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 263.341الكهرابء ، أأي ما يعادل  % من الربط ابلنس بة اىل99,81تعرف والية البليدة نس بة 

 مزنل. 230.780و  (tertiaire)مبىن  32.561، مهنا :  2016ربط اىل غاية شهر مارس 

 2.694ربط مهنا  152.375% ، أأي ما يعادل 86,72أأما ابلنس بة للربط بش بكة الغاز الطبيعي 

 مزنل. 149.681و  (tertiaire)مبىن 

بُغية ربط أأكرث  2014-2010مليون دج خالل اخملطط امخلايس  400طاقة مت ختصيص يف جمال ال

 يف طور االإجناز. 952و  887مزنل ، ُوضع مهنا حزي اخلدمة  2.000من 

أأّما ابلنس بة الإعادة الاعتبار للش باكت املترضرة جراء معليات التخريب سواء ذات الضغط 

 25مليون دج س متس  500ئية و اليت ُخصصت لها املتوسط و املنخفض و كذا احملوالت الكهراب

س ناد  1.075مركز الإعادة ربط  مهنا أأوامر للرشوع يف اخلدمة للمقاوالت  19مزنل حيث مت اإ

 يف طور االإجراءات االإدارية . 06اخملتصة ويبقى مهنا 

ن والية البليدة يف حاجة لــ   40كذكل من أأجل تلبية حاجيات املواطنني و حتسني اخلدمة ، فاإ

ىل يومنا هذا  ىل أأنه اإ يف  04يه حزي اخلدمة ، و  33/40حمول كهرابيئ س نواًي ، كام جتدر االإشارة اإ

جراءات نزع امللكية كام ميكن أأن نس تخلص أأن  03طور الاجناز و بقيت  غري منطلقة بسبب اإ

نهتزت بصفة جيدة فرصة جتس يد الربانمج الاس تعجايل عىل ارض الواقع.   والية البليدة اإ

ضافة حمول أ خر ببوفاريك يف شهر يُنت س تالم حمول كهرابيئ ابلصومعة يف غضون شهر مع اإ ظر اإ

 .2016أأكتوبر 

نتاج 2025أأما ابلنس بة لربانمج التمنية "أأفاق  "، يُنتظر الوضع يف اخلدمة حمطة جديدة ذات سعة اإ

 .2016ميغا / واط يف هناية شهر جوان  704

مزنل ابلغاز الطبيعي ُأجنز  15.000لربط  2010/2014مليون دج يف الربانمج  1.070كام خصص 

 طور الاجناز. 1.740مزنل و مايقارب  12.500مهنا 

ىل أأن نس بة الربط ابلغاز الطبيعي معتربة حيث قفزت من  اىل  2010% س نة 63جتدر االإشارة اإ

 ، وذكل بفضل جمهودات ادلوةل يف حتسني االإطار املعييش للمواطنني. 2015% س نة 86,72

و عليه فقد طلب الس ّيد الوايل الرشوع يف عقد جلسات معل عىل املس توى احمليل للبدلايت 

عداد بطاقات تقنية للمراكز املتبقية و معرفة  ابلتنس يق مع مصاحل سوانلغاز و مدير الطاقة قصد اإ

لهيا يف حاةل توفر الأموال عىل مس توى البدلايت.  عنارص المتويل اليت يُمكن اللجوء اإ

مليون لور من مادة البزنين  1,24 صخص املنتجات البورولية ، في م اس هتال  يوميًا ما يقلرب أأما فامي

 عىل مس توى والية البليدة ، مع العمل أأن التغطية موجودة .


