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  كــــاريـــوفــــرة بـــــدائ

 



يف س ياق سلسةل الاجامتعات و جلسات الاس امتع اليت يعقدها الس ّيد الوايل حبضور الس ّيد رئـس  اللـ  

الشعيب الواليئ و الس ّيد الأمني العام للوالية مع القطاعات التنفيذية و رؤساء ادلوائـر و الـال  الشـعبية الب يـة 

رشاك لك من  الّسادة املراقب املايل ، أأمني اخلزينة و   مدير الربجمة ومتابعة املزيانية .بإ

 

ل التعـرىل اإل  تلـا الـربامو التملويـة املسـةةل لفائـدة  2016جوان  01مت بتارخي  عقـد لقـاء  هي فـد  اإ

ل الوضعيات املالية و الفزيايئيـة لهـذا الـربامو لفتلـا م ـادر ا وويـ  و   ب ايت دائرة بوفاريك خاصة التطرق اإ

طـار س ياسـة  هذا بغرىل اطالع و متكني املواطن بدلرجة الأول بعتبارا املسـ تفيد الأو  مـن هـذا املشـاريع يف اإ

ل ا ـاور الـيت أأو اـا ادلويف يف جمـا  ع ـنة و  ادلميقراطية التشاركية اليت دعت اإ هيـا السـلطات العليـا بالإضـافة اإ

حتديث االإدارة العمومية و تقريب املواطن مهنـا مـن خـال  تيسـ يت و لسـهي  االإجـراءات يف اسـ تفراق الو ئـ  

 االإدارية . 

 

ل الربامو التملوية تناو  الس ّيد رئس  ادلائرة مفتتحًا اجللسة بتقـد  نبـذة ملف ـة عـن ا ـايف  وقب  التطرق اإ

ذ تعترب  هي دائرة بعد دائرة البليدة بتعداد سـينهي يققـار  العامة دلا أألـا سسـمة    و ب سـ بة  127ئرة بوفاريك ، اإ

لكم 96,7%، و ترتبع عىل مساحة قدرها حوايل 3منو دميغرايف س نوي بلغ 
2
 . 

 

ة فهـ ي هذا املونوغرافية لسمح بالإّطالع عن قر  عىل  تلـا املـارشات االإقت ـادية الـيت  وـزّي اـا ادلائـر 

جاماًل مساحة قدرها  يغلب علهيا الطابع الفاليح بوجود مستمثرات فالحية جامعية و فردية و مزارع منوذجية تقمث  اإ

 هكتار و تعترب أأراضهيا ذات جودة عالية. 5.441

 

، التطهري ال حي ، الكهربء و الغاز، الطرق بتنوعاهتا أأما عن مدى توفر  تلا الش بينت ) املاء الشـرو 

%، مما يعين أأن املواطن ال يعاهي من احتياجاته البيولوجية اليت دامئًا مـا سـعت 99( فقد قاربت سس بة الاجناز اا 

ل توفريها .  ادلويف اإ

 

تت  ربويـة ، و خمت مداخلته التلفي ية بلتعرجي عىل أأمه املارشات املنجـزة و تتـوفر علهيـا ادلا ئـرة مـن م شـ 

 مراف  معومية ، قاعات متعددة الرايضات ، قاعات عالق ، قاعات ثقافية و مناط  جتارية و صناعية .

 

ل بـذ  املزيـد مـن الهـودات  غري أأن هذا الب ايت لفتلا الـربامو التملويـة الـيت حتوزهـا تبقـا يف حاجـة اإ

 لتجس يد لك املشاريع املسةةل لفائدهتا.

 

كن تلفي ه بلغة الأرقام ، فـاإن دائـرة بوفاريـك بب ايهتـا الثالثـة اسـ تفادت مـن مشـاريع  ملويـة هامـة و ما مي

ل   225بلغت يف مجملها ما يزيـد عـن  جـاميل وصـ  اإ مليـار دق مـوزع حسـب طبيعـة  4,3معليـة بغـال  مـايل اإ

 الربامو كام ييل :

 ة للتملية معلية مسةةل بعنوان الربامو الب ي 32مليون دق ليغطي   685 -

 معليات مسةةل بعنوان مزيانية الوالية  07مليون دق ليغطي   180 -

 معليات مسةةل بعنوان ال ندوق املشرتك للجامعات ا لية سابقاً  04مليون دق ليغطي   44 -



تت املدرس ية  11مليون دق ليغطي   162 -  معلية مسةةل بعنوان امل ش 

 مزيانية الب يةمعلية مسةةل بعنوان  171مليار دق ليغطي   3,2 -

 

% مـن مسـا ة 74,42القراءة الأولية لهذا الأرقام و املعطيـات املقدمـة تـويح بل سـ بة املعتـربة الـيت تفـوق 

 مزيانية الب ية مما يعين الأ ية اليت تو هيا السلطات العمومية لتحسني نوعية اخلدمات املقدمة للمواطن و  رقياا.

 

% و بيق اجنـاز  08مليون دق ب س بة ضعيفة ال  زيـد عـن  347االإجاملية فقد بلغت  أأما عن الاس االاكت

ل قرابة   مليار دق . 3,9معترب ي   اإ

 

هذا الوضعية ما اكنت ٍلتكون لو وجـدت ال ـامة يف التنفيـذ مـن قبـ  رؤسـاء الـال  الشـعبية الب يـة و 

بطريقـة غـري مبـارشة يف جمـا  تقـد  اخلـدمات ذات الأ ـر  املوظفني و املنتفبني مما يعـين نوعـًا مـا معاقبـة املـواطن

 املبارش و حتسني املرف  العام ب فة عامة.

 

( لقاءات خال  شهر رمضـان املعظـم 04و أأمه قرارين خرجت به هذا اجللسة يوثالن يف: أأواًل تنظمي أأربعة )

، مـدير االإدارة ا ليـة ، ل راسـة ، لك يوم مخس ، جيمع لك من رئس  ادلائـرة، مـدير التنظـمي و الشـاون العامـة

ت  لك م ـوع و  نًيـا  بعم  املشاريع التملوية ، معلية بعملية، اد  تطهري مدوانت التجهزي العمـو  و حتديـد مـ 

جيـاد  ـرق لهـا  ـايف، بغـرىل اإ عىل الس ّيد املراقب املايل التقّر  اإل م احل ادلائرة و دراسة امللفات العالقة، حايف حبح

فقًا للت   نظمي اجلاري به العم . وح

 

ل الربامو التملوية للك ب ية :  ميكن التن التطرق بلتف ي  اإ

 

 أأواًل/ ب ية بوفاريك :

س اكل مهنا  2معلية برخ ة اجاملية قدرها   103لشم  مدونة التجهزي عىل  مليـون دق  198,3مليار دق مق

ا العمليـات معظمهـا  ر كـز عـىل مزيانيـة الب يـة مليار دق . هـذ 1,8و بيق اجناز   %9,7أأي ب س بة ال  زيد عن 

مليار دق  1,2معلية بغال  مايل قدرا  74% أأي مجموع املشاريع املسةةل عىل مزيانية الب ية يه 60ب س بة تفوق 

اّل   13مليــون دق ت تليـه بعــد ذم العمليـات املســةةل يف الـربانمو الــب ي للتمليـة بعــدد  80و مل يسـ اكل منـه اإ

جاملية قدرها م وع برخ س اكل منه  456 ة اإ  مليون دق. 97,1مليون دق ، مق

  

( و تكل الـيت تـرتاون سسـ بة تقـدم الأشـغا  07فعددها س بعة ) %100أأما عن حايف املشاريع املناية ب س بة 

ل  %85و  70اا بني  ام يعين عـىل م ـاحل الب يـة االإ اع يف غلقهـا و  فيـا مدونـة  م وع ، 11وصلت اإ مح

 الاستامثر العمو .

ل العمليات املسةةل، مشـروع ل وع ، أأسدى السـ ّيد الـوايل تعلـ ت  أأمام هذا الوضعية و بعد التطرق اإ

 صارمة تتلفص ف  ييل :

 

 



 : يف قطاع الرتبية -1

عادة النظر يف اخلريطة املدرس ية للم  تت الرتبوية و مقارناا مع املقياس الوطين اذلي جيب أأن  كون جيب اإ  ش 

عليه يف  تلا الأطوار خاصة و أأن دائرة بوفاريك بب ايهتا الثالث تعر  منوًا دميغرافيًا هامًا يزتايد من س نة 

ل أأخرى.   اإ

 

 :  يف قطاع النق  -2

ل م ا  ا طات النوعية ، وذم لضاعفة  جيب التفكري جبديّة يف ا طة الربية لبوفاريك  - وجعلها  رىق اإ

جراء املزايدة. س نادها عن طري  اإ  الهودات يف هتيئاا وخل  سشاطات جتارية متنوعة و اإ

تنظمي اجامتع حتضريي مع مدير النق  الإعداد برانمو تنفيذي يسمح بتنفيذ  طت املرور و ذم يف غضون  -

 حبر الأس بوع املقب .

 

 : التةارة و ال ناعةيف قطاع  -3

سشاء مركز جتاري عىل املساحة املقدرة بثالث ) - ( هكتارات املتواجدة بلقر  من سوق 03التفكري يف اإ

 امجلةل للفرض و الفواكه ببوفاريك بعتبار امل وع اخمل ص عىل الرقعة الأرضية قد مّت جتميدا .

 

 :  اريكاخلاصة بب ية بوف 2016بل س بة للمزيانية االإضافية لس نة  -4

عداد  - نااء من اإ عىل الس ّيد مدير االإدارة ا لية واكإجراء ماقت مرافقة م احل الب ية بالإطارات املاه  لالإ

بداء الرأأي يف التجا  ا ددة. 2016املزيانية االإضافية لس نة   و وضعها ل راسة و اإ

مية املباهي و الشوارع        عىل م احل ادلائرة مضاعفة الهودات لتفعي  االإجراءات العملية خب وص لس   -

سداؤها من قب  لل وع ب اور            و املساحات العمومية ، بلرمغ من أأن التعل ت س ب  و أأن مّت اإ

و الشوارع الكربى ذات الأولوية داخ  الوست العمراهي ت املساحات العمومية ذات الأ ية ، تنفيذًا 

  لية .لتعلمية وزارة ادلاخلية و امجلاعات ا

خضاعها للمراقبة عرب البطاقية الوطنية  -5 التفكري يف معلية اإح اء حقيقي للطلبات املقدمة املتعلقة بلسكن و اإ

 للسكن املقحدثة عىل مس توى مديرية السكن.

ل أأغلفاا املالية .  -6 جراءات معقدة بلنظر اإ عظمها ال تتطلب اإ عطاء انطالقة فعلية للمشاريع التملوية اليت مق  اإ

 

  نيًا / ب ية ال ومعة :

سـ اكل مهنـا  703,6معلية برخ ة اجاملية قدرها   49لشم  مدونة التجهزي عىل  مليـون  68,9مليون دق مق

 مليون دق .  635و بيق اجناز   %9,7دق أأي ب س بة ال  زيد عن 

 

املقدم من طر  الس ّيد رئس  ادلائـرة و رئـس  اللـ  الشـعيب لب يـة ال ـومعة أأفـرز عـن وجـود  التحلي 

ســردًا عـىل  معليات يف أأغلهبا غري منطلقة حبيث اعتربها الس ّيد الوايل مشاريع متعطةل زادت من معاانة املواطنني مق

  ومعة  .سيي  املثا  حا  املطامع املدرس ية و مجمع مدريس منوذق "د" بب ية ال

 



طـالق املشـاريع يف التجـا  ا ـددة و الـيت تعتـرب  و قد شدد السـ ّيد الـوايل اـذا اخل ـوص يف حـايف عـدم اإ

لغاءها و حسهبا تلقائيًا مـن مدونـة التجهـزي املبسّنـة يف  الزتامات من طر  مساويل م احل ادلائرة و الب ية ، سسمت اإ

 تنفيذ.حمرض جلسة العم  اذلي سسقبلغ مل احل ادلائرة لل 

 

لغـاء و اخلـمت  أأعطاكام  عداد قرارات االإ تعل ت صارمة للس ّيد مدير الربجمة ومتابعة املزيانية لل وع فورًا يف اإ

التلقايئ للعمليات لجرد نفاد التجا  ا ددة و هذا بلت سـ ي  مـع السـ ّيد مـدير االإدارة ا ليـة فـ  يتعلـ  بلـربامو 

 ة .الب ية للتملية و مزيانية الوالي

 

املشاريع املمويف عن طري  ال ندوق املشرتك للجامعـات ا ليـة سـابقًا و الـيت  وثـ  أأساسـًا يف  خب وصأأما 

اجنــاز و جتهــزي مكتبــات ب يــة ، عــىل رؤســاء الــب ايت املعنيــني اــذا ا وويــ  ال ــوع فــورًا يف جتســ يد املبتغــا 

 بلت س ي  مع لك امل احل املعنية. 

 

البحث عـن قطـع وارد املالية للب ية و تنويع مداخلها ، أأحلّ الس ّيد الوايل و شّدد برضورة و يف جما  تعزيز امل

أأرايض مالمئة الس تقطا  االإستامثر و لشجيع املبادرات ا لية و هذا بلت س ي  مع امل احل التقنيـة اخملت ـة السـ   

دارة أأمالك ادلويف ومديرية  امل احل الفالحية .  اإ

 

ل أأما عن حايف املش اريع املسةةل بعنوان مزيانية الب ية و اليت جيـب االإ اع يف جتسـ يدها و غلقهـا بلنظـر اإ

و مل يمت جتس يدا أأو هـو مـا  2014م وعًا مّت لسجيهل قب  س نة  18م وع،  33س نوات لسجيلها ، مفن أأص  

بلغـت سسـ بة تقــدم  و م ـوع %100مشـاريع منايـة الأشـغا  اــا  05زا  قيـد االإجـراءات االإداريـة كـام هنــاك 

 . %80الأشغا  به 

 

  لثًا / ب ية قرواو :

جامليـة قـدرها   71لشم  مدونة التجهزي عىل  سـ اكل مهنـا  1،5معلية برخ ة اإ مليـون دق  80مليـار دق مق

 مليار دق .  1,4و بيق اجناز   %5أأي ب س بة ال  زيد عن 

 

% من مجمـوع املشـاريع املسـةةل لفائـدة الب يـة 93,92هذا العمليات  ر كز عىل مزيانية الب ية ب س بة  معظم

اّل  1,4معليــة بغــال  مــايل قــدرا  64املقــدرة بــــ مليــون دق ت تليــه بعــد ذم  70مليــار دق و مل يســ اكل منــه اإ

جامليـة قـدرها  07العمليات املسةةل يف الربانمو الب ي للتملية بعدد  سـ اكل  94مشاريع برخ ـة اإ مليـون دق ، مق

 دق .ماليني  9منه 

 

% من الغال  االإجـاميل ملزيانيـة الـب ايت الـثالث و هـو بحمثابـة  46,42الغال  املايل ملزيانية الب ية يقمث  

و اذلي مل يتبقـا منـه  PCDبعنوان الربامو الب ية للتملية  2015ا  ة الس نوية اليت اس تفادت مهنا الوالية س نة 

غالقه معليتني فقت.  بعد اإ

 



املقدم من طر  الس ّيد رئس  ادلائرة و السامع للتوضـيحات املقّدمـة مـن طـر  السـ ّيد رئـس   العرىلبعد 

الل  الشعيب الب ي ، أأبدى الس ّيد الوايل عدم رضاا عن الوترية اليت لسري اا  تلا  بـرامو التمليـة بلب يـة ، 

ن مل تنطل  يف التجا  ا ددة . نوهًا برضورة حسب مجيع املشاريع اإ  مق

 

ل مس توى يلي  بتفعي  العم  التضامين ما بـني   توًا تدخهل من أأن هذا اللقاءات الهد  مهنا هو الوصو  اإ

 الب ايت و حتقي  العدايف يف التملية ا لية و تقد  خدمات نوعية راقية عىل مجيع املس توايت. 

 

 


