ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺃﻫﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ

ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ

ﻣﻦ  01ﺟﺎﻧﻔﻲ  2021ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31ﻣﺎﻱ 2021

ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺃﻫﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  1ﺟﺎﻧﻔﻲ  2021ﺇﻟﻰ  31ﻣﺎﻱ 2021

في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة ا�ع ّد من أجل تجسيد برنامج والتزامات السيد رئيس الجمهورية ،سجل قطاع
البريد وا�واصﻼت السلكية والﻼسلكية ،خﻼل اﻷشهر الخمسة اﻷولى من سنة  ،2021تجسيد أهم اﻹنجازات
:التالية

 .Iﺷﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ :

تجدر اﻹشارة ،بالنسبة لهذا الشق ،إلى أن القطاع بذل مجهودات كبيرة ترمي إلى تحس� نوعية الخدمة وجودة
اﻻتصال لفائدة جميع ا�ستخدم� ،ﻻسيما ا�واطن� منهم ،إضافة إلى تعميم الولوج إلى اﻻنترنت ذات التدفق
العالي والعالي جدا ،وذلك من خﻼل تنفيذ برنامج موجه لتطوير البنى التحتية الداعمة لتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال ،والتي يمكن تلخيص أهم نتائجها فيما يلي :
.1

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ :

بسط  2461.01كم من اﻷلياف البصرية من ب�  11.000كم ا�برمجة بعنوان سنة  ،2021وكذا
إنجاز  58وصلة هرتيزية رقمية  FHNمن ب�  250وصلة مبرمجة خﻼل السنة الجارية
إنجاز  125.952منفذ للتقنية الجديدة لﻼلياف البصرية )  ( FTTHمن ب�  339.749منفذا مبرمجا
،خﻼل السنة الجارية
إنجاز  14.400منفذ لتقنية الجيل الرابع للهاتف الثابت  4GLTEمن خﻼل تركيب  24هوائيا )(ENODE-B

وضع  321موقعا حيز الخدمة من أجل تكثيف تغطية شبكة الولوج الراديوية لﻸجيال الثاني،الثالث والرابع من -
،ب�  1012موقع مبرمج خﻼل السنة الجارية
عصرنة كل من  5160أجهزة  MSANمن الجيل القديم و  88.296منفذ TDM

رفع سعة تدفق الولوج لعرض  IDOOM ADSL FIBREإلى  4ميغا/ثا ابتداء من  28مارس  ،2021باﻹضافة
إلى اﻻنتقال من  8إلى  10ميغا/ثا ،مع مراجعة التسعيرات نحو اﻻنخفاض
ربط  10بلديات ومناطق بأقل من  1000نسمة بشبكة اﻻتصاﻻت من ب�  19مبرمجة خﻼل السنة الجارية
تحرير  15ميغاهيرتز )  ( Mhzلفائدة ا�تعامل� الثﻼثة للهاتف النقال في النطاق الترددي  2.1جيغاهيرتز )(Ghz

وزعت بصفة عادلة بمعدل  5ميغاهيرتز )  ( Mhzلكل متعامل
تحسبا ﻹطﻼق شبكة بحرية،
اﻻنتهاء من تركيب التجهيزات على مستوى ا�راكز التابعة للوكالة الوطنية للذبذبات ّ
ا�زمع إطﻼقها خﻼل شهر جويلية 2021

.2

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ :

اﻹنتهاء من مشروع تغطية  289موقع بالشبكة من ب�  508مبرمج
.3

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻴﻦ :

ت ّم اﻻطﻼق الرسمي لخدمات التوقيع والتصديق اﻻلكتروني� يوم  13مارس 2021

 .IIﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ :

يجدر التنويه ،في هذا الشق ،إلى أنّ الشبكة البريدية تتم ّيز بتواجدها عبر كل التراب الوطني ،إذ أنّها تحصي 4057

مكتبا بريديا على مستوى  58وﻻية .كما تم منذ بداية السنة الجارية إنجاز عدد من ا�شاريع ،ا�تمثلة في :
.1

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ :

فتح  26مكتبا بريديا جديدا
بناء  12مكتبا بريديا من ب�  49مبرمجا خﻼل السنة الجارية
اﻻنتهاء من مشروع تهيئة  27مكتبا بريديا من ب�  90مبرمجا خﻼل السنة الجارية
إعادة تهيئة  90مكتبا بريديا من ب�  210مبرمجا خﻼل السنة الجارية
.2

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ :

إتمام الدراسة ا�تعلقة بوضع منصة للتذاكر اﻻلكترونية الخاصة بمختلف التظاهرات ،غير أنّه وبالنّظر إلى تش ّعب

ا�شروع ،ت ّم وضع خيار الوضع تحت تص ّرف ا�ؤسسات )التي تملك نظام للتذاكر( إدراج وحدة للدفع اﻻلكتروني

الخاصة ببريد الجزائر

استكمال التطويرات التقنية التي تسمح بالدفع اﻹلكتروني ﻹيجارات سكنات "عدل"  .إطﻼق الخدمة مرتبط بموافقة
ا�ؤسسة ا�عنية التي تم اﻻتصال بها في هذا الشأن
التوقيع على اتفاقيات مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الدفع اﻻلكتروني
لرسوم اﻻمتحانات وحقوق التسجيل
استكمال التطويرات التقنية الخاصة بمشروع اﻻعفاء من الرسوم ا�تعلقة بالخدمات ا�الية البريدية ا�طبقة على الفئات
الهشة .إنّ إطﻼق الخدمة مرتبط بقوائم اﻷشخاص ا�عني� التي يجب إرسالها من طرف الوزارة ا�كلفة بالتضامن
الوطني
إطﻼق خدمة تحصيل فواتير الجزائرية للمياه على مستوى ا�ؤسسات البريدية لفائدة أربع وحدات وﻻئية بكل من
أدرار ،بسكرة ،الجلفة وورقلة
.3

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻭﺩ :

التوقيع على اتفاقية ب� بريد الجزائر ومجمع ا�ؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل نقل اﻻرساﻻت البريدية

.4

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ :

استكمال بناء  6مكاتب بريدية من ب�  28مسجلة
استكمال  117برنامج ترميم و/أو إعادة تهيئة مكاتب بريدية من ب�  124مسجلة

 .IIIﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻮﻓﻴﺪ : 19

على غرار باقي الدوائر الوزارية ،قامت دائرتنا الوزارية بوضع خطة طريق منذ ظهور الوباء تهدف إلى حماية عمال
القطاع وكذا ا�واطن� في إطار اﻻحترام الصارم للبروتوكول الصحي الذي تم وضعه في هذا اﻹطار
ويتعلق اﻻمر بالتدابير التالية

:
اﻷقنعة ،القفازات ،مقاييس الحرارة ،ا�طهرات الكحولية
اقتناء وتعميم استعمال وسائل الوقاية على غرار

التعقيم ا�نتظم للمكاتب البريدية
الحد من تنقل اﻷجراء على :
مستوى مكاتب البريد من خﻼل تعي� مسؤولي ا�ؤسسات لسعاة من أجل القيام بعمليات
السحب لفائدة كل اﻷجراء
دفع الرواتب عن طريق مكاتب البريد ا�تنقلة لفائدة عمال وموظفي قطاع الصحة ،الحماية ا�دنية ،أسﻼك اﻷمن

:
الوطني للتقاعد واﻻنتقال من نظام  4أيام إلى  9أيام
صب معاشات التقاعد بالتعاون مع الصندوق
مراجعة رزنامة ّ

السحب عن طريق الوكالة الخاصة كوفيد  19ا�عدة لفائدة اﻷشخاص ا�سن� أو ذوي اﻻحتياجات الخاصة

وضع تدابير خاصة موجهة لدفع معاشات ا�تقاعدين على مستوى ا�ساحات ا�فتوحة )ا�حﻼت التابعة للبلديات
دور الشباب (

