
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال شفوي من السيد هشام صفر

 نائب باملجلس الشعبي الوطني

 عن والية قاملة
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 الرد على السؤال: 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على اشرف املرسلين

 

  ،املجلس الشعبي الوطني املحترم السيد رئيس

 ،السيدة الوزيرة والسادة الوزراء األفاضل 

 ،السيدات والسادة أعضاء املجلس الشعبي الوطني

 السيدات والسادة الحضور 

 
 

على سؤاله  ،هشام صفرالنائب املحترم السيد  شكرأ بداية             

ور ومكانة قطاع التكوين والتعليم لد ه هتمامإم عن والذي ين   الوجيه، 

بغية تحسين  ،سيما من حيث تعزيز الهياكل التكوينيةاملهنيين، ال 

بهدف  ،التكوينوبناتنا من الشباب طالبي ئنا أبنا كوين ظروف ت

خصصات وإدماجهم في سوق العمل في مختلف التإكسابهم تأهيالت 

 . ساعدتهم على خلق مشاريع خاصة بهم أو م
 

حول أسباب عدم إعادة ؤلكم استفي هذا املنظور، وبخصوص                

مشروع مركز التكوين املنهي والتمهين ببلدية حمام النبائل بوالية بعث 

يشرفني أن ، خمسة سنوات  05املتوقف منذ أزيد من  قاملة

أن مشروع إنجاز مركز التكوين املنهي والتمهين بحمام  علما مأحيطك

  ،النبائل
 
وإنجاز  دراسة ، بعنوان  2008 /11/ 09بتاريخ م تسجيله ت

املنهي والتمهين  إلستبدال مركز التكوينمركز التكوين املنهي والتمهين 
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مئة وعشرون مليون ب، برخصة برنامج أولية مقدرة  النبائل حمام

 ةمقسمة على  إحدى عشر  .د ج120.000.000.00 دينار جزائري 

الصرف  والتهيئة الخارجية ،تشكل من العمليات املرتبطة بحصة

تزويد باملاء الصالح للشرب وكذا الهياكل الالتدفئة املركزية و  و الصحي

البيداغوجية وشبه البيداغوجية والهياكل اإلدارية والسكنات 

 اإللزامية.  

 خضعت هذه العملية إلى إعادة التقييم ثالثة مرات :           

بمئة وخمسة قدر بمبلغ إضافي ي    2012جانفي  26 األولى: بتاريخ -     

 د ج 145.090.000.00 ربعون مليون وتسعين ألف دينار جزائري أو 

خمسة وثالثون بقدر بمبلغ إضافي ي    2017أفريل  17  الثانية: بتاريخ -     

 د ج   35.000.000.00مليون دينار جزائري 

خمسون مليون بقدر بمبلغ إضافي ي   2019ماي  28الثالثة: بتاريخ  -     

 د ج   50.000.000.00 دينار جزائري 
 

        
ثالثمئة وخمسون بع الغالف املالي الحالي للعملية مجمو  يصبحل            

 دج  350.090.000.00لف دينار جزائري أمليون وتسعون 

ربعون مليون ومئتين أمئة وثالثة و بستهالك مبلغ إجمالي يقدر إ م  ت           

 لف وثالثمئة وثمانية وثالثون  دينار جزائري أربعة وخمسين أو 

143.254.338.00 د ج 

 ةمانمئة وخمسثمئتين وستة مليون و باقي اإلعتمادات هي كما يلي :            

د   206.835.661.00وستمئة وواحد وستون دينار جزائري  وثالثون 

 ج
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 .  74 األشغالنسبة تقدم  بلغت                   

 ،ألسباب عدة،  2019 أكتوبر 22تاريخ املشروع متوقف منذ            

من حيث واملرتبطة بشكل أساس ي بقصور وضعف في إنضاج املشروع 

و  ،في املراحل الالحقةاالختالالت  بعض تسجيل  إلىأدى ا ممالدراسة، 

أدت إلى فسخ ملشروع،احصص بعض   إنجازعلى عجز بعض املقاوالت 

 بصاحب املشروع.العقود التي تربطها 
 

املتمثل في طبيعة األرضية  ،العائق الرئيس ي إلىباإلضافة              

 
 
من طرف التي تمت معاينتها حتضنة للمشروع وانزالقات التربة امل

 و ص تمخ مكتب دراسات
 
ملية حماية األرضية ص إلى أن عالذي خل

 .مقةع  يتطلب دراسة تقنية م   ،واستقرارها

 هذه املعطيات، وقصد التكفل على سبيل االستعجال لى ضوءع            

 
 
إلى  والية  قاملة  في  ةمأمور وزارية م إيفاد لجنة تفتيش بهذا امللف، ت

املعاينة سجلت بعد ، 2022جانفي13إلى  10الفترة املمتدة من 

  امليدانية وتشخيص العوائق واإلشكاالت املتسببة في توقف املشروع

 املالحظات التالية : 
 

 ،عتبر من جدار السياج سقوط جزء م   -       

 سقوط أجزاء من جدران السند من اإلسمنت والخرسانة  -            

              
 
 ،ة املنجزةسلح  امل

 ،إنزالق التربة داخل محيط األرضية  وبشكل كبيرتواصل   -            

 ،املشروعاة ذإزدياد وتوسع قطر إنزالق التربة بمحا -            

               .مرور مجاري وأودية في وسط األرضية وتشكيل برك مائية -            
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 م  قة عم  إجراء خبرة تقنية م  على إثر ذلك، تقرر            
 
كلة من مهندسين ش

سيما الري واألشغال العمومية و  ،تقنيين من مختلف القطاعات

حول السكن والتجهيزات العمومية ومصالح الرقابة التقنية للبناء 

يمكن  كما      ،هذا الشأنفي جدوى املشروع واتخاذ التدابير املالئمة 

مشابهة لهذه  اتبعض مكاتب الدراسات التي قامت بدراسباالستعانة 

عطاء حلول عملية إل ني جيو تقفي اختصاص الوضعية أو بعض الخبراء 

  لذلك.

 وباملوازة مع ذلك              
 
للتكوين والتعليم  الوالئي م تكليف املديرت

بالتنسيق مع السلطات املحلية وبمرافقة  ،والحرص بالسهراملهنيين 

كون العملية  ،متابعة املوضوع على املستوى املحليباللجنة التقنية،  

مركز املضمن برنامج التجهيز القطاعي غير الوالية جلة باسم والي س  م  

(PSD). 

طني عن طلب عرض و  اإلعالنوفي إطار بعث املشروع املتوقف تم            

، وتم اختيار 18/04/2021بتاريخ مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

إتمام املتابعة وبعد دعوة املقاوالت بمكتب دراسات جديد مكلف 

بتقرير ينص  األخيراملتوقفة إلتمام املشروع تقدم مكتب الدراسات 

متر إلستقرار  25على ضرورة إجراء دراسة جيوتقنية معمقة على عمق 

 : القرارات التالية  اتخاذيتم  أساسهاوالتي على  األرضية

شرة الحصص إما إعادة دراسة الهندسة املدنية من جديد ومبا -1

املتبقية حسب الدراسة الجديدة مع إمكانية تعيين مؤسسة تمتلك 

 التقنية ملعالجة هذه الظاهرة ولحماية الهياكل املنجزة باملشروع 
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أو اإلبقاء على الدراسة القديمة وإعادة بعث املشروع حسب  -2

الدراسة املنجزة سابقا وعليه فإن الدراسة الجيو تقنية املعمقة هي 

 .لتدابير الواجب إتخاذها من تحدد ا

من املتوقع تسجيل كلفة مالية معتبرة تستدعي  اإلجراءاتكل هذه          

إعادة تقييم العملية من جديد، هذه التكلفة مرهونة بنتائج الدراسة 

الجديدة وكذا الكلفة اإلضافية نتيجة تنازل املقاوالت املتدخلة باملشروع 

 بالسوق الوطنية .وحسب األسعار الحالية املتداولة 
 

تلكم هي السيد الرئيس، السيدات والسادة نواب املجلس الشعبي         

، أهم املعطيات املتعلقة بموضوع املحترم الوطني، السيد النائب

 .سؤالكم

 

 . أشكركم على حسن اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 

 


