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نشاطات القطاعات

مقـدمـة
عمال بأحكاـ المادة  109مف قانكف الكالية أتشرؼ بإطالع ىيئتكـ المكقرة عمى مختمؼ النشاطات
التي قامت بيا الييئة التنفيذية لمكالية طيمة سنة

حيث عرفت ىذه السنة مكاصمة الجيكد اليادفة إلى
2015
َ

استكماؿ البرامج التنمكية المسجمة ك تجسيد البرنامج الخماسي

 2014 – 2010الذم أقره فخامة السيد رئيس

الجميكرية باإلضافة إلى ما تـ تسجيمو لفائدة الكالية سنة  2015ضمف البرنامج الخماسي  2019-2015زيادة
عمى النشاطات المكثفة التي مكنت مف تحقيؽ إنجازات ىامة استفادت منيا الكالية نستعرضيا ضمف محكريف
كبيريف عمى النحك التالي:
 – 1نشاط القطاعات.
 – 2التنمية المحمية.
مع الذكر أف ىذيف المحكريف كانا محؿ متابعة دائمة مف طرؼ جميع الييئات التنفيذية عمى
مستكل الكالية ك عمى رأسيا السيد الكالي الذم قاـ رفقة السيد رئيس المجمس الشعبي الكالئي
بزيارات ميدانية عبر بمديات الكالية في إطار المعاينة ،التنشيط ك اإلستماع لإلنشغاالت المطركحة
مف قبؿ الييئات المنتخبة ك المكاطنيف ك العمؿ عمى معالجتيا كفؽ اإلمكانات المتاحة.
كما عرفت الكالية مف جية أخرل ثالثة عشر (  )13زيارة ك ازرية لإلطالع عف قرب
عمى مدل سير كتيرة التنمية بالكالية في مختمؼ القطاعات.

قطاع السكن
بمغت حظيرة السكف لمكالية إلى نياية سنة  222.364 ،2015كحدة سكنية كما تـ االنطالؽ
في إنجاز  3.940كحدة سكنية ،كتـ استالـ  6.727كحدة سكنية بمختمؼ الصيغ ليتغير معدؿ شغؿ

السكف ( )TOLمف  5.81نياية سنة  2009إلى  5,78نياية سنة  2010ك  5,29سنة .2015
تتمخص الكضعية الفيزيائية لمختمؼ البرامج فيما يمي :
 /1السكن العمومي اإليجاري ( :)LPL
البرنامج الخماسي ()2014 – 2010

 البرنامج المسجؿ  14.242 :مسكف أنجز منو  6.228مسكف منيا  892مسكف خالؿ سنة 2015 البرنامج في طكر االنجاز  7.954 :مسكف منيا  470مسكف تـ االنطالؽ فيو خالؿ سنة 2015 / 2السكن الريفي :
البرنامج الخماسي ()2009-2005
 مف بيف  18.994إعانة ريفية مسجمة ،لـ يبؽ سكل  103سكف في طكر اإلنجاز.البرنامج الخماسي (:) 2014 – 2010
 البرنامج المسجؿ  26.762 :إعانة أنجز منيا  24.500إعانة منيا  4 785إعانة خالؿ سنة 2015 -البرنامج في طكر اإلنجاز  2.182 :إعانة منيا  176إعانة انطمقت خالؿ سنة 2015

برنامج :2015

 البرنامج المسجؿ  1.069 :إعانة ،تـ تسجيؿىا نياية سنة  2015ك قم في طكر االنطالؽ. / 3السكن االجتماعي التساىمي :
البرنامج الخماسي ()2009-2005
 مف بيف 3. 500مسكف تـ إنجاز  3430مسكف منيا  68سنة  2015ك  70مسكف في طكراإلنجاز.

 / 4السكن الترقوي المدعم :
البرنامج الخماسي ( :) 2014 – 2010
 البرنامج المسجؿ 3.600 :مسكف أنجز منو  664مسكف منيا  350مسكف خالؿ سنة 2015 البرنامج في طكر اإلنجاز 2.886 :مسكف / 5السكن الترقوي العمومي :
البرنامج الخماسي ( :) 2014 – 2010
 -عدد السكنات في طكر االنجاز 130 :

 عدد الممفات المكدعة  286 :منيا  254ممؼ مقبكؿ ك  105مستفيد دفعكا الشطر األكؿ. / 6السكن البيع باإليجار:
البرنامج الخاص بوكالة تحسين السكن و تطويره ):(AADL
 البرنامج المسجؿ  4.200 :مسكف منيا  2.400مسكف تـ االنطالؽ فييا خالؿ نياية سنة 2015 -البرنامج في طكر االنطالؽ  1.800 :مسكف

البرنامج الخاص بالصندوق الوطني لمتوفير و االحتياط ):(CNEP
 البرنامج المسجؿ  500 :مسكف تـ االنطالؽ فيو خالؿ نياية سنة 2015 احتماالت االنطالق لسنة :2016
مف المتكقع االنطالؽ في  3.059كحدة سكنية مف مختمؼ األنماط مكزعة كالتالي :
 1.149 -إعانة ريفية

  50سكف ترقكم مدعـ 60 -سكف عمكمي إيجارم

 1.800 -سكف بصيغة البيع باإليجار

قطاع الطاقة
يساىـ قطاع الطاقة بشكؿ مباشر عمى تحسيف اإلطار المعيشي لممكاطف بالخصكص في
مجاؿ الكيرباء كالغاز ك خالؿ ىذه السنة تمكف مف القياـ بالعمميات التالية:
 /1الكيرباء:

 الغالف المالي المخصص لموالية 1050 :مميكف دينار عدد السكنات المتوقع توصيميا :بعد الدراسة  13059مسكف.ضمف البرنامج الخماسي  2014/2010تـ تسجيؿ ما مجمكعو  363مركز بشبكة تقدر طكليا
 796,807كمـ مكزعة عبر بمديات إقميـ الكالية
اإلنجــازات:
البرنامج العادي :مف أصؿ 796,807كمـ مسجمة أنجز خالؿ سنة  2015ما مجمكعو  77.172كمـ
تخ ار في
بنسبة تقدرب  %09,68ك تـ ربط  1640مسكف بالكيرباء عبر  78مركز  .ىذا البرنامج عرؼ أ
عممية االنطالؽ ك ذلؾ بسبب بطء في إعداد الدراسة كعدـ جدكل المناقصات التي أجريت عدة مرات.

البرنامج االستعجالي لمكيرباء  :2015تـ تشغيؿ  162محكؿ مف أصؿ

 163بنسبة انجاز تقدر

بػ ػ%99,3ك بقي محكال كاحدا الذم ىك في طكر اإلنجاز.
مشاريع أخرى:

 -الخط الكيربائي  220kVاحتياطي الشمؼ  –02كضع محطة تحمية مياه البحر تنس

بتاريخ .2015/06/16

تحت التكتر

 المشاريع المتوقع إستالميا سنة:2016
البرنامج الخماسي  2014/2010لمكيرباء :يتكقع إستالـ ما مجمكعو  675,63كمـ

كربط 932

10مسكف بالكيرباء.
البرنامج االستعجالي  36 :2016محكؿ كيربائي مكزعة عمى مستكل
األراضي إلنجاز ىذه المحكالت إنطمقت.

 16بمدية ك عممية إختيار

المحوالت الكيربائية ذات الجيد العالي:

-المحكؿ الكيربائي  KV30/60أكالد فارس :نسبة اإلنجاز تقدر بػ ػ %75

-المحكؿ الكيربائي  KV30/60الشرفة الشمؼ :نسبة اإلنجاز تقدر بػ ػ %73

فشير إلى أف المحكؿ الكيربائي  KV 400/220المتكاجد بإقميـ بمدية أكالد عباس تجرم بو األشغاؿ نسبة
إنجاز تقدر ب ػ %32عمى أف يسمـ خالؿ الفصؿ األخير مف سنة .2016
الخطوط الكيربائية ذات الجيد العالي:

الخط الكيربائي 220kvالشمؼ  – IIمؤسسة االسمنت : ECDEنسبة األشغاؿ تقدر ب .%91الخط الكيربائي  kv60الشمؼ  – IIأكالد فارس  01ك :02نسبة االشغاؿ تقدر ب .%51-الخط الكيربائي  60 kvالشمؼ  – IIالشمؼ  :نسبة االشغاؿ تقدر ب .%28

الخط الكيربائي  60 kvالشمؼ  – IIالشرفة  : 2-1األشغاؿ في طكر اإلنطالؽ . /2التوزيع العمومي لمغاز الطبيعي
البرنامج الخماسي 2014-2010
الغالف المالي 4525مميكف دينارعدد السكنات المتوقع توصيميا :بعد الدراسة  48398مسكف.عدد البمديات التي سيتم ربطيا بالغاز  11:بمدية ك اربع (  )04تكسيعات ضمف برنامج الربط بالغاز ( DP)Gaz

-عدد األحياء التي سيتم ربطيا بالغاز 90 :مركز مكزع عمى  17بمدية كىذا ضمف برنامج ربط االحياء

ك التجمعات السكانية (.)PQLS/G
 المشاريع المشغمة خالل سنة :2015
تـ تشغيؿ  16مركزحيث تـ ربط  3456مسكف بطكؿ شبكة تكزيع قدرت بػ ػ ػ  113,91كمـ .المشاريع التي في طور االنجاز :تحتكم عمى إحدل عشر (  )11مشركع لمربط بالغاز الطبيعي ( DP
 )GAZك  16مشركع ؿربط االحياء ك التجمعات السكانية حيث تـ ربط  4497مسكف بتقييـ كيمكمترم
يقدر بػ  153,103كمـ ،ك بيذا يصؿ مجمكع ما تـ إنجازه بما في ذلؾ المشاريع المكضكعة حيز الخدمة
إلى  267,013كمـ ك تـ ربط  7953مسكف أم بنسبة إنجاز تقدر ب .%32,13
المشاريع المدروسة و المتوقع إستالميا سنة  13 :2016مشركع لمربط بالغاز (  (DP Gazك 54
مركز ؿربط  36.437مسكف بتقييـ كيمكمترم لشبكة التكزيع مقدر بػ ػ  822,134كمـ.
البرنامج التكميمي لمغاز 2013

الغالف المالي  01:مميار دينار جزائرم
عدد البمديات التي سيتم ربطيا ابلغاز:بمديتاف ( )02ضمف برنامج الربط بالغاز ()DP Gaz-عدد المراكز المسجمة  36 :مركز مدرج في إطار برنامج ربط االحياء ك التجمعات السكانية

كميا

مدركسة تقدر ػب 284,12كمـ لربط حكالي  11.948مسكف.
 المشاريع المستممة:
 كضع حيز الخدمة محطة الخدمات الظيرة شماؿ ،طريؽ السيار شرؽ غرب :بتاريخ .2015/09/21 -كضع حيز الخدمة محطة الخدمات الظيرة غرب,طريؽ السيار شرؽ غرب  :بتاريخ .2015/11/12

 المشاريع المتوقع إستالميا سنة:2016
 04 -محطات الخدمات لتكزيع الكقكد عمى مستكل بمديات كادم سمي ،حرشكف ،أكالد فارس .

قطــاع الفـالحة
تمكف القطاع خالؿ سنة  2015مف تحقيؽ النتائج التالية:

 /1برامج الدعم:

يحتكم برامج الدعـ عف طريؽ الصندكؽ الكطني لتنمية االستثمار الفالحي

 FNDIAك الصندكؽ

الكطني لمتنمية الفالحية  FNDAعمى المشاريع التالية:
 52 -مشركع لإلستثمار الفالحي بمبمغ  109.991.991دج.

  105مشركع ؿتطكير برنامج إقتصاد الماء الفالحي بمبمغ  26.563.439دج.  17برنامج إقتناء العتاد الفالحي بمبمغ  15 640 791دج. برنامج كاحد ؿغرس الحمضيات بمبمغ  720.000دج 285 -مشركع ؿتطكير االستثمار الفالحي ( )FNDIAبمبمغ  243.728.080دج.

قطـاع الغـابــات

المشاريع المستممة سنة :2015
 الترميمات الكبرل لمبيكت الحراجية ( )01كحدة -التشجير عمى مساحة  524ىكتار

 إعادة التشجير عمى مساحة  208ىكتار تييئة الغابة الترفييية الردار عمى مساحة  50ىكتار تييئة ك فتح طرؽ حراجية عمى مسافة  200,4كمـ متابعة كبناء فرقة حراجية % 40 بناء نقاط المياه  01كحدة بناء برج المراقبة  01كحدة -تحديد المعالـ الحراجية  130كحدة.

المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المندمجة (: )PPDRI
يقدر الغالؼ المالي المخصص ليذا البرنامج بػ ػ  1.322.512.000دج مكزع عمى  33بمدية استفاد

منو  104.985مكاطف ك تتمثؿ اإلنجازات المحققة خالؿ سنة  2015في :
-غرس األشجار المثمرة عمى مساحة  80ىكتار

تصحيح المجارم المائية عمى حجـ  8.350ـ3التحسيف العقارم عمى مساحة  175ىكتارتييئة المنابع  10كحدات-حفر اآلبار  41ـ.خ

بناء أحكاض تجميع المياه  04كحدةغرس األشجار المصفكفة عمى مسافة  98ىكتار-تييئة طرؽ ريفية عمى مسافة  04كمـ.

بناء جدراف اإلستناد مع الحجارة الجافة عمى حجـ  3.831ـ3-بذر المراعي عمى  215ىكتار

قطاع الموارد المائية

مف خالؿ المشاريع التنمكية التي استفاد منيا القطاع خالؿ السنكات الماضية ك بالنظر

إلى

اإلنجازات الكبيرة التي حققيا ،فقد عرفت الكالية تحسنا ممحكظا في مجاؿ التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب
ك كذا الربط بقنكات صرؼ المياه ،ك خالؿ سنة  2015قاـ القطاع بتحقيؽ النتائج التالية:
حممة السقي لسنة  : 2015قدرت المساحة المراد سقييا بػ 5.717ىكتار مف سد سيدم يعقكب ك سد

كادم الفضة  .أما بالنسبة لكمية المياه المخصصة ليذه السنة تقدر ب  69ىكـ 3منيا  32ىكـ 3مف سد
سيدم يعقكب ك  37ىكـ 3مف سد كادم الفضة.
المشاريع المنجزة خالل سنة :2015

حشد الموارد المائية:
إنجاز  10آبار بعمؽ إجمالي يدقر بػ  1730ـ عبر بمديات األبيض مجاجة ،كاد قكسيف ،تاجنة،
كاد سمي ،بني راشد ،أكالد فارس ك بكقادير ك عميو تـ حشد تدفؽ بدقر بػ  135لتر/ثانية.
التزويد بالمياه الصالحة لمشرب:

اإلنجازات:
 قنكات التكصيؿ 46.832 :ـ.ط. -شبكة التكزيع 138.821 :ـ.ط.

 -إنجاز خزاف مائي بسعة إجمالية تقدر بػ  5000ـ 3بككاف ( بمدية كاد الفضة).

 المشاريع المستممة :

 انجاز الشبكات الثانكية لتحكيؿ المياه الصالحة لمشرب إبتداءا مف محطة تحمية مياه البحر بتنس(الشريحة الثانية) حيث تـ استالـ مشركع كاحد بكادم الفضة .
 انجاز شبكة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب لممنطقة  05بالشرفة (جنكب/غرب ك حي الزيتكف) بمديةالشمؼ حيث تـ استالـ (  )04مشاريع بحي الشرفة كحي الزيتكف بمدية الشمؼ.

 إعادة االعتبار لشبكة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب ألكالد محمد ك الشرفة (أحياء البناءات الجاىزة)بمدية الشمؼ حيث تـ استالـ ثالثة (  )07مشاريع بحي اكالد محمد كحي الشرفة.
 -إعادة االعتبار لشبكة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب لبني حكل  ،بنايرية ك جزء مف بكقادير حيث تـ

استالـ ثالثة ( )03مشاريع ببنايرية ك جزء مف بكقادير.
 التطييــر:

اإلنجازات :بالنسبة لشبكة تطيير المياه القذرة ك حماية السكاف مف خطر الفيضانات ،تـ إنجاز مايمي:
شبكة الصرؼ الصحي  15.700ـ.ط  ،بكؿ مف الشطية ،بني راشد ،كالشرفة.قنكات الصرؼ الصحي  8.100ـ.ط ،بالشطية.-عمب الربط 4.468 :كحدة بالشطية.

مصرؼ لممياه مفتكح بالخرسانة المسمحة لمحماية ضد الفيضانات:بكعميمي (بمدية أـ الدركع).

 4013ـ.ط ،بحي عزكف ك حي

 حكض الترسيب ببمدية حرشكف .المشاريع المستممة :خالؿ سنة  2015تـ استالـ ك تشغيؿ  13مشاريع:
 تقميص النقاط السكداء لمتطيير عبر الكالية ( حصة إنجاز شبكة الصرؼ الصحي لمنطقة القكارم -بمدية حرشكف ).

 إعادة االعتبار ك تكسيع شبكة التطيير لمدينة الشطية ( 04حصص). إنجاز شبكة التطيير بالمنطقة  05بالشرفة الجنكبية الغربية (  03حصص). تجديد شبكة التطيير لبني راشد (حصة كاحدة). -حماية تمعصة مف الفيضانات (حصتيف).

 حماية حي عزكف ك حي بكعميمي مف الفيضانات (حصتيف). خالل سنة  2016سيتم اإلنطالق في المشاريع التالية :
 -إتماـ شبكة التزكيد بالمياه الصالة لمشرب لمشطية (مقارنية ،ك حي سيدم الشريؼ).

 التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب لممنطاؽ الريفية (الزبكجة ،بنايرية ،ابك الحسف ،تاكقريت). -التزيد بالمياه الصالحة لمشرب لممنطاؽ الريفية لبمدية الكريمية.

قطاع البيئة
خالؿ سنة  2015قاـ القطاع بتحقيؽ النتائج التالية:

 /1مراقبة المنشآت المصنفة:

 في إطار أشغاؿ المجنة الكالئية المكمفة بمراقبة المنشآت المصنفة تـ استقباؿ ك دراسةممؼ ،كما

تـ استقباؿ ك دراسة  06ممفات ؿلحصكؿ عمى رخصة االستغ ػ ػػالؿ  07 ،مقررات

بالمكافقة المسبقة لإلنطالؽ في اإلنجػ ػػاز،

 12قرار لرخػ ػػصة االستغػ ػ ػػالؿ لمب ػػدء في النشػ ػ ػ ػػاط ك رفض

 11طمب باإلضافة إلى  45ممؼ قيد الدراسة.
 -القياـ بػ
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 57زيارة لممنشآت المصنفة كجو عمى إثرىا  35إعذار.

 /2المشاريع المستممة سنة :2015
 اإلستالـ المؤقت لمشركع اؿمركز التقني لدفف النفايات الصمبة بأـ الدركع بما فيو التجييز. اإلستالـ المؤقت لمشركع مركز دفف النفايات اليامدة بالشمؼ. اإلستالـ المؤقت لمشركع المفرغة المراقبة بالزبكجة. -إستالـ دراسة مخطط تييئة اإلقميـ لكالية الشمؼ.

قطاع التجارة

خالؿ ىذه السنة ،قاـ القطاع بإنجاز النشاطات التالية:
 /1نتائج الرقابة االقتصادية:

التدخ ػ ػ ػػالت 47.546 :نتج عنيا  4.847مخالفة ك إعداد  4.707محضر.-كمية المكاد المحجكزة 3.659,278 :كغ

القيمة المالية لعممية الحجز النيائي 1.384.880,70 :دج-القيمة المالية لمخالفة عدـ الفكترة 1.541.303.318,87 :دج

الغ ػػمؽ اإلدارم350 : /2مراقبة النوعية و قمع الغش ( الرقابة القطاعية و ما بين القطاعات) :أسفرت عمميات الرقابة عمى
تسجيؿ  20.760تدخؿ مكنت مف رفع  1.324مخالفة قابميا تحرير  1.320محض ار رسميا لمختمؼ
المخالفات.

اإلجراءات التحفظية و اإلدارية المتخذة:
 -حجز مختمؼ المكاد الغذائية كالمكاد الصناعية غير المطابقة أك غير صالحة لالستيالؾ بكمية

 3.327,777كغ بقيمة مالية تقدر بػ 1.385.880,70دج
 -اقتراح تكقيؼ نشاط لػ  42محؿ ألنشطة تجارية مختمفة.

 /3مراقبة الممارسات التجارية( الرقابة القطاعية و ما بين القطاعات):
 أسفرت تدخالت فرؽ المراقبة التي بمغت  26.786تدخؿ عمى تسجيؿ  3.523مخالفة تـ عمى إثرىاتحرير  3.384محضر أحيؿ لمجيات القضائية.
 التيرب الجبائي الناتج عف مخالفة عدـ الفكترة :أسفرت المحاضر المحررة في مجاؿ معاينة مخالفةعدـ الفكترة عف تسجيؿ قيمة إجمالية قدرىا  1.541.303.318,87دج.

 -الغمػؽ اإلدارم  :تـ اقتػراح غمػؽ لػ  278محال تجاريا لمخالفة أحكاـ التشريع المعمكؿ بو.

قطاع السياحة و الصناعة التقميدية
شممت نشاطات القطاع خالؿ سنة  2015ما يمي:

 /1السياحة :

ىياكل االيواء  :تتكفر الكالية عمى  14فندؽ منيا  13مصنفة ك كاحد قيد التصنيؼ بطاقة إستيعاب تقدر
بػ  1151سرير.
وكاالت السياحة والسفر :يكجد بالكالية  14ككالة معتمدة باإلضافة إلى

 05ككاالت تحصمت عمى

المكافقة المبدئية لممارسة النشاط ك  04طمبات إلنشاء ككاالت قيد الدراسة.
 /2موسم االصطياف :
عدد الشكاطئ المسمكحة لمسباحة  26 :شاطئ .-عدد الشكاطئ الممنكعة لمسباحة  05:شكاطئ.

 عدد المساحات الشاطئية الممنكحة في إطار حؽ االمتياز  09 :مساحات شاطئية .عدد المصطافيف  4659884مصطاؼ أم بزيادة  588539مصطاؼ مقارنة بمكسـ .2014 /3المشاريع المستممة في سنة :2015
-إنجاز مكنكغرافيا دليؿ كخريطة سياحية .

أشغاؿ تػ ػػييئة شاطئ تاميست (حصة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب ك تصريؼ المياه القذرة)أشغاؿ تييئة شاطئ القمتة بمدية المرسى (حصة التزكيد بالمياه الصالحة لمشربالقذرة)

تػجييز  05شكاطئ (تنس  ،كاد تيغزة  ،الدشرية  ،كاد الممح  ،المرسى) الحصة رقـمراكز لألمف  ،مرافؽ صحية .
-إنجاز كتجييز دار الصناعة التقميدية بالشمؼ.

ك تصريؼ المياه
 :01اقتناء ككضع

قطاع النقل
تمكف قطاع النقؿ خالؿ سنة  2015مف القياـ بالعمميات التالية:
 /1النقل العمومي لممسافرين :يتكفؿ بيذا النمط  2001متعامؿ بػ  2251مركبة بقدرة إستيعاب تقدر بػ
 64.698مقعد .ك خالؿ سنة  ،2015تـ منح  57رخصة لػ  51متعامؿ مكنت مف إضافة  2114مقعد
مع استحداث  664منضب شغؿ.

النقل بواسطة سيارات األجرة  :مف بيف  4047رخصة ممنكحة 1361 ،مستغمة حاليا منيا  103منحت
سنة .2015
 /2النقل العمومي لمبضائع:
النقل العمومي لمبضائع  7222 :متعامؿ منيـ  440مرخص ليـ خالؿ سنة  2015ك  10254مركبة
منيا  482خالؿ سنة  2015ك بحمكلة إجمالية تقدر بػ  111.582طف.

النقل لمحساب الخاص لمبضائع  4605 :متعامؿ منيـ  158سنة  2015ك  7053شاحنة منيا 213

مركبة خالؿ ىذه السنة بحمكلة إجمالية تقدر بػ  62.764طف.
 /3النقل بواسطة السكة الحديدية :بمغ عدد المسافريف  60.538مسافر خالؿ سنة  2015كما تـ نقؿ
 263.354طف.
 /4نشاط ميناء تنس :سجػؿ نشػاط مؤسسة ميناء تنس نقؿ  1.375.747طف خ ػ ػػالؿ سنة .2015
 /5نشاط مطار أبو بكر بمقايد بالشمف:
بمغ عدد الرحالت الجكية مف مطار أبك بكر بمقايد عف طريؽ الشركات الثالثة (الخطكط الجكية

الجزائرية ،طمسيمي أرليف ك ميديتيرانياف)  204رحمة لػ  49.701مسافر.
خالل سنة  ، 2015تم اإلنتياء من الدراسات التالية:

 الدراسة المتعمقة بإنجاز مركزيف المتحانات رخص السياقة بمدينتي الشمؼ كتنس الدراسة المتعمقة بإنجاز محطة برية لنقؿ المسافريف ببكقادير كاحدل عشر محطة حضرية لنقؿالمسافريف بكؿ مف بمديات تنس ،كادم الفضة ،أـ الدركع ،الكريمية ،بني حكاء ،المرسى ،أبك الحسف،

تاكقريت ،أكالد بف عبد القادر ،الزبكجة كأكالد فارس

 -الدراسة الخاصة بمخطط حركة المركر لكؿ مف بمدية الشمؼ الذم كضع حيز الخدمة ك بكقادير.

قطاع األشغال العمومية
استفاد قطاع األشغاؿ العمكمية مف عدة مشاريع كبرل ذات أىمية بالغة ،مكنت مف تطكير كؿ
المنشآت القاعدية بيذا القطاع ك خالؿ  2015قاـ بتحقيؽ النتائج التالية:
 المشاريع المستممة في سنة 2015
الطرق الوطنية:
-تقكية الطريؽ الكطني رقـ  19عمى مسافة  24,2كمـ.

الطرق الوالئية:

عصرنة الطريؽ الكالئي رقـ  101عمى مسافة  15كمـ.-عصرنة الطريؽ الكالئي رقـ  102عمى مسافة  30كمـ.

صيانة الطريؽ الكالئي رقـ  73عمى مسافة  07كمـ.صيانة الطريؽ الكالئي رقـ ( 151أبك الحسف) عمى مسافة  06كمـ.صيانة الطرؽ الكالئية رقـ  ،63رقـ  ،02رقـ  ،34رقـ  ،101رقـ  ،03رقـ  ،44رقـ  74كرقـ .94المنشآت اإلدارية:
إنجاز مقر مديرية األشغاؿ العمكمية.إنجاز فرعيف لألشغاؿ العمكمية (أكالد فارس  +كادم الفضة).المنشآت الفنية:
-إنجاز منشأ فني عمى كادم شمؼ عمى الطريؽ الكالئي رقـ .73

الطرق السريعة:

إنجاز فضاء راحة بحرشكف (شماؿ).الموانئ والمطارات:
تقكية المنشآت لحماية ميناء تنس.-التنقية مف الرمؿ لحكض ميناء تنس (الشريحة .)01

حماية حاجز إنحراؼ أكالد كطار (ممجأ الصيد ببني حكاء).تمبيس األرضية لممجأ الصيد ببني حكاء.-إنجاز عمكد إنارة لمرأب الصالة الشرفية لمطار "أبك بكر بمقايد".

قطاع المنشآت اإلدارية
 المشاريع المستممة سنة :2015
 مقر مفتشية العمؿ بالشمؼ. مقر أمف دائرة بني حكاء. -مقر فرقة البحث ك التحرم بالشمؼ.

 مقرم األمف الحضرم بحي الشرفة بالشمؼ ك حي النصر بالشمؼ. مركز طبي صحي إجتماعي تابع لألمف الكطني بالشمؼ. -مركز لممراقبة تابع لألمف الكطني بالشمؼ عبر الطريؽ الكطني رقـ .19

 إستالـ جزئي لمصمحة ما بيف الكاليات لمعتاد تابعة لألمف الكطني بأـ الدركع. إستالـ ما تبقى مف مقر الفرقة المتنقمة لمشرطة القضائية بالكريمية. مؤسسة عقابية عمى الكسط المفتكح بالشمؼ. المشاريع المتوقع اإلنطالق فييا سنة :2016
 -المركز الجكارم لمضرائب بأكالد فارس

 الحصص المتبقية لمشركع إنجاز مصمحة ما بيف الكاليات لمعتاد لصالح األمف الكطني بأـ الدركع كعددىا .05
 -الحصص المتبقية إلنجاز مشركع مركز الضرائب بالشمؼ كعددىا .03

كما يتكقع اإلنطالؽ في المشاريع التالية ك بعد رفع التجميد عنيا:
 مصمحة اإلستعجاالت الطبية  SAMUبالشمؼ قاعدة الحياة لفرقة الشرطة لمحدكد البحرية بتنس -انجاز مدرسة قرآنبة نمكذجية

 مركز عقارم ما بيف البمديات تنس -المركز الجكارم لمضرائب بكادم الفضة

 انجاز  03معزبات بكؿ مف بمديات الظيرة ،تاجنة ك تنس مقراألمف الحضرم بتنس -انجاز قاعدة الحياة تنس

 انجاز المصمحة الكالئية لإلستعالمات العامة بالشمؼ إنجاز مرقديف  +اإلدارة بمدرسة الشرطة بأـ الدركع  03مراكز جكارية لمضرائب مابيف البمديات الشمؼ ،تنس ك بكقادير -مقر دائرة بكقادير

قطاع اإلدارة المحمية و التنظيم العام
أوال :اإلدارة المحمية
 /1ميزانية الوالية :المبمغ اإلجمالي لقسـ التجييز كاالستثمار قدر بػ  2.464.750.743.93دج.
 /2ميزانية الدولة:

قدر المبمغ اإلجمالي بػ

 817.241.750,00دج ،تـ استيالؾ ما قيمتو

 586.584.185,93دج مع بقاء رصيد قدر بػ  229.687.564,07دج الذم يمثؿ التكفؿ بأجكر أك
لكاحؽ األجكر لممكظفيف المكفميف مف طرؼ ميزانية الدكلة ككذلؾ مصاريؼ التسيير المسجمة بالميزانية

الالممركزة التابعة لمدكلة الخاصة بالكالية.
 /3اإلعانات:

 إعانة صندكؽ الضماف كالتضامف لمجماعات المحمية لمتكفؿ بمصاريؼ حراسة كتسييرالمدارس االبتدائية 509.052.000.00 :دج
 -إعانة صندكؽ الضماف كالتضامف لمجماعات المحمية لمتكفؿ بالزيادة في أجكر مكظفي

اإلدارة اإلقميمية 30.079.000.00 :دج

 مساىمة الكالية كالبمديات في الصندكؽ الكالئي لترقية مبادرات الشباب كالممارساتالرياضية 103.291.955.17 :دج  +إعانة مخصصة لمنقؿ المدرسي بػ  162.148.000,00دج.
 -االعتمادات الخاصة بالحرس البمدم مبمغ  1.570.842.631.18دج

 /4حساب التخصيص الخاص  302.114الخاص بإعادة االعتبار لمحظيرة العقارية لبمديات الوالية:
إلى غاية نكفمبر  ،2015قدر الرصيد المتبقي ليذا الحساب ب ػ ػ  78.450.745.97دج حيث تـ
التكفؿ بإعادة تييئة كاصالح كطالء كاجيات العمارات كالساللـ لػ  05مكاقع  .الرصيد المتبقي إلى غاية

 2015/12/31ىك  89.626.527,23دج حيث بمغ مجمكع اإللتزامات  193.668.352,40دج.

تسيير الموارد البشرية لموالية :تـ تعييف  32مكظؼ جديد في  11 + 2015إطار في مناصب عميا
باإلضافة إلى إحالة  51مكظؼ عمى التقاعد.

ثانيا :التنظيم العام.
المراجعة السنوية لمقوائم اإلنتخابية :مف  01إلى غاية  31أكتكبر 2015
 الييئة اإلنتخابية إلى غاية 707.659 : 2014/12/31 عدد المسجميف خالؿ فترة المراجعة السنكية 16.510 : عدد المشطبيف خالؿ فترة المراجعة السنكية13.869 : -اليػيئة االنتخابية الحالية لمكالية 710.300 :ناخب.

تنقل األشخاص (إصدار الوثائق):
 إصدار  95.154بطاقة تعريؼ كطنية.– إصدار  68.116جكاز سفر بيكمترم.

 -إصدار  40.300شيادة ميالد مؤمنة ( .)12S

رقمنة الحالة المدنية:
:

 -عدد سجالت الميالد

6952

– عدد عقكد الميالد الممسكحة ضكئيا كالمحجكزة ك المصادؽ عمييا1.892.395 :
 -عدد سجالت الكفاة

:

4.243

 عدد عقكد الكفاة المحجكزة ك المصادؽ عمييا 502.651 : -عدد سجالت الزكاج

:

 -عدد السجالت الحجكزة ك المصادؽ عمييا :

عممية عصرنة اليياكل اإلدارية:
 -إعادة تييئة ك تكسيع

 06مقرات دكائر.

 -إعادة تييئة ك تكسيع

 09مقرات بمديات.

 إعادة تييئة -ربط

4.204
421.630

 07ممحقات إدارية.

 36ممحقة إدارية بكاسطة األلياؼ البصرية.

 إنطالؽ عممية إصدار جكاز السفر البيكمترم عمى مستكلغاية نياية شير جانفي  )1266 ( 2016جكاز سفر ك استصدار

 22بمدية بحيث تـ استصدار إلى
 7311بطاقة تعريؼ كطنية عمى

مستكل البمديات باإلضافة إلى استصدار  9657بطاقة ترقيـ مركبات ك  474بطاقة مراقبة ،عمما أف
عممية إصدار الكثيقتيف األخيرتيف شممت مجمكع بمديات الكالية.
 -تـ تدعيـ شبكة التدفؽ العالي حيث نسجؿ ىنا اإلنتقاؿ مف

 64كيمكبايت إلى  02ميقابايت

( ،)Mégabitsىذا اإلجراء يسمح بالتكفؿ ك بارتياح بطمبات المكاطنيف الخاصة بالحصكؿ عمى جكاز
السفر البيكمترم ك مستقبال بطاقة التعريؼ الكطنية البيكمترية اإللكتركنية.

في إطار عممية إعادة إنشاء سجالت الحالة المدنية المتمفة جراء األعماؿ التخريبية فقد مس ىذا
اإلجراء  05بمديات (األبيض مجاجة ،الصبحة ،أكالد بف عبد القادر ،تمعصة ك سنجاس) بحيث بمغ عدد

سجالت الحالة المدنية المبرمجة (  )211سجال كما بمغ عدد العقكد المصادؽ عمييا (  )19.074عقد ك

العممية مازالت متكاصمة.

 عممية مساعدة المكاطنيف عمى تصحيح األخطاء المسجمة في سجالت الحالة المدنية :ىذهالعممية انطمقت منذ تاريخ  23جكاف  2014بحيث بمغ عدد الطمبات المكدعة إلى غاية نياية السنة
( )29.757ك كضعيتيا كالتالي:

 شيادة الميالد :مف بيف  19.078طمب تـ تصحيح 16.636 شيادة الزكاج :مف بيف  8.443طمب تـ تصحيح 7.634 شيادة الكفاة :مف بيف  1.152طمب تـ تصحيح 1.037 -تسجيؿ العقكد :مف بيف  1.048طمب تـ تصحيح .948

البيانات اليامشية :تـ االنتياء الكمي مف عممية تسجيؿ ك تحييف البيانات اليامشية عمى مستكل نفس
البمدية ك مابيف بمديات الكالية حيث كانت النتائج كالتالي:
 نفس البمدية :الزكاج 132.266 :النسبة %100الكفاة  44.220النسبة %100

 ما بيف بمديات الكالية :الزكاج  83.283النسبة %100الكفاة  31.312النسبة %100
أما بخصكص البيانات اليامشية الخاصة مابيف بمديات الكطف فمـ يتبؽ إال

مف مجمكع  28.055ك  4.585بياف ىامشي كفاة مف مجمكع 30.707

 2.475بياف ىامشي زكاج

الشؤون القانونية و المنازعات:
المنازعات القضائية  :بمغ عدد القضايا المسجمة ىذه سنة عمى مستكل المحكمة اإلدارية  253قضية تـ
الفصؿ في  173قضية ،منيا  156لصالح الكالية ك  05قضايا ضد الكالية ،ك تبقى  80قضية لـ يتـ
الفصؿ فييا.

األحكاـ الصادرة ضد الكالية تـ استئنافيا إضافة إلى طعكف باالستئناؼ باشرىا أطراؼ الخصكمة
 156قضية تـ الفصؿ في  03قضايا

ك بالتالي بمغ عدد القضايا المسجمة عمى مستكل مجمس الدكلة
لصالح الكالية ك بقي  153قضية ال تزاؿ عالقة.

نسجؿ أيضا  23قضية جزائية تخص مكاضيع مختمفة 13 ،قضية تـ الفصؿ فييا نيائيا ك 20

قضية ىي في مرحمة التحقيؽ األمني ،كما أف ىناؾ

 10أحكاـ قضائية تتضمف استرجاع مبالغ مالية

لصالح الكالية ك ىي في مرحمة التنفيذ بكاسطة المحضر القضائي.

قطاع الحماية المدنية
 /1تحديث مخططات تنظيم التدخالت و اإلسعافات لسنة : 2015
 -تـ تحديث مخطط تنظيـ اإلسعافات لمكالية لسنة

 2016باإلضافة إلى تحييف  32مخطط

لمبمديات.
 -تحييف مخطط التدخؿ في الفيضانات .2016/2015

 إجراء  66مناكرة داخؿ المؤسسات االقتصادية ك االجتماعية . /2حصيمة النشاط العممي لوحدات الحماية المدنية لسنة :2015
 حممة حراسة الشكاطئ  840:تدخؿ، عدد الكفيات .08 :

 عدد المنقذيف مف خطر حقيقي.693 :
 عدد المسعفيف في عيف المكاف .72:
 عدد المحكليف إلى القطاع الصحي .63 :

 -حرائؽ الغابات  123 :تدخؿ في  82حريؽ.

 حكادث المركر 3942:تدخؿ في  2124حادث. الجرحى ،2811 :الكفيات.52:

 -اإلجالء الصحي 20.006 :تدخؿ.

 الجرحى ،1445 :المرضى ،18645:الكفيات.61 :
 -حرائؽ أخرل 2259:حريؽ 3019 ،تدخؿ.

 -عمميات مختمفة  6470:تدخؿ في  5651عممية.

قطاع التعميم العالي و الخدمات الجامعية
 /1الجانب البيداغوجي:
الدخول والتسجيالت الجامعة :2016-2015
التسجيالت الجامعية لمطمبة الجدد(بكالوريا  :)2015جرت التسجيالت األكلية ك النيائية ىذه السنة في
الفترة ما بيف  12جكيمية إلى غاية  06أكت  ،2015كقد بمغ عدد الطمبة الجدد المسجميف الحامميف
لبكالكريا  2015ىذه السنة  7660طالب كطالبة مكزعيف عمى  15تخصص.

 /2حصيمة الطمبة مع التدرج لموسم  :2016-2015بمغ عدد الطمبة المتخرجيف لممكسـ الماضي
 7794( 2015-2014طالب ك طالبة ) مكزعيف كما يمي 4919 :طالب في الميسانس ك  2875طالب
في الماستر ،في حيف بمغ عدد الطمبة المسجميف

 27539طالب كطالبة لمكسـ  2016/2015في

مختمؼ األطكار كالتخصصات ،مكزعيف عمى  07كميات ك معيديف.
المسجمين في ما بعد التدرج  :بمغ عدد الطمبة لممكسـ الحالي

 721مف بينيـ  81طالب جديد في

دكتكراه ؿ ـ د ،مكزعيف كما يمي - :طالب كاحد في الماجستير،

 07طمبة في مدارس الدكتكراه334 ،

طالب في دكتكراه (ؿ.ـ.د) ك  380طالب في دكتكراه نظاـ قديـ.
التأطير البيداغوجي و اإلداري :قامت الجامعة خالؿ سنة  2015بفتح عدد معتبر مف المناصب لألساتذة
المساعديف صنؼ *ب* (  131منصب مختمؼ التخصصات) ،حيث بمغ عدد األساتذة الناجحيف
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أستاذ ،ك بيذا يصؿ العدد اإلجمالي لألساتذة إلى  1087أستاذ.

اليــياكل البيــداغوجيــة :بمغ عدد المقاعد البيداغكجية المتكفرة بالجامعة إلى  27064مقعد  ،حيث يغطي
احتياجات الجامعة كيمكنيا مف تمبية متطمبات المكسـ الجامعي في ظركؼ عادية
ميدان البحث العممي والعالقات الخارجية:

 مخابر ومشاريع البحث :كصؿ عددىا إلى  85مشركع بحث ،مؤطرة بػ  422باحث ( أساتذة كطمبة).مع اإلشارة أف الجامعة تتكفر عمى  25مخبر لمبحث العممي.
 المشاريع المستممة سنة :2015
 -اقتناء تجييزات إعالـ آلي.

الخدمات الجامعية:
اإليواء :بمغ عدد المقيميف بعد الدخكؿ الجامعي 9493 :طالب ك طالبة.
اإلطعام :عدد الكجبات التي تكفرىا المطاعـ الجامعية تصؿ إلى  15.713كجبػة يكميا
النقل الجامعي :كصؿ عدد المشتركيف خالؿ سنة  2015إلى  13600طالب ك طالبة.
المنحة الجامعية :الطمبة الذيف يتقاضكف المنحة الجامعية  25109طالب بما فييـ جزائريكف ك أجانب .

قطاع التربية
يعرؼ قطاع التربية بالكالية تحسنا ممحكظا مف سنة إلى أخرل ك ذلؾ بفضؿ المجيكدات المبذكلة
في مجاؿ برمجة عدة مشاريع في األطكار الثالثة الغرض منيا تخفيؼ الضغط ك تييئة الظركؼ المالئمة

لمتمدرس األمثؿ لكؿ الشرائح ك التقميؿ مف التسرب ،ناىيؾ عف كسائؿ الدعـ التي ستفادت منيا كؿ
المؤسسات التربكية (اإلطعاـ المدرسي ،النقؿ المدرسي ،تعميـ اإلعالـ اآللي ... ،إلخ).
 /1التمدرس  :تمخص تعداد المتمدرسيف خالؿ السنة الدراسية  2015/2014عمى النحك التالي :
 -التعميـ اإلبتدائي  145.450 :تمميذا منيـ  19640تحضيرم أم بزيادة

الماضية .

 8473تمميذا عف السنة

 التعميـ المتكسط  84509 :تمميذا أم بزيادة  659تمميذا عف السنة الماضية . التعميـ الثانكم  39348 :تمميذا أم بنقصاف  4635تمميذا عف السنة الماضية .النظام الداخمي والنصف داخمي :يستفيد مف ىذيف النظاميف (اإلطعاـ كاإليكاء)  174138تمميذا مكزعيف
عمى األطكار الثالثة كالتالي:

 اإلبتدائي  122.000 :تمميذ بزيادة  2000مستفيد عف السنة الماضية . الػمتكسط 34.000 : -الثانكم 18.138 :

 /2التأطير التربوي واإلداري  :يضـ قطاع التربية في مجممو  20239مكظفا أم بزيادة قدرىا  384عف
السنة الماضية مكزعيف كالتالي :
 إداريكف  7024 :مكظفا أم بزيادة  200عف السنة الماضية -تربكيكف  13215 :أم بزيادة  184عف السنة الماضية .

 /3اإلمتحانات المدرسية :

إمتحان شيادة نياية مرحمة التعميم اإلبتدائي ( دورة :)2015
 المسجمكف19.067 : الناجحكف 16.539 :بنسبة .%86,99 عدد المقبكليف بالسنة األكلى متكسط.18.244 :إمتحان شيادة التعميم المتوسط (دورة :)2015

 المسجمكف15.577 : -الناجحكف 9.126 :بنسبة .%59,32

إمتحان شيادة البكالوريا (دورة :)2015
 المسجمكف16.657 : الناجحكف 8.965 :بنسبة .%54,41العدد اإلجمالي لممسػػجميف فػي امػػتحانات نيػاية الػػسنػػة الػػدراسية

مكزعيف كالتالي:

 2016/2015ىك  55107متػرشحا

 امتحاف شيادة نياية مرحمة التعميـ االبتدائي 20664 : امتحاف شيادة التعميـ المتكسط 16052 : امتحاف شيادة البكالكريا 18391 : /6اإلعانات الممنوحة لمقطاع :
 محافظ بمكازميا 25500: -مآزر 10000 :

 بدالت رياضية 2174 : عدد المستفيديف مف اإلطعاـ في إطار التضامف الكالئي  1086 :تمميذا /5منحة التمدرس :
بمغ تعداد المستفيديف مف منحة التضامف المدرسي  106185تمميذا منيـ  49104في اإلبتدائي 41192
بالنسبة لممتكسط ككذا  15889في الثانكم حيث بمغت نسبة التسديد  ،% 90.45أما باقي الحصص
الغير مكزعة فيعكد السبب إلى عدـ استجابة أكلياء التالميذ المعنييف لإلستدعاءات المكجية إليو حسب

المنحة.
 /8الكتاب المدرسي :
الحصة اإلجمالي لمكالية مف الكتاب المدرسي بمغت  1.174.121منيا:
 الكتاب المجاني 1.000.640 : المعكزيف 841.589 : أبناء القطاع 159.051 : -التحضيرم 39.107 :

 المدارس المتخصصة 1.806 : السنة األكلى إبتدائي 132.568 : المشاريع المنجزة سنة :2015

الطور الثانوي  04 :ثانكمات بكؿ مف الحجاج ،الشارة الشمؼ  ،الصبحة ك الزبكجة.
الطور المتوسط  03 :متكسطات بكؿ مف خمس نخالت أكالد فارس ،سنجاس ،بكعيسي جياللي أكالد
فارس (تعكيض بناء جاىز).
الطور اإلبتدائي 10 - :مجمعات مدرسية بكؿ مف الشمؼ (حي برادعي ،الشرفة ،عمر العرباكم ،معمر
سنكسي) ،سنجاس ،أكالد بف عبد القادر  ،كادم سمي (الحمر ،بكشاقكر بك عبد اهلل)،
(جايحي عبد القادر ،بكعائشة الحاج).
 04 -مطاعـ بكؿ مف تاجنة ،كاد سمي ،بريرة ك الزبكجة.

المرسى ،الشطية

 المشاريع المتوقع اإلنطالق فييا سنة  2016في حالة رفع التجميد عنيا :
الطور الثانوي:
  03ثانكيات بكؿ مف كادم سمي ،الزبكجة ك تنس.  18قسـ لمتعميـ الثانكم. -قاعتيف لؿرياضة.

  02أنصاؼ داخمية بكؿ مف بمدية الكريمية ك سنجاسالطور المتوسط:
  06متكسطات بكؿ مف الشمؼ (حي الشرفة) ،سنجاس ،كادم الفضة ،بكقادير ،الكريمية ك سيدم عبدالرحماف

  03أنصاؼ داخمية بكؿ مف سنجاس ،األبيض مجاجة ك القمتة بالمرسة.الطور اإلبتدائي 02 :مجمعيف مدرسييف بالشمؼ.

قطاع التكوين و التعميم المينيين

يكفر قطاع التككيف كالتعميـ المينييف بالكالية  7150منصب بيداغكجي ك  1780سرير لمنظاـ
الداخمي كتتكفؿ  24مؤسسة تككينية عبر  23بمدية لضماف التككيف باإلضافة الى  05مؤسسات خاصة

في التككيف الميني بقدرة  240مقعد بيداغكجي كمرك از جيكيا لمتككيف الميني عف بعد  .كما عرؼ القطاع

خالؿ سنة  2015تحقيؽ النتائج التالية:
 /1النشاطات البيداغوجية :
العدد االجمالي لممتربصيف خالؿ دخكؿ شير سبتمبر ىذه

االنماط التالية:

السنة  14.499متربصا مكزعيف عمى

التكوين المتوج بشيادة 10851 :متربصا.
التكوين التأىيمي 3648 :متربصا.
المتخرجون :تخرج ىذه السنة  4715متربصا مف بينيـ

 1602اناث متحصميف عمي شيادة الدكلة

(التككيف االقامي  2188متخرج  -التككيف عف طريؽ التمييف  2527متخرج).
 /2التأطير :يتكفر القطاع عمى  360أستاذا دائما مكزعيف عمي  48تخصصامف بينيـ  137أستاذة
بنسبة  % 38.05كما تـ تكظيؼ خالؿ ىذه السنة  08مقتصديف ك 23أستاذا.

 /3التجييزات البيداغوجية :تحصؿ القطاع عمى  179تجييز منيا ما تـ استالميا سنة

, 2015كما

سطرت الك ازرة الكصية برنامج كطني لتجييز مختمؼ المراكز التككينية بالكالية منيا االعالـ االلي ,البناء
,الطالء كتركيب الزجاج ,ميكانيؾ فالحية كالتمحيـ.
 /4المشاريع المستممة:
  03مالعب رياضية بمراكز التككيف الميني ك التمييف. دراسة إلنجاز  25مسكف الزامي. -دراسة مطابقة لمعيد كطني متخصص في التككيف الميني بتنس.

قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية
شممت حصيمة قطاع الصيد البحرم ك المكارد الصيدية لسنة  2015القياـ بما يمي:
 /1وسائل اإلنتاج:
األسطول :تدعـ أسطكؿ الصيد البحرم بػ  15كحدة صيد جديدة ك يتكقع تشغيؿ  120بحا ار لتصؿ اؿطاقة
اإلنتاجية إلى  850طف.

-استفاد أحد مجيزم السفف مف ترخيص باقتناء سفينة صيد التكنة بطكؿ 35متر.

اإلنتــاج :بمغ اإلنتاج السمكي لمكالية  4750طف مسجال زيادة معتبرة قاربت  1800طف بالمقارنة مع
سنة  2014أيف بمغ  2916طف.
 /2تربية المــائيــات:
 انطالؽ أشغاؿ إنجاز مزرعة في مجاؿ تربية المائيات في األقفاص العائمةسينطمؽ مشركع ثاني مع بداية .2016

ببمدية كادم قكسيف بينما

 تحصؿ  06متعامميف في مجاؿ تربية المائيات في األقفاص العائمة عمى رخص البناء الخاصةبالقكاعد المعيشية في انتظار استكماؿ المفاكضات مع البنؾ مف أجؿ تمكيؿ المشاريع.
 /3الصيد القاري:
 -استزراع سد سيدم يعقكب أكالد بف عبد القادر بػ 300000 :كحدة مف سمؾ الشبكط الصيني

 200000كحدة بسد كادم الفضة - .اإلنتاج السنكم لمصيد القارم ( )2015قدر بحكالي 15:طف

ك

قطاع الشؤون الدينية واالوقاف
 /1األوقاف:
 142مسجد ك 06

المساجد :يكجد بالكالية  520مسجد منيا  05تـ فتحيا ىذه السنة باإلضافة إلى
مدارس قرآنية في طكر اإلنجاز.

 /2الجمعيات الدينية  :يكجد بالكالية  495جمعية دينية معتمدة منيا  54تـ تجديدىا ىذه السنة.
 08جمعيات إستفادت مف عمميات جمع التبرعات لسنة  2015بمبمغ  2.107.054,60دج 43-جمعية إستفادت مف اإلعانة الكالئية لسنة  2015بمبمغ  35.000.000دج

 /3الزكـاة :بمغت حصيمة الزكاة إعانة لسنة ( 2015الحممة  )13مبمغ  19.602.096دج  ،إستفادت
منو  2434عائمة فقيرة حيث تـ منح  8.000دج لكؿ عائمة.

زكاة الفطر :تـ جمع مبمغ 2.142.778 :دج كتكزيعو عمى  1158عائمة معكزة.
إعتناق اإلسالم  :تـ ىذا العاـ إعتناؽ أجنبي كاحد الديف اإلسالمي ك ستة (

)06في انتظار إتماـ

اإلجراءات اإلدارية .كما تـ ىذا العاـ منح ثالثة عشر (  )18شيادة إلثبات اإلسالـ.

قطاع الصحة والسكان
شيد قطاع الصحة كالسكاف نشاطات عديدة في مجاؿ إنجاز المنشآت الصحية ،إقتناء التجييزات
الطبية الالزمة زيادة عمى تدعيـ اليياكؿ الصحية باإلمكانات البشرية مما إنعكس إيجابا عمى

الصحية المقدمة لممكاطف.

الخدمات

 /1الوقاية:
األمراض المتنقمة عن طريق المياه :سجؿ ىذه السنة  00حالة لمتيفكئيد 29 ،حالة إللتياب الكبد أ ك
 248حالة لمزحار .كما أف إحداثيات مجمكع األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه كصمت إلى 24,27
حالة لمائة ألؼ نسمة.
التسممات الغذائية الجماعية :عرفت ىذه السنة إرتفاعا بالمقارنة مع السنة الماضية حيث كصمت إلى
 217حالة.

برامج صحة األمومة والطفولة:

 البرنامج الموسع لمتمقيح :يعرؼ تطبيؽ ىذا البرنامج نسبة تغطية معتبرة ،باعتبار أف فترة التمقيح تتـعمى مدة سنتيف فالتقييـ العاـ يجرل بعد ثالث سنكات ك قد بمغ تعداد الشريحة المستيدفة ىذه السنة
 23.031طفؿ.
 البرنامج الوطني لمكافحة وفيات وأمراض االميات والرضع ما قبل وبعد الوالدة:إف النسبة الكالئية المسجمة أقؿ فيما يخص حاالت كفيات األميات كالرضع مقارنة مع المعدؿ

الكطني (  73,4كفاة  100 /ألؼ كالدة) ،حيث بمغت  12حالة أم  69.1كفاة 100 /ألؼ كالدة حية
بالنسبة لألميات.
البرنامج الوطني لمكافحة أمراض اإلسيال :ا ألطفاؿ الذيف تـ إستشفاؤىـ بسبب اإلسياؿ  962 :سجمت
 13حالة كفاة.

الحممة الوطنية لمكافحة أمراض اإلسيال :األطفاؿ الذيف تـ فحصيـ بسبب اإلسياؿ 5313 :منيـ 962

تـ استشفاؤىـ ك سجمت  13حالة كفاة.
البرنامج الوطني لمكافحة االمراض التنفسية الحادة  :األطفاؿ الذيف تـ استشفاؤىـ  1.18 :سجمت 64
كفاة.
 /2الصحة المدرسية:
وحدات الكشف والمتابعة 36 :كحدة داخؿ المؤسسات التربكية.
المستخدمين المخصصين لنشاط الصحة المدرسية:
 -األطباء العامكف 48 :طبيب عاـ منيـ  44يعممكف بصفة دائمة.

 أطباء جراحة األسناف 49 :يعممكف بصفة جزئية ك  19بصفة دائمة. أطباء عمـ النفس 28 :منيـ  17يعممكف بصفة دائمة. -الشبو طبيكف 50 :مف بينيـ  44يعممكف بصفة دائمة.

 عدد التالميذ الذيف تـ استشفاؤىـ263.297. : /3النشاطات العالجية:

القطاع العمومي  :بالنظر لقدكـ عديد األطباء األخصائييف لمكالية عرؼ قطاع الصحة تكسعا في
النشاطات العالجية في مختمؼ اإلختصاصات كأمراض القمب ،أمراض النساء كالتكليد ،الكشؼ باألشعة،
أمراض السرطاف ،الغدد ،الطب الداخمي ك تصفية الكمى بحيث تـ إقتناء  30جياز لتصفية الكمى كزعت
عمى مراكز تصفية الكمى بكؿ مف مستشفى الشطية ،الشرفة ،الصبحة ،تنس ك مستشفى األخكات باج بػ

 07أجيزة ،كما سيتـ فتح مراكز جديدة لتصفية الكمى بكؿ مف كادم الفضة ك بني حكاء بسعة (
أجيرة) كمرحمة أكلية  ،كما تـ فتح مصمحتيف بمستشفى األخكات باج كىي الجراحة العامة بسعة
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سرير ك اإلنعاش بػ  06أسرة لتصؿ فيما بعد إلى

 16سريركما تـ تكثيؼ النشاطات األخصائية عمى

مستكل الكحدات القاعدية بحيث تـ برمجة ما يفكؽ العشريف إختصاص عمى مستكل العيادات المتعددة
الخدمات باإلضافة إلى التحضير لعممية اإلستشفاء المنزلي بالشمؼ كتنس.

القطاع الخاص :تدعـ ىذا القطاع اؿمكمؿ لمقطاع العاـ باعتماد فتح مؤسسة إستشفائية خاصة ببمدية
الشمؼ ككذا العديد مف العيادات الطبية لمطب العاـ كالمتخصصة ككذا الصيدليات ،مع تكسيع نشاط
مؤسسة صحية فيما يخص تصفية الكمى.
 /4التوظيف والتكوين :خالؿ ىذه السنة تـ تكظيؼ  99طبيب 57 ،طبيب أخصائي 336 ،شبو طبي،
 07أخصائييف نفسانييف باإلضافة إلى  28عامؿ ميني ك  112إدارم .أما فيما يخص تكظيؼ الشبو

الطبييف منتكج التككيف الشبو الطبي  2015فيتمثؿ في  71ممرض 10 ،مشغمكا األشعة 10 ،مخبريكف

ك 235مساعد تمريض ك 04مدلؾ طبي.

قطاع الشباب و الرياضة
إستفاد القطاع مف خالؿ البرامج التنمكية المسجمة لفائدتو الكالية مف عدة مشاريع رياضية ك شبانية مكنت
مف رفع قدرات اإلستيعاب لميياكؿ المكجية إلى الشباب ك خالؿ ىذه السنة قاـ القطاع

بتنفيذ العمميات

التالية:
 /1مجال الشباب:
 تأطير ما يفكؽ  9758منخرط في مجاؿ النشاطات العممية(  89نادم) ك الثقافية (  102نادم) متكاجدةعمى مستكل  58مؤسسة شبانية .

 تنظيـ  19عممية تصفكية لممراحؿ الكالئية ك الجيكية المؤىمة لممشاركة في المراحؿ الكطنية لمختمؼالميرجانات ك المقاءات العممية الكطنية  ،بمشاركة
جمعية شبانية بمشاركة  859مشارؾ

 52دار الشباب ك مركب رياضي جكارم ك 11

 مشاركة الكالية في  08لقاءات كطنية ك  05ميرجانات كطنية .نشاطات الترفيو و التسمية :
المخيمات الصيفية  :تنظيـ  08مخيمات لفائدة  3455طفؿ  ،أشرؼ عمى تأطيرىا  262عكف.عمميات توأمة و تبادل الشباب:ما بين الواليات  :تنظيـ  06عمميات لفائدة  249شاب مع الكاليات :البميدة ،تيزم كزك ،كرقمة،الجزائر ،الجمفة.
مابين دور الشباب  :تنظيـ  09عممية لفائدة  378شاب مف دكر الشباب لمبمديات الداخمية معدكر الشباب لمبمديات الساحمية بالكالية.

تدعيم نشاط الحركة الجمعوية :مف بيف  57جمعية شبانية نشطة بالقطاع تـ إستقباؿ ك دراسة
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دج إستفادت منيا جمعية ك

14

مشركع جمعكم كما بمغت اإلعانات المالية

25.311.398.04

رابطات.
 /2مجــال الرياضـــة:
العدد اإلجمالي لمممارسيف الرياضييف  61983مكزعيف عمى الرياضات التنافسية ،التربكية ك الترفييية.

 -بمغت مساىمة الصندكؽ الكالئي لترقية مبادرات الشباب كالممارسة الرياضية

49.442.970,58

دج.
النتائج الرياضية المتحصل عمييا:
عمى المستوى الدولي :ميدالية بركنزية لرياضي ياحي احمد في الكرة الحديدية (البطكلة العالمية
بكركاتيا)

عمى المستوى الوطني:
الرياضات الجماعية
تتكيج أشباؿ صاعد اكلمبي الشمؼ ) (ASOبكاس الجميكرية في كرة القدـ.تتكيج أشباؿ الشباب الرياضي لبمدية الشمؼ ) (CRBCبكاس الجميكرية في كرة الطائرة.-المرتبة الثانية لشبالت نادم الممكدية الشمفية ) (MCRفي كاس الجميكرية لكرة السمة .

الرياضات الفردية:

 07ميداليات ذىبية في رياضة العاب القكل . 07ميداليات ذىبية في رياضة ذكم االحتياجات الخاصة (اختصاص العاب القكل) . المشاريع المستممة سنة :2015
  02داريف ؿلشباب بأبك الحسف ك الظيرة. -بيت الشباب ببمدية الظيرة.

 قاعة متخصصة ببمدية بني بكعتاب. -قاعة متعددة النشاطات ببمدية مصدؽ.

م بكؿ مف بمديات الحجاج ،بكقادير ،سيدم عكاشة ك كادم الفضة.
ياضي جكار ة
  04مركبات ر ة تغطية بالعشب اإلصطناعي لممالعب الجكارية بكؿ مف بمدية الشمؼ (حي الشرفة ،حي السالـ)،بمدية الشطية ،بمدية أكالد بف عبد القادر ك ممحؽ المركب الرياضي (  )OPOWبالشمؼ.

قطاع النشاط االجتماعي

يسعػى اؿقطاع مف خالؿ المنشآت التي يتكفر عمييا إلى التكفؿ بالشرائح االجتماعية مف معاقيف
معكقيف معكزيف ك الطفػكلة المحركمة ككػػذا البرامج التي كضعتيا الدكلة مف أجؿ التقميص مف الفقر ك
الحرماف .كقػد شممت نشاطات القطاع ىذه السنة ما يمي:
 /1العمميات التضامنية:
عممية التضامن خالل شير رمضان المعظم:

المسخرة ليذا الغرض ك المقدرة بػ

بمغ عدد المستفيديف  51975مف خالؿ اإلعانة المالية

 165.522.314دج بمساىمة الك ازرة الكصية ،الكالية ،البمديات ك

المحسنيف.
كما تـ فتح  08مطاعـ لإلفطار قدمت  65004كجبة محمكلة ك مقدمة
التضامن المدرسي:
 منح مبمغ  21.500.000دج مف الك ازرة الكصية القتناء أدكات مدرسية ك مآزر لمتالميذ المعكزيفحيث استفاد  11.000تمميذ معكز مف األدكات المدرسية ك  10.000تمميذ إستفادكا مف مآزر.

 ساىمت الكالية بمبمغ قدره  8.000.000دج خصص لفائدة األشخاص المعاقيف القتناء تجييزاتحركية ك لكاحقيا كزعت بمناسبة اليكـ الكطني العالمي ألشخاص المعاقيف عمى  45معكؽ.

 عممية التكفؿ باألشخاص المتضرريف مف سكء األحكاؿ الجكية  :تخصيص مبمغ مف الك ازرة الكصيةقدر بػمبمغ  4.000.000لمتكفؿ بالعائالت المنككبة القتناء أغطية ك أفرشة .

 -عممية اقتناء كراسي متحركة كعربات مييأة لفائدة األشخاص المعاقيف بمبمغ  4.000.000دج

 اقتناء أدكية لفائدة المرضى المزمنيف المحركميف الغير مؤمنيف اجتماعيا :تـ تخصيص مبمغ مالي مفطرؼ الك ازرة الكصية يقدر بػ  2.500.000دج لمتكفؿ بيذه الحاالت.

 -عممية اقتناء المدفئات لفائدة المؤسسات التربكية المتكاجدة في المناطؽ النائية:

تـ تخصيص مبمغ

مالي مف طرؼ الك ازرة الكصية يقدر بػ  3.000.000دج لتحسيف ظركؼ تمدرس التالميذ.

 اقتناء عتاد خاص لتمكيؿ المشاريع لمكافحة الفقر ك اإلحصاء بمبمغ قدره بػ  4.000.000دج. -شراء مالبس لفائدة الفئات المحركمة بمناسبة العيد بمبمغ  1.000.000دج

 -تقديـ مساعدات لفائدة األشخاص في كضع صعب بمبمغ  3.000.000دج

 تخصيص مبمغ  9.000.000دج مف طرؼ الك ازرة الكصية كإعانة لفائدة  859طفؿ محركـ. -التكفؿ بػ  35شخص بدكف مأكم باليالؿ األحمر الجزائرم .

 خاليا اإلصغاء ك المتابعة ك التكجيو لمنساء في كضع اجتماعي صعب :قامت ىذه األخيرة بالتكفؿب ػ ػ ػ 585حالة باإلضافة إلى  05حاالت ضحايا عنؼ.

الحركة الجمعوية :استفادة  19جمعية تنشط بدعـ مالي مف الكالية قدره  7.000.000دج.
مع اإلشارة أنو تـ تنظيـ إقامتيف لألطفاؿ المحركميف خالؿ مكسـ اإلصطياؼ إستفاد منيا
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طفؿ.

قطاع الثقافة
تمخصت نشاطات اؿقطاع في تنظيـ التظاىرات الثقافية ك الفنية نذكر منيا بالخصكص :
اإلحتفال بالمولد النبوي الشريف :مف خالؿ تنظيـ معارض فردية في الفف التشكيمي بمشاركة فنانيف مف
الكالية.
 إحياء اليوم العالمي لممرأة (  08مارس  :)2015ك ذلؾ بإقامة معارض مختمفة إلبداعات المرأة فيشتى المياديف.

 تنظيم الصالون الوطني األول لمكتاب  :الفترة  23إلى  30مارس  2015بدار الثقافة لكالية الشمؼبمشاركة  22دار لمنشر.
 إحياء مناسبة يكـ العمـ  16أفريؿ.2015 احتضاف كالية الشمؼ فعاليات التصفيات الخاصة بالميرجاف المحمي لإلنشاد لكالية مستغانـ في طبعتوالسادسة.

 -إحياء تظاىرة شير التراث الثقافي مف  18أفريؿ إلى  18مام .2015

 تنظيم األسبوع الثقافي لوالية الشمف بوالية قسنطينة  :مف  12إلى  15مام .2015 -المخيم العربي لمشعراء الشباب من الفترة

 22إلى  27ماي  : 2015بالتنسيؽ مع اتحاد الكتاب

الجزائرييف ك بمشاركة دكؿ عربية ( العراؽ ،الككيت ،مصر ،فمسطيف ،تكنس ،الجزائر ).
 -األيام الدولية األولى لمسرح الصم من:

 31ماي إلى

 06جوان بمشاركة الدول التالية

:الجزائر(الفرقة المسرحية بالشمؼ) الككنغك ب ارزافيؿ -الككنغك "كنشاسا" -تكنس .
 اليوم الوطني لمفنان  08جوان :2015بمشاركة فنانيف مف كاليات غميزاف ،مستغانـ ،تندكؼ ،الجمفة،معسكر ،الشمؼ) ليتـ بعدىا تكريـ بعض الكجكه الفنية.

 -إحياء ليالي شير رمضان المعظم لسنة .2015

 إحياء الذكرى الواحدة و الستون (  )61إلندالع الثورة التحريرية المجيدة :حيث تـ تسطير برنامجثقافي ك فني يميؽ بيذه المناسبة عبر المؤسسات الثقافية ك كذا بعض بمديات ك دكائر الكالية خالؿ يكمي
 2015/10/31ك .2015/11/01
 -األياـ الثقافية.

قطاع التعمير ،اليندسة المعمارية و البناء

خالؿ سنة  2015قاـ القطاع بتحقيؽ األىداؼ التالية:
 /1الدراسات:

 دراسات المخططات التوجييية لمتييئة و التعمير (  :)PDAUاإلنطالؽ في إلنجاز دراستيف مخططالتكجييي لمتييئة ك التعمير تخص

مجمع بمديات الشمؼ -أـ الدركع -سنجاس

ك مجمع بمديات أكالد

فارس -الشطية -أبيض مجاجة.

دراسات مخططات شغل األراضي ( :)POS

 اإلنتياء مف دراستيف  02لمخططي شغؿ األراضي. االنطالؽ في انجاز  10دراسات مخطط شغؿ األراضي.الدراسات الجيوتقنية لمخططات شغل األراضي (  :)POSعدد الدراسات التي تـ االنطالؽ في انجازىا:
05.
 /2التحسين الحضري و الشبكات األولية و الثانوية:
 المشاريع المستممة خالل سنة : 2015
التييئة و التحسين الحضري:

الشرفة منطقة  01بمدية الشمؼ حصة :الطرؽ.
حي الزمالة بمدية الشمؼ حصة :التييئة.الطريؽ الرابط بيف الطريؽ الكطني رقـ
-

 04ك المؤسسة العقابية ببف سكنة بمدية الشمؼ حصة:

اإلنارة.

حي الفتح +حي النصر ببمدية عيف مراف حصة :الطرؽ +اإلنارة الخارجية +التييئة الخارجية.
ساحة  05جكيمية بمدية الشمؼ حصة :التييئة  +اإلنارة.
الشمؼ مركز حصة :التييئة الخارجية +اإلنارة الخارجية.
سيدم عكاشة حصة :التييئة +اإلنارة.
-

شطية حصة :التييئة +اإلنارة.
حي جياللي بكنعامة بمدية أكالد بف عبد القادر حصة :الطرؽ.حي مرينة بمدية تنس حصة :اإلنارة الخارجية.
-

أشغال الطرق و الشبكات المختمفة األولية و الثانوية:

 1170سكف بكؿ مف بكقادير ،عيف مراف،

الشطية ،كادم الفضة (الزبابجة) ،كادم سمي ك المرسى.
 المشاريع المتوقع اإلنطالق فييا خالل سنة : 2016
التييئة و التحسين الحضري:
 حي مداحي بالشمؼ .حصة الطرؽ  +التييئة الخارجية  +اإلنارة. تنس مركز باتجاه المركز المتعدد الخدمات .حصة التييئة الخارجية. -حي النصر .حصة الطرؽ  +التييئة  +اإلنارة.

 الطريؽ الرابط بيف الطريؽ الكطني رقـ  04ك مؤسسة إعادة التربية ببمدية الشمؼ (الشريحة  )02حصةالطرؽ  +التييئة  +اإلنارة.

 حي شريفي ببف سكنة ببمدية الشمؼ .حصة الطرؽ +التييئة  +اإلنارة. -التييئة بالخرسانة المسمحة  +جدار صخرم لمحكر طريؽ الشارة إلى غاية جامعة حسيبة بف بكعمي

بالشمؼ.
 -تييئة الساحة المقابمة لممحكمة ببمدية الشمؼ.

 تييئة الطريؽ المزدكج لمطريؽ الرابط بيف جامعة حسيبة بف بكعمي ك معيد التككيف البيداغكجي( )ITEسابقا حصة تييئة حافة الرصيؼ بالخرسانة المسمحة  +تييئة المحكر الدكراني.
 -حي الرمالي .حصة الطرؽ.

 تييئة مقطع مف الطريؽ الكطني رقـ  19مرك ار ببقعة الشطية بما فييا محكؿ الطريؽ عمى مسافة 03كمـ ببمدية الشطية .حصة الطرؽ  +التييئة  +اإلنارة.
 -تييئة منطقة النشاطات رقـ  02ببرطالي – الشطية عمى مسافة  06كمـ  .200 +حصة الطرؽ +

التييئة.

 -تييئة المنطقة ب  2حي بف الديف بجانب المسجد الجديد عمى مسافة

 700ـ ببمدية الشطية .حصة

الطرؽ  +التييئة.
أشغال الطرق و الشبكات المختمفة األولية و الثانوية:
 تييئة  POS-SAU 2بأكالد فارس .حصة شبكة المياه الصالحة لمشرب. -تييئة  POSبالسقاسيؽ .حصة الطرؽ  +التييئة  +اإلنارة.

 1123 -سكف بمختمؼ الصيغ (أشغاؿ التطيير ،شبكة المياه الصالحة لمشرب ،التييئة ك اإلنارة).

قطاع الصناعة و المناجم

خالؿ سنة  2015تمكف القطاع مف تحقيؽ النتائج التالية:
 /1الصناعة:
اإلستثمارات العمومية:

 -مصنع اإلسمنت :تـ إنشاء خط ثالث لإلنتاج بسعة  2مميكف طف/عاـ بمبمغ  3,7مميار دينار .

 مصنع الزجاج الجديد (:)NOVERإنشاء خطيف جديديف لإلنتاج (تعبأة المكاد الصيدالنية ك المكاد الغذائية)-تييئة ك عصرنة معدات اإلنتاج بمبمغ  1,121مميار دينار

 -مؤسسة الخزؼ الجديد بسيدم عكاشة (:)CERAMIT

تييئة ك عصرنة معدات اإلنتاج  +كحدة إنتاج جديدة بمبمغ  3,261مميار دينار .-مجمع البالستيؾ ك المطاط ممثؿ في ك حداتو الثالث عمى مستكل المنطقة الصناعية :

 كحدة (  :)FIPEXPLASTخط إنتاج جديد  +عصرنة معدات اإلنتاج  +تككيف ك رسكمة العماؿ بمبمغ 133مميكف دينار.
 -كحدة (  :)SOTUPLASTخط إنتاج جديد مف جزئيف  +عصرنة معدات اإلنتاج بمبمغ 474 :مميكف

دينار.

 كحدة ( :)LAMIPLASTعصرنة معدات اإلنتاج بمبمغ 36 :مميكف دينار. /2قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:
العدد اإلجمالي لممؤسسات  11.118 :منيا  883منشآة سنة  2015مما أدل إلى استحداث 2649
مفصب شغؿ ليصؿ العدد اإلجمالي لمنا صب الشغؿ إلى 33.354

صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( :)FGAR

عدد المشاريع المستفيدة مف الضماف16 :قيمة اإلستثمارات 2.191.312,80 :دجقيمة الضمانات  647.885.128 :دج-مناصب العمؿ المستحدثة774 :

صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (

 17 :)CGCIمستفيد بمبمغ

 315.486.000دج أدل إلى إستحداث  171منصب شغؿ.
 /3قطاع اإلستثمار:
 -الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار :

سجمت الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار – الشباؾ الكحيد

بالشمؼ -خالؿ سنة  ،2015ما يقارب  155مشركع ،ك بؿغت التكمفة المالية لياتو المشاريع 21.865
مميكف دج ،مع إستحداث  2.380منصب عمؿ.
وضعية العقار الموجو لإلستثمار:
عدد الممفات المكدعة1443 :عدد الممفات المدركسة1155:عدد الممفات المقبكلة 122 :عدد الق اررات المنجزة78 :عدد العقكد66 :عدد الممفات المرفكضة725 :-عدد الممفات المؤجمة186 :

عدد المشاريع المنطمقة21 :-عدد المشاريع قيد اإلستغالؿ09 :

الوفرة العقارية ( الوعاءات العقارية المتوفرة) :تنفيذا إلستراتيجية الدكلة الرامية إلى دفع عجمة اإلقتصاد
عف طريؽ دعـ القطاع الصناعي ك الذم ال يككف إلى بتكفير األكعية العقارية إلحتضاف مختمؼ
المشاريع ،تكجد مجمكعة مف المشاريع ىي قيد التجسيد منيا منطقة النشاطات ببمدية بكقادير بمساحة 82
ىكتار ك منطقة النشاطات ببمدية كاد سمي بمساحة  06ىكتار ك الدراسات األكلية مف أجؿ إعداد رخصة

التجزئة لياتيف القطعتيف جارية .باإلضافة إلى منطقة النشاطات  01تقع بمنطقة المزكات ببمدية حرشكف
بمساحة  18ىكتار ك منطقة النشاطات  02ك التي تقع ببقعة المساعدية ببمدية حرشكف أيضا ذات
مساحة تقدر بػ  40ىكتار.

مشروع الحظيرة الصناعية :تقع ببمدية كاد سمي بالمكاف المسمى "الدحاريج" مساحتيا  110ىكتار ،حيث
تمت المصادقة عمى مخطط تجزئة الحظيرة الصناعية المعد مف طرؼ (  ،)URBABبحيث ستكفر ىذه

الحظيرة  125قطعة مساحتيا تتراكح ما بيف  2000ك  10000ـ 2ك سيشرع في منحيا إلنجاز مشاريع
إستثمارية ذات طابع صناعي مع نياية السنة الحالية ك ستتكفر ىذه الحظيرة عمى كافة اليياكؿ التي

ترافؽ اإلستثمار :مكاتب البريد ك البنكؾ  ،فندؽ  ،مقيى  ،مطعـ  ،نقؿ خاص .....إلخ مما يسيؿ قياـ
نسيج صناعي متكامؿ بيذه الح ظيرة.
مشروع الحظيرة الصناعية ببوقادير  :تقع ببمدية بكقادير بالمكاف المسمى "الدكايدية" مساحتيا حكالي 200
ىكتار ك دراسة المالئمة قيد اإلنجاز.
 /4قطاع المناجم :
وضعية المحاجر :عدد المحاجر عمى مستكل الكالية (  )40مقمع منيا  34كحدة في حالة نشاط.

العممية اإلنتاجية:

3

إنتاج الحصى :بمغ  838.626ـ .3رمل المحاجر  :بمغ  253.172ـ
3

الكمس الموجو إلنتاج الحصى غير المعالج (  33.758 :)TVCـ
باإلضافة إلى مكاد أكلية أخرل متكفرة بالكالية.
 المشاريع المستممة سنة :2015
 -مشركع إنجاز كتجييز مركز التسييؿ.

 -مشركع إعادة اإلعتبار ك التنمية لمنطقة النشاطات بأكالد بف عبد القادر .

قطاع البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 /1قطاع البريد(مؤسسة بريد الجزائر) :
النشطات المنجزة خالل سنة :2015
المكاتب بريدية :

 فتح مكتب بريدم جديد بالشرفة بمدية شمؼ بتاريخ  2015/05/02مع إعادة فتح  03مكاتب بريديةكانت مغمقة بكؿ مف بمدية بنايرية  ،بمدية الصبحة  ،تنس القديمة

ك إعادة تييئة  03مكاتب بريدية بكؿ

مف بأكالد فارس ك الشمؼ.

الشبابيك اآللية لألوراق النقدية  06 :GABشبابيؾ آلية لألكراؽ النقدية تـ تركيبيا ك كضعيا في الخدمة

في المكاتب البريدية التالية  :تنس ،أكالد بف عبد القادر ،أبك الحسف ،الشطية ،بكقادير ك تاجنة.

نظام الشباك الواحد (  :)Guichet Uniqueإضافة إلى  12مكتب بريدم تعمؿ بيذا النظاـ  ،تـ خالؿ
سنة  2015كضع  29مكتب أخر بنفس النظاـ عبر بمديات اؿشمؼ ،كادم سمي،الصبحة ،أكالد بف عبد
القادر ،سنجاس ،أـ الدركع ،الزبكجة ،تاجنة ،سيدم عكاشة ،تنس

 ،بني حكاء ،المرسى ،أبك الحسف،

بكزغاية ،الشطية ،أكالد عباس ،عيف مراف ،بنايرية ،حرشكف ،بني راشد.

 /2قطاع االتصاالت (مؤسسة اتصاالت الجزائر):

المراكز الياتفية :MSANاستالـ ككضع في الخدمة  25مركز ىاتفي  MSANبقدرة 13280خط ىاتفي
جديد.
 تـ انجاز  48كـ/أنبكب ( )km/Alvمف قنكات خطكط الياتؼ الثابت (.)Canalisations -ربط مالحؽ البمديات بشبكة األلياؼ البصرية (  83ممحؽ عمى مستكل الكالية) .

 إضافة إلى  12ممحؽ التي تـ ربطيا ككضعيا في الخدمة سنة  2014تـ خالؿ ىذه السنة ( )2015ربط ككضع في الخدمة  11ممحؽ بالشمؼ ،بكقادير ،تنس ،أكالد بف عبد القادر ك كادم سمي.
شبكة الياتف واالنترانت :
-الكثافة الياتفية  7,5خط  100 /مكاطف

تـ تكصيؿ  5627مشترؾ لمياتؼ الثابت سنة  ،2015ليصؿ العدد اإلجمالي إلى  86827مشترؾ.-المشتركيف الجدد لالنترنت لمتدفؽ السريع

 13471 :ADSLمشترؾ ليصبح العدد اإلجمالي 49705

مشترؾ
شبكة الجيل الرابع (  :)LTE 4Gإضافة إلى المراكز الثالثة التي كضعت
خالؿ ىذه السنة  2015تركيب ككضع في الخدمة

في الخدمة سنة  2014تـ

 05مراكز أخرل (غباؿ بمدية تمعصة  ،الممعب

تاكقريت  ،سيدم عكاشة  ،الشرفة بالشمؼ ،كادم سمي ) بعدد مشتركيف بمغ  4189مشترؾ.

قطاع المجاىدين

تقكـ مديرية المجاىديف مف خالؿ المياـ المككمة إلييا بالتكفؿ بفئة المجاىديف كذكم الحقكؽ
كتركز نشاطيا سنة  2015عمى:
أوال /بطاقة العضوية:
 -1العدد اإلجمالي - 14385 :شي ػ ػػداء7426 :

 -أحيػ ػ ػػاء6959 :

 -2الشيادات اإلدارية المسممة - :ابف شييد 87 :

 -ابف مجاىد124 :

ثانيا /المنح  :بمغت المنح المدفكعة  14.138منحة.
ثالثا /الحماية االجتماعية:
 -1التكفل الطبي  -:العالج بالمستشفى العسكرم بكىراف  101 :مجاىديف ك  47ذكم الحقكؽ
 -العالج بالمؤسسات االستشفائية عمى مستكل الكالية 11 :مجاىديف ك  29ذكم الحقكؽ

 -2الراحة واالستجمام :عدد المستفيديف مف الراحة كاالستجماـ  16مجاىد ك  35ذكم الحقكؽ.

 -4الزيارات الميدانية لكبار المعطوبين  :في إطار العناية الخاصة التي تكلييا الدكلة لمتكفؿ بانشغاالت
فئة المجاىديف كذكم الحقكؽ السيما المرضى المقعديف منيـ ،فقد تـ خالؿ ىذه السنة

القياـ بػ  69زيارة

ميدانية مف طرؼ المساعدة االجتماعية قصد تحديد ما تستكجب كضعيتيـ الصحية كاتخاذ ما يمزـ مف
تدابير لمتكفؿ بيـ صحيا كاجتماعيا .
رابعا /التراث التاريخي والثقافي :
 -1البطاقية التاريخية 6304 :
 -2التسمية  :الممفات المدركسة  2241منيا  2058مقبكلة ك  183مؤجمة
 -3األوسمة  :األكسمة المستممة مف اإلدارة المركزية  62كساـ كزع منيا  50كساـ.
 -4تسجيل الشيادات الحية  :تـ تسجيؿ  24شيادة حية لمجاىديف كأرامؿ الشيداء .

قطاع أمالك الدولة

خالؿ سنة  2015قاـ القطاع بإنجاز عدة عمميات نذكر منيا :
التنازل عن األمالك العقارية التابعة لمدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري :تـ إعداد  1812عقد
منيا  966عقد في إطار قانكف ( 01/81برقية رقـ  )08/115التنازؿ عف السؾفات الجاىزة  290عقد
تنازؿ في إطار المرسكـ  269/03لممحالت الصمبة ،ك إعداد  556عقد التنازؿ عف الرىف القانكني.

إعداد عقود تحويل حق اإلنتفاع إلى إمتيازالمتعمقة بإستغالل العقار الفالحي( ق  :) 03/ 10تـ في ىذا

الشأف إستقباؿ  4965ممؼ ،أعد مف خالليا  4831عقد تـ تسميمو لمديكاف الكطني لألراضي الفالحية.
تخصيص العقارات لفائدة المصالح العمومية :

تـ معالجة  44ممؼ أعدت منيا  44قرار تخصيص

مجاني لمختمؼ المصالح العمكمية بمساحة إجمالية تقدر بػ  51ىكتار  49آر  47سنتيار.
منح حق اإلمتياز :تـ إنجاز  37عقد إمتياز غير قابؿ لمتنازؿ (في إطار ممؼ االستثمار ) .مف بيف 53
ممؼ تـ قبكلو كأعد بشأنو  42قرار.

منح الوعاءات العقارية إلنجاز السكن اإلجتماعي اإليجاري:

خالؿ السنة الجارية تـ دراسة  34ممؼ

أعدت بشأنيا  34قرار إلغاء التصنيؼ مع  34قرار تخصيص ك  05ممفات اقتطاع اراضي درست مف
قبؿ المجنة الك ازرية المشتركة (  )CIMقيد اإلعداد.
منح الوعاءات العقارية إلنجاز السكن الترقوي المدعم:

خالؿ السنة الجارية عالج القطاع

 12ممؼ

بمساحة إجمالية قدرىا  09ىػ  63آ  10سا أعدت منيا  20عقد ممكية لفائدة المرقيف العقارييف بمساحة
تقدر بػ 08 :ىػ  66آ  12سا تخص إنجاز  910سكف ترقكم مدعـ.

البيع بالمزاد العمني لممنقوالت :تـ دراسة  307ممؼ ك برمجة  44عممية بيع خالؿ سنة .2015

متابعة المنازعات القضائية :تـ قيد  448قضية منيا  269قضية عمى مستكل المحكمة اإلدارية ك 23
قضية عمى مستكل المحكمة العميا كمجمس الدكلة كالباقي  158تتكزع عمى مختمؼ المحاكـ.
الممفات المتعمقة بالتسوية في إطار القانون رقم  15/08المؤرخ في  2008/07/20المتضمن قواعد
مطابقة البناءات و إتمام إنجازىا 58 :عقد إدارم تـ إعداده ،كما تـ إنجاز  1127تحقيؽ عقارم أرسمت
لممصالح المختصة بغرض إعداد مقررات القبكؿ اك تعديميا.
متابعة التحصيل :بمغت نكاتج كمحاصيؿ أمالؾ الدكلة الى نياية السنة مبمغ قدره  304.721.428,96دج
الجرد العام لمعقارات :تـ إعداد  92بطاقة تسجيؿ مؤقتة في العقارات المخصصة كالمستعممة مف قبؿ
مختمؼ المصالح كالييئات كاإلدارات العمكمية .

قطاع التشغيل
 الطػبقة النػشطة 434.904 :نسمة بنسبة % 56,32 -الطبقة غير النشطة 33.373 :نسمة أم بنسبة بطالة % 7,76

 :2015استحداث  46.256منصب شغؿ منيا

حصيمة مناصب الشغل المستحدثة خالل سنة

 11.857منصب دائـ أم بنسبة  %25,63أما المناصب المؤقتة فتمثؿ

 % 74,37مف مجمكع

المناصب المستحدثة .
متغيرات سوق الشغل :
طمبات العمل :عرفت ىذه السنة تسجيؿ  49.813طالب عمؿ
عروض العمل  :تـ إيداع  8429عرض
التنصيب :تـ تمبية

 6196طمب بنسبة إستجابة ؿ ىذه العركض تقدر

بػ 73,50ك تخص قطاعات

الصناعة ،البناء ك األشغاؿ العمكمية ،الفالحة ك الخدمات.

جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني ( : )DAIP

طمبات العمل المسجمة و التنصيب في إطار الجياز :تـ تسجيؿ  29.459طمب استفادة مف منصب
شغؿ لمختمؼ عقكد الجيازمع  1539عكف.
عقد العمل المدعم :تـ تكظيؼ  1515مستفيد مف عقكد العمؿ المدعمة لسنة  2015الذم مف خاللو
تساىـ المؤسسة ك الدكلة في دفع اجر المستفيد.
مبمغ األجكر

المسددة في اطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني خالؿ

 2.274.638.104,45دج

ىذه السنة

برامج ترقية التشغيل :في ىذا اإلطار تـ استحداث  4481منصب مكزعة كالتالي:
الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب (  487 :)ANSEJمنصب
القرض المصغر (  2984 : )MICRO CREDITمنصب
الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة (  1010 :)CNACمنصب

اليد العاممة األجنبية :خالل ىذه السنة تـ تسميـ  250سند عمؿ لعماؿ أجانب لدل  07مؤسسات.

قطاع الضرائب

التحصيل الضريبي :عمميات التحصيؿ الضريبي الجبرم التي قاـ بيا القطاع خصت:
 السندات المبمغة4.612 : -إشعار التسديد3.455 :

 غمؽ الحسابات3.475 :ك عرف ػػت سنة  2015تحسنا ممحكظا لعممية التحصيؿ الضريبي حيث قدرت نسبة النمك بػ ٪08
بالمقارنة مع سنة  ،2014حيث كصمت الحصيمة ىذه السنة

 13.225.926.021دج ،بينما كانت

األىداؼ المسطرة تمثؿ مبمغ  12.600.000.000دج.
المنــــــازعات:

 تـ تسجيؿ في إطار التظمـ اإلدارم المسبؽتخفيضات بقيمة  268.099.817دج

 1410شككل درس منيا  918شكاية ك ترتب عنيا

 أما بالنسبة لمطعكف فتـ الفصؿ في  10طعكف مف بيف  11مقدمة أماـ المجنة الكالئية ك الفصؿ في 249طعف مف بيف  298مقدمة أماـ لجاف الدكائر.
 -التيرب ك الغش الضريبي  :خالؿ ىذه السنة تـ إيداع عمى مستكل المحاكـ (  )19شككل تتعمؽ بالغش

الضريبي.

حصيمة تنفيذ برامج التنمية المحمية
 /1وضعية البرامج ) :(PSD+PCDيشمؿ البرنامج اإلجمالي خالؿ التسيير المالي لسنة

2015

المسجؿ عمى عاتؽ الكالية )البرنامج القطاعي اؿغير ممركز ك المخططات البمدية لمتنمية) عمى 1.512
عممية برخصة برنامج قدرىا  167,59مميار دينار مكزعة حسب البرامج كالتالي:

 /1.1البرنامج القطاعي غير الممركز ): (PSD
 رخصة البرنامج اإلجمالية160,47 :مميار دينار لػ  679عممية مفصمة كالتالي:البرنامجالجارم إلى غاية  154,47 : 2014/12/31ممياردينار لػ  671عممية -البرنامج الجديد 2015

 -مبمغ إعادة التقييـ 2015

 1,43 :مميار دينار لػ  08عممية
 4,57 :مميار دينار

 /2.1المخططات البمدية لمتنمية ): (PCD
 -رخصة البرنامج اإلجمالية

7,12 :مميار دينار لػ  833عممية مفصمة كالتالي:

البرنامج الجارم إلى غاية  4,66 : 2014/12/31مميار دينار لػ  569عممية -البرنامج الجديد 2015

2,46 :مميار دينار لػ  264عممية

 /2البرنامج الجديد :2015في إطار البرنامج الخماسي  ،2019/2015استفادت الكالية بعنكاف سنػة
 2015مف غػالؼ مالي إجمالي قػػدره  8,46مميار دينار (  ،(PSD +PCDمنيا  4,57مميار دينار
إلعادة تقييـ البرنامج الجارم إنجازه .

 /1.2البرنامج القطاعي غير الممركز) :(PSDقدر بػ  06مميار دينار منيا  1,43مميار دينار لتسجيؿ
 08عمميات ضمف البرنامج الجديد ) (PACEكمبمغ  4,57مميار دينار إلعادة تقييـ عمميات ضمف
البرنامج الجارم إلى غاية 2014./12/31
 /2.2المخططات البمدية لمتنمية :في إطار برنامج  2015تـ رصد غالؼ مالي قدره  2,46مميار دينار
جزائرم مما سمح بتسجيؿ  264عممية .
 /3إستيالكات قروض الدفع إلى غاية نياية ديسمبر  :2015المبمغ اإلجمالي لقركض الدفع المتكفر
لدل الكالية ىذه السنة قدر بػ  44,75مميار دينار لكؿ البرامج بما فييا المبمغ المتبقي مف سنة  2014ك

المقدر بػ  35,24مميار دينار .ىذه المبالغ مكزعة كما يمي:

 /1.3البرنامج القطاعي غير الممركز(  38,33 :)PSDمميار دينار منيا  31,28مميار دينار يعكد لسنة
 2014ك قد بمغت االستيالكات  15,41مميار دينار ما يعادؿ نسبة % 40,46كىي مفصمة حسب كؿ
برنامج كما يمي:

البرنامج التكميمي لدعم اإلنعاش(:)PCSC

 مجمكع اإلعتمادات الممنكحة  +باقي سنة  12,77 : 2014مميار دينار -المستيمؾ منيا

 1,51 :مميار دينار

-نسبة اإلستيالؾ

%11,82 :

مالحظة :يعكد انخفاض نسبة اإلستيالؾ في ىذا البرنامج إلى عامميف أكليما:
 فائض اإلعتمادات المالية لبعض القطاعات حيث تفكؽ مبمغ باقي اإلنجاز مثؿ قطاعالتربية.
 قطاع الصحة الذم إستفاد مف مبالغ إعادة التقييـ ىامة لبعض المشاريع مثؿ مستشفى 60سرير بعيف مراف بمبمغ  970.000.000دج ك تـ اإلنطالؽ في باقي اإلنجاز مؤخرا ،ك مشركع معالجة

السرطاف بالشمؼ بمبمغ  2.430.000.000دج الذم لـ تنطمؽ بو األشغاؿ بعد في بقية المشركع.
برنامج دعم النمو االقتصادي(:)PCCE
 مجمكع اإلعتمادات الممنكحة  +باقي سنة  25,18 : 2014مميار دينار -المستيمؾ منيا

-نسبة اإلستيالؾ

 14 :مميار دينار

%55,60 :

برنامج دعم النمو االقتصادي(:)PACE 2015
 -مجمكع اإلعتمادات الممنكحة

 0,38 :مميار دينار

مالحظة :تـ تبميغ البرنامج الجديد في جكيمية .2015
 /2.3المخططات البمدية لمتنمية(  :)PCDتتكفر الكالية عمى مبمغ إجمالي لقركض الدفع كالذم كصؿ
إلى  6,42مميار دينار بما فييا المبمغ المتبقي مف سنة  2014ك المقدر بػ

 3,96مميار دينار ك قد

بمغت اإلستيالكات  3,11مميار دينار ما يعادؿ  % 48كىي مبينة حسب كؿ برنامج كالتالي :
البرنامج التكميمي لدعم اإلنعاش(:)PCCE
 -إعتمادات باقي سنة 2014

 3,96 :مميار دينار

 -المستيمؾ منيا

 2,46 :مميار دينار

-نسبة اإلستيالؾ

%62 :

برنامج دعم النمو االقتصادي(:)PACE 2015
 -مجمكع اإلعتمادات الممنكحة لسنة 2015

 2,46 :مميار دينار

 -المستيمؾ منيا

 0,65 :مميار دينار

 -نسبة اإلستيالؾ

26% :

 /4اإلغالقـات :في إطار تطيير مدكنة االستثمارات ،تـ غمؽ  582عممية بمبمغ قدره  14,65مميار دينار
خاصة بالبرنامج القطاعي الالممركز كالمخططات التنمكية لمبمديات ( .)PCD+PSD
 /1.4البرنامج القطاعي غير الممركز ( :)PSDبمغ عدد العمميات المغمقة  127عممية بغالؼ مالي
 11,28مميار دينار.
تـ غمؽ  455عممية بغالؼ مالي قدره
 /2.4المخططات البمدية لمتنمية (  :)PCDؼ
دينار.

 3,37مميار

 /5البرنامج الجاري إنجازه إلى غاية

نياية  :2015قدر البرنامج الجارم (  )PCD-PSDإلى غاية

نياية سنة  2015بػ 159,32مميار دينار إلنجاز 938عممػية ك ىك مفصؿ حسب كؿ برنامج كالتالي:
 /1.5البرنامج القطاعي الالممركز ( :)PSD
-عدد العمميات 552 :عممية ،ألغيت منيا عممية كاحدة لقطاع المجاىديف ليصبح المجمكع

 551مفصؿ

كالتالي(447عممية  96+PCCEعممية 08+ PCSCعممية.)PACE
رخصة البرنامج 149,16 :مميار ديناراالستيالؾ 87,27 :مميار دينارباقي اإلنجاز 61,89 :مميار دينار-نسبة التنفيذ المالية%58,51 :

كما تجدر اإلشارة أنو في سياسة الدكلة الرامية إلى ترشيد النفقات العمكمية فقد تـ تجميد
عممية برخصة برنامج تقدر بػ

 17مميار دينار تخص قطاعات عديدة منيا التربية ،التعميـ العالي،

التككيف ،الشباب ك الرياضة ،الصحة ك المنشآت اإلدارية.

 /2.5المخططات البمدية لمتنمية (:)PCD
عدد العمميات 378 :عممية ( 200عممية  178+PCCEعممية .)PACEرخصة البرنامج 5,4 :مميار دينار-اإلستيالؾ 2,1 :مميار دينار

باقي اإلنجاز 3,3 :مميار دينار-نسبة التنفيذ المالية%39 :
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تطور أىم المؤشرات اإلقتصادية و اإلجتماعية ( :)2015-2009
القــطـــــاعـــــات
-1السكان:
سكان الوالية (ن):
سكان التجمعات الحضرية المركزية و الثانوية (ن):
سكان المناطق المبعثرة (ن):
الكثافة السكانٌة (ن /كم:)2

2009

2015

2014

1.033.815
813.307
220.508
254

1.149.381
904.225
245.156
282

1.177.081
926.007
251.074
289

-2السكن:
حظٌرة المساكن:
معدل شغل المسكن (شخص/المسكن):
-3التربية:
مدارس الطور األول و الثانً:
مدارس الطور الثالث:
معدل شغل القسم للطور األول و الثانً (:)%
معدل شغل القسم للطور الثالث (:)%
معدل شغل القسم للثانوي (:)%
معدل التمدرس للطور األول و الثانً (:)%
معدل التمدرس للطور الثالث (:)%
معدل التمدرس للثانوي (:)%
 -4التعليم العالي:
عدد الكلٌات:
عدد المخابر و الورشات:
عدد مخابر اللغات:
عدد الطلبة المسجلٌن بالتدرج:
عدد اإلقامات الجامعٌة:
عدد المكتبات و قاعات المطالعة:
-5التكوين المهني:
المعاهد:
مراكز التكوٌن:
الملحقات:
المدارس الخاصة:
المتربصٌن فً التكوٌن اإلقامً:
المتربصٌن فً التكوٌن عن طرٌق التمهٌن:

177.949
5,81

216.396
5.32

222.364
5,29

570
131
30
50
42
99,93
99,34
54,39

600
150
30
36
34
99,38
88,68
44,96

611
151
31
37
31,5
99,32
89,65
45,32

06
66
05
25.413
06
03

 07كلٌات و معهدٌن
81
06
26.297
06
11

 07كلٌات و معهدٌن
81
06
27.172
06
12

01
17
04
01
4.143
5.356

01
23
01
05
5.121
6.085

01
23
01
05
4.025
8.224

-6الصحة:
المستشفٌات:
عٌادة متعددة الخدمات:
قاعات العالج:
صٌادلة (عامة  +خاصة):
مستشفى لـ/ن ساكن:
عٌادة متعددة الخدمات لـ  /ن ساكن:
قاعة عالج لـ  /ن ساكن:
صٌدلً لـ/ن ساكن:
طبٌب اختصاصً لـ  /ن ساكن:
طبٌب عام لـ /ن ساكن:
طبٌب أسنان لـ /ن ساكن:
عون شبه طبً لـ  /ن ساكن:

06
44
148
203
172.302/ 1
23.698/ 1
7.045/ 1
5.136/ 1
6.938/ 1
1.951/ 1
5.265/ 1
533/ 1

08
44
182
327
143.673/ 1
26.122/ 1
6.315/ 1
3.515/ 1
4.561/ 1
1.647/ 1
4.405 / 1
521/ 1

08
44
189
337
147.1351/ 1
26.752/ 1
6.228/ 1
3.493/ 1
3.243/ 1
1.351/ 1
3.950/ 1
447/ 1

-12الطاقة والمناجم:
نسبة الربط بالكهرباء (:)%
نسبة الربط بالغاز الطبٌعً (:)%

94,45
36

76
34

78,63
38,11

-13البريد و تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال:
الكثافة البرٌدٌة (مكتب برٌد لـ ن ساكن)
الكثافة الهاتفٌة ( خط هاتفً  100/ساكن)

11.883
6,64

12.493
7,4

12.227
7,5

الخـاتمـة
مف خالؿ استعراضنا لحصيمة النشاطات ك العمميات المنجزة خالؿ سنة  2015عمى مستكل
مختمؼ القطاعات ،بالخصكص في مجاؿ التنمية الذم عرؼ استالـ العديد مف المشاريع التي كاف ليا
التأثير اإليجابي المباشر عمى تحسيف معيشة السكاف خاصة في مياديف التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب،
التطيير ،فؾ العزلة ،التربية ،الصحة ،السكف ،الربط بشبكة الكيرباء ك الغاز  ...إلخ .كؿ ىذا تحقؽ
بفضؿ البرنامج التنمكم الضخـ الذم أقره فخامة السيد رئيس الجميكرية لفائدة ىذه الكالية ك مجيكدات
السمطات المحمية المنتخبة منيا ك اإلدارية التي لـ تدخر أم جيد لتجسيد ىذا البرنامج ميدانيا.
ىذا ك ستبقى الجيكد منصبة خالؿ  2016مف أجؿ تجسيد ما تبقى مف المشاريع التي استفادت منيا
الكالية ك التي ستمكف ال محالة مف الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة ك تمبية حاجيات سكاف الكالية
في مختمؼ قطاعات الحياة .ك ال يتأتى ذلؾ إال بتظافر جيكد الجميع.
ك أخيرا ،ال يسعني إال أف أتقدـ بالتشكرات إلى السيد الرئيس ك أعضاء المجمس الشعبي الكالئي
عمى دعميـ لمعمؿ الذم تقكـ بو الييأة التنفيذية لمكالية ،كما أتمنى لمجمسكـ المكقر النجاح في أعمالو
خدمة لتنمية الكالية التي نسعى إلييا جميعا.

