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  :المقدمة

لجغرافية عامة، واإلقليمية منها يعتبر النقل من الموضوعات التي تكتسي أهمية آبيرة في الدراسات ا     

من هنا تكمن أهمية التهيئة  .على وجه التحديد، لما للنقل من تأثير مباشر على نشاط اإلقليم المدروس

  .اإلقليمية ضمن سياسة التهيئة القطرية

حركة في إطاره العام واألخذ بجميع العناصر الالزمة إلحداث فالتهيئة اإلقليمية تهتم بدراسة اإلقليم     

 تحديد آخر لإلقليم يتمثل في نجدكما . تنموية ترتقي به نحو األفضل لتركز نشاط السكان و استقرارهم

الحدود التي وضعها اإلنسان، المتمثلة في الحدود السياسية واإلدارية التي قسمت المجال إلى واليات 

، مما أدى تفق أو لم تلطبيعية اودوائر وبلديات في الجزائر مثال، سواء اتفقت هذه الحدود مع الحدود

دراسة الموارد البشرية ":، فالتهيئة اإلقليمية يراد بهااألقاليم فيما بينها داخل الدولةإلى اختالف ما بين 

والطبيعية المستغلة وغير المستغلة في منطقة محدودة من األرض لها مميزات ومشاكل خاصة، بهدف 

توازن ال  نوع من التهيئة اإلقليمية إيجادمن أهداف ذلك ، إضافة إلى1"معرفة إمكانيات هذا اإلقليم

جتماعي بين مختلف األقاليم، و يسعى إلى التقريب االقتصادي واالتوازن ال يرتبط به  الذيجغرافيال

يعتبر النقل في المقابل الشريان المحرك للتنمية وتطور اإلقليم، فهو . والربط بين الريف والحضر

 اإلقليمية، إذ أنه يسمح بتنقل األشخاص، ويتدخل في عدة نشاطات عنصر من عناصر الدراسات

اقتصادية واجتماعية، كما يلعب دورا هاما في الحياة اليومية، كونه يسمح بالتنقل لقضاء الحاجيات 

  .المختلفة

ـ   و كأساس لتنمية اإلقليم وتهيئته،      على نظام النقل  فالدراسات اإلقليمية الحديثة ترتكز        ة لم تعد جغرافي

، بل أصبحت علما يساعد في حل المشكالت التي تواجه          طهتم بتطوير نظريات وقوانين عامة فق     ت النقل

  .المختلفة، وتطبيق نتائج أعمال التخطيط قطاع النقل

، بفعل الطلب المتزايد على وسائل النقل، وهياكله المختلفة، مشاكلقطاع النقل في الجزائر عرف   

كما أن النمو . ة واالجتماعية التي عرفتها البالد في السنوات األخيرةالحركة االقتصاديتطور بسبب 

 حظيرة النقل الحالية  والحضاري الذي تعرفه الجزائر أصبح له دور في نمواالقتصادي واالجتماعي

هذا الوضع يتطلب . الجماعية، وحتى تلك المتعلقة بنقل البضائع وأ عدد المركبات الفردية المتمثلة في

حلول تؤدي إلى لتنظيمه وإعادة هيكلة النقل عملية تشخيص لقطاع النقل، حتى يتسنى وضع القيام ب

تسمح بتجنب عرقلة حركة المرور المختلفة وتبعاتها االجتماعية، السياسية واالقتصادية، والتي ال و
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ت يمكن تجسيدها إال عن طريق وضع برامج على المدى القصير، المتوسط، والبعيد مبنية على مخططا

  .ي تدور حولها السياسة العامة للنقللتعامة للنقل والسير، التي تشكل الحلقة األساسية ا

 "المجال بوالية تيبازة وهيكلة المسافرين وأثره في تنظيم  نقلدور": حول البحثعنوان جاء   من هنا

يم الشمالي  بوالية تيبازة في إطار الإلقل للنقل الجانب التقديري والتنظيمي والوظيفيأين سندرس

ن أ أصبحت غير ناجعة وال تؤدي دورها كما يجب، كما المركزية في تسيير النقلن أ ، حيثاألوسط

وجب يتلذا ، تخطيط النقلتفتقد إلى الطرق العلمية الحديثة في الدراسات المتعلقة بالنقل في الجزائر 

تنظيم ب المتعلقةالتقنية   العلمية و الكميةتأخذ بعين االعتبار كل الجوانبات ومخططات وضع دراس

 العامة والجزئية للنقل من الناحية التنظيمية السياسة، وهي بمثابة المركز العصبي لدراسة قطاع النقل

  .وطرق االستثمار والبرمجة واالستغالل، ثم متابعة ومراقبة نظام النقل

، وشبكة اريس وعرةإنتمائها لإلقليم الشمالي األوسط وتميزها بتض والية تيبازة بحكم عرفت    

النقل على المستوى الوطني خاصة من التي تميز  نفس المشاكل ،عمرانية حضرية وريفية مهمتين

 وتدهور حالة وسائل  المركبات،الجانب التنظيمي والهيكلي، نذكر منها تذبذب أوقات انطالق ووصول

ة، إضافة إلى التأثيرات وهياكل النقل، مما انجر عنه إرتفاع التسعيرة خاصة في المناطق المعزول

السيارات استعمال  شجعت على  الغير منظمةهذه الوضعية لنقل المسافرين .السلبية على البيئة

الهياكل المرافقة بناء توسيع شبكة الطرق وإستعمال مساحة أكبر، مما يستلزم الخاصة، والتي تتطلب 

يد من تكاليف المعيشة وإهدارا للوقت،  تز، حيثلسيارات الخاصةاإلستعاب هذا الحجم المتزايد من  لها

ب انبعاث الغازات والسوائل للمركبات، مما ينجر عنه التأثير السلبي على البيئة، بوتلوث المحيط بس

ولهذا يجب إنشاء شبكة للنقل الجماعي للمسافرين قادرة على ضمان التنقل نحو مراكز النشاطات بأقل 

ة، مما يحتم على السلطات توفير أحسن الخدمات في مجال النقل تكلفة للمسافرين، وتأثير أقل على البيئ

المشكل األول الذي يجب  "Troger يقول. وتطوير سياسة النقل في الوالية على جميع المستويات

إحتوائه في البلدان في طريق النمو هو سهولة التنقل في كل المجاالت بنظام النقل الحضري، ومنه 

  .1" والخدمات المقدمة من طرف المدينة فيما بعدخلق الشغل أوال والتجهيزات

 الدولة أعطت نظرة جديدة للنمو وتطور قطاع النقل الجماعي التي فشلت في السنوات  أنكما   

التسعينيات بفعل المشاكل االقتصادية واألمنية للبالد، مما انجر عنه انخفاض التمويالت واالستثمارات 

ختلفة، حيث سمحت هذه االلتفاتة بتحرير قطاع النقل في نفس  المهالخاصة بقطاع النقل ومشاريع

  .المرحلة

 
                                                 

1 Troger F: Politique locale des transports collectifs: pouvoir local, édition ouvrier, Paris, 1977, P162 
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  : إشكالية البحث-

ازة، و    هيكلة المجال     تنظيم و  لعبه في يوالدور الذي يمكن أن     النقل  إن التطرق لموضوع         ة تيب في  بوالي

صادية ال     ة واالقت ة والمجالي والت العمراني ل التح ي إق   اي تعرفهتظ ازة ف ة تيب ا،والي ي  ليمه يما ف  ال س

  العشريتين األخيرتين يطرح العديد من االنشغاالت لمختلف المتعاملين بما في ذلك الباحثين الجامعيين، 

قطاع النقل، آما تلعب دورا أساسيا  لتحديد مميزات ومشاآل  مباشراامتدادا دراسة النقل تشكلحيث 

تي يجب إتباعها لتحقيق نظام نقل إقليمي مستدام  الرئيسية الاالتجاهات وتحديد تكملة هذه العملية لضمان

مع بعضها بطريقة مناسبة، باإلضافة إلى  المختلفة إلقليم الوالية المناطق على ربط قادر األنماط ومتعدد

، وتفعيل التنقالت هو تسهيل تحقيق هدف أآبر يساهم في مما لها، إقليم الوالية باألقاليم المجاورة ربط

 آبيرة بإدخال اجهود خالل السنوات األخيرة دولةبذلت الة، آما للوالي قتصادييناال واالزدهار النمو

حل آل  تتمكن من  أنها لمإال ،النقل قطاع مستويات مختلف لتحسينو جوانبعلى عدة  إصالحات واسعة

 النقل فتح قطاع و إعادة تنظيم المؤسساتستهدف تاإلصالحات ذه، فهمنها القطاع المشاآل التي يعاني

 النقل وعلى أبعاده استدامةالترآيز على بالتنظيمية والتشريعية له،  األطرتحديد  ومام الخواصأ

 التحتية لتحديث البنيةالتي قامت بها الدولة مهمة ال ستثماراتالا باإلضافة إلى .والبيئية االجتماعية

  أصبحة لهذه السياسةونتيج ،التقنية والبشرية رفع مستوى قدراتهاقطاع النقل ور يتطو بهدف ،للقطاع

   .  مستقبال النقل وتوسيع شبكات وتنميته،لتطوير  خططضع، مع ومهمة بنية تحتيةيمتلك  قطاع النقل

من الناحية الجغرافية وتعالج وتدرس آافة  الوالية مجال تستهدفتيبازة،  دراسة النقل في والية إن

النقل،  مانظآل الرئيسية التي تعرقل تطور وتقدم المشاتحدد بدقة آما أنها الهياآل المرتبطة به، نماط واأل

 بوالية النقل شاملة قادرة على التصدي لهذه المشاآل وتوجيه النمو المستقبلي لنظام تقترح سياسة و

  .تيبازة

  ؟ أنماط وأنواع النقل بوالية تيبازة الحالية لمختلف وضعيةال كيف هي   -

  بالوالية؟ المجال  وهيكلةتنظيم  فيه دورهو وما ،مستدامةالتنمية الهل يساهم النقل في   -

تيبازة؟ والية بالمقترحة للنهوض بقطاع نقل مترابط ومتكامل هي البدائل والحلول ما  -
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 : البحثمراحل
 قمنا ، أين و الوصفي على المنهج الكميترتكز منهجية  علىهذا البحث إنجازعتمدنا في إلقد      

ية و إستخدام  النماذج الرياضية انة سواء النظرية أو الميدئي اإلحصا مختلف المعطياتبتوظيف

ستخدام وإستظهار مختلف المؤشرات من خالل إالمعطيات الجداول و واإلحصائية و تحليل مختلف

 الخرائط إستخدمنا كما . للتوضيح و تبسيط التحاليل والقراءات والصوريةان البيالجداول واألشكال

 إستدالالت إلى بغرض الوصول ب تطبيقي،انب نظري وجانج حثالب تضمنالموضوعاتية، حيث 

 تحليلية  تساعد على إقتراح أفظل المتغيرات بما يتماشى وخصائص البحث لمنطقية ومؤشرات و دالئ

  : وقد مر البحث بالمراحل التالية.العلمي

  :النظريمرحلة البحث : أوال

ب والدراسات التي لها عالقة بالموضوع قصد في هذه المرحلة حاولنا االطالع على مختلف الكت     

 التي لها عالقة ترنتن مواقع االإلى إضافةطالقة في البحث فعليا، نتكوين زاد معرفي يساعدنا لال

و خاصة بها، النظرية المعلومات ال للدراسة قمنا بجمع انختيارنا لوالية تيبازة ميدإ وبعد .بالموضوع

  .ل اإلمتداد اإلقليمي للدراسةبالواليات المجاورة لها كونها تمث

  :يانمرحلة البحث الميد: ياانث

  :ان الميدالخروج إلى: 1

 بهدف الوقوف على الوضعية الراهنة للمنطقة، انلميدا إلىقمنا في هذه المرحلة بعدة خرجات      

 قل، التعمير، االشغال العموميةن الات مع مختلف المسؤولين خاصة مسؤولي مديريحواراتفأجرينا 

 بعض بعض متعاملي قطاع النقل ومسيري محطات النقل و بمحاورةوالتخطيط، كما قمنا أيضا 

ملي النقل الجماعي بالوالية، حيث تعرفنا من خالل ذلك بصفة عامة على أهم مميزات القطاع و امتع

ع معلومات أخرى لها عالقة بموضو إلىإضافة  ،هتماماتخدنا نظرة مبدئية عن مختلف المشاكل واإلأ

ية التي قامت بها مديرية النقل لوالية انعلى المعطيات األولية للتحقيقات الميدكما تحصلنا . الدراسة

وهي مهمة إلتمام هذا البحث خاصة إذا ، 2004طط النقل الوالئي لسنة شاء مخإنتيبازة في إطار 

توى كل الوالية علمنا أنه من الصعب جدا القيام بالتحقيقات الميدانية من طرف شخص واحد على مس

  .مما يتطلبه من إمكانيات مادية و بشرية كبيرة
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  : جمع المعطيات:2

قصدنا مختلف الهيئات إذ ، انات اإلحصائيةفي هذه المرحلة قمنا بجمع مختلف المعطيات والبي      

ة يان، الوكالة الوطنية للتهيئة العمر(ONS) الوطني لإلحصاء انالديو :اإلدارية والتقنية التالية

(ANAT)ية ان، المركز الوطني للدراسات واألبحاث العمر(CNERU) مركز النقل واألشغال ،

، مديرية التعمير والسكن لوالية تيبازة (BETUR)، مكتب الدراسات في النقل (CTTP)العمومية 

(DUCH) المعهد الوطني للخرائط واالستشعار عن بعد ،(INCT)ريات والية تيبازة خاصة ي، مد

 مديرية الصناعة، مديرية التجارة، مديرية التخطيط والتهيئة شغال العمومية، مديرية األلنقل،مديرية ا

  .، المرصد الوطني لألحوال الجويةيةانالعمر

 ةيان ميد مراجعة المعطيات خاصة المتعلقة بموضوع الدراسة قمنا بعملية بعضنظرا لوجود نقص في  

 citee   منهاتحقق الو.  

  : ي للهياكل القاعديةانالمسح الميد: 3

هم المشاكل التي أ لمعرفة حالتها و ،هم الهياكل القاعدية و شبكة الطرقأي لتشخيص انقمنا بمسح ميد

 11، حيث عينا الطريق الوطني رقم أكمل وجهديتها للوظيفة المنوطة بها على أتو تمنعها من  هاتعيق

، إضافة إلى الطرق اللوالئية و البلدية 64قم مع مختلف الهياكل المرافقة له، و كذلك الطريق الوطني ر

  .للوالية

  

  :مرحلة فرز وتحليل المعطيات: ثالثا

قمنا بتفريغ المعطيات ثم فرزها وتبويبها بوضع النتائج المحصل عليها في جداول  في هذه المرحلة   

م يوتقي ض عرأجليا وتمثيلها في خرائط وأشكال بعد التأكد من صحتها، وذلك من انومعالجتها بي

 اناإلستنتاجات التي توصلنا إليها مع وضع اإلقتراحات التي بدت لنا ضرورية لتحسين إطار حياة السك

  . بالوالية تنمية مستدامة إلىباعتماد تنظيم النقل الجماعي للمسافرين، عنصرا مهيكال للوصول 

التي ستفيدنا في تحليل به، انتخذنا من الخطوات الموالية سبيال للتطرق لهذا الموضوع من كل جوكما إ

  .ية و تحاليل المعطيات النظريةانالدراسة الميد على إستناداو وضع الحلول الممكنة 

المعلومات وتحليل تقديم منطقة الدراسة، هذه المذكرة، بدءا بإلنجاز أساسية  أجزاء ثالثةإعتمدنا على 

  .مقترحةالحلول الوالمعطيات المستعملة ثم معالجتها وأخيرا النتائج و
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 الإلداري المتمثل في مختلف مراحل التقسيمات اإلدارية التي بانج الهذا الجزء يتناول :الجزء األول* 

الذي يعتبر مهم في تحديد المسالك و الطرق و توزيع الطبيعي مرت عليها الوالية، ثم دراسة الجانب 

  .كان وعالقتهم بالنقلالسكان بالوالية، ثم دراسة الجانب السكاني المتمثل في توزيع الس

  

هياكل ب تقديم الان، سواءا من ج تيبازةواليةتشخيص النقل ب هذا الجزء يتناول: الجزء الثاني* 

 الجزء اتبع هذ أو الوسائل المتاحة ومتعاملي النقل، حيث يالقاعدية للنقل الموجودة على مستوى الوالية

 فيلنقل  اعلى) O/D(لعرض والطلب العناصر التحليلية، التي تميز ا المؤشرات وبعرض لبعض

  . تيبازة وكذالك ظروف التنقل بهاوالية

مختلف في لمسافرين  استقبالإلنقل ول، الهياكل القاعدية قطاع النقل بوالية تيبازة  العرض فييغطي

على ) ألخ...حافالت، سيارة أجرة (النقل الجماعي للمسافرين  بتوفير متيهف الطلب أماط النقل، امأن

   .واليةال مستوى

مع حركة  هاتجاوبمدى  و وسائل النقل فعالية بقياسعلى النقليسمح لنا تقييم العرض والطلب 

 النقل بوالية نشاط التي تميز ت وصف وتحديد االختالالإلى النقل، إضافة للشبكةين مستعملالمسافرين ال

  .تيبازة

  

تحديد مختلف بو تهيكل النقل، سواء في هذا الجزء إلى األدوات التي تنظم  نتطرق :الجزء الثالث* 

 نقص إظهارأين حاولنا النقل، كذلك النصوص التشريعية لقطاع و ،العناصر المتدخلة في قطاع النقل

 إضافة إلى مختلف المشاكل و العراقيل المستخلصة المتعلقة . للنقللقطاع  والتشريعيالتناسق التنظيمي

 التقديرات واألفاق المستقبلية للنقل والمعطيلت االجتماعية لىثم نتطرق إ. بالنقل و الهياكل المرافقة له

 إلى يرجع ات االستثمار و برمجة المشاريع وختيار المطروح إلي المشكل األساسأنواالقتصادية، كما 

تقدير الحركة  و.لمختلف عناصر نظام النقل)  Trafic( حركة إلىترجمتها ثم لتنقالت اتقدير حجم 

)Trafic  ( نموذجستعمال إ لىإيقودنا) Modèle (اإلجتماعية ي يربط العالقة بين المتغيرات ذال

حظيرة سيارات، شبكة الطرق، ( ومن جهة أخرى نظام النقل، )إلخ...، شغل، الدخلانسك(قتصادية واال

  ).لخا...خطوط النقل الجماعي

 والهياكل  التجهيزات سمح لنا بتحديد وقياس النقل بوالية تيبازةنشاطتقدير الطلب المستقبلي على 

 وهي ثم التنقالت المستقبلية للنقل الجماعي،  و العرضألخذ بعين االعتبار كثرة الطلب، واالالزمة

  .واالجتماعي بوالية تيبازةقاعدة للحساب والتحليل االقتصادي 
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ين ب(عتبار لنقل بعين اإلا اتدراسالمتعلفة ب  المختلفتأخذ التقديرات واالقتراحات واإلسقاطات  

مخططات التوجيهية ال توجيهات ،والية تيبازةب) ةريفي الواليات، داخل الوالية، حضري، شبه حضري،

 إلى، إضافة )POS(ومخططات شغل األرض ) PAW(ومخطط تهيئة الوالية ، (PDAU)للتعمير

  .ب الكارتوغرافيانالج

بإدخال العناصر وهذا لنقل  والبعيد ل المتوسط،لمدى القصيرا ات علىتصوروضع على نا عتمدإكما 

ب الدراسة انإعتمدنا في بعض جو المسافرين بوالية تيبازة، حيثهيكلة شبكة النقل  لتنظيم والرئيسية

عتمادها إ  أين،مثل البنك الدوليالمية لمؤسسات ع  ومؤشرات معاييرىعلة تعتمد مقاربة براقماتيعلى 

 النقل المدرسي، إلى ناية تيبازة، كما تطرقفي والالمسافرين  نقل إثراء التحليل لبعض عناصر أجلمن 

  .سيارات األجرة بصفة منفصلةكذلك النقل بو

  

  :جاز هذا البحثنإالمشاكل التي تلقيناها في مختلف مراحل  •

  :جاز هذا البحث فيما يلي نإ خالل واجهتناتتمثل أهم المشاكل التي 

  إقتصرت معظم الدراسات فيكما، النقل لصعوبتهموضوع بدراسات  المراجع المتعلقة  في نقص 

  . السياحيلجانب على االوالية

  . في االدارة أو محطات المسافرين المسؤولينمع بعض مل التعا  فيصعوبة 

  .بعض اإلدارات ب صعوبات في عملية جمع المعطيات، والعراقيل  

  .طياتالذي تطلب منا التدقيق في الع وجود بعض األخطاء والتناقض في المعطيات ، األمر الذي  

ة بـبعض   ان اإلسـتع  إلـى عدم تمكننا الجيد من النماذج الرياضية و لغات البرمجة، مما إضـطرنا              

) عرض و طلـب   (جزنا برنامج في االعالم اآللي، لحساب المصفوفات        إن، حيث   انالمختصين في الميد  

 .على النقل بوالية تيبازة في مرحلة التقديرات

 القيـام بعـدة     ت مكلفة خاصة بسبب ضرورة    ان ك  فقد لتنقالتبا ةالمتعلق المكملة، و  اتأما عن التحقيق   

 .وكذا بالنسبة لعملية أخذ الصور ، في ظروف مناخية صعبة ت جر، وقدتنقالت عبر الوالية
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  الطبيعية الدراسة

  لوالية تيبازةالسكانيةو 
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لوالية تيبازة عيةالطبيالدراسة : الفصل األول  
  

 لمنطقة الدراسة أحد األسس العلمية الجغرافية التي  والسكانيةتعتبر دراسة الخصائص الطبيعية     

تعرقل عملية تنظيم النقل، يمكن أن يات المتوفرة، والعوائق التي انيعتمد عليها الباحث لتشخيص االمك

   .بالوالية بتحليل وضعية قطاع النقل يسمح مما 

  

  :  والية تيبازةديم تق:1

، إما تغيرات عدة  حدودها اإلداريةعرفت   تنتمي والية تيبازة إلى اإلقليم الشمالي األوسط، حيث 

 واليات إلىت تابعة لها وضمت انأو بفصل بلديات ك ت تابعة لواليات مجاورةانبدمج بلديات أخرى ك

  : ه التقسيمات فيما يليوتتمثل هذ. 1997 سنة أخرى، كما هو الحال في آخر تعديل إداري

  :1984قبل التقسيم اإلداري لسنة : 1.1

  : مقسمة بين واليتين1984شائها سنة انت بلديات والية تيبازة قبل انك    

 بابا أحسن - درارية- أوالد فايت- الشراقة- سطاوالي-زرالدة: ت تضم بلدياتان التي كالجزائروالية 

 - دواودة - قوراية-الداموس - مناصر-شرشال: ت تضم بلدياتنا التي كالبليدة و والية انوعين البني

 أحمر العين – تيبازة - بو اسماعيل- مراد- الدويرة- حجوط- معالمة- سحاولة- بورقيقة-فوكة

  . القليعةو

  :1984التقسيم اإلداري لسنة : 2.1

بالتنظيم اإلداري  المتعلق 1 09.84ون رقم ان بموجب الق1984شئت والية تيبازة في أفريل سنة     أن

 بلدية، كما هو مبين في 42 دوائر و 5وأصبحت المدينة التي تحمل نفس االسم مقرا لها، بمجموع 

 : التالي الجدول

 

 
  

                                                 
  1  .   والمتعلق بالتنظيم اإلداري ا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1984/02 المؤرخ في 09.84: القانون رقم
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  : 1984التقسيم اإلداري لوالية تيبازة سنة : 1جدول رقم ال

  البــــــــــلديات  الدوائـــر

  تيبازة  تيبازة
 - مسلمون- قوراية-آعمر سيدي -لنص حجرة ا- سيدي غيالس-شرشال  شرشال

  .  الداموس- بني ميلك– اغبال -الرهاط
 – العشور – درارية - سطاوالي-ان عين البني- زرالدة- أوالد فايت–شراقة   شراقة 

  . سحاولة– خرايسية –ية ان سويد–بابا احسن 
 اطبةحط - عين تاقوريت– بو هارون - خميستي-بوسماعيل – شعيبة – القليعة  القليعة

  .يةان رحم- دويرة– معالمة – دواودة – فوكة –
   سيدي راشد-الناظور – بورقيقة – احمر العين – مراد -حجوط  حجوط

  . والمتعلق بالتنظيم اإلداري 02/1984 المؤرخ في 09.84: ون رقمانالق: المصدر  

 

 دوائر 09اء شان، تم على أساسه 1991 تعديل إداري جديد خاص بوالية تيبازة في أفريل يأجر

 احمر العين -الداموس - دويرة-آعمر سيدي – فوكة – قوراية - درارية-جديدة وهي زرالدة

  :1991الجدول التالي يبين الدوائر والبلديات سنة  .بوسماعيلو

  :1991 التقسيم اإلداري لوالية تيبازة سنة :02الجدول رقم 

  البــــــــــلديات   الدوائـــر 

  .تيبازة  تيبازة
  .انعين البني- أوالد فايت–شراقة   اقةشر

  . معالمة- سطاوالي-زرالدة  زرالدة
  .حطاطبة – شعيبة – القليعة  القليعة
  .ان سيدي سمي- حجرة النص- سيدي غيالس-شرشال  شرشال
  . مراد-حجوط  حجوط
  . بابا احسن – العاشور – سحاولة –درارية   درارية
  . أغبال- مسلمون–قوراية   قوراية
  دواودة -فوكة  فوكة

  . خميستي- بو هارون- عين تاقوريت-بوسماعيل  بو اسماعيل
  . بني ميلك-الرهاط -الداموس  الداموس
  . مناصر-الناظور – آعمرسيدي   آعمرسيدي 

  . سيدي راشد- بورقيقة-أحمر العين  أحمر العين
  .يةان رحم– خرايسية -دويرة  دويرة

  .1991 تيبازة سنة الدليل السنوي لإلحصاء لوالية: المصدر
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  :1997 سنة البلديات المقتطعة من والية تيبازة: 3.1

 للتنظيم اإلداري لوالية 1997.05.311 المؤرخ في 14.97تم طبقا للمرسوم الرئاسي رقم     

:  أربع دوائر من والية تيبازة وهي04 ضمت إليها ، حيث الكبرىالجزائرشاء محافظة ان بالجزائر

لجدول ا, )01( بلدية، كما هو مبين في الخريطة رقم 14 بمجموع درارية -لدويرة ا- زرالدة-شراقة

   .يوضح ذلك) 03(رقم 

  1997 الكبرى لسنة الجزائر محافظة إلىالدوائر والبلديات التي ضمت  :03الجدول رقم 

  البلديات  الدوائر

  . ان عين البني– أوالد فايت –شراقة   شراقة

  .عالمة م- سطاوالي-زرالدة  زرالدة 

  . بابا أحسن- العاشور- سحاولة-درارية  درارية 

  . خرايسية-يةان سويد-يةان رحم-دويرة  دويرة

  .1997الدليل السنوي لإلحصاء لوالية  تيبازة لسنة : المصدر

  

 والتي 1997 الكبرى سنة الجزائرشاء محافظة إنأثر هذا التغيير االداري كثيرا على والية تيبازة، ب   

 بلدية، مما أثر 28من بلديات الوالية للعاصمة، ليصبح عدد بلديات والية تيبازة  14لها ضم تم من خال

الجدول التالي و. اً، هذا لكون معظم تلك البلديات ساحليةانعلى طول شريطها الساحلي الذي عرف نقص

  :1997يبين أسماء و دوائر بلديات والية تيبازة حسب التقسيم االداري لسنة 

  :1997سنة  بعد والية تيبازةدوائر و بلديات : 04 الجدول رقم

  البــــــــــلديات   الدوائر

  .تيبازة  تيبازة
  .حطاطبة – شعيبة – القليعة  القليعة
  .ان سيدي سمي- حجرة النص- سيدي غيالس-شرشال  شرشال
  . مراد-حجوط  حجوط
  . أغبال- مسلمون–قوراية   قوراية
  دواودة -فوكة  فوكة

  . خميستي- بو هارون- عين تاقورايت- بوسماعيل  بو اسماعيل
  . بني ميلك-الرهاط -الداموس  الداموس
  . مناصر-الناظور – آعمرسيدي   آعمرسيدي 

  . سيدي راشد- بورقيقة-أحمر العين  أحمر العين

  .1997الدليل السنوي لإلحصاء لوالية  تيبازة لسنة : المصدر

                                                 
.لكبرى  للتنظيم اإلداري لوالية الجزائر الخاص بإنشاء محافظة الجزائر ا1997.05.31 المؤرخ في 14.97المرسوم الرئاسي رقم   1  
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  :الموقع: 2

 أهمية كبيرة يبرز من خالل تاثيره على وظيفتها وعلى مدى حيويتها و"  ذو يعتبر موقع منطقة ما     

 والية تيبازة إحدى والياتو، 1"نشاطها في الماضي والحاضر وعلى مزاياها وخصائصها المعاصرة

توفرها على شريط ساحلي تتميز ب، لها موقع إستراتيجي قريب من العاصمة األوسط يالشمالاإلقليم 

  .  )02أنظر الخريطة رقم (ر كبير في التنقالت و شبكة النقل بالوالية ، كما له دومهم

  : الموقع الفلكي: 1.2

   و'23°36 عرض، و خطي  شرقا'66°2 و '66°1تقع والية تيبازة فلكيا بين خطي طول     

  .شماال '36°49

  :الموقع الجغرافي: 2.2

 من الغرب والية الشلف و من الجنوب يحد والية تيبازة من الشمال البحر األبيض المتوسط و     

  .كلم 70، حيث تبعد عن مركز الوالية بمسافة الجزائر و من الشرق والية البليدةواليتي عين الدفلى و 

، حيث تطل مباشرة على البحر األبيض المتوسط بشريط ساحلي ستراتيجياتحتل والية تيبازة موقعا إو

  . بلدية المكونة للوالية28 من بين  بلدية14 كلم يمتد على 220يقدر بأكثر من 

لعدد فا  البحري، موقعها هذا يجعلها تلعب دورا هاما في جميع المجاالت خاصة السياحة والصيد   

ميناء بوهارون، خميستي، تيبازة وشرشال، : تعاش هذا القطاع، أهمهاانئ الصيد دليل على انالهام لمو

جبال في و على مساحات واسعة من األراضي الخصبة، هااتها الطبيعية وتوفران تنوع إمكإلىإظافة 

 الساحلي بها، مما جعلها منطقة 11تالل وسهول في الشرق وكذا مرور الطريق الوطني رقم  الغرب و

  .إستراتيجية لمختلف التنقالت

  

  :الدراسة الطبيعية: 3

ن له األثر اإليجابي تنوع التضاريس بوالية تيبازة ساعد على إزدهار النشاطات المختلفة بها مما كا

على تمركز السكان و التجهيزات بالوالية، هذه المقومات كان لها الدور المباشر في توزيع شبكة النقل 

بالوالية، حيث نجد المنطقة الشرقية لها التي تحتوي على المناطق المنخفضة شبكة النقل بها كثيفة، 

  .فعات شبكة النقل بها ضعيفةعلى عكس الجهة الغربية للوالية التي تحتوي على المرت

  

 

.37، ص 2003 عمان، األردن  دار وائل للنشر،، جغرافيا المدن،ة صبح أبوكايد عثمان  1  
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 المرتفعات نسبة تمثل تضاريس متنوعة حيث  وهي ذات،2 كلم1725تبلغ مساحة والية تيازة     

   .%36 تليها السهول بنسبة  من مساحتها،64%

  توزيع الوحدات الطبيعية بوالية تيبازة: 01الشكل رقم 

  

    

زكار في الجنوب الشرقي، وجبال 

،  من الشرق متيجةلألبيض المتوسط من الشمال وعلى سهظهرة في الغرب، وتطل على البحر ا

  .لت الساح

  من األطلس التلي وتصب في البحر األبيض المتوسط وعالتي تنب،  مجموعة من األوديةجد بها

  .وادي الهاشم سبت، وادي العربة وال، وادي الداموسوادي : هي

يات السياحية والترفيهية، انهذه المناطق الجبلية بمميزاتها الهامة، جعلت الوالية تزخر بالعديد من اإلمك

  .ى مستقبالًالتي قد تساهم في تنمية المجال في الوقت الراهن وحت و

  

  

:المنطقة الجبلية: 1.3

 من إجمالي مساحة %64 الحدود الغربية لها، بنسبة إلىة من وسط الوالية تمتد المنطقة الجبلي   

وهي جزء من األطلس التلي األوسط و إمتداد لجبال . الوالية

ال

إضافة إلى مرتفعا

م الواقع في أقصى الجنوب الشرقي 1417أعلى قمة جبلية في هذه المنطقة نجدها في جبل بومعاد   

م الواقع في الجهة الشرقية، وجبل شنوة الذي يطل 1095لهذه المنطقة، وكذلك قمة جبل عربال بـ 

  .م904 إلىمباشرة عل البحر بارتفاع يصل 

كما ن  
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  : لوالسه: .2

 تتميز بإرتفاعات  من مساحة الوالية،%35.39 أي بنسبة 2 كلم617تبلغ مساحة المنطقة السهلية     

 أقصى الجنوب إلى، ممتدة من وسط الوالية %4حداراتها الخفيفة قلما تتجاوز انضعيفة جدا، وب

 أراضيه وتنوع منتجاته الفالحية طوال  من سهل متيجة الذي يتميز بخصوبة الغربيجزءال أي ،الشرقي

  .السنة

3
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   تيبازة

  

ون  وال ي إن    ستغناء 

  .عمل

العناصر المرافقة لذا   

 في المجال ان وحركتهم والتغيرات الكمية والنوعية، والتركيب االقتصادي، وكيفية توزع السكانالسك

 .النقل التحكم في تنظيم أجللية من 

تسيير المشاريع من  ية المعيار األساسي المعتمد في برمجة وانكما تعتبر الدراسة السك

  .تعلقة بالنقل و بتمركز التجهيزاته المختلفةبينها الم

 التطور إلى، حيث نتعرض في هذه الدراسة انيعرف بحركة السك ية ماانيندرج ضمن الدراسة السك   

ي، انالحجم السكوكذا ، 2005 إلى 1998 و 1966 بوالية تيبازة خالل الفترة بين انلسك

في هذه  لم تكن تيبازة والية، فأخذنا عدد السكان  (%3.45 معدل النمو) 66-77(

خفاضا في الفترة ان هذا النمو شهد ان بينما نالحظ ،)لبلديات التابعة للوالية بعد التقسيم اإلداريحسب ا

 سياسة إلىخفاض في معدل النمو نيعود هذا اال  و% ذلك بمعدل -الممتدة بين 

االقتصادية  ة و األوضاع اإلجتماعيإلىينيات إضافة ان خالل الثمالجزائرإتبعتها 

الدراسة السكانية لوالية: الفصل الثاني

انوتحليل السك ها الركيزة األساسية أليةمكن اإل،خطوة حتمية دراسة  عنها، ك

ية تخطيطية

وال  الفعالةيعتبر النقلكما  وجب علينا معرفة حجم ،تنميةلل ةمحركوالهياكل  له من 

والتقديرات المستقب

  : في والية تيبازةان السك:1  

  :انالسك: 1.1

، له عالقة السكانتوزيع   حجم وانية، حيث ان عناصر الدراسات العمر من أهمانتعد دراسة السك     

تحسين ظروفهم  المرافق التابعة لها و الواجب توفرها و مباشرة بتمركز التجهيزات النقل المختلفة و

اإلجتماعية، 

العام ل

  .التبعثر  حسب التجمع واني، كذلك دراسة السكالعمر ية، التركيب النوعي وانالكثافة السك

  :انالتطور العام للسك. 2.1

ي اإلجمالي في والية تيبازة وتيرة متسارعة، هذا خالل الفترة اإلحصائية األولى انعرف النمو السك    

المرحلةحيث بلغ

198719982.34

التنظيم العائلي التي 

 تدهور القدرة إلى كل هذا أدى .التي من أهمها ظاهرة الالأمن  البالد واالصعبة والعسيرة التي شهدته

  .خفاض معدل الخصوبةانبالتالي ، عكست على تأخر سن الزواجانمستوى المعيشة التي  الشرائية و

  



  ):2005 -1966( لوالية تيبازة انالتطور العام للسك: 05 جدول رقمال

 %معدل النمو السنوي 

98/05 87/98 77/87 66/77  السنة 1966 1977 1987 1998 2005

2.33  
 انسك

 186.137 272.960 387.210 506.054 594651 3.45 3.56 2.34 الوالية

3.40 3.08 2.15  ـ 32.600.000 29.276.924 23.038.942 16.948.000 12.022.000
 انسك

 الوطن

مونوغرافية والية  + )1998 -1987- 1977-1966(اناالحصاء العام للسكن والسك( الوطني لالحصاءانيوالد: مصدر

  . 2005تيبازة لسنة 

  

 ال

   

 تزايد خالل مختلف ان عدد السكاني المرافق له، نالحظ انمن خالل الجدول السابق والشكل البي    

 1998سنة نمو المسجل خالل آخر إحصاء  معدل الانالفترات اإلحصائية الثالث بوتيرة معتبرة، رغم 

ه يعتبر معدل نمو معقول ومعتبر مقارنة بالمعدل الوطني أنإال ، )%2.34(خفاضا ملحوظا انعرف 

قدر معدل نمو سكان  أين 2005 و 1998بين سنة  كما شهد هذا المعدل ثبات في الفترة ما ،2.15%

 الواليات المجاورة لها خاصة واليتي انسكت الوالية نزوح البأس به من عرف حيث ،%2.33الوالية 

 إلى العاصمة انتقال سكان وهذا بسبب األزمة األمنية، كما شهدت الوالية أيضا البليدةعين الدفلى و

بلديات الوالية الشرقية بحثا عن الراحة واإلبتعاد عن ضغط العاصمة، والتمتع بالمسكن الواسع واألقل 

  . ثمنا
20 

 



21 

 

ضعية ال تنطبق على كل بلديات الوالية لكنها تخص بعض البلديات دون  هذه الوأنكما نالحظ     

 معدالت النمو غير موزعة بشكل متساوي، حيث تراوح ن أل،األخرى و بالضبط تخص المدن الرئيسية

 وبلغ أقصاه في ، كأدنى حدان في بلدية سيدي سليم%1.83هذا المعدل خالل آخر فترة إحصائية بين 

 بين مختلف انفيما يخص عدد السك. %3.04ه بلغ في مقر الوالية أن، كما %3.66بلدية فوكة بـ 

 نسمة في بلدية 54240 نسمة في بلدية حجرة النص، مقابل 2042بلديات الوالية فقد تراوح بين 

  .2005القليعة سنة 

يات  البلدان، إذ نالحظ 2005 إلى 1977ي في والية تيبازة بين انالخريطة المرفقة تبين توزيع السك

 ا مرتفعايان سكاالتي تمتد على طول الشريط الساحلي تعرف نمو الواقعة في الجهة الشرقية للوالية

، فوكة، بوسماعيل، حيث سجلت معدل نمو يفوق المعدل الوطني، فهي مناطق جاذبة دواودة: ومنها

 أيضا أقل من التي هي بينما البلديات الواقعة غرب الوالية فقد سجلت أدنى معدالت النمو. انللسك

هذا راجع لصعوبة تضاريسها، و، أغبال، لرهاط، الداموسبلدية : نخص بالذكرو ،المعدل الوطني

ت منها، كما نجد بعض البلديات رغم وقوعها على الشريط ان ظاهرة الالأمن التي عإلىإضافة 

لصعب مما ها سجلت معدالت نمو منخفضة جدا، يعود السبب لطابعها التضاريسي اأنالساحلي، إال 

  فهي ال تتمتع بتجهيزات ومرافق تساعد على اإلستقرار ونذكر منهاان،جعلها مناطق طاردة للسك

بينما البلديات القريبة من مقر الوالية أي البلديات الوسطى . انبني ميلك، مسلمون وسيدي سمي: بلديات

  .     اناطق جاذبة للسك تعتبر منبذلكهي ف ،فقد سجلت معدالت نمو تقارب أو تفوق المعدل الوطني
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.  

سك  إن إذا لم تما إنان  مساحة

ناطق التيخفاضهمانتقل ب  وانبالتالي فهي ترتفع بزيادة السك المساحة و كننا مع

توازن بين الحجم السك ساعدنا علانخ عليها، ه م ي وا التي يتوز

التي خلقت هذه الوضعية،  سبة، بالتالي ياأل ة السك"اح الحلول را انتلع ية

المد مناطق،نا قها المختلفة ة  تبدوا م و  عب كثافة 

ك ا انتم التساع م معدل العا ها الكثافة  احتها وبعض  فيها، وصغ

ظر إلى التوزيع الع سكانية العا تيبازة من  ذات  نالحظ أن

ستراتيجي ب شمالي األوس كذلك م

كثافة الو موالي يبين ت زة ا لديات والي نة سكاني  ىذلك 

5

  

  

  

  

  

                                                

  :يةانالكثافة السك: 3.1   

 على انالسكية في فترة ما، الكثافة ال  

منه يم، 

تغير هذه  تدل على توزيع  معينة، 

رفة الم تشهد 

ى فهتالل في الإ ذا ما ي عون  لمساحة

 دوب الكثاف المناقترمكننا إسباب 

ما في حياة  ، فهناك ه نظرا لشدعة الرتفمدن ر مناط

ساحتهركز الس م نظرا  عن ال ها تقل في ر مس

لية بالن،  )1("يةانمر الكثافة ال الواليات  والية 

يم الاإقل وقعها اإل   .طالسكاني فيها، و

وزيع ال ة تيبالجدول ال حت 1998خالل سة عبر ب

200:  

  

  

 

 .54 ص 1983الجزائر . بشير مقيبس، مدينة وهران، دراسة في جغرافية العمران، المؤسسة الوطنية للكتاب (1)
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 :2005 و1998ية حسب البلديات سنة ان توزيع الكثافة السك:06الجدول رقم 

2005  1998  

ية انالسكالكثافة 
  2كلم/ساكن

)2005(  

 ان السكتقدير
  )نسمة(
) 2005(  

ية انالكثافة السك
 2كلم/ساكن

)1898(  

) نسمة (انعدد السك
)1998(  

المساحة بالكيلومتر 
رمز  البلديات المربع

المنطقة

1 .تيبازة 66 21915 332 25751 390
   دائرة تيبازة 66 21915 332 25751 390
2  القليعة 39,82 46158 1220 54240 1362
3  شعيبة  28,73 16376 570 19244 670
4 . حطاطبة 70,95 22002 310 25853 ,364
   القليعةدائرة  139,5 84536 332 99336 712
5 شرشال 40763 426 47900 97,7 490
6  سيدي غيالس 39,15 12731 343 14959 382
7  حجرة النص 24,85 1739 70 2042 82
8 .  ان سيدي سمي 72,94 2978 41 3500 48

   دائرة شرشال 234,64 58211 252 68401 292
9 حجوط 52,43 44065 840 51781 988
10 .  مراد 132,88 18104 140 21273 160
   دائرة حجوط 185,31 62169 343 73054 394
11 قوراية  91,12 17165 188 20171 221
12  مسلمون 201,03 6603 33 7760 39
13 .  أغبال 30,83 6606 214 7763 252
   دائرة قوراية 322,98 30374 94 35693 111
14 فوكة 12,73 39549 3107 46474 3651
15 دواودة 12,11 17283 1427 20311 1677
   دائرة فوكة 24,84 56832 2288 66785 2689
16 بوسماعيل 13,82 38445 2782 45174 3269
17  عين تاقوريت 28,7 9075 353 10663 372

18 .خميستي 9,19 12622 1373 14832 1414
19  بو هارون 9,68 8613 890 10121 1046
   بوسماعيلدائرة  61,39 68755 1178 80791 1316
20 الداموس 76,92 14432 194 16959 220
21 الرهاط  61,88 6736 109 7914 128
22 . بني ميلك 102,73 6890 67 8097 79

   اموسالددائرة  241,53 28058 117 32971 137
23  آعمرسيدي  45,33 10906 241 12815 283
24 الناظور  32,16 8018 251 9423 293
25 . مناصر 191,15 22684 119 26654 139
   دائرة سيدي عمار 268,64 41608 155 48892 182
26 أحمر العين 60,96 25633 420 30120 494
27  بورقيقة 69,71 18810 278 22104 317
28 . سيدي راشد 49,5 9153 185 10754 217
   دائرة احمر العين 180,17 53596 301 62978 350
   مجموع الوالية 1725 506054  293 594651 345

   .2005 والية تيبازة سنة مونوغرافية الوطني لإلحصاء و انالديو طالقا من معطياتانحسابات الباحث :المصدر
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، 1998سنة  2كلم/ نسمة293 بلغت واليةالحظ أن الكثافة السكانية بالن،  السابق     من خالل الجدول

 على مستوى الوطن، ان، هذه األخيرة تفوق كثافة السك2005سنة  2كلم/نسمة 345في حين بلغت 

 أقل حدة من ، وتعتبر2005 سنة 2كلم/نسمة 65.83  و1998 سنة 2كلم/ نسمة12,59التي بلغت 

ية انسكالكثافة الذات إال أنها من الواليات ، 1998 سنة )2كلم/سمة ن9400(  العاصمةالجزائروالية 

  . للوطن معظم الواليات الشماليةأنها في ذلك شأن شالمرتفعة،

ها تنحصر بين كثافة أن عبر تراب الوالية، حيث منتظم غير  بالواليةيةان هذه الكثافة السك توزيعلكن  

بين   جد منخفضة مقارنة بالمعدل الوالئي وتي تعتبر، وال2005سنة  2كلم/ نسمة39بلدية مسلمون بـ 

هي قيمة مرتفعة جدا بالنسبة للمستوى و في نفس السنة، 2كلم/ ن3651كثافة بلدية فوكة التي تقدر بـ 

، كما نسجل في مقر الوالية مقارنة بعدد سكانها الكبير 2 كلم12,73الوالئي، نظرا لصغر مساحتها 

ية معتبرة في معظم ان فقد سجلت كثافة سكفي حين ،2005 سنة 2كلم/نسمة 390ية بلغت انكثافة سك

 و هذا اإلختالف في توزيع الكثافة السكانية كان له األثر على توزيع كثافة شبكة الطرق .بلديات الوالية

  .و هياكل النقل في الوالية فهي تزداد طردا و الكثافة السكانية
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  :ة تيبازة بواليانالتوزيع المجالي للسك: 4.1

27 

 

ل الحاصل نأما فيما يخص التوزيع المجالي ل      في والية تيبازة، فه

للسكأنبين المركب الطبيعي والبشري، وزيع الم طيط  ان دراسة تلع هام 

والمرافق اللتوطين  يلهاالتجهيزا لك  زات النقل، ب

الية تيبا ان توزيع السك:03الشكل رقم    2005 ح الدوائر ف

ختلف دو ان يتفاوت ع  ي أن      ن خالل 

ر سنة  يعة المجاورة لوالية زة سكان د مة، 336دد 05تي

دد سكاني يف ذ  تي بوسماعيل و حج ن السكان، تلي   في 70000أكب

كان ال ي  راية زة، الدامو ث زيع .  35000 ت إال أن ه

اطق الو سب التبعثر  بمخت ايختلف  د التوزي ني لذلك 

بمختلف حسب ا التب

حسب نمط ت:    :ن

ك    ي كانع عرفة ت ط ت مية ان  والتبعث  

سب، 

 ان أو الزيادة في حجم السكان تساهم في النقصأنها انل نأخذ بعين االعتبار عوامل خرى والتي من ش

 :والية كعامل الهجرة، النزوح الريفي وهذا ما سنستعرضه في الجدول التالي

و يعتبر المرآة العاكسة للتفاعالسك

 إذ 

 مة

سب

جالي 

هياكل وتجه

زة سنة

 الت

ي ذ

ي و

في التخ ب دور

مالئ  . ما فت 

ائر والية  المجالي للسك بين م الشكل البيان التوزي الحظ من

ائرة القل الجزائ ، حيث بلغ عدد  نس99 ع20با

وقات وط بع ها دائر نسمة،ر عدد م

تجاوز س و قو بعدد س ل دائرة تيبا م ذا التونسمةحين

. الية لف من والتجمع ع السكأيضا ح إرتأينا تحدي

لتجمع و  . عثر  مناطق الوالية

جمعهم5.1 مو السكان 

طور السن بدراسة نمو السن  جمعهم م ر، فاألهحسب نم حسب التجمع 

فح ان حجم الزيادة الطبيعية للسكإلىالتي إكتسبها معدل النمو بوالية تيبازة ال تخضع بالضرورة 

ب

بال
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ال  :2005 حسب التجمع والتبعثر سنة ان السكتوزيع :07جدول رقم 

2005سنة  تشتت    حسب الانتوزيع السك
 

  
      

سك
دد 
ع

ان
ة 
طق
من
رة  ال

بعث
الم

20
05

 

سك
دد 
ع

ان
ع 
جم
الت

 
انالث

ي 
و

20
05

 

سك
دد 
 ع

ان
ع 
جم
الت

ي  
يس
رئ
ال

20
05

 

سك
 ال
وع
جم
م

  ان
 

20
05

سك 
 ال
وع
جم
م

  ان
 

19
98

ات 
لدي
الب

قة 
نط
الم

ز 
رم

 

1 .تيبازة 21915 25751 13431 5743 6577
   دائرة تيبازة 21915 25751 13431 5743 6577
2  القليعة 46158 54240 46680 3457 4103
3  شعيبة  16376 19244 9724 8067 1453
4 . حطاطبة 22002 25853 10608 7041 8203
   القليعةدائرة  92700 99336 67012 18565 13759
5 شرشال 40763 47900 28440 16093 3367
6  سيدي غيالس 12731 14959 8864 0 6095

7 جرة النص ح 1739 2042 2025 0 17
8 .  ان سيدي سمي 2978 3500 0 0 3500
   دائرة شرشال 58211 68401 39329 16093 12979
9 حجوط 44065 51781 36658 4216 10907
10 .  مراد 18104 21273 8458 7800 5015
   دائرة حجوط 62169 73054 45116 12016 15922
11 قوراية  17165 20171 10253 0 9918
12  مسلمون 6603 7760 5323 2115 321

13 .  أغبال 6606 7763 1054 0 6708
   دائرة قوراية 30374 35693 16630 2115 16947
14 فوكة 39549 46474 26151 16703 3620
15 دواودة 17283 20311 13633 2347 4330
   دائرة فوآة 56832 66785 39785 19050 7950
16 بوسماعيل 38445 45174 31503 2333 11338
17  عين تاقوريت 9075 10663 7051 0 3612
18 .خميستي 12622 14832 7877 6274 680

19  بو هارون 8613 10121 7192 0 2930
   بوسماعيلدائرة  68755 80791 53623 8607 18561
20 الداموس 14432 16959 8142 4604 4214
21 الرهاط  6736 7914 1499 0 6415
22 . بني ميلك 6890 8097 1916 0 6181
   الداموسدائرة  28058 32971 11557 4604 16810
23  آعمرسيدي  10906 12815 5473 0 7342
24 الناظور  8018 9423 4593 3130 1700
25 . مناصر 22684 26654 8606 2592 15456
دائرة س يدي عمار 41608 48892 18671 5722 24498   
أحمر ا لعين 25633 30120 12316 4230 13575 26
27  بورقيقة 18810 22104 10690 4680 6734
28 . سيدي راشد 9153 10754 5640 0 5113
   دائرة احمر العين 53596 62978 28646 8909 25422

   مجموع الوالية 341392 594651 333800 101424 159426
   .2005 والية تيبازة سنة مونوغرافية الوطني لإلحصاء و انوالدي طالقا من معطياتانحسابات الباحث :المصدر

  

  



  

 :04الشكل رقم 
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  :2005سنة  والية تيبازة حسب التجمع والتبعثر ان سكتوزيع

  

ة  السبة   الشكل الساب نسق أن ، ه 2 %56.13 بلغتلتجمعات

رع ،عوامل ب جمع كان  ق والتجهيزات الجا لى أه

رار ا فيضافة إلى  ى  السكحعلثر طق الري بعع

الحضرية   .الت

انها  تويةانمعات الث   هذه التجمعات 005سنة 06.نس ود 

عثرة ل ا ل  إلىوية  ون التجمعاإلىلذي  المناط

سك هاانالف ا لفك  الرئيسي   .ي من الت

مساحتها،5 سنة %0ي بلغ   المبعثان سك ع رغم إت

الطارد إلى السيئةبسبب  طابعها وظروفها  شهدتهاها   في السنوات  ال

 كما ويةان تجمعات ثإلى إرتقاء العديد منها إلىها نحو المدن، إضافة اناألخيرة والتي أدت بهجرة سك

  .ذكرنا سابقا

  :ي حسب العمر والجنسانالتركيب السك: .6

ذا راجع005سنة  الرئيسياكان ب    يبين

ات توف عدة إلى ومناصمثال هذه الت ذبة للس م المراف

ألمنيالشغل، إ إل اننزو ىأ ،فية المناضدم االستق

جمعات 

هذا النمو ليع. 2 %17بة سك بلغقد ،أما التج

ق المب التحوإلى ات الثشهدته بعض  تحويمن جهة مصف

الضغط عنائض ال ة إليه جمعات 

راج  26.8200المناطق الذرةأما عن عدد    ساع 

األمنية تضاريس  ان،للسك تي الوعرة 

1

  وانع السكي بتوزشرة نظرا لعالقته المباي من أهم العوامل الديموغرافيةانيعتبر التركيب السك"     

تجاه الخصوبة من  إتأثيره الواضح على الزيادة الطبيعية و توزيعهم حسب الفئات العمرية و نموهم و
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 و

  . للواليةتصاديتها في النشاط االق

مقدار فعاليتهم االقتصادية  و انتاجية للسكنالتي ترتبط كلها بالقوة اال، الهجرة من ناحية أخرى ناحية و

  .)1 ("في المنطقة

ـ حسب الجنس، وفئاتـه العمر    راسة التركيب النوعي والعمري بمعرفة بنية المجتمع        تسمح لنا د     ة،ي

 دورها وفعالي معرفةبالتالي الحجم الحقيقي لليد العاملة،

. لمرافق النق ية من التجهيزات وانهذا التوزيع يساعد على تقدير االحتياجات المستقبلية السك كما أن 

 .2005 لسنة  حسب الجنس والنوعانالجدول الموالي يوضح توزيع السكو

  

 :2005ي حسب الجنس والنوع سنةان التركيب السك:08الجدول رقم 
 الذكور اثناال المجموع

ا لعدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة

  العمريةاتالفئ

10,13 60 251 4,95 29 436 5,18  30 816 0-4 
11,91 70 838 5,87 34 887 6,05 35 952 5-9  
12,50 74 317 6,17 36 714 6,32 37 604 10-14  
11,83 70 331 5,84 34 710 5,99 35 621 15-19 
10,13 60 243 5,02 29 878 5,11 30 365 20-24 
9,13 54 294 4,52 26 872 4,61 27  422 25-29 
8,00 47 596 4,00 23 778 4,01 23 818 30-34 
5,76 34 270 2,87 17 060 2,89 17 210 35-39 
4,89 29 067 2,41 14 320 2,48 14 747 40-44 
3,82 22 735 1,84 10 932 1,99 11 804 45-49 
2,81 16 716 1,42 8 456 1,39 8 260 50-54 
2,58 15 323 1,26 7 514 1,31 7 809 55-59 
2,20 13 088 1,11 6 600 1,09 6 488 60-64 
1,71 10 142 0,87 5 186 0,83 4 956 65-69 
1,04 6 157 0,52 3 094 0,52 3 064 70-74 
  سنة75>  205 4 0,71 832 4 0,81 037 9 1,52
 غير مصرحون 210 0,04 354 0,06 564 0,09
 المجموع 349 300 50,50 302 294 49,50 651 594 100

  بات الباحثحسا + 2005 الدليل السنوي لوالية تيبازة لسنة : المصدر
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 وهي %65.63 نسبة سجلت حيث فئة الشباب،

 إلى وهذا راجع ،قصتناتي ان

الزواج وإن التي  اإل خفاض معدل الخصوبة نتيج جتماعية

التي  شة السكإنعاشتها البالد في اآلونة األخ الفقر على نم   ا...أزمة 

: اإلقتصادية لوالية تيبازةانية والسك: 2

الدراسة العمرتعتبر      ية، هذا راجع للعالقة المباشرة انسة البنية االقتصادية من أهم 

تلبي  المرافق التي تالئم و  مع نوعية التجهيزات ونظرا لعالقتها مخططات التهيئة، وعملية إعدادمع 

  . انحاجيات السك

، ذلك من خالل دراسة البنية  بالقطاعات االقتصاديةان عالقة السكإلىسنتطرق في هذا الفصل  

  تحليل مؤشراتمعرفة القطاع االقتصادي السائد في الوالية وو الوالية بصفة عامة، اناالقتصادية لسك

 .معدل النشاط الشغل و

 

 

  

والية في ي حسب السن والجنس ان التركيب السك المرافق لهيانالهرم السكيبين الجدول السابق و  

هي كبر األ الفئة العمرية أن نالحظ ، حيثتيبازة

قاعدة الهرم السك سنة، كما نالحظ أن 30لشريحة التي يقل عمرها عن ا

 واالقتصادية ع األوضالككذاة إرتفاع سن 

ط معييرة و ).لخالسكن،  (انعكست

  الخصائص 

المعايير في   درا

31 

 



32 

 

  : البنية اإلقتصادية: 1.2

ة نيالجدول التالي يبين البو .معدل اإلعالة، و معرفة معدالت الشغلإلىتهدف هذه الدراسة    

القطاع ف، حيث يمثل توزيع الشغل حسب القطاعات االقتصادية، )2005(والية ال انقتصادية لسكاال

ثم القطاع األول % 13،33ثم يليه القطاع الثالث بنسبة  % 44،47ي بنسبة انالسائد هو القطاع الث

قطاع خفاض أو تراجع القطاع الثالث لحساب الإن نالحظ 1998لكن بالمقارنة بسنة %. 43،19بنسبة 

بالنسبة للقطاع % 26،21بالنسبة للقطاع الثالث و نسبة % 19،65 نسبة 1998ي، إذ سجلنا سنة انالث

 الملحوظ في القطاع النقصي، يمكن تفسير هذا انبالنسبة للقطاع الث% 55،13 وأخيرا نسبة ،األول

 فقد عرف بعض يالثانأما القطاع . في قطاعات أخرى أراضهم و العمل من الفالحين هجرة إلى األول

ة  قطاع الصناع فياتهذا نتيجة لنقص االستثمار% 26،21 بلغ أين 1987التراجع مقارنة بالسنة 

  .بالوالية

  : 2005قتصادية بوالية تيبازة لسنة توزيع الشغل حسب القطاعات اإل: 09الجدول رقم 

السنوات   2005  1998  1987

  %   المشتغلينعدد  %  عدد المشتغلين  %  عدد المشتغلين  القطاعات

  19,43  19467  21.26  19613  33.02  22809  القطاع األول

  47,44  47546  13.55  12519  22.26  15375  يانالقطاع الث

  33,13  33213  65.19  60195  44.72  30883  القطاع الثالث

  100  100226  100  92327  100  69067  المجموع

 .2005صائي لوالية تيبازة لسنةطالقا من معطيات الدليل االحانعمل الباحث : المصدر  
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ين ن و المشتغلي النشطان يبين مؤشرات السك، والذيالجدول التاليضافة إلى ما سبق فقد قمنا بإنجاز  إ

  :2005 عن العمل في والية تيبازة سنة نوالعاطلي

  :2005إقتصادية لوالية تيبازة سنة -المؤشرات الديمو: 10الجدول رقم 

  ني البطالانالسك  ني المشتغلانالسك  ني النشطانالسك
  انإجمالي عدد السك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

594651  172448  29  100226  58,12  72222  41,88  

حسابات الطالب + الدليل االحصائي لوالية تيبازة لسنة : المصدر 2005 

سنة  :2005نسبة الشغل في والية تيبازة : 07الشكل رقم 

السكان المشتغلون 
السكان البطالون  

%41.88"  

%58.12
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ن ويقصد بهم الفئة ي المشتغلان السكأنكما . كوين لوالية تيبازة

بلغت في نفس السنة 

 من %16,85ن، ما يقابله حوالي ي النشطان من السك%85,12لغ بمعدل شغل أي ب ، نسمة100226

  :  فرعينإلىيصنفون   والنشطين الغير مشتغلين ان السكهم نيأما .واليةاسك

 SRTيبحثون على  الذين لم يعملوا و ان_ 

لة بطالةمؤ الذانال_    SRحاليا ف

ة سنةو  جموع   مجموع ا%41 في الوالية معدال2سجلت 

ة4 نس72222   . من م سمان

 الفئة وهمن، ي النشطان السكاني المرافق له، نالحظ انلسابق و الشكل البيمن خالل الجدول ا     

 الوالية وذلك ان من مجموع سك2005 سنة %29ية في سن العمل، قد سجلت نسبة تقارب انالسك

حسب معطيات مديرية الشغل والت

تغل فعال، قد شتملك منصب عمل أي ت ي سن العمل وية التي هي فانالسك

 الن

السك

فئة  البطال

   1عمل

T 2ي حا هم قتا ا ين عملوسك

 005 انلسك88, نسبة البطال بمن، يالنشطمن

جموع الوالي%12.1، بنسبة مة
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  : 2005 المتمدرسين في والية تيبازة سنة انالسك

  : المتمدرسونانالسك: 2.2

 أهمية خاصة في التخطيط لقطاع النقل ذات) عددهم و توزيعهم( المتمدرسين نادراسة السك    تعتبر 

، والجدول التالي يبين توزيع السكان المتمدرسين سنة وي و التقنيانلث و الثاخصوصا في الطور الث

  . عبر بلديات والية تيبازة2005

توزيع  :11الجدول رقم 

 لتمدرسا

سك
 ال
ت
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ن

ن  ان
سي
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20
05
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05
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20
05
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4,10% 586 704 1473 3689 257517  1 .تيبازة
4,10% 5867 704 1473 3689 25751   دائرة تيبازة
8,98% 12855 1948 3247 7660 54240  2  القليعة
2,88% 4130 0 1065 3065 19244  3  شعيبة 
4,12% 5899 571 1442 3885 25853  4 . حطاطبة

15,98% 22884 2519 5754 14610 99336   القليعةدائرة 
8,65% 12392 2413 3097 6882 47900  5 شرشال
2,40% 3436 0 1121 2316 14959  6  سيدي غيالس
0,22% 319 0 0 319 2042  7  حجرة النص
0,35% 497 0 0 497 3500  8 .  ان سيدي سمي

11,62% 16645 2413 4218 10014 68401   دائرة شرشال
9,31% 13326 2576 3623 7127 51781  9 حجوط
3,26% 4665 0 1396 3268 21273  10 .  مراد

12,56% 17991 2576 5019 10395 73054   دائرة حجوط
3,65% 5222 1395 1141 2685 20171  11 قوراية 
1,77% 2539 0 566 1973 7760  12  مسلمون
1,38% 1980 0 479 1501 7763  13 .  أغبال
6,80% 9741 1395 2186 6160 35693   دائرة قوراية
8,00% 11450 994 3204 7252 46474  14 فوكة
3,24% 4643 661 1404 2578 20311  15 دواودة

11,24% 16093 1656 4608 9830 66785   دائرة فوكة
10,83% 15507 1683 7189 6634 45174  16 بوسماعيل
2,00% 2870 0 634 2235 10663  17  عين تاقوريت
1,71% 2454 557 639 1258 14832  18 .خميستي
1,69% 2416 691 583 1142 10121  19  بو هارون

16,24% 23247 2932 9045 11270 80791   دائرة بوسماعيل
2,88% 4117 0 1049 3068 16959  20 الداموس
0,94% 1348 0 390 958 7914  21 الرهاط 
0,62% 895 0 0 895 8097  22 . بني ميلك
4,44% 6360 0 1439 4921 32971   الداموسدائرة 
2,02% 2894 536 752 1606 12815  23 سيدي آعمر 
1,50% 2147 0 614 1532 9423  24 الناظور 
3,78% 5412 0 1495 3918 26654  25 . مناصر
7,30% 10453 536 2861 7056 48892   آعمردائرةسيدي 
4,77% 6835 788 1908 4138 30120  26 أحمر العين
3,65% 5221 539 1442 3239 22104  27  بورقيقة
1,29% 1852 0 507 1345 10754  28 .راشد سيدي 
9,71% 13907 1327 3858 8723 62978 دائرة احمر العين  
100% 143188 16058 40462 86668 594651 مجموع الوالية

   .2005 والية تيبازة سنة مونوغرافية الوطني لإلحصاء و انالديو طالقا من معطياتانحسابات الباحث :المصدر



36 

 

تلميذ،  143188  عدد2005بازة حسب البلديات سنة والية تي بلغ العدد االجمالي للمتمدرسين ب   

 ثم دائرة حجوط %15.98 ب القليعة تليها دائرة %16.24دائرة بوسماعيل ب في  تتركز أعلى نسبة

، هذه النسب مرتبطة أساسا بعدد السكان ونسبة الخصوبة وكذا تركيبة الهرم السكاني. %12.56بنسبة 

 %6.80 و4.10% بنسب الداموسقوراية وازة ون دائرة تيبأما النسب الضعيفة فهي تتركز في كل م

  .على التوالي %4.44و

  عليهاكثير من بلديات والية تيبازة يغلب  إنطالقا من دراسة توزيع السكان حسب التشتت الحظنا أن 

مما يضاعف تحديات الوالية في إطار  في الجهة الغربية للوالية،  المناطق الواقعةالطابع الريفي خاصة

 خاصة ن سواء عن طريق النقل الجماعي أو النقل المدرسيالمدرسيالتخطيط لتوفير النقل لهؤالء 

 و بعدها عن  المدرسيةالتجهيزاتو نقص في الوعرة  هامسالكالتي تتميز ببالمناطق المعزولة و الجبلية 

 التجهيزات  نغفل المناطق الحضرية، أين نسبة التمدرس عالية، حيث نالحظ توزيعان، دون السكان

  .س عبر تراب الواليةانالتعليمية غير متج
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يات انهي ذات إمكف لوالية تيبازة،  الإلىتطرقنا في هذا الجزء     

 إضافة ، مناخها مالئم للنشاط البشريأن، كما يسهاضار تتميز بشساعة مساحتها وتنوعطبيعية هامة،

  . قربها من العاصمةاكذوة إستراتيجية جد هامة، نظرا لموقعها الساحلي، انتحتل مك الوالية أن إلى

 في والية تيبازة يتماشى مع طبيعة وت ان توزيع السك    ونشير إلى أن

تها محاذاو الطابع المنبسط إلىهذا يرجع ، ان الشرقية للوالية هي األكثر إكتظاظًا بالسكالجهة

دد السك.  كون معظم بلدياتها هي بلديات ساحليةإلى العاصمة، إضافة الجزائروالية   انبين

 طاردة الوالية التي جعلت المنطقة الظروف األمنية التي عاشتها حيث تتدخلكلما إتجهنا نحو الغرب، 

طق ذات ان، فكان له األثر الكبير في توزيع شبكة وهياكل النقل بالوالية، حللسك يث تتميز 

في الجهة  التظاريس السهلية المالئمة بكثافة شبكة النقل و تطور حجم التنقالت بها، فهي تتركز

ربية ذات المناطق الجبلية الكثافة السكانية بها ضعيفة،  الوسطى و الشرقية للوالية، أما في الجهة 

  . كذلك شبكة النقل و حجم التنقالت  بها 

 

الطبيعية والبشرية اإلدارية ودراسة

 ت

ضاريس الوالية، حيث نجد

للمنطقة، 

ما يتناقص ع

معظم المنا

 

الغ

ضعيفة
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بوالية تيبازةوتنظيمه  النقل نشاط  
 

 

 



:تمهيد  

 مواجهة الطلب المتزايد، أجلرض الكمي للخدمات من 

   

الواليات و األقاليم، مما يحتم  يلعب النقل دوراً رئيسياً في تسهيل التبادالت بين مختلف المناطق و 

الخدمات يفرض   المجالي للنشاطات و اختالل التوزيعأن حيث ، القطاع هذاضرورة تحسين فعالية

. التنقل اليهاانعلى السك  

 التي تضمن الرئيسية القوة فهو أساسيا في هيكلة وتنظيم المدينة واإلقليم، را عنص النقليشكلكما 

 مناطق السكن و النشاط إلىالحركة لعدد كبير من األشخاص، بتذليل الصعوبات وبتسهيل الوصول 

  .والخدمات

 يومنا هذا، إلىب التنظيمي منذ االستقالل ان سياسات عديدة من الجالجزائر في  القطاعاعرف هذ  وقد 

 مضاعفة العإلىت تعمد في معظمها انحيث ك

 ، غيابظاظتظام، االكتنغياب اال(ب النوعي كرس استمرار ضعف نوعية الخدمات ان إهمالها للجأنإال 

الهياكل القاعدية الستقبال المسافرين، عدم مالئمة المركبات والوظيفة المنوطة بها، ضعف السرعة 

 خاصة بعد فتح هذا القطاع للخواص الشيء الذي ،)ألخ...التجارية، قصر فترات العمل، ضعف التغطية

  . بهاان العمومية بكل جوة مفهوم الخدماننتج عنه فقد

قطاع تحسين نوعية الخدمات و هياكل استقبال المسافرين الهيكلة  وم تنظيمنتيجة لهذه الوضعية يستلز  

الطلب على النقل في كل األصعدة والتغلب على مختلف  بتغطية :و مواجهة التحديات التي تواجهه

  .ية في والية تيبازةان حركة اقتصادية ناجعة، وخدمة توجهات التهيئة العمرانضمالنقائص من أجل 
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  لنقل وتنظيمها  لنشاط دراسة نظرية:ل األول

رك نشاط 

 في 
1

فهو يبني المدينة ويؤثر على "، يانتطورالحجم السك

 التأثير على إلى مستوى المعيشة يؤدي انمن ناحية أخرى ف .مة وسهولة السير فيها هذا من جهةديمو

جغرافية للمجال 

على النقل و إيجاد 
2

بمدى التطور اإلقتصادي للمنطقة وخصائصها اإلقتصادية، مثل عدد قطاع 

وأخرى ثقافية و درجة تجهيز السكان بالسيارات الخاصة و أنماط النقل 

، هاافة تدفقات وحجم و كثتهات طبيعانبادالت االقتصادية، مهما كم المختلفنشاط النقل يدعم "المتوفرة

الفص

       

النقل هو محف" :جتماعية وتقنيةإ ،ديمغرافية، قتصاديةإ عوامل  عدةإلىلنقل اتطور    يرجع 

تاج، كذلك هو جزء متداخل ننهاية اال يتدخل في بداية و بين، الداخلي والخارجي وانالدولة من الج

  ."في طريق النموائرة الستاج، خاصة في الدول نحركة اال

ية وبان تطور النقل مرتبط بالبنية السكأنكما 

قتصادي والخصائص ال النقل الجماعي يرتبط بالنسيج االأنالطلب على النقل، أي 

 طلب كبير إلى مما يؤدي ،ب آخران من جان مستوى حياة السك وبانالمعني من ج

  ." تنظيم نظام النقلأجلالحلول المناسبة، من 

هذا  اليرتبط نمو   كما 

ان المشتغلين وتوزيعهم حسب القطاعات اإلقتصادية والسكان المتمدرسين والدخل الفردي للسكان، السك

إضافة إلى عوامل إجتماعية 

 أفقي، أو  في الغالب بشكلالنقليكون و المبادالت، تسهيل هذهو ’’Mobilité’‘ الحركيةّّّّّ فهو يضمن

 بطريقة غير مباشرة في مجموع ؤثري، في هذه الحالة  يسير بطريقة غير عاديةانالعكس إذا ك

وجيه حركية السكان و تفعيل الهياكل القاعدية الموجودة تلعب دور في ت .3"قطاعات النشاط االقتصادي

   .عوامل الجذب و الطرد للسكان

  

                                                 
22. 1 Benallegue Abdeladim: transports et économie, revue le phare, N°02,  Alger p

2  Site internet : www.transub.com 
3 Benallegue Abdeladim: le secteur des transports et ses perspectives de développement, ISFF, fevrier 2002, p02. 
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  : النقلأبعاد مجال و :1

التاريخ، (ختصاصات إت دراسة النقل تهم عدة انإذا ك. والصور والمعلومات واألفكار بسرعة

  تشكل الهياكل القاعديةأين ،هتمامات الجغرافيإ، فهي من )جتماع و العلوم التقنية، علم اإلقتصاداإل

 والمنتجات انيعتبرقطاع النقل عنصر أساسي في حياة المجتمعات المعاصرة، أين ينتقل السك    

ميادين المن وهي  ،نشاط االقتصاديو اللتنظيم المجالي ل  أهم العوامل المؤطرة حركة المرورللنقل و

  .لجغرافيينا  العلمية لدىثوالبحفي ساسية  األ

système de transport(

  : أسس دراسة النقل في ثالثة عناصر وهي نلخصأن يمكن : النقلدراسة  أسس:1.1

 .بمجال الدراسة تدرس البنية المجالية و تنظيم الهياكل القاعدية :النقلشبكات : 1.1.1

ـ  ال مـاط ناأل لكخدمات النقـل و كـذا     على   المجالي تدرس الطلب    :الطلب على النقل  : 2.1.1 لة عمستم

 .لالستجابة للطلب على النقل

  و الطلـب  النقـل  يدرس العالقة المعقدة بين شبكات:(ام النقل ظن: 3.1.1

على تصورات و مناهج مطورة من طرف التخصصات األخرى مثل          المعاصرة   النقل   دراسةتعتمد      

 األطر لهذه   انذا ك إ بحث نظامي السيما     طارإ بعاد في أدة     

 يحدد المنبع، المقصد، المسافة و      ضع المو أن لها، حيث    ضعاا ما مو  انخذ مك أكل النشاطات ت   :الموضع -

-

تكون و) عمل-العالقة سكن(ركة النواسية حل ا: حسب طبيعة النشاطات مثالتنتج مختلف التدفقاتو

  .عموما ذات بعد اقليمي

 . المجال توزيعه على وعليه

كل منهـا   . ية، تأتي على رأسها الجغرافيا و التهيئة اإلقليم       قتصادية، الرياضيات، الديموغرافيا  العلوم اإل 

 ية انشكال البي األ، مثال البنية المجالية لشبكات النقل يمكن تحليلها بنظريات          لهذه الدراسة  اً مختلف اًعدتقدم ب

)théorie des graphes(شـكاليات  إ لدراسة اآللي اإلعالم الرياضيون والمختصون في ها التي طور

يجاد العالقة بين عإل ةحاولم  وهذا في  .اخرى

 وتأتي التهيئة اإلقليمية و تدرس عالقة النقل بالمجال و محاولة تنظيمه حـسب مـا                ،عتبارات مجالية إ

  :أهمهاتتطلبه الدراسة، 

 الموضع   الموجودة في  ياتانمكواإل . حيث يتعلق بخصائص الجذب و الطرد      ،ة القيام بالتنقل  يانمكإحتى  

  . في التنقالتتحكمتعموما هي التي 

 ، مختلفةاًبعادأشخاص تتبع التنقالت التى تسببها نشاطات األ: )les Flux(و التدفقاتأمجال التاثير  
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تلعب وسيلة المواصالت دورا    "إذ   ، في المواضع  ات الموجودة ختالفإلتتشكل نتيجة ل   :البنية المجالية  -

 إيجـاد فـرص أحـسن    إلـى ي، حيث رخصها وتطورها يؤدي    انهاما ومباشرا في توجيه النمو العمر     

.  العمل عن السكن   انت هذه بداية فصل مك    انك اكن تبعد عن مناطق العمل و     ي أم   تقال واإلستقرار فنلال

 الرفاهية والتطور بالنسبة للتجمعات 

  .يعة وسيلة النقل في نفس المسلك، خصوصا في دراسة النقل البري

 تتم لجزائر من التجارة الخارجية ل%80 أكثر من انضروري التذكير بفمن ال"، الساحلية لنفس الدولة

، ينظم هذا النوع من "عبر الطرق البحرية أين تبرز األهمية الحيوية للقطاع ضمن االقتصاد الوطني

  :  ثالثة أمور رئيسية وهيالجزائرالنقل في 

حترام شروط إ إلى، إضافة يالجزائرشروط االستقبال وطبيعة ملكية البواخر وترقيمها في السجل 

ستغالل النشاطات على إ تسمح بمن السلطات العمومية هي إنالعمل في نشاط النقل البحري، لإلشارة ف

  .البواخر

يسمح 

 Air( يوجد مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية حيث.ي هذا المجال

Algérie ( التي تعتبر من أهم المؤسسات في مجال النقل الجوي، لكن مؤخرا فتحت الدولة باب

                                                

السكن مكدسـة    ت أماكن العمل و   ان ك نأ توسيع المجال الجغرافي للتجمعات الحضرية بعد        إلىمما أدى   

 إن ف بناءا على ذلك،  . 1"اليوم وسط المدن وهي ظاهرة عامة إتصفت بها معظم المدن الكبرى في العالم           

طـار  إ، مما يبين أهمية هذه الدراسات بالنسبة للجغرافي في          ة النقل لها داللة مجاليه عميقة     ظمنأطبيعة  

   . ماط شغل المجالأنتحسين  و بحثه عن التوازن المجالي المنشود

 له مميزات متعددة و مختلفة، أننظرا لمدى أهمية نشاط النقل و دوره الفعال في عجلة التنمية، نجد 

تطور االقتصادي و مساهمته في توفيرالبرتباطه إنذكر منها 

ه يساعد في وضع أنك العزلة عن المناطق النائية، كما  فالواقعة على طول الطرق المختلفة، دوره في

  .إستراتيجية و سياسة  الدولة في مختلف البرامج

  :واع النقلأن: 2.1

 بريا، بحرياً أو انمسلك الذي تتبعه وسائل النقل المستعملة سواء كواع النقل تبعا للأنيمكن تصنيف   

جوياً، وحتى بحسب طب

 يضمن معظم التجارة الخارجية ونقل المسافرين نحو دول أخرى والمناطق :النقل االبحري: 1.2.1

2

 المدني، الذي انون الجديد للطيرانهو قطاع في طريق التحول منذ الق: النقل الجوي: 2.2.1

ستثمار فللمؤسسات الخاصة باإل

 

 المجال العمراني، رسالة ماجستير،  معهد علوم األرض، جامعة بوجمعة بو النش ،البنية العقارية وتأثيرها على توجيه وتنظيم1 

  .1997هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر 
2 Abdelhamid Draa : code maritime algerien, revue le phare, N°02, Alger  p 04. 
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.  الفرنسية وغيرهاAigle Azurسسات أجنبية مثل 

بيرا بفضل سياسة الدولة التي إهتمت بتطوير أما الهياكل القاعدية في المطارات فقد شهدت نموا ك

  .قطاع النقل الجوي

 بنقل معنوي كل نشاط يقوم من خالله شخص طبيعي أو  هوالنقل البري :النقل البري: 3.2.1

، عبر  على متن مركبة مالئمة، آخر، عبر الطريق أو السكة الحديديةإلى انأشخاص أو بضائع من مك

 فهو مضمون من طرف شركة ،النقل البري أكبر نسبة للتنقالتيغطي نشاط شبكة من الطرق حيث 

من طرف متعاملين متعددين فيما يخص النقل و في مجال النقل بالسكة الحديدية، SNTFواحدة هي 

 مليون 3,7 من التنقالت الداخلية للوطن، بحظيرة تفوق %90الطرقي، فالنقل البري يضمن أكثر من 

  .فيما يتعلق بتنقل األشخاصمركبة موجهة بنشاط منظم خاصة  

ستعمال كل إ يمكن من أنهتشارا، أهم مميزاته إنهو النوع األكثر : النقل البري لألشخاص :1.3.2.1

 يتأقلم مع حًدة أن االستثمار في القطاع غير مكلف و يمكن له أن إلىظافة إالطرق البرية الموجودة، 

 هو أيضا مالئم للمناطق ذات لخطوط، اه هذتغيير سهولة خلق ونظرا لالطلب على بعض الخطوط 

ستعاب، ضعف مدة الحياة لوسائل ضعف قدرة اإل( له بعض العيوب مثل أنية ضعيفة، كما انكثافة سك

  ...). النقل المستعملة

ذو صفة نقل بمقابل لحساب الغير يقوم به أشخاص  هذا ال يتم: لالشخاص النقل العمومي:1.1.3.2.1

  . هم لهذا الغرض مرخص لمعنويةطبيعية أو 

 لحاجاتهم الخاصة معنوية طبيعية أو  ذو صفة يقوم به أشخاصالنقل الخاص : النقل الخاص-   

  .  يملكونها التي بواسطة مركبات

 نقـل تنجز بموجب سند وحيد و من الخدمـةهذه ال :نماط النقل المشترك ما بين األ:2.1.3.2.1

 نهايته تحت مسؤولية متعامل إلى النقل من بدايته  عمليةي تغط،بنمطين مختلفين من النقل على األقل

  .وحيد

ستعجالي أو حالة خاصة مثل مخطط إهو نوع من النقل  يستند لطارئ : النقل الموسمي: 3.1.3.2.1

DELPHI  ي التالي يوضح انو مخططات خاصة في  بعض التظاهرات، الشكل البيأ في الصيف

 .واع للنقل البرينمختلف هذه اال

اإلستثمار و إستغالل النقل الجوي من طرف مؤ

  

44  

 



  1افرين النقل البري للمسأنواع: 08لشكل رقم ا

  

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النقل البري لألشخاص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 Béatrice Brechignac Roublard : Marketing des Services, Edition d’organisation, Paris,  2000, p 41. 
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  :النقل الجماعي لألشخاص: 2.3.2.1

فهو يسمح . واع النقل المستعملة يقوم على نقل عدة أشخاصأنيعتبر النقل الجماعي نوع من    

.  والنظم البيئيةانسنكما يحافظ على صحة االحتياجاتها الضرورية للتنقل، إلمؤسسات بتلبية  ا وانللسك

. يعتبر كذلك أداة فعالة للحركية االقتصاديةوسهولة الوصول إليه، و الفعالية بيتميز هذا النوع من النقل 

ستهالك الموارد غير إ تخفيض إلىإضافة . حيث يقلل من طرح الغازات و الزيوت المضرة بالبيئة

  .ستهالك المجال إل من الضجيج و التقلي ومتجددةال

  .الطاقوية قتصادية والفعالية اإل  يحترم القواعد المتعلقة بحماية البيئة وأنل نظام للنقل الجماعي يجب 

ون انق ون الجديد للمالحة الجوية، البحرية وان الق:يعية منظمة جديدة هي

مركبات 

  :انت مقسمة لمؤسستين

  ) .SNTR(المؤسسة الوطنية للنقل البري للسلع  -

 ).SNTV(المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين  -

  : النقل بالسكة الحديدية: 2.2.2

 ثالتة مؤسسات، األولى مؤسسة إلى 1976المؤسسة الوطنية للسكة الحديدية سنة  تم تقسيم    

جاز  إناألخيرة مؤسسة الدراسات وو) SIF(ية مؤسسة الهياكل القاعديةان، الث)SNTF(ستغالل الخطوط إ

  . الهياكل القاعدية

  

ك

  
  :الجزائرتنظيم النقل البري في مراحل  :2

 2001 و1998 ما بين الجزائر قطاع النقل من بين المجاالت التي عرفت تحرراً كبيراً في     

 تشرصبصدور ثالث نصو

، الذي يتميز بـثالث الجزائرمن الضروري التطرق للتطور الزمني لتنظيم النقل في . النقل البري

  :مراحل أساسية وهي

   )النظام المورث عند االستقالل: (1967-1962من :  المرحلة األولى:1.2 

 النقل ان حيث ك،قتصاد الرأسمالي الموروث عن اإلستعمار الفرنسيذه المرحلة على اإلتمركزت ه  

 يمارس من ان، أما النقل البري فقد ك)SNCFمتدادا إ (SNCFAبالسكة الحديدية مضموناً من طرف 

  . متعاملين عموميين للنقل الحضريإلىما بينها، إضافة  طرف مؤسسات خاصة للنقل داخل المدن و

  ).حتكار النقل من طرف الدولةإ (1988-1967: يةانلمرحلة الث ا:2.2

حتكار ، الذي أعطى اإل67/130هي مرحلة التأميمات عن طريق المرسوم : النقل الطرقي: 1.2.2

شاء مؤسسات وطنية للنقل، التي لها إننزع كل  الخواص، مع  و النقل البريللدولة لقطاع

كألشخاص، حيث ا ستغالل نقل البضائع وإصالحية 
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  :إلى يومنا هذا و تميزت هذه المرحلة 8819من سنة  تبدأ:  المرحلة الثالثة:3.2

 الذي يحمل توجيهات تنظيم النقل البري، سمح 1988 ماي 10الصادر في  88/17ون 

 عدد متعاملي نقل المسافرين في  أصبحفتاح، نواص، كنتيجة أولية لهذا اإل

  : دية

ص 

ظروف عمل تشار لمتعاملين متعددين ناشطين بوجود سيارة أو أكثر، لكن في إن من خالل 

 ين وانب التأهيل والمعرفة بالقو

ع  طبيعة الخدمات 

الئمة لمثل هذه الهياكل، غياب تهيئة م، وستقبال المسافرين والسلعإ النقص في هياكل رافقهمقدمة، 

لسلطات المحلية تأخذ على عاتقها ا جعلنقص في الوسائل واألشخاص المتخصصين 

ستقبال، مما نتج عنه تدهور في مفهوم الخدمة جاز هياكل اإل إنب التنظيمي وانهذه المهمة من الج

ستغالل هذا القطاع لصالح إجيا عن تخلي الدولة تدري لتسارع نحو الربح السريع و

  . فقطب التنظيميانالخواص مع محافظتها على الج

 له األثر الكبير على الوضعية الحالية انتطور النقل البري في هذه المرحلة ك: النقل البري: 1.3.2

ان، فقللنقل

بفتح هذا القطاع لصالح الخ

يزه  أكثر من تركعتمد في  تنظيم نقل المسافرين على العرض الكمي للخدماتإه أنحيث . تزايد كبير

  .على نوعيتها

  

النقل بالسكة الحدي: 2.3.2 

 ظهور بعض النقائإلى مما أدى ، النقل بالسكة الحديديةقطاعستغالل إحق    لقد إحتفظت الدولة ب

وتطوير  ة الشبكة،ان الخزينة العمومية لتمويله  في عمليات صيإلىالعودة  كضعف الخدمات المقدمة و

     .إلخ...الهياكل القاعدية
 ،فتحه أمام المتعاملين الخواصو  لتوسيع نشاط النقل البري والمسافرين و السلع، النقلين انجاءت قو 

تراجع نوعية الخدمات  رافقها نقص و. هتمخض عنه تطور معتبر لقدرات النقل، بتحسين وسائلف

المعروضة

تقليدية، بدون آفاق للنمو على المدى المتوسط والطويل، مع غيا

تشريعات النقل لمعظم المتعاملين وعدم مالئمة الوسائل والمركبات المستعملة م

ال

 تسجيل إلىضافة إ

ا بسببالعمومية 
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  :رين أسس تنظيم قطاع نقل المساف:3

الو

مع  .عتبار النقل العمومي للمسافرين خدمة عموميةإالتشريعية، يتم بتن النقل من الجهة   

  : ب الوظيفيانالج: .2

  :عتمادا على األسس التاليةإبه، انالعام لنشاط النقل من كل جو

 ل على المدى الطويل، بناًء على معرفة جيدة للتدفقات والتنقالت الحالية و

  .وط

  . يحدد كيفيات القيام بتقديم الخدماتشروط

اكز المدينة وضواحيها، كذلك ما بين المناطق الضاحوية، وتقوم باالتصال بمركز 

ينة، كما تقلل بصفة معتبرة من اإلزدحام و 

  .التواصل داخل مركز المدينة

هي الخطوط التي تقطع بشكل محوري مرورا بمحطة ): Diamétrale(خطوط المحوريةال -

  .حضرية

 التشريعي و ينبان يتطلب أفضل تأطير من الجانقل األشخاص خدمة عمومية، تحسينه تعتبر عملية 

  .ظيفي

  : ب التشريعيانالج: 1.3

ظيم قطاع

يجب مراقبة األسس التقنية للخدمات المقدمة، من خالل القيام  توفير مساعدة تقنية للمتعاملين، بالموازاة

  . ينانحترامهم للقوإمدى  مراقبة دورية للمتعاملين و بتفتيش و

3

ادة النظر في التنظيم يتمثل في إع   

ستراتيجي للنقإ تخطيط -

  .ةالتطوير اإلقليمي المستقبلية بإدخالها في سياسة التهيئة و

إعتمادا تسيير المواقف  وستغالل الطرقات وتنظيم السير، وإتسييرو تنمية ختيار المتعلق ببرنامج اإل-

الجمع بين مختلف الخيارات والحلول ذات األهداف ، ثم )prospective(على دراسات مستقبلية 

  .المحكمة

ليس على شكل خط ستغالل خدمات النقل على شكل شبكة وإ -

 مراقبة نوعية الخدمات المقيدة بدفتر -

  

  : خطوط النقل: 4

ب التنظيمي والوظيفي انتسمح لنا دراسة قطاع النقل بمعرفة أسس النقل الحضري من الج  

)Fonctionnel (للخطوط الحضرية المختلفة التي يمكن تمييزها كما يلي:  

و تضمن   المحطات الحضريةتتمثل في الخطوط التي تنتظم حول): Radiale( الخطوط القطرية -

التنقالت بين مر

  .المدينة

تمثل الخطوط التي تمر بالضاحية دون العبور بالمركز ): Périphériques(خطوط الضاحية  -

سيابية التنقالت في مركز المدانالمدينة، هذا الذي يسمح ب
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  :إلىكما يمكن تصنيف الخطوط 

تين أو هي الخطوط التي تربط والي): ما بين الواليات(خطوط وطنية أو إقليمية ذات منفعة وطنية  -

  .أكثر

، كما تربط منطقتين أو أكثر من نفس )ما بين المدن داخل الوالية(عة محلية خطوط والئية ذات منف -

  .لها دور كبير في فك العزلة عنها، وط المناطق الريفية بالخطوط المختلفة

التي ي الخدمة   المسافر، يمكن التمييز بين الخدمات القاعدية وطلبهااإلحتياجات

 السبب في وجود مؤسسات وهي ،ساسية للمسافر

 أما الخدمة المشتركة فهي ،ستبداله بنشاط آخرإال يمكن إلغاء هذا النوع من الخدمة بدون  خدماتية و

حتياجات المسافرين بطريقة إفالخدمة المطلوبة هي التي تلبي . 2"وية للمسافرانحتياجات الثتلبي اإل

  .الوقت ب الثمن وانختيارية من جإمتيازات إ إلىجيدة، إضافة 

   :الجماعينوعية خدمات النقل : .2

 مثال لها  عند بعض المتعاملينستقبالنوعية اإلف، ختلف أهمية الخدمة المقدمة حسب طبيعة المتعامل

  .العكس للبعض اآلخر رفاهية النقل و قيمة أكبر من الثمن و

، )اآلثار الخارجية للنقل(نوعية العيش في المدن  ب البيئي وان حساسية من الجان أصبح للسككما أنه

 السيارات والضجيج وتلوث الجو أصبحت موضوعات تشغل بال المواطن و الدولة، إذن انخمشكل د

 تلعب دورا مهما ضمن تطلعات المسافرين والبيئين والمستعملين أنيمكن لتحسين نوعية الخدمات 

 ، المسافر نفسهستفسارإطالقا من ان امعرفتهيتم  وى النوعية المرجوة من طرف المسافر و

                                                

  .الوالية

خطوط الريفية التي ترب -

  .1ريضلنقل الحخطوط الحضرية، تتمثل في الخطوط المشتغلة داخل حدود محيط ا -

 

  :نوعية خدمات النقل الجماعي: 5

  :مفهوم الخدمات: 1.5

الخدمة هي مجموعة     

فالخدمة القاعدية تلبي االحتياجات األ". المشتركة

5

 ت

  .لعروض النقل

  : النوعية المنتظرة:1.2.5

ترجم مستت

  .ية مع المسافرينان طرق إحصائية وتحقيقات ميدستخدامإب

 
وهو محيط يحدد مساحة و حدود محيط المدينة أو المدن و الخاص بالنقل الحضري، سواء عن طريق  :محيط النقل الحضري 1

يقوم باستصداره رئيس البلدية المعني أو . الحافالت أو سيارات األجرة، كما يحدد نقاط التوقف و مسارات خطوط النقل الحضري
  .لبلديات المعنيين في حالة شموله لعدة بلديات، في حين يستصدر من طرف الوالي في حالة التجمع الرئيسي للواليةرؤساء ا

2 Béatrice Brechignac Roublard: Op. Cit,    p 77. 
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 خدمات حسب

غير  و)Occasionnels(المسافر المرحلي  و...) العمل، الدراسةإلىالتوجه : مثل(مسافر المداوم 

  . يكون مختلفنأ يمكن ،المسافرين حيث رأيهم

  :النوعية المرجوة: 2.2.5

  . تلبي النوعية المنتظرةنأتترجم مستوى الخدمة التي تعرضها المؤسسة المعن والتي يجب  

   : النوعية المنجزة:3.2.5

  نأب ستغالل حقيقية ويجإتترجم نوعية الخدمة المتحصل عليها من يوم آلخر، بشروط   

  .بمؤشرات ومعايير النوعية

  :)Perçus(النوعية المتصورة : 4.2.5

الشكل التال و،  المسافرين أثناء سفرهملتلبية حاجيات ليهاإ الوصول تعني مستوى النوعية المراد   

 : الخدماتاعوأنيبين عالقة مختلف 

  السفرواع الخدمة حسب معايير نأ: 09 رقم الشكل

  

  

  

 

ب النوعية المنتظرة للان لدى المسافرين من جاإلختالف في الذوقعتبار خذ بعين اإلؤ  ي

ال

ية

تقاس

ي

  

  

  

  

  

 الفرق بين النوعية المنتظرة والنوعية المتصورة، لكن هذا المؤشر غير هواء المسافر إرضمؤشر 

 خدمات أحسن في الطريقلبلوغهو مقياس فعال لقياس النوعية ، وم بهونق نأكاف لمعرفة ماذا يجب 

 .الصحيح

  .ي التالي أهم المراحل المتبعة للدراسات الخاصة بالنقلانيمثل الشكل البيو

)متعاملالستغل، الم(مؤسسةال                                   )نظيميةتالسلطة ال المسافر،(المسافر    

ة

    

 

 

 

 
معايير إرضاء                                                  معايير الراحة للمؤسس

 نوعية منتظرة

رةالنوعية المتصو  

 النوعية المرجوة  

 النوعية المنجزة 
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 التوازن
الحالي   

 التوازن
المستقبلي   

 

 

 

 

  قلعتبار في تنظيم قطاع النالعوامل والمؤشرات الواجب أخدها بعين اإل :10 شكل رقمال

  

 

 

 

 

 

إن عملية التخطيط الخاصة بتنظيم قطاع النقل تتطلب معرفة مبدئية جد دقيقة لمجال الدراسة، أي     

تالف التوزيع  اخأنتوزيعها على المجال، حيث قتصادية وجتماعية واإليل الدقيق للمعطيات اإلالتحل

األ  . في التدفقاتتتحكم الطبيعية هي التي التجهيزات والخدمات والخصائصشطة ونالمجالي 

هياكل قاعدية، سكة طرق و(لمتواجدة في مجال الدراسة هذه التدفقات تتحملها مختلف الشبكات ا

ابة للطلب يختلف ستج توظيف هذا العرض لإلأن في حين .ماطهأنبمختلف 

 هذه الشبكات، هذا ما يمكننا إلى التجارية، التغطية المجالية لمختلف الشبكات، سهولة الوصول 

 .ماط التقل، ومدى التوازن بين العرض و الطلبنأو نجاعة مختلف الشبكات وأمن معرفة مدى فعالية 

 التنقل على المعرفة المسبقة  التوازن المستقبلي تعتمد عملية التخطيط لتحسين ظروفإلىلوصول وا

.لتخطيط شغل المجال للحصول على التكامل الوظيفي

 

 

 
  

لمختلف 

أي العرض ) الخ...حديدية

  .دوات التخطيط القطاعية والمجاليةأين وانماط التسيير والتنظيم المؤطر بالقوأنحسب 

لمعرفة ظروف التنقل على مستوى مختلف الشبكات يتوجب دراسة عدة مؤشرات نذكر منها عدد 

ر المركبات، المركبات وكذا عدد المتنقلين بين مختلف المناطق في مختلف الفترات الزمنية، تواتر مرو

السرعة

 عرض النقل

 ظروف التنقل

 

 المؤشرات

العوامل 
 السوسيواقتصادية

مة النقلظأنفعالية  لاشغل المج   

الطلب على 
 النقل

دوات أقوانين و
التخطيط 



  تشخيص قطاع النقل بوالية تيبازة: الفصل الثاني                            
  

 أساسيا في راعنص يشكلمناطق الوالية، ويلعب النقل دوراً رئيسياً في تسهيل التبادالت بين مختلف    

تحسين نوعية ل  نشاط النقل يفرض علينا تشخيصهلتوزيع في ختاللاال أنيث لمجال، حاهيكلة وتنظيم 

.الخدمات و هياكل استقبال المسافرين و مواجهة التحديات التي تواجهه  

  :            الهياكل القاعدية:1

ات تجاهإ موقعها يحدد أن التنقالت، حيث حركةعامال مهما في للنقل   تشكل الهياكل القاعدية  

جتماعية والتعليمية والصحية ختالف التوزيع المجالي لمختلف التجهيزات سواء اإلإالتدفقات، في حين 

ماكن التي تتوفر فيها هذه التجهيزات،  األإلى ان تنقل السكإلىو  التجارية والخدماتية يؤدي بالضرورة 

 إلىلتجهيزات يختلف من منطقة ه بخالف التجهيزات الجوارية، التوزيع  المجالي لبقية اأنحيث الحظنا 

  .خرى في الوالية حيث تتركز معظمها في مراكز الدوائر و البلدياتأ

  :واع شبكة الطرقنأ: 1.1

، حيـث يـرتبط     انللسك تها جاذبي اد تزد أينية،  ان المدن و المراكز العمر     شبكة الطرق في   تنتشر       

ارها المقر الذي تتم فيه جميع المبادالت نتيجة        إستمرار تمدد الطريق بإستمرار نمو المدينة، وذلك إلعتب       

فاإلطـار اإلقليمـي    لقيام بهذه الوظائف،    با، حيث يسمح الطريق     مختلفةما تملكه من هيئات ومركبات      

، كمـا تبينـه     للمدن تحدده محاور النقل باعتبارها أهم الهياكل القاعدية التي تسهل التواصل بين المدن            

  :فيما يلي ، تتجلىمجموعة من المحاورة منظم بمجال الدراسو. 06الخريطة رقم 

  : الطرق الرئيسية:1.1.1

 الطرق الوطنية تقوم نأفي الطرق الوطنية والطرق المزدوجة، حيث الطرق الرئيسية تتمثل     

 والية يعبر .ية المنتشرة على المستوين اإلقليمي والوطنيانبوظيفة الربط بين المدن والمراكز العمر

من الناحية  العاصمة الجزائرها ب، إذ يربطاحل الذي يقطع كافة الس11رقم ق الوطني  الطريتيبازة

 غاية جنوبها إلى في قسمها الشمالي الشرقي عبر الواليةي الذي 67 الطريق الوطني رقم لككذا .الغربية

الية يربط التجمعات الشم(  العمود الفقري لالتصال ما بين الوالياتان المحوران هذيعتبر .الغربي

هم أالذي يربط على المستوى المحلي يعتبر الممر الرئيسي أما ، ) والشلفالجزائربواليتي لوالية تيبازة 

  .ية الشمالية بالواليةانالتجمعات العمر
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  : الطرق الوالئية:2.1.1

مختلف الطرق  يقوم        ،  المنتشرة عبر  

. و103،10810110131رقم  الطرق الوالئيواليةحيث نج 

3.1.1: 

تـستدعي   ممـا    ، في حالة متـدهورة    بعضها ،لبلديات الوالية  المختلفةوظيفتها الربط بين المناطق        

  .تهاانعمليات صياإلسراع في 

  : الطرق الريفية:4.1.1

 عن مختلف   في فك العزلة  ، والتي لها دور هام      والمناطق المبعثرة طق الريفية   االمنق  هذه الطر تخدم      

و معظم الطرق الريفية غير معبدة أو في حالة متدهورة          ،   و الجبلي  ريفيال هاطابعمناطق الوالية نظرا ل   

  . بحاجة إلى الصيانة

  : بالوالية خصائص شبكة الطرق:2.1
 والطرق ، ممثلة في ال2005 كلم سنة 1326,70بازة بلغ طول شبكة الطرق بوالية تي     

 توزيعها يختلف حسب أن كلم كلها معبدة، غير 212 بلغ طول شبكة الطرق الوطنية بالوالية   كما

 كلم، في المقابل 37,1بها أكبر نسبة من هذه الطرق بطول 

يمر بمركز الوالية سوى  كلم، في حين ال 7,3ق الوطنية بها 

 في عملية الصيانة، تكمن أهمية هذه المباالةللتدهور وجبلية ذات حركة سير ضعيفة مما يعرضها 

اور أهمها، تسهيل حركة المرور و بالتالي ربح الوقت و الجهد، إضافة إلى فك 

  .الخ...العزلة عن الماطق المعزولة

:ق بوالية تيبازةوالجدول التالي يبين حالة شبكة الطر

انيةالمراكز العمر      من هذا  النوع   ـ    طبوظيفة الرب بين  ةالوالي

   141  ، ، 9،  ة  تيبازةد في

الطرق   :البلدية

،طنية

   . والبلديةوالئيةال

    

 يمر أعمرالدوائر، حيث نجد دائرة سيدي 

 دائرة فوكة قد بلغ طول شبكة الطرنجد

بمركز الوالية، % 12 كلم معبدة كلياً، منها حوالي 179أما الطرق الوالئية فقد بلغ طولها . كلم 10,7

ق ريفية ومسالك  كلم غير معبدة، كونها طر376  و كلم معبدة560فيما يخص الطرق البلدية فنجد أما 

الشبكة في عدة مح
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.2005حالة شبكة الطرق بوالية تيبازة سنة : 12 الجدول رقم  

   المجموع
  )آلم(طرق بلدية

 
  )آلم(طرق والئية

 
 الدوائر  )آلم(طرق وطنية

 النسبة معبدة النسبة
غير 
 النسبة معبدة النسبة معبدة

غير 
 النسبة معبدة النسبة معبدة

غير 
 النسبة معبدة النسبة معبدة

غير 
 دةمعب

 القليعةدائرة  0 0,00 32,3 3,40 0 0,00 38 4,00 23,9 6,36 41,4 4,35 23,9 6,36 111,7 11,75

 دائرة فوآة 0 0,00 7,3 0,77 0 0,00 16,1 1,69 6,5 1,73 10,2 1,07 6,5 1,73 33,6 3,53

  بوسماعيلدائرة 0 0,00 26,3 2,77 0 0,00 28,6 3,01 26,8 7,13 39,4 4,14 26,8 7,13 94,3 9,92

 حمر العينأدائرة  0 0,00 29,6 3,11 0 0,00 23,1 2,43 29,7 7,90 46,7 4,91 29,7 7,90 99,4 10,46

 دائرة تيبازة 0 0,00 10,7 1,13 0 0,00 21 2,21 17,6 4,68 25,3 2,66 17,6 4,68 57 6,00

 دائرة حجوط 0 0,00 36 3,79 0 0,00 5,6 0,59 40,4 10,74 99,70 10,49 40,4 10,74 141,3 14,86

24,62 234,1 31,94 120,1 16,66 158,4 31,94 120,1  دائرة شرشال 0 0,00 32,7 3,44 0 0,00 43 4,52

 آعمردائرة سيدي  0 0,00 37,1 3,90 0 0,00 3,3 0,35 111 29,52 138,9 14,61 111 29,52 179,3 18,86

100 
950,

7 100 376 58,90 560 100 376 18,80
17
8,7 00 0 22,30  مجموع الوالية 0 00 212

2005مديرية االشغال العمومية لوالية تيبازة لسنة : المصدر  

     

:المسافرينستقبال الهياكل القاعدية إل: 2   

   : والية تيبازةمحطات ومواقف: 1.2

، تختلف )07 حسب الخريطة رقم( محطات برية وعشرات المواقف خمسةيوجد بوالية تيبازة      

 ذلك من ان الخطوط التي تجمعها ونوع المركبات المتواجدة بها، معظمها غير مهيأة سواء كحسب

مواقف وغيرها، مما يجعل مهمتها في كالو التهيئة الداخلية للمحطة أستقبال المسافرين إب مرافق انج

  .ناقصةأداء خدماتها 

اقف على الدور المنوط بها، مما مو ال يؤثر نقص الهياكل القاعدية من محطات للمسافرين أوأنيمكن   

  . المواقف ومختلف المحطاتنقصقد يعقد حركة تنقل المسافرين نتيجة 

 نسمة، أي 210000 موجهة لخدمة محطات خمسةستقبال المسافرين المتمثلة في إ هياكل أن   نالحظ

ياكل ون من تدهور أو غياب هان الوالية يعان، في حين باقي سك2005 سنة  فقطانمن السك 38%

  .الخدماتمن عوائق ونقائص في التسيير ولهياكل ي اانتع .ستقبالاإل
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 :  شمالالقليعة محطة :2.2

حة ، ليعة كلم ش02تقع هذه المحطة على بعد      ى 

و  حافلة  تتسع ألكثر من 450، تبلغ المساحة اإلجمالية للمحطة 2 م450 ن ال من 

ن  ريق واحد  إنط و يستعمل يوصل إلي د بها مدخل وا

ء  بوسط المدي ية بسبب إ مدة طة من طرف يتم حاليا تسي

  . ةاقصة مفتوحة لكراء المحط

ها ان بلغ عدد سكأين، انسكال  من حيث عددى على مستوى الوالية

 

القمال مركز بلدية 

،2 م7

دائري الشكل بمسا يتوسطها مبن

كبير 60 الحجمي

القا م ضيق ها ط حد  أيضا كمخرج، المتوسط، يوج

نتهاء الكراالشارع الرئيسي نة، ير المح البلد

للمتعامل الخاص، كما سيتم اإلعالن عن من

 األول القليعةتعتبر بلدية  كما 

 موقف للحافالت يوجد بالقليعة محطة المسافرين، إلىإضافة و. 2005 نسمة في سنة 54240

.صغيرة وثالث مراكز للتوقفال

  

   شمالالقليعة01صورة 

  

 هذه المحطةىقل من 

ال الشرانبني  وسطاوالي و زرال

من الشمال   .  البح

 .غربيالال من يل 

صة ب زات كل خط زةيبين    :طة حسب مديرية لوالي

  2008من تصوير الطالب في جوان :           المصدر

محطة ):(م رق

  :  كما يليتمتد خطوط الن إلو

دة من الشم  . قي وعين الالجزائر 

ري دواودة و دواودة 

شمالفوكة وبوسماع 

المحالجدول التالي و وط النقل المرخ ة تيبالنا ممي  النقل
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المشتغلة المر: 13 رقم الجدول ا(خصة   200 شماللقليعةالخ 5سنة ) طوط 

  عدد المواقف
  رقم الخطوط  تجاهأصل اإل

أهم النقاط التي يمر 
  عليها

طول المسافة 
  يابإ  ذهاب  )كلم(إياب +ذهاب

  13  13  84  سريعالطريق ال  1  الجزائر - القليعة
161111  طريق السريعال2    زرالدة - القليعة       
  20  18  23  زرالدة  3   سطاولي- القليعة
  23  22  31  سطاوالي  4  ان عين البني- القليعة
  2005مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : المصدر

: جنوبمحطة القليعة: 

 تتشكل من ،بليدةالتجاه والية إ ب69، على الطريق الوطني رقم القليعةتقع المحطة القديمة لمدينة    

ل 04  حافلة 30، وتتسع لحوالي 2 م1400 متر لكل واحد، تبلغ مساحتها 12 أرصفة 

 يخضع تسييرها لمتعامل .ب التنقالت على مستوى التجمع المركزيانتعتبر أهم محطة من جمتوسطة، 

  .   خاص يشغل أربع أعوان إضافة إلى رئيس المحطة

3.2   

مغطاة بطو

 
  2008لطالب في جوان من تصوير ا:       المصدر

   جنوبالقليعةمحطة ):02(صورة رقم 

  :  هذه المحطة فهيإلىتجاه خطوط النقل من وإأما 

  . و بوفاريك من الجنوبالبليدة     

  .    الدويرة من الشرق 

  .  من الجنوب الغربيحطاطبة   حجوط و  
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 . وبوسماعيلالبليدةمحطة عبور سيارات األجرة التي تضمن الربط بين  

  :ول أدناه يبين خصائص خطوط النقل المذكورة سابقا بالمحطةوالجد

  2005 جنوب سنة القليعة الخطوط المتوفرة من محطة :14 الجدول رقم

  عدد المواقف
  رقم الخطوط  تجاهأصل اإل

أهم النقاط التي يمر 

  عليها

طول المسافة 

  يابإ  ذهاب  )كلم(إياب +ذهاب

  8  8  52  واد العاليق  5   البليدة - القليعة
  6  6  46  بن خليل   6   بوفاريك- القليعة
  18  18  40  تسالة المرجة  7   دويرة- القليعة
  7  7  36  بربسة  8  حطاطبة - القليعة
  5  5  10  انجسر مزفر  9   بربسة- القليعة
  19  19  116  حطاطبة  10   حجوط- القليعة
  13  13  86  سريعالطريق ال  11  الجزائر - القليعة
  31  30  100  زرالدة  12  الجزائر - القليعة

  2005مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : المصدر

، كما تبلغ مساحة 2 م921ساحته يوجد ببلدية حجوط محطة واح    

مل أيضا كمخرج من المحطة، موقعها في 

حافلة من الحجم الكبير و 

محط ات ا مجال قر 15المتوس  سيا

الخدمات المتوفرة ه تستعمل، ...المحطة للتهيئة المناسبة، كغياب األرصفة  خط

بمركز المدينةوط بهذه تصل حركة المسافرين ال   نظراً 

ية%2ا جموع التنقال  .  

حطة  توى هذه المح رئ نجد عل ف متعامل  طة من

  .وان

رخصة للسي   :  المحطة إلىوأ أهم الخط

قي  العفرون في    .و بورقي

    .ة في الشرق

  :محطة حجوط: 4.2

، بها مبنى متعدد الخدمات تبلغ مدة

، تتميز بوجود مدخل واحد و يستع2 م10000المحطة 

 100 الطريق الرئيسي، تبلغ طاقة إستعابها أكثر من شرق المدينة على

ة يتسع ل   األجرة خارج ال

وضعف 

رة أجرة، تفتط، يوجد به لتوقف سيار

وط شبلفي ا 

لموقعها الحضرية والخط يومية. الوالئية،

ت بالوال6,86 نسبة لمحطة من م

يس الم طة ى مس خاص، أين    يتم تسيير المح طر

 أع06يساعده 

ر من  وط الم  فنجدما فيما يخص

الجنوب الشر قة و       أحمر العين 

 و بوسماعيل و تيبازالقليعة و الجزائر      

 . في الشمال الغربيالناظور و أعمر     شرشال و سيدي  

  .     مراد و مناصر  في الجنوب الغربي 
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  حطة حجوط)03(صورة رقم 

لخطوط بمحطة حجوط   

   2005طالقا من محطة حجوط سنة انالخطوط المتوفرة : 15الجدول رقم 

  2008من تصوير الطالب في جوان :      المصدر

م:

تجاه ا إالجدول التالي يبين أصل و

  واقفمعدد ال
رقم الخطو  ط   أصل االتجاه

أهم النقاط التي يمر 

  عليها

طول المسافة 

  يابإ  ذهاب  )كلم(إياب +ذهاب

  5  4  30   الناظور  19  ة   تيباز-حجوط
7015  الناظور  20   شرشال -حجوط     18  
قةورقي  21  العين أحمر -حجوط 067  8  ب     
  10  9  28أحمر 22  العين    عفرونال -حجوط
1415      200  تيبازة 23    ئر الجزا-حجوط
  15  13  80  العفرون24    البليدة -حجوط
  5  5  21  مراد  25   مراد-حجوط
  4  5  12  بورقيقة26     بورقيقة-حجوط
10  8  14    آعمرسيدي 27    صر منا-حجوط
  2005مديرية النقل لوالية تيبازة اسنة : المصدر

ثالث خطوط و  ستة خطوط داخليةهات نحو مناطق مختلفة، منها  إتجا09تتميز محطة حجوط      

ط وية تختلف أهميتها من خان الجزائر، البليدة و العفرون، أين تمر على مواقف ثنحوبين الواليات 
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، نظرا لمروره بمعظم التجمعات 11آلخر، أهمها تلك الواقعة على طول الطريق الوطني رقم 

   .يةانالسك

  :المحطة البرية لشرشال: 5.2

  أرصفة للتوقف07، تتوفر على 2 م5500 تبلغ مساحتها ،      تقع في المخرج الشرقي للمدينة

 لها مدخل من الجهة الغربية و مخرج من الجهة الشرقية، تبلغ طاقة إستعابها 

،  بلدية شرشالإلىتنقالت اليومية من والتلعب دورا هاما في   حافلة متوسطة و كبيرة،60أكثر من 

فة حسب كل إتجاه يقومون بتنظيم متعاملي النقل يسير المحطة متعامل خاص، أين يوجد رؤساء األرص

  :تقوم بربط البلدية بمختلف المناطق حسب الخطوط التاليةكما ، الخواص

  . وقوراية في الغربالداموس    تنس، بني حوة، سيدي غيالس،  

  .  في الشرقالناظور و بوسماعيل، تيبازة، الجزائر     

 . لغربي في الجنوب االبليدة، آعمر    حجوط، سيدي  

، تتوفر على منطقة 2 م480مساحة  متر لكل واحد، توجد بها مقاهي ومطاعم ب28مغطات بطول 

جانبية لتوقف الحافالت،

 
  2008من تصوير الطالب في جوان :   المصدر

  محطة شرشال ):03(صورة رقم 
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ط  صل وم ل التا وإلعطاء صورة أوضح حول هذه المحطة، 

  :طالقا من هذه المحطةإنالمرخصة 

وفرة  حطة شرشالانالخطو   200 طالقا 

ميزات خطو لي المبين أل قمنا بإدراج الجدو

5سنة من مط المت: 16رقم  جدولال
مد ال   واقفعد

   الخطوط   اإلتجاهلأص
أهم النقاط التي يمر 

  عليها

طول المسافة 
رقم

  يابإ  ذهابذها  )كلم(إياب +ب

  12  13  144  تيبازة  28   بوسماعيل-شرشال
  7  5  138  الناظور  29   حجوط-شرشال
  13  12  56  سيدي غيالس  30   قوراية-شرشال
  4  5  100  قوراية  31  الداموس -شرشال
  11  12  32  باكورة  32  عمر  سيدي آ-شرشال
  22  23  196  بوسماعيل  33   الجزائر -شرشال
  3  2  220  بني حوة  34   تنس -شرشال

  2005مديرية النقل لوالية تيبازة لسنة : لمصدرا

  : المحطة البرية بوسماعيل: 

، يوجد بها مبنى لمختلف 2 م4252 تبلغ مساحتها تقع المحطة البرية شرق مدينة بوسماعيل،    

 حافلة متوسطة و كبيرة، تتميز بوجود 40، تبلغ قدرة إستيعابها حوالي 2 م272الخدمات بمساحة 

مدخل و مخ

6.2

 سيارة 15رج مختلفين، كما توجد بها منطقة لتوقف سيارات األجرة خارج المحطة بطاقة 

يقع على ي ان والثالقليعة، األول يقع على طريق  الحافالت لتوقفمحطتينكما يوجد بالمدينة رة،  

تشكل هذه . تتميز هذه المحطة بحجم التنقالت اليومية الكبير وموقعها الجغرافي. طريق عين تاقورايت

  .، مما يجعلها من أهم المحطات في الواليةالبليدة والجزائرية 

ين بالسهر على تنظيم و عوان مكلفيسير هذه المحطة متعامل خاص، 

أج

تصال نحو والإعبور و منطقة محطة ال

 أ05بها رئيس المحطة يساعده 

  .تسيير شؤون المحطة
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  0082من تصوير الطالب في جوان :     المصدر

  محطة بوسماعيل):04(صورة رقم 

  

  2005نة حطة بوسماعيل س

:أما عن الخطوط التي تربط المحطة فهي

  . نحو الشرقالجزائر و زرالدة و دواودة    فوكة و  

  .  نحو الجنوب الشرقيالبليدة و القليعة   

  .  و شرشال و حجوط نحو الجنوب    بوهارون و تيبازة 

    و تيبازة ، فوكة و تيبازةالقليعة    محطة عبور و إتصال لسيارات األجرة تضمن العالقة بين  

  .الجدول التالي يبرز أهم خصائص خطوط المواصالت بمحطة بوسماعيلو.  بتيبازةالبليدة    و

بتداء من مإالخطوط المتوفرة : 17الجدول رقم 

  واقفمعدد ال
  رقم الخطوط  تجاهأصل اإل

أهم النقاط التي يمر 

  عليها

طول المسافة 

  يابإ  ذهاب  )كلم(إياب +ذهاب

وكة  القليعة - بوسماعيل   5  5  16  ف  35
  7  7  46  بوهارون  36  تيبازة- بوسماعيل
  14  13  140  تيبازة  37  شرشال- بوسماعيل
  14  16  72  تيبازة  38  حجوط- بوسماعيل

  14  13  90  دواودة  39 الجزائر - وسماعيلب
  10  12  68  القليعة  40 البليدة - بوسماعيل
  2005مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : المصدر
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   : تيبازةمحطة: 7.2

في كل اإلتجاهات، وجد بمركز الوالية محطة    ت للنقل الحضري حيث تم إستعمالها كمحطة مسافرين

ظار إنجاز المحطة البرية ة وتبلغ مفي جهة الغربي ا 2 م16000الية، تقع ف

إلى ض فال عر يستعمل أيضا لخروج ولمد غ ن ص م ل

ميز تيبازة بعدة ير خاص، ك إنتظار كرائها حطة حاليا  ية تسيير  ت، تتولى 

للمدينة،  ا مد ي  لعب د ف

ي الم

  

 

تها 

 بط

ما تت

ساح

طات

مدين

 أر

 لمس

ة لل

 08

ي ال

ت، إ

في 

 للو

 الم

 له،

ركو افة   الحا

 إنت

خل 

الحافال

 20 فة م

البلد

يض

حركة  هام في ور الذي يو لشرقي   خل  سي بال الموق  الرئ مثل ،للتوقف  كزامر

سافر  .ن

  
  2009من تصوير الطالب في مارس :      المصدر

  محطة تيبازة):04(صورة رقم 

 على المخرج الغربي 11وطني رقم  على الطريق الموازي للطريق الىخرأقف اتوجد موكما     

 هذه المواقف ذات حركة يومية مهمة للمسافرين، تنطلق منها أنرغم . للمدينة، غير مناسبة للنشاط

  :حاء الوالية كما يوضحه الجدول التاليأنخطوط نحو معظم 
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  2005 الخطوط المتوفرة في تيبازة سنة :18الجدول رقم 

  واقفمعدد ال
  تجاه  رقم الخطوطأصل اإل

أهم النقاط التي يمر 

  عليها

طول المسافة 

  يابإ  ذهاب  )كلم(إياب +ذهاب

  7  9  90   الناظور  41   شرشال-تيبازة

  7  7  30  سيدي راشد  42  حجوط-تيبازة

  7  7  46  عين تاقوريت  43  بوسماعيل-تيبازة

  4  4  12  سيدي راشد  44  سيدي راشد-تيبازة

  18  21  144  بوسماعيل  45 الجزائر -تيبازة

  2005مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : المصدر

  :  التوقف ألحمر العينمراكز: 8.2

 متر من الطريق الوطني رقم 100يقع على بعد   للتوقف، األولانيوجد بمدينة أحمر العين مركز    

  للتوقفيانأما المركز الث. د الذي يمر بمدينة أحمر العين، يحتوي على خطوط باتجاه سيدي راش02

ينة، كما يضمن خطوط للنقل  الذي يمر على وسط المد67يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 

  .شرشال تيبازة و تجاه حجوط وإب

  

  : بوالية تيبازة المسافرينشبكة نقل :3

  : وسائل النقل حسب الخطوط بوالية تيبازةأنماط: 1.3

ية، منها مراكز حضرية و أخرى شبه حضرية و أخرى انتتميز والية تيبازة بتنوع المراكز العمر     

  .ف في نمط خطوط النقل و كذلك نمط المركباتختالإريفية، مما نتج عنه 

ل الموجودة على مستوى الوالية، فنجد الخطوط مابين الواليات، ما بين حيث تتعدد خطوط النق   

    C 

  : وهيماط أنماط المركبات فلدينا ستتة نسبة لألان الخطوط الحضرية والريفية، أما بإلىضافة إالبلديات 

  AC (Auto_Car)      المركبات نمط  -

 AB (Auto_Bus)    المركبات نمط  -  

 MC (Mini_Car)    المركبات نمط   - 

  MB (Mini_Bus)    المركبات نمط   -

 VA (Voiture Aménagée)    المركبات نمط  -  

A (Car-Aménagé)المركبات نمط   - 

  :ط وسائل النقل حسب الخطوط في والية تيبازةانمأالجدول التالي يوضح 

65  

 



 2005 نمط وسائل النقل حسب الخطوط لسنة :19 الجدول رقم
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100% ما بين 

الواليات
 468 0,00% 0 0,00% 0 10,90% 51 53,21% 249 3,21% 15 32,69% 153 

 

100% 755 0,13% 1 0,00% 0 74,44% 562 21,85% ما بين  22 2,91% 5 0,66% 165

 البلديات

100% 256 4,69% 12 0,3 %85,55 1 %9يةالريف 219 9,38% 24 0,00% 0 0,00% 0  

100% 56 0,00% 0 0,00% 0 75,00% 42 25,00% الحضر ية 0 0,00% 0 0,00% 14

100% 1535 0,85% 13 0,07% 1 56,94% 874 29,45% المجمو ع 175 11,40% 20 1,30% 452

  0052ستغالل خطوط النقل لمديرية النقل بوالية تيبازة لسنة إطالقا من معطيات انحسابات الباحث :  المصدر

ط رقمال  مركبات حسب 
  
  2005 نوع الخطوماط الأن :11شكل
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كبر عدد من المركبات ينشط في شبكة أ  أني المرافق لهان و الشكل البينالحظ من خالل الجدول   

 أي ما ، مركبة468 تليها الخطوط الوطنية ب،49,2% مركبة بنسبة 755 نحوالنقل ما بين المدن ب

 ال ما نسبتهإخطوط الريفية والحضرية ال تمثل لركبات في ام عدد الأنفي حين  ،30,5%يعادل نسبة  

 ما يترجم ضعف العرض بالنسبة ، مركبة بالخطوط الحضرية56أي  على التوالي3,56%  و %16,7

 هذه النسبة جد نأال إ مركبة، 256ما بالنسبة للخطوط الريفية فعدد المركبات بلغ أللنقل الحضري، 

 في حين ،ويةان التجمعات الثان سك نسمة منهم جمالي بلغ إ بعدد ما نسبته 

والية  معظم أرياف أنا ما يعيق تحسين العرض خاصة ذ ه، في المناطق المبعثرة159426يتواجد 

يزماتان في غياب ميك بها ضئيلة، النقليجعل حركة مما يةالجبل  المنطقة تقع فيتيبازة

 2005 المناطق الريفية بالوالية سنة انبلغت نسبة سك، حيث  الريفيةفي فك العزلة عن المناطقمهمة 

44.19%260850101424

 لدعم الخطوط 

هذه أخذ  نرى ضرورة لك لذا. تيبازة بواليةريافاأل ان سكةاان مع، مما يزيد منضعيفة المردودية

 تماشيا مع متطلبات هاشخاص ب التخطيط لتحسين ظروف تنقل األ عملياتعتبار في بعين اإلمناطق

جتماعية، و زيادة هم اإلالوالية وتحسين ظروفبرياف األ انال بتثبيت سكإ التي لن تتم ،ستدامةالتنمية الم

  .ية النقل الريفيانمكإ انالطرق الريفية لضم

  :ماط النقل بوالية تيبازةأنتحليل  :2.3

ن شبكة ية ومديرية النقل لوالية تيبازة، تتكوانالتهيئة العمرمديرية التخطيط وطالقا من معطيات نإ    

 ريفي،  خط81خط شبه حضري و  143 خط، منها 329النقل الجماعي للمسافرين بوالية تيبازة من 

 خط بين الواليات، فالنقل الحضري بالوالية لم يعرف تطورا ملحوظا إذ ال يتواجد بالوالية 105و

واحد في   في شرشال، و04 في مدينة تيبازة و03: ة كما يلي خطوط حضرية، موزع09سوى 

  .القليعةحجوط وآخر في 

شاء إنطار إ في 2004ية التي قامت بها مديرية النقل في سنة انطالقا من نتائج التحقيقات الميد  إن

 221 خط المرخصة على مستوى الوالية، يوجد 329ه من بين أنمخطط النقل لوالية تيبازة، نالحظ 

 للنقص انيرات واقعية من الميدعطاء تفسإيمكن ، و%67ي بنسبة انخط مستغل حسب التحقيق الميد

ستغالل الخطوط المرخصة من طرف متعاملين النقل، كوجود بعض الخطوط التي لها إالمالحظ في 

كما . صطياف فقط، وخطوط أخرى تشتغل في فصل اإل الجزائر-نفس المسار، مثل خط بوسماعيل 

ة لهم حسب درجة الطلب و  يغير المتعاملون في النقل المسارات المرخصانفي كثير من األحيأنه 

  .غير مرخصةانونية والمردودية بصفة غير ق

، تتموقع أساسا حول مراكز أقطاب )نجمة( تنظيم خطوط شبكة النقل يظهر على شكل إنلإلشارة ف

إلى موقع الوالية رجع هذا ي واليتي الجزائر والبليدة،أغلبية دوائر الوالية نجدها مرتبطة مع . الدوائر

ال
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، وهذا الجزائرلتأثيرهما المباشر وخصوصا مدينة  مما جعل الوالية خاضعة  الواليتين،بمحاذاة هاتين

 يوجد عدد كبير من 

وهي متوسطة الكثافة في وسط الوالية، 

ل ة ا يفة رة و ك وخصائص وعل ف

ي المعتبر انية ذات الحجم السكانية بالوالية تيبازة، بو معظم التجمعات العمران العمرالشبكة

رقم  ل الطريق ال صة على لوالية تي 11الشرق

 : المركباتحسب  و متا ديم:3.3

الخطوط ا1.3.3

والية تيبازة والواليات تتمثل الخط       بين   طوط التي تربط نية في

ل شبكة ا ستعملة  مركبات و نوعية متعاملي ين عدد   :المجاورة، والج

قم  2005(وطنية بوالية تيبا20 الجد

 انك. بازةيطالقا من مختلف دوائر والية تانتجاه الواليتين إما يفسر وجود عدد مهم من خطوط النقل ب

  . في توزيع كثافة شبكة النقل في والية تيبازة مباشر تأثيرذلكل

ية تيبازة كثافة كبيرة في الجهة الشرقية للوالية، أينتعرف شبكة النقل بوال كما 

الخطوط، نظرا لموقعها القريب من العاصمة كما أسلفنا ذكره، 

ظافة إها،  لغربية  ضع بالناحي

جود

س فالشبكة تبقى فقي  طبيعة ختالإ إلىى الع

 بالجهة

وطني  بازة، خا طو   .ية 

الخطوطعاملي النقلتق  المستعملة نمط

  :لوطنية :

مناطق طوط الو مختلف  الخ 

لنق في  ن  ال الم دول التالي يب ال

:)زة الخطوط ال: ول ر

ع 
مو
مج

ت
كبا
مر

 

مطال مط ال  كبات نمطال  طمرال  مركبات المرك  ن

MB 

كبات نم

MC 

مر

AB 

بات ن

AC  د
عد

ين
مل
عا
مت
ال

 
 °N قطالننقطة اال

 1  القليعةدائرة 103 21 3 61 23 108

 2 فوكة دائرة 9 2 0 4 3 9

 3 بو سماعيل دائرة 74 16 3 51 7 77

 4 حمر العين أدائرة 2 1 1 1 0 3

 5 تيبازة دائرة 42 12 2 29 0 43

 6 حجوط دائرة 113 43 4 65 15 127

 7 شرشال دائرة 70 45 2 34 2 83

 8 آعمرسيدي  دائرة 3 2 0 1 0 3

 9 وراية قدائرة 8 6 0 3 0 9

 10 الداموس دائرة 6 5 0 0 1 6

 مجموع الوالية 430 153 15 249 51 468

 2005طالقا من معطيات استغالل الخطوط بمديرية النقل لوالية تيبازة لسنة انحسابات الباحث : المصدر        
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 العرض في عدد الخطوط الوطنية للنقل المتوفر على مستوى الوالية أن   نالحظ من الجدول السابق  

 وهذا ، مركبة نقل108 متعامل في النقل و 103 حيث نجد بها القليعة األهمية دائرة ليها في

ها تلعب دور محوري بالنسبة للمدن  

 بالوالية، ان دورا أساسيا في الحركة اليومية للسكان تلعبالقليعة حجوط و أنالمجاورة لها، هذا المؤشر يبين 

 و الداموسقصى الجنوب الشرقي للوالية، و سيدي آعمر و أكما تتوفر كل من دوائر أحمر العين الواقعة في 

 متعاملين في النقل على التوالي، هذا الضعف المالحظ 09، ثم 08، و06 و 03، و02قوراية و فوكة على 

 إلى بالوالية، التي تتميز بطابع ريفي، إضافة انوجود نسبة ضعيفة من مجموع السك:  منهايرجع لعدة أسباب

ربية ذات تضاريس جبلية وعرة، وكذلك تتميز الموقع الجغرافي لمعظم هذه الدوائر التي تقع في المنطقة الغ

بنقص الطرق الكبيرة التي تمر بها، فلهذا يجب التفكير جليا في فك العزلة عن هذه المناطق الجبلية بإعتماد 

  .برامج للتنمية الجبلية و المناطق الريفية من طرف الدولة لخلق توازن إقليمي مستدام بالوالية

  

  

 مركبة من مجموع الوالية، تتصدرها دائرة حجوط التي تقع في مفترق الطرق بين عدد من 468بمجموع 

من حجم التنقالت و بالتالي رفع  الكبير الذي يرفع ان مركبة نقل، وعدد السك127 متعامل و 113الدوائر ب

ي و ان الحركة السريعة التي تعرفها الوالية في مجال النمو العمرإلىافة ضاالحتياجات من وسائل النقل، إ

ت .اإلقتصادي

أنب من العاصمة و والية البليدة، كما موقعها االستراتيجي بالقرإلىراجع 
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  :)تاالبلديما بين  (ة شبه الحضريالخطوط: 2.3.3

ذاانوجود عدد معتبر من التجمعات العمر  إن  ية  نشجية بوالية تيبازة  ح ش

العمحركبالأهذا الموالي  والن ي واالقتصادي فالجد

دد  ك ايبين أهم المتعاملين في النقل شبه الحضري و كذل .عية

بوالية تيبازة الجدول :(الخط  

مهد ه

 مر

 ود

 للو

لنقل

 لو

بات

بكة

الية،

  

ضر قل به 

ول  انرانة السك نسبة إلى ة كبيرميةت 

وو ن

مو 

ك ع

)2005شبهوط  الحضرية : 21 رقم

وع
جم
م

ت 
كبا
مر
 ال

 

المركبات 

 A  C نمط

المركبات 

 B Mنمط 

المركبات نمط 

 MC 

المركبات 

 AB نمط 

المركبات 

 ACنمط 

ين
مل
عا
مت
ال

 

طالق نة اال ال  )مقر البلدية(نقط

د 
عد  رقم

189 0 172 14 2 1 173 دائرة  ليعةالق1  
39 0 30 9 00 35 دائرة فوكة 2 

113 0 79  6 10228 0 دائرة بو سماعيل 3 
31  0 25 6 0 0 30 دائرةاحمر العين 4 
22 0 18 4 0 0 22 دائرة تيبازة 5 

126 0 78 39 1 8 116 دائرة حجوط 6 

179 0 125 49 2 3 166 دائرة شرشال 7 
6 0 5 1 0 0 6 آعمردائرة سيدي  8 
27 1 13 9 0 4 27 دائرة قوراية 9 

دائرة الداموس  19 0 0 6 17 0 23 10 

 مجموع 696 22 5 165 562 1 755

  2005طالقا من معطيات استغالل الخطوط بمديرية النقل لوالية تيبازة سنة انحسابات الباحث : المصدر
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ختلف العالقات بين المدن مهما في تنظيم وهيكلة م ادور    تلعب الشبكة العمرانية في والية تيبازة 

  . حضرية شبه ال التي تؤطرها، وباألخص الخطوطيةانالعمروالتجمعات 

،  متعامل في النقل شبه الحضري696وجد شبكة النقل بالوالية حيث يهمية أالجدول السابق يبين 

 189متعامل و 173القليعة التي نجد بها  ة دائرعلى عدة دوائر منها مركبة تتوزع 755مجموع ب

 وفوكة، حيث تتميز هذه المناطق 

 متعامل 116 فتحتوي على حجوط مركبة، وأما 113 متعامل و 102مركبة، ثم بوسماعيل نجد فيها 

يرجع هذا العدد المعتبر  مركبة، و179 متعامل و 166 نجد شرشال مركبة، وأخيرا في 126و 

ر  التطوإلىافة إض الكبير لها،ي انية للوالية وكذلك النمو العمرانللمركبات، ألهية التجمعات السك

   . توفير مناصب الشغلدرجةالمتسارع لقطاع الخدمات و

 ب متعاملين في النقل شبه الحضري 06 ب أعمر في دائرة سيدي  من المتعامليننجد أقل عدد   كما 

 و قوراية وأحمر العينالداموس مركبات للنقل، تليها كل من 06

اإلستثمارات في   مما قد يؤثر في حجم التنقالت، فيؤدي إلى قلةنقص في عدد السكان،بطابع ريفي و

  . قطاع النقل، متسببا بضعف نوعية الخدمة

  :الخطوط الحضرية :3.3.3

 يلعب دور مهم في الربط حيثيعتبر النقل الحضري من المؤشرات االيجابية لحركية ونمو المدينة،    

ا النمط من الخطوط دورا هاما في تطوير حركية  ولهذ.بين مختلف النقاط والمناطق داخل المدينة

نظام النقل   والية تيبازة من بين الواليات التي تتميز بضعفالسكان في المراكز الحضرية، رغم أن

   .الحضري

  :عدد مركبات النقل الحضريول التالي يوضح أهم المتعاملين والجد
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00 النقل الحضرية ف تي ول رقم 5(بازة  خطوط:22الجد   :)2ي والية
ات
ب

 
رآ
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ت ن

آبا
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C
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مط
ت ن

آبا
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الم

A
.C  لم
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ط 
خ

ل 
طو

ين
امل
متع
 ال
عدد

 

العبور  طة  ة الوصول نق نقط نقطة طالقن اال N° 

وسط   جنوبالقليعة المدينة 6 2,00 0 0 0 6 0 0 6 1 شمال القليعة 

مرزوق 1 7,00 0 0 1 0 0 0 1 والد  RTAي  ا ح A.2 تيبازة
مرزوق 1 3,50 0 0 1 0 0 0 1 والد  ر الوالية ا مق A.3 تيبازة
4 تيبازة.CNR A المرآز البريدي  2 3,50 0 0 1 1 0 0 2

5 حجوط / مراد 5 4,05 0 0 0 5 0 0 5

م / اهم 23 3,20 0 0 7 18 0 0 25 7 شرشال
4 0 0 4 0 0 0 3,00 4  DNC / حي شرش ال 8

11 0 0 7 4 0 0 5,00 11 DNC ش رشال يح الهضبة الجنوبية 9

10 المجموع     53 31,25  0 0 14 41 0 0 55

طالقا من معطيات استغالل الخطوط بمديرية النقل لوالية تيبازانحسابات الباحث : المصدر 2005ة سنة  

 

      

  ،بالواليةالموجودة مقارنة بعدد التجمعات الحضرية عف والية تيبازة بالضفي  النقل الحضرييتسم    

 متعاملين 06 بها القليعةمدينة  نالحظ أنحيث  ، مركبة نقل حضرية55و  متعامل53تتوفر على فهي 

 متعاملين 05تتوفر على ف مدينة حجوط أما،  الحضري مركبات للنقل06في مجال النقل الحضري و 

 38 أكبر عدد من المتعاملين في النقل الحضري ببها شرشالة مدينو،  الحضري مركبات للنقل05 ب

 يرجع هذا العدد الهام إلى األهمية السكانية لمدينة شرشال  مركبة،40 إلىبعدد مركبات يصل متعامل و

  . كلم مما يصعب التنقل بين أطراف المدينة4.5و إمتدادها الطولي الذي يفوق 
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  :شبكة النقل الحضريتقييم  -
ضعيفا، مقارنة بعدد التجمعات الحضرية بها، التي تتطلب  النقل الحضري في والية تيبازة بر      يعت

 وقد أعطت مديرية النقل للوالية بعض التراخيص ،توفير شبكة نقل حضري أو شبه حضري مالئمة

ر  الخواص الستغاللها، لكن ما يالحظ على الميدان عدم احترام مسالمتعاملينفي بعض مدن الوالية، ل

غياب ، إضافة إلى لنقل الحضرياوعدم توازن  مما ينجر عنه نوع من االختالل الخطوط المعنية

 خارج المحاور الكبرى اننقل السكت  المعروض، مما كان له األثر السيئ علىنظام الخدماتفي توازن 

النقل بيق تسعيرة متناسقة من طرف المتعاملين، والمدن المعنية بصعوبة تطللمدن، ما أدى إلى 

  .مدينة تيبازة، حجوط، شرشال و مدينة القليعة: الحضري بوالية تيبازة هي

 السلطات  قامتللمدينةي انتوازيا مع التوسع العمرو ،مركز الواليةمدينة تيبازة  تمثل : مدينة تيبازة-أ

لق الخط األول ينط:  وهيلنقل الحضري ل خطوط03 بفتح  للوالية، مديرية النقلالمعنية على رأسها

، أما الخط الثاني يصل إلى مقر الدائرة مرورا بأوالد RTAمن محطة النقل الحضري نحو حي 

لمركز الوطني للتقاعد  )CNR(مرزوق، أما الخط الثالث يمر المركز  وصوال إلى

هذه الخطوط من طرف المتعاملين الخواص الذين يبحث إنتظام   بالنظر إلى الواقع نالحظ 

السريع باتخاذ المسارات األكثر مردودية، حيث يهملون بعض المواقف وغالبا ال يتمون  عن الربح

  .الرحالت إلى المحطة النهائية

اب نظام نقل حضري، يقوم النقل شبه أصبح إنشاء الخطوط الحضرية بها أكثر من ضروري، وفي غي

  الرابطالخطالحضري بوصل أحياء المدينة ببعضها بتوقفه في مختلف المواقف الحضرية، نذكر مثال 

  عدةمر علىي ،)RN42A(أ 42ق الوطني رقم مسار يمر على الطريسلك، هذا الخط ي)خط حضري

  .حضرية مواقف 05 

ث يربط شرشال 

  .بالهضبة الجنوبية

البريدي ا  على

نشاط  ونعدم 

 

قطبا حضريا هاما بجنوب الوالية، وتماشيا مع توسع المدينة مدينة حجوط تشكل :  مدينة حجوط-ب

 ،

للعلم فقد تم تصنيف هذا الخط من ظرف مديرية النقل لوالية تيبازة على أنه  ( مرادوبين مدينة حجوط 

إلى 04 أين يتوقف في  سكنية كثيفة،اطقمن

 نسمة، كما أنها تلعب 68401يبلغ  اني هام سكبحجم مدينة شرشال الساحلية تتميز:  مدينة شرشال-ج

طها االقتصادي  نظرا لموقعها االستراتيجي ونشادورا هاما في تنظيم الشبكة الحضرية في الوالية،

على شكل طولي موازيا للبحر مما ي انتوسع عمرب كما تتميز شرشالصيد،  المهم خاصة بوجود ميناء

 من الضروري التفكير في توفير النقل ان، فكجعل المسافة تبعد بين الجهتين الشرقية والغربية للمدينة

 وط خطل للوالية إلى فتحفعمدت مديرية النق ،ستعاب وتنظيم الحركة داخل المدينةالحضري، إل

 والثالDNCبحي شرشال ، أما الثاني يربط  مهامو شرشال األول يربط بين ية،حضر
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متداد كبير كان، وباسمن ال كبير بعدد التجمعات وأقدمها بوالية تيبازة ز من أبرتعتبر :مدينة القليعة_ د

ها محطتين بريتين األولى في شمال المدينة والثانية في جنوبها  في كل اإلتجاهات، بللنسيج الحضري

كما ذكرنا سابقا، ونتيجة لهذا النمو السكاني والعمراني كان من الضروري إنشاء الخطوط الحضرية، 

أهمها الخط الرابط بين المحطة البرية لشمال المدينة والمحطة الجنوبية مرورا بوسط المدينة متخذة 

  . المدينةف بمركزعدة مواق

   :الخطوط الريفية :4.3.3

ر خطوط النقل يتوفيستلزم  مم ذات طابع جبلي،والية من مساحة ال%   44,4  كما سبق اإلشارة أن

لي يبرز أهم الجدول التاو. ويةان توصل بين مختلف التجمعات الريفية والمناطق الثالتيريفية ال

  : وى الواليةكذلك عدد المركبات المستعملة على مستالمتعاملين و

 :)2005(خطوط النقل الريفية في والية تيبازة : 23الجدول رقم 

ت 
كبا
مر
ال

ع 
مو
مج

المركبات 

 CA نمط 

المركبات 

 VA نمط 

المركبات 

 MB نمط 

المركبات 

 MC نمط 

المركبات 

ين  دعد ACنمط 
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 الرقم طالقننقطة اال

57 11 0 45 1 0 55 القايعة دائرة 1 
9 0 0 9 0 0 9 بوسماعيل دائرة 2 

57 0 1 55 1 0 57 حمر العينأ دائرة 3 
37 0 0 35 2 0 37 تيبازة دائرة 4 
69 1 0 48 20 0 67 حجوط دائرة 5 
34 0 0 31 2 1 34 شرشال دائرة 6 
28 0 0 26 2 0 27 آعمرسيدي  دائرة 7 
17 0 0 17 0 0 16 قوراية دائرة 8 
10 0 0 10 0 0 10 الداموس دائرة 9 

256 12 1 219 24 1 251  المجموع

  )2005 (طالقا من معطيات استغالل الخطوط بمديرية النقلانحسابات الباحث : المصدر
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متعاملي النقل الريفيغ ين في النقل 05سنة   م256ب امعمت ع ارنة بال

عاملين  حجوطجد أ فقطمركبةل و 54د عن يال يزالح  67 كبر 

أحمر العينركبةعامل ن دائ على التوالي55لقليعة بعد، ثم تليها  ، متع

ظه في دائرة   املين و09قل  سركبات09   10 وعاملين ب ، ث

  .راد كل عل حدىيبين أن النقل مو كبا

التي توفرها  إلى الخ ر من منط ألخرى،  ة الت وت إلى  يعود

جتماعية لكل  تصادية ة لألرياف و الوظيفية، التي تتعلق بالخصائ راك

بعيتها للمراكز الحضر األرياف األكثر ت اطق الريفية ها،  ا توزيع

ه عد

ت: .4   :مؤثرة في حجم

سارعي ان السك  حيث ،عددهاإها و متإ و يةانجمعات العت

ة بين يانالنقل لخدمة العالقات التي تطورها هذه التجمعات العمر

رية من إقليم ألخر باختالف ظروف 

 التوزيع أنية والعالقات فيما بينها، حيث ان، التي تحدد بها أيضا نمط الترآزات السكهانشأتها وخصائص

  خلقتحكم فيي ...)خدماتهيزات، سكن، عمل، تج(ي انية ومكونات النظام العمرانلمجالي للمراآز العمرا

  . )بين المدن، بين األرياف و المدنما ( ت أو شبه الحضرية انت سواء حضرية آالتنقال

متعاملمق، 20ركبةل دد  251 بل 

بدائرةن.  56 متعامري الذي ض عدد للمت

ا ومت م69ب   رة  امل   و57د كل م

بوسماعيل عدد نالح  مت10م الدامو  ممتعوأ

، هذا ت أيدي أفمر ىجود في

دمات  إضافة  قة حض إختالف درج    هذا التفا

ص اإلق واإل عالقاتها ز الحضري الم

جهيزا تنقص ت وكية مثال  ذ المنمن

د  .ا و

العوامل ال التنقال3 

للت  التزايدصاحب       زدياد مجالداد مرطور مت

 أهمها توفير تنظيمية،ظهرت مشكالت 

تختلف الشبكات الحض .تها أو تلك التي تربطها بمجالهامختلف مكونا
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ية و مدى ان المختلفة تتمثل أساسا في طبيعة الشبكة العمرمجموعة من العناصر حجم التنقالت بتحدديآما 

 قتصادية،إ(المختلفة وزيع المجالي للنشاطات إلى الت، إضافة نهار العالقات التي تطورها فيما بي

النقل

الخواص أين يخضع المتعامل لدفتر لنقل إلى حجم الطلب المتوفر و إلى طلبات المتعاملين 

تطو

 وية، ان، آما تلعب المورفولوجية العامة لهذه المراآز العمر...)تجارية، سياحية، جامعية، دينية، سياسية

ماط النقل المتوفرة و نوعية الخدمات المقدمة دورا هاما في تشجيع أو تقليل حرآية نأومتداد مجالها إ

  .انالسك
  

  :رات األجرة بسيا: 4

    النقل بسيارات األجرة يوفر خدمة لفئة معتبرة من السكان رغم أنه أكثر تكلفة، و تزداد فاعليته كلما 

يتم إعطاء التراخيص المتعلقة بإستغالل سيارات األجرة حسب . كانت الخدمات التي يوفرها منتظمة

مديرية ا

شروط يحدد كيفية مزاولة هذا النشاط، منه يختلف عدد سيارات األجرة من منطقة إلى أخرى حسب 

  . حجم الطلب على هذا النوع من النقل

، والية قة مامعرفة حركة وتنظيم النقل بسيارات األجرة من أهم المؤشرات لقياسة حركة النقل في منط

في الوالية لي يوضح توزيعها ، والجدول التامعتبرةعلى حظيرة من سيارات األجرة تيبازة تتوفر 

  . حسب الدوائر
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  :)2005( والية تيبازة بلدياترة عبر  توزيع السيارات األج:24الجدول رقم 

 رخص الممنوحةالعدد 
    معدل السيارات لكل

  *  ساآن1 000

الرخص  نسبة
 الغير إلىالمستغلة 

مست غلة ع  المرخصة المستغلة
مو
مج ا
سك
ل

  ان
 

 2
00

5

ات
لدي
الب

 

ز 
رم

قة
من
ال

 
ط

2,64 77,27% 68 88 1 تيبازة 25751
2,64 77,27% 68 88    دائرة تيبازة 25751
2,58 85,37% 140 164 2  القليعة 54240
1,87 62,07% 36 58 3  شعيبة  19244
0,50 23,21% 13 56 . حطاطبة 25853 4 
1,90 67,99% 189 278    القليعةدائرة  99336
1,04 34,97% 50 143 5 شرشال 47900
0,53 10,96% 8 73 6  سيدي غيالس 14959
0,49 3,33% 1 30 7  حجرة النص 2042
0,00 0,00% 0 26 8 .  ان سيدي سمي 3500
0,86 21,69% 59 272    دائرة شرشال 68401
1,49 42,78% 77 180 9 حجوط 51781
0,47 12,66% 10 79 10 .  مراد 21273
1,19 33,59% 87 259    دائرة حجوط 73054
0,45 14,06% 9 64 11 قوراية  20171
0,26 5,13% 2 39 12  مسلمون 7760
1 %3,57 .  أغبال 7763 0,13 28 13
0,34 9,16% 12 131    دائرة قوراية 35693
2,43 86,26% 113 131 14 فوكة 46474
1,62 56,90% 33 58 15 دواودة 20311
2,19 77,25% 146 189    دائرة فوآة 66785
2,63 76,28% 119 156 16 بوسماعيل 45174
1,22 28,89% 13 45 17  عين تاقوريت 10663
0,94 30,43% 14 46 18 .خميستي 14832
2,77 56,00% 28 50 19  بو هارون 10121
2,15 58,59% 174 297 دائرة ب وسماعيل 80791   
0,29 7,58% 5 66 20 الداموس 16959
0,25 5,71% 2 3 7914 5 21 الرهاط 
0,62 13,51% 5 3 8097 7 22 . بني ميلك
0,36 8,70% 12 138    سالدامودائرة  32971
0,47 12,77% 6 47 سيدي أعمر  12815 23 
1,06 20,83% 10 48 24 الناظور  9423
0,26 8,14% 7 86 25  مناصر 26654
0,47 12,71% 23 181 دائرة سيد ي عمار 48892   
0,76 33,33% 23 69 26 أحمر العين 30120
0,95 32,81% 21 64  27 بورقيقة 22104
0,46 12,82% 5 39 28 . سيدي راشد 10754
0,78 28,49% 49 172    دائرة احمر العين 62978
1,38 40,85% 819 2005    مجموع الوالية 594651

  2005مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : المصدر

  .يتعلق األمر بسيارات األجرة المستغلة مقارنة بعدد السكان في الوالية : *
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 2005 سيارة  بين 819طالقا من الجدول السابق، يوجد  مستوى والية    إن

يتجاوزإ معدل أنحة حيث  لرخص الممنوحة  يبين الدور  40,85 ستغ

 ساكن جد 1000كل 

ال إه التستغل منها أن، غير القليعة رخصة ممنوحة في دائرة 164 فعال، فنجد مثال 

جد سيارات األجرة بنسبة أكبر في مراكز الدوائر و المدن 

    

تيبازة أجرة منعلى

، مما%الل ا ال رخصة ممنو

 النقل بالوالية، معدل سيارات األجرة لمنالضعيف الذي يلعبه هذا النمط 

 مع أن هذه النسبة تختلف من بلدية إلى  ساكن1000/ سيارة1.38  متوسطضعيف، فهو ال يتجاوز

ون، تيبازة، ببلديات بوهار 1000/سيارة 2.43، 2.58، 2.63، 2.64، 2.77أخرى إذ تصل إلى 

بوسماعيل، القليعة و فوكة على التوالي، في حين تنقص وقد تنعدم في بعض البلديات مثل بلدية سيدي 

  .سميان

ي ان بلدية المشكلة للوالية حسب مايبينه الشكل البي28 هذه الرخص المستغلة موزعة بتفاوت على  

طرف مديرية النقل للوالية و  تفاوت بين الرخص الممنوحة من كما يبن الجدول السابق أعاله،

الرخص المستغلة

حيث تتوا. %85.37 بنسبة  رخصة140

في المناطق التي تشهد نقص في النقل أين تتواجد التجهيزات والنشاطات المختلفة، كما أنها توجد 

  .الجماعي مثل المناق النائية
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  : المطبقة على الخطوط التسعيرة: 5 

وع من النقل تلعب  المطبقة على      جلب ال  النقل 

   .وريام المر غازات السيارات إنبعاث 

المقطوعة   تمد على الم ن طرف مديرية مقابل ثم) بالكيلومتر(التسعي ن 

المتعاملين سواء إب يج الذي ،األسعارالمنافسة و ذلك على الخطوط  من 

  . منهاخارجية للوالية وحتى الحضريةالداخلية أو 

ت المعنية   . طرف ا

1.5 

كثيرا 

 أهمية كبيرة في جذب تكتسيالنوع من النقل 

 

ماطأنمختلف  مسافرين لهذا النالتسعيرة دورا هاما في 

زدحواإلبالتلي التقليل منوالجماعي، 

سافة  محدد مرات المطبقة تع

طرف جميع  انك حترامه

ال

حيث يعمد  المتعاملين، ضحترام هذه التسعيرة من طرف بعإ  عدمان هو لكن ما يالحظ في الميد

متعاملي بعض الخطوط إلى رفع أسعار النقل من تلقائي انفسهم، وعدم إحترام التسعيرة المحددة من 

لسلطا

: بين الوالياتما تسعيرة التنقل على الخطوط : 

الواليات من  مايعتبر النقل  و الجزائر تيلمهمة بوالية تيبازة، فهو مرتبط  بوالماط النقل اأن بين

، هذه األهمية جعلت التسعيرة المطبقة في هذا البليدة

التحقيقات الميد ية انالمسافرين، الجدول التالي يبين التسعيرة المطبقة في هذه الخطوط حسب نتائج

  .2004مديرية النقل للوالية تيبازة سنة المتحصل عليها من طرف 

  2004تسعيرة على الخطوط خارج والية تيبازة سنة ال :25 الجدول رقم

  كلم/ التسعيرة دج  )دج(التسعيرة   )كلم(المسافة   المسار

  0,75  75  100  الجزائر - شرشال 

  0,80  65  80  الجزائر -حجوط
  0,69  50  72   الجزائر -تيبازة 
  0,77  35  45  الجزائر - القليعة
  1,35  35  26  البليدة - القليعة

  .حسابات الباحث+   ية لمديرية النقل في والية تيبازةاننتائج التحقيقات الميد: المصدر

  

0.69

م ظ كون معإلىهذا التباين يعود  .كلم/ دج1.35 إلى أين يصل البليدة والقليعةالخط الرابط بين 

، كما يطبقون نفس التسعيرة المرجعية، كذلك نقص المراقبة من طرف السلطات المعنية المتعاملين ال

تحديث القيمة الميجب 

2004

 كلم، حيث تتراوح من /ختالف طفيف في التسعيرة دجإنالحظ من خالل الجدول السابق    

طالقا من عدة نقاط من والية تيبازة، ماعدا إن زائرالجكلم للخطوط الوطنية نحو / دج0.80 إلىكلم /دج

جتماعية قتصادية واإليرة التي أصبحت ال تتماشى مع التحوالت اإلالية للتسع

  .عتبار القدرة الشرائية للمواطن األخذ بعين اإلمعالجديدة، 
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 2.5

 ودخول متعاملين الخواص بصفة  ملحوظا، النقل شبه الحضري في السنوات األخيرة تطورعرف   

ستعمال النقل إالمطبقة على هذه الخطوط مهمة في جلب المسافرين و

  : التسعيرة على الخطوط شبه الحضرية: 

  

. يجابي على المواطن له األثر اإلاني ظل تحرير القطاع من طرف الدولة، مما ك خاصة ف،فعالة

ية و مدنها من نشاط و حركية كبيرة في ان األهمية التي تكتسيها تجمعاتها العمرإلىفوالية تيبازة بالنظر 

  الخطوط شبهفإنذكرنا سابقا كما . كل الميادين، جعل هذا النوع من الخطوط أكثر فعالية ونشاط

ي ان السكالتركز خاصة في المناطق ذات انالحضرية تتميز بأهمية كبيرة في التنقالت اليومية للسك

، لهذا تعتبر التسعيرات العالي

ن الخطوط حسب الجدول التالي يبين مختلف التسعيرات المطبقة على هذا النوع مو. الجماع للمسافرين

  . 2004 ية لمديرية النقل لوالية تيبازةاننتائج التحقيقات الميد

  2004التسعيرة على الخطوط شبه الحضرية بوالية تيبازة سنة : 26الجدول رقم 

  كلم/ تسعيرة دجال  )دج(تسعيرة ال  )كلم(المسافة   المسار 

  1,85  15  8  القليعة –بوسماعيل 

  2,50  10  5  دواودة – القليعة

  0,80  20  25   بوسماعيل-تيبازة

27250,92   شرشال –تيبازة        

  2,50  10  4   فوكة – القليعة

  .حسابات الباحث+  2004 ي والية تيبازةية لمديرية النقل فاننتائج التحقيقات الميد: المصدر

التسعيرات لمختلف الخطوط ال يخضع لنفس التسعيرة، 

 معيار في غياب أنفسهم، تحدد مبدئيا من طرف المتعاملين اني الميد

 عدد الخطوط الحضرية ،السابق يتميز بالضعف

على مستوى الوالية محدودة والتسعيرة المطبقة في هذا النوع من النقل مبينة في الجدول الموالي حسب 

  .  2004ية المتحصل عليها من طرف مديرية النقل لوالية تيبازة سنة انمعطيات التحقيقات الميد

ختالف ملموس بين مختلف إ تسعير النقل شبه الحضري تعرف أننالحظ من خالل الجدول السابق   

فمثال الخط بين . خطوط الموجودة، أين نجد ثمن الكيلومتر يتغير بصفة كبيرة بين مختلف الخطوطال

 الرابط  دج فقط بالنسبة للمسار0,80 إلىكلم، كما يصل / دج1,85بثمن )  كلم08 (القليعةبوسماعيل و

 و فوكة يعةالقلكلم في الخط الرابط بين / دج2,5 و ،) كلم25( بوسماعيل و تيبازة على مسافة بين

 تطبيق أن كلم، هذا يبين 04على مسافة 

بالتالي هذه التسعيرات المطبقة فو

  .  وني معينانق

  : التسعيرة على الخطوط الحضرية: 3.5

حضري بوالية تيبازة، كما ذكرنا في بالنسبة للنقل ال  
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  2004 التسعيرة على الخطوط الحضرية سنة :27جدول رقم ال

  كلم/ جدتسعيرة ال  )دج(رة تسعيال  )كلم(المسافة   المسار

  نوب  5  10  2  القليعة ج-القليعة شمال

90  ,1  15  3.2  مهام  –شرشال 
5  ,2  10  3.5  م  قر الوالية – تيبازة

  .حسابات الباحث+ ة تيبرية النقل في والينتائج التحقيقات ال: المصدر

،  من خط آلخر

في حين ال  ،كلم/ دج5 تبلغ)  كلم02 (القليعة جنوب شمال والقليعة  محطتي بين تسعيرة الخطمثال

لوالية، يعود إلى إختالف مردودية الخطوط التي مقر ا-تيبازةكلم فقط بالنسبة لمسار / دج2.85يتجاوز 

ترتبط بحجم التنقالت على مستوى الخط و طول الخط وطبيعة الخط، التي تُحدد إنطالقا من نقطة 

خصائصها (اإلنطالق ووصوال إلى نقطة الوصول، إضافة إلى طبيعة المناطق التي يعبرها الخط 

  .لمتعاملين وعدد المواقف وعدد ا )اإلقتصادية والعمرانية

 سياسة لتسعيرة الخطوط حسب طبيعتها وتدعيم الخطوط ذات المردودية الضعيفة والرقابة غياب

مرتبطة   فرديةتطبيق تسعيراتل أعطى المبادرة للمتعاملين الخواص ونقص الهياكل القاعدية للنقل،

  .  اطنعموما بمبدأ العرض و الطلب في إطار البحث عن الربح السريع على حساب جيب المو

   

المسارات ختيار شكل معرفة الطلب على النقل معيارا هاما لدى أصحاب القرار إل     مما سبق ت

صائية وسقاطات اإل بتطبيق  يةانالتحقيقات الميدطالقا من التقديرات وإن ،لبحث العمليلاألدوات 

 التنبؤ بالتنقالت وتحديد حركية ، مما يمكننا منالمتحصل عليها من طرف مديرية النقل لوالية تيبازة

التجارية للمركبات مع 

  .زدحاماتاإل تخفيض

2004ازة ية لمديانميد

  

تختلف) ثمن الكيلومتر ( النقل الحضرية تسعيرأننالحظ من خالل الجدول السابق    

طالق و نختيار وقت االإ  كذلك،عدد الحافالت بموجب الطلبو  المناسبختيار نمط النقلو إ المناسبة

ختيار مواقع إ وارتظن مدة اإلإلى إضافة ت،ستعمالها وتواتر مرور المركباإسعة الوسائل الواجب 

طالقا من خصائص مجال ان ،من هنا وجب تحليل مختلف المؤشرات .الخ... القاعديىحجم البنو

معرفة  و المقترحةفرضياتالختيارات المتاحة والدراسة و نمط شغل األرض به والمعرفة الدقيقة لإل

ه الظواهر ذ تحليل هى عل النماذج المبنيةعلىعتمد  أين ن. والوسائل المتوفرةالنقلوضعية متعاملين 

اإلح

 وتحسين التغطية  بالوالية وظروف التنقلطلبال و لتحسين العرض،والتدفقات) La Mobilité( انالسك

السرعة إلى وسائل النقل و مع تسهيل الوصول انة ألكبر عدد من السكيالمجال
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  والية الب ومؤشرات التنقل على شبكة النقل في أسبا: الفصل الثالث

 المتمثلة في ،مديرية النقلة لدى 

سنة في  مخطط النقل الوالئي 

عدة فة ظر4 مل بو بحساب

ذه ا مؤشرات تت

ة  د على  ميد ن إ ة،    نية قي ى   ،

ي الوالئ ط إجا وال  ل  جد الحيت  

ا15حتى ، الم قمنا المدى  إال  طاع هو 

على ظروف التنقل على مستوى مختلف الشبكات النقل بالوالية، وجب علينا معرفة أسباب      للوقوف

عوامل الجذب والطرد بالنسبة لكل منطقة إضافة إلى معرفة التنقالت التي تمثل مؤشر واضح عن 

.الحركة اليومية للمسافرين حسب مختلف األوقات إستنادا إلى معطيات التحقيقات الميدانية  

 

  :شبكة شبه الحضريةال التنقالت على: 

ي تربط شبكة الت (على الشبكة شبه الحضريةرحلة  2961طالقا من نتائج التحقيقات، تم إحصاء     إن

 القدرة الحقيقية اإلجمالية لشبكة أنية، وللعلم انفي أيام التحقيقات الميد) مختلف المدن والبلديات بالوالية

 أن كما ، هذه النتائج نالحظ تباين واضح في توزيع هذه الحظيرةإلىبالنظر ،  مقعد72580النقل هي 

حترام قواعد إيالحظ نقص في تطبيق و  ليس ثابتا في مختلف النقاط، كما التنقالتتوزيع الطلب على 

  .ملين

  : الحركة اليومية للمسافرين: 

شملت معطيات الحركة اليومية للمسافرين مختلف المحطات الموجودة بوالية تيبازة، أهمها محطة   

الجدول التالي يوضح توزيع  . وبوسماعيل، للوقوف على طبيعة هذه التنقالت اليوميةالقليعةتيبازة و

  : الحركة اليومية للمسافرين على شبكة شبه الحضري

                                                

  

ي تتدخل في تحديد أسباب وظروف التنقل على شبكة  أهم المؤشرات التإلىنتطرق في هذا الفصل     

المتوفرة بالمعطيات انستعلهذا الغرض قمنا باإل. النقل بوالية تيبازة

جازإنطار إ في  هذه األخيرةية التي قامت بهاانات التحقيقات الميدانبي

الية تيبازة قمنا وتحليل تنقل لمستعوف ال، ولمعر200 ي النقل الجماعي

علق به  .لدراسة

انية تعو إلى سن معطيات عتمادنا  قات ميدا حديث20041 إ غياب تح يرجع إل

ي، الذ ز مخط النقل  تتم إال في إطار  ه تصكون هذه األخيرة مكلفة  مدة ص

ف) لبعيد( سنة  توسط و أننا القريب أدات تخطيطية لق نقل المسافرين، 

  . بعدة تحقيقات تكميلية

 

1

 المتعا طرفستغالل خطوط النقل منإ

2

 

.2004نتائج التحقيقات الميدانية في إطار إنجاز مخطط النقل الوالئي : مديرية النقل لوالية تيبازة  1  

82  

 



  .2004توزيع الحركة اليومية للمسافرين على شبكة شبه الحضري : 28الجدول رقم 

  %النسبة  عدد المسافرين  الدائرة
  24,00  15329  تيبازة
  16,25  10379  القليعة

  10,89  6959  بوسماعيل
  22,00  14056  شرشال
  26,86  17161  حجوط
  100  64351 المجموع

نتائ: المصدر                  .حسابات  الباحث+ 2004ية لمديرية النقل في والية تيبازة انج التحقيقات الميد

  2004  توزيع الحركة اليومية للمسافرين على الشبكة شبه الحضرية:17الشكل رقم 

  
تيبازة  لمديريةحقيقات الميد      ل 176  على 64351نقل لوال  خط

ي محنزوال  ل بالوالية، المتم ط ليعةتيباز لف محطا ، بوسماعيل،

ن مختلف األقطاب أي 

 من الحركة اليومية المسجلة % 26,86ها تتوفر على  نجد مدينة حجوط وحد.محطات بنسب متفاوتة

مسافر في اليوم، 

 نسبة تحتكر من الحركة اليومية، مما يجعل البلديات الثالثة %22ثم تليها مدينة  شرشال بـ 

إلى خصائص الشبكة الحضرية  ذلكيرجع .  بالوالية اليومية المسافرين من مجموع حركة72,86%

  .وحجم التدفقات الناتجة عن ذلك) السكانية و اإلقتصادية(التي تحدد مختلف التركزات 

  

  

 مشتغمسافرية  اليةانشملت الت

:طات مختعند ثلة ف  حجوالقة، ت النق

 التوزيع المجالي لحركة المسافرين يختلف بيأنحيث نالحظ . وشرشال

ال

 15329 أي %24 مسافر في اليوم، متبوعة بمدينة تيبازة بـ 17161أي أكثر من 
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  :الحركة حسب فترات اليوم: 3

من المؤشرات المهمة في الدراسات المتعلقة بالنقل، معرفة وتحليل المعطيات المتعلقة باألوقات      

الجدول التالي يبين و ، بالتالي التنظيم األفظل لحركة النقل،وقوف على حجم الحركة اليوميةالذروة لل

  .)صباح، ظهر، مساء(توزيع المسافرين على المراحل الثالثة لليوم 

  )2004(ليوم من ا  الذروة عدد المسافرين في أوقات:29الجدول رقم 

  المجموع  )18-14 (مساء  )سا14-11(ظهر   )سا11-6(الصباح   الفترة الزمنية

 %النسبة  المسافرين  %النسبة  المسافرين  %النسبة  المسافرين  %نسبة  المسافرين  الدائرة

  100  15329  28,60  4385  29,96  4592  41,44  6353  تيبازة 
 100  10846  20,06  2176  29,70  3221  50,24  5449  القليعة

 100  6959  8,62  600  25,36  1765  66,02  4594  بوسماعيل
 100  14056  31,18  4382  24,28  3412  44,55  6261  شرشال 
 100  17161  41,00  7037  30,49  5233  28,61  4892  حجوط

  

  عدد

  المسافرين

 100  64351  28,87  18579  28,32  18223  42,81  27550  المجموع

الم  .ثحسابات الباح + 2004نتائج التحقيقات الميدانية لمديرية النقل في والية تيبازة : صدر

 2004 اليوم بوالية تيبازة منالمسافرين في أوقات الذروة   نسبة:18 الشكل رقم

 نسبة التنقالت 

  

كبر ، وهي أ مسافر بنسبة ، في الفترة الصباحية بلغ عدد المسافرين  في اليوممسافر

بفترة الظهيرة أين بلغ بها عدد المسافرين  ، وتعادلها %28.32 مسافر 18223نسبة مقارنة

الدوائر األكثر حركة ، %28.87 مسافر بنسبة 18578نفس القيمة تقريبا في الفترة المسائية أين بلغت 

 64351  العدد االجمالي للمسافرين بلغأني المرافق له، ان     نالحظ من الجدول السابق والشكل البي

2755042.81%

 بنسبة 
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وبوسماعيل، الفترة الصباحية  من التوازن في الحركة  ا نالحظ أيضا  كماشرشال و تيبا

المحطف 

تيبازة4   :فعالية  

والية تيرفة  ام   ديدعدة مؤشرات أه د وتحليلعلى، إعتمف

على نتا  باإلحركة المسافرين،ب المهيك دعت حقيقات صل يةان مختلف  ال

لوالية تي رية الن   .من 

التالية سا في مراكز الدو بالوالي ل المسا عة، ثل أهم األقطاب المهيكلة لحركة

شرشال حجوط قبل عيل، تيبا ألقطاب عليها ه تي تتوف ث أن محطات النق

ستوى الوالية   .دفقات ع

طة  لخطو تعريف طات،  النقل إنطالقا من مختلف هذه  بدراسة خصائص خ

ض بإختالف أنماطها، 

إلقتصادية و اإلجتم ية اعص

  .  اطق الطاردة، وتلك الجاذبة للسكان، هذه العوامل تحدد خصائص مختلف التنقالت

  : شمالالقليعةلحركة تنقل المسافرين بمحطة 

302004(  

زة 

  

نقل

هي 

ختل

فينوع

.اتلم

بوالية   : نظام ال

بازة  لمع النقل ب تحمها راسة دناعالية نظ  

للة  متح الت الميماد  ئجوهذااألقطا

بازةها علي قل  طرف مدي

ائر  ة أسا فرين  القلي:     تتم نق

زة،  و  ذه ا تستحي. بوسما ر  ل ال

لى م أهم الت

ها بنق ط يتم هذه ا طوط  المح فقمنا

إنطالق ونقطة وصول، وتحديد مسار معين، فهي تتميز عن بعضها البع

الخصائ افي حين تختلف . والمركبات المستعملة بها طولها وعدد مواقفها

للمن

  : القليعة مدينة: 1.4

  : شمال محطة القليعة-

الحافالت قبل هذا الوقت ف ، صباحاالسابعةال بعد إستقبال المسافرين إ شمال ال تبدأ في القليعةمحطة    

نقص المراقبة من طرف كذا و تسهيل عملية تنقل األشخاصطالقها لنا الانتتخذ مركز المدينة مك

ي المرافق له يبين التوزيع الزمني ان الجدول التالي والشكل البي.السلطات المعنية في الفترة الصباحية

 ( شمالالقليعة لحركة تنقل المسافرين بمحطة  التوزيع الزمني: الجدول رقم

ين
فر
سا
لم
د ا
عد

  
لي
ما
الج
 ا

 

ن 
ري
ساف
لم
د ا
عد

  
قة
را
ش
ال

 

ين
فر
سا
لم
د ا
عد

  
ي
ضر

 ح
قل
 ن

ين 
فر
سا
لم
د ا
عد

  
دة
رال
 ز

 

ين
فر
سا
لم
د ا
عد

  
لي
وا
طا
س
 

 

ن 
ري
ساف
لم
د ا
عد

يل
اع
سم
بو

ن  
ري
ساف
لم
د ا
عد

  
 

ئر
زا
لج
ا

 

  شمالالقليعةمحطة  

0 0 0 0 0 0 0 6h 7h 
450 0 200 0 0 0 250 7h-8h 
700 0 200 80 0 20 400 8h-9h 
547 0 105 133 85 0 225 9h-10h 
334 0 52 33 55 0 194 10h-11h
279 25 43 0 87 0 125 11h-12h
476 0 67 44 120 0 247 12h-13h
267 19 67 19 49 0 114 13h-14h
212 0 62 49 13 0 89 14h-15h
340 0 71 19 99 0 151 15h-16h
260 0 48 41 64 0 108 16h-17h
0 0 0 0 0 0 0 17h18h

 المجموع 1252 20 570 337 513 44 2715

85  

 



  الباحثحسابات + 2004ية لمديرية النقل في والية تيبازة اننتائج التحقيقات الميد: المصدر
  
  

  .2004شمالزيع :1  القليعة لحركة تنقل المسافرين بمحطة التو الزمني9 الشكل رقم

  

رين في  التوزيع الزمني لحركة المسافأنطالقا من الجدول السابق والشكل المرافق له، نالحظ  ان

المركبات من المحطة ال 

 والتاسعة 07 الذروة في ما بين األوقات السابعة إلى صباحا ويصل 07ال بعد الساعة السابعة إيبدأ 

يعرف نوع من  مسافر، ثم 1150 إلى يصل  في هذه األوقاتجمالي للمسافرينإ صباحا بعدد 09

 مسافر ثم يتناقص بعدها، ليعاود في االرتفاع 267 إلىالتراجع حيث يزداد في وقت الظهيرة ليصل 

 حركة أن نالحظ  كما. مسافر600الخامسة مساءا بعدد إجمالي لهذه الفترة ب حتى الثالثةبتداءا من إ

 أو في منتصف النهار ر نشاطا في ساعات الذروة سواء في الفترة الصباحيةكثالمسافرين تكون أ

 كثرة التنقالت في هذه األوقات التي تتعلق بدورها بطبيعة التنقالت إلىهذا راجع و والفترة المسائية،

  .)ية واإلداريةالعمل ومختلف مناطق الخدماتالدراسة، التنقل نحو (وأسبابها 

  : جنوبالقليعة محطة: 2.4

 شمال تبدأ حركة المسافرين بها في القليعةحطة على عكس مالقليعة،   تقع هذه المحطة جنوب مدينة 

 لحركة تنقل المسافرين  المرافق له يبين التوزيع الزمنيالجدول التالي والشكلو. الساعات األولى للنهار

  .القليعة جنوببمحطة 

  
  

طالق إن أن شمال يعرف تباينا بين مختلف أوقات اليوم، حيث القليعةمحطة 
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  .2004  جنوبالقليعة لحركة تنقل المسافرين بمحطة زمني التوزيع ال:31 الجدول رقم
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227 0 0 19 14 23 25 146 6 h - 7 h 
781 38 0 81 153 94 85 330 7 h - 8 h 
714 95 0 82 52 100 50 335 8 h - 9 h 
683 76 50 82 56 69 25 325 9 h - 10 h 
713 113 0 134 136 49 44 237 10 h - 11 h 
831 95 25 126 141 44 50 350 11 h - 12 h 
972 92 0 101 177 75 75 452 12 h -13 h 
396 57 25 57 72 25 25 135 13 h - 14h 
340 38 0 46 17 50 25 165 14 h -15 h 
342 38 0 44 41 69 50 100 15 h - 16 h 
361 19 0 13 7 50 63 210 16 h - 17 h 
321 29 13 30 24 25 13 188 17 h - 18 h 
المجموع 2973 529 673 889 813 113 690 6679

  حسابات الباحث+ 2004ية لمديرية النقل في والية تيبازة اننتائج التحقيقات الميد: المصدر
  

 2004 جنوبالقليعة لحركة تنقل المسافرين بمحطة  التوزيع الزمني:20الشكل رقم 
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ت في مختلف األوقاختالفا  بين إ جنوب عرف القليعةالتوزيع الزمني لحركة المسافرين في محطة     

دسة صباحا، هذه المحطة الحركة اليومية ب اليوم، تبدأ في ساعات مبكرة من اليوم وهذا قبل الساعة ا

ن  سا ألوق السابعةصل حركة بع0 والتاسعة0 الذروة  جمالي إصبا

حت1495إلصل ومساف  ن  الموا أي لفت تناق ف ر، ث ف  م نت

سافر ثم يعاود  عدد  نقص بسبب صلالنهار،   ثم 992 إلى في وقت الظهيرة 

إلل  عاو ها ساد مساءا ليصل إرتف التناقص را حت 682 ىبتد م

الذالحركة اليومية تبنالحظما فر اع   نها في

ونة: 3

ج نقل ح

ت جهي لى ة تيبازة،  بتوفرها ي  الحضرية ق ط  أه تع م ح

بح يومية كبيرةىضافة تمي عل مجاالت، م كل ي تعرفه ف و السريع  

ن التوزيع الزمني ساف بم حجوطي ساف ق رك

32

لسا

حا 

العاشرة 

فري

 ى

ت الم

لل

7 إلى

رة 

ات

ص

في ا

م ي

 9

 م

دد 

ى م

 

ليةرين ي ا ساف

ين،

ص

اإل الم لي     مسافر،رتفاع

د ا إلىيمي ، لي سةاع بعد ى ال بعة ن ال  إلاءا

ات  للروةأقصاهالغ  أن ك .مسا  .ر س

 حج  :طمدي4.

طة  بح  وط م-

زا      هذا ع ت والي طاب  ف م األ من جو دينة تبر

إ  ركة إلفة مختل ز  ها ت ما ج ي  ال النم الذ

.رين حطةالجدول التال يبيللم رين  ل الم ة تن   .  لح

  )2004 ( التوزيع الزمني لحركة المسافرين بمحطة حجوط:الجدول رقم 
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211 0 10 6 38 0 0 7 50 0 100 6h 7h 

164 0 0 38 0 29 0 44 13 18 13 7h-8h 

740 50 50 76 25 19 52 128 83 82 19 8h-9h 

1771 160 212 257 144 38 0 113 220 234 60 9h-10h 

1708 155 174 247 55 38 0 143 343 210 60 10h-11h 

1163 85 70 133 35 57 171 320 0 175 50 11h-12h 

314 25 30 29 0 114 185 187 0 140 135 12h-13h 

289 35 67 29 0 128 76 284 0 131 50 13h-14h 

180 0 0 25 0 38 57 197 1319 150 0 14h-15h 

200 25 17 10 0 76 38 138 207 261 19 15h-16h 

221 18 0 38 0 38 38 127 274 171 0 16h-17h 

308 0 0 0 0 19 19 82 54 133 0 17h18h 

  حسابات  الباحث+  2004ية لمديرية النقل في والية تيبازة اننتائج التحقيقات الميد: المصدر 
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  ).2004 ( لحركة المسافرين بمحطة حجوط التوزيع الزمني:21 لشكل رقما

  

 فهي باقي المحطات،ختلف كثيرا عن الحركة المسجلة في  ت حجوط المحطةحركة المسافرين في   

في أوقا يصلتزد م5 للمسافرينالذروة أ ساف

وط 0السادسةإلى صباحا 06األوقات من الساد محطة  في مس تبدأ الحركة اليومية في

نة  الذروة إلىقبل الساعة السادسة صبا كما تصل الح  اليوم الساعة 

هذه النسبة في افر، 5382ل مالي للمسافرين صبا بعدد 11ساعة

مثال  حج طالقا  السا الخام طوط بعض دم    –بينما

   تيبا

   :شرشالمدينة 

بشرش مسافري    

الزمنيو كبيرة،يةان سكي حركمدينة ساحلية ذ الي  التوزيع  لحركة جدول 

شال حطة  .تنقل ا

  

ت 

سة 

جماإلاد  دد 

 6

ين  الع إل  لليوم، الي

اءا،

 969 ى

 

ختلف ي 

حج

ر ف  م

  

ركةساعات مبكرة من حا، الثام بين 

تقل  الفترة مس إلىيص جإحا  ال و08

وط  خط سة  عة من في  الخ إن شرشال،المسائية  تنع

.زة-حجوط 

4.4 :

:المحطة -  ن  نقل ال

يبين ال ةاتشرشال    تعتبر الت

شر    لمسافرين بم

89  

 



  0042  التوزيع الزمني  لحركة تنقل المسافرين بمحطة شرشال:33 الجدول رقم
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165 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 6 16 15 40 45 6 h - 7 h 
1299 0 0 0 0 0 290 13 10 18 62 16 65 139 193 163 7 h - 8 h 
1900 0 0 0 15 55 462 0 0 50 56 82 76 237 270 89 8 h - 9 h 
1606 0 0 26 0 24 370 25 0 37 67 27 57 211 238 78 9 h - 10 h 
1292 0 35 0 0 10 346 38 0 46 68 106 0 138 135 97 10 h - 11 h 
1170 0 0 0 0 19 307 44 19 27 68 73 19 167 100 61 11 h - 12 h 
1276 26 0 0 0 19 502 40 19 46 38 168 49 105 45 69 12 h - 13 h 
966 0 0 64 0 14 258 19 0 42 49 38 38 130 64 57 13 h - 14 h 

1076 0 0 0 30 14 370 44 0 63 29 50 133 44 80 96 14 h - 15 h 
1284 0 0 0 0 19 397 57 0 19 101 176 6 125 121 17 15 h - 16 h 
1311 0 0 0 0 46 434 80 0 82 95 170 57 74 100 0 16 h - 17 h 
711 0 0 0 0 0 250 0 0 44 150 0 19 80 44 0 17 h - 18 h 

 المجموع 772 1429 1450 519 911 789 499 48 359 3986 220 45 90 35 26 14056

  حسابات الباحث+ 2004ية لمديرية النقل في والية تيبازة اننتائج التحقيقات الميد: المصدر

  .2004شرشال  التوزيع الزمني  لحركة تنقل المسافرين بمحطة :22الشكل رقم 
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حطة شرشال فرين في م     

اإليتسم بنوع من التباي صل الع أوقات اليوم، ح مسافرين مختل  مساف14056 ىجمال

ن اليوم إن فتر على  مسى  صيتو قم  ال بر

حجوط وهذا قب بم ة اليوميةحركمقارنة بمحطة القليع دأ في ساعات مب من ال شرش

حا، و الحر ادسة ساعة الثامنة صباىال في األوقات الصباحية مثل  الذ

ل را، بال افرين راجعا ملحوظا، بسبب 8543 إلىجمالي  مساف ثم يع

ي حدوو في الفت بين الواحدة والث96يست ظهرا،  يرجع ليرتفع في  م

اعة ا  ما  اإل والسادسة 15 األو مسافري ل عدد مساءا،

 .فر

وسماعمدين 

حطة بوسماعيل

دينة ساحلية قريبة من العاصمة ومن مركز والية تيبازة، تلعب دورا مهما في مدينة بوسماعيل م    

الجدول التالي يبين . 11 

   .التوزيع الزمني  لحركة تنقل المسافرين بمحطة بوسماعيل

   )2004 (افرين بمحطة بوسماعيل لحركة تنقل المس التوزيع الزمني:34 ل رقم

ني لحركة المسا التوزيع الزمأن من الجدول السابق والشكل المرافق له، بنالحظ

 بين

مختلف 

ة و

دد 

إلباحا 

ال تب

يث و

دسة

حطة

ف 

ات 

 فال،

إلن 

 يعت

كرة

ي لل

سادسة 

 ر

فع مرت

ل 

طالقا م  الر.اءاالسازعون 

يوم 

 هذا

إلكة  تصل و حا ساعة الس صبا روة  ال

نقص عدد  للمس يصإعدد  ظهواحدة رف ت ر،

6د المسافرين،  رة ماقر ف الفترة ية انسافر  ثم

لثالثة بين الس قات  ن  18المسائية في  إلىجمالي  ليص ال

   مسا4382

  :يل بة:5.4

  : م-

 كونها نقطة عبور مهمة على مستوى الطريق الوطني رقملمسافريناحركة 

الجدو

ن 
ري
ساف
لم
د ا
عد

  

لي
ما
الج
ا

 

ن 
ري
ساف
لم
د ا
عد

  

وط
حج

 
 

ين
فر
سا
لم
د ا
عد

  

ال
ش
شر

 
ين 
فر
سا
لم
د ا
عد

  

 
عة
قلي
ال

 

ين
فر
سا
لم
د ا
عد

  

زة
يبا
 ت
 

 

ن 
ري
ساف
لم
د ا
عد

  

 
دة
بلي
ال

 

ن 
ري
ساف
لم
د ا
عد

  

لي
وا
طا
س

ين 
فر
سا
لم
د ا
عد

  

دة
رال
 ز

 

ن 
ري
ساف
لم
د ا
عد

  

بني
 ال
ين
 ع

   ان
ين
فر
سا
لم
د ا
عد

لج
ا

ئر
زا

يل 
اع
سم
بو

 

211 0 10 6 38 10 23 0 13 113 6 h - 7 h 

164 0 0 38 0 25 0 0 0 101 7 h - 8 h 

740 50 50 76 25 75 0 49 45 370 8 h - 9h 

1771 160 212 257 144 185 80 50 68 617 9 h - 10 h 

1708 155 174 247 55 222 25 124 83 623 10 h - 11 h 

1163 85 70 133 35 140 63 50 125 463 11 h - 12 h 

314 25 30 29 0 80 0 40 50 60 12 h - 13 h 

289 35 67 29 0 25 0 8 25 100 13 h - 14 h 

180 0 0 25 0 60 0 0 0 94 14 h - 15 h 

200 25 17 10 0 23 0 25 35 65 15 h - 16 h 

221 18 0 38 0 55 0 25 0 85 16 h - 17 h 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 h - 18 h 

6959 553 629 887 297 900 190 371 443 2689 Totaux 

  .حسابات الباحث+  2004ية لمديرية النقل في والية تيبازة اننتائج التحقيقات الميد: المصدر
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 2004 التوزيع الزمني  لحركة المسافرين بمحطة بوسماعيل :23 قمرالشكل 

  

ذ إ أوقات اليوم، 

في عة السادسة صباحا،  ساعات مبكاليومية فيالتنقالت  تبدأ. بوسماعيل و حجوط

م حين تصل أشدها  حية  عة  إفي الساعا  إلى 09بت

فرين سا12النهار  سافر في 00ستقر ف سافرالي

سب خ الخط. المسائية ى أخ من م ذروة   و

مدين: 6.4 

يب-  مح

ا الو   دماتتمركز معظمأين ت  هيزات  وظيفة    تتميزج، ه

تنقل و. ةحرك بتوسع عمر ني ل الت التوز ا

زة .المسافرين ب

 

  

ختالف بينإ بوجود حركة المسافرين في محطة بوسماعيليتميز التوزيع الزمني ل     

 و القليعة  و هو أكبر من محطة مسافر في اليوم6956 إلىجمالي للمسافرين د اإلصل العدو

 أي قبل السارة،

من اليو التاسعةت الصبا منتصف صباحا داء من السا

يكما م 4642 للمساجمإبعدد   الفترة  م2ي حدود، 

.وط صائص رى ح نطقة إل ساعات ال تختلف 

  : تيبازةة

طة ت  :ازة

الية، تمثل تيب والخزة مركز  تهاعلذه الالتج

حركة ة كبيريج عنهنت كبيري ان يع الزم الي يبين لجدول 

  محطة تيبا
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ال )2004 (التوزيع الزمني  لحركة المسافرين بمحطة تيبازة: 35 جدول رقم
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593 0 0 0 0 89 13 88 404 6 h - 7 h 
1458 0 0 120 25 218 167 469 459 7 h - 8 h 
1429 25 25 94 0 246 244 533 261 8 h - 9 h 
1351 0 0 186 0 343 249 346 228 9 h - 10 h 
1521 10 0 131 0 380 346 485 171 10 h - 11 h 
1610 0 0 205 0 444 483 251 228 11 h - 12 h 
1541 0 0 157 0 331 338 393 323 12 h - 13 h 
1441 0 0 191 35 318 375 293 230 13 h - 14 h 
1465 0 0 129 0 450 299 448 140 14 h - 15 h 
1150 0 0 146 0 268 329 338 70 15 h - 16 h 
1131 0 25 223 0 431 182 270 0 16 h - 17 h 
638 0 0 77 0 190 166 170 35 17 h - 18 h 

15329 35 50 1658 60 3708 3189 4082 2548 Totaux 

  .حسابات الباحث+ 2004ية لمديرية النقل في  تيبازة نتائج التحقيقات الميد: المصدر

ال: 24 الشكل رقم

واليةان

  2004تيبازة توزيع الزمني  لحركة المسافرين بمحطة 
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ها مركز الوالية، فالخدمات أن في الحركة اليومية للمسافرين بحكم اما هاتيبازة دورمدينة تلعب     

التوزيع الزمني ف الوالية، مختلف مناطق من ان تستقطب السك منهادارية خاصة اإلوفرهاالتي ت

  عدد المسافرينحيث أنساعات اليوم، مختلف  بين نوع من التباينتسم بت في محطة تيبازة لتنقالتل

ن  معلى الساعة السادسة صباحا في اليوم، تبدأ الحركة اليومية 15329  يقدر ب في تيبازةاإلجمالي

  .اليوم

تتواصل حركة المسافرين  حيث، بباقي األقطاب اليومية مقارنة التنقالتتميز تيبازة بأكبر نسبة من ت

يعود ذلك إلى درجة الجذب من طرف هذا  .من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء

اإلدارية مع أن عدد المركز الذي يحتوي أيضا على أهم منطقة سياحية بالوالية، إضافة إلى وظائفه 

  .سكان هذا القطب أقل أهمية من باقي األقطاب

  

   : بوالية تيبازةالمسافرين وصول وإنطالق: 5

 من المؤشرات المساعدة على ،ياب في مختلف أوقات اليومإ المسافرين ذهاب و ة   معرفة حرك

إضافة  صول التنقالت، أماكن إنطالق ووتطوير وتنظيم النقل في والية تيبازة، حيث ركزنا على أهم

 اتعلى معطيات التحقيقدائما عتماد  حركة المسافرين، باإلتهيكل وتنظمأهم المحطات التي إلى 

   .2004 سنة  من طرف مديرية النقل لوالية تيبازةة المنجزةيانالميد

  .في الفترة الصباحية بوالية تيبازة إنطالق ووصول المسافرينالجدول التالي يبين و

    .)2004( الفترة الصباحية  تيبازة فيإنطالق ووصول المسافرين بوالية: 36م الجدول رق

  منبع التنقالت    
    فترة الصباح

   
  

  المجموع  القليعة  حجوط  بوسماعيل  تيبازة  شرشال
  2187  0  1371  262  555  0  تيبازة 

  2795  0  0  0  1920  875  بوسماعيل
  3970  0  428  446  1276  1820  شرشال
  1947  1288  0  624  35  0   القليعة

  1063  0  1063  0  0  0  أحمر العين
  2783  50  625  365  1018  725  حجوط
  490  0  53  0  0  436  آعمرسيدي 
  207  0  0  0  0  207  قوراية 
  76  0  0  0  0  76  الداموس

  7044  2491  151  2381  1548  473  الجزائروالية 
  3321  1602  1202  517  0  0   البليدةوالية 

  0  0  0  0  0  0واليةعين 
  50  0  0  0  0  50  والية شلف

ت 
قال
لتن
د ا
ص
مق

 

  25932  5431  4892  4594  6353  4662  المجموع 
  .حسابات الباحث + 2004نتائج التحقيقات الميدانية لمديرية النقل في والية تيبازة : المصدر        
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حتوائها على معظم إه كمركز للوالية ب

شرشال ب نحو   يتجه

ليها على التوالي3970 زة بأكثر من بأكثر من  مس

 مع الواليات المجاو أساسا مع واليتي الطرد للمسافرين حركة الجذب و  مسا2000

تجذبإلىنظر ا والجزائر لفترة ا أكبر عدد من ا خاصة في ان حجمهما 

ذا راجع %15 و %3الصباحية،  في توفير مناصب إلى على الت  الدور ال

ختلف األقطاب في . الخدماتواعالشغل و م ين حجم التنقالت اليو  الخريطة

  الفترة الصباحية

                                                

  

ن منطقة إلى أخرى، حيث بلغ عدد التنقالت  في والية تيبازة م الحركة اليومية للمسافرين   تختلف

 لها أكبر عدد من مدينة تيبازةف،  مسافر25932 من اليوم مجموع لفترة الصباحيةافي اإلجمالي 

 الدور الذي تلعبإلى ذلك يعود مسافر، 6353التنقالت ب 

 قريب من موقعو كبير  كانيسحيث تتميز بحجم فر،  مسا5431 القليعة ب، ثم تليها  اإلداريةالخدمات

  .العاصمة

 من التنقالت أكبر عددنجد ،لمسافرينافيما يخص المناطق التي تستقبل   

وط ج بوسماعيل و ح  تيباثم ، مسافر2700افر، ثم ت

رة، تتركز أما.فر

لمسافرين،الكبير فهما ، باللبليدة

ذي تلعبه والي، ه2بنسبة 

مية بين مأنختلف   التالية تب
1

 
 في  التنقالت الضرورية حجمتلف األقطاب، ألنها تعكسخمدنا على الفترة الصباحية في تحليل منبع و مقصد التنقالت عبر مإعت  1

  .الوالية



 

   

 

 
 

 

 

105



 

   

 

 

106

عددال

   )2004( والية تيبازة 

  : حجم الطلب على النقل :6

 المسلك على شبكة وإتجاه نمط النقلو التنقالت، تجاهإختيار إلمعرفة الطلب على النقل يشكل معيارا هاما   

ة  مّدإلى إضافة ، وتواتر مرور المرآباتالنقل، وسائل طالق وسعةنختيار وقت االوآذلك إ، النقل

  .إلخ...  للنقلحجم البني القاعديةختيار مواقع ووآذا إتظار، ناإل

.  يمكننا معرفة حجم الطلب الحالي،طالقها وأماكن وصولهاانتحليل عدد التنقالت حسب أماكن  

تالي يبين و   . إنطالقا من مختلف محطات الوالية الرحالت اليومية وكذا عدد المسافرينالجدول 

 فيتوزيع التنقالت حسب المحطات: 37الجدول رقم 

  عدد المسافرين في اليوم  عدد الرحالت في اليوم  المحطة

61715329  تيبازة     
  10846  452  القليعة
  14058  693  شرشال
2726959  بوسماعيل     
  17161  927  حجوط
  64351  2961  مجموع

  .حسابات الباحث + 2004 ية لمديرية النقل في والية تيبازةاننتائج التحقيقات الميد: المصدر

  2004بوالية تيبازة سنة  توزيع التنقالت حسب المحطات :25الشكل رقم 
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مجموع المسافرين و عدد الرحالت في اليوم إلى  والشكل البياني المرافق لهشير الجدول السابق

ما نسبته 

الذكرلكل

 مسافر لكل مركبة 25هي متوسطة الستعاب اإلقدرة خط آلخر حسب طول الخط وحجم الطلب فيه، و 

72520 

 هذا العدد أننالحظ  حيث ،)ديناميكيعرض (المسافرين 

  .في طور العمل للنقل في والية تيبازة

رجم 

سب 

  .3 في الخدمة، كما أن عدد كبير منها ال يشتغل بانتظام

حتياجات اليومية لتنقالت  يلبي كل اإل

 1329قل للوالية تقدر ب 

والية تيبازة الجدول التالي يبمركبة  مرخصة من طرف مدي ين 

  . النقل

( في والية تيبازة سنة حظيرة النقل الموضوعة : 

ي   

 مسافر 64351التحقيق بـحسب  الطلب على النقل بلغطالق، حيث إنيين على مستوى كل نقطة الفعل

أي  ،1 مركبة720 رحلة، أين بلغ عدد المركبات النقل المستغلة 2961عدد الرحالت 

  . مركبة1329 من الحظيرة النظرية المرخصة من طرف مديرية النقل التي تقدر ب 54.17%

 مع  أن هذا المعدل يختلف من  دورات في اليوم،04د الدورات  مركبة ب    قدر متوسط عد

 مقعد، الذي هي ي ان عدد المقاعد المعروضة يوم التحقيق الميدأي أن،  يوم التحقيق)حافلة(

2المقاعد المستعملة من طرف يبين عدد 

 الحظيرة إلىي بالنظر ان المسافرين في اليوم المتحصل عليه يوم التحقيق الميد كثيرا من عدديقترب

 أي ،الوظيفية

 مرات في المتوسط اليومي، هذا يت04غل أربع  مقعد واحد في حظيرة النقل يستأن نالحظ كما

، حيث الحظنا حواليةبال  معظم خطوط النقلستعمال الحظيرة المتوفرة فيإبوضوح ضعف 

التحقيق أن عدد كبير من المركبات ليست

 مقعد، 25ستعاب متوسطة تصل إ مركبة نقل، بقدرة 720  الحجم الحقيقي لحظيرة النقل بالوالية هو 

 مقعد، هذا العدد ال18000 تصل إلىجمالية إأي بقدرة 

 المعطيات المتوفرة في مديرية النأنالمسافرين في والية تيبازة، بالرغم من 

رية النقل ل .2004سنة  حظيرة النقل ال

ماطأنلمختلف 

   )2004ستغالللإل38الجدول رقم 

مجم  وع  حضري  ريفي  خارج الوالية  شبه حضري  

  1القليع  360  6  0857  189  ة
  0  9  77  113  199  بوسماعيل
  106  4  37  43  22  تيبازة
  327  5  69  127  126  حجوط
  337  41  34  83  179  شرشال
  1329  56  206  438  629  مجموع

  2004مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : مصدر    

                                                 

.هو عدد المركبات التي كانت في الخدمة في يوم التحقيق الميداني  1  
.ي اليوم المحصل عليها من التحقيق الميداني عدد المقاعد الوظيفية، يساوي عدد المقاعد في الخدمة مضروب في عدد الدورات ف 2  

. عدد كبير من الناقليين الخواص يقومون بعدد محدود من الدورات، أين يشتغل البعض في أوقات الذروة فقط 3  
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ركبة نقل، تتوزع بين مختلف 

 مركبة 629 تحتوي على أكبر عدد للمركبات ب  الخطوط شبه الحظريةأن نالحظ  كماماط النقل،أن

 206  فيها عدد مركباتلغ الخطوط الريفية بأما،  مركبة438نقل، تليها خطوط ما بين الواليات ب 

   . مركبة56  فيها عدد مركباتلغ وأخيرا الخطوط الحضرية ب،مركبة

، ى مختلف األنماط مركبة موزعة عل360 بمجموع ب أكبر عدد من المركباتعلى  تستحوذ القليعة

 بين مختلف  المركبات عددهذا التباين فيو،  مركبة106مجموع أقل عدد في تيبازة ببينمل نجد 

  .األقطاب يعود لإلختالف في حجم الطلب على النقل

 اإلختالف بين حجم الحظيرة النظرية الموضوعة في الخدمة والحظيرة المشتغلة يظهر الفرق بين عدد 

دد الدورات الفعلية، إضافة إلى عدم إحترام المسار المرخص يعرقل تنظيم النقل الدورات النظرية وع

بالوالية، حيث نالحظ تركز عدد كبير من الخطوط مترجمة بعدد مركبات النقل و تواتر كبير للمرور 

، في حين عدد كبير من السكان يفتقر إلى مستوى خدمات مناسبة 11على طول الطريق الوطني رقم 

   . الواقعة بالمناطق الغربية للواليةصوصا تلك

  

 م1329 الموضوعة لإلستغاللبلغ عدد مركبات حظيرة النقل      

خ

 

  : في والية تيبازةالمسافرين أسباب تنقل :7

 المؤشرات التي توضح خصائص التنقالت و  من أهم المناطقمختلفبين معرفة أسباب التنقالت    إن 

الجدول التالي يبين مختلف و. أهمية الطلب على النقل، حيث يعتمد عليها في التخطيط لقطاع النقل

  .سببة في حركة السافرينتلمتغيرات الما

  : المتغيرات المسببة للتنقالت:39الجدول رقم 

  عوامل الطرد  
Facteurs d’Emission   

 عوامل الجذب 
Facteurs d’Attraction  

  عمل-مسكن 
habitat ↔ travail 

  .جمالي اإلانعدد السك •
  . المشتغلينانعدد السك •

  .إلجماليالشغل ا •

  .عدد السيارات لكل عائلة •

  )شراء ، ترفيه( أهداف اخرى –مسكن 
habitat ↔ autres motifs  

  . اإلجماليانعدد السك •
 و انالبنية العمرية للسك •

  . مداخليهم
  .عدد السيارات لكل عائلة •

  .الشغل بالقطاع الثالث •
  .المساحات التجارية •
  ...).جاري، إي(ماط السكن ان •
  .عناصر جذب خاصة •

   دراسة–مسكن 
habitat ↔ etude 

  . اإلجماليانعدد السك •
 المتمدرسين و انعدد السك •

  .الجامعيين
  .عدد السيارات لكل عائلة •
  . أسباب أخرى •

.  مراكزالتجهيزات المدرسية؛ •
. نوعيةالتكوين المهني، الجامعات، 

  .يات دخولهاانخدماتها و إمك

   الطالب إنجازمن : المصدر
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جاز الجدول إنالت، قمنا ب

  .ه، الذي يبين توزيع التنقالت حسب السببلشكل المرافق ل

  2004 تيبازة سنة 

    

وعدد السكان المشتغلين و المتمدرسين، إضافة ، انالسك في حجم تلتنقالالمسببة لعوامل التتمثل     

   .إلى درجة تجهيز العائالت بالسيارات الخاصة، وكذا نوعية خدمات النقل العمومي المتوفرة

 الشغل، والخصائص اإلقتصادية لمختلف المناطق، إضافة إلى نوعية  تتمثل فيانعوامل جذب السك 

طق المستقطبة للسكان، إضافة إلى عوامل أخرى منها الخدمات والتجهيزات الموجودة في المنا

  ).كما وضحه الجدول السابق(إلخ ...إجتماعية وسياحية

، والتحقيقات التكميلية التي مديرية النقل لوالية تيبازةالتي قامت بها ية ان التحقيقات الميد أثناء عملية

 تحديد تمكنا منب ودوافع التنقل،  أسبالمعرفة تم طرح أسئلة مباشرة على المسافرين  أين،قمنا بها

  : حركة المسافرين حسب سبب التنقل كما يلي

 العمل، والتنقالت التي تتم من المسكن إلىسكن م التنقالت التي تتم من التمثل:  األسباب الالزمة:أوال

  .  الدراسةإلى

ذهاب للتسوق و  مناطق أخرى مثل الإلى التنقالت من المسكن  فيتمثل: الزمةالأسباب غير : ياانث

وية التي تتم انالتنقالت الثإضافة إلى ، ...غيرها و داريةالزيارة و السياحة، والحاجات الصحية واإل

.بطريقة عشوائية دون وجود سبب للتنقل  

 مختلف العوامل المؤثرة في هذه التنقإلىبالنظر  و  بالنسبة ألسباب التنقالت

وا

 توزيع التنقالت حسب السبب بوالية:40الجدول رقم   

 %النسبة   عدد التنقالت   سبب التنقل

  58,21  8458   عمل -مسكن
  9,68  1407   دراسة –مسكن 

  30,62  4449  ∗خرىأ –مسكن 
  1,49  217  •وية انأسباب ث
  100,00  14531  المجموع
  .حسابات الباحث+  2004ية لمديرية النقل في والية تيبازة اننتائج التحقيقات الميد: المصدر

 

 
 

                                                 

إلخ ... تتمثل في التنقالت نحو التسوق، زيارات العائلية، السياحة ∗  
. بدون سبب كالذهاب إلى المقهىتتمثل في تنقالت تتم بطريقة عشوائية غالبا ما تكون •  



 

   

.2004أسباب التنقالت على شبكة النقل بوالية تيبازة سنة : 26الشكل   

  

8458

  

تغيرة حسب نوع السبب،  التنقالت ت أهميةأن نالحظ من خالل الجدول السابق والشكل المرافق له،    

، أما بالنسبة %58.21 مسافر أي بنسبة  العمل إلى من المسكن  المسافرينلغت حركةحيث ب

ما بالنسبة للحركة أ، %9.68 مسافر أي نسبة 1407 بلغت  فقدلسبب التنقل من المسكن نحو الدراسة

عدد  بلغت في حين، %30.62 مسافر أي بنسبة 4449تجاهات أخرى بلغت إمن المنزل نحو 

2171.49%

كما أن األسباب األخرى تتم . التخطيط لتنظيم النقلتمام بها و إدراجها في عملية 

هذا ما يبن لنا صورة واضحة عن خصائص التنقالت على شبكة النقل 

  . أي نسبة وية ثاناب ألسبالتنقالت 

  اإلختالف في أسباب التنقالت يبين حجم الطلب على النقل و إنتظامه في الزمان والمكان، في حين

 في والية تيبازة هي تنقالت يومية %68التنقالت التي سببها العمل أو الدراسة، التي تمثل أكثر من 

ومنتظمة تستدعي اإله

عموما خارج أوقات الذروة، 

  .بالوالية
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توقف على 

. 

تسهيل الحركة اليومية للمواطن و ل هياكل النقلمشاريع المتعلقة بال للتهيئة والتعمير في برمجة 

جال 

ليها من مديرية 

  .2005ية تيبازة سنة النقل لوال

 داخل المحطات  منطالقهاإنالخطوط الوظيفية هي الخطوط التي تكون نقطة : يفيةظالخطوط الو: 1.9

  : ما يليفي  هذه الخطوطوتتمثل

 إلى، يمر على تيبازة وبوسماعيل ويصل طوله الجزائر بالقليعة الذي يربط 42/1004 الخط رقم -

ه ال يوجد تفسير لمرورهذا الخط بتيبازة أن كلم، رغم 30ى مسافة  يمر بمدينة تيبازة علكما كلم، 106

 عبر الطريق الوطني الجزائرتجاه نحو  كلم، ليأخذ اإل48 الجزائر والقليعة المسافة المباشرة بين نأل

  . بشكل مباشر11رقم 

   : هياكل النقل الجماعي بوالية تيبازةفيختالالت إ :8

ال أماكن أهمساسية وألابرية المحطات بتشخيص ال حالة الهياكل القاعدية     ترتبط معرفة

، رغم حداثتها تفتقر إلى التهيئة المناسبة إلستقبال وخدمة المسافرينمعظم هذه الهياكل ف، الواليةمستوى 

 أن كما لين،امع والمتيؤثر في الحالة النفسية للمسافرينمن بها، مما  غياب النظافة واألإلىظافة إ

جر عنه كثرة مجاالت التوقف إناقف ليست مهيأة، مما المجاالت المخصصة للتوقف في معظم المو

الفوضوية على الطريق واألماكن العمومية التي تغيب فيها شروط األمن والراحة

 توزيع أن نالحظ )أنظر الفصل المتعلق بالهياكل القاعدية للنقل بالوالية (بالنظر للمعطيات السابقة

، كون معظمها يقع في المسافرينالعدد الكبير من ستقبال  لإلمتجانس وال يكفيهياكل النقل غير 

مخططات ال ة مراعا إتخاذ اإلجراءات المناسبة معروريض لهذا أصبح من الالواجهة الشرقية للوالية،

التوجيهية

  . النقللمتعامليالنسبة العمل في أحسن الظروف ب

.  تخضع لدراسة خاصةأنيجب  المحطات المبرمجةفلمحطات البرية، ا تسيير هذههمال إكما ال يمكن  

 يتالءم مع المتغيرات الراهنة في مونيانق وضع إطار تشريعي و  أصبح من الضروريكما أنه

 و لتقليل من المشاكلبغرض ا، لخطوط النقحترام دفاتر األعباء المتعلقة باستغالل فرض إ، والنقل

  . المختلفة في تنظيم و تسيير هياكل النقل الجماعي في والية تيبازةاإلختالالت

  

  :  شبكة النقل الجماعي بوالية تيبازة فيختالالتإ: 9

 المعطيات المتعلقة بالخطوط ومسالك النقل المتحصل عإلى انسنتطرق في هذا العنو   
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ستقيما  هذا الخط ليس م. كلم87 إلى، يصل  طوله البليدة بالقليعة الذي يربط 42/1089 الخط رقم 

 االتجاه المتبع أنهذا المسار تبين لية ان المعاينة الميد. بوفاريكإلى مرورا بواد العاليق للوصول 67رقم

تباع ، حيث يعمد متعاملي هذا الخط إلى إ مختلف كليا في أغلب األحيانمن طرف مستعملي هذا الخط

69

  .بوفاريكب ة النهائيالوجهة إلى للوصول 04، ثم الطريق الوطني رقم 

 بمسافة أقل في 42

 

نطقي يفتح المجال أمام 

نقل و المتعاملين إلستغالل المقاطع ذات مردودية أكبر داخل المسار المرخص، مما يصعب تنظيم ال

، حيث أن بعض المتعاملين، بحثا عن الربح السريع، وفي غياب الردع من طرف 1إحترام خطوط النقل

السلطات المعنية، يقومون بتغيير مساراتهم المحددة حسب الطلب، معتدين على خطوط أخرى، بدون 

  .إشعار مديرية النقل

  :خطوط غير الوظيفيةال: 2.9

 حركة النقل في أنخارج محطات المسافرين، يالحظ ها طالقإنة  نقطتكونخطوط غير الوظيفية    ال

 المتعاملين ال هؤالء ان في أغلب األحي. النقليمتعاملأي تخلى عنها بعض الخطوط ليست مضمونة، 

، مما يضفي نوع من الخلل في توفير لكسميعلمون المصالح المعنية بهذا التوقف عن النشاط أو تغير ال

  .النقل بهذه الخطوط

                                                

-

 المسافة النظرية بين المدينتين هي ن المقطوعة، ألالوقت والمسافة بزيادةما تتخلله تعرجات تنعكس إنو 

  . كلم25

الذي يبلغ طوله ) مقطع خيرة( و بوفاريك مرورا بطريق القليعة الرابط بين 42/1144 الخط رقم -

 الطريق الوطني إلىم الوصول  ثدواودة مرورا بمدينة 57 كلم، مرورا بالطريق الوالئي رقم 26

 قبل أخذ الطريق الوالئي ان الذي يمر على جسر مزفرالبليدةتجاه في إ مسار الطريق الوطني رقم 

110رقم 

 على مسار القليعة مرورا بتيبازة، بوسماعيل والبليدة الذي يربط حجوط ب42/1057 الخط رقم -

سماعيل والقليعة ترتبط مع مدينة  ،حيث أن هذا الخط غير ضروري ألن تيبازة وبو كلم67طوله 

 الطريق الوطني رقم عبر البليدةحجوط بفي حين ترتبط ، البليدة بخطوط أخرى

  . كلم40مسافة  طولها ب على أحمر العين والعفرون ورامباشر مرإتجاه 

 عن طريق حجوطإلى، يمر على تيبازة ثم يعود البليدة الذي يربط حجوط و42/1088 الخط رقم -

  . كلم40تجاه المباشر على مسافة اإلمروره ب كلم، بدال من 66 على مسافة طولها البليدة

عموما هذه الخطوط ال تمثل خطوط نقل حقيقية فمسارها الطويل وغير م

 
  1 . تحدد خطوط النقل بنقطة إنطالق، نقطة الوصول و مسار محدد
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 نظرا لضعف الطلب عليه  من بين الخطوط غير المستغلة نجد الخط الرابط بين حجوط والشلف

.بسبب نقص اإلرتباطات الوظيفية بين الواليتين) ضعف مردودية الخط بالنسبة للمتعاملين(

وط وحمام ، المحطة البريةمنطالق ال يتم ن االأن في بعض الخطوط نجد -  مثل خط الرابط بين 

ى عادات  على تنظيم النقل بهاسلباثر يؤة، مما انذلك حجوط وخميس ملي ك،ريغة ، يعود ذلك غالبا

المسافرين باالنتظار في مكان معين خارج المحطة، أو تهرب المتعاملين 

  .المحطة والتهرب من المنافسة، إضافة إلى غياب المحطات في بعض المناطق

مد بعض إلىبعض الخطوط يتسبب في تضييع الوقت للوصول   فيزدحام وجود اإل-  ال

رابط بين خط التسعيرة لتفادي الخسارة على حساب جيب المواطن، مثل من الرفع إلىالمتعاملون 

هذا بدون ترخيص من طر السلطات و، حجوط و شراقة،  زرالدة، حجوط وانحجوط و عين البني

  .المعنية

مواقيت لحترام المتعاملين إ يستغل بطريقة غير منظمة، بسبب عدم البليدةين شرشال و  الخط الرابط ب-

حجوط ثم طالق من المحطة ناال نظرا لضعف الطلب على هذا الخط، ما يجعل المسافرين يتنقلون إلى

  .الي يؤتر على إنتظامهالتنقل إلى البليدة،

ف متعاملي النقل، أين ال يتم   نالحظ كذلك ب-

 هذا التصرف غير . من مجموع المقاعد4

لبا ما يتسبب في الذي غافي غيات المراقبة و تطبيق القوانين، المسؤول سببه البحث عن الربح السريع 

 إلى مقاصدهم وإهمال هؤالء المتواجدين على المسافرينمما يؤخر وصول خالل بتنظيم النقل، اإل

  .في بعض محطات النقل المنظمةنجدها أحيانا ، هذه الظاهرة مستوى المواقف الثانوية

-

  

حج

 إل

 من دفع حقوق التوقف في

محطة، لهذا ع

 ال

ف

 

 و بالت هذا الخطفي النقل تذبذب الطلب علىثر في  ما يؤ

طالق من طرن نقاط االفي بعض  المقصودريعض التأخ

/3متالء إمتالء المقاعد أو على األقل إطالق إال بعد ناال
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 السكانيةلك المعطيات  التوزيع المجالي  القاعدية المختلفة للنقل وكذ      نستخلص مما سبق أن

 مختلف الدوائر والبلديات في والية تيبازة أنكما سة بين المنطقة الغربية والشرقية للواليةانغير متج

حجوط وشرشال وبوسماعيل يبازة وتلع

ستقبال إفي التجهيزات خاصة هياكل 

  الحركة اليومية، نصفيمتصالذي  11ني رقم 

  قدم بعض :ويتجلى هذا في 

حترام وقت إالطلب، وعدم 

للهياكل

 .

 ت، أين نجد كل منانستقطاب حركة السكإ مختلفة في اب أدوار

 أما المناطق األخرى فهي من .التنقالت اليومية تشكل األقطاب الرئيسية المحركة لمعظم القليعةوفوكة و

  . هيكلة و تنظيم النقل بالوالية في و دورها ضعيفالمسافرينستقطاب إ ضعيفة في إلىمتوسطة 

 معظم التنقالت غير منتظمة في الزمان والمكان، فمعظمها يتم في فترات الذروة في حين تختلف نسبة 

لسكان وشبكة الطرق والخصائص التضارسية، كما أن نسبة التغطية لمجال الوالية بإختالف توزيع ا

التغطية المجالية للجهة الغربية للوالية جد محدودة، بينما نجدها كثيفة و متشابكة في  شرق الوالية و 

  .وسطها

، رغم كثرة الطلب عليه بسبب النمو ان يتميز النقل الحضري بالضعف وغائب في كثير من األحي كما

 النقص إلىضافة إ الذي تشهده الوالية، رعالعمراني المتسا

  . محطات برية نشطة، أما البقية فهي مراكز للتوقف05المسافرين، حيث نجد فقط 

 الموجود على الطريق الوطللمسارستغالل المفرط  اإل

،ستعمال العرض المقدم من طرف المتعاملينإ نالحظ سوء ةلكن بالموازا

حترام خط التنقل، وتبديل متكرر للخطوط بحسب إ عدم المركبات،

 . الخ...، و نقص النظافة سواء على مستوى المحطات أو المركباتطالقناال
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 تنظيم النقل
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 إلىيهدف  الذي  

القوانين  هذه ، كرستلقواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري لألشخاص والبضائعحديد المبادئ وا

 ساهمت في تحسين اإلطار الكمي برفع عدد وسائل النقل و بالتالي اص و

 سيارة لكل منهم، ويمارسون نشاطهم بطرق تقليدية 2 أو 1يملكون 

  .بدون تأهيل وبدون معرفة القوانين و تشريعات النقل

  .ال المسافرين سوء استقبإلى نقص الهياكل القاعدية لالستقبال، تؤدي -

  ): ماي  ل /يعوض القانون  ( أوت  المؤرخ في /القانون : 1.1.1

أعطى هذا اإلجراء القانوني المتضمن توجيه وتنظيم النقل البري أهمية خاصة لمخططات النقل      

  : إلى والذي يصنف مخططات النقل حسب مجال دراستها المصادقة عليها،من حيث المنهجية و طرق 

  .مخطط النقل الحضري -

  

 .الوطني للنقل

                                                

  أدوات تنظيم النقل: الفصل األول

 :الوضعية القانونية والتشريعية للنقل في الجزائر -1
نقل هو متعلق بال أهم مرجع قانونيو منذ االستقالل تم استصدار عدة قوانين لتسيير قطاع النقل،       

هذا القانون فتح . ، المتضمن توجيه وتنظيم النقل البري1988 ماي 10ادر  الص88/17القانون رقم 

قانون رقم الستثمار في مجال النقل الجماعي و نقل البضائع، كما صدر المجال للمتعاملين الخواص لال

،تضمـن توجيه النقل البري وتنظيمهم، ال2001  سنةأوت 7 مؤرخ في 01/13

ت

تحرير قطاع النقل أمام الخو

 نوعية عدد المقاعد المعروضة لتلبية االحتياجات المتزايدة للسكان، إال أنها لم تحقق تطورا ملحوظا في

  : يتميز نظام النقل الحالي بالخصائص التالية. الخدمات المقدمة

نتشار أعداد من المتعاملين إ -

  . عرقلة أداء السلطات المحلية لمهامها كما يجبإلى نقص التأهيل أدى -

  . ضعف الخدمات المقدمة، بسبب بحث المتعاملين الخواص عن الربح السريع- 

  

      :طار القانوني الحالياإل: 1.1

011372001188171088

). للنقلالوالئيالمخطط  (الوالئيمخطط النقل -

مخطط  -

 
  .2001 أوت 08 ل 44المتضمن توجيه وتنظيم النقل البري، الجريدة الرسمية رقم ،  2001 أوت 07 ل 01/13القانون رقم     1
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تنظم حركة المرور بغرض ضمان أحسن الظروف من حيث 

كفل السلطات المحلية بانجاز وتنفيذ مخططات المرور في اإلطار تت

2  

شاط النقل البري للمسافرين، حيث يحتوي على مواد تبين كيفية إنشاء 

ة المنوط بها مهمة تقييم الطلبات الجديدة الوالئياللجنة ذلك 

ن 

نجاز وتنفيذ مخططات النقل البرية للمسافرين، الذي يعرف بأنه أداة إكيفية  416/

هذا على المستوى ، حسن استعمال لوسائل النقل، ومالئمة العرض والطلب

                                                

  

  19/08/20011 المؤرخ في 01/14 القانون رقم :2.1.1

 المتعلق بتحديد الشروط المتعلقة بتنظيم األمن عبر الطرق و شرطة المرور 01/14القانون     

 (13البرية، الذي يتضمن في مادته 

في هذا . األمن و السيولة و المرور

 صعب، فمن ال)المجاالت الحضرية بغرض التحكم في نمو حركة السير و القضاء على تأثيراتها السلبية

  .تنفيذ مخطط النقل الحضري بدون مخطط السير

  

2002  ماي16 المؤرخ في 035 /02األمر رقم : 3.1.1

ظيم ن تنإلىهذا األمر يهدف     

مخطط النقل، و الهيئات المكلفة بالتنسيق ومتابعة انجازه، المتمثلة في أعضاء لجنتي المتابعة و 

وك .المصادقة عليها على مستوى الوالية

  . غالل الخطوط المسجلة في مخططات النقلالست

   

   20043 ديسمبر20 المؤرخ في 04/415 المرسوم التنفيذي :4.1.1

يحدد هذا المرسوم شروط إعطاء التراخيص لممارسة نشاط النقل البري للمسافرين و السلع م   

  .النقل البري المتضمن توجيه وتنظيم 01/13 من القانون 17طرف السلطات المعنية طبقا للمادة 

  

  20044 ديسمبر 20 المؤرخ في 04/416المرسوم التنفيذي : 5.1.1

04يحدد المرسوم    

 أإلىترمي الوصول 

 

  .2001 أوت 19 ل 46رقم 
  .2002 ديسمبر 17 ل 43، الجريدة الرسمية رقم نظيم نشاط النقل البري للمسافرينت،  المحدد 2002 ديسمبر 16 ل 02/035األمر رقم  2
  
لشروط إعطاء التراخيص لممارسة نشاط النقل البري للمسافرين و السلع، الجريدة ،  المحدد 2004 ديسمبر 20 ل 04.415المرسوم رقم  3

  .2004 ديسمبر 22 ل 82الرسمية رقم 
  
 ل 82المتعلقة بكيفية انجاز و تنفيذ مخططات النقل البرية للمسافرين ، الجريدة الرسمية رقم ،  2004 ديسمبر 20 ل 04.416المرسوم رقم  4

  .2004 ديسمبر 22
  

لشروط المتعلقة بتنظيم األمن عبر الطرق و شرطة المرور البرية، الجريدة الرسمية المتعلق بتحديد ا،  2001 أوت 19 ل 01/14القانون رقم  1
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 استقبال و خدمة الهياكل القاعدية للنقل وهياكل

 المتضمن توجيه وتنظيم النقل 01/13 من القانون 51في سياق تنفيذ المادة 

  .الخ...المجهزةالمحطات الحضرية و المواقف 

 تفصيل أطر تطبيق إلىسوف نتطرق . نين وتشريعات قطاع النقل

.1

 التي عوضت 01/13 إجراءات القانون إلىع النقل البري في الجزائر يستند التنظيم العام لقطا     

هذا القانون الجديد هدفه تطوير نظام النقل . 1988 ماي 10 المؤرخ في 88/17القانون رقم 

 معنوي أو 

  .ة، كما يمكن أن تضمنه الدولة أو السلطات المحليةمادي يتمتع بالحقوق الجزائري

 هذا  .) حديدية، ترامواي، متروسكك( يدقق هذا القانون في تصور وتخطيط النقل -

ستغالل هذه إ تنفيذ والدولةستثنائية، كذلك يمكن أن تضمن إمتابعة كل دراساته بصفة  والدولة بتمويله

 من النمطاصة أو إعطاء حق االمتياز لشركات متخصصة في هذا المشاريع عن طريق وسائلها الخ

  .النقل

ويسمح أيضا للناقلين الخواص  ، يشرح هذا القانون أسس تنظيم النقل الحضري في الشبكة الحضرية-

  .باالنتظام في مؤسسات مصغرة

 التسعيرة من طرف دي تحد يتمما النقل، إال أنه غالبا 

، ال سيما الجزء المتعلق بالمخطط 01/20 تنفيذ القانون إطارالوطني واإلقليمي والمحلي، في 

  .التوجيهي للنقل

  

  20041 ديسمبر 20 المؤرخ في 04/417المرسوم التنفيذي : 6.1.1

يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بانجاز و تسيير     

المسافرين عبر الطرق، 

الهياكل القاعدية للنقل كالمحطات ) االمتياز(ستغالل إالبري، حيث يعطي تفاصيل تحدد كيفية انجاز و

البرية للمسافرين، مجاالت التوقف، 

  

  : تنظيم النقلسياسة: 2.1

واق لصعوبة تطبيق مختلف    نظرا

  .اإلجراءات التشريعية والقانونية في عملية تخطيط وتمويل قطاع النقل

  :التنظيم القانوني لقطاع النقل: 1.2

متياز لكل شخصالجماعي الذي تتكفل الدولة والجماعات المحلية به، عن طريق منح اإل

األخير تتكفل

تقوم مديرية األسعار والمنافسة بتحديد تسعيرة -

  .الخواص

                                                 
لشروط المتعلقة بانجاز و تسيير الهياكل القاعدية للنقل وهياكل استقبال و خدمة ،  المحدد ل ديسمبر  ل المرسوم رقم    

  .2004 ديسمبر 22 ل82المسافرين عبر الطرق، الجريدة الرسمية رقم 

104.417202004
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ستغالل إفي السماح للخواص ببناء وما يوضح نية الدولة 

 ).DT(ة الوالئيمديرية النقل  -

 البنى توهاتين المديريتين لهما دور في تخطيط ومراقبة نشاط النقل العمومي، كذلك تحديد احتياجا

  .القاعدية المهيكلة و المنظمة لقطاع النقل

ة، تخضع لمخططات الوالئي مجموع هذه العمليات، تتم وفق إعداد و تطبيق مخططات النقل الوطنية و 

ل القاعدية للطرقات، وتصور المخططات المخطط التوجيهي للهياك

  . الطرقاتعبرالتوجيهية للتعمير، وسياسة التهيئة القطرية ومتابعة ومراقبة المخطط التنظيمي للسير 

  : وزارات تتدخل بصفة أساسية في إعداد النصوص القانونية بجانب وزارة النقل وهيهناك تسعة 

 ا

تهيئة اإلقليم 

  

تعتبر هذه . ت لتنظيم هذا القطاع، تتمثل في الدراسات المتعلقة بمخططات النقل

 

                                                

 الذي 04/417ستقبال المسافرين، قد جاء المرسوم التنفيذي رقم  فيما يخص الهياكل القاعدية إل-

نجاز وتسيير الهياكل القاعدية إيحدد هذا المرسوم كيفية . 01/13يفصل في توجيهات القانون 

ك. لالستقبال والتكفل باحتياجات المسافرين

  .الهياكل القاعدية لالستقبال المسافرين

  :التنظيم المؤسساتي للنقل: 2.2.1
في إطار تطبيق السياسة الوطنية لقطاع النقل، طبقا للقوانين السارية المفعول السيما القانون        

ات المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ مختلف المخطط01/13 و القانون 01/20

  : النقل، باالعتماد على المديريتين المركزيتين المكلفة بالنقل البري وهما

  ). DTUCR(مديرية النقل الحضري والسير ألطرقي  -

  .السير فيما يخص التنظيم المحلي للسير أو التوقف داخل التجمعات الحضرية

تشارك وزارة النقل في إعداد 

09

لداخلية وال سلطات المحلية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الطاقة وزارة الدفاع الوطني، الوزارة

والمناجم، وزارة السكن والعمران، وزارة األشغال العمومية، وزارة التجارة، وزارة 

  .1 السياحة والبيئة و

:تخطيط النقل: 3.2.1

 طبقا للقوانين السارية قطاع نقل المسافرين، تقوم السلطات المختصةل أحسن فعالية إلىللوصول     

المفعول بانجاز دراسا

تحديد طرق واألخيرة الوسيلة األمثل لتوجيه وتطوير النقل البري على المدى المتوسط والطويل 

 
1 Chella Tarik, Organisation du transport terrestre dans la région métropolitaine d’Alger, mémoire de magistère  

en géographie et aménagement du territoire, USTHB Alger, Page 213.  
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) ثمن(ين في أحسن ظروف األمان و التسعيرة  تنظيم نقل المسافرإلىالستثمار وكيفية تمويلها، إضافة 

أكثر من ( شبكة السكة الحديدية وبناء وتسيير محطات المسافرين 

  ). مسافر في السنة1000000

 مسافر في 750000طات ذات حجم التدفقات أقل من 

 .السنة والمحطات الحضرية وأماكن التوقف المجهزة وغير المجهزة

  

  : مخطط النقل الحضري: ب

  : إلىمخطط النقل الحضري يهتم بالعالقات داخل التجمعات الحضرية، وتنفيذه يعود 

  .ستغالل الخدمات النقل في المجال الحضريإة فيما يخص تسيير والوالئيمديرية النقل  -

 الن 

 200000يشمل محيط النقل الحضري مجاالت تغطي أكثر من والية أو يحتوي على أكثر من 

  .ة بلدياتحضري يغطي عدًًََالالوالي من أجل تنفيذ وتسيير الهياكل القاعدية للنقل إذا كان المجال -

 .مجال الحضري للبلديةلارئيس البلدية من أجل بناء وتسيير الهياكل القاعدية للنقل، داخل  -

  

  ):Plan de circulation(مخطط السير: ج

أهدافه األساسية تتمثل في التكفل باالحتياجات المتوقعة ) مخطط حركة المرور(مخطط السير أو     

للمرور، وهذا من أجل تحسين ظروف السير واالستعمال العقالني لشبكة الطرق ومختلف الوسائل 

) accessibilité( تسهيل الوصولإلىلمستقبل تبعا للطلب المتوقع، إضافة المتوفرة، وتدعيمها في ا

ا

 .ونوعية الخدمات

 المتعلق بالتهيئة العمرانية في إطار التنمية المستدامة، والمرسوم 01/20 و 01/13طبقا للقانون 

  .مخطط النقل الحضري و مخطط السيرالوالئي، مخطط النقل : ، أهم مخططات النقل هي04/416

  :الثة يتلخص فيما يليختالف بين هذه المخططات الثاإل

  :الوالئيمخطط النقل : أ

ربط العالقة بين مختلف أنماط النقل في الوالية، مثل النقل ألطرقي و النقل ي الوالئيمخطط النقل      

  : إلىبالسكة الحديدية، يعود تنفيذه 

 .ستغالل خدمات النقل بالطرق ذات فوائد محليةإة فيما يخص تسيير والوالئيمديرية النقل  -

وزارة النقل لتسيير واستغالل -

رئيس البلدية مسؤول على بناء وتسيير المح -

    

ألجل تسيير و - قل عدية للنقل عندما ستغالل شبكة السكة الحديدية وبناء وتسيير الهياكل القاإوزارة

  . ساكن

 



 

   

 

 

121

ت و ضمان أمن سير الراجلين و يتدخل في تنظيم 

 تحضير سيناريوهات إلىذي يفضي  التحكم في المشاكل واالختالل الموجود، ال

مخطط   

 .المؤسسات التربوية و المدارس و التجهيزاتم عبر الطرق، خاصة بالقرب من 

  .الخ... اقتراحات تتعلق بالتجهيزات الحضرية و مخطط لوضع إشارات إلىالنقل، إضافة 

  

  : التسعيرة وتمويل النقل: 

ضروري  المناسبةتحديد التسعيرة ف،  في تنظيم النقلوالتسعيرة المطبقة أهمية كبيرةيلعب التمويل      

تمويل وكذا الشأن بالنسبة لعملية . ستقطاب للمسافرين من السيارات الخاصةإلجعل النقل الجماعي أكثر 

  . اإلستثمارات الجديدة في القطاع

  

1.3.1

تنافس، أين تتدخل الدولة للتقنين في حالة وجود خدمات 03031

واص تتحدد من طرف مديرية 

الذي 

، الذي يحدد السعر األقصى الواجب 02/4481مقننة بالمرسوم رقم :  تسعيرة السيارات األجرة-

  . تطبيقه لهذا النوع من النقل

                                                

 شبكات النقل الجماعي و وضع قائمة للمشاريع التي يجب إنجازها مع تكاليفها التقديرية في إطار إلى

تنظيم حركة المركبات و السير، يقوم أيضا بترتيب شبكة الطرق و تهيئة مفترقات الطرق الصعبة و 

هيزات الكبرى، و تنظيم توقف العربامداخل التج

 .التدفقات الموسمية لضمان سيولة الحركة

نجاز مخطط السير يأخذ بعين االعتبار شكل ونوعية الطرق وتشخيص و تحليل الوضعية الحالية إ

لشبكة النقل من أجل

للمخططات المثلى لحركة المرور في المدينة مع تحديد مراحل إنجاز مشاريع التهيئة حسب األولويات، 

حركة المرور الجديد، الذي يحدد اإلجراءات الواجب إبعدها يتم  أحسن سيناريو لتطبيق  ختيار

نإ تخاذها لتحسين األ

قتراح أماكن التوقف لمركبات إكذلك يحدد مخطط االتجاهات لحركة المرور على شبكة الطرق و 

المرور

3.1

  : التسعيرة: 

قاعدة لل -أوجد األمر رقم     

  : الذي ينصص على01/13 من قانون 12إستراتيجية، هذا اإلجراء يعبر عنه في المادة 

 تسعيرة النقل الجماعي عن طريق الحافلة للمتعاملين العموميين الخ-

  .المنافسة و األسعار

 96/38قل بالسكة الحديدية مثبتة بطرق قانونية بواسطة المرسوم رقم  التسعيرة بالنسبة للن-

  .يثبت تسعيرة القطار

 
.2003 جويلية 20 ل 43 المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية رقم 2003 جويلية 19 ل 03_03األمر رقم   1  
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ستثمار سواء كان ذلك عن ي اإل

كالة الوطنية لتشغيل الشباب 

 الخواص، كان له األثر ءتبرة من المركبات، لكن نقص المهنية والتجربة من طرف هؤال

  .قطاع النقل

  

 المحلي واإلقليمي و الوطني، أو من جانب الهياكل المختلفة لقطاع 

  :  مستوى القوانين والتشريعات

  

  : تمويل االستثمارات في قطاع النقل: 2.3.1

 عنه كثير من التغيرات في مجال االستثمار، فكان القطاع ممول نتجذي عرفه قطاع النقل نفتاح الاإل  

من طرف الدولة، وبعد نهاية نظام االشتراكي بدأ القطاع الخاص ف

طريق رأسمال ممول من طرف الخواص مباشرة أو عن طريق قروض بنكية للشباب لشراء حافالت 

عن طريق الو) TVA(التخليص الجمركي ومن القيمة المضافة معفاة من 

)ANSEJ(2 يجابية في توفير النقل إ، نالحظ اليوم أن حرير سوق النقل لصالح الخواص أعطى نتائج

و بأعداد مع

 الخدمات وتنظيم هذا القطاع، أين أصبح من الضروري على الدولة التدخل وبصفة نوعيةسلبي على ال

مباشرة إلعادة تنظيم 

  :إختالالت ومشاكل النقل في الجزائر: 2

دراسة تنظيم النقل الجماعي سمحت لنا بإظهار نقص على مستوى تسيير و تنظيم النقل بصفة      

 ذلك على الصعيدعامة، سواء كان

  .النقل

إختالالت على: 1.2

القانون ال يعتبر بالضرورة كامل وشامل، حيث يمكن أن يسجل بعض النقائص، : 313-01 القانون *

   :ص ما يليبالتمعن في مختلف هذه القوانين يمكن إستخال

  ).2مادة(عدم تكامل مختلف أنماط النقل الجماعي للمسافرين مثل المترو والترامواي  -

غياب تشريع قانوني خاص بالنقل عن طريق األسالك، علما أن النص المتعلق باألنظمة والمراقبة  -

 .النقل موجود

                                                                                                                                        
    .2002  ديسمرب 22 ل85 بالتسعرية القصوى لنقل املسافرين عن طريق سيارات األجرة، اجلريدة الرمسية رقم  املتعلق2002 ديسمرب 17 ل 448_02 املرسوم رقم 1
إال أن خوصصة قطاع النقل بهذا الشكل أدى إلى ظهور عدد كبير من متعاملي النقل  يفتقرون إلى المهنية مما أفقد القطاع مبدأ الخدمة  2

  .ةر القانونية في إطار البحث عن المر دوديالعمومية ، إذ طغت الممارسات غي
  2 . 2001 أوت 08 ل 44المتضمن توجيه وتنظيم النقل البري، الجريدة الرسمية رقم ،  2001 أوت 07 ل 01/13القانون رقم   
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 فعالة بسبب غياب مشاريع القوانين التي تضبط كيفية إنشاءها و 

 ).6مادة(تغاللها وكذلك السلطات التي تضبطها 

 ).22مادة (ي من صالحية الدولة، غير محددة بالقانون 

 

  ).49مادة (في حالة خرق أو عدم إحترام الشروط و المعايير المتعلقة بحماية البيئة 

ية إلنشاء  نالحظ أن نية السلطات العمومية لوضع األولو-من خالل قراءة المرسوم    

واستغالل هياكل اإلستقبال وخدمة المسافرين عن طريق القطاع الخاص غير واضحة، ألن المنطق 

ودية اإلستثمار التي أخطار اإلستثمار عكس الخواص، هذا بمراقبة أهم العوامل التي لها تأثير على مرد

تتمثل في تحديد تسعيرة الخطوط، وضع مخططات للهياكل القاعدية، وتوفير النشاطات اإلضافية 

  : تداخل الصالحيات بين مختلف اإلدارات:2.2

 إعادة النظر في إلىت التدهور الذي تعرفه وضعية تنقل المسافرين، تزداد من سنة ألخرى، ما أد   

  . التنظيم المؤسساتي للمتدخلين الذين لهم عالقة بالنقل وهياكله المختلفة

 مشاكل اإلختناق الذي تعرفه معظم إلىنالحظ فيما يخص الطرق صعوبة تسيير حركة السير، مما أدى 

  .طرقستعمال السيارات الخاصة كأولوية من طرف السكان المستعملين للإشبكات الطرق، بسبب 

  : أصبح لمختلف المتدخلين نفس الثقل في وضع األفاق والتعريف باإلستراتيجية قطاع النقل وهم    

                                                

لى التجمعات غياب السلطة التنظيمية يعرقل تطوير النقل الحضري، فاإلجراءات المطبقة ع -

 لتسيير النقل الحضري غيرالحضرية

سإ

ستغالل شبكة النقل بالمترو والترامواإ -

 ظهور إختالل في هذاإلىجمعات الحضرية بالنقل الحضري، أدى النقص في تغطية مجال الت -

 ).30مادة (المجال 

، تنقصه الفعالية، فهو ال يتماش )44مادة (مخطط النقل الحضري كما هو معرف في هذا القانون  -

 تحسين النقل داخل إلى يشكل أحسن وسيلة للوصول ، الذي)Plan de Circulation(مع مخطط السير

 . ضريةالمراكز الح

 ضعف تطبيق إلى السلبية على البيئة ضعيفة في مختلف أنماط النقل، إضافة اتالحماية من التأثير -

العقوبات 

044171

تستطيع السلطات العمومية تحمل كل . تفاق بينهماإالتجاري عكس القطاع العام، فمن الصعب إيجاد 

  ...).محالت ، فنادق (

                      

 
ياكل استقبال و خدمة لشروط المتعلقة بانجاز و تسيير الهياكل القاعدية للنقل وه المحدد ل،2004 ديسمبر 20 ل 04.417وم رقم المرس  

  . 2004 ديسمبر 22 ل82المسافرين عبر الطرق، الجريدة الرسمية رقم 
2   Chella Tarik, OP Cité, Page 224 

 

1 



 

   

 

 

124

  .زارة الداخلية، و وزارة األشغال العمومية

ين القطاعات المختلفة على المستوى 

ضي وإعطاء رخص البناء الذي يخوله القانون للممثلين المحليين والمديريات 

البرامج الخاصة 

المستوى 

  .محلي مثل إنشاء وتعبيد الطرق

حظ أن مديرية النقل غير مستقلة في أخذ قراراتها في تسيير شبكة النقل العمومي، 

لهياكل 

  .كومة أين تؤخذ قرارات التمويل

ضرورية 

وزارة النقل، وزارة التهيئة اإلقليم و السياحة، و

التي تحدد نشاط نية االختالف بين الوضعية الحقيقية للواقع ومضمون النصوص التشريعية والقانو(

أطر تداخل مختلف الفاعلين في تطوره ومراقبته زادت من ثقل قطاع النقل، زيادة على قطاع النقل و

  :إلى، الذي يعود 1)نقص التنسيق والربط بين أهم المتدخلين في النقل

 يتدخل من...)  وزارة النقل( غياب نظرة عامة ومتجانسة فيما يخص مشاكل التنقالت، أي كل قطاع -

  .جانب واحد الذي يخصه في غياب تشاور حقيقي بين المتدخلين المعنيين

 تأثر مختلف القطاعات نتيجة لضعف التوقعات على النقل وتحديد اإلتجاهات، ألخذ اإلجراءات عند -

  .الضرورة

 غياب األطر والميكانيزمات التي تسمح بتصور وترابط ب-

  .المحليالمركزي و

 عملية تحويل األرا-

مر على مديرية النقل للوالية، لتحدد تالتابعة لوزارة السكن والعمران، يجب أن 

  .الوالئيبمشاريعها والطرق المبرمجة في مخطط النقل 

لهامة المتوفرة لدى مديرية األشغال العمومية، لها دور هام على  االعتمادات المالية ا-

ال

 توسيع أولويات مديرية األشغال العمومية في قطاع النقل، لم تتبع برفع االعتمادات المالية خاصة -

  .بالوسط الحضري

وكذلك الوالي و ) وزارتي النقل و المالية(زية  قرارات مديرية النقل مرتبطة بموافقة اإلدارة المرك-

رئيس البلدية، نال

 و وزارة النقل لتطوير االوالئيوال تستطيع تحديد حجم العرض بدون موافقة المجلس الشعبي 

 المستوى إلىمثال لتمويل المحاور الرئيسية للطرق، ترفع . يالقاعدية وتجهيزات النقل الجماع

ثم الح) وزارة المالية (إلىثم ) وزارة النقل(المركزي 

  . دور مديرية النقل محدود في إعطاء تسريح واستغالل الخطوط النقل-

 من المرسوم 3 و 2عرف في الفقرة كما هو م(، ومخطط النقل الحضري الوالئي إنشاء مخطط النقل -

 أن التحقيقات الميدانية الإلى، في الحقيقة غير مأخوذة بعين االعتبار، نظرا 1)416 /04رقم 
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عطيات وطنية من 

 على 04/416 ، التي يجب أن تسهر حسب القانون)الدرك واألمن الوطني(ة 

 

لتحسين طرق التسيير و توفير التمويل  ،مال أي جهة

  . أكمل وجه

                                                                                                                                       

حتياجات التنقالت على مستوى كل والية غير مستغلة، وهذا في غياب مإلتحديد 

 .أجل إنشاء التحقيقات الميدانية للنقل

  

  : الفعالية في مراقبة النقلغياب: 3.2

 الوسائل المادية الموضوعة على مستوى مديرية النقل،  ضعفإلى نقص المراقبة يرجع أساسا    

 العدد الهائل من إلى عمل فقط بالنظر )02(تين  مديرية النقل لوالية تيبازة تحوي على سيارمثال 

، كما نالحظ  نقص التنسيق بين مديرية ا شبكة النقل الواجب مراقبتهحجم و)Opérateurs(المتدخلين 

النقل و السلطات األمني

حترام قانون المرور لمستعملي الطرق، في حين نجد سائقي سيارات النقل الجماعي يقومون إ

، بدون أن يتم ...)نوني، السرعة المفرطةعدد األشخاص القا: مثل( باختراقات متكررة على القانون 

  .توقيفهم

بهذه العملية   ENACT، وحاليا تقوم مؤسسة)MEM( المراقبة التقنية للسيارات التابعة لقطاع المناجم 

  .وهي مؤسسة تابعة لوزارة النقل

 غياب المفتشين المحلفين المتخصصين في مراقبة مخالفات خرق قانون المرور ومدىإلىإضافة 

  .  الطرقإلى كثرة الحوادث وزيادة الوفيات فيرام مخطط النقل، أدى حتإ

 المحروسة من طرف شباب ال يملكون تسريحا، مما ) Parking( زيادة ظاهرة التوقفات الفوضوية 

شوه المنظر الحضري للمدينة بسبب غياب أعوان المراقبة على المستوى الحضري، وفي بعض 

  .ملكون ترخيصا من طرف البلديةاألحيان نجد أن هؤالء الشباب ي

المالحظات المستخلصة مما سبق تسمح لنا بالتأكيد على أهمية وجود تشريعات وقوانين متعلقة بالنقل، 

تجمع كل القدرات و المبادرات الموجودة بدون إه

مؤسسات الساهرة على تسيير النقل التدعيم ، كذلك يجب المناسب في إطار المخططات المعتمدة

بالوسائل البشرية و المادية الالزمة للقيام بمهامها التنظيمية والمراقبة في

 

 

 
  

 

Transport Terre  

1 Décret exécutif 04-416 du 20 décembre 2004, les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de Plan du 

stre  de personne,  journal officiel N°82 du décembre 2004.  
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ة  يتم 

 .لتوقف الخاصة بمركبات النقل كافية لالتهيئة و التعمير ال تخصص مجاالت

عات 

السلطات ية و البشرية المؤهلة وحرية التدخل بسبب تداخل السلطات وتأثير 

 على المستوى ، الذي يتم حالياألهداف المسطرة

  :مركزي له تأثير مزدوج

  :  ختالالت على مستوى التخطيط للنقلإ: 4.2

ت عند الرجوع للقانون والمراسيم التنفيذية، تتجلى طبيعة وشكل مخططات النقل إلحتواء التنقال     

سياسة المجالي و إال أن عملية التخطيط (le stationnement),بما فيها تنظيم المرور والتوقفات 

  .ال تتماشى مع أفاق قطاع النقل والهياكل القاعدية و تسيير النقل الجماعيغالبا التعمير 

المتخذنجاز مختلف الدراسات القطاعية، إال أن التوصيات إتأخذ وزارة النقل على عاتقها تمويل 

المصادقة عليها بطريقة سريعة دون تمعن في محتواها، غير أن تطبيقها يبقى مرتبط بإحتواء مختلف 

االختالالت من طرف السلطات والمتعاملين على مختلف المستويات، من أهم هذه  والمشاكل

  : مايلياالختالالت

  . تطوير النقل الجماعيإلىغياب تطبيق اإلجراءات الرامية  -

 السلطات إلىقتراحات المتخذة في مخطط النقل  من أجل تطبيق اإلة الموارد المالية الالزمنقص -

 .الساهرة على تطبيقه

أدوات  -

يزانية  النقل، من أجل وضع الموزارةهذه العوامل تعيق ترجمة السياسة الوطنية للنقل من طرف 

  . 01/13 من القانون 10 و 9، 8الالزمة لتنمية وتطوير قطاع النقل الجماعي حسب المواد 

  

 تغيرات على وضعمديرية النقل تملك ميزانية االستثمار، إال أن الجانب القانوني الساري ال يخولها  -

ق ما بين القطاجاز التحويالت التي تراها مالئمة في ظل غياب شبه تام للتنسيإنشبكة الطرق و ال 

خاصة بين مديرية النقل واألشغال العمومية، مديرية التخطيط التهيئة العمرانية والمصالح (المختلفة 

  ).التقنية للبلديات

  . مخططات النقل و المرورتتم في إطارتدخالت مديرية النقل في إطار تنظيم النقل يجب أن  -

 الطرق واألرصفة لسير مختلف وسائل النقل بهدف تطوير النقل الجماعي، يجب التخطيط إلنشاء -

   .اآللية والراجلين لتحسين ظروف تنقالت األشخاص

إدارته خاصة على المستوى المحلي،  على القطاع وكثرة مهام مديرية النقل، يصعب عليها اإلشراف -

نظرا لنقص الموارد المال

 . والسلطات المحلية بالبلدياتالوالئيالمركزية المتمثلة في الوزارة والوالي و المجلس الشعبي 

الربط بين إنجاز وتسيير واستغالل شبكة  البحث عن التكامل بين األنماط و هذا يجبإلىإضافة  -

 بالتخطيط القطاعي حسب االنقل بالسكة الحديدية

ال
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  .مل بين قطاع النقل بالسكك الحديدية وشبكة النقل المحلية

بين أسس القيام بالتحقيقات الميدانية 

 قدرات الجذب قد تتعدى حدود الوالية، إضافة يث

  

 

من واجب المتعامل إعالم مستعملي النقل على مواقيت  " 01/13 من القانون 16   حسب المادة 

 fiches)غياب مثل هذا النظام لتحديد األوقات . الذهاب واإلياب على مستوى المحطات والمواقف

)04/417."  

 وجود صعوبات ومشاكل بالنسبة إلى   أنماط التسيير الحالية للمحطات والهياكل القاعدية للنقل، أدت 

 تحسين فعالية القطاع، إلى، في تطبيق مختلف السياسات الرامية )مديرية النقل(للسلطات المعنية 

 

 و توجهات التهيئة العمرانية في إطار إستراتجية التنمية المحلية و 

  .  جات الخاصة بقطاع  النقل الجماعي

 تسعيرة النقل الجماعي في الوسط الحضري وشبه تحدد يعية

مثل (رتهم بكل حرية، وفي حالة زيادة في األعباء 

سعر وذلك دون حتى إعالم السلطات 

  . االجتماعي

ضطراب في التكاإ :األول

 إبتعاد مديرية النقل عن تسيير هياكل النقل بالسكة الحديدية على المستوى المحلي، ال يسمح لهذا :الثاني

 .القطاع بأن يلعب دوره كما يجب

 و المراسيم التابعة له، تبين منهجية وأهداف مخططات النقل، كما توضح أهم 13-01   القانون 

المعطيات الضرورية المستعملة في تخطيط قطاع النقل، فهو ي

 إنشاء الهياكل القاعدية في إطار إلىالضرورية لتحديد االختالفات و إحتياجات قطاع النقل، إضافة 

 مخططات التهيئة والتعمير و  السيما مختلفامل مع باقي المخططات الخاصة بتهيئة المجال،متك

  .المخططات القطاعية

ح    يجب مراعاة البعد اإلقليمي في تخطيط النقل، 

والطلب على شبكة النقل الجماعي التنقالت الداخلية بالوالية، لتفادي تقديم معطيات خاطئة للعرض إلى

.لواليةبا

horairesالمحطات والمواقف طبقا للمرسوم  يفسر بعجز السلطات المحلية على تسيير "

لتسيير) عام أو خاص(لك المكان في حين أنها تترك الخيار للمسير باعتبار أن الوالية أو البلدية  تم

-04" المحطة، بعيدا عن احترام دفتر الشروط الخاص بتسيير هذه الهياكل القاعدية طبقا للمرسوم

 و مواقف ، غياب المراحيض العموميةكما يالحظ في المحطات غياب تهيئة األرضيات". 415

 .الخ... ومتدهورةاالنتظار، كما أنها غير مغطاة،

   غياب التجانس بين النمو السكاني

اإلقليمية و الوطنية، مع االحتيا

 

  : تمويل النقلإختالل في التسعيرة و: 5.2

 غياب نصوص تشرإلىبالنظر        

الحضري، مكن المتعاملين الخواص من وضع تسعي

يرفعون في ال) متعاملين الخواص(، فإنهم )الزيادة في ثمن البنزين

 ارتفاع في الضغطإلىرنا هذه الوضعية المعنية في بعض األحيان، أين تج
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 /95رقم (ستجابة السلطات المحلية لحاجيات المسافرين، محددة بالمرسوم المتعلق بالمنافسة إتبقى 

هذا التحرير . ط النقل الحضري وشبه الحضري

 الذي يضع أهمية كبيرة لتسعيرة النقل الجماعي، 0/13

  . المواطنين إلستعمال وسائل النقل الجماعيأكبر عدد من إستقطاب من أجل  دور أساسي لهالذي 

خرى تبقى على النقل الجماعي خاصيات محلية، هذا يلزمنا 

بتحديد األولويات من طرف السلطات المحلية والمرسوم الجديد الذي هو في طريق االنجاز لوزارة 

  . كلم30النقل يحدد التسعيرة في الوسط الحضري و شبه الحضري، على مسافة ال تتجاوز 

خل لتحديد تسعيرة النقل، ورفع حرية االختيار للمتعاملين 

تهميش الجانب الحرفي للمتعاملين الخواص في كل خطوة لالستثمار في مجال الصيانة، مما كان له   

 مرد ذلك الحجم الصغير لمركبات النقل، حيث وجدنا ،بية على البيئة والوسط االجتماعينعكاسات سلإ

  . اثنين لكل متعاملإلىأن المعدل هو مركبة واحدة 

  

  

 30الذي يؤكد على حرية المنافسة في التسعيرة على الخطوط األكبر من ) 1995 جانفي 25 ل 06

 العمومية عن ضمان الدور االجتماعي للنقل الجماعي في كلم، كما يترجم بوضوح تخلي السلطات

 03/03الوسط الحضري و شبه الحضري، هناك بعض التعديالت في القواعد العامة للمرسوم الجديد 

  . كتحديد دور الدولة في تأطير وتنظيم سوق النقل، أي محدودية القطاع الخاص واألجنبي للنقل

سين نشا النقل العمومي ضروري لتحإلىالرجوع 

1 من القانون 12للتسعيرة يتناقض مع المادة 

ة والشبه حضرية ال يمكنه االعتماد على اإلطار القانوني فقط، النقل الجماعي في األوساط الحضري  

بل من واجب السلطات العمومية التدخل وملئ الفراغ الموجود في تحديد األسعار، وتحديدها بطريقة 

 النقل الجماعي مطلوب من طرف المواطن بصفة دائمة، دون تأثر الطبقات الدنيا و الوسطى من يتبق

  .المجتمع

ئص التي تميز مدينة على أختالف الخصاإ

ن السلطات العمومية من التدهذا المرسوم يمك

  .الخواص بمشاركة الوالة في تحديد التسعيرة على الخطوط، حسب األسس االجتماعية لكل قطاع

 خسائر مالية للمتعاملين، في حالة غياب أطر للتعويض الفروق إلىتحديد التسعيرة يمكن أن يؤدي 

  .جة عن تحديد األسعار من اإلدارة المعنيةالنات

  . ال يمكن لمديرية النقل مراقبة السلطات المحلية في تحديد مستحقات كل متعامل حسب أنماط النقل

 لمدة ثالث  من الضرائباإلعفاءهو ) ANSEJ(ما يؤسفنا في بعض إجراءات تمويل تشغيل الشباب 

ل الجماعي، رغم شرائها بالعملة الصعبة أين يمكن  على وسائل النقل الممولة في قطاع النقسنوات

لتي يمكن أن تغطي االحتياجات ا) SNTF(ستغالل هذه األموال في تطوير قطاعات أخرى للنقل مثل إ

  .الوطنية للنقل الجماعي
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 السرطان في حالة تم التعرض لها بشكل 

  .  أمراض الجهاز التنفسي وعوارض أخرىإلىكما تؤدي 

ستهالك موارد الطاقة، كما إ الخاصة يزيد من تكاليف النقل ومن جهة أخرى، االعتماد على السيارات

يتطلّب إستثمارات مالية ضخمة لشق الطرق وإقامة مواقف السيارات، ويزيد من زحمة السير ومخاطر 

الطرق والتأثيرات السلبية على البيئة، ناهيك عن التكاليف الطبية الباهظة الناتجة عن حوادث المرور، 

  . مراض التنفّسية الناتجة عن التلوث األإلىباإلضافة 

 الممارسات المستخدمة في معل المطلوب 

 عملية تدقيق وتقييم أثر النقل على السالمة واألمن والبيئة غير منتشرة :على سبيل المثال(يط النقل خط

  ). الخ...المعلوماتية غير موجودة بشكل كاف

 المنشآت الهياكل القاعدية سواء الطرق أو

  . المستوى المطلوبإلىلنهوض بها من أجل ا، قبة الطرقات

 ذات اإلنبعاثات كبات

ا

- .  

-

  .إنصاف الطبقات الوسطى والفقيرة عبر تأمين وسائل نقل غير مكلفة -

  :التأثيرات البيئية: 6.2

 ملوثات أخرى إلى بكميات كبيرة، إضافة الملوثةنبعاث الغازات إ إلى وسائل النقل  مختلفتؤدي   

لدخاني ا الهواء و تأثيرها على المناخ مثل هطول األمطار الحمضية وتوليد الضباب متسببة في تلوث

نبعاث الغازية المحتملة في أمراضكما تتسبب اإل. في المدن

، كبير

 مع تلك متقاربة غير ،األطر التنظيمية التي تعالج أبعاد السالمة واألمن والبيئة لمختلف أنماط النقل 

  .على المستوى الدولي تبعةالم

 بالشكة غير مندمج النقل قطاع فيمفهوم أو ثقافة اإلستدامة  

ت

أنظمة السالمة واإلدارة كما أن كما يجب، 

بحالة   إهمال جانب السالمة المرورية، يستدعي اإلهتمام

القاعدية المختلفة، التوعية المرورية و مرا

النقاط السوداء وفك مختلف القضاء على  ب،إستراتيجية قائمة على تحسين ظروف التنقالتوضع 

رالم  السيما تلكالجماعي،  وسائل النقّل إستعمالاالختناقات المرورية بتشجيع

  : لها تأثيرات إيجابية أهمها، التيةضلغازية المنخف

  .تخفيف تلوث الهواء بشكل دائم -

  .تخفيف من زحمة المرور -

  .التخفيف من كلفة شق الطرق وصيانتها -

  .تحسين إختيار وسائل النقل حسب الخطوط -

  .التوفير في كلفة السيارة و صيانتها -

 على الطرقاترفع مستوى السالمة المرورية 

 .االستخدام السليم والفعال لألراضي المستعملة لمشاريع النقل 
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ص أن  في األوساط الحضرية وشبه ت إلحتواء إشكالية التنقالفعالةالنقل الجماعي أداة    

توجهات التنمية والتطور االقتصادي رور، وتحديد أفاق و

  :أسس ومشاكل النقل بوالية تيبازة: 

 إلى منطقة طبيعة وحجم هذه المشاكل من ف

 رتفاع في تكاليف النقل وإبالتالي  

   :النقل بوالية تيبازة مشاكل :1.3

  .البشري و المادي التدعيمن 

مختلف في التنسيق بين إدارات النقل 

  .، بالتالي ال تضمن االنسجام اإلقليمي الكامل للسياسات والتنظيمات المتعلقة بالنقليم الوالية

    نستخل

المقل والحضرية كي يستجيب الحتياجات الن

تحسين تهيئة مجاالت التوقف بإعطاء األولوية للنقل الجماعي و يتطلب   ماواالجتماعي لوالية تيبازة،

 تحسين حركة المرور إلىإعادة تنظيم جديدة للمؤسسات لتحسين العرض و تسيير الطلب، إضافة 

  . المرور بوالية تيبازةووضع سياسة لتسيير حركة

3

باعتبار  ، معالجتها وعدة تحديات تجب مواجهتهايجبحاليا عدة مشاكل بوالية تيبازة  النقل يشهد    

اختال المشاكل، مع أن معظم الواليات تشتكي من نفس

، النقلنشاط في الفعالية نقص المشاكل انجر عن هذه  كما.ىأخر

، ما يؤثر سلبا على مختلف المقدمة  في مستوى الخدماتنخفاضاو الزمنية للرحالت ةزيادة في المد

  . الخ...المجاالت االقتصادية واالجتماعية

  :النقلفي  دخلينمشاكل متعلقة بالمت: 1.1.3

 دور في تفعيل  كافساهم بشكلي على الصعيدين المالي واإلداري ال النقلالحالي لقطاع  التنظيم

 وضع ، مثل النقص المالحظ على مستوى التخطيط والقطاع والمتدخلين في المؤسساتمختلف 

 بالشكل مؤهلة غير  العاملة بالقطاعلعناصر البشريةقطاع النقل، كما أن اسياسات وقوانين وتنظيمات 

 المزيد مإلى النقل ال تزال بحاجة ة قدرات وإمكانيات إدارفي حين، الكافي

ضمن التوافق لمختلف ي ال حيث التنسيق بين مختلف اإلدارات المعنية، من ضعف قطاع النقل تعاني  

 و سياسة البيئية، السياسة االجتماعيةالنظام الضريبي، ال(السياسات التي تؤثر على قطاع النقل 

الدعم المناسب لعملية  أنها ال توفر إلىإضافة . )الخ...اإلقتصادية

إقل
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ال تدعم بوالية تيبازة لنقل ل للهياكل القاعديةة ي الحال أن الوضعيةيث

  .ل إليه

 إلى والية تيبازة وبالنظر ،ناقصةستثمار في مجال النقل ال تزال لمشاريع اإلتخطيط العملية 

 ال  لدى اإلدارات المعنية بقطاع النقل المتوفرة

 تحقيق تنمية إلى لتلبية مختلف النقائص، بهدف الوصول المشاريع ذات األولويةت

ة الوالئياالعتبار مختلف القطاعات الحيوية، وتوجيهات المخططات الوطنية، 

وتقديم حلول بديلة لتمويل الخاص و ا إضافة

مشاريع النقل تشغيل وتسيير و بناءقطاع النقل مثل  .وصيانة

نوعية المركبات المتح: 1.1.2.3

ن يتم إختيار مركبات المتوسطة الحجم       مسا ب  يكون إختيار نوعية المركبات

  : كبيرة الحجم من  إستغالل شبكة النقل، وتصنف هذه المركبات  يلي

Mini ( مقعد كأقصى حد70مجهزة بعدد .  

Auto bus (مقعد100 إلىصل ذات قدرة قصوى ت .  

  . مقعد180 إلىذات قدرة تصل  ) particuliers(صة 

 تتميز عامة بكثافة التنقالت حسب الخطوط، مما يجعل المركبات  بالواليةشبكة النقل

قف، وأسس اومالصغيرة غير فعالة في بعض األحيان، مما قد يتسبب في االزدحام داخل المحطات وال

  : لمركبات المستعمل تتمثل فيما يلينوعية ا

   :نية التحتية مشاكل متعلقة بشبكات الب:2.1.3

 المزيد من إلى بحاجة  هيفي غالب األحيانرغم وجود بعض الهياكل القاعدية إال أنها غير كافية، 

ح، التحسين أو التوسيع أو التمديد

 المراد الوصوبشكل كاف الترابط والتماسك اإلقليمي

 : مشاكل متعلقة بالتمويل:3.1.3

    

 سواء كان لتمويل قطاع النقل في المستقبل مصادر إلىمساحتها الشاسعة وعدد سكانها الكبير، تحتاج 

اتكما أن الميزانيذلك من طرف الدولة أو الخواص، 

  إلنجاز دائماكفي

مستدامة للنقل تأخذ بعين 

لعامأن ضعف إلىوكذلك المحلية،    الشراكة بين القطاعين

 

  

  : بوالية تيبازة النقلتسيير تنظيم أسس :2.3

  :  بوالية تيبازةلنقللأسس التنظيمية والوظيفية : 1.2.3

  :ركة

ر، أي الخطوط و ال  حس

كما أجل أو 

bus (سيارات نقل صغيرة  

(سيارات نقل عادية  

سيارات نقل خا 

نالحظ أن 

  . الخطوط المحورية ذات الحركة الكبيرة -

  . أخذ بعين االعتبار خاصية المسار، إلختيار نوعية المركبة-
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 خاصة الخطوط ذات الحركة الضعيفة، لكن ذات أهمية 

من حيث ربح الوقت و السرعة و األمن و الراحة ) coût(خط األقل تكلفة 

، فالخطوط المرخصة  بعين اإلعتبار هذه العناصر كلها

 الحظ هذا 

توقف عن العمل الساعة ، كما الحظنا أن معظم هذه الخدمات ت

  : الت الحيوية وإعالم وتوجيه المسافرين

 للنقل بوالية تيبازة، سمحت لنا بمالحظة النقص 

ألوان مختلفة للمركبات حسب نوعية الخط و إتجاه المسار، 

لمركبة، أين ال ك من المتعاملين من يضعها على جانبي ا

الزجاج األمامي لتكون أكثر وضوح، حيث تبين هذه 

 المحطة، أما في المناطق الحضرية  إلىوصول من و

فرين، كما يجب ي تقدم المعلومات الالزمة ألعالم المسا

غياب

  :  النقل الحضري واستغاللسيير

  :ستغالل الشبكة النقلإطريقة : 1.2.2.3

يعتبر إنجاز مخططات النقل ضروري للنهوض بقطاع النقل، خاصة النقل الحضري وشبه    

 بمتابعة قطاع النقل و المكلفة السلطات العمومية إلى الحضري والريفي، كما يعود تنظيم وتسيير النقل

 اإلهتمام بالسيارات المتوسطة القدرة،-

  .معتبرة

  : ة اختيار المسار وزمن الخدم: 2.1.2.3

، )المرحلة الرابعة في النموذج التقليدي لتخطيط النقل(تتمثل في تحديد اإلختيارات على شبكة النقل     

فأولوية اإلختيار تعطى لل

لخ، لكن من الصعب األخذإ...و المسافة

  .للمتعاملين يجب أن ال تحتوي على عوائق تعيق السير، بالمتابعة الدورية لصالحية هذه الخطوط

يعتبر وقت تقديم الخدمة عنصر أساسي ومحدد لنوعية وتنظيم الخدمات المقدمة، لسوء

العنصر مهمل من طرف متعاملي النقل

  ).clandestin(نقل الموازي ال، ليبدأ بعدها 17:30

 تهيئة المجا:3.1.2.3

المعاينة الميدانية لوضعية الهياكل القاعدية     

ات النقل، كذلك الحظنا نقص في إعالم وتوجيه الموجود في تهيئة المجاالت المخصصة لمحط

  .المسافرين نحو الخطوط أو في أوقات اإلنطالق

بالنسبة لمعرفة إتجاه المركبات تم وضع  

 هنا،كذلك بالنسبة للملصقات التي تبين االتجاه

يمكن مالحظتها، لهذا يجب وضعها على 

تجاه المركبة وأوقات اإلنطالق والإالملصقات 

فيستحسن وضع أعمدة الملصقات الضوئية الت

  . توضع هذه التجهيزات خاصة في المحطات والمواقف األكثر حركية

مثل (مجموع العناصر المذكورة سابقا ال يصبح لها معنى في  المؤسسات السلطات التنظيمية    

، كذلك تدخل المستمر للسلطات )تعريف أهم األسس الرئيسية للتسيير وإستغالل شبكة النقل الجماعي

  .منية، لتطبيق و إحترام القانون المفروض على متعاملي النقلاأل

  

ت أسس: 2.2.3

أن
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   : خطوط النقل)ترميز(تشفير طريقة : 2.2.2.3
من وضع قاعدة للبيانات، تسمح لنا بترتيب  نظام تعريف وترقيم الخطوط المختلفة للنقل     يمكننا

بين الواليات، داخل الوالية، حضرية، شبه حضرية،  (حسب أنماطهاشبكة الخطوط وسائل النقل عبر 

  ).ريفية

 معرفة كل المعلومات عن من يمكننا خط  لكلرقم تسلسليبإعطاء خطوط عتمد لل الترقيم المتميز ي

        :  ، من أهم المعلومات نذكر...الخط و طبيعته

  ). Origine(األصل  

  ).Destination(االتجاه  

  ).principaux points de passage(أهم نقاط العبور  

 . )Nombres d'arrêts(عدد المواقف  

  ).horaire(األوقات  

  . الجدول التالي يبين ترقيم الخطوط حسب نمط خطوط النقل

   2005 ترميز خطوط النقل بوالية تيبازة :41الجدول رقم 

إلخ، واإللتزام بدفتر الشروط الذي يحدد طرق ...السهر على إحترام المتعاملين للنظام وأوقات اإلنطالق

إستمرارية الخدمات  إستغالل وإستعمال الخطوط نحو كل اإلتجاهات، ثم مراقبة صيرورة شبكة النقل و

  .إلخ...القإحترام أوقات اإلنط و

  نوع الخط
  الرقم التسلسلي للوالية

04  03  02  01  
  )0-48(رقم الوالية 

6  5  4  3  2  1  

  2005مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : المصدر

  :من األرقامرمز الخط يتكون        

  )وطني( بين الواليات -1 

  . شبه حضري-2

  . حضري-3

  .  ريفي-4

، الرقم الثالث يسمح بمعرفة نوع الخط )48 إلى 01من ( لرمز الوالية انمخصص  الرقمان األوالن 

، واألرقام الثالثة األخيرة تشكل الرقم ) ريفي4 حضري، 3 شبه حضري، 2 بين الواليات، 1(

  .التسلسلي للوالية
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 مؤسسات ال:3.2.2.3

اإلرادة في تطبيق القوانين، ومشاركة السلطات إلنجاح قطاع النقل في الميدان، يرجع أساسا   

  .وط النقلي لعدد الدورات المنجزة من طرف المتعاملين لكل خط من خط

  2005 نسمة سنة 542
 2005 نسمة سنة 5178

 2005 نسمة سنة 47900:     شرشال  
 2005 نسمة سنة 464

شرشال، (مختلف مناطق الوالية، نجد أن معظم البلديات التي تتميز بعدد كبير للسكان هي ساحلية 

 الوظيفة مثل  أخرىتتميز بوظائف) حجوط ،القليعة(، كما نجد مدينتين ليست ساحلية )فوكة، بوسماعيل

 أخرى بوظيفة سياحية خاصة المدن الساحلية، وأخرى تجارية مثل كما تتميز مدن.  القليعة فيالسكنية

المناطق التي تتوفر على موانئ الصيد، وأخرى فالحيه وهي التي تغلب على معظم بلديات والية 

  . إلخ...زة،تيبا

  : سلطات التنظيمية

 ى

 إلىفتنظيم خطوط شبكة النقل بوالية تيبازة التي يتميز بكثرة العرض يرجع . المعنية بتنظيم النقل

، تنظيم العمال ...)أعوان المنظفون(داخل المحطات توزيع مجال حظيرة السيارات، وتوفير العمال 

  : داخل الحطة يتمثل في

  ):Chef de station( رئيس المحطة -

 الحافالت بوضع تقرير دخول وخروجتتمثل مهمته في تنظيم حظيرة السيارات داخل المحطة، ومراقبة 

)rapport (يوم

  ): Chef de ligne( رئيس الخط -

تخاذ القرار للتقوية وتدعيم خط ما إتتمثل مهمته في تنظيم الخدمات على الخطوط، ولديه القدرة على 

  .حسب الطلب المسجل

  :  والنشاطاتائفظتعيين طبيعة الو: 4.2.2.3

ن، وتثبيت السكان على مستوى تتميز والية تيبازة بتدفق مهم للمهاجرين مقارنة ببقية واليات الوط  

المدن الرئيسية جعلها تتجه نحو التحضر أكثر فأكثر، أين نجد بلديات تحوي على عدد كبيرة من 

  : نسمة و تتمثل في35000السكان يفوق 

40:     القليعة   
1:     حجوط   

74     :فوكة     
 2005 نسمة سنة 45174   :بوسماعيل 

 
 بوالية تيبازة كان له األثر الكبير في تحديد طبيعة الوظائف في المدنالنمو الكبير للسكان بهذه     
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ل بالوالية فهو الشريان الذي   مختلف يهيكلبطب

ب توفير مختلف أنماط النقل حضرية كانت أو شبه حضرية أو ريفية و حتى 

يعة الحال تؤثر هذه الوظائف على تنظيم قطاع النق

الوظائف، لهذا من الواج

  . ما بين الواليات، لتلبية إحتياجات السكان حسب الطلب
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  تيبازة

  

مجال المعر       مختلف من نقل ماذج العل،طلب  رض لبع  ق

نا  منها،  زا رجاتها داخالتها  لمع شرح   وإلىالمستعملة 

نقل،  لب أ ن قمنا ب نية انطتي ئ لك للمعرف

على فإ آةfraterفي هذه  ي خصا  ج آخ

عليه طورهال الذي  ي  خصائص  وتط من 

 .  
النقل، فهي معرفة الطلب على قتصادية دورا أساسيا في جتماعية وااليات االتلعب تقديرات المعط  

 نعتمد على توجيهات مختلف أدوات كماحتياجات النقل، إتشكل المصدر الرئيسي الذي يسمح لنا بتقدير 

 ،)PAW (الوالئيمخطط التهيئة   السيما مخطط التهيئة اإلقليمي، و القطاعي،المجاليالتخطيط 

فالمعلومات و . )POS (ي شغل األرضاتمخططو) PDAU( للتهيئة و التعمير ةتوجيهي الاتالمخطط

 الجهات المختصة التقنية واإلدارية للوالية، االتصاالت معالمعطيات المرجعية هي ثمرة لمجموعة من 

ا ، في هذا الصدد أعطينستثناء دورهاا المصالح التقنية للجماعات المحلية التي ال يمكن إلىباإلضافة 

  : الهياكل القاعدية في والية تيبازة وهيالتجهيزات ولمعطيات المتعلقة بأهمية بالغة ل

  .هياكل الطرقات -

 .الهياكل المدرسية -

 .الهياكل الوظيفية -

 مختلف التحقيقات الميدانية المنجزة من طرف مديرية النقل لوالية تيبازة، ثم تحليل في حين قمنا بتحليل

نتناول ، حيث قتصاديةإ_التي ترتكز على الدراسة الديمو رات المستقبليةهذه المعطيات و وضع التقدي

  .ني و السكان المتمدرسالنشطين السكان ،السكان: فيها العناصر التالية

 لوالية النقلقديرات ت: الثانيالفصل 

الفة 

مع 

لدراسة

 و ممي

ق 

مخ

اط

و 

 بين 

رفة م

على ال

بسيط 

مية 

الية  

ض الن

ثم تطرق

منا بع

ت آل 

نماط ال تقدير الط لمختلف ص السكا من القابازة أي آذ. واليةة الخصا

(راتر  المرحلة  نموذج ئص حرنموذو )عتمدنا  عتمد على ر مبسط 

سنعتمد نطالقا إا تسكان و الزمن،  ورها ف التنقالت حجم و  معرفة

اقتراحاتنافي 
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  :تقدير المعطيات اإلجتماعية واإلقتصادية  -1

  : التقديرات السكانية:1.1

عدد  على متوالية هندسية أساسها ،  تيبازةواليةفي لسكان  ل في دراستنا للتقديرات المستقبلةناعتمد   إ

  : وهي كما يليالسنوات

  :   حيث أنُّ 

  الفترة بين التعداديين= ن    عدد السكان في التعداد األول=    0س

  معدل النمو =  م   عدد السكان المقدرين  =  1س
  

مختلف اإلحصاءات  من مستقاة فرضيتين لمعدل النمو،ضع بو  قمنا فإننا، السكاناتإسقاط فيما يخص

  :السكانية

 و) 1998 – 1987( نفترض ثبات معدل النمو السنوي المسجل بالوالية بين تعدادي :الفرضية األولى

  . 2,34%بـ المقدر

وهو معدل النمو ، 2.15 إلىنخفاض معدل نمو سكان الوالية إنفترض في هذه الحالة : ةنيالفرضية الثا

  .)1998 – 1987(الوطني المسجل بين تعدادي 

 في هذه الحالة ،%  2,33يقدر ب) 2005 -1998(معدل نمو في والية تيبازة بين لكن عند حساب 

  .)1998 – 1987( تعدادي  بين معدل النمو المسجلمع  معدل نمو سكان الواليةثبات نستنتج
  

  : ختيار معدل النموإ- 

 نقلحتياجات الو إد السكان لتقدير عد، %2.33البالغ  2005 – 1898بين  إعتمدنا على معدل النمو

  . تيبازةواليةب

:2025الجدول التالي يبين تقديرات عدد السكان في والية تيبازة ألفاق و

 ن)100/ م+ 1 (0 س= 1س
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 2025  في والية تيبازة ألفاقعدد السكان  تقديرات:42الجدول رقم 
     اإلحصاءاتعدد السكان حسب  عدد السكان المسقطين
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1 .تيبازة 21915 25751 2,33 28896 32424 36384 40827
 دائرة تيبازة 21915 25751 2,33 28896 32424 36384 40827
2 القليعة 46158 54240 2,33 60865 68300 76643 86005
3 شعيبة 16376 19244 2,33 21595 24234 27195 30518
4 .حطاطبة 22002 25853 2,33 29010 32551 36526 40985

157508 140364 125085  دائرة القليعة 92700 99336 2,33 111470
5 لشرشا 40763 47900 2,33 53751 60317 67684 75952
6 سيدي غيالس 12731 14959 2,33 16785 18835 21134 23714
7 حجرة النص 1739 2042 2,33 2290 2568 2880 3230
8 .سيدي سميان 2978 3500 2,33 3928 4409 4948 5553

 دائرة شرشال 58211 68401 2,33 76754 86128 96646 108449
9 جوطح 44065 51781 2,33 58106 65204 73169 82107
10 .مراد 18104 21273 2,33 23871 26786 30057 33727

 دائرة حجوط 62169 73054 2,33 81977 91990 103226 115835
11 قوراية 17165 20171 2,33 22635 25400 28504 31986
12 مسلمون 6603 7760 2,33 8708 9773 10967 12307
13 .أغبال 6606 7763 2,33 8711 9775 10969 12309
 دائرة قوراية 30374 35693 2,33 40055 44948 50440 56602
14 فوكة 39549 46474 2,33 52151 58522 65671 73694
15 دواودة 17283 20311 2,33 22793 25579 28705 32213

 دائرة فوكة 56832 66785 2,33 74945 84101 94376 105907
16 بوسماعيل 38445 45174 2,33 50691 56881 63827 71621
17 عين تاقوريت 9075 10663 2,33 11965 13425 15065 16904
18 .خميستي 12622 14832 2,33 16644 18677 20958 23518
19 بوهارون 8613 10121 2,33 11358 12745 14302 16049

128092 114151 101728   بوسماعيلدائرة  68755 80791 2,33 90656
20 الداموس 14432 16959 2,33 19031 21356 23964 26892
21 الرهاط 6736 7914 2,33 8880 9964 11179 12544
22 .بني ميلك 6890 8097 2,33 9087 10198 11445 12844
  دائرة الداموس 28058 32971 2,33 36997 41517 46588 52279
23 سيدي أعمر 10906 12815 2,33 14380 16136 18106 20317
24 الناظور 8018 9423 2,33 10575 11868 13319 14947
25 .مناصر 22684 26654 2,33 29908 33560 37658 42256
 أعمرسيدي دائرة  41608 48892 2,33 54863 61564 69083 77520
26 أحمر العين 25633 30120 2,33 33798 37926 42557 47754
27 قةبورقي 18810 22104 2,33 24804 27835 31236 35052
28 .سيدي راشد 9153 10754 2,33 12066 13538 15190 17043
 حمر العين أدائرة 53596 62978 2,33 70669 79299 88982 99849

942867 840241 748784      الواليةمجموع 341392 594651 2,33 667283
  .2005نطالقا من عدد السكان لسنة إالباحث حسابات : المصدر    
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طور عدد السكان بوالية تيبازة الركيزة التي تدور حولها مختلف اإلسقاطات والبرامج يمثل ت   

 التقديرات المستقبلية للسكان بوالية تيبازة ألفاق  عنالجدول السابقيعبر قطاع النقل، بخاصة ال

 نسمة، تتقدمها 667283 عدد 2010 عدد السكان اإلجمالي بالوالية في أفاق سيبلغ، حيث 2025

أين يتركز عدد كبير من ،  نسمة على التوالي90656 و 111470بوسماعيل بعدد  القليعة ودائرة

 النمو الحضري السريع ونجد أقل نسبة بالبلديات والدوائر التي تعاني نوع إلى، إضافة سكان الوالية

 . نسمة14380من العزلة خاصة من جانب النقل و النشاط االقتصادي مثل دائرة سيدي أعمر بعدد 

بلغ ي 2020 نسمة وفي أفاق 748784بلغ ي  سوف فعدد السكان اإلجمالي بالوالية2015أما في أفاق 

 942867بلغ عدد السكان اإلجمالي فسي 2025 نسمة، أما في أفاق 840241عدد السكان اإلجمالي 

  نسمة على التوالي،128092، و 157508 نسبة في دائرة القليعة وبوسماعيل بعدد همنسمة، نجد أ

 نسمة على 569602 و 52279أما أقل نسبة نجدها في كل من دائرتي الداموس وقوراية بعدد 

 تعبر هذه األرقام على وجود فرق في توزيع السكان بين مختلف مناطق الوالية الذي يرجع .التوالي

 بوسماعيل و القليعة ونجد غرارأساسا إلي النمو الحضري الكبير الذي تعرفه بعض الدوائر على 

 .العكس بدوائر ومناطق أخرى مثل الداموس و قوراية التي تعاني نوع من العزلة و نقص في الخدمات

، يتطلب بالموازاة تطوير شبكة الطرق والهياكل معتبرا نموا سكانيا تعرفإذن نالحظ أن والية تيبازة 

  .القاعدية المرافقة لها

  

  : التقديرات المستقبلية للشغل بوالية تيبازة :2.1

 المرتبط بمعدل نمو السكان ومؤشرات النشطينالتقديرات المتعلقة بالشغل تبين حجم السكان      

 في النشطينلسكان ل المجالي في والية تيبازة، حيث أن التوزيع توطين مختلف النشاطات االقتصادية

أين يلعب .  خاصة القطاعات التي تشغل أعداد كبيرة من العمال،الوالية يشمل كل القطاعات المختلفة

  .الجانب االقتصادي دورا مهما في تحديد حركية السكان

الجدول التالي يبين التقديرات المستقبلية للسكان المشتغلين في والية تيبازة حسب الدوائر و البلديات  

 مجموع بلغ فيها كسنة مرجعية 2005حيث اعتمدنا في هذه العملية على معطيات سنة ، 2025ألفاق 

  . مشتغل100226المشتغلين 
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  :2025التقديرات المستقبلية للشغل بوالية تيبازة ألفاق : 43 الجدول رقم

     2005 الشغل في السنة المرجعية 2025 ألفاق  السكان المشتغلينإسقاطات
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 1 .تيبازة 5117 5,11% 19,87% 742 5 443 6 230 7 113 8
  دائرة تيبازة 5117 5,11% 19,87% 742 5 443 6 230 7 113 8

 2 القليعة 9854 9,83% 18,17% 058 11 408 12 924 13 625 15
 3 شعيبة 3277 3,27% 17,03% 677 3 127 4 631 4 197 5
 4 .حطاطبة 2986 2,98% 11,55% 351 3 760 3 219 4 734 4

  دائرة القليعة 16118 16,08% 15,58% 086 18 295 20 774 22 555 25
 5 رشالش 9086 9,07% 18,97% 196 10 441 11 839 12 407 14
 6 سيدي غيالس 2572 2,57% 17,19% 886 2 238 3 634 3 077 4

 7 حجرة النص 291 0,29% 14,25% 326 366 410 460
 8 .سيدي سميان 565 0,56% 16,14% 634 712 799 896

  دائرة شرشال 12514 12,49% 18,30% 042 14 757 15 682 17 841 19
 9 حجوط 9193 9,17% 17,75% 316 10 576 11 990 12 577 14
 10 .مراد 3424 3,42% 16,10% 842 3 311 4 838 4 429 5

  دائرة حجوط 12617 12,59% 17,27% 158 14 887 15 828 17 006 20
 11 قوراية 3370 3,36% 16,71% 782 3 244 4 762 4 344 5
 12 مسلمون 1487 1,48% 19,16% 669 1 873 1 101 2 358 2
 13 .أغبال 1039 1,04% 13,38% 166 1 308 1 468 1 647 1
  دائرة قوراية 5897 5,88% 16,52% 616 6 425 7 332 8 350 9

 14 فوكة 7189 7,17% 15,47% 067 8 053 9 159 10 400 11
 15 دواودة 3025 3,02% 14,89% 395 3 810 3 275 4 798 4

  دائرة فوكة 10215 10,19% 15,30% 462 11 862 12 434 14 197 16
 16 بوسماعيل 7801 7,78% 17,27% 754 8 823 9 022 11 368 12
 17 عين تاقوريت 1732 1,73% 16,24% 943 1 181 2 447 2 746 2
 18 .خميستي 2469 2,46% 16,65% 771 2 109 3 489 3 915 3
 19 بوهارون 1905 1,90% 18,82% 138 2 399 2 692 2 021 3

  دائرة بوسماعيل 13907 13,88% 17,21% 605 15 511 17 650 19 050 22
 20 الداموس 2972 2,97% 17,52% 335 3 742 3 200 4 713 4
 21 الرهاط 1136 1,13% 14,35% 275 1 430 1 605 1 801 1
 22 .بني ميلك 1212 1,21% 14,97% 360 1 526 1 713 1 923 1
  دائرة الداموس 5319 5,31% 16,13% 970 5 699 6 517 7 436 8
 23 سيدي أعمر 2258 2,25% 17,62% 534 2 843 2 190 3 580 3
 24 الناظور 1752 1,75% 18,59% 966 1 207 2 476 2 779 2
 25 .مناصر 4358 4,35% 16,35% 890 4 487 5 157 6 909 6

أعمردائرة سيدي  8368 8,35% 17,12% 390 9 537 10 824 11 268 13  
 26 أحمر العين 4935 4,92% 16,38% 538 5 214 6 973 6 824 7
 27 بورقيقة 3579 3,57% 16,19% 016 4 507 4 058 5 675 5
 28 .سيدي راشد 1640 1,64% 15,25% 840 1 065 2 316 2 599 2

  دائرة احمر العين 10154 10,13% 16,12% 394 11 785 12 347 14 099 16

    موع الواليةمج 100226 100,00% 16,85% 112465 126202 141617 158914

  .2005الباحث انطالقا من عدد السكان لسنة حسابات : المصدر    
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 بلغ بها أين ، كسنة مرجعية2005عتمدنا في عملية تقدير السكان المشتغلين على معطيات سنة إ   

بلغ عدد السكان المشتغلين فقد  2010 مشتغل، أما بالنسبة ألفاق 100226مجموع السكان المشتغلين 

 18086 القليعة وبوسماعيل بعدد  للمشتغلين في دائرتي مشتغل، حيث نجد أعلى نسبة112465

 5970 و 6616 وأقل نسبة في دائرتي قوراية والداموس بعدد ، مشتغل على التوالي15605و

  .مشتغل على التوالي

د أكبر  مشتغل، نج126202 قدر العدد اإلجمالي للسكان المشتغلين بالوالية ب 2015أما في أفاق 

 مشتغل على التوالي، هذا راجع للدور 17511 و 20295نسبة في دائرتي القليعة و بوسماعيل بعدد 

 6699 و 7425االقتصادي الذي تلعبه هذه األخيرة، نجد أقل نسبة بدائرتي قوراية والداموس بعدد 

  .مشتغل على التوالي

تغل، فنجد أعلى نسبة في دوائر  مش141617 عدد 2020كما قدر عدد السكان المشتغلين في أفاق 

في حين أقل نسبة  مشتغل على التوالي، 19650 و 22774، 17828حجوط و القليعة و بوسماعيل 

  . مشتغل على التوالي8333 و 7517، 7220الداموس و قوراية بعدد بدوائر تيبازة، 

 نجد أكبر  أينمشتغل، 158914 فقد بلغ العدد اإلجمالي للسكان المشتغلين 2025فاق أل بالنسبة أما 

أقل نسبة في حين مشتغل على التوالي، 22050 و 25555نسبة بدائرتي القليعة وبوسماعيل بعدد 

 مشتغل على التوالي، يرجع هذا التباين في عدد 9350 و 8113بدائرتي تيبازة وقوراية بعدد 

 و  االقتصادي والعمراني عدة عوامل نذكر منها، النموإلىالمشتغلين بين مختلف مناطق والية تيبازة 

 الدور الذي تلعبه بعض الدوائر كمركز الوالية الذي إلى، إضافة  الدوائر في بعضالتطور السياحي

نجدها تعاني العزلة والظروف الطبيعية الصعبة مثل دائرتي فيتميز بالنشاط اإلداري، أما بعض الدوائر 

  .قوراية والداموس

لفالحي بوالية تيبازة، نالحظ تطور ملحوظ اخاصة  والسياحي ودي التطور النشاط االقتصاإلىنظرا    

لليد العاملة، رغم هذا فهي ال تلبي النقص المتبقي في توفير مناصب الشغل، مما يحتم التفكير في 

 خلق حركية في التنقل أي توفير الطرقات و إلى برامج تنموية تتالءم مع طبيعة المنطقة، إضافة وضع

للنقل ووسائل النقل، فقطاع النقل يجب أن يلعب دورا هاما في خدمة التخطيط المجالي كل القاعدية الهيا

  .  والقطاعي لتحسين إطار حياة السكان و وظيفية مختلف القطاعات
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  :تقدير إحتياجات النقل في والية تيبازة: 2
 

التنقالت بخاصة اليدانية  المعطيات المتوفرة لدى المصالح المختلفة ونتائج التحقيقات المإلىبالنظر      

 التقديرات إلىق النماذج الرياضية للوصول يطبت، يمكن  تيبازةبوالية) O/D) (عرض والطلبال(

ما يسمح لنا ممعرفة الطلب على النقل الجماعي للمسافرين، و في مجال النقل بوالية تيبازة ستقبليةالم

حتياجات إتقديرات السكانية ولتقدير لل) Modèles(ستغالل نماذج ابتشكيل قاعدة معطيات صحيحة و

  .النقل

 منها طبيعة التنقالت اليومية ،ة مؤشراتعدمعرفة وتحليل  تقدير الطلب على النقل على   يعتمد

ستعمالها في حساب التقديرات و او) العرض والطلب: O/D(المسجلة في أيام التحقيقات الميدانية 

ون أن ننسى النمو الديمغرافي الذي له دور كبير و أساسي في األفاق المستقبلية للنقل بوالية تيبازة، د

ترتيب السكان حسب الجنس، معدل العمر : مختلف التقديرات على النقل الذي يأخذ بعين االعتبار

  .لشغ ال مناطق توزيع حركة التنقالت باتجاه ولسكان، منطقة اإلقامةل

 ) Scénario Tendanciel(يوهات موجهة سمحت لنا النماذج التقديرية على النقل، بوضع سينار  

 نتائج معقولة و منطقية، باالستعانة كذلك بمؤشرات التهيئة العمرانية و النمو إلىو الوصول 

  .االقتصادي

والية تيبازة على تطبيق نموذج رياضي يعتمد على التحقيقات الميدانية ب في تقديرات النقل ناعتمد إ

 المنجزة من طرف مديرية النقل لوالية تيبازة في إطار 2004بالوالية سنة ) O/D عرض والطلبال(

 التقديرات السكانية إلى، مع التحقيقات التكميلية التي قمنا بها، إضافة الوالئينجاز مخطط النقل إإعادة 

  .السابقة
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  1 مخطط لنموذج تقديرات النقل:27الشكل رقم 

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 LAURENT PIERRE CHIGNAC, Modélisation des transports urbains –approches désagrégées- DESS R.O 

Univ Bordeaux 1, 
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  1 مخطط لنموذج تقديرات النقل:27الشكل رقم 

                                                 
1 LAURENT PIERRE CHIGNAC, Modélisation des transports urbains –approches désagrégées- DESS R.O 

Univ Bordeaux 1, France 2000 , Page 11. 

 مرور المرآبات، مدة الرحالت، مدة االنتظار، تواتر مرور تقدير
.الخ...المرآبات،  

Estimation de la circulation des moyens de transport,           
    temps de parcours, temps de battement, fréquences de 

passage,…etc. 
 

 تقدير السكان و الشغـل

Estimation de population et d’emploi 

 شبكة النقل

Réseau de 
transport 

  التنقالتإحداث
Génération des 

 توزيع التنقالت
          Distribution des déplacements 

 التوزيع النمطي
Répartition modale 

   النقل على شبكةتحويله التنقالت

Affectation sur réseau 
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التقديرات المعتمد في الدراسات المتعلقة بالنقل، أين يعتمد على يمثل المخطط السابق نموذج       

ل باالعتماد على دراسة تقديرات السكان والشغل، ثم إحداث التنقالت أين يتم توزيعها على شبكة النق

 إلىمن أجل الوصول .  مرحلة التقديرات المختلفة للنقلإلىلمركبات النقل، ثم نصل التوزيع النمطي 

قتراح التدخالت الالزمة لتحديد أنماط النقل وعدد المركبات و تواتر إات النقل بغرض حتياجإمعرفة 

  :  المراحل التاليةإلىنتظار، تطرقنا مرورها ومدة اإل

  .تتمثل في معرفة أصل المسافرين و من أين يأتون: إحداث التنقالت -1

 .تتمثل معرفة االتجاهات المختلفة للمسافرين: توزيع التنقالت -2

 .تتمثل معرفة ما هي أنماط النقل المختلفة وأهمية كل منها في شبكة النقل:  النمطيالتوزيع -3

 كيفية إلىتتمثل في كيفية تحديد التنقالت والمسالك التبعة، إضافة : إسقاط التنقالت على الشبكة -4

 .تكامل أنماط النقل

 فيه األنماط المقترحة، ثم قتراح حلول وبرامج لنقل المسافرين، نحددإنطالقا من هذه المراحل يمكننا إ

عتبار السرعة التجارية للسير وتواتر مرور المركبات و  بعين اإلمع األخذستغاللها وتنظيمها إكيفية 

 .الخ...نتظارمدة اإل

 أن كل مرحلة من المراحل السابقة يمكن أن تشكل نموذج بحد ذاتها، وقد تعتمد على أكثر من إلىنشير 

  .نظرية

  :ي الجانب المنهج:1.2

تستعمل النماذج الرياضية كثيرا في الدراسات المتعلقة بالنقل الجماعي، مثل تطوير مشاريع       *

الخ، مما يحتم علينا معرفة خصائص التنقالت ...الهياكل القاعدية للنقل، معرفة حجم التنقالت اليومية

فة الطلب على النقل باالستناد  القيام بتقديرات المستقبلية لمعرإلىوالحركة اليومية للمسافرين، إضافة 

  .1* واالجتماعية للمنطقةاالقتصاديةعلى المعطيات  الديمغرافية و

فاق المستقبلية للنقل، وهذا باستعمال األتعطينا تقديرات النقل مؤشرات يمكن لها أن تساعدنا في معرفة 

ين يمكن الوصول نظريات مختلفة توضع حسب نوع العوامل وعالقتها بتفسير الظاهرة المدروسة، أ

  .محددةالفاق حسب األرتفاع الطلب على النقل إ معرفة إلى

النماذج المستعملة في وضع التقديرات تستطيع أن تعكس الظاهرة المدروسة، مثل نمو الطلب كما أن 

  . فهي تسمح للباحث بفهم أفضل للنتائج المتحصل عليها،على النقل

   

                                                 
1 LAURENT PIERRE CHIGNAC, Op. cit,  P 09. 



 

   

 

 

145

، التي يمكن ...)الطلب، العرض(مح بإنشاء مصفوفات التنقالت  أن النماذج الرياضية تسإلىإضافة     

  .إدماجها مباشرة في برنامج حسابي يعتمد على تصورات و محاكاة لواقع النقل الجماعي

أنها أفضل المعطيات ) O/D(نعتبر في والية تيبازة التحقيقات الميدانية للطلب والعرض على النقل 

والتنقالت اليومية، أين ) Modalité(ية للنقل من جانب الحركة المتوفرة التي تصف الوضعية الحقيق

  .  هذه التحقيقات على المتعاملين و المتنقلين في والية تيبازةتمت

  

  : على التنقالت بوالية تيبازة الطلب المستقبلي تقدير:2.2

عموما،   العرض يشكل المرحلة الحرجة والحاسمة في التخطيط لتنظيمتقييم الطلب بالنسبة للتنقالت    

  :مقصد نقوم بما يلي/لتقدير مصفوفة التنقالت منبع

عدد التنقالت اإلجمالي الوارد   وكذا)i ( نبحث عن عدد التنقالت اإلجمالي الصادر من كل منطقة :والأ 

خلق ب تسمى اإلشكالية هذه . للمصفوفةاألعمدة الخطوط و مجموعةالذي يشكل ببساط )j(من كل منطقة 

   ).génération de déplacements( التنقالت

 تسمى اإلشكالية هذه ، مختلف االتجاهاتإلى كيف تتوزع التنقالت الخارجة من مختلف المناطق :ثانيا 

 )Distribution des déplacements(  التنقالتتوزيع

لف ختياره عشوائيا بل تم بعد معاينة مختإالذي لم يكن  FRATAR1 ستعملنا نموذج فراتارإ للقيام بذلك

جتماعية و النماذج الرياضية المستعملة في هذا الصدد، حيث أن هذا النموذج المعتمد على المعطيات اإل

 مما ،متوفرة لديناالاالقتصادية والشبكة الحالية والطلب الحالي المقدر ضمن مختلف التحقيقات الميدانية 

  .ختيار هذا النموذجإشجعنا على 

  : على التنقالت هيياجاتحتباإلالمعطيات الضرورية للتنبؤ 

 المختلفة في لهياكل القاعدية والوسائلالمتعلقة بامعطيات القتصادية واالجتماعية واالالمعطيات  -1

 .الوالية

 ).دوائر ( مناطقإلىتقسيم مجال الدراسة  -2

 .)إلى/من ( للنقل لمعرفة الطلب الحالي الميدانيةمختلف التحقيقاتنتائج  -3

 .لوالية في ا السكانيةحساب اإلسقاطات -4

  :)إلى/من(مصفوفة التنقالت 

                                                 
1 LAURENT PIERRE CHIGNAC, Modélisation des transports urbains –approches désagrégées- DESS R.O 

Univ Bordeaux 1, P33. 
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Tij: هو عدد التنقالت الوارد من المنطقة)  i  (المنطقة ون يقصدنوالذي )j( . للتنقالت هو اإلجماليالعدد 

)T(.  

  Oi هي )i( المنطقة أصلها التيالعدد اإلجمالي للتنقالت 

  Dj  هي )j  (مصبها المنطقةالتي العدد اإلجمالي للتنقالت 

  : للنقلحتياجات المستقبليةقدير اإلت :1.2.2

ة  طبقا لبنية المصفوفة المبدئياألعمدةرتكز على التوازن بين الخطوط ويالمختار،  FRATAR نموذج

 "matrice initiale ) "الحالية(

  :لتقدير االحتياجات على النقل FRATARنموذج  عمل طريقة

  

  

  المصفوفة النهائية  المصفوفة المبدئية  

 

   Fratarنموذج 

Tij (n) =Tij (0) * fi * fj* [(∑j Tij (0)/ (∑j Tij (0) *fj) +∑i Tij (0)/ (∑i Tij (0) *fi))/2] 
 

fi =  عدد السكان (n) / و (0) عدد السكان        fj = الشغل (n)  / (0) الشغل                

  : د السكانتقدير عد* 

 ن)100/ م+ 1 (0 س= 1س

  :حيث أنُّ 

  تقديرات السكان  =  1س

  عدد السكان في التعداد األول=    0س

                                                        

FRATAR طبيق خوارزميات نموذج ت   
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   معدل النمو=م   

  الفترة بين التعداديين= ن  

 :تقديرات الشغل
لتقدير عدد المشتغلين في كل منطقة مستقبال نقوم أوال بحساب نسبة السكان المشتغلين و نسبة       

  .2005 للسنة المرجعية بالوالية و هي سنة النشطينن السكا

 1 ال تتغير، حيث بتطبيق نفس النسبة على السكان في السنة سالنشطيننفترض أن نسبة السكان 

  . و المشتغلينالنشطيننحصل على عدد السكان 

  .بلدية، بالنسبة لكل 2005 على عدد السكان للسنة المرجعية 1ثم نقوم بحساب عدد السكان للسنة س

على عدد السكان المشتغلين للسنة المرجعية 1ونقوم أيضا بحساب عدد السكان المشتغلين للسنة س

 .بالنسبة لكل بلدية

= fiعدد السكان (n)  /   و(0) عدد السكان    =  fj  عدد السكان المشتغلين(n)    / عدد السكان المشتغلين 

(0)  

  

  :باالستعمال المعادلة التالية تقبلية على التنقل مصفوفة تقدير االحتياجات المسنقوم بحساب

Tij (n) =Tij (0) * fi * fj* [(∑j Tij (0)/ (∑j Tij (0) *fj) +∑i Tij (0)/ (∑i Tij (0) *fi))/2] 
  

 قام الذي حد الباحثين في الرياضيات العمليةألتسهيل هذه الحسابات قمنا بطلب المساعدة من         

  "Programme informatique" ساب مختلف المصفوفات بطريقة رقمية لحرياضي نجاز برنامج إب

.  

  : تقديم البرنامج الرياضي:2.2.2

 c++ Builder 6برنامج مصمم بلغة البرمجة  

  :ستعمال البرنامج الرياضيإ

   أين تظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل المواليالحاسوبنقوم بفتح البرنامج في 

  دخال المعطيات بالطريقة التاليةيتم إ: دخال المعطياتإ

  .تعريف السنة المرجعية •

  .تعريف السنة المراد تقدير االحتياجات فيها •

  .تحديد عدد البلديات •
 



 

   

 
  

 

  :إدخال مصفوفة التنقالت المرجعية و إدخال نسبة الزيادة السكانية المراد اعتمادها -

  :بعد فتح النافذة المبينة باألزرق نضغط على الزر

‘Saisir la matrice O/D de départ et les taux d'accroissement’ 
نحصل على الجدول المبين في الصورة الذي يسمح لنا بإدخال المصفوفة المرجعية وكذا معدالت 

 .الزيادة السكانية حسب البلديات
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 :إدخال المعطيات المتعلقة بالشغل -
  :بعد فتح النافذة الموضحة في األعلى نضغط على الزر

  
’ Saisir la population et L'emploi’  

  :نحصل على الجدول التالي

  2005نقوم بإدخال عدد السكان وعدد المشتغلين للسنة المرجعية 

  

  للحصول على مصفوفة التقديرات المستقبلية نضغط على الزر

’ afficher la matrice des déplacements futurs’  

  . التي نريدهافنحصل على مصفوفة التقديرات المستقبلية
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 :تسجيل مصفوفة الطلب المستقبلي على التنقالت

’Enregistrer’نقوم بالضغط على الزر  

 ونختار مكان لتسجيل المصفوفة

 
 

 
  

  SPSS أو EXEL   أو ACCESS   مثل برنامج إحصاءإلىهذه المصفوفة يمكن نقلها 

صول على مجموع التنقالت الصادرة لها الحقا مثل الحعماستإمن أجل تخزينها كقاعدة معطيات يمكن 

 .أو تلك الواردة حسب كل منطقة
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تمثل عدد المتنقلين بين مختلف بلديات والية ) 01أنظر الملحق رقم (     إنطالقا من المصفوفات 

 التنقالت في الخاليا العمودية للمصفوفة، أما المجموع فيمثل عدد المتنقلين منبع، ف2025تيبازة ألفاق 

ين من مختلف بلديات الوالية أي عامل اإلصدار في اليوم، الذي يختلف من بلدية ألخرى حسب الخارج

  .عوامل الجذب و الطرد الخاصة بكل بلدية

عتمدنا في إننا بأ التي تختلف بدورها بين مختلف البلديات، نذكر ، فالخاليا تمثل مقصد التنقالتأما أفقيا

 التي تشمل عينة من المتنقلين )مقصد/منبع(مسماة تحقيقات نجاز هذه المصفوفات على التحقيقات الإ

عبر مختلف مناطق الوالية في حين نقوم بتعميم العينة على مجموع مستعملي النقل الجماعي حسب 

  .2004حجم التنقالت لسنة انية، والتي تعطينا سعة الخطوط وتحقيقات الميد

،  التي تشكل منبع التنقالت بلدية، أهم البلدياتكلإنطالقا من حيث نالحظ زيادة في عدد التنقالت      

 متنقل في اليوم، ثم تليها بلدية حجوط 12131 بلدية تيبازة التي تمثل مركز الوالية بعدد نجد

 متنقل لبلدية 6089 متنقل في اليوم، بينما 8544القليعة  تمثل  متنقل في اليوم، كما 12016ب

  . مناطق اإلصدار السكاني نظرا ألهميتها السكانيةبوسماعيل، حيث تمثل هذه البلديات أهم

 تضم األكثر تجهيزا التي  البلديات الجاذبة للسكان تلك فيما يخص مقصد التنقالت نالحظ أن أهم

 الجذب السكاني ب اطق، أين نجد بلدية حجوط من أهم منإلخ...عوامل الجذب مثل الشغل و الخدمات

، فالبليدة ب متنقل في اليوم 8734ها والية الجزائر ب ، تلي2025 متنقل في اليوم سنة 13874

  . متنقل باليوم7611 متنقل باليوم، ثم بلدية شرشال ب 7683
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  :تقديرات حركة المركبات لمختلف أنماط النقل: 3.2

  :  النقل بالسكة الحديدية:1.3.2

أنه لديه دور كبير في عملية النقل بالسكة الحديدية لم يؤخذ بعين االعتبار في منطقة الدراسة، رغم     

هذا الغياب الكلي لهذا . بين الواليات شبه الحضرية و النقل للمسافرين والربط بين المناطق الحضرية و

  ).تيبازة( المرفولوجية التي تميز منطقة الدراسة إلى هالنوع من النقل على أراضي الوالية يمكن إرجاع

   : نمط النقل بالسيارات الخاصة:2.3.2

شخاص الذين األ  قلة، السيارات الخاصة لم يكن لها دور كبير في الحركة، بسبب2000حتى سنة     

رتفعت نسبة المركبات الخاصة بشكل كبير، هذه الوضعية ترجع إ 2000  سنةبتداء منإيملكونها، لكن 

القروض ها قتناء السيارات بكل الطرق منإ فتح السوق الوطنية وسهولة بسببللسياسة الحالية للدولة، 

  .البنكية، التي مست معظم شرائح المجتمع، لهذا ال يمكن تجنب دراسة هذا النوع من النقل الخاص

   :نقل العمال: 3.3.2

 يجب مراعاة النتائج الناجمة عن عملية الخوصصة أين ،ثابتةالمعطيات من ال العماليعتبر نقل      

 إلى لسكن من االذهابلنقل الجماعي من أجل من العمال يستقلون اكبيرة  فئة جعل الذيللمؤسسات 

 عدة مؤسسات توفر لعمالها وسائل نقل خاصة يتم التصريح بها للحصول على غير أنه توجدالعمل، 

  .ستغاللهاإرخص 

 سيارة 139 إلىوصلت التي ، حظيرة نقل العمال  الميدانية المعطيات المتوفرة في التحقيقات بينمن

 خط 138( خط 139 بعدد إجمالي للخطوط  متعامل،80ة من طرف  مقعد، مستغل3215أين توفر 

  ). خط خارج الوالية01داخل الوالية، 

متطلبات المؤسسات وأماكن سكن العمال، ب يتطلب المعرفة الدقيقة  من النقل،تنظيم هذا النمط وتخطيط

كل  يلبيد  يصعب إيجاد متعامل واح،طبيعة القوانين السارية المفعول ونه في ظل الخوصصةأمع 

  .المتنقلينمتطلبات 

  

  :النقل بواسطة سيارات األجرة: 4.2

 تتوفر  هذه األخيرة نالحظ أن،عند تحليل الوضعية الحالية للنقل بسيارات األجرة في والية تيبازة    

 حسب 2005جرة سنة األ ات سيار متعامل بعدد مماثل من819، بلغ متعاملينالعلى عدد هام من 

 نتائج التحقيق الميداني نالحظ أن نسبة الرخص المستغلة إلىالية تيبازة، لكن بالعودة مديرية النقل لو

، يرجع ذلك إلى اإلجراءات اإلدارية التي تمنح رخص إستغالل سيارات األجرة %40 فعال ال يتعدى
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للمجاهدين في حين يقوم هؤالء بكرائها ألشخاص آخرين، وفي غياب المردودية تبقى معظم الرخص 

سيارات األجرة إذن )   Fraude( مستغلة حيث يفضل الناقلون العمل بدون رخصة فيما يسمى غير

عمل أو أسباب أخرى مثل _منزل: غالبا تلك المتعلقة بالعالقة(ال تضمن إال نسبة محدودة من الحركة 

  . ، لكنها على عكس ذلك بالنسبة للتنقالت غير المبرمجة...)زيارة األقارب

ماعي المنافس األول لنقل بالسيارات األجرة، التي لها دور فعال في توفير النقل للمناطق يعتبر النقل الج

  .المبعثرة والريفية التي ينخفض فيها النقل الجماعي

 6 يعتبر ضعيفا مقارنة بالمعيار المحدد لهذا النوع من النقل المقدر ب المشتغلةعدد سيارات األجرة 

  . ساكن1000سيارات لكل 

، يمكننا 2025ستعمال معطيات التقديرات السكانية لمختلف الدوائر بوالية تيبازة ألفاق إن نطالقا مإ

  :حساب التقديرات الخاصة بنمط النقل بسيارات األجرة، كما هو مبين في الجدول التالي
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  ,2025والية تيبازة ألفاق في يارات األجرة  النقل بسحتياجاتإ تقدير :44 الجدول رقم

حتياجات إ 2010حتياجات إ 2015حتياجات إ 2020حتياجات إ 2025حتياجات إ
2005 

العدد المعياري 
لسيارات األجرة لكل 

ت   ساكن1000
ديا
لبل
ا

قة 
نط
لم
ز ا
رم

 

 1 تيبازة 155 173 195 218 245
   دائرة تيبازة 155 173 195 218 245
 2 عة القلي 325 365 410 460 516
 3  شعيبة  115 130 145 163 183
 4 . حطاطبة 155 174 195 219 246
   دائرة القليعة 596 669 751 842 945
 5 شرشال 287 323 362 406 456
 6  سيدي غيالس 90 101 113 127 142
 7  حجرة النص 12 14 15 17 19
 8 .   سيدي سميان 21 24 26 30 33

   دائرة شرشال 410 461 517 580 651
 9 حجوط 311 349 391 439 493
 10 .  مراد 128 143 161 180 202
   دائرة حجوط 438 492 552 619 695
 11 قوراية  121 136 152 171 192
 12  مسلمون 47 52 59 66 74
 13  أغبال  47 52 59 66 74

   دائرة قوراية 214 240 270 303 340
 14 فوكة 279 313 351 394 442
 15 دواودة 122 137 153 172 193
   دائرة فوكة 401 450 505 566 635
 16 بوسماعيل 271 304 341 383 430
 17  عين تاقوريت 64 72 81 90 101
 18 خميستي 89 100 112 126 141
 19  بوهارون 61 68 76 86 96

769 685 610 544 485 

6
ت
را
سيا

 
  

  
كل
ة ل
جر
أ

10
00

كن
سا

  
 

   بوسماعيلدائرة 
 20 الداموس  102 114 128 144 161
 21  الرهاط 47 53 60 67 75
 22 . بني ميلك 49 55 61 69 77

   دائرة الداموس 198 222 249 280 314
 23 سيدي أعمر  77 86 97 109 122
 24 الناظور  57 63 71 80 90

 25 . مناصر 160 179 201 226 254
   أعمردائرة سيدي  293 329 369 414 465
 26 أحمر العين 181 203 228 255 287
 27  بورقيقة 133 149 167 187 210
 28 . سيدي راشد 65 72 81 91 102
   حمر العينأدائرة  378 424 476 534 599

5657 5041 4493 4004 3568 

 

 مجموع الوالية
 

  . ساكن1000 سيارات أجرة لكل6، و طبقا لمعيار 2025نية ألفاق حسابات الباحث، حيث تم تقدير االحتياجات طبقا للتقديرات السكا: المصدر
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 يحدد الجدول السابق عدد سيارات ،غلب الدراسات في العالمأ المعيار المعتمد في     باالعتماد على

 تختلف أين،  هذا المعيار يبقى نسبيأن في كل بلدية، نذكر في هذا الصدد إدراجها الواجب األجرة

النشاط االقتصادي  للمواطن والدخل الفرديحسب '' األجرةالنقل بسيارات ''ا النمط ستعمال هذإنسبة 

 .والية في الالخدمات نوعية النقل أنماط مثل أخرى عوامل ، إضافة إلىللمتنقلين

 سيارة يمكننا معرفة عدد المحطات الواجب 20 إلى 15عتبار كل محطة لسيارات أجرة تحتوي على إب

  . حسب مختلف األفاقتهيئتها في كل بلدية

  

  :2025 حتى آفاق  الواجب توفيرهتقديرات الطلب والعرض اآللي للنقل: 5.2

لتقدير الطلب      بعد تطرقنا في الفصل السابق إلى تقديم العرض سنعمد فيما يلي إلى حساب الطلب، 

، قمنا )وفيرهاأي عدد مركبات النقل الواجب ت (  بوالية تيبازةالواجب توفيرهللنقل  والعرض اآللي

 البنك ، السيما تلك الموضوعة من طرفباالعتماد على معايير محددة من طرف مؤسسات عالمية

 نسمة، وبتطبيق نتائج التقديرات السكانية 100000 مقعد لكل 100 حافلة ذات 50  بالدولي المحدد

قمنا بتقدير عدد  ،)%2,33( لمختلف األفاق لكل منطقة، وباعتماد معدل نمو السكان السابق ذكره 

مما يمكننا من محاكاة الواقع بما يساعدنا ) يوم/ متنقل(الحافالت التي تعكس الطلب على التنقل بوحدة 

ختيار السيناريوهات المناسبة للعالقة بين إختيارات أكثر واقعية، وبالتالي إ وضع إلىعلى الوصول 

بمراعاة خصوصيات والية تيبازة، خاصة نطالقا من المعايير الدولية و إالعرض والطلب على النقل، 

  . عدد مركبات الحظيرةفيأن الوالية تحتوي على نسب تفوق المعدالت العالمية 

 يتم بتحديد ،مختلف التنقالت اليومية للمسافرينخدمة  في  الواجب تقديمهالطلب والعرضمعرفة 

قا من مختلف التقديرات نطالإ، )عدد ونوعية المركبات المستعملة ( بوالية تيبازةالعرض اآللي 

 الواجب تقديرات الطلب والعرض اآللي للنقلالجدول التالي يبين  ،السكانية وبتطبيق المعايير الدولية

  .2025 حتى آفاق توفيره
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  . 2025 حتى آفاق  الواجب توفيره تقديرات الطلب والعرض اآللي للنقل:45الجدول رقم 

   "ساكن100000 مقعد لكل  100حافلة ذات 50" ر عدد الحافالت الواجب توفيرها حسب المعيا

عدد الحافالت 
 2025 ألفاق

عدد الحافالت 
 2020 ألفاق

عدد الحافالت 
 2015 ألفاق

  
عدد الحافالت 

 2010 ألفاق

عدد الحافالت 
 2005 سنة

المعياري د عدال
للعرض الواجب 

 توفيره
 البلديات

قة
نط
لم
ز ا
رم

 

20 18 16 14 13 1 .تيبازة
   دائرة تيبازة 13 14 16 18 20
 2 القليعة  27 30 34 38 43
 3  شعيبة  10 11 12 14 15
 4 . حطاطبة 13 15 16 18 20
   دائرة القليعة 50 56 63 70 79
 5 شرشال 24 27 30 34 38
 6  سيدي غيالس 7 8 9 11 12
 7  حجرة النص 1 1 1 1 2
 8 .   سيدي سميان 2 2 2 2 3

   دائرة شرشال 34 38 43 48 54
 9 حجوط 26 29 33 37 41
 10 .  مراد 11 12 13 15 17
   دائرة حجوط 37 41 46 52 58
 11 قوراية  10 11 13 14 16
 12  مسلمون 4 4 5 5 6
 13 .  أغبال 4 4 5 5 6

   دائرة قوراية 18 20 22 25 28
 14 فوكة 23 26 29 33 37
 15 دواودة 10 11 13 14 16
   دائرة فوكة 33 37 42 47 53
 16 بوسماعيل 23 25 28 32 36
 17  عين تاقوريت 5 6 7 8 8

 18 .خميستي 7 8 9 10 12
 19  بوهارون 5 6 6 7 8

   بوسماعيلدائرة  40 45 51 57 64
 20 الداموس 8 10 11 12 13
 21 هاط الر 4 4 5 6 6
 22 . بني ميلك 4 5 5 6 6

   دائرة الداموس 16 18 21 23 26
 23 سيدي أعمر  6 7 8 9 10
 24 الناظور  5 5 6 7 7

 25 . مناصر 13 15 17 19 21
   عمرأدائرة سيدي  24 27 31 35 39
 26 أحمر العين 15 17 19 21 24
 27  بورقيقة 11 12 14 16 18
 28 .ي راشد سيد 5 6 7 8 9

   دائرة احمر العين 31 35 40 44 50
471 420 374 334 297 

50
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   مجموع الوالية
  2025 نسمة، و التقديرات السكانية ألفاق 100000 مقعد لكل 100 حافلة ذات 50حسابات الباحث بتطبيق معيار : المصدر
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 في دوائر يتركز 2005عية لمركبات في السنة المرجا الجدول السابق أن أكبر عدد مننالحظ      

 ، في تيبازةة توجدقل نسبأما أ مركبة على التوالي، 37 و 40 و 50 بوسماعيل وحجوط بعدد ،القليعة

 الجانب السكاني والنشاط عتبر يكما مركبة على التوالي، 16 و 18، 13قوراية والداموس بعدد 

  .الوضعيةاالقتصادي من أهم العوامل المتدخلة في هذه 

 41 و 50 عدد تبلغ، نالحظ أنها تتسم باالرتفاع حيث 2010لعرض اآللي للنقل في أفاق ادير أما لتق

 في كل من تيبازة 18 و 14 ستصل إلى أعلى النسب، وتمثلفي كل من القليعة وحجوط على التوالي 

 نجد أكبر عدد 2020 و 2015 أقل النسب، أما بالنسبة لتقديرات وتمثل ،والداموس على التوالي

  مركبة على التوالي و أقل عدد57 و 70، 51 و 63مركبات في كل من القليعة و بوسماعيل بعدد لل

  . مركبة على التوالي18 و 16 تيبازة  بعدد في

 حجوط و ، نجده في دوائر القليعة،لمركبات النقل المقدرة  أكبر عدد2025أما التقديرات في أفاق 

 تيبازة ، نجد أقل النسب في كل من قورايةكمالتوالي،  على ا64 و 58، 79 إلىبوسماعيل بعدد يصل 

  . مركبة على التوالي26 و 20، 28والداموس بعدد 

 نمو النشاط ، إضافة إلى عدد المركبات على التطور العام للسكان حسب الدوائر تطوريعتمد  

فاق بالوالية، ، إذن تقدير إحتياجات عدد المركبات لمختلف اآللخدمات في والية تيبازةااالقتصادي و

تمكننا من اإلستجابة لهذا الطلب بتوفير وسائل النقل المناسبة للوصول إلى التوازن المنشود بين 

      .  العرض و الطلب على النقل

  

  :2025توزيع حظيرة النقل حسب الخطوط ألفاق : 6.2

 سنة من زمنيةال الفترات  مختلفعبرفي والية تيبازة  الخطوط مختلف حسب  الحظيرة      تقدير

 التحقيقات حسب المناطق مختلف بين السكان حركية حساب من نطلقناإ، 2025 سنة إلى 2005

 دراساتهاالخطوط التي قمنا ب  و بمعرفة مسافة،)تجاهات الخطوطاأي توزيع الطلب حسب (المرجعية 

بمعرفة  )ل خطمردودية ك(التجارية  اعتمادا على نظام المعلومات الجغرافية، قمنا بحساب السرعة

 لكل الدورات سنعرض عدد .ساعة 11 تساوي يوم كل في الخدمة مدة باعتبار خط، لكل الرحلة زمن

  .و نوعية خطوط النقل بوالية تيبازة ساعات اليوم حسب و اليوم في حافلة

    :الجدول التالي يبين توزيع هذه الحظيرة و السرعة التجارية حسب الخطوطو 
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  :2025زيع حظيرة النقل حسب الخطوط ألفاق  تو:46الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .2025ة للسكان ألفاق حسابات الطالب اعتمادا على التحقيقات لمديرية النقل المرجعية و اإلسقاطات المستقبلي: المصدر
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،  في مختلف أفاق الدراسةطالقا من الجدول السابق، قمنا بتقدير توزيع حظيرة النقل حسب الخطوطإن

دورات المركبات  ل حساب السرعة التجارية لكل خط بهدف الحصول على العدد اإلجماليضافة إلىإ

 النقل من نقطة االنطالق  من خطوط للوقوف على الفعالية التي يشكلها كل خط حسب الخطوطفي اليوم

  . نقطة الوصولإلى

 هذه النسبة تختلف من ،يوم في والية تيبازة/ات دور09 يصل إلى عدد الدورات  متوسطنالحظ أن  

، أي خطوط ذات أكبر ومي/د 23,23 أكبر نسبة في الخط حجوط نحو مراد ب خط آلخر، حيث نجد

عدد الدورات التي أن نجد  كما ، تمر معظمها في مناطق ذات أهمية سكانية وإقتصادية معتبرةمردودية

 منخط الرابط الهمها ، أ)خطوط(مسارات مختلفة  10 تشمل حوالي، ومي/ د20 و 10تتراوح بين 

 41 دورات في اليوم يشكل 10أما عدد الخطوط األقل من  ،ي/ د14,60بوسماعيل نحو القليعة ب 

ن شرشال نحو بني مالخط الرابط وكذا  ،ي/ د03 ب  تيبازة نحو الجزائرخط، أصغر قيمة نجدها  من

  .اليوم/دورة 3,88 وصل إلىحواء 

 57,86بلغت في نفس الخط حجوط نحو مراد خر حيث  أما السرعة التجارية فتختلف من خط آل

وصلت في الخط سا، و /كلم 66,67خط الرابط بين بوسماعيل نحو القليعة في البلغت كما سا، /كلم

الخط الرابط بين شرشال نحو بني في  ساً/كلم 48سا، و /كلم 44،72 تيبازة نحو الجزائر الرابط بين

  .حواء

ات في اليوم يختلف من منطقة ألخرى، إما داخل الوالية أو نحو لمركبا نالحظ أن عدد دورات كما

قتصادي و إ ومنها ما هو ، منها ما هو طبيعي كصعوبة المسالك مختلفة عواملإلىخارجها، يرجع هذا 

، يحدد ذلك حسب طبيعة كل خط و حجم الطلب عليه، الذي يحدد أيضا بعدد المسافرين في جتماعيإ

  .رتبط بها نسبة إمتالء المركبةالمحطات الثانوية التي ت

   تمكننا هذه المؤشرات من معرفة مردودية كل خط، بالتالي يمكننا من تنظيمه في الزمان و المكان، 

أي يمكننا أن ندخل في التفاصيل الوظيفية لكل خط و تحديد  سرعته التجارية و أوقات اإلنطالق لكل 

  .  خط نقل واحد يتطلب دراسة تفصيلية شاملةمركبة أي عدد الدورات في اليوم، غير أن تنظيم
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   :النقل والتنمية المستدامة: 7.2

 هذا تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل يستلزم توجيه المسافرين نحو نمط النقل الجماعي،    

  .ستهالك المجالإ يقلل من  و يقلل من االزدحام و تلوث البيئةالنمط

  ختيار نمط النقل،أهم العوامل الموجهة إل الشكل البياني التالي يبين 

  37)نقل جماعي أو السيارة الخاصة(العوامل الموجهة لقرار إختيار وسيلة أو نمط النقل  :28الشكل رقم 

النقل الجماعي للمسافرين عامل مهيكل و منظم في إستراتيجية التقليل من االزدحام المروري و يعتبر 

   .ار الحياة للسكانالتلوث و تحسين إط

 الخدمات تحسينعامل المنافسة بين المتعاملين في مجال النقل يشكل أحسن وسيلة لضمان كما أن 

  هو محاولة لتجنيد متعامليتحرير قطاع النقل من طرف الدولة لصالح القطاع الخاصوكذا المقدمة، 

ين وتشريعات تتماشى مع الوضعية نه غياب قوانأإال ، األسعار بأقل كلفة لضمان أحسن الخدمات والنقل

مديرية النقل، مصالح  (لية للنقل في بالدنا، وضعف تطبيق القوانين من طرف السلطات المعنيةاالح

  .  كان له الدور في ضعف نوعية الخدمة والفعالية في قطاع النقل)األمن، المصالح التقنية للبلديات

                                                 
37 CHALABI Kh.ddine et BEKKI Khadhir, Evaluation de la qualité de service dans le transport collectif 

(comparaison entre la ville de Skikda et la ville de Tiaret), mémoire d’ingénieur en transport terrestre, ISFF 

ROUIBA 2003. P 76.  
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 الجانب المادي على  حيث غلبة على المواطن النقل كان له بعض النتائج السلبي قطاعتحرير  

 amplitude du(نجر عنه سوء التنظيم والتقليل من عدد ساعات العمل إالمتعاملين الخواص، ما 

service( هملين مفهومالخدمة  إذ أصبح نشاط بعض المتعاملين يقتصر على ساعات الذروة، م

يمكن " Informel) "شرعيالغير (قل الموازي ، في حين أن النالعمومية الذي يقوم عليه قطاع النقل

  .  أن يستجيب للطلب خاصة في ساعات نهاية النهار

  

  : هذا البحث مكنتنا منإطار في المنتقاةالتحليل الدقيق لمختلف التحقيقات و المعطيات    

  . النقل بوالية تيبازةتكوين قاعدة معطيات مرجعية تساعد على متابعة تطور وضعية القطاع 

و معرفة العرض و الطلب على التنقالت في والية  بين مختلف عناصر المجال العالقة يحتوض 

 . تيبازة

عتماد النقل كقطاع إقتراح عدة متغيرات لتحسين ظروف التنقل، أين يمكن اسنقوم في المرحلة القادمة ب 

ين على عتمدم ،دقيقة التحليليةال دراسةال أساس على مبنيةهذه االقتراحات . مهيكل للتهيئة العمرانية

 تحسين ظروف التنقالتل  إعتمادهايمكن التي استعمال النماذج الرياضية الوضعية الحالية وشخيصت

لتحكم  اإلى هدفت إلستراتيجية األولى بل الدعامة ، تكون غاية بذاتهاأنيجب   التي ال،اليومية للمواطن

 حركة كما يجب التحليل الدقيق لتشكل ظاهرة محددة في المجال والزمان،قطاع النقل أين في 

  . كأساس للتنمية المستدامة للنقلستعمال النقل الجماعيإتوجيههم نحو سافرين و الم

 

ستهالكا للمجال من السيارات الخاصة إ ، األقل النقل الجماعي تطوير فياآلنلذلك يجب التفكير منذ   

لن تساهم في النقل لقطاع  الحالية ةفالوضعي المجتمع،  طرف مختلف أفرادستعماله منإوالذي يمكن 

خاصة و السيارات ال قتناءإ إلىستواصل في تشجيع دفع السكان توجيه الناس نحو النقل الجماعي، بل 

 و تلوث  المرورياالزدحام تزيد من حدة أن إالستعمالها على الدوام، هذه الديناميكية التي ال يمكنها إ

ظروف  الشكل البياني الموالي يبينو .النقل الجماعيدية مردومما يقلل من ،  وتضيع الوقتالبيئة

  :ستعمال النقل الجماعي وعالقته باستعمال السيارة الخاصةإ
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  38ستعمال النقل الجماعي وعالقته باستعمال السيارة الخاصةإظروف : 29الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حيث ، من مستعملي السيارة الخاصةطاقةقل أ مرة 50 إلى 30من النقل الجماعي ييستهلك مستعمل 

 النقل أن مستعملي كما تناقص كمية الطاقة المستهلكة يخفض كمية الملوثات التي تسببها المركبات،

 مرة من 90 إلى 30قل أ) المجال المشغول مضروب في مدة شغله( مجال ون يستهلكالجماعي

                                                 
38 Revue ANGERS 21, penser, les déplacements pour une ville durable, Angers,  janvier 2005. 
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 المتنقلين لهذا من األحسن تشجيع جال، في هذا الم السيارة الخاصة حسب مختلف الدراساتيمستعمل

الجدول التالي يبين توزيع مركبات النقل .  المرورسيولة  لتحسين النقل و، النقل الجماعيستعمالإعلى 

  ,2005لبعض واليات الوطن سنة 

  2005بعض واليات الوطن سنة في توزيع مركبات النقل : 47الجدول رقم 

 شاحنات دراجات المجموع النسبة
 شاحنات

 صغيرة
 مقطورات

جرارات 

 فالحيه

جرارات 

 نقل
 النسبة حافالت

سيارات 

 سياحية
 الواليات

درارأ 732 5 0,32% 131 422 003 1 688 800 4 993 2 20 815 15 0,52

البليدة 294 122 6,89% 657 2 586 870 2 628 1 868 47 999 15 964 898 194 6,44

البويرة 648 31 1,78% 614 343 1 130 4 701 4 914 11 714 7 134 207 62 2,05

تامنراست 642 4 0,26% 78 390 267 437 079 4 351 2 66 315 12 0,41

تيزي وزو 541 58 3,30% 327 1 931 609 2 198 3 021 16 620 7 204 461 90 2,99

22,28 674 570 2 548 56 913 114 819 16 475 2 184 12 746 12 804 25,64% رالجزائ 194 455

بومرداس  184 49 2,77% 358 2 628 1 089 3 626 3 266 21 951 10 263 451 92 3,05

تيبازة 699 43 2,46% 759 1 604 224 1 166 2 590 15 569 5 179 795 70 2,34

100 3027445 9339 303416 622 214 96 737 121636 48 531 47 419 100 % 1775263
 المجموع

 نالوط

   2005لنقل سنة وزارة ا: المصدر

  

 من عدد 2,46% أي بنسبة 2005 سنة 43699 عدد السيارات السياحية بوالية تيبازة بلغ أننالحظ    

 موقع الوالية في المنطقة الشمالية بجوار العاصمة والبليدة، التي تحتوي إلىالسيارات بالوطن، إضافة 

منطقة سياحية هذا يضاعف عدد  للنقل، بما أن تيبازة حسب أنماطعلى أكبر عدد من المركبات 

  .التنقالت نحوها خاصة في فصل الصيف

نوعية الخدمات العمومية تدني بسبب  كوسيلة أولى للحركة السياحيةتعتمد هذه التنقالت على السيارة 

 إلىنتظامه، إضافة إتواتر مرور المركبات وعدم ضعف ، والمقدمة من طرف وسائل النقل الجماعي

 السيارات إلىما يحفز المتنقلين على اللجوء م. الخ...ة، قصر ساعات العملضعف السرعة التجاري

الراحة أحيانا على حساب تلوث البيئة، أين تضاعف عدد المركبات خاصة  و عن الرفاهيةبحثاالخاصة 

، خاصة إذا عرفنا أن ...التلوث الجوي للهواءختناقات المرورية واإل الضجيج وفي المدن ليتسبب في

 سنة وهذا ما يوضحه 15 بالمائة من مجموع مركبات النقل في الجزائر يتجاوز سنها 90أكثر من 

  :الجدول التالي
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  2005 سنة العمر و النمط حسب مركبات النقل عدد توزيع:  48الجدول رقم
 عمر المركبات

  سنوات5اقل من  ات سنو9 إلى 5من   سنة14 إلى 10من   سنة19 إلى 15من   سنة20اكثر من 

 اآللياتنمط  دالعد النسبة دالعد النسبة دالعد النسبة دالعد النسبة دالعد النسبة المجموع

 سيارات سياحية 132 129 5,07 123638 5,00 209719 7,83 331179 21,15 990934 60,94 1784602

 شاحنات 793 10 3,56 6575 2,17 898 19 6,56 556 72 23,91 594 193 63,8 416 303

 شاحنات صغيرة 598 18 2,99 54160 8,7 091 54 8,69 886 152 24,57 479 342 55,04 214 622

47 419 35,79 16 969 13,26  فالتالحا 030 14 29,59 6777 14,29 357 3 7,08 286 6

 جرارات نقل 845 1 3,8 1620 3,34 819 3 7,87 865 14 30,63 382 26 54,36 531 48

 جرارات فالحية 221 3 2,65 7081 5,82 994 20 17,26 862 27 22,91 478 62 51,36 636 121

 مقطورات 87 3,01 185 6,4 259 8,96 302 10,45 057 2 71,18 890 2

 دراجات 248 4 4,39 8902 9,2 689 17 18,29 723 22 23,49 175 43 44,63 737 96

 المجموع 181954 6,01 208938 6,9 329826 10,89 628659 20,77 1678068 55,43 3027445

  2005وزارة النقل : المصدر

     تختلف أنماط ونوعية المركبات في الجزائر والتي تشتغل كلها بمحرك ميكانيكي يستهلك الوقود

 3027445 عدد 2005 اإلجمالي سنة بلغ عدد المركبات. حسب نمط إستعمالهاتختلف وظيفتها و

تشكل أكبر عدد  )VPالسيارات الخاصة  (سياحيةة سيار 1784602  حافلة، و47419من بينها مركبة، 

 تشجيع  علينا مرة، هذه الوضعية تحتم37من المركبات، هذه األخيرة تفوق عدد الحافالت بأكثر من 

يل من مشاكل التلوث ستعماله، بالتالي التقلإالنقل الجماعي بمختلف أنماطه بدفع المواطنين على 

  .هذا القطاععقالني للمجال في الغير  واالستهالك

 مختلف المناطق اضية لدراسة تنقالت األشخاص من وإلىستعمال النماذج الريإ نستخلص من        

المدن، من أهم تحديات عملية التخطيط   وفي مجال الدراسة خصوصا على مستوى التجمعات السكانية

 تشكل أداة لتحليل  التياسبة،قتراح أنماط التسيير المنبني القاعدية وإالنقل وحتياجات وسائل الإوتقييم 

ختيار القرارات المتعلقة بتهيئة اإلقليم عموما و إالسياسات الحضرية ومشاريع قطاع النقل للمساعدة في 

  .تسيير المدن خصوصا

 من ذلك يبقى قطاع النقل يعاني من عدة نقائص نتيجة التسيير العشوائي في غياب رؤى م بالرغ  

معرفة الواقع و ل المبني على التشخيص الميداني المجالياد على التخطيط علمية لهذا القطاع، باالعتم

نطالقا من مختلف المعطيات، التي تمكننا من معرفة مختلف المؤشرات التي إعتماد الطرق اإلحصائية إ

 التوازن المنشود بين العرض والطلب مع تحسين إلىتخاذها للوصول إستحدد اإلجراءات الواجب 

 .وكذا نوعية الخدماتأنماط التسيير 
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  إقتراحات وتوجيهات تنظيم النقل بوالية تيبازة: الثالثالفصل 

  

  : إقتراحات إعادة تنظيم النقل بوالية تيبازة: 1

  :  ترتكز إعادة تنظيم النقل بوالية تيبازة على مبادئ أساسية، تتمثل فيما يلي

 :حظيرة النقل المستعملة: 1.1

 غير أن توزيع هذه الحظيرة ال يتناسب مع الطلب ،أهمية كبيرةب ميزتت حظيرة النقل بوالية تيبازة

حظيرة باستعمال حافالت ذات حجم هذه ال إعادة تنظيم مما يستلزمالموجود على مختلف خطوط النقل، 

  .يتناسب مع طبيعة الخط

يير التقنية  كما نقترح إستبدال المركبات ذات الحمولة الصغيرة بمركبات ذات حمولة أكبر مطابقة للمعا

 .حسب نوعية الخطوط و القوانين المعمول بها
  )ضرورة وجود مابين أو أكثر مع أماكن للواقفين(نموذج لحافلة خاصة بالنقل الحضري 

 
  

  :ضمان التغطية الكافية لمجال الوالية: 2.1
بلديات و  الحضرية و ما بين الجاالت  شبكة النقل الحالية بوالية تيبازة معضمها تتركز في الم    

هذا  على عكس الجهة الغربية للوالية، ،الجهة الشرقية للواليةمن كثافة عالية تتميز بمقرات الدوائر، 

 نقترح تدعيم الخطوط التي تأخذ بعين . في التغطية بين شرق و غرب الوالية الواضحتفاوتيبين ال

  . عتبار النقل في المناطق المعزولة و المجمعات الثانوية و الريفيةاإل

  

  :تشجيع إستعمال النقل الجماعي: 3.1

هداف المراد الوصول إليها هي نظام نقل مستدام و تنظيم شبكة نقل المسافرين بما يشجع األمن        

 مع تحسين  بوسائل النقل نقترح تغطية واسعة لمجال الوالية.إستعمال النقل الجماعي لمختلف األنماط

أصناف ب مقارنةلمستعملي النقل من تفضيل النقل الجماعي جودة الخدمات المعروضة، التي تسمح 

 .النقل األخرى

  

 



 

   

 166

  :دعم النقل الجماعي: 4.1

 طبيعة  المركبات المناسبة حسب واستعمال ،النقل بناء هياكل قاعدية و شبكة طرق  قطاع     يتطلب

قترح دعم النقل  ن.و الخواص أ من طرف الدولةسواء كان وتشجيع اإلستثمار في قطاع النقلالخطوط، 

  الخواصالجماعي من طرف الدولة ببناء الهياكل القاعدية و منشآت اإلستقبال و تدعيم المتعاملين

بقروض بنكية لشراء مركبات النقل أو تجديدها، إلستغالل األمثل لشبكة النقل وتوفير الراحة واألمن 

  . للمسافرين

  :إستغالل الخطوط من طرف مؤسسات مصغرة  تسيير و:5.1
 .الخلل المالحظ في الميدان من جانب تنظيم المتعاملين، يحتم علينا إعادة توجيه تنظيم الناقلين      

 وتوفير لهااألساسي  قانونال متعاملين، ثم إنشاء  عدةنقترح تشكيل مؤسسات مصغرة تجمع بينحيث 

ناميكية جديدة إلحتواء نه خلق ديأ متطلبات المسافرين، الذي من شإلىالوسائل الخاصة بها لإلستجابة 

الطلب الحقيقي على النقل، من حيث الكمية والنوعية باستعمالها وسائل عصرية مطابقة للمعايير 

 أن تكون  أن حجم المؤسسات المنتظر إنشائها في هذا اإلطار البدإلىنشير  .والمقاييس المعمول بها

ستغاللها ومستودعات إرة الواجب الهيئات المحلية المعنية، كتحديد الحظيتحت رقابة السلطات و

 . تحديد التسعيرة المطبقةإلىالتقنيين، إضافة لركون، كذالك تحديد عدد العمال والصيانة و ا

كما نقترح في هذا اإلطار على المدى القريب إنشاء مؤسسات النقل الحضري، على مستوى التجمعات 

  .وط، تيبازة، شرشال و بوسماعيلالقليعة، حج:  الحضرية الموجودة في الوالية، بالخصوص في

   

  :  القاعدية المهيكلة لشبكة النقلىالبن: 2

محطات البرية ومحطات الحافالت الصغيرة ومساحات  على يعتمد تنظيم وهيكلة شبكة النقل       

  .التوقف و نقاط الوقوف

ى تراب محطات برية للحافالت على مستو) 05( توجد بوالية تيبازة خمسة :ـ محطات الحافالت

 محطة حجوط و محطة بوسماعيل، ، محطة القليعة، محطة شرشال، محطة تيبازة:تتمثل فيالوالية 

 نقصا من حيث التنظيم و  بدورها عدد كبير من الخطوط يصب في هذه المحطات التي تعرفحاليا

 .التهيئة

، و ترتكز إعادة تأهيل نقترح إعادة تهيئة هذه المحطات و تأهيلها إلستقبال المسافرين في أقرب اآلجال

المحطات بصفة عامة على تهيئة األرصفة و المصالح و الخدمات و األوقية و الئحة اإلستعالمات، 
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و ) connexion(التواصل عملية ، كما نقترح في هذا الصدد كذلك تسهيل دخول وخروج الحافالت

 . ن وجدتإالزيادة في الطلب الربط بين المحطات بهدف متابعة إنطالق و وصول الحافالت و إستعاب 

 أظهرت المعاينة الميدانية أن مجمل بلديات والية تيبازة تتوفر على مساحات :ـ مجاالت الوقوف

التوقف، التي تستقبل المسافرين في إنتظار مرور الحافالت، غير أن هذه المساحات ال تتوفر على 

  .المقاييس الالزمة، إلستقبال المسافرين

 هذه الوضعية، نقترح إعادة تهيئة مساحات الوقوف في كل بلدية من والية تيبازة، من إنطالقا من      

  .أجل توفير أحسن الخدمات المقدمة في هذا المجال على مستوى كل شبكة النقل للوالية

كما ترجع تهيئة مساحات التوقف على عاتق البلدية، حسب دفتر الشروط المقدم من طرف مديرية 

، عمليا تتمحور عمليات التهيئة لمساحات التوقف )حسب القوانين سارية المفعول(ازةالنقل لوالية تيب

أين يكون عامل األمن هو األساس في هذا اإلنجاز و كذالك األرصفة (على دخول و خروج الحافالت، 

  ).و اإلستعالمات و التوجيهات

نقترح على  ، حيث طلب المتزايد ال تكفي التتوفر والية تيبازة على عدة نقاط للتوقف:  نقاط التوقفـ

، كما  الواليةبلديات عبر المدى المتوسط و البعيد تعيين نقط إضافية للتوقف في شبكة النقل الجماعي

 هذا النوع من تهيئة خطوط النقل التي تكون فيها الحظيرة المستعملة قليلة العدد، أين إلىيفسر اللجوء 

  .ال تستوجب إنجاز مساحات و محطات برية

 تحديد نقاط الوقوف يكون بطريقة فعالة، إما على حافة الطريق أو في أماكن تخصص للتوقف خارج  

الطريق، عليه البد أن تراعى مقاييس خاصة في تهيئة هذه المجاالت، أين يؤخذ بعين اإلعتبار عدد و 

  .نوع الحافالت المستعملة، مصحوبة بتهيئة األرصفة و مساحات الركون

  :حطات المسافرين على منطقتين مهمتين هما   كما تتمحور م

، تتواجد بداخل zone de stockage)( الجهة األولى تعتبر منطقة للتريث أو الركون:األولى  

 .المحطة، مخصصة لنزول المسافرين و النتظار الحافالت و هي معزولة عن منطقة الركوب

، لتسهيل سيولة )sortie(وج في المحطة  الجهة الثانية هي منطقة الركوب، تقع من جهة الخر:الثانية

بالنسبة لمناطق التوقف نقترح تهيئة منطقة الركون لحافلتين لكل خط . الحافالت عند مغادرتها المحطة

  .عند االنطالق

  .الجدول التالي يبين نوعية و مساحة منشآت اإلستقبال المسافرين بوالية تيبازة
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  : ال المسافرين بوالية تيبازةستقب منشات االية نوع:49   الجدول رقم  

 ²المساحة   م  نوع المحطة  البلدية

  16 000  المنجزةمحطة الحافالت 
  تيبازة

  على الطريق            مساحة التوقف

  7450       محطة الحافالت شمال
  القليعة

  1400       محطة الحافالت جنوب

  10000          محطة الحافالت  حجوط

  5500   الحافالت        محطة  شرشال

  4252          محطة الحافالت  بوسماعيل

  .معاينة ميدانية+ 2005مديرية النقل لوالية تيبازة سنة : المصدر

    يعتبر مشروع المحطة البرية بمدينة تيبازة من حيث المنشآت األساسية لقطاع النقل من األولويات، 

  .بل خطوط الحضرية و ما بين شبه الحضريةالذي من شأنه الربط بين الخطوط المختلفة، كما تستق

  :العرض الموضوعي على النقل: 3

  حظيرة النقلإلى العرض الكافي لالستجابة لحاجيات النقل الجماعي بين مختلف المناطق، يعود هو    

كذالك نوعية الحافالت المستعملة إلستعاب التدفقات الخاصة بالمسافرين، كل مسلك أو خط له الموفرة و

  . من الحافالت التي تناسبه حسب عدد المقاعد و مسافة الخطنوع 

عدد  ذاتالحافالت نقترح إستعمال أوقات الذرة،  في التي يكون فيها الطلب على النقل ضعيفالمناطق  - 

  . مقعد25 مقاعد

فما  مقعد 35 الخط إذا كانت له مسافة طويلة وعدد المسافرين كبير، فإنه يتطلب إستعمال حافالت ذات -  

  .فوق

 في حين نقترح إستعمال الحافالت التي تتميز بخاصية إنزال و جمع المسافرين من نقاط التوقف على طول - 

  . في المناطق الحضريةالخط

،  ’’Fréquence de passage’’الترددات المختلفة لوسائل النقل عبر الخطوط لجمع المسافرين   

 سواء من حيث سيولة وتدفق المسافرين ومردودية تعتبر المقياس األنجع لمعرفة أهمية الخط،

 عوامل أخرى تؤثر على النقل كحجم الطلب إلىإضافة . أين تظهر لنا أهميته على شبكة النقل الخط،

  . في الخط و السرعة التجارية له، التي تتعلق بدورها بطول الخط

  :2025 أفاق إلىالجدول التالي يبين الحظيرة المقترحة حسب الخطوط و
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  2025 أفاق حتىالحظيرة المقترحة حسب الخطوط : 50الجدول رقم 
 نقطة االنطالق نقطة الوصول 2005الحظيرة سنة  2010الحظيرة سنة  2015الحظيرة سنة  2020الحظيرة سنة  2025الحظيرة سنة 

 حجوط الجزائر 2 2 2 2 3
 حجوط البليدة 7 8 9 10 12
 حجوط العفرون 11 12 13 15 17
 حجوط بوسماعيل 1 1 1 1 1

 حجوط شرشال 8 8 9 11 12
 حجوط بورقيقة 3 3 3 4 4
 حجوط الرحابة 3 3 3 4 4

 حجوط تيبازة 18 20 23 26 29
 حجوط مناصر 4 4 4 5 6

 حجوط حمر العينأ 14 15 17 19 21
 حجوط مراد 2 2 3 3 3
 حجوط فجانه 4 4 5 5 6

 مالية  القليعة المحطة الش الجزائر 22 25 28 31 31
  القليعة المحطة الشمالية  يسطا وال 10 11 13 14 14
  القليعة المحطة الشمالية   زرالدة 6 7 8 8 8

  القليعة المحطة الشمالية  قليعة جنوبال 9 10 11 13 13

  القليعة المحطة الشمالية   الشراقة 1 1 1 1 1

 القليعة المحطة الجنوبية البليدة 53 59 66 74 74
 القليعة المحطة الجنوبية  بوفاريك 9 10 12 13 13
 القليعة المحطة الجنوبية  الدويرة  12 13 15 17 17
 القليعة المحطة الجنوبية   برباسة 16 18 20 22 22
 القليعة المحطة الجنوبية  الحطاطبة 14 16 18 20 20
 القليعة المحطة الجنوبية حجوط 2 2 3 3 3

 القليعة المحطة الجنوبية حضريالقليعة  12 14 15 17 17
 تيبازة الجزائر 4 5 5 6 7

 تيبازة  بوسماعيل  7 7 9 10 11
 تيبازة حجوط 5 6 7 7 8

 تيبازة شرشال 6 7 8 9 10
 تيبازة    سطاوالي  1 1 1 1 1
 تيبازة سيدي راشد 3 3 3 4 4
 تيبازة تيبازة المدينة 1 1 1 1 1
 تيبازة القليعة  1 1 1 1 1
 شرشال الجزائر 5 5 6 7 7

 شرشال بوسماعيل 9 10 11 12 14
 شرشال حجوط 9 10 11 12 14
 شرشال  قوراية 3 4 4 4 5
 شرشال   سيدي غيالس 6 6 7 8 9
 شرشال عمرأسيدي  5 5 6 7 8
 شرشال مناصر 3 3 4 4 5
 شرشال ط    الرها 1 1 1 1 1
 شرشال   الداموس 2 2 3 3 3

 شرشال   ماهمحي  24 27 31 34 39
 شرشال الحمدانية 1 1 2 2 2
 شرشال ةبني حو 1 1 1 1 1
 شرشال شرشال حظري 1 1 1 1 1
 شرشال تنس 1 1 1 1 1
 شرشال سطاوالي 1 1 1 1 1

 بوسماعيل الجزائر 31 35 39 5 49
 بوسماعيل عين البنيان 5 6 6 1 8
 بوسماعيل زرالدة 4 5 5 1 7
 لبوسماعي سطاوالي 2 2 3 0 3

 بوسماعيل البليدة 10 12 13 2 17
 بوسماعيل تيبازة 3 4 4 1 5

 بوسماعيل القليعة 10 11 13 2 16
 بوسماعيل شرشال 7 8 9 1 12
 بوسماعيل حجوط 6 7 8 1 10

  .2025ة للسكان ألفاق حسابات الطالب إعتمادا على التحقيقات المرجعية لمديرية النقل و اإلسقاطات المستقبلي: المصدر
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، فإنه ال يمكن الجزم بأن بوالية تيبازة   النقائص المالحظة على شبكة النقل الجماعيإلى    بالنظر 

 الميدان، النقص في العرض و نوعية الخدمات علىالعرض المتوفر على هذه الشبكة هو حقيقة الطلب 

من وسائل النقل  نوع آخر إلى اللجوء  ثم عزوف المسافرين على النقل الجماعيإلىتؤدي ال محالة 

  .الخاص، بسبب عدم مالءمته و مطابقته لمتطلبات و طموحات المسافرين

  

  :connexion)(حركة المسافرين بالتواصل : 4

 آخر على شبكة النقل الجماعي إلىال يمكن أن ينتقل الفرد من مكان   عند أغلب الحاالت     

 المسالك، مما  طبيعةنوعية الخطوط وللمسافرين عن طريق وسيلة نقل واحدة أو نمط واحد، بسبب 

  : إتباع نظام التواصل، الذي يشكل في حد ذاته  متاعب للمسافر من حيثإلىيجرنا 

 . خاصة بالنسبة لألشخاص المسنين،ـ المجهود الجسدي

ـ ظروف االنتظار الصعبة، خاصة إذا كانت الخطوط ذات ترددات ضعيفة و كان الموقف ال يتوفر 

 .نتظارد اإلعلى أوقية و مقاع

   .وطخطال خلل في نظام التسعيرة المطبق عبر ـ

  .نتظار عند نقطة التواصلعليه نقترح تنظيم هذا النوع من التنقل بتهيئة مواقف اإل

خاصة في ، اتتجاهمختلف اإل فيلمسافرين ا حركة لتسهيل، يتقليص عدد التنقالت بالتواصل ضرور

 . عاليةافة السكانية الربط بين المدن ذات الكث التي تبعض الخطوط

  

  ):النقل بالترامواي، شبكة الحافالت على المدى الطويل ( النقل أصناف بينتكاملال: 5

 خاصة بين مدينة تيبازة ، الموازي للساحل11را لحجم التنقالت على طول الطريق الوطني رقم ظن   

 إدراج وسيلة نقل جماعي  فيالمتمثل ،الواليةفي  لتنظيم النقل آخرنمط و مدينة بوسماعيل، نقترح 

   . في المناطق الحضريةأخرى و هي الترامواي

وف ختيار س اإلكون هذا، 11 الطريق الوطني رقم الموازاة مع ب للسكة الحديدية مسلك إنشاءنقترح   

 يجب أن يحقق التكامل  من النقلا النمط الجديدذ إدراج ه. تيبازة الطابع السياحي لوالية السكان ويخدم

 و حافلةبين ال correspondances’’''نجاز محطات تبادل إ نقترح أين  النقل،وظيفي للشبكةال

  . و القطارتراموايال
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  :ما يليترامواي النقل باليار وسيلة تخإ أسباب من: نمط  النقل الترامواي :1.5

  .التجمعات الحضرية بالوالية وسط موجودة في قوة الطلب ال-    

  .)عبر أهم مدن الوالية (يتطلب هذا النوع من الوسيلة وجود رواق هام -    

  .واليةالظروف الطبوغرافية لل األخذ بالحسبان -    

التجمعات الحضرية و تخفيف الضغط داخل المدن هيكلة على ساعد يستعمال الترامواي إ -    

  .بالوالية

بوسائل النقل ته مقارنة امن و جودة خدمأ الترامواي أكثر جاذبية للمسافرين لما يقدمه من -    

  .األخرى

أقلهم تلوثا و ، أحسنهم سرعة و رفاهية و راحة و جاعةن الترامواي أقل الوسائل تكلفة و أكثرهم -    

  . للطاقةكاالهستإأقلهم و  ضجيجا

 :تتمثل قواعد إستغالل شبكة النقل في النقاط التالية :ستغالل شبكة النقلإ قواعد :2.5

  .لتفادي الخلط بين المسالك و الخطوط المختلفة كحترام المسلإ -    

  .ات في كل اإلتجاهاتستمرار الخدمو ضمان إالحافلة سعة حترام إ -    

  .التوقف داخل المحطة أو أماكن الركون عند الوصول إلى المحطة أو المواقف -    

 للزبائن مع مراعاة مات الكافيةإضافة إلى توفير الخد ، وتأمينها باإلنارة الكافيةنقط التوقف تهيئة -    

  .أقصى ظروف األمن

  .لتبيين أوقات اإلنطالق  والوصول للحافالت ،الملصقاتعن طريق  إعالم الزبون -    

 ):Autorité d’ organisation des transports(لنقل ل يةتنظيمالسلطة ال :6
التي لها ه، لسلطة المكلفة بتنظيمركز خصوصا على قدرة ايت  بوالية تيبازة،  تطور نوعية نشاط النقل 

  .من أهمهاسلطات و صالحيات 

 . بالواليةالنقل قطاع للة شاملاتصوروضع ت -    

  . بالواليةفي القطاع  للمتعاملينالمستمرةمراقبة ال -    

  .مختلف الخطوط ستغاللإ مع تحديد شروط  للمتعاملين،متيازات منح اال-    

  .نوعيتها  واتالخدمإستمرارية  مراقبة -    

في   الطلب مع العرض اإلضافية لموازنة الطلباتلحركة المسافرين وتغطية  اليوميةمتابعةال -    

  . النقل بالواليةقطاع
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 تكمن في قدرتها على المراقبة والمتابعة  بوالية تيبازةلنقلل يةتنظيمال اتلسلطا مهمة ح نجا-    

 ، واستمرار الخدمات، أوالمسلك إتجاه  و اإلنطالققيتحترام مواإ سواء في ،الميدانية للمتعاملين

 هذه السلطة . الخطستغاللإ على رخصة هم عند حصوليندفتر شروط يسلم للمتعاملوضع بواسطة 

  . تابعة لوصاية مديرية النقل للوالية تكونالمنظمة للنقل

  

  : المشاريع المبرمجة من طرف الدولة:7

 تمت  غرار مختلف واليات الوطنرين لوالية تيبازة، على نقل المسافتحسين وضعية قطاع     ل

سنذكر فيما يلي . ختصاص كل منهاإحسب المديريات الوالئية برمجة و إنجاز عدة مشاريع من طرف 

  .ستفادت منها الواليةإأهم المشاريع التي 

شطة نقل كما ذكرنا سابقا فإن وزارة النقل حددت كيفيات و شروط ممارسة أن:  النقلمديرية :1.7

، ممثلة بمديرية النقل للوالية، حددت أغلفة مالية هامة المسافرين عن طريق عدة نصوص تنظيمية

  :إلنجاز مخطط النقل الوالئي و مختلف تجهيزات النقل، تتمثل هذه التجهيزات فيما يلي

 : إنجاز مواقف لنقل المسافرين عبر عدة بلديات نذكر منها -

 .واودةإنجاز موقف لنقل المسافرين بد •

  .إنجاز موقف لنقل المسافرين بسيدي أعمر •

  . إنجاز موقف لنقل المسافرين بقوراية •

  .إنجاز موقف لنقل المسافرين بسيدي راشد •

  .إنجاز موقف لنقل المسافرين بأحمر العين •

  .إنجاز موقف لنقل المسافرين بالداموس •

 .بالجهة الغربية لمدينة شرشالإنجاز محطة برية لنقل المسافرين  -

 .جاز محطة حضرية لنقل المسافرين غرب مدينة تيبازةإن -

 ).طريق سيدي راشد(مشروع إنجاز محطة برية لنقل المسافرين شرق مدينة تيبازة  -

 ).قيد الدراسة( قوراية –مشروع إنجاز خط للسكة الحديدية زرالدة  -

 .مشروع إنجاز محطة برية لنقل المسافرين شرق مدينة حجوط -

شرشال، حجوط، بوسماعيل، (ططات المرور ألهم مدن الوالية تسجيل مشاريع لدراسة مخ -

 ).القليعة 
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في فصل الصيف تقوم مديرية النقل بتطبيق المخطط األزرق، حيث يتم منح رخص ظرفية  -

 .للمتعاملين الخواص، تسمح لهم باإلستغالل الخطوط المؤدية إلى الشواطئ
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ل العمومية عدة مشاريع لتحسين سيولة برمجت مديرية األشغا:  مديرية األشغال العمومية:2.7

  :المرور في الوالية، تتمثل فيما يلي

 .تحسين و صيانة الطرق المهترئة بوالية تيبازة -

 :أهمها)  Voies d’évitements(دراسة و إنجاز عدة طرق إجتنابية  -

 ).قيد اإلنجاز(مشروع الطريق اإلجتنابي لمدينة حجوط  •

 ).قيد الدراسة(شال مشروع الطريق اإلجتنابي لمدينة شر •

 .إنجاز الطريق اإلجتنابي لمدينة القليعة •

 .، الذي تم تمديده إلى شرشال)قيد اإلنجاز( برج منايل –الطريق السريع بوسماعيل  -

إنجاز عدة هياكل قاعدية على مستوى الطرق الوطنية و الوالئية بوالية تيبازة، السيما على  -

ثل هذه الهياكل في المحوالت، الجسور، تتم. 42 و 67، 11طول الطريق الوطني رقم 

 .الخ...ملتقيات الطرق، و تهيئة جوانب الطرقات

إنجاز طريق يربط الطريق السريع على مستوى منطقة سيدي راشد في والية تيبازة، بالطريق  -

ار شرق غرب مرورا بالعفرون و واد جرالسي  . 

ن الحضري الموكل لمديرية التعمير و  في إطار برنامج التحسي: مديرية التعمير و البناء:3.7

البناء، تم إعادة اإلعتبار لعدة طرق و أرصفة بالمناطق الحضرية، مما كان له األثر اإليجابي على 

  ).بما فيهم المشاة و مستعملي وسائل النقل(تحسين حركة المركبات و ظروف تنقل المسافرين 

  :زة اإلطار المقترح لتطور نظام النقل في والية تيبا:8

  الوالية، ومناطق وضع إطار يتناسب مع االحتياجات الخاصة لمختلف إلىقتراحات تهدف اإل      

تميز ت والية تيبازةبما أن .  حالة تجانس وترابط بطريقة فعالةإلىبين مناطق الوالية تحويل نظام النقل 

 المناطقيجب دعم ، يةالغرب بين المنطقة الشرقية والتطور ناحية التضاريس و منة مختلفياتبمستو

 التطور الذي تعرفه مناطق أخرى، لمواكبة  لتخفيف تبعيتها وخدمة سكانها بتوفير وسائل النقلالمعزولة

  :تتلخص هذه المحاور فيما يلي

إلشراف لالتأكد من وجود مؤسسات ذات كفاءة عالية  ثم،  بالواليةلنقلامؤسسات   وتحديثتدعيم •

  :  النقاط التاليةق هذا األمر عبريتم تحقي. قطاع النقلتطور على 
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 المتدخلين فيواجبات وصالحيات بتعريف ال  قطاع النقل، عن طريقإعادة تنظيم وهيكلة -

  يشمل أيضا تحسين ممارسات كما، المنظمة له حسب الحاجةالنقل لتركز على وضع السياسات

ن مختلف األطراف المعنية،  وبي اإلدارة تمتين آليات التنسيق بينإلى، باإلضافة  وعملهااإلدارة

 ).خارج حدود الوالية(حتى الوطني ) ةالوالئي (اإلقليميأو ) البلدية( المحلي على المستوين

رفع مهارات الموظفين الحاليين في ت برامج تدريب مناسبة ، ثم وضع العناصر البشرية تكوين-

إلشراف على لتصة  ويشمل أيضا إنشاء أقسام مخ،لنقل المتعلقة بقطاع اداراتمختلف اإل

  .المستقبل للعناصر البشرية لهذه اإلداراتفي  المستمر التكوين

الواليات األخرى  من جهة، وبين داخل الوالية كاملة شبكة نقل متتدعيم الهياكل القاعدية، وتوفير •

  : ما يلييمكن تحقيق هذا األمر عبر،  أخرىمن جهة

  .ة وعلميةء على أسس موضوعيشخاص بناالتنقل لألتقدير أنماط وأحجام حركات  -

  . النقل المستقبليةتدفقاتحتواء  إل،شبكة النقلة المرتبطة بكل األساسياتحديد الهي -

  .ةجديدأو إنشاء هياكل ، سواء مشاريع إعادة التأهيل المبرمجة لكل محورتحديد المشاريع  -

 النقل، ةلمتوقع لحركتنفيذها على مراحل لتتناسب مع النمو او تحديد أولويات هذه المشاريع -

  .ها المطلوبة لضمان حسن تنفيذالتدعيم المالي وفيروت

  :يتركز تنظيم النقل بالوالية على عدة محاور نذكر منها ما يلي: تنظيم النقل في الوالية •

تكتل في ال على المتعاملين الخواصحث و قطاع النقلمنح التراخيص في شروط تحسين  -

  .التنظيمات المتعلقة بالنقلمع قاربة ت مشراكة تفاقاتإ إبرامشركات، و

القيام باستثمارات و ية الذي يعتبر غائبا تماما في والية تيبازة،سكك الحديدالقطاع  النهوض ب-

  .في شبكات البنية التحتية لسكك الحديد

حسب ظروف كل منطقة في  تخطيط النقل ظروفتحسين ل  بين مختلف المتدخلينتنسيق ال-

 إلى باإلضافة ،في إنشاء مختلف الهياكل المرتبطة متطورة تقنيات على ادواالعتم، الوالية

 .إدخال أنظمة متطورة لتكنولوجيا المعلومات
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جميع المستخدمين لحماية ال يتم عبر توفير وضع أطر السالمة :بوالية تيبازة  مستدامنقلتوفير  •

 يمكن تحقيق هذا ى الجانب البيئي، دون أن ننسنظام النقلل  السلبية واألمالك من تأثيراتالمتنقلينو

  : ما يلياألمر عبر

مع ) للطرق وسكك الحديد (الوطنية تشريعات النقل البري مقاربة عن طريق مستدامالنقل  تحقيق -

 الطرق  المرور عبر خطة عمل لسالمةوضع إلى باإلضافة ،في هذا المجالالتشريعات الدولية 

  .لقطاع النقل القاعدية أو بالبنية  النقل،مؤسساتبتنظيم  سواء المتعلقة  األمنتعالج جميع نواحي

  االعتمادإلىإضافة ، والهياكل القاعدية للنقل مشاريعالإنشاء  في االستدامةإدخال ثقافة ومفهوم  -

  .  مثل نظم المعلومات الجغرافية النقلتنظيمعلى أنظمة متطورة ل

جميع تسيير وتطوير  في ،لومات الجغرافيةالتكنولوجية ونظم المعقدرات ال إمكانيات و إستخدام-

  .ته فعاليوستمرارية النقل إتحسين في ما يساهم بشكل مباشر مأنماط النقل، 

  

ستثمارات كافية لضمان تنفيذ اإلالموال األ تأمين يراد من تمويل قطاع النقل، محاولة:  قطاع النقلتمويل •

 ،خرىاألضرورية المشاريع ال كلاإلضافة إلى تنفيذ  ب بالوالية، في البنية التحتية لقطاع النقللمبرمجةا

  :ما يلييمكن تحقيق هذا األمر عبر 

 حجم األموال الوطنية التي تبين ، لالستثمار الوطنيبرامجتحضير  تتم ب:ة التمويل الوطنيمصادر -

 حسب سوف تخصص لكل قطاع في المستقبل خالل السنوات المقبلة، من ضمنها قطاع النقل

  .  من الميزانية العامة للحكومةل واليةحتياجات كإ

 هذا يتطلب تنسيق األموال ، األولوية ذات المشاريعإلنجاز ة والمحليةالوالئي مصادرة التمويل -

  تركيز إنفاقها على المشاريع ذات ضرورة وإلى، باإلضافة المعنيينوالميزانيات القادمة من مختلف 

 . بالوالية النقللقطاعأولوية 

 العام والقطاع ين الشراكة بين القطاعتشجيعلمستثمرين من القطاع الخاص ولضمانات ل توفير ا-

إيفاء الشروط المسبقة الالزمة إلعطاء المستثمرين من القطاع الخاص الثقة للقيام  والخاص

  .باستثمارات في قطاع النقل، سواء في البنية التحتية أو المرافق أو الخدمات
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تجمعات التعاني من سوء التنظيم، خاصة ب  تيبازةعلى مستوى واليةلقطاع النقل      الوضعية الحالية 

و  ضعف تسيير و إستغالل النقلعن  ناتجةالحضرية من جهة و المناطق الريفية من جهة أخرى، ال

الحالية و المستقبلية  االحتياجات لتحديد ،غير مدروسة التي تكون في غالب األحيان  االستثماراتنقص

  .في مجال النقل لسكانل

لمختلف نقل الم ينظو ت إستراتيجية تخطيط تحديدلنقل تفرض نفسها لل ات دراسحيث أصبح وضع

في  فعالة،لحصول على شبكة نقل منسجمة و األنماط، بالتالي يمكن التحكم في تغطية مجال الوالية ل

و برمجة تخطيط عملة في المستدوات األ انهأمن ش .للنقل في والية تيبازة التنمية المستدامة أطار

 من حيث التنقالت ،نقل اإللمام بمتطلبات وحاجيات السكان على المدى المتوسط و البعيدمشاريع ال

  .النقلوالتجهيزات 

 ات دراسلذلك يجب إعداد  الدخول في التفاصيل، النقل دونقطاع اإلقتراحات الموضوعة تبين تصميم

  .أنظمة التشغيل ئل المستعملة والوسا دقيقة من شانها تحديد نوعية الخط و

  :خرجنا بتوصيات أهمها  النقل بوالية تيبازةحتياجاتإتحليل الوضعية الراهنة و تقييم 

الوالية و في  الخطوط والحظيرة المستعملة  تحديدمن حيثسواء  قطاع النقل، تنظيم إعادة -     

على المدى ) وقفتلمحطات ونقاط التهيئة ا(ستقبالت اإلآو تهيئة و برمجة منش، أجمعات الحضريةتال

  .المتوسط

 ، النقلنماطقترح على المدى الطويل إنشاء نظام نقل متجانس ومتكامل بين مختلف أن -     

 خاصة التكامل واالنسجام بين المستقبل، في بالطلب على النقلنه التكفل أ من ش،حافالتالترامواي وكال

التحكم في ل بالوالية من أجل للنقسلطة منظمة   إنشاءإضافة إلى. شبه الحضريةالشبكات الحضرية و

  .تسيير قطاع النقل و تنظيمه
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  .قطاع النقللقتراحات التقنية هم المشاكل واال ملخص أل:51الجدول رقم 

 المشاكل التقنية اإلقتراحات التقنية
 

 التحديات و العقبات

تجميع المتعاملين في مؤسسات مع 

 أعباء يحدد انتظام إلزامهم إحترام دفتر

 .التغطية في المجال و الزمان

      

 .التغطية المجالية و الزمنية لشبكة النقل

  

  ضمان الخدمة و إنتظامها

 
تحسين عمل السلطات بفرض احترام 

  .  القوانين المرور

  .التقليل من األخطار

 .سرعة التدخل

 السالمة

 تخفيض .تدعيمه من الدولةكلفة النقل و  تدعيم النقل الجماعي من طرف الدولة

 التسعرة

 التسعيرة

تحسين العرض للهياكل والوسائل وحسن 

  .تسييره

 رفع السرعة التجارية للمركبات وكذا 

 .تواتر مرورها

  .تخفيف الضغط على الهياكل القاعدية

 .تحسين الخدمات بالمحطات

  .تحسين اإلعالم المسافرين

 . ترقية و تطوير هياكل إستقبال المسافرين

  

 نوعية الخدمات

تحسين التسيير الداخلي بما يضمن أحسن 

 .فعالية للنقل

  .الفاعلية و المرد ودية

مراعاة ظروف نشاط المتعاملين في القطاع 

 .النقل

 التنظيم الداخلي

  ).الضجة(التقليل من الضوضاء 

  .التقليل من الغازات الملوثة

 .إستعمال وسائل نقل أكثر رفاهية

  . على السكانالتقليل من اإلزعاج

 .مراقبة تأثيرات النقل على التهيئة العمرانية

  

 التأثير االجتماعي

 توجيه المسافرين إلى النقل الجماعي، و

إختيار وسائل النقل األقل تلويثا مثل 

 GPLالوقود األقل تلويثا المعتمد على

    .الغاز

 .المراقبة التقنية الدورية للمركبات

        

  لطاقةالتقليل من إستعمال ا

 التقليل من اإلنبعاثات الملوثة

  

  

 التأثير البيئي

  .إنجاز محطات متعددة األنماط

إنجاز مواقف للسيارات قرب هياكل النقل 

  . الجماعي

        

    التكامل بين أنماط النقل 

  

  التأثير التقني

  نجاز الطالبإمن : المصدر
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   :الخالصة
  

شمال ب هتتفاقم تحديات تنظيم حيث ،بالجزائر من عدة مشاكل    يعاني قطاع النقل البري للمسافرين 

إمكانياتها الطبيعية و ب االستراتيجي قرب العاصمة و هاموقعب التي تتميزوالية تيبازة ، أين تقع الوطن

النقل  يشهد قطاع كما. معتدل مالئم للنشاط البشريومناخ  متنوع ي طابع تضاريسفهي ذاتالبشرية، 

،  والمبعثرةل بسبب سوء التنظيم خاصة بالتجمعات الحضرية والمناطق الثانوية مشاكبالوالية عدة

 األحيان غير مدروسة وال تعكس االحتياجات تكون فيالناتجة عن ضعف تسيير واستغالل النقل، التي 

د الحالية والمستقبلية للسكان، فالمنطقة الشرقية للوالية هي األكثر إكتظاظًا بالسكان، بينما يتناقص عد

السكان كلما إتجهنا نحو غرب الوالية، كما أن الظروف األمنية الصعبة التي عاشتها معظم والية أثرت 

لقاعدية  من أهم المؤشرات المؤثرة في توزيع التجهيزات والهياكل اوهوكثيرا على تمركز السكان بها، 

السكان تتجه نحو صناعية في الوالية، جعل حركة ضعف الهياكل االقتصادية والللنقل، كما أن 

الواليات المجاورة، على غرار واليتي الجزائر والبليدة، أين تصل نسبة التنقالت في الفترة الصباحية 

  . من مجموع الحركة في الوالية38 %إلى

 محدودة في الجهة الغربية نقل جعلت التغطية المجالية لشبكة ال للوالية طبيعة التضاريس الصعبة

 ، هذا التوزيع لشبكة النقل نتج عنه إختالل في توازن و الوسطىمنطقة الشرقيةللوالية، وكثيفة في ال

  جد النقل الحضري بوالية تيبازة، في حين نالحظ انواليةبال بين العرض و الطلب و نوعية الخدمات

ضعيف، رغم كثرة الطلب عليه بسبب النمو الحضري والسكاني المتزايد في الوالية، إضافة إلى نقص 

 محطات برية، أما البقية فهي أماكن و 05زات الخاصة بهياكل االستقبال، حيث نجد فقط التجهي

  .مجاالت للتوقف

، نصف الحركة اليومية لمختلف التنقالت مما 11يتحمل الرواق الموجود على الطريق الوطني رقم 

خطوط و يؤدي بالضرورة إلى عدة مشاكل خاصة من طرف المتعاملين، أين نالحظ سوء إستعمال ال

حترام مسار التنقل و تبديل متكرر إضعف في نوعية الخدمات المقدمة من طرف المتعاملين مثل، عدم 

 .الخ...للخطوط بحسب الطلب إضافة إلى عدم إحترام أوقات اإلنطالق

 والبني القاعدية المرافقة من وسائل نقل حتياجات اال تقييم ، معرفة ومن أهم تحديات عملية التخطيط

صوصا على مستوى التجمعات السكانية والمدن الكبيرة، و إقتراح أنماط التسيير المناسبة خ ،هال

 من ذلك يبقى ملتطوير قطاع النقل، والمساعدة على إختيار القرارات المتعلقة بتهيئة اإلقليم، بالرغ

  .قطاع النقل يعاني من عدة نقائص نتيجة التسيير العشوائي في غياب رؤى علمية لقطاع النقل
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 في والية تيبازة غير متجانس بين مختلف  للنقلإال ان التوزيع المجالي للهياكل القاعدية المختلفة

مناطق الوالية خاصة بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية للوالية، كما أن إستقطاب حركة السكان 

 حجوط وشرشال  أنفنجدمختلف حسب أهمية التجمعات السكانية و الحركة اإلقتصادية في الوالية، 

 الرئيسية المحركة لمعظم التنقالت اليومية في الوالية، أما المراكز  تشكلوبوسماعيل وفوكة والقليعة

  .المناطق األخرى فهي متوسطة أو ضعيفة في إستقطاب السكان

 اإلدارات تحديثو لتحسين أنظمة النقل   وإدخال إصالحات واسعة، كبيرةاتجهودرغم قيام الدولة بم  

  النقلتم فتح قطاع  أين، النقل واألطر التنظيمية والتشريعية لهاقطاعتحسين ها وإعادة تنظيم مؤسساتو

بإعطاء  النقل وهذا التنمية المستدامة في تنظيم لتركيز على انقص أن غيرعلى القطاع الخاص، 

 اإلطارحديد وضع دراسات للنقل لتوستدعي التخطيط ، هذا ي والبيئيةاالجتماعيةبعاد لأل األهمية

بالتالي يمكن و لتخطيط وتنظيم النقل حسب مختلف األنماط على المدى المتوسط والبعيد، يمستقبلال

التحكم في التغطية المجالية للوالية، من أجل الحصول على شبكة نقل منسجمة وفعالة، في إطار التنمية 

  .المستدامة للنقل في والية تيبازة
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  المراجع باللغة العربية

  :بالكت •

 .1980 ، سوريادمشقجامعة ، علم السكان، صفوحاألخرس  -

 .1972 فن تخطيط المدن، ترجمة بهيج شعبان، المكتبة العلمية، بيروت ،يرروب و أزيل -

 .1993الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة   أحمد عمر، دراسات في جغرافية المدن، دارإسماعيل -

معاصرة بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، إسماعيل يوسف إسماعيل، الدراسات العمرانية ال -

 .2004منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر 

 .2001 التحضر، دار األمة، الجزائر ،محمدبومخلوف  -

 ديوان المطبوعات الجامعية الجغرافية الحضرية، ترجمة حليمي عبد القادر، ،جاكلينبوجوقارني  -

 .1989الجزائر 

  .1993في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر التحضر ، التهيئة و بشيرتيجانيال -

 مفاهيم وآراء حول تنظيم اإلقليم وتوطن الصناعة، ديوان المطبوعات الجامعية، ،تيجاني بشيرال -

 .1995الجزائر 

ج ترجمة محمد على بهجت الفاضلى و محمد عبد الحميد الحمادي، دراسات .ج ودومينجو.جازيس -

 .2003نشأة المعارف باإلسكندرية، مصر في جغرافية التنمية، م

 .1998أبعاده الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة ، التخطيط اإلقليمي و محمد خميسالزوكة -

 .1997 محمد خميس، جغرافية النقل، دار المعرفة الجامعية، القاهرة الزوكة -

 .1970 دار المعرفة الجامعية،القاهرة ، التخطيط اإلقليمي،فؤادالصقار  -

 باتنة ،منشورات الشهاب، المنهجية في كتابة البحوث و الرسائل الجامعية ،عثمان حسن عثمان -

  .1998.الجزائر

 .1997عبده سعيد، أسس جغرافية النقل، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة  -

 .1996فاضل حسن أحمد، هندسة البيئة، منشورات جامعة عمر المختار البيضاء، ليبيا  -

 .1998القاهرة  عزيز، األساليب الكمية في الجغرافيا، دار المعرفة الجامعية، عبد الفتحي -

 .2003عمان، األردن جامعة ، جغرافيا المدن، ةصبحأبو كايد عثمان  -

، مدينة قسنطينة دراسة في جغرافية العمران، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد الهاديلعروق  -

 .1984الجزائر 
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 الجزائر  ، دراسة في جغرافية العمران، المؤسسة الوطنية للكتابمقيبس بشير، مدينة وهران، -

1983. 

 .2002الهيتي صبري فارس، جغرافية المدن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  -

 .1981 جغرافية العمران، اإلسكندرية مصر ،محمد عبد الفتاحوهيبة  -

 

  :األطروحات والمذكرات •

رســالة ماجستير، " الواقع و اآلفاق"  مدينة الجزائر ، النمو والتسيير العمراني فيبودقة فوزي -

  . 1995معهد علوم األرض، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر، 

بودقة فوزي، تحليل الظواهر العمرانية بمدينة الجزائر ومجالها المتروبولي، رســالة دكتوراه  -

بومدين للعلوم والتكنولوجيا،  إلقليمية، جامعة هواريالدولة، كلية علوم األرض والجغرافيا والتهيئة ا

 . 2006الجزائر، 

، مهندس بن عقدي حكيم وسليمان بن نبي، تنمية و تهيئة التوسع السياحي لبلدية سطاوالي، مذكرة -

  .1996معهد علوم األرض جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر 

، أثيرها على توجيه وتنظيم المجال العمراني ، رسالة ماجستيرالبنية العقارية وت بوالنش بوجمعة، -

 .1997معهد علوم األرض، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر

رسالة ماجستير، معهد تناح بن داود، القدرات المجالية و التنمية المستدامة، حالة والية الجلفة،  -

 .2006والتكنولوجيا، الجزائر  جامعة هواري بومدين للعلوم ،علوم األرض

حطاب سفيان، إشكالية العمران في مدينة بوسعادة، رسالة مـاجستير، معهد الجغرافيا  -

 .1993واالستصالح، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 

أزمة السكن في الجزائر وانعكاساتها على استغالل المجال والحياة االقتصادية  عباس ليلى، -

حالة العاصمة، رسالة ماجستير، معهد علوم األرض، جامعة هواري بومدين للعلوم : ةواالجتماعي

 .1995والتكنولوجيا، الجزائر 

 رسالــة -البويرة-حالة مدينة عين بسام: ةزيان محفوظ، دور المدن الصغيرة في التنمي -

 .1994،ماجستير، معهد علوم األرض،  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر

 زيتوني عامر و بن عامر محمد أمين، أهمية النقل الحضري في تنظيم المجال العمراني، مذكرة -

 .2002، معهد علوم األرض جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر مهندس
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عمور رزيقة و فتيحة تمام ، دراسة الشبكة الحضرية في والية بومرداس، مذكرة التخرج كلية  -

األرض والجغرافيا والتهيئة اإلقليمية، جامعة هواري بومـدين  للعلوم والتكنولوجيا،الجزائر، علوم 

2002. 

 

  :الوثائق، التقارير والمنشورات •

 ).2005نشرة ((ONM)  المرصد الوطني لألحوال الجوية -

 .2006 (UNEP, ROWA)تقرير المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لألمم المتحدة،  -
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