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 قطاع الصحة و الساكن :-1 

 

تتوفر الوالية عىل أ ربع مؤسسات معومية استشفائية ن أ ربعة مؤسسات معومية جواريـة   مرزـز 

ضافة ا ىل املؤسسـات و الهيـاا الصـحية اةاصـة زرازـز  ا ستشفايئ جامعي و مرززين متخصصني ا 

ىل  ضافة ا  تصفية ادلم   عيادات ال طباء العامون و املتخصصون و أ طباء ال س نان   صيادةل ...اخل ا 

 مرزز أ شعة . 16خمرب حتاليل و  27(  ANAPATHخمابر أ انابت ) 03

دارة  10.019أ ما التغطية البرشية فيشعل يف القطاع  موظف ما بني طبيب   ممرض   موظفـوا ا 

و غريمه  و القطاع ال يعرف أ ي مشلك يف التغطية البرشية نظرًا للعدد الاكيف من ال طباء و أ عوان 

 المتريض.

سـانن سسـب ا سصـائيات سـ نة  1000رسيـر لـلك  2,15تغطيـة الصـحية وقد بلغـ  سسـ بة ال 

  هذا املعدل يُعترب منخفضًا ابلنس بة للمعدل الـوط    ال مـر ا ي يرتقـب تدارزـع نوعـًا مـا  2015

جناز املؤسسات اال ستشفائية و العيادات املتعددة اةدمات .  مس تقباًل عند الانهتاء من ا 

معلية جتهزي معـو  يصـل غالفهـا  62امج استامثرية خضمة مبجموع يلُسرير قطاع الصحة ابلوالية بر 

مليـار دج لتلاـا بعـد  8,9مليار دج . تتوزع بني مديرية الصحة مببلغ قدره  12,9املايل اال جاميل اىل 

ها املرزـز الاستشـفايئ اجلـامعي  بـــ مليـار دج   العمليـات الـيت    3,8ذكل العمليات اليت يسـرير

 مليون دج  . 2,15سات الاستشفائية املتخصصة بــ حت  طائةل املؤس 

لـ م السـ يرد الـوايل  و بعد خمتلـف النقاشـات و الاسشـغاالت الـيت ُطرسـ  أ هنـاء هـذه اجللسـة ا 

ن دعـ   بأ خذها بعـني الاعتبـار عـىل سسـب درجـة ال ولـولت و اال ماكنيـات املتـوفرة   سـع و ا 

 الرضورة طلب الامتس دلى الوصاية بشأ ن رفع التجميد عن بعض املشاريع ذات ال مهية.

  

 

 قطاع التجارة :-2

 

ىل امل      هــام الــيت يرُشــف عــىل قطــاع التجــارة ال يقــل أ مهيــة عــن القطاعــات ال ىلــرى ابلنظــر ا 

 تنفيذها.

قلميية مسـ تحدهة       يتكون الهيلك العام لقطاع التجارة للوالية من مديرية و هالث مفتش يات ا 

طار تقريب اال دارة من املواطن.  مؤىلرًا يف ا من  بوفاريك   بوقرة  والعفرون و ذكل يف ا 



جسـل جتـاري  57.960تسـجيل  2016ماي  31و عن القطاع التجاري للوالية مت ا ىل غاية      

 أ شخاص معنويني. 6.167أ شخاص طبيعيني و 51.793مهنم 

جـاميل مقـدر بـــ  20حتتوى مدونة التجهزي لقطاع عىل  مليـار دج مهنـا  1,2معلية بغـالف مـايل ا 

مليـون دج مـا يعـادل  697مليون دج مت اسـ هتال  منـع  945,8هالهة عشـر مرشوع قطاعي مببلغ 

معليات متعلقـة بتجهـزي املؤسسـات اليبويـة بأ طوارهـا البالهـة بغـالف  (07%   و س بعة )73,71

معليـة منهتيـة  14مليون دج  و مفا خيـ  الوضـعية الفزيلئيـة العامـة لهتـع املشـاريع جنـد  275مايل 

 غري منطلقة و واحدة يف طور الاجناز. 05و

 .2015سبمترب  موقع حمىص من 74موقع للتجارة غري الرشعية من  33و قد مت القضاء عىل 

حمـل مهنـا ةسـة  1.053سـوق مت توزيـع  22يف ما خي  ال سواق اجلواريـة و املغطـاة مت اجنـاز 

حمل انشط ال مر ا ي يس توجب من خـال  زـام أ مـر السـ يد  112( أ سواق فقط معلية   هبا 05)

ين أ ىلـرين مـع الوايل  اختاذ اال جراءات الرضورية ال س تغالل احملاالت الشاغرة أ و اسـتبدالها مبسـ تفيد

 هتيئهتا بلك الرضورلت من ماء و كهرابء  .

مواقــع عـرب أ رجــاء الواليـة ال ستضــان مسـاحات بيــع  06و خـالل شــهر رمضـان املعظــم مت بر ـة 

هنني فقط بلك مـن  الر ا  بأ سعار مدروسة من املعمتد أ ن يشغل هبا الفالسون مبارشة   مل ينشط مهنا ا 

 ساحة احلرية ابلبليدة و بب  مراد .

موازاة مع ما س بق   تقوم مصاحل املديرية ابلتنس يق مع املصاحل الرقابيـة ال ىلـرى بعـدة سشـاطات 

هرهـا حتريـر 22.000للرقابة و مقع الغش أ ين مت تسجيل أ زـ  مـن  خمالفـة و  3.831تـدخل مت عـىل ا 

ضافة ا ىل ما تقوم بع املديرية يف اجلانـب الت  حسيســي اختاذ اال جراءات املناس بة سسب ا خمالفة  ا 

ذاعية و غريها .   عن طريق تنظمي أ لم توعوية و برامج ا 

 

 

 

 

 


