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 شكر و عرفان : 

   

بسم الذي فتح أعيننا بنور العلم بسم الذي أضاء ق لوبنا بهدى اليقين ، بسم من أنطق اللسان و  
 .أسمع األذان ، و بسم من علم اإلنسان و أبدع الجمال ،باسمك اللهم نحيى و باسمك اللهم نستعين  

إلى من ربتني و أنارت دربي بالصلوات و الدعوات ، روضة العز و غصن المحبة ، إلى الهبة    
الربانية التي جعلت الجنة تحت أقداها، إلى الق لب الحنون التي سهرت لمرضى و فرحت  

لسعادتي، إليك يا من انتظرتني ثمرة جهدي و منحتني من فظلك و كل عمرك إليصالي إلى  
 غالية " قمره " الهدى ، إلى أمي ال

إلى الذي ضحى كثيرا و عمل بكد في سبيلي و علمني مكارم األخالق أوصلتني إلى ها أنا عليه  
  بق لب صادق ، إليك يا أبي العزيز " الحفصي " .

و الذين شاركوني أيام حياتي حلوها و مرها ، و كانوا لي العون المعين و السند القويم و الناصح  
زاء محسن و علي و زوجاتهن و إلى أختاي الغاليتين  شهرة و سماح و  الحكيم، إلى إخوتي الع

و أحبائي  الكتاكيت الصغار جالل ، هيثم ، شهاب ، و كذلك أخي الصغير صالح الدين   أزواجهن
 و الكتكوتة الصغيرة توبة .

الثانية  و لن أنسى بالذكر عائلتي الثانية بداية بأبي الثاني الغالي على ق لبي "كمال" و أمي  
ألعزاء على ق لبي إناث و  الغالية "بريزة" ، و إلى زوجي العزيز عبد المؤمن  ، و إلى إخوته ا

 أنسى الجدة الغالية .  لنذكور و  

 و إلى كل زمالئي .وأيضا لن أنسى أصدق ائي أحبائي : هاجر، خولة ، أحالم ، أميرة  

 و أشكر جميع  أساتذة معهد تسيير التقنيات الحضرية
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 مقدمة عامة:  

االكتفاء بنفسه و سد حاجياته عن يرى أفالطون أن المدينة: تنشأ أصال من عجز اإلنسان و 

نسبية المتنامية، بحيث يجتمع كل من الفاعلين )المتعاونين( و الشركاء في مكان واحد تربطهم عالقات 

بهدف تشكل مجتمع يطلق عليه مدينة، بحيث كل منهم يعتقد أن التبادل يعود عليه بالمنفعة ،و بالتالي 

ظهور المدينة كان نتيجة ثورة  و.  1المدينة تنشأ لتلبية حاجيات السكان منها ما هو مادي  و ما هو معنوي

،هذا ما أدى إلى توجه  ى فائضفي إنتاج الغذاء،حيث كان هدفها ألول مرة في التاريخ الحصول عل

وهذا الفائض في اإلنتاج أدى إلى  .2معظم أفراد المجتمع إلى أعمال أخرى غير الزراعة و إنتاج الغذاء

ظهور تبادالت تجارية بعدة أشكال مختلفة حيث جعلت النشاط التجاري من أهم األنشطة في المدن لكونه 

   .، و هذا يؤدي الزيادة في المدن دي للمدنالمؤشرات المهمة في النمو االقتصااب أسبأحد 

تعتبر التجارة الوظيفة القاعدية بحيث ال يمكننا تجاهلها عند تقديم تعريف للمدينة، و منه ال يمكن 

إعطاء صورة للمدينة دون التطرق للنشاط التجاري المتواجد بها، الذي يعتبر عامل مهم لتلبية حاجيات 

   ي تهيكل المجال الحضرياالقتصادية. كما تعتبر التجارة من أهم العناصر التسكانها لتنمية ديناميكيتها 

لمدينة، ألن المدن تحتوي على عدد معتبر من السكان بحيث بافي بعض المناطق  مهم فتموقعها ،

و اختالف مداخلهم، و كذلك تندرج ضمن وظيفة رئيسية للقطاع  يتظاهرون في مراتبهم االجتماعية

هذا من خالل توضع المدن على الطرق و  المدن، التجارة من أهم عوامل نشأت ، و تعدالخدمي

من أهم أماكن تجمع المناطق التجارية عتبر ت بحيث.3 الرئيسية، بهدف تقريبها من أطراف التبادل التجارية

ال المحالت التجارية، مما يمنح للسكان و المتسوقين فرص أكبر الختيار أفضل و أحسن السلع، غير هذا 

يمنع تطور و نمو مركزيات جديدة، بكونها مكملة للمركز القديم على مستوى محاور النقل األساسية أو 

   .في األطراف،مما ينتج عنها ديناميكية حضرية مدفوعة بتطور وسائل النقل

التجارة هي القطاع األكثر حيوية في االقتصاد الحضري للمدينة، و أثرها في كيفية تنظيم المجال 

الحضري واضح، حيث أن معظم التدخالت على النسيج الحضري من عمليات إعادة االعتبار، إعادة 

  التنظيم، الترميم، إعادة الهيكلة لمركز مدينة قديم أو حي، ما أصبح مستحيال دون إدخال عنصر التجارة

      ي أصبح محور هام، الذي يقدم الصورة الجاذبة و ديناميكية للمدينة، لهذا ظهر التعمير التجاري،الذ

تطور التجارة بطريقة مستمرة من أجل تلبية حاجيات السكان، يعتبر من أهم  و يعد و حقل للدراسات .

األسباب التي ينتج عنها ديناميكية مجاليه و تغيرات في المظهر الحضري، و هو ما يوجه حركة و تموقع 
                                                             

المدن و التنمية المستدامة، جامعة  شمامي عباس، دور األنشطة التجارية و التجهيزات الخدمية في تنظيم المجال الخضري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العمران تخصص تسيير 1 

 . 4ص  4102أم البواقي 

رة لنيل شهادة الماستر، في ت ت ح تخصص تسيير المدن و التنمية المستدامة جامعة أم البواقي دهان مديحة، المركزية التجارية و تأثيرها على تنظيم المجاالت الحضرية، مذك 2 

 . 4ص  4102

تسيير المدن، جامعة أم البواقي حاجب صهيب، بوفنار مراد، البنية التجارية و الديناميكية المجالية في المدن الصحراوية، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة في ت ت ح تخصص  3 

 . 0ص  4112
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محرك و المهيكل للمجال الحضري، وأيضا من و الحضرية، إذن فهي تعد العنصر ال  التدفقات السكانية

 العناصر المحركة للعالقات االقتصادية والنظامية للمدن و ضواحيها. 

و من جهة أخرى نجد بأن  شكل توسع المدن هو الذي يتحكم في نوع النشاط التجاري السائد و

المركزية التجارية، والزيادة ، ابتعاد السكان عن المنطقة النشاط التجاري هو الذي يتحكم في نمو المدينة 

في استعمال النقل بغرض التسوق، ساهم بدرجة كبيرة و مباشرة في تطوير األنشطة التجارية و أيضا 

    ظهور مراكز تجارية ثانوية، وبالتالي فالتوسع المخطط ينتج عنه استقطاب وتطوير األنشطة التجارية

دينة يعني التحكم الجيد في األنشطة التجارية، و أيضا ، من خالل هذا نجد أن التحكم األفضل في نمو الم

         .4في البنية التجارية

موضوع اإللمام بدراسة البنية التجارية في المدينة الجزائرية ال يزال أمرا صعبا للغاية  ، بسبب 

ه الدراسات التوسع العمراني المستمر وهذا نتيجة الزيادة الطبيعية و تسارع الهجرة الريفية، وكما أكدت

المختصة التي طبقت على النمو الحضري، و في بعض التجمعات الجزائرية هناك انعدام السياسة 

التخطيطية للبنية التجارية، و األمر الذي زاد صعوبة التحكم فيها، و بمعنى آخر ال توجد سياية حضرية 

هي للتعمير التجاري. كما أن و طبقت القوانين التجارية، أو ما يسمى بالمخطط التوجي  سابقة استعملت

فلسفة التخطيط لمناطق التوسعات الحضرية، في أغلب المدن الجزائرية لم يتغير بصورة كبيرة عما كان 

في فترة السبعينات و الثمانينات، فكثيرا ما كان لموضع وموقع المدينة أثر واضح على بنيتها التجارية 

            تعتبر التجارة بالمدن الجزائرية من الميادين المهمة و المأثرة من ناحية أبعادها االجتماعية و.5

، االقتصادية، الجغرافية، و على أساسها يتم ظهور منظومة مراكز تعتبر أقطاب محلية أو جهوية أو 

ن مليلة و عين فكرون بوالية أم وطنية مثل:شلغوم العيد و تاجنانت بوالية ميلة، العلمة بوالية سطيف عي

 البواقي .

على ضوء ما سبق سنحاول من خالل هذا البحث توضيح العالقة بين الوظائف التجارية وهيكلة 

المجاالت الحضرية بالمدينة،كمجال للدراسة و التحليل سنتناول مدينة عين فكرون، التي تعتبر إحدى أهم 

(، بحيث تتميز كذلك بموقعها االستراتيجي 4102نسمة )سنة 22442المدن الداخلية الكبرى بتعداد سكاني

،خالل الفترة األخيرة شهد مجالها الحضري تحوالت 01و رقم 011الذي يربط الطريقين الوطنيين رقم

  وظيفية و مجاليه كبيرة ، من أبرز سماتها هو ازدهار األنشطة التجارية.

 

                                                             
لنيل شهادة مهندس دولة في ت ت ح تخصص تسيير المدن، جامعة أم البواقي  حاجب صهيب، بوفنار مراد، البنية التجارية و الديناميكية المجالية في المدن الصحراوية، مذكرة4

 . 0ص  4112
 . 4ص  4104نة نور الدين عنون، دور البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل درجة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطي 5
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 اإلشكالية:

ريع و تطور األنشطة التجارية وفق األنسجة الحضرية تتميز مدينة عين فكرون بنمو عمراني س

الحديثة، بحيث لها دور كبير في التبادالت التجارية و دور مهما في الديناميكية المجالية ، حيث تحولت 

من مركز عمراني صغير إلى قطب تجاري كبير، يختص في بيع أنواع مختلفة من السلع المستوردة 

طفال بأسعار زهيدة. و حجم المحالت المنتشرة بشكل كبير و مكثف على لأللبسة الجاهزة للنساء و األ

،جعل مركزيته تمتد ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى 011مستوى الطريق الوطني رقم 

 الوطني .  

 نتج عن هذه المركزية التجارية العديد من التأثيرات إيجابية و سلبية، بدأ بالتأثيرات االيجابية التي

تتمثل في توظيف اليد العاملة،و تفعيل الديناميكية االقتصادية للمدينة،و كذلك تأثيرات سلبية نذكر منها : 

تأزم حركة على مستوى الطريق الوطني. مما زاد من حدة هذه المشكلة هو لجوء التجار إلى عرض 

المارة على السير بضائعهم و سلعهم على األرصفة والطرقات بشكل فوضوي و غير منتظم، مما يجبر 

في الطريق، هذا ما ترتب عنه ليس فقط عرقلة السير بل تشكيل خطر على أمن و سالمة الراجلين، هذا 

         ما يشرح تطرقنا لمدينة عين فكرون الذي لم يكن بمحض صدفة بل كان مقصودا، من أجل دراسة 

ل نفوذ و تأثير هذا األخير على و تشخيص مجموع اآلليات المتحكمة في سير النشاط التجاري و مجا

 المجال الحضري و كيفية تنظيمه.

 في هذا اإلطار قمنا بإجراء هذا البحث الذي يتمحور تساؤله الرئيسي على النحو التالي  :   

 ؟ -عين فكرون-مدينة  تجارية على الديناميكية الحضرية في كيف تأثر الديناميكية ال

 :       التساؤالت الفرعية التاليةو من خالل هذا التساؤل نطرح 

 ؟           بمدينة عين فكرونالنشاط التجاري  ما هو واقع -0

 ما هو دور البنية التجارية في تحقيق توازن المجال الحضري ؟  -4
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فرضية رئيسية و هي  من خالل اإلشكالية و التساؤالت المطروحة، و بهدف اإلجابة عنها قمنا بوضع

 :  على النحو التالي 

تطور النشاط التجاري الكبير في مدينة عين فكرون في خلق ديناميكية تجارية و التي ساهمت  ساهم

 بدورها في خلق ديناميكية حضرية .

 الفرضيات الجزئية : 

تجارة األلبسة الجاهزة المستوردة بحيث تتركز على بتتميز مدينة عين فكرون : الفرضية األولى -

 . 01و رقم  011رقم مستوى الطريقين الوطنيين 

تلعب البنية التجارية دورا مهما في تحقيق ديناميكية حضرية تساهم في تحقيق  الفرضية الثانية : -

 التوازن التجاري المجالي في مدينة عين فكرون .

 أهداف الدراسة: 

الهدف العام من هذه الدراسة هو تبيان تأثير التحوالت التجارية على المجال الحضري لمدينة عين 

 فكرون، و من أجل الوصول لهذا الهدف قمنا بوضع أهداف فرعية مساعدة أهمها :  

 . إبراز نوع و حجم النشاط التجاري الذي يسود المدينة 

 .معرفة تموقع و تركز النشاط التجاري 

 لى مدى تأثير البنية التجارية على البنية الحضرية .الوصول إ 

 . محاولة معرفة مدى تأثير البنية التجارية على البنية الحضرية 

 أسباب اختيار الموضوع:

يعود اختيارنا لهذا الموضوع: " تأثير الديناميكية التجارية على الديناميكية الحضرية بمدينة عين 

 فكرون "إلى عدة أسباب أهمها :

 شاطات و االستخدامات التجارية من أهم العوامل المؤثرة نمو و تطور المدينة .الن 

  إبراز مختلف العناصر المتحكمة و المتخصصة في البنية التجارية التي توضح لنا نماذج هيكلة

 و تنظيم المجال .         

 ضري، يتميز موضوع الدراسة المتعلق بدور االستخدامات التجارية و تأثيرها على المجال الح

 بخصوصية أنه لم يحضى و يتمكن بكثير من االهتمام و الدراسة. 
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 :باب اختيار مجال الدراسةأس

 متوسطة و اختيارها بالدراسة راجع إلى :تعتبر مدينة عين فكرون مدينة 

  كونها من األقطاب التجارية بالشرق الجزائري التي تحتوي على نشاط تجاري كبير حيث أدى

 الى تأثير ايجابي وهو نمو المدينة من الناحية االجتماعية و االقتصادية.    

 . السوق يحتوي على مختلف المواد والسلع خاصة األلبسة الجاهزة و بأسعار معقولة 

 نطينة و الحدود التونسية مرورا بأم البواقي  و تبسة.نقطة ربط بين عاصمة الشرق قس 

 . البعد اإلقليمي و الدولي للمدينة في تجارة األلبسة              

 البحث :  مراحل 

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي و كذا المنهج الكمي ، و هذا يتم عبر 

 المراحل التالية :

 البحث النظري : -1

من أهم مراحل البحث العلمي ، فهي تعد المادة األولية التي ننطلق تعتبر مرحلة البحث النظري 

و هو ما تتطلب منا اإلطالع و قراءة العديد من المراجع المتعلقة بموضوع منها في إنجاز دراستنا ، 

رقنا إلى بعض و الدكتوراه ، كما تط الماجستيرالبحث، منها المذكرات و الكتب ، المجالت و رسائل 

المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت ، و هذا من أجل اتخاذ نظرة شاملة لموضوع البحث و اإللمام 

 بمختلف جوانبه .

 البحث الميداني :  -2

 هذا البحث يمكن تقسيمه إلى قسمين و هما :  

   أ/ مرحلة جمع المعطيات المعنية بموضوع البحث :

باالتصال مع مختلف المصالح و المديريات المعنية بموضوع البحث ، و هذا في هذه المرحلة قمنا 

      لالستفادة من المعطيات و اإلحصائيات و الصور المتعلقة بموضوع الدراسة و التي تفيدنا في عملنا

 ، و تتمثل أهم المصالح التي تم االتصال بها في :  

 مديرية التجارة لوالية ام البواقي.  -

 البواقي. أم( لوالية D.P.A.Tخطيط والتهيئة العمرانية )مديرية الت -
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 المصلحة التقنية لبلدية عين فكرون. -

 (U.R.B.A.C.Oمكتب الدراسات واالنجاز العمراني ) -

 (O.N.Sالديوان الوطني لإلحصاء ) -

 مفتشيه الضرائب لبلدية عين فكرون. -

 مديرية الضرائب لمدينة أم البواقي. -

 والية أم البواقي.مديرية التربية والتعليم ل -

 ب/ مرحلة توزيع االستمارة اإلستبيانية :

ستكمال جل ا من االستمارات اإلستبيانية  من أ نوعين  نا بتوزيع  ية المعطيات و اإلحصائيات قم بق

كرون ، و 14على ) عين ف ية  االستمارة( عينات مختلفة و هما : استمارة خاصة بتجار مدينة  خاصة الثان

 بالزبائن القاصدين مدينة عين فكرون ، بحيث تتمثل في ما يلي : 

  من  401قمنا بتوزيع ير  عاون كب استمارة إستبيانية على مختلف المحالت التجارية ، لكن وجدنا ت

 قبل التجار ، بحيث استرجعنا مجموع االستمارات مع اإلجابة .

  يع نا بتوز شوا 401قم نة ع لى عي ستبيانية ع ستمارة إ عين ا نة  لى مدي لوافين ع بائن ا من الز ئية 

اسررتمارة وكرران  411، بحيررث اسررترجعنا  011فكرررون ، و معظمهررم فرري الطريررق الرروطني رقررم 

 تجاوب كبير من طرف الزبائن .

 مرحلة معالجة المعطيات و تحليل نتائج االستمارات اإلستبيانية :  -3

فرز يغ و  ظيم و تفر نا بتن لة قم هذه المرح ستغالل ال في  حل ا في المرا سابقة  عة ال يات المجم معط

لى  ها إ كذلك تحويل السابقة و تحليلها و التعليق عليها ، كما يتم تفريغ االستمارات اإلستبيانية و تحليلها ، و 

 جداول و دوائر نسبية مع تحليلها و الخروج بنتيجة دقيقة .

  األدوات المستعملة في البحث : -4

 * األدوات المكتبية :

نااعتمدنا  ية  في إنجاز جع العلم مذكرات و المرا تب و ال من الك مي على مجموعة  حث العل هذا الب ل

 األخرى التي اهتمت بدراسة تسيير التجارة .

 * المالحظة الميدانية : 

الميدانيررة مررن خررالل زيارتنررا لمنطقررة باإلضررافة إلررى األدوات المكتبيررة ، اعتمرردنا علررى المالحظررة 

ساعدنا يلف السلوكالدراسة ، من أجل مالحظة مخت ما ي ات و الظواهر المرتبطة بالنشاط التجاري ، و هو 

 على تحليل واقع التجارة في المدينة و مدى تأثيره على المجال الحضري . 
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  و ادلينامييك احلرضية و أأمثةل جتارب
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 مقـــدمة الفصــل:

فهي تحظى بمكانة مهمة و بعناية فائقة في  قتصاد العالميفي اال تعد التجارة العصب األساسي

العالم أجمع ، كما تعتبر مصدرا رئيسيا لتوفير العملة الصعبة من خالل المبادالت التجارية بين الدول و 

 التي أصبح لها دور كبير في تحديد معايير التطور بينها .

تؤثر على اقتصادها بشكل  و تعتبر الجزائر واحدة من الدول التي اهتمت بشكل كبير بالتجارة التي

كبير خاصة أن التجارة أعطت هيمنة كبيرة لبعض المدن الجزائرية مثال : مدينة العلمة التي أصبحت 

قطب تجاري و اقتصادي للجزائر ، ثم بعد االنفتاح االقتصادي و ما واكبه من زيادة كبيرة في النشاط 

حضرية ، و في هذا الفصل سوف نتطرق إلى التجاري أدى إلى ظهور ديناميكية تجارية و ديناميكية 

و تشكل أيضا العناصر المفتاحية  المفاهيم و المصطلحات األساسية التي تمس موضوع الدراسةبعض 

 و هذا عبر المبحثين التاليين :  لإلشكالية

 . المبحث األول : مفاهيم حول الديناميكية الحضرية و الديناميكية التجارية 

 ة و تجارب على مدن تجارية .المبحث الثاني : أمثل 
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 تمهيد :

خالله سنحاول اإللمام بكل  منيعتبر الجانب النظري عنصرا مهما في أي بحث علمي ، و 

 .عاب و فهم الموضوع يستكبيرة في الديناميكية الحضرية، ألن ذات أهمية االمعطيات المتوفرة حول 

 عامة حول الديناميكية الحضرية .* مفاهيم 

 / مفاهيم حول الديناميكية الحضرية :1 

 مفهوم الديناميكية: -1-1

     ( powerful(،و تعني القوة )dynamkosو هي ذات أصل يوناني)(dynamics) الديناميكية  "

(، و منه المعالم األجنبية أشارت إلى مفهوم مصطلح power( و معناها قوة)dynamisو جاءت من)

 الديناميكية يعني القوة.  

            ) الحركة، النمويقة مباشرة من خالل معاني متعددة أما بالنسبة للمعاجم العربية فأوردتها بطر -

 . 1"، االستمرارية، التطور.....( 

  مفهوم التحضر: -1-2

سكانية، يقصد بها اتساع المدن على حساب األرياف المحيطة بها، كعملية اجتماعية إن التحضر 

فنمو الوظائف االقتصادية و االجتماعية للمدينة يجعلها قادرة على استيعاب أعداد إضافية من السكان، و 

من قوة عمل إضافية، فتتسع دائرتها و تنمو وظائفها االقتصادية و االجتماعية من جديد و تنمو قدراتها 

ستيعاب، فتنمو الفعاليات الصناعية و التجارية و الحكومية حتى تتجاو  وظائف المدينة حدودها على اال

 المكانية، لتغطي المناطق الريفية المحيطة بها .

  مفهوم الوظيفة الحضرية : -1-3

، و هذه الوظائف هي التي تضمن لها مع حاجيات اإلنسان وظائف مختلفة تتجاوب أي مدينة لها

 و النمو فتكون إما داخلية أو خارجية . االستمرار

إن كل مدينة لها وظائف عدة وهذه الوظائف تختلف من وظيفة إلى أخرى حسب الوظيفة الغالبة في  

 المدينة، فإذا قلنا الوظيفة مبرر وجود المدينة، و تحدد نمط الحياة فيها، و األساس في قيامها و تشكيلها .

 
                                                             

 . 6106( 62مجلة المخطط و التنمية العدد ) 1 
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 مفهوم النسيج الحضري:  -1-4

في يائية تتمثل في شبكة الطرق، الفضاء المبني و الفضاء  هو عبارة عن نظام مكون من عناصر"

الغير المبني...الخ، و التجاوب بين هذه العناصر تعرف بخصائص الفضاء الحضري الذي يعرف 

      . 2"تحوالت ثابتة و راجعة للتطور الذي تتعرض له هذه العناصر المكونة عبر مرور ال من

 مفهوم الديناميكية الحضرية: -1-5

هي مختلف العناصر المتحصل عليها من الحركية أو النمو العمراني لمدينة ما، و هذا النمو يكون "

إما بطيء و إما سريعا، و هذا من خالل التحوالت أو التوسعات الحضرية لمتحصله عليها في فترة 

 .  3" منية محددة 

 : اميكية الحضريةتصنيف العناصر التحليلية للدين -1-6

يتعلق بالنظام االقتصادي الناتج عن داخل المجال الحضري من أجل تحقيق الجانب االقتصادي:  -"

 . التنمية المناسبة 

يتعلق هذا الجانب بالروابط االجتماعية و العالقات الممارسة بين األفراد داخل الجانب االجتماعي:  -

االستهالكية و اإلنتاجية لها,و كذلك انسجام األفراد و بيئتهم اإلطار الحضري ،و االنسجام و العمليات 

 العمرانية.

ت المجالية التي تستهلك وفق وسع عمراني يكون على حساب الفضاءاكل تطور و تالجانب ألمجالي :  -

 .4"، قد يكون نظام محدد، قد يكون نظام المرك ية و الالمرك ية و نظام التو يعا نظام م

 

 

 

 

 

                                                             
 . 7ص  6102رية ، جامعة أم البوافي ،بوبيدي أسماء، دكار حنيفة، الديناميكية االقتصادية و أثرها على التنظيم المجالي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تسيير التقنيات الحض 2 

 . 6106( 62مجلة المخطط و التنمية العدد ) 3 

 نفس المرجع . 4 
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ف من دراسة الديناميكية الحضرية داخل المدن : الهد -1-7  

منذ نشأة المدن و التحضر في ت ايد مستمر سنة وراء سنة في كل دول العالم و نذكر أهمها سنة "

م  0021و في سنة   %06م قدرت بـ  0011لتحضر و في سنة  %01م قدرت نسبة التحضر ب  0011

،حيث طغى التحضر على  %72،و حاليا تصل إلى  %26م بلغت  0521و في سنة  %61قدرت بــ 

أغلب التجمعات السكانية لكن بدرجات متغيرة و السبب يعود إلى العوامل التي تؤهل كل مدينة على 

التوسع العمراني و التطور،وهذا ما يؤكد ضرورة دراسة " الديناميكية الحضرية " و هذا ومن أجل 

    ا، و هذه الدراسة تتجسد أهدافها في الفهم التاريخي منها )اقتصادياالتسيير الجيد لمخالفاتها و التحكم فيه

و مجاليا(،و الوصول إلى معرفة التحوالت الناتجة عن هذه الديناميكية و التنوع الوظيفي  ، اجتماعيا

 . 5"للمجال الحضري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 نفس المرجع . 5 
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 تمهيد :

خالله سنحاول اإللمام بكل  منيعتبر الجانب النظري عنصرا مهما في أي بحث علمي ، و 

عاب و فهم يسترية ، ألنها ذات أهمية كبيرة في االمعطيات المتوفرة حول التجارة والديناميكية التجا

 الموضوع .

 * مفاهيم عامة حول الديناميكية التجارية .

 / مفاهيم حول الديناميكية التجارية :2

البنية االقتصادية :  -2-1  

و هذه المتعلقة بالنمو االقتصادي ،  الدراسة االقتصادية الرأسمالية تسود حاليا المؤشرات في"

االقتصادي في توزيع الثروات و مصادر الدخل، المؤشرات ال تؤدي إلى فكرة واضحة عن حقيقة التباين 

 و كذلك ال تعطي قيمة الموارد الطبيعية التي نجد أن أهم المؤشرات للبنية االقتصادية لدولة ما هي :

  :يمكن قياس هذا األداء من خالل معدل الدخل القومي للفرد، و كذلك بنسبة األداء االقتصادي

 االستثمار في الدخل القومي .

  و أيضا نسبة قابل الناتج القومي اإلجمالي، و هي تقاس من خالل قيمة الدين م المالية :الحالة

 .المساعدات التنموية الخارجية التي يتم تقديمها و الحصول عليها مقارنة بالناتج القومي اإلجمالي

  :1" تقاس بالميزان التجاري أي ما بين البيع و الخدماتالتجارة. 

 مفهوم التجارة: -2-2

" ، بأن التجارة هي  A.Delobez" و " J.Beaujeu-Garnier" عرف كل من الباحثان الجغرافيان" 

 .2"و االستهالك  تلك اإلجراءات التي تقع بين عمليتين اإلنتاج

: أنها وظيفة لشراء السلع من أجل إعادة بيعها، مع ".J-P.Bondue  الجغرافي " كما عرفها الباحث" -

  .3"األخذ بعين االعتبار شروط الزمان و المكان ، الكمية... 

و بيعها  لمال من خالل شراء السلع بالرخيصوعرفها ابن خلدون: أنها محاولة الكسب، لتنمية ا" -

 .4"بالغالء، في هذه الحالة الفارق هو الربح 
                                                             

  9، " كيف يمكن قيلس التنمية المستدامة" ص  1002نوفمبر  21مقال لباتر محمد على وردم،  1 
2 Nathalie Lemarchand :géographie du commerce et de la consommation :les territoire du commerce distractif. Université paris Iv - 

sorbonne , 2009, p 16 .    
3 Brice Navereau : Op . cit, p 25 . 
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      و كذلك البيع اشترى منه، و تعني التبادل  ية: هي من أصل فعل تاجر أي باع ومن الناحية اللغو" -

5"و الشراء
   . 

                على سلوك البائع و المستهلك .                      عتمدفعالم االجتماع يرى أن التجارة ت -

                  ة .                     وعالم االقتصاد يحاول تحديد مدى، غنى و ثراء المدينة أو الدول -

 أما السياسي يرى أنها أداة للهيمنة و التأثير و احتكار القوة.   -

 مفهوم التاجر: -2-3

و كذلك  هو كل شخص طبيعي يخضع للقانون التجاري، يملك محال و يكون مسجل في السجل التجاري"

فالتاجر هو الذي يتنقل بين القرى و المدن ليضمن مهمته، ، 6"يمارس أعماله التجارية على سبيل االعتياد

كما اعتمد على استخدام بعض التقنيات الحديثة كالهاتف  و التلفاز و االنترنت لتسويق بضائعه بهدف أن 

 . يصل إلى الكثير من المنتجين و المستهلكين

 أنواع التجارة: -2-4

ول من حيث استراد و تصدير السلع بينها، مما يساعد هي مبدأ تقوم عليه جميع الدالتجارة الدولية:  "-

 على ضخ األموال و زيادتها و تنقلها و يقدم دخال ماديا للدولة .    

وهي عبارة تناقل السلع بين األشخاص المعنيين، و طرحها داخل السوق الداخلي في  التجارة الداخلية: -

 دولة .  

سويق عبر إعالنات يتم نشرها بالتلفاز أو باستخدام شبكة هي عبارة عن طرق تالتجارة االلكترونية:  -

 .    7"االنترنت

 مفهوم الديناميكية التجارية :   -2-5

مفهوم الديناميكية التجارية بظاهرة النمو و التطور الكبير في األنشطة التجارية و التي يرتبط 

تفظي إلى إعطاء حركية تجارية كبيرة لمدينة ما أو جزء منها ، أن تتخطى هذه الحركية حدود المدينة 

   إلى األبعاد الجهوية ، الوطنية أو حتى الدولية .   

                                                                                                                                                                                              
 . 493، ص  2ابن خلدون  : المقدمة ط  4 

، الجغرافية و التهيئة العمرانية، جمعة سراج محمد إلياس: المركزية التجارية و تراتب األحياء بالنطاق الغربي لمدينة قسنطينة ، مذكرة الماجستير، كلية علوم  األرض و الكون  5 

 (. 49-30ص) 1001قسنطينة 

 3ص 1فرحة زواوي صالح :كاملفي القانون التجاري الجزائري ,مطبعة ابن خلدون ,وهران ,الجزائر ط  6 
7http :// ar.(wikipedie.org /wiki)  
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 مفهوم النشاط التجاري: -2-6

و كل عمل إذا كان شراء أو بيع ،أو كل عمل لإلنتاج أو البناء أو االستغالل و هذا ما يعرف ه"

 . 8ا"بموضوعه عمال أو نشاطا تجاري

 تنصيف األنشطة التجارية :  -2-7 

 على أساس المواد المباعة : -أ

 غذائية،لوازم شخصية،تجهيزات،حرف.......الخ. مواد "* 

 على أساس المواد الغذائية و الغير غذائية:  -ب

*التجارة الغذائية: المواد الغذائية :خضر،فواكه،حلويات...                                                  

 *التجارة الغير غذائية: األلبسة،التجارة،المواد،الكهرومنزلية...

 على أساس طبيعة البيع:   -ج

 * يستعمل هذا التصنيف في حساب التجارة السائدة سواء كانت تجارة تجزئة أو تجارة جملة.   

 على أساس التردد :  -د

                            . ذات اقتناء يومي: مثل المواد الغذائية العامة، فواكه ، خضر و يكون فيها التنقل مشيا 

 ات السكانية الضخمة مثل المجوهرات .                                     ذات اقتناء نادر: و هي متواجدة في التجمع 

  9"ذات اقتناء موسمي: متواجدة في األحياء الكبيرة مثل المالبس. 

 : 1997سنة   N.E.Aحسب مدونة النشاط االقتصادي  -2-8

 " فئات منها:02و هي تصنف إلى "  " 

  .*اإلنتاج 

  .* الحرف

 .* تجارة التجزئة

                                                             
 . 1ص  1021قسنطينة  نور الدين عنون، دور البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل درجة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية، جامعة 8 

 
 

9 J. Beaujeu Garnier  et A- Delobez G géographie du commerce ,Masson , Paris , 1977 .  
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 .* تجارة الجملة 

 .*االستيراد

 .  10"*التصدير

 مستويات األنشطة: -2-9

 : إقليم المدينة"*

األنشطة التجارية التي تتواجد في هذا المستوى تقع خارج المدينة أو على أطراف المدينة بحيث 

تتواجد فيه  يضم السلع المتنوعة من أجل بيع أنواع معينة، التي ال تتواجد في المراكز التجارية األخرى و

 أنشطة تجارة الجملة و نصف الجملة و السلع واالستهالكية واألنشطة الحرفية و خدمات صناعية بسيطة.

 *مستوى المدينة:

       تمثل المنطقة المركزية التجارية للمدينة، بحيث تشمل على أنشطة تجارية مختلفة )مالية، اقتصادية 

المحيطة بالمركز، و تقع هذه األنشطة التجارية في مباني ، تسويقية(، تخدم المدينة ككل والمناطق 

مستقلة أو تشغل عدة أدوار من المباني السكنية، و قد تكون طبيعية حركة المترددين عليها مختلفة عن 

المناطق األخرى بحيث يتردد عليها أعداد كبيرة من الزوار، و طبيعة حركتهم مستمرة و غير مقتصرة 

 .اش تجاريا و اقتصاديا بالمدينةمية، كما أن الزوار بالمنطقة المركزية تحقق انتععلى ساعات العمل الرس

  *الحي السكني:

على مستوى الحي يتواجد مركز تجاري يحتوي على أنشطة تجارية للمجاورة، باإلضافة إلى 

      .الخ. األنشطة التجارية المتعلقة بمحالت التجزئة و نصف الجملة و المالبس و األحذية و األجهزة..

 و يضم أيضا أنشطة تجارية حرفية و خدماتية صناعية . 

 *المجاورة السكنية:

تتضمن األنشطة التجارية في المجاورة السكنية، توفير الخدمات و االحتياجات األساسية اليومية 

 .  11"لسكان المجاورة و تحتوي أيضا على بعض األنشطة الحرفية 

 

                                                             
 نفس المرجع السابق . 10 

 . 1و  2ص  2412دليل المعايير التخطيطية للخدمات التجارية في المدن ، وزارة الشؤون البلدية و القروية ، الرياض ، الطبعة  11 
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 العوامل التي تتحكم في توزيع المؤسسات التجارية في المدن:    -2-11

المتخصصون في األعمال التجارية)رجال األعمال( يفضلون اختيار الموقع الصحيح الذي يمكنهم "

من تصريف أكبر كمية ممكنة من البضائع و الخدمات توجد هذه المواقع عادة في المنظمة التجارية 

 المناطق التي من خاللها جذب عدد كبير من الزبائن و هذه العوامل هي : المركزية أو بالقرب من 

االعتبارات المهمة و المؤثرة في مواقع المؤسسات التجارية هي نوع البضائع و الخدمات       -2

 و الفترة الزمنية المطلوبة لشرائها .

لعالي في بعض المؤسسات تفضل المواقع التي تقترب من المناطق السكنية ذات الدخل ا  -1

 المدينة منها: محالت المالبس النسائية الراقية .  

هناك نوع آخر من المؤسسات تقع بالقرب من وسائل النقل و طرق المواصالت نتيجة لحاجتها  -4

12"و هي شحن و تفريغ البضائع مثل مؤسسات تجار الجملة و بعض المؤسسات الصناعية
 . 

   مفهوم التعمير التجاري : -2-11

     قواعد إنشاء و توسع مساحات البيع بالتجزئة لضمان تنميتها مجاليا و خدمة المستهلكين هو تحديد"

، كما يعرفه قانون التعمير الفرنسي على أنه كل توسع و تحويل و استخدام قائم يصبح يساهم بشكل 

 مباشر فيما يلي:

  كذلك أيضا عصرنه هذه توافق المرافق التجارية مع األنماط االستهالكية و تقنيات التسويق و

 المرافق .

  تنظيم للبيئة التحتية )محور تجاري أولي، محور تجارة متخصصة، محور تجارة

 جواريه...الخ( . 

  . تحسين شروط عمل الموظفين العاملين في هذا القطاع 

 13"توفير الراحة للمستهلكين
 . 

حرب العالمية الثانية من هو مصطلح ظهر في الستينات استجابة لمتطلبات المرحلة التي تلت ال"

     برامج إعادة أعمارها تم تدميره، و هو عبارة عن مقاربة تشاركيه بين أصحاب المؤسسات التجارية 

                                                             
 المدن التجارية و تركيبها مذكرة  12 

نمية المستدامة جامعة أم البواقي دهان مديحة، المركزية التجارية و تأثيرها على تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، في ت ت ح تخصص تسيير المدن و الت13 

 . 1ص  1022
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و السلطات العمومية من أجل تهيئة تسمح بتحقيق تنمية تجارية و عمرانية متوازنة، و يمكن فهمه من 

 :  14"مداخل و هي 4خالل 

 نية الموضوعية من أجل الوصول إلنجاز تجهيزات تجارية كبرى هو مجموع من الدراسات التق

تستجيب للمعايير االقتصادية و االجتماعية بما يسمح بتحقيق الحاجيات اليومية لعدد معين من 

 السكان . 

  مجموعة من المقاييس التشريعية و القانونية الموضوعية من طرف السلطات العامة من أجل

 لنشاط التجاري .تحقيق المنفعة العامة من ا

  هو إدماج و تهيئة التجهيزات الكبرى للبيع بالجملة أو التجزئة في النسيج الحضري بما يسمح

بالتناسق بينهما، و هذا من أجل تحقيق توازن جيد بين المناطق السكنية و مناطق الحركة        

  .و مناطق النشاطات و األحياء المركزية و الضواحي 

 ي :المحل التجار -2-12

المحل التجاري يمثل القاعدة األساسية لتمييز المظاهر العمرانية التجارية منها الحجم و الشكل "

الذي تتحكم فيه، الوظيفة، المساحة، الموقع. و هو مكان مخصص للنشاط التجاري بحيث تتم كل أو 

 .15" بعض مراحل التبادل فيه و المتمثلة فما يلي: تقديم الخدمات ، التنظيم ، التوزيع

 أشكال المحالت :  -2-13

 هي عبارة عن بناية صغيرة من ألواح خشبية بجانب حائط نجدها داخل األسواق .   حانوت صغيرة:"* 

هو محل مؤسس لبيع التبغ و الكبريت و الجرائد و عطور و منها وظائف أخرى و يتواجد غالبا * كشك: 

 على الطرق العمومية.  

هو مكان لعرض البضائع ذو مسام صغيرة تتواجد على األغلب في الطابق السفلي للمبنى من *دكان:

 طرف مالك إلعانة أفراد عائلته . 

 األشكال العصرية للمحالت التجارية: -2-14

، موجه القتناء الحاجيات اليومية 1م 300غالى  210هو محل واسع تتراوح مساحته ما بين  * المتجر:

 الغذائية . أساسها المواد 

                                                             
14  Nathalie Lemarchand , Op. Cit. P 43 . 
15  Dictionnaire de l’urbanisme , P 690 . 1988.   
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        هو مجال تهيئة البلديات على الهواء الطلق تقريبا و في غالبية األحيان يكون غير مغطى*السوق: 

، بحيث تقوم به التجارة معتمدة أساسا على األشكال التقليدية و هي البيع، و هو األكثر أشكال انتشارا في 

 الدول النامية .  

،يعتمد على نظام 1م1000إلى  300يث تتراوح مساحته ما بين هو محل تجاري بح* السوق الكبير: 

 خدمات ذاتية تباع به خاصة المالبس و األجهزة الكهرومنزلية و المنتوجات الغذائية . 

، تعرض به أنواع كبيرة من المنتجات    1م20000إلى  1000مساحته تتراوح ما بين *السوق الضخم: 

و البضائع و بأسعار منخفضة ذو خدمة ذاتية، عموما يقع في ضواحي التجمعات السكانية محاط بمواقف 

 .16"السيارات من أجل االحتياجات األسبوعية و النادرة 

 عناصر المحل التجاري: -2-15

 فما يلي: الظاهرة تتمثل هذه العناصر

 ":احته تختلف حسب شكل المحل و تتراوح بين بضعة أمتار إلى عشرات مس مساحة البيع

 األمتار المربعة .          

  :هذه المساحة تكون مجهزة حسب نوع المبيعات و تكون على األغلب مساحة تخزين البضائع

 في الجهة الخلفية للمحل .         

  :بائن للمحل . تمثل واجهة المحل هدفها عرض عليها السلع لجلب الزالواجهة 

 :يتمثل العنوان بلوحة فنية و هذا حسب أهمية الوظيفة التي يشغلها المحل، و غالبا  عنوان المحل

 ما توضع فوق واجهة المحل و يكون عليها اسم الوظيفة التي يشغلها المحل . 

 و العناصر الخفية تتمثل في :

 . السجل التجاري 

 . الشهرة 

  17"لممارسة النشاط التجارياألموال المنقولة المخصصة . 

 

                                                             
- 22ص  1020رية ، جامعة أم البوافي ،بوبيدي أسماء، دكار حنيفة، الديناميكية االقتصادية و أثرها على التنظيم المجالي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تسيير التقنيات الحض 16 

21. 

على تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، في ت ت ح تخصص تسيير المدن و التنمية المستدامة جامعة أم البواقي دهان مديحة، المركزية التجارية و تأثيرها  17 

 . 1ص  1022
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 األدوات و الهيئات المشرفة لتنظيم األعمال التجارية : -2-16

لتنظيم التجارة تسهر عليها المصالح و الهيئات المختصة وفق ضوابط و قوانين و هذا من أجل 

 و كيفية التسيير فيه :   التحكم

 :* السجل التجاري

الطبيعية و المعنوية و التي تكسب صفة التاجر و التي هو دفتر أو موسوعة رسمية لألشخاص "

 . 18"تمارس نشاط يرتبط بالتجارة. و هو سجل عام تمسكه جهة رسمية قضائية أو إدارية

 الهيئات المشرفة على مراقبة األنشطة التجارية : "* 

   . مديرية التجارة 

          . وزارة التجارة 

   . مصلحة السجل التجاري 

  األسعار و المنافسة .مديرية 

     الغرفة الجهوية للتجارة 

 . مديرية الضرائب 

 19"الغرفة الجهوية للمهن و الحرف التقليدية   . 

 : البنية التجارية -2-17

و هي الهياكل المكونة و الخاصة بالجانب التجاري، و المكملة لألنشطة األخرى بالمدينة، بحيث 

 تنقسم إلى عدة أصناف :

 "ات أو المحالت التجارية الفردية التي تكون موزعة في الناطق السكنية .دراسة المؤسس 

  دراسة التركيب الداخلي للمؤسسات المختصة في بيع الجملة و بيع التجزئة من حيث توزيعها   

 و تموقعها في المدينة .

  20"دراسة المناطق التجارية الثانوية أو المناطق التجارية المركزية. 

 

                                                             
 . 223، ص  2923، دالوز  122تاليز"مسبط للقانون التجاري" ، بند  18 

ربي لمدينة قسنطينة ، مذكرة الماجستير، كلية علوم  األرض و الكون ، الجغرافية و التهيئة العمرانية، جمعة سراج محمد إلياس: المركزية التجارية و تراتب األحياء بالنطاق الغ19 

 (.49-30ص) 1001قسنطينة 

 . 292 – 220، لبنان ص  04عبد هللا عطوي : جغرافية المدن ، جزء   20 
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 :  (C.B.D)المنطقة المركزية التجارية  -2-18

و هي ملتقى الشوارع الرئيسية و النواة، بحيث تشتد فيها االزدحام و ترتفع فيها أسعار إيجار " 

  .21"المحل التجاري و األرضيات 

 تأثير األنشطة التجارية على تنظيم المجال : -2-19

ى أهداف المخطط التوجيهي باالعتماد علتحديد األنشطة التجارية على تنظيم المجال يطبق "

، يتناول مخطط التوجيه للتهيئة و التعمير التوجيهات العامة المتعلقة بالنشاط (PDAU)و التعمير   للتهيئة

التجاري، بحيث يتطرق إلى الجانب التفصيلي و المتعلق بالتجارة داخل األحياء السكنية و داخل النسيج 

 .   22"العمراني

 : خالصة المبحث

التجاري بأنه محرك الحياة في المدينة ، و من خالل اختالف هيكلة الفضاءات يتميز النشاط 

العمرانية سواء كان األمر يتعلق بالسكنات و محاور النقل و بعض المناطق بالمدينة ، و أيضا يقوم 

لمدينة ، غير بصفة دائمة و بعمليات مترابطة تؤدي إلى استقطاب أشخاص و تفعيل الحركة و الحيوية با

 ريقة توزيع النشاطات التجارية أن هناك الكثير من العراقيل التي تسبب المشاكل المرتبطة على أساس ط

 

                                                             
تسيير المدن، جامعة أم البواقي حاجب صهيب، بوفنار مراد، البنية التجارية و الديناميكية المجالية في المدن الصحراوية، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة في ت ت ح تخصص  21 

 . 2ص  1002

لماستر، في ت ت ح تخصص تسيير المدن و التنمية المستدامة جامعة أم البواقي دهان مديحة، المركزية التجارية و تأثيرها على تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل شهادة ا 22 

 . 1ص  1022
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 تمهيد :

، إذ أنها أصبحت  حياة اإلنسان العصر الحالي و في تعد التجارة واحدة من النشاطات المهمة في

تحتل شيئا فشيئا مكانة في االقتصاد العالمي ، فقد شهد العالم تطورا كبيرا في النشاط التجاري ، ما 

 انعكس ذلك على الجانب االقتصادي و العمراني للمدن في جميع أنحاء العالم .

المية ) مدينة إيوو نظرة شاملة على التجارة و المنظمات التجارية العسنقوم في هذا المبحث بإلقاء  

 ( . -الصين  -التجارية 

  أسباب اختيار مدينة الصين كمثال : /1

 . تتميز المدينة بأكبر سوق تجاري في الصين 

 المجال . بين مستعملي تعدد اللغات و اللهجات 

  بجانب أرصفة الشوارع صفوف خاصة بالمأكوالت الغربية السريعة و المطاعم اإلسالمية      

 المطاعم األجنبية .و أخرى من 

  الفتات المحالت بها مكتوبة بالعربية و اليابانية و اإلنجليزية و غيرها.  

 / مدينة إيوو التجارية ) الصين( :2

 أ: نبذة تاريخية عن المدينة :

مدينة "ايوو" تتميز بتاريخ قديم راجع إلى قبل الميالد ، و تطورت على مر العصور ، بحيث 

شهرة بكونها مدينة "بيوانج" و هو واحد من أشهر الشخصيات في الصين مما  اكتسبت من قديم الزمن

 أدى إلى تسمية السوق القديم باسمه ومن بعدها تطورت بسرعة.

، و هذه المدينة تحتوي  2كم 101.1مدينة ايوو تقع في المنطقة الوسطى للصين بمساحة تقدر بـ 

صيني وافد من المناطق المجاورة لتطور  ...0..0نسمة و أكثر من  ...00.0على تعداد سكاني يبلغ 

 و تنمية التجارة و الصناعة في هذه المدينة .      

عن مدينة )هانزوا( و هي  2كلم .12عن) شانغهاي(و مسافة  2كلم 220هذه المدينة تبعد بمسافة 

رائعة ، بحيث اشتهرت بالمطاعم العربية و اإلسالمية المنتشرة بكثرة ، و هذا يعود إلى  مدينة سياحية

 ارتفاع نسبة التجارة العرب ألنهم وجدوا المنتجات التجارية التي يبحثون عنها و بأرخص األسعار .
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 (: تمثل موقع "ايوو" بالنسبة لمدينة الصين. 11خريطة رقم)                

 

 //: ar.(wikipedie.org /wiki) httpالموقع اإللكتروني المصدر:                                  

 

 من أهم األسواق و المراكز التجارية بالمدينة :/ 3

 / سوق فوتيان :3-1  

هكتار، هذا السوق يحتوي على أكثر  .0حيث يتربع على مساحة تبلغ أكثر من  2..2أنشئ في عام   

        ألف منتج  .11ألف بائع ، كما يحتوي على أكثر من  .0ألف محل تجاري، يتواجد فيها  .0من 

ألف اسم  .0ألف زائر يوميا، باإلضافة إلى أكثر من  .11إلى  ..1و يتراوح عدد الزبائن ما بين 

دولة و تباع المنتجات إلى  .0أالف مكتب تجاري ألكثر من  3تجاري صيني عالمي ، و يوجد تقريبا 

 دولة حول العالم .    .10أكثر من 

 أقسام سوق فوتيان :  /3-2

  و اكسسواراتها .أجهزة منزلية كهربائية 

 . أجهزة إلكترونية منزلية 

 . معدات صناعية و أدوات بناء و لوازمها 
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 . العجالت الكهربائية و الهوائية 

 . مستلزمات المكاتب و المدارس 

 . مواد تجميل و العناية و لوازمها و اكسسواراتها 

 . أجهزة و معدات منزلية 

 توضح سوق فوتيان . (:11صورة رقم )                       

 

 //: ar.(wikipedie.org /wiki) httpالموقع اإللكتروني المصدر:                           

 ياو سلن بين :/ سوق ش3-3

 ..9و يعتبر من األسواق الرئيسية في مدينة "ايوو" ، وتبلغ مساحته حوالي  1892افتتح سنة 

ألف موظف، و عدد  .0ألف محل يسيرها  30، يتألف هذا السوق من عدة أجزاء تحتوي على  2ألف م

ألف مشتر، و هذا من خالل تعدد األصناف و المنتجات التي يحتويها ،أي  ..2الزوار يوميا يبلغ حوالي 

 صنفا تباع فيه مثل : 29ألف منتج و  ..1هناك حوالي 

 

 . المنسوجات و األلبسة 

 تقليدية .المجوهرات ال 

 . اكسسوارات نسائية 

 . الحرف و المشغوالت اليدوية 

   العتاد الصناعي و لوازمها ......الخ. 
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 توضح سوق سياو سلن بين. (:12صورة رقم )                       

                                       
 //: ar.(wikipedie.org /wiki) httpالموقع اإللكتروني لمصدر:ا

 

 

 خالصة المبحث :

تحتل الصين مكانة عالمية في اإلنتاج و التصدير و مثال على ذلك مدينة إيوو الصينية التي لها دور   

، و نحن بدورنا تطرقنا كبير في ممارسة النشاط التجاري، الذي خولها لتصبح قوة اقتصادية عالمية

 .في موضوع البحث  قصد االستفادة منه لدراسة هذا المثال
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 خـــــــــــالصة الفصـــل : 

بحيث تحتل  فهي عامل مؤثر في العالقات، في المدينة ةطمن أهم األنشالتجارة تعتبر 

الوظيفة التجارية مكانة هامة في البنية االقتصادية ، و تلعب دورا كبيرا في طبيعة العالقات 

 .التي تميز المجال الحضري 

دراستنا لبعض المصطلحات و المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة و التي لها عالقة  من خالل

 و منه استخلصنا أن:            ، و دراسة أمثلة مرتبطة بموضوع الدراسة بمفهوم الديناميكية التجارية و الحضرية

  التجارة هي نشاط اقتصادي يقوم به التاجر ، حيث يعتمد على التبادل في البضائع           

تتحكم  سمى المحل التجاري ، بحيثوالخدمات مباشرة أو غير مباشرة ، و في مكان واحد ي

 فيه هيئات خاصة بقوانين مفيدة في السجل التجاري .                               

 . مدى تأثير الديناميكية التجارية على المجال الحضري 

                                                                            

 

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                 

 

                                          

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين :

 ادلراسة التحليلية ملدينة

عني فكرون .   
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 مقـــدمة الفصـــل :

  من خالل هذا الفصل تم التطرق إلى دراسة خصائص المدينة و مؤهالتها باستعمال منهج وصفي 

على نشأة  و تحليلي ، و هذا من أجل أخذ نظرة عامة و شاملة عن مجال الدراسة ، في البداية نتعرف

المدينة ،و أهمية المدينة باإلضافة إلى الموقع الجغرافي و اإلداري و كذلك الهياكل القاعدية و األنماط 

السكنية و أيضا المرافق العمومية  و العناصر المناخية هذا بالنسبة للقسم األول .أما القسم الثاني فقد قمنا 

ة عين فكرون و القطاعات الحضرية . أما بالنسبة للقسم بالدراسة العمرانية منها التطور العمراني لمدين

الثالث فقد استعرضنا من خالله الدراسة الديمغرافية و االقتصادية للمدينة ، و هي تعتبر أهم الدراسات 

التي يجب التطرق إليها، بهدف حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها مجال دراستنا، بحيث تنقسم إلى 

    اسة الخصائص الديمغرافية ، من خاللها قمنا بدراسة مراحل النمو السكاني بالمدينةقسمين األولى در

للسكان ، أما القسم الثاني و صافي الهجرة ، و كذلك الزيادة الطبيعية و أيضا التركيب العمري و النوعي 

          البطالة بدراسة المؤهالت االقتصادية التي تم التطرق من خاللها إلى تطور معدل النشاط وقمنا 

   7891و كذلك قمنا بدراسة توزيع المشتغلين عبر القطاعات االقتصادية الكبرى في الفترة الممتدة بين  ،

 و الخارجون من قوة العمل.            و  أيضا تطور الداخلون في قوة العمل  2017و 
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 تمهيد :

بعض المفاهيم  المتعلقة بموضوع الدراسة، سنتطرق خالل هذا المبحث إلى التعريف  تحديد  بعد

إعطاء  كذلك و ،من حيث نشأتها و تطورها العمراني بمدينة عين فكرون مع تقديم خلفية تاريخية للمنطقة

و الفيزيائية ، و أهم أهمية للمدينة داخل إطارها اإلقليمي، كما سنتعرف على أهم الخصائص المناخية 

 الطرق الرئيسية البارزة في المدينة .

الواقع العام لمدينة عين فكرون :/ 1  

 النشأة التاريخية لمدينة عين فكرون:/ 1-1

 .7591سابقا حيث انشقت عنها سنة  مليلة المختلطةيعود تاريخ بلدية عين فكرون إلى بلدية عين 

سكانها آنذاك منقسمون إلى مجموعتين عرقيتين: األوروبيون و المسلمون, حيث تمركز األوربيون في 

المركز الحضري ) النواة األوروبية ( بينما توزع المسلمون ) المشكلون أساسا من العرب و البربر 

 ري ) ألمشاتي و الدواوير...الخ (.المعربون ( في ضواحي التجمع الحض

تم ترقيتها  7551و بعد االستقالل أصبحت عين فكرون بلدية تابعة إداريا لوالية أم البواقي و في 

إلى مقر دائرة تضم كل من بلدية الفجوج و عين فكرون و واصلت النمو إلى أن وصلت إلى ما هي عليه 

 . 1قديمةاآلن خاصة مع نشأة عدة تحصيصات حول النواة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 4ص  4104لبلدية عين فكرون  4تقرير مخطط شغل األرض رقم  1 
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 النشأة التاريخية لمدينة عين فكرون . ( :11الشكل رقم)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 4ص  4104لبلدية عين فكرون  4تقرير مخطط شغل األرض رقم  المصدر:          

 أهمية مدينة عين فكرون : / 1-2

الحركة التجارية الهامة التي تطورت خالل العشرية و ما يبرز أهمية مدينة عين فكرون هي 

 .  1األخيرة ، و هذه الحركة جاءت بتوظيف أموال ضخمة في إستراد السلع من مختلف بلدان العالم

  وجود شبكة طرق مهمة تمر بالمنطقة ساعدتها على حيويتها و ديناميكيتها ، منها الطريق

 71واقي و عين مليلة و الطريق الوطني رقم الذي يربط بين والية أم الب 711الوطني رقم 

 الذي يربط بين والية أم البواقي و والية قسنطينة .  

 . وجود سكة حديدية تساهم في حركة المدينة 

                                                             
 . 7ص  4112جامعة أم البواقي ، محمد إلياس ، التسيير التجاري في مدينة أم البواقي ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة في التسيير و التقنيات الحضرية ، سراج  1 

 المحيط

 7195قبل سنة 

 

 1957نةبعد س

 

 نتج عنه نوعين من السكان

 عين فكرون ترقت الى دائرة 0991 سنة

 لمختلطة  عين مليلة + عين فكرونالبلدية ا

 استقالل عين فكرون كبلدية

يقطنه  المركز

 بيالعرق االور

     ةتجمع السطح يقطنه المسلمون
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   عين مليلة  –مدينة عين فكرون تقع في محور تجاري مهم يبدأ من مدينة  عين فكرون– 

 .برج بوعريريج  –العلمة   -تاجنانت  –شلغوم العيد 

 

   : الموقع اإلداري و الجغرافي لمدينة عين فكرون /1-3

 أ/ الموضع :

ضمن السهول العليا القسنطينية شمال شرق األوراس ، بحيث تقع على تقع مدينة عين فكرون 

كلم من الشمال إلى الجنوب، و  1فوق مستوى سطح البحر، يمتد طول البلدية بحوالي  م 599ارتفاع 

          كلم   151كلم من الشرق إلى الغرب،و تتربع بلدية عين فكرون على مساحة تقدر بـ 79.9يمتد عرضها 

   كانت بلدية عين فكرون تنتمي إلى دائرة عين مليلة التابعة لوالية قسنطينة إداريا،   7591و في سنة 

هر تقسيم سنة أصبحت تابعة إداريا لوالية أم البواقي، ثم ظ 7511و بعد التقسيم اإلداري إلى سنة 

 و هذا آخر تقسيم، حيث اكتسبت بلدية عين فكرون من خالله الحدود الحالية التالية :    7591

 . شرقا : بلدية عين الديس و أم البواقي 

                                                                                   . غربا : بلدية هنشير تومغني 

 دية سيقوس و العامرية .   شماال: بل 

  . جنوبا : بلدية بوغرارة السعودي 

 ب/ الموقع :

الذي  711تقع بلدية عين فكرون ضمن محورين رئيسيين على طول الطريق الوطني رقم و 

الرابط بين سكيكدة و تبسة ، حيث تبعد على مقر والية  71يربطها بعين مليلة ، والطريق الوطني رقم 

كلم وعن مدينة عين 19كلم ، وعلى عين مليلة بـ  99كلم، وعلى مدينة فسنطينة ب 13أم البواقي بـ

كلم. ومنه تعتبر منطقة عبور رئيسية  719كلم، ومدينة باتنة  713وعن مدينة تبسة ،كلم  13بيضاء بـال

 . 1بين مدينة قسنطينة و مدينة ام البواقي 

 

 

 

                                                             
 . 7ص  4112تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية عين فكرون سنة  1 
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 / الدراسة الطبيعية :2

 : الخصائص الفيزيائية:2-1

 : جيولوجيـة المنطقـة:2-1-1

إن معرفة الجانب الجيولوجي في الدراسات الجيولوجية تجعلنا نتفادى كل األخطار الطبيعية 

 )زالزل، انزال قات، انهيارات...( المضرة بالعمران عامة والسكان خاصة.                              

فيما يخص بلدية عين فكرون فهي منطقة انتقالية بين األطلس التلي و الصحراوي بحيث تتمثل 

الحدود الجنوبية في خط تداخالت مهم ممثل في األطلس التلي الجنوبي و السهول العليا التي تتميز 

إلى أراضيها بتوضعات رسوبية ترجع إلى الزمن الحديث بحيث تعود أقدم تشكيالت مسجلة بالمنطقة 

          حقبة الترياسي مشكلة أساسا من طين غير متجانس في غالب األحيان أحمر اللون متداخل مع الكلس 

 .1و بلورات الكوارتز

 : هيدروغرافيـة المنطقـــة:2-1-2

فيما يخص الموارد المائية السطحية و الباطنية يمكننا من خالل الخريطة الطبوغرافية لبلدية عين 

الغياب التام لألودية الدائمة حيث أن معظم األودية المهمة تبقى جافة على مدار السنة مع فكرون مالحظة 

  . 2وجود نقاط مائية في عدة مناطق تدل على وجود مخازن مائية باطنية
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 ص 4104لبلدية عين فكرون  4تقرير مخطط شغل األرض رقم  2 
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 : جيوتقنية المنطقـــة:2-1-3

و التركيب الصخري لتحديد قوة إن التحليل الجيوتقني لألرض يعتمد أساسا على الطبيعة الجيولوجيـة   

          تحمل التربة و مد المنشآت العمرانيـة، و ذلك بمعرفة األزمنة الجيولوجية للمنطقة و خصائصها

و الحركات التكتونية التي تعرضت لها و على ضوء هذه المعرفة الجيولوجية للمنطقة يمكننا تفادي 

ة و بالتالي فإن أراضي بلدية عين فكرون تظهر المناطق المعرضة لالنزالق و األخطار المختلفـ

و على  )....,قشور كلسية ( خصائص جيوتقنية على العموم متجانسة يغلب عليها تشكيالت الزمن الرابع

العموم تعتبر مستقرة   و في بعض األماكن معرضة للفيضانات و بالتالي فإن القابلية للبناء تعتمد في 

 .1ه السطحيةاألساس على إمكانية صرف الميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ص 4104لبلدية عين فكرون  4تقرير مخطط شغل األرض رقم  1 
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 : الخصائص المناخية:2-2

مناخ عين فكرون ينتمي إلى مناخ السهول العليا التلية، و هذا بسبب البعد عن البحر، و توجد 

تضاريس عالية في المنطقة الشمالية تشكل حاجز للتأثيرات الساحلية، و بالتالي تجعل المناخ الشرقي 

قاس مع رياح  متجانس ، جفاف كبير للهواء يترتب عنه حرارة عالية بالنهار و برودة بالليل ،الشتاء

 .1غربية شديدة البرودة تقريبا كل الفصل 

 : التساقط السنوي:    2-2-1

 كمية التساقط في بلدية عين فكرون تتغير من سنة إلى أخرى حسب االرتفاع.

ــذي يتواجــد علــى ارتفــاع  ــة ال ــين  191م فــوق ســطح البحــر تســجل حــوالي  599مقــر البلدي ــم مــا ب مل

 . 75912 -7519سنة 

  ملم. 111 -911كشريد : جبل أم 

  :ملم. 911 - 911جبل فورطاس أوالد عزيز 

  :ملم. 911 - 111جبل فم العليق 

  :ملم. 911 - 111جبل فورطاس  وقريون 

 كمية التساقط في بلدية عين فكرون  (:11جدول رقم )                                  

64 - 64 64 - 64 64 - 64 64 - 01 01 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 06 

341 119.7 111.9 171.3 137.9 911.1 971.1 197.7 

 .  3173لبلدية عين فكرون  1مخطط شغل األرض رقم  المصدر:                                          

 ملم. 191هو  3111التساقط المتوسط المسجل سنة 

 يوم. 11عدد أيام التساقط : 

 أيام. 9عدد أيام الثلج: 

 يوم 15.1عدد أيام السيروكو: 

 يوم 11.1عدد أيام الجليد: 

 : درجات الحرارة: 2-2-2

نظرا لقلة المعطيات المناخية للسنوات الخيرة المعطيات المتوفرة حاليا هي معدالت قسنطينة وباتنة لفترة 

  7513 - 7511سنة من  39تمتد إلى 

 م  ° 3المعدالت الدنيا: 

 م °37.1المعدالت القصوى: 

                                                             
 . 01ص  4112تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية عين فكرون سنة  1 

 . 7ص  4104كرون لبلدية عين ق 4تقرير مخطط شغل األرض رقم  2 
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 م  ° -31.9األدنى المالحظ: 

 م °13القصوى المالحظة : 

 درجات الحرارة القصوى الكلية المالحظة ما بين جوان وأكتوبر معدالت التبخر عالية جدا.

 معدل أيام الجليد:  -

 معدل أيام الجليد في مدينة عين فكرون   (:12جدول رقم )                              

 السنة ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي

1114 1.9 1.3 3.5 1.9 1 1 1 1 7.1 9.1 77.3 11.1 

 .3173لبلدية عين فكرون  1مخطط شغل األرض رقم  المصدر:                                        

( التي تسبب كوارث كبيرة في Grêle)بداية الصيف هي الفترة التي تتميز بحوادث مناخية أهمها   

 .1المنطقة

 

 الرياح: : 2-2-3

 )انظر الخريطة رقم (.2شمالية غربية، رياح شمالية جافة و باردة في الشتاء-الرياح السائدة هي غربية  

 الرياح السائدة في مدينة عين فكرون . (:13جدول رقم )                              

شمالية  شمالية

 شرقية

جنوبية  شرقية

 شرقية

جنوبية  جنوبية

 غربية

شمالية  غربية

 غربية

12 71 9 71 9 9 79.9 39.1 

 . 3173لبلدية عين فكرون  1: مخطط شغل األرض رقم المصدر                                          

 معدالت الرياح السائدة بين باتنة و قسنطينة:  -

 السائدة في مدينة عين فكرونمعدل الرياح (: 16جدول رقم )

 3114 شمالية

 31 شرقية 

 75 جنوبية 

 11.19 غربية 

 . 3173لبلدية عين فكرون  1: مخطط شغل األرض رقم المصدر                  

 

 عدد أيام السيروكو:  -

 م السيريكو في مدينة أم البواقي .اأي  (:10جدول رقم )                              

 السنة ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي

110 7.3 1.3 9.1 1 9.7 5.9 5.9 9.1 1.9 3.1 1.3 15.1 

 . 3173لبلدية عين فكرون  1رقم  مخطط شغل األرض المصدر:                                         

                                                             
 . 7ص  4104لبلدية عين قكرون  4تقرير مخطط شغل األرض رقم  1 

 . 8ص  4104لبلدية عين قكرون  4تقرير مخطط شغل األرض رقم  2 
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من خالل هذا التحليل للدراسة المناخية بمدينة عين فكرون،نستخلص أن قلة نسبة التساقط على مدار    

و الدرجة الحرارة العالية التي تؤدي إلى الهالك باألرض و إتالف المحاصيل الزراعية مما أدى  السنة

 . إلى قلة اإلنتاج، و هذا األخير جعل سكان المدينة يتجهون إلى قطاع التجارة

 

 الدراسة العمرانية للمدينة :/ 3

 :مراحل التطور العمراني للمدينة: 3-1

 : 1442مرحلة مل قبل  / 3-1-1

هذه المرحلة ما قبل االستقالل و كانت المدينة تمثل الشكل العام للنواة األوروبية، تمتاز بالخطة 

و المستقيمة و تضم معظم المرافق )التجارية ، التعليمية ، اإلدارية ...  الشطرنجية و الشوارع المتوازية

مسكن و يقطنها حوالي  311قدر عدد مساكنهم بـ ها المستوطنون، و في تلك الفترة ( ، بحيث يحتلالخ

مستوطن، و هي تمثل مركز المدينة حاليا، كما أنشئ في جنوب النواة محتشد يسكنه الجزائريون  7177

نسمة، و رغم إنشائه بطريقة  111غموا على الهجرة من األرياف المجاورة، حيث يضم حوالي الذين أر

نوع آخر من التنظيم و هو عبارة عن شكل عمراني كالسيكي فهو يشكل بسيطة من أجل سهولة مراقبته، 

 يشبه باقي المراكز االستعمارية الجزائرية من حيث المورفولوجية .

 : 1444 – 1442مرحلة ما بين / 3-1-2

مسكن،  3991هذه الفترة أهم تطور عمراني شهده المركز، حيث ارتفع عدد المساكن إلى  تشكل 

ما شجع على هذا النمو العمراني السريع كان نتيجة للنزوح الريفي و الهجرة، التي عرفتها المنطقة ، 

 ذلك رحيل المستوطنين من المنطقة  و تركهم ألمالكهم .

 : 1444 – 1444 / مرحلة ما بين3-1-3

 715.3هذه المرحلة تمتاز باستمرار حركة التعمير السريعة، بحيث ارتفعت مساحة المركز من 

مسكن بكثافة  1171، كما ارتفع عدد المساكن إلى   11.79هكتار أي بزيادة  371.15هكتار إلى 

لى إلى االرتقاء مسكن/هكتار، و هذه الزيادة في النمو ترجع بالدرجة األو 79.51سكانية تقدر بـ 

اإلداري الذي عرفته المنطقة، باإلضافة إلى أن المدينة استفادة من مخططات التنمية التي طبقتها الجزائر 

 في إطار سياسة التوازن الجهوي لتنمية المناطق المحرومة و هذا يظهر في :  
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  مسكن و إقامة عمارات السكن الوظيفي .      19ظهور مناطق سكنية جديدة مثل منطقة 

  إنشاء العديد من التجهيزات و المرافق مثل : الثانوية ، العديد من المدارس ، مركز التكوين

 المهني ، عيادة متعددة الخدمات . 

  :  1444 – 1444/ مرحلة ما بين 3-1-6

ل النمو العمراني السريع، حيث بلغ في هذه الفترة عدد المساكن في هذه الفترة نالحظ تواص

 79.17هكتار، بلغت كثافة المساكن بالمدينة  315مسكن، على مساحة إجمالية قدرت بـ  1111

 مسكن/هكتار، هذه المرحلة تميزت بـ :                             

 مرانية .ظهور البناء الفوضوي الغير خاضع لألسس و القوانين الع 

 . إنشاء بعض التجهيزات الجديدة كالمركز الثقافي و عيادة متعددة الخدمات 

 . ظهور البناء الذاتي بشكل واسع و يتمثل في تحصيصات النجمة و األمل 

 : 2112 – 1444/ مرحلة ما بين 3-1-0

كذلك سكن، و م 911هذه المرحلة تميزت بإنشاء مجمعات سكنية جديدة، كما هو الحال إلى حي 

إنشاء بعض السكنات الجماعية الجديدة كحي بوعافية و حي السالم، و الهدف من هذا هو القضاء على 

 9191المساكن الفوضوية و المنتشرة على أطراف المدينة، و قد سجل ارتفاع  عدد المساكن إلى 

 .1 هكتار 131مسكن، كما زادت أيضا مساحة المدينة إلى أكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 4104مصلحة التعمير و البناء لبلدية عين فكرون  1 
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 القطاعات الحضرية للمدينة :/ 3-2

 : معايير تقسيم القطاعات الحضرية :3-2-1

من أجل تسهيل الدراسة التحليلية للمدينة تم تقسيمها إلى قطاعات عمرانية باالعتماد على العديد من   

 المؤشرات : 

 . شبكة الطرق 

 . النمط العمراني و تاريخ اإلنجاز أو النشأة 

  من طرف الديوان الوطني اإلحصاء .القطاعات اإلحصائية المنجزة 

 : القطاعات الحضرية بالمدينة :3-2-2

 :( قطاعات حضرية15ينة إلى تسعة )باالعتماد على المعايير السابقة الذكر، تم تقسيم مجال المد     

 : القطاع األول :3-2-2-1

السالم ، و حي بوعافية، و هي أحياء جديدة حي : حي األمل ، التاليةهذا القطاع يضم األحياء 

عبارة عن تحصيصات، غير أن حي بوعافية ينقسم إلى قسمين، جزء جديد عبارة عن تحصيص أما 

اآلخر فهو عبارة عن تجمع فوضوي، كما يحتوي هذا القطاع على قرية مسعي رابح، و هي قرية أنشأت 

من  % 79.59مسكن بنسبة  7113هذا القطاع  في إطار الثورة الزراعية، حيث بلغ عدد المساكن في

من المساحة % 5.93هكتار بنسبة  99.99المساكن اإلجمالية بالمدينة، و تقدر مساحته بحوالي 

 .اإلجمالية للمدينة

 القطاع الثاني :   : 3-2-2-2

و هو عبارة عن النواة األصلية حيث يضم الحي االستعماري القديم و حي المجاهدين، تتركز به 

  %1.99هكتار، أي ما يعادل نسبة  37.57بـ عظم المرافق اإلدارية، حيث يتربع على مساحة تقدر م

من المساكن  % 73.31مسكن أي ما يعادل  7119من المساحة اإلجمالية للمدينة، و يحوي على 

   اإلجمالية بالمدينة .
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 القطاع الثالث : : 3-2-2-3

هذا القطاع يضم حي حيرش بحيث يمتاز بنمط واحد من البناء و هو النمط الفردي يبلغ عدد 

من المساكن اإلجمالية بالمدينة، و مساحته تقدر % 9.51و هو مل يقدر بنسبة  مسكن  919المساكن به 

 دينة . ة للممن المساحة اإلجمالي% 71.33 سبة و هي نهكتار  15.39بحوالي 

 : القطاع الرابع : 3-2-2-6

بعض التجهيزات اإلدارية كمركز يحتوي كذلك على ماعي و الج وفردي هو قطاع مختلط بين ال

سكن أي ما يعادل نسبة  135الضمان االجتماعي و مركز التكوين المهني، و يبلغ عدد المساكن به 

هكتار أي ما  91.97ر بـ من المساكن اإلجمالية بالمدينة، و يتربع هذا القطاع على مساحة تقد% 1.99

 لمدينة .  من المساحة اإلجمالية ل  %9.51يعادل 

 القطاع الخامس :: 3-2-2-0

     هذا القطاع يضم أحياء السطحة الشرقية، الغربية و الشمالية، حيث يتميز بنمط فردي قديم الشكل

من مجموع  %31.11بنسبة  هي مسكن و 7179يبلغ عدد المساكن بالقطاع و شوارع ضيقة، و 

من  %71.11هكتار أي ما يعادل  15.99المساكن بالمدينة، يتربع هذا القطاع على مساحة تقدر بـ 

 مجموع المساحة بالمدينة .  

 القطاع السادس :  : 3-2-2-4

       سكن و حي النجمة  911، باإلضافة إلى حي  7،3،1هذا القطاع يضم تحصيصات اآلفاق 

بانتشار نمط البناء الحديث و هو على شكل فيالت ، و أغلب المساكن تحتوي على يتميز هذا القطاع ، 

مخازن األلبسة، وكذلك نجد به العديد من المرافق االجتماعية و التجهيزات العمومية منها : محافظة 

هذا عدد المساكن ب و الغابات ، الوكالة الجزائرية للتأمين ، الصندوق الوطني للتوفير و التأمين ... ،

لقطاع يتربع على من المساكن اإلجمالية بالمدينة، هذا ا %71.19مسكن بنسبة  7939بـ   القطاع تقدر 

 من المساحة اإلجمالية للمدينة .    71.79هكتار أي ما يعادل  91.9بـ  مساحة تقدر 
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 : القطاع السابع :3-2-2-4

 111مسكن و  19نمط السكن الجماعي و النصف جماعي، يتمثل في حي ى هذا القطاع يغلب عل

   مسكن، كما يحتوي كذلك على العديد من المرافق و التجهيزات العمومية منها : عيادة متعددة الخدمات 

، مقر لألمن الحضري  و مصلحة الضرائب ، عدد المساكن به تقدر ية، مسجد، متوسطة ، الحماية المدن

      ، و يتربع القطاع على مساحة تقدر لمدينةمن المساكن اإلجمالية با % 1.95بنسبة مسكن  951بـ 

 من المساحة اإلجمالية للمدينة . %9.91هكتار أي ما يعادل  11.9بـ 

 القطاع الثامن :: 3-2-2-4

          " و تحصيص النصر و هو حي حديث النشأة zad " هذا القطاع يضم كال من منطقة النشاطات

من  % 19.11مسكن، بنسبة  995، و يتميز بديناميكية تجارية كبيرة ، عدد المساكن به تقدر بـ 

 71.99هكتار أي ما يعادل   15.9المساكن اإلجمالية بالمدينة، و هذا القطاع يتربع على مساحة تقدر بـ 

 مدينة .من المساحة اإلجمالية لل  %

 :القطاع التاسع : 3-2-2-4

      جويلية  9، و هو عبارة عن تحصيصات حديثة المسماة يز فقط بنمط البناء الفردياع يتمهذا القط  

         من مجموع  المساكن بالمدينة  %19.59مسكن أي ما يعادل   939بـ  ، عدد المساكن به يقدر

  . 1لمدينةمن مجموع المساحة ل %9.17هكتار أي ما يعادل  11.71هذا القطاع على مساحة  يتربع ،و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 4118العام للسكن و السكان لسنة + التعداد  4112المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لمدينة عين فكرون  1 
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 : شبكة الطرق :3-3

تسمح بربط التبادالت و العالقات بين مختلف المراكز ،و هي تعتبر من أهم العناصر األساسية في 

و بالتالي تؤثر بطريقة مباشرة على هيكلة التجمعات العمرانية ،كما تساعد على  تنظيم المجال الحضري،

و أيضا تسهل خدمة السكان، وهذا ما يبرر تمركز  التجارية العمرانية و من بينها الوظائفتمركز 

 مدينة عين فكرون.تعبر المحالت التجارية على المحاور الرئيسية التي 

 *المحور األول :

،يربط عين فكرون بمدينة عين مليلة و يعرف محليا بطريق  711يتمثل في الطريق الوطني رقم 

للمدينة ،في السابق كان يمر داخل النسيج الحضري ،بحيث  السطحة ،ويمر من الجهة الجنوبية الغربية

يمر على السكة الحديدية من الجهة الجنوبية للمدينة وهو طريق مهيأ و معبد لكنه يتسم بالضيق.وفي 

 غالب األحيان يتسبب في عرقلة حركة المرور و االزدحام خاصة في فترات األعياد و المواسم.

 *المحور الثاني : 

،الذي يربط مدينة عين فكرون بوالية قسنطينة  71يتمثل في الطريق الوطني رقم  هذا المحور

 .  1،ويمر بالجهة الشرقية للمدينة ،بحيث يكون داخل النسيج الحضري و يقطع النواة القديمة

 *السكة الحديدية :

خط السكة الحديدية الرابط بين عين مليلة ،عين فكرون ،أم البواقي إلى حد اآلن لم يساهم تنمية 

 . 2للمنطقةستقبال في خلق ديناميكية اقتصادية و اجتماعية عليه ميعتمد المنطقة اقتصاديا ،إال أنه 

 األنماط السكنية :              : 3-6

الطريق الوطني رقم  يجانبإلى مع بداية تشكل مدينة عين فكرون اتخذ العمران الشكل الطولي 

و بعد إقامة المحتشد و الذي يتمثل في أحياء السطحة أي بعيدا عن  ،بدأ من النواة االستعمارية  71

على جانبي النواة، هذه المنطقة أيضا أخذت نفس نمط نمو النواة، و منه أخذ العمران ينتشر طوليا 

 . 711الطريق الوطني رقم 

  كان النمو باتجاه الجنوب و الجنوب الغربي بالنسبة للنواة القديمة و هذا دون إتباع شكل مميز و معين، 

 و بالتالي االستهالك العشوائي للمجال هو الطابع الغالب .

                                                             
 .  07ص  4112تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية عين فكرون سنة  1 

 .  07ص  4112تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية عين فكرون سنة  2 
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يز بوجود نوعين من األنماط المباني السكنية الموجودة بمدينة عين فكرون تتنوع إلى نمطين، ومنه تتم  

 . 1منها النمط الجماعي و النمط الفردي

 نمط السكن الفردي : :أ

   ينقسم هذا النمط إلى قسمين :

  وهو %19.31نمط فردي منتظم : و هو النمط الغالب بمدينة عين فكرون بحيث يتمثل بنسبة 

 ذو طابع عصري حديث يتمركز عموما ضمن التحصيصات الجديدة و بأحياء سطحية.   

  من مجموع المساكن، هذا النمط يفتقر  %9.39نمط فردي عشوائي : يتمثل هذا النمط بنسبة

    ألدنى الشروط الضرورية للمسكن المالئم، بحيث ينتشر هذا النمط بكثرة في حي بوعافية، 

 أيضا بنسبة قليلة في أحياء السطحة و النواة القديمة . و حي حيرش كما يتواجد

    

 

 
 

 نمط السكن الجماعي :  :ب

 : %71.95يصنف هذا النمط إلى عمارات حديثة و عمارات قديمة حيث يتمثل بنسبة 

   . عمارات قديمة : يعود إنجازها إلى السنوات األولى لالستقالل 

  بعد  7511عمارات حديثة : و هذا يعود إنجازها إلى السنوات ما بعد االستقالل، خاصة في سنة

 ( طوابق .9الترقية اإلدارية، و ارتفاع هذه المباني ال يتعدى إلى خمسة )

                                                             
 4112تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية عين فكرون سنة  1

(: سكن من النمط الفردي 31الصورة رقم )

 الحديث 1

1 7107أفريل  المصدر : من التقاط الطالبة  
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 المرافق العمومية:/ 3-0

 : 1التالية مدينة عين فكرون تتوفر على المرافق

 *المرافق الثقافية :            

 . دار الشباب 

 . مكتبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 01ص  4104 -بسكرة –المديرية الجهوية  -سطيف–لبلدية عين فكرون ، مكتب الدراسات و اإلنجاز العمراني  Aتقرير مخطط شغل األرض  1 

 

 

1 بمدينة عين فكرون (: سكن من النمط الجماعي41الصورة رقم )  

 1 7107أفريل  المصدر : من التقاط الطالبة

1 

(: مكتبة بمدينة عين 51الصورة رقم )

 فكرون 1

1  7107أفريل  المصدر : من التقاط الطابية  
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 المرافق الصحية : *

 سرير، بحيث يصل مجال نفوذه إلى البلديات المجاورة . 51مستشفى بطاقة استقبال إجمالية تقدر بـ  - 

 المرافق الشعائرية :*

    ( منها في طور اإلنجاز .19( مساجد  وخمسة )15تسعة ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرافق الرياضية :  *

 مركب رياضي   . - ملعب بلدي .       -

 قاعة متعددة الرياضات . -مسبح .              -

 المرافق التعليمية :*

 المرافق التعليمية التي تحتويها مدينة عين فكرون  :  (:14رقم) الجدول          

معدل القسم 

  شغل

عدد  عدد األقسام عدد التالميذ  عدد المعلمين

 المؤسسات

 فرع التعليم 

    61134      171     9919       315        31 ي التعليم األساس   

   01116      793     1191        97   يالتعليم اإلكمال        19  

     31      99     7991        17 يالتعليم الثانو      13         

: مخطط شغل األرض رقم   بلدية عين فكرون . مكتب الدراسات و اإلنجاز                      المصدر 

. 3173بسكرة  –سطيف ، المديرية الجهوية  –العمراني   

 

(: مسجد بمدينة عين فكرون 611الصورة رقم )  

 7107أفريل  المصدر : من التقاط الطالبة

. 
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 المرافق األمنية :*

  شرطة حضرية .                                                                                                      -

                                                                                                     مقر الدرك . -

 وحدة للحماية المدنية  -

 

  

      

 

 

 (: التعليم الثانوي بمدينة عين71الصورة رقم )

 فكرون 1

نة (: التعليم اإلبتدائي بمدي81الصورة رقم )

 عين فكرون 1

1  7107أفريل  المصدر : من التقاط الطالبة  

(: وحدة الحماية المدنية 91الصورة رقم )

 بمدينة عين فكرون 1

طني (: مقر الدرك الو01الصورة رقم )

 بمدينة عين فكرون 1

 1 7107أفريل  المصدر : من التقاط الطالبة

1 
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 المرافق اإلدارية :*

 مقر الدائرة .  -

 مقر البلدية -

 ( فروع بلدية .11) -

 مقر للمحكمة .  -

 ( بنك .13) -

 فرع مديرية األشغال العمومية .  -

 فرع مديرية الفالحة . -

 فرع مديرية الري .   -

 الوكالة العقارية . -

 فرع مديرية التعمير و البناء .   -

 فرع مديرية السكن و التجهيزات العمومية. -

 وكالة بريدية .  -

 

 

 خالصة المبحث :

 األهمية الجغرافية لمدينة عين فكرون من خالل مؤهالتها الطبيعية من خالل هذا المبحث تتجلى 

العمرانية تبقى غير واضحة من دون و التاريخية و كذلك اإلدارية ، و بالتالي فإن األهمية الجغرافية و 

التطرق إلى العنصر البشري ، بكونه الفاعل و المتفاعل األساسي ، لذا سنتطرق في المباحث الموالية  

 إلى تشخيص المعطيات االجتماعية  و االقتصادية لسكان المدينة .
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 تمهيد : 

هذا المبحث سنتطرق إلى كل المعطيات السكانية و السكنية بكونها تعتبر من المؤشرات      من خالل

المهمة ، في الدراسة التحليلية ، و كذلك لها أهمية بارزة في تحديد العالقة التي تربط التركزات السكانية 

  و السكنية مع نوع النشاط التجاري الممارس بمدينة عين فكرون . 

 :1(  2112 – 1611مو السكاني )/ مراحل الن1

 : 1611 - 1611: الفترة ما بين 1-1

، و شهدت معظم  % 1.5خالل هذه الفترة عرفت مدينة عين فكرون نمو سكاني بطيئ  يمثل بـ 

  1.5المدن الصغرى زيادة معتبرة ، أثناء هذه الفترة تفوق المعدل الوطني للسكان الحضر الذي يعادل 

و يرجع السبب الرئيسي لهذه الوتيرة البطيئة إلى قلة االستثمار بمركز المدينة، و النشاط االقتصادي   %

و الذي يعتمد آنذاك على الزراعة مما جعل مركز المدينة غير مستقطب للسكان، و هذا من خالل  

المقابل في نسمة ب 1886يتركز بمدينة عين فكرون  5611المصادر الرسمية لإلحصاء الوطني سنة 

و هي أقل من  %1.55ساكن، و كذلك خالل هذه العشرية يمثل معدل النمو  55816بلغ  5611سنة 

 المعدل الوطني لسكان الحضر في نفس الفترة .

 : 1691 - 1611: الفترة ما بين 1-2

خالل هذه الفترة عرفت مدينة عين فكرون تطور ديمغرافي معتبر، معدل النمو السنوي وصل إلى 

و السبب في ذلك راجع %  1.51،و قد فاقت زيادة المعدل الوطني لسكان الحضر الذي يمثل % 1.81

نحو التجمع الرئيسي، كما ساهمت كذلك الترقية اإلدارية  ألمشاتيإلى هجرة سكان المناطق المبعثرة و 

ة في زيادة بصفة كبير 5615لدائرة أم البواقي إلى مستوى والية و هذا خالل التقسيم اإلداري لسنة 

و تم استحداث و خلق مرافق إدارية  و خدمات معبرة، و حسب المصادر الرسمية إلحصاء   الحضر،

 . 5681نسمة لسنة  11551إلى  5611نسمة سنة  55816السكان قد قفز من 

 : 1669 -1691: الفترة ما بين 1-3

، رغم  % 5.58بـ من باقي مدن البالد عرفت مدينة عين فكرون نمو سنوي متدني حيث قدر  

الهبوط المسجل في معدل النمو مقارنة بالفترة التي سبقها، خالل هذه العشرية يفوق المعدل الوطني 

 .  % 5.11لسكان الحضر بنسبة 

                                                             
 + مديرية البرمجة و مراقبة الميزانية لوالية أم البواقي + مصلحة التعمير و البناء لبلدية عين فكرون . 6002تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير سنة  1 
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 :   2112 -1669: الفترة ما بين 1-4

   هذه المرحلة تميزت بنمو سنوي بطيئ جدا و هذا بسبب عدم توفر أراضي للبناء داخل المدينة، 

و خالل هذه المرحلة تميزت البالد باالستقرار و كذا اإلصالحيات التي ميزت الريف الجزائري في 

العشرية األخيرة و الذي شجع سكان األرياف على العودة واالستقرار، و في هذه الفترة بلغ المعدل 

نفس الفترة و هو غير بعيد عن المعدل الوطني لسكان الحضر في   %5.85الوطني للنمو السكاني إلى 

 و هذا حسب المصادر الرسمية للديوان الوطني لإلحصاء .% 1.51بـ   و الذي يقدر 

التطور السكاني من أهم المؤشرات الديمغرافية التي تبرز مدى وتيرة حركة السكان، و يوضح لنا  *

التغيرات الناتجة عن وضعية السكان االجتماعية و االقتصادية، و مدينة عين فكرون تعتبر حاليا  من أهم 

         ن ناحية السكان المدن بوالية أم البواقي و هذا خاصة من ناحية النشاط االقتصادي الممارس و م

 و تمركزهم .   

( مدينة عين فكرون .1751-5681مراحل النمو السكاني) :(71)جدول رقم  

     2112       2119       1669       1691 السنة       

   03311      58875      57111     11511  المركز العمراني 

    1194      1511      1516     6151 ة المناطق المبعثر   

    11404     11181     51581      51751  البلدية  

 1778ان مديرية البرمجة و مراقبة الميزانية لوالية أم البواقي + اإلحصاء العام للسكن والسك المصدر:

       

( مدينة عين فكرون .1751-5681تطور معدالت النمو السنوي )(: 19جدول رقم)  

الفترة              معدل النمو السنوي للبلدية معدل النمو الوطني  

           3501              5.58       5681 - 5668  

           2510              5.85       5668 - 1778  

  1778+اإلحصاء العام للسكن و السكان  51ص  1771المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  المصدر:
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( بلدية عين فكرون . 1751-5681التطور السكاني خالل الفترة) (:2الشكل رقم )                

                                  

( +مديرية البرمجة و مراقبة 1771التعمير لبلدية عين فكرون ) المخطط التوجيهي للتهيئة و المصدر:

 الميزانية لوالية أم البواقي .

 

 صافي الهجرة : / الزيادة الطبيعية و2

 ( عوامل و هي :5من العوامل األكثر تحكما في النمو السكاني يوجد أربعة ) 

   . الوالدات و الوفيات ، الفارق بينهما يسمى الزيادة الطبيعية 

            . الهجرة الوافدة و الهجرة الغادرة ، الفارق بينهما يسمى التغير بفعل الهجرة أو صافي الهجرة 

هذه العناصر األربعة و مدى الفاعل فيما بينهما فإن نتيجة التغير السكاني يمكن أن تكون و من خالل 

 تغير موجب بالزيادة ، كما يمكن أن تكون تغير سالب بالنقصان .

 : الزيادة الطبيعية:2-1

لنا لتالي يبين الزيادة الطبيعية ترتبط بالفارق بين عدد المواليد و عدد الوفيات و من خالل الجدول ا

 تطور الزيادة الطبيعية ببلدية عين فكرون .

( .1778-5668تطور نسبة الزيادة الطبيعية بمدينة عين فكرون ) (:16الجدول رقم)  

نسبة الزيادة 

 الطبيعية 

الزيادة             

الطبيعية   

عدد                

الوفيات       

عدد   

 المواليد      

الفترة       

    51.1      6551      1175      55551   5668-1778  

مات . السجالت الحيوية لبلدية عين فكرون + معالجة خاصة للمعلوالمصدر:                                  

0
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في هذه الفترة عرفت المدينة  1778إلى سنة  5668من خالل الجدول التالي نالحظ من سنة 

، حيث 2نسمة 6551من عدد السكان اإلجمالي للمدينة أي بعدد  %51.15زيادة طبيعية تمثلت بنسبة 

    و في هذه الفترة نفسها قدر عدد الوفيات  1778 – 5668نسمة بين سنة 55551عدد المواليد بلغ 

  1175بـ 

حسب المعطيات المتحصل عليها عرفت مدينة عين فكرون معدل نمو عام إيجابي قدر بنسبة 

بير بين المركز و المناطق المبعثرة، حيث شهدت هذه المناطق انخفاض مع ذلك نجد فرق ك  1.113%

، و هذا راجع إلى جاذبية المركز خاصة مع ازدهار توفر  %5.1إلى  %5.58في معدل النمو من 

         العمل و النشاط التجاري بالمدينة، أغلب المدن الجزائرية تعرف هذه الظاهرة ذلك لنقص فرص العمل 

تنمية و ضعف في مردو دية النشاط ألفالحي لألرياف ، و هذا مما نتج عنها ظاهرة و ضعف في ال

 النزوح الريفي نحو المراكز العمرانية . 

 :4: صافي الهجرة 2-2

و هي العامل الغير طبيعي و المتحكم في تطور السكان، و كذلك بمثابة شاهد على التغيرات 

من تحوالت اجتماعية التي توضح لنا بشكل مباشر على االقتصادية و السياسية ألي دولةو ما تعكسه 

 المجال المهاجر منه و المجال المهاجر إليه .

 *الهجرة المغادرة :

إلى  5668و هي عدد األفراد المغادرين من مدينة عين فكرون إلى مناطق أخرى و من سنة 

 شخص . 157قدر عدد المغادرين  1778

                                                                              *الهجرة الوافدة :

هذه الهجرة تتمثل في حركة السكان من البلديات المجاورة و المناطق المبعثرة و كذلك التجمعات 

الثانوية باتجاه التجمع الحضري ألسباب مختلفة، و التطور السريع للنشاط التجاري ساهم بشكل كبير في 

 اهرة .                        تشجيع هذه الظ

، و في شخص 5111د المهاجرين للمدينة بـ قدر عد 1778إلى  5668و في الفترة الممتدة من         

 عرفت المدينة أكبر نسبة من المهاجرين،1777،1775،1771السنوات 

                                                             
 السجالت الحيوية لبلدية عين فكرون . 2 

 السجالت الحيوية لبلدية عين فكرون . 3 

 . 6001 – 8991لدية عين فكرون معطيات السجالت االنتخابية لب 4 
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للعمل و هذا بفضل ازدهار و تطور التجارة بمدينة عين فكرون ألنها وفرت المناخ المناسب  

 وكذلك أيضا استثمار األموال .   

الفارق بين الهجرة الوافدة و الهجرة المغادرة هو صافي الهجرة، في الفترة الممتدة بين سنة 

، و منه نستنتج أن عدد الداخلين أكبر من عدد الخارجين و منه 611حيث قدربـ  1778إلى سنة  5668

 هي مركز مستقطب للناس من أجل العمل و االستقرار .   

 :5عمري / التركيب النوعي و التركيب ال3

من أجل دراسة المجال الحضري هناك عامالن أساسيان و هما التركيب النوعي و الكمي، التي  

و كذلك تحديد الفئة  تمكننا من خاللها الكشف عن نسبة الذكور و اإلناث و معرفة مختلف الفئات العمرية 

 المستهلكة و الفئة القادرة على القيام بالنشاط االقتصادي.  

 :6ب النوعي: التركي3-1

.لمدينة عين فكرون  1778توزيع السكان حسب الفئات العمرية لسنة  (:11الجدول رقم )  

المجموع       اإلناث         الذكور                الفئة          

        0934         1851         1681        77-75  

        4421         1517         1571             71-76  

        0102         1157         1151        57-55  

        0102         1855         1858        51-56  

        0014         1118         1151        17-55  

        4111         1555         1517        11-16      

        3412         5151         5111        57-55  

        2194         5555         5515        51-56  

        2009         5117         5168        57-55  

        2391         5565         5588        51-56  

        1110         881         887        17-15  

        1211         115         175        11-16  

        941         515         511        17-15  

        2114         5755         5517 سنة فأكثر 11      

       49491        15551        15511 المجموع         

 .1778 معطيات التعداد العام للسكن و السكانالمصدر :                                                   

                                                             
 . 6001السجالت الحيوية لبلدية عين فكرون سنة 5 

 . 6001السجالت الحيوية لبلدية عين فكرون سنة  6 
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مدينة عين فكرون1778السكان حسب الفئات العمرية الكبرى لسنة  توزيع(:11لجدول رقم )ا  

النسبة   المجموع   النسبة   اإلناث    النسبة    الذكور    السنة     

 43544    15715    15.11    57555    11.58    57115    77-56  

 01530    15555    11.51    51161    15.66    51551    17-16  

  1516     5771    5.55      5178    5.78    5561      17+  

   111    58587    56.15    15551    17.11    15511  المجموع 

 1778معطيات التعداد العام للسكن و السكان المصدر :                                                      

. 

 ( نستخلص أن الدراسات تمت عبر الفئات التالية :55( و الجدول رقم )57من خالل الجدول رقم )

 سنة : 16-11*الفئة 

من عدد السكان اإلجمالي،  % 11.58نسمة و يمثلون بنسبة  57115في هذه الفئة عدد الذكور قدر بـ  

نسمة من عدد السكان اإلجمالي، من خالل هذه الفئة نالحظ أن عدد  57555كما قدر عدد اإلناث بـ 

و ذلك   الذكور أكبر من عدد اإلناث، و هي قيمة معقولة ألن معظم المجتمعات نجد نسبة الذكور كبيرة 

 الرتفاع عدد المواليد .

 سنة : 01-21*الفئة 

الشباب و الكهول و هي كذلك منتجة و فعالة و مؤثرة في المجتمع، عدد الذكور فيها  و هي فئة

من عدد السكان اإلجمالي، أما عدد اإلناث هو  % 15.66نسمة و يمثلون بنسبة  51551قدر بـ 

من عدد السكان اإلجمالي، في هذه الفئة نالحظ أن عدد  % 11.51نسمة حيث يمثلون بنسبة  51161

ر من عدد الذكور، و منه نسبة التنوع تنخفض و هذا راجع إلى أن أكبر فئة معرضة للوفيات اإلناث أكب

ناتجة عن الكثير من العوامل منها : حوادث العمل و الحروب و حوادث المرور ... ، باإلضافة إلى أن 

 هذه الفئات هي أكبر الفئات من حيث الهجرة .

 فأكثر : 11*الفئة من 

نسمة حيث يمثلون بنسبة  5561شيوخ كبار السن، حيث بلغ عدد الذكور هذه الفئة هي فئة 

و ذلك ألن أمد  % 5.55نسمة بنسبة  5178من مجموع عدد السكان، كما بلغ عدد اإلناث  5.78%

الحياة عند اإلناث أكبر من أمد الحياة عند الذكور، و هذا نتيجة تعرض الفئة األخيرة إلى اإلرهاق 

 الكثير من الحوادث . الجسدي باإلضافة إلى
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 : 7: التركيب العمري3-2

  هذا التركيب له أهمية كبيرة في التخطيط المستقبلي للمدن في ميادين الشغل ، التعليم ، الصحة...،

( 57و منه يتم توزيع السكان حسب فئات عمرية معينة ، و هذا ما تم توضيحه في الجدول رقم )  

 ات العمرية التالية :( و منه حددنا الفئ55والجدول رقم )

    سنة : 61-11*الفئة 

نسمة من مجموع السكان  15715و هي تمثل الفئة المستهلكة في المجتمع حيث قدرت بعدد 

و هي نسبة عالية من الشباب و األطفال و هذا راجع إلى الزيادة  %55.55بالمدينة، و تمثلت لنسبة 

 الطبيعية . 

 : 01 -21*الفئة ما بين 

و هي الفئة المنتجة في المجتمع حيث تضم الفئة األولى و الفئة الثانية ، هذا ألنها تملك جميع 

 .    % 17.51بنسبة  15555المؤهالت و منه قدر عدد السكان بـ 

  فأكثر : 11لفئة من *ا 

      من مجموع السكان بالمدينة % 1.56شخص بنسبة  5771تمثل فئة كبار السن بعدد قدر بـ 

 يث تصنف ضمن فئة المستهلكين و تظهر في الهرم السكاني بحجم صغير .، ح

بلغت نسبة الفئة  1778( نستنتج أن عدد السكان لسنة 55( و رقم )57*من خالل الجدول رقم ) 

من عدد السكان اإلجمالي لهذه السنة، و هي تمثل طاقة بشرية معتبرة للتطور و لدفع  17.51%النشطة 

صادية و على عكس ذلك الفئة المستهلكة التي تمثل عبئا على االقتصاد حيث بلغت عجلة التنمية االقت

 .   56.11بنسبة 

 :8/ دراسة الكثافات بالقطاعات الحضرية 4

تقدم لنا هذه الدراسة نظرة شاملة حول كيفية انتشار السكان و السكن عبر القطاعات الحضرية     

( يتضح لنا الكثافة السكنية و السكانية توزعت 8و رقم ) (1بالمدينة ، وهذا من خالل الخريطة رقم )

 . بشكل متباين على مختلف القطاعات الحضرية

 

                                                             
 . 6001السجالت الحيوية لبلدية عين فكرون سنة  7 

 . 90و  19ص  6082،  3ة قسنطينة عبد الكريم النمر تأثير النشاط التجاري على البيئة الحضرية بمدينة عين فكرون مذكرة لنيل الماجستير في تسيير المدن و الحكومة .جامع 8 
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 : الكثافة السكنية :4-1

على مستوى القطاعات بطريقة غير متجانسة بحيث نجد تباين كبير في  تم التوزيع لعدد المساكن

سكن/هكتار، و القطاع رقم  11.58قدرت الكثافة السكنية بـ 5تركزها، تتركز معظم المساكن في القطاع 

       سكن/هكتار  11.51قدر بكثافة سكنية  1سكن/هكتار،و القطاع  56.5قدرت به الكثافة السكنية  1

مسكن و هو يحتوي على أكبر عدد ممكن من  5151الذي بلغ عدد المساكن به  1و كذلك القطاع رقم 

هكتار  16.11طاعات الحضرية في المدينة، إال أن مساحته الكبيرة المقدرة بـالمساكن بالنسبة لبقية الق

 سكن/هكتار .            11.55جعل الكثافة السكنية به متوسطة بلغت 

تتميز بالنمط الفردي، و منه تتركز أكبر نسبة  1،  1، 1و  5القطاعات الحضرية السابقة رقم  

الذي يمثل الحي االستعماري القديم و النواة التي تطورت و نشأة منها المدينة، بلغت  1في القطاع رقم 

 مسكن/هكتار .            56.5الكثافة السكنية بها 

  : ( فئات حسب الكثافة السكنية75منا بتقسيم القطاعات الحضرية إلى ثالث )من النتائج المتحصل عليها ق

 أ: قطاعات الكثافة الضعيفة : 

 8سكن/هكتار و القطاع  8.51بكثافة قدرت بـ  5سكن/هكتار" تضم القطاع رقم  51" أقل من 

ة حيث يتربعان سكن /هكتار و ذلك يعود إلى وقوعهما على مستوى أطراف المدين 6.15بكثافة قدرت بـ 

يحتوي على جزء كبير منه أرض شاغرة و كذلك إلى  5على مساحة كبيرة، باإلضافة إلى القطاع رقم 

 تتواجد به منطقة النشاطات و التخزين . 8التجهيزات العمومية به، و القطاع رقم 

 ب: قطاعات الكثافة المتوسطة :

 5، يتمثل القطاع  5،5،1،1،1،6مسكن/هكتار" يحتوي القطاعات التالية  57إلى  51"من 

مسكن/هكتار،  58.51قدر بكثافة سكنية  5سكن/هكتار و القطاع رقم  51.51بكثافة سكنية قدرت  بـ 

 11.55به كثافة سكنية تقدر بـ  1مسكن/هكتار ، القطاع رقم  11.51قدر بكثافة سكنية  1القطاع 

به كثافة سكنية  6مسكن/هكتار، القطاع رقم  17.1به كثافة سكنية تقدر بـ  1مسكن/هكتار و القطاع رقم 

مسكن/هكتار، في هذه القطاعات ترجع النسبة المتوسطة للكثافة إلى أن جميع وظائف   11.58بـ   تقدر

 المدينة الحضرية تظهر بشكل متوازن باإلضافة إلى الوظيفة السكنية . 
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 ج: قطاعات الكثافة العالية : 

      56.5حيث تتميز قيمة الكثافة السكنية به  1القطاع رقم  مسكن/هكتار" تضم 57" أكبر من 

مسكن/هكتار، هذا يعود إلى أن القطاع يقع بمركز المدينة و هو من أقدم األحياء، باإلضافة إلى أن 

 مساحته صغيرة و كلها مبنية و تقل فيه التجهيزات المرفقية .   
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   :9: الكثافة السكانية 4-2

هذه الدراسة من أهم المؤشرات في تخطيط المدن ألنها تبين لنا توزيع السكان  و نقط تركزهم،      

و أيضا مهمة في دراسة البنية التجارية بالمدينة، و من النتائج المتحصل عليها تم تقسيم القطاعات 

 ( فئات :    75الحضرية حسب الكثافة السكانية إلى ثالث )

 لحضرية :        أ: قطاعات الكثافة ا

    حيث سجلت أدنى قيمة للكثافة السكانية 8و  5نسمة في الهكتار" تضم القطاعين  17" أقل من 

نسمة في الهكتار على الترتيب، و السبب يعود إلى أن مساحتهما كبيرة و كذلك  55.15و  55.6بـ 

إلى التعمير، و كذلك إلى لتواجدهما على أطراف المدينة باإلضافة إلى أنها أراضي شاغرة مبرمجة 

به  8تسود فيه االستخدامات المرفقية، و القطاع رقم  5ضعف الوظيفة السكنية بهما ،  و القطاع رقم 

 مساحة كبيرة عبارة عن منطقة للنشاطات و التخزين .

 ب: قطاعات الكثافة المتوسطة :

قطاعات تتميز هذه ال 5،5،1،1،1،6نسمة في الهكتار" تضم القطاعات  517إلى 17" من 

 بمتوسط في الكثافة السكانية أي أن يوجد توازن في انتشار الوظائف الحضرية للمدينة .

 ج: قطاعات الكثافة العالية :

و هو يتميز بنمط البناء الفردي منذ  1رقم  نسمة في الهكتار" و هي تضم القطاع 517" أكبر من 

     ة، و سبب ارتفاع نسبة الكثافة به التي قدرت الفترة االستعمارية مع وجود بعض التجهيزات المرفقي

 نسمة/هكتار راجع إلى سيادة الوظيفة السكنية و صغر المساحة به .  156.16بـ 

 

 

 

 

 

                                                             
 نفس المرجع السابق . 9 
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 خريطة الكثافة السكانية  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كنيةالفصل الثاني                                          المبحث الثاني: الدراسة السكانية و الس  
 

 
69 

 

 خالصة المبحث :

 هذا المبحث استخلصنا ما يلي : من خالل ما تقدم في    

، و هذا ما يدل على أن  5،1،1،1* أكبر نسبة لعدد السكان و المساكن تحتلها القطاعات الحضرية رقم 

هذه القطاعات تحتوي على النمط الجماعي و النصف الجماعي و كذلك تضم كثافة عالية، بينما 

فردي و بها القطاعات الحضرية األخرى تختلف نسبيا في عدد السكان و المساكن ألنها تتميز بالنمط ال

 كثافة منخفضة .      
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 تمهيد :

لدراسة التركيب االقتصادي لسكان مجال ما أو منطقة معينة ، يجعلنا التعرف على بعض 

المؤشرات الهامة التي لها تأثير بالغ في وضع تصور للتنظيم المجالي و تحديد كيفية تخطيط  المشاريع 

برمجتها في المستقبل ، و هذا من خالل معرفة النشاط االقتصادي األكثر استقطابا و تحديد قوة العمل و 

 و نسبة البطالة و العمل بتوزيعها على نشاطات القطاعات االقتصادية الكبرى .

 / توزيع العمالة على القطاعات الكبرى : 1

،  و بتحديد  0209إلى سنة  9119من خالل هذا العنصر نحدد وجهة العمل للسكان من سنة 

 القطاع االقتصادي األكثر استقطابا . 

 2001إلى  1991(: توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية الكبرى من سنة 12جدول رقم )

 بمدينة عين فكرون .

 المجموع       قطاع التجارة    قطاع الصناعة  قطاع الفالحة    السنة  

عدد 

 المشتغلين

عدد    %النسبة

 المشتغلين

عدد   %النسبة

 المشتغلين

عدد  %النسبة

 المشتغلين

 %النسبة

1991  131  11.11  2222  39.11  3033  29.31  8201  100 

2001  3321  33.21  1021  8.89  9010  31.19 13883  100 

2012  2213  28.92  3312  20.31  1131  32.81 18810  100 

 للتهيئة والتعمير عين فكرون+مديرية البرمجة ومتابعة  الميزانية لوالية أم المصدر: مخطط التوجيه

 .البواقي 

 .2010-1991تطور نسبة المشتغلين حسب القطاعات االقتصادية الكبرى لفترة (: 03الشكل رقم )

   

 قي .لوالية أم البوامخطط التوجيه للتهيئة والتعمير عين فكرون+مديرية البرمجة ومتابعة  الميزانية : المصدر  
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 يلي : (  نالحظ ما20( و الشكل رقم )12من خالل تحليل نتائج الجدول رقم)

 أ/ قطاع الفالحة :

بنسبة  0229إلى  %99.11بنسبة 9119تطور عدد المشتغلين بشكل كبير أي من سنة 

 ، و هذا يعود إلى أغلبية السكان مالكين أراضي فالحية %09.15ثم ينخفض إلى  04.59%

 ب/ قطاع الصناعة : 

       0229لسنة  %9.19ثم انخفضت إلى نسبة  %01.91قدرت نسبة المشتغلين  9119في سنة 

، و هذا يعود إلى الفائدة المنخفضة أو الدولة تفرض عليهم مراقبة شديدة ، أو نقص الخبرة في هذا 

تجاه عدد كبير من اليد و ربما يعود السبب إلى ا ، 0290لسنة  %02.01المجال ، ثم ارتفع بنسبة 

 العاملة إلى النشاط التجاري .  

 ج/ قطاع التجارة : 

و هي نسبة مرتفعة بالنسبة للقطاع  %51.01قدرت نسبة عدد المشتغلين بـ  9119في سنة 

، و هذا يعود إلى أن معظم المشتغلين  0229لسنة  %41.91و القطاع الثاني ، ثم تزداد بنسبة    األول 

  ذا القطاع خاصة مع تطور التجارة بالمدينة ، إلدراكهم أنها أكبر مردو دية و أكثر راحة اتجهوا إلى ه

و يرجع هذا إلى توجه  و هي نسبة قليلة، 0290لسنة  %40.99و بعدها انخفضت النسبة إلى 

 المشتغلين إلى القطاعات األخرى أو النشاط التجاري بلغ ذروته .

 مستوي النشاط االقتصادي :  / 2

 مؤشر اإلعالة : أ/

 هذا المؤشر يضم العالقة بين عدد األشخاص المشتغلين فعال و السكان القاطنين في المدينة .   

 بمدينة عين فكرون .   0290و  9119مؤشر اإلعالة خالل الفترة  (:13جدول رقم )

 مؤشر اإلعالة       المشتغلين فعال    إجمالي السكان     السنوات           

       1991       52999       9029        1.92 

       2001       59925       94994        0.54 

       2012       40012       99992        0.09 

  م التعداد العام للسكن و السكان + مديرية البرمجة و مراقبة الميزانية لوالية أ .المصدر:                   
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( نالحظ بأن مؤشر اإلعالة في تناقص كبير ، بحيث في 13خالل تحليل نتائج الجدول رقم )من 

ثم ينخفض بنسبة قليلة جدا في  %0.54بلغ بنسبة  0229و بعدها في سنة  %1.92بلغ  9119سنة 

، وهذا مؤشر جيد باعتبار أن المعدل المثالي و المقدر من طرف وزارة  %0.90إلى  0290سنة 

 ( أفراد لكل مشتغل . 25تهيئة اإلقليم بأربعة )التخطيط و 

 ب/ نسبة البطالة :

 بمدينة عين فكرون . 0290و 9119تطور نسبة البطالة خالل الفترة (: 12جدول رقم )

           1991                                                   2001            2012 

السكان 

في سن 

 العمل 

السكان 

 البطالين

السكان  النسبة 

في سن 

 العمل 

السكان 

 النشطين

السكان  النسبة

في سن 

 العمل

السكان 

 النشطين

 النسبة

99119 9029 01.90 99900 0541 90.49 91110 9090  1.99 

 .00ص 0292بعين فكرون سنة 0+0مخطط شغل األرض المصدر:                                     

( أن نسبة البطالة في تناقص تدريجي حيث بلغت 95نتائج تحليل الجدول رقم)نالحظ من خالل 

     0290سنة  %1.99إلى غاية  0229سنة  %90.49و بعدها بنسبة  9119في سنة  %01.90نسبة 

 و هي نسبة منخفضة جدا . 

     1%92.49، نجد أن مدينة أم البواقي بلغت نسبة  0290*بالمقارنة مع الواليات المجاورة لها لسنة 

، و هذا راجع إلى توفر  %21.94، و بلغت عين مليلة نسبة  %90.09، و عين البيضاء بلغت نسبة 

 مناصب العمل خاصة في مجال التجارة التي تجذب اليد العاملة في المدينة . 

 2012نسبة البطالة ألهم األقطاب لسنة   (:02شكل رقم )                    

               

 ..32ص 2010بعين فكرون سنة 3+2المصدر: مخطط شغل األرض               

                                                             
 . 2102مونوغرافيا والية أو البواقي سنة  1 
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 ج/ نسبة النشاط :

 بمدينة عين فكرون . 2012و1991النشاط خالل الفترة  نسبة (:13جدول رقم )            

         9119        0229         0290 

السكان  

في سن 

 العمل 

السكان 

 النشطين 

 النسبة 

% 

 السكان

في سن 

 العمل

السكان 

 النشطين 

 النسبة

   % 

السكان 

في سن 

 العمل

السكان 

 النشطين

 النسبة

% 

18911 8201 38.31 11122 13883 18.22 11992 18810 92.32 

 .32ص  2010بعين فكرون سنة  3+2تقرير مخطط شغل األرض المصدر:                             

( الحظنا بأن عدد السكان النشطين في تطور جيد ، في 94) من خالل تحليل نتائج الجدول رقم

 0290إلى غاية سنة  %99.55بلغ  0229و بعدها في سنة  %09.49بلغ نسبة النشاط  9119سنة 

، و هذا راجع إلى التزايد المستمر في الطبقة العاملة ، و بالتالي ظهر نوع من  %10.00قدر بـ 

 االستقرار في ما يخص الشغل .

 . 2012و  2001و  1991يوضح نسبة النشاط في سنة  (:03شكل رقم )                   

  

 . .00ص  2010سنة  بعين فكرون 3+2: تقرير مخطط شغل األرض المصدر               

 / الخارجون عن سن العمل: 3

 24-22هم األشخاص الذين ال يسمح لهم القانون بالعمل بحيث تتمثل في فئة صغار السن، من 

تلميذ ، و فئة  90094سنة و هي تضم  99-29طفل ، و فئة المتمدرسين من  9194سنوات و تضم 

 .  2شيخ 0205فأكثر و تضم  92كبار السن )الشيوخ( من 

 

                                                             
 . 2112التعداد العام للسكن و السكان لسنة  2 
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 :  3/ الداخلون في سن العمل2

 91و هي تضم األشخاص الذين لهم القدرة على العمل و الرغبة فيه ، بحيث تتراوح أعمارهم من 

من عدد  % 42.04شخص و يمثلون نسبة  05599قدر عددهم بـ  0229سنة، في سنة  41سنة إلى 

  بالمدينة ، و هذه الفئة تنقسم إلى : السكان اإلجمالي

 : القوة العاملة :2-1

شخص لسنة  99051تغلين و الباحثين عن قوة العمل، قدر عددهم بـ و هي تضم جميع المش

من السكان النشطين ، و تنقسم  %91من مجموع السكان بالمدينة و نسبة  %00.42أي بنسبة  0229

 إلى 

 البطالين :  -أ

 0905قدر عددهم  0229و هي تضم الفئة الباحثة عن العمل و لم تسمح الفرصة، في سنة 

من مجموع القوة العاملة بالمدينة، و هذا يعود إلى الوضعية االقتصادية  %90.22 شخص بنسبة

 بالمدينة .

 المشتغلين فعال : -ب

من مجموع  %99.55شخص بنسبة  95900حيث قدر عددهم بـ  و هي تضم الفئة المشتغلة

القوة العاملة بالمدينة، و هم األشخاص الذين يتقاضون أجرا في كل شهر مقابل عملهم، بحيث يساهمون 

 في اإلنتاج و الحركة االقتصادية للبالد . 

 : القوة الغير عاملة :2-2

شخص، و هي تحوي  9459الذين ال يستطيعون العمل حيث قدر عددهم بـ  الفئةو هي تضم 

 اء أي )ربات البيوت( و الذين لهم إعاقة نفسية أو جسدية و كذلك الطلبة. األشخاص النس

 خالصة المبحث :

يتضح لنا أن مجال الدراسة يتميز بقوة عاملة معتبرة ، و التحول في العمالة  من خالل هذا المبحث

من القطاعات االقتصادية األخرى إلى قطاع التجارة و هذا لالستفادة من المزايا التجارية للمدينة ،و من 

  خالل هذا سيؤدي إلى ضرورة تفاقم دور الوظائف التجارية في تنظيم و هيكلة المجال الحضري .  

                                                             
 . 2112السكان لسنة  التعداد العام للسكن و3 

 



 الفصل الثاني                                                           الدراسة التحليلية للمدينة
 

 
76 

 

 خالصة الفصــــل :

       تمتاز مدينة عين فكرون بخصائص طبيعية و مجالية أهلتها إلى احتضان هياكل تجارية مختلفة 

و متعددة، و من خالل الدراسة التحليلية للمدينة و كذلك الدراسة الديمغرافية و االقتصادية تم الوصول 

 إلى : 

  تحتل مدينة عين فكرون موقع هام في الشرق الجزائري، بحيث تتوفر على شبكة وطنية و شبكة

ن عوائق، و هذه والئية تربطها بالواليات و المدن المجاورة، و كذلك موقعها يسمح للتوسع بدو

 صفة إيجابية تسهل في خلق ديناميكية اقتصادية نشطة .

  في اتجاه  011أخذت مدينة عين فكرون التوسع الخطي، أي على طول الطريق الوطني رقم

 في اتجاه قسنطينة . 01عين مليلة و الطريق الوطني رقم 

 ن الحظنا بأن هناك مدينة عين فكرون تحتوي على أغلب التجهيزات العمومية الضرورية، لك

غياب في المرافق الخاصة بالتنزه و مرافق االستقبال مثل الفنادق، و هذه األخيرة من المرافق 

الضرورية ألن المدينة تتميز بنشاط تجاري كبير يستقبل الزبائن من مختلف واليات الوطن         

 و كذلك الدول .

 0،5،2،1في القطاعات العمرانية رقم  وجدنا أن أغلب السكان و المساكن في المدينة تتركز     

أن مدينة عين  %15.20، حيث نجد أن النمط السائد هو نمط السكن الفردي الذي بلغ نسبة 

 فكرون شهدت نمو سكاني كبير و هذا راجع إلى :         

 *الهجرة الوافدة من األرياف إلى المدينة ساهم في توفير العمل بالمدينة .        

 *ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية و هذا بانخفاض عدد الوفيات و ارتفاع عدد الوالدات .       

  انخفاض نسبة البطالة و تطور في عدد السكان النشطين و هذا نتيجة ازدهار النشاط التجاري

 الذي وفر مناصب شغل كبيرة في المدينة .

 ى القطاع االقتصادي الثالث )التجارة( تميزت المدينة بتحول كبير أي من القطاع الفالحي إل

 الذي ساهم كثيرا في امتصاص نسبة البطالة .    
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 مقدمـــــة الفصــــل :

بعد أن تطرقنا إلى الفصول السابقة إلى الدراسة التحليلية و الدراسة الديمغرافية و الطبيعية              

لبعض المصطلحات و المفاهيم و االقتصادية لمدينة عين فكرون، و كذلك إلى إعطاء نظرة شاملة 

سنشرع في هذا الفصل تسليط الضوء على النشاط التجاري بالمدينة      األساسية حول موضوع التجارة،

 و مدى تأثيره على المجال الحضري من خالل : 

 . تحليل البنية التجارية و تصنيف المحالت التجارية الموجودة بالمدينة 

  اور النقل بالمدينة .تركز التجارة على مستوى أهم مح 

 . التطرق إلى نتائج وضعية التخلص من التجارة الفوضوية و استغالل األرصفة بالمدينة 

   . التطرق إلى نتائج وضعية التخلص من االزدحام المروري بالمدينة 

 . واقع األنشطة التجارية الغير القارة بالمدينة 

ال تكتمل أهميته إال بعد ما نتأكد من  و من خالل هذا نجد أن كل موضوع خاص بالبحث العلمي

نتائج التحقيق الميداني، حيث قمنا بتوزيع استمارة على عينة عشوائية خاصة بمجتمع البحث، و هذا 

األخير تم اإلجابة على بعض األسئلة ، ثم قمنا بتفريغها في جداول بهدف الوصول إلى نتائج، بحيث كل 

 جدول يمثل سؤاال واحد من االستمارة.

بعدها قمنا بعملية التحليل و الوصف و المقارنة و التفسير لهذه المعطيات، من أجل الوصول إلى  و

 أهم النقاط أو البيانات التي تخدم الموضوع .
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 تمهيد : 

استخلصنا بأن مدينة عين فكرون تتميز بأهمية كبيرة من حيث من خالل الفصل السابق    

و تتميز أيضا بالنشاط التجاري الذي سوف نتطرق في خصائصها الطبيعية و الديمغرافية و االقتصادية، 

هذا المبحث إلى نشأة و تطور تاريخ التجارة بالمدينة، و أهم التركزات و المحاور التجارية بمدينة عين 

 فكرون .  

 / تطور التجارة بالمدينة :1  

مدينة عين فكرون شهدت تطور كبير في حجم ممارسة النشاط التجاري، و هذا نتيجة التحول     

، و األوضاع األمنية السيئة آنذاك كانت السبب 1اقتصاد السوق االقتصادي الذي عرفته المدينة نحو نظام

في نزوح السكان من الريف إلى المدينة مما أدى إلى توفر في رؤوس األموال، و اآلن أصبحت قطب 

 ، و ممون رئيسي للسوق الوطني للمالبس المستوردة .   2تجاري ضمن مدن الشرق الجزائري

ظهرت بالمدينة تجارة السلع المستوردة، و هذه األخيرة  88113في أواخر الثمانينات تقريبا سنة  

كانت تنتشر بواسطة الحقائب بكميات قليلة أي ما يعرف بتجارة " الكابة "، مع البداية كانت من طرف 

تعني" المهاجرين الجزائريين في فرنسا، ثم من طرف تجار " ترابندو " و هي كلمة فرنسية 

trabendistes "4  ، هذه التجارة غير قانونية أي سلع مهربة، و بعد ذلك اتجه التجار نحو تونس

فرشة و القماش هي السلع المستوردة المالبس الجاهزة و األغطية و األ المغرب ،ليبيا و مصر ، و كانت

راد يست، اتجه التجار لال8818، و بعد فتح السوق و تحرير التجارة العالمية التي وضعها الدستور سنة 

من الخارج بطريقة قانونية و بكميات كبيرة ، الوجهة األولى كانت مصر، و أهم السلع المستوردة منها 

كانت المالبس الجاهزة ، العجالت المطاطية ، الحصير البالستيكي و وجهة أغلب التجار هي المالبس 

 الجاهزة بكونها ال تتطلب رأسمال كبير . 

، لكن بعد التطور في العالقات االقتصادية بين 8881الوجهة البارزة إلى غاية  و كانت مصر

الجزائر و دبي، و أصبحت هذه األخيرة وجهة ألغلب تجار اإلستراد، و هذا استمر إلى غاية سنة 

 0222إلى غاية  8881، اتضح للتجار أن السلع المستوردة من دبي مصدرها الصين بعد سنة 8881

لوجهة المفضلة للمستوردين، في البداية كان عددهم محدود جدا، و رأس مال التجار أصبحت الصين ا
                                                             

و الذي يعتبر أول أجراء رسمي يؤكد مضى الدولة في إجراءات تحرير  70/70/0997أهم القوانين المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية هو قانون المالية التكميلية الصادر بتاريخ   1 
 التجارة الخارجية حيث منح المشرع لتجار الجملة و الوكالء الحق في إستراد البضائع و إعادة بيعها . 

:des  »de l’importation algérienne nouveaux riche Les «-2011 p 19 .-Brahim Benlakhlef et pierre Bergel Méditerrané N° 116- 2

agents de la transformation sociale et urbaine ?Etude dans quatre ville du Nord-est algérien (Ain M’Lila Ain Fakroun El Eulma 
Tadjenanet)           

 حيث تم االستعانة بأربع من أقدم التجار من أجل تكوين فكرة عن مراحل تطور النشاط التجاري بالمدينة .  – 7700تحقيق ميداني أفريل  3
                                                     » de l’importation algérienne . idem p 19                                             riche  nouveaux  « les -  4 
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راد ، و بعد سنة يمتواضع مما أدى ألغلبهم إلى رفع رأس المال من خالل الشراكة من أجل تعزيز االست

و يعتبر تجار مدينة عين فكرون إلى يومنا هذا تضاعف في عدد المستوردين أصبح معتبرا ،  0222

وم من أكبر و أهم الممونين للسوق المحلية للمالبس الجاهزة المستوردة، في البداية كانت الصين الي

راد و البحث عن الجودة، حيث األلبسة يستلتجار أيضا إلى تركيا و سوريا لالوحدها و بعدها توجه ا

سنة  لكن، الجاهزة السورية خاصة النسائية انتشرت من حيث الجودة بالمقارنة مع السلع الصينية

راد من سوريا، و السلع التركية هي التي يستد اضطرابات مما أدى إلى توقف االعرفت فيها البال0288

و الثمن المرتفع و هي األكثر طلب من ناحية تجار التجزئة، أما السلع الصينية فهي  تتميز بالجودة العالية

نستنتج أن المستورد يبحث ل، و منه مطلوبة من طرف أغلب الزبائن المستهلكين و خاصة محدودي الدخ

 دائما عن مصدر مناسب للسلع بغرض تلبية حاجيات السوق و توفير مناصب الطلب .

 : 2112/ مقارنة السجالت التجارية بالمدن المجاورة لسنة 2

تم دراسة تطور السجالت بمدينة أم البواقي و بعض المدن المجاورة ، حيث  0282خالل سنة 

 على معطيات مديرية البرمجة و متابعة الميزانية لوالية ألم الواقي .اعتمدنا في ذلك 

 .0282مقارنة السجالت بالمدن المجاورة سنة  (:11الجدول رقم )

 %النسبــــــة        عدد السجــــالت       البلـــــــــدية         

 11.11            82818           أم البواقـــــــي      

 08.11            1880           عين مليلــــــــة    

 81.11            1181           عين فكــــرون    

 88.21            1310           عين البيضـــاء    

 .2112مصلحة السجل التجاري أفريل المصدر:

البواقي هي التي تحتل أكبر نسبة ( الحظنا بأن مدينة أم 81من خالل تحليل نتائج الجدول رقم)

سجل تجاري، ثم تليها مدينة عين مليلة بنسبة  82818أي  %11.11لعدد السجالت بحيث قدرت بـ 

  %88.21و بعدها مدينة عين البيضاء قدرت نسبتها بـ  سجل تجاري ، 1880قدر عددها بـ % 08.12

 .         %81.11ل تجاري قدر بنسبة سج 1181سجل ، ثم مدينة عين فكرون تحتوي على  1310أي بلغت 



تلفين.و أراء بعض المخ المبحث األول: تحليل البنية التجارية               الفصل الثالث      
  

 
82 

 نسبة عدد السجالت التجارية للمدن المجاورة . (:11لشكل رقم )ا

 

 مصلحة السجل التجاري .المصدر:

نستخلص من معطيات الجدول انتشار النشاط التجاري بشكل ملحوظ و معتبر في والية أم البواقي 

 عموما بمختلف مدنها .

 بالمدينة عبر القطاعات العمرانية : / توزيع األنشطة التجارية3

و موزعة  محل تجاري 1181بأنها تحتوي على  حسب اإلحصاء الميداني لمدينة عين فكرون نجد 

سنتطرق إلى إحصاء عدد ذلك ، و قبل بهدف تسهيل دراستها قمنا بتصنيفها بنسب و أحجام مختلفة، 

 نية .المحالت بالمدينة و توزيعها على مستوى القطاعات العمرا

 

 

 

 

 

أم البواقي 

عين مليلة 

عين فكرون 

عين البضاء
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 توزيع عدد المحالت التجارية عبر القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون . (:12جدول رقم )

 %النسبة عدد المحــالت رقم القطاع العمراني

10 388 10.17 

10 310 8.12 

10 278 7.29 

10 97 2.54 

10 497 13.02 

10 761 19.94 

10 114 2.99 

10 1219 31.94 

10 152 3.99 

 111 3816 المجموع

 0282 أفريل تحقيق ميداني المصدر:

هناك اختالف في توزيع  أن (22( و الشكل رقم )82نالحظ من خالل نتائج تحليل الجدول رقم)  

نسبة المحالت مرتفعة  1في القطاع الحضري رقم  حيثالمحالت التجارية عبر القطاعات الحضرية،

حركة السكان التي ساعدته في انتشار النشاط التجاري و كذلك و هذا يوافق 31.94% بـ بحيث تقدر

، و نسبة المحالت التجارية في القطاعات الحضرية رقم 822األحياء التي يتخللها الطريق الوطني رقم 

و هذا راجع إلى المساحة الكبيرة بالرغم  %9488.و   13.02 %متوسطة بحيث تتراوح بين 1و رقم  1

      % 0.12مدينة، و في باقي القطاعات الحضرية تنخفض النسبة حيث تقدر بـمن موقعها في مركز ال

يعود السبب إلى وجود التجهيزات العمومية و نقص في الوظيفة السكنية، كما سجلت أضعف  %82و 

، بسبب صغر في المساحة،و كذلك واضح في القطاع %2.54قدر بـ  3نسبة في القطاع الحضري رقم 

الجماعي يمكن استعمال الطابق األرضي للتجارة و غالبا ما تكون خاصة بالمواد في النمط  ، 0رقم 

الغذائية ألن طريقة تموضع البنايات ال تسمح بانتشار نمط التجارة المعروفة بمدينة عين فكرون و هي 

 بحكم 8و  1و  8و أيضا حال القطاعات العمرانية رقم  ،2و نجد هذا في القطاع رقم  األلبسة الجاهزة

                     موقعهم على مستوى أطراف المدينة و البعيدة عن حركة السكان  .                                                                   

 ومنه نجد أن معايير االنتشار التجاري في المدينة تسيطر عليه العوامل التالية: 

 *المحور الرئيسي . 



تلفين.و أراء بعض المخ المبحث األول: تحليل البنية التجارية               الفصل الثالث      
  

 
84 

 . اع * الوظيفة القط

 * أطراف المدينة . 

 * التجهيزات و المرافق العمومية .

 توزيع عدد المحالت عبر القطاعات العمرانية بالمدينة (: 12الشكل رقم )               

 

 إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول . المصدر:                              
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 خريطة توزيع عدد المحالت عبر القطاعات الحضرية 
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 / تصنيف المحالت التجارية بالمدينة :4

 : تصنيف النشاط التجاري حسب النشاط الغذائي و الغير غذائي :4-1

ف األول يجمع كل محالت يعتمد على نوعين من األصنا من أسهل األنواع، حيث هذا التصنيف يعتبر    

      الق، األلبسة، طبيب، نجار، حالتي تتمثل في : محالت األدوات الكهرو منزلية  غذائيةالغير التجارة 

غذائي . أما الثاني هو جمع ما هو تجارة غذائية مثل: المحالت الغير ، هذا ما يخص في صنف النشاط 

ر، مرطبات، خضر و فواكه، و كذلك حتى بعض الغذائية سواء كانت تجزئة أو جملة، حلويات، جزا

المطاعم ... هذا ما يخص صنف النشاط محالت المأكوالت السريعة التجارة التي تقدم الخدمات مثل: 

 . 5الغذائي

 .و غير غذائي لمدينة   عين فكرون تصنيف المحالت التجارية حسب النشاط غذائي (:18جدول رقم )  

النسبة المحالت التجارية الغذائية

% 

 معامل الجذب %النسبة المحالت ت الغير غذائية

           000 01.22              0118  23.81      0.88 

 .0282تحقيق ميداني  المصدر:                                                                

 غذائي بالمدينة  الغير ضح النشاط الغذائي و يو (:18الشكل رقم )                  

 

 إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول المصدر: 

                                                             
 . 0ص  0280نة نور الدين عنون، دور البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل درجة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطي 5 

 
 

التجارة الغذائية

التجارة الغير غذائية 
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( نجد أن عدد محالت التجارة 21)( و الشكل رقم81نالحظ من خالل تحليل نتائج هذا الجدول رقم)  

و منه نتحصل  812و هي أكبر من عدد محالت التجارة الغذائية التي تقدر بـ  0118غذائية تقدر بـالغير 

، و على سبيل هذا سنقوم بقياس قوة الجذب  %23.81على تجار يبيعون سلع غير غذائية تقدر بنسبة 

غذائية على عدد محالت الغير ل حاصل قسمة عدد محالت التجارة التجاري لمدينة عين فكرون الذي يمث

ب، و كلما كانت " يعني بأن القطاع جاذ8التجارة الغذائية، حيث النتيجة كلما كانت أكبر من الواحد "

 " يعني بأن القطاع العمراني طارد .8النتيجة أقل من الواحد "

و هذا ما يدل على أن المدينة ككل تتميز  %0.88*و بالنسبة لمدينة عين فكرون نجد قيمة المؤشر تعادل 

 بقوة جذب تجاري .

بر القطاعات تصنيف المحالت التجارية حسب النشاط الغذائي و الغير غذائي ع (:19جدول رقم )

 العمرانية لمدينة عين فكرون

 القطاع 

معامل الجذب  م ، ت ،غير غذائية م ، ت ، الغذائية    

 التجاري 

          10           880          012        0.12 

          10           883          028        8.11 

          10           88           811        8.11 

          10           13           18        2.8 

          10           112          111        8.28 

          10           813          212        1.12 

          10           18           11        0.22 

          10           12          181        08.82 

          10           31           80        8.18 

 2999        2859         952           المجمـــــــوع    

 2112تحقيق ميداني أفريل  المصدر:
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  ( فئات23)( قمنا بتقسيم القطاعات العمرانية إلى أربع 28( و الشكل رقم )88من خالل الجدول رقم )  

 و نجد :  حدى فإن نجد الفارق بينهما كبير،، ألن إذا درسنا كل قطاع حضري على 

 ( و يمكن تقسيمه إلى :2999/ أكثر من معامل الجذب التجاري  للمدينة)1

و نجد أنه يتميز  08.82بقيمة تعادل  1تتمثل في القطاع الحضري رقم :  جدا ذات جاذبية كبيرة -1-1 

، ألنه يتميز باالنتشار الكثيف لمحالت بيع المالبس الجاهزة، أما بالنسبة لمحالت جدا كبيربجذب تجاري 

مما يدل على أهمية هذا التجارة الغذائية فهي قليلة جدا، و هي تمثل القيمة األعلى على مستوى المدينة، 

 القطاع بمدينة عين فكرون . 

كبير قدرت تجاري  تميز بجذببحيث ي 1ي رقم تتمثل في القطاع العمرانذات جاذبية كبيرة :  -1-2

 إلى انتشار محالت بين المالبس الجاهزة لكن بدرجة قليلة .و منه ترجع قوة جذب هذا  ،1.12قيمته 

 ( و يمكن تقسيمه إلى :2999/ أقل من معامل الجذب التجاري للمدينة )2

 تتميز حيث( 8،  2،  1،  1،  0،  8و تتمثل في القطاعات الحضرية رقم ): ذات جاذبية ضعيفة  -2-1

، وهذا ( على الترتيب 8.18،  0.22،  8.28،  8.11،  8.11،  0.12)يقدر بـ  بجذب تجاري ضعيف

غذائية، و المحالت التجارية الغذائية ، أي بنسب الغير وجد فارق بين المحالت التجارية يعود بأن ال ي

 متشابهة .

، تدل على عدم وجود للجذب 2.8بقيمة  حيث يمثل 3القطاع رقم  هذه الفئة تضم: غير جاذبة  -2-2

و هو يتميز بعدد  لوحيد غبر جاذب تجاريا  للتجار في المدينة،التجاري، و هو يعتبر القطاع الحضري ا

الغذائية  ، تتمثل في بعض محالت المطاعم و المقاهي و المواد قليل من محالت النشاط التجاري

 . 822المتواجدة على مستوى الطريق الوطني رقم 
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 معامل الجذب التجاري عبر القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون . (:19الشكل رقم )

 

 إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول. المصدر:                         

 :  1992سنة  N.E.A: تصنيف المحالت التجارية حسب مدونة النشاط االقتصادي 4-2

هذا النوع من التصنيف للوظائف التجارية كمبدأ عمل في التعامالت الرسمية الخاصة باإلدارة عد ي 

الجزائرية مثل: مديرية األسعار و المنافسة ، الغرفة الجهوية، بحيث تنقسم الوظائف التجارية إلى 

 :6( فئات و هي21)ستة

                                      .اإلستراد و التصدير 

 . اإلنتاج 

 . تجارة الغرفة 

 . الحرف 

 . تجارة الجملة             

 الخدمات.       . 

 

                                                             
 . 0ص  0280البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل درجة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة نور الدين عنون، دور  6 
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 .2112عدد التجار المسجلين حسب قطاع النشاط ألهم بلديات أم البواقي  (:21جدول رقم )

 المجموع قطاعات النشاط                                   البلدية  

استراد و  

 تصدير

إنتاج 

 بالتجزئة 

إنتاج  خدمات

 حرفي 

إنتاج 

 صناعي 

تجارة 

 بالجملة

 

عين 

 فكرون

  888 8218  8210   32   101   881    1128 

 1222  300   108   38   8122  0128  123   عين مليلة

عين 

 البيضاء

  38  8122  8118   10   181   811  3838 

 1803  181   8012   08   8210  8111  828 أم البواقي

 . 2112مديرية البرمجة و مراجعة الميزانية والية أم البواقي  المصدر:

     و التصدير رادياالستبأن عدد السجالت الخدمات و  (02رقم ) الجدول نالحظ من خالل نتائج

قيمة منخفضة بو تجارة التجزئة هي السائدة، أما تجارة الجملة و اإلنتاج الحرفي و اإلنتاج الصناعي فهي 

بالرغم من أن  و التصدير على مستوى الوالية رادياالست، نالحظ أيضا بأن الصنف البارز هو تجارة 

ليلة و أم البواقي و عين عدد المحالت الموجودة بمدينة عين فكرون أقل من عدد المحالت بمدينة عين م

 . البيضاء 

بأن قيمة رأس مال المستثمر في النشاط التجاري هو العامل المهيكل قطاعات النشاط من خالل  

لهذا التصنيف، و بالتالي هذا التصنيف يفيدنا في معرفة قيمة الرأسمال التجاري الخاص بمدينة عين 

 فكرون .

 .2112حسب قطاع النشاط بمدينة عين فكرون (: عدد التجار المسجلين 21الجدول رقم)

 المجموع قطاعات النشاط البلدية

 

راد يستا

و 

 تصدير

إنتاج 

 بالتجزئة
 خدمات

إنتاج 

 حرفي

إنتاج 

 صناعي

تجارة 

 بالجملة
 

 1181 811 111 22 8802 8833 838 عين فكرون

 2112مصلحة السجل التجاري  المصدر:
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 2112حسب قطاع النشاط لمدينة عين فكرون عدد التجار المسجلين (:11الشكل رقم)

 

 . من إعداد الطالبة اعتمادا على المعطيات السابقة المصدر :

( نالحظ بأن أغلب عدد في قطاع 82( و الشكل رقم )08من خالل نتائج تحليل الجدول رقم ) 

وتصدير بعدد  استيرادمحل ثم نجد قطاع نشاط الخدمات و  0011حيث بلغ   النشاط هو إنتاج بالتجزئة

على الترتيب ، بينما نجد قطاع نشاط إنتاج الصناعي و إنتاج حرفي و تجارة الجملة  919و  0070

 عددهم قليل  بالنسبة لعدد المحالت اإلجمالية بالمدينة .

       و منه نجد أن مدينة عين فكرون تعتمد في نشاطها التجاري على إنتاج بالتجزئة و الخدمات

   التصدير بنسبة كبيرة .و  االستيرادو 

 : تصنيف حسب تجارة الجملة و نصف الجملة و تجارة التجزئة :4-3

 نازأبرمجال الدراسة تميز بأهمية كبيرة و هي تجارة الجملة بحيث تطرقنا لكيفية توزيعها و  

محالت حجمها في القطاعات العمرانية من خالل نتائج التحقيق الميداني للعينة المدروسة ، نجد أن  ال

 تتعامل إما بالتجزئة أو بنصف الجملة أو بالجملة و موزعة في مدينة عين فكرون على النحو التالي .
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تصنيف المحالت التجارية حسب التجارة بالجملة ، تجارة نصف  الجملة و تجارة  (:22رقم )الجدول 

 التجزئة بمدينة عين فكرون .

 
محالت تجارة 

 جملة

محالت تجارة 

 نصف الجملة

محالت تجارة 

 التجزئة
 المجمـــــوع

 3816 1602 1221 993 العدد

 822 32.03 12.31 02.11 %النسبة 

 . 2112المصدر : تحقيق ميداني أفريل 

تصنيف نسبة  المحالت التجارية حسب التجارة بالجملة ، تجارة نصف  الجملة        (: 11الشكل رقم)

 و تجارة التجزئة بمدينة عين فكرون .

 

 .2112المصدر : من إعداد الطالبة اعتمادا عل معطيات التحقيق الميداني 

        % 32.03 بالتجزئة بلغت بنسبة المحالت التي تتعاملأغلب  ( نجد أن88من خالل الشكل رقم )

بالجملة ، أما بالنسبة للمحالت التي تتعامل %12.31و المحالت التي تتعامل بنصف الجملة بلغت بنسبة  ،

، و منه نالحظ أن اكبر تركز لعدد المحالت التجارية الخاصة بتجارة الجملة في %02.11نسبتها بلغت

تكاد تنعدم ،أما في  2،  1،  3أي في حي السطحة، و في القطاعات الحضرية رقم  1القطاع رقم 

يمة فهي ق 8و  8، نسبتها قليلة جدا ، و في القطاعات الحضرية رقم 0،1،1القطاعات الحضرية رقم ،

 معتبرة .

أما المحالت التي تتعامل بتجارة التجزئة تتركز في مركز المدينة، أي في القطاعات العمرانية  

 . 1و  1و  0رقم 

عدد محالت تجارة الجملة

عدد محالت تجارة نصف 
الجملة

عدد محالت التجزئة
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بنسب  1، 8، 1، 1و المحالت التي تتعامل بنصف الجملة تتركز في القطاعات العمرانية رقم 

 سجل أكبر نسبة. 1متقاربة، و القطاع رقم 

من  %12.88أن نسبة المحالت التي تتعامل بالجملة بلغت نسبة كبيرة أي  كما لوحظ بشكل عام 

 . وطنيخاللها نجد بأن المدينة تتعامل برؤوس أموال ضخمة و أن التجارة بها ذات بعد إقليمي و 

 / قيمة رقم األعمال بين التجار : 5

 (: قيمة رأس المال بين تجار مدينة عين فكرون23الجدول رقم )

 %النســــبة           العـــــــدد              قيمة رقم األعمال        

 9913              312              مليار سنتيم 00  >رأس مال 

 4192              1523              00 – 0رأس مال 

 49912              1821              مليار سنتيم  00 <رأس مال 

 . 2112تحقيق ميداني أفريل  المصدر : 

 التجار حسب رأس األموال بمدينة عين فكرون .م  تقسي (:12شكل رقم )

   

  المصدر: إعداد الطالبة اعتمادا على المعطيات السابقة
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هو قيمة رأس المال المتعامل به بين التجار، و على أساس رأس المال يمكن تقسيم رقم األعمال   

( نالحظ 08( و الشكل رقم )01و من خالل الجدول رقم ) 7( فئات21إلى ثالث )تجار مدينة عين فكرون 

 :ما 

 مليار سنتيم : 15 >أ/ الفئة األولى رأس مال 

    من التجار الذي شملهم التحقيق الميداني %8.11و هي تضم التجار الكبار بحيث يمثلون بنسبة 

 الجملة والتجار المستوردين.مليار سنتيم، وهم ضمن تجار  81مالهم ع، و يفوق رقم أ

 مليار سنتيم :  15 – 5ب/ الفئة الثانية رأس المال 

من مجموع التجار بالمدينة، و  % 38.02تضم هذه الفئة التجار المتوسطين و يمثلون بنسبة 

مستوردين الصغار و تجار مليار سنتيم ، و في أغلب يمثلون بعض ال 81و  1تتراوح أعمالهم بين 

 الجملة .

 مليار سنتيم :  5 <ج/ الفئة الثالثة رأس المال  

من مجموع التجار بالمدينة، و هم % 38.82بحيث يتمثلون بنسبة  تضم هذه الفئة التجار الصغار

 مليار سنتيم، و هم من تجار التجزئة و بعض تجار الجملة . 1الذين ال يتعدى رقم أعمالهم 

الدراسة يتميز بحركة كبيرة لرؤوس األموال و  * من خالل المعطيات السابقة نستنتج أن مجال

أهمية يجسد لنا حجم المعامالت المالية الكبيرة، و رقم األعمال لهذه التجارة بلغ أرقاما ضخمة، و هذا ما 

          الحركة االقتصادية الممارسة فيها .                                                                                 

 تحليل البنية التجارية : / 1 

 أ: التحليل باستعمال الكثافة التجارية :  

حساب الكثافة التجارية بمدينة عين فكرون على مستوى القطاعات العمرانية ، أي في كل قطاع  

عمراني يمكننا قسمة عدد المحالت التجارية التي قمنا بإحصائها على المساحة اإلجمالية في هذا القطاع، 

 عدد المحالت التجارية / المساحة اإلجمالية للقطاع = الكثافة التجارية . 

                                                             
 . 0282تحقيق ميداني أفريل  7 
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الكثافة التجارية عبر القطاعات العمرانية مختلفة من قطاع إلى آخر و هذا حسب مساحة  نأ نجد

كل قطاع و عدد المحالت الموجودة به، فمنها كانت كثافة مرتفعة و منها كانت متوسطة و أخرى كانت 

 .هاضعيفة جدا ، و الجدول التالي يوضح

 :      مختلف القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرونعبر  الكثافة التجارية (:24الجدول رقم )        

 المساحة ) هكتار( عدد المحالت التجارية القطاعات العمرانية
الكثافة 

 التجارية)محل/هكتار(

10 388 55911 1992 

10 311 21991 14915 

10 228 39921 2918 

10 92 51911 1991 

10 492 29955 1925 

10 211 5291 13921 

10 114 3291 3913 

10 1219 5998 21938 

10 152 31913 5914 

 8983 432912 3811 المجموع

 2112المصدر:  تحقيق ميداني سنة 

     عدد المحالت التجارية( نجد بأن 81( و الشكل رقم )03من خالل تحليل نتائج الجدول رقم ) 

و مساحة القطاعات العمرانية تلعب دورا مهما في تحديد الكثافة التجارية، حيث نالحظ بعض القطاعات 

           الحضرية رغم أن مساحتها صغيرة و محدودة لكنها تضم أكبر عدد ممكن من المحالت التجارية

لة، و على أساس هذا ، و البعض اآلخر تحتوي على مساحات كبيرة لكن عدد المحالت التجارية بها قلي

 ( مراحل و هي كالتالي :23تم تقسيم الكثافة إلى أربعة )

  :)الذي يحتوي على  1تضم القطاع الحضري رقم المرحلة األولى) كثافة تجارية عالية جدا

محل على  8088أكبر عدد من المحالت التجارية مقارنة بالقطاعات األخرى، بحيث تقدر بـ 

 محل/ هكتار . 02.11، ما تعطينا كثافة تجارية تقدر بـ هكتار 18.1مساحة تقدر بـ 
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  :)1و رقم  0و هي تضم القطاعات الحضرية رقم المرحلة الثانية) كثافة تجارية مرتفعة       

محل تجاري على مساحة تقدر على الترتيب  218و  182و تحتوي هذه القطاعات على  ،

محل/ هكتار على  81.08و  83.81قدر بـ هكتار، حيث تعطينا كثافة تجارية ت 12.1و  08.88

 الترتيب.

  :)8و  1و  1و  8 و هي تضم القطاعات الحضرية رقمالمرحلة الثالثة)كثافة تجارية متوسطة 

محل تجاري على مساحة تقدر  810و  382و  021و  111التي تحتوي على الترتيب 

لتجارية بكل قطاع على هكتار ، و منه نجد الكثافة ا 12.81و  28.11و  08.88و  11.11بـ

 محل / هكتار .  1.23و  1.01و  2.21و  1.82الترتيب هي 

  :)2رقم  هذه المرحلة تضم القطاعات الحضريةالمرحلة الرابعة)كثافة تجارية ضعيفة جدا      

         12.1محل تجاري تتوزع على مساحة تقدر بـ  82و  883بحيث تحتوي على  3و رقم 

 محل/هكتار. 8.88و  1.21حصل على كثافة تجارية تقدر بـ هكتار، و تت 12.18و 

 . التجارية عبر القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون : الكثافة(13الشكل رقم )

 

 المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول

 / أهم المحاور التجارية :2  

الطرق من أهم العناصر المهيكلة للمجال الحضري، الهدف منها الوصول إلى أقصى درجات  

األمن و الهدوء في النقل و التنقل، يعتمد تصنيف الطرق على أساس الخدمة التي تؤديها، و من بين 
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صة محاور الخدمة نجد الطرق التجارية، بحيث وظيفتها مرتبطة بالمرافق الموجودة على جانبها، و خا

 . 8التي تكون في مجال مثل : مكاتب ، مساحات تجارية  و خدمات 

 (: أهم المحاور التجارية و نسبة المحالت فيها بالمقارنة بباقي المدينة25الجدول رقم)

 %النسبــــــــة عدد المحـــالت الحــــــور

 88.21 202    011الطريق الوطني رقم

 81.81 132 01الطريق الوطني رقم 

 1.11 181 شارع بوزيدي لخضر

 1.12 801 شارع سويداني احمد

 10.12 8881 باقي المدينة

 822 1181 المجمـــــــــوع

 . 2112المصدر: تحقيق ميداني أفريل 

 (: نسبة أهم المحاور الرئيسية بمدينة عين فكرون21جدول رقم )

 011محل /  نسبة عدد المحالت الطول )متر( المحــــــــــــــور    

 11.11       202     0222    011الطريق الوطني رقم

 01.03       132     0211    01الطريق الوطني رقم 

 30.88       181     211     شارع بوزيدي لخضر

 88.08        801     111     شارع سويداني احمد

 . 0282أفريل تحقيق ميداني المصدر:                                                           

 

 

 

 

                                                             
 . 0ص  0280العمرانية، جامعة قسنطينة نور الدين عنون، دور البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل درجة دكتوراه علوم في التهيئة 8 
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 : نسبة المحالت التجارية على مستوى أهم المحاور بالمدينة .(14الشكل رقم )

 

 .2112تحقيق ميداني أفريل المصدر:

 نالحظ ما يلي : ( 83( و الشكل رقم)01و الجدول رقم ) (01من خالل الجدول رقم )

 (:111رقمأ/ المحور األول )الطريق الوطني 

متر، و يربط مدينة أم البواقي بمدينة  0222هذا المحور يتواجد داخل المجال الحضري بطول 

من مجموع المحالت التجارية  %88.21محل أي بنسبة  202عين مليلة، عدد المحالت التجارية به تبلغ 

للتجارة المتخصصة في  الكثافة الكبيرةتعتبر من أهم الطرق وزنا تجاريا و كذلك ما يميزه  بالمدينة، و

 بيع األلبسة الجاهزة بالتجزئة و البيع بالجملة.

 (: 11ب / المحور الثاني ) الطريق الوطني رقم 

متر، بحيث يربط والية أم البواقي بوالية  0211المحور يمر بمركز المدينة و يبلغ طوله  هذا

مجموع المحالت التجارية  من % 81.81محل تجاري بنسبة  132قسنطينة، هذا المحور يحتوي على 

بالمدينة، توجد به أغلب المرافق و التجهيزات العمومية، و أيضا يتميز بانتشار المحالت التجارية 

 المتخصصة في التغذية.

 ج / المحور الثالث ) شارع بوزيدي لخضر(:

محل تجاري، و تمثل المحالت التجارية بنسبة  181متر توجد به  211طول هذا المحور يبلغ 

من مجموع المحالت التجارية ، و معظم هذه المحالت ذات الطابع الغذائي و كذلك توجد بعض  1.11%

 الحرف  .

100طريق وطني رقم 

10طريق وطني رقم 

شارع بوزيدي لخضر

شارع سويداني أحمد

باقي المدينة
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 د / المحور الرابع ) شارع سويداني أحمد(:

متر، ينتشر عليه  111هذا المحور يربط بين بلدية عين فكرون و بلدية بوغرارة السعودي بطول  

         المحالت بالمدينة .        من مجموع %1.12محل تمثل بنسبة  801

( بأن هذه المحاور الرئيسية تحتوي 22( و الشكل رقم)22يتضح لنا من خالل الجدول رقم) 

المتواجدة في المدينة و نسبتها تتغير من محور  % 32.11تقريبا على نصف المحالت التجارية بنسبة 

 آلخر و منه :

 ا يعود إلى : مرتفعة و هذ 822*على الطريق الوطني رقم 

 الطابق األرضي يحتله كامل النشاط التجاري . -

 لكونه طريق وطني توجد به حركة معتبرة للسيارات و الراجلين .  -

 نمط السكن الفردي جد منتشر مما يساهم في تطور النشاط التجاري . -

 توسع المدينة بشكل طولي مما جعل هذا المحور مركزطولي لها . -

و شارع بوزيدي لخضر تكون متوسطة ، حيث نجد أن طبيعة  82*أما بالنسبة للطريق الوطني رقم 

 النشاط التجاري أقل استقطابا مما جعل هذين المحورين أقل أهمية . 

اصة *و كثافة محور شارع سويداني أحمد ضعيفة ، ألنه يعتبر محور ثانوي بعيد عن المركز، نجد به خ

                                                      لطابع الحرفي .ا النشاط التجاري ذو
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 خريطة أهم المحاور التجارية 
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 / التجارة الغير رسمية :8

أصحاب هذه التجارة يعتمدون على بيع سلعهم بثمن رخيص، على مستوى أرصفة الطرق بحيث    

يعرضونها على عربات أو خيم متنقلة أو على طاوالت، و هذا من أجل تصريف منتجاتهم و سلعهم كلها 

 .9و في أقرب وقت 

 :أ: مناطق تواجد تجارة الرصيف و حجمها 

 بمدينة عين فكرون مناطق تواجد الرصيف (:22الجدول رقم)

مناطق تواجد تجارة 

 الرصيف
 8قطاع 2قطاع 1قطاع 5قطاع 4قطاع 3قطاع 2قطاع 1قطاع

 811 / 01 11 / / 02 / العـــــــــــدد

 0282تحقيق ميداني أفريل  المصدر:

تجار الرصيف ينتشرون على طرق محددة بالمدينة، و ( نالحظ 02من خالل نتائج الجدول رقم )

      0و القطاع رقم  1،و القطاعات الذين يمثلون مركز المدينة رقم  1و رقم  1في القطاع رقم هي موجودة 

، و هذه الطرق تتميز بكثافة كبيرة في المحالت التجارية و تموقعها في هذه القطاعات يعود إلى عدة 

المحالت التي  و الزبائن بصفة كبيرة * سهولة الوصول * بجوار عوامل و هي: *االستفادة من التجار

 تؤدي نفس الوظيفة .

بائع و يتوزعون على مستوى الطريق  011خالل المناسبات يتضاعف عددهم بحيث يصل حوالي 

طاولة لبيع مواد التجميل  11طاولة منها  811بشارع بو عبد هللا الدراجي ، تتوزع به  822الوطني رقم 

خاصة  80لبيع التبغ و الكبريت و  1ذية ،لبيع المالبس و األح 18طاولة لبيع لعب األطفال،  88،

 بالمأكوالت الخفيفة.

طاولة موزعة على طريق بوزيدي  11نجد بأنه يحتوي على 1و من خالل القطاع العمراني رقم 

   خاصة بالتبغ  1لبيع الخضر و الفواكه ،  01طاولة لبيع اللحوم البيضاء و الحمراء و  00لخضر منها 

 و الكبريت .

                                                             
 :نور الدين عنون / مرجع سابق . 9 
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 81طاولة منها  38الذي يعتبر مركز المدينة، تتوزع به حوالي 0و رقم  1الحضرية رقم  القطاعات   

متخصصة في سلع مختلفة مثل :  82لبيع المالبس و األحذية ،  81خاصة لبيع الخضر و الفواكه ، 

 . 10ألعاب ، هواتف .... إلخ

 األصل الجغرافي للزبائن و التجار و مصدر اقتناء السلع: /9

 الزبائن :: أصل 9-1

 تجارةمدينة عين فكرون تتميز بنوع من (، نجد أن 88من خالل النتائج األولية السابقة و الخريطة رقم )

، ما يجعلها مركز جذب هام، في المواسم كاألعياد و الدخول المدرسي المالبس الجاهزة المستوردة 

و األسعار المعقولة، و من خالل  ترتفع الترددات بشكل كبير، و هذا نتيجة االختالف الكبير في السلع

و كذلك من  11والية 08بلغ  نتائج التحقيق الميداني الحظنا بأن مجال التأثير للنشاط التجاري للمدينة 

 الدول المجاورة منها تونس و المغرب، و الوافدون نحو المدينة ينقسم إلى صنفين :     

 اقتناء السلع لمحالتهم. الصنف األول هم تجار الجملة و التجزئة و هذا من أجل 

  . الصنف الثاني هم الزبائن المستهلكين بحيث يتوافدون من المدن و الواليات المجاورة 

 : أصل التجار :9-2

الحركة التجارية النشطة لمدينة عين فكرون جعلتها وجهة للكثير من المستثمرين من ناحية المدن 

 . 12المدن  التعرف على األصل الجغرافي لتجارالمجاورة .و من خالل نتائج العينة المدروسة تم 

( نجد أن أغلب التجار أصلهم من المنطقة نفسها ، وتليها تجار وافدون من 80من خالل الخريطة رقم )

مدينة هنشير تومغني وعين كرشة ، وذلك يعود إلى قلة فرص العمل وقرب المسافة، كما يوجد كذلك 

نها مدينة أم البواقي و مدينة عين مليلة ، و منه نجد السبب تجار أصلهم من مدن مختلفة أكثر بعدا م

الرئيسي لقدوم هؤالء التجار هو اإلشعاع الدولي والوطني لتجار بيع المالبس الجاهزة و ما تنتجه من 

 فائدة و أرباح .

 

 

                                                             
 . 0282: تحقيق ميداني أفريل 10 

 . 0282تحقيق ميداني أفريل  11 
 . 0282تحقيق ميداني أفريل  12 
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 أصل تجار المحالت المحالت المحالت 
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 / مصدر اقتناء السلع :9-3

راد منتجات كبيرة و سلع مختلفة، و هذه األخيرة حسب يستمدينة عين فكرون تتميز با جارة فيالت

األماكن التي تستقبل منها، أي منها من واليات الوطن أهمها الجزائر، سطيف، البليدة، ميلة ...، و أيضا 

 . 13من خارج الوطن مثل: تركيا ، الصين

يث نجد أن أكبر نسبة من التجار الذين شملهم و توضح لنا األماكن التي تستقبل منها السلع، بح 

راد، بالمقابل أن يستمنه تمثل الصين أكبر نسبة من اال التحقيق الميداني يستوردون سلعهم من الخارج، و

 تركيا تقدر بنسبة متوسطة، و من أهم السلع المستوردة هي األلبسة الجاهزة .

 أما بالنسبة لواليات داخل الوطن فهي تقتصر في التموين على المواد التالية :  

 الحلي .........  الخ . -األثاث المنزلي             -مواد غذائية            -

 

 / السوق في مدينة عين فكرون : 11

 / نشأة:11-1

بحيث يقام كل يوم أربعاء من  8802سوق مدينة عين فكرون هو قديم النشأة و هذا خالل سنة    

المعمرون  جهة لالستهالك الريفي بحيث كان يعرضكل أسبوع، كانت تعرض به مختلف السلع المو

سلعهم خاصة الفالحية، و السلع يشترونها بأرخص الثمن من األهالي، و منه هذا السوق مكان اللتقاء 

سكن بجانب  21ي المعروف حاليا بـ األهالي و كذلك أهل الحضر) المعمرين(، و كان موقعه في الح

مسكن،  80أصبح موقعه في حي  8813المتجه إلى مدينة قسنطينة، و في سنة  82الطريق الوطني رقم 

 .14هكتار 021انتقل إلى مكان يعرف بحي بئر السدرة، حيث يتربع على مساحة  8821و بعد سنة 

 

 

 

 
                                                             

 . 0282تحقيق ميداني أفريل  13 

كرشة ، هنشير تومغني ، الحرملة ، أوالد  فؤاد بوزحزح ، مدى التطابق بين الهيكلة المجالية و أحواض الحياة بوالية أم البواقي دراسة نموذجية، حالة البلديات )عين فكرون ، عين 14 

 .  812زواي مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة قسنطينة ص 
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 إلى السوق :/ األصل الجغرافي للتجار و الزبائن المتوافدون  11-2

نجد السوق األسبوعي لمدينة عين فكرون بأن مجال نفوذه ال يتعدى حدود البلدية و المدن 

 (، نالحظ أن : 83( و رقم)81و هذا من خالل الخريطة رقم) ، المجاورة

معظم التجار الذين يتوافدون على سوق المدينة من إقليم الوالية و تمثل تجار المدينة نفسها، ثم  

التجار أصلهم من مدينة هنشير تومغني ثم يأتي التجار الذين أصلهم من مدينة عين كرشة و هذا من يأتي 

أجل سهولة الوصول و قرب المسافة، و أغلب تجارتهم في مجال الخضر و الفواكه و اللحوم من ناحية 

      د الحديدية ة و الموامدينة هنشير تومغني، أما مدينة عين كرشة فهم يتاجرون في األجهزة الرياضي

 و الخردوات.

للمدينة أصلهم من إقليم المدينة، أما الزبائن  ن المتوافدين على السوق األسبوعيمعظم الزبائ  

المتوافدين من خارج المدينة فهم من البلديات المجاورة فقط ، من بلدية الهنشير تومغني، و بعدها تأتي 

  بنسب قليلة . بلدية عين كرشة  و سيقوس، و أم البواقي قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تلفين.و أراء بعض المخ المبحث األول: تحليل البنية التجارية               الفصل الثالث      
  

 
106 

 

 األصل الجغرافي لتجار السوق السوق السوق  
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 األصل الجغرافي للزبائن السوق السوق 
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 عدد التجار حسب مناطق التموين من داخل الوطن :
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 األصناف التجارية و عدد التجار بالسوق : / 11-3

      يحتوي السوق على أصناف تجارية متعددة وهي: األلبسة الجاهزة و المستعملة، األثاث، الخضر   

و الفواكه، مواد التجميل و التنظيف، المفروشات، مواد غذائية عامة، الهواتف النقالة و لوازمها، اللحوم 

 012سوق يحتوي على و الدجاج و السمك، حلويات، خردوات و مواد حديدية، أجهزة رياضية و منه ال

تاجر، و من خالل التحقيق الميداني نالحظ أن صنف السلع المعروضة للبيع هي الصنف الغذائي بنسبة 

كبيرة، و خاصة نسبة الخضر و الفواكه ، و بعدها تأتي األلبسة الجاهزة و المفروشات الجديدة ، ثم تأتي 

 بعض السلع المختلفة بنسب قليلة  .
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و تنمية النشاط الرئيسي و المحرك بمدينة عين فكرون و ضواحيها ، لذا وجب تطوير تعد التجارة     

التجارة بها ، و لمعرفة مدى إمكانية هذا األخير في مدينة عين فكرون و ضواحيها ، قمنا بدراسة ميدانية 

ستمارة إستبيانية األولى و هذا من خالل توزيع نوعين من االحول تأثير التجارة على المجال الحضري ، 

اك كل الفاعلين في قطاع التجارة في الزبائن و هذا من أجل إشرموجهة للتجار و الثانية موجهة إلى 

 مدينة عين فكرون . 

  و هي :على نوعين سؤاال و مرتبة  22استمارة تحتوي على  024في هذا البحث قمنا بتوزيع 

 / االستمارة الموجهة للتجار :1

           2142استمارة إستبيانية على عينة عشوائية ، حيث تم توزيعها بيوم أفريل  214تم توزيع 

          ، بحيث تمت اإلجابة على كامل االستمارات حيث شملت هذه العين على أغلب مستعملين المجال

و األصول . و الهدف من هذه االستمارة هو معرفة مدى تأثير الديناميكية التجارية و بمختلف األعمار 

  على المجال الحضري بالمدينة .  

 البيانات الشخصية : المحور األول:

أسئلة حيث تضم بيانات حول المبحوث )التاجر( منها : مكان اإلقامة  5هذا المحور على  يحتوي

 )السكن( و نوع السكن، و صيغة اإلقامة...

 بعد ما تم تفريغ االستمارة في جداول تحصلنا على النتائج التالية :  

 غالبية التجار من المدينة رغم أهمية الوزن التجاري:   :1

    (:نسبة مكان إقامة مدينة غين فكرون15الشكل رقم)         جار مدينة عين فكرونمكان إقامة ت(: 82رقم) جدولال 

            

 .2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                         

 

 

 

عين فكرون

خارج عين 
فكرون

 %النسبة    العدد      
 عين

 فكرون
    150    2737 

خارج عين 
 فكرون 

    55    2532 

 122     812    لمجموعا



ختلفينالم بعض أراء و التجارية البنية تحليلالمبحث األول:                    الثالثالفصل     

 
111 

 إلى العمل . التجار هجرة(: نسبة سبب 11الشكل رقم)                 إلى العمل. التجار هجرة سبب  (:82الجدول رقم)

      

 .2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                           

( نالحظ أن أغلب التجار إقامتهم من مدينة عين 15( و الشكل رقم)22من خالل الجدول رقم)

وهو أمر جد طبيعي نظرا ألنه من سكان  %2737تاجر و بنسبة بلغت  150فكرون حيث قدر عددهم بـ 

تاجر و بنسبة بلغت  55أما التجار الذين يقيمون خارج مدينة عين فكرون قدر عددهم بـ  المدينة،

تستقطب خارج المدينة لها وزن تجاري جد مهم، إذ .و هذا ما يدل على أن مدينة عين فكرون 2532%

ولى إلى الوزن التجاري للمدينة وإمكانية تحقيق حيث أرجع هؤالء أن سبب قدومهم يعود بالدرجة األ

م منهم أن العمل وتحسين ظروف المعيشة هو سبب قدومه %54كما رأى  %2235 ربح أكبر بها بنسبة

منية التي كانت سائدة في لم يتعدى من أرجع ذلك لألوضاع األرسة التجارة في المدينة، في حين للمما

ج تفسر األهمية التجارية ه النتائذهرقم ... والشكل رقم....(. )الجدول %2130العشرية السوداء نسبة 

للمدية من جهة وثقلها التجاري من جهة أخرى إذ تعتبر مصدرا لالستقرار و تحقيق األرباح ومكانا 

 مالئما للعمل في مجال التجارة. 

ها مدينة مالحظة: خارج مدينة عين فكرون يتمثلون في مدينة هنشير تومغني بنسبة كبيرة ثم تلي

، و من خالل هذا نجد التوافق مع تحليل عين كرشة، و هذا يعود إلى قلة فرص العمل و قرب المسافة

   . البنية التجارية بالمدينة

 

 

 

 

العمل وتحسين 
ظروف المعيشة 

الوزن التجاري 
للمدينة و إمكانية 
تحقيق ربح أكبر

أوضاع أمنية

 %النسبة العدد  
وتحسين  عمل

 ةالمعيشظروف 
   22    54 

الوزن التجاري 
للمدينة و إمكانية 

 تحقيق ربح أكبر

   15   2235 

 2130  12    أوضاع أمنية 

 122  51   المجموع
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 / نوع السكن :8

  (:  نسبة نوعية السكن لتجار المدينة11الشكل رقم)                   (: نوع السكن لتجار المدينة02الجدول رقم)

       
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                      

( نالحظ أن أغلب التجار مسكنهم من 17( و الشكل رقم )74الجدول رقم ) تحليل نتائج من خالل

، ثم يليها التجار الذين يقتنون في %5737تاجر و بنسبة بلغت  177بـ النمط الفردي حيث قدر عددهم 

، و هذا ما يتوافق مع تحليل البنية %7532و بنسبة بلغت  22السكن من النمط الجماعي و قدر عددهم بـ 

 .من النمط الفردي التجارية أي أن أغلب السكنات في المدينة 

  : / صيغة اإلقامة0

 (: نسبة صيغة اإلقامة لتجار المدينة 12صيغة اإلقامة لتجار المدينة                الشكل رقم) (:01الجدول رقم)

       
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                               

معظم التجار صيغة إقامة ( نالحظ أن 18( و الشكل رقم )71الجدول رقم ) تحليل نتائج من خالل

أي  %7532، ثم تليها نسبة  %5737تاجر و بنسبة بلغت  177مسكنهم ملكية خاصة حيث قدر عددهم بـ 

 يغة إقامة مستأجرة .تاجر يتميزون بص 22

  عالقة التجار بالنشاط التجاري :المحور الثاني :

سؤاال، و هي أسئلة تتمحور خول عالقة المبحوث )التاجر( مع  12يحتوي هذا المحور على 

األنشطة التجارية، بحيث تتعلق هذه األسئلة بـ موقع المحل، صنف النشاط التجاري، أهم وسائل النقل 

 النشاط التجاري على الديناميكية الحضرية...المستعملة، تأثير 

 

سكن جماعي 

سكن فردي

ملك خاص

مستأجر

 %النسبة العدد     

 7532   22      سكن جماعي 

 5737   177     سكن فردي

 122   812    المجموع 

 %النسبة العدد    

 5737   177   ملك خاص 

 7532   22    مستأجر 

 122   812   المجموع
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 :سيادة تجارة المالبس و ارتفاع التجارة بالجملة /1

 (: نسبة صيغة إقامة تجار المدينة 12الشكل رقم)                   امة تجار المدينة (: صيغة إق08الجدول رقم) 

       
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر :                             

 (: نسبة نوع بيع المحالت في المدينة 82الشكل رقم)             (: نوع البيع المحالت في المدينة 00الجدول رقم)

           

 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر :                            

أكبر نشاط تجاري يتميز ( نالحظ بأن 19( و الشكل رقم )72من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

محل يتميز  22، ثم يليها %2532محل بنسبة بلغت  151جاهزة حيث قدر عددهم بـ في بيع المالبس ال

محل تجاري يصنف في أنواع أخرى و  21، و بعدها نجد %1737ببيع المواد الغذائية و بنسبة قدرت بـ 

( 20( و الشكل رقم)77من خالل نتائج الجدول رقم ) و، هي: بيع الهواتف النقالة ، مواد التجميل ...الخ

نالحظ بأن التجار بمدينة عين فـكرون منهم من يتم بيع سلعه بالجملة و منهم من يبيع بالتجزئة، بالنسبة 

، أما بالنسبة للبيع بالتجزئة قدر  %7231بـ محل حيث بلغت نسبتهم 24للبيع بالجملة قدر عدد المحالت بـ 

 74ة معا قدر عددهم بـ و الذين يبيعون بالتجزئة و الجمل، %0235و بنسبة بلغت  144عدد المحالت بـ 

، و هذا ما يدل على أن مدينة عين فكرون قطب تجاري و منطقة لتركز  % 2137تاجر و بلغت نسبتهم 

تجارة المالبس ، كما تبرز أهمية التجارة بالجملة ، و حسب مالحظتنا فإن معظمها يتمثل في تجارة 

 . % 0235 إذ ما تتقارب مع نسبة تجارة التجزئة % 7231لمالبس بالجملة ا

 

 

 

مالبس

غذاء

أخرى

الجملة 

التجزئة

ةالجملة و التجزئ

 %النسبة العدد   

 2532   151   مالبس   

 1737   22   غذاء    

 14   21   أخرى   

 122   812   المجموع  

 %النسبة العدد   

 7231     24   الجملة      

 0235  144  التجزئة     

 1037 74  الجملة و التجزئة         

   100  357     المجموع  
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 :  غالبية المحالت مستأجرة رغم ارتفاع ثمن الكراء /8

 (: نسبة صيغة المحل التجاري بالمدينة .81الشكل رقم)       (:صيغة المحل بمدينة عين فكرون  03الجدول رقم)

      
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل  المصدر :                           

 (: نسبة كراء المحالت بالمدينة .88الشكل رقم)                (: ثمن كراء المحالت بالمدينة 05الجدول رقو)

    
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل  المصدر :                                

نالحظ بأن أغلب المحالت بمدينة          (21( و الشكل رقم )70نتائج الجدول رقم )تحليل  من خالل

، أما بالنسبة للمحالت الذين  %2532محل و بنسبة بلغت  151عين فكرون  مستأجرة حيث قدرت بـ 

من خالل نتائج   . %2737محل و بنسبة بلغت  02يتميزون بالملكية الخاصة لمحالتهم قدر عددهم بـ 

ماليين حيث قدر  5محل تجاري يتم كرائه بـ  21( نالحظ أن 22( و الشكل رقم )75الجدول رقم )

، %7737و قدرت نسبتهم بـ  ماليين  14ماليين إلى  5محل تجاري تم كرائه من  24، و %0737بنسبة 

يبين أن مدينة ، و هذا ما %2737بـ  ماليين و قدرت نسبتهم  14محل تجاري تم كرائه بأكثر من  02و 

كزية مما يتحتم على التجار االنتقال إليها و استئجار محالت بها عين فكرون توجد بها منطقة تجارية مر

 ماليين .  14رغم غالء األسعار بحيث يصل أكثر من 

 

 

 

 

ملك خاص

مستأجر

ماليين5

10-ماليين5
ماليين

ماليين10أكثر من 

 %النسبة  العدد   

   23.3      49    ملك خاص  

   76.7     161  مستأجر  

   100    210 المجموع  

 %النسبة العدد 

 7030   21 ماليين  5 

 7737   24 ماليين 12-ماليين5من 

 2737   02 ماليين 12أكثر من  

 122   812 المجمــــــوع    
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 :راد ما حتم وجود مخازن للسلع يستسيادة تجارة الجملة و اال/0

 (: نسبة المحالت التي بها مخزن للسلع 80المحالت التي تملك مخازن              الشكل رقم ) (:01الجدول رقم)

 بمدينة عين فكرون .                          للسلع بمدينة عين فكرون .                                 

            

 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر :                            

 (: نسبة تميل المحالت التجارية بالمدينة.83الشكل رقم)            (:تمويل المحالت التجارية بالمدينة01الجدول رقم)

          

 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر :                                  

 (: نسبة أماكن اقتناء السلع 85الشكل رقم)                         (: مكان اقتناء السلع 02لجدول رقم )ا  

          
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                    

محل تجاري يملك  112( نالحظ أن 23( و الشكل رقم )75من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

محل تجاري ال يملك مخزن للسلع حيث  21 بالنسبة لـ ، و أما %5532بنسبة  مخزن للسلع و قدرت

( بأن 24( و الشكل رقم )72نالحظ من خالل تحليل نتائج الجدول رقم ).و كذلك   %0737بلغت بنسبة 

تاجر  22، و %7535عين فكرون يمول محله من اإلستراد حيث بلغت نسبته بـ  محل تجاري بمدينة 22

      ل محله من تجارة الجملة وتاجر يم 55، و بالنسبة لـ %7532السوق الوطني قدرت بنسبة  ل محله منويم

( نالحظ بأن أغلب 25( و الشكل )72من خالل تحليل نتائج الجدول رقم ) . %2535بـ  و قدرت نسبتهم 

 112، و %05تاجر يتم اقتناء سلعهم من  تركيا و بنسبة قدرت بـ  125عدد للتجار و التي تتمثل في 

نعم

ال

تجارة الجملة

إستراد

سوق وطني

تركيا

الصين

مكان آخر

 %النسبة العدد   

      5532 112   نعم   

 0737 21    ال    

 122 812   المجموع

 %النسبة العدد  

محالت 
 تجارة الجملة 

  55       2535 

 7532   22   إستراد   

 7532   22   وطنيسوق 

 122   812   المجموع 

 %النسبة   العدد   

 05     125   تركيا   

 54       112   الصين  

 15     02   مكان آخر

 122    812   المجموع
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تاجر يتم اقتناء سلعهم من مكان آخر  02، و نجد كذلك %54تاجر يتم اقتناء سلعه من الصين و بنسبة 

،و مالحظة مكان أخر يتمثل في المغرب و فرنسا و إسبانيا ........، و منه نجد  %15حيث قدرت بنسبة 

ركيا و الصين و هذا ما يتحتم راد بحيث يتم مصدرها من تيستلب التجارة هل تجارة الجملة و االأن أغ

تركز تجارة الجملة و خاصة منطقة على التجار بإنشاء مخازن للسلع ، و هذا ما يدل على أن المدينة 

  . تجاري كبيرالجاهزة المستوردة مما يؤدي بها وجود ثقل  المالبس

 رضى مدىالرصيف و انقسامهم في  غالبية المحالت على محاور الرئيسية و من استغالل / 3

 :التجار عن موقع المحل  

  (: نسبة موقع المحل التجاري 81موقع المحل التجاري                           الشكل رقم)(: 02الجدول رقم)

             
   . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                     

 (:نسبة عدد المحالت التي تعاني من المشاكل81الشكل رقم)   (:عدد المحالت التي تعاني من المشاكل 32الجدول رقم )

          
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                      

 

 . ( : المشاكل التي يعانون منها التجار31الجدول رقم )

 المشاكل       اإلجابة          

 غياب المواقف . - نعم           
 .زدحام الراجليناو االزدحام المروري  -
 غالء أسعار الكراء . -
  انتشار النفايات . -
 التعدي على األرصفة . -

 .  الرضاء على الموقع لمحالتهم - ال           

 .2412: إنجاز الطالبة أفريل المصدر                                          

طريق رئيسي

طريق ثانوي

طريق ثالثي 

نعم

ال

 %النسبة العدد 

     5730     112 طريق رئيسي

 7737 24 طريق ثانوي 

 1737 22 ثيطريق ثال

 122  812 المجمــــوع 

 %النسبة   العدد    

  0235     144   نعم   

 5230     114   ال   

 122     812   المجموع 
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 (: نسبة استغالل الرصيف من طرف المحالت  82الشكل رقم)           (: استغالل الرصيف من طرف 38الجدول رقم)

 التجارية بالمدينة                                                 المحالت التجارية بالمدينة        

         
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر :                            

أغلب المحالت التجارية تقع على  ( نالحظ أن26( و الشكل رقم )72من خالل نتائج الجدول رقم )

 24، ثم تليها المحاور الثانوية بعدد  %5737محل و بنسبة قدرت بـ  112المحور الرئيسي بعدد قدر بـ 

محل تجاري تقع على مستوى المحاور الثالثية بنسبة  22، و أخيرا نجد  %7737محل و بنسبة قدرت بـ 

( نالحظ أن نسبة 27(و الشكل رقم )04. و كذلك من خالل تحليل نتائج الجدول رقم) %1737بلغت 

بالتقريب متساوية مع المحاالت التي ال تعاني من  المحالت التي تعاني من المشاكل من خالل موقعها

( و الشكل رقم 02نالحظ من خالل الجدول رقم )  ،على الترتيب %5230و  %0235المشاكل ، قدرت بـ 

محل تجاري بمدينة عين فكرون يقومون باستغالل الرصيف لعرض سلعهم حيث بلغت  150( بأن 28)

لمدينة ال يقومون باستغالل الرصيف حيث قدرت نسبتهم بـ محل تجاري با 55، كما نجد  %2737نسبتهم 

، و هذا ما يدل على أن أغلب التركز للمحالت التجارية بالمدينة تقع على الطريق الوطني رقم 2532%

إلى بعض المشاكل منها االزدحام المروري و  كزات أدتو هذه التر 14و الطرق الوطني رقم  144

و هي تعتبر من تأثيرات ازدحام الراجلين و هذا بسبب استغالل األرصفة من طرف أصحاب المحالت 

 .النشاط التجاري على المجال الحضري 

  :ت التجارية توجد بها عاملين المحال/ أغلب 5

 (: نسبة عدد العمال بالمحالت التجارية بمدينة 82لشكل رقم)عدد العمال في المحالت            ا(:30الجدول رقم )

 التجارية بمدينة عين فكرون .                                                  عين فكرون .      

       

 . 8211المصدر : إنجاز الطالبة أفريل                                 

نعم

ال

(1)عامل 

(2)عاملين 

(3)ثالثة عمال 

 %النسبة  العدد   

 2737   150   نعم     

 2532   55    ال     

 122   812   المجموع 

 %النسبة  العدد   

     1    70       33.3   

     8  112   53.3   

     0  28    13.3   

   100   210 المجموع
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محل تجاري بالمدينة تحتوي  112( بأن 29( و الشكل رقم )07نالحظ من خالل الجدول رقم )

محل تجاري  24، و من جهة أخرى نجد  % 5737على عاملين في كل نحل حيث قدرت نسبتهم بـ 

عمال بنسبة  7محل تجاري تحتوي على  22نجد أيضا أن حتوي على عامل واحد ، و ت %7737بنسبة 

، وهذا ما يدل على أن النشاط التجاري يفتح العديد من مناصب الشغل الدائمة و كذا  %1737قدرت بـ 

 المؤقتة )خاصة في المناسبات( و هو ما يساهم في إضفاء ديناميكية حضرية في المدينة .

أيام السوق األسبوعي و أيام المناسبات و األعياد يزداد عدد العمال بالمحالت التجارية مالحظة : في 

 بالمدينة .

 :سيادة التجار الذين يملكون السجل التجاري/ 1

 (:نسبة امتالك التجار للسجل التجاري02امتالك التجار السجل التجاري                الشكل رقم)(:33الجدول رقم)

            
 .2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                               

نالحظ أغلب التجار يملكون سجل ( 30( و الشكل رقم )00من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

تاجر ال يمكنه اإلجابة عن السؤال أي إذا  54، ثم نجد %2532بنسبة قدرت بـ سجل و  154تجاري بعدد 

تاجر ال يملك  54أن يدل على ، و هذا ما %2732كان يملك سجل تجار أو ال حيث قدرت نسبتهم بـ 

 .  ، و نستخلص أن أغلب تجار مدينة عين فكرون يمارسون النشاط التجاري قانونيا سجل تجاري للمحل

  تجار ينتقلون إلى محالتهم في سيارات خاصة سير على األقدام :معظم ال/ 1

 إلى (:نسبة وسيلة الوصول التجار 01الشكل رقم)                    وسيلة الوصول التجار إلى(:35الجدول رقم)

 مكان العمل                                                             العمل مكان                    

         
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                 

نعم

ال يتم اإلجابة

سيارة خاصة

سيارة أجرة 

سير على األقدام

حافلة

 %النسبة العدد 

        2532 154 نعم   

 2732  54 ال يتم اإلجابة

 122   812 المجمــــوع

 %النسبة العدد  

 7532      22  سيارة  خاصة 

 2737   02  سيارة أجرة 

 74   57  سير على األقدام 

 14   21  حافلة      

 122   812  المجموع  
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( نالحظ أن أغلب فئة من التجار الذين 31( و الشكل رقم )05الجدول رقم )من خالل تحليل نتائج 

، ثم نجد  %7532تاجر و بنسبة بلغت  22في سيارة خاصة بحيث قدر عددهم ينتقلون إلى مكان العمل 

تاجر ينتقل إلى مكان العمل  57ثم يليها ، %2737تاجر ينتقل في سيارة أجرة حيث قدرت نسيتهم  02

تاجر ينتقل في الحافلة إلى مكان عملة و قدرت نسبتهم  21نجد ، و أخيرا %74دام و بنسبة سير على األق

 أغلب التجار يتمتعون بمستوي معيشي حسن . هذا ما يدل على،  %14بـ 

 طور المدينة مما أدى إلى تأثيرات على المجال الحضري/ النشاط التجاري له دور في ت2

 :العمراني ، أسعار العقار()حركة المرور، نمو السكاني و 

 (: نسبة اإلجابة .08الشكل رقم)          النشاط التجاري له دور في توسع المدينة (:31الجدول رقم)

        

 . 2412أفريل  إنجاز الطالبةالمصدر:                               

 (:نسبة اإلجابة 00حركة المرور                الشكل رقم)(:النشاط التجاري يؤثر على 31الجدول رقم)

          
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                            

 

(: نسبة النمو العمراني الذي يساهم                               03(:النمو العمراني يساهم في ديناميكية      الشكل رقم)32الجدول رقم)

 حضرية                                                          في ديناميكية حضرية

        
   . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                 

 

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

 %النسبة العدد 

 2532   247   نعم   

 737   2    ال   

 122   812   المجموع 

 %النسبة  العدد   

 2737   150   نعم   

 2532    55   ال   

 122   812   المجموع

 %النسبة   العدد   

  2532    151      نعم  

 2737    02   ال  

 122    812   المجموع
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 (: نسبة تأثير النشاط التجاري على                05الشكل رقم)                    شاط التجاري على (: تأثير الن32الجدول رقم)

 أسعار العقار                                                           أسعار العقار                    

            
 . 2412 إنجاز الطالبة أفريلالمصدر:                                      

من التجار جاوب  247( نالحظ أن 32( و الشكل رقم )05من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

، كما وجدنا بأن %2532على أن النشاط التجاري له دور و تأثير في توسع المدينة بحيث قدرت نسبتهم 

، و هذا  %737نسبتهم من التجار جاوب على أن النشاط التجاري ليس له دور في توسع المدينة بلغت  2

  و كذلكبأن النشاط التجاري له دور في تطور مدينة عين فكرون .ما يتوافق مع تحليل البنية التجارية 

تاجر جاوب على أن  150( نالحظ بأن 33( و الشكل رقم )02من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

جاوب على تاجر  55كما نجد  ،%2737النشاط التجاري يؤثر على حركة المرور حيث قدرت نسبتهم 

، و هذا ما يتوافق مع تحليل البنية  %2532أن النشاط التجاري ال يؤثر على حركة المرور بلغت نسبتهم 

و أيضا  التجارية بأن النشاط التجاري بمدينة عين فكرون يؤثر على حركة المرور و حركة الراجلين .

تاجر جاوب على أن النمو  151( نالحظ 34رقم )( و الشكل 02) من خالل تحليل نتائج الجدول رقم

تاجر جاوب على أن النمو  02، كما نجد %2532ساهم في ديناميكية تجارية بحيث قدرت نسبتهم بـ 

العمراني ال يساهم في ديناميكية تجارية ، و هذا ما يتوافق مع تحليل البنية التجارية بأن النمو العمراني 

 150نالحظ  (35( و الشكل رقم )02ن خالل تحليل نتائج الجدول رقم )ساهم في ديناميكية حضرية ،و م

، كما %2730تاجر جاوب بأن النشاط التجاري يأثر على أسعار العقار التجاري بحيث قدرت نسبتهم بـ 

و نستنتج  . %2535تاجر جاوب بأن النشاط التجاري ال يأثر على أسعار العقار بنسبة بلغت  55نالحظ 

بحيث تتمثل في  عدة مشاكل و عوائق ،  مهم في توسع المدينة مما نتج عنهجاري عامل النشاط الت أن

االزدحام المروري مما يؤدي عرقلة السير في الطريق أو في الرصيف ، كذلك على العمران مما نتج 

 عنه ارتفاع في سعر العقار .و بالرغم من هذه المشاكل ساهم النشاط التجاري في ديناميكية حضرية .

 

 

 

نعمم

ال

 %النسبة العدد  

 2730  150 نعم      

 2535  55  ال     

 122  812 المجموع
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 عالقة الزبائن بالنشاط التجاري : المحور الثالث:

 مكان اإلقامة : /1

 (: نسبة مكان إقامة الزبائن .01الشكل رقم )                       مكان إقامة الزبائن .       (:52) الجدول رقم   

                            
  . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                         

نالحظ أن أكبر عدد من الزبائن من  (36( و الشكل رقم )54من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

زائر من داخل أنحاء الوطن  55ليها ، ثم ي%54زائر و بنسبة قدرت بـ  125بلديات أم البواقي حيث نجد 

 . %1737زائر من خارج أنحاء الوطن بنسبة بلغت  22، و أخيرا نجد %2532بنسبة قدرت بـ 

 بالمدينة هما:مالحظة : الزبائن المترددين على المحالت التجارية 

 .... بلديات أم البواقي تتمثل في :  هنشير تومغني ، عين كرشة أم البواقي عين مليلة 

 : قسنطينة ، وهران ، عنابة ، تبسة ، قالمة ، ميلة ..... داخل أنحاء الوطن تتمثل في 

 ....... خارج أنحاء الوطن تتمثل في : تونس ، المغرب 

 فق مع تحليل البنية التجارية بمدينة عين فكرون .توان خالل هذا التحليل نجد أنه يم

 / األيام التي تقصد فيها المدينة :2

 (: نسبة األيام التي يقصد فيها الزبائن 73األيام التي يقصد فيها الزبائن            الشكل رقم) (:15الجدول رقم)

 المدينة  .                                                            المدينة .                         

          
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                                         

قي بلديات أم البوا

داخل أنحاء 
الوطن

خارج أنحاء 
الوطن

كل يوم

يوم السوق

 %النسبة العدد 

   54        125 بلديات أم البواقي

 2532   55  داخل أنحاء الوطن

 1737   22  خارج أنحاء الوطن 

 122  812  المجمــــــــوع

 %النسبة العدد   

 10    501   األسبوع مأيا 

يوم 
 )السبت،األربعاء(السوق

  501    10 

 522    252   المجمــوع
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نالحظ أن عدد الزبائن الذين ( 37( و الشكل رقم )51من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

زائر يقصد مدينة عين فكرون من أيام األسبوع وبنسبة  145يقصدون فيها المدينة متساوية بحيث نجد 

 . %54يوم السوق فقط حيث بلغت نسبتهم ئر يقصد مدينة عين فكرون زا 145، بينما نجد %54بلغت 

  / األوقات التي تتسوق فيها :0

 (: نسبة األوقات التي يتم فيها التسوق02األوقات التي يتم فيها التسوق           الشكل رقم) (:58الجدول رقم)

        
 . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                          

( نالحظ بأن أغلب الزبائن تقصد مدينة 38( و الشكل رقم )52من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

، ثم يليها %5737بنسبة بلغت زبون و  112عين فكرون بغرض التسوق في الصباح حيث قدر عددهم 

 02، و أخيرا نجد %2532فيها المدينة في منتصف النهار بلغت نسبتهم بـ لزبائن الذين يقصدون من ا 55

 . %24زائر يقصد المدينة في المساء و بنسبة 

 / المحالت الموجودة بالمدينة تلبي كل االحتياجات : 3

 (: نسبة المحالت الموجودة بالمدينة02الشكل رقم)                  المحالت الموجودة بالمدينة   (:50الجدول رقم)

 تلبي كل االحتياجات                                                     التي تلبي كل االحتياجات .               

              
  . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                               

زائر للمدينة كانت  151نالحظ ( 39( و الشكل رقم )57من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )

 ،%2532إجابتهم بأن المحالت الموجودة في مدينة عين فكرون تلبي كل االحتياجات بحيث بلغت نسبتهم 

، و هذا يعود  االحتياجاتبأن المحالت الموجودة في مدينة ى تلبي كل  زائر للمدينة كانت إجابتهم 02 و

 .على مدينة علن فكرون تتميز بالتنوع في األصناف التجارية

الصباح

منتصف النهار

المساء

نعم

ال

 %النسبة العدد 

 5737   112 الصباح 

 2532   55  نتصف النهار

 24   02  المساء

 122  812  المجمــــوع

 %النسبة العدد   

 2532   151   نعم   

 2737   02   ال  

 122   812  المجموع
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 / طريق الوصول إلى المحالت :5

 (: نسبة طريق الوصول إلى المحالت 52طريق الوصول إلى المحالت                 الشكل رقم)(:15الجدول رقم)

           
  . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                               

( نالحظ بأن اكبر عدد من الزبائن 40( و الشكل رقم )50رقم )من خالل تحليل نتائج الجدول 

زائر  55، ثم يليها %04ي سيارات خاصة حيث قدرت نسبتهم يقصدون مدينة عين فكرون ف 20يمثل 

نسبة زائر ينتقل سير على األقدام و ب 55، كما نجد %2532ينتقل إلى المدينة في حافلة و نسبتهم بلغت 

 . %1737زائر يقصد المدينة في سيارات أجرة و قدرت نسبتهم بـ  22، و أخيرا نجد %24بلغت 

 مالحظة : السير على األقدم يتمثلون في الزبائن المتوافدون من مدينة عين فكرون نفسها .

  / الوقت الذي تستغرقه في الطريق :1

 (: نسبة الوقت الذي يستغرقه الزبائن 31الشكل رقم)          (:الوقت الذي يستغرقه الزبائن         55الجدول رقم)

 في الطريق .                                                          في الطريق .                     

           
  . 2412إنجاز الطالبة أفريل المصدر:                               

زائر يقصد مدينة  22نالحظ أن  (41( و الشكل رقم )55من خالل تحليلي نتائج الجدول رقم )

وقته زائر يستغرقه  24، و %7532عين فكرون ال يستغرق وقته أقل من ساعة حيث قدرت نسبتهم بـ 

 . %74و نسبتهم بلغت زائر يستغرق وقته أكثر من ساعة  57، كما نجد 7737%

 

 

سيارة خاصة

سيارة األجرة

سير على  قدام

حافلة

أقل من ساعة

ساعة

أكثر من ساعة 

 %النسبة العدد   

 04   20   سيارة خاصة

 1737  22   سيارة األجرة 

 24  02   سير على األقدام

 2532  55   حافلة  

 122  812  المجمــــــوع 

 %النسبة العدد  

 7532   22   أقل من ساعة

 7737   24   ساعة

 74    57   أكثر من ساعة

 122   812  المجموع
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 مالحظة: 

 . أقل من ساعة: أغلبهم من مدينة عين فكرون نفسها 

 . ساعة: يتمثلون الزبائن الذين داخل والية أم البواقي 

 . أكثر من ساعة: يتمثلون الزبائن الذين خارج والية أم البواقي 

 :خالصة المبحث 

وجدنا بأن مدينة عين فكرون تتميز بنشاط تجاري كبير مما أدى بها إلى من خالل هذا المبحث 

أهمية كبيرة، بحيث وجدنا أهم القطاعات العمرانية التي تتركز بها  أكبر نسبة من المحالت التجارية هو 

الطريق الوطني رقم  ، و منه نجد أيضا أهم المحاور التجارية بالمدينة،5و القطاع رقم  2القطاع رقم 

قمنا باستعراض أراء مختلف الفاعلين في النشاط التجاري بمدينة كما ، 50و الطريق الوطني رقم  144

و ضواحيها ، و هذا عبر نتائج االستمارات اإلستبيانية  التي تطرقت لمختلف وجهات نظر كل بالمدينة 

  عين فكرون  تخص النشاط التجاري بمدينة التي حول مختلف المواضيعالتجار و الزبائن المتوافدون  من

، حيث توصلنا إلى أن النشاط التجاري له تأثير على حركة المرور و حركة المدينة و نموها السكاني     

و العمراني و كذلك على أسعار العقار ،و التعدي على األرصفة،  غياب التسيير في المجال الحضري 

 .البنية التجارية  و هذا ما توافق مع تحليلبالمدينة  
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 تمهيد :

     بمدينة عين فكرونو أهميته من خالل المبحث السابق الذي تطرقنا فيه إلى دراسة النشاط التجاري   

بأن النشاط التجاري له تأثير سلبي و تأثير إيجابي على المجال ، استخلصنا و أراء بعض المختلفين 

 .الحضري بالمدينة 

  / حركة المرور :1

في أيام  جذب الزبائن من كل واليات الوطن،خاصةالنشاط التجاري جعل مدينة عين فكرون نقطة 

و هذه الوضعية جعلت المدينة الحركة التجارية على األيام الطبيعية، بها تزداد التي العطل و المناسبات 

على سهولة النقل، و منه سنحدد مدى تأثير النشاط التجاري على سلبا تعيش تحت ضغط كبير مما أثر 

 :1النقل بالمدينة 

 و حركة المركبات : حركة الراجلينعلى تأثير ال/  1-1

نجدها بكثرة في مدينة عين فكرون تشهد ديناميكية كبيرة للمركبات و الراجلين، و هذه الظاهرة 

و كذلك المحاور  8القطاعات العمرانية التي تتميز بكثافة عالية للنشاطات التجارية مثل القطاع رقم 

 الموجودة في المدينة، نتج عنها ازدحام كبير خاصة في الفترة الصباحية و السبب يعود إلى :الرئيسية 

  أصحاب المحالت بعرض استغالل الطرقات و األرصفة و المساحات الخارجية من طرف

 سلعهم، و هي تنتشر بكثرة عند تجار األلبسة الجاهزة المستوردة .

 . تجار الطاوالت يتمركزون بكثرة على مستوى الطرق الرئيسية 

  إلى التوقف جعل غياب موقف السيارات في بعض األماكن و قليلة في أماكن أخرى مما

 العشوائي أو استغالل األرصفة  . 

   شرعي :الغير لجماعي / النقل ا 1-2

مما أدى إلى ضرورة التنقل بين المناطق  بها النشاط التجاري انتشرتطورت مدينة عين فكرون و 

التجارية و األحياء، حيث نتج عنها ظهور نقل حضري جماعي غير شرعي، من خالل التحقيق الميدان 

رات قديمة و عندما زاد عدد و االستعانة ببعض أراء التجار أن في البداية كان التنقل عبر سيا

 .2انتقلوا إلى استعمال سيارات جماعية قديمة المستخدمين 

                                                             
 . 7102تحقيق ميداني أفريل  1 

 نفس  المرجع . 2 
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 . ال تتوفر هذه السيارات على معايير األمن و الراحة 

 صفات تقنية مالئمة . عشوائي ، حيث ال يملكون محطات ذات توقف هذه السيارات 

 . ال يملك أصحاب هذه السيارات رخصة سياقه للنقل العمومي 

 هذا ما ينتج عنها عرقلة في حركة المرور و بالتالي فهي خطر على سالمة األشخاص .

 

 

 

 

 

 

 (: توقف عشوائي للسيارات11صورة رقم)

 على مستوى طريق رئيسي

(: استغالل األرصفة لعرض 12صورة رقم)

 مختلف السلع

. 2112المصدر: من التقاط الطالبة أفريل  . 2112أفريل  الطالبةالمصدر: من التقاط  

 .  

(:تنقل الراجلين بسبب 11الصورة رقم)

 عرض السلع على األرصفة

 .2112أفريل  المصدر: من التقاط الطالبة

. 
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  / توزيع سعر العقار التجاري و السكني عبر مختلف القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون :2

، نجدها خاصة في إلى ارتفاع في سعر العقارأدى مما  واسعالنشاط التجاري بالمدينة انتشر بشكل 

، و هذا 8، 6، 5، 0القطاعات العمرانية التي سجلت أكبر كثافة تجارية منها القطاع العمراني رقم 

االرتفاع راجع إلى األرباح الكبيرة التي تنتجها تجارة األلبسة الجاهزة المستوردة، مما جعل الكثير من 

 إليها بحيث تخلف منافسة قوية بين التجار من أجل شراء السكنات أو كراء المحالت .ينتقلون التجار 

و إما بصفة  فكل المحالت مستغلة بصفة كراء و التحقيق الميداني أثبت بأنه ال يوجد محل تم بيعه،

ي الذ 8بالنسبة للقطاع العمراني رقم  خر،آل ر العقار يختلف من قطاعملكية، و كذلك الحظنا بأن سع

بها يتعدى قيمة لبسة الجاهزة المستوردة نجد سعر الكراء يضم أحياء السطحة التي تتركز به تجارة األ

، و كذلك أيضا بالنسبة للقطاعات العمرانية  األخرى تتميز بمحالت تجارة 3مليون سنتيم للشهر 07

      ن سنتيم في الشهر،مليو 01مليون سنتيم و  3نجد قيمة كراء المحالت يتراوح بين األلبسة الجاهزة 

 و هذا ما يدل على أنه توجد حركة تجارية كبيرة جدا في المدينة .

أما إذا الحظنا من ناحية قيمة العقار السكني بالرغم من إيجاد السكن نادر جدا ألنه شهد ارتفاع 

 كبير، و بالتالي تتحكم فيه الكثير من العوامل :

 . واجهة السكن 

  إما الفردي أو جماعي .النمط العمراني للمسكن 

 . مساحته العقارية 

 . موقع السكن بالنسبة للطرقات الرئيسية 

أو ترتفع هو األحياء التي تتميز بالنشاط و العامل الرئيسي الذي على أساسه تنخفض قيمة العقار 

ال ، مث4مليون سنتيم 71إلى التجاري الخاص باأللبسة الجاهزة ، حيث تصل قيمة المتر المربع الواحد 

تم بيعه  7م 741، مساحته 8من خالل التحقيق الميداني وجدنا سكن فردي يقع في القطاع الحضري رقم ف

مليون  5مليار سنتيم، و األحياء البعيدة عن الحركة غالبا ما تسجل أدنى قيمة بحيث تتراوح بين  6بـ 

نسبة لألشخاص ذي الدخل و هي قيمة مرتفعة جدا بالمليون سنتيم للمتر المربع الواحد،  01سنتيم و 

 . 5 و الضعيف، و بالتالي الكثير منهم بالتوجه إلى البناء العشوائي أو الفوضوي    المتوسط

 

                                                             
 . 7102تحقيق ميداني أفريل  3 

 نفس المرجع . 4 
5  
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  : / التأثير على العمران 1

 التأثير على الواجهة : :1-1 

لنشاط التجاري أثر على واجهة المساكن إيجابيا و هذا نتيجة ما خلفه هذا النشاط من أرباح، و ل

التجار يعيشون في رفاهية انعكست على واجهات مساكنهم، من خالل استعمالهم لمواد بناء ذات جودة 

 عالية مثل: 

  في الطابق األخير. استعمال القرميد 

 .استعمال الحجارة المنحوتة للتزيين 

  .أبواب المداخل ذات نوعية رفيعة 

إال أنه يوجد غياب في تناسق الواجهات العمرانية، و هنا يجب تدخل الهيئات المختصة في تنظيم اإلطار 
 المبني .

 

                          

 

 : التأثير على المبنى : 1-2

في جميع القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون أثر النشاط التجاري على المساكن الفردية   

 المساكن الجماعية بدرجة قليلة.  على وبدرجة كبيرة 

من المساكن طابقها  %44، نسبة 8، 0، 6من خالل التحقيق الميداني نجد القطاعات العمرانية رقم 

األرضي مستغل مخازن للسلع أو محالت، كما الحظنا أن عدد طوابق البنايات يفوق الطابقين و يصل 

 . 2112أفريل  المصدر: من التقاط الطالبة

..  

 

 (: واجهة البنايات جيدة في حي11الصورة رقم)

 السالم
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طوابق، بالرغم من أن دفتر الشروط لجميع التحصيصات السكنية بالمدينة ال تسمح إال بإنجاز  4إلى 

 المنزل أو في مؤخرة المنزل،  تمثل حديقة للمنزل إما في مقدمةطابقين فقط مع تخصيص مساحة 

 . نسبة عدد الطوابق في المدينة  (:12الشكل رقم)                             

 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات التحقيق الميداني .: المصدر                        

نسبة البنايات % 48.20( نالحظ نسبة البنايات ذات ثالث طوابق تقدر بـ 47من خالل الشكل رقم)

و البنايات ذات الطابق األرضي هي  %03.77و البنايات ذات طابق واحد تقدر بـ 32.56%ذات طابقين 

04.00% . 

إلى و من بين التغيرات الناتجة عن تأثير النشاط التجاري بالمدينة الحظنا أن المساكن تفتقر 

الحدائق المنزلية التي تم إضافة مساحته من أجل توسيع المحالت، بحيث يتم بناء كل المساحة العقارية، 

مخططات شغل األرض إال من بالرغم من دفتر الشروط المتعلقة بإنشاء التحصيصات، و كذلك ال تسمح 

 .مساحة اإلجمالية للعقارللمساحة المبنية من ال كأقصى حد % 64و  61%

ا يخص السكنات الجماعية المتواجدة في األحياء التي تتميز بالنشاط التجاري ، طوابقها أما في م

األرضية تحولت إلى محالت تجارية متخصصة في بيع مواد غذائية أو مقهى أو مطعم، و هذه السكنات 

 التوافد الكبير للزبائن ذلك بسبب ، و  01موجودة على طول الطريق الوطني رقم 

 

 

 

طوابق3

2طابقين 

1طابق 

الطابق األرضي
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 / فوضى التجار أدت إلى التلوث :1

 تلوث بصري :: 1-1

التجار يقومون بممارسات سلبية نتج عنها تلوث بصري خاصة من ناحية تجار األلبسة الجاهزة،  

 و تتمثل في :

 . انتشار الطاوالت على طول الطرق الرئيسية و مركز المدينة 

 . التوقف العشوائي للسيارات 

  . العرض الفوضوي للسلع على الطرقات و األرصفة 

 مساحتها إلى مساحة المحالت التجارية . لية التي أضيفتغياب الحدائق المنز 

 .تشوه صورة المدينة و هذا ما يؤدي إلى

 : انتشار النفايات :1-2

النشاط التجاري بالمدينة خلف نفايات صلبة، و التي تتمثل في كمية كبيرة من أكياس التغليف 

، هذه الكمية كبيرة بالمقارنة مع الكمية 6طن/يوم 51بحيث نتج عنها البالستيكية و العلب الكارتونية، 

                                                             
 . 7104مديرية البيئة لوالية أم البواقي  6 

(: تحول الطوابق األرضية 11رقم)الصورة 

. 11إلى محالت في الطريق الوطني رقم   

.2112أفريل  المصدر: من التقاط الطالبة   2112أفريل المصدر: من التقاط الطالبة 

 

(:عدد الطوابق الخاصة 11الصورة رقم )

 بالبنايات الفردية .
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، و منه نجد أن الفارق الكبير بين الكمية الفعلية و النظرية، و منه 7طن/يوم 35.5النظرية التي تقدر بـ 

 يمكن القول بأن مصدرها النفايات الخاصة باألنشطة التجارية .

 

 

 

 / التحول في الوظيفة : 1

 : التحول في وظيفة النشاطات التجارية :1-1

من خالل توزيع االستمارة الحظنا بأن هناك تحوالت في تخصص األنشطة التجارية، وجدنا في  

من تجار األلبسة الجاهزة كانت محالتهم متخصصة في بيع سلع  %71نسبة  8القطاع العمراني رقم 

نتجت عنها أرباح معتبرة مما أدى إلى تحول الكثير من التجار مختلفة غير األلبسة، و لكن هذه التجارة 

 .  011و خاصة الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم  إليها ،

 : التحول في وظيفة األرصفة :1-2

ين فكرون فقدت األرصفة وظيفتها نهائيا التي تتخصص في حركة الراجلين، خاصة في في مدينة ع      

القطاعات الحضرية التي تتوزع بها المالبس الجاهزة، فهي أصبحت أماكن لعرض السلع من طرف 

أصحاب المحالت و تجار الطاوالت، حيث وضحت المعاينة الميدانية بأنهم يقومون باستغالل شبه كلي 

ا أدى إلى العرقلة في حركة المارة الذين أصبحوا ينتقلون في الطريق و بالتالي أصبحوا للرصيف، مم

 يعرقلون في حركة السيارات مما نتج عنها صعوبة في التنقل داخل المدينة ككل .  

                                                             
 نفس المرجع ) المديرية( 7 

(: انتشار النفايات الصلبة على مستوى 12الصورة رقم)

. 111وطني رقم الطريق ال  

. 2112ر: من التقاط الطالبةالمصد  
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 خالصة المبحث :

منها ما هو إيجابي و منها ما النشاط التجاري بمدينة عين فكرون له تأثير مباشر على المجال الحضري 

هو سلبي ، الجانب السلبي  نتج عنه عدة مشاكل و عدة عوائق التي أثرت على سكان المدينة و باألخص 

تتمثل في  اإليجابياتالتجار و الزبائن الوافدون  مثل عرقلة حركة المرور ، انتشار النفايات ....و 

 تحسين واجهات المباني .......

 

 

 

 

                                                                  

على الطريق  (: استغالل الرصيف من طرف11صورة رقم )

المحالت 111الوطني رقم   

.2112الطالبة أفريل ر: من التقاط المصد  

 فريل . 
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 تمهيد :

و دراسة البنية التجارية ، تم التوصل إلى أن المدينة تشهد بعد الدراسة التحليلية لمدينة عين فكرون   

 :حركة تجارية كبيرة نتج عنها عدة مشاكل بسبب سوء التسيير 

 . تحول الوظيفة السكنية إلى الوظيفة التجارية 

 . ازدحام كبير في حركة المرور و عرقلة مواقف السيارات 

 ع .التعدي على األرصفة من طرف التجار من أجل عرض السل 

  الصلبة .انتشار كمية هائلة من النفايات   

مما تطلب دراسة هذه الحركة و محاولة تنظيمها و القضاء على هذه المشاكل ، و هذا من خالل 

التدخل على المناطق التي تشهد حركة كبيرة للتجارة ، و ذلك للتدخل على مستوى الطريق الوطني رقم 

        يارات ، بحيث يجب أن تكون مالئمة للحركة التجارية من أجل تهيئة األرصفة و مواقف الس 011

 و كذلك تطرقنا إلى خلق منطقة نشاطات من أجل تخفيف الضغط على المدينة .، 

 تقديم و تحليل أرضية المشروع :/ 1

تم اقتراح هذا المشروع من قبل التجار و الزبائن خالل الدراسة الميدانية و هو التدخل على  

الذي يحتل أكبر نسبة من تركز المحالت التجارية بتهيئته و القضاء على  011الطريق الوطني رقم 

تهدف إلى  معظم المشاكل التي يعاني منها، كما تطرقنا إلى إنشاء منطقة نشاطات  خاصة بالتجارة بحيث

تحويل المحالت الخاصة ببيع الجملة و نصف الجملة إلى هذه المنطقة من أجل التخفيف الضغط على 

 المدينة  .    

 التعرف على أرضية المشروع :/ 1-1

يتمثل المشروع المقترح في اختيار أرضية مالئمة إلستعاب هذا المشروع الكبير و التي تتوفر به 

بإقامة هذه المنطقة ، بحيث اقترحنا أرضية شاغرة تقع في منطقة التوسع جميع المؤهالت التي تسمح 

، و أيضا  011الحالي بالجهة الجنوبية الغربية لمدينة عين فكرون ، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 

 الذي يربط 011بالقرب من السكة الحديدية ، و كذلك التدخل على جزء واقع من الطريق الوطني رقم 

 . قييلة بمدينة أم البوامدينة عين مل

 الموقع :/ 1-2

 .تقع أرضية المشروع في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة عين فكرون   
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 : حدود أرضية المشروع* 

  011من الجهة الشمالية الطريق الوطني رقم . 

  10ومن الجهة الشرفية السكة الحديدية و القطاع رقم . 

  فالحية .من الجهة الجنوبية و الغربية أراضي 
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 خريطة الموقع مجال الدراسة .
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 أسباب و دوافع اختيار الموضوع :/ 1-3

 تم اختيار موقع أرضية المشروع و التدخل على عدة عوامل منها :  

 . خلق قطب تجاري يستجيب لمتطلبات الحياة العصرية 

  السكة الحديدية .و  011وقوعها بمحاذاة الطريق الوطني رقم 

 . ذو طبيعة عقارية تابعة للبلدية مما يتفادى المشكل العقاري 

   من أجل تسهيل حركة المرور . 011تهيئة الجزء الواقع من الطريق الوطني رقم 

 أهداف المشروع :/ 1-4

 : 011من خالل التدخل على الجزء الواقع من الطريق الوطني رقم نهدف 

  المروري .التخلص من االزدحام 

 . التخلص من عرض السلع على مستوى األرصفة 

 . القضاء على انتشار النفايات الصلبة 

 . التخلص من التوقف العشوائي للسيارات و الحافالت 

 المقترح ) منطقة النشاطات ( نتحصل على األهداف التالية :من خالل هذا المشروع 

 اكل المتعلقة بالمجال الحضري بالمدينة .هيكلة و تنظيم الحركة التجارية من أجل تفادي المش 

 .  خلق مناصب الشغل للتخلص من البطالة 

   تخفيف الضغط على المدينة و خاصة على مستوى المحاور التي تتركز بها أغلب المحالت

 التجارية .

 . إضافة بنية جديدة و قوية لقطاع التجارة بالوطن 

 تحليل أرضية المشروع :/  2

 الحالية لألرضية :الوضعية  أ/ 

 .* أرضية المشروع عبارة عن ألرض شاغرة ال توجد بها أي مباني 

  الطبيعة القانونية للعقار : ب/ 

 * منطقة المشروع ملك البلدية و هذا ما يسهل علينا تعميرها .
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 خريطة الطبيعة القانونية للعقار :
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 ج/ طبوغرافية المنطقة :

 * تتميز أرضية المشروع بأرضية منبسطة و قليلة االنحدار 

 د/ المناخ :

 نظرا لوقوع المشروع على أطراف المدينة يتأثر بنفس العوامل المناخية للمدينة .

 و/ جيوتقنية المنطقة :

 تتميز بجيو تقنية متجانسة و مستقرة . 

 ي/ الشبكات :

مما يسهل إمكانية ربط أرضية المشروع بمختلف بما أن المحيط المجاور مزود بجميع الشبكات * 

 الشبكات .

 ه/ العوائق :

 . 011* محور الطريق الوطني رقم 

 * السكة الحديدة .
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 خريطة الطبوغرافية 
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 خريطة الجيوتقنية 
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 رتفاق حقوق االخريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ترح.التنفيذي المق المشروع الثالث:المبحث           الفصل الثالث                               
 

 
144 

 الناتجة عن الحركة التجارية بالمدينة :السلبيات /  3

 و تأثيرها على المجال الحضري أدى إلى خلق عدة مشاكل منها :الديناميكية التجارية بالمدينة 

 . عرقلة حركة الراجلين من خالل استغالل األرصفة 

 . انتشار النفايات الصلبة 

 011الوطني رقم  عرقلة في الحركة الميكانيكية بالمدينة و خاصة على مستوى الطريق . 

 . ارتفاع في سعر العقار 

  . غياب األمن 

هذه النتائج ال تخفي حجم كل المشاكل و العراقيل المتعلقة بتوزيع األنشطة التجارية ، و هذا ما و * 

 يدفعنا إلى تقديم بعض التوصيات منها :

 و على الطريق نشاء مواقف للسيارات و الشاحنات و الحافالت من أجل التقليل من االزدحام إ

 .التوقف العشوائي 

  خلق منطقة نشاطات خارج المدينة من أجل تخفيف الضغط على المدينة و خاصة على الطريق

 . 011الوطني رقم 

  ، إنشاء فندق ألن النشاط التجاري بالمدينة يستقطب زبائن من واليات بعيدة مثل : وهران

ن مثل : تونس ، المغرب ...الخ ، بحيث ال الجزائر ...الخ ، و كذلك يوجد زبائن من خارج الوط

 يمكنهم قضاء حاجياتهم في مدة قصيرة من اليوم .

    إنشاء مراكز مصرفية مثل البنوك و هذا من أجل تسهيل عملية المبادالت بالشيكات بين التجار

 و الزبائن .

  . إنشاء حاويات خاصة بالنفايات 
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 البرمجة العمرانية :/  4

هي عبارة عن ترجمة أهداف المشروع إلى معطيات كمية ، من حيث العدد و المساحة ، و سيعتمد في   

البرمجة على إبراز الجانب التجاري من خالل اقتراح تجهيزات تجارية أساسية لتحديد عناصر المشروع 

 ت الوظيفية .و هذا من أجل اإلطالع على التنظيم المجالي المتكامل بحيث نجد فيه مختلف المجاال

 الطرقات : -4-1

العمراني هي المحفز األول للتنمية من خالل توافد الزوار و تحركات تعتبر الطرقات في المشروع   

 المستعمل و كذلك تسهيل سيولة الحركة .

 المساحات الخضراء :  -4-2

كبير في مجال  تعتبر عنصرا حيويا و مكمال للنسيج الحضري للمدينة ، لذلك يجب أن تحضى باهتمام  

 الدراسات العمرانية .

 مواقف السيارات :  -4-3

في أي مشروع ، باألخص في مشاريع التجارة من أجل راحة الزائر ،و كذلك هذه المواقف ضرورية   

 من أجل تنظيم المدينة و التقليل من الفوضى .

  المراكز التجارية :  -4-4

تصميم المركز التجاري يلبي كل االحتياجات الالزمة من تسوق و تقديم الخدمات التجارية ، بحيث   

يهدف إلى تطوير الخدمات التجارية و الترفيهية ، دعم االقتصاد و الحركة االستثمارية من خالل التبادل 

  التجاري ، و كذلك يجعل المدينة في مقدمة المدن من حيث التجارة . 

 و يحتوي على تجهيزات تجارية كل تجهيز يتميز بنشاط معين . 2م 053760ساحة المشروع بـ * تقدر م

 المشروع : -4-5

  2م 70786مركز تجاري : تقدر مساحته بـ . 

 2م 70510 فندق : تقدر مساحته بـ . 

  2م 01667بنك : تقدر مساحته بـ . 

  2م 5035بريد المواصالت : تقدر مساحته بـ . 
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  2م 00883منطقة خاصة بالشحن و التفريغ : : تقدر مساحته بـ . 

  2م 7716مطاعم : تقدر مساحته بـ . 

  2م 00711مواقف السيارات : تقدر مساحته بـ . 

  2م 00886المساحات الخضراء : تقدر مساحته بـ . 

  2م 81801مساحة عمومية : تقدر مساحته بـ . 
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 مخطط المبدأ
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 دفتر الشروط :/  5

هو ضبط مقاييس و أحكام تنظيمية للمشروع و التهيئة المقترحة ، من أجل الهدف من إعداد هذه الوثيقة   

    الوصول إلى تحقيق األهداف ، و ضمان التطبيق الفعلي لمختلف العمليات على أرض الواقع و أبعادها 

 ، و كذلك ضمان الفعالية في المدن ذات الحركية االقتصادية التجارية . 

 )مجال التطبيق(: 11المادة * 

يطبق هذا المشروع على منطقة واقعة في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة عين فكرون بمحاذاة الطريق    

 و السكة الحديدية ، يحدها من : 011الوطني رقم 

 011طني رقم من الشمال : الطريق الو . 

 . من الجنوب : أرض شاغرة 

 . من الشرق : السكة الحديدية 

 . من الغرب : أرض شاغرة 

 )العقار( : 12المادة * 

 .8م 053760منطقة المشروع ملك البلدية مما يسهل تعميرها ، بحيث تتربع على مساحة قدرها   

 )حقوق االرتفاق(: 13المادة * 

  م. 06بـ  ارتفاقه يقدر 011طريق وطني رقم 

  السكة الحديدية ارتفاقه يقدر بـ 

 )توزيع المساحات( : 14المادة * 

 . مركز تجاري 

 . فندق 

 . مساحة عمومية 

 . بنك 

 . بريد المواصالت 

 . مساحة خضراء 

 . منطقة شحن و تفريغ 
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 . مواقف للسيارات و الشاحنات 

 . مطاعم و مقاهي 

 )الطرق و أماكن التوقف( : 15المادة * 

 طريق رئيسي . 

 . طريق ثانوي 

  تحديد مواقف السيارات حسب التهيئة. 

 )المساحات الخضراء( : 10المادة * 

 تلقي مسؤولية الصيانة و رعاية المساحات الخضراء من طرف البلدية .   

 )الشبكات العمومية( : 10المادة * 

 . استغالل الشبكات الموجودة في المحيط المجاور 

 باستعمال النظام الموحد . شبكة الصرف الصحي يتم توزيعها 

 . شبكة المياه الصالحة للشرب يتم توزيعها باستعمال النظام المتفرع لما هو موجود 

 )النفايات( :  10المادة * 

 . تجمع النفايات الصلبة في األماكن المخصصة لها و يتم جمعها بصفة دائمة 

 . مشاركة المستفيدين في الحفاظ على نظافة المحيط بالتوعية 

 : )الحفاظ على البيئة( 10المادة * 

بالحمالت التحسيسية و عمليات التوعية لتجار المدينة و تشجيع إنشاء جمعيات خاصة يجب القيام   

 بالتجار للحفاظ على البيئة من خالل االعتناء بالمساحات الخضراء .
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  خالصــــة الفصــل :

النشاط التجاري بمدينة عين فكرون يتميز بسيطرة محالت تجارة األلبسة الجاهزة المستوردة، من  

و هي أغلب القطاعات  8، 6، 5خالل تحليل البنية التجارية بالمدينة وجدنا أن القطاعات العمرانية رقم 

 لتجارة الغير رسمية المحالت التجارية . مع تطور النشاط التجاري ظهر تطور معتبر لالتي تتركز بها  

، التي تتمثل في عرض السلع على الطرقات و خاصة على األرصفة من طرف التجار، و نجدها بكثرة 

في المناطق التي تتميز بكثافة عالية للزبائن و نجدها خاصة في الطرق الوطنية، كما الحظنا بأن مدينة 

يث عرفت التجارة حركة تموين عين فكرون أصبحت تحتل مكانة بارزة على المستوى الوطني، بح

 كبيرة و واسعة من خارج الوطن حيث تتمثل في تركيا و الصين .

        و من خالل تحليل معطيات االستمارة االستبيانية المقدمة لتجار و زبائن مدينة عين فكرون

ة بالمدينة تختلف ، الحظنا بأن أغلب األسئلة تتوافق مع تحليل البنية التجارية، نجد أن القطاعات الموجود

عن بعضها البعض من حيث الموقع و حجم البنية التجارية و الكثافة السكانية ....الخ، استخلصنا بأن 

األنشطة التجارية من أهم العناصر التي تتحكم في احتياجات السكان، التي تتمحور على شكل ديناميكية 

لف األحياء و البلديات )داخل الوالية أو خارج المدينة نتيجة التدفقات الكبيرة للسكان و الزبائن من مخت

الوالية( ، بحيث يعتبر النشاط التجاري و شبكة الطرق المهمة الدور األساسي و المحرك لهذه الديناميكية 

 بالمدينة.   
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 : الخــــــــــاتمة العــــــامة

غدت التجارة في الوقت الحالي العنصر الفعال والمحرك الرئيسي القتصاديات العديد من المدن، 

مكانة مهمة في تخطيط المدن ويعود لها الدور البارز في نشأتها وتطورها، إذ تحتل الوظيفة التجارية 

   وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات األخرى في المدينة.

الزمن في خلق ديناميكية تجارية نتجت وقد ساهم التطور المستمر في األنشطة التجارية مع مرور 

 ة وتخصصها التجاري من جهة أخرى.عن الجذب التجاري الكبير للمدن من جه

وتعد مدينة عين فكرون موضوع الدراسة في هذا البحث واحدة من المدن التجارية المهمة في إقليم 

تجارية مهمة لتجارة المالبس الجاهزة، وهو ما أهلها لتبوأ مكانة الجزائري، إذ تعتبر قطبا رئيسيا الشرق 

 تى العديد من الدول األجنبية.تعدت حدود الجزائر إلى الدول المجاورة وح

من خالل كل ما تتطرقنا إليه في الفصول السابقة تمكنا من توضيح حقيقة النشاط التجاري  

     بالمدينة ، و ما نتج عنه من التحوالت في الهيكلة و ديناميكية المجال الحضري ، عندما قمنا بدراسة 

و تحليل البنية التجارية بمدينة عين فكرون استنتجنا بأن ) الحركة التجارية لها تأثير مباشر على المجال 

 الحضري بالمدينة ( ، بحيث ترتب عنها مجموعة من التأثيرات منها ما هو إيجابي و منها ما هو سلبي : 

 التأثيرات اإليجابية :

 ي يستقطب الزبائن من مختلف مناطق الوطنتتميز مدينة عين فكرون بالنشاط التجاري الذ      

 مما أدى بمدينة عين فكرون ضمن أهم مدن الشرق الجزائري .و حتى من الدول المجاورة 

  مما أدى للتجارة أهمية  01و رقم  011تركز التجارة على مستوى الطريقين الوطنيين رقم ،

 كبيرة من حيث موقعها .

  راد األلبسة الجاهزة ، بحيث هذا التخصص يستكبيرة من انسبة مدينة عين فكرون تحتوي على

 ية .دول جعل المدينة تكتسب سمعة وطنية و

  امتصاص نسبة كبيرة من البطالة و هذا من خالل فرص العمل المتنوعة التي منحها النشاط

 التجاري بالمدينة .

 . النشاط التجاري أدى إلى تطور و توسع مدينة عين فكرون 

  في تحسين الواجهات العمرانية الخاصة بالسكنات الفردية و هذا من خالل تطور و ازدهار

 استعمال مواد البناء ذات الجودة العالية ، مما أدى إلى إعطاء صورة جميلة .

 . النشاط التجاري بمدينة عين فكرون هو العصب و العنصر األساسي لالقتصاد 
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  الحضري :التأثيرات السلبية للنشاط التجاري على المجال 

  النشاط التجاري بالمدينة أدى إلى عرقلة حركة الراجلين و حركة المرور ، بحيث نجد بكثرة

 على مستوى المحاور الرئيسية .

  مساحته ال تتعدى مليار سنتيم  6ارتفاع في عدد أسعار بيع العقار السكني ، بحيث وصل إلى

أو الكراء و خاصة على الطبقة  للمسكن الواحد ، مما أدى إلى العجز عن الشراء  0م 041

 المتوسطة و الفقيرة .

  النشاط التجاري أدى إلى انتشار النفايات الصلبة ، بحيث تنتشر بشكل عشوائي و خاصة على

 مستوى المحاور الرئيسية ، مما أدى إلى تشوه منظر المدينة .

 كة الراجلين .استغالل الرصيف و الطريق من أجل عرض السلع ، مما نتج عنها عرقلة في حر  

غير منظمة ، و قد حاولنا ضبطها و تنظيمها الديناميكية التجارية بمدينة عين فكرون و تبقى هذه  

) على مستوى المركز التجاري من جهة و  للوصول فعالية أكثر عبر المشروع المقترح، على مستويين

زية تجارية جديدة تساهم في على مستوى منطقة النشاطات من جهة أخرى ( و هذا في محاولة لخلق مرك

 خلق ديناميكية تجارية تكون أكثر انتظاما و فعالية و هو ما نتج عنه ديناميكية حضرية، و عليه القول

    إثبات الفرضية جزئيا، و يمكن اقتراح جملة من التوصيات التالية :  

 على الطريق إنشاء مواقف للسيارات و الشاحنات و الحافالت من أجل التقليل من االزدحام      

 و التوقف العشوائي .

  خلق منطقة نشاطات خارج المدينة من أجل تخفيف الضغط على المدينة و خاصة على الطريق

 . 011الوطني رقم 

 إنشاء فندق ألن النشاط التجاري بالمدينة يستقطب زبائن من واليات بعيدة مثل : وهران     ،

خارج الوطن مثل : تونس ، المغرب ...الخ ، بحيث الجزائر ...الخ ، و كذلك يوجد زبائن من 

 ال يمكنهم قضاء حاجياتهم في مدة قصيرة من اليوم .

    إنشاء مراكز مصرفية مثل البنوك و هذا من أجل تسهيل عملية المبادالت بالشيكات بين التجار

 و الزبائن .

 



 فهرس الصور :

 الصفحة   العنـــوان                           الرقم            

 الفصل األول

 27     سوق فوتيان بمدينة الصين 10  

 28     سوق سياو سلن بين بمدينة عين فكرون 12  

 الفصل الثاني

 10     سكن من النمط الفردي الحديث بمدينة عين فكرون 10  

 12     الجماعي بمدينة عين فكرون مطنمن السكن  10  

 12     مكتبة بمدينة عين فكرون 11  

 10     مسجد بمدينة عين فكرون 10  

 10     التعليم الثانوي بمدينة عين فكرون 17  

 10     بمدينة عين فكرون االبتدائيالتعليم  18  

 10     وحدة الحماية المدنية بمدينة عين فكرون 10  

 10     مقر الدرك الوطني بمدينة عين فكرون 01  

 الفصل الثالث

 027    توقف عشوائي للسيارات على مستوى الطريق الوطني 00  

 027    استغالل األرصفة لعرض مختلف السلع 02  

 027    تنقل الراجلين بسبب عرض السلع على األرصفة 00  

      020    السالمواجهة البنايات جديدة في حي  00  

     000    عدد الطوابق الخاصة بالبنايات الفردية 01  

 000    01عدد الطوابق األرضية إلى محالت في الطريق الوطني رقم  00  

 002    011انتشار النفايات الصلبة على مستوى الطريق الوطني رقم  07  

الطريق توى غالل الرصيف من طرف التجار على مساست 08  

 011الوطني رقم 
   000 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس الجداول :                                        

 الشكل العنــــــوان                                 الرقم

 الفصل الثاني

 00    كمية التساقط في بلدية عين فكرون 10 

 02    معدل أيام الجليد في مدينة عين فكرون 12 

 02    الرياح السائدة في مدينة عين فكرون . 10 

 02    معدل الرياح السائدة في مدينة عين فكرون 10 

 02    م السيريكو في مدينة أم البواقياأي 11 

 10    المرافق التعليمية التي تحتويها مدينة عين فكرون 10 

 18    ( مدينة عين فكرون .2172-7891مراحل النمو السكاني) 17 

 18    ( مدينة عين فكرون .2172-7891تطور معدالت النمو السنوي ) 18 

 10    ( .2119-7889تطور نسبة الزيادة الطبيعية بمدينة عين فكرون ) 10 

 00    لمدينة عين فكرون 2119توزيع السكان حسب الفئات العمرية لسنة  01 

 02    مدينة عين فكرون2119لسنة توزيع السكان حسب الفئات العمرية الكبرى  00 

 2119إلى  7889توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية الكبرى من سنة  02 
 بمدينة عين فكرون .

 

   70 

 72    بمدينة عين فكرون 2172و  7889مؤشر اإلعالة خالل الفترة  00 

 70    .بمدينة عين فكرون  2172و 7889تطور نسبة البطالة خالل الفترة  00 

 70    بمدينة عين فكرون 2172و7889نسبة النشاط خالل الفترة  01 

 الفصل الثالث

 80    .2107مقارنة السجالت بالمدن المجاورة سنة  00 

 80    توزيع عدد المحالت التجارية عبر القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون . 07 

غذائي و غير غذائي لمدينة   عين تصنيف المحالت التجارية حسب النشاط  08 
 فكرون.

   80 

تصنيف المحالت التجارية حسب النشاط الغذائي و الغير غذائي عبر القطاعات  00 
 العمرانية لمدينة عين فكرون

   87 

 01    .2102عدد التجار المسجلين حسب قطاع النشاط ألهم بلديات أم البواقي    21 

 01    .2107حسب قطاع النشاط بمدينة عين فكرون عدد التجار المسجلين  20 

تصنيف المحالت التجارية حسب التجارة بالجملة ، تجارة نصف  الجملة و  22 
 تجارة التجزئة بمدينة عين فكرون

   02 

 00    قيمة رأس المال بين تجار مدينة عين فكرون 20 

 01    بمدينة عين فكرونالكثافة التجارية عبر مختلف القطاعات العمرانية  20 

 07    أهم المحاور التجارية و نسبة المحالت فيها بالمقارنة بباقي المدينة 21 

 07    نسبة أهم المحاور الرئيسية بمدينة عين فكرون 20 

 010    مناطق تواجد الرصيف بمدينة عين فكرون  27 



  001          جار مدينة عين فكرونمكان إقامة ت 28 

 000 سبب هجرة التجار إلى العمل 20 

 002 نوع السكن لتجار المدينة 01 

 002 صيغة اإلقامة لتجار المدينة                 00 

 000 صيغة إقامة تجار المدينة                     02 

 000 نوع البيع المحالت في المدينة 00 

 000 صيغة المحل بمدينة عين فكرون   00 

 000 ثمن كراء المحالت بالمدينة                  01 

 001 المحالت التي تملك مخازن للسلع بمدينة عين فكرون               00 

 001 تمويل المحالت التجارية بالمدينة             07 

 001 مكان اقتناء السلع                           08 

 000 موقع المحل التجاري                            00 

 000 عدد المحالت التي تعاني من المشاكل     01

 000 المشاكل التي يعانون منها التجار  00

 007 استغالل الرصيف من طرف المحالت التجارية بالمدينة                                                             02

 007 عدد العمال في المحالت التجارية بمدينة عين فكرون             00 

 008 امتالك التجار السجل التجاري                 00 

 008 وسيلة الوصول التجار إلى مكان العمل                                                                                   01 

 000 النشاط التجاري له دور في توسع المدينة            00 

 000 النشاط التجاري يؤثر على حركة المرور                 07 

 000 النمو العمراني يساهم في ديناميكية حضرية       08 

 021 تأثير النشاط التجاري على  أسعار العقار                                                                                00 

 020 مكان إقامة الزبائن 11 

 020 األيام التي يقصد فيها الزبائن المدينة               10 

 022 األوقات التي يتم فيها التسوق            12 

 022 المحالت الموجودة بالمدينة تلبي كل االحتياجات                                                                          10 

 020 طريق الوصول إلى المحالت                  10 

 020 الوقت الذي يستغرقه الزبائن  في الطريق                   11 

 

 

 

 



 فهرس األشكال :                                        

 الصفحة العنــــــوان                                 الرقم

 الفصل الثاني

 00 النشأة التاريخية لمدينة عين فكرون . 10 

 10 ( بلدية عين فكرون2172-7891التطور السكاني خالل الفترة) 12 

-7889المشتغلين حسب القطاعات االقتصادية الكبرى لفترة تطور نسبة  10 
2172 

70 

 70 2172نسبة البطالة ألهم األقطاب لسنة  10 

 70 2172و  2119و  7889يوضح نسبة النشاط في سنة  11 

 الفصل الثالث

 82 نسبة عدد السجالت التجارية للمدن المجاورة 10 

 80 العمرانية بالمدينةتوزيع عدد المحالت عبر القطاعات  17 

 80 يوضح النشاط الغذائي و غير الغذائي بالمدينة   18 

 80 معامل الجذب التجاري عبر القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون 10 

 00 2107عدد التجار المسجلين حسب قطاع النشاط لمدينة عين فكرون  01 

بالجملة ، تجارة نصف  الجملة تصنيف نسبة  المحالت التجارية حسب التجارة  00 
 و تجارة التجزئة بمدينة عين فكرون

02 

 00 تقسيم التجار حسب رأس األموال بمدينة عين فكرون . 02 

 00 الكثافة التجارية عبر القطاعات العمرانية بمدينة عين فكرون 00 

 08 نسبة المحالت التجارية على مستوى أهم المحاور بالمدينة 00 

 001 نسبة مكان إقامة مدينة غين فكرون    01 

 000 نسبة سبب هجرة التجار إلى العمل 00 

 002 نسبة نوعية السكن لتجار المدينة 07 

 002 نسبة صيغة اإلقامة لتجار المدينة 08 

 000 نسبة صيغة إقامة تجار المدينة   00 

 000 نسبة نوع بيع المحالت في المدينة 21 

 000 المحل التجاري بالمدينةنسبة صيغة  20 

 000 نسبة كراء المحالت بالمدينة 22 

 001 نسبة المحالت التي بها مخزن للسلع بمدينة عين فكرون 20 

 001 نسبة تميل المحالت التجارية بالمدينة 20 

 001 نسبة أماكن اقتناء السلع 21 

 000 نسبة موقع المحل التجاري   20 

 000 التي تعاني من المشاكل نسبة عدد المحالت 27 

 007 نسبة استغالل الرصيف من طرف المحالت التجارية بالمدينة  28 

 007 نسبة عدد العمال بالمحالت التجارية بمدينة عين فكرون 20 



 008 نسبة امتالك التجار للسجل التجاري 01 

 008 نسبة وسيلة الوصول التجار إلى مكان العمل                                                          00 

 000 نسبة اإلجابة 02 

 000 نسبة اإلجابة 00 

 000 نسبة النمو العمراني الذي يساهم في ديناميكية حضرية                               00 

 021 نسبة تأثير النشاط التجاري على أسعار العقار                 01 

 020 نسبة مكان إقامة الزبائن 00 

 020 نسبة األيام التي يقصد فيها الزبائن المدينة 07 

 022 نسبة األوقات التي يتم فيها التسوق 08 

 022 نسبة المحالت الموجودة بالمدينة التي تلبي كل االحتياجات 00 

 020 نسبة طريق الوصول إلى المحالت 01 

 020 نسبة الوقت الذي يستغرقه الزبائن في الطريق 00 

 001 نسبة عدد الطوابق في المدينة   02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : خرائطفهرس ال

 الصفحة  العنوان                                    الرقم 

 الفصل الثاني

 00 الموقع اإلداري و الجغرافي    10  

 08 هيدروغرافيةخريطة    12  

 01  جيوتقنية خريطة  10  

 01 خريطة التطور العمراني  04  

 00 خريطة القطاعات   05  

 00 خريطة الكثافة السكنية  06  

 08  الكثافة السكانية خريطة  07  

 الفصل الثالث

 81 توزيع األنشطة التجارية عبر القطاعات   08  

 011 خريطة أهم المحاور   09  

 010 خريطة األصل الجغرافي للتجار 01  

 010 خريطة األصل الجغرافي لتجار السوق 00  

 017 خريطة األصل الجغرافي لزبائن السوق 02  

 018 عدد التجار حسب مناطق التموين  00  

 007 المشروعخريطة موقع   00  

 008 ملكية العقارخريطة  01  

 000 طبوغرافيةخريطة   00  

 002 خريطة جيوتقنية  07

 000 خريطة حقوق االرتفاق  08

 007 مخطط المبدأ 00

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع :

 الكتب :

 في القانون التجاري الجزائري ,مطبعة ابن خلدون ,وهران ,الجزائر  فرحة زواوي صالح :كامل

  4ص 2ط 

  ، دليل المعايير التخطيطية للخدمات التجارية في المدن ، وزارة الشؤون البلدية و القروية

 . 2و  0ص  0221الرياض ، الطبعة 

  091 – 011، لبنان ص  12عبد هللا عطوي : جغرافية المدن ، جزء . 

 الكتب بالفرنسية :

 Dictionnaire de l’urbanisme , P 690 . 1988 

 J. Beaujeu Garnier  et A- Delobez G géographie du commerce ,Masson , 

Paris , 1977 

 Nathalie Lemarchand :géographie du commerce et de la 
consommation :les territoire du commerce distractif. Université paris Iv - 

sorbonne , 2009, p 16 

 

 الجرائد و المجالت :

  ،كيف يمكن قيلس التنمية المستدامة" ص  2111نوفمبر  02مقال لباتر محمد على وردم " ،

9 . 

 ( 21مجلة المخطط و التنمية العدد )2102 . 

  014، ص  0914، دالوز  201تاليز"مسبط للقانون التجاري" ، بند . 
 

 األنترنت :

 ar.(wikipedie.org /wiki) http :// 

 الوثائق اإلدارية :

  1ص  2104لبلدية عين قكرون  4مخطط شغل األرض رقم تقرير . 

  01ص  2111تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية عين فكرون سنة . 

  2102مصلحة التعمير و البناء لبلدية عين فكرون . 

  2112التعداد العام للسكن و السكان لسنة . 

  تقرير مخطط شغل األرضA  لبلدية عين فكرون ، مكتب الدراسات و اإلنجاز العمراني–

 . 01ص  2102 -بسكرة –المديرية الجهوية  -سطيف



  2112السجالت الحيوية لبلدية عين فكرون سنة 

  2102مونوغرافيا والية أو البواقي سنة . 

 . مصلحة السجل التجاري 
 

 المذكرات :

  الديناميكية المجالية في المدن الصحراوية، مذكرة حاجب صهيب، بوفنار مراد، البنية التجارية و
 . 0ص  2111لنيل شهادة مهندس دولة في ت ت ح تخصص تسيير المدن، جامعة أم البواقي 

 
 مذكرات الماجستير :

  عبد الكريم النمر تأثير النشاط التجاري على البيئة الحضرية بمدينة عين فكرون مذكرة لنيل
 . 91و  29ص  2101،  2الحكومة .جامعة قسنطينة الماجستير في تسيير المدن و 

  سراج محمد إلياس: المركزية التجارية و تراتب األحياء بالنطاق الغربي لمدينة قسنطينة ، مذكرة

 2112الماجستير، كلية علوم  األرض و الكون ، الجغرافية و التهيئة العمرانية، جمعة قسنطينة 

 (.29-41ص)

 تجارية و التجهيزات الخدمية في تنظيم المجال الخضري، مذكرة شمامي عباس، دور األنشطة ال
لنيل شهادة الماجستير في العمران تخصص تسيير المدن و التنمية المستدامة، جامعة أم البواقي 

 2ص  2104
 مذكرات الدكتوراة :

 اه نور الدين عنون، دور البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل درجة دكتور
 . 2ص  2102علوم في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة 

 مذكرات الماستر :

  دهان مديحة، المركزية التجارية و تأثيرها على تنظيم المجاالت الحضرية، مذكرة لنيل شهادة

 2ص  2101الماستر، في ت ت ح تخصص تسيير المدن و التنمية المستدامة جامعة أم البواقي 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : عامالفهرس 

 فصل المفاهيم                                             
 0 المقدمة
 0 اإلشكالية

 0 أهداف الدراسة
 0 أسباب اختيار الموضوع

 1 أسباب اختيار مجال الدراسة
 1 منهجية البحث
 7 مخطط العمل

التجارية + أمثلة    الفصل األول : مفاهيم عامة حول الديناميكية الحضرية و الديناميكية
 تجاربو 

  المبحث األول : مفاهيم عامة حول الديناميكية الحضرية 

 00 مفاهيم حول الديناميكية الحضرية 0  

 00 مفهوم الديناميكية 0-0

 00 مفهوم التحضر 0-2

 00 مفهوم الوظيفة الحضرية 0-0

 02 مفهوم النسيج الحضري 0-0

 02 مفهوم الديناميكية الحضرية 0-1

 02 تصنيف العناصر التحليلية للديناميكية الحضرية 0-0

 00 الهدف من دراسة الديناميكية الحضرية داخل المدن 0-7

  المبحث الثاني : مفاهيم عامة حول الديناميكية التجارية  

 01 حول الديناميكيةعامة مفاهيم   2   

 01 البنية االقتصادية 2-0

 01 مفهوم التجارة 2-2

 00  التاجر مفهوم 2-0

 00 أنواع التجارة 2-0

 00 الديناميكية التجاريةمفهوم  2-1

 07 مفهوم النشاط التجاري 2-0

 07 تنصيف األنشطة التجارية 2-7

 07 0007سنة   N.E.Aحسب مدونة النشاط االقتصادي  2-8

 08 مستويات األنشطة 2-0

 00 التجارية في المدنالعوامل التي تتحكم في توزيع المؤسسات  2-01

 00 مفهوم التعمير التجاري 2-00

 21 المحل التجاري 2-02



 21 أشكال المحالت 2-00

 21 األشكال العصرية للمحالت التجارية 2-00

 20 عناصر المحل التجاري 2-01

 22 األدوات و الهيئات المشرفة لتنظيم األعمال التجارية 2-00

 22 البنية التجارية 2-07

 20   (C.B.D)المنطقة المركزية التجارية  2-08

 20 تأثير األنشطة التجارية على تنظيم المجال 2-00
 20 خالصة المبحث

  : دراسة مثال عن مدينة تجاريةالمبحث الثالث 
 21 تمهيد

 21 أسباب اختيار مدينة الصين كمثال 0  

 21 مدينة إيوو التجارية ) الصين( 2  

 21 تاريخية عن المدينةنبذة  أ  

 20 من أهم األسواق و المراكز التجارية بالمدينة 0  

 20 سوق فوتيان 0-0

 20 أقسام سوق فوتيان 0-2

 27 سوق شياو سلن بين 0-0
 28 خالصة المبحث 

  الفصل الثاني : الدراسة التحليلية لمدينة عين فكرون
 00 مقدمة الفصل

  الدراسة التحليلية لمدينة عين فكرون المبحث األول :
 00 تمهيد

 00 الواقع العام لمدينة عين فكرون 0  

 00 النشأة التاريخية لمدينة عين فكرون 0-0

 00 أهمية مدينة عين فكرون 0-2

 01 الموقع اإلداري و الجغرافي لمدينة عين فكرون 0-0

 01 الموضع أ   

 01 الموقع ب  

 07 الطبيعيةالدراسة  2  

 07 الخصائص الفيزيائية 2-0 

 07 جيولوجيـة المنطقـة  2-0-0

 07 هيدروغرافيـة المنطقـــة 2-0-2

 00 جيوتقنية المنطقـــة 2-0-0

 00 الخصائص المناخية 2-2  

 00 التساقط السنوي 2-2-0



 00 درجات الحرارة 2-2-2

 02 الرياح 2-2-0

 00 للمدينةالدراسة العمرانية  0  

 00 مراحل التطور العمراني للمدينة 0-0 

 00 7892مرحلة مل قبل  0-0-0

 00 7811 – 7892مرحلة ما بين  0-0-2

 00 7891 – 7819مرحلة ما بين  0-0-0

 00 7889 – 7899مرحلة ما بين  0-0-0

 00 2172 – 7888مرحلة ما بين  0-0-1

 00 القطاعات الحضرية للمدينة 0-2 

 00 معايير تقسيم القطاعات الحضرية 0-2-0

 00 القطاعات الحضرية بالمدينة 0-2-2

 00 القطاع األول 0-2-2-0

 00 القطاع الثاني 0-2-2-2

 07 القطاع الثالث 0-2-2-0

 07 القطاع الرابع 0-2-2-0

 07 القطاع الخامس 0-2-2-1

 07 القطاع السادس 0-2-2-0

 08 القطاع السابع 0-2-2-7

 08 القطاع الثامن 0-2-2-8

 08 القطاع التاسع 0-2-2-0

 11 شبكة الطرق 0-0  

 11 األنماط السكنية 0-0  

 12 المرافق العمومية 0-1  
 11 خالصة المبحث

  المبحث الثاني : الدراسة السكانية و العمرانية لمدينة أم البواقي

 17 تمهيد

 17 ( 2172 – 7899مراحل النمو السكاني ) 0   

 17 7811 - 7899الفترة ما بين  0-0  

 17 7891 - 7811الفترة ما بين  0-2  

 17 7889 -7891الفترة ما بين  0-0  

 18 2172 -7889الفترة ما بين  0-0  

 10 الزيادة الطبيعية و صافي الهجرة 2    

 10 الزيادة الطبيعية 2-0  



 01 صافي الهجرة 2-2  

 00 النوعي و التركيب العمريالتركيب  0    

 00 التركيب النوعي 0-0   

 00 دراسة الكثافات بالقطاعات الحضرية 0    

 00 الكثافة السكنية 0-0  

 07 الكثافة السكانية 0-2  

 00 خالصة المبحث 

  بمدينة عين فكرون . االقتصاديةالمبحث الثالث : الدراسة 
 70 تمهيد

 70 القطاعات الكبرىتوزيع العمالة على  0

 72 مستوي النشاط االقتصادي 2

 70 الخارجون عن سن العمل 0

 71 الداخلون في سن العمل 0

 71 القوة العاملة 0-0

 71 القوة الغير عاملة 0-2
 71 خالصة المبحث 

 70 خالصة الفصل

الفصل الثالث : تحليل البنية التجارية و مدى تأثيرها على المجال الحضري و 
 المشروع المقترح

 

 78 مقدمة الفصل 

أهمية و تطور التجارة بمدينة عين فكرون ، و أراء مختلف  : المبحث األول

 الفاعلين

 

 81 تمهيد

 81 تطور التجارة بالمدينة 0

 80 2107مقارنة السجالت التجارية بالمدن المجاورة لسنة  2

 82 العمرانيةتوزيع األنشطة التجارية بالمدينة عبر القطاعات  0

 80 تصنيف المحالت التجارية بالمدينة 0

 80 تصنيف النشاط التجاري حسب النشاط الغذائي و الغير غذائي 0-0

 80 0007سنة  N.E.Aتصنيف المحالت التجارية حسب مدونة النشاط االقتصادي  0-2

 00 تصنيف حسب تجارة الجملة و نصف الجملة و تجارة التجزئة 0-0

 00 رقم األعمال بين التجارقيمة  1

 00 تحليل البنية التجارية 0

 00 أهم المحاور التجارية 7

 010 التجارة الغير رسمية 8

 012 األصل الجغرافي للزبائن و التجار و مصدر اقتناء السلع 0



 012 أصل الزبائن 0-0

 012 أصل التجار 0-2

 010 مصدر اقتناء السلع 0-0

 010 عين فكرونالسوق في مدينة  01

 010 نشأة 01-0

 011 األصل الجغرافي للتجار و الزبائن المتوافدون إلى السوق 01-2

 010 األصناف التجارية و عدد التجار بالسوق 01-0

 001 تمهيد  

 001 االستمارة الموجهة للتجار           0    

 001 البيانات الشخصية           0-0   
 001 غالبية التجار من المدينة رغم أهمية الوزن التجاري             0-2   
 002 نوع السكن             0-0   
 002 صيغة اإلقامة            0-0    
 002 عالقة التجار بالنشاط التجاري            0-1    

 000 سيادة تجارة المالبس و ارتفاع التجارة بالجملة              0-0   
 000 غالبية المحالت مستأجرة رغم ارتفاع ثمن الكراء            0-7   
 001 سيادة تجارة الجملة و االستيراد ما حتم وجود مخازن للسلع              0-8  

              في                      غالبية المحالت على محاور الرئيسية و من استغالل الرصيف و انقسامهم                
 مدى رضى التجار عن موقع المحل                         7-8

000 

 007 ت التجارية توجد بها عاملينالمحالأغلب                 0-01
 008 سيادة التجار الذين يملكون السجل التجاري               0-00 
 008 معظم التجار ينتقلون إلى محالتهم في سيارات خاصة سير على األقدام               0-02 

النشاط التجاري له دور في تطور المدينة مما أدى إلى تأثيرات على                0-00

 المجال الحضري
 )حركة المرور، نمو السكاني و العمراني، أسعار العقار(                   

000 

 020 عالقة الزبائن بالنشاط التجاري              2     

 020 مكان اإلقامة               2-0   
 020 األيام التي تقصد فيها المدينة             2-2   
 022 األوقات التي تتسوق فيها             2-0   
 022 االحتياجاتالمحالت الموجودة بالمدينة تلبي كل              2-0   
 020 طريق الوصول إلى المحالت             2-1   
 020 الوقت الذي تستغرقه في الطريق            2-0    

 020 خالصة المبحث

  : تأثير النشاط التجاري على المجال الحضريالمبحث الثاني 

 020 تمهيد



 

 

 020 حركة المرور 0

 020 حركة المركباتالتأثير على حركة الراجلين و  0-0

 020 شرعيالغير النقل الجماعي  0-2

توزيع سعر العقار التجاري و السكني عبر مختلف القطاعات العمرانية بمدينة  2
 عين فكرون

028 

 020 التأثير على العمران 0

 020 التأثير على الواجهة 0-0

 020 التأثير على المبنى 0-2

 000 فوضى التجار أدت إلى التلوث 0

 000 تلوث بصري 0-0

 000 انتشار النفايات 0-2

 002 التحول في الوظيفة 1

 002 التحول في وظيفة النشاطات التجارية 1-0

 002 التحول في وظيفة األرصفة 1-2

 000 خالصة المبحث

 : المشروع التنفيذي المقترح المبحث الثالث
 001 تمهيد

 001 تقديم و تحليل أرضية المشروع 0

 001 التعرف على أرضية المشروع 0-0

 001 لموقعا 0-2

 000 حدود أرضية المشروع 0-0

 008 أسباب و دوافع اختيار الموضوع 2

 008 أهداف المشروع 0

 008 تحليل أرضية المشروع 0

 000 السلبيات الناتجة عن الحركة التجارية بالمدينة 1

 001 البرمجة العمرانية 0

 001 مكونات المشروع 7

 008 دفتر الشروط 8

 011 خالصة الفصل

 010 الخاتمة العامة



 المالحـــــــــق

 

 

 

 

 

 

 / البيانات الشخصية :1

 الوطن                     خارج الوطن بلديات أم البواقي                       باقي أنحاء  ؟ ما هو مكان إقامتك -

 أخرى......................... أوضاع أمنية  تحسين المستوى المعيشي      عمل هو سبب هجرتك؟ هل ؟ ما  -

 فردي     جماعي      السكن ؟  نوع  -

  مستأجر  ملك خاص  صيغة اإلقامة ؟  -

   بالنشاط التجاري : التجار/ عالقة ا2

 موقع المحل ؟  .......................  -

 مالبس                   غذائي                أخرى  صنف النشاط التجاري؟  -

  تجزئة     جملة  كيف يتم البيع ؟ -

             مستأجر     ملك خاص صيغة المحل ؟  -

                   ماليين    01ماليين                 أكثر من  01-5ماليين                من  5   إذا كان مستأجر كم الثمن الكراء ؟  -

 ال        نعم    هل تملك مخزن للسلع ؟    -

 أخرى..................         ستراد           سوق وطني       ا  تجاري ؟  تجارة الجملة         من أين تمويل محلك ال -

  نعم               ال     هل أنت من استغالل الرصيف ؟ -

 .................(             أكثر 3(            ثالثة)2(               اثنان)0واحد ) ل ؟  العمال بالمحعدد  -

 سيارة أجرة           سير على األقدام              حافلة وسيلة الوصول إلى مكان العمل؟ سيارة خاصة           -

 طريق ثانوي          طريق ثالثي هل محلك يقع على ؟ طريق رئيس              -

 ال         ما نوع هذا المشكل ...................          نعم ستقرار في هذا المكان ؟لالهل يوجد مشاكل  -

 مكان آخر..........................    تونس                الصين           ا    ا كيترمن أين اقتناء سلعك ؟  -

  هل أثر النشاط التجاري على أسعار العقار و أسعار الشراء ؟ نعم                       ال -

 نعم                    ال هل النشاط التجاري له دور قي توسع المدينة ؟ -

 ة؟ نعم                   الهل يؤثر النشاط التجاري على الديناميكية الحضرية للمدين -

  /في ديناميكية حضرية ؟     نعم                  الهل يساهم النمو العمراني  -

 

 استمارة استبيانية للبحث العلمي

 من طرف الطالبة عاللي إكرام



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة الزبائن بالنشاط التجاري :/ 1

 أين مكان إقامتك ؟  بلديات أم البواقي                      داخل أنحاء الوطن                           خارج أنحاء الوطن    -

 ما هي األيام التي تقصد فيها المدينة ؟    كل يوم                 يوم السوق  -

 التي تتسوق فيها ؟     الصباح                منصف النهار                  المساء ما هي األوقات -

 هل المحالت الموجودة بالمدينة تلبي كل احتياجاتك ؟       نعم                    ال  -

 قدام           حافلة ما هي طريق وصول إلى المحالت ؟في سيارة خاصة         سيارة أجرة            سير على األ -

 الوقت الذي تستغرقه في الطريق ؟ أقل من ساعة           ساعة               أكثر من ساعة -

 الصعوبات و العوائق التي تعاني منها ؟...................................... -

  ما هي الحلول المقترحة ؟......................... -

 

 

 و شكرا                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

    شكـــــــــراو                                      

 

ستبيانية موجهة للبحث العلمياستمارة ا  

 من طرف الطالبة عاللي إكرام 

 



 

 

ص :ـــــــالملخ  

،  (رية تأثير الديناميكية التجارية على الديناميكية الحض)  تم التطرق إلى موضوع الدراسة   

 بحيث كان هدف الدراسة هو تبيان أهم مناطق تركز األنشطة التجارية و تأثيرها على المجال

 الحضري بالمدينة .

رق إلى قد تم التطمن خالل هذا قد تم القيام بدراسة تحليلية شاملة لمدينة عين فكرون ، و كذلك 

طط لها دراسة البنية أو الحركة التجارية بالمدينة ، التي تطورت بطريقة غير منتظمة و غير مخ

        ئيسيةمسبقا ، و التي تتمثل بمدينة عين فكرون بصفة عامة و خاصة على مستوى الطرق الر

( اللذان يشهدان حركة كبيرة و كثيفة لألنشطة التجارية .80( و رقم )80و القطاعين رقم )  

و من رية ، و في األخير استخلصنا جملة من اإليجابيات و السلبيات التي نتجت عن الحركة التجا

دخل على أجل القضاء على هذه المشاكل التي أثرت على المجال الحضري بالمدينة ، لذلك قمنا بالت

مه و هذا من الذي يربط مدينة أم البواقي بمدينة عين مليلة بتهيئته و تنظي 088الطريق الوطني رثقم 

لجنوبية في الجهة ا أجل تسهيل حركة المرور و حركة الراجلين ، كما قمنا بخلق منطقة نشاطات تقع

خاصة على  الغربية للمدينة بحيث تتون من عدة تجهيزات تهدف إلى تخفيف الضغط على المدينة و

      مستوى الطرق الرئيسية بمدينة عين فكرون . 
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