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  الخالصة

ة                       د للتهيئ ستدامة، تصور جدي ة الم ادئ األساسية للتنمي رم المب ر يحت ق تعمي ذ وتطبي ة في تنفي تمخض عن الرغب
دى آ      سميته ل ى ت ق عل صادية اتف ة االقت ة والتنمي ذآي   العمراني النمو ال صين ب ن المخت ر م  croissance( ثي

intelligente.(  
داد                  رى بتع ة الكب م المدن الداخلي ر إحدى أه يتناول موضوع بحثنا تخطيط النشاط التجاري لمدينة باتنة التي تعتب

س                 ٢٥٠سكاني يفوق    ة تلعب دورا رئي يا في   ألف نسمة وذلك وفقا لمبادئ التنمية المستدامة خاصة وأن الوظائف التجاري
ا ة وتنظيمه ة المدين ورة  . هيكل ي بل اهمت ف اري س از التج هدها الجه ي ش ة الت ة والنوعي ى أن التحوالت الكمي عالوة عل

ة                   ة حضرية منظم مفاهيم عمرانية جديدة للتعمير التجاري تقضي الفصل بين التجارة آنشاط اقتصادي، والتجارة آوظيف
دما اة الحضرية بان اء الحي ي ارتق ساهم ف ال ت ا الحضريللمج ي محيطه اغم ف ة . جها المتن ق تنمي ن إذن تحقي فكيف يمك

  .مستدامة أو النمو الذآي للبنية التجارية؟
وجيهي                           ذآي يجب إعداد مخطط ت ستدامة والنمو ال ة الم اد التنمي درج ضمن أبع لضمان تطبيق تعمير تجاري ين

  :معالجة النقائص والسلبيات حسب ما يلييعتمد على مؤهالت الوضعية القائمة من خالل . لتنمية البنية التجارية
  .تحليل الوضع الراهن للمعطيات المكانية وآذا تحليل العرض والطلب: أوال
 .اإلسقاطات المستقبلية للبنية التجارية من خالل إعداد سينريوهات وتوجهات تنظيمية: ثانيا
  . العمران التجاريالتقنين لتأآيد التوافق مع باقي األدوات التخطيطية وضبط قواعد: ثالثا

ة  ات الفهرس ة        : آلم وجيهي للتنمي ط الت ة، المخط ة التجاري ة، المنظوم ة التجاري ضري، البني ط الح ذآي، الوس و ال النم
  .التجارية
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Preparation of master plan of urban trade as a mechanism to achieve 

sustainable growth of the commercial structure, the city of Batna as a model 
Anoune nourdine 

Department of Earth Sciences, Faculty of Science, El Hadj Lakhdar University - Batna, Algeria 
 

Abstract : 
The purpose of our research focuses on business planning of the city of Batna 

with the principles of sustainable development; particularly the functions of private 
enterprises and other urban functions play a key role in structuring and organizing the city. 
In addition, the quantitative and qualitative changes reflected in the trade have contributed 
to the development of new concepts for urban reconstruction requires the separation of 
trade as an economic trade according to the urban area. This will be a contribution to the 
improvement of urban life in their integration into a harmonious urban environment. How 
then to achieve sustainable development or smart growth structure of the company?. 

To ensure the application, the reconstruction of the commercial dimension of 
sustainable development and smart growth plan must be prepared for the development of 
trade patterns. This depends on the characterization of the current situation of gaps and 
weaknesses as follows: 

a) an analysis of the current state of spatial data and analysis as well as supply and demand. 

b) projections for the future structure of trade during the preparation of scenario and 
regulatory approaches. 

c) rationing to confirm compatibility with the rest of the planning tools and the rules 
established commercial construction. 

 

  :المقدمة -١
ة    ة الوظائف التجاري ام المسؤولين حيث            نظرا ألهمي د استقطبت اهتم ة تنظيم المجاالت الحضرية فق  في عملي

سكانية                 : "م أن ٢٠٠٦آشف وزير التجارة عام      ر مختلف التجمعات ال اد األسواق المجاورة عب الوزارة متجهة إلى اعتم
يتم   لواليات الوطن، حيث أن الهدف منها هو خلق فضاءات محم   ه س ية ومراقبة تكون في صالح المستهلكين والتجار وأن

أطير التجارة            ١٥٠٠ تكوين   ٢٠٠٦خالل سنة    ). mouradia.dz ,2006"( إطار جامعي في مختلف التخصصات لت
ة                        ة االستخدامات التجاري ة تنظيم وهيكل ل آيفي وعليه، وعلى ضوء هذه األهمية، سنحاول الشروع في إنجاز تصور يحل

ا لمقتضيات                       لمدينة بات  ا وفق ا وتطويره ة تنميته ى آيفي ة، عالوة عل ة الجزائري رى الداخلي ة آنموذج إلحدى المدن الكب ن
  .شروط ومبادئ التنمية المستديمة

  : الطرق البحثية-٢
ة                    ة التجاري لقد تم توجيه مسار البحث في جزء منه وفقا للمقاربة الجغرافية من خالل قياس واستعراض المنظوم

لجزائري، بهدف تثمين الوزن التجاري لمجال الدراسة على المستوى الجهوي، إلبراز التباين بين مختلف             لمدن الشرق ا  
ة لمختلف األصناف                    . المدن ة الوظيفي ة التغطي ثم وفقا لمقاربة وظيفية على مستوى المدينة سمحت لنا بقياس حجم وآيفي

  .التجارية عبر مختلف قطاعاتها العمرانية
نهج                  وعليه اعتمد سير ال    ى الم د عل رة اعتم ان آثي ا، وفي أحي بحث ومنهجيته على المنهج الوصفي والكمي أحيان

ة             . التحليلي االستنتاجي  ة التجاري ستدامة للبني إجراء        . تم اللجوء إلى هذا عند ضبطنا لرهانات التنمية الم دأ العمل ب د ب ولق
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ى قطاعات              ة إل سيم المدين ا            مسح وإحصاء ميداني للوظائف التجارية، ثم تق ة مدروسة، آم ايير وظيفي ا لمع ة وفق  عمراني
  .تجدر اإلشارة إلى أنه تم استخدم نوعين من االستمارات إحداهما خاصة بالسكان واألخرى بالتجار

 : خصوصية النشاط التجاري أداة للتحكم في التنظيم المكاني-٣
  :ريوضعية الوظيفة التجارية لوالية باتنة في المنظومة التجارية للشرق الجزائ ١-٣

ة من حيث                          ة باتن ة والي شرق الجزائري،أهمي ات ال ة في والي سجالت التجاري دد ال توضح المعطيات الرسمية لع
 ٢٤٦١٥عدد التجار المشتغلين بها، إذ تأتي في المرتبة الرابعة بعد آل من سطيف، قسنطينة وبجاية، بعدد إجمالي قدره 

وما يزيد أآثر في     . جال الدراسة يؤهلها ألن تلعب دورا إقليميا      وبالتالي فإن وزن البنية التجارية لم     ) ٢٠٠٢عنون،(سجل
ة                         درج ضمن فئ ة تن ة بالوالي سجالت التجاري أهمية هذا الدور هو أصناف التجارة السائدة بها، حيث أن أغلب أصناف ال

وال          رؤوس األم ا ل ر توظيف ي هي األآث ة الت )  Martin Landré,1999(تجارة استيراد وتصدير، وآذا تجارة الجمل
  . وبالتالي األآثر تأثيرا في التنظيم المجالي

ا                                   غ عدد محالته ي بل ذهب الت روز تخصص في تجارة ال ز بب ة تتمي داني أن المدين ة المسح المي ولقد أثبتت عملي
ر من      ٧٩٣ محل أي ما يعادل محل واحد لكل         ٣١٣ ى وجود أآث سة     ١٠٠ نسمة، إضافة إل ادن النفي ل المع  ورشة لتحوي

سكانية              (ها  غير مصرح ب   ة ال . وذلك في ظل غياب مؤشرات نظرية رسمية لضبط تغطية آل صنف تجاري حسب الكثاف
ة                       ذه المدين وذ ه ساع مجال نف . وعليه فإن التفسير الذي يمكننا تقديمه الرتفاع آثافة انتشار هذا التخصص التجاري هو ات

ة مختصة            ). هاحيث أن قدوم الزبائن من خارجها يساهم بقدر آبير في ازدهار عائدات            صنيفها آمدين ا بت سمح لن وهو ما ي
، الذي قمنا بإنجازه انطالقا من   )٠١( في تجارة الذهب داخل المنظومة التجارية الجهوية آما هو موضح في الشكل رقم            

  :دراسة التوزيع الجغرافي لألصناف التجارية السائدة في أهم المدن التجارية للشرق الجزائري
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ):٠١(الشكل 
 خصوصية المنظومة التجارية في الشرق الجزائري، حيث التخصص التجاري السائد في أهم المدن التجارية
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ين            ى تقن اج إل نستنتج من آل ذلك أن وفرة المقومات األساسية لتطوير النشاط التجاري يجعل محاولة تنميتها تحت
  .أآثر مما تحتاجه من ضخ لالستثمار في هذا الميدان

 :زيع المجالي والنوعي للبنية التجارية في مجال الدراسةخصوصية التو ٢-٣
وإلبراز آيفية توزيعها ونوعيته اعتمدنا     .  صنفًا تجارياً  ١٩٢ محالًً تجاريًا موزعة على      ٨٧٣٢ينتشر في المدينة    

صادية   ة اقت ا لمقارب صنيفها وفق ى ت ة،   ) (Lekehel Abdel Wahab.2001( عل رفة، حرفي ارة ص الت تج مح
  :لذلك من داللة مجالية في قياس المرآزية التجارية حيث تثبت ما يلي، لما )خدمات

 من إجمالي محالت تجارة الخدمات تنتشر بمرآز المدينة، %٣١٫١إذ إن . ترآز تجارة الخدمات في مرآز المدينة •
ت المهن الحرة، باإلضافة إلى نوعية النمط العمراني المهيأ الستقبال نشاطا. نتيجة للدور التاريخي والثقافي للنواة

 .ومكاتب الخدمات
حيث ) بارآا فوراج، وطريق حملة: أحياء (ترآز صنف التجارة الحرفية في األطراف الشرقية والجنوبية الغربية  •

 من إجمالي عدد المحالت التجارية، ويعزى ذلك لموقعهما عند أطراف النسيج العمراني من %٣٥يترآز أآثر من 
نمط الفردي الذي يستخدم طابقه األرضي آمساحة للتجارة الحرفية مثل الحدادة، جهة، ومن جهة أخرى لسيادة ال

 .الخ...النجارة، الميكانيكي، 
تخصص القطاعات العمرانية المتاخمة لمرآز المدينة في التجارة الصافية، ويفسر ذلك بخروج معتبر لمحالت  •

اشرة للنواة، أي االنتقال من المرآز التاريخي إلى التجارة الصرفة وانتقالها من المرآز نحو التوسعات الموالية مب
ويوفر تنظيم . ، خاصة وأن أنماط مباني هذه التوسعات)الوسط الجغرافي للنسيج الحضري(مرآز ثقل المدينة 

 .شكلها العمراني مساحة آبيرة مؤهلة الستيعاب فئة التجارة الصافية
ة    الذي تم إنجازه حسب الترآ  ). ٠٢( ومن خالل الشكل رقم شاطات التجاري وعي للن  ADEME( ز الكمي والن

Annick.2005(اتضح لنا وجود أربعة أنواع من الترآزات التجارية هي ،:  
  

 
 

  أنواع الترآزات التجارية في مجال الدراسة): ٠٢( الشكل
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ر من              : النوع األول    ه أآث من   محل تجاري   ١٥٠٠الترآزات التي تشكل القطب الرئيسي للمدينة الذي يترآز في
  . ويتمثل دورها الوظيفي في خدمة المجال الحضري آله بل وظهير المدينة. مختلف األصناف

ة للحاجات                       : النوع الثاني  ة الفعلي ا التلبي شيدة، وظيفته ال وأآ انوي في حي بوعق الترآزات التي تشكل القطب الث
  . ذات التردد الدائم والحاجات ذات التردد العارض

ى                        الترآزات ا : النوع الثالث  ة عل ل حجم محدد من أصناف المحالت التجاري ربط نتيجة لتكت لتي تشكل قطب ال
  .محور رئيسي واحد
ًال   ٣٠وهي آل التكتالت التي تضم أآثر من        . الترآزات التي تشكل محاور تجارية متخصصة     : النوع الرابع   مح

 .يتجاريًا من الصنف نفسه على محور واحد يمكن أن يكون من قطب رئيسي أو قطب ثانو
  خصوصية أنماط العمران التجاري٣-٣

ران التجاري                    ين أشكال العم ز ب ستعملة للتميي ، )FNAU.١٩٩٩(تمثل مساحة البيع للمحل التجاري الوسيلة الم
ان عن                           دو في أغلب األحي ة ال تع ات من المحالت التجاري ين عدة مورفولوجي وعليه يمكن في مجال الدراسة التمييز ب

سطحية،            . آما هي غالبية المدن الجزائرية    آونها أشكاًال تقليدية     ل المساحة ال ة مث ومن خالل بعض المؤشرات التخطيطي
  : عرض الواجهة، توفرها على مرافق ملحقة، يمكن التمييز بين أشكال التعمير التالية

شارا بالمجال الحضري             ران التجاري انت ر من   (شكل الدآان والحانوت هو أآثر أشكال العم نتيجة  ). %٨٥أآث
ة                    ساحة تجاري ى م ردي إل نمط الف ساآن ال ردي         . لبساطته العمرانية وإمكانية تحويل جزء من م نمط الف د أدى توسع ال فق

ز        ال التخصص والترآ الي انتق ة، وبالت ة التجاري ع البني ه توس ي توجي ساهمة ف ى الم راف إل و األط كني نح وذج س آنم
ى           ر عل ة في        التجاري من النواة نحو األطراف، وهو األمر الذي أث ع التخصصات التجاري ة لجمي ة المطلق تراجع الهيمن

ة        . مرآز المدينة، خاصة وأن تشبعه بالمساحات السطحية التجارية آان أفقيا وليس عموديا            ذه األشكال العمراني وتبقى ه
ة             ) الدآان والحانوت (  وال يمكن    ضمن األشكال التقليدية للعمران التجاري التي يمكن االعتماد عليها في التجارة الجواري

  ))٠١(راجع الجدول.(تبنيها في تشكيل أقطاب عمران تجاري وفقا للمقاييس المعاصرة
  خصائص األشكال التقليدية للعمران التجاري):٠١(الجدول

الشكل 
  العمراني

مساحته 
  )²م(المتوسطة

  الصورة  نطاق ترآزها  خصائصه

  الحانوت
l’Echoppe  ]٢٠ ، ٩[   

  .واجهة متواضعة -
اط- ردي    وثي  ارتب اء الف نمط البن ق ب
  )تحتل الطابق األرضي(
  .غذائيةصرفة  صافية تجارة -

ع - ي جمي  ف
ات  القطاع

  العمرانية
  

  الدآان
Boutique  ]٤٠ ، ١٥[  

ة وتنظيم  - ر تهيئ سلع، ًا أآث رض ال   لع
  ).صرفةتجارة (
ساحة  %٣٠ - ه آم ساحته توج ن م   م

  .تخزن 
سكنية - ات ال ية للبناي ق األرض  الطواب
  )أو جماعيةفردية (

ع - ي جمي  ف
ات  القطاع

  العمرانية

 الكشك
kiosque   ]١٥ ، ٦[   

ا  - ا عم صول مجالي ي مف اره المبن  إط
  .حوله 

ضري    - ال الح ي المج وره ف ردد ظه  ت
  .نادر 

  . مخصص لتجارة التبغ و الجرائد-

ي %١٠٠ -  ف
  .مرآز المدينة
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ددًا   فهو شكل جديد من البنايات التجا   ) البازار(الشكل الثاني    داخلها ع رية متوسطة الحجم، حديثة اإلنشاء وتضم ب
اري   . محل تجاري) ٢٥ و٦(معتبرًا من المحالت من صنف تجارة الخدمات يتراوح عددها بين          ويتميز تصميمها المعم

  :ببساطة خصائصه التي نذآر منها ما يلي
   مساحتها العقارية هي قطعة أرضية ضمن تحصيص سكني   -
ا يق      - ستويات تجمع من        متوسط علوه ة م ين       ٢٥-٦در بثالث راوح ب سطحية تت ساحتها ال ا، م ر  ٣٠-١٠ محال تجاري  مت

  .مربع، آما تجمع بين صنف التجارة الصافية وتجارة المهن الحرة
  .ثلثا البازارات في مدينة باتنة تقع في مرآز المدينة واألحياء المتاخمة له  -

سبيا إن البازار في مجال الدراسة ما هو سوى تراآ         . م لعدد محدود نسبيا من المحالت التجارية في مجال ضيق ن
شاط                         ي والعمودي للن داد األفق دًا من سماته االمت صاديًا معق اًال اقت وال يتوافق مع المفهوم الحقيقي للبازار الذي يعتَبر مج

  .ين المكانيوعليه فهو النمو غير المدروس للمساحات التجارية من حيث الشكل العمراني والتوط. التجاري
  خصائص األشكال العصرية للتعمير التجاري):٠٢(الجدول

الشكل 
  العمراني

مساحته 
  الصورة  نطاق ترآزها  خصائصه  )²م(المتوسطة

 المتجر
superette  

 ]٨٠ ، 
٢٠٠[   

االت - ب الح ه أغل ين ل  ذو واجهت
  .متجاورتين

ين    - ول ب ون التج سمح للزب  ي
  .الرفوف

سلع       ١٠٠٠أآثر من   -  صنف من ال
  .حتياجات اليوميةاال
تغالل   %٩٠ - صلة اس ا مح  منه

  .مرآبين متجاورين

النمط  - رتبط ب م
  البناء الفردي

 البازار
Bazar  

  

تجمع 
ألآشاك أو 
  دآانين

 تراآم و تكتل أفقي وعمودي على    -
ملكية عقارية واحدة لمجموعة من        

  )قل دآاآين على األ٦( المحالت 
ساآن - ول م ا تح نمط  أغلبه  ال

  .ستخدام تجاريالفردي إلى ا

اء  %٧٥- ي أحي  ف
  المرآز

ي %٢٠-  ف
  األطراف المدمجة

انوني                      : استخدامات التجارة غير الرسمية    ة خارج اإلطار الق ة القائم ة التجاري ا جزءًا من البني ا من آونه انطالق
نظم شكل . الم ة وال ة والوظيف ث الهيئ ن حي كال م ة أش ى أرصفة ال . وهي ثالث ارس عل ل ويم و متنق ا ه ا م شوارع فمنه

ق         بعض المراف ة ب ساحات الملحق ى الم ستحوذ عل ت ي و ثاب ا ه ا م ة، ومنه كال العمراني درج ضمن األش الي ال ين وبالت
ذه األشكال بالنصبات       . والتجهيزات تستخدم في إنشائها على بعض المواد البسيطة من قصدير وخشب              ا  . وتعرف ه أم

سكنية ف             شقق ال انوني لل ساآنه           الشكل الثالث فهو التحول غير الق ا يحدث ضررا ل ة مم ى مساحات تجاري ارات إل ي العم
م   (وخلًال في األداء الوظيفي لالستخدامات السكنية،        ر            )). ٠٣(راجع الجدول رق ة دمج التجارة غي ساهم محاول ه ست وعلي

ا     الرسمية في حل  ة وتطويره ة التجاري ة البني حيث من خالل    . الكثير من المشاآل الحضرية، وسوف يدعم عملية تنمي
سلع المعروضة                   د صنف ال ذا تحدي ا وآ ـ          . التحقيق الميداني تم إحصاء عدد الباعة، وتوقيعهم مجالي دد ب ذا الع در ه د ق وق

اجرًا، ١٣٦١ دو %٦٠ ت نهم يتواج ة    ن م ا التقليدي ة وأحيائه ز المدين ة   ( بمرآ ي زمال يخي، ح ي ش نهم %٢٥و). ح  م
 .مجة بالمرآز، آما أنه وظيفيا أهم قطب تجاري ثانوييتوزعون في حي بوعقال الذي ينتمي مجاليا لألطراف غير المد

سبب   ة، ب ة التجاري الي للبني التوازن المج اإلخالل ب الي ب ا الح شرعية من خالل توزيعه ر ال ارة غي ساهمت التج
آما أدت في سياق محاولتها آحل سهل للتخفيف من حدة نسب البطالة إلى . تعزيزها لألحياء ذات الوزن التجاري الكبير

  : اإلشكاليات التاليةبروز
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  .التأثير السلبي على القطاع المنظم، على المستهلك وآذا على جمال المدينة -
  ).الخ...الوظيفة السكنية، النقل والمواصالت بالمدينة (التأثير على السير الحسن لباقي مكونات المجال الحضري  -
دة فضال عن التهرب ال         - المواد المغشوشة والمقل سوق ب سوق       إغراق ال ة لل ة المالي ساهمة في تضخيم القيم ائي والم جب

  .الموازية وبالتالي اإلخالل بتوازن االقتصاد الحضري
ن     - ك م صحب ذل ا ي ة وم روائح الكريه ة وال شاء الحيواني تيكية واألح ا البالس ة والبقاي يط الحضري بالقمام وث المح تل

  .انعكاسات سلبية على الصحة العمومية
  ال التعمير غير القانونيخصائص أشك ):٠٣( الجدول

الشكل 
  العمراني

مساحته 
  )²م(المتوسطة

  الصورة  نطاق ترآزها  خصائصه

   ]٨ ، ٣٫٥[   النصبة
  . ال تضم واجهة تجارية-
  . تعطي انطباعًا عن تجارة األرصفة-
  .  منها مخصص لتجارة األحذية%٩٠ -

 بمرآز %٨٥-
  .المدينة

 بقطاع %١٥-
  .بوعقال

 الشقة
apparte
ment  

] ١١٠ ، ٦٥[   
 هي مساحة سطحية سكنية أغلبها -

يحول لممارسة  نشاطات تجارية خدمية 
  .و مهن حرة 

 منها في ٩٠%-
  األحياء المرآزية

  المجالية هي نتاج للممارسة االجتماعيةة الديناميكي٤-٣
س                   ؤرة الرئي و الب سي للمجال فه ل القطب التجاري الرئي ة ثق از التجاري  للبنية التجارية في مرآز المدين . ية للجه

ة في       . ومنه يمكن أن تنطلق آل عملية تنمية نوعية أو آمية للوظائف التجارية            وعليه يجب تحليل الممارسات االجتماعي
  :حيث وجدنا . مرآز المدينة وفهمها من خالل معرفة دواعي وأسباب التنقل إليه، وآذا العوامل المتحكمة في ذلك

سكان %٩٠يتجه  الي ال يهمال( من إجم داني عل م إجراء مسح مي ه قطب تجاري ) ذين ت ة ألن ى مرآز المدين إل
ة        ـ           . رئيسي يحتوي على آل األصناف التجاري سبة ل ل بالن ه يمث ا أن ضا             %٦٢آم ي أي ذي يلب ان ال  من المستجوبين المك

ا             اًال الحتك ه مج ى آون ة، عالوة عل سكان   رغباتهم في التسلية والترفيه من خالل التجول في المحاور التجاري آهم مع ال
 .الوافدين إلى المدينة

اتهم  من       70%من ضمن العناصر المحفزة لتنقل السكان إلى مرآز المدينة، نجد أن اء حاج نهم يفضلون اقتن  م
ر              ه في حين عب ي                %٥٠مرآز المدينة النخفاض األسعار في ة الت ات االجتماعي الي المستجوبين عن أن العالق  من إجم

ز، وعا ار المرآ ربطهم بتج اجر   ت ين ت نهم وب زة بي ط ممي اد رواب ي إيج اهما ف سنة س ة الح ة التجاري ود والمعامل ل التع م
  .المرآز

  مستدامة للبنية التجاريةالتنمية ال إستراتيجية -٤
  التنمية المستدامة والتعمير١-٤

ة    تمخض عنها تصور    . إن الرغبة في تنفيذ وتطبيق تعمير يحترم المبادئ األساسية للتنمية المستدامة           د للتهيئ جدي
  العمرانية والتنمية االقتصادية، اُتِفق على تسميته لدى آثير من المختصين بالنمو الذآي
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 )la croissance intelligente ( ة المرتبطة ايير التخطيطي ة من المع ه جمل ى أن ه عل ن تعريف ذي يمك ال
سكان واح     اة ال ة حي سين نوعي دف لتح ل ته صادية والنق ة االقت التعمير والتنمي ائي   ب شري الفيزي راث الب ة والت رام البيئ ت

  ). ٢٠٠٥Rapport(. آما تساهم هذه المعايير على إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات. والتاريخي
  :آما قدمت الجمعية الكندية للرهن العقاري والسكن التعريف التالي

ن  د م ث يح تغالل األرض حي ة واس ذ التهيئ ة وتنفي و ممارس ذآي ه و ال ه النم داد الحضري المكلف وتوجي  االمت
  ).Virgile Lautier.٢٠٠٧( االستثمارات أآثر نحو العمل الجماعي المؤطر، والمتمحور حول نوعية الحياة

  :وبناء عليه، فإن التعمير الناتج عن النمو الذآي هو الذي
شاطات الحضرية، أل         ين الن ة العم  نيسمح باالندماج االجتماعي والتكامل ب ا خاصة     ضمان الخدم ة وتعميمه ومي

ة           ات االجتماعي ة اآلف اعي ومكافح ك االجتم ة التماس ز ترقي أنها تعزي ن ش سياحة م ه وال ة والترفي ة بالثقاف ك المتعلق تل
  . واإلقصاء والفقر والبطالة

ى           اء والقضاء عل ين األحي وارق ب يساعد على الترآز التجاري والسكني في األحياء المرآزية، بهدف تقليص الف
  .مات العمرانية الهشة وغير الصحيةاالستخدا

  يحد من االمتداد الحضري 
  يحمي التراث المحلي ويثمنه

من خالل التحكم في مخططات  ) النقل الجماعي، والمشي، والدراجة(يشجع وسائل النقل األخرى خارج السيارة    
  . النقل والتنقل وحرآة المرور داخل محاور المدينة وحولها

  حيط يدعم مقاربات حماية الم
 .يساعد على المحافظة على صحة السكان، بالوقاية من األخطار الكبرى

ي يهدف             ) ٠٣(يلخص الشكل رقم     ستة رهانات أساسية، يشترط األخذ بها في إعداد و إنجاز أي مشروع عمران
  ) :Urbacom.٢٠٠٨(لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها 

 
  . مشروع عمراني مستدامداالرهانات المشترطة في إعد): ٠٣( الشكل
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.  من خالل تلبية االحتياجات المتزايدة على السكن لمواآبة معدالت النمو الديموغرافي واالقتصاديرهان السكن •
 .وعليه البد من إنتاج مساآن بكمية ونوعية تستجيب لتطلعات السكان ووفقا لتصاميم يثمن فيها الجانب البيئي

وعليه يتمثل الرهان في دمج الفئات االجتماعية . لعمراني غايته رفاهية المجتمع ألن المشروع االرهان االجتماعي •
وتشجيع الحياة الجواري والمشارآة المجتمعية وروح التضامن، وآذا تنويع الوظائف إليجاد تكامل اقتصادي 

 .ووظيفي بينهم داخل إطار عمراني متحكم في تمدده وتوسعه 

ة على توطين النشاطات االقتصادية وتنميتها والتي تستطيع تنمية االقتصاد  بالمساعدرهان التنمية االقتصادية •
 .الحضري

 ممثل أساسا في معالجة مشاآل التلوث بكل أشكاله، واإلجراءات الواجب تنفيذها للتقليص من انبعاث رهان البيئة •
  .الغازات السامة المسببة لالحتباس الحراري وترشيد استهالك موارد الطاقة

 . للتقليل من درجة التعرض المجالي الحضري لألخطارقاية من األخطار الطبيعية والتقنيةرهان الو •

 بالتسيير الجيد للمياه نوعا وآما، وتثمين وظائف النظام رهان حماية األوساط الطبيعية والتنوع الحيوي والمناظر •
  .البيئي، والتحكم في التمدد الحضري وشبكات التطهير

  
 تجاري مفهوم التعمير ال٢-٤

ستهلكين               ة الم ا ولخدم ا مكاني ضمان تنميته ة ل ه   . هو تحديد قواعد إنشاء وتوسعة مساحات البيع بالتجزئ ا يعرف آم
ساهم         : على أنه )Lautier,2007 Varin(قانون التعمير الفرنسي     ائم بحيث ي ل استخدام ق آل توطين، وتوسعة وتحوي
  :بشكل مباشر في ما يلي

  عصرنة المرافق التجارية •

  هذه المرافق مع األنماط االستهالآية وتقنيات التسويقتوافق  •

  .توفير الراحة للمستهلكين وآذا تحسين شروط عمل الموظفين العاملين في هذا القطاع •
ة، ومن أجل أن يكون              ومهما يكن نوع النشاط التجاري، يجب أن يتطور حتى يستطيع مواجهة المنافسة من جه

ردد حوالي        . ىفي مستوى تطلعات الزبائن من جهة أخر    زة بت صرفة المتمي ة صنف التجارة ال من  % ٩٥فمثال في حال
ع بـ                ساحة البي در متوسط م د ق  وهي  ٢م٣٠السكان، يجب أن يكون في مقدور التجار عصرنة مساحات بيعهم خاصة وق

  .غير آافية لرفاهية تسوق المواطنين في مجال الدراسة
التنطيق المجالي            في السابق آانت تعتبر عملية تحديد القطاعات الع        ر ب  مرانية المتجانسة، أو ما يسمى في الجزائ

)le zoning  (للنشاطات التجارية الغاية النهائية في الدراسات التخطيطية.  
  :لكن تستوجب التنمية المستدامة اليوم علينا إدراج الرهانات الجديدة للنمو التجاري والنظر للتعمير التجاري على أنه 

  ).ألخ...محور طريق تجاري أولي، محور تجارة متخصصة، محور تجارة جوارية(ية تنظيم للبنية التحت •

  .تأثير على حيوية مختلف المجاالت الحضرية، وتدهور نوعية المحيط العمراني •
ا         أثيرات علين ذه الت ام           تستوجب ه وه الع ي ضرورات نم ر التجاري تلب ايير للتعمي شاء مع ر    . إن إن التعمي ه ف وعلي

ة           : "التجاري لمجال الدراسة هو سجامها مع البني ة وان ة التجاري ة البني مجموع التقنيات والوسائل المتخذة من أجل تهيئ
ا  . الحضرية بالسهر على تفعيل النشاط التجاري المحلي وضمان حيوية مراآز المدن       شاطات     آم شجيع ترآز الن يجب ت

  ".  التي تسمح بعقلنة البنية التحتية العمومية الراهنة ووقف االمتداد الحضري
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   رهانات التنمية المستدامة في التعمير التجاري  في مجال الدراسة ٣-٤
ة وباال                       ة باتن ا بمدين ة وتنظيمه ة الوظائف التجاري ستدامة في مشروع تنمي ة الم ى    إلسقاط مفاهيم التنمي اد عل عتم
  : مؤهالت النشاط التجاري المستنتجة من التحليل السابق ننطلق من اإلستراتيجية المبنية على النقاط التالية

تعزيز مكانة المدينة ضمن المنظومة التجارية للشرق الجزائري بدعم تجارة الذهب وحرف الصياغة لما لها من  •
  .دور إقليمي في تنظيم المجال

قية وتجارة الخدمات بمرآز المدينة بهدف دعم الدور الريادي للمرآز باعتباره المجال المفضل تعزيز التجارة الرا •
  . الحتكاك المجتمع الباتني واندماجه زيادة على دوره الوظيفي في استقطاب إجمالي سكان اإلقليم

وية للمدينة وبالتالي يتم نشر الحفاظ على التكتالت الحالية للبنية التجارية بهدف المحافظة على حيوية المراآز الثان •
  .التنمية على جل النسيج الحضري

تنظيم التجارة الجوارية بهدف خلق توازن بين مختلف أصناف المحالت التجارة األولية لضمان تغطية جيدة  •
  .ونفاذية مثالية للمواطنين وضمان مناخ أعمال تسوده الشفافية

ل على تكثيف التداخل بين شبكات اإلنتاج المحلي والتموين ثم دعم النشاطات االقتصادية المحلية عن طريق العم •
  .التسويق من خالل تشجيع استهالك المنتجات المحلية

ات                      يمكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفقا ألبعاد و شروط تبنى عليها فلسفة التنمية المستدامة من خالل تجسيد رهان
  ):٠٤(جاري خصوصا حسب ما يلخصه الشكلالتنمية المستدامة في التعمير عموما، والتعمير الت

  
  

 

   مشروع التعمير التجاري من إسقاط رهاناتداستنتاج الرهانات المشترطة في إعدا): ٠٤( الشكل
  .المشروع العمراني المستدام
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 : من أجل تحقيق رهان التنمية االقتصادية١-٣-٤
  :د عليها لتحقيق رهان التنمية االقتصاديةمن بين الموارد التي تزخر بها مدينة باتنة والتي يمكن االعتما

توفر اليد العاملة التي ال تزال تبحث عن فرص شغل حيث يمكن للجهاز التجاري امتصاص نسبة معتبرة من  •
العاطلين عن العمل الشباب من خالل دمجهم في تخصصات حرف اإلنتاج أو حرف الخدمات باإلضافة إلى 

. ناهيك عن العمل بالتخزين أو النقل. ة المهن الحرة والخدمات الساميةخريجي الجامعة الذين بمقدورهم مزاول
وتجدر اإلشارة هنا إلى مشروع الحكومة الحزائرية المتمثل في تخصيص مئة محل تجاري لكل بلدية بهدف تشغيل 

 . حاملي الشهادات الجامعية

 األموال الموطنة بالنشاط التجاري دمج تجارة الرصيف ضمن أطر الممارسة القانونية، مما سيسمح بزيادة رؤوس •
 .وهو ما سينعكس إيجابا على االقتصاد الحضري للمدينة. هومن َثّم سترتفع عائدات

الخصائص الطبيعية و الفيزيائية لوالية باتنة  التي تؤآد المؤهالت الزراعية والرعوية لإلقليم وتخصص الكثير من  •
الموارد السياحية التي تزخر بها المنطقة ممثلة في المناظر عالوة على . أرجائه في زراعة األشجار المثمرة

والنمط المعيشي لسكان المرتفعات الذي يجسد التراث المحلي، باإلضافة ) الحظيرة الوطنية بلزمة(الطبيعية الخالبة 
ري من خالل فإذ وظفنا هذه المؤهالت في تنمية الجهاز التجا. إلخ...لآلثار الرمانية في تمقاد، وتازولت  وناقوس 

في هذا الصدد نقترح إنشاء أسواق أسبوعية لكل قطاع . تحسين الخدمة التجارية وتنويعها وفق هذه المؤهالت
 . تعرض فيه المنتجات الفالحية والحرف التقليدية) باستثناء مرآز المدينة(عمراني، تنظم بساحته المرآزية 

حيث نقترح تشجيع توطين التجارة . أآثر لألصناف التجارية مواآبة األنماط االستهالآية للسكان عن طريق تنويع  •
في آثير من % ٣٥من إجمالي المحالت بالمدينة في حين نجدها تمثل أآثر من % ٨الترفيهية التي ال تمثل سوى 

  ).      تجارة النباتات(آذلك هو الشأن بالنسبة لمحالت التجارة الثقافية والتجارة البيئية . المدن األوروبية
  
 : من أجل تحقيق رهان التنمية االجتماعية٢-٣-٤

ة            ستويات الخدمات التجاري ق تطوير م يتمثل الرهان االجتماعي في الراحة النفسية والجسدية للمواطن عن طري
از              ة والتخطيط  لجه شارآة في التنمي در من الم ر ق ق أآب ة وتحقي دة عن المحاور التجاري شية البعي في المجاالت الهام

  :ويتم ذلك من خالل. فاعلية واستدامةتجاري أآثر 

إنصاف في الحصول على الخدمة التجارية بإعادة االنتشار المجالي لصنف التجارة القاعدية والضرورية خصوصا  •
 .في أحياء األطراف، والزوايا المهمشة حيث تسود مساآن النمط الفردي

 محًال تجاريًا بمساحة سطحية إجمالية قدرها  ٧٥٥إخراج التجارة الحرفية، والجملة والتخزين التي يقدر عددها بـ •
والتي نقترح توجيهها من خالل إنشاء منطقة ) حسب رغبة المواطنين( متر مربع من النسيج السكني ٤٠٢٠٠

 . المنطقة الصناعيةة هكتارات بمحاذا١٠جديدة للنشاطات الحرفية والتخزين بمساحة 

ة في الشقق السكنية للعمارات، وتنظيم مزاولتها في مرآز تجارية إخراج جميع أشكال الممارسات التجارية القائم •
 . وفقا لمعايير وقوانين التعمير التجاري

 وإرساء ثقافة استهالآية ي والتبادل االجتماعكتنظيم معارض وتظاهرات تجارية بشكل دوري آفضاء لالحتكا •
 .يعزز أرآانها التاجر آوسيط بين المنتج والمستهلك

حقة بالمرفق التجاري آدورات المياه ومساحات التوقف والمساحات المهيأة لتحسين شروط إدراج مرافق مل •
 . التسوق، خاصة على مستوى الترآزات التجارية

 المعيشي، وثقافتها االستهالآية، وآذا اتشجيع العمل الجماعي، وتفعيل اقتصاديات األسرة قصد تطوير مستواه •
  .ينةتفاعلها أآثر مع الجهاز التجاري للمد
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 : من أجل تحقيق الرهان البيئي٣-٣-٤
ة    التنمية المستدامة   يعني تحقيق هذا الرهان في       ات استخدام ال  للبنية التجاري وم باستخدام          تقني ي تق ة الت ل  أ النظيف ق

ة   ن الطاق ن م در ممك ار الحضري   ق تنزافًا للعق ل اس ون أق ا وتك تج عنه ن  أوين د م ل ح صرية  ق ة والب ات الغازي الملوث
  :وتجسيد ذلك في مدينة باتنة يكون آما يلي  والصوتية

ترشيد استهالك الطاقة في المرافق  التجارية من خالل استعمال التقنيات الحديثة التي تقتصد في استهالك الكهرباء  •
والغاز والماء، من خالل تشجيع آل مبادرة الستعمال تقنيات استغالل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في النشاطات 

ارية عالية االستهالك للطاقة الكهربائية، وأيضا من خالل توفير طاقة إنارة مساحات البيع بحلول معمارية أو التج
  .  بتشغيل مصابيح ال تستهلك الطاقة، باإلضافة إلى ترشيد استهالك المياه في التجارة الحرفية

استغالل األرصفة في عرض السلع، الحد من مظاهر التلوث البصري  بتنظيم مساحات اإلعالنات التجارية ومنع  •
وآذا الحد من حجم النفايات الصلبة الناتجة عن الممارسة التجارية ومنع رميها في مجرى الوادي أو حرقها في 

  .زوايا الشارع مع تحسين طرق جمعها واسترجاعها حتى تستطيع أن تساهم في زيادة العائدات التجارية

نقل حسب ترآز المحالت التجارية وتوزيع المحاور لالقتصاد في الطاقة تحفيز النقل الجماعي بتوجيه مواقف ال •
 .بالتقليل من عدد التنقالت الفردية وحجم انبعاث الغازات المضرة بالبيئة وصحة السكان

 : من أجل تحقيق رهان المساحة التجارية٤-٣-٤
ستو             ي للمرفق التجاري، حيث ي اذج    وهو التحدي المرتبط بشكل مباشر باإلطار المبن راح نم جب عصرنته واقت

  :أشكال عمراني تجاري جديدة بهدف تنمية آمية ونوعية للبنية التجارية بمجال الدراسة حيث يجب ضمان ما يلي

إحداث تحوالت في البنية التجارية بمدينة باتنة من خالل ترقية التجارة الراقية بمرآز المدينة وفقا ألشكال عمرانية  •
وآذلك دعم حرآية التكتالت التجارية القائمة . األهمية الوظيفية للمرآز الرئيسيجديدة تعكس الحداثة وتعزز

 . باستغالل المساحات التجارية لألروقة الجزائرية و أسواق الفالح

التقليل من ظاهرة دمج المحالت التجارية بالطوابق األرضية للمساآن سواء أآانت فردية أم جماعية لهدف منع  •
المجاالت، زيادة على الحد النهائي ألشكال البازار المعروفة بالمدينة نظرا للفجوة القائمة بين التداخل الوظيفي بين 

 .هذا النموذج العمراني والمقاييس المعتمدة في تشييد المراآز التجارية

حتى تستجيب لتطلعات السكان ) ٢آالف م١٠أآثر من (إنشاء مناطق تجارية توجه آمساحات تجارية واسعة  •
وضبط معايير تصميمها آمرافق . طور األنماط االستهالآية، حيث يرخص للمستثمرين الكبار بإنشائهاوتواآب ت

 .      متعددة الوظائف 

  من أجل تحقيق رهان حماية المناظر الطبيعية والمرفق الحضرية األخرى٥-٣-٤
  : ويتحقق ذلك من خالل

ار عالقة العناصر المكونة للمحالت التجارية إيجاد مساحات خضراء آمناطق مفتوحة مع األخذ بعين االعتب •
 .والوسط المحيط

تصنيف المحالت المتخصصة مع بعضها وعدم الخلط بين أصناف المحالت بهدف تحقيق االنسجام بين مظاهر  •
 .االستخدام التجاري

 .مجاورةينبغي أال تؤثر آثافة االستحواذ على األرض وعلو المرافق التجارية على االستخدامات الحضرية ال •

حماية المعالم العمرانية المتواجدة بمرآز المدينة مثل المسرح الجهوي، المسجد العتيق، الساحات العمومية من آل  •
 .أشكال الممارسة التجارية



Waheeb et al: Preparation of master plan 
 

אאא٤א١١٤٣٣ J٢٠١١  

49

 : من أجل تحقيق رهان ترشيد استغالل الموارد الحضرية والوقاية من األخطار٦-٣-٤

ع وفقا الحتياجات السكان وضبطها بمؤشرات تضمن الرفاهية و ترشيد توسع المساحات التجارية عن طريق التوس •
 .تتجنب اإلسراف 

 .عدم التوسع في  مناطق االرتفاقات ومناطق الغمر بمحاذاة األودية •

إخراج صنف تجارة المواد الكيماوية والمواد الخطيرة من النسيج الحضري، مع األخذ بعين االعتبار آافة  •
  .   لتوطينهاةالالزم األمنية والوقائية تاإلجراءا

   المخطط التوجيهي للوظائف التجارية أداة لتنميتها المستدامة -٥
ا            ي إهماله دخلها ف اييس ت ا ومق تالف توجهاته ى اخ ر عل ي الجزائ ا ف ر جميعه ة والتعمي شترك أدوات التهيئ ت

رزته التحوالت التجارية في     وعدم تعمقها في إشكاليات التنظيم التجاري، على رغم ما أف         . الهتمامات الوظائف التجارية  
ق  . الفترة األخيرة، حيث تبين أن التوازن المجالي لهذه الوظائف لم يؤخذ بعين االعتبار في هذه األدوات    وعليه فإن تطبي

رى                     ادية تحدد التوجهات الكب إستراتجية للتنمية المستدامة للوظائف التجارية لمدينة باتنة يستلزم منا التفكير في أداة إرش
وجيهي    (ة المجاالت التجارية نصطلح على تسميتها بالمخطط التوجيهي للتعمير التجاري           لتهيئ ى مصطلح الت واإلبقاء عل

م     ابدًال عن اإلرشادي يأتي التزاما من   ادة رق ه في الم  بما أقره المشرع الجزائري في قوانين التهيئة والتعمير، حيث يعرف
يهي هو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات المخطط التوج :  آما يلي  ٢٩-٩٠ من القانون رقم   ١٦

ين                 )األساسية للتهيئة العمرانية   دة ب ة المعتم ، ويكون موقع المخطط التوجيهي للتعمير التجاري ضمن األدوات التخطيطي
ذي تو       ة    المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير آمخطط يتضمن التوجيهات العامة وبين مخطط شغل األرض ال ه مهم آل ل

ا                              ذ فيم ين التوجهات والتنفي ذا نفضل أن تكون األداة المقترحة أداة تمزج ب ي لتوجهات المخطط األول، ل التطبيق العمل
  ):٠٥( آما يبينه الشكل. يتعلق بالوظائف التجارية

  

 
  موقع المخطط التوجيهي للتعمير التجاري ودوره): ٠٥( الشكل

  .الحاليةضمن أدوات التخطيط المجالي الحضري 
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  :  دور األداة المقترحة١-٥
هو تقرير توجيهي يضبط اإلستراتيجية المستقبلية للتنظيم والبرمجة المجالية لتوطين االستخدامات التجارية على             

ا يلعب   . مستوى المدينة، حيث يسمح للمتدخلين في التهيئة التوجيه والتسيير المحكم لعميلة النمو التجاري في المجال           آم
ات                       دور دلي  ا لتطبيق تثمار التجاري وفق راغبين في االس صاديين ال املين االقت ل عملي وتطبيقي موجه بشكل خاص للمتع

  :آما يجب أن يتطلع هذا المخطط إلى تحقيق األهداف التالية. التهيئة الحضرية

  : مثالية توطين النشاطات التجارية عن طريق١-١-٥

  تنمية منظومة تجارية أآثر قربا وأآثر نفاذية •

  توقيع األنشطة في أفضل موقع لها  •

  : عدم تكثيف التنمية التجارية لتوفير المجال والتنقالت من خالل٢-١-٥

  إعادة استثمار المجاالت الحضرية القائمة  •

  استغالل أفضل للمجاالت التوسعية  •

  : التهيئة التجارية المتجانسة والمتناغمة مع المجال من خالل٣-١-٥

  ع بهدف الحفاظ على تنوع العرض التجاريالتوازن بين أشكال البي •

 الديمومة االقتصادية للنشاطات الحالية وذلك بربط التنمية التجارية بالمؤهالت االقتصادية •

 المحافظة على جاذبية المجال الحضري ودعمه  •

  المساهمة في تحسين نوعية المجال الحضري •

  : إجراءات إعداده٢-٥
دو            من خالل دراستنا للوظائف التجارية بم      دينة باتنة، تأآد أن التشريعات القانونية المنظمة للنشاط التجاري ال تع

ى  شرفة عل ات الم ام الهيئ صاديين، ونصوصًا خاصة بتنظيم مه املين االقت راد والمتع ة لألف ا نصوصًا موجه عن آونه
أي حال                     . التجارة الي ال يمكن ب ة وبالت ة التجاري اذا          أدى هذا إلى التطور غير المتحكم فيه للبني ى م ع إل من األحوال توق

دة                   ات ومصالح جدي شاء هيئ ة إن ستؤول ومن ثم يعتبر إعداد هذه األداة المقترحة بحد ذاته لقاعدة قانونية من خالل حتمي
شاء مرصد     ا إن ه، فيمكنن ضبط أحكام ي ت ات الت ي ذات الهيئ اري ه ران تج وانين عم ا لق ة وفق ق التجاري شرف المراف ت

ة المؤرخ في                   للمرافق التجارية يندرج ض    وجيهي للمدين انون الت -٠٢-٢٠من المرصد المدينة المعلن على إنشائه في الق
ة . ٢٠٠٦ ة المدين د عناصر سياس ى تحدي دف إل ذي يه ات  . ال ق توجه ى تواف ة عل ق التجاري سهر مرصد المراف ث ي حي

ة                   وجيهي للتهيئ دة خصوصا المخطط الت ذا المخطط      المخطط الذي يعده مع باقي المخططات الفوقية المعتم ر وآ والتعمي
ة ة العمراني وي للتهيئ اليم    . الجه اري لألق ر التج وجيهي للتعمي وى أي مخطط ت ع محت واه م اغم محت ى تن سهر عل ا ي آم

تم                      . المجاورة دني، ي ي المجتمع الم ذا ممثل ة وآ ة، والجماعات المحلي وبالتنسيق مع مختلف المصالح واإلدارات العمومي
 .ل زمنية قريبة، متوسطة وبعيدةضبط األهداف المرجوة خالل آجا

شاوريه                             ة ت ار األداة وثيق ة بإعداده ضرورة اعتب ة المخول ى الهيئ رح عل ا، نقت وحتى يكون إعداد المخطط علمي
 .ووثيقة مساعدة على أخذ القرار، استشرافية، ذات طابع تطوريلجميع الناشطين االقتصاديين والمشارآين المحليين، ووثيقة 

ستد ة الم صادية، إن التنمي ة، واالقت ة، واالجتماعي ات الجغرافي ام بالمعطي سفة تقتضي اإللم ة فل ة التجاري امة للبني
واردة في                .  وحتى الثقافية  ةوالسياسي لذا نوصي أن يتضمن محتوى المخطط التوجيهي للتعمير التجاري على العناصر ال

  ):٠٦( الشكل رقم
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  المقترح في إعداد المخطط التوجيهي للتعمير التجاريالمحتوى  ):٠٦( الشكل

  : وعليه يجب مراعاة ما يلي لحظة إعداده
درج هرمي         . ترتيب األصناف التجارية حسب قوة جذبها، ومجال خدمة آل صنف           : أوال   ي أخر، وضع ت بمعن

سه قطب و                 ة هي في الوقت نف ة باتن ا التنظيمي، خاصة وأن مدين ذهب،    للخدمات التجارية حسب دوره ي لتجارة ال طن
صرفة            ي للتجارة ال ة              . وقطب إقليمي لتجارة الخدمات وقطب محل ة والطريق واع المجاالت الوظيفي د أن تم تحدي ه، ي وعلي

درج ضمن سياسة                       ة تن ة التجاري المالئمة للتدخل عليها، أي الفصل بين مجال التدخل ومجال التفاعل، خاصة وأن التنمي
، وأن طريقة مراقبة النشاطات التجارية على المستوى الوطني يجب تثمينها عن             مإلقليالمدينة، بل وضمن سياسة تهيئة ا     

  طريق إدراج البعد المجالي
ر المدمجة، وتجارة                     : ثانيا   ي التجارة غي ة، وممثل ة واإلقليمي صاديين، والجماعات المحلي إشراك الناشطين االقت

 .الرصيف، باإلضافة للمشارآة الفعالة لجمعيات المستهلكين
ا  ات   : ثالث ي للمعلوم ام آل ة، آوضع نظ ة واإلجرائي ات المالي ائج والتوجيه ذ النت ضرورية لتنفي ائل ال د الوس تجني

  . وشبكة نظرية للمرافق التجاريةSIGالجغرافية 
  :التوصيات

و  ي نم از التجاري ف ا الجه ي يحتله ة القصوى الت ي عاصمة األوراس األهمي شاط التجاري ف آشفت دراسة الن
سيج الحضري، من                            الدور اإل  ا داخل الن اء ومكانته ة األحي د أهمي ه في تحدي ذي تلعب دور ال اره، وال قليمي للمدينة وازده

  :وعليه يمكن تنظيم البنية التجارية لهذه المدينة في ظل مبادئ التنمية المستدامة آما يلي . خالل نوع الترآز

  . قية بمرآز المدينةدعم المرآزية التجارية لصنفي تجارة الخدمات والتجارة الرا •

تعزيز المرآزية التجارية للتجارة الصافية  بالنطاقات المجاورة لمرآز المدينة من الجهة الجنوبية، نظرا ألن  •
  . التوسع العمراني تم وفقا لهذا االتجاه

 .تشجيع الترآز التجاري لصنف التجارة الحرفية باألحياء المشكلة ألطراف المدينة •

  محتوى
  المخطط التوجيهي لتعمير التجاري

  
 ال

اإلسقاطات التقنين
المستقبلية

للبنية 
ة

ع تحليل الوض
 الراهن

خالصة 
خرائطية

معطيات مكانية
 

تحليل 
العرض 
والطلب

معطيات 
 ديموغرافية

 البيئة

األنشطة 
 االقتصادية 

 

البنية التحتية 
 للنقل

جرد األنشطة
 لتجاريةا

 

النمط 
االستهالآي 
 لألسرة

 

تقدير طلب 
 االستهالك

 

مجال نفوذ 
آل صنف 
 تجاري

 

التوزيع 
المجالي 
والنوع للبنية
 التجارية

 

تسيناريوها
وتوجيهات

التوافق 
بين 

العرض 
والطلب

قواعد 
العمران 
 التجاري

التوافق مع باقي 
األدوات 
 التخطيطية

معطيات 
 ديموغرافية

نشطةجرد األ
 التجارية

تقدير طلب 
 االستهالك

مجال نفوذ 
آل صنف 
 تجاري
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البنية بإنشاء بورصة للمعادن النفيسة، وإنشاء البنوك ومراآز أعمال توطن في األقطاب              آما نوصي بإثراء هذه     
دور التنظيمي                  . التجارية ى ال ومن جهة أخرى من الضروري األخذ بعين االعتبار خصوصيات الموضع والتي تؤثر عل

 .للوظائف التجارية

حيث يتطلب ذلك . إلستراتيجية العمرانيةإن الجماعات المحلية والمجتمع المدني في حاجة إلى فهم أهداف ا •
االستعانة بمثل هذه المخططات التوجيهية لإلفادة القصوى من مميزاتها المنهجية في توضيح أدوار آل من أطراف 

 .العملية المبنية على التشاور والمشارآة والتحكيم

وتتميز عن . امج والخطط واألهدافاالستعانة بالمنهج التحليلي في جغرافية العمران لتأسيس آليات لتقييم البر •
اآلليات اإلدارية التقليدية للمراقبة والمتابعة لدور هذا التحليل في عملية التقييم المتواصل والمراجعة الدورية لفعالية 

 .السياسة التنموية للبنية التجارية

 علومات الجغرافيةالعمل على تنصيب المرصد الوطني لإلقليم والمرصد الحضري والتأسيس لقاعدة نظم الم •
(SIG) وبناء شراآة علمية واستشارية مع مؤسسات البحث العلمي والجامعات للمساعدة على اتخاذ القرارات 
 .الصائبة

  .ضرورة ترآيز العمرانيين في بحوثهم على قضايا التعمير التجاري وعالقته بأشكال التعمير األخرى •
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  : المراجع
 .٢٠٠٢ة في تنظيم مجال دائرة عين مليلة، أطروحة ماجستير، جامعة قسنطينةدور الوظائف التجاري: عنون نورالدين
  .٢٠٠١الديناميكية المجالية واألشكال الحضرية بمدينة باتنة، أطروحة ماجستير، جامعة قسنطينة: بوراس شهرزاد
م   انون رق ر ٢٩-٩٠الق ة والتعمي ق بالتهيئ ة  :  المتعل ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس دد: الجري  .١٦٥٢ ص٥٢ الع

 .١٩٩٠ديسمبر
دد       :  المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة     ٢٠-٠١القانون رقم     .١٨ ص ٧٧الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الع

  .٢٠٠١ديسمبر
م  انون رق ة ٠٦-٠٦الق وجيهي للمدين انون الت ق بالق دد  :  المتعل ة الع ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس  .١٧ ص١٥الجري

  ٢٠٠٦مارس
ارة      اع التج ي لقط اع التقييم ضر االجتم ص مح ة  -ملخ ي لرئاس ع اإللكترون ة    الموق ة الجزائري  .٢٠٠٦الجمهوري

)mouradia.dz (  
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Martin Landré : Une nouvelle classification du commerce de détail à Pretoria revu  
l’Espace géographique№4 1999 .pages 309-319.  
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Montpellier et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault. 
Virgile Lautier et François Varin : Le développement durable et l'urbanisme 
commercial - Réalisé par Fondation Rues principales: Novembre 2007- 
Urbacom :Présentation des enjeux commerciaux urbains- Une Charte de 
développement commercial- la ville au rythme des gens 2008. 
Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie : 
L’ELABORATION DES SCHEMAS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL : 
OBJECTIF MAI 2004- « Commerce, Services et Pôle Tourisme »  
ADEME Annick DARETS et Yves MOCH ARENE : Urbanisme commercial et 
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