
  ةــالممـلكة المغربي

  ةـــوزارة الداخـلي
  دةـعمالة إقليـم الجدي

  رةـالزما م  بلديــة
 ------------  

 
  
  
  
  
  
  
    

  إنجازات المجلس البلدي للزمامرة 

  خ#ل الفترة ا نتدابية

2003/2009  
  

  

  

  

  

  

  

  

  2009 الزمامرة، ماي



 2

  

  دـــتمھي
نس�مة، المجل�س المنبث�ق ع�ن  12.000يدير شؤون بلدية الزمامرة الت�ي يبل�غ ع�دد س�كانھا 

  :عضوا التالية أسماؤھم  13، والذي يتألف من 2003شتنبر  16انتخابات 

  الصفة داخل المجلس  السيـــد

  رئيس المجلس البلدي  بوشعيب الزيتوني -1

  النائب ا/ول للرئيس  بوشعيب الدقمي -2

  النائب الثاني للرئيس  مصطفى الحساني -3

  لث للرئيسالنائب الثا  عبد الجبار الزوين -4

  مقرر ا لميزانية  مصطفى عزيف -5

  نائب مقرر الميزانية  المصطفى لشرف -6

  كاتب المجلس  عبد الرحيم منير -7

  نائب كاتب المجلس  مسعود أبو زيد -8

  مستشار جماعي  عبد الس7م بلقشور -9

 مستشار جماعي  محمد الزاكي -10

 مستشار جماعي  محمد بغداد -11

 مستشار جماعي  عبد الرحمان آيت ع7ل -12

 مستشار جماعي  اللطيف السرواليعبد  -13

  

  :عت عن ھذا المجلس ث7ث لجان تفر

 .اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية التي يرأسھا السيد مصطفى لشرف -

اللجنة المكلفة بالتنمية ا;قتصادية وا;جتماعية والثقافية الت�ي يرأس�ھا الس�يد عب�د  -

 .الرحيم منير

الت���راب والبيئ���ة وتخ���تص أيض���ا ب���التجھيزات اللجن���ة المكلف���ة ب���التعمير وإع���داد  -

 .ا/ساسية وا/شغال والتي يرأسھا السيد مصطفى الحساني
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، نعطي بعده باختصار نبذة عن الوضعية 2003/2009بعد تقديم تشكيلة مجلس  -

المالية للبلدية وكذا بعض ا?نج�ازات الت�ي اش�رف عليھ�ا المجل�س برئاس�ة الس�يد 

  .بوشعيب الزيتوني
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  ماليةالوضعية ال
 

السنة ا/خيرة في الفترة ا;نتدابية لھذا المجلس التي امتدت لست سنوات  2009تمثل سنة 

م�ن تحقي�ق أكب�ر ع�دد ممك�ن م�ن المش�اريع  تمك�ن المجل�س كانت حافلة با?نج�ازات حي�ث

التنموية التي تس�تجيب لحاجي�ات س�اكنة المدين�ة ف�ي مج�ال البني�ات والتجھي�زات الجماعي�ة 

قع��ه م��ن قب��ل المجل��س البل��دي ح��ين إع��داده لمخط��ط التنمي��ة ا;قتص��ادية تج��اوزت م��ا ت��م تو

واجھ�ت المكت�ب المس�ير من�ذ وا;جتماعية، وذلك على الرغم من ا?كراھ�ات المالي�ة الت�ي 

ع��ن تراج��ع الم�وارد إث��ر تحوي��ل تس��يير ش�ؤون ھ��ذا المجل��س الناتج�ة بص��فة خاص�ة  تولي�ه

المس�تحقة لفائ�دة ص�ندوق التجھي�ز النشاط ا'ساس�ي لمعم�ل الس�كر ،وثق�ل حج�م ال�ديون 

   .درھم 56.545.772,70: الجماعي والفوائد المترتبة عنھا التي بلغت  ما مجموعه 

 48.666.123,50م��ا مجموع��ه ) 2003/2009(وق��د س��ددت البلدي��ة خ��3ل ھ��ذه الفت��رة 

من مجم�وع الديون،وب�ذلك ت�م والحم�د 7 إخ�راج البلدي�ة  %86درھم أي ما يمثل نسبة 

ة ص��عبة ويمك��ن ا;ن انج��از اس��تثمارات اجتماعي��ة لمواص��لة تنمي��ة مدين��ة م��ن وض��عي

  .الزمامرة

من ناحية أخرى،وفي ظل ھذه الوضعية الصعبة،ص�ادق المجل�س ف�ي بداي�ة و=يت�ه عل�ى 

مخطط جد طموح للتنمية ا=قتصادية وا=جتماعية فكان التح�دي ا'كب�ر ھ�و إنج�از  ج�زء 

  . ولو بسيط من ھذا المخطط

ن ھ��ذا الوض��ع الص��عب ، وم��ا قابل��ه م��ن تطلع��ات س��اكنة الزم��امرة إل��ى إنج��از وب��الرغم م��

إل�ى البح�ث ع�ن مص�ادر  لجأ رئيس المجل�سمشاريع تنموية ترقى إلى مستوى طموحاتھا 

شراكات مع الوزارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وا;ستفادة التمويلية مختلفة عبر 

مج�ال ا;س��تثمار وانتھ�اج اس��تراتيجية لعقلن��ة م�ن ال��دعم ال�ذي تقدم��ه ال�وزارة الوص��ية ف��ي 

والحم�د G ف�ي إنج�از ع�دة مش�اريع كم�ا  توفق المكتب المسيروترشيد التدبير المالي حيث 

  .فھنيئا لساكنة الزمامرةھو مبين بالجدول التالي، 
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  2009إلى سنة  2003جدول اCنجازات خ3ل الفترة الممتدة من سنة 
نسبة   

المساھمة 
الفعلية 

 (*)للبلدية

 حالة تقدم الدراسات و ا'شغال  الشركاء

  
 )بمليون درھم ( الكلفة 

 المشروع
 ا=عتمادات

  المعبأة
  الكلفة

  اCجمالية 

15.62% 
  وزارة اCسكان والتعمير -
 مجموعة التھيئة العمران -

  

تم استكمال أشغال تجھيز تجزئة القدس وتجري حاليا  -
 138: لغ عدد ا'كواخ المھدمة عملية إعادة اCيواء حيث ب

 25:وعدد البقع التي توجد في طور البناء
 تجزئة القدس -1 16 16

- 
  مجموعة التھيئة العمران -

 

 رمن أشغال الطرق والتطھي  %90تم إنجاز نسبة  -
  .السائل

تم الشروع في أشغال  تجھيز التجزئة بالماء الشروب  -
  والھاتف 

  تم تسويق القطع التجارية –
 بقعة اقتصادية في ا'يام القليلة القادمة 167سيتم توزيع  -

 تجزئة النصر -2 30 30

53% - 

تم إسناد الصفقة الخاصة بأشغال الطرق والتطھير السائل  -
وستنطلق ا'شغال بعد المصادقة على الصفقة وتحيين 

  الحساب الخصوصي 
  تم تھيئ الصفقة الخاصة بربط التجزئة بالماء الشروب  -
م إنجاز الدراسات الخاصة باCنارة العمومية وبالربط ت -

 بشبكة الھاتف

 تجزئة الحسنية-3 04  2,12

12% 

وزارة التنمية ا=جتماعية وا'سرة  -
  والتضامن

  اللجنة الجھوية لمحاربة الھشاشة-
  جھة دكالة عبدة -
 التعاون الوطني -

تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز ويجري حاليا استغ3ل  -
 ھذه المؤسسة 

  بناء وتجھيزدار المواطن -4 04 04

المساھمة 
 با'رض

  وزارة الصحة
  

تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز وينتظر الشروع في تقديم  -
 خدماته نھاية شھر ماي الجاري

بناء وتجھيز مستشفى متعدد  -5 25 25
 ا=ختصاصات

المساھمة  -
 با'رض

  اللجنة الجھوية لمحاربة الھشاشة-
  المندوبية اCقليمية لوزارة الصحة -

تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز وينتظر الشروع في تقديم 
 خدماته نھاية شھر ماي الجاري

 تصفية الدم زبناء وتجھيز مرك -6 12 12
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 جمعية فضاء أسرة البزيوي -

 لمتجولينتھيء ساحة للباعة ا -7 0.2 0.2  تم تنظيم الباعة المتجولين بھذه الساحة - - 100%
 مجموع ا=ستثمار في المجال ا=جتماعي 91.2 89.32   5.93%

تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز وشرع في استغ3ل ھذه  - 100%
 الم3عب

  بناء وتجھيز م3عب ا'حياء -8  0,5 0,5

  رياضي دراسة وبناء مركب -9 20 2,45 تم إنجاز الدراسات المعمارية وحظي المشروع بالمصادقة - % 100
 مجموع ا=ستثمار في المجال الرياضي 20.5 2.95   % 100

  وزارة الثقافة - 9.11%
 

انتھت أشغال البناء والتجھيز ويجري حاليا استغ3ل ھذه  -
 بناء وتجھيز دار الثقافة-10 18 18  المؤسسة

 مجموع ا=ستثمار في المجال الثقافي 18 18  9.11%

21.73% 

  وزارة الداخلية -
  بة الدولة المكلفة بالماء واليبئةكتا -
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  -

 والكھرباء بالجديدة

  تم إنجاز الدراسة التقنية -
تتھيأ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكھرباء لMع3ن  -

عن طلب العروض ومن المتوقع أن تبدأ ا'شغال في نھاية 
 الصيف المقبل

ة لمعالجة المياه دراسة بناء محط -11  30 23
  العادمة

  مجموع ا=ستثمار في المجال البيئي  30 23  21.73%

 100% 
  وزارة الصناعة والتجارة -
  جھة دكالة عبدة -
 

  السائل رمن أشغال الطرق والتطھي  %90تم إنجاز نسبة  -
  تم ربط المنطقة الصناعية بشبكة الماء والكھرباء -
  ةتم إنجاز أشغال اCنارة العمومي -
 دراسة تجزئة المنطقة الصناعية جد متقدمة -

  تجھيز المنطقة الصناعية -12  21 6.09

- 
  مجموعة التھيئة العمران -

  
تم إسناد الصفقة الخاصة ببناء المركز وسيتم عما قريب  -

بناء مركز تجاري بتجزئة  -13  3.2 3.2  الشروع في ا'شغال
  النصر

التي يتكون  نستغ3ل الدكاكيأنجزت ا'شغال ويتم حاليا ا -  -  100%
إتمام بناء المركز التجاري  -14  0.62  0.62  منھا المركز

  بالسوق ا'سبوعي

مجموع ا=ستثمار في مجال التشغيل   24.82 9.91   67.70%
  وخلق المقاو=ت

%10  
 المساھمة با'رض+

 جمعية فضاء أسرة البزيوي -
  جمعية بدر -

شروع في ا=ستغ3ل منذ وال تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز
 .2008نونبر 11

  بناء مسجد ومدرسة قرأنية -15 10 10

  مجموع ا=ستثمار في المجال الديني 10 10  %10

انتھت أشغال البناء والتجھيز ويجري حاليا استغ3ل ھذه  وزارة العدل -
 المؤسسة

  بناء محكمة -16 18 18
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100% 
  اCدارة اCقليمية لNمن الوطني  -
 

نجاز أشغال تھيئة وتجھيز المقر، ومن المنتظر أن تم إ
تشرع مفوضية الشرطة في العمل بالزمامرة في ا'يام 

 .القادمة
تھيء وتجھيز مقر مفوضية  -17 1.2  1.2

  الشرطة

  مجموع ا=ستثمار في المجال اCداري  19.2  19.2    6.25%

100% 
  وزارة الداخلية -
  وزارة التجھيز والنقل -
 عبدةجھة دكالة  -

تم إنجاز الدراسات التقنية الخاصة تھيئة الطريق الوطنية -
  202والجھوية رقم  01رقم 

الطريق الوطنية رقم  تم التقدم بطلب قرض Cنجاز أشغال -
1 

 01تھيئة الطريق الوطنية رقم  -18 38 1.23
  202والطريق الجھوية رقم 

  صيانة وبناء الطرق الداخلية -19 08 1.23 الدراسات التقنية في مرحلتھا ا'خيرة - % 100

بناء الطريق الرابطة بين السوق  -20  0.42 0.42  تم إنجاز بناء الطريق -  -  100%
  01ا'سبوعي والطريق الوطنية رقم 

تم إنجاز أشغال إعادة ھيكلة الشبكة الكھربائية بمجموع  -  المكتب الوطني للكھرباء  -
  شبكة الكھربائيةإعادة ھيكلة ال -21  02  02  أحياء المدينة

مجموع ا=ستثمار في مجال البنيات   48.42  4.88    59%
  التحتية

  المجمـــوع  262.14 177.26    15%

  

ملي�ون درھ�م خ�3ل ھ�ذه الفت�رة لدراس�ة وإنج�از المش�اريع تمث�ل مس�اھمة البلدي�ة فيھ�ا  177,26كما يبين الجدول أع3ه فقد تمت تعبئة ما مجموع�ه 

ملي�ار س�نتيم للبلدي�ة خارج�ة ع�ن  15وبتعبير آخر فق�د ت�م جل�ب  .وھذا مكسب كبير بالنسبة لساكنة الزمامرة. %15سبة مليون درھم أي بن 26,68

  .موارد البلدية
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  أھم ا�نجازات
  

في إنجاز  مليون درھم 177,26من خ7ل ھذا الجدول يتضح أنه تم استثمار ما مجموعه 

  ال��وزارات والمؤسس��ات العمومي��ةوالت��ي س��اھمت فيھ��ا العدي��د م��ن  المش��اريع الم��ذكورة

أي م��ا يمث��ل  درھ��م ملي��ون 26,68والجمعي��ات ، بينم��ا ل��م تتج��اوز تحم��7ت البلدي��ة مبل��غ  

  .% 15نسبة 

ومما ;شك فيه أن المشاريع التي تم إنجازھا خ7ل ھذه الفترة ا;نتدابي�ة ق�د اس�تجابت إل�ى 

القطاع�ات و; س�يما م�ا  حد كبير لتطلعات ساكنة المدين�ة بجمي�ع فئاتھ�ا حي�ث ھم�ت جمي�ع

  :يتعلق منھا بما يلي 

  المجال ا=جتماعي

لقد شكل ا;ھتمام بالجانب ا;جتماعي إحدى ا/ولويات بالنسبة للمجلس البلدي حيث بلغت 

من  % 50,38الذي يمثل نسبة  مليون درھم 89,32ا;ستثمارات في المجال ا;جتماعي 

درھم أي  مليون 5.3ة في ھذا المجال بمبلغ وقد ساھمت البلدي. مبلغ مجموع ا;ستثمارات

  .% 5,93بنسبة 

  :برنامج مدن بدون صفيح  - 1

لق��د ت��م إب��رام اتفاقي��ة ش��راكة م��ع وزارة ا?س��كان والتعمي��ر ومجموع��ة التھيئ��ة العم��ران ت��م 

بقعة مخصص�ة ?ع�ادة إي�واء ق�اطني أحي�اء  260بموجبھا تجھيز تجزئة القدس التي تضم 

س�اھمت فيھ�ا البلدي�ة بمبل�غ  درھ�م مليون 16فة إجمالية تقدر ب الصفيح بالمدينة وذلك بكل

أس�رة  152وقد قطعت ھذه العملية أشواطا مھم�ة حي�ت مكن�ت م�ن اس�تفادة .درھم م 6.15

مس�تفيد ش�رع  30 مس�كن ص�فيحي،كما ت�م الت�رخيص ل 138ببقع بھذه التجزئة ومن ھدم 

  .في بناء مساكنھم 25منھم 

التھيئة العمران على تسليم البلدية واجھة التجزئة المكون�ة  ھذا وقد تم ا;تفاق مع مجموعة

  . مليون درھم المتعلق بتكلفة التجھيز 3.65بقعة مقابل أداء مبلغ  27من 



 9 

  
  )14/05/2009( إعادة إيواء دور الصفيح: القدس تجزئة 

  تجزئة النصر - 2

العم�ران  تضم تجزئة النصر التي تم إنجازھا بموجب شراكة مبرم�ة م�ع مجموع�ة التھيئ�ة

بقع���ة اقتص���ادية تلب���ي حاجي���ات الف���آت ذات ال���دخل المح���دود ف���ي مج���ال الس���كن  167

وسيتم توزيع البقع ا;قتص�ادية ف�ي  .ا;جتماعي، فض7 عن البقع التجارية التي تم تسويقھا

   .ا/سابيع المقبلة

  
  تجزئة النصر
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  تجزئة الحسنية - 3

ت��ي واجھ��ت إخ��راج تجزئ��ة أيض��ا ف��ي مج��ال الس��كن ا;جتم��اعي ت��م تج��اوز الص��عوبات ال

الحسنية إل�ى حي�ز الوج�ود حي�ث ت�م إح�داث حس�اب خصوص�ي بميزاني�ة الجماع�ة ?نج�از 

كم�ا ت�م توزي�ع بق�ع التجزئ�ة الب�الغ ع�ددھا  درھم مليون 04التجزئة بكلفة إجمالية تقدر ب 

 2,12قطع��ة عل��ى م��وظفي وأع��وان بلدي��ة الزم��امرة وتحص��يل دفوع��اتھم الت��ي بلغ��ت  71

وأيضا إسناد الصفقة الخاص�ة بأش�غال الط�رق والتطھي�ر الس�ائل الت�ي س�يتم  ،درھم مليون

  . الشروع فيھا بمجرد المصادقة على تحيين الحساب الخصوصي

  بناء وتجھيز دار المواطن - 4

 لقد تم بناء وتجھيز دار المواطن في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة التنمية ا?جتماعي�ة 

وي��ة لمحارب��ة الھشاش��ة والتھم��يش والمندوبي��ة ا?قليمي��ة وا/س��رة والتض��امن واللجن��ة الجھ

 ملي�ون 04للتعاون الوطني بالجديدة ومجلس جھة دكالة عبدة وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب 

  .درھم مليون 0,48ساھمت فيھا البلدية بمبلغ  درھم

وقد شكلت ھذه المؤسسة، الت�ي تش�ھد إقب�ا; كبي�را عل�ى الش�عب الت�ي تلق�ن بھ�ا والخ�دمات 

مستفيدا ومستفيدة، فضاء لOنشطة والبرامج  310لتي تقدمھا حيث بلغ عدد المسجلين بھا ا

ا;جتماعي���ة، الثقافي���ة كم���ا س���اھمت ف���ي النھ���وض بالمس���توى ا;جتم���اعي لس���اكنة مدين���ة 

الزمامرة من خ7ل الخدمات المتنوعة ا;جتماعية والتربوية والتكوينية التي تق�دمھا لفائ�دة 

  . زةأبناء الفئات المعو

وضعت البلدي�ة موظف�ة وع�ونين رھ�ن إش�ارة  المواطن فض7 عن المساھمة في إنجاز دار

  .با?ضافة إلى تخصيص منحة سنوية لدعم تسييرھا ھذه المؤسسة،
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  )2008( دار المواطـن

  بناء وتجھيز مستشفى متعدد ا=ختصاصات  - 5

وخل�ق مش�اريع  رةوالجماع�ات المج�او التغطي�ة الص�حية لس�اكنة المدين�ة نفي إط�ار تحس�ي

 ملي�ون 25القرب تم بناء وتجھيز مستش�فى متع�دد ا;ختصاص�ات بكلف�ة إجمالي�ة تق�در ب 

  .درھم

المس�تعج7ت، (مختل�ف المص�الح ا;ستش�فائية ا/ساس�ية سريرا ل 45ويضم ھذا المستشفى 

مم��ا س��يمكن م��ن تقري��ب ) إل��خ...ط��ب ا/طف��ال، ط��ب النس��اء والتولي��د، الجراح��ة العام��ة، 

  .لصحية للمرضى وتحسينھا والتقليص من تكاليفھاالخدمات ا

وتجري حاليا ا;ستعدادات للب�دء ف�ي اس�تغ7ل ھ�ذا المرف�ق ا;جتم�اعي الھ�ام ال�ذي س�يلبي 

  ).مدينة الزمامرة والجماعات المجاورة ( ألف نسمة  140حاجيات ساكنة تقدر ب 
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  )14/05/2009(المستشفى + مركز تصفية الدم 

 صفية الدم بناء وتجھيز مركز ت  - 6

في نفس ا?طار تم بناء وتجھيز مركز تصفية الدم بمدينة الزمامرة بموجب اتفاقية شراكة 

مع اللجنة الجھوية لمحاربة الھشاشة والمندوبي�ة ا?قليمي�ة ل�وزارة الص�حة وجمعي�ة فض�اء 

ملي��ون  12أس��رة البزي��وي للتنمي��ة ا;جتماعي��ة والتض��امن وذل��ك بكلف��ة إجمالي��ة تق��در ب 

  .درھم

ستجيب ھ�ذا المش�روع لحاج�ة ملح�ة ل�دى المرض�ى المع�وزين المص�ابين ب�داء القص�ور وي

الكلوي بالنظر إلى التكلفة الباھظة لعمليات تصفية الدم وعدم وجود مركز متخص�ص ف�ي 

وتج�ري حالي��ا ا;س��تعدادات  .ھ�ذا المج��ال بالمدين�ة وتن��امي ح��ا;ت ا?ص�ابة بھ��ذا الم��رض

  .للبدء في استغ7ل ھذا المركز

وتق�ديمھا  تص�فية ال�دم مرك�زصا من المجلس البلدي على ضمان استمرارية خ�دمات وحر

 تاعتم��د اتفاقي��ة ش��راكة م��ع جمعي��ة فض��اء أس��رة البزي��وي والجماع��ا ف�ي أحس��ن الظ��روف

 ملي��ون س��نتيم  50المج��اورة يض��ع بموجبھ��ا المجل��س منح��ة س��نوية ; تق��ل ع��ن مبل��غ 

  .المركز اذھ تسيير للمساھمة في
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  )14/05/2009(لدم مركز تصفية ا

 تھيء ساحة للباعة المتجولين  - 7

ھي�أت البلدي�ة  والحفاظ على النظاف�ة والس�ير بالمدين�ة في إطار إنشاء وتنظيم تجارة القرب

  . ساحة ?عادة إيواء الباعة المتجولين وتنظيمھم

وق��د مكن��ت ھ��ذه العملي��ة م��ن إخ��7ء الس��احة المتواج��دة ف��وق ا/رض المخصص��ة ?ح��داث 

غش�ت م�ن  20والطريق العمومية الواقعة بملتقى ش�ارعي الج�يش الملك�ي و تجزئة النصر

  .ھؤ;ء الباعة، ووضع حد لعرقلة السير والجو;ن وتھديد س7مة المرور
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  اشطيبة وعرقلة السير قبل رحيلھا

  
  )14/05/2009(في وضع الخيام باشطيبة  ءالبد

  . ومحاربة ا'مية تشجيع التمدرس دعم الجمعيات، -

ن ا;س���تثمار ف���ي المج���ال ا;جتم���اعي ح���رص المجل���س البل���دي عل���ى مواكب���ة فض���7 ع���

المجھودات المبذولة في ھذا المجال من قبل الجمعيات وعلى دعم قط�اع التعل�يم ومحارب�ة 
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حيث بلغ إجم�الي ا;عتم�ادات  ا/مية من أجل تشجيع التمدرس والحد من الھدر المدرسي،

  . مليون درھم 1,39مة في ھذا المجال المخصصة بميزانية التسيير للدعم والمساھ

  المجال الرياضي 

 1,66ال�ذي يمث�ل نس�بة  درھ�م ملي�ون 2,95لقد بلغت ا;ستثمارات في المج�ال الرياض�ي 

ھ�ذا المج�ال أي بنس�بة ل البلدي�ة  ،وھو المبلغ الذي عبأت�همن مبلغ مجموع ا;ستثمارات %

  .ءخصص لدراسة المركب الرياضي وتھيئة م7عب ا/حيا 100%

 :بناء وتجھيز م3عب ا'حياء - 8

ف�ي ك�ل م�ن ح�ي لقد أنجزت البلدية أشغال بناء وتجھيز م7ع�ب ا/حي�اء بمدين�ة الزم�امرة 

  .حي النھضة وحي الس7م الشباب،

وتندرج ھذه الم7عب ف�ي إط�ار مش�اريع الق�رب عب�ر خل�ق الفض�اءات الكفيل�ة باس�تقطاب 

سح المجال أمامھم ?براز ق�دراتھم ف�ي المج�ال شباب أحياء المدينة خ7ل أوقات الفراغ وف

  .الرياضي وبالتالي حمايتھم من جميع أسباب ومظاھر ا;نحراف وا;نعزال

  
  )14/05/2009(ملعب الحي بالنھضة 

  

 :دراسة وبناء مركب رياضي  - 9
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إل�ى ح�دود ھ�ذه الس�نة ملي�ون درھ�م  2.44لقد عب�أت البلدي�ة لھ�ذا المش�روع اعتم�ادا ق�دره 

  .درھم مليون 20كلفة إجمالية قدرھا تإنجازه الذي يتطلب  للمساھمة في

ويھدف ھذا المشروع إل�ى ت�وفير الفض�اء الم7ئ�م لممارس�ة ا/نش�طة الرياض�ية والتربوي�ة 

والثقافية وا;جتماعية لفائدة جميع الفآت العمرية التي تتك�ون منھ�ا س�اكنة مدين�ة الزم�امرة 

  :حيث يتكون من المرافق التالية 

  .أخرى اة للرياضة كفضاء لمزاولة عدد من ا/نواع  الرياضية وأنشطةقاعة مغط -

 .مسبح بلدي -

 قاع��ة متع��ددة ا;ختصاص��ات م��ن ش��أنھا تلبي��ة الحاج��ة الملح��ة إل��ى فض��اء مماث��ل -

 .;حتضان مختلف التظاھرات و; سيما الفكرية والثقافية والتربوية

 س�يما بالنس�بة للطف�لفضاءات مختلف�ة تش�كل متنفس�ا ترفيھي�ا لجمي�ع أف�راد ا/س�رة  -

  . والمرأة

  :دعم الجمعيات الرياضية  -

فض7 عن ا;س�تثمار ف�ي المج�ال الرياض�ي ح�رص المجل�س البل�دي عل�ى دع�م الجمعي�ات 

الرياضية حيث بلغ إجمالي ا;عتمادات المخصصة بميزانية التسيير للدعم والمساھمة ف�ي 

  .مليون درھم 1,48ھذا المجال 

ؤخرا اتفاقيتين للشراكة م�ن أج�ل ت�أمين ا;س�تمرارية وتحقي�ق وقد اعتمد المجلس البلدي م

نتائج أفضل في ميداني كرة القدم وألعاب القوى حي�ث سيخص�ص بموجبھم�ا م�ا مجموع�ه 

كمنح س�نوية ل�دعم تس�يير المج�الين با?ض�افة إل�ى م�نح تش�جيعية ع�ن  مليون درھم 0,65

  .النتائج المحققة

  
  
  
  
  

  المجال الثقافي
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 % 10,15ال�ذي يمث�ل نس�بة  ملي�ون درھ�م 18ارات في المجال الثق�افي لقد بلغت ا;ستثم

 ملي�ون 1,64وق�د س�اھمت البلدي�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال بمبل�غ . من مبلغ مجم�وع ا;س�تثمارات

  .% 9,11أي بنسبة  درھم

 :بناء وتجھيز دار الثقافة -10

 18لية قدرھا في إطار شراكة مع وزارة الثقافة بتكلفة إجما دار الثقافة بناء وتجھيز لقد تم

   .درھم مليون 1,64ساھمت فيھا البلدية بمبلغ  درھم مليون

ويندرج بناء وتجھيز ھذه المؤسسة، التي تشھد إقبا; كبي�را عل�ى مرافقھ�ا والخ�دمات الت�ي 

تق�دمھا، ف�ي إط��ار إح�داث الفض��اءات الثقافي�ة ال7زم��ة لتفعي�ل العم��ل الجمع�وي والنھ��وض 

  . ةبالصرح الثقافي والتنموي بالمدين

  دعم تسيير دار الثقافة -

فض7 عن المساھمة في إنجاز دار الثقاف�ة وض�عت البلدي�ة م�وظفين وع�ونين رھ�ن إش�ارة 

  .ھذه المؤسسة

  
  )14/05/2009(دار الثقافـة 

  :تنظيم المھرجانات الثقافية   -
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س��عيا إل��ى إنع��اش الحرك��ة الثقافي��ة والفني��ة والمحافظ��ة عل��ى الت��راث  المحل��ي والتعري��ف 

منطق�ة الزم�امرة ف�ي ھ�ذه المج�ا;ت نظ�م المجل�س البل�دي ال�دورتين الثامن�ة  بخصوص�يات

  .والتاسعة من المھرجان الثقافي للمدينة

  المجال البيئي

 % 12,97ال�ذي يمث�ل نس�بة  درھ�م ملي�ون 23لقد بلغت ا;ستثمارات ف�ي المج�ال البيئ�ي 

 درھ�م مليون 05لغ وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمب. من مبلغ مجموع ا;ستثمارات

  .% 21,73أي بنسبة 

 :بناء محطة لمعالجة المياه العادمة دراسة و  -11

اعتب��ارا للنم��و ال��ديموغرافي والتط��ور العمران��ي الح��الي والمرتق��ب لمدين��ة الزم��امرة وم��ا 

يرافق��ه م��ن ارتف��اع لحج��م النفاي��ات السائلة،وس��عيا إل��ى تحس��ين الظ��روف الص��حية للس��اكنة 

، فقد أبرم اصة بمنطقة او;د اسبيطة التي تقدف بھا المياه العادمةخوالمحافظة على البيئة 

المجل����س البل����دي اتفاقي����ة ش����راكة م����ع وزارة الداخلي����ة، كتاب����ة الدول����ة المكلف����ة بالم����اء 

والبيئة،الوكالة المستقلة لتوزيع الم�اء والكھرب�اء بالجدي�دة م�ن أج�ل إنج�از برن�امج تجھي�ز 

  .التي يتضمن بناء محطة لمعالجة المياه العادمة قطاع التطھير السائل بمدينة الزمامرة

وتق��وم حالي��ا الوكال��ة المس��تقلة لتوزي��ع الم��اء والكھرب��اء بالتحض��ير لMع��3ن ع��ن طل��ب 

  .عروض لبناء المحطة حيث ينتظر الشروع في ا'شغال قبل نھاية الصيف المقبل

  :مد قنوات الماء إلى المناطق الخضراء وصيانتھا   -

بالمجال البيئي تم م�د قن�وات الم�اء إل�ى حديق�ة الحس�ن الث�اني وص�يانتھا في إطار ا;ھتمام 

غش��ت، حديق��ة المس��جد الحس��ني،  20با?ض��افة إل��ى م��د قن��وات الم��اء إل��ى حديق��ة ش��ارع 

  . وحديقة حي الشباب

  مجال التشغيل وخلق المقاو=ت 

ي يمث�ل ال�ذ مليون درھم 9,91لقد بلغت ا;ستثمارات في مجال التشغيل وخلق المقاو;ت 

وقد س�اھمت البلدي�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال بمبل�غ . من مبلغ مجموع ا;ستثمارات %5,59نسبة 

  .% 67,70أي بنسبة  درھم مليون 6,71

 :تھيئ وتجھيز المنطقة الصناعية  -12
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إل�ى ح�دود ھ�ذه الس�نة  ملي�ون درھ�م 6,09 لقد عب�أت البلدي�ة لھ�ذا المش�روع اعتم�ادا ق�دره

   .مليون درھم 21كلفة إجمالية قدرھا تللمساھمة في إنجازه الذي يتطلب 

  : وقد أنجزت البلدية في ھذا ا?طار ا/شغال التالية

 . أشغال الطرق والتطھير السائل -

  .أشغال الربط بشبكة الماء والكھرباء -

  .أشغال ا?نارة العمومية -

ويرمي ھذا المشروع إلى تنظيم وتطوير صناعة ھياك�ل الش�احنات الت�ي تتمي�ز بھ�ا مدين�ة 

امرة،وإعادة إيواء مختلف ا/نشطة الصناعية المزعجة والموس�خة الت�ي تنتش�ر داخ�ل الزم

،با?ض��افة إل��ى خل��ق " Train"وخاص��ة ا/نش��طة الص��ناعية ل النس��يج الحض��ري للمدين��ة

مناص��ب الش��غل وا/نش��طة الم��درة لل��دخل ع��ن طري��ق تھي��ئ الفض��اء الم7ئ��م للمق��او;ت 

  .الصغرى والمتوسطة 

ة المنطقة الص�ناعية أطوارھ�ا النھائي�ة حي�ث س�تعرض للمص�ادقة وقد بلغت دراسة تجزئ

  .والتمويل وتم وضع التمويل ال3زم =قتناء ا'رض

 بناء مركز تجاري بتجزئة النصر -13

لقد صادقت اللجنة المختصة بالوكالة الحضرية على مشروع بن�اء مرك�ز تج�اري بتجزئ�ة 

وذلك بموج�ب  مليون درھم 3,2النصر من طرف مجموعة التھيئة العمران بتكلفة قدرھا 

  .ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز تجزئة النصر

 الغذائي��ة ةوسيخص��ص ھ��ذا المرك��ز ?ع��ادة إي��واء ج��زء م��ن مس��تغلي المح��7ت التجاري��

المتواجدة بشارع الجيش الملكي، وينتظر الشروع عما قريب في ا/ش�غال حي�ث ت�م إس�ناد 

  .الصفقة الخاصة ببنائه

  :المركز التجاري بالسوق ا'سبوعي إتمام  بناء -14

 0,62: أش��غال بن��اء المرك��ز التج��اري بالس��وق ا/س��بوعي بتكلف��ة ق��درھا  ت��م اس��تكماللق��د 

 .مليون درھم
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وق�د ش�رع من�ذ م�دة ف�ي  دك�ان مخص�ص لOنش�طة التجاري�ة، 56ويتألف ھذا المرك�ز م�ن 

  .  عن طريق طلبات عروضكراء بعضھا استغ7ل ھذه الدكاكين بعد 

  ل الدينيالمجا

من مبلغ  % 4الذي يمثل نسبة  مليون درھم 10لقد بلغت ا;ستثمارات في المجال الديني 

أي بنس�بة  ملي�ون درھ�م 1وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ . مجموع ا;ستثمارات

  .إضافة إلى توفير ا/رض التي أقيم عليھا المشروع % 10

 :بناء مسجد ومدرسة قرآنية بحي الس3م  -15

بح�ي الس�7م بموج�ب ش�راكة م�ع جمعي�ة فض�اء أس�رة  لقد تم بن�اء مس�جد ومدرس�ة قرآني�ة

 1بمبل�غ ، ساھمت فيھا البلدية مليون درھم 10البزيوي وجمعية بدر بتكلفة إجمالية قدرھا 

  .مليون درھم

وقد مكن مسجد حي الس7م والمدرسة قرآنية من توفير الفضاء المناس�ب للمص�لين بأحي�اء 

وح��ي الص��فاء وتمكي��نھم م��ن أداء طقوس��ھم وش��عائرھم الديني��ة ف��ي  2الس��7م و  1الس��7م 

  .أحسن الظروف، وكذا الحفاظ على التعليم ا/صيل بالمدينة

  
  )14/05/2009(مسجد حي الس3م والمدرسة القرآنية 
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  المجال ا=داري

ف ف��ي إط��ار تقري���ب ا?دارة م��ن س���اكنة المدين��ة وبالت���الي تخفي��ف عن���اء التنق��ل والتك���الي

ا/غ��راض ا?داري��ة  ةالمرتبط��ة ب��ه ت��م إح��داث ث��7ث مص��الح إداري��ة حيوي��ة بالمدين��ة لتلبي��

  .للسكان وتحسين ظروف الحصول عليھا

 10,83ال�ذي يمث�ل نس�بة  ملي�ون درھ�م 19,2 ا?داريقد بلغت ا;ستثمارات في المجال و

 ملي�ون 1,2وقد ساھمت البلدية في ھ�ذا المج�ال بمبل�غ . من مبلغ مجموع ا;ستثمارات %

  .% 6,25أي بنسبة  درھم

  بناء محكمة -16

درھ�م وش�رعت من�ذ ملي�ون  18لقد تم بناء المحكمة ا;بتدائية بمدينة الزمامرة بتكلف�ة تق�در

  . في أحسن الظروف لمتقاضينمدة في تقديم خدماتھا ل

  
  )14/05/2009(المحكمة بالزمامرة 

 .خلق مفوضية للشرطة وتھيئ وتجھيز المقر المخصص لھا -17

عيا إلى تعزيز ا/من بھذه المدينة وسيادة الطمأنينة لدى ساكنتھا ت�م إب�رام اتفاقي�ة ش�راكة س

م���ع ا?دارة ا?قليمي���ة لOم���ن ال���وطني بالجدي���دة خصص���ت بموجبھ���ا البلدي���ة مق���را لھ���ذه 

  .درھم ليونم 1,2المفوضية كما قامت بتھييئه وتجھيزه  بتكلفة قدرھا 
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عل��ى الجان��ب ا/من��ي وإنم��ا تتع��داه إل��ى تقري��ب و; تقتص��ر أھمي��ة خل��ق ھ��ذه المفوض��ية 

الخ��دمات الت��ي تق��دمھا س��يما فيم��ا يتعل��ق ببطاق��ة التعري��ف الوطني��ة الت��ي يتطل��ب الحص��ول 

  . عليھا أو تجديدھا التنقل إلى مدينة الجديدة

  
  )14/05/2009(تھييء مقر مفوضية الشرطة بالزمامرة 

  المحافظة العقارية -18

سريع في تلبية طلبات التحفيظ التي كانت تتطلب وقتا كبيرا لقد مكنت ھذه المصلحة من الت

بفعل الضغط عل�ى المص�لحة المتواج�دة بمدين�ة س�يدي بن�ور با?ض�افة إل�ى ت�وفير تك�اليف 

  . التنقل

  مجال البنيات التحتية

ال�ذي يمث�ل نس�بة  درھ�م ليونم 4,88لقد بلغت ا;ستثمارات في ھذا مجال البنيات التحتية 

 2.88وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبل�غ . مجموع ا;ستثماراتمن مبلغ  % 2,75

  .% 59أي بنسبة  درھم ليونم
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  202والطريق الجھوية رقم  01دراسة تھيئة الطريق الوطنية رقم  -19

إل�ى ح�دود ھ�ذه الس�نة  ملي�ون درھ�م 1,23لقد عب�أت البلدي�ة لھ�ذا المش�روع اعتم�ادا ق�دره 

كم�ا ت�م رص�د  ملي�ون درھ�م 0,45بمبلغ قدره الخاصة به  حيث تم إنجاز الدراسات التقنية

  .للمساھمة في إنجازه 2009برسم الفائض التقديري لسنة مليون درھم  0,78مبلغ 

 .بناء وصيانة الطرق الداخلية دراسة -20

إل�ى ح�دود ھ�ذه الس�نة  ملي�ون درھ�م 1,23لقد عب�أت البلدي�ة لھ�ذا المش�روع اعتم�ادا ق�دره 

التقنية الخاص�ة ب�ه والت�ي تش�رف عل�ى ا;نتھ�اء بكلف�ة ق�درھا  حيث تجري حاليا الدراسات

  .للمساھمة في إنجازه مليون درھم 0,94كما تم رصد مبلغ  مليون درھم 0,29

  .والسوق ا'سبوعي 01بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  -21

،حيث مكنت مليون درھم 0,42: لقد أنجزت البلدية أشغال بناء ھذه الطريق بتكلفة قدرھا 

المؤدي�ة إل�ى الس�وق ا/س�بوعي أي�ام  202من تخفيف الضغط على الطري�ق الجھوي�ة رق�م 

 .انعقاده فض7 عن تقريب السوق إلى مرتاديه من ساكنة الجزء الشمالي من المدينة

 .إعادة ھيكلة الشبكة الكھربائية للمدينة -22

الش��بكة الكھربائي��ة  لق��د اس��تكملت مص��الح المكت��ب ال��وطني للكھرب��اء أش��غال إع��ادة ھيكل��ة

ال��ذي مك��ن م��ن  ر، ا/م�� ملي��ون درھ��م 2بتكلف��ة ق��درھا   للمدين��ة وإتمامھ��ا ب��بعض ا/حي��اء

توفير شروط الس7مة التي كانت مھددة بمخاطر أس7ك الشبكة الكھربائية المت7شية فض7 

  .عن إضفاء جمالية /حياء المدينة بعد إزالة أعمدة الكھرباء
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  لزمامرةبرنامج تأھيل مدينة ا
  

إن تدبيرنا لشؤون ھ�ذه المدين�ة ل�م يتوق�ف عن�د ح�دود ا;س�تجابة للحاجي�ات اUني�ة للس�اكنة 

وإنم��ا ارتك��ز عل��ى رؤي��ة ش��مولية واس��تراتيجية لتنمي��ة المدين��ة تنبن��ي عل��ى تعبئ��ة الم��وارد 

المالي���ة ال7زم���ة لتأھي���ل المدين���ة ض���من برمج���ة متع���ددة الس���نوات،حيث ت���م ف���ي ھ���ذا 

إع��داد برن��امج تأھي��ل مدين��ة الزم��امرة ال��ذي  مص��الح س��لطة الوص��اية،،بتش��اور م��ع ا?طار

يشمل عددا م�ن المش�اريع المندمج�ة الت�ي س�يتم تنفي�ذھا عل�ى م�دى ا/رب�ع س�نوات المقبل�ة 

  .مليون درھم 87 :بكلفة مالية إجمالية قدرھا 

  :ويھم ھذا البرنامج المشاريع التالية 

  مشروعوضعية ال  المشروع
  الكلفة

  )ھمبمليون در(

 01تھيئة الطريق الوطنية رقم 
  202والطريق الجھوية رقم 

  38  تم إنجاز الدراسات التقنية

  8  الدراسات التقنية في طور اCنجاز  تھيئ الطرق الداخلية

تم إنجاز الدراسات المعمارية والدراسات   بناء مركب رياضي
  20  التقنية في طور اCنجاز

  21  معمارية في طور اCنجازالدراسات ال  تھيء المنطقة الصناعية

  87  الـمـجـمـــــــوع

  

  202والطريق الجھوية رقم  01تھيئة الطريق الوطنية رقم  - 1

يرم��ي ھ��ذا المش��روع ال��ذي ت��م إنج��از الدراس��ات التقني��ة  الخاص��ة ب��ه إل��ى تمك��ين مدين��ة 

بھ�ذين المح�ورين  ةالزمامرة من التوفر على واجھة،وتنظيم وتحسين حرك�ة الس�ير الدءوب�

لطرقيين وذلك بإحداث ممرين بالنسبة لكل اتجاه وخلق ملتقيات طرق ومواقف للسيارات ا

  .مع تھيئة ا/رصفة الجانبية وتوسيع شبكة تصريف مياه ا/مطار
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بش�راكة م�ع وزارة الداخلي�ة ووزارة  01تھيئة الطريق الوطنية رقم مشروع وسيتم إنجاز 

 1,23المش�روع اعتم�ادا ق�دره  لبلدي�ة لھ�ذا وق�د عب�أت ا التجھيز والنقل وجھة دكالة عبدة،

ناء على الدراسات التقنية التي تم إنجازھا إلى حدود ھذه السنة كما تم التقدم ب مليون درھم

  .هتمويل ;ستكمال ن صندوق التجھيز الجماعي طلب قرض مب

 .الطرق الداخلية تھيء - 2

ا;نتھ�اء إل�ى التأھي�ل يرمي ھذا المشروع الذي تشرف الدراسات التقنية الخاص�ة ب�ه عل�ى 

  .الحضري لمدينة الزمامرة وتسھيل السير داخل المدينة

إل�ى ح�دود ھ�ذه الس�نة  ملي�ون درھ�م 1,23مش�روع اعتم�ادا ق�دره لھ�ذا القد عبأت البلدية و

  .مليون درھم 08قدرھا كلفة إجمالية تللمساھمة في إنجازه الذي يتطلب 

 .مركب رياضيبناء  - 3

ص��ة ب��النظر إل��ى خدمات��ه الت��ي ; تقتص��ر عل��ى المج��ال يمث��ل ھ��ذا المش��روع أھمي��ة خا

   .الرياضي وإنما تتعداه لتشمل الميادين ا;جتماعية، الثقافية، التربوية وأيضا ا;قتصادية

إل�ى ح�دود ھ�ذه الس�نة  ملي�ون درھ�م 2,44قد عبأت البلدية لھ�ذا المش�روع اعتم�ادا ق�دره و

   .مليون درھم 20رھا كلفة إجمالية قدتللمساھمة في إنجازه الذي يتطلب 

الخاصة بالمشروع والمصادقة عليه وب�ذلك ت�م التق�دم  وقد تم استكمال الدراسات المعمارية

ويج��ري حالي��ا إنج��از . هتمويل�� ;س��تكمالن ص��ندوق التجھي��ز الجم��اعي طل��ب ق��رض م��ب

  .  الدراسات التقنية للمشروع

 .تھيء المنطقة الصناعية - 4

تنظ�يم من أج�ل لمنطقة الصناعية بمدينة الزمامرة إنجاز تجزئة بايرمي ھذا المشروع إلى 

وتطوير ص�ناعة ھياك�ل الش�احنات الت�ي تتمي�ز بھ�ا مدين�ة الزمامرة،وإع�ادة إي�واء مختل�ف 

ا/نش��طة الص��ناعية المزعج��ة والموس��خة الت��ي تنتش��ر داخ��ل النس��يج الحض��ري للمدين��ة 

وا/نش��طة ،با?ض��افة إل��ى خل��ق مناص��ب الش��غل " Train"وخاص��ة ا/نش��طة الص��ناعية ل

  .المدرة للدخل عن طريق تھيئ الفضاء الم7ئم للمقاو;ت الصغرى والمتوسطة 
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إل�ى ح�دود ھ�ذه الس�نة  ملي�ون درھ�م 1,55قد عبأت البلدية لھ�ذا المش�روع اعتم�ادا ق�دره و

   .مليون درھم 21كلفة إجمالية قدرھا تللمساھمة في إنجازه الذي يتطلب 

أطوارھ��ا النھائي��ة حي��ث س��تعرض للمص��ادقة بلغ��ت  ق��دف المش��روعدراس��ة  فيم��ا يخ��صو

  .والتمويل

  تمويل مشاريع برنامح تأھيل مدينة الزمامرة - 5

لقد حظي ھذا البرنامج بالموافقة المبدئية للمديرية العامة للجماعات المحلي�ة الت�ي ستس�اھم 

عب�أت  ملي�ون درھ�م 13، بينما ستتحمل البلدي�ة مبل�غ مليون درھم 29,5في إنجازه بمبلغ 

في حين س�تتم برمج�ة المب�الغ المتبقي�ة خ�7ل مليون درھم  6,45 ھذه السنةى حدود منه إل

  .طبقا لبرنامج إنجاز المشاريع 2012السنوات المالية المقبلة إلى غاية سنة 

وزارة ك�ل م�ن  01تھيئ�ة الطري�ق الوطني�ة رق�م مش�روع إنجاز ھذا وينتظر أن تساھم في 

  .مليون درھم 16,5إجمالي قدره بمبلغ  التجھيز والنقل وجھة دكالة عبدة

وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي فس�يتم اس�تكماله ع�ن طري�ق ا;قت�راض، وق�د ت�م بالفع�ل التق�دم 

تھيئ�ة الطري�ق الوطني�ة رق�م بطلب قرض إلى صندوق التجھيز الجماعي لتموي�ل مش�روع 

  .مشروع بناء مركب رياضيو 01
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  شكر وامتنان

ت$$دعو إل$$ى ا عت$$زاز  2003/2009ة برس$$م الفت$$رة ا نتدابي$$ة إن إنج$$ازات المجل$$س البل$$دي للزم$$امر

والفخر بما تم تحقيقه من مشاريع تنموية لفائدة ساكنة مدينة الزم$امرة  وب$ا.وراش المفتوح$ة أم$ام 

  .المجلس المقبل  ستكمال ما تم الشروع فيه

  

موقعه ومسؤولياته  يسعد رئيس المجلس البلدي أن يتقدم بجزيل الشكر وا متنان لكل من ساھم من 

إخ$واني و س$لطة الوص$اية في ھذه الحصيلة الت$ي تع$د ثم$رة تظ$افر جھ$ود الجمي$ع،وأخص بالش$كر

   .موظفي وأعوان بلدية الزمامرةو  خاصة المكتب المسير و أعضاء المجلس البلدي

  

زارات عرب عن  عميق التقدير وا متنان للويبھذه المناسبة أن  رئيس المجلس البلدي كما   يفوت 

والمص$$الح الخارجي$$ة والجمعي$$ات الت$$ي انخرط$$ت ف$$ي ش$$راكات م$$ع البلدي$$ة وس$$اھمت بالت$$الي ف$$ي 

إخراج العديد من المشاريع إلى حيز الوجود لطالما كانت ساكنة مدينة الزمامرة ف$ي أم$س الحاج$ة 

  .إليھا

  

  ھنيئا لسكان مدينة الزمامرة

  بوشعيب الزيتوني

  رئيس المجلس البلدي

 


