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2016 جوان 08 الأربعاءجلسة الاس امتع ليوم   

 ن ايـــــــنــو ــــرة بـــــدائ

 قــــــــرةو ــــرة بـــــدائ

 



 عقد جلسة معل دلراسة املشاريع التمنوية دلائريت بوعينان و بوقرة. 2016جوان  08مت يوم أأمس 

 

 دائرة بوعينان:

 

جـصل وصـل ايل    125بلغ عـدد العلليـا   مليـار د  مـو ع بسـ   1,1معليـة بالـ م مـال ايل

 طبيعة الربامج كص ييل:

 462,2  معلية مسجةل بعنـوان الـربامج البةيـة منلتمنيـة  29ليالطي   مليون دPCD)   سـ كل  منـ ايل

 % .17مليون د  ما يقارب نس بة  76,40

 28,8   معليــا  مســجةل بعنــوان مااويــة الواليــة   04مليــون د  ليالطــيBW )  ســ كل  منــ  1,7ايل

 % .6مليون د  ما يقارب نس بة 

 21,8  معليـا  مسـجةل بعنـوان الوـندوش املشـجام منل صعـا  االيـة سـابقا   03ليالطـي   مليون د

 % .47مليون د  ما يقارب نس بة  10,2ايلس كل  من 

 46   غري منطلقة.مسجةل بعنوان املنشآ   املدرس ية  ا معلي 03مليون د  ليالطي 

 586,7   معلية مسجةل بعنوان مااوية البةية  86مليون د  ليالطيBC ) مليـون  54,2من  ايلس كل

 % . 10د  ما يقارب نس بة 

التحليل الأول منلعرض املقّدم يُبني عـدم سسـ يد املشـاريع مقاروـة هتالسـ كل ا  اااصـةل الـ  ال 

% ممـا يـومض ينيـا  ارمـان املـواط  13مليون د   ُمسجةل نس بة ال تفوش   142,5تتعدى يف مجملها 

 م  اخلدما  القاعدية .

طــ ش  يــع و تــدارام  لهــلو الو  ضــالية ّــّدد الســ ّيد الــوال عــع يورة التع يــل هتاليلمجاع يف ايل

، عع أأن يمت عقـد لقـاءا  دوريـة 2016املشاريع املتآأخرة يف أأقرب ال جال وذكل قبل الفاحت م  سبمترب

، مرة عع الأقل يف الأس بوع ، منلوقوم عـع مـدى تقـدم املشـاريع ، و بـلكل تطهـري مدووـة معليـا  

 لويم خاصة املشاريع ال  تقدم خدما  ووعية مبارشة منللواط  .الاستامثر الع

 

 معلية مو عة التال : 212حتتوي مدووة الاستامثر عع هتلنس بة دلائرة بوقرة :          

 

 08   ــا ــامل  املدرســ يةمعلي ــة هتلبن ـــ  املتعلق ــدرة بـ ــة مق جصلي ــرإمج ايل ــون د  140برخوــة ب مت  ملي

مهنـا ، و معليـة واةـدة  04مليـون د  مت الاهتكلـاء مـ   64%    ما يعادل مبلغ 41اس كل ام نس بة 

 غري منطلقة و البايق طور الاجنا  



 31   معلية  يف اطار مشاريع اخملطط البةي منلتمنيةPCD )  سـ كل  منـ   399مببلغ مليـون د  ، ايل

معليا  ماللقة و معلية  08ور الاجنا  ، معلية ط 22% مهنا 36,8مليون د  ما يقارب نس بة  151

 ( غري منطلقة.01واةدة  

 13  مااوية الوالية معلية بعنوانBW  جـصل مقـدر بــــ سـ كل ام  178بال م مـال ايل مليـون د  مت ايل

جـراءا   09% ، قد مت الاهتكلاء مـ  47مليون د  ما يعادل نس بة  84مبلغ  معليـا  و   طـور ايل

 ( مل تنطلق بعد. 02( طور الاجنا  و معليتني  02الاللق ، يف ةني جند معليتني 

 07   مموةل م  طرم الوندوش املشجام منل صعا  االية معلياex FCCL  لكهـا منكليـة ، بالـ م

 %.  92,4مليون د  بنس بة  28,9مليون د  املس كل  من  بلغ  32مال 

 153  مرشوع يف مااوية البةيةBC:   جصليـة قاقـ مليـون د  مت اسـ كل ام  858برخوة بـرإمج ايل

 غري منطلقة.  95طور الاجنا  و  32معلية منكلية ،  26% مهنا 15,39من  

بعد النقاش اجلاد اذلي دار بني خمتلف الأعضـاء ااـاي   يف هـلو اجللسـة ، ابـدي السـ ّيد الـوال 

طار  معييش أأبس  منللواطنني  ارتياة  لتحمك دائرة بوقرة يف مشاريعها التمنوية ال  هتدم ايل  توقري ايل

طارا  ادلائرة و البةمل  بلل املزيد م  اجملهودا .   كص دعى اقة مسؤولني و ايل


