
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 

 و المدينة وزارة السكن و العمران

 

 

و البـــــــناء  والهندسة المعمارية مـــــــديرية الـــــتعمير  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آليات التعمير
 :  يلي ، بما 2016 غاية ماي  إلىيتميز مجال التعمير ،                

 :PDAU)(المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير-1

عليه ، لكن مع تشبع المحيط  التعمير مصادقلقد تم تغطية كل بلدية من بلديات الوالية بمخطط توجيهي للتهيئة و  

المشاريع ، قرر الشروع في مراجعة هذه  الستقبالالعمراني و الصعوبات المتعلقة بإيجاد فضاءات شاغرة 

 المخططات.

 بلديات 14تغطي 11عليها:  تعمير المصادقالعدد دراسات مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و -

 بلدية  10تغطي  10: طور المصادقةفي دراسات مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير منتهية و  عدد -

 بلدية. 01تغطي  01طور اإلعداد عليها:  التعمير فيعدد دراسات مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و  -

 (11)التوجيهي للتهيئة و التعمير المصادق عليها:دراسات مراجعة المخطط  -أ

 : قرواو مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية -1

 898تحت رقم  02/06/2010الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من 

 ت    بلديا 4:الذي يضم  للبليدة الكبرىمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير -2

 ة،بني مراد،أوالد يعيش(.)بوعرفة،البليد

 05تحت رقم  02/07/2011مشترك بتاريخمصادق عليه بقرار وزاري 

 :الصومعةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -3

 194تحت رقم  10/01/2011الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من 

 : شفةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -4

 195تحت رقم  10/01/2011الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من  

 واد جر:مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -5

 781تحت رقم 15/05/2011الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من 

 :بوفاريكمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -6

 780تحت رقم  15/05/2011لي بتاريخالوامصادق عليه بقرار من  

 : العفرون مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية -7

 1386تحت رقم  26/05/2012الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من     

 بوقرةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -8

 1206تحت رقم  27/04/2015الوالي بتاريمصادق عليه بقرار من      

 حمام ملوان مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية - 9

 477تحت رقم  18/02/2016الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من      



 

 أوالد سالمةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -10

 478تحت رقم  18/02/2016الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من      

 موزايةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -11

 479تحت رقم  18/02/2016الوالي بتاريخمصادق عليه بقرار من       

 10دراسات مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المنتهية غير  المصادق عليها: -ب(

 األربعاءالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  مراجعة-1

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوالئي للمصادقة

 مفتاح المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية مراجعة- 2

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي

 بوينانمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية -3

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي

 جبابرةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -4

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي*

 بن خليل مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية --5

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي

 الشبليالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  مراجعة-6

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي

 عين الرمانةالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  مراجعة-7

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي

 الشريعةالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  مراجعة- 8

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي

 سوحان  المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية مراجعة-9

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي

 واد العاليقالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  مراجعة-10

 الدراسة على مستوى المجلس الشعبي البلدي من أجل التحقيق العمومي 

 

 01اإلعداد:طور  والتعمير فيمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة  دراسات-ج( 

 بني تامومراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية  -1

 * المرحلة الثانية في طور الدراسة )الدراسة على عاتق البلدية(     

 



 

 

 :(POS)مخططات شغل األراضي  *

عدد  -هكتار منها:  7876تغطى مساحة  165على مستوى الوالية تقدر ب POSعدد مخطط شغل األراضي   

 165دراسات مخطط شغل األراضي المدروسة :

 111عدد دراسات مخطط شغل األراضي المصادق عليها : -

  44: المنتهية الغير المصادق عليها مخطط شغل األراضي عدد دراسات-

 10الدراسة :عدد دراسات مخطط شغل األراضي في طور  -

 دراسات جيوتقنية :*

الدراسات الجيوتقنية، خاصة في المناطق المعرضة   في بغرض معرفة مدى قابلية األراضي للبناء ، تم الشروع 

 التربة و الفيضانات  انزالقلظواهر 

 17: المسجلةدراسات العدد  -              

 16: الدراسات المنتهية عدد -              

 01: الدراسات في طور اإلنجاز عدد  -             -

 

 :دراسات خاصة بالمناطق الزلزالية*

جاورهاااا أصااابل مااان الضاااروري إعاااداد خااارائط تحااادد  تبعاااا للنشااااط الزلزالاااي الاااذي عرفتاااه والياااة البليااادة و ماااا

 المناطق الحساسة ضمن الدراسات التالية:

 دراسة تقييم المخاطر الزلزالية لمدينة البليدة  -1

(Etude de 

 

 vulnérabilité et d’évaluation du risque S/Sismique de la ville de Blida)  2-  دراسة تدقيق

 المناطق الزلزالية في المحيط العمراني لمدينة البليدة 

Etude de microzonage des sites urbains)) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عــقود التـعمير-2
 

 رخص البناء :

 30:         عدد الملفات المودعة -

 19:           عدد الملفات المقبولة-

  05:      عدد الملفات المرفوضة -

  06 : المؤجلة        عدد الملفات -

 

 رخص التجزئة :

      06 :        عدد الملفات المودعة-

 01:          عدد الملفات المقبولة-

 02 :    عدد الملفات المرفوضة -

 03:  المؤجلة       عدد الملفات -

 

 

 شهادة التعمير:

 06 :              عدد الملفات المودعة-

 04 :              عدد الملفات المقبولة -

   02 عدد الملفات المرسلة إلى البلدية :-

 

 المطابقة:شهادة 

 76  :           عدد الملفات المودعة-

     25  :            عدد الملفات المقبولة-

     31 :        عدد الملفات المرفوضة -

    20في طور الدراسة : عدد الملفات -

 

  

  

 قة بالملفات الخاصة المودعة لدى مديرية التعمير و البناء عقود التعمير متعل: مالحظة                

 (  2016 يما –)جانفي                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 . السكــــن:3   

 البرنامـج الخماســي 2014-2010 :

 I: (LPL)برنــامــج السكــن العمومــي اإلجـــاري :

التالي:سكنية وزعت على النحو  وحدة 10300يضم والية البليدة ببرنامج  استفادت  

 *الشطر األول : يضم 7000 وحدة سكنية موزعة كما يلي : 

مسكن في إطار القضاء على السكن الهش. 200+2570  أ.  (RHP) الوعاءات العقارية  قد تم تخصيص

 إلستوعاب هذا البرنامج و تمت المصادقة على جميع الدراسات.

مسكن عمومي إجاري  1230+1000+2000 .ب (LPL) تمت المصادقة على جميع    

مارية للوالية و تمت المصادقة على جميع األرضيات من طرف لجنة التهيئة و التعمير و الهندسة المع

 الدراسات.

 

*الشطر الثاني : برنامج تكميلي يضم 3000 سكن عمومي إجاري : تمت المصادقة على جميع 

لجنة التهيئة و التعمير و الهندسة المعمارية للوالية.األرضيات  من طرف   

 

*الشطر الثالث : لقد استفادت والية البليدة من برنامج تكميلي آخر  يتضمن 300 سكن عمومي إجاري 

لجنة التهيئة و  التعمير و إلستعاب هذا البرنامج من طرف  المقترحة، قد  تمت المصادقة على األرضيات 

 الهندسة المعمارية للوالية، الدراسات في طور اإلنجاز.

:ئدة  وكاالت مختلفةكذالك هناك برنامج  هام موجه لوالية البليدة لفا  

  مسكن ترقوي مدعم لفائدة موظفي الصحافة. 150  برنامج- 

مسكن ترقوي مدعم لفائدة موظفي وزارة الموارد المائية  350برنامج-  

مسكن ترقوي مدعم لفائدة موظفي وزارة األشغال العمومية. 164برنامج -  

كما انه قد تم تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة في إطار تحسين و تطوير برامج السكنات المدعمة              

 من طرف الدولة ،استفادت والية البليدة من برامج

 ( (AADLسكن في إطار البيع باإليجار 10000-

                                  ( (ENPI-LPPسكن ترقوي عمومي  3000-

كما انه  ،( التي لم تنطلق بها إشغال البناء بعد  (LPAهذه األخيرة جاءت تعويضا عن السكنات الترقوية المدعمة  

 و عمليات االقتناء في طور المصادقة عليها. تم اختيار األرضيات

 



 .مسكن ترقوي عمومي 3000جارية حتى يتم تغطية كل برنامج  األرضياتعمليات اقتراح : مالحظة 

   

     البرنامج التكميلي:

  كما انه و في إطار القضاء على السكن الهش قد تمت االستفادة من البرنامج التالي:

مسكن اجتماعي إيجاري ) مسجل   كبرنامج القضاء على السكنات الهشة ( 1000   -  

مسكن اجتماعي إيجاري  2000  -  

و قد تمت المصادقة على األرضيات المقترحة الستيعاب هده البرامج من طرف لجنة التهيئة و التعمير و 

 الهندسة المعمارية .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ملفات رخص التسوية 08/15قانون

 

 

 / رخصة البناء إلتمام األشغال: 1

 ملف 00: أ/ البنايات الغير متممة والمطابقة لرخصة البناء

 

 خاص عام 

 00 00 السكنات 

 00 00 المحالت التجارية 

 00 00 التجهيزات

 00 00 المجموع

 

 

 

 ملف00:ب/البنايات الغير متممة والغير مطابقة لرخصة البناء

 

 خاص                  عام                  

 00 00 السكنات

 00 00 المحالت التجارية

 00 00 التجهيزات 

 00 00 المجموع 

 

 

 /رخصة البناء على سبيل التسوية : 2

 ملف 04أ/البنايات المتممة بدون رخصة البناء: 

 

 

 خاص عام 

 00 00 السكنات

 00 00 المحالت التجارية

 04 00 التجهيزات 

 04 00 المجموع 

 

 ملف 18ب/ البنايات الغير متممة وبدون رخصة البناء:

 

 خاص عام 

 00 00 السكنات 

 00 00 المحالت التجارية 

 18 00 التجهيزات

 18 00 المجموع

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المطابقة:/ شهادة 3

 ملف  09المسلمة:أ/ البنايات المتممة والغير مطابقة للرخصة 

 

 

 خاص                  عام                  

 00 00 السكنات

 00 00 المحالت التجارية

 09 00 التجهيزات 

 09 00 المجموع 

 

 

 مجموع الملفات في إطار التسوية :  -

 

عدد الملفات المرسلة إلى 

 مديرية التعمير والبناء
 عدد الملفات المدروسة من طرف لجنة الدائرة  عدد الملفات المرسلة إلى الدائرة

 

31 

 

 

311 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ملفات رخص التسوية 08/15لقانونا

 

 

 

 

 2016ــام ــــعـ

 

 

 

 ملف 364  :البلديات*عدد الملفات المودعة على مستوى 

 

 

 .ملف 31 :*عدد الملفات المرسلة إلى مديرية التعمير والبناء

 

 

 .ملف 197 :الدائرة*عدد الملفات المدروسة من طرف لجنة 

 

 

 31:التجهيزات *عدد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 و المدينة وزارة السكن و العمران

 و البناء لوالية البليدة و الهندسة المعمارية مديرية التعمير

 مراقبة التعمير

 يعدل و يتمم 1990ديسمبر  1المؤرخ في  09/29قانون

 (2004اوت  14المؤرخ في  04/05)قانون رقم 

 البطاقات الوصفية للمخالفات 

 2016 سنة

 

  287 المخالفات:

 *شخص طبيعي:

 271فردي: 

 09جماعي: 

 280المجموع: 

 *شخص معنوي خاص:

 00:   فردي 

 00:  جماعي 

 00: المجموع 

 *شخص معنوي عام:

 00:   فردي 

 00جماعي: 

 00:المجموع 

 

 المخالفات:

 280البناءات بدون رخصة بناء : 

 *عدد محاضر المخالفة لألشغال بدون رخصة بناء :

 00قطاع عام للدولة : 1

 00قطاع خاص للدولة : 2
 280قطاع خاص )تابع للخواص(: 3



 

 

 

 

 

 

 )منهم قرارات جماعية(  374*عدد قرارات الهدم الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي :

 /*عدد قرارات الهدم الصادرة عن السيد الوالي : 

 365*عدد قرارات الهدم المنفذة: 

 

 07البناءات غير المطابقة لرخصة البناء : 

 07*عدد محاضر المخالفات للبناءات غير المطابقة لرخصة البناء: 

 02*عدد الملفات الموجهة للعدالة: 

 /*عدد القرارات القضائية الصادرة:

 

 طبيعة القرارات:

x :مطابقة لتعليمات رخصة البناء 

x :الهدم الكلي 

x الهدم الجزئي 

x التوافق 

 

 القضائية :عدد محاضر التنفيذ للقرارات 

 عدد محاضر عدم التنفيذ للقرارات القضائية :

 عدد محاضر التنفيذ المسجلة من قبل السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي :

 عدد محاضر التنفيذ المسجلة من قبل السيد الوالي:

عدد محاضر عدم التنفيذ للقرارات القضائية من طرف السيد الوالي و السيد رئيس المجلس 

 بلدي:الشعبي ال
 
 

 تأشيرة و إمضاء مدير التعمير و البناء

 مالحظة:

 تكتب األرقام على النقاط)...(.

 .توضع العالمة في الخانة الموافقة لها

 

 

 

 

 

 



 

 بة التعميرـمراق

 
إن التمادي في البناءات الفوضوية ،و االستغالل غير المراقب للمساحات العقارية أخذ حيزا       

 غير مطمئن خالل العشرية األخيرة .

حيث كانت الحالة األمنية سببا محفزا النتشار البناءات الفوضوية عبر المناطق الحضرية ناتج 

 عن الكثافة السكانية الزائدة .

 1بتاريخ  29/90المعدل و المتمم لقانون  2004آوت  14بتاريخ  01/05ون إن صدور قان      

المتعلق بالتهيئة والتعمير في هذه الفترة الذي جاء بكل المعايير التي من شانها  1990ديسمبر 

 وضع الحد لهذا المشكل الذي اخذ نسبا غير مطمئنة و من الصعب السيطرة عليها.

 تعمير كما يلي :النشاط في مجال مراقبة ال      

 287:         *العدد اإلجمالي لمخالفات التعمير                                      

 280:             *عدد محاضر الهدم )بناء دون رخصة بناء(                      

 374*عدد محاضر الهدم الصادرة  عن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي  : 

 365:           ات التي هدمت                                              *عدد البناء

 07:       *عدد المحاضر للبناء غير المطابق لرخصة البناء                     

 02:               *عدد الملفات الموجهة للعدالة                                      

 / :         *عدد القرارات القضائية الصادرة                                      

 

 

 

 : حوصلة معالجة أشغال الغالف الخارجي  للبنايات المعنية المطابقة و/أو اإلتمام    

 

 

 

 

 البنايات المحصاة

 

 المحاضر المحررة البنايات التى تم معاينتها  المعاينة الميدانية

762 12 47 47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضـــعية بـرامــج التحــسين الحـــضري وتقليص العجز

  في مختلف الشبكات االبتدائية والثانوية لقطاع البناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

I) -( 2009-2005المخطط الخماسي:) 
 

خصصت مديرية البناء ( 2009-2005البرنامج الخماسي الرئاسي )فيما يخص 

  دج 7.948.530.000,00والهندسة المعمارية والتعمير مبلغ مالي إجمالي مقدر بـ 

 عملية الملخصة: 17 مسجلة لـ        

. 
 

 

 *التحسين الحضري:  
 

 دج    6.117.170.00,00 مبلغ الميزانية المخصصة:-

 مسكن 35.515       :      عدد السكنات المعنية-

  مشروع 248 عدد األشغال المنجزة    :        -

  

 العجز في الطرقات ومختلف الشبكات تقليص *   
 

 دج    1.831.360.000,00 مبلغ الميزانية المخصصة:-

 مسكن 4.690           المعنية:عدد السكنات -

  في طور اإلنجاز( 4منجزة و 14) مشروع 18  عدد األشغال المنجزة           -

                                               

 

 الحالة في طور اإلنجاز لمختلف المشاريع والعمليات قيد التنفيذ واإلنهاء.

 تم إعادة هيكلة العمليات السابقة من أجل التكفل بأحياء أخرى في إطار التهيئة الحضرية.



 

 
II) -( 2014-2010المخطط الخماسي:) 

 

التوزيع السكني  في االحتياجات ، وتلبية2014-2010البرنامج الخماسي  إطارفي 

 مبلغالبليدة بتخصيص  والبناء لواليةمديرية التعمير  السكنات، تقوملمختلف برامج 

تم  اإلجماليجزء من المبلغ  أندج حيث   5.475.000.000,00 ـمعتبر يقدر ب

 االلتزام

 مشروع(: 17عمليات ) 04مسجلة لـ 
 

 التحسين الحضري: 

 دج  1.707.106.000,00المبلغ المسجل:                 -

 مشروع 10 عدد المواقع المعنية:            -

 مسكن 12.042عدد السكنات:                   -

 ساكن. 65.026  عدد السكان:                   -
 

 

 : االبتدائية و الثانوية في الطرقات و مختلف الشبكات تقليص العجز 

 دج   1.267.894.000,00المبلغ المسجل:                 -

 مشروع )في التحسين الحضري و تقليص 07 عدد المواقع المعنية:         -

 العجز في الطرق والشبكات المختلفة(                                     

 مسكن  11.905عدد السكنات:                   -

 ساكن.  64.287  عدد السكان:                   -

 
 

 



 

 

 PCCEبرنامج 

دج    NK 5 721 8 262 109  تحت مبلغ 145.000.000,00

: عملية 01 13  

 

البليدة على عملية تخص تحويل المنشأة غازية ذات ضغط عالي بوسط مدينة -

 البليدة -المحور بني تامو

  GRTGوتم إسناد األشغال إلى مؤسسة التوزيع للوسط )سونلغاز( و مؤسسة 

 دج 000,00 967 131      بمبلغ إجمالي قدره 

 

  دج 000,00 967 131المبلغ المستهلك يقدر بـ 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 التجهيزات العمومية
 

 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 اسم العملية المبلغ المسجل االستهالك مالحظة

 قطاع المنطقة الصناعية:

 30.800.000 23.502.619,09 أشغال منجزة
NK 5.175.4.262.109.11.01 

-أ–دراسة وإعادة تهيئة المنطقة الصناعية ببني مراد   

 103.100.000 35.386.024,39 اإلنجازأشغال في طور 
NK 5.175.4.262.109.11.02 

-ب-دراسة وإعادة تهيئة المنطقة الصناعية ببني مراد   

 113.971.000 65.117.721,23 أشغال منجزة
NK 5.175.4.262.109.11.03 

 دراسة وإعادة تهيئة المنطقة الصناعية بعين الرمانة

 قطاع الثقافة

 416.000.000 177.624.887.32 باقي األعمال التكميلية
ND 5.752.04.262.109.99.01 

 إنجاز دار الثقافة لوالية البليدة

منجزة أشغال  55.455.696.75 110.000.000 
NF 5.752.8.262.109.05.01 

ببني مراد إسالميإنجاز وتجهيز لمركز ثقافي   

 قطاع الشؤون الدينية

 
769.409.55 2.700.000 

NK 5.762.2.262.109.11.01 
 دراسة تمهيدية إلنجاز مدرسة قرآنية ببني مراد

اإلدارية المنشآت قطاع  

 146.500.000 145.681.641.42 أشغال منجزة
NF 5.834.2.262.109.06.09 

 دراسة، بناء وتجهيز مقر مديرية التعمير والبناء ومسكن وظيفي بأوالد يعيش

 204.500.000 188.561.415.82 أشغال منجزة
NF 5.834.2.262.109.06.12 

مركز ضريبي جواري باألربعاء وإنجازدراسة   

 195.000.000 164.261.412.70 أعمال في طور اإلنجاز
NF 5.834.2.262.109.06.13 

مركز ضريبي جواري بالبليدة وإنجازدراسة   



 

 194.000.000 161.232.751.77 أشغال منجزة
NF 5.834.2.262.109.06.14 

مركز ضريبي جواري بموزاية   وإنجازدراسة   

منجزةأشغال   17.657.308.76 25.270.000 
NF 5.834.7.262.109.08.01 

 توسعة وتهيئة مقر مديرية التربية لوالية البليدة

  63.000.000 
NF 5.834.8.262.109.09.01 

 تهوية ثالثة مراكز ضريبية جواريه بالبليدة، األربعاء وموزاية

 5.000.000 3.752.293.85 أشغال منجزة
NK 5.834.1.262.109.10.01 

مركز جواري ضريبي ببوفاريك وإنجازدراسة   

 قطاع االتصاالت الوطنية

 5.000.000 4.074.990.37 دراسة منجزة
NK 5.862.8.262.109.11.01 

نظام مراقبة لوالية البليدة وإنجازدراسة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ميزانية الوالية
 
 

 

 

 



 

قطاعات  5عملية موزعة على  15بإنجاز برنامج هام يشمل تعمير الهندسة المعمارية والبناء لوالية البليدة تتكفل مديرية ال-

 دج   6.614.841.000مختلفة خصص لها اعتمادات مالية تقدر بـ 

 :وفقا لما هو مبين في الجدول التالي إنجازهاأغلبية المشاريع هي في طور في االنتهاء من 

 

 ميزانية الوالية

N° et intitulé de l'opération 

AP 

Finale 

 
3

(10

DA) 

Eng. au 

20/11/15 

 
3

(10

DA) 

Dép. 

Cum. 

au 

20/11/15 

 
3

(10

DA) 

Taux 

Dép 

Cum / 

AP 

R A R 

au 

20/11/15 

 
3

(10

DA) 

Taux Physique 

N° : 960-9600-237 

Étude, Réalisation des sièges 

d'entreprises publics de Blida 

EPIC 

90 000 89 656 86 205 95,78% 3 795 

Travaux achevé, à 100% 

reste branchement 

subordonné par les VRD 

à engager par l‘APC, 

DGD en cours de 

paiement 

EN° : 256-9562-230 

Etude et réalisation de 03 

logements de fonction au profit 

de la wilaya à Blida 

75 000 62 848 50 517 67,30% 24 483 

Travaux achevés 100%, 

Avenant de clôture en 

cours de préparation 

N° : 9562-956-230 

Travaux de restauration et 

réhabilitation de la mosquée El 

Badr 

 à Blida. 

30 000 26 926 395 1,32% 29 605 

Travaux à l’arrêt pour 

problème 

de l’occupation des lieux 

N° : 9562-956-230 

Réalisation d'une maison de 

solidarité pour les associations 

locales à caractère social et 

humanitaire à Béni Mered 

53 000 48 406 33 735 63,65% 19 265 

Travaux en cours à 90 

% 

Travaux reste à réaliser 

en cours de lancement 



 

N° : 979-9790-133 

Etude de la restructuration Hai 

ben Achour 

23 692 23 692 21 323 90% 2 369 Etude achevé 

Etude stabilité talus Routier Kaf El 

Hocine Bouarfa 
1 780 1 780 1 691 95% 

 

étude achevés 

100% 

Réhabilitation et restauration 

construction à usage administratif  

à Sidi El Kebir Blida 

185 000 182 563 117 930 63,70% 67 070 

Travaux 

achevés à 

100% 

N° 953-9539-231 

Etude et suivi de réhabilitation de 

la mosquée El Kaouther –Wilaya 

de Blida 

92 000 436 498 / / 92 000 

Opération 

transféré au 

DEP 

TOTAL BUDGET WILAYA 550 472 436 498 311 796 56,64% 238 676 
 



 

 


