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 الفصل التمهیدي

  مقدمة عامة:

احد اهم انتاجات االنسان على مر العصور اذ انها نظام معقد و متكامل فیما بینه في ان واحد، تعتبر المدن 
نشأت �فعل عجز النسان على االكتفاء بنفسه و حاجته المتزایدة لتجمع و التكتل حسب ما یراه أفلطون ،حیث 

له أمام حتمیة ده و هو ما جعان االنسان و �فعل تطور حاجیاته و تعقدها اصبح ال �ستطیع تلبیتها �لها �مفر 
تكو�ن مجموعات تعیش في تجانس و تكامل عبر تقسیم و توز�ع مختلف المهام و األنشطة فیما بینها بهدف 

في شى المجالت و هذا من خالل القیام �عملیة التبادل الذي �عود �المنفعة على جمیع افراد تحقیق اكتفاءها 
لماد�ة و المعنو�ة معا عبر عالقات نسبیة شكلت مجتمع �طلق هذه المجموعات و یلبي حاجیات افرادها ا

علیه اسم "" المدینة"" و قد �انت هذه التبادالت اول أكال التجارة في القد�م ، حیث �مكن القول ان ظهور 
"المدینة "  المدن تزامن مظهور التجارة و حاجة االنسان للتبادل و هو ماسجله الباحث هنري بران الذي اعتبر

لتزامن ظهورها ،اذ ان المبادالت لسلع و القوافل �انت اول اشكالها، و قد اشتهر البابلیون و  1التجارة"" ابن
 العرب بها حیث �انوا رواد التجارة في القد�م .

و مع مرور الوقت عرفة التجارة تطورا ملحوظا تزامن مع التطور الذي عرفته المدینة حیث أصبحت وظیفة 
تجاهلها عند التطرق للمدینة حیث ان النشاط التجاري عامل قوة ألي مدینة، اذ ساهة قاعد�ة بها ال �مكن 

�صورة فعلیة في خلق دینامكیة اقتصاد�ة ناتجة عن الدینامكیة التجار�ة ، فأصبحت التجارة من بین اهم 
لى �ل ع عبر تموضع النشاط التجاري في أجزاء من المدینة و انعكاسهالعناصر المهیكلة للمجال الحضري 

 المجال الحضري عبر التفاعالت المرتبطة �ه 
و قد ترافق التطور الكبیر للنشاط التجاري مواكبة في مختلف المجاالت األخرى و هو ماجعل هذا النشاط 

یتعد البعد الجغرافي للمدینة الى البعد اإلقلیمي و الدولي حیث أصبحت التجارة من اهم المعاییر التي �قاس 
المدن فهي تحتل مكانة أساسیة و فعالة في التنمیة لدى جمیع الدول خاصة الجانب بها مدا تطور 

 االقتصادي.
و تعد الجزائر واحدة من الدول التي تحظى التجارة �مكانة خاصة �ونها من اللبنات األساسیة لإلقتصاد 

ر هذا القطاع الوطني عامة من جهة و�ذا االقتصاد الحضري الخاص �المدن من جهة أخرى، اذ عرف تسیی
ازدهرت  تيل االقتصاد الموجه العلى القطاع في ظ دولةمرحلتین أساسیتین هما مرحلة االشراف المباشر لل

فیها أسواق الفالح التا�عة للدولة و تمیزت �االحتكار و"" تجارة الكا�ة "" عبر عملیات التهر�ب نظرا لنقص 

1: Brice Navereau : le commerce alimentaire de proximité dans le centre ville des grandes 
agglomérations :L’exemple de Toulouse et Saragosse. Thèse de doctorat. Université de Toulouse. 
2011. P 21. 

 
 

1 

 

                                                           



 الفصل التمهیدي

و الذي حرر القطاع  1989 ق �عد التعدیل الدستوري لسنةالمواد األولیة ،و مرحلة اإلنفتاح عبر اقتصاد السو 
و هو ما ساهم في خلق العدید من الفضاءات و المساحات التجار�ة التي تزایدة  من االشراف المباشر للدولة

�صورة مذهلة في فترة وجیزة و هو ما انعكس �صورة مباشرة على المدینة الجزائر�ة من خالل جملة من 
و رغم عدم ال الحضري منها ما هو نظامي و منها ماهو فوضوي ،هاته الممارسات الممرسات على المج

ضبطها �صورة جیدة اال انها �انت لها األثر البالغ على المدینة عبر الدینامكیة التجار�ة الكبیرة التي نشأت 
زائر�ة التي جفي فترة قصیرة و التي ساهمت �صورة مباشرة في خلق دینامكیة اقتصاد�ة عبر مختلف المدن ال

تحولت من النشاط الفالحي الى النشاط التجاري خاصة تلك المدن المتوسطة التي تتمیز �موقعها االستراتیجي 
 الواقع على تقاطعات اهم محاور الطرق الوطنیة.

في مختلف المجاالت و كل ما سبق ذ�ره ساهم في ظهور تحوالت على المجال الحضري للمدن الجزائر�ة 
  ئیسیة في خلق دینامكیة حضر�ة بها.ساهم �صورة ر 

 
 :االشكالية-01

تعتبر المدینة تجمع �شري وعمراني �حتوي علي وظائف ادار�ة واقتصاد�ة واجتماعیة وثقافیة فھي تنمو 

 .وتتطور �استمرار حیث تتمیز بنظام معقد وھذا �جعلھا تشھد دینامیكیة علي �امل المجال الحضري 

التبادالت طر�قها للظهور و تطورت بتطور المدینة و �مرور الوقت حتى أصبحت مع ظهور المدن عرفت 

ال ا تعد التجارة احدى اهم  العناصر المهیكلة للمجمالتجارة وظیفة القاعد�ة �المدینة و التي ال �مكن تجاهلها �

 .على المدینة  إلقتصاد�ةدینامكیة االالحضري و التي تساهم في إضفاء 

عرفت المدن الجزائر�ة نمو حضري سر�ع �سبب حتمیة الظروف التي مرت بھا الدولة جراء ومن ھذا المنطلق 

التحوالت االقتصاد�ة وانعكاساتھا علي المجال والسكان مما ادي الي عدم التحكم في وتیرة نمو المجال 

ي ظاھرة سالرئی ،كان سببه العمراني الذي اصبح متمیزا �عدم تنظیمه والتوز�ع الغیر منظم للتجھیزات 

 اقتصاد�ة عمرانیة ولدتھا الوظیفة التجار�ة .

كما تعد التجارة القطاع األكثر حیو�ا في االقتصاد الحصري اذ �مكن اعتبارها من بین اهم عوامل نشأة المدن 
 و هذا من خالل تموضع المدن على المحاور التجار�ة الكبرى 
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 الفصل التمهیدي

فالحیة و تجار�ة و -لفترة االستعمار�ة ألغراض دفاعیةو هو حال العدید من المدن الجزائر�ة التي انشاة في ا
تحولت �فعل الطرق الى مدن تجار�ة مهمة في الجزائر اذ�متد تأثیرها الى المستوى الجهوي و الوطني و حتى 

تاجنانت وال�ة میلة  -عین ملیلة و عین فكرون وال�ة ام البواقي-الدولي على غرار العلمة بوال�ة سطیف  
 �مكن طرح التساؤل الرئیسي التالي:من خالل ذلك 

 ؟كیف تأثر التجارة على الدینامكیة الحضر�ة �مدینة شلغوم العید
 االسئلة الفرعیة التالیة: من كما �مكن طرح مجموعة

 ؟التجار�ة �مدینة شلغوم العید توز�ع المحالت  ماهو واقع -
  ؟كیف تأثر التجارة على تنظیم المجال الحضري في مدینة شلغوم العید -
 عید؟شلغوم ال إحداث دینامیكیة تجار�ة �مدینةالمساهمة في ئص التجار�ة خصاالكیف  -

 حدثتها التجارة �مدینة شلغوم العید؟مظاهر الدینامیكیة التجار�ة التي أماهي  -
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 الفصل التمهیدي

 الهدف من البحث:-02
ة على وخاصة توضیح اثرالتجار �الدینامكیة الحضر�ة، التجارةهو توضیح عالقة  ان الھدف العام من ھذا العمل 

 ة المدینالتحوالت التي شهدتها 
 معرفة مدى تأثیر الحر�ة التجار�ة على تنظیم المجال الحضري �المدینة.-
ي أصبحت �عض منه لها أثر ذو �عد جهو تأثیر التجارة على المدن الجزائر�ة خاصة �الشرق الجزائري الذي -

 .تاجنانت .......) و �عد وطني ( العلمة،
 أسباب اختیار الموضوع:-03
 : ةالتالی العید لالسبابشلغوم على الدینامكیة الحضر�ة �مدینة  التجارةتم اختیار موضوع تأثیر -
 ةالمدین تطور و مونفي  المؤثرة العوامل أهم من تجار�ةال واالستخدامات النشاطات -
 �اعتباره من المواضیع التي فرضت نفسها في األونة األخیرة. 
ن عمران و توجه السیاسة الوطنیة نحو البحث عروافد االقتصاد الوطني  تعتبر منالتي  للتجارةاألهمیة البالغة -

 .للقضاء على الفوضى التجار�ة �المدن تجاري راقي للمدن الجزائر�ة 
یة النمو عمل في مساهمتها ومدى المجال العمراني على للتجارة السلبي التأثیر أسباب معرفة الرغبة في-

 الحضري.
 :جال الدراسةمأسباب إختیار -04
 كون هذا الموضوع لم یدرس من قبل و لم �حظى �االهتمام.-
المار  05حضیت �عدة امتیازات أهمها الطر�ق الوطني رقم االستراتیجي �ونھا شلغوم العید موقع مدینة -

 . و الوسط �اللمدینة و الذي جعلها مر�ز تبادل بین الشرق و الغرب
 .مدینة شلغوم العید من القطاع الزراعي الى القطاع التجاري التحول الوظیفي الملحوظ الذي شهدته -
  
 البحث: المتبعة في منهجیة-05

 لتجار�ةا األنشطة و جذب تطور توضیح في ساعد الذي التحلیلي الوصفي المنهج على البحثنا في استند
 إلى �اإلضافة ة،التجار� بنیتها في واالقتصاد�ة العمرانیة التحوالت أثر إلدراك نموالمدینة من متعاقبة عبرمراحل

 .التجار�ة �الحر�یة المتغیرات المتعلقة من �العدید یهتم الذي الكمي اإلحصائي المنهج
 النظري. انب/المرحلة األولى:الج5-1
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 الفصل التمهیدي

و الدراسات التي لها عالقة �الموضوع و�عض  الكتب لخاصة بتاموضوع،وهي مرحلة االطالع على المراجع ا

 على شبكة االنترنیت،اضافتا إلى المخططات وهذا لتكو�ن نظرة شاملة حول موضوع الدراسة.المراجع المتوفرة 

 /المرحلة الثانیة:5-2

 المصالحو  اإلدارات �مختلف االتصال �المدینة،و�ذلك المتعلقة والمعلومات المعطیات جمع یتمالجزء المیداني. 

 و المتمثلة في:  مصادررسمیةا �اعتباره

 لبحث:لح المعنیة والتي لها صلة �موضوع االمعطیات من المصا مرحلة جمع-/5-2-1

 شلغوم العید. لبلد�ة التقنیة المصلحة* 

 شلغوم العید. لبلد�ة* المصلحة المدنیة 

 .میلة  لوال�ة البناء و التعمیر مدیر�ة فرع *

 .شلغوم العیدلمدینة  التجارة مدیر�ة *

 .شلغوم العیدلمدینة السجل التجاري  *

 مدیر�ة الضرائب لمدینة شلغوم العید* 

 .میلةلإلحصاء لوال�ة  ي* الدیوان الوطن

 

 /مرحلة توز�ع االستمارة االستبیانیة:5-2-2

و تعتبر ھذه المرحلة اصعب و اطول مرحلة و لكن لھا اھمیة �بیرة في فھم و ا�جاد معلومات غیر متوفرة 

 المعلومات و حتى غیابھا.لدى المصالح االدار�ة التي تعاني من نقص في 

 نقوم �مسح شامل للمحالت التجار�ة عبر المدینة

 توز�ع استمارات استبیانیه لتأكید المعلومات نظرا لغیابها من جهة وللعوائق والمشاكل من جهة أخرى. 

 /المرحلةالثالثة:التحر�ر و الكتا�ة.   5-3
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 الفصل التمهیدي

جداول و مخططات بیانیة و في االخیر مرحلة الكتا�ة تمثیلها في و و هي مرحلة المعالجة و تحلیل المعطیات 

 و التحر�ر

 ادوات البحث:-06

 االدوات المكتبیة-

 المالحظة المیدانیة-

 االستمارة-

 هیكلة المذ�رة:-07

 الفصل التمهیدي.

 مقدمة عامة. -

 االشكالیة. -

 االهداف. -

 دوافع اختیار الموضوع. -

 دوافع إختیار مجال الدراسة. -

 تحدید المنهجیة المتبعة والوسائل المستعملة. -

 صعو�ات البحث. -

 

 السند النظري.

 الفصل االول:

 ودراسة شاملة حول المفهومین.  ةالحضر� الدینامكیةو  ةحول �ل من التجار  مفاهیم عامة تضمن فقد

 :الفصل الثاني
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 الفصل التمهیدي

عد عاصمة وال�ة میلة و ذات � منها جعلت التي ،شلغوم العیدلمدینة   الطبیعیة اإلمكانیات دراسة على اشتمل

 مرانیةٌ الع الدراسة وو موضعها المهمین و اللذان یتمیزان �إمكانیات طبیعیة  موقعها إلى �اإلضافة جهوي 

 التي السكانيو  العمراني لنمول لعلى مراح الضوء تسلیط نحاول الفصل هذا فمن ،شلغوم العید لمدیٌنة  والسكانیة

 و ودراسة مقوماتها السكانیة و اإلقتصاد�ة ذلك، إلى أدت التي األسباب أهمذ�ر  معشلغوم العید  مدیٌنة بها مرت

 التجاري بها. التجار�ة وتطورالنشاط  الوظیٌفة على نر�ز حیث.بها توجد التي الوظائف اهم

 الفصل الثالث:

 التجاري بها. وتطورالنشاط دراسة البنیة التجار�ة لمدینة شلغوم العید 

الى النتائج المنبثقة عن التحليو الوصول  لالستمارة االستبیانیة الدراسة التحلیلیة المفصلة 
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 مقدمة الفصل :

 

في بدا�ة أي دراسة �جب علینا استخدام عدد من المفاهیم و المصطلحات األساسیة و التي �جب علینا 

هم هذه المفاهیم ومن أ  شرحها و توضیحها �التفصیل ،وذلك من أجل التسهیل على القارئ فهمها و إستیعابها

 :و المصطلحات التي لها عالقة �موضوع الدراسة 

مفاهیم عن التجارة التي من خاللها سنتعرف على عدة مفاهیم  خاصة مفهوم التجارة أنواع التجارة  •

 تعر�ف المحل التجاري...........

�ة ، اشكال ة الحضر مفهوم الدینامیكیمفاهیم حول الدینامیكیة الحضر�ة التي سنتطرق من خاللها ل •

 الدینامیكیة الحضر�ة 
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 تمهید:

في إعطاء مفاهیم و مصطلحات حول التجارة �ونها أحد عناصر عنوان  یتجلى الهدف من هذا المبحث
�جب التعرف علیها ألنها ذات أهمیة �بیرة في استیعاب و فهم الموضوع . حیث تتطلب  الدراسة  والتي

 ذا لتسهیل إستیعابها و فهمها من طرف القارئ.شرحا وتفصیال، وتوضیح لكل زوا�اها و معالمها وه

 مفهوم التجارة: -1

"التجارة �أنها �ل اإلجراءات المعقدة التي تقع بین  j.beaujeu-Garnierالباحث الجغرافي  هاعرف-
 .                                                                                    1" عملیتي اإلنتاج واالستهالك

فعرف التجارة على أنها "وظیفة شراء السلع من اجل إعادة بیعها على  j-p.bondueأما الجغرافي  -
                                                   2تها مع األخذ �عین االعتبار شروط المكان ،الزمان، الكمیة."حال

 

 الشراء.ن أصل فعل تاجر أي �اع و اشترى ومنه التجارة تعني البیع و م لغة: -1-1

 �ما یلي: م 26/9/1975المؤرخ في  75/95من األمر رقم  2یرد ضمن المادة  قانونا: -1-2

 �عد �ل عمال تجار�ا حسب موضوعه: *    

 كل شراء للعقارات و�عادة بیعها.

 بیعها أو �عد تحو�لها أو تشغیلها.كل شراء المنقوالت وإلعادة 

 كل مقاولة إلنتاج أو التحو�ل أو اإلصالح.   

 .       كل مقاولة الستغالل المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتجات األرض

 كل عملیة توسط شراء أو بیع العقارات أو المحالت التجار�ة والقیم العقار�ة.

 �عد عمال تجار�ا �حسب شكله:    *

 الشر�ات التجار�ة.

 و�االت ومكاتب اإلعمال مهما �ان هدفها.    

1 Nathalie Lemarchand : géographie du commerce et de la consommation : les territoires du 
commercedistractif, Mémoire présenté en vue de l'Habilitation à Diriger des Recherches, UNIVERSITE PARIS 
IVSORBONNE,2009, p 16. 
2 Brice Navereau : le commerce alimentaire de proximité dans le centre ville des grandes 
agglomérations :L’exemple de Toulouse et Saragosse. Thèse de doctorat. Université de 
Toulouse. 2011.p25 
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 العملیات المتعلقة �المحالت التجار�ة.

 كل عقد تجاري یتعلق �التجارة البحر�ة والجو�ة.     

 م.1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59من القانون رقم  )04( المادة وتحدد

 المتعلقة �ممارسة تجارته أو حاجات متجره.األعمال التي �قوم بها التاجر و 

 االلتزامات بین التجار.    

 التعمیر:التعر�ف حسب مفهوم التهیئة و  -1-3

 تضم: الممتلكات أو الخدمات وهيالتجارة نشاط اقتصادي لشراء و�یع  

 تكییفها ثم إعادة توز�عها.جمیع المواد و 

 الجملة.تمو�ن تجارة التجزئة و 

 خدمات تجار�ة مقدمة لألفراد أو المؤسسات.

 �ذا النشاطات األقل ارتباطا �التوز�ع.ع على الز�ائن (تجارة التجزئة) و التوز�

 )1(ة الخدماتیة (فنادق ، مقاهي ...).النشاطات التجار�

  حسب مقار�ة جغرافیة: التعر�ف -1-4

ونیة (شخصیة، هي انتقال الملكیة �طر�قة مباشرة أو غیر مباشرة، تؤدي إلى التساؤل عن الطبیعة القان
لطر�قة التبادل (مباشرة أو غیر ، وسائط)، للمتدخلین و االقتصاد�ة (منتج، مستهلكماد�ة، أو معنو�ة)، و 

 )2(ى جانب التغییر في األشخاص تغییر في األماكن.مباشرة)، هذه العملیة یتبعها في غالب األحیان إل

 تعر�ف التاجر: -2

"هو شخصیة ماد�ة *فردا* أو *معنو�ة *مؤسسة آو شر�ة* تقوم �العمل التجاري و�جعل منه مهنته 
الدائمة، �جب إن تكون مدونا في السجل التجاري الذي یتحكم في نظامه االجتماعي والقانوني 

            " 3والضرائبي

)1( : P marlin et f . choay. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement P U F. 1988. Page 
152. 

(2): J.Beaujeu_Garnier et A.Delobez Géographie du commerce .Masson .Paris1977. Page 09. 

3 J;Beaujeu,gamier et A delobez 1977,Geographique du commerce,Masson ,paris, page09 
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
"وعرف القانون التجاري الجزائري التاجر �أنه �ل شخص طبیعي آو معنوي  یباشر عمال تجار�ا یتخذه  

                                                     1مهنة معتادة له، ما لم �قض القانون �خالف ذلك."
"شخص طبیعي آو معنوي �خضع للقانون التجاري و�ملك محال مسجل في السجل التجاري و �مارس – 

                                                                   2 أعماله التجار�ة على سبیل االعتیاد."
نستنتج من التعار�ف السا�قة أن التاجر هو الشخص الذي �قوم �عمل تجاري آو �أعمال تجار�ة أما  -

على وجه االحتراف �حیث �كون للتاجر عالقات متواصلة و منتظمة مع الز�ائن، أو هو �ل من اشتغل 
                                         �المعامالت التجار�ة واتخذها مهنة له.                                          

 تعر�ف المحل التجاري: -3

هو المكان المخصص للنشاط التجاري، یتم فیه �ل أو �عض مراحل التبادل المتمثلة في التخز�ن، 
  التنظیم، تقد�م خدمات، اإلنتاج...

 )3(و تنقسم الى قسمین  : اشكال المحالت التجار�ة-3-1

 التقلید�ة للمحالت التجار�ة: األشكال -3-1-1

 تعرض فوقها السلع المقدمة للبیع وتوجد خاصة داخل األسواق. :النصبة -

بنا�ة صغیرة من األلواح الخشبیة مسندة على حائط نجدها خاصة في األسواق  :صغیر حانوت -
 األسبوعیة.

 وهو مخصص عادة لبیع الجرائد والسجائر، نجده على جانب الطر�ق. : الكشك -

 مكان مخصص لبیع البضائع ذو مساحة صغیرة، غالبا ما نجدها �الطابق األرضي للبنا�ة. :الد�ان -

 األشكال العصر�ة للمحالت التجار�ة: -3-1-2

 خاصة المواد الغذائیة ) بنظام خدمات ذاتیة �ه²م 2500-400تتراوح مساحته بین ( :الكبیر السوق -
 �تمیز �مجال نفوذ واسع.المال�س، و و 

ة یتمیز بتنوع �بیر ) ذات اقتناء الحاجیات الذاتی²م 10000-2500مساحته بین ( :السوق الضخم-
 البضائع �أسعار منخفضة.للمنتجات و 

 م المعدل و المتمم1975سبتمبر 26المتعلق �القانون التجاري المؤرخ في  59-75رقم :االمر1
 4ص 2فرحة زواوي صالح :كاملفي القانون التجاري الجزائري ,مطبعة ابن خلدون ,وهران ,الجزائر ط 2
ة الماجستیر في شمامي عباس,دور األنشطة التجار�ة والتجهیزات الخدمیة في تنظیم المجال الحضري،مذ�رة لنیل شهاد3

   .11،ص2014-2013العمران تخصص تسیر المدن والتنمیة المستدامة،.
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 مجال مغطى أو على الهواء أو مز�ج بینهما. :السوق  -

 الغذائیة.) موجه القتناء الحاجیات الیومیة للسكان خاصة المواد ²م 400-120مساحته بین ( :المتجر -

 

 

 :)1(عناصر المحل التجاري  -3-2

  :العناصر الخفیةو�ضم العناصر الظاهرة و 

 العناصر الظاهرة: -3-2-1

 مساحة البیع.-

 مساحة لتخز�ن البضائع.-

 الواجهة.-

 عنوان المحل. -

 العناصر الخفیة: -3-2-2

 السجل التجاري.-

 الشهرة.-

 التجاري.األموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط -

 األدوات و الهیئات المشرفة المنظمة لألعمال التجار�ة: -4

  :السجل التجاري  -4-1

 على القانون  ما أوجب لتدو�ن اإلدار�ة أو القضائیة الرسمیة تحرره الجهات رسمي سجل أو دفتر وهو
 ما و�ل �موجبه التجار�ةأعماله  �جرى  الذي والتنظیم الذي یزاوله النشاط ونوع بهو�ته بیانات من التاجر
 معه.               المتعاملین لمصالح تثبیتا لحقوقه وضمانا التجار�ة ممارسته تغییر خالل من ذلك على �طرأ

مذ�رة ماجستیر، التعمیر التجاري و تأثیرها على البیئة الحضر�ة ن بوشاكر، ا بوطغان منطقة سیدي مبروك ظاهرة : (1)
 .77ص:  2000 الجغرافیا والتهیئة العمرانیة ، جامعة قسنطینةو كلیة علوم األرض 
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
هناك عدة مصالح تشرف على التجارة في بالدنا الهیئات المشرفة على التجارة في الجزائر:  -4-2

 الهیئات المحلیة والجهو�ة:وذلك انطالقا من وزارة التجارة ووصوال إلى 

 مصلحة السجل التجاري.-

 مصلحة الضرائب.-

 مدیر�ة المنافسة و األسعار.

 الغرفة الجهو�ة للتجارة.

 الغرفة الجهو�ة للحرف و المهن التقلید�ة.

 )1(:أنواع النشاطات التجار�ة -5

االستهالكیة المنزلیة الالزمة تشمل المواد و  السلع االستهالكیة:السلع الغذائیة والمواد المنزلیة و  -5-1
األسماك، األلبان ومنتجاتها، الخضر والفواكه، واد الغذائیة: �اللحوم و في الحیاة الیومیة للسكان، فالم

هالكیة المنزلیة: �مواد البقول والدقیق، أما المواد االست، الز�وت والدهون، الحبوب و المرطبات و  الحلو�ات
 المال�س.الشخصیة والمنزلیة، األقمشة و اإلضاءة، مواد النظافة الوقود و 

 األجهزة،...المنزلي والمكتبي، اآلالت و األثاث كالمفروشات و  السلع المعمرة: -5-2

 ...،الحیاكةكالحالقة، و�ي المال�س، و  الخدمات الحرفیة التجار�ة: -5-3

صورة ضوضاء  هي األنشطة التي ال ینتج عنها تلوث للبیئة فيو الخدمات الصناعیة البسیطة:  -5-4
تسبب  ال تستعمل أدوات أو آالت تسبب ضوضاء، وال�خرة أو مخلفات صلبة أو سائلة، و أو غازات أو أ

لحام إطارات وشحن �طار�ات، و�صالح أدوات �هر�ائیة، �هر�ائي السیارات، و تلوثا للبیئة، �المخبزة، و 
 ...،أجهزة التكییف واألدوات الصحیة المنزلیةو 

المستودعات الالزمة لتجارة التجزئة فقط. أما وتشمل المخازن و  و المستودعات: المخازن  -5-5
التي ترتبط أساسا �منطقة ة المستودعات العامة �المدینة، و مستودعات تجارة الجملة فتعتبر جزءا من منطق

 الصناعات الخفیفة.

 )2(تصنیف النشاطات التجار�ة: -6

دهان مد�حة،المر�ز�ة التجار�ة وتاثیرها على تنظیم المجاالت الحضر�ة،مذ�رة لنیل شهادة ماستر في تسیر التقنیات ):1(
 .22ص 2016الحضر�ة

(2):J.Beaujeu-Garnier et A.Delobez (1977) :Géographie du commerce, Masson, Paris. 
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 الفئات التالیة:�قسم التجارة إلى  :تصنیف سبورك -6-1

 مواد غذائیة. -

 تجهیز. -

 فنادق، مطاعم، مقاهي. -

 ترفیه، ثقافة.... -

وزن داخل الجهاز التجاري هذا التصنیف �خص الدول المتطورة، أین نجد فئة ترفیه، ثقافة، �مالیات لها 
 . للمدینة

 فئات: ثالثتنقسم إلى و  :تصنیف حسب نوعیة التردد -6-2

 نجدها في حیز المجال السكني، �المواد الغذائیة، حلیب، تبغ، جرائد...ذات اقتناء یومي:  -

 ذات اقتناء موسمي: نجدها على مستوى حي أو مدینة صغیرة �التأمین، المال�س... -

 .)1(ذات اقتناء نادر: نجدها في التجمعات الكبرى �المجوهرات -

 رئیسیتین:�صنف التجارة إلى مجموعتین  :التصنیف الجغرافي -6-3

 نشاطات تجار�ة تظهر �غض النظر عن تمر�ز السكان: -

 تجارة ذات خصوصیات قو�ة في اإلقلیم. -

 تجارة ذات خصوصیات عامة. -

 نشاطات مرتبطة �عدد السكان: -

 نشاطات جد مرتبطة �التمر�ز الد�موغرافي �المعدات الر�اضیة. -

 نشاطات مرتبطة �حجم السكان �المواد الغذائیة. -

 )2(نشاطات للتغطیة �محطات البنز�ن. -

 تقسم التجارة إلى: :التصنیف حسب الفروع التجار�ة -6-4

(1): P marlin et f . choay op.cit. PP 153. 
(2): Lekehal Abdelwahab ; Essai méthodologique du définition des petites villes algériennes 
exemple des petites villes de l’est thèse de 3 cycle. Université de Strasbourg I 1982 Page 51. 
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
: وهي نشاطات تتمیز �انها إنتاجیة غیر ماد�ة أي انها تتمثل في تقد�م خدمة �مقابل  تجارة الخدمات-

 مالي مثل : مقهى ، مكتب محاسبة ، مكتب تعلیم السیاقة .......

وهي النشاطات التجار�ة التي یتم فیها تبادل سلعة نهائیة مباشرة �مقابل مالي مثل :  : تجارة الصافیة-
 .. ).، األدوات الكهرومنزلیة . تجارة المواد الغذائیة العامة، المال�س، التجهیزات المنزلیة ( األثاث المنزلي

وهي نشاطات  تجار�ة لمواد أولیة أدخلت علیها تعدیالت و تحو�الت حرفیة مثل ،  تجارة الحرف :-
 نشاطات حرفیة إنتاجیة ،نشاطات حرفیة للتصلیح ، والصیانة ، و الخدمات.

 

  )NEA:)1تصنیف مدونة النشاط االقتصادي  -6-5

 اإلنتاج.-

 الحرف.-

 االستیراد و التصدیر.-

 تجارة التجزئة.-

 الخدمات.-

 تجارة الجملة.-

من طرف الهیئة الرسمیة هو معمول �ه ف �عتمد على عامل اقتصادي محصن و هذا التصنیو        
 . األسعار)هو�ة (الغرفة الجهو�ة التجار�ة ومدیر�ة المنافسة و الجالوطنیة و 

ذلك حسب ا التصنیف في حساب وزن األحیاء و �ستعمل هذ :التصنیف حسب نمط التداول -6-6
 التجزئة. –نصف جملة  –السائدة: تجارة جملة التجارة 

: �مكننا هذا التصنیف من حساب قوة الجذب التجاري تصنیف تجارة غذائیة/تجارة غیر غذائیة -6-7
 )2(داخل األحیاء السكنیة.

 :فئات ستة�عطینا  التصنیف حسب نوع المنتوج المباع: -6-8

:P marlin et f . choay op.cit. PP 153)1( 
 2007التقنیات الحضر�ة التسییر و مراد البنیة التجار�ة في المدن الصحراو�ة مذ�رة تخرج معهد  ):حاجب صهیب بوفنار2(

 .16 :ص
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 مواد غذائیة.-

 لوازم شخص.-

 تجهیز منزل. -

 خدمات.-

 مهن حرة...

 )1(مستو�ات النشاطات التجار�ة -7

لمجاورة السكنیة توفیر الخدمات تتضمن النشاطات التجار�ة في ا :مستوى المجاورة السكنیة -7-1
 االحتیاجات األساسیة الیومیة لسكان المجاورة، مع تواجد �عض األنشطة الحرفیة.و 

التجزئة و تتواجد فیه األنشطة التجار�ة �المجاورة، إضافة ألنشطة تجارة  :مستوى الحي السكني -7-2
نصف الجملة والمال�س واألحذ�ة واألجهزة والسلع االستهالكیة والمعمرة، و�ضم أنشطة تجار�ة حرفیة 

 خدمات صناعیة �سیطة.و 

المحیطة �مر�ز لمناطق تشتمل على أنشطة تجار�ة مختلفة تخدم المدینة �كل وا :مستوى المدینة -7-3
قد تقع هذه األنشطة التجار�ة في مباني مستقلة أو تشغل عدة أدوار من المباني السكنیة، أو المدینة، و 

   .تندمج مع أنشطة أخرى؛ �الخدمات اإلدار�ة أو االقتصاد�ة

و�تردد علیها أعداد �بیرة من الزوار، طبیعة حر�تهم مستمرة غیر مقتصرة على ساعات العمل         
 هذا ما �حقق انتعاش تجار�ا واقتصاد�ا �المدینة.غیر مرتبطة �أوقات موسمیة، و الرسمیة، و 

في بیع أنواع معینة من  �ضم سلعا متنوعة فضال عن انفراده �التخصص :مستوى إقلیم المدینة -7-4
والمعمرة، و�ه تتواجد فیه أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، والسلع االستهالكیة التي السلع، و 

 �قع خارج المدن أو على أطرافها.أنشطة حرفیة وخدمات صناعیة �سیطة، و 

 الدراسات االقتصاد�ة لتخطیط النشاطات التجار�ة: -8

عن نطاق خدمة  یتطلب تخطیط النشاط التجاري ألي تجمع سكني إجراء دراسات تمهید�ة اقتصاد�ة
النشاطات والخدمات التجار�ة، والتنافس بین األسواق و على السلع  نمط اإلنفاقالنشاط التجاري، وحجم و 

 :)2(التجار�ة المختلفة. وتشمل الدراسة االقتصاد�ة �إ�جاز ما یلي

 .3-2ه، ص1326دلیل المعاییر التخطیطیة للخدمات التجاریة في المدن،وزارة الشؤون البلدیة والقرویة،الریاض،الطبعة):1(

 . 19 -18ص:  نفس المرجع ص )2(
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نطاق خدمة المنطقة التجار�ة من خالل تحلیل الوضع الراهن تحدد مساحة و  :المنطقة التجار�ة -8-1

االقتصاد�ة للمنطقة، ودراسة شبكات الطرق  واألحوالخصائصهم �ثافة السكان و والتغیرات المحتملة لعدد و 
 مدة االنتقال).النقل الموصلة إلیها (المسافة و  وسائلو 

الخدمات من جانب السكان القاطنین في حدود المنطقة الطلب على السلع و  یتولد القوة الشرائیة: -8-2
توجیه دخل السكان  ف علىهناك وسائل �مكن استخدامها للتعر ر�ة، ومن �عض المقیمین خارجها، و التجا

 المستقبلي. الحالي و 

 تؤدي إلى جذب العمالء من منطقة تجار�ة إلى منطقة أخرى، �ما قد تؤدي المنافسة التجار�ة: -8-3
طقة التجار�ة ز�ادة أو نقصانا، �ترتب على هذه التغییرات تغییر مساحة المنإلى تغییر في القوة الشرائیة، و 

النشاط التجاري، أو المدة التي تستغرقها معیار المسافة بین مناطق السكن و من هنا تجدر المالحظة أن و 
ول علیهما وحدهما رحلة االنتقال مشیا على األقدام أو �السیارة، أو استخدام هذین المعیار�ن معا، ال �ع

 حدود المنطقة التجار�ة.لتحدید مساحة و 

نواع السلع التجار�ة شاط التجاري وفقا أل�قدر حجم و قیمة مبیعات الن :حجم و قیمة المبیعات -8-4
اد�ة من �ستفاد من هذه الدراسات في التعرف على الجدوى االقتصالمختلفة وظروف التمو�ل والتشغیل، و 

 توز�ع المساحات الالزمة لتخطیط النشاط التجاري.تأسیس النشاط التجاري، و�ذلك تحدید و 

  )1(التجار�ة:تعر�ف البنیة  -9

الخاصة �الجانب التجاري المكملة لألنشطة األخرى �المدینة. وتنقسم الدراسات التي المكونة و هي الهیاكل 
 تختص �البنیة التجار�ة إلى عدة أصناف :

 دراسة التر�یب الداخلي لمؤسسات بیع التجزئة و�یع الجملة من حیث توز�عها في المدینة. -

 ار�ة الثانو�ة.دراسة المنطقة التجار�ة المر�ز�ة أو المناطق التج -

 دراسة المؤسسات أو المحالت التجار�ة الفرد�ة الموزعة في المناطق السكنیة. -

�معیار إذ قسم المدن إلى  Proud Footو�مكن اعتبار تصنیف  :Proud Footتصنیف  -9-1
 وهي: خمسة مناطق تجار�ة

 المنطقة التجار�ة المر�ز�ة.

 المناطق التجار�ة الثانو�ة الخارجیة.

 
 .197-165ص:  - 2001بیروت لبنان العربیة  -دار النھضة  - 3جغرافیة المدن ج  -عبد اللھ عطوي ): د. 1(
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 التجار�ة الرئیسیة. الطرق 

 شوارع األحیاء التجار�ة.

 تجمعات المخازن المعزولة.

هي النواة وملتقى الشوارع الرئیسیة حیث ترتفع فیها  :D).B.(Cالمنطقة التجار�ة المر�ز�ة  -9-1-1
 أسعار األرضیات و��جارات المحالت التجار�ة و�شتد بها االزدحام و�ذا مبانیها العالیة، حیث تتر�ب من:

البؤرة التجار�ة أو القلب التجاري: وهي المنطقة التي تتصف �أعلى �ثافة لالستعمال التجاري في  -
المنطقة التجار�ة المر�ز�ة، حیث تتر�ز بها المؤسسات التجار�ة الرئیسیة ذات المستوى العالي والمعارض 

 الكبرى والبنوك وأ�ضا من خصائص المنطقة غالء أرضیتها.

تمیزها تواجد المؤسسات ذات الدخل العالي  :الرئیسيوارع الفرعیة مع الشارع مناطق تقاطع الش -
 وتتصف �ازدحام حر�ة المرور.

تعتبر العمود الفقري التي تتفرع منه شوارع ثانو�ة  الشوارع الرئیسیة في المنطقة التجار�ة المر�ز�ة: -
 وذات أهمیة تجار�ة أقل من الشوارع الرئیسیة.

 وهي التي تتر�ز فیها البنوك ومناطق تجمع لبیع األلبسة.المناطق المتخصصة في الخدمات التجار�ة:  -

: وهو تدرج المؤسسات التجار�ة من حیث أهمیتها �لما ابتعدنا عن قلب المر�ز التدرج األفقي والرأسي -
المكاتب والعیادات وأ�ضا هناك تدرج عمودي فالطابق األرضي نجد �ه تجارة السفر والمطاعم ونجد 

 الطبیة في الطوابق العلیا.

تتصف هذه المنطقة �كثافة عالیة الستعماالت األرض �مؤسسات بیع  حافة المنطقة التجار�ة و�طارها: -
 الجملة والخدمات. 

یع اتجاهاتها حافة المنطقة التجار�ة نفسها غیر متجانسة في جم عدم تجانس حافة المنطقة التجار�ة: -
 اآلخر یتدهور.ها ینمو و إذ أن �عض

 التعمیر التجاري: -10

"هو فن تهیئة و�دماج التجهیزات التجار�ة الكبرى للبیع �الجملة أو التجزئة في النسیج الحضري او الشبه -
من اجل تحقیق توازن منسجم بین المناطق السكنیة ،مناطق الحر�ة حضري �ما �سمح �التناسق بینهما ,

 ،مناطق النشاطات ،اإلحیاء المر�ز�ة و الضواحي.    
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 الحضرية والديناميكية حول التجارة  مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
هو مجموع الدراسات التقنیة الموضوعة من اجل الوصول النجاز تجهیزات تجار�ة �برى تستجیب – 

        1یة لعدد معین من السكان "للمعاییر االقتصاد�ة و االجتماعیة �ما �سمح بتحقیق الحاجیات الیوم
       

هو مجموع التقنیات والوسائل المتخذة من أجل تهیئة وانسجام البنیة التجار�ة مع البنیة الحضر�ة �السهر 
على تفعیل النشاط التجاري المحلي وضمان حیو�ة مراكز المدن، �ما �جب تشجیع تر�ز النشاطات التي 

 )2(.عمومیة الراهنة ووقف االمتداد الحضري تسمح �عقلنة البنیة التحتیة ال

كما . لخدمة المستهلكین�التجزئة لضمان تنمیتها مجالیا و توسعة مساحات البیع هو تحدید قواعد إنشاء و 
�عرفه قانون التعمیر الفرنسي على أنه: �ل توطین، توسعة و تحو�ل استخدام قائم �حیث �صبح �ساهم 

 :�شكل مباشر فیما یلي

 المرافق التجار�ةعصرنة -

 تقنیات التسو�قلمرافق مع األنماط االستهالكیة و توافق هذه ا-

 .توفیر الراحة للمستهلكین و �ذا تحسین شروط عمل الموظفین العاملین في هذا القطاع-

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nathalie Lemarchand : géographie du commerce et de la consommation : les territoires du 
commerce distractif, Mémoire présenté en vue de l'Habilitation à Diriger des Recherches, UNIVERSITE PARIS 
IVSORBONNE, ,2009 p43 
  

األ�ام الجغرافیة الجزائر�ة  -نورالدین: المیكانیزمات السوسیو�قتصاد�ة و المجالیة المتحكمة في المر�ز�ة التجار�ة  ): عنون 2(

 .2007ملتقى دولي �جامعة وهران  -الثانیة
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 حول التجارة والديناميكية  الحضرية مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 

 :تمهید 

ناصر أحد ع الحضر�ة �ونهاالدینامیكیة  ومصطلحات حولفي إعطاء مفاهیم  �كمن الهدف من هذا المبحث
 .وفهم الموضوع�بیرة في استیعاب  ذات أهمیة هاألن�جب التعرف علیها  الدراسة والتيعنوان 

 / مفاهیم حول الدینامیكیة الحضر�ة:  1

 مفهوم الدینامیكیة: -1-1

 )      powerful)،و تعني القوة( dynamkosو هي ذات أصل یوناني( (dynamics)" الدینامیكیة 

)، و منه المعالم األجنبیة أشارت إلى مفهوم مصطلح power) و معناها قوة(dynamisو جاءت من(
  الدینامیكیة �عني القوة  .

 أما �النسبة للمعاجم العر�یة فأوردتها �طر�قة مباشرة من خالل معاني متعددة ( الحر�ة، النمو             -

 .  1، االستمرار�ة، التطور.....)"

 مفهوم التحضر:   -1-2

إن التحضر �عملیة اجتماعیة سكانیة، �قصد بها اتساع المدن على حساب األر�اف المحیطة بها ،فنمو 
تصاد�ة و االجتماعیة للمدینة �جعلها قادرة على استیعاب أعداد إضافیة من السكان، و من الوظائف االق

قوة عمل إضافیة، فتتسع دائرتها و تنمو وظائفها االقتصاد�ة و االجتماعیة من جدید و تنمو قدراتها على 
ودها المكانیة، دینة حداالستیعاب، فتنمو الفعالیات الصناعیة و التجار�ة و الحكومیة حتى تتجاو  وظائف الم

 .  2لتغطي المناطق الر�فیة المحیطة بها

 مفهوم الدینامیكیة الحضر�ة:3--1  

هي حر�ة ناتجة لتوطن قطاع اإلنتاج والخدمات �طر�قة آلیة في مناطق التوطن للسكان (المدن) والطلب 
�فیة والفوارق المجالیة وفراغ مستد�م في المجاالت الر  على الید العاملة (الفنیة)، مما نتج عنه ظاهرة الالتوازن 

هذه العملیة و�ن �انت في ظاهرها حتمیة اقتصاد�ة، اجتماعیة، إال أن �عدها اال�كولوجي البیئي خطیر جدا 
 )3(مستقبال.

 .  6106( 62مجلة المخطط و التنمیة العدد)  1

  الموسوعة العر�یة / التحضر/2
-01بن میسي أحسن، مجلة مخبر التهیئة العمرانیة دار الهدى للطباعة والنشر والتوز�ع عین ملیلة الجزائرالعدد ): 3(

 . 53،ص: 2003
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 حول التجارة والديناميكية  الحضرية مفاهيم عامة                                                    الفصل األول        
 

هي مختلف العناصر المتحصل علیها من الحر�یة أو النمو العمراني لمدینة ما، وهذا النمو إما أن �كون 
 )4(ر�عا أو �طیئا وفقا للتحوالت أو التوسعات الحضر�ة الحاصلة في فترة زمنیة محددة.س

هي �ل عملیات التدخل على المجال الحضري، والتي من شأنها أن تغیر من حجم أو �ثافة النسیج 
 .العمراني، أو تغییر وظیفته 

 )5(أشكال الدینامیكیة الحضر�ة: -2

 دینامیكیة تؤدي إلى اختزال مجال حضري ما:- 1-2

نظرا لحروب أهلیة أو لقرارات وعملیات تهجیر استعمار�ة في �عض األحیان لسكان �عض الحواضر �ما 
حدث في �عض المدن التي  لم �عد لها الیوم وجود، ما عدا أسمائها التي خلدها التار�خ مثل: مدینة البارة 

عیة مدمرة مثل: بومباي وهیر�والنیوم المدینتان اال�طالیتان اللتان دفنتا شمال سور�ا، أو �فعل عوامل طبی
 تحت رماد بر�ان.

 دینامیكیة المجال عمود�ا:  -2-2

وهو نمو المدن عمود�ا و ذلك �االعتماد على تكنولوجیات حدیثة ومواد بناء خاصة، وقد ظهر هذا النوع 
ع من الدینامیكیة في البنا�ات الشامخة االرتفاع م وقد تمثل هدا النو 1885من النمو مع أولى سنوات 

 (ناطحات السحاب)، وقد ظهر خاصة في الدول المتطورة.

   دینامیكیة المجال أفقیا: -2-3

وهو األكثر شمولیة وانتشارا، ذلك ألنها ال تعتمد على تكنولوجیا متطورة ، وال مواد خاصة فقط هي زحف 
لمناطق المجاورة للحواضر، و�ظهر هدا النمط في الدول السائرة  االسمنت (سكن + تجهیز + طر�ق)  نحو ا

في طر�ق النمو وهي األكثر خطر، إذ أنها تزحف على المجال الهامشي للمدینة والذي عادة ما �كون 
 أراضي زراعیة أو صالحة للزراعة.

ار مجالها أما �انحص وتعتبر �ل من األشكال السا�قة الذ�ر للدینامیكیة الحضر�ة شيء من تراجع نمو المدن
أو استهالكها لألراضي العمراني للحواضر، لذلك �ان البد من التعرض إلى هذا المفهوم للدینامیكیة الحضر�ة 

 واستهالك المجال من أجل اإللمام �جوانب دینامیكیة المجال الحضري.

العایب نسیم بوشامة سیف الدین أثر الدینامیكیة اإلقتصاد�ة على التوسع العمراني مذ�رة تخرج معهد التسییر   ):4(
 .2011والتقنیات الحضر�ة 

مذ�رة و�نتاج السكن �المدن الجزائر�ة في إطار التنمیة المستدامة  الدینامیكیة الحضر�ة بوشاكور ناد�ة بوغرارة لبنى): 5(
 .1ص:  2008تخرج معهد التسییر والتقنیات الحضر�ة 
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 : )6(تصنف إلى ثالثو  العناصر التحلیلیة للدینامیكیة الحضر�ة: -4

  االقتصادي:الجانب  -4-1

 یتعلق األمر �األنظمة االقتصاد�ة المنتهجة داخل اإلطار الحضري من تحقیق التنمیة المناسبة له. 

 الجانب االجتماعي:  -4-2

هو العالقات والروا�ط االجتماعیة الممارسة بین أفراد الهیكل الحضري أو داخل اإلطار الحضري، وانسجام 
 والعملیات اإلنتاجیة واالستهالكیة لها.األفراد و�یئتهم العمرانیة، 

  الجانب المجالي: -4-3

كل توسع وتطور عمراني إال و�كون على حساب فضاءات مجالیة وهذه األخیرة تستهلك وفق نظم محددة، 
 وهذه النظم قد تكون نظم تجمعیة، نظم تمر�ز�ة، نظم توز�عیة، نظم ال تمر�ز�ة.

 )7(ر�ة داخل المدن:الهدف من دراسة الدینامیكیة الحض -5

م قدرت نسبة 1300منذ نشأة المدینة والتحضر في تزاید مستمر سنة �عد سنة في �ل دول العالم ففي سنة 
، بز�ادة قدرت %20م بلغت 1850، وفي سنة %12م قدرت بـ:1800، وفي سنة %10التحضر بـ: 

 .%75 ، وحالیا نسبة التحضر تصل إلى أكثر من%52م بـ: 1950، وفي سنة %08بـ:

فالتحضر طغى على أغلب التجمعات السكانیة لكن بدرجات مختلفة والسبب �عود إلى العوامل التي تؤهل 
كل مدینة على التوسع والتطور العمراني، هذا ما �حتم علینا ضرورة دراسة الدینامیكیة الحضر�ة من أجل 

مو المدینة اقتصاد�ا ا في الفهم التار�خي لنالتحكم فیها، والتسییر الحسن لمخلفاتها، وهذه الدراسة تتجسد أهدافه
واجتماعیا ومجالیا، ومعرفة التحوالت التي تصاحب هذه الدینامیكیة الحاصلة والتنوع الوظیفي للمجال 

 الحضري.

 

 

علوم  ةمذ�رة ماجستیر، �لیإنعكاسات الدینامیكیة الحضر�ة وأفاق توسعها �قسنطینة. –عبدون عمر، ز�ار عبد الحي ):6(
 .11. ص:2007 – الجغرافیا والتهیئة العمرانیة ، جامعة قسنطینةو األرض 

 فس المرجعن ):7(
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 خالصة الفصل:

تحتل التجارة مكانة هامة ألي مدینة �ونها تعتبر من العوامل التي لها أهمیة �بیرة في تنظیم المجال 
 الحضري 

من خالل تطرقنا لبعض المصطلحات و المفاهیم التي لها غالقة �مفهوم التجارة و الدینامیكیة الحضر�ة 
 إستنتجنا أن:

 .*التجارة هي الحصول على المال �المبادلة بهدف الر�ح و تشمل تبادل البضائع

 التجارة هي أنشطة تلبي إحتیاجات المستهلك في المكان و الزمان المناسب و �السعر المناسب .*

 *الدینامیكیة التي �مكننا ان نلخصها في عدة معاني (الحر�ة،النمو،االستمرار�ة،التطور.....)

�ل التدخالت الممارسة على النسیج الحضري و التي تتسبب في التغییر من یة الحضر�ة هي *الدینامیك
 حجم او �ثافة  او وظیفة النسیج الحضري.

*�كمن الهدف من دراسة الدینامیكیة الحضر�ة داخل المدن في االفهم التار�خي لنمو المدینة اقتصاد�ا و 
 ي.و التنوع الوظیفي للمجال الحضر ب هذه الدینامیكیة اجتماعیا ومجالیا، ومعرفة التحوالت التي تصاح
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 مقدمة الفصل:

نتناول في هذا الفصل الخصائص الطبیعیة، و االقتصاد�ة لبلد�ة شلغوم العید، وذلك �عد التطرق الى نبذة 

 . تار�خیة لنشأة مجال الدراسة التي تعتبر أهم العوامل التي تساعد على تنمیة وتهیئة المجال

ث تناولنا في ن حیمبحثیأهمیة ومكانة بلد�ة شلغوم العید من خالل هذا الفصل قمنا بتقسیمه الى  و لمعرفة

 األول أهم الخصائص الطبیعیة التي یتمیز بها مجال الدراسة. المبحث

الثاني درسنا الخصائص العمرانیة السكانیة للمجال و العوامل المتحكمة في نموه، والتر�یز  المبحثأما في 

 خصائص االقتصاد�ة .على ال
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 دراسة تحليلية لمدينة شلغوم العيد                                                            لثانيالفصل ا
 

 تمــــــــهیــــــــــــــد:
الدراسة التحلیلیة من أهم الوسائل التي تبین أهمیة المدینة، حیث تسمح لنا �معرفة موقع و موضع 
المدینة، و ذلك بتحدید انعكاسات هذه الخصائص على وظیفة المدینة مجالیا ، و في هذا الفصل 

  .سنتطرق إلى تقد�م مدینة شلغوم العید و تشخیص وضعیة المدینة طبیعیا 
 وم العید:موقع بلد�ة شلغ -1

  الجغرافي:الموقع  -1-1

قع ت هي احدى وال�ات الشرق الجزائري)وال�ة میلة (بلد�ة شلغوم العید إحدى بلد�ات وال�ة میلة        
بین  ) الرا�ط05ر�ق الوطني رقم (لسطا�فیة القسنطینیة، حیث �مر علیها الطضمن السهول العلیا ا

م وجنو�ا 1187من الشمال جبل قروز ذو ارتفاع �قدر بـ  �حدهاوال�ة قسنطینة ووال�ة سطیف، �ما 
�منع توسع المدینة  حاجزام، �اإلضافة إلى وادي الرمال الذي �عتبر 1106و�ا �ارتفاع �قدر بـ جبل تو�

 من الجهة الجنو�یة.

 الموقع اإلداري:  -1-2

و هي عاصمة  م، 1984سنة وال�ة میلة منذ التقسیم اإلداري لإلى  إدار�اشلغوم العید تا�عة  مدینة
عین الملوك، واد العثمانیة، بلد�ة شلغوم العید، حیث تتر�ع على مساحة  ات�ل من بلد� مضالدائرة وت

 معتبرة تقدر ب:

 لها حدود مع سبع بلد�ات على النحو التالي:  ،2كم258.6    

 . كل من بلدیتي عین ملوك و�ن �حیى عبد الرحمان من الشمال 

  العثمانیة والتالغمة من الشرق كل من بلدیتي واد 

 . بلدیتي أوالد اخلوف والمشرة من الجنوب 

  . من الغرب بلد�ة تاجنانت 

24 
 



 دراسة تحليلية لمدينة شلغوم العيد                                                            لثانيالفصل ا
 

 
25 
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 نشأة مدینة شلغوم العید: -1-3

�ان المكان عبارة عن سوق أسبوعي  )أول دخول للمستعمر إلى المنطقة (تار�خم  1870قبل سنة          
م تم إنشاء  1871�قصده سكان المناطق المجاورة یوم الخمیس، و�انت تعرف بهذا االسم" الخمیس"، وسنة 

مراقبة أول برج إداري المسمى دار الحاكم، الذي أعطى للمستعمر أهمیة في المنطقة، �ذا ساعد على 
على حساب   Relais Seigle �إعطائها اسم Seigle Fonda المجاورة �عدها قام السیدالمستعمرات 

 التسمیة األصلیة" الخمیس."

ي ضنة على شكل شطرنجي، الستغالل األرام تم وضع أول مخطط لبناء مر�ز للمدی 1872وسنة         
ان الزما الفترة � الفالحیة الخصبة التي تزخر بها المنطقة والموجودة على ضفاف وادي الرمال، في هذه

 والجزائر. قسنطینةالذي �مر على المدینة والتي �انت ممرا الزامیا للمسافر�ن بین مدینتي ر�ق ة الط�حما

من طرف قائد في الجیش الفرنسي أصله من مدینة  «Château dun»اسمم أطلق علیها  1873وسنة 
«Château dun» التا�عة لمنطقة"Eure Loire"    الفرنسیة التي دمرت من طرف الجیش األلماني سنة 

 م.1870 

م وتحت نفس االسم أنشئت البلد�ة المختلطة التي تضم �ل من المشیرة، أوالد اخلوف،  1874سنة       
، بن �حیى عبد الرحمان، عین الملوك، واد العثمانیة، التالغمة، واد سقان، المغسلة، تاجنانتبئر الشهداء، 
 مسكن. 25ساكن على  100م حوالي  1875و�لغ عدد سكان التجمع سنة  تها شلغوم العیدو�انت عاصم

الجزائر العاصمة وقسنطینة والذي �مر بین ) الرا�ط 05(ر�ق الوطني رقم م تم شق الط 1892سنة       
 Les"مى�س�برى للتجمع وساعده �إدماج العدید من القطع األرضیة منها ما أهمیة لتجمع، مما أعطى ا بهذا

lot jardin" 

فكان المستفیدون من القطع الصالحة للبناء �حصلون على قطع أخرى من المروج الموجودة على ضفاف 
م أنشئت البلد�ة ذات  1921أكتو�ر  8شخص، في  2500وادي الرمال، و�ذلك ارتفع عدد السكان إلى 

 ).COMMUNE PLEIN EXERCICE(المطلقة السلطات 
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 1المنطقة:طبوغرافیا   -2

شمل فرعین ر�س المنطقة التي تبدراسة تضافي لمدینة شلغوم العید نقوم لإلطار الجغرا دراستنا�عد          
ة تخطیط قلیم من ناحیالعامالن اللذان یتحكمان في تهیئة اإل ن، هذااإلنحدارات واالرتفاعات هما:أساسیین 

 .الزراعيني وطبیعة النشاط النسیج العمرا

 ت: اار االنحد .1.2

ت جد مهمة فهي تمكننا من تحدید مدى قابلیة األرض للتعمیر، ومن خالل االنحدارا دراسةإن          
وهي موزعة  االنحدارات) فئات من 04فیة نجد أن بلد�ة شلغوم العید �غلب علیها أر�ع (الخر�طة الطبوغرا

 النحو التالي:  على

�كیة ر احة محدودة شرقا على مستوى جبل فحیث نجدها في مست جد شدیدة، تعتبر انحدارا(و  02%(< 
 الذي �مثل امتداد الجبل شطا�ة.

نو�ا و�ا جمستوى جبل قروز شماال، جبل  تیك ( ونالحظ وجود هذه الفئة وسط المجال على 02% -11(
 هذان المرتفعان اللذان �مثالن أهم المرتفعات �المجال. 

�ل الجزء الشمالي من المجال والشمال الغر�ي، و�شكل محیط �جبل ر�با الفئة تق ( وتغطي هذه 11% -6(
 ر�كیة. ما تظهر في السفح الشمالي لجبل فقروز �

( و تنتشر هذه الفئة �المناطق الجنو�یة لسهولة شلغوم العید وتغطي أكبر مساحة من المجال مما 6%(>  
 الزارعة.  یؤ�د  و�رفع من اإلمكانیات الطبیعیة �المجال سواء للتعمیر أو

ساعدة على توسع المدینة �ما ان النسبة الغالیة من  02كل هذه المعطیات الموضحة في الخر�طة رقم 
 مجالیة  ةدینامیكیوهو ما ساهم في خلق  6%االنحدارات اقل من 

 2008المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   1
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 االرتفاعات:فیة لمدینة شلغوم العید �مكن أن نالحظ ثالث أصناف من ر�طة الطبوغرامن خالل الخ

 1.
 : ت 

عا
فا

الرت
ا
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 التضار�س: -3
 الجبال:  -3-1

م، وفي الشرق جبل  1178شماال �ارتفاع جبل قروز  :عبارة عن وحدات �ارزة تتمثل في هي         
و م،  1015م ونحو الجنوب نجد جبل تیكو�ا  1053م، وفي الجنوب الغر�ي جبل الشوافة  1182ر�ة فكی

ال تشكل أي عائق في میدان التعمیر وال في میدان الزارعة �ما توفر مواد أولیة موجهة لالستغالل  هي 
 وانتاج مواد البناء. 

 :لتاللا  -3-2

ونجدها �الجزء الشمالي أكثر اتساعا من الجزء الجنو�ي م،  1000-800تمثلها فئة االرتفاعات و        
 وتمتاز هذه التالل �قلة التقیید.

 السهول: -3-3

هي ما �عرف في المنطقة �سهول شلغوم العید وهذه المساحات السهلیة التي تمتد �شكل طولي مع       
م، وتمثل  620م، علما أن أخفض نقطة �المجال هي  800وتمثلها فئة االرتفاعات األقل من  واد الرمال

  .الرمال �المجال والمناطق المحاذ�ة لواد  المساحة المنبسطة والمنخفضة
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 : الهیدروغرافیةالشبكة  -4

ى مفیة للمنطقة �مكن أن نستنتج أن المدینة تقع وسط حوض طبیعي المسالطبوغرا الدراسةمن خالل  
فیة �مكن أن نالحظ وجود شبكة هیدروغرافیة تمتاز بتباین حوض الرمال، و�العودة إلى الخر�طة الهیدروغرا

واضح، فنجدها �ثیفة ودائمة في الشمال، واقل �ثافة ومؤقتة في الجنوب، وتتمحور هذه الشبكة حول واد 
 رئیسي هو: 

 "واد الرمال "الذي �خترق المنطقة من الجنوب الغر�ي نحو الشمال الشرقي.

و�مر �البلد�ة من الجنوب الشرقي و�تصل بواد  "الذي ینبع من بلد�ة بوحاتمذ�ري �ما یوجد" واد          
 الرمال في شرق البلد�ة، لكن هذه المیاه ال تستغل من طرف البلد�ة ألنها تستغل من طرف سد حمام قروز. 

 أما فیما �خص المیاه الجوفیة فهي المورد الوحید لدى البلد�ة، وهي على النحو التالي:

  و�میة  3م 100م �ل تنقیب له حوض طاقة استیعا�ه  )140-90(تنقیب عمقه  50منها
 ل/ثا.6صب تصل إلى :

 15ل/ثا.2ذات صبیب �قدر بـ:    )م15-10 (م 43بئر �عمق 

  عیون. 4توجد  )الینابیع(العیون الطبیعیة 
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 المناخ: -5

ة و�میة ر ، فمعرفة نسبة الرطو�ة، درجة الحرار�ة الصلبةناخ تأثیر �بیر على النفا�ات الحضإن للم          
ت الناتجة از تي تعمل على دفع �النفا�ات والغار�اح الرفة درجة تحلل النفا�ات، أ�ضا الالتساقط تمكننا من مع

، )افمناخ شبه ج(المتوسط عن الحرق إلى مختلف الجهات، حیث �سود مدینة شلغوم العید مناخ البحر 
 اف وشتاء ممطر و�ارد.�متاز �صیف حار وج

 التساقط: -5-1

و�ا نسبة هد سنشإن التساقط في مدینة شلغوم العید یتمیز �التذبذب من فترة ألخرى، �ما أن المدینة ت       
 التالي:   01�ما هو موضح في الجدول مم وهي �میة لبأس بها 400و 300وح بین تساقط معتبرة تترا

 شلغوم العید          بلد�ة: �مثل �میة التساقط ب 01الجدول                        

 2008المصدر: حسب محطة األرصاد الجو�ة قسنطینة 

 

ملم، و أدنى  42نالحظ أن أقصى تساقط سجلت في شهر ماي حیث قدرت بـ  01من خالل الجدول رقم 
 ملم. 9كمیة تساقط في شهر جو�لیة بـ: 

 .  %30.2ملم، أي ما �قارب 96الفصل األكثر تساقط �خص فصل الخر�ف بـ: 

من إجمالي التساقط  %12.58ملم، ما �عادل نسبة  37.5الفصل األكثر جفاف خص فصل الصیف بـ: 
 السنوي. 

 المجموع 

 السنوي(ملم)

              الشتاء    الر�یع   الصیف    الخر�ف  

             جانفي فیفري  مارس افر�ل ماي جوان جو�لیة اوت سبتمبر اكتو�ر نوفمبر د�سمبر
318  33  34  29  21  10  9  15  42  31  31  27  36   

 ملم)
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 شلغوم العید بلد�ةرقم �مثل منحنى التساقط ب 01الشكل

 2008المصدر: حسب محطة األرصاد الجو�ة قسنطینة                                

 درجة الحرارة:  -5-2

شلغوم العید مناخ البحر األبیض المتوسط، حیث �مكن أن نالحظ أر�ع فصول واضحة �ما هو  بلد�ة�سود 
 :02موضح في الجدول 

 شلغوم العید   بلد�ة�مثل درجة الحرارة ب :02الجدول                                             

 2008المصدر: حسب محطة األرصاد الجو�ة قسنطینة         

المعدل 
 السنوي)ملم(

   الفصل الشتاء    الربیع    الصیف    الخریف   

   الشھـــــر جانفي فیفري مارس افریل   ماي جوان جویلیة   اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر دیسمبر

درجة   0,5  0,1  2  3,6  6,7  11,8  15  14,9  12,6  8,1  3,1  0,6  6,6
الحرارة 

   )°م(دنیا
متوسط   5,2  5,2  8,4  11,5  14,4  20,5  24,1  23,85  20,25  14,65  8,95  5,55  13,55

درجة 
   الحرارة

درجة   9,9  10,3  14,8  19,4  22,1  29,2  33,2  32,8  27,9  21,2  14,8  10,5  20,5
الحرارة 

)°م(القصوى
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 ):بلد�ة شلغوم العید: منحنى درجات الحرارة.02شكل رقم (

            
 .2008المصدر: حسب محطة األرصاد الجو�ة قسنطینة           

 

 بـ:) نالحظ أن منطقة شلغوم العید تتمیز �معدل حراري �بیر �قدر 02ن خالل الجدول رقم (م

حرارة  وأدنى درجةم، ° 2,33: وأوت بـم حیث سجلت أقصى درجة حرارة في شهر جو�لیة 20.5°
 ما �شیر الى المناخ الذي �سود المنطقة. م وهذا° 1,0سجلت في شهر فیفري بـ: 

 الر�اح:  -5-3

تستقبل مدینة شلغوم العید عدة انواع من الر�اح حسب االتجاه ونسبة ترددها على المنطقة، �ما         
 التالي:03هو موضح في الجدول 

   االتجاه   شمال   غرب   ج ـ غ   جنوب   ج ـ ش   شرق    ش ـ ش   ش ـ غ 
25   13  8  5  3  9  24  13  07:00  
31   19  14  4  3  3  19  7  13:00  
25   11  6  2  4  23  

 11  5  2,66  5,33  22  
 

18:00  
   التردد  27

 2008حسب محطة األرصاد الجو�ة قسنطینة المصدر:             
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 ): بلد�ة شلغوم العید: منحنى تردد الر�اح في المنطقة.03شكل رقم (

 2008المصدر: حسب محطة األرصاد الجو�ة قسنطینة                   

 

) نالحظ أنه �غلب على مدینة شلغوم العید نوعین �ارز�ن 03) والشكل رقم (03من خالل الجدول رقم (  
 من الر�اح التي تهب في المنطقة:

  :وهي %72ر�اح شمالیة غر�یة :وهي الر�اح االكثر ترددا على المنطقة، حیث تقدر نسبة ترددها بـ
 في الغالب �اردة ومحملة �األمطار.

 عموما  %22ر�اح شمالیة شرقیة (السیرو�و) :وهي ر�اح ثانو�ة اقل ترددا من سا�قاتها بنسبة تقدر بـ:
 هي  ر�اح دافئة، تزداد نسبة ترددها في فصل الصیف.

 المنطقة: اجیولوجی -6

 قنیة المكونة لهذه المجالإن من بین أساسات تعمیر إي مجال حضري هو معرفة الخصائص الجیوت 
�اعتبار المعلومات التي تقدمها خرائط �الخر�طة الجیولوجیة، لها دور هام في قیامه  وحتى في تحدید 

ارسة تحدد لنا حجم المباني  وعلوها ومدى تحمل هذه المدینة �اإلضافة إلى أن هذه الدجهة امتداد هذه 
 التي وضح جیوتقنیة بلد�ة شلغوم العید.) 05كما توضحه الخر�طة رقم ( ،األرض لألثقال
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هذه العوامل الطبیعیة ساهمت في جذب السكان الى المنطقة وساعدت على توطینهم من جهة �ما ساهم 

 .انبساط األرض و ضعف اإلنحدارات في سهولة توسع المدینة
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 العمرانیة:الخصائص -1

سبب ارتفاعا �بیرا في التوسع والتعمیر وذلك � عرفت مدینة شلغوم العید �غیرها من الدن الجزائر�ة
الر�في نحو المراكز الحضر�ة التي تتوفر على الخدمات و مناصب والنزوح الد�مغرافي  التمدن النمو

 المختلفة.إلشباع رغباتهم و قضاء حاجات الحیاة  الشغل، و

 مراحل التوسع المجالي للمدینة:-2

 م):1922مرحلة بدا�ة النمو العمراني (ماقبل -2-1

م، تم وضع  1872تمیزت هذه المرحلة �إنشاء أول برج إداري المسمى في ذلك الوقت دار الحاكم، وسنة 
مسكن  25 أول مخطط لبناء مر�ز للمدینة �حتوي على نواة على شكل شطرنجي، حیث بلغ عدد المساكن

 مسكن . 103م ارتفع عدد المساكن الى 1892و سنة م،1874سنة 

 ):1962-1922.مرحلة نمو عمراني �طيء(2-2

المعمر�ن الفرنسیین، حیث خصصت لهم القطع  العیدإلسكانالمرحلة أنشئت مدینة شلغوم في هذه 
قاموا �إنشاء عدة   حیث 05الممتازة المحاذ�ة للطر�ق الوطني رقم 

كنیسة، سجن، مر�ز (الجنو�یة للمدینة  الجهةخاصة �ات زاتجهی
المائیة للیهود    ضي القر�بة من المواردرا، في حین سلمت األ مراقب)

 والعرب الموالین لفرنسا. 

 :1974-1962رحلة نمو عمراني واضح (م-2-3

 H.L.Mمن طرف شر�ة  تمیزت هذه المرحلة �إكمال إنجاز جمیع البنا�ات التي تر�ت قبل االستقالل،
 هكتار حول النسیج العمراني القد�م حیث تم: 38ان بلغت مساحتها الى و�تكثیف النواة القد�مة 

  لى لتوفرها عرا ، نظ)حي الملعب(تأسیس أول تحصیص �الجزء الشمالي الشرقي للمدینة
 شبكات الصرف، الماء والكهر�اء.

  بناء مساكن فرد�ة في المنطقة الواقعة بین مقر الدرك الوطني والمقبرة �الجهة الشرقیة من
 یوسف. �حي ز�غودالمدینة، وهي متصلة 

 1970سنة �الجزء الشمالي الغر�ي للمدینة الكر�م  إنشاء تحصیص أو سكورت عبد. 
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 ):1987-1974مرحلة نمو عمراني متسارع(-2-4

هكتار، وهي  32.20وخالل هذه المرحلة عرفت المدینة تحضرا سر�عا حیث تم استهالك مساحة 
عبارة عن مجاالت شاغرة تقع �األجزاء الشرقیة، الغر�یة والشمالیة للمدینة، وقد وجهت الستقبال البرامج 

ل في: السكنیة للمدینة في إطار مخطط التعمیر الموجه القانون الفرنسي، وهذه البرامج تتمث  
مسكن جماعي 1109مسكن أنجز منها  6700 �سعة (ZHUN)إنشاء منطقة سكنیة حضر�ة جدیدة -

 (حي جیش التحر�ر) A.L.Nوحي أوت  20مسكن جماعي �حي 2200

 م. 1982تحصیص �حي اإلخوة بورني سنة  -

ثانو�ات، مدارس، بنك، دار (التجهیزات �الموازاة مع هذه البرامج السكنیة أنجز عدد هائل من 
لتخدم بذلك �ال من ) 05رقم(الشباب)... و�انت �لها واقعة تقر�با على طول الطر�ق الوطني 

 210النسیج القد�م والجدید، �ما استفادت المدینة في هذه المرحلة من منطقة صناعیة مساحتها 
 ن بینها:ذا التحضر السر�ع مهكتار تقع �الجهة الشرقیة للمدینة، وقد �انت عدة أسباب مساعدة له

توجه المسؤولین إلى تكثیف البرامج السكنیة من أجل مواجهة أزمة السكن التي عرفتها المدینة فیهذه  -
 المرحلة.

 وجود احتیاطات عقا ر�ة حول النواة القد�مة. -

 ):1998-1987مرحلة التحول في الوظیفة السكنیة واستمرار النمو(-2-5

عرفت هذه المرحلة تراجعا في المشار�ع وهذا �سبب تدهور الظروف االجتماعیة واألزمة االقتصاد�ة        
سنوات، وهذا راجع إلى  07هكتار في ظرف 53.3التي شهدتها البالد آنذاك، حیث لم یتم استهالك سوى 

نة التنمو�ة الخاصة �مدیإلغاء الشطر الثاني من المنطقة السكنیة الحضر�ة الجدیدة وتحو�ل المخططات 
 شلغوم العید إلى وال�ة میلة، أما المجاالت المستهلكة بهذه الفترة فخصت:

  الجدیدة.جزء من الشطر األول من المنطقة السكنیة الحضر�ة 

 500مسكن جماعي C.N.E.P 

 300مسكن جماعي E.N.A.D 
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  :م . 1988قطعة سنة  228تحصیص هواري بومدین بـ 

  :م . 1989قطعة سنة  118تحصیص محمد بوضیاف بـ 

ة ضي صالحة للتعمیر تا�عراتقع �الجزء الشمالي والشمال الشرقي أین یوجد أ  هذه االنجازات
 للبلد�ة.

 ):2010-1998نمو عمراني محتشم (مرحلة  2-6

اعد�ة ت القزاما میز هذه المرحلة هو استفادة المدینة من برنامج جد مهم في مجال السكن والتجهی        
 التي تتواجد �الجهة الشمالیة والجنو�یة الشرقیة للمدینة،  و�تعلق األمر ب:

 128. مسكن نصف جماعي 

  .O.P.G.I 140مسكن جماعي 

 300مسكن جماعي مدعم S.P.I.E  

 20 ت الوال�ة. رامخصص �إطامسكن جماعي 

 210 (قرار السید رئیس الجمهور�ة)مسكن جماعي خاصة �مشروع ملیون سكن اجتماعي 

 هي: و  المتعلقة �السكن االجتماعي كما ظهرت خالل هذه المرحلة العدید من التحصیصات والتعاونیات

  :م . 1994قطعة سنة  802تحصیص مغالوي بـ 

  :م 1994قطعة سنة  616تحصیص مصطفى بن بولعید بـ 

 :م .  1998ة قطعة سن 105تحصیص اإلخوة عفاس بـ 

  بومدین. قطعة �قع بین الطر�ق المؤدي لبلد�ة عین الملوك وتحصیص هواري  293تحصیص �ضم  

 :قطعة یوجد �القرب من تحصیص هواري بومدین .  160تحصیص بـ 

  مدینة .ة الشرقیة للجهقطعة تتواجد أساسا �ال 558عدة تعاونیات �مجموع 
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  :قطعة  193تحصیص خلیفة بو ز�د بـ 

  :قطعة . 216تحصیص اإلخوة نعمون بـ 

مما سبق نالحظ نجد ان المدینة ر�زت على نوع  من السكنات في مخططاتها للتهیئة وهو السكن الفردي 
. 

لنوا�ا، او على األنواع العامة للتخطیط (متعددة اعتمادا على مخطط التطور التار�خي لمدینة شلغوم العید 
 ،اإلشعاعي) تم الوصول الى ان مخطط المدینة مر�ب من عدة مخططات أهمها :الشطرنجي

 في النواة القد�مة للمدینة وهو ناتج عن تقاطع الطرق و الشوارع بزوا�ا قائمة. و�ظهر  :المخطط الشطرنجي-

ثانو�ة  رحاو م منه تتفرعتتموضع على طوله السكنات و  رئیسي محورعن وهو عبارة  المخطط اإلشعاعي:-
و هو حل مدینة شلغوم العید اذ نجد هذا النوع من التخطیط على طول الطر�ق التي تتوضع علیها السكنات 

 ) والذي �عتبر المحور الرئیسي �شلغوم العید.05الوطني رقم(

 )06رقم(ولتوضیح مراحل النمو العمراني لمدینة شلغوم العید أنظر الى الخر�طة 
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 شبكة الطرق: -3

تتحكم شبكة الطرق في نمو وتطور المراكز �ونها وسیلة اتصال داخلیا و خارجیا, وهي تعد أحد العناصر 
میة شبكة حیث تظهر أهالمهیكلة للمجال و انسجامه �شتى عناصره االجتماعیة و االقتصاد�ة و الثقافیة, 
�ة من نیة, والئیة , بلدالطرق في طولها, �ثافتها و مدى تغطیتها للمجال من جهة وفي تنوعها بین وط

 جهة أخرى. 

 :تصنیف الطرق حسب الطول و النوع  04جدول                                           

  (كم)طول الطرق  وطنیة  والئیة  بلد�ة  المجموع  

 البلد�ات  

         107.65            67.5            32.15            17  شلغوم العید  

           260           141.5            73.15           45.35  الدائرة   

 المصدر: القسم الفرعي لألشغال العمومیة. 

 الطرق الوطنیة: -3-1
   ":05الطر�ق الوطني رقم" •

حلي و المن المستو�ی  للدور الذي یلعبه هدا الطر�ق علىو الذي �عتبر أهم طر�ق �المجال نظرا      
 .�م  17.4الوطني حیث بلغ طول الجزء الواقع منه ببلد�ة شلغوم العید 

على المستوى المحلي �شكل هدا الطر�ق محورا أساسیا لمعظم حر�ة البضائع و المسافر�ن فله الفضل 
 الكبیر في تنقل السكان داخل و خارج المجال شرا و غر�ا,  �ما تظهر أهمیته خاصة ببلد�ة شلغوم العید
لمروره بوسط المدینة فكان سببا في تموقع أهم الهیاكل األساسیة االقتصاد�ة من وحدات صناعیة و سوق 
الجملة للحضر و الفواكه و السوق األسبوعي , وحتى التجهیزات اإلدار�ة للبلد�ة و الدائرة , األمن و البر�د 

 وغیرها من الهیاكل الواقعة على طول الطر�ق.

 :"100"الطر�ق الوطني رقم  •

شلغوم مدینة �م في  3بلغ طول الجزء الواقع منه �المجال و �قطع المدینة من الشمال الى الجنوب    
 .العید 
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 الطر�ق المخصص للوزن الثقیل •
وتر�ط بین االحیاء السكنیة، متصلة �الطرق األولیة، وحالتها العامة الطرق الثانو�ة:  -3-2

 متوسطة.
    وهي تخدم مباشرة األحیاء، حیث تر�ط و المعابر ، وتتمثل في الشوارع ة:یالطرق الثالث  -3-3

 .ةطة الى سیئة، وتتمیز �حر�ة ضعیفمختلف الوحدات السكنیة، وحالتها العامة من متوسن بی
 

 الصناعیة:التجهیزات -4

 العید: أهم الصناعات المنتجة في المنطقة الناعیة لمدینة شلغوم 05الجدول                

 2018 المنطقة الصناعیة �شلغوم العید سنة المصدر: إدارة

ید من منطقة مدینة شلغوم الع ترة االستعمار�ة وتتمثل في المصانع، استفادجاءت هذه التجهیزات �عد الفت
على عدت مصانع خاصة و عمومیة  للمدینة تحتوي هكتار تقع �الجهة الشرقیة  210.40صناعیة مساحتها 

هكتار حیث یبلغ  13.624�مساحة بلغت  Z.I)�المدینة منطقة خاصة �النشاط الصناعي فقط (نجد  ، �ما
 قطعة و الجدول رقم یبین أهم النشاطات الموجودة �المنطقة. 120عدد القطع األرضیة بها 

 المرافق التجار�ة:-5

والتجهیزات التجار�ة من أهم التجهیزات �المدینة فهي تلعب دور فعال في تنشیط الحر�ة   االستخداماتتعتبر 
 و �مدینة شلغوم العید نالحظ نمطین من التجهیزات :االقتصاد�ة للمدینة ،

 عامة:.تجهیزات 5-1

 في �ل أنواع المحالت التجار�ة وهي �التالي: والتي تتجسد

 الصافیة:التجارة  •

 اسم المستثمر       التشاط           المساحة الممنوحة  المنتجات       مالحظات     
 الجیش الوطني الشعبي وحدة األحذیة      627030م2           أحذیة         في اإلنتاج     
مؤسسة   مركب المنظفات    238301 م2          مواد التنظیف    في اإلنتاج     

(henkel)للمنظفات    
الشركة الجزائریة  قاعة العتاد      10066  م2          صیانة         في اإلنتاج     

للجسور و المنشات 
 الفنیة         

 تیشوشاي إبراھیم    وحدة التصنیع     1272.26 م2         القماش         في اإلنتاج     
 بن سالم              صیانة میكانیكیة     8433  م2            خدمات         في اإلنتاج     
مؤسسة تحصیص  صیانة          6227  م2            صیانة          في اإلنتاج     

 شلغوم العید   
مؤسسة توزیع مواد  مخزن توزیع      5089   م2           خدمات         في اإلنتاج     

 البناء       
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 و�بر�ت، غوفواكه، سمید ومشتقاته، تبخضر  غذائیة،الیومیة (مواد  االستهالكیةفي بیع المنتوجات وتتمثل 
 مواد التجمیل ........)

 التجارة الحرفیة: •

حدادة،  امة،عنجارة (تحوالت، وهي نشاطات تدخل علیها  لالسترزاقتتمثل في الحرف التي تمارس �مهنة 
 ........)خیاطة، حالق، والصیانةنشاطات حرفیة للتصلیح 

 التجارة الخدماتیة:  •

بنز�ن، مدرسة  قضائي، محاسب، محطة مطاعم، محضر مقاهي،(العامة تتمثل في المهن ذات الخدمة 
 ).سیاقة، ......

 .مرافق خاصة:5-2

بوعي للسلع األس للماشیة والسوق  ياألسبوع�المدینة اللسوق  األسواق، ونجدوهي التجهیزات المتمثلة في 
الفواكه و خضر سوق الجملة لل بورني، و�ذلك نجد(مختلطة)، سوق الجملة للمواد الغذائیة العامة �حي اإلخوة 

 �عتبر نقطة جذب تجار�ة لمدینة شلغوم العید. والذي
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 :انیة لمدینة شلغوم العیدـــص السكــــالخصائ -2

یتحكم العنصر الد�موغرافي �شكل �بیر في تحدید استراتیجیة التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة لكون النمو 
قاعدة لتقدیر  لأفضالد�موغرافي یؤثر على جمیع القطاعات االقتصاد�ة لهذا فان دراسة تتطور السكان تمثل 

 مختلف حاجیات الیومیة 

السكانیة والسكنیة �كونها تعتبر من المؤشرات المهمة في فمن خالل هذا المبحث سنتطرق الى المعطیات 
و�ذلك لها أهمیة �ارزة في تحدید العالقة التي تر�ط التر�زات السكانیة والسكنیة مع نوع  التحلیلیة،الدراسة 

 وطبیعة النشاط التجاري �مدینة شلغوم العید.

 مراحل النمو السكاني لمدینة شلغوم العید: -2-1

 الن تطورها،و یرتبط النمو الحضري لمدینة شلغوم العید �الخلفیة التار�خیة التي توضح لنا مراحل نشأتها 
التار�خ ضروري لمعرفة وفهم الحاضر والن المدن ال تنمو وتتوسع من العدم بل تنمو �عوامل متغیرات تؤثر 

لیل مراحل الي للمدینة قمنا بتحفي خصائصها ووظائفها وألجل فهم خصائص ومكونات النسیج العمراني الح
 :06رقم  �الجدولالنمو السكاني الموضحة 

عدد سكان بلد�ة شلغوم  شلغوم العیدعدد سكان مدینة  السنوات 
 العید 

 )%نسبة سكان المدینة( 

1954 6800 15422 - 
1966 14634        32900       55.03 
1977 21376 38844 62.34 
1987 29896 48172 73.58 
1998 41964 66541 73.58 
2008 55538 82554 65.89 
2011 57732 85815 67.27 
2017 62264 91787 67.83 

   2017+ معالجة الطالب  O.N.Sالمصدر: الدیوان الوطني لإلحصاء       
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 : تطور النمو السكاني لمدینة شلغوم العید04الشكل      

 م:1966-1954مرحلة  -2-1-1

ان بلد�ة شلغوم العید شهدت ز�ادة �بیرة في عدد السكان حیث انه �ان سنة خالل الجدول نالحظ من 
 .نسمة  32900م 1966نسمة ثم إرتفع لیصبح سنة  15422م 1954

نسمة سنة  6800قد عرفت نموا سر�عا في عدد السكان حیث ارتفع من  مدینة شلغوم العیداما �النسبة �
�ما نالحظ من الجدول ان نسبة سكان المدینة قدرت ب م 1966نسمة سنة  14634م إلى 1954
تحر�ر�ة الفرنسي ا�ان الثورة ال االستعمار�فسر هذا �عملیة الترحیل الجماعیة الممارسة من طرف و  55.03%

غادرها  الجماعي للسكنات التي لالحتاللیة و لم یتوقف السبب هنا فقط بل تعداه لسكان المناطق الر�ف
 و هذا ما �صطلح علیه �حر�ة النزوح الر�في. من طرف العائالت الجزائر�ة  االستقاللالمعمر�ن �عد 

 :م1977-1966مرحلة  -2-1-2
د قعدد سكان بلد�ة شلغوم العید  حیث نالحظ من الجدول  ان االستقاللتمثل هذه الفترة ما �عد 

 م. 1977سنة  38844م، و ارتفع الى  1966نسمة سنة  32900بلغ 

وقد  ,م1977نسمة سنة  21376إذ بلغ في عدد السكان تزاید  نالحظ  �مدینة شلغوم العید اما �النسبة 
ي المستوى المعیشبتحسن ظروف البالد و�ذلك تحسن هذا و�فسر  %62.34نسبة سكان المدینة ب  ت قدر 

 ومنه ز�ادة في عدد الموالید.

 :م1987-1977مرحلة  -2-1-3

نسمة أي بز�ادة  48172م 1987في تزاید حیث بلغ سنة حسب الجدول عدد سكان بلد�ة شلغوم العید 
 العید مدینة شلغومنسمة اما  38844م و المقدر ب  1977نسمة عن عدد السكان سنة  9328قدرت ب 

م اي بز�ادة قدرت  1987نسمة سنة  29896حیث بلغ ز�ادة في عدد السكان خالل هذه الفترة فقد عرفت 
نسمة ،كما نالحظ أ�ضا ز�ادة في  21376م و المقدر ب  1977نسمة عن عدد السكان لسنة  8520ب 

وهذا راجع إلمكانیات المدینة ومدى توفرها على هیاكل قاعد�ة  %73.58نسبة سكان المدینة اذ بلغت 
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 �فسرو  اذ استفادت مدینة شلغوم العید في هذه الفترة من وحدتین صناعیتین  والمنشآت الصناعیة والخدماتیة،
 �الز�ادة الطبیعیة من جهة والهجرة من جهة أخرى لغرض الشغل. ا�ضا

 :م1998-1987مرحلة  -2-1-4

نسمة أي بز�ادة  66541م 1998في هذه الفترة نالحظ تزاید في عدد سكان بلد�ة شلغوم العید اذ بلغ سنة 
عرفت ز�ادة في عدد السكان حیث قدرت اما �النسبة  لمدینة شلغوم العید  فقد  نسمة ، 18369قدرت ب 

سبة قیت ثابتة �الننسبة سكان مدینة شلغوم العید فقد �أما فیما �خص م ، 1998نسمة سنة  41964ب 
 ) ( العشر�ة السوداءوهذا راجع للظروف األمنیة التي مرت بها البالد  %73.58للفترة السا�قة والتي قدرت ب 

 :م2008-1998مرحلة  -2-1-5

و نفس  نسمة ، 82554في هذه المرحلة نالحظ ان عدد السكان استمر في الز�ادة اذ قدر عدد السكان ب 
نسمة ، �ما نالحظ  55538الشيء �النسبة لمدینة شلغوم العید التي استمر عدد سكانها في التزاید حیث بلغ 

و ذلك الن المدینة أصبحت طاردة للسكان �سبب  %65.89ان نسبة سكان المدینة تراجعت حیث قدرت ب 
 تشبعها التام  اذ لم �عد هناك أراضي للبناء. 

 :م2017-2008مرحلة  -2-1-6

نسمة ، اما  91787 م2017في هذه الفترة نالحظ تزاید في عدد سكان بلد�ة شلغوم العید اذ بلغ سنة 
م 2017نسمة سنة  62264�النسبة  لمدینة شلغوم العید  فقد عرفت ز�ادة في عدد السكان حیث قدرت ب 

والتي  2017-2011 ترةثابتة �النسبة للف تقر�با ، أما فیما �خص نسبة سكان مدینة شلغوم العید فقد �قیت
لمشاكل التوسع العمراني  وهذا راجع2017سنة   %67.83قدرت ب    67.27ب  2011كانت النسبة في 

 . المدینة في
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 :الكثافة السكانیة -2-2

توز�ع السكان على مجال البلد�ة عبر مراحل تطورها و  تعتبر الكثافة السكانیة عامل مهم لتحدید  درجة
التعرف على الظواهر الناتجة عن هذا التوز�ع فمنها نستطیع تحدید مدى استجا�ة السكان مع البیئة التي 

 فتكون اما جاذ�ة للسكان او طاردة . �عیشون فیها و مقدار تفاعلهم معها،

مراحل ، �ل مرحلة تختلف عن األخرى �ما هو موضح  �عدتو�لد�ة شلغوم العید مرت عبر تار�خ نموها 
 :07في الجدول

 م في بلد�ة شلغوم العید 2017-م 1977: الكثافة السكانیة من  07جدول                         

 الكثافة (نسمة/كلم) )المساحة (كم        عدد السكان (نسمة)      السنوات           

          1977             22051             159           138 
          1987             47957             258.6           185 
          1998             66614             258.6           257     
          2008             82554             258.6           319  
          2011             85815             258.6            331  
          2017             91787             258.6           354 

   2017+ معالجة الطالب  O.N.Sالمصدر: الدیوان الوطني لإلحصاء                    

 .م في بلد�ة شلغوم العید 2017-م 1977الكثافة السكانیة من  : 05الشكل                   

 

 2017من انجاز الطالب                                                                           
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 عوامل المتحكمة في النمو السكاني:ال -2-3

إن �ل من الموالید والوفیات یتعاونان على تواجد ظاهرة الز�ادة الطبیعیة والتي نقصد بها الفرق بین الموالید 
والوفیات و�التالي هي عامل �عبر عن النمو السكاني �اإل�جاب والسلب ، ولقد بلغت الز�ادة الطبیعیة �مدینة 

نسمة، وقد تبین أن الز�ادة الطبیعیة في  20148م ب 2012-2003شلغوم العید خالل الفترة الممتدة بین 
حیث تبین ارتفاعها �سبب النزوح الر�في الذي ساعد في ز�ادة  2007إلى سنة  2003من ارتفاع مستمر 

 2012حتى  2008ي االنخفاض من سنة عدد الموالید، ثم تبدأ ف

 

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
عدد 

 الموالید
2075 1999 2242 2461 3735 2952 2479 2061 1933 1923 

عدد 
 الوفیات

333 324 317 371 404 389 391 403 373 407 

ز�ادة 
 طبیعیة

1742 1675 1925 2090 3331 2563 2088 1958 1560 1516 

                                                                            2017المدنیة لبلد�ة شلغوم العید  المصدر: مكتب الحالة

 :تطور عدد الموالید والوفیات والز�ادة الطبیعیة لمدینة شلغوم العید.  06الشكل البیاني              

 2018من انجاز الطالب                                                                               
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 العامل الطبیعي:-2-3-1

 الموالید:-

الذي یبین عدد الموالید  02تعتبر الموالید من أهم العوامل المؤثرة في النمو السكاني من خالل الجدول رقم 
، یتبین لنا أن عدد الموالید متذبذب بین االرتفاع واالنخفاض حیث قدر 2012-2003للفترة الممتدة من 

ر ذلك الى انتشار الوعي و�مكن تفسی 2012مولود سنة  1923في حین نجده  2003مولود سنة  2075ب
ب  2012-2003وتنظیم النسل وخاصة غالء المعیشة ، وقد قدر عدد الموالید خالل عشر سنوات 

 مولود. 23860

 الوفیات: -

أهم الظواهر الد�موغرافیة المؤثرة في النمو السكاني وهي تعكس �صفة عامة الظروف  �عتبر عدد الوفیات من
عدد الوفیات في  الذي یبین 02من خالل الجدول رقم  دة في أي منطقة ،المعیشیة واالحوال الصحیة السائ

حالة وفاة وهو في حالة  3712ب والذي قدر   2012-2003مدینة شلغوم العید خالل الفترة الممتدة من 
حالة وفاة  407في حین نجد  2003حالة وفاة سنة  333تذبذب بین االرتفاع واالنخفاض حیث قدر ب 

 م.2012سنة 

 الز�ادة الطبیعیة: -

جد هذه والوفیات �ونهما یتعاونان على توا لمعرفة الز�ادة الطبیعیة �جب توفر عامالن أساسیان هما الموالید
الظاهرة و استمرارها ، ونقصد �الز�ادة الطبیعیة الفارق بین الموالید والوفیات و�التالي هي عامل �عبر عن 

ن بلغت الز�اد الطبیعیة لمدینة شلغوم العید خالل الفترة الممتدة بیوالسلب ، و لقد  �اإل�جابالنمو السكاني 
الى سنة  2003مستمر من دة الطبیعیة في ارتفاع انسمة ، وقد تبین ان الز� 20148ب  2003-2012
حیث تبین ارتفاعها �سبب النزوح الر�في الذي ساعد في ز�ادة عدد الموالید ثم تبدأ في االنخفاض  2007

 م . 2012حتى  2008من سنة  

 .االعامل الغیر طبیعي:2-3-2

 الهجرة -

ي العامل من العوامل الت نقصد بها االنتقال من مكان الى مكان اخر للبحث عن حیاة ومعیشة افضل ،وهي
تعبر عن حر�ة السكان ونموهم ، و هذا العامل �مكن من خالله معرفة هل هذه الهجرة تمت بناء على 
عوامل الجذب الكاملة في المدینة او عوامل الطرد في األر�اف ؟ وفیما �خص مدینة شلغوم العید فهناك 

 عامل مهم ساعد في ذلك هو :
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م حیث استفادت من عدة مشار�ع  1984مدینة شلغوم العید الى مقر دائرة سنة  الترقیة اإلدار�ة : ر�قة-
 .نحوها من اجل العمل واالستقرارسكنیة وخدماتیة مما شجع العدید من سكان المناطق المجاورة الى الهجرة 

 مدینة شلغوم العید الهجرة المغادرة والوافدة: 08الجدول رقم 

200 السنوات 
2 
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201
2 

المغادرو
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126 127 471 140 332 243 218 805 236 351 383 

139 595 589 867 408 669 456 372 الوافدون 
7 

526 573 594 

 2013المصدر : مكتب االنتخا�ات لبلد�ة شلغوم العید                

 )2012-2002مدینة شلغوم العید الهجرة المغادرة والوافدة ( : 07الشكل البیاني            

 2017من انجاز الطالب                                                                      

وعموما �مكن القول ان الهجرة الحاصلة في المدینة هي داخلیة من الر�ف نحو المدینة فعامل الترقیة اإلدار�ة 
من عوامل أخرى شكلة عامال رئیسیا لهجرة السكان نحو المدینة وحتى خارجها ، و�تضح لنا من وتفاعلها 

م ، حیث استمر هذا العدد في  2002مغادر سنة  126ان عدد المغادر�ن قدر ب  8خالل الجدول رقم 
فقد أصبح )م2010-2005(  الفترة م ، اال انه خالل 2004مغادر سنة  471الصعود حتى وصل الى 

 236ووصل إلى  2005مغادر سنة  140دد المغادر�ن متذبذب بین االرتفاع واالنخفاض حیث قدر ب ع
، و�مكن تفسیر التراجع بتحسن الظروف المعیشیة واألمنیة �المدینة، وتمو�لها �المشار�ع 2010مغادر سنة 

مستمر من  ادرون في تزایدوالتجهیزات والبرامج االستثمار�ة التي تجلب الید العاملة، في حین بدأ عدد المغ
 و�مكن تفسیره �عدم توفر ونقص مناصب الشغل. 2012فردا سنة  383إلى  2010فردا سنة  236
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، 2002وافد سنة  372أما فیما �خص عدد الوافدین في المدینة نجده في تزاید مستمر حیث قدر عددهم ب 
مكن تفسیر هذا العدد من خالل وافد و أغلبهم من داخل الوال�ة و� 594فقد قدر ب  2012وفي سنة 

الطبیعة الزواجیة، و�ذلك المهاجر�ن إلى المدینة �سبب مناصب الشغل التي وفرتها المنطقة الصناعیة 
وتطور البناء واألشغال العمومیة �المدینة وقد قدر معدل صافي الهجرة من خالل تقدیر عدد السكان 

أي ما �عادل  2012سنة  %1.58المدینة أو خارجها ب  الداخلیین والخارجیین سوآءا داخل البلد�ة �اتجاه
 .مهاجر 1779أي ما �عادل  %16.98قدر  2012-2002سنوات  10مهاجرا، وخالل  15

 التر�یب العمري و النوعي للسكان:    -2-4

ترتكز أي دراسة سكانیة على هذین العنصر�ن و ذلك لتوضیح البیانات الموجود في مجتمع ما من ناحیة 
العمر و النوع قصد المساهمة في تحدید معالم و أ�عاد التر�یبة االقتصاد�ة, و االجتماعیة أ�ضا ألفراد 

 ة التنمیة. المجتمع و معرفة درجة القدرة على العمل حتى �مكن تجمیدها من اجل دفع عجل

سوف نتناول عنصري النوع و العمر و نقوم بتحدید نسبة الذ�ور و اإلناث و ذلك �االعتماد على الفئات 
 العمر�ة الكبرى حیث یتم اعتمادها �ذلك في التحلیل االقتصادي و الوظیفي للسكان. 

 شلغوم العید: توز�ع السكان حسب النوع وفق الفئات العمر�ة الكبرى سنة مدینة):09جدول رقم (

                                                                                     
                                                                        

  O.N.Sالمصدر:

 النوع  نسبة 
  

 النوع   الذ�ور  اإلناث  المجموع
 النسبة 

 % 
العدد     

 (سنة) 
 النسبة 

  % 
 العدد 

 (نسمة) 
  

 النسبة 
  % 

العدد 
 (نسمة) 

 الفئات 
 العمر�ة 
 (سنة)  

102         28,22  25912     
13.95 

12809  
14.26 

  13093 0-14         

 101        66.58   61102     
33.06 

 30339  
33.51 

30752  15-65   

  و اكثر 65    2349      2.56     2423      2.64      4773        5.20          96
  101    100      91787   49.67 45571  

50.33 
 المجموع  46196
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 ) الذي �مثل توز�ع السكان حسب النوع وفق الفئات العمر�ة الكبرى ما یلي: 09یتبین لنا من الجدول (

من إجمالي سكان مجال الدراسة,إذ %22,28نسمة، بنسبة  25912تمثل  سنة: 14-0الفئة األولى 
من إجمالي السكان, �ما قدر عدد اإلناث  %24.26نسمة �مثلون 13093قدرعدد الذ�ور في هذه الفئة ب 

 من مجموع السكان، فنالحظ أن عدد الذ�ور اكبر من عدد اإلناث ، %13.95نسمة بنسبة 12809ب 

أنثى و هي قیمة معقولة ألنه في معظم  100ذ�ر لكل  102أي  %102حیث بلغت نسبة النوع هنا 
فئة وذلك الرتفاعها عند المیالد.  و تعتبر هذه ال المجتمعات تكون نسبة الذ�ور عالیة في السنوات األولى ,
 فئة صغار السن, أو المعالین من المنظور االقتصادي. 

 سنة:  65-15الفئة الثانیة 

 من   %66.58وهي الفئة النشطة و المؤهلة للعمل �ما تعتبر المحر�ة للمجتمع حیث تشكل 

 األخرى یتوزع فیها �لى النوع �شكل متقارب حیث تفوق فیها نسبة  إجمالي سكان مجال الدراسة و هي

 . %33.06،  %33.51الذ�ور على نسبة اإلناث نوعا ما على التوالي 

 أنثى .  100ذ�ر لكل  101, أي %101كما الحظنا انخفاض نسبة النوع إلى 

 سنة و اكثر ):  65الفئة الثالثة ( 

 من إجمالي سكان %5.20تضم �بار السن و تمثل الفئة المعالة من الناحیة االقتصاد�ة, حیث تشكل   

 المجال ,كما نالحظ  تفوق نسبة اإلناث على الذ�ور في هذه الفئة على عكس الفئتین السا�قتین حیث بلغت 

أنثىى و  100ل ذ�ر لك 96أي  % 96, �ما انخفضت نسبة النوع إلى %2.56و  %2.64على التوالي 
�فسر  هذا االنخفاض على أساس أن المرأة أكثر تعمیرا من الرجل حسب ما اثبتته الدراسات في معظم 

 جتمعات .مال
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 الخصائص االقتصاد�ة:  3

                                                                   :التر�یب االقتصادي للسكان    -3-1    

ى �ما سنبرز مد ,�عتمد فیه على مجموعة من السكان تتحمل مسؤولیة اعالة الجزء االكبر من المجتمع 
 لیتم تصنیف سكان بلد�ة شلغوم العید حسب الخصائص,التوازن بین النمو السكاني و النمو االقتصادي 

  :االقتصاد�ة الى

                                                      الداخلون في سن العمل : -السكان النشطون  3-1-1

  2017نسمة سنة  61102) �المدینة و یبلغ تعدادها  65ة سنة حتى سن 15من ( تمثل الفئة النشطة
   :و هذه الفئة �مكن تقسیمها الى , من اجمالي سكان البلد�ة %75,66مشكلین بذلك 

  :القوة غیر العاملة

سنة تتكون من االفراد القادر�ن على العمل و المؤهلین له لكنهم غیر  )65-15(تدخل ضمن الفئة العمر�ة 
م 2017و قد وصل تعدادهم سنة  ،المعاقین و الطلبة  ،المرضى،حیث تشمل ر�ات البیوت ، راغبین فیه 

 %40,15من اجمالي سكان البلد�ة حیث تستحوذ هذه الفئة على %89,33نسمة اي ما �عادل 31188الى 
 من اجمالي السكاني الداخلین في سن العمل  

   :القوة العاملة 

تعرف هذه الفئة �انها تتكون من "االفراد القادر�ن على العمل و الذین �عملون و     �ذا العاطلین عنه �عد 
احثین سبق لهم العمل و الب�ان �انوا �عملون فیما سبق ثم انقطعوا عنه و هذا الى جانب االفراد الذین لم 

  . عنه و لم �جدوه "

و�مكننا  2017من اجمالي سكان البلد�ة  سنة   %32.59نسمة اي بنسبة  29913بلغ تعداد هذه الفئة 
   :تقسیم هذه الفئة الى قسمین 

 المشتغلین فعال  

 % 29.11,ل �ما �عاد,نسمة 26718و قد بلغ تعداد هذه الفئة  ,تمثل هذه الفئة السكان المشتغلین فعال
من اجمالي حجم فئة السكان النشطین و الداخلین  %46.98وهي تمثل , م2017من اجمالي االقلیم سنة 

و �مكن تفسیر ,في سن العمل و تعرف هذه الفئة �القوة المنتجة �ونها الوحیدة المعیلة لبقیة افراد المجتمع
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سرعة التطور في نسبة المشتغلین الى عدة عوامل منها التطور المستمر للسیاسة االقتصاد�ة للبالد و توفر 
   .مة للعمل االمكانیات الالز 

  :البطالون 

غ تعداد هذه و لقد بل ,تمثل هذه الفئة السكان الباحثین عن العمل و لم �جدوه و هم ینتمون للفئة النشطة
من اجمالي  % 3.96و  من اجمالي سكان البلد�ة %3.48اي بنسبة  م2017,نسمة سنة  3194الفئة 

  .ین االقتصادي و االجتماعي القوة العاملة وهي نسبة �مكنها خلق مشاكل على الصعید

   :السكان الخارجون عن سن العمل   -3-1-2 

 2017نسمة سنة  30686هم السكان الخارجون عن سن العمل و الغیر قادر�ن على ادائه و یبلغ تعدادها أ 
نسمة 25912) بتعداد 14-0سنة ( و تضم فئة صغار السن ,من اجمالي سكان البلد�ة % 43,33اي بنسبة 

من اجمالي سكان ,%5.20نسمة و�نسبة  4773) بتعداد 65وفئة �بار السن (+,%28.23اي بنسبة 
 البلد�ة 
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   :مستوى النشاط االقتصادي  -3-2  

 يوالذ ,االقتصاديالذي یوضح مدى اسهام سكان دائرة شلغوم العید في النشاط  10من خالل الجدول 
نلمس من خالل معطیاته تزاید المستمر في تطور النشاط و�ذا معدالت �ل من البطالة و االعالة خالل 

   )2008-1998(الفترتین

 

 

 

  

     الطالب  انجاز     :   المصدر

     االقلیم   سكان   اجمالي

   91787 ( نسمة 100 % )

     سن   العمل   في   الداخلون
   61102 نسمة ( 57 , 66 % )    

     العاملة   القوة

( % 32 , 59 )      
29913  

   المشتغلین   فعال
% ( 29 , 11 )   
   26718 نسمة

   البطالون
   3194 نسمة   ( 48 , 3 % )  

   الغیر   العاملة القوة    

( % 33 , 98 )   
   31188 نسمة

   الخارجون العمل   عن     سن
   30686 نسمة ( 43 , 33 % )  

   السن   صغار ( 0 - 14 ) سنة  
   25912 نسمة ( 23 , 28 % )

     السن   كبار   (+ 65 ) سنة

   4773   نسمة   ( 20 , 5 ) %
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  م2017-م2008شلغوم العید خالل الفترة  لبلد�ةمؤشرات قیاس النشاط االقتصادي : 10جدول 

 معدل 
 االعالة 

  (%) 

 نسبة 
 البطالة 

  (%) 

 معدل النشاط 
 االقتصادي 

 القوة   مشتغلین فغال  البطالون 
 العاملة 

اجمالي 
السكان 

 ) نسمة(

 السنوات 

3,44 3,48   29,10   1932   16166   18099   55538   2008 
3.06  3.47 29.10 3194      26718       29913    91787       2017       

 معالجة شخصیة للمعطیات.  ONS+: المصدر                           

م الى 2008ثابت خالل الفترة الممتدة من یتضح �ان معدل النشاط االقتصادي  10من خالل الجدول 
و في سنة  %3.44م 2008كما نالحظ فارق ضعیف جدا في معدل اإلعالة حیث بلغ سنة  م2017
، فمن خالل هذه المعطیات یتبین لنا ان النشاط االقتصادي في حالة ثبات او ر�ود  %3.06م بلغ 2017
 م.2017-م 2008الفترة الممتدة بین تام في 

 الظروف االقتصاد�ة و االجتماعیة و االمنیة �البالد و خلق مناصب شغل اكثر فعدد المشتغلین زاد �فارق 

                                                           

       توز�ع المشتغلین فعال على القطاعات االقتصاد�ة :  3-3

تم توز�ع فئة المشتغلین على مستوى الدائرة عبر فروع النشاط االقتصادي و قطاعاته الكبرى (الفالحة 
الصناعة ,الخدمات, البناء و االشغال العمومیة) ذلك من اجل معرفة الوظیفة السائدة لكل بلد�ة هذا ما ,

 11یوضحه الجدول 

 توز�ع العمالة حسب مختلف القطاعات  11الشكل                               

 المجموع التجارة و الخدمات الصناعة واألشغال العمومیة الفالحة القطاع

 91787 48078 109.77 32722 المشتغلینعدد 
 100 52.38 11.96 35.65 (%)النسبة 

 

 

 

 

58 
 



 دراسة تحليلية لمدينة شلغوم العيد                                                            لثانيالفصل ا
 

 �مثل توز�ع العمالة على القطاعات  08الشكل 

 

 الصناعة و األشغال                                      

 %12ومیة مالع                                      

                                      

 %36الفالحة                                       

                                               

 %52التجارة و الخدمات                                

                         2018من اعداد الطالب                                           

 

  قطاع الفالحة  -

من مجموع المشتغلین فعال وهذا راجع لطا�ع الر�في الذي تتمتع �ه بلد�ة شلغوم  %35.65�حتل هذا القطاع 
   العید .

   قطاع الصناعة و االشغال العمومیة :   -

من المشتغلین فعال و هذا راجع لكون بلد�ة شلغوم العید لم تستفد �ثیرا  %69,11بلغت نسبة هذا القطاع 
 من دعم الدولة في مجال لصناعة و األشغال العمومیة .

      :قطاع التجارة و الخدمات  -

ذلك و  %52.38و�نسبة   بلد�ة شلغوم العید في و لهذا القطاع النصیب األكبر من االیدي المشتغلة  
ني و خاصة الطر�ق الوط دائرة و ما توفره من خدمات ادار�ة و �ذا تنوع االسواق التجار�ة بهالكونها مقر 

 . فة التجار�ة) الذي ساعد على ظهور و تطور الوظی05رقم (
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 خالصة الفصل:

ي و عمن خالل التطرق في هذا الفصل الى الدراسة التحلیلیة لمدینة شلغوم العید من الجانب الطبی

 :نستنتج اهم خصائصها و ممیزاتهاالعمراني و السكاني و االقتصادي 

 امتالك مدینة شلغوم العید لموقع استراتیجي هام مما جعلها من اهم بلد�ات وال�ة میلة .-

 تموضعها على ارض ضعیفة اإلنحدار مما �سمح لها �قابلیة التعمیر و سهولة التوسع .-

الذي یر�طها بوال�ة قسنطینة و بلد�ة تاجنانت و  05تمتاز مدینة شلغوم العید �الطر�ق الوطني رقم -

 العلمة مما یوفر لها حر�یة �بیرة على مستوى المدینة .

حیث نجد اكبر عدد و �ثافة للسكان في مر�ز المدینة و  في عدد السكان من حي الى اخر  تنوع-

 و انخفاضه �لما اتجهنا نحو اطراف المدینة . 05خاصة في األحیاء القر�بة من الطر�ق الوطني رقم 

امتالك مدینة شلغوم العید الى العدید من المرافق الصناعیة مما �سمح لها �ان تكون مدینة ذات مستوى -

اقتصادي جید �اإلضافة الى المرافق التجار�ة التي تتمثل في العدید من األسواق خاصة سوق الخضر و 

 الفواكه الذي �عتبر نقطة جذب �بیرة للمدینة �ونه له �عد جهوي ووطني.
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 مقدمة الفصل :

التجارة و الدینامیكیة الحضر�ة في مدینة شلغوم العید و ذلك من خالل  ىخالل هذا الفصل ال من  نتطرق 

 لغوم العید دراسة البنیة التجار�ة لمدینة شالى بحث األول ممبحثین حیث نتطرق في التقسیم هذا الفصل الى 

ومن  ،علیها وماهي أسبابها طرأتوذلك من اجل معرفة المراحل التي مرت بها التجارة و اهم التغیرات التي 

استمارة استبیانیة  300توز�ع بذلك نلجأ الى المبحث الثاني من هذا الفصل عمق و التفصیل في تأجل ال

ي رة عامة عن الوضع الحالعلى التجار ثم تحلیلها و استخالص النتائج منها و الخروج �حوصلة و فك

 للتجارة في مدینة شلغوم العید.
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 البنیة التجار�ة في وال�ة شلغوم العید: -1

 تطور �بیر في القطاع التجاري و�تضح ذلك في ز�ادة عدد محالتها  عبر الزمن شهدت مدینة شلغوم العید 
و�عود  . جعلتها قادرة على تلبیة حاجیات سكانها و الوافدین إلیها جیدة تحتل مكانة تجار�ة  حیث أصبحت 

) الذي �قطعها مما جعلها منطقة عبور لمختلف 05الوطني رقم(هذا الى موقعها االستراتیجي و الطر�ق 
 .األشخاص من مختلف الوال�ات 

 مراحل �ما یلي: 6�مكننا تقسیم الفترات التي مر بها التطور التجاري الى 

�ان السكان �عتمدون في عیشهم على ما تنتجه في هذه المرحلة  1962قبل  ما المرحلة األولى : -1-1
األولى و �ذلك النتشار الفقر و قلة الطلب على السلع هذا ما �فسر األرض لكون المنطقة زراعیة �الدرجة 

ى جانبي الطر�ق محل تتواجد �مر�ز المدینة عل 107عدد المحالت التجار�ة التي بلغ عددها الى  قلة
  05الوطني رقم 

 :1977-1962المرحلة الثانیة: -1-2

محل وهذا راجع الى الز�ادة السكانیة وأ�ضا �سبب 198المحالت التجار�ة الى  في هذه المرحلة وصل عدد
 انتقال الفالحین من المناطق الر�فیة الى المدینة و�التالي تغیر النشاط الزراعي الى النشاط التجاري ,إضافة

 ر عدد اكبر من المحالت التجار�ة لتلبیة متطلباتهم .ین ظروف المعیشة مما �ستلزم توفیالى تحس

 :1987-1977المرحلة الثالثة: -1-3

محل ترجع هذه الز�ادة الى هجرة عدد �بیر  479أي بز�ادة قدرت ب  677قدر عدد المحاالت التجار�ة ب
كنیة ,إضافة الى ظهور احیاء س في التجارة ألموالهمو�ذا استثمار الفالحین  من سكان الر�ف الى المدینة ,

 )1جدیدة(

 :1997-1987المرحلة الرا�عة: -1-4

محل وهذا �سبب األزمة االقتصاد�ة التي 358بز�ادة قدرت بمحل أي 1035وصل عدد المحالت الى 
أدت الى التسر�ح الجماعي للعمال مقابل نسبة معینة من األموال مقابل تسر�حهم �فتح محالت تجار�ة 

لسوق وظهور و�ذا تحر�ر ا إضافة الى التسهیالت القانونیة التي تسمح ببناء مساكن فرد�ة مزدوجة الوظیفة,
 �السلع.ا �سهل تمو�ن تجار التجزئة تجارة الجملة مم

 :2011-1997المرحلة الخامسة: -1-5

محل وهذا االرتفاع  587 محل تجاري أي بز�ادة قدرت ب 1622 الى 2003 وصل عدد المحالت سنة
تغالل ,إضافة الى اس راجع الى تفشي ظاهرة انشاء مؤسسات صناعیة وانتشار ازدواجیة الوظیفة للمباني
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 و�ذا الطوابق العلیا التي تمارس فیها المهن الحرة مثل (طبیب,, لعمارات في التجارةالطابق األرضي ل
هور حر�یة �بیرة �ونه ساهم في ظ )05محامي.........),كما ان الطر�ق الوطني رقم ( محضر قضائي,

غذائیة مقاهي, مواد  ر محالت تجار�ة متنوعة مثل ( مطاعم,ئیسي للمدینة مما أدى الى ظهو المحور الر 
 .محل  469ب  بز�ادة قدرت   2091فقد بلغ عدد المحالت التجار�ة  2011......)اما �النسبة لسنة 

 :2017-2011المرحلة السادسة:-1-6

في هذه المرحلة شهد القطاع التجاري في مدینة شلغوم العید تراجع �بیر حیث انه وصل عدد المحالت سنة 
محل  2091المقدرة ب   2011محل على عدد المحالت في سنة  54 أي بز�ادة  2145الى  2017

 34ب  2011محل في السنة والذي �ان في سنة  9إلى  انخفض 2017ومنه فإن معدل النمو في سنة 
محل , و یرجع هذا التراجع الكبیر إلى تدهور التجارة �مدینة شلغوم العید و  25نة أي �فارق محل في الس

 ذلك  لعدة أسباب أهمها :

 عدم وجود تخصص تجاري في مدینة شلغوم العید .-

 غرب الذي �مر على مدینة شلغوم العید من الجهة الشمالیة .-إنشاء الطر�ق السیار شرق -

) الذي �عتبر أهم محور 05تراجع الكبیر في درجة الدینامیكیة الحر�یة على مستوى الطر�ق الوطني رقم(ال-
 في مدینة شلغوم العید. 

 المحالت التجار�ة عبر السنوات �مدینة شلغوم العید النمو معدل 12جدول 

 
 السنة

 
1962 

 
1977 

 
1987 

 
1997 

 
2003 

 
2011 

 
2017 

 
عدد 

 المحالت

 
107 

 
198 

 
677 

 
1035 

 
1622 

 
2091 

 
2145 

  2018مدیر�ة التجارة بوال�ة میلة+انجاز الطالب                         
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 التجار�ة عبر السنوات �مدینة شلغوم العید : تطور عدد المحالت09الشكل 

 2018من إعداد الطالب                                                               

 التوز�ع المجالي للتجارة عبر االحیاء والكثافة التجار�ة: -2

 :التوز�ع المجالي للتجارة عبر االحیاء  •

 : توزع التجارة عبر االحیاء13جدول 

 %النسبة  عدد المحالت  األحیاء           
 30.20      648        وسط المدینة        
 18.41  395        العر�ي بن مهیدي    –اوسكورت       
 10.20 219        دیدوش مراد      
 08.62 185        اإلخوة بورني      
 05.08 109        ز�غود یوسف       
 04.89 105        غبان رمضان      
 04.66  100        عبد الله �اشا      
 03.72 80        محمد بوضیاف      
 03.26 70        مصطفى بن بولعید      
 02.56 55        مغالوي       

0
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عدد المحالت التجاریة 
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 02.51 54        اوت 20      
 02.09 45        هواري بومدین      
 01.67  36        المنطقة الصناعیة      
 01.58 34        مسكن 500      
 0.46 10        السكنات الوظیفیة      
 100 2145        المجموع       

                                                               2018من اعداد الطالب                                                    

ان التوز�ع المجالي للمحالت التجار�ة عبر االحیاء متباینة اذ ان مر�ز المدینة  13من خالل الجدول نالحظ 
 ینال اكبر عدد من

�المدینة لمحالت من العدد الكلي ل  %30.20محل أي بنسبة  648المحالت التجار�ة والتي �قدر عددها ب 
الذي �عتبر المحور الرئیسي في المدینة  05وذلك لوجود الطر�ق الوطني رقم  ,محل 2145والمقدرة ب

 إضافة الى وجود السوق المغطى الذي �عتبر نقطة جذب �مدینة شلغوم العید .

 395ب  دروسكورت والعر�ي بن مهیدي �حتالن المرتبة الثانیة من حیث عدد المحالت والتي تقاما حي أ
محل أي بنسبة  219ثم یلیه حي دیدوش مراد  ,من اجمالي المحالت �المدینة  %18.41محل أي 

من اجمالي المحالت �المدینة  %08.62محل أي بنسبة  185ي ب ثم یلیه حي االخوة بورن 10.20%
  05و�رجع هذا الى قرب هذه االحیاء من وسط المدینة ومن الطر�ق الوطني رقم 

ء المذ�ورة سا�قا احیاء المدینة فعدد محالتها التجار�ة �كون اقل من عدد المحالت في االحیااما �اقي 
 .خر و�ختلف من حي آل

 الكثافة التجار�ة المتباینة:-3

�قصد بها عدد المحالت التجار�ة في الهكتار �النسبة لكل حي وقد قدر متوسط الكثافة التجار�ة �المدینة �ما 
شلغوم  �مدینةقسمنا الكثافة التجار�ة وعلى الجدول رقم على  هذا المتوسط  عتمادو�اال/هكتار 05�قارب 
 �التالي:الى ثالثة فئات العید 

 محل/هكتار)  27-13(�ثافة مرتفعة  3-1

نجد هذه الفئة من الكثافة في حي أوسكورت والعر�ي بن مهیدي وحي دیدوش مراد حیث یبلغ عدد المحالت 
هكتار ومنه فان اكبر �ثافة تجار�ة  13و 14محل على التوالي وذلك على مساحة تتراوح بین  395-219

الوظیفة  رد�ة مزدوجةتكون في هذین الحیین وذلك لكثرة المحالت التجار�ة بها وذلك بوجود السكنات الف
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(وظیفة سكنیة وتجار�ة) ولغیاب الهیاكل اإلدار�ة والمرافق العمومیة أي استغالل مساحتهما الصغیرة �لیا 
 في السكن .

 محل/هكتار) 8-4�ثافة متوسطة ( 3-2

ف ووسط المدینة وحي االخوة بورني حیث نجد ان هذه الكثافة تحتوي هذه الفئة �ل من حي ز�غود یوس
اما  ,این نجد معظم الهیاكل اإلدار�ة الموجودة �ه  05التجار�ة متمر�زة عل اطراف الطر�ق الوطني رقم 

حي محمد بوضیاف فهو �عید عن مر�ز المدینة مما �جعله حي قلیل الحر�ة و�تمیز بنقص التعداد السكاني 
 �ه 

 محل/هكتار) 4�ثافة ضعیفة (اقل من  3-3

اوت حیث  20والشهداء حي عبد الله �اشا وحي السكنات الوظیفیة وحي نجد هذه الفئة في حي مغالوي 
 .محالت ضعیف مقارنة مع مساحة االحیاء التي تتوزع علیها ان هذه االحیاء تحتوي على عدد 

 : �ثافة المحالت التجار�ة عبر األحیاء14الجدول 

 الكثافة التجار�ة(محل/هكتار)  مساحة الحي(هكتار) عدد المحالت  االحیاء 
 09 71 648 وسط المدینة

 30 13 395 العر�ي بن مهیدي –اوسكورت 
 16 14 219 دیدوش مراد

 09 20 185 اإلخوة بورني      
 10 11 109 ز�غود یوسف 
 11 10 105 عبان رمضان

 03 30 100 عبد الله �اشا 
 06 14 80 محمد بوضیاف 

 02 44 70 مصطفى بن بولعید
 02 23 55 مغالوي والشهداء 

 01 115 54 اوت  20حي 
 01 37 45 هواري بومدین

 01 85 36 المنطقة الصناعیة 
 02 47 34 مسكن 500حي 

 01 15 10 السكنات الوظیفیة
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 2018إعداد الطالب

 

 الكثافة التجار�ة عبر األحیاء  06الخر�طة 

 2018من اعداد الطالب                                              

 

 104 549 2145 المجموع

67 
 



 التجارة و الديناميكية الحضرية في مدينة شلغوم العيد                                      لثالثالفصل ا
 

 األنشطة التجار�ة : -4

 عدد األنشطة التجار�ة عبر االحیاء : 4-1

نشاط وهي موزعة عبر االحیاء �ما هو موضح في  71بلغ عدد األنشطة التجار�ة �مدینة شلغوم العید ب 
 ) حیث قمنا بتقسیم االحیاء حسب تنوع األنشطة الى ار�ع فئات:09الخر�طة (الخر�طة رقم 

 :الفئة األولى:(تنوع �بیر جدا في األنشطة)

من اجمالي األنشطة  %84.50ط تجاري بنسبة نشا 60تضم �ل من وسط المدینة الذي �حتوي على 
  %74.64نشاط تجاري بنسبة  53و�ذا حي أوسكورت والعر�ي بن مهیدي ب  ,التجار�ة �المدینة 

وهذا التنوع في األنشطة جعل هذه االحیاء تتمیز �أكبر حیو�ة تجار�ة واحتوائها على اغلب األنشطة التجار�ة 
 مما جعلها نقطة جذب الفراد المجتمع  االحیاء هذهولقدم وذلك �سبب الحر�ة الكبیرة 

 :الفئة الثانیة (تنوع �بیر في األنشطة)

من اجمالي االنشطة و�ذا حي  %59.15نشاط تجاري بنسبة  42تضم هذه الفئة �ل من حي دیدوش مراد 
حیث تستحوذ على عدد �بیر من محالت المواد  %47.88نشاط تجاري بنسبة  34االخوة بورني ب 

 ئیة اما �اقي األنشطة تتوزع على عدد قلیل من المحالت .الغذا

 :(تنوع متوسط في األنشطة) الفئة الثالثة

من اجمالي األنشطة �المدینة وهي تشمل �ل من حي  %38-%21تتراوح نسبة األنشطة التجار�ة ما بین 
و السكنات مسكن اما حي عبد الله �اشا  500نشاط تجاري وحي ز�غود یوسف وحي  27بن بولعید ب 

 الوظیفیة تحتوي على عدد قلیل من األنشطة التجار�ة العتبارها احیاء سكنیة جدیدة.

 :الفئة الرا�عة (تنوع ضعیف)

�محمد  ,اوت 20تتوزع في حي  %25-%16نسبة ضعیفة من األنشطة التجار�ة ما بین تضم هذه الفئة 
یاء د بها أنشطة تجار�ة تخدم هذه االحعبان رمضان وهذا لكونها تحصیصات جدیدة �حیث تتواج ,بوضیاف 

 فقط (تجارة استهالكیة).
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 توز�ع األنشطة التجار�ة عبر األحیاء  07الخر�طة 

 2018من اعداد الطالب                                           
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 طبیعة التجارة �المدینة: -5

 تنقسم التجارة �المدینة الى قسمین :

 .التجارة الشرعیة: 1.5

هي عبارة عن عملیة بیع و شراء تضبطها قوانین و ان �كون مالكها متحصل على سجل تجاري و یتم 
 تقسیمها الى نوعین : تجارة المفرد و تجارة الجملة �مختلف فئاتها 

دام الشخصي لإلستختشمل تجارة المفرد إعادة بیع السلع الجدیدة و المستعملة دون إجراء تغیرات فیها وذلك 
 او اإلستهالك في الخازن و األكشاك.

 :.تجارة المفرد1.1.5

( تجارة   فئات تجار�ة 03منا بتصنیفها إلى قو  2145�عدد اجمالي بلغ نشاط تجاري  71تضم تجارة المفرد 
 كیوضح ذلك  15دمات و تجارة الحرف ) والجدول رة خاو تجصافیة 

 تصنیف المحالت التجار�ة �مدینة شلغوم العید  15الجدول                          

 
 الفئة التجار�ة

 
 اهم النشاطات

 
 عدد المحالت

 
 %النسبة

 
 تجارة صافیة

 
ر    خضبیع السمك لوازم المواد الغذائیة(-

 وفواكه،مخبزة،جزار..)
أدوات  لوازم شخصیة(مال�س،احذ�ة-

 ...)التجمیل 
 

 
 
 
 

1235 

 
 
 
 

57 

 
 تجارة خدماتیة

تشمل �ل الخدمات �االضافة إلى عدة 
محامي محاسب  (مهن حرة منها

 مقهى،طبیب،مدرسة،سیاقة...)

 
 

592 

 
 

28 
 

 تجارة حرفیة
ف حر  إسكافي،حالق،صناعةالمفاتیح  -

دهن  ،حداد(میكانیكي،زجاج،اإلصالح
 السیارات...)

 ...نجار بیع و صناعة الجبس،-
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318 15 

   المجموع
2145 

 
100 

 2018إعداد الطالب من                                                 

                                                                                                                        

 : نسبة المحالت التجار�ة حسب تصنیفها  11شكل

 2018من اعداد الطالب 

 
 1235نجد سیطرة التجارة الصافیة على �امل قطاعات مدینة شلغوم العید �عدد  15خالل الجدول من 

محل ما  592من إجمالي المحالت التجار�ة ،تلیها التجارة الخدماتیة ب %57محل تجاري أي ما �قارب 
محل أي   318من إجمالي المحالت التجار�ة،وأخیرا نجد التجارة الحرفیة حیث قدرت ب %28�عادل 
 من إجمالي المحالت التجار�ة. %15بنسبة

 رة الجملة:ا.تج-5-1-2.
بیع السلع الجدیدة و المستعملة دون إجراء أ�ة تغییرات فیها إلى تجار التجزئة أو وهي التي تشتمل إعادة 

 تجار جملة خر�ن أو تجار نصف الجملة اأو الحرفیین.

محل تمارس فیه التجارة  236محل منها  2145یبلغ عددها من بین عدد المحالت الموجودة �المدینة والتي 
د تتواج �المدینة والتيمن إجمالي عدد المحالت والمختصة في المواد الغذائیة   %11�الجملة أي بنسبة 

57%28%

15%
التجارة الصافیة 

التجارة الخدماتیة

التجارة الحرفیة
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والتي لها دور �بیر في نمو و تطو�ر التجارة في شلغوم و التقلیل من البطالة بتوفیر  بورني،في حي اإلخوة 
 شغل.مناصب 

 تصنف التجارة الغیر رسمیة إلى صنفین وهما: .التجارة الغیر رسمیة(غیر شرعیة): 2.5

أصحاب محالت ال �ملكون السجل التجاري: �عد المساعدة المتلقیة من طرف السجل التجاري التي تتضمن 
محل تجاري من  2145مرفقة �سجل تجاري والتي �ساوي عددها شلغوم العیدعدد المحالت التجار�ة لمدینة 

إلى التحقیق المیداني فارتأینا إن التجارة الغیر رسمیة  لجأناو�ذلك ،محل تجاري 6392     أصل إجمالي 
 :تنقسم إلى قسمین 

ن هذه األخیرة هي األكثر تأثیرا من الصنف األخر امحالت ال تملك سجل وأخرى تجارة �أرصفة الطرق إال 
�المدینة �االزدحام الناتج عن التعدي على الطرقات واألرصفة ، إلى مشاكل وتشوه  والتي بدورها تؤدي

 �اعتبارهما منحي اوسكورت و العر�ي بن مهیدي وسط المدینة ،  ،وتتواجد على مستوى القطاعین 
القطاعات األكثر نشاطا تجار�ا ومنه نستنتج أن النشاط التجاري الكثیف ینتج عنه نشاط تجاري موازي 

ه التجارة على بیع سلعهم بثمن رخیص من خالل عرضها على عر�ات أو طاوالت �حیث �عتمد أصحاب هذ
سبب و الفوضى و أ�ضا تشوه المدینة و تت االزدحامعها على حساب استخدامات األرصفة  و�ذلك تسبب و�ی

 تتسبب في تضارب أسعار السلع �ون ممارسي التجارة الغیرفي تراكم النفا�ات �صورة عشوائیة �ما أنها 
یة معفیین من دفع إ�جار المحل و الضرائب مما �سمح لهم �خفض سعر السلع ومنه تضرر أصحاب رسم

 .المحالت لما علیهم من تكالیف
 
 توز�ع المحالت التجار�ة حسب النشاط الغذائي والغیر الغذائي:  -6

 الغذائیة  تصنیف المحالت التجار�ة حسب الغذائیة و الغیر 16الجدول                        

المحالت التجار�ة 
 الغذائیة

المحالت التجار�ة  %النسبة
 الغیر غذائیة 

 معامل الجذب  %النسبة

932 43%  1213 57%  1.30 
 2018اعداد الطالب                                                                                  
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 المحالت التجار�ة الغذائیة و الغیر الغذائیة نسبة : 12الشكل                

محل  1213أن عدد محالت التجارة الغیر الغذائیة التي تقدر  16نجد من خالل تحلیل نتائج الجدول 
 43محل أي ما �ساوي نسبة  932�فوق عدد محالت التجارة الغذائیة التي تقدر ب  %57تجاري بنسبة 

 ولذلك �مكن قیاس قوة الجذب التجاري. %

 :معامل الجذب الجاري لمدینة شلغوم العید -7
 

 معامل الجذب التجاري = عدد المحالت غیر الغذائیة/عدد المحالت الغذائیة

 

فان المدینة تتمیز �قوة جذب �بیرة ومنه تكون قادرة  1اذا �ان معامل الجذب التجاري اكبر من  •
 على خدمة د�موغرافیة واسعة .

فان المدینة تتمیز �قوة جذب ضعیفة ال تغطي اال  1�ان معامل الجذب التجاري اصغر من  اذا •
 جزء مجالي ضیق من المدینة.

 محل تجاري. 696تجارة التجزئة �النسبة للمواد الغذائیة هي:  -
 محل تجاري. 236تجارة الجملة �النسبة للمواد الغذائیة هي:  -

من  %43.44محل تجاري أي بنسبة  932اد الغذائیة هي: ومن هذا فان عدد المحالت التجار�ة للمو 
 محل تجاري . 2145اجمالي المحالت �المدنیة المقدرة ب 

من اجمالي  %56.55محل تجاري أي بنسبة  1213اما عدد المحالت التجار�ة الغیر الغذائیة هي: 
 تجاري.محل  2145المحالت التجار�ة �المدینة المقدرة ب 

  1.30=  1213/932معامل الجذب التجاري �مدینة شلغوم العید = 

وهو  1.30ومنه فإن مدینة شلغوم العید تتمیز �قوة جذب متوسطة ألن معامل جذبها التجاري �قدر ب 
 مرتفع قلیال عن الحد األدنى لمعامل الجذب التجاري المتفق علیه .

43%
57%

المحالت التجاریة
الغذائیة

المحالت التجاریة
الغیر غذائیة 
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 األسواق:-8
 .تعر�ف السوق:1.8

یلتقي فیه �ائعو السلع أو الخدمات مع مشتر�ها سواء �ان هذا القاء في المكان هو المكان أو الحیز الذي 
 و �عقد �صفة دور�ة وهو مكان التقاء تجار الحضر �فالحي الر�ف. االتصالنفسه أو عبر وسائل 

محل  50 علىو�حتوي و�قع في النهج خلیفي عبد الرحمان �المر�ز القد�م  مغطى:سوق نصف .2.8
 الفواكه.�الدرجة األولى لتجار الخضر و  السوق  و�خصص هذا

 الجملة): والفواكه (سوق السوق الیومي للخضر .3.8
لقد نشأ  و هو مؤسسة عمومیة ذات طا�ع إقتصادي تقوم البلد�ة بتأجیره �ل سنة عن طر�ق المزاد العلني ،

من طرف البلد�ة و المصادق علیها من قبل  25/11/1987في  120/87هذا السوق �عد المداولة رقم 
 المتعلق �كیفیة إنشاء و تسییر المؤسسات العمومیة المحلیة . 10/02/1983في مصالح وال�ة میلة 

 1990األشغال �ه في  هكتارات و لقد إنطلقت 5بتر�ع سوق الجملة للخضر و الفواكه على مساحة قدرها 
 ).05وهو �قع في مدخل مدینة شلغوم العید من الناحیة الشمالیة الشرقیة على جانب االطر�ق االوطني رقم (

�عتبر السوق األسبوعي للخضر و الفواكه �مدینة شلغوم العید نقطة جذب �الدرجة األولى �ونه له مكانة 
 لوظیفة التجار�ة �المدینة خاصة �ونه موجود في مدخلتأثیر جهوي �بیر مما جعله �ساعد في خلق و نمو ا

) الذي �عتبر الشر�ان الرئیسي �المدینة مما سمح للوافدین 05(المدینة و على  مستوى الطر�ق الوطني رقم 
لى نحو مر�ز المدینة و ذلك ع �االتجاهإلى سوق الخضر و الفواكه و خاصة الوافدین من خارج  وال�ة میلة 

مح �خلق دینامیكیة بین السوق و مر�ز مما س حاجیاتهم) من أجل تلبیة 05طني رقم (طول الطر�ق الو 
 المدینة .

 
 الجملة للخضر ) توضح سوق 02صورة (                                       �شلغوم العید  سوق الجملةتوضح ) 01صورة (   

 �شلغوم العید خارج ساعات العمل والفواكه     العمل                                                ساعات أثناء                   

  
 

 

 

 

 من التقاط الطالب
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 دراسة خصائص المحالت التجار�ة والتجار:- 
 :شلغوم العیدتحلیل استمارة استبیانیه موجهة لتجار مدینة 

 مصادر المعلوماتقلة نظرا للظروف الصعبة والمعوقات التي واجهتنا في هذا البحث، خاصة في ظل 
م شلغو حول التجارة من جهة و�ذا غیاب قاعدة بیانات إدار�ة واضحة تعكس واقع القطاع عامة و�مدینة 

 على وجه الخصوص. العید
 شلغوم العیداستمارة استبیانیة على تجار مدینة  300وأمام هذه الوضعیة المعقدة، ارتأینا توز�ع حوالي 

محل تجاري، وهذا من أجل معرفة واقع البنیة  6435من مجموع التجار المقدر ب % 5بنسبة تقارب 
 التجار�ة �المدینة و�ذا تأثیرها على النمو الحضري �المدینة.

 محاور رئیسیة �حیث �شمل �ل محور عدة أسئلة رئیسیة وهي �التالي: 05شملت هذه االستمارة 
 المحور األول:بیانات شخصیة.-
 . التجار من المدینة/غالبیة 1-1
 

 

 

 

)، نجد أن أغلب تجار مدینة شلغوم العید هم من سكانها إذ قدرت 12) والشكل(17من خالل الجدول(
 میلةمن �اقي بلد�ات % 20من خارج المدینة موزعة( %30،كما سجلنا نسبة %70نسبتهم �حوالي 

 میلة)من خارج وال�ة  %10و

 )%(النسبة  العدد  المكان 

داخل مدینة 
 شلغوم العید

210 70 

خارج مدینة 
شلغوم العید  
(باقي بلدیات 

 والیة میلة)

60 20 

 
 خارج والیة میلة

 
30 

 
10 

70%

20%

10%
داخل مدینة شلغوم 

العید

خارج مدینة شلغوم 
ت باقي بلدیا(العید  

)والیة میلة

خارج والیة میلة

) �مثل عدد مكان اقامة التجار.17لجدول رقم(ا  

       

 

 

 )  �مثل نسبة مكان اقامة التجار12الشكل رقم(

      

  

 

         المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة            المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة
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ن داخل مساهم في جذب تجار  في شلغوم العیدالتجاري  النشاط و�مكن تفسیر هذه النتائج �ان انتشار  
و هذا ما یوضح ان النشاط التجاري في المدینة لیس �بیر لعدم جذب التجار من �بیرة  المدینة �صورة 

 ج المدینة بنسبة �بیرة . ر خا
 أهم عوامل الجذب للتجار. وقابلیة الر�ح/ الجاذبیة التجار�ة الكبیرة 1-2

 رة:ـــــــــــالهجاب ــــــأسب

 

 
�مدینة شلغوم العید فاختلفت  للعیش تنقلوا فردا، 90 ب المهاجر�ن عدد قدر العینة، أفراد إجمالي بین من

 ):27أسباب هجرتهم من شخص ألخر فكما �ظهر حسب الجدول رقم(
�ظروف الجاذبیة التجار�ة  مدینة شلغوم العید إلى تنقلهم سبب ) فردا15( اي المهاجر�ن من %17 ر�ط -

) فردا سبب هجرتهم 45( المهاجر�ن من %50 الكبیرة وقابلیة الر�ح الذي تتضمنه المدینة، في حین أرجع
 المهاجر�ن من %33 إلى تحسین المستوى المعیشي والحاجة للعمل واالستفادة من مزا�ا المدینة. أما

 و السابق، سكنهم مكان في التي عاشوها األمنیة األوضاع و الظروف سبب هجرتهم إلى فرد) 30(
 شلغوم العید . مدینة في وجدوه الذي األمن عن �حثهم

ون � بتحسین المستوى المعیشيسبب هجرتهم  ارتبط*من خالل المعطیات نستنتج أن معظم المهاجر�ن 
سباب أبینما ارجع المعظم األخر سبب هجرتهم من اجل  ، مدینة شلغوم العید تعتبر عاصمة الوال�ة میلة 

 ذات جذب تجاري ضعیف . منطقة شلغوم العیدو�التالي نقول أن مدینة أخرى �األمن و العمل 

 
 

 
 سبب الھجرة

 

 
 العدد

 
 )%(النسبة 

الجاذبیة 
التجاریة الكبیرة 

 و  قابلیة الربح

15 17 

 
تحسین المستوى 

 المعیشي

 
45 

 
50 

 
 أسباب أخرى

 
30 

 
33 

هجرة التجارأسباب ) �مثل 18رقم(الجدول   

 

للتجار ) �مثل نسبة أسباب الهجرة13الشكل رقم(  

 

17%

50%

33%
الجاذبیة التجاریة 
لربحالكبیرة و  قابلیة ا

تحسین المستوى 
المعیشي

أسباب اخرى
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 المحور الثاني:معلومات عن طبیعة المحل التجاري.-02
 

  .تجارة المواد الغذائیةسیادة /1.2
 

 
نالحظ أن تجارة المواد الغذائیة  هي الفئة الغالبة على �اقي  14والشكل رقم 19من خالل الجدول رقم 
من إجمالي المحالت التجار�ة أما البقیة توزعت بین محالت األدوات  %23األنواع التجار�ة بنسبة 

    %15الكهرومنزلیة بنسبة
 % 8وأخیرا محالت األثاث بنسبة %11،ثم الهواتف النقالة  �قیمة%13تلیها نسبة محالت المال�س بنسبة

�ونها تحتوي على �اقي أنواع  %30أما �النسبة ألنواع التجار�ة األخرى فقد نالت أكبر نسبة والتي قدرت ب 
 .األنشطة التجار�ة �المدینة

 
 
 
 
 

 العدد      النشاط التجاري 

 68 الغذائیةالمواد 

 25 األثاث

 45 األدوات الكهرومنزلیة 

 32 الهواتف النقالة 

 40 المال�س                      

 90 أنواع تجار�ة أخرى 

) �مثل نوعیة النشاط الممارس في المحالت19الجدول رقم (  

 

المحالت في ):�مثل نسبة النشاط الممارس 14الشكل رقم (

 
 

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة 

 

 

 

23%

8%

15%
11%

13%

30% المواد الغذائیة

األثاث

األدوات الكھرومنزلیة 

الھواتف النقالة 

المالبس                      

أنواع تجاریة أخرى
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 /ملكیة السجل التجاري:2-2

 
نالحظ أن أغلب تجار العینة المدروسة مسجلین في السجل التجاري  15والشكل رقم 20من خالل الجدول 

نسبة التجار الغیر مسجلین في السجل التجاري ،وذلك �عود إلى اختالف  39%، في حین تمثل %61بنسبة 
 ثقافة السكان من شخص ألخر واإلنتشار من ظاهرة التهر�ب وغیاب الضمان االجتماعي و�ذلك الضرائب.

 
 
 
 
 
  
  

إمتالك 

 السجل

 % النسبة العدد

إمتالك 

السجل 

 التجاري

184 61 

عدم إمتالك 

السجل 

 التجاري

116 39 

عدد التجار  :يمثل )20(لجدول رقما
  

61%

39% امتالك السجل التجاري

عدم امتالك السجل 
التجاري

رييمثل نسبة المالكين للسجل التجا:)15(الشكل رقم   

 

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة 
 االستبیانیة

 المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة االستبیانیة
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المالكين  :يمثل عدد التجار)22(الجدول رقم
                        

  صدارة التجارة �التجزئة في المدینة : /3.2

 21نالحظ من خالل الجدول:
 �التجزئة،وأخیرا نجد الجملة بنسبة% 24من المحالت التجار�ة ذو صیغة التجزئة، ثم تلیها  % 70تسجیل 
 من اجمالي محالت العینة.%19

المواد  ع �التجزئة والتي تخصومنه نستنتج أن صیغة البیع الغالبة على مدینة شلغوم العید هي البی 
فهي  ةفیما �خص التجارة �الجملة و النصف جملما ا اإلستهالكیة (المواد الغذائیة ،تبغ و �بر�ت، .....)

تخص �عض القطاعات األخرى �المال�س ، أدوات التجمیل ، أدو�ة و بذور فالحیة وهذا التنوع في صیغة 
 . اضفى دینامیكیة تجار�ة على المدینةالبیع 
  امتالك التجار محالت تجار�ة �اماكن أخرى: /4.2

 %النسبة العدد طبيعة البيع

 %70 210 بالتجزئة

نصف 

 الجملة 

73 24% 

 %6 17 بالجملة

امتالك 
 محل اخر

 %النسبة العدد

 27 54 نعم

 73 246 ال

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
                    االستبیانیة

:يمثل صيغة البيع )21(الجدول رقم
  

   

يمثل: نسبة صيغة البيع  )16(الشكل رقم
  

27%

73%

نعم

ال

: يمثل نسبة التجار المالكين )17(الشكل رقم
 

70%

24%

6%

بالتجزئة

نصف الجملة 

الجملة

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة االستبیانیة   

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
 االستبیانیة                   

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
 االستبیانیة                   
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) أن اغلبیة التجار ال �ملكون محالت تجار�ة أخرى 17) و الشكل رقم (22نجد من خالل الجدول رقم ( و  
المتبقیة نسبة التجار  %27،في حین تمثل %73من اجمالي العینة أي بنسبة   246�منطقة أخرى �عدد

 من اجمالي المحالت التجار�ة �العینة. 54الذین �ملكون محالت أخرى و�عدد 
و�مكن تفسیر هذه النتائج �ان هناك مناطق محددة التي تحتوي على جاذبیة تجار�ة  في مدینة شلغوم العید 

 ولیس في �ل المدینة.
 امتالك التجار مخزن للمحل التجاري: /5.2

 
تاجر من إجمالي محالت العینة  210) نالحظ عدم امتالك 18) والشكل رقم (23من خالل الجدول رقم(

للمخزن في المحالت وهذا مایبین لنا طبیعة البیع في مدینة شلغوم العید هي البیع �التجزئة و نالحظ امتالك 
و�رتبط هذا العدد �محالت تجار  %30محل تجاري من إجمالي محالت العینة للمخزن أي ما �عادل 90

 �صورة �بیرة في حي اإلخوة بورني .الجملة المتواجدین 
 

 

    

 

 

امتالك 

مخزن 

 للسلع

 %النسبة العدد

 30 90 نعم

 70 210 ال

30%

70%

نعم

ال

) �مثل امتالك التجار 32الجدول رقم(

  

نسبة امتالك التجار مخزن  :81الشكل رقم

 

 

 

شخصیة لمعطیات االستمارة  المصدر:معالجة 
 االستبیانیة

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
 االستبیانیة
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 /صیغة الحصول على محل:6.2 

 
 ) نجد:19) والشكل رقم(24من خالل الجدول رقم (

من إجمالي المحالت  %60محل تجاري من صفة مستأجر أي بنسبة  180حسب أجو�ة العینة تمثل 
من إجمالي  %40محل ذو ملكیة خاصة �مثلون أصحاب المحالت �أنفسهم و�نسبة120التجار�ة للعینة، أما 

 المحالت.
 النسب أكبر �سجل التجار�ة األنشطة محالت كراء على الطلب أن تبین نستنج من خالل المعطیات التي

 من طرف الكان في ممارسة التجارة.مستوى المدینة �كل وذلك یؤ�د الرغبة الكبیرة  على
 

 

 

 

 

صيغة 

الحصول 

على المحل 

 التجاري

 %النسبة العدد 

 40 120 ملكية خاصة

 60 180 مستأجر

صیغة  ):�مثل42الجدول رقم (

   
:�مثل نسبة صیغة الحصول  91الشكل رقم

  

40%

60%

ملكیة خاصة

مستأجر

 المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة 
 

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
 االستبیانیة
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  : االيجار ثمن7.2/

 

مالیین  5محل من اجمالي عدد محالت العینة ثمن ا�جارها اقل من  144نجد ان  25من خالل الجدول رقم
 10الى  5العینة ثمن ا�جارهم من محل من اجمالي عدد محالت  36كما نجد ان % 80سنتیم أي بنسبة 

 .%20أي بنسبة 

من المعطیات السا�قة �مكن القول ان ثمن �راء المحالت في مدینة شلغوم العید منخفض �المقارنة �المدن 
المجاورة، أما المحالت التي ثمن �راءها یتمیز �الغالء فهي قلیلة و�عود سبب ذلك ألهمیة موقع المحل 

ا مساحة ي بن مهیدي ، وأ�ضالتجاري التي تتر�ز �كثرة على مستوى وسط المدینة و حي اوسكورت و العر�
 المحل التي �لما �انت �بیرة ارتفع ثمن اإل�جار.

 

 

 

 
 الثمن

 
 العدد

  
 %النسبة

 5أقل من 
 ماليين

144 80 

 10الى5من
 ماليين

 

36 20 

يفوق 
 ماليين10

0 0 

) �مثل ثمن ا�جار 52الجدول رقم(
التجار�ةالمحالت   

) �مثل ثمن ا�جار 20الشكل رقم(
 المحالت التجار�ة

80%

20%
0%

5من ملیون الى
مالیین

10الى5من
مالیین

مالیین10یفوق 

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
 االستبیانیة
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 وسیلة الوصول الى العمل:/8.2

 

یتنقلون عن طر�ق أقدامهم  شلغوم العیدنجد اغلب تجار مدینة  21والشكل رقم 26من خالل الجدول رقم
تلذین �مارسون نشاطهم التجاري �القرب من حیث �مثلون فئة المالكین للمحل التجاري أي ملكیة خاصة 

�ستخدمون سیاراتهم الخاصة  %18من إجمالي العینة،ثم تلیه نسبة تقدر ب %59بنسبة تقدرمكان إقامتهم 
من إجمالي العینة في حین  %8جرة تقدر نسبتهم بللوصول لمحالتهم التجار�ة، أما مستخدمي سیارات األ

�ستخدمون وسائل أخرى �الدراجات النار�ة �سبب حر�ة المرور  %15تاجر أي بنسبة 45�اقي العینة 
 المزدحمة و لكونها اكثر فعالیة من الوسائل األخرى داخل المدینة .

 ة�لمر�ز ع التجاري، على مستوى المناطق االتنو  ز ونستنتج من هذه النتائج انه �لما ابتعدنا عن أماكن التر�
 .دراجة، نقل حضري) ارة،ی(سةیكیكانیكلما زاد استعمال وسائل النقل الم

على  رایقضاء حوائجهم س فضلون � نی�لما زادت نسبة األشخاص الذ ة�و�لما اقتر�نا إلى المناطق المر�ز 
 او القاطنین �مر�ز المدینة األقدام، �ما هو الحال لتجار المالكین ملكیة المحل

 

 

وسيلة 
 الوصول

 العدد
 

 %النسبة

السير على 
 األقدام

176 59 

 18 55 سيارة خاصة

 8 24 سيارة أجرة

 15 45 وسيلة أخرى

): �مثل وسیلة وصول 62رقم(الجدول 

   
:�مثل نسبة وسیلة وصول 12الشكل رقم 

    

59%
18%

8%

15%
السیر على األقدام

سیارة خاصة

سیارة اجرة

وسیلة أخرى

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
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المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  
 االستبیانیة
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 :/عمر المحالت التجارية2-9

 

 فترات: 03�مكن تقسیم فترات تار�خ بدا�ة النشاط التجاري إلى   22والشكل 27من خالل الجدول 

 سنوات. 03من إجمالي محالت العینة ذو مدة تقل عن  %23محل تجاري ما �ساوي  70نجد 

محل تجاري من إجمالي محالت العینة  124سنوات تحوي  7سنوات الى 3اما الفترة الثانیة والممتدة من 
 .%42أي ما �عادل

 07من إجمالي محالت العینة ذات تار�خ �عود ألكثر من % 35محل تجاري بنسبة 106وأخیرا نجد 
 سنوات.

 سنوات 7سنوات الى 3ج من خالل المعطیات أن عمر المحالت التجار�ة للعینة المدروسة �عود من *نستنت

سنوات على مستوى مدینة  ما یؤ�د ممارسة النشاط التجاري منذ عدة من إجمالي أفراد العینة %42بنسبة 
 شلغوم العید

 

 

 

 

 

 %النسبة العدد 

 03اقل من
 سنوات

70 23 

 03من 
 07الى 

 سنوات 

124 42 

اكثر من 
 سنوات 07

106 35 

يمثل تاريخ بداية  )72م(الجدول رق
  

 

يمثل نسبة بداية  :22الشكل رقم
 

23%

42%

35%

العدد

03اقل من 
سنوات 

07الى 03من 
سنوات 

07اكثر من 
سنوات

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة 
 االستبیانیة

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة 
 االستبیانیة
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 / تمو�ل المحالت التجار�ة من اسواق وطنیة:        10.2

 

من إجمالي تجار العینة �قصدون أسواق  %42أي 128نالحظ أن 23والشكل رقم 28من خالل الجدول 
...)، تر�یا�مولون محالتهم �عملیة االستیراد(الصین، %32أي  95وطنیة من اجل تمو�ل محالتهم، أما

رى والمتمثلة أكثر في حاالت التمو�ل من محالت الجملة فیما من أماكن أخ 26ما �قابل% 77في حین
التي و  ، المال�س، أو التهر�ب �فئة قلیلة أو ما �عرف �التجارة عن طر�ق الكا�ةالمواد الغذائیةیتعلق في 

كانت تشتهر بها مدینة شلغوم العید خاصة في التسعینات والزالت لیومنا هذا ولكن بنسبة اقل من الفترات 
 و خاصة الهواتف النقالة و ه والمجوهراتو مواد التجمیل مال�س ال السا�قة ، وهي تختص �كثرة في 

 :نستنتج من خالل التحلیل السابق

اق وطنیة و الستیراد و �ذا عملیات التهر�ب و تجارة الكا�ة خاصة تنوع مصادر تمو�ل المحالت بین أسو 
 �عد القیود التي فرضتها الدولة على عملیات االستیراد .

 

 

 

 

 

 

 %النسبة العدد المكان

سوق 
 وطني

128 42 

 32 95 استیراد

أماكن 
أخرى 

(تھریب ، 
 كابة )

77 26 

) �مثل مكان تمو�ل 82الجدول رقم(

 
: �مثل مكان تمو�ل المحل 23الشكل رقم

  

42%

32%

26%
سوق وطني

استیراد

أماكن أخرى

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات 
 االستمارة االستبیانیة

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة 
 االستبیانیة
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 التجارة و الديناميكية الحضرية في مدينة شلغوم العيد                                      لثالثالفصل ا
 

 المحور الثالث:الهیئة العامة للمحل:-03

 :الهیئة العامة للمحالت التجار�ة /3-1

من اجمالي محالت العینة ذات  %30فوجدنا نسبةمن خالل مقابلتنا والكشف عن هیئة المحل التجاري 
 %20المال�س واألحذ�ة و،األثاث المنزلي... وتمثلالهواتف النقالة و  هیئة جیدة حیث تشمل محالت 

تجارة الحرف(حالق تصلیح عجالت السیارات ، المحالت التجار�ة ذات هیئة سیئة والتي تضم محالت 
 .من محالت ذات هیئة متوسطة %50في حین سجلنا نسبة میكانكي.....)و محالت مواد البناء

نف ص متوسطة وهذا �عود �الدرجة األساسیة إلىشلغوم العید ذات هیئة ومنه نستنتج أن محالت مدینة 
 الحالة االنشائیة للمساكن التي تحوي المحالت التجار�ة. النشاط التجاري و

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة
 

 %النسبة  العدد

 %30 90 جيدة

 %50 150 متوسطة

 %20 60 سيئة

 ) �مثل الهیئة29الجدول رقم(

 
) �مثل نسبة الهیئة 24الشكل رقم(

  

 
30%

50%

20%
جیدة

متوسطة

سیئة

المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات 
المصدر:معالجة شخصیة لمعطیات االستمارة  االستمارة االستبیانیة

ة  
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 التجارة و الديناميكية الحضرية في مدينة شلغوم العيد                                      لثالثالفصل ا
 

 رضى التاجر �مكان المحل الحالي: /2.3

 رقم نجد: 25رقم والشكل30من خالل الجدول 

 180من اجمالي العینة المقصودة عن مكان المحل التجاري في حین عدم رضى %40اي  120رضى
  %60اي

،اذ یرى العدید منهم ان تحو�ل نشاطهم التجاري لخارج مدینة شلغوم العید و هو عن موقع محلهم التجاري 
 الحل المناسب و هذا مایوحي الى وجود مشاكل في التجارة �مدینة شلغوم العید.

  :مشاكل استقرار �مكان العمل /3-3

 

 %النسبة العدد رضى التاجر

 %40 120 نعم

 %60 180 ال

المشاك
 ل

 %النسبة العدد

غالء 
 الكراء

125 41% 

ضعف 
المردود

 ية

110 37% 

أسباب 
 اخرى

65 22% 

يمثل نسبة رضى  )30(الجدول رقم
   

 

يمثل نسبة رضى التاجر  :52الشكل رقم
  

 
40%

60%

نعم 

ال

المصدر:معالجة شخصية 
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يمثل نسبة  )13(الجدول رقم
    

 

يمثل مشاكل  :26الشكل رقم
   

 

41%

37%

22% غالء الكراء

ةنقص المردودی

أسباب أخرى
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 رقم نجد: 26رقم والشكل 31من خالل الجدول 
تاجر من العدد اإلجمالي أي بنسبة  125ان اغلب المشاكل متعلقة �غالء الكراء حیث قدرت اإلجا�ة ب 

حیث نجد هذا المشكل في المناطق التي تكون بها الدینامیكیة التجار�ة �بیرة و للرغبة الكبیرة للتجار   41%
بنقص المردود�ة و نجد هذه النسبة في المناطق التي  %37تاجر أي  110في الكراء، في حین أشار 

ان ، �ما حي عبان رمض تشهد في األونة األخیرة  تراجع في الدینامیكیة التجار�ة مثل حي ز�غود یوسف و
الذین أجابوا بوجود أسباب أخرى ، �التجارة العشوائیة مما أدى إلى  %22تاجر أي بنسبة  100نجد 

التضارب في األسعار ، نقص مواقف السیارات و هذا ما أدى إلى إنزعاج التجار جراء التوقف العشوائي 
 .ما یتوافق مع تحلیلنا و مالحظتنا في االمیدانأمام المحالت ، إضافة إلى الضجیج و إنتشار النفا�ات وهو 

 :/المحور الرا�ع: التجارة والدینامیكیة الحضر�ة4

 :/دور التجارة في توسع المدینة1.4

 

 %90من العدد اإلجمالي للعینة أي بنسبة  269) نجد أن 27) و الشكل رقم (32من خالل الجدول رقم(
من العدد اإلجمالي أي بنسبة  31أبدوا عن رأیهم بوجود دور �بیر للتجارة في توسع المدینة  �ما نجد 

للعینة أجابوا �عدم وجود أي دور �ساهم في توسع المدینة ومنه سنتنتح أنه غالبیة التجار یؤ�دون  10%
 على الدور الكبیر الذي لعبته التجارة في المدینة .

 

دور التجارة 
في توسع 

 المدينة

 %النسبة العدد

 %90 269 نعم

 %10 31 ال

رأي  ):يمثل23الجدول رقم (
التجار في دور التجارة في توسع 

 

):يمثل نسبة رأي 72الشكل رقم (
التجار في دور التجارة في توسع 

 

90%

10%

نعم

ال
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 /وجود مكان اخر �عتبر موقعا تجار�ا مهما:4-2

 

) نجد أن رأي التجار �ختلف حسب اختالف موقع محلهم التجاري 28) والشكل  رقم (33من الجدول رقم (
من العدد اإلجمالي للعینة وهي النسبة الغالبة التي صرحت بوجود  %60تاجر أي بنسبة  180حیث نجد 

تاجر أي بنسبة  120عدة أماكن تجار�ة مهمة مثل حي اوسكورت، العر�ي بن مهیدي و وسط المدینة، اما 
 .صرحوا �عدم وجود أماكن أخرى �ونهم �ملكون محالت تجار�ة في أفضل المواقع التجار�ة في المدینة 40%

 :/كیف أثر مشروع الطر�ق السیار على التجارة والحر�یة في مدینة شلغوم العید4-3

 

 النسبة العدد  اإلجابة

 %60 180 نعم

 %40 120 ال

 %النسبة العدد اإلجابة

 سلبا 
 

279 %93 

 %7 21 إيجابا

) يمثل نسبة 33الجدول رقم (
وجود مكان اخر يمثل موقعا تجاريا 

  

) يمثل نسبة وجود 82الشكل رقم (
 مكان اخر يمثل موقعا تجاريا مهما

60%

40% نعم

ال

شخصية لمعطيات المصدر:معالجة المصدر:معالجة شخصية لمعطيات  

) يمثل تأثير مشروع الطريق 43الجدول رقم (
 السيار على التجرة و الحركية بالمدينة

) يمثل نسبة تأثير مشروع الطريق 92الشكل رقم (
 السيار على التجرة و الحركية بالمدينة

93%

7%

سلبا

إیجابا
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) نالحظ استیاء التجار من تأثیر الطر�ق السیار على 29) والشكل رقم (34من خالل الجدول رقم (
من العدد اإلجمالي للعینة �انت اجابتهم �التأثیر سلبا  %93أي  279الحر�یة والتجارة �المدینة حیث نجد 

أي بنسبة  21حیث ارجعوا �أن السبب الرئیسي لتدهور التجارة �المدینة هو الطر�ق السیار، اما العدد 
�انت اجابتهم �التأثیر �اإل�جاب �ون محالتهم التجار�ة تتر�ز في مر�ز المدینة ونشاطهم التجاري  7%

 األولى (مواد غذائیة، مخبزه حلو�ات ومرطبات، تبغ و�بر�ت). استهالكي �الدرجة

من هذا نستنتج أت المتضرر األول من الطر�ق السیار هم التجار المتوزعون على الطرق الرئیسیة الذین 
 تعتمد تجارتهم على الوافدون للمدینة من تجار ومسافر�ن.

 :محول من الطر�ق السیار الى المدینة لل في الموضع الحالي /رأي التجار4-5

من العدد اإلجمالي  %93من التجار أي بنسبة 279 ) نجد أن 30) والشكل رقم(35من خالل الجدول رقم(
للعینة وهي نسبة �بیرة جدا والتي تمثل غالبیة تجار العینة الذین أبدو رأیهم تجاه موضع محول الطر�ق 

ینة �السیئ و�رروا ذلك �عزل المدینة ومنه نقص الحر�یة والتجارة اما �اقي التجار فقد أبدو السیار الى المد
وأرجعوا ذلك �أن المحول قلل  %1أي بنسبة  04وجید ب عدد %06أي بنسبة  17رأیهم �متوسط �عدد 

في نفس  ) وتراجع التجارة05من االزدحام والضجیج الناتج عن السیارات خاصة في الطر�ق الوطني رقم (
 الوقت.

 

 

 

 %النسبة العدد رأي التجار

 1% 04 جيد

 06% 17 متوسط

 93% 279 سيئ

 حول ) يمثل رأي التجار53الجدول رقم (
      

 

) يمثل نسبة رأي التجار 30الشكل رقم (
      

 
1%6%

93%

جید 

متوسط

سیئ
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 :حدود مدینة شلغوم العید ىمحول من الطر�ق السیار عل/ضرورة إنجاز 4-6

 

أیدوا  %98تاجر أي بنسبة  296) نجد أن أغلبیة التجار و�عدد 31) والشكل (36من خالل الجدول رقم(
ضرورة إنجاز محول الطر�ق السیار على حدود مدینة شلغوم العید وذلك من أجل السماح للدخول الى مدینة 

 شلغوم العید من الطر�ق السیار مباشرة و�ذلك ز�ادة الحر�یة �المدینة وتحسن التجارة بها.

/ رأي التجار حول إنشاء قطب تجاري على حدود المحول قد �ساهم في إضفاء حر�یة �المدینة 4-7

 :في �ل المجاالت 

 

 %النسبة العدد اإلجابة

 98% 296 نعم

 2% 04 ال

 %النسبة العدد  اإلجابة

 80% 240 نعم

 20% 60 ال

 في) �مثل رأي التجار 63الجدول رقم (

وضع المحول من الطر�ق السیار الى 

 

) �مثل نسبة رأي التجار 13الشكل رقم (

وضع المحول من الطر�ق السیار الى في 

 
2%

98%

ال

نعم

 المصدر:معالجة شخصية لمعطيات المصدر:معالجة شخصية لمعطيات

رأي التجار في إنشاء  ل) يمث73الجدول رقم (
     قطب تجاري 

رأي التجار     ل) يمث23الجدول رقم (   

  التجار في إنشاء قطب تجاري

80%

20%

نعم

ال
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) نجد فئتین من راي التجار حول إنشاء قطب تجاري على محول 32) والشكل رقم(37من الجدول رقم(
من اجمالي عدد العینة والتي �انت موافقة على  %80أي بنسبة  240المدینة حیث الفئة األولى �عدد 

إنشاء القطب التجاري من أجل خلق نقطة جذب لألشخاص من خارج وداخل مدینة شلغوم العید ووال�ة میلة 
و�ضفاء الحر�یة إلى المدینة، في حین أعرضت الفئة األخرى على انشاء القطب التجاري �ونه �ضر التجار 

 جاذبیة التجار�ة الى القطي التجاري.في مر�ز المدینة النتقال ال

 :محور الز�ائن-5

 :/مصدر الز�ائن1.5-

 
 %  60نالحظ أن مصدر الز�ائن ألفراد العینة من داخل شلغوم العید بنسبة38من خالل الجدول رقم 

من خارج الوال�ة  %30من إجمالي المحالت العینة وهو �مكن اعتباره �األمر المنطقي، ثم یلیه  190لعدد
من  %10محل وهذا ما �مكن تفسیره �أهمیة شلغوم العید في وال�ة میلة وأخیرا تسجیل  90أي �عدد 

إجمالي العینة ذو مصدر من �ل أنحاء و هذا راجع ألهمیة سوق الخضر و الفواكه ذو البعد الوطني و 
 الجهوي..

فة د الز�ائن من المدینة نفسها وضواحیها �صنستنتج من خالل المعطیات: تشهد مدینة شلغوم العید تواف
 غالبة ما یبین لنا ان التجارة في شلغوم العید مبنیة على المدینة نفسها أي ذات تأثیر جهوي.

 

 

 %النسبة العدد المصدر

مدينة شلغوم 
العيد 

 وضواحيها

190 %60 

من باقي 
بلديات والية 

 ميلة

90 %30 

من كل أنحاء 
 الوطن

20 %10 

) يمثل مصدر الزبائن   83الجدول رقم ( ) يمثل نسبة مصدر الزبائن   33شكل رقم (      

60%
30%

10%

ید مدینة شلغوم الع
وضواحیھا

من باقي بلدیات
والیة میلة

من كل أنحاء 
الوطن
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 :/حركة الزبائن5-2

 
من أراء إجمالي العینة �حر�ة الز�ائن للمحل التجاري جیدة خالل الیوم %29�فید )39(من خالل الجدول

من إجمالي  %28البقیة أي  86من إجمالي العینة �صرح �أنها متوسطة، �ما صرح %43في حین  أن
 العینة �أنها حر�ة ضعیفة.

*نستنج من خالل المعطیات أن أغلب المحالت التجار�ة �المدینة تشهد حر�ة تجار�ة متوسطة تعكس حالة 
 ونسبة توافد الز�ائن ما یؤ�د أن المدینة منطقة متوسطة الحر�یة.

 

 

 

 

 

 

 

حر�ة 
 الز�ائن

 %النسبة العدد

 29% 90 جیدة

 43% 134 متوسطة

 28% 86 ضعیفة

الزبائن) حركة 93الجدول رقم( ) يمثل نسبة حركة 43لشكل (ا 
 

29%

43%

28%

جیدة

متوسطة

ضعیفة
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  متوسط عدد الزبائن في اليوم: /5-3

 

) �مكن القول ان نسبة تردد الز�ائن على المحل ضعیفة �مدینة شلغوم العید اذ 40من خالل الجدول رقم(
فالتردد �قدر بین  االمتبقیة %60ز�ون یومیا اما  20من المحالت ترددات الز�ائن بها اقل من   %40ان 
ز�ونا وعلیه �مكن  80ز�ونا یومیا في حین ان �ل المحالت لم تسجل ترددات یومیة �أكثر من  80و20

القول ان ترددات الز�ائن على المحالت ضعیفة �كل المدینة وهو ما �عكس التراجع الرهیب للنشاط التجاري 
 العید. �مدینة شلغوم

 

 

 

 

 

 

متوسط 
 عدد الزبائن

 %النسبة العدد

 %40 120 20اقل من

الى  20من
80 

180 60% 

 80من 
 200الى 

0 %0 

 0% 0 200يفوق 

يمثل متوسط عدد :40لجدول رقم ا
   

40%

60%

0%0% 20اقل من

80الى 20من

200الى 80من 

200یفوق 

متوسط عدد  نسبة يمثل:35الشكل رقم
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 خالصة:

 إستمارة على تجار مدینة شلغوم العید نجد أن: 300�عد تحلیل النتائج المتحصل علیها من توز�ع 

أغلب التجار من مدینة شلغوم العید و هذا �ون درجة الجذب التجار�ة للمدینة ضعیفة  مما جعل التجارة 

لمحالت التجار�ة الصافیة في الصدارة  ما نتج عنه �ثرة محالت التجزئة ،كما وجدنا أن ثمن �راء ا

منخفض و ذلك �سبب نقص الدینامیكیة التجار�ة �المدینة إال في �عض الحیاء األخرى �وسط المدینة و 

حي اوسكورت و العر�ي بن مهیدي مقارنة �األحیاء األخرى ن �اإلضافة أن معظم التجار �المدینة غیر 

 إلستقرار �ه والتي تتمثل في نقصراضین عن مكان  محلهم التجاري الحالي �ونهم  یواجهون مشاكل ل

المردود�ة �الدرجة األولى ، حیث عبر التجار عن إستیائهم حیال الوضع التجاري الحالي في مدینة شلغوم 

العید التي شهدت في األونة األخیرة تدهور و تراجع �بیر والتي فقدت الدینامیكیة التجار�ة بها، حیث 

غرب الذي جعل المدینة تقر�با معزولة �لیا عن المدن -یار شرق أرجع التجار هذا الى إنشاء الطر�ق الس

) و الذي �عتبر المحور 05المجاورة حیث فقدت الحر�یة خاصة على مستوى الطر�ق الوطني رقم (

الرئیسي �المدینة حیث أن المدینة توسعت على طوله و �ان أول ظهور للتجارة �المدینة ، مما جعل 

، مما جعل التجار في قلق وتخوف على مستقبل المدینة التجاري أي مستواهم التجارة تتراجع �صورة �بیرة

غرب (من طرف الدولة) -المعیشي، �ما أبدى التجار رغبتهم في إنشاء محول من الطر�ق السیار شرق 

 الى مدینة شلغوم العید وذلك من أجل إنعاش التجارة و إرجاع المدینة إلى مكانتها التجار�ة السا�قة. 
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 خالصة الفصل:

من خالل دراستنا للبنیة التجار�ة و تحلیل اإلستمارات اإلستبیانیة الموزعة على التجار نستنتج ان مدینة 

شلغوم العید تشهد تراجع في االقطاع التجاري حیث الحظنا سیادة التجارة الصافیة �الدرجة األولى مما 

و هذا ما الحظناه في غلق العدید من التجار لمحالتهم  أدى الى ضعف المردود�ة التي أدت الى الى

االذي �عتبر القلب  05التحقیق المیداني و هذا �سبب نقص الحر�یة  على مستوى الطر�ق الوطني رقم 

غرب و �عد محول الطر�ق السیار عن -النا�ض للمدینة ، وهذا راجع الى انشاء الطر�ق السیار شرق 

نقص الحر�یة على  مما أدى الى 05ة على مسوى الطر�ق الوطني رقم المدینة مما أدى الى شل الحر�

  كامل المدینة الذي نتج عنه الى تدهور و نقص الدینامیكیة التجار�ة.
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 تمة العامة و التوصیات :االخ

میكیة الحضر�ة علیها " و التطرق الى �ل المؤهالت �مدینة شلغوم العید و أثر الدینا التجارة�عد دراسة "
الطبیعیة و البشر�ة و االقتصاد�ة مر�ز�ن بذلك على عامل التجارة الذي �عد العامل الرئیسي  الذي تعتمد 

عاني ت التنمیة و مواكبة التطور و العصرنة الى ان هذه األخیرة �اتت �صفة أساسیة في إحداث ةعلیه المدین
شاط نأحدثت اختالل في التوازن و االستقرار التجاري وما تراتب عنه من انحصار ال من مشاكل �بیرة

و هذا غرب -في الفترة األخیرة والذي �عدو �صفة أساسیة الى إنشاء مشروع الطر�ق السیار شرق التجاري 
ساهم في انخفاض التدفقات على  ى التجار، واستمارة عل 300التحقیق المیداني من خالل توز�ع  ثبتهاأم

) الذي �عتبر الشر�ان الرئیسي للتجارة و الدینامیكیة التجار�ة التي عرفتها 05مستوى الطر�ق الوطني رقم (
غرب –ق الطر�ق السیار شر ، �ما أدى المدینة في السابق والتي ساهمت في خلق الدینامیكیة الحضر�ة بها 

بوسط المدینة و حي الى طغیان التجارة الغذائیة �أحیاء الضواحي وانحصار التجارة �المر�ز خاصة 
د هو هاوسكورت اما �النسبة لحي اإلخوة بورني والذي اعتمدت محالته على تجارة الجملة للمواد الغذائیة ش

ولكن  ،افسة من طرف أسواق الجملة �مدینة عین ملیلةأ�ضا تراجع في المردود و هذا راجع الى معامل المن
ي مدینة السكانیة  والجذب السكاني فیبقى للتجارة الدور الرئیسي في التوسعات المجالیة و �ذا التدفقات 

  .ئیسیةو ما یتطابق مع فرضیتنا الر شلغوم العید ، اذ انها هي من ساهم في خلق الدینامیكیة الحضر�ة ، وه

على ذلك �مكن ان نقول ان إحیاء النشاط التجاري و تقلیص االثار السلبیة لمشروع الطر�ق السیار  و بناءا
�ساهم �صورة أساسیة في احیاء الدینامیكیة الحضر�ة �مدینة شلغوم العید و علیه �مكن إقتراح  غرب -شرق 

 ت االتیة:االتوصی

التي تساهم  و ةدة الجاذبیة التجار�ة للمدینمحاولة خلق تخصص تجاري لمدینة شلغوم العید �ساهم في ز�ا-
بدورها في خلق دینامیكیة تجار�ة تنعكس �صورة مباشرة على الدینامیكیة االقتصاد�ة التي تعد لبنة أساسیة 

 تساهم في بناء الدینامیكیة الحضر�ة .

غرب على اطراف مدینة شلغوم العید بهدف تقلیص المسافة الحالیة -شرق إنشاء محول للطر�ق السیار -
�م غرب مدینة شلغوم العید و الذي �عد  13الموجودة بین المدینة و المحول الحالي الذي �قع على �عد 

محوال مشتر�ا لمدینتي شلغوم العید و تاجنانت وهو ما یتوافق مع مطالب سكان مدینة شلغوم العید الملحة 
ة و�ذا النظر ي التمسناها من خالل الدراسة المیدانیة التي قمنا بها ا�ان اعداد هذا البحث من جهة والت

اإلستشرافیة للدولة عبر وزارة الشغال العمومیة و اداتها المشرفة على تسییر الطرق السیارة اال وهي الو�الة 
 حول الذي نتوقعه .التي تعمل حالیا على انشاء هذا الم ) ( ANAالوطنیة للطرق السیارة

ط على مشارف المحول المقترح في المنطقة التي تتوس إقتصادي مشروع تجاري و ترفیهيالعمل على خلق -
موقع انشاء المحول المقترح و مدینة شلغوم العید تكون �مثا�ة فضاء ترفیهي و تجاري �كون متنفسا للمدینة 
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ون منطقة غرب �ما �مكن ان �ك-لطر�ق السیار شرق من جهة و فضاء للراحة و الترفیه �النسبة لمستعملي ا
و  ،فیه �ل مقومات الالزمة لمثل هذه المشار�ع  توفرتا جذب تجاري و ترفیهي على المستوى اإلقلیمي اذ

 مناطق ر ئیسیة تتمثل فیمایلي: 3�مكن تقسیم هذا المشروع الى 

حواظر �برى في الجزائر (قسنطینة ، سطیف،  3لألهمیة اإلقلیمیة للمدینة إذ تتوسط منطقة أعمال نظرا  -
 الجزائر العاصمة) من جهة و قر�ها من أهم المدن التجار�ة في الجزائر على غرار العلمة، تاجنانت

�اإلضافة إلى فنادق كم)، تضم مكاتب أعمال و بنوك 75ب( ، عین فكرون كم)44ب(، عین ملیلةكم)22ب(
   لإلقامة و قاعة محاضرات .

�ة ترفیهیة �كون بها مر�ز تجاري �بیر یتضمن مجموعة من األنشطة الترفیهیة المرافقة منطقة تجار  -
�ذا موقف للسیارات ذو سعة �بیرة من أجل إستیعاب األلعاب و قاعة سینما، قاعة عروض وغیرها و ك

 .التوافدات 

حة اوظیفة الر تؤدي فصل بین المنطقتین السا�قتین من جهة و تكون مكان وصل و  منطقة وسطى-
م مجموعة من الفضاءات العمومیة المساحات الخضراء و �ذا سلسلة تض ،واإلستجمام من جهة أخرى 

 مطاعم و محالت التجار�ة للتجارة األولیة.

 

98 
 



 مواضــیعـال رسـھـف

 الصفحة الــعـنـــوان

 المقــــــــــــدمــــــــة العــــــــــامـــــة
 1 تمھید

 2 اإلشكالیة

 3        الفرضیة الرئیسیة

 3 الفرضیات الجزئیة

 4 أھداف البحث

 4 أسباب اختیار الموضوع

 4 أسباب اختیار مجال الدراسة

 4 منھجیة البحث

 6 مستعملة في البحثاألدوات ال

 6 ھیكلة البحث

 مفاھیم عامة حول التجارة و الدینامیكیة الحضریة الفصل األول: 
 8 مقدمة الفصل األول 

 مفاھیم حول التجارةالمبحث األول: 
 9 مفھوم التجارة      .1

 9  لغة .1.1

 9 قانونا .2.1

 9 التعریف حسب مفھوم التھیئة والتعمیر .3.1

 10 التعریف حسب مقاربة جغرافیة .4.1

 10 تعریف التاجر      .2

 11 تعریف المحل التجاري      .3

 11 أشكال المحالت التجاریة .1.3

 11 عناصر المحل التجاري  .2.3

 12 األدوات و الھیئات المشرفة المنظمة لألعمال التجاریة     .4

 12 .ا    لسجل التجاري1.4

 12 الھیئات المشرفة على التجارة في الجزائر  .2.4

 13 ت التجاریةأنواع النشاطا       .5

 13 السلع الغذائیة والمواد المنزلیة والسلع االستهالكیة .1.5

 13 السلع المعمرة    .2.5

 أ
 



  13 الخدمات الحرفیة التجار�ة   .3.5

 13 الخدمات الصناعیة البسیطة  .4.5

 13 المخازن و المستودعات .5.5

 13 تصنیف النشاطات التجار�ة    .6

 13 تصنیف سبورك .1.6

 14 تصنیف حسب نوعیة التردد .2.6

 14 التصنیف الجغرافي.    3.6

 14 التصنیف حسب الفروع التجار�ة .4.6

 NEA 14تصنیف مدونة النشاط االقتصادي  .5.6

 15 التصنیف حسب نمط التداول .6.6

 15 تصنیف تجارة غذائیة/تجارة غیر غذائیة  .7.6

 15 التصنیف حسب نوع المنتوج المباع .8.6

 15 مستو�ات النشاطات التجار�ة .7

 16 السكنیةمستوى المجاورة  .1.7

 16 مستوى الحي السكني .2.7

 16 مستوى المدینة .3.7

 16 مستوى إقلیم المدینة .4.7

 16 الدراسات االقتصاد�ة لتخطیط النشاطات التجار�ة .8

 16 المنطقة التجار�ة.   1.8

 16 القوة الشرائیة .2.8

 17 المنافسة التجار�ة .3.8

 17 حجم و قیمة المبیعات .4.8

 17 تعر�ف البنیة التجار�ة .9

 ب
 



 Proud Foot 17 تصنیف .1.9

 18 التعمیر التجاري  .10

  المبحث الثاني مفاھیم حول الدینامیكیة الحضریة وعالقتھا بالتجارة 

 مفاهیم حول الدینامیكیة الحضر�ة .1
20 

 20 مفهوم الدینامیكیة .1.1

 20 مفهوم التحضر .2.1

 20 مفهوم الدینامیكیة الحضر�ة .3.1

 21 أشكال الدینامیكیة الحضر�ة .2

 21  اختزال مجال حضري ما دینامیكیة تؤدي إلى .1.2

 21        دینامیكیة المجال عمود�ا.  2.2

 21 دینامیكیة المجال أفقیا .3.2

 22 العناصر التحلیلیة للدینامیكیة الحضر�ة .4

 22 الجانب االقتصادي .1.4

 22 الجانب االجتماعي.   2.4

 22 الجانب المجالي. 3.4

 22 الهدف من دراسة الدینامیكیة الحضر�ة داخل المدن .5

 23 الصة الفصل األول خ

  الفصل الثاني دراسة المقومات و الطبیعیة و البشریة و العمرانیة و االقتصادیة لمدینة شلغوم العید 

  المبحث األول دراسة طبیعیة لمدینة شلغوم العید 

 24 مقدمة الفصل الثاني 

 25 موقع بلد�ة شلغوم العید. 1

 25 الموقع الجغرافي .1.1

 25 الموقع اإلداري  .2.1

 25 نشأة مدینة شلغوم العید .3.1

 ت
 



 28 طبوغرافیا المنطقة .2

 28 االنحدارات .1.2

 30 التضار�س .3

 30 الجبال .1.3

 30 التالل .  2.3

 30 السهول.   3.3

 32 الشبكة الهیدروغرافیة .4

 34 المناخ .5

 34 التساقط .1.5

 35 درجة الحرارة .2.5

 36 الر�اح .3.5

 37 المنطقة اجیولوجی .6

  و إقتصادیة لمدینة شلغوم العید المبحث الثاني دراسة عمرانیة ، بشریة 

 39 الخصائص العمرانیة .1

 39 مراحل التوسع المجالي للمدینة .2

 39 م)1922مرحلة بدا�ة النمو العمراني (ماقبل . 1.2

 39 )1962-1922مرحلة نمو عمراني �طيء( .2.2

 39 )1974-1962مرحلة نمو عمراني واضح ( .3.2

 40 )1987-1974مرحلة نمو عمراني متسارع( .4.2

 40 )1998-1987ة التحول في الوظیفة السكنیة واستمرار النمو(مرحل .5.2

 41 )2010-1998مرحلة نمو عمراني محتشم ( .6.2

 44 شبكة الطرق  .3

 44 الطرق الوطنیة .1.3

 ث
 



 45 الطرق الثانو�ة .2.3

 45 ةیالطرق الثالث .3.3

 45 التجهیزات الصناعیة    .4

 45 المرافق التجار�ة .5

 45 تجهیزات عامة .1.5

 46 ةمرافق خاص. 2.5

 47 الخصائــــص السكـــانیة لمدینة شلغوم العید .2

 50 الكثافة السكانیة  .2.2

 51 العوامل المتحكمة في النمو السكاني .3.2

 54 التر�یب العمري و النوعي للسكان   - .4.2

 56 الخصائص االقتصاد�ة .3

 56 التر�یب االقتصادي للسكان .1.3

 58 مستوى النشاط االقتصادي .2.3

 59 ى القطاعات االقتصاد�ةتوز�ع المشتغلین فعال عل.  3.3

 60 خالصة الفصل الثاني 
  الفصل الثالث التجارة و الدینامیكیة الحضریة بمدینة شلغوم العید

  المبحث األول  

 62 البنیة التجار�ة في وال�ة شلغوم العید .1

 62 المرحلة األولى .1.1

 62 1977-1962المرحلة الثانیة: .2.1

 62 1987-1977المرحلة الثالثة: .3.1

 62 1997-1987المرحلة الرا�عة: .4.1

 62 2011-1997المرحلة الخامسة: .5.1

 63 2017-2011المرحلة السادسة: .6.1

 64 التوز�ع المجالي للتجارة عبر االحیاء والكثافة التجار�ة .2

 65 الكثافة التجار�ة المتباینة .3

 ج
 



 65 محل/هكتار) 30-11كثافة مرتفعة ( .1.3

 تار)محل/هك 10-6كثافة متوسطة (   .2.3
 

66 

 66 محل/هكتار) 06كثافة ضعیفة (اقل من  .3.3

 68 األنشطة التجار�ة .4

 68 عدد األنشطة التجار�ة عبر االحیاء.1.4

 70 طبیعة التجارة �المدینة .5

 70 التجارة الشرعیة .1.5

 72 التجارة الغیر رسمیة(غیر شرعیة) .2.5

 72 غذائيتوز�ع المحالت التجار�ة حسب النشاط الغذائي والغیر ال .6

 73 معامل الجذب الجاري لمدینة شلغوم العید .7

 74 األسواق .8

 74 تعر�ف السوق  .1.8

 74 سوق نصف مغطى .2.8

 74 السوق الیومي للخضر والفواكه (سوق الجملة):.3.8

  ة)المبحث الثاني تأثیر التجارة على الدینامیكیة الحضریة بشلغوم العید (تحلیل اإلستمارات اإلستبیانی

 75 المحور األول:بیانات شخصیة .1

 75 غالبیة التجار من المدینة .1.1

 76 الجاذبیة التجار�ة الكبیرة وقابلیة الر�ح أهم عوامل الجذب للتجار .2.1

 77 المحور الثاني:معلومات عن طبیعة المحل التجاري  .2

 77 سیادة تجارة المواد الغذائیة .1.2

 78 ملكیة السجل التجاري  .2.2

 79 صدارة التجارة �التجزئة في المدینة .3.2

 79 امتالك التجار محالت تجار�ة �اماكن أخرى بنسبة �بیرة .4.2

 ح
 



 80 امتالك التجار مخزن للمحل التجاري  .5.2

 81 .صیغة الحصول على محل 6.2

 82 .ثمن اإل�جار 7.2

 83 .وسیلة الوصول للمحل التجاري 8.2

 84 ة .عمر المحالت التجار�9.2

 85 .تمو�ل المحالت التجار�ة من األسواق الوطنیة 10.2

 86 اتلمحور الثالث :الهیئة العامة للمحل 
 

 86 الهیئة العمة للمحالت التجار�ة  .1.3

 87 .رضى التاجر �مكان المحل 2.3

 87 مشاكل االستقرار �مكان العمل  .3.2

 88 المحور الرا�ع: التجارة و الدینامیكیة الحضر�ة4

 88 دور التجارة في توسع المدینة . 4.1

 89 .وجود مكان اخر �عتبر موقعا تجار�ا مهما 4.2

 89 .كیف أثر مشروع الطر�ق السیار على التجارة و الحر�یة في مدینة شلغوم العید 3.4

 90 .رأي التجار في موضع المحول ن الطر�ق السیار الى المدینة5.4

 91 ضرورة إنجاز محول من الطر�ق السیار على حدود مدینة شلغوم العید .6.3

 91 .رأي التجار حول إنشاء قطب تجاري على حدود المحول 7.4

 92 .محور الز�ائن5

 92 .مصدر الز�ائن1.5

 93 .حر�ة الز�ائن2.5

 94 .متوسط عدد الز�ائن في الیوم 3.5

 95 خالصة 

 97 خاتمة العامة و التوصیات 

 خ
 



 جــداولال رســـھـف

 الصفحة الجـــدول
 34 كمیة التساقط ببلدیة شلغوم العید :)01الجدول رقم (

 35 .درجات الحرارة ببلدیة شلغوم العید :)02الجدول رقم (

 36 .نسبة تردد الریاح على بلدیة شلغوم العید) 03الجدول رقم (

 44 تصنیف الطرق حسب الطول و النوع  ):04(الجدول رقم 

 45 ألھم الصناعات المنتجة في المنطقة الصناعیة لمدینة شلغوم العید :)05الجدول رقم (

 47 مراحل النمو السكاني بمدینة شلغوم العید :)06الجدول رقم (

 50 م في بلدیة شلغوم العید2017-م1977الكثافة السكانیة من  :)07الجدول رقم (

 51 ات و الزیادة الطبیعیة لمدینة شلغوم العید عدد الموالید و الوفی).08الجدول رقم (

 54 توزیع السكان حسب النوع وفق الفئات العمریة الكبرى ): 09الجدول رقم (

 59 2017-2008مؤشرات قیاس النشاط االقتصاد لبلدیة  شلغوم العید خالل الفترة ): 10الجدول رقم (

 59  توزیع العمالة حسب مختلف القطاعات) 11رقم ( جدولال

 64 تطور عدد المحالت التجاریة عبر السنوات بمدینة شلغوم العید): 12رقم (الجدول 

 65 توزع التجارة عبر األحیاء): 13(جدول رقم ال

 68 كثافة المحالت التجاریة عبر األحیاء :)14الجدول رقم (

 70 تصنیف المحالت التجاریة بمدینة شلغوم العید :)15جدول رقم (ال

 72 تصنیف المحالت التجاریة حسب الغذائیة و الغیر الغذائیة ):  16( رقمالجدول 

 75 مكان إقامة التجار): 17( جدول رقمال

 أسباب ھجرة التجار):18الجدول رقم (
76 

 77 نوعیة النشاط الممارس في المحالت التجاریة): 19( جدول رقمال

 78 ريعدد التجار المالكین للسجل التجا): 20( جدول رقمال

 79 طبیعة البیع):21( جدول رقمال

 79 عدد التجار المالكین لمحالت تجاریة بأماكن أخرى):22( جدول رقمال

 80 امتالك التجار لمخزن السلع):23( جدول رقمال

 81 صیغة الحصول على المحل التجاري):24( جدول رقمال

 82 ثمن إیجار المحالت التجاریة ):25( جدول رقمال

 83 وسیلة الوصول الى العمل):26( رقمجدول ال

 84 عمر المحالت التجاریة ):27( جدول رقمال

 85 مكان تمویل المحل التجاري):28( جدول رقمال

 د
 



 86 الھیئة العامة للمحل ):29( جدول رقمال

 87 رضى التاجر بمكان المحل الحالي):30( جدول رقمال

 87 لمشاكل االستقرار بمكان العم):31( جدول رقمال

 88 دور التجارة في توسع المدینة):32( جدول رقمال

 89 وجود مكان اخر یعتبر موقعا تجاریا مھما):33( جدول رقمال

 89 اثر الطریق السیار على التجارة والحركیة في مدینة شلغوم العید):34( جدول رقمال

 90 یار الى المدینةراي التجار في الموضع الحالي للمحول من الطریق الس):35( جدول رقمال

 91 ضرورة انجاز محول من الطریق السیار على حدود مدینة شلغوم العید):36( جدول رقمال

راي التجار حول انشاء قطب تجاري على حدود المحول قد یساھم في إضفاء حركیة  ):37( جدول رقمال

 بالمدینة

91 

 92 مصدر الزبائن ):38( جدول رقمال

 93 الزبائن  حركة):39( جدول رقمال

 94 متوسط عدد الزبائن في الیوم):40( جدول رقمال

 الــــاألشك رسـھـف

 الصفحة لــــكــالش
 35 یمثل منحنى التساقط ببلدیة شلغوم العید): 01شكل رقم (ال

 36 منحنى درجات الحرارة ببلدیة شلغوم العید :)02رقم ( شكلال

 37 لدیة شلغوم العید المنحنى تردد الریاح بب: )03رقم ( شكلال

 48 تطور النمو السكاني بمدینة شلغوم العید :)04رقم ( شكلال

 50 م في بلدیة شلغوم العید2017-م1977الكثافة السكانیة من : )05رقم ( شكلال

 51 تطور عدد الموالید و الوفیات و الزیادة الطبیعیة لمدینة شلغوم العید): 06شكل رقم (ال

 53 لھجرة المغادرة و الوافدة لمدینة شلغوم العیدا ):07شكل رقم (ال

 60 توزیع العمالة حسب مختلف القطاعات): 08شكل رقم (ال

 65 تطور عدد المحالت التجاریة عبر السنوات بمدینة شلغوم العید :)09رقم ( شكلال

 66 توزیع المحالت التجاریة عبر القطاعات ): 10شكل رقم (ال

 71 المحالت التجاریة حسب تصنیفھا نسبة  ):11شكل رقم (ال

 75 نسبة مكان إقامة التجار) : 12شكل رقم (ال

 76 نسبة أسباب ھجرة التجار) : 13شكل رقم (ال

 77 نسبة نوعیة النشاط الممارس في المحالت التجاریة) : 14شكل رقم (ال

 78 نسبة التجار المالكین للسجل التجاري) : 15شكل رقم (ال

 ذ
 



 79 نسبة طبیعة البیع): 16شكل رقم (ال

 79 نسبة عدد التجار المالكین لمحالت تجاریة بأماكن أخرى): 17( شكل رقمال

 80 نسبة امتالك التجار لمخزن السلع):  18ل رقم (الشك

 81 نسبة صیغة الحصول على المحل التجاري):  19ل رقم (شكال

 82 نسبة ثمن إیجار المحالت التجاریة  :)20ل رقم (شكال

 83 نسبة وسیلة الوصول الى العمل  :)21( رقم شكلال

 84 نسبة عمر المحالت التجاریة: )22( رقم شكلال

 85 نسبة مكان تمویل المحل التجاري: )23( رقم شكلال

 86 نسبة الھیئة العامة للمحل): 24شكل رقم (

 87 نسبة رضى التاجر بمكان المحل الحالي):25شكل رقم (

 87 نسبة مشاكل االستقرار بمكان العمل: )26الشكل رقم (

 88 نسبة دور التجارة في توسع المدینة): 27الشكل رقم (

 89 نسبة وجود مكان اخر یعتبر موقعا تجاریا مھما): 28الشكل رقم (

 89 نسبة اثر الطریق السیار على التجارة والحركیة في مدینة شلغوم العید): 29الشكل رقم (

 90 نسبة راي التجار في الموضع الحالي للمحول من الطریق السیار الى المدینة ):30الشكل رقم (

 91 نسبةضرورة انجاز محول من الطریق السیار على حدود مدینة شلغوم العید ):31الشكل رقم (

 91 راي التجار حول انشاء قطب تجاري على حدود المحول قد یساھم في إضفاء حركیة نسبة):32الشكل رقم (
 92 نسبة مصدر الزبائن): 33كل رقم (الش

 93 نسبة حركة الزبائن ): 34الشكل رقم (
 94 نسبة متوسط عدد الزبائن في الیوم): 35الشكل رقم (

 خرائطال رســـھـف

 الصفحة الــخـریــطـــة
 26 لبلدیة شلغوم العید): الموقع اإلداري 01الخریطة رقم (

 29 مدینة شلغوم العیداإلنحدارات ب) :  02الخریطة رقم (

 31 المظاھر التضاریسیة ببلدیة شلغوم العید :)03خریطة رقم (ال
 32 الشبكة الھیدروغرافیة لبلدیة شلغوم العید): 04الخریطة رقم(

 37 جیوتقنیة األرض لمدینة شلغوم العید):05( لخریطة رقما

 صـــورال رسـھـف

 الصفحة الصــــورة
 78 الجملة للخضر والفواكھ بمدینة شلغوم العید أثناء ساعات العمللسوق  :)01رقم ( الصورة

 81 لسوق الجملة للخضر والفواكھ بمدینة شلغوم العید بعد إنتھاء ساعات العمل :)02( رقم ةالصور

 

 

 ر
 



 المراجع :قائمة 

 الكتب:-1

 .2001بیروت لبنان العربیة  -دار النھضة  - 3جغرافیة المدن ج  -عطوي عبد اللھ د. *

 .1971لبنان  عبید : األعمال التجار�ة ، بیروت دواردإ *

الشؤون البلد�ة و القرو�ة   وزارة - 1ج  التجار�ة في المدندلیل المعاییر التخطیطیة للخدمات : د. أحمد فر�د مصطفى *

 .2005الر�اض السعود�ة 

 �الفرنسیة : القوامیس و المعاجم-2

*P marlin et f . choay. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement P U F. 1988. 

 الرسائل الجامعیة (د�توراه، ماجستیرومذ�رة)-3

سراج محمد إلیاس: المر�ز�ة التجار�ة و تراتب األحیاء �النطاق الغر�ي لمدینة قسنطینة، مذ�رة ماجستیر، �لیة علوم  *

 .2002لعمرانیة ، جامعة قسنطینة، الجغرافیا والتهیئة او األرض 

تیر، �لیة مذ�رة ماجسالتعمیر التجاري و تأثیرها على البیئة الحضر�ة ن بوشاكر، ا بوطغان منطقة سیدي مبروك ظاهرة *

 ..2000 الجغرافیا والتهیئة العمرانیة ، جامعة قسنطینةو علوم األرض 

الجغرافیا و كلیة علوم األرض  أسواق الجملة للخضر و الفواكه و األسواق األسبوعیة �الشرق الجزائري  عبد الله بونعاس *

 . 2010 والتهیئة العمرانیة ، جامعة قسنطینة

 .2007مراد البنیة التجار�ة في المدن الصحراو�ة مذ�رة تخرج معهد التسییر والتقنیات الحضر�ة  حاجب صهیب بوفنار*

 

 المداخالت العلمیة في التظاهرات العلمیة:-4

لجزائر�ة األ�ام الجغرافیة ا -نورالدین: المیكانیزمات السوسیو�قتصاد�ة و المجالیة المتحكمة في المر�ز�ة التجار�ة  عنون *

 .2007ملتقى دولي �جامعة وهران  -الثانیة

 ز
 



 الرسائل الجامعیة (د�توراه، ماجستیرومذ�رة) �اللغة الفرنسیة:-5

*Lekehal Abdelwahab ; Essai méthodologique du définition des petites villes algériennes   

exemple des petites villes de l’est thèse de 3 cycle. Université de Strasbourg I 1982. 

*Brice Navereau : le commerce alimentaire de proximité dans le centre ville des grandes 

agglomérations :L’exemple de Toulouse et Saragosse. Thèse de doctorat. Université de 

Toulouse. 2011. 

 النصوص القانونیة و التنظیمیة:-6

 .م26/9/1975المؤرخ في  75/95األمر رقم من  2المادة *

 

 

 س
 



م شلغو استمارة بحث موجهة ألصحاب المحالت التجارية لمدينة            :01الملحق رقم 
 العيد

 
 

شلغوم العيد بمدينة الديناميكية الحضرية   

 ،إجاباتھم في الصدقو بالموضوعة التحلي االستمارة ملئ ھذه في المشاركین األفاضل المواطنین من نرجو
 .معنا مسبقا تعاونھم على نشكرھمو

  :ن ما یليع اإلجابة عند المناسبة الخانة في (X)عالمة  ضع
  :الشخصية البيانات-01
 شلغوم العيدمدينة من داخل -مكان إقامتك؟              وما ه

  ميلةداخل باقي بلديات والية خارج -                                  
 ميلةخارج والية -                                  

  كان خارج المدينة  إذا-      
       ؟هل كان بسبب هو سبب هجرتك، ما-       

   اذكرها         أسباب أخرى           تحسين المستوى المعيشي                الجاذبية التجارية الكبيرة وقابلية الربح           
 محل التجاري:مكان وطبيعة ال معلومات عن-02

 صنف النشاط التجاري.................
 هل تملك سجل تجاري؟        نعم                                      ال   -

              الجملة                 نصف الجملة                               بالتجزئة     :البيع يتم -
 هل تملك محالت تجارية بمنطقة اخرى؟    نعم                     ال -

 د مخزن لسلع؟     نعم                 الهل يوج
 
                          مستأجرصيغة الحصول على المحل؟    ملكية خاصة                    -

 ماليين10يفوق           ماليين 10الى 5ماليين             من 5من مليون الى ؟اليجاراإذا مستأجر كم ثمن *
 مكان العمل؟وسيلة الوصول إلى -

 وسيلة اخرىسيرا على األقدام             سيارة خاصة             سيارة أجرة               
 
 ؟  سنوات7اكثر من                     سنوات؟        07ال  03سنوات؟               من  03من  التجاري اقلتاريخ بداية النشاط -

 

                      استيراد                            وطني التجاري؟ سوقمن أين تقوم بتمويل محلك -

 حدد ........................................... أماكن أخرى             
  :العامة للمحل الهيئة :الثالث المحور-03

 سيئة                   متوسطة                       جيدة                     

 ال          هل أنت راض بالمكان الحالي؟     نعم                   -

 نعم           ال    لالستقرار في هذا المكان؟  مشاكل هل اعترضتك  - 

               ضعف المردودية           غالء الكراء
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 ....................................................................اخرى     

 

 والديناميكية الحضرية ة: التجار 04

 نعم                      ال           دور في توسع المدينة هل تعتقد ان للتجارة-

 ال    ال           نعم       يوجد مكان اخر في المدينة تعتبره موقعا تجاريا مهما  هلهل -

 ........................................ اذكره: نعم:إذا كانت اإلجابة 

       إيجابا                     سلبا         المدينة والحركية فيمشروع الطريق السيار على التجارة  أثركيف -

          سيئ            متوسط               جيدا       مدينة شلغوم العيد في موضع المحول الحالي من الطريق السيار الى  رأيكهو  ما-

 هل ترى ضرورة إلنجاز محول من الطريق السيار على حدود مدينة شلغوم العيد         نعم            ال     -

 بالمدينة في كل المجاالت    نعم            ال    على حدود المحول يساهم في إضفاء حركية انشاء قطب تجاريهل ترى ان  

 الزبائن محور-05

 الزبائن:مصدر  ∗

 الوطنكل انحاء من                 من باقي بلديات والية ميلة        وضواحيها شلغوم العيد مدينة 

 الزبائن:حركة  ∗

 متوسطة                     ضعيفة          جيدة        

       200يفوق          200الى80من           80الى20.            من 20اقل من         متوسط عدد الزبائن في اليوم -

 .................................................................................... أخرى؟هل تريد أن تضيف مالحظات  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص:

الملخص تمیزت مدینة شلغوم العید �مجموعة من الخصائص الطبیعیة و السكانیة و االقتصاد�ة جعلت منها مدینة تجار�ة 
) الذي توسعت 05والطر�ق الوطني رقم ( على مستوى وال�ة میلة و هذا راجع لموقعها اإلستراتیجي المرتبة األولىمحتلة بذلك 

المدینة علیه �شكل طولي مما أدى الى ظهور التجارة فیه �ونه الشر�ان الرئیسي للمدینة �اإلضافة الى توزع األنشطة التجار�ة 
ات ز عبر أحیائها مع وجود سوق الجملة للخضر و الفواكه والذي له تأثیر ذو �عد جهوي ووطني ، �ل هذه الخصائص و الممی

 أدت الى خلق دینامیكیة تجار�ة .

و�عد التطرق الى دراسة التجارة �مدینة شلغوم العید استخلصنا انه هناك تراجع نسبي لمردود التجارة �المدینة و الذي مس 
و األحیاء المجاورة له �اإلضافة الى سوق الجملة للخضر  و ) �الدرجة األولى05لوطني رقم(األحیاء الواقعة على الطر�ق ا

غرب –الفواكه و تجارة الجملة للمواد الغذائیة �حي اإلخوة بورني ، و�رجع السبب الرئیسئ الى إنشاء الطر�ق السیار شرق 
و�دون محول لمدینة شلغوم العید �اإلضافة الى عامل المنافسة من طرف األسواق األخرى  مما أدى الى جعل المدینة تفقد 

 الزمن. دینامیكیتها التجار�ة جزئیا مع مرور

 

Résumé: 

La ville de Chalghoum El Eid se caractérise par une variété de caractéristiques naturelles, 
démographiques et économiques qui en font une ville commerciale occupant la première place 
dans l'état de Mela, en raison de son emplacement stratégique et du numéro de la route 
nationale (05). Outre la distribution des activités commerciales dans l'ensemble de ses 
quartiers avec le marché de gros des fruits et légumes, qui a une dimension régionale et 
nationale, toutes ces caractéristiques et caractéristiques ont conduit à la création d'une 
dynamique commerciale. 

Après avoir discuté de l'étude du commerce dans la ville de Chalghoum Eid, nous avons 
conclu qu'il y a un déclin relatif du commerce de la ville qui touche les quartiers situés sur la 
route nationale n ° 05 dans le premier quartier voisin, ainsi que le marché de gros des fruits 
et légumes. La raison principale en est la construction de l'autoroute Est-Ouest, sans 
transformateur vers la ville de Chalghoum Al-Eid, ainsi que la concurrence d'autres marchés, 
ce qui a fait perdre à la ville son dynamisme commercial en partie au fil du temps. 

 

les mots clés  :  Dynamique urbaine, commerce, dynamique commerciale, commerce de gros, 

autoroute Est-Ouest. 
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