللروا ضللللفه   للل      فتلللتل ان لللمبلللذمف

    انقاسم .   

- ش ا  والتهيئة العمرانيةلجنة ا : 

 يبلللل  بقصللللر بلليلللل  انز 2018 نةةةةوفمبر 22 الخمةةةةيس اىتماعهللللا يلللل ة ا شةةةة ا  والتهيئةةةةة العمرانيةةةةةعقلللللل نج لللل  
 :"  ئ   انلفج   و ظرل    انم ض ع انتفان الهاشمي ا  ود" :برئاس  ان ف ل

-  .جدو  أ ما  الدورةل. تّم  رضال في                                        متابعة  ير المشاريع ببلدية الزريبة 

-  والنظافة والبيئةالصّحة لجنة: 

ز يبلللل  بقصللللر بلليلللل  ان 2018 نةةةةوفمبر 20 ثحثةةةةا الاىتماعهللللا يلللل ة الصةةةةـّحة والنّظافةةةةة والبيئةةةةة عقلللللل نج لللل  

 :"  ئ   انلفج   و ظرل    انم ض ع انتفان  بد السح  العمري" :برئاس  ان ف ل

- لدورةل. رضال في جدو  أ ما  ا تمّ    ا تعراض نتا ج التدّخحت البلدية في مجا  الصّحة والنظافة والبيئة 

-  شؤون المرأة وا  رةلجنة: 
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بقصلللللر بلليللللل  انز يبللللل   2018نةةةةةوفمبر  22 الخمةةةةةيس يللللل ة اىتماعهلللللا شةةةةةؤون المةةةةةرأة وا  ةةةةةرةعقللللللل نج للللل  

ضّ  نس ان فقاا انتفان  دنيا الخميري" :برئاس  اآل     :"  ئ    انلفج   و عرف
 

 :ووظائ ك انل فج     قلي   ب     م ى زا ع ن  مه اة  /1

ضلللّ اآل  للل   ئ  للل  انلفج للل   نلللس  هللل ف ان ظللل ائك ذال  للل  مفتلللتل انجل للل  وبعلللل انتر  لللم بانحاضلللرين  عرف

ن   ها وه  انتفان    :انصلف  بعملها و برول  ه  انمجاعل انت   تلخف
 علاس و  ف ذ ومتابع  انبرامث انمتعلق  باة اا  باألسرا . 

   و  عاي  ان ف ن ومح  األمف مقاوم  انع ك األسر    

  ف ن ه  نلمر ا واألسرا و ان ف   ن     ر ان لمال انم ىف. 
 و لللل   لللللوس   بانم اضلللل س ذال انعا لللل مللللا يتعلفلللل ومتابعلللل    ف للللذها و ق  مهللللا وكللللنف    انمللللر ا  لللل ير   ظملللل 

 .اختصاصال انبللي 
 :  لخف ال ان  ف اسا ان ح ض     ب ان ج ل     /2

   انريف   وخل  م ا س  وق نفائل ها.انمر ا سع 
  انز يب   ري . ب انع اي  ب اس  األافا 

 .  حل ن ظاهرا عزو  انشفباب وان فا ئ  عن ا   اس سو  انشفباب وانمكتب  انعم م  

     انمجا  ان  ائ  ق     انتك ين. 
 . لع   مهرىا   ب س ان فن بانز يب  

     ص     ع    ف نفائلا اة حاس ان ا   نلمر ا انت     . مقت رتان فظر   

  م ماع لع   انشراك  مس مك  ال انمجتمس انمل   وانجمع ال انت   ع   بمجا  انمر ا واألسرا . 
  نلمر ا. ول انقاسة بم اسب  اة تفا  بانع ل ان ا  13انتفك ر      ظ    ظاهرا ا تفان   ي ة    
-  االجتما ية والش   وفاقدي السند و املي اال اقةالّشؤون لجنة: 

وفمبر نةةة 22 الخمةةةيساىتماعهلللا يللل ة  اال اقةةةة الشةةةؤون االجتما يةةةة والشةةة   وفاقةةةدي الّسةةةند و ةةةامليعقللللل نج للل  

ضّ  نس ان ف وصـا  شعبـان" :بقصر بللي  انز يب  برئاس  اآل    2018  :  قاا انتفان"  ئ    انلفج   و عرف

-  جةةةدو  تلفةةةات مختةةةّم  رضةةةال فةةةي   "مةةةروان بةةةس  بةةةد هللا بةةةس بلقا ةةةم"ا ةةةناد كشةةةح بمدينةةةة الزريبةةةة قريةةةة لفا ةةةدة المةةةواطس

 أ ما  الدورةل.

-  مةةةا  أجةةةدو  مختلفةةةات تةةةّم  رضةةةال فةةةي   "محسةةةس بةةةس جمعةةةة بةةةس فةةةر "ا ةةةناد كشةةةح بمدينةةةة وادي الكنةةةز لفا ةةةدة المةةةواطس 

 الدورةل.
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ف  عضللللا  انلف كمللللا  للللاسا وان لللل فلال ج لللل   نللللس بللللا   انم انللللم األخللللر  وهلللل  عللللرف طةةةةع  وا" : حلللل ف ان ف

 ةةةةالم بةةةةس "وانقللللاان بانز يبلللل   ريلللل   "رمةةةةزي بةةةةس السةةةةويح التليلةةةةي" وانقاا لللل  بم  قلللل  واس  انك للللز  "الكعبةةةةي

لللل " بةةةةد الحميةةةةد العقيبةةةةي"وانقللللاان بانز يبلللل   ريلللل   " ةةةةعد المبةةةةرو  بةةةةس للللاة  ه ل بانز يبلللل انقللللاان بحلللل  انشف          مف

لللل " لةةةةي توفيةةةةإ "و للللاة انقللللاان بم  قلللل  انحمف هللللل  انقللللاان بحلللل  ان "محمةةةةد الطةةةةاهر بةةةةس  لةةةةي"واة بانز يبلللل   مف

اة   وانذين ير ب   ىم عا    انحص   علس  كشاك ساخن انم  ق  انبللي .بانز يب   مف
ل   ىللللا  ان فظللللر  لللل ه  وعللللبعللللل اسللللتعراف م تلللللك هللللذ  انم انللللم  انلللل  بحانلللل   للللرف   عضللللا  انلفج لللل  

نت  للل   اعسلللتجاب  نهللل   للل  ان  لللّ انحاضلللر وذنلللك  نلللس  للل ن ضلللبط انم ا لللس انممكلللن  رك لللز  كشلللاك    هلللا با
   للل  ةىلللراملللس انمصلللانل انجه يللل  نلتجه لللز بز للل ا  وانمصللللح  انف ف للل  بانبلليللل  ومصلللانل انشلللخو  اعىتماع

 كشك.بح ث اىتماع       أ  استحقا ه  من علم     انحص   علس 
-  المراجعةلجنة: 

 :الان لللل ف بقصللللر بلليلللل  انز يبلللل  برئاسلللل   2018نةةةةوفمبر  19 إلثنةةةةيسااىتماعهللللا يلللل ة المراجعةةةةة عقلللللل نج لللل  

ضّ  نس ان  "  ئ  شروع العبيدي"  :انتفان  صرع انلفج   و عرف

-           دو  أ ما  الدورةل.ج رضال في تّم  النظر في المطالب المتعلّقة بافعفا  مس المعلو   ل  العقّارات المبنية 

- مــخــتــلــفــات :ـثّـالـ   ـشـروع الـوضـمـال. 

-  لّسكن لموافقة  ل  إ داث منطقة تدّخ   قّاري ببلدية الزريبة لفا دة الوكالة العقّارية ـال: 
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ملللللس   2018 نةةةةوفمبر 22 الخمةةةةةيسصللللبات يلللل ة  ىل للللل  انعمللللن انم عقلللللا بقصلللللر بلليلللل  انز يبللللل علللللس   للللر 

للللك س،  لللل  بان كانلللل  انعقفا يلللل  نل ف للللكن انتلللل   ب صلللل  وبعللللل انتفبا للللل انمصللللانل انم تصف للللّ ملللل وملللل  ان ف ا ا فكف
ةىتمللاع  ابانز يبلل  و صللل  لل ف وانتقللل   مللن  لللفا هللذا اة للكا   انم  قلل  انبلليلل م تلللك م للاا   شللهلها 

 ة ففلللاقا  للل ف  قللل  انبلليللل مللل اا   انم     ي لللمل بترك لللز و للللال سلللك    نفائللللاوبهلللل   للل   ر  صللل ل عقفلللا 

لللاة كمللللفخرال عقفا يللل  نفائللللا ان   لللا العللللس ان ظلللر  للل   مكا  للل   للل   ر م قفا يللل  كانللل  انعبم  قللل  انز يبللل   مف
قصلللر بانم عقللللا  خلللا  ىل للل  نج للل  األ لللسا  وانته ئللل  انعمرا  للل  نل لللك س، و  لللل  للل ف الللرت هلللذا انع صلللر

  :نم اا  انتان  ا ترات اانبللي  م ا  ي ة ان م   انفا ا  قل و س 
 يا يّسةةةةانطحقةةةةا مةةةةس الةةةةوادي الفاصةةةة  مةةةةع الحةةةةي ال بالزريبةةةةة نا ية* قطعةةةةة ا رض المتاخمةةةةة للمنطقةةةةة الّصةةةة

 منطقةةةكوتخصيصةةها  مةةرورا بمركةةز الحمايةةة المدنيةةة بالزريبةةة وصةةوال إلةة  المنطقةةة التةةي تعةةرن بسةةيدي بلقا ةةم

 للبنا  العمودي.  كنية

ممتةةةدة مةةةس ا  المتاخمةةةة للحةةةي وللمنطقةةةة الصةةةنا ية والجةةةانفي بالزريبةةةة  ّمةةة 14* قطعةةةة ا رض الكا نةةةة بحةةةي 

 ةةةةكنية  المركةةةةز الو ةةةةيط للصةةةةحة العموميةةةةة بالزريبةةةةة  ّمةةةةا  وصةةةةوال إلةةةة  دار الشةةةةبا  بالزريبةةةةة  ّمةةةةا  كمنطقةةةةة

 للبنا  الفردي.

 

ال ان فاسا  عضا  انمجل  انبلل   : لخف
 

 

- ر  صللل ل اعتبلللر   ف م لللأن   للل :ا شةةة ا  والتهيئةةةة العمرانيةةةةر ةةةيس لجنةةةة  "الهاشةةةمي ا  ةةةود" :السةةةيّد   
  ومللللن عقفللللا   و  ص صلللل  كمقاسلللل  سللللك    نفائلللللا مت للللاك   انم  قلللل  انبلليلللل  يعتبللللر مللللن انم للللائن انح  يلللل

للل  نلللل  كلللنف  انع اصلللر لللل   للل  هلللذ  انعمل للل  مشللل را  نلللس   فللل  نللل   قلللس استانمهمف  شلللا ا نج للل  األالللرا  انمتلخف

قللل    للل  األ لللسا  وانته ئللل  انعمرا  للل  ب صللل   هلللذا انع صلللر بلللن و لللس  مريلللر  با تضلللاب وسو  س اسللل  معمف
نتللل  سللل قس ا  لللرا  نج للل  األ لللسا  وانته ئللل  انعمرا  للل  عللللس م تللللك انمرا لللن وانم ا شلللال مك ف ا للل  اانبلللا 

  مس مصانل ان كان  انعقفا ي  نل ك س.  ىراؤها
  

- اعتبلللر   ف  :ر ةةةيس لجنةةةة الشةةةؤون الماليةةةة واالقتصةةةادية ومتابعةةةة التصةةةّرن "جةةةح  الحةةةا   مةةةر" :السةةةيّد

 ائن انتللل ملللن انم للم للأن   لل   ر  صللل ل عقفللا   و  ص صللل  كمقاسلل  سلللك    نفائلللا مت للاك   انم  قللل  انبلليلل  
ب ن  ن انلللرا ار تهلللا م تللللك انقائملللال انتللل   ر فلللحّ نا ت ابلللال وذنلللك باعتبلللا  ان لبلللال انعليللللا نلمت لللاك 

لل   لل  س اسلل  هللذا   ا قتلل  انع صللر مللس م لل  انحصلل   علللس مقاسلل  سللك    اانبللا  لل  ذال اةاللا  مزيللل انتعمف

 ن  ؤيلل   ر كللز علللس   قلل ل و ح لل علللس  لل   ر  صلل ل عقللا   و  ص صلل  نل للكن  لل   اللا مللن   للل انمبللل  
 نبلل .اميا  انته ئ  انعمرا    نبللي  انز يب  نجعل  م اكبا و   م ت     لفعال  عضا  انمجل  

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

ر جناااة غياااللّ االسااايد رئااايس البلدياااة والسااايدة وهيباااة التليلاااي رئيساااة بعاااد طااارا هاااذا العنصااار مااان طااارف 
تباحاااا  مااااع قااااا  وال، وبعااااد النّ القاااااّرة لتسااااوية الوضااااعية العقّاريااااة للتجّمعااااات السااااكنية بمنطقااااة الزريبااااة

معاااروض جمياااع األعضااااء ، وافاااق الحاضااارون مااان أعضااااء المجلاااس البلااادي باإلجمااااع علاااى المقتااارا ال
 : تشمل والمتمثّل في إحدا  منطقة تدّخل عقّاري لفائدة الواكلة العقّارية للسكنى

- ماااااع الحاااااي  انطالقاااااا مااااان الاااااوادي الفاصااااال بالزريباااااة ناعيةة األرض المتاخماااااة للمنطقاااااة الّصاااااقطعااااا
 اسااامسااايدي بلقمااارورا بمركاااز الحماياااة المدنياااة بالزريباااة وصاااوال إلاااى المنطقاااة التاااي تعااارف ب ياحيالّسااا

 للبناء العمودي. سكنية منطقةوتخصيصها ك
-  صاااااناعية المتاخماااااة للحاااااي وللمنطقاااااة الام جاااااانفي بالزريباااااة حّمااااا 14قطعاااااة األرض الكائناااااة بحاااااي

بااة حّمااام ب بالزريوالممتاادة ماان المركااز الوساايط للصااحة العموميااة بالزريبااة حّمااام وصااوال إلااى دار الشاابا
 كمنطقة سكنية للبناء الفردي.

 

-  ّما بالزريبة   تاكستوالقديم فضا  ال قد تسويع المح  التجاري الكا س ب فس   ل  موافقةـال: 

للللخو   انمان لللل  واع تصللللاسي  ومتابعلللل  انتصللللرف   لللل  وضللللع   انمحللللن انتجللللا   انكللللائن  ظللللرل نج لللل  انشف
لللاة "تاكسةةةتو"بانفضلللا  انقللللي   غ نفائللللا ان للل فلا بانز يبللل   مف عقلللل   للل يغ  بمقتضلللس "فريةةةا  الخزامةةةي" :وانم للل ف
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ي  لللل   ن  28/04/2018وانمصللللاسق عل لللل  مللللن اللللر  سللللل   اة للللرا  بتللللا يخ  11/04/2018انمللللخ ف وانم للللجف

  لس.18303013بانقباض  انمان   بز  ا   حّ ع 

 

ن انفصلللن انيانلللل ملللن عقلللل انت للل يغ انمشلللا   ن للل   علللا    ف مللللفا هلللذا انعقلللل هللل  سللل    وا للللا و  لللل  ضلللمف

  ابل  نلتجليل ما ن  يصل    ب           ابقا نمقتض ال انقا   .
تركفلللم وانمعلللل ناسلللتسا  انصللل اع  وانتجلللا   وانم  .  850 للل ف   للل يغ هلللذا انمحلللن انلللذ  يم لللل  و  لللل

 ينةةةارد شةةةرة  الن وثمانما ةةةة  :كا لللم  سا يللل  ومرا للل  صلللح ف  بمبللللغ سللل     لللل  مملللن  ضلللا    للل ل مفتللل ت و

 دل. 900.000    انشهر تسعما ة دينار     ان ف   بح اب دل 10.800.000 
ملللن األمر نفائللللا انمع  للل  بلللتبت لللّ بللل  ج للل  ا  فلللاف معللل ن انت للل يغ انلللذ   للل ف انانلف   عضلللا  ع لللظو  لللل 

 امللّ بلل  ا   قريللر اختبلل  نللس اسللت اساجللل  ان ف ابلل  ان ص صلل   انفا الل  نج لل  انتبت للّ انم بيقلل  علللس ماللر  

لللل  انجه يلللل اةسا ا ل تلللل ب ان لللل بز لللل ا  انلللل ا س علللللس انبلليلللل    قلللل  مك خو  انعقفا يلللل ألمللللاك انلونلللل  وانشف
 .19/12/2017 لس بتا يخ 1664ع  انملير انجه   ألماك انلون  بز  ا 

غ نفائللللل ها بم للللا    لللل ان   و  للللل   نفللللّ انمع  لللل  بللللاألمر انتفللللريط  لللل  ىللللز  مللللن انمحللللن   .  70انم لللل ف

لللاة بللللو   علللاة انمصلللانل انبلليللل  وانحصللل   ع خ   للللس انتلللرانفائللللا انلج للل  انمحلف للل  نلتضلللامن بانز يبللل   مف
لللر عللللس انماناومللل   للل  انسلللرف م انفللل  بلللذنك   كلللاة انفصلللن ان فللل غ ابس ملللن عقلللل انت للل يغ انلللذ  يحجف ت للل ف

 انفللل  هلللذاوي جلللرف علللن م   سخلللا      علللليال عللللس انه كلللن انعلللاة نلمحلللن سو  انحصللل   عللللس م ا قللل  انبلليللل 

 انتحج ر م انبت  بجبر انضر  و خا  انمحن    ا.
اسللل اس  ونمحلللن و  لللل   ف هلللذا اةخلللا  انلللذ  ا  كبتللل  انمت للل ف   وانمتميفلللن  للل    اونهلللا علللن ىلللز  ملللن ا

لو  سذائ للل  بلللنفائللللا انلج للل  انمحل للل  نلتضلللامن بانز يبللل  انتللل   صلللبحّ   لللتسلف  كم لللز  نلمابللل  وانمللل اس ان

ابط بللل ن ان لللر  ن  بمقتضللل الوى للل    ىللل هر  انحصللل   عللللس م ا قللل  انبلليللل  هللل   خلللا  اعتبلللا  بانعقلللل انلللرف
رخ   لو  صلللف   ا    للل  وبللللو   للل  ف هلللذا اةىلللرا  انلللذ   املللّ بللل  انمت للل ف   سلللاه   للل   رك لللز ك لللا  بللل

 وم ا ق  انبللي .

ن ا  انكلللائنلللذنك، و صلللل مزيلللل انمحا ظللل  عللللس األملللاك انبلليللل ، و ظلللرا نلم  لللس اعسلللترا  ج  نهلللذا انعقفللل
للل لللا ع انرئ  للل  نلملي للل ، و رصلللا ملللن انمجلللل  انبللللل  عللللس   جلللاو بعللل  انمشلللا يس بانشف   بللل ن راكعللللس انشف

 انق اع انعاة وان ا .

  ل  انم ا قلللانشلللخو  انمان للل  واع تصلللاسي  ومتابعللل  انتصلللرف   قتلللرت عللللس   ظلللا  انمجلللل  انبلللل لللا ف نج للل  
م انفتهلللا وذنلللك  ظلللرا ن "فريةةةا  الخزامةةةي"عللللس   لللخ عقلللل انت للل يغ انمبلللرة بللل ن بلليللل  انز يبللل  وانمت للل ف   

للل    كلللاة  كلللاة   ب للل  انمقتضللل ال انم صللل   عل هلللا صللللم   ملللس م للل   الفصةةة  الّسةةةابعنب للل س انعقلللل وخاصف
 انمحللن   للس سعلل   اسللتعجان    لل  ان للروا مللنانت لل يغ انمشللا   ن لل   عللا  ومللن عقللل  الفصةة  الّسةةاد   شةةر

 نل  انمحكم  اةبتلائ   بز  ا  ب صفها انمحكم  انم تص  انم ى س بلائر ها انعقفا .

   - الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

بااااة الزري بلديااااة بااااين المباااارم التسااااوي  عقااااد نااااود وفصااااولب علااااى البلاااادي المجلااااس أعضاااااء إّطااااالع بعااااد
ا لمساااّوه لهااااهاااذه األخيااارة تولّااات اساااناد جااازء مااان المحااال ّّ باعتباااارأنو ، "فااال الخزاماااي" والمتساااّوغة
ل الساااابع كاااام الفصااامخالفاااة باااذلك أح علاااى موافقاااة البلدياااة جناااة المحلياااة للتضاااامن دون الحصاااوللفائااادة اللّ 

 ي اآلجاااالفااامااان عقاااد التساااوي  المشاااار إلياااه أعااااله، هاااذا باإلضاااافة إلاااى عااادم خاااالص معيناااات التساااوي  
لحاضااارون اس مااان عقاااد التساااوي ، وافاااق أعضااااء المجلاااس البلااادي امالقانونياااة التاااي ضااابطها الفصااال الخااا
حااال ترجاع الماساااتعجالية لفساااخ العقاااد المبااارم ماااع المتساااّوغة واسااابالجلساااة باإلجمااااع علاااى رفاااع قضااايّة 

ماااة فاااي ية الالزالبلااادي والتفاااويض للسااايد رئااايس البلدياااة بإتماااام مختلاااف اإلجاااراءات القانونياااة والقضاااائ
 .الغرض

-  تخصيص مح  لفا دة محمع التنمية الفح ية بالزريبة العلياموافقة  ل  ـال: 

لللاسا  عضلللا  انمجللللل    للل   الللا  هلللذا انع صلللر اسلللتعرف ان للل ل  ئللل   بلليللل  انز يبللل  عللللس   ظلللا  ان ف

انبللللل  انحاضلللرين بانجل للل  م للللم مجملللس انت م للل  انفا  للل  انز يبللل  انعل لللا انلللذ  و س عللللس اةسا ا انبلليللل  

ن  حلللّ عللللس  2018 نةةةوفمبر 21بتلللا يخ    عللللس وانلللذ   ر لللم   للل  ه ئللل  انمجملللس  للل  انحصللل  2633وانمضلللمف
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لللاة، هلللذا و  لللاس ان للل ل  ئللل   انبلليللل    فللل  بعلللل انمعاي للل  انم لا  للل  ملللن  مقلللر  سا   نلمجملللس بملي للل  انز يبللل   مف

اللللر  اةسا ا انفرع لللل  انف ف لللل  بانبلليلللل  نلمكتللللم انكللللائن بمقللللر انبلليلللل  انقلللللي  مللللن انجهلللل  انشللللر    انمحللللاذ  
 للل  اة حلللاس انرياضللل  بانز يبللل   بللل فن  مكا  للل  نقاعللل  األنعلللاب انفرسيللل  انتللل  و لللس   ص صلللها سلللابقا نفائللللا ىمع

  صللل   هلللذا انمكتلللم نفائللللا انمجملللس انملللذك   وذنلللك عسلللتعمان  كمكتلللم  سا   نتقللللي  ان للللمال انفا  للل  

 نفائلا  اف   انم  ق  ان ق ي  انز يب  انعل ا بم  ق  انز يب .

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

د عليااااا وبعاااابعااااد إّطااااالع أعضاااااء المجلااااس البلاااادي علااااى مكتااااوب مجمااااع التنميااااة الفالحيااااة الزريبااااة ال
منطقاااة الّحاااي الفالنّقاااا  وقصاااد تساااهيل نشااااط هاااذا المجماااع الاااذي ماااا انفاااّك يقاااّدم عدياااد الخااادمات لفائااادة 

علاااى  مديريباااة القاااالكاااائن بمقااار بلدياااة الزوضاااع المكتاااب الساااقوية الزريباااة العلياااا وافقاااوا باإلجمااااع علاااى 
مااع  لمااذكوراالمجمااع  علااى ذّمااةمتاار  6.5أمتااار وعرضااه  8مسااتوى شااارع صااقلّية بالزريبااة حّمااام طولااه 

د يض للساااايّ وفااانة هاااذا المكتاااب لجعلاااه وظيفياااا والتمصااااريف تعّهاااد وصااايا تحّمااال الهيئاااة المشااارفة علياااه
 رئيس المجلس البلدي بإتمام الوثائق اإلدارية الالزمة في الغرض.

 

-  بلقا م" كشح بالزريبة قرية لفا دة المواطس "مروان بس  بد هللا بسقرار إ ناد   ل  موافقةـال: 

مةةةروان " ظلللرل نج للل  انشفلللخو  اعىتماع للل  وانشلللسن و ا لللل  ان للل ل و لللامل  اععا للل   للل  م للللم انمللل اان 

ن  حللللّ علللل 2018 نةةةةوفمبر 15انلللل ا س علللللس اةسا ا انبلليلللل  بتللللا يخ  "بةةةةس  بةةةةد هللا بةةةةس بلقا ةةةةم  2602لس وانمضللللمف

   للل  نملي لللوانللذ  ير لللم بمقتضللا    للل ي  وضللع ت  و سللل اس   لللرا  كشللك نب لللس األكللل  ان ف فللل  بانشللا ع انرئ 
و لللل   اىللللعللللن انعملللن ومتزوف  ىتماع لللل  انمتلللله  ا باعتبللللا   علللاااانز يبللل   ريلللل  وذنلللك  ظللللرا نظرو للل  اع

 كفانت  افل  ووانل   انم  ف .

 نبلل  بت للل ي   ف لللذ  ضللراب ىلل ع نملللفا سللبع   يفللاة نلم او  للل سللب  نلمع لل  بللاألمر خللا  ان لل   انفا الل  
 ابللل  وضلللع   انكشلللك انلللذ   لللاة بب ائللل  عللللس انرصللل ك مبا لللرا بعلللل انيللل  ا وهللل  ملللا   لفلللم ملللن مجلللل  ان ف 

ا انبلليلللل    للللر انج لللل  لف انان ص صلللل    لللل   اللللا    للللسا    ال   للللر  لللل    لللل ي  انب للللا انمكلففلللل  بللللان فظرقللللا ف
خ   رانتفللل م  انبللللل    واع تصلللاب انف ضللل   و  لللسا  انمللللك انعملللانملللرخف    هلللا  و انم انفللل  نلرخصللل

  انلللل  ت  نل ريلللل  انعللللاة مقابللللن خللللا  معللللل ة هللللذ  ان لملللل  نللللل  وك للللن مقللللاب   بلليلللل اة للللسا نلللل   لللل  

 انز يب .
 

 

 

 للل    انم لا بعلللل انمعاي للل و  لللل  بلللّ نلج للل  انشفلللخو  اعىتماع للل  وانشلللسن و ا لللل  ان للل ل و لللامل  اععا للل 

 لفا.نلمع   باألمر نلتعرف  عن  رب علس ظرو   انمع ش   وانت  ا فضل   فها  اس   ومتله  ا ى
نمجلللل  نلللذنك  قتلللرت نج للل  انشلللخو  اةىتماع للل  وانشلللسن و ا لللل  ان للل ل و لللامل  اععا للل  عللللس   ظلللا  ا

ك نب لللس  اس   لللرا  بللللل   للل   رك لللز كشلللو سللل "مةةةروان بةةةس  بةةةدهللا بةةةس بلقا ةةةم"انبللللل    للل ي  وضلللع   انمللل اان 

انللل  ت   األكلللل  ان ف فللل  بانشلللا ع انرئ  للل  نملي للل  انز يبللل   ريللل  وخلللا  معلللل ة  لللهر  بع للل ا  اة لللسا 
ي  للل   سلللل    وانمصلللاسق عل للل  ملللن الللر  29/07/2016نل ريللل  انعلللاة ابقلللا نمقتضللل ال انقلللرا  انبللللل  انملللخ ف

 .12/08/2016اة را  بتا يخ 

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

م" والاااذي طلاااب الماااواطن "ماااروان بااان عباااد   بااان بلقاساااعلاااى م البلااادي المجلاااس أعضااااء إّطاااالع بعاااد
نااة لرئيسااي لمديكشااك لبيااع األكلااة الخفيفااة بااالطريق ا قاارار وإساانادهبمقتضاااه فااي تسااوية وضااعيته  يرغااب

جمااااع بلااادي باإلالمزرياااة والقاساااية، وافاااق أعضااااء المجلاااس الالزريباااة قرياااة ونظااارا لظروفاااه االجتماعياااة 
 :على ما يلي

- علاااى رصااايف قااارار كشاااك لبياااع األكلاااة الخفيفاااة "الماااواطن "ماااروان بااان عباااد   بااان بلقاسااام إساااناد 
 الشارع الرئيسي لمدينة الزريبة قرية.

- لبلاادي م القاارار اوأحكاااالمعنااي باااألمر لمعلااوم اإلشااغال الااوقتي للطريااق العااام طبقااا لمقتضاايات  خااالص

 المشار إليه أعاله.

-  ّغرضد رئيس البلدية بإتمام باقي اإلجراءات اإلدارية الالزمة في الالتفويض للسي. 
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-  بس فر " جمعة "منصع بس الكنز لفا دة المواطس بمنطقة واديكشح  قرارإ ناد   ل  موافقةـال: 

للل ل و لللامل  اععا للل   للل  م للللم انمللل اان منصةةةع "  ظلللرل نج للل  انشفلللخو  اعىتماع للل  وانشلللسن و ا لللل  ان ف

ن  حلللّ عللللس  2018 أكتةةةوبر 29انللل ا س عللللس اةسا ا انبلليللل  بتلللا يخ  "بةةةس جمعةةةة بةةةس فةةةر   وانلللذ   2394وانمضلللمف

نك لللز ابم  قللل  واس  ملللن انمجلللل  انبللللل  ان فظلللر  للل   مكا  للل   سللل اس  كشلللك  للل ق انرصللل ك ير لللم بمقتضلللا  

 للل    اعىتماعو  لللل   نفلللّ  ئ  للل  انلج للل  معاي للل  ان ضلللع ن انبااريللل  نب لللس انف اكللل  انجا فللل ، ملللن عملللاسا عللل 

للل نز يبللل   لللا يخ  لللل  مصللل س اآلىلللر با 2013علللن انعملللن م لللذ سللل    عب  نلمع للل  بلللاألمر باعتبلللا   علللاااانصف

اة ويمكن بانتان  اةستجاب   نس الم انمع   باألمر.   مف

  ل  انم ا قللل لللا ف نج للل  انشلللخو  اعىتماع للل  وانشلللسن و ا لللل  ان للل ل  قتلللرت عللللس   ظلللا  انمجلللل  انبللللا، نلللذ

 ."منصع بس جمعة بس فر "علس  س اس كشك   ق انرص ك بم  ق  واس  انك ز نفائلا انم اان 

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

 يرغااب مطلااب المااواطن "منصااف باان جمعااة باان فاارج" والااذيعلااى  البلاادي المجلااس أعضاااء إّطااالع بعااد

ة الجتماعيااااابمقتضاااااه فااااي اسااااناده كشااااك لبيااااع الفواكااااه الجافّااااة بمنطقااااة وادي الكنااااز ونظاااارا لظروفااااه 

 :الصعبة والقاسية، وافق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على ما يلي

- صاااايف رالالمااااواطن "منصااااف باااان فاااارج باااان جمعااااة" قااارار كشااااك لبيااااع الفواكااااه الجافّااااة علااااى  إساااناد

 .لديةبمنطقة وادي الكنز مع تحديد وضبط الموقع من طرف اإلدارة الفرعية الفنّية بالب

- لبلاادياام القاارار المعنااي باااألمر لمعلااوم اإلشااغال الااوقتي للطريااق العااام طبقااا لمقتضاايات وأحكاا خااالص 

 . 12/08/2016والمصادق عليه بتاريخ  29/07/2016المؤّرخ في 

- غرضالتفويض للسيّد رئيس البلدية بإتمام باقي اإلجراءات اإلدارية الالزمة في ال. 

 

 
 

-  الجون مس  مادة " يس االنصاريس" إ داث  وع أ بو ية بمنطقة موافقة  ل ـال: 

انم لللاعل  " بةةةد الملةةةح الحةةةا   سةةةيس" :ان للل فل  لللا  ان للل ل  ئللل   انبلليللل  انكلمللل   نلللس  هلللذا انع صلللر  الللا   للل 

لللباب وانرياضللل  بلللانمجل  انبللللل  انلللذ  ق نم ضللل ع  علللا انيلللاف   و ئللل   نج للل  ان ف نللل  وانشف سا    لللا    لللرف

قللللفة بهلللا  ان لبلللال انتللل   ان فللل ق األسلللب ع  بم  قللل  عللل ن األ صلللا ين ملللن عملللاسا انجللل   وذنلللك  بعلللا نعليلللل

للللاسا  للللال انتمه ليلللل   و ع للللل ويللللا ال الا سلللل ا  خللللا  انجهللللذ  انم  قلللل  وانم للللاا  انمجللللاو  مت للللاك   ن ف

  بهلللذ   صلللل   شللل ط انللللو ا اع تصلللاسيانم لللاا   للل  بعللل  انم اسلللبال وذنلللك   عضلللا  انمجلللل  انبللللل  نهلللذ 

عال ان ك          ر م ا س  ضا    نم زا    انبللي .وانتجمف

لللاسا  عضلللا  انمجلللل  ، نلللذنك  علللاسا  انبللللل  هللل  انم ا قللل  عللللس لللا ف انمقتلللرت انمعلللروف عللللس   ظلللا  ان ف

 .م عل ا تصاب  كن ي ة   ل  رك ز س ق  سب ع  بم  ق  ع ن اع صا ين من عماسا انج  

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

 "حسااااين الحاااااج الملااااك عبااااد" دالبلاااادي الساااايّ  المقااااّدم ماااان طاااارف المستشااااار المقتاااارا علااااى العاالّطاااا بعاااد

وبعاااد التاااداول فاااي الموضاااوع  د البلدياااة وتنشااايط الااادورة االقتصاااادية بمنطقاااة الجاااوفوقصاااد تنمياااة الماااوار

الماااؤّرخ فاااي  1994لسااانة  86فقااارة ثانياااة مااان القاااانون عااادد  13 وتطبيقاااا ألحكاااام الفصااال مااان جمياااع جوانباااه

والمتعلّاااق بمسااااالك توزيااااع منتوجااااات الفالحااااة والصاااايد البحااااري والمتضااااّمن إحاااادا  السااااوق  23/07/1994

 علاااى وافاااق أعضااااء المجلاااس البلااادي باإلجمااااع ،االسااابوعية داخااال المنااااطق البلدياااة يكاااون بقااارار بلااادي

ياااوم  بمنطقاااة عاااين االنصاااارين مااان عماااادة الجاااوف بجاناااب المدرساااة اإلبتدائياااة ةإحااادا  ساااوق أسااابوعي

هاااذه الّساااوق علاااى أن  إحااادا  فاااي باتّخااااذ قااارار البلدياااة د رئااايسوالتفاااويض للسااايّ  األحاااد مااان كااال أسااابوع
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إتماااام مختلاااف اإلجاااراءات اإلدارياااة الالزماااة فاااي الغااارض ماااع وشااااطها فاااي مفتاااتح السااانة القادماااة ينطلاااق ن

 .هذا اإلطار جميع المصالح المتدّخلة في

-   السيا ي بالزريبةدرا ة وضعية متسّوغ مقه  الـمرّكب: 

نل قريلللر انتفقفللل صللل ال   بعلللا نت نبلليللل  ال ضلللرو ا متابعللل  اسلللت ا  معلللان     للل يغ انمحلللاف  انلللذ   ضلللمف

نتصلللرف   للل  اسي  ومتابعلل  خو  انمان للل  واع تصلللا،  ظلللرل نج للل  انشفلل صلللل انمحا ظلل  عللللس انملللا  انعللاةوذنللك 

 .أ.د 54الـت   ا بّ بانز يب  وان ا   م ان ف غ مقهس انمركف   مت  ف ل بذمف ين انمت لف لف وضع   ان

غ و صلللل  ع لللا   رصللل   خ لللرا ن بللل ن  عضلللا  انلفج للل  انحاضلللرين بانجل للل  قلللا وبعلللل انتحل لللن وان ف  لمت للل ف

    انم ا قللل قتلللرت عللللس   ظلللا  انمجلللل  انبللللل واع تصلللاسي  ومتابعللل  انتصلللرف  مان للل شلللخو  ان لللا ف نج للل  ان

للل  ملللن انللللين انمت لفلللل بذ % 50 عللللس اسلللت ا     يلللت ف و للل   و املللمعللل    للل  ا و ق للل ط بلللا   انللللين انمللللينمف

  لللس  و للل  خلللا  ذنلللك يلللت  بانت  للل   ملللس انقلللاب  انبللللل  بز للل ا  بصلللفت  محت لللم بلليللل  انز يبللل ضلللب ها 

للاس  ضللللف انمع للل     ف للذ انحكللل  انقضلللائ  عللللس نمقهلللس اهلللذا  و كل للك نج للل  انتبت لللّ باعلللاسا عللرفبلللاألمر انصف

 .من ىليل  يس    عاسا انتبت ّ من ىليل  صل 

ال ان فاسا  عضا  انمجل  انبلل   : لخف

- يبللل  يللل ة  علللل  انحاضلللرين   فللل  و س عللللس بلليللل  انز :ر ةةةيس المجلةةةس البلةةةدي "إبةةةراهيم بةةةس  مةةةر" :السةةةيّد 

ن   "أنةةةور البةةةديوي"م للللم ملللن ان للل ل   23/11/2018 غ مقهلللس انمركفلللم ان للل ا   بانز يبللل  مضلللمف حللللّ مت للل ف

ا  وانللذ  ير للم بمقتضللا  مللن كامللن  عضللا  انمجللل  انبلللل   مهانلل   نللس اخللر ان لل    صللل خلل 2669علللس 

لللل  انتفلللاة بلللابراة  وو امللل  خلللا  بلللا   انمبللللغ عللللس 50% تللل  ملللس  عهف ذنلللك    لللاا و ملللن انللللي   انمت لللللا بذمف

 .وكا ن نعائل  ابهل  انمحا ظ  علس م  س  و   ان   ل باعتبا   متزوى

 

- لللا   نلللس  :ر ةةةيس لجنةةةة الشةةةؤون الماليةةةة واالقتصةةةادية ومتابعةةةة التصةةةّرن "الحةةةا   مةةةرجةةةح  " :السةةةيّد  

 األكريلللل  هلللل  محللللن متابعلللل  مت اصللللل  مللللن اللللر  نج لللل   ف م للللأن  متابعلللل  اعست اصللللال انحاصللللل  مللللن 

   وىلللم عللللسانشلللخو  انمان للل  واع تصلللاسي  ومتابعللل  انتصلللرف ، نلللذنك و صلللل انمحا ظللل  عللللس انمللل ا س انبلليللل

س يت للل فس عملللن عللللس  عزيلللز عمل للل  اعست اصلللال نم تللللك انمعلللان   وانمللل ا س انبلليللل  وذنلللك  تلللانجم لللس ان

 .نلبللي      ر اععتماسال انذا    ة جاو برامجها اعستيما ي 

- ق  نلللس ان ضلللع   اعىتماع للل  نلمللللين م تح للل ا مق :مستشةةةار بلةةةدي "فتحةةةي البحةةةري" :السةةةيّد تر للل    لللرف

ن  مهانللل   نلللس  لللا يخ  تللل  و ق للل ط بلللا   ا 31/12/2018انمتضلللمف نللللين ساع لللا ن لللا   صلللك انمبللللغ انمت لفلللل بذمف

لللسن و بلللراو   لللن   فللل    عضلللا  انمجلللل   نلللس  بللل   هلللذ  انمبلللاس ا وذنلللك  صلللل انمحا ظللل  عللللس مللل اان انشف

ععتبلللا  املللس انمللل اا  ن  للل   الللا   ؤيللل  اىتماع للل  وا تصلللاسي   أخلللذ بعللل ن  انمجلللل   للل  انتعاملللن انحضلللا  

 لللس    مللل  انللللين وظلللرو  انمللللين و للل  صللل  ا عللللة  يفائللل  بتعهلللل  انلللذ  ضلللمف   صللللم م لبللل  يقلللس  للل  ا 

 سع   استعجان   ضلف     ان روا من انمحن عسترىاع  و عاسا عرض  نلتبت ّ من ىليل. 

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

 ياحيالّسااا بالمرّكااا مقهاااى متساااّوه الباااديوي أناااور :دعلاااى مطلاااب السااايّ  البلااادي المجلاااس أعضااااء إّطاااالع بعاااد

لمجلااااس االجتماعيااااة، وافااااق أعضاااااء ا أخياااارة نظاااارا لظروفااااه فرصااااة وقصااااد إعطائااااه ومناقشااااته بالزريبااااة

بذّمتاااه فاااي  مااان معيناااات التساااوي  المتخلّااادة %50إمهاااال المعناااي بااااألمر لخاااالص  علاااى باإلجمااااع  البلااادي

لااادي بزغاااوان وإبااارام روزناماااة لتقسااايط بااااقي المبلااا  بالتنسااايق ماااع القاااابض الب 31/12/2018أجااال أقصااااه 

 ر ضاااّده فااايتنفياااذ الحكااام القضاااائي الّصاااادبوصااافه محتساااب بلدياااة الزريباااة وفاااي خاااالف ذلاااك يقاااع فاااورا 

 عرض فضاء هذا المقهى على التبتيت من جديد. إلعادةالمحل  الخروج من
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-  درا ة وضعية متسّوغ المححّت التجارية الكا نة بفضا  المستودع البلدي القديم: 

نل قريلللر انتفقفللل صللل ال   بعلللا نت نبلليللل  ال ضلللرو ا متابعللل  اسلللت ا  معلللان     للل يغ انمحلللاف  انلللذ   ضلللمف

نتصلللرف   للل  اسي  ومتابعلل  خو  انمان للل  واع تصلللانج للل  انشفلل،  ظلللرل  صلللل انمحا ظلل  عللللس انملللا  انعللاةوذنللك 

للللين انمت لفلللللف وضللللع   انلللل غ انمحللللن انتجللللاو 2و 1انمحللللافل انتجا يلللل  علللللس      مت لللل ف ل بذمف  3   علللللس مت لللل ف

غأ.د 5الةةةـتللل   ا بلللّ وانانكائ للل  بفضلللا  انم لللت سع انبللللل  انقللللي   نبيةةة  بةةةس  ةةةالم " :لان للل ف  ، و  لللل  قللللفة انمت للل ف

غ انمحلللافل انتجا يللل  عللللس ب " لةةةي بةةةس غ  "ةالكيحنةةةي شاشةةة" :و  ابللل  علللن صلللهر  ان للل فل 2و 1صلللفت  مت للل ف مت للل ف

ان لل   صللل م لللم يلللتم    لل  مللن  عضللا  انمجللل   مهانلل   نللس  لللف  هايلل  ان لل   انحب 3انمحللن انتجللا   علللس 

ا   بللللن للللا  خللللا   صللللك انلللللي   انميقفللللل  عل لللل  بللللل ا ر انقللللاب  انبلللللل  واسللللتعلاس  ةبللللراة  وو املللل  

 انلين علس    اا بانت     مس ان  ل انقاب  انبلل  بز  ا .

غ و صلللل  ع لللا   رصللل   خ لللرا ن بللل ن  عضلللا  انلفج للل  انحاضلللرين بانجل للل  قلللا وبعلللل انتحل لللن وان ف  لمت للل ف

 ا  انمجلللل  قتلللرت عللللس   ظللل واع تصلللاسي  ومتابعللل  انتصلللرف  بلللانمجل  انبللللل  مان للل شلللخو  ان لللا ف نج للل  ان

للل   انمان للل  انحان للل   صلللل  ا قللل  عللللسانبللللل  انم  % 50اسلللت ا    مهلللا  انمع للل  بلللاألمر  نلللس  للللوس  هايللل  ان ف

تللل ملللن انللللين انمت لفلللل  ملللس انقلللاب   بانت  للل  ضلللب ها  و للل   و امللل  يلللت ف معللل    للل  ا و ق للل ط بلللا   انللللين بذمف

مع للل  ضللللف انو للل  خلللا  ذنلللك يلللت    لللس  ضللل   اسلللتعجان    انبللللل  بز للل ا  بصلللفت  محت لللم بلليللل  انز يبللل 

انتبت للّ  علللسانمحللافل انتجا يلل    هللذ و كل للك نج لل  انتبت للّ باعللاسا عللرف  لل  ان للروا مللن انمحللنبللاألمر 

 ا.   يسه عاسا من ىليل  صل 

 

 

 

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 

لمحاااالت ا متساااّوه "نبيااال بااان ساااالم بااان علاااي" :علاااى مطلاااب السااايّد البلااادي المجلاااس أعضااااء إّطاااالع بعاااد

ي يااا  تقاااّدم المعناااومناقشاااته، وح بالزريباااة الكائناااة بفضااااء المساااتودع البلااادي القاااديم 2و 1 التجارياااة عااادد

الناااي "الكي :دالمتخلّاااد بذّمتاااه وبذّماااة صاااهره السااايّ  بوصااال خاااالص لجااازء مااان المبلااا  خاااالل الجلساااة بااااألمر

الخاااالص  فاااي ّصاااادقةرغبتاااه ال مناااه علاااى كتعبيااار بااانفس الفضااااء 3عااادد  شاشاااة" متساااّوه المحااال التجااااري

أعضااااء  وافاااق أخيااارة، فرصاااة إعطائاااه وقصاااد عائلتاااه ماااورد رزق تعتبااار المحاااالت التاااي هاااذه علاااى والمحافظاااة

ي  المتخلّااادة مااان معينااات التساااو %50 بااااقي إمهاااال المعنااي بااااألمر لخااالص علاااى باإلجماااع  المجلااس البلااادي

لقاااابض البلااادي اوإبااارام روزناماااة لتقسااايط بااااقي المبلااا  بالتنسااايق ماااع  31/12/2018بذّمتاااه فاااي أجااال أقصااااه 

 ي الخااروجفاابزغااوان بوصاافه محتسااب بلديااة الزريبااة وفااي خااالف ذلااك يقااع فااورا رفااع قضااية اسااتعجالية 

 على التبتيت من جديد. هذه المحالت التجاريةمن المحل ضّد المدين وإعادة عرض 
 

-  الفضا  التجاري الكا س بفضا  "تاكستو"  ابقا درا ة وضعية متسّوغ الجز  ا يمس مس: 
 

نل قريلللر انتفقفللل صللل ال   بعلللا نت نبلليللل  ال ضلللرو ا متابعللل  اسلللت ا  معلللان     للل يغ انمحلللاف  انلللذ   ضلللمف

نتصلللرف   للل  اسي  ومتابعلل  خو  انمان للل  واع تصلللا،  ظلللرل نج للل  انشفلل صلللل انمحا ظلل  عللللس انملللا  انعللاةوذنللك 

لللين انمت لفللللف وضلللع   انللل غ ملللن  " اك لللت "انجلللز  األيملللن ملللن  ضلللا  غ مت للل ف   ل بذمف ر  ان للل ل  الللسلللابقا انم للل ف

 تللل وانزيلللّ " لمللل  انحشفللل " وانمعلللل كمحلللن  جلللا ا بانجملللل  نب لللس انملللا  انمعلللل   وانمشلللروبال انساويللل  وان

 ،.أ.د 5الـ ا بّ 

مللن م  و  للل نلل  يبللاس  انمع لل  بللاألمر ب للا  مع  للال انت لل يغ  لل  اآلىللا  انتلل  ضللب ها انفصللن ان للا

 عقل انت  يغ انمبرة مع  وا تصر علس خا   بس مبلغ انت  يغ انذ   ا ك        انبتف .
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لللل  مللللن  للللأ      يلحلللل   ضللللرا ا بمصللللانل انبلليلللل  انتلللل  يتعلللل فن عل  هللللا و  للللل   ف   اصللللن هللللذا انتمشف

 است ا  مع  ال انت  يس    اىانها  صل سع  انم ا س انبللي .

  ظلللا  انمجللللصلللاسي  ومتابعللل  انتصلللرف  بلللانمجل  انبللللل   قتلللرت عللللس    لللا ف نج للل  انشلللخو  انمان للل  واع ت

   ت لصللل  و لللانبللللل   مهلللا  انمع للل  بلللاألمر  نلللس  للللوس  هايللل  ان للل   نلللل س ىملللل  انمبلللانغ انمان للل    لللر انم

 ين.خا  ذنك يقس   س سع   استعجان   ضلف     ان روا نعلة ان ا   أ    أ  با   انمتللفس
 

- الـــمـجـــــلــــس الــــبــــلــــدي  قـرار: 
 

حااااج عمااار" كشاااف الاااديون المقاااّدم مااان طااارف السااايد:"جالل ال علاااى البلااادي المجلاااس أعضااااء إّطاااالع بعاااد

جمااااع قاااوا باإلرئااايس لجناااة الشاااؤون المالياااة واالقتصاااادية ومتابعاااة التصاااّرف وعلاااى مقتااارا اللجناااة واف

تو ضااااء تاكسااافعلاااى إمهاااال السااايد: حلماااي الحّشاااي متساااّوه المحااال التجااااري الكاااائن باااالجزء األيمااان مااان 

مبادرتااااه  نااااات التسااااوي  المتخلّاااادة بذّمتااااه وفااااي صااااورة عاااادملخااااالص جملااااة معي 31/12/2018إلااااى حااااّد 

ذا هاااسااترجاع بااالخالص بقااع فااورا رفااع قضاايّة إسااتعجالية ضااّده فااي الخااروج ماان المحاال لعاادم الخااالص و

 الفضاء إلعادة عرضه على التبتيت من جديد لتسويغه. 

 

 

 

 

 

 

انز يبللل    ئللل   بلليللل  " مةةةر بةةةسإبةةةراهيم " :مجلللل  انبللللل  نبلليللل  انز يبللل  ىللللفس ان للل فلو للل  ختلللاة ىل للل  ان

لللاسا  عضلللا  ا ه  انق فمللل   انبللللل  انمجلللل   لللكر   نلللس كا فللل  ان للل فلال وان ف ا فللل  كنكب لللر  نلللس او قللللير  علللل س  للللخف

   اكبتهعلللللل س  ضللللل  ه  ومللللل بانز يبللللل  ملللللل  انمجتملللللس انمك ف لللللال  م تللللللكو  انم  قللللل  انبلليللللل  مللللل اا 

للللل  باعللللللاس بر لللللامث اعسلللللتيم  2019  ا  انبللللللل  انتشلللللا ك  نبلليللللل  انز يبللللل  ن للللل نم تللللللك انجل لللللال ان اصف

ا ن شلللاا اتلللابعته  وم   ح للل ن صلللل  انعملللن انبللللل  معاضللللا انجم لللس  نلللس مزيلللل انمجلللل  انبللللل  ساع لللانم لللتمرف

 .لم  ق  انبللي انمجا  انتراب  ن ظرو  ع ش انمت اك  ن بكامن
 

الّسةةةا ة   ـ لةةة 2018 لسةةةنة للمجلةةةس البلةةةدي لبلديةةةة الزريبةةةة العاديةةةة الّرابعةةةةورة الةةةدّ هةةةذ  ورفعةةةت أشةةة ا   

 ./. الّسابعة والنّصع ليح

 
 

 
 

 

  يـس بلديـة الزريبـةر                                                                           

  بـراهيـم بـس  ـمـرإ                                                                     
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