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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إلى صاحب الفضل األول واألخير

 إلى الهادي إلى سواء السبيل
 إلى من كان على كل شيء حسيب

 «اهلل جل جالله»إلى من جعل لكل شيء قدر  
 {إلن شكرتم ألزيدنكم   و}لقوله تعالى

بعيد في إنجاز    من قريب أو  ميد المساعدة، فساه  ينتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمدن
 .هذا العمل المتواضع

 ةالمشرف ةاألستاذ  ر  خص بالذكا لوا علينا بمعارفهم ، و إلى جميع األساتذة الكرام الذين لم يبخ
 .وتوجيهاته السديدة    اعلى إنجاز هذا العمل من خالل إشرافه  ينتي ساعدتال  « عبدة آسيا »

هذا بذرة خير لف ائدة كل من يسعى    يوفي األخير أدعوا اهلل عز وجل أن يكون عمل
 .العلمويجتهد في طلب  
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 العامة  مقدمةال

 

التاريخية و االقتصادية  إلمكانياتنظام يتكون من عدة وظائف تتعدد و تتنوع في المدن بالنسبة   المدينة

برز ومنه فإن قوة المدينة تالتكمالت الوظيفية بينها ، إطارالمدن في ه هذمما تخلق تبادالت وعالقات بين 

 .الوظيفي  أوالمجالي  إقليمهافي التأثير على المدن المجاورة داخل 

زيادة السكان و سلسلة التغيرات االقتصادية و االجتماعية و  هالتحضر ومنعندما نقول مدينة نعني بها 

 .تلي ذالك  يالسياسية الت

 أصبحتوتغير من ديناميكيته فقد  ي النظام الحضريعملية التحضر هي التغيرات المهمة التي تحدث ف إذا

من التجمعات السكانية لمدن العالم والتي تواجه العديد من التحوالت و  العديد يف ةمنتشره الظاهرة هذ

 .التغيرات 

ه المدن هذ إحدىبعد االستقالل مباشرة ومدينة سكيكدة  مدن الجزائر عرفت تغيرات كبيرة في الفترة ما

ا التغير انعكس على وهذالحضرية تغير الديناميكية  إلى أدتمنطقة ساحلية ومنطقة عبور  أنهاوبحكم 

ه التغيرات والتحوالت ظهرت هذ ،ومنه عرفت تغيرات واضحةالحضرية في مجال الدراسة  طبقة الحياة 

و ،ة التركيبة الديموغرافيكل فترة مميزاتها من حيث افي مجاالت عديدة وفترات تاريخية مختلفة و ل

  .المرفولوجية و التبدالت المجالية االقليمية 
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 اإلشكالية

الحضرية و هذا ناتج عن الثورة  السكناتنمو هائل للمدن و  02و 91شهد العمران في منتصف القرنين 

تضخمت المدن و المراكز الحضرية و تضاعفت و تعقدت تركيبها ... ية التي قلبت مفاهيم العمران الصناع

بفضل  أوفرتوفر فرص عمل  أصبحتالنزوح الريفي نحو المدن التي  إلىو هذا راجع  أحجامهاو ازدادت 

نمط الحياة التي يتميز بها المجتمع في المدينة و لقد طغى النمط الحضري  إلى إضافةالثورة الصناعية 

 زلمراكا ظهور إلى أدىمما  الذهنيانعلى التجمعات السكانية و سيطرت ثقافة المدينة و نمط حياتهم على 

 .الحضرية الصغيرة التي لها دور في دفع عجلة التحضر

التحوالت التي عرفها المجال الحضري والتغيرات في  جل دراسة مختلفأكعينة مدينة سكيكدة من  أخدنا

التوسع  أشكالعلى  األخيرةهده  وتأثيرالمجال بهده التحوالت  تأثيرنمط الحياة ومعرفة ما مدى 

الك مما ذوقطب سياحي ك األولىة ونحن نعلم بان المدينة تعد قطبا صناعي من الدرجة صبالمدينة،خا

كحي )المدينة بصفة عشوائية أحياءعملية التوسع والتعمير والتي تمت في الكثير من  سلبا علىانعكس 

 (.المنطقة الصناعية و بصورة فوضوية ظهور مع ظهربوعباز الذي 

 :السؤال الرئيسي

 ؟ على التوسع  نعكاساتهااالتحوالت الحضرية لمدينة سكيكدة و  أسبابماهي  

 الفرعية  األسلة

 ؟ لمدينة سكيكدة لها عالقة بالتنمية المحلية هل التحوالت الحضرية

 ؟ ماهي اقتراحات التوسع العمراني لمدينة سكيكدة تبعا لنتائج التحوالت الحضرية 

 فرضيات البحث 

 .التحول الحضري نتيجة التنمية المحلية بمنطقة الدراسة-

 .الزيادة السكانية إلى أدىالتحول الحضري -
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:الهدف من الدراسة  

هو إبراز انعكاسات التحوالت الحضرية للوقوف على كيفية التوسع مع التعرف على مقدارهذا المجال  

استيعاب  هذه التحوالت ثم الوصول إلى كيفيات التدخل على هذا المجال سواء بوضع اقتراحات أو 

 :القريب،المتوسط،البعيد لتوسع و بأخذ بعين االعتبار:توصيات آلماد

     .اء على المستوى المجالي أو الوظيفيواميكية واستمرارية المدينة سالحفاظ على الدين

 .يةعدم التداخل بين مختلف االستعماالت في توطين المشاريع التنموية المستقبل

 خطوات انجاز البحث

نظرا لكون موضوع بحثنا لم يعرف دراسة دقيقة من قبل، وانطالقا من حرصنا على تشريح الموضوع 

، ارتكزت منهجية بحثنا على المنهج تاريخي و أسلوب إحصائي تحليلي في معالجة مختلف بطريقة علمية

 :الجوانب المتعلقة بالموضوع وفق المراحل التالية

 مرحلة البحث النظري

تعتبر هده المرحلة من أهم المراحل البحث و قد تم فيها التنقل بين المكتبات لالطالع على مختلف الوثائق 

والتقارير و األبحاث العلمية من مذكرات و رسائل البحث و مقالت و مجالت و خرائط و قوانين و الكتب 

و غيرها من المصادر التي لها صلة بالموضوع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،بعد دالك تم االطالع 

تزويد أكثر على المصادر التاريخية و العلمية التي تطلبت منا الكثير من الجهد و الوقت لمحاولة ال

 .بالمعلومات التي تخدم المشروع

 

 مرحلة البحث الميداني

وفيها قمنا بزيارة مجال الدراسة لالطالع على أهم الخصائص و التعرف عليه عن قرب كما تم االتصال 

ع،كما قمنا بالتحاور بمختلف المصالح الدارية والتقنية المعنية ودلك للتزود بالمعلومات التي تخدم الموضو

 . لين لالستفادة من خبراتهم معارفهم حول المجالبعض المسؤومع 

  الكنايةمرحلة التنظيم و تحرير 

في جداول خرائط و أشكال بيانية  وفيها قمنا بفرز المعطيات و المعلومات المتحصل عليها  و إسقاطها

  .باالعتماد على على الطرق الكمية والتحليل اإلحصائي

 :فصول وقد تم عرض البحث إلى أربعة
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اهتمامنا فيه بإعطاء المعلومات النظرية لتكون زادا و عونا لنا في انجاز دراسة ميدانية وقد : الفصل األول

حرصنا على أن تكون المعلومات المقدمة ضمن هدا السند النظري شاملة ومرتبطة مباشرة بالجوانب 

 .ا صلة بالموضوع المتعلقة  بالموضوع، وتم العتماد في انجازه بعض المؤلفات التي له

 .غرافيوو فيه تم تحليل المجال الدراسة من الجانب الطبيعي و السكاني و الديم: الفصل الثاني

 :مباحث ثالثلك أوجدنا ذمن اجل  

 الخصائص الطبيعية للمدينة :المبحث األول

 الدراسة السكانية و السكنية :المبحث الثاني

 الدراسة الديمغرافية :المبحث الثالث

 تحليل مختلف التحوالت  :الفصل الثالث 

 دراسة التحول  في السياسة العمرانية :المبحث األول

 دراسة التحوالت العمرانية: المبحث الثاني

 دراسة التحوالت االقتصادية الوظيفية  :المبحث الثالث

 التوجيهات المستقبلية للتوسع و الخيارات المستقبلية :الفصل الرابع

 دراسة الوضعية الراهنة للمجال الحضري :األولالمبحث 

 .تقدير االحتياجات المستقبلية :المبحث الثاني

 .اقتراحات التهيئة وتنظيم المجال مستقبال :المبحث الثالث
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 :تعريف المدينة  -1
1
 

بالرغم من كثرة العلماء المهتمين بتعريف المدينة إال أنهم لم يعطوا تعريفا واضحا لها ،ذلك ألن ما ينطبق  

على مدينة ال ينطبق على أخرى ، ألنها عرفت باختصاصات متعددة حسب وجهة نظر كل عالم ، فمنهم 

من فسرها في ضوء  من فسر المدن في ضوء ثنائيات تتقابل بين المجتمع الريفي والحضري، ومنهم

 : العوامل االيكولوجية، ومنهم من تناولها في ضوء القيم الثقافية

الواحد تشير  الكيلومتر المربعشخص في 010111تشير اإلحصائيات إلى أن كثافة أكثر من :  إحصائيا  *  

إلى وجود مدينة بحسب رأي مارك جيفرسون، ومن مصلحة اإلحصاء في جامعة اإلسكندرية تعرف 

 0المدينة بأنها تعتبر من الحضر والمحافظات والعواصم المراكز، ويعتبر ريفا كل ما عدا ذلك من البلدان

 0أو وثيقة رسميةهي المكان الذي يصدر فيه اسم المدينة عن طريق إعالن : قــانونـيا  *  

فقد عرفت المدينة في ضوء عدد السكان ولقد أجمعت بعض الهيئات الدولية على أن المكان : حجمــيا  *  

 0011أكثر من  اعتبرتنسمة فأكثر يعتبر مدينة ، أما في أميركا فقد  01111الذي يعيش فيه أكثر من 

ن مدينة، وكذلك في القطر السوري فإنهم نسمة يحددو 0111نسمة يشكلون مدينة، أما في فرنسا فأكثر من 

 0نسمة تشكل مدينة  0111يعتبرون 

، وهي ليست مجرد تجمعات من الناس برأي روبرت بارك مع ما اجتماعيةالمدينة ظاهرة : اجتماعيا* 

 يجعل حياتهم أمرا ممكنا، بل هي اتجاه عقلي ن ومجموعة من العادات والتقاليد إلى جانب تلك االتجاهات 

واطف المتأصلة في هذه العادات والتي تنتقل عن طريق هذه التقاليد، وهي في النهاية مكان إقامة والع

 0تتميز بنمطها الثقافي المتميز ثقافية،السبب تعتبر منطقة  المتمدن، ولهذاطبيعي لإلنسان 

 : ال يوجد للمدينة وظيفة واحدة بل لها عدة وظائف:  وظيـفيـا  *  

بل تتعداه ( كما في الريف)ات تكامل وظيفي، ال تشمل قطاع الزراعة فحسب فهي وحدة عمرانية ذ -

للصناعة والتبادل التجاري والصناعات الثقيلة، وتجارة القطاعين الخاص والعام، والحرف وكل ما له 

 0عالقة بوصول تطورها إلى العالمية، وتسمى هذه الصناعات بالصناعات الحضرية

 

 

                                                           
المدينة وذاكرة–" التراث العمراني تحت ضغوط التمدد الحضري" –مشاري عبد هللا –النعيم 0د  .

1 

0112يناير 0 الرياض   –المملكة العربية السعودية  –ابراهيم أبا الخليل 0م) 091مجلة البناء  العدد  –المستقبل    
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: تعريف العمران - 2
1

  

إذا كانت المدينة كتجمع للسكان قد عرف منذ القدم حيث نشأت وتطورت ،فان العمران هو ذلك التنظيم 

عن ظاهرة التوسع المستمر "العمران"الذي يهدف إلى إعطاء نظام معين للمدينة،كما تعبر كلمة ألمجالي

 0الذي تشهده المدن بشكل متواصل مع مرور الزمن

لمتعدد األبعاد في الفترة الحالية إال عن طريق المهندس سيردا                                 يعرف العمران بمفهومه الحالي ا

Ildefons Cerda)  0 ) فهذا المهندس االسباني هو أول من استعمل كلمة(Urbanizacion  ) لما كان

 0يتصوره كعلم للتنظيم ألمجالي للمدن 

الشركة )في بعض الكتابات ، قبل أن يتم إنشاء 0901عام  أما في فرنسا فقد ظهر هذا المصطلح ألول مرة

 0  وذلك بهدف تنظيم وتهيئة المجال ( الفرنسية للعمرانيين والمعماريين 

 :يلي باإلضافة إلى ما سبق هناك تعريفات أخرى للعمران أوردها احد الباحثين اخترنا منها ما

رائق التي تسمح بتكييف السكن وخاصة هو دراسة الط:(Lerobert)"روبار" العمران حسب منجد - 

 0مجموعة التقنيات الهادفة إلى تطبيق هذه الطرائق أيضاالسكن الحضري مع متطلبات اإلنسان،وهو 

هو علم وفن لتصحيح األخطاء المجالية التي ارتكبت :(G .B Ford 1920)"فورد " العمران حسب - 

 0في الماضي بواسطة تهيئات مناسبة للمجال

هو تلك الممارسات االجتماعية الخاصة والتي حاولت بعد الثورة :(F.Choay)"وايش"حسب  - 

 الصناعية بناء تنظيم مجالي مبني على أساس علمي،ومكيف مع المجتمع التكنولوجي،واالقتصادي الجديد

 :تعريف التحضر -3
2
 

الكمي البحت، تطلق على تلك العملية من النمو الحضري السريع التي يمكن مشاهدتها في مظهرها 

0 وبغض النظر عما إذا كانت هذه العملية تنبثق من عناصر النمو السكاني الطبيعي أو الهجرة الداخلية

والتحضر يرتبط بالتحول من النظم االقتصادية الريفية إلى النظم االقتصادية الصناعية وكذلك باالنتقال من 

 0البيئة التقليدية إلى البيئة العصرية

                                                           
1
 00و 01-19ص  0110سنة ( عين مليلة)دار الهدى  –العمران و المدينة –خلف هللا بوجمعة 0

2
 .م0112يناير–دور المشروع في حماية وتطوير المدن  MAM- خبير تخطيط مدن في مشروع تطوير وتحديث اإلدارة البلدية -بيتر–روس  .
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عمليات التغير االجتماعي، تتم عن طريق انتقال أهل الريف أو البادية إلى المدينة،  وهو عملية من* 

 0وإقامتهم بمجتمعها المحلي، أي إعادة توزيع سكان الريف على المدن

 :محمد كيالني مفهوم التحضر من خالل النقاط التالية0ويحدد د

مجتمعات الريفية والحضرية، لذلك يعرف حجم السكان في رقعة معينة، هو المؤشر الناجح للتمييز بين ال

 0التحضر، بأنه تركز للسكان واألنشطة غير الزراعية في بيئة حضرية بأحجام وأشكال مختلفة

التمييز بين نمط الحياة البسيطة والمعقدة، أي انه انتشار القيم، والسلوك، والتنظيمات : التحضر يعني

عملية تركز سكاني يتم  :سبق يعرف التحضر بأنه وإضافة إلى ما الحضرية في مجال جغرافي معين،

 : بوسيلتين

          0زيادة عدد أماكن التجمعات السكانية*  

 0أو نمو حجم التجمعات السكانية* 

:التنمية-4
1 

 

يعرف البعض التنمية بأنها تعني التطور بينما ينظر اآلخرون إليها باعتبارها عملية متعددة الجوانب تشمل 

أساسية في البنية االقتصادية واالجتماعية و االتجاهات التي تتبناها المؤسسات العمومية في تغيرات 

  اإلنتاج و الخدمات وترمي لزيادة النمو االقتصادي والتقليل من عدم المساواة والتخلص من الفقر

والكفاية  اخليالدباعتباره يحقق نوعا من التوازن  وينظر إليهمصطلح التنمية عامة يطلق عليه التقدم،

م المتنوع من السلع و الخدمات ،ويخلق قوة دفع ذاتية تحقق أهدافا معينة تتمثل في االستهالك الكبير والك

  0االقتصاد المفتوحمن خالل 

:الحضرية تالتحوال-5
2
 

التحوالت  إلىوهي نتاج عدة تغيرات وعالقات متداخلة والتي تودي  آلياتفيها عدة عوامل و  تأثر

 0تشمل عدة مستويات إنماعلى شكل المراكز فقط  تأثرالحضرية ،وال 

  :الديمغرافية تالالتحو -5-1

تظهر عالقة قوية بين التغير الديمغرافي والتحوالت الحضرية فالمراكز العمرانية نتاج سكنها فهي 

  0انعكاس لتنظيم المجتمع نفسه

                                                           
1
الحضرية و الستدامة ،مدكرة تخرج في تسير المدن،تسير التقنيات الحضرية ،ام بواقي بولسان بالل،بازين صالح دين التنمية  .

 01،ص9000_9002
2
–كلية علوم االرض و الكون،جامعة منتوري -التحوالت الحضرية في منطقة جبلية،حالة مراكز منطقة الوادي عبدي-مدور وليد. 

 .م9002قسنطينة
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   :التحوالت االجتماعية -5-2

التحوالت التي تحدث في المدن الكبرى عادة على شكل التحول في نمط النظام االجتماعي أو تظهر هده 

التحول في األنماط الديمغرافية و تحدث في حالة تطور النظام الحضري وينتج عنه تحضرا قاعديا في 

  0حال الدول المتقدمة ويكون تأثيره في الغالب ايجابيا على التنمية اإلقليمية

 :االقتصاديةالتحوالت  -5-3

تحول في النظام االقتصادي أو تحول األنشطة 0تظهر هده التحوالت على شكل اتجاهين أساسيين

عن التحوالت الحضرية  الرئيسي المسئولاالقتصادية وفي الحالة الولي يعتبر تحول األنظمة االقتصادية 

 حيث تكتل األنشطة الحضرية والتراكمالتي تحدث في الدول العالم ويظهر ذلك واضحا في المدن الكبرى 

خاصة التجارة الحرة تؤدي ذلك إلى التركز  االقتصاديةفي حال تحول األنشطة  أماالحضري واالستقطاب 

 0السكني وتضخم المدن و المراكز العمرانية

 :التحوالت السياسية -5-4

يعتبر التحول السياسي احد األسباب الرئيسية المسؤولة عن التحوالت الحضرية خاصة في دول العالم 

الثالث ألنها التي تنتج المركزية الشديدة في العالم التخطيط وتصدر القرارات بإنشاء المدن واألقاليم وترسم 

خم مسؤوليات الكومة المركزية السياسات التي عادة ما يؤدي إلى النمطية االستقطاب باإلضافة إلى تض

سياسة التخطيط اإلقليمي والمدن اإلقليمية الذي  وإنتاجبعكس الدول المتقدمة التي تنطبق تضام الالمركزية 

 0يساعد على التوازن

:مفهوم الفضاء الحضري -6
1

 

هو عبارة عن أراضي مشغولة،أو قابلة للتعمير بالخدمات،السكنية ،الصناعية،اإلدارية،والصحية حسب 

أي شغل األراضي بتوزيع األحجام المبنية وذلك باستعمال المعمرة نسبيا  االستهالكأنماط خاصة ومختلفة 

  وتنظيم هيكلة معقدة للمباني

:التخطيط الحضري -7
2
  

 يتخذهاويقصد به األساليب أو الطرق أو اإلجراءات التي 0يعتبر جزءا من التخطيط الشامل للمجتمع

وهدا يتطلب دراسة 0 المخطط لتحويل الحالة الموجودة إلى صورة أفضل مما كانت عليه في السابق

  0الحاضر و فهمه والتنبؤ بالمستقبل

  :لى النحو التاليوهناك عدة تعريفات للتخطيط الحضري يحددها البعض ع

 القرارات لتنمية وتوجيه البيئات اتخاذتبعها الجهات المسؤولة في الدولة عن  ييقصد به اإلستراتيجية الت

 0الحضرية الجديدة وضبط نموها و توسعها 

                                                           
1
 Benyoif brahimManalyse urbain D.P.U.P.17 

2
 Htt://www.startimes.com 
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المرتبطة بالبيئة التنموية للمجتمع مثل رصف  االقتصاديةو  االجتماعيةيقصد به السعي إلنجاز األهداف 

 0الشوارع و إيجاد المرافق العامة والمتنزهات الضرورية لسكان المدينة

التنغيد،وذلك من خالل  عللدولة موضيقصد به تطبيق األساليب العلمية في وضع السياسة التنموية 

 0نشاطات إدارات التخطيط في المجتمع

        Les interventions urbaines :التدخالت العمرانية  -8

لمعرفة نوع التهيئة المناسبة لكل عملية تدخل على النسيج الحضري القائم، كان األجدر بنا تعريف  

                                                                                      :   مختلف العمليات الخاصة بالتدخل التي سوف يتم اقتراحها الحقا

  :تعريف التدخل العمراني -8-1

أو  تهالتدخل العمراني هو مجموعة العمليات العمرانية التي تكون على مستوى حي معين، نعيد هيكل 

المتطلبات  مع تجديده أو تجديد بعض أجزائه حتى يتماشىله،  هيكلة بعض أجزائه، و كذا تهيئة حديثة

و التدخل العمراني على نسيج عمراني تعقبه عملية دراسة تحليلية، وذلك الستخراج مختلف  ،الحديثة

ومن ذلك فالعملية تهدف إلى تحسين اإلطار المتدخل عليه بمعالجة السلبيات  ،الظواهر السلبية و االيجابية

0والتحسين من االيجابيات
(1) 

   Les types d'intervention urbaines:أنواع التدخالت العمرانية  -8-2

  La restauration urbaine :الحضري الترميم -8-2-1

 ،الهدف منها إعادة إدماج عنصر أو مجموعة من العناصر في الوسط الذي توجد فيه ،هو عملية عمرانية

             .دون المساس بالجانب المعماري و العمراني ،وهذا باسترجاع خصائصها المفقودة عبر الزمن

 جانس و التناسق للنسيج العمراني،إن الهدف من هذه العملية هو الوصول إلى إيجاد نوع من الت

عن ر إذ ال يمكن االستغناء عنها ألنها تعب ،بالخصوص عند تدهور الحالة الفيزيائية لمختلف المبانيو

 0كما يمكن أن يجسد كقطب سياحي في الحاضر و المستقبل ،تاريخ منطقة معينة

وهي عملية تسمح باستصالح مجموعة من المباني ذات القيمة المعمارية أو التاريخية دون المساس 

و االتصال عند الحاجة بالسلطة  ،م0912ر ديسمب01المؤرخ في  080-12باألحكام الواردة في األمر رقم 

0 المعنية
(2) 

 

 

                                                           
1

 0الذي يحدد شروط التدخل على المساحات العمومية 186-88المرسوم رقم  - 
2
كرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير التقنيات ذ، م( حالة مدينة سكيكدة )هيكلة المراكز القديمة  تنظيم وإعادة: آخرونمليكة لعباني و  - 

 0280-022، ص0992 الحضرية، جامعة قسنطينة،
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  La réabilitation :إعادة االعتبار -8-2-2

وذلك بإعادة الخصائص التي تجعله صالحا  ،هي مجموعة األعمال التي تهدف إلى تحويل بناية أو حي     

 0للسكن في ظروف أفضل للعيش واإلقامة

تضمن هذه العملية إعادة البناية إلى حالتها األولى مع الحفاظ على خصائصها المعمارية، وفي هذا السياق  

 (L'amélioration de l'habitat 0 ن تحسين السك )فإن إعادة االعتبار غالبا ما نعني بها 

 : في حقيقة األمر، إعادة االعتبار عملية واسعة تمس عدة جوانب منها 

  0يكلة الداخلية للمسكنإعادة اله  -

 0تقسيم البناية إلى شقق ألجل تكييفها خاصة مع متطلبات الحجم  -

 0تصليح األسقف -

0الخ000التلبيس  -
(1)

 

   La restructuration :إعادة الهيكلة -8-2-3

بمعنى تنظيم مختلف الوظائف  ،هي عملية عمرانية تهدف إلى تغيير الهيكل العام للنسيج العمراني

 العمرانية الموجودة أو خلق وظائف أخرى، هذا المجال يكون مزود بهيكل جديد يسمح بتوزيع أفضل

لجميع الشبكات المكونة للفراغ العمراني الذي حدثت فيه عمليات التدخل في إطار عملية إعادة الهيكلة، 

 :ادة الهيكلة في ما يليولقد حددت مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية إع

  0إعادة تأهيل اإلطار المبني -

 0توزيع الكثافات السكنية و التنقل و الخدمات بشكل يسمح لها بالفعالية الدائمة و التوازن التام إعادة -

0تحسين شبكة المواصالت للربط الجيد بين مختلف أجزاء المدينة -
(2)

 

   La rénovation urbaine:التجديد الحضري-8-2-4

إن عملية التجديد كما يدل عليه اللفظ، تكون بالطبع على مستوى األحياء القديمة، و تتطلب هذه العملية  

و          مدروسة وفق المتطلبات التقنية العمرانية  ،هدم البنايات القديمة لتحل محلها بنايات جديدة

، بمعنى أن المجال يحافظ على عملية مادية ال تحدث تغييرا في وظيفة المجال وحدوده، وهي المعمارية

تلك الموجودة في حالة  )وظيفته وحدوده األصلية، وتتمثل هذه العملية في إزالة البنايات القديمة وتهديمها 

                                                           
1

، مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير التقنيات (حالة مدينة سطيف)بوقعة فاتح، فارح جميل، التحسين الحضري في المدن الجزائرية  - 

 80، ص0118الحضرية، جامعة أم البواقي،
2
رج لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير التقنيات الحضرية، عمراوي أحمد، محجوب حكيمة، إعادة تهيئة مركز مدينة عين بيضاء، مذكرة تخ - 

 000، ص0119جامعة أم البواقي،
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وإعادة بنائها وتعويضها ببنايات أخرى جديدة على أسس  ،( والتي تشكل خطورة على ساكنيها رديئة

0اسقها مع النسيج الحضري القائممعمارية حديثة، مع األخذ بعين االعتبار تن
(1) 

سكن هش أو ) و هي عملية تدخل على األنسجة الحضرية الكثيفة ذات الوظائف غير المتالئمة مع الوضع 

، تمس العملية الجانب العقاري والوظيفي حيث يتم استرجاع  أراضي ذات استغالل (في حالة متدهورة 

القديمة أو تغييرها سيء بهدف تنفيذ عمليات تعمير جديدة، من خالل عملية هدم وإعادة تعيين البناءات 

حسب الحالة، وتستلزم هذه العملية نزع ملكية بعض العقارات وتغيير الموضع مؤقتا أو ظرفيا  للسكان أو 

0 النشاطات و إبراز االرتفاقات وحمايتها
(2)

  

 La réorganisation urbaine:   إعادة التنظيم الحضري -8-2-5

الحضري، تهدف إلى تحسين وضعيته وتنظيمه وهذا  هي مجموعة من عمليات التدخل على المجال     

0على مستوى جميع مكوناته، من سكن، بنى تحتية، نشاطات، وظائف ومختلف التجهيزات الموجودة
(3) 

   La revalorisation urbaine: عملية إعادة التثمين 

هي عملية تهتم بالمناطق األثرية أو المعالم التاريخية المصنفة عالميا، قصد حمايتها من التدهور      و     

 0 ، وذلك بالقيام بإحدى العمليات العمرانية على هذه المواقع(الزوال ) االندثار 

   La réaménagement urbaine:إعادة التهيئة 

وهي العمليات التقنية والتقنينية التي تهدف إلى تغيير الجانب المورفولوجي والفضاء السوسيوفيزيائي    

0للمجال العمراني
 (4) 

   L'amélioration urbaine:التحسين الحضري 

خاص بالمساحات، فنقوم بالتدخل عليها من أجل إعادتها إلى حالتها األولى، قد يكون التحسين نتيجة     

لتلك التغيرات التي تطرأ على خصائص المجتمع وثقافات السكان بمرور الزمن و تعاقب األجيال، فنجري 

مع المعطيات الجديدة أو  عملية التحسين في كل مرة بهدف مواكبة هذه التحوالت و مالئمة إطار الحياة

 0الجيل الجديد

 

                                                           
1
 0220ص ،(سابق مرجع) ، مليكة لعباني و اخرون - 
2

 80ص ،0110الهيكلة بمدينة تمنراست، جامعة هواري بومدين، إعادةبن حيريش بوجمعة، محاولة  - 
3
 0 029-028ص ،( سابقمرجع ) ، مليكة لعباني و اخرون - 
4
 010، ص0110جامعة مسيلة، جوان  عاجب محمد المهدي، دارف العابد، مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في نخصص تسيير المدن، -
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 La densification urbaine :  يالتكثيف الحضر 

يعتبر التكثيف الحضري عملية االستهالك األمثل للمجال، وذلك من خالل استغالل الجيوب العمرانية     

واستغالله   الشاغرة الموجودة داخل النسيج العمراني، وتهدف هذه العملية إلى إنتاج المجال الحضري

0بطريقة فعالة لتلبية متطلبات السكان
(1) 

:تعريف الديناميكية الحضرية  -9
2
 

والطلب ( المدن)هي حركة ناتجة لتوطن قطاع اإلنتاج والخدمات بطريقة آلية في مناطق التوطن للسكان 

مستديم في المجاالت ، مما نتج عنه ظاهرة الالتوازن والفوارق المجالية وفراغ ( الفنية)على اليد العاملة 

 0الريفية هذه العملية وان كانت في ظاهرها حتمية اقتصادية ، اجتماعية ، و بيئية

:االرتفاقات-10
3
  

االرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة " يعرف االرتفاق في القانون المدني الجزائري على أنه كما يلي 

عقار أخر لشخص أخر و يجوز أن يترتب االرتفاق على مال إن كان ال يتعارض مع االستعمال الذي 

 " خصص له هذا 

    La composition urbaine:التركيبة العمرانية-11

في الممارسة العمرانية، وذلك بهدف التكفل ببعض  وضروريايعتبر التشكيل العمراني جزءا مهما     

(  L'art urbain) الجزئيات الهامة وبالبعد الجمالي الحضري للمدينة، كما كان سائدا في الفن العمـراني

من طرف العمران  في العصور الماضية، وقد استعمل المصطلح كرد فعل على إهمال المجال العمومي

0الحديث التقدمي
(4) 

  Les instruments d'urbanisme en Algérie :أدوات التهيئة و التعمير في الجزائر-12

  SNAT: المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية -12-0

المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية المنظور المستقبلي لشغل التراب الوطني بالنظر إلى إستراتيجية يمثل     

التنمية االقتصادية، االجتماعية والثقافية على المدى الطويل، و تجسيد االختيارات المحددة بخصوص 

نموية و تعيين أماكنه، و تهيئة المجال الوطني و تنظيمه، و تشكل اإلطار االستداللي لتوزيع األعمال الت

                                                           
1
 810، ص 0119، ت ت ح، ماجستيرأودينة فاتح، التوافق بين العوامل البيئية و تصميم المخططات العمرانية، مذكرة  - 
2
 08ص  0118: 10الجزائر العدد ( عين مليلة ) دار الهدى" مجلة التهيئة العمرانية"يألستاذ أحمد بن ميس 
3
 من القانون المدني الجزائري 812المادة  
4
 0 82-81، ص (مرجع سابق ) خلف هللا بوجمعة،  - 
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يحدد القواعد التي تعتمد في إعداد كل من المخططات الوطنية و المخططات المتعددة للتنمية في بعدها 

 0المجالي االقتصادي و

ويتم إعداد المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة اإلقليمية و باالتصال مع  

حيث يتم المصادقة عليها وفق نفس األشكال و اإلجراءات الخاصة باآلفاق طويلة األمد اإلدارات المعنية، 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتتضمن حصيلة تنفيذ المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة 

0تطبيق المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية
(1) 

 SRAT: المخطط الجهوي للتهيئة اإلقليمية -12-2

وهو يبسط أعمال التهيئة الواردة ضمن المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية  قصد القضاء التدريجي على      

االختالفات و المتفاوتات الجهوية و تشجيع التنمية و التكامل بين الجهات، ويعد هذا المخطط على األمد 

ة اإلقليمية، وهو يحدد البرامج        و الطويل و لفترة مماثلة للفترة الخاصة بالمخطط الوطني للتهيئ

األعمال على فترات زمنية تتماشى و شروط التخطيط الوطني، و يتم إعداد المخطط الجهوي للتهيئة 

اإلقليمية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة اإلقليمية باالتصال و التشاور مع اإلدارات و الجماعات 

0ريق التنظيم، كما يتم مراجعتها ضمن نفس األشكالالمحلية المعنية، و يتم إقرارها عن ط
(2) 

   PAW: مخطط التهيئة الوالئي -12-3

يعد مخطط التهيئة الوالئي وسيلة حقيقية لتطبيق السياسة الوطنية في هذا الميدان، عن طريق تطبيقه     

لبنود المخطط الجهوي للتهيئة اإلقليمية الذي تنتمي إليه الوالية المعنية، ومن وجهة النظر القانونية فإنه 

حيات المجلس الشعبي الوالئي فإننا حتى و إن كانت هذه الوسيلة مطبقة في الواقع على األقل ضمن صال

ولهذا يمكن القول أن مخطط التهيئة  091/09 82/18اإلقليمية    نجد لها سندا قانونيا ضمن قوانين التهيئة

0الوالئي ما هو إال دراسة يمكن أن تعدها الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
(3) 

 :م10/12/1990المؤرخ في  29-90قانون التهيئة و التعمير رقم  

و (          ( PDAUو الذي جاء بأداتي التهيئة و التعمير و هما المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير      

و تهدف إلى (  SRAT )و (   SNAT)و التي تعمل ضمن توجهات (  POS )مخطط شغل األراضي 

لألراضي على المدى القريب، المتوسط تحديد التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي، االستخدام العقالني 

 0والبعيد وضبط قواعد التعمير و توقعاته مع إلزامية تطبيقها

                                                           
1

 8060، ص(مرجع سابق ) الشريف رحماني  - 
2
 8010، ص(مرجع سابق ) الشريف رحماني،  - 
3
  8020، ص(مرجع سابق ) الشريف رحماني، -
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  PDAU: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -12-4

هو وسيلة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، حيث يحدد التوجهات األساسية للتهيئة العمرانية لبلدية     

وهو 0 أو عدة بلديات، يأخذ بعين االعتبار تصاميم التهيئة ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي

 0يمثل أداة للتخطيط العمراني على المدى المتوسط والبعيد

من تقرير تقني وخرائط ورسوم بيانية وإحصائيات، ويتناول  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميريتكون 

 :في مجموعه باختصار ما يلي

  مع دراسة تقديرية مستقبلية للجهة في (بلدية أو عدة بلديات ) دراسة تحليلية للوضع القائم في الجهة ،

 0المجال التنموي واالقتصادي والديمغرافي

 0يئة المعتمد وتعديالته من حيث الدوافع واألهداف المرسومةمخطط الته 

 0تحديد المدة والمراحل األساسية إلنجاز هذا المخطط  

 :أما الخرائط والبيانات المرفقة مع التقرير فيجب أن توضح الجوانب األساسية التالية

 0االستخدام الشامل لألرض حاضرا ومستقبال على مستوى الجهة المدروسة 

  مختلف المناطق القطاعية ووظائفها العمرانية، مع التركيز على مناطق التوسع العمراني، تحديد

 0ومناطق التحديث والهيكلة العمرانية

 0تحديد الفضاءات واألوساط الشاغرة والغابات من أجل حمايتها 

 0تحديد مواقع المعالم الحضرية التاريخية واألثرية أو الطبيعية 

 0االقتصادية والتجهيزات العمومية تعيين مواقع أهم األنشطة 

 0التنظيم الشامل لشبكة النقل والمواصالت حاضرا ومستقبال 

 0التنظيم الشامل لشبكة مياه الشرب وتجهيزاته، تخزينه ومعالجته حاضرا ومستقبال 

 0التنظيم الشامل لشبكة تصريف المياه حاضرا ومستقبال 

  POS: مخطط شغل األرض-12-5

هو وثيقة عمرانية وتقنية تصاحب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وهو وسيلة للتهيئة والتخطيط     

المجالي، يحدد بصفة مفصلة القواعد العامة الستخدام األرض والبناء، وذلك بمراعاة توجهات المخطط 

رانية الموجودة، و يكمل التوجيهي للتهيئة والتعمير،كما يحدد أنواع التدخل التي تكون على األنسجة العم

 :وهو يهدف إلىالبرمجة العمومية في إطار ترتيب الفضاء العمراني، 



عامةوتعاريف  مصطلحات                                                               األولالفصل     
 

 
17 

 

  مناطق الخدمات والتجارة، المناطق الصناعية ومناطق التخزين، المناطق )تحديد المناطق العمرانية

 000(0والترفيه الطبيعية والغابات، المساحات الخضراء، األراضي الفالحية، الفضاءات وأماكن الراحة 

 0يحدد لكل منطقة االستخدام الرئيسي لألراضي والمجال، ويضع لها معدل الستعمال األرض 

 0يحدد شبكة الطرق والمواصالت، ويحدد مواصفاتها 

 0يحدد األراضي المخصصة للتجهيزات العمومية 

 :الت مازالت موجودة و زادت عمقا فظهر قانونختاللوحظ أن اال

  م15/12/2001اإلقليم و التنمية المستدامة المؤرخ في قانون تهيئة: 

الذي يعمل على أهداف قانون التهيئة و التعمير في إطار التنمية المستدامة كإطار متكامل متعدد     

األطراف، األبعاد والقطاعات، و ذلك من خالل الخروج من الجهوية، الوطنية و الدولية للمدن الكبرى   و 

المجلس : ء الوحدة الوطنية، حيث من ايجابيات هذا القانون انه وضع في إطار مؤسساتيالمساهمة في إنشا

والمخطط التوجيهي لتهيئة  الوطني لتهيئة اإلقليم و التنمية المستدامة، المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل

مران      و تسيير و لقد أكدت الدولة مجددا في هذه الفترة توجهها الجديد في ميدان الع0 الفضاءات الكبرى

 0 المدن بإنشائها لوزارة منتدبة مكلفة بالمدينة ووضع قانون خاص بالمدينة

  م2006-02-20المؤرخ في 06-06القانون التوجيهي للمدينة رقم: 

في إطار تكوين سياسة المدينة في الجزائر، والتي تعتمد على تحقيق التنمية المستدامة  وبناء  

القانون التوجيهي للمدينة و األدوات المرفقة له كالمرصد الوطني للمدينة  اقتصاد حضري قوي، تم وضع

حيث تمكن هذه األدوات من التطور المتكامل وتعتمد على مبادئ المشروع الحضري، ومن أهم مبادئ هذا 

 :القانون

                                 0                                                            ترقية التماسك االجتماعي -

0                                                                                          ضمان شروط ازدهار المدن -

                0                                                                                             حماية البيئة -

 0ترقية الشراكة و التعاون بين المدن -

إال أن هذا القانون و الذي يمثل أول خطوة نحو تطبيق سياسة المدينة لم يرفق بعد بمراسيم تنفيذية لتطبيقه، 

0وهذا ما يحتجز سياسة المدينة في اإلطار النظري
(1) 

 

                                                           
1

 .1990ديسمبر 5المؤرخ في  29-90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون التهيئة و التعمير - 



عامةوتعاريف  مصطلحات                                                               األولالفصل     
 

 
18 

 

 :العمراني التوسع 

 :تعريف التوسع العمراني_ 1

ة  لطلبات الخاص ألجوبةالمجسدة  األشكالمجال عمراني مرتبط بالبحث عن  إنتاجالتوسع العمراني هو 

 األخذالبنى التحتية مع  احات للعمل و السكن و التجهيزات مس أماجات المختلفة من اجل االحتيا,جديدة 

  التنظيمباالعتبار البرمجة الموضع 

 وهو،المدينة أطراف نحو مستمرة بطريقة الحضري العقار استغالل عملية هو العمراني التوسع

0عقالنية بطريقة رأسيا أو أفقيا كان سواء المدينة خارج نحو النسيج زحف عملية أيضا
1
 

 عن ونقول " إيدميورك " أو " باث " تجزئات مثل موجود بنسيج مرتبطة كانت إذا مخططاتها وتكون

 الموجود النسيج بين تشابه هناك كان إذا " فرساي " في الحال هو كما جيد بشكل تتوسع أنها األنسجة

0التوسع في سيضاف والذي
2
 

بغية تلبية هده ,ي لنمو و تزايد حاجيات المدينة لمساحات جديدة هو انعكاس طبيع :التوسع العمراني -

 البعيد  ,المتوسط , ياجات على مدى القريب االحت

 :التوسع العمراني أنماط-2
3
 

 :ين من التوسع العمراني طنميمكن تمييز 

  :التوسع العشوائي_1_2

توسع العمراني عرفته المدن بتم ملئ المساحات و الفضاءات داخل  أنواعهو ابسط   التوسع التراكمي  -أ

ارض  أسعاركانت  آداالمدينة و دلك  أسوارالماكن من عند اقرب  أحياناو  مشارفهاعند البناء  أوالمدن 

 مثال مدينة موسكو الروسية 0  لبناء في الداخل مرتفعة ا

لكنه  وهو في ابسط صورته ظهور مدينة جديدة على مقربة من مدينة قديمة  التوسع متعدد النوى  -ب

مثال ,معينة بعالقاتحولها ترتبط معها  المدينة و بضعة مراكز مدن إلىصورة مركبة عندما يمتد  يتخذ

 دينة تلمسان الجزائر م

                                                           
1
_E.ZER . HAWARD : les cités jardins de demain – du nord P21 

2
 _.ZUCHELLI : introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbain 1934.volume7.7 P50 

911 دار النهضة العربيةص 3ج_عبد هللا العطوي جغرافية المدن.
3
  



عامةوتعاريف  مصطلحات                                                               األولالفصل     
 

 
19 

 

 :التوسع المخطط-2-1

 0و تجهيزه بالمرافق الضرورية للسكان  تنظيمهتوجيه النسيج العمراني و  يتتدخل الدولة ف

 التوسع العمراني  أنماطيمثل ( 01)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبة المصدر معالجة

 :التوسع العمراني أنواع -3
1
 

نجمي كمدينة طوكيو  نموذجوفق  أحياناعبارة عن امتداد عمراني مستمر التوسع الخارجي و هو   - أ

التوابع كمدينة لندن ومدنها  نموذجوفق  أحيانايكون غير مستمر  أو, خطي كمدينة الجزائر آو

 0و عوائق أسبابتتحكم فيها عدة  النماذجيكون في شكل مدن جديدة و كل هده  أوالحدائقية 

هده العملية  بعد طاهرة التوسع الخارجي و يكون على حساب  تأتيالتوسع الداخلي و هو عموما   - ب

الناتجة عن سوء التخطيط و التهيئة  و يكون عبارة عن التدخل  الفراغاتالجيوب العمرانية و 

 0الهيكلة  إعادة أوالتنظيم  أوالهيكلة التجديد  إعادةئم و هدا من اجل على النسيج القا

                                                           
62ص -ديوان المطبوعات الجامعية –( التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر)الدكتور بشير تيجاني ا_

1
  

 التوسع العمراني 

 التوسع العشوائي
 التوسع المخطط

 التوسع المنظم التوسع الكمي التوسع التراكمي
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 التوسع العمراني أنواعيمثل (:02)الشكل رقم

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 معالجة الطالبة  :المصدر

 :دوافع التوسع العمراني -6
1
 

 أخرى إلىو هي تختلف من مدينة ,دوافع مباشرة و دوافع غير مباشرة  إلىتنقسم دوافع التوسع العمراني 

 :منها  نذكرو 

  العوامل السياسية - أ

طرق مختلف الشبكات و هدا  تجهيزاتقوانين سياسية النجاز مدن بجميع مكونتها  بإصداريكون دلك 

التنموية  و يزداد الطلب على العقار  و يتم تكثيف و ملئ  أقطابيساعد على التوسيع هده المدن و خلق 

 0توسع المدن  إلىالجيوب الشاغرة داخل النسيج  العمراني مما يؤدي 

                                                           
08ص(0116جامعة مسيلة ) لمدينة العلمةالتوسع إشكالية -تسير المدن-تخرج لنيل شهادة مهندس دولة مذكرة_

1
  

التوسع العمراني أنواع  

المدينة 

 التابعة

المدينة 

 الجديدة 

 التوسع الداخلي
 التوسع الخارجي

 االمتداد
 التكثيف
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 :العوامل االقتصادية  - ب

ينجز عنه االستهالك  يفي نحو المدن و هدا مالرنزوح ا إلىالتنمية في بعض المدن يؤدي  بعمليةالقيام  إن

 0كبير للمجال الحضري

 :لعوامل التكنولوجيةا -ج     

من ضمن العوامل المهمة و رئيسية التي تنشا عليها المدن و تتوسع هو التطور التكنولوجي فبظهور 

 0مع زيادة التقدم التكنولوجيمن المدن وزادت حدة توسعها  دالعدي نشأتالصناعة 

 :العوامل االجتماعية  -د      

 0تحسن مستوى المعيشة  إلى باإلضافةتتمثل في كل من النمو الديمغرافي و الهجرة الداخلية 

:العمرانيعوائق التوسع _5
1
 

 :العوائق الطبيعية_ا

  0تعتبر عائقا في التوسع العمراني خاصة السفوح ذات االنحدار الشديد  :الصعبةالتضاريس 

  و تكون خاصة في المدن الساحلية ويستحسن ترك ارتفاعات بين  :المجاري المائية البحار و

 0النسيج العمراني و البحار أو المجاري المائية 

  غير  % 20إن التوسع على األراضي ذات الميل الكبير الذي يزيد عن  :األراضي المنحدرة

لتوسع يكون ممكنا إلى انه فان ا % 20 إلى 10إما إذا كانت من, ممكن و يشكل خطورة كبيرة

 0% 5مكلف جدا لذا يفضل التوسع في المناطق ذات الميل اقل من

 هذا العائق نجده مطروحا في المدن خاصة المتمركزة في السهول :المناطق الزراعية الخصبة 

 :العوائق التكنولوجية_ب

 تعتبر من أهم عوائق التوسع ألي مدينة حيث أن اتجاه توسعها ال بد أن يكون  :المناطق الصناعية

 0من الجهة األخرى و هذا لما تسببه هذه المناطق من ضجيج و تلوث

  يجب أن تكون لهذه الخطوط ارتفاعات محددة مما يؤدي إلى  :خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي

 0انفصال و تقطع النسيج العمراني 

 فالتوسع يكون غير , التي تتسبب في عدة مخاطر على الصحة العمومية :مي النفاياتمناطق ر

 0ممكن في هذه المناطق

                                                           
09مرجع سابق ص_

1
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 يجب حمايتها و استغاللها كمعالم سياحية كونها تعتبر احد معالم و مقومات  :المناطق األثرية

  0المدينة

  : إيجابيات وسلبيات التوسع العمراني  -  6

التوسع العمراني حسب خصوصيات كل مدينة ، من حيث الموقع والمناخ تختلف إيجابيات وسلبيات 

 :وطبقات األرض ، كان هذا التوسع عمودي أو أفقي 

 :التوسع األفقي -6-1

 :إيجابياته تتمثل في 

 0سهولة إقامة المنشآت والمباني على األراضي ضعيفة المقاومة   -

 0حركة المرور تكون متوسطة  -

 0 بساطة التقنيات المستعملةانخفاض تكلفة االنجاز و  -

 :أما سلبياته فتكمن في     

 0االستهالك المفرط للمجال  -

 0عن مركز المدينة  ابتعدناكلما زاد االستهالك أكثر كلما  -

 0 من الناحية االقتصادية يمتاز بارتفاع التكاليف خاصة في مد الشبكات المختلفة  -

 :التوسع العمودي-6-2

 0عليهااالستهالك العقالني لألراضي مما يساعد على الحفاظ :له إيجابيات تتمثل في 

 0سهولة التنقل في المدينة وقرب مختلف األحياء من مركز المدينة -

 0وبالتالي فإن استهالك المجال يكون عقالني  -

 0 من الناحية االقتصادية فيمتاز بانخفاض التكاليف خاصة في مد الشبكات المختلفة   -

وصعوبة إقامة المنشآت والمباني على  بالمدينة،أما سلبيات هذا التوسع فتكمن في ارتفاع حركة المرور 

 0المقاومةأراضي قليلة 
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I. التحوالت العمرانية لمدينة البرواقية: 

 التطور العمراني لمدينة البرواقية-1

 :مرحلة ما قبل االستقالل--0-0

عسكرية في ستينات القرن التاسع عشر، على حافة الطريق الرابط نشأت مدينة البرواقية ضمن سياسة 

 08110مارس  18وفق المرسوم الصادر بتاريخ  -قصر البخاري-بين المدية و بوغار

 0عينت كمركز بلدية، حيث عرفت المدينة توسعا تدريجيا 0819فيفري  01و بتاريخ 

-10المدية طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ أصبحت البرواقية تابعة للمقاطعة الحضرية  0881و في سنة 

أوروبي، كما أنشئ خط للسكة الحديدية،  111نسمة، منهم  0011، حينها كانت تضم ما يقارب 00-0829

 0حيث كانت سياسة المستعمر تتعمد على مدينة البرواقية كمنطقة عبور نحو الجنوب الستكمال الغزو

فت المدن الجزائرية تطبيق مخططات التنمية و التوسع عر 0968و  0909و في الفترة الممتدة ما بين 

تم توسعة مدينة  0962أوت  12العمراني، و التي طبقت على كل مدينة تتطلب تدخال أو توسعا، ففي 

 0نسمة 8696بمجالها الحضري، فوصل عدد السكان إلى  -دوار-دواوير 10البرواقية و دلك بربط 

 :مرحلة ما بعد االستقالل-1-2

المشاكل الكثيرة و عدم توازن النسيج العمراني، الذي كانت تعيشه المدن الجزائرية و منها  تحت وقع

مدينة البرواقية نتيجة غياب و نقص وسائل التخطيط و التهيئة و ضعف الرقابة على عمليات التعمير ، 

لتوسع كان من الضروري وضع مخططات عمرانية من اجل التحكم في األوضاع الحالية و رسم آفاق ا

 0المستقبلي للمجال العمراني

و عليه ظهرت مجموعة مخططات على مستوى منطقة الدراسة من أجل التحكم في نموها، و إعطائها 

 0اإلطار القانوني و التنظيمي لتوسعها
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 تطور استخدامات االرض -2

دامات و الوظائف عرفت مدينة البرواقية عدة استخدامات لالرض بوظائف مختلفة سواء كانت هده االستخ

متعلقة بالسكن او بالتجهيزات او استعماالت اخرى كل هده موجهة لخدمة و تلبية حاجيات سكان المدينة لو 

 :سكان المناطق المجاورة القليمها

 :االستخدامات السكنية 

سكنات لتلبية حاجيات سكانها حيث تحتوي مدينة  إلىتحتاج  فإنهاالمدينة هي تجمع للسكان  إنباعتبار 

لالستخدامات السكنية و المتمثلة في العمارات  األنماطعلى مختلف  الرواقية

و الموزعة على كامل تراب ،الفيالت،التحصيصيات،المسااكن، التقليدية و الفردية و حتى القصديرية 

 إلىى أد، ارتفعت مساحتها 0998ر سنة هكتا 868081المدينة ، وبعد أن كانت تحتل مساحة تقدر ب 

مختلف  نتيجة وجودم ، 0118للمدينة سنة  اإلجمالية٪ من المساحة 80،00هكتار بنسبة  600،80

هذه المساحة تحتله  من األكبرالقسط  إن إلى اإلشارةو خاصة الديموغرافية ، مع  الحضريةالتحوالت 

 2-2 .٪ من مجموع المساحة السكنية08بنسبة ' 0906نوفمبر  أولحي ' المنطقة الحضرية الجديدة 

الضرورية التي تمليها الحياة  األولوياتتعتبر التجهيزات المختلفة من : االستخدامات المتعلقة بالتجهيزات 

و هذا من أجل خلق تناسق و تكامل بين جميع وظائف " مدينة"الحضرية في التجمعات السكنية المصنفة 

هكتار بين سنتي  81و نالحظ زيادة في مساحتها تقدر ب  .المدينة و تلبية مطالب السكان و احتياجاتهم

 م0118م و 0998

 

II. التحوالت االقتصادية الوظيفية 

 فترة ما قبل االستعمار *

اعتمدت مدينة البرواقية قبل االستقالل على الفالحة كنشاط رئيسي،حيث كانت الوظيفة السائدة في المنطقة 

تلك الفترة،فاغلب المساحة التي تقوم عليها المدينة حاليا كانت عبارة عن بساتين وحقول خصبة ،باالضافة 

لصناعات التقليدية كالفخار و النسيج و االواني المنزلية ،هدا للفالحة كان سكان المدينة يمارسون بعض ا

 0مخلق نوع من التجارة المختصة في المنتجات الفالحية و التقليدية 
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 :فترة ما بعد االستقالل*

بعد االستقالل شهدت البنية االقتصادية لمدينة البرواقية تحوالت وظيفية كبيرة ،نتيجو مخطاطات التنمية 

 0 المختلقة ،والتي تنتج عن توطين النشاط الصناعي

 :الصناعة  -1

م اصبح 0911نسمة سنة 1060اثرت الصناعة بشكل كبير على مدينة البرواقية فبع ان كان عدد سكانها 

اما الحضير السكنية فقد تدعمت  0982نسمة سنة 00061 إلىم لتصل بعد دالك 0922سنةنسمة 00000

 مسكن ، من اجل تلبية حاجيات اليد العاملة الوافدة الى المدينة  0011ببناء حوالي 

 :التجارة -0

 ت دات وظيفة تجارية فقد تم التسيج العديد منح وظيفيا فبعد ان كانت سكنية اصبعرفت المدينة تحوال

 التطورات  خاصة في الباتي التي اصبحت بطابقين

 خالصة

عرفت مدينة البرواقية نموا ديمغرافيا سريعا،رافقه تطور معتبر في حجم الحظيرة السكنية،خاصة بعد 

االستقالل ،وبداية تطبيق المخططات التنموية المختلفة ،فقد استفادت من مشروع المنطقة الصناعية 

دارية هدا ما ساهم في ظهور التحوالت الحضرية على جميع المستويات انعكس ،باالضافة الى الترقية اال

تطور النشاط الصناعي على حساب النشاطات االخرى وعلى راسها  أهمهاو كان  على المجال الحضري

 0 الفالحة 
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 : مقدمة الفصل

مجموعة من الخصائص الهامة التي تتعلق به،و  إلىمجال عمراني ما يفرض علينا التطرق  أيدراسة  إن

الكبرى في الدراسات  أهميةلفهم مدى العالقة التي تربطه بالظاهرة المدروسة،ومن بين النقاط التي تولى 

الطبيعية الحالية وعوائق  إمكانياتتعطينا نظرة شاملة على  ألنهاالعمرانية هي الدراسة الطبيعية للمدينة 

 مدينة مرتبطة بالخلفية التاريخية و الحضرية أليالنمو الحضري  إنمجال،كما  أيالتوسع التي تتحكم في 

ة مكونتها،إن دراسة النمو السكاني و التطور السكني وهدا ألنه يشخص مراحل قيمها و تطورها و معرف

 .له دور هام في تفسير الوضعية الحالية للمجال العمراني 

 .وسنحاول في مجال دراستنا أن نبرز هده الخصائص التي تتميز بها مدينة سكيكدة 
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 : نبذة تاريخية عن مدينة سكيكدة -1

لدراسة أي مدينة  يجب معرفة أصلها و تاريخ نشأتها و مختلف الحضارات التي تعاقبت عليها،      

   وكذلك دراسة الخصوصيات المميزة لموقع المدينة إداريا و جغرافيا، و ذلك إلظهار التحوالت المجالية

و تأثيرها على الوضع الراهن، و إبراز سيرورة هذا النسيج و مواكبة التحوالت الحضارية التي يشهدها 

 :كالتاليوهي مركز مدينة سكيكدة، و التي مرت بعدة مراحل 

 :مرحلة ما قبل االستعمار 1-1

جية في تأسيس و قد ساهمت عدة ظروف تاريخية وإستراتي ،تعود نشأة مدينة سكيكدة إلى عهود قديمة     

مدينة سكيكدة، كحصانة موقعها وتأمين المالحة بها، لهذا فان نشأتها وتطورها مر بعدة مراحل ومحطات 

، "سطورة"تاريخية، ففي فترة الحكم الفينيقي لم تكن هناك مدينة بل كانت عبارة عن قرية صغيرة تدعى 

ارتهم بعد نهاية الحضارة الفينيقية عام محصن ليؤمن لهم حسن سير تج صغيرأقام فيها الفينيقيون ميناء 

في يد الرومان الذين قاموا بتأسيس مدينتهم بكل مرافقها ( قرطاجة ) قبل الميالد بسقوط أخر مدينة لهم  54

 .وأطلقوا عليها اسم روسيكادا

ندال وأحرقت روسيكادا بأكملها واستمر وجودهم إلى غاية وم سقطت روما في يد ال524وفى سنة 

 .                                                                                                       الفتوحات اإلسالمية

وقد أولى المسلمون اهتمامهم بإنشاء المدن الداخلية القريبة من قوافلهم والتي تمر عبر السالسل الجبلية، 

 .م في يد المستعمر الفرنسي0381حيث لم تحظى مدينة سكيكدة بأي اهتمام إلى غاية سقوط الجزائر سنة 

 :المرحلة االستعمارية 1-2

الفرنسيون بالحصانة الطبيعية لموقع مدينة سكيكدة   ثرم، تأ0381الفرنسي سنة االستعمارعند دخول 

م، واعتمدوا فيه 0383ليعيدوا بناءها على أنقاض المدينة الرومانية، حيث وضع أول مخطط للمدينة سنة 

على أسلوب تخطيط المدن الرومانية التي تعتمد على المخطط الشطرنجي بطابع أوروبي متناسق، حيث 

المدينة بالوجود االستعماري، لهذا تم تهجير سكان المدينة إلى الجهات  حاول الفرنسيون ربط تاريخ

                                                                                 .  philipe-villeالداخلية وأقيمت المحتشدات وأعيد تسمية مدينة سكيكدة باسم 

 ات على النسيج العمراني للمدينة حيث قام بفصل السكن المدني  و قد قام المستعمر الفرنسي بعدة تغيير

المتواجد على سفوح مرتفعات بويعلي  في الناحية  الغربية و المنشات العسكرية المتواجدة على سفوح 

 .م0358وإعادة إنشاء الميناء سنة  م،0384عسكري سنة  فىمرتفعات الموادر كما تم بناء مستش

 .وكذلك شق نفق السكة الحديدية  تحت جبال موادر كما تم إنشاء مقبرة مسيحية جنوبا، 

    في نهاية فترة وجود المستعمر داخل المدينة، ظهرت بعض األحياء العشوائية والسكنات الجماعية مثل

إلى ما بعد هذا التوسع الذي استمر  ،، كما توسعت المدينة في كل الجهات(اشي يكامي روسي واإلخوة ع) 

 .االستقالل
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 لمدينة سكيكدة  المتحف البلدي: المصدر

 : المرحلة الحالية 1-8

بعد االستقالل اكتفت السلطات المحلية بتسيير ما تركه المستعمر، و عملت على إنشاء أحياء مجاورة     

.                                                                                                                      للنواة األصلية

والية عرفت نمو و تطور سريع، حيث كان التوسع على حساب األراضي  و بعد ترقية مدينة سكيكدة إلى

                                                                                              .الزراعية و المناطق الجبلية

في وقتنا الحالي بقي مركز مدينة سكيكدة على حاله ذلك لتشبعه في الفترات الزمنية السابقة، وهذا ما 

                                                                                                 .      الحاليأكسب المركز أهمية عبر مختلف الحضارات الزمنية حتى وقتنا 

 

 

 

 

 

 

 

 2102افريلالتقاط الطالبة :المصدر

1391مدينة سكيكدة (: 11) صورة رقم  

 

1311مدينة سكيكدة (: 10)صورة رقم   

 

مركز المدينة حاليا(: 19)صورة رقم   

 

 

 

 

 النزل البلدي حاليا (: 11)صورة رقم 
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 :تمهيد

مجموعة من الخصائص الهامة التي تتعلق  إلىمجال عمراني ما يفرض علينا التطرق  أيدراسة  إن

المدروسة،ومن بين النقاط التي تولى األهمية الكبرى في  بالظاهرة  به،وذلك لفهم مدى العالقة التي تربطه

الحالية  الطبيعة اإلمكانياتتعطينا نظرة شاملة على  ألنهاالدراسات العمرانية هي الدراسة الطبيعية للمدينة 

مدينة مرتبط بالخلفية التاريخية و   أليالنمو الحضري  إنمجال ،كما  أيوعوائق التوسع التي تتحكم في 

و تطورها ومعرفة مكونتها،والنمو السكاني و التطور السكني يشخص مراحل قيامها  ألنهالحضرية و هدا 

 .الوضعية الحالية للمجال العمرانيلهما دورا في تفسير 

 .في نشأتها ز بها مدينة سكيكدة ومدى مساهمةهده الخصائص التي تتمي إبرازمن خالل دراستنا سنحاول 
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موقع والية سكيكدة بالنسبة لواليات الشرق(: 10)الخريطة رقم  

 

 

                  والية سكيكدة                                                                     الم در: م   ن ا  الطالبة 

 :تقديم الوالية/1

 :الموقع الجغرافي/ أ

بالنسبة للجزائر، فهي  تعتبر والية سكيكدة من أهم المناطق الساحلية الجزائرية، بحكم موقعها االستراتيجي

كلم ، إذ تتربع الوالية على 051تقع في الشمال الشرقي للساحل الجزائري بطول شريط ساحلي يصل إلى 

"هكتار 4218"مساحة قدرها
1
 . 

حيث يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط ، ومن الجنوب واليتي قسنطينة و قالمة ، أما من الشرق 

 .الغرب والية جيجل  فتحدها والية عنابة ، ومن

 .الموقع الجغرافي لوالية سكيكدة: (11)الخريطة رقم

 ةم   ن ا  الطالب: الم در

 

                                                           

2113لمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ا 
1  

 والية سكيكدة                                                                                      
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 :الموقع الفلكي / ب

شرق خط غرينتش ،و دائرتي عرض ° 1.22و ° 2.00تقع والية سكيكدة عند التقاء خطي طول 

الشمالي الشرقي من الجزائر  اإلقليمشمال خط االستواء ، وهي بذلك تقع ضمن ° 81.31و 82.22°

 .م على مستوى سطح البحر 52بارتفاع متوسط يقدر 

 : اإلداريالموقع / ج

، أخرها كان سنة  إداريةمو تعرضت لعدة تعديالت 0415لعام  اإلداريانبثقت والية سكيكدة عن التقسيم 

 .بلدية 83دائرة و  08م أين أصبحت تضم 0440

 : تقديم المدينة-0

   :الموقع/ أ

تحتل مدينة سكيكدة موقعا إستراتيجيا هاما في الشرق الجزائري ، فهي تطل على البحر المتوسط الذي 

تقع في الزاوية الشمالية الشرقية من الساحل الجزائري وتستقر في الجزء الجنوبي من خليج . يحدها شماال

"هكتار 2111" حة تقدر بـمن أهم المدن الصناعية ذات أهمية دولية تتربع على مساسطورة ، 
1

 . 

 

 :تحتل بلدية سكيكدة موقع جد مركزي في القسم الشمالي للوالية ، حيث يحدها 

 .البحر المتوسط: من الشمال  -       

 .بلدتي حمادي كرومة والحدائق: من الجنوب  -       

 بلدية فلفلة: من الشرق  -       

 بلدية عين الزويت: من الغرب -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11:، ص6002، رسالة ماجستير ، قسم علم االجتماع ،جامعة منتوري قسنطينة، د  التخطيط الحضري و ال وانب السلوكية: عمر نش  1  
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 لسكيكدة  اإلداري لبلدية الموقع : (10)الخريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0891خريطة التقسيم اإلداري : الم در

 :الموضع/ ب

) وضعها ضمن مجموعة كبيرة من العوائق الطبيعية تتمثل أساسا في الكتل الجبلية التالية متتتميز المدينة ب 

، إضافة إلى وادي الزرامنة والصفصاف ، حيث (اف، بولقرود زالزف، بني مالك ، بويعال ، كدية موارد 

في ( م160)في الجهة الشرقية ، وجبل بويعال ( م165)تتوضع على السفوح المنحدرة لكل من جبل موارد 

جنوبا نحو سهل الزرامنة ، أما في الجهة الشمالية فهي تطل  اتجهناالجهة الغربية التي يقل انحدارها كلما 

م فوق سطح البحر، وقد فوضت طبيعة  42المدينة  ارتفاععلى البحر بواسطة الميناء ، ويبلغ متوسط 

محدودة  االلتواءكثيرة  الموضع الوعرة وبشكل خاص في الشمال نموذجا عمرانيا متسلقا وشوارع

 .قل والمواصالت وتوزيع مختلف الخدمات والشبكات التقنيةكما أثرت على الن  ،االتساع
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 خريطة الموضع( :03)الخريطة رقم

 

 

 :التضاريس/ ج

 :الجبال/ 1-ج

ففي الجهة الشرقية نجد سلسلة جبال فلفلة وتتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي تصل أعلى قمة 

جنوب غربي وتصل أعلى قمة بها إلى  م، باإلضافة إلى الجبال العالية ذات اتجاه شمال شرقي إلى 438بها

 :م، أما الجهة الغربية تتكون من مجموعة جبال نذكر منها221

م ينتهي في الجهة الغربية الشمالية بمنحدر 025ارتفاعه يبلغ . تميز بقمة ذات شكل دائريي: جبال موادر

 %.04صخري شبه عمودي، والجزء الباقي منه يشكل سفوحا محددة ذات انحدارات معتبرة تصل إلى 

م 021يصل ارتفاعها حوالي  البعض تقريبا يبعضهاهي متصلة : بولقرود -زبوعيا -جبل بني مالك

 %.24ويفوق إنحدارها ( بولقرود)م 283و, (زبوعيا)

وما يميز أن انجراف التربة بها % 24م يفوق انحدارها 041-011ارتفاعها ما بين : كدية الزفزاف

 .ضعيف مقارنة مع التضاريس األخرى

 :األوديةالسهول و -ج

تحتل هذه الوحدات المورفولوجية الجهة الشرقية للمدينة تتمثل في سهل واد الصفصاف و سهل واد 

وادي الزرامة ووادي الصفصاف : األودية المتواجدة في  مدينة سكيكدة هيالزرامنة و واد القصب أما 

ط به حيز بحيث أن واد الزرامة عبارة عن ممر طبيعي يلتقي مع واد الصفصاف في شرق المدينة يحي

هذه المصاطب لها مردود فالحي ،  م 21ات ترسبات ال يتعدى إرتفاعهاجبلي وهو متكون من مصاطب ذ

عالي وهي عبارة عن أراضي ذات خصوبة كبيرة أما واد الصفصاف فتسب به ملوثات سائلة تأتي من 

 .المنطقة الصناعية

 :االنحدارات-ج

مام التوسع العمراني كما نستطيع مالحظة أتقف حاجزا  يعتبر االنحدار من أهم العناصر الطبيعية التي

  .تأثيره البالغ على البنية الحضرية بصفة عامة

متاز بتعقيد التضاريس مما يبين لنا شدة االنحدار بها وان معظم مساحاتها عبارة عن مدينة سكيكدة تو  

  .    منحدرات 

 

          

ش
 

لمدينة سكيكدة الموضع الطبيعي: (19) خريطة رقم  

 

اعتمادا على الخريطة الطبوغرافية  ةمن إنجاز الطالب: المصدر  
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.                                                            وهي تحتل أكبر جزء من مجال الوالية%:  21االنحدارات الشديدة جدا أكبر من 

من المساحة % 25وتمثل االنحدارات الشديدة والشديدة جدا %: 21-08االنحدارات الشديدة من  -

 .ضرسة جدااإلجمالية، وهذا ما يدل على أن المنطقة مت

 . من مساحة الوالية% 01,41وهي تحتل نسبة %: 08-1االنحدارات المتوسطة من  -

        --    .%.                                                                            1-5االنحدارات الضعيفة من  -

من مساحة % 03,41عيفة والضعيفة جدا وتمثل االنحدارات الض%: 5-1الضعيفة جدا من  االنحدارات -

 .الوالية، وتشمل المناطق السهلية حيث تتركز بشكل كبير في الجهة الشرقية

 

 :الخصائص الجيولوجية والجيوتقنية / د

تختلف التكوينات الجيولوجية في هذه المنطقة بين قمم الجبال ولسفوحها واألراضي المنبسطة ، حيث نجد 

والفلسبات اللذان يرجع تكوينهما إلى الزمن الثاني ويظهر أن بصورة جلية  تالشيسفي القمم تكوينات من 

 وتحت تأثير التعرية المائية والريحية تتفتت االنزالقفي أماكن شق الطرقات ومناطق 

،  وصخور ) bed - rock)هذه الصخور وتمتزج بالطين والطمي وتشكل رواسب تكون غطاء البادروك 

بار ، وهذه القمم تعتبر مالئمة للتعمير من ناحية الصالبة لوال صعوبة  5إلى  2من  الشيست تستطيع تحمل

تكلفتها ، أما السفوح فهي تتكون من الرواسب الناتجة عن تحول الشيست وهي  وارتفاعإيصال الشبكات 

السفوح  متوسطة التماسك ، كما أنها تعتبر حساسة للماء حيث يؤدي تشبعها بالماء إلى حركات كتلية وهذه

 .عموما تعتبر متوسطة المالئمة

 الخصائص الجيولوجية و الجيوتقنية: (11)الخريطة رقم 

:الشبكة الهيدرولوجية/ هـ
1
 

مها وادي الصفصاف الذي يقسم سكيكدة من مجاري مائية كثيرة  أه مدينة الشبكة الهيدروغرافية تتكون 

من حوض كبير يتكون من مجاري مائية كبيرة من أبرزها واد  البلدية إلى قسمين و يتغذى هذا الوادي

وهم بدورهم يتغذون من مجموعة من الشعاب باإلضافة إلى وادي شادي ... العوشة ، قصابة الزرامنة 

ووادي بني مالك بغرب المدينة ، وكل هذه األودية و الشعاب تصب في البحر، وتتميز هذه المجاري 

اد منسوبها عند نزول األمطار الفجائية و تتحول في فصل الصيف إلى بكونها موسمية الجريان يزد

 . مصدر لألوبئة

 الشبكة الهيدرولوجية:  (11)الخريطة رقم 

                                                           
16،ص6012الكبرى و التوجهات المستقبلية لمدينة سكيكدة،مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولةمزيمز فتيحة،النحوالت 

1
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معدل درجة الحرارة الشهري

19,61

12,45
15,05

23

0

5

10

15

20

25

م(
°
( 

رة
را

ح
ال

الخريف الشتاء الربيع الصيف

الزمن ) الفصل(

متوسط درجة الحرارة الفصلي

الخريف الشتاء الربيع الصيف

 

 :المناخ-و

وفيما يلي سنتعرض ، سكيكدة مناخ البحر المتوسط المتميز بشتاء رطب وصيف حار وجاف  ود مدينةيس

 : ألهم عناصر المناخ

 الحرارة  / 1-و

سكيكدة مناخ معتدل ، بفعل التيارات البحرية التي تعمل على التقليل من المدى الحراري  مدينةيسود 

م ، كما 7.9م ، وبأدنى درجة حرارة 05اليومي والفصلي ، حيث تتميز بشتاء معتدل بموسط درجة حرارة 

 . م ، وبأقصى درجة حرارة خالل شهر جويلية23تتميز بصيف حار نسبيا ، بمتوسط درجة حرارة 

 

 

 

 ةمن إنجاز الطالب: المصدر

 :لرياح ا/ 0-و

نظرا لوجود المنطقة الصناعية البتروكيميائية شرق المدينة وجب دراسة هذا العنصر معرفة إتجاهات   

الرياح وترددها، هذا التفادي التلوث ،فتردد الرياح السائد ة هي الشمالية الغربية إلى الجنوبية الشرقية بين 

 .بين شهري جوان وسبتمبر شهري أكتوبر وأفريل والشمالية الشرقية إلى الجنوبية الغربية وهذا

 

 

 

سكيكدة مدينةمتوسط مرجات الحرارة الشهرية و الفصلية ل(: 11) الرسم البياني رقم  
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نستخلص أن الرياح معظمها معتدلة مع قوة شديدة تالحظ  في فصل الشتاء، (10)رقم من خالل الجدول    

أما الرياح السائدة تكون جهتها شمال غرب و جنوب شرق و ذلك خالل شهر أكتوبر حتى شهر ماي، أما 

        .          الرياح الشمالية الشرقية و الجنوبية الغربية تكون السائدة  ابتدءا من شهر جوان حتى شهر أكتوبر

 :التساقط / 9-و

يوم ممطر حيث يسجل  080ملم سنويا خالل  381تستقبل المدينة كمية معتبرة من األمطار تصل إلى  

 20يوم ،أما في فصل الصيف معدل التساقط  41ملم موزعة على  085متوسط التساقط في فصل الشتاء 

 .أيام  01ملم موزعة على 

 سكيكدة مدينةالشهري و الفصلي لمتوسط التساقط (: 10) جدول رقم

 

  2105المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: المصدر

يتضح لنا أن كمية األمطار المتساقطة غير (12)في الجدول رقم خالل تحليلنا للمعطيات المدونة من 

من هذه األمطار المتساقطة موزعة من بداية % 24.4متكافئة خالل السنة، حيث يتضح لنا أن أكثر من 
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ملم، أما 002.5شهر نوفمبر إلي غاية شهر مارس، والشهر الممطر هو شهر ديسمبر بكمية تقدر ب 

 .                                                                                                           ملم 8الكمية ب  الشهر األقل إمطارا فهو شهر جويلية حيث تقدر

 : الرطوبة /1-و

سكيكدة لمدينةالنسبة المئوية للرطوبة في (: 19)الرسم البياني رقم   

 

 

 2105المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: المصدر 

 

يوم في السنة  11حيث نجد أن المدينة تتعرض إلى ظاهرة الضباب خالل  %31تصل نسبة الرطوبة إلى

 (.مارس -أكتوبر)في الفترة 
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 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري  جانفي

 %الرطوبة 

 %الرطوبة 
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 :خالصة المبحث 

تحتوي على مقومات طبيعية هامة،تساعد على تمركز  أنهامن خالل الدراسة الطبيعية لمدينة سكيكدة،تبين 

 .مختلف النشاطات وعمليات التعمير

 :من الناحية االيجابية

بتموضعها ضمن مجموعة كبيرة من التضاريس حيث المدينة تتميز بموقع استراتيجي هام و  -

يبدأ فـرضت طبيعـة الموضـع نموذج عمراني ذو شكـل خـاص فـي الشمـال مركز المدينة حيث 

 .هفي التغير كلما ابتعدنا عن

 : وبالتالي  -

  و تنمية السياحة الجبلية ألغابيجبلية تساعد علي تجديد وجود  مناطق 

 وجود مجموعة من األودية تساعد علي تطوير الزراعة المسقية 

 المدينة تحتوي علي شريط ساحلي بإمكانه خلق نشاط سياحي هام. 

رض شكال فت عائقا في عملية البناء والتعمير ، كما أنها ال تشكل ال للمدينة  المعطيات المناخية -

 أليالمباني على الخارج كما تسمح برسم الطرق وفقا  بانفتاحمعينا من التخطيط ،إذ أنها تسمح 

 .فرض بعض التقنيات الالزمة في عملية البناءياتجاه ، غير أن عنصر الرطوبة 

 :من الناحية السلبية

 . التوسع على شكل نصف دائري إلىبالمدينة  أدىوجود البحر  -
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:تمهيد  

نية،من المواضيع الذي تحضي باهتمام بالغ من البشرية،والدراسة السك أصبحت الدراسة السكانية أي

مختلف العلوم المختصة في الدراسات المتصلة باإلنسان والمدينة،ودلك من اجل تحديد حجم السكان 

السكانية المرتقبة،التي على أساسها يتم وضع الخطط والبرامج التنموية المستقبلية ،خاصة وتقدير الزيادة 

في مجالي السكن والتجهيزات، التي تسمح بتنظيم المجال العمراني بطريقة أكثر عقالنية،قصد الوصول 

 .إلى نمط حياة مريح ومنظم

عرف على التركيبة السكانية التي تعكس لنا نت أنوفي دراستنا السكنية و السكانية لمدينة سكيكدة، نحاول 

الوضعية العمرانية الحقيقية في المنطقة،ودلك اعتمادا على اإلحصائيات الرسمية للمركز الوطني 

 .لإلحصائيات ومختلف مصالح البلدية،والمديريات الوالية،والمركز الوطني للدراسات واألبحاث العمرانية
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I. الدراسة السكانية: 

هناك عالقة وطيدة بين التطور العددي للسكان والتطور العمراني للمدينة،حيث بزيادة السكان تزداد 

مساحة األراضي المخصصة للبناء،فهو السبب المباشر في ظهور اي انجاز عمراني،ومدينة سكيكدة 

طبيعية من كغيرها من المدن شهدت في السابق و تشهد حاليا تزايد في عدد السكان بسبب الزيادة ال

جهة،وعامل الهجرة من جهة ثانية،وفيما يلي مراحل التطور العددي للسكان اعتمادا على اإلحصائيات 

 .الوطنية الخمس 

  :مراحل التطور السكاني -1

 م1311/0112الفترة في سكيكدة لمدينة السكاني النمو(19:)  رقم جدول

 % النمو معدل السنوية الزيادة الفعلي النمو السكان عدد السنوات

0422 61375 10364 _ 2.21 

0411 91395 30020 2729 8.22 

0431 118949 27554 2505 2.48 

0443 144208 2447 816 2.45 

2113 011405 16693 1699 1.40 

 سكيكدة لوالية الوصفي الدليل و و اإلحصاء مكتب:المصدر

(1311_1311)المرحلة األولى   ا_

بلغ متوسط الزيادة السنوي للسكان  آداعرفت المدينة خالل هده المرحلة زيادة كبيرة فيعدد السكان 

اي متوسط معدل النمو السنوي 0411نسمة حسب تعداد سنة 40844نسمة ليصل عدد سكانها 2124ب

 منها  نذكرو يعود دلك لعدة أسباب  1.21و معدل صافي الهجرة  سنوي قدر ب  8.11حوالي 

نسمة نتيجة انطالق الشغال بالمنطقة 02311حوالي  استقبلترة السكانية التي عرفتها المدينة حيث الهج

 الصناعية و تحسين المستوى الصحي

 .م0415ترقية مركز المدينة إلى مركز الوالية سنة 
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(1321_1311)المرحلة الثانية   ب_

 8.1نسمة أي بمعدل نمو انخفض من  003454استمرت الزيادة في عدد السكان حتى  بلغ عدد السكان 

 هده الزيادة الهجرة  إلى أدتالتي  األسبابو من  0431عام % 2.4إلى 0411عام % 

وافد حتى أصبحت تضم أكبر نسبة من مجموع سكان الوالية مما أدى  4323نحو المدينة حيث استقبلت 

 .ع هياكل االستقبال و الحظيرة السكنية إلى تشب

(1332_1321)المرحلة الثالثة   ج_

نسمة في السنة أي بمعدل 2222نسمة بزيادة قدرت 055213م بلغ سكان المدينة 0443في تعداد سنة 

عرفت هده المرحلة  اضطرابات في حركة السكان  وهدا راجع الى المشاكل األمنية  2.44سنوي يقدر ب 

البالد عامة و الوالية خاصة حيث استقبلت المدينة عدد كبير من السكان المهاجرين من التي عاشتها 

 .المناطق المجاورة و واليات أخرى

 (0112_1332)المرحلة الرابعة _د

استمرت المدينة في استقبال المهاجرين و يعود دلك خصوصا الى البحث عن فرص العمل المتوفرة في 

اي بزيادة سنوية تقدر ’نسمة052202حوالي 2113السكان سنة  المدن عكس الريف حيث قدر عدد

و هدا راجع إلى تحسن في األوضاع األمنية وتشجيع  0.51نسمة في السنة ومعدل نمو قدر ب 0224ب

 .أخرىالسكنية من جهة  األزمةاالستثمارات الريفية من جهة و 

 :التركيبة السكانية-2

العمري، وغيره التركيب  أهمهابناء السكان له مدلول واسع،ويشمل عدة خصائص  أوتركيب السكان  إن

 .أخرىمن الخصائص التي تميز المجتمعات البشرية عن بعضها البعض،والمجتمع نفسه بين فترة و 

  التركيب العمري 

: 0112 يبين التركيب العمري للسكان    (11)جدول رقم

 الفئات العمرية  عدد الذكور  عدد اإلناث  المجموع 

سنة03_11 28345 22004 52108  

سنة44_04 48285 40134 015828  

سنة فما فوق 21 01104 . 01104  

 سكيكدة لوالية الوصفي الدليل و و اإلحصاء مكتب:المصدر
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و كذا معرفة االحتياجات , غرافية الدالة على حيوية السكان و قوتهم اإلنتاجية ويعتبر أهم المؤشرات الديم

 :من المرافق و الخدمات الالزمة لهم و يمكن تقسيم السكان إلى ثالث فئات عمرية كبرى 

         52108يقدر عددهم بـ  المتمدرسين وو تمثل صغار السن و: سنة(  03 – 11) الفئة األولى  -    

نسمة  015828ددهم و يبلغ ع, ( السكان في العمل ) و تمثل الفئة النشيطة : سنة( 44 – 04) الفئة الثانية 

 .على أن المدينة تتوفر على طاقة هائلة من الشباب يدل هدا العددو 

تمثل ،نسمة  01104و تمثل فئة الشيوخ المسنين و المتقاعدين ويبلغ عددهم ( :  24) + الفئة الثالثة  -     

 .األولىالفئة المعالة إلى جانب الفئة 
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II. الدراسة السكنية: 

باعتبار ان السكن هو الوحدة االساسية في تكوين النسيج العمراني،والمحدد الرئيسي للمالمح المرفولوجية 

 .والمعمارية للمدينة ،فانه اصبح يشكل اكبر االنشغالت التي تحض باهتمام المخططين والمهنين

رنسي و التي أنشأت علي تتميز مدينة سكيكدة بطابع أوروبي متناسق و الذي يعود إلي فترة االستعمار الف

أعتمد فيه أسلوب  0383أنقاض مدينة روسيكادا الرومانية ، و أول مخطط عمراني للمدينة وضع سنة 

 .تخطيط المدن الرومانية و التي تعتمد علي المخطط الشطرنجي

ظهرت األحياء العشوائية كحي بوعباز و بوالكروة و السكن الجماعي  0422إلي  0403ففي فترة من 

 .كامي روسي و اإلخوة عباس  كحي

، حي عيسي  0444أوت  21بعد االستقالل ظهرت التوسعات السكنية الجديدة  كحي مرج الديب ، حي 

 .بوكرمة ، حي الزيتون 

السكن الفوضوي تطور خاصة في الجهة الجنوبية في حي صالح بوالكروة و كذا الجهة الشمالية الشرقية 

 .للتجمع الرئيسي بحي بوعباز

 م0112سنة  سكيكدة بمدينة السكن(: 11)رقم لجدو

 إشغال معدل المساكن عدد (ن(السكان عدد
 الخام المسكن

 المسدكنأشدغال  معددل

 الصافي

011405 34873  5.41 4 

  سكيكدة لوالية الميزانية ومتابعة البرمجة مديرية :المصدر

 

 :أنماط السك  _0

الخصائص لمجموعة من المساكن تشرك فيما بينها في يقصد بنمط السكن التميز بين عدد من الفئات و 

.عدد من الصفات تميزها عما يجاورها
1
  

 

 

 
                                                           

1
 231ص _0435دراسة في جغرافية المدن ديوان المطبوعات الجامعية_مدينة قسنطينة_محمد الهادي لعروق 
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 2105مديرية البناء و التعمير سكيكدة  :المصدر 

 تموقع نمط السكن في سكيكدة(: 19)طط رقمالمخ

 

 

 انجازالطالبة

 :تضم مدينة سكيكدة أنواع مختلفة من األنماط السكنية،تم تبسيط تصنيفها إلى 

 :جماعية و النصف سكنات جماعية-ا

،وتتمثل في اإلحياء التالية 18ونجدها متمركزة في شمال المدينة وعلى حواف الطريق الوطني رقم  

 .الخ...........، ،كوبرا،الزيتون0444أوت21فوبر،

 مدينة سكيكدة

أجزاء المدينة 
 األخرى

 نمط عشوائي فردي
جماعي )نمط حديث  

و نصف جماعي 
(،فردي منظم  

 مركز المدينة

)  نمط إستعماري      
(فردي و جماعي  

الجماعي و  األنماط

النصف 

 جماعي

االستعماري  العشوائي الفردي 

فردي و )

 (جماعي

 المجموع

 23514 2813 2218 4208 05200 العدد

 011 22.54 11.14 04.12 41.12 %النسبة 

أنماط السكن لمدينة سكيكدة(: 11)جدول رقم   

 تموقع نمط السكن في سكيكدة
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 :  سكنات فردية -ب

و المتمثلة في الفيالت و البناء الذاتي سواء نمط  النسيج الحضري  إطرافوهي موزعة على       

 .إسالمي آو نمط حديث المتمثل في التحصيصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102افريلةالطالب التقاطمن : المصدر

(11)صورة رقم  (11)صورة رقم    

 النمط الجماعي

 النمط الفردي

(13)الصورة رقم (11)الصورة رقم   
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السكنات العشوائية_ج  

تتوزع 1126بلغ  6002شرطة العمران إن عدد المساكن سنة يتمثل في األكواخ حيث سجلت مصالح 

. 00مختلفة كما هو موضح في الجدول رقم .على مناطق  

يمثل عدد السكنات العشوائية (:10)الجدول رقم   

 2105مديرية البناء و التعمير سكيكدة  :المصدر 

من خالل الجدول نالحظ أن مدينة سكيكدة كانت والزالت لحد اآلن تعاني من مشكلة األحياء القصديرية، 

والتي تعطي مظهرا غير الئق لها وللمناطق المجاورة، وبالرغم من المجهودات المبذولة للحد من هذه 

:                 نهاالظاهرة أو على األقل إيقاف انتشارها مازالت تنمو و تتطور بسبب عدة عوامل م  

سنة في أزمة السكن التي تعيشها المدينة حيث يفوق الطلب على السكن العرض بفارق كبير، فمثال  _

 .          مسكن 341طلب في حين لم يوزع إال  08411حوالي نجد م2110

ضعف و عدم فعالية مصالح التسيير و المراقبة لمثل هذه المناطق الفوضوية، حيث يجب عند توزيع  _

 . السكنات أن يفرض عليهم هدم األكواخ، وهذا لعدم المتاجرة بهذه األخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افريل2102ةالطالبمن التقاط : لمصدرا    

مناطق  المجموع

 أخرى

طريق 

 المصانع

حسين 

 لوزاط

المنطقة 

 الصناعية

بحيرة 

 الطيور

لكروةابو  المنطقة بوعباز 

  المساكن عدد  111 1929 911 031 011 013 95 9220

(13)صورة رقم   

النمط العشوائي         

   

(11)صورة رقم   
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 السكنات االستعمارية_د

من خالل مالحظتنا الميدانية و استنادا إلى معطيات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير فهذا النمط      

من إجمالي المساكن في المدينة، و يضم أنواع من المساكن يغلب عليها الطابع % 20.21سبة نيمثل 

القديم للمدينة وخاصة على طول طريقه، وأغلبية هذه المساكن من  الجماعي و الذي نجده في المركز

السكن الهش و المهدد باالنهيار مقارنة مع باقي المدينة وهذا راجع إلى الفترة الزمنية الطويلة التي مرت 

 .بها

 

 

 

 

 

 

 

 

  سكيكدة ارشيف البلدية:المصدر

 

 

 

 

 

 

(11)صورة رقم  (10)صورة رقم    

 في مدينة االستعماريالنمط        

 سكيكدة
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    :  حالة السكنات_0

وهي عموما في حالة جيدة ومقبولة تتطلب بعض التدخالت، أما المسكن في حالة سيئة فهي مرتفعة نسبيا 

   .إذ يغلب عليها النمط العشوائي و القصديري

 حالة السكنات( 12) الجدول رقم

 حالة السكنات  جيدة وحسنة  سيئة  المجموع 

 العدد 03511 2224 25244

011%  24.22  15.13 %النسبة    

:المصدر مخطط التهيئة و التعمير  

                                   نسبة السكنات              الدائرة النسبية تبين :( 11)الرسم اليباني رقم  

 

2102انجاز الطالبة:المصدر            

حيث تعتبرر هرده األخيررة غيرر قابلرة للسركن ولرذا % 24.22تعتبر نسبة السكنات السيئة مرتفعة  تصل الى 

 .  يجب مراعاة هذا العدد اثنا التخطيط من اجل توفير البديل والمتمثل في بناء سكنات جديدة

جيدة وحسنة 

سيئة

       نسبة السكنات
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 .المباني أنماط( 11)الخريطة رقم

 انجاز الطالبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المباني أنماط(:11)الخريطة رقم   
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 :خالصة المبحث

من خالل دراسة السكانية و السكنية تبين إن مدينة سكيكدة عرفت تحوالت و تطورات ديموغرافية بررزت 

 .بصفة عشوائيةفي زيادة السكانية معتبرة أدت إلى زيادة الحظيرة السكنية و كان 
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 تمهيد

يقر لويس ريث بان حجم المدينة سكانيا ومافيها من تنوع اجتماعي يؤديان لوجود نمط التمدن،هدا و 

تتضمن عملية التحول الحضري عدة عناصر أهمها هجرة السكان من الريف إلى المدينة،حيث يعمل 

اتجاهاتهم  السكان بأعمال غبر ريفية ،وتتغير أنماط حياتهم الريفية إلى الحياة الحضرية،مع تغير في

وسلوكهم و قيمهم االجتماعية 
1
.  

وتطور الحجم السكاني و الحظيرة السكنية بمدينة سكيكدة كان نتيجة تحوالت ديمغرافية،أدت مع مرور 

.الوقت إلى تحوالت اجتماعية،سيتم توضيحها في هدا المبحث  

:  التحوالت الديمغرافية -1 

ر الديمغرافي،فالمراكز العمرانية نتاج سكانها،فهي تظهر عالقة قوية بين التحوالت الحضرية و التغي

انعكاس لتنظيم المجتمع نفسه،وتتشكل خصائص التجمعات السكنية ومزاياها من خالل حجوم السكان 

،وتركيباتهم االقتصادية،باإلضافة إلى معدالت التغير من زيادة أو نقصان بناء على المعدالت الزيادة 

الطبيعية و الهجرة
2

 .  

:الديمغرافية لمدينة سكيكدة الدراسة -1-1 

إن الدراسة ديمغرافية عنصر هام بكل دراسة حضرية فدراسة الخصائص السكان النوعية والعددية 

تساعدنا في فهم ميكانيزمات النمو السكاني و كل مايؤثر و يؤثر به فالهدف منها فهم حقيقة النمو السكاني 

.للمدينة و كيفية توزيعهم   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 بالتصرف 42كايد عثمان أبو صبيحة صر 

2
 22كايد عثمان ص 



 مدينة سكيكدة_الدراسة التحليلية                                                            ثانيالفصل ال
 

 
60 

 

:السكانيالتطور  -2-1   

 1211/0112التطور الديمغرافي في مدينة سكيكدة للفترة (:11)الرسم البياني رقم 

 

  انجاز الطالبة : المصدر

من خالل مالحظتنا دراسة نمو السكان بمدينة سكيكدة يتضح لنا أن هذا النمو لم يكن منتظما و ذلك لعدة 

 الظروف التاريخية التي شهدتها المدينة، حيث شهدت اعتبارات منها التحوالت االقتصادية و السياسية و
في بداية الفترة االستعمارية تزايد عدد السكان بسبب زيادة االستيطان و بعد اندالع الثورة سجل ارتفاع 

ملحوظ في عدد سكان المدينة نتيجة تهجير و حشد سكان المناطق الجبلية في أطراف المدينة لعزل و 

 .تسهيل المراقبة

ميكية الديمغرافية يتم تحريكها بواسطة عامالن و هما الحركة الطبيعية و حركية التنقل وهي الدينا

 : الهجرة

 : الحركة الطبيعية -ا

تحدد الحركة الطبيعية للسكان حسب االختالف المسجل بين المواليد و الوفيات ولكنهما في واقع األمر 

 : نجدهم تحت تأثير عدة عوامل ونذكر منها

الديموغرافي  ويتمثل في معدل الخصوبة، الزواج، مستوى  الخصوبة ومتوسط سن الزواج عند العامل  -

 .الرجل و المرأة

 .العامل االجتماعي االقتصادي و يحتوي على مشكل السكن، مستوى التغطية الصحية و عمل المرأة  -

0 

20000 

40000 

60000 

80000 
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120000 

140000 

160000 

180000 
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 عدد السكان
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 .معالعامل االجتماعي الثقافي و نجد مستوى التعلم و التحضر على مستوى المجت -

من اجل تحليل التطور الطبيعي للسكان فقد استعملنا نتائج التعدادات السكانية و التي أنجزها الديوان 

لقد قدر معدل النمو السكاني .وكذلك عملية التحيين السكاني  0443و  0431الوطني لإلحصاء للفترة 

شهدت مدينة سكيكدة . وطني وهو أقل من المعدل ال 0.42بنسبة  2113-0443لمدينة سكيكدة خالل الفترة 

نسمة إذن فالمدينة لم تشهد حركية في هجرة كبيرة من داخل و خارج البلدية و يعود  25115زيادة سكانية 

 .أساسا إلى الظروف االقتصادية التي تشهدها البالد

 :الهجرة-ب

 وقد حددت في اإلطار الزماني والمكاني ومنه استخرجنا التصنيفات التالية

 : اإلقليمي ونذكر منه التصنيف -0

 الهجرة المحلية-

 الهجرة الجهوية -

 الهجرة الوطنية -

 الهجرة خارج الوطن -

 : التصنيف الزمني و نقصد منه -2

 التنقالت اليومية -

 الهجرة حلقية فترة زمنية محددة باأليام -

 الهجرة الموسمية -

 الهجرة الغير محددة زمنيا -

م ب 1922المدينة نزوحا ريفيا كبيرا حيث قدر عدد سكان المدينة سنة بعد االستقالل مباشرة شهدت 
م و يعود 1900نسمة عام  91296نسمة،و خالل عقد من الزمن بعد ذلك وصل هذا العدد إلى  21206

 :ذلك لعدة أسباب نذكر منها
شاال في نسمة نتيجة انطالق األ 16100الهجرة السكانية التي عرفتها المدينة حيث استقبلت حوالي  -

 .                                   م1929المنطقة الصناعية سنة 
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 .                                     تحسن المستوى الصحي و المعيشي -
 .م1901ترقية مركز المدينة إلى مقر والية سنة  -

افد حتى أصبحت و  6121استمرت الهجرة نحو المدينة حيث استقبلت  1910و  1900بين عامي     
المدينة تضم أكبر نسبة من مجموع سكان الوالية مما أدى إلى تشبع هياكل االستقبال و الحظيرة السكنية 

عام % 6.9إلى 1900عام  % 2.0نسمة أي بمعدل نمو انخفض من  111919و قد بلغ عدد السكان 
1910. 

نسمة في العقد األخير من  4442نسمة بزيادة سنوية بلات  822441و قد بلغ عدد سكان المدينة 
في حركة السكان و هذا راجع إلى المشاكل األمنية التي عاشتها  اضطراباتالقرن الماضي التي عرفت 
  .البالد عامة والوالية خاصة

المهاجرين و يعود ذلك خصوصا للبحث عن فرص العمل المتوفرة في المدن  استقبالالمدينة في  إستمرت
و بزيادة %  4424م أي بمعدل نمو قدر بـ 4441نسمة سنة  100911حيث قدر عدد سكان المدينة ب

 .نسمة 8221سكانية قدرت بـ 
 :االجتماعيةالتحوالت -0

في النمط النظام االجتماعي أو  تظهر التحوالت  التي تحدث في المدن الكبرى عادة على شكل تحول

غرافية ،وتحدث في حالة تطور النظام الحضري، و ينتج عنه تحضرا قاعديا في والتحول في األنماط الديم

حال الدول المتقدمة،ويكون التأثير في الغالب ايجابيا على التنمية اإلقليمية،أما في حال دول العالم الثالث 

.ون تأثيره سلبيا على التنمية اإلقليميةيظهر التحضر بدائيا ،وبالتالي يك
1
 

حيث تحدث في المجتمعات عادة تغيرات اجتماعية كثيرة ،فتؤثر هده التغيرات على األنماط السلوك لدى 

السكان،وعلى عاداتهم و ما لديهم من قيم و تقاليد،وتؤثر التغيرات االجتماعية أيضا على اتجاهات السكان 

في بعض المجتمعات،كما يتأثر بها تركيب السكان المهني و االقتصادي نحو مجمعات ثانوية أو أقلية 

.بخاصة و التركيبات السكانية بعامة،الذي يؤثر في نهاية األمر على نماط السكن في المدينة 
2
 

 :و من أهم التحوالت االجتماعية التي عرفتها مدينة سكيكدة ما يلي 

                                                           
0

كلية علوم األرض  و الكون ،جامعة -رسالة ماجيستير-(األوراس)الحضرية في منطقة جبلية،حالة مراكز منطقة  وادي عبديالتحوالت _مدور وليد

 م2114-متنوري قسنطينة
2
 25ص_مصدر سابق_كايد عثمان أبو صبيحة 
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،فبعد ان كانت منطقة ريفية سكانها يعتمدون على عرفت مدينة سكيكدة تحول في نظامها االجتماعي 

الزراعة و تربية المواشي ،وبتوطين الصناعة بالمدينة بدأ مالمح الريفية في الزوال لتحلها مالمح 

 .التحضر

هدا ما أدى إلى انحالل النظام القبلي الذي يعتمد في تنظيم المجتمع وفق عادات و تقاليد موروثة بدأت في 

 .محلها تحضر المجتمعاالندثار،ليحل 

-الحوش-و تظهر أيضا أثار التحوالت االجتماعية على  مرفولوجية المسكن فقد حل محل البناء التقليدي

 .بناءات حديثة ذات هندسة معمارية مغايرة

وال ننسى التحول في العمالة فبعد إن كان السكان فالحون،وبتوطين الصناعة انتقلوا للعمل داخل مركبات 

 .ممارسة بعض األعمال الحرة على رأسها التجارة و الخدمات الصناعية،و
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 :خالصة المبحث

المدينة بصفتها كائن حي ينمو و يتطور،فان نموها و تطورها له انعكاس مباشر على حجم السكان سواء 

 بالزيادة آو النقصان و تغير في العادات و التقاليد و القيم االجتماعية وتحول في مرفولوجية المسكن و 

 .المظهر الحضري،بمعنى تحوالت ديموغرافية و اجتماعية
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  :خالصة الفصل

 اإلحصائيةمن خالل الدراسة التحليلية لمدينة سكيكدة و اعتمادا على تحليل المعطيات و البيانات 

شديدة في بعض المناطق و كدالك  انحدارات ذاتموضعها يتميز بتضاريس صعبة  إنالمتوفرة،يتضح لنا 

يهدد المدينة باعتبار  الذيالفيضانات  خطر إلى باإلضافةالجبال التي تعتبر عائقا يقف في وجه المخططين،

سلبا  أثرتجزء كبير منها يتوضع على مجرى وادي الزرامنة ،و بالتالي فان طبوغرافية الموضع  إن

شهد  للمدينة فقدفيما يخص الحجم السكاني  أماعلى توزيع الوظائف و استخدامات المجال الحضري ،

،ارتفاع عدد السكان بعد ترقية المدينة  الوافياتزيادة و نمو كبير نتيجة ارتفاع معدالت المواليد و انخفاض 

 .م0415مقر والية و استفادتها من المنطقة الصناعية سنة  إلى

سة تحوالت في السيا كداكغرافية التي عرفتها المدينة،عرفت والتحوالت االجتماعية و الديم إلى باإلضافة

 .العمرانية و في الوظائف االقتصادية ،رافقها تحوالت عمرانية،هدا ما سيتم تطرق له في الفصل الثالث
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:مقدمة الفصل   

الفصل السابق تطرقنا فيه للمؤهالت الطبيعية لمدينة السكيكدة و التحوالت المجالية سكنية و تطور الحجم 

 .السكاني 

السياسية ،العمرانية،االقتصادية و الوظيفية الحاصلة : التحوالت الحضريةسنتناول في هدا الفصل أهم 

بالمنطقة والناتجة عن تطور للهياكل العمرانية واالجتماعية و الوظيفية،وتغير في السياسيات المتبعة لتسير 

 .المجال الحضري
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:تمهيد  

عن التحوالت الحضرية،والجزائر كغيرها من  األسباب الرئيسية المسؤولةتعتبر التحوالت السياسية احد 

بعده،كان  أودة ،سواء قبل االستقالل ،شهدت تحوالت سياسية عديدول العالم وبالخصوص العالم الثالث 

، حيث انعكس هدا التحول على جميع الرأسماليةالسياسة  إلىاالنتقال من السياسة االشتراكية  أهمها

 .ية العمران السياسةالميادين،وبالخصوص 

I.  السياسة العمرانية في الجزائر: 

 وتتميز بعدم التجانس في وحداتها التضاريسية من 1كم1472832تتربع الجزائر على مساحة تقارب 

السهول الساحلية، سلسلة األطلس التلي، الهضاب العليا، : التضاريس في الشمال إلى الجنوب، وتتمثل هده

التنوع في التضاريس أعطى اختالف في المناخ  هدا.الكبرىسلسلة األطلس الصحراوي، الصحراء 

الجزائري ومند  وقد مر تنظيم هدا المجال.وجنوبها وبالتالي تباين في المؤهالت الطبيعية بين شمال البالد

يم بتنظ القدم بعدة مراحل تبعا لفترات الحكم التي تعاقبت عليه، بداية بفترة الحكم العثماني والتي تميزت

بيلك الشرق، : قوم على نظام البيلك،حيث قسم المجال الجزائري إلى ثالث مناطق رئيسية وهيمتميز ي

واستغالل  الجيد في طرق تهيئة المجال  هدا التقسيم كمحاولة للتحكم التيطري،بيلك الغرب، وقد اعتمد بيلك

كانت بدايته في سنة  الفترة فترة االستعمار الفرنسي للجزائر التي وتلت هده.كل األراضي من جهة ثانية

 :مراحل رئيسية وهي المجال إبان االستعمار إلى ثالث م ويمكن تقسيم مراحل تنظيم2741

 

 :)2741/2121)للجزائر مرحلة استكمال الغزو الفرنسي_ا

المرحلة باستكمال الغزو وتوسيع عملية االستيطان األوروبي على حساب أراضي العروش  تميزت هده

الداخلية، وإقامة المستوطنات واألحياء  السهول الساحلية الخصبة واألحواض فيوالقبائل المتواجدة 

األساسية من طرق برية وسكك  األوروبية بالقرب من المدن الجزائرية العتيقة، وتدعيمها بالهياكل

مصادر المواد األولية  حديدية،أنجزت بأيادي جزائرية استقطبت كلها من األرياف، تبدأ هده الشبكة عند

 بفرنسا في مجال االستيراد وثروات طبيعية أخرى وتنتهي عند الموانئ من اجل ربط الجزائر ن معادنم

وبالمقابل ضلت األغلبية الساحقة من مقابل المنتجات الفرنسية المصنعة  المواد الخام)والتصدير

األمر الذي  جميع المجاالت، مزرية جراء األوضاع المتدهورة في الجزائريين تعيش في األرياف ظروف

بيوت  دفع باألغلبية منهم إلى النزوح نحو المراكز الحضرية واإلقامة على حواف هده المراكز في

 الطرقات قصديرية والعمل عند المعمرين في األشغال الشاقة خاصة في ميدان األشغال التي تخص انجاز

 .....وحفر األنفاق
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 )2121/2193)االقتصادية واألزمات  مرحلة االضطرابات وكثرة الحروب_ب

والحروب كبيرا على الجزائر وتسببت في انتشار الفقر  هده االضطرابات االقتصادية قد كان تأثير

 بالمتوجتناقص اإلنتاج الزراعي الفرنسي و تعويضه  السكان الجزائريين، من جراء والمجاعات بين

المرحلة إلى ما بعد الحرب العالمية  الزراعي الجزائري، خاصة في ميدان الحبوب وقد استمرت هده

 الحضرية بحثا عن الشغل وظروف الثانية مما دفع بسكان األرياف إلى نزوح ريفي شديد باتجاه المراكز

 وصعوبة الحياة في المراكز معيشية اقل ضراوة، مما اثر كثيرا على التوازنات الجهوية من جهة

 .الحضرية من جهة ثانية

 (1954/1966):        والسنوات األولى من االستقاللورة مرحلة اندالع الث_ج

الفرنسي  التشريد التي مارسها االستعمار وعرفت هده المرحلة بنزوح ريفي شديد جراء الالمان وسياسة

علي سكان األرياف من طرد وتقتيل جماعي وإقامة المحتشدات لعزل السكان عن الثورة من جهة 

واستمر النزوح الريفي نحو المدن والمراكز الحضرية في السنوات  ومراقبتهم من جهة ثانية، وحراستهم

سكنية شاغرة بعد مغادرة االستعمار الفرنسي وتركز معظم  حظيرةاالستقالل بسب بتواجد  األولى بعد

 .البالد بهده المناطق من التجهيزات

 :مراحل أربع إلىنقسمها : االستقالل ما بعد  مرحلة_د

 :(1696_1691) لىاألوالمرحلة _1

العمل بخطط العمران العام الموروث عن االستعمار حيث طبق على  إبقاءفي بداية هده المرحلة تم 

 إلىيرمي  الذي PUPلعمران المخطط المؤقت  إعدادنسمة،كما تم  سكنها أالفالبلديات التي يفوق عدد 

  1.نسمة أالفالتنمية العمرانية للبلديات التي يقل عدد سكانها عن  التأطير

تميزت بعدم التجانس في توزيع  :الجزائر بعد االستقالل أوضاعا مزرية عن المستعمر الفرنسي ورثت

المستعمر كل جهوده على  والمراكز الحضرية، حيث ركز الهياكل القاعدية وكدا المنشآت االقتصادية

المناطق  لكبيرة مما جعل هدهالمنطقة الشمالية للبالد خاصة المناطق الساحلية ذات المؤهالت الطبيعية ا

هذه  بعد االستقالل مستقطبة للسكان لتوفر التجهيزات وتوطن كل الخدمات االقتصادية واالجتماعية بها،

 هوة كبيرة بين المدن واألرياف منفالجهوية بين أرجاء البالد وبروز  الوضعية زادت في حدة الفوارق

لوضعية الحرجة التي ا الساحلية من جهة ثانية، وأمام هده جهة وبين المناطق الداخلية للبالد والمناطق

من حدة الالتوازن   إصالحات وتدخالت من اجل التقليل ميزت المجال الجزائري أنداك باشرت الدولة عدة
                                                           

م1114الملتقى الوطني حول أزمة المدينة الجزائرية _م حالة قسنطينة2191مندمحاضرة بعنوان السياسة المتبعة في المدن الجزائرية _ليفا أسيا
1  
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 في االنتشار عبر التراب الوطني، تتمثل هده اإلصالحات في البرامج التنموية الخاصة بالمناطق

 (2184 -2199) تدة بينان واليات من برامج تنموية واسعة في الفترة الممحيث استفادت ثمالمحرومة،

-2198)في بناء االقتصاد الوطني بوضع المخطط الثالثي الدولة إلى توظيف عائدات البترول كما عمدت

الصناعية  األقطابوالذي وجهت من خالله الدولة االهتمام بقطاع اإلنتاج وهدا بإقامة العديد من   )2191

على محور عنابة،قسنطينة،سكيكدة و الثاني على محور العاصمة،رويبة،زغاية و المحور الثالث 

 .أرزيو،وهران،مستغانم

جاء لحل  الذيم  11/11/2183المؤرخ في( 83_19)نالقوانين الصادرة في هده المرحلة هو قانو أهم

،والدي ينص على نالجزائرييالمشكلة الملكية العقارية التي كانت تحت حوزة المستوطنين و كبار المالك 

احتياطات عقارية لصالح البلديات حتى تتمكن من تجسيد ما جاء في التوجيهات العامة للمخطط  إنشاء

العامة حسب شروط و قواعد معينة القانون نع الملكية لفائدة  إلى باإلضافة، (PUD)الحضري التوجيهي  

م18/11/2189الصادر بتاريخ (89_11)التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم
1
. 

  :   (1979/1990) الثانيةالمرحلة -_1

في الثمانينيات زاد الوعي  ذات صالحيات لكن بدون سلطة وبدون وسائل ظهور سياسة عمرانية

البالد، فظهرت التهيئة العمرانية للمرة األولى  بين أرجاء االختالالت الموجودة بالمخاطر التي أفرزتها

قصد  2181العمرانية في سنة  ضمن صالحيات دائرة وزارية، وهدا بإحداث وزارة التخطيط والتهيئة

وقد تزامن هدا مع  تأطير ووضع سياسات للتهيئة من شانها التغيير من األوضاع المجالية السائدة أنداك

كان يهدف إلى تنمية المناطق الداخلية للبالد وكدا  الذي( 2171/2179)األول الخماسي  وضع المخطط

، (ANAT) م تأسست الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية/2172وفي سنة إعادة هيكلة القطاع الصناعي،

 والذي تندرج تحته.(SNAT)المخطط الوطني للتهيئة العمرانية  كلفت على وجه الخصوص بإعداد والتي

قانونان يتضمنان تعديالت  كما صدرا في نفس السنة (SRAT) جهوية للتهيئة العمرانية مخططات

بأدوات خاصة  وتتميمات لقانوني الوالية والبلدية ينصان على صالحيات الجماعات المحلية ويزودانها

 ، وهدا من اجلPAC البلدي للتهيئة ، والمخططPAW المخطط الوالئي للتهيئة:للتهيئة ويتمثالن في

الوحدات اإلدارية وتحكم أكثر في عمليات التهيئة على المستوى المحلي  تخطيط النمو على مستوى كل

م حيث 2173سنة األدوات استحدث تقسيم إداري جديد وباإلضافة إلى استحداث هده(البلدية، الوالية)

الواليات  بحتم وبالتالي أص2173سنة في والية 37م إلي /2183والية سنة19ارتفع عدد الواليات من 

الجزائرية تمثل كيانات عمرانية ووظيفة منسجمة ومتقاربة من حيث اإلمكانات والموارد وقد روعي في 

                                                           
1
مهندس في تسير التقنيات _التحسين الحضريفي مدينة المدية ،دراسة حالة مركز المدينة وحي العنصر_بن سليمان رياض،مولة يوشف . 

 التصرف، ب14م ص1111كلية علوم االرض و الكون ،جتمعة منتوري قسنطينة _الحضرية
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 تؤثر بهيمنتها على نمو الواليات الجديدة، وقد كان التقسيم تقليص مساحات المدن الجزائرية حتى ال هدا

ظهور عواصم إدارية  الى ة للبالد، حيث أدىايجابيات خاصة في المناطق الداخلي لهدا التقسيم الجديد عدة

والتي كانت تعاني التهميش وإلى خلق تكافؤ من حيث شبكة  جديدة للواليات المستحدثة للمناطق المذكورة

األقاليم بفضل استفادتها من  التوازن في العالقات بين العمران واالستيطان البشري، وعمل على تحقيق

المحلية أو  مراكز للخدمة االقتصادي واالستثمارات في البنية التحتية لجعلهاإجراءات هامة في الميدان 

البالد والنهوض  الخريطة اإلدارية أداة رسمية لنشر التنمية وتحقيق التوازن بين أقاليم وبدلك تعد. اإلقليمية

ية نحو المناطق المحلية والحد من ظاهرة النزوح والتركز على الشريط الساحلي وتوجيه التنم باإلمكانيات

م بقانون 2178جانفي 21وتزودت أيضا التهيئة العمرانية في (.العليا والصحراء السهول)الداخلية للبالد 

 العمرانية الذي يوضح أدواتها على المستويين الوطني و المتعلق بالتهيئة03/87 التهيئة و التعمير رقم

 العمرانية والمخططات الجهوية التهيئة( SNAT)العمرانية وهدا بالمخطط الوطني للتهيئة الجهوي

(SRAT)  والئي للتهيئة مخططو 37والدي تندرج تحتهم ( PAW) للتهيئة والمخططات البلدية (PAC) 

تناسقها، دون أن يتبع بالنصوص األساسية التطبيقية،وهكذا لم يتم تحديد إطار اإلعداد  و يحدد هدا القانون

يئة العمرانية والمخططات الجهوية وال األدوات القانونية المحلية المخطط الوطني للته و كيفيات اعتماد

 :هده السياسة محدود جدا لعدة أسباب أهمها عليه القانون ولدلك كان تطبيق الخاصة، طبقا لما ينص

القطاعية دون أن تولي االهتمام  إتباع الدولة لمنهج التخطيط والتي كانت تعطي األولوية فيه للنظرة -

 .إزاء التوجهات المحليةبالتنسيق 

العمرانية في الدرجة الثانية   المركزية وضعت ضرورات التهيئة عمليات التخطيط المثقلة بالقرارات -

المناقشة العامة والتشاور، باإلضافة  المحلية لكل مجال نتيجة غياب باإلضافة إلى تهميش الخصوصيات

البترول والتي كان لها  م نتيجة انخفاض سعر2179إلى األزمة االقتصادية التي اجتاحت الجزائر سنة 

 أحداتوكانت . العمرانية تأثير كبير على كل السياسات التي انتهجتها الدولة ومن بينها سياسة التهيئة

أصبحت فريسة للتهميش  م دليل أخر على تفكك األقاليم وكشفت وضعية الضواحي التي2177أكتوبر

أن هده المرحلة هي مرحلة ظهور سياسة عمرانية ذات صالحيات لكن ويمكن القول .انعدام األمن والفقر

 وسائل بدون سلطة وبدون

 :1990/2000) ) المرحلة الثالثة-_3 

 .ظل األزمة التي اجتاحت البالد سياسة عمرانية واضحة المعالم في غياب

واالقتصاد الحر وبالتالي المرحلة بمثابة مرحلة انتقالية حيث دخلت الجزائر النظام الليبرالي  وكانت هذه

النمط المركزي في التخطيط وهي مرحلة حرجة في تاريخ الجزائر حيث اجتاحت البالد أزمة  التخلي عن
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االقتصادي واالجتماعي وحجبت كل عمليات التهيئة  لها أثار وخيمة على الجانب سياسية حادة كانت

الجزائر في هده المرحلة أيضا  لتال يمثل المرجعية التخطيطية للمجال وسج م2178قانون وأصبح

 وزيادة التهميش والفقر في ظاهرة التعمير الفوضوي وزيادة التمركز في المناطق الساحلية إلىالرجوع 

نزوح ريفي شديد وتفريغ بعض المناطق من السكان نتيجة غياب  إلىالمناطق الداخلية للبالد هدا ما أدى 

 . المناطق الريفية األمن خاصة في

أنشأت وزارة  م أين2113عرفت هده الفترة احتجاب الحقيبة الوزارية للتهيئة العمرانية حتى سنةكما 

إلستراتيجية الجديدة م نظمت استشارة وطنية واسعة حول 2119وفي سنة.العمرانية التجهيز والتهيئة

ية، الجماعات جانب السلطات العمومية، الوزارات المعن إلىشارك فيها  للتهيئة العمرانية في الجزائر

صممتها الوزارة المختصة تحت عنوان  وجمعيات مدنية إلثراء وثيقة المحلية، الجامعات وخبراء

و االختالالت التي يعانيها وبعض  للوضعية الراهنة للتراب الوطني تضمنت حصيلة" الجزائر غدا"

دةجدي المقترحات للتطوير، وقد كللت هذه العملية بوضع مشروع وطني إلستراتيجية
1
 

 :(1212 /ا1222 )مرحلة الرابعة من4-

فهده الفترة شبيهة بالفترة التي ,في هده الفترة دخلت الجزائر مرحلة جديدة من مراحل الرقي و االزدهار 

 وكذلك,األمنوبالتالي عودة ,بداية عودة االستقرار السياسي إلىدلك  أسبابوتعود ,تلت االستقالل 

كما يمكن اعتبار هده المرحلة ,البترول أسعاراالستقرار االقتصادي بارتفاع الدخل القومي نتيجة ارتفاع 

 .على المراحل السابقة التي تميزت بتوجيهات دون تطبيق وآراء دون تجسيد,و تنظيم تنفيذمرحلة تطبيق و 

كان مبرمجا  الذيدة للتهيئة العمرانية الجدي إلستراتيجيةما ميز هده الفترة هو تطبيق البرنامج الوطني  أهم

 .سنة29 إلىيمتد  الذيم و 2118انطالقه من 

 أد,الكبرى للتهيئة و التنمية في منطقة الهضاب العليا ألعمالمشاريع جهوية  أربعة إلىينقسم هدا البرنامج 

 .بلدية391والية و 29تغطي

 :المشاريع كتالي وهده

وبلديات ,وبلديات الجنوب والية تلمسان.البيض,واليات النعامةمشروع القسط الشرقي والدي يغطي _2

 .جنوب والية سيدي بلعباس

                                                           
1
 www.4geography.com. 
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مشروع المدينة  باألخصوبلديات جنوب والية المدية و ,الجلفة,غواط اال,يغطي والية تيارت  الذي 

 وادي الطويل مشروع :.الجديدة بوقزول

 الحضنة مشروع :.و المسيلة جف و برج بوعريرييغطي والية سطي

 االوراس النمامشة  مشروع :.أم  بواقي و تبسة ,خنشلة,يغطي والية باتنة  

مشروع الطريق السيار شرق  أهمها,النتائج المرجوة من هدا البرنامج الوطني الضخم  تظهرولقد بدأت 

هدا  وكل,دفع للتنمية الوطنية أعطىكما ,التنظيم والتوازن للمجال العمراني إعادةساهم في  الذي,غرب

 .وعلى رئسها رئاسة الجمهورية,بفضل جهود المؤسسات الحكومية

محرم 12المؤرخ في  19_19واهم قانون صادر في هده المرحلة هو القانون التوجيهي للمدينة 

:و الثانية منه على مايلي األولىوالدي ينص في المادة , م1119فبراير سنة11ه الموافق ل2318عام
1
 

 :المادةاالولى  

 اإلقليمتهيئة  سياسةفي ايطار ,التعريف بسياسة المدينة إلىالخاصة الرامية  اإلحكامتحديد  إلىيهدف  _  

  .وتنمية المستدامة

 _.سياسة المدينة وفق مسار تشاوري ومنسق وإعداديتم تصميم 

 _.في ايطار الال تمركز والالمركزية والتسير الجواري التنفيذيتم وضعها حيز 

 المادة الثانية: لسياسة المدينةالمبادئ العامة 

 تساهم مختلف القطاعات والفاعلين المعنين في تحقيق سياسة المدينة,اللذان بموجبهما: التنسيق و التشاور

 .من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك انطالقا, مة ومنسجمة و ناجعةبصفة منظ

 قطاعية إلى ممثلي الدولة على المستوى المحليالذي بموجبه تسند مهام وصالحيات  :الالتمركز

 التي بموجبها تكتسب الجماعات اإلقليمية سلطة وصالحيات ومهام بحكم قانون :الالمركزية

 

                                                           
ا

29/1119لقانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
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 بصفة,الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم و المناهج الرامية إلى إشراك المواطن :التسير الجواري

التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكدا  واألنشطةفي تسير البرامج ,عن طريق الحركة الجمعوية أومباشرة 

 .المرتبة على دلك وتقيمها اآلثارتقدير 

 .التي بموجبها يعتبر اإلنسان المصدر األساسي للثورة والغاية في كل تنمية :البشرية   التنمية

مدينة في التنمية التي تلبي الحاجة اآلنية دون رهن التي بموجبها تساهم السياسة ال :المستدامة التنمية

 حاجات الجبال القادمة

 الذي بموجبه تكون اإلدارة مهتمة بانشغاالت المواطن  وتعمل للمصلحة العامة :الحكم الراشد 

 الشفافية  إطارفي 

 مدينتهمالذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية  :اإلعالم

 و تطورها و أفاقها 

 الثقافة :.القيم الوطنية إطارفي ,والتعبير الثقافي لإلبداعالتي بموجبها تشكل المدينة فضاء 

 المحافظةالمادية و المعنوية للمدينة و  األمالكبموجبها يتم صيانة  التي :المحافظة

 .ها و حمايتها و تثمينها علي

 األساسيةو التضامن و التماسك االجتماعي للعناصر  النسجامبموجبه يشكل  الذي :االجتماعي اإلنصاف

 . المدينة
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مدينة سكيكدة قد مرت بعدة تحوالت عمرانية ناتجة عن عوامل،وظهرت نتائجها في تغير الوظيفة  إن

 .االرض و تطور التجهيزات و الهياكل القاعدية استخدامفي تحول  كدلكللمدينة و يظهر  األساسية

II. العمراني التطور مراحل:
1

 

 دراسة التطور فان وعليه الجزائرية المدن باقي مثل مثلها متواصال عمرانيا تاريخا سكيكدة مدينة تشهد لم

 حيث حجم من العمراني، النسيج على طرأت التي التغيرات لفهم أساسا يعتبر مدينة ألي التاريخي

 .للمدينة العام المظهر وكذا المجال استهالك

والتي  الرومانية المدينة معالم إحياء فيه تم حيث م، 1838 عام سكيكدة لمدينة عام مخطط وضع تم وقد

إنشاء  ثم ،(غرب شرق: والدوكيمانوس جنوب شمال:الكاردو ) الشوارع تعامد أي شطرنجية بخطة تتميز

والتي  مراحل عدة عبر العمراني المظهر وتطور تبلور ثم ومن األمن لضمان م 1939 عام الصور

كل  في وميوالتهم المخططون بها اهتم التي والجوانب للمدينة التخطيطية المراحل خاللها من سنبرز

  للمدينة العمرانية البنية على وتأثيراتها مرحلة

 :مرحلة ما قبل االستقالل

 (:1381-1381)الفترة األولى -1

هذه المرحلة إلى الفصل بين مواقع المدينة العسكرية، حيث كان الجزء الغربي للمدينة تم التخطيط في 

خاص بسكن المدنيين أما الجزء الشرقي فكان خاص بسكن المدنيين أما الجزء الشرقي فكان خاص 

ة بالسكن و المنشأت العسكرية، كما أن النسيج العمراني امتد و شغل مساحات كبيرة داخل الجدران المحيط

 .م3481بالمدينة عام 

 ( :1113-1381)الفترة الثانية -2

اتسمت هذه المرحلة باستمرارية التوسع العمراني وهي تعد أهم مرحلة ألنها شهدت توسع الميناء إلى 

هكتار، باإلضافة إلى شق نفق تحت جبل موادر وذلك لمد خط السكة الحديدية ، الذي ينطلق من 84

 .كلم3ة و التي بذاتها أنشأت في هذه المرحلة لينتهي عند الميناء بمسافة الجنوب عند المقبرة المسيحي

أما بالنسبة للسكن فقد امتد ليصل إلى جبل الزرامنة، و استمر حتى القسم الغربي من المدينة بحي 

 االيطاليين، و تميزت الخطة في هذه المرحلة بانعطاف الشوارع و ذلك تماشيا مع االنحدارات، حيث شغل
                                                           

،األمين محمد حركات1  األرض، علوم كلية ماجستير، رسالة سكيكدة، مدينة حالة بناء، ام تعمير الجزائر في الجديدة الحضرية السكنية المناطق 
38،3 ص 2002 سنة قسنطينة، جامعة

1
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ن مواضع صعبة أمام التزايد على األرض ، و ظهر على أثرها حي بوعباز و حي بني مالك بسيادة السك

 . النمط الفردي األوروبي

 (:1191-1113)الفترة الثالثة -8

في هذه المرحلة أنشأت أحياء سكنية جديدة، في بني مالك و الملعب الرياضي جنوبا كما أنشئ مطار وذلك 

 .الجنوب، و الذي حول فيما بعد إلى مصلحة األرصاد الجوية ألغراض عسكرية في 

كما أن لمشروع قسنطينة دور في توسع المدينة ، حيث نص على تخصيص جزء من األراضي الزراعية 

م أنشأ بالتعاون مع بلدية سكيكدة و 3191إلنشاء مباني جديدة لسد العجز المسجل في السكن، وفي سنة 

مسكن نحو الجنوب و حي الناموس و حي الزيتون و 3411رية، حي مكون من التعاونية السكنية الجزائ

 . حي األمل

 ( م1192)مدينة سكيكدة قبل االستقالل : (18)الخريطة رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سكيكدة مدينة_الحضرية التحوالت                                                                      الثالث الفصل
 

 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قم
 ر

طة
ري

خ
ال

(
7
0

): 
ن
بي
ا 
 م

دة
يك

سك
ة 

ين
مد

 ل
ي

ان
مر

لع
 ا
ور

ط
لت
 ا
حل

را
م

9
3
8
1

و 
9
1
9
1

  
  
  

  
م 

  
 

 

ح
تا
مف

ال
:

 

ت 
اء

ش
ان

ن
بي

 
9
3
8
1

و
9
3
8
1

 

ن 
بي
ت 

اء
ش
ان

9
1
9
3

و
9
1
1
2

 

ية
ضو

فو
ء 

يا
ح
 أ

ية
ح
سي

 م
رة

قب
 م

ية
الم

س
 أ
رة

قب
 م

ق
ر
ط

 

ن 
بي
ت 

اء
ش
ان

9
3
8
1

و
9
1
9
3

 

در
ص

لم
ا

:
تي
س

ج
ما

ة 
سال

ر
-ر

ة 
سن

ة 
اد

حم
ح 

صال
9
1
0
1

 

ش
 



 سكيكدة مدينة_الحضرية التحوالت                                                                      الثالث الفصل
 

 
69 

 

 

 مراحل التطور العمراني لمدينة سكيكدة

 

 

 

 

 

 

 

PHILIPPE VILLE 1935 

 

PHILIPPE VILLE 1939 

 

PHILIPPE VILLE 1955 

 

PHILIPPE VILLE 1959 

 

أرشيف المتحف البلدي: المصدر  
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أرشيف المتحف البلدي: المصدر                  

 مخطط النمط االستعماري
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 مرحلة ما بعد االستقالل:

 

  ارشيف البلدية

 

:فترات أخرى لتطور المدينة  18عرفت هذه المرحلة   

 

(:1181-1192)الفترة األولى  -1 

و اكتفت السلطات المحلية بتسيير ماتركه المعمرون ، حيث تم  تسيير   كان التعمير في هذه الفترة عشوائي

من الضواحي و   المستوطنين األوروبين عرفت مدينة سكيكدة  نزوحا هاماالمجال  و بعد رحيل أغلبية 

بوعباز وصالح وبولكروة : المناطق الريفية المنعزلة ، فظهرت األحياء العشوائية  والبناء القصديري 

(م1691)مدينة سكيكدة قبل االستقالل (:20)الخريطة رقم  
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وظهرت تجمعات من األكواخ جنب المقبرة اإلسالمية وحي عمار شطايبي  ، ولم تنمو المدينة في هذه 

حيث لم تحضي بأي برنامج سكني إلى غاية صدور المخطط الرباعي %  83.13ال بنسبة المرحلة إ

 .وبعض المشاريع المكونة ألحياء الزيتون واألمل واألخوة ساكر (  11– 11)األول 

 (:1605-1695)الفترة الثانية 2-

مكثفة وسريعة أدت وتعد أهم مرحلة في تطور المجال العمراني للمدينة وفيها شهدت المدينة حركة تعمير 

إلى تضاعف مساحة المدينة مرتين ، وجاء هذا التطور السريع استجابة لحجم النمو السكاني والتحول 

 . االقتصادي 

فبعد ارتقاء المدينة إلى مقر والية واختيارها الستقبال ثاني لمنطقة صناعية مخصصة في البيتروكمياء بعد 

– 2171)و الخماسي األول (  2188 – 2183) لثاني نظيرتها في أرزيو، وضع المخطط الرباعي ا

مسكن وما  1917برامج معتبرة في ميادين السكن والتجهيزات ، حيث برمج في هذا اإلطار (  2173

 . يتطلبه من تجهيزات 

 : ونخص بالذكر . كما استفادت المدينة في هذه المرحلة من المناطق السكنية الحضرية الجديدة

 هكتار   219.9بويعال في الجهة الغربية وتبلغ مساحتها . المنطقة السكنية الحضرية الجديدة ببني مالك 

 . هكتار  249المنطقة السكنية الحضرية الجديدة الزرامنة في الجنوب  وتبلغ مساحتها 

 . هكتار 48.9المنطقة السكنية الحضرية الجديدة األجر في الجهة الجنوبية الغربية بمساحة 

 .والزالت المستودعات والمخازن القديمة  2199أوت  11شرع في انجاز منطقة ممرات 

 (م1605-م1695)مدينة سكيكدة في الفترة :  (26)الخريطة رقم
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 ارشيف البلدية:المصدر 

 (:1661-1605)الفترة الثالثة 3-

نتج عنه من تراجع دعم  هذه المرحلة مع تأزم الوضع االقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وماتزامنت 

وأمام زيادة الطلب على السكن ونفاذ . الدولة للمشاريع التنموية عامة ومن قطاع التعمير والبناء والسكن 

 ،%  98.77األراضي المالئمة للتعمير حيث بلغت نسبة التعمير بالمدينة 

في هذه المرحلة وألول مرة منذ الفترة االستعمارية أصبح للجزائريين الحق في امتالك قطعة  كما أنه

 . أرض وتخصيصها إلقامة مسكن فردي عليها 

جاءت سياسة المفارز للتنافس السكن االجتماعي وتشجع األفراد على االستثمار والمشاركة في التعمير 

 :في هذه المرحلة وفيما يلي نذكر أهم المفارز التي  برمجت 

 . قطعة 372األجر الغربية 

م1605-م1695)مدينة سكيكدة في الفترة (:  26)الخريطة رقم  
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 .قطعة  939بولقرود 

 قطعة 99سيدي أحمد 

 . قطعة 211مناطق متشتتة وتظم 

قطعة في إطار البناء الذاتي على سكان األكواخ القصديرية كما  914كذلك توزيع .كما تم في هذه المرحلة

 : مسكن هما 4148ين حضريتين بسعة استفادت المدينة أيضا من البرنامج إلنشاء منطقتين سكنيت

 : مسكن هما 4148استفادت المدينة أيضا من البرنامج إلنشاء منطقتين سكنيتين حضريتين بسعة 

 . هكتار  212منطقة صالح بولكروه على مساحة 

 .هكتار  281.41منطقة بوعباز على مساحة 

 ( :  م  1222 – 1661)الفترة الرابعة -4

المتعلق  2111ديسمبر  12المؤرخ في  11-11قانون  إصدارسجل في هذه المرحلة هو  إجراءأهم  

. بالتهيئة والتعمير لكن أمام األحداث التي سجلت في هذه المرحلة لم يعرف مجال التعمير تغييرا ملموسا 

بسيطة مرحلة الحلول المؤقة وأخذ التعمير المزعوم يأخذ أشكال  غالىانتقل من مرحلة التردد  وإنما

ومعهودة و رفع شعار عمر بسرعة في أي مكان وبأي طريقة ، هذا ما أعطى مايسمى بالسكن التطوري 

 .الذي احتل مساحات كبيرة بكثافة ضعيفة

 (:2008 -1222)الفترة الخامسة-5

لم تشهد هذه المرحلة توسعا كبيرا بل كان نموها عبارة من مشاريع صغيرة تساهمية في القسم الجنوبي من 

وكذلك برمجت عدة مشاريع مازال البعض منها في طور  2199أوت 11المدينة حي مرج الذيب و حي 

 :االنجاز في المناطق التالية 

 حي بوعباز

 .حي صالح بو الكروة 

 في ضل التحوالت الحضرية الحاصلة  العارض استخدمتاتطور 
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المميزات، بحكم  طبيعة موضعها   تنفرد  مدينة سكيكدة فيما يتعلق باستخدام األرض ببعض الخصائص و

المتميز الذي كان وال يزال عائقا عنيدا في وجه التوسع كون معظم المساحة في المدينة شديدة 

انحدار،معقدة التضاريس و التساعد على التعمير في حين إن المساحات ذات المنحدرات المتوسطة 

 .والضعيفة استفدت في مختلف االستخدامات 

هكتار ،في حين ال تزيد المساحة المبنية التي  2918.7قدرها  إجماليةتتربع مدينة سكيكدة على مساحة 

بالمئة  من جملة المساحةو الباقي  99.81بنسبة  إي.هكتار 2228.12تؤلف النسيج العمراني القائم عن 

مدى نفاد المساحات بالمئة مساحات غير مبنية و هي عموما غير صالحة لتعمير ،وهدا مايعكس  43.11

 .القابلة لتعمير في المدينة 

 .المناطق الحضرية الجديدة: (12) م جدول رق

 المساحة في الواقع المساحة في المخططات المنطقة

 هكتار129.5 هكتار 129.5 بني مالك

 هكتار 06.04 هكتار 39.5 منطقة اآلجر

 هكتار 145 هكتار135 الزرامنة

 هكتار 92 هكتار 92 الممرات

 هكتار 421.34 هكتار 336 المجموع

 .1112سكيكدة   URBANمكتب الدراسات و االنجاز العمراني:المصدر                                 

حيث أن المساحة المستهلكة  أنجز،أنه ال يوجد توافق بين ما خطط و ما  :من خالل الجدول نالحظ

 .هكتار 91.43على أرض الواقع أكبر بما هي عليه في المخططات بزيادة قدرها 

 .   معدالت النمو المجالي بمدينة سكيكدة(    11)جدول رقم     

 عدد السكان نسمة المساحة هكتار السنوات
معدل النمو 

%األجمالي   
 الزيادة الحقيقية

2191-2189  141.11 73934 11.82 398.99 

2189-2179  978.99 221791 22.89 418.19 

2179-2111  2179.91 249944 19.83 921.17 

2111-2171  2918.71 233117 18.83 921.17 

           المصدر : مديرية التعمير و البناء –سكيكدة1123
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الفترة االستعماريةمدينة سكيكدة خالل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة سكيكدة بعد االستقالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)الصورة رقم   

(19الصورة رقم   

 

(15)الصورة رقم   

 

(14)الصورة رقم   

 

(19) الصورة رقم  

 

(10)الصورة رقم   
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 :االستخدامات السكنية ببلدية سكيكدة -ا

إن دراسة استخدامات األرض في أي تجمع سكاني محدد عبر مجاله اإلداري و الحيوي يسمح لنا من 

معرفة نشاطات  هذا  األخير و إظهار فعاليته و أسس تخطيطه كما نهدف إلي معرفة الطريقة التي تم 

ما كان نوعه هو استغالله من طرف السكان و كذا النشاطات التي أقاموها فيه فالمدينة أو تجمع سكاني مه

في حركية دائمة أي في حالة نشاط مستمر ولهذا قمنا بدراسة وتحليل استخدامات األرض حتى نتعرف 

 علي الوضع الراهن و معرفة كم يبلغ عدد المساكن ببلدية سكيكدة والعجز المسجل بالحظيرة السكنية لديهم 

في حين ال تزيد المساحة المبنية التي هكتار ،2918.7قدرها  إجماليةتتربع مدينة سكيكدة على مساحة 

.هكتار  2228.12تؤلف النسيج العمراني القائم عن 
1
 

:لتجهيزات في ظل التحوالت الحضريتطور ا -ب  

العوامل التي تعكس مدى تطورها وتحضرها،فهي  أهمما تعتبر من  منطقة أيالتجهيزات المتوفرة في  إن

تشجع  أنهاتعمل على تنظيمه و هيكلته،كما  آداالستخدامات الوظيفية،ولها دور هام داخل المجال، أهمتمثل 

تلعب دور كبير في  أنواعهافالتجهيزات بمختلف  آدااستقرار السكان بفضل الخدمات التي توفرها،

 .التحوالت الحضرية

لوظيفة والتوزيع ، إن تحليل تتوفر مدينة سكيكدة على عدة تجهيزات ، تختلف فيما بينها من حيث ا

الوضعية الحالية للتجهيزات يسمح لنا بمعرفة مدى اكتفاء المدينة و نوعية الخدمات المقدمة للسكان ، و 

 .بالتالي تحديد العجز و النقائص

  :التعليميةالتجهيزات / 1-ب 

القاعدية في هذا القطاع من رغم المجهودات المبذولة في قطاع التربية و التعليم بالمدينة من بناء الهياكل 

مدارس و ثانويات، إال أن األطفال الذين هم في سن التمدرس عددهم كبير جدا و هذا راجع بالدرجة 

األولى إلى التوافد العشوائي للسكان إلى المدينة و التوطن في األحياء القصديرية ،إذ يبلغ معدل شغل القسم 

 .القسم  /تلميذ 49لكل األطوار 

حصائيات سابقة نالحظ عجزا كبيرا في الهياكل التعليمية يتوجب تداركه في القريب العاجل وعلى ضوء إ

جهيزات و تلما لهذه الهياكل من تأثير على استدامة المدينة باعتبارها عاصمة الوالية ومركز تركز ملف ال

 .المرافق

 

                                                           

سكيكدةالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير -
1  
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 التعليمية التجهيزات (:11)رقم جدول

عدد التالميذ في 
 القسم

 الطور التعليمي عدد المؤسسات عدد التالميذ األقسامعدد 

 اإلبتدائي 36 32263 463 43

 المتوسط 31 9752 294 44

 الثانوي 22 33151 413 45

 1123من انجاز الطالبة باالعتماد على مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية المصدر

 

 49األقسام ، إذ يبلغ معدل شغل القسم لكل األطوار من خالل الجدول يتضح لنا أن هناك إكتظاظ نسبي في 

تلميذ، و هذا راجع بالدرجة األولى إلى التوافد العشوائي للسكان إلى المدينة و التوطن في األحياء 

 .أما بخصوص توزيع هذه التجهيزات فيمكن القول أنه حسن على العموم . القصديرية

 :والتمهين التكوين

 التكوينية التجهيزات (:13)رقم جدول

 المؤسسة العدد قدرة اإلستيعاب عدد المتربصين

736 311 13 E.N.S.E.T 
 مدرسة الشبه طبي 13 471 311

 المعهد التكويني للتعليم 13 311 741

 المعهد التكويني الزراعي 13 241 232

 التكوين المهني 12 511 3133

 المجموع 16 2111 2529

      2192للتهيئة و التعميرالمخطط التوجيهي  :المصدر 

على ضوء اإلحصائيات المذكورة في الجدول نستخلص أن هناك عجز في استيعاب المتربصين حيث أن 

متربص أكبر بكثير من مجموع قدرة استيعاب المؤسسات  1917مجموع عدد المتربصين الذي يقدر ب 

لبلديات المجاورة و التجمعات متربص فقط ، وهذا بسبب الطلبة الوافدين من ا 1171التي تقدر ب 

 .الثانوية
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على ضوء اإلحصائيات السابقة نالحظ عجز كبير في الهياكل التعليمية  يتوجب تداركه في القريب  

 .العاجل لما لهذه الهياكل من تأثير على إستدامة المدينة

 

 :التجهيزات الصحية/ 1-ب 

المدينة كغيرها من المدن الجزائرية، تقدم خدمات صحية بفضل قطاع الصحة العمومي و الخاص وتتركز 

 .المدينةهذه التجهيزات في وسط 

 الصحية التجهيزات (:14) رقم جدول

 الحالة العدد الصحية التجهيزات

 جيدة  11 مستشفى

 جيدة 19 الخدمات متعددة عيادة

 جيدة 13 مركز صحي 

 جيدة 19 عالجقاعة 

 جيدة  11 مخبر 

 1123المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: المصدر :المصدر

 السكان بالرغم كافة احتياجات تلبية تعيق والتي الصحية التجهيزات قلة نالحظ الجدول الجدول خالل من

 .القطاع هذا بتطوير لها تسمح والتي تملكها التي المؤهالت من

 المستشفى الجديد بمدينة سكيكدة : )16 (الصورة رقم

 

 

 

 

 

 1129الطالبة من التقاط : المصدر 

 :التجهيزات اإلدارية / 3-ب 

 منو السكان حاجيات تلبية ومدى وتوزيعها اإلدارية التجهيزات توفر مدى المدينة تحضر عالمات من

 .العدد لكن اختالل في التوزيع حيث من ما نوعا اكتفاء هناك أن نالحظ (29)رقم  جدول خالل

 

 

 

(91)الصورة رقم  
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 1129من التقاط الطالبة 

 

 :التجهيزات الثقافية و الدينية/ 4-ب 

تتوفر مدينة سكيكدة على عدد البأس به من التجهيزات الثقافية و الدينية ومن خالل المعاينة الميدانية 

 معظم التجهيزات تتمركز في النسيج القديم و بالتالي يتبين نقصها على مستوى األحياء السكنية  أنالحظنا 

 متجمعة السابقة التجهيزات مثل مثلها والدينية الثقافية التجهيزات أن نالحظ 29رقم  الجدول خالل من

 .بنقطة واحدة

 المسرح الروماني : (11)الصورة رقم

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبة امن التقاط الط: المصدر 

(17)الصورة رقم  

 

(19)الصورة رقم  
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 :التجهيزات الرياضية و الترفيهية/ 5-ب

تتوفر المدينة على عدد البأس به من هذا التجهيز ، و توزيعها عبر المدينة مقبوال نسبيا إال أنها تعاني من 

 .نقص التمويل من طرف السلطات العمومية

 والترفيهية الرياضية التجهيزات (:19) رقم جدول

 

 الموضع الحالة العدد التجهيزات

 2199اوث 11حي  جيدة 12 المركب الرياضي

 _ جيدة 17 قاعة متععددة الخدمات 

 _ متوسطة 19 حديقة عمومية

 2199اوث 11حي  جيدة 12 مسبح

 _ متوسطة 11 ساحة لعب

 

 20 29سكيكدة لوالية الميزانية ومتابعة البرمجة مديرية :المصدر

  1199أوت 12المركب الرياضي : (11)الصورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 1129افريل لبة امن التقاط الط: لمصدر ا

 

 

 

 

 

 

(11)الصورة رقم  
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 :التجهيزات التجارية/ 9-ب 

تتلخص في المنشآت التجارية و الخدماتية التي تنظم النشاط التجاري ، إذ تستحوذ المدينة على عدد معتبر 

معظمها في قلب المدينة وبالتالي يتباين توزيعها بين مختلف أحياء من المرافق التجارية والتي تتركز 

 .بالمدينة الحية والنقطة التجاري المركز هو المدينة قلب أن نالحظ( 27)رقم  الجدول خالل منو  المدينة

 :التجهيزات السياحية / 9-ب 

من نقص فادح في رغم طابعها السياحي وما تملكه من مؤهالت طبيعية تبقى مدينة سكيكدة تعاني 

التجهيزات السياحية باستثناء بعض الفنادق والتي تتواجد في الجزء الشمالي من المدينة ونقصها في 

 .األجزاء األخرى في المدينة يكون واضحا جدا

 (توليب  يالارو)نجوم 5فندق  : 13الصورة رقم 

 

 

 

 1129افريل لبة امن التقاط الط :المصدر

 : االجتماعيةالتجهيزات / 0-ب 

الحضانة، : هناك نقص كبير في هذا النوع من المؤسسات التي تمس هذه الفئات من المجتمع ونذكر منها

 .....نادي الصم و البكم المسنين،نادي األشخاص 

 

(18)الصورة رقم  
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 : التجهيزات الصناعية والنشاطات/ 6-ب 

الواقعة غرب المنطقة الصناعية ، وتتربع  وتتمثل أساسا بمدينة سكيكدة في المنطقة الصناعية الصغرى

قطعة مخصصة للنشطات المختلفة وبعض الصناعات  41هكتار وتتوفر على 49: على مساحة تقدر بـ 

و منطقة نشاطات ...( صناعة الخشب، صناعة األلمنيوم، صناعة مواد التنظيف و مواد البناء )الصغيرة 

قطعة 97هكتار ، وتضم 7.37: ي تمتد على مساحة تقدر بـ الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمدينة، وه

 .قطعة تم تسليمها و أغلبها مختصة في تصليح السيارات 47مخصصة للنشطات منها  
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خالصة المبحث    

تطرقنا لدراسة التحوالت العمرانية لمدينة سكيكدة استخلصنا النتائج التالية من خالل  

.المدينة وهو ناتج عن النمو السكاني تطور مجالي عرفته -  

.تطور في مختلف التجهيزات-  

.تركز معظم التجهيزات في المركز القديم-  
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:تمهيد  

ان التحوالت الوظيفية االقتصادية لها دور كبير في التحوالت للمدينة،ومدينة سكيكدة  عرفت تغيرات في 

 :وظائفها االقتصادية نلخصها فيما يلي

 (:الفالحة و الصيد البحري)القطاع األول 1_

%  99.81يشكل القطاع المتضرر من سياسة التصنيع التي انتهجت في مدينة سكيكدة حيث انخفض من 

م و هذا راجع إلى توطن المنطقة الصناعية التي استهلكت ما يقارب 1117سنة % 1.91م إلى  2199سنة 

 .بها للعمالة التي كانت تشتغل في القطاع األولهكتار من األراضي الزراعية و استقطا 1111

توزيع األراضي المستعملة(:  16)جدول رقم  

المساحة 

الزراعية 

المستعملة 

المسقية 

بالنسبة للفرد 

 هكتار 

المساحة 

الزراعية 

المستعملة 

المسقية 

 هكتار

المساحة 

الكلية 

المستعملة 

المسقية 

بالنسبة للفرد 

 هكتار

المساحة 

الزراعية 

الكلية 

المستعملة 

المسقية 

 هكتار

المساحة  السكان نسمة

 الهكتار

 البلدية

 سكيكدة 9948 283749 2942 111 1.1219 1.1122

 النسبة %100 - 27.19% 3.55% - -

 المصدر مديرية المصالح الفالحية

زرامنة تتميز معظم األراضي بمر دودية  جد عالية بحكم موقعها في سهلي حوضي واد الصفصاف واد 

،رغم هدا نرى أن االسمنت قد التهم مساحات كبرى من األراضي الصلبة خاصة  بعد إنشاء المنطقة 

الصناعية مع بداية السبعينات التي حولت المدينة من منطقة فالحية إلى إحدى اكبر المدن الصناعية و 

واجد  وسط أغنى التوسع  على حساب األراضي الزراعية نخص بالذكر الجامعة المركزية التي تت

 .الحقول

 (:الصناعة و األشغال العمومية)القطاع الثاني 2_

م إلى 3966منصب شغل سنة  431عرف هذا القطاع انتعاشا في مناصب الشغل حيث ارتفع من 
 :م، وهذا راجع إلى عدة أسباب أهمها2111منصب شغل سنة 5972

 .التحول الوظيفي للمدينة بعد توطين المنطقة الصناعية -
 .التحول اإلداري بعد ترقية المدينة إلى مقر والية -
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 -  المنطقة الصناعية: 

األثر البالغ في التغير الجذري  لوظيفة  المدينة و  2197كان إلنشاء  المنطقة الصناعية في سنة   

في الجزائر إن لم نقل في  حولت المدينة من منطقة زراعية فالحية  إلى إحدى أكبر المدن الصناعية التي 

 .  إفريقيا كلل

كلم شرق مدينة سكيكدة و  3يقع هذا القطب الصناعي ، ذا األهمية الوطنية و الدولية،علي بعد 

 .  كلم 3.33هكتارا ويمتد على طول ساحلي يقدر بـ   2219يتربع علي مساحة تقدر بـ

يضم  أكبر الوحدات البتر وكيماوية  إلي جانب المركبات الكبرى و المتخصصة في تكرير 

.البترول و تمييع الغاز
1

 

 

 

 

 

 

 

 

الوحدات الصناعية  بالمنطقة الصناعية  أهم(: 17)الجدول رقم   

 الوحدات الصناعية    المساحة هكتار

 المركب البتروكمياوى 51

 مركب تكرير البترول 109.50

 معمل تميع الغازالطبيعي 111.56

معمل تميع الغازالطبيعي - 12.11  

 قسم نقل المحروقات 123

مؤسسة إنتاج و توزيع الغازات الصناعية - 3.40  

 

2191انجاز الطالبة  

 

 

 

 

                                                           
مخطط التهيئة و التعمير  
1
  

 المنطقة الصناعية

(12)الصورة رقم  
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 المنطقة الصناعية الصغرى  : 

هكتععار  49تقععع غععرب المنطقععة الصععناعية،بمحاذاة واد الصفصععاف ،  تتربععع علععى مسععاحة تقععدر بععـ 

صعناعة : منهعا  قطععة مخصصعة للنشعطات المختلفعة و بععض الصعناعات الصعغيرة 41وتتكون من 

 .   الخ...الخشب،صناعة األلمونيوم، صناعة مواد التنظيف و مواد البناء،

 .العمراني للمدينة مصنع لصناعة العجائنكما يتواجد داخل النسيج 

 
 (:التجارة واإلدارة)القطاع الثالث 3_

عامل من إجمالي 24881م ما يقارب 2199سجل هذا القطاع اكبر زيادة حيث بلغ عدد المشتغلين به سنة 

عامل ، وهي بذلك تمثل المرتبة األولى من حيث عدد 21131م إلى 1117عدد المشتغلين ، ليصل سنة 

 . العمال وهذا يعكس التوجه و الدور الذي يؤديه القطاع الثالث من توفير مناصب الشغل

 توزع السكان المشتغلين حسب القطاعات و النشاطات االقتصادية(  :11)الجدول رقم  

  القطاع األول القطاع الثاني القطاع الثالث

 الفالحة BTP الصناعة اإلدارة التجارة

 التجمع الرئيسي العدد 2119 2879 8812 29197 21981

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:المصدر                                                                                          

يشكل قطاع الخدمات و التجارة بالمدينة القطاع الطاغي وهذا راجع إلى مكانتها كمركز للوالية والبلدية فقدر مجموع 

أما قطاع الفالحة فقد الحظنا وجود عدد معتبر من  1378أما القطاع الثاني فيشكل عدد العاملين فيه  17948العاملين فيه 

 .عامل في قطاع الفالحة يعود إلى توطن  مالكي األراضي الفالحية بالمدينة 2119العاملين فيه 

 

 

 

 

تأثير الصناعة على تطور المدينة  _ 1_1  

تأثير كبير على نموها سواء سكانيا أو سكنيا، حيث اصيحت كان لتوطين الصناعة في مدينة سكيكدة 

 .منطقة لجدب السكان بفضل ما وفرته الصناعة من مناصب لشغل 
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 م حوالي2188نسمة فقد أصبح سنة 92489: م بـ 2199فبعد أن كان عدد السكان المدينة سنة 

 .نسمة 9892نوية قدرت م أي بزيادة س2178نسمة سنة  227131بلغ عدد السكان . نسمة وقد 12419  

 :التجارة و الخدمات

الهياكل  أهمتكمن األهمية التجارية في المدينة في األسواق اليومية و األسبوعية،حيث يعتبر السوق من 

التجارية التقليدية بالجزائر عبر التاريخ ،وهو الذي تمارس فيه المعمالت التجارية والتبديالت سواء كانت 

ث يميل السوق مكان لتجمع المنتجات و تبادلها ،وهو بدالك يمارس وظيفة دائمة أو بالمناسبات حي

اقتصادية من خالل العرض و الطلب أد بواسطته تنظم العالقة بين المدينة و الريف
1
 . 

كما أن لتجارة و الخدمات دور كبير في تنظيم وحركية السكان،وهي عنصر مهم من عناصر التحوالت 

 الحضرية

 :التجارية و الخدماتية التي تنظم النشاط التجاري و هي مدونة في الجدول التالي وتتلخص في المنشآت

 مدينة سكيكدة اهم المنشآت التجارية و الخدماتية و موضعها (: 13)الجدول رقم

 المنشأ  العدد الموضع

 سوق 12 المركز القديم

 محطة برية 12 المركز الجديد

 محطة سكة حديدية 12 المركز القديم

 محطة البحرية المركزية 12 المركز القديم 

المركز القديم،حي مرج 

الديب،حي صالح بوالكروة،حي 

 عيسى بوكرمة

 محطة بنزين 13

 بنوك 21 المركز القديم،لبمركز الجديد

 وكالة التأمين 17 المركز القديم ،المركز الجديد

 محطة الثيليفيريك 12 المركز الجديد

الجديدالمركز القديم ،المركز   الحماية الميدانية  11 

1129تحقيق ميداني  

تأثير التجارة على تطور المدينة_ 1_1   

تعتبر التجارة عامل مهم لهيكلة المجال الحضري ،وما تتطلبه من تموضع خاص ،ويكون هدا على حواف 

الطرق وخاصة الطرق الرئيسية التي تعرف حركة مرور كثيفة،وهدا مايفسر التوسع الطولي على امتداد 

                                                           

ص289التحوالت الحضرية واشكالية التوسع في مدينة الجلفة  _شوف بلخضر و شاوي حمزة _ 1
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ا في المحاور المهمة،اد يحرص التجار على امتالك  األراضي المحادية للطرق قصد استغالله

 .التجارة،وينتج عنه تغلب الملكية الخاصة على الملكية العامة على حواف الطرق 

كما أن لتجارة تأثير كبير على المظهر الحضري و هندسة البنايات ،حيث تم تسجيل عدة تحوالت خاصة 

 في الطوابق السفلية للمباني الفردية القديمة او العمارات الحديثة لتستغل كمحالت تجارية 

بح مركز المدينة يعرف تحول في الوظيفة فبعد ان كان دو وضيفة سكنية أكثر فقد حدث تغيرات و أص

 .نقاط تجديد خاصة في المباني ذات الطابع االستعماري 

 :التركيبة االقتصادية للسكان _3

مالمح تعد دراسة التركيبة االقتصادية من العناصر الهامة في الدراسة حيث نتمكن من خاللها من تحليل 

 .النشاط االقتصادي و معرفة الحياة السائدة في هذا المجتمع و بصفة أدق توضيح الوظيفة 

إن دراسة هذه الفئة السكانية تعد من األسس العلمية التي توضح لنا االحتياجات األساسية فيما يخص العمل 

عمالة و معرفة عددهم و طبيعة وإظهار اإلمكانات الفرضية المقبولة من اجل إدخال الفئة الثانية في سوق ال

 .النشاط الذي سيزاولونه في المستقبل 

 

 :توزيع السكان حسب القوة العاملة_1_3

 السكان النشطون  -

 . سنة 91-21ونقصد بهم السكان الذين هم في سن العمل و تتراوح أعمارهم من 

 . ونقصد بهم السكان القادرين على العمل و الباحثين عليه النشطون فعال -

هم السكان القادرون على العمل و الباحثون عنه لكنهم لم يجدوه ،هي الفئة التي تبحث عن  البطالون - 

عمل و ال تجده و الفئة التي لم تبحث عن عمل مثل الطلبة ، شباب الخدمة الوطنية، ربات البيوت و 

 . المعوقين

سنة و تشكل الفئة  91سنة و أكثر من  27-12وتمثلهم الفئة الممتدة منرجون عن قوة العمل الخا -

 .المتمدرسة و المتقاعدين 

 

 

 1220تركيب القوة العاملة لمدينة سكيكدة (:  24)الشكل رقم
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                                                             1117اإلحصاء العام للسكان والسكن : المصدر     

نسمة وهو  92283بعد تحليل معطيات الشكل نستنتج ان هناك اكتفاء من حيث اليد العاملة حيث تبلغ القوة العاملة 

لمجاورة، عدد معتبر وهذا مع االخذ بعين االعتبار ان المدينة اصبحت جاذبة لليد العاملة من المدن و المناطق ا

 .والمالحظ ايضا أن عدد البطالين مرتفع نسبيا 

 

 

 

 

 

  :خالصة المبحث

عرفت مدينة سكيكدة تحول وظيفي كبير فبعد إن كانت منطقة فالحية و نتيجة توطين الصناعة،تحولت إلى 

منطقة جدب السكان  لتوفرها على إمكانيات اقتصادية كبيرة خاصة في قطاع الصناعة و الخدمات و 

  عدد السكان اإلجمالي

 نسمة 981192           

 السكان في سن العمل

 93456 نسمة

 الخارجون عن سن العمل

 39162 نسمة

 القوة  العاملة

 73353 نسمة

 العاملون فعال

 نسمة  31321

 البطالون

 نسمة 33173

 القوة الغير عاملة

  31212نسمة               
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تحتوي على مرافق تجارية و خدماتية تسهل المبادالت التجارية و التنقل داخل و خارج المدينة،وتركز 

 .معظم التجهيزات اإلدارية بالمركز القديم و تعددها تعطي نظرة عن نفوذ المركز القيادي لوالية
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 تمهيد

إظهار التحوالت المجالية وتأثيرها على الوضع الراهن تكمن أهمية دراسة تاريخ األحياء القديمة في   

 .إلبراز صيرورة هذا النسيج ومواكبة التحوالت الحضرية التي يشهدها مركز مدينة سكيكدة

 تحليل الواقع الحضري للمركز القديم1-

تتطلب دراسة المراكز القديمة بالخصوص توضيح الحالة الراهنة لمختلف الوظائف الموجودة بها،        

لمدينة سكيكدة يعتبر مكان اللتقاء مختلف اإلدارات ومجال تنتظم فيه أماكن اإلقامة،  -المركز القديم-و

في ( حاط بسفوح منحدرةم)وموضع صعب ( شمال مدينة سكيكدة)ويتميّز هذا المركز بموقع إستراتيجي 

 .آن واحد، تتجمع فيه مختلف النشاطات الحضرية المستقطبة

 .ورغم التحوالت والتوسعات العمرانية التي شـهدتها المدينة فقد ظل يحتفظ بحيويته ونشاطه

ولهذا فتهيئة هذا المركز تتطلب دراسة تحليلية تبدأ من و ضعية المركز في القديم ومميّزاته وخصوصياته 

 .ى الواقع الحضري الذي يعيشه حالياإل

 المركز القديم ضمن مدينة سكيكدة2-

لمدينة سكيكدة بمميزات وخصوصيات عديدة أعطته شخصية حقيقية ينفرد  -المركز القديم-يزخر        

 بها عن غيره، وهو يحتل موقعا هاما لكونه يتواجد في الجزء الشمالي من مدينة سكيكدة التي شهدت غزوا 

 .         منها إال آثارا قليلة ختلف الحضارات إال أن معالمها هدمت ولم يبقمن م

 

 

 

 

 

 

 

 منظر عام لمدينة سكيكدة(:19)صورة رقممدينة سكيكدة القديمة                                      مركز :(19)صورة رقم
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 :لمحة تاريخية

ما يميّز المركز القديم لمدينة  هو الطابع المتناسق للمدينة والنسيج العمراني األوروبي الموروث الذي 

والذي أنشئ على أنقاض مدينة روسيكادا الرومانية وتشهد على  2741يعود إلى الفترة االستعمارية سنة 

 إلـخ .... صهاريج الرومانيةذلك المعالم التي ال تزال ماثلة إلى يومنا هذا كالمسرح الروماني، وال

 الموقع-1

يحتل النسيج القديم لمدينة سـكيكدة موقعا مركزيا يقع في الجزء الشمالي من المدينة الحالية، يحّده من        

ومن الجنوب ساحة باب قسنطينة المعروفة بساحة الشهداء ( الميناء التجاري)الشمال الميناء القديم 

م، ومنطقة بني مالك 291رق والغرب فتحده كل من مرتفعات بوعباز بـ أوت، أما من الش 11وممرات 

م، هذا الموقع اإلستراتيجي أعطى للمدينة فعالية كبيرة وحركة نشيطة 231بويعال ذات الطابع الجبلي بـ 

  .خاصة بالمحور الرئيسي ديدوش مراد والذي يقدم أهمية وظيفية ومجالية كبيرة للمركز القديم في سـكيكدة

 :الموضـــــع -1

م و الدي 32يتوطن المركز القديم لمدينة سكيكدة على منخفض شبه مستوي بعرض 

يحتمل ان يكون المجرى القديم لواد الزرامنة و المعروف حاليا بالشارع الرئيسي ديدوش 

مراد حيث يمتد جزء من المدينة على سفح جبل بويعلى اما الجزء االخر فيتموضع على 

 .سهل الزرامنة

وهي المعبر الحقيقي عن طبوغرافية سطح األرض وتعد بمثابة العائق أمام التوسع : االنحدارات-3

العمراني في حالة شدتها، ومؤثرا هاما في التخطيط العمراني ومد الشبكات، واستنادا إلى معايير 

 :الحدود العظمى لميل الشبكات والطرقات قمنا بتقسيم االنحدارات إلى الفئات التالية

 أسماء الشوارع فئات االنحدار

ديدوش مراد، محمد الصالح الدهيلي، رابح مطاطلة، يوسف قديد،  ℅ 9 – 1

محمود نفير، محمد بوزبرة، مكي الورتيالني، مسعود بن غرس هللا، 

 .مصطفى فروكي، زيغود يوسف، رموش شعبان، قدور بليزيدية

جيش التحرير الوطني، جوان فيل، بوجمعة لباردي، علي عبد النور،  ℅ 21 – 9
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 :أهمية مـــجال الدراسة داخل البنية الحضرية للمدينة  -4

تتمثل أهمية مجال الدراسة في كونه جزء مهم من المدينة، كما  يشكل نواتها األولى و أكثر من ذلك     

                                                      :                                                                فهو يشكل مجاال لتالقي أهم  المحاور الرئيسية المهيكلة للنسيج العمراني للمدينة ككل، هذه المحاور هي

.                                                                                                            شارع ديدوش مراد

                                                     .                                                              شارع زيغود يوسف

.                                                                                                           شارع مصطفى بن بولعيد

 .كمحاور رئيسية

يا، كما تجعله على ارتباط مباشر وسهل إن استفادة مجال الدراسة من هذه المحاور تجعله يحتل موقعا نوع 

بباقي األحياء السكنية واألطراف المحيطة، وبالتالي تعرضه لحركة توافد كبيرة ليس بسبب استفادته من 

.                                            بعض المرافق والخدمات النوعية فحسب وإنما بسبب سهولة التنقل إليه

، همنطقة استقطاب، خواص الجذب والتأثير في المناطق المحيطة ب هباراسة، باعتمجال الدرمتلك كما ي

دائما، األمر الذي يتطلب إيالء هذه المنطقة العمرانية األهمية القصوى عند إعادة  هجعلها تتجه إلييبحيث 

 .تأهيلها وتجديدها

:التحليل االجتماعي و االقتصادي للسكان-5  

: التطور السكاني-1          

تطور السكاني للمركز القديم ل اليمث(14)جدول رقم  

      1123مديرية اإلحصاء لوالية سكيكدة : المصدر   

 

 .صالح بوغموزة، خميستي، مقران عبد الرحمن، مجيد لزرق،الثورة

باستور، محمد بوبايسة، يوغرطة، مصطفى بن بولعيد، حسين عسلة،  ℅ 21+ 

 .إبراهيم بوطوقة، الطاهر جواد

%نسبة سكان المركز عدد سكان المركز السنوات  

2188 13135 15.41 

2178 19146 13.99 

2118 15362 12.99 

1117 13142 0.26 
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 :التركيبة االقتصادية للسكان-1

 :المهنية االجتماعيةالفئات -1-2

فئات، و أضيفت  3لقد تم استخراج النتائج من االستمارة االستبيانية ، مهنة رب العائلة صنفت إلى 

 التالي  (19)رقم  إليها فئة المتقاعدين ممثلة في الجدول

 (%)النسبة المئوية  العدد مهنة رب العائلة

 47.77 64 عامل

 11.91 34 كتقاعد

 24.77 28 تاجر

 21.28 12 إطار

 9.99 8 حرفي

 2.79 3 بطال

    1129افريل  تحقيق ميداني: المصدر -

و هي بذلك تمثل قاعدة  %47.77و قد تبين من الجدول أن فئة العمال تشكل أكبر نسبة و هي       

، ما يدل على ان منطقة الدراسة بها نسبة %11.91العمال بالمركز، ثم تليها فئة المتقاعدين نسبة 

الشيخوخة مرتفعة و هذا راجع إلصرار المتقاعدين على البقاء فيها، و رفضهم للرحيل، و يدل كذلك 

و هذا راجع إلى ان المركز يعتبر  %24.77على مستواهم المعيشي المتواضع، و يمثل التجار نسبة 

 .منطقة تجارية بالدرجة األولى

 بينما الفئات المتبقية األخرى من       

حرفيين و بطالين فنسبتها متفاوتة نوعا ما مع تفوق نسبة اإلطارات، أخفض نسبة تمثلها فئة إطارات و 

 .البطالين و لكن رغم هذا نعتبرها مرتفعة لكونها تخص رب العائلة

 :حركة السكان--1-1

 .و تتمثل في الهجرة بنوعيها، إلى المركز لإلقامة و حركة العمال      
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 :الهجرة -1

إال أنه يشهد حركة نحوه من داخل المدينة و حتى من  -المركز القديم–الذي يعرفه  رغم التدهور       

 .خارجها

 :الهجرة من داخل أحياء المدينة 1-1

من  %94.94و هي هجرة سكان مختلف أحياء المدينة إلى المركز، حيث أكد التحقيق الميداني أن        

 .ل الدراسة نفسهالسكان هم قادمين من أحياء مختلفة للمدينة، و من مجا

 :الهجرة الوافدة من المدن األخرى 1-1

قادمين من مناطق  %48.48و هي هجرة سكان المدن المجاورة إلى المركز، حيث قدرت نسبتهم        

، حيث بدأت المنطقة تعرف (قسنطينة، باتنة، بسكرة)مختلفة، أهمها الحروش، القل، و من المناطق البعيدة

 .الهجرة إليها قبل االستقالل و مازالت مستمرة إلى يومنا هذا، لكن بنسبة أقل

 :حركة العمال -1

و حسب النتائج التي أفرزها التحقيق  و يقصد بها تنقالت العمال من أماكن إقامتهم إلى أماكن العمل،

من العاملين يشتغلون داخل المركز، و تعتبر نسبة مهمة لما يوفره من  %97.18الميداني اتضح أن 

فهم يعملون خارج المركز  %42.84مناصب شغل، و هذا لكونه يمثل منطقة األعمال المركزية أما 

 (.الوحدات الصناعية)

لذي تعرفه مباني المركز و ترحيل السكان، إال أنه الزال يعرف كثافة سكنية رغم التدهور المستمر ا       

 .مرتفعة ويستقطب سكان جدد

و بما أن اإلمكانيات المالية للسكان متوسطة، ويرغبون في البقاء في المركز فإنه سيؤثر ال محالة في 

 .عملية التدخل المحتملة

 :أنماط المباني  -9

كيكدة عدة حضارات، غير أن االستيطان االوروبي بالمدينة هو الذي حسم تعاقبت على مدينة س       

 .   بطابع خاص ميزه عن باقي أحياء المدينة( المركز القديم)مجال الدراسة 

حيث شيدت مباني تتميز بأشكالها الخارجية المزخرفة، و جدرانها السميكة و سقوفها المغطاة بالقرميد       

 .األحمر

 .حيث يمكن التمييز بين نمطين من المباني      
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 :النمط الجماعي 5-1

 :النمط الجماعي األوروبي القديم 5-1-1

يتصف باالتصال ( Ilot-haussmanienحصص أو وحدات حضرية )هذا النمط يأتي على شكل        

ساللم، و الطابق  الحصص تفصلها الشوارع الثانوية و الثالثية و في بعض الحيان. المستمر للمباني

 :األرضي منها تحتله محالت تجارية، و هي مباني جماعية

 و حسب العينة فقد كان حجم المساكن كاآلتي

 :عدد الغرف

 (.2)من المساكن بغرفة واحدة . %3.13 -

 (.1)من المساكن بغرفتين 44.23% -

 (.4)من المساكن بثالثة غرف 47.38% -

 (.3)من المساكن بأربعة غرف 23.22% -

 غرف( 3)من المساكن أكثر من أربعة  21.12% -

و ما نالحظه أن هذه المباني ليست مجهزة كليا بالمرافق ألنها أنشأت لألوروبيين القادمين قصد     

 .اإلسكان الفوري

 .من جملة مباني المركز %18.97بناية بنسبة  919بلغ عدد المباني التي تندرج ضمن هذا النمط        

( 4)تندرج ضمن هذا النمط ثالث       (:Type barre)األوروبي الحديث النمط الجماعي   5-1-1

 7إلى  3نجدها موزعة في مجال الدراسة، حيث يتراوح علوها من  %1.99بنايات بنسبة 

 (. مثل البنوك)مستويات و الطابق األرضي تحتله محالت تجارية، و فروع لعدة تجهيزات  

 :النمط الفردي  5-1

 :الفردي األوروبيالنمط  5-1-1

يوجد هذا النمط في الحي االيطالي، و هي تحتل مناطق ذات انحدار شديد يتراوح ارتفاعها ما بين        

تبلغ . ، يمكن التعرف على هذا النمط بسهولة و هذا من خالل واجهته المعمارية(مستويات 12-14)

 .لي مباني المركزمن إجما %2.41بنايات بنسبة  8البنايات ضمن هذا النمط حوالي 
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 اإلطار المبني النمط الجماعي األوروبي الحديث (:19)صورة رقم

 من التقاط الطالبة

 :النمط الفردي الحديث 5-1-1

يقتصر هذا النمط على ثالث بنايات، حيث نجد بنايتين متقابلتين في شارع طاهر جواد و هي        

توجد بناية أخرى في نهج حسين . بنايات تم بناؤها بعد االستقالل، و هذا بعد تهديم البنايات القديمة

 .قةعاسلة حيث أدخلت عليها بعض التعديالت هذه البنايات ال تتوفر على ساحة أو حدي

 :التغيرات الحاصلة على مستوى المساكن و اسبابها -3

 التغير في المسكن-2

 

 11 29ةمن انجاز الطالب
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 تغير في المسكن

 تغير في المسكن

اإلطار المبني عملية ترميم للبناية  (:10)صورة رقم  
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 نوع التغيرات_ 1

  24.13اضافة فتحات جديدة%. 

  11.11اضافة غرفة%. 

  1.3غلق فتحات%. 

  31.97تجديد المظهر الخارجي%. 

  9.17فتح مستودع%. 

 

أغلبها أقيمت من اجل المصلحة الشخصية حيث بنسبة تجديد عمليات التغير على مستوى المسكن 

 .%11.11و بنسبة اضافة غرفة . %31.97المظهر الخارجي 

فقد يكون . %9.17فتح مستودع و هدا راجع للضيق اما يكون بزيادة االوالد او زواج احدهم و بنسبة  

 .تم فتح المستودع من اجل ان يستعمل كمراب لسيارة  

 

 

الخارجي تغير المظهر: (11)صورة رقم تغير غرفة الى محل تجاري(81)صورة رقم   
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 اسباب التغير       _ 4

 

 الدائرة النسبية تمثل التغيرات التي طرات على المسكن :  18رقم رسم بياني         

 

 1129انجاز الطالبة 

  سبب التغير ضيق المسكن و قد يكون زيادة احد االوالد هو سبب في هدا ،37% نالحظ انه  بنسبة

 راجع للمصلحة الشخصية كاعادة فتح غرفة كمحل تجاري وبنسبة ، %41

 الضيق

 المصلحة الشخصية

 ال يرى المارة ما بداخل البيت

فتحات غلق(42)صورة رقم فتحات إضافة(:41)صورة رقم   
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 .حتى ال يرى المارة مابداخل المنزل اي تغير المظهر الخارجي ككل %11

 الحالة العقارية _4

 الملكيةنوع ( 19)الجدول رقم

 (%)النسبة المئوية  العدد نوع الملكية

 39.19 98 محولة من ملكية فرنسية

محولة من ملكية 

 جزائرية

93 49.11 

 27.81 11 ميراث

 1129تحقيق ميداني                            

 :النتائج التالية 19رقم  نستخلص من الجدول

محولة من ملكية جزائرية و بنسبة ذات  %49.11،محولة من ملكية فرنسية و(%39.19)انه 

 .ميراث 27.81%

                                                                                    :هيكلة المركز من حيث التجهيزات 5

 :تجهيزات المركز 5-1

تشكل التجهيزات جانبا مهما في مختلف الدراسات الحضرية والعمرانية، كونها تعبر عن مدى      

.                                                                                           استقطاب وحيوية المجال الحضري، من خالل نوعية الخدمات التي تقدمها للوافدين إليها

ن المألوف أن مراكز المدن تضم عدة وظائف مركزية، إال أنها في اآلونة األخيرة أخرجت منها هذه و م

الوظائف، فمنها من احتفظت بالوظيفة السكنية والنشاطات الحرفية، ومنها من لم يحتفظ إال بالوظيفة 

 السكنية، 

على تجهيزات كبرى ومتعددة، أما وظيفة مركز مدينة سكيكدة باعتباره قلب المدينة فهو يحتوي أساسا 

فرغم التوسع العمراني والنمو السكاني الكبيرين اللذان عرفتهما المدينة في السنوات األخيرة، إال أن كل 

و  (21)حسب الخريطةتجهيزاتها المركزية ال تزال تحتل مركز المدينة الذي لم يعد يواكب حركة نموها،

 : هي كاألتي
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  :التجهيزات اإلدارية 5-1-1

توجد أغلبها في الجزء الشمالي الذي يعتبر بمثابة الحي اإلداري للمدينة حيث تتركز به معظم     

                                                                                                            :الخدمات، وتشمل التجهيزات التالية

من سياسة الالمركزية المنتهجة والتي أسفرت عن ظهور قطاعات إدارية عبر بالرغم : المجمع البلدي* 

أوت  11أنحاء المدينة إال أنها تكتفي غالبا بإعداد وثائق الحالة المدنية، وكذا إنشاء فرع لها بممرات 

خاص بالمصالح التقنية، إال أن باقي المهام والنشاطات يتكفل بها المقر المركزي الواقع على  2199

م 1891لشارع زيغود يوسف الذي يشرف على كل البلدية، يتربع على مساحة قدرها ا
1
. 

يقع في المحور الرئيسي ديدوش مراد، في وسط المدينة يضم مجلس و محكمة يعمالن : قصر العدالة* 

م9111على مستوى إقليم سكيكدة، يتربع على مساحة 
1

، وهي في األصل المحكمة القديمة لسكيكدة منذ 

 .الستعمار الفرنسيعهد ا

طوابق تقدر مساحتها بـ  9تقع في شارع زيغود يوسف تستحوذ على بناية ذات  :مديرية الجمارك* 

م2219
1

، وهي تابعة إداريا للميناء البحري و تعمل على مراقبة السلع  المصدرة والمستوردة و هذا 

 .ناعية و الميناء التجاريبالتنسيق مع المصالح التابعة لها الموجودة على مستوى المنطقة الص

وهما تجهيزان أمنيان يتجاوران  بنهج محمد خميستي مقابل ساحة  :القطاع العسكري و مركز الشرطة *

م2911الحرية، األول يتربع على مساحة قدرها 
1 

أما الثاني يحتل جزء من بناية و هناك مركز آخر 

و مركز شرطة حضري يهتم بشؤون للشرطة يقع على محور زيغود يوسف مجاور لمقر البلدية، وه

 .المحيط العمراني

يتقاسم هذان التجهيزان حصة كاملة تقع في شارع زيغود يوسف : أمالك الدولة و المحافظة العقارية* 

م2219مجاورة لمديرية الجمارك مقابل لمقر البلدية، تتربع على مساحة تقدر ب 
1

، تعمل هذه الهيئات 

ق األخرى الموجودة في اإلشهار العقاري والمحافظة عليها، يمتد نفوذها على معرفة طرق الملكية و الحقو

 .على كل التراب الوطني وهي تعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترقية العقارية

يقع على محور الشارع الرئيسي زيغود يوسف مجاور للبنك المركزي  :البريد و المواصالت* 

م1219الجزائري، يستحوذ على مساحة تقدر ب
1 

مواطن، يعمل على تلبية  2711، تستقبل يوميا ما يفوق 

موظف موزعين على مختلف المصالح، و هي ذات دور مهم لما تستقطبه من نفوذ معتبر،  911حاجياتهم 

 .     تنجم عنه حركية معتبرة ، وهي تعمل على توزيع مختلف الرسائل و األظرفة على جميع سكان المدينة
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 : التجهيزات المالية 5-1-1

تمثل مختلف الفروع الجهوية للمؤسسات المالية الجزائرية في مختلف قطاعات المدينة ، تتعامل مع      

جمهور واسع خاصة البنك المركزي الجزائري، إال أنها ال تزال تتعامل مع شريحة عريضة من الجمهور 

 .تتعدى حدود الوالية نفسها

م2111يقع في شارع زيغود يوسف يحتل مساحة تقدر ب  :المركزي الجزائريالبنك *
1

،مهمته طبع 

 .النقود وهو الجهاز الفرعي للتخطيط المالي للدولة

                                       

                                                    

                                                     

 

 

 

1129طالبةال التقاط من: لمصدرا  

يقع على محور الشارع الرئيسي ديدوش مراد يحتل الطابق األرضي لبناية  :البنك الوطني الجزائري* 

 .مواطنا يوميا 891عامال يستقبلون حوالي 41يوظف حوالي 

مقر الوكالة الرئيسية لهذا البنك يقع على محور الشارع الرئيسي ديدوش  :بنك الفالحة و التنمية الريفية* 

مواطن يوميا، و هناك فرع لهذا البنك يقع في نهج يوسف 391موظفا، يستقبل حوالي  17مراد و يعمل بها 

 .عمال، وظيفته إيداع وتحويل األموال، كما يقدم مساعدات في المجال الفالحي 1قديد يعمل به 

يقع في الشارع الرئيسي ديدوش مراد، يتكفل بتمويل النشاطات الحرفية  :القرض الشعبي الجزائري* 

 . موظفا 41حوالي مواطن يوميا يكون في خدمتهم  171ل التقليدية و السياحية، يستقب

يقع في الشارع الرئيسي ديدوش مراد، يساهم هذا الصندوق في  :الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط* 

 .منح السكنات بفضل إيداعات الخواص من التجار الموظفين

م19طابقين مساحتها  تقع على شارع ديدوش مراد ، تستغل بنايات ذات :الخزينة الوالئية* 
1

، يعمل بها 

 . موظفا 77

البنك المركزي الجزائري(: 44)الصورة رقم   

من التقاط ا :المصدر  



 سكيكدة مدينة_الحضرية التحوالت                                                                      الثالث الفصل
 

 
104 

 

توجد في شارع يوسف قديد، وهو صندوق يستقبل الضرائب المختلفة الخاصة  :فرع قباضة الضرائب* 

بالعقارات و غيرها، وهذا على مستوى بلدية سكيكدة، وهناك فرع تابع لها وهي مفتشية الضرائب 

 .المباشرة بنهج عبد هللا بن غرس هللا

تجمع و التجاور للمؤسسات المالية الكبرى يعزز و يؤكد بجدارة قوة و سلطة المركز و من ثم هذا ال

استقطابه لعدد كبير من المواطنين، خاصة أن وجودها في المركز و قربها من تجهيزات كبرى ال تقل 

 . عنها، وهذا ما يعطي لمركز المدينة قوة وظيفية على المدينة و اإلقليم

 : التعليمية التجهيزات 5-1-3

يعد توجيه أو وجود التجهيزات التعليمية في أي مجال أمر ضروري ال يمكن االستغناء عليه نظرا     

لدورها المهم الذي تقدمه لسكان المنطقة، ويتميز المركز بتعدد التجهيزات التعليمية لمختلف األطوار، 

ن المحور الرئيسي ديدوش مراد، وهي حيث نجدها مجتمعة في الجهة الشرقية لمنطقة الدراسة، قريبة م

 . تشمل مؤسسات الطور األول و الثاني و الطور الثالث، و كذا التعليم الثانوي

 .عمار لقرل، رشيد بعبوش، اإلرشاد، بكوش لخضر، خلوط الصادق: مدرسة: الطور األول و الثاني*

 . العمراني، الخوارزمي، اإلدريسي: إكمالية :الطور الثالث*

 .ثانوية الصديق بن يحيى :التعليم الثانوي*

 يوضح المؤسسات التعليمية على مستوى المركز(: 19)جدول رقم 

 

 عدد األفواج  عدد األقسام  عدد المعلمين  عدد التالميذ  اسم المؤسسة  األطوار

 عمار لقرل  التعليم االبتدائي 

 رشيد بعبوش

 اإلرشاد 

 بكوش عبد هللا

 خلوط الصادق

519 

415 

563 

435 

591 

14 

19 

11 

10 

12 

29 

29 

16 

12 

19 

11 

15 

19 

19 

10 

 90 90 62 1531 المجموع 

 العمراني  التعليم المتوسط 

 الخوارزمي 

 اإلدريسي 

910 

509 

332 

35 

33 

11 

11 

19 

12 

19 

19 

12 

 41 30 62 1544 المجموع

 31 12 50 1319 الصديق بن يحي  التعليم الثانوي 

 151 119 130 5361 26 المجموع 
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 1123مديرية التربية لوالية سكيكدة: المصدر

 .من خالل ما سبق نجد أن مجال الدراسة يوجد به عدد ضئيل من التجهيزات التعليمية التي تؤمنها المدينة

 : التجهيزات الثقافية5-1-4

يعد توفير التجهيزات الثقافية في مجال حضري أمرا ضروريا لنوعية السكان و االرتقاء بهم إلى     

 : مستوى حضري معين و مركز مدينة سكيكدة يحتوي على

يعد من أهم المراكز الثقافية الموجودة على مستوى المدينة، يقع في ": أحسن الشبلي " المركز الثقافي * 

م2191ذ على مساحة تقدر بالحي االيطالي، يستحو
1

، يوجد به نادي الهندسة المدنية، نادي اإلعالم 

اآللي، كما تنشط به جمعية حماية البيئة و جمعية حماية اآلثار و التاريخ، ونجد به ورشة للرسم و 

 . عامال 41الموسيقى، و ملحق يضم كل اآلثار التي وجدت بالمنطقة، يعمل به 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

1129طالبةال التقاط من: لمصدرا   

يرجع تاريخه إلى العهد الروماني ويوجد بالقرب من ثانوية النهضة حاليا يتكون من  :المسرح الروماني* 

 .أبواب 21يحاط ب  ²م 4389شخص، يتربع على مساحة  4111مدرج، تتسع ألكثر من 21

يوجد بالمركز مسرح بلدي يعتبر من التجهيزات األولى في المدينة وتعود بنايته إلى  :المسرح البلدي* 

م 911العهد االستعماري، ذو هندسة متميزة يستحوذ على مساحة تقدر ب 
1

مقعد  911، يحتوي على 

 .عامال 22يوظف 

م99يقع على نهج محمد دخيلي متربعا على مساحة قدرها  :مركز إعالم وتنشيط الشباب* 
1

، تقام به 

 .مختلف النشاطات الثقافية والعلمية

أحسن "المركز الثقافي (: 34) الصورة رقم                  

 "الشبلي

 

1129ةمن التقاط الطالب :المصدر  
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تقع في مقر المركز الثقافي أحسن الشبلي تقدر طاقة استيعابها للطلبة والباحثين  :مكتبة أحسن الشبلي* 

مقعد، تحتوي على كتب ومجالت في مختلف الميادين تستقبل وفود من كل المدينة وبمستويات  2911ب

 .متفاوتة

هذه المديرية تضم مكتبة يتردد عليها خاصة طلبة  (:قسم التربية و الثقافة ) فة مكتبة مديرية الثقا* 

 .الثانويات، تقع في نهج عبد الرحمن المقران

                                                                                       :المصالح اإلدارية التابعة لوزارة الثقافة* 

.                                                                    رقية الشباب، مقرها نهج مكي الورتيالنيمديرية ت -

 .فرع الشبيبة والثقافة مقرها علي عبد النور -

 .توجد على محور شارع عبد الرحمن مقران( قسم التربية والثقافة والرياضة ) مديرية الثقافة  -

راسة بهيراريكية في نظام تجهيزاته الثقافية حيث تبلغ مساحة هذه التجهيزات أكثر من يتميز مجال الد    

 .من إجمالي المساحة% 1.71بنسبة  ²م1421

  :التجهيزات الصحية 5-1-5

كية في نظام سلمها، فالتجهيزات الصحية ال رتجهيزات الثقافية التي تعرف هيراعكس ما هو في ال    

توى مجال الدراسة، فالمركز يضم بعض الوحدات الصغيرة والعيادات تشكل نظاما كامال على مس

 :                                                                                                المتعددة الخدمات وهي

م919عيادة متعددة الخدمات تقع في الحي االيطالي تبلغ مساحتها  -
1
. 

م3111الخدمات تقع في ساحة الشهداء تبلغ مساحتها  عيادة متعددة -
1
. 

 .عيادة األمومة والطفولة تقع في الحي االيطالي -

 .مركز حقن الدم يوجد في الحي االيطالي -

 .نشير إلى أن هذه العيادات تستقطب المرضى من مختلف جهات المدينة وحتى من خارجها

قلة التجهيزات الصحية في المركز ال يعني فقر المنطقة منها تماما ألن هناك عدة تجهيزات صحية     

أخرى عمومية قريبة من المركز وأهمها المستشفى الواقع في الجهة الشمالية من المدينة، كذلك وجود مقر 

 .الطب المدرسي في ساحة الشهداء

  :التجهيزات الدينية والروحية 5-1-9

                          :                                                                                                                            تتمثل التجهيزات الدينية و الروحية في المساجد التالية    

.                                                                                         ²م 2141مسجد الفتح يقع في في نهج مكي الورتيالني مساحته  -

الذي كان عبارة عن كنيسة  قبل االستقالل، ثم تحول بعد ذلك إلى مسجد، يقع ( الزاوية ) مسجد الشهداء  -

م191في نهج مكي الورتيالني مساحته 
1

                               .                                                       

م4891مسجد ابن باديس يقع على شارع محمد بوبايسة تقدر مساحته ب  -
1
 .حيث لم تنته األشغال به بعد 
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 :التجهيزات الرياضية و الترفيهية 5-1-9

                                                                                                                         :             التجهيزات الرياضية تنحصر أساسا في بعض المديريات و هي     

.                                                 قسم التربية و الثقافة و الرياضة، يقع في نهج عبد الرحمان مقران -

 .نجدها في نهج مكي الورتيالنيدار الرابطة المختصة  -

.                                                                                     الجمعية الرياضية المسماة بني مالك -

          .                                                                 مقر الرياضة يوجد في شارع ساعد جاب هللا -

 .مقر كمال األجسام و يقع في شارع عبد المجيد لزرق -

أما التجهيزات الترفيهية فتنحصر على الحدائق العامة و الساحات العمومية و الجدول اآلتي يبين      

 .توزيعها عبر مجال الدراسة

 الساحات والحدائق الموجودة في المركز(: 10)الجدول رقم 

م)المساحة  الموقع الحدائق و الساحات
1

) 

 حديقة عمومية 

 حديقة المسرح البلدي 

 ساحة عمومية 

 ساحة عمومية 

 حديقة عمومية 

 ساحة الشهداء 

 بجانب المسرح البلدي 

 ساحة أول نوفمبر 

 ساحة الحرية 

 شارع زيغود يوسف 

1899 

2111 

9789 

23911 

991 

 1114مخطط شغل األرض لمركز المدينة : المصدر

هذه الحدائق العامة و الساحات تلعب دورا هاما، فهي تعد المتنفس الوحيد للمركز و للسكان القاطنين     

به، حيث أنها تعد األماكن الوحيدة بعد المقاهي اللتقاء الرجال، و كذلك تؤمن لألطفال مكان للعب و 

فق العامة اللتقاء النساء و التنزه، في حين تنعدم في مجال الدراسة التجهيزات االجتماعية أو المرا

 .العائالت

م13712تبلغ  مساحة الساحات و الحدائق العمومية في مركز مدينة سكيكدة 
1

 . 

 :التجهيزات السياحية 5-1-0

باإلضافة إلى مختلف التجهيزات السالفة الذكر تزخر مدينة سكيكدة بتجهيزات سياحية مختلفة كونها      

مدينة سياحية تجلب زوارا من مختلف المناطق تستقبلهم فنادق ونزل بمستويات متفاوتة منتشرة في المدينة 

                                                                                                                                                      :                                     و يوجد بعضها في المركز و هي

.                      نزل فرنسا و سكيكدة اللذان يقعان في الحي االيطالي يطالن على شارع ديدوش مراد -
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.                                                                             لشرق و نزل المنار يطل على ساحة أول نوفمبرنزل ا -

.                                                                                   نزل الساحل يقع على محور الطاهر جواد -

 .ع أحدهما على محور مصطفى بن بولعيد و اآلخر يقع في شارع بوجمعة سودانينزالن آخران يق -

  :تجهيزات أخرى 5-1-6

                                                       :                                                                                                            يوجد بمركز مدينة سكيكدة تجهيزات أخرى نوجزها فيما يلي     

.                                                     مؤسسة توفير المياه، وتسييرها و توزيعها موجودة في شارع محمد بوزبرة -

                                                     (.                                 سونلغاز ) المؤسسة الوطنية للغاز و الكهرباء  -

.                                                                         وكالة الخطوط الجوية الجزائرية بالشارع الرئيسي ديدوش مراد -

                                                .                                              صندوق الضمان االجتماعي -

.                                                                         المؤسسة الوطنية للتبريد بشارع  علي عبد النور –

، يحتل مسكن في بناية بشارع مسعود بن غرس هللا( ( UNJA مقر االتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية  -

 .ووجد أيضا مقر جبهة التحرير الوطني بنفس الشارع

 : نفوذ تجهيزات المركز 5-1-12

                                                                                                   .          تتميز تجهيزات المركز بنفوذ كبير هذا ما جعلها مستقطبة 

 تجهيزات المركز حسب النفوذ(: 16)جدول رقم 

 من إنجاز الطالبة: المصدر                                     

من خالل الجدول نالحظ بأن تجهيزات مركز مدينة سكيكدة تتميز بنفوذ كبير هذا ما جعلها تعرف إقبال     

 .واسع و متزايد لتلبية احتياجات المواطنين

 تجهيزات إقليمية تجهيزات المدينة تجهيزات الحي

 مدارس -

 متوسطات  -

 عيادات صحية  -

 مراكز الشرطة  -

 مساجد  -

  

 

 بلدية  -

 بريد مركزي  -

 مكتبة  -

 ثانوية  -

 

 قصر العدالة  -

 بنوك -

 مديرية الجمارك  -

أمالك الدولة و المحافظة  -

 العقارية 

 مسارح  -

 فنادق  -
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إن مركز مدينة سكيكدة يحظى بوجود تركيز كبير للتجهيزات و الخدمات يتعدى مجال نفوذها و تعاملها 

.                                       حدود المدينة، حيث تتوزع بصورة متفاوتة و بمساحات مختلفة و بكثافة عالية

:                                                ائج التاليةوعند قيامنا بتوزيع االستمارة اإلستبيانية تحصلنا على النت

.                   من السكان يرغبون في خلق مساحات خضراء و حدائق عامة و مختلف النوادي% 49.11-

     .                                            من السكان يرغبون في خلق أماكن للترفيه ولعب لألطفال% 13.79-

 :تحليل الوظائف الحضرية المركزية 5-1

يعد مفهوم الوظيفة الحضرية من المفاهيم األساسية في الدراسات الحضرية للمدن، كما يعد توزيعها      

إذن فالمدينة عبارة عن مجموعة من الوظائف . المجالي عامال جد مهم في كيفية تحديد مركز المدينة

ا لتشكل عالقات وظيفية تجلب السكان لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المجالية التي تتشابك فيما بينه

:                                                                                                               الضرورية، و التوزيع المجالي للوظائف الحضرية لمدينة سكيكدة هو كالتالي

تبين أن االستخدامات السكنية تستحوذ على حيز واسع من مجال الدراسة مع تواجد : نيةالوظيفة السك*

:                                                                      النشاطات العامة المكملة لهذه الوظيفة وتتمثل في

.                          انتتمثل في األراضي المخصصة لإلسكان ونشاطات اإلسك: خدمات اإلسكان

تتمثل في الخدمات التعليمية و الصحية و الترفيهية و الدينية و تحتل الخدمات التجارية : خدمات متنوعة

.                                                                                   الطابق األرضي ألغلبية المباني

. مثل في شبكات المياه، الصرف الصحي، الطرق، إنارة، شبكة الغاز والكهرباءتت: المرافق العامة

تتجسد هذه الوظيفة في الشارع زيغود يوسف، أين نجد قطب إداري مهم على مستوى  :الوظيفة اإلدارية*

المدينة، يتمثل في النزل البلدي، األمن المركزي، البريد المركزي، البنك المركزي، والتي يعود تاريخ 

.    إنشاءها إلى الفترة االستعمارية و تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق ترددا للسكان و أكثر خدمة لهم

هذه الوظيفة تتمثل في المحالت التجارية التي تتواجد على طول حواف الشوارع،  :الوظيفة التجارية*

.                              ختلفةحيث تستحوذ المباني السكنية في طوابقها األرضية على واجهات تجارية م

.                         وهي قليلة في مجال دراستنا، تتمثل في مدارس، إكماليات، ثانوية :الوظيفة التعليمية و الثقافية*

.      مراكز الشرطة، مقرات الدرك: توجد بمدينة سكيكدة وظيفة أمنية متمثلة في :الوظيفة األمنية*

و الشرطة تنتشر في جميع أنحاء المدينة، و أيضا في المركز و تعتبر ضرورية فيه وذلك  فمراكز األمن

كما يوجد مقر للقطاع العسكري بمركز المدينة يقع بنهج . لما توفره من امن للسكان، و سهولة التدخل

             : إضافة إلى مركزين للشرطة الحضرية ²م2111محمد خميستي مقابل لساحة الحرية بمساحة تقدر ب

األول يقع بنهج محمد خميستي مجاور لمقر القطاع العسكري و مقابل لساحة الحرية، يتربع على مساحة  -

                                                                                                             .  ²م911تقدر ب
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.                                     ²م491زيغود يوسف مجاور لمقر البلدية بمساحة تقدر ب أما الثاني فيقع على محور  -

 .وهما مهتمان بشؤون مركز المدينة

 .²م1911وهذا إضافة إلى مقر للدرك الوطني الذي يقع غرب شارع ديدوش مراد بمساحة تقدر ب  -

المجالي للوظائف الحضرية المركزية متواجدة  من خالل التحليل الوظيفي للمركز الحظنا أن التوزيع    

في كل الجهات و ال تتركز في جهة واحدة، هذا ما أدى إلى خلق حركة وديناميكية كبيرة،وبالتالي فإن 

يضمن حيوية ( Un centre multi- fonctionnel)مركز مدينة سكيكدة يعد مركزا متعدد الوظائف 

 .مستمرة داخله و داخل المدينة نفسها

 

 

  :تحليل النشاطات التجارية 9

انعكست التجارة على المركز من حيث تداخلها، و قد ساهمت أيضا في إعطاء ديناميكية مميزة جعلت     

 .                                                                                     منه منطقة استقطاب وظيفي

( مركز المدينة ) لقد تقلدت مدينة سكيكدة وظائف متعددة خالل مراحل متباينة منذ نشأة نواتها األولى    

إلى وقتنا الحاضر، بحكم موقعها الساحلي اإلستراتيجي، إذ يعد النشاط التجاري من أقدم الوظائف بهذه 

ني، ثم تحولت إلى مركز المدينة، حيث نشأت في بادئ األمر كمركز تجاري بحري في العهد الروما

م في العهد االستعماري، لتزويد أوروبا بثروات اإلقليم 2734مينائي تجاري بعد إنشاء الميناء سنة 

الشرقي، بينما تعرف المدينة حاليا و باألخص مركزها نشاطا تجاريا كبيرا، مما جعله مركز المدينة 

 .التجاري بأتم معنى الكلمة

 :ز مدينة سكيكدةالنشاطات التجارية لمرك 9-1

تشكل النشاطات التجارية عنصرا مهما في حياة المدن، و كنشاط حضري فهو يعتبر عامال أساسيا     

يعكس المجتمع الذي يوجد فيه، من خالل مميزاه العامة، خصوصياته، طبيعته، أهميته، و تحليل تنظيمه 

لنمو االقتصادي، و من جهة في المجال سواء كانت مخطط أو عشوائي، فهو يجسد من جهة مستوى ا

أخرى يعكس العادات االجتماعية لسكان المجال المدروس، و لهذه األسباب و غيرها، فقد أصبح هذا 

 .النشاط محل دراسات الباحثين المهتمين بالميدان االقتصادي و االجتماعي للمدن الحضرية

ى إحصائيات كان من الضروري و نظرا لقلة مثل هذه الدراسات في مدينة سكيكدة، و عدم حصولنا عل

القيام بمسح ميداني في منطقة الدراسة، تمثل في حصر كل المحالت التجارية و من ثمة قمنا بإحصاء 

محالت المركز الموجودة على طول الشوارع األولية، الثانوية، الثالثية، و حتى الممرات المغلوقة و 

 .المفتوحة داخل الوحدات اإلحصائية
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يداني المنجز للمنطقة، و الذي كان هدفه معرفة االستخدامات التجارية، و استخراج و حسب المسح الم

فئات أو مجموعات كبرى يمكن اعتبارها متجانسة     9التنظيم الوظيفي و المجالي للمركز فقد صنفت إلى 

 :و هي كاألتي

 . المواد الغذائية -

 .المواد غير غذائية -

 .الخدمات -

 .يينالمهن الحرة و الحرف -

 .المحالت غير محددة -

 .التجارة المتعددة -

و قد اعتمدنا في تصنيفنا هذا على تجارة التجزئة ألنها المسيطرة في المركز و هذا ما يثبته وجود أربع 

محالت للجملة فقط، اثنان منهما لبيع المواد الصيدالنية، محل واحد لبيع المواد الغذائية، و محل للبيع 

 ...(.مواد بالستيكية) فة بالجملة مواد مختل

 : البنية التجارية لمركز مدينة سكيكدة 9-1-1

من خالل التحقيقات الميدانية للمركز وجدنا أن عدد  :التصنيف النوعي حسب المجموعات التجارية* 

محل، وتم توزيعها حسب الفئات التجارية الستة السابقة، ثم دونت بالترتيب في  2942المحالت بلغ 

 :الجدول التالي

 التصنيف النوعي للمجموعات التجارية(: 32)الجدول رقم                                

 ) % (النسبة المئوية  المحالت التجاريةعدد  الفئة التجارية

 19.91 319 المواد الغير غذائية

المحالت غير محددة النشاط 

 التجاري

431 11.12 

 27.13 111 المواد الغذائية

 28.13 193 الخدمات

 23.98 114 المهن الحرة والحرفيين

 1.91 7 التجارة المتعددة

 211 2942 المجموع

  مديرية التجارة لوالية سكيكدة : المصدر
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من خالل الجدول السابق نالحظ أن هناك تباين واضح من حيث التسلسل النوعي للفئات التجارية     

 319الكبرى، داخل مجال الدراسة إذ نجد فئة المواد غير الغذائية تحتل الصدارة بالنسبة لباقي الفئات أي 

و بين هاتين الفئتين تأتي ( مؤسسات تجارية ) محالت  7محل، بحيث أن أدنى فئة تمثل التجارة المتعددة ب

 .باقي الفئات التجارية بالترتيب

 بعض المحالت التجارية بشارع ديدوش مراد(: 35)الصورة رقم 

                                                                                                 

 : التوزيع المجالي للفئات التجارية 9-1-1

تتوزع الفئات التجارية الستة السابقة الذكر، بنسب متفاوتة و التي تعبر بدقة عن تموقع المحالت     

و يمكن استعراضها تنازليا حسب أهمية كل ( 22)التجارية في مجال الدراسة كما تبينه الخريطة رقم 

 :نشاط كما يلي

تنتظم تحت هذه الفئة سلسلة من النشاطات التجارية المختلفة ، و تضم كل أصناف  :ةالمواد غير غذائي* 

المواد ماعدا الغذائية منها ابتداءا من محالت األلبسة الجاهزة، األحذية، األقمشة، قطع غيار السيارات، 

محل من  319مرورا بالدهن، المواد البالستيكية و غيرها و هذه المجموعة هي األقل تجانسا و تضم 

، و هي بذلك تمثل أعلى نسبة في المجال و هي ميزة من مميزات مركز % 19.91أي بنسبة  2942أصل 

 .مدينة سكيكدة

تنتشر المحالت التجارية في هذا التصنيف على طول المحاور التجارية للمركز و خاصة بالمنطقة 

محل،  11النسبة األكبر بحيث يضم الغربية، وحسب الدراسة الميدانية وجدنا أن محور ديدوش مراد يمثل 

 43محل، مكي الورتيالني بـ 31محل و علي عبد النور 91محل، يوسف قديد بـ  94وقدور بليزيدية بـ 

 .محل و هذه المحاور تشكل قلب مركز المدينة التجاري و هي األكثر حيوية و نشاطا

1129افرطالبةال التقاط من: لمصدرا  
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محالت التي ال يمارس فيها أي نشاط تنتظم تحت هذه الفئة كل ال: المحالت غير محددة النشاط التجاري* 

تجاري، والتي تضم مجموعة معتبرة من محالت في طور االنجاز، محالت في مرحلة تغير النشاط 

، % 11.12محل أي بنسبة  431التجاري، محالت شاغرة ، محالت مغلقة منذ قترة طويلة، وتأخذ حصة 

محل، يوسف 42تضم شارع علي عبد النوربـ حيث تنتشر عبر المجال وتتركز أكثر في المنطقة الغربية و

محل وبذلك  18محل، قدور بليزيدية بـ 42محل لكل منهما، ديدوش مراد بـ  48قديد و مكي الورتيالني بـ 

 . فهي تحتل المرتبة الثانية في التصنيف التجاري، و هذا يدل على المرحلة االنتقالية التي يمر بها المركز

تحت هذه الفئة كل أصناف المواد الغذائية المرتبطة بحاجات السكان األساسية، تنتظم  :المواد الغذائية* 

حيث تتنوع بين المخابز ومحالت المواد الغذائية العامة والحلويات والمرطبات، ومحالت الخضر 

والفواكه، وبائعي السمك والمشروبات وغيرها من المواد الغذائية الضرورية،وقد وصل عدد محالت هذه 

، باإلضافة إلى وجود سوق للخضر والفواكه الذي يعتبر أشهر سوق %27.13محل بنسبة  111لى الفئة إ

 . بالمدينة والواقع في الجهة الغربية للمركز ومداره يكون خالل أيام األسبوع

حسب الدراسة الميدانية نجد أنه تنتظم تحت هذه الفئة سلسلة من النشاطات المختلفة المرتبطة : الخدمات* 

يم الخدمات للسكان انطالقا من الهاتف العمومي، المطاعم، المقاهي ، الحمامات، الفنادق، مدارس بتقد

، تنتشر %28.19محل بنسبة  193،و تأخذ هذه الفئة حصة ...تعليم السياقة، مرورا بالوكاالت المختلفة

محل، مكي  37بـ  معظم هذه الخدمات في المنطقة الغربية ثم يليها الحي اإليطالي و تضم ديدوش مراد

محل، علي عبد  12محل، محمد نفير بـ 11محل، قدور بليزيدية بـ  19محل، يوسف قديد  38الورتيالني بـ

 .محالت 21النور بـ 

تعرف منطقة الدراسة تنوعا كبيرا لهذه الفئة والتي تضم نشاطات تجارية،  :المهن الحرة والحرفيين* 

قين باإلضافة إلى عيادات االختصاصيين، وكاالت العبور، كما وتتمثل أساسا في مكاتب المحامين، الموث

، النجارين، الميكانيكيين، السباكين، (فن التطريز ) نجد من الحرفيين الحدادين، الخياطين، الحراجين 

وعلى هذا األساس تتوزع على مجال الدراسة بحيث نجدها تتوضع على طول الطرق األولية والثانوية 

ليها، كما تمتد إلى طوابق البنايات، حيث نجد في بعض األحياء عدة مهن حرة مما يسهل الوصول إ

متجمعة في مبنى واحد وحتى الممرات واألزقة الضيقة توغلت داخلها هذه األنشطة، بحثا عن محل صغير 

 :لتموقعها وهذا راجع لسببين هما

 .كثافة المحالت التجارية على طول الشوارع الرئيسية للمركز -

ة إيجاد محالت شاغرة داخل هذا المجال الضيق وإن وجدت فإن سعرها يكون باهض الثمن حيث صعوب -

محل لكل منهما، محمد نفير  23محل، يوسف قديد و قدور بليزيدية 41نجد علي عبد النور يحتوي على 

 .محالت 21محل، محمد الصالح الدهيلي  22
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وهي الفئة التجارية الضئيلة مقارنة مع نسب الفئات السابقة، إذ تضم كل المؤسسات  :التجارة المتعددة* 

، بحيث كل % 1.91التجارية بمختلف المواد سواء الغذائية أو الغير غذائية وتضم مؤسسات بنسبة 

مؤسسة تحتل نشاط تجاري، توزيعها محدود في المجال، إذ نجدها تتركز أكثر في المنطقة الشرقية وهي 

 .غطي حاجات سكان المركز واألحياء المجاورةت

 

 :التنطيق التجاري لمركز مدينة سكيكدة 9-1-3

يعتبر المركز النواة األولى لالستخدامات الوظيفية في مدينة سكيكدة وخاصة منها الوظيفة التجارية،     

حيث لم تعرف نشاطا تجاريا في حياتها مثل ما تشهده حاليا من ديناميكية واستقطاب تجاري كبير، نظرا 

 .للتزايد الكبير لعدد المحالت التجارية كما ونوعا

ارية للمركز في نوع وحجم النشاطات المتداولة ومدى خدمتها للسكان على مستوى وتكمن األهمية التج

الغرفة التجارية، مديرية المنافسة : المدينة وضواحيها وهذا ما أكدته المصادر الرسمية المتمثلة في

 .واألسعار، المركز الوطني للسجل التجاري

  :المناطق التجارية 9-1-4

 :ة إلى ثالث مناطق تجارية يمكن تقسيم مجال الدراس     

يتركز النشاط التجاري في مدينة سكيكدة أساسا في : المنطقة التجارية المركزية من الدرجة  األولى

المركز بحيث يعد هذا األخير مركز الثقل التجاري و الخدمي للمدينة، و هو أكثر المناطق نشاطا و جذبا 

 .للسكان و أكثرها خدمة لهم

الميدانية نجد أن فئة المواد الغير غذائية هي السائدة ثم تليها فئة المواد الغذائية ثم فئة و من خالل الدراسة 

 .المحالت غير محددة النشاط التجاري

تمتاز شوارعها بشدة تالصق و تداخل المحالت، بحيث تشكل استمرارية لواجهتها التجارية على طول  

 . المحاور التجارية الكبرى

على أشهر سوق مغطى للخضر والفواكه الذي يقع في قلب المدينة، كذلك تتميز تحتوي هذه المنطقة  

بازدحام شوارعها، وكثافة حركة المرور بها سواء حركة المشاة أو حركة اآلليات خاصة بالمنطقة 

التي تنتشر بها النشاطات الطفيلية على كل أرصفة الشوارع التجارية من طاوالت " السويقة"المعروفة ب 

المتنقلين وتجار الطرابندو، كذلك يوجد سوق خاص بالطرابندو للسلع األجنبية المختلفة على شكل  التجار

وباجتماع هذه   GALBOISخيم متجمعة أسفل الشارع الرئيسي التجاري يوسف قديد المعروف ب 

كل  ، جعلت هذا المجال المركزي محصورا من(التجارة الموازية ) األنشطة المشروعة والغير مشروعة 

 .أحياء المدينة وحتى من خارجها التي الزلت تعاني النقص الكبير في توفير الخدمات لسكانها
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تحتل المرتبة الثانية من حيث األهمية التجارية و  :المنطقة التجارية المركزية من الدرجة الثانية 

دوش مراد، وهي تمثل الوظيفة للمركز، تقع هذه المنطقة في الجهة الشمالية الغربية للشارع الرئيسي دي

الحي المركزي المعروف بالحي اإليطالي، الذي يشارك بواجهة تجارية مع ديدوش مراد، والتي تعتبر 

 .امتداد للمركز الخطي للمدينة

يحد هذا الحي من الشمال زيغود يوسف، ومن الجنوب مصطفي بن بولعيد و من الشرق ديدوش مراد، 

.                            عور، وهي تمثل الحدود الوظيفية لهذا الحيومن الغرب كل من باستور وصالح بوالش

، وتبلغ كثافة المحالت التجارية حوالي             % 21.11محل بنسبة 419يبلغ عدد محالت هذه المنطقة 

محل مقارنة بالمعدل العام /شخص29هكتار، وأن معدل عدد السكان لكل محل بلغ حوالي /محل  49

وهذا يدل على أن هذه المنطقة ذات كثافة تجارية أقل من سابقتها، إال أنها تشهد حركة تجارية للمجال، 

 .نشيطة، كما نجد أن الفئة التجارية األكثر بروزا تتمثل في التجارة المتعددة

تمتاز شوارع هذه المنطقة بتداخل المحالت مشكلة واجهات تجارية، لكنها تتناقص كلما اتجهنا غربا 

تماما في بعض الشوارع لعامل البعد وانعدام  دينامكية األنشطة، مثل شارع باستور و فلسطين،  وتنعدم

كذلك الحظنا في بعض الشوارع مثل شارع قدور بليزيدية تواجد بعض الباعة المتجولين يعرضون سلعهم 

                                                 .              على األرصفة وخاصة أثناء المحاصيل الموسمية التي تشتهر بها المدينة

تحتل المرتبة الثالثة من حيث طبيعة األنشطة  :المنطقة التجارية المركزية من الدرجة الثالثة 

التجارية، تقع هذه المنطقة في الجهة الشرقية للشارع الرئيسي ديدوش مراد، يحدها من الشمال ساحة أول 

نوفمبر ومن الجنوب ساحة الشهداء ومن الشمال الشرقي المستشفى المدني وبعض المنشآت اإلدارية ومن 

 (. ( HLMنية الجنوب الشرقي العمارات السك

، وتبلغ كثافة المحالت التجارية هنا     %  29.81محل بنسبة  199يبلغ عدد محالت هذه المنطقة 

محل مقارنة بالمعدل العام للمجال وبالتالي / شخص 29هكتار، و معدل عدد السكان لكل محل / محل17

المنطقة بتالصق المحالت التجارية هذه المنطقة ال تشهد حركة تجارية كبيرة كسابقتها، تمتاز شوارع هذه 

في بعض المحاور المهمة مثل شارع محمد نفير ومحمد الصالح الدهيلي، وتتناقص كلما اتجهنا شرقا حتى 

تنعدم تماما، مع تزايد االنحدار مثل شارع محمد خميستي وعبد الرحمن مقران، وهنا يبدأ الحي اإلداري 

ز به معظم المؤسسات اإلدارية المهمة كالدائرة، الوالية، الشرقي في الظهور، هذا األخير الذي تترك

 .مديرية التربية، المستشفى وغيرها وهو يتواجد مع الحدود الشرقية لمجال الدراسة

 

تصنيف المناطق التجارية حسب كثافة المحالت التجارية و عدد السكان لكل محل (: 31)جدول رقم 

 لمركز المدينة
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   1123مديرية التجارة لوالية سكيكدة :المصدر

 : األسواق التجارية و هيكلتها للمجال 9-1-5

فإنه يحوي سوق مغطى وأسواق باإلضافة إلى المحالت التجارية الموجودة في مركز مدينة سكيكدة 

 .أسبوعية متنقلة بين األحياء، و التي رغم إنشاءها لم تخفف الضغط على السوق الوحيد بالمدينة

ويتمثل ( م 2192أنشأ سنة ) يتركز بالمركز، و هو أقدم نواة تجارية في المدينة : لسوق المركزيا 

للشارع الرئيسي ديدوش مراد، يحده من في السوق المغطى للخضر والفواكه، يقع في الجهة الغربية 

الشمال قسمة المجاهدين، من الجنوب شارع محمد دخيلي، من الشرق شارع قدور بليزيدية ومن الغرب 

م 2891شارع علي عبد النور، يتربع على مساحة 
1

أرضية غير مبلطة، سقف ) وهو في حالة سيئة جدا  

رق ، الغرب والجنوب وقد أمكن تصنيف مجموع ، له ثالث مداخل رئيسية من الش(مهدد باالنهيار 

 .األنشطة التجارية الموجودة داخل هذا السوق

إن توضع السوق في الجهة الغربية من المركز جعل منها منطقة ذات إكتضاظ كبير، كذلك فمحاور 

تدفقا الوصول إلى السوق هي نفسها الشوارع التجارية الكثيفة بمحالتها وكثرة تردد زبائنها، مما أنتج 

 .كبيرا لحركة الراجلين واآلليات على السواء

المناطق التجارية 

 ةالمركزي

عدد 

 (نسمة)السكان

نسبة سكان 

 %المركز

عدد المحالت 

 (محل)التجارية

نسبة محالت 

 %المركز

كثافة المحالت 

التجارية في 

 الهكتار

عدد السكان لكل 

 محل

المنطقة التجارية 

المركزية من 

  2الدرجة

9442 41.05 692 93.39 122 9 

المنطقة التجارية 

المركزية من 

 1الدرجة

5214 31.94 325 16.61 53 19 

لمنطقة التجارية 

المركزية من 

 4الدرجة

3619 15.51 159 19.91 10  15 

 30  122 1531 122 15362 المجموع
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 السوق المركزي(:  39) الصورة رقم 

 1129من التقاط الطالبة 

، أعطت مجاال مستقطبا و حيوي، وهيكلة مجالية (السوق والمحاور التجارية المؤدية إليه ) هذه البنية     

وقد أمكن تصنيف مجموع األنشطة التجارية .مميزة، تعدى مجال نفوذها حدود المركز وحتى المدينة نفسها

 :ة داخل هذا السوق بالجدول التاليالموجود

 تصنيف المحالت التجارية داخل السوق المركزي(: 31)الجدول رقم                       

 العدد نوع النشاط التجاري نوع الحيز المستغل

 

 

 محالت

 الزيتون

 بائعي السمك

 اللحوم

 الدجاج والبيض

 المواد الغذائية

 الحليب ومشتقاته

3 

21 

9 

8 

3 

4 

 أماكن مخصصة

 (مقاعد ) 

 الخضر والفواكه

 مواد غذائية عامة

 بائعي السمك

21 

1 

9 

 

 طاوالت تجارية

 إسكافي

 خضر وفواكه

1 

3 

من التقاط ا :المصدر  
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 التجارة لوالية سكيكدة مديرية: المصدر                                                                                       

                      : لقد أظهر التوزيع المجالي للفئات التجارية و كذا تقسيم المركز إلى مناطق تجارية مركزية ما يلي    

فمن خالل الدراسة الميدانية اتضح أن هناك محالت تجارية تقليدية بجانب محالت عصرية راقية، و هذا 

إدخال تحسينات باستعمال مواد بناء حديثة، كذلك بسبب حدوث بعض التغيرات على الواجهات التجارية ك

طرأ تغيير فيما يخص النوعية و الجودة سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو غير الغذائية أو الخدمات المختلفة 

و نالحظ أيضا أن هناك تركز و تداخل تجاري كبير جدا خاصة في المنطقة التجارية المركزية من الدرجة 

 .األولى

بعض البنايات مستغلة من طرف نشاطات تجارية و لكنها ال تسبب إزعاج للسكان و تضم  و لوحظ أن

 .مكاتب الوظائف الحرة مثل المحامين، الموثقين، األطباء و كذلك قاعات للحالقة

وهي أسواق تجارية تنتقل بين التجمعات و األحياء السكانية المجاورة للمركز، : األسواق األسبوعية 

 . وهذا لتعويض النقص الكبير الذي تعاني منه هذه التجمعات في مجال التجهيزات التجارية

تنتشر هذه األسواق عبر المساحات و األماكن العمومية الشاغرة، المتواجدة بين العمارات السكنية،     

مسكن،هذا ما أدى إلى ظهور عدة  811األحيان على طول الشوارع بعدة أمتار مثل سوق حي  وفي بعض

 :مظاهر سلبية تتمثل في

 .الفوضى التي يتسبب فيها انعدام النظام على مستوى هذه األسواق-

 .انبعاث الروائح نتيجة مخلفات وأوساخ هذه األسواق-

 .الضجيج الذي يحدثه الباعة و التجار-

يعات هذه األسواق ما بين المواد الغذائية و غير الغذائية، الحرف وبعض الخدمات، التي تلبي تتنوع مب

                                                                              .رغبات و متطلبات السكان الضرورية

 

 

 

 

 

 

 

 2 بيع التبغ

 99 21 المجموع
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 خالصة المبحث

المركز القديم لمدينة سكيكدة نستنتج انه مر بعدة تحوالت  عبر مراحل بعد الدراسة التي قمنا بها على 

مختلفة خاصة و إن نمطه أوروبي من مخلفات االستعمار فأول  التحوالت التي طرأت علية تحوالت 

معمارية على مستوى المساكن ذات الطابع االستعماري و تحوالت اقتصادية أصبح مستقطب طغى علية 

.النشاط التجاري   
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 خالصة الفصل

(السياسية االقتصادية االجتماعية والعمرانية)بعد دراستنا لتحوالت الحضرية ظهر لنا دور هده التحوالت   

 أهمهافي تطوير الكتلة من حيث الحجم،النوع والهياكل من التحوالت السياسية التي مرت بمراحل عديدة،

 أمامدينة، أيالنظام الرأسمالي،الذي له أثر كبير في السياسة تخطيط  إلىالتحول من النظام االشتراكي 

بدورها  على العمران ،مثال تحول  أثرتالتحوالت االقتصادية التي ظهرت من خالل التجارة و التي 

وظيفة تجارية ولعبت الصناعة دورا كبيرا حين ظهر هدا التحول في تطور  إلىالمساكن من وظيفة سكنية 

خاصة بعد بروز المنطقة الصناعية حيث كان لها اثر كبير،  أخرىصناعات  إلىتقليدية  الصناعة من

 وأصبحتجاءت ضمن السياسات العمرانية المطبقة في مجال الدراسة  التيالتحوالت  إلى أيضاوتطرقنا 

.مدينة سكيكدة من احد الواليات الوطن   
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 تمهيد

التحليلية للوضعية الراهنة للمجال الحضري امرا ضروريا في الدراسات العمرانية،حيث تعد الدراسة 

المجال ،وبالتالي تحديد اتجاهات وامكانيات بواسطتها نستطيع معرفة العوائق والمؤهالت التي تميز 

.التوسع المستقبلي وفق اسس صحيحة  

:المؤهالتالعوائق 
1

 

ان دراسة جل العوائق و المؤهالت  تمكنا من تحديد اتجاه التوسع المستقبلي  للمدينة وبالتالي معرفة 

.االراضي القابلة لتعمير،والغير قابلة للتعمير  

 :التوسع بالمدينة االرتفاقات و عوائق -1-1

من المعروف أن االرتفاقات تعتبر عائقا لعملية التوسع العمراني ، لهذا يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند 

حيث أنها خاصة في مدينة سكيكدة  ائق عوائق طبيعية وعوائق تكنولوجيةالتخطيط ،وهناك نوعان من العو

 .سي التي تحد من توسع المدينةتشكل المشكل الرئي

 :العوائق الطبيعية/1

 :إن العوائق الطبيعية لها تأثير كبير على عملية التوسع العمراني ومن بينها 

 .الذي يحد اتجاه التوسع في الجهة الشمالية للمدينة  :البحر األبيض المتوسط -

إذ تعتبر العنصر الغالب واألكثر تأثير على تنظيم المجال حيث تغطي المنطقة   :الجبال  -

جبل : من المساحة اإلجمالية وتشمل هذه المنطقة مجموعة من الجبال منها  1/3الجبلية 

م، جبال بولقرود ، بويعلى وبني مالك فهي متصلة  161موارد الذي يبلغ ارتفاعه 

 .ببعضها البعض 

وهي تعد أهم العوائق التي تحد من التوسع العمراني وذلك من خالل  :األراضي الفالحية -

 .المحافظة عليها

 :العوائق التكنولوجية / 2

 2تعتبر من أكبر العوائق الموجودة في مدينة سكيكدة ارتفاقها ما بين   :المنطقة الصناعية -

 هكتار 1211كلم ، استهلكت مساحات زراعية خصبة بما يقارب  3الى 

 :كهربائيةالخطوط ال -

  متر من الناحية  61كيلواط  تتطلب ارتفاق يقدر ب  111خطوط كهربائية جد مرتفعة التوتر

 .و األخرى لعمود الخط الكهربائي 

  متر من الناحية  31كيلواط تتطلب ارتفاق قدره  221خطوط كهربائية مرتفعة التوتر

 .واألخرى لعمود الخط الكهربائي 
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 متر من الناحية واألخرى  12كيلواط تتطلب ارتفاق قدره  61 خطوط كهربائية متوسطة التوتر

 .لعمود الخط الكهربائي 

 :أنبوب الغاز الطبيعي  -

 متر من الناحية واألخرى للمحور 52يتواجد جنوب المنطقة الصناعية يتطلب ارتفاق قدره 

متر من الناحية و األخرى لمحور  32تتطلب ارتفاق قدره : 44-30الطرق الوطنية  -

 .يقالطر

 

:المؤهالت
1

 

:شبكة الطرق /1 

كلم منها  69.692تتوفر مدينة سكيكدة على شبكة هامة من الطرق ، يبلغ طولها  داخل المدينة حوالي 

 .طرق بلدية %31.51طرق والئية و  %16.16طرق وطنية و  22.23%

 وهي تسمح بالربط المباشر بين سكيكدة والواليات المجاورة:  الطرق الوطنية 

يربط المدينة بوالية عنابة و ينتهي عند الحدود الشرقية للبالد، : 11الوطني رقم الطريق  -

مزدوج وذو حالة جيدة و يشهد  1.2كلم منها 2.2يبلغ طوله داخل إقليم بلدية سكيكدة 

 .سيارة في اليوم  12661حركة مرورية جد كثيفة ، حيث بيلغ معدل السيرة 

ينة من الناحية الشمالية الشرقية مرورا بجزيرة يحيط بالمد: أب  11الطريق الوطني رقم  -

أمتار ، و هو حالة جيدة و  5كلم وعرضه 1.2الماعز و المنطقة الصناعية يبلغ طوله 

 .سيارة في اليوم 6321معدل حركة المرور به 

كلم حيث نجد  6.122يربط المدينة بوالية قسنطينة ، يبلغ طوله : 13الطريق الوطني رقم  -

 .سيارة في اليوم 9669في حالة جيدة معدل حركة المرور به بلغت منه   %91نسبة 

هو الطريق المحاذي للشريط الساحلي يربط المدينة بالتجمع : أ أ  13الطريق الوطني رقم  -

أمتار وهو في حالة جيدة معدل حركة  5كلم و عرضه  2.612الثانوي سطورة يبلغ طوله 

 .سيارة في اليوم 9969: المرور به قدرت بـ 

 و هي أقل أهمية من الطرق الوطنية و تسمح بارتباط المدينة بمدن الوالية و نذكر :  الطرق الوالئية

 :منها 

وهو الطريق المحاذي للبحر و المؤدي إلى بلدية فلفلة ، ويبلغ : 19الطريق الوالئي رقم  -

 .أمتار و جزء من هذا الطريق يعبر على المنطقة الصناعية 6كلم و عرضه 1طوله 
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يؤدي إلى المرسى و بن عزوز مرورا بفلفلة ، يعتبر طريق :  12الطريق الوالئي رقم  -

أمتار يعرف حركة مرور كثيفة بحيث  6كلم و عرضه 1.2صعب و ملتوي يبلغ طوله 

 .سيارة في اليوم 3916بلغ معدل حركة المرور 

ي شادي يربط المدينة بالشاطئ الكبير مرورا بسطورة وواد: 29الطريق الوالئي رقم  -

أمتار حالته على العموم متوسطة حيث شهد هذا  6كلم وعرضه 9.3طول هذا الطريق 

 .األخير بعض اإلنزالقات في األونة األخيرة

طريق ملتوي و صعب يقطع غابة عين الزويت ، يؤدي مباشرة : 29الطريق الوالئي رقم  -

 .ة جيدةأمتار ، و هو في  حال 6كلم و يبلغ عرضه 9إلى دائرة تمالوس طوله 

يربط المدينة بالتجمعات القاطنة في حي واد الصفصاف طوله : 111الطريق الوالئي  -

 .كلم ذو حالة متوسطة  2يصل إلى 

يربط المدينة ببلدية الحدائق مرورا بمنطقة الزفزاف طوله : 15الطريق الوالئي رقم  -

 .أمتار ، حالته متوسطة 6كلم و عرضه  3.2يصل إلى 

 هذه الطرق هامة حيث تفك الخناق نوعا ما عن الطرق الوطنية و الطرق الوالئية  تعتبر:الطرق البلدية

و تلعب دورا هاما في الربط بين المنشأت و فك العزلة عن بعض مناطق التشتت ، أغلبها في حالة 

 .سيئة

 السكك الحديدية 2/

لى الميناء و يعود إنشاء بحكم أن سكيكدة مدينة ساحلية فهي تحتاج إلى سكة حديدية لنقل البضائع من و إ

 : م ، و يعبر المدينة خطان1951أوت 26أول خط للسكة الحديدية إلى تاريخ 

 .لمدينة باتجاه الميناء باتجاه المحطة يمر وسط ا: األول        

 .يتجه نحو المنطقة الصناعية : الثاني                      

 كلم 111حيث يبلغ طولها 

 :الموانئ3/

تعتبر الموانئ من أهم المنشآت التي تساعد على التبادل التجاري ، تضم مدينة سكيكدة مركب مينائي  

 : يتكون من

 .ميناء الصيد البحري بسطورة  -

 .الميناء التجاري  -

 الميناء الصناعي -
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 بكة المياه  الصالحة للشربش 4

يتم تزويد التجمع الرئيسي لبلدية سكيكدة بالمياه الصالحة للشرب من طرف محطة التصفية حمادي كرومة 

تزويدها من  طرف يوم و الواقعة خارج محيط البلدية و هده المحطة يتم /3م96111و التي تقدر سعتها 

 :سدين 

 السد األول هو سد قنيطرة الذي يقع في بلدية أم الطوب  -  

 السد الثاني سد زيت العنبة الواقع في بلدية بكوش لخطر      -  

ملم باتجاه محطة التصفية حمادى كرومة  بعد تصفيتها تتم  611يتم ضخ هده المياه بواسطة قنوات قطرها 

سعتها ( واد الحوش)ملم حديد اتجاه محطة الضخ غربا 911ين االولى قطرها عملية الضخ بواسطة قنات

 يوم /3م15111

 (قناة رئيسية تلعب دور قناة توزيع المياه)ملم حديد باتجاه سكان وسط المدينة 211و الثانية قطرها 

 :شبكة الصرف الصحي 5

 :خصوصية شبكة صرف المياه لمدينة سكيكدة  ترتكز على نقاط أساسية 

  (Système Unitaire Et Séparatif)الشبكة تعتمد النظامين الموحد و المفرق   – 1

                                                                  الشبكة في مجملها تعتمد على الجاذبية األرضية في تصريف المياه –2

 الشبكة تعتمد على أنفاق و قنوات رئيسية في التصريف  –3

 : كما أن الشبكة لها قسمان

  قسم للشبكة في المنطقة العليا شماال 

  قسم للشبكة في المنطقة السفلى جنوبا 

تصب مختلف شبكات الصرف الصحي في البحر،الوادي و الشعب إذ ال توجد أنظمة أو منشآت لمعالجة 

 .المياه قبل صبها مباشرة 

 :شبكة الكهرباء 6-

أناوا  مان الخطاوط  13بخط متوسط الضغط انطالقاا مان محطاة مارج الاذيب، و توجاد هنااك يتم تغذية المدينة بالكهرباء 

 :حسب الضغط

فاولط موجاه لمختلاف أنحااء  2.2كيلوفاولط موجهاة للمنااطق الريفياة و  31يتاراو  التاوتر باين : خط الضاغط المتوساط -

 .المدينة

 .يغذي النسيج الحضري: خط الضغط المنخفض -

 (.111-221)نميز فيه خطوط مختلفة االستطاعةو : خط الضغط الضعيف -

 .أما فيما يخص اإلنارة العمومية فيمكن القول أنها جيدة على العموم
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 :شبكة الغاز 7-

 .يتم تزويد المدينة بالغاز بإتبا  نظامين للتوزيع بواسطة محطة الغاز الواقعة جنوب المنطقة الصناعية

 .الطرقات الرئيسية و تمتد حتى تجمع حمادي كرومة و تقطع المدينة عبر: شبكة الضغط المتوسط-

 .تزود النسيج الحضري القائم: شبكة الضغط المنخفض-

 :شبكة الهاتف8-

 :خط موزعة كما يلي 13221يوجد حاليا بالمدينة مركزين للهاتف باستطاعة إجمالية قدرها 

 .خط 2211: المركز األول-

 .خط 9321: المركز الثاني-
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التوسع المجالامكانيات _2
1
 

 :الجيومورفولوجية-1

توضع بلدية سكيكدة ضمن السلسلة التلية، أين تشكل جزء من السلسلة النوميدية، يخترقها واد ت   ت

 :الصفصاف مجزئا إياها إلى قسمين، و تتلخص المظاهر المكونة للجانب  الفيزيائي فيما يلي

  من المساحة اإلجمالية لبلدية سكيكدة، تحتل (  1/3) تغطي المنطقة الجبلية حوالي ثلث  :المنطقة الجبلية

 .متر فوق سطح البحر391خاصة المنطقة الغربية و الجنوبية الغربية للبلدية، تصل أعلى قمة بها إلى 

باإلضافة إلى ( متر 219) و تشمل هذه المنطقة مجموعة من الجبال مثل جبل مسيون، جبل بولقرود 

   ، كودية رحبات (مترKoudiat Mlila  ،125)كودية مليلة : المثالمجموعة من الكوديات على سبيل 

،  Koudiat El  Allaiga)   العاليقةكودية ؛ ( مترRhabet Ed Dania   Koudiat،336)  ادانية

 (.مترEl Ouli Koudiat ،352) و كودية اآلولي ( متر212فوق 

  للبلدية تتمثل في سهل واد صفصاف  المنطقة الجهة الشرقيةتحتل هذه  :منطقة السهول و األودية

 .باإلضافة إلي سهل واد زرامنة و واد القصب

  و هي توافق الشريط الساحلي الممتد من المنطقة الصناعية إلي غاية واد القصب  :الكثبان الرملية

 .متر211و  211بعرض يتراو  ما بين 

  متر 211و  21تمتد مساحة الشاطئ على شكل شريط ضيق يتراو  عرضه ما بين  :الشواطئ         

   درو يقكلم ابتدءا من الميناء الجديد إلى مصب واد القصب من الناحية الشرقية،  2.59و بطول يقدر ب 

 .كلم ابتداءا من الميناء القديم إلى تجمع سطورة من الناحية الغربية 3ب

 

 : الخصائص الجيولوجية -2

تكوينات الجيولوجية لمنظقة الدراسة بين قمم الجبال وسفوحها واألراضي المنبسطة، حيث التختلف     

نجد في القمم تكوينات من الشيست والفلسبات اللذان يرجع تكوينهما إلى الزمن الثاني وتظهر هذه 

حية الصخور بصورة واضحة في أماكن شق الطرقات ومناطق االنزالق وتحت تأثير التعرية المائية والري

                                                  . تتفتت وتمتزج بالطمي والطين وتشكل رواسب تكون غطاء البادروك

بار وتعتبر هذه القمم مالئمة للتعمير  11 - 12أما من ناحية التحمل فصخور الشيست تستطيع تحمل من 

ارتفا  تكلفتها، أما السفو  فتتشكل من من ناحية الصالبة بغض النظر عن صعوبة إيصال الشبكات و

الرواسب الناتجة عن تحول الشيست وهي متوسطة التماسك، كما أنها تعتبر حساسة للماء فتشبعها بالماء 

  .                                                                                                         يؤدي إلى حركات كتلية
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أما فيما يخص األراضي المنبسطة على ضفاف وادي الزرامنة ووادي الصفصاف شرقا، فهي تعتبر      

أراضي فيضية تتشكل أساسا من الطين أو الطمي أو الطين الرملي، كما أن واد الزرامنة يحتوي على مياه 

 .جوفية قريبة من السطح لذلك يجب مراعاة كثافة المباني و ارتفاعها في التعمير

 :االنحدارات -0

تعد عامال أساسيا في تشخيص الجانب الطبيعي كما أنها تساعد على إعطاء نظرة أكثر وضوحا عن طبوغرافية     

 :الوسط، و لهذا البد من دراسة االنحدارات ومدى تأثيرها على شبكة النقل، يمكن إبراز خمسة مستويات من االنحدارات

.                                                            وهي تحتل أكبر جزء من مجال الوالية:  %23االنحدارات الشديدة جدا أكبر من  -

من المساحة اإلجمالية، وهذا ما % 61وتمثل االنحدارات الشديدة والشديدة جدا  %:23-10االنحدارات الشديدة من  -

 .يدل على أن المنطقة متضرسة جدا

 . من مساحة الوالية% 15,21وهي تحتل نسبة  %:10-7من  االنحدارات المتوسطة -

 -        --    .%.                                                                            7-4االنحدارات الضعيفة من  -

من مساحة الوالية، وتشمل % 19,21وتمثل االنحدارات الضعيفة والضعيفة جدا  %:4-3الضعيفة جدا من  نحداراتاال

 .المناطق السهلية حيث تتركز بشكل كبير في الجهة الشرقية

بعد هده الدراسة و ما جاء به المخطط التهيئة و التعمير  ان انسب اتجاه لتوسع المدينة فقد حدد التوسع العمراني للمدينة  

 .على كلتا الجهتين 13الممتدة على الطريق الوطني رقم  في الجهة الجنوبية
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 خالصة المبحث 

 

بعد الدراسة الفيزيائية لنسيج العمراني الحالي، تم تحديد التجاهات المساعدة  على التوسع ،والتي ستكون  في الجهة 

 .الشرقية بحمادي كرومة باتجاه الحدائق وفي الجهة 13الجنوبية للمدينة بمحاداة الطريق الوطني 
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 :تمهيد

بعد الدراسة التحليلية لمدينة سكيكدة توصلنا الى معرفة بعض المشاكل التي تعاني منها المدينة ، في 

توسعها و في تجسيد برامج و مشاريع الدولة، و من أجل التقيد بمبادئ التهيئة و التنمية و التطلعات 

 . لمدينة سكيكدة المستقبلية لمناطق التوسع الذي حددها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

سوف نتطرق في هذا المبحث الى تقدير عدد السكان المستقبلي و االحتياجات المستقبلية للمدينة في كل 

الذي من خالله نتمكن من القيام بالمشرو  ...( السكن، التجهيزات، المساحات الخضراء ) المجاالت 

 .التنفيذي الذي يكون مخطط و مدروس و مبرمج
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 :قدير االحتياجات الحالية و المستقبلية للمدينةت

 :السكانية اإلسقاطات -1

يعد تقدير عدد السكان المستقبلي محصلة هامة للدراسة السكانية و يعتبر قاعدة لجميع االقتراحات   

 المستقبلية خاصة من الناحية العمرانية، و يساهم التقدير السكاني في توجيه مختلف البرامج المستقبلية

 .للتنمية و التخطيط في المدينة

و المقدر ب  2112وقد اعتمدنا في تقديراتنا المستقبلية على فرضية استمرارية ثبات معدل النمو لسنة 

 .في مختلف اآلفاق المستقبلية 1.9

 :حيث تم االعتماد على المعادلة الهندسية التالية لتقدير حجم السكان الحالي و المستقبلي

P1= p0 (1+r)
n

 

P1 =عدد السكان المراد حسابهم.
 

P0 = نسمة 192162: و المقدر ب( 2112)عدد السكان آلخر احصاء. 

r =1.9: معدل النمو السكاني و يقدر ب 

n =عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين. 

 :و تكون النتائج كما هو موضح في الجدول التالي

 .سكيكدة حسب مختلف اآلمادالتقديرات السكانية المستقبلية لمدينة (:29)جدول رقم 

الزيادة السكانية بين  (ن)عدد السكان  الفارق في السنوات المدى السنة

 الفترات

 / 192162 / الحالي 2112

 15266 212329 12 القريب 2121

 19219 221235 11 المتوسط 2122

 13151 263619 21 البعيد 2132

 تقدير السكانانجاز الطالبة اعتمادا على عملية : المصدر

 :تقديرات االحتياجات المستقبلية للسكن -2

ان الزيادة في عدد السكان يقابله حتما زيادة في الطلب على السكنات و لتقدير العجز المسجل حاليا و 

 :االحتياجات المستقبلية السكنية، اعتمدنا على العالقة التالية
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 (.م/ن)المسكنمعدل شغل (/ ن)عدد السكان= عدد المساكن الالزمة

 .المسكن/أفراد 12: معدل شغل المسكن النظري يقدر ب: حيث أن

 :العجز الحالي في السكنات: 2-1

 :قد كان تقديرنا لقيمة العجز الحالي كما يلي

 (.TOL/ عدد السكان )-عدد السكنات= العجز في المساكن الحالية

 .مسكن 5162(= 192162/2)-11155=

 :المستقبليةاالحتياجات السكنية 

 :و منه نستنتج الجدول التالي.TOL/الزيادة السكانية بين الفترات: في المدى القريب* 

 .تقدير االحتياجات السكنية المستقبلية لمدينة سكيكدة حسب مختلف اآلماد(:03)جدول رقم

 احتياجات كل مرحلة عدد السكنات الالزمة معدل شغل المسكن عدد السكان السنة

2121 212329 2 11162 3123 

2122 221235 2 11115 3612 

2132 263619 2 22521 9611 

 .من انجاز الطالبة: المصدر

 

 :تقدير االحتياجات المساحية السكنية لمختلف اآلماد *

ان االحتياجات السكنية السالفة الذكر تقابلها حتما احتياجات مساحية من األراضي القابلة للتعمير، ولتحديد 

 :المساحات اعتمدنا على المعايير التاليةمقدار هذه 

 .من اجمالي المساكن المستقبلية  %11السكن الفردي يمثل  -

 .من اجمالي المساكن المستقبلية  %61السكن الجماعي يمثل  -

رفع الكثافة السكنية للهكتار الواحد من أجل االستغالل العقالني للمجال وتلبية االحتياجات دون التعدي  -

الهكتار / مسكن 111الهكتار في السكن الفردي، و /مسكن 21: األراضي الفالحية و اقترحنا أن تكونعلى 

 :في السكن الجماعي، و النتائج موضحة في الجدول التالي
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 .تقدير االحتياجات المساحية للسكن لمدينة سكيكدة حسب مختلف اآلماد(: 01)جدول رقم

 

 .من انجاز الطالبة: المصدر   

 :التقسيم الوظيفي للمساحة السكنية

 :اعتمدنا على المعايير التالية: على المدى القريب *

 السكن الجماعي .السكن الفردي

 ه 25.62(= srn)المساحة السكنية الصافية-

 .مسكن 1391=عدد المساكن-

 .الهكتار/مسكن21= (dn) الكثافة السكنية-

م121(=sml)متوسط مساحة المسكن -
2
. 

 .طابقين= عدد الطوابق المبرمجة -

 هsrn)=)21.52السكنية الصافيةالمساحة -

 مسكن 2152=عدد المساكن-

 .الهكتار/ مسكن111=(dn)الكثافة السكنية-

م 91= (sml)متوسط مساحة المسكن-
2
. 

 .طوابق 2= عدد الطوابق المبرمجة-

:)spt  حساب المساحة السطحية الكلية( 

N               

Spt =121 1391 3=195161 2م. 

)sb  حساب المساحة المبنية الكلية( 

N étages/SPT=SB 

Sb =19.51 /2=21.96 هكتار. 

 )SA  حساب المساحة الملحقة الكلية : 

Sb-srn=SA 

SA=25.62-21.96 =2.56 هكتار. 

:)svt حساب مساحة الطرق الثالثية( 

10%         

Svt =25.62 11%=2.56 هكتار. 

)sst حساب مساحة التوقف ( 

 .المساكن فردية فتخصص المستودعات في الطابق األرضي لتوقف السيارات بما أن

 لمساحيةاالحتياجات ا االحتياجات السكنية المدى

 المجمو  الجماعي الفردي المجمو  الجماعي الفردي

 19.31 21.52 25.62 3123 2152 1391 القريب

 21.99 21.92 29.11 3612 2192 1125 المتوسط

 121.6 21.69 69.92 9611 2169 3116 البعيد
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)sl حساب المساحة الحرة( 

(sst+svt)-SA=SL 

Sl=2.56-2.56=1ومنه نستنتج أن المساحة الملحقة الكلية هي نفسها مساحة الطرق الثالثية.هكتار. 

)cos حساب معامل شغل األرض( 

Srn/spt=cos 

Cos=19.51/25.62=1.91  

ces:)  حساب معامل االستحواذ على األرض( 

Srn/sb=ces 

Ces=21.92/25.62=1.99  

 :السكن الجماعي

 (:spt)حساب المساحة السطحية الكلية 

N×logts×sml=spt 

Spt =91 2152=162561م
2.

 .هكتار16.25=

 (:sb)حساب المساحة المبنية الكلية 

N étages/SPT=SB 

SB=16.25/2=3.31 هكتار. 

 (:SA)المساحة الملحقة الكلية حساب 

Sb-srn=SA 

SA =21.52-3.31=15.11 هكتار. 

 (:svt)حساب مساحة الطرق الثالثية 

10%=svt×srn 

Svt=11%20.72 =2.15 هكتار. 

 (:sst  )حساب مساحة التوقف

Sst = عدد المساكن المساحة المخصصة للتوقف  معدل امتالك السيارة. 
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Sst=1.2 22 2152=22911م
2

 .هكتار 2.6=

 (:sl)حساب المساحة الحرة 

SL =SA- (sst + svt ) 

SL=15.11-(2.15+2.6=)12.51 هكتار. 

 (:cos)حساب معامل شغل األرض 

Srn/spt=cos 

Cos=16.25/21.52=1.59 

 (:ces)حساب معامل االستحواذ على األرض 

Srn/sb=ces 

Ces=3.31/21.52=1.12 

 :التاليو اجمالي هذه النتائج ملخصة في الجدول 

 مدينة سكيكدة التقسيم الوظيفي للمساحة السكنية الصافية على المدى القريب (:02)جدول رقم 

 المجمو  جماعي فردي الرمز 

 SRN 25.62 21.52 48.34 المساحة السكنية الصافية
 SPT 19.51 16.57 66.28 المساحة السطحية الكلية
 SB 21.92 3.31 28.16 المساحة المبنية الكلية
 SA 2.76 17.41 20.17 المساحة الملحقة الكلية
 SVT 2.75 2.07 4.83 مساحة الطرق الثالثية

 SST / 2.6 2.6 مساحة التوقف
 SL 0.01 12.74 12.74 المساحة الحرة

 COS 1.91 0.79 2.59 معامل شغل األرض
 CES 0.89 0.15 1.04 معامل االستالء

 .انجاز الطالبة: المصدر

 

 :اعتمدنا على المعايير التالية: المتوسطعلى المدى 
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 السكن الجماعي السكن الفردي

 ه29.11(srn)=المساحة السكنية الصافية-

 .مسكن 1125=عدد المساكن-

 .الهكتار/مسكن(dn)=50الكثافة السكنية-

م 121=(sml) متوسط مساحة المسكن-
2 

 .طابقين= عدد الطوابق المبرمجة -

 ه21.92(srn)=الصافيةالمساحة السكنية -

 مسكن2192= عدد المساكن-

 .الهكتار/ مسكن(dn)=100الكثافة السكنية-

م(sml) =80متوسط مساحة المسكن-
2
 

 .طوابق 2= عدد الطوابق المبرمجة -

 

 :و بتطبيق نفس العالقات السابقة تكون النتائج كما هو موضح في الجدول

 للمساحة السكنية الصافية على المدى القريب مدينة سكيكدة التقسيم الوظيفي(:00)جدول رقم 

 المجمو  جماعي فردي الرمز 

 SRN 29.14 21.85 50.99 المساحة السكنية الصافية

 SPT 52.45 17.48 69.93 المساحة السطحية الكلية

 SB 26.22 3.49 29.71 المساحة المبنية الكلية

 SA 2.92 18.36 21.28 المساحة الملحقة الكلية

 SVT 2.91 2.18 5.09 الطرق الثالثيةمساحة 

 SST / 2.73 2.73 مساحة التوقف

 SL 0.01 13.45 13.46 المساحة الحرة

 COS 1.79 0.81 2.6 معامل شغل األرض

 CES 0.89 0.15 1.4 معامل االستالء على األرض

 .من انجاز الطالبة:المصدر

 :اعتمدنا على المعايير التالية :على المدى البعيد

 السكن الجماعي السكن الفردي

 ه69.92(srn)=المساحة السكنية الصافية-

 .مسكن 3116=عدد المساكن-

 .الهكتار/مسكن (dn)=50الكثافة السكنية-

م121= (sml) متوسط مساحة المسكن-
2
. 

 .طابقين= عدد الطوابق المبرمجة -

 ه21.69(srn)=المساحة السكنية الصافية-

 مسكن2169= عدد المساكن-

 .الهكتار/ مسكن(dn)=100الكثافة السكنية-

م 91= (sml)متوسط مساحة المسكن-
2.
 

 .طوابق 2= عدد الطوابق المبرمجة -

 

 :و بتطبيق نفس العالقات السابقة تكون النتائج كما هو موضح في الجدول
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 البعيدمدينة سكيكدة التقسيم الوظيفي للمساحة السكنية الصافية على المدى (:04)جدول رقم 

 المجمو  جماعي فردي الرمز 

 SRN 68.92 51.68 120.6 المساحة السكنية الصافية

 SPT 124.05 41.34 165.93 المساحة السطحية الكلية

 SB 62.02 8.26 70.28 المساحة المبنية الكلية

 SA 6.9 43.42 50.32 المساحة الملحقة الكلية

 SVT 6.89 5.16 12.05 مساحة الطرق الثالثية

 SST / 6.46 6.46 مساحة التوقف

 SL 0.01 31.8 31.81 المساحة الحرة

 COS 1.79 0.79 2.58 معامل شغل األرض

معامل االستالء على 

 األرض
CES 0.89 0.15 1.04 

 .انجاز الطالبة: المصدر

 :تقدير االحتياجات الحالية و المستقبلية من التجهيزات -0

على وضعية مختلف التجهيزات و المرافق، و مناطق انتشارها في  من خالل الدراسة العمرانية وقفنا

المدينة، و مدى تغطيتها الحتياجات جميع السكان، وفي هذه المرحلة سنقوم بتقدير العجز المسجل حاليا في 

 .كل تجهيز و االحتياجات المستقبلية منها

آخذين بعين االعتبار دائما عدد السكان في كل  1999وهذا باالعتماد على الشبكة النظرية للتجهيز سنة   

نسمة الى  121111حيث نعلم أن مدينة سكيكدة تنتمي الى فئة المدن ذات الحجم السكاني من . فترة

ك المساحة المثالية لكل نسمة في مختلف اآلفاق وبالتالي ال يتغير نصيب الفرد منكل تجهيز و كذل221111

 .تجهيز

 :و بتطبيق العالقات التالية  

المساحة االجمالية للتجهيز م -
2

نصيب الفرد من التجهيز م= 
2
 (ن)عدد السكان  xفرد /

المساحة االجمالية للتجهيز م= عدد الوحدات الالزمة  -
2
المساحة المثالية للتجهيز  م/  

2
. 

 :يمدارس ابتدائية للطور األول و الثان

من  % 12تلميذ اي ما يعادل  36حسب شبكة التجهيز ات المطبقة في الجزائر فان معدل شغل القسم هو 

 .اجمالي عدد السكان

       

        

 .قسم 25=2152/36= عدد األقسام 

 .قسم 11 مدارس ابتدائية للطور األول و الثاني تتوفر كل مدرسة على 1سنحتاج الى  -

 21/233   =1301 x17266 = x 



التنظيم المجالي و آفاق التوسع                                                 رابعالفصل ال  
 

 :االكماليات

من  %5.2تلميذ، أي ما يمثل  31حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان معدل شغل القسم هو 

 .اجمالي عدد السكان لكل أمد

 

        

        

 .قسم 13=1292/31= عدد األقسام 

 .قسم 21على سنحتاج الى توفير اكماليتين كل إكماليه تتوفر 

 :التجهيزات االدارية و الخدماتية( ب

م 1.193حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : فرع بلدي
2
. 

 

م 1.12حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : فرع بريدي
2
. 

 

م 1.13حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : األمن الحضري
2.
.  

 

م 1.12حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب :الحماية المدنية
2
. 

 

 : التجهيزات الصحية( ج

م 1.123حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب :مركز صحي
2
و مساحة .

م 911الوحدة تصل الى 
2
. 

 

 :التجهيزات الثقافية و الدينية( د

م1.333حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : دار الشباب
2
. 

 

م 1.2حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : مسجد
2
. 

X=100/ 7.5 x 17266=2121 

3.3.0 x 20111=2300 

3.21 x 20111=1123 

3.30x   20111 =12. 

3.31x 20111=031.0 

06000 x 66200 =669361 

06999 x 66200=169361 

062 x 66200  =991962 
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 : التجهيزات الرياضية( ه

م 1.166حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : صالة رياضة مختصة
2
. 

 

م 1.62حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : ملعب كرة القدم
2
. 

 

 :التجهيزات التجارية و مختلف المساحات

م 1.1حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : تجارة من الدرجة االولى
2
. 

 

م 1.1حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : تجارة تكميلية
2
. 

 

م 1.193حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب :سوق أو مركز تجاري
2
. 

 

م1.2حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : المساحات العمومية
2
. 

 

 .%11حسب شبكة التجهيزات المطبقة في الجزائر فان نصيب الفرد يقدر ب : المساحات الخضراء

 

  (2323-2313)يوضح التجهيزات المبرمجة على المدى القريب (: 03)الجدول رقم 

م)المساحة  العدد التجهيز نو  التجهيز
2
) 

 مدرسة ابتدائية التعليمية

 إكماليه

1 

2 

3111 

1211 

 فر  بلدي االدارية و الخدماتية

 فر  بريدي

 االمن الحضري

 الحماية المدنية

1 

1 

1 

1 

1111 

2111 

111 

221 

 911 1 مركز صحي الصحية

 دار الشباب الثقافية و الدينية

 مسجد

1 

1 

1111 

2111 

 2111 1 صالة رياضة مختصة الرياضية

06600 x 66200 =2.0066 

0601 x 66200=66229 

066 x 66200 =6620 

066 x 66200=6620 

060.9 x 66200=6999606 

661 x 66200 =21.33 

066 x 66200=6620 
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 3211 3 ملعب كرة قدم

 تجارة من الدرجة االولى التجارية

 تجارة تكميلية

 سوق أو مركز تجاري

1 

1 

1 

1211 

1211 

1111 

 .2116معالجة الطالبة : المصدر
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 :خالصة المبحث

على مختلف  من سكن و تجهيزاتمن خالل هذا الفصل قمنا بتقدير االحتياجات المستقبلية للمدينة 

 :مايلي باقترا  وقدقمنا.اآلماد

 .اقترا  منطقة التوسع العمراني المستقبلي -

من أجل تحقيق  2121ضبط استراتيجية التنظيم و الهيكلة المجالية لمناطق التوسع للمدى القريب  -

 االنسجام بين الوظيفة السكنية و مختلف الوظائف المكملة لها، و كذا بين االطارين المبني و غير المبني 

 .للوصول الى مجال متناسق و متجانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التنظيم المجالي و آفاق التوسع                                                 رابعالفصل ال  
 

 :المقترحة توجيهات التهيئة 

تدخل على النسيج القائم يجب القيام بعملية ’من أجل اعادة تنظيم و تهيئة المجال الحضري لمدينة سكيكدة 

 ودلك لتحقيق أفضل تنظيم مجالي ’ من اجل معالجة االختالالت المسجلة في مجال التسيير و االستخدام 

و قبل ’ ئة و على رأسها اعادة الهيكلة اعتمادا على أسس واستراتيجيات التهي’ ممكن للمجال الحضري 

 :تقديم سيناريو التدخل يجب االشارة الى إقتراحات التوجيه التالية 

 .على كلتا الجهتين  1 3لى طول الطريق رقم نقتر  أن تكون التوسعات ع

 

هامة و و الذي بتوفير امكانيات ’ الذي إعادة هيكلة مالئم للنسيج الحضري القائم تشمل المركز القديم 

 :و نلخص التدخل في خمس مناطق هي ’ من اجل تحسين المظهر العمراني للمدينة ’ كبيرة 

 : المنطقة المركزية 

ترتكز على اعادة الحيوية لشبكة الطرق بتنظيم ’يكلة شاملة تشمل المركز القديم الذي يتطلب إعادة ه

  مع تهيئة الساحات ’ استعمالها في اتجاه واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التنظيم المجالي و آفاق التوسع                                                 رابعالفصل ال  
 

 

 

 خالصة الفصل

مدينة سكيكدة لها مقومات و امكانيات مجالية ساعدتها على اعادة التوازن االقليمي لكن تبقى بحاجة 

لتنظيم،ونتج عن التحوالت التي طرأت عدة تحوالت التي ادت الى نقائص و اشكاالت  و وجود عدة 

 عوائق بالنمطقة وقف في وجه تنمية المجال  
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 :الخاتمة العامة

 معظم برزت وقد، الجزائرية العمرانية والتجمعات المدن في البارزة المظاهر من الحضرية التحوالت تعتبر
 لتعاقب راجع وهذا ، المدن لمختلف الرئيسية العمرانية المراكز في السيمابعد االستقالل  بوضوح التغيرات
 .الدولة انتهجتها التي والبرامج السياسات من مجموعة

خاصة بعد العمراني  مجالها في سريعة تحوالت عرفت التي الكبيرة المدن أهم من سكيكدة  مدينة تعتبر

السياسة الوطنية المطبقة  أيطارم التي برمجت في 7914وطني سنة إشعاع ذاتمنطقة صناعية  إنشاء

 .الرباعية تالمخططاعلى  المعتمدة أنداك

للمدينة  اإلداريالتطور في التصنيف  ا، رافقهعملية تحول وظيفية اقتصادية أوللتعرف بدلك المدينة 

 .7914والية عام  إلىحيث تم ترقيتها 

ستويات ،انعكس على المجال الحضري،واهم هده ومنه ظهور تغيرات و تحوالت عميقة على مختلف الم

هو النشاط السائد في  األخيرالتغيرات تطور النشاط الصناعي على حساب النشاط الفالحي بعد ما كان هدا 

 .المدينة

غرافية،وذالك بهجرة سكان ريف نحو المدينة وتغير وتحوالت ديم إلى أدتمختلف هده التغيرات  أن

 .المستوى المعيشي الذي وفرته الصناعة لتحسين نشاطهم الفالحي 

 السكنية  الحظيرةهدا كله في ارتفاع معدل النمو وبالتالي الزيادة في  أدى

المجاورة  بالمناطققصديرية خاصة  ظهور أحياءللمجال نتج عنه  اعشوائي استغالالهدا التوسع رافقه  إن

 .لمنطقة الصناعية
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المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: لمصدرا  

 

 ريح



م8114/م0481النمو السكاني لمدينة سكيكدة في الفترة الممتدة (:10)الجدول رقم   

 

8002المخطط التوجيهي لتهية و التعمسر :المصدر  

 

 

 اإلداري التجهيزات (01) رقم جدول

 التجهيزات العدد الحالة الموضع

    
 مقر الوالية 10 جيدة المركز القديم

 مقر الدائرة 10 متوسطة المركز القديم

 البلديةمقر  10 جيدة المركز القديم

 النزل البلدي 10 جيدة المركز القديم

 فرع بلدي 10 جيدة المركز الجديد، حي مرج الذيب

 البريد المركزي 10 جيدة المركز القديم

المركز القديم، المركز الجديد، 
 مسكن 011حي 

 فرع بريدي 10 -

 السنوات عدد السكان النمو الفعلي الزيادة السنوية معدل النمو

- - - 3411 1840 

- 569 68328 71739 1960 

2.60 - 10364 61375 1966 

3.62 2729 30020 91395 1977 

2.93 2505 27554 118949 1987 

3.48 4363 13088 132088 1990 

1.48 1945 7924 141761 1995 

0.54 816 2447 144208 1998 

0.40 1699 16693 719071 2008 



 قصر العدالة 10 جيدة المركز القديم، المركز الجديد

 دار المالية 10 - المركز الجديد

 أمن الوالية 10 - المركز الجديد

 ديوان الترقية و التسير العقاري 10 - المركز الحضري سطورة

 مديرية التخطيط و التهيئة االقليمية 10 - المركز الجديد

 مديرية العمران 10 - المركز الجديد

 مديرية الصحة و السكان 10 - المركز القديم

 مديرية األشغال العمومية 10 - المركز القديم

 مديرية الضرائب 10 - المركز القديم

 مديرية الغابات 10 - المركز القديم

 مديرية المصالح الفالحية 10 - المركز القديم

 مديرية الصيد البحري و الموارد المائية 10 - المركز القديم

 مديرية الشؤون الدينية و األوقاف 10 - المركز القديم

 مديرية التربية 10 - القديمالمركز 

 مديرية التجارة 10 - المركز القديم

 مديرية الري 10 - المركز القديم

 مديريةالشباب و الرياضة 10 - المركز القديم

 مديرية النقل البري 10 - المركز الجديد، حي مرج الذيب

 مديرية النقل البحري 10 - المركز القديم

 المركزيالبنك  10 - المركز القديم
 

4971المخطط التوجيهي لتهيئة و التعمير :المصدر   

 

 

 

 



 

 والدينية الثقافية التجهيزات أھم سكيكدة مدينة :(01)رقم جدول

 

 الموضع الحالة العدد التجهيزات

 المركز القديم جيدة 97 المسرح البلدي

 المركز القديم جيدة 97 المسرح الروماني

المركز القديم ،المركز  جيدة 90 المركز الثقافي

 الجديد

 اإلخوة ساكر جيدة 97 دار الشباب

المركز القديم ،المركز  متوسطة 90 المكتبة

 الجديد

 القديم المركز متوسطة 97 مدرسة موسيقية

 القديم المركز متوسطة 97 مدرسة الفنون

 القديم المركز متوسطة 90 سينيما 

 _ جيدة 71 مسجد

 .بوعباز،القبية،الزفزاف، _ 91 مقيرة

 القديم المركز متوسطة 94 كنيسة

 0112المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير : المصدر :المصدر

التجهيزات التجارية ( 04)الجدول رقم   

 الموضع الحالة العدد التجهيزات

حي مرج _المركز القديم جيدة_متوسطة 94 سوق مغطى

 ديب

المركز المركز القديم  جيدة 90 مركز تجاري

اوث 49الجديد،حي 

7011 

 االمركز الجديد  متوسطة 97 برية محطة

 القديم المركز جيدة 97 حديدية سكة محكة

 القديم المركز جيدة 97 البحرية محطة



 المركزية

الذيب،حي  مرج حي جيدة 91 بنزين محطة

مسكن، حي 099

 7011اوث 49

المركز  القديم، المركز جيدة 74 بنوك

 الجديد

القديم،المركز  المركز جيدة 90 التأمين وكاالت

 الجديد

 الجديد المركز جيدة 97 تيليفيريك محطة

القديم،المركز  المركز جيدة 94 المدنية الحماية

 الجديد

4990المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير : المصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المركز الجامعي العربي بن مهيدي أم البواقي

 معهد التسيير والتقنيات الحضرية

                                              

 استمارة استبيانيه

 

 

هذه االستمارة تدخل في إطار الدراسة الجامعية، الرجاء منكم ملؤها بجدية باإلجابة على األسئلة بدقة دون 

 (في الخانة المناسبة( x)ضع عالمة.   )ذكر اإلسم واللقب

 اقتصادي_ اجتماعي

 :..........................المهنة –:.................                  السن -

  األسرة أفراد،عدد .............................................بالعائلةالمتكفل 

 

سنة 64من أكثر         91_04        91_81         81_6سنوات         6اقل منالذكور        ،عدد   

 

سنة64من  أكثر           94_04         91_81       81_6سنوات         6اقل من          اإلناثعدد   

 

غيرمتمدرس        االبتدائي         المتوسط         الثانوي          جامعي           تكوين مهني :األب  

 

الثانوي         جامعي          تكوين مهني   غيرمتمدرس        االبتدائي         المتوسط       : األم  

 

تكوين      غير متمدرسين        االبتدائي        المتوسط          الثانوي        جامعي    :عدد االوالد

 مهني

  

 السكن

ال              نعم   .  من سكيكدة  أنتهل   

........................................... أصولكب ال فماهي  اإلجابةادا كانت   

   مالك هدا المسكن نعم         ال  أنتهل 

 :المسكنما نوع ملكية هذا 

   محولة من ملكية فرنسية• 

 محولة من ملكية جزائرية• 

 الميراث• 

 …………………: فماهركان شي آخر  أد•

 

 نعم            الهل حجم المسكن يتناسب مع أفراد األسرة؟     *  

  ..........:كم عدد الغرف في منزلك



ال        نعم   :  أوروبيةحياة  بأسلوبمع هدا المسكن المبني  التأقلمهل استطعت   

 

 هل قمت بتغييرات في مسكنك؟                     نعم                ال           * 

 إذا كان نعم فيما تتمثل هذه التغيرات -

  إضافة فتحات جديدة   -2(                   نافدة)غلق فتحات  -8

  تجديد المظهر الخارجي_ 0إضافة غرفة                              -9

 (garage)فتح مستودع  -6إخراج أنابيب لصرف المياه            -9

 ما هي األسباب التي دفعتك على إجراء هذا التغير؟ 

 الضيق لزيادة عدد األوالد  -2ال يرى المارة والجيران ما بداخل البيت          حتى -8

 للمصلحة الشخصية _  - 9

 ما السبب؟: لم تقم بأي تغيير 

 احترام القوانين  -2نقص اإلمكانيات المادية                               -8    

           ألنك لست بحاجة إلى التغيير                -9   

   نعم                        ال              ما هو: هل تفكر في التغيير مستقبال.......................: 

 

 

 الحي

 

 .........:إذا كان ال ما هو السبب هل حيك نظيف ؟ نعم            ال 

: ماهي مميزات حيك  

 حي هادئ

 حي نظيف

 حي معروف

 منطقة أمنة 

 منطقة تعزز أفضل عالقات الجوار

 منطقة تقع وسط المدينة

 هل حدثت تغيرات في حيكم  نعم         ال 

..........اد كانت اجبة نعم ما هي   

 

 .وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير و االحترام
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  5008المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية عين البيضاء. 



 



Résumé 

Le thème de l'exposé " les transformation urbaines" vise les 

différente niveaux (domaine) : économique, urbain et 

démographie et connaitre leur effets sur la situation des villes. La 

villes de skikda a connu ( a subi ) toutes ces transformations 

notamment l'ancien centre ville. Cela est du à la croissance 

démographique accompagné d'un développement urbain surtout 

aprés l'indépendance et l'application des divers plans de 

dévoloppement ainssi que le projet de la zone industrielle. En 

partant de l'état actuel, plusieurs décisions et mesures ont été 

prises afin de protéger ce patrimoine et assurer une meilleur 

exploitation des moyens selon les besoin des habitants. 



 ملخص 

موضوع بحث  التحوالت الحضرية  يستهدف مختلف المستويات االقتصادية و  إن

 .،ومعرفة أثارها على مراكز المدن....غرافيةوالعمرانية و الديم

 خاصة على مستوى المركز القديم للمدينة  التحوالتفقد عرفت مدينة سكيكدة مختلف هده  

السكنية خاصة بعد االستقالل  الحظيرةفبعد النمو الديمغرافي المتزايد رافقه تطور في 

الجزائر ،وبداية تطبيق المخططات التنموية المختلفة و استفادتها من مشروع المنطقة 

 . اإلداريةلترقية  باإلضافةالصناعة 

تدخالت  خاصة في و انطالقا من الوضعية الراهنة  كان وال بد من توجيه مجموعة من ال

ركز القديم للمدينة  و تحقيق االستغالل المثل  العمراني للم اإلرثالجانب العمراني  لحماية 

و االجتماعية التي  يةالقتصادجات السكان وكدا التحوالت تماشيا مع احتيا لإلمكانيات

 .تشهدها البالد

 الكبلمات النفتاحية 

، المدينة ،الديناميكية الحضرية ،المركز القديم التحول الديمغرافي  
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