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ذ تقـورر ىلـم مب ـ   عرضـ  بققـدا الهـيل القن لـي يليدرريـة   النقـلالس ّيد مـدرر اس هتل  ا 

موظـ  ختقلـ   34ماكت    يسهر ىلـم سسـ يه هقـ  اردرريـة  06يليس قخدمني ومصلحقني هبام 

 الرت . 

I:يف جمال النشاطات / 

 : النقل الربي يليسارررن -1

ذ مت احصاء  يف جمال النقل العيـو،   م ـدلل مـن ااـواع بعـدك مر بـات  1.848ا 

 10خــم مع ــد   اضــارة ا   263مقعــد ىلــرب  68.466تــورر  2.166وصــل ا  

حارةل  30بــ ETUBخطوط حرضية ُمغطاة من قبل مؤسسة النقل احلرضي ابلبليدة 

 مقعد . 3030بسعة 

أ ما رامي خيص النقل ارقتصص ) النقل اردريس   النقل اجلامعي و نقل العامل( رنجـد 

م ـدلل  67 مقعـد   اضـارة ا  19.985مر بـة بقـدرة  189م دلل لاع بـــ  105

 مقعد 4.557مر بة بسعة  169معو، بـ 

  :س يارات ال جرة  -2

ــن   ــ   3.462مت م ــدك ارســ قغةل م ــا بل  1.784رخصــة ســ يارة اجــرة يف حــني ان ىل

لـل  حمطة( خعـدل سـ يارة اجـرة 36يف احمليم احلرضي يلبليدة البربى ىلرب  1.260)

 2.000مواطن و هـو مـؤج جيـد مقارنـة ابرـؤج الـوطل البـال  سـ يارة لـل  562

 مواطن.  

 :نقل البضائع   -3

 ما ييل: 2016مت احصاء س نة 

  5.996 ال  طن. 126مر بة بقدرة اكرث من  8.510انقل معو، يلبضائع بـــ 

 2.621 ال  طن. 69مر بة بقدرة اكرث من  4.898انقل لاع يلبضائع بـــ 

   109انقل مع د يليـواك ااطـرة ختقلـ  ادلرجـات بــــ 43رخصة لـــ  95مت من 

 مر بات.

 :النقل ابلسبك  احلديدية   -4



لكـم خطـوط مزكوجـة    37,5لكم من السبك احلديديـة م ـا  91تقورر الوالية ىلم 

 .ال  مسارر 573حمطات يلقطارات تورر اادمة ل زيد من  06كام تقورر ىلم 

 رامي خيص نشاط مدارس تعلمي الس ياقة :  -5

مـدر  و  162مدرسة تعلمي س ياقة انشـطة   يشــرع ىلل ـا  220تقورر الوالية ىلم 

 07سـ يارة لقعلـمي السـ ياقة و كـ ا  325مفتش لرخص الس ياقة   كام مت احصـاء  18

م حان.   مضامه لل 

 مراقبة الناقلني : -6

و ذكل عـن طريـا ارراقبـة ارسـ  رة  سسهر اردررية ىلـم ضـامن جـوكة النقـل ابلواليـة

ــوابت  ــراءات و العق ــاذ الاج ــ ا ات ــد ت و ك ــات و القع ــاقلني و سســايل ااالف يلن

 ارناس بة طبقًا را سس ن  النصوع القانونية.

جراء  مر بـة نقـل مت بوجم ـا  374معليـة مراقبـة تلـ   64و قد مت من  بداية الس نة ا 

عقوبـة تصـل ا   117حمرضـ وصـدار  189حمرض   يف حني متـ  معاجلـة  76حتررر 

 يوم. 45جحز ارر بات مدة 

 ارراقبة الققنية يلير بات: -7

واكالت يليراقبـة الققنيـة يلسـ يارات   قامـ  منـ  بدايـة  10تقوزع ىلرب ترا  الوالية 

معنيـة خراجعـة الفحـص بعـد  415ال  مر بـة  م ـا  53خراقبة ازيد من  2016س نة 

 ررع القحف ات ارسجةل. 

 II/ :،مشاريع الاستامثر العيو 

 معليات ت ثل يف : 06سش  ل مدونة القطاع ىلم 

1- PCSC: 

 1,352ابلبليـدة برخصـة بـرانمص وصـل  ا    multimodaleكراسة و اجناز حمطة برية 

  الاسـ هتل  وصـل ا  %85مليار كج: ادلراسة منهتية و ال شغال طور الاجناز بنسـ  

 % .44بنس بة  مليون كج 605,11

2- PCCE : 

 مليون كج مقسية اكلقايل: 67,81مت سسايل برانمص برخصة اجاملية بلغ  



  كراسة حمطة برية ابلعفرون 

  كراسة حمطة برية نوعB  ببوراريك 

  حمطة حرضية ىلرب الوالية  12كراسة لــ 

 20برخصـة بـرانمص  ( الم حاانت السـ ياقة ابلبليـدة و بوراريـك02كراسة ال جناز مضامررن ) -3

 مليون كج العيلية منهتية .

جناز  -4 حمطات حرضية بــ: اوالك يعيش   بوراريك   موزاية   مف اح و ال ربعاء برخصـة  05ا 

 مليون كج من ارقوقع اس قلهما هناية الس نة ك قىص تقدرر. 435برانمص اجاملية بلغ  

اريك بغلع مـايل اجـاميل بلـ  (  الم حان لرخص الس ياقة ابلبليدة و بور02اجناز مركزرن ) -5

 مليون كج   300
 

و قد اخ مت الس ّيد مدرر النقل مداللق  بعرض ررشوع ترامواي البليدة   وك ا مدى تقدم 

مخيس مليانة )قيد  –أ شغال جتديد ارصعد الهوايئ   متديد سبة احلديد لتشيل خم العفرون 

شارة ضوئية 17صي  تيبازة )قيد ادلراسة ( و ك ا تن  –اال جناز( والعفرون  من طرع مصاحل   ا 

  منهتية حزي اادمة ( كام عرض لك من خمطم السه يلوالية و ك ا خمطم العيل . 10) البدلية

 

وقد انهتز الس ّيد الوايل الفرصة ليبدي اهامتمـ  الببـه هبـ ا القطـاع  ونـ  ميـس ارـواطن بشـل 

يو، عن طريا تقدا لدمات نقل خمقلفة و نوعية   راكن ال بد مـن الـرب بـ  عـن طريـا العيـل 

جنــاز ارشــاريع  و تبريــ  الرقابــة خــا يف ذكل   حــاةو  نوعيــة ااــدمات ارقدمــة يليــواطناجلــاك يف ا 

 ... ارر بات من حيث الصيانة   الن ارة   حسن هيئة و هندام ارقعاملني

لقوعيـة ارقعـاملني يف هـ ا القطـاع بـل القـوانني الـ   ـ   تن مي حصص و أ  م حتسيس ية  

 .احرتاهما و تنفي ها و بعد ذكل الرشوع مباجة  بقطبيا العقوابت برصامة االفي القانون 
 

 رامي خيص ارشاريع 

 بــ:   بوراريك   مف اح و ال ربعاء هناية الس نة ك قىص تقدرر. الثلث رضيةاحلطات سسلمي احمل

 .2016ب ل مجيع اجملهوكات من اجل سسلمي مرشوع احملطة الربية يلبليدة قبل الفاحت من شهر نومفرب 

 ك كل قرر القبفل ىلم ىلاتا مزيانية الوالية ابجناز احملطة احلرضية ل والك يعيش 



هناء   .2016وسسلمي اررشوع يف شهر اكقوبر أ شغال جتديد ارصعد الهوايئا 

كام عرض   الس يد ارسؤول ال ول ابلوالية   جاهزيق  القامة لققـدا اكرـة ارسـاىلدات و ادل   

طـارات اردرريـة ابلعيـل اجلـاك يف سـ يل  ارطلا ا   غاية حتقيـا ال هـداع اررجـوة جيطـة الـ ام ا 

  ات ارل م هبا و ك ا تبري  اجلهوك يل وض ابلقطاع .الوراء ابلقعهد

 


