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  العامة ةــــــــقدمـــــالم

الذي عرفته المدن الجزائریة خاصة  و تزاید حجم المدن المستمرإن التوسع العمراني 

والزیادة في عدد السكان نتیجة للهجرة من الریف نحو المدن  الزیادةالناتج عن  بعد االستقالل

توسع ظهور العدید من استخدامات األرض مع أدى إلى و النمو االقتصادي  الطبیعیة

 التعدي على المجال العمرانيو ، زراعیةال األراضيحساب على وزحف عشوائي للعمران 

قلة و تدهور المساحات الخضراء بسبب غیاب صیانتها  وتشویه و تحویل اإلطار المبني،

حركة المرور و تدهور نقص شدید في البنى التحتیة والخدمات والمرافق العمومیة، اختناق 

 انتشار األمراضتدهور في نظافة المحیط مع  ،األحیاء القصدیریة انتشار الطرقات،حالة 

یة في توزیع استخدامات األرض وتداخل و عشوائو مشاكل التلوث المختلفة، واألوبئة 

وجود اإلطار القانوني والتقني والمؤهالت البشریة للتعمیر إال أن  بالرغم من و(. المختلفة

وتشویه النسیج العمراني یتفاقم یوما بعد یوم على حساب ) غیر الشرعي(البناء المخالف 

   )1( ).ومقوماتها والجمالیة للمدینةالنواحي الفنیة 

استخدامات األرض من المواضیع المهمة في الدراسات العمرانیة یعتبر موضوع 

تسمح دراسة استخدام األرض باعتباره یمثل العنصر األساسي في تنظیم وتخطیط المدن، و 

، هذه وأنشطتهم المختلفةبإظهار معلومات عن المجال الطبیعي الذي یحوي سكان المدینة 

الخاصة بإعادة تهیئة استخدامات  لقراراتواتخاذ االمعلومات تساهم في عملیات التحلیل 

المؤثرة  ولمعرفة العوامل .والمرافق والمساكن داخلها مختلف التجهیزات وكیفیة توزیعاألرض، 

مكانًا لسكن الناس  وتعتبر المدینة (.أو االقتصادیة أو االجتماعیةفیها سواء منها الطبیعیة 

  )2( )المختلفة بناءًا على حاجاتهم وممارسة أعمالهم ویقوم السكان بتنظیم استخدامات األرض

                                                 
مجلة التهیئة مقال منشور في  .إشكالیة التعمیر في الجزائر بین القانون و التطبیق مدینة قسنطینة حالة لهاته اإلشكالیة  :غانم عبد الغني  .د )1(

 .28ص،2004، جامعة منتوري قسنطینة-مخبر التهیئة العمرانیة  ،2004/ 1العمرانیة العدد 

  :استعماالت األرض في المدن، مقال مأخوذ عن الموقع االلكتروني :تیسیر أبوسنینه .د )2(

http://afak-algeografyi.blogspot.com/2010/03/land-use-in-cities.html  
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والتجهیزات المدینة لیست عمارات سكنیة فقط بل یتطلب إنشاء جمیع التسهیالت إن (

   )1( ) .وسعیدمجتمع كامل  والحدیثة لتكونفي كامل األحیاء العتیقة منها  الحضریة

وقراراته كما أن استخدام األرض داخل المدینة دائم التغیر بسبب سلوك الفرد 

نه هو أ والتنفیذ كماإن اإلنسان یشكل في آن واحد أداة التخطیط  (. الدولة وسیاسات

األرض المختلفة من  ستخداماتالصورة العامة ال وتحدید معالمرسم  والمتضرر من المستفید

قد ف)2( ).البیئةأخرى یعتبر مستفیدا أو متضررا من أي تغییر قد تتعرض له  ومن جهةجهة 

وذلك األرض في المدن الجزائریة تطورات جذریة خالل العقود األخیرة  خداماتشهدت است

للبقعة الواحدة من األرض  وتنوع االستخداماتتطور التقنیات التي ساعدت على النمو  مع

خالل  وذلك منفأصبح هناك ما یسمى باالستخدامات المتعددة للمكان الواحد  (في المدینة 

  .نموذج لهاته المدن ومدینة تاجنانت ،)3( )األدوارتشیید المباني المتعددة 

  :ةـــــالیـاإلشك

تعد الدراسات العمرانیة أساسیة لحل المشاكل المختلفة التي تعاني منها المدن، خاصة 

من أجل تحقیق  والخدمات المختلفةالتجهیزات  ومدى توفر، والسكانتلك المتعلقة بالسكن 

  .حیاة كریمة لألفراد والمجتمعات

األرض الحالیة أو المستقبلیة من المواضیع المهمة في الدراسات  ودارسة استخدامات

من  وتقدیر االحتیاجاتوجد  والعجز إنالعمرانیة لما لها دور في تحدید الوضع الراهن 

 والمحافظة على ومختلف األنشطة والعقالني للسكانمختلف االستخدامات والتوزیع األمثل 

  .البیئة

                                                 
 ،2003فعالیات الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة مداخلة ألقیت ضمن  .أمةأزمة المدینة الجزائریة أم أزمة  :الغنيغانم عبد .د )1(

  .82ص،2003/2004طینة منشورات جامعة منتوري قسن

فعالیات الملتقى الوطني حول مداخلة ألقیت ضمن  .الجزائریةفي المدن  واستعماالت األرضالتوسع في المجال الحضري : عبد العزیز بوودن.د )2(

 .170ص، 2003/2004منشورات جامعة منتوري قسنطینة  ،2003أزمة المدینة الجزائریة 
 .171ص ،ذاته سابقالمرجع ال: عبد العزیز بوودن.د )3(
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بدراسات  ضمدینة تاجنانت تعتبر من أهم مدن والیة میلة فهي لم تح  وبالرغم أن

سابقة حول استخدامات األرض رغم ما تكتسیه من أهمیة خاصة لما تعرفه المدینة من تزاید 

من تزاید الطلب على مختلف  وما رافقهم السكان خالل السنوات األخیرة واضح في حج

ي الشرقالشمال خاصة التجاریة الذي جاء كنتیجة لموقع المدینة المتمیز في االستخدامات 

خاصة في  ،داخل المدینة استخدامات األرضعنه فوضى في توزیع  وبالتالي نجم الجزائري

  .ظل عدم تطبیق المخططات العمرانیة فعلیا على أرض الواقع

  : التالیةطرح التساؤالت  منه وجب و  

 في الدراسات الحضریة؟ وما أهمیتها ؟األرضماذا نعني باستخدامات  .1

    والقوانین المطبقةالعمرانیة  ومختلف السیاسات ؟ما هي أنواع استخدامات األرض .2

 االستخدامات؟ وتنظیم هاتهفي الجزائر من اجل تسییر 

  عبر المجال؟   وكیف تتوزع ما هو واقع استخدامات األرض في مدینة تاجنانت؟ .3

 ما مدى تطابق توزیع هاته االستخدامات مع اإلطار القانوني للتعمیر؟ .4

 والتنوع فيالتي أدت إلى ظهور هذا التوزیع و العوامل المتغیرات ما هي  .5

 االستخدامات؟

المساكن مع مختلف االستخدامات  وتطور عدد ينمو السكانالهل هناك توازن بین  .6

 عبر األحیاء؟

لهاته  وتسییر أمثلهي البدائل المستقبلیة لتنظیم  حالة الالتوازن، ما في .7

 االستخدامات عبر مجال المدینة؟

  :المنهجیة التالیةو لمعالجة هذه اإلشكالیة المطروحة اعتمدنا على المقاربة 
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  اإلطــــــار النظـــــــري: الفصــل األول

 .استخدامات األرض وأهمیتها في الدراسات الحضریة :أوال

 .اإلطار القانوني لتنظیم وتسییر استخدامات األرض في الجزائر :ثانیا

التعریف بمدینة تاجنانت وواقع استخدامات األرض عبر مجالها : الفصل الثاني

  الحضري

  .التعریف بمدینة تاجنانت و مراحل نموها الحضري:  أوال

  .واقع استخدامات األرض في مدینة تاجنانت :ثانیا 

المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت : الفصل الثالث

  .وبدائل لتنظیمها

    .المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت :أوال

  .البدائل العلمیة و العملیة لتنظیم استخدامات األرض في مدینة تاجنانت :ثانیا

  :الهدف من الدراسة

إن موضوع استخدامات األرض من المواضیع التي القت في السنوات األخیرة اهتمام 

الباحثین والمختصین خاصة في مجال العمران، لما له دور في الدراسات العمرانیة، هذا من 

ز مدى التوازن بین النمو السكاني و مختلف المرافق و التجهیزات الموجهة لتلبیة خالل إبرا

ألن اإلنسان هو مركز اهتمام كل  ،متطلباتهم، من أجل تحقیق ظروف حیاة جیدة لألفراد

  .الدراسات

كما أن اختیار مدینة تاجنانت كموضوع للدراسة انطلق من كونها نموذج للمدینة 

الصغیرة التي نمت والزالت تنمو سكانیا و مجالیا و وظیفیا بصفة بارزة في العشریتین 
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 المدن المتوسطة في السنوات ضمن فئةن تصبح و تصنف أل هاو هي في طریق األخیرتین،

   )1(.ألف نسمة 50 القادمة ألن عدد سكانها سیتعدى

الموضع المالئم للتعمیر و توسع استخدامات األرض بها و زیادة خصائص أیضا  

  .الطلب على مختلف التجهیزات و الخدمات

  واقع استخدامات األرض إشكالیة و إن الهدف الرئیسي لهذا البحث هو دراسة

تأثیر هذا التوزیع على و أهم العوامل التي ساعدت في بروز هذا الوضع و مدى  في المدینة

، و إن وجدت لم بدراسات كثیرة سابقة ضلم تحخاصة و أن المدینة  .المجال و السكان

  .لدراسة موضوع استخدامات األرض خاللهایتطرق 

  :أما األهداف الثانویة فتتمثل في

 مدى تطابق استخدامات األرض مع اإلطار القانوني للتعمیر. 

  ع المجالي الستخدامات یتاجنانت، خاصة التوز دراسة الواقع الحضري لمدینة

 .األرض المختلفة

 مختلف استخدامات و نموتطور  و دراسة مدى التوازن بین النمو السكاني 

 .األرض

  :مراحل إنجاز البحث

  :مرحلة البحث النظري -1

   جل جمعأ المراجع من و المصادرتم خالل هذه المرحلة االطالع على مختلف   

ورسائل  دراسات مذكرات، كتب، منعن موضوع البحث  ولتكوین خلفیةالمادة العلمیة 

                                                 
حسب معطیات مدیریة  2012نسمة سنة  46100، و 2008نسمة خالل التعداد العام للسكان و السكن سنة  41535بلغ عدد سكان المدینة  )1(

فان المدینة المتوسطة هي كل  2006من قانون المدینة لسنة ) 4( و حسب ما جاء في المادة  .)DPSB(البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة میلة

  .ألف نسمة 100ألف و  50مل ما بین تجمع حضري یش
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تتمثل في مختلف  ، مجالت، الجریدة الرسمیةملتقیاتمذكرات تخرج،  بحوث، ،وأطروحات

  خرائط الطبوغرافیةلل باإلضافة ،لها عالقة بموضوع البحث والقوانین التيالمراسیم التنفیذیة 

  .بالمدینة الخاصة ومختلف المخططاتالجیولوجیة 

  :تم خاللها إذ وأصعب مرحلةتعتبر أهم  : مرحلة البحث المیداني -2

قصد جمع أكبر  میلة،لوالیة  والتقنیة التابعة االتصال بمختلف المصالح اإلداریة -

وموضوع البحث وبغرض منطقة الدراسة  والمعلومات عنعدد ممكن من المعطیات الدقیقة 

 .تمكن من الحصول علیها من خالل البحث النظرين لموالتي المعلومات الناقصة  استكمال

  : و تتمثل في 

  .بقسنطینة ) ONS(الدیوان الوطني لإلحصاء   -

  .فرع مدیریة التعمیر والبناء بدائرة تاجنانت  -

  .مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة میلة  -

  .مدیریة الشؤون الدینیة و األوقاف لوالیة میلة  -

 .مدیریة الري و الموارد المائیة لوالیة میلة  -

  .تاجنانتلدائرة لموارد المائیة لالقسم الفرعي  -

 .)والیة میلة(المؤسسة الوطنیة للكهرباء و الغاز   -

  ). المصلحة التقنیة، مصلحة الحالة المدنیة، مكتب االنتخابات( بلدیة تاجنانت -

 .)URBACO(بقسنطینة  مكتب الدراسات واالنجاز العمراني   -

وقد  االبتدائيتربویة للتعلیم  اتمؤسس )9(تسعاستمارة على تالمیذ  1020قمنا بتوزیع 

    مجموع األسر البالغ من %10ـالعینة العشوائیة المقدرة ب وهي تفوقاألحیاء،  جمیع شملت

2008سنة  أسرة 7373(
من أجل الوصول إلى العدد المطلوب بعد حساب االستمارات  ،))1(

                                                 
 .، قسنطینةالوطني لإلحصاء الدیوان- 2008والسكن لسنةالتعداد العام للسكان  )1(
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من  %10.61أي بنسبة  استمارة 783 ـلیصل مجموع االستمارات المعتمدة ب ،تسترجعالتي لم 

 .إجمالي األسر في المدینة

تحصل على كل نلم  اأنن والتقنیة إالبمختلف المصالح اإلداریة  نااتصال وبالرغم من

عدم توفر كل مخططات شغل األرض الخاصة بالمدینة  ومن بینها، ناهاالمعلومات التي أرد

 وعلیه ومن أجل. والواقعفالمالحظ أنه یوجد اختالف بین ما هو في المخططات  وٕان وجدت

 ومطابقته معبمدینة تاجنانت  والواقع الحقیقي الوضع القائم الستخدامات األرضتحدید 

من خالل االحتكاك المباشر بالمیدان حیث قمنا بالتعرف للعمل المیداني،  نالجأ المخططات

لجمیع استخدامات وتصنیف  الشاملوالمسح على مختلف أحیاء المدینة، الرفع الدقیق 

مع  ومدى تطابقهاومعرفة الوضع الحالي لهاته االستخدامات ، ونوعااألرض كما 

االعتماد على عدة معاییر أوال بتقسیم المدینة إلى أحیاء ب ناحیث قم .المخططات المعتمدة

ومراجعة ، 2008والسكان لسنةمنها المقاطعات اإلحصائیة المعتمدة في التعداد العام للسكن 

على مستوى كل  ،2009لسنة لبلدیة تاجنانت ) PDAU(والتعمیرالتوجیهي للتهیئة  المخطط

 :حي قمنا بــ

  نمطكل  وفردي ومالحظة خصائصتحدید أنماط المساكن من جماعي. 

  طور اإلنجاز والتي فيتحدید المساكن الموجودة. 

 تحدید علو المباني. 

  أو التي في طور اإلنجاز والتجهیزات الموجودةرفع لكل المرافق. 

  والممرات الموجودةرفع لكل الطرق. 

  إحصاء لكل المحالت التجاریة مع تحدید نشاط كل محل، مع حساب للمحالت  

 .التجاریة التي هي في طور اإلنجاز

 تحدید جمیع األراضي الشاغرة بالمدینة. 
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 والتعمیرطط التوجیهي للتهیئة توقیع جمیع االستخدامات على المخ)PDAU (

مع إضافة  .ىحدللحصول على خرائط استخدامات األرض حتى یمكن تحدید كل نمط على 

 ).2014- 2009(جمیع االستخدامات التي تم إنجازها في الفترة 

 أهم  وتعرفنا علىأكثر من مجال الدراسة نا تقرب فمن خالل العمل المیداني

  . وتطلعاتهمحوارات مع بعض السكان لالستماع لرغباتهم  ناالمشاكل التي تواجهه كما أجری

  : المذكرة والتفسیر وتحریرمرحلة التحلیل  -3

فبعد . وهي مرحلة كتابة الموضوع ،علميمرحلة في إعداد أي بحث  وتعد أهم

 والعمرانیة في الطبیعیة، البشریة وتجسید الظواهراالنتهاء من جمع المعلومات یتم قراءتها 

العلمیة المعبرة عن  وتحلیل وتفسیر ومقارنة واستنتاج الحقائق وجداول ورسوم بیانیةخرائط 

لراهن الستخدامات األرض التي تقوم على أساس الوضع ا القراراتواتخاذ . واقع المدینة

  .للنمو وفیها یتم اقتراح بدائل مستقبلیة أفضل واالتجاهات الحالیة

  :أسباب اختیار الموضوع   

إلعطاء صورة واضحة  موضوع إشكالیة استخدامات في مدینة تاجنانتتم اختیار 

وكیفیة توزیعها عبر المجال الحضري  هاستخدامات من خالل تحدید أنواعهاته االعن 

والوصول إلى تنظیم لهاته االستخدامات واالستغالل العقالني لها باعتبار أن عدد السكان 

خاصة مع سوء  .في تزاید مستمر ویتبعه تزاید في احتیاجاتهم لمختلف استخدامات األرض

واقع مما یؤدي إلى تطبیق وتنفیذ المخططات العمرانیة المصادق علیها فعلیا على أرض ال

خلق عدم توازن بین األحیاء من حیث توزیع التجهیزات والمرافق واألنشطة، مع غیاب 

المراقبة المیدانیة الدائمة أدى إلى اختالف بین ما هو مقرر في المخططات التنظیمیة وبین 

  .الوضع القائم
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  :صعوبات البحث

إنجاز هذا البحث بالرغم من وجود بعض الصعوبات و المشاكل التي واجهتنا أثناء  

  :، و منهايالمیدانالتحقیق أكثر على  إال أننا تغلبنا علیها بالتركیز

  . نقص الدراسات والمعلومات عن منطقة الدراسة -

التعرض إلزعاج دائم و الوثائق رفض بعض المصالح اإلداریة تزویدنا بالمعلومات  -

من طرف السكان أو أصحاب المحالت التجاریة وحتى الشرطة أثناء تأدیتنا للعمل المیداني 

 . لمختلف االستخداماتالفوتوغرافیة وخاصة عند محاولتنا أخذ الصور 

ككل تحقیق میداني وجدنا صعوبة في معاینة بعض المناطق بسبب قلة المباني  -

ن طرف بعض المواطنین بعدم زیارتها خاصة منطقة النشاطات السكنیة بها أو لتحذیرنا م

التجاریة وسوق تاجنانت وبعض المناطق التي ال تزال عبارة عن ورشات للبناء وخالیة من 

 .السكان

 

  

 



  

  الفصــل األول

  اإلطــــــار النظـــــــري

  

  تمهید

 وأهمیتها فياستخدامات األرض : أوال

 الدراسات الحضریة

وتسییر اإلطار القانوني لتنظیم : ثانیا

 في الجزائر  األرض استخدامات

  ةـالخالص
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  :تمهید

إن موضوع استخدام األرض من المواضیع المهمة التي جذبت اهتمام الباحثین في 

وتسییر الدراسات العمرانیة في السنوات األخیرة لما لها من أهمیة في التخطیط الحضري 

هذا الفصل سنتطرق لمفاهیم عامة عن استخدامات  فيف. في إطار التنمیة المستدامة المدن

االستخدامات في  وتنظیم هاتهبتسییر  والنصوص المتعلقةالقوانین  وأنواعها كذلكاألرض 

 .الجزائر

 الدراسات الحضریة وأهمیتها فياستخدامات األرض : أوال

شكال و مظاهر معینة من أبیأتي التوسع العمراني في األراضي الحضریة (

االستخدامات، التي تتفاوت من مدینة إلى أخرى، و ذلك حسب العوامل و الظروف السائدة 

األرض من كونها تمثل واحدا من الموضوعات الهامة التي  استخدامات تنبع أهمیةكما 

            البشري والبیئة بوجهیهافي تدهور العالقة بین السكان  والتي تتمثلتواجه الكون 

  .)1( )والطبیعي

I - مفاهیم عامة عن استخدامات األرض  

  ماذا نعني باستخدامات األرض؟  -1

في مجموع الوظائف الناتجة عن األنشطة االقتصادیة  استخدامات األرض تتمثل

من  واحتیاجاتهم المختلفةالتي تهدف إلى تلبیة رغباتهم  السكان،یمارسها  واالجتماعیة التي

من خالل استغالل اإلنسان لبیئته الطبیعیة  وهذا یتم ،واستخدامات نفعیةوخدمات سكن 

المدینة تتعلق باستغالل السطح حیث  فاستخدامات األرض في( .بهدف االستفادة منها

  )2() .االستخدام تخصص مساحة معینة لوظیفة أو أكثر أو لنوع معین من

                                                 
 .170ص مرجع سبق ذكره،: عبد العزیز بوودن.د )1(
 .مرجع سبق ذكره: تیسییر أبو سنینة.د )2(
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 .األرض من جزء على اإلنسان بنشاط یتعلق ما كل هو األرض استخدام كما أن

 والصناعة والتجارة والخدمات التعلیمیةمثل توزیع مساحات األراضي ألغراض السكن (

  )1().واإلداریة وغیرها والصحیة والثقافیة والترفیهیة

تي السكان لألرض ال وطبیعة استعمالاألرض بالمدینة شكل  استخدامیمثل مفهوم (

وطبیعة اعتبار هذا المفهوم على أنه شكل  یمكنوعلیه ، یعیشون علیها أو یتعیشون منها

 )2( ).في المدینة ونشاط السكان حركة

  :األرضأهمیة دراسة استخدامات  -2

تحدید االستخدامات تكمن أهمیة دراسة استخدامات األرض في منطقة ما في  (

الحقیقیة لألرض في هاته المنطقة خالل فترة معینة، سواء كانت هذه االستخدامات حضریة 

استخدامات غیر حضریة أي استخدام األرض عبر المجال أو تنتشر عبر المجال الحضري 

  )3().المدناألرض المختلفة خارج  وتخص باستخداماتالریفي، 

تخطیط شبكة الطرق  والمرجع عندهي األساس (األرض  استخداماتدراسة  أن كما

السیارات كما یستفاد منها عند تخطیط المرافق العامة من  وأماكن وقوف والشوارع الرئیسیة

وتقدیر  )4().والكهرباء والغازالسطحیة  وصرف المیاهشبكات میاه الصرف الصحي 

و االستخدامات و تحدید مكان ه المرافق اتالحالیة والمستقبلیة للسكان من ه االحتیاجات

لتحقیق حیاة كریمة عنها  المعلوماتكبر عدد من المعطیات و أتواجدها یتم من خالل جمع 

  .خدمة أفضل للسكانو  و سعیدة

 

                                                 
أطروحة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح . في مدینة أریحا األراضيتحلیل و تقییم أنماط استخدامات : محمد حسین سعد النجوم )1(

  .12، ص 2003الوطنیة، فلسطین، 
  .170ص مرجع سبق ذكره،: عبد العزیز بوودن.د )2(
  .1998نجلو المصریة، القاهرة، مكتبة األ. تخطیط المدن: أحمد خالد عالم. د )3(
  .172، صذاته سابقال المصدر: أحمد خالد عالم. د )4(
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 : مفهوم تنظیم استخدامات األرض -3

الكثیر من مكونات العملیة التنظیمیة تنطوي على عناصر غیر ملموسة كالسلوك (

وتنسیق فالتنظیم هو عملیة ترتیب  ( ،)1( )، الواجبات،السلطة، المسؤولیةواألهدافاإلنساني 

  )2()"تحقق هدفا عاما أو مجموعة أهداف مهام إلنجاز

ن أي خطة یستحیل تنفیذها دون الوظیفة الثانیة بعد التخطیط ألالتنظیم هو أن  اكم

  .معینةالتنظیم لیس هدفا بل وسیلة لتحقیق أهداف ، فتنظیم أو بتنظیم غیر سلیم

استخدامات األرض  وتوزیع لجمیعهو عملیة ترتیب  تنظیم استخدامات األرضأما 

والتجهیزات وتقدیم في توزیع مختلف المرافق  وهو التوازنبطریقة تؤدي لسرعة تحقیق الهدف 

ثر بالسلوك اإلنساني إن تنظیم استخدامات األرض في المدینة یتأ .مثلى للسكان خدمة

ظهور نمط معین من االستخدام یختلف عنه في مدینة أخرى بسبب اختالف  ومثال ذلك(

  )3().المدینة بشأنالبشر في اتخاذهم لقراراتهم 

استخدامات األرض إلى مجموعات حسب  ه االستخدامات بتقسیماته یتم تنظیم -

  .المقدمة ونوع الخدمةمنها  ووظیفة كلطبیعة 

المقارنة بین األحیاء  ،العالقة بین كل االستخدامات داخل المجال الحضريتحدید  -

االستخدامات بحیث  وتنظیم هذه ونسبة االستخداممساحة  والمدینة في وبین الحيالسكنیة 

 .للتعمیر بما یحقق األهداف بسرعة واإلطار القانوني والسیاسات المقررةتماشى ت

 .والتجهیزات والمساكناالستخدام األمثل لمختلف المرافق  -

السكان مادام كل استخدام في موضعه  والمال واستقرار حیاةاالقتصاد في الجهد  -

 .خدمات ویقدم أفضلالمناسب 

 

                                                 
 .31، ص 2006دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، . التطبیقات -الهیاكل -النظریة –التنظیم : طارق طه. د )1(
 .33، صذاته سابقالمصدر ال: طارق طه. د )2(
  .142ص ، 2006مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ). الریفي و الحضري( جغرافیة العمران:محمد مدحت جابر.د )3(
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 : األرضمفهوم تخطیط استخدامات  -4

 وتحدید أسالیبالتخطیط هو العملیات المتتابعة المتعلقة بوضع أهداف التنظیم  (

  )1().تحقیقها

 وترتیب وتنظیمیتمثل في دراسة استخدامات األرض  استخدامات األرضتخطیط  أما

معقول لها من خالل وضع مخطط یوضح مواقع األنشطة المختلفة القائمة وكیفیة توزیعها 

الحلول  مع إیجادالعوامل المؤثرة في هذا التوزیع،  وتحدید مختلفداخل منطقة معینة، 

 تقل حیثدامات المتنافسة خاصة في المناطق االستخ ومتوازن لهاته لتحقیق توزیع عادل

  .السكان ویرتفع عدداألرض  مساحة

  : إلىتخطیط استخدامات األرض  وتهدف عملیة

  والهدوء والخصوصیة وتتمیز ببیئةیتوفر فیها األمن  وتجمعات سكنیةخلق أحیاء 

السكنیة ته األحیاء افي توزیع مختلف االستخدامات عبر ه وتحقیق التوازن. وجمیلة صحیة

ال یضطر السكان التوجه إلى األحیاء  حتى والتجهیزات الضروریةتجهیزها بمختلف المرافق ب

 .حاجیاتهم الیومیةالقتناء األخرى 

 )  تقدیر الحاجات الحالیة والمستقبلیة للسكان، وٕایجاد الحلول للمشاكل الحالیة

 والنمو العشوائيخاصة في التجمعات الحضریة كتداخل استخدامات األرض  )2()والمتوقعة

  . والقطاعات الحضریةلألحیاء 

  على البیئة  السكان وتحافظمتطلبات  مستدامة تلبياختیار أنماط استخدام

النشاط التجاري  وأخرى لممارسةكتخصیص مساحات من األرض لالستخدامات الصناعیة 

 والترفیه التنزه استخدامات األرض األخرى كالسكن وأماكن معومنسجمة في مواقع مناسبة 

 . والصحیة التعلیمیة والخدمات النقل ووسائل

                                                 
  www.hrdiscussion.com .لمنتدى العربي إلدارة الموارد البشریةالموقع اإللكتروني ل )1(

  .41، ص مرجع سبق ذكره: محمد حسین سعد النجوم )2(
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  واألراضي  والمناطق األثریة والثقافیة البارزةحمایة المناطق ذات المیزة الطبیعیة

 .والمحمیات الطبیعیة الفالحیة

  :  الحضريأسس التخطیط  -5

 والتجاریة والصناعیة فبدالالمختلفة السكنیة  االستخداماتتطور تخطیط مساحات ( 

ظهرت أسس جدیدة لتخطیط هذه  ستخداماتمن تخصیص مساحات من األرض لهذه اال

  )1( ).والمناطق الصناعیة والمركز التجاريالمساحات منها نظریة المجاورة السكنیة 

 )(Unité De voisinageوحدة الجوار  أو المجاورة السكنیة - أ
)2(:   

كان المخطط العام للمدینة یحدد مساحات معینة في مواقع مناسبة إلقامة المساكن  (

بتخطیط األرض الالزمة لإلسكان لیشمل تخطیط هذه  وتقدمت األبحاثالمختلفة علیها 

من رواد التخطیط الذي طالب ) Perry(وكان بیري المساحات في شكل مجاورات سكنیة 

 .)المدنباألخذ بفكرة المجاورة السكنیة كوحدة أساسیة لتخطیط 

عبارة عن و هي هي من أهم أسس تخطیط المجال الحضري ، فالمجاورة السكنیة 

   إطار سلیم إلعادة بناء المدن الحالیة و الضواحي الجدیدة و ذلك عن طریق خلق بیئات 

بمرافقها العامة و خدماتها الضروریة و تساعد المجاورة السكنیة  سكنیة جدیدةو مجموعات 

  .و حیاة الفرد المتكاملة على استقرار الحیاة األسریة

  :الحـــي  -  ب

تضم مباني سكنیة و تجهیزات و مرافق  ینقسم المجال الحضري إلى مجموعة أحیاء    

 السائدنمط البالتجانس من حیث السكنیة حیث تتمیز هاته المباني ، لخدمة سكان الحي

                                                 
  . 101ص  مصدر سبق ذكره،: أحمد خالد عالم. د )1(
  .101 ، صالسابق ذاته المصدر: أحمد خالد عالم. د )2(
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التحصیصات و المناطق السكنیة البناء الحدیث كعن المباني القدیمة فصل (اإلنشاء وتاریخ 

   .) الحضریة الجدیدة

سكة خط ال أو األولیةطرق بین األحیاء السكنیة عناصر مهمة كالفصل وعموما ت

 .یة أو مجاري مائیة هامةحدیدال

  :المــدن الجـــدیدة  -  ت

 وظهرت المدن .ولكنها مبرمجةتعرف المدینة الجدیدة بأنها مدینة غیر مخططة  (

إلى  وٕاعادة التوازنعلى العواصم الكبرى  ولفك االختناقالنفجار الحضري امعالجة لالجدیدة 

خیار المدن الجدیدة یعتمد على فكرة إعادة التوازن . البنیة الحضریة في مختلف المناطق

كنتیجة للتعمیر الفوضوي، وضیاع مساحات  وقد ظهرت )1()واألنشطةللكثافات السكانیة 

واسعة من األراضي الفالحیة الخصبة، نقص في المرافق والتجهیزات، اختناق وسائل النقل 

الذي تشهده العواصم، تدهور ظروف المعیشة، تدهور النمو السكاني المتزاید و االزدحام 

 .المدن واألحیاء

  : اريـالمركز التج  -  ث

تجاري  السكنیة، مركزمركز تجاري المجاورة (یقسم هذا االستخدام إلى عدة مستویات 

، یخطط المركز التجاري ككتلة واحدة )الحي، مركز تجاري المدینة، مركز تجاري اإلقلیم

وتهیئة  والمحالت التجاریةوقوف السیارات  وتوفیر أماكنتصمیم المباني  ومتكاملة من

  . خضراء مساحات

 : الصناعیـة المنطقـة - ج

 اتــستخدامكمبدأ تخطیطي للمجال الحضري ظهرت كرد فعل للتداخل الفوضوي لال

  من حمایة المدینة والصناعة   في المدن لحمایة للفوضى الصناعیة  لوضع حد والحضریة 

                                                 
  .261ص ،1996وزارة التجھیز و التھیئة العمرانیة، . استرجاع التراب الوطني -الوطنيوضعیة التراب  -لجزائر غداا )1(
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  .اصة التلوثخانعكاساتها السلبیة 

حسب نوع مساحة ممهدة من األرض تقسم إلى مساحات مختلفة  ( بأنهافهي تعرف 

المقترح إقامتها و تزود هذه القطع بالمرافق العامة من میاه الصرف الصحي  الصناعة

وكهرباء وغاز تخطط لها شوارع خدمة محلیة و خطوط سكة حدیدیة فرعیة كما تخطط 

المساحات الخضراء واألشجار المطلوب زراعتها حتى تصبح المنطقة الصناعیة المخططة 

 )1().تقام علیها المباني الصناعیةجمیلة و جذابة و أحیانا 

II - أنواع استخدامات األرض  

التي تخصص الستخدام معین الوحدة األساسیة  تعتبر قطعة األرض في المدینة( 

ذات مساحة معلومة  وهذه الوحدة. استخدامات األرض في المدن التي یعتمد علیها تصنیف

استخدامات األرض وتجمیعها في قانونیة لذا فإن تصنیف  وملكیة محددة ولها حدود

كما أن عملیة التصنیف تعتبر . أجل دراسة االستخدامات مجموعات یعد أمرًا ضروریًا من

الداخلي للمدن، وقد لوحظ أنه كلما كانت االستخدامات  أول خطوة مهمة لفهم التركیب

)2().للمدینةذلك یفید في وضع التخطیط المثالي  واضحة ومحددة فإن
 استخدامیتقرر نمط  ( 

لیس من الغرابة  وعلیه فانه، وحجم ونشاط السكاناألرض بشكل رئیسي بناءا على حركة 

للتفاوت في  وذلك كنتیجةاألرض في المدن  استخداماتوأشكال بشيء أن تتعدد مستویات 

  )3().المدینةاألرض في  الستخدامالعوامل المختلفة المحددة 

  :االستخدامــات السكنیـة -1

یعتبر االستخدام السكني الوظیفة األساسیة في المدینة یعبر عن صورة من صور  (

 یشمل مساحة مقارنة باالستخدامات األخرى، أكبرحیث یحتل . االنتفاع باستخدام األرض

                                                 
  .341، صذكره سبق مصدر: أحمد خالد عالم. د )1(
  .ذكره سبقمرجع : تیسییر أبو سنینة .د )2(
  .172ص ،ذكره سبق مرجع: عبد العزیز بوودن.د )3(
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وهو من بین  ،متصلة أو وحدات منفصلة كانت سواء للسكن المخصصة المنشآت كل

یأوي إلیه لكي  السكن الذيیستغني عن  واإلنسان ال .االهتمامات الرئیسیة في التهیئة

  )1().المجتمعحیاة  والراحة ولكي یستشعریستشعر األمن 

وٕانما مفهومه الشامل واسعا جدا، حیث ال یتحدد في البیت فقط،  السكن في و (

 ولدراسة هذهاالجتماعیة،  والبیئة وبعض المقوماتاختالف المكان  وهذا بسببكثیرة،  عوامل

 وعادات الناس، وطبیعة األرضاألماكن البد من معرفة خصائصها من حیث المناخ، 

  )2().، وطریقة حیاتهموتقالیدهم

 السكن(االجتماعي واالقتصادي للسكانحسب المستوى  عدة أنواع تختلف للسكن

 .)ریفي سكن حضري أو سكن(به  واإلقلیم المتواجد وحسب المنطقة ،)السكن الراقيي و الشعب

الشكل الهندسي للمبنى وتاریخ  الحجم والموضعكما تتنوع األنماط السكنیة فیه من حیث 

  .المستعملة عند إنشائه ومواد البناءبنائه 

  :العامةاالستخدامات الخدمیة  -2

التي ترتبط دائما بالمناطق السكنیة االستخدامات المكملة للمجال السكني أو 

فلوال المساكن وما  أجله،الخدمات والذي أنشئت من  اتهباعتبارها المجال الذي توجه إلیه ه

وتحتل االستخدامات الخدماتیة . تحتویه من سكان ما كان هناك سبب إلنشاء هاته الخدمات

موقع متمیز ومساحة ال بأس بها من المجال الحضري وتتركز في نطاقات مختلفة حسب 

ومریح صحي  وتامین وسطالخدمات هو توفیر  اتهه والهدف من. أنواعها ومستویاتها

 والتآلف بین وتشجع الترابطهذا المجال السكني  والنشاط فيكما أنها تخلق الحیویة  للسكان

الطابع  والعمارات ذاتمنها المباني . األساسیة للسكان وتؤمن الحاجیاتأفراد سكان الحي 

الترفیهي أو الدیني وكل البنایات  اإلداري، التعلیمي، األمني، الصحي، الریاضي، الثقافي،

                                                 
  .161، ص 1990منشأ المعارف، اإلسكندریة، مصر، . جغرافیةدراسة -استخدام األرض: صالح الدین الشامي. د )1(
  .15،ص2009العوامل و الفاعلون، دار مداد، الجزائر،  -تنظیم المجال المعماري و العمراني في المدینة الجزائریة: د بشیر ریبوح  )2(
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باإلضافة إلى المجاالت غیر . والمصانع واألسواقالمخصصة لألنشطة االقتصادیة كالفنادق 

  .والشبكات المختلفةكالمساحات الخضراء، المالعب  وغیر مبنیةمن مساحات مهیأة مبنیة 

  :التعلیمیــة االستخدامات -2-1

ألنها من الخدمات الضروریة التي تعتبر الخدمات التعلیمیة من أهم الخدمات  (

كما یعتبر معیارا لتحدید  ،)1()یحتاجها كل بیت جزائري، وكونها مكملة للمجال السكني

فهي تحظى دوما باهتمام الحكومة و توفر لها عائدات مالیة معتبرة المستوى الثقافي والفكري 

لمعاییر وطنیة ضمن الشبكة النظریة للتجهیز و تبعا للزیادات السكانیة وتخضع عند إنشائها 

، مؤسسات )االبتدائي(مؤسسات الطورین األول و الثاني : الحالیة و المتوقعة وتتمثل في

التعلیم المتوسط، مؤسسات التعلیم الثانوي، الجامعات ، مراكز التكوین المهني و التمهین 

  .مراكز محو األمیةو 

  12و 5هي مخصصة لألطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بین: االبتدائیةالمدرسة 

 اإلدارةسنة، تضم حجرات للدراسة وممارسة الهوایات كالرسم و الموسیقى و األشغال، مبنى 

  .، فناء واسع، حجرات للطبیب و المشرف االجتماعيالمخزن

  هي مخصصة لألطفال الذین تتراوح :والثانوي والتقنيمؤسسات التعلیم المتوسط

 ورشات ومخابر التجارب وسنة، تضم حجرات للدراسة  18و 13أعمارهم ما بین 

 .الخ..العلمیة

 الجامعات هي أعلى مستویات التعلیم التي تلي شهادة البكالوریا  :التعلیم العالي

والدكتوراه تیر الماجس دات اللیسانس، الماستر،استكمال الدراسة للحصول على شها ویتم فیها

 .تكوین إطارات المستقبل وتهدف إلى

                                                 
علـوم األرض،  كلیـة ،)غیر منشورة(مـاجستیـر مـذكـرة. الحصیلة واآلفاق-في مدینة قسنطینة السكنیة االستخداماتإشكـالیة : ربیعة دباش )1(

  .62، ص2005،قسنـطینـة جـامعـة منتـوري، الجغـرافیـا والتهیئـة العمـرانیـة
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 ها في العمل یعبارة عن مؤسسات تؤهل خریج (: التمهین والتكوین المهني  مراكز

تكوین أطقم  بهدفو الخیاطة والحدادة والخراطة والكهرباء جارة نالحرف المختلفة كال أحدفي 

 )1().الحرفیینمن 

 اللذین لم یتعلموا من قبل      یخدم هذا النظام ر تعلیم الكبا أو :األمیةراكز محو م

. تعلیم الهدف منه مكافحة األمیة ویبحثون عنكل الخارجین عن دائرة التعلیم اإللزامي و  (

في متناول ید سكانها یمكن تخصیص  وأن تكونتنظیم هذه الخدمات على مستوى المجاورة 

 )2( ).أو المدرسة االبتدائیة جمعیة الشبان أو المسجد

  :استخدامات الشباب و الریاضة 2-2

الیومیة للسكان، ألن دورا هاما في الحیاة الستخدامات الشباب و الریاضة إن 

یقضون فیها ، وفئة األطفالالشباب  وهما فئةالریاضة تمثل المتنفس ألهم الفئات العمریة 

صحة  وتحافظ علىتساهم في حمایتهم من االنحرافات االجتماعیة  الفراغ كماأوقات 

 قدم، القاعاتتتمثل هاته االستخدامات في المالعب الریاضیة، میادین كرة  .أجسامهم

، المسابح، دور المركبات الریاضیة الریاضیة المتخصصة القاعات المتعددة الریاضات،

  .ونوادي الشبابالشباب 

 هي مكان مقفل خاص بالنشاط الریاضي إلعطاء  (:قاعة األلعاب الریاضیة

 واألتربة وتخصص أللعابص اللعب في جو مناسب بعیدا عن وهج الشمس الالعبین فر 

 وحمامات ودورات المیاهتبدیل المالبس  وتزود بحجرات واأللعاب األخرىالقوى 

  )3(.)واإلسعاف

  أتعتبر السباحة من أهم األلعاب المفضلة للنش ( :والمغطاةالمسابح المكشوفة 

 ویلحق بحمام وبعضها بیضاويفالحمامات المقامة في الهواء الطلق بعضها مستطیل 

                                                 
  .371، صذكره سبق صدرم: أحمد خالد عالم. د )1(
  .371، صذاته بقاسصدر المال: أحمد خالد عالم. د )2(
  .356، صذكره  بقاسصدر المال: أحمد خالد عالم. د )3(
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المكشوفة  والمطاعم وغیرها وتستخدم الحمامات ودورات المیاهالسباحة أماكن تغییر المالبس 

 )1().العام أما الحمامات المسقوفة طول.في فصل الصیف

 والحي تخطط المالعب الریاضیة على مستوى المجاورة  (: المالعب الریاضیة

  )2().المستوى ونوعها حسب وتختلف المالعبوالمدینة ككل،  السكني

  :و الشعائریة الدینیة االستخدامات -2-3

 فالمساجد (، )حضریة أو ریفیة(تواجدها ضروري في كل منطقة  :و المقابر المساجد

عبارة عن أماكن دینیة إلقامة شعائر الدین الخاص بالمسلمین و تعتبر احد العالمات الممیزة 

على مستوى عدد محدود من ( مصلى: وتقسم المساجد إلى للمجاورة السكنیة و المدینة ككل،

المسجد  -)الحي السكني( مسجد كبیر -)المجاورة السكنیة( مسجد صغیر -)المساكن

  )3( ).)المدینة( الجامع

  :الصحیة االستخدامات -2-4

الصحة في أي مجال من مجاالت الحیاة فالعامل الذي یتمیز بصحة  أثرال یخفى 

المجتمع بقدر ما یتمتع به الفرد من صحة  وتقاس قیمةجیدة أكثر إنتاجا من العامل المریض 

 .فیهالذي یعیش  وحق المجتمععلى حمایة حقه  وتجعله قادراتساعده على العمل 

للمؤسسات نسبة التغطیة الصحیة تقدم الدولة في المجال الصحي ب ویقاس مدى

 وتلعب المؤسسات الصحیة دورا كبیرا في الحفاظ على صحة اإلنسان ،الصحیة بالدولة

والتي الهیئات العالجیة مهما تكن األنظمة القانونیة التي تطبق علیها  وهي مجموع ( .وحیاته

والعیادات الجامعیة  والمراكز االستشفائیةالمؤسسات االستشفائیة المتخصصة  تتضمن

                                                 
  .356، صذكره سبق مصدر: أحمد خالد عالم. د)1(
  .356، صذاته بقاسال المصدر: أحمد خالد عالم. د)2(
  .380، صذكره بقاسال المصدر أحمد خالد عالم. د)3(
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وكذا األسنان  وعیادات جراحة والعیادات الطبیةاألساسي  ووحدات العالج، الخدمات المتعددة

  )1().للیاالتح مخابر

  : والمصالح األمنیةاإلداریة  االستخدامات -2-5

التسهیالت التي تخلق عالقة بین المواطن واإلدارات الحكومیة في  هي مجموعة( 

  :فيتتمثل  و )2( )شكل إجراءات إداریة تنظمها أسس وقوانین مختلفة

 مقرات  وأرواحهم مثلتسهر على الحفاظ على ممتلكات السكان  :المصالح األمنیة

 .والحمایة المدنیةاألمن الحضري أو الشرطة، مقرات الدرك الوطني 

 واقتراض  یتم إیداعأین  والمصارف المالیة في البنوكتتمثل  :الهیئات المالیة

 .السكان من طرف األموال

 المدیریات الحكومیة وملحقاتها البرید، البلدیاتكمكاتب : المصالح اإلداریة ،

 .المختلفة

  : التجـــاریة االستخدامـــات -2-6

المكملة للمجال السكني بما توفره  تعتبر االستخدامات التجاریة من أهم االستخدامات

محالت تجاریة لتجارة الجملة  وتنقسم إلى. للمواطن من حاجیات ضروریة لحیاته الیومیة

وتحتل . الخ...، مراكز تجاریة، أسواق مغطاة أو مكشوفة، أسواق أسبوعیة أو شهریةوالتجزئة

یعد االستخدام إذ  .السكنیةاألراضي الشاغرة بالمدن أو الواجهات واألدوار السفلى للبنایات 

 وتتمیز الشوارعالمدینة أین تتركز التجارة  في مركزاألكثر منافسة لالستخدام السكني خاصة 

  .كلما اتجهنا نحو أطراف المدینة وتتمیز بالتبعثربازدحام المتسوقین 

  

                                                 
  .العالجیةالمحدد لكیفیات تسییر نفایات النشاطات ،  2003دیسمبر  09المؤرخ في ،  478-03المرسوم التنفیذي رقم  )1(
 جـامعـة منتـوري، علـوم األرض، الجغـرافیـا و التهیئـة العمـرانیـة كلیـة ،واقع و تنظیم استخدامات االرض بمدینة جیجل، مذكرة تخرج: شیخ أمیرة )2(

  .) 56، ص 1992مطابع قطر الوطنیة، ). أسلوب و مراحل( كتاب تخطیط المدن: عاطف حمزة.د: مأخوذة عن(  .08، ص 2010،قسنـطینـة
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 : االجتماعیة االستخدامات -2-7

سابقتین لمرحلة التعلیم  وهما مرحلتان ،وریاض األطفالتتمثل في دور الحضانة 

 .ودور العجزةاالبتدائي اإللزامي، باإلضافة للمؤسسات المتخصصة باستقبال المعاقین 

 : االستخدامات الثقافیة -2-8

 ودور الثقافةتتمثل في دور السینما، المسارح، المتاحف، أروقة العرض، قصر 

 .والثقافیة والنوادي العلمیة

 أهداف التعلیم  والتوسع فيالفراغ  وزیادة أوقاتمع نمو السكان  (: المكتبات العامة

 )1().المحليأصبحت المكتبة العامة عامال هاما بالنسبة للمجتمع 

 والسیما   هي مؤسسات ثقافیة تنشر الوعي الثقافي بین سكان المدینة (:الثقافة دار

 داروجد ت و. الثقافة الشعبیة ورفع مستوىهاما في تثقیف الجماهیر  وتلعب دورا الشباب

الحي  وعلى مستوىالثقافة في مبنى مستقل في قلب المدینة بالقرب من اإلدارات الحكومیة 

   )2().السكني

  وصاالت من حجرات  المتاحف هي منشآت معماریة مكونة (:والمعارضالمتاحف

تضم تراثا ناذرا  وغالبا ماأهم المعالم السیاحیة  والحضاریة وهي منالتحف األثریة  لعرض

تحفا لها  وقد تحويالتي خاضتها الدولة  وكذلك الحروبیشمل الحضارات القدیمة بأنواعها 

المعارض فهي صاالت لعرض أنواع مختلفة  أما. علمیةصفات أثریة أو تاریخیة أو فنیة أو 

 )3().الفنونمن 

  

 

                                                 
  .384، صذكره سبقمصدر : أحمد خالد عالم. د )1(
  .387، صالمصدر السابق ذاته: أحمد خالد عالم. د )2(
  .388، صذكره سابقصدر المال: أحمد خالد عالم. د )3(
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  :والسیاحیةالصناعیة  االستخدامات -2-9

  الثقیلة للصناعات المخصصة الصناعیة في المناطق تمثلت سواءتعتبر الصناعة 

أهم االستخدامات المساهمة في تنمیة االقتصاد إذ  اتللورش والمناطق المخصصة الخفیفة أو

  .للسكانشغل  وخلق مناصبتوفر مداخیل مالیة هامة للجماعات اإلقلیمیة خاصة البلدیات، 

الفنادق  ،(ZT)السیاحي  التوسع االستخدامات السیاحیة تتمثل في مناطقأما 

 .والمنتزهات

 :الشاغـــرة األراضي -2-10

 علیها مباشر نشاط أي في بعد تستغل لم والتي األراضي تلك هي الشاغرة المناطق (

      )1()فیها التوسع إلمكانیة بأهمیتها المناطق وتتمیز هذه. خارجها أو المدینة داخل سواء

هي التي  وقیم األراضي .قبل االستخدامات المختلفةتنشأ منافسة على امتالكها من  و (

االحتیاطات العقاریة للبلدیات التي توجه  وتعتبر من )2( )تحدد مصیر هذه المناطق مستقبال

  .والطویلللتوسع العمراني على المدى المتوسط 

  :والمواصالت واالتصال والشبكات التقنیةالنقل  استخدامات -2-11

تلعب دور أساسي في المجال الحضري ألنها تلبي أهم حاجیات السكان في مجال 

، ولها دور في واإلنترنیتالتزود بمیاه الشرب، الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، الهاتف، 

 وطرق ونقلالتهیئة االقتصادیة، فهي تلبي حاجیات المجال السكني األساسیة من طاقة، میاه 

  .دور مهم في التهیئة، أي لها وسكك حدیدیة

  

                                                 
الموقع . طریق معالجة بیانات أقمار صناعیة مدمجة في مدینة مكة المكرمة عن األراضيتصنیف استخدامات : سعد أبو راس الغامدي )1(

  .www.dr.aburas.com: االلكتروني
  .360، ص  ذكره سبق مصدر: محمد مدحت جابر. د )2(
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  :المواصالت واالتصال والنقل  شبكة -أ-2-11

بدور رئیسي في سیر جمیع القطاعات االقتصادیة  المواصالتتقوم شبكة  (

واالجتماعیة فهي إحدى العناصر الهامة في تنظیم المجال الحضري ألي مدینة باعتبارها 

  :وتتمثل في )1().ةمختلف مكوناتها الحضری والربط بینتلعب دورا هاما في حیویتها 

 شبكة الشوارع على أنواع مختلفة من حیث  تكون ( :والشوارع شبكة الطــــرق

 )2().وشبكة حرة، شبكة شعاعیة دائریة، )قائمة الزوایا(شكلها الخارجي، شبكة مستطیلة 

فشبكة الشوارع هي األساس التخطیطي لمخطط المدینة العام، فالشوارع تؤمن المواصالت 

في داخل المدینة، تتمثل في مجال المرور أو العالقات الحركیة التي تنشأ بین األفراد داخل 

 وحركة المرور. وحاالت أخرى، ألسباب اجتماعیة كالزیارات، العمل وهو المدینةمجال منظم 

  .والشوارعالطرق  جمیع یشمل، و والبضائعشخاص تخص تنقل األ

الذي قد  وحسب الشكلعدة أنماط تتغیر تبعا للعامل الطبوغرافي لألرض،  وتنقسم إلى

یكون مستقیم، منحني أو ملتوي، أو وفق معاییر مظهریة كوجود بعض العناصر كاألرصفة 

 المعاییر هي وأهم هاته. أعمدة اإلنارة كراسي الجلوس، الطرق المعبدة، أشجار، وجود أقواس

ق سیار، طریق رئیسي یطرق سریعة، طر  ،المرتبطة باستعمال الطریق: المعاییر الوظیفیة

  .طریق ثانوي، طریق ثالثي، خدمات، طریق تجاري، طریق صناعي

  توفر مكملة وداعمة لشبكة الطرق و  تعتبرإن السكك الحدیدیة  (: السكـــة الحدیدیة

  )3().أدائها والشبكة  یجب تحسین حالةو األمن للمسافرین والبضائع، 

 اإلنمائیة اهتماماتنا  في  بارزة یحتل النقل الجوي مكانة  (  :والموانئ المطــارات 

البحریة الموانئ كذلك  )4()في مجال فك العزلة الجویة عن جمیع أنحاء الوطنالشاملة و 

                                                 
  .77ص بق ذكره،مرجع س: ربیعة دباش )1(
  .195ص ذكره،مرجع سبق : بشیر ریبوح. د )2(
  .144ص  ،، مصدر سبق ذكرهالجزائر غدا )3(
  .146ص المصدر السابق ذاته، :الجزائر غدا )4(
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سواء على شكل تنقل داخلي بحرا، السلع والخدمات واإلنسان البضائع و  نقلتساهم في سهولة 

  .لوطن، أو تنقل خارجي بین مختلف دول العالمالمیاه اإلقلیمیة لضمن 

 هي جزء متكامل من شبكة شوارع المدینة ویجب تخطیط ( :أماكن وقوف السیارات

      بالنسبة لقلب المدینة فمشاكل المرور ف .هذه األماكن عند تخطیط شبكة شوارع المدینة

  )1().حسب حجم المدینةیكون ال حصر لها وعدد أماكن وقوف السیارات المطلوب 

 تقسم ساحات أو میادین المدینة، من حیث مهمتها أو وظیفتها إلى  :الساحات

  :األنواع التالیة

تعتبر هذه الساحات العصب الرئیسي للمركز  :الساحات الرئیسیة للمدینة -

فنحو . العام للمدینة، حیث تجري االستعراضات والمظاهرات أو االحتفاالت الوطنیة

الساحة الرئیسیة تتجه شوارع المدینة الرئیسیة، أما حركة مرور وسائل النقل، فتكون 

   .حسب المكان ملتفة حول الساحة الرئیسیة

المسارح، المتاحف مثل  :للمباني العامة واإلنشاءاتالساحات التابعة ( -

، یجتمع في هذه الساحات عدد كبیر من وكقاعدة عامة. وغیرها أجنحة المعرض

  )2().الناس

تحدد مواقعها بالقرب من المحالت التجاریة الكبیرة  :الساحات التجاریة( -

تتوفر في هذه الساحات، حركة السیر السهلة  ویجب أن، واألسواق الشعبیةالعامة 

لجماهیر المشاة الكبیرة، كما یجب توفیر محالت لوقوف سیارات الركاب، وسیارات 

  .الشحن

تنظم هذه الساحات عند محطات السكك الحدیدیة : ساحات المحطات -

ساحات وتكون ، وعند المطارات والنهریة ومحطات الحافالت والمحطات البحریة

                                                 
  .421ص  ،ذكره سبقمصدر : أحمد خالد عالم. د )1(
  .180مصدر سبق ذكره، ص : بشیر ریبوح . د )2(
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للدخول إلى المدینة، وتحتاج هذه الساحات إلى وجود طرق ) بوابات(المحطات بمثابة 

فرعیة متعددة ومعقدة لتحویل سیر وسائل النقل والمشاة، دون تقاطعها، وكذلك إلى 

 )1().الحافالتحصر و تحدید مواقف سیارات الركاب، و 

 :الشبكات التقنیة -ب -2-11

األرض  استخداماتیجب أن تؤخذ الشبكات التقنیة في االعتبار عند تخطیط  (

     لتحدید المشاكل التي یصعب حلها و تحدید التكالیف اإلضافیة مثل التضاریس الحادة 

أو نوعیة التربة وجیولوجیة األرض و تشمل شبكة توزیع الماء و الصرف الصحي و صرف 

  )2().المیاه السطحیة والغاز والكهرباء

 شبكة المیاه الصالحة للشرب: 

یجب توفیر ماء الشرب النقي بكمیات كافیة تصل إلى كل مسكن ویجب أن یكون 

لكل موقع یقام علیه مسكن وصلة لشبكة المیاه ویجب وجود مورد مائي بكمیات كافیة 

وتستفید أیضا من هذه الشبكة االستخدامات التجاریة والصناعیة . الحتیاج سكان المدینة

 . وٕاطفاء الحریق

  وصرف میاه األمطارشبكة الصرف الصحي: 

المیاه المنزلیة والصناعیة من المدینة لمعالجتها ثم  تستعمل هذه الشبكة في تصریف

فتتجمع شبكة المجاري من المباني وتحمل المیاه المستعملة المنزلیة إلى  (. التخلص منها

محطة التنقیة أما شبكة صرف میاه األمطار فتستعمل للتخلص من میاه األمطار وجمع 

وفي بعض األحیان . اء السطحي بطریقة تمنع الفیضان ثم نقلها إلى المجاري المائیةالم

  )3().تجمع الشبكتان في شبكة واحدة

                                                 
  .181، صمصدر سبق ذكره: بشیر ریبوح.د  )1(

(2)  Jean Bastié , Bernard Dézert : L’espace urbain. Masson ,Paris , 1980, p 451. 

(3) Jean Bastié , Bernard Dézert :p455 
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  شبكة الغاز والكهرباء: 

المجال الحضري مستهلك كبیر للطاقة من كهرباء وغاز، وتعتبر الكهرباء مرفق عام 

توجه . حیوي لكل مساكن المدینة ومحالتها التجاریة ومبانیها العامة ومصانعها وشوارعها

ولألنشطة الحرفیة ) الكهرومنزلیةاإلنارة، المطبخ، التدفئة واألجهزة (لالستهالك المنزلي

  .ة وللخدمات العمومیة خاصة النقل الحضري واإلنارة العمومیةوالصناعیة والتجاری

یستعمل الغاز في أغراض التسخین ویمكن أن تتبع خطوط الغاز مظاهر سطح  (

األرض ولكن غالبا ما توضع بمیل خفیف لتسمح بصرف الماء الذي یحدث نتیجة 

  )1().التكاثف

 شبكة الهاتف:  

ترفیهیة، و لیس حاجة اجتماعیة أساسیة، و لم الهاتف كان إلى زمن قریب ظاهرة  (

في السنوات األخیرة، حیث أصبح یساهم كثیرا في فعالیة االقتصاد وتسهیل  تصبح أهمیته إال

وبالتالي  المهام اإلداریة واالتصاالت المختلفة الضروریة في حیاة الفرد، داخل المجتمع،

المواصالت، ویساعد على خلق في تخفیف منه المساهمة یساعد على تجنب التنقل، و 

  )2().الخ...مناصب الشغل

 : االستخدامات النفعیة و الترفیهیة -2-12

ازداد االهتمام في الفترة األخیرة بالترفیه و الحفاظ على البیئة الطبیعیة و المناظر  (

الجمیلة و تحسین نوعیة البیئة التي یعیش فیها الناس و حمایتها من التلوث و یزداد عدد 

 السكان بسرعة وفي نفس الوقت تزداد احتیاجاتهم للترفیه بمعدالت كبیرة بسبب زیادة وقت

                                                 
(1)  Jean Bastié , Bernard Dézert :p463 

  .130، صذكره سبق صدرم: بشیر ریبوح. د )2(
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 الواقعة قرببهذا المجال كذلك المدن  عادة ما تكون المدن الساحلیة متمیزة )1( ).الفراغ

  .أو قائمة على ضفاف األنهار والمدن الجبلیة اباتـــالغ

حوالي  المساحةتقام بجانب العمارات حدائق صغیرة  ( :ساحات لعب األطفال - أ

مربعا تخصص للعب األطفال ونزهتهم بدال من لعبهم في الشوارع وتعرضهم  امتر  200

وتجهز بأجهزة اللعب لألطفال الصغار من مراجیح ومدرجات وأحواض زهور وطرق . للخطر

وسائل مستویة مبلطة كما یجب أن یكون لها سور إذا جاورت شارعا تمر به 

 )2().المواصالت

 :المساحات الخضراء  -  ب

تعتبر المساحات الخضراء بكل أنواعها من غابات، حدائق عامة وخاصة وغیرها من 

العناصر األساسیة في األوساط الحضریة و الریفیة على حد سواء، كإعطاء صورة جمالیة 

من التلوث الجوي لهاته األوساط و الدور المهم الذي تلعبه في الحفاظ على البیئة، كالحد 

وانجراف التربة و االنزالقات األرضیة و مكافحة التصحر، و ما توفره للسكان من تلطیف 

  .الجو و الراحة و الترفیه إذ تمثل رئة النسیج الحضري

وتصنف المساحات الخضراء حسب ما جاء في قانون تسییر المساحات الخضراء  (

  :إلى 11 حسب ما جاء في المادة )3(وحمایتها وتنمیتها

 ائر الحضریة و المجاورة للمدینة ضالح)Parc urbains et périurbains:(  التي

و التي تشكل فضاء  االقتضاءتتكون من المساحات الخضراء المحددة و المسیجة عند 

تحتوي على تجهیزات للراحة و اللعب والتسلیة و الریاضة  أنللراحة و الترفیه ویمكنها 

 .تحتوي على مسطحات مائیة ومسالك للتنزه بالدراجات أنواإلطعام كما یمكن 

                                                 
  .349، صذكره سبقصدر م: أحمد خالد عالم. د )1(
  .352، صالمصدر السابق ذاته: أحمد خالد عالم. د )2(
   تسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتهاالمتعلق ب 2007جویلیة  13المؤرخ في  06-07قانون رقم   )3(
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  الحدائـق العامــة)Jardins publics :(ة للمدنیتنشأ عند تقاطع الشوارع الرئیس  

نباتیة  على تشكیالتالتوقف في المناطق الحضریة وتحتوي  أوللراحة والترفیه  أماكنهي 

الحدائق الصغیرة العمومیة  أیضاویضم هذا الصنف  األشجار أووالورود  من األزهار

 . المشجرة

تصمم على أساس خدمة كل األعمار، كما أنها وسیلة لتنظیم حركة المرور  فالحدائق

 .وتشمل الحدیقة على مقاعد وبعض األلعاب لألطفال وتنشأ في وسطها النفورات والتماثیل،

   الحدائق المتخصصة)Jardins spécialisés:(  التي تضم الحدیقة النباتیة وهي

مؤسسة تضم مجموعة وثائقیة من النباتات الحیة لغرض المحافظة علیها والبحث العلمي 

 .والحدیقة التزیینیة هي فضاء مهیأ یغلب علیه الطابع النباتي التزییني. والعرض والتعلیم

  الحدائق الجماعیة أو االقامیة)Jardins collectifs ou résidentiels :( حدیقة

مهیأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامیة، تمثل مجموعة حدائق األحیاء أو التجمعات 

وحدائق المستشفیات وحدائق الوحدات الصناعیة  السكنیة الجماعیة أو نصف الجماعیة

  .وحدائق الفنادق

  الحدائق الخاصة)Jardins particulières:( حدائق ملحقة بسكن فردي.  

  حضریة الغابات ال)Forêts urbains:(التي تحتوي على مجموعات من األشجار 

 .خضراءلوكذا كل منطقة حضریة مشجرة بما فیها األحزمة ا

 التي تحتوي على كل التشكیالت المشجرة الموجودة على طول  :الصفوف المشجـرة

الواقعة في المناطق الحضریة  أجزائهاالطرق األخرى في  أنواعالطرق السریعة وباقي 

 : وتنقسم بدورها إلى نوعین هما .والمجاورة للمدینة

 .رة بعدو الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غیر معم -

 الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعمیرها.( 
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 :    أخـــرى استخدامـــات -2-13

في  عادة ما یحتل مساحات كبیرة لكل وحدة من وحداته(: المخازن والمستودعات -

 )1()أطراف المدینة لرخص األرض مقارنة بوسطها

 األثریة التاریخیة والثروات الطبیعیة للمصادر الحمایة أماكن الطبیعیة المحمیات -

 .البریة الحیاة ومناطق والدینیة

 .والغابات المناجم -

 .محطات البنزین -

 .المذابح وخزانات المیاه -

 األرض في الجزائر وتسییر استخداماتاإلطار القانوني لتنظیم : ثانیا

إن استخدامات األرض في المدن الجزائریة هو نتاج مختلف السیاسات العمرانیة 

 فقد ازدادت وتیرة التوسع العمراني في المدن الشمالیة بعد االستقالل. المنتهجة في البالد

التي كانت تنمو بسرعة من جراء سیاسة التصنیع وما نجم عنها من تدفقات سكانیة كبیرة 

سیاسة التمدین وهجرة نحوها خاصة من األریاف، والتعدي على أحسن األراضي الزراعیة و 

الذي أدى إلى فوضى  .المركزة على المدن الكبیرة وخاصة التي تطل على الشریط الساحلي

في استخدامات األرض في المراكز الحضریة، األمر الذي جعل الحكومة الجزائریة تخضع 

طار القانوني الذي یحكم وینظم التخطیط العمراني لهذه المدن هذه االستخدامات إلى اإل

  . بهدف تنظیم وتسییر عقالني للمجال الحضري

علیه إذا أردنا الوصول إلى تنظیم نسیج عمراني راقي ویفرض علینا التطبیق  و (

  )2().الصارم للقوانین التي وفرها لنا المشرع لحمایة مدینتنا

  

                                                 
  .355، ص ذكره سبقصدر م: محمد مدحت جابر. د )1(
  .36، صمرجع سبق ذكره: غانم عبد الغني . دأ )2(
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I -  وسائل التعمیر المطبقة في الجزائرالسیاسات العمرانیة و:  

  :)1962 – 1954( السیاسة العمرانیة في الفترة االستعماریة -1

ته المرحلة عبارة عن أزمة كبیرة ورثتها الجزائر بعد االستقالل اإن الوضعیة في ه (

  )1().زمة السكن والعمران والتعمیر في بالدناوهي إحدى أهم األسباب الحقیقیة أل

الفترة الجهاز التشریعي  هاتهكان أهم مرجع للتهیئة العمرانیة في الجزائر في  (

مع بعض التكیفات حسب ظروف البالد، و في سنة  1919المطبق في فرنسا منذ عام 

والذي بموجبه صدر القانون الجدید  1958دیسمبر 31صدر مرسوم فرنسي بتاریخ 1958

فوسع إشكالیة التهیئة الحضریة إلى  1960ر سنة العام للعمران والتعمیر والذي شمل الجزائ

والذي نص على إصدار  )2( )شمولیة اإلقلیم و هذا ما رجع بصدى ایجابي على التخطیط

       (PUP)و المخطط العمراني المؤقت(PUD) مخططین هما المخطط التوجیهي للتعمیر

تخطیط و تنظیم التوسع كوسیلتین هامتین في مجال  1990استمر العمل بهما إلى غایة و 

  .العمراني بالمدن

  المخطط التوجیهي للتعمیر) (PUD:  

بقي  ( )3().هو عبارة عن مخطط لعریضة رئیسیة لتوجیهات التهیئة العمرانیة( 

ویحدد  الوسیلة التخطیطیة الوحیدة المعتمدة فیما یخص التجمعات العمرانیة والسكنیة،

إلنجاز ما خطط له على  ةــن طرف السلطات المحلیـم ، المقررة)العلمیة(الوسائل العمرانیة 

  )4().المدى المتوسط والقصیر

  

                                                 
 .53ص ،ذكره سبق صدربشیر ریبوح، م. د  )1(
مداخلة ألقیت ضمن حالة الجزائر العاصمة،  -بین النصوص و التطبیق -التهیئة العمرانیة و أدوات التعمیر بالجزائر: بن عباس كغوش سامیة )2(

  .03، ص2001قسنـطینـة، مجموعة الملتقیات العلمیة  في الجزائر و في الخارج، كلیـة علـوم األرض، الجغـرافیـا و التهیئـة العمـرانیـة، جـامعـة منتـوري
  .76ص ،ذكره سابقال صدرمالبشیر ریبوح، . د )3(
 .79ص ،ذاته بقاسال صدربشیر ریبوح، م. د )4(



  اإلطار النظري :األولالفصل 

 
34 

 

 المخطط العمراني المؤقت(PUP) : 

 )1()في المخطط العمراني التوجیهي المحتواةعبارة عن الوسیلة التطبیقیة للخطوط (

ینجز من طرف  و )2().حضریةالشبه  وأوهو مخصص للمراكز الحضریة الصغیرة (

رة وبرمجة و البلدیات، یهدف إلى خلق تجهیزات وتنظیم استخدامات األرض بالقطاعات المعم

  .1990تهى العمل به سنة ان ،مشاریع في الجیوب الفارغة بها

 البرنامج العمــراني: 

 )3().و هو عبارة عن وسیلة تلعب دور وسیط بین التخطیط والتنفیذ (

  : )1990 – 1962(السیاسة العمرانیة بعد االستقالل -2

  : 1975 - 1962الفترة الممتدة بین  -2-1

بالتشریعات والقوانین العمرانیة الموروثة عن بعد االستقالل حیث استمر العمل 

الذي كان المصدر ( .)4()م1958قانون(االستعمار الفرنسي متمثلة في القانون العام للتعمیر 

مع حرص الدولة على مطابقة خالل هذه المرحلة التعمیر في الجزائر  إلستراتیجیةاألساسي 

م 1973إلى أن انتهى العمل به رسمیا عام  نصوصه مع األوضاع الوطنیة بصورة تدریجیة

  )5().1973جویلیة  05الصادرة في  29-73حسب تعلیمة رقم 

  (PUD)متمثلة في المخطط الرئیسي للتعمیرظهرت وسیلة جدیدة  1974و في سنة 

وسیلة لتخطیط المجال الذي نص علیه قانون البلدیة المعدل و المتمم و عرف بأنه  (

الذي یحدد توزیع استخدامات األرض و یرسم مخططات مختلف الشبكات و أماكن الحضري 

                                                 
  .76، صذكره سبق صدربشیر ریبوح، م. د)1(
  .66و ص 65، ص2000دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، . التحضر و التهیئة العمرانیة في الجزائر: بشیر التجاني. د )2(
  .76، صذكره سابقال صدرمالبشیر ریبوح، . د )3(
  .بهالذي ینص على مواصلة العمل  1962دیسمبر 31المؤرخ في  62/157رقم صدر األمر حیث  )4(
، مقال منشور في مجلة حولیات وحدة البحث، إلفریقیا و العالم العربي، المدینة الجزائریة سیاسات و ممارسات التهیئة:  محمد الهادي لعروق.أ)5(

  . 3، ص1997قسنطینة، طبعة جامعة 
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 مخطط العمرانو  )1()الخضراء و طبیعة االرتفاقات توطین التجهیزات و المساحات

هو مخطط ملحق باعتماد و ) PMU(التحدیث العمراني باإلضافة لمخطط(.(PUP)المؤقت

مالي یخصص للمدن خاصة المدن الكبیرة والمتوسطة الحجم لغرض ترقیة وصیانة 

 مكتسباتها العمرانیة العمومیة كالطرق واألرصفة والمساحات الخضراء و الحدائق

بأدوات استبدلت حیث  1990 سنة إلى غایة اته المخططاتاستمر العمل بهو  )2().العمومیة

  .أخرى للتهیئة و التعمیر

  1967/ 18/01بتاریخ  67/24(قانون البلدیات:(  

في میدان التعمیر و في ) البلدیة(الذي حدد دور وصالحیات الجماعات المحلیة 

 ).PCD(تسییر وتخطیط المدن من خالل تطبیق مخططات التنمیة البلدیة 

 قانون االحتیاطات العقاریة : 

المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة  1974في سنة الصادر  26/74حسب مرسوم  (

للبلدیات، إذ أصبحت بمقتضاه البلدیة مالكة لمجل األراضي الواقعة داخل محیط التعمیر 

حتى تتوفر لدیها أراض إلقامة مختلف . مهما كان طابعها القانوني عمومیة أم خاصة

   )3().والمرافق والتجهیزات المشاریع السكنیة

 تبني سیاسة التخطیط المركزي :  

شهدت هذه الفترة تبني سیاسة التخطیط المركزي الذي كان سمة الفترة الممتدة بین االستقالل 

أولت الدولة معظم اهتمامها بتنمیة النشاطات الصناعیة  حیث (ات یومنتصف السبعین

  في المخططین الثالثي تمثلت ومخططات برامج   التنمیة الشاملة في إطار  تحقیق  بغرض

                                                 
  .8، ص ذكره مرجع سبق:  محمد الهادي لعروق.أ )1(
 .66، ص2000دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، . التحضر و التهیئة العمرانیة في الجزائر: بشیر التجاني. د )2(
   .6، صبق ذكرهاسالمرجع ال: محمد الهادي لعروق. د )3(
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  )1()).1973-1970(والرباعي األول ) 1969-1967(  األول 

حیث ارتكزت على تنفیذ المشاریع السكنیة وٕاعطاء األولویة في هذه المرحلة للصناعة 

للحد التي تعتبر وسیلة تخطیطیة للمجال الحضري ظهرت  ،)ZI( بإنشاء المناطق الصناعیة

   المدن  التي شهدتهالفوضى الصناعیة و االحضریة  ستخداماتالتداخل الفوضوي لال من

  . المدینة من انعكاساتها السلبیةحمایة ل و

  : )1990- 1975(الممتدة بین  السیاسة العمرانیة في الفترة -2-2

تمیزت هذه المرحلة بظهور سیاسة واضحة المعالم للتهیئة العمرانیة على المستوى 

قوي للدولة في مجال تخطیط المدن وتسییرها من خالل مجموعة اإلقلیمي والوطني وبتدخل 

  .من اإلجراءات والقوانین

  1976المیثاق الوطني المنعقد سنة :  

نظرا لالختالالت الخطیرة الناجمة عن التنمیة الغیر متوازنة بین أقالیم البالد 

عقد  1976 سنةات، أین تقرر یوانعكاساتها السلبیة التي ظهرت جلیا في منتصف السبعین

حلول من شأنها  و ینص على وضع توجیهاتمیثاق وطني ملتقى وطني لمناقشة مشروع 

منها إعداد أدوات عمرانیة جدیدة بدل األدوات الموروثة عن االستعمار  ،تعدیل األوضاع

كما تقرر جملة من التوجیهات  ،الفرنسي، إزالة الفوارق اإلقلیمیة وتخلف بعض األقالیم

اصة بتهیئة اإلقلیم للتحكم في النمو العشوائي للمدن الكبرى وانتشار البناء واإلجراءات الخ

  . الفوضوي خاصة في المدن الشمالیة للبالد

 المخططات االقتصادیة:  

تكثیف المشاریع االقتصادیة واالجتماعیة خاصة ( المخططات  هاتهمن أهم أهداف 

مجموعات السكنیة الكبرى والحفاظ سرعة وتیرة المشاریع السكنیة والتحكم أكثر في توسع ال

                                                 
  .59، صذكره سبقصدر بشیر ریبوح، م. د )1(
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، المخطط )1977-1974(وتتمثل في المخطط الرباعي الثاني . على األراضي الزراعیة

  )1()).1989-1985(والمخطط الخماسي الثاني ) 1984-1980(الخماسي األول 

  04/07/1981الصادر في  81/09(قانون البلدیات المعدل والمتمم :(  

المسؤولیة المباشرة للتخطیط الحضري وتسییره في صالحیات حصر هذا القانون 

. وبهذا فقد دعم دور الجماعات المحلیة في مجال تخطیط المدن ،المجلس الشعبي البلدي

مثل أجل تسییر و تنظیم أكما حرصت الدولة على توفیر أدوات جدیدة للتهیئة العمرانیة من 

واالجتماعیة التي سطرت ضمن البرامج للمجال الحضري خاصة بعد المشاریع االقتصادیة 

والمخططات االقتصادیة التي خلقت نوعا ما صعوبات في تسییر وتنظیم استخدامات 

  )2(.األراضي و تتمثل في مخطط العمران الرئیسي

 المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة )ZHUN( :  

بهدف التحكم في التوسع  1975انطلق العمل بهته الوسیلة العمرانیة في الجزائر سنة 

العمراني العشوائي بالتجمعات الحضریة الكبرى وتوفیر السكن ألعداد السكان المتزاید خاصة 

  . بسبب النزوح الریفي، حیث أنشئت في الضواحي والمناطق المحیطة بالمدن

نها ساهمت في التخفیف من أزمة السكن في تلك الفترة الوسیلة بالرغم من أ هاتهلكن 

والتحكم في التوسع العمراني إال أنها بالمقابل كانت عبارة عن مراقد فقط تفتقر للحیویة 

وتعتمد اعتمادا كلیا .  والنشاط الناتجة عن عدم توفر المرافق والتجهیزات األساسیة للسكان

كما أنها استهلكت  ،كز المدن التي أنشئت بهاعلى الخدمات والتجهیزات المتواجدة في مرا

  .مساحات شاسعة من األراضي الفالحیة الخصبة

  

                                                 
 

  .62، صذكره سبقصدر بشیر ریبوح، م. د )1(
 .1990غایة سنة  إلىالذي استمر العمل بھ 1975شرعتھ الجزائر وطبقتھ على البلدیة منذ  الفرنسي،مخطط مقتبس من مخطط العمران الموجھ  )2(



  اإلطار النظري :األولالفصل 

 
38 

 

 المنــاطق الصناعیـــة )ZI(:  

قد استخدام األرض و تدخل ضمن الوسائل التخطیطیة العمرانیة في الجزائر و ( 

 1966 ما بینتصاحبت مع فترة التخطیط االقتصادي بالجزائر حیث أنشئ جلها في المرحلة 

  )1().1977و

  1987جانفي  27المؤرخ في  03 -87رقم قانون التهیئة العمرانیة :  

تحدد أحكام هذا القانون اإلطار التطبیقي للسیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة الواردة في 

وحدد المحاور الكبرى للتهیئة العمرانیة من خالل توزیع  1976المیثاق الوطني لسنة 

النشاطات االقتصادیة والسكان في المجال الجغرافي وتحقیق التوازن الجهوي من خالل تنمیة 

ق والمجاالت حسب خصوصیتها منها الهضاب العلیا والحدود والمناطق مختلف المناط

الجبلیة وأكد خصوصا على ضرورة تنمیة المراكز الحضریة الكبرى خاصة في شمال البالد 

  . والتحكم في هذا النمو

بإعدادها  1987ولتحقیق ذلك اقترحت الوسائل والمخططات التي كلفت في سنة 

  :هي كاآلتيو  )ANAT()2(عمرانیة الوكالة الوطنیة للتهیئة ال

  ): SNAT(المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة  - أ

حدد التوجهات المستقبلیة للتنمیة العمرانیة من أجل تنظیم الذي یهو أداة للتهیئة 

استخدامات األرض على المستوى الوطني، وهو من صالحیات السلطة المركزیة، بحیث 

  :یحدد األهداف التالیة

  

  

                                                 
  .80، صذكره مرجع سبق: بشیر التجاني. د )1(
  .1981تأسست سنة  )2 (
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  .النشاطات والسكان عبر المجال الوطني وخلق توازن بین األقالیم تنظیم توزیع -

 المواصالت النقل،(موقع المشاریع الكبرى للبنیة التحتیة االقتصادیة تحدید   -

 ...).الجامعات

االستخدام العقالني للمجال الوطني مع مراعاة األهداف السیاسیة للتهیئة   -

 .العمرانیة

 ةوالتراث الثقافي وتثمین الموارد الطبیعیة وعقلن حمایة الثروة الوطنیة والبیئیة -

 .استغاللها

  :)SRAT(المخطط الجهوي للتهیئة العمرانیة  - ب

أقالیم  9هو أداة أخرى للتهیئة العمرانیة، ینجز من طرف السلطات المركزیة ویشمل 

ویأخذ بعین االعتبار توجیهات المخطط الوطني للتهیئة  ممثلة لكامل التراب الوطني

وتنظیمها العمرانیة، یهدف أساسا إلى تحدید التوجیهات العامة المتعلقة باستخدام األرض 

وتوزیع والتجهیزات  والبنى التحتیةالمنشآت  وتوطین مواقعتحدید  اإلقلیمي،المستوى  على

  .والسكان عبر األقالیم النشاطات

  ):PATW(إقلیم الوالیة تهیئة مخطط  - ت

هو أداة للتهیئة یسیر من طرف الوالیة مع مراعاة أحكام المخطط الوطني للتهیئة 

)(SNAT  والمخطط الجهوي للتهیئة)SRAT(یهدف هذا المخطط إلى ،:  

تحدید توجیهات التنمیة والخطوات التي یجب إتباعها إلعادة التوازن الالزم في  -

  .البلدیاتتوزیع النشاطات على مستوى 

 .یوقع مشاریع البنیة التحتیة ومناطق النشاطات االقتصادیة  -

  .اإلقلیميتحدید أهم األهداف لترقیة المجال  -
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تنظیم استخدامات األرض الحضریة تماشیا مع توجیهات المخططین الوطني  -

بلدیات حضریة، بلدیات (الحضري في الوالیة  ویحدد الشكلواإلقلیمي للتهیئة العمرانیة 

 ).ةریفی

 ):2015 – 1990(الحالیة السیاسة العمرانیة في الفترة  -3

  : وسائل التهیئة و التعمیر -3-1

الفترة أسندت الدولة للبلدیات الدور األساسي في رسم خیارات وتوجهات  هاتهفي 

تحددها الدولة، من خالل وسائل التهیئة  إستراتیجیةوالتعمیر عبر ترابها في إطار  التهیئة

المتعلق  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90والموضحة بالتفصیل في قانون  )1(والتعمیر

بالتهیئة والتعمیر الذي یهدف إلى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج األراضي 

القابلة للتعمیر وتكوین وتحویل اإلطار المبنى في إطار التسییر االقتصادي لألراضي 

والفالحة والصناعة، وأیضا وقایة المحیط واألوساط الطبیعیة  والموازنة بین وظیفة السكن

والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة 

ومخطط  (PDAU)والمتمثلة في تطبیق المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر. للتهیئة العمرانیة

  ).POS(شغل األراضي

  : (PDAU)تهیئة والتعمیرالمخطط التوجیهي لل - أ

، والمتعلق بالتهیئة والتعمیر 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29جاء القانون رقم (

بوسیلة جدیدة تعرف بالمخطط التوجیهي للتهیئة  المخطط العمراني الموجهالستبدال 

     والتعمیر، وهذا المخطط العمراني الجدید یختلف عن مخططات التعمیر السابقة، كونه 

ال یهتم بالتهیئة العمرانیة داخل حدود المخطط العمراني للتجمع الحضري فقط بقدر ما یتناول 

                                                 
یفرض على البلدیات أن تكون مدعمة  90في المادة  07/04/1990المؤرخ في  08- 90القانون الداخلي البلدي المنصوص بواسطة القانون  )1(

 178- 91المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي رقم  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90األخیرة مبینة في القانون  وهذهبوسائل التعمیر 

  .مخططات شغل األراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها إجراءات إعدادالذي یحدد  28/05/1991المؤرخ في 
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التجمع الحضري داخل إطاره الطبیعي والبیئي وینظم العالقات بینه وبین باقي نقاط الوسط 

األخرى الموجودة على المستوى المحلي واإلقلیمي، و یراعي جوانب االنسجام والتناسق بینه 

 )1().جمیع المراكز الحضریة المجاورةوبین 

یعرف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على انه أداة للتخطیط المجالي والتسییر  (

الحضري، یحدد التوجیهات األساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا بعین 

المرجعیة لمخطط شغل االعتبار تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة ویضبط الصیغ 

یحدد التخصیص العام لألراضي على مجموع تراب بلدیة أو مجموعة من ( )2().األرض

البلدیات حسب القطاع وتوسع المباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات وطبیعة وموقع 

التجهیزات الكبرى والهیاكل األساسیة ویحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضریة والمناطق 

  )3().واجب حمایتهاال

یقسم المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المنطقة التي یتعلق بها إلى قطاعات محددة 

  : كما یلي

 تشمل هذه القطاعات كل األراضي التي تشغلها مباني مجمعة : رةو القطاعات المعم

ق بینها مساحات فاصلة ومهیأة بمختلف التجهیزات والنشاطات والمساحات الخضراء والحدائ

 .والغابات الحضریة الموجهة إلى خدمة هذه البنایات المتجمعة

 تشتمل على األراضي المخصصة للتعمیر على : القطاعات المبرمجة للتعمیر

 .سنوات 10األمدین القصیر والمتوسط في آفاق 

  تشتمل على األراضي المبرمجة للتعمیر على المدى  :المستقبلیةقطاعات التعمیر

 .سنة 20البعید في آفاق 

                                                 
  .80ص  ،مرجع سبق ذكره: بشیر التجاني. د )1(
 .16التهیئة و التعمیر، المادة المتعلق ب 1990دیسمبر  1المؤرخ في  ،29- 90القانون رقم  )2(

  .18المادة  ، المرجع السابق ذاته،29- 90القانون رقم  )3(
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 هي القطاعات التي تشتمل على األراضي التي تم : القطاعات غیر قابلة للتعمیر

 .  تقنینها وفق اإلطار القانوني للتعمیر

  ):POS(مخطط شغل األراضي  - ب

األداة الثانیة للتهیئة والتعمیر، مكملة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر تسییره یتم 

أو  1/500للمركزیة ویمتد لألمور الدقیقة فمقیاس عمله على مستوى محلي فهو ال یخضع 

1/1000.  

نه ینظم األرض أو المجال، وال یترك فجوة أو مجاال شاغرا في المساحة التي أكما  (

یغطیها، وتكون توجهاته متطابقة مع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وغیر متضاربة 

، ویعتبر بمثابة قانون بعد 1990ب الجزائري منذ معه، وقد أصبح إلزامیا لكل بلدیة عبر الترا

المصادقة علیه خاصة في مجال تحدید وحمایة المناطق واستخداماتها، التي ینبغي أن تحترم 

ونظرا للتغیرات التي تحدث في المجال فإن مراجعة وٕادخال . الهیآت من جمیع األطراف و

  )1().إطارها القانوني التعدیالت على مخططات شغل األراضي واردة باستمرار في

یحدد بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر حقوق و  (

استخدام األراضي والبناء المسموح به، ویضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات 

والمساحات العمومیة والخضراء، والمواقع المخصصة للمنشآت والمرافق، كما یحدد 

تجدیدها  المناطق الواجب حمایتها و التذكاریة و االرتفاقات واألحیاء والشوارع والنصب

وٕاصالحها، وكذلك یعین مواقع األراضي الفالحیة الواجب الحفاظ علیها من عملیات 

  )2().التعمیر

  

                                                 
 .80ص  مصدر سبق ذكره،: بشیر التجاني. د )1(
  .31المادة  ،، مرجع سبق ذكره 29- 90القانون رقم  )2(
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   :1990 لسنةقانون البلدیة  -3-2

البلدیات في ، حدد صالحیات 1990أفریل7المؤرخ في  08- 90المتمثل في قانون

جوان  22المؤرخ في  10 -11و الذي عدل بقانون رقم ،مجال التهیئة و التخطیط الحضري

  .المتعلق بالبلدیة 2011

  :وكالة التسییر و التنظیم العقاري -3-3

، الذي یحدد قواعد 12/12/1990المؤرخ في  405-90حسب المرسوم التنفیذي رقم 

  .ري وهذا بإعطاء للبلدیات سلطة إنشائهاإحداث وكاالت التسییر و التنظیم العقا

   :قانون التوجیه العقاري -3-4

عملت النصوص القانونیة الجدیدة على إعادة االعتبار للملكیة الخاصة، و حریة 

المعامالت العقاریة، وضمان حریة التمتع و التصرف ألصحاب األراضي الستعمالها في 

هذه األراضي واستخدامها طبقا لما تسطره أدوات البیع و الشراء دون قیود، و احترام وظیفة 

وخلصتها من احتكار البلدیات، من خالل قانون التوجیه العقاري رقم . التهیئة و التعمیر

  .18/11/1990المؤرخ في  90-25

   :قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة -3-5

یتم اللجوء إلیها على أنه ال  1991أفریل 27المؤرخ في 11-91حیث نص قانون رقم 

إال في حاالت الضرورة القصوى، وال تكون إال في حالة تنفیذ العملیات الناتجة عن تطبیق 

إجراءات نظامیة تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة 

  .عمومیة

 : أدوات الرقابة اإلداریة لقواعد التعمیر -3-6

  فعلیا  رى تضمنــوضع المشرع الجزائري إجراءات أخ لضمان احترام أدوات التعمیر 
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الرقابة اإلداریة عن طریق الرخص  تجسید هذه األدوات وتحقیقها على أرض الواقع وهي

  .والشهادات

       المتعلق بالتهیئة  1990دیسمبر  1المؤرخ في  29 -90نص علیها قانون  حیث    

الذي یحدد كیفیات  1991ماي  26خ في المؤر  176- 91و التعمیر ومرسومه التنفیذي رقم 

تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة، شهادة التقسیم و رخصة البناء و شهادة المطابقة 

المؤرخ  307-09و رخصة الهدم و تسلیم ذلك، و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 25مؤرخ في ال 19-15و عوضا بمرسوم تنفیذي رقم  ألغیاذان لال. 22/09/2009في 

، من خالل فتح الشباك ، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها2015جانفي 

الوحید على مستوى كل بلدیة و والیة الذي یتكون من أعضاء دائمین، و أعضاء مدعوین 

  )1(.یمكن أن یكونوا حاضرین عند االقتضاء

 :تتمثل في  :الشهادات - أ

 تسبق أي عملیة بناء أو تجزئة تسلم بناءا طلب هي وثیقة إداریة(  :شهادة التعمیر  

 التي  جمیع األشكال  االرتفاقات من البناء و  في حقوقه   تعین معني،   شخص  أي  من

  )2().تخضع لها أرضیة معینة لضبط رخصة البناء

 تبین هي وثیقة إداریة تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه،  ( :شهادة التقسیم

  )3().أقسامعدة  أوقسمین  إلىشروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة 

 على المالك أو صاحب المشروع حاصل على رخصة البناء  ( :شهادة المطابقة

عند انتهائه من أشغال البناء وأشغال التهیئة أن ینبئ المجلس الشعبي البلدي لتسلم له شهادة 

 )4().ء في رخصة البناءمطابقة األشغال المنجزة مع ما جا

                                                 
  .58ة ، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها، الماد2015جانفي  25المؤرخ في  19-15تنفیذي رقم المرسوم ال(1) 

 .51المادة  ،ذكره سبقمرجع ، 29- 90القانون رقم  )2(
  .59المادة  ،ذاته سابقالمرجع ال، 29- 90القانون رقم  )3(
  .56المادة  ،ذكره  سابقالمرجع ال، 29- 90القانون رقم  )4(
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 :تتمثل في :رخص التدخل المباشر في تغییر النسیج العمراني - ب

تشترط لكل عملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع من ملكیة (  :رخصة التجزئة -

إذا كانت قطعة أو عدة قطع أرضیة ناتجة .عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها

 )1().تستعمل في تشیید بنایةعن هذا التقسیم من شأنها أن 

        یمكن الحصول على رخصة البناء من طرف األشخاص  :رخصة البناء -

   أو الهیئات أو المصلحة المخصصة لها قطعة األرض أو البنایة سواء في القطاع العام 

     تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها  (. أو الخاص

و لتمدید البنایات الموجودة و لتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات 

  )2().جدار صلب للتدعیم أو التسییج إلنجازالمفضیة على الساحة العمومیة، و 

مع اختیار المواد واأللوان والهندسة المعماریة التي تراعي الخصوصیات المحلیة  (   

كما أن رخصة البناء تسلم مقابل ملف یضم وثائق مكتوبة  )3().والحضاریة للمجتمع

   وتصامیم البناء الذي یكون منجزا من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان

 .كشف تقییمي وكمي لألشغال المزمع انجازهاى باإلضافة إل

یمكن القیام بأي عملیة هدم كلي أو جزئي لبنایة دون الحصول  ال ( :رخصة الهدم -

هذا عندما تكون البنایة واقعة في مكان مصنف أو في طریق  (، )4()على رخصة هدم

التصنیف في قائمة األمالك التاریخیة أو المعماریة أو الثقافیة أو السیاسیة أو الطبیعیة أو 

كلما اقتضى ذلك الشروط التقنیة واألمنیة كأن تكون البنایة المراد هدمها تعد سندا لبنایات 

  المصالح موافقة  الممتلكات إال بعد استشارة و على األشخاص و  یشكل خطرا أو .مجاورة

                                                 
.57المادة  ،ذكرهسبق مرجع  ،29-90القانون رقم  )1(

  

 .52المادة ، ذاته بقاسالمرجع ال، 29- 90القانون رقم  )2(
 .57المادة ، ذكره سابقالمرجع ال، 29- 90القانون رقم  )3(
  .60المادة ذكره،  سابقالمرجع ال، 29- 90القانون رقم  )4(
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  )1().المختصة في هذا المجال وفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول

مساحات األرصفة و كما أن الترخیص بالهدم على حافة الطرق وممرات الراجلین و 

یتطلب كشرط أساسي إقامة حاجز توقف السیارات ومساحات اللعب والمساحات العمومیة 

  .مادي ومرئي یعزل األشغال عن هذه األماكن العمومیة

  :المؤشـرات التقنیـة - ت

  بین المجال المبني و المجال الفارغ، و هي تلعب  إن األشكال العمرانیة هي العالقة

دورا أساسیا في دراسة تنظیم المجال الحضري و یتم تحدید األشكال العمرانیة التي یجب 

 :  إعطاؤها للمدینة أو الحي باستعمال مؤشرات تقنیة هي

  : )COS()2(استخدام األرض  معامل - أ

بالمتر المربع على  )3(هو العالقة بین مجموع المساحات السطحیة خارج البناء

  .وهو الوحید الذي یأخذ بعین االعتبار علو البنایات المساحة العقاریة

وتعرف المساحة السطحیة خارج البناء على أنها المساحة الكلیة التي تحسب من 

خارج الجدران، وتستخدم في حالة البنایة المتعددة الطوابق، أما إذا كانت المساحة المبنیة 

 :تنقسم إلى نوعینو  .أرضیة فان المساحة السطحیة تساوي مساحة االستحواذ

هي المساحة السطحیة خارج البناء : المساحة السطحیة خارج البناء الصافیة

اإلجمالیة بعد الحذف منها المساحات السطحیة خارج البناء غیر مستخدمة ألغراض السكن 

  .والشبكاتمساحات الشرفات  ولسطح امثل 

                                                 
  .69المادة  ذكره،بق سمرجع ، 29- 90القانون رقم  )1(
  .المساحة العقاریة/ مجموع المساحات السطحیة =  (COS)معامل استخدام األرض  )2(
  .عدد الطوابقxمساحة السطح األرضي= البناءمجموع المساحات السطحیة خارج  )3(
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تعبر عن مجموع المساحات والتي  ):الخام(المساحة السطحیة خارج البناء اإلجمالیة

  .السطحیة للبنایة

 :)CES()1(االستیالء  معامل - ب

، فهو العالقة بین المساحة المبنیة والمساحة العقاریة )2(وهوال یمثل مساحة االستیالء

المخصصة للبناء، و یعطي كثافة البناء ویطبق هذا المؤشر على المباني دون مراعاة 

  .علوها

  :ةـــــه المستدامـم و تنمیتـة اإلقلیـون تهیئـقان -3-7

للدولة الحق في إطار السیاسة الوطنیة لتهیئة  أنه تضمنعلى  )3(نص هذا القانون

اإلقلیم وتنمیته المستدامة ضمان تحسین ظروف المعیشة، من خالل تحقیق التوازن و العدل 

  .في توزیع الخدمات العمومیة، و إزالة التهمیش و اإلقصاء االجتماعیین في األریاف والمدن

ار التنمیة ـوارث في إطـالك ار الكبرى و تسییرـة من األخطـون الوقایـقان -3-8

  : ةـالمستدیم

إن دراسة موضوع األخطار الكبرى مهمة للغایة، ألنها باتت من بین المشاكل 

العالمیة التي ینتج عنها خسائر مادیة وبشریة جسیمة، وهذا راجع إلى تزاید ظاهرة النمو 

قدرتها على الحد من الحضري فرغم التشریعات والقوانین التي وضعتها الجزائر، إال أن 

كما نجد أن تطبیق القانون المتعلق . الكوارث واألخطار الكبرى وتسییرها تبقى محدودة جدا

على المستوى  )4(بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدیمة

                                                 
  .المساحة العقاریة/ المساحة المبنیة =  ءالیستمعامل اال )1(
  .مساحة السطح األرضيتمثل  )2(
  .المتعلق بتهیئة اإلقلیم و تنمیته المستدامة 2001دیسمبر 12المؤرخ في  20-01قانون رقم  )3(
  .، المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدیمة2004دیسمبر  25المؤرخ في  20-04قانون رقم  )4(
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 الوطني یتم من خالل هیئات وقطاعات متخصصة لها عالقة مباشرة وغیر مباشرة في

  .الوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث

هم ما تضمنته مواد هذا القانون تعاریف و أوصاف تحدد تعریف األخطار الكبرى وما أ  

المتمثلة في مراعاة األخطار  واألهداف واألسس یجب القیام به من وقایة وتسییر للكوارث،

  .ة األشخاص و الممتلكاتفي استخدام األراضي و في البناء للتقلیل من قابلیة إصاب

  :يـراب الوطنـزاء من التـــة تطبق على بعض األجـام خاصـأحك -3-9

  :قانون حمایة األراضي الفالحیة ذات المردود الفالحي العالي - أ

األرض الفالحیة أو ذات الوجهة الفالحیة هي كّل أرض تنتج بتدخل اإلنسان سنویا  (

لالستهالك سواء من طرف البشر أو الحیوان، أو تنتج أو خالل عدة سنوات إنتاجا موجها 

  )1().منتوجا موجها لالستغالل الصناعي

تنحصر حقوق البناء باألراضي ذات المردود الفالحي العالي في البناءات  (

الضروریة لالستغالل الفالحي والبناءات ذات المنفعة العمومیة، ویجب أن تندرج في مخطط 

حالة غیاب مخطط شغل األرض المصادق علیه، وذلك بعد استشارة في  ( )2().شغل األرض

الوزارة المكلفة بالفالحة یمكن الترخیص بإجراء تعدیالت في البنایات الموجودة و البنایات 

والمنشآت الالزمة للري واالستغالل الفالحي باإلضافة للبنایات والمنشآت ذات المصلحة 

 )3().یةالوطنیة أو الالزمة للتجهیزات العموم

فبالرغم من هذه القوانین التي تنص على حمایة األراضي الفالحیة إال انه من 

المتضمن  )4(المالحظ وجود تناقض بین قانون حمایة األراضي الفالحیة والمرسوم التنفیذي

                                                 
  .04العقاري، المادة المتضمن التوجیه  1990نوفمبر18المؤرخ في  25-90قانون رقم  )1(
  .48المادة ، مرجع سبق ذكره،29- 90القانون رقم  )2(
  .49المادة ، المرجع السابق ذاته،29- 90القانون رقم  )3(
، المتضمن إلغاء توصیف قطع أراض تابعة لغابات األمالك الوطنیة في والیات 2011جویلیة 09المؤرخ في  238-11المرسوم التنفیذي رقم  )4(

  .والجزائر وجیجل من النظام الغابي الوطنيبجایة 
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مساحات غابیة واسعة عبر التراب الوطني  ألغراض البناء و التعمیر رغم تأثیره من  تحویل

هذا بإلغاء تصنیف قطع أراض تابعة لغابات األمالك الوطنیة تحدد . الناحیة االیكولوجیة

بجایة والجزائر من النظام الغابي الوطني و تدمج في و مساحتها أو مكانها في والیات جیجل 

  .سكنات و مرافق عمومیة إلنجازلدولة، وتخصیصها الملكیة الخاصة ل

  :البارزةاألقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة  - ب

تحدد وتصنف األقالیم التي تتوفر إما على مجموعة من الممیزات الطبیعیة الخالبة  (

والتاریخیة والثقافیة وٕاما على ممیزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجیولوجي مثل 

تضبط  ( )1().المیاه المعدنیة أو اإلستحمامیة، طبقا لألحكام التشریعیة التي تطبق علیها

النصوص التشریعیة االلتزامات الخاصة التي تطبق على هذه المناطق في مجال استخدام 

األرض وتسییرها السیما في إقامة المباني وهندستها المعماریة وطریقة التسییج وتهیئة محیط 

   )2().یعي والثقافي والتاریخي وحمایته وتنمیتهالتراث الطب

  :حمایة الساحل للحد من التقهقر - ت

التفت المشرع الجزائري مؤخرا إلى ضرورة المحافظة على المجاالت الساحلیة  (

المؤرخ في  20-01ثم قانون  )3()المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29انطالقا من قانون 

منه، فإن المخطط  07، والمتعلق بتهیئة اإلقلیم و تنمیته المستدامة في المادة12/12/2001

التوجیهي لتهیئة الساحل و بالتوافق مع المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم یترجم بالنسبة 

على الفضاءات  للمناطق الساحلیة و للشریط الساحلي للبالد الترتیبات الخاصة بالمحافظة

  . الهشة و المستهدفة و تثمینها

                                                 
 .46المادة  ، مرجع سبق ذكره،29- 90القانون رقم  )1(

  .47المادة ، المرجع السابق ذاته، 29- 90القانون رقم  )2(

  .45 - 44المادتین ، المرجع السابق ذكره، 29- 90القانون رقم  )3(
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ثم جاء قانون حمایة وتثمین الساحل أو ما یطلق علیه قانون مخطط تهیئة الساحل 

ضمن مخطط البرنامج الوطني لتهیئة الساحل، والمناطق المحمیة والذي  )1(2002سنة في 

احلیة التي تعتبر وسط یهدف إلى حمایة وضمان االستغالل العقالني والمستدیم للموارد الس

كحمایة المناطق . التدخل علیه یتطلب الكثیر من الحیطة والحذر ما یجعلجد حساس هذا 

  . للتدخل العقاري خاصة على الكثبان الساحلیة إستراتیجیةالمتاخمة للبحر ووضع 

درج جمیع أعمال التنمیة في نتنه أ، من أهم المبادئ التي وضع علیها هذا القانونو 

یجب ، كما ضمن سیاسة وطنیة لتهیئة اإلقلیم وبالتنسیق مع جمیع الجهات المعنیةالساحل 

على الدولة في إطار إعداد أدوات التهیئة والتعمیر أن تسهر على توجیه توسع المراكز 

ف المواقع ذات الطابع یتصنو  الحضریة نحو مناطق بعیدة عن الساحل والشاطئ البحري

افي أو السیاحي كمساحات خاضعة الرتفاقات منع البناء اإلیكولوجي أو الطبیعي أو الثق

  .علیها

 :القوانین المتعلقة بإنشاء المناطق الحرة في الجزائر - ث

 12- 93یأتي إنشاء المناطق الحرة في الجزائر عمال بأحكام المرسوم التشریعي رقم 

التنفیذي رقم ثم صدر المرسوم  .)2(والمتعلق بترقیة االستثمار 1993أكتوبر 05المؤرخ في

الخاص بالمناطق الحرة والذي یحدد الشروط العامة  1994أكتوبر17المؤرخ في  94-230

   إلقامة المناطق الحرة وتسییرها والرامیة إلى إنعاش االستثمار سواء كان من أصل أجنبي 

أو محلي، حیث أجاز التشریع إنشاء المناطق الحرة على التراب الوطني وتتم فیها كل 

االستیراد والتصدیر أي األنشطة التجاریة والصناعیة و الخدمات وفق إجراءات  عملیات

 .)3(في والیة جیجل "بالرة "هي  وعلیه تم إنشاء أول منطقة حرة في الجزائر. مبسطة

                                                 
 .حمایة وتثمین الساحلالمتضمن  2002فیفري  05المؤرخ في  02-02رقم قانون  )1(
 .من المرسوم التشریعي 34المادة غایة إلى  25من المادة  )2(
 .1997أفریل  5المؤرخ في   106-97سب المرسوم التنفیذي رقم ح )3(
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المتعلق بالمناطق الحرة  2003 جویلیة 19المؤرخ في  02- 03ثم جاء األمر رقم 

لتي تحكم المناطق الحرة وكذا النظام التحفیزي الذي یهدف إلى تحدید القواعد العامة ا

 .ته المناطقاالمطبق على االستثمارات المنجزة في ه

بأنها  2003جویلیة  19المؤرخ في  02/ 03وتعرف المناطق الحرة حسب األمر رقم 

فضاءات محددة ضمن إقلیم جمركي حیث تمارس فیها نشاطات صناعیة إلنتاج السلع 

أي أنها مساحات خارج الجمرك حیث تمارس أنشطة . وخدمات تجاریة أو تقدیم خدمات

 . إنتاج السلع وخدمات خاضعة لشكلیات مبسطة في مجال التجارة الخارجیة والتشغیل

  :2006فیفري  20المؤرخ في  06-06دینة رقم لقانون التوجیهي للما - 3-10

یهدف هذا القانون إلى تحدید األحكام الخاصة الرامیة إلى تعریف عناصر سیاسة 

وتقلیص الفوارق بین األحیاء  (. المدینة في إطار سیاسة تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة

الصحیة ، ضمان توفیر ترقیة التماسك االجتماعي، القضاء على السكنات الهشة وغیر 

الخدمة العمومیة وتعمیمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربیة والتكوین والسیاحة والثقافة 

والریاضة والترفیه، وحمایة البیئة، ومكافحة اآلفات االجتماعیة،  واإلقصاء، واالنحرافات 

عمل على التحكم في ال( ، إضافة إلى )1()والفقر والبطالة وتدعیم الطرق والشبكات المختلفة

توسع المدن بتصحیح االختالالت الحضریة وٕاعادة هیكلة وتأهیل النسیج العمراني، وتحدیثه 

لتفعیل وظیفته، والمحافظة على التراث الثقافي والتاریخي والمعماري للمدینة وتثمینه، مع 

والمحافظة  تدعیم وتطویر التجهیزات الحضریة، وترقیة وسائل النقل لتسهیل الحركة الحضریة

ومكافحة تدهور ظروف المعیشة في  (، )2()على المساحة العمومیة والخضراء وترقیتها

    )3().األحیاء والوقایة من االنحرافات الحضریة، وتدعیم التجهیزات االجتماعیة والجماعیة

                                                 
  .من القانون 06المادة  )1(
 . من القانون 09المادة  )2(
 .من القانون 10المادة  )3(
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  :سییر المساحات الخضراء وحمایتها و تنمیتهات 11--3

المتعلق بتسییر المساحات الخضراء  2007ماي13المؤرخ في  06- 07حسب قانون 

وحمایتها وتنمیتها الذي وضع ألول مرة في تاریخ التشریع الجزائري، یهدف إلى تحدید قواعد 

تسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها في إطار التنمیة المستدامة، وتحسین اإلطار 

إلزامیة إدراجها في كل المعیشي الحضري ، وصیانة وتحسین نوعیة المساحات الخضراء مع 

  .مشروع ، مع وضع عقوبات جزائیة و مالیة في حال التعدیات على المساحات الخضراء

  )1(ازهاــــام إنجـــــات و إتمــــة البنایـــون مطابقـقان -3-12

إن عدد كبیرا من البنایات في الجزائر الزالت في طور األشغال، رغم استغاللها من 

مما أدى إلى تشویه المظهر  أخرى،طرف أصحابها سواء في السكن أو في نشاطات 

لوضع حد لظاهرة عدم  (لهذا برزت الحاجة إلى وضع قانون الذي یهدف أساسا  .العمراني

بنایات المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز قبل صدور وتحقیق مطابقة ال البنایات،إنهاء 

هذا القانون، تحدید شروط استغالل البنایات وتطویر وترقیة إطار مبني متناسق ومنسجم في 

وفي تنظیم المجاالت الخارجیة  (، )2()وذو مظهر جمالي األشكال وفي نوعیة الواجهات

  )3().والتأثیث الحضريوتهیئتها، بغرس األشجار وٕانجاز المساحات الخضراء 

                                                 
  : المراسیم التنفیذیة المرافقة لهذا القانون تتمثل في )1(

  .المحدد إلجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات 2009ماي  02المؤرخ في  09/154المرسوم التنفیذي رقم  -

مطابقة البنایات و كیفیة  یحدد تشكیل لجنتي الدائرة و الطعن المكلفین بالبت في تحقیق 2009ماي  02المؤرخ في  09/155المرسوم التنفیذي رقم  -

 .سیرهما

المحدد لشروط و كیفیات تعیین فرق المتابعة و التحقیق و إنشاء التجزئات و المجموعات  2009ماي  02المؤرخ في  09/156المرسوم التنفیذي رقم  -

  .السكنیة و ورشات البناء و سیرها
  .01عد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها،المادة و الذي یحدد قوا 2008جویلیة 20المؤرخ في  15- 08القانون رقم  )2(
 .02لمادة ، اذاته السابق ، المرجع15- 08القانون رقم  )3(
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فهذا القانون ینص على مجموعة من التدابیر الردعیة والعقوبات ضد مالكي المباني 

التي تستغل رغم أنها غیر مكتملة، ویشترط القانون احترام آجال البناء وقواعد التعمیر وهذا 

  .بإنهاء أشغال البناء خالل مدة صالحیة رخصة البناء الممنوحة

  :حالتین ویخص هذا القانون

 :بنایة حاصلة على رخصة بناء - أ

 في حالة أن البنایة مطابقة للرخصة المسلمة یتقدم صاحب البنایة : بنایة متممة

وفي حالة أن البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء . بطلب الحصول على شهادة المطابقة

 .یتقدم صاحب البنایة بملف طلب شهادة المطابقة على سبیل التسویة المسلمة

 في حالة أن البنایة مطابقة للرخصة المسلمة ورخصة البناء : بنایة غیر متممة

الزالت ساریة المفعول تستكمل األشغال وعند االنتهاء یحصل صاحب البنایة على شهادة 

أما في حالة أن رخصة البناء الغیه یتقدم المالك بطلب الحصول على رخصة . المطابقة

وفي حالة أن البنایة . األشغال یحصل على شهادة المطابقةإتمام البناء وعند االنتهاء من 

غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة یتقدم صاحب البنایة بملف طلب رخصة إتمـام البناء 

 .وعند االنتهاء من األشغال یحصل على شهادة المطابقة

 : بنایة بدون رخصة بناء   -  ب

 على سبیل التسویة یتقدم صاحب البنایة بملف طلب رخصة بناء: بنایة متممة . 

  على االنجاز صاحب البنایة بملف طلب رخصة إتمام  یتقدم: متممةالبناءات غیر

 .وعند االنتهاء من األشغال یحصل على شهادة المطابقة سبیل التسویة
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II -  العمراني و المصالح المعنیة بتسییر استخدامات األرض  المیدانالفاعلون في

  :في الجزائر

حیث التشاور التنسیق و سیاسة المدینة مبدأ علیها تقوم من المبادئ العامة التي  (

تحقیق سیاسة المدینة بصفة منظمة في لقطاعات والفاعلین المعنیین یساهم مختلف ا

   سناد صالحیات إ و . ومنسجمة وناجعة، انطالقا من خیارات تحددها الدولة وبتحكیم مشترك

، حیث تساهم سیاسة اإلقلیمیةوالجماعات  المحليستوى لممثلي الدولة على الموسلطة 

  )1().المستدامةالمدینة في تحقیق التنمیة 

  :الدولــــة -1

األدوات بالتشاور  و تبادر الدولة بسیاسة المدینة وٕادارتها تحدد األهداف واإلطار (

المستدامة  مع الجماعات اإلقلیمیة، وتحدد االستراتیجیات وتسطر األولویات لتحقیق التنمیة

 )2().للمدینة

كما أنها المصدر والموجه األساسي والفاعل القوي للنمو الحضري وٕانتاج المجال  (

وتتكفل بمتابعة وٕانجاز المشاریع الضخمة بواسطة مكاتب الدراسات وشركات  العمراني

 اإلنجاز، كما ترصد اإلمكانیات المالیة والبشریة لتنفیذ البرامج المسطرة وتوفر الرصید

العملیات لتجسید البرامج  العقاري الالزم لتنفیذ تلك البرامج باإلضافة لمراقبة وتوجیه مختلف

  )3().ةالمخطط

  ):HABITANTالساكنة الحضریة(المواطن و المجتمع المدني  -2

ر المجال یللمجتمع المدني و الحركات الجمعویة دور مهم في دراسة و تخطیط و تسی

جمعیات  –جمعیات مهتمة بالعمران (یتم إشراك المواطن و الحركة الجمعویة  إذ الحضري

                                                 
  .02المادة ، القانون التوجیهي للمدینة،2006فیفري  20المؤرخ في  06-06قانون رقم  )1(
 .13، المادة  رجع السابق ذاتهم، ال 06-06قانون رقم  )2(
 .105ص ،ذكره سبق صدرم: بشیر ریبوح .د )3(
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من خالل المساهمة  (. في المسار المتعلق بسیاسة المدینة) جمعیات األحیاء - حمایة البیئة

في تسییر المدینة التابعة لهم، والمحافظة على أمالكها المبنیة ووظائفها و نوعیة ظروف 

  )1().فق الصالحیات المخولة لها عن طریق القانونالمعیشة الموفرة لهم، و 

والمشاركة في البرامج  ( )2().كما یحق للمواطنین المشاركة في تسییر شؤون البلدیة (

المتعلقة بتسییر إطارهم المعیشي وخاصة أحیائهم حیث تسهر الدولة على توفیر الشروط 

والحق  )3().المتعلقة بسیاسة المدینةواآللیات الكفیلة بإشراك المواطن في البرامج واألنشطة 

في إبداء آرائهم ومالحظاتهم بالرفض أو الموافقة على مخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر 

هذا من خالل طرح المخططین المصادق علیهما للتحقیق ، ومخططات شغل األراضي

ت التوجیهیة یوما بالنسبة للمخططا 45للمنفعة العامة بمقر المجلس الشعبي البلدي مدة 

وحضور جلسات مداوالت  (یوما بالنسبة لمخططات شغل األراضي،  60للتهیئة والتعمیر و

   )4().المجلس الشعبي البلدي واالطالع علیها

  : صاحب اإلنجازو  عصاحب المشرو  -3

تتمثل في وزارة السكن والعمران على  :)(Maître d'ouvrageالمشروع صاحب  - أ

 .المستوى المركزي التي تتولى مهمة التوجیه والتنظیم والضبط والتنسیق والمراقبة

بالنسبة لعملیات التدخل على المجال یستشار وجوبا كال من مدیر السكن والعمران  (

ومهمتهم  ،المبنيومدیر التجهیزات العمومیة بالنسبة لعملیات التدخل على اإلطار العمومي، 

  )5().ضمان مطابقة المشاریع لتوجیهات أدوات التهیئة والتعمیر

                                                 
 .103ص ،كرهمصدر سبق ذ: بشیر ریبوح.د )1(
 .02المتعلق بالبلدیة ، المادة   2011جوان  22المؤرخ في  10 -11القانون رقم  )2(
 .17، المادة ذكره سبق رجع، م 06-06قانون رقم  )3(
 .14، المادة ، المرجع السابق ذكره10 -11القانون رقم  )4(
التهیئة العمرانیة العدد مخبر مجلة مقال منشور في  .التحسین الحضري آلیة لالرتقاء بجودة الحیاة في المدینة الجزائریة: الهادي لعروقمحمد .دأ )5(

 .49ص،2008،جامعة منتوري قسنطینة ،9-2008/1
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یتمثل في مكاتب الدراسات التقنیة  ( :(Maître d'œuvre):صاحب اإلنجاز  -  ب

 )1(.)ومقاوالت اإلنجاز

  :المستثمرون والمتعاملون االقتصادیون- 4

المستثمرون والمتعاملون االقتصادیون یساهمون في تحقیق أهداف سیاسة المدینة  (

السیما في میدان الترقیة العقاریة، وتنمیة االقتصاد الحضري، وتنافسیة المدن، وكذا المبادرة 

التجهیزات والمنشآت الحضریة المهیكلة في إطار  إلنجازبنشاطات شراكة بین المدن، 

 )2( .)ت اإلقلیمیة والدولةاتفاقیات بین الجماعا

  :الجماعات اإلقلیمیة -5

تتكفل الجماعات اإلقلیمیة قانونا بتسییر المدن التابعة لها، في كل ما یتعلق بنموها ( 

والمحافظة على أمالكها المبنیة، ووظائفها ونوعیة ظروف معیشة سكانها، وفي توفیر وتدعیم 

 المحددة في إطار البرامج والنشاطاتنوعیتها، ولها سلطة تنفیذ  تحسین و الخدمة العمومیة

  )3(.)سیاسة المدینة ضمن احترام الصالحیات المخولة لها

هي جماعة إقلیمیة ومقاطعة إداریة للدولة، تتشكل من هیئة ال ممركزة (  :الوالیـــــة - أ

الحكومة، مكلف في شخص الوالي، الذي یمثل الدولة على الصعید المحلي، وهو مندوب 

بتنفیذ سیاستها وبرامجها، وهو بذلك المسؤول عن التنمیة المحلیة، وهو حلقة وصل بین 

 )4().الجماعات اإلقلیمیة والدولة

التي تتمثل في هیئة للتسییر الحضري الجواري " خلیة المتابعة والتنسیق"ومن خالل  (

تشكل من مدیریات الوالیة لألشغال تنشأ بقرار من الوالي ویرأسها مدیر البناء والعمران، وت

                                                 
  .50، صكرهمرجع سبق ذ: محمد الهادي لعروق.دأ )1(
 .16 ، المادةرجع سبق ذكره، م 06-06قانون رقم  )2(
 .15، المادة رجع السابق ذاتهمال،  06-06قانون رقم  )3(
- 8مجلة التهیئة العمرانیة العدد مقال منشور في  .هندسة السلطة و تحدیات الحكم الراشد -تسییر المدینة الجزائریة: محمد الهادي لعروق.دأ )4(

  .20ص ،2007،جامعة منتوري قسنطینة- مخبر التهیئة العمرانیة  ،2007/2
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العمومیة، والسكن والتجهیز العمومي، والمیاه والري، إضافة إلى ممثلي مؤسسات الخدمة 

الوكالة الجزائریة للمیاه، والبرید والمواصالت الغاز، و العمومیة، كالشركة الوطنیة للكهرباء و 

كما تستشار وجوبا كل اإلدارات  )1().السلكیة والالسلكیة، والدیوان العمومي للتسییر العقاري

والهیئات والمصالح العمومیة على مستوى الوالیة في إعداد مخططات شغل األراضي 

  .والمخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر بقرار من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

هو هیئة ال مركزیة منتخبة، لها قانون وصالحیات  ( :المجلس الشعبي الوالئي  -  ب

   )2( ).واسعة في المیدان االقتصادي والتنمیة المحلیة

وضع مخطط للوالیة، الفالحة والري : وتوزع هاته الصالحیات في عدة فصول

الهیاكل األساسیة االقتصادیة، التجهیزات التربویة وتجهیزات التكوین المهني، النشاط 

  .االجتماعي، السكن

حلقة وصل وربط بین الوالیة كسلطة وصیة مقاطعة إداریة تشكل  ( :رةـــــــــالدائ  -  ت

والجماعات اإلقلیمیة كهیئة قاعدیة للتسییر المحلي، حیث یمارس لحساب الوالي سلطة 

 )3().المراقبة والمتابعة واإلشراف في معظم أنشطة البلدیات

هي الجماعة اإلقلیمیة القاعدیة  البلدیة (: )APC(المجلس الشعبي البلدي   -  ث

هي القاعدة اإلقلیمیة لالمركزیة  .بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلةللدولة، وتتمتع 

    )4( )ةومكان لممارسة المواطنة وتشكیل إطار مساهمة المواطن في تسییر الشؤون العمومی

و هي هیئة  )APC(المجلس الشعبي البلدي  تتوفر البلدیة على هیئة مداولة تتمثل فيو  

 : ومن مهامها ) PAPC()5(تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي و هیئة ، منتخبة

                                                 
  .49ص ،مرجع سبق ذكره :محمد الهادي لعروق.دأ )1(
  .20ص ،ذاته سابقرجع المال: محمد الهادي لعروق.دأ )2(
  .20ص ،ذكره سبقرجع م: محمد الهادي لعروق.دأ )3(
  .2و 1، المادة مرجع سبق ذكره:  10 -11القانون رقم  )4(
   .15، المادة ذاتھالمرجع السابق :  10 -11القانون رقم  )5(
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 تشجیع إنشاء التعاونیات العقاریة في تراب البلدیة. 

  والتعمیرتشكیل لجنة دائمة للتهیئة.  

  أجل القیام بعملیات حمایة العقارات  وتنظیمها منتشجیع كل جمعیات األحیاء  

 .تجدیدها وصیانتها أوأو األحیاء 

  العمراني  وٕانتاج المجالللنمو الحضري  والموجه األساسيالبلدیة هي الفاعل القوي

 .وشركات اإلنجازفهي تقوم بمتابعة المشاریع من خالل مكاتب الدراسات 

  إلنجاز مختلف  والتنظیم العقاريإعطاء للبلدیات سلطة إنشاء وكاالت للتسییر

 . والتجهیزاتالمشاریع السكنیة 

 )  سلطة مراقبة عملیات البناء، وٕاجراء التحقیقات  الشعبي البلدي المجلسلرئیس

 )1().التي یعتبرها مفیدة للتأكد من مطابقتها للقانون

 )  عند انتهاء أشغال البناء والتهیئة بإثبات  المجلس الشعبي البلديیقوم رئیس

   )2().مطابقة هذه األشغال مع رخصة البناء بتسلیم شهادة المطابقة

  التحقق من احترام تخصیصات األراضي وقواعد استعمالها، وحمایة األراضي

 . الفالحیة، ومراقبة استخدام األراضي بما یتطابق ومخططات شغل األرض المصادق علیها

  مراقبة توسع المباني السكنیة وتمركز التجهیزات والنشاطات وطبیعة وموقع

 . التجهیزات الكبرى والهیاكل األساسیة

 ) وتوسیع وصیانة  إنشاء ر على النظافة العامة والراحة العمومیة، والسه

 )3().المساحات الخضراء، وكل أثاث حضري یهدف إلى تحسین إطار الحیاة

  

 

                                                 
  .73المادة  ،مرجع سبق ذكره، 29- 90القانون رقم  )1(
  .05المادة  ،المرجع السابق ذاته، 29- 90القانون رقم  )2(
  .41ص ،مرجع سبق ذكره: محمد الهادي لعروق.دأ )3(
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III - أسس و معاییر توزیع و برمجة التجهیزات الحضریة: 

تتمثل التجهیزات في مجموعة المؤسسات والمنشآت والفضاءات المفتوحة للعامة  (

بحیث یعود شكلها وعددها إلى حجم سكاني معین تقدم له الخدمة، ویتفق موقعها وتوزیعها 

وقد تكون مندمجة في النسیج ... مع معاییر محددة كاالتصالیة، األمن، النظافة والرفاهیة 

      رمج، موزعة أو مجتمعة أو منتظمة على شكل مجال متطور العمراني الحالي أو المب

 )1( ).أو متعدد الخدمات

تصنف هاته التجهیزات إلى تجهیزات تابعة للقطاع العام تقدم خدمات مجانیة للسكان 

أو بأسعار رمزیة، أو تكون تجهیزات تابعة للقطاع الخاص تقدم خدمات بمقابل مالي 

  .إلخ...التجاریة والمدارس الخاصةكالعیادات الخاصة، المحالت 

  )1995(للتجهیز مفهوم الشبكة النظریة  -1

من خالل وزارة السكن والعمران بتكلیف المركز الوطني  1995قامت الدولة سنة 

بوضع شبكة تجهیز موحدة على  )CNERAU(للدراسات واألبحاث التطبیقیة في التعمیر

توزیع الخدمات والمرافق وتحسین نوعیتها كامل التراب الوطني قصد تحقیق التوازن في 

وضمان جودة الخدمة المقدمة للسكان وخلق حیویة في المجال حتى ال تكون المناطق 

  .السكنیة أحیاء مراقد فقط

فهي توضح عتبة ظهور تجهیز معین اعتمادا على المعطیات اإلحصائیة للسكان 

 فهي شبكة نظریة. لب على الحاجیاتوأحجام المدن، ألنه كلما زاد عدد السكان كلما زاد الط

تقدم بالنسبة لكل تجهیز المساحة الضروریة مقدرة بالمتر المربع للفرد الواحد، ومتوسط 

وبالمتر المربع للمسكن الواحد و منه استخراج بدقة عدد الوحدات  مساحة وحدة كل تجهیز

                                                 
  و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة األرضمذكرة تخرج، كلیة علوم . التجهیزات الحضریة و تنظیم المجال - مدینة عین الكبیرة: حسیبة طیوان )1(

 : عن مأخوذة .2، ص2011جامعة قسنطینة،

Zucchelli alberto. Introduction à l’urbanisme opérationnel et à la composition urbaine. Office des publication 
universitaires , alger 1983 p 44.  
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التجهیزات  توزیعازن في هذا لتحقیق التو . التجهیزیة والمساحة الالزمة لالستخدام لكل مدینة

إذ یتم تقسیم المجال السكني إلى وحدات تخطیطیة . والخدمات على كامل المجال السكني

المتمثلة في الوحدة القاعدیة، وحدة الجوار، مجموعة وحدات جوار، الحي، مجموعة أحیاء 

  .كل وحدة لها عدد ونوع معین من التجهیزات لتحقق االكتفاء الذاتي لها

  :الشبكة النظریة للتجهیزتصنیف  -2

وفقا لما لتشریع المعمول به في الجزائر، و تصنف الشبكة النظریة للتجهیز حسب ا (

اعتمادا ) CNERAU(في التعمیرجاء في وثیقة المركز الوطني للدراسات واألبحاث التطبیقیة 

  :حجم السكان إلى خمسة شبكات فرعیة وهي كاآلتي على

    تطبق على مدینة حجمها السكاني یتراوح  :ساكنألف  12شبكة لمدینة ذات  - أ

 533ساكن مقابل  4000بـ ألف ساكن، مع تحدید الوحدة السكنیة  25آالف و 5ما بین 

  .مسكن

  تطبق على مدینة حجمها السكاني یتراوح  :ألف ساكن 35شبكة لمدینة ذات  - ب

 667ساكن مقابل  5000بـ ألف ساكن مع تحدید الوحدة السكنیة  50ألف و 25ما بین 

 .مسكن

  تطبق على مدینة حجمها السكاني یتراوح  :ألف ساكن 100شبكة لمدینة ذات - ت

 760ساكن مقابل  5700ألف ساكن مع تحدید الوحدة السكنیة بـ 150ألف و 50ما بین 

 .مسكن

  تطبق على مدینة حجمها السكاني یتراوح  :ألف ساكن 200شبكة لمدینة ذات  - ث

 1270ساكن مقابل  9520ألف ساكن مع تحدید الوحدة السكنیة بـ 250ألف و  150ما بین 

 .مسكن
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 تطبق على مدینة حجمها السكاني یتراوح  :ألف ساكن 300شبكة لمدینة ذات  - ج

 1270ساكن مقابل  9520ألف ساكن مع تحدید الوحدة السكنیة بـ 350ألف و  250ما بین 

 )1( ).مسكن

ألف نسمة فتخصص لها شبكات  300أما المدن التي یفوق عدد سكانها عتبة  - ح

 .نوعیة حسب المستوى الوظیفي واإلداري

  :اتـالنظام المتدرج إلنشاء الخدم -3

عملت الدولة على تنظیم قطاع الخدمات ونشره على كافة المجال، حتى یتسنى له 

وقد انتشر بصورة واسعة ما یسمى بالنظام  (. القیام بمهمة خدمة السكان بمستوى جید

المتدرج إلنشاء مؤسسات الخدمات الحضریة العامة حسب طبیعتها ومستوى الخدمة التي 

  : تقدمها للسكان والتي یعتمد علیها في تصمیم الشبكة النظریة للتجهیز، وتتمثل في

الحي  الهیئات والمؤسسات التي یستفید السكان من خدماتها یومیا التي تقع في - أ

 السلعالسكني كالمساجد، المدارس، ریاض األطفال، دور الحضانة، دكاكین ومحالت بیع 

والبضائع الضروریة للسكان من الدرجة األولى، المطاعم، المقاهي، مؤسسات الخدمات 

 .العامة

الهیئات والمؤسسات التي تستخدم دوریا من قبل السكان كالسینما، النوادي  - ب

اعم الكبیرة، قاعات الریاضة، تقع التجهیزات الخاصة بالمنطقة المكتبات العامة، المط

 .السكنیة، في الحدود التي یمكن الوصول إلیها سیرا على األقدام من موقع السكن

الهیئات والمؤسسات العامة على مستوى المدینة، التي یستخدمها كل سكان  - ت

ریة، مساحات األلعاب المدینة كالمصالح اإلداریة، المسارح، المتاحف، المراكز التجا

  )2( ).وتقع كلها عادة في منطقة مركز المدینة. الریاضیة، المعارض وغیرها

                                                 
  . 166، صذكره سبق صدرم: بشیر ریبوح. د )1(
  .167، صذكره سبق صدرم: بشیر ریبوح. د  )2(
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  :ل األولــــة الفصـــالصخ

في مجموع الوظائف الناتجة عن األنشطة التي یمارسها  استخدامات األرض تتمثل

ویتم ذلك من خالل وضع  ،اتیة مریحةیالسكان بهدف توفیر كل ما یحتاجونه لتحقیق بیئة ح

وتحقیق التوازن مخطط یحدد االستخدامات الحقیقیة لألرض في منطقة ما خالل فترة معینة، 

  .لتقدیم خدمة مثلى للسكان االستخدامات هاته توزیعفي 

یعتبر االستخدام السكني الوظیفة األساسیة في المدینة ویحتل أكبر مساحة مقارنة و 

التي تقدم خدمات  االستخدامات المكملة للمجال السكنيباالستخدامات األخرى المتمثلة في 

  .عامة للسكان

سیاسة التخطیط  1990كما تبنت الدولة خالل الفترة الممتدة بین االستقالل و سنة 

  .اجل تحقیق التوازن في توزیع المشاریع التنمویة بین أقالیم الوطنالمركزي من 

ات صدرت قوانین عدیدة أهمها قانون التهیئة و التعمیر سنة یمن التسعین انطالقاو 

الذي ینص على أدوات جدیدة للتهیئة و التعمیر، و قانون تهیئة اإلقلیم و تنمیته  1990

حیة و حمایة الساحل و تسییر و حمایة المساحات المستدامة و قانون لحمایة األراضي الفال

  .الخضراء



  

  

  يـــــــــــالفصل الثان

   التعريف بمدينة تاجنانت

  وواقع استخدامات األرض عبر

  الحضري  مجالها 
  

  تمهید

و مراحل التعریف بمدینة تاجنانت : أوال

  نموها الحضري

ستخدامات األرض في مدینة واقع ا:  ثانیا

  تاجنانت

  الخالصـة
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  :تمهید

 السكانيإن التوسع العمراني لمدینة تاجنانت مر بعدة مراحل، و هذا ناتج عن النمو 

إلى  2008الذي شهدته المدینة خاصة في السنوات األخیرة، حیث وصل عدد السكان سنة 

ظهور العدید من استخدامات األرض أثناء مراحل التوسع  هذا ما أدى إلى .)1(نسمة 41535

   .العمراني تتوزع على كامل تراب المدینة

  و مراحل نموها الحضريالتعریف بمدینة تاجنانت :  أوال

لكل مدینة خصائصها العمرانیة التي تمیزها عن باقي المدن التي صقلت و تجسدت 

ن للنمو الحضري تأثیر على كما أ. بهامن خالل مختلف األحداث التاریخیة التي مرت 

استخدامات األرض ، فهو من العناصر المهمة في توزیعها و عدم التحكم فیه یؤدي حتما 

  .إلى فوضى في استخدامات األرض وفوضى في االستهالك العشوائي للمجال

I – مدینــة تــاجنـانت :  

  :التاریخي هاتطور و نشأة المدینة  -1

یرجع للمنطقة التي كانت تزخر بحدائق و بساتین وافرة و هي تسمیة تاجنانت أصل  (

و هي البساتین ذات األراضي الخصبة المتواجدة على  ،الجنائنوفرة كلمة أمازیغیة تعني 

  )2().ضفاف واد الرمال التي كانت تشتهر بها المنطقة

 حیث أنشئ (ة الفرنسیة، فمدینة تاجنانت مدینة حدیثة النشأة و تعود للفترة االستعماری

 )château du Rhumel(()3(من البلدیة المختلطة 1872 سنة) saint Donat(مركز تاجنانت 

   .أو شلغوم العید حالیا

                                                 
   .الدیوان الوطني لإلحصاء، قسنطینة -2008التعداد العام للسكان و السكن  )1(
  .المصلحة التقنیة ببلدیة تاجنانت )2(
 .PDAU( ،2009(مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة تاجنانت )3(
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مدینة في  57من بین  مدینةحیث أصبحت  1966لسنة  اإلداريإلى غایة التقسیم 

 للتجمع الرئیسيو أصبحت مقر ، )1(نسمة 5285الشرق الجزائري بعدد سكاني قدر بـ 

ACL) (عن دائرة انفصلت  1974بعد التقسیم اإلداري لسنة  .تابعة إداریا لدائرة قسنطینة

شملت أیضا بلدیات  التيلدائرة شلغوم العید  إداریا صبحت بلدیة تاجنانت تابعةو أ قسنطینة

حجم بة بقیت كمقر للبلدی 1977و في سنة . بلدیة التالغمة و شلغوم العید، وادي العثمانیة

  .)2(نسمة 9933 قدر بـسكاني 

من  لبلدیة تاجنانتاإلداریة  الحدودتقلصت  1984التقسیم اإلداري لسنة و خالل

ة تم ترقی 1991وفي سنة  .الذي أصبح مقر بلدیة بن یحي عبد الرحمانالجهة الشمالیة 

بلدیة بن و بلدیة أوالد خلوف و  مقر دائرة تضم كل من بلدیة تاجنانت إلى مدینة تاجنانت

  .یحي عبد الرحمان

و سوف نقوم بالتطرق إلى المراحل التي مرت بها المدینة أثناء تطورها العمراني في 

  .جزء الحق من هذا الفصل

  : موقع مدینة تاجنانت ضمن مجال البلدیة -2

في ) ACL(في التجمع الرئیسي  ةالمتمثل تقع المدینة) 01(من خالل الخریطة رقم 

مجال ریفي واسع یتمثل في انتشار العدید  احیط بهیالجهة الشمالیة الغربیة لبلدیة تاجنانت، 

  :وأهمها 19من المشاتي عددها 

  ).AS(و هما تجمعین ثانویین  مشتة فیض نفع و مشتة بلخیر: من الشمال

  .مشتة بن سرور و مشتة الماء األبیض: من الشمال الغربي

  .فسیخمشتة : من الجنوب الشرقي

                                                 
بحث شارك فیه أساتذة، معهد علـوم األرض، قسم . دراسة للنمو الحضري و تسلسل الحجم و التباعد -الشبكة الحضریة في الشرق الجزائري )1(

 .97، ص 1985الجغرافیا، جـامعـة قسنـطینـة،
 .101، ص المرجع السابق ذاته )2(
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  .مشتة الجاهلي: من الجنوب الغربي

  .  و مشتة أوالد بوزید) تجمع ثانوي(مشتة الطین : الحدود الجنوبیة للبلدیة

 علي، فیض مسعودة، القابل، مرازقةبن سي  بئر: تتمثل فيوباقي المشاتي  

  .الخ...الزواوشة والهواورة

  :الجغرافي للمدینةأهمیة الموقع  -3

المدینة تقع في مركز السهول العلیا السطایفیة یتبین أن ) 2(من خالل الخریطة رقم 

متر من الجهة الشمالیة  1166أهمها جبل الدیس ذو ارتفاع وهي محاطة بعدة كتل جبلیة 

التي  الد عبد النورو أ سلسلة جبالو ، متر 1077ذو ارتفاع سم قجبل المأما جنوبا یوجد 

راع ذ، جبل )متر 1406(الجمل بةكجبل ر تضم سلسلة من المرتفعات الجبلیة أهمها 

  . )ترم1175(و جبل القلب ) ترم1161(الفرطاس

حیث بوابة هامة لوالیة میلة من الجهة الجنوبیة الغربیة أن موقعها جعلها تشكل كما 

منطقة اتصال بین مدینتین هامتین كما أنها ، الوالیةمقر مدینة میلة كیلومتر عن  70بـ تبعد 

     كیلومتر 72فتبعد عن األولى بـ  (و سطیف  في الشمال الشرقي الجزائري هما قسنطینة

باإلضافة لكونها تتوسط مدن أخرى كمدینة شلغوم العید  )1().كیلومتر 55بـ وعن الثانیة

  ). كیلومتر 20(ومدینة العلمة ) كیلومتر 140(و مدینة باتنة  )كیلومتر19(

كما ساعدت طبوغرافیة المنطقة بتزوید المدینة بشبكة مواصالت جیدة، هذا ما جعلها   

فهي تقع  الشمال الشرقي الجزائري،تعتبر منطقة عبور مهمة تشكل همزة وصل بین مدن 

 شرقهاو قسنطینة  وسط البالدبالرابط بین الجزائر العاصمة  05على الطریق الوطني رقم

الرابط بین والیة الجزائر و والیة للمدینة بالجهة الجنوبیة خط السكة الحدیدیة  باالضافة لعبور

  . نةبالمدیقسنطینة ویعتبر عنصر مهم في تنشیط الحركة التجاریة 

                                                 
   .مرجع سبق ذكره، 2009مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة تاجنانت )1(
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كیلومتر  1206یبلغ طوله  (، الذي یقع شمال المدینةباإلضافة للطریق السیار شرق غرب 

یعتبر من  )1().مرورا بالمدن الجزائریة الكبرى یربط بین الحدود التونسیة و الحدود المغربیة

   أهم المنشآت الخاصة بالبنیة التحتیة، و تكمن أهمیته للمدینة في كونه ساهم بشكل كبیر 

واضح في التقلیل من التدفقات المروریة باتجاه المدینة و التقلیل من االزدحام في حركة  و

  .بعد أن كانت نقطة عبور بین مدن الشرق و مدن الوسط المرور داخلها

 و یربط بلدیة 18الذي كان عبارة عن طریق بلدي رقم  07الطریق الوالئي رقم  اضافة الى  

 كما تتصل المدینة بالتجمعات من الجهة الشمالیة الرحمانتاجنانت ببلدیة بن یحي عبد 

  . الثانویة و المراكز الریفیة والمشاتي العدیدة التي تحیط بها بواسطة طرق بلدیة مختلفة

 : الكبرى المشكلة للمدینةحیاء األ -4

إن تقسیم المدینة إلى مجموعة من األحیاء السكنیة جاء بغرض تسهیل الدراسة و تم 

 : باالعتماد على عدة معاییر و مؤشرات أهمها

  المخطط مراجعة  حددت من خاللحسب القطاعات العمرانیة و األحیاء التي

 . 2009لسنة للبلدیة  التوجیهي للتهیئة و التعمیر

 وفرة لدى المصلحة التقنیة للبلدیةحسب المعطیات و الوثائق المت . 

  المقاطعات اإلحصائیة المعتمدة من طرف الدیوان الوطني لإلحصاء المحددة

 .لتقسیم األحیاء السكنیة لتسهیل حساب عدد السكان و المساكن الخاص بكل حي

 عدم توفر عدد السكان الخاص ببعض األحیاء الصغیرة. 

 و تاریخ البناء مثل فصل النواة القدیمة  تجانس األحیاء السكنیة حسب نمط البناء

 .عن التحصیصات و المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة

 اعتمادا على الطرق األولیة التي تفصل األحیاء. 

                                                 
مذكرة تخرج ، كلیة علوم االرض، الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، قسم . تحلیل وظیفي و مجالي للبنیة التجاریة لمدینة تاجنانت: مخالیف نعیمة )1(

  .غرب بوالیة میلة-رقمأخوذة عن الوكالة الوطنیة للطریق السیار ش. 09، ص 2011التسییر و التقنیات الحضریة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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 ضم بعض األحیاء إلى بعضها بسبب القرب أو صغر المساحة : 

  حصة 73ماي بتحصیص  1 ضم حي.  

  حصة       246حصة ، تحصیص  533جویلیة و تحصیص 5ضم كل من حي

  .تعاونیة األمل و تعاونیة اإلصالح

  2ضم كل من تحصیص الدالیة و مخطط شغل األرض رقم .  

  حصة بحي اإلخوة حسناوي 275و تحصیص  276جمع تحصیص.  

  مسكن لحي اإلخوة حسناوي 30و  40مسكن و حي  70ضم حي.  

  مسكن اجتماعي  150مسكن و  150مسكن و  40مسكن و  50 أحیاءجمع

  .مسكن بحي المحطة 100و

لكل  )03(كما توضحه الخریطة رقم  حي سكني 16و قد قسمت المدینة إلى 

خصائصه الممیزة كاختالف الفترة الزمنیة التي یعود إلیها إنشاء هذا الحي، قدم و حداثة 

المباني، نمط و علو المباني، العالقة بین المساحة المبنیة و المساحة المخصصة للبساتین 

و المساحات الشاغرة، نوع  ومساحة مختلف التجهیزات و المرافق العمومیة باإلضافة لشكل 

  .الطرقشبكة 

باإلضافة للسوق األسبوعي في الجهة الغربیة، و منطقة النشاطات التجاریة في الجهة 

  .حیاء المدینةأیوضح مساحة كل حي من ) 01(و الجدول رقم  .الجنوبیة للمدینة
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  ):01(جدول رقم

  الكبرى المشكلة للمدینةحیاء األ: مدینة تاجنانت

  )1()هكتار( المساحة  اسم الحي  الرقم

  31.9  أكتوبر 17حي   1

  65  حي بالد خطاط  2

  12.40  حي خطاط احمد  3

  16  ماي 1حي   4

  30  1954نوفمبر 1حي   5

  26  1962جویلیة  5حي   6

  6.59  فیفري 18حي   7

  28.41  1945ماي  8حي   8

  14.10  1960دیسمبر  11حي   9

  24  1955أوت  20حي   10

  22.70  حي رقیعي بشیر  11

  45.50  حي المحطة  12

  28.80  حي الدالیة  13

  17.50  حي اإلخوة حسناوي  14

  23.6  حي هواري بومدین  15

  16  8حي الوحدة العمرانیة رقم   16

  49  منطقة السوق األسبوعي  17

  48  منطقة النشاطات الجنوبیة  18

  505.50  المجمـــــــــــوع

  معالجة شخصیة: المصدر      

II - النمو الحضري كعامل مؤثر في استخدامات األرض  :  

حدیثة النشأة، التي ظهرت خالل المدینة تاجنانت من المدن الجزائریة االستعماریة 

حقبة االحتالل الفرنسي للجزائر، حیث مر النمو الحضري للمدینة بعدة مراحل امتازت كل 

من تطور في عدد  تبعهمرحلة بخصائص معینة من خالل النمو المتزاید للسكان و ما 

تج عنه الذي نو المساكن و إنشاء التجهیزات و المرافق لخدمة هاته الزیادة السكانیة، 

                                                 
  AUTOCADبـاستخدام برنامج قیست   ) 1(
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استهالك كبیر للمجال و انعكس بذاته على واقع استخدامات األرض بالمدینة، و من خالل 

  :المراحل التالیةنستخلص ) 01(رقم و الشكل )02(الجدول رقم 

  )02(جدول رقم 

  )2012-1966( النمو السكـاني خالل الفترة : مدینة تاجنانت

  السنوات

عدد 

  السكان

  )نسمة( 

الزیادة 

  السكانیة

  )نسمة (

نسبة التغیر 

  السكاني

)%()1(  

معدل النمو 

  السكاني

)%()2(  

معدل النمو 

السكاني 

  للبلدیة

)%(  

معدل النمو 

السكاني 

  )3(الوطني

)%(  

نسبة 

  )4(التحضر

)%(  

1954  1888  /  /  /  /  /  0  

1966 5285 3397  179.92  8.95  /  /  0  

1977 9933  4648  87.94  6.51  /  3.21  47.75  

1987  19039  9106  91.67  6.72  3.94 3.08  64.98  

1998 30201 11162  58.62  4.28  3.52  2.27  70.07  

2008 41535 11334  37.52  3.23 2.09  1.6  78  

2012 46100  4565  10.99  2.64  2.24  /  78.13  

   .)5(مختلفة راجعمعالجة الباحثة باالعتماد على م: المصدر

  

                                                 
	100	 = نسبة التغیر السكاني  )1( ×	

س�	�	س�

س�
  

  .السكان في الفترة السابقة: 0السكان في الفترة الموالیة،    س 1س: حیث 

)2(     		100	 ×		 �	1	 − 		�(
	س�

س�
)

ن

		� =     			ر

 الفارق في عدد السنوات= معدل النمو،    ن= عدد السكان في السنة السابقة ،    ر= 0عدد السكان في السنة الالحقة ،    س= 1س: حیث
  .الدیوان الوطني لإلحصاء، قسنطینة )3(
  100× ) إجمالي السكان / عدد سكان الحضر= (نسبة التحضر  )4(

للتهیئة  مراجعة المخطط التوجیهي، )DPSB(مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة میلة ، و الدیوان الوطني لإلحصاء، قسنطینةمعطیات  )5(

 97مرجع سبق ذكره، ص( و التباعد دراسة للنمو الحضري و تسلسل الحجم -الشبكة الحضریة في الشرق الجزائريكتاب ، و )2009(والتعمیر 

 ).101و



 التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري

 

  

تمیزت هذه المرحلة بنمو سكاني سریع و مرتفع جدا، حیث قدر عدد السكان سنة 

، هذا بزیادة سكانیة 1954نسمة سنة 

 .%179.92نسبة زیادة بلغتنسمة حیث تضاعف عدد السكان مشكلة 

اتسمت التي  الحرب التحریریة 

و       فقر كالألوضاع االجتماعیة القاسیة 

اریة نحو المراكز االستعم ،جوع و انتشار األمراض و األوبئة و التهمیش و انعدام المرافق

التي وفرها المستعمر لصالح و ظروف معیشة أفضل 

   .سابقا المستوطنین، كذلك لخدمة األراضي الزراعیة التي نزعت منهم

تحسن األوضاع  المعیشیة استمر النزوح الریفي نحو المدینة بعد االستقالل بسبب 

  للسكان خاصة من الناحیة االجتماعیة و الصحیة مما أدى إلى انخفاض في عدد الوفیات 

كذلك احتالل المساكن و الممتلكات التي تركها المستوطنون بعد 
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  :1966- 1954مرحلة ما بین 

تمیزت هذه المرحلة بنمو سكاني سریع و مرتفع جدا، حیث قدر عدد السكان سنة 

نسمة سنة  1888نسمة بعد أن كان ال یتعدى  

نسمة حیث تضاعف عدد السكان مشكلة  3397

   .1966 سنة %8.95كما بلغ معدل النمو السكاني

 إلى فترةترجع أسبابها الكبیرة السكانیة  الزیادة

ألوضاع االجتماعیة القاسیة من ابزیادة الهجرة من المناطق الریفیة التي تعاني 

جوع و انتشار األمراض و األوبئة و التهمیش و انعدام المرافق

و ظروف معیشة أفضل التي تتمتع بمختلف التجهیزات 

المستوطنین، كذلك لخدمة األراضي الزراعیة التي نزعت منهم

استمر النزوح الریفي نحو المدینة بعد االستقالل بسبب 

للسكان خاصة من الناحیة االجتماعیة و الصحیة مما أدى إلى انخفاض في عدد الوفیات 

كذلك احتالل المساكن و الممتلكات التي تركها المستوطنون بعد . و زیادة عدد الموالید

1966 1977 1987 1998 2008 2012

السنوات

)01(شكل رقم 
1954( النمو السكاني خالل الفترة : مدینة تاجنانت
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  مرحلة ما بین

تمیزت هذه المرحلة بنمو سكاني سریع و مرتفع جدا، حیث قدر عدد السكان سنة 

 5285بـ  1966

3397معتبرة قدرت بـ

كما بلغ معدل النمو السكاني

الزیادة هاته

بزیادة الهجرة من المناطق الریفیة التي تعاني 

جوع و انتشار األمراض و األوبئة و التهمیش و انعدام المرافقال

التي تتمتع بمختلف التجهیزات 

المستوطنین، كذلك لخدمة األراضي الزراعیة التي نزعت منهم

استمر النزوح الریفي نحو المدینة بعد االستقالل بسبب كما 

للسكان خاصة من الناحیة االجتماعیة و الصحیة مما أدى إلى انخفاض في عدد الوفیات 

و زیادة عدد الموالید

2012
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   لسنة خالل التقسیم اإلداريتاجنانت ترقیة مركز لباإلضافة االستقالل من طرف األهالي 

الذي كان عبارة عن تجمع ثانوي تابع لبلدیة شلغوم العید إلى تجمع رئیسي و مقر  1966

   .تابعة إداریا لدائرة قسنطینةبلدیة تاجنانت ال

أما من ناحیة استهالك المجال، فقد تعاقبت على المدینة خالل هذه المرحلة و قبلها 

أحداث تاریخیة مهمة ساهمت في تحدید المعالم األساسیة لتخطیط المدینة و أثرت في نموها       

  . و توسعها العمراني، تمثلت في نشأة النواة القدیمة و التوسع باألراضي المحیطة بها

تاریخ الوجود العسكري الفرنسي  1846نوات االستعمار و بالتحدید سنة بدایة س مع(

قام بفتح الطریق الرابط بین قسنطینة و سطیف على حواف واد الرمال و المتمثل حالیا في 

ثم تشكلت النواة األولى للمدینة من خالل إنشاء مركز استعماري ، 05الطریق الوطني رقم 

إجراءات قانون بعد تطبیق  1872 أو مركز تاجنانت سنة)  saint donat(سان دونامتمثل في 

تمیزت بنمط أوروبي ، 1863الصادر في سنة ) Sénatus consulte(سیناتیس كونسیلت 

وبخطتها الشطرنجیة ذات الشوارع المستقیمة و المتعامدة و تتفرع عنها أزقة ضیقة والمباني 

على طول الشوارع مع وجود كنیسة  تتوزعالسكنیة على شكل فیالت و مجهزة بمحالت تجاریة 

إلى  إضافة )1().مقبرة مسیحیة و محطة السكة الحدیدیة جنوباو و ساحة عمومیة و سوق 

  .1929سنة التي یعود تاریخ إنشائها لمولود فرعون  هي مدرسةمدرسة واحدة  وجود

ة        ربیالجهة الغ نحو) 1962-1954(ثم استمر التوسع العمراني خالل هذه المرحلة   

و الشرقیة بظهور بناءات فردیة تقع على طول الشارع المسمى حالیا خطاط احمد مما یالحظ 

باإلضافة لبناء محتشد  مرحلة،أن البناء التقلیدي و النمط األوروبي انتشر نوعا ما خالل 

 و من األحیاء، الواقع غرب المدینة 1954نوفمبر  1و المتمثل حالیا في حي  یضم األهالي

جویلیة  5و حي 1945ماي  8ماي وحي  1الفترة حي  اتهكذلك التي ضمت أبنیة ترجع له

  . تم بناء مدرسة وریدة قاسم الواقعة في قلب المركز 1957و في سنة  ،1962

                                                 
  .ذكره سبق مرجع ،PDAU(2009(لبلدیة تاجنانت مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر )1(
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  1977-1966( المرحلة الثانیة:(   

نسمة  9933و ارتفع إلى  1966نسمة سنة  5285 مدینة تاجنانتبلغ عدد سكان 

وبمعدل  % 87.94نسمة، و بنسبة زیادة سكانیة سجلت   4648بزیادة قدرهاأي  1977سنة 

و هو مرتفع إذا ما قورن بالمعدل الوطني لنفس الفترة المقدر   %6.51نمو سكاني قدره

  .%3.21بـ

الذي نتج عنه خلق بلدیات  1966التقسیم اإلداري لسنة یفسر هذا االرتفاع  بسبب 

. و منه غیرت الهجرة السكانیة اتجاهها نحو هاته المدن و ترقیة مدن أخرىووالیات جدیدة 

ترقیة مركز تاجنانت إلى مقر بلدیة أسهم في استقطاب و هجرة سكانیة كبیرة من المناطق ف

  .الریفیة و القرى  نحو المدینة بحثا عن فرص عمل و ظروف معیشة أفضل

رة إال أنها لم تشهد بالرغم من ترقیة مركز تاجنانت إلى مقر بلدیة خالل هاته الفتو 

توسعا عمرانیا كبیرا نتیجة للسیاسات المنتهجة من طرف الدولة التي كانت تهدف إلى خلق 

         أقطاب صناعیة في المدن الكبرى كما لم تستفد مدینة تاجنانت من مشاریع تنمویة 

طة محمد و تجهیزات ومرافق عمومیة كافیة لتلبیة متطلبات السكان ما عدا بناء متوسهامة 

   .1976و مسجد البشیر اإلبراهیمي سنة  1970عبدو سنة 

  1987-1977( المرحلة الثالثة:(  

مقارنة تضاعف عدد السكان خالل هذه المرحلة  والمدینة نموا حضریا مرتفعا  شهدت

و هي زیادة معتبرة، و معدل  %91.67بالمرحلة السابقة حیث قدرت نسبة الزیادة السكانیة بـ

 %3.08لنفس الفترة الذي سجل مقارنة بالمعدل الوطني  % 6.72نمو سكاني مرتفع بلغ

و النزوح الریفي  تساع حدود البلدیةو یرجع هذا االرتفاع ال. %3.94ومعدل نمو البلدیة بـ

الكبیر لسكان األریاف باتجاه المدینة بحثا عن العمل و لالستفادة من البرامج السكنیة العدیدة 

إذ تم  ترقیة بلدیة میلة إلى مقر والیة وبالتالي تعزیزها بمختلف المشاریع التنمویة و إنشاء 
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بلدیة تاجنانت ومنه مختلف التجهیزات والمرافق العمومیة عبر مختلف بلدیاتها ومن بینها 

و ساعد في ذلك شبكة  طاب للسكان من الوالیات المجاورةمنطقة استقالمدینة أصبحت 

و تحسن الظروف الصحیة ، المواصالت الهامة والطابع التجاري الذي تتسم به المدینة

 1977سنة  %(1) 47.75هذا ما یفسر ارتفاع نسبة التحضر من . واالجتماعیة و االقتصادیة

  .1987سنة  %(2) 64.98إلى 

هاته الزیادة السكانیة الكبیرة صاحبها توسع عمراني كبیر و استهالك واسع للمجال 

العدید من  مع ظهورباتجاه الجهة الجنوبیة و الجهة الشرقیة، و توسعت  الحضري، فقد نمت

 384تحصیص ( 1955أوت  20حي و  1978فیفري سنة 18كحي  (األحیاء السكنیة 

تم إنشاء حي  1987، أما سنة 1982سنة  1962دیسمبر  11حي  ، 1982سنة ) قطعة

المتمثل في   2والغرابة  1ثم تجزئة الغرابة  1985مسكن سنة  120مسكن جماعي و  202

   )3().الفوضوي 1962 جویلیة 05و حي  1986عي بشیر سنة یالحي الفوضوي رق

مة العدید من التجهیزات و الطرق التي تخدم هذه التجمعات السكانیة باالضافة إلى إقا

، مدرسة قوجیل الدراجي ومدرسة عوري شاقر 1980مدرسة اإلخوان بلخیر سنة و تتمثل في 

 1983، و مركز التكوین المهني سنة 1982، متوسطة اإلخوة عروج سنة 1983سنة 

  . النشاطات التجاریة الواقعة جنوب المدینة ةباإلضافة إلنشاء منطق

 1998-1987: المرحلة الرابعة:  

نسمة أي بنسبة زیادة سكانیة قدرها  11162ــتزاید عدد السكان خالل هذه المرحلة ب

و هو مرتفع مقارنة بمعدل النمو الوطني لنفس   %4.28، كما قدر معدل النمو بـ 58.62%

لكنه  %.3.52تاجنانت الذي قدر بـ دل نمو سكان بلدیةو مع %2.27الفترة و الذي قدر بـ 

                                                 
  .نسمة 20800بـ  1977حیث قدر عدد سكان بلدیة تاجنانت سنة   )1(
  .نسمة 30237بـ  1987حیث قدر عدد سكان بلدیة تاجنانت سنة  )2(
  .المصلحة التقنیة للبلدیة )3(
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 1991سجل تراجعا عن الفترة السابقة بالرغم من ترقیة مدینة تاجنانت إلى مقر دائرة سنة 

واستفادتها من العدید من المشاریع التنمویة، و یرجع هذا النخفاض عدد الوافدین إلى المدینة 

كمدینة قسنطینة و مدینة سطیف وباتنة بسبب تدهور وتغییر اتجاه الهجرة نحو المدن الكبرى 

األوضاع األمنیة و االقتصادیة و االجتماعیة خاصة من المشاتي المحیطة حیث عرفت نسبة 

 شكلت و 1977ارتفاعا طفیفا مقارنة بسنة  1998التحضر في بلدیة تاجنانت سنة 

70.07%
)1( .  

 05شكال خطیا على امتداد الطریق الوطني رقم خالل هاته الفترةكما اتخذ التوسع العمراني 

مسكن اجتماعي بحي اإلخوة  70وكذلك باتجاه منطقة الغرابة في الجهة الغربیة حیث أنشئ 

 412و تحصیص  1988مسكن سنة  275، برمجت تحصیصات 1997حسناوي سنة 

 17بحي  1997مسكن سنة  704بحي هواري بومدین و تحصیص  1994قطعة سنة 

 1988قطعة سنة  73أما شرقا تحصیص  1996شماال تحصیص الدالیة سنة أكتوبر و 

 1990، وتعاونیات بوضیاف و اإلصالح واألمل سنة 1996مسكن تطوري سنة  38كذلك 

، مدرسة عیسى جمعون  1989مع إنشاء العدید من المدارس هي مدرسة اإلخوة قروج  سنة 

  1995مة الهاشمي سنة ، مدرسة عرا1994، مدرسة رقیعي عیاش سنة 1990سنة 

  . 1997ومدرسة عبد الحق بن حمودة سنة 

إضافة إلى إنشاء العدید من المرافق و التجهیزات خالل هاته الفترة منها متوسطتي 

باإلضافة لثانویة شهداء الصراف سنة  1993و اإلخوة مزعاش سنة  1989بلیل معمر سنة 

د عیادة متعددة الخدمات، مركز وجو . 1995و متقن جعفر علي المدعو حسین سنة  1988

، مقر الدائرة ، فرع ملعب كرة الطائرة قاعة عالج، مكتبة البلدیة، الملعب البلدي، صحي، 

البناء و التعمیر، مقر الدرك الوطني، األمن الحضري،  حضیرة البلدیة، مقر الصندوق 

وكالة مقر  ، بنكین في طور االنجاز،)SAA(الوطني للضمان االجتماعي، مركز التامین 

                                                 
  .نسمة 43304بـ  1998حیث قدر عدد سكان بلدیة تاجنانت سنة   )1(
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و في سنة . ، محطة خدمات نفطال باإلضافة للمذبح البلدي)سونلغاز(توزیع الكهرباء والغاز 

 قدرت ،تم تحویل موقع السوق األسبوعي باتجاه أطراف المدینة من الجهة الغربیة 1994

  . )1(هكتار 378 بـ 1998مساحة المدینة سنة 

 2(2014-1998: المرحلة الخامسة(: 

سكاني  و في نسبة الزیادة السكانیة إلى النمو تراجع في الهاته الفترة ببینما تمیزت 

، و استمرار معدل النمو السكاني في االنخفاض مسجال بذلك قیمة %52.64النصف مسجلة 

لكنه یبقى مرتفعا  2008و تعداد  1998خالل الفترة الممتدة ما بین تعداد  %3.23قدرها 

، و معدل النمو السكاني لوالیة میلة % 1.6مقارنة بالمعدل الوطني لنفس الفترة المقدر بـ 

  . %2.24و معدل نمو سكان بلدیة تاجنانت المقدر بـ  %1.3المقدر بـ

    انتهاج سیاسة تنظیم النسلاالستمرار في و من أسباب هذا التراجع في معدل النمو 

اج بفعل انتشار البطالة و أزمة السكن و ارتفاع تكالیف المعیشة، تراجع في و تأخر سن الزو 

الهجرة الریفیة نتیجة تحسن األوضاع األمنیة التي كانت سائدة  في السنوات السابقة و التنمیة 

     خاصة التجمعات الثانویة مشتة فیض نفع بها المناطق الریفیة  حضیتاالقتصادیة التي 

شاء الطرق وبعض التجهیزات كالمدارس االبتدائیة و قاعات العالج و توفر بإنو مشتة الطین 

الهدف  2008سنة السكن الریفي و ترقیة مشتة بلخیر إلى تجمع ثانوي تابع لبلدیة تاجنانت 

  . في مناطقهم و عودة الذین رحلوا منها سابقااألریاف منه تشجیع استقرار سكان 

تراجع عملیة الهجرة نحو المدینة بفعل الضغط الكبیر الناتج عن تمركز معظم اضافة ل

  نسبة سكان البلدیة في التجمع الرئیسي على حساب باقي المناطق، حیث شكل سكان المدینة 

  

                                                 
  .2000، سنة لمدینة تاجنانت 03حسب مخطط شغل األرض رقم  )1(
إلى غایة التعداد العام  1998الفترة األولى الممتدة من تاریخ إجراء التعداد العام للسكن و السكان لسنة : تضم هذه المرحلة فترتین مختلفتین )2(

 4تاریخ إجراء التحقیق المیداني دامت  2014إلى غایة سنة  2008سنة سنوات، و الفترة الثانیة الممتدة من  10دامت  2008للسكان و السكن لسنة 

  . سنوات
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   .2008سنة  من إجمالي سكان البلدیة %(1)78

و تشبعا خالل هذه المرحلة توسعا عمرانیا ملحوظا شهدت المدینة باإلضافة إلى أن 

جمیع هذا النمو حیث اتخذ  في النسیج الحضري و استهالكا واسعا لألوعیة العقاریة،

إتمام المشاریع المبرمجة مسبقا واستغالل كل الفراغات و المجاالت الشاغرة  بسبباالتجاهات 

 90یة و الجنوبیة الشرقیة مثل حي كما برمجت مشاریع أخرى بالجهة الشرق بإقامة األبنیة

في المنطقة المنحصرة بین السكة ) u8(الثامنة العمرانیةمسكن ترقوي و كذا إنشاء الوحدة 

الحدیدیة وحي رقیعي بشیر جنوب غرب المدینة مع إتمام جمیع السكنات االجتماعیة في 

ثلة في مسكن و التوسع الجدید نحو الغرب متم 533و حي  01مخطط شغل األرض رقم 

مسكن اجتماعي و حي  70و بناء عمارات جماعیة كحي  04مخطط شغل األرض رقم 

حصة و تعاونیات بوضیاف  246و انطالق البناء في تحصیص  الجهة الجنوبیةالمحطة في 

  .واإلصالح واألمل

من بینها ثالث مدارس ابتدائیة هي كما استفادت المدینة من انشاء مرافق جدیدة 

و مدرسة  2000، مدرسة یحي احمد سنة 2000سنة  1960دیسمبر  11مدرسة مظاهرات 

و متوسطة  2007، باإلضافة لثانویة مولود قاسم نایت بلقاسم سنة2002سنة  الوئام

  .من المساجد إنشاء العدید كذلكالتحصیص الغربي ومتوسطة عبد الحكیم شتیح،  

أي بنسبة  )2(رهكتا 505.5إلى حوالي  2014سنة  اإلجمالیةلتصل بذلك مساحة المدینة   

  .)3(هكتار 21240من المساحة اإلجمالیة للبلدیة البالغة  % 2.38

  .2014لمدینة تاجنانت الى غایة سنة  تبین مراحل النمو العمراني )04(الخریطة رقم و 

  

                                                 
 .نسمة 53250بـ  2008حیث قدر عدد سكان بلدیة تاجنانت سنة   )1(
 . ، باإلضافة للمصلحة التقنیة لبلدیة تاجنانت مرجع سبق ذكرهمراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر،  )2(
  . )DPSB(متابعة المیزانیة لوالیة میلة مدیریة البرمجة و  )3(
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  .واقع استخدامات األرض في مدینة تاجنانت:  ثانیا

التطرق لكیفیة توزیع مختلف استخدامات األرض عبر  المحورنحاول من خالل هذا 

المجال الحضري لمدینة تاجنانت، من خالل تحدید عدد و نوع كل استخدام ضمن كل حي 

  .وتجمع سكني

I – يـــــدام السكنــــاالستخ :  

السكن هو المكان المخصص للنشاطات الخاصة والراحة والترفیه، والعمل والحیاة  (

وامتداداتها من أنشطة عمومیة وجماعیة، فهو المجال المخصص للمبادالت االجتماعیة 

االجتماعیة واستعمال التجهیزات واستهالك الخدمات، إذ یشكل إحدى الوظائف األساسیة 

للمدن باحتالله أكبر مساحة من مجال المدینة وهو بذلك یعكس المستوى االجتماعي 

  )1().واالقتصادي للسكان

مسكن بنسبة بلغت  7683نحو  2008المساكن في مدینة تاجنانت خالل تعداد بلغ عدد  (

وتمثل المساكن  )2()مسكن 9837من إجمالي المساكن بالبلدیة والمقدرة بـ  %78.10حوالي 

من إجمالي المساكن في المدینة تلیها المساكن  %79.09المشغولة أكبر نسبة في المدینة بـ 

أما المساكن الوظیفیة و ذات االستعمال المهني لم . %19.78مشغولة بنسبة الغیر 

تحتل مساحة  التي ،)3(من إجمالي مساكن الحضیرة السكنیة بالمدینة 1.11%تتعدى

   .)4(هكتار 137.42قدرها

  :كثافة شغل المسكن -1

و یعني متوسط عدد األفراد في المسكن ) TOL()5(تتمثل في معدل شغل المسكن

  .و الذي یعني درجة تزاحم األفراد داخل كل غرفة) TOP( الواحد، ومعدل شغل الغرفة

                                                 
  .88مرجع سبق ذكره، ص: ربیعة دباش )1(
  .الدیوان الوطني لإلحصاء، قسنطینة، 2008الجدول اإلجمالي لبلدیات والیة میلة الخاص بالسكن والسكان، تعداد  )2(
  .المرجع السابق ذاته )3(
  .AUTOCADقیست باستخدام برنامج  ) 4(
  .عدد المساكن/ عدد األفراد =المسكن معدل شغل  )5(
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لیحافظ  )1(2008مسكن سنة / فرد 5حیث بلغ معدل شغل المسكن في مدینة تاجنانت

مسكن حسب /فرد 6و هو أقل من المعدل الوطني البالغ  )2(2012على نفس الوتیرة سنة 

  .)3(2008و قدر معدل شغل الغرفة بفردین في المسكن سنة  ،2008إحصائیات 

 :كثافة سكنیة متباینة -2

الكثافة السكنیة هي العالقة بین عدد المساكن و المساحة اإلجمالیة التي تشغلها وتحتل 

حسب  مسكن7683هكتار و عدد مساكن مقدر بـ 505.50مساحة قدرها  تاجنانتمدینة 

ومن خالل ). هكتار/مسكن 15(الكثافة السكنیة في المدینة ، حیث بلغ متوسط 2008تعداد 

حسب  یظهر التوزیع المتباین للكثافات السكنیة من حي ألخر و تختلف) 05(الخریطة رقم 

وهي  في الملحق) 03(وهذا ما یؤكده الجدول رقم  مساحة كل حي و نمط البناء السائد به

 :موزعة كالتالي

  و هي مرتفعة مقارنة بالكثافة في وسط المدینة جدا تظهر الكثافة السكنیة المرتفعة

 50و تخص حي خطاط احمد بـ  ھكتار/مسكن 15السكنیة للمدینة والمقدرة بـ 

بلغت الكثافة  فیفري 18حي  أماعلى كثافة في المدینة األهي و هكتار /مسكن

و یعود ارتفاع الكثافة بهما رغم نمط البناء الفردي السائد  .هكتار/مسكن 46 السكنیة

إلى انعدام التجهیزات والمساحات الشاغرة باإلضافة لصغر المساحة أي أنها أحیاء 

  .سكنیة محضة

     

  

                                                 
و منه معدل شغل المسكن  مسكن 7683نسمة و عدد المساكن  41535باعتبار أن عدد سكان المدینة حسب التعداد العام للسكن و السكان بلغ  )1(

  . مسكن/فرد 5.40= 
  .مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة میلة )2(
  .لإلحصاء، قسنطینةالدیوان الوطني  )3(
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  1954نوفمبر  1فتظهر في مركز المدینة في حي  المرتفعةأما نطاق الكثافة السكنیة 

في الجهة الشرقیة و في أطراف المدینة الغربیة منها حي  1955أوت  20وفي حي 

و تشمل هذه  1960دیسمبر  11رقیعي بشیر، حي اإلخوة حسناوي كذلك حي 

وتوازن بین  األحیاء النمط الفردي و النمط الجماعي باإلضافة لمساحات شاغرة قلیلة

حیث تراوحت الكثافة . مساحة المخصصة لالستخدام السكني ومساحة التجهیزاتال

و هي أیضا مرتفعة  هكتار/مسكن 33هكتار و/مسكن24ضمن هذه الفئة بین 

  .مقارنة بالكثافة السكنیة للمدینة

   مقاربة للكثافة السكنیة بالمدینة  و التي هي المتوسطةبینما نالحظ أن الكثافة السكنیة

أحیاء  تنتشر فيهكتار و /مسكن 17هكتار و/مسكن 22ما بین قیمة الكثافة تتراوح 

ماي التي تضم الكثیر من  8أكتوبر، هواري بومدین و  17، 1962 جویلیة 5

التجهیزات التي تستحوذ على مساحات واسعة باإلضافة للنمط الفردي السائد، و حي 

و البساتین، أما حي  غرةماي الذي یتمیز بالنمط الفردي وانتشار األراضي الشا 1

طوابق إال  5 المحطة في الجهة الجنوبیة بالرغم من انه یتمیز بوجود عمارات ذات

هكتار و هذا راجع /مسكن17انه یعرف انخفاضا في الكثافة السكنیة التي بلغت 

هكتار  7لكثرة التجهیزات و المساحات الكبیرة لألراضي الشاغرة المقدرة بحوالي 

  .  )03(المشاریع المدمجة ضمن مخطط شغل األرض رقم المخصصة لتنفیذ 

  المقــــدر     ة المنخفضة هي أقل من المعدل العام للمدینةـالكثافة السكنیأما

    الشمالیة في حي الدالیة من الجهة  المدینة في أطراف و تنتشر هكتار،/ مسكن15بـ

هكتار الذي یتمیز بنمط البناء الفردي وكثرة التجهیزات التي تستحوذ على /مسكن 8بـ

مساحات واسعة من الحي باإلضافة للمساحات الشاغرة الكبیرة الموجهة النجاز 

كذلك أطرافها . )02(المشاریع السكنیة المبرمجة ضمن مخطط شغل االرض رقم 

كثافة في المدینة حیث بلغت توجد أضعف  حیثالشرقیة في منطقة بالد خطاط 
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مسكن و المساحة 250المقدرة بـ هكتار، تعود لقلة عدد المساكن الفردیة /مسكن4

كما أن معظم مساحة الحي تستحوذ  ،هكتار 65الذي یشغل مساحة  للحيالكبیرة 

علیها األراضي الفالحیة و البساتین كذلك انتشار المخازن و المستودعات و محالت 

  .النشاط الحرفي

  :  التجهیز الداخلي للمساكن -3

إن دراسة التجهیز الداخلي للمساكن یتم من خالل االعتماد على مؤشر اإلسكانیة 

التهیئة الحضریة، فمن خالله یتم تحدید  میدانوالذي یعتبر من أهم المؤشرات المطبقة في 

مستوى تجهیز المساكن سواء من ناحیة الشبكات التقنیة أو بإدخال مؤشرات أخرى عدیدة 

و بمقارنة هذا المؤشر بدرجة التزاحم في . إلخ...كتوفر المطبخ أو الحمام في المسكن

  . حیاء المدینةیتم تحدید درجة الرفاه أل) عدد األفراد في الغرفة الواحدة(المسكن 

و لهذا اعتمدنا في حسابه على ثمانیة مؤشرات تتمثل في الشبكات التقنیة و هي 

، الصرف الصحي، الكهرباء،  الغاز و الهاتف الثابت، و التجهیزات الصالح للشرب الماء

  .في الملحق) 04(في الجدول رقم ، كما هو موضح المرحاض و األخرى كالحمام، المطبخ

توصلنا إلى تحدید أربع  )06(من خالل الخریطة رقمو  )(اإلسكانیةوبتطبیق مؤشر 

  :  فئات كما یلي

تضم الفئة األولى األحیاء السكنیة التي تتمتع بدرجة تجهیز عالیة جدا تتمثل في حي 

%) 96.88(الوحدة العمرانیة الثامنة و حي اإلخوة حسناوي حیث بلغ  مؤشر اإلسكانیة 

 نمط البناء الجماعي و نمط ینتشر حیثبالحي الثاني  %)94.14(و ألولا بالحي

تمیز بتجهیز كامل للمساكن ما عدا نقص في الربط بشبكة الهاتف الثابت  ی الذيالتحصیص 

  .المساكنفي بعض 

                                                 
)(   یتم حسابه بالطریقة التالیة= مؤشر اإلسكانیة :  

IH= ∑( L1 + L2 +……… + Ln / NXH ) X 100       

IH :مؤشر اإلسكانیة  .L  :عدد المساكن المجهزة بتجهیز معین   .N  : عدد المؤشرات  المعتمدةN  =8 مؤشرات   .H  :عدد المساكن.  
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یتراوح مؤشر اإلسكانیة ما بین  حیثتلیها فئة األحیاء التي تتمیز بدرجة تجهیز جیدة 

أكتوبر، هواري  17، 1960دیسمبر 11ماي،  1و تضمنت حي %) 93.75و% 92.39(

سجلنا ربط جید بالشبكات التقنیة و وجود  حیثبومدین، الدالیة، المحطة و بالد خطاط  

أكتوبر و بالد خطاط ذات النمط  17نقص طفیف في التجهیز بالحمام و المطبخ في حي 

  .ي التي یتم التحكم في المخطط الهندسي للبنایة حسب احتیاجات أصحابهاالفرد

جویلیة  5، 1955أوت  20أما فئة التجهیز المتوسط للمساكن فتتمثل في أحیاء 

و حي خطاط احمد، إذ قدر مؤشر  1954نوفمبر  1، 1945ماي  8، رقیعي بشیر، 1962

للنمط الفوضوي الصلب في  بسبب انتشار%)  90.79و %  87.50(اإلسكانیة ما بین 

  .ته األحیاءامعظم ه

 1962جویلیة 5حیث سجل نقص في الربط بشبكة المیاه الصالحة للشرب في حي 

ماي  8، 1962جویلیة  5، 1955أوت 20، و شبكة الغاز في حي  1945ماي 8وحي 

  . وحي خطاط احمد  1945

المساحة و سیادة كما أن الكثیر منها تتمیز بنقص الحمام أو المطبخ بسبب قلة 

ماي  8و المساكن التقلیدیة في حي  1954نوفمبر  1النمط الفردي القدیم كالمحتشد في حي 

  . ماي 1وحي  1945

ضعف مؤشر لإلسكانیة في المدینة و الذي بلغ أفیفري الذي سجل به  18أما حي 

یوجد نقص في التجهیز بالمطبخ و الحمام و شبكة الهاتف الثابت  حیث%) 81.25(

باعتبار الحي فوضوي و یتمیز بصغر مساحة المساكن مما یحتم على أصحابها التخلي عن 

  .ته المرافقاإحدى ه

%) 90.64(إذ بلغت نوعا ما جیدة  و عموما تتمیز مساكن المدینة بدرجة تجهیز

  .في الملحق) 05(هذا ما یؤكده الجدول رقم و  .حسب عینة التحقیق المیداني
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یحدد االختالف الذي یمیز كل شكل عمراني من حیث التقسیم الداخلي للمبنى 

السكني و المظهر الخارجي الذي یشمل مادة البناء و الشكل الهندسي، نوع و نمط 

السكنیة بمدینة تاجنانت من حي آلخر، فبعد 

ي فقط، أصبحت تضم عدة أنماط 

أخرى تم تحدیدها باالعتماد على الدراسة المیدانیة كما هو مبین في الخریطة 

یتواجد في الجهة الجنوبیة للمدینة و بالتحدید في حي المحطة بجانب ثانویة شهداء 

مسكن اجتماعي تم إنشاؤها  150

و تتمیز بهندسة معماریة  و مظهر موحد، حیث  

مدخل خاص به، و مسكنین آخرین في الطابق 

 0.84غرف ، یستحوذ على مساحة 

البالغة  في المدینة من إجمالي مساحة السكن

  
  الجماعي بحي المحطة
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  : السكنیة بالمدینة المبانيأنماط 

یحدد االختالف الذي یمیز كل شكل عمراني من حیث التقسیم الداخلي للمبنى 

السكني و المظهر الخارجي الذي یشمل مادة البناء و الشكل الهندسي، نوع و نمط 

السكنیة بمدینة تاجنانت من حي آلخر، فبعد البنایة السكنیة، و تختلف انماط المباني 

ي فقط، أصبحت تضم عدة أنماط أن كانت المدینة تضم النمط التقلیدي و األوروب

أخرى تم تحدیدها باالعتماد على الدراسة المیدانیة كما هو مبین في الخریطة 

  :   إلى) 

 : جماعيالالنمط نصف 

یتواجد في الجهة الجنوبیة للمدینة و بالتحدید في حي المحطة بجانب ثانویة شهداء 

150و تضم  واحد عمارات ذات طابق10توجد 

و تتمیز بهندسة معماریة  و مظهر موحد، حیث   1996من طرف شركة سعودیة سنة 

مدخل خاص به، و مسكنین آخرین في الطابق  یتواجد مسكنان بالطابق السفلي لكل مسكن

غرف ، یستحوذ على مساحة  3العلوي یشتركان في مدخل واحد و كل مسكن یضم 

من إجمالي مساحة السكن% 0.61یشكل هذا النمط ما نسبته

  )01:الحظ الصورة رقم. (

الجماعي بحي المحطةنمط السكن نصف ): 01(الصورة رقم 
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أنماط  -4

یحدد االختالف الذي یمیز كل شكل عمراني من حیث التقسیم الداخلي للمبنى 

السكني و المظهر الخارجي الذي یشمل مادة البناء و الشكل الهندسي، نوع و نمط 

البنایة السكنیة، و تختلف انماط المباني 

أن كانت المدینة تضم النمط التقلیدي و األوروب

أخرى تم تحدیدها باالعتماد على الدراسة المیدانیة كما هو مبین في الخریطة 

) 07(رقم

النمط نصف  -4-1

یتواجد في الجهة الجنوبیة للمدینة و بالتحدید في حي المحطة بجانب ثانویة شهداء 

توجد  حیثالصراف 

من طرف شركة سعودیة سنة 

یتواجد مسكنان بالطابق السفلي لكل مسكن

العلوي یشتركان في مدخل واحد و كل مسكن یضم 

یشكل هذا النمط ما نسبته هكتار

. (هكتار 137.42
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 : النمط الجماعي -4-2

هي عبارة عن عمارات متعددة الطوابق، متحدة المظهر العمراني و سقوفها من الدالة 

، و تضم مجموعة من الشقق متجانسة من حیث التقسیم یشترك سكانها في مدخل واحد

الداخلي وتختلف في حجم  و مساحة الغرف تتوفر على كل التجهیزات الداخلیة و عدد من 

    حیث انطلقت كل المشاریع السكنیة ضمن هذا اإلطار بعد االستقالل . النوافذ والشرفات

وسع العمراني العشوائي الناتج عن لحل أزمة السكن والتحكم في الت 1975و بالتحدید سنة 

  :األنواع التالیة) 06(و نالحظ من الجدول رقم النزوح الریفي

  ):06(جدول رقم

  نمطكل توزیع المساكن الجماعیة حسب : مدینة تاجنانت

  ( % ) النسبة  عدد المساكن  النمط

  SOCIAL  (  1302  57.74( ایجاري عمومي اجتماعي 

  LSP  (  672  29.80( اجتماعي تساهمي 

  FNPOS (  40  1.77(    اجتماعي 

  89.31  2014  مجموع المساكن االجتماعیة

  PROMOTIONNEL (  146  6.48(ترقوي 

  FONCTIONNEL (  95  4.21(وظیفي 

  100  2255  الكلي المجموع

  .من إنجاز الباحثة: المصدر    

 :االجتماعيالجماعي السكن  -أ

حیث استفادت المدینة من عدة مشاریع سكنیة ذات الطابع االجتماعي اإلیجاري 

من  %57.74مسكن بنسبة  1302بـ ) OPGI( التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري

مسكن اجتماعي الواقع في حي  202و یعتبر مشروع  بالمدینة الجماعیةمجموع المساكن 

یعود تاریخ بنائه لسنة  ذات النمط الجماعيیع السكنیة أقدم المشار  1960دیسمبر  11

   مسكن 672التي تضم  )LSP(ذات الطابع االجتماعي التساهمي ، كذلك العمارات 1984
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موجهة للعمال ذوي الدخل بالمدینة 

المستفید للمرقي العقاري هذا المتوسط و موجهة للتملك بعد تسدید أقساط السكن من طرف 

، باإلضافة للسكن )CNL(بمساعدة الدولة من خالل تمویل الصندوق الوطني للسكن

االجتماعي الذي یمول من طرف صندوق معادلة الخدمات االجتماعیة للضمان االجتماعي 

 40و یمنح للعمال األجراء المحدودي الدخل والتي یبلغ عددها في المدینة 

 :رقم تینالحظ الصور ( . من مجموع المساكن االجتماعیة بالمدینة

  

  نمط السكن الجماعي): 03(الصورة رقم 

  05على الطریق الوطني رقم التساهمي 

تتمثل في المشاریع السكنیة  ،)1(مسكن
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بالمدینة  الجماعیةمن مجموع المساكن  %

المتوسط و موجهة للتملك بعد تسدید أقساط السكن من طرف 

بمساعدة الدولة من خالل تمویل الصندوق الوطني للسكن

االجتماعي الذي یمول من طرف صندوق معادلة الخدمات االجتماعیة للضمان االجتماعي 

و یمنح للعمال األجراء المحدودي الدخل والتي یبلغ عددها في المدینة 

من مجموع المساكن االجتماعیة بالمدینة 1.77%

الصورة رقم       نمط السكن الجماعي): 0

التساهمي       )08(بالوحدة العمرانیة 

مسكن 2014اإلجمالي بلغ عدد المساكن االجتماعیة 

  ).07(الجدول رقم كما یوضحه التي تتوزع عبر األحیاء 

  

  

  

  

                                         
  .المصلحة التقنیة لبلدیة تاجنانت+ 2014
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%29.80و تشكل

المتوسط و موجهة للتملك بعد تسدید أقساط السكن من طرف 

بمساعدة الدولة من خالل تمویل الصندوق الوطني للسكن

االجتماعي الذي یمول من طرف صندوق معادلة الخدمات االجتماعیة للضمان االجتماعي 

)FNPOS(  و یمنح للعمال األجراء المحدودي الدخل والتي یبلغ عددها في المدینة

77و تمثل مسكن 

  )03و 02

02(الصورة رقم 

بالوحدة العمرانیة   االجتماعي

  

بلغ عدد المساكن االجتماعیة 

التي تتوزع عبر األحیاء 

                                                
2014تحقیق میداني ماي   )1(



 التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 
93 

 

  ):07(جدول رقم

  توزیع النمط الجماعي االجتماعي عبر األحیاء: مدینة تاجنانت

  الموقع
  البرنامج السكني

  )عدد المساكن( 
  عدد الطوابق  صیغة المشروع

سنة 

  االنجاز

  1954نوفمبر 1

مسكن  120

(30+40+50)  
  1985  4+ط  إیجاري اجتماعي

  مسكن 40

أنشئت من طرف الوكالة (

  )العقاریة الوالئیة

  2012  4+ط  اجتماعي تساهمي

  2013  5+ط  اجتماعي تساهمي  مسكن30

  -  -  -  مسكن 190  المجموع

دیسمبر  11حي 

1960  
  1984  2+ط  إیجاري اجتماعي  مسكن 202

  1999بعد  4+ط  اجتماعي إیجاري  مسكن 70  أكتوبر 17

  اإلخوة حسناوي

  1997  4+ط  اجتماعي إیجاري  مسكن 70

    4+ط  اجتماعي إیجاري  مسكن 40

  2014  4+ط  اجتماعي إیجاري  مسكن 30

  -  -  -  مسكن 140  المجموع

  بالد خطاط
  مسكن 10

  اجتماعي تساهمي
  4+ط

  
  5+ط  مسكن 32

  -  -  -  مسكن 42  المجموع

  8العمرانیة الوحدة 

  مسكن 390

  )في إطار برامج الهضاب(

  

  2013  4+ط  اجتماعي إیجاري

  -  -  -  مسكن 390  المجموع

POS04  560 اجتماعي تساهمي  مسكن  

  4+1+ط

الطابق 

األرضي 

للتجارة و 

  األول لإلدارة

2013  

  -  -  -  مسكن 560  المجموع

 المحطة
  2004  4+ط  اجتماعي إیجاري  مسكن 100

  2004  4+ط  إیجارياجتماعي   مسكن 80
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  2006  4+ط  

  2011  4+ط  

  2013  5+ط

-  -  

-  -  

 20مسكن  تنتشر عبر عدة أحیاء هي حي 

 1960دیسمبر  11مسكن، حي  

       مسكن موجهة لموظفي الدرك الوطني، وحي

مسكن  32للمعلمین بـ  ةموجه طوابق

مسكن موجهة لعمال قطاع الشرطة و یتواجد في حي 

  .مساكن وظیفیة تابعة لقطاع التعلیم

  
  1955أوت  20بحي  نمط السكن الجماعي الوظیفي

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري
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  مسكن 150

  )OPGI (  
  اجتماعي إیجاري

  مسكن 50

منح في إطار إزالة (  

  )السكن الهش 

  اجتماعي إیجاري

  مسكن 40

 )FNPOS (  
  اجتماعي

  -  مسكن 420  المجموع

  -  2014  الكلي

 .2014میداني تحقیق + المصلحة التقنیة للبلدیة

  :الجماعي الوظیفيالسكن 

مسكن  تنتشر عبر عدة أحیاء هي حي  95 ضمن هذا النمطعدد المساكن 

مسكن، حي  20تضم  طوابق أربع تتمثل في عمارتین ذات

مسكن موجهة لموظفي الدرك الوطني، وحي 20طوابق تضم  4توجد عمارتین ذات 

طوابق ثالثعمارات ذات  4تتجسد في  1954

مسكن موجهة لعمال قطاع الشرطة و یتواجد في حي  20تحوي  طوابق أربع

مساكن وظیفیة تابعة لقطاع التعلیم 3عمارة من طابقین تضم  

  )04:الحظ الصورة رقم

نمط السكن الجماعي الوظیفي): 04(صورة رقم 
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المجموع

الكلي المجموع

المصلحة التقنیة للبلدیة: المصدر

السكن  - ب

عدد المساكن بلغ 

تتمثل في عمارتین ذات 1955أوت 

توجد عمارتین ذات 

1954نوفمبر  1

أربع وعمارتین ذات

 1962جویلیة 5

الحظ الصورة رقم( 
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  من طرف المستفید مع حصوله على عقد الملكیة

 4إلى  1و هي عمارات یتراوح علوها من

مسكن ذات  146طوابق مع تخصیص الطابق األرضي للنشاط التجاري تضم حوالي 

  )05:الحظ الصورة رقم

  

  ترقوينمط السكن الجماعي ال

05(  

 یشكل النواة )07و  06:رقم الحظ الصورتین

یتركز في النواة القدیمة في حي خطاط احمد، حي 

، أما المباني القدیمة 1962جویلیة

أنشاه االستعمار الفرنسي  (قطعة 

كانت عبارة عن بیوت متواضعة جدا تتفق في أشكالها 
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  :ويــــــالجماعي الترق

من طرف المستفید مع حصوله على عقد الملكیة %100یكون تمویل السكن 

و هي عمارات یتراوح علوها من 1954نوفمبر 1تتركز في الجهة الغربیة لحي 

طوابق مع تخصیص الطابق األرضي للنشاط التجاري تضم حوالي 

الحظ الصورة رقم(  .الزرادبغرف وتعرف بمنطقة 

نمط السكن الجماعي ال): 05(صورة رقم 

05(على الطریق الوطني رقم

 : الفــــرديالنمط 

 : التقلیديالفردي النمط 

الحظ الصورتین( في المدینةیعد أقدم األنماط السكنیة 

یتركز في النواة القدیمة في حي خطاط احمد، حي و  القدیمة باإلضافة للنمط األوروبي

جویلیة 5و بعضها منتشر في حي  1945ماي

قطعة  180في حي أول نوفمبر عبارة عن محتشد الذي یضم 

كانت عبارة عن بیوت متواضعة جدا تتفق في أشكالها  ،إلسكان األهالي و حصرهم فیها
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الجماعي الترق - ت

یكون تمویل السكن  

تتركز في الجهة الغربیة لحي 

طوابق مع تخصیص الطابق األرضي للنشاط التجاري تضم حوالي 

غرف وتعرف بمنطقة  3غرفتین و 

النمط  4-3

النمط  - أ

یعد أقدم األنماط السكنیة 

القدیمة باإلضافة للنمط األوروبي

ماي 8حي  ماي،1

في حي أول نوفمبر عبارة عن محتشد الذي یضم 

إلسكان األهالي و حصرهم فیها
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 االستعماریة الخارجیة وتقسیماتها الداخلیة ارتبط اسمها بظروف تاریخیة معینة خالل الفترة

و سقف  یتكون من طابق ارضي  وجدرانه من الحجارة و الطین

  

  1945ماي  8بحي  نمط السكن الفردي التقلیدي

ومعظم المباني التقلیدیة في المدینة حالتها ردیئة و آیلة للسقوط  لذا قام أصحابها 

قدر  ، حیث)09و 08:رقم الحظ الصورتین

بنایة تقلیدیة إلى بنایة فردیة حدیثة 

      بنایة  170بـ  أو طابقین و تحویل المسكن األرضي األصلي إلى محالت تجاریة

 362و التي ال تزال قائمة حتى الیوم و بقیت على حالتها ولم یطرأ علیها تعدیالت حوالي 

منحت ألصحابها شهادات شغل 

یملك أصحابها بالتالي و  )3(1985

مذكرة تخرج، قسم التهیئة . حالة مدینة الخروب-الهیاكل التجاریة و دورها في دینامیكیة المجال

  .23، ص

  .المحدد لكیفیات و شروط تسویة أوضاع الشاغلین الفعلیین ألراضي عمومیة و خاصة
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96 

الخارجیة وتقسیماتها الداخلیة ارتبط اسمها بظروف تاریخیة معینة خالل الفترة

یتكون من طابق ارضي  وجدرانه من الحجارة و الطین )1())

  )2(.المساكن من القرمید

نمط السكن الفردي التقلیدي): 07(و ) 06(الصورتان رقم 

ومعظم المباني التقلیدیة في المدینة حالتها ردیئة و آیلة للسقوط  لذا قام أصحابها 

الحظ الصورتین( البنایةبإعادة البناء في نفس القطعة أو تعدیل 

بنایة تقلیدیة إلى بنایة فردیة حدیثة عدد المباني التي أدخلت علیها تعدیالت بتحویلها من 

أو طابقین و تحویل المسكن األرضي األصلي إلى محالت تجاریة

و التي ال تزال قائمة حتى الیوم و بقیت على حالتها ولم یطرأ علیها تعدیالت حوالي 

منحت ألصحابها شهادات شغل  قدو  .بنایة تقلیدیة في المدینة 532أي بمجموع 

1985بعد صدور قانون التسویة لسنة  المسكن و عقود الملكیة

                                         
الهیاكل التجاریة و دورها في دینامیكیة المجال: عیون فاطمة، لعكروم هاجر، لوصیف صوریة

، ص2001الحضریة، كلیة علوم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

  

المحدد لكیفیات و شروط تسویة أوضاع الشاغلین الفعلیین ألراضي عمومیة و خاصة 13/08/1985المؤرخ في  212
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الخارجیة وتقسیماتها الداخلیة ارتبط اسمها بظروف تاریخیة معینة خالل الفترة

)1957-1958(

المساكن من القرمید

الصورتان رقم 

ومعظم المباني التقلیدیة في المدینة حالتها ردیئة و آیلة للسقوط  لذا قام أصحابها 

بإعادة البناء في نفس القطعة أو تعدیل 

عدد المباني التي أدخلت علیها تعدیالت بتحویلها من 

أو طابقین و تحویل المسكن األرضي األصلي إلى محالت تجاریة بزیادة طابق

و التي ال تزال قائمة حتى الیوم و بقیت على حالتها ولم یطرأ علیها تعدیالت حوالي 

أي بمجموع ، بنایة

المسكن و عقود الملكیة

  .رخص البناء

                                                
عیون فاطمة، لعكروم هاجر، لوصیف صوریة )1(

الحضریة، كلیة علوم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .المصلحة التقنیة للبلدیة )2(
212-85 مرسوم تنظیمي ) 3(
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  إحداث تغییرات في المسكن

ها االستعمار الفرنسي إلسكان المعمرین الذین استوطنوا 

و االسمنت  واحد و طابقین مع حدیقة، مواد بنائها من الحجارة

وسقوفها من القرمید األحمر، و الطابق األرضي للبنایات كان عبارة عن مستودعات و تم 

تحویلها إلى محالت تجاریة و هي تتوفر على عقود ملكیة و یتواجد هذا النمط في نواة 

تداخل بین النمط األوروبي و التقلیدي 

بهندستها المعماریة  تو بقی بلغ عدد المباني التي لم یتم تعدیلها

  

  بحي خطاط أحمد نمط السكن الفردي األوروبي
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إحداث تغییرات في المسكن: مساكن تقلیدیة: )09(و ) 08(الصورتان رقم 

  :النمط الفردي األوروبي

ها االستعمار الفرنسي إلسكان المعمرین الذین استوطنوا أیتمثل في فیالت أنش

واحد و طابقین مع حدیقة، مواد بنائها من الحجارةبالمدینة وتتمیز بطابق 

وسقوفها من القرمید األحمر، و الطابق األرضي للبنایات كان عبارة عن مستودعات و تم 

تحویلها إلى محالت تجاریة و هي تتوفر على عقود ملكیة و یتواجد هذا النمط في نواة 

تداخل بین النمط األوروبي و التقلیدي  ماي لكن یوجد 1المدینة في حي خطاط احمد وحي 

بلغ عدد المباني التي لم یتم تعدیلهاو قد . و النمط الفوضوي

  )10:الحظ الصورة رقم(  .بنایة

نمط السكن الفردي األوروبي): 10(صورة رقم 
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النمط الفردي األوروبي  -  ب

یتمثل في فیالت أنش

بالمدینة وتتمیز بطابق 

وسقوفها من القرمید األحمر، و الطابق األرضي للبنایات كان عبارة عن مستودعات و تم 

تحویلها إلى محالت تجاریة و هي تتوفر على عقود ملكیة و یتواجد هذا النمط في نواة 

المدینة في حي خطاط احمد وحي 

و النمط الفوضوي

بنایة 22األصلیة 
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  ):التحصیص( النمط الفردي الحدیث    -  ت

یعرف التحصیص على أنه كل تقسیم لملكیة عقاریة بهدف إنجاز السكن الفردي  (

الخاص بشكل أفقي موجه لنشاط معین سكني أو تجاري أو صناعي، ویكون مدمج ضمن 

  )1().مخططات التوجیه والتهیئة الحضریة قصد التوسع العمراني

صدور بعد  1974وقد جاءت التحصیصات كحل لمشكلة السكن بالجزائر سنة  (

حیث قامت ) 20المادة  ،1974سنة الصادر في  74/26رقم ( قانون االحتیاطات العقاریة 

بتوزیع العدید من  الحضريمحیط الباعتبارها مالكة لمجمل األراضي الواقعة داخل  البلدیات 

قطع البناء لصالح المواطنین حسب احتیاجاتهم العائلیة و ذلك بعد تهیئتها و مدها بمختلف 

   )2().ربطها بالشبكات والتجهیزات و المرافق، 

، و تخضع هذه طابقینحسب القانون الجزائري ال یتعدى علو البنایة السكنیة 

المواد القانونیة المنصوص علیها في مخطط شغل األرض  التحصیصات للضوابط و

 11وقد بلغ عدد التحصیصات في مدینة تاجنانت . للمنطقة الواقع ضمنها هذا التحصیص

و تتوزع عبر المجال  .)12و 11:رقم الحظ الصورتین( حصة 3074تحصیص تضم 

  : ته التحصیصات فياه تتمثل ،)08(یوضحه الجدول رقم كماالحضري بنسب مختلفة 

قطعة  أنشئ من طرف الوكالة العقاریة  412یضم  :تحصیص هواري بومدین -

    .1994الوالئیة سنة 

من طرف الوكالة العقاریة  1988قطعة أنشئ سنة  73یضم  :تحصیص أول ماي -

     .الوالئیة

قطعة  أنشئ من طرف الوكالة العقاریة  704و یعرف بـ  :أكتوبر 17تحصیص  -

  .1997ئیة سنة الوال

                                                 
  .91مرجع سبق ذكره، ص: ربیعة دباش  )1(
  .6ص  مرجع سبق ذكره، : محمد الهادي لعروق.أ )2(
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 278من طرف الوكالة العقاریة الوالئیة یضم 

 1960دیسمبر  11و حي  1962

من طرف الوكالة العقاریة الوالئیة و هو مقسم إلى جزأین ، األول 

     .قطعة

قطعة  أنشئ من طرف  384یتمثل في تحصیص 

  .من طرف البلدیة 1988قطعة أنشئ سنة 

  1978حصة أنشئ من طرف البلدیة سنة 

  

  حدیث  نمط سكن فردي :)12(رقم 

  تحصیص الدالیةب  
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من طرف الوكالة العقاریة الوالئیة یضم  1996أنشئ سنة  :تحصیص الدالیة

  

1962جویلیة  5یقع في حي : مسكن 779تحصیص 

من طرف الوكالة العقاریة الوالئیة و هو مقسم إلى جزأین ، األول  1992و أنشئ في سنة 

قطعة 533قطعة و الثاني تحصیص  246یص 

یتمثل في تحصیص :  1955أوت  20تحصیص 

1982.       

قطعة أنشئ سنة  275یضم : تحصیص اإلخوة حسناوي

حصة أنشئ من طرف البلدیة سنة  79یضم  :1945ماي 08تحصیص 

   .و یعتبر من أقدم التحصیصات في المدینة

رقم ة صور ال       حدیث نمط سكن فردي :)11

        1955أوت  20تحصیص 
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تحصیص الدالیة -

  .        قطعة 

تحصیص  -

و أنشئ في سنة 

یص یتمثل في تحص

تحصیص  -

1982البلدیة سنة

تحصیص اإلخوة حسناوي -

تحصیص  -

و یعتبر من أقدم التحصیصات في المدینة

11(رقم ة صور ال

تحصیص ب
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  : تحصیصات التعاونیات العقاریة - 

 90و تضم  الوالئیةمن طرف الوكالة العقاریة  1990أنشئت سنة  توجد ثالث تحصیصات  

قطعة موجهة إلنشاء مساكن فردیة نمط الفیال مع تخصیص الطابق األرضي للتجارة تتمثل 

تعاونیة و  مسكن 50تضم  1962جویلیة  5في تعاونیة اإلصالح التي تقع في حي 

مسكن و تقع  20و تعاونیة األمل تضم  مسكن 20أكتوبر بها  17بوضیاف  تقع في حي 

  .1962جویلیة  5في حي 

  :)08(جدول رقم 

  توزیع التحصیصات عبر األحیاء: مدینة تاجنانت

  عدد الحصص  )الحي( الموقع  التحصیص
سنة 

  االنجاز
  صاحب المشروع

  الوكالة العقاریة الوالئیة  1994  412  هواري بومدین  412تحصیص 

  الوكالة العقاریة الوالئیة  1988  73  ماي 1  ماي 1تحصیص 

 الوكالة العقاریة الوالئیة 1997 704 أكتوبر 17 704تحصیص 

 الوكالة العقاریة الوالئیة 1996 278 الدالیة الدالیةتحصیص 

  779تحصیص 
  1960دیسمبر 11

 1962جویلیة  5 

246  
  الوكالة العقاریة الوالئیة  1992

533  

  البلدیة  1982  384  1955أوت  20  384تحصیص 

  البلدیة  1988  275  اإلخوة حسناوي  275تحصیص 

  البلدیة  1978  79  1945ماي 8  ماي 08تحصیص 

تحصیص تعاونیة 

  اإلصالح
  1962 جویلیة 5

طابق ( 50

  )ارضي للتجارة
  الوكالة العقاریة الوالئیة  1990

تحصیص تعاونیة 

  األمل
  1962 جویلیة 5

طابق ( 20

  )ارضي للتجارة
  الوكالة العقاریة الوالئیة  1990

تحصیص تعاونیة 

  بوضیاف
  أكتوبر 17

طابق ( 20

  )ارضي للتجارة
  الوكالة العقاریة الوالئیة  1990

  -  -  3074  -  المجموع

  .معالجة الباحثة+2014تحقیق میداني+  المصلحة التقنیة بالبلدیة: المصدر
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 ذات طابقعبارة عن مساكن لها أشكال خارجیة موحدة و بتقسیم داخلي متجانس، 

موصولة قابلة للزیادة في عدد الطوابق موجه لمحدودي 

، حي 1962جویلیة 5أكتوبر، حي 

   ).14و 

  :أكتوبر 17بحي الدالیة و حي

  

ماي  8مسكن تتواجد في حي  9

و بالتحدید على امتداد شارع األمیر عبد القادر بمنطقة الشهداء كانت أصال مساكن 

البلدیة و أعید بناؤها و تعدیلها معماریا باإلضافة للمساكن بمحاذاة مدرسة 

ذات شكل هي مساكن فردیة  1954

للمؤسسة تقع بالمقابل و لها حدیقة صغیرة تشبه الحوش 

كانت عبارة عن مساكن وظیفیة للبلدیة 
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  :النمط الفردي التطوري

عبارة عن مساكن لها أشكال خارجیة موحدة و بتقسیم داخلي متجانس، 

موصولة قابلة للزیادة في عدد الطوابق موجه لمحدودي ، ذات أسقف غیر 

  )1().الدخل یمول من طرف الدولة و موجه للكراء

أكتوبر، حي  17مسكن تتوزع عبر أحیاء  63یقدر عددها 

و  13:رقمن یتالحظ الصور (  .1955أوت  20

بحي الدالیة و حي الفردي التطورينمط السكن ): 14(و ) 13(الصورتان رقم 

  إحداث تغییرات في المسكن 

   :النمط الفردي الوظیفي

90تتمثل في مساكن فردیة ذات طابق ارضي عددها 

و بالتحدید على امتداد شارع األمیر عبد القادر بمنطقة الشهداء كانت أصال مساكن 

البلدیة و أعید بناؤها و تعدیلها معماریا باإلضافة للمساكن بمحاذاة مدرسة 

1954نوفمبر  1بالنسبة للمساكن التي تتواجد في حي 

و لها حدیقة صغیرة تشبه الحوش واحد طابق موحد تتكون من 

كانت عبارة عن مساكن وظیفیة للبلدیة  1977أنجزتها البلدیة سنة العمومیة للصحة الجواریة 

                                         
  .23مرجع سبق ذكره، ص: عیون فاطمة، لعكروم هاجر، لوصیف صوریة

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 

النمط الفردي التطوري - ث

عبارة عن مساكن لها أشكال خارجیة موحدة و بتقسیم داخلي متجانس،  (

، ذات أسقف غیر واحد

الدخل یمول من طرف الدولة و موجه للكراء

یقدر عددها 

20الدالیة و حي 

الصورتان رقم 

النمط الفردي الوظیفي - ج

تتمثل في مساكن فردیة ذات طابق ارضي عددها 

و بالتحدید على امتداد شارع األمیر عبد القادر بمنطقة الشهداء كانت أصال مساكن  1945

البلدیة و أعید بناؤها و تعدیلها معماریا باإلضافة للمساكن بمحاذاة مدرسة وظیفیة لعمال 

  .مولود فرعون

بالنسبة للمساكن التي تتواجد في حي    

موحد تتكون من 

العمومیة للصحة الجواریة 

                                                
عیون فاطمة، لعكروم هاجر، لوصیف صوریة ) 1(
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       حصة 43ثم منحت لهم عن طریق البیع وأصبح لهم حق التصرف فیها، یبلغ عددها 

 15:الحظ الصور رقم( الغازلصالح وكالة توزیع الكهرباء و 

  

  
  الوظیفينمط السكن الفردي 

ات یتمثل في بناء ذاتي متعدد الطوابق 

ینشأ في أراضي خاصة أو ملك للدولة دون امتالك لعقود الملكیة أو رخص البناء كما یعتمد 

  في بنائه على الطوب و اآلجر و االسمنت المسلح، من المالحظ اختالف في علو مبانیه 

ینتج عنه  وي و األوروبي تداخل مع النمط التقلید
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ثم منحت لهم عن طریق البیع وأصبح لهم حق التصرف فیها، یبلغ عددها 

لصالح وكالة توزیع الكهرباء و  هاثالثة مساكن قد تم تحویل

نمط السكن الفردي : )17(و  )16(و ) 15(الصور رقم 

  :النمط الفوضوي الصلب

ات یتمثل في بناء ذاتي متعدد الطوابق یالثمانینسنوات نمط ظهر في المدینة خالل 

ینشأ في أراضي خاصة أو ملك للدولة دون امتالك لعقود الملكیة أو رخص البناء كما یعتمد 

في بنائه على الطوب و اآلجر و االسمنت المسلح، من المالحظ اختالف في علو مبانیه 

تداخل مع النمط التقلیدو استغالله للمساحات الشاغرة مما یشكل 

  : یتوزع في عدة أحیاء هي ،تشویه للمظهر العمراني للمدینة
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ثم منحت لهم عن طریق البیع وأصبح لهم حق التصرف فیها، یبلغ عددها 

ثالثة مساكن قد تم تحویلو 

  ).17و 16و 

النمط الفوضوي الصلب  - ح

نمط ظهر في المدینة خالل 

ینشأ في أراضي خاصة أو ملك للدولة دون امتالك لعقود الملكیة أو رخص البناء كما یعتمد 

في بنائه على الطوب و اآلجر و االسمنت المسلح، من المالحظ اختالف في علو مبانیه 

و استغالله للمساحات الشاغرة مما یشكل 

تشویه للمظهر العمراني للمدینة
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أراضي خاصة بني فوقها بطریقة 

   .و منحت ألصحابها عقود ملكیة

  

  1962جویلیة  5بحي خطاط أحمد و حي 

مع الحظنا خالل التحقیق المیداني تداخل المساكن الفوضویة 

  

  مع المباني القدیمة 

یطلق علیه اسم فیالج اللیل  1978

نسبة إلى المباني التي كانت تشید سرا خالل فترة اللیل بعیدا عن رقابة المصالح 
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أراضي خاصة بني فوقها بطریقة  :1962جویلیة  05حي  حي خطاط احمد و

و منحت ألصحابها عقود ملكیة 1985التسویة لسنة فوضویة ثم سویت في إطار قانون 

 .)19و  18:رقم الحظ الصورتین

بحي خطاط أحمد و حي  نمط السكن الفردي الفوضوي): 19(و ) 18

الحظنا خالل التحقیق المیداني تداخل المساكن الفوضویة  :ماي 01

 .)20:الحظ الصورة رقم(  .وأوروبیةالمباني القدیمة تقلیدیة 

مع المباني القدیمة تداخل المساكن الفوضویة ): 20(الصورة رقم 

1978حي فوضوي بني في سنة :  فیفري 

نسبة إلى المباني التي كانت تشید سرا خالل فترة اللیل بعیدا عن رقابة المصالح 

  ).21(الحظ الصورة رقم .التقنیة للبلدیة
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 حي خطاط احمد و

فوضویة ثم سویت في إطار قانون 

الحظ الصورتین( 

18(الصورتان رقم 

  01حي

المباني القدیمة تقلیدیة 

  18حي 

نسبة إلى المباني التي كانت تشید سرا خالل فترة اللیل بعیدا عن رقابة المصالح 

التقنیة للبلدیة
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  فیفري 18فوضوي بحي 

مباني فوضویة بنیت على أراضي ملك للدولة في منطقة 

       . 1986و یعرف بحي الغرابة و هو فوضوي أنشئ سنة 

  

  نمط السكن الفردي الفوضوي بحي رقیعي بشیر

بهندسة معماریة و أخرى  طابع معماري فخم

 23:رقم الحظ الصورتین(. عائلة خطاط
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فوضوي بحي الفردي السكن النمط ): 21(الصورة رقم 

مباني فوضویة بنیت على أراضي ملك للدولة في منطقة   :1945ماي 

و یعرف بحي الغرابة و هو فوضوي أنشئ سنة : حي رقیعي بشیر

 .)22:الحظ الصورة رقم

نمط السكن الفردي الفوضوي بحي رقیعي بشیر): 22(الصورة رقم 

طابع معماري فخمأنشئت مباني فردیة ذات : بالد خطاط

عائلة خطاطخاصة  تملكها ذات ملكیة فوق أراضي 
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  8حي 

  .الزرادب

 حي رقیعي بشیر

الحظ الصورة رقم( 

 بالد خطاط

فوق أراضي  ةبسیط

 .)24و
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  مساكن فردیة  بحي خطاط أحمد

تظهر في األطراف الشمالیة للمدینة بمحاذاة 

واد الرمال و هي منطقة تتمیز بتربة هشة ومعرضة للفیضانات، وفي حي المحطة في الجهة 

بیوت  9الجنوبیة بالقرب من مقر الجمارك ومركز التكوین المهني حموش بوزید توجد 

و لكنها تبقى مشوهة  وهي قلیلة االنتشار بالمقارنة مع باقي األنماط السكنیة

  

  نمط السكن القصدیري بحي المحطة
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مساكن فردیة  بحي خطاط أحمد): 24) (23(الصورتان رقم 

  

 :البیوت القصدیریة

تظهر في األطراف الشمالیة للمدینة بمحاذاة مناطق محدودة في  هاته المساكن

واد الرمال و هي منطقة تتمیز بتربة هشة ومعرضة للفیضانات، وفي حي المحطة في الجهة 

الجنوبیة بالقرب من مقر الجمارك ومركز التكوین المهني حموش بوزید توجد 

وهي قلیلة االنتشار بالمقارنة مع باقي األنماط السكنیة

  ).26و  25:رقم الحظ الصورتین(  .للمجال الحضري

نمط السكن القصدیري بحي المحطة): 26( و) 25(الصورتان رقم 
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البیوت القصدیریة  - خ

هاته المساكنتواجد ت

واد الرمال و هي منطقة تتمیز بتربة هشة ومعرضة للفیضانات، وفي حي المحطة في الجهة 

الجنوبیة بالقرب من مقر الجمارك ومركز التكوین المهني حموش بوزید توجد 

وهي قلیلة االنتشار بالمقارنة مع باقي األنماط السكنیة. قصدیریة

للمجال الحضري
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II - االستخدامات العامة الخدمیة:  

  : االستخدامات التعلیمیة -1

 هكتار 18.41تستحوذ االستخدامات التعلیمیة في مدینة تاجنانت على مساحة تقدر بـ

حیث  )08انظر الخریطة رقم( من إجمالي مساحة المدینة، و تتوزع عبرها بشكل غیر متوازن

في حي  المحطة حیث تتواجد خمس استخدامات تعلیمیة تلیها كال من حي تتركز أساسا 

أكتوبر بثالث مؤسسات  17وحي الدالیة و حي  1954نوفمبر 1وحي  1955أوت  20

  .تنعدم في باقي األحیاء تربویة في كل حي بینما تكاد

تتمثل االستخدامات التعلیمیة في المؤسسات التربویة بأطوارها الثالثة االبتدائي 

  .والمتوسط و الثانوي و مركز التكوین المهني

  :مؤسسات الطور االبتدائي - أ

       یتضح أن عدد المؤسسات التربویة  للطورین األول) 09(من خالل الجدول رقم

مدرسة ابتدائیة موزعة عبر أحیاء المدینة و قد قدر معدل شغل القسم     13و الثاني بلغ 

باإلضافة إلى أن  )القسم/تلمیذ 25(وهو أعلى من المعدل الوطني البالغ  ) القسم/تلمیذ 41(

عدد األفواج التربویة هو أعلى من عدد األقسام المتوفرة و هذا ما نتج عنه اكتظاظ في 

  . االقسام

من  %25.45هكتار أي بنسبة  4.68مؤسسات الطور االبتدائي و تبلغ مساحة 

   )28و  27 :رقم الحظ الصورتین(  .المساحة اإلجمالیة لالستخدامات التعلیمیة في المدینة
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  ماي 8مدرسة إبتدائیة بحي ): 28(

  )نمط معماري قدیم( 1945

 مؤسسات للتعلیم المتوسط) 10

 28قسم حیث بلغ معدل شغل القسم 

لكن یقدر العجز في عدد  )القسم/

وتعتبر  .فوج تربوي 135أقسام و هذا مقارنة بعدد األفواج التربویة البالغ 

  . 1970ینة یرجع تاریخ إنشائها لسنة 

تستحوذ مؤسسات الطور المتوسط على مساحة كبیرة مقارنة بباقي االستخدامات 

من المساحة اإلجمالیة لالستخدامات 
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(الصورة رقم       الدالیةمدرسة إبتدائیة بحي ): 

1945            )نمط معماري حدیث

  

  ):التعلیم المتوسط(مؤسسات الطور الثالث 

10(یتبین وجود عشرة) 10(من خالل الجدول رقم

قسم حیث بلغ معدل شغل القسم  155تلمیذ یتوزعون عبر  4387

/تلمیذ 28(القسم  وهو یعادل المعدل الوطني المقدر بـ 

أقسام و هذا مقارنة بعدد األفواج التربویة البالغ 

ینة یرجع تاریخ إنشائها لسنة متوسطة محمد عبدو أقدم متوسطة بالمد

تستحوذ مؤسسات الطور المتوسط على مساحة كبیرة مقارنة بباقي االستخدامات 

من المساحة اإلجمالیة لالستخدامات  % 40.88هكتار أي بنسبة7.52التعلیمیة حیث بلغت 

   )30و  29 :رقم الحظ الصورتین( .التعلیمیة في المدینة

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 

): 27(الصورة رقم 

نمط معماري حدیث(

مؤسسات الطور الثالث   -  ب

من خالل الجدول رقم

4387بالمدینة تضم

القسم  وهو یعادل المعدل الوطني المقدر بـ /تلمیذ

أقسام و هذا مقارنة بعدد األفواج التربویة البالغ  04األقسام بـ

متوسطة محمد عبدو أقدم متوسطة بالمد

تستحوذ مؤسسات الطور المتوسط على مساحة كبیرة مقارنة بباقي االستخدامات 

التعلیمیة حیث بلغت 

التعلیمیة في المدینة



 التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري

 

  

  أكتوبر 17متوسطة بتحصیص ): 30

  أن عدد المتمدرسین بلغ )11(من خالل الجدول رقم

 39تلمیذ موزعین عبر ثالث مؤسسات تربویة ثانویتین و متقن ، بمعدل إشغال القسم 

القسم و تعتبر ثانویة شهداء /تلمیذ

كما أن متقن جعفر علي یتبع النظام الداخلي       

  . صف الداخلي للتالمیذ القاطنین بالمناطق الریفیة البعیدة

من المساحة  %24.44هكتار أي بنسبة 

   ) 31 :الحظ الصورة رقم

  

  حي الدالیة
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30(الصورة رقم         الدالیةتحصیص متوسطة ب): 

  :مؤسسات التعلیم الثانوي

من خالل الجدول رقمبالنسبة للتعلیم الثانوي یتضح 

تلمیذ موزعین عبر ثالث مؤسسات تربویة ثانویتین و متقن ، بمعدل إشغال القسم 

تلمیذ 28القسم و هو یفوق المعدل الوطني البالـــغ 

كما أن متقن جعفر علي یتبع النظام الداخلي       . الصراف أول ثانویة شیدت في المدینة

صف الداخلي للتالمیذ القاطنین بالمناطق الریفیة البعیدة

هكتار أي بنسبة  4.5و تبلغ مساحة مؤسسات الطور الثانوي 

الحظ الصورة رقم( .اإلجمالیة لالستخدامات التعلیمیة في المدینة

حي الدالیةبثانویة ): 31(الصورة رقم 

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 

): 29(الصورة رقم 

مؤسسات التعلیم الثانوي  -  ت

بالنسبة للتعلیم الثانوي یتضح 

تلمیذ موزعین عبر ثالث مؤسسات تربویة ثانویتین و متقن ، بمعدل إشغال القسم  2404

القسم و هو یفوق المعدل الوطني البالـــغ /تلمیذ

الصراف أول ثانویة شیدت في المدینة

صف الداخلي للتالمیذ القاطنین بالمناطق الریفیة البعیدةو النظام ن

و تبلغ مساحة مؤسسات الطور الثانوي 

اإلجمالیة لالستخدامات التعلیمیة في المدینة
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  ):09(جدول رقم 

  2012/2013للسنة الدراسیة ) االبتدائي( مؤسسات التعلیم الطورین األول و الثاني: مدینة تاجنانت

  )الحي(الموقع   اسم المؤسسة
المساحة 

  )2م(العقاریة 

تاریخ 

  اإلنشاء

عدد 

  التالمیذ

عدد 

  األساتذة

عدد 

األفواج 

  التربویة

  عدد

  األقسام

  

معدل إشغال القسم 

)TOC(  

  )قسم/تلمیذ(

معدل 

  التأطیر

  أستاذ/تلمیذ

العجز في 

عدد 

  األقسام

  7  31  70  7  14  16  492  2000  4067.96  نوفمبر 1حي   1960دیسمبر11مظاهرات 

  0  27  31  12  12  14  377  1983  4318  ماي 1حي   قوجیل دراجي

  0  22  25  11  11  13  280  1957  2282.07  1945ماي  8حي   وریدة قاسم

  5  27  44  12  17  20  533  2000  3189.47  1955اوت 20  یحي أحمد

  5  31  52  12  17  20  621  1980  3959.38  1955أوت  20  األخوان بلخیر

  9  31  62  12  21  24  745  1994  3021.349  أكتوبر 17حي   الشهید رقیعي عیاش

  0  25  29  12  12  14  346  1995  3783.44  الدالیة  عرامة الهاشمي

  2  23  33  9  11  13  294  1929  5293.44  1945ماي  8حي   فرعونمولود 

  8  28  62  9  17  20  556  1990  2930.19  اإلخوة حسناوي  جمعون عیسى

  1962جویلیة5  عوري شاقر
3954.92  

  
1983  488  18  15  12  41  27  3  

  0  26  28  12  11  13  333  2002  2842.01  8الوحدة العمرانیة  الوئام

  0  27  16  12  6  07  186  1997  2974.29  بومدینهواري   عبد الحق بن حمودة

  6  28  49  12  18  21  589  1989  4233.99  المحطة  اإلخوة قروج

  38  27  41  144  182  213  5840  -  46850.5  13  المجموع

  .2014تحقیق میداني +  2013- 2012مدیریة التربیة لوالیة میلة حسب الخریطة المدرسیة للسنة الدراسیة : المصدر
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  ):10(جدول رقم

  )2012/2013(للسنة الدراسیة ) التعلیم المتوسط(مؤسسات التعلیم الطور الثالث : مدینة تاجنانت

  )الحي(الموقع   اسم المتوسطة
المساحة 

  )2م(العقاریة 

تاریخ 

  اإلنشاء
  عدد التالمیذ

عدد 

  األساتذة

عدد األفواج 

  التربویة

  عدد

  األقسام

  

معدل إشغال 

القسم 

)TOC(  

  )قسم/تلمیذ(

معدل 

  التأطیر

  أستاذ/تلمیذ

العجز في 

  عدد األقسام

  2  20  38  16  18  30  614  1982  23420  1954نوفمبر  1  اإلخوة عروج

  0  18  23  18  12  23  413  1970  2000  1954نوفمبر  1  محمد عبدو

  2  20  41  11  13  22  448  1989  4718.50  1955أوت  20  بلیل معمر

  0  23  34  15  14  22  509  1993  4500  المحطة  اإلخوة مزعاش

  0  18  24  20  15  27  481  2002  4680  )مسكن 704( أكتوبر17  الجدیدة 704تحصیص 

  0  18  26  20  16  28  517  2008  7060.95  الدالیة  تحصیص الغربي

  0  16  25  16  15  26  403  2008  8278.18  أكتوبر 17  )المقبرة( 704تحصیص 

شتیح عبد الحكیم المدعو 

  )الحضیرة( عباس 
  0  21  36  13  13  22  466  2008  7087  1962جویلیة  5

  0  14  24  10  09  18  243  2009  6889  8الوحدة العمرانیة   طریق السوق

  0  15  18  16  10  19  293  2010  6617  المحطة  )2(المحطة الجدیدة تاجنانت

  4  19  28  155  135  237  4387  -  75250.63  10  المجموع

  .2014تحقیق میداني +  2013- 2012المدرسیة للسنة الدراسیة مدیریة التربیة لوالیة میلة حسب الخریطة : المصدر
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  ):11(جدول رقم

  )2012/2013(مؤسسات التعلیم الثانوي للسنة الدراسیة : مدینة تاجنانت

  )الحي(الموقع   اسم المؤسسة
المساحة 

  )2م(العقاریة 

تاریخ 

  اإلنشاء
  عدد األساتذة  عدد التالمیذ

عدد األفواج 

  التربویة

  عدد

  األقسام

  

معدل إشغال 

القسم 

)TOC(  

  )قسم/تلمیذ(

  معدل التأطیر

  أستاذ/تلمیذ

العجز في 

  عدد األقسام

  0  17  29  23  19  40  667  1988  9000  المحطة  ثانویة شهداء الصراف

ثانویة مولود قاسم نایت 

  بلقاسم
  6  18  49  18  24  48  887  2007  16000  الدالیة

متقن جعفر علي المدعو 

  حسین
  5  15  40  21  26  55  850  1995  20000  1960دیسمبر 11

  11  17  39  62  69  143  2404  -  45000  3  المجموع

  .2014تحقیق میداني +  2013- 2012مدیریة التربیة لوالیة میلة حسب الخریطة المدرسیة للسنة الدراسیة : المصدر
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واحد للتكوین المهني المسمى حموش بوزید یقع 

هكتار 1.7بحي المحطة في الجهة الجنوبیة الشرقیة للمدینة بجوار مقر الجمارك ومساحته 

 12: الحظ الجدول رقم.( اإلجمالیة لالستخدامات التعلیمیة

  

  المحطة بحي

  )2012/2013(مراكز التكوین المهني للسنة الدراسیة 

  عدد المكونین
عدد 

  الممتهنین

المساحة 

  )2م(العقاریة 

  

112  17000  

  .لوالیة میلة
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  :التكوین المهني

واحد للتكوین المهني المسمى حموش بوزید یقع تحتوي مدینة تاجنانت على مركز 

بحي المحطة في الجهة الجنوبیة الشرقیة للمدینة بجوار مقر الجمارك ومساحته 

اإلجمالیة لالستخدامات التعلیمیةمن المساحة  %

32(  

بحيمركز التكوین المهني ): 32(صورة رقم 

  ):12(جدول رقم

مراكز التكوین المهني للسنة الدراسیة : مدینة تاجنانت

  سنة اإلنشاء  المؤسسة
قدرة 

  االستیعاب
عدد المكونین

  مركز التكوین المهني

  حموش بو زید

CFPA (  

1983  250  13 

لوالیة میلة)  DPSB( مدیریة التخطیط و البرمجة و متابعة المیزانیة

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

التكوین المهني  -  ث

تحتوي مدینة تاجنانت على مركز 

بحي المحطة في الجهة الجنوبیة الشرقیة للمدینة بجوار مقر الجمارك ومساحته 

%9.23أي بنسبة 

32:و الصورة رقم

المؤسسة

مركز التكوین المهني

حموش بو زید

 )CFPA

مدیریة التخطیط و البرمجة و متابعة المیزانیة:المصدر       
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 :االستخدامات اإلداریة -2

باعتبارها مقر للدائرة و البلدیة تتجمع في مدینة تاجنانت مختلف المصالح اإلداریة 

 8التي تقدم خدمات مختلفة للسكان، غیر أنها تركزت في وسط المدینة بالتحدید في حي 

 15من إجمالي هذه االستخدامات بـ% 50استحوذ هذا الحي على  ثحی 1945ماي 

دیسمبر  11نوفمبر و حي  1كما أن حي .  استخدام تتوفر علیه المدینة 30استخدام مقابل 

استخدامات، في حین یوجد ملحق بلدي بحي  4و حي الدالیة یتوفر كل حي سكني على 

   یریة السیاحة والصناعة التقلیدیة بحيهواري بومدین و فرع فالحي بحي المحطة وفرع مد

ماي وهي منعدمة في باقي أحیاء المدینة، و عموما قدرت المساحة الكلیة لالستخدامات  1

  :على النحو التالي) 13(و هي موضحة في الجدول رقم . هكتار 4.96ب اإلداریة 

  ):13(جدول رقم

  االستخدامات اإلداریة المتوفرة بالمدینة: مدینة تاجنانت

  )1()2م(المساحة   )الحي( الموقع  االستخدامات اإلداریة

  مقر البلدیة

  1945ماي  8

  

1141.39  

  440.11  مصلحة الحالة المدنیة للبلدیة

  737.33  فرع بلدي

  1179.19  )المراقب المالي(فرع بلدي 

  B.A.D.R(  409.24(بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

  SAA  147.95)(الشركة الوطنیة للتامین 

  769.98  مركز برید

  CNEP( 642.24(البنك الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط 

  282.48  البنك الوطني الجزائري

- ) CNAC(الصندوق الوطني للتامین على البطالة -

  الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر لدائرة تاجنانت

  البلدیة -مكتب االنتخابات -

533.06  

  22.47  المنظمة الوطنیة ألبناء الشهداءمكتب 

                                                 
  .AUTOCADقیست باستخدام برنامج  )1(
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  267.11  -مكتب تاجنانت–المنظمة الوطنیة ألبناء المجاهدین 

  308.27  قسمة المجاهدین تاجنانت

  657.64  - مدیریة التجارة–مخبر مراقبة الجودة 

  316.30  الوكالة المحلیة للتشغیل

  7854.76  المجموع  15

  الجهویة تاجنانتالكشافة اإلسالمیة المحافظة 

  نوفمبر 1

  

1585.99  

  356.86  )سونلغاز(وكالة توزیع الكهرباء و الغاز 

  308.72 فرع مدیریة السیاحة و الصناعة التقلیدیة

  1526.17  وكالة تاجنانت –إتصاالت الجزائر 

  3777.74  المجموع  4

  فرع مدیریة الري تاجنانت

  1960دیسمبر  11

592  

  ONA(  534.86(للتطهیرالدیوان الوطني 

  ADE( 167.67(الجزائریة للمیاه  

  OPGI(  201.33(دیوان الترقیة و التسییر العقاري 

  1495.86  المجموع  4

  مقر الدائرة

  الدالیة

1936  

  895.69  فرع مدیریة البناء و التعمیر

  1171  مفتشیة المالیة و الضرائب

  18000  )في طور االنجاز( محكمة 

  22002.69  المجموع  4

في طور (مشروع إنجاز ملحق إداري لبلدیة تاجنانت 

  )اإلنجاز
  2679.63  هواري بومدین

  771.14  ماي 1  فرع السیاحة و الصناعة التقلیدیة

  11036.50  المحطة  الفرع الفالحي لدائرة تاجنانت

  49618.32  30  المجموع

  .2014تحقیق میداني :  المصدر

الموضحة لبعض  40و  39 ،38، 37، 36، 35، 34 ،33: الحظ الصور رقم(

  )االستخدامات االداریة بمدینة تاجنانت

  

  



 التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري

 

  

  مقر الدائرة       

  

  مفتشیة المالیة و الضرائب

  استخدامات إداریة بحي الدالیة
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                فرع مدیریة البناء و التعمیر

مفتشیة المالیة و الضرائب        )في طور االنجاز( 

  

استخدامات إداریة بحي الدالیةتركز لعدة ): 36) (35) (34) (33(الصور رقم 
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فرع مدیریة البناء و التعمیر          

  

( محكمة           

الصور رقم 
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  مصلحة الحالة المدنیة

  

  البنك الوطني الجزائري 

  1945ماي  8تركز لعدة استخدامات إداریة بحي 
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مصلحة الحالة المدنیة                                      مقر البلدیة

البنك الوطني الجزائري            بریدالمركز 

  

تركز لعدة استخدامات إداریة بحي : )40( )39( )38) (37
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مقر البلدیة                  

    

مركز                 

37(الصور رقم 
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  :  هكتار و تتمثل في

یعتبر المسجد من أسس التخطیط الحضري في المدن اإلسالمیة، باإلضافة إلى انه 

وتتوفر المدینة على . مكان للعبادة فهو مكان اللتقاء السكان و تعلیم أصول الدین و الفقه

مساجد منها ما هو تام االنجاز و منها ما هو في طور االنجاز لكن  جمیعها في حالة 

41 ،42(  

أكبر المساجد مساحة  1976و یعتبر مسجد البشیر اإلبراهیمي الذي بني في سنة 

ویوجد في وسط المدینة محاذي لشارع الحریة، و مسجد األمیر عبد القادر الذي بني في سنة 

ها وأصغرها أما أقدم 05الذي یعتبر حدیث النشأة یقع على الطریق الوطني رقم 

و تتوزع عبر األحیاء كما هو . 

  

  بكر الصدیق يمسجد اب): 42(

  1955 أوت 20بحي 
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  : االستخدامات الدینیة و الشعائریة 

هكتار و تتمثل في 6.88تقدر مساحة هذا االستخدام بـ

  : المساجد

یعتبر المسجد من أسس التخطیط الحضري في المدن اإلسالمیة، باإلضافة إلى انه 

مكان للعبادة فهو مكان اللتقاء السكان و تعلیم أصول الدین و الفقه

مساجد منها ما هو تام االنجاز و منها ما هو في طور االنجاز لكن  جمیعها في حالة 

41ن رقم یأنظر الصورت(. ل المصلینتسمح بالصالة واستقبا

و یعتبر مسجد البشیر اإلبراهیمي الذي بني في سنة 

ویوجد في وسط المدینة محاذي لشارع الحریة، و مسجد األمیر عبد القادر الذي بني في سنة 

الذي یعتبر حدیث النشأة یقع على الطریق الوطني رقم 

. مساحة هو جامع الحاج الوناس و یعود للثورة التحریریة

  ):14(موضح في الجدول رقم

(الصورة رقم    مسجد الشیخ البشیر اإلبراهیمي   ): 

بحي           بوسط المدینة
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االستخدامات الدینیة و الشعائریة  -3

تقدر مساحة هذا االستخدام بـ

المساجد -3-1

یعتبر المسجد من أسس التخطیط الحضري في المدن اإلسالمیة، باإلضافة إلى انه 

مكان للعبادة فهو مكان اللتقاء السكان و تعلیم أصول الدین و الفقه

مساجد منها ما هو تام االنجاز و منها ما هو في طور االنجاز لكن  جمیعها في حالة  07

تسمح بالصالة واستقبا

و یعتبر مسجد البشیر اإلبراهیمي الذي بني في سنة 

ویوجد في وسط المدینة محاذي لشارع الحریة، و مسجد األمیر عبد القادر الذي بني في سنة 

الذي یعتبر حدیث النشأة یقع على الطریق الوطني رقم  2011

مساحة هو جامع الحاج الوناس و یعود للثورة التحریریة

موضح في الجدول رقم

): 41(الصورة رقم 

بوسط المدینة               
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  ):14(جدول رقم 

  بالمدینة لقائمةخصائص المساجد ا: مدینة تاجنانت

  وضعیة المسجد  الصنف  )الحي(الموقع   اسم المسجد
أصل ملكیة 

  األرض

  المساحة العقاریة

  )2م(اإلجمالیة 

  7500  ملك للدولة  تام اإلنجاز  وطني  نوفمبر 1  البشیر اإلبراهیمي

  أبوبكر الصدیق
أوت  20

1955  
  2500  ملك للدولة  اإلنجازفي طور   وطني

  3277  ملك للدولة  في طور اإلنجاز  محلي  هواري بومدین  التقوى

  اإلمام مالك بن أنس
حي 

  مسكن704
  3756  ملك للدولة  في طور اإلنجاز  محلي

  750  وقف  تام اإلنجاز  محلي  1945ماي  8  عقبة بن نافع

  773.88  وقف  تام اإلنجاز  محلي  1945ماي  8  األمیر عبد القادر

  337  وقف  تام االنجاز  جامع  1945ماي  8  الحاج الوناس

  18893.88    07  المجموع

  .2014تحقیق میداني + مدیریة الشؤون الدینیة و األوقاف لوالیة میلة: المصدر

  : المقــــــابر -3-2

و تعود  1954توجد بالمدینة مقبرة واحدة تقع في وسط المدینة في حي أول نوفمبر

للفترة االستعماریة، و تضم مقبرة للشهداء و أخرى إسالمیة لعامة الناس، و جزء مخصص 

  .   هكتار 5وتقدر مساحة المقبرة بحوالي . للمسیحیین

  : االستخدامات االجتماعیة -4

من االستخدام بالنسبة للسكان خاصة لما تقدمه من بالرغم من أهمیة هذا النوع 

خدمات اجتماعیة لفئات معینة من السكان، إال أن المدینة تعاني من نقص كبیر في  هذا 

هكتار حیث  0.34ب النوع من االستخدامات إذ ال تتعدى المساحة اإلجمالیة لالستخدام 

الحظ (  1955أوت  20تتوفر فقط على صندوق وطني للضمان االجتماعي یقع بحي 

 1955و حضانة لألطفال تابعة للقطاع العام في الجهة الجنوبیة للمدینة  ) 43:الصورة رقم
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هذا ما . و جمعیتین للتكفل بالیتامى و الفقراء و المحتاجین

  

  بحي المحطة حضانة لألطفال): 44

  االستخدامات االجتماعیة بالمدینة

  )1()2م(المساحة   )الحي

1955  863  

  2318  

  124  نوفمبر

  137  نوفمبر

3442  
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و جمعیتین للتكفل بالیتامى و الفقراء و المحتاجین) 44:الحظ الصورة رقم

  ).15(یوضحه الجدول رقم

44(الصورة         الصندوق الوطني   ): 43

  للضمان االجتماعي   

  ):15(جدول رقم

االستخدامات االجتماعیة بالمدینة: مدینة تاجنانت

الحي( الموقع  نوع االستخدام

الصندوق الوطني للضمان 

  )CNAS(االجتماعي
1955أوت  20

  المحطة  حضانة لألطفال

نوفمبر 1حي   جمعیة التكفل بالیتامى

نوفمبر 1حي   جمعیة رعایة الفقراء و المحتاجین

  04  المجموع

  .2014تحقیق میداني : 

                                         
 .(Auto CAD)تم قیاسها بواسطة برنامج 

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 

الحظ الصورة رقم( 

یوضحه الجدول رقم

43(الصورة رقم     

للضمان االجتماعي              

الصندوق الوطني للضمان 

جمعیة رعایة الفقراء و المحتاجین

: المصدر  

  

  

                                                
تم قیاسها بواسطة برنامج   -  1
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  : االستخدامات األمنیة -5

تضم المدینة خمس هیئات تقدم خدمات أمنیة للسكان تتوزع بین مقرین للشرطة      

و مقر للحمایة المدنیة بحي الدالیة و مؤسسة عقابیة تقع في أطراف المدینة الجنوبیة 

و مقر للجمارك یقع في حي  1960دیسمبر 11باإلضافة لمقر للدرك الوطني یقع في حي 

  )45:الحظ الصورة رقم. ( المحطة

هكتار و هذا ال یعكس الواقع 10.48ب قدرت المساحة الكلیة لالستخدامات األمنیة  و عموما 

فالمالحظ  نذرة لهذا النوع من االستخدام خاصة فیما یخص مقرات األمن الحضري التي 

من   %81.07تنعدم في معظم أحیاء المدینة، كما أن المؤسسة العقابیة تستحوذ على 

 على) 16(و هي موضحة في الجدول رقم . هذا النوع من االستخدامالمساحة اإلجمالیة ل

  :النحو التالي

  ):16(جدول رقم

  االستخدامات األمنیة المتوفرة بالمدینة: مدینة تاجنانت

  )1()2م(المساحة   )الحي( الموقع  االستخدامات األمنیة

  537.62  1945ماي 8  األمن الحضري

  1696.82  1954نوفمبر 1  األمن الوطني

  3769.85  الدالیة  الحمایة المدنیة

  11417  المحطة  الجمارك

  2414  1960دیسمبر 11  الدرك الوطني

  85000  منطقة النشاطات  المؤسسة العقابیة

  104835.29  06  االمجموع

  .2014تحقیق میداني : المصدر     

  

                                                 
  .(Auto CAD)تم قیاسها بواسطة برنامج  )1(
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  بحي الدالیة الحمایة المدنیة

یعتبر هذا النوع من االستخدام من ضروریات الحیاة المعاصرة إذ یوفر لإلنسان كل سبل 

هكتار من المساحة  4.71و یستحوذ على 

تتوفر المدینة على ملعبین أحدهما ملعب بلدي لكرة القدم و اآلخر ملعب كرة الطائرة 

ویتواجدان في وسط المدینة، في حین تفتقر باقي األحیاء لهذا النوع من االستخدام ما عدا 

  ).46:الحظ الصورة رقم

الحظ (. في حي المحطة في الجهة الجنوبیة للمدینة

  

  بحي المحطة مركب ریاضي جواري): 47
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الحمایة المدنیةمقر ): 45(الصورة رقم 

  : االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة

یعتبر هذا النوع من االستخدام من ضروریات الحیاة المعاصرة إذ یوفر لإلنسان كل سبل 

و یستحوذ على . الحیاة الصحیة السلیمة و الراحة و االسترخاء

  ).17(یؤكده الجدول رقمهذا ما .  اإلجمالیة للمدینة

تتوفر المدینة على ملعبین أحدهما ملعب بلدي لكرة القدم و اآلخر ملعب كرة الطائرة 

ویتواجدان في وسط المدینة، في حین تفتقر باقي األحیاء لهذا النوع من االستخدام ما عدا 

الحظ الصورة رقم( لألطفالبعض المالعب الریاضیة الصغیرة الموجهة 

في حي المحطة في الجهة الجنوبیة للمدینة و وجود مركب ریاضي جواري یقع

47(  

  

47(بحي المحطة      الصورة رقم ) Matico(ملعب ریاضي 
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االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة -6

یعتبر هذا النوع من االستخدام من ضروریات الحیاة المعاصرة إذ یوفر لإلنسان كل سبل 

الحیاة الصحیة السلیمة و الراحة و االسترخاء

اإلجمالیة للمدینة

تتوفر المدینة على ملعبین أحدهما ملعب بلدي لكرة القدم و اآلخر ملعب كرة الطائرة 

ویتواجدان في وسط المدینة، في حین تفتقر باقي األحیاء لهذا النوع من االستخدام ما عدا 

بعض المالعب الریاضیة الصغیرة الموجهة 

و وجود مركب ریاضي جواري یقع 

47: الصورة رقم

ملعب ریاضي ) : 46(الصورة رقم 
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  ):17(الجدول رقم 

  توزیع االستخدامات الریاضیة والترفیهیة في المدینة: مدینة تاجنانت

  )2م(المساحة   )الحي( الموقع  االستخدامات الریاضیة والترفیهیة

  25417.52  نوفمبر 1  مسبح+ قاعة للریاضة+ ملعب الشهید لهوي إسماعیل 

  1379.38  1945ماي  8  ملعب كرة الطائرة الشهید رشید بوخالفة

  1500.62  المحطة - أكتوبر 17  فضاء للعب 3

  )MATICO(غیرة مالعب ریاضیة ص 6
 -1955أوت  20 - 8الوحدة العمرانیة 

 الدالیة - هواري بومدین - نوفمبر 1 -المحطة
7558  

  2824.71  1945ماي  8  دار الشباب لتاجنانت الشهید الطیب عباس

  8427  المحطة  مركب ریاضي جواري

  47107.23  14  المجموع

  .2014تحقیق میداني : المصدر

  :االستخدامات الصحیة  -7     

تعتبر من االستخدامات الضروریة لحیاة كل مواطن، و تتنتشر عبر أحیاء المدینة 

بعض االستخدامات الصحیة التي تعتبر غیر كافیة مقارنة لمكانة المدینة ضمن مجالها 

و تنقسم االستخدامات . هكتار1.74الوالئي عموما بلغت المساحة اإلجمالیة لهذا االستخدام 

   ):18(موضح في الجدول رقمكما هو  الصحیة على النحو التالي

  :  القطاع العـــــام -7-1

  :المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بلحي عبد الحمید  - أ

أي في مركز مدینة  1954نوفمبر  1و هي الوحیدة على مستوى المدینة تقع في حي   

، كانت عبارة عن قطاع فرعي تابع لشلغوم العید إلى 2م 4646.30تاجنانت و تبلغ مساحتها 

الذي نص على تخصیص المؤسسة  19/05/2007المؤرخ في  140-7أن جاء قانون 

  )48:الحظ الصورة رقم( تاجنانتالعمومیة الجواریة 
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  1954نوفمبر  1بحي  

 . أطباء أشعة 8مخبریین، 7صیادلة، 

كانت عبارة :  اإلدارة) فرع تاجنانت

عامل، تقع في الجهة الشرقیة  19
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 المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة): 48(الصورة رقم 

 :امتتوفر المؤسسة على عدة أقس

صیادلة،  2أطباء،  7قسم االستعجاالت الطبیة به 

  .سریر 12أطباء بها  5مصلحة الوالدة تضم 

 .قسم مصلحة الوقایة

 .أطباء 8قسم الفحوصات العامة به 

 .جراحو أسنان 8قسم طب األسنان یضم 

 .صیادلة 2الصیدلیة المركزیة بها 

.  

  .ون شبه طبيع 06قاعة عالج تضم 

فرع تاجنانت( المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة 

19و تضم  2008عن قاعة عالج و حولت إلى إدارة سنة 

 .2م 872.20و مساحتها  1955أوت  20
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الصورة رقم 

تتوفر المؤسسة على عدة أقس 

  قسم االستعجاالت الطبیة به

  مصلحة الوالدة تضم

 قسم مصلحة الوقایة

  قسم الفحوصات العامة به

  قسم طب األسنان یضم

  الصیدلیة المركزیة بها

 المخبر.

  قاعة عالج تضم

المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة   -  ب

عن قاعة عالج و حولت إلى إدارة سنة 

20للمدینة في حي 



 التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري

 

 1945ماي  8یقع في وسط المدینة بحي 

و یعتبر كقاعة عالج مخصص إلجراء التلقیحات العامة لألطفال 

 .عمال مهنیین

تتوفر المدینة على قاعة عالج أخرى تقع في غرب المدینة 

الحظ . ( 2م480.55أكتوبر، تتوفر على طبیبین و ممرضین و تحتل مساحة 

  

  اكتوبر 17

أكتوبر، انتهت  17یقع في غرب المدینة في حي 

 . 2م 6000

و تتمثل في وحدة للكشف و المتابعة الصحیة للتالمیذ 

، و تستحوذ على مساحة تقدر 1954

عیادة  12كما تنتشر  1945ماي

جراحة 1طب النساء،  2(عیادات متخصصة 
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یقع في وسط المدینة بحي  :مركز حمایة األمومة و الطفولة

و یعتبر كقاعة عالج مخصص إلجراء التلقیحات العامة لألطفال  2م 442.36

عمال مهنیین2أعوان شبه طبي و  3و األمهات به طبیبة و 

تتوفر المدینة على قاعة عالج أخرى تقع في غرب المدینة   :قاعة عالج

أكتوبر، تتوفر على طبیبین و ممرضین و تحتل مساحة 

( 

17قاعة عالج بحي ): 49(الصورة رقم 

یقع في غرب المدینة في حي  :مخبر تحالیل طبیة

6000األشغال به في انتظار انطالق استغالله و مساحته حوالي

و تتمثل في وحدة للكشف و المتابعة الصحیة للتالمیذ : عیادة للطب المدرسي

1954نوفمبر  1تقع بمحاذاة متوسطة اإلخوة عروج بحي 

   :)1(القطاع الخاص

ماي 8توجد بالمدینة مصحة خاصة تقع في حي 

عیادات متخصصة  8عیادات للطب العام و  
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مركز حمایة األمومة و الطفولة  -  ت

442.36على مساحة 

و األمهات به طبیبة و 

قاعة عالج  -  ث

أكتوبر، تتوفر على طبیبین و ممرضین و تحتل مساحة  17بحي 

)49:الصورة رقم

مخبر تحالیل طبیة   - ج

األشغال به في انتظار انطالق استغالله و مساحته حوالي

عیادة للطب المدرسي  - ح

تقع بمحاذاة متوسطة اإلخوة عروج بحي 

 .2م5000بـ

القطاع الخاص -7-2

توجد بالمدینة مصحة خاصة تقع في حي 

 4خاصة، منها 

                                                
  .2014تحقیق میداني  )1(
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، باإلضافة إلى مخبر للتحالیل الطبیة  ) جراحة األسنان و عیادة للطب النفسي 4العضام، 

  .  صیدلیة 15و 

  ) :18(الجدول رقم 

  االستخدامات الصحیة التابعة للقطاع العام:مدینة تاجنانت

  )2م(المساحة   )الحي( الموقع  االستخدامات الصحیة

المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بلحي عبد 

  الحمید 
  4646.30  1954نوفمبر 1

) فرع تاجنانت( المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة 

  اإلدارة
  872.20  1955أوت  20

  442.36  1945ماي  8  مركز حمایة األمومة و الطفولة

  480.55  أكتوبر 17  قاعة عالج

  6000 أكتوبر 17  مخبر تحالیل طبیة

  5000  1954نوفمبر  1  عیادة للطب المدرسي

  17441.41  06  المجموع

  .2014تحقیق میداني + مدیریة الصحة لوالیة میلة: المصدر   

  : االستخدامات الثقافیة و السیاحیة -8

تحوي المدینة على استخدام ثقافي واحد فقط یتمثل في مكتبة البلدیة تقع في حي    

أما بالنسبة لالستخدامات السیاحیة فتفتقر المدینة لهذا النوع . 2م 1133بمساحة 1945ماي 8

للمدینة یحتل مساحة من االستخدام ما عدا فندق في طور االنجاز في الجهة الجنوبیة 

باإلضافة لوكالة خاصة للسیاحة و األسفار تیدیس تقع في حي            . 2م13340تقارب

  . 2م150و تحتل مساحة  1954نوفمبر1

هكتار من المساحة اإلجمالیة 1.46تبلغ المساحة اإلجمالیة لهذین االستخدامین

  . للمدینة
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 ):ةالصناعیة و التجاری(االستخدامات الوظیفیة -9

  :االستخدام الصناعي -9-1

و الصناعات الثقیلة و هذا     ) ZI( تنعدم ببلدیة تاجنانت عامة المناطق الصناعیة

ما ساهم في انتشار صناعات خفیفة بطریقة عشوائیة منتشرة في الطوابق األرضیة للمباني 

لحرف السكنیة في المدینة خاصة صناعة المشروبات الغازیة و صناعة مواد البناء و ا

  .كالنجارة و الحدادة

  :االستخدام التجاري -9-2

تتوفر المدینة على عدة أنواع من االستخدامات التجاریة التي شغلت مساحات واسعة 

و من خالل المعاینة المیدانیة تبین أنها تتوزع عبر . )1(هكتار 50.76 و معتبرة قدرت بـ

  : المجال الحضري كما یلي

  ): ZAC( منطقة النشاطات التجاریة  -9-2-1

تتواجد بالمدینة منطقة نشاطات تجاریة مهمة تقع في أطراف المدینة في الجهة 

هكتار، أي تحتل مساحة مهمة  22.67تبلغ المساحة اإلجمالیة المستغلة  الجنوبیة الشرقیة

  :ع على منطقتینحصة تتوز  171و تضم  (مقارنة بباقي االستخدامات األخرى في المدینة، 

  تاجنانتI   : هكتار 13.9حصة بمساحة إجمالیة  120تضم. 

  تاجنانتII : 2().هكتار 8.77حصة بمساحة  51تضم(  

و تتضمن عدة نشاطات یسیطر علیها النشاط الحرفي المتمثل خاصة في ورشات 

النجارة باإلضافة لوجود بعض الوحدات الخاصة بصناعة مواد البناء و المشروبات الغازیة  

                                                 
مساحة المحالت التجاریة باعتبارها تحتل الطوابق األرضیة للمباني  تخص المساحات التجاریة الكبرى فقط و ال یندرج ضمنهاهذه المساحة  )1(

  .السكنیة الفردیة و الجماعیة و ال یمكن القیام بحساب مساحاتها
  .، مرجع سبق ذكره2009مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، ) 2(
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و مذبحة للدواجن و العدید من المخازن، أي أن إنشاء منطقة النشاطات كان بهدف إبعاد 

  :من خالل التحقیق المیداني الحظنا وجود مراكز تجاریة بالمدینة تتوزع كاآلتي

مركز تجاري یقع في حي الدالیة بجوار فرع مدیریة البناء والتعمیر و مقر الدائرة 

محل مغلق          32محال تجاریا منها 

المحالت المتبقیة مخصصة معظمها لتجارة بیع قطع الغیار، یحتل مساحة قدرها 

مركز تجاري مانع و یتمثل في استثمار ألحد الخواص یقع على امتداد شارع 

عبارة عن بنایة سكنیة ذات  1962

مخصص لبیع  2م575.60محل  و مساحته 

  .المالبس و األحذیة و المجوهرات و األثاث المنزلي و المواد الغذائیة

حصص یقع في الجهة الغربیة للمدینة ضمن منطقة السوق 

أنظر ( . 2م3814، مساحته العقاریة 

  

  مركز تجاري بمنطقة السوق األسبوعي
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و مذبحة للدواجن و العدید من المخازن، أي أن إنشاء منطقة النشاطات كان بهدف إبعاد 

  . الصناعات عن مركز المدینة

 : المراكز التجاریة  -

من خالل التحقیق المیداني الحظنا وجود مراكز تجاریة بالمدینة تتوزع كاآلتي

مركز تجاري یقع في حي الدالیة بجوار فرع مدیریة البناء والتعمیر و مقر الدائرة 

محال تجاریا منها  50كان مبرمج كدار للحضانة ذو طابقین یضم 

المحالت المتبقیة مخصصة معظمها لتجارة بیع قطع الغیار، یحتل مساحة قدرها 

مركز تجاري مانع و یتمثل في استثمار ألحد الخواص یقع على امتداد شارع 

1962جویلیة  5و مقابل لحي 1954نوفمبر  1

محل  و مساحته  34، یضم طوابق حولت إلى النشاط التجاري

المالبس و األحذیة و المجوهرات و األثاث المنزلي و المواد الغذائیة

حصص یقع في الجهة الغربیة للمدینة ضمن منطقة السوق  10مركز تجاري یضم 

، مساحته العقاریة 04األسبوعي برمج في إطار مخطط شغل األرض رقم 

.( 

مركز تجاري بمنطقة السوق األسبوعي): 50(الصورة رقم 
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و مذبحة للدواجن و العدید من المخازن، أي أن إنشاء منطقة النشاطات كان بهدف إبعاد 

الصناعات عن مركز المدینة

9-2-2-

من خالل التحقیق المیداني الحظنا وجود مراكز تجاریة بالمدینة تتوزع كاآلتي

  مركز تجاري یقع في حي الدالیة بجوار فرع مدیریة البناء والتعمیر و مقر الدائرة

كان مبرمج كدار للحضانة ذو طابقین یضم 

المحالت المتبقیة مخصصة معظمها لتجارة بیع قطع الغیار، یحتل مساحة قدرها و 

 .2م3880.61

  مركز تجاري مانع و یتمثل في استثمار ألحد الخواص یقع على امتداد شارع

1الحریة في حي 

طوابق حولت إلى النشاط التجاري 4

المالبس و األحذیة و المجوهرات و األثاث المنزلي و المواد الغذائیة

  مركز تجاري یضم

األسبوعي برمج في إطار مخطط شغل األرض رقم 

).50:ة رقمالصور 
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مكان للتبادل التجاري من  عامال مهما في تنظیم المجال الحضري و

خالل عملیات البیع و الشراء لمختلف المنتجات باإلضافة لدوره االجتماعي كمكان اللتقاء 

  :السكان تتمثل في األسواق الیومیة و نصف األسبوعیة و السوق األسبوعي و تتمثل في

جواري غیر مغطى سوق ( یوجد سوقین جواریین أحدهما 

 )1() 2م 600فضاء تجاري یقع في حي هواري بومدین بشارع المحطة مساحته 

 2م 2000مساحته ( ، أما الثاني فهو سوق جواري مغطى مكتمل 

محل تجاري أنشئ في إطار برنامج 

  

  حي هواري بومدین

و هو سوق فوضوي غیر مغطى یقع في حي  

مخصص لبیع الخضر و الفواكه و الدجاج و البیض و یحتل أرض شاغرة 
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 :األســــواق -

عامال مهما في تنظیم المجال الحضري و تعتبر األسواق

خالل عملیات البیع و الشراء لمختلف المنتجات باإلضافة لدوره االجتماعي كمكان اللتقاء 

السكان تتمثل في األسواق الیومیة و نصف األسبوعیة و السوق األسبوعي و تتمثل في

 :األسواق الدائمة

یوجد سوقین جواریین أحدهما  :األسواق الجواریة

فضاء تجاري یقع في حي هواري بومدین بشارع المحطة مساحته 

، أما الثاني فهو سوق جواري مغطى مكتمل ) 51:أنظر الصورة رقم

محل تجاري أنشئ في إطار برنامج  50یضم ) 412تحصیص (أكتوبر 17

 )PCD(.()2(التنمیة البلدي رئیس الجمهوریة وضمن مخطط

حي هواري بومدینبسوق جواري غیر مغطى ): 51(الصورة رقم 

و هو سوق فوضوي غیر مغطى یقع في حي   :سوق یومي للخضر و الفواكه

مخصص لبیع الخضر و الفواكه و الدجاج و البیض و یحتل أرض شاغرة  

 )52:أنظر الصورة رقم( . رهكتا 

                                         
  .مدیریة التجارة لوالیة میلة

  

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 

9-2-3-

تعتبر األسواق

خالل عملیات البیع و الشراء لمختلف المنتجات باإلضافة لدوره االجتماعي كمكان اللتقاء 

السكان تتمثل في األسواق الیومیة و نصف األسبوعیة و السوق األسبوعي و تتمثل في

األسواق الدائمة -أ

 األسواق الجواریة

فضاء تجاري یقع في حي هواري بومدین بشارع المحطة مساحته  40یضم 

أنظر الصورة رقم(

17في حي  یقع

رئیس الجمهوریة وضمن مخطط

 سوق یومي للخضر و الفواكه

 1955أوت  20

 4تبلغ مساحتها 

                                                
مدیریة التجارة لوالیة میلة ) 1(
.المصلحة التقنیة للبلدیة ) 2(
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  1955أوت  20سوق فوضوي للخضر و الفواكه بحي 

كان یقصده التجار من  1841یرجع تاریخ ظهور السوق األسبوعي لتاجنانت لسنة 

مختلف المدن و القرى المجاورة، و كان یسمى بسوق معمرة نسبة إلى مشتى برج معمرة 

و یعتبر مكانا لاللتقاء بین سكان المدینة و الریف و التبادل التجاري إذا فله دور 

اقتصادي في المبادالت التجاریة و اجتماعي كمكان اللتقاء السكان، بعد االستقالل و مع 

التوسع العمراني السوق حافظ على وجوده رغم تحوله من سوق ریفي یرتكز على بیع 

في كالبقول و الماشیة و الدواجن إلى سوق یتوفر على منتجات 

و انطالقا من . متنوعة بالجملة و التجزئة منها المالبس المستوردة باإلضافة للمواشي

التسعینیات تنوعت المنتجات المتبادلة بالسوق لتشمل كذلك األجهزة الكهرومنزلیة و قطع 

  . ل العمراني الذي عرفته المدینة

بعد التوسع العمراني الذي شهدته المدینة خالل سنوات التسعینیات و بعد االزدهار 

الكبیر الذي عرفه السوق في هذه الفترة و تسببه في عرقلة السیر داخل أحیاء المدینة       

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري

130 

سوق فوضوي للخضر و الفواكه بحي ): 52(الصورة رقم 

  :السوق األسبوعي لتاجنانت

یرجع تاریخ ظهور السوق األسبوعي لتاجنانت لسنة 

مختلف المدن و القرى المجاورة، و كان یسمى بسوق معمرة نسبة إلى مشتى برج معمرة 

   )1().أوالد عبد النور مكان تواجده فیهاأصل نشأة قبیلة 

و یعتبر مكانا لاللتقاء بین سكان المدینة و الریف و التبادل التجاري إذا فله دور 

اقتصادي في المبادالت التجاریة و اجتماعي كمكان اللتقاء السكان، بعد االستقالل و مع 

التوسع العمراني السوق حافظ على وجوده رغم تحوله من سوق ریفي یرتكز على بیع 

في كالبقول و الماشیة و الدواجن إلى سوق یتوفر على منتجات المنتجات ذات الطابع الری

متنوعة بالجملة و التجزئة منها المالبس المستوردة باإلضافة للمواشي

التسعینیات تنوعت المنتجات المتبادلة بالسوق لتشمل كذلك األجهزة الكهرومنزلیة و قطع 

ل العمراني الذي عرفته المدینةالغیار و خردوات السیارات تماشیا مع التحو 

بعد التوسع العمراني الذي شهدته المدینة خالل سنوات التسعینیات و بعد االزدهار 

الكبیر الذي عرفه السوق في هذه الفترة و تسببه في عرقلة السیر داخل أحیاء المدینة       

                                         
  .119مرجع سبق ذكره، ص
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الصورة رقم 

السوق األسبوعي لتاجنانت - ب

یرجع تاریخ ظهور السوق األسبوعي لتاجنانت لسنة  (

مختلف المدن و القرى المجاورة، و كان یسمى بسوق معمرة نسبة إلى مشتى برج معمرة 

أصل نشأة قبیلة 

و یعتبر مكانا لاللتقاء بین سكان المدینة و الریف و التبادل التجاري إذا فله دور 

اقتصادي في المبادالت التجاریة و اجتماعي كمكان اللتقاء السكان، بعد االستقالل و مع 

التوسع العمراني السوق حافظ على وجوده رغم تحوله من سوق ریفي یرتكز على بیع 

المنتجات ذات الطابع الری

متنوعة بالجملة و التجزئة منها المالبس المستوردة باإلضافة للمواشي

التسعینیات تنوعت المنتجات المتبادلة بالسوق لتشمل كذلك األجهزة الكهرومنزلیة و قطع 

الغیار و خردوات السیارات تماشیا مع التحو 

بعد التوسع العمراني الذي شهدته المدینة خالل سنوات التسعینیات و بعد االزدهار 

الكبیر الذي عرفه السوق في هذه الفترة و تسببه في عرقلة السیر داخل أحیاء المدینة       

                                                
مرجع سبق ذكره، ص:  مخالیف نعیمة ) 1(
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بناءا على المخطط و حاجته إلى مساحة اكبر ادعت الضرورة إلى نقل السوق خارج المدینة 

و منه أصبح السوق األسبوعي یقع في أطرافها  .1994التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة 

و تبلغ المساحة اإلجمالیة المخصصة للسوق  ( 04الغربیة ضمن مخطط شغل األرض رقم 

   )1().هكتار مستغلة 12هكتار منها 23

الثالثاء و األربعاء، هما  أما بالنسبة لألیام التي یشهدها السوق تتمثل في یومي

تتمثل السلع في . مخصصین لتجارة الجملة التي تعرض لیال و تجارة التجزئة نهارا

األلبسة،األواني المنزلیة ،األثاث، مواد التجمیل، األفرشة ، باإلضافة للمواد الغذائیة والخضر 

لسوق األسبوعي الذي باإلضافة ل. و الفواكه، المواشي، قطع غیار السیارات و العتاد الفالحي

  .   یخصص یوم السبت لبیع السیارات و لوازمها

 04باإلضافة للسوق األسبوعي القائم برمج في إطار مخطط شغل األرض رقم

تجهیزات مكملة للسوق تتمثل في محالت تجاریة و معارض و مقهى و تخصیص محطة 

  .لوقوف السیارات

 لتاجنانت و أهم المنتجاتیوضح تطور السوق األسبوعي ) 19(و الجدول رقم 

  .المعروضة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .المصلحة التقنیة للبلدیة ) 1 (
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  ):19(جدول رقم 

  ألسبوعي و أهم المنتجات المعروضةتطور السوق ا: مدینة تاجنانت

  السنة  المرحلة
الموقع ضمن النسیج 

  الحضري
  أیام العرض  مساحة السوق  نوع المنتجات للبیع

  1940  االستعماریة
  وسط مركز

)SAINT DONAT (  

  البقول -

  الماشیة -

  الدواجن و الطیور -

  الثالثاء  -

بعد 

  االستقالل

1948-1949  
ساحة العربي بن مهیدي 

  حالیا بالقرب من المسجد

  البقول -

  الماشیة -

  الدواجن و الطیور -

بعض آالف 

  األمتار المربعة
  الثالثاء

1980  
  جنوب شرق المدینة

  )حضیرة البلدیة حالیا( 

  الثالثاء  هكتار 2  الماشیة-

1980  
منتجات مستوردة      -

  )خاصة المالبس( 
  الثالثاء  هكتار 2

1985  
  جنوب شرق المدینة 

  )حضیرة البلدیة حالیا( 

  منتجات مستوردة -

  ماشیة -
  الجمعة والسبت  هكتار 2

1995  

المدخل الغربي للمدینة 

على الطریق الوطني رقم 

  ضمن محیط تدخل 5

POS 04 

  أجهزة كهر ومنزلیة-

  مالبس-

  السیارات خردوات-

  قطع الغیار-

  الجمعة والثالثاء  هكتار 12

  .2009مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة تاجنانت : المصدر

 :المحــالت التجــاریـة -9-2-4

من خالل التحقیق المیداني الذي قمنا من خالله بإحصاء المحالت التجاریة في 

وجدنا أن المدینة تتوفر على محالت تجاریة ذات نشاط تجاري ) 2014ماي (مدینة تاجنانت 

كشكا و محالت تجاریة تنتشر على امتداد الشوارع  20تتنوع بین أكشاك بـ 1651و عددها 

ة و تحتل الطوابق األرضیة للمباني الجماعیة و الفردیة ومحالت و الطرق الرئیسیة و الثانوی

مغلقة ال یمارس فیها أي نشاط تجاري و محالت تجاریة في طور االنجاز خاصة المتواجدة 

محل مالصق لملعب  14في الطوابق السفلى للعمارات التي هي في طور االنجاز، و منها 
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الممتدة على  04مخطط شغل األرض رقم  الشهید لهوي إسماعیل و العمارات القائمة في

  . في منطقة السوق األسبوعي 05الوطني رقم الطریق 

للتوزیع العددي و المجالي للمحالت  و الموضح) 02(من خالل الشكل البیاني رقم

التجاریة عبر أحیاء المدینة یظهر التباین في هذا التوزیع و الواضح انه كلما ابتعدنا عن 

 11وسط المدینة كلما انخفض عدد المحالت التجاریة النشطة فهي شبه منعدمة في حي 

 .على التوالي%0.91و % 1.15ومنطقة بالد خطاط بنسبة  1960دیسمبر 

ماي 8لنواة القدیمة للمدینة  تتمیز بتركز كبیر للمحالت التجاریة خاصة في حي  فا

محل تجاري أي  238یضم  1954نوفمبر  1و حي % 18.31محل بنسبة  303بـ  1945

من المجموع اإلجمالي للمحالت التجاریة النشطة في المدینة، و یرجع هذا % 14.42بنسبة 

الشوارع المهمة في وسط المدینة و الطرق الرئیسیة   االرتفاع النتشار المحالت على طول 

و الطوابق األرضیة للمباني القدیمة وأسفل العمارات مشكلة بذلك واجهات تجاریة مستمرة 

  .على امتداد هذه الشوارع

% 10.30تلیها األحیاء المحیطة بالنواة و المتمثلة في حي خطاط أحمد الذي یضم 

من إجمالي المحالت % 9.87فیفري بـ 18و كذلك حي من إجمالي المحالت في المدینة 

التجاریة باإلضافة لوجود التجارة الفوضویة التي تحتل الطرق الثانویة للحي و المتمثلة في 

  .الطاوالت و عرض السلع على األرصفة

و حي رقیعي بشیر الواقع في أطراف المدینة الغربیة حیث تنتشر المحالت ذات 

  .من مجموع المحالت التجاریة في الحي% 72.37ل النشاط الحرفي التي تشك

تأتي في المرتبة الثالثة األحیاء التي تتمیز بسیطرة نمط التحصیصات حیث تحتل 

  المحالت التجاریة الطوابق األرضیة للمباني الفردیة في كل من حي اإلخوة حسناوي، حي

  1955أوت  20ي ، حي هواري بومدین، ح1954نوفمبر  1المجاور لحي  1960جویلیة  5
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أكتوبر، حیث تتراوح نسبة المحالت التجاریة  في هذه األحیاء مقارنة بإجمالي 

التي طغى علیها النشاط الحرفي المتمثل 

ة تتمیز بقلة ماي و حي المحط1

عدد المحالت التجاریة نظرا لبعدها عن المركز و تواجدها في أطراف المدینة حیث بلغت 

على % 1.82و % 2.18، %

  .في الملحق

لفئات التجاریة نستنتتج من الشكل البیاني 

أن المحالت ذات النشاط الحرفي تمثل أعلى نسبة مقارنة بالفئات التجاریة األخرى  

 من مجموع المحالت التجاریة النشطة في المدینة، خاصة محالت النجارة

ة في أطراف المدینة    تنشط معظمها بطریقة فوضویة دون سجل تجاري لهذا تنتشر خاص

اإلخوة ، و تحتل الطوابق األرضیة للبنایات الفردیة في حي رقیعي بشیر، حي هواري بومدین

54(  

تلیها فئة المواد غیر الغذائیة المتمثلة في محالت بیع لوازم الشخص، تجهیز المنازل 

من مجموع المحالت % 31.25

  .فیفري 18و حي  1945ماي 

  

  حرفيممارسة نشاط تجاري 
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أكتوبر، حیث تتراوح نسبة المحالت التجاریة  في هذه األحیاء مقارنة بإجمالي 

التي طغى علیها النشاط الحرفي المتمثل % 4.30و% 6.78المحالت في المدینة ما بین 

  .  خاصة في نجارة الخشب

1أما باقي األحیاء و المتمثلة في حي الدالیة و حي 

عدد المحالت التجاریة نظرا لبعدها عن المركز و تواجدها في أطراف المدینة حیث بلغت 

%3.15نسبة المحالت التجاریة النشطة في هذه األحیاء 

في الملحق) 21(و رقم) 20(هذا ما یؤكده الجدولین رقم

لفئات التجاریة نستنتتج من الشكل البیاني بالنسبة لتصنیف المحالت النشطة حسب ا

أن المحالت ذات النشاط الحرفي تمثل أعلى نسبة مقارنة بالفئات التجاریة األخرى  

من مجموع المحالت التجاریة النشطة في المدینة، خاصة محالت النجارة% 

تنشط معظمها بطریقة فوضویة دون سجل تجاري لهذا تنتشر خاص

و تحتل الطوابق األرضیة للبنایات الفردیة في حي رقیعي بشیر، حي هواري بومدین

54و  53:رقم أنظر الصورتین(  .أكتوبر 17

تلیها فئة المواد غیر الغذائیة المتمثلة في محالت بیع لوازم الشخص، تجهیز المنازل 

31.25حیث بلغت نسبة هذه الفئة . البناءقطع الغیار و مواد 

ماي  8التجاریة النشطة في المدینة، تركزت خاصة في حي 

ممارسة نشاط تجاري إستغالل الطابق األرضي في ): 54) (53(الصورتان رقم 
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أكتوبر، حیث تتراوح نسبة المحالت التجاریة  في هذه األحیاء مقارنة بإجمالي  17و حي 

المحالت في المدینة ما بین 

خاصة في نجارة الخشب

أما باقي األحیاء و المتمثلة في حي الدالیة و حي 

عدد المحالت التجاریة نظرا لبعدها عن المركز و تواجدها في أطراف المدینة حیث بلغت 

نسبة المحالت التجاریة النشطة في هذه األحیاء 

هذا ما یؤكده الجدولین رقم. التوالي

بالنسبة لتصنیف المحالت النشطة حسب ا

أن المحالت ذات النشاط الحرفي تمثل أعلى نسبة مقارنة بالفئات التجاریة األخرى  ) 03(رقم

% 33.97إذ تمثل

تنشط معظمها بطریقة فوضویة دون سجل تجاري لهذا تنتشر خاص

و تحتل الطوابق األرضیة للبنایات الفردیة في حي رقیعي بشیر، حي هواري بومدین

17حسناوي و حي 

تلیها فئة المواد غیر الغذائیة المتمثلة في محالت بیع لوازم الشخص، تجهیز المنازل 

قطع الغیار و مواد 

التجاریة النشطة في المدینة، تركزت خاصة في حي 

الصورتان رقم 
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من مجموع المحالت % 19.01و تأتي في المرتبة الثالثة فئة المواد الغذائیة بنسبة 

التجاریة النشطة في المدینة، تركزت محالت هذه الفئة خاصة في أحیاء وسط المدینة كحي 

من مجموع المحالت التجاریة النشطة في 

و حي  1954نوفمبر 1التي تركزت في أحیاء 

  .في الملحق) 22(یوضحه الجدول رقم
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و تأتي في المرتبة الثالثة فئة المواد الغذائیة بنسبة 

التجاریة النشطة في المدینة، تركزت محالت هذه الفئة خاصة في أحیاء وسط المدینة كحي 

  .وحي خطاط احمد 1954نوفمبر 1،حي

من مجموع المحالت التجاریة النشطة في % 15.75أما أضعف نسبة المقدرة بـ 

التي تركزت في أحیاء المدینة، تمثلت في فئة الخدمات والمهن الحرة 

یوضحه الجدول رقمهذا ما .  و حي خطاط احمد

األحیاء السكنیة

)02(شكل رقم
توزیع نسب المحالت التجاریة النشطة حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  

2014سنة 

31,25

19,02
15,75

مواد غیر غذائیة المواد الغذائیة خدمات و مھن حرة

الفئة التجاریة

)03( شكل رقم 
توزیع نسب المحالت النشطة حسب الفئات التجاریة سنة : مدینة تاجنانت

2014
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و تأتي في المرتبة الثالثة فئة المواد الغذائیة بنسبة 

التجاریة النشطة في المدینة، تركزت محالت هذه الفئة خاصة في أحیاء وسط المدینة كحي 

،حي1945ماي  8

أما أضعف نسبة المقدرة بـ 

المدینة، تمثلت في فئة الخدمات والمهن الحرة 

و حي خطاط احمد 1945ماي  8

خدمات و مھن حرة
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  :  شبكة المواصـالت -10

تعتبر شبكة المواصالت من العناصر الهامة في تنظیم استخدامات األرض بالمدینة 

  .  حیث تلعب دورا أساسیا في حیویتها و الربط بین مختلف مكوناتها الحضریة

تتوفر مدینة تاجنانت على شبكة مواصالت هامة تتمثل في طرق بریة تصل المدینة 

تعبر عبر شبكة من الطرق الوالئیة  (بمختلف المدن والتجمعات الثانویة المجاورة تتمثل في 

كما تتصل المدینة بالتجمعات الثانویة و المراكز الریفیة  (، ))1(كلم 5مجال البلدیة بطول 

ة التي تحیط بها بواسطة طرق بلدیة مختلفة و دروب و ممرات یبلغ طولها والمشاتي العدید

  )2().كم 90.30اإلجمالي 

باإلضافة لشبكة من الطرق الحضریة التي تعتبر من العناصر المهیكلة للمجال 

الحضري، و تتوفر مدینة تاجنانت على شبكة هامة و متنوعة تضمن التنقل و الحركة بین 

  :تنقسم الطرق إلى ثالثة أقسام) 09(الل الخریطة رقم مختلف األحیاء، من خ

  :الطرق األولیة -10-1

التي تتمیز بحركة مرور كثیفة للسیارات و ذات اتجاه مزدوج و هي في حالة جیدة 

  :وأهمها

یعتبر شریانا حیویا و أحد المحاور الرئیسیة داخل المدینة   05الطریق الوطني رقم 

ویعرف حركة كبیرة لوسائل النقل باعتباره الطریق الذي یمثل همزة وصل بین العدید من 

المدن،  منها مدن العلمة و سطیف و كذا الجزائر العاصمة من الناحیة الغربیة للمدینة 

یقطع البلدیة من الشرق نحو الغرب بطول  (. ومدن عنابة وقسنطینة من الناحیة الشرقیة

كلم، كما أنه یمر بالسوق  3ویقطع المدینة في الجهة الشمالیة بطول  )3()كم15.50

                                                 
  ).DPSB(مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة میلة )1(
  .، مرجع سبق ذكره2009مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  )2(
  .، المرجع السابق ذاته2009مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  ) 3(
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   متر  26أمتار و  8وهو في حالة جیدة یتراوح عرضه بین 

  )55:الحظ الصورة رقم

  

  05الطریق الوطني رقم 

یتمیز بحركة مروریة كبیرة و یعتبر من أهم المحاور التجاریة في 

ماي في  1و حي 1945ماي  

هو طریق مزدوج  نوفمبر وحي خطاط في الجهة الجنوبیة، و

متر و یبلغ طوله حوالي  16متر و 

  )56:الحظ الصورة رقم

  

  شارع خطاط احمد
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وهو في حالة جیدة یتراوح عرضه بین . األسبوعي من الجهة الغربیة

الحظ الصورة رقم( . هكتار 5.63و مزدوج االتجاه یشغل مساحة قدرها 

الطریق الوطني رقم ): 55(الصورة رقم 

یتمیز بحركة مروریة كبیرة و یعتبر من أهم المحاور التجاریة في شارع خطاط أحمد 

 8المدینة ینطلق من الجهة الشرقیة للمدینة یفصل أحیاء 

نوفمبر وحي خطاط في الجهة الجنوبیة، و 1الجهة الشمالیة عن أحیاء 

متر و 10یتصل بشارع أول نوفمبر و یتراوح عرضه ما بین 

الحظ الصورة رقم( . هكتار 2.3887متر و مساحة استیالئه 

شارع خطاط احمد): 56(الصورة رقم 
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األسبوعي من الجهة الغربیة

و مزدوج االتجاه یشغل مساحة قدرها 

شارع خطاط أحمد 

المدینة ینطلق من الجهة الشرقیة للمدینة یفصل أحیاء 

الجهة الشمالیة عن أحیاء 

یتصل بشارع أول نوفمبر و یتراوح عرضه ما بین 

متر و مساحة استیالئه  1640
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ماي شرقا حتى مدرسة  1حصة في حي 

سى غربا یعتبر من أهم الشوارع في المدینة یفصل جزءها الشمالي المتمثل في 

عن جزئها الجنوبي المتمثل في  

جویلیة  باإلضافة للعدید  5فیفري و حي

متر أما طوله فیبلغ  19و 14یتراوح عرضه ما بین 

  )57:الحظ الصورة رقم

  

  شارع الحریة

و یتمیز بكثافة حركة المرور  05

أكتوبر و حي الدالیة و مخطط شغل األرض رقم 

  . متر 2099متر و طوله حوالي 

 05م یصل بین شارع الحریة و الطریق الوطني رق

متر محاذي لمدرسة وریدة قاسم و مدرسة 

هكتار أما عرضه  0.46متر و مساحته 
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حصة في حي  73یمتد من تحصیص شارع الحریة  

سى غربا یعتبر من أهم الشوارع في المدینة یفصل جزءها الشمالي المتمثل في 

 1954نوفمبر  1األحیاء القدیمة كحي خطاط احمد وحي 

فیفري و حي 18أوت و حي  20األحیاء الحدیثة النشأة كحي 

یتراوح عرضه ما بین .  همن التجهیزات المتواجدة على أطراف

الحظ الصورة رقم( . رهكتا 2.482متر و مساحة استیالئه 

شارع الحریة): 57(الصورة رقم 

05یقع ضمن الطریق الوطني رقم شارع أول نوفمبر 

أكتوبر و حي الدالیة و مخطط شغل األرض رقم  17و وسائل النقل المختلفة یقع بین حي 

متر و طوله حوالي  26متر و  17یتراوح عرضه مابین 

یصل بین شارع الحریة و الطریق الوطني رقشارع األمیر عبد القادر 

متر محاذي لمدرسة وریدة قاسم و مدرسة  149متر یتفرع عنه جزء بطول  

متر و مساحته  463.52مولود فرعون، یبلغ طوله اإلجمالي 

  .متر 12متر و 6
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شارع الحریة  

سى غربا یعتبر من أهم الشوارع في المدینة یفصل جزءها الشمالي المتمثل في جمعون عی

األحیاء القدیمة كحي خطاط احمد وحي 

األحیاء الحدیثة النشأة كحي 

من التجهیزات المتواجدة على أطراف

متر و مساحة استیالئه  1572

شارع أول نوفمبر 

و وسائل النقل المختلفة یقع بین حي 

یتراوح عرضه مابین  02

  شارع األمیر عبد القادر

 314.52بطول 

مولود فرعون، یبلغ طوله اإلجمالي 

6فیتراوح ما بین 
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متر و طوله            9و  5یتراوح عرضه ما بین 

 20فیفري و حي  18یخترق حي 

في المنتصف و یتمیز بحركة تجاریة كثیفة تتمثل خاصة في انتشار المحالت 

صورة الحظ ال( .التجاریة و خاصة السلع المعروضة على الطاوالت و فوق األرصفة

  

  شارع اإلخوة مقدمي السعید و النوي

 2038یعتبر من أطول شوارع المدینة إذ یصل طوله حوالي 

یقع في أطراف المدینة من الجهة الغربیة و یربط محطة القطار بالطریق 

مما ساهم في تخفیف الضغط عن وسط المدینة ألنه أصبح ممرا لوسائل 

متر أما المساحة التي یشغلها  1

الذي یربط المدینة  07هو امتداد للطریق الوالئي رقم 

ببلدیة بن یحي عبد الرحمان من الجهة الشمالیة  یخترق المدینة في المنتصف فیقسم المدینة 

شمال انطالقا من الطریق كیلومتر، یتجه من ال

نحو الجنوب باتجاه منطقة النشاطات التجاریة مارا بمحطة القطار، تنتشر 
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یتراوح عرضه ما بین  شارع اإلخوة مقدمي السعید و النوي

یخترق حي . 2م5996متر و تبلغ مساحة استحواذه 

في المنتصف و یتمیز بحركة تجاریة كثیفة تتمثل خاصة في انتشار المحالت 

التجاریة و خاصة السلع المعروضة على الطاوالت و فوق األرصفة

شارع اإلخوة مقدمي السعید و النوي): 58(الصورة رقم 

یعتبر من أطول شوارع المدینة إذ یصل طوله حوالي شارع المحطة 

یقع في أطراف المدینة من الجهة الغربیة و یربط محطة القطار بالطریق 

مما ساهم في تخفیف الضغط عن وسط المدینة ألنه أصبح ممرا لوسائل   

12متر و  6النقل ذات الوزن الثقیل، یتراوح عرضه ما بین 

 . هكتار

هو امتداد للطریق الوالئي رقم طریق حضري رئیسي 

ببلدیة بن یحي عبد الرحمان من الجهة الشمالیة  یخترق المدینة في المنتصف فیقسم المدینة 

كیلومتر، یتجه من ال 1.85إلى قسمین شرقي وغربي على امتداد 

نحو الجنوب باتجاه منطقة النشاطات التجاریة مارا بمحطة القطار، تنتشر  
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شارع اإلخوة مقدمي السعید و النوي

متر و تبلغ مساحة استحواذه  826.71

في المنتصف و یتمیز بحركة تجاریة كثیفة تتمثل خاصة في انتشار المحالت  1955اوت

التجاریة و خاصة السلع المعروضة على الطاوالت و فوق األرصفة

  .)58:رقم

  شارع المحطة

یقع في أطراف المدینة من الجهة الغربیة و یربط محطة القطار بالطریق ) كم2.03(متر

  05الوطني رقم 

النقل ذات الوزن الثقیل، یتراوح عرضه ما بین 

هكتار1.52تقدر بـ 

  طریق حضري رئیسي

ببلدیة بن یحي عبد الرحمان من الجهة الشمالیة  یخترق المدینة في المنتصف فیقسم المدینة 

إلى قسمین شرقي وغربي على امتداد 

 05الوطني رقم 
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متر    13و  8على جوانبه العدید من التجهیزات و المحالت التجاریة عرضه یتراوح ما بین 

  .هكتار 1.49و یستحوذ على مساحة قدرها 

 فیفري عن حي  18حي و  1955أوت  20یفصل حي  طریق رئیسي

متر أما  712المحطة في الجهة الجنوبیة یتمیز بكثافة الحركة المروریة و طوله حوالي 

 .هكتار 1متر و تبلغ مساحة استحواذه  14و  10عرضه یتراوح ما بین 

  :شبكة طرق  و شوارع ثانویة -10-2

تتفرع عن الطرق األولیة و تحیط باألحیاء والتجمعات السكني و حالتها على العموم 

  : متوسطة  تتمیز كثافة مروریة اقل من الطرق األولیة ومن أهم هاته الطرق في المدینة

  ماي  8یتصل بشارع األمیر عبد القادر و یقع في حي شارع سعداوي أعمر

  .2م781أما مساحته متر  137متر و طوله  6یبلغ عرضه  1945

 9و 6یتراوح عرضه ما بین  1945ماي  8یقع في حي  شارع غربي حمو 

  .2م 920.40متر اما مساحته تقدر بـ  146.24متر وطوله یبغ 

 8و یبلغ عرضه  1954نوفبر 1یخترق المباني السكنیة لحي  شارع زروق 

 . 2م 2350.40متر و یحتل مساحة  347.24متر وطوله 

 یسیران بالموازاة مع بعضهما في الجهة  و حداد سلیمان شارعي مومن حسین

مترو یبلغ  4و هما شارعین ضیقین إذ ال یتعدى عرض الطریق  1945ماي  8الغربیة لحي 

  . 2م 731.6متر بینما یحتالن مساحة تقدر بـ  99طول كل منهما حوالي 

  :طرق الخدمة أو الطرق الثالثیة  -10-3

رق الثانویة، تقسم األحیاء إلى وحدات سكنیة        هي الطرق التي تتفرع عن الط 

و توصل الى مختلف المباني حیث یختلف شكلها العام باختالف تموضع المباني، وهي 
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متر و حالتها  9و 5ذات حركة مرور مزدوجة االتجاه لكنها ضیقة یتراوح عرضها ما بین 

  .من متوسطة إلى سیئة و معظمها غیر معبد

  :ممرات  -10-4

تتفرع عن الطرق الثانویة و الثالثیة  ممرات تخدم التجمعات السكانیة و تتواجد خاصة 

 4و 2و هي في حالة جیدة و معبدة  یتراوح  عرضها ما بین   1955أوت  20في حي 

باإلضافة للدروب و هي عبارة عن مسالك و ممرات ترابیة نجدها خاصة في المناطق . متر

و بالد خطاط أین تنتشر البساتین و األراضي  05رقم الواقعة شمال الطریق الوطني 

  .الزراعیة كذلك المستودعات والمخازن و تقل الحركة السكانیة

  :مواقف السیارات -10-5

هي عبارة عن قطع أرضیة و أماكن مخصصة لركن مختلف وسائل النقل البریة 

و مدینة . دي االزدحامبهدف تنظیم السیر في المدینة و التخفیف من المشاكل المروریة و تفا

مساحته  1945ماي  8تاجنانت تفتقر لهاته المساحات ماعدا موقفین یتواجد احدهما في حي 

أي بمساحة إجمالیة قدرها   2م871.5و الثاني في حي اإلخوة حسناوي مساحته  2م 1558

 من مساحة المدینة، هذا ما دفع بالسكان الستغالل األرصفة في %0.04بنسبة  2م 2429.5

  .ركن سیاراتهم

  : قطارالمحطة  -10-6

هكتار و خط  1.6باإلضافة لوجود محطة قطار تقع جنوب المدینة و تبلغ مساحتها 

للسكة الحدیدیة ینطلق من مدینة قسنطینة باتجاه الجزائر العاصمة ویمر بالمدینة على امتداد 

دورا هاما في نقل كم وهي موروثة عن االستعمار الفرنسي و مزدوجة االتجاه و تلعب  2.3

  .البضائع والمسافرین
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  :الساحات -10-7

و هي عبارة عن مساحات واسعة و مهیئة مخصصة لتجمع و التقاء السكان، و غالبا 

ما تكون بمحاذاة الطرق المهمة كساحة العربي بن مهیدي التي تقع في قلب المدینة و بجوار 

، باإلضافة لساحات أخرى في حي الدالیة مسجد البشیر اإلبراهیمي وتشهد توافد كبیر للناس 

  .هكتار 0.48تبلغ المساحة اإلجمالیة المخصصة للساحات المهیئة . ماي1و حي 

  :الشبكات التقنیة -11

فهي بمثابة عنصر مهم في تمركز  للشبكات التقنیة دور كبیر في حیاة السكان، (

الوظائف التجاریة التي تعتمد في ومن بینها  العدید من الخدمات والنشاطات االقتصادیة،

وجودها أساسا على توفر الشبكات التقنیة، كما أن المناطق المجهزة تجذب المستثمرین 

  )1().بصفة عامة و التجار بصفة خاصة

تتمثل الشبكات التقنیة في شبكة المیاه الصالحة للشرب، شبكة الصرف الصحي 

  .شبكة الكهرباء و شبكة الغاز الطبیعي

 :)AEP( كة المیاه الصالحة للشربشب -11-1

تزود بلدیة تاجنانت بالمیاه الصالحة للشرب من مصدرین سطحي یتمثل في میاه سد 

السنة و جوفي یتمثل في المیاه الجوفیة المستخرجة من /3م6874848بني هارون بمقدار 

عمقه  )Forage) (SP01( المنابع عن طریق التنقیبات و یبلغ عددها ثالث منابع منها منبع 

في الجهة  03الثانیة یقع ضمن مخطط شغل األرض رقم /لتر 15متر ذو صبیب قدره 250

  .الجنوبیة لحي المحطة

                                                 
  .44مرجع سبق ذكره، ص : عیون فاطمة، لعكروم هاجر، لوصیف صوریة ) 1(
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حیث تزود أحیاء مدینة تاجنانت بالمیاه الصالحة للشرب انطالقا من ثالثة خزانات 

تنتشر عبر أحیاء المدینة، إذ تقدر طاقة  3م 670وآخر بسعة ) 3م1000*3(ذات سعة 

  ).23(كما هو مبین في الجدول رقم 3م 3670المیاه بها  تخزین

  ):23(جدول رقم

  توزیع خزانات المیاه الصالحة للشرب: مدینة تاجنانت

  )3م( السعة   العدد  موقع الخزان

  POS4 (  1  1000( منطقة السوق األسبوعي

  1000  1  )بجوار حضیرة البلدیة(  1962جویلیة  5حي 

  1000  1  )الفالحيبجوار الفرع ( حي المحطة 

  670  1  1954نوفمبر  1حي 

  3670  4  المجموع

  .2014تحقیق میداني : المصدر               

لكل منهما یتواجدان ضمن منطقة  3م500باإلضافة لوجود خزانین آخرین بسعة 

  .النشاطات جنوب المدینة

مختلفة، تتمثل هذه الخزانات تتفرع منها شبكة توزیع تتكون من قنوات مصنوعة بمواد 

متر التي  200متر و 125في قنوات رئیسیة  التي تتصل مباشرة بالخزان یتراوح  قطرها بین

متر و تتفرع  80متر و  40تتفرع منها كذلك قنوات ثانویة تصل لألحیاء یتراوح قطرها بین 

  .هي بدورها لقنوات ثالثیة تمون المساكن و مختلف االستخدامات بالمیاه

منها من التسربات بسبب قدم الشبكة رغم المجهودات المبذولة من  و یعاني جزء (

من أجل  2007طرف الجزائریة للمیاه باعتبارها المسیر لهذه الشبكة لهذا أنجزت دراسة سنة 

و هناك مشاریع جاریة األشغال بها لتجدید شبكة المیاه الصالحة للشرب . إعادة تأهیلها

   )1().كلم44للتجمع الحضري على طول 

                                                 
  .القسم الفرعي للموارد المائیة لدائرة تاجنانت ) 1(
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كلم و  213.715یبلغ طول شبكة المیاه الصالحة للشرب عبر تراب البلدیة بـ و  (

و هناك تحسن في نسبة الربط بالمیاه  .% )(1)85نسبة الربط اإلجمالي بالشبكة یقدر بـ 

   )2() %73بـ  2007إذ قدرت سنة  (الصالحة للشرب في المدینة، 

  %98.03نتائج العینة المأخوذة أن أظهرت  2014و خالل التحقیق المیداني لسنة 

كما تؤكد ذلك . من المساكن المشغولة في المدینة هي مزودة بالمیاه الصالحة للشرب

  ).10(الخریطة رقم

  )3(:شبكة الصرف الصحي -11-2

كلم و هي ذات نظام أحادي  76.838یقدر طول شبكة التطهیر لمدینة تاجنانت بـ  (

و میاه األمطار بشبكة موحدة، تصب میاهها المستعملة تتمثل في صرف المیاه المستعملة 

في وادي الرمال بدون أي معالجة مما تطلب اإلسراع في تسجیل دراسة و انجاز محطة 

  .للتطهیر

لهذا استفادت بلدیة تاجنانت من عملیة دراسة و تشخیص و تأهیل شبكة صرف 

ركزي لصرف المیاه القذرة و تم انجاز مجمع م 2007المیاه القذرة لمدینة تاجنانت  سنة 

  .كلم 4.095لمدینة تاجنات طوله اإلجمالي قدر بـ 

المتمثل في  2012باإلضافة لوجود مشروع جاري انجازه في إطار البرنامج القطاعي 

كلم من القنوات بمختلف 10انجاز مجمعات حزام المیاه القذرة للمدینة یبلغ طوله حوالي 

  .األقطار

  

  

                                                 
  .القسم الفرعي للموارد المائیة لدائرة تاجنانت )1(
  .2009مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  ) 2(
  .القسم الفرعي للموارد المائیة لدائرة تاجنانت ) 3(
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من مشروع لحمایة المدینة من  2006لبرنامج القطاعي لسنة كما استفادت البلدیة في إطار ا

 4904بـ میاه الفیضانات وقد أنجزت قناتین من الخرسانة المسلحة طولها اإلجمالي یقدر

متر و الثانیة جنوب المدینة و قطرها  1.3إحداهما  تقع شمال المدینة یبلغ قطرها ، متر

   ).متر4

، كذلك )1()2012من البلدیة سنة  % 92تغطي شبكة الصرف الصحي تقریبا نسبة  (

بأن  2014أظهرت النتائج المتحصل علیها من خالل استمارة التحقیق المیداني لسنة 

من المساكن المشغولة حسب العینة المأخوذة هي موصولة بشبكة الصرف  % 98.25

لة جدا حیث توجد في الجهة الجنوبیة الصحي، باستثناء السكنات القصدیریة و هي قلی

  ).11أنظر الخریطة رقم . (تاجنانتللمدینة و الجهة الشمالیة الشرقیة أي على حواف واد 

  :  شبكة الكهرباء -11-3 

یمر ببلدیة تاجنانت ثالث خطوط كهربائیة منها خطین للضغط العالي الشدید ذات 

فولط تقع شمال التجمع الحضري كیلو  60كیلو فولط وخط للضغط العالي بقوة  220

كیلو فولط الذي یمون المدینة  30الرئیسي، حیث یتفرع منها خط ذو الضغط المتوسط بقوة 

  .و باقي التجمعات الثانویة

و تحتوي المدینة على محوالت باطنیة و محوالت سطحیة التي تعمل على تخفیض 

ون قابل لالستهالك من طرف فولط حتى یك 380و  220ضغط التیار الكهربائي العالي إلى 

  .مختلف االستخدامات

  )2( ) .2012سنة  %98.50و بلغت نسبة التغطیة بالكهرباء في بلدیة تاجنانت  (

  

                                                 
  ).DPSB(مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة میلة ) 1(
  ).DPSB(مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة میلة ) 2(



 التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 
148 

 

  

  



 التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 
149 

 

النتائج المتحصل علیها من خالل استمارة التحقیق  أما التجمع الحضري فقد أظهرت

من المساكن المشغولة حسب العینة المأخوذة هي  %99.63بأن  2014المیداني لسنة 

  .موصولة بشبكة الكهرباء

  : شبكـة الغـاز الطبیـعي -11-4

تزود بلدیة تاجنانت بالغاز الطبیعي من األنبوب القادم من حاسي مسعود باتجاه  

التجمع الحضري یمون بالغاز بینما . میناء سكیكدة، و یعبر في الحدود الجنوبیة للبلدیة

الطبیعي انطالقا من أنبوب الذي یمر وسط بلدیة تاجنانت من الغرب إلى الشرق یمتد جنوب 

المدینة و یتمیز بالضغط المرتفع، كما أن الشبكة مزودة بمحوالت لتخفیف هذا الضغط 

ستخدامات وبالتالي إیصال الغاز الطبیعي إلى مختلف األحیاء و منه یتوزع على مختلف اال

  ).acier(من خالل قنوات باطنیة ذات أقطار مختلفة مصنوعة من مادة الحدید الصلب

 )1()2010سنة  %82.63بلغت نسبة التغطیة بالغاز الطبیعي في بلدیة تاجنانت  (

النتائج المتحصل علیها من خالل استمارة التحقیق المیداني  أما التجمع الحضري فقد أظهرت

من المساكن المشغولة حسب العینة المأخوذة هي مزودة بالغاز  % 94.76بأن  2014لسنة 

  .الطبیعي

   :استخدامـــــات أخـــــرى -12

تتمثل في االستخدامات التي ال تندرج ضمن الفئات السابقة مثل محطات البنزین 

، و المذبح البلدي في الجهة الشرقیة للمدینة 1945ماي  8أكتوبر و حي  17 وتوجد في حي

 كذلك نصب تذكاریة و حضیرة البلدیة، باإلضافة لمستودعات الخشب و مواد البناء والعتاد

                                                 
  ). DPSB(لوالیة میلة مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة )1(
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  تستحوذ هذه االستخدامات على مساحات واسعة بلغت حوالي.واآلالت المنتشرة في المدینة

  )  24(في الجدول رقم هو موضحكما . )1(هكتار13.68

  ):24(جدول رقم

  توزیع االستخدامات األخرى بالمدینة: مدینة تاجنانت

  )هكتار(المساحة   العدد  االستخدام

  0.62  2  )بنزین(محطة خدمات 

  0.18  1  المذبح البلدي

  1.14  1  یرة البلدیةضح

  0.05  2  نصب تذكري للشهداء

  0.79  6  خزانات میاه

  10.9  - مستودعات

  13.68  -  المجموع

  .2014تحقیق میداني : المصدر

  :  االستخدامات النفعیة -13

تعتبر المساحات الخضراء من أهم العناصر المشكلة لهیكل البیئة الطبیعیة في ( 

األوساط الحضریة، حیث تعد من أنجع الوسائل للحفاظ على البیئّة، و جودة الحیاة فیها 

    )2().الحضريلكونها تمثل رئة تنفسیة للنسیج 

و من خالل نتائج المعاینة المیدانیة للمجاالت الخضراء في مدینة تاجنانت و المبینة 

 الحظنا العجز الواضح لهاته األخیرة منها غیاب تام للحظائر) 25(في الجدول رقم

كما أنها تتوفر على عدد قلیل من الحدائق التزیینیة وهي  )4(والحدائق العامة )3(الحضریة

                                                 
  . AUTOCADقیست باستخدام برنامج  )1(
جوان  ،لمي للبیئةافي الیوم العالقیت مداخلة  ).الرومانیة األقواسحدیقة (واقع المساحات الخضراء في مدینة قسنطینة : احسن بن میسي- د ) 2(

2011 .  
و التي تشكل فضاء للراحة و الترفیه و التي تحتوي على تجهیزات للراحة  االقتضاءالتي  تتكون من المساحات الخضراء المحددة و المسیجة عند  ) 3(

  .تحتوي على مسطحات مائیة ومسالك للتنزه للدراجات أنو اللعب و التسلیة و الریاضة و اإلطعام كما یمكن 
الحدائق  أیضاو یضم هذا الصنف  أشجار أوالتوقف في المناطق الحضریة و التي تحتوي على تجمعات نباتیة مزهرة  أوللراحة  أماكنهي  ) 4(

  .الصغیرة العمومیة المشجرة
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عن فضاءات مهیأة یغلب علیها الطابع النباتي التزییني و هي تتمیز بمساحات صغیرة 

  . 2م11693.44

كما تتوزع بعض المساحات الخضراء والمشجرة و هي غیر مهیأة في كل من حي 

و تحتل مساحة تقدر  1945ماي 

فیفري، حي  18، بینما تنعدم المساحات الخضراء في معظم األحیاء منها حي 

   .حي بالد خطاط

سبة هكتار أي بن 1.82تقدر المساحة اإلجمالیة لهذا االستخدام في المدینة بـ 

  

  

  مهیئة مجاالت خضراء
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عن فضاءات مهیأة یغلب علیها الطابع النباتي التزییني و هي تتمیز بمساحات صغیرة 

11693.44تنتشر في بعض األحیاء و تحتل مساحة تقدر بـ  

كما تتوزع بعض المساحات الخضراء والمشجرة و هي غیر مهیأة في كل من حي 

ماي  8الدالیة و حي اإلخوة حسناوي و في وسط المدینة بحي 

، بینما تنعدم المساحات الخضراء في معظم األحیاء منها حي 

حي بالد خطاط ماي، حي خطاط أحمد، حي رقیعي بشیر،

  ) 63و  62، 61، 60 ،59:الحظ الصور رقم

تقدر المساحة اإلجمالیة لهذا االستخدام في المدینة بـ 

  . من المساحة اإلجمالیة للمدینة

مجاالت خضراء): 62) (61) (60) (59(الصور رقم 
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عن فضاءات مهیأة یغلب علیها الطابع النباتي التزییني و هي تتمیز بمساحات صغیرة عبارة 

تنتشر في بعض األحیاء و تحتل مساحة تقدر بـ  

كما تتوزع بعض المساحات الخضراء والمشجرة و هي غیر مهیأة في كل من حي 

الدالیة و حي اإلخوة حسناوي و في وسط المدینة بحي 

، بینما تنعدم المساحات الخضراء في معظم األحیاء منها حي 2م 6538بـ 

ماي، حي خطاط أحمد، حي رقیعي بشیر، 1

الحظ الصور رقم( 

تقدر المساحة اإلجمالیة لهذا االستخدام في المدینة بـ 

من المساحة اإلجمالیة للمدینة 0.36%
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  اكتوبر 17بحي  مهملة

 توزیع المساحات الخضراء المهیأة عبر األحیاء

  الخصائص

  مساحات خضراء مهیأة  توجد بمحاذاة قاعة العالج

  مساحة خضراء مهیأة تقع على مفترق طرق

  مساحة خضراء مهیأة

  مساحة خضراء مهیأة

خضراء مهیأة تقع بمحاذاة النصب التذكاري المخلد 

  للشهداء

مساحة خضراء مهیأة تقع على مستوى مفترق الطرق 

  بالقرب من ابتدائیة اإلخوان قروج

مساحات خضراء وتهیئة إحداهما تقع على شارع الحریة 

  في الحيوالثانیة تتوسط المباني السكنیة 

-  
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مهملة خضراءمساحة  ):63(الصورة رقم 

  

  ):25(جدول رقم 

توزیع المساحات الخضراء المهیأة عبر األحیاء: مدینة تاجنانت

  )1()2م(المساحة   العدد

مساحات خضراء مهیأة  توجد بمحاذاة قاعة العالج  2246.52  02

مساحة خضراء مهیأة تقع على مفترق طرق  1263.34  01

01  1245.55  

01  3089.54  

01  1537.12  
خضراء مهیأة تقع بمحاذاة النصب التذكاري المخلد مساحة 

01  435.42  
مساحة خضراء مهیأة تقع على مستوى مفترق الطرق 

بالقرب من ابتدائیة اإلخوان قروج

1945  02  1875.95  
مساحات خضراء وتهیئة إحداهما تقع على شارع الحریة 

والثانیة تتوسط المباني السكنیة 

09  11693.44  

  .2014تحقیق میداني 

                                         
  .AUTOCADتم قیاس المساحات باستخدام برنامج 

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر مجالها الحضري: الفصل الثاني

 

  )الحي( الموقع 

  أكتوبر 17

  هواري بومدین

  1955أوت  20

  1962جویلیة  5

  1945ماي  8

  المحطة

1945نوفمبر 1حي 

  المجموع

تحقیق میداني : المصدر

  

  

                                                
تم قیاس المساحات باستخدام برنامج  )1(
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  : األراضـي الشــاغرة -14

ال تعد استخداما بالمعنى المفهوم إنما هي مناطق غیر مطورة و ینشأ صراع  (

،  فهي عبارة عن مساحات لم )1()ومنافسة على امتالكها من قبل االستخدامات األخرى

  .تستغل بعد في أي نشاط 

هكتار حیث برمج جزء منها إلنشاء مشاریع  61.93تبلغ مساحتها في مدینة تاجنانت 

سكنیة و تجهیزات مختلفة متوزعة عبر المجال الحضري ، بینما تنعدم تقریبا هذه األراضي 

في بعض المناطق كبالد خطاط التي تتوفر على مساحات واسعة لكنها غیر مخصصة 

ملكیة خاصة موجهة للزراعة و مستغلة كمخازن       للتوسع العمراني بل هي أراضي ذات

تنتشر هاته المساحات الشاغرة عبر المجال الحضري كما هو . و مستودعات لمختلف السلع

  ). 26(مبین في الجدول رقم 

  

  )  :26(جدول رقم

 توزیع األراضـي الشـاغـرة بالمدینة: مدینة تاجنانت

  اسم الحي
  مساحة الحي

  )هكتار( 

المساحات 

  )2()هكتار(الشاغرة
  مالحظة

  -  3.51  31.9  أكتوبر 17حي 

  0  65  حي بالد خطاط
     أراضي مخصصة لالستثمارات الخاصة 

  و األراضي الزراعیة

  -  0  12.40  حي خطاط احمد

  -  3.93  16  ماي 1حي 

  -  0.10  30  1954نوفمبر 1حي 

  -  3667.88  26  1962جویلیة  5حي 

  -  0  6.59  فیفري 18حي 

                                                 
  .360مصدر سبق ذكره، ص: محمد مدحت جابر. د ) 1(
  .AUTOCADتم حساب المساحات باستخدام برنامج  ) 2(
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  -  0  28.41  1945ماي  8حي 

  14.10  1960دیسمبر  11حي 
7121.05  

 

مبرمجة إلنشاء مسجد و فرع للجزائریة للمیاه  

  .محل تجاري 30و  برمجة سوق جواري یضم 

  .جزء منها مخصص إلنشاء مكتبة  04  24  1955أوت  20حي 

  -  0  22.70  حي رقیعي بشیر

  7.31  45.50  حي المحطة
مخصصة إلقامة المشاریع المبرمجة ضمن 

POS 03.  

  8.34  28.80  حي الدالیة
غالبیة األراضي الشاغرة  مخصصة إلقامة 

  .POS 02المشاریع المبرمجة ضمن 

  17.50  حي اإلخوة حسناوي
0.92  

  

جزء منها مخصص إلنشاء مقر لألمن 

  .الحضري

  23.6  حي هواري بومدین
0.40  

  
  .مركز تجاريمشروع استثماري متمثل في 

حي الوحدة العمرانیة رقم 

8  
16  

10.77  
 
 

  .مسكن 300انجاز مشروع سكني ترقوي بـ 

  49  منطقة السوق األسبوعي
19  

  

األراضي الواقعة في الجهة الشمالیة للسوق 

 )ZAC(مخصصة لمنطقة نشاطات تجاریة

األراضي في الجهة الجنوبیة للسوق مبرمجة 

حضري  إلنشاء مسجد و روضة أطفال و امن

  .و مدرسة ابتدائیة و فندق

منطقة النشاطات 

  الجنوبیة
48  0  -  

  61.93  505.50  المجموع
من إجمالي مساحة  %12.25تشكل 

  .المدینة

  .معالجة شخصیة من الباحثة+ المصلحة التقنیة للبلدیة: المصدر

 : االستخدام الفالحـــــــي -15

هكتار أي بنسبة  SAT( 18850(تبلغ المساحة الزراعیة اإلجمالیة ببلدیة تاجنانت  (

هكتار بینما تبلغ المساحات  21240من المساحة اإلجمالیة للبلدیة المقدرة بـ % 88.74

و هذا  )1()من مساحة البلدیة %77.3هكتار أي بنسبة  SAU( 16420(الزراعیة المستغلة 

                                                 
  .مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة میلة  )1(
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لدیة، و كذلك المدینة التي تعرف استغالل فالحي واسع كانتشار 

كذلك األراضي الفالحیة . المطاحن و تعاونیات الحبوب و البقول الجافة و وجود مشاتل

الواسعة المتمثلة في الجنائن التي تتمیز بالتربة الخصبة ذات تكوینات الزمن الرابع          

عة الخضر و المتواجدة في أطراف المدینة في 

 15.50و تبلغ مساحتها حوالي  

 21.5و تقدر المساحة اإلجمالیة لهذا االستخدام  بـ 

  )64أنظر الصورة رقم 

تتوزع مختلف إستخدامات األرض في المدینة حسب ما هو موضح في الخریطة 

  

  تاجنانتأراضي فالحیة على ضفاف واد 
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لدیة، و كذلك المدینة التي تعرف استغالل فالحي واسع كانتشار یبرز الطبیعة الفالحیة للب

المطاحن و تعاونیات الحبوب و البقول الجافة و وجود مشاتل

الواسعة المتمثلة في الجنائن التي تتمیز بالتربة الخصبة ذات تكوینات الزمن الرابع          

عة الخضر و المتواجدة في أطراف المدینة في و ترسبات األودیة و هي مخصصة لزرا

 تاجنانتالجهة الشمالیة و الشمالیة الشرقیة على حواف واد 

و تقدر المساحة اإلجمالیة لهذا االستخدام  بـ . هكتار و التي بدأت تشهد زحفا عمرانیا

أنظر الصورة رقم ( .نةمن المساحة اإلجمالیة للمدی %4.25هكتار أي بنسبة 

تتوزع مختلف إستخدامات األرض في المدینة حسب ما هو موضح في الخریطة 

أراضي فالحیة على ضفاف واد ): 64(الصورة رقم 
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یبرز الطبیعة الفالحیة للب

المطاحن و تعاونیات الحبوب و البقول الجافة و وجود مشاتل

الواسعة المتمثلة في الجنائن التي تتمیز بالتربة الخصبة ذات تكوینات الزمن الرابع          

و ترسبات األودیة و هي مخصصة لزرا

الجهة الشمالیة و الشمالیة الشرقیة على حواف واد 

هكتار و التي بدأت تشهد زحفا عمرانیا

هكتار أي بنسبة 

تتوزع مختلف إستخدامات األرض في المدینة حسب ما هو موضح في الخریطة 

  ).12(رقم
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  : خالصة الفصل الثاني

تعتبر مدینة تاجنانت منطقة عبور بین والیات الشمال الشرقي للبالد و والیات     

الوسط، و ساعدها في ذلك طبوغرافیة المدینة المنفتحة على المناطق المجاورة      

و موقعها المتوسط في الشمال الشرقي الجزائري و شبكة المواصالت الهامة كالطریق 

و السكة الحدیدیة، كما جعلها مركزا  05ي رقم السیار شرق غرب و الطریق الوطن

هاما للمبادالت التجاریة خاصة بوجود السوق األسبوعي و مكانا جاذبا للهجرة 

  .السكانیة

أثناء توسعها العمراني       و قد مرت المدینة منذ نشأتها بمراحل تاریخیة عدیدة   

العشرون سنة أنماط مختلفة من استخدامات األرض خاصة خالل ظهرت خالله 

األخیرة حیث عرفت المدینة نموا حضریا كبیرا بسبب النمو السكاني المتزاید و الذي 

العدید من المشاریع السكنیة إنشاء صاحبه استهالك واسع للمجال الحضري خاصة ب

 .المرافق و التجهیزات الضروریة إنشاءو 

توزیع استخدامات و هناك العدید من المتغیرات و األسباب التي أثرت وساهمت في 

 .األرض في المدینة على هذا النحو و التي سنتطرق إلیها خالل دراستنا للفصل الثالث

  



  

  

  ثـــــالـــل الثــالفص

  المتغيرات المؤثرة في توزيع

  استخدامات األرض بمدينة  

  و بدائل لتنظيمها تاجنانت 

  

  تمهید

المتغیرات المؤثرة في توزیع : أوال  

    .استخدامات األرض بمدینة تاجنانت

البدائل العلمیة و العملیة لتنظیم : ثانیا  

  .في مدینة تاجنانت استخدامات األرض

  الخالصـة
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  : تمهید

بعد الدراسة الشاملة لواقع استخدامات األرض في مدینة تاجنانت و تطورها خالل   

المراحل المختلفة للنمو الحضري للمدینة، ثم تصنیفها إلى مجموعات حسب طبیعة ووظیفة 

كل منها ونوع الخدمة المقدمة للسكان، سنقوم في هذا الفصل بدراسة كل المتغیرات المؤثرة 

تخدامات األرض عبر المجال، مما یمكننا من وضع بدائل علمیة     في توزیع و تنظیم اس

  . و عملیة تفتح آفاقا جدیدة لهذه اإلشكالیة المطروحة في مدینة تاجنانت

  المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت: أوال

اب هي مختلف الضوابط و األسباب التي أدت إلى نشأة استخدام معین على حس

استخدامات األرض األخرى في مساحة معینة من أرضیة المدینة، و المساهمة و التأثیر 

  : على كیفیة توزیعها عبر المجال الحضري و تتمثل في

I- المتغیرات الطبیعیــة:   

تعتبر المحددات و الضوابط الطبیعیة من العوامل المهمة و المتحكمة في تشكیل  (

مجال حضري أو ریفي، و هي ال تحول دون  صورة استخدامات األرض ضمن أي

مؤهالت تتمثل في  )1().االستخدام بل تحكم عملیة االستخدام أو توجهها في اتجاهات معینة

التركیب  ،عامل االنحدارأشكال السطح،  طبوغرافیة المنطقة وأهمها ، الموضع للتعمیر

  .و شبكة الموارد المائیة الصخري

  ): التضرسموضع قلیل (خصائص الموضع  -1

إن الصورة التضاریسیة في أي مجال تمثل ظاهرة متمیزة عن بقیة المجاالت  (

األخرى وطبیعة السطح أو مظهره هي المسؤولة عن تحدید صفات المواضع التي تقوم علیها 

                                                 
  .156سبق ذكره، صالجغرافیة دعامة التخطیط، مصدر : الدین علي الشاميصالح . د  ) 1(
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المدن و باقي استخدامات األرض، و تتحكم التضاریس تحكما كلیا في تكوین و هیكلة 

   )1().للمدینة، وتحدید محاور نموها و اتجاهاتهاالمورفولوجیة العمرانیة 

 849یتراوح ما بین أن مدینة تاجنانت تقع على ارتفاع ) 13(نالحظ من الخریطة رقم 

تتمیز بموضع و ، متر 850متر عن مستوى سطح البحر وبمتوسط ارتفاع  866متر و 

مما جعله مساعد  بحكم موقعها ضمن السهول العلیا، قلیل التضرس و أراض كلها منبسطة

تنوع ساهم في على عملیات التوسع العمراني و الربط بشبكة الطرق والمواصالت و 

   . استخدامات األرض

  :طبوغرافیة المدینة  -2

ترتبط الدراسة الطبوغرافیة في أي منطقة بتحدید فئات االنحدار حیث تمثل أهم 

المنشآت العمرانیة، فكلما عنصر مؤثر و موجه الستخدامات األرض المختلفة خاصة على 

  .كان العامل الطبوغرافي مساعدا كلما كانت إمكانیة التعمیر جیدة

الموضحة لفئات االنحدار بمدینة تاجنانت توصلنا إلى ) 14(من خالل الخریطة رقم 

مع ) %4(أنها تتمیز بطبوغرافیة منبسطة و سهلة حیث أن نسبة االنحدار بها ال تتعدى 

   في الجهة الشمالیة، الشمالیة) %2أقل من ( نحدار ضعیف جدا تواجد لمناطق ذات ا

الشرقیة و في الجهة الجنوبیة، حیث تمتد المجاري المائیة المتمثلة في واد تاجنانت         

  . و الشعاب المختلفة

  : شبكة الموارد المائیة -3

العید المسمى شلغوم  03تقع منطقة الدراسة ضمن الحوض النهري الجزئي رقم (

 )2() 2كم1230وتبلغ مساحته 10المتواجد في الحوض النهري الكبیر لواد الرمال الكبیر رقم 

                                                 
  .185، ص مصدر سبق ذكره: صالح الدین علي الشامي. د )1(
  القسم الفرعي للموارد المائیة لدائرة تاجنانت )2(



 المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها: الفصل الثـالـث

 

 
161 

 

  



 المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها: الفصل الثـالـث

 

 
162 

 

  



 المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها: الفصل الثـالـث

 

 
163 

 

على شبكة  كما أن موضعها السهلي الذي تحیط به الجبال من كل جهة جعلها تتوفر

الذي یحیط  تتمثل في أحد روافد واد الرمال و هو واد تاجنانتهامة هیدروغرافیة سطحیة 

في الجهة  شعبة فیض البقرةمرور ، كذلك الشعاب من خالل بالمدینة من الجهة الشمالیة

   .في الجهة الجنوبیة و شعبة شریف الشمالیة الغربیة 

السكنیة  صةدورا حاسما في استخدامات األرض و خا المجاري المائیةتلعب حیث 

من للمدینة عائقا أمام التوسع العمراني فهي مناطق معرضة للفیضانات إذ تشكل  منها،

حدوث معرضة لهي أراضي هشة  تاجنانتمن واد القریبة  فاألراضيالناحیة الشمالیة، 

        و تشكل خطرا على المباني و المنشآت و علیه یمنع إقامة المساكن انجراف التربة 

      متر 30 در بـالمقله  ضمن مجال االرتفاق المخصصو االستخدامات الخدمیة العامة 

  .تخصص لبعض االستخدامات األخرى كالفالحة و الریاضة و الترفیه و

   :جیوتقنیة األراضي  -4

تحدید  و في تحدید األراضي الصالحة للتعمیرأهمیة بالغة لدراسة الجیوتقنیة ل     

المناطق  المخصصة لتوسع النسیج العمراني للمدینة، حیث أنها تلعب دورا هاما في توجیه 

استخدامات األرض و توزیعها، أین یتم تخصیص أراضي ألنواع معینة من االستخدام دون 

  .غیره وذلك  حسب صالحیة األرض و مدى قابلیتها إلنشائه

ولمعرفة كیفیة توزیع األراضي حسب صالحیتها للتعمیر بمدینة تاجنانت تم تقسیمها 

موضح في الخریطة إلى فئتین كما هو حسب عاملي االنحدار و التركیب الصخري للمنطقة 

  :یلي كما) 15(رقم 
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 المجال الحضري، و یسمح معظم تنتشر عبر : أراضي صالحة للتعمیر

  .)%4-2( مستقرة منبسطة و أراضياستخدامها لكل  أنواع استخدامات األرض ألنها 

         مع الطین والطمي ةمختلطقشور كلسیة صلبة  تتمیز بتربة خفیفة تتشكل من

)sols à croute(،  تكوینات صخریة صلبة، باإلضافة إلى أن البناء في هاته تتشكل من و

 . األساسات ال تحتاج لعمق كبیركما أن  ،ال یتطلب تكالیف كبیرة لمد الشبكاتالمناطق 

 الواقعة ألراضي تتمثل في ا :أراضي غیر صالحة للتعمیر و یمنع البناء فیها

في التي تمر عبرها شعبة فیض البقرة راضي باإلضافة لأل تاجنانتواد على ضفاف 

         تتمیز بانحدار ضعیف جدافي الجهة الجنوبیة،  و شعبة شریف الجهة الشمالیة الغربیة

     تتمثل في رسوبیات طینیة ضعیفة المقاومة للبناء و ذات تكوینات هشة %) 2أقل من(

و هي ترب ثقیلة ونفوذة  .ترب حمراء حدیثة  تعود للزمن الرابع وهي عبارة عنو غرینیة 

فبالنسبة لألراضي .  ألرضیةمعرضة كثیرا الحتمال حدوث الفیضانات و الحركات ا

حیث یالحظ انتشار الفالحي مالئمة لالستخدام  هي تاجنانتالممتدة على ضفاف واد 

  . واألراضي الزراعیة الخصبةواسع للبساتین 

II - االرتفاقـــات:  

على سالمة  اتتمثل في مختلف العناصر و العوامل الصناعیة التي تشكل خطر 

اإلنسان بصفة مباشرة منها الشبكات التقنیة الكبرى و محاور الطرق الكبرى و خط السكة 

 :الحدیدیة، تظهر في مدینة تاجنانت من خالل
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 : أنـابیب الغــــاز -1

یؤدي تسرب و انتشار الغازات في الهواء مثل غاز البوتان و الغاز الطبیعي مع 

ارتفاع في درجة الحرارة  إلى حدوث انفجارات خطیرة على حیاة وجود شرارة كهربائیة و 

السكان، یتجسد هذا الخطر في المدینة في وجود أنبوب غاز طبیعي ذو ضغط مرتفع یمر 

  وسط البلدیة یمتد من الجهة الغربیة للبلدیة نحو الجهة الشرقیة یوجد تحدیدا جنوب المدینة

   وجنوب منطقة النشاطات التجاریة مما یستلزم  تخصیص رواق حمایة و ارتفاق 

  .متر من الجهتین 75بـ 

 :خطوط الكهرباء -2

تعبر عبر المجال الحضري لمدینة تاجنانت مجموعة من خطوط الكهرباء إحداها 

ذات ضغط عالي جدا و اآلخر ذو ضغط عالي یمران من الجهة الشمالیة باتجاه غرب شرق 

  .متر من كل جانب 30یحتاجان لمسافة أمان تقدر بـ 

خط الضغط المتوسط یمر من الجهة الشمالیة للمدینة و شمال منطقة السوق 

األسبوعي و عبر األحیاء الشرقیة باتجاه منطقة النشاطات التجاریة و تحتاج إلى رواق 

  .من كل جانبمتر  15حمایة یقدر بـ

 : قنوات تصریف المیاه -3

  إنشاء قناتین من الخرسانة المسلحة لحمایة المدینة من میاه الفیضاناتحیث تم 

متر و رواق  1.3القناة األولى تقع في الناحیة الشمالیة الغربیة للمجال الحضري یبلغ قطرها 

متر تقع في الجهة  4متر من الجهتین، أما القناة الثانیة فقطرها  5بعد  ىالحمایة عل

متر من كال  7.5السكة الحدیدیة و رواق الحمایة قدر بـ  الجنوبیة تمتد بمحاذاة خط

  .الجانبین
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 : المحاور الكبرى للطرق -4

هي أهم العناصر المهیكلة للمجال الحضري لمدینة تاجنانت و المؤثرة بشكل أساسي 

في تحدید اتجاهات نموها و توسعها العمراني، و تسهیل التنقل بین مختلف أرجائها 

 :  ، كما تشكل بعضها حاجز أمام توسعها العمراني و تتمثل فيوالتجمعات السكنیة

 من محاور الطرق الكبرى الهامة التي تمر عبر  :الطریق السیار شرق غرب

المحیط العمراني لمدینة تاجنانت و یعتبر كعائق أمام مجال بلدیة تاجنانت و بالتحدید شمال 

توسعها العمراني من الناحیة الشمالیة، و یشكل ارتفاق یمنع البناء على جانبي الطریق 

  .متر 100بمسافة 

  یمثل محور رئیسي داخل المدینة و یتحكم في اتجاه : 05الطریق الوطني رقم

نموها، كما ساهم في نمو الوظیفة التجاریة في المدینة باعتباره یمر بالقرب من السوق 

األسبوعي في الجهة الغربیة مع انتشار كبیر للمحالت التجاریة في المباني الممتدة على 

متر  25یات التعمیر عنه لمسافة و تبعد عمل. طول الطریق من شرق المدینة حتى غربها

  . انطالقا من محور الطریق على الجانبین

 التي تصل مختلف األحیاء و التجمعات : الشوارع و الطرق الرئیسیة

السكانیة و تتمیز بانتشار واسع للمباني السكنیة على طول هاته المحاور حیث تستغل 

ذا تعتبر أهم المحاور التجاریة في الطوابق األرضیة للبنایات في ممارسة النشاط التجاري ل

  :المدینة  تتمثل في

 یعتبر عامل أساسي في نشأة و نمو مختلف المباني في  :شارع خطاط أحمد

ماي في الجهة الشمالیة وأحیاء  1و حي 1945ماي  8مركز و نواة المدینة و یفصل أحیاء 

د مجموعة من وحي خطاط أحمد من الجهة الجنوبیة، باإلضافة لتواج 1954نوفمبر  1

  .التجهیزات على امتداد الشارع كما ساهم في تطور و نمو الوظیفة التجاریة بوسط المدینة
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 یعتبر من أهم الشوارع في المدینة فیعتبر محور النطالق  :شارع الحریة

عملیات التعمیر الحدیثة من الجهة الجنوبیة للمدینة حیث یفصل بین النسیج العمراني القدیم 

عن النسیج العمراني 1954نوفمبر  1ألحیاء القدیمة كحي خطاط احمد وحي المتمثل في ا

أوت  20حصة بحي  384الحدیث النشأة و المتمثل في مجموعة تحیصصات كتحصیص 

ماي، التعاونیات العقاریة األمل و اإلصالح و حي  1حصة بحي  73، تحصیص 1955

نمط الجماعي في حي اإلخوة فیفري الفوضوي، باإلضافة للعدید من العمارات ذات ال 18

  . حسناوي في الجهة الغربیة

 الذي یشكل محور نمو رئیسي للتعمیر في المدینة  : طریق حضري رئیسي

ویعتبر العمود الفقري للنسیج العمراني حیث یقسمه إلى جزأین شرقي وغربي و كان السبب 

مات األرض تعود في نشأة العدید من األحیاء السكنیة و ظهور أنواع مختلفة من استخدا

لمراحل زمنیة مختلفة من نشأة المدینة، یتجه من الشمال أین یتصل بالطریق الوطني رقم 

  .نحو الجنوب باتجاه منطقة النشاطات التجاریة یمر بمحطة القطار 05

  باإلضافة لمجموعة شوارع أخرى لعبت دورا ثانویا في نمو استخدامات األرض

اهمت في تسهیل حركة النقل و المواصالت كما یتمیز المختلفة عبر المجال الحضري و س

بحركة تجاریة كثیفة من خالل انتشار المحالت التجاریة و السلع المعروضة على الطاوالت 

و فوق األرصفة، و تتمثل في شارع المحطة، شارع األمیر عبد القادر، شارع اإلخوة مقدمي 

 .السعید و النوي

 :خط السكة الحدیدیة -5

       الرابط بین مدینة قسنطینة  خط السكة الحدیدیة یمر جنوب المجال الحضري 

یقدر ارتفاق خط . و الجزائر العاصمة و یشكل حاجزا للتوسع العمراني من الجهة الجنوبیة

  .متر 25السكة الحدیدیة بـ
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توزیع استخدامات األرض  المؤثرة في االرتفاقاتتوضح مختلف ) 16(و الخریطة رقم 

  .مدینة تاجنانت في

III - اإلطار القانوني :  

     تتجلى من خالل تطبیق التعلیمات و التوجیهات و القوانین الواردة ضمن وسائل

       التهیئة و التعمیر المصادق علیها و المتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة  و أدوات

المدرجة ضمن مخططات شغل و التعمیر الخاص بالبلدیة و النصوص و القوانین التنفیذیة 

  .التابعة له األراضي

  : )PDAU ( المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر -1

تحدد الدراسة الخاصة بمراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة تاجنانت 

و المصادق علیها التخصیص العام لألراضي الواقعة ضمن محیط  2009المنجزة في سنة 

  طق التوسع العمراني و مواقع توطین مختلف استخدامات األرض الحضریة المخطط ، و منا

 حیث قسم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر إلى قطاعات محددة تتمثل في

القطاع المعمور الذي یشمل كل أراضي النسیج العمراني القائم حالیا من مباني سكنیة      

السكان الموجودة أو المبرمجة على المدى و استخدامات األرض األخرى الموجهة لخدمة 

  .القصیر ضمن حدود المدینة

 مع قصیر، متوسط و بعید: باإلضافة لقطاعات مبرمجة للتعمیر على مختلف اآلماد      

تحدید القطاعات و األراضي غیر القابلة للتعمیر و یمنع البناء فیها و التوسع علیها و تشكل 

اضي فالحیة و بساتین ممتدة شمال المدینة و أراضي واقعة ارتفاق و عائق للتوسع ألنها أر 

  . و ضمن حدود رواق الحمایة المخصص له تاجنانتعلى ضفاف واد 
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  ):POS(مخططات شغل األراضي -2

یعتبر بمثابة قانون بعد المصادقة علیه و یستوجب احترامه و تنفیذه من جمیع 

د قواعد البناء المسموح به و یضبط القواعد المتعلقة بالمظهر یحد. الهیئات و المواطنین

الخارجي للبنایات، والمواقع المخصصة إلنشاء مختلف المشاریع السكنیة مختلف المنشآت 

والمرافق و التجهیزات  وتخصیص مساحات خضراء، كما یحدد االرتفاقات واألحیاء والشوارع 

ها  وكذلك یعین مواقع األراضي الفالحیة و وصف لمختلف أنواع الطرق و وظیفة كل من

 . الواجب حمایتها من عملیات التعمیر

یضم المحیط العمراني لمدینة تاجنانت أربع مخططات شغل األراضي مصادق 

علیها، و یقسم كل مخطط إلى مناطق متجانسة تتمثل في مناطق السكن الفردي، مناطق 

 جماعي، مناطق التجهیزات المخصصة للسكن الجماعي، مناطق مخصصة للسكن نصف 

  .و المقبرة، و منطقة النشاطات التجاریة و منطقة السوق األسبوعي

IV – الملكیة العقاریة :  

و من علیها النسیج العمراني للمدینة،  یقعتتمثل في الطبیعة القانونیة لألراضي التي       

    معظم أراضي مدینة تاجنانت هي ملك للدولة نالحظ أن ) 17(خالل الخریطة رقم 

الواقعة في الجهة الشرقیة للمدینة األراضي  باستثناء) مدیریة أمالك الدولة ، الوالیة والبلدیة(

لهذا تمیزت هذه . و هي ملك للخواص خاصة بعائلة خطاط ویطلق علیها اسم بالد خطاط

مشاریع السكنیة الكبرى ماعدا انتشار المنطقة بانعدام للتجهیزات العمومیة وخلوها من ال

       المباني السكنیة الفردیة التابعة ألفراد هاته العائلة و انتشار المخازن و المستودعات 

  .و األراضي الزراعیة
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V– القــرارات اإلداریــة :  

تابع إداریا لبلدیة  )AS(إن الترقیة اإلداریة المتتالیة لمركز تاجنانت من تجمع ثانوي

، وتحویلها إداریا خالل 1966نتیجة التقسیم اإلداري لسنة  )ACL(شلغوم العید ثم مقر بلدیة 

من بلدیة تابعة إلقلیم دائرة قسنطینة إلى بلدیة داخلة ضمن  1974التقسیم اإلداري لسنة 

یة بلدیة مرسوم التنفیذي الذي ینص على ترقالحدود دائرة شلغوم العید، تالها إصدار 

 تضم باإلضافة لبلدیة تاجنانت بلدیة أوالد خلوف ، 1990سنة تاجنانت لتصبح كمقر دائرة 

  . و بلدیة بن یحي عبد الرحمان

نتیجة لكل ما سبق و نظرا ألهمیة المدینة إداریا خاصة بعد أن أصبحت مقرا للدائرة 

ذ االستقالل و ظهور و توسع الحدود اإلداریة للبلدیة، ساهم في توسع رقعة المدینة من

  .استخدامات جدیدة خالل فترات مختلفة لخدمة سكان المدینة و سكان البلدیات التابعة لها

VI– المتغیرات االجتماعیة:  

تكمن أهمیة دراسة المتغیرات البشریة في تحدید نمو المدینة و توسعها، فالمتغیرات 

 اتالشكل العام الستخدامتحدید البشریة للسكان تبرز مدى فعالیتهم في المساهمة في 

   .من مختلف هاته االستخدامات األرض الحضریة و تقدیر احتیاجاتهم الحالیة و المستقبلیة

  :متزایدنمو سكاني  - 1

انظر ( من خالل دراسة مراحل النمو الحضري للمدینة التي تم التطرق إلیها سابقا 

ة تاجنانت تعتبر من المدن التي شهدت ، توصلنا إلى أن مدین)المحور األول : الفصل الثاني

نموا سكانیا متواصال و معتبرا، و هناك عدة عوامل ساهمت في هذا النمو أهمها الترقیة 

    .السكانیة الكبیرة من المناطق الریفیة نحوها اإلداریة التي استفادت منها و الهجرة
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نسمة  5285نسمة و تضاعف لیبلغ  1888بـ  1954حیث قدر عدد السكان سنة 

، و تضاعف عدد السكان %8.95و بمعدل نمو قدر بـ  1966بعد االستقالل حسب تعداد 

، أي بزیادة 2012نسمة سنة  46100نسمة لیبلغ  30201بـ  1998حیث قدر سنةباستمرار 

  .%52.64و بنسبة ) 2012-1998( خالل الفترة  نسمة 15899بـ سكانیة قدرت 

أدى حتما إلى تطور عدد المساكن    عدد السكان بالمدینة إن النمو و التزاید المستمر ل     

و التجهیزات وزیادة الحاجة إلى مختلف استخدامات األرض التي تطلبت بالضرورة مساحات 

إلنشائها و بالتالي أدى ذلك إلى زیادة في استهالك المجال الحضري و توسع المساحة 

هكتار، بینما كانت تقدر  505.50بـ  2012حیث قدرت في سنة المعمورة في المدینة،  

  .1998هكتار سنة  378بـ

  : توزیع متقارب للسكان عبر األحیاء -2

تفید دراسة توزیع السكان عبر المجال الحضري للمدینة في التوصل لوضع صورة 

و المشاریع السكنیة  االستخداماتعن واقع استخدامات األرض بها من خالل توزیع مختلف 

  .و التي لها عالقة باختالف أحجام السكان من حي آلخر

من خالل معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء و المتعلقة بنتائج التعداد العام للسكن 

وجد أن توزیع السكان عبر أحیاء مدینة تاجنانت نوعا ما متوازن من  2008والسكان لسنة 

  :كما یلي) 04(و الشكل رقم) 18(ریطة رقم یظهر هذا من خالل الخو حي آلخر 

من % 10,03و قدرت بـ  1955أوت  20حیث سجلنا أكبر نسبة للسكان في حي 

من مركز المدینة و یستحوذ نمط السكن  إجمالي سكان المدینة باعتباره قریب

حصة، یلیه كل من الحي الفوضوي  384على مساحة كبیرة یضم ) التحصیص(الفردي

رقیعي بشیر الذي یتمیز باستحواذ المباني السكنیة على كامل مساحته أي أنه حي سكني 
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ي یضم حمد بوسط المدینة الذأكذلك بالنسبة لحي خطاط محض مع ارتفاع للكثافة السكنیة، 

9.52  هامن سكان.  

كما احتل حي بالد خطاط في الجهة الشرقیة و حي الدالیة في الجهة الشمالیة 

 3.13نسمة یشكالن نسبة  1500المراتب األخیرة من حیث عدد السكان الذي ال یزید عن 

في أطراف المدینة، وبالنسبة لحي بالد خطط  یتواجدانعلى التوالي، لكونهما  2.73و

مسكن  250مساكن قدر بـال قلیل من خفاض حجمه السكاني الحتوائه على عددیرجع ان

قل حجم  سكاني تمثل في أأما . اغلبها فردیة و الن معظم أراضیه  فالحیة و تابعة للخواص

حصة تنتشر به البنایات غیر المكتملة و غیر  278حي الدالیة  الذي یضم تحصیص 

 في الجهة الغربیة معظم مشاریعه )02(هلة بالسكان كذلك مخطط شغل األرض رقم اآل

السكنیة هي كذلك ال تزال في طور االنجاز، كما أن هذا الحي تتواجد به العدید من 

  .التجهیزات التي تحتل مساحات معتبرة منه على حساب االستخدام السكني

یز بتوازن من حیث عدد السكان و نسبها أما بالنسبة لباقي األحیاء العمرانیة فهي تتم

تتنوع بها أنماط البناء من النمط الجماعي  ) 7.81و 4.63(متقاربة تتراوح ما بین 

جماعي و سیطرة للنمط الفردي عبر كامل المجال الحضري حیث یستحوذ على الونصف 

93.45  في ) 27(، وهذا ما یؤكده الجدول رقم في المدینةمن مساحة االستخدام السكني

  .الملحق
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  .2008معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء الخاصة بعدد السكان لسنة : المصدر

 : كثافة سكانیة متباینة -3

   تمثل الكثافة السكانیة العالقة التي تربط عدد السكان و المساحة التي یشغلونها    

واعتمادا على نتائج . الهكتارنسمة في  82و یقدر متوسط الكثافة السكانیة في المدینة 

 تم تقسیم األحیاء العمرانیة في المدینة إلى أربع 2008التعداد العام للسكن و السكان لسنة 

و الجدول رقم ) 19(السكانیة كما توضحه الخریطة رقم فئات حسب التباین في الكثافات 

  .بالمحلق) 28(

مقارنة بالكثافة السكانیة للمدینة        ینحصر نطاق الكثافة السكانیة المرتفعة جدا 

 حي خطاط احمدالهكتار و /نسمة 323فیفري بـ 18في حي هكتار، /نسمة 82و المقدرة بـ 

تتمیز بصغر  ووسط المدینة تقع في أحیاء هذا المعدل راجع ألنها  و ،هكتار/نسمة 319بـ

 لتجهیزاتتنعدم بها اضة أحیاء سكنیة محباإلضافة إلى أنها  ،بحجم سكاني كبیرالمساحة و 

  .    الفئة األقل انتشارا بالمدینة تمثلو . العمومیة و المرافق
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مقارنة بكثافة المدینة تلیها فئة األحیاء السكنیة التي تتمیز بكثافة سكانیة مرتفعة 

 ) الهكتار/نسمة 185هكتار و/نسمة 132(تراوحت ما بین حیث . الهكتار/نسمة 82البالغة 

الحجم السكاني الكبیر لهذه األحیاء مع انتشار نمط و یرجع سبب ارتفاع الكثافة بها إلى 

، و استحواذ 1960دیسمبر 11الجماعي و الفردي كحي اإلخوة حسناوي و حيالسكن 

بها ااستقطو غلب مساحة الحي كالحي الفوضوي رقیعي بشیر، أاالستخدام السكني على 

نوفمبر  1و حي 1955أوت  20كحي  دید من التجهیزاتللسكان بفعل احتوائها على الع

1954.   

فیما یخص فئة األحیاء التي تقع ضمن نطاق الكثافة السكانیة المتوسطة و التي 

 8حي  ،ماي 1أحیاء فتظهر في هكتار، /نسمة 82المقدر بـ تقارب المعدل العام للمدینة 

     في الجنوب  1962یة جویل 5حي حي هواري بومدین و ، في وسط المدینة 1945ماي 

بتوازن بین عدد  تتصفهذه األحیاء  و یفسر ذلك بأن. أكتوبر في الجهة الغربیة 17و حي 

الفردي أو التوسع  السكننمط تتمیز بسیطرة  ا، كمالتي یشغلها و مساحة الحي السكان 

 5و توفر العدید من التجهیزات و المرافق التي تشغل مساحات كبیرة كحي األفقي للمباني 

حیث ، ماي 1و وجود مساحات شاغرة كبیرة بحي أكتوبر،  17حي و  1962جویلیة 

  ).  هكتار/نسمة120هكتار و /نسمة 84(تراوحت الكثافة السكانیة ضمن هذه الفئة بین

و البالغ  لمعدل العام للمدینةالكثافة السكانیة المنخفضة األقل من انطاق أما 

    هكتار /نسمة 69الجهة الجنوبیة للمدینة بـ حي المحطة الواقع في ضم ی هكتار،/نسمة82

مسكن نصف 150و وجود  الجماعي المتعدد الطوابق السكننمط سیطرة بالرغم من الذي 

منها تعلیمیة، أمنیة  األرضجماعي، إال انه یتمیز بتوفر أنواع عدیدة من استخدامات 

  .لوجود مساحات شاغرة كبیرة باإلضافةریاضیة و سیاحیة،  ،إداریة

السكن الفردي یسود نمط  حیثفي أطراف المدینة الشمالیة الواقع و حي الدالیة 

و توفره  هي في طور االنجاز،فالموجودة المساكن الجماعیة أما ، )و تطوري تحصیص(
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فة للمساحات الشاغرة الكبیرة الموجهة إلنشاء مشاریع على العدید من التجهیزات، إضا

 حیث بلغت الكثافة السكانیة بهذا الحي ). 02(مبرمجة ضمن مخطط شغل األرض رقم 

   . هكتار/ نسمة39

هكتار سجل في /نسمة  20أما أقل معدل للكثافة السكانیة بالمدینة و المقدر بـ 

مساحتها الكبیرة مقارنة ب قلة عدد سكانهایز بمنطقة بالد خطاط في أطرافها الشرقیة التي تتم

تواجد مساحات شاغرة كبیرة و  هكتار، مع انتشار للمساكن الفردیة 65جدا و البالغة 

  .ومساحات مستغلة في الزراعة و المخازن و المستودعات

  :الهجرة في مدینة تاجنانت -4

الجزائري بحكم موقعها الذي  يالشرقالشمال تعد مدینة تاجنانت من المدن المهمة في 

یتوسط العدید من كبریات مدن الشمال الشرقي و انتشار للنشاط التجاري خاصة بحكم تواجد 

السوق األسبوعي، هذا ما جعل مجال نفوذها واسع یتعدى حدود البلدیة و حتى حدود والیة 

إلى غایة   2003خالل الفترة الممتدة ما بین سنة  إلیهافدین احیث بلغ عدد الو . میلة

من الباحثین عن فرص عمل أو النساء  معظمهم )1(مقیم جدید 1466بـــ  2013أفریل10

  . المتزوجات حدیثا

 من سكان مدینة تاجنانت% 88.58نسبة نستنتج أن ) 05(الشكل رقم و من خالل 

یها في المرتبة الثانیة السكان الوافدون هم من سكانها األصلیین الذین یشكلون األغلبیة، تل

إلیها من التجمعات الریفیة و المشاتي المحیطة بها التابعة لبلدیة تاجنانت أي هجرة داخلیة  

بفعل عامل القرب و البحث عن العمل في قطاعات أخرى غیر الزراعة  كذلك توفر المرافق 

رین إلیها من مختلف بلدیات والیة ، كذلك بالنسبة للمهاج%7.22و التجهیزات و تمثل نسبة  

  %.0.66میلة حیث بلغت نسبتهم 

                                                 
  .2013سنة  ،مكتب االنتخابات ،بلدیة تاجنانت )1(
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أما بالنسبة للوالیات األخرى و التي تمثل الهجرة الخارجیة  فتأتي والیة سطیف في 

 المرتبة األولى مقارنة بباقي الوالیات من حیث نسبة الهجرة الوافدة إلى المدینة والتي قدرت 

و الولجة، ثم تأتي في المرتبة الثانیة والیة قسنطینة من 

باإلضافة لوالیة ورقلة في الجنوب 

ووالیة الجزائر في الوسط و والیة مستغانم في الغرب الجزائري التي ساهمت بنسب ضعیفة 

  .في الملحق

مهاجر خالل  2835ن من مدینة تاجنانت فقد بلغ عددهم 

أي أن المدینة شهدت هجرة عكسیة 

و قسنطینة وباتنة  و مدن والیة سطیف

كانت الوجهة األساسیة لهؤالء المغادرین كذلك مختلف بلدیات والیة میلة یرجع ذلك لعامل 

المسافة أي القرب من المدینة و حاالت الزواج الجدیدة كذلك بحثا عن أماكن الرفاهیة في 

الجامعات العیش و توفر مختلف المرافق و التجهیزات و الخدمات التي تفتقر إلیها المدینة ك

  . و المستشفیات و المصانع و بحثا عن فرص عمل نظرا النتشار البطالة بین سكان المدینة
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أما بالنسبة للوالیات األخرى و التي تمثل الهجرة الخارجیة  فتأتي والیة سطیف في 

المرتبة األولى مقارنة بباقي الوالیات من حیث نسبة الهجرة الوافدة إلى المدینة والتي قدرت 

و الولجة، ثم تأتي في المرتبة الثانیة والیة قسنطینة من خاصة من بلدیات العلمة 

باإلضافة لوالیة ورقلة في الجنوب . و والیة تبسة و الطارف% 0.52الناحیة الشرقیة بـ 

ووالیة الجزائر في الوسط و والیة مستغانم في الغرب الجزائري التي ساهمت بنسب ضعیفة 

في الملحق) 29(هذا ما یؤكده الجدول رقم .نظرا لعامل بعد المسافة

ن من مدینة تاجنانت فقد بلغ عددهم یأما بالنسبة للسكان المغادر 

أي أن المدینة شهدت هجرة عكسیة  ،)1(2013أفریل 10و 2003الفترة الممتدة ما بین 

و مدن والیة سطیف .أصبحت طاردة للسكان و للسكان خالل هاته الفترة

كانت الوجهة األساسیة لهؤالء المغادرین كذلك مختلف بلدیات والیة میلة یرجع ذلك لعامل 

المسافة أي القرب من المدینة و حاالت الزواج الجدیدة كذلك بحثا عن أماكن الرفاهیة في 

العیش و توفر مختلف المرافق و التجهیزات و الخدمات التي تفتقر إلیها المدینة ك

و المستشفیات و المصانع و بحثا عن فرص عمل نظرا النتشار البطالة بین سكان المدینة

  

                                         
  .2013بلدیة تاجنانت، مكتب االنتخابات، سنة 
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أما بالنسبة للوالیات األخرى و التي تمثل الهجرة الخارجیة  فتأتي والیة سطیف في 

المرتبة األولى مقارنة بباقي الوالیات من حیث نسبة الهجرة الوافدة إلى المدینة والتي قدرت 

خاصة من بلدیات العلمة % 2.23بـ 

الناحیة الشرقیة بـ 

ووالیة الجزائر في الوسط و والیة مستغانم في الغرب الجزائري التي ساهمت بنسب ضعیفة 

نظرا لعامل بعد المسافة

أما بالنسبة للسكان المغادر 

الفترة الممتدة ما بین 

للسكان خالل هاته الفترة

كانت الوجهة األساسیة لهؤالء المغادرین كذلك مختلف بلدیات والیة میلة یرجع ذلك لعامل 

المسافة أي القرب من المدینة و حاالت الزواج الجدیدة كذلك بحثا عن أماكن الرفاهیة في 

العیش و توفر مختلف المرافق و التجهیزات و الخدمات التي تفتقر إلیها المدینة ك

و المستشفیات و المصانع و بحثا عن فرص عمل نظرا النتشار البطالة بین سكان المدینة

  

                                                
بلدیة تاجنانت، مكتب االنتخابات، سنة  )1(



 المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها: الفصل الثـالـث

 

 
182 

 

 : التركیب السكاني -5

یقصد بالتركیب السكاني ألي مجتمع خالل فترة زمنیة معینة مختلف األشكال التي 

العمریة و نوع یتوزع بها السكان حسب المستوى االقتصادي و الثقافي و حسب الفئات 

ته االجنس ذكر أو أنثى و حسب مكان اإلقامة سواء في الریف أو في الحضر، و تفید ه

الدراسات في تحدید الخصائص المختلفة للسكان في مجتمع ما و مقارنتها ببعضها البعض 

فمثال عند دراسة التركیب االقتصادي یعتمد أساسا على تحدید التركیب العمري و النوعي 

 التي تستخرج منها القوى العاملة و القوى غیر العاملة و حساب معدل اإلعالة  لألشخاص،

و یعتبر التركیب السكاني أساس كل الدراسات المتعلقة بالتخطیط . و نسبة البطالة

  .االقتصادي و االجتماعي و التنموي و الدیموغرافي

  :التركیب الحضري للسكان 5-1

یقصد بالتركیب الحضري ألي مجتمع توزیع السكان حسب المنطقة الجغرافیة التي 

یعیشون فیها و التمییز بین سكان الحضر و سكان الریف من خالل تحدید مستوى التحضر 

و منه تزوید السكان الحضر بعدد من المشاریع  ( )1(.یعرف بنسبة التحضر ماوهذا بتطبیق 

الخدمات االجتماعیة مثل التعلیم والصحة والمواصالت والتجارة االقتصادیة و التكنولوجیة و 

   )2().و ذلك بهدف االرتقاء بالمستوى الحضاري و الثقافي و االجتماعي واالقتصادي

 یظهر تركز و زیادة مستمرة عبر السنوات لسكان مدینة) 30(من خالل الجدول رقم

تاجنانت أو مقر التجمع الرئیسي للبلدیة على حساب سكان المناطق الریفیة األخرى المتمثلة 

في التجمعات الثانویة و المناطق المبعثرة و المشاتي المحیطة بها، حیث  قدرت نسبة 

بینما لم تكن )) 06(انظر الشكل رقم(  %78على مستوى البلدیة  2008التحضر في سنة 

إلى  1987و وصلت سنة  % 30أي بزیادة قدرها حوالي  1977سنة  %47.75تتعدى 

                                                 
  100 × إجمالي السكان/ مجموع السكان الحضر= نسبة التحضر )1(
  .105، ص1980اسحق یعقوب، االتجاھات المعاصرة في الدراسات الحضریة، وكالة المطبوعات، الكویت، . عبد اإللھ أبو عیاش، د. د )2(
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و هذا راجع لعامل الهجرة و النزوح الریفي 

      لتحسین مستواهم المعیشي و بحثا عن فرص العمل و هذا 

    الحضر من تجهیزات و مرافق مختلفة 

  .و هذا ما سیؤثر حتما على واقع استخدامات األرض في المدینة

 )2008-1977( توزیع السكان بین الحضر و الریف

  عدد السكان

1998 

عدد السكان 

 2008سنة 

النسبة المئویة 

من مجموع 

سنة السكان 

2008 )%(  

  41535 78 

2615  4.91 

  9100 17.09 

  53250 100 

  78 
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و هذا راجع لعامل الهجرة و النزوح الریفي  % 70.06قدرت بـ 1998و في سنة 

لتحسین مستواهم المعیشي و بحثا عن فرص العمل و هذا و ذلك الدائم نحو المدینة 

الحضر من تجهیزات و مرافق مختلفة ما یستدعي ضرورة توفیر كل ما یتطلبه السكان 

و هذا ما سیؤثر حتما على واقع استخدامات األرض في المدینة

  ):30(جدول رقم

توزیع السكان بین الحضر و الریف: مدینة تاجنانت

عدد السكان 

  1977 سنة

  عدد السكان 

 1987سنة 

عدد السكان

1998  سنة 

9933 19648  30342  

3655  1993  2289  

ZE 7212  8596  10673  

20800 30237  43304  

  47.75  64.98  70.07  

معالجة شخصیة)+ ONS(معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء

78%

4,91%

ACL AS

نوع التجمع السكاني

):06(شكل رقم 
توزیع نسب السكان بین الحضر : بلدیة تاجنانت

  2008و الریف  تعداد 
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و في سنة  % 64.98

الدائم نحو المدینة 

ما یستدعي ضرورة توفیر كل ما یتطلبه السكان 

و هذا ما سیؤثر حتما على واقع استخدامات األرض في المدینة

 المقاطـعة

التجمع الرئیسي 

ACL 

تجمعات ثانویة 

AS 

ZEمناطق مبعثرة 

مجموع سكان 

 البلدیة

  )%(نسبة التحضر

معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء: المصدر

17,09%

ZE
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  ):مجتمع فتي(التركیب العمري للسكان  5-2

یقصد بالتركیب العمري الصفة التي یتوزع بها السكان خالل فترة زمنیة محددة حسب 

البحث إلى عامل العمر في شكل فئات عمریة، حیث تم تقسیم السكان حسب ما یتطلبه 

فئات عمریة خماسیة و عشریة و فئة عریضة  و هذا على أساس الفصل بین فئة صغار 

السن و كبار السن و فئة الشباب الخارجون عن سن العمل و التي تمثل الفئة المعالة في 

العاملة أو الداخلون في سن العمل المتمثلة في فئة األشخاص  ىالمجتمع، كذلك فئة القو 

العمل و إنتاج السلع و الخدمات، حتى یتسنى تقدیر متطلبات و احتیاجات القادرین على 

حسب األولویة لكل فئة عمریة على حدا من مختلف استخدامات األرض لتحقیق حیاة كریمة 

  .لإلنسان

-20(فئة عمریة تمثلت في الفئة من تبین لنا أن أكبر ) 07(فمن خالل الشكل رقم

سنة التي تضم أكبر عدد سكاني مقارنة بباقي الفئات العمریة وتتمثل في كل ) 59

                             األشخاص الذین باستطاعتهم العمل سواء كانوا عاملین أو بطالین بحیث تقدر نسبتها 

في  االهتمام  بها و إعطائها األولویة من إجمالي سكان المدینة هذا ما یستلزم 38.50ب 

التخطیط من خالل توفیر الجامعات و المعاهد و السكن و توفیر مناصب شغل لهته الفئة 

  . الفاعلة في المجتمع

سنة وهي تمثل ) 14-6( األولى التي یتراوح سنها ما بین : تلیها فئتي صغار السن

، وتقدر )االكمالي(و الثالث ) االبتدائي(فئة األطفال المتمدرسین في الطورین األول و الثاني

سنوات الذین هم  6من إجمالي السكان و الثانیة فئة األطفال األقل من 27.06ب نسبتهم 

هاتین . من إجمالي سكان المدینة حسب العینة 19.12ب دون سن الدراسة تقدر نسبتهم 

 .%46.18تاجنانت بنسبةالمجتمع تشكالن  مجتمعة تقریبا نصف سكان مدینة الفئتین من 

االهتمام أكثر بهاتین  الفئتین العمریتین بتوفیر كل التجهیزات والمرافق هذا ما یستوجب 

الالزمة لهم حالیا كدور الحضانة و ریاض األطفال و المدارس القرآنیة المؤسسات التعلیمیة 
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 المعاهد، باإلضافة للمرافق الریاضیة و الترفیهیة و تقدیر احتیاجاتهم المستقبلیة كالجامعات

  .لتوفیر مناصب الشغل الالزمة السكن و المؤسسات

سنة تمثل فئة السكان المتمدرسین في المستوى ) 19-15(أما الفئة العمریة من

و هي نسبة ضعیفة مقارنة بباقي الفئات العمریة لكنها ، 9.48الثانوي و الجامعي بنسبة 

نتشار فئة شابة تستدعي االهتمام بها أكثر حتى ال تتجه نحو االنحراف و بالتالي تفادي ا

  .اآلفات االجتماعیة و تحدید متطلباتهم المستقبلیة

أخیرا تأتي اقل فئة عمریة من ناحیة عدد السكان و المتمثلة في فئة كبار السن الذین 

سنة و هم العجزة والمتقاعدین وهي أضعف نسبة مقارنة بالفئات العمریة  59یزید سنهم عن 

رغم عددهم القلیل إال أنه من  ،من إجمالي سكان المدینة 5.84حیث ال تتعدى األخرى 

الضروري عدم تهمیش هته الفئة العمریة و توفیر ما تحتاج إلیه من مساحات خضراء 

ذلك الجدول رقم  یؤكدو  .توفیر الخدمات الصحیة المختلفةوحدائق للراحة و االستجمام كذلك 

  .في الملحق) 31(

  

  

-30 -20 -10 0 10 20 30

سنوات 6أقل من 

سنة  6-14

سنة 19- 15

سنة 59- 20

سنة 60أكبر من 

):07(شكل رقم 
2014الھرم السكاني حسب الفئات العمریة  سنة : مدینة تاجنانت

ذكور

إناث
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  :التركیب النوعي للسكان 5-3

و یتمثل في الشكل الذي یتوزع به السكان حسب عامل النوع من خالل تحدید نسبة  

من  )1(السكان ذكور أو إناث بالنسبة إلجمالي عدد السكان، باإلضافة لتحدید نسبة النوع

  . )2(خالل نسبة الذكورة و نسبة األنوثة

    و یختلف التركیب النوعي لكل منطقة حسب الظروف االقتصادیة و االجتماعیة 

و مدى توفر األمن و السلم بها كما یساهم في تقدیر االحتیاجات المستقبلیة من مختلف 

  .  استخدامات األرض حسب كل فئة

 من سكان العینة المأخوذة من 51.77یتضح لنا أن ) 32(رقم  الجدولفمن خالل 

بینما كانت  48.22هم ذكور في حین بلغت نسبة اإلناث  2014مدینة تاجنانت سنة 

  .  2008النسبتین متقاربتین سنة 

أنثى في حین بلغت سنة 100ذكر لكل  107بـ 2014كما قدرت نسبة الذكورة سنة 

أنثى أي عرفت ارتفاعا خالل هذه المدة، و بالمقابل شهدت 100ذكر لكل  101بـ  2008

بینما قدرت سنة  2014ذكر سنة  100أنثى لكل 93 نسبة األنوثة انخفاضا حیث بلغت 

ك تزاید في نسبة النوع ذكور مقارنة باإلناث أي أن هنا. ذكر 100أنثى لكل  99بـ 2008

وهذا ناتج عن هجرة الید العاملة ذكور نحو مدینة تاجنانت بحثا عن العمل في قطاع  

  .التجارة و الحرف التي تتمیز بها المدینة

  

  

  

                                                 
   X 100 ) عدد اإلناث/عدد الذكور= (نسبة الذكورة )1(
  .X 100) عدد الذكور/عدد اإلناث= (نسبة األنوثة  )2(
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  ):32(جدول رقم

  توزیع السكان حسب النوع: مدینة تاجنانت

  المجموع  إناث  ذكور  البیان

  )1( 5717  2757  2960  عدد السكان

  )(النسبة المئویة 

)2014(  
51.77  48.22  

100  
  )(النسبة المئویة 

)2008(  
50.18  49.82  

      تحقیق+  2008و السكن   معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء الخاصة بنتائج التعداد العام للسكان: المصدر

  .معالجة شخصیة+  2014میداني ماي 

  :          التركیب الثقافي للسكان 5-4

یتضح من خالل إجراء تحقیق میداني بتوزیع استمارات على عینة من األسر لمعرفة 

     المستوى التعلیمي الذي بلغه كل فرد من أفرادها، بغرض إیجاد العالقة بین هذا العامل 

و دوره في توزیع استخدامات األرض بالمدینة سواء في الفترة الحالیة أو على المدى 

و قد تم االعتماد على فئتین مختلفتین وهي فئة األبناء و فئة األولیاء و تحصلنا . المستقبلي

  :  على النتائج التالیة

  :المستوى التعلیمي للوالدین  - أ

 أن  نستنتج )08(في الشكل رقم و الموضحةمن خالل نتائج التحقیق المیداني 

مستوى تعلم الوالدین في مدینة تاجنانت سیئ حیث هناك تقارب في النسب بین األولیاء ذوي 

 %25.64، %27.55( االكمالي واالبتدائي حیث تراوحت النسب بین المستوى الثانوي و

المستوى على التوالي، أما نسبة األولیاء الذین أكملوا دراستهم حتى بلغوا ) 24.46%

فقط و نسبة ضعیفة جدا عادت للوالدین خریجي معاهد التكوین  %13.32الجامعي قدرت بـ 

هي نسبة معتبرة معظمهم من األمهات  و % 8.63أما نسبة األمیة بلغت. %0.40المهني بـ 

                                                 
 .إجمالي السكان حسب العینة )1(
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في ) 33(هذا ما یؤكده الجدول رقم 

ت األرض في المدینة من خالل الجهل بقوانین 

العمران و عدم احترامها كانتشار للبناء الفوضوي الصلب و وجود مخالفات عمرانیة عدیدة 

و كذلك االستحواذ  )COS( خاصة الزیادة في علو المباني بعدم احترام معامل شغل األرض

على المساحات الشاغرة هذا ما خلق تداخل بین أنماط البناء المختلفة خاصة الفردي منه 

  

 أن أعلى نسبة لألبناء نتبینبالملحق 

من  %45.18المتمدرسین بمدینة تاجنانت تخص المتمدرسین في المستوى االبتدائي بنسبة 

        أو المتوسط  إجمالي العینة المأخوذة، تلیها نسبة المتمدرسین في المستوى اإلكمالي

و استمرت نسبة التمدرس في االنخفاض في المستویات التعلیمیة العلیا حیث بلغت 

لتنخفض أكثر بالنسبة لطالب وخریجي الجامعات و معاهد 

  .على التوالي %
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هذا ما یؤكده الجدول رقم .بمدارس محو األمیةمنهن ممن التحقن 

ت األرض في المدینة من خالل الجهل بقوانین على استخداماهذا اثر ي و بالتال

العمران و عدم احترامها كانتشار للبناء الفوضوي الصلب و وجود مخالفات عمرانیة عدیدة 

خاصة الزیادة في علو المباني بعدم احترام معامل شغل األرض

على المساحات الشاغرة هذا ما خلق تداخل بین أنماط البناء المختلفة خاصة الفردي منه 

  .للمدینةمما شوه المظهر العمراني 

  : مستوى تعلم األبناء

بالملحق ) 34(لجدول رقم لمن خالل مالحظتنا 

المتمدرسین بمدینة تاجنانت تخص المتمدرسین في المستوى االبتدائي بنسبة 

إجمالي العینة المأخوذة، تلیها نسبة المتمدرسین في المستوى اإلكمالي

  

و استمرت نسبة التمدرس في االنخفاض في المستویات التعلیمیة العلیا حیث بلغت 

لتنخفض أكثر بالنسبة لطالب وخریجي الجامعات و معاهد  % 13.55مستوى الثانوي 

% 1.58و  % 5.85التكوین المهني بأضعف نسبة قدرت بـ 

إكمالي ثانوي جامعي تكوین 
مھني

محو األمیة

المستوى التعلیمي

)08( شكل رقم 
المستوى التعلیمي للوالدین: مدینة تاجنانت

2014سنة 

األب

األم
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منهن ممن التحقن  % 3.56و 

و بالتال .الملحق

العمران و عدم احترامها كانتشار للبناء الفوضوي الصلب و وجود مخالفات عمرانیة عدیدة 

خاصة الزیادة في علو المباني بعدم احترام معامل شغل األرض

على المساحات الشاغرة هذا ما خلق تداخل بین أنماط البناء المختلفة خاصة الفردي منه 

مما شوه المظهر العمراني 

مستوى تعلم األبناء  -  ب

من خالل مالحظتنا 

المتمدرسین بمدینة تاجنانت تخص المتمدرسین في المستوى االبتدائي بنسبة 

إجمالي العینة المأخوذة، تلیها نسبة المتمدرسین في المستوى اإلكمالي

  . % 20.75  بـ

و استمرت نسبة التمدرس في االنخفاض في المستویات التعلیمیة العلیا حیث بلغت 

مستوى الثانوي في ال

التكوین المهني بأضعف نسبة قدرت بـ 

األب
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في حین بلغت نسبة األمیة عند األبناء حسب العینة نسبة معتبرة مقارنة بمجهودات 

 %12.91في المجتمع، حیث بلغت

و نلخص ذلك في  .%0.18تتعدى 

وعموما نستنتج انه توجد ظاهرة للتسرب المدرسي في المدینة و الذي یستدعي تدخل 

السلطات المحلیة ألخذ هذه الفئة من األطفال بعین االعتبار باإلضافة لفئة الشباب عند 

الریاضیة  االستخداماتوضع مخططات التهیئة و برامج التنمیة من خالل توفیر كل 

المدارس القرآنیة، معاهد التكوین المهني، دور الشباب، و المساحات الخضراء ومجاالت 

     الترفیه و إنشاء مؤسسات و مصانع من اجل توفیر مناصب شغل لخریجي الجامعات 

  .و المعاهد و إدماجهم في المجتمع هذا ما یساهم في الحد و التقلیل من اآلفات االجتماعیة

  

یقصد بالتركیب االقتصادي تقسیم سكان المدینة على أساس النشاط االقتصادي 

        الممارس و حسب فعالیة أو عدم فعالیة األشخاص إلنتاج السلع و الخدمات المختلفة
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في حین بلغت نسبة األمیة عند األبناء حسب العینة نسبة معتبرة مقارنة بمجهودات 

في المجتمع، حیث بلغتالدولة المطبقة من اجل القضاء على هاته الظاهرة 

تتعدى باإلضافة إلى أن نسبة من التحقوا بمراكز محو األمیة لم 

.(  

وعموما نستنتج انه توجد ظاهرة للتسرب المدرسي في المدینة و الذي یستدعي تدخل 

السلطات المحلیة ألخذ هذه الفئة من األطفال بعین االعتبار باإلضافة لفئة الشباب عند 

وضع مخططات التهیئة و برامج التنمیة من خالل توفیر كل 

المدارس القرآنیة، معاهد التكوین المهني، دور الشباب، و المساحات الخضراء ومجاالت 

الترفیه و إنشاء مؤسسات و مصانع من اجل توفیر مناصب شغل لخریجي الجامعات 

و المعاهد و إدماجهم في المجتمع هذا ما یساهم في الحد و التقلیل من اآلفات االجتماعیة

  :          لخصائص االقتصادیة للسكان

  :التركیبة االقتصادیة للسكان

یقصد بالتركیب االقتصادي تقسیم سكان المدینة على أساس النشاط االقتصادي 

الممارس و حسب فعالیة أو عدم فعالیة األشخاص إلنتاج السلع و الخدمات المختلفة

إبتدائي إكمالي ثانوي جامعي تكوین 
مھني

محو األمیة

المستوى التعلیمي

):09( شكل رقم 
المستوى التعلیمي لألبناء: مدینة تاجنانت

2014سنة 
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في حین بلغت نسبة األمیة عند األبناء حسب العینة نسبة معتبرة مقارنة بمجهودات 

الدولة المطبقة من اجل القضاء على هاته الظاهرة 

باإلضافة إلى أن نسبة من التحقوا بمراكز محو األمیة لم 

).09(الشكل رقم

وعموما نستنتج انه توجد ظاهرة للتسرب المدرسي في المدینة و الذي یستدعي تدخل 

السلطات المحلیة ألخذ هذه الفئة من األطفال بعین االعتبار باإلضافة لفئة الشباب عند 

وضع مخططات التهیئة و برامج التنمیة من خالل توفیر كل 

المدارس القرآنیة، معاهد التكوین المهني، دور الشباب، و المساحات الخضراء ومجاالت 

الترفیه و إنشاء مؤسسات و مصانع من اجل توفیر مناصب شغل لخریجي الجامعات 

و المعاهد و إدماجهم في المجتمع هذا ما یساهم في الحد و التقلیل من اآلفات االجتماعیة

لخصائص االقتصادیة للسكانا -5-5

التركیبة االقتصادیة للسكان - أ

یقصد بالتركیب االقتصادي تقسیم سكان المدینة على أساس النشاط االقتصادي 

الممارس و حسب فعالیة أو عدم فعالیة األشخاص إلنتاج السلع و الخدمات المختلفة
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و یعتبر من أهم الدراسات السكانیة التي تمكننا من تحدید البنیة الوظیفیة للمدینة من خالل 

معرفة الوضعیة توزیع األفراد المشتغلین على قطاعات النشاط االقتصادي الثالثة، بهدف 

 في الملحق تم تحدید) 35(و من خالل الجدول رقم . سكانهااالقتصادیة و مستوى معیشة 

  :كان كاألتيفئتین من الس

  هم السكان النشطون و تضم األشخاص من كال النوعین الداخلون  :العاملة ىالقو

في سن العمل والذین باستطاعتهم العمل و إنتاج مختلف السلع و الخدمات یمثلون 

47.97%
و الذین یعملون  من إجمالي السكان، منهم المشتغلین و هم أصحاب العمل )1(

من مجموع سكان  %10.97و قد بلغت نسبتهم النشطة فعاللحسابهم الخاص وهم الفئة 

 .و هي الفئة التي تعیل بقیة السكان و هذا یعكس تزاید لظاهرة البطالة في المدینة )2(المدینة

العمل خالل الفترة الزمنیة المحددة للدراسة وتضم  أما البطالة تخص السكان العاطلین عن

حیث  الباحثون عن العمل و لم یسبق لهم العملالباحثون عن العمل و سبق لهم العمل و 

%16.16قدر معدل البطالة بـ 
و هذا یعكس انتشارا لظاهرة البطالة بین شباب المدینة  )3(

و من أسبابها خاصة ضعف المستوى الدراسي لدى األولیاء و نسبة . مقارنة بعدد المشتغلین

  .وجود ظاهرة التسرب المدرسيو كذلك بالنسبة لألبناء مع   %8.78األمیة و التي بلغت 

  تضم األشخاص الغیر نشطین و الذین ال یمارسون أي نشاط :غیر العاملة ىالقو 

اقتصادي و من أفراد القوة غیر العاملة األطفال و التالمیذ و العجزة و المتقاعدین و تمثل 

 %52.02فئة الخارجون عن سن العمل و تقدر نسبتهم اإلجمالیة مقارنة بعدد سكان المدینة 

من مجموع أرباب األسر بالمدینة حسب  % 4.68و فیما یخص المتقاعدین بلغت نسبتهم 

 ).10(ینه الشكل رقمكما یب .العینة

                                                 
  .X100) إجمالي السكان/العاملة ىالقوإجمالي = (الخام  معدل النشاط االقتصادي :یمثل )1(
  .X 100 )إجمالي السكان/عدد المشتغلین فعال= (الفعلي معدل النشاط االقتصادي :یمثل )2(
  .X100 ) إجمالي السكان/ عدد البطالین= (معدل البطالة )3(
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الوظیفة هي مبرر وجود المدینة عند نشأتها، لكن قد تتغیر هذه الوظیفة بتغیر 

الظروف االجتماعیة و االقتصادیة التي تمر بها، فالوظیفة هي التي تحدد نمط الحیاة داخل 

و تؤثر في استخدامات األرض من خالل النتائج المترتبة عن النزوح الریفي نحو 

المدینة طلبا للعمل في القطاع الثاني و الثالث و زیادة الید العاملة مما یؤدي لزیادة حجم 

سكانها و بالتالي ضرورة تلبیة متطلباتهم بإنشاء مختلف التجهیزات و المرافق و توفیر 

لمشاریع السكنیة المنجزة في المدینة الستیعاب هذا الحجم السكاني 

و المبینة في الجدول  االقتصادیة لسكان مدینة تاجنانت 

مدینة تاجنانت شهدت خالل السنوات السابقة تحوال 

القطاعات االقتصادیة المشغلة للید العاملة، و من خالل نتائج 

یظهر جلیا التحول الوظیفي الذي عرفته مدینة 

  . تاجنانت بالنسبة لتوزیع الید العاملة على القطاعات االقتصادیة الثالثة
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 :تحول وظیفي بارز نحو القطاع الثالث

الوظیفة هي مبرر وجود المدینة عند نشأتها، لكن قد تتغیر هذه الوظیفة بتغیر 

الظروف االجتماعیة و االقتصادیة التي تمر بها، فالوظیفة هي التي تحدد نمط الحیاة داخل 

و تؤثر في استخدامات األرض من خالل النتائج المترتبة عن النزوح الریفي نحو 

المدینة طلبا للعمل في القطاع الثاني و الثالث و زیادة الید العاملة مما یؤدي لزیادة حجم 

سكانها و بالتالي ضرورة تلبیة متطلباتهم بإنشاء مختلف التجهیزات و المرافق و توفیر 

لمشاریع السكنیة المنجزة في المدینة الستیعاب هذا الحجم السكاني الخدمات و زیادة ا

االقتصادیة لسكان مدینة تاجنانت دراسة البنیة نتائج من خالل 

مدینة تاجنانت شهدت خالل السنوات السابقة تحوال ا أن استنتجنفي الملحق، 

القطاعات االقتصادیة المشغلة للید العاملة، و من خالل نتائج وظیفیا بارزا فیما یخص 

یظهر جلیا التحول الوظیفي الذي عرفته مدینة ) 1998-1987 -1977( التعدادات الثالثة 

تاجنانت بالنسبة لتوزیع الید العاملة على القطاعات االقتصادیة الثالثة

                                         
 .34مرجع سبق ذكره، ص : عیون فاطمة، لعكروم ھاجر، لوصیف صوریة

%

10,97%
16,16%

20,85%

السكان الغیر نشطین المشتغلون البطالون طلبة

الفئة السكانیة

):10(شكل رقم
التركیبة االقتصادیة للسكان لسنة : مدینة تاجنانت

المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها: الفصل الثـالـث

 

 

تحول وظیفي بارز نحو القطاع الثالث  -  ب

الوظیفة هي مبرر وجود المدینة عند نشأتها، لكن قد تتغیر هذه الوظیفة بتغیر  (

الظروف االجتماعیة و االقتصادیة التي تمر بها، فالوظیفة هي التي تحدد نمط الحیاة داخل 

و تؤثر في استخدامات األرض من خالل النتائج المترتبة عن النزوح الریفي نحو  )1().المدن

المدینة طلبا للعمل في القطاع الثاني و الثالث و زیادة الید العاملة مما یؤدي لزیادة حجم 

سكانها و بالتالي ضرورة تلبیة متطلباتهم بإنشاء مختلف التجهیزات و المرافق و توفیر 

الخدمات و زیادة ا

  . اإلضافي

من خالل 

في الملحق،  )36(رقم 

وظیفیا بارزا فیما یخص 

التعدادات الثالثة 

تاجنانت بالنسبة لتوزیع الید العاملة على القطاعات االقتصادیة الثالثة

                                                
عیون فاطمة، لعكروم ھاجر، لوصیف صوریة )1(
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و تعتمد أساسا على زراعة  باعتبار أن بلدیة تاجنانت هي في األصل بلدیة فالحیة

الحبوب الجافة فقد استمر سكان مدینة تاجنانت بعد االستقالل بخدمة أراضیهم الزراعیة 

الخصبة و االهتمام بها و مع قدوم فترة التصنیع التي شهدتها الجزائر خالل فترة السبعینات 

عا لها في قابله ارتف 1977سنة  %18.41انخفضت نسبة الید العاملة في الزراعة إلى 

  . %29القطاع الثاني المتمثل في الصناعة، البناء و األشغال العمومیة و التي قدرت بـ

 1987و عرفت نسبة العاملین في القطاع الثالث تزایدا مستمرا حیث قدرت سنة  

، و یرجع هذا 1977من الید العاملة سنة  %5.58بعد أن كانت ال تتعدى  %66.47بـ

و لتوجه الید العاملة نحو ممارسة التجارة خاصة و هي الصفة التي  االرتفاع للنزوح الریفي

  .میزت المدینة في تلك الفترة

ات عاشت الجزائر في هذه الفترة مرحلة حرجة في یانطالقا من سنوات التسعین (

تاریخها بسبب دخولها في أزمة سیاسیة حادة كان لها تأثیر كبیر على كل الجوانب 

الفالحة ركودا و تخلفا رهیبا نتیجة غیاب إستراتیجیة  شهدتو  الخ،...واالجتماعیةاالقتصادیة 

واضحة المعالم في تسییر الفالحة، و غیاب األمن و تدهور األوضاع المعیشیة و التهمیش 

 )1()و بالتالي عودة ظاهرة النزوح الریفي و التركز الفوضوي على حواف المراكز الحضریة

ینة تاجنانت التي شهدت هجرة كبیرة للید العاملة الزراعیة خاصة مد ومن بین هذه المدن

وبحثا عن الربح السهل  1991باتجاه القطاع الثالث نتیجة لترقیة المدینة إلى مقر دائرة سنة 

فالح مشتغل، موزعین  2621أحصي  1998فخالل التعداد العام للسكن و السكان لسنة  (

، حیث )2()و القطاع الخاص )EAI( و الفردیة) EAC(على المستثمرات الزراعیة الجماعیة 

لوحظ عودة الید العاملة الفالحیة و ارتفاع النسبة مقارنة بعدد العمال خالل العشریة السابقة 

المؤرخ في  483-97 المرسوم التنفیذي رقم(و هذا بفعل اإلجراءات التي نص علیها 

                                                 
  .2012مقیاس الزراعة و التنمیة ، سنة أولى دراسات ما بعد التدرج، التھیئة العمرانیة و البیئة،: تواتي بوزید. د )1(
  .، مرجع سبق ذكرهللتهیئة و التعمیرط التوجیهي مراجعة المخط )2(
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أرضیة من األمالك الوطنیة  المحدد لكیفیات منح حق االمتیاز لقطع 1997دیسمبر 15

" و شروطها تحت عنوان الخاصة التابعة للدولة في مساحات استصالحیة وكذلك أعبائها

و الذي من أهدافه  تثبیت سكان األریاف والحد من " استصالح األراضي عن طریق االمتیاز

تیاز وزیادة النزوح الریفي، استغالل األراضي الهامشیة التابعة للدولة فالحیا عن طریق االم

  )1( ).مساحة األراضي الصالحة للزراعة

كما أن المدینة عرفت أیضا تناقصا للعاملین في الصناعة و البناء واألشغال 

بسبب األزمة االقتصادیة التي شهدتها البالد  1998سنة  %2.41العمومیة التي لم تتعدى 

   )2().فالح 1826إلى انخفض عدد الفالحین 2006و في سنة (وتسریح العمال من المصانع،

 2008نظرا ألنه لم یتم الفصل بین معطیات القطاعین الثاني و الثالث خالل تعداد 

ولم یتطرق لعدد العمال في المدینة تم االعتماد على نتائج االستبیان المنجزة في شهر ماي 

، حیث یالحظ سیطرة القطاع الثالث )11(الشكل رقمو النتائج موضحة في  2014سنة

استقطبوا من  2014 مقارنة بباقي القطاعات االقتصادیة وأن معظم العاملین في المدینة سنة

خاصة في نشاط التجارة بنسبة  %73.68طرف القطاع الثالث بنسبة كبیرة قدرت بـ 

باعتبارها الوظیفة األساسیة في المدینة بسبب موقعها ووجود السوق األسبوعي  30.78%

ثانیة القطاع الثاني و المتمثل في قطاع البناء و األشغال العمومیة یأتي في المرتبة ال. بها

من الید العاملة و القطاع الصناعي الذي شهد عزوف السكان عن  %13.88حیث ضمت 

ممارسة هذا النشاط بحثا عن الربح السریع و بسبب عدم وجود وحدات صناعیة هامة في 

المتواجدة بمنطقة النشاطات الجنوبیة  البلدیة، ماعدا بعض المؤسسات الصناعیة الصغیرة

كما أن االنتشار الواسع للورشات الحرفیة خاصة النجارة ساهم في امتصاص الید العاملة 

  . % 27.75قدرت نسبة العمالة بـ  حیثكذلك  قطاع الخدمات و اإلدارة و التعلیم  

                                                 
  .مرجع سبق ذكره: تواتي بوزید. د )1(
  .، مرجع سبق ذكرهمراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر )2(
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من  %6.70على العكس القطاع األول و المتمثل في قطاع الفالحة لم یمثل سوى 

بالرغم من توفر األراضي الزراعیة ذات المردود 

بالمائة من سكان البلدیة یعیشون 

أوضاع مزریة   و تهمیش مع غیاب للتجهیزات و المرافق األساسیة مما أدى إلى إهمال 
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على العكس القطاع األول و المتمثل في قطاع الفالحة لم یمثل سوى 

بالرغم من توفر األراضي الزراعیة ذات المردود  2014مجموع السكان المشتغلین لسنة 

بالمائة من سكان البلدیة یعیشون  22العالي، و عدد سكان المناطق الریفیة الذي یبلغ 

أوضاع مزریة   و تهمیش مع غیاب للتجهیزات و المرافق األساسیة مما أدى إلى إهمال 

بالملحق )37(رقمیؤكده الجدول هذا ما  .اعیةوهجرة األراضي الزر 
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  البدائل العلمیة و العملیة لتنظیم استخدامات األرض في مدینة تاجنانت: ثانیا

I- توزیع و تنظیم استخدامات األرض عبر المجال الحضري: 

  : السكـــــــــن - 1

 قدرهاجد أـن االستخدام السكني یشغل مساحة ن) 38(من خالل الجدول رقم 

من  %54.72من مساحة المدینة اإلجمالیة و % 27.18هكتار تمثل نسبة  137.42

للفرد  2م 29.81المساحة المبنیة، و بالتالي قدر متوسط نصیب الفرد من هذا االستخدام بــ

  :كاآلتي) 12(مبین في الشكل رقم تتوزع على عدة أنماط سكنیة بنسب مختلفة كما هو 

 یشكل هذا النمط هكتار  0.84یستحوذ النمط نصف الجماعي على مساحة قدرها

في المدینة و هي نسبة ضعیفة جدا مقارنة  من إجمالي مساحة السكن% 0.61ما نسبته

من المساحة اإلجمالیة للمدینة تتواجد فقط في حي المحطة  %0.17بباقي االستخدامات، و 

  .جنوب شرق المدینة

 من  %5.94هكتار و تمثل نسبة  8.16مساحة قدرها یشغل النمط الجماعي

یتوزع على عدة صیغ حیث  .من إجمالي مساحة المدینة% 1.61إجمالي مساحة السكن و 

 % 88.48هكتار تشكل نسبة  7.22یسیطر النمط الجماعي االجتماعي على مساحة قدرها 

لیة لالستخدامات من المساحة اإلجما%  5.25من مساحة هذا النمط بینما قدرت نسبته بـ 

السكنیة، و تتوزع نسب استخدام السكن الجماعي االجتماعي عبر أحیاء المدینة كما هو 

 : كاآلتي) 13(مبین في الشكل رقم 

  تستحوذ العمارات الواقعة بالوحدة العمرانیة الثامنة على نصف مساحة هذا النمط

من البرامج السكنیة تمثل  ، یلیها حي المحطة الذي یضم العدید% 54.44من االستخدام بـ 

، أما المساحة المتبقیة تتوزع على باقي األحیاء باستثناء حي %14.68مساحة استحواذها 

ماي و حي خطاط أحمد التي 1فیفري، حي رقیعي بشیر، حي هواري بومدین، حي  18
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 1945ماي 8و حي  1962جویلیة  5باإلضافة لحي . یسیطر علیها نمط البناء الفردي

نعدم بهما هاته الصیغة السكنیة مع ظهور أنواع أخرى تتمثل في الجماعي الوظیفي اللذان ت

 . في الملحق) 39(هذا ما یؤكده الجدول رقم . بنسب قلیلةو الجماعي الترقوي لكن 

  من مساحة السكن الجماعي          % 8.24یلیه النمط الجماعي الترقوي بنسبة

هكتار تتركز فقط في  0.67من المساحة اإلجمالیة للسكن بمساحة تقدر بحوالي  %0.48و 

 .في منطقة الزرادب 1945ماي  8الجهة الغربیة لحي 

  آخر نمط ضمن هاته الفئة یتمثل في النمط الجماعي الوظیفي الذي یشغل

من المساحة  %0.19من مساحة السكن الجماعي و %3.23هكتار بنسبة  0.26مساحة 

أوت  20بأعلى نسبة و  1954نوفمبر  1مالیة للحظیرة السكنیة تتوزع عبر أحیاء اإلج

 . 1962جویلیة  5و حي  1955

     المجال الحضري للمدینة یسیطر علیه نمط البناء الفردي الذي یستحوذ على

من إجمالي المساحة الكلیة لالستخدام السكني و المقدرة   % 93.45مساحة تقدر نسبتها بـ 

هكتار بسبب انتشار واسع للتحصیصات و المباني الفوضویة، كما یستحوذ على  137.42بـ 

  :أن نستنتج) 14(و من خالل الشكل رقم . %25.54ربع مساحة المدینة تقریبا بنسبة 

 هكتار تشكل نسبة  3.60 تقدر مساحة استحواذ النمط الفردي التقلیدي حوالي

  .من مساحة االستخدامات السكنیة 2.62%

 من المساحة اإلجمالیة % 0.07حة التي یشغلها النمط الفردي األوروبي تمثلالمسا

  .لالستخدام السكني و هي أقل مساحة مقارنة بباقي األنماط السكنیة

  من  % 0.31أي بنسبة  2م 4294یحتل البناء الفردي التطوري على مساحة قدرها

  .مساحة السكن اإلجمالیة

 من إجمالي المساحة السكنیة حیث یشغل       %0.69یشكل نمط الفردي الوظیفي

 .2م 9536
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  هكتار  44.42البناء الفوضوي الصلب یشغل مساحة واسعة و معتبرة قدرت بـ

من المساحة اإلجمالیة  %8.78من مساحة االستخدامات السكنیة و  % 32.33بنسبة 

، حیث یستحوذ حي هاته المساحة تتوزع عبر العدید من أحیاء المدینة بنسب مختلفة .للمدینة

من مساحة السكن الفوضوي، یلیه حي خطاط أحمد  %43.32رقیعي بشیر الفوضوي على 

  وباقي المساحة تتوزع بنسب متقاربة بین أحیاء.  %11.57، و بالد خطاط بـ %14.23بـ 

  .ماي 1و  1962جویلیة 5فیفري،  18، 1945ماي  8

 3074دیة األخرى حیث تضم أكبر نسبة مقارنة باألنماط الفر  تشكل التحصیصات 

هكتار، أي تشكل أكثر من نصف مساحة االستخدام السكني 78.397حصة بمساحة 

 .من المساحة اإلجمالیة للمدینة% 15.50و  %57.05بـ

  یتواجد السكن القصدیري في المدینة بنسبة قلیلة جدا مقارنة بباقي األنماط األخرى

من المساحة اإلجمالیة لالستخدام % 0.36 و بنسبة2م5032إذ ال تتعدى مساحة استحواذه 

  .في الملحق) 40(و هذا ما یؤكده الجدول رقم . السكني

  ):38(جدول رقم 

  توزیع نسب المساحة السكنیة حسب النمط: مدینة تاجنانت

  )هكتار( المساحة  نمط المسكن

النسبة المئویة من 

إجمالي مساحة 

  )%( السكن

النسبة المئویة من 

إجمالي مساحة 

  )%( المدینة

  0.17  0.61  0.84  نصف جماعي

  1.61  5.94  8.16  جماعي

  25.40  93.45  128.42  فردي

  27.18  100  137.42  المجموع

  .الباحثة إنجازمن : المصدر   
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,45%

5,94% 0,61%
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نمط السكن

):12(شكل رقم 
توزیع نسب المساحة السكنیة حسب النمط: مدینة تاجنانت

14,68
9,82% 9,69%

4,47% 2,80% 2,25% 1,85%

األحیاء السكنیة

):13(شكل رقم 
توزیع النمط الجماعي االجتماعي عبر األحیاء: مدینة تاجنانت

32,33

2,62% 0,69% 0,36% 0,31% 0,07%
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  :استخدامات األرض األخرى - 2

 :االستخدامات التعلیمیة 2-1

التعلیمیة عبر المجال هو ضمان إن من المبادئ األساسیة إلنشاء و توزیع المنشآت 

اقل مسافة مقطوعة للوصول إلى المدرسة انطالقا من المنزل بالنسبة لتلمیذ الطور االبتدائي 

  .یةو ثم تتدرج لتكبر المسافة بالنسبة لتلمیذ الطور المتوسط و أخیرا مسافة أطول لتلمیذ الثان

تتوفر مدینة تاجنانت على مرافق تعلیمیة عدیدة لألطوار التعلیمیة الثالثة باإلضافة إلى وجود 

من % 3.64مركز للتكوین المهني، تحتل مساحات معتبرة من المجال العمراني، قدرت بـ

در متوسط نصیب الفرد من و ق. من المساحة المبنیة %7.33للمدینة و المساحة اإلجمالیة 

   .للفرد 2م 3.99م  بـهذا االستخدا

  :، نستنتج ما یلي)15(من خالل الشكل البیاني رقم

  من المساحة  %40.87كبر مساحة شغلتها مؤسسات الطور االكمالي بنسبة أ

 %25.4التعلیمیة تلیها مؤسسات الطور االبتدائي و الثانوي بنسب متقاربة هي على التوالي 

 . %9.23أخیرا مركز التكوین المهني الذي تمثل مساحته العقاریة نسبة . %24.4و 

  من إجمالي  %32.38تمثل مؤسسات الطور االبتدائي الواقعة في وسط المدینة

التي  1945ماي  8مساحة االستحواذ للطور االبتدائي، تتوزع عبر ثالثة أحیاء هي حي 

تلیها األحیاء .  1962جویلیة  5ر و حي نوفمب 1تحتل اكبر مساحة لوجود ابتدائیتین ،حي 

من  %24.48ماي اللذان استفادا من  1و حي  1955أوت  20الشرقیة متمثلة في حي 

من  %12.42أما الجهة الجنوبیة الغربیة استحوذت على . المساحة المعنیة بثالثة ابتدائیات

 .ةالمساحة و تتواجد في حي هواري بومدین و حي الوحدة العمرانیة الثامن

 حیثأكتوبر  17فیما یخص الجهة الغربیة و تحدیدا بحي اإلخوة حسناوي و حي 

  .%12.07احتوت على مدرستین بمساحة إجمالیة تمثل 
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بینما قدرت نسبة مساحة استحواذ مؤسسات الطور االبتدائي في الجهتین الجنوبیة 

 % 9.04بـ  الغربیة متمثلة في حي المحطة و الجهة الشمالیة متمثلة في حي الدالیة

 . على الترتیب %8.08و

 :بالنسبة للمساحة المخصصة لمؤسسات الطور المتوسط یالحظ

   5و حي  1954نوفمبر  1أن اكبر نسبة سجلت في أحیاء وسط المدینة كحي 

أي استحوذت تقریبا على نصف المساحة % 43.2بـقیمة إجمالیة قدرها  1962جویلیة 

ا باقي المساحة موزعة عبر األنحاء المختلفة للمجال المخصصة لهذا الطور التعلیمي، بینم

تتمثل % 14,77أكتوبر، الجهة الجنوبیة بـ  17في حي % 17,22الحضري، الجهة الغربیة بـ

الجهة % 9,38قدرت نسبة المساحة بـ حیثفي حي المحطة، الجهة الشمالیة بحي الدالیة 

من المساحة المعنیة       % 9.15 الجنوبیة الغربیة بالوحدة العمرانیة الثامنة خصصت لها

الذي ضم اقل مساحة هذا ما نتج % 6.27بالجهة الغربیة بـ 1955أوت  20و أخیرا حي 

عنه احتواء المتوسطة الموجودة بالحي على اقل عدد من األقسام و بالتالي وجود اكتظاظ 

  .رغم أنها تشكل المأمن البتدائیة واحدة فقط هي یحي احمد

  أكبر مساحة بالنسبة للطور الثانوي تقدر          1960دیسمبر  11یضم حي

من المساحة اإلجمالیة للمساحة التعلیمیة للطور الثانوي باعتبار أن المتقن  %44.44بـ 

ها حي یلی. داخلي الذي یحتاج لمساحة اكبرالالموجود یعتمد على النظام الداخلي و نصف 

و تنعدم هاته المرافق في باقي األحیاء  ،%20ـ و أخیرا حي المحطة ب% 35,56الدالیة بـ 

 .في الملحق) 41(هذا ما یؤكده الجدول رقم .األخرى
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یعتمد عموما على توزیع المرافق اإلداریة عبر األحیاء و عدم تمركزها حتى تكون 

السكان و الكثافة  الخدمات قریبة بقدر اإلمكان من السكان، تتوقف هذه الخدمات على حجم

ر وأن تخصص بالسكانیة حیث یفضل أن یكون موقع التجهیز قریبا من التجمع السكاني األك

  .له مساحات واقعة على امتداد الشوارع الرئیسیة مثل مقر الدائرة، مقر البلدیة والبنوك

تتوفر في مدینة تاجنانت مصالح إداریة مختلفة، غیر أنها تركزت في بعض األحیاء 

من مساحة % 44,34استحوذ حي الدالیة على 

حي المحطة في یلیها تجهیزات تتمیز بمساحات كبیرة، 

من إجمالي المساحة اإلداریة نتیجة لوجود تجهیز         

الذي  1945ماي  8حي ثم یأتي 

        تجهیز 15من إجمالي هذه التجهیزات بـ
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 :االستخدامات اإلداریة

یعتمد عموما على توزیع المرافق اإلداریة عبر األحیاء و عدم تمركزها حتى تكون 

الخدمات قریبة بقدر اإلمكان من السكان، تتوقف هذه الخدمات على حجم

السكانیة حیث یفضل أن یكون موقع التجهیز قریبا من التجمع السكاني األك

له مساحات واقعة على امتداد الشوارع الرئیسیة مثل مقر الدائرة، مقر البلدیة والبنوك

تتوفر في مدینة تاجنانت مصالح إداریة مختلفة، غیر أنها تركزت في بعض األحیاء 

استحوذ حي الدالیة على  ، حیث)16(غیرها حسب الشكل رقم

تجهیزات تتمیز بمساحات كبیرة،  4المرافق اإلداریة لتوفره على 

من إجمالي المساحة اإلداریة نتیجة لوجود تجهیز         % 22.24بنسبة استخدام 

ثم یأتي  .ذو مساحة واسعة یتمثل في الفرع الفالحي لدائرة تاجنانت

من إجمالي هذه التجهیزات بـ% 50یقع بوسط المدینة الذي استحوذ على 

   .من إجمالي المساحة اإلداریة  15.83% 

األحیاء السكنیة

)15(شكل رقم
توزیع نسب االستخدامات التعلیمیة حسب األحیاء و األطوار التعلیمیة:مدینة تاجنانت
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االستخدامات اإلداریة 2-2

یعتمد عموما على توزیع المرافق اإلداریة عبر األحیاء و عدم تمركزها حتى تكون 

الخدمات قریبة بقدر اإلمكان من السكان، تتوقف هذه الخدمات على حجم

السكانیة حیث یفضل أن یكون موقع التجهیز قریبا من التجمع السكاني األك

له مساحات واقعة على امتداد الشوارع الرئیسیة مثل مقر الدائرة، مقر البلدیة والبنوك

تتوفر في مدینة تاجنانت مصالح إداریة مختلفة، غیر أنها تركزت في بعض األحیاء 

غیرها حسب الشكل رقم دون

المرافق اإلداریة لتوفره على 

بنسبة استخدام  نیةالمرتبة الثا

ذو مساحة واسعة یتمثل في الفرع الفالحي لدائرة تاجنانت

یقع بوسط المدینة الذي استحوذ على 

 و بمساحة تمثل

مدینة تاجنانت

الطور اإلبتدائي

الطور المتوسط

الطور الثانوي

التكوین المھني
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وحي  1960دیسمبر  11، حي هواري بومدین، حي 

ماي تتوفر على عدد قلیل من التجهیزات اإلداریة و بمساحات صغیرة هذا نتج عنه صغر 

. على التوالي% 1.55و % 3.01

في ) 42(هذا ما یؤكده الجدول رقم

من % 0.98هكتار تحتل  4.96ب 

و قدر متوسط نصیب الفرد من هذا 

  :على النحو التالي 

  

 هكتار 6.88في الملحق تقدر مساحة االستخدام الدیني 

بالنسبة للمساحة المبنیة، منها  %

هكتارات، أما المساحة  5مساحة 

 704، هواري بومدین 1955أوت 

لوالیة ) DPSB(حسب معطیات مدیریة التخطیط و البرمجة و متابعة المیزانیة
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، حي هواري بومدین، حي 1954نوفمبر 1بالنسبة ألحیاء 

ماي تتوفر على عدد قلیل من التجهیزات اإلداریة و بمساحات صغیرة هذا نتج عنه صغر 

3.01، %5.40، %7,61مساحة االستحواذ التي قدرت نسبها بـ 

هذا ما یؤكده الجدول رقم. النوع من االستخدامباقي األحیاء ینعدم فیها هذا 

ب عموما قدرت المساحة الكلیة لالستخدامات اإلداریة 

و قدر متوسط نصیب الفرد من هذا . بالنسبة للمساحة المبنیة %1.98و 

على النحو التالي في الشكل ، و هي موضحة )1(للفرد 2م 1.08

  : االستخدامات الدینیة

في الملحق تقدر مساحة االستخدام الدیني ) 43(من خالل الجدول رقم 

%2.74للمدینة و من المساحة اإلجمالیة % 

مساحة  تشغل المقبرة 1954نوفمبر  1متواجدة بحي 

أوت  20المتبقیة موزعة على سبعة مساجد منتشرة عبر أحیاء 

                                         
حسب معطیات مدیریة التخطیط و البرمجة و متابعة المیزانیة 2012نسمة سنة  46100إذا ما اعتمدنا على أن عدد السكان بلغ 

22,24

15,83%

7,61%
5,40%

3,01% 1,55%
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بالنسبة ألحیاء 

ماي تتوفر على عدد قلیل من التجهیزات اإلداریة و بمساحات صغیرة هذا نتج عنه صغر  1

مساحة االستحواذ التي قدرت نسبها بـ 

باقي األحیاء ینعدم فیها هذا  أما

  .الملحق

عموما قدرت المساحة الكلیة لالستخدامات اإلداریة 

و مساحة المدینة 

1.08االستخدام بـ

االستخدامات الدینیة 2-3

من خالل الجدول رقم 

% 1.36أي بنسبة 

متواجدة بحي  % 83,46

المتبقیة موزعة على سبعة مساجد منتشرة عبر أحیاء 

                                                
إذا ما اعتمدنا على أن عدد السكان بلغ  )1(

  .میلة
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 2م1.49و قدر متوسط نصیب الفرد من هذا االستخدام بـ 

  

% 0.07هكتار أي بنسبة  0.34

ر متوسط نصیب و قد. بالنسبة للمساحة المبنیة

المدینة تعاني یتبین أن ) 18(من خالل الشكل رقم 

من نقص كبیر في هذا النوع من االستخدامات، تتمثل في الصندوق الوطني للضمان 

من إجمالي مساحة هذا % 25.07

االستخدام كذلك حضانة لألطفال تابعة للقطاع العام بحي المحطة وجمعیتین خیریتین بحي 

.   
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و قدر متوسط نصیب الفرد من هذا االستخدام بـ . 1945ماي 8

 ).17(هذا ما یوضحه الشكل رقم 

  : االستخدامات االجتماعیة

0.34ب قدرت المساحة اإلجمالیة لالستخدام االجتماعي 

بالنسبة للمساحة المبنیة %0.14ومن المساحة  اإلجمالیة للمدینة 

من خالل الشكل رقم . للفرد 2م 0.07الفرد من هذا التجهیز بـ 

من نقص كبیر في هذا النوع من االستخدامات، تتمثل في الصندوق الوطني للضمان 

25.07الذي تشكل مساحته 1955أوت  20االجتماعي بحي 

االستخدام كذلك حضانة لألطفال تابعة للقطاع العام بحي المحطة وجمعیتین خیریتین بحي 

.في الملحق) 44(ؤكده الجدول رقم هذا ما ی. 

5,45% 4,76% 3,63% 2,70%

مسكن704حي بومدینھواري 1955أوت20 1945ماي8

األحیاء السكنیة

17(شكل رقم 
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حسب األحیاء 

25,07%

7,58%

1955أوت20 نوفمبر 1حي
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8مسكن و حي 

هذا ما یوضحه الشكل رقم . للفرد

االستخدامات االجتماعیة 2-4

قدرت المساحة اإلجمالیة لالستخدام االجتماعي 

من المساحة  اإلجمالیة للمدینة 

الفرد من هذا التجهیز بـ 

من نقص كبیر في هذا النوع من االستخدامات، تتمثل في الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي بحي 

االستخدام كذلك حضانة لألطفال تابعة للقطاع العام بحي المحطة وجمعیتین خیریتین بحي 

. 1954نوفمبر1
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بالرغم من العدد القلیل للمؤسسات األمنیة داخل المدینة إال أنها احتلت مساحات 

كبیرة من المجال الحضري بحكم أنها تحتاج لتلك المساحات إلنشائها، عموما قدرت المساحة 

الكلیة من مساحة المدینة % 

توجد ستة  في الملحق أنه) 45

استخدامات موزعة عبر أحیاء مختلفة من المجال الحضري منها مقر الجمارك            

من المساحة اإلجمالیة لهذا النوع من االستخدام توجد في حي المحطة          

بینما  .طقة النشاطات الجنوبیةتقع في من

ماي  8و حي  1954نوفمبر  

من استخدامات أمنیة تشغل مساحات صغیرة مقارنة بالمناطق السابقة، و تنعدم في 

  .للفرد 2م 2.27
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  : االستخدامات األمنیة

بالرغم من العدد القلیل للمؤسسات األمنیة داخل المدینة إال أنها احتلت مساحات 

كبیرة من المجال الحضري بحكم أنها تحتاج لتلك المساحات إلنشائها، عموما قدرت المساحة 

% 2.07هكتار بنسبة10.48ب الكلیة لالستخدامات األمنیة 

45(، نالحظ من الجدول رقم ةمن المساحة المبنی

استخدامات موزعة عبر أحیاء مختلفة من المجال الحضري منها مقر الجمارك            

من المساحة اإلجمالیة لهذا النوع من االستخدام توجد في حي المحطة          

تقع في من% 81.08و المؤسسة العقابیة تستحوذ على 

 1، حي 1960دیسمبر 11استفادت أحیاء  الدالیة، حي 

من استخدامات أمنیة تشغل مساحات صغیرة مقارنة بالمناطق السابقة، و تنعدم في 

  ).19(و هذا ما یبینه الشكل رقم

2.27بـ  االستخدامو قدر متوسط نصیب الفرد من هذا 

10,89%
3,60% 2,30% 1,62% 0,51%
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1960

نوفمبر1
1954

1945ماي

األحیاء السكنیة

):19(شكل رقم 
توزیع نسب االستخدام األمني حسب األحیاء: مدینة تاجنانت

المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها: الفصل الثـالـث

 

 

االستخدامات األمنیة 2-5

بالرغم من العدد القلیل للمؤسسات األمنیة داخل المدینة إال أنها احتلت مساحات 

كبیرة من المجال الحضري بحكم أنها تحتاج لتلك المساحات إلنشائها، عموما قدرت المساحة 

الكلیة لالستخدامات األمنیة 

من المساحة المبنی %4.17و

استخدامات موزعة عبر أحیاء مختلفة من المجال الحضري منها مقر الجمارك            

من المساحة اإلجمالیة لهذا النوع من االستخدام توجد في حي المحطة          %10,89بـ 

و المؤسسة العقابیة تستحوذ على 

استفادت أحیاء  الدالیة، حي 

من استخدامات أمنیة تشغل مساحات صغیرة مقارنة بالمناطق السابقة، و تنعدم في  1945

و هذا ما یبینه الشكل رقم. باقي األحیاء

و قدر متوسط نصیب الفرد من هذا 

  

  

ماي8
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هكتار 5.01تبلغ المساحة اإلجمالیة التي تستغلها االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة 

بالنسبة للمساحة المبنیة، تتوزع  %

  %53.63 بنسبة 1954نوفمبر 

 ـ%8.39ب 1945ماي  8ثم حي 

من إجمالي مساحة هذا االستخدام توجد في وسط المدینة و تقل 

أكتوبر التي استفادت  17و حي 

هذا ما یؤكده . لألطفال ذات مساحات صغیرة

  .للفرد 2م

  

في ) 47(مختلفة مبینة في الجدول رقم 

للمدینة من المساحة اإلجمالیة % 
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  : االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة

تبلغ المساحة اإلجمالیة التي تستغلها االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة 

%1.99للمدینة و من المساحة اإلجمالیة  %

   :كاآلتي) 20(الشكل رقم  ما یوضحهحسب 

نوفمبر  1توجد أكبر مساحة ریاضیة و ترفیهیة بحي 

ثم حي  %25.12یأتي في المرتبة الثانیة حي المحطة بنسبة  

من إجمالي مساحة هذا االستخدام توجد في وسط المدینة و تقل  62.02%

و حي  8كلما اتجهنا نحو األطراف كحي الدالیة، الوحدة العمرانیة 

لألطفال ذات مساحات صغیرةفقط من فضاءات للعب و مالعب صغیرة 

   .في الملحق) 46

م1.09ب الفرد من هذا التجهیز بـ و قدر متوسط نصی

 :االستخدامات الصحیة 

مختلفة مبینة في الجدول رقم تتوفر مدینة تاجنانت على مرافق صحیة 

% 0.34هكتار تمثل  1.74و تحتل مساحة قدرها 

8,39%
2,99% 2,91% 2,32% 2,32% 2,32%
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االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة 2-6

تبلغ المساحة اإلجمالیة التي تستغلها االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة 

%0.99أي بنسبة 

حسب عبر المجال 

توجد أكبر مساحة ریاضیة و ترفیهیة بحي    

یأتي في المرتبة الثانیة حي المحطة بنسبة  

62.02هذا یعني أن 

كلما اتجهنا نحو األطراف كحي الدالیة، الوحدة العمرانیة 

فقط من فضاءات للعب و مالعب صغیرة 

46(الجدول رقم 

و قدر متوسط نصی

االستخدامات الصحیة  2-7

تتوفر مدینة تاجنانت على مرافق صحیة 

و تحتل مساحة قدرها الملحق، 

2,32

الدالیة
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أن معظم هاته ) 21(نستنتج من الشكل رقم 

مساحة بنسبة  وسط المدینة أكبر

متمثلة في المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة 

متمثلة في مركز حمایة  1945ماي 

أكتوبر الواقع في الجهة الغربیة للمدینة حیث تمثل 

تتجسد في مرفقین هما مخبر للتحالیل الطبیة    

من إجمالي % 5تمثل نسبة هذا االستخدام 

  .مساحة االستخدام الصحي، أما باقي األحیاء فینعدم فیها هذا النوع من االستخدام

  . للفرد 2م 0.38

  

  یبرز مدى ندرة هذا النوع من االستخدام في المدینة

حیث تشكل مساحة االستخدام الثقافي و االستخدام السیاحي نسبة ضعیفة مقارنة 

، تتواجد بالنسبة للمساحة المبنیة 

من المساحة الكلیة لهذا النوع من االستخدام، كما قدر 

  .في الملحق) 48(یؤكده الجدول رقم 
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نستنتج من الشكل رقم  من إجمالي المساحة المبنیة، و

وسط المدینة أكبر المساحة  تتوزع بشكل غیر متوازن حیث تتواجد في

متمثلة في المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  1954نوفمبر  1موزعة بین حي 

ماي  8بلحي عبد الحمید و عیادة للطب المدرسي، و حي 

أكتوبر الواقع في الجهة الغربیة للمدینة حیث تمثل  17األمومة و الطفولة، ثم یأتي حي 

تتجسد في مرفقین هما مخبر للتحالیل الطبیة    % 37.16یزات الصحیة نسبة

تمثل نسبة هذا االستخدام  1955أوت  20و قاعة عالج، في األخیر حي 

مساحة االستخدام الصحي، أما باقي األحیاء فینعدم فیها هذا النوع من االستخدام

0.38ي بـ قدر متوسط نصیب الفرد من االستخدام الصح

  : االستخدامات الثقافیة و السیاحیة

یبرز مدى ندرة هذا النوع من االستخدام في المدینة) 22(من خالل الشكل رقم 

حیث تشكل مساحة االستخدام الثقافي و االستخدام السیاحي نسبة ضعیفة مقارنة 

بالنسبة للمساحة المبنیة %  0.58، و%0.29بباقي االستخدامات قدرت بـ 

من المساحة الكلیة لهذا النوع من االستخدام، كما قدر  %91.23في حي المحطة 

یؤكده الجدول رقم هذا ما . للفرد 2م 0.32متوسط نصیب الفرد بـ 

37,16%

5,00% 2,54%
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من إجمالي المساحة المبنیة، و %0.69و

المساحة  تتوزع بشكل غیر متوازن حیث تتواجد في

موزعة بین حي % 57.85

بلحي عبد الحمید و عیادة للطب المدرسي، و حي 

األمومة و الطفولة، ثم یأتي حي 

یزات الصحیة نسبةمساحة التجه

و قاعة عالج، في األخیر حي 

مساحة االستخدام الصحي، أما باقي األحیاء فینعدم فیها هذا النوع من االستخدام

قدر متوسط نصیب الفرد من االستخدام الصح

االستخدامات الثقافیة و السیاحیة 2-8

من خالل الشكل رقم 

حیث تشكل مساحة االستخدام الثقافي و االستخدام السیاحي نسبة ضعیفة مقارنة 

بباقي االستخدامات قدرت بـ 

في حي المحطة 

متوسط نصیب الفرد بـ 
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:(  

بالتالي فان المواطن في المدینة لیس 

بالمقابل قدر متوسط نصیب الفرد من االستخدام 

نتیجة للطابع التجاري الذي یمیز المدینة 

حیث استحوذ االستخدام التجاري في 

من مساحة االستخدام التجاري   %

بالمدینة، مع وجود منطقة النشاطات التجاریة في الجهة الجنوبیة الشرقیة التي تشغل مساحة 

من  %44,66من المساحة اإلجمالیة للمدینة، و

هذا . األحیاءمساحة االستخدام، باإلضافة للمراكز التجاریة و األسواق الجواریة المنتشرة عبر 

  .في الملحق

 هكتار تمثل نسبة قدرها 50.75

  .بالنسبة للمساحة المبنیة

91,23%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

المحطة

ت 
ما

دا
خ
ست

اال
ة 

سب
ن

 )
%(

توزیع نسب االستخدام الثقافي والسیاحي 

المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها

207 

):الصناعیة و التجاریة(االستخدامات الوظیفیة

بالتالي فان المواطن في المدینة لیس  )ZI(الصناعیة تنعدم بمدینة تاجنانت المناطق

بالمقابل قدر متوسط نصیب الفرد من االستخدام . له نصیب من مساحة هذا االستخدام حالیا

نتیجة للطابع التجاري الذي یمیز المدینة  للفرد، تمثل قیمة معتبرة 2م 11.01

حیث استحوذ االستخدام التجاري في  خاصة مع وجود السوق األسبوعي في الجهة الغربیة

 %46.07 على 04منطقة السوق بمخطط شغل األرض رقم 

بالمدینة، مع وجود منطقة النشاطات التجاریة في الجهة الجنوبیة الشرقیة التي تشغل مساحة 

من المساحة اإلجمالیة للمدینة، و %4.48تشكل  هكتار 22.67

مساحة االستخدام، باإلضافة للمراكز التجاریة و األسواق الجواریة المنتشرة عبر 

في الملحق) 49(و یؤكده الجدول رقم ) 23(ما یوضحه الشكل رقم

50.75بلغت المساحة اإلجمالیة لالستخدام التجاري 

بالنسبة للمساحة المبنیة %20.21ومن المساحة اإلجمالیة للمدینة 

91,23

7,75% 1,03%

المحطة 1945ماي8 1954نوفمبر1

األحیاء السكنیة

):22(شكل رقم 
توزیع نسب االستخدام الثقافي والسیاحي : مدینة تاجنانت
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االستخدامات الوظیفیة 2-9

تنعدم بمدینة تاجنانت المناطق

له نصیب من مساحة هذا االستخدام حالیا

11.01التجاري بـ

خاصة مع وجود السوق األسبوعي في الجهة الغربیة

منطقة السوق بمخطط شغل األرض رقم 

بالمدینة، مع وجود منطقة النشاطات التجاریة في الجهة الجنوبیة الشرقیة التي تشغل مساحة 

22.67كبیرة تقدر بـ 

مساحة االستخدام، باإلضافة للمراكز التجاریة و األسواق الجواریة المنتشرة عبر 

ما یوضحه الشكل رقم

بلغت المساحة اإلجمالیة لالستخدام التجاري 

من المساحة اإلجمالیة للمدینة  10.04%
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الحظنا ) 24(مدینة تاجنانت و من خالل الشكل رقم

أن معظم التجمعات السكانیة تفتقر لهذا النوع من االستخدام و إن وجدت فهي تتمیز 

بمساحات صغیرة تنتشر في بعض األحیاء دون غیرها، حي الدالیة، حي اإلخوة حسناوي 

 18بینما تنعدم المساحات الخضراء في معظم األحیاء األخرى مثل حي 

ماي، حي خطاط أحمد، حي رقیعي بشیر،حي بالد خطاط و الوحدة العمرانیة 

من  %0.36أي بنسبة  هكتار 

نسمة بالتالي فان متوسط  46100

و قد انخفض مقارنة  2012للفرد سنة 

بالمعدل العالمي  (للفرد وهو منخفض جدا مقارنة 

46,07% 44,66%
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  :  االستخدامات النفعیة

مدینة تاجنانت و من خالل الشكل رقممن خالل المعاینة المیدانیة في 

أن معظم التجمعات السكانیة تفتقر لهذا النوع من االستخدام و إن وجدت فهي تتمیز 

بمساحات صغیرة تنتشر في بعض األحیاء دون غیرها، حي الدالیة، حي اإلخوة حسناوي 

بینما تنعدم المساحات الخضراء في معظم األحیاء األخرى مثل حي  1945

ماي، حي خطاط أحمد، حي رقیعي بشیر،حي بالد خطاط و الوحدة العمرانیة 

  .في الملحق) 50(رقم  هذا ما یؤكده الجدول

 1.82لهذا فهي تشغل مساحة قلیلة تقدر بـحوالي 

46100المساحة الكلیة للمجال الحضري، و هي موجهة لخدمة

للفرد سنة  2م 0.39نصیب الفرد من هذه المجاالت قلیل یقدر بـ 

للفرد وهو منخفض جدا مقارنة  2م 0.44یث كان یقدر بـ 

   )1().للفرد

                                         
  .أحسن بن میسي، مرجع سبق ذكره

44,66

7,88%

0,76% 0,39% 0,12% 0,11%

منطقة
التجاري

أوت20
1955

الدالیة أكتوبر17 ھواري
بومدین

نوفمبر
1954

األحیاء السكنیة

):23(شكل رقم 
توزیع نسب االستخدام التجاري حسب األحیاء: مدینة تاجنانت
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االستخدامات النفعیة 2-10

من خالل المعاینة المیدانیة في 

أن معظم التجمعات السكانیة تفتقر لهذا النوع من االستخدام و إن وجدت فهي تتمیز 

بمساحات صغیرة تنتشر في بعض األحیاء دون غیرها، حي الدالیة، حي اإلخوة حسناوي 

1945ماي  8حي 

ماي، حي خطاط أحمد، حي رقیعي بشیر،حي بالد خطاط و الوحدة العمرانیة  1فیفري، حي 

هذا ما یؤكده الجدول. الثامنة

لهذا فهي تشغل مساحة قلیلة تقدر بـحوالي 

المساحة الكلیة للمجال الحضري، و هي موجهة لخدمة

نصیب الفرد من هذه المجاالت قلیل یقدر بـ 

یث كان یقدر بـ ح 2008بسنة 

للفرد 2م10المقدر بـ 

                                                
أحسن بن میسي، مرجع سبق ذكره. د )  1(

0,11

نوفمبر1
1954
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تتمثل هاته االستخدامات في المذبح البلدي، حظیرة البلدیة، محطات البنزین، خزانات 

. المیاه، المخازن و المستودعات باإلضافة إلى المساحات التي أنشئت علیها نصب تذكاریة

و هي عموما تخصص لها مساحات واسعة و تقع في أطراف المدینة خاصة في بالد خطاط 

.  لالنتشار الواسع للمستودعات و المخازن و بمساحات كبیرة

من المساحة  %2.71تمثل نسبة 

، و یقدر متوسط نصیب الفرد من هذا 

 في  استخداماألرض ونصیب الفرد من كل 
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   :استخدامـــــات أخـــــرى

تتمثل هاته االستخدامات في المذبح البلدي، حظیرة البلدیة، محطات البنزین، خزانات 

المیاه، المخازن و المستودعات باإلضافة إلى المساحات التي أنشئت علیها نصب تذكاریة

و هي عموما تخصص لها مساحات واسعة و تقع في أطراف المدینة خاصة في بالد خطاط 

لالنتشار الواسع للمستودعات و المخازن و بمساحات كبیرةا كبر مساحة نظر 

تمثل نسبة  )1(هكتار13.68و قدرت المساحة اإلجمالیة لها حوالي 

، و یقدر متوسط نصیب الفرد من هذا من المساحة المبنیة %5.45و 

  .للفرد 2م 2.97

األرض ونصیب الفرد من كل  استخداماتیمكن تلخیص نسب 

  ).25(الشكل رقم  توضیحه في و) 51

                                         
  . AUTOCADقیست باستخدام برنامج 

13,81
12,32%

10,29%

6,93% 6,83%
5,08%

2,39%

الدالیة أكتوبر17  1حي
نوفمبر
1954

ھواري
بومدین

أوت20
1955

اإلخوة
حسناوي

المحطة

األحیاء السكنیة

):24(شكل رقم 
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تتمثل هاته االستخدامات في المذبح البلدي، حظیرة البلدیة، محطات البنزین، خزانات 

المیاه، المخازن و المستودعات باإلضافة إلى المساحات التي أنشئت علیها نصب تذكاریة

و هي عموما تخصص لها مساحات واسعة و تقع في أطراف المدینة خاصة في بالد خطاط 

كبر مساحة نظر أالذي یضم 

و قدرت المساحة اإلجمالیة لها حوالي 

و الكلیة للمدینة 

2.97االستخدام بـ 

یمكن تلخیص نسب و 

51(الجدول رقم 

  

  

                                                
قیست باستخدام برنامج  )1(
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  ):51(جدول رقم

  توزیع نسب استخدامات األرض بالمدینة و نصیب الفرد من االستخدام: مدینة تاجنانت

 )2012سنة (

  نوع االستخدام
المساحة 

  )هكتار(

النسبة المئویة 
من إجمالي 

المدینة مساحة 
)%(  

النسبة المئویة من 
إجمالي المساحة 

  )%(المبنیة 

متوسط نصیب 
الفرد من 
  االستخدام

  )الفرد/ 2م( 

  29.81 54,72 27,18 137,42  سكني

  3.99 7,33  3,64 18,41  تعلیمي

  1.08 1,98 0,98 4,96  إداري

  1.49 2,74  1,36 6,88  دیني

  0.38 0,69 0,34 1,74  صحي

  0.07 0,14 0,07 0,34  اجتماعي

  2.27 4,17 2,07 10,48  امني

ریاضي و 
  ترفیهي

5,01 0,99 1,99 1.09  

  0.32 0,58 0,29 1,46  ثقافي و سیاحي

  11.01 20,21  10,04 50,75  تجاري

استخدامات 
  أخرى

13.68 2.71  5,45 2.97  

مباني ذات 
  استخدام فالحي

06  1.18  2,39 1.30  

مجموع مساحة 
  المجال المبني

257,13 50.87 100  55.78  

  0.39 -  0,36 1,82  نفعي

سكة  -طرق(
شبكات  -حدید
أراضي - تقنیة
أراضي  -شاغرة

واد  -فالحیة
  )الرمال

246.55 48.77 -  53.48  

مجموع مساحة 
المجال غیر 

  مبني

248,37  49.13  -  53.87  

  -  - 100 505,5  المجموع

  .معالجة الباحثة: المصدر         
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II -  االحتیاجات الحالیة و المستقبلیةتقدیر:  

 :2012سنة  الستخدامات العامة الخدمیةامن  الحتیاجاتاتقدیر  -1

   نعتمد على الشبكة النظریة للتجهیز لحساب مختلف االحتیاجات من هاته

 .االستخدامات

 :  االستخدامات التعلیمیة -1-1

االبتدائي لجمیع األطوار  2013-2012نعتمد على عدد التالمیذ للسنة الدراسیة 

 .المتوسط و الثانوي

 الطور االبتدائي: 

من االستخدامات التعلیمیة للطور االبتدائي،  2012سنة لحساب االحتیاجات 

  :القسم  نقوم بحساب/تلمیذ 25وباالعتماد على المعدل الوطني إلشغال القسم البالغ 

53,48

29,81

11,01

3,99 2,97 2,27 1,49 1,3 1,09 1,08 0,39 0,38 0,32 0,07
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نوع االستخدام

)25(شكل رقم 
توزیع متوسط نصیب الفرد من استخدام األرض حسب نوع : مدینة تاجنانت

)الفرد/2م(االستخدام 
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 :أنحیث :  عدد األقسام النظریة  -1

= عدد األقسام النظریة 
عدد	التالمیذ

معدل	إشغال	القسم
   =

����

��
  قسم  234=  

 :حیث ،2012سنة العجز   -2

  عدد األقسام الموجودة -عدد األقسام النظریة =  2012سنة العجز 

   قسم 90=  144 – 234=     

مدارس  8حوالي (  قسم 90قدر بـ  2012سنة للطور االبتدائي  بالنسبةو منه فإن العجز  

  . )قسما 12في االبتدائیة الواحدة  ، عموما یقدر عدد األقسامابتدائیة

 الطور المتوسط: 

 28بنفس طریقة الحساب و باالعتماد على المعدل الوطني إلشغال القسم البالغ 

  .قسم155تلمیذ موزعون على  4387قسم، ومع العلم أن عدد التالمیذ یقدر بـ/تلمیذ

متوسط یقدر قسم، أي أن العجز للطور ال 157نجد أن عدد األقسام النظریة یساوي 

  .)قسما 15عموما یقدر عدد األقسام في المتوسطة الواحدة (  )1(.قسم 02بـ

 الطور الثانوي: 

 28بنفس طریقة الحساب و باالعتماد على المعدل الوطني إلشغال القسم البالغ 

  .قسم 62تلمیذ موزعون على  2404قسم، و مع العلم أن عدد التالمیذ یقدر بـ /تلمیذ

   قسم 27قسم، أي أن العجز للطور الثانوي یقدر بـ 89األقسام النظریة یساوي نجد أن عدد 

   .)قسما 22إلى  20یحدد عدد األقسام في الثانویة الواحدة من (  .)حوالي ثانویة واحدة( 

  

  

                                                 
مدارس ابتدائیة یقابل ذلك عجز بمتوسطتین، ألنھ حسب المعاییر  8نظریا ال یوجد عجز بالنسبة للطور المتوسط، لكن بما انھ یوجد عجز بحوالي  )1(

  .المعمول بھا حالیا  فان إنشاء ثالث ابتدائیات یقابلھ إنشاء متوسطة واحدة



 المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمها: الفصل الثـالـث

 

 
213 

 

 التكوین المهني: 

ساكن، و مع /2م0.159توجد مؤسسة واحدة بالمدینة و نصیب الفرد من المساحة یقدر بـ 

  .2م15900أن مساحة الوحدة تقدر بـالعلم 

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.���	×�����

�����
  .وحدة 0=   

  .وعلیه هناك اكتفاء فیما یخص مؤسسة التكوین المهني

تاجنانت و الذي قدر مدینة باالعتماد على عدد سكان  :االستخدامات اإلداریة -1-2

 :نجد 2012سنة  نسمة 46100بـ

 البنك: 

        وحدات، و نصیب الفرد من المساحة یقدر  3عدد الوحدات بمدینة تاجنانت یقدر بـ

  .2م300ساكن، و مع العلم أن مساحة الوحدة تقدر بـ/2م 0.01 بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

���
  .وحدة 2=   

  .االستخداموعلیه هناك اكتفاء فیما یخص هذا 

 مركز البرید: 

الوحدات بمدینة تاجنانت یقدر بـوحدة واحدة، و نصیب الفرد من المساحة یقدر عدد 

  .2م700ساكن، ومع العلم أن مساحة الوحدة تقدر بـ /2م0.03بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

���
  .وحدة 2=  

  .و علیه نسجل عجز یقدر بمركز برید واحد

 محكمة: 

ساكن، ومع العلم أن /2م0.025الفرد من المساحة یقدر بـو نصیب ) 01(عدد الوحدات واحد 

  .2م2500مساحة الوحدة تقدر بـ
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= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.���	×�����

����
  .وحدة 1=  

  .ال یوجد عجز بالنسبة لهذا النوع من االستخداموعلیه 

 دار المالیة: 

ساكن  /2م0.013المساحة یقدر بـیوجد وحدة واحدة بالمدینة، ومع العلم أن نصیب الفرد من 

  .2م2600و مساحة الوحدة تقدر بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.���	×�����

����
  .وحدة 0=  

  .و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام

 الفروع البلدیة:  

ساكن /2م0.03وحدات بالمدینة، و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر بـ 4یوجد 

  .2م700حدة تقدر بـومساحة الو 

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

���
  .وحدة 2=  

  .و علیه نسجل اكتفاء و زیادة بوحدتین

 :االستخدامات الدینیة و الشعائریة -1-3

 المسجد: 

ساكن /2م0.16و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر بـ، 07یقدر عدد المساجد بـ

  .2م2000ومساحة الوحدة تقدر بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

����
  .وحدات 4=  

  .)1(و علیه نسجل اكتفاء و زیادة بثالثة مساجد

                                                 
   .و سھولة الوصول إلیھ  )La proximité( لكن یبقى إنشاء المساجد خاضع لعامل القرب من المواطن  )1(
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 المقبرة: 

ساكن     /2م2و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر بـیوجد مقبرة واحدة بالمدینة، 

  .2م200000ومساحة الوحدة تقدر بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�	×�����

������
  .وحدة 1=  

  .و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام

 :االستخدامات االجتماعیة -1-4

  الضمان االجتماعيمقر: 

ساكن /2م0.03و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر بـ یوجد وحدة واحدة بالمدینة، 

  .2م1000ومساحة الوحدة تقدر بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

����
  .وحدة 1=  

  .و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام

 دار الحضانة: 

و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر یوجد دار حضانة واحدة بالمدینة، 

  .2م1000ساكن، و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.13بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

����
  .وحدات 6=  

  .دور للحضانة 5یقدر بـو علیه نسجل عجز 

 :االستخدامات األمنیة -1-5

 األمن الحضري: 

و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر لألمن الحضري بالمدینة، ) 02(یوجد مركزین 

  .2م1000ساكن، و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.03ب 
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= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

����
  .وحدة 01=  

  .في هذا االستخدام و علیه نسجل اكتفاء

 الحمایة المدنیة: 

و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر یوجد مركز واحد للحمایة المدنیة بالمدینة، 

  .2م666ساكن، و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.02بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��×�����

���
  .وحدة 01=  

  .و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام

  :االستخدامات الریاضیة و الترفیهیة  -1-6

 المركب الریاضي: 

و مع العلم أن نصیب ، بالمدینة) مسبح+ قاعة ریاضة + ملعب ( ینریاضی ینیوجد مركب

  .2م1800ساكن، و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.018الفرد من المساحة یقدر ب 

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.���	×�����

����
  .وحدة 01=  

  .علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدامو 

 الملعب الریاضي الجواري: 

و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر   مالعب ریاضیة جواریة بالمدینة،  6یوجد 

  .2م1500ساكن، و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.045بـ 

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.���	×�����

����
  .وحدة 1=  

  .اكتفاء في هذا االستخدامو علیه نسجل 
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 :)1(الصحیة االستخدامات -1-7

 المؤسسة اإلستشفائیة للصحة الجواریة: 

 و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر یوجد مؤسسة واحدة بالمدینة، 

  .2م1500ساكن، و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.045بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.���	×�����

����
   .وحدة 01=  

  )2( .و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام

 قاعة عالج :  

ساكن /2م0.02بالمدینة، مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر بـ ) 02( ینیوجد وحدیت

  .2م350و مساحة الوحدة تقدر بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

���
وعلیه نسجل عجز یقدر بوحدة .وحدات 3=  

  .)3(واحدة

 الصیدلیات: 

و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر بالمدینة، خاصة صیدلیة  15یوجد 

  .2م200ساكن  و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.02بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

���
  .وحدات 5=  

  .صیدلیات 10و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام، مع فائض 

  

                                                 
ار إن إنشاء مستشفى بالمدینة رغم عدم توفرھا على ھذا المرفق الھام  یخضع لمعاییر أخرى تحددھا مدیریة الصحة للوالیة و ھي من یتخذ القر  )1(

من بین المشاریع  2009للتھیئة و التعمیر سنة كما انھ اقترح ضمن مراجعة المخطط التوجیھي . بضرورة توفیر ھذه المؤسسة حالیا أو مستقبال
  .المبرمجة على المدى البعید

قدر        2012ألف نسمة عیادة متعددة الخدمات، و بما أن عدد سكان المدینة سنة  25لكن حسب المعیار المعمول بھ حالیا فإنھ یخصص لكل : )2(
  . نسمة یستوجب ذلك إنشاء وحدة أخرى 46100بـ 

   .)La proximité( إنشاء قاعات العالج لعامل القرب من المواطن  كما یخضع )3(
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 :التجاریة االستخدامات -1-8

 المركز التجاري: 

و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر مراكز تجاریة بالمدینة،  3یوجد 

  .2م2000ساكن، و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.06بـ

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

����
  .وحدة 01=  

  .و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام، مع فائض بوحدتین

 الجواریة األسواق: 

            و مع العلم أن نصیب الفرد من المساحة یقدر بالمدینة، جواریین  سوقینیوجد 

  .2م2000ساكن  و مساحة الوحدة تقدر ب/2م0.06ب 

= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
�.��	×�����

����
  .وحدة 01=  

  .و علیه نسجل اكتفاء في هذا االستخدام

 :المستقبلیة من االستخدامات العامة الخدمیةتقدیر االحتیاجات  -2

  :قمنا بتقدیر االحتیاجات المستقبلیة من االستخدامات بإتباع الطریقة التالیة

و الذي )  2012- 2008(باالعتماد على معدل النمو للفترة  )1(حساب عدد السكان -

 :حیث تحصلنا على النتائج التالیة. ، وهنا نفترض بأنه سیبقى ثابتا %2.64یقدر بـ

  

  

                                                 
)1(  p� = 	��	(1 + �)

  :حیث   �
  P1  :عدد السكان المستقبلي  
  P0 :عدد السكان الحالي  

   r :معدل النمو  
  n :الفرق بین السنوات  
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  ):52(الجدول رقم 

  تقدیر عدد السكان المستقبلي :مدینة تاجنانت

  عدد السكان سنة

)2012(  

  المدى القریب

  )2017سنة (

  المدى المتوسط

  )2022سنة (

  المدى البعید

  )2032سنة (

46100  52515  59823  77631  

  .من إنجاز الباحثة: المصدر                         

     

  .)53(الجدول رقم و بإتباع نفس طریقة الحساب، نلخص النتائج في  

 بتدائياالطور ال(أما فیما یخص تقدیر االحتیاجات المستقبلیة الستخدامات التعلیمیة 

سنة  االحتیاجاتنعتمد على نفس الطریقة المستخدمة في حساب ) ثانويالمتوسط و الطور ال

، مع األخذ باالعتبار بأن نسبة التالمیذ بالنسبة لعدد السكان هي نفسها في اآلماد 2012

  ).54(النتائج في الجدول رقم المستقبلیة ونلخص 
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  )53(جدول رقم 

 ) 2032-2012( مدینة تاجنانت تقدیر االحتیاجات الحالیة و المستقبلیة لالستخدامات  خالل الفترة 

نوع 

 االستخدامات

نوع 

 التجهیز

 المعدالت المثالیة

عدد 

التجهیزات 

 الموجودة

 2012 سنة االحتیاجات
المدى القصیر  احتیاجات

2017 

المدى المتوسط  احتیاجات

2022 
 2032احتیاجات المدى البعید 

نصیب 

الفرد من 

المساحة 

 )ساكن/2م(

مساحة 

الوحدة 

 )2م(

العدد 

 المطلوب
 العجز

المساحة 

 )2م(الالزمة

العدد 

 المطلوب
 العجز

المساحة 

 )2م(الالزمة

العدد 

 المطلوب
 العجز

المساحة 

 )2م(الالزمة

العدد 

 المطلوب
 العجز

المساحة 

 )2م(الالزمة

االستخدامات 

 التعلیمیة

التكوین 

 المهني
0,159 15900 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

االستخدامات 

 اإلداریة

 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 3 300 0,01 البنك

 1400 2 3 1400 2 3 700 1 2 700 1 2 1 700 0,03 مركز البرید

 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2500 0,025 محكمة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2600 0,013 المالیة دار

الفروع 

 البلدیة
0,03 700 4 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 

 1400 - - 1400 - - 700 - - 700 - 7 11 - - المجموع

االستخدامات 

الدینیة و 

  الشعائریة

 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 4 7 2000 0,16 المسجد

 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 200000 2 المقبرة

 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - المجموع

االستخدامات 

 االجتماعیة

الضمان 

 االجتماعي
0,03 1000 1 1 0 0 2 1 1000 2 1 1000 2 1 1000 
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دار 

 الحضانة
0,13 1000 1 6 5 5000 7 6 6000 8 7 7000 10 9 9000 

 10000 - - 8000 - - 7000 - - 5000 - - - - - المجموع

االستخدامات 

 األمنیة

األمن 

 الحضري
0,03 1000 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

الحمایة 

 المدنیة
0,02 666 1 1 0 0 2 1 666 2 1 666 2 1 666 

 666 - - 666 - - 0 - - - - - المجموع
 

- 666 

االستخدامات 

الریاضیة و 

 الترفیهیة

المركب 

 الریاضي
0,018 1800 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

الملعب 

الریاضي 

 الجواري

0,045 1500 6 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

 0 - - 0 - - - - - المجموع
 

- 0 - - 0 

 االستخدامات

  الصحیة

  

  

 

المؤسسة 

اإلستشفائیة 

للصحة 

 الجواریة

0,045 1500 1 1 0 0 2 1 1500 2 1 1500 2 1 1500 

 700 2 4 350 1 3 350 1 3 350 1 3 2 350 0.02  قاعة عالج
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  .من إنجاز الباحثة: لمصدرا

 0 0 8 0 0 6 0 0 5 0 0 5 15 200 0,02 الصیدلیات

 2200 - - 1850 - - 1850 - - 350 - - - - - المجموع

 االستخدامات

 التجاریة

المركز 

 التجاري
0,06 2000 3 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 2000 0,06 األسواق

 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - المجموع

المجموع 

       )2م(الكلي 
5050 

  
10216 

  
11916 

  
14266 

المجموع 

الكلي 

 )هكتار(
      

0.505 
  

1.022 
  

1.192 
  

1.427 
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  ):54(جدول رقم 

  تقدیر االحتیاجات المستقبلیة لالستخدامات التعلیمیة

  اآلماد 

  

  الطور

  

  سنةاالحتیاجات 

 2012  

االحتیاجات على المدى 

  2017القصیر

االحتیاجات على المدى 

  2022المتوسط 

االحتیاجات على المدى 

  2032البعید

عدد 

  التالمیذ

نسبة 

التالمیذ 

بالنسبة 

لعدد 

السكان 

)%(  

عدد 

  األقسام 

عدد 

األقسام 

  النظریة

  العجز

  )قسم(

عدد 

  التالمیذ

عدد 

األقسام 

  النظریة

  العجز

  )قسم(

عدد 

  التالمیذ

عدد 

األقسام 

  النظریة

  العجز

  )قسم(

عدد 

  التالمیذ

عدد 

األقسام 

  النظریة

  العجز

  )قسم(

  249  393  9836  159  303  7579  122  266  6653  90  234  144  12.66  5840  بتدائياالالطور 

  109  264  7390  48  203  5695  23  178  4999  2  157  155  9.51  4387  الطور المتوسط

  82  144  4044  49  111  3116  36  98  2736  27  89  62  5.21  2404  الطور الثانوي

  .من إنجاز الباحثة: المصدر

 

 :الحالیة و المستقبلیة من السكن االحتیاجاتتقدیر  -3

  :2012سنة السكنیة  االحتیاجات -3-1

مسكن، وعدد /نسمة 6لتقدیر العجز نعتمد على معدل إشغال المسكن الوطني و هو 

، و ذلك  باالعتماد على اإلحصاء الوطني لسنة 2012لسنة  )1(مسكن 8443المساكن 

  :و نقوم بالحساب كما یلي 2008

= عدد المساكن الالزمة  
عدد	السكان�نسمة�

مسكن) �نسمة 		معدل	إشغال	المسكن		(
  

       =
�����

�
  مسكن 7683=  

                                                 
  نسمة 4565=  2012إلى  2008الزیادة السكانیة من   )1(

  مسكن 7683=  2008عدد المساكن لسنة 
  مسكن 8443) = 4565/6+ ( 7683=  2012عدد المساكن لسنة 
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  عدد المساكن الحالي –عدد المساكن الالزمة = العجز في المساكن 

  مسكن 760-=  8443 – 7683=       

 عجز في المساكن، بل هناك فائض قدرمن تعاني لم مدینة تاجنانت  2012سنة في 

التعداد (مسكن  1520لكن وبأخذ بعین االعتبار المساكن الشاغرة المقدرة بـ. مسكن760ـب

  .مسكن 760، نجد أن المدینة تعاني من عجز یقدر بـ)2008العام للسكن و السكان سنة 

 :االحتیاجات السكنیة المستقبلیة -3-2

ترات المختلفة لتقدیر االحتیاجات السكنیة المستقبلیة نعتمد على الفرق في عدد السكان للف

  .كما هو موضح في الجدول التالي

  ):55(الجدول رقم 

  مدینة تاجنانت تقدیر االحتیاجات السكنیة المستقبلیة

  البیـــان
  عدد السكان

  )نسمة(

  الزیادة السكانیة

  )نسمة(

اإلحتیاجات 

  السكنیة

العجز 

  )*()مسكن(

  760  760  -  46100  2012  سنة

  1829  1069  6415  52515  2017المدى القصیر

  3049  1220  7318  59833  2022مدى المتوسط لا

  6015  2966  17797  77630  2032المدى البعید 

  .من إنجاز الباحثة: المصدر         

 :تقدیر مساحة االحتیاجات من االستخدامات السكنیة -3-3

المشاریع إن المساكن المتطلب إنشاؤها مستقبال تستوجب توفیر وعاء عقاري یكفي النجاز 

  %40السكنیة المنشودة، و علیه قد تم اقتراح توزیع هاته المساحات على النط الفردي بنسبة

، حیث خصص القسم األكبر للعمارات و التوسع العمودي حتى %60والنمط الجماعي بنسبة

                                                 
  .نقوم بجمع العجز من فترة إلى أخرى للحصول على العجز اإلجمالي  )*(
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یتسنى توفیر أكبر عدد من المساكن لكثرة الطلب على المساكن باإلضافة إلى أن النمط 

  .استحوذ على معظم المساحة السكنیة بالمدینة الفردي 

  :2012سنة االحتیاجات  -3-3-1

  %60× االحتیاجات السكنیة = عدد المساكن الجماعیة 

  مسكن 456) = 60/100(×  760=       

  %40× االحتیاجات السكنیة = عدد المساكن الفردیة 

  مسكن 304) = 40/100(×  760=        

 :ء المساكن الجماعیةتقدیر المساحة الالزمة إلنشا - أ

  :باالعتماد على المعاییر الوطنیة، نقوم بحساب المساحات الالزمة للمساكن الجماعیة

 مساحة األرضیة( المساحة السطحیة للمسكن( )SPH = (13ساكن/ 2م. 

  المساحة الحرة للمسكن)SLH = (12ساكن/ 2م. 

  المساحة المتوسطة للمسكن)SML = (802م 

  األرض معامل االستیالء على)CES = (0.3  

 ساكن/2م 6: مساحة التجهیز 

  عدد الطوابق =R  +4  أيN=5 

  معامل شغل األرض)COS = (CES   ×N  =0.3  ×5  =1.5 

  ):SP(حساب المساحة السطحیة للمساكن   -

  عدد المساكن× المساحة المتوسطة للمسكن = المساحة السطحیة للمساكن 

  .هكتار 3.648=  2م36480=   456×  80=         
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 ):SB(حساب المساحة المبنیة للمساكن  -

   المستویاتعدد / المساحة السطحیة للمسكن = المساحة المبنیة للمساكن 

       =
�����

�
  هكتار  0.730=  2م7296=  

 ): SF(حساب المساحة العقاریة  -

  )COS(معامل شغل األرض / المساحة السطحیة = المساحة العقاریة 

     =
�����

�.�
  هكتار 2.432=  2م24320=  

 ):SLT(حساب المساحة الحرة الكلیة التابعة للمسكن  -

  المساحة المبنیة للمسكن –المساحة العقاریة للمسكن = المساحة الحرة الكلیة التابعة للمسكن 

  هكتار 1.702=  2م17024=  7296 – 24320=       

  :المساحة الحرة للمسكن تشمل كل من

  مساحة الطرق الفرعیة)SVT:( 

   %5×المساحة العقاریة = مساحة الطرق الفرعیة 

  هكتار 0.122=  2م1216=   5%×  24320=       

  مساحة توقف السیارات)SST:( 

  :، فإن2م25=، و مساحة توقف السیارة  0.5= مع العلم أن نسبة امتالك السیارة 

  عدد المساكن× مساحة توقف السیارة × نسبة امتالك السیارة = مساحة توقف السیارات 

  هكتار 0.57=  2م5700=  456×  25×  0.5=         
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  المساحة الحرة الفعلیة)SL :( 

مساحة توقف + مساحة الطرق الفرعیة ( –المساحة الحرة الكلیة = المساحة الحرة الفعلیة 

  )السیارات

  هكتار 1.011=  2م10108) = 5700+  1216( – 17024=     

 ):DB(حساب الكثافة السكنیة  -

  المساحة العقاریة/ عدد المساكن = الكثافة السكنیة 

     =
���

�.���
  هكتار/مسكن 188=  

 ):D(حساب الكثافة السكانیة  -

= الكثافة السكانیة  
عدد	المساكن×معدل	إشغال	المسكن

	المساحة	العقاریة
    

     =
�	×���

�.���
  هكتار/نسمة 1125=   

 ):CES(حساب معامل االستیالء على األرض  -

  المساحة العقاریة/ المساحة المبنیة = االستیالء على األرض معامل 

         =
�.���

�.���
  =0.3   

 ): SEQ(حساب مساحة التجهیز الكلیة  -

  المساحة السطحیة للسكن/  مساحة التجهیز ) =COE(التجهیز  معامل

     =
�

��
  =0.46  

  المساحة السطحیة للمساكن× التجهیز  معامل= مساحة التجهیز الكلیة 

  هكتار 1.678=  3.648×  0.46=       
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 :تقدیر المساحة الالزمة إلنشاء المساكن الفردیة  -  ب

  :باالعتماد على المعاییر الوطنیة، نقوم بحساب المساحات الالزمة للمساكن الفردیة

  المساحة المتوسطة للسكن)SML = (120ساكن/ 2م 

  معامل االستیالء على األرض)CES = (0.6  

 ساكن/2م 6: مساحة التجهیز 

  عدد الطوابق =R  +2  أيN=3 

  معامل شغل األرض)COS = (CES   ×N  =0.6  ×3  =1.8 

 2م20: نصیب الفرد من المسكن 

  المسكن/فرد 6: معدل إشغال المسكن 

  ):SP(حساب المساحة السطحیة للمساكن   -

  عدد المساكن× المساحة المتوسطة للمسكن = المساحة السطحیة للمساكن 

  .هكتار 3.648=  2م36480=   304×  120=         

 ):SB(حساب المساحة المبنیة للمساكن  -

  عدد الطوابق / المساحة السطحیة للمسكن = المساحة المبنیة للمسكن 

       =
�����

�
  هكتار  1.216=  2م12160=  

 ): SF(حساب المساحة العقاریة للمساكن  -

  )COS(رض معامل استخدام األ/ المساحة السطحیة = المساحة العقاریة 

     =
�����

�.�
  هكتار 2.027=  2م20266.67= 
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 ):SLT(حساب المساحة الحرة الكلیة التابعة للمسكن  -

  المساحة المبنیة للمسكن –المساحة العقاریة للمسكن = المساحة الحرة الكلیة التابعة للمسكن 

  هكتار 0.811=  2م8106.67=  12160 – 20266.67=       

  :تشمل كل منالمساحة الحرة للمسكن 

  مساحة الطرق الفرعیة)SVT:( 

   %5× المساحة العقاریة = مساحة الطرق الفرعیة 

  هكتار 0.101=  2م1013.33=   5%×  20266.67=       

  مساحة توقف السیارات)SST:( 

  :، فإن2م25=، و مساحة توقف السیارة  0.5= مع العلم أن نسبة إمتالك السیارة 

  عدد المساكن× مساحة توقف السیارة × إمتالك السیارة  نسبة= مساحة توقف السیارات 

  هكتار 0.38=  2م3800=  304×  25×  0.5=         

  المساحة الحرة الفعلیة)SL :( 

مساحة توقف + مساحة الطرق الفرعیة ( –المساحة الحرة الكلیة = المساحة الحرة الفعلیة 

  )السیارات

  هكتار 0.329=  2م3293.34) = 3800+  1013.33( – 8106.67=     

 ):DB(حساب الكثافة السكنیة  -

  المساحة العقاریة/ عدد المساكن = الكثافة السكنیة 

     =
���

�.���
  هكتار/مسكن 150=  
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 ):D(حساب الكثافة السكانیة  -

= الكثافة السكانیة  
عدد	المساكن×معدل	إشغال	المسكن

	المساحة	العقاریة
    

     =
�	×���

�.���
  هكتار/نسمة 900=   

 ):CES(معامل االستیالء على األرض  حساب -

  المساحة العقاریة/ المساحة المبنیة = معامل االستیالء على األرض 

         =
�.���

�.���
  =0.6   

 ): SEQ(حساب مساحة التجهیز  -

  المساحة السطحیة للمسكن/ مساحة التجهیز ) = COE(مؤشر التجهیز 

     =
�

��
  =0.3  

  المساحة السطحیة للمساكن× التجهیز مؤشر = مساحة التجهیز الكلیة 

  هكتار 1.094=  3.648×  0.3=       

  :نتحصل على النتائج في الجدول التالي

  ):56(الجدول رقم 

  2012سنة  مدینة تاجنانت توزیع مساحة االحتیاجات لالستخدامات السكنیة

  نوع المساحة
السكن الجماعي 

  )هكتار(

السكن الفردي 

  )هكتار(

  المجموع

  )هكتار(

  SP(  3.648  3.648  7.296(المساحة السطحیة للمساكن 

  SB(  0.730  1.216  1.946(المساحة المبنیة للمساكن 

  SF(  2.432  2.027  4.459(المساحة العقاریة للمساكن 

  SLT(  1.702  0.811  2.513(المساحة الحرة الكلیة 

  SVT(  0.122  0.101  0.223(مساحة الطرق الفرعیة 

  SST(  0.57  0.38  0.95(مساحة توقف السیارات 
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  SL(  1.011  0.329  1.34(المساحة الحرة 

  SEQ(  1.678  1.094  2.772(مساحة التجهیز 

  760  304  456 عدد المساكن

  )DB(الكثافة السكنیة 
188   

  هكتار/سكن

150 

  هكتار/مسكن
170  

  )D(الكثافة السكانیة 
1125 

  هكتار/نسمة

900  

  هكتار/نسمة 
1023  

على األرض معامل االستیالء 

)CES(  
0.3  0.6  -  

  -  N 5  3عدد المستویات 

  -  COS(  1.5  1.8(معامل شغل األرض 

  .من إنجاز الباحثة: المصدر          

       2012سنة  مساحة االحتیاجات لالستخدامات السكنیةنستخرج ) 56(من خالل الجدول رقم 

  :و هي

  التجهیزاتمساحة + المساحة العقاریة = المساحة الالزمة 

  هكتار 7.231=  2.772+  4.459=     

  ).2017سنة (تقدیر االحتیاجات على المدى القصیر  3-3-2

نسمة  52515بتطبیق نفس طریقة الحساب السابقة، حیث یتوقع أن یصل عدد السكان إلى 

  ).بالنسبة للزیادة السكانیة(مسكن  1069مع احتیاجات سكنیة تقدر بـ

  مسكن 642: سكن جماعي أي 60%

  مسكن 427: سكن فردي أي 40%

  :نتحصل على النتائج في الجدول التالي
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  ):57(الجدول رقم 

  مدینة تاجنانت توزیع مساحة احتیاجات المدى القصیر من االستخدامات السكنیة

  نوع المساحة
السكن الجماعي 

  )هكتار(

السكن الفردي 

  )هكتار(

  المجموع

  )هكتار(

  SP(  5.136  5.124  10.26(السطحیة للمساكن المساحة 

  SB(  1.027  1.708  2.735(المساحة المبنیة للمساكن 

  SF(  3.424  2.847  6.271(المساحة العقاریة للمساكن 

  SLT(  2.397  1.139  3.536(المساحة الحرة الكلیة 

  SVT(  0.171  0.142  0.313(مساحة الطرق الفرعیة 

  SST(  0.803  0.534  1.337(مساحة توقف السیارات 

  SL(  1.423  0.463  1.886(المساحة الحرة 

  SEQ(  2.363  1.538  3.901(مساحة التجهیز 

  1069  427  642 عدد المساكن

  DB(  188  150  170(الكثافة السكنیة 

  D(  1125  900  1023(الكثافة السكانیة 

معامل االستیالء على األرض 

)CES(  
0.3  0.6  -  

  -  N 5  3عدد المستویات 

  -  COS(  1.5  1.8(معامل شغل األرض 

  .من إنجاز الباحثة: المصدر          

  :نستخرج مساحة االحتیاجات للمدى القصیر و هي) 57(من خالل الجدول رقم 

  مساحة التجهیزات+ المساحة العقاریة = المساحة الالزمة 

  هكتار 10.172=  3.901+  6.271=     

  ).2022سنة (المتوسط  تقدیر االحتیاجات على المدى 3-3-3

بتطبیق نفس طریقة الحساب السابقة، و باالعتماد على نفس المعاییر، حیث یتوقع أن یصل 

بالنسبة للزیادة (مسكن  1220نسمة، مع احتیاجات سكنیة تقدر بـ 59833عدد السكان إلى 

  ).السكانیة
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  مسكن 732: سكن جماعي أي 60%

  مسكن 488: سكن فردي أي 40%

  :الي یضم النتائج المتحصل علیها فیما یخص األمد المتوسطو الجدول الت

  ):58(الجدول رقم 

  مدینة تاجنانت توزیع مساحة احتیاجات المدى المتوسط من االستخدامات السكنیة

  نوع المساحة
السكن الجماعي 

  )هكتار(

السكن الفردي 

  )هكتار(

  المجموع

  )هكتار(

  SP(  5.856  5.856  11.712(المساحة السطحیة للمساكن 

  SB(  1.171  1.952  3.123(المساحة المبنیة للمساكن 

  SF(  3.904  3.253  7.157(المساحة العقاریة للمساكن 

  SLT(  2.733  1.301  4.034(المساحة الحرة الكلیة 

  SVT(  0.195  0.163  0.358(مساحة الطرق الفرعیة 

  SST(  0.915  0.610  1.525(مساحة توقف السیارات 

  SL(  1.623  0.528  2.151(المساحة الحرة 

  SEQ(  2.694  1.757  4.451(مساحة التجهیز 

  1220  488  732 عدد المساكن

  DB(  188  150  170(الكثافة السكنیة 

  D(  1125  900  1023(الكثافة السكانیة 

معامل االستیالء على األرض 

)CES(  
0.3  0.6  -  

  -  N 5  3عدد المستویات 

  -  COS(  1.5  1.8(معامل شغل األرض 

  .من إنجاز الباحثة: المصدر           

  :نستخرج مساحة االحتیاجات للمدى المتوسط و هي) 58(من خالل الجدول رقم 

  مساحة التجهیزات+ المساحة العقاریة = المساحة الالزمة للتوسع 

  هكتار 11.608=  4.451+  7.157=     
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  ).2032سنة (تقدیر االحتیاجات على المدى البعید  3-3-4

، مع احتیاجات سكنیة 2032نسمة سنة  77630أن یصل عدد السكان إلى  یتوقع

أي  %60حیث یشكل السكن الجماعي ). بالنسبة للزیادة السكانیة(مسكن  2966تقدر بـ

  .مسكن 1186سكن فردي أي   %40مسكن، و  1780

  :و نتحصل على النتائج التالیة

  ):59(الجدول رقم 

  ات المدى البعید من االستخدامات السكنیةمدینة تاجنانت توزیع مساحة احتیاج

  نوع المساحة
السكن الجماعي 

  )هكتار(

السكن الفردي 

  )هكتار(

  المجموع

  )هكتار(

  SP(  14.24  14.232  28.472(المساحة السطحیة للمساكن 

  SB(  2.848  4.744  7.592(المساحة المبنیة للمساكن 

  SF(  9.493  7.907  17.40(المساحة العقاریة للمساكن 

  SLT(  6.642  3.163  9.805(المساحة الحرة الكلیة 

  SVT(  0.475  0.395  0.870(مساحة الطرق الفرعیة 

  SST(  2.225  1.482  3.707(مساحة توقف السیارات 

  SL(  3.942  1.286  5.228(المساحة الحرة 

  SEQ(  6.550  4.270  10.820(مساحة التجهیز 

  2966  1186  1780 عدد المساكن

  DB(  188  150  170(السكنیة الكثافة 

  D(  1125  900  1023(الكثافة السكانیة 

معامل االستیالء على األرض 

)CES(  
0.3  0.6  -  

  -  N 5  3عدد المستویات 

  -  COS(  1.5  1.8(معامل شغل األرض 

  .من إنجاز الباحثة: المصدر            

  :البعید و هينستخرج مساحة االحتیاجات للمدى ) 59(من خالل الجدول رقم 

  مساحة التجهیزات+ المساحة العقاریة = المساحة الالزمة 

  هكتار 28.22=  10.820+  17.40=     



 المتغیرات المؤثرة في توزیع استخدامات األرض بمدینة تاجنانت و بدائل لتنظیمھا: ثـالـالفصل الث

 

 
235 

 

  :خالصة الفصل الثالث

من خالل تحلیل المعطیات التي اعتمدنها في المحورین السابقین استنتجنا الحقائق 

  :التالیة

هناك العدید من المتغیرات و العوامل التي تتحكم في توزیع استخدامات األرض   

  :بمدینة تاجنانت أهمها

  المتغیرات الطبیعیة من خالل خصائص الموضع و البنیة الجیولوجیة للمنطقة.  

 االصطناعیة التي تتجلى في المحاور الكبرى للطرق و الشبكات التقنیة  الهامة. 

 مثل في القوانین الواردة ضمن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر اإلطار القانوني یت

 .ومخططات شغل األراضي المصادق علیها

  اجتماعیة حیث شهدت مدینة تاجنانت نموا ملحوظا لعدد سكانها منذ االستقالل الذي

 . نتج عنه استهالك واسع للمجال الحضري

 .منبسطة و قابلة للتعمیرمعظم األراضي التي تتموضع علیها المدینة هي أراضي 

توسع المدینة مستقبال سیتخذ اتجاهات مختلفة ما عدا الجهة الشمالیة والشمالیة الشرقیة 

 .لوجود عدة عوائق للتعمیر و ارتفاقات

ترتفع الكثافة السكانیة في األحیاء الواقعة في وسط المدینة، و تنخفض كلما اتجهنا نحو 

 .طرافاأل

 من المساحة اإلجمالیة للمدینة  %27.18أعلى نسبة تقدر بـ یشكل االستخدام السكني 

 .یتمثل خاصة في انتشار للنمط الفردي بنوعیه التحصیصات و البناء الفوضوي

من مساحة المجال الحضري نظرا للطابع التجاري  %10.04یمثل االستخدام التجاري 

 .ت التجاریةالذي یمیز المدینة خاصة بوجود السوق األسبوعي و منطقة النشاطا

تستحوذ أحیاء وسط المدینة على معظم مساحات االستخدامات الخدمیة العامة حیث 

 1962جویلیة  5و حي  1954نوفمبر  1، 1945ماي  8تتركز غالبیة التجهیزات في أحیاء 

في  1955أوت  20وتقل في أحیاء الضواحي ما عدا حي المحطة في الجهة الجنوبیة و حي 

  .الجهة الشرقیة



  

  

  بدائل العلمية  ال

  و

  العملية  
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  :البدائل العلمیة و العملیة

بعد تحلیلنا لواقع استخدامات األرض في مدینة تاجنانت و كیفیة توزیعها عبر     

المؤثرة في هذا التوزیع، و بعد تقدیر العجز الحالي المسجل  المتغیراتالمجال الحضري و 

  2032 سنة فاقاعلى مستوى بعض االستخدامات، و دراسة االحتیاجات المستقبلیة لها حتى 

أن  یمكنالتي  و تتماشى مع الوضع الراهنالعلمیة و العملیة البدائل بعض ارتأینا وضع 

  .تمن الدراسة و المتمثل في تنظیم هاته االستخداما المنشودفي تحقیق الهدف  سهمتُ 

I- البدائل : 

 مشروعین جدیدین لمخططات شغل األرض بـالقطاعات المبرمجة  إعداد

هكتار من  34هكتار من الجهة الشمالیة و 31على مساحة تمتدللتعمیر على المدى القریب 

ن أهمیة عن النسیج ن جدیدین ال یقالی، یساعدان في خلق نسیجین عمرانیالغربیةالجهة 

 لالستجابةنسیج عمراني متكامل المساحة تمكن من انجاز  اتهو ه. العمراني للمدینة

من حیث الخدمات والوظائف المختلفة باإلضافة إلى خلق جانب جمالي لمتطلبات السكان 

 . للبنایات

  إن المشاریع موجهة لإلنسان و بالتالي من المفروض أن تكون البرمجة

المنشاة فیه حالیا و مستقبال لخدمة و لرفاهیة السكان على اختالف أعمارهم  والتجهیزات

 .ومستواهم االجتماعي و الثقافي

  خلق التناسق بین اإلدارات و الهیئات المعنیة یؤدي إلى تجنب المشاكل التي

ما تكون طویلة األمد في  تحدث في مراحل االنجاز لمخططات شغل األراضي التي غالبا

رغم هذا ال تولیها معظم الهیئات المتدخلة االهتمام الالزم لتحقیق األهداف المرجوة الوقت و 

 .منها
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 وجود تبعیة للمدینة من طرف المناطق الریفیة و التجمعات الثانویة ل نظرا

خاصة التعلیمیة حیث یلتحق تالمیذ هاته المناطق  االستخداماتالمحیطة فیما یخص 

في المدینة هذا ما شكل ضغطا علیها بالتالي نتج عنه سوء  بالمؤسسات التعلیمیة الموجودة

 هو علی. القسم /تلمیذ 62 بلغتو ضعف الخدمة المقدمة و ارتفاع معدالت شغل القسم التي 

التجمعیین الثانویین  بلخیر نوصي بضرورة التخفیف من هاته التبعیة للتجمع الرئیسي بتدعیم 

التعلیم  میدانالضروریة خاصة في  االستخداماتبمختلف  و فیض نفع القریبین من المدینة 

 .في تثبیت السكان في مناطقهممما یسهم  و الصحة 

  بانجاز مشاریع سكنیة جدیدة خاصة تغطیة العجز المسجل فیما یخص السكن

مع وجود مباني قدیمة في نواة المدینة مهددة باالنهیار و ال تتوفر على شروط الحیاة الكریمة 

 .بصفة مستعجلة نقل قاطنیها منهاب  و یستوج

  من خالل المعاینة المیدانیة و الدراسة السابقة الحظنا مدى انتشار وامتداد

حیاء یسیطر علیها هذا النمط كحي رقیعي بشیر أللبناء الفوضوي في المدینة حیث توجد 

ماي  1حي فیفري، و تتداخل مع المباني القدیمة باحتالل الفراغات الموجودة مثل  18وحي 

كذلك أحیاء . وتعرف بمنطقة الزرادب 1945ماي  8احتالل أراضي ملك للدولة مثل حي 

تتمثل  1985فوضویة أخرى سویت وضعیتها القانونیة من خالل المرسوم الصادر في سنة 

 .1962جویلیة 5في حي خطاط احمد و حي 

طرف األعوان  ضرورة المراقبة الدائمة لعملیات البناء و التعمیر من نرىو علیه 

المكلفین في مجال العمران بمراقبة المخالفات القانونیة للبناء كأعوان البلدیة و شرطة العمران 

و مفتشي التعمیر وتطبیق القوانین بتسلیط عقوبات على مرتكبي المخالفات بهدم المباني 

الفوضویة  ة حدیثا مع تسهیل اإلجراءات اإلداریة الخاصة بتسویة البنایاتأالمنشالمخالفة 

بناء معتمدة و عقود ملكیة بدل و رخص للحصول على مخططات  2008ة قبل سنة أالمنش

قف تسویة الوعاء العقاري حائال أمام تسویة هاته المباني ضمن لجان ی العقود العرفیة حیث



 

 الدائرة المكلفة بمتابعة و دراسة ملفات التسویة القانونیة للمباني ضمن قانون مطابقة البنایات

  )70و  69: رقم

  

  عدم احترام العلو ):66(الصورة رقم 

  المرخص له       

المراقبة الدائمة من طرف مراقبي مدیریة التجارة للتحصیصات والبنایات 

الفوضویة المنتشرة عبر المجال و التي تستغل غالبیة طوابقها األرضیة لمزاولة أنشطة 

  .شرعیة كصناعة المشروبات و نجارة الخشب الملوثة للبیئة والمسببة للضجیج

تملة ضمن التحصیصات على السرعة في 

إتمام األشغال المتبقیة بهدف تحسین المظهر العمراني و المعماري للمدینة خاصة مع 

صدور تعلیمات صارمة من وزارة السكن و العمران و المدینة بضرورة إیداع ملفات مطابقة 

 .البنایات التي هي في طور االنجاز أو المكتملة خالل أجال محددة

یق و التشاور بصفة منتظمة بین مختلف القطاعات و الفاعلین المعنیین 

وٕاشراك المواطنین و الجمعیات المهتمة بالعمران، جمعیات حمایة البیئة 

وجمعیات األحیاء التي تساهم في تسییر المدینة التابعة لهم، حمایة األراضي الشاغرة 

  إلنشاء الهیاكل و حمایتها من التعمیر الفوضوي

الحرص على المحافظة على المجال المبني و تنمیة المساحات الخضراء و حمایتها من 

 .المحافظة على البیئة الحضریة
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الدائرة المكلفة بمتابعة و دراسة ملفات التسویة القانونیة للمباني ضمن قانون مطابقة البنایات

رقم الحظ الصورتین( .2008انجازها الصادر في سنة 

 

الصورة رقم           تشویه مظهر البنایة سكنیة : )65(

        بإدخال تعدیالت  

المراقبة الدائمة من طرف مراقبي مدیریة التجارة للتحصیصات والبنایات 

الفوضویة المنتشرة عبر المجال و التي تستغل غالبیة طوابقها األرضیة لمزاولة أنشطة 

شرعیة كصناعة المشروبات و نجارة الخشب الملوثة للبیئة والمسببة للضجیج

تملة ضمن التحصیصات على السرعة في مكالتحفیز أصحاب البنایات غیر 

إتمام األشغال المتبقیة بهدف تحسین المظهر العمراني و المعماري للمدینة خاصة مع 

صدور تعلیمات صارمة من وزارة السكن و العمران و المدینة بضرورة إیداع ملفات مطابقة 

البنایات التي هي في طور االنجاز أو المكتملة خالل أجال محددة

یق و التشاور بصفة منتظمة بین مختلف القطاعات و الفاعلین المعنیین التنس

وٕاشراك المواطنین و الجمعیات المهتمة بالعمران، جمعیات حمایة البیئة  

وجمعیات األحیاء التي تساهم في تسییر المدینة التابعة لهم، حمایة األراضي الشاغرة 

إلنشاء الهیاكل و حمایتها من التعمیر الفوضويالموجودة التي تعتبر كوعاء عقاري 

الحرص على المحافظة على المجال المبني و تنمیة المساحات الخضراء و حمایتها من 

المحافظة على البیئة الحضریة و، التعدي علیها بعملیات البناء

البدائل العلمیة و العملیة

 

الدائرة المكلفة بمتابعة و دراسة ملفات التسویة القانونیة للمباني ضمن قانون مطابقة البنایات

انجازها الصادر في سنة  ٕاتمامو 

(رقم ة الصور 

  المراقبة الدائمة من طرف مراقبي مدیریة التجارة للتحصیصات والبنایات

الفوضویة المنتشرة عبر المجال و التي تستغل غالبیة طوابقها األرضیة لمزاولة أنشطة 

شرعیة كصناعة المشروبات و نجارة الخشب الملوثة للبیئة والمسببة للضجیجالتجاریة غیر 

  تحفیز أصحاب البنایات غیر

إتمام األشغال المتبقیة بهدف تحسین المظهر العمراني و المعماري للمدینة خاصة مع 

صدور تعلیمات صارمة من وزارة السكن و العمران و المدینة بضرورة إیداع ملفات مطابقة 

البنایات التي هي في طور االنجاز أو المكتملة خالل أجال محددة

 التنس

وٕاشراك المواطنین و الجمعیات المهتمة بالعمران، جمعیات حمایة البیئة  المدینةبتسییر 

وجمعیات األحیاء التي تساهم في تسییر المدینة التابعة لهم، حمایة األراضي الشاغرة 

الموجودة التي تعتبر كوعاء عقاري 

الحرص على المحافظة على المجال المبني و تنمیة المساحات الخضراء و حمایتها من 

التعدي علیها بعملیات البناء
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 بالرفض أو الموافقة على مخططات  المواطنین ومالحظات بآراء األخذ

 طاتالتوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل األراضي، هذا من خالل طرح المخط

یوما بالنسبة  45المصادق علیها للتحقیق للمنفعة العامة بمقر المجلس الشعبي البلدي مدة 

  اضيیوما بالنسبة لمخططات شغل األر  60للمخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر و

لماما إ باعتبارهم األكثر ،وحضور جلسات مداوالت المجلس الشعبي البلدي واالطالع علیها

 .یعیشونهاالتي و النقائص  بالمشاكلو معرفة 

  في الجهة الشمالیة و الممتدة على  القائمةهدم و إزالة األكواخ القصدیریة

و تعویض السكان بمساكن الئقة تتوفر على ظروف الحیاة الكریمة،  تاجنانتضفاف واد 

، و تكویناتها الجیولوجیة ومنع البناء فوقها باعتبارها منطقة غمر معرضة لفیضان واد الرمال

 .الهشة

 تدعیم المدینة ببرامج التحسین الحضري.  

II- تالقتراحاا : 

  من  %10.61على من خالل نتائج االستبیان الذي قمنا به بتوزیع استمارات

، و مراعاة القتراحاتهم و احتیاجاتهم، باإلضافة لتقدیر االحتیاجات إجمالي األسر في المدینة

و العمل على تحقیق توزیع  من مختلف التجهیزات باالعتماد على الشبكة النظریة للتجهیز

 :فقد تم اقتراح ما یلي بین األحیاء لالستخداماتمتوازن 

  :القائمالتدخل على النسیج 

من خالل عملیة تهدیم و إزالة المباني القدیمة التقلیدیة اآلیلة لالنهیار و المشوهة  

 الحظ الصورتین( .بعضها اآلخرللمظهر العمراني و تعویضها باستخدامات أخرى و ترمیم 

  )68و  67 :رقم

  



 

  

  نهیارلالآیلة تقلیدیة 

توفیر مساحة مخصصة لبناء مدرسة ابتدائیة بمركز المدینة لتخفیف الضغط 

    نوفمبر أین وصل معدل إشغال القسم

توفیر األقسام بالنسبة لألحیاء المسجل على مستواها عجز فیما یخص 

نقترح إجراء تسویة  1955وتأ 

عقاریة من طرف البلدیة مع عائلة خطاط المالكة لألراضي الشاغرة الواقعة في الجهة الغربیة 

جل إنشاء بعض التجهیزات الضروریة لتخفیف 

بلغ معدل  ثلیمیة في هذا الحي تتمثل في مدرسة ابتدائیة حی

القسم /تلمیذ 44حمد أالقسم و مدرسة یحي 

أظهرت التقدیرات الحالیة الحتیاجات السكان بالنسبة 

لمؤسسات الطور الثالث بعدم وجود عجز لكن من خالل الواقع نجد هناك اكتظاظ بمتوسطة 

            یرتفع معدل إشغال القسم إلى
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تقلیدیة  بنایات): 68) (67(الصورتان رقم 

  : استخدامات تعلیمیة

توفیر مساحة مخصصة لبناء مدرسة ابتدائیة بمركز المدینة لتخفیف الضغط 

نوفمبر أین وصل معدل إشغال القسم 1بحي  1960دیسمبر11عن ابتدائیة مظاهرات 

 

توفیر األقسام بالنسبة لألحیاء المسجل على مستواها عجز فیما یخص 

 .التعلیمیةالتجهیزات في مختلف األطوار 

 20نظرا لقلة الجیوب الفارغة ضمن حي 

عقاریة من طرف البلدیة مع عائلة خطاط المالكة لألراضي الشاغرة الواقعة في الجهة الغربیة 

جل إنشاء بعض التجهیزات الضروریة لتخفیف أ مین عقار منأو هي ذات مساحات كبیرة لت

لیمیة في هذا الحي تتمثل في مدرسة ابتدائیة حیالضغط عن المؤسسات التع

القسم و مدرسة یحي /تلمیذ 52إشغال القسم بمدرسة اإلخوان بلخیر 

أظهرت التقدیرات الحالیة الحتیاجات السكان بالنسبة  .بالتالي یستوجب إیجاد حلول سریعة

لمؤسسات الطور الثالث بعدم وجود عجز لكن من خالل الواقع نجد هناك اكتظاظ بمتوسطة 

یرتفع معدل إشغال القسم إلى حیث 1955أوت 20بلیل معمر المتواجدة بحي 

 .القسم و علیه نقترح إنشاء متوسطة أخرى

البدائل العلمیة و العملیة

 

استخدامات تعلیمیة

  توفیر مساحة مخصصة لبناء مدرسة ابتدائیة بمركز المدینة لتخفیف الضغط

عن ابتدائیة مظاهرات 

 .القسم/تلمیذ 70

  توفیر األقسام بالنسبة لألحیاء المسجل على مستواها عجز فیما یخص

التجهیزات في مختلف األطوار 

  نظرا لقلة الجیوب الفارغة ضمن حي

عقاریة من طرف البلدیة مع عائلة خطاط المالكة لألراضي الشاغرة الواقعة في الجهة الغربیة 

و هي ذات مساحات كبیرة لت

الضغط عن المؤسسات التع

إشغال القسم بمدرسة اإلخوان بلخیر 

بالتالي یستوجب إیجاد حلول سریعة

لمؤسسات الطور الثالث بعدم وجود عجز لكن من خالل الواقع نجد هناك اكتظاظ بمتوسطة 

بلیل معمر المتواجدة بحي 

القسم و علیه نقترح إنشاء متوسطة أخرى/تلمیذ 41
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 مدرسة جمعون عیسى بحي اإلخوة حسناوي و مدرسة رقیعي عیاش  تعرف

القسم، لذا / تلمیذ 62أكتوبر ارتفاع كبیر جدا في معدل إشغال القسم الذي بلغ  17بحي 

نقترح إنشاء مدرسة ابتدائیة باألرضیة الشاغرة الموجودة بالقرب من مدرسة جمعون عیسى 

 704عي بشیر مقابل متوسطة تحصیص وسط التحصیص و مدرسة ابتدائیة أخرى بحي رقی

 . مسكن و مدرسة رقیعي عیاش

  أكواخ المتواجدة بحي المحطة  9هدم و إزالة البیوت القصدیریة البالغ عددها

بجوار مقر الجمارك و معهد التكوین المهني و إنشاء مدرسة ابتدائیة فوق نفس األرضیة 

ستخدام خاصة مع الزیادة المرتقبة حیث طالب سكان هاته المنطقة بتوفیر هذا النوع من اال

 .للسكان بسبب المشاریع السكنیة و العمارات التي هي في طور االنجاز

  یستلزم عموما إلنشاء ثانویة أرضیة ذات مساحة كبیرة و نظرا لغیاب الوعاء

و الجنوبیة نقترح  العقاري ضمن المحیط العمراني للمدینة في الجهة الشمالیة و الغربیة

أكتوبر من خالل  17و القطاع المبرمج للتعمیر بالقرب من المحكمة و غرب حي التوجه نح

. و تجهیزات لتقلیص العجز المسجل إعداد مخططات شغل أراضي جدیدة تضم مرافق

القسم نظرا ألنه یتبع /تلمیذ  40خاصة و أن معدل إشغال القسم بمتقن جعفر علي بلغ  

تالمیذ المناطق الریفیة المجاورة و علیه یجب إنشاء النظام الداخلي و النصف الداخلي لفائدة 

 .ثانویة أخرى أو متقنة تتبع نفس النظامین لتخفیف الضغط عن هاته المؤسسة

  و مخطط شغل  04كما تم اقتراح ضمن كل من مخطط شغل األرض رقم

  .مدرسة ابتدائیة 03األرض رقم 

 :استخدامات صحیة

  في الناحیة الجنوبیة بحي المحطة یقع  إنشاء عیادة متعددة الخدماتنقترح

على الشارع الرئیسي لتسهیل التنقل و الوصول إلیه، باإلضافة لقاعة عالج بمحاذاة متقن 

 .1960دیسمبر  11جعفر علي بحي 
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 :استخدامات إداریة

  نقترح تخصیص المساحة المجاورة لمقر الدرك الوطني لبناء مركز برید یخدم

 .دینةسكان الجزء الغربي من الم

  :یةة و ترفیهیریاضاستخدامات 

  باستغالل المساحة الواقعة بمحاذاة  08تهیئة ملعب جواري بالوحدة العمرانیة

   .مسكن 390عمارات 

  تهیئة غالبیة السكان یطالبون بتوفیر فضاءات للعب األطفال لذا نقترح

و تأثیثها الموجودة  ةفضاءات للعب في مختلف األحیاء باستغالل المساحات الشاغرة الصغیر 

 .بمختلف األلعاب

  :استخدامات دینیة

  برمج مسجد و مقر لألمن الحضري و حضانة ضمن مخطط شغل األرض

 .04رقم 

  نقترح بناء وقوفا عند رغبة السكان و نظرا للبعد النسبي لألحیاء عن المساجد

   .1960دیسمبر  11مسجد في المساحة الشاغرة المقابلة لمتقن جعفر علي بحي 

 : استخدامات اجتماعیة

 جویلیة  5نقترح إنشاء دار حضانة لألطفال بمحاذاة مدرسة عوري شاقر بحي

 .04، و أخرى مبرمجة ضمن مخطط شغل األرض رقم 1962

  نقترح إنشاء دار حضانة لألطفال بوسط المدینة فوق أرضیة بعد إزالة المباني

 .القدیمة المنهارة

 :استخدامات سیاحیة

  و والیات  تاجنانت منطقة عبور و اتصال بین الوالیات الشرقیةباعتبار مدینة

مركز جذب للتجار من و  ، كذلك قطب تجاري هام05من خالل الطریق الوطني رقم  أخرى
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مختلف والیات الوطن، و علیه نقترح تخصیص المساحة الشاغرة المتواجدة على الطریق 

 .المدینة و المسافرین عبرها إلىلوافدین لبناء فندق أو نزل لخدمة امن الجهة الغربیة الوطني 

  :استخدامات تجاریة

  أن المدینة تعرف اكتفاء في التجارة لنا من خالل الدراسة التي قمنا بها تبین

حیث تضم العدید من المحالت التجاریة باإلضافة إلى السوق األسبوعي الذي دعم هذا 

المزید من الهیاكل التجاریة ما عد اقتراح االكتفاء رأینا انه لیس من الضروري اقتراح إنشاء 

مركز تجاري بحي هواري بومدین بسبب قلة المحالت التجاریة التي و إن وجدت فهي 

 .معظمها مخصصة لنجارة الخشب و األلمنیوم

  أوت  20إزالة السوق الفوضوي الیومي للخضر و الفواكه الموجود في حي

سوء التنظیم و انتشار األوساخ و استغالل بجوار مسجد أبي بكر الصدیق الذي یعاني من 

أرضیته لبناء ابتدائیة مما یسهم في تخفیف الضغط على المدارس األخرى باإلضافة لبناء 

 .مكتبة و بواجهة معماریة جمیلة باعتباره یطل على شارع الرئیسي

  الذین یعرضون نقترح منح محالت تجاریة للتجار الغیر مرخصین و المتنقلین

فیفري و حي  18حيو تسویة وضعیتهم القانونیة في األرصفة و فوق الطاوالت سلعهم في 

 .هیل حركة المرورها و تسو نقلل من االزدحام الناتج عن 1962جویلیة  5

   تحسین مظهر الواجهات التجاریة للمحالت التي تلعب دورا في جذب الزبائن

 .و تجمیل المدینة

  و وسائل  لتسهیل تنقل الراجلین تهضیأر تعبید و إعادة تهیئة السوق األسبوعي

 .المختلفة النقل

  تم اقتراح منطقة نشاطات تجاریة في الجهة الشمالیة للمدینة ضمن مخطط

مما قد یساهم في التخفیف من النشاط التجاري الفوضوي المتمثل  04شغل األرض رقم 

المنتشر في المباني و صناعة المشروبات الغازیة  األلمنیومخاصة في نجارة الخشب و 



 

أوت  20بأحیاء رقیعي بشیر، هواري بومدین، بالد خطاط، اإلخوة حسناوي و حي 

غالبیة السكان یطالبون بتوفیر مساحات خضراء حیث لوحظ خالل المعاینة 

مساحات خضراء في لهذا نقترح تهیئة 

 .جمیع األحیاء العمرانیة و استغالل المساحات الشاغرة ذات المساحة الصغیرة إن وجدت

 . الخضراء الموجودة رغم قلتها و صیانتها باستمرار

الخضراء مضمونا عند إنشاء مرافق و تجهیزات 

ماي  13المؤرخ في  06-07ات التي نص علیها قانون 

: رقم الحظ الصورتین( . المتعلق بتسییر المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها

  

  ت الخضراء باألحیاء السكنیة

بحي  المنتشرة اآلیلة لالنهیار المنهارة و 

و نقل سكانها لمساكن الئقة، ثم  

للسیارات  یرةظكحإعادة البناء في نفس الوعاء العقاري لمرآب متعدد األدوار أو تهیئتها 

 .األرصفةلتخفیف االزدحام المروري نتیجة ركن السائقین لسیاراتهم بجانب 
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بأحیاء رقیعي بشیر، هواري بومدین، بالد خطاط، اإلخوة حسناوي و حي 

 :خضراءالمساحات 

غالبیة السكان یطالبون بتوفیر مساحات خضراء حیث لوحظ خالل المعاینة 

لهذا نقترح تهیئة . المیدانیة افتقار المدینة لمثل هاته االستخدامات

جمیع األحیاء العمرانیة و استغالل المساحات الشاغرة ذات المساحة الصغیرة إن وجدت

الخضراء الموجودة رغم قلتها و صیانتها باستمرار المجاالتالحفاظ على 

الخضراء مضمونا عند إنشاء مرافق و تجهیزات  المساحاتیجب اإلبقاء على 

ات التي نص علیها قانون جدیدة و حمایتها حسب التعلیم

المتعلق بتسییر المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها

ت الخضراء باألحیاء السكنیةجاالغیاب للم): 70) (69(الصورتان رقم 

 :النقل و المرور

المنهارة و تهدیم و إزالة البنایات القدیمة نقترح 

 1954نوفمبر  1و حي خطاط احمد و حي 

إعادة البناء في نفس الوعاء العقاري لمرآب متعدد األدوار أو تهیئتها 

لتخفیف االزدحام المروري نتیجة ركن السائقین لسیاراتهم بجانب 
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بأحیاء رقیعي بشیر، هواري بومدین، بالد خطاط، اإلخوة حسناوي و حي الفردیة 

1955. 

مساحات ال

  غالبیة السكان یطالبون بتوفیر مساحات خضراء حیث لوحظ خالل المعاینة

المیدانیة افتقار المدینة لمثل هاته االستخدامات

جمیع األحیاء العمرانیة و استغالل المساحات الشاغرة ذات المساحة الصغیرة إن وجدت

  الحفاظ على

  یجب اإلبقاء على

جدیدة و حمایتها حسب التعلیم

المتعلق بتسییر المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها 2007

 )70و  69

النقل و المرور

  نقترح

و حي خطاط احمد و حي  1945ماي 8

إعادة البناء في نفس الوعاء العقاري لمرآب متعدد األدوار أو تهیئتها 

لتخفیف االزدحام المروري نتیجة ركن السائقین لسیاراتهم بجانب 



 

مة تكون خارج حدود المحیط ظإنشاء و تهیئة محطة نقل بریة مخططة و من

لتخفیف الضغط على المدینة و تنظیم النقل 

إصالح وتعبید الطرق الردیئة، إنشاء األرصفة، تجدید اإلنارة العمومیة في 

جمیع األحیاء مع صیانة بالوعات تصریف میاه األمطار باستمرار لتجنب تهدید فیضان واد 

 )72و  71: رقم الحظ الصورتین

  

  األرصفة غیابتدهور حالة الطرق و 

األوساخ و  مختلف النفایات المنزلیة

 )74و  73: ن رقم

  

 تلوث المحیط بالنفایات المنزلیة
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إنشاء و تهیئة محطة نقل بریة مخططة و من

لتخفیف الضغط على المدینة و تنظیم النقل  05العمراني و تقع على الطریق الوطني رقم 

إصالح وتعبید الطرق الردیئة، إنشاء األرصفة، تجدید اإلنارة العمومیة في 

جمیع األحیاء مع صیانة بالوعات تصریف میاه األمطار باستمرار لتجنب تهدید فیضان واد 

الحظ الصورتین( .و تحسین مظهرها من خالل عملیات التشجیر

تدهور حالة الطرق و ): 72) (71(الصورتان رقم 

  :الجانب البیئي

مختلف النفایات المنزلیة منإطالق حملة واسعة لتنظیف المدینة 

ن رقمیأنظر الصورت( .والقاذورات المنتشرة عبر مختلف األحیاء

تلوث المحیط بالنفایات المنزلیة): 74) (73(الصورتان رقم 
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 إنشاء و تهیئة محطة نقل بریة مخططة و من

العمراني و تقع على الطریق الوطني رقم 

 . فیها

  إصالح وتعبید الطرق الردیئة، إنشاء األرصفة، تجدید اإلنارة العمومیة في

جمیع األحیاء مع صیانة بالوعات تصریف میاه األمطار باستمرار لتجنب تهدید فیضان واد 

و تحسین مظهرها من خالل عملیات التشجیر تاجنانت

الجانب البیئي

  إطالق حملة واسعة لتنظیف المدینة

والقاذورات المنتشرة عبر مختلف األحیاء



 

بتجهیزات جدیدة لتدعیم آلیات جمع النفایات و تنظیف مدینة 

 .تاجنانت تتمثل في سالت معلقة للنفایات، حاویات هوائیة و حاویات مطمورة

تخصیص وعاء عقاري یكون بعید عن النسیج الحضري للمدینة وعن 

تنتشر هاته التجمعات السكانیة الریفیة األخرى لتهیئة مفرغة للنفایات الصلبة الهامدة ، حیث 

الحظ .( النفایات في العدید من األحیاء خاصة بجوار المشاریع التي هي في طور االنجاز

  

  إنتشار النفایات الصلبة الهامدة

كذلك بالنسبة لقناة  تاجنانتتنظیف و إزالة النفایات المنتشرة على امتداد واد 

الحظ ( .تصریف میاه األمطار و حمایة المدینة من الفیضانات المتواجدة في الجهة الجنوبیة

  ).20(ویمكن تلخیص البدائل و االقتراحات في الخریطة رقم 

  

  الفیضاناتتلوث قناة تصریف میاه األمطار و الحمایة من 
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بتجهیزات جدیدة لتدعیم آلیات جمع النفایات و تنظیف مدینة تزوید البلدیة 

تاجنانت تتمثل في سالت معلقة للنفایات، حاویات هوائیة و حاویات مطمورة

تخصیص وعاء عقاري یكون بعید عن النسیج الحضري للمدینة وعن 

التجمعات السكانیة الریفیة األخرى لتهیئة مفرغة للنفایات الصلبة الهامدة ، حیث 

النفایات في العدید من األحیاء خاصة بجوار المشاریع التي هي في طور االنجاز

 ) 76و  7

إنتشار النفایات الصلبة الهامدة): 76) (75(الصورتان رقم 

تنظیف و إزالة النفایات المنتشرة على امتداد واد 

تصریف میاه األمطار و حمایة المدینة من الفیضانات المتواجدة في الجهة الجنوبیة

ویمكن تلخیص البدائل و االقتراحات في الخریطة رقم    )78و77

تلوث قناة تصریف میاه األمطار و الحمایة من ) :  78) (77(الصورتان رقم 
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  تزوید البلدیة

تاجنانت تتمثل في سالت معلقة للنفایات، حاویات هوائیة و حاویات مطمورة

  تخصیص وعاء عقاري یكون بعید عن النسیج الحضري للمدینة وعن

التجمعات السكانیة الریفیة األخرى لتهیئة مفرغة للنفایات الصلبة الهامدة ، حیث 

النفایات في العدید من األحیاء خاصة بجوار المشاریع التي هي في طور االنجاز

75:رقم الصورتین

  تنظیف و إزالة النفایات المنتشرة على امتداد واد

تصریف میاه األمطار و حمایة المدینة من الفیضانات المتواجدة في الجهة الجنوبیة

77:رقم الصورتین

الصورتان رقم 
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   نالحظ أن األراضي المخصصة للتوسع العمراني للمدینة

 2009و المقترحة ضمن مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة تاجنانت سنة 

 و تشمل األراضي الواقعة ضمن النسیج العمراني الحالي

من   %2.38هكتار و تمثل  505.50

و تتمثل في األراضي الموجهة للتعمیر على 

هكتار و تمثل  305سنوات و  تقدر مساحتها بـ 

79( 

  

  أكتوبر 17أراضي مبرمجة للتعمیر تقع غرب حي 

                                                 
(1)  U- Secteurs  urbains. 
(2)  AU- Secteurs à urbaniser.  
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  :عمرانيمنـاطق التوسـع ال

نالحظ أن األراضي المخصصة للتوسع العمراني للمدینة) 21(حسب الخریطة رقم 

و المقترحة ضمن مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة تاجنانت سنة 

)U(األراضي المعمورة 
و تشمل األراضي الواقعة ضمن النسیج العمراني الحالي )1(

505.50تشغل مساحة قدرها . و المبرمجة على المدى القصیر

 .هكتار 21240البلدیة المقدرة بـ 

و تتمثل في األراضي الموجهة للتعمیر على  )AU()2(األراضي المبرمجة للتعمیر

سنوات و  تقدر مساحتها بـ  10األمدین القصیر والمتوسط في آفاق 

79 الحظ الصورة رقم( .من إجمالي مساحة البلدیة

أراضي مبرمجة للتعمیر تقع غرب حي ):  79(الصورة رقم 

البدائل العلمیة و العملیة

 

منـاطق التوسـع ال

حسب الخریطة رقم 

و المقترحة ضمن مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة تاجنانت سنة 

 :تتمثل في 

  األراضي المعمورة

و المبرمجة على المدى القصیر

البلدیة المقدرة بـ  إجمالي مساحة

 األراضي المبرمجة للتعمیر

األمدین القصیر والمتوسط في آفاق 

من إجمالي مساحة البلدیة  % 1.43

الصورة رقم 
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 أراضي التعمیر المستقبلیة)UF()1(  تشتمل على األراضي المبرمجة للتعمیر على

هكتار، أي بنسبة          448.5سنة، وتشغل مساحة قدرها  20المدى البعید في آفاق 

  .من إجمالي مساحة البلدیة% 2.11

سیتخذ اتجاهات مختلفة ما عدا الجهة الشمالیة و علیه فان توسع المدینة مستقبال 

والشمالیة الشرقیة لوجود عدة عوائق للتعمیر تتمثل في مرور خطوط كهربائیة ذات توتر 

عالي باإلضافة للطریق السیار شرق غرب و واد الرمال و أراضي فالحیة و منطقة مشجرة 

  ) .ZL(التي اقترح تهیئتها كمجال أخضر و مجال للترفیه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)  UF = Secteurs d’urbanisation future. 
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  ة  ـــــــخالصال

  العامـــــة
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  الخالصــــــة العامـــــــة

احتلت مدینة تاجنانت مكانة هامة بین مدن الشمال الشرقي الجزائري بفضل     

كذلك الشمال الشرقي للبالد و حیث تعتبر منطقة عبور بین والیات موقعها الجغرافي المتمیز، 

توفرها على شبكة مواصالت هامة ساهمت في ربطها بمختلف المناطق بفضل قربها من ل

و السكة الحدیدیة عبر مجالها  05الطریق السیار شرق غرب و مرور الطریق الوطني رقم 

الحضري، و بفضل المؤهالت الطبیعیة التي تتمیز بها خاصة خصائص موضعها المساعدة 

 واالرتفاقات التي حالت دون توسع المدینة شماال لعوائقابالرغم من ت التعمیر على عملیا

  . جعلها مركزا هاما للمبادالت التجاریة على السوق األسبوعي وأّن احتوائها

ساعد هذه المعطیات و غیرها ساهمت في جذب السكان و زیادة الهجرة نحو المدینة 

إلى ظهور أنواع مختلفة على الزیادة في نموها الحضري و استهالك واسع للمجال، مما أدى 

  .الستخدامات األرض

األفقي هذا التوسع العمراني نما بطریقة عشوائیة حیث سجل سیطرة كبیرة للتوسع 

من  %93.45في نمط البناء الفردي الذي یستحوذ على مساحة تقدر نسبتها بـ المتمثل 

إجمالي المساحة الكلیة لالستخدام السكني بسبب انتشار واسع للتحصیصات و المباني 

الوعاء  امتصاصمما ساهم في  ،على ربع مساحة المدینة تقریبا استحوذالفوضویة، كما 

توزعت بشكل غیر العقاري المخصص لالستخدامات األخرى خاصة الخدمیة العامة التي 

تركزت في أحیاء وسط المدینة على حساب باقي المناطق  ویة نالعمرا األحیاءمتجانس بین 

هاته توازن في توزیع مختلف التحقیق التالي صعوبة األطراف، و بخاصة الواقعة في 

  .االستخدامات
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خارج حدود المحیط  أخرىو علیه البد أن یمدد التوسع العمراني نحو قطاعات  

جدیدة و بصفة مستعجلة تحوي  أراضيمخططات شغل  إعدادالحضري الحالي من خالل 

و التجمعات الثانویة تنمیة المناطق الریفیة ل باإلضافة ،إضافیة برامج سكنیة و مرافق

 تؤدي إلىحتى و الصحیة  المجاورة و تزویدها بالتجهیزات الضروریة خاصة التعلیمیة

الحضري نها تخفیف الضغط عن النسیج أالتي من شو  الرئیسياستقاللیة عن التجمع 

  . الحالي

و في األخیر نشیر إلى أن دراسة استخدامات األرض تعد من المواضیع المهمة عند  

وضع مخطط عمراني ألي تجمع حضري أو ریفي من خالل التحدید بدقة لجمیع 

االستخدامات المتوفرة والموجودة حالیا وتقدیر االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة لتوفیر أفضل 

   .للسكان الخدمات

االقتراحات بخلق نسیج العلمیة و العملیة و هاته سمح هاته البدائل تهل و نتساءل 

لیس فقط من  ؟و تكوین نواة حضریة تهتم بتوفیر العناصر الهامة للحیاة عمراني متكامل

من حیث العادات و التقالید الخاصة  أیضابل و تلبیة المتطلبات المشاریع  إنشاءحیث 

و هذا  ؟رض الواقعأعلى  كل ذلكو كیف سیتم بذل المجهود لتجسید  ؟بالمجتمع الجزائري

مما سیتطلب مستقبال دراسات أخرى أعمق و أدق لهذه االستخدامات و صوال إلى مخطط 

  .تهیئة متكامل



  

  

  شرح للرموز الواردة

  يــــف

  المضمون
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DPSB : Direction de programmation et suivie budgétaire. 

ONS: Office national des statistiques. 

URBACO: Centre d'étude et de réalisation en urbanisme – Constantine. 

PDAU: Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. 

ZT: Zone touristique. 

PUD: Plan d'urbanisme dirigé. 

ZI: Zone industrielle. 

PMU: Plan modernisation urbaine. 

PCD: Plan communal de développement. 

ZHUN: Zone d'habitation urbaine nouvelle. 

ANAT: Agence national d'aménagement du territoire. 

SNAT: schéma national d'aménagement du territoire. 

SRAT: schéma régional d'aménagement du territoire. 

PATW: Plan d'aménagement du territoire de wilaya. 

POS: Plan d'occupation de sol. 

COS: coefficient d'occupation de sol. 

CNERAU: Centre national des études et réalisation urbaine. 

ACL: agglomération chef lieu. 

AS: Agglomération secondaire. 

ZE: Zone éparse. 

TOL: Taux d'occupation par logement. 

TOP: Taux d'occupation par pièce. 

OPGI: Office de promotion et gestion immobilière. 
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LSP: Logement social participatif. 

FNPOS: Le fonds national de péréquation des œuvres sociales. 

CNL: Caisse national de logement. 

AEP: Alimentation en eau potable. 

CES: Coefficient d'emprise au sol. 

SEQ: Surface d'équipement. 

AU: Secteurs à urbaniser. 

U: Secteurs  urbains. 

UF : Secteurs d’urbanisation future. 

ZL: Zone de loisir. 



  

  

  

  حـــــــقال ــــالم

  

  

  

  



  

  

  وذج من  ـــــنم

  االستمارة الميدانية

  

  

  



  المیدانیة االستمارةنموذج من 

 
260 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  :في المكان المناسب(+) عالمة ضع  -

  .................................................................................أو الشارع  اسم الحي -

I السكـــــن:  

  نمط تقلیدي  -         )عمارات(سكن جماعي  : نوعھ فردي -المسكن نمط  1-1
        صلب  فوضويمسكن  -                           اعي      سكن نصف جم -    
  سكن قصدیري                        -                           أوربينمط  -    
  نمط المحتشدات-                      

  …………………………… عدد الغرف بالمسكن 1-2
             +RDC...........بنایة فردیة  -)ب         +RDC...........عمارة  -)ا    عدد طوابق البنایة - 1-3
     صرف صحي         طبیعي ماء             كھرباء       غاز:  التجھیزات داخل المسكن  1-4

  حمام           مرحاض   ھاتف ثابت         مطبخ                                    

II –سكـــــانال:  

  ................................... المدینة -           ..………………… الحي -  السابق قامةاإلمكان 2-1
  ................................... الوالیة - .............................            البلدیة -                                

  
  .............................. أسرةكل  أفرادعدد –..................           ......... في المسكن  األسرعدد  2-2
   عدد األفراد حسب العمر و النوع 2-3

  العمر
  الجنس

  سنة 60 +  سنة 59 -20  سنة 19 -15  سنة 14-6  سنوات 6قل من أ

            عدد الذكور
            عدد اإلناث

   المستوى التعلیمي 2-4
  ن عدد المتمدرسی -

  حاالت أخرى  التكوین المھني  الجامعي  الثانوي  المتوسط  االبتدائي  المستوى
              عدد المتمدرسین

    المستوى التعلیمي لألبوین  - 
  آخر اذكره  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  غیر متعلم  المستوى

              األب
              األم

  
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
  طینةقسن اإلخوة منتوري  جامعة

                                                                                                                          قسم التھیئة العمرانیة                                                          و التھیئة العمرانیة    لوم األرض و الجغرافیاكلیة ع
  ة الحضریةفرع التھیئ                                                                               )ماجستیر( دراسات ما بعد التدرج 

                                                                                            
  استمارة بحث حول

 

  )ةـم و بدائل مستقبلیـع، تنظیـواق(انت ـاجنـتاستخدامات األرض في مدینة إشكالیة               
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             التركیبة االقتصادیة للسكان 2-5
  

   -وظیفة األب
                       حرفي              تجارة                            صناعةبال عامل                      بالتعلیم        و خدمات إدارة

 
  )ةزراع(  فالحة                     حالة أخرىبطال                      متقاعد                         

    

  ............................................................... وظیفة األم -
  

عدد العاملین في العائلة حسب طبیعة العمل -      
  العمل

  الجنس
  العاملون

  )سنة 60- 15(
  البطالون

  )سنة60- 15(
  فالحة

  )زراعة(
صناعة 

  )حددھا(
بناء و أشغال 

  عمومیة
       خدمات 
  و إدارة

  ال أخرىأعم

                ذكر
                أنثى

  
  اكل ـــالمش )3

   :ھل تعانون من
  نقص أماكن التوقف  -                            
  نقص المساحات الخضراء -                          
   نقص في اإلنارة العمومیة  -                          
  دة طرق غیر معب -                          

  نقص في صیانة العمارة  -                          
  

        التجھیزات؟ھل ھناك نقص في 
  .................................................ما نوعھا   نعم           ال                   تعلیمیة  -
  .................................................ما نوعھا   نعم  ال                  صحیة  -
    ............................................ما نوعھا   نعم      ال    تجاریة  -
  .................................................ما نوعھا  نعم                        ال  ریاضیة ترفیھیة  -
  .................................................ما نوعھا   نعم  ال  أمنیةو  إداریة -
  ................................................ما نوعھا  نعم  ال  ثقافیة  -
 ................................................ما نوعھا         نعم             ال  دینیة                      -
  

 اذكرھا في حیكم ؟ مشاكل أخرى  تعانون من ھل 
..................................................................................................................................................

........................................................ ..........................................................................................  
  ما ھي الحلول و االقتراحات التي ترى بأنھا ستحسن من وضعیة حیكم؟

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

اء منكم اإلجابة على كل ه االستمارة الغرض منھا ھو البحث العلمي ال غیر فالرجذإن ھ مالحظة 
  .    األسئلة بعنایة وشكرا



  

  

  

  داولــــــــالج
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  )03(جدول رقم 

  توزیع الكثافة السكنیة عبر األحیاء: مدینة تاجنانت

  )هكتار/مسكن(الكثافة السكنیة   )هكتار( المساحة  عدد المساكن  اسم الحي

 19,25  31.9  614  أكتوبر 17حي 

  3,85  65  250  حي بالد خطاط

  49,92  12.40  619  حي خطاط احمد

  20,38  16  326  ماي 1حي 

  23,60  30  708  1954نوفمبر 1حي 

  18,04  26  469  1962جویلیة  5حي 

  46,28  6.59  305  فیفري 18حي 

  21,89  28.41  622  1945ماي  8حي 

  33,33  14.10 470  1960دیسمبر  11حي 

  25,63  24  615  1955أوت  20حي 

  28,94  22.70  657  حي رقیعي بشیر

  17,38  45.50  791  حي المحطة

  8,02  28.80  231  حي الدالیة

  31,31  17.50  548  خوة حسناويحي اإل

  19,41  23.6  458  حي هواري بومدین

  0  16 0  8حي الوحدة العمرانیة رقم 

  0  49  0  منطقة السوق األسبوعي

  0  48  0  منطقة النشاطات الجنوبیة

  15.20  505.50  7683  المجموع

  .الباحثةلجة معا +2008معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء الخاصة بعدد المساكن لسنة : المصدر 

  

  

  

  

  



 الملحق

 
264  

 

  )04(جدول رقم

  ت مستوى تجهیز المساكن حسب المؤشرا: مدینة تاجنانت

  البیان

  

 التجهیزات الداخلیة للمساكن

مجموع 

المساكن 

  المجهزة

عدد 

  المساكن

مؤشر 

  اإلسكانیة

(IH)% 

 تجهیزات أخرى الشبكات التقنیة

 الهاتف الثابت المرحاض لحماما المطبخ الغاز الطبیعي الكهرباء الصرف الصحي الماء

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

الوحدة 

العمرانیة 

8  

4  100  4  100  4  100  4  100  4  100  4  100  4  100  3  75  31  4  96.88  

اإلخوة 

  حسناوي
64  100  64  100  64  100  64  100  64  100  64  100  64  100  34  53.12  482  64  94.14  

  93.75  16  120  50  8  100  16  100  16  100  16  100  16  100  16  100  16  100  16  ماي 1

11 

دیسمبر 

1960  

8  100  8  100  8  100  8  100  8  100  8  100  8  100  4  50  60  8  93.75  

17 

  أكتوبر
73 100 73 100 73 100 73 100 73 92.38 73 99.04 73 100 36 49.31 547 73 93.66  

هواري 

  بومدین
19  100  19  100  19  100  19  100  19  100  19  100  19  100  9  47.36  142  19  93.42  

  93.35  47  351  46.80  22  100  47  100  47  100  47  100  47  100  47  100  47  100  47  الدالیة
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  92.76  19  141  50  8  100  19  100  19  100  19  100  19  100  19  100  19  100  19  المحطة

بالد 

  خطاط
23 100 23 100 23 100 23 99.35 23 94.15 23 97.40 23 100 9 39.13 170 23 92.39  

20 

أوت 

1955  

38  100  38  100  38  100  37  97.36  37  97.36  35  92.10  38  100  15  40.54  276  38  90.79  

5 

جویلیة 

1962  

113  99.12  114  100  113  99.12  113  99.12  113  99.12  105  92.10  114  100  36  31.57  821  114  90.02  

 رقیعي

  بشیر
62  100  62  100  62  100  62  100  62  100  62  100  62  100  10  16.12  444  62  89.52  

ماي  8

1945  
98  98  100  100 100  100  99  99  98  98  87  87  100  100  31  31  713  100  89.13  

1 

نوفمبر 

1954  

148  100  148  100  148  100  148  100  144  97.29  120  81.08  148  100  43  29.05  1047  148  88.43  

خطاط 

  احمد
42 100 42 100 42 100 40 95.23 40 95.23 34 80.95 42 100 12 28.57 294 42 87.50  

18 

  فیفري
6 100  6  100  6  100  6  100  4  66.66  4  66.66  5  83.33  2  33.33  39  6  81.25  

  90.64  783  5678  57.63  793  99.92  1375  92.44  1272  85.68  1179  94.76  1304  99.63  1371  98.25  1352  98.03  1349  المجموع

  .الباحثةمعالجة +  2014تحقیق میداني ماي : المصدر
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  )05(جدول رقم

  اإلسكانیة عبر األحیاءؤشر توزیع م: مدینة تاجنانت

  األحیاء
    (IH)مؤشر اإلسكانیة 

)%(  

  96.88  8الوحدة العمرانیة 

  94.14  اإلخوة حسناوي

  93.75  ماي 1

  93.75  1960دیسمبر  11

  93.66  رأكتوب 17

  93.42  هواري بومدین

  93.35  الدالیة

  92.76  المحطة

  92.39  بالد خطاط

  90.79  1955أوت  20

  90.02  1962جویلیة  5

  89.52  رقیعي بشیر

  89.13  1945ماي  8

  88.43  1954نوفمبر  1

  87.50  خطاط احمد

  81.25  فیفري 18

  90.64  المجموع

            2014میداني ماي  تحقیق: المصدر                       
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  ): 20(جدول رقم 

 التوزیع العددي و المجالي للمحالت التجاریة النشطة عبر األحیاء: مدینة تاجنانت

 )%(النسبة   عدد المحالت التجاریة اسم الحي

 18.31 303 1945ماي  8

 14.42 238  1954نوفمبر  1

 10.30 170  خطاط أحمد

 9.87 163  فیفري 18

 9.21 152  بشیر رقیعي

 6.78 112  األخوة حسناوي

 6.60 109 1962جویلیة  5

 6.48 107 هواري بومدین

 4.48 74  1955أوت 20

 4.30 71  أكتوبر 17

 3.15 52  الدالیة

 2.18 36  ماي 1

 1.82 30  المحطة

 1.15 19  1960دیسمبر 11

 0.91 15  بالد خطاط

  )منطقة  السوق(

POS 4 
0 0.00 

 0.00  0  8رانیة رقمالوحدة العم

 100 1651 المجموع

            2014تحقیق میداني ماي : المصدر                       
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 ):21(جدول رقم 

  التوزیع المجالي للمحالت التجاریة النشطة حسب العدد و الفئات التجاریة: مدینة تاجنانت

 المجموع الحرف و مهن حرة خدمات مواد غیر غذائیة مواد غذائیة اسم الحي

 
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 14.42 238 27,31 65 17,23 41 31,09 74 24,37 58 نوفمبر 1

 2.18 36 38,89 14 19,44 7 16,67 6 25,00 9 ماي 1

 18.31 303 13,20 40 23,76 72 42,90 130 20,13 61 1945ماي  8

 10.30 170 23,53 40 22,35 38 28,82 49 25,29 43 أحمدخطاط 

دیسمبر11

1960 
1 5,26 6 31,58 3 15,79 9 47,37 19 1.15 

جویلیة  5

1962 
30 27,52 37 33,94 8 7,34 34 31,19 109 6.60 

 9.87 163 16,56 27 11,04 18 55,21 90 17,18 28 فیفري 18

أوت  20

1955 
17 22,97 15 20,27 13 17,57 29 39,19 74 4.48 

 4.30 71 43,66 31 9,86 7 33,80 24 12,68 9 أكتوبر 17

 3.15 52 15,38 8 5,77 3 76,92 40 1,92 1 الدالیة

 6.78 112 41,96 47 18,75 21 21,43 24 17,86 20 اإلخوة حسناوي

 0.91 15 60,00 9 0,00 0 33,33 5 6,67 1 بالد خطاط

 6.48 107 87,85 94 3,74 4 0,93 1 7,48 8 هواري بومدین
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 1.82 30 13,33 4 33,33 10 26,67 8 26,67 8 المحطة

رقیعي 

 )الغرابة(بشیر
20 13,16 7 4,61 15 9,87 110 72,37 152 9.21 

منطقة (

 )السوق

POS 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

  1651  561  260  516  314  المجموع

  100,00  33,98  15,75  31,25  19,02  النسبة

  .2014تحقیق میداني ماي : رالمصد

  ):22(جدول رقم 

  توزیع المحالت النشطة حسب الفئات التجاریة: مدینة تاجنانت

  الحرف  الفئات التجاریة
مواد غیر 

  غذائیة
  المواد الغذائیة

خدمات و مهن 

  حرة

  260  314  516  561  عدد المحالت التجاریة

 15.75 19.02 31.25  33.98  النسبة

 1651  المجموع

  2014تحقیق میداني ماي : المصدر    

  )27(جدول رقم 

  األحیاء عبرالسكان و نسب توزیع أحجام : مدینة تاجنانت

  )2008تعداد ( 

  اسم الحي
  عدد السكان

  )نسمة( 

 النسبة

(%)  

 10,03 4168 1955أوت  20

 9,59 3985 رقیعي بشیر

 9,56 3969 1954نوفمبر  1

 9,52 3955 خطاط احمد

 7,81 3242 اإلخوة حسناوي

 7,57 3146 1945ماي  8
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 7,53 3128 المحطة

 6,95  2887 أكتوبر 17

 5,36 2228 هواري بومدین

 5,25 2182 1962جویلیة  5

 5,20 2160 1960دیسمبر  11

 5,13 2130 فیفري 18

 4,63 1922 ماي 1

 3,13 1300 بالد خطاط

 2,73 1133 الدالیة

 0 0 8حي الوحدة العمرانیة رقم 

 0 0 نطقة السوق األسبوعيم

 0 0 منطقة النشاطات الجنوبیة

  100 41535  المجموع

  .الباحثةمعالجة  +2008معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء الخاصة بعدد السكان لسنة : المصدر         

  )28(جدول رقم 

  توزیع الكثافة السكانیة عبر األحیاء: مدینة تاجنانت

  اسم الحي
  عدد السكان

  )نسمة( 

  المساحة

  )هكتار( 

الكثافة السكانیة 

  )هكتار/نسمة(

 323 6,59 2130  فیفري 18

  319 12,40 3955  خطاط احمد

  185 17,50 3242  اإلخوة حسناوي

  176 22,70 3985  رقیعي بشیر

  174 24,00 4168  1955أوت  20

  153 14,10 2160  1960دیسمبر  11

  132 30,00 3969  1954نوفمبر  1

  120 16,00 1922  ماي 1

  111 28,41 3146  1945ماي  8

  94 23,60 2228  هواري بومدین

  91 31,90 2887  أكتوبر 17

  84 26,00 2182  1962جویلیة  5

  69 45,50 3128  المحطة
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  39 28,80 1133  الدالیة

  20 65,00 1300  بالد خطاط

حي الوحدة العمرانیة رقم 

8  
0 16,00 0  

  0 49,00  0  منطقة السوق األسبوعي

  0 48,00  0  منطقة النشاطات الجنوبیة

  82  505.50 41535  المجموع

 الخاصة بالجداولمعطیات الدیوان الوطني لإلحصاء + مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر: المصدر

  .الباحثةمعالجة  +2008اإلجمالیة لعدد السكان والمساكن لبلدیات الوالیة لسنة 

  )29( جدول رقم

  األصل الجغرافي لسكان المدینة: جنانتمدینة تا

أحیاء مدینة 

  تاجنانت

(%)  

المناطق 

الریفیة ببلدیة 

  تاجنانت

(%)  

بلدیات والیة 

  میلة

(%)  

  والیات أخرى

  سطیف

(%)  

  قسنطینة

(%)  

  تبسة

(%)  

  الطارف

(%)  

  ورقلة

(%)  

والیات 

  الوسط

(%)  

والیات 

  الغرب

(%)  

88.58  7.22  0.66  2.23  0.52  0.13  0.13  0.13  0.26  0.13  

  2014تحقیق میداني ماي : المصدر

 ) :31(جدول رقم 

                       توزیع السكان حسب الفئات العمریة: مدینة تاجنانت

  سنة 60+  سنة 59-20  سنة 19-15  سنة 14-6  سنوات 6قل من أ  الفئات العمریة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  النوع

  179  155  1047  1154  245  297  721  826  565  528  )نسمة( عددال

 3,13 2,71 18,31 20,19 4,29 5,20 12,61 14,45 9,88 9,24  )%(النسبة 

  334  2201  542  1547  1093  )نسمة( المجموع

  )1(5717  )نسمة(إجمالي السكان 

  2014تحقیق میداني ماي : المصدر

                                                 
 .إجمالي السكان حسب العینة )1(
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  ): 33(جدول رقم 

  المستوى التعلیمي للوالدین: مدینة تاجنانت

  محو األمیة  تكوین مهني  جامعي  ثانوي  إكمالي  ابتدائي  غیر متعلم
المجموع و النسبة 

  المئویة

  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب

30  47  186  185  188  201  200  218  112  90  4  2  35  19  755  762  

77  371  389  418  202  6  54  1517  

5.07%  24.46%  25.64%  27.55%  13.32%  0.40%  3.56%  %100  

  2014تحقیق میداني ماي : المصدر

  )34(جدول رقم

  المستوى التعلیمي لألبناء: مدینة تاجنانت

  محو األمیة  تكوین مهني  جامعي  ثانوي  إكمالي  ابتدائي  غیر متعلم
المجموع و النسبة 

  المئویة

287  1004  461  301  130  35  4  2222  

12.91 %  45.18 %  20.75 %  13.55 %  5.85 %  1.58 %  0.18 %  100 %  

  2014تحقیق میداني ماي : المصدر

 ):35(جدول رقم

  2014التركیبة االقتصادیة للسكان لسنة :مدینة تاجنانت

  العدد  البیان
النسبة المئویة من 

  مجموع السكان

  47.97  2743  السكان النشطون

  52.02  2974  السكان الغیر نشطین

  10.97  627  المشتغلون

  16.16  924  البطالون

  20.85  1192  طلبة

  0.63  36  المتقاعدون

  2014تحقیق میداني ماي  :المصدر                 
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 )36(جدول رقم

  )2014-1977( توزیع نسب المشتغلین حسب القطاعات االقتصادیة: مدینة تاجنانت

  السنوات

  ع الثالثالقطا  القطاع الثاني  القطاع األول

  الفالحة

)%(  

  الصناعة

)%( 

البناء و 

األشغال 

  العمومیة

)%( 

  التجارة

)%( 

  الحرف

)%( 

  خدمات و إدارة 

  و تعلیم

)%( 

1977  18.41  
10.97  18.03  

5.58  
29  

1987  10.92  
7.75  14.85  

66.47  
22.6  

1993  7.14  
2.99  9.63  

80.24  
12.62  

1998  12.35  
0.25  2.16  

85.21  
2.41  

2014)1(  6.70 
5.74 13.88 30.78 15.15 27.75 

19.62 73.68 

  .2009مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر + 2014تحقیق میداني ماي : المصدر

 )37(جدول رقم

  2014توزیع نسب المشتغلین حسب القطاعات االقتصادیة سنة : مدینة تاجنانت

  اع الثالثالقط  القطاع الثاني  القطاع األول

  المجموع
 الصناعة الفالحة

البناء و 

األشغال 

 العمومیة

 الحرف التجارة
خدمات و إدارة و 

 تعلیم

6.70 % 
%5.74 %13.8 30.78% 15.15% 27.75% 

%  100 
%  19.62 %  73.68 

  .2014تحقیق میداني ماي : المصدر

                                                 
نظرا لغیاب المعطیات المتعلقة بعدد و نسب المشتغلین لدى الدیوان الوطني لإلحصاء  2008لم یتم التطرق لنسب العمالة خالل تعداد سنة  )1(

على نتائج  باالعتمادقمنا  ذال، فقط بالبلدیة النتائج خاصةنتائج عامة عن القطاع األول و دمج للقطاعین الثاني و الثالث كما أن  تم منححیث 

  .الفترة الزمنیة اتهلتحقیق المیداني لتغطیة ها
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  ):39(جدول رقم

  عي عبر األحیاءتوزیع النمط الجماعي االجتما: مدینة تاجنانت
  

  الحي
     )1(المساحة

  )هكتار( 
النسبة المئویة إجمالي 

  )%(مساحة النمط

 4,47  0.32  1954نوفمبر 1

  0.71  1960دیسمبر  11حي 
9,82 

 2,25  0.16  أكتوبر 17

 2,80  0.20  اإلخوة حسناوي

  1.13  بالد خطاط
1,85 

  3.93  8الوحدة العمرانیة 
54,44 

POS04 0.70  
9,69 

  1.06 طةالمح
14,68 

 100  7.22  المجموع الكلي

  .الباحثةمن انجاز : المصدر            

  

  ):40(جدول رقم 
  توزیع نسب المساحة السكنیة للنمط الفردي: مدینة تاجنانت

  

  نمط المسكن
النسبة المئویة من إجمالي 

  مساحة السكن
)%(  

 57.05 تحصیص

  32.33  فوضوي الصلب

  2.62  تقلیدي

  0.69  فيفردي الوظی

 0.36 قصدیري

  0.31  تطوري

  0.07  أوروبي

  93.43  المجموع

  .الباحثة نجازمن إ: المصدر                       

  

                                                 
  .AUTOCADقیست باستخدام برنامج  ) 1
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  ):41(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدامات التعلیمیة حسب األحیاء و حسب األطوار التعلیمیة: مدینة تاجنانت

  الطور االبتدائي

  )الحي(الموقع 
المساحة 

  )2م( العقاریة

النسبة المئویة من 
إجمالي مساحة 

  )%(االستخدام 

 16,17  7575.51  1945ماي  8حي 

 15,26  7148.85  1955أوت  20

 9,22  4318  ماي 1حي 

 9,04  4233.99  المحطة

 8,68  4067.96  نوفمبر 1حي 

 8,44  3954.92  1962جویلیة5

 8,08  3783.44  الدالیة

 6,45  3021.349  أكتوبر 17حي 

 6,35  2974.29  هواري بومدین

 6,25  2930.19  اإلخوة حسناوي

 6,07  2842.01  8الوحدة العمرانیة

 25,45  46850.5  1المجموع 

  الطور المتوسط

 33,78 25420  1954نوفمبر  1

 17,22 12958,18  أكتوبر 17

 14,77 11117  المحطة

 9,42 7087  1962جویلیة  5

 9,38 7060,95  الدالیة

 9,15 6889  8الوحدة العمرانیة 

 6,27 4718,5  1955أوت  20

 40,87  75250.63  2المجموع 

  الطور الثانوي

 44,44  20000  1960دیسمبر 11

 35,56  16000  الدالیة

 20  9000  المحطة

 24,44  45000  3المجموع 

 9,23  17000  المحطة  التكوین المهني

 100  184101,13  المجموع الكلي

  . الباحثة من انجاز:  المصدر        
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  ):42(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدامات اإلداریة حسب األحیاء: مدینة تاجنانت

  )2م(مساحة االستخدام  الحـــــي
النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

النسبة المئویة من 

إجمالي مساحة 

  )%(المدینة 

 0,16 15,83  7854.76  1945ماي  8

 0,07 7,61  3777.74  1954نوفمبر  1

 0,03 3,01  1495.86  1960دیسمبر  11

 0,44 44,34  22002.69  الدالیة

 0,05 5,40  2679.63  هواري بومدین

 0,02 1,55  771.14  ماي 1

 0,22 22,24  11036.50  المحطة

 0,98 100  49618.32  المجموع

  .الباحثةمن انجاز : المصدر     

  ):43(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدام الدیني حسب األحیاء: نة تاجنانتمدی

  )2م(مساحة االستخدام  الحـــــي
النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 83,46  57500  1954نوفمبر 1

 3,63  2500  1955أوت  20

 4,76  3277  هواري بومدین

 5,45  3756  مسكن704حي 

 2,70  1860.88  1945ماي  8

 100  68893.88  المجموع

  .الباحثةمعالجة + مدیریة الشؤون الدینیة و األوقاف لوالیة میلة: المصدر             
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  ):44(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدام االجتماعي حسب األحیاء: مدینة تاجنانت

  )2م(مساحة االستخدام  الحـــــي
النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 25,07  863  1955أوت  20

 67,34  2318  المحطة

 7.58  261  نوفمبر 1حي 

 0.07  3442  المجموع

  .الباحثةمن انجاز : المصدر            

  ):45(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدام األمني حسب األحیاء: مدینة تاجنانت

  )2م(مساحة االستخدام  الحـــــي
النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 0,51  537.62  1945ماي 8

 1,62  1696.82  1954نوفمبر 1

 3,60  3769.85  الدالیة

 10,89  11417  المحطة

 2,30  2414  1960دیسمبر 11

 81,08  85000  منطقة النشاطات

 100  104835.29  المجموع

  .الباحثةمن انجاز : المصدر            

  ):46(جدول رقم 

  الریاضي و الترفیهي حسب األحیاء توزیع نسب االستخدام: مدینة تاجنانت

  )2م(مساحة االستخدام  الحـــــي
النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 53,63  26874.52  1954نوفمبر  1

 8,39  4204.09  1945ماي  8

 25,12  12589.24  المحطة

 2,99  1500.62  أكتوبر 17
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 2,91  1457 رقیعي بشیر

 2,32  1161 1955أوت  20

 2,32  1161 واري بومدینه

 2,32  1161 الدالیة

 100  50108,47  المجموع

  .الباحثةمن انجاز : المصدر            

  ) :47(الجدول رقم 

  الصحیة التابعة للقطاع العام اتاالستخدامتوزیع نسب  :مدینة تاجنانت

  الحـــــي
مساحة 

  )2م(االستخدام

النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 55,31  9646.3  1954نوفمبر 1

 5,00  872.20  1955أوت  20

 2,54  442.36  1945ماي  8

 37,16  6480.55  أكتوبر 17

 100  17441.41  المجموع

  .من انجاز الباحثة: المصدر      

  ):48(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدام الثقافي و السیاحي حسب األحیاء: مدینة تاجنانت

  )2م(االستخداممساحة   الحـــــي
النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 7,75  1133  1945ماي 8

 91,23  13340  المحطة

 1,03  150  1954نوفمبر 1

 100  14623  المجموع

  .الباحثةمن انجاز : المصدر             
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  ):49(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدام التجاري حسب األحیاء: مدینة تاجنانت

  الموقع
مساحة 

  )2م(االستخدام

النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 44,66  226700  منطقة النشاطات التجاریة

 46.07  233814  منطقة السوق األسبوعي

 0,76  3880.61  الدالیة

 0,11  575.60  1954نوفمبر  1

 0,12  600  هواري بومدین

 0,39  2000  أكتوبر 17

 7,88  40000  1955اوت 20

 100  507570,2  المجموع

  .الباحثةمعالجة + المصلحة التقنیة بالبلدیة: المصدر         

  ):50(جدول رقم 

  توزیع نسب االستخدامات النفعیة حسب األحیاء: مدینة تاجنانت

  )2م(المساحة   )الحي( الموقع 
النسبة المئویة من إجمالي 

  )%(مساحة االستخدام 

 12,32  2246.52  أكتوبر 17

 6,93  1263.34  هواري بومدین

 6,83  1245.55  1955أوت  20

 16,95  3089.54  1962جویلیة  5

 25,40 4630.85  1945ماي  8

 2,39  435.42  المحطة

 10,29  1875.95  1954نوفمبر 1حي 

 5,08  926  االخوة حسناوي

 13,81  2518.27  الدالیة

 100  18231,44  المجموع

  .الباحثة من انجاز: المصدر         



  

  

  المصادر  

  و  

  ــراجــــــع  الم
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  :العربیة باللغة المراجعالمصادر و    

 : باللغة العربیة  - أ

 الكتب:  

تجهیز وزارة ال. استرجاع التراب الوطني -وضعیة التراب الوطني -الجزائر غدا -

 .1996والتهیئة العمرانیة، 

 .1998مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة،  .تخطیط المدن: أحمد خالد عالم. د -

دیوان المطبوعات . التحضر و التهیئة العمرانیة في الجزائر: بشیر التجاني. د -

 .2000الجامعیة ، الجزائر، 

العوامل  -تنظیم المجال المعماري و العمراني في المدینة الجزائریة: بشیر ریبوح  .د -

 .2009فاعلون، دار مداد، الجزائر، وال

المعارف  منشأ. دراسة جغرافیة-استخدام األرض: صالح الدین الشامي. د -

 .1990اإلسكندریة، مصر، 

الجغرافیة دعامة التخطیط، منشأة المعارف، الطبعة : صالح الدین علي الشامي. د -

 .1976الثانیة، اإلسكندریة، مصر، 

الدراسات إسحاق یعقوب، االتجاهات المعاصرة في . عبد اإلله أبوعیاش، د. د -

 .1980الحضریة، وكالة المطبوعات، الكویت، 

األنجلو المصریة  مكتبة). الریفي و الحضري( جغرافیة العمران:محمد مدحت جابر .د -

 .2006القاهرة، 

     دراسة للنمو الحضري و تسلسل الحجم  -الشبكة الحضریة في الشرق الجزائري -

رض، قسم الجغرافیا، جـامعـة بحث شارك فیه أساتذة، معهد علـوم األ. و التباعد

 .1985 قسنـطینـة،
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  الفكر الجامعيدار . التطبیقات -الهیاكل -النظریة –التنظیم : طارق طه -

 .2006اإلسكندریة، 

 األطروحات و مذكرات الماجستیر:  

. مدینة العلمة السكان و العمران و إشكالیة المجال الحضري: خلیل عبد اهللا مطاوع -

درجة الماجستیر في تهیئة المجال، معهد علوم األرض، جامعة رسالة مقدمة لنیل 

 .1994قسنطینة، دائرة التهیئة، 

. الحصیلة واآلفاق-السكنیة في مدینة قسنطینة االستخداماتإشكـالیة : ربیعة دباش -

 علـوم األرض، الجغـرافیـا والتهیئـة العمـرانیـة كلیـة ،)غیر منشورة(مـذكـرة مـاجستیـر

 .2005،منتـوري قسنـطینـةجـامعـة 

بحث مقدم لنیل . والیة میلة التنظیم الترابي و التنمیة المحلیة: فاطمة الزهراء بیدي -

  .1998علوم األرض، جامعة قسنطینة، معهد  درجة الماجستیر في تهیئة المجال،

. في مدینة أریحا تحلیل وتقییم أنماط استعماالت األراضي: محمد حسین سعد النجوم -

 .2003ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، أطروحة 

استخدامات األرض و كیفیة تنظیمها في مدینة الحروش بوالیة : نجاة بوشرمة -

 كلیـة ،)غیر منشورة(مـذكـرة مـاجستیـر -اإلشكالیة القائمة و الرؤى المستقبلیة -سكیكدة

 .2015 ،1 جـامعـة قسنـطینـة، الجغـرافیـا والتهیئـة العمـرانیـة و علـوم األرض

   رات التخرجـــــمذك:   

الحضري  تسییر و تنظیم استخدامات األرض بالقطاع: أمیرة بوعجاج، إبتسام عواطي -

       قسم تسییر التقنیات الحضریة، معهد علوم األرض . سیدي مبروك، قسنطینة

 .2009العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، و الجغرافیا و التهیئة 

مذكرة . التجهیزات الحضریة و تنظیم المجال -مدینة عین الكبیرة: حسیبة طیوان -

  .2011تخرج، كلیة علوم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة،
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علـوم  كلیـة ،بمدینة جیجل، مذكرة تخرج األرضواقع و تنظیم استخدامات : شیخ أمیرة -

 .2010،جـامعـة منتـوري قسنـطینـة، األرض، الجغـرافیـا و التهیئـة العمـرانیـة

التوسع العمراني و أثره على المدینة : طوماش بوبكر صدیق، قسمیه جمال الدین -

 علـوم األرض، الجغـرافیـا و التهیئـة العمـرانیـة كلیـة حالة مدینة تاجنانت، مذكرة تخرج،

  .2010قسم تسییر التقنیات الحضریة،  ،سنـطینـةجـامعـة منتـوري ق

الهیاكل التجاریة و دورها في : عیون فاطمة، لعكروم هاجر، لوصیف صوریة -

مذكرة تخرج، كلیـة علـوم األرض، الجغـرافیـا ، حالة مدینة الخروب–دینامیكیة المجال 

 ة منتـوريالحضریة، جامعهیئة العمرانیة، فرع التهیئة و التهیئـة العمـرانیـة، قسم الت

  .2001قسنـطینـة،

مذكرة تخرج . تحلیل وظیفي و مجالي للبنیة التجاریة لمدینة تاجنانت: مخالیف نعیمة -

كلیـة علـوم األرض، الجغـرافیـا و التهیئـة العمـرانیـة، قسم التسییر و التقنیات الحضریة 

 .2011قسنـطینـة، جـامعـة منتـوري

  المجالت:  

جامعة منتوري -، مخبر التهیئة العمرانیة 2004/ 1العمرانیة العدد  مجلة التهیئة -

 .2004قسنطینة، 

جامعة منتوري -، مخبر التهیئة العمرانیة 2007/2- 8مجلة التهیئة العمرانیة العدد  -

  .2007،قسنطینة

جامعة منتوري -، مخبر التهیئة العمرانیة 2008/1- 9مجلة التهیئة العمرانیة العدد  -

  .2008،قسنطینة

مجلة حولیات وحدة البحث، إلفریقیا و العالم العربي، جامعة قسنطینة، طبعة  -

1997. 
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  الملتقیات: 

النصوص  بین -التهیئة العمرانیة و أدوات التعمیر بالجزائر: بن عباس كغوش سامیة -

الجزائر و في  حالة الجزائر العاصمة، مجموعة الملتقیات العلمیة  في -و التطبیق

 علـوم األرض، الجغـرافیـا و التهیئـة العمـرانیـة، جـامعـة منتـوريالخارج، كلیـة 

  .2001قسنـطینـة،

التوسع في المجال الحضري واستعماالت األرض في المدن : عبد العزیز بوودن .د -

، منشورات 2003فعالیات الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة  .الجزائریة

 .2003/2004جامعة منتوري قسنطینة 

، منشورات جامعة 2003فعالیات الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة  -

 .2003/2004منتوري قسنطینة 

حدیقة األقواس (واقع المساحات الخضراء في مدینة قسنطینة : احسن بن میسي. د -

  . 2011مداخلة في الیوم العالمي للبیئة، جوان ). الرومانیة

  الجریدة الرسمیة:  

  :القوانین 

   المؤرخ في 08-90القانون الداخلي البلدي المنصوص بواسطة القانون  -

  .1990سنة  15، الجریدة الرسمیة العدد 07/04/1990

، الجریدة المتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90قانون رقم ال -

  .1990سنة  49الرسمیة العدد 

    التهیئة والتعمیرالمتعلق ب 1990دیسمبر  1، المؤرخ في 29-90القانون رقم  -

 .1990سنة  52الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن نزع الملكیة من أجل  1991أفریل 27، المؤرخ في 11-91القانون رقم  -

 .1991سنة  21المنفعة العامة، الجریدة الرسمیة العدد 
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 المتعلق بتهیئة اإلقلیم و تنمیته 2001دیسمبر 12المؤرخ في  20-01قانون رقم ال -

  .2001سنة  77 ، الجریدة الرسمیة العددالمستدامة

   قانون حمایة وتثمین الساحل. 2002فیفري  05المؤرخ في  02-02قانون رقم ال -

   سنة 10الجریدة الرسمیة العدد  ،أو ما یطلق علیه قانون مخطط تهیئة الساحل

2002.  

من األخطار ، المتعلق بالوقایة 2004دیسمبر  25المؤرخ في  20-04قانون رقم ال -

سنة  84، الجریدة الرسمیة العددالكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدیمة

2004.  

   ، الجریدة2006فیفري  20المؤرخ في  06-06القانون التوجیهي للمدینة رقم  -

  .2006سنة  15الرسمیة العدد 

 المتعلق بتسییر المساحات الخضراء 2007ماي13المؤرخ في  06- 07قانون ال -

  .2007سنة  31، الجریدة الرسمیة العددوحمایتها وتنمیتها

   و الذي یحدد قواعد مطابقة 2008جویلیة 20المؤرخ في  15-08القانون رقم  -

  .2008سنة  44،الجریدة الرسمیة العددالبنایات و إتمام إنجازها 

   ، الجریدةالمتعلق بالبلدیة  2011جوان  22المؤرخ في  10 -11القانون رقم  -

    .2011سنة   37الرسمیة العدد 

  :المراسیم  

   المحدد لكیفیات 13/08/1985المؤرخ في  212-85 المرسوم التنظیمي رقم -

   ، الجریدةأوضاع الشاغلین الفعلیین ألراضي عمومیة و خاصة وشروط تسویة

  .1985سنة  34الرسمیة العدد 
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یحدد كیفیات الذي  1991ماي  26المؤرخ في  176-91مرسوم التنفیذي رقم ال -

تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة، شهادة التقسیم و رخصة البناء و شهادة 

  1991سنة  26، الجریدة الرسمیة العدد المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك

الذي یحدد إجراءات  28/05/1991المؤرخ في  178-91المرسوم التنفیذي رقم  -

علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة 

  .1991سنة  26،الجریدة الرسمیة العدد بها

والمتعلق بترقیة  1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم  -

  .1993سنة  64،الجریدة الرسمیة العدداالستثمار

الخاص بالمناطق الحرة  1994أكتوبر17 المؤرخ في 320-94التنفیذي رقم المرسوم  -

، الجریدة الرسمیة العدد والذي یحدد الشروط العامة إلقامة المناطق الحرة وتسییرها

  .1994سنة  67

، الجریدة المتعلق بالمناطق الحرة 2003جویلیة 19المؤرخ في  02-03األمر رقم  -

  .2003سنة  43الرسمیة العدد

، المحدد لكیفیات  2003دیسمبر  09مؤرخ في ، ال 478-03المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2003سنة  78، الجریدة الرسمیة العدد تسییر نفایات النشاطات العالجیة

المحدد إلجراءات تنفیذ  2009ماي  02المؤرخ في  09/154المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2009سنة  27،الجریدة الرسمیة العدد التصریح بمطابقة البنایات

یحدد تشكیل لجنتي  2009ماي  02المؤرخ في  09/155رقم المرسوم التنفیذي  -

، الجریدة الدائرة و الطعن المكلفین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیة سیرهما

 .2009سنة  27الرسمیة العدد 
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المحدد لشروط وكیفیات  2009ماي  02المؤرخ في  09/156المرسوم التنفیذي رقم  -

و إنشاء التجزئات و المجموعات السكنیة وورشات  تعیین فرق المتابعة و التحقیق

 .2009سنة  27،الجریدة الرسمیة العدد البناء و سیرها

 ، المتضمن إلغاء2011جویلیة  09المؤرخ في  238-11المرسوم التنفیذي رقم  -

توصیف قطع أراض تابعة لغابات األمالك الوطنیة في والیات بجایة والجزائر وجیجل 

 .2011سنة  39الجریدة الرسمیة العدد  ،لوطنيمن النظام الغابي ا

،المحدد لكیفیات 2015جانفي  25المؤرخ في  19-15تنفیذي رقم المرسوم ال

  .2015سنة  07، الجریدة الرسمیة العددتحضیر عقود التعمیر و تسلیمها

    

  :)Bibliographies( جنبیةاأل باللغة لمراجعاالمصادر و - ب

Livres: 

- Jean Bastié, Bernard Dézert : L’espace urbain. Masson,Paris, 1980. 

  Plans: 

- Plan d'occupation des sols n° 02,03 et 04.   

- Révision du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme: commune de 

Tadjenanet ; 2009. 

 

  : اإللكترونیةمواقع ال -ت

1- http://afak-algeografyi.blogspot.com/2010/03/land-use-in-

cities.html 

2- http://www.hrpioneers.com/ 

3- www.dr.aburas.com 

4- www.hrdiscussion.com 



  

  

  

  الفهـــــــــارس    
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  144  توزیع خزانات المیاه الصالحة للشرب: مدینة تاجنانت  23

  150  توزیع االستخدامات األخرى بالمدینة: مدینة تاجنانت  24

  152 عبر األحیاءتوزیع المساحات الخضراء المهیأة : مدینة تاجنانت  25
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36  
  توزیع نسب المشتغلین حسب القطاعات االقتصادیة: مدینة تاجنانت

 )1977-2014(  
 الملحق

سنة  توزیع نسب المشتغلین حسب القطاعات االقتصادیة: مدینة تاجنانت  37

2014  
 الملحق
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  197  توزیع نسب المساحة السكنیة حسب النمط: مدینة تاجنانت  38

 الملحق   النمط الجماعي االجتماعي عبر األحیاء توزیع: مدینة تاجنانت  39

 الملحق  نسب المساحة السكنیة للنمط الفردي توزیع : مدینة تاجنانت  40

41  
األحیاء توزیع نسب االستخدامات التعلیمیة حسب : مدینة تاجنانت

 وحسب األطوار التعلیمیة
 الملحق

 الملحق توزیع نسب االستخدامات اإلداریة حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  42

 الملحق توزیع نسب االستخدام الدیني حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  43

 الملحق توزیع نسب االستخدام االجتماعي حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  44

 الملحق توزیع نسب االستخدام األمني حسب األحیاء: تاجنانتمدینة   45

46  
  توزیع نسب االستخدام الریاضي و الترفیهي: مدینة تاجنانت

 حسب األحیاء 
 الملحق

 الملحق  الصحیة التابعة للقطاع العام اتاالستخدامتوزیع نسب  :مدینة تاجنانت  47

 الملحق و السیاحي حسب األحیاءتوزیع نسب االستخدام الثقافي : مدینة تاجنانت  48

 الملحق توزیع نسب االستخدام التجاري حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  49

 الملحق توزیع نسب االستخدامات النفعیة حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  50

51  
توزیع نسب استخدامات األرض بالمدینة و نصیب الفرد : مدینة تاجنانت

 )2012سنة (من االستخدام 
210  

  219 مدینة تاجنانت تقدیر عدد السكان المستقبلي  52

53  
  تقدیر االحتیاجات الحالیة و المستقبلیة لالستخدامات :مدینة تاجنانت

 ) 2023- 2012( خالل الفترة 
220  

  223 تقدیر االحتیاجات المستقبلیة لالستخدامات التعلیمیة :مدینة تاجنانت  54

  224 تقدیر االحتیاجات السكنیة المستقبلیة :مدینة تاجنانت  55

  230  2012سنة  توزیع مساحة االحتیاجات لالستخدامات السكنیة :مدینة تاجنانت  56
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57  
  مدینة تاجنانت توزیع مساحة احتیاجات المدى القصیر من 

 االستخدامات السكنیة
232  

58  
  مدینة تاجنانت توزیع مساحة احتیاجات المدى المتوسط من

 االستخدامات السكنیة 
233  

59  
  مدینة تاجنانت توزیع مساحة احتیاجات المدى البعید من

 االستخدامات السكنیة 
234  
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  فهرس األشكال 

  صفحة  العنـــــــــــــــوان  رقم

  74  )2012-1954(النمو السكاني خالل الفترة : مدینة تاجنانت  01

02  
   نسب المحالت التجاریة النشطة حسب األحیاءتوزیع : مدینة تاجنانت

  )2014سنة (
135  

03  
  توزیع نسب المحالت النشطة حسب الفئات التجاریة : مدینة تاجنانت

  )2014سنة (
135  

  177  2008تعداد حیاء عبر األنسب الحجم السكاني توزیع : مدینة تاجنانت  04

  181  األصل الجغرافي لسكان المدینة: مدینة تاجنانت  05

  183  )2008تعداد (و الریف   توزیع نسب السكان بین الحضر : بلدیة تاجنانت  06

  185  )2014سنة ( الهرم السكاني حسب الفئات العمریة: مدینة تاجنانت  07

  188  ) 2014سنة (  المستوى التعلیمي للوالدین: مدینة تاجنانت  08

  189  )2014سنة (  المستوى التعلیمي لألبناء: مدینة تاجنانت  09

  191  2014التركیبة االقتصادیة للسكان لسنة : مدینة تاجنانت  10

11  
 توزیع نسب المشتغلین حسب القطاعات االقتصادیة: مدینة تاجنانت

  ) 2014سنة(
194  

  198 توزیع نسب المساحة السكنیة حسب النمط: مدینة تاجنانت  12

  198  توزیع النمط الجماعي االجتماعي عبر األحیاء :مدینة تاجنانت  13

  198 توزیع نسب المساحة السكنیة للنمط الفردي : مدینة تاجنانت  14

15  
توزیع نسب االستخدامات التعلیمیة حسب األحیاء و األطوار : مدینة تاجنانت

  التعلیمیة
201  

  202 األحیاءتوزیع نسب االستخدامات اإلداریة حسب : مدینة تاجنانت  16

  203  حسب األحیاء  توزیع نسب االستخدام الدیني: مدینة تاجنانت  17
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  203  توزیع نسب االستخدام االجتماعي حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  18

  204  توزیع نسب االستخدام األمني حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  19

  205 الترفیهي حسب األحیاءتوزیع نسب االستخدام الریاضي و : مدینة تاجنانت  20

  206 االستخدامات الصحیة التابعة للقطاع العام:مدینة تاجنانت  21

  207  توزیع نسب االستخدام الثقافي والسیاحي حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  22

  208  توزیع نسب االستخدام التجاري حسب األحیاء: مدینة تاجنانت  23

  209 االستخدامات النفعیة حسب األحیاءتوزیع نسب : مدینة تاجنانت  24

25  
متوسط نصیب الفرد من استخدام األرض حسب نوع توزیع : مدینة تاجنانت

  )الفرد/2م(االستخدام 
211  
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  فهرس الخرائط

  رقم

  الخریطة
  صفحة  العنـــــــــــــــوان

  66  موقع المدینة ضمن مجال البلدیة: مدینة تاجنانت  01

  69  الموقع الجغرافي: تاجنانت مدینة  02

  71  األحیاء الكبرى تقسیم :مدینة تاجنانت  03

  81  العمرانيمراحل النمو : مدینة تاجنانت  04

  84  -2008تعداد - األحیاء عبرتوزیع الكثافة السكنیة  :مدینة تاجنانت  05

  87  -2014سنة -توزیع مؤشر اإلسكانیة حسب األحیاء :مدینة تاجنانت  06

  90  المباني السكنیةأنماط : مدینة تاجنانت  07

  113  التعلیمیة عبر المجال الحضرياالستخدامات توزیع : مدینة تاجنانت  08

  142  شبكة الطرق: مدینة تاجنانت  09

  146  شبكة المیاه الصالحة للشرب: مدینة تاجنانت  10

  148  شبكة الصرف الصحي: مدینة تاجنانت  11

  156  األرض استخدامات توزیع: مدینة تاجنانت  12

  161  الموضع: مدینة تاجنانت  13

  162  االنحدارات: مدینة تاجنانت  14

  165  للتعمیر يضاصالحیة األر : مدینة تاجنانت  15

  170  اتــــاالرتفاق: مدینة تاجنانت  16

  172  الملكیة العقاریة لألراضي: مدینة تاجنانت  17

  176  -2008تعداد –األحیاء توزیع السكان عبر : مدینة تاجنانت  18

  178  -2008تعداد –توزیع الكثافة السكانیة عبر األحیاء : مدینة تاجنانت  19

  248  مخطط التهیئة العام: مدینة تاجنانت  20

  251  مناطق التوسع العمراني: مدینة تاجنانت  21
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  فهرس الصور

  

رقم 

  الصورة
  الصفحة  عنـــــــــــــــوان الصورة

  89 السكن نصف الجماعي بحي المحطةنمط   01

  92  )08(نمط السكن الجماعي االجتماعي بالوحدة العمرانیة   02

  92  )05(على الطریق الوطني رقمالتساهمي   نمط السكن الجماعي   03

  94  1955أوت  20بحي  نمط السكن الجماعي الوظیفي  04

  95  )05(نمط السكن الجماعي الترقوي على الطریق الوطني رقم  05

06  
  96  1945ماي  8بحي  نمط السكن الفردي التقلیدي

07  

08  
  97  إحداث تغییرات في المسكن: مساكن تقلیدیة

09  

  97  بحي خطاط أحمدي نمط السكن الفردي األوروب  10

  99  أوت 20بتحصیص  نمط سكن فردي حدیث  11

  99 نمط سكن فردي حدیث بتحصیص الدالیة  12

  : أكتوبر 17بحي الدالیة و حي التطورينمط السكن الفردي   13

  إحداث تغییرات في المسكن
101  

14  

15  

  16  102  نمط السكن الفردي الوظیفي

17  

18  
  103  1962جویلیة  5نمط السكن الفردي الفوضوي بحي خطاط أحمد و حي 

19  

  103 تداخل المساكن الفوضویة مع المباني القدیمة  20

  104 فیفري 18الفردي الفوضوي بحي نمط السكن   21
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  104  نمط السكن الفردي الفوضوي بحي رقیعي بشیر  22

23  
  105  مساكن فردیة  بحي خطاط أحمد

24  

25  
  105  نمط السكن القصدیري بحي المحطة): 26( 25(الصورتان رقم 

26  

  107  )نمط معماري حدیث(  بحي الدالیة ابتدائیةمدرسة   27

  107 )نمط معماري قدیم( 1945 ماي 8بحي  ابتدائیةمدرسة   28

  108  متوسطة بتحصیص الدالیة  29

  108  أكتوبر 17متوسطة بتحصیص   30

  108  بحي الدالیةثانویة   31

  112  مركز التكوین المهني بحي المحطة  32

33  

  116  تركز لعدة استخدامات إداریة بحي الدالیة
34  

35  

36  

37  

  117  1945ماي  8استخدامات إداریة بحي تركز لعدة 
38  

39  

40  

  118  بوسط المدینة مسجد الشیخ البشیر اإلبراهیمي  41

  118  1955 أوت 20بحي  بكر الصدیق أبيمسجد   42

  120  للضمان االجتماعي الصندوق الوطني  43

  120  بحي المحطة حضانة لألطفالدار   44

  122  بحي الدالیة الحمایة المدنیةمقر   45

  122  بحي المحطة )Matico(ملعب ریاضي   46

  122  مركب ریاضي جواري بحي المحطة  47
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  124  1954نوفمبر  1المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بحي   48

  125  أكتوبر 17قاعة عالج بحي   49

  128  مركز تجاري بمنطقة السوق األسبوعي  50

  129  بومدینسوق جواري غیر مغطى بحي هواري   51

  130  1955أوت  20سوق فوضوي للخضر و الفواكه بحي   52

53  
  134  الطابق األرضي في ممارسة نشاط تجاري حرفي استغالل

54  

  137  05الطریق الوطني رقم   55

  137  شارع خطاط احمد  56

  138  شارع الحریة  57

  139  شارع اإلخوة مقدمي السعید و النوي  58

59  

  151  مهیأةمجاالت خضراء 
60  

61  

62  

  152  أكتوبر 17مهملة بحي  خضراءمساحة   63

  155  أراضي فالحیة على ضفاف واد الرمال  64

  239  تشویه مظهر البنایة سكنیة بإدخال تعدیالت  65

  239  عدم احترام العلو المرخص له  66

67  
  241  لالنهیاربنایات تقلیدیة آیلة 

68  

69  
  245  الخضراء باألحیاء السكنیة جاالتغیاب للم

70  

71  
  246  تدهور حالة الطرق و غیاب األرصفة

72  

73  
  246  تلوث المحیط بالنفایات المنزلیة

74  
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75  
  247  النفایات الصلبة الهامدة انتشار

76  

77  
  247  تلوث قناة تصریف میاه األمطار و الحمایة من الفیضانات

78  

  249  أكتوبر 17للتعمیر تقع غرب حي أراضي مبرمجة   79
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  فهرس المواضیع

  صفحة  

  02  ............................................................. المقدمة العامة

  11  ...........................................اإلطــــــار النظـــــــري: الفصــل األول

  12  ......................................................................تمهید 

  12  ....................استخدامات األرض وأهمیتها في الدراسات الحضریة: أوال

I -12  ......................................مفاهیم عامة عن استخدامات األرض  

  12  ........................................األرض؟ماذا نعني باستخدامات  1

  13  ........................................أهمیة دراسة استخدامات األرض 2

  14  ........................................مفهوم تنظیم استخدامات األرض 3

  15 ......................................األرضمفهوم تخطیط استخدامات  4

  16  ..............................................أسس التخطیط الحضري 5

II - 18 ...............................................أنواع استخدامات األرض  

  18 ................................................ االستخدامــات السكنیـة -1

  19 ..........................................االستخدامات الخدمیة العامة-2

  20  ............................................االستخدامـات التعلیمیــة- 2-1

  21  ................................... ــــةضالریا الشباب و  استخدامـــات 2-2

  22  ....................................و الشعائریة  االستخدامات الدینیة- 2-3

  22  .............................................االستخدامات الصحیة- 2-4

  23  ............................اإلداریة والمصالح األمنیة االستخدامات- 2-5

  23  ...........................................االستخدامـــات التجـــاریة- 2-6

  24  ..........................................االستخدامات االجتماعیة- 2-7
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  24  ..............................................االستخدامات الثقافیة- 2-8

  25  ..................................والسیاحیةاالستخدامات الصناعیة - 2-9

  25  ................................................األراضي الشاغـــرة-2-10

  25  .........استخدامات النقل والمواصالت واالتصال والشبكات التقنیة-2-11

  29  .................................االستخدامات النفعیة و الترفیهیة -2-12

  32  ..............................................استخدامـــات أخـــرى-2-13

  32  ..........اإلطار القانوني لتنظیم وتسییر استخدامات األرض في الجزائر: ثانیا

I -  33  ..................الجزائرالسیاسات العمرانیة و وسائل التعمیر المطبقة في  

  33 )............ 1962 – 1954( السیاسة العمرانیة في الفترة االستعماریة -1

  34 )....................1990 – 1962(السیاسة العمرانیة بعد االستقالل -2

  34 .................................1975 – 1962الفترة الممتدة بین  - 2-1

  36 )............1990- 1975(یاسة العمرانیة في الفترة الممتدة بین الس- 2-2

  40 )..................2015 – 1990(السیاسة العمرانیة في الفترة الحالیة  -3

  40 ..........................................وسائل التهیئة و التعمیر- 3-1

  43  ......................................... 1990قانون البلدیة لعام  - 3-2

  43 ...................................وكالة التسییر و التنظیم العقاري - 3-3

  43  ............................................قانون التوجیه العقاري - 3-4

  43  .......................... قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة - 3-5

  43 ..............................أدوات الرقابة اإلداریة لقواعد التعمیر - 3-6

  47 ............................قانـون تهیئـة اإلقلیـم و تنمیتـه المستدامـــــة- 3-7

الوقایـة من األخطـار الكبرى و تسییر الكـوارث في إطـار التنمیة قانـون  - 3-8

  ............................................................المستدیمـة

  

47  
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  48 ........أحكـام خاصـة تطبق على بعض األجـــزاء من التـراب الوطنـي- 3-9

  51 .2006فیفري  20في  المؤرخ 06-06القانون التوجیهي للمدینة رقم 10--3

  51 ....................تسییر المساحات الخضراء وحمایتها و تنمیتها 11--3

  52 .......................قانـون مطابقـــة البنایــــات و إتمـــــام إنجــــازها -3-12

II - العمراني و المصالح المعنیة بتسییر استخدامات یدان الفاعلون في الم

 .........................................................لجزائرا في األرض

  

54  

  54 ..............................................................الدولــــة-1

  HABITANT......( 54الساكنة الحضریة(المواطن و المجتمع المدني - 2

  55 ................................اإلنجازصاحب و  صاحب المشروع- 3

  56 ..................................المستثمرون والمتعاملون االقتصادیون-4

  56 .................................................الجماعات اإلقلیمیة -5

III - 59 .....................أسس و معاییر توزیع و برمجة التجهیزات الحضریة  

  59 )............................1995(مفهوم الشبكة النظریة للتجهیز  -1

  60 .....................................تصنیف الشبكة النظریة للتجهیز-2

  61 .......................................النظام المتدرج إلنشاء الخدمـات-3

  62 .....................................................خالصـــة الفصــــل األول

التعریف بمدینة تاجنانت و واقع استخدامات األرض عبر  :الفصل الثاني

  ............................................................ مجالها الحضري

  

63  

  64  .....................................................................تمهید 

  64  ......................التعریف بمدینة تاجنانت و مراحل نموها الحضري: أوال

I – 64  .........................................................مدینــة تــاجنـانت  

  64 .....................................و تطورها التاریخي شأة المدینةن -1
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  الملخــــــــص

تحتل مدینة تاجنانت موقعا متمیزا في الشمال الشرقي الجزائري مما 

أهلها إلى اكتساب مكانة هامة ضمن هذا اإلقلیم، و وجود السوق 

ساهم في . األسبوعي الذي یمتد مجال نفوذه إلى مختلف والیات الوطن

في نمووتطور  أثراالذي كان له توسع و نمو مجالها العمراني بشكل سریع 

مختلف إنشاء  استخدامات األرض في المدینة كاالستخدام السكني و

لتلبیة متطلبات قاطنیها و سكان عمرانیة ت الآالمرافق و التجهیزات و المنش

  . البلدیات التابعة لها

هذه و قد تجلى لنا أن هناك تباین وعدم تجانس في توزیع مختلف 

  .الحضري عبر المجالستخدامات اال

و علیه كان البد من تنظیم هذه االستخدامات بطرق علمیة وعملیة  

بما یتماشى و قوانین التهیئة و التعمیر لتحقیق التوازن و خدمة أفضل 

  .للسكان

  

  المفردات االستداللیة

  التشریعات القانونیة -تنظیم استخدامات األرض - مدینة تاجنانت

  .االحتیاجات -التجهیزات -  النمو الحضري -الموقع

 

 



 

  

RESUME 

La ville de Tadjenanet occupe un emplacement privilégié dans le 

Nord Est de l'Algérie. 

Ce qui la qualifie d'acquérir une position importante dans cette 

région, en plus elle dispose d'un marché hebdomadaire; dont 

l'influence s'étale sur les différentes wilayas d’Algérie. 

Elle a contribué à l'expansion et à la croissance de l'espace 

urbain d'une manière rapide qui a eu un impact sur la croissance et le 

développement de l'occupation du sol dans la ville, tels que l'usage 

résidentiel et la construction des différents équipements et des 

installations urbaines pour répondre aux besoins de ses résidents et 

celles de ses municipalités. 

Mais ayant eu une démonstration de la disparité et le manque 

d'homogénéité de la distribution des différentes occupations du sol à 

travers l'espace urbain ,une organisation des occupations du sol par 

des méthodes scientifique et opérationnelles qui correspondent aux 

lois de l'aménagement et d'urbanisme pour réaliser l'équilibre et un 

meilleur service pour ses habitants. 

Les mots clés 

La ville de Tadjenanet – L'organisation de l'occupation du sol 

Législations réglementaires – la situation 

La croissance urbaine – Les équipements – Les besoins 

 



 
ABSTRACT 

 

 The city of Tadjenanet has a special spot in the north-east of  

Algeria, for this reason, it gains an important position within this 

region,  Behind this, there is a weekly market which is sphere of 

influence extends to the various states of the country, they are 

contributed to the expansion and growth of its field of urban quickly 

had an impact on the growth and development of occupation of  land 

in the city, for example, the occupation of home and the constructions 

of various utilities publics and the equipments and the infrastructures  

to meet the requirements of the habitants and residents of its 

municipalities adjacent.  

There is a contrast in distribution of different occupation of land 

to the urban field. 

It must organize this occupation of land with scientific and 

practical methods which correspond with the assizes of the 

arrangement and the urbanism to success balance and do best to the 

population. 

 

 

 

Word Keys 

The city of Tadjenanet - Organization of the land's occupation  

Legal Legislations - Situation - Urban growth  

The equipments - Necessaries. 
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