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امحلد هلل وحده عىل توفيقه لنا يف اجناز هذا العمل، واهنائه يف 

متام هذا سأ ح  ن الظروف واذلي أ عطاان القوة والرغبة والصرب يف ا 

 البحث؛

: ملؤطرا وه جبزيل الشكر وخالص التقدير والعرفان اىل ال س تاذأ جت

ل خمتلف مراح واملعني يف؛ اذلي اكن نعم الس ند قديري شعيب

اجناز هذا البحث، ووضعي عىل السكة الصحيحة للبحث العلمي، 

اجلليةل، حيث مل يدخر أ ي هجد يف دفعي لتحقيق  وعىل مساعداته

 ؛هديف؛ سواء يف املذكرة أ و خارهجا

كام أ توجه اىل ال ساتذة اللجنة بقبول تقيمي مذكريت، ونقدها لتكون 

يف الاخري مكرجع علمي للطلبة والباحثني، مك اشكر لك ال ساتذة 

 صاذلين بذلوا لك اجلهود لتحصيلنا خمتلف املعارف والعلوم، وأ خ

 ابذلكر لك من ال ساتذة:  

دة، هويدي، بوالصوف، عب هبة، نسيبة، خياري، أ /عبدون مىن،

 ، مازةلوصيف

ابلتوجيه الشكر للك عامل املديرايت والهيئات بأ م البوايق، كام أ ود 

وعامل مكتبة تس يري التقنيات احلرضية؛ خاصة اذكر عامل الولكة 

 العقارية للتس يري والتنظمي العقاريني؛

أ شكر لك من سامه يف تطوير هذا العمل البس يط من قريب او 

س تاذينمساعدة املادية  بعيد؛ خاصة وفارغ  : رفيق صيادواملعنوية لل 

 وائل، 

 حتية؛ شكر وتقديرفأ لـــــف، أ لــــــــف، أ لف 
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I.  :المقدمة العامة 
ة؛ ؛ االجتماعيالثقافيةالقلب النابض الذي يربط بين مختلف األنشطة  تعتبر المدينة

ضع ي و ما يستدع االقتصادية، هذه األخيرة تؤدي الى الرفع من التركز السكاني فيها، هوو 
ة نموها، خاصة من ناحية حيويتها االقتصاديو لى مكانتها استراتيجيات واضحة تهدف للمحافظة ع

 الحضرية؛
 القريبة الفترة خالل، شهدت خاصة منها المدن الجزائريةدن متوسطة الحجم بالعالم المو 

 هاتشهد لم التي لسرعته نظرا ،العمراني التمدد الى يكون ما أقرب د،متزاي توسعا مجالي الماضية
  مع خاصة األموال رؤوس حركةو  الطبيعية الثروات تواجد الى جعار هذا تاريخها ،و  في مثله المدينة

 ما ادى الى ، "باقتصاد السوق"ال و هو التوجه الحر او ما يسمى ، أالتوجه االقتصادي الجديد
قامة على الطلب تنامي استحداث عنه  ما نجم ؛الكبرى والتجارية السكنية اريعالمش األراضي وا 

ظهور المدينة ما أدى الى  على الضغوط من العديد تولدت لذلك ،ونتيجة مناطق التطوير العقاريل
 ؛من اجل تنمية المدينة " لعمران االستثماريد يدعى بــ :" اعمران جدي

الدولي  المستوى على في القديم، بالذات معروفا يكن لمفاالستثمار في المجال العمراني  
 المختلفة الضغوطالكثير  أحدث ؛ فبمجرد تفعيلهالحاضر وقتنا في المعروف او بالمستوى بالشكل
 البيئة على السلبية التأثيرات من نتجت مجموعة االستثمارات وبتعدد ،الحضرينه توط عن الناجمة

  ؛للمدن األساسية والبنى واالقتصادية العمرانية واالجتماعية
؛ م1784الى غاية آخر تقسيم في سنة  1774سنة من ءا ابتدا إدارية تقسيماتئر الجزا شهدت وقد

تخصيص ميزانيات ب سمح مما أعلى، ريإدا مستوى إلى عمرانية مراكز ترقية كل تقسيم في تم حيث
دماجها العزلة التجهيزات وفك مختلف توفير من تمكنها مالية وتوجيه استثمارات،  ضمن عنها، وا 

 لمدينةفي ا والتي ادت الى تسريع نمو مختلف األنشطة ؛بها اقتصاديا نهوضللالمحلية  التنميةمسار 
  ؛رالتجارة واالستثما منها:

 نشاط بدون مدينة تصور يمكن ال إذ ،في المدينة قاعدية وظيفة التجارة تعتبر اإلطار هذا في
 من يعتبر كما ،الحضرية االقتصادية للديناميكية وحافز لسكانل الخدمات تقديم على يعمل تجاري،
 أساسي ومحرك للمجال مهيكل اقتصادي جهاز" وهو بذلك ،لالستثمار استقطابا الميادين أكثر

حدى العمراني النمو تفعيل في األساسيةوالعناصر  المكونات من اذ يعد المجالية، للعالقات  العوامل وا 
 ؛" الحضرية الحياة استمرار في الضرورية

 مناطق النشاط والتحزين والتي منهامن هنا تبرز مناطق المصنفة ذات النشاطات المتعددة، 
التجارية ا بشكل عام وبنيته دور مهم في خلق ديناميكية حضرية نتيجة لتفعيل الهيكلة من لهابما 

 ، وأدق للمدينةبشكل خاص 
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، الذي من شأنه ان التطور الذي مس قطاع التجارة في ظل التوجهات العالميةأخرى  من جهة
ة منطقة اء التجارية خاصيمس التنافسية والمرونة من اجل استثمار ديناميكي يساهم في استدامة االحي

 .التخزين( أو نشاط مستقل/ملحق بنشاط تجاري آخر )منهاالنشاط 
II. :إشكالية الدراسة 

 وكذا الحضري، وتطوير االقتصاد التدفقات توجيه في األقطاب التجارية تلعب دور تنظيمي
 كنشاط التجارةبين  الفصل تقضي ،التجاري للتعمير جديدة عمرانية مفاهيم بلورة في مساهمتها
 الحياة الحضرية ارتقاء في تساهم فهي وبالتالي ؛للمجال منظمة حضرية كوظيفة والتجارة اقتصادي،
 ؛الحضري محيطها في المتناغم باندماجها

 فيدخول ، بالالمدينة سياسةتيجة لتوجه ، نملــحوظ تحوال جذريالــجــزائرية ن الــمد فقد شهدت
مما (؛ 1787)حسب دستور  خاصةواإلقرار بحق الملكية الالسوق الحر( )اقتصاد السوق  نظام

في مختلف بتشغيل رؤوس أموال استثمارية،  إدخال وظائف أخرى موازية أصبح من الضروري
 القطاع لجعلهالتجاري،  كذا النشاط الخدمات،مختلف  كالنشاط الصناعي، المجاالت االقتصادية

  ؛الرائد في تنمية المدينة االقتصادي
 ،ة المعطياتقبها من حيث د اإللمام صعبة تبقى الجزائرية المدينة في التجارية البنية دراسةإن 
 نتيجة المستمر العمراني توسعها ظل في خاصة ،من حيث التحكم في تنظيمها و توجيهها واإلحاطة

 في المدنالمصنفة  لمناطقا ما أدى الى بروز ؛1إليها الريفية الهجرة وتسارع الطبيعية، زيادةلل
 رالغي نموال ن م رغمبال ؛العاملة مع تشغيل اليدالحضرية، بهدف استغاللها في اإلنتاج واالستثمارات 

يعرف تحوال في  أصبح الذي،  الحضري العقار سعرللمضاربة في نتيجة و  التجارية للبنية مراقب
وتنظيم  هيكلة في رئيسيا دورا تلعب التجارية البنية أن إال ،لهذه المناطق الحضرية ستخداماتاال

 ؛الحضرية المجاالت
من  ؛م، ظهرت بها وظائف أخرى لتنميتها 1784مدينة ام البواقي بعد الترقية اإلدارية في سنة

تطلق عدة مسميات  ،وى التوسعات التي عرفتهاالمناطق المصنفة المضافة على مستبينها 
ومصطلحات غير متفق عليها في التصنيف اإلداري، بحيث توجه الستخدام معين لنمط النشاط 

تعاني من سوء التسيير وتوضع النشاط التجاري الحالي، مع غياب التخطيط بالنسبة فهي  ،االقتصادي
 :تساؤل الرئيسي التاليدفعنا إلى طرح ال الى التوسع وهيكلة المدينة مما

جارية الت ديناميكيةإدماج وتنظيم ال والتخزين فيمناطق النشاطات  تأثيرما هو  -
 ؟والحضرية للمدينة

 
                                                           

1M. Bakhoue Zine, Structures commerciales et Dynamiques urbaine, 2002, P 01. 
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 تتضح في الصياغ التالي: اسئلة ثانويةتتمحور  الرئيسي السؤالمنطلق هذا  منو 

 المدينة؟ االستثمار فيو  نشاط التجاريالما العالقة التي تربط بين  -1
في ابراز تنمية الهيكلة الخاصة بالنشاط التجاري في  والعوامل المتحكمةما هي المعطيات  -2

 المدينة ومنطقة الدراسة )حي المستثمرين(؟
ستقبال الما هي مختلف الوسائل التي تتحكم في تقييم مناطق النشاطات والتخزين لبرمجتها  -3

 االستثمار العمراني؟
III.:الفرضيات  

وهيكلة  تنظيم عملية في فعال )يمكن قياسه( للمؤسسات المصنفة دور إن هناك القول قبل -
منطقة النشاطات والتخزين بمدينة خصوصا الحضري عموما، و  المجالالنشاط التجاري لالستثمار ب

 ألن تؤهله متطورة درجة على المؤثر يكون أن يجب يكون التأثير أن قبل آخر بتعبير ، أوام البواقي
 ؛فعال مؤثرا يكون

 ي ف وضعتوالمري في زيادة حركية النشاط التجا العمراني دور مناطق االستثمار
 التجاري؛في النشاط وظيفي تحول  إلىفي األخير دى أالذي ؛ الهيكلة التجارية

IV.الموضوع: وأسباب اختيار دوافع  
ه للتعريف ب التعمير التجارياالستثمار العمراني ضمن إطار ضوء على موضوع القاء ال -

 ؛وتحسيس السكان بأهميته
مية قصد تن تفعيل الديناميكية االقتصادية الحضرية بعد خاصة جديد طابع موضوع بحث ذو -

 ؛المدينة
 ؛حساس، ونقطة وصل بين االستثمار، السكان والمجال الحضري المعاش جانبالتجارة محور و  -
 ؛واحد يهمنا االن ومستقبال ان في وبيئية واجتماعية اقتصادية ابعاد ذو -
جذرية في تهيئة وادماج  حلول ايجاد وراء للسعي المعنية السلطات انتباه للفت منا محاولة -

 ي؛االستثمار في الحيز العمران النشاطات والتخزين باإلضافة الى تطوير مناطق
V. :اهداف البحث 
 التجاري الخاص باالستثمار لتنظيم البنية التجارية للمدينة؛اعادة هيكلة شاملة للنشاط  -
 ؛دنللمالحضرية  ديناميكيةالوتفعيل البنية التجارية تنمية لبوابة ستثمار جعل اال -
 ؛نشاطات تجارية جديدةلمناطق النشاطات والتخزين بهدف تطوير  اعادة التأهيل -
ل في اقليم المدينة من اجمومية تشجيع وتدعيم ومراقبة االستثمارات من طرف السلطات الع -

 ؛تنميتها
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والدفع ائرية لمدن الجز في القطاعات الحضرية باالتنافسية األخذ بفكرة االستثمار التجاري الى  -
 العالمية.الى  بها

ل الحاضرة بين االجيا للمدينة قتصاديةاستدامة انشاط التجاري من أجل تحقيق ال فكرة تطوير -
 وحتى لألجيال القادمة.

باعتبار االستثمار التجاري يعالج اهم القضايا الحساسة واالستراتيجية على مستوى السياسة  -
 االقتصادية للدولة، ذلك بتمويل العملية التنموية المستدامة.

بمنطقة  قنيات او ما تسمىللمنطقة المصنفة رقم "ب"  وديناميكية اقتصادية الوظيفيةالفعالية  -
 .ام البواقي النشاطات والتخزين بمدينة

VI.المنهجية المتبعة ووسائل البحث: 
المعالجة المتكاملة البحث من بين أهم أسباب نجاح  منهجيةاالختيار المناسب ل عتبري

عمله  قسطا كبيرا من باحثويجب أن يعطيها ال لمذكرةلذلك تكتسي أهمية كبيرة في ا ،للموضوع
 ،رىمن جهة وتخصصه من جهة أخ بحثهقصد اختيار المنهجية التي تتالءم مع طبيعة  ؛وتفكيره
 الوصفي المنهج على أساسا يعتمدان ،ومنهجيته البحث سير أن يتضح سبق ما خالل منف

 خاصة مهم احتل دور األخير هذا االستنتاجي، التحليلي المنهج على عتمدمنه ي جزء والكمي، وفي
 :إلى تهدف كلها التحليل العمراني للمدينة وعموما لعملية تطرقنا عند

ايجاد العالقة ما بين المدينة والوظيفة التجارية واالستثمار العمراني المنجز في مناطق  -1
 مصنفة؛

 استقراء النشاط التجاري للقطاع االقتصادي تحت إطار االستثمار ضمن مناطق مصنفة؛ -2
الهيكلة  ديناميكية استخدامات النشاط التجاري المتحكم في لمختلف تشخيص التنطيق -3

 ؛التجارية
 .تحليل الهيكلة التجارية لمنطقة النشاط والتخزين ضمن الواقع الحضري -4

 وهي كمايلي: عملية مهمةمراحل  مدنا في بحثنا على عدة وسائل، وفق ثالثوعليه اعت

 مرحلة العمل النظري: 

جمع و  االطالع على المراجع النظرية ، قصدستطالعية للبحث البيبليوغرافي و هي المرحلة اال
على العديد من الدراسات، التي تناولت اشكالية المناطق المصنفة؛ وكذا منطقة الدراسة المعلومات و 

 )حالة مدينة أم البواقي( نذكر من اهم المراجع: الكتب بمختلف اللغات، المجالت و الدوريات، الرسائل
يات نالدكتوراه( في تخصص العمران و التق-الماجيستر-الماسترامعية، و حتى مذكرات التخرج )الج

ماعية، الت االقتصادية و االجت، كمذكرات التخرج والمقاه؛ و حتى تلك التي تخرج عن نطاقالحضرية
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ساعدنا في فهم ي رصيد معلوماتيتحليل بعض القوانين المرتبطة بموضوع البحث؛ بهدف تكوين  حتى
 الموضوع؛

 مرحلة العمل الميداني: 

 الخام المعطياتب % 80فالميدان يغذي أكثر من وهي المرحلة الثانية تعد العمود الفقري للبحث، 
غ المانعة الصيومختلف  والصعوباتالعراقيل  رغم مختلف المرحلة،ته افي ه لمسنا ،البحث في الواردة

"غياب  ""عد غدا : "معلومات سرية"؛ "سر المهنة"؛كـــــ بحجج متعددة في الحصول على المعلومات
  المعلومات الضرورية؛؛ رغم ذلك تم تحصيل الخ..." المسؤول

 :المالحظة

 األكثر التقنية هي كونها، لالمعلومات جمع في واألصح البحث في مصداقيةذات ال هي التقنية
 اإلدراك،و  االنتباه المشاهدة، خالل من للواقع، ومترجمة حداثة أكثرنها أل، الموضوع في اعتمادا
 التجارة، أنواع كثافتها،و  التدفقات اتجاهاتمؤشرات:  عدة وفق، الدراسة مجال مالحظة تمت حيث
 لمجال وحركتهم.ا مستعملين تردد ،المتداولة السلع

 المقابلة: -
 :منها نذكر والهيئات المصالح عديدة بمختلف ولمرات االحتكاك الميداني العمل منا تطلبلقد 

 مديرية التخطيط والبرمجة؛ -1
 مديرية البناء والتعمير؛ -2
 مديرية التجارة؛ -3
 البيئة؛مديرية  -4
 الوكالة الوالئية لتنمية وتطوير االستثمار بالوالية؛ -5
 الوكالة العقارية؛ -6
 مصلحة المؤسسات المصنفة بدائرة ام البواقي؛ -7
 المصالح التقنية للبلدية؛ -8
 .والعموميةالخاصة  وحتى االتصال بمكاتب الدراسات -9
 ة:ستبيانياإل االستمارة -

 وكل التجارية االستخدامات كل وتوقيع بإحصاء متدرجال الميداني المسح ذلك، بعد تلي 
 تطلب أنه خاصة ،صعب كان الميداني العمل هذا؛ بشارع شارع بمحل، محل ،خدماتيةال النشاطات

ياب ذهابمسار   ؛البحث فترة طوال مرات عدة وا 
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 من نتمكن لم التيو  ،البيانات لجمع كأداة االستمارات من نوعين مااستخدبحث ال تضمن كما
 24 توزيع تمحيث  بالملحق ةمرفق االستمارات هذه ونماذج السابقة، المراحل في عليها الحصول
داخل وخارج منطقة  تجاروال سكانالمن طرف  معطيات، بهدف الحصول على استبيانية استمارة

 .النشاطات والتخزين

 :ومعالجتهامرحلة تحصيل المعلومات  
 في نشرع البحث عناصر من عنصرا تخدم التي المعطيات جمع فيها نستكمل مرة كل في

 مختلف على باالعتماد ذلك، غير أو بيانية، أشكال مخططات، شكل فيإلخراجها  وتحليلها فرزها
 واألحجام البصرية كالمتغيرات المبسط التمثيل باستعمال البيانية، والرسوم الكارتوغرافية الطرق
 ؛ونقطي خطي مساحي، تمثيل من فيها بما واأللوان

 ، كمحاولة تغطية النقص،الميداني العمل من المستقاة المعطيات أن إلى هنا التنويه يجب كما
 واستيعاب اكتشاف من تمكنا خاللها من حيث والمكاتب المصالح مختلفمعطيات ب من جمع مام

 المجال على وتأثيرها جهة من األفراد ومعامالت سلوكيات في لم تظهر والمفاهيم التفاصيل من جملة
 .ياتالمكتب التحرير خالل من هذا وكل أخرى جهة من

 إطار البحث: تحديد -
  :الزمني المقياس

 غاية إلى م 2018 جانفي شهر من جمعها بعد ،والمعلومات المعطيات معالجة فترة امتدت
جراء المالحظات؛ على اشتملت التي الميدانية للدراسة وبالنسبة ؛م2018شهر فيفري   المقابالت وا 

 ؛ تهنهاي غاية الى 2018 افريل شهر من كانت توزيع االستمارة والتجار، كذا سكانال مع
  المقياس المجالي:

 مدينة أم البواقي -
ســـــــماة في المخطط الحضـــــــري لألحياء الجديدة في "ب" الم والتخزين رقممنطقة النشـــــــاطات  -

 "حي المستثمرينبـ: " 2017
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VII. :هيكلة البحث 
  :1هيل معالجة الموضوع قمنا بتوضيحه في الشكل رقم من أجل تس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

 يكلة البحث . ه1.1: رقم شكل

  18.45الساعة:  15/13/2118المصدر: معالجة الطالب بتاريخ 

 النظريالجانب 

 التــــحليـــــليالجانب 

 الجانب التــطبــــيقي

 الخاتمة

 هــــــيكلة الـــبـــحث

التمهيديالفصل  )مقدمة(المدخــــل العام   

المدينة، االستثمار  الفصل األول
 والوظيفة التجارية

مفاهيم عامة حول المدينة 
 والتجارة والديناميكية الحضرية؛

المعطيات تشخيص  الفصل الثاني
 لمدينة أم البواقي

تحليل الوضع الطبيعي، العمراني، 
 اقتصادي للمدينة؛-السوسيو

 الفصل الثالث
دراسة الهيكلة التجارية لمنطقة 

 (Z.A.Dالنشاطات والتخزين )
تحليل الهيكلة التجارية لمنطقة 

 )حي المستثمرين(؛ الدراسة

النشاطات يـــــم منطقة تقي الفصل الرابع
، لبرمجة االستثمار والتخزين

 التجاري

تحليل المشروع التنفيذي لهيكلة 
 وادماج الديناميكية الحضرية

: اإلشكالية؛ المنطلقات البحثية
 الفرضيات، الهدف ومنهجية البحث
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VIII. :الدراسات السابقة 
 زوايا من الحضرية المجاالت داخل التجارية، الوظيفة دراسة تناولت عديدة، مواضيع هناك

ط النشاط التجاري في وس التجارية،مختلفة، نجد معظمها تتناول مواضيع بحث تخص: المركزية 
 تناولت التي البحوث على االطالع إلى السابقة، الدراسات بعض تقديم وراء من حيث نهدفالمدينة؛ 

د انواع باعتبارها أح ، التي اشارت اليه أو تتقاطع معه بحثيا،شاطات والتخزينموضوع مناطق الن
 المناطق المصنفة، والتي تكون موجه لالستثمار التجاري؛

 – مدينة ام البواقي–"  02تقييم المركزية التجارية بمركز المدينة  الدراسة األولى تمثلت في:"
  :البواقيام  –العربي بن مهيدي  جامعةالجامعة- 
هيئة ومشاريع ت :تخصص تسيير التقنيات الحضرية، الحضرية، قسم التقنيات تسيير معهد

 ؛ المدينة
 2017 :لسنةا 
 مرابط أحالم :الطالب إعداد من 
 الماستر ، في إطار التحضير لشهادةسناني كريمة :األستاذة إشراف تحتL.M.D؛ 
 المذكرة: هيكلة 

إطار عام للدراسة باإلضافة الى أربع فصول وخاتمة  إلى مقسمة صفحة 171 في المذكرة جاءت
 :التوالي عامة؛ هي على

 المركزية والمركزية التجارية؛األول:  الفصل
 : مجال تنافس ومركزية فتية؛2مركز المدينة  :الثاني الفصل
 ؛2النشاط التجاري، وظيفة مفصلية لمركز المدينة  :الثالث الفصل
 االستمارات وتقديم المشروع المقترح. تحليل :الرابع الفصل

 

 :الخالصة  
مركزية؛  من نوع توجد به مركز كل أن للمدينة، أي والمحرك النابض القلب المركز يعتبر

 باألنشطة تتعلق التي التجارية، المركزية أهمها عدة أنواع إلى تتفرع حتمية والتي ليست لكنها
التجاري وفعالية مجالية؛ حيث قامت الباحثة بإسقاط هته  الجذب تحقق التي التجارية والبنية

 أن هذا األخير يحقق ؛ توصلت إلى2الخصائص والمؤشرات على مركز مدينة أم البواقي رقم 
تجارية، تتوافق والمركزيات األخرى بداللة تساوي مع قيمتها، حيث ظهرت مركزية المجال  مركزية

ه؛ عالجتها الباحثة بتثمين النقائص و ايجاد حلول المدروس نتيجة لعادات تجارية على مستوا
 مناسبة، مع اقتراح توصيات لحلها او التخفيف منها على األقل.



 الفصل التمهيدي
 المدخل العام

 

 
9 

   األوروبي" المركز حالة المدينة على وأثره التجاري التعمير "في:الدراسة الثانية تمثلت 
  –سطيفمدينة -

  :المسيلة –محمد بوضياف  جامعةالجامعة- 
 ؛ المدينة تسيير :تخصص تسيير التقنيات الحضرية، الحضرية، قسم التقنيات تسيير معهد

 2016 :لسنةا 
 ياسين شيخ :الطالب إعداد من 
 الماستر ، في إطار التحضير لشهادةجمال دحدوح :الدكتور إشراف تحتL.M.D ؛

 ؛شعبة تسيير التقنيات الحضرية
 المذكرة: هيكلة 

باإلضافة الى فصل تمهيدي وأربع فصول  عامة مقدمة إلى مقسمة صفحة 160 في المذكرة جاءت
 :التوالي وهي على

 ؛البحثية للمفاهيم العامة المنطلقاتالفصل التمهيدي: 
 سطيف؛ مدينة تقديماألول:  الفصل
 سطيف؛ لمدينة األوروبي للمركز تحليلية دراسة :الثاني الفصل
 األوروبي؛ للمركز التجاري الوزن مؤهالت :الثالث الفصل

 النتائج. تحليل :الرابع الفصل
 :الخالصة 

 اكتساب ظاهرة أسباب اكتشاف من التجاري، والذي مكنه سعى الباحث الى دراسة التعمير
حداث للتجارة المدينة مركز ن للواجهات سلبية تغيرات وا   أغلبها كان تغيرها أساليب العمرانية؛ وا 
 )المراكز عمودي توسع وهو التجاريللتوسع  جديد نمط ظهور مع األلمنيوم، وهو جديد لنمط

 لم وتقاليدهم ولثقافاتهم للتجار المجال وترك الدولة لرقابة الكبير الحظ النقص التجارية(؛ كما
 .التهيئة وشروط تتالءم ومعايير
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   –باتنة مدينة-"  الحضرية المجاالت تنظيم في التجارية البنية دور"  :تمثلت في ثالثةالالدراسة 
  :قسنطينة – منتوري جامعةالجامعة – 

 العمرانية التهيئة العمرانية؛ قسم والتهيئة الجغرافيا األرض، علوم كلية
 2012 :لسنةا 
 عنون نورالدين :الطالب إعداد من 
 علوم دكتوراه لكحل، في إطار التحضير لشهادة الوهاب عبد :الدكتور إشراف تحت 

 العمرانية؛ التهيئة في
 المذكرة: هيكلة 
 :التوالي على وهما وبابين عامة مقدمة إلى مقسمة صفحة 395 في المذكرة جاءت

 باتنة؛ لمدينة والتجارية البشرية للمؤهالت الراهنة الوضعية تحليل عنوان؛ تحت :األول الباب
 )تعزيز شانه من باتنة دور مدينة تنظيم في التجارية الوظائف عنوان؛ دور تحت :الثاني الباب

 الداخلية(؛ الحضرية الديناميكية
 :فصول 3 إلى األول الباب تقسيم تم
 ؛الدراسة لمجال الجغرافية المعطيات تحليل :األول الفصل
 باتنة؛ لمدينة االقتصادية – االجتماعية المعطيات تشخيص :الثاني الفصل
 ؛وتخزين( حرف أطراف / التجاري المدينة )وسط للمدينة التجارية البنية تحليل :الثالث الفصل

 :فصول 3 إلى الثاني الباب تقسيم تم
 ؛ةالتجاري فةالوظي ةهوي في المتحكمة واآلليات األبعاد الرابع: الفصل
 ؛التجاري النشاط بازدهار المرتبطة الحضرية التحوالت الخامس: الفصل
 .الحضري المجال وتنظيم المتباينة النفوذ مجالت السادس: الفصل

 

 :الخالصة  

 التنمية أبعاد ضمن يندرج تجاري تعمير تطبيق التركيز على ضمانسعى الباحث الى 
 التجارية، البنية لتنمية توجيهي مخطط على إعداد العمل يجب الذكي، حيث والنمو المستدامة
 تطوير عقود العتماد الملحة المجالي؛ باإلضافة لحاجتنا التخطيط ألدوات معززة أداة باعتباره
 والمزمع المدينة، العامة لسياسة المبادئ لتحقيق واإلعالم الشراكة أدوات ضمن التجارية البنية

 .طرف الهيئات المحلية للمدينة من تطبيقها على والسهر انتهاجها
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IX.  والدراسات السابقةهدف دراسة االشكالية: 
ان الدراسات السابقة تتطرق في معظمها الى دراسة النشاط التجاري، اما بطريقة المركزية 

التجارية؛ واما عن طريق ما يصطلح عليه بالتعمير التجاري، التي تتطرق الى دراسة البنية التجارية 
حسب أهداف كل موضوع الموضحة سابقا أما فيما يتعلق بإشكالية الدراسة هي نتاج دراسة تحليلية 

نها م لهته المواضيع، في األخير نشأ موضوع المناطق المصنفة؛ والتي تتفرع الى عدة انواع
ق النشاطات المناطق السكنية، مناطق الصناعية، والمناطق التجارية والتي من أهمها مناط

كالية حيث تهدف اشمن خالل تعبئة عقارية؛ ، بالمناطق االستثماريةوالتخزين؛ او ما يطلق عليها: 
 البحث الى الزيادة في المادة العلمية الخاصة بالتخصص؛ 

 : يساهم في التعرف على طرق من أجل تحليل ميكانيزماتان معرفة ودراسة هذا الموضوع
؛ ما ينتج زيادة الحضري النسيج تنظيم عملية في األخيرة هذه ودور التجارية البنية وازدهار توسع

 حركية الديناميكية التجارية الحضرية،
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 :مقدمة الفصل األول

 من بالكثير اإللمام يلزمها ،معقدة عملية هي العمرانية للتجمعات التجارية الظاهرة دراسة إن
 المدن في مراحل نموها. عرفته الذي النشاط بهذا مرتبطة المفاهيم

 لعنوان المشكلة األساسية المصطلحات عدد من استخدام علينا استوجب الدراسة في الشروع قبل
 الزوايا توضيحو  تفصيلها،و  الوقوف تتطلب التي ،اإلشكالية مفهل المتتالية العناصر تشكل التي ،الدراسة
 فيزيائي بإطار أساسا المرتبطة مختلفة مستويات عبر المفاهيم إدراك باحثال على هليس لكي والمعالم
 الديناميكية في وتأثيرها ،الكبرى التجارية جمعاتمال إلى وصوال الرئيسية بالشوارع مرورا التجاري للنشاط

ثم توجيهه نحو  التجاري النشاط طورنمو وت كيفيةلعمراني لا الجانب ننسى أن دون ،للمدن الحضرية
 ؛متخصصةال المناطقاالستثمار في شكل 

تم التطرق الى مجموعة  : ةالدراس بموضوع عالقة لها التي المصطلحات و مفاهيمال هذه أهم من 
لدراسة وع اموضتبعا ل ظيفيو  كمفهوم المدينة كإسقاط اقتصادي من المفاهيم الخاصة بالجانب العمراني

م ية و التي تحوي على مفهو مفاهيم تجار و من جهة أخرى مفاهيم خاصة بالجانب التجاري او  من جهة 
متعددة و من ال و كذا المناطق المصنفة و تأثيراتها السلبية  و صفاتها و خصائصها النشاط التجاري 
 لألنشطة المعتمدة التصنيفات مختلف بإدراج قمنا كما و على البيئة الحضرية، البيئة بينها التأثير على

، ذلك باعتماد آليات قانونية لتفعيل النشاط به قمنا الذي المكتبي والبحث العلمية للقراءة تبعا التجارية
 .التجاري من أجل جو لالستثمار لتحقيق تنمية حضرية للمدينة
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I. والمصطلحات مفاهيمتحديد ال: 
 حصرو  التطرق البحث هذا في ارتأينا لهذاالدراسة  هاتهفهم ومعرفة قيام  الضروري لمن انه

األساسية  المفاهيم تحديد نحاول المنطلق هذا ومن دراستنا، موضوع تخص التي المفاهيم من جملة
 لفهم موضوع البحث ونتعرض لها كمايلي: المساعدةو 

 :عامة فاهيم عمرانيةم .1
 المدينة:. 1.1

ن ألذلك  ،انهم لم يعطوا تعريف واضحا لها المدينة، إال مفهوممن كثرة العلماء المهتمين ب بالرغم
عرفت باختصاصات متعددة وحسب وجهة النظر  اخرى، حيثما ينطبق على مدينة ال ينطبق على 

 مختص؛كل ل

 وظيفي:عمراني مفهوم . 1.1.1
" فهي الكائن الحي  :1لوكوربزييه فحسببببببب
 ؛ "رويتطور باستمراالذي ينمو 

فيعر  المببدينببة عل    2دكتور عبباط مببا ا
المكان الذي يعمل اغلب ســــــــــــــكانه في "  أنها:

المــدينــة شــــــــــــــيئــا  ومــا يجعــل زراعيــة،مهن غير 
محـددا هو ذلــك التكــامــل الوظيفي لعنــاصــــــــــــــرهــا 

 .3"المختلفة على هيئة وحدة كلية
 

 ال وظيفي، فهيفهي وحـدة عمرانية ذات تكامل  :وظائ لها عد   واحبد  ببلال يوجبد للمبدينبة وظيفبة 
 لحرفاوالصـــناعات الثقيلة، وتجارة  والتبادل التجاريتشـــمل قطاع الزراعة فحســـب بل تتعداه للصـــناعة 

 4الصناعات بالصناعات الحضرية. العالمية، وتسمى هذهعالقة بوصولها الى  وكل ماله

  

                                                           
 اشتهر بإنجازاته ذات .القرن العشرين في عمارة الحداثة في سويسرا، أحد رواد 2887أكتوبر  6تاريخ الميالد: كري-شارل إدوار جانيريهلوكوربزييه:  1 
  .المؤتمر الدولي للعمارة الحديثة ، ومصممًا لألثاث. وكان عضوا فيوكاتباً  ،نّحاتاً  و،رّساماً و  أيضًا مخّططاً و ،ألسلوب الدوليا
في مصر، له عدة تأليفات: أهمها قاموس االجتماع الحضري، علم  والدراسات الحضريةأستاذ دكتور مختص في علم االجتماع  :غيث عاط محمد د.  2 

 ؛دراسات في علم االجتماع نظريات وتطبيقاتاالجتماع الحضري، 
  .213، ص1002القدس ، .شعبان بهيج ترجمة.المدن تخطيط فن اوتزيول، روبن 3 
 .25 ص ،1022بيروت، ،العربية النهضة دار ،02 الجزء المدن، جغرافية عطوي، اهلل عبد 4 

 المدن األول  .1.1رقم  صور 

 http://matricien.org/geo-hist-matriarcat/asie/catal-hovukالمصدر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://books.google.dz/books?id=SWeMQgAACAAJ&dq=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81+%D8%BA%D9%8A%D8%AB%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjd_KWD1JTaAhUM2lMKHc_oClUQ6AEIJjAA
https://books.google.dz/books?id=SWeMQgAACAAJ&dq=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81+%D8%BA%D9%8A%D8%AB%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjd_KWD1JTaAhUM2lMKHc_oClUQ6AEIJjAA
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 قانوني:مفهوم . 2.1.1

ي كل التجمعات الحضــــــــــرية الت"على انها: ع الجزائري المعمول به، حسب التشريتعر  المدينة  
 1."وثقافية ادارية، اقتصادية، اجتماعيةتؤدي وظائف  وتضمن اوتحوي كثافة سكانية 

 االصطالحي القانوني:  في التعري 
 .2هي المكان الذي يصدر فيه اسم المدينة عن طريق اعالن او وثيقة رسمية

 مفهوم اقتصادي:
 كوناالبعاد والتي ت ســــائر جانب الى اإلنتاج وحدة على انها ظاهرة اقتصــــادية"، حيث تعتبر المدينة"  
 3".االقتصادي النمو على الحفاظ عنها في غنى ال

تؤدي الى مشـــــــــاكل ما يســـــــــتدعي  تحدث بها بعض التغيرات، والتي قديمر نظام المدينة بمراحل 
حي معين او اماكن اخرى  غالبا ما تمس التي ،العمليات العمرانيةذلك اإلســــــــــــراع بالقيام بمجموعة من 

 :لعمرانيةاحيث يسمح انا التدخل المطلوب بجعله يتماشى مع المتطلبات الحديثة ومن انواع التدخالت 

 :(les interventions urbaines)التدخالت الحضرية . 2.1
  :الحضريةالتهيئة . 1.2.1
 لتنظيم متناســـقة ســـياســـة ممارســـة من المعنية المحلية اتالجماع تمكن عمراني تخطيط أداة هو
 ؛منها قطعة كل واستغالل استعمال وشروط األرض وتحديد استخدام الحضري مجالها استعمال

 لعمرانيةا المنطقة حدود وداخل يغطيها التي المناطق كامل علىحضــــرية ال التهيئة مثال يطبق
 .4المعنية المحلية هيئةلل

 :والتعميرحسب قاموس التهيئة  وهي أيضا
تقوم بها الهيئات المحلية)المنتخبون(، تهدف العملية  والممارســــــات التيمجموعة من االجراءات  

تخطيط الفاعلة في ال وتعبئة العناصراالتصال  والنشـاطات والمعدات ووسـائلالى التواصـل مع السـكان 
 5(الشركات.-ممثلي الجمعيات-المجالي للمدن )السكان

                                                           
المادة  ،25العدد ،1006مارس 21الصادرة بتاريخ: . الجريدة الرسمية، 1006فيفري  10: المؤرخ في ،المدينة المتعلق بقانون توجيه، 06-06قانون رقم  1 

 .28؛ ص 03
معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة أم البواقي، سنة  ؛Analyse de l’espaceَ   بوستي صندراء؛ محاضرة لمقياس: 2 

 ؛ ص 1023
3  La ville : phénomène économique, REMY Jean, anthropos, Paris, 2000, 2e édition,   page 77-78 
4  A.ZUCCHELLE, INTRODUCTION A L’URBANISME OPERATIONNEL ET COMPOSITION 

URBAIN, 1984, VOL 2, P 32. 
5Merlin et F. Choaay Dictionnaire de l’urbanisme et d’aménagement, 3em édition, 1988, p 40 
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 (: La réhabilitation urbaine) العتبار العمرانيالتأهيل أو اإعاد  . 2.2.1

من أحدث أنماط التدخل العمراني يهدف إلى إدماج القطاعات العمرانية المهمشة من باقي يعتبر 
 إعادة تثمين النســـــج واالجتماعي وكذاطريق تدخالت مهمة على اإلطار الفيزيائي المادي  المدينة، عن

 :لمميزة مثال ذلكاني التي تحتفظ بخصائصها اأو المب
 ؛يحتوي على اعادة الهيكلة الداخلية للسكنــ 
 ؛تجانس لها ومحاولة ايجادمعالجة الواجهات ــ 

 ؛(ت الحجمفها مع متطلباتكيي ألجلالتطرق الى تقسيم البناية شقق ) السكنـــ تحسين ظروف 
 .1ـــ وضع تجهيزات عامة أو منشآت قاعدية ضرورية للسكان المحليين

   :(La restructuration urbaineإعاد  الهيكلة العمرانية ). 3.2.1
 ييراوفارضـــــا تغمعيدا تشـــــكيلها  "التماســـــك العمرانية" الوحدةإدخال مظهر جديد على  ويقصـــــد بها

وينطبق  ،نيواإلطار المب ،محاور الحركة والنقلعلى مستوى  ،لمجال عمراني واسع جدا أو جزئيا جذريا
خطوط المذكورين )الأو غيابا للتجانس على المســــــــــــــتويين  يظهر عليهـا تدهورالى الوحـدات التي ع ذلـك

 لبب ذ مثببالالوحــدات التي تعــاني تغيرا وظيفيــا ال يخــدم المجــال الحضــــــــــــــري، (، أو على واإلطــار المبني
 :إعاد 
 له بباقي أجزاء المدينة؛ وال عالقةتركيب الوحدات المحيطة أين يبدو التطور فوضويا  -
 حالييســتوجب الوضــع ال التي كانت ســابقا تســتجيب لوظائف خاصــة المحيطة تشـكيل الوحدات -

 إدماج وظائف أخرى؛
 حدات صناعية او تخزين تحور عملها؛و  -
 ؛استغالل سكة حديد مهجورة أو غيرها -
تشــكيل وحدة بهدف جعلها مالئمة الســتقبال تهيئة أو تجهيز نقطي واســع المدى )طريق مزدوج  -

 .2 (كبيرأو حديدية، مطار، ملعب  ، محطة بريةوارتفاقاته
 التجارية:الوظيفة فاهيم خاصة عن م .2

 زوايا من الحضرية المجاالت داخل التجارية، الوظائف دراسة تناولت عديدة، مفاهيم هناك
 النشاط التجاري، ونتعرف عليها كمايلي: عن هيكلة البحث في أساسا تمثلت وموجهة محصورة تكون قد

                                                           
 .210 ص، 2188قاموس التهيئة والتعمير،  ،سبق ذكره الذيالمرجع  1 
 .257ص ، 2188قاموس التهيئة والتعمير، ، سبق ذكره الذي المرجع2 
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 :نالمدأنشطة . 1.2
ا الموّجهة أســـاســـ الخدمات المحليّةهي  فاألول  المدن،يجب أن نمّيز بداية بين أنشـــطة ووظائف 

 الجوارية(الصحة  االبتدائي، مراكز ، التعليمالتجزئة)تجارة  المدينةداخل سّكان لل

 وظائ  المدينة:. 2.2
ا  تجارة ) خارج المدينةإلى  زئياً أو ج الموّجهة كلّياً  الخـدمات القاعديّةفهي  ببالنسبببببببببببة للثبانيبةأمـّ

بعض المدن  وتتمّيز الجامعية( العالي، المســـــــتشـــــــفيات وتأمين، التعليمبنوك  المالية: الجملة، الخدمات
عودّية أو  :ثلم ذات إشــعاع عالميبوظائف   أباد بالهند )وظيفة دينية( أو إســالممدينة مّكة المكّرمة الســّ
ـــــاللكّن هذه (...؛ إعالمية) لندنو  (مالية)نيويورك  ،(ثقافية)باريس  (؛جامعية)أكسفورد  ـــــوظـ ــائـ ـــ ـــ تشهد ف ـ

  .حركّية متواصلة مّما يؤّثر على تنظيم المجال الّداخلي للمدن
ي ، وهذه الوظائف هالسكانات يأي مدينة تقوم إال وتكون لها وظائف مختلفة تتجاوب وحاج إن 

صــــــفة لمدن بل المميزةالتي تضــــــمن لها االســــــتمرار والنمو فتكون إما داخلية أو خارجية، وأهم الوظائف 
  عامة هي:

  الوظائ  اإلدارية والسياسية:. 1.2.2
هـذه الوظـائف تتزايد من حيث ضــــــــــــــخامتها وأهميتها من مدينة إلى أخرى فهي أقل من المدن   

وتضــــــــــــــم كل المرافق والتجهيزات التي تقدم  الجهوية مما هي عليه في المدن اإلقليمية وفي العواصــــــــــــــم
ضـــافة إاألمة  الحكومة، مجلس كالبرلمان، قصـــرســـياســـية  الوالية، وكذا ؛الدائرة ؛كالبلديةخدمات إدارية 

 ؛إلى مختلف المديريات

  الوظيفة السكنية:. 2.2.2
مما  ةإن مفهوم اإليواء تطور على مدى تاريخ اإلنســـان وفق تطور الجانب الثقافي في كل مرحل

تي عن التحوالت الســـــوســـــيوفيزيائية والثقافية وال الحضـــــري، الناتجلمجال ل أدى إلى ظهور تنظيم وهيكلة
  ني.يحسب تخصص المجال المدا ذبالتركز أو التشتت وه ظهرت

سي ن السـكن هو العنصـر األســان السـكن من العناصـر المفيدة في التحليل الحضـري ألإوعليه ف
 .المسيطر على المجال الحضري بصفة عامة

 التعليمية: يفةالوظ. 3.2.2
طاراتت و آهي ما تتطلبها من منش  .والمعاهد والجامعات كالمدارس مؤهلة تأهيال عاليا ا 
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  الصحية: ةفيالوظ. 2.2.2
 هي تضــــــــــــــم مختلف أنواع الخــدمــات بغض النظر عن حجمهــا ونوع التجهيز ونوع الخــدمــة ومــا

طار طبي بالقدر  كالمســـــــتشـــــــفيات وتجهيزاتها، العيادات الخاصـــــــة،  الكافييتبعها من مرافق صـــــــحية وا 
 ؛العيادات المتعددة الخدمات، الصيدليات

 وظيفة النقل: . 2.2.2
الخدمات التي توفرها لألشــــــخاص للتنقل من مكان إلى آخر ونقل البضــــــائع والســــــلع تتمثل في 

 ؛ديدية، الموانئ والمحطات البريةوتتمثل مرافقها في المطارات، السكك الح

 لمهيكلة للمدينة:ااالقتصادية هم الوظائ  نتعرض أل وهنا

 الصناعية:الوظيفة . 2.2.2
 وليس الصــــــناعة،إذا كانت الصـــــناعة تؤدى إلى قيام المدن فإن المدن أيضــــــا تشــــــجع على قيام 

يث ح من للمدنالعكس إذ أصـــبحت تمثل مصـــدر قلق كبير  )بلشـــرطا أن تقوم الصـــناعة داخل المدن 
 (؛المياه الصالحة للشرب العاملة،ومنافسة العمران في األرض، اليد  التلوث،

بعـاد الصــــــــــــــنـاعة عن المدن، ولكن ذلك ال ينطبق إال على إر في ممـا يســــــــــــــتوجـب البحـث الكبي
ل في كما تتمث بالســـــكان.الصــــناعة العمالقة أما الصــــناعات الصــــغيرة فقد يصــــعب إبعادها اللتصــــاقها 

 ؛من ورشات ومصانع والمؤسسات الصناعيةمختلف المقرات 

 التجارية: ةفيالوظ. 3.2
 ىلع األخيرة هذه أقيمت حيث ،المدن ءنشـــــــــو  أســـــــــباب مهوأ أقدم منالوظيفة التجارية  تعتبر

بحســب  المدن معظم األســواق، عرفت حول أو والموانئ ارنهاأل وعلى ضــفاف ،التجارية الطرق محاور
 ؛ةلالجم تجار  بمدنو  التجزئة تجار بمدن  نمط التداول التجاري

كل مدينة تضــــــــبطها شــــــــبكة معقدة من األنشـــــــــطة التجارية ويعبر نظامها عن مدى قدرة هذه لذا 
 ومحطات والتجزئة،لمحالت الكبرى للجملة العديدة وا كاألسواقالنشاط، النوع من  هذا الستيعابالمدينة 

 .1إقليمها ذات األثر الفعال في المدينة وفي الشحن والتفريغ وغيرها من األنشطة التجارية
 
 
 

                                                           
 .13-28، ص 1002عطوى، اهلل عبدالمرجع الذي سبق ذكره،  1 
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  المدينة التجارية:. 2.2
 :أنواع هي تقسم هذه المدن إل 

  :القارية  تجار ال مدن-1
 االنتقالوغالبا ما تقع هذه المدن عند مناطق 

بين األقاليم الطبيعية المختلفة في إنتاجها. ولذلك فانه 
يتم في هذه المدن تبادل المنتجات الزراعية والصناعية 

 ي(المالية)مال ومن أمثلتها مدينة تمبكتو المختلفة،
رى إقليم السافانا بالصحراء الكب التقاءالتي تقع عند 

 ؛ةاإلفريقي
  الموانئ التجارية:-2

لتجاري، اتعد الموانئ النوافذ التي تطل منها الدول على العالم الخارجي وعن طريقها يتم التبادل  
 ميناء ظهير )اإلقليم الذي يقع خلفه( يخدمه ويصرف منتجاته كما يستقبل البضائع لتوزيعها عليه.  وكل

ولندن  الميناء وصــــار مدينة ضــــخمة مثل نيويوركما ، نالغني القليمالميناء الصــــالح وا اجتمعإذا 
 ن يكون: ا يكون الميناء مثاليا يشترط فيه الخصائص اآلتية ، وحتىبالجزائروميناء عنابة  وهامبورغ
واســـــــــعة  تحيط به أرض ؛جاذب عدد كبيرمتســـــــــعا حتى  ؛محميا من العواصــــــــف؛ مياه عميقةذو 
قليمهسهولة المواصالت بين الميناء مع  ؛لتطورهصالحة   .وا 

مثل موانئ البترول والتي منها بجاية بالجزائر واألحمدي بالكويت وبالرغم من ذلك فإن معظم الموانئ 
 ؛تتنوع صادراتها ووارداتها

   المحلية:األسواق  مدن-3
وتقوم  ع،األســـــبو ويتم فيها تبادل المنتجات في أيام األســـــواق التي قد تكون يوما أو أكثر من أيام 

هذه المدن بخدمة المناطق المجاورة لها حيث يتم في أسـواقها تبادل منتجات الجهات التي تجاورها مثل 
 1 .مدينة الخروب بالقرب من قسنطينة

 :النشاط التجاري خصائص. 2.2
اقتضــــت اســــتقالله بقانون خاص به يختلف عن الشــــريعة  ،يتميز العمل التجاري بعدة خصــــائص

القانون التجاري يتميز عن  أصـــــبحوقد كان من نتائج هذه الخصـــــائص ان  ،اي القانون المدني ؛العامة
 :فلنرى تلك المميزات ،القانون المدني بعدة مميزات

                                                           
 .37-33 عطوي، صالمرجع الذي سبق ذكره، عبد اهلل  1 

 بفرنسا.نظر لمدخل مدينة تجارية، . م2.1صور  رقم: 

-https://www.urbanews.fr/2013/04/24/31609-quelالمصدر: 

avenir-pour-les-zones-dactivites-commerciales/ 
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 :اوال: اعتماد التجار  عل  السرعة
ملون اذ نادرا ما يجري المتعا ،على خالف االعمال المدنية التي تتســم بالبطء واالســتقرار النســبي

ما يتســــم بالســــرعة والتكرار   فكل العمل التجاريفإن  ؛كراء( -بيع  -طالق  -فيها عمليات مهمة )زواج
اعتمــاد التجــارة على االشــــــــــــــهــار  قــد نمــاومن ثم  ر،تكررت العمليــات التجــاريــة كلمــا تحققــت االربــا  اكث

هذا هو الذي جعل التجار يعتمدون في الوقت  ،والدعاية للمنتجات في الوقت الحالي وضــــــغط الســــــرعة
رم اذ انه في كثير من االحيان تب ،الحاضـــــر على تقنيات االتصـــــال الســـــريعة من هاتف وتلكس وفاكس

وحاليا بواســــــــــــــطة البريد  ،الصــــــــــــــفقـات الكبيرة والمهمـة بمجرد مكـالمـة هاتفية او مراســــــــــــــلة على الفاكس
 ؛االلكتروني
 :(Crédit) ئتمان: اعتماد التجار  عل  اال ثانيا

واء فالبنك يقرض االموال ســـــــ لمدة زمنية،العمليات التجارية تعقد بهو عصـــــــب التجارة  فاالئتمان
وتاجر الجملة يبيع لتاجر نصـــف الجملة على ان يســـدد  معين؛للتاجر او لغيره على ان تســـدد في اجل 

لتجار فيما وهكذا يرتبط ا ،المصــنع يبيع منتوجاته للموزع او لمصـــنع اخر وفق نفس المبدأ ،الثمن باجل
وتعدد  ،قوامها الثقة المتبادلة فيكون كل واحد منهم دائنا ومدينا في نفس الوقت بعالقات متشببابكةبينهم 

اتورات  و بيع الف القروض , وااليجار االئتماني, والسببندات,واهمها  ؛وســـائل وتقنيات االئتمان التجاري
 ؛الن اطراف العملية التجارية هم في حاجة الى االئتمان لمزاولة نشاطهم قتراضاالو 

 ثالثا: اعتماد التجار  عل  مناطق المحالت:
فهته المناطق تعطي مســــــــاحات للتعريف بما تحتويه المحالت التجارية، والتي تســــــــاعد الســــــــكان 

من أجل شـــرائها، والتي تقوم بتقديم خدمات اضـــافية مثل:  المترددين للمحالت من اختيار ســـلعة معينة،
مرافق خدماتية )مســجد؛ دورات مياه؛ كافتيريا؛ مرافق صــحية....( بهدف توفير أماكن االنتظار؛ الراحة 

   .1ومساحات خضراء، ما يضمن ويساهم في التعريف بنشاط المحل التجاري

 :تنطيق النشاط التجاري. 2.2
 وال نفوذ أو خدمة مجاالت خلق بهدف التجارية لألنشـــطة المجالي التوزيع نموذج يضـــبط ال -
 لها، التوزيع المجالي عملية في يشــــترط ال كما الحضــــري، النســــيج أرجاء في ديناميكيات بعث بهدف
  .األصناف من صنف لكل معينة استحواذ نسب أو مساحية مؤشرات وجود

 التجارية: لألنشطة والقواعد المنظمة التوزيع شروطومن اهم 

                                                           

 الجغرافيا األرض، علوم كلية، منتوري قسنطينة جامعة-باتنةحالة مدينة –عنون نورالدين، دور البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية  1 
 .51ص .1021أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التهيئة الجغرافية،  ،العمرانية تهيئةال ، قسمالعمرانية يئةالته
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 :هو التجارية، األنشــــــطة وتنظيم توزيع في شــــــروط وضــــــع من الهدف أن القانون المنظم يرى
العمراني  النظام احترام وكذا وســـــالمتهم، المواطنين وصـــــحة التاريخية واألماكن واآلثار المحيط حماية
 :نذكر ذلك لتحقيق مراعاتها الواجب القواعد بين من أنه حيث؛ العام

 خاطرم أو أضرارا حدثت أن شأنه من وخدمات سلع إلنتاج تجاري نشاط بتواجد السما  يمكن ال -
 المحددة مناطق األنشطة أو الصناعية المناطق في إال ،المحيطو  السكان وراحة لصحة بالنسبة

 ؛سواهادون  السكنية الحضرية شبه أو الحضرية المناطق في والواقعة الغرض لهذا
شبه  أو الحضرية المناطق ضواحي ضمن محددة مواقع في األنشطة هذه تنشأ أن يمكن -

 ةمصرح رخصة على بناء الصناعية، المناطق أو النشاطات مناطق وخارج الحضرية
 ؛المؤهلة المصالح تسلمها

 المحددةالفضاءات  وضمن حضرية شبه المناطق في إال بالجملة التوزيع أنشطة تواجد يمكن ال -
 المختصة؛ المصالح قبل من الغرض لهذا

 على الجوارية بالتجارة المسماة وبالخدمات بالتجزئة الخاصة التجارية األنشطة تواجد يمكن -
 1 .السكنية المناطق مستوى

  المناطق المصنفة:. 7.2
 والتجارة الصناعة بحرية التمتع صور من صورة كونه يعدو ال لنشاطها المنشآت هذه ممارسة إن
 ممارستها، منع الشرعي غير فمن وبالتالي الدساتير، تكرسها التي الحرية وهي وتفعيلها، عموما والنشاط

 كان أي استطاعة في يكون أن دون له مناسبا يراه الذي النشاط يمارس أن شخص أي حق من ألن
 ذلك وبين بينه يحول أن

 المنشأ  المصنفة:  .1
شآت في قائمة المنالمدرجة أو عدة أنشطة من النشاطات  فيها نشاطكل وحدة تقنية ثابتة يمارس 

التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة البيئية ، المصنفة
 .2رقد تتسبب في المساس براحة الجوا والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية أو

 :المؤسسات المصنفة .2
 للوهلة للذهن يتبادر قد إذ الغموض، بعض "البيئة لحماية المصنفة ؤسساتالم" تسمية تثير قد 
 مغلوط، بسبب انها صنفت المفهومالمنشآت الغرض منها حماية البيئة، غير ان هذا  هاته أن األولى

                                                           
 .28-27 ، ص1026ماستر،المركز األوروبي، جامعة المسيلة، مذكرة  حالة-المدينة وأثره علىالتجاري  التعمير ياسين،شيخ   1 

  04بتاريخ ، ج.ر، الصادرة1006ماي 32المؤرخ في:  المؤسسات المصّنفة لحماية البيئة،يضبط التنظيم المطبق على ، 218-06المرسوم التنفيذي رقم 2  
 01المادة ، 37العدد: ،1006 جوان
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 ي تتضمنوالتمجموع منطقة االقامة " يل من اآلثار السلبية؛ وتعرف بأنها لبهدف حماية البيئة، بالتق
منشأ  واحد  أو عد  منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام 

التي تتكون منها، او يستغلها او اوكل استغاللها  والمنشآت المصنفةاو الخاص، يحوز المؤسسة 
 مجموعة من القوانين:ـل تخضعالتي  تلك المنشآت وهي ،".ال  شخص آخر

 ؛المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 20-03القانون رقم  -
 ؛لمؤسسات المصّنفة لحماية البيئةيضبط التنظيم المطبق على ا 218-06المرسوم التنفيذي رقم  -
 .1لحماية البيئة قائمة المنشآت المصنفةالمتعلق ب 244-07المرسوم التنفيذي  -

 (:Z.A.Dوالتخزين )منطقة النشاطات . 2.2
 : مناطق النشاطات والتخزين مفهوم . 1.2.2

ــيــهـــــــا بــمــنــطــقـــــــة الــمــخـــــــازن  يــطــلــق هي ما عــل
، 3أو منطقة النشــــــــــاطات الصــــــــــناعية 2والمســــــــــتودعات

وتعرف بأنها المنطقة المســـــتخدمة في تخزين البضـــــائع 
الخاصــــــة بالتجار، وتختلف هذه المنطقة في المســــــاحة 
)الحصــــــــــة؛ الجزيرة( طبقا ألنواع الســــــــــلع المتداولة بين 

في يمكن تواجـــدهـــا بـــالمحالت حيـــث تجـــار الســــــــــــــوق؛ 
لك ، يتحكم في ذمنطقة التخزين ملحقة بالمحل التجاري

  .4حفظها نوع السلع وطريق
 مناطق النشاطات والتخزين: خصائص. 2.2.2

، يســـــــاهمون في 5يســـــــيرها فاعلون اجتماعيون تتميز مناطق النشـــــــاط والتخزين بعدة خصـــــــائص؛
جموعة من ترتبط فيما بينها م والمســــتودعات، حيثالتخزين  وكذا منطقةتفعيل حيوية المنطقة التجارية 

 (:1-1الشكل)العالقات الوظيفية المباشرة والغير مباشرة، كما هو موضح في 
 
 
 
 

                                                           
  28.31/على الساعة 1028-02-12، بتاريخ  www.mincommerce.gov.dzلموقع االلكتروني:ا1  

 .42ص  ،4002أحمد فريد مصطفى، دليل تخطيط األسواق الشعبية، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، السعودية، الطبعة األولى، 2 
3 Référence ci-dessus, Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, P.452 

 .24مرجع سابق، دليل تخطيط األسواق الشعبية، ص 4 
  5 الفاعلون االجتماعيون: نركز باألخص عل  السكان والتجار الذين يساهمون بالدرجة األولى في التنمية المستدامة عن طريق المشاركة المجتمعية

 نشاطات اقتصادية منطقة. 1.3صورة رقم: 

-http://www.cc-baschablais.com/Creer-Implanterالمصدر: 

son-Entreprise/Les-Zones-d-Activites-Economiques 
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 :الخاصة بمنطقة النشاطات والتخزين السلبيات . 3.2.2
المنشـــآت الصـــناعية، حيث تشـــكل خطر على  والتخزين إطاريعتبر موضـــوع مناطق النشـــاطات 
 :وسلبيات كمايليالبيئة الحضرية مما تلحق عدة أضرار 

 (؛وتربةمصادر هامة للتلوث البيئي )محيط، مياه  -
 واألشخاصأضرار خطيرة على صحة العاملين  -
 تسبب وقوع حوادث خطيرة تأثر على البيئة -
 (والصحة العموميةالمعيشي للسكان )األمن  اإلطارتشكل خطر على  -

الناطق يوصـــف بانه مضـــر، لذلك يتم تســـييره بمجموعة من القوانين المهتمة  هاتهيبقى موضـــوع 
بحماية البيئة خاصـــــــــــة منها التي تتعلق بدراســـــــــــة التأثير على البيئة؛ لكن رغم كل الســـــــــــلبيات لمناطق 

 إيجابي وهو زيادة تنمية اقتصاد المدينة لنشاطات والتخزين اال ان لها جانبا

 :ستثمارحول اال مفاهيم نظرية تكميلية .3
بما أننا تعرضـــــنا لموضـــــوع المناطق المصـــــنفة، البد من اإلشـــــارة الى بعض المفاهيم المســـــاعدة 
لفهمه، التي تكمل لنا معرفتنا بما يخص هذا موضــوع الدراســة، فقد نتعرض للجانب االقتصــادي البحت 

 لهته المفاهيم ونتعرف عليها كمايلي: 

 

 

 مدخل مركبات نقل البضائع

 المخازن والمستودعات

 المنطقة التجارية

 السكان المترددين)الجمهور( مدخل

 االمن االدار 

 العالقات الوظيفية للنشاط التجاري: 1-1الشكل رقم 
 )مرجع سابق( 24المصدر: دليل تخطيط األسواق الشعبية، ص 
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 :الحضري(االستثمار الحضري )حسب االقتصاد . 1.3

 المجتمعات، أما ورقي تقدم في ســـــببا كان الذي ،االقتصـــــاد من جزء عام بشـــــكل االســـــتثمار يعد
 ،مجاالته في باالستثمار والتوسع لالهتمام واسعا زال ما امامها مسار التنميةف ؛النامية المجتمعات

 .والرقي التقدم بركب اللحاق تستطيع حتى
 عملية في المســـتخدم الدخل من المســـتقطع الجزء ذلك بأنه: االســـتثمار 1الحاج طارق .د ويرى
 األموال. رؤوس تكوين اجل من اإلنتاجية
 مشاركة طريق عن وذلك حاليا هران الذي بالشكل ،النامية الدول في االستثمار نوعية تطورت ثم
 الدول في التشــــــــريعات غلبأ ذهبت ناحية، بل من هذا محليال الماللرأس  خارجي،ال المالرؤوس 
 صـــــناعات قيام في االســـــتثمارات هذه مســـــتغلة ،االموال رؤوس تجذب التي القوانين ســـــن الى النامية
 ؛االسكانية والمشروعات عيةراالز  ضيااالر  واستصال ، المدنب جديدة

 :وهما هامتين نقطتين على مبني االستثمار اساس ان نالحظ سبق ومما
 .النمو طريق في السائرة او النامية للدول الطبيعية الثروات استغالل-أ
 2 .منتجاتها لتصريف الكبرى الصناعية للشركات جديدة اسواق ايجاد-ب

 االستثمار التجاري:. 2.3
 تطور المتطورة، ألحدث األجنبية واإلدارية الفنية والتقنيات األموال رؤوس انتقال بأنه" به: يقصد

اداري واجتماعي اقتصادي  الوليدة الشركات طريق عن ،المضيف البلد وتطوير تنمية في للمساهمة و 
 ؛ "الوطني المال رأس بمشاركة

 او جهوده او خبراته باستخدام بلده غير بلد في معنوي او طبيعي شخص قيام"وبتعبير أخص هو: 
 معنوي او طبيعي شخص مع بالمشاركة او بمفرده كان سواء ،اقتصادية بمشروعات القيام في أمواله
 3 ."مشتركة مشروعات او مشروع إنشاء في مواطنيها مع او الدولة مع او أجنبي او محلي

 التجاري: التعمير. 3.3
تتضمن التطور المتوازن على مستوى االقليم  والمالية التيمجموعة االجراءات االدارية التقنية 

الحضريين، التي تسمح بترقية النشاطات التجارية حيث تكون منسجمة، مرتبطة  وخدمة المستهلكين
 .4الوقت نفسه مع االختيارات العمرانية األخرى وفعالة في

                                                           
 أستاذ دكتور جامعي، ،بجامعة برلين ألمانيا دكتوراه في العلوم المالية والمصرفية د. طارق الحاج: 1 
 .23 ص ، 2،1997، ط األردن والتوزيع، للنشر المستقبل دار االستثمار، مبادئ حردان، حيدر طاهر 2 
  123ص ، 1998سنة عمان،-األردن والتوزيع، النشر دار ونظريته، االقتصاد علم الحاج، طارق-د 3 

4 Référence ci-dessus, Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, p86 
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 (:(Dynamicsالتعري  االصطالحي الديناميكية . 2.3
من  (، وجاءت(Powerfulالقوي  وتعني، (Dynamikos)اصول يونانية بأنها مصطلح ذات 
بصورة مباشرة،  الديناميكية مفردة مفهوم الى األجنبية المعاجم قوة، واشارت ومعناها dynamisكلمة 

معاني  خالل من مباشرة بطريقة فأوردتها العربية المعاجم بمعنى القوة لكن في مجاالت مختلفة، اما
 االستمرارية. التطور، الحركة، مثل: النمو، متعددة
 الحضرية: الديناميكية. 1.2.3

 باحثين؛ عد  خالل التعر  عل  الديناميكية الحضرية من ويمكن
 هما اآلخر، عن جزئيا والناتج للمدن، المكاني والتوســـع 1الســـكاني النمو أن البعض حيث يرى -
 .حضرية ديناميكيات إلى يؤديان رئيسيان عامالن

دد عيتزايد  خالل عملية التحضــــــــــربانه في حالة ديناميكيات المدن  وأوضببببببب  دينيس بومين: "
ملية ع أســاليب في جدا هامة تغييراتتصــحبها  ،في تطور مســتمر وحجمها هاعدد ان ســكان المدن، ثم

 ".2 اإلنتاج
 األنسجة هورتد أو لتجديد المستمرة التحركات هي الحضرية الديناميكية فإن ،وبالنسبة آلخرين -

 .الحضري تهيئة الفضاء إعادة أو ومخططات التهيئة الحضرية،
مختلف العناصــــــــر المتحصــــــــل عليها من الحركية أو النمو العمراني لمدينة ما، وهذا النمو هي  -

 3 إما أن يكون سريعا أو بطيئا وفقا للتحوالت أو التوسعات الحضرية الحاصلة في فترة زمنية محددة.
   ثالث:تصن  العناصر التحليلية للديناميكية الحضرية إل  

أو  ةريالحض ةالممارسة بين أفراد الهيكل االجتماعيةهو العالقات والروابط : االجتماعيالجانب  .أ
 تهالكيةواالســــاألفراد وبيئتهم العمرانية، والعمليات اإلنتاجية  وانســــجام، المعاش داخل اإلطار الحضــــري

 ؛لها
كل توســـــــع وتطور عمراني إال ويكون على حســـــــاب فضـــــــاءات مجالية وهذه  الجانب المجالي: .ب

 نظم تجمعية، نظم توزيعية، هلك وفق نظم محددة، وهذه النظم قد تكوناألخيرة تست
المنتهجة داخل اإلطار الحضــــري من  االقتصــــاديةيتعلق األمر باألنظمة : االقتصببباديالجانب  .ت

 ؛له 4أجل تحقيق التنمية المناسبة

                                                           

ويرجع هذا النمو الســــكاني إما للزيادة الطبيعية في معدل النمو للســــكان بالمناطق الحضــــرية نتيجة لتحســــن الظروف المعيشــــية، أو من ظاهرة  1 
 ل رئيسي من قبل البلديات المحيطية.النزو  من الريف والذي يتمثل بشك

2 DENISE PUMAIN, 1982, « La dynamique des villes », Ed economica, Paris, p 1. 
3  FRADI Hadjer, PLACE DU 1ER NOVEMBRE 1954 (LA BRECHE) A CONSTANTINE : ENTRE CENTRALITE 

ET DYNAMIQUE URBAINE, Mémoire magister, Option : Aménagement, urbanisme et développement local, 

INSTITUT DE GESTION ET TECHNIQUES URBAINES, Université arbi ben m’hidi –Oum El Bouaghi,  5102  P 35-36 
 37-36ص فرادي هاجر ،السابقالمرجع  4
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 الديناميكية التجارية: .2.2.3
 بطريقة والوظائف التجارية اإلنتاج؛ الخدمات؛ النشاطات قطاع توطن عن ناتجة حركة هي"  

 في االقتصادية والفوارق) الفنية (العاملة اليد على الالتوازن، الطلب ظاهرة عنه نتج المدن ما في ليةآ
 حتمية ظاهرها في كانت وان العملية حضرية ووصلت حتى للمجاالت الريفية، هذهال المجاالت
 .1"مستقبال جدا خطيرا البيئي االيكولوجي بعدها ان إال واجتماعية اقتصادية

 الوظيفي التحول: 

 او المهام بعض استحواذ في االقتصادي التحول عن الناتج الوظيفي التحول لنا يوضح
 .2اخرى وظائف على حساب الوظائف
 التنمية الحضرية:. 2.3

هي الحركة االجتماعية واالقتصادية الغرض منها تحسين : »الدكتور بنمير المهديكما عرفها 
مبادرة ال هاتهالظروف المعيشية للمجتمع الحضري، على أساس مشاركته ومبادرته، فان لم تظهر 

 ."تلقائيا، تكون االستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها بطريقة تضمن االستجابة الفعالة لهذه الحركة
تي توحد الجهود بين الســــــــــكان والجماعات الحكومية لتحســــــــــين األحوال ال" كما أنها تعد العملية 

االقتصـــــادية، االجتماعية والثقافية للمجتمعات الحضــــــرية هدفها تحقيق التكامل لهته المجتمعات والتقدم 
 .3"لها

 ويمكن حصر عناصر التنمية الحضرية، كما يرى الدكتور المهدي بنمير فيمايلي:
 الحاجيات الكلية للجماعات الحضرية؛برنامج مخطط يشمل  -
معنى و تشـــــجيع المســـــاعدة الذاتية باعتبارها حجر األســـــاس في برنامج التنمية الحضـــــري عامة  -

 ؛السكان والمجتمع الحضري مشاركة ذلك
 التنمية الحضرية؛ والمرتبطة بمجالتحقيق التكامل بين التخصصات المختلفة  -
 .4سؤولين على تسيير الجماعات المحليةوضع خدمة المجتمع الحضري ضمن تصورات الم -

 

                                                           

  35، ص1003، 2العدد  الجزائر، مليلة عين "الحضرية  الديناميكية  "العمرانية، التهيئة مخبر مجلة ميسي، بن أحمد 1 
 40المرجع السابق، أحمد بن ميسي، ص  2 
 .32، ص 2115المهدي بنمير، الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  3 
 .31صالمهدي بنمير، الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، المطبعة والوراقة الوطنية المرجع السابق،  4 
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 كنتيجة: 

عملية اســــــــتغالل المعطيات واإلمكانيات االجتماعية واالقتصــــــــادية "يتضــــــــح ان التنمية الحضــــــــرية هي 
 الداخلية للمجال الحضري قصد الرفع من القدرة التنموية للمدن، 

اعلين الفعلية واإليجابية لكل الفكما أنها مســـــــلســـــــل تشـــــــاركي وديناميكي يعتمد على التعبئة والمشـــــــاركة 
 .1"التنمويين المحليين

كل هذه العناصر تساعد الفاعلين المحليين وتساهم في تعبئة السكان المشاركين مع 
 زياد  االمكانيات والقدرات التنموية للمدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3، ص 1020التدبير المندمج للتراب والتنمية، جامعة محمد األول، المملكة المغربية، وجدة، -شهيد اليخليفي، الجماعات المحلية والتنمية الحضرية، ماستر 1 
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 :األول الفصل ةالصخ

من المدينة التجارية، ب المتعلقة والتوضيحات التعريفات مجموعة إلى الفصل هذا في تطرقنا بعدما
الرفع و الحضرية التي تساهم في هيكلتها بهدف االستثمار  وكافة التدخالتأهمها نذكر: المدينة التجارية 

يث انها حوالتخزين ديناميكية المدن، وتطوير الحيوية التجارية، حيث ركزنا على مناطق النشاطات  من
 التي تهتمو المنشأة المصنفة؛ او المؤسسة المصنفة لحماية البيئة؛ المسمى ب تصنيفي طارإضمن  تكون

 بها دراسات التأثير البيئي؛

بطبيعة الحال في تخزين مختلف البضائع الخاصة بالمحالت  والتخزين تساهمالنشاطات  مناطق إن
رفع في إمكانيات البادية من الناحية االقتص الذي يساعدالتجارية؛ وكذلك بالنسبة لالستثمار التجاري بها 

ا ة منهالمشاريع العمرانية في كل المجاالت خاص وتحسين نوعيةتوظيف رؤوس األموال المحلية 
؛ مما يساهم هذا في توطين الوظائف التجارية الكبرى وجذب المستثمرين، دون أن والتجاريالصناعي 

 ؛نمية االقتصادية للمدينةالذي يساهم في تفعيل التننسى مشاركة العامل الفاعل االجتماعي 

ان عالقة اإلستثمار في العقار الموجه للنشاط التجاري في إطار مناطق النشاطات والتخزين لهو 
نمية ت من أهم العوامل التي تساهم بإيجابية في تنمية المبدأ اإلقتصادي ولو بنسبة صغيرة مما يحقق

 إقتصادية للمدن الجزائرية.
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 مقدمة الفصل الثاني:

  بحيث البحث، عليها سيقوم التي المنطقة نعرف أن علينا يجب دراسة بأي للقيام
مدينة ام البواقي  عن مختصتتتترة التي توضتتتتي حويصتتتتلة التحليلية الدراستتتتة الفصتتتتل هذا ويناقش يستتتتتعر 
 ؛مجالها الطبيعي العمراني وأهمية المدينة هذه عن صورة ته االخيرةاتعكس ه
 لمجال العمرانية المعطيات وتحليل الجغرافية-الطبيعية والمعطيات المؤشتتتتتتتتتتتتترات أهم خالل من
 وتنطيق النشتتاطاستتتخدامات  تشتتخيص إلى الستتطي ومظاهر اإلداري التنظيم أشتتكال من انطالقا الدراستتة
المجالي، الطبيعي  التنظيم أشتتتتتتكال وتوقع فهم في بالغة أهمية من لذلك لما البواقي،ام  بمدينة التجاري
 عمليات على وتأثيرها بها المتعلقة الخصتتتائص كل معرفة طريق وقد تم عن فيما يلي تفستتتيرها ومحاولة
 :على الدراسة هذه في بالتركيز والتهيئة التخطيط

 موقعها،و  الموضع :المدينة ومعرفة تقديم من المدينة هذه تميز التي الطبيعية الخصائص 
 ؛التوسع وكذا عوائقالجيوتقنية  لطبيعيةا الدراسة

مناطق النشاط  وكذا تنطيقالمدينة  عليها تتوفر التي اإلمكانيات في بالتركيز العمرانية الدراسة 
 ؛المناطق التجاريةالتجاري من أجل تحديد كرونولوجيا 

 ؛اقتصادية التي تساهم في التركيبة او الهيكلة التجارية االقتصادية-الدراسة السوسيو 

 .جيدة نتيجة إلى والوصول الدراسة في التحكم من أكثر تمكننا الخصائص هذه وكل

 وجغرافية، عمرانيةطبيعية  اهمية من تلعبه ما خالل من تتضي المدن أهمية أن اعتبار على
  :معرفة إلى نهدف فإننا اقتصادية-سوسيو
 ؛الدراسة لمجال الطبيعي اإلسقاط خالل من المجال استغالل في األول النموذج 
 ؛النشاط التجاري للمدينة واستخدام توزيعتنطيق  على العمرانية المظاهر تأثير 
 تأثير المعطيات االقتصادية على التنطيق التجاري.
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I. البعد الطبيعي الجغرافي لمدينة ام البواقي 
 الموقع الجغرافي: .1
 .الجزائر شرق شمال كم 344 بعد على الهضاب العليا القسطنطينية في البواقي أم والية تقع

 :ية ام البواقي بالنسبة للجزائرموقع وال 1.1
بكثافة سكانية  نسمة 712312 بت:عدد سكانها  قدر ،8كم 3127833على مساحة الوالية تتربع 

 ؛8من/ك 112قدرها 
 1بلدية 82دائرة و 18من  :1224والية ام البواقي حسب التقسيم اإلداري لسنة  تتكون

 2الموقع الجغرافي لوالية أم البواقي .1.1ريطة رقم خ
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11/18/8413إلى غاية + معطيات منوغرافيا الوالية  2، ص8442لسنة  مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، المرحلة األولى،لمراجعة التقرير الكتابي  1 
 + معالجة الباحث.12-13ص  8444جزائرنا: االطلس العلمي للجزائر، المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، الطبعة األولى، سنة  2 

 .10الطريق الوطني رقم 

 ، معالجة الطالب1004المصدر: جزائرنا، والية أم البواقي
 14.81الساعة  8412-41-84بتاريخ: 

 

 ش
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  ويحدهـا مـن:واليـات  00حيــث أنهـا تتوســط  
 ؛الشمال والية قسنطينة -
 ؛الشرقي واليتي قالمة وسوق أهراس الشمال -
 ؛الجنوب الشرقي والية تبسة -
 ؛الجنوب والية خنشلة -
 ؛الجنوب الغربي والية باتنة -
 الشمال الغربي والية ميلة. -

 الواليــــة: إقليـــــــــــم في البــواقي أم بلديـــة موقع. 1.1
عدد  بلغ ؛«le chef-lieu» الرئيسيالتجمع تقع بلدية أم البواقي في وسط الوالية؛ وتتألف من 

 24138قدر بت:  8442نسمة )حسب احصائيات سنة  23423بت:  11/18/8413السكان في تقديرات 
 قرية سيدي رغيس، بئر خشبة، قرية عباس لغرور توزلين، نسمة( تحتوي على التجمعات الثانوية:

SOUAR)-FIDH ES(1 ؛ 

 حيث تحدها البلديات التالية:
 ية الشمالية عين ببوش وعين الديس؛من الناح -
 بريش وفكيرينة؛ من الناحية الشرقية -
 من الناحية الجنوبية عين الزيتون؛ -
 2من الناحية الغربية عين فكرون وبوغرارة السعودي. -

لجزائر ازال من بين المدن الصغيرة في شرق تال ا، حيث التجمع الرئيسي لواليته هي البواقيأم 
، قالمة، باتنة، سطيفأصغر بالمقارنة مع التجمعات الرئيسية لواليات الهضاب العليا الشرقية ) وهي
لتقسيم عندما تقرر جعلها مركزا للوالية خالل ا «un village» قريةفي الواقع لم تكن تمثل  (؛...خنشلة
 .1274 لسنة:االداري 

 وتوضح الخريطة ادناه التقسيم االداري لبلدية ام البواقي:

 3بلدية أم البواقي: التقسيم اإلداري.1.1خريطة رقم 

                                                           
ville Ancien Délaissé Et De Centralités -La Réalité Urbaine A Oum El Bouaghi Entre Un CentreMAZOUZ Toufik, 1

Nouvelles Monofonctionnelles Et Stériles, magister architecture et urbanisme, université arbi ben m’hidi, 2006, p97-98  

 2-2، ص DUC، 8442معطيات التقرير الكتابي لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مراجعة  2
، معالجة الباحث في 8417، السنة 14.14الساعة:  ،gis.org/datadown-www.divaقاعدة البيانات الخاصة بالتقسيم اإلداري للجزائر من الموقع:  3  

 .Arc gisبرنامج 

http://www.diva-gis.org/datadown
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 الموضع: .1
يعود الى راتزل الفضل في التفريق بينهما وموضع المدينة محدودة تقوم عليها المدينة ضمن 

  ؛او تلك التي تحتلها مساحتها المعمورةحدودها االدارية 

الموضع على انه دراسة الظواهر الطبيعية كالتضاريس ودرجة انحدار االر   ويعرف أيضا
وتركيبها الجيولوجي والمياه ومصادرها والمناطق المعرضة إلخطار الفيضان واحتمال تعرضها للهزات 

 .المدينةتقوم عليها األرضية والبراكين ومن ثم الطقس والمناخ لألر  التي 

 . الدراسة الفيزيائية:1.1 
 وصف تضاريس إلقليم البلدية: -
قالمة  لمنطقة ةالجبلي السالسل بين العليا القسطنطينية، السهول منطقة في البواقي أم بلدية تقع
 ؛الجنوب ومنطقة األوراس في الشمال في

رغيس  سيدي م في جبل1313بارتفاع  ،رغيس سيدي سفوح على يقع موقعا تحتل البواقي أممدينة 
 مساحة مع واسع سهل على يطل الموقع هذا كأدنى نقطة بقرعة الطارف، م 242وعند  نقطة كأعلى
نحدار ا ذو ،%4-4انحدار يقدر بت: موضع متضرس بمتوسط  على تتوضع ، فالمدينة8كم177،1
 الجنوب؛ إلى الشمال من متدي ضعيف،

 كبرى:تتكون من ثالث وحدات تضاريسية 
 م، في الشمال؛1313جبل سيدي ارغيس: الذي يرتفع بت:  -
 م، في الجنوب الغربي؛1131جبل قليف: الذي يرتفع بت:  -
 م، في الجنوب.1114جبل الطارف: الذي يرتفع بت:  -
  توضي الموضع بالنسبة لهته الوحدات التضاريسية؛ والخريطة أدناه

 

وضع مأم البواقي: ال .مدينة2.1 يطة رقمخر 



 الفصل الثاني: الدراسة التشخيصية لمدينة أم البواقي
 الجانب التحليلي

 
34 

 المدينة:وصف  .2
 لدراسة()المهندسين الجيولوجيون وفق ا تم تعيين محيط الدراسة وفقا للدراسة الجيوتقنية

تجمعات الهكتارا )باستثناء  1138التي أجريت على محيط تجمع أم البواقي. وتغطي مساحة 
إلى  كم 4.3وإلى الجنوب  كم 1.3وكم إلى الغرب  8( وهي تقتصر على حوالي األخرى

 (.يسغر ابجبل سيدي  رتبطالشمال من محيط المدينة الحالي )الجزء الشمالي م
 قارنةم مركزيا موقعا تحتل فهي المزايا، من بالعديدالبواقي يتميز  أم مدينة موقع إن
 ولجعلها بسة،ت ميلة، أهراس، سوق خنشلة، باتنة، قالمة، قسنطينة،: الشرق في الرئيسية بالمدن
 مليلة عينو  البيضاء عين: الوالية في الهامة الثالث المدن بين للتبادالت مثالي مركزي تكتل
 حهاوفت المدينة لتطوير حافز والذي يعتبر " R.N 10" طريق وطني مهم فكرون، يعبرها وعين
 ؛اإلقليم الوطني على

السلطات الحكومية  وجهتها التي المبررات أقوى بين من المركزي الموقع هذا وكان
 . 12741التقسيم اإلداري لسنة  في لتعزيز تبريرها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 8442التقرير الكتابي المرحلة األولى، التحليل العمراني للتجمع الرئيسي ام البواقي، حسب مراجعة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،  1 
82. 

 تهيئة والتعمير المخطط التوجيهي للمدينة أم البواقي: . 1.1مخطط رقم
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 :موضع المدينة طبوغرافية .4
تمثيل لمختلف معالم السطي الطبيعية والبشرية، برموز اصطالحية  الطبوغرافيا

طبوغرافية، بسلم رسم معين؛ وهي تمثيل دقيق ومفصل لمختلف التضاريس، تفيد في استخراج 
  ؛1تدرج االرتفاعات السطي لمنطقة ما

رغيس اسيدي  وهو جبلالمدينة يوجد بها عائق من خالل الخريطة الطبوغرافية نجد ان 
طبوغرافيا له، اما بالنسبة ل ويحدد رواقاوجوده يغير من اتجاه التعمير  من الجهة الشمالية، معناه

المدينة فهي ضعيفة االنحدار، اتجاهها من الشمال نحو الجنوب أي باتجاه الطريق الوطني 
 ؛18رقم 

 مايلي:نجد عند تحليل المقاطع الطبوغرافية 
 جنوب"-أي المقطع "شمال أ'(:-)أفي المقطع العرضي -

كم وهو المقطع الذي يمر بالمدينة، أما بالنسبة ألعلى نقطة  2,78طول المقطع يقدر بت: 
 م؛223م، وأخف  نقطة بارتفاع: 1413بالمدينة بارتفاع: 

 غرب"-"شرقأي المقطع : ب'(-في المقطع الطولي )ب -
م 287 كم، حيث أعلى نقطة هي7,40بت:  الذي يمر بالمدينة طول المقطع

 م.244وأخف  نقطة بارتفاع: 

 

 

 

 

 
 

                                                           
عبد اللطيف سماتي، موقع  8412logspot.com/2015/01/topo.htmlbest.b-http://smatti-48-88معالجة الطالب بتاريخ: ، 1 

 العمران والمدينة 

 .مدينة أم البواقي: الخريطة الطبوغرافية4.1رقم  خريطة

 .مدينة أم البواقي: مقاطع طبوغرافية 1.1شكل رقم

http://smatti-best.blogspot.com/2015/01/topo.html
http://smatti-best.blogspot.com/2015/01/topo.html
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 :الموضع انحدارات .5
حيث تعد عامال  موضع المباني والمنشآت العمرانيةتأثر على  انحدارات األر إن 
نحدارات مخطط اال فمن خالل ر وتكاليف المشاريع الخاصة بالبناء؛التعمياو رواق  اتجاهيحدد 

 كالتالي: فئات 4 نايتبين ل والخريطة الطبوغرافية

 . انحدارات موضع مدينة أم البواقي1.1جدول رقم 

 الخصائص التقنية (%النسبة ) المساحة )ه( االرتفاع )م( فئة االنحدار

4-4 % 244-244 384 15,52 
التعمير؛ مد الشبكات بأقل التكاليف؛ سهولة 

 الزراعية؛ الناحيةتتوضع عليها األراضي 
 .الجنوبية والجنوبية الغربية

4-2 % 244-234 1234 58,21 
سهلة التعمير؛ مد الشبكات مثل المياه 
الصالحة للشرب والصرف الصحي، تتوضع 

 عليها النواة االستعمارية للمدينة.

2-18% 
234-1444 

234 25,37 
مالئمة للتعمير تحتاج للتسطيي التربة، لكن 
مع مراعاة الشروط، تظهر هذه االنحدارات 

 في سفوح جبل سيدي رغيس؛ 

>18 % 
1444-1414 

14 0,89 
لكنها  ،I تتميز بانها مناطق سياحية بالدرجة

بة لمد ، صعوباهظة التكاليفصعبة التعمير 
 الشبكات؛

 / 100 1134 / المجموع

 

 

 

 
 االنحدارات:خالصة 

خاصة ان  ،%2-4حسب التحليل نالحظ ان المدينة مبنية على انحدار ضعيف يقدر بت: 
 م؛ 234-244االرتفاع يصل ما بين 

 موضع المدينة انحداراتمدينة أم البواقي: . 5.1رقم خريطة 

15,52

58,21

25,37

0,89

فئات االنحدار في موضع المدينة. 2.2شكل بياني رقم 

0-4 %

4-8 %

8-12%

12> - %

 3202-23-32التوجيهي للتهيئة والتعمير+ معالجة الطالب بتاريخ المصدر: تحليل معطيات التقرير الكتابي المخطط 
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 :لمدينةموضع ال التركيب الجيوتقني .3

تعتبر الجيوتقنية متغير هام في تحديد واختيار المنطقة الصالحة للتعمير وذلك من 
لى ع اأن التحليل الصخري لألر  يعتمد أساسإذ مالئمة التربة لتحمل المنشآت: خالل 

الل خجراءات الالزمة ألنماط البناء ومن اإلو  ر،يولوجية والتركيب الفزيائي للصخو الطبيعة الج
  يلي:أم البواقي يظهر ما  لمدينةالخريطة الجيوتقنية المناطق المحددة في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجيوتقني للمناطق القابلة للتعمير. التركيب 1.1جدول رقم 

المناطق القابلة 
 للتعمير

المساحة 
 بالهكتار

النسبة 
 الخصائص التقنية  (%) المئوية

الصالحة المناطق  
 22,25 303 للبناء

جلها في الشرق  موضع المدينة، تتوزعالسائدة في 
: تناوب، %18-4ما بين  انحدارهاوالجنوب ويتراوح 

الكتل  –الحصى  –الحجارة  –الطمي  –الطين 
 ؛البناياتقابلة لتحمل مختلف  الصخرية، أراضي

ضعيفة المناطق  
 67,33 917 للبناءالصالحية 

في الجهة الجنوبية المحيطة  ناطقهذه الم تتوضع
باألراضي الصالحة للتعمير وهي مشكلة من تكوينات 

لب مما يتط ،على أراضي تقريبا منبسطة وطين؛ الطمي
تدخل بعمليات تسيير صرف المياه المستعملة ومياه 

 للغمر.األمطار ألن المنطقة معروضة 

الغير المناطق 
 10,42 142 للبناءصالحة 

بالشمال والمتمثلة في تكتل جبل  لمناطقتغطي ا
 انحدارذو  ،الجهة الغربيةكذا في و  ،رغيساسيدي 

في الشمال  ، وانحدار قويضعيف جدا في الغرب
مكن ي، حيث الكلس والكلس البحري: وصخورها مشكلة

 ىالحص كاستخراج ىاستغالل هذه المناطق ألغرا  أخر 
 المحاجر.عن طريق 

 

 / 100 1362 المجموع

 1012-01-12للتهيئة والتعمير+ معالجة الطالب بتاريخ المصدر: تحليل معطيات التقرير الكتابي المخطط التوجيهي 
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 جيوتقنية الموضعمدينة أم البواقي: . 2.1خريطة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الجيوتقنية:

ية الشرقية في الناح ،المدينةتتوضع مختلف المناطق القابلة للبناء في مستوى إقليم 
وغير بكات الش وسهلة لمد ،ضعيف، تتميز بانها مناطق قابلة للتعمير والجنوبية، بانحدار

  .مكلفة

 1012-01-12المصدر: تحليل معطيات التقرير الكتابي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير+ معالجة الطالب بتاريخ 

تصنيف جيوتقنية موضع المدينة. 3.2شكل رقم 

المناطق الصالحة للبناء

المناطق ضعيفة الصالحية 
للبناء

اءالمناطق الغير صالحة للبن
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 وعوائق التوسع: رتفاقاتاال  .0
ة وظيف إما من خالل عائق امام التوسع العمراني تشكل التي العناصر جميع تمثل

 قبل من وأ( والجبال الغابات) الطبيعية المناظر توازن وظيفة طريق عن أو ،تحصر االستخدام
 اتاالرتفاق ذهه عليها تنطبق التي األراضي حماية وينبغي. البشرية التجمعات مع ان تتعار 
 :نقتبس ذلك على وكمثال. التعمير من دائم بشكل

 . عوائق وارتفاقات المدينة2.1جدول رقم 
 مالحظة خصائص تقنية االرتفاق نوع العوائق

تعتبر عائق صناعي، من الناحية الشمال شرقية  مازال قيد الدراسة المنطقة الصناعية
 يشكل خطر امام التوسع العمراني ويحصره؛

اقتراح مسافة 
 م73االرتفاق بت: 

 عائق صناعي، يحصر التوسع من الجهة الجنوبية؛ م 73 خط التيار العالي
يمكن تجاوزه 
لتموقعه في 
 األراضي الفالحية

عائق صناعي، يحد التوسع من الجهة الجنوبية  م 83 السكة الحديدية
 / أيضّا؛ لكن نستطيع تجاوزه

عائق صناعي؛ مقبرة إسالمية في الجهة الشمالية  م 13 المقبرة
 / الشرقية، ذو مساحة صغيرة

رغم ذلك ال أعتبره كعائق ألنه عائق طبيعي؛ لكن  ال يوجد ارتفاق جبل سيدي رغيس
 موجه بالدرجة األولى الى السياحة؛

معنى ذلك يصلي 
 للتوسع السياحي

 / األراضي هاتهعائق طبيعي؛ لكن التوسع مس  م 84 األراضي الفالحية

ه يشكل بجوار عائق طبيعي؛ تمت تهيئته يمنع البناء  م 14-2 واد قويدر
 / خطر الفياضانات؛

المساحات الخضراء 
 والغابات الحضرية

عائق طبيعي؛ لكن في هذه الحالة نجد ان االرتفاق  ال يوجد ارتفاق
 ال يوجد

غابات داخل 
 المجال الحضري

 

 خالصة االرتفاقات:
وعنا هذا في موضفتوجد عدة ارتفاقات تساهم في إيقاف او تغيير في اتجاه التوسع، 

النمو التجاري، دون ان ننسى  وكذا فينجد أن التركز التجاري ينقطع من منطقة الى منطقة 
 لديناميكيةامباشرا على  ومنه تأثيراان هاته االرتفاقات تؤثر سلبا على الهيكلة التجارية؛ 

 .الحضرية
 
 

 اقات وعوائق التوسع بالموضع ارتفمدينة أم البواقي: . 1.1مخطط رقم 

المصدر: تحليل معطيات التقرير الكتابي المخطط التوجيهي 

 3202-23-32للتهيئة والتعمير+ معالجة الطالب بتاريخ 
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II. لمدينة أم البواقي:نية راتحليل المعطيات العم 
 ني:العمراحل التطور رام / التطور التاريخي للمدينة .1
 :لمحة تاريخية للمدينة -

تعد مدينة أم البواقي من المدن االستعمارية القديمة، حيث يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، 
مة فإنه الكتابات القديأما االسم الحالي " أم البواقي " فيعود إلى الحقبة العربية البربرية؛ وحسب 

 البقعة ومن ثم اشتق اسم المدينة من أم الذين تبقوا، وقد هاته نسبة للكاهنة التي تركت أوالدها في
في ؛ "Canrobert"بالجنرال الفرنسيوسميت تيمنا  ،1248عرفت المنطقة االستعمار الفرنسي سنة 

االستقالل تم تسييرها من  ، وبعددوار 18و كانت تضم خمسة فروع إدارية 1223جويلية  11
 ؛ عرفت هذه المدينة(اول إدارة)ة بلدية ئطرف هي
 :عدة أسماء

 ماكوماداس؛ –" Makomadesفي وقت البربر:"  -
 االستعمارية؛ الفترة : خالل"Carobert" كاروبار -
 االستقالل. بعد :البواقي أم -

 أول تنصيب شهدت الصالحيات، بكامل ريةجزائ بلدية مكانة إلى 1967 سنة ارتقت
 هذا األخير يعتبر حيث االداري؛ التقسيم إثر على 1974 سنة والية إلى ثم بلدي، شعبي مجلس
 1 .الحضري بوسطها  النهو  قصد ي،الوالئ التراب كامل في تحول نقطة

 

 

 

 

 

 

-  

                                                           
 .34، ص 8442لسنة  والتعميرالتقرير الكتابي للمخطط التوجيهي للتهيئة  1 

 

                      :-http://www.military: المصدر

photos.com/canrobert.html 

الساعة: /  2018-03-13تاريخ:   

10.30 

 

-41-81: بتاريخ   http://rafikao2.skyrock.com/المصدر: 
 14.12، الساعة 8412

 الفرنسي المارشال .1.1 رقم صورة
 

 . محطة المسافرين قديما1.1صورة رقم 
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 :نيراالعم التطور حلرام -
 الحضرية األنسجة مختلف توسع كيفية إبراز في فعال دور له العمراني التطور دراسة إن
 البواقي أم مدينةتها، و نشأ منذ المنطقةبها  مرت التي الفترات جميع بدقة يوضيهذا وة، للمدين
 وزيادة المدينة نمونتج عنه  ني،اعمر  ولحوت تطور حلرام شهدت التاريخية، المدن من كغيرها
 رية؛بربال من تراالفت مختلف فيف السكان، عرفها التي األسماء ناحية من تىمجالها؛ ح توسع

 :حسب المخطط والجدول التاليين 1حلامر  بعدة ومرت هذا؛ يومنا الى حتى االستعمارية،
 

   التطور العمرانيمراحل مدينة أم البواقي: . 2.1مخطط رقم 

                                                           
خالل التقرير الكتابي للمخطط التوجيهي للتهيئة  والتعمير من+ معطيات مديرية البناء 8413 والبرمجة لسنة التخطيط مديرية من إحصائيات 1   

 82، ص 8442لسنة  والتعمير
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 . أنماط التطور العمراني في مدينة أم البواقي4.1جدول رقم 

 النمو التجاري نمط الفترة مميزات )هـ(المساحة المرحلة

 :1المرحلة
1282-1811 101 

منطقة لتجمع سكني وهمزة وصل بين جميع القوافل؛ أراضي  -
سكن  334جيدة للمعمرين األصليين بنمو متغير وفوضوي؛ 

مبني من الحجر والقرميد؛ ظهور أول نواة استعمارية بمحاذاة 
وسوق ؛ تجهيزات مثل محطة النقل 14الطريق الوطني رقم 

 مع ابتدائيتين اسبوعي

مركزي تركز  نمط
  شطرنجي

 :1المرحلة 
1811-1852 131 

ظهور مساكن تقليدية مبعثرة وتجمعها بشكل فوضوي، مع  -
سكن مبني  231محاولة دمج السكن االستعماري مع الريفي؛ 

 هكتار 11من القرميد والحجارة؛ زيادة المساحة المعمرة بت: 

تركز خطي  نمط
 فوضوي

 المرحلة 2:
1854-1802 211 

انجاز مشاريع ضمن مخطط قسنطينة، ظهور مباني  -
قصديرية وسيطرة السكن العشوائي؛ ظهور المدينة التلقائية، 

 هكتار 123المعمرة بت:  وزيادة المساحة

تركز خارجي  نمط
 متزايد

 :4 المرحلة
1804-1822 233 

الترقية والتقسيم االداري األول للبلدية؛ وظهور األحياء  -
الجديدة؛ انشاء تجهيزات مهيكلة )المركز الحضرية السكنية 

 الجامعي والمنطقة الصناعية(؛

مكثف تركز  نمط
 وواسع

 :5المرحلة 
1824-1002 251 

ظهور تحصيصات والبناء الذاتي من البنات والبالطات؛  -
التقسيم االداري الجديد باإلضافة الى تطبيق سياسة 

؛ (1م رقصورة )السكنية االستثمارات؛ الزيادة في الحظيرة 
الزيادة في حجم السكنات الجماعية؛ الزيادة في حجم 

 هكتار.181المساحة المعمرة بت: 

تركز واسع  نمط
 ومتزايد

 :2 المرحلة
1000-1011 124 

 %73الزيادة في عدد السكنات الفردية والجماعية بنسبة  -
 المدينة الفترة هذه فيوالتوسع على حساب الجيوب الفارغة؛ ف

 على النمو في االطراف او الضواحي؛ تعتمد

تركز متسارع  نمط
 جدا

 :0المرحلة 
 فيفري-1011

1012 
182 

 والتيالمرحلة زيادة في عدد المشاريع؛ خاصة  هاتهتخص 
 بوسط وفعاليتهالتجاري  وتركز النشاطالوالية  استفادت منها
 في التطور العمراني لها  والذي ساهمالمدينة 

/ 

   1511 المجموع
 

 

 

 

 1012-01-12المصدر: تحليل معطيات التقرير الكتابي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير+ معالجة الطالب بتاريخ 
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 خالصة التطور العمراني:

ما يمكن استنتاجه من التطور العمراني لمدينة أم البواقي، انها مرت بمراحل أهمها مرحلة 
، والتي ارتقت به الى مقر عاصمة الوالية، ما يساهم في 1224و كذا 1274الترقية اإلدارية لسنة 

راضي ألالتطور وهذا من خالل الزيادة المعتبرة للمساحة المبينة، ذلك بالتوسع العمراني على حساب ا
الشاغرة؛ كذلك نالحظ التوسع الى الناحية الشرقية والغربية؛ وكذا في السنوات األخيرة التوسع على 

بحزان المياه على  ؛ كما نرى بداية انجاز المشروع الخاصBو Aمستوى مخططات شغل األراضي 
  مستوى جبل سيدي رغيس؛

 
 تشخيص تنطيق واستخدامات النشاط التجاري في المدينة: .1

 والفعاليات العناصر مختلف بين األر  استعماالت تقسيم يتم العام المخطط إعداد عند
 واالجتماعية والبيئية االقتصادية والفوائد الوظيفية العالقات هي التقسيم ذلك وأسس للمدينة المكونة
 ؛1األحوال أحسن على المدينة لتنمية
 درجة معرفة خالله من نهدف الحضري بالمجال االستخدامات مختلف وتوزيع توقيع دراسة إن
 أرجاء عبر توزيعها أن حيث عليها، توجد التي والحالة وكفاءتها كفايتها مدى انعدامها، أو تواجدها
 اختالف حسب) مجتمعة وظائف عدة أو معينة وظيفة إضفاء إلى يؤدي أخرى إلى منطقة من المدينة

                                                           

تخطيطها العمراني، مجلة العلوم الهندسية، جامعة أسيوط،  وتأثيرها علىثابت محمد العبسي، إعادة استثمار أراضي المدن  عبده-أ 1 
 .443، ص 8442 ، مارس8رقم  17العدد 

 ؛8418مدينة أم البواقي سنة  . 4.1صورة رقم  ؛1224مدينة أم البواقي سنة  .2.1صورة رقم 
 

 http://algerie-pub.skyrock.com/2.html المصدر:
 12.14- 13/41/8412تاريخ: 

 مازوز توفيق  المصدر:
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 الوظائف وتنظيم بهيكلة عالقة من لذلك وما مجاليا تغطيه الذي المدى تصور وبالتالي( تركزها درجة
 ؛1صخا بوجه التجارية
 انعكاس ويمثل ،شاغرةال ضيراواال نيةراالعم ضيااالر  بين المدينة في ضيرااال تنطيق وحرايت
 اهميتها ودرجة ومواقعها مساحاتها في تتباين والتي المدينة تمارسها التي المختلفة للوظائف حقيقي
 القائمة المدن وبين الجديد نيراالعم وامتدادها القديمة المدينة بين واضحا االختالف يالحظ حيث
 بإيجاز التعر  وضرورة التجاريم االستخدا هو هنا يهم وما؛ تخطيطها يجري الذي الجديدة والمدن
 األخرى؛ االستخدامات عن

 :أهمها العوامل من بعدد المدينة في االر  استخدام توزيع ويتأثر
 ؛درجته وتفاوت االنحدار منسوب تباين 
 ؛المواصالت طرق 
 ؛المدينة وظيفة 
 ة؛والتقني المادية االمكانيات 
 ؛المدينة في يرانالعم النمو تباين 
 المدينة في نيراالعم النمو نمط. 

 المدينة: داخل للعقار التجاري الرئيسية تاستخداما تصنيف .1.8

 يلي :يتم تقسيم هته االستخدامات الى ثالث و هي كما 

 العامة؛ االستخدامات .أ
 االستخدامات الخاصة؛ .ب

 الستخدامات الشبه العامة؛ا .ت

 والتي نوضحها في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .13مرجع سبق ذكره، عنون نورالدين، ص  1 
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III.  لمدينة أم البواقي:اقتصادية -السوسيوتحليل المعطيات 
 والطاقات الخصائص بوضوح تبرز التي المحاور أهم من االقتصادية األنشطة ألن
 تطرقنا البشرية الطاقات ولمعرفة .المجال وتنظيم بهيكلة وثيقة صلة ذات فهي البشرية،
 :إلى

 .والبطالة النشاط معدل تطور وكذا العمل قوة في الداخليين تطور -
 .االقتصادية القطاعات حسب المشتغلين توزيع تطور -

 األخير هذا ألن المجال، وتنظيم بهيكلة االقتصادية األنشطة وعالقة صلة ولمعرفة
 ؛لسكانه صورة هو

 االقتصادية، النشاطات مختلف معرفة إلى العنصر هذا خالل من نهدف كما
 سنحاول وعليه .العاملة القوى وتحديد البطالة نسبة السكان، طرف من ممارستها تطور
 المتحصل المعطيات من انطالقا العاملة القوة تركيب تطور معرفة إلى أوالا  التطرق
 يمكنهم للسكان االقتصادي المستوى تحسن خالل ن؛ فمالمختلفة المصادر من عليها
 ؛التعمير كميدان اقتصادية نشاطات في استثمارات تجنيد

 

 

 . تنطيق االستخدامات للعقار التجاري داخل المدينة4.1الشكل رقم 

لعامة وتضم النقل والمواصالت  والحدائق والمناطق الخضراء والساحات ا
ية؛ومراكز الحكم واإلدارة  و المباني الثقافية والرياضية والترفيه

ويترتب ( مناطق النشاط التجاري واالقتصادي)وتضم المناطق السكنية والمناطق التجارية 
طة على ذلك أن تختار هذه االعمال المواقع المناسبة ضمن الظروف والمعطيات المحي

بطبيعتها من حيث نوعية االعمال التجارية التي يمارسها السكان؛

والتجهيزات ( المدارس؛ الجامعات ومراكز البحوث)تضم التجهيزات التعليمية 
رح المسا)وكذا المناطق األثرية ( المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية)الصحية 

؛(السياحية

1 

1 

2 
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 تطور القوة العاملة في النشاط التجاري: .1
 للمعايير الفنية المصطلحات في 1االقتصادي النشاط ذوي السكان عبارة تعادله العمل، قوة إن
 النوعين كال من األشخاص كل تتضمن العاملة القوة فإن المعايير لتلك ووفقا .دوليا بها الموصى

 الخدمات أو السلع إنتاج أجل من ،السوق في العمل من المتاح العرض الذين يمثلون
 تتجسد العمل قوة فإن المتحدة لألمم السكان دائرة عن الصادر التعريف ووفقا لهذا ،(1)االقتصادية

 إنتاج قصد العمل عن والباحثين القادرين أي ؛سنة(46-51بين ) أعمارهم تتراوح الذين األفراد في

 :2كمايلي وخدمات؛ الجدول يوضح سلع
 ؛1012الى  1002تطور عدد السكان لبلدية ام البواقي: من سنة  .5.1 جدول رقم

 (1ك.س )ن/كم (1المساحة )كم 1012ت.ع.س 1002ع.س  البلدية
 811 414 23423 22413 ام البواقي

 8413لمصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لسنة ا                       عدد سكان =ع.س

 تقدير عدد السكان =ت.ع.س
 :1012سنة  حسب تقديرات سكان التجمعات الحضرية بأم البواقيعدد . 2.1جدول رقم 

 المجموع م.مبعثرة ت.ثانوي ت.رئيسي بلدية ام البواقي
 23423 7723 7212 72238 عدد السكان)ن(

 8413لمصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لسنة ا                                        ت= تجمع
 م= مناطق

 
 الصناعـــــــــة: الثاني:لقطاع ا

لعام بما في ذلك القطاع ا واألشغال العموميةالبناء  وكذلك فرعكل من فرع الصناعة  ويضم كذلك
 القطاع في البلدية فيما يلي: ويتمثل هذاوالخاص، 

 القطــــاع الثالــث: الخـــــدمات:
لى ولكننا سنركز ع….( ، اتصاالت، تجارة، خدمات، إدارة )نقليتشكل هذا القطاع من عدة فروع 

 :، الجدول يوضي مناطق النشاط التجارينظرا للدور الذي تلعبه في تنمية هذا القطاع فرع التجارة
 
 
 

                                                           
 .27مصدر سابق، عنون نورالدين، ص 1 

  42ص؛ معطيات مديرية التخطيط والبرمجة ومتابعة الميزانية لبلدية أم البواقي + معالجة الطالب، مصدر سبق ذكره 2 
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 . مناطق النشاط التجاري بمدينة أم البواقي0.1جدول رقم 

 Cالمصدر: التقرير الكتابي لمخطط شغل األراضي 

 القوة العاملة: . 1.1
 عمل أي في فكري أو جسمي كان سواء بمجهودهم فعال المساهمة يمكنهم الذين األفراد كل هم
 والقادرين علمية مؤهالت على المتحصلين األشخاص إلى باإلضافة ،خدمات أو سلع إنتاج إلى يؤدي
 .عنه بحثهم برغم فرصة يجدوا لم ولكنهم العمل، سوق دخول على

، حيث 8413العمل، ذلك حسب آخر تقديرات لسنة  على القادرون قد تم تقدير عدد السكان
 ،% 0421,، أي ما نسبته 842182؛ اما عدد السكان المشتغلين: 221621قدر بت: 

 :البطالة ومعدل النشاط معدل . تطور1.1
 العديد بتسجيل سيسمي (المعطيات توفر حسب ،لمدينةا داخل المؤشرين، لهذين التطرق إن
 االجتماعية االقتصادية التركيبةى عل وأثره االقتصادي بالتحول المتعلقة تلك أهمها المالحظات من

 ؛للسكان

عدد السكان الناشطون/عدد السكان الذين  معدل النشاط
 هم في سن العمل

41.41% 

عدد السكان العاطلون/عدد السكان  معدل البطالة
 الناشطون

2.23% 

 
 ة:ــــــــــــالصـــــــــخ
 االقتصادية انه تؤثر باإليجاب على الهيكلة حيثنستنتج فيما يخص العوامل االجتماعية 

 السكان هو العامل االجتماعيتساهم في إضفاء نوع ما من الحيوية التجارية؛ معنى ان 
 في زيادة الديناميكية الحضرية الخاصة بالنشاط التجاري.

 

المساحة الكلية  البلدية
 )هـ(

المساحة الممنوحة 
عدد المؤسسات  المساحة المتوفرة )هـ( )هـ(

 الصناعية الناشطة
منطقة النشاطات 
-والتخزين أم البواقي 

 شرق
111.28 112.12 2.02 2 

منطقة النشاطات 
 1 - 18.12 18.12 -أ–والتخزين أم البواقي 

منطقة النشاطات 
 - 0.21 18.50 18.21 -ب–والتخزين أم البواقي 
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 :الفصل الثاني خالصة
دورا هاما في معرفة أهمية المدن من خالل الخصائص الطبيعية تلعب الدراسة التحليلية 
إقتصادية، وقد خلصنا الى معرفة أهم المؤهالت ونقاط القوة في مدينة أم -الجغرافية، عمرانية سوسيو
 البواقي بحيث أن لها مايلي:

موقع جغرافي استراتيجي في سفوح جبل سيدي ارغيس، يعتبر محور ربط بين والية تبسة  -
فتحه و من بين المؤشرات اإليجابية الذي يساهم في تطوير النشاط التجاري ، وهذا ينةوقسنط
 اإلقليم الوطني؛ على

من جهة أخرى فسيرورة التوسع والتطور العمراني لمدينة أم البواقي أدى الى الرفع من التركز  -
قائم لالتجاري في المركز، وبداية إنقطاعه من منطقة الى أخرى؛ نظرا لتكثيف النسيج ا

 من اجل التوسع المستقبلي؛ والجيوب الفارغة
كما بين التوزيع المجالي الستخدامات العقار التجاري في المدينة، فنظرا لمختلف الوظائف   -

ودرجة أهميتها وتدرجها من العام الى مساحاتها  وتباين فيالتي تمارسها هاته الخيرة، 
 الخاص؛

إن هذه األهمية الجغرافية والعمرانية تبقى غير واضحة فبدون التطرق الى العنصر البشري،  -
كونه الفاعل األساسي االجتماعي حيث يتضي أن معدل النشاط يتميز بقوة عاملة معتبرة 
تساهم نوعا ما في إضفاء الحيوية التجارية ما شأنه توفير مناصب عمل وتعزيز الهيكلة 

 عامة ولمجال الدراسة خاصة، فهذا ما سنتطرق له في الفصل الثالث.  التجارية للمدينة
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 الث:مقدمة الفصل الث

، خاصة من خالل الدراسة التحليلية للمدينة، تبقى الهيكلة التجارية ه سابقابالرغم مم تناولنا
 من قبلها، من أجل تحقيق أهداف اقتصادية باإلضافةمنوطة بالبنية التجارية، والتي تنظم وتوجه 

 الى خلق فرص في مجال االستثمار العمراني؛ لتنمية هذا القطاع؛
تهيكل منطقة الدراسة او منطقة النشاطات والتخزين، او ما تعرف بحي المستثمرين بمجموعة 

لحي التجاري؛ عتبار هذا امن المحاور الرئيسية، حيث تخلق هيراركية تنقلية وحركية على مستواها، فا
(؛ فهذا يدفع La cité-قطب تجاري مهم، مثله مثل باقي األحياء السكنية التجارية )مركز المدينة

براز المنطقة بنا الى السؤال عن أهمية وتأثير هاته   وباقي نهابي حاليا القائمة الوظيفية العالقاتوا 
 ؛، خاصة منها التجاريةالعمرانيةقطاعات ال

بالتأكيد الى التركيز على الديناميكية التجارية، فيما يتعلق بمختلف االستخدامات وسنتعرض 
 الحضرية، وكذا تحليلها في القطاعات العمرانية بالمدينة.
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I. :تحليل ودراسة الهيكلة التجارية للمدينة 
 :القطاعات العمرانية حسب النشاط التجاري .1

ومعرفة توطن مختلف الوظائف واألنشطة التجارية بالمدينة، مع االستناد بعد المعاينة الميدانية، 
نالحظ ان (؛ كمخططات قاعدية، Plans des P.O.Ssعلى مخططات شغل االراضي )

أهداف و  تجاري التنطيق ال يخضع الى تقسيم قطاعي واضح، بل يكون حسب كل قطاع خدماتي
 ي جاء إعداده وفقا لعدة معايير، ذلك حسب: فالجدير بالذكر هنا أن التنطيق التجار  تنميته،

 مراحل النشأة والنمو؛ -
 الطرق الوطنية )األولية، الثانوية(، من ضمنها الطرق نذكر السكة الحديدية؛ -
 توزيع وظائف المرافق الكبرى )الجامعة، الوالية، المؤسسات اإلدارية األخرى(؛ -
 أنماط السكنات في األحياء السكنية )قديمة وحديثة(؛ -
 هيراركية تموضع النشاط التجاري. -

في نهاية المعالجة الكارتوغرافية تحصلنا على الجدول التالي المرافق لمخطط الخاص 
 العمرانية:التجارية بالقطاعات 
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 العمرانية التجارية بمدينة أم البواقيالتجارية . القطاعات 1.1جدول رقم: 

رقم 
 القطاع

تسمية 
 القطاع

مساحة 
القطاع 

 )هـ(

األحياء الحضرية التي 
 يشملها

نسبة مساحة 
القطاع من 

مساحة المدينة 
%() 

 مالحظة

11 
مركز المدينة 

 اإلداري
وسط المدينة، حي يوسف  165

 خوجة عمور، حي المستقبل؛
13,30 

التركز التجاري 
 عالي شطرنجي 

10 
الحي 
السكني 
 الجامعي

252 
حي العربي بن مهيدي، حي 

لكمين، تاقوفت، حي 
 تحصيص لعافري الطاهر؛

19,45 
التركز التجاري 
منخفض نقطي 

 متقطع

11 
الحي 

السكني رقم 
61 

112 
 1011، حي PLFحي 

سكن، حي األلوان، الحي 
 العسكري؛

8,01 
تركز تجاري متوسط 

 خطي

40 
الحي 

السكني رقم 
62 

212 
حي النسيم، حي الحديقة، 

-0-1توسيع )حي النصر 
1) 

15,16 
ط متوستركز تجاري 

 خطي متقطع

00 
الحي 
رقم  السكني
63 

155 
(، حي 0-1حي السعادة )

المستثمرين، حي الجحفة، 
 حي الصباح

12,66 
تركز تجاري 
 منخفض خطي

حي المدينة  60
 الجديدة

156 
القطب السكني الجديد، 

تحصيصات العافري، توسيع 
 ماكوماداس

تركز تجاري  13,94
 منخفض خطي

70 
المنطقة 
 الصناعية

162 / 13,01 / 

المنطقة  10
 / 4,43 / 52.5 الصناعية

 01110-11-00المصدر: معالجة الطالب بتاريخ 

 القطاعات التجارية العمرانية؛اقي: . مدينة أم البو 1.1مخطط رقم 
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 كنتيجة: فان الرابط هنا هو التجارة، ففي دراستنا نجد أهمية النشاط التجاري وكذا تركزه،
عات نحو القطا خاصة في قطاع مركز المدينة اإلداري؛ ألنه يعتبر قلب المدينة، اما كلما اتجهنا

وهذا  ؛عهوتقطالعمرانية األخرى فنجد ان النشاط التجاري ينخفض؛ بسبب قلة المحالت التجارية 
 Burgess"1"التنطيق يوافق فيه التصنيف الخاص بالبنية التجارية حسب برقس 

 التجارية بالمدينة:هيكلة الطرق  .0
 األساسية، لمعالمه والمحددة الحضري، للمجال المهيكلة العناصر أهم من الطرق تعتبر
 التصنيفات بين ومن والهدوء، السيولة اآلمن، درجات أقصى في والتنقل النقل تحقيق الغاية منها

 الحركة نوعية تصريف في تؤديها التي الخدمة، أساس على تصنيفها نجد لطرق الحضرية المعتمدة
 على بالمرافق مرتبطة التجارية، وظيفتها الطرق نجد الخدمة محاور بين فمن مجال محدود، داخل
 خدمات كبرى، تجارية )محالت، مساحات التجاري المجال في تندرج التي تلك وبالخصوص جانبها

 2ومكاتب(
همية في لها من أسنحاول التعريف بهيكلة وخصوصية شبكة الطرق بمدينة أم البواقي، لما 
 تفعيل وتنظيم الديناميكية، خاصة الهيكلة التجارية داخل المدينة وبمجال الدراسة؛

 :الحضريةالطرق 
طريق ، والخارج المدينة الية قسنطينة وتبسةو  ما بينيربط  16تتمثل في الطريق الوطني رقم 

  مدينة؛ال ويمتد داخل قالمةوالية خنشلة و ما بين الذي يربط  32الوطني رقم 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

التجارية  المراكز-الثانوية؛ التجارية  المراكز-المركزية؛ التجارية  المنطقة- :للبنية التجارية حسب مقياس االقتصاد الحضري تصنيف برقس 1 
 ؛الجديدة لتجارة الجملة على طول الطرق العامة المناطق-المخططة؛ الثانوية 

2 Alberto Zucchelli : introduction à l’urbanisme opérationnel et à la composition urbaine. Vol 2 

.p395-OPU1983 

 الطرق التجارية المهيكلة : مدينة أم البواقي .1.1خريطة رقم
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يعطي توازن في تنطيق القطاعات العمرانية، فالطرق من  نجد أن التدرج في الطرقات ي األخيرف
ط بين األحياء الحضرية بالرب الشبكةالمعايير التي اعتمدنا عليها في التنطيق العمراني؛ حيث تمتاز 

ومركز المدينة من جهة، ومن جهة أخرى تربط ما بين احياء المدينة ببعضها البعض؛ معناه تؤدي 
حيث ان الطرق األولية تمر على كامل القطاعات  الى الربط فيما بين القطاعات التجارية العمرانية؛

 العمرانية
 تعيين التجهيزات التجارية:  .1

قي تستفيد من عدة تجهيزات أهمها تجهيزات إدارية بمركزة المدينة، مثل مقر مدينة أم البوا
الوالية والبنوك وكذا مختلف اإلدارات مثل المحكمة اإلدارية والمستشفى مختلف التجهيزات التعليمية، 
هذا األخير أهلها بأن تكون إدارية بالدرجة األولى، رغم تركز بعض التجهيزات األخرى )تجارية، 

جهيزات التجارية خاصة (، حيث يركز موضوع بحثنا على التالخ .وصحيةأمنية  مية وثقافية،تعلي
 المحالت التجارية منها 

 :في الجدول التالي والتي نبينها
 . التجهيزات التجارية بمدينة أم البواقي0.1جدول رقم:  

  0110-11-00لمصدر: معالجة الطالب بتاريخ ا    

 االستغالل الوظيفية العدد )ه( المساحة تسمية التجهيز نوع التجهيزات

 تجهيزات تجارية

غير  61 63 1,95 األسواق
 مستغلة 62 وظيفي

CCLS 0,75 61 / 61 مستغل 

غير  61 61 2,1 سوق الفالح
 / وظيفي

SOTROB 11,5 61 / 61 مستغل 
SOTYOB 6,75 61 /  
 مستغل 66 / 66 1,2 بريد الجزائر

 تجهيزات خدماتية

 مستغلة 02 / 62 1,43 محطة نفطال
محطة نقل 
 المسافرين

غير  61 62 3,75
 مستغلة 61 وظيفية

 مستغل 64 / 66 2,5 خدماتيةوكاالت 
 مستغل 62 / 62 1,00 المذبح البلدي

 التجارية؛التجهيزات  . مدينة أم البواقي:0.1مخطط رقم 
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 السكن وعالقته بالنشاط التجاري:ييم أنماط تق
 يث أنهحيعتبر السكن أحد الحاجيات الضرورية للحياة الحضرية بالمدينة، باعتباره مأوى؛ 

لعادة يحتل فهو في ا ؛األكبر من االستخدامات، يشغل الحيز الوظيفة الرئيسية للتجمعات الحضرية
كنية األساس األول للمدينة في المناطق الس المبنية، تعتبرمساحة المدينة  من %66أكثر من 

 خدام التجاري؛بينها االست والتي منأخرى  حضريةتطورها التاريخي حيث تنمو حوله بقية استخدامات 

نجد ان مختلف أنماط السكنات تظهر بها المحالت التجارية في الطابق األرضي، اال 
 ؛(Centre Multi Fonctionnelباستثناء المراكز التجارية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السكنية بالنشاط التجاري؛ طمخطط عالقة األنما مدينة أم البواقي:.0.1خريطة رقم 
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اط التجاري للنش والذي يوفريتوزع النمط السكني خاصة منه الفردي ذو المساحة الواسعة؛  النتيجة:
خاصة في قطاع  والتي تظهر، ونصف الجملةمساحات للتخزين؛ نذكر من أهمها تجارة الجملة 

، فنالحظ 3حي السكني رقم ، اما بالنسبة لقطاع الالمنطقة الصناعية وكذا بقطاعمركز المدينة، 
فعال و النمط الفردي الغالب حيث ينتشر به النشاط التجاري في الطابق األرضي لكنه غير ديناميكي 

 المدينة في
II. منطقة الدراسة تقديم: 

 :(Z.A.D)والتخزينمنطقة النشاطات  .1
بعد المسح الميداني، وتحليل مختلف المعطيات الخاصة بالمديريات والهيئات المشرفة على 

ة ، ذلك من خالل البطاق1المنطقة، الحظنا انه يوجد اختالف في المصطلح التقني المتفق عليه
التقنية الخاصة بمنطقة الدراسة؛ أي منطقة النشاطات والتخزين، حيث انها مرفقة في المالحق 

ات (؛ وفي الجدول التالي نعرض مختلف التسمي-توسيع–)منطقة المستثمرين / منطقة المستثمرين 
 التقنية كمايلي:

 . التسميات التقنية لمنطقة الدراسة1.1جدول رقم 

 الدور الرقابي التسمية الهيئة المشرفة
 وكالة تنظيم وترقية 
مديرية خاصة بدراسة  منطقة المستثمرين/التجارية االستثمار وتطويره

 ملفات المستثمرين؛

دراسة التأثير البيئي من  منطقة النشاطات والتخزين رقم: ب مديرية البيئة
 ؛4الدرجة 

دراسة ملفات االمتياز  المنطقة االستثمارية الوكالة العقارية
 الخاصة باالستثمار؛ 

 / 10منطقة نشاطات رقم  مديرية التعمير والبناء
 / مؤسسات مصنفة المصلحة التقنية للدائرة

منطقة المصنفة /المؤسسات  المصلحة التقنية للبلدية
 المصنفة

والبلدية مسؤولة عن مراقبة 
 ؛رخصة البناء

 0110-11-00لمصدر: معالجة الطالب بتاريخ ا

 تحليل البطاقة التقنية لمنطقة الدراسة: .0
هي منطقة لالستثمار العمراني، بهدف انجاز مشاريع اقتصادية؛ تابعة ألمالك الدولة، تم 

، حيث تم تحويل ملكيتها لفائدة الوكالة العقارية، هاته األخيرة حولتها لفائدة 1564انشاءها سنة 

                                                           
 كل مديرية لها مصطلح تقني، وغياب اسم تقني متداول ومتفق عليه؛  1 
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؛ باإلضافة الى ذلك تم 31/11/1564المؤرخ في:  55البلدية، تحت إطار قرار التحويل رقم:
، بمساحة اجمالية 64/12/2666المؤرخ في  55؛ في إطار قرار التحويل رقم: 2666توسعتها سنة 

 هكتار. 15
III. "التحليل العمراني لمنطقة النشاطات والتخزينZ.A.D:" 

 نشأة منطقة النشاطات والتخزين:  .1
ن ؛ نجد السابقة للتطور العمراني للمدينةمن خالل الدراسة ا

(، معناه ان 2665-1564)المرحلة الخامسة بمنطقة الدراسة أنشأت 
مجال الدراسة ظهر مع التقسيم اإلداري الثاني، بظهور سياسة 

 السكنية.االستثمارات؛ من اجل الرفع من الحظيرة 
 

  منطقة الدراسةخصوصيـات موقـع نسيـج Z.A.D: 
  تحكمـت في نشأة وظهـور المجـال المعني بالدراسـة عـدة عوامل أساسيـة

 منها:
 
 
 

 

 

 
 

نوعا ما في بعض أجزاء المجال سمـحت بتوقيـع مختلف أراضي منبسطة  -
 البنايات.

 وجـود محـاور رئيسيـة تتمثل في نهج هواري بومدين ونهج زرداني حسونة. -
 استمرار وتواصـل لنمـو نسيـج مقـر البلديـة باتجاه الشرق. -
 التوفـر على الشبكـات الهامـة. -

 

 التخزينلنشاطات و . منطقة ا1.1صورة رقم 

 14.11الساعة  0110-11-01المصدر: التقاط الطالب: 

  نهج زرداني حسونة. 4.1صورة رقم   نهج هواري بومدين. 0.1صورة رقم 
  ملتقى طرق "شوقاالت". 1.1صورة رقم 

 9.01، الساعة: 0110-11-00المصدر: التقاط الطالب؛ 
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 كرونولوجيا توسع منطقة النشاطات والتخزين: .0
بعد التعرض للتطور العمراني لمدينة أم البواقي والذي تعرفنا منه ان منطقة الدراسة ظهرت في 

 التي تميزت بـ: خصوصيات تجارية على المحاور الرئيسية؛(؛ 2665-1564المرحلة الخامسة )
يام ساهم في قفت توسعا في عدة اتجاهات مما عر مراحل متتالية؛ اذ  اربعة فلقد مرت على

 لتجاري على مستوى نهج بومدين الطريق المهيكل للمنطقة؛النشاط ا
 

 . التطور العمراني لمنطقة الدراسة4.1الجدول رقم: 

 

 
 

 التخزين؛ والتي تسمى بكرونولوجياالنشاطات و  فيما يأتي نبين اتجاه النمو العمراني لمنطقة
 التوسع كمايلي في المخططات أدناه: 

 
 
 

عدد  المساحة )ه( عدد السنوات الفترة رقم المرحلة
 التحصيصات

 نمط التركز التجاري

 نمط خطي طولي موازاي نهج بومدين 16 5,00 16 1564-1554 61
 بومدين موازاي نهج طولي خطي نمط 60 4,27 16 1564-1554 62
 نمط خطي عشوائي 60 4,70 5 2666-2611 63
 نمط خطي 50 3,66 5 2612-2616 64

 غير معبد طريق ثانوي. 6.1صورة رقم  طريق أولي "هواري بومدين. 0.1صورة رقم 

 9.11الساعة  0110-11-00المصدر: التقاط الطالب؛ 

 11.11الساعة  0110/ 14/14المصدر: التحليل العمراني للمدينة+ معالجة الطالب؛ بتاريخ 
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  :خالصة-
التوسع نجد المنطقة توسعت على نمط تركز تجاري واحد، هو التركز  بكرونولوجيااذن فيما يتعلق 

الخطي بمحاذاة الطريق األولي "نهج بومدين"؛ ذلك ان المحالت التجارية تهيكل دائما في الواجهة 
 ؛ مما يساهم في احياء الهيكلة التجارية للمنطقةاألمامية لهذا النهج

  . مخطط منطقة النشاطات والتخزين:1
 لبعض سوف نتعرض ،قبل التطرق لمخطط منطقة الدراسة

معطيات النظام العمراني وتحديد اإليجابيـات والسلبيات الموجودة 
 ؛المناسبة للمشاكل المطروحة بمنطقة الدراسةوترجمتها إلى الحلول 

 ؛الحضري وتحسين مجالها
 

 
 :موقع منطقة النشاطات والتخزين 

في تقسيم المدينة الى مخططات شغل األراضي، تقع المنطقة في مخطط شغل األراضي: المنطقة 
 C.1 :السكنية الحضرية الجديدة رقم

 
 

 
 

                                                           
SE/  URBA، (ZHUN "C" 1er Tranche)، مراجعة مخطط شغل األراضي POS ZHUN Cخطط شغل االراضي: م 1 

BISKRA 91، ص 8002، سنة 

 المدخل الغربي لمجال الدراسة. 7.1ة رقم صور 

 9.11الساعة  0110-11-00المصدر: التقاط الطالب؛ 

المحالت التجارية بمنطقة . 0.1صورة رقم: 
 والتخزينالنشاطات 

 

 حركة الميكانيكية للمركباتال. 9.1صورة رقم: 
 والتخزينبمنطقة النشاطات 

 19.11الساعة  0110-11-00المصدر: التقاط الطالب؛  11.11الساعة  0110-11-00المصدر: التقاط الطالب؛ 
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 العقار)الحصص المبرمجة(:تقسيم  .1.4
 . التحصيص التجاري األولي المبرمج:0.1جدول رقم:  قبل التحيين: .1.1.4

 
 لتحصيص التجاري القائم:ا. 6.1جدول رقم:  بعد التحيين: .0.1.4

 /القطععدد الحصص راتيتعيين الجز  هيكلة الطرق 
 46 65 / العدد

 66 16 26 (%)نسبة المساحة 

 التهيئة واالستخدام
غير مهيئة و غير 
 مهيكلة) غير معبدة(

بالتجزئة و استخدام تجاري  /
 الجملة

 
 استنتاج

باستخدام المعطيات العقارية لمنطقة النشاطات والتخزين؛ نتائج المخططين وباإلضافة الى 
مار من طرف االستثوهو امتياز  الوظيفة التجارية األصلية،تم تحويل  ه، نجد انذلك نتائج الجدولين

حيث نالحظ  للمستثمرين؛ ، بعد ان تم تقسيم التحصيص العقاري وتوزيعهوكالة تطوير االستثمار
مما رية عدد الحصص العقا في توزيع وكذا تغييران منطقة الدراسة تم تحويلها الى منطقة تجارية 

 أدى ذلك الى تغيير االستخدام التجاري؛
 الواحدة(:الحصة )استخدام العقار  .1.0

 قبل التحيين: .1.1.0
ياز من فهو امتلالستثمار،  توجيهه والتخزين تمدام العقار في منطقة النشاطات ان استخ

جارية الحضريين؛ فتحولت وظيفيا وأصبحت تشغل وظيفة ت والتسيير العقاريينطرف وكالة التنظيم 
 ؛مجاورة للسكن غير التي برمجت من أجلها

 بعد التحيين: .0.1.0
اعتمد ، حيث تجارياعتمد االستخدام فيما بعد على التوزيع السكني، بدل منه استثمار 

على وظيفيتين في الحصة الواحدة؛ مس بذلك وظيفة سكنية وأخرى تجارية باستخدام المستثمرون 
  ت تجارية في الطابق األرضي.محال

 عدد الحصص تعيين الجزيرات هيكلة الطرق 
 43 5 / العدد

 66 16 26 (%نسبة المساحة )
 استخدام تجاري استثماري / مهيئة و مهيكلة التهيئة واالستخدام

 10.11الساعة:  11/1/0110معالجة الطالب: المصدر: مخطط شغل األراضي+ 

 10.11الساعة:  11/1/0110المصدر: مخطط شغل األراضي+ معالجة الطالب: 
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 :التصنيف التجاري .6
 هذا من السابقة المراحل في ذكرها تم التي التجارية المحالت لتصنيف طرق عدة هناك
 :تصنيف نعتمد فإننا العنصر هذا خالل البحث ومن

  ؛1التجاري نوعالحسب 
  ؛2كسبور حسب 
  ؛غذائي وغير غذائيالنمط حسب 
  التداول التجاريحسب. 

؛ غذائيغير والالغذائي النمط  وهما تصنيفعن اهم تصنيفات التجارة؛ حيث ركزنا في بحثنا هذا 
 تسهل حتى وترتيبها تصنيفها من ال بد التجارية هيكلةال ولدراسة ؛حسب التداولكذا التصنيف 

 .التنظيم أشكال ومختلف وأدق االستنتاجات أفضل بلوغ وبالتالي وتمثيلها معطياتها استخدام عملية
 وباختالف الدراسة، من واألهداف المرجوة المواضيع باختالف تختلف التصنيف طبيعة أن إال

 .المجال المدروس لحجم وفقا التصنيف يختلف أن يمكن كما الزمنية، الفترات
 التصنيف الغذائي والغير غذائي: .1.6
 :الغذائي النمط -أ
هو كل ما هو تجارة غذائية كالمواد الغذائية العامة، خضر، فواكه، جزار، مطعم، حلويات  

 ومرطبات، مقهى ... إلخ؛
 الغير غذائي:النمط  -ب

 .الخ... لحام، طبيب نجار، حالق، المالبس،مثل: بيع  الغذائية غيرال بالتجارة يتعلق ما كل وهو
 حسب النمط التجاري . التصنيف للمحالت التجارية7.1جدول رقم: 

 عدد المحالت التصنيف التجاري
 19 المحالت الغذائية
 46 الغذائيةالمحالت الغير 

 60 المجموع 
 
 19 ـ:ب إحصاء تم وكذا نتائج تحليل االستمارة الميداني المسح ومعطيات نتائج من انطالقا -

، كما يوضح الشكل غذائي غير نشاط تجاري ذو محل 46 ـ:وب غذائي نشاط ذو تجاري محل
 التالي:

                                                           
 تصنيف على يعتمد بدوره الذي البعض بعضها مع العمرانية القطاعات تربط التي العالقة طبيعة تحديد يمكن تصنيف النوع التجاري:1 

 .خدماتية تجارة حرفية، تجارة ؛صافية تجارة :أصناف ثالث إلى التجارة
 تجهيز، مالبس، غذائية، مواد.خدمات :يلي كما هي رئيسية فئات ستة إلى التجارية الوظائف تقسيم على يقوم ك:سبور  تصنيف  2

 ،(وكماليات وثقافية ترفيهفئة )على احتواءه  التصنيف، هذا يميز ما وكماليات، وأهم وثقافية ومقاهي؛ ترفيه ومطاعم فنادق

 11.11الساعة:  10/14/0110المصدر: مخطط شغل األراضي+ معالجة الطالب: 
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 والغير غذائيةمنطقة النشاطات والتخزين: تصنيف التجارة الغذائية . 1.1الشكل رقم: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :التداول التجاريالتصنيف حسب  .0.6
؛ الذي يطبق مبدأ التعامالت N.E.Aيكون هذا التصنيف في إطار مدونة النشاط االقتصادي 

الرسمية خاصة بين التجار المستثمرين، ذوي رأس مال، حيث يقسم هذا األخير الوظائف التجارية 
 الى ستة فئات

 للنشاطات الغذائي والغير غذائي( النمط تصنيفسابقا ) الواردة التصنيفات إلى باإلضافة
  1التجزئة؛ نصف جملة أو وتجارة تجارة جملة إلى تصنيفها اعتماد يمكن التجارية،

 على تستحوذ التي ضمن التجارات إدراجها يمكن الجملة تجارة محالت إلى أن باإلضافة
 التخزين )السلع المخزنة(؛لحجم  نظرا معتبرة مساحات

 حسب التداول . التصنيف للمحالت التجارية0.1جدول رقم: 
 عدد المحالت التصنيف التجاري

 00 محالت التداول بالتجزئة
 16 التداول بالنصف جملة محالت

 14  محالت التداول بالجملة
 60 المجموع
 

خاص  تجاري محل 00بـ:ما عدده  إحصاء تم الميداني المسح ومعطيات نتائج من نطالقاإ -
، كما يوضح محل خاص بالجملة 4وبـ:  محل تجاري خاص بنصف الجملة 6 وبـ: بالتجزئة

 الشكل التالي:

                                                           
يمكن تسميته بالتعامل التجاري فيما بين التجار المستثمرين، فهو ضمن تصنيف مدونة النشاط االقتصادي؛  تصنيف التداول التجاري: 1 

 .ألموالاألكثر توظيفا ل حول تصور وضع في تساهم ؛ حيثةالتجاري هيكلةال داخل الجملة تجارة ألهمية فنظرا

29,23%

70,77%

توزيع المحالت التجارية وفقا لتصنيف النمط التجاري
الغذائيةالمحالت

الغيرالمحالت
الغذائية

 11.11الساعة:  10/14/0110المصدر: مخطط شغل األراضي+ معالجة الطالب: 

 11.41الساعة:  10/14/0110المصدر: مخطط شغل األراضي+ معالجة الطالب: 

 11.11الساعة:  10/14/0110المصدر: مخطط شغل األراضي+ معالجة الطالب: 
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 . منطقة النشاطات والتخزين: تصنيف التجارة بالتعامل التجاري0.1الشكل رقم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الـــــــــــــنــــــــتيــجــــــة:
ي التجارة ذات النشاط الغير غذائهي  خالل الشكلين أن النشاط التجاري السائدنستنتج من 

نسيان  دون غير غذائي بالتجزئة ر الرئيسي لمنطقة الدراسة ذو نمطالمحو  ومنه هيكلة بالتجزئة
المساحات الخاصة بالخدمات  (؛ أي)المساحات الكبرى والمنشآت الكبرىغياب خدمات المرافق 
 (Parkings)السيارات  وكذا مواقفمثل المراكز التجارية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,61%

6,15%

9,23%

تصنيف التجـــارة حسب التداول

تجارة التجزئة

تجارة نصف 
الجملة

تجارة الجملة
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 الفصل الثالث: خالصة
 ومنطقة الدراسةالهيكلة الحضرية الخاصة بالمدينة عامة تطرقنا في هذا الفصل الى 

واسطة المحاور ديناميكيتها بخاصة، فالعالقة متكاملة فيما بين الهيكلة والبنية التجارية التي تكون 
 الرئيسية؛ وهي الرابط فيما بين القطاعات التجارية المنجزة؛

حيث قمنا بعرض قيم التركز التجاري بالنسبة لمختلف القطاعات التجارية، خاصة ان هذا  -
كذا تركز و ل نهج هواري بومدين، بسبب تقطع النشاط التجاري األخير منخفض يتوزع على طو 

مما سبب انخفاض التوزيع المجالي للتجهيزات التجارية على مستوى المجال المدروس 
 ؛ديناميكيته

الذي و باالستخدام التجاري، أما فيما يخص استخدام السكن فنجده يرتبط ارتباطا وثيقا  -
رضي، ضمن تحصيصات سكنية واسعة؛ المتوقعة في المحالت التجارية بالطابق األ يظهر

 ؛والتخزينبمنطقة النشاطات 
أما بالنسبة لهاته األخيرة فقد تم توجيها المتياز االستثمار؛ حولت من العام الى الخاص،  -

ظيفة و بهدف خلق مشاريع مهيكلة تنموية في القطاع التجاري؛ دون أن ننسى أنه تم تحويل ال
في هيكلتها التجارية، حيث ان التجارة المسيطرة هي تجارة غير  الرئيسية ما خلق ال توازن

 غذائية بالتجزئة.
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 الرابع: مقدمة الفصل

فیذي من المشروع التن البحث؛ نتطرق الى والتحلیلي لموضوعبعد التعرف على الجانبین النظري 
ن ، استخراج واستغالل األولویات واألخطار، منقاط القوة لمنطقة الدراسة، استبدال نقاط الضعف أجل تنفیذ

 اهم الفاعلین االجتماعیونأجل الحصول على هیكلة تجاریة تساعد في الجذب االستثماري، مع مشاركة 
في تسییر مثل هاته المناطق؛ سواء كانت تجاریة او غیرها؛ نهدف في المشروع الى خلق دینامیكیة 

 تجاریة حدیثة في الوسط الحضري
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I. :تحليل الهيكلة التجارية لمنطقة النشاطات والتخزين 
مختلف  بین واضح تباین هناك أن ،نطقة الدراسةبم للمحالت التجاریةللهیكلة  السابق التحلیل أظهر 

 عدة معاییر من أهمها: خالل من ذلك یتضح حیث العمرانیة، القطاعات
 )كل جزیرة(؛ عمراني قطاع كل في التجاریة المحالت عدد توزیع -
 .محددة أرجاء في معینة أصناف وسیادة التجاري التخصص في االختالف -
 مؤشر قوة الجذب التجاري: .1

نامیكیة والذي یساهم في معرفة الهیكلة وتحدید الدی یعتبر مؤشر مهم من المؤشرات الخاصة بالمركزیة التجاریة
 التجاریة، والذي یحسب انطالقا من المعادلة التالیة:

عدد المحالت الغیر غذائیة
عدد المحالت الغذائیة

=  مؤشر الجذب التجاري

𝟒𝟔

𝟏𝟗
=2,42= 

 الكثافة التجارية:توزيع  .2
 علىالكلیة لمنطقة الدراسة وهي  مساحةال على التجاریة المحالت عدد قسمة من انطالقا تقاس

 :اآلتي الشكل
عدد المحالت التجاریة 

المساحة االجمالیة 
=  الكثافة التجاریة

𝟔𝟓

𝟏𝟕,𝟔𝟑
  = 4 

 النتیجة 

 التجارية بمجال الدراسةالمؤشرات الخاصة بهيكلة المحالت 

  1القطاع المركزي غير جاذب مقارنة بمركزية المحالت التجارية في؛ 2,42=   مؤشر الجذب التجاري

 2غير كثيف مقارنة بمركزية المحالت في القطاع المركزي   4 = مؤشر الكثافة التجاریة

 

                                                           
 5,75 مؤشر الجذب التجاري الخاص بمركز المدینة یساوي: 1 
 محل/ هكتار 22مؤشر الكثافة التجاریة بمركز المدینة یساوي:  2 

 يالتجار  الجذبمؤشر 

  الكثافة التجارية
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 العمرانية: الجزيراتالهيكلة التجارية حسب تراتب  .3
یتعلق بالهیكلة التجاریة للمنطقة فانه بعد دراسة ومعرفة كل من مؤشر الجذب التجاري وكذا أوال فیما 

توزیع الكثافة التجاریة على مستواها؛ حیث تم من خالل المخطط التركیبة العمرانیة نجد ان المنطقة یتم 
 تقسیمها الى جزیرات تهیكل من طرف المحاور الرئیسیة خاصة نهج هواري بومدین؛

 التعليق:

تختلف قیمة الهیكلة بتموضع النشاط التجاري وكذا على أهمیة المحاور  جزيرات 6تم تقسیم المنطقة الى 
وكذا لدیها أكبر هیكلة تجاریة الن بها أكبر عدد من المحالت  81 وكذا ملتقى الطرق فنالحظ ان الجزیرة

لمدخل فالهیكلة تكون مرتفعة في ا ملتقى طرق رئیسیة )نهج بومدین ونهج زرداني حسونة( ومنه تعتبر
 .80الغربي أكثر منه في الناحیة الشرقیة خاصة في الجزیرة رقم 

 . التركيبة العمرانية لمنطقة الدراسة1.1مخطط رقم: 
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 البطاقة الشاملة: .1
تكون  یثح-والتخزینمنطقة النشاطات  –في األخیر نختم الفصل بالبطاقة شاملة ملخصة لحالة الدراسة 

 باالعتماد على التحلیل العمراني؛ المسح المیداني ونتائج االستمارة اإلستبیانیة كمایلي:

 البطاقة الشاملة لمنطقة النشاطات والتخزين. 1.1شكل رقم: 
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 أصل المشروع التنفيذي: .5
 ستها إلیجادودرایتطلب التخطیط الخاص بالمشروع التنفیذي العدید من السیناریوهات التصمیمیة 

 االستمارة من أجل تحقیق أهداف التنمیة الحضریة. العتمادوترجیح السیناریو المناسب وفقا 

 فكار التخطيطية انطالقا من مخطط المبدأ: األ .1.5
تحلیل إمكانیات الموقع بهدف تحدید االستخدام األمثل خاصة ان منطقة مجال الدراسة هو: 

 .منطقة االستثمار التجارياستعمال تجاري بدرجة أولى بما یحقق ذلك تخطیط 

 االستثمار التجاريمنطقة  "ب"  تخزين رقمالو منطقة نشاطات 

 المقترحة: بمنطقة االستثمار التجاريتحديد نسب استعمال األراضي . 1.1رقم: جدول 

دلیل التخطیط والتصمیم لتطویر المدن الصناعیة؛ الهیئة السعودیة للمدن الصناعیة والمناطق التقنیة؛ بالتعاون مع محمد سعید مصلي  المصدر:
 .0لالستشارات العمرانیة، ص

 : الحضري خالصة التدخل .2.5
ین بلتنمیة وتطویر منطقة الدراسة )منطقة االستثمار التجاري المبرمجة(؛ من خالل تحقیق التوازن 

؛ وكذا االجتماعیة فبعد تحدید متطلبات عوامل التنمیة الحضریة؛ دون ان ننسى العوامل االقتصادیة
البرمجة المقترحة للتهیئة العامة لمنطقة النشاطات والتخزین؛ مع تقسیمها حسب مختلف العالقات 

 ومكونات المشروع عن طریق: 
 ؛ومكانیاعالقات متجانسة وظیفیا  (أ

 مكانیا؛عالقات متقاربة  (ب
 عالقات تتحقق بین النشاط التجاري ومحاور الحركة الرئیسیة  (ت

 . المخطط المبدأي للتهيئة المقترحة2.1مخطط رقم: 

 

 االستعمال
 %نسب استعمال األراضي في منطقة الدراسة 

 الحد المتوسط الحد األعلى الحد األدنى
 05 98 08 االستعمال التجاري

 4,5 9 3 الخدمات
 25 38 10 الطرق

 4,5 9 3 مناطق خضراء مفتوحة
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 مضمون البرمجة المقترحة:. 3.5
من خالل ما سبق )البطاقة الشاملة ومخطط المبدأ(؛ نجد انه یتم إعادة برمجة كاملة لمنطقة 
 النشاطات والتخزین، بهدف جذب رجال االستثمار لتوظیف أموالهم، ثم تفعیل حیویتها االقتصادیة 

 . االستخدام المبرمج في تهيئة منطقة االستثمار التجاري2.1جدول رقم: 
 االستخدام المبرمج ة لمساحة المنطقةبالنسب المساحة االستعمال 

 محالت تجارية )إعادة تأهيل( 12,35 االستعمال التجاري
 مرافق خدماتية )إعادة هيكلة( 0,85 الخدمات

 هيكلة مواقف جديدة )هيكلة حضرية( 4,75 السيارات انتظارالطرق و 
 مساحات خضراء عامة )تهيئة حضرية( 0,85 مناطق خضراء مفتوحة

 23.12الساعة:  2512-55-25األراضي بالمنطقة + معالجة الطالب بتاريخ:  لالمصدر: تحليل جدول نسب استعما

 تحليل التصورات الخاصة بالسيناريوهات العامة المقترحة للمشروع التنفيذي: .1.5
  :وهما كمایليتهیئة على سیناریوهین نعتمد في مخطط ال ومخطط المبدأمن خالل خالصة التدخل 

 . السيناريوهات المقترحة. في تهيئة منطقة الدراسة3.1رقم:  جدول
 السناريو الثاني السيناريو األول 

 دمج بالمحیط المجاور وتوسیع خارج المنطقة  دمج بالمحیط المجاور مع تطویر منطقة الدراسة 
  23.15: ، الساعة2512-55-25المصدر: معالجة الطالب بتاريخ: 

 

 لتهيئة المقترحةالنشاطات والتخزين: امنطقة . 3.1مخطط رقم: 



 االستثمار والتخزين لبرمجةتقييم منطقة النشاطات الفصل الرابع: 
 الجانب التطبيقي
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 التوصيات واالقتراحات:
 ارياالستثمار التجبمشروع منطقة  واالقتراحات الخاصةفي األخیر نشیر الى بعض التوصیات 

 ونتطرق لها كمایلي:
 االستثمار في القطاع الحضري؛األداء اإليجابي للجانب االقتصادي على دراسة  -
تطوير وتبني استراتيجية تشجيع االستثمارات وخاصة دمج تكنولوجيا الطاقة الشمسية من  -

 أجل تحقيق مبدأ تنموي مستدام؛
تأسيس جيل معد جيدأ للتعامل مع قطاع التجارة المزدهر؛ من خالل دعم القوى العاملة من  -

 األجيال القادمة؛ناحية المهارات وتحديثها، واالستثمار في 
على صعيد التجهيز التجاري، عصرنة المرافق التجارية بإنجاز شبكة أسواق للتوزيع على  -

المستويين المحلي والوطني بمختلف أصناف التجارة؛ وتعزيز قدرات التخزين، بهدف مناخ 
 مناسب لالستثمار سواء لرؤوس أموال محلية او أجنبية؛

جارة بمناطق التركز التجاري عموما، وبمناطق النشاطات انشاء لجان وأطر ضبط ومراقبة الت -
والتخزين خاصة، بواسطة رسم خريطة تنظيم الفضاء والممارسات التجاريين، من خالل 

 حماية حقوق السكان في االستهالك، خاصة تحسين الظروف المعيشية اقتصاديا؛
 ة للمدينة وتحفيز تجارةتعزيز مكانة المنطقة التجارية االستثمارية ضمن المنظومة التجاري -

 الخدمات بهدف خلق أفضلية ريادية لها الحتكاك واندماج السكان.
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I. العربية باللغة والمراجع المصادر: 
 :الكتب -
أحمد فريد مصطفى، دليل تخطيط األسواق الشعبية، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر،  -

 ؛4002، السنة السعودية، الطبعة األولى
المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، المطبعة والوراقة الوطنية، المهدي بنمير، الجماعات  -

 ؛5991مراكش، 
 عن بعد، الطبعة األولى،جزائرنا: االطلس العلمي للجزائر، المعهد الوطني للخرائط والكشف  -

 ؛4002سنة 

 ؛4005القدس ، .شعبان بهيج ترجمة.المدن تخطيط فن اوتزيول، روبن -
 ؛199سنة عمان،-األردن والتوزيع، النشر دار ونظريته، االقتصاد علم الحاج، طارق -
 ؛5،1997األردن، ط  والتوزيع، للنشر المستقبل دار االستثمار، مبادئ حردان، حيدر طاهر -
 ؛4005،العربية، بيروت النهضة دار ،05 الجزء المدن، جغرافية عطوي، اهلل عبد -

 
 :الجامعية الرسائل -

جامعة -حالة مدينة باتنة–عنون نورالدين، دور البنية التجارية في تنظيم المجاالت الحضرية  -
 ،العمرانية تهيئةال ، قسمالعمرانية التهيئة الجغرافيا األرض، علوم كلية، منتوري قسنطينة

 .4054أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التهيئة الجغرافية،

 

 :الماستر تخرج مذكرات -

ة المركز األوروبي، جامعة المسيلة، مذكر  حالة-المدينة وأثره علىالتجاري  التعمير ياسين،شيخ  -
 .4052ماستر،

 

 :علمية ومجالت ملتقيات، ،محاضرات -

معهد تسيير التقنيات  ؛Analyse de l’espaceَ   مقياس:بوستي صندراء؛ محاضرة ل -
 .4052الحضرية، جامعة أم البواقي، سنة 

لتنمية، التدبير المندمج للتراب وا-الجماعات المحلية والتنمية الحضرية، ماسترشهيد اليخليفي،  -
 ،4050جامعة محمد األول، المملكة المغربية، وجدة، 

 الجزائر، مليلة عين "الحضرية  الديناميكية " العمرانية، التهيئة مخبر مجلة ميسي، بن أحمد -
 ،4002، 5العدد 

تخطيطها العمراني،  وتأثيرها علىثابت محمد العبسي، إعادة استثمار أراضي المدن  عبده -
 ،4009 ، مارس4رقم  23مجلة العلوم الهندسية، جامعة أسيوط، العدد 
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 والتقارير: وثائق -

، مراجعة مخطط شغل األراضي POS ZHUN Cمخطط شغل االراضي: التقرير الكتابي  -
(ZHUN "C" 1er Tranche) ،URBA SE/ BISKRA 4002، سنة، 

 ؛4009سنة  مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، المرحلة األولى،لمراجعة تقرير الكتابي ال -

 .25/54/4052إلى غاية معطيات منوغرافيا الوالية  -

 

 :الرسمية الجرائد -

. الجريدة 4002فيفري  40: المؤرخ في ،المتعلق بقانون توجيه المدينة، 02-02قانون رقم  -
 ؛02، المادة 51 ، العدد4002مارس 54الصادرة بتاريخ: الرسمية، 

، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصّنفة لحماية 592-02المرسوم التنفيذي رقم  -
، 23، العدد:4002 جوان 04 ، ج.ر، الصادرة بتاريخ4002ماي 25المؤرخ في:  البيئة،
 ؛04المادة 

 االنترنيت:مواقع  -
www.diva-قاعدة البيانات الخاصة بالتقسيم اإلداري للجزائر من الموقع:  -

gis.org/datadown 

 ؛ www.mincommerce.gov.dz:الموقع االلكتروني -
 http://smatti-  العمران والمدينة عبد اللطيف سماتي، موقع -

best.blogspot.com/2015/01/topo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diva-gis.org/datadown
http://www.diva-gis.org/datadown
http://www.diva-gis.org/datadown
http://www.mincommerce.gov.dz؛
http://www.mincommerce.gov.dz؛
http://smatti-best.blogspot.com/2015/01/topo.html
http://smatti-best.blogspot.com/2015/01/topo.html
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II. األجنبية باللغة والمراجع المصادر: 
Ouvrages : 

 Alberto Zucchelli : introduction à l’urbanisme opérationnel et à la 

composition urbaine. Vol 2 
 A.ZUCCHELLE, INTRODUCTION A L’URBANISME 

OPERATIONNEL ET COMPOSITION URBAIN, 1984, VOL 2 

 DENISE PUMAIN, 1982, « La dynamique des villes », Ed economica, 

Paris. 
 M. Bakhoue Zine, Structures commerciales et Dynamiques urbaine, 2002. 

 Merlin et F. Choaay Dictionnaire de l’urbanisme et d’aménagement, 3em 

édition, 1988, 

 REMY Jean, La ville : phénomène économique, anthropos, Paris, 2000, 2e 

édition, 
 

 

Thèse : 
-  FRADI Hadjer, PLACE DU 1ER NOVEMBRE 1954 (LA BRECHE) A 

CONSTANTINE : ENTRE CENTRALITE ET DYNAMIQUE 

URBAINE, Mémoire magister, INSTITUT DE GESTION ET 

TECHNIQUES URBAINES, Université arbi ben m’hidi –Oum El 

Bouaghi, 2015 

- MAZOUZ Toufik, La Réalité Urbaine A Oum El Bouaghi Entre Un 

Centre-ville Ancien Délaissé Et De Centralités Nouvelles 

Monofonctionnelles Et Stériles, magister architecture et urbanisme, 

université arbi ben m’hidi, 2006. 
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 منطقة المستثمرين                       التخزين:منطقة النشاطات و  تسمية-10

 للدولة ملكعليها: القانونية لألرضية التي تم إنشاء المنطقة  الطبيعة-10

 0991 إنشاءها:اريخ ت-10

 تم تحويلها لفائدة البلديــــة الحالية للمنطقة )تم تحويلها لفائدة الوكالة العقارية أو هيئة أخرى(: الوضعية-11

 00/01/0991بتاريخ  66قرار التحويل رقم  التحويــــل:قــرار  مراجــع-10

 00/16/0990بتاريخ  000قرار رخصة التجزئة رقم  للمنطقــة:التجزئـــــة  رخصـــة-16

 قطـــعة  01            القطــــــــــع:عــــــــــــدد -10

 00 :العقاريةالقطع الموزعة من طرف الوكالة  عدد-19

 10 :-سابقا-CALPIREFعدد القطع الموزعة في إطار -19

 0م10100         اإلجماليـــــة: المساحــــة-01

 مهيئة لمنطقةالتهيئة: االمنطقة من حيث  وضعية-00
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  واإلنتاج:في اإلنجاز  المنطلقة فعال المشاريع-01

 12نجاز :*المشاريع المنطلقة في اإل         

 11*المشاريع المنطلقة في اإلنتاج :        
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 CALPIRFمن قطع أرضية قبل صدور قانون  للمستفيدينالقائمة اإلسمية 

 -بلديــــــــــــــــــة أم البواقــــــــــــــــيمنطقـــــــــــة المستثمريـــــــــن -

اإلسم  الرقم
 واللقب

طبيعة 
 المشروع

رقم 
 القطعة

المسا
 )م( حة

طبيعة المنح 
 ) إمتياز)ملكية /

الوكالة  البلدية،) المانحةالهيئة 
 العقارية

الوثائق المحررة 
)عقد/قرار/شهادة 

 إستفادة(

وضعية المشاريع )منطلقة 
/في مرحلة /غير منطلقة 

 اإلنتاج

بعلول عبد  10
 الرزاق

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 0111 10 نزل+ مطعم

11 

زايدي 
 فاتح+

صاحبي 
 لخضر

مدرسة االعالم 
 االلي

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 0111 10

حمايزية  10
 النوار

 األثاثبيع 
 المنزلي

واألدوات 
 منزليةو لكهر ا

 ةواإللكتروني

 سكن( 0طابق)بالسقف مبني  عقد الوكالة العقارية ملكية 0111 10

 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0111 11 كهرباء عامةنزار عبد  12
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 القادر

نزار عبد  10
 القادر

 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0111 10 كهرباء عامة

عروة  10
 سمير

 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0111 16 مساحة الكبرى

عروة  10
 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0111 10 مساحة الكبرى سمير

شيباني  10
 السعيد

ورشة للنجارة 
 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0019 19 العامة

حفار  10
 ناصر

وحدة انتاج 
المواد 

البالستكية 
 ومشتقاتها

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 0000 19

حمايزية  01
 رحال

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 0000 01 مساحة الكبرى

ياحي  00
 الربيعي

 بالسقفمبني  عقد الوكالة العقارية ملكية 0069 00 مركز تجاري

 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0011 00انتاج مواد مزيان عبد  01
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  البناء الرؤوف
 
 

مزيان  00
 بوزيد

 مؤسسة
 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 0001 00 للكهرباء

02 
طهير 
ناصر 

 ومصطفى

انتاج مواد 
العطور 
 والتجميل

في طور انجاز )وضع  عقد العقاريةالوكالة  ملكية 0111 01
 اساسات(

صابري  00
 علي

انجاز وحدة 
مواد انتاج وبيع 

 مختلفة
 عقد الوكالة العقارية ملكية 0009 00

مبني بالسقف وضع السقف  
 0بطابق 

00 
بوسعادي 

عبد الكريم 
 واخوانه

وحدة انتاج 
 وبيع مواد البناء

 سكن( 0بالسقف)طابقمبني  عقد الوكالة العقارية ملكية / 06

00 
مدفوني 

ناصر+مه
 دي فاتح

وحدة انتاج 
 الخزف

 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0100 00

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 0100 09وحدة انتاج معمري  00
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 مواد البناء عيدة

سليماني  00
 مرزوق

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 900 09 /

قالي عبد  11
 القادر

مركز تصفية 
 الدم

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 900 01

عالوة عبد  10
 اللطيف

وحدة زخرفة 
 وتغليف

 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 900 00
 

11 
خالص 

اونيس+ع
 بد القادر

انجاز مركز 
تجاري وقاعة 

 الحفالت
 مبني بالسقف عقد الوكالة العقارية ملكية 0190 00
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 -سابقا-CALPIRFالقائمة اإلسمية للمسفيدين من قطع في إطار قانون 

 :منطقة  المستثمريـــــــــــــــن  بلديـــــــــة أم البواقــــــــي 

اإلسم و  الرقم

 اللقب

طبيعة 

 المشروع

رقم 

 القطعة

طبيعة المنح  المساحة

)ملكية 

 /إمتياز

الهيئة التي 

قامت بالمنح 

)البلدية ، 

 الوكالة العقارية

الوثائق المحررة 

)عقد/قرار/شهادة 

 إستفادة(

وضعية المشاريع 

)منطلقة /غير منطلقة 

 /في مرحلة اإلنتاج

10 
 امتياز 0111 10 غرف تبريد  عباد عادل 

EX 

CALPIREF  
 بداية وضع االساسات عقد 

 

صالحي  10
 محمد

انجاز حضيرة 
 سكن( 0مبني بالسقف)طابق عقد الوكالة العقارية ملكية 0190 01 للنقل
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 -توسيع-:                       منطقة المستثمرين   / تسمية منطقة النشاطات و التخزين -10

 ملك للدولة/ الطبيعة القانونية لألرضية التي تم إنشاء المنطقة عليها :-10

 0112/ تاريخ إنشاءها :  -10

 ـــةتم تحويلها لفائدة البلديـ/ الوضعية الحالية للمنطقة )تم تحويلها لفائدة الوكالة العقارية أو هيئة أخرى(:-10

 10/00/0112بتاريخ  66قرار التحويل رقم / مراجــع قــرار التحويــــل : -12

بتاريخ  0000لتجزئة تعديلية رقم قرار رخصة ا/ رخصــــــــــــــــــــــة التجزئـــــة للمنطقـــــــــة : -16

01/16/0101 

 قطـــعة  01:                   / عــــــــــــدد القطــــــــــع -10

 11:  / عدد القطع الموزعة الموزعة من طرف الوكالة العقارية-10

 12:  -سابقــــا-CALPIREF/ عدد القطع الموزعة في إطار -11

 10:  تصرف فيها بعد/ عدد القطع التي لم يتم ال-01

 0م06100:                    / المساحــــة اإلجماليـــــة -00

 باقي في عملية التهيئة / وضعية المنطقة من حيث التهيئة :-00
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 الكهرباء و الغاز الطبيعي غير منجز -

 معبدة       والطرقات غير-

  واإلنتاج:في اإلنجاز  المنطلقة فعال/ المشاريع -00

 00نجاز :*المشاريع المنطلقة في اإل        

 11*المشاريع المنطلقة في اإلنتاج :         

 10*المشاريع الغير مبنية :        
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 :CALPIRFقبل صدور قانون القائمة اإلسمية للمسفيدين من قطع أرضية 

 

 البواقــــــــي:أم  بلديـــــــــة-توسيـــــع-المستثمريـــــــــــــــن ة منطقــــــــــــ

 

طبيعة  اإلسم و اللقب الرقم

 المشروع

طبيعة المنح )ملكية  المساحة رقم القطعة

 /إمتياز

الهيئة التي قامت 

 البلدية،بالمنح )

 الوكالة العقارية

الوثائق المحررة 

)عقد/قرار/شهادة 

 إستفادة(

وضعية المشاريع 

)منطلقة /غير 

/في مرحلة منطلقة 

 اإلنتاج

10 
خميسي فيصل و 

 اخوانه
مخزن المواد 

 الغذائية
41 4111 

التسوية في إطار التعليمة 

الوزارية المشتركة 

114/5142 

 الوكالة العقارية

 شهادة استفادة
محاط +نصف 

 مسقف

10 
 10  حالس محمد

011 
 ملكية

 الوكالة العقارية
 سور عقد

 سور عقد الوكالة العقارية ملكية 4111 12  قالي سليم 10

10 

 جبايلي يوسف
تركيب و 

 اآلالتصناعة 

 االلكترونية
 ملكية 4111 10

 الوكالة العقارية
 سور عقد

 سور عقد الوكالة العقارية ملكية 4111 11 / جبايلي رشيد 10

 سور عقد الوكالة العقارية ملكية 4111 10 تجارة عامة جبايلي عصام 10
10 

 ملكية 011 15 / إبراهيمميهوبي 
 الوكالة العقارية

 عقد
في طور  انجاز 

 )وضع األساسات(
10 

 14  عدد محمد الطاهر
4111 

 ملكية
 الوكالة العقارية

 سور عقد

عالوة صليحة  10

 +جمال 

مدرسة اإلعالم 

 االلي 
10 

4111 
 ملكية 

 الوكالة العقارية 
 غير مبني  عقد 
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 -سابقا-CALPIREFالقائمة اإلسمية للمستثمرين المستفيدين من قطع أرضية في إطار 

 

 أم البواقي بلدية-توسيع–منطقة المستثمرين 

اإلسم و  الرقم
 اللقب

طبيعة المنح  المساحة  رقم القطعة  طبيعة المشروع
 )ملكية /إمتياز

الهيئة التي قامت 
بالمنح )البلدية ، 

 الوكالة العقارية

الوثائق المحررة 
)عقد/قرار/شهادة 

 إستفادة(

وضعية المشاريع )منطلقة 
/غير منطلقة /في مرحلة 

 اإلنتاج
 غير مبني  عقد  EX CALPIREF إمتياز 049 31 غرف تبريد حاكم فوزي 10
حمزة محمد  10

 أنيس رضوان
وحدة لصناعة 

 حفاظات األطفال
31 3999 

 السورنهاية إنجاز  عقد EX CALPIREF إمتياز

 بوضارن هدى 10
وحدة إلنتاج 

 العصير
30 3999 

 نهاية إنجاز السور عقد EX CALPIREF إمتياز

10 
 099+3149 31+33 وحدة إلنتاج الحليب بوكشادة لكحل

 EX CALPIREF إمتياز
 عقد

 أشغال األساسات
 
 

عالوة عبد  10
 اليمين

وحدة إلنتاج 
األسالك لالستعمال 

 الفالحي 
30 3999 

 EX CALPIREF إمتياز
 غير مبني عقد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي
 معهد تسيير التقنيات الحضرية

 ثانية ماستر )تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة(؛الدرجة: 
 
 
 

 :في اإلجابة الصحيحة   ×ضع عالمة    التجار بمنطقة الدراسةموجهة الى  
  الرجاء من سيادتكم اإلجابة بمصداقية على األسئلة، فليس لي هدف غير إتمام بعض

 المعطيات إلنجاز مذكرة التخرج وتشكراتي مسبقــــــــــا؛

I. :معلومات عامة 
 ؛........................................اسم الحي والشارع الذي تسكن فيه:  -
 ؛.اسم المنطقة السكنية: ..............؛ صنف النشاط التجاري: ................ -

 مكان اإلقامة السابقة: .............؛ مكان اإلقامة الحالية: .................؛: 1س
 اذ كنت من حي المستثمرين، اين تسكن؟

 ............................................................................؛ -
 .....................................؛ الحالي: ما هو النشاط التجاري السابق قبل نشاطك: 2س
 .؛(: ..........................................مرة)السنة أول بالتجارة بالعمل بدأتم متى: 3س

 :التجاري المحل .1
  :هو التجاري المحل هذا: 4س

 ملك -
 مستأجر -
 ورث -
 )موظف /عامل(أخرى  -

 ستمارة استبيانية موجهة لعينة قصديةا
 جبايلية بالل بغرض البحث العلمي لدرجة الماستر تحت عنوان: من طرف الطالب:

  -أم البواقي-تأثير مناطق النشاطات والتخزين على الديناميكية التجارية الحضرية
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 : ..................................؛1التجاري اإليجار ثمن -
 مساحة المتر مربع: .........................؛ ثمنه: ...............................؛ -

 ما هي المميزات الجيدة لموقع محلكم التجاري بمنطقة المستثمرين: :5س
 (النشاط التجاري )عرضه وتخصصه في الرئيسي 2الشارع -
 اشهار المواد والسلع في الرصيف -
 )منطقة النشاط( طول الواجهة ومساحة المحل -
 )المستودعات(التخزين  مساحة أماكن -
 ...........................؛...........................................تذكر:  أخرى -

 ما هي المميزات السلبية لموقع محلكم التجاري في منطقة المستثمرين:: 6س
 طول الشارع  -
 غياب مواقف السيارات -
 ظهور تجارة الرصيف -
 مصحة عالج(–غياب المرافق الخدماتية )مسجد  -
 ...............................؛....................................اخرى تذكر:  -
 النشاط التجاري:  .2

 : تجاري( )سجلرخصة  لديكم :7س
 ؛.لماذا؟ ............................................          ال                            نعم
 :التجاري لنشاطكم منافس أكبر يشكل الذي العنصر: 8س

 المجاورة المحالت
 الرصيف تجار

 تجارة البازارات
 ؛أخرى تذكر ....................................................................................

 مناطق التخزين: .3
 (؟مستودع)للتخزين  مساحة تمتلك هلبتجارة الجملة ونصف الجملة؛  ان كنت تبيع :9س
 ؛.المساحة: .................: ...........؛ عددها كم         ال                            نعم
 
 

                                                           
 وثمنه؟ان كنت مستأجر بالمتر المربع فكم المساحة  1

 2الشارع: الطريق ذو أبعاد كبيرة )الطول* العرض(
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 المستودعات:  هذه تواجد مكان :10س

 المحل في -
 .............؛.....اذكر الحي: .................             الحي(  بالقرب من المحل )بجوار  -
 خارج الحي  -
 المدينة )بعيد عن الحي( في مداخل -

 هل يحتاج نشاطك التجاري الى مستودعات: :11س
 ال                 نوع النشاط: ................................؛    نعم               

 :السلع عرض في الرصيف تستغل هل :12س
 ...............................؛لماذا؟ ..............        ال              نعم              

 :التجاري محلكم3وتحديث بتجديد قمتم هل :13س
 ؛.متى كانت آخر مرة: .............. ........؛كم مرة:           ال                    نعم      

: )االستثمار( 4هل تعلم ان الحي موجه للنشاط التجاري :14س
 ؛................................................................................................

 ما هي أفضل الحلول التي يمكنك اقتراحها إلعادة تنشيط هذا الحي التجاري: : 15س
- ..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

 ؛............................................
 
 

 االجابة؛في األخير شكرا لكم لمنحنا الوقت في 

                                                           
 : طالء جديد أو إعادة ترميمتحديث3
 ؛ المنطقة االستثمارية؛ 20؛ منطقة النشاطات رقم والتخزينحي المستثمرين: يدعى بمنطقة النشاطات  4
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي
 معهد تسيير التقنيات الحضرية

 الدرجة: ثانية ماستر )تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة(؛
 
 
 

 في اإلجابة الصحيحة:   ×؛ ضع عالمة   بمنطقة الدراسةموجهة الى السكان  
  الرجاء من سيادتكم اإلجابة بمصداقية على األسئلة، فليس لي هدف غير إتمام بعض

 المعطيات إلنجاز مذكرة التخرج وتشكراتي مسبقــــــــــا؛

I. عامة: معلومات 
 ؛........................................اسم الحي والشارع الذي تسكن فيه:  -

 ؟موظف أنت هل: 1س
 : ................................؛نوع العمل            ال                       نعم   

 ؛.المشتغلين: ...................... عدد.................؛  :األسرة أفراد عدد: 2س
 ..................؛-........................؛  -...................؛  - يشتغلون؟ ماذا -
 .؛(: ..........................................مرة)السنة أول وظيفةبال دأواب متى: 3س -

II. )الخدمات التجارية )حسب األكثر تعامال معها: 
 : حدد مكان اقتناء الحاجيات الغذائية: 4س

 الغذائية قرب السكن من محالت المواد -
 1المراكز التجاريةمحالت من  -
 من األسواق -
 من خارج المدين -

 
 

                                                           
  cité  laالمدينة:مركز  1

 استبيانية موجهة لعينة قصديةاستمارة 
 جبايلية بالل بغرض البحث العلمي لدرجة الماستر تحت عنوان: من طرف الطالب:

 -أم البواقي-الحضريةو  النشاطات والتخزين على الديناميكية التجارية منطقةتأثير 
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 :حدد مكان اقتناء أغراض االواني المنزلية :5س
 متاجر بيع األواني قرب السكن -
 عربات بيع األواني المتنقلة -
 (la cité) متاجر بيع االواني بالمراكز التجارية -
 المدينةمعرض األواني التقليدية بمركز  -

III. التجارية المحالت على التردد: 
 :منه تتسوق الذي المكان هو ما :6س

 2المحالت التجارية بالحي السكني -
 من مركز المدينة -
 3من خارج المدينة -

 ؛................................................. :بكثرة التجارية بحيكم محالتهل تترد على ال: 7س
 :النشاط التجاريوتأثير المنطقة السكنية  .1

 هل تفضل السكن بمكان )حي( آخر؟ :9س

 ؛.لماذا؟ .............................................                   ال                 نعم
 تحب ان تشتغل بالوظيفة التجارية:هل  :11س

 ؛................................ اآلن:ما وضعية محلك           ال           نعم              
 ؟تزعجك تجارة الرصيف ومخلفاتها هلان كنت تسكن بهته المنطقة؛  :11س
 ال                  نعم

 المحالت وبخدماتها؟هل أنتم راضون ب -
 ؛.......................................................

 التجاري: هذا الشارع  فيما يخص نقائص أفضل الحلول التي يمكنك اقتراحها ما هي: 12س
- ..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

.............................. 
 ؛وتعاونكمإلجابتكم في األخير شكرا لكم 

                                                           
 تخصص الشارع بالنشاط التجاري الموجه لالستثمار أي معناه داخل منطقة الدراسة؛ بالسكان،الحي السكني: داخل الحي الخاص  2
 خارج المدينة: مدينة عين فكرون أو عين البيضاء 3
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 :اإلستبيانيةتحليل نتائج االستمارة 

 تعريف االستمارة: .1
طريقة لتجميع المعطيات سواء كانت موضوعية او اجتماعية تساعد في  وثيقة مهمة أوهي 

(؛ الى استنتاجات كيفية او كمية؛ تكون SPSSالبحث، حيث يتم تفريغها بالحاسوب )برنامج 
 تكون على نوعين: استمارة مغلقة؛ استمارة مفتوحة وسهلة اإلجابة،األسئلة بسيطة 

 الهدف من االستمارة: .2
  المنطقة المدروسة؛ التجارية حسب خصوصية ظاهرةالتفسير 
 رصد المقترحات الممكنة واألولويات المحتملة؛ 
 تحديد جملة من الحلول األولية؛ 
 .نتائج تساهم في فهم منطقة الدراسة من أجل مشروع تنفيذي قريب للواقع 

 المحاور: .3
  :استخدام عينة قصدية )التجار أصحاب المحالت التجارية؛ سكان المحيط المجاور(، العينة

 مما يعني االحتكاك بالسكان وكذا التجار؛
 :)استمارة شفوية لعينة من السكان، من أجل تحديد محاور  استمارة استطالعية )استكشافية

عادة كتابة االستمارة؛  األسئلة وا 
  المحالت عدد إجمالي من% 04ـ: نسبةعدد االستمارات ب تحديد االستمارات:عدد/نسبة 

 :ذلك وفقا للجدول التالي استمارة استبيانية؛ 40ما مجموعه:  ،كعينة التجارية

عدد  
 السكان

 الموزعة االستماراتوضعية  المحالت التجاريةعدد  المساحة

سة
لدرا

ل ا
مجا

قة 
منط

 

متوسط 
األفراد 
بالسكن 

(TOL )
=6  

91 
 هكتار

 اجمالي المحالت
 محل 144= 

االستمارات الخاصة 
 94بالسكان = 

االستمارات الخاصة بالتجار 
=90   

282 
 ساكن

محل  56
تجاري 
 مستغل

محل  66
غير 
 مستغل

 92المسترجعة:  94المسترجعة: 
الغير مسترجعة: 

 42الغير مسترجعة:  44

 14.21، على الساعة: 4412أفريل  16بتاريخ:  + انجاز الطالب؛ المصدر: المسح الميداني
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: استمارة تم توزيعها على مستوى المحالت التجارية بعد عملية المسح استمارة نهائية
  :كمايلي تنفيذها طريقة نلخص أننا إالالميداني، وكذا على سكان المحيط المجاور للمجال الدراسة؛ 

 التجار داخل وخارج المنطقة:ب خاصة استمارة -
 صنف كل لنسبة ووفقا ،الدراسةمنطقة ب المتوطنة المحالت لعدد وفقا توزيعها، حجم يختلف

 تمكنا إذ، %14بـ:  والمقدر للعينات األدنى الحد تجاوز على حرصنا حيث التجارية األصناف من
داخل و خارج منطقة  كعينة التجارية المحالت عدد إجمالي من % 04:نسبته ما استجواب من

 وقد استمارة، 40 التجار على الموزعة لالستمارات اإلجمالي العدد بلغ حيث ،النشاطات والتخزين
 .المجال على توزيعها كيفية يوضح بالملحق المرفق والجدول ،التجار طرف من ملؤها تم

 :بالسكان خاصة استمارة -
 لشحها ونظرا الدراسات، من النوع هذا مثل في التجارية االجتماعية المعطيات ألهمية نظرا

 إجراء علينا الزما كان المختلفة، بالمصالح الحاالت من كثير في تفاصيلها محدودية أو وندرتها
 عينة بأخذ االستمارات توزيع تم السابقة العمل طريقة بنفس .للسكان موجه ميداني تحقيق استمارات
 المدارس تالميذ على توزيعها أجل من .عمراني قطاع كل في التعليمية المرافق من عشوائية
 .االبتدائية
  التوقيت: -

على مستوى مجال الدراسة، من الساعة  4412أفريل  14االستمارات بتاريخ تم توزيع هاته 
 .زواال؛ من طرف الباحث 14:44اعة: حتى الس 40:44

 النتائج:
  منطقة الدراسة يمكن  إناستمارة حيث عرفنا  44بعد توزيع االستمارة تم استرجاع ما عدده

 تسميتها بالمجاورة السكنية، بها محالت تجارية، 
 وي المنطقة على بعض أماكن للتخزين ال يمكن حتى تسميتها بأنها مستودعات، رغم تتح

 ؛على المحور الثانوي الغير معبد والتي تظهرالمستودعات  هاتهنقص 
  ذو جاذبية ضعيفة بالمقارنة من مركز المدينة ألن التردد يكون  والخدمات التجاريةالتردد

 ؛في المحالت الخاصة بها
 اط ر النشالوظيفي بها، مع ظهو  وكذا التحولتأجرة، بقيمة متوسط، محالت تجارية مس

 ؛4411حتى لسنة  4441التجاري من سنة 
  بالنسبة للتخزين؛ تواجد المستودعات قريبة من المحل، عددها قليل، هناك نشاط يحتاج

 .وآخر ال يحتاج لها
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 ةـــالصـــخ: 
المنطقة قد وجهت لالستثمار حسب تصريح التجار  أنفي األخير رغم 

أنه: تم توجيها للوظيفة أو النشاط التجاريين سواء كانت والسكان إال 
محالت تجارية غذائية أو غير غذائية أو خدماتية حتى ولو بصورة 

 صغيرة.
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الملخص
شهدت المدن الجزائرية نموا متسارعا؛ وهذا راجع إلشكالية نشاط الوظيفة التجارية فيها، 

لتي ادون أن ننسى أهمية التنطيق التجاري الموجه لالستثمار، في شكل قطاعات عمرانية 
 ؛خصوصية وظيفيةب تتميز

فمدينة أم البواقي؛ تتفاعل في الظاهرة سابقة الذكر؛ ومن خالل ذلك تظهر منطقة النشاطات 
التسيير وغياب حيوية ديناميكية، وكذا توضع النشاط  فجوة فيوالتخزين؛ التي تعاني من 

 ؛التجاري بها

التحليل الذي طرحه بحث المذكرة خلصنا في األخير الى سيناريو: التوسع  خالل مسارفمن 
 .الدراسة طقةنمع الدمج في الهيكلة التجارية بهدف التنظيم الديناميكي للنشاط التجاري في م

 :الكلمات المفتاحية
 ناميكية/الديالهيكلة-والتخزينمنطقة النشاطات  –البواقي  أم-االستثمار – التجارة-المدينة 

------   -    ---------  -   ---------   -   --------- 

 
 
 
 

Résumé / abstract  :  

Algerian cities have seen rapid growth ; this is due to the problem of 

business activity in them, without forgetting the importance of investment-

oriented commercialization in the form urban sectors Characterized by 

functional privacy  ;  

 
Oum El Bouaghi city ; reacted to the phenomenon mentioned above ; 

Which suffers from Management gap, Lack of dynamic vitality, As well as 

chaotic business activity ; 

 
In the course of the analysis presented in the paper, we concluded with a 

scenario : expansion with the integration of the commercial structure with the 

aim of dynamically organizing business activity in the study area. 

Mots Clés / Key Words : 

City - Commerce - Investment – Oum El Bouaghi - Activity and 

Storage Area - Structure / Dynamic 
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