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   فيـحـان صــــــــــــيـ ب 

2016 ماي 30ميسـ خ ـ ال جلسة الاس امتع ليوم   

 قطاع الأشغال العمومية

 قطاع الس ياحة و الصناعة التقليدية

 



مـاي  30، انطلق هذا اليوم االإثنني 2016ماي  25بناءًا عىل القرار اذلي اختذه الس ّيد الوايل خالل جملس الوالية املنعقد بتارخي 

جلسات الاس امتع حبضور الّسادة رئـيس اللـس الشـعل الـوالا ، الأمـني العـام  لواليـة ، مـد ر الاجمـة و م ابعـة  2016

أأمني اخلزينة مع لك مسؤويل قطاعـات الواليـة و الّسـادة رءسـاء الـب ات ، الأملـاء العـامون و  املزيانية ، املراقب املايل و

 مسؤويل املؤسسات العمومية .

متتد هذه اجللسات طيةل شـهر رمضـان املع ـ  ، و الـ  مـه خاللهـا يـف الوقـول علتفصـيت عـىل مـدا يقـّدم املشـاريع االإ ائيـة 

 مبختلف مصادر المتويت .

 

 وقد اس هتت الس ّيد الوايل هذه السلسةل بقطاعني هامني و هام قطاع الأشغال العمومية و قطاع الس ياحة .

 

 :قطاع الأشغال العمومية   -01

مرشـوع اسـر ر يمـور صر صـة  54يف يدخهل عرض الس ّيد مد ر الأشغال العمومية مجمت العمليات ال  يسّّيها و ال  تشـمت 

جاملية مقّدرة   مليار دج  مقّسمة حسب طبيعة الاانمج كام ييل :  35,3بـــ صرانمج اإ

 يملية مركزية  28مليار دج تشمت   13,9 -

 يملية غّي ممركزة . 26مليار دج تشمت  21,4 -

 

ىل املشاريع املمّوةل عه طريق مزيانية الوالية البالغ عددها  جـاميل قـدره  17عالإضافة اإ مليـار دج و الـ   1,1يملية بغـالل مـايل اإ

 يه يف طور االإجناز .

 

يطرق الس ّيد مد ر الأشغال العمومية اإىل رسد لك املشاريع ذات الصةل بقطاعه ليتوقف علتفصيت عند املشاريع الكاا ملا لها مه 

سرتاييجية علغة يف دفع جعةل التمنية علوالية مه خالل حتديث خمتلف ش بكة الطرق ، وقد الزتم املرشل عىل القطاع  أأمهّية اإ

طار يطهّي مدّونة التجهزي العمور غلق قلت اهاية شهر رمضان القادم ، يف مليار دج  3,1يملية صر صة صرانمج قدرها  14 اإ

يمليـات أأ ـرا بعنـوان الـاانمج غـّي  05مليار دج و  1,8يمليات بعنوان الاانمج املركزي صر صة صرانمج بلغت  09مهنا 

جاملية مقدرة بــ   مليار دج . 1,3املمركز صر صة صرانمج اإ

 عىل سبيت اذلكر ال احلرص املشاريع الكاا ال  يسّّيها القطاع نذكرها عىل النحو التايل :

لكـ  صر صـة  14عـىل مسـافة  114اجناز أأشغال ربط املدينة اجلديدة علطريق الس ّيار رشق غرب مـرورًا علطريـق الـوالا  -

حماور  ،  يعتـا هـذا املرشـوع ذا  05جسور و  09ت  فلية و منشآ   04مليار دج و املتكون أأساسًا مه  6صرانمج قدرها 

ىل سسـ بة  أأولوية ملا س تحتضنه املدينة اجلديدة مه صرامج سكلية املريقب يوزيعها يف ال جال القريبة ، وقد وصلت الأشـغال اإ

 % و يرتقب اس تالمه ووضعه يف اخلدمة اهاية الس نة اجلارية . 65يفوق 



مليار دج هـو ال  ـر مببابـة أأولويـة  لقطـاع  4,5مليار دج مببلغ  4,5لك  مببلغ  17 اح عىل مسافة اجناز الطريق االإج نايب مبف  -

 .2016% و  ريقب اس تالم املرشوع اهاية شهر جوان 85حيث قاربت سس بة يقدم الأشغال به 

) الشـطر الأول   املسـ ت صر صـة صـرانمج   مع الطريق االإج نايب لواد العاليق 69مرشوع اجناز ازدواجية الطريق الوطين  -

مليار دج فقد شدّد الس ّيد الوايل عىل رضورة فسخ العالقة التعاقدية مع مقاوةل الاجناز ن رًا لامتطت هـذه الأخـّية  2قدرها 

ل القطـاع يف الرفع مه ويّية االإجناز علرمغ مه االإعذارات الصادرة يف شآأاها و أأعطـ  السـ ّيد الـوايل يعلـات صـارمة ملسـؤو

طـار  لالإرساع يف الانهتاء مه االإجـراءات ويعيـني مؤسسـة اجنـاز أأ ـرا كفرـة ن ـرًا لأمهيـة هـذا املسـج اذلي ينـدرج يف اإ

 يمليات التحديث.

مبـا يف ذ  اجنـاز نفقـني ، هـذا املرشـوع مسـ ت صر صـة  01هتيئة املدخت اجلنويب ملدينة البليدة عا الطريق الـوطين ر   -

ىل اسرياء و عدم رىض الس ّيد الوايل عىل املؤسسات امللكفـة مليار د 2,1صرانمج  ج وهو يعرل ويّية اجناز بطيئة مّما أأدا اإ

جناز النفق ، و قد أأكد مسؤول القطاع برضورة مضاعفة الهودات و يدارك التآأخّي املسّ ت.  عإ

جناز أأشغال ربط املركز االإسرشفاا فرانزت فانون علطريق الس يار رشق غرب عىل مس - لك  املس ت صر صة  3,5افة قدرها اإ

مليار دج هذا املرشوع مت اس تالمه وهو موضوع حتت اخلدمة وقد مسح علقضاء عىل النقطة السوداء املس ةل  2,5صرانمج 

 عىل مس توا املركز االإسرشفاا و يعتا مكسب اجيايب  لوالية .

 

ىل عدة مشاريع ال يقت أأمهية ولها أأثر ملا ىل يطرقه اإ رش عىل املواطه خاصة املتعلق مهنا بآأشغال الهتيئـة احلرضـية داخـت عالإضافة اإ

 مدينة البليدة .

 « Signalisation »و كذا أألّح عىل رضورة الانهتاء مه العمليات املتعلقة عملشا رة 

يـّية الاجنـاز اجلاريـة، و أأما خبصوص املشاريع املموةل عه طريق مزيانية الوالية لفائدة القطاع ، أأبدا الس ّيد الوايل اريياحه عه و 

 ُمعِلنًا ديمه مبزيد مه احلصص املالية لك ما اق ضت الرضورة اإىل ذ .
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 قّدم الس ّيد املد ر خالصة عه ما يتوفر عليه الوالية مه ح ّية س ياحية تمتبت يف :

 رس ر  1.145  جنوم يغطي يف مجموعها 04  مصنف بآأربع )01فلدق مهنا واحد ) 15  -

 ب ية  13واكةل س ياحة وأأسفار موزعة عا  56 -

قلمي الوالية .   05دواو ه حملية و  04 -  مجعيات ينشط عىل مس توا اإ

 

نتـاج حريف ينشطون يف ثالث صناعا 9.655أأّما يف جمال قطاع الصناعة التقليدية فلوحظ تسجيت  ت يقليدية ويه : الفليـة، االإ

جـاميل قـدره  مليـون دج  9,1و اخلدمات و ال  عرفت ادلمع املبارش مه طـرل الصـندوق الـوطين لرتقيـة سشـاطاهتا مببلـغ اإ

أأسشـطة ) احللـوات ، الفرـار ، الأشـغال عـىل الزجـاج ، اخلـزل الفـين ، الألبسـة  09ملف حريف فردي مشت  22لفائدة 

 عىل القامش ، التحف، احليل التقليدية و الن ارة الفلية  . التقليدية ، الطرز

 



طار صرانمج حمالت الرئيس مه  حمـت و الـ   2.500حمت مـه مجمـوع حصـة الواليـة املقـدرة بــــ  2.112وقد اس تفاد القطاع يف اإ

 02ية مهنـا حريف كام  أأضال يف يدخهل عه الاسر ر الس يايح اخلاص تسجيت ثالث مشاريع سـ ياح  1.208وزعت عىل 

ىل  جناز مشاريع 60رس ر و ال  ر جاري اجنازه بنس بة بلغت  220ملهتية يصت سعة اس تقلاهلام اإ % و  ريقب الانطالق يف اإ

سر رية أأ را حبيث مت اعامتد   ملفات مه طرل الوزارة الوصية و جاري دراسة اثنني أ  ر ه . 09اإ

 

يمليات مهنا يمليتـني مغلق ـني السـ نة املاضـية ويتعلـق الأمـر بـدار  07 أأما عه مشاريع الاسر ر العمور فف مالح ة  تسجيت

 الصناعة التقليدية بآأوالد يعيش و مقر مد رية الس ياحة و الصناعة التقليدية حبي عبودي البليدة .

 

 مليون دج . 260أأما خبصوص العمليات اجلارية املتبقية فقد بلغت ر صة صرانجمها االإجاملية 

 لس ياحة بغلق العملية املتعلقة صهتيئة املنطقة الس ياحية بشفة يف أأجت أأقصاه شهر جوان القادم.وقد الزتم مد ر ا

 

اعتا الس ّيد الوايل مداخةل مسؤول القطاع و احلصيةل املقدمة ال ينفج أأن تكـون عـرض  سـ يا خـايل مـه الاجهتـادات ملـا 

والية البليدة مه ملـاطق سـ ياحية تسـ تدعي الهتيئـة الشـامةل وجلفـر اجلهـود  لهنـوض اـذا القطـاع خاصـة ترقيـة  تسخر به

 الس ياحة اجلبلية .

ليه دار الصناعة التقليديـة املسـ تلمة  م عاضه عىل الكيفية ال  يسّي اا القطاع مذكرا مبا أ لت اإ وقد شّدد يف هذا االإطار و أأبدا اإ

 عطاءها العناية ال  يليق اا .مؤ رًا و ال  يفرتض اإ 

 

هامل لكي وقصـد يـدارك هـذه الوضـعية  ىل التعبّي عه أأسفه وحرسيه  حملالت الرئيس ال  أأصبحت وضعيهتا يف حاةل اإ عالإضافة اإ

أأعط  الس ّيد الوايل يعلات صارمة ملسـؤول القطـاع برضـورة الاهـامتم اـذا املـورد احليـوي اذلي يُعتـا رشان الاسـر ر 

 يل معلنًا ا لجوء يف حاةل اس مترار يقاعس القطاع اإىل طرق بديةل . احمل

 

ىل ين ـمي لقـاءات  ن دعـت الرضـورة اإ رشاك غرفة الصناعة التقليدية و اإ ُمشدًدا عىل رضورة ين مي محالت حتسيس ية  لحرفيني عإ

 تسمح علتعريف احلريف عه ماهية البقافة الس ياحية علوالية.

 


