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إلى فخامة رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة

 طلب تدخل عاجل و تعيين لجنة تحقيق الموضوع:
حول قائمة المستفيدين من محلت سوق دقسي- قسنطينة-

فخامة الرئيس،
  قررت بلدية  قسنطنية- القطاع الحضري سيدي مبروك – القضاء على السوق2000في سنة 

 الفوضوي المتواجد على مستوى حي دقسي و ذلك ببناء محلت بذات المكان و عرضت هذه المحلت
 %30للبيع  قبل النجاز و استجاب لهذا العرض عدد من تجار السوق الفوضوي آنذاك وقاموا بتسديد 

 من المبلغ الجمالي لتكاليف المحل لمؤسسة سيمكو باعتبارها المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع )نسخة
لها هد من خل صادقة على شهادة التزام يتع وقيع و الم هم الت ما ط?لب من فقة( ك ستدعاء مر  من ال
نه و في حالة ؤسسة و أ فس الم صالح ن ية ل ستحقات المتبق فع الم ية بد ستفيدون من المحلت التجار  الم
ية – القطاع الحضري سيدي ستفيدين على مستوى البلد مة الم هم من قائ تم شطب  الخلل بهذا اللتزام ي
لوصل ة من ا سخ سديد لتلك المبالغ )ن صل ت سلموا و ما ت فقة( ك ة من شهادة اللتزام مر سخ  مبروك)ن

مرفقة(.
 التجـار التزموا بكل مـا طلب منهم، في حين أن مؤسسة سيمكو أخلت بالتزامها اتجاه البلدية
 و حدثت مشاكل بين البلدية و الولية لتقـوم ولية قسنطينة في نهاية المر بأخذ المشروع على عاتقها
 و فعل تم إنجاز المحلت و قامت الولية في اليـام الخيرة بتسليمها إلى مجمـوعة من المستفيدين

أغلبيتهم ل علقة لهم بهذا السوق و ل يملكون أي وثيقة تسديد للستفادة من هذه المحلت.
 فخامة الرئيس،

حن التجار المؤسسين له و الغريب في المر أن عددا نا ن لسوق كان في الساس ل  إنشاء هذا ا
 كبيرا منا تم إقصائه و دون تقديم أي تفسير لذلك. و عندما تقدمنا إلى الولية للستفسار عن هذا المر

ط?لب منا التوجه إلى مؤسسة سيمكو ؟؟؟ 
فخامة الرئيس

  المحلت هي ملك لبلدية قسنطينة و ليس لمؤسسة سيمكو و إن كانت بلدية قسنطينة قد أخطأت
مر عبر يع النجاز ت مر فمشار هم بهذا ال قة ل لسة فالتجار ل عل ؤسسة مف سليم المشروع إلى م  في ت
 مناقصات وطنية ل دخل للمواطن بها و عمليات البيع أو التنازل هي من صلحيات البلدية أو الولية
ع كل ف ها و قاموا بد وا في حين ستجاب ين ا يع على التجار الذ مت بعرض هذه المحلت للب ية قا  و البلد

  فبأي حـق يتـم إقصائهم اليوم ؟؟2000المستحقات المطلوبة و تم تسجيلهم في قائمة المستفيدين سنة 
و حجة مؤسسة سيمكو حجة واهية و غير مقنعة أيضا. 

فخامة الرئيس،
نذ سنة  نا بالتصال بمصالح2000م خر النجاز قم ما تأ ته المحلت، و عند ظر ها حن ننت   و ن

 البلدية للمطالبة بمستحقاتنا إل أننا كنا نتلقى التطمينات و الوعود بأن المحلت سيتم إنجازها في أقرب
  سنوات، و قمنا بالتصال بالسيد بوضياف عبد المالك والي الولية و الذي تعهد بأن8وقت حتى فاتت 

  تاجر535كل الذين دفعوا مستحقات هذه المحلت سيكونون من المستفيدين و قد حدد عددهم بحوالي 
صل  قي المحلت من أ ين أن با حل المنجزة أي 740في ح ها التجار205 م ستفيد من ية ي حل المتبق   م

سجلون في إحصاء  نت2005الم سجيلت كا ثت آنذاك و للشارة فإن الت لتي حد إثر عمليات الشغب ا   
 مسجل من تاجر و غير تاجر. 1000عشوائيا و ضمت حوالي 



فخامة الرئيس،

سوق ستفادوا من هذه المحلت هم فعل تجار ال ذين ا هل كل ال سؤال الذي ي9طرح :   ال
 الفوضوي القديم ؟؟ أم أن أطراف أخرى ل عـلقة لهـا بالسوق و ل حتى بالتجـارة قد استفـادت
 و بسببها تم إقصاؤنا نحن ؟؟؟ إذا كان الجواب هو أن كل المستفيدين في هذه السوق يستحقون فعل
تم ستفيدين ؟؟؟ لماذا لم ي ئمة الم تيم حول قا سؤال المطروح : لماذا كل هذا التع بقى ال  هذه المحلت ي
الكشف عنها بكل شفافية و نشرها على غرار قائمة المستفيدين من السكنات على موقع الولية ؟؟؟ 

ٍ فخامة الرئيس ، 
 إننا نناشدكم اليوم و كلنا أمل و ثقة في أنكم ستفتحون تحقيقا في المر و أنكم ستعيدون لكل ذي

حق حقه و نحن كما تثبته الوثائق أصحاب حق.
مة تم في خد ير و الحترام و دم سمى عبارات التقد يس  بقبول أ مة الرئ  في الختام تفضلوا فخا

الوطن و المواطن. 

عنهم : مرفقـات:
     بن شيخ الفقـون هشام     

          فيــاش كريم
 -استدعاء من بلدية قسنطينة – القطاع الحضري سيدي مبروك
 شهادة التزام بتسديد المستحقات
 وصل تسديد
 قائمة موقعة بأسماء التجار الذين دفعوا المستحقات و لم يستفيدوا من المحلت الموزعة



 و لم يستفيدوا2000قائمة موقعة بأسماء عدد من التجار الذين دفعوا مستحقات المحلت سنة 

الرقـم السم و اللقب الرقـم السم و اللقب

01 سوداني عمار  32 لوبيزي أحمد

02 قاسمي عبد الحميد 33 ناصري عبد الحميد

03 بريهوم عبد الرشيد  34 روابح صابر

04 بوطمين فؤاد و عادل  35 شرطيوة لياس

05 فياش كريم 36 فيللي طارق

06 تريكي عادل 37 برجم فاروق

07 قيسمون سليم 38 درنون مصطفى

08 رابحي عبد العزيز 39 بوهانة حسين

09 بن حمودة عياشي 40 يخلف كريم

10 مهزاط محمد 41 بعزيز حكيم

11 مانع باديس 42 بحري عمار

12 بن زقوطة جلول 43 لطرش كمال

13 عابر عبود 44 نكاع سليمان

14 قندوز محمد 45 يخلف أحمد

15 بوغاشيش لخضر 46 باير فريد

16 بولعيش شمس الدين 47 بوكروش ميلود

17 ماروك عبد الحليم 48 عيدوسي علي 

18 لعطالة رشيد 49 خودر براهيم

19 بوراس مسعود 50 بن دادة جمال

20 جيملي رشيد حنيش رابح 51

21 عمارة محمد علي 52 بوجلل بوجمعة

22 ليتيم علي 53 ميسي بوجمعة

23 بن داود مسعود 54 بن شيخ لفقون هشام

24 سعودي عزيز 55 عابد محمد

25 تقري عزيز 56 براهيمي عبد الكريم

26 بن زبوشي محمد 57 عابر الشريف

27 فوغالي علي 58 بوكني لياس

28 نسيب محمد الطاهر زلد مصباح 59

29 حسيني عز الدين 60 شروانة كريم

30 شني عبد الغاني 61 عيسوسي عبد الكريم

31 كيبش عبد النور


