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 أ واًل دائرة ال ربعاء :

رئيس ادلائرة عرضه بتقدمي نبذة ملخصة عن احلاةل العامة دلائرة ال ربعاء ، الـ  ببلـ  افتتح الس ّيد 

لكم 173,7مساحهتا االإجاملية 
2
 أ لف نسمة . 100يف حني يبل  بعدادها الساكين  

عادة بأ هيل املرفق العـام و ذـذا املـت اق الااتصـادية و الاجامتعيـة  وبعد أ ن حتدث عن معلية اإ

معليـة بالـ    171املشاريع التمنوية املسجةل البال  عـددها أ ييـد مـن لدلائرة وبدليتهيا بطرق اىل عرض 

 مليار دج مويع حسب طبيعة الربامج ذام ييل : 1,5مايل اإجاميل وصل اإىل  

  (PCDمعلية مسجةل بعنوان الربامج البدلية للتمنية) 41ون دج ليالطي  ملي 576,5 -

 (BWمعلياق مسجةل بعنوان مزيانية الوالية ) 11مليون دج ليالطي   74,7 -

( مسجةل بعنوان الصـندوق املشـ ل للعامعـاق اةليـة 01مليون دج ليالطي  معلية واحدة ) 5,8 -

 سابقاً 

 عنوان املنشأ ق املدرس ية مسجةل ب  اقمعلي 05مليون دج ليالطي   40 -

 (BCمعلية مسجةل بعنوان مزيانية البدلية) 118مليون دج ليالطي   810,6 -

 

التحليل ال ويل للعرض املقّدم يُبني الععز املسجل يف جتس يد املشاريع خاصـة ااق امتوويـل ايتا  

الميية و ال  وصـل  النسـ بة  ـا اإىل   84ي مبعمـوع أ   %70يعين بكل املق حة من طر  امجلاعاق االإ

جـراءاق معقـدة إلن ـر اإىل  102مرشوع غري منطلق من أ صـل  و الـ  ال بتطلـب غالبـا يف اهايهـا اإ

 ال غلفة املالية املسجةل  ا.

 

هذه الوضعية الانتقادية جعل  املستول ال ول عن اجلهاي التنفيذي  أ ن يشدد برضـورة الاااع 

، 2016ال جال ماحًنا أ جل أ اصاه الفاحت من شـهر سـبوربعادة بعث املشاريع غري املنطلقة  يف أ ارب ايف 

عىل أ ن يمت عقد لقاءاق و جلسـاق معـل لتحديـد ال ولـومق جتمـع  ر مـن رئـيس ادلائـرة، رئيســي 

اجمللسني الشعبيني للبدليتـني و ر االإطـاراق ااق الصـةل ، دلراسـة املشـاريع التمنويـة ، حـاةل  ـاةل ، 

 و مأ ل و ِوهجة ر معلية .  واختاا القراراق الّ يمة    

ذام أ وىص الس ّيد الوايل برضورة الانهتاء من معلية بوييع افة رمضان ابل هنايـة ال سـ بوع و ذـذا  

 معلية تسمية البنامق و املباين العمومية خاصة إلنس بة لبدلية صوحان.  

 : مفتاحاثنيًا دائرة 

ل اجللسة املتعلقة بعرض و دراسة الوضـعية ليمت بعدها الانط ق يف النقطة الثانية من جدول أ عام

ا ببل  مساحهتا االإجاملية  لكم 171,34العامة دلائرة مفتاح ، اإ
2
 أ لف نسمة.   100، بتعداد ساكين فاق  



واد مت التطرق اإىل التن مي االإداري للبدليتني بعد املرور عىل املت اق الاجامتعية و الااتصادية 

 ار املرافق الصحية ، الرمضية ، ادلينية و غريها.مبختلف املرافق العمومية عىل غر 

ا تشـمل  جامليـة اُـدرق بـــ  125ليمت عرض مدونة الاستامثر العمويم ، اإ معليـة ررصصـة رـر مج اإ

 مليون دج.  214% مببل  اارب 14,6مليار دج يف حني مل يتعدى الاس هت ل الاجاميل  1,46

 : مليـون دج مسـ هتكل  588معلية مببلـ   32 دلائرة مفتاح مشاريع اخملطط البدلي للتمنية

 % مهنا:  18.2مليون دج يعين بنس بة  107منه 

 معلياق يف طور الاهاي . 06 -

 معلياق منهتية . 08 -

 معلياق غري منطلقة. 12 -

 معلياق متوافة. 06 -

 : مس هتكل  مليون دج 188معلية مببل   13دلائرة مفتاح  فامي خيص مشاريع مزيانية الوالية

 % مهنا:  31مليون دج يعين بنس بة  58منه 

 معلياق منهتية . 06 -

 معلياق غري منطلقة. 06 -

 ( يف طور الاهاي01معلية واحدة ) -

 : املشاريع املموةل من الصندوق املش ل للعامعاق اةلية  سابقا

%  0سـ بة يعـين ن  مليون دج 1,19مليون دج اس هتكل منه  105,6معلية مببل   06دلائرة مفتاح 

  مهنا

 معلياق غري منطلقة. 05( منهتية و 01معلية واحدة )

 : مليــون دج  366معليــة مببلــ   64دلائــرة مفتــاح  املشــاريع املمــوةل مــن مزيانيــة البدليــة

 % مهنا:  6.83مليون يعين بنس بة  25مس هتكل منه 

 معلياق يف طور الاهاي . 12 -

 معلياق منهتية . 10 -

 معلية غري منطلقة. 42 -

 مليون دج مهنا:  211معلية مببل   10دلائرة مفتاح  نس بة للمنشأ ق املدرس ية  :إل 

 معلياق يف طور الاهاي . 06 -

 ( معلياق غري منطلقة.03) -

 ( غري منطلقة01معلية واحدة ) -



 

مــن خــ ل العــرض املقــدم ببــني أ ن جــل املشــاريع املســجةل راكفــة مصــادر امتوويــل مل بعــر  

الانط ق رمغ ِادم بوارخي تسعيلها، اليشـء ايتي أ اثر اسـتياء وحســرة السـ ّيد الـوايل  ـون 

هــذه ال خــرية ااق صــةل مبــا ة مــع حتســني االإطــار املعيشـــي للمــواطن ،  ــً  املســتولني 

يقاظ ضامئرمه ووضع مصـلحة املـواطن نصـب اةليني هذه الوضع  ىل اإ ممه اإ ية املزرية مناشدًا اإ

اّل  أ عيهنم ، و اد حدد هناية شهر أ وق ك صر أ جل لتدارل هذا التأ صر الفـادح يف التنفيـذ ، واإ

سيمت اس جاع اكفـة ال ررفـة املاليـة غـري املسـ تعمةل و ختصيصـها لفائـدة بـدلمق أ صـرى الـ  

 بعر  نشاطًا أ ذرث.  

  



 


