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 تشكرات 

 

قطاف  ةالدكتور ةالمشرف ةفي نهاية هذا البحث أود أن أتوجه بالشكر إلى األستاذ

إتمامه كما أتوجه بالشكر  وإلى غايةمعي هذا البحث منذ بدايته  تي تابعتال ليلى

كذلك إلى األساتذة الذين سيقيمون هذا العمل من خالل انتقاداتهم البناءة 

 تحسينه.أفضل في  ومساهمتهم بشكل

كما ال يسعني أن أشكر كل المسؤولين في اإلدارات العمومية لمديريات والية 

 البحث.سطيف على تسهيالتهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بموضوع 



 إهداء
إلى عائلتي الكريمة وكل أفراد األسرة الذين ساعدوني معنويا للوصول 

بهذا العمل إلى نهايته وكل ما ساعدني من قريب أو بعيد، ليجدوا كل 

 التقدير واإلمتنان.

 

 

 فريد  
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منذ ظيوره عمى وجو األرض حاول اإلنسان بكل جيده السيطرة عمى المحيط الذي يعيش فيو وجعمو 

المحيط يمثل لو مصدر لمثروة أي كمما استحوذ عمى أكبر  في متناولو لتحقيق أىدافو في الحياة. ىذا

 مساحة من األراضي كمما كان أكثر ثراء.

إنطالقا من ىذه الفكرة بدأت أولى محاوالت اإلنسان لمسيطرة عمى األرض العتبارات متعددة ومختمفة: 

يمقراطية، حتى أصبح عن طريق صيد الحيوانات، البحث عن الماء باسم الدين أو السياسة وحاليا باسم الد

 الناس يتقاتمون فيما بينيم بسبب واحد أال وىو االستحواذ عمى األقاليم واألراضي بشتى الطرق.

       ألجل ىذه األسباب برز المحيط أو اإلقميم المحفز الحقيقي لإلنسان، خاصة بعد اإلكتشافات 

والمعادن النفيسة، أليست ىذه الغاز  –التي ظيرت في العصر الحديث من موارد باطنية كالبترول 

 األسباب كافية لتحرك غريزة الناس لمتنافس عمى ممكية األراضي؟

في الوقت الراىن أصبحت السيطرة عمى األراضي باعتبارىا مصدر لمثروة تتم بطرق ذكية وحضارية 

 أي في شكل تجمعات سكنية أكثر تماسكا وتنسيقا بين الناس ونعني بذلك المدن.

ثقافية وحتى  –اقتصادية  –لمطبيعة البشرية أخذت مصادرىا من عوامل اجتماعية  ىذه الميوالت

 مسبوق. نية وتراكمات من الثراء بشكل غيرعسكرية. إذن من المدن ظيرت أكبر الحضارات اإلنسا

 فظاىرة التمدن برزت بشكل واسع وظيرت معيا مشاكل التجمعات الحضرية.

أما حاليا ونحن في القرن الواحد  .أنذاك حول المدينة المثاليةسائد في عصر أفالطون كان التفكير ال

الحقيقية  الترجمةبمثابة  كانوالعشرين وبعد اإلنفجار الذي حدث في التجمعات الحضرية المعاصرة 

 عن ىذا السموك فجوات إقميمية في المحيط الحضري. انجرلمسموك اإلنساني المعاصر لكن مع األسف 

ىذه الفجوات اإلقميمية التي تميز المحيط الطبيعي واإلجتماعي في نفس الوقت ىي مرتبطة بالمجال 

المرتبطة بو وأسباب الفجوات اإلقميمية التي تحدث  تحميل العناصراإلقميمي، ودراسة ىذا األخير يفترض 

 فيو.
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الثروة التي تميز كل إقميم بالنسبة لإلقتصادي فإنو يعتبر أن ىذه األسباب ترجع إلى عوامل مرتبطة ب

 في حين أن الجغرافي يرجع األسباب إلى عوامل طبيعية تميز اإلقميم أو المحيط.

لكن الذي يجب أن نعرفو ىو أن ىذه الفجوات اإلقميمية التي تحدث ىي ديناميكية ونشيطة أي غير 

التي شيدتو تراكمات ساكنة ومتواصمة عبر العصور واألزمنة والدليل عمى ذلك ىو التطور التاريخي 

 وبالتالي فكل فجوة إقميمية ىي نتاج عممية تنموية في المجتمع. الثروة عبر العالم.

فالتطور الذي حدث في الواليات المتحدة سمح بتركيز الثروة في مختمف أقاليميا الميمشة والذي كان 

ى إلى ظيور شكل جديد لإلقميم ىذا ما أد .لو أثر كبير في تطور التكوين، التكنولوجيا وحتى طرق اإلنتاج

لمصناعة، فإنيا تنمو في أقاليم تتوفر فييا عوامل  بالنسبة .اإلقميميةوبالتالي حدوث ما يسمى بالفجوات 

 اإلنتاج.

حاليا بدأ العالم  .الصناعة من احتياجاتياتوفر ن أن دو ليم تطورت عمى حساب أقاليم أخرى ىذه األقا

فالخدمات إذن وّلدت تحوالت  .جو نحو الصناعات المرنة والخدماتيتخمى عن الصناعات الكثيفة ويت

 عمى الصناعة. حكرا صبح فقطقميدية، وبالتالي خمق الثروة لم يداخل الفجوات اإلقتصادية الت

إن المدن الكبرى  .مسبوق لظاىرة التمدن عبر العالم منذ حوالي ثالثة عقود بدأنا نالحع ظيور غير

ي إطار اقتصاد معولم بدأت تعيش في جو مشحون بالمنافسة بيدف جمب أكبر في مختمف دول العالم وف

 عدد من المؤسسات التي تنتج أكبر قيمة مضافة.

. كنولوجيا المتطورة وخاصة اإلعالمفي أيامنا ىذه بدأ اإلقتصاد يتميز أكثر بالمعرفة، الخدمات، الت

جمب أكبر عدد من المؤسسات، تعمل المدن حاليا عمى تطوير قنوات تفاعل فيما بين عدة أعوان  وبيدف

 بيدف تركيز في نفس المكان مجموعة من العوامل تسمح بظيور عوامل خارجية إيجابية.

ما يجب أن نعرفو ىو أن التركيز المكثف لألفراد والنشاطات المنتجة لمقيمة المضافة في بعض المدن 

 جمعات السكانية الكبرى نتجت عنيا بعض الفجوات في نسيجيا العمراني.والت
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         إننا نشيد منذ ثالث عقود ظيور أقاليم حققت نجاحات متميزة سواء عمى المستوى الجيوي، الوطني 

 Sophia Antipolis – Silicon Valley - L'Arc Jurassienأو حتى الدولي ومثال عمى ذلك 

Suisse - Troisième Italie etc.. 

ما بين المدن الكبرى واألقاليم الجديدة التي ظيرت عبر العالم  )) مرافق عموميةالفرق في اإلمكانيات 

 تطرح عدة تساؤالت حول عوامل نجاح ىذه األخيرة.

التقميدية بيا  الصناعات دراسات عديدة بينت أن األقاليم الصناعية الجديدة ىي أقاليم عذراء بمعنى أن

 أن ىذه األخيرة عرفت صعوبات عدة منذ أزمة السبعينات من القرن العشرين. كما. موجودةغير  كانت

ظيور التمدن والمدن الكبرى واألقاليم الجديدة كمصدر لمثراء ومع زوال المناطق الصناعية القديمة  إن

يدت سنوات المجد فيما يخص الصناعات التقميدية أكدت أن ىناك ديناميكية في بروز الفجوات التي ش

ىل عدم استقرار ىذه األقاليم شيء مقبول؟ بطبيعة الحال نقول الذي يمكن طرحو ىو:  فالسؤال. اإلقميمية

 ال. وليذه األسباب ظير ما يسمى بالتييئة اإلقميمية.

                    .اإلقميمي لبعض العوامل النتشارا وىي نتاج )نشطة(يناميكية إن الفجوات اإلقميمية تعتبر د

 جي يعتبر مصدر لمفجوات اإلقميمية،من الجانب اإلقتصادي نستطيع القول بأن كل تحول لمنظام اإلنتا

ىذه  .سنوات الخمسينات من القرن العشري وفي نفس اإلطار ظيرت أولى سياسات التييئة اإلقميمية في 

األخيرة ما ىي إال التنظيم ما بين النشاطات واألعوان اإلقتصاديين في اإلقميم، وأن ىذا التنظيم قد يكون 

 عشوائي، مخطط أو موجو.

بسبب بروز عدم تكافؤ في  ،ومن غير الصدفة أن نالحع ظيور التييئة اإلقميمية في ىذه الفترة بالذات

نمية بدأت في الظيور بيدف تحميل اإلطار اإلقتصادي لإلقميم التنمية ما بين الدول حيث أن نظريات الت

الذي كان ميمشا قبل ذلك وبينت أن ىذه الفجوات اإلقميمية موجودة في كل مكان وفي الدول المتقدمة 

 كذلك.
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كانت البمدان التي شيدت تطور إقتصادي ممحوظ، التييئة اإلقميمية فييا تيتم بتوزيع  ،في وقت مضى

ة اإلقتصادية عمى مستوى كل اإلقميم بالتركيز عمى سوق العمل الذي يحث السكان لمتنقل متساوي لمتنمي

 في البحث عن عمل.

فرصة لمدولة التي تقوم بوظائفيا ومياميا وبترسيم شرعيتيا في وقت  سياسة التييئة اإلقميمية تمنح

 .اإلقتصاد العالمي نحو ي اإلنفتاحيشيد فيو اإلقتصاد الوطن

دف القضاء إن ىدف التنمية اإلقميمية ىو التنظيم اإلقميمي األمثل لألعوان والنشاطات اإلقتصادية بي

من ىذا المفيوم يصبح من األجدر عمى الدول إتباع سياسات مختمفة  انطالقا. عمى الفجوات اإلقميمية

 فيما يخص التنمية اإلقميمية المتساوية.

 :اإلشكالية

 لمدينة سطيف ىي احتقان األوعية العقارية من خالل التناقض التالي:اإلشكالية الحالية 

تتميز مدينة سطيف  ،باعتبارىا عاصمة جيوية ومنطقة عبور رئيسية مفتوحة عمى كل اآلفاق

باحتياجيا إلى مرافق حضرية حسب تطمعاتيا المتعددة ) سكن، صحة، تجارة، تسمية، جامعة...( مما 

 يد من األوعية العقارية.يؤدي إلى بيا إلى طمب المز 

مما جعل المسؤولين وأصحاب القرار عمى مستوى  ،فمدينة سطيف تعاني من مؤشرات االحتقان

                بتحويل فائض األنشطة والنمو االقتصادي لممدينة نحو الضواحي خاصة  ون قومالمحمية ي السمطات

ثم في المستوى الثاني بقية الضواحي  ،لشديد منياالغربية لقربيا ا الجيةي المقام األول عين أرنات في ف

 األخرى وىي البمديات التالية:

 قجال ) الجنوب ( –مزلوق  -

 عين عباسة ) الشمال ( –أورسيا -

 أوالد صابر ) شرق ( -
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ر فأكثر بداية من ثمانينات القرن العشرين ونظرا لمموقع االستراتيجي لمدينة سطيف جعميا تحتقن أكث

الديمغرافي واليجرة الريفية وظيور المنطقة الصناعية وكثافة النشاط نفجار السريع واالنتيجة لمتمدن 

 التجاري بالمدينة، نتج عن كل ىذه العوامل تمدن غير متوازن عمى حساب األراضي الزراعية.

والية سطيف تزخر كذلك بمناطق طبيعية متنوعة سواء في الشمال أو الجنوب حيث يمكننا تمييز 

 ات جغرافية متباينة:ثالث وحد

 المرتفعات في الشمال 

 اليضاب في الوسط 

 ة في الجنوبجبال الحضن 

 )خصوبةومن موقعيا االستراتيجي كمنطقة عبور، تحتوي والية سطيف عمى موارد طبيعية ميمة 

عديدة: جامعة، مستشفى جامعي، دار الثقافة األراضي، مياه معدنية، قاعدة صناعية، مرافق جيوية 

مطري ضعيف في بعض  )تساقطمحطة نقل برية، سكة حديدية، مطار ...( لكن ىناك عوائق أخرى 

 .المطموب(الزراعي وموارد مائية دون المستوى  لإلنتاجاألحيان يعتبر عائق 

قميم لصالح اليضاب العميا الموجودة ة سطيف، ىو التطور غير المتساوي لإليبقى العائق األكبر لوالي 

ونعني بذلك مدن  50أي الشريط المتكون أساسا من الطريق الوطني رقم ، في المنطقة الوسطى لموالية 

 عمى حساب المناطق األخرى الموجودة في شمال أو جنوب الوالية. سطيف والعممة 

مما نتج عنو فجوات  ،ة الواليةأضف إلى ذلك التنمية في والية سطيف كانت مركزة أساسا في عاصم

 عبر اقميم الوالية وتطور اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.

( من المناطق السكنية الموجودة في والية سطيف حسب الترتيب  Iبمدية سطيف تنتمي إلى المنطقة ) 

 هوضمن التجمعات السكانية المنتشرة في ىذ ( ،O. N .S)  لإلحصاءاتالصادر عن الديوان الوطني 
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تجمع سكاني المنتشر عبر المنطقة  11% من 05المنطقة نجد أن التجمع الحضري لمدينة سطيف يمثل 

 .( Iرقم ) 

 ( ذات أىمية رئيسية الحتوائيا عمى مزايا نذكر منيا: Iتعتبر ىذه المنطقة رقم ) 

 تعتبر المنطقة صناعية بالدرجة األولى ونسبة التحضر فييا عالية. -

مطار (  –غرب / ، سكة حديدية، طريق سيار شرق 05) الطريق الوطني رقم وجود طرق استراتيجية  -

 وىذا ما يعزز وتيرة التنمية في المنطقة.

 امكانيات زراعية كبيرة ) طريقة السقي ... ( -

كأداة تحفيز وتوجيو  ( P. D. A. Uومن ىذا المنطمق جاء المخطط التوجييي لمتييئة والعمران ) 

 تييئة االقميم في اطار استراتيجية تنموية اقتصادية تعمل عمى تحدي كل العوائق والظروف االستثنائية.

 ر منيا: المخطط التوجييي لمعمرانمرت بمدية سطيف سابقا بسمسمة من الدراسات والمخططات نذك

مناصب  –عدد السكان  –ان ثم من خاللو احصاء اجمالي لمسك 1881ومراجعتو سنة  1895سنة 

العمل، المرافق العامة، مخطط التييئة العمراني لممدى القصير والمتوسط وكذلك مخطط توجييي لمتنمية 

 االقميمية لممدى الطويل.

زمنيا بدون  ة( محدود P.U.D)  معمرانلالمخطط التوجييي ولألسف كانت الحمول المقترحة من طرف 

التي مرت بيا الجزائر أضف إلى ذلك الظروف  .مستوى مدينة سطيف ركزة أساسا عمىدراسة معمقة وم

واالنعكاسات السمبية المنجرة عنيا ) توقيف االستثمارات والمشاريع المبرمجة ( وظيور  1891منذ أزمة 

مؤشرات اجتماعية وسياسية جديدة مع مطمع التسعينات لمقرن العشرين ) تحرير سوق العقار، 

 عايير إقتصاد السوق، تشجيع حرية االستثمار ...(الخوصصة، التأقمم مع م
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تطور وتنمية مدينة سطيف " جاء بعد  وآفاقفرص  بحثنا تحت عنوان " محاولة ايجاد موضوعبالنسبة ل

والتساؤل حول التطور العمراني لمدينة سطيف وكيفية استيعاب مجاليا االقميمي في وقت  يرمحاوالت لمتفك

 ة واالقتصادية ضغوطات كبيرة.شيدت فيو اليياكل االجتماعي

          انطالقا من ىذه االشكالية، يجب التفكير أوال في تنظيم اقميمي متوازن ومتالئم لممدينة يدخل

              في االطار العام آلفاق التييئة االقميمية لمنطقة سطيف وبالتركيز عمى التجمعات السكانية الموجودة 

 في ضواحي المدينة.

فضاءات البرمجة اإلقميمية  مخططىذه الرؤية تتركز باألساس عمى طرق التييئة الموجودة في كل من 

 (S.E.P.T ) ، ( مخطط تييئة والية سطيفP.A.T.W ) لمتييئة والعمران  توجيييةوالمخططات ال             

 (P.D.A.U .) 

المذكورة آنفا، فإن اشكالية بحثنا تتبمور في اطار سياسة تخطيط عمراني وتوجيات مخططات التييئة 

حول كيفية تطوير القطب الجيوي لمدينة سطيف بيدف استيعاب التوسع العمراني حوليا في اطار شامل 

 لمتييئة االقميمية بحيث يجب أن تكون العممية بصورة عقالنية وتطوعية.

 عمى العوامل التي تساعدنا  وفي اطار ىذه اآلفاق؛ فإن ىدفنا األساسي ليذا البحث يجب أن يركز

 عمى تنمية مدينة سطيف انطالقا من مواردىا االقتصادية التي تزخر بيا.

 منهجية

 يجب األخذ بعين االعتبار وتطبيق الميام األساسية اآلتية: ،لتحقيق األىداف المرجوة في بحثنا

 ة االقميمية، االقتصاد الجيوي ، التييئمجالي استخراج الداللة والمحتوى االقتصادي لمفاىيم االقتصاد ال

 والمحمي.

  تعريف االطار الظرفي لوالية سطيف والذي يمكنو أن يعطي االعتبار لمموارد االقتصادية الموجودة                     

 في الوالية من خالل قياس وتحميل مختمف المعطيات الطبيعية، الصناعية، الزراعية، االجتماعية ...
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عطيات والعوامل التي تساعدنا في تحديد العناصر لفرص وآفاق التنمية لمدينة بحث وابراز كل الم

 سطيف.

 فصول وىي: خطة البحث فإنيا سوف تدور حول ستبالنسبة ل

 " المجال والعموم االقتصادية: نشأة وتطور تقني " الفصل األول:

  نحاول استخراج ىيكمة بتمحور حول امكانيات بعض العوامل االقتصادية في تمييز المجال ومنو

 ضواحي ". –اقميمية تتمحور حول مفيوم "مركز 

  اثنين: مبحثينقسمنا ىذا الفصل إلى 

 يوكالسيكي.نالتفكير االقتصادي التقميدي وال المبحث األول: المسألة االقميمية في

 االجتماعي. –المبحث الثاني: طريقة أخرى لرؤية اإلقميم: االقميم االقتصادي 

نحاول تبيان بأن عرض المرافق العمومية ومحدودية تنقل األشخاص تعمل عل حث  ي:الفصل الثان

السمطات العمومية ألىمية التدخل في اطار تنظيم اقميمي لألعوان االقتصاديين خاصة في فترة النصف 

 الماضي حيث بدأنا نتحدث عن مفيوم التنمية الجيوية والتييئة االقميمية خصوصا.الثاني لمقرن 

 ىذا الفصل إلى مبحثين:يقسم 

 المبحث األول: أىمية سياسة التييئة االقميمية

  .                            المبحث الثاني: التييئة االقميمية في الجزائر بين الماضي والحاضر

تسمح لنا بتبني نظريات  نحاول أن نبين كيف أن النظريات الجديدة في التنمية اإلقتصادية الفصل الثالث:

 التنمية المحمية الداخمية كمصدر لمسياسات الجديدة في التييئة الإلقميمية. 

 تم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين:

 .المبحث األول: التنمية المحمية الداخمية: التأقمم مع المناىج االقتصادية الجديدة

 .المبحث الثاني: مقاربة محمية لمتنمية الداخمية
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لوالية سطيف بالتطرق إلى المميزات  والبشرية دراسة وتحميل شامل لمطاقة االقتصادية الرابع: الفصل

                 إلى مكانة الوالية  باإلضافةاليياكل والمرافق االجتماعية واالقتصادية  –االقتصادية  –ديمغرافية ال

 في المجال الجيوي والوطني.

    .مدينةديناميكية الائل التييئة العمرانية من خالل وسأدوات و تقييم  الفصل الخامس:

 الحالية لمدينة سطيف من خالل تحميل النقاط التالية: لإلشكاليةسوف نتطرق في بداية ىذا الفصل 

 .وضعية الموقع الطبيعي والحالة االجتماعية واالقتصادية 

 اليياكل والمرافق 

 تحميل عمراني وتييئة مدينة سطيف 

               المساىمة و في مدينة سطيف تدعيم التنمية  بإمكانياعناصر وعوامل نحاول ايجاد  الفصل السادس:

                        توفرةوالية انطالقا من توجيات وفرص التنمية المشتقات من الموارد والطاقات المالفي تطوير 

 في المنطقة.
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 مقدمة: 

منذ القديـ والعموـ االقتصادية لـ تولي أىمية كبيرة لمفيوـ المجاؿ وانعكاساتو عمى المتغيرات 

                   وآخريف في القرف الثامف عشر  Von Thunenاالقتصادية، عمى غرار االقتصادي األلماني 

 إال في النصف الثاني مف القرف الماضي أيف بدأت الدراسات في المجاؿ تتوسع أكثر فأكثر.

األسباب التي كانت سبًبا في ىذا التيميش متناقصة ومتعددة: فالبعض يرجع األسباب إلى صعوبة 

 بدوف فائدة. واالقتصادي ىتصميـ المتغيرات المجالية والبعض اآلخر يرى أف إدخاؿ المجاؿ في التحميل 

بّيف في ىذا الفصل أىمية المجاؿ في العموـ االقتصادية: حيث سنتطرؽ في البداية نوليذا سوؼ 

لدراسة الفكر االقتصادي الكالسيكي وانعكاسات السوؽ عمى التنظيـ المجالي لألعواف االقتصادييف 

ثـ بعدىا الفكر النيوكالسيكي الذي مف خاللو نحاوؿ فيـ ديناميكية االنتشار المجالي  ،أفراد(و )مؤسسات 

 لمرأسمالية الحديثة.

وبعبارة أخرى نحاوؿ تبياف إجماع مختمف تيارات الفكر االقتصادي عمى األدوار التي تمعبيا العوامل 

بيف  "السببية الدائرية المتراكمةبػ " فالظاىرة التي تسمى .ما يخص التركيز المجالي لمنشاطاتاالقتصادية في

األفراد والمؤسسات تعمل عمى تثبيت سكاف المدينة وبالتالي عمى تمييز المجاؿ في إعطاء ىيكمة جديدة 

 ".ضواحي - المدينةوىي "وسط 
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 المبحث األول: المسألة المجالية في الفكر االقتصادي الكالسيكي

الفكر االقتصادي )منافسة تامة وعوائد السمـ الثابتة( حّث اإلطار االقتصادي العاـ الذي مّيز 

االقتصادييف عمى دراسة الظواىر المجالية بطريقتيف: الطريقة األولى تعتمد عمى كيفية الحصوؿ عمى 

 تركز عمى اقتصاديات التجمع.تأما الطريقة الثانية فيي  .عوامل اإلنتاج خاصة المواد األولية

دية والنماذج في االقتصاد ساىـ في تغيير اإلطار النظري لمفكر إف تطور األدوات االقتصا

حيث أصبح يتركز عمى الثنائي الجديد "المنافسة غير التامة وعوائد السمـ الثابتة" ومنو برز  ،االقتصادي

ميداف اقتصادي تحت عنواف "االقتصاد الجغرافي الجديد" الذي سمح بإبراز ظواىر التركيز المجالي 

تكمفة  وىو قياسالتجمع وكذلؾ االستقطاب مف خالؿ معيار اقتصادي واحد أال  –قتصادية لمنشاطات اال

 النقل.

 المطمب األول: أسس االقتصاد المجالي

 _A.loshو  J.H.Von Thunen-A. Weberرواد التحميل المجالي في االقتصاد ىـ األلمانييف: 

w. christaller التحميل المجالي في العمـو االقتصادية.خالؿ قرنيف مف الزمف أسس  والذيف أرس 

قاموا بدراسة طرؽ التوطيف المجالي  Von Thunen (1826)و Weber (1909)بالنسبة لػ 

 A.Marshallولكف نظرا لمحدودية ىذه النظريات جاء  ،لمنشاطات االقتصادية الزراعية والصناعية

ف مف خالؿ ما يسمى بػ "االقتصاديات ليعطي أبعاد أخرى في المجاؿ االقتصادي ويطور نظرية التوطي

 الخارجية".

خطي" يرتكز فقط عمى العوامل  عمرانيبناء "نظاـ  وبو المدرسة األلمانية ىالعمل اآلخر الذي قامت 

 االقتصادية.
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 الفرع األول: التوطين المجالي لمنشاطات: الجوانب النظرية

الذي استطاع  Von Thunenدراسة التوطيف المجالي لمنشاطات االقتصادية ترجع إلى االقتصادي 

بقيت أعمالو ميمشة إلى  . ثـفي بداية القرف التاسع عشر أف يبني نظرية اقتصادية حوؿ المتغير المجالي

وعميو  .تصاديةغاية القرف العشريف أيف تـ اكتشاؼ المجاؿ مف خالؿ إشكالية التوطيف لمنشاطات االق

 سوؼ نحاوؿ العودة إلى األبحاث السابقة لممدرسة األلمانية فيما يخص نظريات التوطف.

I. :التوطين في األراضي الزراعية 

مف بيف الركائز في التحميل االقتصادي وىي مرتبطة  Von Thunenتعتبر األعماؿ التي قاـ بيا 

 بالمفيـو المنطقي لتوطيف الزراعة والنشاطات الفالحية في المجاؿ الريفي الذي يدور حوؿ المدينة.

االقتصادية ف أف ىذه النشاطات غير موطنة بطريقة عشوائية ولكنيا منتظمة بحسب العوامل ييبّ  وفي

 وتطبيقاتيا االقتصادية أي الريع األرضي.كالمنافسة وشغل األراضي 

.1.I :الريع األرضي والتوطين 

ما ىي  :وريع األرض إلى توطيف النشاطات وبالتالي الذي يجب فيمو ى Von Thunenيرجع 

انطالقا مف ىذه الفكرة سوؼ نتطرؽ إلى  ؟ دية إلى استغالؿ وامتالؾ األراضيالعوامل المحفزة والمؤ 

 .Von Thunenقاـ بيا لموصوؿ بعدىا إلى األعماؿ التي  David Ricardoنظرية ريع األرض لػ 

.1.1.I :الجوانب الطبيعية لمريع الريكاردي 

األجور والربح ومف أىـ النظريات في ىذا ، عف الثروة مف خالؿ الريع حثبالب D Ricardoاىتـ 

 اإلطار نجد تمؾ المتعمقة بالريع.

             الريع عمى أنو "قطعة مف منتوج األرض الذي ندفع ثمنو مف أجل الحصوؿ  D Ricardoيعرؼ 

 1عمى استغالؿ القدرات األصمية والغير قابمة لمزواؿ لألرض"

                                                           
1
FUGITA (M) et THISSE (J-F) "Economic of Agglomeration", Cambridge University Press, 2002, P11. 
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تحديد  وى وومف أىـ أىداؼ ريكارد .ريع بمثابة الثمف الستغالؿ األرضمف خالؿ ىذا التعريف يعتبر ال

 -الندرة  -ىي: العائدبيف أربعة عوامل قادرة عمى استخراج الريع و  جدور الريع، حيث استطاع أف يميز

الرابع و ميزاف الزراعة المكثفة أما العامل الثالث يأف العامل األوؿ والثاني و  توطيف األراضي، عمما -النوعية

 ميزاف الزراعة الواسعة.ي

يمثالف المكّوف األساسي لمريع تقديـ شكميف لمريع وىما: الريع المكثف والريع الموسع و  ويحاوؿ ريكارد

ىي نظرية ريع الخصوبة إضافة إلى العوامل األخرى  والمستخرج، وبالتالي نظرية الريع عند ريكارد

 المرتبطة بمصدر الريع.

مستويات اإلنتاجية ومنو فإف و فإف ىناؾ ارتباط كبير بيف مستويات خصوبة األراضي  وحسب ريكارد

ىذا الفرؽ  .نة باألراضي ذات النوعية الرديئةأكثر في وحدة المساحة مقار األراضي األكثر خصوبة تنتج 

 بمثل ما يسمى بريع األرض.

إف مختمف طرؽ استعماؿ األراضي ىي نتيجة مباشرة لمحصوؿ عمى الريع: أي كمما كاف ىذا الريع 

 . 1أكبر كمما استحوذت وحدات المساحة عمى أكبر عدد مف النشاطات ذات اإلنتاجية الكبيرة

وبة األراضي يؤدي إلى زواؿ الفيزيائية لخص الميزاتعتقد بأف غياب ي ،مف خالصة أبحاث ريكاردو

 .الريع

 أعمالو في ىذا االتجاه. Von Thunenانطالقا مف ىذه الفكرة وجّو االقتصادي األلماني 

.2.1.I انعكاسات المسافة : لممجالإعادة االعتبار 

 .ية اقتصادية حوؿ مفيوـ ريع األرضلبناء نظر  Ricardo( كسابقو 6281) Von Thunenجاء 

أغمب االقتصادييف المعاصريف يعتبرونيـ مف المؤسسيف األوائل في التحميل االقتصادي مف حيث 

 المداخيل الحدية.و التكاليف 
                                                           

1
SAMUELSON  (R-A) "Thunen and Two Hundred," Journal of Economic Literature, vol21, 1983, PP, 1468-

1488. 
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Von Thunen في األصل يممؾ أراضي زراعية يستغميا في جنوب ألمانيا حيث اىتـ بمسألة  وى

تتمثل النتيجة األساسية لمختمف األبحاث  .في إطار االستغالؿ األمثل لألرض ت الزراعيةتوطيف المساحا

والتجارب خالؿ سنوات عديدة في المسافة بيف مختمف المستثمرات الفالحية والسوؽ، وىي مف أىـ 

 فيما يخص التوزيع المجالي لمختمف طرؽ اإلنتاج الزراعي. Ricardoالعوامل التي ركز عمييا 

فيما يخص خصوبة األراضي وانصب بافتراض مجاؿ منسجـ  Von Thunenفي ىذا اإلطار يقوـ 

 فو عمى محاولة إزالة اآلثار الناجمة مف الريع الريكاردي الستعماؿ واستغالؿ األراضي.ىد

بتبني مقاربة متميزة مف خالؿ الجمع بيف المالحظة  Von Thunenانطالقا مف ىذه الفكرة قاـ 

جنوب ألمانيا TELOW مدينة بفي البداية كاف يقوـ بجمع المعطيات اإلحصائية في مزرعتو  .واالستنتاج

استنتاج" في صورة تجريدية لموصوؿ إلى نموذج  -وقبل أف يصل إلى النتيجة اعتمد عمى طريقة "فرضيات

 نظري.

راوية يفترض مساحة أرض سيمية محاطة بمنطقة صح "وبالتطابق مع فرضية "المجاؿ المتجانس

مثل تالمدينة وي وتحتوي ىذه األخيرة عمى مركز يكوف بمثابة السوؽ الوحيد أكما  .الدولة المعزولة""يسمييا 

كما أف ىناؾ فرضيات أخرى  .المبادالت تتـ في ىذا المركزالسوؽ" وكل -في نقطة تسمى بػ "المدينة

              السيوؿ وطرؽ االتصاؿ ل تتمثل في تكاليف وتقنيات اإلنتاج التي تكوف متساوية عمى مستوى ك

 ومتساوية في كل االتجاىات، وكل تنقل يكوف في خط مستقيـ ونقل المنتوج في مكاف إنتاجو نح ىي

إضافة إلى ذلؾ سعر المنتوج يحدد في السوؽ بغض النظر عف مكاف إنتاجو والطمب  .السوؽ  والمدينة أ

 .1يتحدد تبعا لسكاف المدينة

السوؽ"  -المنتجة المطموبة في السوؽ يمكف استغالؿ األراضي القريبة مف "المدينةوبمعرفة الكميات 

نفسو في كل المساحات المستغمة واألراضي األكثر بعدا تمنح لألراضي األكثر  وعمما بأف سعر المنتوج ى
                                                           

1
 GUIGOU (J-G), « La rente foncière : les théories et leurs évolutions depuis 1650 »,  Economica, Paris, 1982, 

p311 
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ع الناتج عف أي أف القيمة المضافة تكوف في الري .ع الناتج مف الفرؽ بيف الموقعيفقربا االستفادة مف الري

المدينة( مقارنة باألراضي البعيدة والقيمة المضافة ىذه تسمى  -األراضي األكثر قربا مف المركز )السوؽ 

 باقتصاد تكمفة النقل.

 .المرتبطة بالتوطيف وبتكمفة النقلو ريع األرض بأنو القيمة المضافة المتميزة  Von Thunenيعرؼ 

االقتصاد المحقق مقارنة بالموقع الذي تكوف فيو شروط  ومحددة ىإنتاجية الريع في مكاف ما وفي عممية 

 1وحسب الفرضيات المذكورة آنفا في المكاف األكثر بعدا عف المدينة" ،اإلنتاج ىي األسوأ

بالنسبة لمالؾ األرض يمكنو الحصوؿ عمى الريع حسب موقع المكاف الذي يتناسب مع سعر استعماؿ 

 مثل الريع اقتصاد تكمفة النقل المرتبط بتوطيف األراضيي، بالنسبة لممزارع المستأجر لألرض أما .األرض

2العملو 
ومنو يحاوؿ المزارعوف البحث عف تعظيـ األرباح ومالؾ األراضي تعظيـ الريع والمنافسة بيف  .

 المزارعيف تؤدي إلى االستحواذ عمى أخصب األراضي.

في إطار تجريدي وتفتقر إلى بناء رياضي، وبالتالي كاف البد مف  Von Thunenتبقى أعماؿ

ثـ في مرحمة ثانية أعماؿ  6221سنة  W.Launhardاالنتظار في بداية األمر ظيور أعماؿ 

A.Losch  لرؤية ريع  6391سنةVon Thunen يتجسد أكثر. 

المساحة ويكوف بداللة حسب وحدة  (R)ريع األرض يرمز لو بػ  ،في إطار الفرضيات المذكورة سابقا

 السوؽ". -عف "المدينة(K)المسافة

 R=E(p_a)_E f Kونكتب المعادلة كاآلتي: 

:a  .التكمفة الكمية لإلنتاج حسب وحدة الوزف 

:E .العائد حسب وحدة المساحة 

:p .سعر البيع لموحدة في السوؽ المركزي 

                                                           
1
HURIOT (J-M)  "Economie et espace" Economica, Paris, 1994, p194. 

2
 GUIGOU (J-G), Op Cit, pp 307-309. 
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:f .تكمفة النقل حسب وحدة الوزف ووحدة المسافة 

السوؽ" كمما تنتج األراضي ريع  -دالة متناقصة لممسافة، أي كمما نبتعد عف "المدينة ريع األرض ىي

السوؽ" يكوف الريع في حّده األقصى  -في "المدينة K= (p_a)/fمنخفض إلى أف يزوؿ بالمسافة

  E(p_a)ويساوي:

 منو يمكننا رسـ بياف الريع بدالة المسافة:و 

 المسافة عف المركز.تطور ريع األرض بداللة : 1الصورة رقم

                         R                                                                                         

E(p-a)                                                                                      

                                                  R 

                               - E F                                                            

0                                                            k                       
                                   (p-a)/f         

                      

 

 

.2.I الريع األرضي والتوزيع المجالي لمنشاطات الفالحية 

 Vonلرؤية آثار ريع األرض عمى توطيف النشاطات الزراعية، يمكننا افتراض اقتصاد بمفيوـ 

Thunen  منتوجيف زراعييف أي لدينا مساحتاف لمزراعة بإنتاجيقوـII, I  في  تتنافساف فيما بينيما

 عمى المجاؿ.                  االستحواذ 

 التالي: والنح عمىيمكننا استخراج دالتي الريع المتطابقة مع المساحتيف الزراعيتيف 

                                              I : RI = E1 (p1-a1)-E1 f1 k* المساحة الزراعية األولى

                                              II :RII = E2 (p2-a2)-E2 f2 k* المساحة الزراعية الثانية

 :المصدر

Guigou (J- L ) , «  la rente foncière 4 les théories et leurs évolutions depuis 6111 », Economica , 

Paris , 1982                                                                                                                                      
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ال   Iالمساحة الزراعية .عمما بأف كل مالؾ لألراضي ال يقبل أف يأجر أراضيو التي تنتج ريع سمبي

 k = (p2-a2)/ f2عف المسافة  IIوالمساحة الزراعية  k = (p1-a1)/ f1المسافةيمكنيا أف تزيد عف 

المسافة التي  وطر ىقأف الو دائري يمكنيا أف تأخذ شكل   (II, I)فالمساحات، بما أف المجاؿ متجانس

، عمما بأف مالكي األراضي إلى الصفرالتي تخفض الريع   Kالسوؽ( والقيمة -تفصل بيف المركز )المدينة

والمزارعيف عمى تعظيـ األرباح وبالتالي ال يمكف كراء األراضي إال بعد التأكد يبحثوف عمى تعظيـ الريع 

ىذا التحميل يسمح لنا في الحصوؿ عمى دائرتيف متحدة  .بأف ىذه المساحات يمكنيا استخراج ريع أكبر

 .السوؽ" -دائما "المدينةو المركز وىذا األخير ى

 السوؽ" -توزيع األراضي الفالحية حوؿ "المدينة: 2الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

مف مف النتيجة ىي دوائر متحدة ،و مف ىذا الشكل يمكننا تعميـ ىذا المفيوـ عمى عّدة أنواع مف الزراعة 

ىذا الشكل يمكننا تعميـ ىذا المفيوـ عمى عدة أنواع مف الزراعة، والنتيجة ىي الحصوؿ عمى دوائر متحدة 

بحيث أف كل حزاـ يختص في الزراعة التي تنتج ريع ناتج عف استعماؿ األراضي  ،متتاليةو  المركز

تموقع حوؿ مركز تيعني أف طرؽ استعماؿ األراضي والريوع تتوزع عمى مناطق متحدة المركز و  : الفالحية

 .1السوؽ" -"المدينةوتجاري أال وى

                                                           
1
HURIOT (J-M), Op. Cit, .p212 

 سابق مرجع   Guigou (J- L: المصدر
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إطار نظري تسوده المنافسة التامة وعوائد  وأف االقتصادي األلماني يتجو نح نؤكدهيجب أف الذي 

ذا التحميل غير كاؼ لشرح كيفية تكويف غير أف ى .أف النشاطات االقتصادية لمتجزئة ثابتة ويعتبر

 .1السوؽ" وبالتالي ما يسمى بالظاىرة العمرانية -"المدينة

مجددة عمى أساس أنيا تبيف أف التوطيف الزراعي ييدؼ إلى تمييز   Von Thunenتعتبر أعماؿ 

مجاؿ يكوف في البداية متجانس مع شرح أسباب عدـ تكافؤ الثروة بيف المناطق وكل طريقة إنتاج في 

كما أف البعد عف السوؽ يعطي لنا الفرؽ في الثروة  .مساحة معينة تعمل عمى ظيور طرؽ معيشية مختمفة

 بيف المناطق.

ففي المركز أي  .اؿ االقتصادي بطريقة غير متماثمةف قواعد القوى االقتصادية تيدؼ إلى رسـ المجإ

الصفر كمما ابتعدنا عف المركز  والسوؽ" يكوف الريع مرتفع ثـ يؤوؿ إلى االنخفاض نح -قرب "المدينة

 .2وتوجينا عند ضواحي المدينة

ة عموما ولالقتصاد تعتبر ميمة بالنسبة لمعموـ االقتصادي Von Thunenإف المساىمة التي قاـ بيا 

المجاؿ حسب المعايير  مف األوائل الذيف بينوا أف النشاطات االقتصادية تتوزع عبرو وى .المجالي خصوصا

أيف تؤوؿ الثروة  ،أحادي المركز ويتشكل بيف مركز وضواحي والمجاؿ الذي اعتمد عميو ى .االقتصادية

 ، ومنو تـ فتح المجاؿ إلى اقتصادييف آخريف لمعمل عمى توطيفابتعدنا عف المرؾ االنخفاض كمما ونح

االىتماـ  ووبالتالي فالتنمية الصناعية دفعت ببعض االقتصادييف نح .النشاطات االقتصادية عبر المجاؿ

 بالقوانيف االقتصادية التي تتحكـ في عممية توطيف الصناعات.

 

 

                                                           
1
 FUGITA (M) et THISSE (J-F) "Economie géographique, problèmes anciens et nouvelles perspectives" Annales 

d'Economie et de Statistique, 1997, n° 45. 
2
GUIGOU (J-G) Op Cit, p327. 
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II.  :جوانب التوطين الصناعي 

اتجيت لدراسة  فأعمالو.لمانية بالنسبة لنشاطات التوطيفثاني عمود في المدرسة األ A.Weberبر تيع

توطيف النشاطات الغير زراعية وبالضبط التوزيع المجالي لمصناعات، حيث قاـ ببناء العديد مف النماذج 

 لشرح الدور الذي تمعبو العوامل المجالية في اختيارات توطيف المؤسسات الصناعية.

A.Weberيفترض 
أف المجاؿ متجانس أي نفسو في كل مكاف واليدؼ مف  Von Thunenكسابقو  1

 ،القضاء عمى الفوارؽ المجالية التي مف شأنيا التأثير عمى الظاىرة التي نحف بصدد دراستيا والفرضية ى

خاصة المواد  ،العوامل الوحيدة الغير متجانسة ىي البعد النسبي ووفرة العوامل .أي "التوطيف الصناعي"

 األولية الضرورية لعممية اإلنتاج وكذلؾ مكاف الطمب الذي يمثمو فقط الّسوؽ.

أي  Von Thunenنفس اإلطار النظري الذي أنشأه  ونح Weberتحميل إضافة إلى ذلؾ يتجو 

وعمى ىذا األساس فإف قرارات توطيف المؤسسات الصناعية مرتبطة  .عوائد ثابتة ومنافسة تامة

 باالستراتيجيات االقتصادية الجزئية المطابقة لعممية توطيف المؤسسات.

الوصوؿ إلى  وي ىناثكيفية تخفيض التكاليف وال وىذه االستراتيجيات ترتكز عمى مفيوميف: األوؿ ى

د عمى التحكيـ بيف تكاليف نقل المواد األولية والمواد وعموما فعممية التوطيف تعتم  .تعظيـ األرباح

 .2المصنعة

لممواد األولية الذي يساوي النسبة بيف وزف المواد األولية مؤشرا  Weberوفي ىذا اإلطار يضع 

في موقع و ىذا المؤشر سوؼ يحدد ما إذا كانت المؤسسة يمكنيا التوطيف في السوؽ أ .النيائي والمنتج

وعندئذ فإف نقطة تخفيض تكاليف نقل المواد األولية والمواد المصنعة تكوف بطريقة ما  .المواد األولية

                                                           
1
 WEBER (A) in PONSARD (C), "Economie et espace: essai d'intégration du facteur spatial dans l'analyse 

économique", éditions EDES Paris 1955, p362. 
2
WEBER (A) in PONSARD (C), "Analyse économique spatiale" PUF, Paris, 1998, p103. 
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يسمى بػ "مثمثات التوطيف" وىي مشكمة مف مستقيمات تعمل عمى ربط مصدريف لممواد األولية ومركز 

 لالستيالؾ "السوؽ".

 مؤشر المواد األولية يتحدد مف خالؿ النسبة:

s =
 عدد وحدات وزف  المواد األولية

عدد وحدات وزف  المنتوج النيائي
 

بحيث أف المؤسسة تختار مكاف ، المحدد وستقطاب المواد األولية ىأكبر مف واحد فإف ا sإذا كاف 

أقل مف واحد فإف استقطاب المنتوج النيائي  sأما إذا كاف  .التوطيف قرب أماكف استخراج المواد األولية

 يعني أف توطيف المؤسسة يكوف قريب مف مكاف استيالؾ المنتوج. ،يكوف أكبر

العمل والذي يعتمد عمى  وإضافة إلى عنصر المواد األولية ى Weberالعامل اآلخر الذي اىتـ بو 

في ىذه  .غير محدود ويد عاممة غير متنقمة حساب الفرؽ بيف مستويات األجور بافتراض عرض العمل

في محيط اليد العاممة يكوف أفضل إذا كانت تكاليف النقل اإلضافية لممواد  توطيف المؤسسةفإف الحالة 

 يساوي مف العوائد المحققة عند األجور المنخفضة. واألولية أقل أ

العوامل  وفقوى التجمع أ .التشتت وما يسميو بقوى التجمع أو عامل ثالث وى Weberوأخيرا ذكر 

وفرة اليد -افي لممؤسسات بسبب انخفاض التكاليف العامة الخارجية اإليجابية تنتج مف التركيز الجغر 

أما بالنسبة لقوى التشتت فيي ناتجة عف ارتفاع سعر األراضي والذي  ....الخالمرافق-الطاقة موارد-العاممة

 )عوامل خارجية سمبية(.يترجمو التركز الكثيف لممؤسسات 

التوطيف الزراعي والتوطيف  أبرزت كل مف مفيوـWeberو Von Thunen أعماؿ وميما يكف فإف

 الصناعي مع وجود بعض العوائق فيما يخص ظواىر التركيز والتجمع.

المدينة" -بالنسبة لالقتصادي األوؿ حاوؿ اليروب مف المشكمة بافتراض منذ البداية ما يسمى بػ "السوؽ 

 دوف الرجوع إلى طريقة تكوينيا.
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لكنو اصطدـ بنتيجة معاكسة لمفرضيات التي  أما االقتصادي الثاني فحاوؿ أف يشرح ىذا التكويف

 ذكرىا.

III.  :التوطين المجالي في الحاالت المستحيمة 

اإلطار النظري الذي تبناه كل االقتصادييف السابقيف لـ يصل إلى تبياف مفيوـ التجمع والتركيز 

تجمع يكوف ليبيف أف في "السوؽ التنافسي كل  Starett (1978) نتظار أعماؿإكاف البد مف  .المجالي

 .1مستحيل"

إطاره االقتصادي المتكوف مف عدد محدود مف األعواف،  Starettانطالقا مف ىذه الفرضية يحدد 

الطمب و التوازف التنافسي يسمح لتساوي كل مف العرض  .ألفراد إضافة إلى السمع والخدماتالمؤسسات وا

ائق المرتبطة باإلنتاج إضافة إلى لكل سمعة وتعظيـ الربح لكل مؤسسة مع األخذ بعيف االعتبار العو 

 تعظيـ المنفعة لكل فرد حسب محدودية مداخيمو.

يشمل عدد محدود مف األماكف أيف تكوف عممية نقل السمع والخدمات مف في مجاؿ  Starettويتموقع 

يعتقد أف كل مؤسسة تنتج في مكاف واحد وكل فرد  وفي .مكاف إلى آخر تتطمب استخداـ الموارد النادرة

 يستيمؾ في مكاف واحد وىذا باختيار مكاف لمتوطيف.

كوف دالة منفعة المستيمؾ مستقمة عف مكاف إقامتو ويكوف تكما يعتبر أف المجاؿ متجانس تماما عندما 

يـ خيارات فيما يخص بمعنى أف المنتجيف والمستيمكيف ليس ل ،إنتاج المؤسسة مستقل عف مكاف توطينيا

النتيجة اآلتية مف خالؿ ما يسمى بنظرية استحالة التوطيف المجالي  Starettومنو يبيف  .فعممية التوطي

إذا كاف المجاؿ متجانس والنقل  .لنفترض اقتصاد يشمل عدد معيف مف األعواف والتوطيناتيقوؿ: "حيث 

                                                           
1
 STARETT (D) "Market allocation of location choice in model with free Mobility" Journal of Economic Theory 

n°:17, 1978 pp 21-37. 
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ذا كانت الخيارات متاحة محميا، فال يوجد توازف تنافسي أيف تكوف فيو تكاليف  النقل يتطمب مواد نادرة، وا 

 .1"إيجابية

مف خالؿ ىذه النظرية يبيف لنا بأف في إطار النشاطات االقتصادية القابمة لمتجزئة يكوف التوازف 

فالمؤسسات والمستيمكيف يبحثوف عف تقميل تكاليف  .التنافسي في األماكف التي تمارس نشاطاتيا بتقشف

بمعنى أف كل فرد  "Black yard Capitalism"النقل إلى أقصى حد ممكف لموصوؿ إلى ما يسمى بػ

 ينتج الستيالكو الخاص. ؼسو 

أما إذا كانت النشاطات االقتصادية غير قابمة لمتجزئة تماما فإف عممية نقل بعض السمع ما بيف 

وبالتالي فنظرية استحالة التوطيف المجالي يشير إلى غياب "توازف مجالي  .تكوف ضروريةمختمف األماكف 

 تنافسي".

فتكاليف  .الظواىر االقتصاديةنظرية في التوطيف يكمف في إدخاؿ عوامل مجالية لتفسير الإف مساىمة 

القياس االقتصادي لممجاؿ ىي قادرة لوحدىا عمى تمييز المجاؿ المتجانس في بداية النقل التي تعتبر 

 النشاط.

تتميز بالتركيز  إف فشل الثنائي "منافسة تامة وعوائد سممية ثابتة" بينت لنا بأف الظواىر المجالية

اإلنتاجي وتجمعات األعواف االقتصادييف التي مف خالليا جاءت عدة أبحاث وأعماؿ لتوضيح أكثر ما 

 يسمى بالظاىرة العمرانية.

 الفرع الثاني: مفهوم الظاهرة العمرانية

وازف المجالي األخذ بعيف االعتبار التجمعات السكانية سمح بظيور مفيوـ تعدـ قدرة الإف 

اديات الخارجية والتي بدورىا أدت إلى إمكانية وجود تركيز مجالي في إطار النظرية الكالسيكية، االقتص

                                                           
1
 FUGITA (M) et THISSE (J-F) "Agglomération et marché" cahiers d'Economie et de Sociologie Rurale N°: 58-

59, 2001, p18. 
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بدأ االىتماـ أكثر فأكثر بالمنافسة االحتكارية والعوائد المتصاعدة لتوضيح نظريا ظاىرة أضف إلى ذلؾ 

 تجمع األعواف االقتصادييف وتركيز النشاطات االقتصادية.

I.  الخارجية كوقود لمتجمع:االقتصاديات 

عندما تطرؽ إلى مسألة التوطيف المجالي لمنشاطات االقتصادية اصطدـ  A.Marshallمف المؤكد أف 

وباعترافو وجود عوائد سممية متصاعدة داخل  .إطار تنافسي فية التوطيف المجالي بمشكمة استحال

 تجمع.سسة حاوؿ أف يوسعيا عمى مستوى الالمؤ 

عندئذ  .جمعية: أي االقتصاديات الخارجيةامل غير سمعية سوؼ تشكل قوى تيبيف أف عدة عو  وفي

 المؤسسات الموجودة في نفس المجاؿ تكوف لبداية ظيور المناطق العمرانية الكبيرة.

وتركيز النشاطات  واف االقتصادييففإف تجمع األع، تنافسيانطالقا مف ىذه الفكرة وفي إطار 

 عندما يتعمق األمر بتوطيف المؤسسات األولى.لكف المشكل يكوف مطروحا  .تصادية يصبح ممكنااالق

 ،يعتقد بأف في البداية يمكف لممؤسسات أف تتوطف تبعا لتوفر المواد األولية Marshallفإف وعميو

عوامل خارجية والتي بدورىا تعمل عمى  ووبتطور أي نشاط في مكاف معيف سوؼ يجمب اقتصاديات أ

 .1جديدةظيور مؤسسات 

يعتبر ميما فإف طرؽ ظيور التجمعات تبقى غامضة وىي تابعة  Marshallوحتى إف كاف تحميل 

 .2لظواىر تكوف عموما عارضة

فإذا افترضنا مّرة أخرى أف المجاؿ متجانس واألفراد موزعيف بطريقة متساوية )غياب عوامل خارجية( 

 نصل إلى استحالة التوطيف المجالي.فسوؼ 

 

                                                           
1
CATIN (M), "Externalités", 1994, p85 

2
GAFARD (J-M) et ROMANI (J-P) "A propos de la localisation des activités industrielles" le district 

Marshallien, Revue Française d'Economie, vol 5, 1990, N° 3 p173. 
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II. نشوء المدن: 

إف مساىمات  .جوع إلى تحميل الظاىرة العمرانيةلفيـ كيفية تجميع األعواف االقتصادييف البد مف الر 

    المدرسة األلمانية وبالخصوص نظرية "األماكف المركزية" تسمح لنا بفيـ طرؽ ومكانزمات نشوء المدف 

 في نظاـ سممي عمراني.

.1.II :التوطين الصناعي ونشوء المدن 

اآلخر مف رواد المدرسة  ويعتبر ى W.Christaller، فإف  Weberو  Von Thunenعمى غرار

، حيث 1كتاب حوؿ "نظرية األماكف المركزية" 6311المجالية األلمانية ومف الجغرافييف الذيف نشروا سنة 

 بدأ بالتركيز عمى الطريقة االستنتاجية ثـ حاوؿ تطبيقيا عمى الواقع.

وبناًء عمى ىذا  .د، الحجـ والتوزيع المجالي لممدفالتي تخص العدإيجاد حموؿ لممسائل  وىدفو ى

 األساس فقد طرح عدة فرضيات منيا:

 جانس، طمب يكوف غير محدود ومستيمكيف راشديف.تعتبار المجاؿ مإ 

يحاوؿ توضيح بأف وجود العوامل االقتصادية ، Christallerوفي إطار ىذا المحيط الذي حدده 

تغطية و ظـ فيما بينيا لتشكيل سمـ عمراني موحد مف خالؿ تنوع أحجاميا تتنلوحدىا يسمح لممدف أف 

 المجاؿ لمختمف السمع والخدمات.

 يحاوؿ تعريف مفيوميف عمى مستوى المجاؿ: ووليذا في

عمق بأىمية السمعة المركزية بمعنى المسافة القصوى التي يجب أف يقطعيا المستيمؾ تالمفيوـ األوؿ ي

أما المفيـو الثاني فيتعمق بالحد األدنى لكمية السمعة المنتجة والمستيمكة لضماف  .مركزلتمبية حاجتو مف ال

 .2مكسب إيجابي لممنتج

                                                           
1
CHRISTALER (W): Traduction anglaise de BASKIN (C-W) "Central places in southern Germany" Princtice-

hall, Engle wood cliffs, (N-J), 1966. 
2
 BEGUN (H) "La région et les lieux centraux", PUF, Paris, pp231-275 
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جود عدة سمع ومدف بأحجاـ يفترض و  وفي .يدور حوؿ مفيوـ أىمية السمعة Christallerإف تحميل 

ذا افترضنا أف ىذه المدف تنتج . .بحيث يمكف ليذه األخيرة إنتاج نفس السمعة وبمنفعة متساوية، متساوية وا 

وليذا  ،فيالحع وجود مناطق ال تحتوي عمى السمعة الثانية ،سمعة أخرى ولكف بمنفعة أقل مف األولى

 .يتحفز المنتجوف لتحقيق مكاسب أكثر فيمجئوف إلى االستقرار في ىذه المناطق

وفي .فرةو تالمستيمكيف بالسمع المتحميمو في ىذا االتجاه إال أف يتـ تغطية كل  Christallerويواصل 

 األخير يحصل عمى نظاـ سممي لعدة مدف وبأحجاـ متفاوتة حسب السمع التي توفرىا.

 ،أعاد النظر في بعض فرضيات األبحاث السابقة Christallerمف خالؿ ىذا التحميل نالحع بأف 

         تتوطفكل عممية إنتاج يجب أف يعني أف  .منيا المنافسة التامة وتركيزه أكثر عمى المنافسة االحتكارية

كما أنو اعترؼ ضمنيا بوجود عوائد سممية متصاعدة باعتماد مفيـو  .في مجاؿ ال يتوفر فيو منتوج معيف

 الحد األدنى لإلنتاج.

بحيث تـ تبديل الثنائي: عوائد سممية  ،بمثابة ثورة في التحميل المجالي Christallerتعتبر أعماؿ 

ثابتة/ منافسة تامة بالثنائي: عوائد سممية متصاعدة/ منافسة غير تامة في الشرح االقتصادي لمظواىر 

 المجالية.

 .حصوؿ عمى كل السمعفي النو أظير ضمنيا بأف عممية توطيف المدف سمحت لكل المستيمكيف أكما 

ضماف المساواة بيف والثاني . الوصوؿ إلى التوازف العاـ واألوؿ ىريف: بتكاإىذه النتيجة تسمح لنا بظيور 

 مختمف مستغمي المجاؿ.

 االنتقادات الموجهة لهذه النتائج:

التوازف يظير ىش ألف دراسة تأثير سمعة جديدة ذات أىمية مختمفة عف األولى يؤدي إلى إعادة أوال: 

 االعتبار لكل النظاـ.
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كما أف المدف ذات األحجاـ  .األسعار والمنتوجات تختمف مف مدينة إلى أخرى نالحع كذلؾ أف ثانيا: 

وبالتالي  ،ولكف العكس غير ممكف ،الكبيرة يمكنيا إنتاج سمع التي يمكف أف تنتجيا المدف الصغيرة

في المدف  مى سمع أقل تكمفة مف تمؾ المتوفرةفالمستيمكوف المقيموف في المدف الكبيرة يمكنيـ الحصوؿ ع

 صغيرة.ال

بأف كل المستيمكيف يمكف تغطيتيـ بمختمف  Christallerوفي األخير يمكف القوؿ مف خالؿ تحميل 

 السمع لكف األسعار تختمف حسب تكاليف النقل.

كما أف طرؽ االستيالؾ تختمف مف مدينة إلى أخرى ووجود نظاـ سممي عمراني يختمف مف مدينة إلى 

 حدوث فوارؽ مجالية.أخرى ومف منطقة إلى أخرى يؤدي إلى 

II. 2 . مقاربةLosch 

كما .فيما يخص الموارد واألفراد ليحدد إطار جغرافي متجانس Losch جاء Christaller كما فعل

 .يفترض كذلؾ بأف كثافة المستيمكيف ىي نفسيا في كل مكاف ونفس الشيء بالنسبة لممداخيل والرغبات

           الذي يفترض  Christallerينطمق مف مجاؿ يتميز باقتصاد فيو اكتفاء ذاتي خالفا لػ  Loschلكف 

 .1أف المدف موجودة مسبقا

 في عدة نقاط نذكر منيا: Christallerتتقاطع مع مقاربة  Losch مقاربة

المنتجيف الباحثيف نتيجة لحرية الدخوؿ مف مختمف  أف إعمار المجاؿ ىو Loschيفترض النقطة األولى: 

 يعتقد أف المجاؿ تـ إعماره مسبقا. Christallerفي حيف أف  .عف تحقيق أرباح

بأف مدينتيف مف أحجاـ متساوية  Loschتكمف في مستوى إنتاج المدف، حيث يعتقد النقطة الثانية: 

 تنتجيا المدف الصغيرة. يمكنيا أف تنتج سمع مختمفة تماما وأف المدينة الكبيرة يمكنيا عدـ إنتاج السمع التي

                                                           
1
BEGUN (H), Op.Cit,1988, p239. 
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ومع ذلؾ فإف النتيجة التي وصموا إلييا تكاد تكوف متطابقة: باعتبار المجاؿ متجانس وتحت تأثير 

العوامل االقتصادية المذكورة، تحدث تحوالت عمى مستوى التنظيـ المجالي لمنشاطات االقتصادية لموصوؿ 

 إلى نظاـ سممي لمختمف السمع المنتجة.

فيذا التحوؿ نتج مف عامميف  .ؿ المجالي ناتجة عف التركيز لمنشاطات االقتصاديةإف عممية التحو 

إثنيف ىما: اقتصاديات الحجـ التي تشمل العوائد السممية المتصاعدة واقتصاديات التجمع وكذلؾ المسافة 

 )مع ترجمتيا االقتصادية( وتكاليف النقل.

المجاؿ متجانس بحيث يعتمد عمى عوائد  اعتبار الخالصة التي يمكف قوليا في ىذا التحميل ىو

           التركيز، ولكف ىذا األخير يختمف  متصاعدة ومنافسة غير تامة مع ميوؿ النشاطات االقتصادية نحو

مف مكاف إلى آخر مما يؤدي إلى نشوء مدف مختمفة األحجاـ ومنتجات تختمف مف مدينة إلى أخرى 

 مجاالت متميزة بيف الغنية والفقيرة. وبالتالي ظيور فوارؽ مجالية يعني ىناؾ

إف مختمف النظريات التي ساىمت في معالجة المجاؿ لـ تفمح في ترجمة الواقع بصورة موفقة، حيث 

ثبتت محدودية المنافسة التامة والعوائد الثابتة وأف التركيز المجالي سمح لنا في بداية األمر بتطوير مفيـو 

 عمل عمى خمق طرؽ أخرى لممنافسة والعوائد السممية. االقتصاديات الخارجية ثـ بعد ذلؾ

 القتصاد الجغرافي الجديدا المطمب الثاني: االتجاهات الجديدة لمتحميل االقتصادي المجالي:

مف المفاىيـ التي ذكرناىا في االقتصاد المجالي أنو يعمل في إطار المنافسة غير التامة والعوائد 

يبحث عف التنسيق بيف االقتصاد المجالي  بالنسبة لالقتصاد الجغرافي الحديث، فيو .السممية المتصاعدة

وفي ىذا اإلطار عدة نماذج رياضية تتضمف عوائد سممية متصاعدة  .والعموـ االقتصادية بصفة عامة

ومنافسة غير تامة تحاوؿ شرح كل مف عمميات التوطيف الصناعي، التخصصات الجيوية، التجارة الدولية 
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P.Krugmanإف ىذا التوجو الجديد لمتحميل المجالي كاف مف أعماؿ .فوارؽ التنميةو 
الذي حاوؿ بناء  1

 نظرية لمتوطيف مبنية عمى عوائد متصاعدة قادرة عمى شرح التجارة الدولية.

ولتفصيل أكثر باعتماد النماذج الرياضية، نحاوؿ في ىذه الفقرة الوصوؿ إلى النتائج الميمة ليذه 

كما نحاوؿ تحميل التوجيات المجالية  .في إطار العوائد السممية المتصاعدة والمنافسة غير التامة النظرية

 فيما يخص أسواؽ السمع والعمل وكذلؾ رؤية التفاعالت غير السمعية وحاالت التوازف الممكنة.

 الفرع األول: التوجهات المجالية في سوق السمع

وليذا  .والعشريف تميز بانخفاض كبير في تكاليف النقلفي البداية نشير إلى أف القرف الواحد 

 االنتشار عبر كل المجاؿ. فالنشاطات االقتصادية بدأت تتجو نحو

ذا عدنا إلى التحكيـ الذي اعتمد عميو  فإف المؤسسات التي تعتمد عمى انخفاض تكاليف  Loschوا 

النقل تبحث دائما عمى خفض تكاليفيا الثابتة لمحصوؿ عمى عوائد متصاعدة في األماكف التي تتركز فييا 

 النشاطات االقتصادية.

I. :تمييز إنتاجي وعممية التجمع 

عف طريق األسعار فالمنافسة  .لمبحث عف أكبر تركيز مجالي، تتعرض المؤسسات إلى منافسة شديدة

              وإلعادة األرباح إلى مستوى أكبر فإف المؤسسات تعمل  .تعمل عمى تخفيض أرباح المؤسسات

فقدرة المؤسسة في السوؽ .عمى أف تبني استراتيجيات لمتمييز اإلنتاجي مف أجل اليروب مف المنافسة

 جغرافي.تكوف مف خالؿ سمسمة المنتجات التي تقدميا وليس في البعد ال

 

                                                           
1
 KRUGMAN (P), "Increasing rations and economic geography" Journal of Political Economy, vol 99, 1991, N°: 

3, pp 483-492. 
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في وقتنا الحاضر يتميز االقتصاد العالمي بالتوسع المستمر فيما يخص سمسمة اإلنتاج وجمب 

أكثر تنوعا، بمعنى أف المستيمكيف  المستيمكيف يكوف في األماكف التي تكوف فييا سمسمة المنتجات

 .1يستفيدوف مف تنوع في السمع وبالتالي مستوى معيشي أفضل

يا المؤسسات لتجنب المنافسة باألسعار بيدؼ التمييز الجغرافي مما يدفعيا أكثر اإلستراتيجية تبنت ىذه

كما أف وجود عوائد سممية متصاعدة .في عممية التركيز والتجمع لمحصوؿ عمى أكبر حصة مف السوؽ 

التوطيف لمحفاظ عمى ربح احتكاري وتجنب المنافسة  وانخفاض تكاليف النقل يدفع بالمؤسسات نحو

 باألسعار.

بالنسبة لممستيمكيف، فيـ يبحثوف عف األماكف أيف تكوف سمسمة المنتجات أكبر، فيتوسع حجـ السوؽ 

، التي تحفز 2ويستقطب عدد كبير مف المؤسسات المنتجة ويحدث ما يسمى بػ "السببية الدائرية التراكمية"

 عمى تركيز النشاطات االقتصادية وتعمل عمى تجمع مختمف األعواف االقتصادييف.

 .إف تميز السمع يتطمب سوؽ منافسة غير تامة وعوائد سممية متصاعدة مما يشكل أكبر قوة لمتجمع

ىذا األخير يسمح لنا بشرح أكثر لمظواىر المجالية التي عممت عمى نشوء في العقود األخيرة مف وقتنا 

 .4الصناعية"وبظيور أشكاؿ أخرى لمتجمعات مثل "األحياء  3الحاضر ما يسمى بػ "المدف العمالقة"

II.  تخصص صناعي وعممية التجمع: 

أف السوؽ يشمل السمع االستيالكية النيائية كما يشمل أيضا سمع استيالكية  الذي يجب أف نعرفو ىو

وسيطة التي تدخل في إنتاج السمع النيائية وخدمات أخرى ضرورية لممؤسسات لمحصوؿ عمى منتجات 

 السمع االستيالكية النيائية.

                                                           
1
KRUGMAN (P) "First nature, second nature and metropolitan location" Journal of Regional Science, vol 33, 

1993, pp 129-144. 
2
Causalité circulaire cumulative MYRDALL (G),” Economic Theory and underdeveloped Region”, Duc-

Kworth, london 1957. 
3
 Les métropoles. 

4
 Les districts industriels.  
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A.Venablesؿ التي اىتمت بالتأثيرات المجالية لمسمع الوسيطة ىي تمؾ التي قاـ بيا مف أىـ األعما
1 

التجمع قصد االستفادة مف  يبيف أف المؤسسات التي تنتج سمع وسيطة مف مصمحتيا االتجاه نحو فيو

 . 2اقتصاديات الحجـ الداخمية لفروع اإلنتاج وانخفاض تكاليف النقل

يصبح التجمع نتيجة حتمية لمتخصص المجالي وظيور ما يسمى بػ "السببية انطالقا مف ىذا المفيوـ 

 .3الدائرية التراكمية" عند مستوى الفرع الصناعي

أنيا تعتبر انتقادات لمنماذج التي ركزت عمى التميز  ىو Venablesالذي يمكف قولو في أعماؿ 

 ضروري لعممية التجمع.اإلنتاجي مع افتراض حرية حركة عوامل اإلنتاج والمستيمكيف كشرط 

ولمتأكد مف ذلؾ انطمق مف فرضية عدـ تحرؾ المستيمكيف والنتيجة ىي التركيز المجالي لمنشاطات 

 االقتصادية.

عندما نفترض منافسة غير تامة وعوائد سممية متصاعدة يتفاعل  ىو وخالصة القوؿ في ىذا التحميل،

 االقتصادية، والسؤاؿ المطروح: ماذا عف سوؽ العمل؟سوؽ السمع بتحفيزه أكثر عمى تركيز النشاطات 

 الفرع الثاني: التوجهات المجالية في سوق العمل

كما أف المستيمكيف .لقد رأينا فيما سبق بأف سوؽ السمع يتفاعل في اتجاه مختمف عف تحرؾ المستيمكيف

مالحظة حالتيف ىما: ومف ىذا المنطمق يمكننا .يعتبروف ىـ أيضا كعماؿ يقدموف قوة عمميـ في السوؽ 

 حالة تحرؾ العماؿ، وحالة عدـ تحركيـ.

 

 

 
                                                           

1
 KRUGMAN (P) et VENABLES (A) "Globalization and the inquality of nations" Quartely Journal of 

Economics, vol 110, 1995, N°: 4 pp 857-880. 
2
FUJITA (M) et THISSE (J-F),Op.Cit, 1997,  p176.  

3
VENABLES (A) "Equilibrium location of vertically linked industries" International Economic Review vol 37, 

1996. 
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I.  وتقسيم العملتمايز إنتاجي: 

المؤسسات تستقطب أكثر فأكثر العديد  .إف التمايز اإلنتاجي يفترض تحرؾ جيد لمعماؿ والمستيمكيف

لمعمل، وىذا مف العماؿ، كما أف سوؽ السمع يمارس ضغطا عمى سوؽ العمل والذي يترجمو تقسيـ موسع 

 الضغط يتمثل في تنوع وتخصص المياـ.

إف المنافسة غير التامة داخل المجاؿ تتطمب تمايز المنتجات وتنوع المياـ بحيث يصبح سوؽ العمل 

 أكثر فأكثر غير متجانس.

الحجـ الكبير وبالتالي يصبح تقسيـ العمل أكثر  اإلنتاج ذو إف العوائد السممية المتصاعدة تدفع نحو

 داخل المؤسسة، فيؤدي إلى ارتفاع األجور مما يحفز ويشجع اليد العاممة عمى التنقل. توسعا

التفاعل الذي يحدث بيف سوؽ السمع وسوؽ العمل يعمل عمى تقوية ما يسمى "السببية الدائرية 

التراكمية" مما يشجع عممية التجمع وتوسيع سوؽ العمل تحت تأثير تمايز المنتجات االستيالكية 

 .1ىذه العوامل ىي نتيجة الحركة التامة لمعماؿ .اب مؤسسات جديدة ومستيمكيف جدد وعماؿ أيضاواستقط

II. :عدم تحرك العمال والتخصص الجهوي 

عدة دراسات تجريبية بينت بأف العمل ال يكوف دائما متحركا كما أف درجة الحركة تختمف مف منطقة 

 مل.إلى أخر وتعتمد عمى المؤىالت الموجودة في نوعية الع

ال فمف يكوف  Venablesانطالقا مف ىذه الفكرة اىتـ  بالتأثيرات المجالية لسوؽ العمل الغير متنقل وا 

والنتيجة المراد الوصوؿ إلييا ىي التخصص الجيوي الذي يركز عمى تقريب  .ىناؾ عممية التجمع

 الصناعات في السمع الوسيطة والسمع النيائية.

                                                           
1
LECOQ (B) "Des formes locales d'organisation productive aux dynamiques industrielles localisées : bilan et 

perspectives", Economica, Paris, 1995, pp 233-252.    



 المجال والعموم االقتصادية: نشأة وتطور تقني     الفصل األول                                      

 

 
34 

العمل يكوف متطابق مع تقسيـ العمل الذي يتطمب أكثر فأكثر إف التخصص الذي يحدث في سوؽ 

وفي المقابل تعمل المؤسسات عمى  .عماؿ متخصصيف وفي بعض األحياف يتعدى نطاؽ السوؽ المحمي

 تشجيع اليجرة إلييا باقتراح أجور عالية.

والذي بدوره وبالتفاعل مع سوؽ السمع فإف سوؽ العمل يعمل عمى تحفيز تجميع األعواف االقتصادييف 

فاالقتصاد الجغرافي يبحث عف أرضية لنموذج رياضي يكوف  .يتطمب مستوى معيف لتحرؾ عوامل اإلنتاج

 .1متطابقا مع الواقع ويعتمد أساسا عمى تحرؾ العماؿ المؤىميف وعدـ تحرؾ العماؿ غير المؤىميف

ة وعوائد سممية ومف ىنا يظير التجمع كنتيجة طبيعية لسوؽ العمل الخاضع لمنافسة غير تام

 متصاعدة، وتحت تأثير سوؽ السمع المتميزة سوؼ يتسع تقسيـ العمل جراء عممية التخصص الجيوي.

 الفرع الثالث: التوجهات المجالية لمعوامل الخارجية

تجد مصدرىا مف إنتاج الحجـ الكبير مع تشكيل يد عاممة مؤىمة  Marshallإف العوامل الخارجية لػ 

 .2البشري والتواصل المباشر مع وفرة المدخالت المتخصصة ووجود اليياكل المتطورة آتية مف رأس الماؿ

ُصنفت إلى  A. Marshall, A.Weberفالعوامل الخارجية التي كانت مف أىـ األبحاث عند كل مف 

 قسميف: العوامل الخارجية التكنولوجية والعوامل الخارجية المالية .

( فإف تعريف العوامل الخارجية التكنولوجية حسبيـ ىي 6331) Thisseو Fujitaػػ بالنسبة ل

التفاعالت التي تنتج خارج األسواؽ وتستيدؼ مباشرة حاجات المستيمكيف والوظائف اإلنتاجية 

فيي تفاعالت اقتصادية تتجسد مف خالؿ مكانزمات السوؽ أي األسعار  أما العوامل الخارجية.لممؤسسات

أما اىتمامنا في ىذه  .سواؽ السمع وأسواؽ العمل )التي سبق شرحيا سابقا(وتساىـ في التطور النسبي أل

 الفقرة فسوؼ ينصب عمى العوامل الخارجية التكنولوجية والتي تسمى أيضا بالعوامل الخارجية الصافية.

                                                           
1
SHILDS (G-M) "The emergency of migration- theory and suggested new direction" journal of Economic 

surveys, vol3, 1989, pp 277-304. 
2
 FUJITA (M) et THISSE (J-F) Op. Cit, 1997, pp 42-43. 
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 التفاعالت التي تحدث خارج األسواؽ بيف المؤسسات واألفراد غالبا ما تأخذ أحد الشكميف: 

 يجمع العوامل الخارجية لالتصاؿ وتتعمق بعالقات االتصاؿ ما بيف األعواف.الشكل األول: 

ويتعمق بالعوامل الخارجية المجالية المبنية عمى مفيوـ الوصوؿ بطريقة غير مباشرة إلى الشكل الثاني: 

 العوامل الناشئة مف المسافة والتي ال يمكف رؤيتيا مف زاوية األسعار.

 .1مل ىي مرتبطة مع تكاليف االتصاؿ بحيث أف ىذه األخيرة تتقاطع مع عامل المسافةفكل ىذه العوا

بحيث أف التركيز  2،إف العوامل الخارجية لالتصاؿ تكمف في التفاعل بيف المعمومة والرأسماؿ البشري 

 الصناعي يعمل عمى تسييل تنقل المعمومات والمعرفة بيف المؤسسات.

Lucasانطالقا مف أعماؿ 
يتبيف لنا أف الرأسماؿ البشري يؤثر ايجابيا عمى إنتاجية العمل في إطار  3

 مجاؿ منمط.

 ومف ىنا تبمورت نظرية التجمع المنحدرة مف العوامل الخارجية االيجابية لرأس الماؿ البشري.

إف عممية التجمع ىي نتيجة لمعوامل الخارجية االيجابية اآلتية مف عممية تنقل المعمومة وانتشار 

ىذه الخالصة حيث يقوؿ "إف تجمع األعواف يعمل  Glaeser (1994)المعرفة، وعمى ىذا األساس يؤكد 

بدوره يعمل عمى  عمى تكويف رأس الماؿ البشري وتسييل تنقل المعمومة وأف الرأسماؿ البشري ىو

 استقطاب الرأس الماؿ البشري".

أكبر لمتخصصات عمى مستوى الوظائف بالنسبة لمعوامل الخارجية المجالية فيي تعمل عمى تحفيز 

وظيور اإلبداع التكنولوجي، مما يؤدي إلى تقوية المكانة التنافسية لممؤسسة مف خالؿ التمايز وتدعيـ ما 

 يسمى "السببية الدائرية التراكمية".

                                                           
1
 GERAR-VARET (L-A) et MOUGEOT (M) "L'Etat et l'Aménagement du Territoire" La documentation 

Française, Paris, 2001, p54.   
2
BAUMONT (C) et HURIOT (J-M) "Processus d'’agglomération et définition de la ville" Revue d'Economie 

Régionale et Urbaine; 1997, N° 4  pp 515-524. 
3
LUCAS (R) "On the mechanics of economic development" Journal of Monetary Economics, vol 22, 1988, p 3-

42. 
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أف كل سوؽ في ظل منافسة غير تامة وعوائد سممية  « إف االقتصاد الجغرافي الجديد سمح لنا بفيـ

وفي ىذا اإلطار عدة أسئمة يمكف . » متصاعدة يعمل عمى تحفيز التركيز المجالي لمنشاطات االقتصادية

بمعنى آخر ىل ىناؾ حجـ أمثل لمتجمعات  طرحيا فيما يخص أبعاد عممية "السببية الدائرية التراكمية" أو

 وىل ىناؾ حالة توازف مجالي؟

 الفرع الرابع: التوازن المجالي

األوؿ يتعمق بتوازف قصير  :المذكورة سابقا نشير إلى أف ىناؾ نوعيف مف التوازف  في ظل الشروط

 المدى واآلخر طويل المدى.

 .بالنسبة لمتوازف األوؿ، فإف السموؾ األقصى لممستيمكيف والمؤسسات يؤدي طبيعيا إلى حالة التوازف 

ي كل المناطق ويعرؼ بأنو الحالة أما بالنسبة لمتوازف الثاني، فإنو يكوف عمى مستوى كل النظاـ يعني ف

 .1التي ال يمكف ألي ممثل اقتصادي أف تكوف لو مصمحة لمتنقل

I. :التوازن المجالي قصير المدى 

لقد رأينا فيما سبق بأف السوؽ يؤدي بطبيعتو إلى التجمع لكف قد تكوف ىناؾ قوى تساعد عمى التشتت 

ىذه القوى المشار إلييا ىي قوى  .مستوى معيفالمجالي لألعواف االقتصادييف عندما يبمغ التجمع إلى 

 طاردة عكس الجاذبة لمتجمع.

كما أف تكاليف النقل  .ىذه األخيرة تكوف مرتبطة بأسعار األرض التي ترتفع بالموازاة مع ظيور التجمع

مثل التي تنتج جراء التركيز 2لألفراد ترتفع أيضا مع حجـ التجمعات والعوامل الخارجية الصافية السمبية

 التموث، اآلفات االجتماعية، االزدحاـ ...الخ.

                                                           
1
BOISCUVIER (E) "La nouvelle économie géographique : intérêts et limites" Economie Appliquée vol III, 

2000, N° 4  p 179. 
2
DURANTON (G) "La nouvelle économie géographique : agglomération et dispersion" économie et précision, 

vol  131; 1997 a,  N° 05. 
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لكف عندما تتالقى قوى الجاذبية مع قوى الطرد يمكننا الوصوؿ إلى حالة توازف تسمى بػ "التجمع 

 ىذا التالقي سوؼ يسمح بتحديد حجـ التجمع. .التوازني"

تجمعات تنتج سمع يمكننا مالحظة أف ىناؾ عّدة عوامل داخمة في تحديد تخصص التجمع، حيث نجد 

المقابل نالحع أف حجـ السوؽ وتقسيـ العمل ىما  في.متنوعة وأخرى متخصصة في إنتاج بعض السمع

 متغيرات متداخمة فيما بينيا وأف حجـ التجمع يرتبط بعدة عوامل.

 Krugmanإف المساىمة الرئيسية التي جاء بيا االقتصاد الجغرافي الجديد ىي الييكمة التي رسميا 

ضواحي" أيف تكوف النشاطات األكثر إنتاجية موجودة في الوسط واألقل  -في إطار "وسط (1991)

، 1لكف ىناؾ نماذج أخرى بحثت في المسألة وبينت أف ىناؾ عّدة حاالت لمتوازف . إنتاجية في الضواحي

حاالت  حيث إذا لجأنا إلى بعض التغييرات الطفيفة عمى مستوى المتغيرات المفاتيح يمكننا الوصوؿ إلى

 توازنية مختمفة.

II. :التوازن المجالي طويل المدى 

إف التجمع ال يمكف أف يكوف نفسو في كل مكاف، فيناؾ تجمعات يمكنيا أف تنتج سمعا متميزة بينما 

         كما أف التجمعات تختمف فيما بينيا مف خالؿ مستوى أحجاميا مما يؤدي  .أخرى تتبنى التخصص

 لممدف.إلى نشوء نظاـ سممي 

التبادؿ ما بيف المدف يفرض نفسو حيث أف المدف الكبيرة تصدر منتجات أكثر تنوعا مف المدف 

          حالة التوازف ىذه ال يمكف أف تكوف مستقرة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار الزيادة السكانية  .الصغيرة

 التي يمكنيا أف تؤدي إلى ظيور تجمعات جديدة عبر الزمف.

عف ما يسميو الحادث  Krugmanمف ىنا يتحدث .كيفية توطيف تجمع معيف؟ مطروح ىوالسؤاؿ ال

 .التاريخي الذي قد يحدث في أي وقت ممكف مف التاريخ، لكف عميو أف يحدد الخيارات اإلنتاجية لممنطقة

                                                           
1
KRUGMAN (P), Op, Cit, N° 80, 2001,  pp 425-430. 
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الي وبالت .وفي ىذه الحالة ال يمكف لمتوطيف أف يكوف أمثل لكف قد تؤدي إلى ظيور حاالت توازنية أخرى 

 فعممية "السببية الدائرية التراكمية" تصل بنا إلى حاالت توازنية ال تكوف بالضرورة مثمى.

 :األول خالصة المبحث

               في نياية ىذا المبحث يمكننا الجـز بأف مكانزمات السوؽ تؤدي إلى تركيز النشاطات االقتصادية 

 في بعض نقاط المجاؿ.

قد ساىـ كثيرا في فيـ السموكات المجالية لمنشاط االقتصادي وبالتالي إف تطور الفكر االقتصادي 

 فإعطاء األىمية لممشكمة المجالية في االقتصاد أدى إلى ظيور ىذا العمـ.

لكف بقي ىذا األخير ميمشا خالؿ فترات طويمة بسبب بعض المشاكل التي ظيرت، منيا عدـ 

ولمعالجة ىذه المشكمة . سة تامة وعوائد سممية متصاعدةالوصوؿ إلى حالة التوازف المجالي في إطار مناف

 فاف نظريات التركيز االقتصادي يجب عمييا المرور مف خالؿ اقتصاديات التجمع.

وبقي العالـ ينتظر أكثر مف قرف ونصف لكي يبيف لنا في إطار منافسة غير تامة وعوائد سممية 

 إلى التركيز في النشاطات االقتصادية.انو يمكننا الوصوؿ  متصاعدة وانخفاض تكاليف النقل،

ومنو فإذا افترضنا مجاؿ متجانس تاـ، فإف مكانزمات السوؽ لوحدىا تمكننا أف ندعـ بعض األقاليـ 

 عمى حساب أخرى مف خالؿ تركيز نشاطات اقتصادية فيما يخص العمل واألفراد.

التمايز اإلقميمي، وبالتالي ظيور فالعمميات التراكمية يمكنيا أف تستوعب التجمعات ولكنيا تؤدي إلى 

 مناطق ليا قدرة االستقطاب أكثر لممؤسسات ومنو زيادة أكثر في الوظائف وزيادة في الثروة.

ولكي يتبيف لنا كل ىذه النتائج البد مف األخذ بعيف االعتبار كل التيارات االقتصادية، بحيث سوؼ 

 طار ما يسمى باالقتصاد المعاصر.نرى في المبحث الموالي تحميل المسألة المجالية في إ
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 المبحث الثاني: نظرة أخرى لرؤية المجال: المجال االجتماعي االقتصادي:

              التحميل المجالي الذي سوؼ نتناولو في ىذا المبحث يعتمد عمى الربط بيف التحميل التاريخي 

 .1في كتابو "رأس الماؿ ومجالو" A.Lipietz، كما بينو في المفيـو الماركسي ومعايير تقسيـ العمل

لدراسة ىذا التحميل يجب التطرؽ لمفيوـ المجاؿ في الفكر الماركسي والنيوماركسي رغـ أنو لـ يتناوؿ 

مباشرة مسألة المجاؿ في الرأسماؿ ولكف كانت دراستو في الريع المستخرج مف األرض، لتتطور الدراسة 

 الرأسماؿ الماركسي. بعد ذلؾ عمى مستوى طرؽ التخصص في

ىذه الدراسة مبنية عمى تقسيـ العمل، طرؽ اإلنتاج، تطور الرأسمالية، السموؾ العمراني وعممية التنظيـ 

 حتى يمكف فيـ التطور الزمني لمرأسمالية وعممية التخصص لألعواف االقتصادييف.

 المطمب األول: طرق اإلنتاج الرأسمالية والمفاهيم المجالية

 : طرق اإلنتاج، نظام التراكم والتنظيمالفرع األول

لمفيـ الجيد لمبعد المجالي فيما يخص عالقات اإلنتاج البد مف التموقع في سمـ النظاـ العالمي، مف 

 .2خالؿ القوانيف العامة لطرؽ اإلنتاج الرأسمالي والتي تتحدد في مستوى معيف

بيف طرؽ اإلنتاج فيما بينيا  ىذا التحميل يكمف في مستوى المكونات االجتماعية التي تربط

 وبالخصوص طريقة اإلنتاج الرأسمالي.

عمى الصعيد العالمي تخضع ىذه المكونات االجتماعية تحت سيطرة الرأسماؿ وترتبط بتشكيمتيف 

 أساسيتيف ىما "المركز والضاحية".

 

 

 
                                                           

1
 LIPIETZ (A) « Le capital et son espace »  la découverte/ Maspero, Paris, 1983 a. 

2
AMIN (S), « Le développement inégal »  Les éditions de Minuit,  Paris, 1993,  P 319. 
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I. :المجال الفكري الحقيقي 

.1.I :طرق اإلنتاج الرأسمالي 

الرأسمالي بعالقات عمى مستوى اإلنتاج أيف يمتقي كل مف العمل ورأس الماؿ، تتميز طريقة اإلنتاج 

الرأسمالييف المالكيف لطرؽ اإلنتاج والعماؿ األجراء، بحيث أف مصالح كل مف ىذه الجماعات غالبا ما 

 تكوف متناقضة.

نتاج ألرباح يعتبر في نفس الوقت إنتاج سمعي و  فيو .كما أف الرأسمالية تتميز بنظاـ إنتاجي مزدوج ا 

فيذا ضروري باعتبار أف النظاـ األوؿ يبحث عف إنتاج القيمة المضافة وبالتالي ييتـ بالبيع  .الشركات

 .1قصد تحقيق األرباح

االستثمار أكثر وبالتالي تراكـ  يعني أف المقاوليف يمجئوف نحو .الربح إف اليدؼ الرئيسي لمرأسمالية ىو

 األمواؿ تعمل عمى تخفيض قيمتو مما يؤدي إلى انخفاض الربح.رأس الماؿ، كما أف تركيز رؤوس 

وتخفيض تكاليف  2فالمقاولوف يتحركوف باتجاه زيادة االستثمار بطرؽ تقنية جديدة لمتغمب عمى المنافسة

 وبالتالي يمكف لممؤسسة تحقيق أرباح أكثر باحتالليا مكانة تنافسية جيدة وانخفاض سعر التكمفة. .اإلنتاج

إذف نقطة  .الستثمارات الكبيرة تعمل عمى زيادة الرأسماؿ الثابت ومنو انخفاض في نسبة الفائدةكما أف ا

بداية التراكـ ترجع إلى وجود نسبة فائدة معتبرة والنتيجة ىي التراكـ الزائد المؤدي إلى انخفاض في نسبة 

 الفائدة.

.2.I :المفهوم الماركسي لممجال 

مبنية عمى ىيكل معقد مف العالقات االجتماعية، وىي  3ـ ماركسإف التشكيمة االجتماعية في مفيو 

يديولوجية.  ارتباط واندماج لمختمف طرؽ اإلنتاج ذات طبيعة سياسية، قانونية وا 

                                                           
1
 MANDEL (E) « La crise »  Flammarion,  Paris, 1985,  P 264. 

2
 GRREL "Crise et régulation"  Recueil de textes 1979- 1983 Université de Gredole II 1983, P82. 

3
LIPIETZ (A),  Op.Cit., 1983a,  p20. 
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ىذا الييكل يشمل عدة طرؽ لإلنتاج وطرؽ لمتشغيل بحيث أف مفيوـ التشكيمة االجتماعية يؤثر مباشرة 

 عمى مفيـو الييكل المجالي الحقيقي.

مجاؿ اجتماعي اقتصادي يأخذ بعيف االعتبار الحقيقة  ىو Lipietzفيوـ المجاؿ الحقيقي عند م

 االقتصادي ما ىو -إف نسبية ىذه المفاىيـ تعني أف المجاؿ االجتماعي .االجتماعية في بعدىا المجالي

 إال الربط بيف المجاؿ االقتصادي والمجاؿ القانوني.

مجاؿ لطريقة اإلنتاج المييمنة والتي تتحدد تبعا لعالقات اإلنتاج  فإذا كاف المجاؿ االقتصادي ىو

 مجاؿ موروث مف الماضي ويعتبر كعائق قانوني. السائدة، فإف المجاؿ القانوني ىو

ولفيـ أكثر الديناميكيات المجالية المعاصرة البد مف العودة إلى السموكات المجالية لطرؽ اإلنتاج 

 قروف مضت. الرأسمالي التي سادت عبر عّدة

II.  التنظيم ونظام التراكم عند فورد(Ford): 

إف نظرية التنظيـ قد ساىمت في إعطاء .طريقة اإلنتاج الرأسمالي قد مرت بعدة مراحل منذ ظيورىا إف

عناصر جديدة لمتحميل وسمحت بتعريف الرأسمالية بأنيا سمسمة مف أنظمة التراكـ، حيث أف كل نظاـ 

 الخاصة بو.يتحكـ في طريقة التنظيـ 

يجب المرور  6311و 6311وبالتالي لشرح طرؽ عمل نظاـ التراكـ عند فورد الذي كاف سائدا بيف 

 عمى فيـ المساىمات النظرية لمدرسة التنظيـ.

.1.II :األسس النظرية لمتنظيم 

لقد شيدت نياية القرف الماضي فراغ نظري بالنسبة لمعمـو االقتصادية وىذا لعدـ قدرتيا عمى شرح 

 .1وتحميل حركة االقتصاد المعاصر والمحتوى االجتماعي ليذا العمـ

 ظيرت انتقادات عديدة لنظرية التوازف العاـ لمنيوكالسيؾ مف النيوكينزييف. 6311فمنذ سنوات 

                                                           
1
AGLIETTA (M) "Régulation et crise du capitalisme" Odile Jacob,  Paris, 1997,  P 33. 
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 .إف الفكر الكينزي قد مر بمرحمتيف مف األزمة الرأسمالية وىما: األزمات الظرفية واألزمات الييكمية

نشأت مدرسة لمفكر في فرنسا بيدؼ صياغة نظرية في إطار الديناميكية  6311 وبداية مف سنوات

 الرأسمالية عبر تطورات متوسطة وقصيرة المدى.

مف طرؼ مدرسة  6311إف النظرية االقتصادية النيوكالسيكية قد أنتقدت بشّدة بداية مف سنوات 

بأف عدـ  M.Agliettaحيث أكدىا 1"التنظيـ خاصة في مفيوميا القاعدي وىو"التوازف االقتصادي العاـ

قدرة العموـ االقتصادية لمعالجة األزمات االقتصادية ناتج عف حدود مفيوـ التوازف العاـ واستحالة تحقيق 

يقترح دراسة ديناميكية مبنية عمى التغيرات ذات مستوى نوعي  فيو .ىذا التوازف خالؿ فترات طويمة

2تنظيـ لطرؽ اإلنتاج بدال عف "التوازف العاـ"وبالتالي فنحف ىنا بصدد الكالـ عف 
. 

فرواد فكرة التنظيـ جاؤوا لمحد مف "نظرية التوازف العاـ" وبحثوا ضمف تاريخ الرأسمالية عمى مفاىيـ 

ىذا األخير اعتمد في تحميمو عمى  .تقترب مف الفكر الماركسي الذي أثر كثيرا عمى الفكر التنظيمي

 مة منذ ظيور الرأسمالية.العالقات االجتماعية المتراك

ذىب في تحميمو إلى أبعد مف ذلؾ حيث أعاد النظر في تعريف العمـ االقتصادي  M.Aglietta إف

ىدفو دراسة القوانيف  .عمى أنو "العمـ الذي يدرس السموؾ الفردي مستقل عف كل شرط اجتماعي"

 .3االجتماعية التي تتطمب عمميات اإلنتاج وتوزيع السمع

يـ يقدموف تحميميـ في إطار النظرية العامة ضمف مفيوـ الرأسمالية عمى أساس أنيا فرواد التنظ

التغيرات في العالقات االجتماعية التي مف خالليا تظير أشكاؿ اقتصادية تسمح إلعادة إنتاج ىيكل 

ونعني بذلؾ طرؽ اإلنتاج التي تعرؼ بطرؽ تنظيـ العمل االجتماعي ضمف مفيوـ مركزي لمنظرية .دائـ

 لماركسية واعتبار العمل أساس النشاط االقتصادي والقيمة المضافة نتيجة لذلؾ.ا

                                                           
1
DEBERNIS (G) "Une alternative à l'hypothèse de l'équilibre économique général: la régulation de l'économie 

capitale" 1977,  In GRREC crise et régulation recueil de texte 1979-1983. 
2
AGLIETTA (M), Op. Cit, , p33.  

3
AGLIETTA (M), Op. Cit,  p3 9. 
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إف مفيوـ التنظيـ يعني اقتراف عدة مكانزمات ناتجة عف ىياكل اقتصادية وأشكاؿ اجتماعية ومؤسساتية 

1التي تسمح إلنتاج النظاـ في مجممو
كل  كما أف رّواد التنظيـ يؤكدوف عمى أىمية نسبة األجور حيث أف .

تحوؿ في مستوى ىذه العالقة ناتج عف تغير في مستوى تنظيـ العمل وتنظيـ اإلنتاج يعني ىياكل 

 الرأسمالية.

إف الفرضية العامة لنظرية التنظيـ تعتمد عمى وجود إجراءات اجتماعية تضمف شروط عممية التراكـ 

          تمنع إعادة إنتاج النظاـ  ح أويعني القوانيف، العالقات واإلجراءات االجتماعية التي تسم .الرأسمالي

 في مجممو.

 .كما نالحع أف رواد مدرسة التنظيـ تأثروا بقانوف ماركس فيما يخص االتجاه النزولي لنسبة الفائدة

وىذا التنسيق  .فعممية التراكـ تفترض نسبة فائدة معينة مع ضرورة التنسيق بيف المنافسة ومحاربة الطبقية

إف فكرة التنظيـ لـ تتأثر  يـ ويجمع بيف مختمف اإلجراءات االجتماعية لعممية التنظيـ.يسمى بطريقة التنظ

نما كذلؾ بالفكر الكينزي الذي انتقد بشدة مفيوـ السوؽ باعتباره الكياف الوحيد الذي  فقط بنظرية ماركس وا 

 يسمح بإنتاج النظاـ االقتصادي.

.2.II  نظرية فورد(Ford) : نظام التراكم 

         بعد الحرب العالمية األولى شيد تنظيـ العمل عدة تحوالت وتغيرات باختراع سالسل أوتوماتيكية 

وتقسيـ العمل إلى عدة مياـ متسمسمة وىي المميزات األساسية لمتقسيـ الجديد لمعمل  Taylorمف طرؼ 

وآلي عف طريق ميندسيف فاإلنتاج أصبح أكثر فأكثر ميكانيكي  .ما يسمى بالتقسيـ العممي لمعمل أو

 وتقنييف ويد عاممة غير مؤىمة.

                                                           
1
BOYER (R) "La crise actuelle ; une mise en perspective" critiques de l'économie politique, nouvelle série N°: 

7-8 1979, p11.    
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زيادة الكميات المنتجة وتخفيض وقت العمل الضروري إلعادة بناء قوى العمل  فاليدؼ مف ذلؾ ىو

يسمى ىذا النظاـ بنظاـ "التراكـ  .زيادة إنتاجية العمل وفاليدؼ ى .1والوصوؿ إلى القيمة المضافة النسبية

 المكثف".

بالحجـ الكبير يكوف عف طريق اقتصاديات الحجـ ويفترض االستيالؾ بكميات أكبر يتبعو إف اإلنتاج 

  وبالتالي فالزيادة في االستيالؾ كانت أقل مف القيمة المضافة لإلنتاج وىذا ما حدث .الزيادة في األجور

 التي نتج عنيا ظاىرة الكساد. 6311في بداية سنوات 

راكـ المكثف خالؿ ىذه الفترة كانت في مستوى منافسة تامة إف طريقة التنظيـ في ظّل نظاـ الت

فالبحث عف الزيادة في القيمة المضافة واقتصاديات الحجـ شجع المنتجيف عمى زيادة إنتاجيـ  .وصافية

ومف أجل معالجة ىذه الظاىرة جاء فورد  .األسواؽ في ظل منافسة قوية وكيفية تصريف المنتجات نحو

لجعل عممية اإلنتاج  Taylor، مبني عمى مفاىيـ التي جاء بيا 2ي"دلتراكـ الفور لوضع ما يسمى "بنظاـ ا

نتاجية  بطريقة أكثر فأكثر ميكانيكية ومحاولة خفض الوقت الضروري لإلنتاج وزيادة القيمة المضافة وا 

 .الكمي"وفي المقابل حاوؿ زيادة األجور إلعادة بعث "االستيالؾ  .العمل

في ىذه المرحمة اعتمدت عمى نظاـ التراكـ المكثف الذي لـ يصل إلى حّده  Fordإف مساىمة 

األقصى وقادر عمى الزيادة أكثر في القيمة المضافة ومنو استخمص عمى أف المشكمة تكمف في طريقة 

 التنظيـ وليس عمى مستوى نظاـ التراكـ.

كار مختمف الفروع الصناعية يتطمب أكثر ليياكل صناعية يمكنيا احت (Le Fordisme) إف الفورديـز

 وبالتالي فالحديث يكوف ىنا عف طريقة جديدة لمتنظيـ تسمى بالمنافسة االحتكارية.

 

                                                           
1
 PALLOIX (C) "Procès de Production et crise du capitalisme" la découverte Maspero, Paris, 1977, pp 90-92. 

2
 Accumulation fordiste. 
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 Accumulation)اتسع أكثر في ظّل نظاـ التراكـ الفوري  Taylorإف تقسيـ العمل عمى طريقة 

fordiste)  الذي يشترط الفصل بيف العمل الفكري لمتصميـ والعمل اليدوي لمتطبيق وىذا يعني التنظيـ

تطور إنتاج السمع االستيالكية الكمية  ىو (Le Fordisme) فيدؼ الفورديـز .السممي لمعمل

.(Consommation de masse)  
إلنتاج السمع  طة الضروريةفي حيف أف عممية اإلنتاج تتسع أكثر لتشمل إنتاج السمع الوسيطة المنم

1عمى مستوى تكامل رأسي لإلنتاج فيذا التطور ىو .االستيالكية
     طريقة اإلنتاج ىذه تبحث بالضرورة  .

عف أسواؽ لتصريف اإلنتاج وبالتالي ففكرة البحث عف أسواؽ خارجية تصبح ضرورية عند امتالء ىذه 

 .2األسواؽ

                   فالتكامل الرأسي لإلنتاج، التنظيـ السممي لمعمل والبحث عف أسواؽ خارجية تدفع بالمؤسسات 

    فيذه العوامل كانت سببا في التحوالت التي حدثت  .إلى محاولة تصدير ىذه الطريقة اإلنتاجية وتدويميا

 في العالقات بيف الصناعة والمجاؿ.

 :Fordالفرع الثاني: االنعكاسات المجالية في ظل نظام 

فيذا األخير يعتبر المجاؿ كعائق  .تميز باالنتشار المجالي لعممية التراكـ Ford إف تطور نظاـ

لمتكمفة، وتقسيـ العمل سوؼ يتضمف تقسيـ مجالي لمعمل بحيث أف تكاليف اليد العاممة ىي التي تقرر 

ضواحي" أيف يستحوذ المركز  -التخصص المجالي والذي ينتج عنو ىيكمة مجالية جديدة في صورة "مركز

 األقل ربحا.عمى النشاطات المربحة والضواحي تشمل النشاطات 

 

 

 
                                                           

1
Intégration verticale de production 

2
PALLOIX (C), Op. Cit , p172 
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I. :التقسيم المجالي لمعمل 

لكف يجب أف نعمـ بأف السوؽ  .اقتصاديات الحجـ وتزايد القيـ المضافة تتطمب زيادة مستمرة لإلنتاجإف 

" البد أف يقتحـ أسواؽ جديدة وأقاليـ   ال يمكنو أف يستوعب كل المنتجات المعروضة وبالتالي فػ "الفورديـز

1جديدة
 فالمنافسة تحث المؤسسات لمبحث عف أقاليـ جديدة لإلنتاج تسمح ليا بتخفيض تكاليف اإلنتاج. .

إف مفيوـ المجاؿ وتصميمو يعتبر الخطوة األساسية لعممية انتشار اإلنتاج وتوطف المؤسسات بطريقة 

Ford. 

.I1 نظرة فورد .(Ford) لممجال: تصميم وظيفي 

دـ سميث أف كل جزء مف مجاؿ معيف يتخصص في النشاطات تقوؿ نظرية التجارة الدولية حسب آ

 اإلنتاجية التي تميزه مف حيث وفرة الموارد التي تزخر بيا الطبيعة.

إف انتقاد نظرية التجارة الدولية آلدـ سميث تقودنا إلى القوؿ أف المجاؿ ينحصر في إطار عائق التكمفة 

مف خالؿ اعتبار المجاؿ  2في الحياة االقتصادية ومنو بدأنا نتكمـ عف المفيوـ الوظيفي لممجاؿ .فقط

 متجانس يقـو بدور وظيفي لنشاط المؤسسات.

فإف التخمي عف المفيوـ الوظيفي لمتنظيـ في الحياة االقتصادية يسمح لنا بالرجوع  Aydalot حسب

شراؾ السكاف في التنمية وىذا طبعا لالستجابة  إلى الصورة اإلقميمية وا عطاء األىمية لمموارد المحمية وا 

 لمطالبيـ.

ف العوامل لإلنتاج تستوجب البحث عف تكاليف النقل المنخفضة التي تعتبر م Fordإف طريقة 

 األساسية لمتوطيف الصناعي.

فالمؤسسات تبحث عف األماكف التي تتوفر عمى المواد الضرورية لعممية اإلنتاج ووجود أسواؽ بإمكانيا 

 امتصاص كمية معتبرة مف ىذا اإلنتاج.
                                                           

1
Espace veut dire en arabe:  مأو اإلقليالمجال  

2
AYDALOT (P) "Economie Régionale et Urbaine »,  Economica, Paris 1985 a,  pp 108-110. 
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فالتخصص إذف يعتمد عمى ما تزخر بو الطبيعة مف موارد ينتج عنو تقسيـ ما بيف فروع الصناعة، 

 في األخير إلى ظيور تنظيـ سممي لإلنتاج عمى المستوى الوطني والدولي.يؤدي 

لإلنتاج مف خالؿ عممية توطيف  Fordفالمجاؿ يمكف اعتباره مجاال لميد العاممة في ظّل انتشار طريقة 

 قوة العمل.

.I2التقسيم الدولي لمعمميات اإلنتاجية كمصدر لمتقسيم المجالي لمعمل .: 

لى غاية أزمة سنوات منذ بداية القرف  تميزت المرحمة  6311العشريف مع ظيور االقتصاد العالمي وا 

بوجود سوؽ مزدوج لمعمل: حيث نجد يد عاممة مؤىمة نسبيا وعددىا قميل ومف ناحية أخرى توجد يد عاممة 

 .1غير مؤىمة ولكنيا كثيفة

أما العمل الذي يدخل .مؤىمةفالتكامل الرأسي لإلنتاج والتنظيـ السممي لمعمل يتطمب يد عاممة غير 

 ضمف التصميـ الفكري فيتطمب يد عاممة مؤىمة.

خاصة بالنسبة  الخارج، إف عممية تدويل اإلنتاج تكوف عندما تصدر الفروع الصناعية رأسماليا نحو

فاالنتشار الدولي لفروع اإلنتاج يمر مف خالؿ تقسيـ  .سمع استيالكية وسمع وسيطة الذي ينتجلمفرع 

 اإلنتاجية لمسمعة عبر عدة مراحل وفي أماكف مختمفة. العمميات

 .البحث عف المردودية والفعالية وتحسيف انتاجية العمل واليدؼ مف ىذا التقسيـ لمفروع الصناعية ىو

عندما تكوف مختمف تقسيمات الفرع تنتج سمعة عبر وحدات مختمفة  ىو ،فمفيوـ تقسيـ العممية اإلنتاجية

بعبارة أخرى "التجارة الدولية ما بيف  ىذه الظاىرة بػ "التخصص الدولي الرأسي" أوفي دوؿ عديدة، تسمى 

 الفروع".

                                                           
1
PALLOIX (C), Op, Cit,  p172. 
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وفي األخير يمكننا أف نعرؼ التقسيـ الدولي لمعمل بأنو العممية التي تميز كل بمد في تخصصو لفرع 

كمفة، بالتأىيل ىذا التخصص يتطمب يد عاممة متوفرة مرتبطة بالت.صناعي إلنتاج سمعة تمر بمراحل تدويل

 وبالكمية وتكوف متباينة مف مجاؿ إلى آخر.

.I3:اليد العاممة وتوطين اإلنتاج . 

إننا نالحع في الواقع أف المجاؿ يتميز مف منطقة إلى أخرى مف خالؿ وفرة الموارد واختالؼ في قيمة 

ف اآلخر مف خالؿ العمل وىي العناصر التي تحدد توطيف رأس الماؿ، وبالتالي فالمجاؿ يكوف متميزا ع

 .1اليد العاممة المؤىمة والتكاليف التي يتطمبيا

عبر المجاؿ مف خالؿ تحديد عناصر محددة  Fordعّدة اقتصادييف حاولوا شرح طريقة انتشار مفيوـ 

 ".ضواحي-مركزلعممية التوطيف ليذه الطريقة لإلنتاج مف خالؿ نموذج "

I.4.ضواحي": -نموذج "مركز 

الضواحي لالستفادة مف التكاليف الموجودة  فإف الرأسماؿ ينتقل مف المركز نحو حسب ىذا النموذج،

وبالتالي فالمركز والضواحي يمثالف مستويات تنمية مختمفة بسبب اختالؼ نسب األجور  .في ىذه األماكف

ج وباختصار فاف نموذ .كما أف اليد العاممة في المركز ىي أكثر قيمة وتأىيال مقارنة بالضواحي. فييا

 المتساوية، مف لمواجية التنمية غير Ford" جاء لشرح انتشار طرؽ اإلنتاج حسب مفيوـ ضواحي-وسط"

 خالؿ نظاـ التراكـ الكثيف والتخصص ما بيف الفروع الصناعية.

II.  المناطق العمرانية حسب مفهومFord: 

المجاؿ العمراني ينبغي اآلف شرح وفيـ ديناميكياتو في  ،Fordبعد دراسة المفاىيـ المجالية حسب 

ولموصوؿ إلى ىذا اليدؼ سوؼ يتركز تحميمنا عمى التقسيـ االقتصادي واالجتماعي لممجاؿ العمراني ثـ 

 عمى عامل الريع العمراني.
                                                           

1
LUNG (Y) "Régime d'accumulation et dynamiques spatiales du capital: quel statut pour la région?" Revue 

d'Economie Régionale et Urbaine, 1983, N°: 3, p447. 
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II.1. :مفاهيم عمرانية 

في إطار الفكر الماركسي يرى بأف طريقة اإلنتاج الرأسمالي مبنية عمى الفصل بيف المنتجيف المباشريف 

 البروليتاريا( وعوامل اإلنتاج. -)العماؿ

وباختصار فإف المفيوـ العمراني يقوؿ بأف المدينة في إطار نموذج اإلنتاج الرأسمالي ما ىي إال تجمع 

 .1سكاني لإلنتاج يعمل عمى استقطاب "حشود عماؿ ريفييف بيدؼ القضاء عمى المجتمع الريفي"

II.1.1:التقسيم االقتصادي واالجتماعي لممجال . 

 ......الخدراسات مساكفيتجسد التقسيـ االقتصادي لممجاؿ توطيف صناعات، مراكز تجارية، مكاتب 

 وىذا يؤدي بدوره إلى التقسيـ االجتماعي لمعمل )إطارات، ميندسيف، تقنييف، عماؿ...الخ(.

 فنجد أحياء راقية متجانسة، أحياء :فالتقسيـ االقتصادي لممجاؿ يحدث تقسيما اجتماعيا لممجاؿ

 مخصصة لإلطارات وأخرى لمعماؿ...الخ.

ىذه الصورة المجالية تسمى بالتقسيـ االقتصادي واالجتماعي  .إف المدينة تعتبر سمـ مجالي اجتماعي

D.E.S.Eلممجاؿ 
والذي يحدد استعماؿ األراضي العمرانية )خاصة في مجاؿ السكف(، مف خالؿ تحديد  2

 الضريبة العقارية مف طرؼ مالؾ األراضي فيما يخص بناء السكف.

II.2.1:الضريبة العقارية في المجال العمراني . 

المجاالت إلى Marx ىي عبارة عف عممية نقل الريع الزراعي لػ Lipietzإف الضريبة العقارية عند 

 بعبارة أخرى تبديل المزارع والقمح مباشرة بالمنتجيف العقارييف والسكف. العمرانية أو

 حاوؿ إعطاء تحميل رأسمالي في إنتاج السكف. Lipietzإف 

                                                           
1
 LIPIETZ (A) "Le tribut foncier urbain, Maspéro, Paris, 1974, P21."  

2
 LIPIETZ (A)  Op. Cit,  1974 

D.E.S.E: veut dire Division Economique et Sociale de l'Espace.  
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       ففي أيامنا .ريع احتكاري عندما يكوف سعر السكف يزيد عف تكمفة إنتاجو فالريع العقاري حسبو ىو

ر كسمعة حيث نالحع أف المنتج العقاري الموجود في المدينة يمكف تشبييو بالمزارع ىذه أصبح السكف يعتب

إعطاء تعريف لمريع العقاري الموجود في المجاؿ العمراني عمى أساس  Lipietz يحاوؿ .Marxفي مفيـو

         و ، ومن1أنو "االقتطاع مف النسبة الزائدة في القيمة المضافة الناتجة عف الصناعة في قطاع البناء"

. D.E.S.Eفإف الريع العقاري يكوف متمايزا مجاليا ألنو ناتج عف التقسيـ االقتصادي واالجتماعي لممجاؿ 

عبارة عف منتوج اجتماعي حيث يفرض عمى المنتج العقاري تحديد  وبالتالي نعتبر أف المجاؿ العمراني ىو

األخيرة تتحدد قيمتيا مف قانوف العرض والطمب قيمة استعماؿ األراضي العمرانية ونوعية السكف وأف ىذه 

 نة...الخ(.  المسافة عف مركز المدي -ة البناءنوعي -)المساحة

II.2. جذور أزمة عمرانية 

         إف التطور العمراني الذي شيده القرف العشريف والذي تزامف مع االنفجار الصناعي في األماكف 

التي بدأت تستقطب السكاف الريفييف مف خالؿ توفير مناصب عمل ليـ وسكف لكف بدوف نوعية، مما نتج 

الضواحي حيث  وحتمية انتقاليا نحو Fordعنو تردي في أحياء العماؿ الموروثة عف نظاـ التراكـ لما بعد 

 أوصمتنا ىذه العوامل إلى أزمة اقتصادية فيما يخص الييكل العمراني.

 واالتجاهات المجالية الجديدة: Fordمرحمة ما بعد -الثاني: أزمة الرأسماليةالمطمب 

نتيجة لتناقضات داخمية في طريقة اإلنتاج الرأسمالي، وكانت  6311جاءت ىذه األزمة خالؿ سنوات 

 المدف ضحية ليذه األزمة باعتبارىا أزمة ىيكمية نتج عنيا نظاـ تراكـ جديد.

 

 

 

                                                           
1
LIPIETZ (A). Op. Cit, 1974, p106. 
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 األزمةمظاهر الفرع األول: 

وضربت مختمف الدوؿ الرأسمالية التي عاشت خالؿ ثالث  6311اندلعت ىذه األزمة منذ سنوات 

1عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية بما يسمى "ثالثوف سنة أمجاد"
. 

        فحسب التحميل الكينزي فإنو يرجع تراجع اإلنتاج  .تميزت ىذه األزمة بانييار في اإلنتاج العالمي

وتشبع بعض األسواؽ خاصة فيما يخص المنتوجات  2عدـ تأقمـ مستوى النشاط مع الطمب الفعميإلى 

 الصناعية.

  Taylorإف انخفاض االستيالؾ وعدـ قدرتو عمى مواكبة الزيادة في اإلنتاج كاف سببو قيود نظرية

        انخفاض  لمعمل في نظاـ التراكـ المكثف وانعكاساتو عمى مردودية رأس الماؿ نتج عنو  Fordو

ثـ انخفاض تدريجي في اإلنتاج وبالتالي في عدد مناصب العمل )تسريح العماؿ( بحيث  3في األرباح

 ارتفعت نسبة البطالة إلى حدود قياسية.

ـّ أف التطور المتزامف مع إنتاجية العمل والزيادة في األسعار كانت مف أسباب نجاح نظرية  ، Fordث

، 4مع استمرار زيادة األسعار أدى إلى إعادة مفيوـ مبدأ التراكـ 6311نوات لكف مع الركود الذي ميز س

          حيث لجأ المقاولوف إلى استبداؿ العمل بالرأسماؿ وبالتالي استفحاؿ ظاىرة البطالة، نتج عنو الزيادة 

 في األسعار لمحصوؿ عمى أرباح أكثر والنتيجة ىي ظيور مشكمة التضخـ.

              ، حيث قررت الدوؿ آنذاؾ 6311كاف البد مف الرجوع إلى أزمة سنوات  لمعالجة ىذه األزمة

الذي تزامف مع ظيور الصدمات  إلى تخفيض االستيالؾ لمكافحة التضخـ وعجز الميزانيات التجارية،

البترولية، لكف ىذا التخفيض نتج عنو انخفاض في اإلنتاج والعمل ليعود المقاولوف مرة أخرى إلى الزيادة 

                                                           
1
 PAUOINE (J) "Les trois crises du vingtième siècle" marketing, Paris, 1994,  p123.   

2
 BOYER (R) et MISTRAL (J) "Accumulation, inflation, crises »,  PUF Paris, 1983,  p 133. 

3
 BOYER (R) et MISTRAL (J) Op. Cit,  p 127. 

4
 Idem,  p 125-127. 
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في األسعار لممحافظة عمى األرباح وتعود مشكمة التضخـ مف جديد لتدور حوؿ حمقة مفرغة، أدت كل 

 ىذه العوامل إلى إفالس النظرية الكينزية. 

 تعريف نظرية التنظيمرع الثاني: الف

 ، فيي تعتقد بأف الخروج مف األزمة يجب أف يمر نحو6311جاءت ىذه النظرية بعد أزمة سنوات 

بعبارة أخرى: "نظاـ  أو Fordنظاـ ما بعد  نظاـ جديد لمتراكـ في إطار طرؽ اإلنتاج الرأسمالي أال وىو

لـ يعد يسمح بالزيادة في القيمة المضافة نتيجة  Ford Taylor–تقسيـ العمل عند ف التراكـ المرف"

النخفاض إنتاجية العمل واعتمادىا عمى التقنيات الميكانيكية عمى مستوى فروع اإلنتاج، مما أدى 

 استبداؿ العمل برأس الماؿ مع تخفيض األجور وتسريح العماؿ. بالرأسمالييف إلى المجوء نحو

ىذا األخير مّر بمراحل تدخل في إطار  .كاسات عمى المجاؿإف أزمة نظاـ التراكـ ىذه كانت ليا انع

 .Fordالتأثيرات المجالية عند 

 االنعكاسات المجالية لألزمةالفرع الثالث: 

تميزت بالتحوالت التي شيدتيا بعض المناطق الصناعية في ظل أزمة عمرانية  6311إف أزمة سنوات 

 سائدة بيف مختمف الطبقات االجتماعية.حادة بسبب طبيعة العالقات المتشابكة والمعقدة ال

تميزت ىذه المرحمة في أف بعض المناطق ذات الصبغة الصناعية عانت مف أزمة اقتصادية بسبب 

 أنيا كانت تبحث عف يد عاممة غير مؤىمة النخفاض التكاليف وتحاوؿ االنتقاؿ مف دولة إلى أخرى.

كما نالحع أيضا أف المحيط  .لتنوع اقتصادىافالمالحع أف المدف الكبرى كانت أقل ضررا نتيجة 

 غير مباشرة. العمراني كاف ضحية ليذا الركود سواء بطريقة مباشرة أو

إف المدف عانت مف ىذه األزمة نتيجة لتدىور المحيط السكني في بعض األحياء وانتقاؿ الطبقات 

لعماؿ وأجراء، مما أدى إلى استفحاؿ أحياء أخرى لتترؾ المكاف لطبقات اجتماعية فقيرة تابعة  الغنية نحو

 اآلفات االجتماعية وحاالت عدـ استقرار، خاصة عمى ضواحي المدف.
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 نظام جديد لمتراكم ونحالفرع الرابع: 

لكف بطريق تدريجية، أي أنو مع بداية  Fordإف النظاـ الجديد لمتراكـ يحاوؿ أف يكوف بديال لمرحمة 

القديـ تـ يأخذ مكانو عمى المدى الطويل، لنعيش بعدىا مرحمة جديدة ظيوره يبدأ في التأقمـ مع النظاـ 

تتميز بمرونة عمى كل المستويات وبالتالي يصبح ليذا النظاـ الجديد    Fordتسمى بمرحمة ما بعد

 مفاىيمو المجالية الخاصة بو.

I . مرحمة ما بعدFord :نظام لمتراكم المرن 

كما ظيرت  .االقتصادي معمنة عف نياية إنتاج الكميات لمنموتميزت بتباطؤ  6311إف أزمة سنوات 

 عوامل اجتماعية وثقافية غيرت مف أذواؽ المستيمكيف إضافة إلى تحسيف المستوى المعيشي.

 .انطالقا مف ىذه المعطيات ظيرت المؤسسات الصغيرة بمرونة أكثر في إنتاج سمع وخدمات متنوعة

 ؤىمة لمتأقمـ مع األسواؽ وتصبح مع الوقت أكثر تنافسية. ىذه المؤسسات اعتمدت عمى يد عاممة م

 1وفي ىذا الوقت بدأنا نتكمـ عف نموذج جديد لمتنمية يسمى "التخصص المرف"

، أي بعد األزمة أصبح ىدؼ الدوؿ الصناعية يتركز أكثر حوؿ إعادة النظر 6311مع نياية سنوات 

 )6311-6391ف سنة أمجاد" التي عاشتيا أوروبا )في المؤسسات وطرؽ التنظيـ التي ميزت مرحمة "ثالثي

مرونة األسواؽ. تجسدت ىذه المرونة بالعالقات مع المؤسسات األخرى وكذلؾ مع األسواؽ،  والمجوء نحو

 فيما يخص طرؽ اإلنتاج، عقود العمل، األجور، المعمومة...الخ. 

.1.I :المرونة وتكنولوجيا اإلنتاج 

تذبذبات وتغيرات الطمب عف طريق خفض التكاليف وتقميص مدة اإلنتاج، تسمح ىذه المرونة لمواجية 

فالمؤسسات بدأت تتخمى عف اآلالت  .مما يؤدي إلى تنوع في المنتجات وتقميص مخاطر االستثمار

                                                           
1
 PIORE (M-J) et SABEL (C-F) "Les chemins de la prospérité , de la production de masse à la spécialisation 

souple",  hachette,  Paris , 1989,p24 
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خطوط  اآلالت ذات االستعماالت المتعددة لمتنويع في سالسميا اإلنتاجية )أو المتخصصة والمجوء نحو

 اإلنتاج(.

.I2تنظيم الصناعي المرن:. ال 

فاف Fordبالنسبة لنظاـ التراكـ عند  .ويقصد بو تنظيـ اإلنتاج مف خالؿ التقسيـ االجتماعي لمعمل

التنظيـ الصناعي لإلنتاج يعتمد عمى تعميـ التكامل الرأسي لمختمف مراحل اإلنتاج في اليياكل السممية 

               لكنيا قد تخمق تكاليف زائدة، وبالتالي فالتقسيـ االجتماعي لمعمل عميو أف يعيد النظر .لممؤسسات

في التكامل الرأسي لإلنتاج بيدؼ تنميط الوظائف اإلنتاجية وتنويع مختمف العمميات التي يمر بيا صنع 

 المنتج.

.I3:مرونة اليد العاممة . 

نظاـ مبني أساسا عمى مراحل إنتاجية تكوف غالبا قصيرة، ومنو فالمرونة تمعب  نظاـ التراكـ الجديد ىو

ىذه النوعية  .Fordدورا ميما في خمق النوعية التي أصبحت ضرورية لنظاـ التراكـ في مرحمة ما بعد 

تتطمب بالتأكيد يد عاممة مؤىمة ومتعددة التخصص بحيث تواكب التطورات الحاصمة في سيرورة اإلنتاج 

نظاـ المرونة ييتـ أساسا  ىو Fordفنظاـ التراكـ ما بعد مرحمة  .اف صيانة المعدات الصناعيةوضم

 بالتنظيـ اإلنتاجي ومنو يؤثر عمى تنظيـ المجاؿ. 

.II :االتجاهات المجالية الجديدة 

والتي نتج عنيا زواؿ  6311إف ىيكل النظاـ اإلنتاجي مّر بتغيرات وتحوالت عمى إثر أزمة سنوات 

 القطاعات وظيور قطاعات أخرى ديناميكية. بعض
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فالتغيرات الييكمية التي حصمت كاف ليا آثار متنوعة عمى المستوى المجالي، حيث نالحع بعض 

القطاعات التي تأثرت باألزمة آلت إلى الزواؿ سميت بػ "المناطق الخاسرة" وأخرى ظيرت إلى الوجود 

1سميت بػ "المناطق المنتصرة"
 ىيكمة جيوية وعمرانية جديدة مرتبطة بنظاـ التراكـ.ومف ىنا نشأت  .

بدأنا نالحع وجود مناطق صناعية تمارس نشاطات حرفية متجددة ثـ مناطق  6321منذ بداية سنوات 

 تعتمد عمى تكنولوجيا متطورة ومناطق عمرانية تتركز عموما عمى الخدمات ونشاط المؤسسات خصوصا.

 لى ظيور تجمعات وتركيز لإلنتاج نجـ عنو معدالت كبيرة لمنموفاألقاليـ الجديدة التي نشأت أدت إ

 االقتصادي.

  

                                                           
1
BENKO (G) et Lpietz (A)  « Les régions qui gagnent, districts et réseaux: les nouveaux paradigmes de la 

géographie économique », DUF,  Paris, p71 
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 :الثاني خالصة المبحث

إف تحميل المسألة المجالية مف خالؿ ديناميكية عمل وطرؽ اإلنتاج الرأسمالي سمح لنا باستنتاج نقاط 

 ميمة:

ىي إال سمسمة مف نظـ التراكـ،  فإف طريقة اإلنتاج الرأسمالي ما ،بالتطابق مع التحميل التنظيميأوال: 

 Fordحيث أننا انتقمنا مف نظاـ التراكـ الكثيف أيف يكوف التنظيـ مضموف مف خالؿ المنافسة إلى نظاـ 

 أيف يكوف التنظيـ احتكاري لمدولة.

    عمل Ford فمفيوـ  .وعمى المستوى المجالي، لكل مف ىذه األنظمة لو مفيوـ خاص بو لالنتشار

 ضواحي"، بحيث يستحوذ المركز عمى غالبية الثروة. -المجاؿ إلى ىيكل في صورة "مركزعمى تمييز 

إف تمييز المجاؿ قد أكتشف حتى عمى المستوى الدقيق ونعني بذلؾ المجاؿ العمراني والذي ُأخذ ثانيا: 

 بعيف االعتبار بصورة متأخرة.

يعني أف تحميل المسألة المجالية  دي معا،إف المجاؿ البد أف ُيأخذ في إطاره االجتماعي واالقتصا ثالثا:

نما يجب األخذ بعيف االعتبار مجموع العناصر واألعواف الداخمة                ليست محدودة في التكاليف فقط، وا 

 في تعمير المجاؿ وكذلؾ العالقات والتفاعالت الناتجة عنيـ.
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 :األول خالصة الفصل

في نياية ىذا الفصل يمكننا القوؿ بأف تطور الفكر االقتصادي قد ساىـ بقوة في فيـ السموكيات 

فيصبح ىذا  فالعوامل االقتصادية لوحدىا يمكنيا أف تؤثر عمى المجاؿ.المجالية لمنشاط االقتصادي. 

 غير المتوازف. وة والنمو ر تمايزا ويؤدي إلى حدوث فجوات لمثاألخير م

اإلطار، إذا كاف المجاؿ متجانسا واألفراد موزعيف بطريقة متساوية، فإنو يعمل عمى خمق وفي ىذا 

تجمعات تتطمب التركيز في النشاطات، جمب األعواف االقتصادييف وحدوث عمميات التراكـ، وكل ىذه 

روة العوامل تعمل عمى تثبيت التجمعات. فالمجاؿ يصبح بطبيعتو متمايزا أيف يستحوذ المركز عمى الث

 والضواحي تكوف عكس ذلؾ.

حل  Fordإف طريقة اإلنتاج الرأسمالي تتميز بسمسمة مف نظـ التراكـ، حيث أف نظاـ التراكـ في مفيوـ 

محل نظاـ التراكـ الكثيف واعتبر المجاؿ كعائق لمتكمفة وأصبح متمايزا مف خالؿ خمق ىيكل في صورة 

              جودة في المركز والنشاطات األقل تذىب ." فنجد النشاطات األكثر مردودية مو ضواحي-مركز"

 إلى الضواحي.

إننا نستنتج مف خالؿ التحاليل السابقة قدرة العوامل االقتصادية عمى تركيز الثروة في أماكف معينة 

ذا كاف ىذا األخير وجد  ." كحقيقة موجودة في الواقعضواحي -مركزلممجاؿ وبالتالي نشوء ىيكل " وا 

ماذا عن الفعالية : الذي يمكف طرحو ىو، فالسؤاؿ بحثوبطريقة تمقائية ومرتبطة بعوامل اقتصادية 

 ؟االقتصادية واالجتماعية لهذا الهيكل وبعبارة أخرى هل يجب التصدي لهذه الصورة المجالية الجديدة
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 :مقدمة

                    باألساس السوق ىي المسؤولة  تمكانزماأن نستنتج بأن  استطعنامن خالل الفصل السابق 

 . ث و النمو الغير متوازن بين المناطقدالمجالية التي قد تح عن الفجوات

و في ىذا  .النمو بين األقاليم يفجوات ف، وخمق االنتشاركما أننا نالحع بأن الرأسمال لو دور في 

مركز، )يؤدؼ إلى رسم ىيكل جديد في شكل  مما، االقتصادية تميل نحو التجمع اإلطار فإن النشاطات

 . (ضواحي

فوارق في الفعالية  تحدثكانزمات السوق أن ييمكن لم ،يجب أن نؤكد كذلك بأن داخل المجال

 . بمعنى ال بد من التوزيع األمثل داخل المجال فيما يخص السمع و الخدمات، االقتصادية

انطالقا من ىذه العوامل مجتمعة يبدو لنا جميا بضرورة تدخل السمطات العمومية في التوزيع داخل 

بيدف تغطية العوامل السمبية المرتبطة بمنطق السوق نظرا لعدم  ،المجال فيما يخص األعوان االقتصاديين

 .والعدالة االجتماعيةالتضامن الوطني  لمبادغاستجابة األفراد 

ذ خص توزيع األعوان االقتصاديين داخل المجال بدأ في الظيور منيإن تدخل السمطات العمومية فيما 

فيما  وتنظيم المجالعن التنمية الجيوية  ديثالح آنذاك، حيث بدأ النصف الثاني من القرن العشرين

لدول سياسات االتي بدأت تدخل بقوة في  ،أو ما يسمى بالتييئة اإلقميمية يخص األعوان االقتصاديين

 .واإلقميميةالجيوية 

                الفجوات المجالية  وتأثيرىا عمىيث عن نشوء ىذه السياسة الجديدة دالفصل نحاول الح ىذافي 

 Ford.   مرحمة أمجادفي 

الثالثين سنة أمجاد " " في فترة  التييئة اإلقميميةأىمية سياسة تطرق إلى األول سوف ن بحثفي الم

 (. 5491- 5491)أوروبا 
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الثالث سوف  وفي المبحثسياسات التييئة اإلقميمية  أدواتنعرج عمى فسوف الثاني  بحثأما في الم

 والحاضر.في الجزائر بين الماضي  ةيكون مخصص لمتييئة اإلقميمي

 األول: أهمية سياسة التهيئة اإلقميمية بحثالم

              ي يشكميا الييكل المجالي نحاول في بداية ىذا المطمب تبيان المخاطر االقتصادية و االجتماعية الت

ضواحي " يعني ضرورة تدخل الدولة فيما يخص التنظيم المجالي ثم بعدىا نحاول تسميط  -" مركز 

                 1950الضوء عمى مختمف سياسات التييئة اإلقميمية التي تيدف إلى إعادة التوازن لممجال منذ بداية 

 .5491و إلى غاية سنوات 

 الدولة في المجال إستراتيجيةاألول: أسس  طمبلما

و لعالج ىذه  .ص الفعالية االقتصادية المجاليةخينحاول في ىذا المبحث تبيان عيوب السوق فيما 

 . كانزمات أخرػ غير السوق يالعيوب ال بد من المرور إلى م

ال فإنات لمبدأ المساو  والخدمات خاضعامع يكون عرض الس أن، ال بد في داخل المجال مل عا وا 

              لكن قد يكون تحرك األفراد غير ممكن  .معالجة عيوب السوق  قصدمنو مفر  اليجرة يكون حتما ال

 .تنظيميةالتنظيم المجالي لألعوان االقتصاديين يتطمب إلى وجود ىيئة  وبالتالي فإن

 والفعالية االقتصاديةاألول: عيوب السوق  فرعال

كانزمات السوق ينتج يلنا بأن البعد المجالي فيما يخص م اتضحمن خالل دراستنا في الفصل السابق 

 وتصبح مصدر، مية تذىب إلى خفض تكاليف اإلنتاجالسم وعمراني فالعوائدعنو مجال اقتصادؼ مركز 

ىذه  .بدال من المنافسة باألسعار وتنوع المنتجاتلمعوامل الخارجية اإليجابية بحيث تظير من خالل تميز 

 .والمستيمكينن طرف التفاعالت التي تكون بين توطين المنتجين العممية تكون مدعمة م
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I-  األمثل والمجتمع الفعالية االقتصادية: 

القتصاديين المرتبط بقوػ السوق فقط يكون فإن التوزيع المجالي لألعوان ا، 1Paretoحسب مفيوم

ع األمثل بالتطابق مع التوازن المجالي مأؼ أننا ال نصل إلى حاالت المجت ،وغير متوازن غير عادل 

أضف إلى ذلك أن توطين األعوان االقتصاديين  .تعكس حقيقة التكاليف االجتماعيةبسبب أن األسعار ال 

 .اآلخرينلبقية األعوان  ىالمثم فاالعتبار الظرو بعين  يأخذال 

االقتصاديين في المجال ما ىي إال ترجمة داخل المجال فيما يخص  وتجمع األعوانفعممية تركيز 

تنشأ  ومن ىنا .» يزداد بعممية ما تسمى ب " الدائرة السببية التراكمية وىذا التركيز .تكاليف النقل انخفاض

 .الظاىرةالعوامل الخارجية السمبية لمعاكسة ىذه 

  تكاليف النقل  انخفاضاالقتصاديين من خالل فإن عممية استقطاب األعوان  ،من ىذه الفكرة انطالقا

، مما يؤثر عمى عممية واالزدحام العمراني باالحتقانالتكاليف االجتماعية المرتبطة  االعتباربعين  تأخذال 

 .المجاليالتحكيم في العوائد المتصاعدة /تكاليف النقل لصالح التشتت 

القرارات فيما يخص  ذإتخا وبالتالي فعمميةاألسعار  االعتباربعين  تأخذفالمنافسة داخل المجال ال 

 .االقتصاديةتوطين األعوان االقتصاديين تبتعد عن العقالنية 

السمبية حسب  ةالمرتبطة بالعوامل الخارجييبدو لنا جميا أن اعتبار التكاليف االجتماعية  ومن ىنا

 .لمجاليةاالبد منو قصد معالجة العيوب المتصمة بالمنافسة Pareto  مفيوم

 

 

 

 

                                                           
1
Thisse (J-F) « L‟équité spatiale », Encycopédie d‟Economie Spatiale, Economica ,Paris, 1994,p21 
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II-  والريعالعوامل الخارجية السمبية 

، و بالتالي فإننا نالحع في الواقع تحرك االنخفاضنحو  يعالخارجية السمبية تؤثر عمى الر  إن العوامل

في مدينة  أوالسكان من حي إلى آخر أو من مدينة إلى أخرػ بحيث تتغير الشريحة االجتماعية في حي 

 1.المذكورةبأكمميا نتيجة لمعوامل 

 متوجو نحوىا لكنلتكاليف النقل ووفرة الخدمات مما يشجع الطبقة الفقيرة  انخفاضنالحع  ،ففي المدن

ابة عوامل خارجية ثز الطبقات الفقيرة تعتبر بميفعممية ترك .منخفض يعفي األماكن التي يكون فييا الر 

، كما نشاىده في واقعنا اليوم باألحياء القصديرية التي تحيط بمدننا نسمبية و تمس حتى أطراف المد

 .الكبرػ 

التجمعات السكانية بصفة وفي سمبية ليا تأثير عمى عممية التنمية في مدننا لاالعوامل الخارجية  إن

المتصاعدة تظير التجمعات  والعوائد السمميةالمنافسة غير التامة  ظلتأكيده ىو أن في  وما يجب .عامة

الحالة تدخل الدولة يكون  ففي ىذه .االنخفاضنحو  علخارجية السمبية التي تؤدؼ بالربلكن بوجود العوامل ا

، لموصول إلى الفعالية االقتصادية المطموبة من خالل تحديد أسعار ىذه العوامل لمساعدة ضروريا

 .التوطينعممية األعوان االقتصاديين أخد القرارات المناسبة في 

 والخدمات العموميةعرض السمع  الثاني: فرعال

 ومنو يفضل، دية التي تتضمن تكمفة النقلحال ةو الخدمة العمومية مرتبط بالتكمفإن استيالك السمعة أ

 .2المجالداخل  والخدمات منتشرينأن يكون عدد كبير لعارضي السمع 

 

 

 
                                                           

1
 Huriot (J-M) « Modéliser la suburbanisation : succés et limites de la micro-économie urbaine » Revue 

d‟Economie Régionale et Urbaine n 1, 2002 , pp73-104 
2
 Thisse (J-F), Op.Cit 
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I-   المجالية المساواةمبدأ: 

          وتكون  .بين مواطنييا داخل مجاليا المساواةمن المعروف أنو من بين المبادغ ألؼ دولة ىو 

سمع العمى من خالل إعطاء لكل مواطن أينما يقطن داخل المجال الحق في الحصول  المساواة ىذه

سابقا ىو الوصول إلى المستوػ االجتماعي  ذكرنا واليدف كما، بقية المواطنين اآلخرين والخدمات مثل

قد يكون مستحيل بسبب  اليدفلكن الوصول إلى ىذا  .إليو كافة األعوان االقتصاديين األمثل كما يطمح

 .يتطمبيامكانيات الضرورية التي لإلالتكاليف المرتفعة 

أماكن يصل إلييا المواطنون بسيولة  والخدمات فيالمساواة المجالية يعتمد عمى توطين السمع  أدبفم

 لممواطن.القدرة الشرائية  ومع مراعاةبين طبقات المجتمع  وبدون تمييزمنخفضة  وبتكمفة نقل

I- 1- :تقسيم المجال 

المجال  والخدمات موزعا عبربد من أن يكون عرض السمع  والمساواة المن أجل الوصول إلى الفعالية 

بين  والمنافسة التامة من فرضية الحرية التامة لتحرك األفراد تحقيق ذلك البد ومن أجل .الوطني

لكن في الواقع قد تكون ىناك عراقيل في تحرك األفراد من منطقة إلى أخرػ نتيجة لمظروف  .1الجماعات

وىذا قدرة تكوين جماعات متجانسة عبر المجال  وبالتالي عدممن بمد إلى أخر  وطبيعة اليجرةاالجتماعية 

نالحع أن تدخل  ومن ىنا .نشاىده في واقعنا اليوم من تعدد الطبقات االجتماعية في كل المدن الكبرػ  ما

 .تاللمعالجة ىذه االختال االدولة يكون ضروري

 تحرك األفراد  الثالث: حدود فرعال

األخذ حسب النموذج النيوكالسيكي، فإن التحرك التام لألفراد يسمح بتعظيم الرفاىية االجتماعية مع 

 .ويات الرفاىية بين مختمف المناطقبعين االعتبار عمى المدػ الطويل التقاء مست

                                                           
1
TIEBOUT (C) “A pure Theory of local Expenditures ”,Journal of Political Economy vol 64,1956, pp 416-424 
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ىذه الرؤية تسمح لنا باعتقاد أن القضاء عمى الفوارق المجالية بين مختمف المناطق فيما يخص 

قاط في بعض النانطالقا من ىذه الفكرة فالمجال يمكن اختصاره  .قتضى تحرك األفرادي، الرفاىيمستويات 

 .لمناطق األخرػ فيي متروكة لحالياالتي يجب تدعيميا أما باقي ا

        والدليل ال يعني تحقيق الرفاىية ليم  ولكن قدكما أن عامل اليجرة يمعب دورا في تحرك األفراد 

 .م األصميةذلك ىو عودة عدد منيم إلى مناطقي عمى

ليبين في أعمالو التجريبية أن ىناك ارتباط كبير بين تدفق  Stone1 ( 1791)في ىذا اإلطار جاء 

، الجنس مثل:االعتبار عناصر  نتأخذ بعيىذه العالقة  .ن من و إلى مناطق جغرافية معينةالمياجري

 .والتأىيلنوعية النشاط الممارس 

     (1791سمحت لالقتصادؼ ) ،إن إشكالية عدم قدرة األفراد المياجرين عمى معالجة الفوارق المجالية

Muth2  والخدمات وبالتالي تحركيؤكد أن تحرك السكان يمكن أن يؤدؼ إلى تحرك الطمب عمى السمع ل 

كما يجب االنتباه لو بأن اليجرة تزيد من حدة  .التوازن المجالي المطموب ومنو إعادةالنشاط االقتصادؼ 

 .أكدتو التجربة في فرنسا وىذا ماالفجوات المجالية ألسواق العمل 

 خالصة المبحث األول:

امتصاص حدة الفجوات  ومساىمتيم فيإن دور النظرية النيوكالسيكية فيما يخص تحرك األفراد 

لكن يالحع أن تمقائية التوطين المجالي لألعوان االقتصاديين قد ينجر عنو  .المجالية يبقى محل جدل

 .ية االقتصادية لمتجمعات السكانيةالفعال ه عمىوتأثير بعض الخمل فيما يخص حالة السوق 

           ضواحي '' يجب  –" وسط »وىيكل الوصول إلى الرفاىية االجتماعية صعب المنال  ىدفإن 

 .الذؼ يبدو ضروريا إلعادة التنظيم المجالي لألعوان ن يصحح من طرف السمطات العمومية،أ

 

                                                           
1
 JAYET (H) , «  Analyse  spatiale quantitative ; une introduction » , Economica, Paris , 1993,p 145 . 

2
 Muth ( L–O ) , “ Migration , chicken of Egg‟‟ Southern Economic Journal , N° 53, 1971, pp 295-306 
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 أدوات سياسات التهيئة اإلقميمية  الثاني:المبحث 

خاصة  ،ظير عقب الحرب العالمية الثانيةيإن ضرورة تدخل الدولة فيما يخص التييئة اإلقميمية بدأت 

 .وتنموؼ حالة عدم توازن اقتصادؼ  وتخبطيا فيدول العالم الثالث بعد خروجيا من االستعمار حديثا  في

 بدأالمجال مفيوم  إن.تنميةىذه الوضعية دفعت بالعمميين و االقتصاديين نحو البحث في مجال اقتصاد ال

               ومساىمتيا  اإلستقطاب وبظيور نظرية .إطاره الجغرافي الضيق أؼ المدن يتطور أكثر خاصة في

                       ، حل مصطمح حديث ليسياسات العمومية لمتنظيم المجاال وتأثيرىا عمىفي التنمية الجيوية 

 .يميةاإلقم وىو التييئةأال 

 :  ودور الدولةاألول: نظريات التنمية  مطمبال

ومن لدول عدة نظريات لمتنمية ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية بيدف تقميص الفجوات ما بين ا

في ىذا اإلطار يجدر بنا العودة إلى أىم نظريات التنمية التي أعطت مكانة أولية  .المدن وضواحييا داخل

 .لدور الدولة في الجانب االقتصادؼ

 ةالتنمية االقتصادي :الفرع األول

   Rosentein – Rodan 1943، خاصة مع نشر المقال االقتصادؼ ل بالظيوربدأ اقتصاد التنمية 

 .والجنوب الشرقيأوروبا الشرقية  حول مشاكل التصنيع في

، ومن ىنا بادر االقتصاديون في وضع لتحرر الوطنية في إفريقيا وأسياكما شيدت ىذه الفترة حركات ا

 .استراتيجيات ونماذج قادرة عمى وضع الدول حديثة النشأة في مستوػ اقتصادؼ متطور

I. :نظرية التنمية المتوازنة 

تكامل  بين مختمف القطاعات في نفس الوقت بيدف دعم ستثماراتنمية المتوازنة تعني توزيع االالت

الطمب لكل قطاع بفعل  ق، بحيث أن زيادة عرض مختمف القطاعات تخمالنشاطات لمختمف المؤسسات

 .ل المحصمةالمداخي
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 :1إن الذين يدافعون عن ىذه النظرية يركزون عمى جانبين أساسيين

و التوسع الكبير لمجياز ى واالجتماعية والجانب الثانيالجانب األول يمس المرافق االقتصادية 

 .اإلنتاجي

ق ىذه المراف .أن تعطي كل التجييزات العمومية لمدولة واالجتماعية يجببالنسبة لممرافق االقتصادية 

خراج المناطقادالت تطوير المب بينيا،تسمح بربط األسواق فييا   .من العزلة وا 

فييدف إلى تصنيع أكبر عدد من القطاعات المختمفة لخمق  ،اإلنتاجيأما التوسع الذؼ يمس الجياز 

متعمقة بالطمب قادرة عمى ضمان التحكم في عممية التنمية  وعوامل خارجيةالعوائد السممية المتصاعدة 

 .دخل الدولة يكون بالضرورة مطموبانقول بأن ت ومن ىنا .عتمد عمى الموارد المحمية لمبمدت وخمق استثمارات

راجع لمفاىيم تدخل  ىذا .والنيوكالسيكإن نظرية التنمية المتوازنة لم تسمم من انتقادات الميبراليين 

 .الميزة النسبيةأال وىي  أساسي في عممية تخصص البمدان وتركيا لمفيومالتي اعتمدتيا  الدولة

II- 2نظرية التنمية غير المتوازنة: 

          ليفكر في إستراتيجية تعتمد عمى الدولة النامية  1791سنة  A.Hirschmanجاء االقتصادؼ 

تمر التوازن ال بد أن تس حالة عدم بحيث يرػ بأن ،التي تتميز بمستوػ غير متوازن في اقتصادىا

            ،فيو يرػ بأن المرافق ال يمكن ليا أن تسبق االستثمارات اإلنتاجية التغيير المطموب إلىلموصول 

صد سير يتطمب المزيد من المرافق بشكل تدريجي ق مما ىذه األخيرة في بدايتيا تخمق فترات انسداد ألن

 .العمميات اإلنتاجية بنجاح

تشبع السوق  وفي حالةأن التصنيع يبدأ بإنتاج السمع البسيطة إلحالل الواردات ب ،Hirschmanيعتقد 

الوطني فإن عمى الدولة تدعيم قطاعات أخرػ عن طريق ربط مختمف الصناعات فيما بينيا بيدف خمق 

 المناجم.أكثر من الصناعات الثقيمة أو الزراعة أو سيطة الو  المنتجات والتركيز عمىصناعات أخرػ 

                                                           
1
BRASSEUL(J), «  Introduction à l‟économie du développement »,  Armand, Paris, 1993, pp 48 -52. 

2
HIRSCHMAN( A-O ) ,” The strategy  of economic development „‟ , Yale University Press,  1958 
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 من األعمى ''  " التنميةمفهوم  دور الدولة: :الثاني الفرع

لى غاية 1791مند أزمة سنوات  ، فإن مختمف السياسات من القرن الماضي 1791أزمة سنوات  وا 

 .عمى التحميل الكينزؼ  اعتمدتاالقتصادية 

ستثمار و ىذا عن طريق بعث عممية االستيالك فالدولة ىي المحور األساسي لتحريك عممية اال

الممثل االقتصادؼ الرئيسي في عممية التنمية فالدولة ىي . النيائية بإعادة توزيع الدخول لممنتجات

يذا يعطي الثقة لمسمطة المركزية في ضمان ف االقتصادية عن طريق ما يسمى '' بالتنمية من األعمى ''

 .) الدولة (1التنمية االقتصادية عمى مستوػ كل البمد بإصدار قرارات تخص االستثمارات تؤخذ من األعمى

سيد سياسات عمومية تيدف إلى تنظيم إقميمي لمختمف النشاطات تدخل الدولة يسمح ليا بتجإن 

 .تحرك األفراد محدوديةعوائق المتعمقة بالفجوات اإلقميمية خاصة في ظروف الاالقتصادية قصد معالجة 

I-   وتطبيقاتهانظرية االستقطاب  

 لمواكبتياعرجنا عمى أىم نظريات التنمية االقتصادية التي كانت موجية أكثر نحو الدول النامية  مابعد

الرئيسي  وىو موضوعناالذىاب إلى البعد الجوؼ لمتنمية  اآلنينبغي عمينا  المتطورة،مع الدول 

خالل  قميميةوالتييئة اإلاالستقطاب التي أثرت كثيرا عمى سياسات التنمية الجيوية  وبالخصوص نظرية

 مرحمة ما يسمى '' بالثالثين سنة أمجاد أوروبا '' 

 التنمية الجهوية  ماتمكانز  :ثالثالفرع ال

الكبرػ شر إقميميا تحت تأثير المؤسسات تاستطاعت أن تن Fordمفاىيم  أن كما رأينا في الفصل األول

                 ىذا األساس فإن سياسة التنمية الجيوية تعمل عمى خمق مراكز وعمى  .القادرة عمى نشر التنمية

 الضواحي.عبر  ونشر التنميةالمؤسسات الكبرػ  نتوطيأو أقطاب من خالل 

 

                                                           
1
BUDA (R, „‟Dynamique urbaine et développement local „‟ Revue d‟Economie Régionale et Urbaine, 1993,   

N°5 p874. 
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I -   انتشار –االستقطاب 

المجال في تحميالتيا  بدأنا نالحع عبر الزمن بأن نظريات التنمية بدأت تأخذ بعين االعتبار مفيوم

 F.Perrouxالنظرية األولى التي اىتمت بالتنمية الجيوية ىي التي تخص أقطاب النمو ل  .وصياغتيا

 .1791خالل بداية سنوات 

العممية التي تعمل عمى خمق نشاط إنتاجي ييدف إلى تطوير قطاع  ،تعرف نظرية أقطاب النمو بأنيا

 .1معين لينتشر بعدىا إلى بقية القطاعات األخرػ ثم بعدىا إلى نمو اإلقميم أو المنطقة الجغرافية بكامميا

 .االنتشارو لالستقطاب  مكانزماتيعني أن عممية النمو تتحقق من خالل تعاقب عدة 

كانزم يحيث أن البعد األول يمثل نظرية التنمية عن طريق م ،يز ببعد مزدوجإن نظرية أقطاب النمو تتم

االنتشار عمى مستوػ القطاعات المختمفة ثم البعد الثاني يتمثل في النظرية اإلقميمية من خالل عممية 

 .2التركيز اإلقميمي لمنمو

II - جهوية أو توطين المؤسسات الكبرى نظرية التنمية ال 

وبالتالي  .3ترتكز عمى المؤسسات القائدة وىذه األخيرة موجية نحو ابتكار السمع نظرية االستقطابإن 

          والقطاعات األخرػ مرتبطة بتوطين المؤسسات الكبيرة التي بوسعيا التأثير عمى بقية المؤسسات  فيي

فعمى  4.متكاملعمى خمق محيط اقتصادؼ وقدرتيا من خالل ديناميكية نمو وحجم ىذه المؤسسات المؤثرة 

 المتوازن.الدولة أن تمعب دورىا من خالل تحريك بقية القطاعات االقتصادية األخرػ نحو ديناميكية النمو 

المفيوم الوظيفي لنظرية أقطاب النمو فإن اإلقميم يتميز بالموارد  وباالعتماد عمى F.Perrouxحسب 

 التي يسمح بيا.  والتكاليف المنخفضةالتي يحتوييا 

                                                           
1
 AYDALOT (P) «  Economie Régionale et Urbaine » Economica , Paris 1985 a, p 127 

2
 AYDALOT (P), Op.Cit, 1985a, p130. 

3
 COURLET, (C) «  Les industrialisations du tiers monde » Syros, Paris, 1990, p24 

4
 PLANQUE (B) , «  Le développement décentralisé : dynamique spatiale de l‟économie et planification 

régionale ", Puf , Paris, 1983 a p6. 
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اقتصادية متكاممة  وخمق نشاطاتسة القائدة بالنسبة لو تعمل عمى تحفيز اقتصاديات التجمع فالمؤس

 .1تبادلية بين المؤسسات في إطار مقاربة دينامكية لالستقطاب وربط عالقات

 ومراقبة مختمف وخفض تكاليفمن خالل ابتكار سمع جديدة  ،فيي تبحث عن موقعيا في السوق 

ط بينيا بيدف الوصول إلى خمق مجموعة مؤسسات قادرة عمى تنشي والمتكاممة فيماالمؤسسات المرتبطة 

        إال من خالل قرارات تصدر من أعمى مستوػ في الدولة  يأتيلن  ىذاو .الحياة االقتصادية في اإلقميم

ا الوصول إلى التنمية االقتصادية المتكاممة من خالل مفيوم م واليدف ىوبالدولة الراعية  والتي توصف

 .يسمى '' بالتنمية من األعمى ''

 قميمية في االستقطاب االقتصاد  أهداف وقيود السياسات اإل :الرابع الفرع

إن مختمف السياسات المنحدرة عن نظريات االستقطاب تيدف إلى خمق أقطاب نمو في المناطق األقل 

 لمغاية.ولكن ىذه العممية قد تبدو غير سيمة  .نموا

I-   الواقع:سياسة االستقطاب عمى أرض 

ىو المساواة المجالية أو النمو  ،من بين األىداف الرئيسية لسياسات التييئة اإلقميمية كما سبق ذكره

اإلقميمي المتساوؼ من خالل التوزيع األمثل لمدخل الوطني عبر كامل إقميم الدولة فيما يخص التشغيل 

من خالل خمق مناصب عمل لألقاليم المحتاجة مع تجنب التأثير  ،لألعوان االقتصاديين والتنظيم اإلقميمي

 .نتاجي الوطنيقتصادية لمجياز اإلالسمبي لمفعالية اال

 اتجاىين:فإن التنمية الجيوية تمر عبر  P.Aydalotحسب 

فيما  قات الجيويةأما االتجاه الثاني فييتم بالفرو .ر حول الييكمة القطاعية لممنطقةاالتجاه األول يدو 

التجييزات  فيناك عوامل إنتاج أخرػ مثل .ورأس المالإضافة إلى العمل يخص وفرة عوامل اإلنتاج، 

 إلخ... العمومية، المرافق .

                                                           
1
 COURLET, (C), Op. Cit., 1990, p24 
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األولى تعمل عمى توطين  اإلقميمية:انطالقا من ىذا المفيوم فإن ىناك نوعين من سياسات التييئة 

يأتي إال من خالل دعم  وىذا لن .عمى المناطق الفقيرة وتأثيراتيا خصوصاالنشاطات ذات النمو الكبير 

 الخاص.القطاع  الدولة لالستثمارات المباشرة أو تحفيز

في المناطق  واليياكل القاعدية والتجييزات العموميةأما السياسات الثانية فتعتمد عمى تدعيم المرافق 

 .الفقيرة

II-  االستقطاب:فشل نظريات 

إن اليدف الرئيسي لمختمف الصياغات في نظرية االستقطاب ىو محاولة خمق محيط محمي مندمج 

عناصر مختمفة قصد الوصول إلى ديناميكية تنموية معمقة  بينوالتفاعل من خالل عمميات الترابط 

 منيا:ولكن فشل ىذه النظرية يرجع إلى األسباب التي نذكر  .وانتشارىا عمى مستوػ كل البمد

            االستقطابفإن فشل المركبات الصناعية التي نشأت في إطار مفيوم ، RavixوTORREحسب 

            فنالحع مثال  .في ظل الظروف الجغرافية المحميةعدم قدرتيا عمى االندماج  راجع الى ،F.Perroux ـل

االستقطاب(  )مراكز المدنأن في الواليات المتحدة استطاعت مختمف المؤسسات الصناعية أن تنتقل من 

 .1مع مرور الزمن يتالشىاالستقطاب بدأ  وبالتالي فمفيومنحو الضواحي 

معب دورا تينبغي أن  ،القول بأن كل منطقة تتميز بمواردىا الطبيعية ووجود الدولةفي النياية يمكننا 

افة الناتجة عن المركبات الصناعية الكبيرة عمى نحو توزيع أمثل ضمحوريا في إعادة توزيع لمقيمة الم

 إىمال مفيوم المجال في بعده االجتماعي غير أن .كل أقاليم الدولة والثروة عبر لمدخلومتساوؼ 

نظرية  انبثقت عنواالقتصادؼ معا كان من بين العوامل التي أدت إلى فشل كل الصياغات التي 

 .االستقطاب

 

                                                           
1
PLANQUE (B), Op.Cit 1983c, pp8-10. 
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 "الثالثين سنة أمجاد"التهيئة اإلقميمية في البمدان المتقدمة خالل  الخامس:الفرع 

سوف نمقي نظرة عمى سياسات التييئة اإلقميمية التي تبنتيا الدول المتقدمة في إطار سياسة موجية 

ب مغاير يعتمد في حين نجد أن الواليات المتحدة انتيجت أسمو  .وبريطانياكل من فرنسا  ونخص بالذكر

 مات السوق من خالل تحركات السكان. عمى تمقائية مكانز 

I.  :بريطانيا: مهد التهيئة اإلقميمية 

يرت في أوروبا في بريطانيا من أقدم السياسات التي ظ والتنظيم اإلقميميتعتبر سياسة التنمية الجيوية 

يتميز بوجود فجوات كبيرة فيما يخص التفاوت  واالقتصادؼ كانفمحيطيا اإلقميمي  .1791 وتعود لسنة

 األقاليم.الدخل الفردؼ ما بين  التفاوت فيو  وىجرة السكانفي نسب البطالة الجيوية 

                 المناطق لمتييئة حددت السمطات العمومية أربعة أنواع أخرػ من  ،عمى ىذه الوضعية وبناء

أقاليم قابمة ك، المناطق التي يجب أن تدعم مناطق التي يجب أن تحظى بالرعاية: الالتوالي عمىوىي 

 .1إخراجيا من االختناقيجب  وأقاليم التيلمتغيير 

محمية( قصد سمطات   -أجراء -عمل  )أرباببعد الحرب العالمية الثانية أنشأت لجان صناعية ثالثية 

بدأ التطبيق الفعمي لممخططات الوطنية حول السياسات الجيوية  1791بعد و  .تطبيق سياسات محمية

طعة يوجد مجمس لمتخطيط امق وفي كلحيث تجسدت من خالل إنشاء إحدػ عشر مقاطعة إقميمية 

لمتخطيط مابين  وكذلك مكتبتقرير جيوؼ لألفاق المستقبمية  وميمتو وضع، لو دور استشارؼ االقتصادؼ

 .الوزارات لمتنسيق

بعين  األخذالمحمي تقوم الجماعات اإلقميمية بتحضير مخططات ىيكمية لمتنمية مع  وعمى المستوػ 

 .واالجتماعيةادية االقتصادية كل من العوامل الم االعتبار

                                                           
1
 Lacour (C) « Espace régional et aménagement du territoire, 2

ème 
édition, Dalloz, Paris, 1985 



 أسس ونشأة سيبسبت تنظيم المجبل )التهيئة اإلقليمية في الجزائر بين المبضي والحبضر(   الفصل الثبني
 

 
72 

            مؤسسات  إنشاءىو  ،الثانيةسياسة الجيوية البريطانية منذ الحرب العالمية ماليدف الرئيسي ل إن

خمق  ومن اجلىجرة العمال نحو تواجد المؤسسات.  أؼ وليس العكسالتي يوجد بيا العمال  األماكنفي 

 .السوق يكون عن طريق تدخل الدولة فان تصحيح ميكانزمات إقميميتوازن 

لى غايةبالنسبة لمسياسة العمرانية في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية  كانت  1791سنوات  وا 

تعتمد عمى خمق مدن جديدة خاصة المدن ذات الحجم الصغير لخمق التوازن مع المدن الكبيرة. أما 

فان السياسات في ىذا المجال ركزت عمى حفع  يوالعالم الريفبخصوص الحفاظ عمى المحيط الطبيعي 

 ظواىر التمدن الزاحفة نحوىا.من المناطق الريفية 

II.  مفهوم مغاير  المتحدة:الواليات 

بفعل المساحة  وتنظيم اإلقميميختمف الوضع في الواليات المتحدة تماما فيما يخص التنمية الجيوية 

الخاص في الواليات الفدرالية الداعية لمبادغ االقتصاد  ؼ والتنظيم اإلدار الشاسعة التي تتمتع بيا أمريكا 

 .رف الدولة المركزية صعبة التحقيقالميبرالي مما يجعل تطبيق سياسة جيوية متدخمة من ط

من بين المحاوالت التي يمكن سردىا في ىذا المجال ىو وضع سياسة جيوية تحت السمطة الفيدرالية 

 A.R.A ( )Area Redevelopment) وتحت اسم 1791عام  J.F. Kennedyثناء إدارة الرئيس أ

Administration قل ي( تيدف إلى مساعدة األقاليم التي تعاني من أزمة بطالة خانقة أو من دخل فردؼ

 .لوطنياعن المعدل 

 Economic Development) (E.D.A)ما يسمى ب  إنشاءتم  1799في سنة 

Administration من اجل  1جان الجيويةمال إنشاءتم  آنفا إلييا( لمتدخل مباشرة في المناطق المشار

 .ادية مع مختمف الوحدات الجغرافيةتنسيق التنمية االقتص

                                                           
 .1792. في البداية كان عدد المجان الجيوية خمسة تم أصبح عددىا سبعة عام 1
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ست يبرامج التنمية الجيوية ل أصبحتظير مفيوم جديد لمتنمية بحيث  1711لكن مع بداية سنوات 

نما عمىحكرا عمى الدولة الفدرالية   .المتحدة( )الوالياتعاتق الدول المحمية  وا 

ليذه  وأن المحممينبقيت في مرحمتيا االبتدائية  أمريكانقول بان السياسات الجيوية في  وفي األخير

 السياسات أكدوا بان السوق ىو العامل الوحيد القادر عمى محاربة الفجوات اإلقميمية لمتنمية.

III- :أهمية معتبرة لمتهيئة اإلقميمية  فرنسا 

والعمران بداية التييئة اإلقميمية في فرنسا كانت في منتصف القرن الماضي إبان عيد وزير البناء  إن

الذؼ اقترح ألول مرة مخطط وطني لمتييئة اإلقميمية قصد تقميص ، Eugéne claudius Petit السابق

 .1" والصحراء الفرنسيةباريس " فجوات التنمية في فرنسا كما كان متداول عميو أنداك مصطمح 

بدأت أولى محاوالت الدولة لفك االختناق التي كانت تعاني منو منطقة  1799-1791خالل فترة 

يما يخص توطين النشاطات االقتصادية التي كانت محل اىتمام لصالح المناطق األخرػ ف ،باريس

الفكر االقتصادؼ الداعية  والمتأثرة بنظرياتفي تمك المرحمة  والتييئة اإلقميميةسياسات التنمية الجيوية 

 الثانية.الدمار الذؼ حدث بعد الحرب العالمية  بإلى إعادة بناء أوروبا عق

إلى أىم السياسات العمومية التي انتيجتيا فرنسا فيما يخص تنظيم المجال فيما يمي سوف نتطرق 

 .عميو بـ ''الثالثين سنة أمجاد ''خالل ما اصطمح 

III-1- :إعادة البناء و التهيئة اإلقميمية 

ونصف تم مالحظة العديد من فجوات التنمية في فرنسا بعد أكثر من قرن  ،بعد الحرب العالمية الثانية

لزاما عمى الدولة التدخل من أجل توزيع إقميمي أمثل لمنشاطات  . فكانترسيخ الميبرالية االقتصادية من

             بداية من إعادة بناء المؤسسات اإلنتاجية ثم خمق مؤسسات أخرػ المتصاص أكبر عدد  ،االقتصادية

 العاممة المتوفرة. يدمن ال

                                                           
1
 Garnier (J-F) « Paris et le désert français », Flammarion, 1972, pp78-82 
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ميز اق البناء العمراني الذؼ ة اإلقميمية ال تتعدػ نطكانت عممية التييئ 1799-1791خالل فترة 

داخل المجال لكن بعدىا أصبحت السمطات العمومية تبحث  .ما بعد الحرب العالمية الثانية مرحمة

  حسب النشاطات االقتصادية والموارد الطبيعية المتوفرة. داألمثل لألفراالجغرافي في فرنسا التوزيع 

III - 2- 1691لسنة  اإلقميميةمخطط وطني لمتهيئة  تنصيب : 

 1791تجسدت سنة E.CLauduis. Petit إن مختمف التوجييات التي قدميا الوزير الفرنسي السابق 

جيوية ور حول ثالث عناصر كالسيكية داخمة في نطاق السياسات اليد اإلقميميةفي إطار مخطط لمتييئة 

 .المركزية ثقافية -تجييز سياحي  -عصرنو القطاع الفالحي  -التصنيع الالمركزؼ  : ىيو 

خاصة نحو  ،ةختنقالصناعية كان ىدفيا توجيو الصناعات الجديدة خارج المراكز الم لالمركزيةبالنسبة 

والتجييزات المناطق التي تشيد تأخر في ىذا المجال بشرط أن تتوفر ىذه األخيرة عمى كل المرافق 

             أكثر عمى التنوع  والمتوسطة باالعتمادفي المدن الكبرػ  ناعي، خصوصالكل توظيف ص الضرورية

 .جنب أؼ أزمة قد تمس قطاعات معينةص الصناعي قصد تصخالتفي 

ناعي و تقريب فكان اليدف منو ىو مواكبو ىذا التغيير مع القطاع الص ،أما بالنسبة لمقطاع الفالحي

 .تجنب اليجرة الريفية نحو المدن تثبيت السكان في مناطقيم قصد إضافة إلى فجوات الدخل بينيما،

التي يصعب  أوالعنصر الثالث ىو تجييز السياحة في بعض القرػ الريفية التي تنعدم الصناعة فييا 

 .اع الزراعيفييا تطوير القط

شاء أقطاب االتجاه الرابع لممخطط ينصب عمى الثقافة الجيوية لممدػ القصير خصوصا فيما يتعمق بإن

 .جامعية عمى مستوػ اثني عشر مدينة

الييئات األساسية التي تم استحداثيا لتجسيد األىداف المرسومة من طرف مخطط التييئة اإلقميمية 

. والتجييزالعصرنة لمخطط  والعمران والعمادة العامةمديرية التييئة اإلقميمية في وزارة إعادة البناء  ىي:

 الواقع.المباشرة لتجسيد العمل عمى أرض  ومالية وبعض التحفيزاتوسائل قانونية كذلك بكما تم االستعانة 
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لجان لمتوسع االقتصادؼ الجيوؼ لمختمف  إنشاءم ت ،التنمية الجيوية ثقافةالدولة  ولكي تجسد

شراكيا معالمقاطعات   -التجارة غرف - مينية تنظيمات- اقتصاديين  )ممثمين نالجيوييمين كل الممث وا 

 الخ(. ..محميينمنتخبين   -جماعات

 ومبادرات الخواصالعمومية  اإلداريةعدة برامج لمتفعيل الجيوؼ جاءت لمتنسيق بين مختمف المصالح 

 .وعشرين مقاطعةاثنتان  إلىاالقتصادؼ لكل المناطق بحيث تم تقسيم البمد  اإلنعاشإلى قصد الوصول 

III – 3-   بعثة التهيئة اإلقميمية و التفعيل الجهوDATAR   : 

حيث كان في بداية  ،العمومي ودعم التفعيلكان ىدفو تنسيق  1791إن خمق ىذا الجياز في سنوات 

 .وأكثر فعاليةريعة من طرف الوزير األول قصد تجسيده بصورة س راألمر يصد

اإلعالم  تعتمد في عمميا عمى ،متعددةيحتوؼ ىذا الجياز عمى إدارة توظف مئة شخص من مصالح 

والممثمين تنفيذ سياسة عمومية بتجنيد مختمف اإلدارات لىذا الجياز  ئالجامعية. أنشالمعرفة  اآللي

ومتابعة قميم . من بين األىداف الرئيسية ليذا الجياز ىو إعادة التوازن لإلالمعنيين بيذه السياسة المحميين

 .االقتصادؼ التطور

                  قبل إرساليا  والمالية لمعممياتالميدان يقوم ىذا الجياز بكل التحضيرات الفكرية  يولترجمتو ف

 المعنية. والسمطات المحميةإلى الوزراء 

قام ىذا الجياز بإصدار عدة  1791( بداية سنوات  C.G.Pو بالتنسيق مع العمادة العامة لممخطط ) 

            ( و عصرنو المناطق الريفية  Provenceتعميمات و إجراءات قصد تدعيم جاذبية مدن جنوب فرنسا ) 

 و النسيج االقتصادؼ.

 :1الفرنسيةىناك ثالث سياسات مست مختمف المدن 

                                                           
1
 Mazet (R) « Aménagement du territoire », Dalloz , Armand Colin, Paris, 2000, p22 
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  توازن التطور االقتصادؼ لمدينة باريس بيدف إعادة  وىي ثمانيةاألولى: مست المدن الكبرػ

السكان نحو  وكذلك نقلن خالل إنشاء عدة نشاطات في قطاع الخدمات ليذه المد وضواحييا من

 .الضواحي

 :تعتمد عمى خمق مدن جديدة إلزالة اختناق مدينة باريس و تجييزىا بمختمف المعدات  الثانية                    

 الشغل .. الخ . كالسكن، المنشآتو 

  نسمة ( من خالل تبنى إستراتيجية  1110111و  010111الثالثة: تخص المدن المتوسطة ) بين

خاصة منيا االجتماعية عمرانية تدور حول تحسين اإلطار المعيشي لممواطن و إنشاء المرافق الضرورية 

 .و الثقافية

لريفية قصد توقيف اليجرة نحو المدن ىو عصرنو المناطق ا ،فمن أىداف ىذا الجياز كما ذكر سابقا

الكبرػ من خالل تحديث القطاع الزراعي وزيادة اإلنتاجية واالنتقال من الزراعة الواسعة نحو الزراعة 

 .اربة العقاريةضالم والقضاء عمىالمكثفة 

فيو يعتمد في بعده الجيوؼ عمى التوزيع المتكافئ لمنسيج  ،بالنسبة لعصرنو النسيج االقتصادؼ

بإعطاء القطاع  (1791/1799) و (1799/1791)ناعي الذؼ تم مصادقتو في المخططات ما بين الص

 وتحفيز المؤسساتمن خالل إنشاء ىياكل صناعية ذات بعد دولي  ،الصناعي األولوية الرئيسية لو

أما بالنسبة لألقاليم غير  .مناطق صناعية جديدة نحو الضواحيإنشاء  والتوسع معالخاصة عمى المنافسة 

فدور الدولة عن طريق ىذا الجياز ىو خمق مركبات صناعية كبرػ قادرة عمى جمب مؤسسات  ،الصناعية

خاصة في إطار سياسة عدم التركيز الصناعي التي انتيجتيا الدولة إلعادة التوزيع اإلقميمي لمنشاطات 

 .طاب النموإليديولوجيات نظرية أق وذلك تبعاالصناعية في فرنسا 
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III-4- : إعادة النظر في السياسة اإلقميمية لفرنسا 

أدت بالدول إلى إعادة النظر في سياسة التدخل االقتصادؼ  1791إن األزمة االقتصادية لسنوات    

 خاصة مع حمول الفكر النيوكالسيكي الذؼ ركز أكثر عمى مبدأ الحرية االقتصادية. 

" نحو DATAR"" الجيوؼ بدا عمل جياز '' بعثة التييئة اإلقميمية والتفعيل  1799فبداية من سنة 

خاصة فيما إعادة تكييف المناطق الصناعية التي مستيا األنشطة مع المتطمبات االقتصادية الجديدة 

               وبالتالي فسياسة التييئة اإلقميمية أصبحت سياسة حماية الشغل  .مناصب شغل جديدة قيتعمق خم

لعدم التركيز اإلدارؼ  1710كما أن قانون  .واالنفجاريات االجتماعيةفي األماكن الميددة بالضغوطات 

 .ديةقميص دورىا في الحياة االقتصاتغييرا كبيرا في سياسة التييئة اإلقميمية في فرنسا لصالح ت أحدث

 : الثاني خالصة المبحث

ضواحي " كما رأيناىا في الفصل األول أظيرت عدة عيوب  –إن الييكمة اإلقميمية بصورة " مركز 

ي المتوازن بالنسبة لمفعالية االقتصادية خصوصا مبدأ المساواة داخل المجال أو بعبارة أخرػ التوزيع اإلقميم

  ىذا التوازن باالعتماد عمى نظريات التنمية الجيوية  فكان من الضرورؼ إعادة .لألعوان االقتصاديين

 . سياسات التييئة اإلقميمية لمدول التي ساىمت كثيرا في التأثير عمى

الدولة تمعب دورا محوريا في الحياة االقتصادية من خالل مساىمتيا في عممية  ومنو أضحت

 متوازن.التنمية بشكل  وا عادة بعثالتخصص الصناعي لمختمف المناطق بخمق أقطاب نمو 

                لكن السؤال  .وفرنسامثل بريطانيا  رائدةوفي ىذا اإلطار رأينا صورا ليذه السياسات في دول 

 بالدنا؟الذؼ يتبادر إلى أذىاننا كيف ىو الحال بالنسبة لمتييئة اإلقميمية في 
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  والحاضر: التهيئة اإلقميمية في الجزائر بين الماضي الثالث المبحث

لى يومنامنذ االستقالل                 ىذا تغيرت صورة الجزائر بشكل ممحوظ بفعل المخططات التنموية  وا 

 الزمن.التي بذلتيا طوال عشريات من  والمجيودات الجبارة انتيجتياالتي 

فكان  .يا مع األسف سياسة إقميمية محكمةكذلك أن ىذه المجيودات التنموية لم تصاحب ولكن نالحع

 تخمفا.األمام لمخروج من قائمة الدول األكثر  والسير نحوالجزائر أن تواكب تحديات القرن الجديد  عمى

التوازن بين الزيادة السكانية  وىي كيفيةمثل في معادلة صعبة تي اجديد افالجزائر حاليا تواجو تحدي

لمموارد المالية  واالستعمال األمثللطبيعية االعتبار لمموارد ا وبين إعادةمن جية  والتوزيع اإلقميميالسريعة 

 أخرػ.من جية 

  1الجزائر اليوم األول:المطمب 

، مرتفعة في نسبة الزيادة السكانيةعتبر الجزائر من الدول الت سنة،بزيادة تفوق نصف مميون نسمة كل 

 .واقتصادية متعددةىذه الزيادة تسير نحو االنخفاض بفعل عوامل اجتماعية وأن عمما 

من مجموع سكان البالد تعتبر ىي األخرػ عائقا أمام  سنة( 99من  )اقل %99عن تزيد  الفئة الشبانية

 . والشغلتكوين ال خص التكفل بيا في الجانب التربوؼ،السمطات فيما ي

افئ نالحع كذلك أن التوزيع السكاني في الجزائر غير متك ،إضافة إلى مشكمة النمو الديموغرافي

          من السكان  %63م تسجيل ت  2000فعمى سبيل المثال في إحصائيات.منطقة إلى أخرػ ومتباين من 

  من المساحة اإلجمالية وىي المنطقة التي يوجد بيا أكثر  %1في المنطقة الشمالية التي تستحوذ عمى 

 .جية، الزراعية والمائيةمن الطاقة اإلنتا %11من 

من المساحة  %7من إجمالي السكان و %28بالنسبة لمنطقة اليضاب العميا، فيي تستحوذ عمى 

 .من مساحة البالد %19من السكان و% 7أما الجنوب عمى  .اإلجمالية

                                                           
1
 Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire : Demain l’Algérie, O0P0U,  ALGER,1779 pp 1- 23 
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مميون ىكتار ىي المساحة  091أن من بين  ثحي ،المساحات الزراعية ويتمثل فيعائق آخر 

 مميون ىكتار سيوب  19-مميون ىكتار صحراء  011ائر يوجد اإلجمالية لمجز 

التي كانت تمثل سنة  1(S.A.Uمميون ىكتار أراضي صالحة لمزراعة ) 909و  صحراوية(شبو  )أراضي

 .0111فقط سنة  1011ىكتار لمفرد أصبحت تمثل  1090: 1771

متر مكعب تتجدد سنويا و تتركز مميار  17فيي تقدر ب  ،بالنسبة لمموارد المائية السطحية و الباطنية

 .في الجنوب %19في اليضاب العميا و  %19 -منيا في الشمال %91بنسبة 

 تتركز في المناطق التمية:  %17أما المجارؼ المائية فمعظميا 

          لمعمم أن المنطقة الشمالية الغربية  .في الوسط %01في الشرق و  %11منيا في الغرب،  11%

 .ستحوذ عمى أخصب األراضي الزراعيةتساقط لألمطار ت التي تشيد اقل

فقط من الموارد المائية  %11ىناك مشكل أخر يتمثل في الماء الصالح لمشرب الذؼ يمثل حاليا 

 .والصناعيعمى حساب حاجيات القطاع الزراعي  0109سنة  %11يتعدػ نسبة  فسو  المجندة

لظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بيا البالد نتيجة انجد  ،والديمغرافيةإضافة إلى العوائق الطبيعية 

وممموسة عمى السمطات العميا في الدولة أن تتبع إجراءات فعالة  والتي يستوجبلتذبذب أسعار البترول، 

 .01912مميون نسمة سنة  91يخص التكفل بطبقة سكانية يمكنيا أن تصل إلى  فيما

االستقرار نسبيا إال أن آثارىا كانت  وآلت إلىرغم أن اليجرة الريفية التي كانت في بدايات االستقالل 

اليضاب  ،مناطق الساحل التمي وتباينو بينخاصة فيما يخص التوزيع الديمغرافي فيما بين األقاليم  ،سمبية

دن الكبرػ في البالد بتعداد سكاني فيو يستحوذ عمى اغمب الم ،النسبة لمشريط الساحمي. بوالجنوبعميا ال

 .0101مميون نسمة سنة  91أن يصل إلى  ومن المرتقب 0111مميون نسمة سنة  09وصل إلى 

                                                           
1
SURFACE AGRICOLE UTILE 

2
 .0119آفاق اللجنة الوطنية للخبراء، تقرير الجزائر  
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 مميون  11سكنيا ية التمية في حين أن منطقة اليضاب العميا التي تفوق بثالث مرات مساحة المنطق

 .0101نة مميون فقط س 10أن يصل العدد إلى  ومن المرتقب 0111 نسمة سنة

مميون نسمة سنة  11بيا  العاصمة ووىران وقسنطينة وعنابة يقطنبالنسبة لممدن الكبرػ نجد كل من 

 .وضواحييااليين بالنسبة لمعاصمة م 9منيا حوالي  0111

                    أضف إلى ذلك حركات اليجرة السكانية ما بين المدن خاصة الريفية منيا نحو المدن الكبرػ 

 )انعدامالريفية  مناطقناي ازدادت حدتيا من سنة إلى أخرػ بسبب الظروف المعيشية الصعبة في و الت

 .خالل العشرية السوداء ( )األمنيةة .. الخ ( و حيالص –الثقافية  –المرافق االجتماعية 

السيول لممحوظة أكثر في . اوظاىرة ...نشاطات التطور العمراني  وتأثيرىا عمىكما أن تموث المياه 

              يجتاح مناطق اليضاب العميا  أم عامل التصحر الذؼ بدالتي تحد من طاقاتنا اإلنتاجية، ث الشمالية

 .ىذه المناطق مشكمة اليجرة السكانية في ويزيد منىو األخر التوازن االيكولوجي  والذؼ ييدد

نحو  ونحن نسيرالمجيودات التنموية خاصة إن كل ىذه األخطار يمكنيا أن ترىن بصفة دائمة كل 

 .الخريطة االقتصادية لمعالم وا عادة تركيباالنفتاح االقتصادؼ 

 -ىجرة سكانية غير متوازنة  -فجوات إقميمية ممحوظة  -بطالة متزايدة  -غياب العدالة االجتماعية 

ب ؤثرات السمبية التي بجمن بين الم.. ىيالمدن.تحوالت جذرية في اإلحياء و ضواحي  -فوضى عمرانية 

فعمى الدولة أن تمعب دورىا .سكنا االجتماعي نحو المجيوليا والتي تضع وحدتنا الوطنية وتماالتصدؼ ل

                في خمق الظروف التي من شانيا تحسين اإلطار المعيشي لممواطن من خالل سياسة إقميمية محكمة 

 فعالة.و 

 زايا والعوائق الطبيعية لمبالد المطمب الثاني: الم

               كما  .دولة افريقية من حيث المساحة أكبرتعتبر الجزائر  ،²ن كممو ممي 001باستحواذىا عمى قرابة 

          وأوروبا وصل بين شمال إفريقيا  وباعتبارىا حمزةأن موقعيا االستراتيجي في منطقة المغرب العربي 
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جتماعية مجاالت الحياة االدور الريادؼ في مختمف اليعطي ليا  كمم 1011ساحل يزيد عن  وتربعيا عمى

 .والثقافية واالقتصادية

لكن رغم ىذه المزايا فان ىناك قيود وعوائق تعاني منيا الجزائر وتعيق نموىا االقتصادؼ واالجتماعي 

 1نذكر منيا:

 الفرع األول: مساحة شاسعة متباينة 

 وىي عرضة لظروف مناخية غرافية متباينة وبمساحات مختمفةعمى ثالث وحدات جالجزائر  تتربع ،

 خاصة ونشاطات زلزالية آنية.

  من المساحة الكمية لمبالد يعتبر األكثر تساقطا لألمطار  %1الشريط التمي الذؼ يستحوذ عمى              

 .و يعتبر عرضة لمنشاطات الزلزاليةنمع تناقصو كمما اتجينا نحو منطقة الغرب ونحو داخل البالد كما ا

  من المساحة الكمية وتمتد عمى شريط واسع من الشرق نحو الغرب  %7منطقة اليضاب العميا تمثل

وأخيرا المناطق الصحراوية الممتدة نحو  .وتقع ما بين الشريط التمي والصحراء وتتميز بمناخ شبو صحراوؼ 

                   ممم  111من مجموع المساحة الكمية وتتميز بمناخ جاف )اقل من  %19الجنوب أكثر وتمثل 

 من األمطار سنويا( 

 متباينة  وموزعة بطريقةالفرع الثاني: موارد محدودة 

مميار متر مكعب من الطاقة المائية ال نجد  .172فمن بين  .ممستقبللر الماء العنصر األساسي يعتب

بينما األراضي التي تحتاج إلى السقي  .المجندةمميار متر مكعب من المياه السطحية والباطنية  1009إال 

ماليير متر مكعب، عمما بان مواردنا المائية متباينة من منطقة إلى أخرػ  7فتتطمب ما ال يقل عن 

. أما مناطق الجنوب فتحتوؼ عمى بقع من الموارد الباطنية ب العمياخاصة نحو الغرب واليضا ومتناقصة

 مميار متر مكعب سنويا. 109تفوق 

                                                           
1
 Demain l‟Algérie, Op.Cit, pp24-59 
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 وتموث المياه واالستيالك المفرطسياسة الدولة اتجاه الماء ينبغي أن تركز عمى تجنب التبذير  إن

 .تتزايد من سنة إلى أخرػ  المستيمكين التيواالستجابة لطمبات 

كتار ى 1091مميون ىكتار صالحة لمزراعة أؼ بنصيب  909بالنسبة لألراضي الزراعية فيي تقدر ب  

 .0101ىكتار في آفاق  1019خفض إلى تن لكنيا سوف 1771لمفرد في سنة 

من أخصب  %91مميون ىكتار منيا  2,5ن المنطقة التمية لوحدىا تضم أفي ىذا اإلطار نالحع ب

                  ماليين ىكتار لكنيا تعاني  9األراضي الزراعية ميددة بالتآكل. أما منطقة اليضاب العميا فتضم 

 .من نقص مواردىا المائية وىشاشة أراضييا وظاىرة التصحر التي تجتاح مناطق السيوب

حالة تدىور )أشجار ىكتار في  0110111ىكتار منيا  909110111أما المساحات الغابية فتضم 

ىكتار  910111مسنة وىشة( ومعرضة بصورة دائمة لمحرائق في فصل الصيف التي تمتيم ما يفوق 

 سنويا.

 الفرع الثالث: فئة سكانية في تحول مستمر ومتذبذب 

عما كانت عميو عقب السنوات األولى  وبداية الثمانياتينات سبعانخفضت اليجرة السكانية في نياية ال

يتباطأ ليترك وراءه مناطق متذبذبة من حيث التوزيع السكاني  أول بدالتححيث نالحع أن ىذا  ،للالستقال

 عمى المستوػ الوطني.

خالل سبعينيات القرن العشرين  %900ىي نسبة الزيادة السكانية في بداية االستقالل إلى  %9011من 

ىذا االنخفاض جاء بفعل مجيودات الدولة فيما يخص التخطيط  .روقت الحاضفي ال %1091ليصل إلى 

لمتحكم  والبرنامج الوطني 1791العائمي )البرنامج الوطني لحماية األمومة والطفل وتباعد الوالدات سنة 

 99مميون نسمة عوض  91( ليصل عدد السكان إلى P.N.M.C.D) 1719في الزيادة الديمغرافية 

سبة الزيادة التي كانت آنذاك. نمعمن عنو في سنوات بداية االستقالل وفقا لالذؼ كان  0111سنة مميون 
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               مميون وىي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من دول أوروبا  11ولكن مع ذلك وصل العدد حاليا إلى 

 .الزيادة ما يزيد عن قرن من الزمنالتي استقرت بيا نسبة 

 فيمكن مالحظة النقاط التالية: ،يأما فيما يخص التوزيع الديموغراف

  1من إجمالي عدد السكان )  %9900كانت المنطقة التمية تستحوذ لوحدىا عمى  1799في سنة% 

في  %1من المساحة اإلجمالية ( و  %7في منطقة اليضاب العميا )  %0101مقابل  الكمية(من المساحة 

 من المساحة الكمية ( . %19الجنوب الكبير ) 

  تم تسجيل تنقالت مستمرة لمسكان من مناطق اليضاب العميا والجبمية نحو المدن  1799في سنة

 .عنابة( ، وىران، قسنطينة،)العاصمةالكبرػ 

  ديموغرافي كبير في المدن الكبرػ  ر ىذه التحركات مقابل انفجارقبدأت تست 1719في سنة. 

كما يالحع أن التذبذبات في التوزيع الديموغرافي لصالح المناطق التمية يزيد من عشرية إلى أخرػ     

 .ية التحكم فيو في اآلجال القريبةمما تصعب عمم والجنوب الكبيرعمى حساب مناطق اليضاب العميا 

 كثافة سكانية متركزة في مدن الشمال  الرابع:الفرع 

وترقية  1711و 1791اإلدارية لسنة  )التقسيماترغم التمدن السريع الذؼ شيدتو البالد منذ االستقالل 

                  مراكز بمديات إلى دوائر أو دوائر إلى واليات( لم تشيد المناطق الداخمية إال نشوء مدن متوسطة 

 صغيرة الحجم. أو

 109ماليين نسمة  وىران:  1لية ) التل( و ىي: العاصمة: المدن األربع الكبرػ تقع في المنطقة الشما

. إضافة إلى سبع ( 0119نسمة ) تقديرات  911111ابة: مميون نسمة، عن 1مميون نسمة، قسنطينة : 

نسمة موجودة في ىذه المنطقة )سكيكدة، بجاية، البميدة، الشمف، مستغانم،  011111مدن أخرػ تفوق 

 .سيدؼ بمعباس، تممسان(
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               وأنيا موجودةعمما  تبسة(، باتنة، )سطيفثالث مدن فقط في منطقة اليضاب العميا  مقابل

من المدن  9/0. كما نالحع وجود )بسكرة وبشار( في الشرق الجزائرؼ ومدينتين في الجنوب الكبير

اإلقميمية  نسمة( تقع بالمنطقة التمية مما يزيد من حدة الفجوات 0110111و 1110111المتوسطة )بين 

مرانية والتذبذبات الديمغرافية في أقاليمنا والفوضى العمرانية التي تتصف بيا مدننا وغياب لكل سياسة ع

 .مالئمة عمى الصعيد الوطني

 الفرع الخامس: فوضى عمرانية مقمقة في ضواحي المدن الكبرى 

احي أصبحت تيدد األراضي الضو  وانعكاساتيا عمىإن الفوضى العمرانية المنتشرة عبر مدننا الكبرػ 

 مستوػ العاصمة. وبالخصوص عمىالزراعية الموجودة عمى حواف مدننا 

                      %1907ساكن بنسبة  909990919 وضواحييا بقدر عدد سكان العاصمة  1719ففي سنة 

 .%11تصل إلى  ونسبة تحضرمن إجمالي سكان البالد 

 ،0119 )تقديراتماليين نسمة  9 وضواحييا حوالياصمة الحاضر يقدر عدد سكان الع في الوقت

 .وتيبازة والبميدة(من بومرداس يضاف إلييا كل 

ىذه الزيادة السكانية اعتبرت بمثابة االغتصاب الفعمي لألراضي الزراعية في سيل متيجة التي تعتبر 

 .االحتياطات من الموارد المائية وتأثيراتيا عمىمن أخصب األراضي في البالد 

من الضرورؼ  والمتوسط والعالم يجعلالعاصمة بموقعيا االستراتيجي في منطقة المغرب العربي  إن

طاقاتيا االقتصادية وتخفيف الضغط عمييا من خالل عمميات التصنيع والعمران  وتدعيميا بكلحمايتيا 

راني من خالل ا في الواليات المجاورة وكذلك التحكم في نسيجيا العموصخص ،في مناطق خارج العاصمة

خارج المناطق الزراعية وفي مواقع مييكمة ديمغرافيا ووظيفيا والوصول إلى خمق عاصمة حديثة  تثبيتو

 .ي اإلفريقي والمتوسطي بكل جدارةوعصرية لكي تجد موقعيا في العالم العرب
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 حياء وضواحي مدن غارقة في أزمة اجتماعية حادة أ الفرع السادس:

حياء الموروثة في العيد أزمة تسيير مدننا بدأت مند سبعينات القرن الماضي عندما بدأت تتقادم األ إن

حياء أخرػ في عيد االستقالل عمى أطراف المدن أثم أنشئت  ،االستعمارؼ الواقعة في وسط المدن الكبرػ 

فتولدت  .قافية والصحيةوالثاالجتماعية في شكل مراقد لمسكان ال غير أين تنعدم كل متطمبات المواطن 

 أزمة السكن، انعدام األمن ،شكال التأثيرات السمبية كالبطالةبعدىا أزمة اجتماعية خانقة نجم عنيا كل أ

 والوحدة اإلقميميةأدت ىذه العوامل مجتمعة إلى تيديد الكيان االجتماعي  ت االجتماعية .. الخ.آفا

 الوطنية.و 

 الفرع السابع: مرافق صحية متوفرة دون سياسة فعمية 

-جواريةعيادات -)مستشفياتتمف المرافق الصحية رغم المجيودات التي قامت بيا الدولة في انجاز مخ

إال أن غياب سياسة محكمة اتجاه ىذا القطاع اظير نقائص أثرت عمى المواطن بشكل خاص  ،(أطباء

 كل سياسة صحية فعالة البد أن تتوجو نحو:  وعميو فان ،والصحيةيما يخص سالمتو البدنية ف

  المياه  )تطييرلمعيشية لممواطن ا وتحسين الظروفإعطاء األولوية إلستراتيجية وقائية لمنظام التربوؼ-

 .الصيانة ( والغداء الصحي كذلك

  الجبميةمنيا  معزولةتكييف اليياكل الصحية مع الظروف المحمية في مختمف المناطق خاصة( – 

 .الريفية (

 الفرع الثامن: سياسة تمدرس كثيفة دون نتائج ممموسة 

عدد التالميذ  أنحيث  ،فتئت أن ترتفع منذ االستقالل نالحع أن نسبة التمدرس في بالدنا ما

كن ىذه النسبة مرتفعة أكثر ماليين تمميذ في األطوار الثالثة. ل 1المتمدرسين في وقتنا الحاضر يزيد عن 

)تباين بين  والريفية والجنوبية بالخصوصمقارنة بالمناطق الداخمية  والمناطق الحضريةفي المدن الكبرػ 

 .المالئمة في ىذه المناطق والظروف البيداغوجية( مع غياب وسائل النقل والبناتنسبة الذكور 
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 الفرع التاسع: تدهور مقمق لقطاع الشغل 

اد اليائمة لدفعات الطمبة المتخرجين من الجامعات و المعاىد و المدارس العميا و التكوين عداألبفعل 

تفاقمت أزمة البطالة في العشرية األخيرة خاصة ، الميني مع غياب مناصب مالية تخصصيا الدولة ليؤالء

فكان لزاما عمى السمطات  ،)تذبذب أسعار البترول( ،مع الظروف االقتصادية الحرجة التي تمر بيا البالد

تشجيع االستثمار في بعض المناطق المركزية إتباع سياسة مرنة فيما يخص خمق مناصب شغل لمشباب )

. ).. الخCALPI- APSI- ANDIإنشاء وكاالت لتدعيم االستثمار مثل  –إنشاء مؤسسات مصغرة  –

يات الطمب المتزايد لمطموب لسد حاجإال أن النتائج فيما يخص تشغيل اليد العاممة يبقى دون المستوػ ا

 .في سوق العمل

 غير متوازنة إقميميا و الفرع العاشر: هياكل قاعدية متطورة نسبيا 

ننا نالحع جميا مدػ استحواذ المنطقة التمية الشمالية عمى معظم البنية التحتية لمبالد نظرا لمعوامل إ

 والسدود.الطبيعية المالئمة خصوصا الموانئ 

                     كمم تتركز في الشريط التمي ثم بدرجة اقل  1110111شبكة الطرقات التي يتجاوز طوليا  إن

غرب ( الذؼ كان من المفترض  -و بالنسبة لمطريق السيار ) شرق  .والجنوبفي مناطق اليضاب العميا 

 الحدود التونسية (  -تمل إلى حد الساعة ) خط قسنطينة يبقى غير مك 0111انتياء أشغالو سنة 

فيا مع المعايير يأما المطارات فال بد من إعادة تكي .تحتاج إلى إعادة تجديد فإنيا بالنسبة لمموانئ

 والجنوب.اليضاب العميا  وتغطية مناطقالدولية 

مناطق أخرػ ألنيا  وتوسيعيا نحوصيانتيا  ويجب إعادةأما بالنسبة لشبكة السكة الحديدية فيي ميترئة 

 .الكبرػ  والمناطق العمرانيةلمدن بقيت مركزة في ا

                سد  01وفي مجال الموارد المائية يمكننا تسجيل تطورا ممحوظا فيما يخص بناء السدود: فمن 

         مميار متر مكعب غداة االستقالل  109ومن  .سد حاليا 111إلى أكثر من  1790 سنة اكان موجود



 أسس ونشأة سيبسبت تنظيم المجبل )التهيئة اإلقليمية في الجزائر بين المبضي والحبضر(   الفصل الثبني
 

 
87 

                نبقى في حاجة  لكن مع ذلك .مكعب تم ضبطيا في اليوم الحاضر مميار متر 0إلى أكثر من 

 .السدود نحو مناطق اليضاب العميا تحويل يخص االميدان فمى مضاعفة الجيود في ىذا إل

 استنتاجات   المطمب الثالث:

تدامة أقاليمنا تصب كميا نحو مبدأ التنمية المسن المالحظات التي يمكن استنتاجيا في وضعية إ

 .ماسك اإلقميمي واالجتماعي لمبمدالحفاظ عمى الت ،توازن المحيط ،المبنية عمى حماية الموارد

                  ننا نالحع اليوم أن أقاليمنا أصبحت ميددة بالتركيز الكبير لمسكان والنشاطات االقتصادية إ

ال تنطبق عميو المعايير  ،التوسع العمراني رافق الذؼ االختناقالفوضى و  كذلكفي المناطق الساحمية و 

 .وف والمعطيات المحمية والوطنيةالموضوعية المتمثمة في العوامل االقتصادية واالجتماعية المالئمة لمظر 

 في النقاط التالية:  اإلختالالتيمكن تشخيص ىذه 

  لصالح الشريط التمي الكبرػ(المدن  والمرافق فيالنشاطات  )اغمبعدم التوازن في إمكانيات التنمية، 

 .ادة التوازن مع منطقتنا الداخميةخصوصا الساحل مما يحتم عمينا عمميات إع

  عن اإلمكانيات  واستغالل يزيدتبذير لمموارد في مناطقنا الساحمية التي تتميز بفائض في السكان

 .المتوفرة

 نتيجة لمتيميش  الجنوب( - السيوب- الريف- )الجبميةفي المناطق الداخمية  تدىور النظام البيئي                

 .ادية الصعبةالظروف االقتصو 

  لتنمية في المدن ذات التوسع العمراني الكبير نتيجة لعدم التحكم في ا وضغوطات اجتماعيةتيميش

 .عقالنية وتوجيييا بطريقة

رساء تنميةكل ىذه العوائق يجب مواجيتيا بالتدابير الممنيجة نحو المستقبل  في إطار  ،مستدامة وا 

إستراتيجية إقميمية تعمل عمى إزالة الفوارق والفجوات االقتصادية واالجتماعية بين أقاليمنا ووضع كل 

 .المستقبلتحديات التي تنتظرنا في البدائل لمواجية ال
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  والحاضرئة اإلقميمية في الجزائر بين الماضي المطمب الرابع: التهي

 الفرع األول: التهيئة اإلقميمية في االقتصاد المخطط 

قامت السمطات العمومية بانتياج عدة محاوالت في إطار التييئة  ،خالل مرحمة االقتصاد المخطط

قيقية ستراتيجية حلغياب إنظرا بالفشل ألنيا لم تجسد فعميا عمى ارض الواقع  باءتاإلقميمية لكنيا 

 .واإلمكانيات المرافقة ليا

" وكالة وطنية لمتييئة العمرانية تابعة لدائرة وزارية آنذاك  1797/1719بالرغم من إنشاء في مرحمة " 

دة حقيقية من طرف الدولة فيما يخص إستراتيجية لتييئة إقميمية واحتكار القرار راغياب إ نا نسجلإال أن

 .خالل تمك الفترة السمطة المركزيةمن طرف 

 الفرع الثاني: االنشغاالت الحالية 

أن سياسة التييئة اإلقميمية في الجزائر تتجو نحو أربعة سيناريوىات حسب المخطط الوطني لتييئة 

 :1وىياإلقميم 

  ادر التوازن اإل  األول:السيناريو  

، تسمح بكبح االختناق والجنوبلى مناطق اليضاب العميا ييدف ىذا السيناريو نحو توجيو التنمية إ

تثبيت  ومنو يجب .والتركيز الصناعيص حجم السكان يخ والتمية فيماالموجود في المنطقة الساحمية 

في مناطق اليضاب العميا  %19فحين يتوزع الباقي اؼ  من السكان في المنطقة الشمالية. %99حوالي 

 والجنوب.

              جدد  واستقباليا لسكانلبنية الحضرية لألقاليم السيناريو من خالل قيام الدولة ىيكمة ا ويتجسد ىذا

 .واالجتماعية فيياية االقتصادية دعم التنم والجنوب قصدخمق قواعد إنتاجية في اليضاب العميا  مع

 

                                                           
1
 SNAT, Op Cit, p83-89 
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  السيناريو الثاني: ديناميكية التوازن 

من جية  التوازن( )أقطاب والجنوبمن تنمية اليضاب العميا ن الرؤية الجديدة لديناميكية التوازن تتضإ

كما يتضمن أيضا التوازن بين المناطق الحضرية  .جية أخرػ  والتل منريط الساحمي الش وا عادة ىيكمة

                  منطقة الساحل  والتحمل فيتثبيت طاقة االستقبال  إضافة إلىلألقاليم  والريفية والتنمية المستدامة

 .عمى وجو الخصوص

  السيناريو الثالث: اإلقميم التنافسي 

من خالل خمق شروط اقتصاد متنوع ، لفرص القتصاد السوق يتضمن ىذا السيناريو بإعطاء كل ا 

ت اإلقميمية الومستقل والتفاعل مع القوػ السوق في تشكيل إقميم تنافسي وجذاب من خالل تقميص االختال

 .ان حد ادني من اإلنصاف االجتماعيوضم

  السيناريو الرابع: اإلقميم المتناثر 

من خالل عدد من االتجاىات السمبية  ،برسم صورة عن اإلقميم يدخل ىذا السيناريو في إطار الالمقبول

، متناقضة عني أن مناطقنا تشيد حركات عفويةىذا ي .فوضى اإلقميميةلموكشف الجوانب األكثر عمقا 

 .إلقميميةراتيجية خاصة بالتييئة اومتناثرة دون إست

 الفرع الثالث: فرضية السيناريو التمقائي 

دون اعتبار اليجرة السكانية  1719 – 1799كان ىذا السيناريو مقبول نوعا ما في عشرية  احتى إذ 

 فان الحال غير ذلك بالنسبة لمعشريات المتتالية فمثال: ،المتزايدة آنذاك

               0101مميون سنة  09تنتقل إلى  فسو  0111مميون نسمة سنة  01المنطقة التمية التي تضم 

 مميون لمسنوات المذكورة(  11مميون و 7.7في حين أن الظاىرة ىي اقل حدة في منطقة اليضاب العميا )

 ²كمم النسمة في  091زيادة معتبرة في المنطقة التمية وتتراوح من ) في ييبالنسبة لمكثافة السكانية ف

نحو السيول أكثر تتركز  الحع أيضا أن الكثافة السكانيةكما ي .(0101ام نسمة ع 019الى  0111عام 
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بالنسبة  ²نسمة في الكمم 1111من  )أكثرالبيئة  وحتى حمايةالساحمية مما ييدد سالمة القطاع الفالحي 

 (.0101لمعاصمة ومتيجة عام 

ضرؼ عام مميون ساكن ح 19)فيما يخص السكان الحضر فإنيم في زيادة مستمرة في المناطق التمية 

 (.0101لعام  مميون  01و 0111

 .0101في آفاق  %71تصل إلى  والجنوب سوفكما أن نسبة التحضر في مناطق اليضاب العميا 

التضخم السكاني  إلى ومواردىا إضافةإلى جانب التأثيرات التي سوف تنعكس عمى المناطق التمية 

تضاف تيديدات أخرػ  الساحمي،الواقعة في الشريط  يزيد من حدتو عمى مستوػ المدن الكبرػ سالذؼ 

 .0101أين سنشيد انخفاض تدريجي لسكان الريف في آفاق  ،عمى المناطق الداخمية

 الوحدة: ألف ساكن          : تطور تمقائي لمسكان حسب المناطق الجغرافية الكبرى 1جدول رقم 

 السنوات              
 المناطق

1771 
 %      العدد

2000 

 %العدد    
2005 

  %العدد     
2010 
 %العدد   

2020 

   %العدد    

 شمال/ غرب 
 شمال/ وسط
 شمال/ شرق 

 مجموع جزئي/ تل
 ىضاب عميا/ غرب
 ىضاب عميا/ وسط
 ىضاب عميا/ شرق 

 ع ه.مجموع جزئي / 
 جنوب غربي
 جنوب شرقي

 مجموع جزئي/ صحراء

4335  5444  5977  6493  7432  
8316  10266  11118  11966  13427  
3948  4854  5290  5688  6353  

19977 66,2 20524 64,8 22385 64,2 24147 64,2 27222 61,5 
1199  1874  2098  2329  2809  
1011  1629  1845  2066  2589  
9911  4596  5045  5540  6433  
9119 24 ,6 8099 25,5 8988 25,9 9935 26,2 11831 26,9 
1999  2087  2376  2664  3536  

919  952  1086  1231  1628  
0091 9,06 3039 9,5 3462 9,9 3925 10,3 5164 11,6 

 100 44217 100 38007 100 34835 100 31662 100 09199 الجزائر

 وزارة التجييز والتييئة اإلقميمية :المصدر
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إن ىذا السيناريو يعطي لنا صورة واضحة حول التنمية التمقائية غير المقبولة بحكم أن التنمية 

 ما بين المناطق. واالختالالت المتراكمةمة بسبب تبذير الموارد المستدامة تصبح مستحي

 : تطور الكثافة السكانية حسب المناطق 2جدول رقم 

                                           ات   نو سال
 مناطق   

1771 0111 0111 0101 

 01909 09109 01909 19007 المنطقة التمية 
 9909 1907 9909 0109 اليضاب العميا 

 001 101 101 11011 الصحراء 
 1101 1901 1901 1101 الجزائر 
 التييئة اإلقميمية وزارة التجييز و  المصدر:

 : تطور تمقائي لمسكان الحضر حسب المناطق الطبيعية الكبرى 13جدول رقم 

 السنوات           
 المناطق

1771 
سكان حضر    

 نسبة الحضر

0111 
 س.ح     ن.ح

0111 
 س.ح     ن.ح

0101 
 س.ح     ن.ح

 74,5 20298 66,8 16146 61,7 12674 53,8 1799 منطقة تمية
 90,2 10413 80,6 8010 62,1 5036 47,2 0709 ىضاب عميا

 90,2 4662 81,7 3210 68,3 2078 56,0 1091 صحراء
 80,0 35373 72,0 27365 62,5 19788 52,4 19199 الجزائر

 

 وزارة التجييز والتييئة اإلقميمية المصدر:

تمييا ( نالحع ان المنطقة التمية ذات كثافة سكانية عالية نسبيا ثم 0تعميق: من خالل الجدول رقم )

 منطقة اليضاب العميا ثم الصحراء.

( فيبين لنا نسبة السكان الحضر حسب المناطق المذكورة انفا، حيث نالحع 9اما بالنسبة لمجدول رقم)

في منطقة اليضاب العميا والصحراء مقارنة بالمنطقة التمية نحو افاق  أكثران ىذه النسبة في تزايد 

0101. 
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 :الثالث خالصة المبحث

تالالت اإلقميمية والتباين ما بين جيات الوطن، الذؼ نتج عنو إقصاء وتيميش بعض رغم اإلخ

المناطق عمى حساب مناطق أخرػ، إال أن بمدنا يبقى يتمتع بمكانة يحسد عمييا وبطاقات كبيرة الزالت 

 ألقاليم.غير مستغمة يمكنيا بناء مشاريع وطنية واعدة في إطار إستراتيجية التييئة والتنمية المستدامة ل

دولة بيدف إستعادة المجال موجو من طرف الالسيناريو الترتكز عمى عمييا أن ىذه اإلستراتيجية 

                 من خالل تقييم وتثمين كل المناطق واألقاليم الميمشة وكذلك تجنيد كل الطاقات المتوفرة  الوطني

 والعشرين.من أجل الولوج بدون عوائق نحو تحديات القرن الواحد 
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 :الثاني خالصة الفصل

 –فــي خالصــة ىــذا الفصــل، يمكننــا إســتنتاج عمــى ضــوء التحمــيالت والييكمــة المجاليــة فــي إطــار "وســط 

ىنــــاك عوامـــل إقتصـــادية كانــــت ســـببا فـــي بــــروز عمـــى أن ضـــواحي" التـــي أظيـــرت إجمــــاع اإلقتصـــاديين، 

 إختالالت التنمية بين المناطق.

يعتبر ضروريا من أجل التصدؼ لكـل النقـائص الناتجـة عـن السـوق. فـالتوازن اإلقميمـي إن تدخل الدولة 

  .مطموب فيما يخص عرض السمع والخدمات داخل المجال المتباين

بالنســبة لمفكــر النيوكالســيكي، تعتبــر ىــذه المرحمــة مؤقتــة بحيــث أن التحــرك التــام لألفــراد يمكنــو تقمــيص 

                 حي. إن تحـــرك األفــــراد يعتمـــد عمــــى عوامـــل إجتماعيــــة وثقافيـــة تكــــون فـــوارق التنميـــة بــــين المركـــز والضــــوا

فــي بعــض األحيــان بعيــدة عــن الواقــع ويمكنيــا أن تــؤثر عمــى فعاليــة كــل النظــام الــذؼ يخــص عــرض الســمع 

  .العمومية

ي وبالتـــالي فتـــدخل الســـمطات العموميـــة أصـــبح واجبـــا فـــي إطـــار القضـــاء عمـــى اإلخـــتالالت المجاليـــة فـــ

 .التنمية

ومن ىنا ظيرت نظرية اإلسـتقطاب كنتيجـة لنظريـات التنميـة اإلقتصـادية التـي ظيـرت فـي تمـك المرحمـة 

والتــي تــنص عمــى خمــق مراكــز فــي المنــاطق التــي يجــب تنميتيــا، بحيــث أن المفيــوم اإلقميمــي لــرأس المــال 

 يعمل عمى نشر النمو نحو الضواحي.

فــي إطــار التييئــة اإلقميميــة أعطــى األولويــة لسياســة  1790إن النيــوض بالتنميــة فــي الجزائــر ســنوات 

عمــل عمــى تجميــد  اإلدارة ةوبيروقراطيــإن ىشاشــة  القطاعيــة.مدعمــة بمخططــات التنميــة  )الدولــة(عموديــة 

 )محمية(.كل مبادرة سياسية أفقية 

متييئـــة لاألولويـــة لسياســـة جيويـــة فـــي إطـــار تنميـــة مســـتدامة  أعطيـــت 1770و 1790خـــالل عشـــريات 

 العمرانية.
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            فــإن عمــى الدولــة العمــل عمــى إســتعادة أقاليميــا  مخــاطر،مــن أجــل تحــدؼ القــرن الواحــد والعشــرين بــدون 

  خالل:من 

 الوطنيةخمق الشروط المالئمة لتنمية الثروات  -

 اإليكولوجيةحماية المناطق  -

 الريفيةإنعاش المناطق  -

 العمرانيالتحكم في تنظيم النمو  -



التوجه الجديد للتهيئة اإلقليمية: التنمية المحلية الداخلية                                            الفصل الثبلث
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 مقدمــــة:

االقتصاديين لمكافحة  لألعوانوالتنظيم المجالي  اإلقميميةحد الساعة حدود سياسات التييئة  إلىرأينا 

االقتصادية بصفة النظريات  بدأت، 0791االقتصادية لسنوات  األزمةاالختالالت الجيوية لمتنمية فمنذ 

 .حمول لالزمة إلىتحاول تغيير المناىج التحميمية التقميدية لموصول خاصة عامة ونظريات التنمية بصفة 

بدون تقاليد  نشأتوتجمعات جديدة  أقاليم أن أظيرت األزمة أثناءاالستنتاجات االقتصادية  أنكما 

              في المقابل . وطنية وحتى الدوليةصناعية سابقة ونجحت عمى مستوػ التنمية المحمية، الجيوية ال

 تختفي.حل و بدأت تضمالمناطق الصناعية التقميدية في المدن الكبرػ  نجد أن

             ير موجية غ أصبحت األخيرةىذه  أنحيث  ،عمى نظريات التنمية إن مجمل ىذه المعطيات أثرت

              مالكال أو بالتالي بد المجتمع( أو )السكان األسفلو لكنيا موجية من  المركزية( )الدولة األعمىمن 

، الثقافية، التاريخية.. الخ داخل عين االعتبار الخصائص االجتماعيةب عن نماذج جديدة لمتنمية مع األخذ

 .الوطنية األقاليم

لمسكان المحميين، يعني أننا بصدد مصادرىا من العوامل الداخمية  أن تأخذىذه التنمية البد  أن كما

مصطمح التنمية المحمية  تأخذوالتي  اإلقميمية، التنمية الداخمية والتنمية المحميةالكالم عن نظرية التنمية 

 الداخمية.

وفي ىذا  اإلقميمية لمتييئةوبالتالي فالتنمية المحمية الداخمية تعتبر كقاعدة نظرية لمسياسات الجديدة 

التنمية  إلىالولوج  األقاليمسوف يسمح لمختمف  ،متنمية المحمية الداخميةلوطنية  إيديولوجية إبراز اإلطار

 الوطني.عمى المستوػ 

في المبحث الثاني فسوف يكون  أما.ية المحمية الداخميةالتنم أسس إلىسوف نتطرق  األولفي المبحث 

 .بة '' محمية '' لمتنمية الداخميةمخصص لمحديث عن مقار 
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 االقتصادية الجديدة  األفكار: التنمية المحمية الداخمية: التكيف مع األولالمبحث 

ي كل النظر ف أعادتفي القضاء عمى االختالالت المجالية لمتنمية  اإلقميميةفشل سياسات التييئة  إن

 األفكارلم تعد التنمية تعتمد عمى  0791االقتصادية لسنوات  األزمة أثناء نظريات التنمية االقتصادية

تغيير  إلى أدػمما  ،واالقتصادؼ اإلنتاجيمست كل الجياز  والتغيرات العميقةالتحوالت  أن، حيث القديمة

 .المجالية لمتنميةمى االختالالت القضاء ع وتحسين استراتيجيات

 : أساسيينمن طرف عاممين  تأثرتنظرية التنمية  إن

المستوػ  أنتجدد الفكر النيوكالسيكي بين  أنبالغة لمفرد و مستوػ معيشتو حيث  أىمية أعطى األول

العامل الثاني فيتعمق بظيور بعض  أما.لألفرادمجموع المستويات العالية  إالاالجتماعي العالي ما ىو 

 .مرحمة الركود أثناءزيادة التطور االقتصادؼ  إلى أدتالتي  اإلنتاجيةات التنظيم

 إقميمخاصة بكل  أصبحت فالتنمية حد سواء واإلقميم عمىمزدوجة لمفرد  أىمية أعطتفنظرية التنمية 

 ديث عن التنميةبصدد الح أننا أؼ إتباعياالواجب  إلستراتيجية بأنفسيمايقرروا  أنالمحميين  وعمى السكان

 .المحمية الداخمية

 في قمب التنمية  اإلقميم األول:المطمب 

يعتبر المجال كعائق  0791و 0791الوظيفي حسب نماذج التنمية لسنوات  المفيوم إن

الخصائص غير السمعية  أما ،اإلنتاجيكتفون فقط بوفرة عوامل  إقميم أوبكل منطقة  فالمتخصصون .لمتكمفة

 .متنمية الجيويةلبعين االعتبار في السياسات العمومية  تأخذلم  الخ(اجتماعية ...  تاريخية، )ثقافية،

و التحوالت  االختالالت المجالية لمتنميةفشل مختمف سياسات التنمية الجيوية في القضاء عمى  إن

سياسات التنمية  أسسالتساؤل حول  إلىالعميقة التي مست الجياز االقتصادؼ العالمي جرت الباحثين 

لسياسات  األساسيةتكون ىي المحددات  أنيجب  آنفافالخصائص غير السمعية المعمن عنيا  .الحالية
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و بالتالي فالنظريات  اإلقميمعمى مستوػ  إلىال يمكن لمسيا  األخيرةلكن ىذه  .التنمية في الوقت الراىن

 .اإلقميميبعين االعتبار البعد  األخذالجديدة لمتنمية مجبرة عمى 

 لمتنمية االقتصادية  قميمياإلالمفيوم : نحو األول الفرع

في مفاىيم التنمية، حيث يمكننا  اإلقميميالوظيفي و  المفيومعدة تجارب نظرية حاولت المزج بين 

ما الثاني أ .السكانية لمتنمية يعتمد عمى المبادغ النيوليبرالية األولتمخيص ىذه النظريات في شقين: 

 الحياة االقتصادية. ةفيتطرق إلى مفيوم دور 

I-  ال مركزية القرار نحو مقاربة مؤسساتية : 

             أسسيان التنمية الداخمية تضع أب تقول 1W.B.Stohrالتي اقترحيا األسفلنظرية التنمية من  إن

: حسب ىذه المحميون( )الممثمون  األسفلنحو  المركزية( )السمطات األعمىمن عمميات نقل القرارات من 

في ىذا  .واإلقميميالوظيفي  في كيفية تسيير الصراع بين المفيومالمحمية تكمن  اإلشكاليةالنظرية فان 

الوظيفي  يعوض المفيوم أنيجب  اإلقميمي التنمية المحمية بان المفيوم إطارفي  Stohrالصدد يؤكد 

 .رالتشاو  مكانزماتاالستجابة لمطالب السكان من خالل  بيدف

امتداد لنظرية االستقطاب  إالما ىي  األخيرةىذه  .األعمىىذه النظرية ىي استجابة لنظرية التنمية من 

 أسسجاءت لتعكس كل  األسفلفي ىذه الحالة يمكننا القول بان نظرية التنمية من  .Perrouxل 

والمؤسسات  سمطات المركزيةبالتالي فتدخل الو  نظرية االستقطابوحتى  األعمىنظريات التنمية من 

 .النظر فييا إعادةفي الحركية التنموية البد من  الكبرػ 

ىي صاحبة القرار بحيث  األعمىتمعب دورا ميما في التنمية من  فإنيافيما يخص السمطات المركزية 

 األسفلعن توطين المؤسسات الكبرػ و عن القطاعات التي يجب االستثمار فييا عمى مستوػ التنمية من 

 
                                                           

1
Aydalot (p), «  Crise et espace »  Economica, Paris, 1984, p 183-206. 
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 االقتصاد الكمي. إطارفي  اإلقميميالوظيفي و  ي تسييره لمصراع بين المفيومف X.Greffeكما يرػ  

فان بعض االقتصاديين  ،األسفلبالنسبة لدور المؤسسات الكبرػ في الحركية التنموية من  أما

تعمل  و اإلبداع أمامتقف عائقا  ألنيايصف ىذه المؤسسات بالديكتاتورية  ، B.Pecqueur (2000)مثل

دة و تعرقل المبادرات الفردية نظره تعمل بتقنيات معق فيي مؤسسات حسب.مى تبذير الموارد البشريةع

 .و عاجزة عن توفير المتطمبات الجديدة لممستيمكين اإلبداعوالقدرة عمى 

 أظيرتالن التجارب السابقة  ،يعتمد عمى المؤسسات الصغيرة آخرتقترح اتجاه  األسفلالتنمية من  إن

اض تدريجي لعدد شيدت انخف أنيابل  ،بان المؤسسات الكبرػ فقدت من قدرتيا عمى خمق مناصب شغل

 .لمعمل ىي نتاج المؤسسات الصغيرة و في المقابل نجد ان المناصب الجديدة .عماليا الفعميين

 تأثيرىاالمؤسسات الكبرػ ىي نتاج الجية المركزية وينخفض  إن ،P.Aydalotيقول  اإلطار وفي ىذا

                 المؤسسات الصغيرة فيي صاحبة المبادرة المحمية وقادرة  أما.العمل وعمى قوػ البعيدة  األقاليمعمى 

 .وعدد العمال اإلنتاجفيما يخص  أحجامياعمى توسعة 

II-  تصادية جديدة: التحميل المتوسط نحو مقاربة اق 

ح مستوػ تحميمي اسمو التحميل المتوسط قتر ا  JC.Perrinكما يرػ   Aix.en.provenceمدرسة إن

 يقوم عمى نظامين: 

الرشادة -ز في تحميمو عمى مفاىيم: السوق وظيفي يرتك اقتصادؼ ينحدر من مفيوم :األولالنظام 

 .الفرد االقتصادؼو االقتصادية 

                   بعين االعتبار الجوانب غير االقتصادية  إقميمي بأخذ فيو يقوم عمى مفيوم :النظام الثاني أما

السياسية ... االجتماعية، الثقافية  وترتبط بالجوانب والقرارات االقتصاديةالتي تدخل في تحديد الخيارات 

 .الخ
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اجتماعية، )النظامين سوف يعمل عمى خمق اختالالت عمى جوانب عدة  أوين تالقي ىذين المفيوم إن

والييكل التنظيمي  األسواقاقتصادية( منيا االختالالت والتغيرات التي تظير بين المؤسسات فيما يخص 

 و كذلك بين المؤسسات والعمال.

 األسواقالموجودة في  الحركية الموجودة  ختالالت سوف تنسحب ىذه المؤسسات مننتيجة ليذه اإل

 من عيوبو. األسواقتنتجو  أند عن ما يمكن تنظيمية جديدة و االبتعا أشكاللمبحث عن 

ولكنيا تدخل في مفيوم  األسواق إلىال تنتمي  األمر، ىي في حقيقة التنظيمية الجديدة ىذه األشكال

                      ، وكل ىذه التغيرات اعتبرت من طرف العديد األسواقاالقتصاد الفرعي وتنتقد عيوب رشادة 

 .بآخرتعويض نظام تراكمي من االقتصاديين بمثابة 

ىو عبارة عن تسمسل عدة  الرأسماليبان التطور  ،األولفي الفصل  رأيناىذا المفيوم وكما  إطارفي 

يعني عند  األخربين الحين و  أزماتتراكمية تفصميا  بأنظمةمراحل لمتنمية عمى مستوػ االقتصاد الكمي 

، فالنظام الجديد يعتبر كنتيجة النظام الذؼ سبقو وىكذا دواليك ي جديد ينوب عنمنظام تراك يأتي أزمةكل 

وكذلك في تطور العالقات  اإلبداع اإلنتاج.، دورات اإلنتاجلمتغيرات التي حدثت في تنظيم عالقات 

 االجتماعية.

فالستنتجو العالقات االجتماعية و  الييكمية ىي نتيجة حتمية الستحالة استقرار ما فاألزماتوبالتالي   ا 

 نماذج التنمية ككل.

عبر  الرأسماليةبان تطور  الحظواوالثانية  األولىفالعديد من االقتصاديين ما بين الحربين العالميين 

 أخرػ متواصل ولكنو كان ضمن فترات تطور متبوعة بفترات ركود وبعبارة  أؼالزمن لم يكن تطورا خطيا 

  نحن بصدد التنمية الدورية.

الذؼ كان يعتمد  Fordنظام التراكم بمفيوم  إفالس إلى أدت 0791التي حدثت في سنوات  األزمة إن

 بساطة.مرونة و  أكثر آخرتم تعويضو بنظام و الكميات  إنتاجعمى 
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تميزت  األولى تطورىا: أثناء أساسيتينالمفيوم شيدت الصناعة عبر التاريخ مرحمتين  ىذاانطالقا من 

 .اإلنتاجيةبالنشاطات  ةالثانيبالنشاطات التحويمية و 

المؤسسات  نشأت األسبابليذه  .فالنشاطات التحويمية تعتمد مباشرة عمى الموارد الطبيعية والنقل

 منتجاتىذه المرحمة سمح بظيور  أثناءوبالتالي فالتطور الصناعي  .بالقرب من الموارد األولىالصناعية 

جديدة وكذلك سمح بظيور مؤسسات جديدة قرب مصادر الموارد  أسواقطرق جديدة لالستيالك و  –جديدة 

 الخاصة.بطرقيا  أقاليمياتبنى  أنوكان لزاما عمييا 

لنظام  اإلقميميفالمفيوم  .ةبار التغيرات االقتصادية الييكميبعين االعت أن تأخذنماذج التنمية البد  إن

لمسياسات الجديدة  إقميميايعطي بعدا  أنالبد عميو  Fordما يسمى كذلك بنظام ما بعد  أوالتراكم المرن 

 .اإلقميميبالبنية لمتنظيم  إشكالية أصبحتفي التنمية التي 

 اإلقميمو  اإلنتاجيتفاعل بين التنظيم  الفرع الثاني:

                 النظرية الجديدة قصد وضع سياسات التنمية االقتصادية وربطيا  أدوات أىميةفييا سبق  رأينالقد 

تقميص الفوارق المجالية لمتنمية التي لم تستطع السياسات  إلىمع السياق االقتصادؼ الجديد حتى نصل 

سوف يسمح باستدعاء كل الفاعمين االقتصاديين وغير  اإلقميمياالعتبار لمبعد  فإعادة .إزالتياالسابقة 

 المتميز. اإلنتاجيحركية البناء والتنظيم  إطاراالقتصاديين المحميين وىذا في 

I  .الفاعمين المحميين  إشراك أىمية 

بعين االعتبار الخصائص غير السمعية  لم تأخذ ،التي تعتمد عمى االستقطابنمية إن فشل سياسات الت

سياسات التنمية الجيوية لدػ الدولة المركزية التي تركز فقط عمى المفيوم الوظيفي لمتوطين  إطارفي 

 .اإلنتاجي
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جماعية تضم كل  إدارةيصدر من  أنالبد  ،ضمن سياسات التنمية اإلقميمياالعتبار لمبعد  إعادة إن

 اإلدارةمن خالل سير الدولة عمى تحقيق ىذه  إالوىذا لن يتحقق  اإلقميمالفاعمين الموجودين عمى مستوػ 

 ضمن الحركية التنموية الشاممة. والتي تدخل

ية دسمع ما إنتاجتيتم بتنظيم مختمف الفاعمين المحميين قصد فالتنمية المحمية يمكن اعتبارىا مقاربة 

               ففعالية  إقميم.الذؼ يعتمد عمى الطاقات والموارد الخاصة بكل  المحمي اإلنتاجيوتطوير النسيج 

وبالتالي  .1اإلقميمىذا النسيج يكمن في العالقات المتبادلة بين مختمف الفاعمين وفي نوعية التنظيم داخل 

وقدرتو عمى جذب  لإلقميم اإلنتاجييمكننا القول بان التنمية المحمية مرتبطة بدرجة فعالية التنظيم 

 معين. إقميمفي  لإلنتاجيمكننا استنتاج بان التنمية المحمية ىي تنظيم  األخيروفي  .مؤسسات جديدة

 غير االقتصادية(. األخرػ وامل يتضمن عالقات تكون سمعية وغير سمعية )الع إنوىذا التنظيم البد  

II  . المؤسسات  إنشاءنحو مفيوم جديد في 

            في الفصل الثاني بان نظرية االستقطاب مرتبطة بتوطين المؤسسات الكبرػ ثم تبين لنا  رأينالقد 

 اإلستراتيجيةفرواد ىذه  .صغيرة أحجامتطورت في شكل مؤسسات ذات  األسفلن نظرية التنمية من أب

            الصغيرة لممؤسسات ليا ايجابيات متعددة فيما يخص المرونة وقدرتيا  األحجاميرون بان اليياكل و 

 عمى المحيط االقتصادؼ. تطرأوقت مع التغيرات التي  أؼعمى التكييف في 

 اأمريكو  أوروبافي  األقاليمن المؤسسات الصغيرة كان ليا الفضل في تطور أب بينتفيناك عدة تجارب 

 .2التنمية المحمية مرتبطة بيذا النوع من المؤسسات أصبحتوبالتالي 

 .تكون ايجابية في حالة ممارستيا لممقاولة من الباطن أنالمؤسسات الكبيرة يمكن  أنفي حين 

                                                           
1
Pecqueur (B), « Le développement  régional  »,  segros , Paris , 2000 , p43. 

2
PECQUEUR (B), Op.cit., p 13. 
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المرتفعة  األجور، د المحمية فيما يخص اليد العاممةالموار  أىماستحوذت عمى  إذالكن قد ال تكون كذلك 

 .1استجابة لمطالبيم لألفرادوالتغيير الذؼ قد يحدث في النظام التربوؼ والتكويني 

وبالتالي فالتنمية المحمية الداخمية الناشئة من المؤسسات الصغيرة قد تكون منافسا وعائقا لدور  

يزة بالمنافسة ة المتممالمؤسسات الكبيرة التي ساىمت في تطور االقتصاد العالمي خاصة في عصر العول

 الشديدة بين المؤسسات.

قصد تحفيز  ،عمى خمق وجذب عدد من المؤسسات اإلقميمحركية التنمية المحمية الداخمية ىي قدرة  إن

مع المعطيات والمتغيرات  التأقمماقتصاد مرن قادر عمى  إطارفي  ،األفرادالعالقات غير السمعية بين 

مى التخطيط مستقبال والتحويل الكمي لمنظام االقتصادؼ كبديل لممؤسسات الكبيرة وكذلك القدرة ع

دخالالتحريات الخارجية وترقية التدريب والتكوين االجتماعي و  أمامواالجتماعي والوقوف   اإلشكالكل  ا 

 .2الخصوصية لمتنظيم االجتماعي عمى المستوػ المحمي

سمحت بتجاوز المعاير المادية لممجال  اإلنتاجيةالتي عرفتيا مختمف اليياكل  الجذريةالتغيرات  إن

دخالو  بعين االعتبار ىذه المعطيات الجديدة  أن نأخذوبالتالي فنماذج التنمية يجب  .البعد التنظيمي ا 

 .لألقاليموالتركيز عمى العوامل الداخمية 

 المطمب الثاني: خصائص التنمية المحمية الداخمية 

 اإلقميميبعين االعتبار البعد  ل لمتنمية المحمية البد بان يأخذاألمثبان النموذج  اآلنحد  إلى رأينالقد 

 ،التنافسية إطارمع المحيط الخارجي في  التأقممتتضمن حركية التنمية قدرة كبيرة عمى  أنفي مفيومو و 

 .خاص إقميمي إنتاجيونسج تنظيم  اإلبداعبيدف جذب مؤسسات جديدة باستطاعتيا خمق 

 

                                                           
1
PECQUEUR (B), Op.cit., p13. 

2
AYDALOT (P), Op.cit.1985a. p148. 
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 العولمةالفرع األول: أىمية 

ويكون ذلك من خالل  .نماذج الثمينة المحمية الداخميةإن التفتح نحو العالم أصبح ضروريا لنجاح 

اإلطالع عمى األسواق الخارجية وكسب التكنولوجيا والقدرة عمى التصدير والوصول إلى ديمومة النشاطات 

 . االقتصادية

I.  رية القاعدة التصديريةحول نظ بعض المعطيات انفتاح نحو العالم:تنظيم إنتاجي و 

تقول ىذه النظرية بأن كل تطور لتجمع سكاني يعتمد عمى العوامل الخارجية لممدينة أؼ عمى طمب 

 .التصدير

النوع األول  :ىذه الدوال تنقسم إلى نوعين .ثنائي لدوال التجمعتبنى تحميل فنظرية القاعدة التصديرية 

لمطمبات  االستجابةأما النوع الثاني فيحاول  األساسية.من الدوال يتضمن تحقيق رغبات النشاطات غير 

لنشاط المدينة موجو نحو الخارج ويعتبر  االقتصاديةالخارجية لمتجمع حيث تمثل ىذه األخيرة القاعدة 

 .1محرك التنمية المستقبمية

و ىو الشغل الذؼ يمارس في النشاطات  El يتضمن الشغل المحمي الذؼمجموع الشغل  Et ترضفن

األساسية و الشغل األساسي و ىو الشغل الذؼ يكون في النشاطات الموجية لمتصدير حيث تتحصل  غير

 . عمى المعادلة

Et = El + Eb 

 بين الشغل المحمي ومجموع الشغل ةثابتلنفترض بأن النسبة تكون 

K1= El / Et                         0< K1<1     

مجموع الشغلو نفس الشيء بالنسبة لمشغل األساسي و   

      K2= Eb/Et                  0<K2<1 

  K1+K2 = 1 :  و يصبح لدينا
                                                           

1
Derycke (P-H), « Economie et planification urbaine : théories et modèles », tome2, PUF, Paris, 1982, p112. 
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 ولنفترض أنو يوجد نسبة ثابتة بين الشغل المحمي والشغل القاعدؼ

      r =k1/k2حيث تكتب

  : مجموع الشغل يصبح إذن

Et = 1 / 1-K1        Eb = 1/ K2       El = m E t  

لمجموع الشغل المطبق عمى متغير  (1أقل من  k2 و k1 مضاعف ) بما أنىو معامل  m بحيث أن

 . خارجي أال و ىو الشغل األساسي

ىذا يقودنا إلى افتراض دالة اإلنتاج لعامل واحد  .لنفترض كذلك أنو توجد عالقة بين النشاطات والشغل

  Pa = Et: حيثالكاممة  وافتراض العمالة )العمل(

 الناشطينمجموع السكان   Pa و

 Pa = aP : و لنفترض كذلك بأن نسبة الفئة السكانية النشطة ىي ثابتة عمى المدػ القصير بحيث تكتب

  P = m/a Eb   و يصبح لدينا

ير في الشغل يالديمغرافي لتجمع سكاني عن طريق تقديرات لمتغ ىذه الصياغة تسمح لنا بتقدير التطور

 . األساسي

بأن نظرية القاعدة ربطت التطور العمراني بقدرتو عمى التصدير يعني من خالل ىذا التحميل نستنتج 

 .تطوير نشاطاتو التصديرية استطاعيمكن أن ينمو إال إذا  أن كل تجمع سكاني ال

 ومن ىنا .أخذ مصدرىا من العوامل اإلقميميةلكن التنمية المحمية الداخمية التي تحن بصدد دراستيا ت

 .االقتصادؼ االنفتاحكانت التنمية المحمية تتعارض مع يمكننا طرح سؤال حول ما إذا 

II. إمكانية المزج بين المحمي والعالمي: 

                مغمق بل تعتبر نموذج ديناميكي يعمل  اقتصادؼإن التنمية المحمية الداخمية ىي ليست بنموذج 

 .الخارجية لإلقميمعمى خمق التفاعل بين المحمي والعالمي وعمى تدويل المعمومات والعوامل 
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 االقتصادؼالقرار بيدف تحويل الجياز  استغالليةيجب عمى التنمية المحمية إعطاء الفاعمين المحميين 

 .المحمي والقدرة عمى مراقبة وتحديد المعرفة والمعمومات الخارجية

والطمب  يمكنيا التنقل بحرية فالمنتجات . في إطار العولمة ال يمكن التمييز بين األسواق جغرافيا

الم بفضل سيولة يصبح دولي، أؼ أن كل منتوج ينشأ في إقميم معين يكون لو طمب في كل أماكن الع

جمع كل المعمومات الضرورية نحو الخارج و  االنفتاحاألقاليم وبالتالي يتطمب عمى كل  التنقل والمعرفة

 .لالقتصادلمتأقمم مع المتطمبات الجديدة 

        األقاليم نحو الخارج ىو نموج لمتنمية المحمية الداخمية وضمان التأقمم المستمر والمشروط انفتاحإن 

من ىذا المفيوم فالتنظيم اإلقميمي ىو عممية خمق مستمرة  نطالقاوا .من طرف الييكل االقتصادؼ الجديد

 .الضرورية لموصول نحو التوطين األمثل لمختمف المؤسسات االبتكاراتلمموارد الخاصة و 

 وابتكار: موارد خاصة ومفاىيمو اإلنتاجيةالفرع الثاني: اإلقميم 

               وىذه الفعاليةعمى المستوػ اإلقميمي  اإلنتاجيالتنمية المحمية الداخمية تكمن في فعالية التنظيم 

 .قبلحفاظ عمى تمك الموجودة من ىي القدرة عمى خمق مؤسسات جديدة مع ال

والتنوع  باالبتكارط في وقتنا الحاضر تتطمب التنافسية عممية التمايز أو التفاضل الذؼ يكون مرتب

 .ىذا األخير يقتضي ىو اآلخر التفاضل في الموارد التي ليا عالقة بنوعية اإلنتاج .االنفتاحي

I.  الخاصةمن مجال لمموارد العامة نحو إقميم لمموارد: 

البحث عن الموارد منخفضة التكاليف التي تسمح  قميدؼ لمتوطين الصناعي يركز فيإن النموذج الت

               . فكل نشاط إنتاجي يمكن توطينو وفقا لممزايا الطبيعية أكبر وتضمن تنافسيةبتقميص تكاليف اإلنتاج 

 .منخفضةموارد مثمى وتكاليف  يعني أن توطين المؤسسات مرتبط بما يقدمو اإلقميم من.في كل إقميم

النيائية و عمى اليد  المنتجات نقل -تكمفة الحصول عمى المعدات  االعتبارىذه األخيرة تأخذ بعين 

 . العاممة
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غير مرتبطة بالتكاليف في عالم بتميز  أخرػ في وقتنا الحاضر أصبحت المؤسسات تبحث عن مزايا 

                   المزايا التي تبحث عن المؤسسة من اجل التوطين  وتدويل المنتجات. ىذه االقتصاديةة بالعولم

 (.موقع في األسواق )تنافسية أفضلىي مرتبطة بالحصول عمى 

فيما يخص دوال اإلنتاج باإلضافة إلى العالقة التي تربط بين التنظيم  أكثرىذه العوامل تتطمب فعالية 

 إطاراإلقميم الذؼ لو قدرة عمى جمب عدد من المؤسسات في  وبعبارة أخرػ  والبناء اإلقميمياإلنتاجي 

 .تنظيم إنتاجي أمثل

 بالتوطين الصناعي من خالل الموارد التي يمنحيا كل إقميم نجد ااىتمو الذين  االقتصاديينمن بين 

A.Marshall ، باستطاعتياىذا األخير يعرف فعالية التنظيم الصناعي بقدرتو عمى خمق مزايا خاصة 

 .1توطين المؤسسات داخل اإلقميم باستمرار تحقيق

ىذه  إقميم.لكل  والمزايا الخاصةالطبيعية  أؼمفيوم مارشال يعتمد عمى التحكيم بين المزايا المتوفرة 

عمى اإلقميم البحث عن مزايا أخرػ غير مادية أؼ  وبالتالي يجب، الزمن ومحدودة عبرايا ىي مادية المز 

مختمف ومع سيا المؤسسات نف خمق عالقات تبادلية بين أخرػ بعبارة  أووالتنظيم ما يتعمق بالنوعية 

 .السمعية، خاصة في الجوانب غير عمين المحمييناالف

                 انتقمت العممية حيث  تدريجيا،خالل العقود األخيرة بدأت نظرة التوطين داخل اإلقميم تتغير 

 .2مالموارد الخاصة باإلقمي وارد العامة نحو عممية بناءممن الحصول عمى ال

التي تولييا المؤسسات فيما يخص التوطين داخل المدن الكبرػ ألن ىذه  اإلستراتيجيةإننا نالحع 

 . تساليذه المؤس اليفكعامة معتبرة تعمل عمى خفض الت دموار  تمنح األخير

                                                           
1
GAFFAR (J-L) et Romani (P-M). " A propos de la localisation des activités industrielles : le district marshallien 

" Revue Française d' Economie vol .5. 1990 . N:°3. P155-170 . 
2
VELTS " d’une géographie des coûts à une géographie des organisations" , Revue d'Economie, 1999, N°4 , pp 

671 - 684. 
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الدوليين وىي كذلك مركز فالمدن الكبرػ ىي مركز لمقرارات السياسية، لتنقل اإلطارات ورجال األعمال 

ووفرة كبيرة لقطاع الخدمات والنشاطات الصناعية التي تعتبر كمزايا خاصة  االتصاالتة اإلعالم و كلشب

 .فقطبالمدن الكبرػ 

II. اإلقميميةو أبعاده  االبتكار : 

األسواق تعمالن عمى زيادة شدة المنافسة في ضل التطورات  وعممية تدويلإن العولمة االقتصادية 

 .السريعةالتكنولوجية 

فالمنافسة بطبيعتيا تحت عمى التفاضل أو التمايز و ىذه األخيرة تتطمب االبتكار واإلبداع، وبالتالي 

 . أكثر يةر االستمرايجب عمى المؤسسات أن تبتكر أكثر إذا أرادت 

و المناطق العمرانية تمعب دورا ميما في جمب المؤسسات  فنظام م بدأت المدن 1891مند سنوات 

                      التراكم الجديد الذؼ يعتمد عمى التخصص المرن أدػ إلى تعويض اإلنتاج بالكميات و التكيف 

 . ق التصنيعو طر  تجاتالمنمى مستوػ عمع التغيرات التي طرأت 

ن المحددان الرئيسيان لممفيوم الجديد لتوطين المؤسسات وىي إذىما  االبتكارإن التطور التكنولوجي و 

 . ةالثالثميزة التنمية في األلفية 

عمى مختمف العالقات التبادلية بين الفاعمين المحميين والمعرفة الحقيقية  دىو عممية تعتم فاالبتكار

لمموارد غير  االعتبارلخصوصية اإلقميم و كذلك القدرة عمى التحكم في مختمف القيود االقتصادية وا عطاء 

 . المادية

 . كما يجب أن نميز بين األقاليم حديثة العيد بالصناعة و تمك الموجودة في المدن الكبرػ 
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ففي الحالة األولى يعمل التنظيم اإلنتاجي عمى تحفيز االبتكار من خالل تقوية العالقات التبادلية بين 

ف مواكبة التطور التكنولوجي و المعرفة و إدماجيا داخل النسيج اإلنتاجي دبيمختمف الفاعمين المحميين 

 .1المحمي

لمشركات متعددة  إستراتيجيةمراكز  دز بوجو تعمق بالمدن الكبرػ و تتميفيي ت ،الثانيةأما في الحالة 

الجنسية والنشاطات المرتبطة بالبحث والتطور وكذلك باألسواق الكبيرة والبحوث المدعمة من طرف 

 : الجامعات والييئات العمومية التي تساعد عمى ترفية و خمق اإلبداع في إطار التسمسل العممي

 . ث و التطورالبح -البحوث التطبيقية  -البحوث األساسية 

 المبحث األول:خالصة 

 عمى خمق مقميإىي قدرة كل  نماا  و  ،مشترك في كل األقاليم بنموذجإن التنمية المحمية الداخمية ليست 

ىذه الموارد مرتبطة  سابقا.موارد المادية التي يحتوؼ عمييا وموارد خاصة بو غير ال إنتاجيتنظيم 

والتسويق  لإلنتاجنحو الشبكات الدولية  االنفتاحالتي تنشأ من خالل  ةجابياإليبالعوامل الخارجية 

 .االبتكارو 

في حين تعتبر المناطق العمرانية ) المدن الكبرػ ( كمصدر لمموارد الخاصة وتراكم لمرأسمال البشرؼ  

 . المساىمة في دفع اإلقميم نحو التنمية المشار إلييا سابقا يمكنياحيث 

  

                                                           
1
Quevit (M) et VANDOREN (R) " Stratégie d'innovation et référents territoriaux », Revue d'Economie 

Industrielle, N 64, 1993, pp 38 - 53. 
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 مقاربة محمية لمتنمية الداخميةالمبحث الثاني: 

أدت التحوالت لألنظمة و اليياكل اإلنتاجية إلى التغيير عمى مستوػ المجال  1891منذ أزمة سنوات 

 . فيما يخص توطين النشاطات االقتصادية

 ." " المناطق الناجحة ـاعت مقاومة األزمة وتسمى بططق التي استاعدة أبحاث اىتمت بدراسة المن

ويشمل  .اح التنمية الداخمية إلقميم معينفيذه المقاربة ركزت عمى دور التنظيم اإلنتاجي اإلقميمي في نج

والسياسية باعتبارىا مصادر  الثقافية كذلكو  الجوانب االقتصادية واالجتماعيةىذا التنظيم كل من 

 .واالبتكارالمرونة  وكذلك عمىلالقتصاديات الخارجية 

 طرق التنمية المطمب األول: تنوع

األرضية اإلقميمية ونوعية التنظيمات  بناء عن البحث التنمية الداخمية ينبغي إن دراسة بعض نماذج

وفروعيا ومثال 1اطق المارشالية "نبالمسمى "اإلنتاجية المتعمقة بيا بحيث يجب أن تمر في البداية بما ي

ل إلى مقاربة تدعم القدرات م بعد ذلك نصث3"يةالمحمو " األنظمة اإلنتاجية 2عمى ذلك " المناطق اإليطالية"

 .ارية لممناطقكتباال

  الفرع األول: من المناطق الصناعية إلى األنظمة اإلنتاجية المحمية

I -المناطق الصناعية عند  A. marshall 

         ر نظرؼ ينسجم كز مفيوم المناطق الصناعية عند مارشال عمى العوائد المتصاعدة في إطايتر 

 كلمحققة في المؤسسات الكبرػ و كذلىذه العوائد تعتبر نتيجة القتصاديات الحجم ا .المنافسة التامة مع

 . ىي نتاج اقتصاديات التجمع و التنظيمات الصادرة من المناطق الصناعية

                                                           
1
 Veut dire : Les districts marshalliens 

2
 Veut dire : Les districts italiens 

3
 Veut dire : Les systèmes productifs locaux 
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صغيرة تنشط تعرف المنطقة المارشالية بأنيا التنظيم الصناعي الذؼ يتميز بوجود شبكة من مؤسسات 

ىذه المؤسسات بحجميا الصغير غير قادرة عمى تحقيق اقتصاديات الحجم . ع صناعي مشتركداخل فر 

 .1وبالتالي ىي مجبرة بيدف البحث عن الربح الذىاب إلى مستوػ الفرع

 سياسية تاريخية، ،)جغرافيةمتعددة لكن التوطين الذؼ تبحث عنو ىذه المؤسسات الصغيرة ىو بأبعاد 

وخصوصا العوامل الطبيعية كالمناخ واألرض التي تحتوؼ عمى  .مرتبطة بالمنطقة المعينة وبسيكولوجية(

 .2الموارد كالمناجم والمياه الباطنية

اقتصاديات خارجية إيجابية  دالدائمة بفضل وجو  ةاالستمراريعمى فيذه العوامل تمنح لممؤسسات القدرة 

 .عنيا دلتي قد تتولا

 :ىيو  لمارشال سمع بظيور عدة مزايا متصمة بيذا الفرع من التنظيمإن دراسة المناطق الصناعية 

ح بخمق سوق محمي لمشغل قادر عمى امتصاص اليد العاممة م: تجمع عدة مؤسسات صغيرة تسأوال

 .3وتدعيم عمميات التكوين والتدريب الالزمة لسيرورة اإلنتاج و خمق ميارات جديدة عبر الزمن

             ار جديدة قادرة فكرية المرتبط بنقل المعمومة الصحيحة يسمح بخمق أإن عامل الموارد البش :ثانيا

 . االبتكارعمى إنتاج أفكار أخرػ تدخل في عممية 

ومخرجات  خالتدم دصناعات فرعية تقع عنتسمح بنشوء  االبتكارأن القدرة عمى خالصة نقول ال فيو 

 .اإلنتاجالصناعة الرئيسية بيدف تدعيم عمميات التخصص في 

 

 

                                                           
1
 COURLET (C), " Les systèmes productifs localisés : un bilan de littérature «, Cahiers d', Economie et de 

Sociologie rurales, N° 58, 59, 2011 a p 8. 
2
 MARSHALL(A), « Organisation industrielle, la concentration d'industries spécialisée dans certaines localités», 

Revue Francaise d’Economie, vol.5. 1990. N° 3 p 157 
3
 Marshall (A), Op.cit. p160 
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II -المناطق الصناعية اإليطالية : 

 اقتصاديينمن طرف  1891سنوات منذ  الظيورإن المناطق الصناعية في مفيوم مارشال بدأت في 

طالي ومن بين الذين يالشمال اإل قوعمماء اجتماع إيطاليين لممساىمة في التنمية التي عرفتيا مناط

1 في ىذه األبحاث ىو اساىمو 
G.Beccatini   التنمية عمى الطريقة اإليطالية  نموذجالذؼ حاول تقريب

 . ومفيوم مارشال لممناطق الصناعية

II /1 - تعريف المناطق الصناعية اإليطالية 

ل لعمميات حي عدة مراو متوسطة ف ةفي شكل تركز إقميمي لمؤسسات صغير تتمثل ىذه المناطق 

 . الفرع الصناعي داخلاإلنتاج 

 . ثل تخصص المنطقةمب إنتاج خاص فيي تساىم جماعيا في

ىيئة اجتماعية إقميمية تتميز بوجود نشاط مجموعة من "ىي    G.Beccatiniالمنطقة الصناعية حسب

 " معين األفراد والمؤسسات في مجال جغرافي وتاريخي

فيو يعطي تحميل تاريخي في تعريفو لممناطق الصناعية اإليطالية من Brusco (1988) ـ بالنسبة ل

 . اقتراح و ترتيب تطور أربعة مراحل خال

 . و تميزت بالحرف التقميدية 1891سادت في سنوات  في المرحمة األولى

              .المقاولة من الباطن بنموذجوتميزت  1891ت وافسادت في أواخر سن الثانيةرحمة أما في الم

النوع نموذج ن الصناعية من النوع األول يختمف ع طقاظير نموذج المن 1891سنوات  أواسطوفي 

             ، حيث أن ىذا األخير يتطمب تدخل أكثر من طرف الدولة ) المركزية 1980الثاني الذؼ ظير في سنوات 

و ممخص القول ىو أن المناطق الصناعية تعتبر  .خال تكنولوجيات جديدة و متطورةدالمحمية ( قصد إأو 

                                                           
1
 FOURCADE (C), « Gouvernement territorial et district industriel : L’exemple de Montpellier », Revue 

Internationale PME, Vol 6, 1993, N° 3, pp 102 - 103 
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ة محمية في ضل المقومات االجتماعية ر مؤسسات صغيلمدن و  نموذجيةي صورة مجالية كييئة إقميمية ف

 .و االقتصادية المذكورة سابقا

2 / II- المناطق الصناعية : بناء اجتماعي 

                    الذؼ ساىم فيو المحممون في ضل المناطق الصناعية ىو من نوع تنظيمي بحيث  االبتكارإن 

صناعي محمي  الفاعمين في المناطق الصناعية تسمح بخمق نسيج التي تربط بين مختمفأن العالقات 

 . و تحديات األسواق الخارجية المحيطر عمى التصدؼ أمام عوائق دقا

و إنما تعني  ،ؤسسات محميةمو مجموعة  ىي ليست فقط شكل تنظيمي لإلنتاج فالمناطق الصناعية

 االستيالكمن مجال اإلنتاج إلى مستوػ  دمختمف األفراتربط بين  كذلك الجو والعالقات االجتماعية التي

                إقميمي يعني أن التخصص  واجتماعي  ،بحيث يمثل الكل مجموعة متماسكة تشكل نظام صناعي

 . لإلقميم االجتماعيفي المناطق الصناعية ىو مرتبط بالعامل الثقافي و 

3/II -  المرونة اإلنتاجية لممناطق الصناعية: 

كل من قوػ إن المرونة اإلنتاجية تسمح بالتأقمم المستمر لمتطمبات السوق، بحيث تشمل ىذه المرونة 

 .العمل وشبكات اإلنتاج

االجتماعية خاصة في الجوانب الثقافية والتاريخية ؼ يجمع بين الشبكات االقتصادية و فالتنظيم الذ

 .رية الستمرارية المناطق الصناعيةخارجية إيجابية ضرو تسمح بخمق عوامل 

تكون فقط سمعية و لكن يجب أن تتعدػ إطار السوق  ال كما أن العالقات ما بين المؤسسات يجب أن

 الخارج.بحيث تسمح بالجمع بين المنافسة و التعاون بين العمل عمى تعديل كل النظام قصد االنفتاح نحو 

التي تتميز بيا المناطق الصناعية تتمحور حول الييكمة الصناعية وتسيير اليد إن لممرونة اإلنتاجية   

العاممة وىي معروفة باألساس اجتماعية كما ىو الحال في إيطاليا حيث نجد أن المجموعات العائمية 



التوجه الجديد للتهيئة اإلقليمية: التنمية المحلية الداخلية                                            الفصل الثبلث

 
 

 
114 

يم تمعب دورا ميما في ىيكمة شيكات اإلنتاج و تتركز عمى الجوانب الثقافية و التاريخية لبناء أسس التنظ

 اإلنتاجي لممناطق الصناعية.

II/4-  المحميةاألنظمة اإلنتاجية :  

فعت بالعديد من دإن نجاح األبحاث فيما يخص المناطق الصناعية عمى الطريقة اإليطالية 

من خالل بناء إطار  ،االقتصاديين إلى البحث عن تطبيق ىذا المفيوم عمى تنظيمات إنتاجية محمية

النظام اإلنتاجي " نظرؼ جديد يشمل كل أشكال التنظيمات اإلنتاجية المحمية والذؼ سوف يحمل اسم 

 1المحمي ''

     يعرف النظام اإلنتاجي المحمي بأنو '' مجموعة تتميز بإلقاء عدة وحدات إنتاجية بمفيوميا الواسع 

سمعية أو غير  –رسمية  غير-رسمية ذه العالقات قد تكون . ى2والتي ترتبط فيما بينيا بعالقات قوية ''

 سمعية.

          ألنو يضم عدة أشكال لمتنمية المحمية  ،إن مفيوم النظام اإلنتاجي المحمي يبدو صعب التعريف

وىو ينطبق عمى كل شكل من التنظيمات اإلنتاجية التي تقوم عمى اقتصاديات خارجية إيجابية ومعرفة 

لمنقل وعمى إدخال كل أشكال التعديل الخاصة التي يمكنيا أن تحافع عمى األصالة الحقيقية غير قابمة 

 .3لمسار التنمية

              كما يمكن ليذا األخير  .إن ىذا التعريف يؤكد لنا عمى أىمية اإلقميم في النظام اإلنتاجي المحمي

ة بحيث يمكنو أن يظم مؤسسات كبيرة وصغيرة أن يتعدػ نطاق المنطقة الصناعية ليشمل كل أنواع المقاول

بو وغير قابمة لإلنتاج في مكان  خمق موارد خاصة معفي نفس الوقت بشرط أن يكون ذات بعد إقميمي 

 خر.آ

                                                           
1
 COURLET (C) ‘’ Territoires et régions : les grands oubliés du développement économique » l’Harmattan, 

Paris, 2011 b, p 71 
2
 COURLET (L), Op.cit. p 71. 

3
 IDEM 
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 ني: خمق االبتكار ضرورة لمنجاح الفرع الثا

لمبقاء أكثر  التمايز من أجل زيادة المنافسة كان البد عمى المؤسسات تبني استراتيجيات لمتفاضل أو

 في التنافسية وعميو فإنو من الضرورؼ خمق مستمر لعمميات االبتكار.

I- المبتكرة المناطق: 

ر لمتطو بط بالجانب الوظيفي تإن مفيوم االبتكار ىو مقاربة تيتم بالظواىر اإلقميمية لمصناعة وتر 

البحث  –التطبيقي  البحث-اسي ساأل )البحثفاالبتكار ىي عممية ليست خطبة لمروابط بين  .التقني

ن والتطور( من خالل استعمال تجارب  ،ىي عممية خمق محيط لالستجابة لممتطمبات المحمية لمسكان ماوا 

 .1محمية قصد الوصول إلى التطبيق الفعمي لعممية التنمية المحمية

 مختمف األعوان االقتصاديين نإن عممية االبتكار ىي عممية خمق عالقات و روابط و تفاعل ما بي

التكوين والتدريب التي يساىم فييا كل الفاعمين المحميين قصد الوصول إلى بناء  ،طريق التعممعن 

 . 2تاريخي، اجتماعي و ثقافي

عمى المستوػ  Aydalotمن طرف  0791بتكارؼ كان محل دراسة في سنوات االإن مفيوم المحيط 

 .من مناطق أخرػ ركية أو ديناميكية وعمى أساس أن ىناك مناطق أكثر ح 3الجيوؼ 

مجموعة البحث األوروبية  )  G.R.E.M.Iفي ىذا السياق تم وضع برنامج بحث أوروبي تحت اسم 

          حول المناطق المبتكرة (. فمنذ إنشاءىا قامت المجموعة بعقد عدة لقاءات كان اليدف منيا الوصول 

 بناء نظريات حول الموضوع .إلى طريقة استنتاجيو من خالل أعمال ميدانية حيث توصمت إلى 

                                                           
1
 Courlet (C) et PECQUER (B), ‘’ Systèmes Locaux d’entreprises et externalités : Un essai de typologie », 

Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 1991, 53-4, p 394. 
2
 Planque (B), ‘’ Note sur la notion de réseau d’innovation, réseaux contractuels et conventionnel », Revue 

d’Econduire Régionale et urbaine, 1991, N° 3-4, p 296. 
3
 Crevoisier (O), ‘’ L’approche par les milieux innovateurs : états des lieux et perspective » Revue d’Economie 

Régionale et Urbaine N° 1, p 154. 
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ىو عبارة عن مجموعة إقميمية مفتوحة نحو  Maillala 0771بتكارؼ حسب االفمفيوم المحيط 

        تقنيات وطرق النظام مع رأس مال رشيد مرتبط مع عدد  –الخارج باستطاعتيا إدماج كل من المعرفة 

 .1من الفاعمين المحميين و وجود موارد بشرية و مادية مستمرة

ىو إذن عممية دخول وتطوير مستمرة ناتجة عن تفاعل عدة أعوان  بتكارؼ اال إن مفيوم المحيط

              فالقدرة  .تغيرات المحيطولوجية قصد االستجابة لمتطمبات و محميين في إطار حركية تدريبية وتكن

 االبتكار.انتقاليا ىي أساس  والتحكم فيفي الحصول عمى المعرفة 

بأحد بعين االعتبار التحوالت الراىنة  ثالثة اتجاىاتيتمحور حول بتكارية اال مفيوم المناطقإن تحميل 

فالمحيط   .الحركية اإلقميمية والحركية التنظيمية، لمنظام االقتصادؼ وىي عمى التوالي الحركية التكنولوجية

االقتصادؼ الراىن قصد الوصول بتكارؼ يحاول الجمع بين االتجاىات الثالثة لمتكيف أكثر مع الواقع اال

ما بين  )عالقاتىذه األخيرة ىي عبارة عن ىياكل تنظيمية خاصة  .2" إلى تشكيل ما يسمى بـ '' الشبكة

 السوق(. –اإلدارة  - المؤسسات

مموارد الخاصة في إقميم معين لبتكارؼ عبارة عن عممية تراكم مفيوم المحيط االوخالصة القول، ىو أن 

  مف الفاعمين المحميين ىذه األخيرة تنشأ عن طريق العالقات بين مخت .التفاعالت المحميةيسمح بتنمية 

 .في اإلقميم

           يعني أن المحيط االبتكارؼ  ،فالسؤال الذؼ يمكن طرحو ىو حول مدػ استمرارية الموارد الخاصة

ة بحيث أن استعمال ىذه الموارد ىو المكان الذؼ يضمن خمق و تجديد مستمر لمموارد و العالقات التفاعمي

المحيط االبتكارؼ ىو إطار ف .تعدػ قدرة المحيط عمى تجديد نفسووالتراكمات التي تنتج عنيا يجب أن ال ت

                االبتكار و  نظمة اإلنتاجأ نا عمى تحميلواقعي في نفس الوقت: يكون نظرؼ عندما يساعدنظرؼ و 

                                                           
1
 Rallet (A) et Torre (A), ‘’ Economie industrielle et économie spatiale ‘’, Economica ,  Paris , 1995. 

2
 Benko ( G ) et Lipietz ( A) , ‘’ La richesse des régions ,’’, PUF Paris , 2000 , pp 121 – 147 . 
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في عدة مناطق من العالم تحت اسم أقطاب  هواقع معاش عندما نشاىدىو المحرك األساسي لو ثم يكون 

 االمتياز مثل :

 Sofia  Antipolis و في فرنساSillicon valley  دةفي الواليات المتح. 

II-  االمتياز:أقطاب 

إن مفيوم البيئة المبتكرة ظير ليجسد األشكال الجديدة لمتوطين اإلنتاجي بعدما فشمت مفاىيم     

وفي مقدمة ىذه األشكال نجد توطين النشاطات ذات التكنولوجيا  سابقا.المناطق الصناعية التي ذكرت 

في الواليات المتحدة يقع  ،Sillicon valley  1المثال النموذجي الذؼ يمكن الذؼ يمكن ذكره ىو العالية.

 ر تأىيالاألكثم خمق محيط لإلطارات تمع مرور الزمن و  .والذؼ نشأ بطرق تقميدية في التنظيم الصناعي 

           كات شراكة تنشط بإستراتيجية لوضع ش تأسيسم تبعد ذلك  .القدرة عمى االبتكار التكنولوجي والتي ليا

 .في االبتكار

فعممية بيئة مبتكرة عن  .المحمية والجيوية في يد الدولة أصبحت وسيمة لمتنميةإن أقطاب االمتياز 

زيادة موارد خاصة و مق طريق تركيز جغرافي لمؤسسات ذات تكنولوجية عالية ال تكفي لوحدىا في خ

الطاقة االبتكارية لكل مؤسسة بل يجب إنشاء شبكات ذات أبعاد إقميمية وتنظيمية من طرف السكان 

يد ما يسمى ب '' قطب لموصول إلى تجس (قد يكون أعوان اقتصاديين و غير اقتصاديين  )المحميين

 .في فرنسا Sophia Antipolisذلك قطب  ومثال عمى. االمتياز ''

 

 

 

                                                           
1
Centi (C) , Les enjeux du modèle nicois . L’approche localisé du développement ; Les questions ‘’ Revue 

Economique, N 4, 1993, pp 658 – 712. 
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 خالصة المبحث الثاني:

ضمن فقط أنواع ونماذج التنمية تال ي االمتيازم أقطاب و يفيمكننا القول بأن م ،ىذا المبحث في خالصة

نما يتمثلالمحمية الداخمية  شكل إطار نظرؼ تفي كونو عبارة عن حقول تحميمية تطورت عبر الزمن  وا 

 .بين كل أشكال التنمية اإلقميمية نمطي يجمع

 : الثالث خالصة الفصل

               تقمة ومنسجمة تعمل عمى إنشاء عالقات مس ،إن التنمية المبنية عمى العوامل الداخمية لألقاليم

بين الفاعمين المحميين والقادرين عمى تحديد نوعية التنظيم اإلنتاجي اإلقميمي المناسب قصد خمق موارد 

 االبتكار.خاصة وخمق 

 التوطين.عدة دراسات أظيرت األىمية التي تولييا المؤسسات ليذه العوامل في تحديد خيارات  

حمية الداخمية ىو عممية تقييم نوعية التنظيم اإلقميمي واإلنتاجي من خالل وبالتالي فنموذج التنمية الم

                      قصد استقطاب أكبر عدد  ةحيث يسمح بخمق موارد خاصة وبيئة ابتكاري، االنفتاح نحو الخارج

 من المؤسسات.

نما تتطمب أيضا     إن عممية التنمية المحمية الداخمية ال تكفي فقط بوفرة عوامل اإلنتاج الضرورية وا 

تاريخية واجتماعية لمسكان المحميين في إطار التعاون والتنسيق بيدف تحسين نوعية  ثقافية،خصوصيات 

 التنظيم اإلنتاجي وخمق عالقات تفاعمية وتبادلية.

باختيار مقاربتين لمتنمية المحمية الداخمية : األولى ترتكز عمى األنظمة في ىذا اإلطار قمنا    

                  م عمى عامل حركية و أما المقاربة الثانية فتق. د عمى الموارد الخاصة و االبتكاراإلنتاجية باالعتما

الوظائف البشرؼ و  لم رأس الماكاردىا الخاصة في عممية تر احيث تتوفر مو بديناميكية المدن الكبرػ  أو

  .العمرانية

ا والمشاريع اإلنتاجية التي تقوم بي العمميبتكار من خالل التفاعل بين البحث منو يتولد االو 

 .المؤسسات
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 مقدمة7

بعدما تطرقنا في الفصول األولى إلى المفاىيم النظرية لممجال والتنمية المحمية الداخمية، سوف 

 نخصص ليذا الفصل دراسة حالة لـ إقميم والية سطيف.

نحاول تحميل بتفصيل كل القطاعات المرتبطة بالمحاور االقتصادية واالجتماعية في الوالية ونخص 

 بالذكر الجانب الصناعي، الجانب الفالحي، المنشآت القاعدية، الموارد البشرية... إلخ.

 وعمى ىذا األساس سوف نميز في دراستنا مستويات متعددة في التحميل نذكر:

 . الخصائص الديمغرافية -

 الطاقات االقتصادية واالجتماعية.  -

 المرافق والتجييزات االقتصادية واالجتماعية. -

 مكانة الوالية عبر المجال الجيوي والوطني. -

              من خالل سرد المعطيات الجغرافية، االقتصادية والديمغرافية، يمكننا تبيان دور ىذه الخصائص 

 في تنمية المنطقة.

 إلجابة عمى االسئمة التالية:وبمعنى آخر نحاول ا

 ىل والية سطيف ذات صبغة فالحية أو صناعية. -

 ىل المنطقة تزخر بموارد طبيعية يمكنيا استقطاب استثمارات صناعية، فالحية او غذائية صناعية. -

عمى المستوى البشري، ىل المنطقة تعبر كخزان لميد العاممة، وماىي الخصائص الرئيسية لسكان  -

 الوالية.
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 1قطاع الري  7األولالمبحث 

 مقدمة7 

يجب المحافظة عميو لضمان التنمية  بالغ األىمية حيوي  ىو شرط أساسي في وجود الحياة وىو عنصر

األمر الذي يتطمب توعية المجتمع بأىمية ىذه المادة وضرورة تغيير ، المستدامة في كافة مجاالت الحياة

والزيادة  ضل محدودية الموارد المائية فيخاصة  ،والتبذير اإلسرافعن  واالبتعادعادات االستيالك 

 :مما يستوجب العمل عمى محورين ،التي ينتج عنيا زيادة في الطمبالسكانية 

 7األول

من خالل تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تيدف إلى إضافة  ،تنمية الموارد المائية المتاحة

مصادر متاحة جديدة والحماية البيئية لممصادر الحالية التي تعانى من ىبوط منسوب أحواضيا الجوفية 

 التقمبات الجوية التي تعيشيا الكرة األرضية وتغيرشح األمطار الناتج عن  ،لقمة إمدادىا وتزويدىا بالمياه

 االحتباس الحراري  ظاىرة ة عنالناجم

 الثاني7

                 وترشيد استعمال المياه واالنتقال من مفيوم إدارة التزويد إلى مفيوم إدارة الطمب  إدارة استخدام

جعل ترشيد مما ي المائي،ورفع درجة الوعي اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية إلى  وصوال ،عمى المياه

 .ثقافة وقيمة أخالقية وسموكية عامة في المجتمعالمياه استيالك 

مباشرة بالحياة البشرية والحيوانية  خدماتو رتباطاللذا فان قطاع الري ىو أحد القـطاعات األساسية 

مين أحدث عممست وعمى الطبيـعة المحفاظ عميي ،تطمبو من إمكانات مادية ومالية وبشريةتوما  ،والنباتية

وتحديد االحتياجات  ،التنسيق بين مديرية الري المكمفة بإحصاء مصادر المياهو  تسييرالالتقنيات وأساليب 

مديريتي الجزائرية لممياه إلى وانجاز اليياكل وتسميميا التقنية  والمراقبةالفنية واإلشراف عمى الدراسات 

                                                 
 .2015-والية سطيف  -مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   1
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الديوان الوطني لمتطيير في معالجتيا كما يجب  .الصالحة لمشربتسيير وتوزيع المياه  فيالمتخصصة 

 .ومحطات التحويل وتصفية المياه القذرة  شبكة صرف المياه المستعممة في صيانةالمتخصص 

 فيما يمي:        ىذا القطاع نبين نشاط

 مصـادر الميـاه المطمب األول7

فاألمطار والبحيرات  .تختمف تسميتيا باختالف مصدر مائياالصالحة لمشرب مصادر المياه إن 

 ةميتحإن (. والمحيطات والبحار)مياه مالحة واألنيار مياىيا عذبة وىي األقل المصادر احتياجا لممعالجة 

اآلبار والبحيرات الباطنية مياه جوفية تختمف باختالف أما .وكميا مياه سطحية مياه البحر تكمفتيا عالية

 أما. نوع 236أكثر من  وعمى أساسيا تم تصنيف المياه إلى .لمجيب الحاضن التربة والتكوين الجيولوجي

 بالنسبة لموالية فمصادرىا المتوفرة ىي كالتالي:

 ( 3يكمالمياه المتوفرة لوالية سطيف ) الوحدة بـالمصادر  107جدول رقم 

 

 

 

 

 

 رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطيير يالمصدر7 مد

                 مقارنة بالمياه السطحية الوفرة ( نالحع ان المياه الجوفية قميمة 01من خالل الجدول رقم )تعميق7 

أكبر وبالتالي فإن استغالل المياه السطحية تبقى ضعيفة وبعيدة عن المستوى اال ان النسبة المجندة بيا 

 المنتظر في الوالية مما يستدعي تظافر الجيود من طرف السمطات المحمية في ىذا الميدان.

       قابمة لمتعبئة  3مجندةىكم %النسبة
 واالستغالل

مصدر  معروفة
 المياه

 سطحية 615 416 43,28 24,68

 جوفية 170 150 132,07 75,32

 المجموع 785 566 175,35 100,00
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 المـياه السطحية7 الفرع األول7

مناخ قاري شبو جاف، حار صيفا وقارص وىو الذي تتميز الوالية  السائدتتحكم فييا عوامل المناخ 

فيي تختمف من . وكمية األمطار المتساقطة غير متساوية وغير متجانسة شتاءا. أمطار الشتاء غزيرة

مم سنويا مع  700نجد المنطقة الجبمية الشمالية تتمقى حوالي . سنةمنطقة إلى أخرى ومن سنة إلى 

تشبع التربة بالمياه وتبقى الثموج مغطية قمم الجبل  حيث ،والثموج أثناء فصل الشتاءتسجيل تساقط البرد 

و تتمقى منطقة .وممئيا بالمياه الباطنية تزويد الجيوبمما يؤدى إلى ، العالية حتى شير مارس وابريل

 يد معدلمم سنويا، بينما منطقة الشريط الجنوبي و الجنوبي الشرقي فال يز  400اليضاب العميا حوالي 

 .مم 300األمطار السنوي بيا عمى 

ىذه بشدة فتؤدي أحيانا إلى اندالع حرائق  وترتفع الحرارةأما في فصل الصيف فتكاد تنعدم األمطار،  

جافة في الصيف وغزيرة أي ذات جريان غير منتظم فنجدىا  ،أودية والية سطيفالعوامل تؤثر عمى 

 .وتمأل األحواض والجيوب الباطنيةتحدث فيضانات  حيث ،الجريان في الشتاء
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 7 التساقطات المطرية في والية سطيف 10شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الري  المصدر7

ما يالحع عمى خريطة التساقطات المطرية في والية سطيف أن المنطقة الشمالية تزيد فييا التساقطات 

الحدودية لوالية بجاية( ثم تنخفض تدريجيا كمما اتجينا نحو جنوب الوالية لتصل  )المنطقةممم  600عن 

 الحدودية لوالية المسيمة(. )المنطقةممم  300إلى 



دراست وححهيم شبمم نهطبقت االقخصبديت وانبشريت في واليت سطيف                             انفصم انرابع  

 

 

125 

              وادي بوسالم الدائم الجريان حتى  يا عمى اإلطالقأىم ،وادي 55غ عدد األودية بالوالية يبم   

ولقد تم إنجاز سد  بجاية.فيو يجتاز عدة دوائر ليصل إلى وادي الصومام في والية  .في فصل الصيف

الصالحة  والبرج والعممة بالمياهالذي يمون مدن سطيف  بوعريريج(برج  )واليةعين زادة فوق ىذا الوادي 

 124 تستغل منيا ،ينبوع معروف 21104عددىا  الينابيع البالغتمون ىذه األودية  .والصناعيةلمشرب 

لممياه الصالحة لمشرب والباقي تجرى في فصل األمطار وتجف في الصيف أو تصب  ينبوع كمصدر

 .األودية مياىيا في

فتمون الشطوط الموجودة في منطقة الشريط ، أما المياه الجارية عمى المنحدرات في فصل األمطار   

 .الوالية لتصب مياىيا بالبحرود الشمالية فتتعدى حد المجاري  اوالجنوبي الشرقي. أمالجنوبي 

 والشبكة اليدروغرافية لموالية: ونوضح ىذه الحالة بالخريطتين المتعمقتين بالمناخ

 7 الشبكة الييدروغرافية بالوالية 10شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطييريمدالمصدر7 
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 2014والمستقبمية( )الحالية المائية بالواليةالمسطحات  الفرع الثاني7

عمى مجموعة من المسطحات المائية التي أنجزت في إطار مختمف البرامج التنموية  تتوفر الوالية

 إذ يتم تزويد سكان.وميسجالمحتمل ت اليادفة إلى توفير المياه لمشرب والفالحة والصناعة وتقميص العجز

بالمياه الصالحة لمشرب من سد عين زادة والباقي من المياه  3ىكم 22.07 ب: مدينتي سطيف والعممة

لموان وسد ذراع انجاز سدين كبيرين ىما سد االشروع في  كما تم .الجوفية بالنسبة لمجموع سكان الوالية

 :المذكورة أسفمووالصورة الجداول ب وسعتيا ومخزونيا نبين ىذه المسطحات. الديس
 7 المسطحات المائية لوالية سطيف   10جدول رقم 

 

 الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطيير  ةمديري المصدر7

 محميا العدد 3ىكم الحقيقيةالكمية

 عين زادة 1 125
 عين أرنات / /
 عين عباسة / /
 عموشة / /

 المجموع 1 125
 عين أرنات 2 1,53
 االوريسيا 2 0,71
 عدوانأوالد 1 1,1
 البالعة 1 0,9
 بوطالب 1 0,7
 قصر األبطال / /

 عموشة 2 1,99
 تاشودة 1 0,49

 عين ولمان / /
 ماوكالن / /

 المجموع 10 7,42
 المياه مجاري  3 0,8

 السطحية مجموع المياه 133,22
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، بتراب الوالية المائية الواقعةبالسدود الصغيرة والحواجز  رنا إلى الكمية الحقيقية المخزنةإذا ما نظ تعميق7

            تساقط األمطارقمة  إلى راجع ىذاو  توفيرىاالكمية النظرية المتوقعة والمراد  قمتيا وبعدىا عنيتبين لنا 

  .2014 سنةفي 

 7 خريطة السدود 10شكل رقم 

سذ م   د

حح يم

م ب ت نه  ي

  ر االو ب  ف سذ 

              

         

              

         

           

               

     

    

    

  ب   مب ي
 

 رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطيير يمد المصدر7
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 المـياه الجوفية7 الفرع الثاني7

مياه  االينابيع وأغمبيالتي توجد تحت سطح األرض وىي مصدر مياه اآلبار والعديد من ىي المياه 

تستقر ىذه المياه كما  .تتسرب إلى باطن األرض من البحيرات والبركو تتجمع أساسا من األمطار  ،عذبة

يتم  .بين الرمل وقطع الحصباءفي المسامات والشقوق بين الصخور في جوف األرض وفى الفراغات 

حفر اآلبار أو النقب إلى األسفل وصوال إلى الطبقات الصخرية المائية لسحب المياه إلى سطح األرض 

البيولوجي والكيمائي كما تتطمب عمى وجو الخصوص حمايتيا من التموث   .باستعمال معدات الضخ

نوعيتيا ل ةفسدالكيماوية الم وأالصناعية أو المعدنية  وأالحيوان  وأالنبات  وأالناجم عن مخمفات اإلنسان 

ىا قيمتيا االقتصادية يفقدمما يقمل من قدرتيا عمى أداء دورىا الطبيعي و  ،ل نظامياتالخاإلى  يةؤدالم

عند استعماليا بالرغم ما تقوم بو التربة من ترشيح وتصفية المياه وتتسبب في أضرار صحية وبيئية كثيرة 

شير إلى تعرض المخزون الكبير لألرض من المياه العذبة إلى ن ناإال أن  .ظم الشوائبوتخميصيا من مع

مما أدى إلى زيادة  ،واألسمدة الكيماوية والعضوية الناجم عن سوء استخدام المبيدات الحشريةالتموث 

ما يتطمب إحداث مخابر  ،بالمياه الجوفيةوكثرة البكتريا العضوية ركيز األمالح والمعادن والنترات ت

جراء التحاليل بصفة دورية وعفوية لممحافظة عمى الطبيعة   .والصحة العموميةمختصة لمعالجة المياه وا 

لممياه في إطار ميامو بأخذ عينات من المياه  التابع لمجزائريةقام مخبر مراقب النوعية الشأن في ىذا 

جراء التحميل  . 2014فكانت النتائج التالية سبتمبر إلىلمفترة الممتدة من جوان  وا 
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 بمديات الوالية تحميل المياه ب 107جدول رقم 

 عدد الخزانات البمدية المركز
 عدد النقاط عدد التحاليل

 السوداء الفيزيوكيمياوية البكتيريولوجية

 01 924 947 30 عموشة-سطيف -أ -سطيف

 00 363 314 14 أوالد صابر-سطيف -ب-سطيف

 العممة
-بني فودة-البالعة-بئرا لعرش–العممة 

 الولجة
26 859 851 02 

 5 623 641 11 قالل-قصر األبطال-عين ولمان عين ولمان

 04 625 623 9 حمام السخنة-عين ازال عين ازال

 1 643 621 13 أوالد عدوان-الدىامشة-عين الكبيرة عين الكبيرة

 6 328 346 24 اوريسيا-مزلوق -أرناتعين  عين أرنات

 بوقاعة
-بني وسين-حمام القرقور-بوقاعة

 1 462 465 38 ع/الروى 

 5 458 464 35 تالة افاسن-موكالن-بوعنداس بوعنداس

 2044 2051 011 011 المجمــــــــــــــــوع
 

 رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطيير يمد المصدر7

                   الشرب نوجزىا  لمياهالفيزيولوجية و البكتيريولوجية  المراقبة الكمورومترية أما الحصيمة السنوية لعممية

 :التاليالجدول  في
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 7 الحصيمة السنوية لعممية المراقبة 11جدول رقم 

 المركز
 الفيزيوكميائية البكتيريولوجية تحاليل الكمورومترية

 عدد 
 التحاليل

 العدد 
 االيجابي

 العدد 
 مبىالس

 عدد 
 التحاليل

 العدد 
 االيجابي

 العدد 
 مبىالس

 عدد 
 التحاليل

 العدد 
 االيجابي

 العدد 
 مبىالس

 34 890 924 83 864 947 47 15259 15306 -أ -سطيف
 32 331 363 51 263 314 46 14277 14323 -ب-سطيف

 29 822 851 55 804 859 0 13645 13645 العممة
 13 610 623 18 623 641 5 6328 6333 عين ولمان
 14 611 625 11 612 623 0 4466 4466 عين ازال
 16 627 643 31 590 621 0 3984 3984 عين ارنات
 3 325 328 7 339 346 0 3820 3820 عين الكبيرة

 17 445 462 21 444 465 50 8207 8257 بوقاعة
 12 446 458 13 451 464 0 3695 3695 بوعنداس
المجموع 

 041 2014 2044 061 1661 2051 015 40350 40506  2013سنة

نتائج مسجمة 
  2012سنة

73216 73102 114 2748 2579 169 3999 3697 302 

نتائج مسجمة 
 0100سنة

78937 78555 382 2687 2295 392 3180 2823 357 

نتائج مسجمة 
 0101سنة

76470 76371 99 1207 967 240 1320 793 527 

نتائج مسجمة 
 0116سنة

76454 76370 84 1544 1141 403 1533 1012 521 

نتائج مسجمة 
 0115سنة

71408 71262 146 1371 961 410 1130 836 294 

 

 الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطيير  ةمديري المصدر7
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 7 المياه الجوفية بوالية سطيف 12جدول رقم 

 المصدر 3ىكم الكمية المجندة النسبة
 اآلبار 8,63 5,57
 النقب 131,3 84,80
 الينابيع 14,9 9,62

 مجموع المياه الجوفية 154,83 100,00
 

 رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطيير يمد المصدر7

 ىياكل تخزين المياه الفرع الثالث7

تتوفر الوالية عمى عدد ىائل من المنشأة الضخمة لمتجميع وتخزين المياه الصالحة لمشرب بمغ عددىا 

، سعة تخزينيا اإلجمالية السعةخزان متوسط  505خزان كبير )برج لممياه( و 90منيا  ،منشاة 599

 .موصولة بشبكتي التحويل والتوزيع 3م 243845

متر طولي كما يتم تدعيميا  1932272من مصادرىا األولية ويبمغ طوليا : شبكة تحويل المياه -1

 .ىي في طور االنجاز ،متر طولي69546

متر طولي في  93883متر طولي و 3466410 ةالمستعممالتوزيع طول شبكة  يبمغ التوزيع7شبكة  -2

 120من  يستفيد الفرد. رةتو فكمية م3م 15750.5منيا  3م 232547.2يتم بموجبيا توزيع  ،طور االنجاز

 .لتر يوميا

 المستعممة صـرف الميـاه 7الفرع الرابع

فقد تم  ،واألمراضويالت األوبئة  وتجنب المجتمع والصحة العموميةالطبيعة  جل المحافظة عمىمن أ

إذ يبمغ طول الشبكة  .الوالية ومداشر بمدياتلممياه المستعممة بمدن وقرى  الصرف الصحيمد شبكة 

 253.275 أما عدد المساكن الموصولة بالشبكة فيي  .متر طولي 2.855.362الحالية المستعممة 

 .%40,87ب: ربط تقدر يمثل نسبةأي ما  ،مسكن
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طن/ يوميا من  310 ويعالج بيا مراقبة37وحدة منيا  54أما بالنسبة لمقمامات العمومية، فبمغ عددىا 

سرد وتفصيل جميع ىذه المعمومات المتعمقة بالعناوين  يتم  .التقنيمراكز لمطمر  6الفضالت المنزلية مع 

 :بالجداول المذكورة أسفمو

 حسب كل بمدية توزيع مصادر المياه السطحية 137جدول رقم 

 نسبة
 التجنيد

 توزيع المياه المجندة
 كمية
 المياه

 حاجز
 مائي

 ينابيع أودية سد
 البمدية

 عدد منسوب كبير صغير لمشرب لمصناعة لمري  
 ساعات
 الضخ/ي

 منسوبيا
 قابمة

 لالستغالل
معرو 
 فة

   
45004 

     
 سطيف 4 4 144,00 20 1

 
 عين أرنات 4 2 4,5 6 3 / 1 / 2 1,572 0,372 / 1,2

 
 عين عباسة 9 9 7,5 / 3 / / / 1 1,1 / / 1,1

 
 االوريسيا 7 1 2 10 8 / / / 2 0,9 / / 0,9

 
 مزلوق  / / / / 2 / / / / / / / /

 
مجموع  20 12 14 16 16 / 1 / 5 3,572 0,372 / 3,2

 100 الدائرة
  

1438,60 
       

 عين الكبيرة 4 4 3,5

100 80000 
 

596,16 80000 1 
     

 أوالد عدوان 7 7 1,4

100 
  

17642,70 
      

 الدىامشة 4 4 190 20

100 80000 
 

19677,5 80000 1 
    

مجموع  15 15 194,9 20
 33 الدائرة

  
662 

    
 بابور 5 3 10,5 8 3 فصمي

39 
  

488 
    

 سرج الغول 1 1 2 8 2 فصمي

36 
  

1150 
     

مجموع  6 4 12,5 16 5
 الدائرة

          
 مستغمة 8,4 4

 
 عموشة

              
 تيزي نبشار

          
4 364 

  
 البارد واد

          
8 372,4 

 
مجموع  0

 بني عزيز 7 7 42  0  0 0 0 0 2419,2   100 الدائرة

 عين السبت 5 5 6  0  0 0 0 0 1650,24   100

 معاوية 3 3 7,5 6 0  0 0 0 0 576   100

مجموع  15 15 55,5 6 0  0 0 0 0 4645,44   
 عين ولمان 1 1 1 24 / / / / 1 0,24 80 20 / 80 الدائرة

 قالل     / / / / / / 100 0 / 50
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قصر  1    / / / / / / 100 0 / 50
أوالد سي   1 1 24 / / / / / / 100 0 / 50 األبطال

مجموع  2 2 2 48  / / /  0,24 380 20 /  احمد
 قجال               الدائرة

 أوالد صابر              

مجموع               
 صالح باي 6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 68 ـ ـ ـ الدائرة

 أوالد تبان 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 52 ـ ـ ـ

 الرصفة 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 17 ـ ـ ـ

 الحامة 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 26 ـ ـ ـ

 بوطالب 3 2 3 24 ـ ـ ـ ـ 2 3الف م700 15 ـ 3الف م700 

 مجموع 19 2 3 24 ـ ـ ـ ـ 2 3الف م700 178 ـ 3الف م700 
 عين أزال           3058    الدائرة

 عين الحجر           11275   

 بير حدادة           1079   

 بيضاء برج           3615   

مجموع            19027   
 بني ورثيالن 26 مستغمة 0,52 0 2 200 0 0 0 200 54,52 0 0 70 الدائرة

 عين لقراح 15 مستغمة 0,41 0 1 50 0 0 0 50 26,41 0 0 80

 بني شبانو 11 مستغمة 2,5 6 1 200 0 0 0 200 66,5 0 0 60

 بني موحمى 18 مستغمة 1,5 0 1 200 0 0 0 200 19,5 0 0 75

مجموع  70  4,93 6 5 650 0 0 0 650 166,93 0 0 
 بوعنداس 5 5 40 8 2 موسمية / / / 500000 11621 25000 350000 75 الدائرة

 بوسالم 7 7 23 8 3 موسمية / / / 480000 5846,8 24000 336000 75

 ايت تيزى  4 4 26 8 7 موسمية / / / 650000 8151 32500 455000 75

ايت نوال  4 4 18 8 3 موسمية / / / 780000 1296 39000 546000 75
مجموع  2E+06 0 0 0 0 15 32 107 20 20 26915 120500 1687000 75 مزادة
 بوقاعة 5 مستغمة   1         75 الدائرة

 عين الروى  7 مستغمة   0         75

 بني وسين 3 مستغمة   0         75

مجموع  15    1         
حمام  7 5 51 13       3000   90 الدائرة

 القرقور
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80   2200       gr 1,5 2 2 ذراع قبيمة 

مجموع  9 7 52,5 13       5200   85
 قنزات 6 8 17 12          50 الدائرة

 حربيل 5 2 9 12          70

مجموع  11 10 26 24          60
 موكالن 3 نعم 0,6 24           الدائرة

تالة ايفا  3 نعم 0,63 24          
مجموع  6  1,23 48           سن

 العممة 1 1 80 19 2          الدائرة

القمتة      1         
 بازر صخرة     2          الزرقاء

مجموع  1  80 19 5         
حمام                الدائرة

 الطاية               السخنة

 التمة              

مجموع               
 بئر العرش               الدائرة

 بالعة  نعم 24,2 10          

 الولجة              

 تاشودة  نعم 3 10          

مجموع    27,2 20          
 جميمة 62 33 21 24 5 / / / / / 997 / / 14 الدائرة

17 / / ADE / / / / / 3 24 25 38 57 بنى فودة 

مجموع  119 71 46 48 8 / / / / / 997 / / 15
  الدائرة

 رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطيير يمد المصدر7

نالحع أن نسبة المياه المجندة غير متكافئة بين البمديات: إذ نجد عمى سبيل المثال أن بمدية تعميق7 

. في حين نجد أن بمدية بابور نسبتيا ال تتجاوز %100سطيف، نسبة المياه المجندة بيا تبمغ 

 .% 15 وجميمة33%
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 توزيع مصادر المياه الجوفية حسب كل بمدية 077جدول رقم 

   ك   

     ن  

   نقب
   ك   

     ن  

  آل   

     ت        

 ي/  ضخ
   ع    ن   ه 

     ت

 ي/  ضخ
  ن   ه 

      

  ال ت ال 
 خ ص      

  ط ف 0 2 2 30 61 6242 26 247 16 14227,2

 أ ن ت     / 5 5 8 5 144 5 50 16 2880

3456 12 80 9 57,6 4 4 4 5 /           

  ال       / 4 3 6 12 259,2 7 47 13 2199,6

     ق / 3 3 6 14 302,4 3 85 15 4590

     ئ         / 17 15 24 35 763,2 24 262 56 13125,6

   ك         251 2 2 7,5 12 648,00 2 12 18 777,60

 
 

 
 

       أ ال  102 5 5 5,5 35 475,20

 
 

 
 

1226,70 
 

    ه  ش  214 3 3 14,5

     ئ         567 10 10 27,5 47 2349,9 2 12 18 777,6

460,8 8 16 2 225,6 0 0,5 1 1 230       

0 4  
 

         ج 137 1 1 0,5 144 5

     ئ         367 2 2 1 144 230,6 2 16 12 460,8

 
 

 
 

 
 

0,5-0,1 
  

    ش  40

 
 

 
 

 
 

0,5-0,1 
  

 ن ش   ت  ي 50

 
 

 
 

 
 

0,5-0,1 
  

2            

0 0 0 0  
 

0,1 
  

     ئ         92

       ني 115 1 1 3 8 86,4 2 15 12 648

     ت     130 3 3 1,2 0 51,84 4 23 7 579,6

  ع     165 4 4 6 6 129,6 1 3 8 86,4

     ئ         410 8 8 10,2 14 267,84 7 41 27 1314

10713,6 24 124 13    
 ق بلة

 لالس غالل
 105 

          

1778,4 13 38 6    
 ق بلة

 لالس غالل
 16 

  ال 

1108,8 11 28 6    
 ق بلة

 لالس غالل
 / 

  أل ط    ص 



دراست وححهيم شبمم نهطبقت االقخصبديت وانبشريت في واليت سطيف                             انفصم انرابع  

 

 

136 

1450,8 13 31 8    
 ق بلة

 لالس غالل
 2 

  ح    ي أ ال 

 ق بلة    33 221 61 15051,6

 لالس غالل
     ئ         123 

3672 12 85 9 90028,8 1 1728 100  500      

 ص    أ ال  160  30 518,4 1 61603,2 8 77 7 1940,4

     ئ         660  130 2246,4 2 151632 17 162 19 5612,4

   ي ص  ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ 7 70 24 6048

 ت    أ ال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ 6 52 24 4492,8

    صف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5 17 24 1468,8

   ح     1 1 1 3  3 27 24 2332,8

   ط  ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 8 24 691,2

     ئ         ـ 1 1 1 3 ـ 24 174 120 15033,6

 أ        280      9 149 24 128736

   ح       644      9 126 24 10886,4

 ح         242      5 33 24 2851,2

   ج   ض   500      7 73 24 6307,2

     ئ         1666      30 381 96 148780,8

 بني ورثيالن  3 مستغمة 53 12 53 1 3 8 86,4
 
 

 عين لقراح  3 مستغمة 64 8 64 5 9 8 259,2
 بني شبانو  3 مستغمة 18 8 18 0 0 0 0
 بني موحمى  1 مستغمة 20 8 20 0 0 0 0

 مجموع الدائرة  10  155 36 155 6 12 16 345,6 
 بوعنداس 213 1 214 360 8 10368 4 7 8 201,6
 بوسالم 156 4 160 177 8 5098 1 3 8 86,4
 ايت تيزى  163 4 167 250 8 7215 3 12 8 345,6
 ايت نوال مزادة 9 0 9 1,8 8 518 1 4 8 115,2

 مجموع الدائرة 541 9 550 788,8 32 23199 9 26 32 748,8
 بوقاعة 140  مستغمة    3 13 4,3 201,24
 عين الروى  43  مستغمة    3 3 4 43,2
 بني وسين 272  مستغمة    2 15 4 216

 مجموع الدائرة 455      8 31 12,3 460,44

 حمام القرقور  1 1 3 10  1 11 8 316,8
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 ذراع قبيمة  2 2 35 11  4 33 9 1069,2

 مجموع الدائرة  3 3 38 21 108 5 44 17 1386

 قنزات      1400 8 6 11 237,6

 حربيل      1508 6 9 8 259,2

 مجموع الدائرة       14 15 19 496,8
 موكالن 20 4 نعم 10 8 288 4 11 6 237,6

 تالة ايفا سن 35 0 نعم 17,5 8 576 3 40 8 1152
 مجموع الدائرة 55 4  27,5 16 864 7 51 14 1389,6

 العممة 9200 37 37 7,4 0 3,4 5 55 8 1584
 القمتة الزرقاء 911 25 25 5 0 0 3 38 7 957,6
 بازر صخرة 992 5 5 1 0 3 3 47 24 4060,8
 مجموع الدائرة 11103 67 67 13,4 0 6,4 11 140 39 6602,4
 حمام السخنة 240  150  1  7 123 14 6199,2

 الطاية 96  80  2  3 78 15 4212
 التمة 111  100  1  5 116 10 4176

 مجموع الدائرة 447  330  4  15 317 39 14587,2
 بئر العرش       7 38 12 1641,6

 بالعة       9 58 9 1879,2
 الولجة       5 25 12 1080
 تاشودة       3 20 10 720

 مجموع الدائرة       24 141 43 5320,8
 جميمة 711 5 486 / / / 7 45 16 2592
 بنى فودة 115 6 10 / / / 3 4 20 288
 مجموع الدائرة 826 11 496 / / / 10 49 36 2880

 

  رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطييريمدالمصدر7 

ل، عين الحجر، بئر اتعميق: بالنسبة لممياه الجوفية نالحع أن نسبة الكمية المجندة معتبرة ببمديات: عين أز 

كمية المجندة تقدر بـ الأما بالنسبة لبمدية سطيف لوحدىا ف .14878.8حيث تقدر بـ  ،بيضاء برج حدداة،
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في حين نجد أن الكميات الضعيفة تتركز في بمديات الشمال الغربي وىي: دائرة بني وثيالن  .14227.7

يعني أن تجنيد المياه  .496.8بـ  قنزاتو  460.44ودائرة بوقاعة بـ  748.8ودائرة بوعنداس بـ  345.6بـ 

 .األمطار الغزيرة التي تسقط عمى المنطقةالجوفية في المناطق الشمالية تبقى دون المستوى رغم 

 7 خريطة المياه الجوفية بالوالية 10كل رقم ش

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطييريمدالمصدر7 
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   0101 حسب كل بمدية التزويد بالمياه الصالحة لمشرب 087جدول رقم 

ربط
ة ال

سب
ن

قية 
حقي

ة ال
كمي

 ال
رة م

توف
الم

0
يوم

//
 

المساكن عدد  االحتياجات  
 المزودة ب

-حصة الفرد
 ل/ش/يوم

الكمية 
 /ي0الموزعةم

 طول الشبكة)م,ط( عدد خزانات المياه

 البمدية
يةم

لكم
ا

0
يوم

/ال
زين 

لتخ
ل ا

ياك
ى

مية 
مو

 ع
عين

 

بكة
لش

با
قية 

حقي
ال

ية  
ظر

ن
وترة 

لمف
ا

لية 
جما

اإل
 

زين
لتخ

ة ا
سع

موع 
مج

ال
سط 

متو
 

 
بير

ك
 

 التحويل التوزيع

جاز
االن

ي 
ف

 

ممة
ستع

م
جاز 

االن
ي 

ف
 

ممة
ستع

م
 

 سطيف 142379 0 262000 0 14 25 39 65450 77500 70500 200 150 64386 3   8700 58000 66,11
 عين أرنات 91750 0 96340 0 0 10 10 4700 7473,6 6352,6 150 140 8749 80 3 3000 4300 96,00 

 عين عباسة 57061 0 79408 0 0 15 15 3850 4968 3726 150 140 2585 58 1 500 3850 96,00

 االوريسيا 35689 0 38487 0 0 12 12 2975 2936 2937 150 140 4235 55 1 500 2350 94,00

 مزلوق  35158   38406 0 0 10 10 2350 3542 2333 150 130 2018 598 3 1500 1800 85,00

92,75 12300 5500 8 791 17587 143 150 15348,6 18919,
6 

 مجموع الدائرة 219658 0 252641 0 0 47 47 13875

 عين الكبيرة 16405 0 101778 0 5 8 13 13750 3560 2173 150 100 7512 0 0 4784 11677 98,00

 أوالد عدوان 10957 0 24330 0 0 6 6 1225 550 589 150 100 2777 0 0 606,8 648 97,00

 الدىامشة 16580 0 41118 0 0 9 9 1700 606 263 150 100 2138 0 0 590 1942 95,00

96,67 14267 5980
,8 

 مجموع الدائرة 43942 0 167226 0 5 23 28 16675 4716 3025 150 100 12427 0 0

61,00 1856 2125,
4 

 بابور 51234 4000 34512 0 0 7 7 3150 690 460 150 37 1560 18 2

75,00 1209 1037,
8 

 سرج الغول 10200 0 21635 0 0 3 3 1150 302 204 150 50 720 41 1

65,00 3065 3163
,2 

 مجموع الدائرة 61434 4000 56147 0 0 10 10 4300 992 664 150 70 2280 59 3

سطيف دراست وححهيم شبمم نهطبقت االقخصبديت وانبشريت في واليت                                                                                                انفصم انرابع  
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 عموشة 22960   51864 5850 1 9 10 2850 3087,17 3087 150 120 3322 0 0 2548 743 95,00

 تيزي نبشار 33812   44834 4020 2 9 11 2400 4470,47 4470 150 167 3182 0 0 2532 259 98,00

 واد البارد 10050 3500 40727 1250 0 8 8 1000 1145,23 1145 150 320 700 0 0 605 31708 90,00

94,33 32710 5685 0 0 7204 202 150 8702 8702,8
7 

 مجموع الدائرة 66822   137425   3 26 29 6250

 بني عزيز 21578 0 58485 0 2 15 17 3380 1663,92 1375 150 120 3700 0 500 747,3 2419,2 86,00

 عين السبت 16540 4500 51539 0 0 8 8 1125 857,56 780 150 50 2500 80 1000 0 3378,24 88,00

 معاوية 16850 0 38950 0 0 8 8 1225 410,4 385 150 50 2050 0 250 490 705,6 90,00

85,40 6503,04 2 1750 80 8250 73 150 2540 2931,8
8 5730 33 31 2 0 148974 4500 54968 

 مجموع الدائرة

 عين ولمان 78265 7250 164245 0 0 6 6 4450 9366,4 7804 160 100 10950 0 1 1000 9366,4 99,00

 قالل 47500 0 62050 0 0 5 5 1300 3024 1868 160 120 3000 0 1 0 3024 96,00

 قصر األبطال 36300 0 46235 0 0 5 5 1400 3088 2157 160 110 3200 0 0 0 3088 92,00

 أحمد   أوالد سي 18500 6300 26200 0 1 7 8 1875 3357 0 160 90 1300 0 0 0 3357 90,00
94,2 احمد

5 
13290   2000   17500   160   13290 9050 24 23 1 0 14630

5 
0 15790

5 
 مجموع الدائرة

85,00 5916,6 3400
0 

 قجال 25500 1750 82616 5325 9 0 9 3050 2520 2520 150 100 3930 450 1100

95,00 8467,2 1040
0 

 أوالد صابر 19916 5050 62710 0 11 0 11 2800 1886,4 1886,4 150 80 4451 150 2100
90,0

0 
14383,8 4440

0 
3200 600 8381 90 150 4406,4 4406,

4 
5850 20 0 20 5325 14532

6 
 مجموع الدائرة 45416 6800

 صالح باي 50730 0 106933 0 2 7 9 1800 5500 1600 150 130 5000 0 2 1000 5500 98,00

 أوالد تبان 19975 1200 21585 0 0 6 6 750 2764 1100 150 130 1500 300 3 1200 2764 70,00

 الرصفة 73535 0 33025 0 1 4 5 1050 2160 1150 150 100 1500 700 2 4800 2160 75,00
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 الحامة 41052 0 50790 0 0 9 9 2100 1900 950 150 120 1395 140 2 1979 1900 80,00

 بوطالب 41460 0 63309 0 1 8 9 2450 1600 900 150 100 1056 650 2 1400 1600 79,00
80,4

0 
13924 1037

9 
11 1790 10451 116 150 5700 13924 8150 38 34 4 0 27564

2 
1200 22675

2 
 مجموع الدائرة

95,00 112275,4 0 0 0 8200 105 110   11275,
4 

 عين أزال 56516 0 136749 9500 1 13 14 8250

 عين الحجر 95232 0 81763 8500 1 13 14 5200 3058   130 87 5500 0 2 2000 3020 70,00

 بير حدادة 31880 0 58827 0 3 5 8 1900 1079   100 72 3500 0 3 2500 1079 60,00

 بيضاء برج 20415 0 90557 0 0 14 14 2800 3615   110 79 5500 0 2 1500 3615 75,00

75,0
0 

119989,4 6000 7 0 22700 86 112,
5 

0 19027
,4 

18150 50 45 5 1800
0 

36789
6 

0 20404
3 

 مجموع الدائرة

97,0
0 

2570 500 500 760 2170 138 237 777 1500 2025 9 9 0 250
0 

87500 650
0 

 بني ورثيالن 29600
85,0

0 
 بني شبانة  15700 0 34528 0 0 10 10 2600 1950 0 118 173 1609 828 0 0 1330

96,0
0 

 بني موحمي  7500 0 32000 0 0 6 6 1700 1500 1024 102 157 1890 790 0 0 972
63,0

0 
1935 0 0 156 2182 55 118 0 900 1750 9 6 3 0 68250 100

0 
 عين لقراج 13050

83,7
5 

6807 500 500 2534 7851 131 143
,8 

1801 5850 8075 34 31 3 250
0 

22227
8 

750
0 

 مجموع الدائرة 65850
80,0

0 
1950 232

2 
3 60 2500 74 100 1560 1560 1950 15 15 0 110

66 
36278 286

46 
 بوعنداس 50435

83,0
0 

 بوسالم 42092 0 37770 0 0 15 15 3400 2158 1080 130 80 1700 180 5 450 2600
82,0

0 
850 400 4 0 922 80 140 344 697 850 6 6 0 120

0 
24250 120

0 
 تيزى  ايت 21759

90,0
0 

730 200 2 0 827 110 150 328,5 675 730 6 6 0 200
0 

 ايت نوال مزادة 17577 0 17577
83,7

5 
6130 337

2 
14 240 5949 86 130 3312,5 5090 6930 42 42 0 142

66 
11587

5 
298
46 

13186
3 

 مجموع الدائرة
98,0

0 
4000 900

0 
0 0 5980 30 114 3900 7300 9150 13 9 4 0 80519 868

3 
 بوقاعة 31517
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98, 
00 

600 180
0 

 عين الروى  7536 0 19068 0 1 6 7 1250 900 700 66 37 2600 0 1
98,0

0 
1300 180

0 
 بني وسين 22297 0 19420 0 2 5 7 2700 1900 900 75 28 2016 0 0

98,0
0 

5900 126
00 

1 0 10596 32 85 5500 10100 1310
0 

27 20 7 0 11900
7 

868
3 

 مجموع الدائرة 61350
99,0

0 
2700 500 2 0 4100 150 180 2000 2700 3820 13 9 4 901

2 
 حمام القرقور 27010 0 47880

100,
00 

 ذراع قبيمة 20500 0 45509 900 6 5 11 3850 2716 1500 190 160 3196 2 0 0 3750
99,5

0 
6450 500 2 2 7296 155 185 3500 5416 7670 24 14 10 991

2 
 مجموع الدائرة 47510 0 93389

95,0
0 

 قنزات 24736 0 31670 0 0 11 11 2050 1080 1080 150 75 2250 200 2 100 1000
90,0

0 
 حربيل 17600 0 25110 0 3 10 13 1580 1000 1000 150 75 2400 6 1 50 1000

92,5
0 

 مجموع الدائرة 42336 0 56780 0 3 21 24 3630 2080 2080 150 75 4650 206 3 150 2000
70,0

0 
950 150

0 
 موكالن 16600 0 42700 0 2 8 10 2575 950 1000 63 59 950 1155 8

90,0
0 

1232 190
0 

8 284 2571 59 61 1280 1232 2335 11 11 0 200
0 

 تالة ايفا سن 25971 0 57000
80,0

0 
2182 340

0 
16 1439 3521 59 62 2280   4910 21 19 2 200

0 
 مجموع الدائرة 42571 0 99700

95,0
0 

13763 232
02 

 العممة 72850   31483   4 8 12 18450 13884 13763 150 82 64413 95 5000
82,0

0 
1255 182

4 
 القمتة الزرقاء 17506 0 62482   1 6 7 1800 3392 1255 150 100 5200 0 500

85,0
0 

2600 340
0 

 بازر صخرة 26414 0 64131   1 6 7 1650 4060 2600 150 110 8000 277 1000
87,3

3 
17618 284

26 
6500 372 77613 97 150 17618 21336 2190

0 
26 20 6 0 15809

6 
0 11677

0 
 مجموع الدائرة

89,0
0 

3000 250
0 

 حمام السخنة 54240 0 78220 0 1 7 8 3550 3830 972 80 60 2600 0 2
92,0

0 
3000 300 1 0 2100 80 100 0 3024 2200 7 6 1 0 67800 400

0 
 الطاية 35475

89,0
0 

2000 430 1 0 1600 70 90 0 2270 3150 10 9 1   74150 120
0 

 التمة 46502
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88,6
6 

8000 323
0 

4 0 6300 70 90 972 9124 8900 25 22 3 0 22017
0 

520
0 

13621
7 

 مجموع الدائرة
92,0

0 
1950 180

0 
1 50 3500 85 150 2400 1950 3350 9 8 1 236

60 
 بئر العرش 4510 800 88201

94,0
0 

 بالعة 12602 0 97983 0 2 5 7 2650 2370 2340 150 145 2100 20 0 400 3000
91,0

0 
 الولجة 4390 0 75464 0 2 5 7 1950 1166 1500 150 120 1300 20 1 400 1166

91,0
0 

 تاشودة 8340 0 32560 0 0 6 6 1150 684 920 150 120 1100 20 1 200 684
92,0

0 
6800 280

0 
3 110 8000 118 150 7160 6170 9100 29 24 5 236

60 
29420

8 
 مجموع الدائرة 29842 800

90,0
0 

860 500 1 911 3281 65 150 925 1475 3550 14 13 1 129
00 

61181 101
7 

 جميمة 10084
85,0

0 
664 0 0 490 2200 67 150 1496 1496 2600 15 15 0 532

0 
 بنى فودة 24560 0 66144

87,5
0 

1524 500 1 1401 5481 66 150 2421 2971 6150 29 28 1 182
20 

12732
5 

101
7 

 الدائرةمجموع  34644
91,4

3 
  218

494 
  9627 308423 120 144 157530,

5 
23254

7,2 
2438
45 

59
9 

505 94 938
83 

34664
10 

695
46 

19322
72 

 مجموع الوالية
 

 رية الري + مديرية توزيع المياه + الديوان الوطني بالتطييريمد المصدر7

لتر  150. بالنسبة لبمدية سطيف، يتحصل المواطن عمى : نالحع أن حصة الفرد في اليوم في التزود بالمياه الصالحة لمشرب تبقى دون المستوى المطموبتعميق

لتر في اليوم. فحين نجد أن بمديات الشمال دائما تكون دون المستوى خاصة في جميمة أين الحصة ال تزيد  200موشة ترتفع النسبة الى عفي دائرة  . اليومفي 

 لتر في اليوم. 66عن 

سطيف نهطبقت االقخصبديت وانبشريت في واليتدراست وححهيم شبمم                                                                                                 انفصم انرابع  
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 1: القطاع الفالحيالثانيالمبحث 

 مقدمة:

 القطاعات النظاميةيا وأىم استغالل أساليبوالفالحة ىي إحدى  ،وقابمة لالستغاللاألرض كميا منتجة 

                حيز  أكبر الستغالل تقميديةالعممية و ال فييا الطرق منيجية عممية تحدد  تخضع إلىالمؤطرة التي 

بأقل ما يمكن من التكاليف مع رفع  عائداتيا وتكثير تعظيم ألجل لمزراعةالصالحة من المساحات 

الطرق العممية الحديثة المتعمقة  انتياجولتحقيق ذلك البد من  .ة إلى أكثر من اإلنتاجية الحديةاإلنتاجي

بانتقاء التركيبة المحصولية المالئمة لنوع األرض والظروف البيئية المحيطة بيا  لفالحيابتطوير القطاع 

مع مراعاة البعد االجتماعي وذوق المستيمك حتى يكون ىناك سوق لتصريف المنتجات مع استمرارية 

حقق ىذا وال يت .بتنويع الحاصالت المنتجة ومراعاة المنافسة في السوق  ،اإلنتاج وعدم تعريضو لممخاطرة

تحقيق األمن الغذائي مع تحسين  صبو إلىرة  الميدانية التي تبوالخ الخيرة إال باإلرادة الواعية والكفاءات

وحماية  صيانتيالفالحية و ا لقاعدة الموارد الطبيعية بصورة متواصمة ووقف تدىور األراضي اإلنتاجيةالقدرة 

التربة وخواصيا والحد من اليدر اإلنتاجي لمموارد الزراعية والحيوانية والعمل عمى إحداث تكامل نباتي 

 مياه الصرفالمياه السطحية و  والمسقية باستغالل واستخدام عةو زيادة رقعة األراضي المزر  مع ،وحيواني

وكميا تصب  والنباتات من التموث الجوفيةالبيئة والمياه ألجل حماية بصفة عممية ومرشدة بعد معالجتيا، 

 .في تحريك عجمة التنمية ورفع معدالت النمو االقتصادي

نوعية تختمف باختالف ىكتار  363271الصالحة لمزراعة المقدرة ب: الفالحية و األراضي  وديةمردإن 

بينما منطقة حوض بوسالم فتربتيا رسوبية  ،معظم أجزائيا تربة كمسيوفتربة المناطق الجبمية  .تربتيا

ما عدا الجية الجنوبية كمسيةاليضاب العميا فتربتيا  أما وكذلك تربة منحدرات جبل ازديم وجبل يوسف

                                                 
 .مرجع سابق –مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   1
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فتربتيا ممحية  .أما الشريط الجنوبي والجنوب الشرقي فأراضييا منخفضة وتكثر بيا الشطوط .فيي جيرية

 ذات مردود سيئ.

 .والمناخ وتساقط األمطار واالرتفاع تختمف المزروعات ويختمف الغطاء النباتيباختالف التربة 

من مساحة الوالية والتي تحتل اكبر جزء منيا جبال بابور  %15,30فالغابات التي تمثل مساحتيا 

 عمى أشجار مختمفة أىميا أشجار الصنوبر والفمين واألرز والبموط والزان :وبوطالب تحتوى 

 4102توزيع األراضي بوالية سطيف لسنة : 10جدول رقم 

األراضي  المجموع
 الغابية

تجة                           أراضي غير من
مخصصة وغير 

 لفالحة

 أراضي غير منتجة
 ومخصصة للفالحة

 أراضي رعوية
 وممرات

 منها
 المسقية

أراضي 
 صالحة
 للزراعة

  
 البلدية

 سطيف 8428 739,75 258 412 2730 872 12700
 عين أرنات 19317 791,31 178 333 2957 1457 24242
 عين عباسة 9122,7 279,3 2749,3 1436 750 1242 15300
 االوريسيا 7936,3 367 1915,8 780,9 70 1197 11900

 مزلوق  12748 2126 556,8 459,58 219,02 191 14174,4
 مجموع الدائرة 49124 3563,61 5399,9 3009,48 3996,02 4087 65616,4

 عين الكبيرة 2953 103 786,4 945 2380,6 185 7250
 اوالد عدوان 2266 49,25 60 120 994 310 3750
 الدىامشة 3662 717 2205 784 603 784 8038

 مجموع الدائرة 8881 869,25 3051,4 1849 3977,6 1279 19038
 بابور 3163 206 1096 1371 6320 3482 15432
 سرج الغول 2476 140 1252 1602 346 4200 9876

 مجموع الدائرة 5639 346 2348 2973 6666 7682 25308
 عموشة 5444 277,1 1252,1 1766,4 207,5 529 9199
 تيزي نبشار 2529 230,2 1500 1934 214 324 6501
 واد البارد 806 113,66 2000 500 6 1655 4967

 مجموع الدائرة 8779 620,96 4752,1 4200,4 427,5 2508 20667
 بني عزيز 3078 726 1249 552 1175 346 6400
 عين السبت 2498 550 1400 1190 997 3015 9100
 معاوية 2747 598 2434 32 244 2533 7990
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 مجموع الدائرة 8323 1874 5083 1774 2416 5894 23490
 عين ولمان 8000 1738 1000 2000 1200 800 13000
 قالل 11024,9 1885,88 2645,1 700 1600 30 16000
 قصر األبطال 7300 1010 500 150 1250 1000 10200
 اوالد سي احمد 4200 409 1000 1100 4807 3893 15000
 مجموع الدائرة 30524,9 5042,88 5145,1 3950 8857 5723 54200
 قجال 17220 3410 800 150 1370 160 19700
 أوالد صابر 8000 461,04 148 100 750 2 9000

 مجموع الدائرة 25220 3871,04 948 250 2120 162 28700
 صالح باي 5830 1050,09 100 70 1920 880 8800

 أوالد تبان 3000 826,88 1200 100 1848 4552 10700
 الرصفة 5515 1403,25 740 60 3733 8552 18600
 الحامة 5000 177 2000 500 219 1781 9500

 بوطالب 5930 222 270 500 381 7800 14881
 مجموع الدائرة 25275 3679,22 4310 1230 8101 23565 62481
 عين ازال 14532 1457 255 570 3092 6541 24990
 عين الحجر 11603,3 1718 50 1200 5507,7 1339 19700
 بير حدادة 6303 777 10 415 6142 1830 14700
 بيضاء برج 7778 2464 1001 1042 2179 2000 14000
 مجموع الدائرة 40216,3 6416 1316 3227 16920,7 11710 73390
 بني ورثيالن 3793 46 1449 500 854 750 7346
 عين لقراج 3202 63 1000 192 2944 420 7758
 بني شبانو 2850 82 567 483 1535 2500 7935
 بني موحمى 1614,6 42,5 247,4 120 228 450 2660

 مجموع الدائرة 11459,6 233,5 3263,4 1295 5561 4120 25699
 بوعنداس 1832,5 43 667,5 376 524 400 3800
 بوسالم 2718 74 961 200 1185 736 5800
 ايت تيزى  1333,5 28,25 500,5 40 864 900 3638
 ايت نوال مزادة 1228,2 9 491,8 361 309 810 3200

 مجموع الدائرة 7112,2 154,25 2620,8 977 2882 2846 16438
 بوقاعة 3250 131,37 766 210 914 1860 7000

 عين الروى  9115 169,74 498 354 98 1535 11600
 بني وسين 5600 67,2 585 80 48 2002 8315

 مجموع الدائرة 17965 368,31 1849 644 1060 5397 26915
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 حمام القرقور 3477,5 120,5 754,5 970 2413 2585 10200
 ذراع قبيمة 2870,5 111,5 993,5 1238,5 1056,5 91 6250

 مجموع الدائرة 6348 232 1748 2208,5 3469,5 2676 16450
 قنزات 1737,12 50 869,88 962 1016 1015 5600

 حربيل 2696,8 73 1075,2 3000 1206 2522 10500
 الدائرة مجموع 4433,92 123 1945,08 3962 2222 3537 16100
 ماوكالن 5859 312,8 647 535 527 32 7600
 تالة ايفا سن 5090,08 337 469,92 200 240 1600 7600

 مجموع الدائرة 10949,08 649,8 1116,92 735 767 1632 15200
 العممة 5324 710,45 52 400 4424 0 10200
 القمتة الزرقاء 7453 591,89 4154 100 3331 254 15292
 بازر صخرة 10550 1820,17 550 600 500 0 12200
 مجموع الدائرة 23327 3122,51 4756 1100 8255 254 37692
 حمام السخنة 10580 2336,75 780 1817 4556 267 18000
 الطاية 8338 1939,75 0 1016 146 1500 11000
 التمة 9059 1769,09 336 418 2687 2000 14500
 مجموع الدائرة 27977 6045,59 1116 3251 7389 3767 43500
 بئر العرش 10473 1432 300 222 2950 355 14300
 بالعة 6762 643,5 650 593 2465 330 10800
 الولجة 8660 938 553 484 553 1350 11600
 تاشودة 4000 170 839 1073 388 2700 9000

 مجموع الدائرة 29895 3183,5 2342 2372 6356 4735 45700
 جميمة 6604 543 1196 1486 965 4649 14900
 بنى فوده 7161,5 762 556 179 21976,5 127 30000
 مجموع الدائرة 13765,5 1305 1752 1665 22941,5 4776 44900

 مجموع الوالية 363642,5 42440,2 55120,7 41084,38 117114,82 97222 674184,4
 

  2015البرمجة الصيد البحري+ مديرية مدير + الغابات + مديرية الفالحةالمصدر: 
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 : توزيع األراضي الفالحية بوالية سطيف 10شكل رقم 

 

 البرمجة لصيد البحري+ مديريةية امدير  + الغابات + مديرية الفالحةالمصدر: 
 

 %6منيا  ،من مساحة الوالية أراضى صالحة لمفالحة % 51 نامن النسب المذكورة أعاله نالحع 

أكثر منيا عمى األمطار تعتمد عمى وحي بان الزراعة في الوالية ت ،وىى نسبة ضئيمة جداأراضى مسقية 

تسعى  والربيع.وىذا ما يجعل المردود الزراعي مرتبط بنسب تساقط األمطار في فصمي الشتاء  .التقنيات

الطاقات المساحة الصالحة لمزراعة وىذا بتجنيد واستغالل  3/1الى رفع المساحة المسقية  إلىالوالية 

 ألجلسد ذراع الديس( و  لمواناسد )كبيرين وانجاز سدين  (والجوفية )السطحيةالمائية المتوفرة بالوالية 

نسبة  فيكما يالحع زيادة مستمرة  .بالمناطق الجنوبية لموالية ىكتار 37.849,95عن  دما يزيسقي 

 األراضي الغابية
13% 

أراضي غير 
منتجة و غير 

 مخصصة لفالحة
16% 

أراضي غير 
منتجة و 
مخصصة 

 للفالحة
6% 

 أراضي رعو ية و ممرات
8% 

 منها المسقية
6% 

 أراضي صالحة للزراعة
51% 
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تدل عمى توسع المدن والتجمعات السكانية  التياألراضي الصالحة غير منتجة وغير مخصصة لمفالحة 

 حد ما. إلىثابتة  فييالمساحة الغابية  أما.الفالحية األراضيعمى حساب 

 4102 ةاألراضي الفالحيتوزيع : 14جدول رقم 

 األراضي توزيع هكتار
225557,14 

 زراعات عشبية
 الفالحية األراضيمساحة  أراضى

 الصالحة لمزراعة لمحرث
     )لالستراحة(أراضي فموحة 104493,27

 مروج طبيعية 1957,5

 مزروعات دائمة

  
   الكروم 25,33

   زراعة األشجار المثمرة)مكثفة( 31609,26
   زراعة األشجار المثمرة)مبعثرة( 4791,83

 (1الصالحة لمزراعة ) األراضيمجموع  363642,50
 منيا مسقية 42440,17
 (2مرعى وممرات ) 55120,70
 (3أراضى غير منتجة وغير مستغمة موجية لمفالحة) 41084,38

 (3+2+1الفالحية ) األراضيمجموع  557069,58
 (4الغابية ) األراضيمساحة  97222

 (5أراضى غير منتجة وغير موجية لمفالحة ) 117114,82
 مجموع مساحة الوالية 674184,40

 

  2015البرمجة الصيد البحري+ مديرية مدير + الغابات + مديرية الفالحةالمصدر: 

 6.29من مجموع مساحة الوالية، منيا  %54حوالي  (S.A.U)تمثل األراضي الصالحة لمزراعة تعليق: 

 فالحيةمرعى وممرات. من المالحع أن األراضي المسقية تبقى غير كافية لتغطية  % 8.17مسقية و %

 .تمبي مجموع سكان ثاني أكبر والية بعد العاصمة

. أما الموجية لمفالحة % 6.09بالنسبة لألراضي غير منتجة وغير مستعممة موجية لمفالحة فيي تمثل 

ح األراضي ال ترقى إلى المستوى المطموب أي أن مجيودات الدولة نحو استصال % 17.37فيي تمثل 



 الفصل الرابع                            دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية سطيف 

 

150 

من مجموع مساحة الوالية وبالتالي فوالية سطيف تعتبر  %14.42اما األراضي الغابية نسبتيا حوالي 

  منطقة ىضاب عميا بالدرجة األولى أكثر منيا والية تمية.

 4102 ياإلنتاج النباتتوزيع وحدات  :10دول رقم ج

 مؤسسة ذات خواص GCAمجموعة أخرى  المجموع 
مسؤولية 

 محدودة

 مستثمرة
 فردية

 مستثمرة
 جماعية

مزرعة 
 نموذجية

 البلدية

 سطيف 0 34 10 0 378 0 3 425
 عين أرنات 1 27 16   404 0 1 449
 عين عباسة 0 26 15   556 16 0 613
 االوريسيا 0 26 15   512 0 0 553
 مزلوق  1 46 47   462 0 0 556

 مجموع الدائرة 2 125 93 0 1934 16 1 2171
 عين الكبيرة 0 1 1   333 0 0 335
 اوالد عدوان 0 5 17   283 0 0 305
 الدىامشة 0 6 7   597 0 0 610

 مجموع الدائرة 0 12 25 0 1213 0 0 1250
 بابور 0 0 0   346 0 0 346
 سرج الغول 0 0 0   366 19 0 385
 مجموع الدائرة 0 0 0 0 712 19 0 731
 عموشة 0 12 20   853 0 0 885
 تيزي نبشار 0 2 3   533 0 0 538
 واد البارد 0 0 0   422 0 0 422

 مجموع الدائرة 0 14 23 0 1808 0 0 1845
 بني عزيز 0 4 22   577 9 0 612
 عين السبت 0 0 10   572 0 0 582
 معاوية 0 1 8   520 0 0 529

 مجموع الدائرة 0 5 40 0 1669 9 0 1723
 عين ولمان 0 11 23   987 0 0 1021
 قالل 0 33 64   1066 18 2 1183
 قصر األبطال 0 14 29   1084 0 0 1127
 اوالد سي احمد 0 0 18   668 0 0 686
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 مجموع الدائرة 0 58 134 0 3805 18 2 4017
 قجال 0 30 92   1028 0 1 1151
 أوالد صابر 0 16 3   864 0 1 884

 مجموع الدائرة 0 46 95 0 1892 0 2 2035
 صالح باي 0 8 36   516 0 0 560
 أوالد تبان 0 0 5   555 0 0 560

 الرصفة 0 0 46   1184 0 0 1230
 الحامة 0 0 17   535 0 0 552
 بوطالب 0 0 4   548 0 0 552

 مجموع الدائرة 0 8 108 0 3338 0 0 3454
 عين ازال 0 26 37   1163 20 0 1246
 عين الحجر 0 14 18   1441 0 0 1473
 بير حدادة 1 1 14   923 0 0 939

 بيضاء برج 0 5 30   1336 0 0 1371
 مجموع الدائرة 1 46 99 0 4863 20 0 5029
 بني ورثيالن 0 0 0   535 0 0 535
 عين لقراج 0 0 15   849 0 0 864

 بني شبانو 0 0 0   1232 0 0 1232
 بني موحمى 0 0 0   767 0 0 767

 مجموع الدائرة 0 0 15 0 3383 0 0 3398
 بوعنداس 0 0 3   661 0 0 664
 بوسالم 0 0 0   701 0 0 701
 ايت تيزى  0 0 0   486 0 0 486
 ايت نوال مزادة 0 0 0   320 0 0 320

 مجموع الدائرة 0 0 3 0 2168 0 0 2171
 بوقاعة 0 5 3   550 0 0 558
 عين الروى  1 4 3   572 12 0 592
 بني وسين 0 8 9   548 0 0 565

 مجموع الدائرة 1 17 15 0 1670 12 0 1715
 حمام القرقور 0 1 0   561 0 0 562
 ذراع قبيمة 0 0 0   967 0 0 967

 مجموع الدائرة 0 1 0 0 1528 0 0 1529
 قنزات 0 0 0   656 0 0 656
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 حربيل 0 0 0   253 0 0 253
 مجموع الدائرة 0 0 0 0 909 0 0 909
 ماوكالن 0 1 29   806 0 0 836
 تالة ايفا سن 0 14 8   449 0 0 471

 مجموع الدائرة 0 15 37 0 1255 0 0 1307
 العممة 1 15 15   489 0 0 520
 القمتة الزرقاء 0 8 35   910 0 0 953

 بازر صخرة 0 22 35   1152 0 0 1209
 الدائرةمجموع  1 45 85 0 2551 0 0 2682
 حمام السخنة 0 18 12   640 0 0 670
 الطاية 0 13 10   589 0 0 612
 التمة 0 12 16   568 0 0 596

 مجموع الدائرة 0 43 38 0 1797 0 0 1878
 بئر العرش 0 16 14   777 0 1 808
 بالعة 1 17 49   789 0 0 590
 الولجة 0 13 17   523 0 0 819
 تاشودة 0 3 11   535 0 0 549

 مجموع الدائرة 1 49 91 0 2624 0 1 2766
 جميمة 0 0 25   814 0 0 839
 بنى فوده 1 1 11   531 0 0 544

 مجموع الدائرة 1 1 36 0 1345 0 0 1383
 مجموع الوالية 7 519 947 0 40842 94 9 42418

 

  2015    البرمجة الصيد البحري+ مديريةية مدير  + الغابات + مديرية الفالحةالمصدر: 

عمى مستوى الوالية، نالحع  2014من خالل الجدول الذي يبين لنا توزيع اإلنتاج النباتي سنة تعليق: 

 األىمية العددية لممستثمرات الفالحية، سواء كانت جماعية أو فردية.

اتيم تنويع منتج ليؤالء. وبالتالي يمكن ممكية 40842لخاصة، فيي تقدر بـ بالنسبة لمممتمكات ا

 توفرىا الدولة ليم. والوسائل التيوالحفاظ عمى ىذه األراضي باإلمكانيات 
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فيذا يبين لنا أن ىذه  األخرى. مقارنة بالممتمكات وعددىا سبعةفي حين أن المزارع النموذجية قميمة 

ظروف سياسية  وتزامنيا معبداية سبعينيات القرن العشرين  وارتباطيا بسنواتالمزارع تّم تجاوزىا لتقادميا 

 الى تمك الفترة الخاصة. واقتصادية تعود

   .: نسب إنتاج الحبوب بوالية سطيف14شكل رقم 

 

 البرمجة الصيد البحري+ مديريةية مدير  + الغابات + مديرية الفالحةالمصدر: 

، بالواليةمن مجموع اإلنتاج السنوي لمحبوب % 77ىو القمح الصمب إذ يمثل  فالحيأىم منتوج  تعليق:

احتياجات الفرد العادي من ىذه المادة األساسية في  8/1أي  ،كمغ لكل شخص سنويا 52.02ما يعادل 

 تطوير متزايد يستوجب التفكير في يضعف مردودية اليكتار وعدم اكتفاء ذات بمعنى .غذاء سكان الوالية

بإتباع مناىج عممية حديثة آخذة بالحسبان كل العوامل المحيطة بو والمؤثرة فيو  ،عصرنة ىذا القطاعو 

 .يميو الشعير ثم القمح المينلتحقيق اكتفاء وتسجيل فائض، 

 

 شوفان
3% 

 شعير
14% 

 قمح لين
6% 

 حمح صلب
77% 

 نسب انتاج الحبوب
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 1: القطاع الصناعيلثالثالمبحث ا

 مقدمة 

 والساعية إلى ترقية قطاع الصناعة وتنشيطوالمديريات العمومية  الييآتتقييما لمجيود المبذولة من 

رفع منتوجيا  مساعد عمىالمناخ الوتوفير ة الظروف المالئمة إلنشائيا ئتييب ،مؤسساتووتفعيل وتحديث 

 توازن  صناعي احداث نحوىادفة  تنموية استراتيجيةضمن  وتحسين إنتاجيتيا لتغطية ما يتطمبو السوق 

كما تتوفر  ،مناطق صناعية منيا ثالثة مستغمة واثنان في طور االنجاز 5إنشاءتم  بين مختمف المناطق،

بمدية  لالستغالل الموارد الطبيعية المتوفرة  25منطقة نشاط حرفي وصناعي موزعة عمى  25الوالية عمى 

حداث مناصب شغل لسكان  ىذه المناطق وفى ىذا الصدد نوجز المعطيات المتوفرة لدينا فيما يمي:  وا 

 المطمب األول: المناجم والمحاجر 

واليات المجاورة والمؤسسات لبحيث يمبى احتياجات الوالية وا يحتل قطاع المناجم مكانة متميزة

يث شيد حالعمومية والري  واألشغالمشاريع التنمية والبناء لمصناعة و  موجية منجميواالقتصادية من مواد 

نشاءرخصة لالستغالل  30توزيع  2010-1999الفترة الممتدة من  فيىذا القطاع   إنتاجية،وحدات  وا 

سنة  خاللوا أنتج ،عامل 1698تشغل قطاع المناجم  فيوحدة نشطة  72 إلىوحدات مما يرفع عدد ال

نتاجكما تم  من مختمف المواد3ماليين م 6 يعادل ما 2010  منيا: أخرى مواد معدنية  استخراج وا 

 طن 90.000 الخام: استخراج الحديد -

نتاجو  استخراج -  طن 9.000: الجبس ا 

 طن 184.325 :)الجير(استخراج الصمصال -

 21.658 الممح:استخراج  -

                                                           
 مرجع سابق. –مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   1
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( TUFSمن خميط الحصى الطبيعي)3م 1.800.000تزويد مشاريع اليياكل األساسية ب كما تم  -

الوالية مقارنة  إنتاجوتوضيح نسبة كما يتم تبيان  (Graviers)من حصى المحاجر 3م 993.000و

 المعادن بالخريطة التالية: وكذا مناطق تواجد  أسفموالمبين  البيانيبواليات الوطن بالرسم 
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 : القطاع المنجمي في والية سطيف 01جدول رقم 

 31/12/2014حالة موقوفة بتاريخ:

 عدد العمال 3السمع المنتجة   م
 الطابع القانوني

 الرقم إسم المؤسسة
 عمومية خاصة

 1 شركة التضامن  شركة ذات أسيم  رداف اسماعيل وشركائو - X 19 ) الكمس ( الحصى  74300
 2 شركة ذات المسؤولية المحدودة   حصاء التل - X 21 ) الكمس ( الحصى  69218

 3 المسؤولية المحدودة انترمات لكراء العتاد و االجيزة المختمفةشركة  ذات  - X 25 ) الكمس ( الحصى  130594
 4 شركة  ذات المسؤولية المحدودة  بوعكاز و شركائو و مقاولة االشغال العمومية - X 15 ) الكمس ( الحصى  102992

 5 أم أيشركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة مؤسسة أم دي  - X 9 ) الكمس ( الحصى  6440
 6 شركة  ذات المسؤولية المحدودة  كادموس - X 7 ) الكمس ( الحصى  8370
 7 شركة  ذات المسؤولية المحدودة كاردموس - X 5 ) الكمس ( الحصى  9445

 8 شركة التضامن زيتي و اسعادي - X 20 ) الكمس ( الحصى  84800
 9 الكريم و اخوانو الستخراج و تحضير الرمل شركة التضامن شممي عبد - X 21 ) الكمس ( الحصى  23770
 10 شركة ذات أسيم  الشركة الوطنية لكبريات اشغال الطرق  سوناطرو X - 16 ) الكمس ( الحصى  34278
 11 شركة التضامن بميادي عباس وشركائو - X 28 ) الكمس ( الحصى  66100
 12 وشركائو شركة التضامن بميادي عباس - X 0 ) الكمس ( الحصى  25870
 13 شركة التضامن ساتة واخوانو - X 6 ) الكمس ( الحصى  34277
 14 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة محجرة زايدي الخير - X 11 ) الكمس ( الحصى  50400
 15 شركة ذات أسيم  الشركة الجزائرية ألشغال الطرق  ألطرو X - 67 ) الكمس ( الحصى  93036
 16 شركة ذات أسيم  الشركة العمومية  ألشغال الطرقات لمجنوب الشرقي X - 26 ) الكمس ( الحصى  31568

 17 شركة ذات أسيم  المؤسسة الوطنية لممنتجات المنجمية غير الحديدية و المواد النافعة X - 91 ) الكمس ( الحصى  386995
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 18 شركة التضامن شركة ذات أسيم  محجرة االخوة صالحي - X 28 ) الكمس ( الحصى  112065
 19 كبيش عبد الحميم و شركاؤهشركة التضامن  - X 43 ) الكمس ( الحصى  145620
 20 شركة التضامن كبيش عبد الحميم و شركاؤه - X 25 ) الكمس ( الحصى  126968
 21 شركة  ذات المسؤولية المحدودة حيبر لفن المناجم - X 25 ) الكمس ( الحصى  167601

 22 شركة التضامن عميطي و صالحي - X 0 ) الكمس ( الحصى  5792
 23 شركة التضامن عميطي لخميسي و اخوانو لمحصى - X 9 الكمس ()  الحصى  850

 24 شركة التضامن عميطي إخوة - X 5 ) الكمس ( الحصى  3000
 25 شركة  ذات المسؤولية المحدودة محجرة الجودة - X 8 ) الكمس ( الحصى  2972

 26 المحدودة محجرة قيرواني عبد هللا شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية - X 30 ) الكمس ( الحصى  66292
 27 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة عجال ميمود لتفتيت الحجارة - X 59 ) الكمس ( الحصى  288975
 28 شركة التضامن بوعجيل و رفقائو - X 33 ) الكمس ( الحصى  128266

 29 المسؤولية المحدودة كاف الرندشركة  ذات  - X 14 ) الكمس ( الحصى  1500
 30 شركة  ذات المسؤولية المحدودة محجرة ورثة عجال لحسن - X 23 ) الكمس ( الحصى  41196
 31 شركة  ذات المسؤولية المحدودة محجرة كبيش رشيد - X 24 ) الكمس ( الحصى  68157
 32 آث بوبكر لممحجرةشركة  ذات المسؤولية المحدودة  - X 29 ) الكمس ( الحصى  86848

 33 شركة  ذات المسؤولية المحدودة  غرافم  استغالل المحجرة - X 25 ) الكمس ( الحصى  125495
 34 شركة  ذات المسؤولية المحدودة  أف. أم .أو. كا - X 0 ) الكمس ( الحصى  0

 35 شركة التضامن محجرة سعداوي و شركائو - X 11 ) الكمس ( الحصى  13815
 36 شركة ذات أسيم  الجزائرية لالستثمار و البناء ألسيب X - 8 ) الكمس ( الحصى  0

 37 شركة  ذات المسؤولية المحدودة  المستقبل - X 21 ) الكمس ( الحصى  92395
 38 شركة  ذات المسؤولية المحدودة لعمى و لحبارات - X 15 ) الكمس ( الحصى  16248
 39 شركة  ذات المسؤولية المحدودة استخراج الحصاء مزارة - X 33 ) الكمس ( الحصى  56436

 40 شركة  ذات المسؤولية المحدودة اكس كار االخوة قويشيش - X 24 ) الكمس ( الحصى  335462
 41 شركة التضامن S.CON.SETعبدالالوي إخوة  - X 11 ) الكمس ( الحصى  27661
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 42 شركة التضامن عقون و عميطي - X 18 ) الكمس ( الحصى  98721
 43 المسؤولية المحدودة محجرة االخوة بن عمارةشركة  ذات  - X 18 ) الكمس ( الحصى  69458
 44 شركة التضامن االخوة صالحي - X 21 ) الكمس ( الحصى  49385

 45 الشركة ذات اسيم المالكية لممحاجر السطايفية - X 24 ) الكمس ( الحصى  117611
 46 الريفيةالشركة ذات اسيم مؤسسة االستصالح و التييئة  X - 38 ) الكمس ( الحصى  53412

 47 شركة التضامن االخوين شرايطية - X 16 ) الكمس ( الحصى  120860
 48 شركة  ذات المسؤولية المحدودة شركة االنجاز و استغالل المحاجر - X 34 ) الكمس ( الحصى  112000
 49 اشغال الطرق لوالية سطيف المؤسسة العمومية  شركة ذات اسيم شركة المنشآت االساسية و X - 29 ) الكمس ( الحصى  15707

 50 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة محجرة مصطفاوي السعيد - X 22 ) الكمس ( الحصى  102000
 51 شركة التضامن شركة عبد الالوي و شركائو الستغالل محجرة - X 18 ) الكمس ( الحصى  52406

 52 ذات المسؤولية المحدودة محجرة لمزارةشركة   - X 26 ) الكمس ( الحصى  206280
 53 شركة  ذات المسؤولية المحدودة الروشمزارة - X 14 ) الكمس ( الحصى  52060

 54 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة محجرة جبل يوسف - X 30 ) الكمس ( الحصى  198796
 55 المسؤولية المحدودة حصاء اليضاب العمياشركة  ذات  - X 15 ) الكمس ( الحصى  56307
 56 شركة  ذات المسؤولية المحدودة قصر االبطال - X 20 ) الكمس ( الحصى  37653
 57 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة محجرة أم لعجول - X 10 ) الكمس ( الحصى  13608

 58 النتاج حصاء  المسؤولية المحدودة لمزارةشركة  ذات  - X 27 ) الكمس ( الحصى  123184
 59 النتاج الحصى شركة التضامن مجموعة عميطي - X 20 ) الكمس ( الحصى  55124

 60 شركة التضامن عميطي عاشور و شركائو - X 24 ) الكمس ( الحصى  129403
 61 شركة التضامن االخوة صالحي - X 22 ) الكمس ( الحصى  77839
 62 شركة  ذات المسؤولية المحدودة محجرة اقجان - X 9 ) الكمس ( الحصى  30340
 63 شركة التضامن مزلي و غباش - X 14 ) الكمس ( الحصى  33399
 64 شركة التضامن شرايطية و شريكو - X 7 ) الكمس ( الحصى  3000

 65 المحدودة محجرة والد عدوانشركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية  - X 13 ) الكمس ( الحصى  24000
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 66 المحدودة مجموعة بارة و شريكو لالشغال العمومية و البناء  تي.سي.اوشركة  ذات المسؤولية  - X 33 ) الكمس ( الحصى  65048
 67 شركة التضامن االخوة كبيش - X 24 ) الكمس ( الحصى  112920
 68 شركة التضامن كبيش و شركائو - X 4 ) الكمس ( الحصى  26312

 69 زاق  االشغال الكبرى شركة  ذات المسؤولية المحدودة سميم  - X 30 ) الكمس ( الحصى  148588

 X - 27 ) الكمس ( الحصى  28125
ENTREPRISE PUBLIQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

  DE SETIF    شركة ذات أسيم 
70 

 71 شركة ذات أسيم شركة انتاج الحصى بسطيف - X 21 ) الكمس ( الحصى  25990
 72 نزار و بوعزيزشركة التضامن  - X 17 ) الكمس ( الحصى  8365

 73 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة محجرة اسعادي مصطفى - X 37 ) الكمس ( الحصى  239642
 74 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة محجرة جبل يوسف - X 35 ) الكمس ( الحصى  7120

 75 أسيم شركة االسمنت لعين كبيرةشركة ذات  X - 87 ) الكمس ( الحصى  1683000
 76 شركة ذات أسيم المؤسسة الوطنية لممنتجات المنجمية غير الحديدية و المواد النافعة X - 59 الحديد طن 117260

 77 شركة ذات أسيم  الشركة الجزائرية لمناجم الحديد X - 99 الزنك 0
 78 شركة ذات أسيم  X GRANU-EST - 42 الجبس  7858طن    
 79 شركة ذات أسيم  X GRANU-EST - 0 الجبس  11700طن 

 80 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة قسمية الستخراج و تحضير الجبس - X 28 الجبس  1026طن   
 81 فرماتو  -شركة ذات  المسؤولية المحدودة  بريكاتري االفاق   - X 8 الصمصال طن 56080

 82 شركة التضامن  X - BBA MARBRRE 12 الرخام  6225طن   
 83 المؤسسة الوطنية لألمالح X - 76 الممح الغذائي  16812طن 

 84 المؤسسة الوطنية لألمالح X - 0 الممح الصناعي  1400طن   
 85 شركة ذات أسيم شركة االسمنت لعين كبيرة X - 0 الصمصال  89180طن 

 71 شركة ذات أسيم شركة انتاج الحصى بسطيف - X 21 الجص ) الكمس ( 25990
 72 شركة التضامن نزار و بوعزيز - X 17 الجص ) الكمس ( 8365

 73 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة محجرة اسعادي مصطفى - X 37 الجص ) الكمس ( 239642
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 74 المسؤولية المحدودة محجرة جبل يوسفشركة ذات الشخص الوحيد  ذات   - X 35 ) الكمس ( الحصى  7120
 75 شركة ذات أسيم شركة االسمنت لعين كبيرة X - 87 ) الكمس ( الحصى  1683000
 76 شركة ذات أسيم المؤسسة الوطنية لممنتجات المنجمية غير الحديدية و المواد النافعة X - 59 الحديد طن 117260

 77 الجزائرية لمناجم الحديدشركة ذات أسيم  الشركة  X - 99 الزنك 0
 78 شركة ذات أسيم  X GRANU-EST - 42 الجبس  7858طن    
 79 شركة ذات أسيم  X GRANU-EST - 0 الجبس  11700طن 

 80 شركة ذات الشخص الوحيد  ذات  المسؤولية المحدودة قسمية الستخراج و تحضير الجبس - X 28 الجبس  1026طن   
 81 فرماتو  -شركة ذات  المسؤولية المحدودة  بريكاتري االفاق   - X 8 الصمصال طن 56080

 82 شركة التضامن  X - BBA MARBRRE 12 الرخام  6225طن   
 83 المؤسسة الوطنية لألمالح X - 76 الممح الغذائي  16812طن 

 84 المؤسسة الوطنية لألمالح X - 0 الممح الصناعي  1400طن   
 85 شركة ذات أسيم شركة االسمنت لعين كبيرة X - 0 الصمصال  89180طن 

 

ةوالطاقمديرية الصناعة والمناجم المصدر:   
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 الطاقة الثاني:طمب الم

يصاليا الستعماليا لمستخدمييا  ىي إحدى مؤشرات الرفاىية في المجتمع وباتساع رقعة توزيعيا وا 

 مشتقات البترول وجميعواالستفادة من مزاياىا ونخص بالذكر ىنا الكيرباء وغاز المدينة والبوتان 

المعطيات  ل العشرية األخيرة حيث نسجلالخشيدت نمو متسارع وتطور مستمر  التي والمحروقات

 التالية:

 المدينة إيصال غاز األول: فرعال

وارتفاع الحظيرة السكنية الموصولة  2010سنة  % 82إلى  1999سنة  % 27من ى ارتفعت نسبت

ىنا ونخص بالذكر  وحدة سكنية222.580إلىوحدة  60.840المربوطة بشبكة توزيع الغاز من  أو

 الغاز وليس الحظيرة السكنية اإلجمالية لموالية السكنية القابمة والممكن ربطيا بشبكة  الحظيرة

وحدة سكنية في الخماسي  53.116مركز سكنى بمجموع  35وتزويد تم ربط  بأنو اإلشارةتجدر كما  

بخمسة وحدة سكنية عمى ميزانية الوالية أما المشاريع الجاري انجازىا  19.148منيا  2005/2010

             مما يرفع النسبة  2011 والمتوقع انتياء األشغال بيا سنةمسكن  21.009( لربط 15عشرة بمدية )

 % 86إلى 

                 كمم طولي  234تم انجاز  إذ%98,80بمغت نسبة إيصال الكيرباء ىذه السنة  :الكيرباء ايصال

كمم طولي من أصل  162وحدة سكنية كما تم انجاز  2.142كيرباء الريفية شممت كمم  249 لصأمن 

بالمخطط الخماسي  مبرمجةكمم لربط األحياء والجزيئات السكنية المتخمفة ببمديات الوالية وكميا  274

2005/2009. 
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  01الشكل رقم: 

 
والمناجم والطاقةمديرية الصناعة  المصدر:  

 2014/ 12/  31حالة موقوفة في  توزيع الكيرباء والغاز :02جدول رقم 

 

 الكيرباء الغاز الطبيعي

النسبة  البمدية
2014 

 
مساكن 

غير 
 المزودة

-مساكن
 مزودة

المساكن  نسبة ايصال الكيرباء وات()كيمو  كمية الطاقة المستيمكة
الريفية 

غير 
 المزودة

عدد 
 المشتركين

تجمعات 
 سكنية

حصة الفرد من 
 الكيرباء)كيمواط(

استعماالت 
 استعماالت منزلية صناعية

بالنسبة 
 عبر البمدية بالبمدية لموالية

 سطيف 75.614 65 99,90   168.344.063 36.027.474 2.099,47 67.229 110 99,84
 عين ارنات 10.783 95 99,13   26.515.094 1.705.447 2.458,97 9.883 180 98,21
 عين عباسة 2.953 49 98,37   7.413.232 488.028 2.510,41 2.672 122 95,63
 االوريسيا 4.419 59 98,68   11.106.469 1.160.294 2.513,34 3.600 310 92,07
 مزلوق  3.827 70 98,20   16.977.745 2.456.960 4.436,31 2.560 180 93,43
 مجموع الدائرة 21.982 273 98,77   62.012.540 5.810.729 2.821,06 18.715 792 95,94
 عين الكبيرة 7.599 98 98,73   172 528 16 467 159 3 2.175,05 7.430 100 98,67
 اوالد عدوان 1.731 80 95,58   844 280 4 710 843 2.473,05 1.671 64 96,31
 الدىامشة 1.697 90 94,96   623 028 3 913 933 1.784,69 1.618 28 98,30
 مجموع الدائرة 11.027 268 97,63   639 837 23 4.937.090 2.161,75 10.719 192 98,24
 بابور 2.775 83 97,10   876 782 4 513 884 1 1.723,56 1.342 82 94,24
 سرج الغول 1.326 100 92,99   189 389 2 721 138 1 1.801,80 476 702 40,41
 مجموع الدائرة 4.101 183 95,73   7.172.065 3.023.234 1.748,86 1.818 784 69,87
 عموشة 4.740 60 98,75   848 275 11 915 809 1 2.378,87 3.467 120 96,65

95

96

97

98

99

100

fin  1998 2004_1999 2009_2005 2014_2010

 نسب ايصال الكهرتــــــــــــــــــــــــــاء



 الفصل الرابع                              دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية سطيف
 

 

163 

 تيزي نبشار 3.703 73 98,07   541 440 8 028 782 1 2.279,38 2.272 93 96,07
 واد البارد 455 28 94,20   764 799 280 421 1.757,72 0 1.165 0,00

 مجموع الدائرة 8.898 161 98,22   20.516.153 4.013.223 2.305,70 5.739 1.378 80,64
 بني عزيز 3.627 50 98,64   368 687 6 126 666 1 1.843,77 3.071 336 90,14
 عين السبت 2.256 68 97,07   207 633 4 438 013 1 2.053,73 0 2.812 0,00

 معاوية 1.304 49 96,38   478 063 2 165 848 1.582,42 579 340 63,00
 مجموع الدائرة 7.187 167 97,73   13.384.053 3.527.729 1.862,26 3.650 3.488 51,13
 عين ولمان 16.513 230 98,63   488 203 64 987 384 6 3.888,06 15.530 280 98,23
 قالل 3.880 86 97,83   517 173 24 608 466 1 6.230,29 2.656 413 86,54
 قصر االبطال 4.141 75 98,22   381 912 20 310 571 1 5.050,08 2.792 570 83,05
 اوالد سي احمد 1.878 110 94,47   614 443 6 416 108 1 3.431,10 788 100 88,74
 مجموع الدائرة 26.412 501 98,14   115.733.000 10.531.321 4.381,83 21.766 1.363 94,11
 قجال 5.917 59 99,01   801 258 34 785 842 1 5.789,89 4.440 70 98,45
 اوالد صابر 3.655 81 97,83   83.730.157 2.145.031 22.908,39 3.278 50 98,50
 مجموع الدائرة 9.572 140 98,56   117.988.958 3.987.816 12.326,47 7.718 120 98,47
 صالح باي 6.085 55 99,10   961 914 19 972 086 3 3.272,80 4.715 182 96,28
 اوالد تبان 2.261 153 93,66   173 856 5 803 941 2.590,08 1.770 150 92,19
 الرصفة 3.391 120 96,58   511 482 17 198 927 1 5.155,56 1.948 126 93,92
 الحامة 3.103 110 96,58   104 344 7 782 543 1 2.366,78 2.146 365 85,46
 بوطالب 2.298 151 93,83   974 215 5 139 713 1 2.269,79 2.191 110 95,22
 مجموع الدائرة 17.138 589 96,68   55.813.723 9.212.894 3.256,72 12.770 933 93,19
 عين ازال 10.745 252 97,71   003 968 37 518 973 4 3.533,55 8.291 590 93,36
 عين الحجر 3.558 180 95,18   622 567 36 340 899 1 10.277,58 3.053 480 86,41
 بير حدادة 3.468 99 97,22   835 301 20 501 822 5.854,05 2.639 319 89,22
 بيضاء برج 6.116 146 97,67   015 172 23 421 058 2 3.788,75 3.154 320 90,79
 مجموع الدائرة 23.887 677 97,24   118.009.475 9.753.780 4.940,32 17.137 1.709                90,93
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 الكيرباء  الغاز الطبيعي

النسبة  البمدية 
2014 

 
مساكن 

غير 
 المزودة

-مساكن
 مزودة

 الكيرباء نسبة ايصال )كيمو وات( كمية الطاقة المستيمكة

المساكن 
الريفية غير 

 المزودة

 المشتركين
  

 
حصة الفرد من 
 الكيرباء)كيمواط(

استعماالت 
 استعماالت منزلية صناعية

بالنسبة 
 عبر البمدية بالبمدية لموالية

 بني ورثيالن 3.866 165 95,91   7.277.215 1.531.504 1.882,36 2.468 470 84,00

 عين لقراج 4.303 89 97,97   6.685.549 783.017 1.553,70 1.570 420 78,89

 بني شبانة 3.160 70 97,83   6.188.542 490.093 1.958,40 1.089 400 73,14

 بني موحمى 1.958 80 96,07   2.960.545 239.476 1.512,03 1.364 320 81,00

 مجموع الدائرة 13.287 404 97,05   23.111.851 3.044.090 1.739,43 6.491 1.610 80,13

 بوعنداس 3.659 69 98,15   6.391.534 1.302.439 1.746,80 2.134 420 83,56

 بوسالم 3.069 89 97,18   4.021.674 548.425 964,66 0 3.124 0,00

 ايت تيزى  1.357 91 93,72   1.529.169 122.093 1.126,88 0 2.024 0,00

 ايت نوال مزادة 958 87 91,67   1.543.103 92.751 1.610,76 0 850 0,00

 مجموع الدائرة 9.043 336 96,42   45.746.418 5.839.367 5.058,77 2.134 6.418 24,95

 بوقاعة 7.511 54 99,29   20.009.504 3.088.610 2.664,03 6.505 156 97,66

 عين الروى  2.527 87 96,67   6.802.928 816.872 2.692,10 2.024 210 90,60

 بنى وسين 2.273 65 97,22   5.943.989 380.103 2.615,04 2.127 126 94,41

 مجموع الدائرة 12.311 206 98,35   32.756.421 4.285.585 2.660,74 10.656 492 95,59

 حمام القرقور 3.564 58 98,40   7.425.588 981.796 2.083,50 2.905 310 90,36

 ذراع قبيمة 2.859 75 97,44   58.248.230 890.338 20.373,64 1.288 620 67,51

 مجموع الدائرة 6.423 133 97,97   65.673.818 1.872.134 10.224,79 4.193 930 81,85

 قنزات 2.651 45 98,33   3.373.355 178.622 1.272,48 1.695 850 66,60

 حربيل 2.421 67 97,31   2.486.189 81.235 1.026,93 0 2.392 0,00

 مجموع الدائرة 5.072 112 97,84   5.859.544 259.857 1.155,27 1.695 3.242 34,33

 ماوكالن 3.085 110 96,56   6.697.026 505.849 2.170,84 1.840 450 80,35

 تالة ايفاسن 3.208 120 96,39   7.644.382 1.133.737 2.382,91 1.988 600 76,82
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5102 والمناجم والطاقةمديرية الصناعة المصدر:   

 

 

 

 مجموع الدائرة 6.293 230 96,47   14.341.408 1.639.586 2.278,95 3.828 1.050 78,47

 العممة 38.607 55 99,86   690 998 128 13.764.100 3.341,33 32.644 90 99,73

 القمتة الزرقاء 2.824 87 97,01   030 782 8 057 989 3.109,78 1.709 420 80,27

 بازر صخرة 5.712 79 98,64   018 638 25 250 108 2 4.488,45 3.676 850 81,22

 مجموع الدائرة 47.143 221 99,53   163.418.738 16.861.407 3.466,45 38.029 1.360 96,55

 حمام السخنة 2.960 49 98,37   346 640 9 766 039 2 3.256,87 2.118 360 85,47

 الطاية 2.107 120 94,61   028 512 9 121 058 1 4.514,49 1.028 280 78,59

73,77 340 956 2.855,65 503 790 4 277 763 
 

 التمة 1.498 110 93,16

 مجموع الدائرة 6.565 279 95,92   23.430.137 3.601.677 3.568,95 4.102 980 80,72

 بئر العرش 4.798 87 98,22   173 415 18 670 582 1 3.838,09 3.657 340 91,49

 بالعة 2.567 92 96,54   652 693 7 655 541 1 2.997,14 1.556 670 69,90

 الولجة 1.730 99 94,59   709 075 6 379 754 3.511,97 995 435 69,58

 تاشودة 1.378 55 96,16   816 055 3 064 180 1 2.217,57 728 270 72,95

 مجموع الدائرة 10.473 333 96,92   35.240.350 5.058.768 3.364,88 6.936 1.715 80,18

 جميمة 3.962 68 98,31   275 706 8 826 848 1 2.197,44 2.283 426 84,27

 بنى فودة 3.112 56 98,23   076 527 7 168 402 1 2.418,73 2.105 620 77,25

 مجموع الدائرة 7.074 124 98,28   16.233.351 3.250.994 2.294,79 4.388 1.046 80,75

89,37 
29.71

2 
249.71

3 3.329,22 134.277.682 
1.112.197.4

03   98,41 5.402 334.072 
 مجموع الوالية
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  20ال كل ر  : 

مديرية الصناعة والمناجم والطاقة المصدر:  
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  31/12/2014في حالة موقوفة  توزيع المحروقات ومشتقات البترول: 3جدول رقم 
  البمدية عدد   المبيعات من المحروقات )ىكتوليتر( سير غاز

 لتر-المبيعات 
طاقة 

التخزين 
 3م

عدد 
 مازوت كيروزان الزيوت المجموع المحطات

بدون 
 عادي ممتاز رصاص

طاقة 
 التخزين

 المحطات

 سطيف 16 1509 299872 65889 191480 1149079   1706320 3 50 6084484
 ارناتعين  3 890 54647 57292 96218 713498 /  921655 3 80 2990979
 عين عباسة 1 10 31400   136970 /  168370 1 10 972972

 االوريسيا 2 210 33270 8270 4440 158214 /  204194 1 8270 0
0  0 110  / 110   

 
 مزلوق  \ 0

 مجموع الدائرة 6 1110 119317 65562 100658 1008792   1294329 5 8360 3963951
 عين الكبيرة 1 120 31400 10480  20520 /  62400 0 0 0
0  0 0  /    

 
 اوالد عدوان / 0

0  0 0  /    
 

 الدىامشة / 0
 مجموع الدائرة 1 120 31400 10480 0 20520 0 0 62400 0  0
 بابور 1 60 810   30240   31050 0 0 0
0  0 0      

 
 سرج الغول / 0

 مجموع الدائرة 1 60 810 0 0 30240 0 0 31050 0  0
 عموشة 1 110 16330  8940 97480   122750 0 0 0
 تيزي نبشار 1 100 14460  5790 104590   124840 0 0 0
0  0 0      

 
 واد البارد / 0

 مجموع الدائرة 2 210 30790 0 14730 202070 0 0 247590 0  0
 بني عزيز 1 90 9420 29710  90690   129820 1 20 606379

0 / 0 0      
 

 عين السبت  0
0 / 0 0      

 
 معاوية / 0

 مجموع الدائرة 1 90 9420 29710 0 90690 0 0 129820 1  606379
 عين ولمان 4 330 133041 25500 19940 218780   397261 1 20 1775555

 قالل 1 60 23661  5670    29331 0 / 0
 قصر االبطال 2 90 32850   135010   167860 0  0
0  0 0      

 
 اوالد سي احمد / 0

 مجموع الدائرة 7 480 189552 25500 25610 353790 0 0 594452 1  1775555
815907 10 1 0      

 
 قجال 4 490

 اوالد صابر 2 220 48687 30128 5108 55272   139195 1 10 235099
 مجموع الدائرة 6 710 48687 30128 5108 55272 0 0 139195 2  1051006
1179152 10 1 0      

 
 صالح باي 2 200
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0  0 0      
 

 اوالد تبان / 0
 الرصفة 1 110 20450 4420 9630 106250   140750 1 10 1037484

 الحامة 1 150 12550   26120   38670 0 / 0
0 / 0 0      

 
 بوطالب / 0

 الدائرةمجموع  4 460 33000 4420 9630 132370 0 0 179420 2  2216636
 عين ازال 5 377 35919 14800 51750 9000   111469 2 30 2267235
 عين الحجر 4 330 44267 1550 5140 90330   141287 3 20 973579

 بير حدادة 4 240 8720 1820     10540 1 / 1055405
 بيضاء برج 1 120 34210  8340 3000   45550 1 10 1177634
 المجموع 14 1067 123116 18170 65230 102330 0 0 308846 7  5473853

 بني ورثيالن 1 150 5370 10090   54890     70350 1 10 256008
 عين لقراج 1 110 7040   2450 36470     45960 0 / 0
 بني شبانة 1 0             0 0 / 0
 بني موحمى / 0             0 0 / 0

 مجموع الدائرة 3 260 12410 10090 2450 91360 0 0 116310 1   256008
 بوعنداس 2 270 51140 1440   79120     131700 1 / 0
 بوسالم 1 150 1650   1140 18030     20820 0 / 0
 ايت تيزى  1 120             0 0 / 0
 ايت نوال مزادة / 0             0 0 / 0
 مجموع الدائرة 4 540 52790 1440 1140 97150 0 0 152520 1   0

 بوقاعة 2 230 13010 17810 19370 35160     85350 1 / 633324
 عين الروى  1 60 15120 7610   69892     92622 0 / 0
 بنى وسين 1 70             0 0 / 0

 مجموع الدائرة 4 360 28130 25420 19370 105052 0 0 177972 1   633324
 حمام القرقور 1 120             0 0 / 0
 ذراع قبيمة / 0             0 0 / 0
 مجموع الدائرة 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0   0
 قنزات 1 80 1020   1280 11080     13380 0 / 0
 حربيل / 0             0 0 / 0
 مجموع الدائرة 1 80 1020 0 1280 11080 0 0 13380 0  0
 ماوكالن 2 110 16910 9470 1620       28000 0 / 0
 تالة ايفاسن 1 18,5             0 0 / 0
 مجموع الدائرة 3 128,5 16910 9470 1620 0 0 0 28000 0   0

 العممة 5 608,5 176337 17656 90676 657918     942587 2 20 1738568
 القمتة الزرقاء / 0             0 0 / 0

 بازر صخرة 2 390       2280     2280 1 20 521077
 مجموع الدائرة 7 390 176337 17656 90676 660198 0 0 944867 3   2259645
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 حمام السخنة 1 150 17670   7200 68980     93850 0 / 0
 الطاية 2 240 17640 4140 7670       29450 0 / 0
 التمة / 0             0 0 / 0
 مجموع الدائرة 3 0 35310 4140 14870 68980 0 0 123300 0   0
 بئر العرش 2 130 19400 3670 6210 186608     215888 0 / 0
 بالعة / 0             0 0 / 0
 الولجة 1 120       840     840 0 / 0
 تاشودة / 0             0 0 / 0
 مجموع الدائرة 3 250 19400 3670 6210 187448 0 0 216728 0   0
 جميمة / 0             0 0 / 0
 بنى فودة 1 90             0 0 / 0
 مجموع الدائرة 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0   0

 مجموع الوالية 88 8034,5 2156670 577601 908644 7583763 0 0 11226678 27   24320841
 

 5102 والمناجم والطاقةمديرية الصناعة المصدر: 
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  2الثالث: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطمب

 31/12/2014 وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط :04جدول رقم 

 مؤسسة منشأة مناصب العمل مؤسسات مناصب العمل
 اعـــــــــــالقط 

 محدثة مشطوبة مشطوبة
 والصيد البحري الفالحة  21 254 34 72
 والطاقةالمياه  0 0 16 11

 البترولية واألشغال العموميةالخدمات  0 0 0 0

 المحروقات 0 0 0 0

 والتنقيبالمناجم  73 115 61 14

 الصناعات المعدنية 72 215 114 97

 وزجاجمواد البناء سيراميك  216 457 363 225
 واألشغال العموميةالبناء  782 685 1274 481

 (وبالستيككيميائيات )مطاط  1 89 13 12

 وكبريت الغذائية تبغالصناعات  81 209 167 84
 والنسيجصناعة األلبسة  15 87 11 17
 واألحذيةصناعة الجمود  1 5 0 0

 والورق  الخشبية، الطباعةالصناعة  188 684 160 225
 صناعات مختمفة 43 109 93 64

 والمواصالتالنقل  266 341 283 297
 التجارة 483 515 830 645
 المقاىي المطاعم، الفندقة، 195 68 232 247
 الخدمات المقدمة لممؤسسات 429 187 1800 478
 الشؤون العقارية 12 100 12 21
 المؤسسات المالية 16 110 27 29

 مختمف الخدمات التجارية المقدمة لألفراد  212 538 212 288
 مختمف الخدمات الغير تجارية المقدمة لمجماعة 0 0 0 0

                                                           
 .2015-الديوان الوطني لإلحصائيات  - 2



 الفصل الرابع                              دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية سطيف
 

 
172 

 وعــــــالمجم 3167 4732 5762 3307
 

 .2015 غرفة الصناعة التقميدية والحرفية بالوالية + مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر:

: وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات الكبرى إلى غاية 05جدول رقم 

31/12/2014 

 عدد العمال
 عدد المؤسسات حسب التصنيف المعتمد

 
 المجموع القطاعات الكبرى 

-50-متوسطة-م
250 

-10-صغيرة-م
49 

-1-مصغرة-م
9 

 المؤسسات الصناعية 1388 115 47 114 10898

          مؤسسات األشغال العمومية  2914 259 46 251 18338
 والبناء

 مؤسسات ذات الطابع الخدماتي 5860 195 30 154 18533
 المجموع 10162 569 123 519 47769

 

 .غرفة الصناعة التقميدية والحرفية بالوالية + مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر:

        : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع مناصب العمل حسب قطاعات النشاط 06جدول رقم 

  31/12/2014الى غاية 

مناصب 
 مؤسسات المجموع العمــــــل

 متوسطة
 مؤسسات

 صغيرة
 مؤسسات

 القطــــــاع مصغرة

 والصيد البحري الفالحة  310 18 8 336 1125
 والطاقةالمياه  20 7 3 30 405

 البترولية واألشغال العموميةالخدمات  0 0 0 0 0
 المحروقات 5 5 3 13 327

 والتنقيبالمناجم  47 39 3 89 1154
 الصناعات المعدنية 90 12 0 102 409

 وزجاجمواد البناء سيراميك  710 74 21 805 6125
 واألشغال العموميةالبناء  2819 215 38 3072 13854

 (وبالستيككيميائيات )مطاط  46 7 6 59 665
 وكبريتتبغ  الصناعات الغذائية، 513 23 22 558 3954
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 والنسيجصناعة األلبسة  125 6 0 131 397
 واألحذيةصناعة الجمود  17 0 4 21 386

 والورق  الخشبية، الطباعةالصناعة  701 16 4 721 1598
 صناعات مختمفة 213 30 16 259 2102
 والمواصالتالنقل  1101 19 6 1126 1394
 التجارة 2875 87 13 2975 7154
 المقاىي المطاعم، الفندقة، 711 21 0 732 1315
 الخدمات المقدمة لممؤسسات 1159 53 10 1222 5245
 العقارية الشؤون  56 7 5 68 711

 المؤسسات المالية 65 41 9 115 1836
 مختمف الخدمات التجارية المقدمة لألفراد 1102 21 3 1126 2103

17 4 0 0 4 
مختمف الخدمات الغير تجارية المقدمة 

 لمجماعة
 المجمــــــــــــــــــــــــوع 12689 701 174 13564 52276

 

 .غرفة الصناعة التقميدية والحرفية بالوالية + والمتوسطةمديرية المؤسسات الصغيرة  المصدر:

ىو القطاع الذي يييمن عمى نالحظ أن قطاع البناء واألشغال العمومية  ،04حسب الجدول رقم تعميق: 

 685ومناصب شغل تصل إلى مؤسسة  782بعدد  ات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمجموع نشاط

منصب عمل ثم قطاع الخدمات  515مؤسسة و 483ية بـ منصب عمل يميو قطاع النشاطات التجار 

 .منصب عمل 187ومؤسسة  429المقدمة لممؤسسة بـ 

 بالنسبة لمقطاعات التي تضم عدد كبير من العمال نذكر:

  منصب عمل  538ويوفر قطاع الخدمات التجارية المقدمة لألفراد 

  منصب عمل  457ويوفر  وزجاج( )سيراميكقطاع مواد البناء 

 .منصب عمل 5762توفر حوالي مؤسسة صغيرة ومتوسطة  3167في المجموع نحصي ما يقارب 

ا نجد قطاع الخدمات لمنشاط، فإننوعمى العموم فإذا تم تقسيم ىذه المؤسسات عمى القطاعات الكبرى 

ألشغال ثم قطاع ا18533بـ وعدد عمال يقدر  6085عمى مستوى الوالية بعدد  ىو النشاط المسيطر
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وعدد 1550بعدد ثم المؤسسات الصناعية 18338بـ وعدد عمال يقدر 3219  العمومية والبناء بعدد 

  10898         العمال يقدر بـ

بالنسبة لتوزيع النشاطات حسب حجم المؤسسات فإنما نالحظ أن المؤسسات المصغرة تييمن عمى 

 أغمب القطاعات األساسية نذكر: 

  متوسطة. مؤسسة 13ومؤسسة صغيرة  87مؤسسة مصغرة مقابل  2875عمى  يستحوذقطاع التجارة 

  مؤسسة صغيرة  215مؤسسة مصغرة مقابل  2819ستحوذ عمى يقطاع البناء واألشغال العمومية                

 .متوسطة مؤسسة 38و

  مؤسسة صغيرة  35مؤسسة مصغرة مقابل  1159قطاع الخدمات المقدمة لممؤسسات يستحوذ عمى               

 .متوسطة مؤسسة 10و

  03ومؤسسة صغيرة  21مؤسسة مصغرة مقابل  1102قطاع الخدمات التجارية المقدمة لألفراد تضم 

 متوسطة. مؤسسات

  مؤسسات  06مؤسسة صغيرة و 19مؤسسة مصغرة مقابل  1101قطاع النقل والمواصالت يضم

 متوسطة.
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  1المبحث الرابع: السكان

 مقــــدمة

شرط أساسي في دراسة  ألنو، حيث يستوجب معرفة عددىم إن السكان ىم جوىر التنمية االقتصادية

يعتبر عامل ضرورؼ في تحديد النظرية  . فيووناتيم وتركيباتيم البيولوجية وتوجياتيم الفكريةوكشف مك

االجتماعية المنتيجة والتي يجب إتباعيا وذلك من اجل تطوير أساليب التسيير واإلصالح مع تيذيب 

، الطموحات االجتماعية وتحديدىا والتحكم في دواليب حياة أفراد المجموعة البشرية التي تتشكل منيا األمة

 إنو .فية بالتنمية المحميةديمومتيا والتي يجب االىتمام والعناية الكاوضمان لمحفاظ عمى مقوماتيا المادية 

إذ أن أفراد المجتمع تتحكم فييم عوامل  ،ليس من السيل التعامل مع عناصر ىذا المركب الثنائي اليجين

ة نفسية ذاتية المصدر تخضع لمثقافة الفكرية البشرية والعقائدية السائدة في المجتمع وأخرػ خارجية محيط

ال يمكن بأؼ حال من األحوال إبعادىم من أؼ دراسة آو عممية تنموية  حيث ،بيم وىي نتاج تصرفاتيم

 .اجتماعية كانت آو اقتصادية، سياسية أو ثقافية التي ال تقوم إال بواسطتيم وألجميم

 عمينا أن نتبع الطرق التالية: يحتم إن تحديد فعالية المجتمعات وتصنيفيا

لقضايا السكان والتي تركز عمى البيانات الكمية والنوعية لمجموع الظواىر والعمميات المعرفة الدقيقة 

الجارية لمكشف عمييا وتحميميا وذلك لتحديد الروابط والعالقة الناشئة بين ىذه الظواىر والعمميات 

 وانعكاساتيا عمى الواقع السكاني.

اع الطرق العممية وتطبيقيا وتوفير كل الوسائل الدراسة الموضوعية لموقائع والمتغيرات الميدانية مع إتب

الضرورية لكل عممية يراد من خالليا االطالع عمى جوىر التحوالت والتغيرات التي يشيدىا المجتمع في 

 جميع األصعدة لمحياة البشرية.

                                                           
1

 سابق.مرجع  –مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   
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ثة استمرار األمة وبقائيا يجب التفكير مع العمل عمى جميع األصعدة والمحاور الرئيسية الثال من اجل

 المتعمقة بتشكيل المجتمع البشرؼ وىي:

المحور الديموغرافي ،التربية ،الشغل وما ينتج عنيا من حركة ديناميكية تنموية يؤسس عمييا لممستقبل 

    باعتباره محل انشغال وتخطيط وتخمين كل ىيئة سياسية كانت أو اجتماعية وذلك لمراجعة الماضي 

العناية بترقية األفراد الطبيعيين والتي ىي من أساسيات وأىداف من اجل إصالح الحاضر مع االىتمام و 

األخذ بعين االعتبار المصالح الجماعية وتوازنات الخمية األساسية في المجتمع مع  ،التنمية والتطور

الزدىار اوالمتمثمة في الضروريات وذلك لتثبيت دعائم وا عداد وتييئة األرضية لما ىو آت بتوفير االنفتاح و 

باستغالل جميع القدرات البشرية والرقعة  ،تقميل من الفوارق االجتماعيةع أفراد األمة مع العمل عمى اللجمي

وىذا ال يمكن تحقيقو إال بالمعرفة الدقيقة  .الجغرافية التي يعيشون عمييا وما تحتويو من ثروات طبيعية

 ارغ والدارس من االطالع عمييا. ألحوال السكان ومشاكميم وضبط المعدالت الديموغرافية التي تسمح لمق

إن ىذه المحاور يتم االستناد عمييا في عممية التخطيط ومن ثمة نستطيع أن نبرمج المشاريع التنموية 

حيث أن كل واحد  ،وذلك بشقييا المادؼ والمعنوؼ مع العمم أن التخطيط مرتبط باإلحصاء ارتباطا وثيقا

السكان  إن.م لمسكن والسكان يتم إجراؤىا كل عشرة سنواتاإلحصاء العامنيما مكمل لآلخر وان عممية 

وكما ىو معموم فان التخطيط يتطمب  .تكون ىناك تنمية محمية ناجحة نالن بدونيم ل ،ىم جزء من التنمية

فالمستفيد من كل مشروع .دراسة معمقة ألؼ مشروع تنموؼ ميما كان نوعو اقتصادؼ، اجتماعي، ثقافي

عدد ممكن من اليد العاممة  أكبريتم تشغيل وبفضل ىذه المشاريع  ،جة األولىبالدر يتم إنشاؤه ىم السكان 

ىذا من جية ومن جية  .يع التحكم فييا أو القضاء عميياومن ىنا نستط ،وفي نفس الوقت تقميص البطالة

 ثانية فالتشغيل يعتبر محور أساسي في كل تنمية كانت محمية أو وطنية.
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وىي محاور تكمل  .الثالثة المذكورة آنفا كميا أساسية وال يمكن إىمال أؼ واحد منيا إن المحاور  

الىتمام اإذ أن المحور الديموغرافي يتطمب االعتناء و  .بعضيا ميما كانت نتيجة التكامل ايجابية أو سمبية

يسير في طريق بو أكثر من غيره الن السكان ىم المحرك األساسي ضمن اإلستراتيجية التنموية لكل بمد 

 النمو.

 المطمب األول: تقسيم السكان حسب المناطق السكنية 

حسب األرقام والمعطيات المستقاة من مصالح الحالة المدنية  :31/12/2014في  عدد سكان الوالية* 

المقيمون داخل تراب الوالية فان عدد سكان  والسكان األجانبلبمديات الوالية واليجرة الداخمية والخارجية 

 نسمة نفصميا ونبينيا كالتالي: 1.740.022ىذه السنة بمغ: 

 عممية ىجرة السكان  صافينسمة وافدون جدد لموالية وىو خالصة 1.307 -

 متزوجات بجزائريين كما يتوزعون  أغمبين أنثي 330منيم  أجانب مقيمون بالوالية 2039 -

 855.884نسمة ىم نتاج الزيادة الطبيعية من مواليد ووفيات، حيث بمغ عدد اإلناث  1.736.675 -

لالنتباه ىو تقارب عدد اإلناث  والالفت %50.72ذكر أؼ نسبة  880791و   %49.28نسمة أؼ 

 .والذكور

 .4.32أسرة حيث يقدر متوسط عدد أفرادىا  403033يعيشون في أسر بمغ عددىا  -
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االجانب المقيمين  عدد السكان مصحح
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 من و الى داخل الوالية من والى خارج الوالية الفارق 
 مسجل مشطب مسجل مشطب حسب الزيادة الطبيعية

 2013 ذكور اناث المجموع ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث
 سطيف 127 108.421 172.908 172.390 345.298 546 956 552 543 380 497 253 268 121 642 1.248 201 1.449 174.277 173.233 347.510 3 2.730
 عين ارنات 203 11.146 26.704 25.053 51.757 310 491 97 146 105 104 120 79 198 370 96 12 108 26.998 25.435 52.433 5 259

عين  163 3.917 9.909 9.549 19.458 20 53 36 67 22 28 11 18 5- 4- 0 1 1 9.904 9.546 19.450 5 120
 عباسة

 االوريسيا 118 4.551 11.179 10.339 21.518 155 181 44 51 17 23 10 22 118 131 86 3 89 11.383 10.473 21.856 5 185
 مزلوق  136 4.077 9.969 9.309 19.278 55 61 46 80 24 16 19 27 14 30- 0 1 1 9.983 9.280 19.263 5 142

مجموع  619 23.691 57.761 54.250 112.011 540 786 223 344 168 171 160 146 325 467 182 17 199 58.268 54.734 113.002 5 183
 الدائرة

 عين الكبيرة 64 8.967 21.954 21.296 43.250 70 100 62 70 29 0 0 0 37 30 33 8 41 22.024 21.334 43.358 5 677
 اوالد عدوان 28 2.297 5.483 5.283 10.766 23 42 31 62 6 6 7 15 9- 29- 7 1 8 5.481 5.255 10.736 5 389
 الدىامشة 104 2.217 5.123 4.945 10.068 16 50 29 72 4 14 16 23 25- 31-   0 5.098 4.914 10.012 5 96

مجموع  196 13.481 32.560 31.523 64.083 109 192 122 204 39 20 23 38 3 30- 40 9 49 32.603 31.502 64.105 5 327
 الدائرة

 بابور 142 3.717 8.580 8.273 16.853 26 18 69 34 13 4 43 28 73- 40-   0 8.507 8.233 16.740 5 118
 سرج الغول 99 2.005 4.978 4.874 9.852 18 18 37 26 9 4 19 30 29- 34-   0 4.949 4.840 9.789 5 99

110 5 26.529 13.073 13.456 0 0 0 -74 -
مجموع  241 5.722 13.558 13.147 26.705 44 36 106 60 22 8 62 58 102

 الدائرة

318 5 27.315 13.340 13.974 2 1 1 -
 عموشة 86 5.554 13.998 13.456 27.455 32 60 53 137 4 11 8 51 25- 117

 31/12/2014الوالية و بمدياتها في : سكان  01جدول رقم 
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 تيزؼ نبشار 72 4.667 11.313 10.986 22.299 39 67 54 105 26 25 30 52 19- 65- 1 0 1 11.295 10.921 22.216 5 310
 واد البارد 50 695 1.420 1.272 2.692 27 19 45 50 9 10 17 8 26- 29-   0 1.394 1.243 2.637 4 53

251 5 52.168 25.504 26.664 3 1 2 -
مجموع  208 10.916 26.732 25.714 52.446 98 146 152 292 39 46 55 111 70- 211

 الدائرة
 بني عزيز 57 4.701 11.000 10.829 21.829 26 83 30 62 14 27 18 26 8- 22 2 0 2 10.994 10.851 21.845 5 387

عين  73 3.308 8.152 8.241 16.393 9 34 34 77 10 15 29 33 44- 61- 7 0 7 8.115 8.180 16.295 5 223
 السبت

 معاوية 84 1.715 3.766 3.725 7.491 12 21 22 30 12 7 23 18 21- 20-   0 3.745 3.705 7.450 4 89

مجموع  214 9.724 22.918 22.795 45.713 47 138 86 169 36 49 70 77 73- 59- 9 0 9 22.854 22.736 45.590 5 213
 الدائرة

 عين ولمان 171 18.528 46.384 43.767 90.151 194 256 101 181 41 101 41 68 93 108 23 14 37 46.500 43.889 90.389 5 528
 قالل 126 5.322 13.307 12.512 25.818 44 96 45 71 25 28 18 17 6 36 0 1 1 13.313 12.549 25.861 5 206

قصر  118 5.752 13.647 13.235 26.883 41 81 50 59 40 26 22 32 9 16 0 1 1 13.656 13.252 26.909 5 227
 االبطال

اوالد سي  103 2.643 5.850 5.507 11.357 11 12 33 44 0 2 6 9 28- 39-   0 5.822 5.468 11.290 4 110
 احمد

مجموع  518 32.245 79.188 75.021 154.209 290 445 229 355 106 157 87 126 80 121 23 16 39 79.291 75.158 154.449 5 298
 الدائرة
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 االسرة

االجانب المقيمين  عدد السكان مصحح
 بالبمدية

 الحركة الداخمية لممواطنين)اليجرة(
 عدد 2013-12-31السكان

سر
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حة 
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 الوالية والى داخلمن  من والى خارج الوالية الفارق 
 مسجل مشطب مسجل مشطب حسب الزيادة الطبيعية

 2013 ذكور اناث المجموع ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث
 قجال 231 8.045 20.147 18.833 38.980 66 164 57 131 26 45 24 47 11 31 4 2 6 20.162 18.866 39.028 5 169
 اوالد صابر 120 3.026 7.640 7.266 14.906 82 60 18 24 11 6 19 11 56 31 0 1 1 7.696 7.298 14.994 5 125
 مجموع الدائرة 351 11.071 27.787 26.099 53.886 148 224 75 155 37 51 43 58 67 62 4 3 7 27.858 26.164 54.022 5 154
 صالح باؼ 142 7.161 15.190 15.057 30.247 67 108 58 98 32 30 22 26 19 14 0 2 2 15.209 15.073 30.282 4 213
 اوالد تبان 178 2.641 5.954 5.895 11.849 19 59 24 22 22 34 23 8 6- 63   0 5.948 5.958 11.906 5 67
 الرصفة 185 3.857 8.856 8.879 17.735 11 22 34 40 9 8 16 17 30- 27- 12 0 12 8.838 8.852 17.690 5 96
 الحامة 99 3.324 7.882 7.899 15.781 8 22 37 60 33 37 93 75 89- 76-   0 7.793 7823 15.616 5 158
 بوطالب 140 2.371 5.004 5.038 10.043 9 19 26 46 34 24 60 26 43- 29-   0 4.961 5.009 9.971 4 71

115 4 85.465 34.892 42.750 14 2 12 -55 -
 مجموع الدائرة 744 19.354 42.887 42.768 85.655 114 230 179 266 130 133 214 152 149

 عين ازال 236 12.589 28.636 28.164 56.800 23 47 5 13 0 0 0 0 18 34 2 8 10 28.656 28.206 56.862 5 241
 عين الحجر 225 8.638 21.177 20.410 41.587 61 80 35 52 16 14 15 18 27 24 1 2 3 21.205 20.436 41.642 5 185
 بير حدادة 114 5.080 12.195 11.341 23.536 6 30 21 103 0 4 8 13 23- 82- 0 1 1 12.172 11.260 23.432 5 205
 بيضاء برج 146 8.508 20.042 20.154 40.196 10 60 44 60 30 39 56 56 60- 17- 0 1 1 19.982 20.138 40.120 5 275
 مجموع الدائرة 721 34.815 82.049 80.069 162.118 100 217 105 228 46 57 79 87 38- 41- 3 12 15 82.014 80.040 162.055 5 225
 بني ورثيالن 72 2.725 6.277 5.942 12.220 10 15 10 17 34 16 66 29 32- 15- 0 1 1 6.245 5.928 12.174 4 168

275 5 15.445 7.456 7.990 0 0 0 -
 عين لقراج 56 3.371 8.066 7.580 15.645 10 26 20 68 39 24 105 106 76- 124

 بني شبانة 74 2.988 7.013 6.697 13.710 11 23 17 31 43 23 101 104 64- 89- 0 1 1 6.949 6.609 13.558 5 184
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 2015مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 

 بني موحمى 27 1.987 4.560 4.257 8.817 7 8 2 6 33 13 36 38 2 23-   0 4.562 4.234 8.796 4 330

218 5 49.973 24.227 25.746 2 2 0 -
251 

-
 مجموع الدائرة 229 11.071 25.916 24.476 50.392 38 72 49 122 149 76 308 277 170

 بوعنداس 36 3.802 10.271 9.957 20.228 23 30 15 19 19 17 31 14 4- 14 0 1 1 10.267 9.972 20.239 5 556
 بوسالم 61 3.406 8.517 8.048 16.565 8 21 29 38 53 23 125 73 93- 67- 0 2 2 8.424 7.983 16.407 5 269
 ايت تيزػ  37 1.532 3.658 3.594 7.253 7 8 11 8 25 7 56 20 35- 13-   0 3.623 3.581 7.205 5 197

ايت نوال  25 1.174 2.920 2.908 5.827 1 7 15 19 18 6 60 46 56- 52-   0 2.864 2.856 5.719 5 226
 مزادة

311 5 49.570 24.392 25.178 3 3 0 -
118 

-
 مجموع الدائرة 159 9.914 25.366 24.507 49.873 39 66 70 84 115 53 272 153 188

 بوقاعة 60 7.963 18.847 18.240 37.087 62 63 73 44 38 41 44 38 17- 22 2 3 5 18.832 18.265 37.097 5 617
 عين الروػ  115 2.808 6.905 6.741 13.646 17 42 25 44 7 15 9 16 10- 3- 1 1 2 6.896 6.739 13.635 5 119
 بنى وسين 57 2.888 6.545 6.049 12.594 14 29 8 6 11 6 16 12 1 17 0 1 1 6.546 6.067 12.613 4 223
 مجموع الدائرة 231 13.659 32.297 31.030 63.327 93 134 106 94 56 62 69 66 26- 36 3 5 8 32.274 31.071 63.345 5 274
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 نستشف من أرقام ىذا الجدول التطور المستمر لمحركة السكانية إذ نسجل المالحظات التالية: تعميق:

نسمة 2730أكبر كثافة سكانية نسجميا ببمديتي سطيف والعممة إذ بمغت عمى التوالي :الكثافة السكانية

، 543980وىما يحتالن المرتبة األولى والثانية من حيث عدد السكان بمجموع  2نسمة في الكمم 2648و

بمدية في  أصغر نسبةأما .2كمم201( ثمث مجموع سكان الوالية في مساحة ال تتجاوز 3/1أؼ ما يقارب )

عدم توازن في التوزيع الجغرافي مما يوحيمنا   2.كمم 85.70نسمة في مساحة تقدر ب  48بمعدل  حربيل

 وتثبيتيم  بين مختمف بمديات الوالية . ذب السكانلمسكان لوجود فوارق في ج

             أىم ما نالحظو وما نستخمصو من الجدول ىو ظاىرة النزوح أو اليجرة التي تتعرض ليا  الهجرة:-

وكميا  من البمديات الجبمية الشمالية والجنوبية التي عاشت ظروف استثنائية  ( ثمانية وثالثون بمدية38) 

كالشغل والسكن الالئق يوية مع ضعف أو انعدام التنمية بيا في المجاالت الح العشرية السوداء،أثناء 

 ثرأك ولمتوضيح .مما دفع السكان لميجرة إلي بمديات وواليات أخرػ وجدوا فييا ضالتيم، والصحة...الخ 

أما الجنوبية فكان  .جاورىا العاصمة ومافان سكان البمديات الشمالية كانت وجيتيم بمديات والية الجزائر 

 .ترحاليم لبمديات الوالية

إن تفشى ىذه الظاىرة واستفحاليا يترتب عنيا أعباء إضافية لمواليات والبمديات المستقبمة ينجم عنيا  -

 .التنمية االجتماعيةاضطراب وعدم توازن وتحكم في دواليب 

فالحاضنة .فمنيا الحاضنة ومنيا المستقرة ،اثنان وعشرون  (22أن البمديات المتبقية والبالغ عددىا ) -

ىي األكثر جذبا واستقرارا لمسكان لما توفره من شروط موضوعية كالشغل والسكن وكل العشرة األولى 

 .المرافق العمومية والباقي مستقرة أو قريبة لالستقرار

في إمكانية االستفادة من السكن  تكمنىي بمدية سطيف والعممة واألسباب  :البمديات األكثر استقطابا -

 والحصول عمى منصب شغل

 حمول مناسبة  عمى الييآت العمومية االىتمام بيذه الظاىرة وحصر أسبابيا ومعرفتيا ودراستيا إليجاد-
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 : توزيع السكان حسب التجمعات السكانية والبمديات 02جدول رقم 

 طقتوزيع السكان  حسب المنا
 المجموع البمدية

 
-سكان%

 الريف
 ريفي

 
 نصف% ريفي نصف

 حضري 
حضري  حضري  الحضر % حضري  نصف

 ممتاز
 سطيف 305.120 38.613 98,91 0 0,00 0 3.777 1,09 347.510
 عين ارنات 0 30.926 58,98 19097 36,42 0 2.410 4,60 52.433

 عين عباسة 0 0 0,00 10519 54,08 0 8.931 45,92 19.450

 االوريسيا 0 0 0,00 14531 66,49 0 7.325 33,51 21.856

19.263 61,71 11.88
7 

 مزلوق  0 0 0,00 7376 38,29 0

113.002 27,04 30.55
4 

 مجموع الدائرة 0 30.926 27,37 51522 45,59 0

 عين الكبيرة 0 28.951 66,77 6710 15,48 0 7.697 17,75 43.358

 اوالد عدوان 0 0 0,00 5990 55,79 0 4.746 44,21 10.736

 الدىامشة 0 0 0,00 0 0,00 3.422 6.590 100,00 10.012

64.105 35,03 19.03
3 

 مجموع الدائرة 0 28.951 45,16 12699 19,81 3.422

16.740 61,44 10.28
5 

 بابور 0 0 0,00 6455 38,56 0

 سرج الغول 0 0 0,00 0 0,00 0 9.789 100,00 9.789

26.529 75,67 20.07
4 

 مجموع الدائرة 0 0 0,00 6455 24,33 0

27.315 40,59 11.08
7 

 عموشة 0 0 0,00 16227 59,41 0
22.216 100,00 15.38

8 
 تيزؼ نبشار 0 0 0,00 0 0,00 6.828

 واد البارد 0 0 0,00 0 0,00 0 2.637 100,00 2.637

52.168 68,89 29.11
2 

 مجموع الدائرة 0 0 0,00 16227 31,11 6828

21.845 57,58 12.57
9 

 بني عزيز 0 9.266 42,42 0 0,00 0

16.295 100,00 16.29
5 

 عين السبت 0 0 0,00 0 0,00 0

 معاوية 0 0 0,00 0 0,00 0 7.450 100,00 7.450

45.590 79,67 36.32
4 

 مجموع الدائرة 0 9.266 20,33 0 0,00 0

90.389 16,00 14.46
3 

 عين ولمان 0 63.070 69,78 12856 14,22 0

25.861 86,73 22.42
9 

 قالل 0 0 0,00 3432 13,27 0

26.909 100,00 26.90
9 

 قصر االبطال 0 0 0,00 0 0,00 0

11.290 100,00 11.29
0 

 اوالد سي احمد 0 0 0,00 0 0,00 0

154.449 48,62 75.09
0 

 مجموع الدائرة 0 63.070 40,84 16289 10,55 0

39.028 75,28 29.38
2 

 قجال 0 9.646 24,72 0 0,00 0

14.994 100,00 14.99
4 

 اوالد صابر 0 0 0,00 0 0,00 0
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54.022 82,14 44.37
6 

 مجموع الدائرة 0 9.646 17,86 0 0,00 0

 صالح باؼ 0 21.857 72,18 0 0,00 0 8.425 27,82 30.282

11.906 100,00 11.90
6 

 اوالد تبان 0 0 0,00 0 0,00 0

17.690 100,00 17.69
0 

 الرصفة 0 0 0,00 0 0,00 0

15.616 100,00 15.61
6 

 الحامة 0 0 0,00 0 0,00 0

 بوطالب 0 0 0,00 0 0,00 0 9.971 100,00 9.971

85.465 74,43 63.60
8 

 الدائرةمجموع  0 21.857 25,57 0 0,00 0

56.862 21,35 12.13
9 

 عين ازال 0 44.722 78,65 0 0,00 0

41.642 74,59 31.05
9 

 عين الحجر 0 10.583 25,41 0 0,00 0

23.432 100,00 23.43
2 

 بير حدادة 0 0 0,00 0 0,00 0

40.120 73,84 29.62
4 

 بيضاء برج 0 10.496 26,16 0 0,00 0

162.055 59,40 96.25
4 

 مجموع الدائرة 0 65.801 40,60 0 0,00 0

 مجموع الدائرة 0        154.814
12.174 55,07 6.70

4 
 بني ورثيالن 0 0 0,00 5470 44,93 0

15.445 100,00 15.4
45 

 عين لقراج 0 0 0,00 0 0,00 0
13.558 65,32 8.85

6 
 بني شبانة 0 0 0,00 4702 34,68 0

8.796 100,00 8.79
6 

 بني موحمى 0 0 0,00 0 0,00 0
49.973 79,64 39.8

01 
 مجموع الدائرة 0 0 0,00 10172 20,36 0

20.239 70,22 14.2
13 

 بوعنداس 0 6.026 29,78 0 0,00 0
16.407 71,16 11.6

75 
 بوسالم 0 0 0,00 4732 28,84 0

7.205 100,00 7.20
5 

 ايت تيزػ  0 0 0,00 0 0,00 0
5.719 100,00 5.71

9 
ايت نوال  0 0 0,00 0 0,00 0

38.8 78,30 49.570 مزادة
12 

 مجموع الدائرة 0 6.026 12,16 4732 9,55 0
37.097 26,85 9.96

1 
 بوقاعة 0 27.137 73,15 0 0,00 0

13.635 42,27 5.76
4 

 عين الروػ  0 0 0,00 7871 57,73 0
12.613 100,00 12.6

13 
 بنى وسين 0 0 0,00 0 0,00 0

63.345 44,73 28.3
37 

 مجموع الدائرة 0 27.137 42,84 7871 12,43 0
17.547 39,86 6.99

5 
 حمام القرقور 0 0 0,00 10552 60,14 0

16.045 100,00 16.0
45 

 ذراع قبيمة 0 0 0,00 0 0,00 0
33.593 68,59 23.0

40 
 مجموع الدائرة 0 0 0,00 10552 31,41 0

3.638 100,00 3.63
8 

 قنزات 0 0 0,00 0 0,00 0
4.136 100,00 4.13

6 
 حربيل 0 0 0,00 0 0,00 0

7.773 100,00 7.77
3 

 مجموع الدائرة 0 0 0,00 0 0,00 0
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 الميزانيةومتابعة البرمجة مديرية  المصدر:

 :معايير التصنيف الحضري لمسكان

عددية  عمى مجموعة عوامل وضوابط عممية، يعتمد التصنيف الحضرؼ  :التصنيف الحضري تعريف 

الترتيب اإلدارؼ   نوعية كالنشاط االقتصادؼ ومواصفات حضرية، كالحد األدنى لمسكان المقيمين،

 ونوجزىا فيما يمي:

نسمة كحد  5.000حسب النتائج النيائية لعممية اإلحصائيات تم اعتماد عدد :الحد األدنى لمسكان -

 .لمسكان في تصنيف وترتيب التجمعات السكانية ىادن

17.397 80,95 14.0
82 

 ماوكالن 0 0 0,00 3315 19,05 0
21.839 65,09 14.2

15 
 تالة ايفاسن 0 0 0,00 7624 34,91 0

39.236 72,12 28.2
97 

 مجموع الدائرة 0 0 0,00 10939 27,88 0
196.47

0 
5,95 11.6

93 
0 0,00 0 94,05 184.77

7 
 العممة 0

17.215 68,69 11.8
26 

 القمتة الزرقاء 0 0 0,00 5390 31,31 0
31.485 76,42 24.0

61 
 بازر صخرة 0 0 0,00 7424 23,58 0

245.17
0 

19,41 47.5
80 

0 5,23 12813 75,37 184.77
7 

 مجموع الدائرة 0
16.522 51,32 8.47

9 
 حمام السخنة 0 8.043 48,68 0 0,00 0

11.312 100,00 11.3
12 

 الطاية 0 0 0,00 0 0,00 0
8.323 100,00 8.32

3 
 التمة 0 0 0,00 0 0,00 0

36.157 77,75 28.1
14 

 مجموع الدائرة 0 8.043 22,25 0 0,00 0
28.909 52,69 15.2

33 
 بئر العرش 0 0 0,00 13676 47,31 0

16.251 100,00 16.2
51 

 بالعة 0 0 0,00 0 0,00 0
9.585 100,00 9.58

5 
 الولجة 0 0 0,00 0 0,00 0

9.051 100,00 9.05
1 

 تاشودة 0 0 0,00 0 0,00 0
63.796 78,56 50.1

20 
 مجموع الدائرة 0 0 0,00 13676 21,44 0

26.847 61,18 16.4
24 

 جميمة 0 10.423 38,82 0 0,00 0
19.665 56,22 11.0

56 
 بنى فودة 0 0 0,00 8610 43,78 0

46.513 59,08 27.4
80 

 مجموع الدائرة 0 10.423 22,41 8610 18,51 0
1.740.0

22 
42,98 737.

557 
10.250 10,49 182558 46,53 504.53

7 
مجموع  305.120

           الوالية
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 فيمن مواصفات المدينة األساسية يفترض أن ال يتعدػ سكانيا المشتغمون  :النشاط االقتصادي -

 عمى األكثر. % 25 يفالحالالقطاع 

 :بعض الميزات التي يقدر أن تكون السمة الخالصة لممدن :مواصفات حضرية -

مستشفى، عيادة متعددة االختصاصات، مؤسسات التعميم،  :لمصالح العام مثل ةخدماتي*وجود مؤسسات 

 )سينما، مسرح(  محاكم، مراكز الترفيو

من العاممين خارج القطاع الزراعي يشترط أن تمبي  %75* زيادة عمى الحد األدنى لمسكان ونسبة 

 المدينة ثالث مواصفات إلزامية وعمى األقل ثالثة مواصفات ثانوية وىم:

 الربط بالشبكات الثالث ) إيصال المياه، شبكة التطيير، شبكة الكيرباء (- :مواصفات إلزامية -

 :تتوفر عمى ثالثة شروط عمى األقل من الخمسة التالية :مواصـفات ثانوية -

 توفر مستشفى أو عيادة متعددة الخدمات 

 وجود ثانوية أو متوسطة لمتعميم المتوسط 

 مراكز مختمفة(  دار الشباب، ) دار الحضانة، وجود مؤسسات ثقافية واجتماعية 

 مسرح(سينما،  حظيرة تسمية، ) ممعب، وجود مؤسسات رياضية وترفييية 

  معدل نمو سنوؼ متوسط 

إن ىذا العامل لم يؤخذ في التصنيفات السابقة بالرغم لما لو من أىمية في عممية  :الترتيب اإلداري -

 عمى ضوء ىذه الضوابط تصنف المناطق السكانية كالتالي: البرمجة ومشاريع التنمية

  يتعدػ سكانيا المشتغمون  نأنسمة و  100.000منطقة حضرية ممتازة: يشترط أن يفوق عدد سكانيا

مستشفيات  تضم عدد كبير من الخدمات العالية ) التعميم العالي، .في القطاعات غير الفالحية 75%

محطة السكك الحديدية،  ىياكل قاعدية ذات كثافة وفعالية عالية) محطة نقل المسافرين، مختصة...الخ(

 .مطار، ممعب رياضي كبير، ...الخ،(
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 2000نسمة وعدد العاممين يفوق  20.000أن ال يقل عدد سكانيا عن يجب  حضرية: منطقة 

بيا مؤسسات  ،%75عمى أن تكون نسبة العاممين في غير قطاع الفالحة يساوػ أو أكثر من  ،عامل

 .مينية عالية محدودة

  :مناطق سكنية متجاورة)متقاربة( تمثل امتداد عمراني أو نشاطي  تضممنطقة قريبة لمحضرية

 .لحضريةلممناطق ا

  بيا عدد المشتغمين خارج قطاع الفالحة يقدر ب  التيمنطقة نصف حضرية: تخص المناطق

مجال التعميم  فيوتتوفر بيا خدمات محدودة خاصة  ،نسمة 5000ص عن قين دد سكانيا الوع 1000

 والصحة ليس لقاطنيا فقط بل تتعداىا لممناطق الريفية والنصف الريفية والمبعثرة.

  .المتبقية ريفية ومبعثرةالمناطق  -

 شكل الموضحعمى أساس ىذا التصنيف تم تقسيم سكان الوالية كما ىو مبين في الجدول أعاله وال -

 %43,18نصف حضريون و %10,51و %46,31 وعميو فان نسبة التحضر لموالية وصمت الى أسفمو.

 .ريفيون 
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 : توزيع السكان حسب المناطق 01الشكل رقم 

 

 البرمجة ومتابعة الميزانيةمديرية  المصدر:

وأدنى نسبة لسكان  % 91. 98نالحع أن بمدية سطيف بيا أعمى نسبة لمسكان الحضر وىي  تعميق:

ونسبة سكان الريف  %0تبمغ نسبة السكان الحضر بيا  في حين نجد أن دائرة قنزات .% 1.09الريف بـ 

التجمعات السكنية الكبرػ في الوالية ) سطيف والعممة ( في  فالسكان الحضر يتركزون أكثر .100%

 ىا سابقا.نالتوفر المعايير الحضرية التي ذكر 

  %47أما في مجموع الوالية، فنالحع أن نسبة الحضرؼ الممتاز والحضرؼ يمثالن لوحدىما حوالي 

. يعني أن سكان والية  % 42نالحع أن نسبة سكان الريف متفاوتة بين البمديات و تمثل حوالي في حين 

 .سطيف في معدليا تتأرجح بين الريف والحضرؼ بنسبة متقاربة

 إلى:  01والشكل رقم  01عمى أساس ىذا التنصيف، تم تقسيم الوالية كما ىو مبين في الجدول رقم 

 .  %46.31 نسبة التحضر في الوالية: -

 .% 10.51نصف حضرؼ:  -

 ريفي
42% 

 نصف  ريفي
 نصف حضري 1%

10% 

 حضري
29% 

 حضري ممتاز
18% 

 2014توزيع السكان حسب المناطق 
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 .% 43.18 ريفي: -

     السكانية التجمعات حسب السكان تقسيم: الثاني المطمب

 سكاني تجمع 60 إلى الوالية تراب تقسيم تم 2008 لسنة العام اإلحصاء عممية إجراء إثر عمى

. تجمع 157 عددىا البالغ ثانوية سكانية تجمعات في% 17و السكان مجموع من%  58 يسكنيا. رئيسي

 وترشيد الثروة وتوزيع التنمية عممية في ىام العامل ىذا إن%.  75 إلى المتجمعين السكان نسبة يرفع مما

 والعمل واالجتماعية االقتصادية العمومية والمؤسسات لميياكل العامة احتياجات وتقدير العمومية النفقات

 مصاف إلى ورفعيا حضرية والنصف الريفية الثانوية التجمعات لتأىيل الموضوعية الشروط توفير عمى

 وشروط مستمزمات جميع بتوفير اشر والمد القرػ  تمدين في التفكير إلى إضافة.  كبرػ  حضرية تجمعات

 انتشار إلعادة مدروسة مستقبمية نظرة وفق إلييا لمعودة النازحين وترغيب سكانيا تثبيت أجل من التحضر

 يدمج جديد، بأسموب الفالحية القرػ  نمط عمى جديدة سكنية بؤر وتشكيل إحداث يواكبو ، منظم سكاني

 مع المرافق، جميع فييا مبرمج ريفية بتجزئة لمبناء معدة ارض وقطعة الريفي البناء من االستفادة فيو

 من لمحد وتثبيتيا  السكانية الكتمة وتوزيع وتوجيو  بالتحكم المحمية لممجموعة تسمح إضافية امتيازات

 جمة، واقتصادية اجتماعية ومشاكل  إضافية ومطالب أعباء ولدت التي المنتظمة غير الداخمية اليجرة

 .العامة الحياة عمى سمبا أثرت

 02والشكل رقم 03رقم بالجدول والبمديات السكنية التجمعات حسب السكان توزيع نبين يمي فيما

 .2014 سنة خالل المسجمة والتطورات التغيرات جميع مبرزين
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 السكنية والتجمعات المناطق حسب السكان توزيع :03جدول رقم 

 نسبة السكان  
 المبعثرين

 نسبة السكان
 المتجمعين

 المجموع
 الكمى

 سكان
 مبعثرين

 مجموع السكان
 المتجمعين 

 تجمع 
 ثانوؼ 

 تجمع 
 رئيسي

 البمدية
 

 سطيف 305185 38386 343571 3.939 347.510 98,87 1,13

 عين ارنات 30880 18956 49836 2.597 52.433 95,05 4,95
 عين عباسة 10378 5244 15622 3.828 19.450 80,32 19,68

 االوريسيا 14554 3706 18260 3.596 21.856 83,55 16,45

 مزلوق  7504 5678 13182 6.081 19.263 68,43 31,57

 مجموع الدائرة 63316 33583 96899 16.102 113.002 85,75 14,25

 عين الكبيرة 28889 6687 35576 7.782 43.358 82,05 17,95

 اوالد عدوان 6027 4237 10264 471 10.736 95,61 4,39
 الدىامشة 3479 2320 5799 4.213 10.012 57,92 42,08

 مجموع الدائرة 38395 13245 51639 12.466 64.105 80,55 19,45

 بابور 6523 1803 8326 8.414 16.740 49,74 50,26

 سرج الغول 1190 0 1190 8.599 9.789 12,16 87,84

 مجموع الدائرة 7713 1803 9516 17.013 26.529 35,87 64,13
 عموشة 16011 4194 20205 7.110 27.315 73,97 26,03

 تيزؼ نبشار 6891 1211 8102 14.114 22.216 36,47 63,53

 واد البارد 0 0 0 2.637 2.637 0,00 100,00

 مجموع الدائرة 22902 5405 28307 23.861 52.168 54,26 45,74

 بني عزيز 9364 6112 15475 6.370 21.845 70,84 29,16

 عين السبت 7666 0 7666 8.629 16.295 47,05 52,95

 معاوية 4277 0 4277 3.173 7.450 57,41 42,59
 مجموع الدائرة 21307 6112 27419 18.171 45.590 60,14 39,86

 عين ولمان 62932 12758 75690 14.698 90.389 83,74 16,26
 قالل 3408 8680 12088 13.773 25.861 46,74 53,26

 قصر االبطال 10241 2868 13109 13.799 26.909 48,72 51,28

 اوالد سي احمد 2864 4459 7322 3.968 11.290 64,86 35,14

 مجموع الدائرة 79444 28765 108210 46.239 154.449 70,06 29,94

 قجال 9581 11306 20887 18.141 39.028 53,52 46,48

 اوالد صابر 2980 6368 9348 5.646 14.994 62,34 37,66

 مجموع الدائرة 12561 17674 30235 23.787 54.022 55,97 44,03
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 صالح باؼ 22096 7554 29650 632 30.282 97,91 2,09

 اوالد تبان 6193 0 6193 5.713 11.906 52,01 47,99
 الرصفة 1533 7043 8576 9.114 17.690 48,48 51,52

 الحامة 10411 5112 15522 94 15.616 99,40 0,60

 بوطالب 5679 1035 6713 3.258 9.971 67,33 32,67
 مجموع الدائرة 45910 20744 66655 18.810 85.465 77,99 22,01

 عين ازال 44920 2636 47556 9.305 56.862 83,64 16,36

 عين الحجر 10500 4301 14801 26.841 41.642 35,54 64,46

 بير حدادة 5129 1250 6379 17.053 23.432 27,23 72,77

 بيضاء برج 10528 3344 13873 26.247 40.120 34,58 65,42

 مجموع الدائرة 71078 11532 82610 79.446 162.055 50,98 49,02

 بني ورثيالن 5508 6140 11648 526 12.174 95,68 4,32

 عين لقراج 5074 9068 14143 1.302 15.445 91,57 8,43

 بني شبانة 4743 7564 12307 1.251 13.558 90,77 9,23

 بني موحمى 6100 2156 8256 540 8.796 93,86 6,14

 مجموع الدائرة 21426 24928 46354 3.619 49.973 92,76 7,24

 بوعنداس 6042 8336 14378 5.862 20.239 71,04 28,96
 بوسالم 4781 9808 14589 1.818 16.407 88,92 11,08
 ايت تيزػ  720 3224 3944 3.260 7.205 54,75 45,25
 ايت نوال مزادة 1994 1907 3901 1.818 5.719 68,21 31,79
 مجموع الدائرة 13536 23276 36812 12.758 49.570 74,26 25,74

 بوقاعة 26802 5704 32505 4.592 37.097 87,62 12,38
 عين الروػ  7908 2098 10006 3.629 13.635 73,38 26,62
 بنى وسين 5600 5922 11523 1.090 12.613 91,36 8,64
 مجموع الدائرة 40310 13724 54034 9.311 63.345 85,30 14,70

 حمام القرقور 10626 4762 15388 2.159 17.547 87,70 12,30
 قبيمةذراع  2811 8611 11422 4.623 16.045 71,19 28,81
 مجموع الدائرة 13437 13373 26810 6.782 33.593 79,81 20,19

 قنزات 1918 1044 2962 676 3.638 81,43 18,57
 حربيل 1854 1782 3635 500 4.136 87,90 12,10
 مجموع الدائرة 3772 2825 6598 1.176 7.773 84,87 15,13

 ماوكالن 3327 3249 6576 10.821 17.397 37,80 62,20
 تالة ايفاسن 7665 3849 11515 10.324 21.839 52,73 47,27
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 مجموع الدائرة 10992 7099 18091 21.145 39.236 46,11 53,89

 العممة 184294 5714 190008 6.462 196.470 96,71 3,29
 القمتة الزرقاء 5489 1071 6559 10.656 17.215 38,10 61,90
 بازر صخرة 7500 6365 13865 17.620 31.485 44,04 55,96
 مجموع الدائرة 197282 13151 210433 34.738 245.170 85,83 14,17

 حمام السخنة 8064 710 8775 7.748 16.522 53,11 46,89
 الطاية 2172 4049 6221 5.091 11.312 54,99 45,01
 التمة 2330 734 3064 5.259 8.323 36,82 63,18
 مجموع الدائرة 12566 5493 18060 18.097 36.157 49,95 50,05

 بئر العرش 13684 3995 17680 11.229 28.909 61,16 38,84
 بالعة 6543 1130 7673 8.578 16.251 47,21 52,79
 الولجة 2084 1188 3272 6.312 9.585 34,14 65,86
 تاشودة 2395 0 2395 6.657 9.051 26,46 73,54
 مجموع الدائرة 24706 6314 31020 32.776 63.796 48,62 51,38

 جميمة 10472 8373 18845 8.002 26.847 70,19 29,81
 بنى فودة 8632 2219 10852 8.814 19.665 55,18 44,82
 مجموع الدائرة 19104 10593 29697 16.816 46.513 63,85 36,15

 مجموع الوالية 1024943 298026 1322969 417053 1.740.022 76,03 23,97
 

 2015 البرمجة ومتابعة الميزانيةمديرية  المصدر:
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 : توزيع السكان حسب التجمعات السكنية 02الشكل رقم 

 

 ومتابعة الميزانيةالبرمجة مديرية  المصدر:

. في حين %98.87نالحع أن النسبة الكبرػ في السكان المجتمعين تتركز في بمدية سطيف بـ  تعميق:

نجد أن النسبة الدنيا تتركز في دائرة بابور. ىذا راجع إلى التضاريس الوعرة الموجودة في ىذه المنطقة، 

 مناطق سكنية ريفية مبعثرة لعدم سيولة المسالك بيا. انتشارمما سيل عمى 
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لمتجمعات الكبرػ عمى مستوػ الوالية، فنجد أن حجم مدينة سطيف ىو األكبر بعدد يفوق  بالنسبة

 800000، ثم مدينة عين ولمان بعدد يفوق نسمة 150نسمة ثم مدينة العممة بعدد يفوق  300000

 .نسمة ثم بقية المدن األخرػ 

 بالترتيبتوزيع السكان حسب التجمعات السكانية والبمديات  :04جدول رقم 

 نسب السكان
 عدد السكان

 البمدية

 الرقم 
 مجموع الترتيبى

 الوالية
 ت,ر ت,ث م,م

 تجمع رئيسى تجمع ثانوؼ  مبعثرين س/ب س/و س/ب س/و س/ب س/و
 1 سطيف 305185 38386 3.939 87,82 17,54 11,05 2,21 1,13 0,23 347.510
 2 العممة 184294 5714 6.462 93,80 10,59 2,91 0,33 3,29 0,37 196.470
 3 عين ولمان 62932 12758 14.698 69,62 3,62 14,12 0,73 16,26 0,84 90.389
 4 عين ازال 44920 2636 9.305 79,00 2,58 4,64 0,15 16,36 0,53 56.862
 5 عين ارنات 30880 18956 2.597 58,89 1,77 36,15 1,09 4,95 0,15 52.433
 6 عين الكبيرة 28889 6687 7.782 66,63 1,66 15,42 0,38 17,95 0,45 43.358
 7 عين الحجر 10500 4301 26.841 25,22 0,60 10,33 0,25 64,46 1,54 41.642
 8 بيضاء برج 10528 3344 26.247 26,24 0,61 8,34 0,19 65,42 1,51 40.120
 9 قجال 9581 11306 18.141 24,55 0,55 28,97 0,65 46,48 1,04 39.028
 10 بوقاعة 26802 5704 4.592 72,25 1,54 15,38 0,33 12,38 0,26 37.097
 11 بازر صخرة 7500 6365 17.620 23,82 0,43 20,22 0,37 55,96 1,01 31.485
 12 صالح باؼ 22096 7554 632 72,97 1,27 24,95 0,43 2,09 0,04 30.282
 13 بئر العرش 13684 3995 11.229 47,34 0,79 13,82 0,23 38,84 0,65 28.909
 14 عموشة 16011 4194 7.110 58,62 0,92 15,35 0,24 26,03 0,41 27.315
 15 قصر االبطال 10241 2868 13.799 38,06 0,59 10,66 0,16 51,28 0,79 26.909
 16 جميمة 10472 8373 8.002 39,01 0,60 31,19 0,48 29,81 0,46 26.847
 17 قالل 3408 8680 13.773 13,18 0,20 33,56 0,50 53,26 0,79 25.861
 18 بير حدادة 5129 1250 17.053 21,89 0,29 5,33 0,07 72,77 0,98 23.432
 19 تيزؼ نبشار 6891 1211 14.114 31,02 0,40 5,45 0,07 63,53 0,81 22.216
 20 االوريسيا 14554 3706 3.596 66,59 0,84 16,96 0,21 16,45 0,21 21.856
 21 بني عزيز 9364 6112 6.370 42,86 0,54 27,98 0,35 29,16 0,37 21.845
 22 تالة ايفاسن 7665 3849 10.324 35,10 0,44 17,63 0,22 47,27 0,59 21.839
 23 بوعنداس 6042 8336 5.862 29,85 0,35 41,19 0,48 28,96 0,34 20.239
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 24 بنى فودة 8632 2219 8.814 43,89 0,50 11,29 0,13 44,82 0,51 19.665
 25 عين عباسة 10378 5244 3.828 53,36 0,60 26,96 0,30 19,68 0,22 19.450
 26 مزلوق  7504 5678 6.081 38,96 0,43 29,47 0,33 31,57 0,35 19.263
 27 الرصفة 1533 7043 9.114 8,67 0,09 39,82 0,40 51,52 0,52 17.690
 28 حمام القرقور 10626 4762 2.159 60,56 0,61 27,14 0,27 12,30 0,12 17.547
 29 ماوكالن 3327 3249 10.821 19,12 0,19 18,68 0,19 62,20 0,62 17.397
 30 القمتة الزرقاء 5489 1071 10.656 31,88 0,32 6,22 0,06 61,90 0,61 17.215

 31 بابور 6523 1803 8.414 38,97 0,37 10,77 0,10 50,26 0,48 16.740
 32 حمام السخنة 8064 710 7.748 48,81 0,46 4,30 0,04 46,89 0,45 16.522
 33 بوسالم 4781 9808 1.818 29,14 0,27 59,78 0,56 11,08 0,10 16.407
 34 عين السبت 7666 0 8.629 47,05 0,44 0,00 0,00 52,95 0,50 16.295
 35 بالعة 6543 1130 8.578 40,26 0,38 6,96 0,06 52,79 0,49 16.251
 36 ذراع قبيمة 2811 8611 4.623 17,52 0,16 53,67 0,49 28,81 0,27 16.045
 37 الحامة 10411 5112 94 66,67 0,60 32,73 0,29 0,60 0,01 15.616
 38 عين لقراج 5074 9068 1.302 32,85 0,29 58,71 0,52 8,43 0,07 15.445
 39 اوالد صابر 2980 6368 5.646 19,87 0,17 42,47 0,37 37,66 0,32 14.994
 40 عين الروػ  7908 2098 3.629 58,00 0,45 15,39 0,12 26,62 0,21 13.635
 41 بني شبانة 4743 7564 1.251 34,98 0,27 55,79 0,43 9,23 0,07 13.558
 42 بنى وسين 5600 5922 1.090 44,40 0,32 46,95 0,34 8,64 0,06 12.613
 43 بني ورثيالن 5508 6140 526 45,25 0,32 50,43 0,35 4,32 0,03 12.174
 44 اوالد تبان 6193 0 5.713 52,01 0,36 0,00 0,00 47,99 0,33 11.906
 45 الطاية 2172 4049 5.091 19,20 0,12 35,79 0,23 45,01 0,29 11.312
 46 اوالد سي احمد 2864 4459 3.968 25,36 0,16 39,49 0,26 35,14 0,23 11.290
 47 اوالد عدوان 6027 4237 471 56,14 0,35 39,47 0,24 4,39 0,03 10.736
 48 الدىامشة 3479 2320 4.213 34,74 0,20 23,18 0,13 42,08 0,24 10.012
 49 بوطالب 5679 1035 3.258 56,95 0,33 10,38 0,06 32,67 0,19 9.971
 50 سرج الغول 1190 0 8.599 12,16 0,07 0,00 0,00 87,84 0,49 9.789
 51 الولجة 2084 1188 6.312 21,75 0,12 12,39 0,07 65,86 0,36 9.585
 52 تاشودة 2395 0 6.657 26,46 0,14 0,00 0,00 73,54 0,38 9.051
 53 بني موحمى 6100 2156 540 69,35 0,35 24,51 0,12 6,14 0,03 8.796
 54 التمة 2330 734 5.259 28,00 0,13 8,82 0,04 63,18 0,30 8.323
 55 معاوية 4277 0 3.173 57,41 0,25 0,00 0,00 42,59 0,18 7.450
 56 ايت تيزػ  720 3224 3.260 9,99 0,04 44,75 0,19 45,25 0,19 7.205
 57 ايت نوال مزادة 1994 1907 1.818 34,86 0,11 33,35 0,11 31,79 0,10 5.719



                                                                             سطيف والية في والبشرية االقتصادية للطاقة شامل وتحليل دراسة                             الرابع الفصل
 

 

196 

 58 حربيل 1854 1782 500 44,82 0,11 43,08 0,10 12,10 0,03 4.136
 59 قنزات 1918 1044 676 52,74 0,11 28,69 0,06 18,57 0,04 3.638
 60 واد البارد 0 0 2.637 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,15 2.637

 

 2015 ومتابعة الميزانيةالبرمجة مديرية  المصدر:

ىناك . 12/2014/ 31إن ىذا الجدول يوضح لنا ترتيب البمديات حسب عدد السكان إلى غاية  :تعميق

 ثالث مدن كبرػ في الوالية وىي: 

  .نسمة 347000مدينة سطيف بأكثر من  -

  .نسمة 196000العممة أكثر من  -

  .نسمة 90000عين ولمان أكثر من  -
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 1المبحث الخامس: الشغل 

 مقدمة: 

الدالة عمى حياة االمة  وقدرتهاعمى استثمار كتمها البشرية باستغالل كل خصائصها أحد المؤشرات  هو

 واسةتغالل كةلبتسةخهر  الكامنةة فههةا المهنية والحرفية والقدرات البراز المهاراتوتحريكهاالجسمانية والذهنية 

تحقهةةةةأ أفلةةل و أحسةةةن و  ثةروة اقتصةةادية ومنةافت اجتماعيةة النتةاج بكةةل مرونةة وفياليةةة المتةوفرة الوسةائل

اليامة تحفظ لمفةرد كرامتة  التى هترتةب عنةها انيكاسات اهجابية عمى  والرفاهية ج واقصى درجات النفتالنتائ

 .وتقوى شخصهت  وتنمى قدرات  )المادية والمينوية(

 متخصصةةة ليةةدم وجةةود مكاتةةب محميةةة قاعدهةةةة إحصائهةةةةيصةةيب الةةتحكم فهةةة  بدقةةةة  سةةتقرارال عامةةل هةةو

               وهةةةو الجهةةةد الةةةذى تبذلةةة  االمةةةة ومؤسسةةةاتها تيمةةةةل عمةةةى تجميةةةت متغهراتةةة  وتحههنهةةةا لمتابيةةةة ومسةةةاهرة تطور  

فى محاربة البطالة واحداث اكبر عدد ممكن من مناصب الشةغل السةتقطاب اليةاممهن وادمةاجهم فةى الةدورة 

وفةةى هةةةذا تةةم اعتمةةةاد عةةدة بةةرامج لتمبيةةةة الطالبةةات وتتمثةةةل  .االنتاجيةةة بةةالمجتمت والتقمهةةةل مةةن نسةةةبة البطالةةة

نةامج النشةاج مةن اجةل الحاجيةات الجماعيةة  حةاممى الشةهاداتم منحةة النشةاج االجتمةاعىم بر  ادماج فىمنحة

دمةاج المهنةى زائةد القةرض برنامج المساعدة عمى اال مالتى تشرف عمى تسههرها مدهرية  النشاج االجتماعى

 طريأ الوكالة الوطنية لمتشغهل   كل ادماج او توظهف يمر عن   الخ المصغر 

من مجمةةوع  %16 16أي نسبة 31069941 بمةغإن عةةدد سكان الوالهةةة الذهةن هم في سةن اليمةةل   -

كميةةدل النشةةاج  % -41.42-نسمة كسكةةان ناشطهةن و هذا يمثةةل  443154سكةان الوالية م تم رصةةد 

 موزعهةةن كالتةالةةةي3

أما   (TAUX D'OCCUP ) كميةدد الشغةةةل  %13 32 نسمةة عاممهةن أو مشتغمهةن أي 413081-

  (  (TAUX  D’EMPLOI %16 21 رفهميةةدل التشغهةةل 

                                                 
  مرجت سابأ –مدهرية البرمجة ومتابية المهزانية  - 1
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 (T-Chomage)%02 1نسمة بطالهن أي بميدل   20002 -

 المطمب األول: معطيات إجمالية حول نشاط سكان الوالية

 توزيع العاممين حسب القطاعات  :01الجدول رقم 

 %النسبة  عدد العمال القطاع 
 28.53 113.881 الفالحة 
 21 69 61.867 الصناعة

 90 9 34.552 البناء والتيمهر و أشغال عمومية 
 23 69 64.387 اإلدارة 

 12 0 32.606 الخدمات 
 16 39 105.788 التجارة 

 

  3069مدهرية التشغهل بوالية سطهف المصدر: 

م نجةةد أن الفالحةةة أخةةدت وزيةةت اليةةاممهن حسةةب قطاعةةات النشةةاجمةةن خةةالل النسةةب المئويةةة حةةول تتعميقق : 

ييني  %16 39م ثم قطاع التجارة بنسبة  % 92 31النصهب األكبر من مجموع قطاعات النشاج بنسبة 

أن الواليةةةة هةةةي ذات صةةةبغة فالحيةةةة بالدرجةةةة األولةةةى وذات نشةةةاج تجةةةاري كثهةةةف بةةةالنظر إلةةةى المسةةةاحات 

                 أو فةةي دائةةرة اليممةةة ة بمختمةةف السةةمت ( التجاريةةة المتيةةدد سةةواء التةةي فةةي مقةةر الواليةةة ) نقةةاج البيةةت بالجممةة

 شارع دبي التجاري(   )

               لكةةةةن بالنسةةةةبة لقطةةةةاع الخةةةةدمات م هبةةةةدو أنةةةة  يحتةةةةل المرتبةةةةة األخهةةةةرة م ممةةةةا ييكةةةةس تةةةةدني هةةةةذا القطةةةةاع 

 الذي هترجم قياس درجة تقدم ورفاهية المستوى المييشي لألفراد والذي هبقى دون المستوى 

مت الوكالة في إطار تنويت مصةادر التوظهةف تم إحداث جممةةة من المؤسسةات اليمومهةةة تيمل بالتنسهأ  -

م مهمتهةةا اليمةةةل عمةةى إهجةةاد مناصةةةةب الشغةةةةل بمختمةةةف المؤسسةةةةات اليموميةةة (ANEMالوطنيةةة لمتشةةغهل)

وخالصةةة هةةذا بالجةةداول  لخةةةةةواص(ةةةةن اليمومهةهةةةن واوالخاصةةة )كالبنةةةةوك ووكةةاالت  التشغهةةةةل و المتياممه

 التالية3
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 31/12/2014حول نشاط السكان بوالية سطيف إلى غاية  إجمالية: معطيات 02لجدول رقم ا

 
 البمدية

 ميدالت عدد السكان
فةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةن 

 اليمل
مساعدى  المشتغمهن الناشطهن

 اسر
 اليمالة لهالتشغ النشاج البطالة البطالهن

 46,26 28,00 48,69 5,34 5464 25849 97.315 210.347 210.347 سطهف
عهن 
 27,53 16,62 30,28 8,62 826 1847 8714 31.650 31.650 ارنات
عهن 
 29,78 18,42 32,56 8,18 321 369 3582 12.027 12.027 عباسة

 34,33 20,75 36,92 6,98 341 834 4536 13.213 13.213 االوريسيا
 46,86 28,92 49,36 5,42 318 657 5571 11.889 11.889 مزلوق 

مجموع 
 32,58 19,83 35,26 7,45 1807 3707 22404 68.777 68.777 الدائرة
عهن 
 23,53 14,46 27,39 12,63 922 1528 6269 26.638 26.638 الكبهرة
اوالد 
 30,90 19,26 34,75 10,22 238 253 2067 6.691 6.691 عدوان

 45,17 28,35 48,81 7,33 225 223 2839 6.285 6.285 الدهامشة
مجموع 
 28,20 17,43 32,02 10,91 1384 2004 11173 39.615 39.615 الدائرة
 28,11 17,67 32,29 11,71 398 323 2958 10.521 10.521 بابور
سرج 
 30,21 19,26 34,15 10,60 226 133 1885 6.241 6.241 الغول

مجموع 
 28,89 18,25 32,98 11,28 624 455 4842 16.763 16.763 الدائرة

 41,67 25,83 45,18 7,58 580 899 7055 16.933 16.933 عموشة
تهزي 
 32,04 20,12 36,13 10,41 525 749 4469 13.950 13.950 نبشار

 69,21 44,28 72,28 4,78 58 33 1168 1.687 1.687 واد البارد
مجموع 
 38,97 24,33 42,71 8,37 1164 1681 12692 32.569 32.569 الدائرة

 27,93 17,19 31,83 11,15 477 509 3756 13.446 13.446 بني عزيز
عهن 
 20,79 13,06 24,65 13,90 351 251 2127 10.234 10.234 السبت
 39,16 24,71 42,90 8,40 169 143 1841 4.701 4.701 مياوية
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مجموع 
 27,21 16,94 31,07 11,31 997 902 7723 28.382 28.382 الدائرة
عهن 
 29,77 18,13 31,86 6,60 1158 3758 16389 55.045 55.045 ولمان
 41,51 32,79 42,83 3,82 334 585 8479 20.425 20.425 قالل

قصر 
 34,53 21,27 36,70 6,06 369 700 5724 16.575 16.575 االبطال

اوالد سي 
 55,73 34,63 57,53 3,86 156 313 3910 7.016 7.016 احمد

مجموع 
 36,50 22,34 38,52 5,54 2017 5356 34503 94.519 94.519 الدائرة
 50,91 31,28 53,32 4,96 635 983 12207 23.975 23.975 قجال
اوالد 
 74,42 45,54 76,35 3,38 237 275 6828 9.174 9.174 صابر

مجموع 
 57,42 35,23 59,69 4,41 872 1257 19032 33.149 33.149 الدائرة
 صالح
 29,64 18,12 31,98 7,20 426 1056 5488 18.513 18.513 باي

 39,39 24,07 41,49 5,43 164 224 2866 7.276 7.276 اوالد تبان
 38,46 23,99 40,64 5,65 253 330 4245 11.036 11.036 الرصفة
 35,94 22,67 39,98 9,44 372 389 3540 9.849 9.849 الحامة

 41,20 25,59 45,41 8,77 247 181 2552 6.193 6.193 بوطالب
مجموع 
 35,35 21,87 38,16 7,24 1461 2180 18690 52.871 52.871 الدائرة

 35,36 21,77 39,43 9,63 1330 2049 12377 35.006 35.006 عهن ازال
عهن 
 32,38 19,88 36,31 10,01 929 1016 8279 25.565 25.565 الحجر

 38,24 23,52 40,33 5,50 320 534 5512 14.413 14.413 بهر حدادة
بيلاء 

 31,01 19,08 34,00 8,40 705 548 7657 24.690 24.690 برج
مجموع 
 33,93 20,87 37,41 8,80 3283 4146 33824 99.676 99.676 الدائرة

مجموع 
 30,88 19,18 63,45 17,6 26642 3971 29026 96045 96045 الدائرة

بني 
 57,44 35,73 60,14 4,94 225 591 4350 4554 7.573 ورثيالن

 35,22 22,41 38,21 7,61 286 250 3461 3755 9.827 عهن لقراج
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 48,26 31,07 51,07 5,76 257 256 4213 4458 8.729 بني شبانة
بني 
 41,94 26,68 44,95 6,73 169 250 2347 2515 5.596 موحمى
مجموع 
 45,29 28,75 48,16 6,13 936 1346 14370 15280 31.726 الدائرة

 38,86 23,94 41,74 6,88 358 816 4845 5205 12.468 بوعنداس
 33,27 21,33 36,44 8,34 320 334 3500 3833 10.519 بوسالم

 44,14 28,21 46,94 6,11 132 142 2032 2161 4.604 اهت تهزى 
اهت نوال 

 38,28 24,93 41,21 7,00 107 97 1426 1535 3.724 مزادة
 مجموع
 37,69 23,81 40,66 7,20 917 1389 11802 12733 31.315 الدائرة
 36,81 22,55 39,55 6,91 621 1481 8366 8990 22.727 بوقاعة
عهن 
 52,13 32,41 54,82 5,29 246 376 4419 4647 8.476 الروى 

 44,77 27,63 47,52 6,01 222 268 3485 3699 7.784 بنى وسهن
مجموع 
 41,73 25,68 44,46 6,27 1087 2125 16269 17334 38.987 الدائرة
حمام 
 32,48 20,29 35,52 8,19 319 444 3560 3893 10.960 القرقور

 33,29 21,07 36,17 7,73 284 350 3380 3673 10.155 ذراع قبهمة
مجموع 
 32,87 20,66 35,83 7,97 603 794 6940 7565 21.116 الدائرة
 83,11 52,39 85,43 3,49 68 69 1906 1959 2.293 قنزات
 46,99 29,81 49,68 5,73 75 64 1233 1304 2.624 حربهل

مجموع 
 63,80 40,37 66,32 4,38 143 133 3138 3262 4.919 الدائرة

 48,55 30,33 51,15 5,42 301 335 5276 5557 10.866 ماوكالن
تالة 
 33,92 21,22 36,73 7,48 375 766 4635 5019 13.664 ايفاسن
مجموع 
 40,39 25,25 43,11 6,40 677 1102 9908 10575 24.529 الدائرة
 39,86 23,80 42,55 6,41 3201 12447 46762 49916 117.309 اليممة
القمتة 
 43,40 26,85 46,47 6,64 329 316 4621 4948 10.649 الزرقاء
بازر 
 39,31 24,32 41,91 6,34 517 811 7657 8164 19.481 صخرة
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مجموع 
 40,04 24,08 42,75 6,42 4046 13574 59038 63027 147.439 الدائرة
حمام 
 38,58 23,22 41,32 6,67 274 472 3836 4108 9.943 السخنة
 41,17 25,45 44,03 6,59 203 155 2879 3079 6.993 الطاية
 41,81 25,91 44,67 6,52 150 81 2156 2304 5.158 التمة

مجموع 
 40,14 24,53 42,96 6,60 627 708 8869 9492 22.094 الدائرة
بئر 
 25,43 15,50 28,51 10,04 504 694 4481 5024 17.620 اليرش
 32,24 20,21 35,29 8,31 299 308 3285 3596 10.190 بالعة
 32,93 20,63 35,96 8,10 175 138 1977 2159 6.004 الولجة
 39,63 24,35 42,36 6,49 153 137 2204 2356 5.562 تاشودة
مجموع 
 30,34 18,73 33,36 8,60 1130 1277 11948 13136 39.376 الدائرة
 29,08 18,08 32,29 9,33 503 627 4853 5389 16.688 جمهمة

 30,82 19,02 33,68 8,16 333 410 3739 4087 12.133 بنى فودة
مجموع 
 29,81 18,47 32,88 8,81 835 1037 8593 9476 28.821 الدائرة

مجموع 
 38,61 23,74 41,42 6,79 30073  71021 413081 443154 1.069.941 الوالية
 

 2015      مدهرية التشغهل لوالية سطهفالمصدر: 

عمى مستوى الوالية هي مقبولة إلى حد ما مقارنة  % 02 1نالحظ ان نسبة البطالة بميدل تعمي : 

لكن رغم هذا يستوجب عمى الدولة والسمطات المحمية خصوصا ليب   %60ميدل الوطني الذي يفوق الب

مشباب و تقميص عمى األقل لالدور األكبر بما هخص توفهر اإلمكانيات نحو خمأ مناصب شغل كبهرة 

  نيادالهانسبة البطالة إلى مستويات

  



 ة سطيف         دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والي                              الفصل الرابع
 

 

203 

  2014: توزيع الناشطين حسب القطاع االقتصادي لسنة  03الجدول رقم 

البناء واالشغال  الصناعة الزراعة البمدية
 المجموع التجارة االدارة الخد مات اليمومية

 97.315 40477 9794 11988 7427 25744 1884 سطهف
 8714 1918 1584 1041 289 1931 1950 عهن ارنات
 3583 348 732 196 238 363 1706 عهن عباسة

 4537 713 664 497 368 785 1510 االوريسيا
 5571 827 682 305 425 1320 2010 مزلوق 

 22405 3806 3662 2041 1320 4399 7177 مجموع الدائرة
 6270 1762 1123 784 390 1360 850 عهن الكبهرة
 2066 145 527 165 108 387 735 اوالد عدوان
 2838 173 630 135 237 274 1388 الدهامشة

 11174 2079 2280 1083 736 2023 2973 مجموع الدائرة
 2958 294 1135 202 119 269 939 بابور

 1885 61 542 111 181 56 934 سرج الغول
 4842 355 1677 313 300 325 1872 مجموع الدائرة

 7055 916 1109 430 1129 1406 2065 عموشة
 4469 609 874 377 661 1063 886 تهزي نبشار

 1167 21 336 20 105 35 650 واد البارد
 12692 1546 2319 827 1894 2505 3602 الدائرةمجموع 

 3756 568 1082 254 286 307 1259 بني عزيز
 2126 222 654 146 120 168 817 عهن السبت

 1842 203 507 58 117 67 889 مياوية
 7723 994 2243 457 522 542 2965 مجموع الدائرة

 16391 6689 2286 1228 2318 1499 2372 عهن ولمان
 8478 692 736 313 208 414 6115 قالل

 5724 1063 944 242 826 292 2356 قصر االبطال
 3910 570 591 280 1008 35 1426 اوالد سي احمد
 34503 9014 4556 2061 4361 2241 12269 مجموع الدائرة

 12207 1095 1415 522 592 1221 7362 قجال
 6828 256 723 163 560 524 4603 اوالد صابر

 19032 1352 2138 683 1152 1744 11963 مجموع الدائرة
 5490 1568 1202 409 375 564 1372 صالح باي
 2865 261 772 125 301 69 1336 اوالد تبان
 4245 377 840 155 416 108 2349 الرصفة
 3540 508 794 164 395 182 1496 الحامة
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 2553 201 708 93 410 60 1081 بوطالب
 18690 2915 4316 945 1898 983 7633 مجموع الدائرة

 12377 3019 1493 849 2533 1421 3061 عهن ازال
 8279 1125 1284 552 529 986 3804 عهن الحجر
 5514 687 747 198 450 504 2927 بهر حدادة
 7657 699 1123 235 1940 352 3308 بيلاء برج

 33824 5529 4646 1833 5453 3263 13099 مجموع الدائرة
 4350 839 1318 224 374 405 1192 بني ورثيالن
 3462 300 1126 140 241 5 1649 عهن لقراج
 4213 256 1119 137 252 212 2237 بني شبانة
 2347 341 568 110 129 70 1128 بني موحمى
 14371 1736 4131 609 996 693 6206 مجموع الدائرة
 4845 862 901 462 368 970 1283 بوعنداس
 3500 315 726 168 164 350 1779 بوسالم

 2032 102 570 114 124 189 932 اهت تهزى 
 1428 59 341 58 116 129 725 اهت نوال مزادة
 11802 1338 2537 801 770 1639 4717 مجموع الدائرة

 8366 1830 1485 789 674 934 2654 بوقاعة
 4418 335 786 254 189 357 2496 عهن الروى 
 3485 219 625 151 206 217 2065 بنى وسهن

 16269 2385 2895 1195 1069 1508 7217 مجموع الدائرة
 3559 326 995 307 274 577 1080 حمام القرقور
 3378 326 964 167 149 475 1297 ذراع قبهمة

 6939 653 1959 474 423 1052 2378 مجموع الدائرة
 1906 79 605 24 184 74 941 قنزات
 1234 40 530 26 140 77 421 حربهل

 3139 119 1134 50 324 150 1362 مجموع الدائرة
 5276 246 1040 253 141 316 3280 موكالن

 4636 678 598 495 99 890 1875 تالة ايفا سن
 9908 924 1638 747 240 1206 5152 مجموع الدائرة

 46761 25515 3852 4492 3058 8427 1416 اليممة
 4621 371 768 140 357 251 2735 القمتة الزرقاء
 7657 1075 1043 363 576 1318 3283 بازر صخرة
 59036 26961 5663 4995 3990 9994 7434 مجموع الدائرة
 3837 653 847 224 225 357 1531 حمام السخنة

 2878 160 427 90 184 70 1946 الطاية
 2155 84 493 37 181 56 1304 التمة
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 8868 897 1766 351 589 483 4782 مجموع الدائرة
 4481 940 901 306 158 419 1756 بئر اليرش
 3285 421 812 129 176 105 1642 بالعة
 1978 151 463 66 115 94 1089 الولجة
 2205 95 620 99 168 49 1174 تاشودة

 11948 1608 2795 601 617 666 5661 مجموع الدائرة
 4852 692 1338 324 303 357 1839 جمهمة

 3738 409 893 229 167 350 1691 بنى فودة
 8592 1101 2230 553 471 707 3530 مجموع الدائرة
 413081 105788 64387 32606 34552 61867 113881 مجموع الوالية

 

 2015   مدهرية التشغهل لوالية سطهف: المصدر

حول توزيت الناشطهن حسب القطاع االقتصاديم نالحظ دوما هيمنة  02من خالل الجدول رقم 3 تعمي 

القطاع الزراعي عمى باقي القطاعات األخرىم ثم يأتي بيد ذلك أهمية القطاع التجاري عمى مستوى 

 .المنطقة ككل

ها نسبة م بكما أننا نالحظ أيلا بأن المناصب اإلدارية في بالدنا و عمى مستوى والية سطهف خاصة

 ميتبرة مقارنة بالصناعة التي تبقى دون المستوى مئوية 

 نشاط الوكالة الوالئية لمتشغيل واليد العاممةالمطمب الثاني: 

م انونية ليممية التشغهلفى اطار تحدهد المهام وتوليح المفاهيم وتحدهث ولبط اليات والميكانزمات الق

بتأمهرالوكالة الوطنية لمتشغهل وتفردها بيممية الفصل فى االختصاص  09-62فان  تم بموجب القانون 

التسجهل واالحصاء  لطمبات اليمل  وعروض مناصب الشغل المتوفرة واالشراف التام عمى عممية االدماج 

 التى تتم بمختمف الوحدات االقتصادية واالدارية بالوالية بالتنسهأ مت مختمف الههئات اليامة والخاصة 

 ة الوطنية لمشغل بالوالية  نولح ماهمى3لالطالع عمى نشاج الوكال

 مكل وكالة تتكفل بمواطنى مجموعة من البمديات التابية القميمهاكاالتو  (1ة )تتتوفر الوالية عمى س

 3تسجهل الميطيات التالية تم  3069االدارى ولموقوف عمى ما قامت ب  وانجزت  خالل سنة 
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 بنى  فودة  صابرمأوالد  قجالم الوريسيةم مزلوقم عهن عباسةم عهن ارناتم سطهفم وكالة سطيف:

حمام  الولجةم بهر اليرشم بازر سخرةم البالعةم ة الزرقاءمتالقم تاشودةم اليممةم جمهمةم العممة: وكالة

 بيلاء برج  التمةم طايةم السخنةم

 تهزىم اهت تالةايفاسنم ماوكالنم حمام القرقورم بنى وسهنم عهن الروىم مبوقاعة وكالة بوقاعة:

 حربهلم قنزاتم عهن لقراجم ورثيالنمبني  بنى شبانةم اهت نوال مزادةم بوسالمم بنى موحمىم بوعنداسم

 ذراع قبهمة 

عدوانم سرج الغولم أوالد  عهن الكبهرةم بنى عزيزم عهن السبتم مياويةم الدهامشةم عين الكبيرة: وكالة

 وادى البارد  نبشارمي تهز  عموشةم بابورم

 الرصفةم صالح بايم قاللم قصر االبطال  سى احمدم اوالد تبانمأوالد  عهن ولمانموكالة عين ولمان: 

 عهن الحجر  الحامةم طالبمبو  عهن ازالم وكالة عين ازال:

 -2014-مسجمة خالل سنة  –توزيع طمبات العمل حسب السن والجنس  04 الجدول رقم: 

 

 المجموع ذكور اناث

 العدد حسب السن
 
 
 الوكالة
 

وأكثر50  49-
40 

39-
36 30-35  29-25 24-20 16-

11 

 سطيف 780 6637 6297 4775 1968 2458 721 23636 18213 5423
 عين ازال 97 869 999 838 345 387 113 3648 2722 926
 عين الكبيرة 270 2595 2597 2208 928 1199 473 10270 8476 1794
 عين ولمان 135 1574 1724 1362 644 758 318 6515 4994 1521
 بوقاعة 221 1965 2206 1603 684 765 257 7701 6102 1599
 العممة 420 3166 2907 2499 1022 1358 397 11769 9262 2507

 المجموع 1923 16806 16730 13285 5591 6925 2279 63539 49769 13770

 النسب 3,03 26,45 26,33 20,91 8,80 10,90 3,59 100,00 78,33 21,67



 ة سطيف         دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والي                              الفصل الرابع
 

 

207 

  2015   مدهرية التشغهل لوالية سطهفالمصدر: 

بميةةةةدل أكثةةةةر مةةةةن ثالثةةةةةة  % 22 01مةةةةن خةةةةالل الجةةةةدول نالحةةةةظ أن نسةةةةبة الةةةةذكور قةةةةد بمغةةةةت  تعميقققق :

هةةةةي أقةةةةل مةةةةن أي  %10 36أربةةةةاع المجمةةةةوع الكمةةةةي لطمبةةةةات اليمةةةةل  فةةةةي حةةةةهن أن نسةةةةبة اإلنةةةةاث هةةةةي 

 . نسبة اإلناث قمهمة مقارنة بالذكور وبالتالي تبقى ربت طمبات اليمل الكمي

 : توزيع طمبات العمل حسب السن  01الشكل رقم 

 

 2015   مدهرية التشغهل لوالية سطهفالمصدر: 

 30نالحةةةةظ أن النسةةةةبة الكبةةةةرى لطمبةةةةات اليمةةةةل تتركةةةةز فةةةةي الشةةةةريحة اليمريةةةةة التةةةةي تمتةةةةد مةةةةن  تعميقققق  :

  عمى اليمل أكبرسنة وهي المرحمة التي يكون فهها االنسان ل  قدرة  29إلى 
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 توزيع طمبات العمل حسب الوكالة والقطاعات  02الشكل رقم : 

 

 2015   مدهرية التشغهل لوالية سطهفالمصدر: 

تمهها وكالة اليممة ثم وكالة عهن الكبهرة ثم بقية الوكاالت األخرى   أما بالنسبة لمجنس م فإن نسبة  سطهف تلم أكبر نسبة من التشغهلم نالحظ أن وكالة تعمي  :

 .لذكور عبر كل الوكاالت المذكورةاإلناث تبقى لييفة مقارنة با
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  1المبحث السادس: المنشآت القاعدية

 المطمب األول: وضعية الطرقات بالوالية 

                                         2014والية سطيف لطرقات بالبمديات : ا01الجدول رقم 

 نسبة الطرق 
 المجموع
 الكمى

مجموع 
 الطرق 
 المعبد ة

 الطرق البمدية
طريق 
 والئي

طريق 
 وطني

طريق 
 البمدية سيار

غير  المعبدة كمم/ساكن 2كمم/كمم
 معبدة

 معبد ة

 سطيف 13,05 43,2 9,35 18,8 2,8 84,4 87,2 96079 0000 0,68
 عين ارنات 19,3 22,3 24,5 15,7 8,5 81,8 90,3 90009 0000 0,45
 عين عباسة - 12,8 20 7 20,1 39,8 59,9 44066 0000 00,0
 االوريسيا - 20,5 12 8 6,9 40,5 47,4 40066 0000 0000
 مزلوق  - 7,5 25 14 13,4 46,5 59,9 ,0004 0000 0066

مجموع  19,3 63,1 81,5 44,7 48,9 208,6 257,5 81001 0000 0042
 الدائرة

 عين الكبيرة - 4 19 14 10 37 47 04007 0000 ,000
 اوالد عدوان - 6 6,1 5,5 2 17,6 19,6 49040 0000 0000
 الدهامشة - 12,7 17,63 11,5 14 41,83 55,83 06097 0000 0006

0062 0000 78076 122,43 96,43 26 31 42,73 22,7 - 
مجموع 
 الدائرة

 بابور - - 23,5 43,8 28 67,3 95,3 00047 0000 0040
 سرج الغول - - 8 27 29 35 64 06049 0000 0040

0066 0001 64022 159,3 102,3 57 70,8 31,5 - - 
مجموع 
 الدائرة

 عموشة - 13 5 11,2 15 29,2 44,2 44004 0000 0000
 تيزي نبشار - 11,1 18,45 25,5 17 55,05 72,05 04060 0000 0000
 واد البارد - - 7,55 18,3 8 25,85 33,85 040,0 0000 0044

0072 0000 73035 150,1 110,1 40 55 31 24,1 - 
مجموع 
 الدائرة

 بني عزيز - 11 - 37,1 6,9 48,1 55 40060 0000 0090
 عين السبت - 17,39 - 23,7 13,3 41,09 54,39 00000 0000 0006
 معاوية - - - 31,9 10,1 31,9 42 00090 0000 0000

0071 0000 79099 151,39 121,09 30,3 92,7 - 28,39 - 
مجموع 
 الدائرة

 عين ولمان - 10,5 19,5 13,7 5,5 43,7 49,2 44047 0000 0079
 قالل - 16 16 25,7 15,3 57,7 73 09006 0000 0004

                                                 
 سابق. مرجع-الميزانيةمديرية البرمجة ومتابعة   1
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 قصر االبطال - 4 20,2 16 7 40,2 47,2 40000 0000 0060

0067 0000 90060 43,5 41,5 2 27 14,5 - - 
اوالد سي 

 احمد

0041 0000 86000 212,9 183,1 29,8 82,4 70,2 30,5 - 
مجموع 
 الدائرة

 قجال 10,9 15,5 19 19,77 6 65,17 71,17 90000 0000 00,0
 اوالد صابر - 5,6 12,7 19,7 9 38 47 40040 0000 00,9

مجموع  10,9 21,1 31,7 39,47 15 103,17 118,17 87031 0000 0034
 الدائرة

 صالح باي - 4,5 8,5 40,9 - 53,9 53,9 000000 0000 00,4
 اوالد تبان - - 18 15,9 8,1 33,9 42 40000 0000 0076
 الرصفة - 19,2 6 22,35 5,7 47,55 53,25 490,0 0000 0079
 الحامة - - 8,6 22,6 12 31,2 43,2 07077 0000 0066
 بوطالب - - 21,7 18,9 16,2 40,6 56,8 00064 0000 0060

مجموع  - 23,7 62,8 120,65 42 207,15 249,15 83014 0000 0033
 الدائرة

 عين ازال - 15 30,9 43 24,6 88,9 113,5 ,,040 0000 0064
 عين الحجر - 10,7 29,1 50,7 5,6 90,5 96,1 96000 0000 ,006
 بير حدادة - 9,5 13,3 32,6 2,2 55,4 57,6 94004 0000 0000
 بيضاء برج - 1 25,7 44 0,7 70,7 71,4 99007 0000 0069

مجموع  - 36,2 99 170,3 33,1 305,5 338,6 90022 0000 0047
 الدائرة

 بني ورثيالن - 8,3 10,3 23,4 12,8 42 54,8 04046 0000 0004
 عين لقراج - 8,9 - 32,5 18,4 41,4 59,8 ,4907 0000 0004
 بني شبانة - 7,8 7,3 33,7 18,8 48,8 67,6 07009 0000 0097
 بني موحمى - - 19,4 18,3 5 37,7 42,7 44079 0000 0040
 مجموع الدائرة - 25 37 107,9 55 169,9 224,9 75054 0000 0098
 بوعنداس - 10,3 10,6 21,9 13,4 42,8 56,2 04004 0000 0006
 بوسالم - - 13,4 22,5 21,6 35,9 57,5 ,4706 0000 0096
 ايت تيزى  - - 9,8 4,2 50,7 14 64,7 70046 0000 0000

0004 0000 00004 44,7 22,7 22 19,7 - 3 - 
ايت نوال 

 مزادة
 مجموع الدائرة - 13,3 33,8 68,3 107,7 115,4 223,1 51073 0000 1040
 بوقاعة - 26,8 - 12,4 8,28 39,2 47,48 47004 0000 0009
 عين الروى  - 32,9 - 16,8 25,5 49,7 75,2 44009 0000 0044
 بنى وسين - 12,3 - 11,7 21,7 24 45,7 07007 0000 0040
 مجموع الدائرة - 72 - 40,9 55,48 112,9 168,38 67005 0000 0073
 حمام القرقور - 29 - 23,1 11,9 52,1 64 40060 0000 0046
 ذراع قبيمة - - - 50,48 8 50,48 58,48 440,7 0000 0090
 مجموع الدائرة - 29 - 73,58 19,9 102,58 122,48 83075 0000 0089
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 قنزات - 10,5 - 35,4 7,5 45,9 53,4 40094 0000 0040
 حربيل - 13,5 - 18,6 28 32,1 60,1 0,060 0000 0000
 مجموع الدائرة - 24 - 54 35,5 78 113,5 68072 0001 0077
 ماوكالن - 21,8 - 26,3 12,5 48,1 60,6 090,0 0000 0049
 تالة ايفاسن - 6,9 10,8 13,5 21,1 31,2 52,3 09044 0000 0097
 مجموع الدائرة - 28,7 10,8 39,8 33,6 79,3 112,9 70024 0000 0078
 العممة 18,45 24,8 1,4 20,8 6,4 65,45 71,85 90009 0000 0090
 القمتة الزرقاء - 22,1 9,8 28,05 16,55 59,95 76,5 040,0 0000 0000
 بازر صخرة - 13,71 11,7 24,9 12,8 50,31 63,11 09007 0000 0060
 مجموع الدائرة 18,45 60,61 22,9 73,75 35,75 175,71 211,46 83009 0000 0058
 حمام السخنة - 16 - 22,6 12,6 38,6 51,2 000,9 0000 0074
 الطاية - 8,1 13,7 9,3 15,2 31,1 46,3 40000 0000 00,7
 التمة - 23,79 6,5 22 10,9 52,29 63,19 47000 0000 0000
 مجموع الدائرة - 47,89 20,2 53,9 38,7 121,99 160,69 75092 0000 0037
 بئر العرش 13,1 10,5 7,9 28,96 11,74 60,46 72,2 4,006 0000 0007
 بالعة - - 10,8 32,1 18,4 42,9 61,3 49094 0000 0009
 الولجة - 2 17,3 11,1 11,8 30,4 42,2 07006 0000 0074
 تاشودة - 8 18,05 20,9 9,1 46,95 56,05 4,004 0000 0049
 مجموع الدائرة 13,1 20,5 54,05 93,06 51,04 180,71 231,75 77098 0000 0052
 جميمة - 10 21 39,2 9,5 70,2 79,7 44004 0000 ,000
 بنى فودة - 10,5 29,65 11,7 13,2 51,85 65,05 09000 0000 0060
 مجموع الدائرة - 20,5 50,65 50,9 22,7 122,05 144,75 84032 0000 0047
 مجموع الوالية 74,8 634,49 689,18 1381,91 780,27 2780,38 3560,65 78009 0000 0054

 

 7000 لوالية سطيف تابعة الميزانيةممديرية البرمجة و المصدر: 
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 شبكة الطرقات بوالية سطيف  01الشكل رقم: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7000لوالية سطيف  تابعة الميزانيةممديرية البرمجة و المصدر: 

 

 



 دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية سطيف                            الفصل الرابع  

 

212 

 2014والية سطيف  مدياتبحالة الطرقات ب 02جدول رقم: 

 حسنة متوسطة سيئة
 البمدية

 ط.سيار ط. وط ط.والئي ط.بمدي ط.سيار ط.وط ط.والئي ط.بمدي ط.سيار ط.وط ط.والئي ط.بمدي
 سطيف 13,05 39,20 3,00 12,00 - 4,00 6,35 6,80 - - - 2,80
 عين ارنات 19,30 18,30 15,50 12,20 - 4,00 4,50 3,50 - - 4,50 8,50
 عين عباسة - 9,80 19,00 5,00 - 3,00 1,00 2,00 - - - 20,10
 االوريسيا - 10,50 9,50 5,50 - - 2,50 2,50 - 10,00 - 6,90
 مزلوق  - 7,50 23,00 9,00 - - 2,00 5,00 - - - 13,40
 مجموع الدائرة 19,30 46,10 67,00 31,70 - 7,00 10,00 13,00 - 10,00 4,50 48,90
 عين الكبيرة - - 11,00 9,40 - 4,00 8,00 4,60 - - - 10,00
 اوالد عدوان - 6,00 6,10 4,50 - - - 1,00 - - - 2,00
 الدهامشة - 10,60 - 3,00 - 2,10 - 8,50 - - 17,63 14,00
 مجموع الدائرة - 16,60 17,10 16,90 - 6,10 8,00 14,10 - - 17,63 26,00
 بابور - - 2,50 30,80 - - 8,00 13,00 - - 13,00 28,00
 سرج الغول - - - 15,00 - - 8,00 12,00 - - - 29,00
 مجموع الدائرة - - 2,50 45,80 - - 16,00 25,00 - - 13,00 57,00
 عموشة - 12,00 5,00 4,70 - 1,00 - 6,50 - - - 15,00
 تيزي نبشار - 11,10 9,00 10,10 - - 5,45 15,40 - - 4,00 17,00
 واد البارد - - 2,55 13,30 - - - 5,00 - - 5,00 8,00

 مجموع الدائرة - 23,10 16,55 28,10 - 1,00 5,45 26,90 - - 9,00 40,00
 بني عزيز - 10,10 - 26,10 - 0,90 - 11,00 - - - 6,90
 عين السبت - 17,39 - 15,20 - - - 8,50 - - - 13,30
 معاوية - - - 23,40 - - - 8,50 - - - 10,10
 مجموع الدائرة - 27,49 - 64,70 - 0,90 - 28,00 - - - 30,30
 عين ولمان - 10,50 12,80 13,70 - - 5,70 - - - 1,00 5,50
 قالل - 16,00 16,00 23,10 - - - 2,60 - - - 15,30
 قصر االبطال - 4,00 10,20 16,00 - - 5,00 - - - 5,00 7,00

اوالد سي  - - 14,50 24,00 - - - 3,00 - - - 2,00
 احمد

 مجموع الدائرة - 30,50 53,50 76,80 - - 10,70 5,60 - - 6,00 29,80
 قجال 10,90 - 19,00 19,77 - 15,50 - - - - - 6,00
 اوالد صابر - 5,60 12,70 13,90 - - - 5,80 - - - 9,00

 مجموع الدائرة 10.900 5,60 31,70 33,67 - 15,50 - 5,80 - - - 15,00
 صالح باي - - 8,50 38,90 - 3,50 - 2,00 - 1,00 - -

 اوالد تبان - - 18,00 11,90 - - - 4,00 - - - 8,10
 الرصفة - - 6,00 9,25 - 9,20 - 13,10 - 10,00 - 5,70
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 الحامة - - 8,60 13,10 - - - 9,50 - - - 12,00
 بوطالب - - 21,70 14,00 - - - 4,90 - - - 16,20
 مجموع الدائرة - - 62,80 87,15 - 12,70 - 33,50 - 11,00 - 42,00
 عين ازال - 14,00 30,90 36,30 - 1,00 - 6,70 - - - 24,60
 عين الحجر - 10,70 26,10 41,50 - - - 9,20 - - 3,00 5,60
 بير حدادة - 9,50 13,30 25,10 - - - 7,50 - - - 2,20
 بيضاء برج - 1,00 25,70 38,30 - - - 5,70 - - - 0,70

 مجموع الدائرة - 35,20 96,00 141,20 - 1,00 - 29,10 - - 3,00 33,10
 بني ورثيالن - 8,30 10,30 13,90 - - - 9,50 - - - 12,80
 عين لقراج - 4090 - 23,30 - - - 9,20 - - - 18,40
 بني شبانة - 7,80 7,30 22,10 - - - 11,60 - - - 18,80
 بني موحمى - - 11,40 11,60 - - - 6,70 - - 8,00 5,00

 مجموع الدائرة - 25,00 29,00 70,90 - - - 37,00 - - 8,00 55,00
 بوعنداس - 10,30 4,60 20,70 - - 6,00 1,20 - - - 13,40
 بوسالم - - 13,40 15,50 - - - 7,00 - - - 21,60
 ايت تيزى  - - 3,00 1,50 - - 6,80 2,70 - - - 50,70

ايت نوال  - 3,00 - 12,70 - - - 7,00 - - - 22,00
 مزادة

 مجموع الدائرة - 13,30 21,00 50,40 - - 12,80 17,90 - - - 107,70
 ماوكالن - 21,80 - 17,50 - - - 8,80 - - - 12,50
 تالة ايفاسن - 6,90 10,80 9,50 - - - 4,00 - - - 21,10

33,60 - - 
- 

12,80 - - - 27,00 10,80 28,70 - 
مجموع 
 الدائرة

 بوقاعة - 12,30 - 12,40 - 14,50 - - - - - 8,28
 عين الروى  - 32,90 - 5,80 - - - 11,00 - - - 25,50
 بنى وسين - 7,70 - 8,70 - - - 3,00 - 4,60 - 21,70

55,48 - 4,60 
- 

14,00 - 14,50 - 26,90 - 52,90 - 
مجموع 
 الدائرة

 حمام القرقور - 29,00 - 15,50 - - - 7,60 - - - 11,90
 ذراع قبيمة - - - 41,08 - - - 9,40 - - - 8,00

19,90 - - 
- 

مجموع  - 29,00 - 56,58 - - - 17,00
 الدائرة

 قنزات - 3,50 - 15,60 - 7,00 - 19,80 - - - 7,50
 حربيل - 13,50 - 7,60 - - - 11,00 - - - 28,00
مجموع  - 17,00 - 23,20 - 7,00 - 30,80 - - - 35,50
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 الدائرة
 العممة 18,45 23,80 1,40 20,80 - 1,00 - - - - - 6,40

16,55 - - 
- 

القمتة  - 22,10 9,80 27,35 - - - 0,70
 الزرقاء

 بازر صخرة - 13,71 8,60 23,20 - - 3,10 1,70 - - - 12,80

35,75 - - 
- 

مجموع  18.45 59,61 19,80 71,35 - 1,00 3,10 2,40
 الدائرة

 حمام السخنة - 16,00 - 22,60 - - - - - - - 12,60
 الطاية - 8,10 13,70 5,20 - - - 4,10 - - - 15,20
 التمة - 10,30 6,50 20,50 - 13,49 - 1,50 - - - 10,90

38,70 - - 
- 

مجموع  - 34,40 20,20 48,30 - 13,49 - 5,60
 الدائرة

 بئر العرش 13,10 10,50 7,90 26,60 - - - 2,36 - - - 11,74
 بالعة - - 10,80 19,10 - - - 13,00 - - - 18,40
 الولجة - 2,00 17,30 6,00 - - - 5,10 - - - 11,80
 تاشودة - 8,00 13,75 9,60 - - - 11,30 - - 4,30 9,10

51,04 4,30 - 
- 

مجموع  13.10 20,50 49,75 61,30 - - - 31,76
 الدائرة

 جميمة - 10,00 21,00 14,60 - - - 24,60 - - - 9,50
 بنى فودة - 10,50 22,80 11,70 - - 6,85 - - - - 13,20

22,70 - - 
- 

مجموع  - 20,50 43,80 26,30 - - 6,85 24,60
 الدائرة

780,27 - 25,60 
- 

381,66 79,25 84,19 - 1 
مجموع  74,80 524,70 544,50 000,25

 الوالية
 

 

 7000لوالية سطيف  تابعة الميزانيةممديرية البرمجة و المصدر: 
 

كمم من الطريق  00نالحظ بأن الوالية تضم حوالي  02 والجدول رقم 01 من خالل الجدول رقم تعميق:

كمم من  7040كمم من الطرق البمدية ومجموع  000كمم من الطرق الوطنية وحوالي  4,6 ،السيار

 مقارنة مع الواليات الشمالية لمبالد. ةالطرق المعبدة. نستطيع القول بأن ىذه األرقام ىي معتبر 
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 06.4لطريق السيار الذي يبمغ طولو ا بالنسبة حسنة.فإن وضعيتيا  الطرقات،بالنسبة لنوعية ىذه 

 .أرنات غربا إلى بئر العرش شرقا كمم، يقطع الوالية من عين

كمم من النوعية  46.09النوعية الحسنة مقابل  نكمم م 076.0فإننا نحصي  الوطنية،أما الطرق 

 من النوعية السيئة.كمم  70.40المتوسطة و

المتوسطة  كمم من النوعية 40.44,كمم من النوعية الحسنة مقابل  0000.70الطرق البمدية تشمل 

 النوعية السيئة. كمم من  040.70و

رغم أن النسبة الكبيرة لشبكات الطرق تدخل ضمن النوعية الحسنة مقارنة بالنوعية المتوسطة والسيئة، 

سراع في تحسين طرقاتنا التي تبقى دون المعايير لإلإال أن ىناك مجيودات تنتظر السمطات المحمية 

 .الدولية المطموبة
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  2014: شبكة الطرق البرية في والية سطيف 02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 7000لوالية سطيف  تابعة الميزانيةممديرية البرمجة و المصدر: 
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 بالوالية  والمالحة الجويةالمطمب الثاني: وضعية الجسور 

 الفرع األول: الجسور 

 جسر 040............................................بالطرق الوطنية 

 جسر00.............................................بالطرق الوالئية 

 جسر40.............................................بالطرق البمدية 

 00الطرق الوالئية )  جسر( أو 040مطرق الوطنية )لبالنسبة لمجسور، فيي معتبرة سواء بالنسبة تعميق: 

جسر ( ، لكن نالحظ أن مشكل الصيانة ليذه المرافق تبقى دون المستوى  40جسر ( أو الطرق البمدية ) 

 ) أخطار الزالزل، الفيضانات، الرياح ...الخ(

 المالحة الجوية  الثاني:الفرع 

منذ بداية القرن  ت الذي أنشأارنأبعين  0960ماي  04بالنسبة لنشاط المالحة الجوية فإن مطار 

الواحد والعشرين، ىو في تحسن مستمر، إال أنو يبقى دون االستجابة الفعمية لمطالب سكان الوالية الذين 

 .ينتظرون إنشاء خطوط جوية دولية متعددة نحو المدن الفرنسية باعتبارىا تضم أكبر جالية جزائرية ىناك

 45.................................الرئيسي. لمدرجاx2400 

 0032....................................... :مدرج رقمx150 

  0023........................................قم:مدرج رx130 

 0,23........................................:مدرج رقمx105 

 105...................................حظيرة الطائراتx338 

 01........................................أبراج المراقبة
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 1النقل السابع9المبحث 

  مقدمة9

الت ماوووووق اا ت ووووو هاق لااستم راوووووق لا ت ووووو م   ووووو م   فووووو يوووووهمك  قماوووووق   ووووو   ال  ووووو   إن المووووولا ن ا 

قم  ا ووووأل وووو    وووو  الخووووهم    الم   ووووق لحمتوووو   لت وووولم  لت  ووووين ل رمووووح ال اوووو   ال  مووووق   لبمووووه   اإليس باووووق

الووووووت  م  الت ظووووووام ل ووووووهم لقوووووول هليوووووو   . ضوووووو ا ال وووووولالم اليلماووووووق لمموووووولا ن  مختموووووو   وووووو   ال اوووووو   فوووووو 

    وووووح إلوووووحالمت  وووووق المتووووولفم  لا وووووت  ل      اووووواإلم   الت وووووييم لت وووووخيم    ووووو لي ابتكووووو م  فووووو  لاإلبوووووها 

ت ووووو ا اق لكووووو  سلا ووووو  قووووو ا ال  ووووو     ت ياماووووو هما ووووو   لمماس ووووو   يلماوووووق  إسوووووماافي   ووووو   .مم ووووون وووووه 

  ا ووووووووتماك موووووووو  المت وووووووو ممين   ل ت وووووووو  فوووووووو لم مفووووووووق موووووووولا ن ااضوووووووو ما  لت هيووووووووه رلامم وووووووو  لم  لست وووووووو  

الم وووووو فمحن  البووووووم  ل  وووووو خمح ووووووق م ماووووووق لالاووووووق لم  وووووو   إرووووووهاهموووووو      وووووو   ال  وووووو    وووووو ا  فوووووو ال وووووو ممين 

  لت  ووووويا مووووو  السم رووووو   الم ماوووووق تماروووووح في ووووو  الملضووووولراق  لال    اوووووق لفوووووت   ووووو   الم  ف وووووق ال  ح وووووق  

ال  وووووولط   ل  وووووو   لال موووووو   سوووووو موووووون     موووووو م الم ووووووت ممحن الم ووووووتلفين ال وووووومل  ال   ل اووووووق هلن ا تكوووووو م

لتل ح  ووووو   تسوووو  الم رمووووح ت  وووو  الموووولا ن    ووووو  ما ووووق لا مل وووو ن لت ووووو ي  الووووهلم  اا ت وووو هاق فووووو    وووو  

 .بمبل  تما  اللااق

تووووم ت ووووسي   وووو  الم  اوووو    2014قوووو ا ال  وووو   لموووو   وووو ه  موووون ت يووووما  خوووو ل  وووو ق  للم مفووووق   لووووق

  :  فم   لسهالل المبي ق  ق لك لالمهل الهالق رمح 

 

 

 

 

                                                 
 .ممس    با -مهيمحق البممسق لمت   ق المي ا اق  1
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 1103حول قطاع النقل  ةــــــمعطيات عام 109الجدول رقم 

 شبكةالنقل الخطوط وسائل النقل الحمولة
مركبة  المجموع

  مهياة
باص 
 صغيرة

شاحنة 
 مهيئة

مركبة 
 مهياة

حافمة 
 صغيرة

باص 
 كبير

حافمة 
 كبيرة

غير 
 مستغمة

 المجموع مستغمة

 حضري  68 45 23 2 258 34 8 0 569 0 871 46894
 وطني 219 80 139 264 0 158 9 0 2 0 433 17928
 والئي 521 249 272 151 5 590 140 1 65 2 954 29836
 ريفي 793 447 346 10 3 385 549 8 29 22 1006 21680
 المجموع 1601 821 780 427 266 1167 706 9 665 24 3264 116338

 

    ق ال    + مهيمحق الت ظام لال ؤلن ال  مقحمهيم المصدر9 

  م   :خط  821 بو لالت  ت هميلض  ل   رهه الخ ل  الم ت مق  تعميق9 الجدول

 خط  ضمي: لض اق م بللق لم    ق ل سم المهي ق  45

 لض اق سيه  ل ا  اق م  م ق ب  ط مهن الل ن    ت   ا ال   مق  ل   :خط  80

 هالم    للااق  20خط لال : لض اق م بللق ل  هم  رمح ت  اق  249

 بمهاق   للااق 60خط محف : لض اق م بللق ل  هم  رمح ت  اق  447

 1103بالوالية  المدرسيالنقل 9 11الجدول رقم 

المجموع  الطاقة مقعد
 الحظيرة

مركبة 
 مهياة

باص 
 صغير

شاحنة 
 مهيئة

 مركبة
 باص

حافمة 
 صغيرة

حافمة  باص كبير
 كبيرة

 النمط

 العمال 53 35 144 108 57 9 12 423 15272

 الجامعى  77 101 0 0 0 0 0 178 13950

 المدرسى 3 3 92 26 1 1 2 133 3681

 المجموع 133 139 236 134 58 10 14 734 32903

 

 ق ال    + مهيمحق الت ظام لال ؤلن ال  مقحمهيم المصدر9 
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  لمغم من ال هه ال  ل  لخ ل  ال    البم  لمم  فمحن المفتل ق ل  ت  ل لالم  ف ق لالم تمه  من 9 تعميق

  مل روق ب  و  مختمفوق   و  الخ ول  ل  م   و  سمو ر خوط  1601بو مف مهيمحق ال    لملااق لالم هم  

    مو   ال ظيوم  اللااوق ل  و   ل  قوها يول ح. %48.71خوط م  و   ي   و ق  780ا  ظ روهم ا وت  ل

  ل و ل  ال  و  السم راوق ف و ف  م   مختمو    س م و  لمو  يتمتو  ر  و  مون ضو ط رموح مو قل متولفم ف 

   مموو  ا ووتلس  التف يووم    خ  ووق   ل  وو ق لمخ وول  الما  ووق بووين م ووم اللااووق لالبمووها   ل وو ا الخ وول  المحفاووق

لا  ق تمغيباق  إ   م م  الخ ل   ل  ت  ل م  رمماق  إر ه ال   مين ل  الم تفيهينمماس ق   لمق  ف 

م   و   و   سهيوه  ل ت و ي  رمماوق الت  وو   لا  وهاحمون توهامك الو    لت وهيح ال ظيوم  اللالاوق   تم ون

موون  ظيووم    وو  الم وو فمحن    %18.11ت وو هل  ظيمتوو    وو ق   الوو ي المهم وو موو  ا ووت  ل ال  وو      للااووق

آلاوق م وتم ق بوين المسملرو   الم ماوق  ت وت مم لت وت   في و  الل و ل   بإ وهاحل لك   الخ ل  المحفاق ف 

  لم وولم   روو    لم  مووال األم وو م موو  يووتم تلضووا  لتمسمووق .ت ظووام ل وو  م وو ك  ال  وو  فوو المتوولفم  لت وو قم 

 البا  اق الت لاق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية سطيف                             فصل الرابعال
 

 

221 

  المدرسي(، الجامعي، )المهني9 توزيع حضيرة النقل 10الشكل رقم 

 
 

 ق ال    + مهيمحق الت ظام لال ؤلن ال  مقحمهيم المصدر9 

58% 24% 

18% 

 (المهني، الجامعي، المدرسي)توزيع حضيرة النقل 

 العمال

 الجامعى 

 المدرسى
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 1103بالوالية  نــــــــــنقل المسافري9 معطيات حول 12الجدول رقم 

 ل  ل  ال    رهه رهه الخ ل 
 البمهاق
ف  

مح
لح 

لا
 ح 

ل 
ي   م

ض
 

 

ال   ق 
مل  -م  ه

مس
ال

 

مم  ق 
  م ا  

    
   يم 

    ق 
 م يلق

       فمق   يم  مم  ق م ا  ف   م
  بيم

  فمق 
  بيم 

   ي  209 253 138 9 0 263 0 872 48274 24 43 35 0
 رين ام    3 0 40 4 1 27 0 75 2349 0 0 9 5
 رين ر   ق 2 1 18 4 0 8 0 33 958 0 0 5 3
 االمح ا  16 0 6 8 0 0 0 30 1119 0 0 4 4
 م للق  1 0 14 1 0 3 1 20 588 0 0 5 1
 مسمل  الهالم  22 1 78 17 1 38 1 158 5014 0 0 23 13
 رين الكبيم  5 2 31 31 0 0 0 69 1753 0 1 4 13
 الاه رهلان 0 0 0 1 0 0 0 1 19 0 0 0 1
 الهق م ق 0 0 3 17 0 0 1 21 387 0 0 1 5

 مسمل  الهالم  5 2 34 49 0 0 1 91 2159 0 1 5 19

   بلم 0 0 17 29 0 0 1 47 992 0 0 2 15
  مج ال لل 0 0 5 20 0 0 0 25 508 0 0 1 7
 مسمل  الهالم  0 0 22 49 0 0 1 72 1500 0 0 3 22
 رمل ق 1 0 24 22 0 0 0 47 1147 0 0 1 13
 تي       م 0 0 14 24 0 0 1 39 817 0 0 2 12
 لاه ال  مه 0 0 5 21 0 1 1 28 579 0 0 0 6
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 مسمل  الهالم  1 0 43 67 0 1 2 114 2543 0 0 3 31
 ب ح ر ح  2 0 44 29 1 1 2 79 2026 0 1 4 22
 رين ال ب  0 0 15 11 0 0 0 26 632 0 1 2 4
 م  لاق 1 0 17 6 0 0 0 24 644 0 0 6 5
 مسمل  الهالم  3 0 76 46 1 1 2 129 3302 0 2 12 31
 رين للم ن 22 0 30 16 1 35 0 104 3554 5 0 9 12
   ل 0 0 5 3 0 1 0 9 232 0 0 3 1
   م اا   ل 0 0 14 0 0 0 0 14 379 0 0 1 7
 الاه    ا مه 1 0 4 1 0 0 0 6 179 0 0 2 2
 مسمل  الهالم  23 0 53 20 1 36 0 133 4344 5 0 15 22
  س ل 1 0 22 2 0 3 0 28 756 0 0 6 1
 الاه   بم 3 0 6 0 1 3 0 13 430 0 0 5 0
 مسمل  الهالم  4 0 28 2 1 6 0 41 1186 0 0 11 1
   ل    ي 18 0 16 10 0 0 2 46 1478 0 0 5 11
 الاه ت  ن 3 0 21 0 0 1 0 25 781 0 2 7 2
 الم فق 0 0 13 16 0 0 1 30 650 0 0 5 7
 ال  مق 1 0 9 15 0 0 0 25 531 0 0 2 3
 بل  ل  1 0 9 15 0 1 0 26 577 0 0 3 4
 مسمل  الهالم  23 0 68 56 0 2 3 152 4017 0 2 22 27
 رين ا ال 19 1 40 25 1 4 2 92 2725 2 3 5 11
 رين ال سم 10 0 9 7 0 1 0 27 877 0 0 3 5
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 بيم  هاه  0 0 17 8 0 0 0 25 588 0 0 5 9
 ا بمج باض 6 0 26 25 0 0 0 57 1437 0 0 6 9
 مسمل  الهالم  35 1 92 65 1 5 2 201 5627 2 3 19 34
 ب   لم ا ن 13 0 27 18 0 3 2 63 1709 0 3 2 25
 رين ل ماج 0 0 6 9 0 0 1 16 339 0 1 2 8
 ب       ق 0 0 10 12 0 0 2 24 474 0 0 2 12
 ب   مل مح 0 0 15 8 0 0 1 24 565 0 2 1 9
 مسمل  الهالم  13 0 58 47 0 3 6 127 3087 0 6 7 54
 بلر هاس 2 0 70 38 0 0 0 110 2713 0 4 3 26
 بل  م 0 0 13 11 0 0 1 25 590 0 1 0 10
 اي  تي    0 0 4 3 3 0 0 10 232 0 0 0 4
 اي   لال م اه  0 0 4 12 1 0 0 17 347 0 0 1 5
 مسمل  الهالم  2 0 91 64 4 0 1 162 3882 0 5 4 45
 بل  رق 11 0 39 8 0 18 0 76 2689 1 1 4 9
 رين المل   0 0 17 3 0 0 0 20 523 0 0 2 4
 ب   ل ين 0 0 12 8 0 0 0 20 496 0 1 1 4
 مسمل  الهالم  11 0 68 19 0 18 0 116 3708 1 2 7 17
   ي  209 253 138 9 0 263 0 872 48274 24 43 35 0
 رين ام    3 0 40 4 1 27 0 75 2349 0 0 9 5
 رين ر   ق 2 1 18 4 0 8 0 33 958 0 0 5 3
 االمح ا  16 0 6 8 0 0 0 30 1119 0 0 4 4
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 م للق  1 0 14 1 0 3 1 20 588 0 0 5 1
 مسمل  الهالم  22 1 78 17 1 38 1 158 5014 0 0 23 13
 الكبيم رين  5 2 31 31 0 0 0 69 1753 0 1 4 13
 الاه رهلان 0 0 0 1 0 0 0 1 19 0 0 0 1
 الهق م ق 0 0 3 17 0 0 1 21 387 0 0 1 5
 مسمل  الهالم  5 2 34 49 0 0 1 91 2159 0 1 5 19
   بلم 0 0 17 29 0 0 1 47 992 0 0 2 15
  مج ال لل 0 0 5 20 0 0 0 25 508 0 0 1 7
 الهالم مسمل   0 0 22 49 0 0 1 72 1500 0 0 3 22
 رمل ق 1 0 24 22 0 0 0 47 1147 0 0 1 13
 تي       م 0 0 14 24 0 0 1 39 817 0 0 2 12
 لاه ال  مه 0 0 5 21 0 1 1 28 579 0 0 0 6
 مسمل  الهالم  1 0 43 67 0 1 2 114 2543 0 0 3 31
 ب ح ر ح  2 0 44 29 1 1 2 79 2026 0 1 4 22
 رين ال ب  0 0 15 11 0 0 0 26 632 0 1 2 4
 م  لاق 1 0 17 6 0 0 0 24 644 0 0 6 5
 مسمل  الهالم  3 0 76 46 1 1 2 129 3302 0 2 12 31
 رين للم ن 22 0 30 16 1 35 0 104 3554 5 0 9 12
   ل 0 0 5 3 0 1 0 9 232 0 0 3 1
   م اا   ل 0 0 14 0 0 0 0 14 379 0 0 1 7
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 الاه    ا مه 1 0 4 1 0 0 0 6 179 0 0 2 2
 مسمل  الهالم  23 0 53 20 1 36 0 133 4344 5 0 15 22
  س ل 1 0 22 2 0 3 0 28 756 0 0 6 1
 الاه   بم 3 0 6 0 1 3 0 13 430 0 0 5 0
 مسمل  الهالم  4 0 28 2 1 6 0 41 1186 0 0 11 1
   ل    ي 18 0 16 10 0 0 2 46 1478 0 0 5 11
 الاه ت  ن 3 0 21 0 0 1 0 25 781 0 2 7 2
 الم فق 0 0 13 16 0 0 1 30 650 0 0 5 7
 ال  مق 1 0 9 15 0 0 0 25 531 0 0 2 3
 بل  ل  1 0 9 15 0 1 0 26 577 0 0 3 4
 مسمل  الهالم  23 0 68 56 0 2 3 152 4017 0 2 22 27
 رين ا ال 19 1 40 25 1 4 2 92 2725 2 3 5 11
 رين ال سم 10 0 9 7 0 1 0 27 877 0 0 3 5
 بيم  هاه  0 0 17 8 0 0 0 25 588 0 0 5 9
 ا بمج باض 6 0 26 25 0 0 0 57 1437 0 0 6 9
 مسمل  الهالم  35 1 92 65 1 5 2 201 5627 2 3 19 34
 ب   لم ا ن 13 0 27 18 0 3 2 63 1709 0 3 2 25
 رين ل ماج 0 0 6 9 0 0 1 16 339 0 1 2 8
 ب       ق 0 0 10 12 0 0 2 24 474 0 0 2 12
 ب   مل مح 0 0 15 8 0 0 1 24 565 0 2 1 9
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 مسمل  الهالم  13 0 58 47 0 3 6 127 3087 0 6 7 54
 بلر هاس 2 0 70 38 0 0 0 110 2713 0 4 3 26
 بل  م 0 0 13 11 0 0 1 25 590 0 1 0 10
 اي  تي    0 0 4 3 3 0 0 10 232 0 0 0 4
 اي   لال م اه  0 0 4 12 1 0 0 17 347 0 0 1 5
 مسمل  الهالم  2 0 91 64 4 0 1 162 3882 0 5 4 45
 بل  رق 11 0 39 8 0 18 0 76 2689 1 1 4 9
 رين المل   0 0 17 3 0 0 0 20 523 0 0 2 4
 ب   ل ين 0 0 12 8 0 0 0 20 496 0 1 1 4
 مسمل  الهالم  11 0 68 19 0 18 0 116 3708 1 2 7 17
  م م ال م لم 3 0 38 11 0 5 0 57 1590 0 2 1 16
  ما   بيمق 2 0 17 13 0 0 0 32 752 0 0 2 17
 مسمل  الهالم  5 0 55 24 0 5 0 89 2342 0 2 3 33
    ا  3 0 14 3 0 1 0 21 612 0 2 1 4
  مبي  0 0 2 0 0 0 2 4 72 0 0 0 3
 مسمل  الهالم  3 0 16 3 0 1 2 25 684 0 2 1 7
 م ل  ن 1 0 14 14 0 0 1 30 660 0 0 2 9
 ت لق ااف  ن 1 0 8 10 0 0 0 19 405 0 2 0 11
 مسمل  الهالم  2 0 22 24 0 0 1 49 1065 0 2 2 20
20 2

8 

 ال ممق 62 8 90 47 0 271 0 478 17370 13 8
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 ال متق ال م  ا 1 1 4 4 0 9 1 20 625 0 0 2 3
4 1

0 

    م  خم  1 0 19 15 0 0 0 35 793 0 0
27 4

0 

 مسمل  الهالم  64 9 113 66 0 280 1 533 18788 13 8
  م م ال خ ق 0 0 16 1 0 0 0 17 428 0 0 5 3
 ال  اق 0 0 5 6 0 0 0 11 247 0 1 1 1
 التمق 0 0 5 0 0 0 0 5 125 0 0 3 0
 مسمل  الهالم  0 0 26 7 0 0 0 33 800 0 1 9 4
 بيم ال م  2 0 19 6 0 1 0 28 772 0 1 4 5
 ال  رق 0 0 5 7 0 2 0 14 353 0 0 4 5
 الللسق 0 0 0 1 0 0 0 1 18 0 0 1 0
 ت  له  0 0 5 16 0 0 0 21 419 0 0 5 2
12 1

4 

 الهالم مسمل   2 0 29 30 0 3 0 64 1562 0 1
 سميمق 0 0 36 19 0 3 1 59 1449 0 0 6 17
 ب   فله  0 0 21 19 0 0 0 40 930 0 0 8 7
24 1

4 

 مسمل  الهالم  0 0 57 38 0 3 1 99 2379 0 0
44

3 

2

49 

8

0 

45 11626

3 

326

0 

 مسمل  اللااق 427 266 1167 702 9 665 24
  2015ال  مقق ال    + مهيمحق الت ظام لال ؤلن حمهيم المصدر9 
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 .م  ه 116263بو لتلفم    ق  ظمحق ت هم ل ه       3260الم  فمحن  مختم    س م   ل  م      اللااق اإلسم لاق ل   بم    ظيم   تعميق9

  1103معطيات عامة حول نقل البضائع بالوالية  139جدول رقم 

 البمدية عمومي ذاتي المجموع
 

 الحمولة العاممين
 عدد 

 الحمولة الشاحنات
 عدد 

 الحمولة الشاحنات
 عدد 

 الشاحنات
 سطيف 3291 39982,5 6495 72465 9786 112447,5 9786
 عين ارنات 442 6744,5 435 4666 877 11410,5 877
 عين عباسة 45 575,5 145 1514 190 2089,5 190
 االوريسيا 246 3820,5 128 906 374 4726,5 374
 مزلوق  173 1792 353 3748,5 526 5540,5 526
 مجموع الدائرة 906 12932,5 1061 10834,5 1967 23767 1967
 عين الكبيرة 337 6561 335 3088 672 9649 672
 اوالد عدوان 182 3883 94 1034,5 276 4917,5 276
 الدهامشة 90 1431 96 1002,5 186 2433,5 186
 مجموع الدائرة 609 11875 525 5125 1134 17000 1134
 بابور 132 2148 97 698 229 2846 229
 سرج الغول 107 1469,5 51 393,5 158 1863 158
 مجموع الدائرة 239 3617,5 148 1091,5 387 4709 387
 عموشة 277 4942 384 5833 661 10775 661
 تيزى نبشار 133 2149 231 2515 364 4664 364
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 واد البارد 16 224,5 12 98 28 322,5 28
 مجموع الدائرة 426 7315,5 627 8446 1053 15761,5 1053
 بنى عزيز 87 1420 98  185 2397,5 185
 عين السبت 103 1501,5 82 595 185 2096,5 185
 معاوية 22 231,5 38 247,5 60 479 60
 مجموع الدائرة 212 3153 218 1820 430 4973 430
 عين ولمان 689 9911,5 2423 18098,5 3112 28010 3112
 قالل 242 2674,5 749 4557,5 991 7232 991
 قصر االبطال 324 4741 922 5965,5 1246 10706,5 1246
 اوالد سي احمد 116 1706 698 4924,5 814 6630,5 814
 مجموع الدائرة 1371 19033 4792 33546 6163 52579 6163
 قجال 403 4616 1196 8110,5 1599 12726,5 1599
 اوالد صابر 70 646,5 180 1191 250 1837,5 250
 مجموع الدائرة 473 5262,5 1376 9301,5 1849 14564 1849
 صالح باي 222 3355 574 4141 796 7496 796
 اوالد تبان 48 830,5 77 520 125 1350,5 125
 الرصفة 159 2422 323 1848 482 4270 482
 الحامة 88 1179 132 1059 220 2238 220
 بوطالب 82 1579 129 934 211 2513 211
 مجموع الدائرة 599 9365,5 1235 8502 1834 17867,5 1834
 عين ازال 379 5706,5 862 7916,5 1241 13623 1241
 عين الحجر 505 9397 715 5215,5 1220 14612,5 1220
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 بير حدادة 167 2848,5 607 3302,5 774 6151 774
 بيضاء برج 62 995 326 2337,5 388 3332,5 388
 مجموع الدائرة 1113 18947 2510 18772 3623 37719 3623
 بني ورثيالن 90 1252 182 1406 272 2658 272
 عين لقراج 67 848 141 970,5 208 1818,5 208
 بني شبانة 61 732,5 170 1316,5 231 2049 231
 بني موحمى 27 214,5 125 492,5 152 707 152
 الدائرةمجموع  245 3047 618 4185,5 863 7232,5 863
 بوعنداس 268 4613 620 6107,5 888 10720,5 888
 بوسالم 78 952 145 951,5 223 1903,5 223
 ايت تيزى  96 2001,5 78 938 174 2939,5 174
 ايت نوال مزادة 18 104,5 21 93 39 197,5 39

 مجموع الدائرة 460 7671 864 8090 1324 15761 1324
 بوقاعة 332 3958 315 2313,5 647 6271,5 647
 عين الروى  83 1113 89 991 172 2104 172
 بني وسين 83 1170 99 873,5 182 2043,5 182
 مجموع الدائرة 498 6241 503 4178 1001 10419 1001
 حمام القرقور 141 2099,5 149 1419,5 290 3519 290
 ذراع قبيمة 86 1161 181 911 267 2072 267
 مجموع الدائرة 227 3260,5 330 2330,5 557 5591 557
 قنزات 13 46,5 49 285 62 331,5 62
 حربيل 36 444 40 310 76 754 76
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 مجموع الدائرة 49 490,5 89 595 138 1085,5 138
 ماوكالن 169 3416,5 182 1820 351 5236,5 351
 تالة ايفاسن 329 5552 459 3673,5 788 9225,5 788
 مجموع الدائرة 498 8968,5 641 5493,5 1139 14462 1139
 العممة 1412 16283,5 1849 17257 3261 33540,5 3261
 القمتة الزرقاء 89 1096,5 117 743,5 206 1840 206
 بازر سخرة 244 2769 827 5593,5 1071 8362,5 1071
 مجموع الدائرة 1745 20149 2793 23594 4538 43743 4538
 حمام السخنة 35 403 246 1718 281 2121 281
 الطاية 38 601 260 1373,5 298 1974,5 298
 التمة 24 355 112 608,5 136 963,5 136
 مجموع الدائرة 97 1359 618 3700 715 5059 715
 بير العرش 129 1670,5 567 3805 696 5475,5 696
 البالعة 48 411,5 149 860 197 1271,5 197
 الولجة 44 429 159 980,5 203 1409,5 203
 تاشودة 76 795 52 444 128 1239 128
 مجموع الدائرة 297 3306 927 6089,5 1224 9395,5 1224
 جميمة 172 1772 144 1101 316 2873 316
 بني فودة 151 2487,5 117 1039,5 268 3527 268
 مجموع الدائرة 323 4259,5 261 2140,5 584 6400 584

 مجموع الوالية 02567 081125 15520 121211 31218 311425 31218
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بت لحه الل ها    لملاه  اا ت  هي اإل ت جهلمان رسمق  ف  الملا  الم لم      ال ض ل ا تبم  تعميق9

 13678تضم ال ض ل  ف  ل   ق ل ظيم  اللااق ل     .مختم       التل ح  إلحلتل ي  المتلج  األللاق

   إسم لاق ت هم    ق ت   ق لم     الخ   م     ق  مللق  26631لم     ال  م ل     ق ت   ق

 . ن 420536

 السكة الحديدية 

 ا/ نقل المسافرين

  رهه الم   :

 03:   ل     ي ق -   03  ل الس الم ال   مق : -

 محطات القطار  أهمب/ 

 02 :ال ممق رهه الم  فمحن -    9106 :  ي  رهه الم  فمحن  -

 10470 المجموع9 -

 1103 نقل البضائع/  ج

 9 نقل البضائع بالسكة الحديدية 14جدول رقم 

 المحطة شحن)ارسال( شحن)ايصال(
 عدد المقطورات الحمولة عدد المقطورات الحمولة  

 سطيف / / 52  2147
 مزلوق  /   / 2105 95579
 قجال 82  3753   2188 03363
 العممة  14 380  8108    438020
 المجموع  96 4133   12453  639108
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    ت م ل  ل   ق ل    الم  فمحن   ل  ق ال هيهاق     ظ ر لف الم  فمحن ف  ال  لا  األخيم  تعميق9 

  ب  الم  ك  الت  اق ال هيه  الت      ل ال محا ال ا م  مق / غم   اكتم لق   الل يمق لم فم   ه 

 .ا     م         ال  ق ال هيهاق ف    ه  

  1103 المالحة الجوية 159جدول رقم 

 

  

 

 

 

 
 

  2015ق ال    + مهيمحق الت ظام لال ؤلن ال  مقحمهيم المصدر9 

                  ل   ق لمخ ل  الهاخماق  فإ   يت م  تل ا    لت م  مهن لقمان   ل   ق لم م  ل   م تعميق9 

 م  ف  الخ ل  الهللاق ف   مفتل ق رمح هللق لا ه  ف ط لق  فم     رمح    س   .ف  الس ل  ال مب 

 .لغمل لب      تضم  ك م الس لا   الس المحق في   خ  ق الس لاق ال   افاق الملسله  ف  م   ق ليلن 

 عدد الخطوط المفتوحة عدد المسافرين

18496 
 

 الجزائر -سطيف
 ان اميناس -سطيف
 حاسى مسعود -سطيف 

200322 

 ليون  -سطيف
 باريس -سطيف
 مرسيميا -سطيف
 تولوز -سطيف

218818 
 

 المجموع
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  1: التربيةالمبحث الثامن

  :مقدمة

يعد التعميم من أىم المعايير التي تساىم بشكل كبير في تحديد مدى تقدم بمد ما، إذ أنو القطاع الذي 

يساىم في تكوين وتأطير النخب التي تحمل عمى عاتقيا ميمة النيوض بالبمد عمى مختمف األصعدة 

ج ممموسة إال إذا لقي االىتمام الالزم من قبل جميع والمستويات. وال يؤتي ىذا القطاع الحيوي نتائ

األطراف المعنية دون استثناء، سواء ىياكل وزارية، أو مؤسسات تعميمية، أو جامعات، أو جمعيات أولياء 

 التالميذ، وحتى التالميذ والطمبة أنفسيم.

آخر ىو القاعدة  إن ىذا المجال ىو العنصر األساسي لتنمية المجتمع من جذوره األصمية أو بمعنى

فإذا نجحت معايير التربية المبدئية  .األصمية التي يحدث عمى مستواىا الغرس الفكري لمجيل المستقبمي

لذلك نجد أن عموم اإلحصائيات يتطرق إلى ىذا الموضوع بعناية تامة مجتيدا  .حصمنا عمى المطموب

               الح المعنية لتطوير ما ىو موجود لمحصول عمى أىم المعمومات الكافية و الوافية والتي تخدم المص

 و توفير ما ىو ناقص.

 .ىذه اإلصالحات تمس كل ما لو عالقة بيذا المجال من حيث الطبيعة البشرية إلى المادية  عمما أن

بينما  ،عمى العتاد من مؤسسات و أقسام و مطاعم وطاوالت فقطأن اإلصالح ال يقتصر  فالمقصود ىنا 

األجيال لتأطير النافذ والفعال والحصول عمى أساتذة مؤىمين يشاركون في بناء مستقبل يمتد إلى ا

 .الصاعدة

جيودا كبيرة في بناء وتوفير مؤسسات التعميم و معاىد التكوين بجميع  الواليةوفى ىذا المجال  بذلت 

 قام التالية:ر األمة التربوية باألطوارالتعمي ربوع بمدياتيا وفق خريطة مدروسة محكمة إذ بمغت الحظير

 

                                                 
 مرجع سابق -مديرية المبرمجة ومتابعة الميزانية  1
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  . مؤسسة 923 الطور األول: بمغ عدد مؤسسات: االبتدائي التعميمالمطمب األول: 

الثانوي وواحدة لمتعميم ومؤسستين مستعممتين لمتعميم  مؤسسة مغمقة 66و مستغمة مؤسسة 854

رف من طقسم مستغل  17قسم مغمق و  553 منيا ،حجرة تدريس عادية 6307مكونة من  ،المتوسط

قسم مستعمل كادارة  107وقسم تحضيرى  .448 ،اقسام لمتعميم الثانوي  6ومؤسسات التعميم المتوسط 

     .ألغراض أخرى  179و  لمؤسسات التربوية التى التوجد فييا مقرات لالدارةبا

 :ولضمان االستغالل االمثل لممؤسسة يجب عمى المشرفين  عمى القطاع  

 برمجة بناء ادارات 

 عدد التالميذ بالقسم واالستغناء عن العمل بالدواميع االقسام المغمقة  لخفض استعمال جم 

  ( % 100 الموجودة ) لمؤسساتتام وكامل لكل ا استغالل 

 تغميا  فيما يخصيا أخرى  تس لييآت عمومية  التربيةالتابعة لقطاع المغمقة  التنازل عمى المؤسسات

 ويوافق نشاطيا.

نوجز أىم األرقام المتعمقة  را العنصذفي ى : 2015/2014مطور األولبطاقة تقنية لالفرع األول: 

 .بالطور األول

 مستفيد من الوجبة الغذائية  123830أي  %70.62نسبة التغطية بالنسبة لممطاعم المدرسية بمغت

  المدرسية.

  مقارنة بالسنة  4.60 نمونسبة  .مسجمينتمميذ   .175338بمغ  .2014/2015عدد تالميذ سنة

فى القسم و نسبة تمدرس  35.56 عدد التالميذ توسطم .%48.06 فتاة أي  842760منيم  ،اضيةالم

معمم واستاذ  7449 يشرف عمى تعميميم  .سنة 15-6لفئة  % 90.27اجمالية بمغت ىذه السنة 

  .تمميذ لكل معمم 24معممة ومعدل تأطير   4466منيم  ،ابتدائى

 



           دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية سطيف                                                                                         الفصل الرابع       
 

 

237 

 :  2013/2014 تقييم السنة الدراسيةالفرع الثاني: 

 لى متوسط(و الطور الثاني ) السنة األأي المنتقمين الى  ،92.12النجاح فى نياية الطور نسبة قدرت 

 .الى مستوى اعمى أي االنتقال % 93.94 ـعام يقدربال نجاحونسبة 

  5.73 ونسبة عامة  قدرت ب % 6.54نسبة تكرار فى نياية الطور مقدرة ب%     

  تدائىبفى نياية الطور اال  %1.34و % 0.32نسبة تخمى اجمالية. 

 : ذلك يوضحان 02و الجدول رقم  01فيما يمي الجدول رقم 
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  2014 التعميم اإلبتدائي ) الهياكل التربوية(:  01جدول رقم 

 البمدية عدد المؤسسات عدد االقسام الطاقة نسبة االفواج معدل
مستغمة  مغمقة المجموع مستعممة مقةمغ النظرية استغالل التربوية الدوام

لفائدة 
 الثانوي  

مستغمة لفائدة 
 المتوسط 

 المجموع مستعممة
اغراض  لممتوسط  لمثانوي  لؤسسة ثانية لممؤسسة المؤسسة    

 اخرى 
 لمتدريس تحضيرى  ادارة

1,25 1017 93,30 40000 41 
 

0 10 16 29 88 816 1000 3 
  

 سطيف 88 85
1,49 207 94,34 6360 7 

 
0 0 2 3 8 139 159 

   
 عين أرنات 23 23

1,16 57 82,09 2680 9 
 

0 0 3 1 5 49 67 
   

 عين عباسة 7 7
1,21 76 90,67 3000 4 

 
0 0 3 1 4 63 75 

   
 الوريسية 12 12

1,38 76 92,06 2520 4 
 

0 0 1 0 3 55 63 
   

 مزلوق  10 10
 مجموع الدائرة 52 52 0 0 0 364 306 20 5 9 0 0 0 24 14560 90,93 416 1,36
1,22 122 96,69 4840 2 

 
0 0 2 1 16 100 121 2 

  
 العين الكبيرة 17 15

1,17 41 95,24 1680 0 
 

0 0 2 0 5 35 42 
   

 أوالد عدوان 6 6
1,06 37 65,08 2520 18 

 
0 0 4 2 4 35 63 2 

  
 الدىامشة 12 10

 مجموع الدائرة 35 31 0 0 4 226 170 25 3 8 0 0 0 20 9040 87,61 200 1,18
1,00 49 71,95 3280 19 

 
0 0 4 2 8 49 82 6 

  
 بابور 19 13

1,03 38 60,27 2920 25 
 

0 0 4 2 5 37 73 3 
  

 سرج الغول 14 11
 مجموع الدائرة 33 24 0 0 9 155 86 13 4 8 0 0 0 44 6200 66,45 87 1,01
1,46 86 93,24 2960 0 

 
0 0 5 2 8 59 74 2 

  
 عموشة 14 12

1,09 84 88,42 3800 9 
 

0 0 2 1 6 77 95 
   

 تيزي نبشار 16 16
1,08 13 68,42 760 5 

 
0 0 1 0 1 12 19 4 

  
 الوادى البارد 8 4

 مجموع الدائرة 38 32 0 0 6 188 148 15 3 8 0 0 0 14 7520 88,30 183 1,24
1,10 69 77,00 4000 18 

 
0 0 5 5 9 63 100 

   
 بني عزيز 14 14

1,07 59 85,51 2760 7 
 

0 0 3 0 4 55 69 
   

 عين السبت 10 10
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1,06 33 77,78 1800 10 
 

0 0 0 1 3 31 45 5 
  

 معاوية 11 6
 مجموع الدائرة 35 30 0 0 5 214 149 16 6 8 0 0 0 35 8560 79,91 161 1,08
1,43 311 92,43 10040 13 

 
0 0 6 0 14 218 251 1 

  
 لما نعين و  32 31

1,22 95 87,63 3880 12 
 

0 0 0 1 6 78 97 
   

 قالل 15 15
1,29 103 93,48 3680 2 

 
0 0 4 0 6 80 92 

   
 قصر األبطال 16 16

1,17 56 82,54 2520 10 
 

0 0 1 0 4 48 63 
   

 أوالد سى أحمد 10 10
 مجموع الدائرة 73 72 0 0 1 503 424 30 1 11 0 0 0 37 20120 90,46 565 1,33
 قجال 24 24       154 140 8 0 1 0 0   5 6160 96,10 154 1,10
 أوالد صابر 11 11       67 57 5 0 3 0 0   2 2680 92,54 70 1,23
 مجموع الدائرة 35 35 0 0 0 221 197 13 0 4 0 0 0 7 8840 95,02 224 1,14
 يصالح با 18 17     1 127 96 14 6 2 0 0   9 5080 91,34 113 1,18
 اوالد تبان 14 12     2 79 49 6 3 2 0 0   19 3160 73,42 52 1,06
 الرصفة 15 14     1 94 66 9 1 5 0 0   13 3760 80,85 71 1,08
 الحامة 9 9       62 51 5 3 2 0 0   1 2480 95,16 57 1,12
 بوطالب 12 10     2 56 43 4 1 0 0 0   8 2240 85,71 46 1,07
 مجموع الدائرة 68 62 0 0 6 418 305 38 14 11 0 0 0 50 16720 85,41 339 1,11
 عبن أزال 27 24   1 2 188 141 11 3 3 0 0 12 18 7040 88,83 182 1,29
 عين الحجر 21 21       142 120 18 2 2 0 0   0 5680 98,59 146 1,22
 بئر حدادة 14 14       79 70 8 0 0 0 0   1 3160 98,73 100 1,43
 بيضاء  البرج 22 22       133 113 7 0 2 0 5   6 5320 90,23 146 1,29
 مجموع الدائرة 84 81 0 1 2 542 444 44 5 7 0 5 12 25 21200 93,17 574 1,29
 بني ورتيالن 13 11     2 62 47 6 1 2 0 0   6 2480 87,10 48 1,02
 عين لقراج 12 12       82 55 6 0 4 0 0   17 3280 74,39 58 1,05
 بني شبانة 16 14     2 74 55 5 2 4 0 0   8 2960 83,78 58 1,05
 بني موحمي 11 10     1 52 32 5 0 1 0 0   14 2080 71,15 37 1,16
 مجموع الدائرة 52 47 0 0 5 270 189 22 3 11 0 0 0 45 10800 79,26 201 1,06
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 بوعنداس 14 12     2 82 62 7 3 2 0 0   8 3280 87,80 65 1,05
 بوسالم 15 13     2 80 50 5 3 4 0 0   18 3200 72,50 53 1,06
 أيت تيزي  8 6     2 33 25 2 0 2 0 0   4 1320 81,82 27 1,08
 أيت نوال مزادة 7 5     2 28 17 1 0 1 0 0   9 1120 64,29 18 1,06
 مجموع الدائرة 44 36 0 0 8 223 154 15 6 9 0 0 0 39 8920 78,48 163 1,06
 بوقاعة 17 17       137 96 18 5 13 1 0   4 5480 86,86 113 1,18
 عين  الروى  12 11     1 71 49 6 0 1 0 0   15 2840 77,46 51 1,04
 بنى  وسين 10 9     1 69 39 8 1 2 0 0   19 2760 69,57 51 1,31
 مجموع الدائرة 39 37 0 0 2 277 184 32 6 16 1 0 0 38 11080 80,14 215 1,17
 حمام القرقور 13 13       84 63 9 3 5 0 0   4 3360 89,29 68 1,08
 ذراع القبيمة 13 12     1 67 54 9 0 0 0 0   4 2680 94,03 64 1,19
 مجموع الدائرة 26 25 0 0 1 151 117 18 3 5 0 0 0 8 6040 91,39 132 1,13
 قنزات 7 4     3 21 14 2 0 2 0 0   3 840 76,19 14 1,00
 حربيل 9 5     4 25 16 2 1 2 0 0   4 1000 76,00 16 1,00

 مجموع الدائرة 16 9 0 0 7 46 30 4 1 4 0 0 0 7 1840 152,190476 30 2
 ماوكالن 15 15       81 58 5 0 1 0 0   17 3240 77,78 69 1,19
 تالةايفاسن 14 14       78 65 7 1 0 0 0   5 3120 93,59 199 3,06

 مجموع الدائرة 29 29 0 0 0 159 123 12 1 1 0 0 0 22 6360 171,36752 268 4,2512
 العممة 47 45 1 1   519 420 27 5 15 4 1 18 29 20040 90,56 604 1,44
 القمتة الزرقاء 12 11     1 62 49 4 1 2 0 0   6 2480 87,10 66 1,35
 بازر الصخرة 17 17     0 111 97 4 0 1 0 0   9 4440 90,99 119 1,23
 مجموع الدائرة 76 73 1 1 1 692 566 35 6 18 4 1 18 44 26960 90,32 789 1,39
 حمام السخونة 10 10       73 61 7 0 4 0 0   1 2920 93,15 66 1,08
 الطاية 11 10     1 67 50 5 2 6 2 0   2 2680 85,07 52 1,04
 تمعة 5 5       42 32 3 0 0 0 0   7 1680 83,33 32 1,00
 مجموع الدائرة 26 25 0 0 1 182 143 15 2 10 2 0 0 10 7280 87,91 150 1,05
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 بئر العرش 10 10       90 79 3 5 0 0 0   3 3600 96,67 89 1,13
 بمعة 11 11       69 59 4 0 2 0 0   4 2760 91,30 60 1,02
 الولجة 8 8       53 42 2 0 4 0 0   5 2120 83,02 42 1,00
 تاشودة 9 7     2 48 39 5 1 0 0 0 0 3 1920 93,75 39 1,00
 مجموع الدائرة 38 36 0 0 2 260 219 14 6 6 0 0 0 15 10400 91,92 230 1,05
 جميمة 21 19     2 131 94 10 2 8 0 0   17 5240 80,92 97 1,03
 بني فودة 15 14     1 85 67 5 1 1 0 0   11 3400 85,88 76 1,13
 مجموع الدائرة 36 33 0 0 3 216 161 15 3 9 0 0 0 28 8640 82,87 173 1,07
 مجموع الوالية 923 854 1 2 66 6307 4931 484 107 179 17 6 30 553 251080 88,03 6117 1,24

 

 2015 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةالمصدر: 

  2014 التالميذ( التعميم اإلبتدائي ): 02جدول رقم 

 ذــــــــــــــــالتالمي 
 البمدية

 
عدد تالميذ 

 تحضيري ال
 نسبة

 المستفدين 
المستفدين من 
 الوجبة الغذائية

عدد التالميذ  جاحننسبة ال نسبة التكرار نسبة التخمى
 في القسم

 نسبة
  %النمو

 المجموع اناث %

نياية  العام نياية الطور العام الطور فى نياية
 لطورا

 العامة

 سطيف 34099 16583 48,63 0,65 41,79 96,74 97,51 3,07 1,10 0,19 1,39 11487 33,69 

 71,67 4688 5,33 0,3
6 

 عين أرنات 6541 3151 48,17 14,29 47,06 94,92 90,55 4,73 4,12

 100,00 1847 7,86 0,5
2 

 عباسة عين 1847 924 50,03 6,23 37,69 93,19 84,95 6,29 7,19

 78,99 1963 9,90 0,1
7 

 االوريسيا 2485 1196 48,13 5,55 39,44 96,89 85,68 2,94 4,42

 100,00 2286 1,36 0,0
0 

 مزلوق  2286 1061 46,41 4,94 41,56 92,50 91,64 7,50 6,99

 81,95 10784   0,2
8 

 مجموع الدائرة 13159 6332 48,12 9,89 43,00 94,61   5,11  
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 88,36 3280 1,89 0, 
17 

 عين الكبيرة 3712 1776 47,84 5,60 37,12 95,49 93,90 4,34 4,21

 99,42 1193 2,79 0,3
5 

 أوالد عدوان 1200 589 49,08 5,25 34,29 91,73 88,56 7,92 8,65

 99,31 865 6,12 0,6
3 

 الدىامشة 871 410 47,07 8,15 24,89 95,38 85,91 4,00 7,98

 92,31 5338   0,2
8 

 مجموع الدائرة 5783 2775 47,99 5,91 34,02 94,69   5,04  

 100,00 1176 1,74 0,5
3 

 بابور 1176 567 48,21 3,49 24,00 93,66 94,91 5,81 3,35

 100,00 786 4,42 0,9
0 

 سرج الغول 786 360 45,80 1,15 21,24 89,70 84,47 9,40 11,11

 100,00 1962   0,6
8 

 مجموع الدائرة 1962 927 47,25 2,55 22,81 92,05   7,27  

 100,00 2355 0,28 0,2
2 

 عموشة 2355 1144 48,58 4,54 39,92 94,57 93,49 5,20 6,24

 100,00 1986 6,67 0,1
0 

 تيزى نبشار 1986 987 49,70 2,32 25,79 95,00 87,40 4,90 5,93

 100,00 239 12,50 0,8
2 

 واد البارد 239 110 46,03 1,67- 19,92 94,65 87,50 4,53 0,00

 100,00 4580   0,2
0 

 مجموع الدائرة 4580 2241 48,93 3,25 30,95 94,76   5,03  

 100,00 1711 4,40 0,4
0 

 بني عزيز 1711 841 49,15 1,81- 27,16 94,09 87,87 5,51 7,73

 100,00 1422 12,03 1,5
7 

 عين السبت 1422 690 48,52 1,69 25,85 90,77 74,54 7,65 13,43

 98,51 660 10,62 0,6
0 

 معاوية 670 307 45,82 1,04 21,61 91,55 72,60 7,84 16,77

 99,74 3793   0,8
7 

 مجموع الدائرة 3803 1838 48,33 0,00 25,52 92,43   6,71  

 69,29 6693 1,19 0,3
3 

 عين ولمان 9660 4599 47,61 4,46 44,31 93,51 94,46 6,17 4,35

 100,00 2733 2,58 0,4
3 

 قالل 2733 1296 47,42 6,95 35,04 92,92 93,88 6,65 3,54

 100,00 2970 0,80 0,3
6 

 قصر األبطال 2970 1451 48,86 6,20 37,13 90,74 91,58 8,90 7,62

 100,00 1309 2,75 0,4
1 

 أوالد سي احمد 1309 635 48,51 7,10 27,27 93,42 95,58 6,17 1,67

 82,20 13705   0,3
6 

 مجموع الدائرة 16672 7981 47,87 5,39 39,32 92,92   6,73  

 80,10 3618 3,37 0,6

5 

 قجال 4517 2119 46,91 4,98 32,26 92,68 87,96 6,66 8,67
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 65,23 1375 4,49 0,7

9 

 أوالد صابر 2108 1005 47,68 22,20 36,98 91,04 90,88 8,17 4,64

 75,37 4993   0,6

9 

 مجموع الدائرة 6625 3124 47,15 10,46 33,63 92,23   7,08  

 100,00 3287 1,47 0,1

3 

 صالح باي 3287 1566 47,64 7,21 34,24 93,93 92,23 5,93 6,30

 99,09 1193 2,69 0,0

0 

 أوالد تبان 1204 553 45,93 5,07 24,57 93,70 92,75 6,30 4,57

 100,00 1846 1,46 0,3

5 

 الرصفة 1846 877 47,51 6,77 27,97 92,39 95,73 7,26 2,81

 100,00 1487 1,53 0,5

7 

 الحامة 1487 712 47,88 5,51 29,16 89,68 94,87 9,75 3,60

 100,00 1268 0,65 0,0

0 

 بوطالب 1268 642 50,63 7,41 29,49 92,08 97,69 7,92 1,67

 99,88 9081   0,2

1 

 وع الدائرةمجم 9092 4350 47,84 6,59 29,81 92,63   7,16  

 88,65 4857 0,28 0,3

2 

 عين أزال 5479 2655 48,46 3,54 38,86 92,39 96,83 7,28 2,88

 100,00 4185 3,63 0,7

8 

 عين الحجر 4185 1968 47,03 4,54 34,88 92,04 90,57 7,18 5,80

 100,00 2720 0,70 0,5

8 

 ةبير حداد 2720 1302 47,87 5,11 38,86 93,37 98,85 6,04 0,46

 93,73 3974 4,26 0,6

5 

 بيضاء برج 4240 2086 49,20 1,39 37,52 91,25 87,85 8,11 7,89

 94,66 15736   0,5

6 

 مجموع الدائرة 16624 8011 48,19 3,50 37,44 92,16   7,27  

 100,00 1057 3,65 0,0

0 

 بني ورثيالن 1057 493 46,64 9,46 22,49 95,40 85,99 4,60 10,37

 100,00 1255 10,19 0,3

3 

 عين لقراج 1255 606 48,29 2,31 22,82 94,37 81,74 5,30 8,06

 91,76 969 7,85 0,9

1 

 بني شبانو 1056 497 47,06 4,36- 19,20 90,11 76,89 8,98 15,26

 100,00 703 5,76 1,2

9 

 بني موحمى 703 336 47,80 0,43 21,97 88,86 82,73 9,86 11,51

 97,86 3984   0,5

8 

 مجموع الدائرة 4071 1932 47,46 2,11 21,54 92,47   6,95  

 77,81 1217 0,48 0,0

0 

 بوعنداس 1564 732 46,80 4,09 25,23 91,13 91,86 8,87 7,66

 100,00 1194 5,57 0,6

2 

 بوسالم 1194 547 45,81 6,20 23,88 87,86 76,04 11,52 18,40

 100,00 591 1,79 0,5

2 

 ايت تيزى  591 263 44,50 1,52 23,64 84,54 79,21 14,95 19,00
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 100,00 418 4,36 0,2

2 

 ايت نوال مزادة 418 203 48,56 8,85- 24,59 93,41 87,78 6,37 7,87

 90,79 3420   0,3

0 

 مجموع الدائرة 3767 1745 46,32 2,92 24,46 89,36   10,34  

 96,07 3009 0,72 0,0

7 

 بوقاعة 3132 1529 48,82 2,81 32,63 96,98 98,57 2,96 0,70

 100,00 1248 1,06 0,0

9 

 عين الروى  1248 563 45,11 7,93 25,47 95,30 96,92 4,61 2,02

 100,00 1286 2,00 0,4

7 

 بني وسين 1286 615 47,82 0,31- 32,97 94,88 93,56 4,65 4,44

 97,83 5543   0,1

6 

 جموع الدائرةم 5666 2707 47,78 3,23 30,79 96,13   3,70  

 100,00 1668 2,06 0,2

5 

 حمام القرقور 1668 787 47,18 4,20 26,48 94,37 89,49 5,38 8,45

 96,27 1393 13,69 0,5

1 

 ذراع قبيمة 1447 686 47,41 4,22 26,80 89,90 74,67 9,60 11,64

 98,27 3061   0,3

7 

 ةمجموع الدائر  3115 1473 47,29 4,21 26,62 92,29   7,34  

 100,00 318 2,63 0,6

9 

 قنزات 318 151 47,48 8,49 22,71 93,47 85,37 5,84 12,00

 100,00 338 0,41 1,0

0 

 حربيل 338 164 48,52 11,54 21,13 92,31 91,43 6,69 8,16

 100,00 656   0,8

5 

 مجموع الدائرة 656 315 48,02 10,06 21,87 92,88   6,27  

 100,00 1675 1,66 0,1

8 

 ماوكالن 1675 782 46,69 2,45 28,88 93,39 93,19 6,43 5,15

 83,76 1558 2,84 0,1

6 

 تالة ايفا سن 1860 882 47,42 1,08 28,62 92,50 90,14 7,34 7,02

 91,46 3233   0,1

7 

 مجموع الدائرة 3535 1664 47,07 1,73 28,74 92,92   6,91  

 19,86 4342 1,52 0,1

6 

 العممة 21860 10604 48,51 6,42 52,05 95,12 95,24 4,73 3,24

 100,00 1802 2,15 0,3

6 

 القمتة الزرقاء 1802 911 50,55 8,77 36,78 91,55 83,15 8,09 14,70

 80,81 2926 4,51 0,3

3 

 بازر سخرة 3621 1736 47,94 7,01 37,33 91,30 86,95 8,38 8,55

 33,24 9070   0,1

9 

 مجموع الدائرة 27283 13251 48,57 6,65 48,20 94,38   5,43  

 100,00 1705 1,82 0,1

8 

 حمام السخنة 1705 833 48,86 4,69 27,95 93,11 96,74 6,71 1,44

 97,06 1353 2,73 0,7

6 

 الطاية 1394 677 48,57 5,16 27,88 89,33 95,45 9,91 1,82
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 100,00 879 1,55 0,3

7 

 التمة 879 417 47,44 6,83 27,47 94,63 96,24 5,01 2,21

 98,97 3937   0,4

2 

 مجموع الدائرة 3978 1927 48,44 5,33 27,82 92,11   7,46  

 56,57 1615 2,76 0,2

2 

 بير العرش 2855 1335 46,76 3,61 36,14 93,50 88,27 6,29 8,97

 100,00 1569 1,26 0,5

4 

 البالعة 1569 739 47,10 4,78 26,59 93,17 89,12 6,29 9,62

 100,00 1167 16,33 0,2

8 

 الولجة 1167 532 45,59 8,91 27,79 91,16 72,67 8,56 11,00

 100,00 914 3,25 0,1

2 

 تاشودة 914 447 48,91 6,78 23,44 88,73 83,77 11,15 12,99

 80,94 5265   0,2

9 

 مجموع الدائرة 6505 3053 46,93 5,29 29,70 92,36   7,35  

 93,42 2273 4,80 0,2

2 

 جميمة 2433 1167 47,97 8,47 25,88 91,47 84,20 8,31 11,00

 99,95 1929 4,99 0,7

8 

 بني فودة 1930 880 45,60 0,57 28,81 91,82 84,01 7,40 11,00

 96,31 4202   0,4

8 

 مجموع الدائرة 4363 2047 46,92 4,97 27,10 91,63   7,89  

 70,62 123830 1,34 0,3

2 

6,54 5,73 92,12 93,94 35,56 4,60 48,06 84276 175338

817533

888888

88888 

 مجموع الوالية
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 طـــــم المتوســــــالتعمي -2

 141440 ـبطاقة نظرية اجمالية تقدر بموزعة عمى البمديات متوسطة  217الوالية عمى  تتوفر

مؤسسة  تتوفر عمى النظام النصف الداخمى  122منيا ، %96.41منصب بيداغوجى  مستغمة بنسبة 

وجبة عشاء  تمبية  83و وجبة  غداء 40504 ب بطاقة حقيقية تقدر، الداخمى النظام  بيامؤسسات  4و

 .لحاجيات تالميذ البمدية والمنطقة  الموجودة بيا المؤسسة

 %47.82تمميذة أي  53933 نيممن بي ،تمميذ 112781 (14/15بمغ عدد تالميذ السنة الدراسية  ) 

  .مقارنة بالسنة الماضية  %0.71 نمو ال نسبة   بمغت .ارتفاع طفيفمسجمين  ،من المجموع 

 قسم  عادى لمدراسة مفصمة كالتالى: 3536تحتوى  ىذه المؤسسات عمى 

 3235 قسم مستغل فى الدراسة. 

 127 قسم مغمق. 

 124 قسم مستعمل كادارة. 

 17 وي.قسم لمتعميم الثان 

 893 وقاعة اجيزة و مدرج. مخبر وورشة 

  2013/2014 .نسب تقييمية لمسنة الدراسية

 )بالنسبة لنياية الطور  %.79.92و  % 71.56 نسبة نجاح عامة )االنتقال الى مستوى اعمى             

 .أي المنتقمين الى الطور الثالث ) السنة االولى ثانوي(

  فى نياية الطور  % 11.14و  %  21.44 نسبة تكرار عامة مقدرة ب.  

    فى نياية الطور % 6.47و  %7.00نسبة الطرد  العامة.    

   :يوضحان ذلك 4و  3فيما يمي الجدول رقم     
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 2014 ط )الهياكل(ـــــالتعميم المتوس: 03جدول رقم 

نصف  الداخمى
 الداخمى

االفواج  معدل الدوام
 التربوية

طاقة  
 االستغالل

 البمدية عدد االقسام العادية المخابر و الورشات ريةالطاقة النظ

 المؤسسات مستعممة ادارة اغراض اخرى  لمثانوي  مغمقة المجموع مدرج ورشة مخبر اجيزة -ق المجموع
 سطيف 33 565 33 0 0 26 624 4 58 72   134 24960 95,83 683 1,21 2 1
 عين أرنات 7 111 3 0 0 14 128 2 17 15   34 5120 89,06 114 1,03 5 0
 عين عباسة 3 42 2 0 5 0 49 1 4 6   11 1960 100,00 41 0,98 3 0
 الوريسية 3 44 0 1 0 0 45 0 5 5   10 1800 100,00 48 1,09 1 0
 مزلوق  3 34 0 0 0 0 34 0 4 5   9 1360 100,00 39 1,15 1 0
 مجموع الدائرة 16 231 5 1 5 14 256 3 30 31 0 64 10240 94,53 242 1,05 10 0
 العين الكبيرة 4 68 0 0 0 2 70 1 8 8   17 2800 97,14 75 1,10 1 0
 أوالد عدوان 2 30 1 0 0 0 31 0 4 4   8 1240 100,00 29 0,97 2 0
 الدىامشة 1 14 0 0 0 0 14 0 2 2   4 560 100,00 14 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 7 112 1 0 0 2 115 1 14 14 0 29 4600 98,26 118 1,05 4 0
 بابور 3 49 0 0 0 11 60 1 6 7   14 2400 81,67 42 0,86 3 0
 سرج الغول 1 12 4 0 0 4 20 0 2 2   4 800 80,00 12 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 4 61 4 0 0 15 80 1 8 9 0 18 3200 81,25 54 0,89 4 0
 عموشة 4 57 3 0 0 10 70 1 7 7   15 2800 85,71 56 0,98 2 0
 تيزي نبشار 3 44 2 0 8 0 54 0 5 6   11 2160 100,00 45 1,02 3 0
 الوادى البارد 1 8 0 0 0 0 8 0 0 2   2 320 100,00 9 1,13 1 0
 مجموع الدائرة 8 109 5 0 8 10 132 1 12 15 0 28 5280 92,42 110 1,01 6 0
 ي عزيز بن 3 61 1 0 0 0 62 0 2 7   9 2480 100,00 54 0,89 2 0
 عين السبت 2 38 0 0 0 0 38 0 4 4   8 1520 100,00 33 0,87 1 0
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 معاوية 1 15 0 0 0 0 15 0 2 2   4 600 100,00 16 1,07 1 0
 مجموع الدائرة 6 114 1 0 0 0 115 0 8 13 0 21 4600 100,00 103 0,90 4 0
 ن ولما نعي 10 163 1 1 0 1 166 1 17 21   39 6640 99,40 177 1,09 4 0
 قالل 4 43 0 0 0 12 55 0 5 8   13 2200 78,18 45 1,05 3 0
 قصر األبطال 4 53 1 0 0 6 60 1 8 9   18 2400 90,00 57 1,08 3 0
 أوالد سى أحمد 1 16 0 0 0 0 16 0 2 2   4 640 100,00 19 1,19 1 0
 وع الدائرةمجم 19 275 2 1 0 19 297 2 32 40 0 74 11880 93,60 298 1,08 11 0
 قجال 5 74 3 0 0 0 77 1 9 9   19 3080 100,00 81 1,09 4 0
 أوالد صابر 2 30 1 1 0 0 32 0 1 4   5 1280 100,00 29 0,97 2 0
 مجموع الدائرة 7 104 4 1 0 0 109 1 10 13 0 24 4360 100,00 110 1,06 6 0
 ح بايصال 4 56 1 0 0 0 57 1 7 7   15 2280 100,00 60 1,07 3 0
 اوالد تبان 2 27 0 0 0 0 27 0 4 4   8 1080 100,00 27 1,00 1 0
 الرصفة 3 43 0 0 0 0 43 0 5 6   11 1720 100,00 37 0,86 3 0
 الحامة 3 36 1 5 0 2 44 1 4 4   9 1760 95,45 32 0,89 3 0
 بوطالب 1 22 0 0 0 0 22 0 2 2   4 880 100,00 23 1,05 1 0
 مجموع الدائرة 13 184 2 5 0 2 193 2 22 23 0 47 7720 98,96 179 0,97 11 0
 عبن أزال 5 99 0 0 0 0 99 0 9 10   19 3960 100,00 105 1,06 3 0
 عين الحجر 5 80 0 0 4 9 93 1 7 9   17 3720 90,32 73 0,91 2 0
 بئر حدادة 2 39 1 0 0 0 40 0 4 4   8 1600 100,00 43 1,10 1 0
 بيضاء  البرج 5 76 0 0 0 0 76 1 9 11   21 3040 100,00 90 1,18 4 0
 مجموع الدائرة 17 294 1 0 4 9 308 2 29 34 0 65 12320 97,08 311 1,06 10 0
 بني ورتيالن 2 32 0 0 0 0 32 0 3 4   7 1280 100,00 24 0,75 2 0
 عين لقراج 4 36 4 3 0 0 43 0 5 6   11 1720 100,00 36 1,00 4 0
 بني شبانة 3 30 0 1 0 2 33 0 5 5   10 1320 93,94 30 1,00 3 0
 بني موحمي 1 16 1 0 0 0 17 0 1 1   2 680 100,00 18 1,13 1 0
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 مجموع الدائرة 10 114 5 4 0 2 125 0 14 16 0 30 5000 98,40 108 0,95 10 0
 بوعنداس 3 45 3 2 0 0 50 0 1 5   6 2000 100,00 44 0,98 2 0
 بوسالم 3 36 0 6 0 0 42 0 3 4   7 1680 100,00 35 0,97 3 0
 أيت تيزي  2 19 2 0 0 0 21 0 1 2   3 840 100,00 17 0,89 2 0
 أيت نوال مزادة 2 17 0 0 0 0 17 0 1 2   3 680 100,00 15 0,88 2 0
 مجموع الدائرة 10 117 5 8 0 0 130 0 6 13 0 19 5200 100,00 111 0,95 9 0
 بوقاعة 6 73 1 0 0 2 76 1 7 8   16 3040 97,37 78 1,07 1 1
 عين  الروى  2 30 0 0 0 0 30 1 4 4   9 1200 100,00 30 1,00 1 0
 بنى  وسين 2 27 0 0 0 0 27 0 3 4   7 1080 100,00 27 1,00 2 0
 مجموع الدائرة 10 130 1 0 0 2 133 2 14 16 0 32 5320 98,50 135 1,04 4 1
 حمام القرقور 2 27 0 1 0 0 28 0 3 3   6 1120 100,00 31 1,15 2 0
 ذراع القبيمة 2 35 2 0 0 0 37 0 4 4   8 1480 100,00 31 0,89 2  
 مجموع الدائرة 4 62 2 1 0 0 65 0 7 7 0 14 2600 100,00 62 1,00 4 0
 قنزات 1 8 2 0 0 3 13 0 0 2   2 520 76,92 8 1,00 1 0
 حربيل 1 7 1 0 0 7 15 0 2 2   4 600 53,33 7 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 2 15 3 0 0 10 28 0 2 4 0 6 1120 64,29 15 1,00 2 0
 ماوكالن 3 41 5 1 0 4 51 1 5 6   12 2040 92,16 41 1,00 2 0
 تالةايفاسن 5 56 1 0 0 6 63 0 8 11   19 2520 90,48 56 1,00 2 0
 مجموع الدائرة 8 97 6 1 0 10 114 1 13 17 0 31 4560 91,23 97 1,00 4 0
 العممة 20 313 8 3 0 0 324 2 29 32   63 12960 100,00 365 1,17 3 1
 القمتة الزرقاء 2 28 2 1 0 0 31 0 3 3   6 1240 100,00 31 1,11 1 0
 بازر الصخرة 3 34 27 0 0 3 64 0 4 5   9 2560 95,31 55 1,62 2 0
 مجموع الدائرة 25 375 37 4 0 3 419 2 36 40 0 78 16760 99,28 451 1,20 6 1
 حمام السخونة 3 34 1 0 0 0 35 0 6 6   12 1400 100,00 33 0,97 2 0
 الطاية 2 24 2 0 0 0 26 0 3 3   6 1040 100,00 26 1,08 2 0
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 تمة 1 15 0 2 0 0 17 0 2 2   4 680 100,00 15 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 6 73 3 2 0 0 78 0 11 11 0 22 3120 100,00 74 1,01 5 0
 بئر العرش 3 51 1 0 0 0 52 1 7 7   15 2080 100,00 56 1,10 2 0
 بمعة 2 37 0 1 0 2 40 0 4 7   11 1600 95,00 37 1,00 2 0
 الولجة 1 16 1 1 0 0 18 0 1 2   3 720 100,00 16 1,00 1 0
 شودةتا 1 16 1 1 0 0 18 0 2 2   4 720 100,00 16 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 7 120 3 3 0 2 128 1 14 18 0 33 5120 98,44 125 1,04 6 0
 جميمة 3 52 1 2 0 1 56 1 7 8   16 2240 98,21 51 0,98 2 1
 بني فودة 2 31 0 0 0 0 31 1 3 4   8 1240 100,00 36 1,16 2 0
 رةمجموع الدائ 5 83 1 2 0 1 87 2 10 12 0 24 3480 98,85 87 1,05 4 1
 مجموع الوالية 217 3235 124 33 17 127 3536 25 350 418 0 793 141440 96,41 3473 1,07 122 4
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 2014 ط )التالميذ(ــــالتعميم المتوس:  02جدول رقم 

 نسبة
 التغطية 

الناجحين  نسبة النجاح نسبة التكرار معدل الطرد عدد
لمسنة 

 األولى ثانوي 

 البمدية عدد معدل
 نصف داخمى المجموع

 داحمى 
 نهاية   عام

 الطور
 نهاية 
 الطور

 نهاية العام
 الطور 

النمو  العام
 السنوى 

الفوج تمميذ/
 التربوي 

 المجموع اناث %

 طيفس 24086 11816 49,06 42,63 0,01 4003 77,06 81,66 18,49 10,85 4,12 4,45 980 30 1010 4,19
 عين أرنات 3990 1915 47,99 35,95 0,10 578 71,98 86,66 23,02 20,24 7,05 5,00 904 0 904 22,66
 عين عباسة 1171 558 47,65 27,88 0,03 176 68,10 83,81 22,23 12,86 19,52 9,67 760 0 760 64,90
 االوريسيا 1608 760 47,26 36,55 0,02 231 79,94 85,87 17,47 7,43 7,43 2,59 247 0 247 15,36
 مزلوق  1385 663 47,87 40,74 0,02 193 71,05 75,98 19,94 9,84 9,84 9,01 326 0 326 23,54
 مجموع الدائرة 8154 3896 47,78 35,30 0,06 1178 72,88   21,22     5,90 2237 0 2237 27,43
 عين الكبيرة 2432 1185 48,73 35,76 0,01- 380 58,01 65,63 19,44 12,95 8,46 22,55 412 0 412 16,94
 أوالد عدوان 805 392 48,70 26,83 0,01- 108 71,74 70,59 21,87 18,30 14,38 6,39 457 0 457 56,77
 الدهامشة 390 171 43,85 27,86 0,08- 74 56,50 85,06 34,04 9,20 0,00 9,46 288 0 288 73,85
 مجموع الدائرة 3627 1748 48,19 32,38 0,02- 562 60,87   21,66     17,48 1157 0 1157 31,90
 بابور 1219 587 48,15 24,88 0,06- 219 71,19 74,24 18,95 11,53 9,49 9,86 1026 0 1026 84,17

 سرج الغول 301 149 49,50 25,08 0,14- 45 75,22 59,21 18,08 18,42 0,00 6,71 301 0 301 100,00
 مجموع الدائرة 1520 736 48,42 24,92 0,08- 264 72,03   18,77     9,20 1327 0 1327 87,30
 عموشة 1650 802 48,61 28,95 0,06- 269 69,91 80,06 21,60 6,25 11,01 8,49 747 0 747 45,27
 تيزى نبشار 1377 656 47,64 31,30 0,01- 223 66,74 79,93 25,09 12,90 6,81 8,17 954 0 954 69,28

 واد البارد 251 115 45,82 31,38 0,06- 41 61,13 65,08 26,79 17,46 15,87 12,08 251 0 251 100,00
 مجموع الدائرة 3278 1573 47,99 30,07 0,04- 533 67,94   23,43     8,64 1952 0 1952 59,55
 زيزبني ع 1670 760 45,51 27,38 0,01 262 70,12 79,88 23,82 12,20 5,79 6,06 650 0 650 38,92
 عين السبت 1017 508 49,95 26,76 0,06- 156 68,46 78,39 25,51 8,54 10,55 6,03 325 0 325 31,96
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 معاوية 479 241 50,31 31,93 0,01 56 66,18 78,87 32,56 8,45 2,00 1,26 192 0 192 40,08
 مجموع الدائرة 3166 1509 47,66 27,77 0,01- 474 68,98   25,69     5,34 1167 0 1167 36,86
 عين ولمان 5938 2907 48,96 36,43 0,06 925 73,97 91,31 18,76 6,91 5,23 7,28 1421 0 1421 23,93
 قالل 1555 757 48,68 36,16 0,06 145 68,32 79,67 21,39 6,04 12,09 10,29 1242 0 1242 79,87
 قصر األبطال 1785 779 43,64 33,68 0,03 228 68,03 75,25 23,83 15,84 12,54 8,14 1218 0 1218 68,24
 أوالد سي احمد 645 277 42,95 40,31 0,01- 67 61,87 89,33 26,65 6,67 2,67 11,49 437 0 437 67,75
 مجموع الدائرة 9923 4720 47,57 36,08 0,05 1365 71,17   20,64     8,19 4318 0 4318 43,52
 قجال 2703 1275 47,17 36,53 0,00 358 68,21 79,38 25,80 9,31 5,76 6,00 1329 0 1329 49,17
 أوالد صابر 1010 502 49,70 33,67 0,21 91 67,80 66,42 25,91 11,68 7,30 6,29 460 0 460 45,54
 مجموع الدائرة 3713 1777 47,86 35,70 0,06 449 68,12   25,82     6,06 1789 0 1789 48,18
 صالح باي 1966 917 46,64 35,11 0,03- 375 74,68 79,62 19,83 10,19 2,34 5,49 940 0 940 47,81
 أوالد تبان 764 373 48,82 28,30 0,03- 127 77,83 81,41 19,24 6,41 1,28 2,93 361 0 361 47,25
 الرصفة 1051 526 50,05 24,44 0,00 167 72,39 76,61 18,60 11,47 9,63 9,01 978 0 978 93,05
 الحامة 951 470 49,42 26,42 0,02- 152 68,86 81,72 22,61 11,83 5,91 8,53 904 0 904 95,06
 بوطالب 717 348 48,54 32,59 0,02- 93 69,96 88,57 22,50 6,67 2,86 7,54 478 0 478 66,67
 مجموع الدائرة 5449 2634 48,34 29,61 0,02- 914 73,05   20,35     6,60 3661 0 3661 67,19
 عين أزال 3551 1703 47,96 35,87 0,01 690 72,92 95,30 19,51 11,19 4,83 7,57 1182 0 1182 33,29
 عين الحجر 2244 1016 45,28 28,05 0,01 327 73,40 71,24 18,03 10,89 8,06 8,57 1002 0 1002 44,65
 بير حدادة 1508 673 44,63 38,67 0,04 200 65,75 72,99 24,45 14,60 9,49 9,81 832 0 832 55,17
 بيضاء برج 2828 1384 48,94 37,21 0,04 366 67,89 87,14 26,20 14,05 5,00 5,91 2317 0 2317 81,93
 مجموع الدائرة 10131 4776 47,14 34,46 0,02 1583 70,60   21,74     7,66 5333 0 5333 52,64
 بني ورثيالن 651 319 49,00 20,34 0,05- 115 68,66 65,34 22,30 21,59 15,91 9,04 594 0 594 91,24

 عين لقراج 970 466 48,04 26,94 0,08- 188 67,08 80,69 22,97 18,88 17,17 9,95 970 0 970 100,00
 بني شبانه 802 383 47,76 26,73 0,08- 130 62,50 66,33 29,63 24,49 10,20 7,87 625 0 625 77,93
 بني موحمى 537 271 50,47 33,56 0,03- 67 67,21 76,14 25,77 14,77 9,09 7,03 450 0 450 83,80
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 مجموع الدائرة 2960 1439 48,61 25,96 0,06- 500 66,19   25,14     8,67 2639 0 2639 89,16
 بوعنداس 1276 573 44,91 28,36 0,07- 240 75,37 77,42 19,74 6,45 5,48 4,90 741 0 741 58,07
 بوسالم 876 409 46,69 24,33 0,12- 141 67,82 64,98 26,68 15,67 3,69 5,50 875 0 875 99,89

 ايت تيزى  341 158 46,33 17,95 0,26- 94 62,33 95,92 26,51 2,04   11,16 341 0 341 100,00
 ايت نوال مزادة 388 164 42,27 22,82 0,12- 87 77,06 81,31 16,51 6,54 0,00 6,42 388 0 388 100,00
 مجموع الدائرة 2881 1304 45,26 24,62 0,12- 562 71,55   22,33     6,13 2345 0 2345 81,40
 بوقاعة 2547 1227 48,17 34,89 0,02 417 77,09 81,93 17,52 11,59 4,52 5,39 539 16 555 21,79
 ى عين الرو  879 421 47,90 29,30 0,00 155 76,44 72,09 20,50 17,21 4,19 3,06 399 0 399 45,39
 بني وسين 832 386 46,39 30,81 0,03 142 74,17 84,02 19,16 5,92 1,78 6,67 479 0 479 57,57
 مجموع الدائرة 4258 2034 47,77 32,75 0,01 714 76,39   18,47     5,15 1417 16 1433 33,65
 حمام القرقور 983 476 48,42 36,41 0,04- 164 68,91 82,83 23,78 0,00 6,06 7,31 659 0 659 67,04

 ذراع قبيمة 994 459 46,18 28,40 0,07- 171 70,15 64,53 22,79 16,60 9,43 7,06 994 0 994 100,00
 مجموع الدائرة 1977 935 47,29 31,89 0,06- 335 69,54  23,28   7,18 1653 0 1653 83,61
 قنزات 203 110 54,19 25,38 0,05- 39 90,14 76,47 9,39 19,61 0,00 0,47 203 0 203 100,00
 حربيل 158 73 46,20 22,57 0,17- 39 81,62 65,00 11,35 16,67 16,67 7,03 158 0 158 100,00
 مجموع الدائرة 361 183 50,69 24,07 0,10- 78 86,18  10,30   3,52 361 0 361 100,00

 ماوكالن 1210 594 49,09 29,51 0,01- 178 80,15 69,53 13,07 12,11 12,89 6,78 1026 0 1026 84,79
 تالة ايفا سن 1543 716 46,40 27,55 0,07- 259 64,67 80,43 27,59 9,32 6,21 7,74 429 0 429 27,80
 مجموع الدائرة 2753 1310 47,58 28,38 0,05- 437 71,25  21,41   7,33 1455 0 1455 52,85

 العممة 13209 6241 47,25 42,20 0,02 1951 69,94 76,90 22,72 11,39 6,74 7,34 903 13 916 6,93
 القمتة الزرقاء 904 445 49,23 32,29 0,01- 112 60,00 87,50 29,89 5,47 6,25 10,11 383 0 383 42,37
 بازر سخرة 1756 821 46,75 51,65 0,02 168 59,67 72,41 29,02 8,19 11,21 11,31 628 0 628 35,76
 مجموع الدائرة 15869 7507 47,31 42,32 0,02 2231 68,23  23,83   7,93 1914 13 1927 12,14
 حمام السخنة 947 411 43,40 27,85 0,03 138 71,68 85,19 21,35 8,02 5,56 6,97 391 0 391 41,29
 الطاية 864 371 42,94 36,00 0,04 89 65,42 80,91 25,39 8,18 5,45 9,19 601 0 601 69,56
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 التمة 457 209 45,73 30,47 0,02- 65 69,03 97,01 22,37 0,00 4,48 8,60 290 0 290 63,46
 مجموع الدائرة 2268 991 43,69 31,07 0,03 292 68,78  23,08   8,14 1282 0 1282 56,53
 بير العرش 1809 846 46,77 35,47 0,06 218 71,79 86,51 22,56 6,35 1,98 5,65 729 0 729 40,30
 البالعة 1082 501 46,30 29,24 0,02- 167 67,18 90,27 22,73 5,95 7,57 10,09 612 0 612 56,56
 الولجة 452 190 42,04 28,25 0,05- 59 66,17 80,82 25,37 8,22 12,33 8,46 302 0 302 66,81
 تاشودة 459 231 50,33 28,69 0,04 49 72,95 77,78 23,41 3,17  3,64 228 0 228 49,67
 مجموع الدائرة 3802 1768 46,50 31,68 0,02 493 69,85  23,07   7,09 1871 0 1871 49,21
 جميمة 1419 682 48,06 27,29 0,03- 183 71,86 78,21 20,38 8,97 6,41 7,76 988 24 1012 71,32
 بني فودة 1186 595 50,17 38,26 0,02 120 67,07 77,42 24,57 9,68 11,61 8,36 658 0 658 55,48
 مجموع الدائرة 2605 1277 49,02 31,39 0,00 303 69,74  22,24   8,02 1646 24 1670 64,11
 مجموع الوالية 112781 53933 47,82 34,86 0,01 17270 71,56 79,92 21,44 11,14 6,47 7,00 40504 83 40587 35,99

 

 2015مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 
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 ي و ــــــم الثانـــــميالتعالمطمب الثالث: 

-6االبتدائى والمتوسط  التى محصت وغربمت فييما فئة ) ار الطورين السابقين من التعميم عمى غر 

               القادرة و ( المتفوقة 19-16ثانوية الستعاب التالميذ  من الفئة ) 88الوالية  تنجز أ ,(15سنة 

 أوسع وأدق وتييئتيم لما ىو  وتحصيل العموم   عمى استعاب 

               تحتوي ىذه المؤسسات :  2015/2014الطور سات التابعة لهذاؤ بطاقة تقنية لممسالفرع األول: 

 :قسم منيا 1754 عمى

 1613  مستغل لمدراسة. قسم 

 8 قسم مغمق. 122و  قسم مستغمة ألغراض إدارية 

  .مدرج 60درجات فبمغ أما عدد الم .ورشة 47و  مخبر 402 عمى تحتوي ىذه المؤسسات كما  

 .وجبة  27178  حيث تقدم يوميا,مؤسسة مزودة بالمطاعم  71بالنسبة لمنظام النصف الداخمى توجد 

    .تمميذ 182مؤسسات مزودة بو وتستوعب  5أما بالننسبة لمنظام الداخمي فيناك 

  . %93.04 ستغمة بنسبة مقعد بداغوجى  م 70160الطاقة النظرية لمجموع المؤسسات 

  16استاذة  بمعدل تاطير  2107منيم  ،استاذ تعميم ثانوى  3927التعميم في ىذا الطوريشرف عمى 

 لكل معمم.تمميذ 

 2014-2013نسب تقييمية لمسنة الدراسية المنصرمة الفرع الثاني: 

              لطور فى نياية ا %54.53، أي) المنتقمين الى مستوى اعمى % 74.89معدل النجاح العام 

 (كالورياأي المتحصمين عمى شيادة الب

  ر.فى نياية الطو   %26.01و  % 15.55معدل التكرار  العام بمغ  

  فى نياية الطور   %19.45 و   % 9.56معدل الطرد  العام.  

  :يوضحان ذلك 6و  5فيما يمي الجدول رقم 
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 2014 وي)الهياكل(ــــالتعميم الثان:  5جدول رقم 

طاقة   االفواج التربوية معدل الدوام نصف الداخمى الداخمى
 االستغالل

 البمدية عدد االقسام العادية لـ المخابر و الورشات الطاقة النظرية
-ق المجموع

 اجيزة 
 المؤسسات لمتعميم الثانوي  ادارة لمتعيم المتوسط مغمقة المجموع مدرج ورشة مخبر

 سطيف 17 368 1 11 15 395 9 8 91   108 15800 96,20 431 1,17 10 1
 عين أرنات 3 51 0 0 5 56 3 0 14   17 2240 91,07 64 1,25 3 0
 عين عباسة 1 15 0 0 0 15 0 0 2   2 600 100,00 22 1,47 1 0
 الوريسية 1 14 0 0 0 14 1 0 4   5 560 100,00 38 2,71 1 0
 مزلوق  1 13 0 0 0 13 1 0 4   5 520 100,00 16 1,23 1 0
 مجموع الدائرة 6 93 0 0 5 98 5 0 24 0 29 3920 94,90 140 1,51 6 0
 العين الكبيرة 2 42 0 0 8 50 2 3 12   17 2000 84,00 57 1,36 2 0
 أوالد عدوان 1 13 0 0 7 20 1 0 4   5 800 65,00 13 1,00 1 0
 الدىامشة 1 9 0 0 5 14 1 0 4   5 560 64,29 9 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 4 64 0 0 20 84 4 3 20 0 27 3360 76,19 79 1,23 4 0
 بابور 1 21 0 0 0 21 1 0 3   4 840 100,00 26 1,24 1 0
 سرج الغول 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 1 21 0 0 0 21 1 0 3 0 4 840 100,00 26 1,24 1 0
 ةعموش 2 35 0 0 0 35 0 0 7   7 1400 100,00 26 0,74 1 0
 تيزي نبشار 1 12 0 0 0 12 0 0 4   4 480 100,00 27 2,25 1 0
 الوادى البارد 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 3 47 0 0 0 47 0 0 11 0 11 1880 100,00 53 1,13 2 0
 بني عزيز  1 22 0 0 0 22 0 2 3   5 880 100,00 27 1,23 1 0
 عين السبت 1 16 0 0 0 16 1 0 4   5 640 100,00 17 1,06 1 0
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 معاوية 1 9 0 0 5 14 1 2 4   7 560 64,29 9 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 3 47 0 0 5 52 2 4 11 0 17 2080 90,38 53 1,13 3 0
 عين ولما ن 4 90 0 0 5 95 3 7 17   27 3800 94,74 96 1,07 3 0
 قالل 1 14 0 0 0 14 1 0 4   5 560 100,00 16 1,14 1 0
 قصر األبطال 1 20 2 0 0 22 1 0 6   7 880 100,00 25 1,25 1 0
 أوالد سى أحمد 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 6 124 2 0 5 131 5 7 27 0 39 5240 96,18 137 1,10 5 0
 سطيف 17 368 1 11 15 395 9 8 91   108 15800 96,20 431 1,17 10 1
 عين أرنات 3 51 0 0 5 56 3 0 14   17 2240 91,07 64 1,25 3 0
 عين عباسة 1 15 0 0 0 15 0 0 2   2 600 100,00 22 1,47 1 0
 الوريسية 1 14 0 0 0 14 1 0 4   5 560 100,00 38 2,71 1 0
 مزلوق  1 13 0 0 0 13 1 0 4   5 520 100,00 16 1,23 1 0
 مجموع الدائرة 6 93 0 0 5 98 5 0 24 0 29 3920 94,90 140 1,51 6 0
 العين الكبيرة 2 42 0 0 8 50 2 3 12   17 2000 84,00 57 1,36 2 0
 أوالد عدوان 1 13 0 0 7 20 1 0 4   5 800 65,00 13 1,00 1 0
 الدىامشة 1 9 0 0 5 14 1 0 4   5 560 64,29 9 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 4 64 0 0 20 84 4 3 20 0 27 3360 76,19 79 1,23 4 0
 بابور 1 21 0 0 0 21 1 0 3   4 840 100,00 26 1,24 1 0
 سرج الغول 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 1 21 0 0 0 21 1 0 3 0 4 840 100,00 26 1,24 1 0
 عموشة 2 35 0 0 0 35 0 0 7   7 1400 100,00 26 0,74 1 0
 تيزي نبشار 1 12 0 0 0 12 0 0 4   4 480 100,00 27 2,25 1 0
 الوادى البارد 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 3 47 0 0 0 47 0 0 11 0 11 1880 100,00 53 1,13 2 0
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 بني عزيز  1 22 0 0 0 22 0 2 3   5 880 100,00 27 1,23 1 0
 عين السبت 1 16 0 0 0 16 1 0 4   5 640 100,00 17 1,06 1 0
 معاوية 1 9 0 0 5 14 1 2 4   7 560 64,29 9 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 3 47 0 0 5 52 2 4 11 0 17 2080 90,38 53 1,13 3 0
 عين ولما ن 4 90 0 0 5 95 3 7 17   27 3800 94,74 96 1,07 3 0
 قالل 1 14 0 0 0 14 1 0 4   5 560 100,00 16 1,14 1 0
 قصر األبطال 1 20 2 0 0 22 1 0 6   7 880 100,00 25 1,25 1 0
 أوالد سى أحمد 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 6 124 2 0 5 131 5 7 27 0 39 5240 96,18 137 1,10 5 0
 قجال 2 36 0 0 0 36 1 0 8   9 1440 100,00 36 1,00 2 0
 صابر أوالد 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 2 36 0 0 0 36 1 0 8 0 9 1440 100,00 36 1,00 2 0
 صالح باي 2 42 0 0 0 42 2 2 10   14 1680 100,00 44 1,05 2 0
 اوالد تبان 1 13 0 0 1 14 1 0 4   5 560 92,86 13 1,00 1 0
 الرصفة 1 18 0 0 0 18 1 2 6   9 720 100,00 18 1,00 1 0
 الحامة 1 18 1 0 0 19 0 0 4   4 760 100,00 18 1,00 1 0
 بوطالب 1 12 0 0 2 14 1 0 4   5 560 85,71 12 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 6 103 1 0 3 107 5 4 28 0 37 4280 97,20 105 1,02 6 0
 عبن أزال 2 46 0 0 0 46 2 1 9   12 1840 100,00 59 1,28 2 0
 عين الحجر 2 31 0 0 0 31 1 2 6   9 1240 100,00 38 1,23 2 0
 بئر حدادة 1 22 0 0 2 24 1 3 6   10 960 91,67 22 1,00 1 0
 بيضاء  البرج 2 32 0 0 0 32 1 0 8   9 1280 100,00 41 1,28 2 0
 مجموع الدائرة 7 131 0 0 2 133 5 6 29 0 40 5320 98,50 160 1,22 7 0
 بني ورتيالن 1 17 1 0 0 18 0 0 4   4 720 100,00 17 1,00 1 0
 عين لقراج 1 18 0 0 0 18 0 0 4   4 720 100,00 19 1,06 1 0
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 بني شبانة 1 17 0 0 13 30 1 1 2   4 1200 56,67 17 1,00 0 1
 بني موحمي 1 14 0 0 0 14 1 2 4   7 560 100,00 9 0,64 1 0
 مجموع الدائرة 4 66 1 0 13 80 2 3 14 0 19 3200 83,75 62 0,94 3 1
 بوعنداس 1 29 0 0 0 29 1 0 6   7 1160 100,00 36 1,24 1 0
 بوسالم 1 14 0 0 0 14 0 0 4   4 560 100,00 20 1,43 1 0
 أيت تيزي  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 أيت نوال مزادة 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 2 43 0 0 0 43 1 0 10 0 11 1720 100,00 56 1,30 2 0
 بوقاعة 4 65 0 0 29 94 4 2 26   32 3760 69,15 67 1,03 3 1
 عين  الروى  1 12 0 0 0 12 1 0 3   4 480 100,00 18 1,50 1 0
 بنى  وسين 1 14 1 0 3 18 0 0 4   4 720 83,33 14 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 6 91 1 0 32 124 5 2 33 0 40 4960 74,19 99 1,09 5 1
 حمام القرقور 1 12 0 0 0 12 1 0 4   5 480 100,00 17 1,42 1 0
 ذراع القبيمة 1 15 0 0 0 15 1 0 4   5 600 100,00 17 1,13 1 0
 مجموع الدائرة 2 27 0 0 0 27 2 0 8 0 10 1080 100,00 34 1,26 2 0
 قنزات 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 حربيل 1 9 2 0 2 13 1 0 1   2 520 84,62 9 1,00 1 0
 مجموع الدائرة 1 9 2 0 2 13 1 0 1 0 2 520 84,62 9 1,00 1 0
 ماوكالن 1 16 0 0 0 16 0 0 5   5 640 100,00 22 1,38 1 0
 تالةايفاسن 1 16 0 0 0 16 1 0 4   5 640 100,00 19 1,19 1 0
 ةمجموع الدائر  2 32 0 0 0 32 1 0 9 0 10 1280 100,00 41 1,28 2 0
 العممة 8 174 0 0 0 174 6 4 35   45 6960 100,00 200 1,15 4 1
 القمتة الزرقاء 1 12 0 0 0 12 1 0 4   5 480 100,00 12 1,00 1 0
 بازر الصخرة 1 18 0 0 0 18 1 0 6   7 720 100,00 20 1,11 1 0
 مجموع الدائرة 10 204 0 0 0 204 8 4 45 0 57 8160 100,00 232 1,14 6 1
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 حمام السخونة 1 30 0 0 4 34 1 3 6   10 1360 88,24 30 1,00 1 0
 الطاية 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 تمعة 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 مجموع الدائرة 1 30 0 0 4 34 1 3 6 0 10 1360 88,24 30 1,00 1 0
 ر العرشبئ 1 23 0 0 0 23 0 1 3   4 920 100,00 27 1,17 0 1
 بمعة 1 16 0 0 0 16 1 0 4   5 640 100,00 16 1,00 1 0
 الولجة 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0   0 0
 تاشودة 1 0 0 0 16 16 0 0 6   6 640 0,00 0   0 0
 مجموع الدائرة 3 39 0 0 16 55 1 1 13 0 15 2200 70,91 43 1,10 1 1
 جميمة 1 18 0 0 0 18 0 0 5   5 720 100,00 23 1,28 1 0
 بني فودة 1 20 0 0 0 20 1 2 6   9 800 100,00 19 0,95 1 0
 مجموع الدائرة 2 38 0 0 0 38 1 2 11 0 14 1520 100,00 42 1,11 2 0
 مجموع الوالية 88 1613 8 11 122 1754 60 47 402 0 509 70160 93,04 1868 1,16 71 5

 

2015 انيةمديرية البرمجة ومتابعة الميز المصدر: 
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 2014 وي)التالميذ(ـــالتعميم الثان : 6جدول رقم 

المعيدين   نسبة النجاح نسبة التكرار نسبة التخمي عدد التالميذ
 لبكالوريا

 13 /
14 

 المرشحون 
 لبكالوريا

 13 /14 

  14-13عدد التالميذ معدل

نسبة  البمدية
 التغطية

 نصف داخمى المجموع
 د اخمى

 العام
 

 نهاية  
 الطور

 لعاما
 

 نهاية  
 الطور

 العام
 

 نهاية  
 الطور

 النمو
 

 السنوى 

عدد 
التالميذ 

 في القسم

 المجموع اناث %

 سطيف 15333 8823 57,54 41,67 3,26 4015 962 60,82 75,92 23,96 14,96 15,22 9,12 2594 15 2609 17,02

عين  2153 1289 59,87 42,22 1,25 664 180 49,40 78,55 27,11 14,02 23,49 7,43 658 0 658 30,56
 أرنات

عين  684 414 60,53 45,60 7,46- 223 57 62,33 81,09 25,56 11,70 12,11 7,21 285 0 285 41,67
 عباسة

االوريس 709 413 58,25 50,64 2,96 204 75 41,67 70,35 36,76 17,73 21,57 11,92 168 0 168 23,70
 يا

 مزلوق  507 317 62,52 39,00 8,68 156 42 58,97 82,29 26,92 17,71 14,10 0,00 326 0 326 64,30

35,46 1437 0 1437 7,30 19,97 14,66 28,39 78,04 51,64 354 1247 1,01 43,58 60,03 2433 4053 
مجموع 
 الدائرة

عين  1809 1027 56,77 43,07 9,67- 713 155 48,81 77,42 21,74 12,55 29,45 10,03 748 0 748 41,35
 كبيرةال

أوالد  420 275 65,48 32,31 9,52- 155 36 34,84 82,61 23,23 17,39 41,94 0,00 420 0 420 100,00
 عدوان

 الدهامشة 280 168 60,00 31,11 1,43 95 29 31,58 70,65 30,53 15,58 37,89 13,77 232 0 232 82,86

55,80 1400 0 1400 8,71 32,29 13,68 22,85 77,61 44,86 220 963 -
مجموع  2509 1470 58,59 39,20 8,41

 الدائرة
 بابور 934 572 61,24 44,48 6,10- 359 99 49,58 69,63 27,58 16,55 22,84 13,82 428 0 428 45,82
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سرج  0 0       0 0           100,00 0 0 0  
 الغول

45,82 428 0 428 13,82 22,84 16,55 27,58 69,63 49,58 99 359 -
مجموع  934 572 61,24 44,48 6,10

 الدائرة
 عموشة 1010 599 59,31 28,86 4,16- 385 95 50,13 79,09 24,68 11,41 25,19 9,51 400 0 400 39,60

تيزى  963 574 59,61 80,25 6,33- 338 94 46,45 82,32 27,81 17,29 25,74 0,39 697 0 697 72,38
 نبشار

 واد البارد 0 0       0 0         100,00 100,00 0 0 0  

55,60 1097 0 1097 5,01 25,45 14,31 26,14 80,68 48,41 189 723 -
مجموع  1973 1173 59,45 41,98 5,22

 الدائرة

بني  989 616 62,29 44,95 0,91- 313 78 50,80 73,25 24,92 9,22 24,28 17,54 552 0 552 55,81
 عزيز

عين  571 369 64,62 35,69 0,70- 154 44 71,43 82,61 28,57 15,13 0,00 2,26 330 0 330 57,79
 السبت

 معاوية 268 167 62,31 29,78 1,49 64 27 50,00 68,94 42,19 20,45 7,81 10,61 262 0 262 97,76

62,58 1144 0 1144 11,76 15,25 12,68 28,06 75,56 56,69 149 531 -
مجموع  1828 1152 63,02 38,89 0,49

 الدائرة

عين  3175 1945 61,26 35,28 0,69 974 223 57,60 71,30 22,90 14,94 19,51 13,76 340 0 340 10,71
 ولمان

 قالل 492 315 64,02 35,14 3,66 122 35 50,82 85,86 28,69 14,14 20,49 0,00 351 0 351 71,34

قصر  847 457 53,96 42,35 1,30 281 79 42,70 83,37 28,11 15,19 29,18 1,44 466 0 466 55,02
 األبطال

أوالد سي  0 0       0 0             0 0 0  
 احمد
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مجموع  4514 2717 60,19 36,40 1,13 1377 337 53,96 75,11 24,47 14,90 21,57 9,99 1157 0 1157 25.63
 الدائرة

 قجال 1159 729 62,90 32,19 0,95 323 70 59,44 75,87 21,67 13,68 18,89 10,45 531 0 531 45,82

 أوالد صابر 0 0       0 0             0 0 0  

مجموع  1159 729 62,90 32,19 0,95 323 70 59,44 75,87 21,67 13,68 18,89 10,45 531 0 531 45,82
 الدائرة

 صالح باي 1296 729 56,25 30,86 3,78 414 117 50,72 79,55 28,26 14,68 21,01 5,77 736 0 736 56,79

 أوالد تبان 414 271 65,46 31,85 3,38 118 33 57,63 63,25 27,97 22,00 14,41 14,75 381 0 381 92,03

 الرصفة 521 333 63,92 28,94 0,38- 149 37 64,43 67,11 24,83 23,14 10,74 9,75 521 0 521 100,00

 الحامة 564 349 61,88 31,33 4,08- 184 42 57,07 53,66 22,83 19,25 20,11 27,09 516 0 516 91,49

 بوطالب 365 212 58,08 30,42 6,58- 118 37 52,54 78,15 31,36 15,94 16,10 5,91 365 0 365 100,00

مجموع  3160 1894 59,94 30,68 0,44 983 266 55,04 70,41 27,06 18,02 17,90 11,57 2519 0 2519 79,72
 الدائرة

 عين أزال 2095 1010 48,21 45,54 0,53- 662 319 51,21 73,17 48,19 24,17 0,60 2,66 1011 0 1011 48,26

 عين الحجر 1204 657 54,57 38,84 5,73- 406 114 36,21 62,22 28,08 17,91 35,71 19,87 686 0 686 56,98

 بير حدادة 598 338 56,52 27,18 5,35 202 70 48,51 78,09 34,65 15,55 16,83 6,36 1100 0 1100 183,95

 بيضاء برج 1454 836 57,50 45,44 1,58- 563 222 52,22 73,87 39,43 18,28 8,35 7,85 1073 0 1073 73,80

مجموع  5351 2841 53,09 40,85 1,33- 1833 725 47,90 71,30 39,55 20,20 12,55 8,50 3870 0 3870 72,32
 الدائرة

بني  538 295 54,83 31,65 1,67 168 56 67,86 75,24 28,33 19,85 3,81 4,91 514 0 514 95,54
 ورثيالن

 عين لقراج 523 325 62,14 29,06 8,03- 166 39 63,86 74,87 23,49 19,12 12,65 6,02 771 0 771 147,42

7,08 31 31 0 41,13 32,83 19,50 19,19 39,36 47,98 38 198 -
 بني شبانو 438 265 60,50 25,76 28,77

 بني موحمى 262 140 53,44 18,71 - 112 31 50,00 68,86 27,68 21,45 22,32 9,69 249 0 249 95,04

فسطي دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية                                                                                                الفصل الرابع  



 االقتصادية والبشرية في والية سطيف                              الفصل الرابع                       دراسة وتحليل شامل للطاقة 

 

 

264 

88,87 1565 31 1534 16,44 16,93 19,77 25,47 63,79 57,61 164 644 -
مجموع  1761 1025 58,21 26,68 10,56

 الدائرة
 بوعنداس 1227 689 56,15 42,31 1,55 427 94 40,52 83,69 22,01 11,59 37,47 4,72 883 0 883 71,96

100,00 579 0 579 14,86 33,60 25,54 33,20 59,60 33,20 83 250 -
 بوسالم 579 316 54,58 41,36 11,57

 ايت تيزى  0 0       0 0             0 0 0  

ايت نوال  0 0       0 0             700 0 700  
 مزادة

مجموع  1806 1005 55,65 42,00 2,66- 677 177 37,81 75,30 26,14 16,45 36,04 8,25 2162 0 2162 119,71
 الدائرة

 بوقاعة 1913 1095 57,24 29,43 3,45- 672 168 55,36 74,63 25,00 17,38 19,64 7,98 489 63 552 28,86

 عين الروى  561 317 56,51 46,75 0,36- 187 63 52,94 78,86 33,69 21,14 13,37 0,00 236 0 236 42,07

 بني وسين 376 217 57,71 26,86 0,80 118 10 72,88 81,77 8,47 14,21 18,64 4,02 315 0 315 83,78

مجموع  2850 1629 57,16 31,32 2,28- 977 241 57,01 76,36 24,67 17,70 18,32 5,93 1040 63 1103 38,70
 الدائرة

74,51 339 0 339 6,24 8,94 16,57 33,52 77,19 57,54 60 179 -
حمام  455 266 58,46 37,92 12,75

 القرقور
 ذراع قبيمة 563 324 57,55 37,53 3,20- 180 49 43,33 74,87 27,22 13,94 29,44 11,19 563 0 563 100,00

مجموع  1018 590 57,96 37,70 7,47- 359 109 50,42 75,96 30,36 15,17 19,22 8,87 902 0 902 88,61
 الدائرة

 قنزات 0 0       0 0             0 0 0  

100,00 288 0 288 10,98 25,78 17,80 22,66 71,22 51,56 29 128 -
 حربيل 288 166 57,64 32,00 17,01

100,00 288 0 288 10,98 25,78 17,80 22,66 71,22 51,56 29 128 -
مجموع  288 166 57,64 32,00 17,01

 الدائرة
 ماوكالن 701 404 57,63 43,81 7,99- 249 63 56,22 72,13 25,30 22,85 18,47 5,02 701 0 701 100,00

تالة ايفا  757 419 55,35 47,31 0,79- 255 81 47,84 83,49 31,76 16,51 20,39 0,00 690 0 690 91,15
 سن
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مجموع  1458 823 56,45 45,56 4,25- 504 144 51,98 77,83 28,57 19,67 19,44 2,50 1391 0 1391 95,40
 الدائرة

 العممة 7360 4385 59,58 42,30 1,33 2212 509 55,70 74,98 23,01 14,24 21,29 10,78 802 7 809 10,99

القمتة  377 268 71,09 31,42 6,63- 127 32 48,03 73,13 25,20 12,44 26,77 14,43 840 0 840 222,81
 الزرقاء

 بازر سخرة 623 393 63,08 34,61 5,30 110 34 53,64 75,25 30,91 13,90 15,45 10,85 511 0 511 82,02

مجموع  8360 5046 60,36 40,98 1,27 2449 575 55,21 74,91 23,48 14,13 21,31 10,96 2153 7 2160 25,84
 الدائرة

حمام  988 586 59,31 32,93 0,81 267 42 76,78 81,43 15,73 11,22 7,49 7,35 600 0 600 60,73
 السخنة

 الطاية 0 0       0 0             0 0 0  
 التمة 0 0       0 0             0 0 0  

مجموع  988 586 59,31 32,93 0,81 267 42 76,78 81,43 15,73 11,22 7,49 7,35 600 0 600 60,73
 الدائرة

 بير العرش 892 549 61,55 38,78 4,04- 294 46 48,64 59,81 15,65 9,05 35,71 31,14 0 66 66 7,40
 البالعة 455 278 61,10 28,44 7,25 128 23 71,88 82,70 17,97 13,03 10,16 4,27 248 0 248 54,51

 الولجة 0 0       0 0             0 0 0  
 تاشودة           0                 0 0  

وع مجم 1347 827 61,40 34,54 0,22- 422 69 55,69 66,96 16,35 10,30 27,96 22,74 248 66 314 23,31
 الدائرة

 جميمة 692 427 61,71 38,44 6,65- 213 42 65,73 79,40 19,72 12,47 14,55 8,13 392 0 392 56,65

51,05 291 0 291 9,86 14,43 13,81 14,43 76,33 71,13 28 194 
-

15,61 
28,50 64,91 370 570 

 بني فودة

54,12 683 0 683 8,95 14,50 13,10 17,20 77,95 68,30 70 407 -
مجموع  1262 797 63,15 33,21 10,70

 الدائرة
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44,16 27360 182 27178 
9,56 19,45 

15,55 26,01 74,89 54,53 4991 19188 - 
0,56 

38,41 58,59 36298 61952 
مجموع 
 الوالية

 

  2015ديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةمالمصدر : 

 

سطيف دراسة وتحليل شامل للطاقة االقتصادية والبشرية في والية                                                                                                الفصل الرابع  



 ية سطي                                                                              دراسة وتحهيم شايم نهطاقة االقتصادية وانثشرية في وال                انفصم انراتع             

 

 

267 

  1المبحث التاسع: التعميم العالي

 مقدمة: 

طالب  242بعدد طمبة يقدر انذاك بـ  1978أنشأت جامعة سطيف ) مركز جامعي سابقا ( سنة 

  .1989م اومعيدين ىما: الفيزياء والبيولوجيا في حين تم ترقية المركز الجامعي إلى مستوى الجامعة ع

                                                 
1
 مرجع سابق. –مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   
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  ( 10) جايعة سطي   4102/4102 تىزيع انطهثة حسة اإلختصاص?  10 جذول رقى

 ( /ليسانس LMDتكوين  ) ( / ماستر LMDتكوين  ) المجموع 
 

 تكوين نظام كالسيكي

نسبة  الكمية والمعيد
التحصيل 

 العممى

معدل 
التخمي 
 العام

معدل 
التكرار 
 العام

معدل  المجموع اجانب
 التخمى

معدل 
 التكرار

معدل 
 التكرار

السنة  المجموع اناث
 االولى

ل معد
 التخمى

معدل 
 التكرار

السنة  المجموع اناث
 االولى

معدل 
 التخمى

معدل 
 التكرار

السنة  المجموع اناث
 االولى

 كمية  الكنولوجيا           1519 3706 1440 7 5 446 821 368 0 7 5 4527 27 7 5 88
 االلكترونيك             336 128     94 153 66       489 10      
 الكترو تقنى             513 119     97 194 45       707 3      
 ىندسة مدنية             499 132     116 210 68       709 10      
 ىندسة الطرائق             789 501     139 264 189       1053        
 ياتعموم و تقن           1519 1569 560                 1569 4      

 معيد الميكانيك           348 820 471 7 5 90 185 119   7 5 1005 0 7 5 88
 معيد اليندسة المعمارية   107 27 7 5 677 1834 1074 7 5 296 460 285 0 7 5 2401 2 7 5 88

 اليندسة المعمارية   107 27     302 914 558     272 413 256       1434 2      
 عموم األرض           375 920 516     24 47 29       967        

 كمية العموم           988 2792 1228 7 5 180 340 269 0 7 5 3132 8 7 5 88
 الفيزيا           491 1078 433     54 82 59       1160 3      
 الرياضيات           497 1059 440     66 140 123       1199 4      
 كمياء             293 169     8 16 14       309 1      
 إعالم آلي             362 186     52 102 73       464                              

 كمية عموم الطبيعة و الحياة   7 5 7 5 3002 4052 3408 7 5 656 1045 844   7 5 5104 7 7 5 88
 كمية العموم اإلقتصادية           3416 7348 3870 7 5 543 855 640 0 7 5 8203 2 7 5 88

 اقتصاد           3416 4724 2395     170 268 223       44992 1      
 تسيير             1898 433     140 197 139       923        
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 تجارة               1042     233 390 278       2288 1      
 كمية الطب 818 4643 3422 7 5                       4643 134 7 5 88

 جراحة  االسنان 216 879 645                           879 9      
 طب 462 2982 2185                           2982 111      
 صيدلة 140 782 592                           782 14      

 المجموع 818 4757 3454 7 5 9950 20552 11491 7 5 2211 3706 2525 0 7 5 29015 180 7 5 88
   

 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةالمصدر: 
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في جامعة  ى من خالل الجدول نالحظ ىيمنة كمية العموم اإلقتصادية عمى باقي الكميات األخر  تعميق:

 % 80يضا أن نسبة التحصيل العممي مقبولة وتقدر بـ ما يخص عدد الطمبة. كما نالحظ أفي 01سطيف 

 الكميات. عمى مستوى مجموع

 ( 01) جامعة سطيف   2014/2015 ةــــالمناصب البيداغوجي : 2جدول رقم 

 الموقع عدد
مجموع 
 المناصب

قاعة 
 لمرسم

قاعة 
 األجيزة

قاعة  مخبر ورشة
 لمدراسة

قاعة 
 التطبيقات

 مدرج
 

 الحرم الجامعي المركزي  17 130 12 38 0 6 2 9059

 سابقا ع (،ا،ل)م،ج،ح 2 8 11 4 0 1 0 1320
 ح,ج,لمباز 36 190 13 96 20 7 0 25390
35769 

 مجموع المناصب البيداغوجية 
 مجموع الهياكل 55 328 36 138 20 14 2 593

                                                                                                                                                   

  مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةالمصدر: 

في مجمميا في القطب الجامعي الباز وتتناقص في  لبيداغوجية تتركز المناصب أن نالحظ تعميق:

  .األخرى  المراكز

 ( 01) جامعة سطيف  2014/2015 لياـــــتوزيع أساتذة التعميم الع  03جدول رقم 
 

ارك
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 االختصاص   الرتبة

 
62 

 24 62   
 اإلعالم االلى 3 4 12 37 6

 
52 

 9 52   
 إلكترونيك 13 13 3 16 7

 
68 

 12 68  
 مكانيك 19 17 8 23 0 1
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78 

 هندسة الطرائق 30 13 9 21 3 1 1 78 36 

 
58 

 12 58   
 الكتروتيقنى 12 10 9 26 1

 
37 

 9 37  
 الهندسة المدنية 1 0 3 23 8 2

 
58 

 11 58   
 الهندسة المعمارية 3 5 4 30 16

 
102 

 42 102 1 
 

 الجذع المشترك 8 9 19 60 5

 
32 

 18 32   
 كيمياء 4 4 6 17 1

 
78 

 15 78   
 فيزياء 27 8 17 20 6

 
97 

 37 97 1 
 

 رياضيات 24 17 12 32 11

 
25 

 4 25   
 عموم األرض 0 4 4 9 8

 
179 

 96 179   
 بيولوجيا 34 12 12 100 21

 
160 

 78 160   
 الطب 22 21 4 112 1

 
23 

 18 23   
 الصيدلة 0 2 2 16 3

 
12 

 7 12   
 جراحة األسنان 0 0 0 12 0

15 300 
 122 300  

 االقتصاد 13 12 13 166 94 2

 المجموع 213 151 137 720 191 6 3 1421 550  1421 15
 

                                                                                                                                                            

 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 

أن أساتذة التعميم العالي برتبة أستاذ مساعد ) أ ( يشكمون  03ما نالحظو في الجدول رقم  :تعميق

، فيي تقترب تدريجيا من  % 38. أما نسبة اإلناث تمثل 1421أستاذ من مجموع  720األغمبية أي 

 ل لرجانسبة ا 
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 ( 01جامعة سطيف  ) 2015/ 2014 درجــــمناصب ما بعد الت : 04جدول رقم 
 ماجستر الدكتورة

 المعهد و االختصاص
 مسجل منهم اناث متخرج مسجل متخرج منهم اناث

 كمية  التكنولوجيا 12 16 4 494 16 4
 االلكترونيك 0 7 2 113 3 0
 الكترو تقنى 0 9 2 144 3 0
 ندسة مدنيةه 0 0 0 0 0 0
 هندسة الطرائق 12 0 0 237 10 4
 معهد البصريات و ميكانيك الدقة 0 0 0 139 3 0
 معهد الهندسة المعمارية و عموم األرض  8 3 2 4 2 0
 الهندسة المعمارية  3 2 1 4 2 1
 عموم األرض 5 1 1 0 0 0
 كمية العموم 0 5 1 280 17 9
 الفيزيا 0 0 0 85 7 4
 الرياضيات 0 4 1 104 8 4
 اإلعالم اآللي 0 1 0 70 0 0
 كيمياء  0 0 0 21 2 1
 كمية عموم الطبيعة و الحياة 8 18 15 223 19 9
 كمية العموم اإلقتصادية و التجارية و عموم التسيير 20 45 22 391 38 7

 اقتصاد 0 9 1 300 38 7
 تسيير 10 30 18 28 0 0
 تجارة 10 6 3 63 0 0
 كمية الطب 448 59 19 0 0 0
 (D,E,M,Sالطب ) 448 59 19 0 0 0
 (D,S,Mطب) 0 0 0 0 0 0
 المجموع 496 146 63 1531 95 29

                                                                                                                                                

 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  المصدر:

منيم  63طالب،  496يعطي لنا عدد الطمبة المسجمين في الماجستير وىو  04الجدول رقم  تعميق:

 متخرجون. 95 منيم 1531مسجمين في الدكتوراه يقدر بـ متخرجون. أما عدد ال
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 (  02ف ) جامعة سطي 2015ــ  2014توزيع الطمبة حسب االختصاص :  05جدول رقم 

                                                                                                                                                                                                                                           

  مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةالمصدر: 

 تكىين طىيم انًذي ( /نيسانس LMDتكىين  ) ( / ياستر LMDتكىين  ) انًجًىع

نسثة  انكهية وانًعهذ

انتحصيم 

 انعهًي

يعذل 

انتخهي 

 انعاو

يعذل 

انتكرار 

 انعاو

 انًجًىع اجانة
يعذل 

 انتخهي
 انًجًىع اناث

انسنة 

 االونً

يعذل 

 انتخهي

يعذل 

انتكرا

 ر

 انًجًىع اناث
انسنة 

 االونً

ل يعذ

 انتخهي

يعذل 

 انتكرار
 انًجًىع اناث

انسنة 

 االونً

88.46 0.42 11.12 8 <7;7 0.71 2.98 1041 57<: 831 0.36 12.91 4294 :<=: 2161 7 7 7 7 
كهية عهىو اإلنسانية و 

 اإلجتًاعية
85.85 0.38 13.77 0 89:= 0.00 3.88 698 =<; 559 0.:7 17.12 2061 7:=7 782 

    
 عهىو انسانية

90.19 0.53 9.28 8 8787 2.26 0.46 343 8>> 272 0.42 10.44 2210 4222 1104 
    

 عهىو اجتًاعية

97.57 0.00 2.43 0 8<7 0.00 0 0 7 0 0.00 2.43 23 271 275 
    

عهىو و تقنيات اننشاطات 

 انثذنية و انرياضية
 كهية اآلداب و انهغات ; 3 33 0 2057 5786 4709 19.41 0.31 5>= <597 5>55 =:2< 7298 775> :7 >29>5 7288 727=
22.24 1.44 02.20 5 8:77 1 02.11 9>= ::; 8<5 0.27 15.82 2432 2938 1091 

    
 نغة عرتية

21.2 1.21 01.11 5 5>5> 1.74 2.40 7>> 959 7<7 0.39 22.85 1206 1505 585 
    

 نغة فرنسية
20 1.2 02.11 78 5<7< 1.72 2.12 889 8=9 75< 0.29 23.38 1071 1343 381 

  
 نغة انجهيسية ; 8

21 1 41 7 :: 1 41 97 :: 55 7 1 7 7 7 
    

 ترجًة
 كهية انحقىق 7 7 1 1 >5:7 :898 89>5 41.12 1.24 ;88 8=9 =88 0.42 1 =5<8 57 42.71 2.74 71.24
11.02 ;288 792:5 > 8:8< 7 5279 88= 9=8 88; <288 7=25> 5:55 87:9 5795 

    
 حقىق 

21.22 929; =2;; 5 8=5 0 0 0 0 0 929; =2;; 778 8=5 7;; 
    

 عهىو سياسية
 انًجًىع انكهي ; 8 1 1 :7>: ;5:77 >8>57 02.12 0.74 =778 >;85 7::7 2.22 1.01 <>5=5 98 01.22 0.22 24.40

سطي  دراسة وتحهيم شايم نهطاقة االقتصادية وانثشرية في والية                                                                                                                 انفصم انراتع  
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ين مختمف كميات العموم موزعين ب 18179بـ   2014/2015الذي قدرعدده اإلجمالي في السنة الجامعية  02يبين لنا عدد الطمبة في جامعة سطيف  05الجدول رقم تعميق: 

  % 82.21نالحظ أن كمية الحقوق تمثل نسبة معتبرة من العدد اإلجمالي. أما نسبة التحصيل العممي فيي مقبولة و تقدر بـ  .اإلنسانية
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 (  02) جامعة سطيف   2015ــ  2014ــالي توزيع أساتذة التعميم العـــ: 06جدول رقم 

 

  مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةالمصدر: 

 أستاذ. 615يبين توزيع أساتذة العموم االنسانية حسب رتبيم العممية بمجموع  06الجدول رقم  تعميق:

األغمبية  اعد ) ب ( يشكمون تذة من رتبة أستاذ مسالذي يمكن مالحظتو في ىذا الجدول ىو أن األسا

       ، أين الحظنا ىيمنة األستاذة المساعدين قسم  01أستاذ مقارنة بجامعة سطيف  283وعددىم يقدر بـ 

 ) أ(، مما يوحي لنا أن أساتذة العموم اإلنسانية بشكل عام حديثي التوظيف.
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 االختصاص   الرتبة

 العموم االجتماعية 0 6 20 19 120 55 0 220 96 0 220 0
 االعالم واالتصال 0 0 2 2 12 15 0 31 14 0 31 0

تقنيات النشاطات البدنية  0 0 1 0 3 5 0 9 0 0 9 0
 والرياضية

 أدب عربي  0 7 15 12 44 10 0 88 34 0 88 0
 المغات االجنبية 0 1 4 7 43 73 2 130 88 0 130 0
 الحقوق  0 3 17 51 45 0 0 116 56 0 116 0
 السياسية العموم 0 0 3 2 16 0 0 21 8 0 21 0
 المجموع 0 17 62 93 283 158 02 615 298 0 615 0
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  2015ــ 2014 مناصب ما بعد التــــدرج: 07 جدول رقم

 ماجستير الدكتوراه
 مسجل متخرج منهم اناث مسجل متخرج منهم اناث المعهد و االختصاص

 كمية عموم االجتماع 20 33 11 199 8 110
 عمم االجتماع 0 24 0 99 6 64
 عمم النفس 20 9 11 96 2 45
 فمسفة 0 0 0 4 0 1

 كمية اآلداب و المغات 29 20 22 167 6 111
 ىاالدب العرب 18 15 16 133 1 86
 المغة الفرنسية 9 0 5 1 2 1
 المغة  اإلنجميزية 2 5 1 33 3 24
 كمية الحقوق  30 16 16 33 22 1
 حقوق  30 16 16 33 22 1
 عموم سياسية 0 0 0 0 0 0

 المجموع الكمي 79 69 49 399 36 222
                                                                                                                                            

 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 

 69طالب، منيم  79يبين لنا مجموع المسجمين في الماجيستير وعددىم يقدر بـ  07 الجدول رقمتعميق: 

فالوضعية مقبولة بالنسبة  رج.متخ 36، منيم 399أما بالنسبة لمدكتوراه، فعددىم يقدر بـ  متخرج.

  عدد اإلجمالي.اللمماجستير و ضعيفة بالنسبة لمحاصمين عمى الدكتوراه مقارنة ب
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  1المبحث العاشر: الصحة العمومية

 مقدمة 

 بالمستوى  الخاص البعد من انتقل إذ .الصحية التنمية أبعاد مفيوم من أوسع الصحة مفيوم اتساع إن 

 فإن وبالتالي .السكان بحياة الصمة ذات والبيئية واالجتماعية االقتصادية مجموع األبعاد إلى الصحي

 والبيئية واالجتماعية االقتصادية الظروف أوال تحسين تتطمب واستدامتيا الصحية بالتنمية النيوض عممية

   .األفراد حياة عمى كبير بشكل تؤثر التي

 إال أنيا األخيرة السنوات في شيدتيا الذي التطور الوطنية ورغم الصحية التنمية واقع عمى يالحظ ما 

              لعل .تطورىا سمبا عمى أثرت التي العوامل من لمعديد نظرا المأمول، المستوى  عن بعيدة تزال ال

             والعديد المتقدمة بالدول مقارنة الصحية العناية مؤسسات تمويل مخصصات ضعف أىميا، من 

 الصحية األفراد لحاجات االستجابة عمى قادر غير الوطني الصحي النظام كما أن .العربية الدول من 

 ىناك أن نجد ذلك، إلى إضافة .توزيعيا الصحية وسوء اليياكل قمة بسبب النوع أو الكم حيث من سواء

 المياه كالتموث، نقص لمجزائريين الصحي المستوى  عمى أثرت التي السمبية البيئية العوامل من العديد

 .وغيرىا العمرانية المناطق في االسمنت وزحف

 ذلك في بما عديدة ميادين في نجازاتاو  انمو  الجزائري  حياة المجتمع من األخيرة السنوات عرفت حيث 

أيضا  شيدنا كما الوفيات، معدالت تخفيض مجال في ىامة انجازات شيدنا فقد .الناس صحة تحسين

كمية  جذرية تغيرات طرأت أخر جانب من .ليا التابعة والوسائل الصحية اليياكل في ةكبير  انجازات

 المجال في العاممين المعنيين وكذا واإلمكانيات اليياكل عدد حيث من الصحي المشيد عمى ونوعية

 داعما سندا وأصبح الصحة مجال الخاص القطاع ولوج مع خاصة الماضي، العقد مدى عمى الصحي

 .الجزائر في الصحي المستوى  لترقية الدولة لجيود

                                                           
 مرجع سابق - مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية - 1
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 تخطيط عممية في العالقة ذات األطراف كافة مشاركة تتطمب المستدامة الصحية التنمية مسالة إن

 الشراكات وتعزيز لمجزائريين، الصحي بالمستوى  بالنيوض البرامج الكفيمة ووضع صحي نظام وبناء

 .بالصحة الصمة ذات القطاعات جميع في واالبتكارات

، المنظومة الصحية لموالية وجزئت إلى تسع قطاعات صحية مترابطة ىيكمةفي إطار ىذه الفكرة، 

ائية ومؤسسات عمى مؤسسة استشف ويحتوي كل حيز يضم عدة بمديات  .متدرجة في المستوى و متكاممة 

 .19/5/2007المؤرخ في 140/07من قاعات العالج وىذا طبقا لممرسوم الوزاري رقم  صحية جواريو

الصحة الذي تم بموجبو شطب مصطمح مركز صحي من مدونة الصحة  المتعمق بتنظيم وتسيير قطاع

عيادة متعددة  69حيث بمغ عددىا ىذه السنة  ،ورفع المركز إلى مصاف عيادة متعددة االختصاصات

قاعة عالج وأعيد تسمية  228تشرف عمى  جواريومؤسسات عمومية صحية  ىاالختصاصات تسم

سرير، يؤطر ىذا القطاع  2730بمؤسسات استشفائية تتسع ل  (11المستشفيات البالغ عددىا عشرة )

 .أسنانجراح  461صيدلي و 378طبيب مختص يساندىم  328طبيب منيم  1171

  .عون شبو طبي موزعين عمي اليياكل المبعثرة بجغرافيا الوالية 1542 إمرتيميعمل تحت  

  :يوضحان ىذه المعطيات بالتفصيل 2 ورقم 1فيما يمي الجدول رقم 

 2014: القطاعات والهياكل الصحية 10جدول رقم 

 مؤسسة  البمديات المنطوية تحت القطاع القطاع
 استشفائية الصحي 

 سرير 849سطيف ب -CHU1 أوالد صابر سطيف، قجال، سطيف
  EHS)سرير 140قجال ب -1

 EHS) رسري240ب عباسة  عين-1 اوريسيا مزلوق، عين أرنات، عين عباسة، عين عباسة
 (EHسرير) 252ب عين ولمان -1 أوالد تبان، صالح باي، قصر اإلبطال، عين ولمان، عين ولمان

 أوالد سي احمد قالل، الرصفة،
 (EHسرير)120عين ازال ب -1 بوطالب ،الحامة ،حدادةبئر  عين الحجر، عين أزال، عين أزال
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 (              EHسرير) 180ب العممة -1 جميمة، القمتة الزرقاء، سخرة، العممة، بازر العممة
 البالعة بئر العرش، ،تاشودة بني فودة، سرير 144العممة األم والطفل - 1

 0 التمة الولجة، الطاية، حمام السخنة، بيضاء برج، حمام السخنة
 (EHسرير) 288ب  بوقاعة-1 حمام القرقور عين الروى، بوقاعة، بني وسين، بوقاعة

 بوعنداس، تالة ايفا سن، موكالن، قبيمة، ع، ذرا 
 بوسالم مزادة، ايت تيزي،-ايت ن

 (EHسرير) 86ورثيالن ب  بنى-1 قنزات، بني شبانو، حربيل، بني ورثيالن، بني ورثيالن
 بني موحمي، عين لقراج

 (EHسرير) 150 عين الكبيرة ب-1 عين الكبيرة، الدىامشة، أوالد عدوان عين الكبيرة
 بني عزيز، عين السبت، بابور، سرج الغول،

 ، واد الباردنبشار تيزى  عموشة، معاوية، 
 س2449ب مستشفيات  10 بمدية 60  قطاعات 9

 

 2015 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةالمصدر: 
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 0102-بالبمدياتتوزيع مؤسسات الصحة العمومية : 10جدول رقم 

 البمدية وتأطيرىا اليياكل العموميةعدد 
 المستشفيات االختصاصات عيادة متعددة قاعات العالج واالمومةدور الوالدة 
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0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 4 4 151 30 77 27 16 0 11 11 962 13 73 10
4 

 سطيف 1 850
 عين أرنات       1 1 0 5 6 10 3 53 9 9 0 0 9 19 1 0 8 0 0 12

 عين عباسة 1 240 10 13 2 124 1 1 0 3 0 6 2 37 5 5 0 0 1 5 0 1 6 0 0 11

 االوريسيا       1 1 0 0 0 5 2 10 3 3 0 0 1 8      1
 مزلوق        2 2 0 0 0 6 2 10 3 3 0 0 2 3      1

 مجموع الدائرة 1 240 10 13 2 124 5 5 0 8 6 27 9 110 20 20 0 0 13 35 1 1 14 0 0 25

 عين الكبيرة 1 150 21 24 1 225 1 1   2 17 5 44 4 4   3 12      

 أوالد عدوان               3 3   3 12      

 الدىامشة               3 3   2 9      

 مجموع الدائرة 1 150 21 24 1 225 1 1 0 0 2 17 5 44 10 10 0 0 8 33 0 0 0 0 0 0

 بابور       1 1  6 0 6 2 25 2 2   2 4  1 10  1 6

 سرج الغول               3 3   1 4      

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 6 2 25 5 5 0 0 3 8 0 1 10 0 1 6

 عموشة       1 1  4  5 2 43 4 4   2 4  1 10  1 8

 تيزى نبشار       1 1    3 1 12 3 3   1 3      

 واد البارد               2 2   1 3      

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 8 3 55 9 9 0 0 4 10 0 1 10 0 1 8
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 بني عزيز       1 1  4  7 2 42 5 4 1  2 4  1 6  1 12

 عين السبت       1 1    4 2 7 2 2   1 1      

 معاوية               3 3   2 5      
 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 11 4 49 10 9 1 0 5 10 0 1 6 0 1 12

 عين ولمان 1 240 30 29 3 228 4 4   3 13 6 50 7 7 0 0 4 8      

 قالل               6 6   3 10      

 قصر األبطال       1 1    2 1 8 5 5   2 7      

 أوالد سي احمد       1 1    1 1 7 4 3 1 0 1 4      

 مجموع الدائرة 1 240 30 29 3 228 6 6 0 0 3 16 8 65 22 21 1 0 10 29 0 0 0 0 0 0

 قجال 1 140 12 9 1 96 1 1 0 2 0 8 1 6 9 9 1 0 1 43 0 1 6 0 1 11

 أوالد صابر       0 0 0 0 0 3 1 12 5 5 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0

 مجموع الدائرة 1 140 12 9 1 96 1 1 0 2 0 11 2 18 14 14 1 0 3 55 0 1 6 0 1 11

 صالح باي       1 1 0 5 0 7 2 23 8 7 1 0 3 5  1 12  1 8

 أوالد تبان       1 1 0 2 0 2 1 3 4 4 0 0 1 2 0 1 10 0 0 2

 الرصفة       1 1 0 0 0 1 2 3 2 2 0 0 1 1 0 1 6 0 0 8

 الحامة       1 1  4  5 2 25 4 4   1 4 1  10  1 11

 بوطالب       1 1    2 1 5 5 5   1 4      

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 5 5 0 11 0 17 8 59 23 22 1 0 7 16 1 3 38 0 2 29

 عين أزال 1 120 21 17 3 175 2 2   1 23 5 38 7 7 1  5 6      

 الحجرعين        2 2  2  10 4 35 6 5   2 5 1  12  1 7

 بير حدادة       1 1   1 9 2 31 4 4   3 4 1  5  1 11

 بيضاء برج       2 2  4  8 5 18 1 1   5 7  1 10  1 9

 مجموع الدائرة 1 120 21 17 3 175 7 7 0 6 2 50 16 122 18 17 1 0 15 22 2 1 27 0 3 27
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 بني ورثيالن 1 86 3 13 1 51 1 1 0 0 0 4 1 16 4 4 0 0 0 4      

 لقراج عين       1 1 0 6 0 2 1 4 5 5 1 0 1 5 0 1 6 0 0 3

 بني شبانو       1 1 0 6 0 2 2 7 4 4 0 0 1 3 0 1 6 0 0 2

 بني موحمى       0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1      

 مجموع الدائرة 1 86 3 13 1 51 3 3 0 12 0 8 4 27 14 14 1 0 3 13 0 2 12 0 0 5

 بوعنداس       1 1 0 6 0 8 1 16 2 2 0 0  2 0 1 8 0 0 10

 بوسالم       1 1 0 0 0 1 1 4 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 ايت تيزى        0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

 ايت نوال مزادة       0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 0 9 2 20 8 8 1 2 3 7 0 1 8 0 0 10

 بوقاعة 1 240 20 28 3 241 1 1 0 4 3 10 4 48 9 9 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0

 عين الروى        1 1 0 2 0 3 2 15 4 4 1 0 1 5 0 1 8 0 0 8

 بني وسين       1 1 0 0 0 1 1 6 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0

 مجموع الدائرة 1 240 20 28 3 241 3 3 0 6 3 14 7 69 15 15 1 0 3 22 0 1 8 0 0 8

 حمام القرقور       1 1 0 0 0 2 1 7 5 5 0 0 4 10 0 1 8 0 0 9

 ذراع قبيمة       1 1 0 2 0 1 2 8 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3 3 15 10 10 0 0 4 16 0 1 8 0 0 9

 قنزات       1 1 0 0 0 2 1 5 2 2 0 0 0 1 0     

 حربيل       1 1 0 0 0 3 1 7 3 3 0 0 2 4 0 1 6 0 0 4

 مجموع الدائرة 0 0     2 2 0 0 0 5 2 12 5 5 0 0 2 5 0 1 6 0 0 4

 ماوكالن       1 1 0 0 0 1 1 5 4 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0

 تالة ايفا سن       0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0

 الدائرةمجموع  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 7 7 1 0 2 11 0 0 0 0 0 0
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 العممة 1 180 53 21 2 237 3 3 0 2 4 28 16 97 7 7 0 0 10 25      

 القمتة الزرقاء       1 1 0 0 0 2 2 7 3 3 0 0 0 4      

 بازر سخرة       2 2 0 6 0 5 3 6 5 5 0 0 0 5 1 0 6 0 0 4

 مجموع الدائرة 1 180 53 21 2 237 6 6 0 8 4 35 21 110 15 15 0 0 10 34 1 0 6 0 0 4

 حمام السخنة       1 1  4  9 3 24 3 3   3 3  1 8  1 7

 الطاية       1 1   1 6 1 16 2 2   2 2  1 6   

 التمة             1  1 1   3 4      

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 15 5 40 6 6 0 0 8 9 0 2 14 0 1 7

 بير العرش       1 1 0 4 0 7 2 22 2 2 1 0 0 2  1 6 0 0 5

 البالعة       1 1 0 0 0 5 2 4 4 4 0 0 0 4      

 الولجة       1 1    6 3 6 2 2   3 3      1

 تاشودة       1 1 0 0 0 3 1 5 4 4 0 0 0 4 1 0 6 0 0 5

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 21 8 37 12 12 1 0 3 13 1 1 12 0 0 11

 جميمة       1 1 0 4 0 6 2 24 3 3 0 0 0 3 1 0 8 0 0 6

 بني فودة       1 1 0 6 0 4 2 6 2 2 0 0 0 2 1 0 6 0 0 4

 مجموع الدائرة 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10 0 10 4 30 5 5 0 0 0 5 2 0 14 0 0 10

186 10 0 199 18 8 369 109 2 10 228 232 106
3 

144 361 48 109 0 68 68 233
9 

29 227 27
4 

224
6 

 مجموع الوالية 9
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، فإننا 2014ديسمبر  31بالنسبة لممؤسسات الصحية التابعة لمقطاع الخاص المسجمة إلى غاية 

 نحصي ما يمي: 

  .عين ولمان 1 بالعممة 1 بسطيف، 8 مصحات متعددة االختصاصات: -

 .بسطيف 1مركز لتقويم األعضاء:  -

 .ولمان بعين 1وبالعممة  1 بعين الروى، 1بسطيف،  4وحدات النقل الصحى: 

 .بالعممة 01بسطيف  03 :-الكمى –مركز تصفية الدم 

  .بالعممة 01 طيف،بس 03مصحات لطب العيون: 

 .بسطيف 2مدارس الشبو الطبى:  -

 أما بالنسبة لممؤسسات الصحية العمومية المغمقة فيمكن تحصيميا في الجدول الموالي: 

 المؤسسات الصحية العمومية المغمقة: 10جدول رقم 

 الصحيةتعيين المنشأة  البمدية تاريخ االنجاز مالحظات
 قاعة العالج العايب اوالد سي احمد 1991-6-4 فتحيا يمكن اعادة والىجرة السكان 
 قاعة العالج بالليط صالح باي 1990-1-1 فتحيا يمكن اعادة والىجرة السكان 

 جميع خدمتيا وانشطتيا حولت
 لمقاعة المتعددة الخدمات 

 قاعة العالج الراسيسمى الرصفة 2-1-1995

 قاعة العالج حرقاوت عين ازال 1991-1-2 فتحيا يمكن اعادة والىجرة السكان 
 البيضاء العالج دارقاعة  بوطالب 1988-1-2 فتحيا يمكن اعادة والىجرة السكان 
 العالج لحدايةقاعة  عين الحجر 1991-10-1 فتحيا يمكن اعادة والىجرة السكان 

 الوالدة بالعيادة. م.خ قاعة عين السبت 2002-11-1 مستغمة لعدم وجود القابالتغير 
 ىجرة السكان

 تعرضيا لمنيب والتخريب
 يمكن اعادة فتحيا ال

 قاعة العالج بنى دراسن وادى البارد 1979
 قاعة العالج بنى مسالى 1980
 عياد العالج اوالدقاعة  1981
 ميرةقاعة العالج اوالد  1983

 قاعة العالج واد عفرة بابور 1978 ىجرة السكان
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 قاعة العالج مجرقي 1978 
 قاعة العالج اوالد حميمة سرج الغول 1978 ىجرة السكان، يمكن اعادة فتحيا

 اوالد الحاج قاعة العالج بنى عزيز 1976 ىجرة السكان
 الحمامةقاعة العالج  بوقاعة 1986 ىجرة السكان، يمكن اعادة فتحيا

 والتخريب، يمكنتعرضيا لمنيب 
 المستخدمين نفساعادة فتحيا،  

 قاعة العالج العوانة بوسالم 1988

 نوال العالج ايتقاعة  ايت نوال مزادة 1987 المستخدمين نفسيمكن اعادة فتحيا، 
مستغمة من طرف المنكوبين، يمكن 

 فتحيا
 قاعة العالج الشرفة عين لقراج 1962

 قاعة العالج مغربة حربيل 1986 ىجرة السكان
 

 2015مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 

حسب المعطيات المدونة ليذا الجدول، فالذي يمكن أن نستنتجو ىو أن أغمب ىذه المؤسسات إما  :تعميق

أغمقت بسبب النزوح الريفي الذي شيدتو الجزائر في سنوات ما بعد االستقالل أو بسبب العشرية السوداء 

ة أثرت عمى خزينة التي شيدتيا مرحمة التسعينيات من القرن العشرين. نتج عن ىذا الغمق خسارة اقتصادي

 .الدولة عموما والوالية بصفة خاصة
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 0102 العاممون بالقطاع الطبى :12جدول رقم 

 صيدلي جراح األسنان الشبو الطبي
 مجموع األطباء

 البمدية أطباء عامون  أطباء مختصون 
 عمومي خواص المجموع عمومي خواص المجموع عمومي خواص المجموع عمومى خواص المجموع عمومي خواص المجموع

 سطيف 76 80 156 27 191 218 374 2 110 112 33 115 148 275 52 327
 عين أرنات 22 15 37 5   5 42 0 14 14 3 6 9 72   72
 عين عباسة 7 4 11     0 11 1 3 4 2 2 4 42   42
 االوريسيا 6 5 11   2 2 13   4 4 3 4 7 18   18
 مزلوق  8 5 13     0 13   5 5 2 1 3 13   13

 مجموع الدائرة 43 29 72 5 2 7 79 1 26 27 10 13 23 145 0 145
 عين الكبيرة 20 10 30 2 5 7 37 1 10 11 5 7 12 56   56
 أوالد عدوان 3 2 5     0 5   2 2 1   1 12   12
 الدىامشة 2   2     0 2   2 2 1   1 9   9

 مجموع الدائرة 25 12 37 2 5 7 44 1 14 15 7 7 14 77 0 77
 بابور 9 1 10     0 10   3 3 2 2 4 36   36
 سرج الغول 1   1     0 1   2 2     0 3   3

 مجموع الدائرة 10 1 11 0 0 0 11 0 5 5 2 2 4 39 0 39
 عموشة 8 4 12   2 2 14   5 5 2 4 6 55   55
 تيزى نبشار 4 5 9     0 9   2 2 1 4 5 12   12
 واد البارد 1   1     0 1     0     0 3   3

 مجموع الدائرة 13 9 22 0 2 2 24 0 7 7 3 8 11 70 0 70
 بني عزيز 10 3 13     0 13   3 3 2 2 4 46   46
 عين السبت 5 2 7     0 7   2 2 1 3 4 7   7
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 معاوية 2 2 4     0 4   1 1 1 1 2 5   5

 مجموع الدائرة 17 7 24 0 0 0 24 0 6 6 4 6 10 58 0 58
 عين ولمان 23 21 44 3 32 35 79 1 18 19 7 23 30 54 2 56
 قالل 5 3 8     0 8   5 5 1 4 5 12   12
 قصر األبطال 6 6 12     0 12   5 5 2 2 4 15   15
 أوالد سي احمد 4   4     0 4   1 1 1   1 12   12
 مجموع الدائرة 38 30 68 3 32 35 103 1 29 30 11 29 40 93 2 95
 قجال 10 6 16 0 0 0 16 0 8 8 4 6 10 48 0 48
 أوالد صابر 3 2 5 0 0 0 5 0 3 3 1 0 1 12 0 12
 مجموع الدائرة 13 8 21 0 0 0 21 0 11 11 5 6 11 60 0 60
 صالح باي 12 10 22   0 22  5 5 3 9 12 32 1 33
 أوالد تبان 5 2 7   0 7 1 1 2 1 1 2 8  8

 الرصفة 5 1 6   0 6  3 3 2  2 24  24
 الحامة 5 6 11   0 11  2 2 2 3 5 25  25
 بوطالب 2 2 4   0 4  1 1 1 1 2 5  5

 مجموع الدائرة 29 21 50 0 0 0 50 1 12 13 9 14 23 94 1 95
 عين أزال 23 14 37 1 9 10 47 1 11 12 5 11 16 38 3 41
 عين الحجر 10 13 23   0 23 6 6 12 4 4 8 35  35
 بير حدادة 9 6 15 1  1 16  3 3 2 4 6 31  31
 بيضاء برج 14 6 20   0 20 1 8 9 5 6 11 34  34

 مجموع الدائرة 56 39 95 2 9 11 106 8 28 36 16 25 41 138 3 141
 بني ورثيالن 11 6 17   0 17 0 3 3 3 2 5 19 0 19
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 عين لقراج 3 0 3   0 3 1 2 3 1 0 1 9 0 9
 بني شبانو 6 1 7   0 7 0 1 1 3 1 4 7 0 7
 بني موحمى 1 1 2   0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1

 مجموع الدائرة 21 8 29 0 0 0 29 1 7 8 7 3 10 36 0 36
 بوعنداس 8 2 10 0 0 0 10 0 3 3 3 2 5 27 0 27
 بوسالم 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 4 0 4
 ايت تيزى  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
 ايت نوال مزادة 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2

 مجموع الدائرة 12 2 14 0 0 0 14 0 5 5 4 2 6 35 0 35
 بوقاعة 14 9 23 3 13 16 39 1 9 10 5 12 17 68 0 68
 عين الروى  7 2 9 0 0 0 9 0 3 3 2 2 4 27 0 27
 بني وسين 3 1 4 0 0 0 4 0 2 2 1 0 1 8 0 8

 مجموع الدائرة 24 12 36 3 13 16 52 1 14 15 8 14 22 103 0 103
 حمام القرقور 5 2 7 0 0 0 7 0 4 4 2 1 3 23 0 23
 ذراع قبيمة 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 1 2 8 0 8

 مجموع الدائرة 8 2 10 0 0 0 10 0 5 5 3 2 5 31 0 31
 قنزات 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 3 0 3

 حربيل 8  8 0 0 0 8 0 1 1 2 0 2 16 0 16
 مجموع الدائرة 9 1 10 0 0 0 10 0 2 2 3 0 3 19 0 19
 ماوكالن 2 0 2 0 0 0 2 0 3 3 1 0 1 9 0 9
 تالة ايفا سن 2 3 5 0 0 0 5 0 5 5 1 3 4 5 0 5

 مجموع الدائرة 4 3 7 0 0 0 7 0 8 8 2 3 5 14 0 14
 العممة 38 51 89 4 71 75 164 1 56 57 16 47 63 122   122
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 القمتة الزرقاء 2 1 3   0 3   2 2 2   2 11   11
 بازر سخرة 5 3 8   0 8   5 5 3 2 5 15   15

 مجموع الدائرة 45 55 100 4 71 75 175 1 63 64 21 49 70 148 0 148
 حمام السخنة 13 3 16   0 16 1 4 5 3 2 5 36   36
 الطاية 8 0 8   0 8 2 2 4 1   1 18   18
 التمة 3 1 4   0 4 1 1 2 1   1 4   4

 مجموع الدائرة 24 4 28 0 0 0 28 4 7 11 5 2 7 58 0 58
 بير العرش 7 6 13   0 13   4 4 2 2 4 28   28
 البالعة 5 3 8   0 8   3 3 2 2 4 8   8
 الولجة 9 1 10   0 10   2 2 3   3 9   9

 تاشودة 3 1 4   0 4   1 1 1   1 13   13
 مجموع الدائرة 24 11 35 0 0 0 35 0 10 10 8 4 12 58 0 58
 جميمة 6 4 10   0 10   4 4 2 4 6 31   31
 بني فودة 4 5 9   0 9  4 4 2 2 4 12  12
 مجموع الدائرة 10 9 19 0 0 0 19 0 8 8 4 6 10 43 0 43

 مجموع الوالية 501 343 844 46 325 371 1215 21 377 398 165 310 475 1594 58 1652
 

  2015    مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيةالمصدر: 
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 تعميق:

                 أطباء عامون  844منيم  طبيب، 1215إن مجموع األطباء في الوالية ) عامون ومختصون ( بمغ  -

 أطباء خواص. 371و 

 صيدلي.  398عدد الصيادلة بمغ  -

 .475بمغ عدد أطباء أسنان  -

                                                                    . 1652عدد شبو الطبيين بمغ  -

 نسمة ، فإننا نجد: 1800000حوالي  2015وبالتطابق مع عدد سكان الوالية الذي بمغ حسب تقديرات  

 ساكن. 2133طبيب عام لكل   -

 ساكن. 4852طبيب خاص لكل  -

 ساكن. 4523صيدلي لكل  -

 ساكن. 3789طبيب أسنان لكل  -

                                                                      ساكن. 1010شبو طبي لكل  -

و بالنسبة لألطباء المختصيين، فإنو لوحظ أنيم شبو منعدمين في إختصاص أمراض النساء والتوليد  

سير دور الوالدة بعرض األميات والنساء إلى مخاطر صحية  بالقطاع العام لموالية. وىذا ما أثر سمبا عمى

 كبيرة.
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  1: السياحةالمبحث الحادي عشر

 المنطقة(تاريخية لكل  )نبذةالمناطق السياحية 

 لمناطق السياحية بوالية سطيف:ا

وشواىد أثـــرية سطيف ىي من أجمــل مدن اليضــاب العميا الشرقية بالجـــزائر، تتميز بمنـــاظر طبيعية 

كل ىذه  .حموية وحمامـات معدنية تعدت سيرتيا حدود الوطن كما تتوفر أيضا عمى منـــابع .رائعة

 المؤىالت وأخرى تجعل من سطيف وجية سياحية جذابة ومتميزة.

 الموقع والمساحة:

يحدىا  .كم300تقع والية سطيف في منطقة اليضاب العميا الشرقية وىي تبعد عن العاصمة بمسافة  

اية وجيجل، من الجنوب واليتي مسيمة وباتنة، من الشرق والية ميمة ومن الغرب جب من الشمال واليتي

 .2كم6549.64عمى مساحة تقدر بـ  تتربع . بوعريريجوالية برج 

 المناخ: يســود سطيف منـــاخ قــاري شبو جـــاف، يتميز بشتـــاء بارد وجاف وصيف حار.

 لمحة تاريخية: 

من سكن ىذه المنطقة ىم البربر  أول .غابرةتعتز والية سطيف بعمق تاريخيا الذي يعود إلى عصور 

م تحولت المدينة إلى معسكر لقدماء الجنود 97في عام  .التربة السوداء الذين أسموىا أزديف بمعنى

ىم اآلخرون سجموا البيزنطيون  الوندال. الرومان لتعرف تحت إسم سيتيفيس المشتقة من التسمية البربرية

 وفي منتصف القرن السابع ميالدي فتح المسممون سطيف ثم توالت عمييا .وجودىم بيذه المدينة العريقة

..في الفترة العثمانية كانت تابعة لبيمك والفاطمية. األموية العديد من الخالفات اإلسالمية مثل العباسية،

 ناؤىا لغاية اإلستقالل.قاومو أب قسنطينة إلى غاية اإلحتالل الفرنسي الذي

 

                                                 
 سابق. مرجع- الميزانيةمديرية البرمجة ومتابعة  - 1
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 المواقع والمعالم األثرية:

 ،القمعة البيزنطية عين الفوارة، تتمثل في متحف وأثار جميمة المصنفة ضمن التراث العالمي المحفوظ، 

موقع  المتحف الوطني لآلثار، ضريح سيبيون األفريقي، الخزانات والحمامات الرمانية، الرومانية، المقبرة

 ..إلخمونص الروماني. الموقع األثري لمفاطميين وموقع، عين لحنش

 موقع جميمة:

م من طرف اإلمبراطور نارفا في نفس الوقت مع 96يتمثل في مدينة كويكول األثرية التي أسست في 

ىما الجية الوثنية  :ىكتار وتنقسم إلى قسمين 42الموقع عمى مساحة تقدر بـ  يتربع ىذا .مدينة سطيف

الجزائر وبذلك صنف ضمن التراث  يعد ىذا الموقع من روائع الحضارة الرومانية في .والجية المسيحية

 م.1982العالمي المحفوظ منذ 

  عين الفوارة:

التاريخ الذي طمب فيو حاكم المدينة انذاك من مدير الفنون  م،1898فيفري  3يرجع تاريخيا إلى 

بعد أن  الجميمة بباريس تحقيق رغبة الحاكم وتم ذلك،مدير الفنون  وبذلك وعد .الجميمة نحت عين تذكارية

ميناء سكيكدة ثم نقمت  أرسمت ىذه التحفة المعمارية إلى .أنجز ىذا النحت الفنان فرنسيس دوسانت فيدال

م بحضور 1898دشنت ىذه العين التذكارية في نياية  ولقد .خيولإلى مدينة سطيف فوق عربة تجرىا 

الزوايا  ومنيا المسجد العتيق، :والثقافيةنحتيا إلى جانب المعالم الدينية الذي  فرنسيس دوسانت فيدال

 البشير اإلبراىيمي. العممية كزاوية سيدي حسن والمدارس القرآنية ومنيا مدرسة البصائر ومدرسة

 مناظر طبيعية فاتنة:

فردة الجمال، حضت طبيعة سطيف بمواقع فاتنة ومناظر ساحرة، ترسم كموحة فنية متناغمة األلوان ومن

األودية والمنابع المائية بواد  المحدودة في أحضان غابات الحضيرة الطبيعية بابور، بأجواء ىادئة وروعة
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 ىذا .قرقوربنى ورثيالن ومنطقة حمام  المواقع الجبمية والقرى البربرية بكل من الكبير ووادي بوسالم،

 روحديقة رفاوي. باإلضافة إلى الحدائق الغناء والمساحات الخضراء مثل حديقة األمير عبد القاد

تتوفر مدينة سطيف عمى مؤىالت وىياكل معتبرة فيما يخص السياحة  :مؤهالت وهياكل السياحة الحموية

ية مستغمة حمامات معدن 03بطريقة عصرية باإلضافة إلى  محطات معدنية مستغمة 06منيا  الحموية،

 بطريقة تقميدية توفر لمزائر كل ظروف الراحة وأىميا:

 حمام قرقور:

كم شمال الوالية ويتضمن الحمام القديم والمركب 50يقع عمى بعد  .يعتبر أىم محطة معدنية بسطيف 

وكان المعدني ليذا الحمام إلى القرن األول ميالدي أي في الفترة الرومانية  إكتشاف المنبع يعود. السياحي

متصمة ببعضيا البعض بواسطة  كان يتكون من أحواض .بوسالمنسبة إلى واد  إسمو أنذاك "عصافة"

ثم أخذ في القرن الثاني عشر إسم حمام "سيدي الجودي" نسبة إلى الشيخ سيدي الجودي بن دمحم  .قنوات

بقي حمام  عالميا. لثالمعدنية الثاوىو من حيث نوع وجودة تركيبة مياىو  الحمراء،الساقية  القادم من

 بداية إستغاللو بطريقة عصرية. م تاريخ1987قرقور في ىيئة أحواض تقميدية إلى غاية 

 :الوكاالت السياحية

 29دائرة سطيف  وكالة سياحية موزعة عمى تراب الوالية كما يمي: 50تتوفر والية سطيف عمى  

 02دائرة عين أزال  ،وكالة 02 دائرة عين ولمان وكالة، 02دائرة بوقاعة  ،وكالة 12دائرة العممة  وكالة،

 وكالة. 02دائرة عين الكبيرة  وكالة، 01دائرة بني ورثيالن  ،وكالة

  الفنادق:

أما المشاريع الفندقية في طور  .سرير 2729غرفة تحتوي عمى  1454فندق بـ  49يوجد بسطيف 

 .منصب شغل 1041والتي ستوفر حوالي سرير  3144إستيعاب  فندق بقدرة 23اإلنجاز فيقدر عددىا بـ 
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 : األماكن والتجهيزات السياحية 10الشكل رقم 

 

 2015مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 
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  4102مصنفة( وغير  )مصنفةعبر بمديات والية سطيف  الفنادق: 10جدول رقم 

 مصنفة غير مصنفة مجموع

 البمدية

بها
ن 

ممي
العا

 

سرة
اال

رف 
الغ

دق 
لفنا

ا
سرة 

 اال
عدد

رف 
 الغ

عدد
دق 

لفنا
د ا

عد
سرة 

 اال
عدد

رف 
 الغ

عدد
ور 

 الد
عدد

الت 
الفي

دد 
ع

دق 
لفنا

د ا
عد

 

 سطيف 11 0 0 448 777 22 524 935 33 972 1712 375
 بابور 0 0 0 0 0 1 10 18 1 10 18 2
 بوقاعة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

117 334 106 2 24 12 1 310 94 38 4 1 
حمام 
 القرقور

3 30 24 1 30 24 1 0 0 0 0 0 
بنى 

 ورثيالن
 العممة 4 0 0 123 218 3 142 249 7 265 467 59

32 201 96 4 92 44 2 109 52 0 0 2 
حمام 
 السخنة

 جميمة 0 0 0 0 0 1 14 28 1 14 28 3
 عموشة 0 0 0 0 0 1 10 15 1 10 15 6
 قجال 0 0 0 0 0 1 19 37 1 19 37 2
 عين أزال 1 0 0 14 28 0 0 0 1 14 28 10

10 81 34 1 81 34 1 0 0 0 0 0 
عين  
 أولمان

 المجموع 19 4 38 731 1442 34 833 1509 53 1564 2951 619
 

 2015مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 
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   4102 درجاتالزيع الفنادق حسب تو : 14جدول رقم 

 الدرجة العدد عدد العاممين بيا
 عادي 44 312
57 5 1 
40 1 2 
170 2 3 
40 1 4 
 المجموع 53 619

 

 2015مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 

فندق  34ىو  أما عدد الفنادق الغير مصنفة. سرير 1442وفندق  19يبمغ عدد الفنادق المصنفة  تعميق:

السياح من كل جيات  تاحتياجا.  ىذه المعطيات الرقمية توحي لنا أنيا غير كافية لتمبية سرير 2951و

  العميا.الوطن نحو عاصمة اليضاب 

غير كافي لتغطية طمبات فئة  وىو رقم 03 نجوم(، فعددىا 4/  3)بالنسبة لمفنادق ذات الطراز العالي 

 الدرجات.الذين يطمبون ىذه  وكبار المستثمرينرجال األعمال 

 المعدنية السياحة الصحية: المحطات: 10جدول رقم 

العاممين  عدد
 بالوحدة

 البمدية اسم المحطة مالحظا ت عدد الزوار

 مزلوق  حمام اوالد يمس المحطة متوقفة / /
 حمام القرقور حمام القرقور استغالل عصري  73098 24

/ / / 
حمام سيدى 

 منصور
 اوالد تبان

 الحامة حمام بوطالب استغالل تقميدى / /
 الرصفة حمام النخمة " / /

 حمام السخنة لخضر بممييوب استغالل عصري  134918 22
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 حمام السخنة أعراب تارم " 65344 11
 حمام السخنة مخموف بمعزام " 35723 8
 حمام السخنة حمام السخنة " 139122 12
 الدىامشة حمام الدىامشة غير مستغل / /

 

 2015مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر: 

محطات مستغمة بطريقة عصرية ومحطتين  6فإن الوالية تتوفر عمى  ،المعدنيةبالنسبة لمحمامات  تعميق:

 غير مستغمة.  وحمام الدىامشةفي حين نالحظ أن محطة حمام أوالد يمس متوقفة  تقميدية.بطريقة 

  4102بالوالية  الوكاالت السياحية: 12جدول رقم 

 البمدية العدد المشتغمين بها
 سطيف 34 130
 العممة 15 44
 بنى ورثيالن 1 2
 عين ولمان 3 7
 بوقاعة 3 12
 عين ازال 3 10
 عين الكبيرة 1 2

 المجموع 60 207
 

 2015 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر:

 .60وكالة سياحية من مجموع  49لوحدىما عمى  والعممة تضمانكل من سطيف  نالحظو أنما  تعميق:

 ككل.عمى مستوى الوالية والمنطقة  واالقتصادي لممدينتينفيذا دليل عمى أىمية الحجم العمراني 
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 :مقدمة

تم من خاللو  1(PDAUالعمران )و عمى مخطط التييئة  1990تحصمت بمدية سطيف خالل سنوات 

م المناطق المبرمجة حيث نجد المناطق المعمرة ث .ميزة كل منياو مناطق حسب طبيعة تقسيم اإلقميم إلى 

 .لمتعميرأخيرا المناطق غير القابمة و مناطق التعمير المستقبمية لمتعمير ثم 

في كل منطقة من إقميم الوالية ثم تقسيميا إلى وحدات تييئة إلجراء كل عمميات التدخل الميداني و    

ية لممطالب االستجابة الفعمو لموصول إلى األىداف المسطرة ضمن مخططات التييئة العمرانية 

احترام القوانين المعمارية لمبناء في إطار شغل و حسب اإلمكانيات المتوفرة من العقار  ،االجتماعية

 2(.POSاألراضي )

العمران لمدينة سطيف عمد إلى تحديد كل أىداف التييئة العمرانية و إن المخطط التوجييي لمتييئة 

برزت متطمبات عمرانية  1990المخطط مع نياية لكن بعد تنفيذ ىذا  .سنة 25خالل فترة مستقبمية لـ 

المشاريع و بمدية سطيف مقر الوالية بفعل استقطابيا ألىم البرامج اقتصادية جديدة عمى مستوى و 

من و حتى من الواليات المجاورة و تدفقات السكان من المناطق الريفية في الوالية و االجتماعية و االقتصادية 

تطور  –ىذه العوامل مجتمعة إلى التأثير عمى المضاربة العقارية  حيث أدت ،مناطق مختمفة من الوطن

 .توسيع االستثمار في مختمف المجاالتو تحرير  –التجارة 

البرامج الييكمية المسطرة و اإلشكالية المطروحة في ىذا الموضوع ىي صعوبة االنسجام بين المشاريع 

مع ندرة األراضي المخصصة  ،ارتفاع عدد السكانو من قبل السمطات العمومية بفعل تحرير التجارة 

 .المتزايد في اآلونة األخيرةاستحالة الحفاظ عمى األراضي الزراعية و لمعمران 

 

 
                                                           

1
 Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme. 

2
 Plan d’occupation du sol. 
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 اإلشكالية الحالية لبمدية سطيف  :المبحث األول

 لماذا تهيئة المجال؟ :المطمب األول

ن مختمف المجتمعات في مجال بيالعالقات الديناميكية و إن ىدف تييئة المجال ىي دراسة الروابط 

مييأ حسب مستويات التكنولوجيا و فيذه العالقات ترتبط بنظام إقميمي يكون منظم مييكل  .معين

 .االستيالكو التبادل و طرق اإلنتاج  ،الثقافية ،كذلك حسب أنماطيم االجتماعيةو لممجتمعات 

االقتصادية إلبراز الجوانب و كما أن مفيوم التييئة اإلقميمية بتداخل مع مفيوم التنمية االجتماعية 

تطوير و تنظيم و التاريخية التي تساىم في تكوين و الجغرافية  -البشرية  -االجتماعية  –االقتصادية التقنية 

 الطابع وىبعبارة أخرى و  (بيعةدرجة التحكم في قوانين الط)مجال معين حسب مستوى التكنولوجي المحقق 

في كل مرحمة تطور )فالمطموب من كل مجتمع  .المجال الذي يعيشون فيوو فراد الجدلي لمعالقات بين األ

 .تنظيم آفاق ديناميكية االجتماعية في المجال الذي يناسبو (حضاري و تقني 

 اإلشكالية  :المطمب الثاني

 :العقاري الذي تولدت عنو االعتبارات التاليةإن إشكالية مدينة سطيف ناتجة من االحتقان 

تتميز مدينة  ،ل األفقكاحتالليا موقع استراتيجي ىام مفتوحة عمى و باعتبارىا مدينة جيوية كبرى  -1

 –تجييزات  –سكن )سطيف باحتياجاتيا العمرانية المختمفة بالقياس مع مستواىا اإلداري المتعدد الجوانب 

 أي  (ترفييية –جامعية  –تجارية  –صحية  –اقتصادية  –ثقافية  –رية إدا –وظائف عمرانية  –نشاطات 

 ،االنفجار العمرانيو لكن الواقع يقول أن مدينة سطيف تعاني من مظاىر االحتقان  ،تستيمك مجاال أكبر

ضواحييا  واالجتماعي لممدينة نحو مما أدى إلى مسؤولي سمطات الوالية إلى نقل رقعة التوسع االقتصادي 

عمى الطريق و خص بمدية عين أرنات الواقعة عند المخرج الغربي لسطيف ذات المسمك السيل باألو 

 :ىيو كمم  15ثم بقية الضواحي األخرى التي تقع عمى قطر ال يتعدى  ،05الوطني رقم 

  (.الجنوب)قجال - مزلوق 
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 (.الشمال)عين عباسة  -أوريسيا 

  (.شرق )أوالد صابر 

نطقة اليضاب العميا فيما الغابرة أىم مركز لألراضي الخصبة في متعتبر مدينة سطيف منذ العيود  -2

 (.العيد الروماني)وب حبيخص ال

العشرين ظيرت أولى عالمات االنفجار العمراني في المدينة بفعل عدة لكن مع بداية ثمانينات القرن 

فكانت  .كثافة النشاط التجاري  –توسع المنطقة الصناعية  –اليجرة الريفية  –عوامل منيا الزيادة السكانية 

 .ىذه العوامل عمى حساب األراضي الزراعية المحيطة بالمدينة

تنفيذا لمتوجييات الصادرة من و ( P.D.A.Uالعمران )و بناءا عمى مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة 

المستودعات و توطين النشاطات الصناعية  –المرافق  –بمدية سطيف فيما يخص احتياجات السكن 

 :لمتعميمات الصادرة من وزارة السكن فإنو تم االتفاق عمى ما يميو 

( Z.H.U.Nىكتار الممتد قرب المنطقة العمرانية ) 500الشرق في وعاء عقاري قدره  والتوسع نح -
 .المرافق االجتماعيةو خصيصا لمسكن  1980شيدت في سنوات التي 1

 .منطقة النشاطات الواقعة جنوباو التوسع الثاني يشمل المنطقة الصناعية  -

عبيد عمي، سفيية  ،سوق لكداد ،فرماتو :ىيو السيطرة عمييا و إعادة ىيكمة المراكز المحيطة بالمدينة  -

 .الحاسي ،عين طريق

 2(P.A.T.Wتحديد أهداف مخطط تهيئة الوالية ) :المطمب الثالث

فالتييئة بمفيوميا المطمق  .اإلقميميةالتييئة و االقتصادي  ىناك عالقة متداخمة بين مفيوم التخطيط

اقتصادي معين يقصد بو تحضير  وإن تييئة مجال جغرافي أ .تعني البعد اإلقميمي لمتنمية االقتصادية

                                                           
1
 Zone d’habitation urbaine nouvelle. 

2
 Plan d’aménagement du territoire de la wilaya. 
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عالقاتو و الصبغة التي تميزه و الطاقات و القدرة عمى التنمية الذاتية بناءا عمى الموارد و اإلمكانيات و الشروط 

 .الوطنيو الجيوي و دوره المحمي و مع األقاليم األخرى 

      االقتصادية و يحاول ربط أىداف التنمية االجتماعية  (PATWبالنسبة لمخطط تييئة الوالية )   

اإلقميمية مع افتراض رسم حقيقي لممجال قصد التحكم فيو عن طريق مقاربة مجالية زمنية مع التييئة 

 .تكامل لمجموع مجاالت الواليةو ىيكمة و ج لمتنظيم بعبارة أخرى وضع نموذو  .شاممة لمتنمية القطاعية

ضمان تحديد و المتوسط توجييات التنمية و إن مخطط تييئة الوالية بيدف إلى ترجمة لممدى القصير 

 .ما بين الوالياتو أعمال التييئة اإلقميمية عمى مستوى الوالية و بدقة كل خيارات 

 الجنوب فإنيا تتميز بثالث وحدات طبيعية: وفوالية سطيف بحكم تنوعيا الجغرافي من الشمال نح

 .المناطق الجبمية في الشمال -

 .منطقة اليضاب العميا في الوسط -

 .جبال الحضنة في الجنوب -

 –مياه معدنية  –فيي تزخر بطاقات معتبرة أثرية ذات نوعية  ،كمنطقة عبور االستراتيجيبموقعيا و 

البرية محطة المسافرين  ،دار الثقافة ،المستشفى الجامعي ،الجامعة :مرافق جيوية مثل –قاعدة اقتصادية 

مما يؤثر  (موارد مائية ضعيفةو تساقطات مطرية متذبذبة )...( مع وجود عوائق .مطار ،السكك الحديديةو 

 .عمى العممية اإلنتاجية

عدم التوازن اإلقميمي من حيث التركيز  وفاإلشكالية التي يمكن تشخيصيا عمى مستوى الوالية ى

 05طني رقم بالتحديد عمى مستوى الطريق الو و االجتماعي لصالح منطقة اليضاب العميا و االقتصادي 

 .الجنوب والمنعزلة سواء في الشمال أو عمى حساب المناطق النائية  (،سطيف / العممة)



 المدينة ديناميكية خالل من تقييم أدوات ووسائل التهيئة العمرانية                      الخامس  الفصل 

 

 
305 

تقسيميا حسب مخطط  ممن مجموع ست مناطق التي ت 01إن بمدية سطيف تنتمي إلى المنطقة رقم 

 01% من مجموع سكان المنطقة رقم  55فمدينة سطيف يمثل سكانيا حوالي  .الوالية لمتييئة اإلقميمية

 :تتميز بطاقات متعددة نذكر منيا فيي .1 (ONS)تصنيف صادر من الديوان الوطني لإلحصائيات )

  عمراني معتبرو منطقة ذات مستوى صناعي. 

  مرافق  -مطار  -طريق سيار  -سكة حديدية  – 05ريق وطني رقم ط)وجود بنية تحتية رئيسية

 (.مستشفى جامعي -جامعة )اجتماعية ميمة 

  (.سقي)طاقات فالحية ىامة و قدرات 

 :من بين الخيارات التي تم اقتراحيا في إطار مخطط التييئة نذكر منيا   

 إعادة االعتبار لمخيار الفالحي من خالل: 

اقتصادي جديد و تدعيم سقي األراضي مما يعطي مكانة لتوازن اجتماعي و القضاء عمى األراضي البور  -

 (.االكتفاء الذاتي لمتغذية)

بإنشاء سد  (خاصة المياه التي تجري خارج تراب الوالية)تجنيد الموارد المائية لصالح إقميم الوالية  -

 .إضافة إلى تربية األبقار الحموب (ىكتار 10600حوالي )في محيط مزلوق  السقيو  فرمات

امل بين تكو ترتيب و ريفي قصد نشر أوسع لمجيودات التنمية متبوعة بديناميكية و تشييد ىيكل عمراني  -

 .مختمف المراكز السكانية

 التعمير و أهداف المخطط التوجيهي لمتهيئة  :المطمب الرابع

حيث  ،التوجييات األساسية لمتييئة العمرانية لمبمديةيحدد و التسيير الحضري و أداة لمتخطيط المجالي  وى

بين المراكز الحضرية األخرى و ينظم العالقات بينو و أنو يتناول التجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي 

                                                           
1
 Office national des statistiques. 
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كما أنو يضبط الصيغ المرجعية  .التناسق بينيمو الموجودة عمى المستوى المحمي فيما يخص االنسجام 

 .التصدي لياو قاية من ظاىرة البناء الفوضوي باألخص الو و لشغل األراضي 

ادية بالتكيف توجيو تييئة المجال في إطار إستراتيجية التنمية االقتصو تحفيز  وكما يمعب دورا ميما نح

 :1خمق شروط عقالنية لتييئة المجال من خالل وبالتالي فيدفو ىو  .مع الظروف الطارئة

 .تنويع النشاطات الزراعيةو توسيع رقعة األراضي الفالحية مع تكييف  -1

 ،خطوط الكيرباء ،توصيل قنوات صرف المياه)معاينة ممرات اليياكل الواجب إنشاءىا و تقدير  -2

 (.طرقات ،خطوط ربط الغاز

 ،اغتصاب البيئة ،مكافحة التموثو الحفاظ عمى المحيط الطبيعي من خالل مبادرات التشجير  -3

 .انجراف التربة ،الحرائق

 ..الخدمات ،المرافق ،السكن ،ة العقارية المخصصة لموظائف االقتصاديةالمحافظة عمى األوعي -4

 .تفعيمياو معرفة القطاعات التي تتطمب إعادة االعتبار بيدف تقييميا و تحديد  -5

خمق مراكز عمرانية و القابمة لمتوسع  والحفاظ عمى األراضي المخصصة لمتعمير مستقبال أو تحديد  -6

 .جديدة بيدف وضع ىيكمة حضرية جديدة

التوجييات و ترجم الخطوط العريضة التعمير يو خطط التوجييي لمتييئة أن الم وى ،فخالصة القول

 .العامة المسطرة في إطار تييئة مجالية لمبمدية يدخل ضمن مخطط شامل لتييئة الوالية

 عرض محيط بمدية سطيف و تقديم  :المطمب الخامس

 :2يحدىا  2كمم 217ىكتار أي  21700تقع بمدية سطيف وسط الوالية عمى مساحة    

 بمدية أوريسيا. :من الشمال -

 .بمدية أوالد صابر :من الشرق  -

                                                           
1
 P.D.A.U de Sétif, 2010, p 6  

2
 Problématique et possibilités de développement de la commune de Sétif,.P.D.A.U, p 62 
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 .بمدية عين أرنات :من الغرب -

 .قجال وبمدية مزلوق  :من الجنوب -

تتميز بأرضية منبسطة نسبيا مع بعض  .تنتمي إلى منطقة اليضاب العميا بالنسبة لمتضاريس فييو 

 .منحدرات الجزء الشماليو % من مساحة البمدية تشمل تالل  6تغطي  (،% 15المرتفعات )

 :تمتاز البمدية بمرور العديد من الطرق الوطنية

  يربط العاصمة بقسنطينةو  (موازي مع الطريق السيار وى)و  05الطريق الوطني رقم. 

  سطيف بباتنة يربط 75الطريق الوطني رقم. 

  يربط سطيف ببجاية 09الطريق الوطني رقم. 

  يربط سطيف ببسكرة 28الطريق الوطني رقم. 

 .باإلضافة إلى السكة الحديدية التي تعتبر مكممة لشبكة الطرقات

كز حضرية اتبادل مع محيطيا الخارجي يشمل مر و فالبمدية تعتبر مركز عبور  ،بالنسبة لشبكة االتصال

  (.شوف لكدادو عين سفيية  ،الحاسي ،فرماتو ،عين الطريق)صغيرة متصمة بيا 

 ،مزلوق  ،عين أرنات ،عين عباسة ،أوريسيا)عمى المستوى شبو الحضري تحيط بيا عدة بمديات و 

 (.أوالد صابر ،قجال

عين  ،بوقاعة ،عين الكبيرة ،العممة :فيي تتصل بعدة أقطاب حضريةأما تأثيرىا عمى مستوى الوالية 

 .تتربع مدينة سطيف كقطب رئيسي مييكل لكل ىذه المراكز .عين آزال ،ولمان

بصورة و بجاية  ،مسيمة ،برج بوعريريج :أما عمى المستوى الجيوي فيي تؤثر عمى الواليات المجاورةو 

 .ميمةو جزئية بالنسبة لباتنة 
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            % 1.43و%في مقر البمدية  98.57منيا  ،2004سنة  290150بالنسبة لسكان البمدية بمغ 

%في مقر البمدية  98.92منيا  ،345000بمغ سكان البمدية  2015في سنة و  .في محيط المدينة

 .% في محيط المدينة 1.08و

 .سكن 68750حوالي  2015أحصت البمدية سنة  ،السكن لحظيرةبالنسبة 

 :فيي مرتبطة باالستغالل األمثل لطاقاتيا الطبيعية نذكر منيا ،فيما يخص الوضعية االقتصادية

  العنايةو أراضي خصبة جديرة باالىتمام. 

 منطقة صناعية ميمة. 

 منطقة النشاطات. 

  األشغال العمومية التي تتميز بيا منطقة سطيفو صناعة مواد البناء. 

  مركز جيوي ىام في منطقة و الية الخدمات االجتماعية الموجودة في البمدية كمقر لمو و مختمف الوظائف

 .اليضاب العميا

  اتصال لكل الواليات و التوسع الكبير لمنشاط التجاري في مختمف المجاالت باعتبار سطيف منطقة ربط

 .المحيطة بيا

 االقتصادية و الوضعية االجتماعية و حالة الموقع الطبيعي  :المبحث الثاني

 تحميل الموقع الطبيعي  :المطمب األول

 تضاريس البمدية  :األول الفرع

تتمثل في شكل حوض سيمي و  (القسنطينية)تقع بمدية سطيف في منطقة اليضاب العميا الشرقية 

تتميز مساحة البمدية  .(طريق بجاية جيجل)طقة التمية الشمال بالمن ومتصل نحو الجنوب  ومنغمق نح

% من مساحة  15تمثل )و متر  270بانبساطيا نسبيا باستثناء بعض المنحدرات البسيطة ال تزيد عن 
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الواقعة في تالل من المساحة الكمية لمبمدية  % 5.94ىكتار أي بنسبة  775تغطي حوالي و  (،البمدية

 .منحدرات المنطقة الشمالية لمبمدية موضع الدراسةو 

منطقة )إن تضاريس البمدية تتميز بانبساطيا نسبيا مع بعض التموجات في الجزء الشمالي باختصار فو 

 (.تالل

 المميزات الجيولوجية  :الفرع الثاني

                  ينتمي و متنوع من الناحية التاريخية و يتميز المحيط الجغرافي لمبمدية بتكوين جيولوجي متعدد 

 :إلى وحدات ىيكمية مختمفة

حول حوض و مساحات واسعة خاصة في جنوب البمدية  تشغلو تكوينات ترجع إلى العصر الحجري  -

 .في الشمالو فرمات

 (.وفرمات ،الحاسي ،منيا بوسالم)تمثل مساحات قميمة و القديمة و مخمفات الوديان الحالية  -

لشرقي خاصة في مناطق الشمال ا تقع ،..(.كمس ،طين ،اسمنت ،حصى ،رمل)ترسبات قديمة مختمفة  -

 .الجنوب الغربي لمبمديةو 

الشمال الشرقي لمحيط البمدية محل و الشمال  وتتمثل في غطاء جميمة التي يمتد نحو التشكيالت التمية  -

 .الدراسة

 بالنسبة لمنشاطات الزلزالية فإن بمدية سطيف تقع ضمن منطقة ذات نشاط زلزالي متوسط عموما.

 المميزات المناخية :الفرع الثالث

 .متوسطي قاري شبو جاف مع شتاء بارد والبمدية ىمناخ  -

 .بصفة غير منتظمةو ممم في السنة  469يبمغ متوسط التساقطات المطرية  -

 .درجة مئوية 13.50متوسط درجة الحرارة السنوية يبمغ  -

 .شمالية شرقيةو اتجاه الرياح المعتادة عمى المنطقة ىي شمالية غربية  -
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 تصنيف األراضي الزراعية  :الفرع الرابع

مدروسة من القانون العقاري رقم  أقسام حسب معاير 4مدية سطيف إلى تصنف األراضي الزراعية لب

 .01ترتيب المساحات الزراعية حسب درجة النوعية مبنية في الجدول رقم  منو فإنو  ،25 – 90

 ترتيب المساحات الزراعية  :01جدول رقم 

 (ىكتار)مساحة  درجة النوعية الرقم
 1375 نوعية ممتازة  01
 3000 نوعية جيدة  02
 1385 نوعية متوسطة  03
 3338 نوعية رديئة  04

 

  2010التعميرو المخطط التوجييي لمتييئة  :المصدر

 :األراضي ذات النوعية الممتازة -1

ىي عرضة لمفياضانات الموسمية كما توجد و ىكتار حيث تقع في سيول قرب األودية  1375تقدر بـ و 

 .جنوب البمديةفي مناطق السقي 

 :األراضي ذات النوعية الجيدة -2

 .(Fermatou) وحوض فرماتو تقع في سيول و ىكتار  3000مساحتيا تقدر بـ 

 :األراضي ذات النوعية المتوسطة -3

قرب مصادر المياه و حيث تقع قرب المناطق المعرضة لمفياضات  ،ىكتار 1385تغطي مساحة و 

 .بعض مناطق شرق البمديةو الواقعة جنوب البمدية 

 :األراضي ذات النوعية الرديئة -4

                بعض المناطق المنحدرة و ىذه النوعية من األراضي تقع في الجزء الشمالي لمبمدية قرب التالل 

 ىكتار  3338حتيا كمسية تبمغ مسا بتركيبةو ىي ذات تضاريس وعرة غير منبسطة و في الجنوب 
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 االقتصادي و االجتماعي  ،الجانب الديمغرافي :طمب الثانيالم

االقتصادية تعتبر أساسية لمعرفة تطور العرض و التحري في الجوانب الديمغرافية و إن عممية التحميل  -

 .متطمبات التعمير التي يحتاجيا التوسع االقتصادي عموماو الطمب في ظل المطالب االجتماعية لمسكان و 

تعتبر الشريحة السكانية القاعدة األساسية التي من خالليا يتم تطبيق كل طموحات التنمية االقتصادية  -

 .مبادرات التييئة المجاليةو 

ول ترتبط مختمف المجتمعات بمحيطيا الطبيعي الذي تنتمي إليو عن طريق العنصر البشري الذي يحاو  -

 تجاتمنو تغيير محيطو لصالحو إلى موارد متمثمة في سمع 

لكن يعتبر السكان في نفس الوقت  .االزدىار واقتصادي يسير نحو عي نافعة مع خمق مجال اجتما  -

 مورد بشري في جانبو االجتماعي و كعائق لمتنمية االقتصادية في إطاره الديمغرافي 

التقنية نذكر و القرارات اإلدارية و إن الكثافة السكانية في منطقة معينة مرتبطة مباشرة بالمحيط اإلقميمي  -

 :منيا

 القيمة الزراعية لألراضي. 

 وفرة الموارد المائية. 

  الجغرافيةو تطور الظروف التاريخية. 

 وفرة شبكة الطرقات. 

  مزدىر.نشاط تجاري و المعطيات الجديدة لمتوسع االقتصادي الحالي من خالل خمق قطاع خاص 

  مختمف و  (عقار صناعي) التوطين االقتصاديو المبادرات المطابقة مع التييئة اإلقميمية و الخيارات

 العصرية.طرق التعمير 
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 تطوره و حجم السكان  :الفرع األول

التجمعات المحيطة و ى المركز االرتفاع خاصة عمى مستو  وإن حجم السكان في بمدية سطيف يسير نح

إقميم  موزعين عمىو صوب و ىؤالء السكان من مختمف الطبقات االجتماعية جاءوا من كل حدب  .بو

 224316 ( 1998RGPH) عدد السكان حسب إحصاءبمغ  .في محيط المدينة بتركيز أكبرو ة البمدي

 1.% 95( بنسبة Chef lieuنسمة في مقر البمدية )

 بمدية سطيف ممخص حول إحصاء  :02جدول رقم 

 2015 2010 1998 1994 توزيع السكنات 
 390000 336000 224316 212256 مقر البمدية 

 410000 354000 236122 228565 مجموع سكنات البمدية
 

   2010التعميرو المخطط التوجييي لمتييئة  :المصدر

 :تعميق

ناتج عن الظروف األمنية التي مست  1998و 1994إن الزيادة السكانية في مركز البمدية بين 

الظروف االقتصادية الصعبة التي تسود جنوب الوالية المتمثمة في نقص المرافق و السكان في شمال الوالية 

كما أن عوامل الجاذبية التي تحفز المستثمرين  .شأنيا تثبيت السكان في مناطقيم المشاريع التي منو 

طاقاتيم المتاحة في ظل و مركز البمدية الستعمال كل إمكانياتيم  والمتعاممين االقتصاديين التوجو نجو 

 .اقتصاد السوق و حرية المبادرة 

 تطور السكان في بمدية سطيف  :الفرع الثاني

باعتبار موقعيا  ،إن بمدية سطيف سوف تتحمل مزيدا من التدفقات السكانية في األجل القريب

يا الييكمية ريعمشاو االجتماعي و اإلدارية عمى المستوى االقتصادي تنوع وظائفيا و كعاصمة لميضاب العميا 

عميو فإن السمطات المحمية يجب أن تعمل عمى خمق الشروط المالئمة لكبح و  .في محيطيا اإلقميمي
                                                           

1
 Bilan de l’état de fait, P.D.A.U, p 16 



 المدينة ديناميكية خالل من تقييم أدوات ووسائل التهيئة العمرانية                      الخامس  الفصل 

 

 
313 

انتقال الفائض و التحكيم في احتقان النسيج العمراني لممدينة و الزيادة السكانية المستمرة في مركز البمدية 

طريق )تماسكة وجود ىيكمة تحتية مفي ظل المراكز العمرانية الثانوية المنتشرة في محيط المدينة  ونح

 1(.مشاريع مييكمة ،ربط طرق  ،سيار شرق غرب

 تطور السكان في بمدية سطيف  :03جدول رقم 

 2024 2014 2010 2004 1998 توزيع السكان 
 435877 390381 336750 280000 224316 مقر البمدية 

 500879 410892 354439 294708 236122 مجموع سكان البمدية 
 

 (2015متابعة الميزانية لوالية سطيفو مديرية البرمجة )التعمير و المخطط التوجييي لمتييئة  :المصدر

 :تعميق

مبنية  2024المرتقبة إلى غاية سنة و  1998إن الزيادة السكانية المبينة في الجدول أعاله من سنة 

 ،إلى زيادة سكانية طبيعية عمى مستوى النسيج العمراني لبمدية سطيف وتخطيط منيجي يصب عمى أساس

السكان من كل جية  توافداالجتماعية الكبرى لممدينة خاصة مع و تزامنا مع تجسيد المشاريع االقتصادية 

النموذج ىياكل جديدة الستقبال مشاريع تدخل في إطار و الذي يتطمب بناء مرافق  ،وسط المدينة ونح

 .االجتماعي المسطر من طرف الدولةو االقتصادي 

درة في األراضي نو بالنسبة لممستقبل القريب فإنو يرتقب اختناق ىياكل االستقبال عمى مستوى المرافق 

البمديات المجاورة لمدينة  والعمراني سوف يتحول نحو بالتالي فالتوسع االقتصادي و  .القابمة لمتعمير

 .سطيف

تصبح األراضي التابعة لبمدية سطيف معمرة بصفة كمية  (،2024آفاق )د يممستقبل البعأما بالنسبة ل

 .محيطيا اإلقميمي المجاور وول نحالذي يجب أن تتحو االجتماعية و مما يؤثر عمى أبعادىا االقتصادية 

 
                                                           

1
 Aspects démographiques et socioéconomiques, P.D.A.U, p 20 
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 التوزيع اإلقميمي لسكان البمدية  :الفرع الثالث

نسمة  400000ونح 2015سنة دد سكانيا يقدر عو ىكتار  21700تتربع بمدية سطيف عمى مساحة 

 .نسمة لميكتار 18أي بنسبة 

المراكز الثانوية  وفإن التوسع العمراني بدأ منذ مدة بتحول نح ،بعد إعمار مقر البمدية بصورة نيائية

 .الحشيشية ،عبيد عمي ،عين طريق ،شوف لكداد ،فرماتو ،الحاسي :نقصد بذلك أحياءو لممدينة 

 التشتت  وتوزيع السكان حسب مؤشر التجمع أ :04جدول رقم 

 مؤشر التجمع  عدد السكان  تشتت و تجمع أ
 95.01 390.381 مدينة سطيف الكبرى 

 4.99 20511 خارج مقر البمدية 
 2010 التعميرو المخطط التوجييي لتييئة  :المصدر

 :تعميق

 la grandeالمدينة الكبرى )يتميز سكان بمدية سطيف بحجم كبير فيما يخص التجمع عمى مستوى 

agglomération)   أما  .ىذا راجع إلى الموقع اإلستراتيجي الذي يتمتع بو المدينة عمى كل المستوياتو

في بعض التجمعات العائمية الريفية و فيما يخص بقية السكان المتشتتين فإنيم مجتمعين في مراكز ثانوية 

 .جنوب غرب تراب البمديةو الواقعة في شرق 

 التشغيل  :رع الرابعالف

ىذه النسبة  .% 60إن وضعية التشغيل في بمدية سطيف تتميز بفئة سكانية نشطة تصل إلى حوالي 

من مختمف مناطق الوالية  يأتون الذي يمعبو مقر البمدية فيما يخص طالبي العمل الذين  االستقطابتترجم 

 .حتى من الواليات المجاورةو 
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وظيفة  43235( وصل إلى RGPH) 19981 العمل حسب إحصاءحصائيات فإن حجم بالنسبة لإل

 .في كل القطاعات

 97315رقم فإن عممية التحيين لوضعية الشغل عمى مستوى تراب البمدية أعطت  2015في سنة و 

م خمق وظائف شغل جديدة كانت من نصيب كما نؤكد أن في السنوات األخيرة ت .في كل القطاعات

 اع الخاص بنسبة معتبرة القط

 معدل البطالة و نسبة السكان الناشطين + معدل التشغيل  :05جدول رقم 

نسبة السكان  حجم العمل  عدد السكان  ة نالس
 الناشطين 

عدد  معدل البطالة  معدل التشغيل 
األشخاص 

 تحت الكفالة 
2014 347510 84728 61.25 % 29.16 % 6.04 % 4.23 

 

 .2010التعميرو المخطط التوجييي لمتييئة  ، 2015 الميزانيةمتابعة و مديرية البرمجة  :المصدر

 السكن  :الفرع الخامس

بدأت الدولة في إشراك القطاع  ،منذ ظيور األزمة االقتصادية في سنوات التسعينات من القرن العشرين

 و..( موجية خاصة نح.ترقوي  ،تطوري  ،تساىمي)الخاص لبناء المشاريع السكنية في مختمف الصيغ 

رغم ىذه المجيودات التي بذلت من طرف الدولة يبقى مشكل السكن  .الفئة السكانية متوسطة الدخل

عدم احترام مواعيد إنجاز السكنات  ،مطروح إلى حد الساعة بأسباب عديدة نذكر منيا مشكل العقار

 .البيروقراطية و األسعارو 

شاغر لممسكن  6.72كن بمعدل س 27767كانت الحظيرة السكنية لمبمدية تقدر بـ  1987في سنة 

 .الواحد

 .شاغر لمسكن 5.10بمعدل  66518انتقل الرقم إلى  2015سنة في و 
                                                           

1
 Recensement général de la population et de l’habitat. 
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إن تحميل وضعية الحظيرة السكنية لبمدية سطيف يؤكد العجز المسجل لمشكل السكن في البمدية 

 .يعتبر معدل أقل من المعدل الوطنيو 

 معدل شغل المساكن في بمدية سطيف و تطور الحظيرة السكنية  :06جدول رقم 

 2015 1998 1987 البمدية 
الحضيرة  سطيف

 السكنية 
معدل شغل 

 السكن 
الحضيرة 
 السكنية 

معدل شغل 
 السكن 

الحضيرة 
 السكنية 

معدل شغل 
 السكن 

27767 6.72 43402 6.79 66518 5.10 
 

 .2015متابعة الميزانية لسنة و المنشآت العمومية + مديرية البرمجة و مديرية السكن  :المصدر

 الهياكل القاعدية  :المبحث الثالث

ة مع متطمبات النقل تعتبر من العوامل الرئيسية لمتنمية االقتصادية إن وجود شبكة الطرقات متكيف

السمع بالتزامن مع و ضمان تنقل األشخاص طات تحسين ىذه الشبكة قصد مما يحتم عمى السم ،لبمدية ما

 تحسين و فعمى الدولة أن تيتم بصيانة  .1العالم اليوم ميز االتصال الذيو التطور العصري لوسائل النقل 

 ،شبكات الطرقات

جعميا مزدوجة  وألنيا الشريان الرئيسي الذي يجب الحفاظ عميو من خالل توسيع الطرقات الضيقة أ

 .السكانية الكبيرة التجمعاتو لمداخل المدن  محوالت الطرق  خمقو 

 الطرق الوطنية :المطمب األول

 05الطريق الوطني رقم  :الفرع األول

الذي يقطع مدينة سطيف يعتبر مسمك رئيسي سواء عمى المستوى الوطني  05إن الطريق الوطني رقم 

 .المحميو عمى الصعيد الجيوي  والدولي أو 

                                                           
1
 Les éléments structurants, P.D.A.U, p 27 
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يخمق عالقات تبادلية و الوسط و فإن ىذا الطريق يربط مدن الشرق بالغرب  ،بالنسبة لممستوى الوطني

أما عمى الصعيد الدولي فالطريق يعتبر حمقة ربط بين  .االجتماعيو جيوية ميمة ببعدىا االقتصادي 

 .مصرو ليبيا  وحتى الشرق أوسطي نحو المغرب في إطار التبادل المغاربي و تونس 

في و الطريق يربط مدينة العممة التي تعتبر أكبر دائرة في الوالية  أما عمى المستوى المحمي فإن ىذا

 التجاري الذي تمعبو عمى الصعيد الوطني.و مستوى االقتصادي الو الجزائر من حيث عدد سكانيا 

إلى غاية  600+  292يقطع مدينة سطيف من النقطة الكيمومترية  05إن مقطع الطريق الوطني رقم 

 :ىذا المقطع يضم .600+  307ترية النقطة الكيموم

 في المدخل الغربي: 

 .متر 14طريق معبد عرضو  -

 .نصفو حافة الطريق بعرض متر  02 -

 في المدخل الشرقي: 

 .في الجيتين 2×  2طريقين معبدين بعرض  -

مركبة يوميا منيا  40000يمر عمى ىذا الطريق أكثر من و  ،نصفو حافة الطريق بعرض متر  02 -

 .% من الوزن الثقيل 30

 75الطريق الوطني رقم  :الفرع الثاني

              يمتد ىذا الطريق  .بعض واليات الجنوب الشرقيو مدينة سطيف بمدينة باتنة يربط ىذا الطريق 

 .00+  13700إلى غاية النقطة الكيمومترية  00+  127من النقطة الكيمومترية 

خنادق نصف في الجيتين بو حافة الطريق بعرض متر و متر  7يشمل ىذا المقطع طريق معبد بعرض 

% من الوزن  25مركبة يوميا منيا  9000يمر عمى ىذا الطريق أكثر  .لتسييل مرور مياه األمطار

 .الثقيل
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  09الطريق الوطني رقم  :الفرع الثالث

ى بجاية لو أىمية كبيرة عمى المستو و الذي يربط بين مدينتي سطيف  09إن الطريق الوطني رقم 

 :الجيوي نتيجة لالعتبارات اآلتية

مدينة جيجل و كذلك بين الجنوب الشرقي و مدن الجنوب و مركز عبور لنقل البضائع بين بجاية  -1

 .بعض المدن المجاورة لمدينة سطيفو 

 .نقل األشخاص القاطنين بحواف ىذا الطريق -2

نصف في الجيتين و حافة الطريق بعرض متر و أمتار  9يشمل ىذا المقطع طريق معبد بعرض     

 .خنادق لمرور مياه األمطارو 

يمر و  00+  111إلى غاية النقطة الكيمومترية  00+ 105يمتد ىذا الطريق من النقطة الكيمومترية 

 .% من الوزن الثقيل 20مركبة يوميا منيا  15000عميو أكثر من 

  28الطريق الوطني رقم  :الفرع الرابع

خاصة  05رتبة الثانية من حيث األىمية بعد الطريق الوطني رقم يحتل الم 28إن الطريق الوطني رقم 

 (،الجمفة ،بسكرة)بعض من مدن الجنوب و مسيمة و يربط بين مدينتي سطيف  وىو في الجانب االقتصادي 

 .الصحراء بصفة عامةو الجنوب  وليذا الطريق صبغة سياحية خاصة أنيا تؤدي نحو 

يتمثل في  500+  5إلى غاية النقطة الكيمومترية  00+  0يمتد ىذا الطريق من النقطة الكيمومترية و 

خنادق لمرور مياه و نصف في اإلتجاىين و حافة الطريق بعرض متر و أمتار  7طريق معبد بعرض 

 .األمطار

 .كما يربط ىذا الطريق مدينة سطيف بمدينة عين ولمان ثالث أكبر المدن في الوالية
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 الطرق الوالئية  :الثانيالمطمب 

  117الطريق الوالئي رقم  :الفرع األول

  يمر عميو أكثر و  ،بمدية بني فودةب يربط مقر الواليةو الطريق الوالئي الوحيد عمى مستوى الوالية  وى

كما يحتوي أيضا عمى مفرغة عمومية تابعة  .من الوزن الثقيل % 15مركبة يوميا منيا  2000من 

 .شاحنة يوميا 150يمر عميو أكثر من  ،لمدينة سطيف

 نصف في الجيتينو حافة الطريق بعرض متر و أمتار  5يشمل ىذا المقطع عمى طريق معبد بعرض 

 .يعمل عمى خدمة السكان في تنقميم عمى طول ىذا الطريقو 

 الواليةتحميل طرق  :المطمب الثالث

اجتماعية تحتوي عميو و إن مقر والية سطيف يمر عمييا أربعة طرق وطنية ذات أىمية اقتصادية 

 .سطيف من وظائف إدارية ىامة عمى مستوى الواليات المجاورة

 .مركبة يوميا 25000غربي أكثر من فإنو يمر عميو في شطره ال 05فإذا أخذنا الطريق الوطني رقم 

اكل منيا وجود بعض المستثمرات الفالحية عمى حافتو مما يجعل خروج كما يتمقى ىذا الطريق بعض المش

 .قطيع األغنامو اآلليات 

                    عموما جيدة باستثناء بعض المقاطع المحدبة الموجودة  05إن وضعية الطريق الوطني رقم 

 .في محوالت الطريق

في حالة جيدة  وى حي الشيخ العيفة فييمر عمو الذي يربط مدينة بجاية  09أما الطريق الوطني رقم 

باستثناء التضاريس الصعبة الموجودة في ىذا الطريق مما يخمق حوادث مميتة خاصة في فصل الصيف 

 .بجاية وأين يكثر تنقل المصطافين نح

حالة متدىورة نوعا ما بسبب  والذي يربط مقر الوالية بالجنوب في 28بالنسبة لمطريق الوطني رقم 

 .ئل من الوزن الثقيل الذي يمر عميوالعدد اليا
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أن بمدية سطيف تمر عمييا شبكة طرق وطنية في وضعية جيدة نسبيا لكن  وى ،خالصة القولو 

الطريق و  05إمكانياتيا تبقى غير كافية بالنظر إلى حركة المرور التي تزداد يوميا عمى الطريق رقم 

 .وسط البالد بشرقياو الذي يربط غرب و ع جنوب البمدية اقو شرق غرب ال السيار

 الطرق العمرانية  :المطمب الرابع

ي شطرىا تشيد في السنوات األخيرة توسعا عمرانيا كبيرا فو تقع مدينة سطيف عمى موقع مستوي نسبيا 

تجييزات لضمان ربط مختمف ىذه األحياء و ىذا التوسع يتطمب بالضرورة مرافق  .الشمال الشرقيو الشرقي 

 .1الجديدة مع وسط المدينة

الحركة  وذ 1945ماي  08فيقطعو نيج  ،االستعماري بالنسبة لمنسيج العمراني الموروث من العيد 

مجيز عمى أرصفتو بأضواء ليمية لتسييل حركة المركبات  وفي .يعتبر الشريان الرئيسي لممدينةو الكبيرة 

 .رؤية اإلشارة عمى الطريقو 

×  2طريق مزدوج )و  09لمطريق الوطني رقم  امتدادكما نجد كذلك نيج جيش التحرير الذي يعتبر 

باعتباره نقطة  استراتيجيعمى مستوى مقر البمدية يعتبر مسمك  09ثم إن تفرع الطريق الوطني رقم  (.2

ماي  08كما أنو يربط كذلك بالنيج الرئيسي لـ  ....الخ.البمدية ،المستشفى :لمرافق ىامة مث وعبور نح

1945. 

يساعد عمى و متكون من شارع العيفة شنيتي  ونسيج العمراني القديم فيلم المماسأما عمى الطريق 

المعدومين  ،بونشادة :األحياء الراقية مثل ويعتبر ممر نحو تخفيف حركة المرور في وسط المدينة 

 .نصفو بأرصفة عرضيا متر  (2×  2طريق مزدوج ) وىو  ،..الخ.الخمسة

                                                           
1
 P.D.A.U, P 24 
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المعدومين الخمسة و أحياء بونشادة  وممر نح وفيثقاي و إن الطريق العمراني المتكون من نيج عربي 

مرافق ميمة مثل المركب الرياضي  وكما أنو يؤدي كذلك نح المدينةوسط  ويربط محطة المسافرين نحو 

 .1( C.F.Aالمركز الجامعي السابق ) -متقنة  -1945ماي  08

لمدينة سطيف ألنيا تمثل حزام و عماروش و شنيتي  عباسان ،لجنوب المدينة فنجد نيج دروشبالنسبة 

حي  ،مسكن 400 ،حي بن قفاق ،1955أوت  20 :أحياء مثل والطريق المحول من وسط المدينة نح

 .مسكن 294وحي تميجان  ،حي بيزار ،حي عمار دقو ،سونطراك

 نجد المقر الجديد لسونمغاز.و  1945ماي  8الرئيسي لنيج  الخط وكل ىذه األحياء تؤدي نحو    

الذي يربط الطريق و الحركة الواسعة  ولجنوبية الغربية فيي تشمل نيج عباشة ذأما عمى الجية ا   

في الجية الشمالية نجد حي و  .عمار دقو ،يبيزار :عالية مثل بأحياء ذات كثافة سكانية 28الوطني رقم 

 .شمالياو يمعب دور الحزام لشرق المدينة و نيج زعباط و فيفري  24

حمادي التي تربط بالحي الراقي  ،عالم ،سوامي :أحياء جديدة مثلفي المنطقة الشمالية دائما نجد 

 ،مسكن 200 ،مسكن 1014 :أحياء ويؤدي ىذا الطريق نحو  ،مقاطع أوبو حي أول نوفمبر و حشمي 

 ...الخ.مسكن 300

جامعة ) حي المرسى الذي يحتوي عمى قطب جامعي وكما يمتد الجزء الشمالي الشرقي لممدينة نح

مرافق و شير بأن كل ىذه االتجاىات مجيزة في أرصفتيا بإشارات ن .مدينة بجاية وحيؤدي نو ( 02طيف س

 .خدمات لمسائقينو 

 طرق العمرانية تحميل ال :الفرع األول

 نحاول في ىذه الفقرة أن نبين بعض العراقيل التي تواجو المواطن السطايفي الذي يأتي إلى وسط

 االستعماريةأن وسط المدينة يرجع إلى الحقبة  والذي يمكن قولو ى .شبو يومي والمدينة بشكل يومي أ

                                                           
1
 Centre de formation à distance. 
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المركبات التي تأتي من كل و ضيق نوعا ما لعدم قدرتو عمى استيعاب حركة المرور الكثيفة  وبالتالي فيو 

المدن المجاورة ألن وسط المدينة بقي يستحوذ عمى كل المرافق و حتى من خارجيا و أطراف المدينة 

فالمشكل موجود خاصة لعدم قدرة المركبات إيجاد أماكن  .المساحات التجارية اليامةو ارية الخدمات اإلدو 

فالمواطن ال يجد مكانا  .لى الحقبة االستعماريةىذا راجع كما أشرنا لضيق وسط المدينة الراجع إو  .لمتوقف

 .شحن بضاعتوو التاجر كذلك لتفريغ أو حظيرة لمتوقف  وأ

            نذكر وجود بعض األشجار عمى حافة الطريق التي تحجب الرؤية  ،بالنسبة لممشاكل األخرى 

 .لمسكان (الدراجات النارية)كما نالحع الضجيج التي تسببو المركبات الصغيرة  ،عمى السائقين

النشاطات التجارية في مكان واحد و نعيد اإلشارة إلى أن تركز المرافق اإلدارية  ،في خالصة القولو 

يجب إعادة النظر في تجييز األحياء عميو و  .يشكل عائقا لحركة المرور (ة االستعماريةوسط المدين)

متجانسة عمى كل و الموجودة في أطراف المدينة بكل المرافق الضرورية قصد خمق حركة مرورية متكافئة 

مقاطع بإنشاء وسط المدينة فإن وضعية الطرق في األحياء األخرى جيدة ما عدا بعض ال .مساحة المدينة

 .صيانتياو التي تتطمب تييئتيا 

 النقل  :الفرع الثاني

إن موقع محطة المسافرين في الحدود الغربية لممدينة عمل عمى تسييل حركة المرور لمنقل الحضري 

لى وسط المدينةو من شبو الحضري و  في تطور مستمر مع التوسع العمراني الكبير الذي تشيده  وفي .ا 

 .مدينة في اآلونة األخيرة

 ..(..سيارة أجرة ،حافالت)الخاص  ىذا النقل مدعم خاصة بالقطاع

فيي تمعب دورا كبيرا في نقل  ،في وسط المدينة التي تقعبالنسبة لمحطة المسافرين لمسكة الحديدية 

 .العاصمة خاصة ونحالمسافرين 
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قيد اإلنجاز مع استكمالو  في وىالعاصمة و الطريق بين قسنطينة  ازدواجيةشير ىنا إلى إن مشروع نو 

 .برج بوعريريجو في شطره الرابط بين سطيف 

 الهاتف و شبكة الغاز  ،الطاقة الكهربائية :المطمب الخامس

 الطاقة الكهربائية  :الفرع األول

 وكيموواط لمواحد مصدرىما ى 60إن مدينة سطيف تتزود بالطاقة الكيربائية من خالل خطين بمعدل 

ق الوطني رقم كمم شرق المدينة عمى الطري 04الذي يقع عمى بعد  ،ع في الحاسيالتوزيو مركز التحويل 

كذلك مزود من ىذين الخطين  وفي حي بوعروة في ذي يقع أما مركز التحويل ال .باتجاه قسنطينة 05

 .المدينة بالطاقة الكيربائية تزويد عمىيعمل و 

الل خطين آخرين تتزود بطاقة كيربائية من خفيي ، جنوب المدينة ةبالنسبة لممنطقة الصناعية الواقع

كذلك الوحدات الواقعة في المنطقة و تعمل عمى خدمة الوحدات التابعة لسونطراك  ،كيمواط 60بمعدل 

 .الصناعية

                كما يجب اإلشارة إليو  .ود بطاقة كيربائية متوسطة الضغطفيي تتز ، بالنسبة لممراكز الثانوية    

حتى و عين الكبيرة و التوزيع لمحاسي يعمل عمى تزويد مدن أخرى في الوالية مثل العممة و حويل أن مركز الت

 .واليات أخرى 

 شبكة الغاز  :الفرع الثاني

ىذا  .الذي يربط التالغمة ببني منصورإن مدينة سطيف تتزود بغاز طبيعي من خالل خط األنابيب 

يصل إلى مركز االسترخاء الواقع و  75عمى الطريق الوطني رقم و الخط يمر عمى وسط عين الطريق 

 .بمحاذات الطريق

مركز االسترخاء يقع عمى جانب الطريق الوالئي رقم و كذا يوجد خط آخر يزود مدينة عين الكبيرة 

 .الذي يربط سطيف بجميمة 117
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إال أن بعض المراكز  ،أن مدينة سطيف مغطاة بشبكة غاز طبيعي بنسبة مقبولة والذي يمكن قولو ى

أن ىذه المادة ضرورية لمعيشة و الثانوية الموجودة في أطراف المدينة تتطمب العناية بيا أكثر خاصة 

 .السكان

 شبكة الهاتف  :الفرع الثالث

من أجل االستجابة و  .خط 70000و 20000ح طاقاتيا بين ىاتفية تتراو  بمراكزإن المدينة مجيزة 

 .تعمل مديرية بريد الجزائر عمى توسيع شبكتيا الياتفية في المستقبل القريب ،المواطنينالمتواصمة لطمبات 

 شغل األراضي  :المطمب السابع

 المنشآت االجتماعية  :الفرع األول

  1األقطاب ،خطوط األنابيب ،تتمثل في العناصر المييكمة لممجال البمدي مثل محاور الطرق و 

I. المحاور: 

 :من ىذه اليياكل نذكر ما يميو تتمثل في المحاور الكبرى المييكمة لمجال البمدية و    

 :الطرق  -1

 :ىيو طرق وطنية  عبور ألربعةإن اإلقميم البمدي لسطيف يمثل نقطة 

  شرق البالد بغربيا يربط الذيو  05الطريق الوطني رقم. 

  أىمية اقتصادية وذ، باتنةو يربط بين بجاية  75الطريق الوطني رقم. 

  مدينة عين توتة والية باتنة  ويربط بين مدينة سطيف في الشمال نحو  28الطريق الوطني رقم             

 .في الجنوب

  يربط سطيف ببجاية من ناحية الشمال 09الطريق الوطني رقم. 

                                                           
1
 Les infrastructures routières, P.D.A.U, p 39  



 المدينة ديناميكية خالل من تقييم أدوات ووسائل التهيئة العمرانية                      الخامس  الفصل 

 

 
325 

أما عمى المستوى  .الوطنيو رة عمى المستوى الجيوي ىذه الطرق الوطنية تشكل حركة مرور كبي

 :ىيو المحمي فنجد ثالث طرق 

يربط و عمى مستوى بير النسا  05الذي يأخذ مصدره من الطريق الوطني رقم  533الطريق البمدي رقم  -

 .مرور بمدينة رأس الماء 113بالطريق الوالئي رقم  05بين الطريق الوطني رقم 

عمى مستوى محطة المسافرين البرية  05 الذي يمتد من الطريق الوطني رقمو  621الطريق البمدي رقم  -

 .140الطريق الوالئي رقم و  05يربط بين الطريق الوطني رقم و المطار  ونح

 .مدينة بني فودة ومن حي زعباط رمضان نح يبدأ ،117الطريق الوالئي رقم  -

 :السكة الحديدية -2

البضائع بين الشرق و اجتماعية تضمن تنقل األشخاص و تعتبر السكة الحديدية ذات أىمية اقتصادية 

برج و ىي عامل من عوامل التنمية خاصة بعد نياية أشغال الطريق المزدوج بين سطيف و الغرب و 

 .بوعريريج

 :الطريق السيار شرق/ غرب -3

متنفس و يعتبر كمكمل  وفي .إقميم البمدية في شطرىا الجنوبيإن الطريق السيار شرق / غرب يقطع 

              البضائع لموزن الثقيل سواء و لو أىمية بالغة فيما يخص تنقل األشخاص و  05لمطريق الوطني رقم 

 .الوطني وعمى المستوى الجيوي أ

 :خطوط نقل الطاقة -4

 :نشير ىنا إلى وجود نوعين من الخطوط ىما

 .الخط األول أرضي ممثل في خط أنابيب -

 .المتوسطو يشمل خطوط كيرباء من الضغط العالي و الخط الثاني جوي  -
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 :األنابيب -5

            نشير ىنا  .اه القذرةالتي تجمع الميو  (واد الباردو سد عين زادة )تتمثل في التزود بالماء الشروب و 

إلى أن ىذه الخطوط تمثل عائق أمام تييئة مجال البمدية ألنيا تعمل عمى تقميص المساحات القابمة 

 لمتعمير.

II. األقطاب: 

تتعدد من خالل مستوى ما تحتوي عميو من تجييزات و تعتبر األقطاب كنقاط جاذبية لممجال البمدي 

 .تعد إطار مرجعي أساسي لتحميل المجالو مرافق و 

                   .يحتل موقع يتوسط إقميم البمديةو إن الرسم المجالي لبمدية سطيف يتمحور حول وسط المدينة 

 :يجعل من وسط المدينة االستراتيجيىذا الموقع 

 من مرافق ضرورية لمسكان ا من خالل ما يحتويوقطبا جذاب. 

  البضائع.و الحديدية يضمن تنقل األشخاص  ةخط لمسكو اتجاىات و نقطة تالقي لعدة طرق 

ىناك تجمعات ثانوية تقع عمى أطراف المدينة في االتجاىات الرئيسية  ،باإلضافة إلى وسط المدينة

 .وية تقريباعمى مسافات متساو 

  في الجية الجنوبية الشرقية 75عين الطريق عمى الطريق الوطني رقم. 

  في الجية الشرقية 05الحاسي عمى الطريق الوطني رقم. 

 في الجية الشمالية09عمى الطريق الوطني رقم  وفرمات. 

 في الجية الغربية 05الباز عمى الطريق الوطني رقمو د شوف لكدا. 

  في الجية الجنوبية 28رقم الوطني عين السفيية عمى الطريق. 

امتصاص لمكثافة السكانية الموجودة في وسط و ىذه التجمعات تمثل ممجأ لموافدين الجدد في المنطقة 

 .المدينة
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 االثنين) أن مدينة سطيف يوجد بيا سوق أسبوعي لألغناماال  نشير، بالنسبة لممرافق االجتماعيةو 

 .األلبسةو أحياء متخصصة في تجارة المواد الغذائية و  (خميسال)قطع الغيار و لممركبات و  (الثالثاءو 

 :وي عمى مرافق ذات أىمية عمى المستوى الجيوي نذكر منياتإن مدينة سطيف تح    

 المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور. 

  الثاني في عين موسو جامعة فرحات عباس بقطبييا األول في الباز. 

III.  المستودعاتو منطقة النشاطات: 

المستودعات تقع في الجنوب الشرقي لممدينة بوعاء و إن بمدية سطيف تحتوي عمى منطقة النشاطات 

ة األشغال العموميو أما طبيعة النشاطات فغالبيا متخصص في قطاع البناء  .ىكتار 130عقاري يقدر بـ 

شاطات فيي منتظمة ألنيا قريبة من األحياء بالنسبة لتواجد ىذه الن .كذلك في المنتوجات الغذائيةو 

 :في حين نجد بعض النشاطات تقع خارج المنطقة نذكر منيا ،السكنية

 مصنع األجور -

 (شوف لكداد)مطحنة الرياض  -

 (بوسالم)مطحنة الرياض  عبيد عمي  -

 (عين سفيية)مطحنة أوالد كرمي  -

 (بيرنسا)تربية الدواجن  -

 المسمخ البمدي -

 (الحاسي)( NAFTALنافتال ) -

 .(E.N.P.Cالمطاط )و المؤسسة الوطنية لمبالستيك  -

في بعض و تم إنشاؤىا قبل خمق منطقة النشاطات  ،كما يوجد محالت لمتجارة تقع أسفل العمارات

 .تابعة لممكية أصحابيا وبسبب نقص في الوعاء العقاري أ األحيان
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IV. المنطقة الصناعية: 

تقع في جنوب المدينة عمى و ىكتار  282تتربع المنطقة الصناعية لبمدية سطيف عمى مساحة تقدر بـ 

تعمل ىذه المنطقة عمى تسييل نقل البضائع  (.العاصمةو قسنطينة  ،باتنة ونح)مقاطع الطرق الرئيسية 

    .لمواد األولية من مصادر اإلنتاجاو 

   ENPECو ENPC :تتربع عمى مساحة ىامة نذكرالتي و في المنطقة الصناعية  المنتجاتأىم 

 القطاع الفالحي  :الفرع الثاني

 التوزيع العام لألراضي :07جدول رقم 

 (مساحة )ىكتار  توزيع األراضي 
مساحة األراضي الفالحية 

 الصالحة الزراعة 
 4385.75 ية بزراعات عش

 3866.47 أراضي لالستراحة 
 8252.22 المجموع الجزئي 

 12.98 زراعة األشجار المثمرة 
 162.80 مروج طبيعية 

 8428 المجموع الجزئي لألراضي الصالحة لمزراعة 
 258 ممرات و مرعى 

 412 أراضي غير منتجة 
 9098 المجموع الجزئي 
 872 مساحات غابية 
 2730 مساحات أخرى 
 12700 المجموع الكمي 

 

 2015 الميزانيةمديرية البرمجة ومتابعة  :المصدر

 :لنا ما يمي يبين 07إن تحميل الجدول رقم 
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           تتمثل خاصة  ،ىكتار 8252ية بمساحة تقدر بـ ىيمنة المساحات الزراعية عمى مستوى تراب البمد -

 .في زراعة الحبوب

 %  7و 0تتراوح بين  االنحداراتأين نسبة  وبالنسبة لمزراعات الواسعة فيي تقع في حوض فرمات  -

                 فيي تتربع عمى مساحة ال تزيد  ; نالحع قمة زراعة األشجار المثمرة ،حسب حجم المساحات -

            ات عشبية طبيعية فتتميز بوجود نبات ،أما الممرات .تقع عمى حافة المزارع الخاصةو تار ىك 12.5عن 

بالضبط في الجية الشمالية الغربية لمبمدية في و بالنسبة لممراعي فتقع في منطقة واحدة  من أجناس مختمفة.

 .المنحدراتو أسفل التالل 

ىكتار تقع في الجزء الشمالي لمبمدية بأجزاء متقطعة  320أما المساحات الغابية فتقدر مساحتيا بـ  -

 .الحاسيو في ممرات واد بوسالم و صغيرة الحجم خاصة قرب جبل زنادية و 

 :أخرى موجودة عمى تراب البمدية نذكر منيافي األخير نشير إلى أن ىناك منشآت و 

 كنة العسكرية قرب منطقة بيرنساالث 

 مدرسة الشرطة 

 محطة األرصاد الجوية 

  (عبيد عمي)معيد الفالحة 

  (عين سفيية)محطة التنقية. 
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 اقتصاديةو اجتماعية ، آفاق ديمغرافية :المبحث الرابع

 آفاق ديمغرافية  :المطمب األول 

  1تطور السكان حسب التشتت :الفرع األول

 تطور السكان حسب التشتت  :08جدول رقم 

 1988 تشتت 
 )إحصاء( 

2004       
  (تحيين)

2009        
  (تحيين)

2015         
  (تحيين)

  (تقدير) 2025

 473877 390385 336750 280000 211859 مقر الوالية 
عمي  ،فرماتو)تجمعات ثانوية 

 (عبيد عمي ،الطريق
20131 14708 17689 20507 24998 

     3992 مناطق متفرقة 
 500875 410892 354435 294708 236122 البمدية 

 

 2015 متابعة الميزانيةو البرمجة  يةمدير   +بمدية سطيف باألرقام :المصدر

نستنتج حتمية تدخل  ،من خالل الجدول الذي يبين لنا مدى تطور نسبة السكان من سنة إلى أخرى 

   بيتيا بسبب جاذ (وسط المدينة)السمطات المحمية فيما يخص التحكم في التوسع العمراني بمقر الوالية 

عبيد عمي ال يمكن و  وفرمات ،عين الطريق :ثم نالحع أن تجمعات ثانوية مثل .تراب البمديةعمى مستوى 

الحاسي و ف لكداد شو  ،أخرى مثل عين سفييةأن تشكل امتدادا عمرانيا لمدينة سطيف خالفا لتجمعات 

 .امتدادا طبيعيا لمنسيج العمراني لسطيفالتي أصبحت 

فعمى الدولة أن تبدأ بتطبيق سياسة عمرانية محكمة قصد التحكم في التنمية العمرانية لممدينة التي    

أطراف المدينة  تدعيم المراكز الثانوية الواقعة عمىو كما يجب عمييا تقوية  .أصبحت عاصمة جيوية

 .جعميا بمثابة التحول العمراني نحوىاو 

أن االمتداد العمراني لمدينة سطيف سوف يكون عمى المدى القريب  والذي يجب أن نشير إليو ى   

 .منطقة عين موس في الجية الشرقية ونحو الناحية الغربية  فيالباز و ىضبة شوف لكداد  ونح
                                                           

1
 Perspectives démographiques et socioéconomiques, P.D.A.U, P 51 
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 السكن  :الفرع الثاني

إن بمدية سطيف عرفت في اآلونة األخيرة تطورا ممحوظا في حظيرتيا السكنية من خالل تعدد الصيغ 

كعبوب  –بيالر :البرامج السكنية عير عدة أحياء في المدينة منيا األحياء التي يجب إعادة ىيكمتيا مثلو 

عين الطريق التي بدأت و  الحاسي ،عين سفيية :الثانويةالتجمعات  وأندريولي أ :التي تم ىيكمتيا مثل وأ

 .تشكل وحدة عمرانية متالصقة مع مدينة سطيف

 بمختمف اآلفاقاحتياجات السكن و التطور الديمغرافي  :09جدول رقم 

تطور ديمغرافي  تشتت 
عمى المدى 

 القصير 

احتياجات 
السكن عمى 

المدى 
 القصير

تطور 
ديمغرافي 

عمى المدى 
 المتوسط 

احتياجات 
السكن عمى 

المدى 
 المتوسط

تطور 
ديمغرافي عمى 
 المدى الطويل 

احتياجات السكن 
عمى المدى 

 الطويل

 14248 85492 8939 53635 12722 56750 مقر الوالية 
 748 4491 469 2818 497 2981 تجمعات ثانوية 

 14996 89983 9409 56453 13219 59731 البمدية 
 

 2015متابعة الميزانية و رية البرمجة مدي + بمدية سطيف باألرقام :المصدر

             جات السكن في اآلفاق المستقبمية من الجدول أعاله نالحع العالقة الطردية التي تربط بين احتيا

كبرى في الجية الشمالية  باعتبار سطيف مدينة ،التوسع االقتصادي المطابق لوو التطور الديمغرافي  مع

إزالة  من خالل ،تجديد الحظيرة السكنية باستمرار وت الحالي ىبالتالي الذي يمكن فعمو في الوقو  لمبالد.

االستجابة الدائمة لمتطمبات و  ة االعتبار لممساكن غير الالئقةإعاد ،السكن اليش في األحياء القديمة

 .السكن خاصة لمفئات المحتاجة

متعاممين  ،مقاولين)إن النسيج العمراني لمدينة سطيف سوف يتطور بتوافد فئات سكانية ميسورة 

ليذا فعمى و  شغل متوفرة في المدن الكبرى.وافدين جدد من الذين يبحثون عمى مناصب  أو) اقتصاديين

       ،شرعيةال غيرمتصدي ضد كل المساكن العمل ل (مختصين في التييئة العمرانيةو سمطات )المسؤولين 
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من طرف )في األحياء الفوضوية و أ (من طرف الفئات الغنية)أي المبنية في األماكن غير المرخصة 

  (.الفقراءو الوافدين المعوزين 

 :من اإلجراءات التي يجب أخذىا نذكر

المرافق و بذل كل الجيود التي من شأنيا العمل عمى توسيع مشاريع السكن بكل صيغيا مع التجييزات  -

 .وسط المدينة ونحاالستغناء عن المجوء و حتى يمكن تثبين السكان في أماكن تواجدىم  ،المرتبطة بيا

إعادة تجديد الحظيرة السكنية خاصة الموجودة في النسيج العمراني القديم مع إزالة كل السكنات غير  -

مة الذي ر النخديا حي :نذكر عمى سبيل المثال .في وسط المدينةآيمة لمسقوط الواقعة التي ىي  والالئقة أ

 .الجيش االستعماري  حي بونشادة الذي بناهو أ 1958بني أثناء مخطط قسنطينة 

التجييزات الضرورية لألحياء السكنية قصد خمق و اإلسراع في إنجاز كل المشاريع المرتبطة بالمرافق  -

 .إطار معيشي الئق لممواطنين

( مع بناء مشاريع سكنية وفرمات ،عبيد عمي ،عين الطريق)إعادة االعتبار لمتجمعات السكنية الثانوية  -

خمف امتداد يتماشى مع النسيج العمراني و التي تشوه منظر ىذه األحياء  عصرية خمفا لمسكنات القديمة

 .لمدينة سطيف

 التجهيزات و المرافق  :الفرع الثالث

حتى أحياء  وأ ،كعبوب ،بيالر ،أوت 20 ،إن مدينة سطيف تضم عدة أحياء قديمة مثل حي تميجان

التجييزات الضرورية عمى و التي تعاني من نقص في المرافق  ،اليضاب ،برارمة ،جديدة مثل حي حشمي

زالة و ال بد إذن اإلسراع في التكفل بيذه األحياء فيما يخص المرافق  ...(.ثقافة ،تربية ،صحة)انب عدة جو  ا 

نقصد بذلك مخطط شغل و  ،االختناق عن وسط المدينة بالمجوء إلى اآلليات الخاصة بالتييئة العمرانية

 1.متطمباتياو األراضي الذي ييتم بطبيعة األوعية العقارية 

                                                           
1
 Op.Cit, p 53 
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I. المرافق التربوية: 

خاصة  ،تدعيم ىذا القطاعو إن المجيودات المبذولة في قطاع التربية تتطمب اإلسراع في تحسين 

حتى بالنسبة لمراكز التكوين و المتوسطة و النقص المسجل في المؤسسات التعميمية لممراحل االبتدائية 

 .ىذا يكون عمى المدى القصيرو  ،المكتظةالميني إلزالة االختناق عن األقسام 

II. المرافق الصحية: 

في ىذا و  تراب بمدية سطيف.إن خدمات القطاع الصحي تم توزيعيا بطريقة مقبولة عمى مستوى 

 .الشرقية لمنسيج العمراني لممدينة سرير يعمل عمى خدمة الناحية 240اإلطار سوف يتم بناء مستشفى بـ 

III. المرافق اإلدارية: 

 ،التأمينات ،البنوك :تخص المرافق اإلدارية كل متطمبات المواطنين اليومية في أماكن تواجدىم مثل

 ...الخ.البريد

IV. المرافق التجارية: 

              عمى وضع مجموعة من اإلجراءات  عمل العمران لبمدية سطيفو إن المخطط التوجييي لمتييئة 

السمع في إطار خمق مساحات تجارية عصرية تتماشى و التي من شأنيا تعمل عمى تسييل حركة البضائع 

 .حتى مع التجمعات السكنية الواقعة عمى حدود البمديةو مع متطمبات السكان اليومية 
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برامج مخطط شغل األراضي  :المتوسطو برامج المرافق الضرورية عمى المدى القصير  :10جدول رقم 

 لممراكز الثانوية 

 ،فرماتو ،عين طريق (مجموع المراكز الثانوية الثالثة مقر الوالية  قطاع 
  (عبيد عمي

 قسم ابتدائي  303 تربية 
 قسم متوسط 155
 قسم ثانوي  97

 مركز لمتكوين الميني 

 عبيد عمي  ،فرماتو :مؤسسات ابتدائية 02

 مراكز صحية  04 صحة 
 عيادة متعددة الخدمات  02

 سرير  240مستشفى جديد 

 مركز صحي فرماتو 01
 عين الطريق  :قاعة عالج 01

 أماكن لمتسمية  رياضة و  شباب
 ممعب لمرياضة 

 القدم  ممعب لكرة 02
 مركب جواري 
 بيت الشباب 

 فرماتو :ممعب لمرياضة
 عبيد عمي  :مركب رياضي
 عين الطريق  :قاعة رياضية

 عين الطريق  ،فرماتو :لمتسميةمكان 
 عبيد عمي  ،فرماتو :قاعة متعددة الخدمات 02

مساحات 
 حدائق و خضراء 

 حديقة عمومية 
 مساحات خضراء 

 مساحات تجارية لالسترخاء 
 رصيف لألشجار 

 عين الطريق  ،فرماتو :حدائق عمومية
 مخزون لممعدات 

 مساجد  4 ثقافة و عبادة 
مركز ثقافي اجتماعي 

مركز  ،مكتبة ،مسجد)
  (إسالمي
 متحف 

 عبيد عمي  ،فرماتو :دار الشباب 02
 عين الطريق  :مركز ثقافي 01

 عين الطريق  :مكتبة
 فرماتو :مسجد + مدرسة قرآنية

 مراكز الشرطة  02 إدارة 
 قباضة رئيسية لمبريد  01
 حماية مدنية  01

 فرماتو :مركز إداري 
 عين الطريق  ،عبيد عمي :وكالة بريدية فرع إداري +
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 فرع لدار البمدية  01
 سوق مغطى  01 تجارة

 مساحات تجارية كبرى  02
تجارة )مناطق مختمفة  02
 خدمات و 

 عين الطريق  ،فرماتو :مراكز تجارية 02

 تأمينات و بنوك  خدمات 
 محطة بنزين 

 حظيرة 
 مطعم عمى الطريق  ،فندق

  (عين الطريق)مطعم عمى الطريق  ،فندق
  (عين الطريق)محطة البنزين 

 

 2015متابعة الميزانية و بمدية سطيف باألرقام + مديرية البرمجة  :المصدر

كيفية الحفاظ عمى المواقع العمرانية و توجيهات حول التنمية االقتصادية المستقبمية  :المطمب الثاني

 لممدى الطويل 

                 فإن خمق شروط التنمية ليذه األخيرة ينبغي  ،محيطياو في إطار الرؤية المستقبمية لمدينة سطيف 

اإلمكانيات العمرانية و التوجيات االقتصادية الجديدة و أن تتماشى مع التقديرات الديمغرافية لممنطقة 

االجتماعية االقتصادية  :الموجودة مع تحديد الدور الجيوي الذي يمعبو مقر الوالية عمى المستويات

 .1الثقافيةو 

 القتصادي السطايفيامميزات المجال و طاقات  :الفرع األول

أخذ بعين االعتبار المحيط العمراني لممدينة أي كل تنمية في إطارىا العام ينبغي أن يآفاق الإن 

 .تقع عمى أطراف المدينة في شكل حقل مغناطيسي دوائر صغيرةالتجمعات السكانية التي تشكل 

 ،عين أرنات ،عين عباسة ،أوريسيا :ىيو ىذا المجال يضم البمديات الواقعة عمى حدود بمدية سطيف 

العمراني لسطيف من و التي سوف تعمل عمى تدعيم القطب االقتصادي و  ،أوالد صابر ،قجال ،مزلوق 

العمرانية المناطق و المرافق الضرورية و تدعيم اليياكل و الطاقات المتاحة و خالل استغالل كل الموارد 
                                                           

1
 Analyse urbaine , P.D.A.U , P  55 



 المدينة ديناميكية خالل من تقييم أدوات ووسائل التهيئة العمرانية                      الخامس  الفصل 

 

 
336 

نظرا  ،وسط مدينة سطيف ربطيا مباشرة مع القطب الرئيسي الموجود فيو المستقبمية لمبمديات المجاورة 

 .الضواحي وعو نحيالذي يتطمب إذن توسو يج العمراني االستعماري لضيق النس

 التجاري و المشاريع الهيكمية المسطرة لمتوسع االقتصادي  :الفرع الثاني

 سوق السيارات -1

 الماشيةسوق  -2

 الفواكوو سوق الخضر  -3

 سوق الجممة لممواد الغذائية -4

 سوق مواد البناء -5

 سوق معدات السقي الفالحية -6

 .المعدات المكتبيةو  لمتأثيثسوق وطني  -7

 .حتى عمى المستوى الوطنيو ىذه األسواق يمكنيا أن تغطي المنطقة ككل     

 التنمية الفالحية و التجهيزات الهيكمية الداخمة في عصرنة الهياكل القاعدية  :الفرع الثالث

 ا عطاءه صبغة دوليةو  1945ماي  08توسيع مطار  -1

 إكمال ىياكل قطب الباز مع إضافة مشروع المستشفى الجامعي -2

 محطة لمفرز في مزلوق مع إزدواجية السكة الحديدية -3

 قجال مستوى فرز أخرى عمى محطة  -4

 شمال سطيف 09الطريق الوطني رقم و يربط بمدية أوالد صابر  05محول لمطريق الوطني رقم  -5

 إمكانية تحقيق مشروع سد فرماتو -6

في اتجاه بمدية  (ىكتار 1000)العمل عمى تحقيق مشروع محيط لمسقي في منطقة عين سفيية  -7

 مزلوق و سطيف 
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 مزلوق ىكتار في منطقة  10000مشروع آخر لمسقي بمحيط يقدر بـ  -8

 منطقة صناعيةو في منطقة أوالد صابر لبناء مدينة جديدة  (ىكتار 500)استغالل أوعية عقارية  -9

 تدعيم النشاطات الصناعية -10

 مع النسيج العمراني لمدينة سطيف. إمكانية دمج المنطقة السكنية الفوضوية في شوف لكداد -11

ع في تحقيق التنمية االقتصادية تقوية مجال البمدية لإلسرا و ىذه المشاريع باعتبارىا عناصر دعم 

 ،( مع إمكانية تعديموPDAUالتعمير لسطيف )و لممنطقة يمكن إدماجيا في المخطط التوجييي لمتييئة 

تحويل المشاريع و حتى يصل إلى تحقيق تنظيم إقميمي أمثل يتركز عمى إزالة االختناق لوسط المدينة 

باستغالل عقالني لكل األوعية العقارية التي  ،أطراف البمديةالمراكز الثانوية الموجودة عمى  والييكمية نح

 (.وسط المدينة)ربطيا بالمركز األم و تقع في ىذه التجمعات 

 توطين مختمف األنشطة داخل المجال الجديد لمحيط مدينة سطيف و كيفية توزيع  :الفرع الرابع

 (بصريات ،إلكترونيك)تطوير الصناعات ذات التكنولوجيا العالية التي ليا عالقة مباشرة مع الجامعة  -1

مكانية إنشاء مركز لألعمال و   .الخدمات من مستوى عالي في مدينة سطيفو ا 

مكانية استغالل و أوريسا شمال سطيف  وترقية مناطق طبيعية ميمشة عمى مستوى عين عباسة  -2 ا 

 .قصد تمويل أسواق مواد البناء (حقول ،مناجم)المصادر الطبيعية 

التوزيع و السكة الحديدية في مزلوق التي تمعب دور التخزين  تييئة محطة لمفرز عمى مستوى  -3

 (.بسكرة –مسيمة )باتجاه الجنوب و المنطقة  والسمع نحو  لممنتجات

               التي تقع و الفالحية و الغذائية  المنتجاتمحطة فرز أخرى عمى مستوى قجال تختص في نقل  -4

 .العممةو في محيط لمسقي باتجاه مزلوق 
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لمدينة سطيف أن تحتضن  (المدخل الشرقي)أوالد صابر و  (المدخل الغربي)كما يمكن لعين أرنات  -5

ىذه التجمعات عمى المستوى  ومشاريع عمرانية في إطار توسيع النسيج العمراني لوسط المدينة نح

 .االقتصاديو االجتماعي 

 مناطق جديدة لمتوسيع العمراني عمى المدى الطويل  :الفرع الخامس

إن مخطط شغل األراضي لبمدية سطيف ينطوي عمى إعادة ىيكمة المراكز شبو الحضرية لمبمدية 

من خالل بناء السكنات  ،دراسات تخص التوسع الشرقي لممدينةو  (عبيد عمي –عين الطريق  –فرماتو)

 :الطويل فإن التوسع العمراني لسطيف ينبغي أن يراىن عمى التوجيات التاليةأما عمى المدى  التساىمية.

 .إعادة ىيكمة ىضبة الباز في إطار إكمال المشاريع المرتبطة بالقطب الجامعي -

التعمير لمبمديات و استغالل المناطق القابمة لمتعمير المسطرة من طرف المخططات التوجييية لمتييئة  -

 :ىذا من أجلو الست الواقعة عمى حدود بمدية سطيف 

 الضواحي وتحويل مدينة سطيف نح 

  إعادة التوازن لتوزيع المشاريع 

 نشر التوزيع األمثل لمسكان عمى مستوى النظام المجالي الجديد. 

نقصد و فنالحع إذن أن التييئة العمرانية لمدينة سطيف مرتبطة بمحيطيا المجالي خارج حدود البمدية 

بذلك البمديات الست الواقعة عمى أطرافيا بيدف إعطاء مدينة سطيف صفة المدينة الكبرى في محيطيا 

 . (PATW)مع توجييات مخطط تييئة الوالية الجيوي بما يتماشى
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 تهيئة مدينة سطيف و التحميل العمراني  :المبحث الخامس

 التحميل العمراني  :المطمب األول

 ،التركية ،العربية ،الرومانية ،البيزنطية ،البربرية :إن مدينة سطيف تعاقبت عمييا عدة حضارات منيا

 .العمراني لممدينةو كل منيا ساىمت في إرساء الييكل االجتماعي  ،الفرنسية

الثانية عرف النسيج العمراني لمدينة سطيف تطورا ممحوظا في شكل دوائر مركزه بعد الحرب العالمية 

 .يحياوي  ،تميجان ،المعدومين الخمسة ،معيزة :مثل أحياء

 :1ىيو ىذا التصميم تطور عير ثالث دوائر 

 تتكون من أحياء راقية  :الدائرة األولى 

 المجاىدين  ،بيالر ،تميجان ،حي المحطة ،حي معيزة

  تمقائياتتكون من أحياء نشأت و  :الثانيةالدائرة 

 حي المستقبل  ،بونشادة ،حي يحياوي 

  تضم مناطق واسعة و  :الدائرة الثالثة 

 منطقة النشاطات  ،المنطقة الصناعية

   ديناميكية المدينة  :الفرع األول

محطة لمسكة الحديدية تربط بين و  05رقم  وىو إن مدينة سطيف تتربع عمى أىم طريق وطني 

 ،عنابة ،سكيكدة ،ىي بجايةو موانئ قريبة نسبيا  4 ب عمى مقربة من البحر المتوسطو عنابة و العاصمة 

 .بجاية ،باتنة ،ىي قسنطينةو ة تضم مطار في طور التوسيع إضافة إلى مطارات أخرى قريبو  (العاصمة

مستشفى و طالب  60000ىما قطبين جامعيين بسعة و كما تحتوي مدينة سطيف عمى مرفقين ىامين 

 .جامعي يعمل عمى تغطية عدة واليات مجاورة

                                                           
1
 L’aménagement urbain, P.D.A.U, p 61 
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مما  ،وسط المدينة والمرافق اإلستراتيجية ساىمت في زيادة اليجرة الريفية نحو إن ىذه اليياكل 

 .2015نسمة سنة  400000إلى قرابة  1966نسمة سنة  88000تضاعف عدد سكان سطيف من 

القريب تعمل عمى إزالة و أدت كل ىذه العوامل إلى االسراع في إيجاد حمول عمى المدى المتوسط 

 .المجالي لمحيط المدينةو جديدة تضمن التوازن االجتماعي  عةيتوس واالختناق العمراني لممدينة نح

 طرق التنمية  :الفرع الثاني

ات من خالل التوسعة المجالية لمحيط إن طرق التنمية لمدينة سطيف تعاقبت عمييا عدة إستراتيجي

أدرجت ضمن  1987فاإلستراتيجية األولى كانت في سنة  .ات السكنالمدينة خاصة فيما يخص متطمب

 .ىكتار في شمال شرق المدينة 1500ثم خاللو تخصيص  ،دراسات المخطط التوجييي لمعمران

 300التعمير مساحتو تقدر بـ و بعد ذلك تم تخصيص محيط عمراني ضمن المخطط التوجييي لمتييئة 

 .ىكتار في موقع يسمى قاوة

 ،المتطمبات المستمرة لمسكانو لكن المالحع أن ىذه المجيودات السابقة لم تستطع أن تمبي الحاجيات 

العمران لمبمدية قصد إيجاد الحمول الناجعة لتوسعت و مما أدى إلى إعادة مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة 

 .االجتماعيةو في إطار رسم مجال إقميمي عصري بأبعاده االقتصادية  مثمىو  عمرانية عقالنية

 العراقيل الموجودة  :الفرع الثالث

لمنسيج العمراني القديم  االمتدادإن التوسع الذي تم تحقيقو عمى أرض الواقع لم يكن في الغالب  -

 .لممدينة

المسطرة في إطار الدور الذي يجب  باالستراتيجيةإن اإلحياء التي بنيت عمى أطراف المدينة لم تكن  -

 .أن تمعبو كأحياء متكاممة لمنسيج العمراني القديم

نما و لمسكان  دينة لم تكن مجيزة بالمرافق الضروريةفاألحياء التي تم إنجازىا خارج وسط الم -                   ا 

 .ىي مناطق سكنية ال غير
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عمى مستوى تييئة الفضاء  وء عمى المستوى المعماري أنوعية النسيج في ىذه األحياء سيئة سوا -

 )..حضائر ،مساحات خضراء (الخارجي

المرور نتيجة لغياب سياسية محكمة و النسيج العمراني الجديد خمق نوع من التذبذب عمى مستوى النقل  -

 .ير عقالني لألراضيغاستيالك و في اإلطار 

عقالني و في غياب تصميم شامل و إن تكثيف البناء في الفجوات الموجودة في النسيج العمراني لممدينة  -

 :..( أدى لمعوامل السمبية التالية.ميندسيين ،مقاولين ،سمطات)من طرف المختصين في التييئة العمرانية 

  1955أوت  20الحال لحي  ومنيا كما ىشاممة لألحياء أدى اختناق البعض  اندماجيةغياب دراسة 

 الحضري و خاصة عمى المستوى المعماري 

  القوانين المرتبطة بالمخططات العمرانيةو عدم احترام اإلجراءات 

  التي تم شغميا من طرف السكنات فقطو اليياكل القاعدية ليذه األحياء و عجز فيما يخص المرافق 

 وجودة خاصة عمى مستوى الصرف الصحيف العمراني العشوائي كان لو األثر عمى المرافق المثيالتك. 

 الهيكل العام لممدينة :الفرع الرابع

منيا الطريق  ،عدة اتجاىات تنشأيا يتمحور حول النواة المركزية التي من خاللالييكل العام لممدينة إن 

في اتجاه  09رقم و  28الطريق الوطني رقم و الشرق  والذي يقطع المدينة من الغرب نح 05الوطني رقم 

 .تشكل الوسط الرئيسي لممدينةو الطرق األخرى الحضرية التي تتالقى فيما بينيا و شمال جنوب 

               المكان المفضل  وبالتالي فيو  ،المدينة الحالي ا في وسطكز إن القطب الرئيسي الوحيد يبقى مر 

لكن  ،الوحيد الذي يضم كل المرافق الضرورية متقي فيو كل الفئات السكانية باعتباره المركز الجيوي الذي ت

خاصة باتجاه  ،االستعماري ىذا الدور الذي يمعبو وسط المدينة محدود بتقادم البناء الذي يرجع لمعيد 

كما نالحع أن بعض األحياء في شمال المدينة غير متكاممة ).  حي لندريولي ،باب بسكرة)جنوب المدينة 

 .في ىيكمتيا مع وسط المدينة



 المدينة ديناميكية خالل من تقييم أدوات ووسائل التهيئة العمرانية                      الخامس  الفصل 

 

 
342 

 الوضعية العامة لمنسيج العمراني  :لفرع الخامسا

 :إن الدراسة الحالية لمنسيج العمراني لمدينة سطيف يسمح لنا بتمييز ما يمي

األحياء  بعضو غير منظم في بعض أطرافو يتمثل في المدينة االستعمارية و نسيج عمراني منظم  -

 .بينتعين ن ،بيزار ،ادةبونش ،كعبوب ،يحياوي  :المحاطة بيا مثل

 .المناطق السكنية الكبرى  -

 :فيي تتركز عمى المعايير التالية ،لدراسة وضعية النسيج العمرانيبالنسبة   

 درجة ىيكمة المجال 

  مستوى وظائف المجالو درجة 

  وضعية البناءو النوعية المعمارية 

 وضعية الطرقات. 

 :من ىنا نستنتج ثالث أنواع من النسيج العمرانيو    

 :نسيج متدهور -1

يرجع  ،01يشار إليو حسب مخطط التقسيم إلى وحدات بالوحدة رقم  ،وسط المدينة الحالييمثل و 

 .محاط بشوارع وىو  1947إنشاؤه سنة 

مر أين تعمرانية تاريخية لكنو في تدىور مسو ية معمارية أىم ول موروث عقاري ذىذا النسيج يمث

 .نالحع أن أكثر بناءاتو في تآكل متقدم

 :نسيج أيل لمسقوط -2

               عبارة  وى .1950في سنوات حيث أنو نشأ تمقائيا  ،07يمثمو الحي القديم بيزار بالوحدة رقم و 

 ،الزنكو بناءاتو متكونة من أسقف القرميد  ،غير صحيو نوعية معمارية غير جيدة و عن نسيج مكثف 

 .يعطي صورة عمرانية غير الئقة
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 :نسيج مكثف -3

بناءاتو فوضوية غير و عبارة عن نسيج جد مكثف  وىو  (03وحدة رقم )يتمثل في حي يحياوي و 

 .قديمةو منتظمة 

سواء بالنسبة  ،متطمبات حركة المرورلال تستجيب و يا الحي فيي ضيقة أما شبكة الطرقات التي يشكم

 .مساحات خضراء لمترفيوو كذلك غياب أماكن عمومية  ،المشاة ولممركبات أ

 :نسيج مفكك -4

 ،عين طريق ،عين سفيية ،شوف لكداد ،فرماتو :ىيو يضم ىذا النسيج أحياء تقع عمى أطراف المدينة 

 .الحاسي

 .أما شبكة الطرقات فيي غير منتظمة ،بيندسة معمارية غير مدروسةو عن نسيج تمقائي  عبارة وىو 

شئت بطريقة المستودعات لمدينة سطيف تتميز بنسيج مماثل أي أنو أن منطقة النشاطات  نشير إال

 .لمسكنات وألمنشاطات  سواء بالنسبةغياب التييئة بيا و فوضوية 

 :نسيج حديث مفكك -5

تتكون ىذه األحياء من مساكن و  ،حي بن بقاق ،حي سوناطراك ،1955أوت  20يضم كل من حي و 

أما باقي الفراغات الموجودة في ىذه األحياء فيي تتكون أيضا  .مفككةو جماعية في مواقع واسعة و فردية 

االجتماعية الميسورة  الطبقات ونحجماعية في إطار السكن الترقوي موجو خاصة و من مساكن فردية 

 .اليشةو قصد القضاء عمى السكنات القديمة 

 :نسيج في طور اإلنجاز -6

   كذلكو ( (ZHUNمنطقة بعض المواقع و  (اليضابو حي حشمي )يشمل المنطقة الشرقية لممدينة و 

 (.قاوة)الشطر الجنوبي لممدينة و ( SNTRي )في ح
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 :نسيج غير مجهز -7

ىي و ( 17 ،16 ،15)يمثل الوحدات رقم و اليضاب و حي حشمي و مسكن  1014امتداد لحي  وىو 

الضرورية المرافق و غياب مساحات عمومية و بمثابة أحياء مراقد نتيجة لكثافة النسيج في ىذه المنطقة 

 .لمتطمبات السكان

 تهيئة مدينة سطيف  :المطمب الثاني

اجتماعي في إطار تنمية و تطور اقتصادي عمراني  وإن اآلفاق المرتقبة لمدينة سطيف تتجو نح

 .مستدامةو عقالنية 

بالتالي فإن التوسع العمراني كان عمى حساب األراضي الزراعية و إن المدينة ذات صبغة فالحية 

 .جنوب المدينة الذي زحف عميو االسمنت بشكل ممحوظخاصة في 

 1:ىماو فاالمتداد العمراني لوسط المدينة اصطدم بعائقين طبيعيين 

  تالل تقف عائقا أمام الزحف و يتمثل في منحدرات و العائق األول يتمثل في تضاريس شمال البمدية

 .العمراني

 عمييا.ضي زراعية يجب الحفاظ العائق الثاني يقع جنوب البمدية التي ىي عبارة عن أرا 

 :تتمثل فيو كما أن ىناك أيضا عوائق مادية     

 .05الطريق السيار شرق / غرب الذي يقع جنوب الطريق الوطني رقم  -

 المنطقة الصناعية التي تقع جنوب البمدية -

 الطريق المحول في الشمال -

ىذا عمى و منو فإن التنمية العمرانية لممدينة يجب أن يكون في إطار تكاممي مع البمديات المحيطة بيا و 

 :ىيو حتى يمكن تحويل تدريجي لمسكان إلى المناطق القابمة لمتعمير مستقبال  ،المدى الطويل

                                                           
1
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 .عين عباسة في الشمالأوريسيا و  -

 .أوالد صابر في الشرق  -

 .قجال في الجنوب -

 .في الغربعين أرنات  -

 توجيهات حول طريقة التهيئة  :الفرع األول

مركز إستراتيجي لعبور عدة طرق و مدينة فالحية بالدرجة األولى و سطيف عاصمة اليضاب العميا 

 :اتجاىات رئيسية نذكر منياو وطنية 

 عنابة –العاصمة  :طريق السكة الحديدية. 

 75رقم  ،28رقم  ،09رقم  ،05رقم  :الطرق الوطنية. 

 الطريق السيار شرق / غرب. 

  1945ماي  08مطار. 

إن أىداف لمتنظيم المستقبمي حول التوسع العمراني لمدينة سطيف يجب أن يأخذ بعين االعتبار الحفاظ 

عقالنية تتحكم فييا المكاسب و قصد تحقيق تنمية شامة  ،عمى كل الطاقات التي تزخر بيا البمدية

 .االقتصاديةو االجتماعية 

ىما كيفية معالجة و لمتدخل العاجل  نيتو العمراني لمدينة سطيف يجب أن يندرج ضمن مس إن التسيير

 النسيج العمراني الموجود ثم بعدىا مباشرة التنمية العمرانية بمفيوميا الواسع 

 :معالجة النسيج العمراني الموجود أصال -1

إن طريقة عالج النسيج العمراني الموجود البد أن يكون مندرج ضمن التوجييات المسطرة من طرف 

 ،احتواءىا ،تجديدىا ،إعادة التأىيل األحياء :( نذكر منياP.D.A.Uالتعمير )و المخطط التوجييي لمتييئة 
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الحي القصديري  ،مةر النخحي ديا ،ية مثل حي بونشادةىدميا باستثناء األحياء ذات أىمو  ،تكثيفيا ،تزيينيا

 .الحي القديم لبيالر ،سونطراك

 :التنمية العمرانية -2

التوطين في ثالث  وفي إطار التنمية العمرانية لمدينة سطيف تتجو نح اختيرتالتي  التوسعياتإن 

 :ىيو مواقع 

 جغرافية مالئمةطبيعة حيط العمراني لشرق المدينة ذات الم ويمتد نح :الموقع األول. 

  القطب الجامعي الباز عمى أرض غير و يقع غرب المدينة عمى امتداد حي شوف لكداد  :الثانيالموقع

 .زراعية

 عمى امتداد جنوب المنطقة الصناعية ذات أىمية فالحية ضعيفة وىو  :الموقع الثالث. 

أخرى ذات صبغة و مرافق ضرورية لمتطمبات السكان و ىذه المواقع يمكنيا أن تضم مشاريع سكنية    

 .اديةاقتص

 مبادئ التهيئة  :الفرع الثاني

مع كل عوامل التنمية و  1980إن االنفجار العمراني الذي شيدتو مدينة سطيف منذ سنوات 

االقتصادية التي واكبتيا كان من الضروري التفكير في توسيع عمراني يعمل عمى إزالة و االجتماعية 

 .العجز خصوصا في قطاع السكن

 :( أدى إلى التوسيع نحوP.D.A.Uالتعمير )و إن مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة 

 .لمختمف المشاريع العمرانية (راعيةغير ز )ت طبيعة جغرافية مالئمة شمال المدينة ذا -

انحدارات نسبية قابل الحتضان مشاريع بموقع يتميز  وىو شمال غرب المدينة في منطقة شوف لكداد  -

 .أنو يقع قرب ىضبة الباز التي تحتضن القطب الجامعي لممدينةو عمرانية متعددة خاصة 
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المدخل الغربي  ويتجو نحو  05ىذه المواقع متصمة بمحول الطريق الذي ينشأ من الطريق الوطني رقم 

 .لممدينة

 متغيرات التهيئة  :الفرع الثالث

سيناريوىين  يتجو نحو سيع في إطار ديناميكية عمرانية جديدة لمدينة سطيفإن فرضيات التو 

 .1الطويلو ، المتوسط لفرضية التنمية عمى المدى القصيريستجيبان 

واحد  ومع اعتماد سيناري ،كما يمكن دراسة ىذه السيناريوىات من طرف الييئات المختصة في البمدية

  .لممدينةتنمية عمرانية مستقبمية  وشامل يتجو نح

 الطويل و المتوسط  ،فرضية تنمية مدينة سطيف عمى المدى القصير :11جدول رقم 

  المدى القصير  المدى المتوسط  المدى الطويل 
احتياجات 

العقار 
 باليكتار

احتياجات  
 السكن

احتياجات 
العقار 
 باليكتار

احتياجات  
 السكن

احتياجات 
 باليكتار العقار

احتياجات  
 السكن

 مقر البمدية  12722 40 318 8939 40 223.47 142.48 40 356.2
التجمعات  497 20 24.85 4469 20 23.45 748 20 37.4

 الثانوية 
 مجموع البمدية  13219  343 9409  247 14996  394

 

   2015متابعة الميزانيةو بمدية سطيف باألرقام + مديرية البرمجة  :المصدر

فإن مقر الوالية في  ،(P.D.A.U)العمران و حسب الدراسة التي قامت ىيئة المخطط التوجييي لمتييئة 

عين  ،بالنسبة لمتجمعات الثانويةو  ،ىكتار 897.67بمدية سطيف يتطمب إلى أوعية عقارية تصل إلى 

تراب البمدية  بالتالي فمجموع المساحة المطموبة فيو  ىكتار.  85.7حوالي  ،عبيد عمي ،فرماتو ،طريق

 .الطويلو المتوسط  ،ىذا عمى المدى القصيرو ىكتار  9983.37وى

                                                           
1
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فإذا  ،كن الواحدمتر مربع لممس 20فنحسب نسبة  ،أما بالنسبة لمتطمبات العقار فيما يخص النشاطات

نسمة فإن المساحة المطموبة لممارسة  264753اعتبرنا زيادة سكانية عمى المدى الطويل تصل إلى 

 .ىكتار 529.5بـ  تقدرالنشاطات 

I.  01المتغير: 

                  (خصوبة ضعيفة)لمتوسع العمراني يتمثل في أراضي غير مؤىمة لمزراعة  01إن المتغير رقم 

في ىذه الفرضية يمكن استنتاج نوعين  .مع مديرية الفالحة في البمدية باالتفاقىذه األراضي تم اعتمادىا 

 .الثاني لو مستوى اقتصاديو األول بمستوى عمراني  :من التطور

 :التوسع العمراني -1

 ىكتار  906.83 :مقر البمدية - أ

 ىكتار  340 :المنطقة الشرقية

 ىكتار 366 :المنطقة الغربية

 ىكتار 68.5: الباز

 ىكتار 92.33 :عين سفيية

 ىكتار 44.33 :الشمال

 ىكتار 48 :الجنوب

 .ىكتار 40 :الحاسي

 ىكتار  81.75 :الثانويةالتجمعات  - ب

 ىكتار 40.25 :عين طريق

 .ىكتار 41.5 :فرماتو
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 :التوسع االقتصادي -2

 ىكتار 123.71 :توسيع المنطقة الصناعية - أ

 ىكتار 327.67 :منطقة الجنوب الشرقي - ب

 .ىكتار 111.49 :منطقة الجنوب الغربي - ت

II.  02المتغير رقم: 

                    بتقييم الدراسات المعدة و فإذا أخذنا بعين االعتبار كل الطاقات التي تزخر بيا بمدية سطيف 

الطريق السيار و الطريق المحول شرق )في ىذا الشأن خاصة فيما يخص اليياكل التي تخص الطرقات 

ىذه األخيرة يعتمد عمى اتجاه فإن توسع  ،باعتبار اتجاه التنمية يكون في شكل دائري لممدينةو  (جنوب

الشمال باعتباره المنطقة غير  والطريقين المذكورين أعاله مع تكثيف النسيج العمراني بصورة أكثر نح

 .زراعية

 :التوسع العمراني -1

 ىكتار 898.56 :مقر البمدية - أ

 ىكتار 560 :المنطقة الشرقية

 ىكتار 195.43 :المنطقة الغربية

 ىكتار 10.69 :الباز

 ىكتار 40 :الحاسي

 ىكتار 92.33 :عين سفيية

 ىكتار 44.33 :الشمال

 .ىكتار 48 :الجنوب

 ىكتار 887.39 :التجمعات الثانوية - ب
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 ىكتار 40.25 :عين طريق

 ىكتار 41 :فرماتو

 .ىكتار 5.64 :عبيد عمي

 :التوسع االقتصادي -2

 ىكتار 123.71 :توسيع المنطقة الصناعية - أ

 .ىكتار 117.49 :منطقة الجنوب الغربي - ب

ىكتار  288أما بقية االحتياجات فقدرت بـ  ،ىكتار 242تطمب حوالي االقتصادي يمنو فإن التوسع و 

 (.غير زراعية)منطقة أوالد صابر  وبالضبط نحو أوعية عقارية خارج البمدية  ويرتقب تحويميا نح

 :الخامس خالصة الفصل

داخمة في إطار إستراتيجية لمتخطيط إن التييئة المجالية لبمدية سطيف ضمن اليضاب العميا الشرقية 

التوزيع العقالني لمقوى اإلنتاجية  وتتجو نحو تنمية اقتصادية لمنطقة اليضاب العميا  ونح ،الشامل

الموارد و من خالل استغالل كل الطاقات  ،االستغالل المجالي األمثل لمسكانو النشاطات االقتصادية و 

المتطمبات العصرية لمسكان االجتماعية و رسم بنية عمرانية تتماشى بو طبيعية التي تزخر بيا المنطقة ال

ليا عالقة و الشرق بالغرب و أن المدينة تحتل موقعا إستراتيجيا يربط الشمال بالجنوب و خاصة  ،االقتصاديةو 

وضع لدى  و( ىP.D.A.Uالعمران )و ىدف المخطط التوجييي لمتييئة إن  .مباشرة مع محيطيا الخارجي

باالتصال  ،التسيير العمراني يعمل عمى تنمية مدينة سطيفو مومية وسيمة لمتييئة المجالية السمطات الع

قوانين و المراكز الثانوية التي تحد البمدية في إطار إجراءات و مع محيطيا الخارجي المتمثل في التجمعات 

 .العمرانو التييئة و جديدة تخص العقار 

 :إن السمطات العمومية يجب أن تتحرك نحو

  مواقع المدينةو تجسيد رسم منسجم لمتنمية يغطي كل أحياء. 
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  متصمة و جعميا مراكز عمومية منتظمة و التحكم في التجمعات السكانية المتناثرة عير تراب البمدية

 (.وسط المدينة)بالمركز األم 

 ( إعادة االعتبار لوجيات األراضيPOSعمى مستوى تراب البمدية من خالل ): 

تدعيم المراكز الثانوية  وسواء خمق وحدات عمرانية جديدة في المدينة أ)جتماعية تمديد المنشآت اال -1

 (.ترقية المجمعات الريفية في المناطق الفالحية وأ

 .النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية لمسكانو العمل عمى توطين كل الخدمات  -2

 .التجييزات التي ليا تأثير عمى المنطقة ككلو توفير المرافق  -3

 .يياكل القاعدية التي ليا اتصال مع محيط المنطقةرسم ال -4

 .إعادة انشاءه عن طريق عممية التشجير والحفاظ عمى المحيط الطبيعي أ -5

من خالل تجنيد كل اإلمكانيات المالية المتوفرة لدى  ،االستغالل األمثل لمموارد الطبيعية المحمية -6

 .السمطات المحمية

تنويع المنتوجات و تحسين طريقة السقي و العمل عمى توسيع األراضي الفالحية من خالل إصالحيا  -7

 .مناخ المنطقةو الزراعية التي ليا عالقة مع تضاريس 

                  et vocations (Aptitudesكفاءات )و  طقة من مؤىالتإعادة االعتبار لكل ما تزخر بو المن -8

 .التبادل بين المناطقو الصناعات الحرفية  ،السياحةمن خالل االىتمام بقطاع 
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 مقدمة:

في والية سطيف بعد التطور الذي شيدتو عشريات السبعينات إّف تباطؤ االستثمار الصناعي 

ىذه الوضعية مّيزىا الضعف  ،والثمانينات لمقرف العشريف تبعو توقف شبو تاـ لسيرورة الصناعة في الوالية

  يجب أف تواكب عممية التنمية الصناعية في المنطقة. المفروضالنسبي لمصناعة المحمية التي مف 

 –فإّف المبادرات التي أدرجت ضمف عممية التصنيع تركزت عمى خط سطيف  ،عمى المستوى المجالي

             إلى اختالؿ في توازف التنمية عمى حساب المناطق النائية سواء في شماؿ الوالية  أدتأي  ،العممة

 المستقبميةالنظر في عممية التوازف اإلقميمي والفعالية االقتصادية لمتنمية  إعادةحيث يحب  ،أو جنوبيا

 لموالية.

زف لمتنمية والسكاف عمى حّد المتوا إّف المقاربة الجديدة لعممية التنمية في الوالية تتجو نحو التوزيع

فيذه العممية يمكنيا أف تتجسد مف خالؿ خمق صناعات صغيرة ومتوسطة تنشأ في المناطق  سواء.

             التي يجب أف تكوف و أو ما يسمى بمناطق النشاطات والمستودعات  (Z.E.A)االقتصادية لمنشاطات 

 في المناطق النائية لموالية.

 ،الصغيرة والمتوسطة ليا أفضمية فيما يخص الجانب التقني لعمميات االنتاج والمناولة إّف الصناعات

كما تسمح بخمق عدد مف مناصب الشغل لممواطنيف واستغالؿ عقالني لمموارد المحمية والبشرية التي ليا 

 عالقة بميزة الوالية.

            إطار متكامل لممؤسسات الكبيرةفالبمداف المتقدمة ترى بأّف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 

بأنيا وسيمة فعالة لمتنمية  ة ترى كما أف البمداف المتخمف .وىي مصدر لخمق مناصب شغل لمسكاف

 الصناعية تتطابق مع إمكانياتيا المادية.
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إّف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف خالؿ مساىمتيا في عمميات االستثمار وخمق مناصب شغل 

           % 90تشكل أكثر مف فيي  .القتصادية لممنطقة أو لمدولة ككلًا ميمًّا في مسار التنمية اتمعب دور 

        % 65( وP.I.B% مف الناتج المحمي الخاـ )55مف مجموع المؤسسات في العالـ وتساىـ بأكثر مف 

 1في الدوؿ المتقدمة.

 في الجزائر المبحث األّول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنافسية

يناؾ ف .إّف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تتميز بتعريف موحد ألّنيا غير متجانسة في حجميا

ا مف حيث عدد العماؿ والحرف تعريف يختمف مف بمد إلى آخر، فيو ييف. المؤسسات صغيرة ومتوسطة جدًّ

 المستخدميف.عمومًا يأخذ بعيف االعتبار رقـ عماؿ المؤسسات أو عدد العّماؿ 

عدد كبير مف الدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية يأخذوف بعيف االعتبار معيار 

عامل والواليات المتحدة  300باستثناء الياباف  ،شخص 250إلى  200عدد العماؿ ويحّددوف الرقـ مف 

500. 

دة ومتنوعة ساىمت في تدعيـ أف ىناؾ برامج عديبنالحع في دوؿ العالـ  ،عمى المستوى السياسي

حيث أّف ىناؾ عّدة  ،لـ تشذ عف ىذه القاعدةشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  بالنسبة لمجزائر وت

 برامج وىياكل أنشئت ليا الغرض نذكر منيا:

 .2001قانوف التوجيو حوؿ المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لسنة  -

 الحرفية. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات -

 .(ANDPME)الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

 (.FGARIاف لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة )صناديق الضم -

 (.CGCIصندوؽ الضماف لقروض االستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) -
                                                           

 منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية.  1
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 الوطني االستشاري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المجمس -

 برامج التأىيل -

إاّل أّف ىناؾ صعوبات  ،رغـ المجيودات المبذولة مف طرؼ الدولة فيما يخص خمق ىذه الييئات

وعراقيل تصادؼ ىذه المؤسسات تقف ضّد استمراريتيا وتعجز عف تحقيق التنافسية والصورة المطموبة 

 لبقية المؤسسات األخرى.

 ،عوامل التي تحّدد تنافسية المؤسساتإّف الميتميف بيذا القطاع أرجعوا ىذه الوضعية إلى عدـ معرفة ال

 مما يجعل اإلجراءات والقوانيف الموجية ليذه المؤسسات غير مجدية.

 إّف عوامل التنافسية يمكف تصنيفيا إلى نوعيف:

  تسيير وتنظيـ، معرفة، معدات صناعية، )الجزئية المتعمقة بداخل المؤسسة  االقتصاديةالعوامل

 تسويق، شراكة(.

 ىيئات التدعيـ، مناخ األعماؿ، مرافق، إطار )ادية الكمية المتعمقة بمحيط المؤسسة العوامل االقتص

 مؤسساتي، سياسة المنافسة(.

 الخصائص العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المطلب األول:

دولة إّنو مف الصعب إيجاد تعريف موحد لمفيوـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمفيوميا يختمف مف  -

 إلى أخرى.

        الصادر  Boulogneبالنسبة لممشرع الجزائري فإّنو اعتمد في تعريفو ليذه المؤسسات عمى ميثاؽ  -

بحيث يرتكز عمى ثالثة معايير وىي عدد العماؿ، رقـ األعماؿ  ،(1)2000عف االتحاد األوروبي سنة 

 واالستقاللية في تسيير المشروع.

                                                           
 .14، ص2002 تقرير المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي، جواف  1
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 2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01الصغيرة والمتوسطة في القانوف لقد جاء تعريف المؤسسات  -

اج السمع والخدمات بحيث أف المؤسسة ييي ليذه المؤسسات عمى مؤسسة إلنتوالمتضمف القانوف التوج

مميوف وممياري دينار  200 عامل ويكوف رقـ أعماليا مابيف 250إلى  50المتوسطة تشغل ما بيف 

عامل ورقـ أعماليا ال يتعدى  49و 10صغيرة فيي التي يتراوح عدد عماليا بيف أّما المؤسسة ال .جزائري 

أما المؤسسة المصغرة فيي المؤسسة  مميوف دينار. 100سنوية ال تتجاوز مميوف دينار وحصيمتيا ال 200

 10السنوية ال تتعدى مميوف دينار وحصيمتيا  20عماؿ ورقـ أعماليا ال يتعدى  9إلى  1التي تشغل مف 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب طبيعتيا  الجدوؿ اآلتي يوضح لنا تصنيفميوف دينار. م

 .القانونية

 : تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقانون الجزائري.01جدول رقم

 المعايير
 طبيعة المؤسسة

رقـ األعماؿ )مميوف  عدد العماؿ
 دينار(

الحصيمة السنوية )مميوف 
 دينار(

 10أقل مف  20أقل مف  9إلى1 المؤسسة المصغرة
 100أقل مف  200أقل مف 49إلى10 المؤسسة الصغيرة

 500إلى  100مف  2000إلى  200مف  250إلى50 المؤسسة المتوسطة
 

المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات  2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01قانوف المصدر: 

 الجزائرالصغيرة المتوسطة في 

بدأ حجـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوسع عمى مستوى النسيج  2000ابتداءًا مف سنة  -

حيث أف اإلحصائيات تشير بأف عدد ىذه المؤسسات تضاعف أربع مرات خالؿ عشرية  ،الوطني

 2001وسطة لسنة ( بعد المصادقة عمى القانوف التوجييي المؤسسات الصغيرة والمت2001-2010)

مؤسسة أي أّف المؤسسات  520000مؤسسة صغيرة ومتوسطة مف مجموع  450000ووصل إلى حوالي

 % مف المجموع الكمي لممؤسسات.80الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر مف 
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مما يشير إلى ىيمنة المؤسسات  ،والمالحع ىنا أّف معدؿ الشغل في مؤسساتنا ىو ثالثة عماؿ -

المصغرة عمى مستوى المجموع الكمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بالدنا، وبالمقارنة مع الدوؿ 

في بريطانيا  12إلى  11في إيطاليا ومف  04في اليوناف،  02األوروبية نجد أّف ىذا العدد يصل إلى 

 وىولندا.

 .1عماؿ 7ى أّما في أوروبا الشرقية فالمعدؿ يصل إل -

 ـ والصناعات الحرفية وزارة المؤسسات ص و حسب معطيات إّف نسبة المؤسسات المصغرة في بالدنا -

( بعدما كانت تمثل 2010عماؿ في سنة  10أقل مف )% 97تشير أّنيا تمثل حوالي  ،2010لسنة 

، كما تشير أيضًا أّف ىذه المؤسسات المصغرة ال تساىـ فعميًا 20002و  1995% بيف سنوات 90حوالي 

 التنموية لالقتصاد الوطني. االستراتيجيةفي 

% مف مجموع المؤسسات ص و ـ 92وبالمقارنة مع الدوؿ األوروبية فإّف المؤسسات المصغرة تمثل  -

 .% في مجموع دوؿ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية90% إلى 70ومف  2008سنة 

مؤسسات لكل ألف ساكف، ىذه النسبة  10فيما يخص كثافة ىذه المؤسسات فإننا نسجل ما نسبتو  -

 مؤسسة لكل ألف ساكف. 50بعيدة عف المعايير الدولية التي تعطي نسبة 

 .2010و  2001تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين  :02 جدول رقم

 السنة
2001 2002 2003 2004 

 % عدد % عدد % عدد % عدد
المؤسسات ص و ـ 

 الخاصة
179893 73,32 189552 72,38 207949 72,05 225449 72,05 

المؤسسات ص و ـ 
 العمومية

778 0,31 778 0,29 778 0,27 778 0,27 

 27,71 86732 27,68 79850 27,31 71523 26,36 64677 حرفييف
                                                           

 نظمة التعاوف والتنمية االقتصاديةم  1
 الديواف الوطني لإلحصائيات   2
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 100,00 312959 100,00 288577 100,00 261853 100,00 245,348 المجموع

 السنة
2005 2006 2007 2008 

 % عدد % عدد % عدد % عدد
ـ  .المؤسسات ص و

 الخاصة
24584

2 
71,71 269806 71,61 293946 71,53 392013 75,45 

ـ  .المؤسسات ص و
 العمومية

874 0,25 739 0,19 666 0,16 629 0,12 

 24,42 126887 28,31 346’116 28,19 106,228 28,02 96072 حرفييف

 المجموع
34278

8 
100,00 376767 100,00 410959 100,00 519526 100,00 

 السنة
2009 2010 

 % عدد % عدد
 77,88 524355 77,14 462852 ـ الخاصة .المؤسسات ص و
 0,08 526 0,1 581 ـ العمومية .المؤسسات ص و
 22,03 147332 22,76 136551 حرفييف
 100,00 673213 100,00 599984 المجموع

 

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفيةالمصدر: 

 1995تطور هيكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين  :02الشكل رقم و  03رقم جدول 

 .2010و

 2010 2008 2007 2000 1999 1995 السنة
 97,45 96,15 95,53 90,00 93,24 91,00 9إلى  1المؤسسات المصغرة مف 

ـ العمومية ألكثر  .المؤسسات ص و
 عماؿ 10مف 

9000 6,76 10,00 4,67 3,85 2,55 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 المجموع
 

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفيةالمصدر: 
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 :2010الجزائر إلى غاية : هيكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 01الشكل رقم 

 عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 

 
 

واالجتماعي + وزارة  االقتصاديالديواف الوطني لإلحصائيات + تقرير المجمس الوطني المصدر: 

 .الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية

 2009و 2001للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين  االقتصاديالمطلب الثاني: التطور 

إّف اإلصالحات التي قامت بيا الجزائر منذ ثمانينات القرف العشريف أدى إلى تغيير السياسة 

             مف ىنا ظير دور المؤسسات الخاصة  .والتي أصبحت تتركز عمى قوى السوؽ تدريجيا  االقتصادية

وبداية التسعينات لمقرف  الثمانيناتفيما يخص التنمية المحمية والوطنية في نياية في لعب الدور المحوري 

ىذه العوامل مجتمعة ساعدت عمى تحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت  .العشريف

 في بالدنا. االقتصاديةتمعب دور المحرؾ األساسي لمتنمية 

الوطني مف خالؿ ثالثة معايير  االقتصادفي ىذا اإلطار نحاوؿ تحميل دور المؤسسات ص و ـ في 

 الناتج الداخمي الخاـ، القيمة المضافة والشغل. :وىي

2010 

 9إلى  1المؤسسات المصغرة من
 عمال

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 عمال  10ألكثر من
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     % مف الناتج الداخمي الخاـ في الفترة محل الدراسة 79إّف المؤسسات الخاصة تساىـ بأكثر مف 

عممًا وأّنيا كانت منافسة لممؤسسات األخرى  ،مستمر لمسنوات القادمةوالتي يتبّيف عمى أّنيا في تطور 

       ىمة المؤسسات ص و ـ اوبالمقارنة مع الدوؿ المتقدمة نجد أف مس  .19981 % لسنة53,6بنسبة 

% 44% في فرنسا و56% في اسبانيا و 64,3% في الياباف و 57في الناتج الداخمي الخاـ يصل إلى 

 .2% في استراليا33ي كندا و % ف43النمسا و يف

% في سنوات التسعينات لمقرف العشريف 40بعدما كانت تساىـ بنسبة  ،فيما يخص القيمة المضافة

وبالمقارنة مع اإلتحاد األوروبي فإّف   .2007% سنة 87,64و 2002سنة  84,68نسبة  قفزت إلى

 .2005ة نسفي % 57,6تمثل ما نسبتو  ـ كانت ونسبة القيمة المضافة لممؤسسات ص 

يخص المؤشرات الثالث للمرحلة ما  م فيمايّبن لنا تطور مساهمة المؤسسات ص و  04الجدول رقم: 

 .2009و  2001بين 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
الناتج 
الداخمي 
 الخاـ

القيمة
* 

1560,2 1679,1 1884,2 2146,7 2364,5 
2740,
06 

3153,7
7 

3666,3 4346,5 

% 76,4 76,9 77,1 78,2 78,41 79,56 80,80 82,02 83,33 
القيمة 
المضا
 فة

القيمة
* 

1486,8 1585,3 1783,77 2038,84 
2239,5

6 
2605,
68 

2986,0
7 

3368,7 3883,3 

% 85,35 84,68 85,06 85,53 85,90 86,63 87,64 88,31 88,66 

 الشغل
القيمة
* 

   592758 888829 
977,9
42 

106498
3 

107994
2 

1778942 

%    70,69 76,76 78,07 78,57 79,03 79,35 

  مميار دينار جزائري ( *) :مالحظة

 .وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفيةالمصدر: 

                                                           
 المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي  1
 منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية  2
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خالصة القوؿ ىو أّف المؤسسات ص و ـ ليا األفضمية في خمق النصيب األكبر مف مناصب الشغل 

% مف مناصب الشغل تـّ خمقيا 61ما نسبتو  1985فإذا رجعنا إلى األرقاـ نجد أّف في سنة   .ي بالدناف

% عند نياية العشرية األولى مف القرف 80مف طرؼ المؤسسات ص و ـ وارتفعت ىذه النسبة إلى حوالي 

 عامل. 500الواحد والعشريف بالنسبة لممؤسسات التي تشغل أقل مف 

 قتصادية الللية لتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمطلب الثالث: العوامل اال

  فمفيوـ التنافسية يمكف .غير محّدد بدقة إّف الجدؿ حوؿ مفيوـ التنافسية يبقى قائمًا ما داـ التعريف

 أف يكوف عمى مستوى المؤسسة، المنطقة أو الدولة.

فإّف مفيوـ التنافسية يرجع إلى الوظائف الداخمية لممؤسسة مف جية  ،فإذا أخذنا مستوى المؤسسة

 وعالقاتيا مع العالـ الخارجي مف جية أخرى، ومنو نستنتج عّدة تعاريف لمفيوـ التنافسية نذكر منيا:

 التنافسية ىي إذف طاقة تعود بالفائدة  سييا أثناء مرحمة معّينة.قدرة المؤسسة عمى المقاومة ضّد مناف

فالمردودية أو اإلنتاجية ىي مقاييس جزئية مف المفيوـ األوسع  .ي السوؽ لمؤسسة ضّد منافسييا فعمى ا

 لمتنافسية.

  قدرة المؤسسة عمى زيادة حصص في السوؽ في محيط نتحكـ يفو المنافسة سواء عمى المستوى

 الوطني أو الدولي.

 ف في استغالؿ الموارد المحمية لمبمد قدرة المؤسسة الحالية والمستقبمية والفرص التي تمنح لممستثمري

                وكيفية تحديد معايير السعر والنوعية لمسمع األكثر جاذبية مقارنة بتمؾ المتعمقة بالمنافسيف األجانب 

 أو المحمييف.

  مف التعاريف المذكورة أعاله نستنتج أف التنافسية عبارة عف عممية سببية حيث أف العوامل                 

 التي تحددىا مرتبطة بالمؤسسة وبمحيطيا وبالمنتج.
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 سية.الذي ييمنا ىنا ىو عامل محيط المؤسسة ألّنو ىو الذي يعمل عمى تدعيـ وتشجيع التناف 

   كمية رئيسية لمتنافسية مرتبطة بمحيط المؤسسة وىي: ىيئات الدعـ،  اقتصاديةىناؾ أربعة عوامل

 المؤسساتي وسياسة المنافسة. اإلطار، المرافقمناخ األعماؿ، 

  إّف تنافسية المؤسسات في الجزائر حاضرة منذ دخوليا سوؽ المنافسة مع اتفاقية التعاوف مع االتحاد

ومشروع انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة بداية مف سنة  2005سبتمبر  01األوروبي في 

2010. 

  التطرؽ في ىذا المطمب إلى بالمؤسسة ومحيطيا ومنو ينبغي التنافسية تقتضي كما أشرنا إلى االىتماـ

 العناصر التالية:

 الفرع األّول: هيئات الدعم

ـّ اعتمادىا منذ بداية سنوات  ضماف تنمية  قصد 1990مجموعة مف المؤسسات والييئات والبرامج ت

 وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.

I.  والمتوسطةوزارة المؤسسات الصغيرة 

مف أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ىذه الوزارة وّكمت ليا  1991تـ إنشاء ىذه الوزارة سنة 

 المياـ التالية:

 .تطوير المؤسسات الصغيرة وترقيتيا 

 .توفير كل إجراءات التحفيز والدعـ لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  ل ىذا القطاع.الحموؿ لمعالجة مشاك إيجادالمساىمة في 

 .تحضير كل اإلحصائيات وتوفير كل المعمومات الضرورية لمساعدة المستثمريف في ىذا المجاؿ 
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  تبني سياسة محكمة لترقية ىذا القطاع والعمل عمى تحضير برنامج لإلصالح االقتصادي عمى مستوى

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ـّ إنشاء عّدة ىيئات متخصص ة تحت إشراؼ وزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لإلشارة نقوؿ أّنو ت

 قصد ترقية ىذا القطاع نذكر منيا:

 مشاتل وحاضنات المؤسسات -

 مراكز الدعـ  -

 مركز وطني استشاري  -

II. هيئات ومؤسسات متخصصة في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

فإّف ىناؾ ىيئات حكومية  ،إلى وزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المشار إلييا سابقاً  إضافة

 ومؤسسات متخصصة تمعب دورًا فعااًل في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر:

  الوكالة الوطنية لدعـ وتشغيل الشباب(ANSEJ) 

 ( الوكالة الوطنية لترقية االستثمارAPSI) 

 ( الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارANDI) 

 تطوير االستثمار.الييئات التكاممية لموكالة الوطنية ل 

 ( صندوؽ ضماف القروضFGAR) 

 ( لجاف المساعدة، توطيف وترقية االستثمارCALPI والوكالة لمتنمية االجتماعية والوكالة الوطنية )

 لتسيير القروض المصغرة.

 :صناديق الدعـ ونذكر منيا 

 الصندوؽ الخاص لتنمية مناطق الجنوب. -
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 اليضاب العميا.الصندوؽ الخاص لمتنمية االقتصادية لمناطق  -

 الصندوؽ الوطني لمبيئة. -

 والتنمية الفالحية. الضبطصندوؽ  -

 صندوؽ ترقية االستثمارات. -

 صندوؽ ترقية التنافسية الصناعية. -

 الصندوؽ الوطني لمحفاظ عمى الشغل. -

 .اإلقميميةصندوؽ التييئة  -

 الصندوؽ الوطني لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

 التدرب المتواصل و صندوؽ التكويف الميني  -

 :الييئات المينية والمالية 

 (CNC)الفرقة الوطنية لمتجارة  -

 الجمعيات المينية -

 المؤسسات المالية -

III. برامج الدعم لتنافسية المؤسسات 

غيرة والمتوسطة مجموعة مف البرامج موجية لدعـ صإّف الجزائر وضعت تحت تصرؼ مؤسساتيا ال

 وتعزيز التنافسية.

 نذكر:ومف ىذه البرامج 

 البرنامج الوطني لتحسيف التنافسية الصناعية 

 .البرنامج الوطني إلعادة تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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 الفرع الثاني: مناخ األعمال

بعد أكثر مف عشريف سنة  .1990ذرية منذ عاـ إّف اإلطار المؤسساتي في الجزائر عرؼ تغيرات ج

مف ىيمنة القطاع العمومي، منحت الدولة فرصة رسمية لمقطاع الخاص لمخروج مف قوقعتو مف خالؿ 

 أشرنا إليو سابقًا.َسف قوانيف مختمفة تخص تنمية االستثمار الخاص كما 

اإلصالح الجبائي وقانوف األعماؿ واإلدارة تبقى  قانونية المدعمة لمقطاع الخاص نحورغـ اإلجراءات ال

 بعيدة عف االستجابة لمتطمبات السوؽ.

 إّف مناخ األعماؿ يمكف تحميمو مف خالؿ ثالث مستويات:

 .مؤشرات الحوكمة العمومية 

 تقييـ مناخ االستثمار 

 مؤشرات ممارسة األعماؿ 

 الفرع الثالث: المرافق

 Word economic) فإف التقرير الدولي لمتنافسية المنعقد كل سنة مف طرؼ ،فيما يخص المرافق

Forum)    وبالمقارنة مع بعد الدوؿ  .87دولة في المرتبة  140مف  2015صنف الجزائر لسنة ت

 .23واإلمارات العربية المرتبة  92تونس المرتبة  ،مصر ،72العربية فإننا نجد أف المغرب احتل المرتبة 

 فإف الجزائر صنفت في المراتب التالية:  ،فيما يخص البنية التحتية ،وبالتفصيل

  :105البنية التحتية العامة  

  :79نوعية الطرقات  

 117 :نوعية الموانئ  

 137 :األسواؽ المالية  
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 133 :وفرة الخدمات المالية  

 135 :سيولة الحصوؿ عمى القروض  

 138 :التشريع الضريبي والثقة في النظاـ الضريبي  

 135 :فعالية أسواؽ السمع  

 133 :سالمة البنوؾ  

 136 :المنافسة المحمية  

 139 :تعقد إجراءات انطالؽ المشاريع  

 61 :وفرة الخبراء والميندسيف  

 128 :االبتكار  

 05 :الجدول رقم

 التصنيف           
 الدوؿ 

 الفرؽ   2015تصنيف   2008تصنيف 

 -9 23 14 اإلمارات العربية
 -58 92 34 تونس
 -2 72 70 المغرب
 -59 119 60 مصر
 -3 87 84 الجزائر

 

  The Global competitveness Repport  2015المنتدى االقتصادي العالمي  :المصدر

 الفرع الرابع: اإلطار المؤسساتي

السوؽ وتطوير  القتصادبضماف إطار مؤسساتي مناسب  1980إّف الجزائر تعيدت منذ نياية سنوات 

عدة قوانيف تمت صياغتيا قصد تشجيع طرؽ إنشاء المؤسسات واإلجراءات اإلدارية  القطاع الخاص.

 المطابقة ليا.
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أف ىذه األخيرة  لكف ىناؾ فرصة ثـ استنتاجيا فيما يخص إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وىو

 لـ تستفد مف محيط مؤسساتي مناسب لدعـ توطينيا وعصرنتيا.

عدة دراسات تـ تحميميا فيما يخص تطوير القطاع الخاص في الجزائر ومناخ األعماؿ وكذلؾ النظاـ 

القانوني والتشريعي الذي يخص المؤسسات تشير بأف ىناؾ عدة عيوب واختالالت تـ رصدىا نذكر منيا 

ة غير كافية ترجم ،وتشغيل المؤسسات إنشاءتعقد في  ،اإلدارية اإلجراءاتعمى سبيل المثاؿ: بطئ في 

 لنصوص التشريعات، نقص في المعمومات...إلخ.

 والبيروقراطية. اإلدارية اإلجراءاتتعقد  يخص فيما 141فعمى سبيل المثاؿ فإّف الجزائر تحتل المرتبة 

         62.1والمغرب المرتبة  37فإنيا تحتل المرتبة  ،مع تونس ىاقارنا ماإذا ف

 في والية سطيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ني:الثاالمبحث 

 31/12/2014: وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط 06جدول رقم 

 مؤسسة منشأة مناصب العمل مؤسسات مناصب العمل
 

 القطػػػػػػػػػػػاع
 محدثة مشطوبة مشطوبة

 الفالحة و الصيد البحري  21 254 34 72
 و الطاقة المياه 0 0 16 11
 الخدمات و األشغاؿ العمومية البترولية 0 0 0 0
 المحروقات 0 0 0 0

 المناجـ و التنقيب 73 115 61 14
 الصناعات المعدنية 72 215 114 97

 مواد البناء سيراميؾ و زجاج 216 457 363 225
 البناء و األشغاؿ العمومية 782 685 1274 481
 و بالستيؾ(كيميائيات )مطاط  1 89 13 12
 الصناعات الغذائية،تبغ و كبريت 81 209 167 84
 صناعة األلبسة و النسيج 15 87 11 17
 صناعة الجمود و األحذية 1 5 0 0

 الطباعة والورؽ ،الصناعة الخشبية 188 684 160 225

                                                           
 .2010. البنؾ الدولي  1
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 صناعات مختمفة 43 109 93 64
 النقل و المواصالت 266 341 283 297
 التجارة 483 515 830 645
 الفندقة،المطاعـ،المقاىي 195 68 232 247
 الخدمات المقدمة لممؤسسات 429 187 1800 478
 الشؤوف العقارية 12 100 12 21
 المؤسسات المالية 16 110 27 29

 مختمف الخدمات التجارية المقدمة لألفراد  212 538 212 288
 لمجماعةمختمف الخدمات الغير تجارية المقدمة  0 0 0 0

 المجمػػػػػػوع 3167 4732 5762 3307
 

 غرفة الصناعة التقميدية والحرفية بالوالية مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة+ :المصدر

: وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات اللبرى إلى غاية 07جدول رقم

31/12/2014 

عدد 
 العمال

 المعتمدعدد المؤسسات حسب التصنيف 
 

-50-متوسطة-م المجموع القطاعات اللبرى 
250 

-10-صغيرة-م
49 

-مصغرة-م
1-9 

 المؤسسات الصناعية 1388 115 47 114 10898

18338 251 46 259 2914 
مؤسسات األشغال العمومية 

 و البناء

18533 154 30 195 5860 
مؤسسات ذات الطابع 

 الخدماتي
 المجموع 10162 569 123 519 47769

 

 غرفة الصناعة التقميدية والحرفية بالوالية مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة+ :المصدر
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 إلىعمل حسب قطاعات النشاط : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع مناصب ال08جدول رقم 

  31/12/2014غاية

مناصب 
 العمػػػػػػل

 مؤسسات المجموع
 متوسطة

 مؤسسات
 صغيرة

 مؤسسات
 مصغرة

 القطػػػػػػاع

 والصيد البحري الفالحة  310 18 8 336 1125
 والطاقةالمياه  20 7 3 30 405

 البترولية واألشغاؿ العموميةالخدمات  0 0 0 0 0
 المحروقات 5 5 3 13 327

 والتنقيبالمناجـ  47 39 3 89 1154
 الصناعات المعدنية 90 12 0 102 409

 وزجاجمواد البناء سيراميؾ  710 74 21 805 6125
 واألشغاؿ العموميةالبناء  2819 215 38 3072 13854

 (وبالستيؾكيميائيات )مطاط  46 7 6 59 665
 الصناعات الغذائية،تبغ و كبريت 513 23 22 558 3954
 والنسيجصناعة األلبسة  125 6 0 131 397
 صناعة الجمود واألحذية 17 0 4 21 386

 الطباعة والورؽ  ،الصناعة الخشبية 701 16 4 721 1598
 صناعات مختمفة 213 30 16 259 2102
 النقل والمواصالت 1101 19 6 1126 1394
 التجارة 2875 87 13 2975 7154
 المقاىي المطاعـ، الفندقة، 711 21 0 732 1315
 الخدمات المقدمة لممؤسسات 1159 53 10 1222 5245
 العقاريةالشؤوف  56 7 5 68 711

 المؤسسات المالية 65 41 9 115 1836
 مختمف الخدمات التجارية المقدمة لألفراد 1102 21 3 1126 2103

17 4 0 0 4 
مختمف الخدمات الغير تجارية المقدمة 

 لمجماعة
 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 12689 701 174 13564 52276

 

 غرفة الصناعة التقميدية والحرفية بالوالية والمتوسطة+مديرية المؤسسات الصغيرة  :المصدر
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        نالحع أف قطاع البناء واألشغاؿ العمومية ىو القطاع الذي يييمف  ،06حسب الجدوؿ رقـ  :تعليق

 685مؤسسة ومناصب شغل تصل إلى  782عمى مجموع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدد 

منصب عمل ثـ قطاع الخدمات  515مؤسسة و 483يميو قطاع النشاطات التجارية بػ  ،منصب عمل

 .منصب عمل 187مؤسسة و 429المقدمة لممؤسسة بػ 

 :بالنسبة لمقطاعات التي تضـ عدد كبير مف العماؿ نذكر

  منصب عمل  538قطاع الخدمات التجارية المقدمة لألفراد ويوفر 

  منصب عمل  457ويوفر  (سيراميؾ وزجاج)قطاع مواد البناء 

 .منصب عمل 5762مؤسسة صغيرة ومتوسطة توفر حوالي  3167في المجموع نحصي ما يقارب 

فإننا نجد  ،) 07رقـ جدوؿ (وعمى العموـ فإذا تـ تقسيـ ىذه المؤسسات عمى القطاعات الكبرى لمنشاط

ثـ  ،18533وعدد عماؿ يقدر بػ  6005قطاع الخدمات ىو النشاط المسيطر عمى مستوى الوالية بعدد 

، ثـ المؤسسات الصناعية بعدد 18338وعدد عماؿ يقدر بػ  3219قطاع األشغاؿ العمومية والبناء بعدد 

 10898وعدد العماؿ يقدر بػ  1550

نالحع أف المؤسسات  فإننا) 08الجدوؿ رقـ  (بالنسبة لتوزيع النشاطات حسب حجـ المؤسسات

  :المصغرة تييمف عمى أغمب القطاعات األساسية نذكر

  مؤسسة متوسطة 13مؤسسة صغيرة و 87مؤسسة مصغرة مقابل  2875قطاع التجارة يستحوذ عمى 

  مؤسسة صغيرة  215مؤسسة مصغرة مقابل  2819قطاع البناء واألشغاؿ العمومية يستحوذ عمى

 مؤسسة متوسطة 38و

  مؤسسة صغيرة  35مؤسسة مصغرة مقابل  1159المقدمة لممؤسسات يستحوذ عمى قطاع الخدمات

 مؤسسة متوسطة 10و
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  03مؤسسة صغيرة و 21مؤسسة مصغرة مقابل  1102قطاع الخدمات التجارية المقدمة لألفراد تضـ 

 مؤسسات متوسطة

  مؤسسات  06مؤسسة صغيرة و 19مؤسسة مصغرة مقابل  1101قطاع النقل والمواصالت يضـ

 .متوسطة

  :في خالصة ىذا المبحث يمكننا استنتاج ما يمي

 تتركز أغمبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مقر الوالية  -

مدف تجارية )ىيمنة قطاعات البناء واألشغاؿ العمومية وكذلؾ التجارة خصوصا في سطيف والعممة  -

 .الخدمات والنقل ،إضافة إلى مواد البناء (بامتياز

المستثمريف أنيـ يميموف نحو توطيف مؤسساتيـ عمى مستوى المراكز العمرانية  استراتيجيةما يالحع في  -

             الكبرى بيدؼ االستفادة مف المرافق المتوفرة في ىذه المناطق وتحقيق اقتصاديات خارجية إيجابية 

 التي ال يمكف إيجادىا في المناطق األخرى لموالية

ىداؼ التي سطرتيا الدولة فيما يخص إعادة بعث النشاط االقتصادي ىذا السموؾ ال يتماشى مع األ -

 :الذي يصبو إلى

  امتصاص البطالة 

  تنمية التوازف الجيوي 

  الحفاظ عمى األراضي الزراعية 

  التنمية المنسجمة لممراكز العمرانية 

  تثبيت السكاف وتخفيض اليجرة الريفية 

 الحفاظ عمى اإلطار المعيشي لممواطنيف.  



محاولة ايجاد عناصر وعوامل لتدعيم التنمية في مدينة سطيف انطالقا من الموارد    سادس ال الفصل
والطاقات المتوفرة في المنطقة                        

 

 
372 

وفي ىذا الصدد تنتظر السمطات العمومية ميمة توجيو وتحسيس وا عالف لمختمف المستثمريف المحتمميف 

 التنمية نحو المناطق المحفزة عبر تراب استراتيجيةحوؿ فرص االستثمار في القطاعات التي تدخل في 

 .الوالية حسب القوانيف التشريعية المعّدة لذلؾ

ات والنشاطات في المحيط التخطيطي لموالية موجو الحتواء الطمب ليذا الغرض توجد منطقة لممستودع

 .المتزايد لممستثمريف في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 : سياسة دعم االبتلارلثالمبحث الثا

 المطلب األول: تشخيص حالة االبتلار

دراسات لصغيرة والمتوسطة واالبتكار، الصعبة التي تربط بيف المؤسسات ا اإلشكاليةفي إطار تحديد 

 مختمفة في الجزائر أعطت النتائج التالية:

  سسات الصغيرة والمتوسطة والجامعةصعوبة العالقة التي تربط بيف المؤ 

  فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص عمميات االبتكار، وكذلؾ بالنسبة لمراكز البحث غير

 وربطيا بالمؤسسة محل البحث المنتجاتاتيا حوؿ قادرة عمى تقييـ أبحاثيا ودراس

 يكل في إطار عممية محددة األىداؼإّف المستوى التكنولوجي في المؤسسة غير مي 

 لتقارب بيف مراكز تكار كعامل تنافسي ومنو انخفاض ابإّف مدراء المؤسسات غير ميتميف بأىمية اال

 البحث والجامعة

 التحفيزية فيما يخص التمويل  اإلجراءاتة بسبب نقص في إّف عمميات البحث والتطور دائمًا معطم

 رجمة نتائج البحث عمى أرض الواقعوكذلؾ صعوبة ت
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 إّف عمميات البحث تتطمب ميزانيات معتبرة مف قبل عدة قطاعات وزارية منيا وزارة الصناعة والتجارة، 

                                                                                                                                                                                         السمطات المحمية...

 المطلب الثاني: األهداف

إّف األىداؼ المسطرة تتطمب تدخل الدولة مف أجل إرساء سياسة محكمة لترقية وتنمية التطور التقني 

 إطار نظاـ وطني لالبتكار والذي يجب أف يتحقق مف زاويتيف اثنيف وىما:في 

  المسطرة البرامجوتنفيذ ىذه تبني سياسة لالبتكار تحقق مجموعة مف األىداؼ المنسجمة 

 .العمل عمى وضع مجموعة مف المؤسسات والييئات المكمفة بتنفيذ ىذه السياسة 

 : الهدف االستراتيجياألولالفرع 

االستراتيجي لدعـ االبتكار التكنولوجي ىو ترقية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إّف اليدؼ 

والتجارية مف خالؿ استعماؿ وسائل  اإلنتاجيةرارية المؤسسة وسير نشاطاتيا وىو الضماف األساسي الستم

 قاؿ بينيما.وتسييل عمميات االنت والمؤسسةجديدة لمتسيير ضمف خمق عالقة تبادلية بيف عالـ األبحاث 

 الفرع الثاني: األهداف العملية

  تشجيع كل المبادرات االبتكارية داخل المؤسسة وتدعيـ القدرات التكنولوجية ووضع وسائل تكنولوجية

 االتصاؿ والمعرفةجديدة في 

 يف أكثر مع التحوالت التكنولوجيةتطوير القدرات االبتكارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمتك 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأىمية االبتكار التكنولوجي في ترقية التنافسية طبقًا التفاقيات تحسيس

مكانية االنضماـ إلى ا  لمنظمة العالمية لمتجارةالشراكة مع االتحاد األوروبي وا 

  العمل عمى خفض نسبة زواؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحديثة النشأة مف خالؿ خمق حاضنات

 نزمات لتسييل وظائف ىذه المؤسساتوكذلؾ مراكز ومكاومشاتل 
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  خطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجية أ متطمباتتحسيف المحيط المؤسساتي وتكييفو مع

 المنافسة الوطنية والعالمية

 ء أرائيـ تدعيـ الروابط بيف السمطات العمومية وأرباب المؤسسات والجمعيات المينية فيما يخص إعطا

 اتيـ في الميدافواقتراح

  سسات الصغيرة والمتوسطة والجامعةتدعيـ العالقة بيف المؤ. 

 :االبتكار لو دور رئيسي في اقتصاد السوؽ مف خالؿ أنو يمثل 

 لحاجيات الجديدة في سوؽ المنتجاتوتغطية كل ا اإلبداعالسالح القوي لممنافسة فيما يخص  -1

 تخفيض لمتكاليف وأسعار البيع -2

 ؽ العالمية.االنفتاح نحو األسوا -3

 المطلب الثالث: األعمال موضع التنفيذ

مكانية واإلبداعإّف المقترحات التي سوؼ تتناوليا يمكنيا تحسيف وتطوير االبتكار  بموغ مستوى  وا 

 التنافسية العالمية.

 لالبتلارة يالفرع األول: إعداد سياسة وطن

 :عموميتيف وىماتتطمب ىذه العممية خمق عالقة تبادلية ومتكاممة بيف سياستيف 

 الوطني سياسة البحث العممي 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بإدارةسياسة االبتكار خاصة فيما يتعمق 

                 يجب تدعيميـ القدرة عمى البحث التطبيقي بحيث  ساتنا الصغيرة والمتوسطة ليست لياإّف مؤس

مف طرؼ السمطات العمومية مع التحمي بروح المسؤولية فيما يخص األخطار التي قد تنجـ عف عمميات 



محاولة ايجاد عناصر وعوامل لتدعيم التنمية في مدينة سطيف انطالقا من الموارد    سادس ال الفصل
والطاقات المتوفرة في المنطقة                        

 

 
375 

 االعتباروبالتالي يجب أف تتمقى ىذه المؤسسات الدعـ مف جيات متعددة مع األخذ بعيف . االبتكار

 :المعايير الدولية في

 الصادرات. تنمية ،خمق مناصب شغل ،مردودية جيدة ،نسبة نمو مرتقبة عالية

وفرة  :إلى ذلؾ األخذ بعيف االعتبار كل المزايا والعوائق الموجودة في بمدنا نذكر منيا باإلضافة

                                         تجارب متراكمة... ،مف األسواؽالقرب  ،الموارد

 الفرع الثاني: خلق شبكات للبحث واالبتلار

جيوية لالبتكار تعمل عمى جمع كل األعواف المساىميف في عمميات تتطمب ىذه العممية خمق شبكات 

 االبتكار؛ نذكر:

  باإلضافةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وكذلؾ الباحثيف في القطاع العمومي والخاص             

 إلى رؤوس األمواؿ الضرورية لالكتشافات واألبحاث المستقبمية.

 يما يخصإّف ىذه الشبكات تمعب دور ف: 

 تحميل تطور حاجيات األسواؽ المستيدفة -

 الباحثيف المتخصصيف في قطاعات النشاطات المختمفة -

 ات التكنولوجية المطابقة إلنتاجوتحديد لكل نوع مف الطمبات اإلجاب -

 العمل عمى جمب الكفاءات الضرورية لكل تخصص بما فييا الكفاءات األجنبية. -

 أياـ دراسية ومطبوعات إعالمية ،ندوات ،تنظيـ ممتقياتإعالـ أعضاء ىذه الشبكات مف خالؿ  -

 ؼ مسؤولي الشبكاتتقييـ أىمية البرامج المقترحة ومدى مطابقتيا لألولويات المقدمة مف طر  -

 فريق العمل... ،تمويل ،مرافق، تجييزات :الضرورية لمعمل اإلمكانياتتوفير كل  -
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 طق األخرى وحتى الدولية )تبادؿ الخبراتتنسيق العمل بيف األعضاء وخمق روابط مع شبكات المنا -

 ..(.إرساؿ الخبراء

 :نذكر منيا والتطورشيكات االبتكار ىذه يمكنيا جمع أكبر عدد مف الييئات المحمية المعنية بالبحث  -

 واإلداراتمدارس التسيير  ،مدارس الميندسيف ،مخابر عمومية وخاصة ،والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة 

 اإلدارةإلى الييئات التي تدير ىذه الشبكات أي مجمس  باإلضافةالمحمية التابعة لبعض الوزارات 

                  كما يمكف أف تقيـ ىذه الشبكات داخل المناطق الصناعية األكثر تمثياًل  .ومستشاريف تكنولوجييف

                                                          في المنطقة.

 الفرع الثالث: إعداد دعائم وثائقية

 :تتطمب ىذه العممية إعداد مطبوعات ووثائق ليذه الشبكات مف خالؿ

 تنسيق أعماليا بالتطابق مع التوجيات  ،إعداد دفتر وطني لمتكاليف قصد مساعدة ىذه الشبكات

فادة الشبكات األخرى بالتجارب السابقة الناجحة.  والسياسات المسطرة مف طرؼ السمطات العمومية وا 

 إعداد دليل لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الُكفؤة فيما يخص إدارة أعماؿ المشاريع االبتكارية، 

 ذه الكفاءات يمكف االستعانة بالشراكة الدولية.دراسة حاالت...، وفي حالة نقص في ى

 الفرع الرابع: تلوين مدراء المؤسسات

  ،ىنا إلى أّف ىناؾ برامج لتكويف مدراء ومسيري المؤسسات خاصة تمؾ الموجية لالبتكار اإلشارةيجب 

 والفكر المؤسساتي المبني عمى مفيوـ الشراكة كما تنص عميو "اتفاقية بولونيا" اإلبداعقصد تطوير 

 التي انضمت إلييا بالدنا.

فيما يخص الموقع  ،ي الدوؿ المتقدمةفاليدؼ النيائي ليذا التكويف ىو خمق كفاءات كتمؾ الموجودة ف

التحفيز نحو زيادة حجـ  ،المرونة العامة ،(Ben chmarkingالفكر التسويقي ) ،التنافسي لممؤسسة



محاولة ايجاد عناصر وعوامل لتدعيم التنمية في مدينة سطيف انطالقا من الموارد    سادس ال الفصل
والطاقات المتوفرة في المنطقة                        

 

 
377 

وبالموازاة يجب تحضير لتكويف مسيري ىذه  المؤسسة عف طريق الشراكة مع المؤسسات األخرى...إلخ.

 ،التجارب الموجية لألسواؽ ،تسيير المشاريع ،لإلبداعالمؤسسات المبتكرة تماشيًا مع التقنيات المتطورة 

 .تكنولوجيات متطورة لممواد.. ،حساب وتحميل التكاليف

 الفرع الخامس: تنظيم مسابقات وطنية

التعميـ العالي والبحث ية مع بالتنسيق بيف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرف

              ب التي يجلممؤسسات المبتكرة  اإلبداعالعممي يمكنيا تنظيـ مسابقات وطنية الختيار أحسف مشاريع 

خاصة في بداية النشأة وفي مراحل جمع المعمومات والمعرفة وتسيير  أف تتمقى الدعـ مف طرؼ الدولة

 المشاريع...

ىذه المبادرة تعطي مصداقية وتحفيز أكثر لممؤسسات السائرة في طريق اإلبداع خاصة بالنسبة لمشباب    

 الباحثيف مف خالؿ حصوليـ عمى جوائز تقديرية لمعمل أحسف نحو االبتكار.

 الموظفينالفرع السادس: تلوين 

-الدولة مف خالؿ ىيئاتيا عمييا مساعدة ىذه المؤسسات في توظيف إطارات جامعية )ميندسيف   

ي تمويل جزئي كما عمييا المساىمة ف ة بالبحث والتطور.باحثيف( لتكويف فرؽ داخمية في المؤسسات مكمف

ىذه المبادرة تسمح  .% خالؿ عمى األقل السنتاف األولى لمتوظيف30إلى  20ف مف يفألجور الموظ

 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصوؿ عمى أكبر فعالية ممكنة في المستقبل.

 اإلمكانياتالرابع:  طلبالم

 الفرع األول: وضع مشاتل أو حاضنات

ىذه العممية تتطمب إنشاء مشاتل أو حاضنات عمومية داخل المؤسسات تحت وصاية وزارة التعميـ    

 :أو وزارات أخرى مف أجلالعالي والبحث العممي 
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  مؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة. إنشاءاستقباؿ ومرافقة خالؿ عدد معيف مف السنوات مشاريع حوؿ 

  ىذه المشاتل أو الحاضنات يمكنيا ربط عالقة بيف أصحاب المشاريع وبقية الشركاء منيـ ىيئات

 الصناعية... ،المالية ،التجارية ،االقتصاديةاإلعالـ التكنولوجية 

 كوف عمى مستوى كل المجاالت التي ليا عالقة بكل أنواع المشاريع المعتمدة: إدارة أعماؿقة تالمراف، 

 ، تسويق...اقتصاد ،تكنولوجياقانوف، 

  واإليواء.ىذه الحاضنات تمعب دورًا في تكويف االختصاصات داخل الشبكات وتقديـ الخيمات 

  عالمات تجارية لمحاضنات التي أثبتت مكانتيا وعّززت صورتيا فيما لمعنية يمكنيا تقديـ االوزارات

 يخص إعطاء ضماف لمشركاء المحتمميف.

  ـّ ف 05/11/2005زارية أصدرت بتاريخ ىناؾ مراسيـ و  اختياريما يخص إنشاء الحاضنات حيث ت

مؤسسات إحدى عشر حاضنة تقع في المدف الجزائرية الكبرى وليا وضع قانوني تحت وصاية وزارة ال

 سطة والصناعات الحرفية.و الصغيرة والمت

 تشكيل ىيئة عمى المستوى  :ري حوؿ الحاضنات وتحت سمطة الوصاياو ـ الديوضع لجنة خاصة لمتقس

 .الوطني يمكنيا جمع كل الحاضنات العمومية فيف إطار عالقات تبادلية مثمى

 إنشاء وتعزيز المرالز التقنية :الفرع الثاني

مراكز تقنية  إنشاءفإّف السمطات العمومية عممت عمى  ،سبيل المثاؿ القطاع الصناعيإذا أخذنا عمى 

النسيج  ،المشاريع التنموية وعمى مستوى مجاالت متعددة )المواد والبناء فيمف أجل مرافقة المؤسسات 

    ..والجمود

التي تسمح ليا التكفل بالبرامج التأىيمية المعتمدة  اإلمكانياتىذه المراكز يمكف تعزيزىا بمنحيا كل 

 .لدى الوصايا



محاولة ايجاد عناصر وعوامل لتدعيم التنمية في مدينة سطيف انطالقا من الموارد    سادس ال الفصل
والطاقات المتوفرة في المنطقة                        

 

 
379 

 الفرع الثالث: منح مساعدات مالية وجبائية

إلى االدارة المسيرة  وتتعمق ىذه المنح بالمساعدات المالية والتخفيضات الجبائية التي تقدميا الدولة

       خواص )ويل الخارجي ليذه المؤسسات التم في العموـ نجد أف .سسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرةلممؤ 

الفشل  فاحتماالتبسبب فعاليتيا ومردوديتيا( وبالتالي )أو بنوؾ( يترددوف في بداية تمويل ىذه المشاريع 

يامات التمويمية الناقصة التدخل إلكماؿ كل الثغرات أو االسعمى السمطات العمومية إذف  .وقعةتتكوف م

 لدى المستثمريف والمقاوليف.

 ىذه المساعدات يمكنيا أف تكتسي عّدة أشكاؿ مختمفة نذكر منيا:

  مف نفقات المؤسسة 50تقديمات مالية لممؤسسات الني لدييا مشاريع لالبتكار يمكنيا أف تصل إلى %

 شروع قبل مرحمة التصنيع والتسويقخالؿ المراحل التي يمر عمييا الم

 مؤسسات تخص فقط تمؾ الموجية لالبتكار أي خدمات المساعدات المالية التي تقدميا الدولة ليذه ال

 ،شراء التراخيص ،موظفيفأما النفقات الداخمية فتخص المؤسسة لوحدىا مثل تكاليف ال .البحثمخابر 

 تصميـ نماذج، تكاليف التجارب...

  القروض البنكية يمكف لممؤسسة المجوء إلى  (التصنيع والتسويق)أثناء المراحل األخيرة لممشروع

 واألسواؽ المالية

 طريق الييئات العمومية المتخصصة إف تمويل ىذه المساعدة ال يكوف إاّل عف 

  إّف المؤسسات المبتكرة الحديثة النشأة )أقل مف خمس سنوات( والتي تخصص نسبة ىامة مف نفقاتيا

قة خالؿ %( نحو البحث والتطور يمكنيا االستفادة مف تخفيضات جبائية عمى األرباح المحق10حوالي )

 الخمس السنوات األولى.
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 الفرع الرابع: وضع مرصد لالبتلار:

ّنما تمس كذلؾ كل سمطات العمومية ال تكوف فقط عمى المستوى المالي و إّف المساعدات التي تقدميا ال ا 

                 فإّف عمى الدولة إنشاء معيد  ،ففي مجاؿ اإلعالـ وفي عالـ يشيد تغيرات مستمرة .محيط المؤسسة

 أو مرصد لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف أجل:

 ىذه المبادرة  ،إعالـ وتكويف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة حوؿ نظاـ حماية الممكية الفكرية

 ة خصوصا لحماية وتحفيز المبدعيفميمّ 

  بر بمثابة معايير تسمح ىذه المؤشرات تعت  .شرات المقارنة مع البمداف األخرى وضع تحت التصرؼ مؤ

 ة بتقييـ النتائج وتسطير األىداؼلمسمطات العمومي

  ىذا المرصد ييدؼ إلى تدعيـ قاعدة المعمومات حوؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحيطيا

 .االبتكاروعالقاتيا مع عممية 

 1( ANDPME)طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الخامس: الوكالة الوطنية لت

أنشئت ىذه المؤسسة مف أجل تطبيق سياسة ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمرسـو 

 ىذه الوكالة أسندت ليا المياـ التالية: .03/05/2005في  165 – 05تنفيذي رقـ 

  طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقطاعية فيما يخص ترقية وت االستراتيجيةتنفيذ 

  لصغيرة والمتوسطة وضماف متابعتياإلعادة تأىيل المؤسسات اتطبيق البرنامج الوطني 

  مجالس اإلدارات لدى ىذه المؤسساتتدعيـ الخبرات و 

  ات الضرورية في األوقات كل التصحيح اقتراحتقييـ الفعالية والكفاءة وتنفيذ البرامج القطاعية مع

 المناسبة

 النشأة، توقيف أو تغيير األنشطة خصإعداد عمميات اإلحصاء لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما ي 
                                                           

1
 Agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise. 
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 عامة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةإعداد دراسات حوؿ المجاالت والظروؼ الدورية واالتجاىات ال 

  ربط العالقة مع المؤسسات والييئات المعنية األخرى بتعزيز االبتكار التكنولوجي واستعماؿ

 ا يخص اإلعالـ واالتصاؿالتكنولوجيات الحديثة فيم

  ديف التي تنشط فييا ىذه المؤسساتواستغالؿ ونشر المعمومات الخاصة في المياجمع. 

 يمكننا القوؿ بأّف عمى شركاء االبتكار العمل عمى ما يمي: ،المبحثىدا في خالصة   

   والبحثتنسيق كل التشريعات والمراسيـ الصادرة مف طرؼ الدولة في كافة مجاالت االبتكار 

 الحالي فيما يخص منح التراخيصاـ تحسيف مستوى النظ 

 بتكار بالوسائل المالية الضروريةتدعيـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السائرة في طريق اال 

 كنولوجيات الحديثة وربطيا بالسوؽ دعـ تطوير الت 

 لمبحث واالبتكار ومصادر التمويل تجنيد البرامج الوطنية 

  االبتكاربإنشاء صندوؽ وطني لدعـ تبني المقترحات الخاصة 

  شبكات لربطيا بيف البحث والمؤسسةإنشاء 

  جائزة وطنية لالبتكار()تنظيـ مسابقة وطنية لتثميف االبتكار 

  إنشاء نظاـ وطني لرصد االبتكار والبحث الصناعي بيدؼ تحسيف عممية الرصد وتحميل االستثمارات

 الخاصة في مياديف البحث واالبتكار بمستوى عالي.

 CNEAP/URBA Sétif"1اهات التنمية المقترحة من طرف مجموعة المبحث الرابع: اتج

تدخل الدولة عمى عدة مستويات فيما يخص التكفل بانشغاالت المواطنيف المحمية  إّف برنامج الحكومة حّدد

فإشكالية التنمية المحمية اليـو ىي كيفية االستغالؿ  .في التحسيف النوعي والدائـ لمستوى معيشة المواطنيف

                                                           
1
 CNEAP: Cenre national d’études et d’analyses pour la population et le développement  

URBA Sétif : Centre d’études et de réalisations en urbanisme de Sétif. 
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األمثل لمموارد وتثميف الطاقات المحمية، ومف ىذا المنطمق ينبغي إعداد استراتيجيات لمتنمية المحمية 

 المستدامة تتركز عمى األىداؼ اآلتية:

 ،المداخيل وظروؼ معيشة المواطنيف تحسيف مستوى الشغل 

 القتصاديةتطوير وتنويع النشاطات ا 

  لتييئة وتدعيـ التماسؾ االجتماعياالعمل عمى إزالة الفوارؽ اإلقميمية في إطار 

 تجاه االنفتاح االقتصادي العالميتطوير جاذبية وتنافسية األقاليـ ا 

  تثميف الموروث التاريخي والثقافيحماية المحيط و.  

                ومف أجل بموغ ىذه األىداؼ فإّف ىناؾ عّدة اتجاىات لمتدخل مف طرؼ المجموعة المذكورة آنفا  -

 كفاءاتيا وتجاربيا وأنشطتيا في الميداف.مف خالؿ 

 التنمية المستدامة في والية سطيف  استراتيجيةاالتجاه األّول: 

 إّف ىدؼ ىذا االتجاه يقتضي إعداد مشروع لتنمية الوالية مف خالؿ خمق عالقة بيف ما يمي:

  موارد فالحية، صناعية، سياحية، ثقافية، إيكولوجية...()طاقات الوالية 

 ر المؤسسة، ثروة ثقافية محمية...(دالكفاءات، التأىيل، كوا)شرية موارد ب 

  مرافق، تجييزات، آفاؽ اقتصادية، برامج خاصة بالمنطقة...()االندماج في اتجاىات التييئة اإلقميمية 

يسمح ىذا المشروع لتوجيو تنمية الوالية في إطار نظرة منسجمة ومتكاممة لإلستراتيجية المحمية لمتنمية 

 يكوف طبعًا بعد تحميل وتشخيص مستوفي لموضعية العامة والشاممة لموالية. وىذا
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 التنمية الريفية للوالية: استراتيجيةاالتجاه الثاني: دعم 

يتضمف ىذا االتجاه تطبيق برنامج التنمية الريفية عمى مستوى الوالية، فيو ييدؼ إلى مرافقة مصالح 

أدوات التشخيص، القدرة عمى التشخيص، إبراز )الوالية نحو تطبيق البرامج عمى مستويات متعددة 

 المشاريع، المرافقة واإلنجاز(

 وتيدؼ ىذه الدراسات إلى ما يمي:  

  تعريف المؤشرات()ترتيب وتصنيف البمديات الريفية في الوالية 

  عمى المستوى الطبيعي، االقتصادي واالجتماعي(.)تقييـ الطاقات وآفاؽ التنمية في المناطق الريفية 

  التنمية الريفية والبرامج المسطرة )لوحة القيادة لكل  استراتيجيةإعداد نظاـ لممتابعة والتقييـ في إطار

 لكل مشروع(بمدية و 

  جية خصوصا نحو الفاعميف المحمييفعممية التكويف مو 

 )...تحديد الحاجيات والمطالب األساسية لمختمف الفاعميف المحمييف )السكاف، المتعامميف االقتصادييف 

 .عممية التقييـ لمنمو الديموغرافي وتدفقات السكاف الريفييف 

 االتجاه الثالث: دعم التنمية البشرية في الوالية

يحّدد ىذا االتجاه أىداؼ كيفية تحسيف مؤشرات التنمية البشرية مف خالؿ تثميف االستثمارات فيما 

 يخص قطاع التربية، الصحة، السكف، وتحسيف اإلطار المعيشي لمسكاف األكثر تيميشًا مف خالؿ:

 إعداد الخريطة المدرسية لموالية 

 إعداد الخريطة الصحّية لموالية 

  المناطق األكثر فقرًا، السّكاف الميّمشيف...()إعداد الخريطة االجتماعية 

 .تقييـ وترتيب حاجيات السكاف في األحياء والمراكز الريفية 
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 االتجاه الرابع: دعم السلطات المحلية

 ييدؼ ىذا االتجاه نحو عصرنة وتأىيل السمطات المحمية مف خالؿ:

 الوظيفي لمبمدياتدقيق الت 

  اد، اإلمكانيات والمصالح المحميةتسيير األفر عصرنة 

 ل الستعماؿ التكنولوجيات الحديثةالقدرة عمى التأىي 

  تراث البمدياتالعمل عمى تقييـ وكيفية استعماؿ 

 .تحسيف قدرات األفراد فيما يخص التسيير الجماعي 

 الخامس: وسائل المساعدة على أخذ القرار: االتجاه

 ات التشخيص والقدرة عمى أخذ القرار والمتابعة مف خالؿ:ييدؼ االتجاه نحو تحسيف قدر 

 نظاـ لإلعالـ المركزي واإلقميمي إعداد 

 إعداد نظاـ لمتنمية الخاصة 

 .وضع مكانزمات لمتنسيق مع المجتمع المحمي 

 االتجاه السادس: خيارات التهيئة والعمران لمدن الوالية:

المسجمة فيما يخص تنمية المدف الكبرى  يعمل ىذا االتجاه عمى تغيير بعض المظاىر السمبية

وجاذبيتيا لمحيطيا الريفي. وبالتالي فالقرارات يجب أف تنصّب  (اختالالت، سوء تنظيـ، فوضى عمرانية)

 فيما يمي:

  ريفية وضماف أحسف لمنمو العمرانيإعداد تنظيـ شبكة عمرانية و 

 .اقتراح إعادة تأىيل وتييئة النسيج العمراني والريفي 
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 االتجاه السابع: ترقية الحركات الجماعية لالتصال االجتماعي

 يتضمف ىذا االتجاه التكفل باالنشغاالت والمطالب األساسية لممجتمع مف خالؿ:

 ستجابة لتطمعات السكاف المحمييفخمق نظاـ لالستماع واال 

 ة لصالح كوادر الوالية والبمدياتتنظيـ تكوينات متخصص 

 إعداد مخططات لالتصاؿ االجتماعي العمل عمى 

  الشراكة بيف الفاعميف في التنميةتنظيـ تظاىرات وممتقيات خاصة بترقية الحوار و 

 .تنظيـ وترقية الشراكة االجتماعية مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية 

 االتجاه الثامن: دعم االستثمار المحلي

اقات المحمية فيما يخص االستثمار بيدؼ خمق مناصب يحاوؿ ىذا االتجاه تشجيع وترقية القدرات والط

 شغل دائمة مف خالؿ:

 القتصادية واالستثمار في الواليةتقييـ مبادرات التنمية ا 

 ميف كل القطاعات الفاعمة لمتنميةتحديد الطاقات االقتصادية المتوفرة وتث 

  عداد الخريطة االقتصادية لمواليةإ 

 الميف والمعرفة المحمية تتميف 

 رقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتوجيو النسيج الصناعي لموالية وت 

 .تقييـ واستيداؼ األراضي القابمة لالستثمار المحمي 

 االتجاه التاسع: تنظيم ملتقيات متخصصة

يتضمف ىذا االتجاه تنظيـ نشاطات لدعـ كل الدراسات الداخمة في تقييـ البرامج وأعماؿ الخبراء 

 المجالت قصد توجيو ومتابعة المبادرات التي تصدر مف سمطات الوالية.المتخصصيف في مختمف 
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 المبحث الخامس: المناطق المندمجة للتنمية الصناعية كأداة للتنمية

مناطق لمنشاطات موزعة عمى مستوى التراب  44منطقة صناعية و 77إّف الجزائر تضـ حوالي 

          ات التي تواجو السمطة العمومية ىو العمل الوطني وموجية نحو النشاط االقتصادي. مف بيف التحدي

. ىذه 1(Z.I.D.I))عمى خمق الظروؼ المتاحة لتشكيل ما يسمى بالمناطق المندمجة لمتنمية الصناعية 

العممية لف تتأتى إال مف خالؿ إعادة تأىيل وتحويل كل ما كاف موجود سابقًا ولكف يجب مطابقتو 

 المعاصر والعمل عمى إنشاء مناطق صناعية جديدة.لمتطمبات االقتصاد الصناعي 

 المناطق المندمجة للتنمية للصناعة في والية سطيف: ديناميكية وفعالية 

             بجاية -باتنة  –واليات وىي: سطيف  6إّف المديرية الجيوية في سطيف تعمل عمى تغطية تراب  -

 مسيمة وبسكرة. –برح بوعريريج  –

 فية التي تغطييا ىذه الواليات تتقاطع فييا أربع مناطق لمبرمجة وىي:إّف المساحة الجغرا -

 (وباتنة –برج بوعريريج  –سطيف ) الشرقية اليضاب العميا 

 اليضاب العميا الوسطى: مسيمة 

 برامج منطقة الشماؿ/ وسط: بجاية 

 .برامج الجنوب الشرقي: بسكرة 

سّت مالييف نسمة ومييكل بطريقيف رئيسييف إّف ىذه المناطق تمثل قطب ديمغرافي يتعدى عدد سكانو  -

 ىما:

  بسكرة –باتنة  –الصحراء: سكيكدة طريق اليضاب العميا الشرقية نحو بوابة 

 قسنطينة. –سطيف  –غرب: برج بوعريريج  شرؽ  / طريق 

                                                           
1
 Les zones intégrées de développement industriel  
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فإنيا تمثل مف خالؿ موقعيا الجغرافي ومواردىا الطبيعية مجاؿ أمثل في تحقيق  ،بالنسبة لوالية سطيف

نشاء وتطوير استثمارات ذات نوعية. كما يمكف أف تكوف أيضًا مركز  االستراتيجية االقتصادية الطبيعية وا 

لعممية إقميمية فيما يخص إعادة بعث التنافسية االقتصادية في مناطق اليضاب العميا مف جية ومنطقة 

 الحضنة/ الصوماـ مف جية أخرى.

ب لفائدة والية سطيف سوؼ يستجيب لممعايير الحديثة فيما إّف تحقيق ىذه المناطق ىي المستقبل القري

يخص تييئة المناطق الصناعية حيث تمنح كل خدمات الدعـ لالستثمار وخمق جاذبية طبيعية نحو الوالية 

 وجعميا كقطب إشعاع عمى مستوى كل مناطق اليضاب العميا.

ف الفاعميف االقتصادييف والمحمييف كما أّنيا تمثل أيضًا أداة لالندماج اإلقميمي لمجاؿ يجمع مختم

                 لمتجنيد الفعمي نحو مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تعمل عمى امتصاص البطالة 

   وعميو فإّف السمطات المحمية وعمى رأسيا الوالي بالتنسيق  .والفجوات الجيوية االختالالتوعمى خفض 

((A.N.I.R.E.Fالعقاري  ة والتنظيـة الوطنية لموساطوكالمع ال
ومجموع الشركاء المحمييف المساىمة في  1

 تجسيد ىذه المشاريع الواعدة.

والموارد  اإلنتاجيةب االستثمارات ذآفاؽ التنمية وج إّف إقميـ المنطقة لو قدرات معتبرة فيما يخص

تتربع عمى نسيج صناعي معتبر لكف فالوالية .البشرية المؤىمة وكذلؾ تحفيز التنمية والبحث واالبتكار

 مستوى نشاط االستثمارات يبقى متوسط نسبيًا مقارنة مع الطاقات والموارد التي تحتوي عمييا وىي:

  مواد البناء()صناعات تحويمية لممواد المنجمية 

  الحميب ومشتقاتو مطحنة( وتربية المواشي )تطوير فروع الصناعات الغذائية المرتبطة بالحبوب(             

 عمف لألغناـ( –

                                                           
1
  A N I R E F : Agence  nationale de l’intermédiation et de régulation foncière     
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  طاقة سياحية غنية بالمناطق األثرية والحمامات المعدنية والحدائق الطبيعية، فيذه الموارد الطبيعية

 مريفتمنح فرص حقيقية لممست

  العمل عمى تطوير اقتصاد المعرفة المدعـ بالطاقات البشرية في كل مف جامعتي سطيف وباتنة وكذلؾ

 خابر جامعات بجاية، مسيمة وبسكرةوالعممية اآلتية مف م البحثية

  لي في كل مف برج إلكترومنز  –إلكترونيؾ )تحويل المخرجات المستوردة مف االستثمارات الخاصة

 بوعريريج وسطيف(

  نشاط تجاري عمى المستوى الوطني وحتى الدولي يؤكد بأّف المنطقة ذات تقاليد قديمة باعتبارىا مركز

 والعبور.لمتبادالت 

 المبحث السادس: بعض التوصيات حول التنمية المستقبلية في والية سطيف

 :فيما يمي اقتراحات تتركز عمى

 انيات والقدرات الحقيقية لمواليةتقييـ اإلمك 

  افقية والممحوظة عمى أرض الميدافتحديد األىداؼ التي تندرج ضمف األولويات التو 

  اإلمكانيات والمبادرات التي ُتشرؾ الفاعميف المعنييف.إعداد طريقة منيجية تعمل عمى جمع كل 

 / اإلمكانيات:1

 مى تأطير ومتابعة عمميات التنميةتجنيد الطاقات التي تعمل ع 

 فحتقاإلمواقع ا وضع اليياكل والمكانزمات التي تعمل عمى تشخيص واكتشاؼ 

  ف المعنيوف بعممية إنجاز الفاعمو التدعيـ والتكفل عند مدخل ومخرج المشاكل الموضوعية التي يواجييا

 البرامج

 .خمق عالقات تبادلية ومنسجمة بيف أجيزة الدولة لدفع عممية التنمية 
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 / األهداف:2

 سمحت بتشخيص المستويات التي وصمت إلييا عممية إنجاز  2004إّف األعماؿ التي أنجزت منذ سنة 

جاؿ المحّددة واألىداؼ المسطرة مف طرؼ الدولة البرامج وتحديد بدقة رسـ العمميات المستقبمية واحتراـ اآل

 نحو تحقيق تطمعات المجتمع الخاصة وتجاوز العقبات المحمية.

 األىداؼ المسطرة يجب أف تتركز عمى األسس اآلتية:

 وؿ إلى تحسيف ظروؼ معيشة تحديد محتوى مبادرات التنمية االقتصادية واالجتماعية قصد الوص

 المواطف

 ل بيدؼ الوصوؿ إلى تنمية متوازنةرات إعادة التأىيتطبيق وتطوير مباد 

  وضع وقيادة مبادرات التنمية مف خالؿ خّطة لمتدخل اإلقميمي قصد التحكـ والزيادة في عممية النمو

 ، منطقة الجنوب، المنطقة الوسطى(منطقة الشماؿ)في كل منطقة  متكافئةبطريقة 

 كل مناطق الواليةحضور الفعمي في ضماف مستوى الئق لمخدمات مع ال. 

إّف ىذه النظرة تسمح بوضع برنامج يدور حوؿ اآلفاؽ الواعدة لمتنمية ألّنيا لو تحققت سوؼ تعطي دفع 

 ومف ىذه القطاعات نذكر: .لتحفيز القطاعات األخرى وخاصة خمق مناصب شغل جديدة

  تساىمي، ترقوي، اجتماعي...()وضع برنامج خاص إلنجاز السكنات في مختمف الصيغ 

  توفير كل اإلمكانيات والوسائل التي مف شأنيا تحفيز االستثمار الذي يعمل عمى خمق مناصب شغل

 ناعية أو خمق مناطق صناعية جديدةمف خالؿ توسيع مناطق ص

 .اإلسراع في إنجاز المشاريع المييكمة خاصة في ميداف األشغاؿ العمومية والموارد المائية 

 تتزامف معيا مبادرات أخرى نذكر:حوؿ ىذه االتجاىات ينبغي أف 

 خمق مناصب شغل 
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 تعمقة بالشباب، التربية والثقافةالتكفل بكل المسائل الم 

 .فعالية جياز التسيير لمخدمات العمومية 

 / المنهجية:3

 الوصوؿ إلى دفع عممية خمق طرؽ العمل في إطار تداخل المياـ وتكامميا. -

بيف كل المكانزمات المؤسساتية واالجتماعية: ىيئات دفع الجيود نحو األىداؼ الكبرى التي تجمع  -

 مينية، جمعيات، لجاف ممثمة لممواطنيف...

 / العقبات والقيود التي يجب تجاوزها4

 التحكـ في المحفظة العقارية 

 ىشاشة وسائل االنجاز 

 التحكـ في تسيير المصادر المالية 

 التحكـ في الدراسات ومتابعتيا 

 لصعبة في تراب الواليةإيجاد حموؿ لبعض المناطق ا 

 .التحكـ في التوسع العمراني وما ينجّر عنو مف آثار 

 / النتائج واآلثار5

  مستويات االنجاز لألىداؼ المسطرةلقياس مختمف  اإلمكانياتوضع كل 

 ير في عممية تحقيق برامج التنميةوضع مكانزمات لإلنذار لتصحيح االختالالت التي قد تظ 

  لعممية التنمية التي تيدؼ في النياية إلى زيادة الرفاىية االجتماعية وتحسيف إعطاء محتوى حقيقي

 المستوى المعيشي لممواطف.
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 خالصة الفصل:

                   كز أساسا ر مّرت الجزائر بمرحمة انتقالية في االقتصاد الموجو الذي ت 1980منذ سنوات  -

لكف مّرت مرحمة سنوات  .واالنتقاؿ نحو االقتصاد الميبرالي (1970منذ بداية )عمى الصناعات المصنعة 

ثـ إفالس  1998و 1997تسريح العماؿ سنوات )بأزمة كبيرة فيما يخص المؤسسات الكبيرة  1990

 ..(..المؤسسات

إّف المرحمة االنتقالية التي عاشتيا الجزائر ُترجمت عمى أرض الواقع بإعادة الييكمة لممؤسسات ثـ  -

وأخيرًا ظيرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة ىذه األزمة والمساىمة في التنمية الخوصصة 

                  الذي عاَنى كثيرًا خالؿ عقديف مف الزمف تحت رحمة التضخـ ومشاكل أخرى  ،المستدامة لمبالد

 عمى المستوى االقتصاد الكّمي.

غيرة والمتوسطة سواء في الجزائر أو في والية لكف الذي يجب اإلشارة إليو ىو أّف المؤسسات الص -

ـّ  سطيف تعيش في مرحمتيا الجنينية وأف ىذه المؤسسات ال يزاؿ مردودىا االقتصادي ضعيف إذا ما ت

 .مقارنتو مع الدوؿ المتقدمة

الجماعات )إنو مف الضروري عمى الدولة إصدار إجراءات تحفيزية مف قبل ىيئاتيا الالمركزية  -

دؼ تشجيع مختمف المستثمريف ومساعدة الشباب مف خالؿ ىيئات الدعـ بي (اإلقميمية

باإلضافة إلى المجيودات التي تبذليا  (،ANGEM-CNAC-ANSEJ-ANDI-CNR)المستحدثة:

 .مختمف مراكز البحث في جامعة فرحات عباس والتي يمكنيا لعب الدور المحوري في ىذا المجاؿ

نذكر  ،الصغيرة والمتوسطة ىي متعددة في والية سطيف إف توجيات اإلستثمار فيما يخص المؤسسات -

 ..إلخ. .السياحة الحموية والجبمية –إستغالؿ المياه المعدنية  –الصناعات اإلستخراجية  :منيا
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في حيف نجد أف العوائق التي تقف أماـ تطور مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة نحو إعطاء قيمة مضافة  -

             البيروقراطية اإلدارية التي أصبحت مزمنة  :عمى سبيل المثاؿ لإلقتصاد الوطني ىي متعددة نذكر

دوف أف ننسى  ،أضف إلى ذلؾ القوانيف التشريعية والبنكية التي ال تتالءـ والمعايير الدولية ،في بالدنا

 (محسوبية.. –رشوة )فات اإلجتماعية التي الزالت تنخر إقتصاد بالدنا آلا

الحماية والتنظيـ إذا كانت فعال  ،ؤولية ثقيمة فيما يخص لعب دور التحفيزإف عمى عاتق الدولة مس -

تتمتع بإرادة قوية نحو خمق تغيير حقيقي لموضعية اإلقتصادية الحالية التي تمر بيا بالدنا ووالية سطيف 

 .بشكل خاص
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 : خالصة الفصل الرابع 

فإننا استطعنا أن  القطاعات،في نياية ىذا الفصل وعمى مستوى التحميل الذي قمنا بو بالنسبة لمختمف 

  نذكر:نميز خصائص مرتبطة بالطاقة االقتصادية بالوالية 

 )المناطق بتنوعيا في محيطيا الجغرافي والطبيعي ألنيا تجمع بين إطارين منفصمينتتميز الوالية  -

 والجنوب(.الجبمية في الشمال واليضاب في الوسط 

الوطني رقم  )الطريقتحتل الوالية موقعا استراتيجيا يربط بين كل ىياكل النقل في المنطقة، سواء البرية  -

قسنطينة( أو نحو الساحل )مناء بجاية  –غرب( أو السكة الحديدية )العاصمة  /رق ش والطريق السيار 50

داخمية  )خطوط 5490ماي  50باتنة(، إضافة الى مطار  –( أو نحو الجنوب )عبر مسيمة جيجل –

 .ودولية(

لألمطار، يتناقص من الشمال منتظم  وتساقط غيرعمى مستوى المناخ، تتميز المنطقة بمناخ قاري  -

 الجنوب.نحو 

غالبا غير  جوفية،أو  الوالية(سواء كان سطحية )تسيل خارج  معتبرة،وفرة المياه في المنطقة غير  -

  ومجيولة.نوعية 

، تتميز بأىمية األراضي عمى أراضي واسعة في منطقة اليضابعمى المستوى الفالحي، تتوفر الوالية  -

د كونيا تعتمفي ىذا القطاع تبقى مطروحة ، لكن االشكالية وبتيا.  ( وخص S. A. Uالصالحة لمزراعة ) 

 طاقة الفالحية ليست كافية بسبب قمة الموارد المائية .الوبالتالي ف عمى الزراعات الواسعة و الرعي .

بالنسبة لمقطاع الصناعي ورغم أن التنمية في ىذا المجال بدأت منذ سبعينيات القرن العشرين بالبرامج  -

إال أن المجيودات تبقى غير مكتممة ولم تحقق األىداف المرجوة بعد )الرجوع ، لتي سطرت آنذاكالمكثفة ا

 إلى الفصل المخصص لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة(.
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كان  ومعدل ، فالوالية تحتل المركز الثاني بعد العاصمة فيما يخص عدد السفي الجانب الديمغرافي -

 . 6نسمة في كمم  672تصل إلى  الكثافة السكانية الدي

مقارنة بالمعدل الوطني ومعدل  (%41.42، تسجل الوالية معدل نشاط ضعيف )مى مستوى الشغلع -

ومنو فإن مساىمة القطاع الصناعي  فعا،( يعتبر مرت% 6.79) الشغل كذلك. بالنسبة لمعدل البطالة

 .(بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة )خاصةنسبة من اليد العاممة  المتصاصيعتبر ضروريا 

الشغل عمى مستوى قطاعات  النشاطات الكبرى، فإنو يالحظ ىيمنة قطاع الخدمات  فيما يخص توزيع -

 . وفي المقابل نالحظ ضعف القطاع الصناعي.و كذلك البناء واألشغال العمومية

فإنو ال يتعدى الخمس من العاممين وبالتالي نالحظ قصور  الزراعي،بالنسبة لمعدل الشغل في القطاع  -

 لمنطقة.تنمية اىذا القطاع في أداء دوره نحو 

   وكذلك السياحةفإننا نالحظ عجز يخص قطاع التعميم والصحة  والتجييزات،عمى مستوى المرافق  -

 .معتبرة(الوالية مكانة سياحية  حتاللالكل المؤشرات  )توفر االعتبارالتي يجب أخذىا بعين 

 استراتيجيةإن اعادة االعتبار لكل المعوقات والقيود التي تعاني منيا الوالية، سوف يسمح لنا بتحديد  -

 سياسة تنموية تتطمب منا تركيز الجيود حول: ل

  الطبيعيةاستغالل كل الطاقات والموارد 

 ألخرى التي تتوفر عمييا الوالية تثمين الموارد ا 

 االستثمارات والمشاريع  إعادة ىيكمة وتنظيم المجال عبر الوالية قصد استقطاب عدد كبير من

   .، الفالحية أو الغذائية نحو المنطقةالصناعية



 الخاتمة العامة 
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  التي من شأنيا المساىمة  ساسةةإن اليدف من ىذه الرسالة ىو محاولة تحديد العناصر والعوامل األ

جنوبيا خصوصا عمى الصعيد  نائةة سواء في شمال الوالةة أوفي تنمةة مدينة سطيف ومناطقيا ال

 االقتصادي واالجتماعي.

                    أن نباشر في الفصول األولى دراسة الجوانب النظرية لالقتصاد االقمةمي  ارتأيناولمقةام بذلك 

أىمةة العوامل االقتصادةة خصوصا تكاليف النقل ودورىا في ىةكمة  بإبرازأو المجالي والتي سمحت لنا  

 القتصادي.المشيد ا

أدى إلى ارساء قواعد المنافسة  ،إن استحالة الوصول إلى توازن اقمةمي في اطار التجمع السكاني

انطالقا من ىذه الفكرة حاول مفيوم االقتصاد  .ظيور مفيوم االقتصادةات الخارجةةاالقمةمةة وسمح ب

الجغرافي الجديد تطوير بعض النماذج والتي أدت إلى نتائج تؤكد عمى تمايز المجال المتجانس تماما 

عن طريق ما ةسمى بمكانزمات " السببةة الدائرية المتراكمة " المحفزة تأثير العوامل االقتصادةة فقط،  تحت

 ضواحي ". –والتي أدت إلى نشوء تنظةم جديد لممجال أال وىو: " مركز  لظيور التجمعات السكانةة

ر الفكر الكالسةكي المسألة االقتصادةة لممجال ال ةمكن أن يتحدد فقط في إطا لإن تحمي

عةة التي انطالقا من ىذه الفكرة حاولنا شرح آثار نمط اإلنتاج الرأسمالي والعالقات االجتما .والنيوكالسةكي

تحميل التكاليف وعمى ىذا األساس فإن اإلقمةم ال ةمكن أن يتحدد عمى مستوى  .مستوى المجالتميزه عمى 

نما البد  ككةان اقتصادي واجتماعي معا. اعتباره فقط وا 

فإن التقسةم العممي واالجتماعي لمعمل  ، Fordخالل الثالثين سنة أمجاد أوربا وفي ظل نظام التراكم 

كان السبب في ظيور التقسةم الدولي لمعمل والذي أدى يدوره إلى التقسةم المجالي لمعمل حيث نتج عنو 

 ضواحي " –ىةكمة جديدة لممجال في إطار " مركز 
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              قة ومواف إجماعضواحي " كان لو  –وعمى أساس ىذه التحمةالت فإن رسم المجال إلى " مركز 

لكن يبدو أن العوامل االقتصادةة خصوصا ىي السبب في ظيور التنمةة غير  .من طرف االقتصاديين

 التي تميز األقالةم المترامةة األطراف مقارنة باألقالةم الضةقة. ةالمتوازن

الظروف فإن تدخل السمطات العمومةة ةكون ضروريا من أجل التصدي ضد التنمةة غير  هوفي ىذ

 توازنة من خالل توازن اقمةمي منصف فةما يخص عرض السمع والخدمات.الم

لكن  .توى التنمةة بين المركز والضواحيإن التحرك التام لألفراد من شأنو أن ةساىم في تقارب مس

نما ةمس كذلك  حسب،العوامل االجتماعةة والثقافةة فالذي نالحظو في الواقع أن ىذا التحرك ال يتضمن  وا 

 كل النظام المسؤول عن عرض السمع والخدمات.

إن إعداد سةاسة اقتصادةة واجتماعةة لممجال في الوقت الراىن ىي قضةة الجمةع سواء في الدول 

ن كان المصطمح يختمف من بمد إلى آخر: التييئة  الصناعةة المتقدمة أو في الدول النامةة حتى وا 

 اإلقمةمفإن شغل وتسيير المجال أو  ي ،تنمةة الجيوةة أو التخطةط الجيو ال – اإلقمةمةة أو تنظةم المجال

 األساسي لكل الدول. االنشغاليبقى 

عند نياةة الحرب العالمةة الثانةة، بدأ العالم ةالحع وجود فوارق جيوةة كبيرة واختالالت في التنمةة 

وامل مجتمعة إلى تحرك السمطات العمومةة وكذلك في المداخيل ومستوةات المعةشة لألفراد، أّدت ىذه الع

 . حمول فعمةة ليذه المشاكل إليجادالمتعاقبة في مختمف الدول 

 إن الفوارق واالختالالت في التنمةة ةمكن تصنةفيا إلى ثالث مستوةات:

 عمى المستوى الدولي 

  الوطنيعمى المستوى 

  الجيوي عمى المستوى. 
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أقطاب صناعةة حول المدن الكبرى ومن جية أخرى ظيور مناطق أقل تطورا  ،نتج نشوء من جية

مما ةفسر بروز ما ةسمى بفكرة التييئة اإلقمةمةة وا عداد تدريجي ، بعيدة نسبةا عن ىذه األقطاب الصناعةة

 . لسةاسة التنمةة الجيوةة

ستوى جيات مختمفة إن الدولة ومن خالل مكانتيا عمى الساحة االقتصادةة سمح ليا التدخل عمى م

              إن السةاسات الناتجة  ف نشر التنمةة في الجيات المعينة.من البمد إلرساء أقطاب متعددة لمنمو بيد

وعمةو فإن المفيوم  مناطق التي تتطمب مزيدا من النمو.عن نظريات النمو استدعت خمق مراكز في ال

 المجالي لمرأسمال ةقتضي نشر التنمةة من المركز نحو المحةط.

لسنوات السبعينات من القرن العشرين بدأت نظريات التنمةة تتخمى عن المفاىةم  االقتصادةةمنذ األزمة 

ول فعمةة التقميدةة واالنفتاح أكثر نحو األفكار والتحمةالت الجديدة التي من شأنيا البحث عن طرق وحم

 إلرساء التنمةة.

كما أظيرت التجارب السابقة أّن أثناء ىذه األزمات ىناك مناطق ومدن لم تكن صناعةة بالدرجة 

                    المحمي أو الوطني  األولى لكنيا أثبتت نتائج ايجابةة فةما يخص التنمةة سواء عمى الصعيد

               صبح حكرا عمى الدولة المركزية تالمعاصر لم وبالتالي فالتنمةة في وقتنا  أو حتى الدولي.

إن األخذ بعين االعتبار  مةة والمجتمع معا.نما عمى المستوى الالمركزي أي السمطات المحوا  

سمح بظيور نماذج مختمفة  الخصوصةات االجتماعةة والثقافةة والتاريخةة لمختمف الجيات واألقالةم

ن تستمد جذورىا من العوامل الداخمةة لممجتمع المحمي، ومنو نتجو نحو الكالم ىذه األخيرة البد أ لمتنمةة.

وسةاسات التنظةم  ماتلمكانز عن نظرية التنمةة الداخمةة المحمةة والتي أصبحت األكثر تأقمما وتطابقا 

 المجالي لمنشاطات واألعوان االقتصاديين.
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ربط بين مختمف الفاعمين نا العالقات التي تإن مفيوم االقمةم قد يتجاوز مفيوم المجال إذا ما أدمج

 نظةم االنتاج من خالل قةاس قدرتوعتمد بالخصوص عمى نوعةة وتةفعالةة االقمةم  أداء و إن المحميين.

 عمى خمق الموارد الخاصة وتجديد االبتكار.

حاولنا ربط مفاىةم ونظريات التنمةة ىذه مع دراسة الحالة التي نحن بصددىا وىي اقمةم والةة سطيف 

                      ومنو حاولنا البحث عن العناصر والعوامل التي تساعد عمى تنمةة مدينة سطيف موضوع بحثنا 

بعث التنمةة لممدينة ونشرىا بمستوى مع محاولة إعطاء االعتبار لمفاعمين األساسيين الذين ليم دور في 

                  متوازن في كل أرجاء الوالةة، بعدىا الحظنا االختناق الذي تعاني منو مختمف القطاعات الموجودة 

 بمدةة سطيف مقر الوالةة. إقمةمفي 

تحكم إن سةاسة التخطةط العمرانةة التي تعتبر ضرورية تقتضي تنمةة القطب الجيوي لسطيف قصد ال

 تكون عقالنةة ومستقمة. بحيث ،في النمو العمراني لممدينة في إطار نظرة شاممة لتييئة االقمةم

                تنظةم أمثل لممجال حول المدينة حاولت توجةو التوسع العمراني  إطارىذه المبادرة التي تدخل في 

                   في أغمبيتو نحو الشمال الشرقي لممدينة العتبارات طوبوغرافةة وفالحةة مناسبة من خالل التركيز 

 .(T).E.P.Sعمى خةارات التييئة المسطرة في المخطط الجيوي لتييئة اإلقمةم 

لمخطط وا ((P.A.T.W الخصوص مخطط تييئة إقمةم الوالةةب اإلقمةمحاولنا تقيةم أدوات تييئة 

ى الدينامةكةة العمرانةة من خالل المحتوى واالنعكاسات عم ((P.D.A.Uالتوجييي لمتييئة والعمران 

د الحظنا االختالالت والفجوات المجالةة داخل إقمةم والةة سطيف واستحواذ الطريق في ىذا الصد .لممدينة

اإلقتصادةة في الوالةة عمى حساب عمى النصيب األكبر لمطاقة ) سطيف والعممة (  00الوطني رقم 

باإلضافة إلى اإلشكالةة الصعبة في التحكم  ،المناطق النائةة والمعزولة سواء في الشمال أو الجنوب

 العمراني لمدينة سطيف ) مقر الوالةة ( ومراكزىا الثانوةة المحةطة بيا.
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ف من خالل إبراز الطاقة كما حاولنا إعطاء تعريف لموضعةة اإلقتصادةة واإلقمةمةة في والةة سطي

                .لطبةعةة، اإلقتصادةة واالجتماعةةاإلقتصادةة التي تزخر بيا الوالةة وتحميل مختمف المعطةات ا

 استطعنا أن نستخمص بأن الوالةة تزخر بعدة مزاةا نذكر منيا: اإلطاروفي ىذا 

  واألشجار المثمرة باإلضافة إلى تربةة  ثروة زراعةة معتبرة تسمح ليا بتطوير زراعة الحبوب واألعالف

 .)المواشي والدواجن (الحيوانات

  الوالةة عمى قاعدة صناعةة موجية أساسا نحو الصناعات التحويمةة والكةمائةة )المطاط تتوفر

وعدد كبير من وحدات اإلنتاج التي تنشط في  والبالستةك(، مواد البناء، الصناعات الغذائةة، اإللكترونةك

 قطاعات مختمفة.

  ،يترجم قوة النشاط  مماكما تحتل الوالةة المرتبة الثانةة من حيث عدد المسجمين في السجل التجاري

 التجاري في الوالةة ) شارع ربي في العممة ذو األىمةة الوطنةة (

 االستغاللفالوالةة تتوفر عمى عدة حقول لممواد المفيدة التي تستحق ، عمى مستوى الطاقة المنجمةة 

 واالستثمار من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في الموارد المائةة المعدنةة.

 .تتربع الوالةة عمى منطقتين صناعيتين كبيرتين ) سطيف والعممة ( وعدد كبير من مناطق النشاطات 

 رفقةة، نالحع مجيودات استثمارية في ىذا الصدد سمحت بتكثيف شبكة فةما يخص اإلمكانةات الم

مطارات قسنطينة في حين نجد أن موانئ كل من بجاةة وجيجل باإلضافة  .ةة وتجديدىاالطرقات في الوال

والطريق  1490ماي  00كما أن مطار  .الخارجةة ال ةمكن االستغناء عنياوباتنة تمثل عوامل لممبادالت 

بئر العرش( والطريق  –السةار شرق / غرب الذي ةقطع الوالةة من غربيا نحو شرقيا )عين أرنات 

 ممرافق الموجودة في تراب الوالةة.لدعم أكثر  بإمكانيم بوعريريجبرج  –المزدوج لمسكة الحديدة سطيف 
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 والمواقع التي تزخر بيا الوالةة وةعطييا االستحقاق  عمى المستوى السةاحي ىناك تنوع في اإلمكانةات

في تربع عرش السةاحة عمى الصعيد الوطني: نذكر السةاحة الحموةة في حمام قرقور ) المرتبة الثانةة 

 المناطق األثرية في مدينة جميمة ومعمم عين الفوارة في مدينة سطيف.  -عالمةا من حيث نوعةة المةاه (

 ةات والطاقات التي تتوفر عمييا والةة سطيف تمنح ليا كل االستحقاق بأن تصبح إن المرافق واإلمكان

                تعاني من عدة عقبات خصوصا عمى مستوى التجمع السكاني لمدينة سطيف  يالكن .عاصمة جيوةة

ات ) مقر الوالةة ( والذي أصبح يتطمب إعادة تحويل المشاريع اإلقتصادةة واالجتماعةة نحو التجمع

ىذا األخير يتوقع  .يي لمتييئة والتعمير لبمدةة سطيفوالبمدةات المجاورة المسطرة ضمن المخطط التوجي

ل نحو مواقع شوف لكداد غربا وأوالد صابر شرقا التي تعتبر كمناطق قابمة لمتعمير أن يوجو ىذا التحو 

كما أنيا تمثل اإلمتداد  . وتستجيب إلى حدود معتبرة لممتطمبات العقارية عمى مستوى بمدةة سطيف

الطبةعي لمدينة سطيف لكي تضم عمى المدى القريب والمتوسط مختمف برامج التجييزات والسكنات 

 الضرورية لطمبات السكان.

  والتي نتج ولمرجوع إلى العوائق والصعوبات التي تعاني منيا الوالةة نذكر الزيادة السكانةة المتواصمة

تنمةة إقمةمةة غير متوازنة لصالح مقر الوالةة كما أشرنا   -در مةاه محدودةمصا  -عنيا نسبة بطالة مقمقة

 سابقا وانعكاساتيا السمبةة عمى اليةكل العمراني لمدينة سطيف.

  كما الحظنا أةضا تراجع في االستثمارات العمومةة وانخفاض ممحوظ فةما يخص األغمفة المالةة

 المخصصة لمختمف برامج التنمةة.

وضعةة الحرجة ةشعر المواطن باحباط مع تراكم المشاكل وانعكاساتيا عمى حةاتو اليومةة أمام ىذه ال

حيث يتحتم عمى الدولة البحث عن حمول والتكفل بانشغاالت المواطنين المتعددة وبالتالي تجد السمطات 

 المحمةة نفسيا عاجزة عن االستجابة لكل المتطمبات الضرورية.
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ا دولة لم ُتسخر كل اإلمكانةات الالزمة لمسمطات المحمةة لمسماح ليوفي ىذا الصدد الحظنا أن ال

ىذه األخيرة تتطمب من الدولة سةاسة استدراكةة حقةقةة إلعادة بعث  .باعادة بعث التنمةة االقتصادةة

 االقتصاد من جديد أمام تراجع االستثمارات وتدني مستوةات المعةشة لشرائع عديدة من المجتمع.

رض غالمستوى المحمي ل ير إمكانةات معتبرة لتدعةم سمطة الدولة وتحسين صورتيا عمىننتظر إذن توف

 تنظةم وتسيير محكم بمعايير الصرامة واالنضباط.

وفي األخير حاولنا مناقشة مختمف العوامل التي من شأنيا مساعدة وتدعةم التنمةة في مدينة سطيف 

أردنا أن نبرز مختمف فرص وآفاق التنمةة في الوالةة  .المتوفرةوامكانةاتيا االقتصادةة عمى أساس طاقاتيا 

الدولة خصوصا عمى المدى القريب بيا في ظل الظروف والوضعةة االقتصادةة الراىنة التي تمر 

 والمتوسط والتركيز عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخةار استراتيجي في لعب دور التنمةة مستقبال.
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 الملخص 

من شأنها تدعيم التنمية في مدينة  وعوامل التيإن الهدف من هذا البحث هو إيجاد عناصر 

 المنطقة.في  واإلمكانيات المتوفرةخالل الموارد  ومحيطها منسطيف 

 وعلى مستوىمن خالل بحثنا، حاولنا تقييم أدوات تهيئة اإلقليم على مستوى الوالية  -

 وبالخصوص إستحواذداخل إقليم الوالية  وفجوات مجاليةإختالالت  ومنه الحظناالبلدية 

وذلك على الطاقة اإلقتصادية الكبرى للوالية  والعلمة( )سطيف 50الطريق الوطني رقم 

 .والجنوبية المنعزلةحساب المناطق الشمالية  على

 )مقرف إضافة إلى ذلك، اإلشكالية الصعبة التي تتحكم في النمو العمراني لمدينة سطي -

مما يحتم على السلطات المحلية التوجه نحو المراكز الثانوية  ومحيطها الخارجي، الوالية(

على الدولة تسخير كل  وبالتالي يتوجب متوازن.خارج المدينة بهدف إرساء نمو عمراني 

 وتوفير من خالل تشجيع االستثمارات ، اإلمكانيات الالزمة بإعادة بعث التنمية اإلقتصادية

  .أفضل للمواطنمعيشي المرافق الضرورية، بهدف خلق مستوى 
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Nous avons essayé d’évaluer les instruments d’aménagement et 

d’urbanisme au niveau de la wilaya et de la commune, ainsi on a constaté 

des déséquilibres spatiaux enregistrés au sein de la wilaya. En effet la 

route nationale n 05 ( Setif et El eulma) a accaparé à elle seule l’éssentiel 

du potentiel économique de la wilaya au détriment des régions enclavées 

du nord et du sud. 

Ajouté à cela, la problématique difficile de la ville de sétif traduite par la 

non maitrise de la croissance urbaine, ce qui incite les autorités locales de 

déconcentrer les services de la ville vers les localités secondaires 

existantes au niveau immédiat de la commune dans le but de créer un 

développement urbain équilibré. 

Par conséquent, l’Etat doit disposer de tous les moyens nécessaires pour 

une relance de développement économique par l’encouragement des 

investissements et la créations des services pour le profit du bien être du 

citoyen. 
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