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:عامة المقدمة  

 

 وسكانها فيالمعيشة يجعل المدينة  وتطور مستوىان النمو الديموغرافي الدائم في المدن الجزائرية        

اجل تلبية  وهذا منمن الموجودة  وطرف أكبر وتجهيزات جديدةحالة طلب مستمر لمساحات إضافية 

.                                                    الراحة االزمة للمواطنين توفيروأيضا مطالب نمو المدن   

ة من تالحلول المؤق ما يجعلوهذا المدن الجزائرية في مجملها تعاني من بعض هذه المشاكل او كلها       

الى  وهذا يعودمن الموجودة حاليا  أكثرطرف الحكومة غير مجدية بل تسبب هي األخرى مشاكل مستقبلة 

                            .ان واحد والمستقبلية فيأهمية الدراسات األولية  والتقليل منالتسرع في القرارات 

تعتبر الرابط بين كل  ألنهااهم عنصر في تركيب المدن  والتي هياهمال شبكات الطرق  وال يمكننا      

العدد الموجود او في حالة استيعاب  وال يمكنهاصغيرة اما الطر  األخرى، وفي الجزائرعناصر المدينة 

  .الجزائريالكابوس الحقيقي للمواطن  وهذا هومهترئة من جراء اإلصالحات الدائمة في الشبكات األخرى 

تعطي انطباع سيء لدى المواطنين فتجدهم في حالة قلق دائم مما يصعد في حدة التعامل  وهذه الحالة      

المدينة.                               باقتصاد  وأيضا يضريخلق مشاكل كبيرة  ذا األخيروهبين المواطنين   

، وااليكولوجيةاإلدارية  السوسيولوجية، االقتصادية،ه المشاكل تضر المدينة من كل نواحيها ذان ه      

ع ال وض مشاكلهاوحل الى تهيئة داخلية  و تحسين المدن الجزائرية نحتاج الى مشاريع كبرى ومن اجل

                                      واحتياجاتها.دراسات مستقبلية لتطور المدن  وباإلضافة الىحلول مؤقت 
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 اإلشكالية:

او اقتناء حاجيات  الوظيفةبهدف  وهي االنتقالالنقل بالنسبة للمدينة هو شريانها المسؤولة عن حياتها        

ة االنتقال بحرية في مدين ال يمكن ألنهاقسنطينة يعتبر النقل نقطة سوداء تشوه جمال المدينة  ةوبالنسبة لمدين

تضرر من االختناق المروري هي مداخل المدينة في أوقات انطالق العمل  واألماكن األكثرقسنطينة 

                                                                       .على طول النهار واالنتهاء وبمركز المدينة

       

    السيارات؟هل شبكة الطرق غير مهيئة الستيعاب الزيادة المستمرة في عدد  -     

  القوانين المتعلقة بمداخل المدينة ال تحل مشكل االختناق المروري ام عدم إمكانية تطبيقها هي السبب؟ -     

  المرور؟ وضعيةالقاعدية في تحسين  المنشآتانجاز  إثرما  -     

؟ والتجهيزات العموميةعن وسط المدينة  وبعد المحطةالحالة المتدهورة لوسائل النقل العمومي   -       

 األماكن متعددة الخدمات؟ وعدم توفرنقص أماكن التوقف بوسط المدينة   -     

 :أهداف البحث 

 :ما يليتتمثل أهداف البحث في 

 .قسنطينةلمدينة  تخطيط النقلتسليط الضوء على واقع  -

 على مختلف اآلماد. لشبكة الطرقالمستقبلية  االحتياجاتالوقوف على  -

 تحديد آفاق التوسع المتاحة للمدينة. -

 من شأنها تخفيف الضغط على المدينة . اقتراحاتطرح  -

 :منهجية البحث 

 ية البحث في المراحل المتبعة من طرف الباحث، من أجل تحقيق أهداف البحث المرجوة. تتمثل منهج

 ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التحليلي الوصفي 

 مرحلة البحث النظري:أ/ 

المراجع العلمية من كتب ومذكرات وأطروحات، هذا إضافة إلى مختلف المخططات    استعمالوتم فيها 

 فهم الموضوع.وذلك من أجل 

 ب/ مرحلة البحث الميداني:

 وهي مرحلة االستقصاء وجمع المعطيات من مختلف المديريات والمصالح اإلدارية المختصة ومنها:

 .النقل لوالية قسنطينةمديرية   -

 .إدارة ترامواي قسنطينة -

 إدارة ميترو الجزائر.   -



IV 
 

 ج/ مرحلة المعالجة والتحليل:

 المعطيات ثم التحليل والكتابة.وتمت في هذه المرحلة معالجة 

 :خطة البحث 

تم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول، وهذا بغية اإلجابة على اإلشكالية المطروحة وكانت فصول البحث 

 كالتالي:

 .مفاهيم عامة حول النقلالفصل األول: 

 .تطرقنا في هذا الفصل الى تقديم مفاهيم حول موضوع العمل بطريقة بسيطة

 .دراسة تحليلية لمدينة قسنطينة الفصل الثاني:

وتم التطرق في هذا الفصل إلى دراسة الخصائص الطبيعية، البشرية واإلقتصادية للمدينة وهذا بغية 

 .الوقوف على أهم إمكانياتها ومؤهالتها

 .التراموايالفصل الثالث:

 .دراسة مفصلة لسير الترامواي وتم التطرق في هذا الفصل إلى 

 :مشاكل البحث 

 يلي: مشاكل وعراقيل هذا البحث فيما تمثلت

 - .صعوبة االلتقاء مع بعض الجهات المعنية 

 - .عدم تعاون بعض الجهات معنا 

  .البعد بين الجامعة والمكان المعني بالدراسة وصعوبة التنقل 
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: لفصل األولا  

 

حول النقل  مفاهيم-1  

تعريف النقل  1-1  

     .الفاعلة للنقل باأللياتموقع الى اخر  والبضائع من األشخاصهو حركة 

العمومي: نقل يتم بمقابل لحساب الغير يقوم به اشخاص بطريقة طبيعية او اعتبارية مرخص لهم النقل  -

  .ا الغرضذله

  .النفل للحساب الخاص: نقل يقوم به اشخاص بطريقة طبيعية او اعتبارية مرخص لهم لهدا الغرض -

  البري: لتعريف النق 1-2

اعتباري بنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر هو نشاط يقوم من خالله شخص طبيعي او        

  .عبر الطرق او السكك الحديدية على متن مركبة مالئمة

 

 

 1-3 تعريف النقل الحضري: 1

على وسائل الحركة التي تجري فيها ية تتركز على شبكة طرق وهو عبارة عن هيئات حضار       

بتراتب مرتبطة ببعضها البعض  ير االتساعلك مختلف عناصر الشبكة الحضارية لمجال قليل او كثذك

.الممتدة في هدا المجالطرق المواصالت المتنوعة و  

  :المستدامتعريف النقل  1-4

  على انه كل نضام نقل يتميز بـــ: المستداميعرف النقل 

األساسية بصفة دائمة تكون مالئمة لصحة وسالمة السكان  احتياجاتهمالمجتمعات بتلبية و لألفراديسمح  -  

                                                            .االيكولوجية تحت شعار العدل بين األجيال واألنظمة

   .النقل من اجل اقتصاد ديناميكي ألنواعمتنوعة  اختياراتيعمل بصفة مجدية ويوفر  -  

.انبعاث الغازات والفضالت فوق قدرة الطبيعة او األرض على امتصاصهايحد من  -    

 

 

                                                           
 

 13، ص2010-2011( لمدينة باتنة جامعة الحاج لخضر، دفعة tramwayشاكر بلخضر، مشروع القطار الحضري )1 
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  :أهمية النقل 1-5

 

لقد عرف النقل بانه األداة التي من خاللها يمكن توسيع السوق واستغالل الموارد البشرية والمادية        

ويساهم في انتقال السلع واليد العاملة الى األماكن  وتحسين نوعيتهالتي لم تستغل سابقا باتجاه زيادة اإلنتاج 

                                                                                          .أكثر نفعاالتي يكون فيها 

باره مستوى البلد باعت واالجتماعي علىر الى النقل بانه العصب الحساس في الكيان االقتصادي ظوين      

مثلة والمت واإلنتاجيةالوسيلة الفاعلة في تحقق االقتصاد المستمر بين النقاط المختلفة للعملية االقتصادية 

امل ار لعب اختصصنهبمواجهة التوسع االفقي للمدن وتقليص المسافات بين المنتج والمستهلك بما يمثله من 

في العملية اإلنتاجية لتحقيق االستثمار  تأثيرا ثرأكاليد العاملة الى المواقع التي تكون فيها  النقلالزمن 

                                                                                      .األفضل لهده الطاقات البشرية

  :تطور النقل 1-6

 والطوب واالحجارسنة قبل الميالد وهناك ما يثبت استخدام الخشب  3000وجدت الطرق مند حوالي        

قبل الميالد وعلى الرغم من ان الحرب  1500لتغطية سطح طرق بسويسرا وحوض البحر المتوسط عام 

رئيسيا  الميالد عامالقبل  312هي عامل رئيسي لهدم الحضارة فلها أيضا دورها في التطور ويمثل عام 

برانديس لتسهيل حركة القوات في انشاء الطرق البرية فقد انشات شبكة طرق ما بين روما ونابولي و

                                                                                                            .المسلحة

دما تمتلك شبكة طرق جيدة فمن الطبيعي ان تتطور عبارة عن سلسلة متصلة فعن والتطور هو       

لشبكة وكان الفضل في تطر المركبات واختراع العربات البخارية الى المخترع المركبات التي تستخدم هذه ا

م اخترعت  1880وفي عام 1769الفرنسي نيقوال كوينو الذي اخترع اول سيارة لها ثالثة عجالت سنة 

  .المحركات المركبات ذات االحتراق الداخلي بفضل رينوار الفرنسي باإلضافة الى اوتو والقن االلمانيين

 

  :النقل أنواع-2

يصنف النقل عادة على حساب الوسط الذي تحدث فيه الحركة مثل البر الجو الماء وتستخدم أليات        

مختلفة في كل من األوساط الثالثة األولى لنقل الناس والبضائع من مكان الى اخر بينما تستخدم االنابيب 

                                                                     .في نقل السوائل الغازات عبر مسافات بعيدة
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:النقل البري 2-1  

  

هو النمط المهيمن على حركة النقل في العالم ويستطيع الشخص التحرك على البر باستخدام طاقاته        

مثل الدراجات الهوائية  البشريةالخاصة اما عبر المشي او من خالل االشكال األخرى التي تعمل بالطاقة 

 ويمكن ان يستخدم الناس الحيوانات االليفة كوسيلة للنقل اما من خالل امتطائها او جرها للعربات 

اشكال النقل البري شيوعا فهو النقل المرتبط بالعجالت والمحركات التي تعمل بالطاقة الكهربائية  أكثراما 

                                                                .وكفاءةعة او بالوقود والتي تقوم بنقل الناس بسر

  :التنقل على االقدام 2-2

يعتمد التنقل البشري على طاقة العضالت للتحرك يعتقد ان الطرقات القديمة التي استخدمت للمشي        

لقديمة كانت قد طورت طرقا ااعتمدت على طرقات شقتها الحيوانات خالل هجرتها كما ان الحضارات 

واسعة من اجل النقل واالتصاالت كما اعتمدت الحضارات القديمة على اشخاص راكضين لنقل الرسائل 

ن كلم من الطرقات في أمريكا الجنوبية في القرن 16000عبر العديد من المسافات لقد انشا االنكا ما يقارب 

                                                .لم في اليومك 400وكانوا قادرين على نقل الرسائل لمسافة  15

  :السكك الحديدية 2-3

بسهولة توازية تسمح لعربة مدولبة للتحرك السكك الحديدية هي ممرات متكاملة من خطوط حديدية م       

                                                                                   .من خالل تقليل االحتكاك أكبر

ى باقي أساليب لالحديدة هي السرعة والسعة في الحمل التي جعلت منها ذات أولية ع وفوائد السكك       

                                                                                              .19النقل في القرن 

 

    

  :العربات التي تعمل بمحرك 2-4

 

شكلت السيارات الطبقة الواسعة من وسائل الدع الذاتي للنقل البري التي تستخدم محركا داخليا تعمل        

والتي وصممت اغلب السيات للسفر على الطرقات لكن السيارات المتخصصة  والبنزينبوقود البنزين 

                                .ببنية خاصة تستخدم للتنقل خارج الطرقات في األراضي غير النظامية تتمتع
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  :النقل تخطيط-3

  :م تخطيط النقل مفهوم 3-1

يعتبر النقل من األسس البشرية الهامة في التخطيط  اإلقليمي حيث يلعب دورا أساسيا في تنمية        

كما يساعد على  والمستفيديناألقاليم المختلفة و تطويرها اذ يساهم في الرد بين مرافق الخدمات األساسية 

عوامل األساسية التي تحدد أسعار السلع والمنتجات وبالتالي يحدد مدى اتساع األصوات لذا يعد من ال خفض

توطن المناطق اإلنتاجية والصناعية و التي جعلت التخطيط اإلقليمي يهتم ب تطوير النقل عن طريق توسيع 

شبكات النقل و تنويعها و بالتالي تحسين مستوى الخدمات التي يؤديها الى جانب توفر عامل السرعة 

ساس الذي ترتكز عليه خطط التنمية مهما كان نوع والتكلفة وعلى ذلك فان تدعيم قطاع النقل يعد األ

                                                                                               .المشاريع و طبيعتها

  :عالقة تخطيط النقل بتخطيط المدن 3-2

يعتبر تخطيط النقل عملية مصاحبة ومالزمة لتخطيط المدن وموازية لها حيث ال يمكن ان يقوم أي        

وضائف  تأديةكان هناك نقل مناسب لمساعدته على  إذاوجه اال  أكملعلى  بوظائفه المجتمعاتمجتمع من 

                                                                                             .بسرعة وكفاءة ومرونة

  :وتخطيطه على النقلالعالقة بين الطلب  3-3

 وحاجة المستعملينهناك العديد من التدخالت المعقدة التي تؤثر في الطلب على النقل منها تباين اعمار        

حتاج الى دراسة فهناك الرضع األطفال الشباب العمال ذوي العاهات ...الخ ولذلك فان تخطيط النقل ي

الدراسة بالتخطيط  وتسمى هذهخاصة تراعى فيها احتياجات هذه الفئات المختلفة مما يمنع حدوث أي مشكل 

                                                                                            .واالجتماعياالقتصادي 

  :العالم الثالثمشاكل تخطيط النقل في دول  3-4

    التالية:تعاني دول العالم الثالث من عدة مشاكل تعيق تخطيط النقل تتلخص في النقاط 

  الخاصة:زيادة عدد المركبات 

  والبنى القاعديةوهذا يؤدي الى زيادة في حركة المرور مما يترتب عليها توسيع شبكات الطرق 

 نقص الموارد الطبيعية.  

يخص تغيير البنى التحتية للنقل وصيانته نتيجة عدم وجود  فيماتعاني دول العالم الثالث مشاكل عدة 

  .موارد مالية كافية مما يؤدي الى مشاكل في حركة المرور
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 الحضري: المشروع-4

  ؟المشروع الحضري ما هو 4-1

 ،البيروقراطيالتي ال تتماشى مع المنهج  العمرانية،هو مفهوم تم اعتماده للتعريف بالممارسات        

الفيزيائي للتجمعات الحضرية، كما هو  وطبيعة اإلطاريولي اهتماما للجوانب المحلية  والذي الالمركزي 

 األراضي(.مخطط شغل  والتعمير،التوجيهي للتهيئة  والتعمير )المخططالحال في أدوات التهيئة 

على دمج مفهوم التشاور ما بين مختلف الفاعلين )أصحاب القرار، ا هو المفهوم او التصور يقوم ذه      

اريع في مجال تنفيذ المش( في عملية اخذ القرارات المناسبة والمستعملينأصحاب االقتراح، المستثمرين 

  .العامة المحلية وكذا األماكن واالستجابة للمتطلباتالحضرية 

لتخطيط الحضري الوظيفي، هذا المنهج او الفكر ا اتجاهالمشروع الحضري كذلك هو ردة فعل       

في ميدان  والممارسين وأصحاب القراريحوز في يومنا هذا على اهتمام واسع خاصة من قبل المنظرين 

ي الجانب الوظيفي، الجانب الجمال التالية:التعمير، ألنه يهدف إلى إيجاد توافق حقيقي ما بين لعناصر 

 .التشكيل العمراني من جهة أخرى ختلف مستوياتومالحضري من جهة  وكذا التخطيط

يقوم المشروع الحضري على دمج ابعاد متعددة تم تناسيها من طرف التعمير الوظيفي كالتشكيل       

المجاالت )المباني داخل هيراركية مختلفة جمالية )صورة المدينة(، منفصلة والعمراني، النواحي ال

  المدينة(.محيطها الخاص، الجزيرات، االحياء، 

 مبادئ المشروع الحضري:  4-2

ئله وسا)سيرورة من دون  وليس كنتيجةان واحد  ونتيجة فييرورة سيعتبر المشروع الحضري  -

 .(وتوجهاته

او خارجها. كإعادة بناء المدينة  وليس عكسهاالمدينة القائمة  إطارالمشروع الحضري يندرج في  -

 يعني توسعها، بل احداث تغيرات داخلية فيها. وهذا الفي مكانها، 

خالل  وهذا منيأخذ المشروع الحضري بشمولية ابعاده المندمجة غير القطاعية او المحدودة  -

خالل بعد واحد  وليس من، وتقنيما هو سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي  وتفاعل كلتداخل 

 فقط.

أساس  والبعيد وليس علىالمدى القريب يقوم المشروع الحضري على أساس التوازن ما بين  -

ات وحاجيالنظرة االستعجالية )االستفادة من الفرص آلنية دون الحاق الضرر بالموارد المتوفرة 

 يمثل اهم هدف من اهداف التنمية المستدامة. وهذا ما المستقبل

 يقوم المشروع الحضري على فكرة التشاور بين مختلف الفاعلين داخل المدينة. -

 .وتغييرها ويمكن تعديلهانظر إلى المشروع الحضري على انه فكرة يمكن تحقيقها يجب ال -
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 يجب النظر إلى المشروع الحضري على انه عبارة عن فكر منفتح على اراء أخرى. -

 .ومتشعبة الجوانبالمشروع الحضري هو الية معقدة  -

 اهداف المشروع الحضري: 4-3

المشروع الحضري هو إجابة مباشرة على االختالالت الوظيفية الحاصلة علة مستوى المدن.         

تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية، مجالية ز اقتصادية لموضع ما، هذا  استراتيجيةلذلك فهو يعتمد على 

 الزمن. وفعال عبرالنوع من التنمية يجب ان يكون مستديم 

داف يقوم المشروع الحضري بتبني مجموعة مختلفة من التدخالت، يتم األههذه  وللوصول إلى        

 هذا التنوع توجد اهداف ومع كلتطبيقها على مستويات مختلفة من مستويات التخطيط الحضري، لكن 

 وهي:يمكن القول عنها انها ثابت يتركز عليها المشروع الحضري 

 الحضرية.تحسين نوعية الحياة  -

 مختلف الفاعلين الميدانيين. والمتنوعة علىمن خالل أهدافه العديدة  انفتاح المشروع الحضري  -

 اولة تصحيح األخطاء التي وقع فيها التخطيط الحضري، بإحداث تحول داخل المدن.مح -

 الجواب عن أزمة قائمة.  -

 .ومتوازنةتنمية المجال الحضري بطريقة مستدامة  -

المشاكل، يبقى المشروع الحضري حالة في نفس فإذا اخذنا بعين االعتبار تشارك كل المدن 

خاصة بكل مدينة او فضاء حضري نظرا للخصوصية التي تتسم بها المناطق الحضرية مما 

 ينعكس على اإلشكالية المطروحة من منطقة الى أخرى.
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 :الفصل خالصة

تكمن أهمية المشروع الحضري في انه يمكن ان يكون مشروعا سياسيا يعكس نظرة المنتخبين او         

 لميا تنخرطوعكما يمكن ان يكون مشروعا تقنيا  ومستقبل المدينة وتصورهم لحاضرالمحليين السياسيين 

ان يهم المشروع الحضري قطاعا  وأخيرا يمكنالفعاليات المهتمة بالمدينة  وبلورته مختلففي إعداده 

ومحددة غالبا ما يستجيب لبرنامج ذي مواصفات مضبوطة  وحينذاك فهومعينا كالهندسة المعمارية 

 ومشاركة كل والمتميز بانخراطهذه االشكال في المشروع الحضري الشمولي للمدينة  وتصب مختلف

 الحضري.   وتنمية المجالالمهتمين بقضايا اعداد 
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 الثاني الفصل
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 الفصل الثاني: 

 1دراسة تحليلية لمدينة قسنطينة .1

 : لمحة تاريخية عن مدينة قسنطينة:1-1

عاصمة الشرق الجزائري، من كبرى ة مدينة قسنطين       

مدن الجزائر في تعداد السكان، تتميز المدينة القديمة بكونها 

من الكلس القاسي، مما أعطاها منظر فريد مبنية على صخرة 

 يستحيل أن يوجد مثله عبر العالم في أي مدينة.

شيد عبر العصور عدة جسور للعبور من ضفة إلى        

 عضهابأكثر من ثمانية جسور  تضمقسنطينة  تأخرى فأصبح

تحطم النعدام الترميم، وبعظها مازال يصارع الزمن، لذا 

ور المعلقة، يمر وادي الرمال سميت قسنطينة مدينة الجس

على مدينة قسنطينة القديمة وتعلوه الجسور على ارتفاعات 

 متر. 200تفوق 

بدأ تاريخ المنطقة مع قدوم األمازيغ وانتظامهم في قبائل،       

 اسم الليبيين، وينسب تأسيس مدينةأطلق عليهم اإلغريقيين 

الفينيقيين، كان اسمها القديم هو )قرتة( قسنطينة إلى التجار 

ويعني بالفينيقية )القرية أو المدينة( وكان القرطاجيون 

يسمونها )ساريم باتيم( اشتهرت سيرتا االسم القديم لقسنطينة 

آلول مرة عندما اتخذت ماسينيسا ملك نوميديا عاصمة للمملكة، عادة سيرتا لتحيا مجد جديدا مع يوغرطا 

لجديد والذي استطاع أن يتفادى انقسام المملكة إلى ممالك، دخلت المدينة بعدها تحت سلطة ملك نوميديا ا

م على السلطة المركزية، فاجتاحة القوات الرومانية 311الرومان، أثناء العهد البيزنطي حصل التمرد سنة 

م، واتخذة 313 من جديد وأمر االمبراطور ماكسيموس بتخريبها، أعاد االمبراطور قسطنطين بنائها عام

م غزوات الوندال، ثم استعادها 429ت ابتداء سنة أمه وصارة تسمى القسطنطينية أو قسنطينة. عرف

البيزنطيون. مع دخول المسلمين المغرب عرفت المدينة نوعا من االستقالل فكان أهلها يتولون شؤونهم 

ية في القرن العاشر طغت اللغة العرببأنفسهم حتى القرن التاسع. عرفة المنطقة قدوم القبائل الهاللية، و

على أهالي المنطقة. دخلت المدينة في عهدة الزيريين ثم الحماديين. استوطن المدينة االندلسيون كما استقرت 

                                                      
 139،ص 1999 12غانم، مجلة العلوم اإلنسانية، قسنطينة عبر تاريخها القديم، العدد محمد الصغير 1 

 شعار مدينة قسنطينة

 Google imageالمصدر:
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بها جالية يهودية، وتعامل معهم أهل المدينة بالتسامح، والجدير بالذكر أن قدوم اليهود كان يعد سقوط 

 يها بسالم في ظل الحكم اإلسالمي. االندلس التي كانوا يعيشون ف

منذ القرن الثالث عشر انطلقت المدينة إلى حوزة الحفصيين أصحاب تونس وبقية في أيديهم حتى        

دخول االتراك الجزائريين. قبل استقرارهم نهائيا في المنطقة حاول االتراك العثمانيين احتالل المدينة 

م قاد الباي محمد صالح رايس حملة 1568ة الحفصيين. سنة بمقاوم يصطدمونمرات عدة، كانوا دوما 

على المدينة، واستطاع أن يستولي عليها من غير قتال، ودانت له البالد بعد طرد عبد المؤمن زعيم 

 الحفصيين معه قبيلة أوالد صاولة.

ئة المدينة م( بتهي1792 –م 1771تم اختيار قسنطينة لتكون عاصمة دولة الشرق، قام صالح باي )       

واعطائها طابعها المميز. من أهم أعماله بناء جامع ومدرسة القاطنية، ومدرسة سيدي لخضر والتي عنى 

 حي خاص لليهود بعدما كانوا متوزعين في أنحاء المدينة.  بإنشاءفيها بتدريس اللغة العربية، كما قام 

أهالي المدينة االعتراف بسلطة م، ومع احتالل الجزائر من طرف الفرنسيين رفض 1830سنة        

الفرنسيين. قاد أحمد باي الحملة واستطاع أن يرد الفرنسيين مرتين في سنتين مختلفتين في معارك االستيالء 

ريير عن بقيادة دوموم، استطاعة الحملة الفرنسية 1837على القنطرة التي كانت تمثل بوابة الشرق. عام 

عابر ماستطاع الفرنسيون من التسلل إلى المدينة عبر  هود )حيثطريق خيانة من أحد سكان المدينة الي

من احداث ثغرة في جدار المدينة، واصطدم  أيضا المدفعيةسرية توصل إلى وسط المدينة(، وعن طريق 

لمواصلة القتال في الشوارع والبيوت. انتهت  واضطروابالمقاومة الشرسة لألهالي  الفرنسيونالجنود 

المعركة أخيرا بمقتل العديد من األهالي، واستقرار المحتلين في المدينة بعد عدة محاوالت فاشلة، استطاع 

 الباي أحمد وخليفته بن عيسى الفرار إلى الجنوب.

  موقع مدينة قسنطينة (1)الخريطة موقع مدينة قسنطينة: 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 http://alger-roi.fr/alger/constantine/constantine.htmالمصدر:
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 الموقع الفلكي: 1-2-1

شرقا، وبذلك ° 7-°35شماال وخطوط طول ° 26-°23تقع مدينة قسنطينة فلكيا بين دوائر عرض        

 تحتل موقع ممتاز بالنسبة للشرق الجزائري.

 الموقع اإلقليمي: 1-2-2

من العناصر الهامة في موقع مدينة قسنطينة أنها تتوسط إقليم شرق الجزائر وهو أحد األقاليم        

االقتصادية والسكانية الرئيسة في الجزائر وتقع المدينة على خط التل الذي يشكل العمود الفقري في هيكلة 

صادي ، كما أن التاريخ االقتبإقليمها منذ القدم ارتبطتشبكة المدن في الجزائر، وهي مدينة قديمة التأسيس 

أدى إلى اكتساب إقليم قسنطينة جاذبية خاصة للسكان، من األقاليم المجاورة وهو أمر مستمر إلى حد اآلن، 

كم 68 العاصمة وكم عن الجزائر 437كم عن الحدود الشرقية التونسية وحوالي 245وهي تبعد بمسافة 

 كم عن بسكرة في الصحراء جنوبا.235عن سكيكدة من ساحل البحر األبيض المتوسط، و 

 ية قسنطينة مع الواليات المجاورة:حدود وال 1-2-3

 (الحدود الوالئة لقسنطينة2الخريطة)

 

 

 شماال: والية سكيكدة  -

 جنوبا: والية أم البواقي -

 شرقا: والية قالمة  -

 غربا: والية ميلة -

 Google imageالمصدر: 
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 التقسيم اإلداري: 1-2-4
 خريطة بلديات قسنطينة( 3الخريطة )

 

     

بلدية  16دوائر و 6إلى والية قسنطينة مقسمة إداريا    

وهي تمثل بذلك نسبة  ²كم229720مها متخصصة في الزراعة والصناعة كما تقدر مساحتها بـ معظ

  ²كم23000فقط من مساحة الجزائر وتقدر مساحة البلدية بـ  0,1%

 قسنطينة:مدينة موضع  1-2-5

تقوم المدينة في أماكن معينة لتؤدي خدمات ضرورية للمجتمع، يتغير نوعها عبر الزمن ولكن الذي        

ح سطومظهر ال المكان الذي تقوم عليه المدينة ي تقوم من أجلها المدينة هو طبيعةيحدد نوعية الوظيفة الت

ر نقطة وصل بين إقليم الساحل والهضاب العليا، حيث تشكل الذي بدوره يحدد موضع المدينة، حيث تعتب

للخطوط الطبيعية التي يسير عليها النمو العام للمدينة، ويدين هذا  الظاهرةالجبال المرتفعة والسهول 

 الموضع بأهمية إلى الثروات الطبيعية التي يزخر بها والتي تجعل منه أهم إقليم إلنتاج الحبوب بالوطن.

 

 

 

 

 elkhroub.globspot.comالمصدر:
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 :اسة الطبيعيةالدر 1-3

 :مدينة قسنطينة طبوغرافية: 1-3-1

األضالع،  ممنتظتتربع النواة القديمة لمدينة قسنطينة على كتلة صخرية كلسية ذات شكل مثلث غير        

م ويقع أعلى 600البحر عن سطح  ويبلغ ارتفاعهايحيط بها واد الرمال من الجهات باستثناء الشمالية، 

م ومنها يبدأ سطحها باالنحدار باتجاه الجنوب الشرقي 646المسمى )كانشكارة( بـ ارتفاع بها بالمكان 

 م فوق سطح البحر.564ارتفاع بها بـ  أدنيحتى سيدي راشد حيث قدر 

 اما باقي المدينة فهي تقع في الهضاب التالية: 

م والتي 910م و630هضبة منصور: تقع على الضفة اليمنى لواد الرمال يتراوح ارتفاعها بين  -

 تأخذ شكل افقي تقريبا 

م وتقع على الحافة اليمنى 725هضبة سيدي مبروك: تقع في الشمال يبلغ ارتفاعها حوالي  -

 للصخرة.

 م 800و 700ر بين هضبة بوفاريكة: تقع في الجنوب بين وادي الرمال وبومرزوق بارتفاع يقد -

م، أما في 1202كم من الجهة الشرقية للمدينة يظهر جبل الوحش الذي يبلغ ارتفاعه 12وعلى بعد        

موضع مدينة م، وكل هذا يوضح لنا مدى صعوبة 1316الجنوب الغربي يظهر جبل الشطابة بارتفاع 

ة في سقة، فالعوائق الطبيعية المتمثلقسنطينة من الناحية الطبوغرافية الذي أعاق نمو المدينة بصفة متنا

االقتطاعات الطبوغرافية لواد الرمال وبومرزوق جعلها ذات وحدة غير متناسقة، غير أن الجانب 

  .الطبوغرافي معروف لدى العام والخاص لهذا استوجب تكملته بقياس درجة االنحدار

 االنحدارات: 1-3-2

 مكن استخالص خمسة فئات رئيسية:تتميز مدينة قسنطينة بشكلية متضرسة وي      

من  %8,56وهي تمثل  3-0فئة االنحدار الضعيف جدا: تتراوح بها نسبة االنحدار ما بين  -

 المساحة االجمالية للمدينة

في األطراف الشرقية للمدينة يتراوح االنحدار فيها ما بين فئة االنحدار الضعيف: تبرز هذه الفئة  -

 ي مساحة المدينةمن اجمال %20,66وتحتل نسبة  3-6

وهي تعتبر الفئة المسيطرة على  12-6فئة االنحدار المتوسط: يتراوح االنحدار فيها ما بين  -

 من اجمالي مساحة المدينة %49,02المدينة اذ تمثل 

من اجمالي  %25,16وتحتل نسبة  24-12فئة االنحدار الشديد: يتراوح االنحدار فيها ما بين  -

 نةمساحة المدي
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من اجمالي مساحة  %6,63فئة االنحدار الشديد جدا: تعتبر األصغر مساحة حيث تمثل نسبة  -

 المدينة وتتمثل أساسا في الخنادق المحيطة بالصخور 

 التضاريس: 1-3-3

تنحصر والية قسنطينة بين سلسلتين كبيرتين، هما السلسلة التلية في الشمال والسهول العليا في        

تعرف تنوعا في حدتها التضاريسية، والتي يمكن أن نصنفها إلى ثالث مجموعات الجنوب لذلك فهي 

 كبرى:

أم المجموعة الجبلية: تحتل هذه المجموعة الجزء األكبر من الوالية حيث أعلى قمة جبلية هي  -

م وتحتل هذه 1200م اقصى الجنوب وجبل سيدي ادريس شماال 1326سطاس بارتفاع 

  .احة الواليةمن مس %16,68المجموعة نسبة 

م تتشكل 600 500مجموعة االحواض الداخلية: وتخص التالل الصغيرة ينحصر ارتفاعها بين  -

من تكوينات طينية ومارنية تتخللها شبكة هيدروغرافية كثيفة يتصدرها واد الرمال وبومرزوق 

 من مساحة الوالية. %37,66يصبان في حوض واد الرمال وتحتل هذه المجموعة نسبة  اللذان

طلس مجموعة السهول العليا: تتواجد في الجهة الجنوبية الشرقية من الوالية تربط سلسلتي اال -

م تتخللها هضبتين بارزتين هما هضبة عبن 800و 600ما بين  الصحراوي يتراوح ارتفاعها

  .من مساحة الوالية %28,74م وتحتل هذه المجموعة 800م وهضبة عين عبيد 780الباي 

 رانية:الدراسة العم 1-4

 أصول النشأة: 1-4-1

يرتبط النمو الحضري لمدينة قسنطينة بالخلفية التاريخية التي تخص مراحل قيامها وتطورها،         

بالصفة القيادية في الميدان العسكري والسياسي منذ قيامها،  ارتبطتودورها الذي مارسته باعتبارها قد 

فقسنطينة ظهرت في منطقة استقرار بشري قديمة، حيث تتحدث الكثير من األبحاث التاريخية من أن 

التواجد البشري بهذه المنطقة مع فجر التاريخ وذلك ما أكدته الحفريات التي قام بها خبراء األبحاث 

والتي أظهرت للوجود أدوات بدائية تعتبر من أقدم األدوات التي استخدمها  م1938الفرنسيين عام 

  .االنسان األول

 تطور المدينة القديمة )الصخرة( عبر التاريخ 1-4-2

 2العهد النوميدي:  -

لقد اتفق الباحثون على أن مدينة قسنطينة أقدم مركز لالستقرار البشري، الشتمال موقعها على عوامل        

رار كالمياه الجارية، بحيث شيد السكان منازلهم واستعمل لها سكانها اسم كيرطا، وقد احتكرت كيرطا ستقاال

                                                      
  2محمودي يمينة، الحياة األبدية في قسنطينة خالل الفترة العثمانية، بحث لنيل شهادة الماجستير في االدب الجزائري القديم، 2005-2006م، ص18
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في العهد النوميدي على التجارة في افريقيا، على كافة الطرق التجارية عبر المدن النومدية الخاضعة 

لحرف من مختلف وأصحاب الكيرطا، وبفضل موقعها االستراتيجي فتح الباب أمام التجار األجانب 

الجنسيات، بحيث كانت تستورد حاجتها من البضائع األجنبية وتصدر منتجاتها الى الخارج، فكانت تستورد 

المصنوعات الحرفية والتحف والخمور واألسلحة ومواد التزيين، وكانت تصدر القمح والصوف والجلود 

في هذا العهد حرك رغبة الرومان في والخيوط والصيد والرخام. غير أن هذا الرخاء الذي عاشته كيرطا 

 م.112االستيالء على المدينة وهذا ما تم فعال في سنة 

 العهد الروماني: -

لما انتقل الحكم الى الرومان في مدينة كيرطا، لم تنعم هذه المدينة باالستقرار بداية هذا العهد، حيث       

م لتعود لمسرح التاريخ 308تدميرها سنة كانت تتعرض لهجوم القبائل المجاورة، االمر الذي أدى الى 

على يد قسطنطين الذي أعطاها اسمه وبعد ان استبد فيها االمن قام بتنشيط التجارة والزراعة وتعمير 

المدينة، االمر الذي أدى الى ارتفاع عدد سكانها الذين قدموا من المدن المجاورة، نتيجة المعامالت التجارية 

واصالتها مع بقية مدن العالم مضمونة بطرق تجارية وقوافل هامة وخاصة تلك النشيطة بالمدينة، وكانت م

، وقد قانت على جانبي المتجهة لقرطاجة، التي كانت أهم منافذها لتسويق الحبوب والخمور والزيوت

ية بدورها الى أسواق استهالك ية الصغيرة لخدمة القوافل، وتحولتالطرق التجارية بعض المرافق العمران

 لمنتجات المدينة.

 العهد اإلسالمي: -

يمكن القول أن المخطط العام في العهد اإلسالمي احتفظ لحد بعيد بالمخطط الروماني مع ادخال بعض        

 نالتغييرات التي تتطلبها الحياة اإلسالمية، وأهم معالم النواة المركزية في المدينة المسجد والسور اللذا

يشكالن إلى جانب دار الحاكم أهم الصفات المميزة للمدينة اإلسالمية وهذه النواة هي المركز الحيوي 

للمدينة حيث يشهد حركة تجارية كبيرة وتظهر من خالل التواجد الكبير للدكاكين والمحالت التجارية تقوم 

والعطارون والدباغون الحرف والبضائع ومنهم الصباغون  ألنواععلى ساحات جميلة ومنظمة تبعا 

والجزارون ... إلخ، بحيث توفر هذه األسواق إمكانية المعامالت والمبادالت. أما شبكة الطرق الداخلية 

 نمت في عدة مراحل راسمة شكال متشعبا للشوارع التجارية والصناعات الحرفية.

 :العهد التركي -

 لىإ يعتبر العهد التركي في تاريخ المدينة مالزما الزدهار التجارة والعمران بها، بعد أن تحولت       

 40معمل دباغة،  33من أهم المدن التجارية والصناعية بالمغرب العربي )تشمل وحدها على واحدة 

والي ذه الفترة بح( وقد قرر المؤرخ لوكبيير سكان قسنطينة في هلألحذيةمعمل  28مصنع لصناعة الخمور، 

استطاعة وبحوزتها التجارية واالقتصادية أن تفرض استقطاب على األرياف المجاورة  ألنهانسمة  40,000

بعد نزوح سكانهم بحثا عن فرصة العمل واالستقرار، وكان نفوذها التجاري يمتد حتى تونس وليبيا والتان 
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توابل، وتصدران لها الجلود والشموع والحبوب تستوردان منها المالبس المطرزة واألقمشة الحريرية وال

واللحوم، كما كانت لها اتفاقيات تجارية مع اسبانيا وجنوب مرسيليا بواسطة موانئ جيجل والقل وسكيكدة 

 التابعة لحكمها اإلداري والسياسي.

 

 العهد االستعماري: -

سبب كبير في تغيير جذري للحياة م 1837لقد كان لدخول المستعمر الفرنسي بالمدينة القديمة سنة          

ثالث  إلى فترةداخل المدينة سواء على الجانب العمراني أو التجاري، ولتوضيح ذلك قمنا بتقسيم هذه ال

 :مراحل

 ( 1873-م1838المرحلة األولى:)م 

في هذه المرحلة حدثت عدة تحوالت على بنية وهيكلة المدينة، حيث قام المستعمر باستغالل المواضع          

المباني  اءبإنشالمرتفعة والمواقع االستراتيجية وبسط نفوذه على المناطق الشمالية للصخرة، وقام خاللها 

 السكنية واإلدارية ومدها بشبكات مختلفة، 

 ( 1918-م1874المرحلة الثانية:)م 

م، دار المحافظة سنة 1883عدة منشآت منها المسرح سنة  بإنشاءفي هذه المرحلة قام المستعمر          

م، البريد والمواصالت وعمارة 1902م، بناء حوائط اسناد لمنطقة الكدية سنة 1902م، البلدية سنة 1885

 م 1909فمبر سنة م، اكتشاف ثالث بحيرات صغيرة تحت ساحة أول نو1908القرض العقاري سنة 

 ( 1962-م1919المرحلة الثالثة)م: 

وامل المدينة القديمة بجملة من الع تغيرت بحيوية كبيرة، حيث تميزتإن نمو المدينة في هذه المرحلة          

ساهمت بدورها في هذا النمو، أهما التطور التجاري والصناعي للمدينة التي أصبحت تظهر نشاطات 

أدى بطبيعة اشعاعها كعاصمة لإلقليم الهام إلى تطور تجارة الجملة وخاصة تجارة الحبوب متنوعة وعديدة، 

والمنسوجات والسيارات واآلالت الفالحية والمواد الغذائية بينما بدأت الصناعات تشهد ازدهارا إلى جانب 

دي حديدية بسيمصانع العجين والجلد والحديد والنحاس وأخيرا ورشة ميكانيكية تابعة لمحطة السكة ال

مبروك، كما لعب النشاط التجاري والسياسي للمدينة دورا فعاال في النمو الحضري بسبب تركز مقر الحكم 

واإلدارة اإلقليمية بالمدينة والذي استلزم بالضرورة قيام أنشطة أخرى تقوم على خدمتها واعطائها ذلك 

 .واالستراتيجيةوية القدر من الهيبة والقدرة على الجذب وزاد من أهميتها الحي

 قسنطينة بعد االستقالل: 1-4-3

بعد االستقالل عرفت مدينة قسنطينة تطور كبير خاصة من الناحية العمرانية وظهرت مجمعات       

 أخرى مجاورة لها مما زاد من أهميتها. 
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 الجانب التشريعي:-2

، يتضمن 2004نوفمبر  28الموافق  1425شوال عام  15مؤرخ في  386-04قم رمرسوم تنفيذي 

مدينة قسنطينة. يانشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري ف  

 ان رئيس الحكومة 

 بناء على تقرير وزير النقل  -

 )منه2( الفقرة 125و 4-85وبناء على الدستور، ال سيما المادتان  -

 1975أبريل  29الموافق  1395ربيع الثاني عام  17المؤرخ في  35-75وبمقتضى االمر رقم  -

 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

سبتمبر سنة 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75وبمقتضى االمر رقم  -

 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم. 1975

يناير  12الموافق لـ  1408جمادى األول عام  22المؤرخ في  01-88وبمقتضى القانون رقم -

 44ن التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ال سيما المواد من والمتضمن القانو 1988سنة 

 منه. 47على 

 1990أبريل سنة  7الموافق  1410رمضان عام  12المؤرخ في  08-90وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتعلق بالبلدية 

 1990أبريل سنة  7الموافق  1410رمضان عام  12المؤرخ في  09-90وبمقتضى القانون رقم  -

 ق بالواليةالمتعل

ديسمبر  1الموافق  1411جمادى األول عام  14المؤرخ في  30-90وبمقتضى القانون رقم  -

 المتضمن قانون األمالك الوطنية 1990

 1991ابريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  08-91وبمقتضى القانون رقم  -

 المعتمد والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب

 1995يوليو سنة  17الموافق  1416صفر عام  19المؤرخ في  20-95وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتعلق بمجلس المحاسبة

غشت سنة  7الموافق  1422جمادى األول عام  17المؤرخ في  13-01وبمقتضى القانون رقم  -

 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه  2001
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 2004ابريل سنة  19الموافق  1425صفر  29المؤرخ في  136-04وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 

ابريل سنة  26الموافق  1425ربيع األول عام  6المؤرخ في  138-04وبمقتضى القانون رقم  -

 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة  2004

بر نوفم 30وافق الم 1417رجب عام  19المؤرخ في  431-96وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  نالمتعلق بكيفية تعيي 1996سنة 

والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان االجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع 

 التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة.

 يرسم ما يأتي:     

 األولالفصل 

 الهدف-المقر-التسمية

: تنشأ تحت تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة مؤسسة عمومية المادة األولى   

ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتدعى في صلب النص 

 "المؤسسة" 

 تخضع المؤسسة للقواعد اإلدارية في عالقتها مع الدولة وتعد تاجرة في عالقتها مع الغير.    

 : توضع المؤسسة تخت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة قسنطينة2المادة    

امتداد  على تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل المالئمة :3المادة    

 النسيج الحضري لمدينة قسنطينة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية

 : تكلف المؤسسة وفق هدفها ال سيما بما يأتي 4المادة    

 اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت االزم الستغالل شبكتها وتسييره وصيانته -

 جهيزاتها االزمة ألداء أنشطتها تطوير منشاة االستغالل والصيانة وت -

المشاركة في دراسة و/أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي وادماجها في انجاز المهام المسندة  -

 اليها 

 ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم -

 ستغلةمتسيير محطاتها الحضرية ومنشاتها الحضرية االساسية الخاصة او المرتبطة بالشبكة ال -

تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين  :5المادة 

 في الملحق بهذا المرسوم

: تستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل 6المادة 

 والمالية
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 حقيق األهداف الموكلة إليها بما يلي:تؤهل المؤسسة من أجل ت :7المادة 

 ابرام جميع الصفقات أو االتفاقات وكل االتفاقات وع الهيئات الحكومية واألجنبية -

القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو المنقولة التي من شأنها تشجيع  -

 توسيعها

بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة تنظيم ملتقيات ومنتديات وتظاهرات ذات صلة  -

 فيها

تزود الدولة المؤسسة من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها في إطار التشريع والتنظيم المعمول  :8المادة 

 بهما بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها 

 الفصل الثاني

 التنظيم والعمل

 يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد :9المادة 

 القسم األول

 مجلس اإلدارة

 يدير المؤسسة مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله :10المادة 

 ويتكون من:  

 ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -

 ممثل وزير المالية -

 نيةممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرا -

 ممثل الوزير المكلف بالعمران  -

 ممثل الوزير المكلف باألشغال العمومية -

 مدير النقل لوالية قسنطينة -

 ممثل عن المجلس الشعبي لوالية قسنطينة -

 يمكن ان يستعين مجلس اإلدارة باي شخص من شانه ان يساعده في مداوالته بحكم كفاءته 

 يحضر المدير العام اجتماعات مجلس اإلدارة بصوت استشاري 

 تتولى مصالح المؤسسة امانة مجلس اإلدارة 

سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على  3يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة  :11المادة 

 اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.

 ن بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وتنتهي مدة عضوية األعضاء المعيني
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وفي حالة انقطاع عضوية أحد األعضاء يتم استخالفه باألشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين في 

 المدة المتبقية من العضوية

يجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على األقل : 12المادة 

 تن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسةويمكنه 

( أعضائه على األقل فاذ لم يكتمل النصاب 3/2ال يمكن أن تصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بحضور ثلثي )

 ( أيام وفي هذه الحالة تصح مداوالته مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين 8يعقد اجتماع اخر في اجل )

 مرجحاتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس 

 يعد الرئيس جدول أعمال االجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة  :13المادة 

يوما على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع ويمكن أن  15ترسل االستدعاءات مرفقة بجدول االعمال قبل 

 ( أيام 8يقلص هذا االجل بالنسبة للدورات الغير عادية دون أن يقل عن )

تكون مداوالت مجلس اإلدارة موضوع محاضرة تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه  :14المادة 

 الرئيس والمدير العام للمؤسسة 

( أيام وتصبح 8تبلغ محاضر المداوالت التي يوقعها أعضاء مجلس اإلدارة الى الوزير الوصي في اجل )

 عليها الوزير الوصي ( يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض15المداوالت نافذة في اجل )

 يتداول مجلس اإلدارة فيما يأتي: :15المادة 

 مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها. -

 برنامج استغالل شبكة النقل. -

 المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في االستثمار وتجديد العتاد والمنشآت  -

 الجداول التقديرية لإلرادات ونفقات االستغالل واالستثمار  -

 الحصائل السنوية عن األنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج -

 اكتتاب االقتراضات أو القروض المتوسطة األمد -

 الشروط العامة إلبرام الصفقات واالتفاقات واالتفاقيات  -

وي امشاريع بناء كل األمالك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبدلها عندما تكون مدة االيجار تس -

 ( سنوات أو تفوقها 3)

 قبول الهبات والوصايا وتخصيصها  -

 تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها -

 االتفاقية الجماعية -

 التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة -

 شروط توظيف المستخدمين  -
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 مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم  -

 تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما  -

 جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها  -

-  

 القسم الثاني

 المدير العام

 قا للتنظيم المعمول بهيعين المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طب :16المادة 

ينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس اإلدارة ويتولى تسيير المؤسسة  :17المادة 

 وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

 وبهذه الصفة:  

 يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين  -

 يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار االتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي  -

 يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها  -

 يبرم جميع الصفقات واالتفاقيات واالتفاقات ويكتتب كل اإلقتراضات  -

 يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحيات المدنية وأمام العدالة  -

 يسهر على احترام النظام الداخلي  -

 ن يفوض إمضاءه لمساعديه االقربين في حدود صالحياتهم يمكن أ -

 ويعد زيادة على ذلك ما يأتي:

 مشاريع مخططات األنشطة واالستثمار وبرامجها  -

 مشاريع الميزانية وحسابات االستغالل التقديرية -

 حصائل األنشطة وحسابات النتائج  -

 مشروع االتفاقية الجماعية -

 الداخليمشروعي الهيكل التنظيمي والنظام  -

 الفصل الثالث

 الذمة المالية

تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أمالك منقولة أو مخصصة من الدولة أو  :18المادة 

 الجماعات المحلية أو مفتنات على حساب خاص

 وتتمتع المؤسسة زيادة على ذلك بحق االنتفاع من جميع األمالك الوطنية غير المدرجة في ذمتها المالية  

 المخصصة لها لحاجات الخدمة العمومية
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أعاله وكذلك من تخصيص  18يتشكل رأس مال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة  :19المادة 

أعاله وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأس مال أصلي يضمن لها  6الدولة المنصوص عليه في المادة 

 وضعية مالية تتصل بأهمية مهمتها 

 

 لرابعالفصل ا

 أحكام مالية

 ديسمبر من كل سنة  31تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في  :20المادة 

 تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما 

 يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة

 يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي: :21المادة 

 في باب اإليرادات  -1

 اإليرادات المرتبطة باستغالل الشبكة  -

التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة  -

 العمومية

 الهبات والوصايا -

 االقتراضات المحتملة -

 جميع اإليرادات األخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها  -

 باب النفقات  في-2

 نفقات االستغالل والتسيير  -

 نفقات االستثمارات والتجهيزات  -

 كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة -

اإلدارة بشأنها، لموافقة  تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداوالت مجلس: 22المادة 

 السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.

 تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. :23المادة 

 الفصل الخامس

 أحكام انتقالية

يجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص األموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل  :24المادة 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين  2005ديسمبر  31أقصاه 

 بالنقل والمالية والجماعات المحلية 
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 جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لل :25المادة 

  2004نوفمبر  28الموافق  1425شوال  15حرر بالجزائر في 

    

 أحمد أويحيى                                                                            

 الملحق

 دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية

يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري  المادة األولى:

 في مدينة قسنطينة، تطبيقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تكلف المؤسسة باستغالل شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف االمن  :2المادة 

 م والراحة في إطار التنظيم العام لنقل المسافرين في قسنطينة.واليسر واالنتظا

يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في  :3المادة 

 أحسن الظروف من حيث جودة الخدمة واالمن للجماعة وللمستعملين.

ر لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغيرات التي يمكن تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرا :4المادة 

أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة قسنطينة ووفق القاعدة العامة بأي 

 عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة 

ت تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات اإلضافية يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلوما: 5المادة 

 المحتملة

 تفتيشهاويتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشأتها واستخدامها وصيانتها  :6المادة 

 التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن االستغالل كما يحدد التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا 

يمكن للدولة وبواسطة المصالح واالعوان المؤهلين قانونيا أن تفتش وتراقب في أي وقت، حالة  :7المادة 

 وسائل النقل والمنشأة وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.

يتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية  :8المادة 

وسائلها في النقل ومضاعفاتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين لديها، بتجديد 

 وضمان جودة الخدمات المقدمة.

 تخضع برامج االستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.

يتضمن  غالل الشبكة الذييتعين على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برامج است :9المادة 

 ال سيما ما يلي:

 مشتمالت الشبكة المقترحة لالستغالل  -

 حساب استغالل كل خط مستغل  -
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 تعريفات االستغالل -

 تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستخدمين  -

التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة لالستغالل من الناحية  -

 االقتصادية 

عندما تتم الموافقة على برنامج استغالل الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعين على المؤسسة أن 

 التي أسندت اليها.تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خالل استغالل الخطوط المنتظمة 

تتلقى المؤسسة تعويضات عن خسائر اإليرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن  :10المادة 

 مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات االجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

طلب من الدولة أو الجماعات المحلية، يترتب على احداث خطوط عاجزة أو اإلبقاء عليها ب: 11المادة 

 دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.

تقدم المؤسسة الى السلطة الوصية سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج توزيعا إليراداتها  :12المادة 

 مة العمومية الخدونفقاتها المتصلة باالستغالل يسمح بالتعرف بوضح على األعباء المرتبطة بممارسة مهام 

تدفع التشخيصات المالية الى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول  :13المادة 

 به وبنود االتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية 

 يخضع برنامج استغالل الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. :14المادة 

 

يتعلق  2008مايو  4الموافق  1429ربيع الثاني عام  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في            

 بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطريق الوالئي في والية قسنطينة

 إن وزير الدولة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير االشغال العمومية 

 1980ابريل سنة  6الموافق  1400األولى عام جمادى  20المؤرخ في  99-80بمقتضى المرسوم رقم 

 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،

يونيو  4الموافق  1428جمادى األولى عام  18المؤرخ في  173-07وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 2007سنة 

 وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية،

 يقرران ما يأتي: 

، المعدل 1980ابريل سنة  6المؤرخ في  99-80من المرسوم رقم  4المادة  ألحكامتطبيقا  ادة األولى:الم

والمذكور أعاله، يصنف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف "الطريق البلدية" في صنف "الطرق الوالئية" 

 ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.

 اله، كما يأتي:يحدد الطريق البلدي المنصوص أع: 2المادة 
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( بالطريق الوطني رقم 100+11)ن ك  08يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطرق الوالئي رقم 

" امتدادا للطريق الوالئي رقم 10كم "كطريق والئي رقم  9300( والبالغ طوله 600+64)ن ك  03

 الموجود. 10

عند نقطة تقاطعه مع  10والئي رقم ( لمجمل الطريق ال000+0مترية )ن ك وليتقع نقطة البداية الك

 ( عند االثار الرومانية لتيديس 000+21مترية )ن ك ووتقع نقطة نهايته الكل 03الطريق الوطني رقم 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية.           

 .2008مايو سنة  04ل  الموافق 1429ربيع الثاني عام  28حرر بالجزائر في 

 2005ديسمبر سنة  22الموافق  1426ذي القعدة عام  20مؤرخ في  487-05مرسوم تنفيذي رقم 

 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية انجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة.

 إن رئيس الحكومة.

 بناء على تقرير وزير النقل  -

 منه(  2)الفقرة  125و 4-85وبناء على الدستور ال سيما المادتان  -

ديسمبر سنة  1الموافق  1411جمادى األول عام  14المؤرخ في  30-90وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتضمن قانون األمالك الوطنية. 1990

 1991ابريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  11-91وبمقتضى القانون رقم  -

 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المتمم.

غشت سنة  7الموافق  1422جمادى األول عام  17المؤرخ في  13-01وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه 2001

 2001غشت  29 الموافق 1422جمادى األول عام  29المؤرخ  14-01وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، المعدل والمتمم.

ابريل  19الموافق  1425صفر عام  29المؤرخ في  136-04وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. 2004

 1الموافق  1426ام ربيع االول ع 22المؤرخ في  161-05وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 2005مايو 

يوليو سنة  27الموافق  1414صفر عام  7المؤرخ  186-93وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي  1991ابريل سنة  27المؤرخ  11-91المتمم كي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1993

 أجل المنفعة العامة.يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من 

 يرسم ما يلي: 
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ابريل سنة  27المؤرخ  11-91مكرر من قانون رقم  12تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:

المؤرخ  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10المتمم والمذكور أعاله طبقا ألحكام المادة  1991

ذكور أعاله، يهدف هذا المرسوم المتمم والم 1993يوليو سنة  27الموافق  1414صفر عام  7

من أجل التصريح بالمنفعة العمومية العملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة 

 نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه االشغال 

 أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدميخص طابع المنفعة العمومية األمالك العقارية و/ :2المادة 

 كرحاب ألول خط للترام في مدينة قسنطينة والمتعلقة بما يلي:

 

 :الجوانب الرئيسة لقارعة الطريق 

 يحاذي من ساحة الشهداء، شارع عبان رمضان وساحة عميروش وشارع بومدوس  ةقطاع الكدي -

 دوس  قطاع المنظر الجميل الذي يحاذي شارع البركة ونهج بوم -

 قطاع جامعة العلوم اإلسالمية والذي يحاذي نهج بومدوس والحي الجامعي وحي شيقيفارة -

انطالقا من التقاطع مع الطريق  79منطقة الرمل الصناعية التي تحذي الطريق الوطني رقم  -

 الدائري الجديد 

  79منطقة زواقي الحضرية التي تحاذي الطريق الوطني رقم  -

 على مستوى حي علي منجلي 79مسكن المحاذية للطريق الوطني رقم  560المنطقة الحضرية  -

 79األراضي المخصصة كوعاء لورشات الصيانة زواقي الواقعة غرب الطريق الوطني رقم  -

 األراضي النافذة لمحطات الترام  -

هكتار، كلها في  (12أعاله التي تبلغ مساحتها ) 2تقع األراضي المذكورة في المادة  :3المادة 

 تراب والية قسنطينة

 يكون قوام االشغال الملتزم بها بعنوان انجاز أول خط ترام في مدينة قسنطينة كالتالي: :4المادة 

  كم يؤدي انطالقا من ساحة الشهداء الى أحياء كوديات والمنظر الجميل  9طول الخط

اعية والتجمع الحضري وجامعة العلوم اإلسالمية وجامعة منتوري ومنطقة الرمل الصن

 بعلي منجلي  566زواقي وحي 

 ( حديديتان ذاتا حجم كلي من 2المقطع الجانبي المستعرض لألرضية: سكتان )1435 

 م45سم، طول المحطة 80م و6مم، عرض األرضية 

  المقطع الجانبي المستعرض الى يمين المحطات سكتان حديديتان ذاتا حجم كلي من

م، عرض األرضية الى يمين المحطات: 3مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما 1435

 سم 80م و13
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  :16عدد المحطات 

  هكتارات تقع بزواقي 5ورشات الصيانة: مساحتها 

 :المنشآت الفنية 

 على مستوى جسر "بالما"  -

 دعم على مستوى التقاطع "بلحاج"جدار  -

 مترا تسلك نهر الرمل على مستوى جامعة منتوري 370قنطرة طولها  -

يجب أن تتوفر االعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع  :5المادة 

لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع األمالك العقارية والحقوق العينية العقارية 

 أول خط للترام في مدينة قسنطينة  إلنجازالضرورية 

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية  :6المادة 

 2005ديسمبر سنة 22الموافق ل  1426ذي القعدة عام  20حرر بالجزائر في 

                                                                                                     

 أحمد أويحيى

سبتمبر  26الموافق  1434ذي القعدة عام  20المؤرخ في  322-13المرسوم التنفيذي رقم 

، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية انجاز تمديد األول خط الترام في مدينة 2013سنة 

 قسنطينة 

 ان الوزير 

 وزير النقل بناء على تقرير  -

 ( منه،2)الفقرة  125و 3-85وبناء على الدستور، ال سيما المادتان  -

ديسمبر  1الموافق  1411جمادى األول عام  14المؤرخ في  30-90وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتضمن قانون األمالك الوطنية. المعدل والمتمم 1990سنة 

ابريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  11-91وبمقتضى القانون رقم  -

 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المتمم. 1991

غشت سنة  7الموافق  1422جمادى األول عام  17المؤرخ في  13-01وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه 2001

غشت  19الموافق  1422جمادى األول عام  29المؤرخ  14-01وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، المعدل والمتمم. 2001

سبتمبر سنة  11ذي القعدة الموافق  05المؤرخ في  312-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة  2013
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يوليو سنة  27الموافق  1414صفر عام  7المؤرخ  186-93 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

الذي  1991ابريل سنة  27المؤرخ  11-91المتمم كي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1993

 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، متمم

 22الموافق  1426ذي القعدة عام  20المؤرخ في  487-5وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية انجاز أول خط للترام في مدينة  2005ديسمبر سنة 

 قسنطينة

 بعد موافقة رئيس الجمهورية  -

 يرسم ما يأتي: 

 1991ابريل سنة  27المؤرخ  11-91كرر من قانون رقم م 12تطبيقا لألحكام المادة  المادة االولى:

صفر عام  7المؤرخ  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10المتمم والمذكور أعاله وطبقا ألحكام المادة 

المتمم والمذكور أعاله، يهدف هذا المرسوم الى التصريح بالمنفعة  1993يوليو سنة  27الموافق  1414

لتمديد األول للترامواي في مدينة قسنطينة، نظرا الطابع البنى التحتية ذات المصلحة العمومية لعملية انجاز ا

 العامة والبعد الوطني االستراتيجي لهذه االشغال.

يخص طابع المنفعة العمومية واالمالك العمومية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم  :2المادة 

 األول خط الترامواي في مدينة قسنطينة والمتعلقة فيما يأتي: كرحاب انجاز المنشآت الخاصة بالتمديد

 الجوانب الرئيسية لقارعة الطريق: -

زواغي غرب" )محطة االنطالق »التمديد: الذي ينطلق من القطب المتعدد األنماط الواقع بـ  (1

كن االمشتركة للتمديدين( الى غاية مطار محمد بوضياف، المؤدي الى بلدية قسنطينة ومرورا باألم

االتية: فرع الطريق الذي سيربط المحطة المستقبلية المتعددة األنماط، حي االخوة فراد و"مطار 

 محمد بوضياف" )محطة الوصول( 

 محطات. 3كم و2،7أي طول قدره 

التمديد: الذي ينطلق من المحطة المتعددة األنماط الواقعة بـ "زواغي غرب/الطريق الوطني رقم  (2

مشتركة للتمديدين نحو جامعة المدينة الجديدة " علي منجلي"، مرورا " )محطة االنطالق ال79

بأراضي مزرعة المداني النموذجية، الطريق السريع شرق/غرب، القطبين الجامعيين، نهج جيش 

التحرير الوطني، محطة النقل البري التي تؤدي الى بلدتي قسنطينة والخروب )عن طريق األماكن 

والمستثمرة  09لثالثة سابقا مرورا بالمستثمرة الفالحية الفردية رقم المسمات مستثمرة الشهداء ا

(، أراضي قريشي وشركائه، أراضي خدوجة بن جلول، أراضي 12الفالحية الجماعية رقم 

جوامعية بلقاسم وشركائه، الطرق السرع شرق/غرب، أراضي مزرعة قادري النموذجية، 

نة الجديدة " علي منجلي"، المنطقة المختلطة جوامعية بلقاسم وشركائه، القطب الجمعي للمدي
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النشاطات للمدينة الجديدة " على منجلي" ثكنة االمن الوطني، مفترق الطرق األربعة، نهج جيش 

التحرير الوطني، محطة النقل البر إلى غاية مفترق الطرق، جامعة المدينة الجديدة " على منجلي" 

 )محطة الوصول(

 حطةم 11كم و 10,5أي طول قدره 

األراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع الملحق لورشات الصيانة المقامة على مستوى "  -

 على منجلي"

 األراضي المخصصة كرحاب إلقامة محطات الترام والمنافذ المؤدية اليه -

األراضي المخصصة إلقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة  -

يزات والمنشآت النوعية ومختلف األشغال والتهيئة الضرورية للسير األمن باالستغالل والتجه

 للترام

هكتار تابعة  26هكتار، منها  40أعاله، مساحة اجمالية  2تمثل األراضي المذكورة في المادة  :3المادة 

 تابعة لألمالك الخاصة الواجب نزع ملكيتها. 14لألمالك العامة و

ية قسنطينة، ويتم تحديدها، طبق للمخطط الملحق بأصل هذا تقع هذه األراضي في تراب وال

 المرسوم

قوام االشغال الملتزم بها بعناوين انجاز هذين التمديدين للخط األول للترامواي لمدينة قسنطينة  :4المادة 

 كاآلتي:

 كم 13,2الطول اإلجمالي للتمديد:  -

م 7,50مم، عرض األرضية 1435المقطع الجانبي لألرضية: سكتان حديديتان ذاتا حجم كلي من  -

 م45وطول المحطة 

مم، 1435المقطع الجانبي المستعرض اليه من المحطات: سكتان حديديتان ذاتا حجم كلي من  -

 أمتار، عرض األرضية الى يمين المحطات  3رصيفان يبلغ كل واحد منهما 

 14العدد اإلجمالي للمحطات:  -

 8عدد المحطات الفرعية الكهربائية:  -

 3مفترقات الطرق )ذات االتجاه الدوراني المجهز باإلشارات(: عدد  -

 1ب: وعدد حضائر التنا -

هكتارات بالقرب من "المنطقة المختلطة  3المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة  -

الفنية ومنشآت الدعم وبناء معبر  " كل المنشآتالنشاطات قبل مدخل المدينة الجديدة "على منجلي

جلين وأشغال التهيئة من أجل دمج األمن ألرضية الترام وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال الرا

المرافقة وأشغال تهيئة المساحات األمنية لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة 
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مسالك السير والمرور واإلشارة وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية من أجل 

ستغالل األمن لتمديد الخط األول للترام في مدينة قسنطينة بين القطب المتعدد األنماط بزواغي ا

و بين القطب المتعدد األنماط بزواغي و  1والمدينة الجديدة "علي منجلي" فيما يخص التمديد رقم 

 ية:والمتضمنة ال سيما المنشآت الفنية اآلت 2مطار "محمد بوضياف" فيما يخص التمديد رقم 

 :"فيما يخص التمديد بالمدينة الجديدة "على منجلي 

 مبنى عبور الطريق السريع شرق/غرب -

 مبنى عند مخرج زواغي مبنى عند أقصى حدود زواغي -

 مبنى على مستوى مقطع الطريق الرابط )الكائن بمشتة قريشي(  -

 نفق عند مدخل المدينة الجديدة -

 نفق عند مخرج المدينة الجديدة -

  3مفترق الطريق ذي االتجاه الدوراني رقم نفق على مستوى  -

 نفق خاص بالترامواي على مستوى نهج جيش التحرير الوطني -

نفق خاص بالترامواي على مستوى نهج الثانوي جيش التحرير الوطني )يؤدي إلى محطة النقل  -

 البري(

 جدار دعم على مستوى مقطع طريق الربط -

 طجدار دعم على مستوى المحطة المتعددة األنما -

 9جدار دعم على مستوى المستثمرة الفالحية رقم  -

 جدار دعم على مستوى المدينة الجامعية -

 جدار دعم على مستوى المدينة الجديدة )بمحاذات النفق( -

 جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني )يقابل عمارات حي وكالة العدل( -

من مقر الشركة الوطنية للكهرباء جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني )بالقرب  -

 والغاز سونلغاز(

جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني )يقابل العيادة متعددة االختصاصات بن  -

 قادري(

 :فيما يخص التمديد باتجاه المطار محمد بوضياف 

 م 33965بطول  79قنطرة تعبر الطريق الوطني رقم  -

 جدار دعم على مستوى محطة زواغي، -

 دعم بالقرب من قاعدة حياة شركة كوسيدار جدار -

 جدار دعم على مستوى حي االخوة فراد -
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 جدار دعم أسفل جسر العبور -

 جدار دعم بالقرب من فندق الباي -

 جدار دعم بالقرب من محطة الطيران -

يجب أن تتوفر االعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة  :5المادة 

ومقطع رقم  1العمومية، فيما يخص عمليات نزع األمالك العقارية الضرورية إلنجاز التمديد )مقطع رقم 

 ( ألول خط للترامواي في مدينة قسنطينة 2

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية :6المادة 

 

 2013ديسمبر سنة 26الموافق ل  1434ذي القعدة عام  20حرر بالجزائر في 

 عبد المالك سالل.                                                                                            
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أسباب االختناق المروري بقسنطينة:-3  

 مقدمة:

المروري، كذلك سنقوم بتحليل واستعراض وجهات في هذا الجزء نتذكر األسباب المختلفة لالختناق        

 النظر المتعلقة باالختناق المروري كما سنعرض الخاصية متعددة األوجه المتعلقة بالموضوع )الظاهرة(.

في اإلشكالية التي استعرضناها في المقدمة والفرضية المبدئية نركز على فكرة أن االختناق بقوة        

من الممكن تبريرها وتحليلنا يبين كم هي متعددة ومعقدة العوامل الداخلة في بعدة عوامل هاته النظرية 

الموضوع، إلى يومنا هذا السيارة السياحية تعتبر بالنسبة للجميع كمصدر مباشر لالختناق، ليس ألنها فقط 

مركزية تشغل الحيز الكبير من الطريق لكن هذا الحيز المشغول من طرفها يقع داخل المجاالت التجارية ال

وفي السبل الرئيسية لحركة المرور، وفي نفس الوقت تعتبر الضحية الرئيسية لالختناق 

                                                                                                           المروري.

ت نظر مختلفة مع وجود ضحايا آخرين لكن نحن نعتقد بوجود أسباب أخرى التي تأتي من وجها        

                                                                                                      لهاته لظاهرة.

كل طرف يثبت صحة نظرته فيما يتعلق بأسباب االختناق مستدال بأن تفكيرهم المتعلق بأسباب         

ل مقارنة بوجهات النظر األخرى، يوضح من كل هذا فإن في منطق كل وجهة نظر االختناق هي األفض

.                        غير كافية من أجل بوتقة كل األسباب من أجل إعطاء مفهوم موحد لمشكلة شتركة  

  المتوسطة والكبيرة للعالم النامياالختناق المروري هو اإلشارة على مشكل معقد خاص بالمدن 

                                                      .حليل إبراز االختالفات بي ن وجهات نظر ل في هذا التسنحاو

 وجهات النظر المختلفة المتعلقة باالختناق المروري 3-1

    استدالل التقنيين بأن االختناق المروري يرتكز على مالحظتين:

لذلك عدد كبير من التحركات ستفوق لب نتيجة في حالت االختناق هنالك عرض يفوق الط  - 

لطرق.                                                                             ة العظمى الموفرة في مختلف القدر  

عندما نتجاوز هاته القدرة العظمى سنحصل على استغالل ال عقالني للطريق الذي يظهر من   - 

كة السير.خالل الفوضى في حر  

تطور هاته المفاهيم أمل بالضرورة اتخاذ تدابير واحتياطات من أجل معالجة ظاهرة االختناق،        

وبحسب التجربة هذه االحتياطات لم تكن قادرة على وضع حل نهائي لهذه الظاهرة، التناقض الحاصل أن 

                                  ري.هذه التدابير أصبحت في بعض األحيان أحد األسباب في االختناق المرو

تقديم أسباب االختناق والحلول على حسب وجهة النظر المتعلقة بتنظيم تخطيط النقل يمكن ربطها       

 على حسب عالقتها مع:

 خصوصيات الحركة المرورية. -
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 حالة وقدرة البنى التحتية. -

 دور ومكانة النقل الجماعي. -

 

 المروري على حسب كل وجهة نظر:أسباب االختناق  3-2    

 خصوصيات الحركة المرورية -أ

 حلول أسباب

 انشاء شبكة الطرق ارتفاع الطلب

 خلق ما يشبه مخطط النقل فوضى في الحركة المروري

 خلق محاور اجتنابيه ذات اتجاهين وجسور العبور

 
 التحتية البنية-ب 

 الحلول األسباب

 ف وجهة واحدة  جعل بعض التشحبات تشحب الشبكة 

 ازدياد قدرة استيعاب الطريق 
انشاء بعض محطات توقف تضيق الرصيف 

 وتوسع المحطات

 تنظيم هاته الحظائر وتوحيد السبل المتعلقة بها  خلق حظائر

 ضيق طرق مركز المدينة
توسيع هاته الطرق بالقضاء على المباني القديمة 

 وتضييق الرصيف

 

 الجماعي النقل-ج 

 الحلول األسباب

 تحسين مستوى الخدمات والشبكات تدني مستوى الخدمة

 تفريق تجزئة الوجهات
عدة خطوط تمر في نفس الشارع ذهاب وإياب 

 باألخص بالرواق المخصص لحركة الحافالت

عدم انتظام المواعيد والتأخيرات األكثر من نصف 
 ساعة

خلق أروقة محجوزة وخلق محطات مشتركة ألكثر 
 من خط



35 
 

 

الجداول توضح أسباب االختناق المروري والحلول المقترحة من خالل تخطيط النقل كل واحدة على        

 .حدي

 فيما يتعلق باألسباب المرتبطة بخصوصيات النقل:        

ارتفاع الطلب في الحركة المرورية والعبور تتبع هاته األسباب الرؤية الكالسيكية هاته الثالث        

االختالف المتواجد بين العرض والطلب والمجال الحضري من أجل الغالية االقتصادية  أسباب توضح

الطلب أكثر من العرض في حالة مدينة قسنطينة ارتفاع الطلب يرجع أساسا إلى أزمة النقل الحضري 

 وارتفاع النمو الديمغرافي من جهة أخرى وهذا يؤدي إلى اللجوء إلى السيارات السياحية.

موازات مع ذلك االرتفاع في مستوى المركبات والحركة تؤثر على عدم انتظام الحركة بال       

 المرورية والعبور بين االحياء وهذا يظهر العالقة بين االختناق المروري وخصائص النقل.

الدراسة المفصلة لهاته األسباب تبين وجود مصادر أخرى للمشكلة )النقل والحركية( الفكرة األساسية 

 انشاء البنى التحتية للطرق على األقل.  تستلزم

موازنة مع العرض والطلب في الميدان، هذا التوازن المطلوب يستلزم موارد كبيرة، يقابله عجز        

في الموارد المالية لذلك نلجأ غالبا إلى مخططات مرورية من أجل انقاص حدة الظاهرة ألن هذا النوع 

ر اليوم الذي سيكون باإلمكان انشاء شبكة الطرق المنتظرة، هذا من الحلول يكون اقتصادي، في انتظا

اليوم غالبا يتأخر وال يأتي أبدا، إذن االعتبارات االقتصادية أقل كلفة وعملية التقنين تبنوا من أجل 

مخططات النقل من أجل الموازنة بين العرض والطلب وتنظيم الحركة المرورية لكن لسوء الحظ وهذا 

ياسية ومالية هاته المخططات تخضع لتعديالت وتغييرات كثيرة قبل تطبيقها باألخص راجع ألسباب س

من أجل مواجهة عدم التوازن بين العرض والطلب لكن تأثيرات هذا النمط من المعالجة يكون قصير 

المدى، هو عبارة عن عالج مؤقت وليس نهائي، تخفض الظواهر لمدة قصيرة فقط لكن تعود الظاهرة 

 بروبحدة أك

 

تبين أسباب االختناق المروري أنها متعلقة ببنية الطريق دون االهتمام بمصدر وجهة النقل في نفس      

الوقت هي ترح أن االختناق نتيجة للمركزية الن التشعبات تجبر المستخدمين على الدخول للمركز الذي 

وهذه حالة مدينة قسنطينة، هو مزدحم ومحدود فب المجال الفيزيائي وتركز شديد للنشاطات والخدمات 

واد الرمال يطرح المشكل المشترك التي تقطعها أو تحيط بها أنهار أو مجاري مائية عبورها ينتج الكثير 

 من مشاكل االختناق واالزعاج خاصة على مستوى الجسور ومحيطها.

مثل حيث تصغر وضيق الطرق المركزية يعرقل أي تدخل الذي يستهدف تهيئة السيولة الحركية       

 الظاهرة المولدة االختناق المروري.
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إذن فيما يتعلق في بعض االقتراحات التي تستهدف الموازنة بين الطلب والعرض مثل رفع قدرة       

هناك تدابير تم اتخاذها من أجل بدأ مشروع انجاز خمسة حظائر "الطرق وانشاء حظائر في مدينة قسنطينة 

عض األماكن هاته التدابير أنتجت في األخير ورفعة االختناق وستؤدي ذات طوابق في وسط المدينة في ب

 ."3لنفس النتائج في مدينة قسنطينة ألن هاته التدابير تخلق حركة نقل جديدة أكبر من الحالية

كل تحسين في قدرة الطرق يستغل مباشرة إلى أن يبلغ بدرجة التشبع بواسطة السيارات على هذا       

 النحو من الجلي أن الشكل واألبعاد والخصائص الجغرافية للبنية التحتية تلعب دور هام في االختناق 

ل على الرغم من كيعدد مختلف الحلول المقترحة من أبسطها إلى أعقدها من االقتصادية إلى المكلفة لكن 

هذا يتضح ميدانيا أن ال أحد يستطيع اعطائنا اإلجابات المرغوبة أو يكون ناجع بالمقارنة مع اآلخر كل 

حل مقترح ليؤدي إلى فك االختناق المروري إال على المدى القريب وفي أحسن األحوال على المدى 

 المتوسط 

 سنوات فقط إذا كلن هذا النوع الثاني لمعالجة أسباب تشبع الطرق ال يمكن تجنبه ألنه قد يؤخر ببضع       

االختناق تقنيا ال يوجد له تأثير إيجابي مستدام إذن فهاته التدابير ال تعالج جذور المشكلة التي هي ترتبط 

فقط بالتخطيط الحضري والتي تؤثر كوسيط تحسين لمدة ذات تأثير محدود والذي يستلزم التجديد من أجل 

 ق في مستوى مقبول.إبقاء االختنا

فيما يخص النوع األخير من الجلي أن نظام تخطيط الطرقات في أزمة وغير قادر على توفير احتياج        

 تنقل المجتمع وخاصة في الضواحي ما يعتبر كشريك في تنامي ظاهرة االختناق:

تدني مستوى الخدمة وعدم احترام المواعيد والتأخيرات ألكثر مكن نصف ساعة هذا أجبر السكان على 

أي تبديل نمط نقل جماعي أقل شغل للحيز بمركبة "استعمال نوع أخر من التنقل مثل السيارات الخاصة 

 ."4نقل شخصية تأخذ حيز كبير

معالجة مشكل االختناق هذا أدى بنا إلى فهم أهمية  أثبت تخطيط النقل الجماعي تغير مفهوم من أجل       

النقل الجماعي في إشكالية االختناق وتطوير هذا النوع من النقل قد يساهم إيجابيا في إنقاص االختناق 

المروري هذا التطور ضروري من أجل مواجهة النقص في القدرة البنى التحتية، إن تطوير النقل الجماعي 

 ئم بل يجب جعله كجزيء من االحتياطات المؤجلة في نفس االتجاه ليس كفيل بجعله حل دا

إذا كان الحل المقترح في النوع الثالث من أجل مواجهة االختناق والذي يعتبر األفضل ألنه األقرب        

من مصدر المشكلة يجب أن يكون محل نقاش بين مختلق األطراف اإلدارية ومهندسي النقل والعمرانيين 

 على التخطيط العمراني. المسؤولين

                                                      
3 Entreprise métro d’Alger, bureau d’étude de transport urbains, diagnostique des conditions de circulation 
dans le centre-ville de Constantine, vol 1-2-3et4, 111p 
4 POULET.J, (janvier 1983), les actions dans le domaine de la conception et de la réhabilitation des 
infrastructures de transport et de voire, revue général des routes et des aerodrounes asicule n 1, 163p 
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 :وجهات نظر التخطيط العمراني: أسباب، حلول، انتقادات -3-3

طبقا لتحليلنا يظهر أن أسباب االختناق هي تلك المتعلقة بالتخطيط العمراني لكن يبقى عرض محتواها       

هة واجالذي يبقى إلى حد الساعة مبهم، ومع ذلك التخطيط العمراني بواسطة وسائل تقنية قادر على م

األسباب المتعلقة بالعمران بترك أهل االختصاص المتمثلين بتقنيي النقل إذن المشكل لم يعالج واألسباب 

 المتعلقة بالتخطيط العمراني تبقى غير ظاهرة أو متروكة للصدفة هذه األسباب سنقوم بعدها كما يلي: 

  .استهالك المجال بطريقة فوضوية لعدة سنوات -

 تخطيط وخلق اختالل في األحياء الجديدة بالضواحي. النمو العمراني بدون -

في بعض األحيان تكون متوازنة بالنسبة لموقعها مقارنة بالمركز لكنها ليست كذلك على مستوى تخطيط 

كقطب جذب ...، نظرا لعدم تنظيم األحياء المحيطة السكان غالبا مجبرين على اللجوء إلى مركز المدينة 

 نها.من أجل االلتحاق بمقر سك

منها سيارات خاصة  %98,1سيارة تعبر مركز المدينة مرة كل يوم حيث  110000أكثر من " -

5" 

مركز وسط المدينة يعود إلى منشآه عمرانية تظهر في تمركز المنشأة التجارية واإلدارية في قلب  -

 المدينة.

 سلسلة ك ارتفاع الحركية وأسباب االختناق في التخطيط العمراني هي مرتبطة ببعضها البعض -

تموقع الغير متوازن للتجهيزات الجماعية أجبر األغلبية على التوجه إلى الماكن األفضل تجهيزا  -

والمسافة المقطوعة بين المركز واألحياء يستلزم بالضرورة وسيلة نقل )سيارة خاصة، سيارة 

 .أجرة، نقل غير شرعي(

 ا أدى إلى زيادة في الحركية نستطيع أيضا إضافة التغير والتطور االجتماعي للسكان هذا م -

أخيرا، جميع هاته العوامل المؤدية لالختناق يمكن جمعها في سبب واحد رئيسي وشامل غياب سياسة 

حقيقية في التخطيط العمراني ألنه ولحد الساعة الجزائر ال تملك سياسة في هذا المجال باإلضافة إلى ذلك 

لحضري يرجع أساسا إلى طبيعة الجهوية لمختلف اختالل أنظمة النقل وحركة المرور في المجال ا

 المحاوالت وفشل جميع السياسات المؤسسة والمنظمة للسلطات.

معالجة األسباب المرتبطة بالتخطيط تتميز بإهمال شبه كلي للتدابير التي تهدف للقضاء على االختناق 

  .المروري

رفع قدرة الحركة اتجاه األحياء المحيطة ومن أجل تحسين الشبكة لجوء إلى تقنية النقل من أجل        

والمثال األحسن هو الطريق االجتنابي الجنوب ذو االتجاهين الذي يضمن سهولة التنقل، باستثناء هذا 

                                                      
5 La DTW, Direction Transport Wilaya 
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اجتناب مركز المدينة، هذا الحير الجغرافي "الطريق مجموع الشبكة ال يلبي إال جزء من الهدف المرجو منه 

من مركز المدينة أدى إلى ظواهر ال تحتمل ومن المستحيل اجتنابها  أجبر جزء من التنقل على العبور

 ."6يظهر مما سبق أن عوامل االختناق لها عالقة مع النقاط األربعة التالية: النقل، العمران، المحيط، السياسة

 

 

 

 

 أسباب االختناق التي لم تتلقى عالج ناجع 3-3

 تخطيط النقل: -أ

 نمو التجمعات وخلق أحياء جديدة غير متابعة فيما يتعلق بالنقل الجماعي  1

غياب نظام نقل جماعي الئق أتعب وأدى بالسكان إلى البحث عن حلول خاصة )استبدال النقل الجماعي  2

 بالسيارات الخاصة.

 غياب وسيلة الرؤية المستقبلية لمشكلة االختناق المروري )تنظيم التجارة، ومخطط النقل( 3

 اختالف وجهة النظر التقنية للتدخالت 4

 :التخطيط العمراني -ب

  .غياب تنظيم التنقالت قبل وبعد خوصصة النقل الجماعي 5

  .صعوبة التسيير والتعمير واالستغالل الغير مراقب 6

  .ي بغير تخطيط والخلق العشوائي والمختل لألحياء الجديدةالنمو العمران 7

 .مركزية وتمركز التجهيزات العمومية واإلدارية بوسط المدينة 8

 .ارتفاع حركية المركبات للقطاعات المحيطة باستعمال السيارات الخاصة 9

افسة حيث تنشأ منغياب ممرات الراجلين في األحياء الرئيسية يدفع الناس إلى السير في الطرقات  10

  .شرسة بين مختلف األنظمة

  .صعوبة السيولة هي نتيجة لالستعمال الفوضوي للمجال 11

التموقع الغير متوازن للتجهيزات الجماعية يجبر السكان على استعمال النقل جماعي أو خاص نتيجة  12

  .لذلك ترتفع الحركية في الشوارع التي هي أصال مكتظة

  .يئة للطرق في القطاعات المحيطةالعجز والنوعية الرد 13

                                                      
6 BAEHLER.C et HENON.R, (1982), les transports urbains, vol 4 manuel d’urbanisme pour PVC ACA CODEV 
ministère des transports Paris, 120p 
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 :المجال–ج 

 .جغرافية المجال عامل يؤدي إلى االختناق بمدينة قسنطينة 14

تدهور المحيط في بعض القطاعات المحيطية أدى بالسكان بقضاء أوقاه فراغهم في أماكن مختلفة مما  15

 .أدى إلى تحول هذه األحياء إلى أحياء مراقد

  .عدم التوافق بين المجال الحركي والمجال الثابت 16

 

 

 

 

 خالصة:

في هذا الباب لقد بحثنا من أجل تسليط الضوء على أسباب االختناق والحلول المقترحة في مدينة       

 قسنطينة حسب وجهات نظر مختلف الفاعلين.

شكلة )الحركية والنقل( تخطيط النقل على حساب النوع األول يشير إلى وجود مصادر أخرى لم      

الفكرة القاعدية التي تهدف إلى التوازن بين العرض والطلب تحتاج لموارد كبرى هذا يؤدي إلى تأخرها 

أو عدم تطبيقها، النوع الثاني يربط مشكلة االختناق بشبكة الطرق التي تجبر المستعملين على دخول إلى 

ى وجود أزمة في النقل الجماعي غير قادرة على وسط المدينة المزدحم أصال، النوع األخير يشير إل

 االستجابة لمختلف االحتياجات المتعلقة بنقل األفراد خاصة في الضواحي.

أسباب االختناق المرتبطة بالطابع الفيزيائي تسمح لنا بالقول إن الطرق والنقل في قسنطينة ناتجة        

تطور العمراني في مدينة قسنطينة كان موجه من أصال من الواقع والوسط الفيزيائي في نفس السياق ال

 طرف طوبوغرافيا المدينة إذ مشكل االختناق يمكن شرحه أيضا بغياب دراسة مجالية.

وفي األخير، األسباب المرتبطة بالسياسة ناتجة عن غياب سياسة حقيقية في مجال التخطيط العمراني وألنه 

لحد الساعة ال توجد هذه السياسة في الجزائر اضافة إلى ذلك اختالل نظم النقل وحركة المرور يرجع 

 أساسا إلى عجز جميع السياسات والمحاوالت من طرف السلطات 
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 :رات السلبية لالختناق المروريالتأثي- 4

 مقدمة:

اعتقادا منا باتساع وتعقيد الموضوع، يمكننا إعطاء حل كامل على الرغم من هذا سنحاول كشفه        

 بتحفظ داخل المجال العمراني بمدينة قسنطينة وتأثير النتائج الرئيسية لالختناق.

ثة المجاالت، نتائج االختناق التي ندرسها تمس ثال نظرا للغياب الشبه كلي للمعطيات المتعلقة ببعض       

 مجاالت: المحيط، العمران، نظام النقل.

إضافة إلى ذلك سنفحص مشكل االختناق ليس فقط بعالقته مع مجاالت النقل لكن توجد مجاالت        

تناق ال االخأخرى إلى حد الساعة حل مشكل االختناق يعتبر وظيفة لتقنيات النقل، ومن المحير أن مشكل 

 يؤخذ بجدية وإرادة قادرة على تغيير الوضع الحالي ألن المدينة مستمرة في دفع ثمن الحلول السيئة.

الفاعلون في مدينة قسنطينة هل هم بهذه التأثيرات؟ جواب مختلف المسؤولين إيجابي لكن درجة الوعي  

 مقترحة جعله األسئلة وأجوبتهم تبقىعندهم غير معروفة! ألن التناقض الحاصل بين خطاباتهم وحلولهم ال

 دائما مطروحة.

 التأثير على المحيط  4-1

أهم التأثيرات السلبية تتمثل في الضجيج والتلوث ويمكن إضافة تدهور مستوى المعيشة في القطاعات        

 التي يمسها االختناق.

 .ى تؤثر عليهاالتأثيرات السلبية على المحيط ال تتوقف هنا فقط لكنها تنتج عناصر أخر

 وضيفته.االزعاج الناتج عن شغل المجال المبني واختالف في  -

 انخفاض في الفضاءات العمومية واختفائها في بعض الحاالت. -

في حالة استهالك العمران من طرف حركة المرور وأماكن التوقف يستدعي بالضرورة االعتداء       

 المدينة.على األرصفة ومساحات اللعب يؤدي إلى تشويه صورة 

سكان القرية القديمة على إعادة تهيئة سكناتهم القديمة أو استثمارها وأدت بهم  تهذه الوضعية أبعد      

  .ن صخب وسط المدينةإلى هجرها واالبتعاد ع

في السنوات األخيرة، قام المسؤولين السياسيين بترحيل سكان المدينة القديمة من أجل إعادة تهيئتها       

للحفاض على اإلرث العمراني لمدينة قسنطينة، لكن لألسف عمليات الترميم التي تمت بمناسبة عاصمة 

  .الثقافة العربية لم تكن في المستوى المرجو

 :المجال الحضريالتأثير على  4-2

"الخطر الناتج يتمثل في توسع أحياء غير مهيئة وبطريقة فوضوية هذا النمو يكون مصدر الختالالت        

كثيرة حيث نتائجها تتمثل في التوسع الفوضوي الغير مخطط ومن الصعب التحكم فيه"، هذا هو التأثير 

لحكومية التحكم الصارم في المجال الحضري )قطاعات األول لالختناق على العمران ويفقد السلطات ا



41 
 

موجهة للتعمير على المدى القريب والمتوسط في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كموجه 

للتسيير(، ظاهرة التوسع الفوضوي والفجائي هي خصوصية لعدد معتبر من أحياء مدينة قسنطينة نتيجة 

  .لذلك تظهر لنا جملة من المشاكل

 المظهر السيئ للبناء الفوضوي  -

 التوسع الفوضوي لألحياء القصديرية -

نتيجة أخرى لالختناق هي انشاء أنفق بالتقاطعات وهي ليست إال محاوالت فاشلة للحد من مشاكل       

 االختناق 

  :نظام النقلالتأثير على  4-3

من جهة وحركة السيارات الخاصة هذه التأثيرات تظهر في نفس الوقت عدم تكافئ الطرق واألرصفة       

 والنقل الجماعي من جهة أخرى.

فكرة أن االختناق مرتبط بعدم تكافئ بين العرض والطلب من وجهة نظر التقنيين أدى إلى تكثير       

 المجهودات نحو العرض مقارنة بالطلب ما أدى إلى انشاء بنى تحتية جديدة.

  .حام أدت بالتضحية باألرصفة والنقل الجماعيعلى مستوى مركز المدينة سورة االزد      

حاليا االختناق بالقرب وخالل عبور الجسور المهمة هذا يضعف نوعية النقل الحضري، خطورة        

درجة االختناق أدت بالسلطات لمحاولة تحسين النقل الجامعي عن طريق دعمه بخوصصته دون االنقاس 

 من السعة العامة.

إلى أن مفهوم االختناق من ناحية تقنية يسبب ظاهرة معينة متناقضة عند االعتماد على يجب اإلشارة        

هذا المفهوم أن رفع العرض ضروري للقضاء على جزء من اإلزعاج هذا أدى إلى رفع عدد المركبات ما 

 أدى إلى تعميم الظاهرة.

 خالصة:

الهادفة لجعل المدينة مركز جذب مع ذلك من في هذا الباب وبأخذ الرؤية السياسية للتحسينات        

المستحيل تجنب االختناق الذي يؤثر بشكل خطير على المحيط وعلى المجتمع بحثنا يظهر أن اتباع تقنيات 

النقل من أجل القضاء على االختناق هو السبب الرئيسي في تدهور المحيط ويؤدي أيضا إلى نشأة نسيج 

 .عمراني غير متجانس ويصعب مراقبته

التأثيرات على أنظمة النقل هي التالية تعميم االزدحام، اختالل بين وسائل النقل والبنية التحتية ويؤثر       

 سلبا على تقنيات التخطيط للنقل.
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 مقدمة:

 

 الحالي والوضع وضوحا، قراءة أكثرب لنا العمل هذا من السابقة الفصول في ما جاء تحليل يسمح       

.األخير وأنماط النزوح وطرق الجديدة، لمدينةا وبخاصة قسنطينة سكانبالمتصلة  والخصائص للشبكات،  

 إلى تهدف والتي لقسنطينة، المستقبلية المقترحة الحلول عن دراسة تقديم سنحاول الفصل هذا في       

 حل مشاكل أجل من مالئمة أكثر ظروف في السفر وضمان مدينة،الوسط  في المرورية المشكلة استرضاء

.                          قسنطينة في للتنفس وسيلة أفضل هو لمخططين هذاقسنطينة من وجهة نظر ا في النقل  

       عند تشابك مجموعة أنواع من وسائل النقل او "سلسلة النقل" الطريق مع خط الترامواي  

"multimodalité "  مصطلح يستعمل  

 لتبادل أكثر مواتية سياق يخلق سرعة وانخفاض هدأت السيارات مرور حركة أخرى، مرة      

 ل.وسائط النق جميع بين المشترك العام والفضاء الطريق،

 نبؤالت ومحاولة تحليل إلى يقودنا قسنطينة سكانل اليومية الحياة في الجديدة األوضاع هذه ظهور      

 وضاعاأل هذه. المدينة هذه وإلى من أيضا تتحرك لكن قسنطينة في المقيمين السكان حركة على تأثيرهال

  .الجديدة

 جماعي.                    نزوح باسم أيضا المعروف الحضري للسفر عادة تستخدم وسيلة هي       

واسطة بيتم بالضرورة  ووسط المدينةمنجلي  يعلبين المدينة الجديدة وفي مجال دراستنا التنقل        

القديم( ولهذا إدراج الترامواي هو عبارة عن دمج الطابع القديم مع  الطابعالنقل الجماعي او الفردي )

 الختناقاذ بعين االعتبار ان الترامواي الحالي ساعد بشكل كبير في التقليل من خالطابع الجديد، مع اال

   .المروري

:عبد الملك رمضان "بن  –"زواغي سليمان  الترامواي-1  

 الدراسات:

  15اوت 2006تاريخ اعالن المشروع 

تاريخ منح الصفقة     20مارس 2006

ومتابعة االشغالمدة الدراسات  -شهر  39 

 اإلنجاز:

 08ديسمبر 2009 تاريخ المناقشة االختيارية المتعلقة بإنجاز المشروع 

تاريخ منح المشروع   07افريل2008

تاريخ بداية اإلنجاز   26اكتوبر2008
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 صاحب المشروع وزارة النقل

دب شركة مترو الجزائرصاحب المشروع المنت  

INGEROP/EGISRAIL مؤسسة المقاولة 

PIZZAROTTI/ALSTOM مؤسسات اإلنجاز 

 الموقع: مدينة قسنطينة

المالك رمضان )وسط  وبن عبدكم الرابط بين محطتي زواغي سليمان  8.1تمتد سكة الترامواي        

األقطاب الثقافية  قسنطينة،خط الترامواي يخدم وسط مدينة  ،وقطب تبادلمحطات  7المدينة( مرورا ب 

مركز التكوين الشبه  (،واالقامات الجامعيةمسجد األمير عبد القادر، جامعة االخوة منتوري والعلمية )

  .المنطقة الصناعية بالما طبي،

 أشهر 3( احصائيات لمستعملي الترامواي خالل 1الجدول )

 اكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع
 شهر

 المصادقة

 01رحلة 467819 476043 465269 1409131

277752 95106 94702 87944 tr 01 رحلة 

 المجموع 555763 570745 560375 1686883

      

 ( خط الترامواي4الخريطة )

 الجزائر المصدر: مترو
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المدينة الجديدة علي منجلي" –ن ا"زواغي سليم ترامواي- 2

كلم 8.9 الطول:  

11 المحطات:عدد   

كلم/سا 20 التجارية:السرعة   

كلم/سا 60 القصوة:السرعة   

راكب / سا 6000 السعة:  

27 القاطرات:عدد   

دقائق 4 القاطرات:المدة بين   

دقيقة 24 الرحلة:مدة   

  :خطة العمل في االيام العادية

  احتياطية 2عربات و   8:  07:00الى  05:00من 

  احتياطية 2عربات و   14:  11:00الى  07:00من

  احتياطية 2عربات و   12:  14:00الى  11:00من

  احتياطية 2عربات و   14:  18:00الى  14:00من

  احتياطية 2عربات و   12:  21:00الى  18:00من

  احتياطية 2عربات و   8:  22:00الى  21:00من 

:والسبت الجمعة يخطة العمل يوم  

  احتياطية 2و عربات 12 :11:00الى  07:00من 

  احتياطية 2و عربات 14 :14:00الى  11:00من 

  احتياطية 2عربات و   12:  18:00الى  14:00من

  احتياطية 2عربات و   10:  20:00الى  18:00من

  احتياطية 2عربات و   8:  21:00الى  20:00من 

  احتياطية 2عربات و   6:  22:00الى  21:00من 
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( خط الترامواي الجديد5الخريطة )  

 زواغي:محطة  -

 محطة الترامواي. 

  ،التحكم.   الغسل،  المراقبة،المحطة مخصصة ل: التوقف 

  بها  الوالئية المستقبلية التي والمحطة البريةمحطة زواغي هي قطب تبادل للمسافرين بين الترامواي

 وحضيرة توقف. والنقل الحضري ةوسيارات االجرالحافالت 

 :الترامواي-3

  مم2650الطول الداخلي 

  مم3458االرتفاع 

  م 43.763الطول اإلجمالي 

  للمحيط الخارجي أفضلتوجد نوافذ على طول القاطرة لتوفير رؤية

 االنحناءات في  أكثرقاطرات تحتوي على محاور من اجل انسيابية ال

  أبواب بسيطة 2أبواب مزدوجة  6أبواب من كل جهة  8بها 

  مقعد ثابت  78عدد المقاعد المهيئة 

  للتهوية وبه وافدالترامواي مكيف    

  كم/سا 70السرعة القصوة 

المصدر: من اعداد الطالب
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 ( عدد مقاعد الترامواي2الجدول )

أماكن/م 6السعة القصوة  مأماكن/ 4السعة الطبيعية    
 
 

 الركاب الجالسين 78 78

 الركاب الواقفين 224 336

 المجموع 302 414

المصدر: شركة مترو الجزائر    

أماكن/م+  6السعة القصوة 

 المقعدين
أماكن/م+  4السعة الطبيعية 

 المقعدين

 

 الركاب الجالسين 78 78

 الركاب الواقفين 214 321

 الركاب المقعدين  2 2

 المجموع 294 401

المصدر: شركة مترو الجزائر    

  معالجة التقاطعات 
محطة توقف: تم وضع المحطة من اجل التقليل من عدد السيارات الداخلة الى المدينة الجديدة  -

 علي منجلي 
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إدماج طريق الطريق بخط الترامواينقطة دوران:  -
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 نقطة االنتهاء:  -
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 عوائق وحلول - 4

لقد أعربنا بالفعل عن وجهة نظرنا بشأن موضوع االختناق )انظر التفاصيل في الفصل الثاني( ونكرر       

انه إذا استمرت مدينة قسنطينة في المعاناة من االزدحام، إذن هذا دليل مؤكد على فشل التدابير المتخذة 

هذا النوع من العالج والتدخل التقني، كالتوسيع في الشارع أو إنشاء التقاطعات حتى اآلن. يمكن النظر في 

أو ببساطة إزالة الرصيف. في الواقع مدينة قسنطينة ال تصلح لهذه البنية التحتية بسبب التضاريس الوعرة 

 وواد الرمال وأيضا الحواجز.

نا ر كل تدخل على المستوى البعيد، وبصفتينبغي علينا التدخل على مستوى كل المدينة، مع مراعاة إث     

مسيرين للمدينة نحن على قناعة بان مستقبل مدينة قسنطينة متعلق بإيجاد نظام جديد لتسيير المجال 

الحضري والحفاظ على البيئة في نفس الوقت، وأخيرا إزالة واحد من البقع السوداء من مدينة قسنطينة 

 االختناق المروري(.)

 لنقدم للقارئ نظر أكثر شموال لمجال الدراسة فإننا نقترح نوعين من المقترحات:               

 اقتراحات عامة -

 اقتراحات متعلقة بمجال دراستنا  -

استنادا إلى نتائج السابق يمكننا تقديم اقتراحات عامة مفيدة في الممارسات الحالية لتخطيط المدن، فيما     

 بحوث مستفيضة مصحوبة باالستنتاجات. يتعلق بمجال الدراسة نعتقد انه يستحق

 القتراحات عامة:ا 4-1
قد بينا في الفصل السابق من هذه الدراسة إن ازدحام المرور هو المفهوم السائد من النموذج األساسي 

للتخطيط الخضري في هذا الموضوع، والنماذج األخرى من المقترحات قادرة على إن تؤدي إلى المزيد 

 .من المناقشات

أغلبية التدخالت تحدد عن طريق دراسة االختناق المروري وأيضا عن طريق العرض، لكن فيما إن  -أ

يخص دراستنا نجد إن العملية التخطيطية لهذا المشروع جاءت نتيجة للتحوالت التي تعرفها المدينة، 

 وأيضا كما درسنا سابقا بسبب العرض، وعليه نقترح في هذا الخصوص:

نشاطات أساسية والتي تكون سبب في تنقل المواطنين مثل )اإلدارة إنشاء ووضع التجهيزات و -

 الحكومية، الجامعات ....(

 خلق وتطوير مراكز ثانوية اخرى من اجل التخفيف من التوجهات نحو المدينة. -

 وضع مخطط جديد للنقل وحركة المرور انطالقا من التغيرات الجديدة  -

المروري والتي تعتمد إال على الجانب التقني  يجب علينا التغير من طريقة دراسة االكتظاظ -ب

 وتعويضها باستراتيجية جديدة والتي تعتمد على عدة معايير )السياسية، االقتصادية، االجتماعية....(

 من المنطق أثناء تخطيط للمدينة فان عملية تنظيم التنقالت تكون لها أولوية على التخطيط الحضري.-ج

 راسة:اقتراحات المتعلقة بمجال الد 4-2

في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه قسنطينة بالنسبة لمشاكل النقل واالختناق المروري نقترح بعض الحلول 

 التي يمكن أن تساهم أو تساعد في حل هذه المشاكل ولو بجزء بسيط.
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إن معظم المشاكل التي يعاني منها القطاع ناتجة عن غياب القوانين والتشريعات في بعض الحيان  -1

يقها في البعض األخر من طرف المسؤولين عن القطاع وعليه نقترح التعامل بصرامة وعدم تطب

 وشفافية في هذا الشأن.

 المعرفة الحقيقية العامة لسكان وهذا يساعدنا على وضع خطة نقل. -2

العمل على خلق مركز دراسات مختصة في النقل من اجل جمع المعلومات وتوفير اإلحصاءات  -3

 ع خط نقل شامل.الضرورية والالزمة لوض

 تحسين الخدمات التي يوفرها الترامواي قسنطينة. -4

 دج حيث انه بالنسبة للمستوى المعيشي لألفراد. 40مراجعة سعر التذكرة والذي يقدر ب  -5

فرنسية إال أنها لم توفر الخدمات والميزات الموجودة في بلدها  يرغم إن الشركة المسيرة لتراموا -6

 األم.

 بالخبرات األجنبية التي عرفة بنجاحها في هذا القطاع.االستعانة واالعتماد  -7

توسيع وإنشاء خطوط نقل جديدة تربط معظم أجزاء المدينة خصوصا الجهة الشرقية للمدينة والتي  -8

 يقطنها عدد كبير من سكان المدينة.

ل ئخلق صيغة جديدة لعملية النقل أي اعتماد تذكرة نقل واحدة تمكن األفراد من استعمال جميع وسا -9

 النقل الحضري العمومي.
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الخاتمة:      

يلي: ما باستنتاج سمح النقل ميدان في الراهن الوضع وتقييم تحليل إن  

بروز هذه المؤسسة العمومية ساهم نوعا ما في التخفيف في حدة ازمة النقل بالمدينة رغم ان مجال تدخلها 

ينحصر على خط واحد وكونها تعمل على تقديم خدمة ذات جودة عالية نظرا العتمادها على تقنيات حديثة، 

 باإلضافة لحسن التسيير والتنظيم 

كليا على  رات الخاصة سيطرانقل الحضري توصلنا الى النقل بالسيبتطرقنا الدراسة العناصر األساسية لل

 شبكات الطرق ولم يستوفي المطلوب ويرجع ذلك الى عدم تمكن الطرق من استيعاب السعة الحالية.

تتعدد تنقالت المواطنين حسب حاجياتهم، وهذا ما يفسر تمايز الحركية بين مختلف القطاعات وبالتالي 

 يفية والخدماتية.ظتختلف حسب الخصائص الوخدمة المجال بالنقل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع    

 
 

 

 

 

 



 

 قائمة المراجع

 باللغة العربية:  -

مجلة العلوم السياسية اإلنسانية، قسنطينة عبر تاريخها القديم، العدد  محمد الصغير غانم،  -

 .139م، ص1999، 12

الحيات األدبية في قسنطينة خالل الفترة العثمانية، بحث لنيل شهادة ماجيستير  حمودي لمية، -

 .18، ص2005-2006االدب الجزائري القديم، في 

( لمدينة باتنة، رسالة ماجيستير، كلية tramway)شاكر بلخضر، مشروع القطار الحضري  -    

  13، ص 2011-2010العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة دفعة 

 باللغة الفرنسية: -

 Entreprise métro d’Alger, bureau d’étude de transport urbains, diagnostique des 

conditions de circulation dans le centre-ville de Constantine, vol 1-2-3et4, 111p 

 POULET.J, (janvier 1983), les actions dans le domaine de la conception et de la 

réhabilitation des infrastructures de transport et de voire, revue général des routes et des 

aerodrounes asicule n 1, 163p 

 La DTW, Direction Transport Wilaya 
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 :الوثائق-3

 تقرير إدارة ميترو الجزائر. -

 .النقل قسنطينةتقرير مديرية  -

 مواقع األنترنت:-4

- Google earth. 

- www.alger-roi.fr  

- www.elkhroub.blogspot.com 
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