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 :2017و  2016 ، 2015  وات ــة لسنــة التشاركيـــع الميزانيـــذ مشاريـــم تنفيــــــــتقيي

 2017و 2016، 2015بحضور ممثلي المواطنين المنتخبين لسنوات 

 ، عدد من الميسرين وممثلي المصالح الفنية ، بتنسيق من مصلحة اإلتصال واإلعالم

 ة لبلدية المرسىـــابة الخصوصيـــس النيـــرئي احيـــد الريـــتحت إشراف السيد محم

 ةــــــــح الفنيــرد المصال نـــظات ممثلي المواطنيــالحـم مــــــــــــالتقيي

تقييم تنفيذ مشاريع الميزانية 
 عدم تنفيذ مشروع مدارج المرسى كرنيش  2015 التشاركية لسنة 

 تنوير مدارج المرسى كرنيش بالطاقة الشمسية 
 
 
 
 
 

ضرورة إنارة مدارج المرسى كرنيش )إنارة باألعمدة 
 الكهربائية الكالسيكية( نظرا النعدام اإلنارة.

 
 
 
 
 
 

التصويت  عدم إعالم ممثلي المواطنين بتغيير مشاريع  تم
عليها خالل المنتديات بمنطقة سيدي داود، حيث طلب 
المواطنون التنوير بالطاقة الشمسية للمنطقة الصناعية، فيما 
قامت المصلحة الفنية بإنارة نهج صدربعل، نهج حنبعل، نهج 
الكاهنة، نهج يوغرطة واكتفت بصيانة التنوير بالمنطقة 

 .داود()السيد منجي بن سالم ممثل سيدي الصناعية
 

ذ مشروع مدارج المرسى كرنيش باعتباره غير ممكن ينفلم 
وتم إعالم ممثلي المواطنين بذلك خالل )منطقة منخفضة ( تقنيا

 كلف بتنفيذ االشغال.مجلسة متابعة مع المقاول ال
إشارة السيد عبد الرزاق زروق أنه تم إنارة كل  -

منطقة المرسى كرنيش رغم ان المشروع لم يتم 
 من قبل المواطنين.اقتراحه 

 
زيارة ميدانية مع الممثلين والسيد عبد الرزاق -

 18ديسمبر على الساعة  30زروق  اليوم الجمعة 

مع التزام  لمعاينة المكان وتحديد اإلحتياجات.
مصلحة التنوير العمومي بالتدخل والقيام بأشغال 

 اإلنارة .
 
 

 
قامت المصلحة الفنية بزيارة ميدانية مع ممثلي 

نتيجة تآكل ، كما توفي مواطن للمعاينة ي داود سيد
 (foyer)، مما يستوجب تجديد محول شبكة التنوير

أمام الطلبات والتشكيات الواردة على بأكمله و
مصلحة التنوير العمومي باألنهج المذكورة ، قامت 

العامة  مراعاة للمصلحة البلدية باألشغال باألنهج 
خاصة وقد تم توزيع الميزانية المرصودة للتنوير 
على مشاريع الميزانية التشاركية، ولم تترك البلدية 

 قسطا للتدخالت العاجلة.
 
 

 
تقييم تنفيذ مشاريع الميزانية 

 التشاركية

  2016لسنة   
تنطلق االشغال  لم  2016لسنة  تأخر تنفيذ أشغال التنوير

  .2016بعد ونحن في موفى سنة 
 
 
 
 

أشهر(  6انتظرت بلدية المرسى  موافقة صندوق القروض)

( لكن لم تتمكن من ذلك ووافق %40للحصول على دعم)بنسبة 

من تكلفة % 50على تمكينها من  قرض يغطي  فقط الصندوق

 المتبقية .  %50المشاريع فيما تمول البلدية 

 .البلدية بصدد اختيار شركة المقاولة -
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ضرورة إضافة مشروع محمد بيرم الخامس بمنطقة سيدي 

موافقة مصلحة أشار السيد عبد الرزاق زروق إلى  - داود عوض نهج المقبرة بطلب من المتساكين .
التنوير على مطلب المواطنين وتم إدراج المشروع 

، مشيرا إلى عدم توفر شبكة  2016ضمن برنامج 

مما يستوجب تركيز شبكة مع ضرورة تمكين بالنهج 
  أحد المتساكنين لمساحة صغيرة لتركيز المحول . 

   

 
 

الترصيف، تصريف مياه األمطار والتعبيد  تأخر تنفيذ أشغال 
لم تنطلق االشغال بعد ونحن في موفى سنة   2016لسنة 

2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)وفق مداخلة لمنطقة البحر األزرق تدخل ممثلي المواطنين 
لمنع المقاول السيد عبد الحكيم الهرابي ممثل البحر األزرق( 

من استكمال اشغال الترصيف باعتبار انه لم يترك المساحة 
 الكاافية للطريق )طريق ضيق اليسمح بمرور سهل للسيارات

 ، متر  ( 02رصيف عرضه في حين تم تهيئة 

 
 
 
 

)تاريخ بداية الفتات تشير إلى انطالق المشروع وضع عدم 
 ،األشغال ونهايتها(

 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتراح الترصيف لنهج محمد علي بالطابق
 
 

 
 
 

 

تشكيات مواطني نهج أستراليا حول تراكم مياه   -
األمطار أمام منازل المتساكنين )مراسالت واردة 
على صفحة التواصل االجتماعي لبلدية المرسى من 

 ،المواطنة نجوى المنصري(
 
 
 

أشار السيد علي المناعي إلى عدم مصادقة لجنة  -
تم إعادة  ،الصفقات على طلب العروض األول 
 ديسمبر 26طلب عروض ثاني لتعبيد الطرقات يوم 

جانفي  24، فتح العروض سيكون يوم 2016

2017  ، 
بالنسبة للترصيف وتصريف مياه األمطار تم اختيار  -

شركة المقاولة وفي انتظار تأشيرة مراقب 
المصاريف، تم اإلنطالق في ترصيف نهج شارل 
ديغول + مطبعة بن محمود إلى المدرسة و نهج 

 حسن حسني عبد الوهاب.
 

في حال مالحظة أي خلل على ممثل المواطنين  -
د الكاتب العام أو اإلتصال مباشرة باإلدارة )السي

خل وترك مراسلة بمكتب الظبط دالمصالح الفنية للت
 مباشرة المركزي(، ال يتدخل ممثل المواطنين

 إليقاف األشغال.
 

 
 

أنه من ضوابط الصفقات أشار السيد علي المناعي   -
المعلومات  تتضمن كلالعمومية وضع لوحة 

 الخاصة بالمشروع )اآلجال التعاقدية وغيرها( 

انطلقت أشغال الترصيف،  2016ديسمبر 30اليوم  -

يتم وضع الالفتة الخاصة بانطالق االشغال حال سو
تأشير مراقب المصاريف على اإلنطالق في 

 األشغال.
 

اإلشارة إلى مساهمة وكالة التجديد والتهذيب  -
للترصيف وسيتم اإلنطالق  العمراني بمليون دينار

الطيب سيالة، نهج  الملعب، نهج يف نهجفي ترص
  ،الكويت  )باإلضافة إلى المشاريع البلدية(

وسيتم النظر في  إمكانية الترصيف لنهج محمد علي  -
 بالطابق

 

أستراليا مدرج ضمن  تصريف مياه االمطار لنهج -
مشاريع بلدية إضافية، حيث وردت من مصالح 
رئاسة الجمهورية  عريضة من متساكني النهج 

 ،لبلدية قصد التدخل العاجلتم احالتها لالمذكور 
بصفة عامة وستنطلق اشغال تصريف مياه األمطار  -

الحصول على حال  2017األسبوع األول من جانفي

 المصاريف العمومية،مصادقة مراقب 
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المشاريع المنبثقة عن المنتديات  بالمناطق السكنية  -
ومنتدى ممثلي المواطنين هي التي يتم متابعتها وال 
يحق للمصالح الفنية تغيير المشاريع قبل الرجوع 
إلى ممثلي المواطنين لشرح أسباب 

)مداخلة منجي بن سالم ممثل منطقة سيدي التحوير
 .داود(
لممثلين يم جلسة حضرها عدد من اتم تنظحيث 

السيد علي المناعي تم خاللها تقديم ما يمكن تقنيا و
تنفيذ جزئي لبعض  وتنفيذه من المشاريع، 

المشاريع  مع تأجيل عدد من األنهج للسنة المقبلة، 
ما لم يقبله الممثلون الذين تعسر حضورهم الجلسة 

كما لم يتم )خاصة ممثلي منطقة البحر األزرق( 
حويرات في تحرير محضر جلسة تسجل الت

 البرنامج.
 

 
 
 
 

 
 

استعداد المصلحة الفنية للتنسيق مع الممثلين لدراسة  -
أولويات تنفيذ المشاريع مع التأكيد على ضرورة 
متابعة محاضر الجلسات والتوثيق لكل المراحل 

 .والجلسات حتى يتسنى تيسير عملية المتابعة 

تقييم تنفيذ مشاريع الميزانية 
 التشاركية

 2017لسنة   

بن موسى ممثل منطقة البحر األزرق أنه  ذكر السيد األسعد
تم االتفاق مع السيد علي المناعي خالل جلسات العمل 

 مشاريعبزيارات ميدانية لمعاينة مواقع والمتابعة على القيام 
تعبيد الطرقات وتصريف مياه االمطار المزمع تنفيذها سنة 

2017 . 

 

تم اإلنتهاء من كل المنتديات وتحديد كل مشاريع  -
كما تم تمكين الممثلين من نسخة من  ، 2017

المشاريع ممضاة من طرفهم ومن قبل المصالح 
البلدية المعنية، وسيتم برمجة الزيارة الميدانية 

مباشرة بعد اإلنتهاء  2017ومتابعة تقدم مشاريع 

 .  2016من انطالق أشغال مشاريع 

 

 :  التوصيـــــــــــــــات

 لين كل يوم أربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال ،مواصلة جلسات المتابعة مع الممث -

ي جانف 13يوم الجمعة أولها مع المصالح الفنية وممثلي المواطنين شهرية تحديد جلسة متابعة  -

 على الساعة التاسعة صباحا، 2017

للمتابعة قبل االجتماع تنسيق كل ممثلي المواطنين مع المصالح الفنية كل منطقة على حدة  -

 .()مقترح السيد سفيان بسيس ممثل منطقة المرسى المدينة(2017جانفي  13الشهري العام )
 

 


