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 ملخص :

ظا ةرر نضر يو نيليررينيوعرر ن ي انمنالظقر نالضررر ينمرينة يظررانة رت  ظمنيعتبر نظارر 

ةهة نمينتظةيانال ي ضانيتطي نيا ئفهر نالةتتوفرانيا ردن ر انة ر ي نايو ثر نتردوي ان ر من

الةع صرر اننيثررينة رريوانةرر نالة رر ي ن،ي رري نةتطررطنظقرر نضررر ينةضرري ن ن  يرر ن 

،نإذنا نثذهناألتي ان غمنةيقعه ني رط نلة يظرانيتعتبر ن  صرةانلوياليران ية نمينالة  ال

إالناظه نتع ظينصعيبانمينظق نيتظق ناألم ا نأل رب  ن ر انةظهر نبعر نةيقرانالض موران ر ن

األةرر ي نال رري ضياناين رر مني رري نإ رره  ناين ليرر نالة رر م ،نييررذل نضترر ناظرردنالنيي رر ن

نالخ.تظ يقنبي ناألة ي نال ي ضيانيالفظ  قن...ن

لذانات هظ نإل ن  ا انثذهنالة يوانيتق يمنضوي نمية نيتعوقنب لظق نالضر يني القتدن
نال ي ضياننبة يظانة ت  ظم.  ب لتظةيا
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2 

 مقدمة عامة:

يعتبر النقل من أهم عناصرر االرل الملرال الي ررن ألنرر ال رريان الر ن يرربا التلمعرا  
السرااني  االلاماتير  ااااريرر  االتلارير  ق ااديتصرااي  ا الصررناع ة اللراعر ة السرياي     بع رر ا 

 أن أن النقل عام   رارن في التباال اعنصر ييان للنما اديتصاان.البعض 

ييررأ أن الملتمررت ييترران الررق نمررام نقررل متاامررل ي ررمن لامرر  راييرر  للمررااان ا يررربا لميررت 
اللاما  ااديتيالا  التي ييتال ا هر ا اخليررة اخمرر الر ن سريتان يتمرا الرق الن راض بالتنمير  

ية ا  يعمل ب ال علرق تاليرت السراان اتراعيم ال يارل اديتصراان الميلي  للماين  من لميت النااي

بنقل مااا ال راري  للمانة ايعتبر الرايرل  اخساسري  ديتصراا الراانية ييرأ يمارل يارا  النقرل 
بأن اتر الملتلف  اعام  أساسي  من اعائم التقامة اال يماننا تصرار أا تيقرا النمرا المتراالن برين 

الا  النقل ف ا يقام باار أساسي علق مستاى ادلتمراعية اديتصراان القااعا  اان تامين ايتي
 االعمراني لال اال  نامي  أا متقام  علق يا سااء.

النقرل خهميترر البال ر  فري لامر  الرق من بين القااعا  ياا  السياي  من القااعا  التي تيتران 
لسيايي . هر ا مرا أعارق اخالاير  السياح ألنر ي من ل م لميت التنقال  الاللم  دات اف اخماان ا

 لتااير النقل العمامي الي رن ااسائلر باريق  ت من التنمي  السيايي .

امررن هرر ا المنالررا ت رراف هرر ل الاراسرر  لمعرفرر  مرراى تررأاير ااار النقررل الي رررن فرري تيقيررا 
 التنمي  السيايي  اتتألف ه ل الم ار  من مالل عام المس فصال:

  االي ة الفر يا ة أهااف الاراس  االمن لي  المتبع .الفصل التم يان ال من اا

الفصررل اخال: مفرراهيم عامررر  يررال اررل مرررن الما رراعين النقررل اللمررراعي الي رررن االتنميررر  
 السيايي .

 الفصل الااني: ي م الاراس  التيليلي  للماين .

 الفصل الاالأ: اراس  تيليلي  لمناق  الاراس  اسا ماين  مست انم.

 اديترايا  االتاصيا  التي تلام ما اعنا. الفصل الرابت:
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 اإلشكالية:. 1 

تسعق معمم الراال العرالم لليرا مرن م راال المترتبر  عرن اسرتلاام النقرل ابراخلد بعرا تلايرا عراا 
السريارا  اللاصر  ب رال ابيررة ييررأ أصربص مرن الصرع  لراا علررق  ربا  الارر  اسرتيعا  هرر ل 

الاال  التفاير في ايفي  معاللت ا االيل استعمال اسائل النقل اخعااا الابير  من اة ل لك اان من 
تلبي ايتيالا  اخفراا اليالي  االلاار المتاافاان اان المساس بياليا  اخليال المستقبلي  ا لك 
 من لالل تااير اسائل النقل الي رن ات ليت أنماا نقل تتما ق مت اخهااف التنمي  السيايي .

لاال العالم ليس  في غنق عن هر ل الم راال اااارار السرلبي  النالمر  عرن الللائر ا يرها من ا

النقل بالتيايا النقل الي رن ال ن يعتبر من أ عف اليلقا  في اة ا  يبتعا اار النقل في الللائر 
عن اديترافي  االلام  العمامي  أنر د يسرتلي  لتالعرا  اياليرا  السراان االسرياح مرن اللراا  

 ي معمم مان ا لاص  المان الابرى االمتاسا .ا مان اخمن ف

هي ماين  سايلي  تمتال ب ااا ا اللميلر  االل ابر  ا راف  -مست انم-من بين ه ل المان ماين  
الق المرافا السايلي ة مما لعل را  ا  اسرتقاا  للسرياح لان را  ر ا  تاسرعا عمرانيرا اليراا  عراا 

ممرا أاى الرق تراهار فري يارا  النقرل سرببتر الاالر   الساان نتج عنر لياا  امرتالك السريار  اللاصر 
علرل ابيرر افقراان السريار   ياليرمللتس يال  الابير  التي منيت ا فيما يلد القراض في يرين 

علق أهم اخسالي  الفعالر  االنالير  االمتمالر  فري النقرل الي ررنة تتلسرا هر ل الم راال فري عرام 

اترة يام ي يرترة اال ما  التقاار االتايفة ارال ت اي  ااف  اخيياءة عام ت يئ  ماايفر اميا
 ما  السيرة عام ايترام ماايي  ادناال  االاصالة يام المرابا .

ييأ أن النقل الي رن يلع  اارا هاما في التنمي  السيايي  للمان الان ه ل الم راال الم رار 
يرام المررارن االتلراأ الي ا سابقا تساعا علق  رار  امتالك سيار  لاصر  بالترالي أ ريق ادلا

 م ال  تتر  الماين  اتعريل التنمي  السيايي .

 اعلير استال  علينا البيأ عن الابا  خسئل  التالي :

 ايف يمان للنقل الي رن تيقيا التنمي  السيايي ؟ -
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 :الفرضيات .2

 تيسين لام  النقل الي رن يساعا علق تافير ايتيالا  السياح. /ا

أللاء الماين  بملاا نقل لاد بالسياح يساهم في تنمي  الماين  امنر نيقا لرلء ت اي  ااف  / 
 من التنمي  السيايي .

 الهدف:. 3 

تاصررل الرررق  يلرررال للنقرررل الي ررررن اللررراد بالسررياح المتاافررراين الرررق الماينررر  مسرررت انم يلبررري -
 ايتيالات م.

 أسباب اختيار الموضوع:. 4 

اال يررر  علرق مسرقا راسرري رالرت الرق سررما  الاايرر مررن أهرم عنصرر هررا اايسراس بادنتمراء  -
 اللاار ي تاان من م ال النقل.

أهميرر  الما رررا  البال رر  ييرررأ انررر يتنررراال ما رراعين أساسررريين بيماان مررا الن ررراض بتنميررر   -
 اديتصااي .

 المنهجية المتبعة: .5

النلرراحة ف رري ان المن ليرر  البيررأ مررن أهررم اخسررالي  الترري تررافت بالعمررل العلمرري الررق تيقيررا 
اخسلا  ال ن يتبعر البايأ ااااار ال ن يرسمر لبلاغ مبت ال ل لك تاتسي المن لير  أهمير  ابيرر  

في البيأ فالبا من التيار ه ل اللير  ب رال مالئرم امناسر  مرت ابيعر  العمرل االتلصردة امرن 
ر اليصال الل اعااء صار  امف ام اا يين عن اار النقل الي رن في التنمي  السيايي  امن

علق نتائج مفيا  تتعلا ب  ا النا  مرن الاراسرا  بادعتمراا علرق المرن ج الاصرفي ا لرك مرن لرالل 
 لمت اتيليل البيانا  ااايصاءا  االلرائا.

باا اف  الق ااتسرا  رصريا معرفري مرن لرالل ادارال  علرق الاتر  االملرال  اارل مالرر 
ل هرر ل البيررراأ هرررا الللررراء ادسرررتمارا  صررل  بالما رررا  امرررا ال يفاتنرررا اا ررار  اليرررر فررري ماررر

 االمقابال  المبا ر ة اه ا يصا الاياف عن ير  امعرف  ييايا  الما ا .
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 األدوات المستعملة:6 

 اللرائا االرساما :  لك بلمع ا من ملتلف المايريا .-ا

 الصار الفاتاغرافي . - 

 تيقيقا  ميااني . -ن

  .مقابال   لصي  مت مستالين في ملال -ا



 

 ولالفصل األ
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 تمهيد:

سوو نتطرقووي تذوواتفوو عتع أهوواتمصووحتتفووعتع بهووقص واترراصوواتتو طخووات ع سوو و  تع روواتر وو عت
 ع ب ض ع،تتفب رهوتذاتر ج هتع تو ثتذاتع ابا.

 I: النقل والتنقل 

 تعريف النقل: 1.

 .1ع شاءتتيت   هتبنتبكونت بكون،تطخاتع كالعتتيتي عهتمطهبنتطخات طخاتطخوا،تطخاتتلغة:

 طظيت صطخاتذاتعقرهو  واتع طخواتمصوحتتنتع هو نتعسسوسواتبونت سووقاتع طخواتسو عءتع تي و ت

ع اوب ت ع  وه تت تع ت ي  تت تع ج   تف تر خ اتتف عنتب   ةتالت بكنترجوفصهوتبنتتفبهوتمطهويت
  نتميذات سوقاتع طخاتمصحتتطهوت سوقاترسوم تبعتع رالنت.تذات2ع رشغ ات ع ركص نت  سوقاتع طخا

تط عمهوتمصحتطخات ر ه اتبجب م تبنتع سصعتت تعسش وصتبنتبكونتإ حتآ يتبخوتواتعجويتبو ذ عت
ت.3 برأاتمص هتبنتعجاتر خ اتف ن

كبوت طظيتإ حتع طخات ع  يت اتيتمطوهتذواتتاوألتعس  وونتتبهوقصوتع ب عهوالا،تمصوحتعطوهت
ج عتتطهوتر ذيتعإلطسونتسه   تع رطخاتبنتبكونتإ وحتآ وي،ت كصبووتكوطواتبرقو يةتتبنتع   بواتع بهب 

 4سوم اتمصحتسيم تع رطخات  خخاتعسبونت قص تع  قاتع بسرغي تذاتع ي ص .

 أنواع النقل: 1.1.

  هطنتع طخات سبتع ا   تبنتع باو  يتإ حتم ةترهط أواتتفبهو:

 تط ععتثو ث تفا:  شرباتمصحت :التصنيف وفقا للمسارت1.1.1.

تعإلطسوووناتعسوور  بهوتع طخوواتع بوووقاتع رووتطوو ععت:تبوونتتقوو عت()ع طهووييت ع ت ووييع بوووقاتع طخووات
قتوواتع وو  اتع بجووو يةت صبسووق واتع بوق وو ت(ب  قوووا،تت وووي،تت  وويعا).ت قوو تتت وهو تبوون

تعسر  باتع سأنتع شيعم  ،تثعتع سأنتع ت وي  تبعتت ع واتع ث يةتع هطوم  .
ت تاضهوتتخ ةتع قوق تع ط     ع غوز،تع تري اتع سأنترس يتتخ ةتتذصهت اتتبوت   ثو ت

ت
                                                                 

تع طب تع  ضييت مو خرهتت1 تتتبشكالاي عت اتسطوء، تع  وجت  ضي،تتورط  تجوبا  تيسو  تبوجسر ي، ت63.،تصت2009ع طخاتع  ضيي،
تع  ذوءتع خوط ط  ،تع قتا تت ب تمت تع سب عتتمالعت:تت2 تع طخا،تع طوشيتبكرت  تع سكط ي  ،تحعس  مصعتعقرهو  وا ت10.،تص2009،تبهي،
تبيجعتسوتايتت3 ت17.،تصت عت اتسطوء،

ت ع تط  تع ر ر  ت''تعسس صنتت 4 ت صطشيت ع ر ز ع،تع قتا ت- س نتمصاتع   صبا:تر ق قتع   بواتع بجربا   ت عيتع هأوء ت''، ترخط وا باو  ي
تعس تنعسي   ح،تمبون، ت443.،تصت2009،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
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ت)قي ،تسك ت    ،ت ق قتتطأو ،تتوهوا،تبيكتوا،تتطوت ب...(ع طخاتع تييت
 )قوقيعا،تبقويعا،تقوقيعاتج   تبوق  (.ع طخاتع ج يت ع بشريكت

ت  شرباتمصحتتط ععتثو ث تفا:ت:التصنيف وفقا لمجال التشغيل .2.1.1

تع  يت ك نتضبنتطقو تع     ت ف تالنقل الداخلي

ت ف تع طخاتع اوتيتت نتع   ات) ويجتطقو تع     تع  ع  ة((تالنقل الخارجي )الدولي
ت1 ف تع بخه  تذات يعسرطو. ف تع طخات ع ات    تع ب  ط ت،تتالنقل الحضري

  رعتع رطخاتذاتع  سقتع  ضييتتا ةت سوقات فا:وسائل النقل:  .2.1

 األقدام:المشي على .1.2.1

فاتقي خ تع رطخاتع برأ ق تذاتع ب  ط ت ع بالقب ت هو،تذه عتع ط عتبنتع رطخالاتر صتمب بوت

بونتع ويعجص نتفوعتبونتع أقووات عاتع و  اتت76 %ع أقووات عاتع و  اتع ضوا ن،تذأواتذيطسووتبثووات
عتفوعتع ضا نتكبوتتنتبسوذ تع رطخاتته عتع ط عتررغ يت سبتع ب  ط ،تإ عتكوطاتجب عتقتخواتع بجربو

تشو وصتيعجصوو ن،تذووضنتتاضووهعت كوو نتتكثوويتبشوو وتبونتعا ووي،ت بطووهتذووضنتع بشوواتمصووحتعسقوو ععتفوو ت
 ع قي اتع غو بت ع به بن.

 ع بشاتمصحتعسق ععتفاتقي خ تشوق ت ررقصبتقوق تمضص  ترجااتت  كتروطخالاتع ويعجص نتب و   ةت
 بنت  ثتع بسوذ ت ع زبن.

 :الدراجات الهوائية والنارية .2.2.1

عالز  وعتع طورجتمنت يك تع س ويعا،تع رصو ث،تع ضوج ج،تعالسورهالكتع كث ويت صقوقو ،تكواتفو هتكثيةت
ع بشوووكاتالتركووو نتمطوو تعسووورابواتع  سوووقات عاتع اجصرووو نتبثوواتع  يعجووو تع ه عق وو تت تع طوي ووو ت عات
ع ب يكت كنتعسكثيتعسرابواتفاتعس  ح،ت  ثتتطهوتالتررقصبتبسو وات عسا ت صر قنت عاتر و ثت

  وعت عاتضج جت عاترص ث.عالز 

 النقل الخاص:.3.2.1

مينتطبقتع رطخاتتو س ويعاتع  وهو تعطرشوويتكت ويعتذواتباظوعت  اتع اوو عت   وكت يجوعتتسوسووتإ وحت
ع رقو يتع كت ويتع وو يتميذوهتققووعتهووطوم تع سو ويعا،تإضوووذ تإ وحتعيرأووعتع بسوور  تع با شوات كووات

تموقص .

                                                                 

ت2009. بب  تب   عن:ت رق قتع طخاتع صضيي،تستربيبتت1

ت
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 النقل نصف جماعي: .4.2.1

إنتإيع ةتر س نتع تط  تع ر ر  تت ج ات ص اتتقاتركصأ ترسو يتع  ضوا  تع روات اووطاتبطهووتع بو عقنت
ذواتع طخووات  ووثتتنتسوو ويةتعسجوويةتروو يجتضووبنتع طخواتع طهوونتجبوووما،ت فوو تع ووطبقتعسكثوويتقيتوووت
 صسو ويعا،ت موو ةتبووت طخواتذ هوووتشو صت ع و تت تبجب مو تبونتعسشوو وصت هوعت جهو ت ع و ة،ت كوونت

بنتع برطخص نتع   نت سرابص نت سوقاتع طخاتع اوب ت%ت6إ حتت3يةتعسجيةتالت بثص نتس  تزتوقنتس و
ذاتع ب نتع كتي ،ت  ثتطج تعسش وصت يكت طهوتفعتتطأسهعتتوسربيعيت ع   نتالت يكت طهوتطوو يتبووت

ت1 سرابص طهو.ت س ويعاتعسجيةتب ج  ةتذاتكاتبكونت ذاتتيتزبونت ذاتباظعتع تص عن.

 :ل العموميالنقت 5.2.1 

 را  ات سوقاتع طخاتع اب باتع  ضيي،ت بنتتفعتف هتع  سوقاتفا:

رارتيتع  س ص تعسكثيتعسرابواتطظويعت سوه   تبسوو كهوتذهواتقوتصو ت صرغ  ويتتAuto buتالحافلة: -
ذاتتيت  ظ ت عاتررقصبتف وكاتقوم   ت وهو ت رارتويتعسقواتعسورابوات صقوقو تإالتتطهووتتقواتذومص و ت

عسش وصت تقات يك  ت ك طهووتتسو يةتع سو ويعاتع  وهو .ت بووت هبطووتذ بووت  وصتبنت  ثت ب   ت

ع  وذالاتف تتنتعالسر  ععتعسبثوات هووت كو نتذوات و و تر هو صتبسوويعات وهو ت هووتمصوحتشوتك ت
ع قي ت ذاتتاألتع   اتر هصتف هتع بسويعاتتاكستعرجوهتع بي يتع اوعتت تإطشوءتتطأو ت وه ت

ت صتوهوا.
رطقتوواتباظووعتع خ عموو تع اوبوو تعسوور  ععتت: وو تع ري  ووا،تتوووصتت تع ريعبوو عيع  وووذالاتع كهيتوق -

ع توهواتع او   تمصحتع ري  اتتوصت  بروزتتصطهتالت   ثتض ضوءت عات ستبترص ثت صه عءتتثطووءت

تبس يهتطظيعتالمربو هتمصحتع قوق تع كهيتوق  ت    هتبسويتب   .
ع قوقو تع كهيتوق و ت فو تباوز اتربوبووت:ت ف تمتويةتمنت وقتسوككت     و ت اربو تمصوحتالمترو -

موونتع بووي يتع سووق اتإبوووتت عسووق تببوويعاتمص  وو تت تتطأووو ت وهوو تذوواتع بطقخوو تع بيكز وو تبوونت
تت2ع بطقخ تع  ضي  .

 3يتوقف اختيار وسيلة النقل العام على عدة عوامل منها:
تم  تع يكوبتع بقص بتطخصهعتذاتع سوم ت كاتعرجوه.ت-1

                                                                 

تبهط ست    تذاترس يتع ب ن،تتنتت 1 ترتس .تب كية تع  فوب،تع طخاتع  ضييت تثيهتمصحتع ب  قت و  تب  ط  ت  سنتمت  ع ستراتبيع ا،
تقسطق ط ، ت24.،تص2006جوبا تبطر يي

تفط س تع طخات ع بي ي،ت عيتع يعربتع جو ت.تت2  تر ذ اتسو ع، ت220.،238،تصت1985با  تب ب 
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 شتك تع قي تع يق س  ت ع أيم  تع خوقب ت إبكوط  تر ه صت ويعات وه تع قوق تعالسر اوت  تت-ت2
تتبي يتع توهوا.

 با اتز و ةتع يكوبت با اتع ز و ةتذاتبصك  تع بيكتواتع  وه .ت3

 قت ا تعسرابوالاتعسيعضاتذاتع بطقخ ت)سكط  ،ترجوي  ،تهطوم  ...(.ت4

 ت1عإ بكوطواتع بو   تع برو  .ت5ت

 مفهوم التنقل : ت2.

ف تعطرخواتعسش وصت ع سصعتبنتبكونتبا نتط  تبكونتت يتمصوحتبسوويتب و  ت تذوات قواتب و  ت

ت ستوبت وه تكو  يعس ت تع ابات تع رسص  ...،تمنتقي ات سوقاتع طخا،ت  ارتيتعالطرخواتبونتبكوونت
ت2إ حتبكونتآ يت ببويس تطشوقتبا نتف تطهو  تع رطخا.

 أهداف التنقل :1.2 

تريتقتت نتبكونتعإلقوب ت بكونتع ابوا،ت رارتويتعسكثويتضوبنتع بجووارطخالاتسكنتـتمبا:ت -
تع  ضيي،تراقحت هوتتفب  تكت يةتذاتبجواتع طخاتع  ضيي.

ترغقاتمبص واتع رطخاتبنت ع حتع بيعذاتع راص ب  ت رارتيتتقاتطست تبونع رطخالاتع راص ب  :ت -
تسوتخرهو.

تم ةتتط عع:ت فاتطبقت طأي تتهتعسش وصتطب زتذ هوع رطخالاتع ش ه  :ت -
تع رطخاتط  تع بيعكزتع رجوي  ت)ع رس  ( -
تع رطخات غيألتع غو واتع  وه ت)ع ز ويعا...( -
 ع رطخات غيألتع ريذ هت)س طبو،تبسيح...( -

 النقل الحضري :ت3.

 اووينتع طخوواتع  ضوووييتبوونتتوو نتع راي أوووواتع ا  وو ةتمصووحتتطوووهتبجب موو تع رخط ووواتع بسرابوووـص ت
 ع  سووقا،تع رواترهو نتبجرباو تت تذواتبجبصهووتإ وحتع رطظو عتعإل عييت ع ره قـــوات ع تط واتع ر ر و ت

                                                                 

تر ذ اتسو ع،بيجعتسوتا،تصت ت 1 ت216.ب ب 
تقي أ تت 2 تبوسريتذاترس  يتع ب نت ع ر ضي، تع طخاتع جبوماتع  عقعتع بسر  واتع بجو   ت عآ أو ت و  تب  ط تم نتع سبوية.تب كية ب ب ،

تقسطق ط ، ت8.،تص2011جوبا تبطر يي
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 ع ضووبطات رووطخالاتعسذوويع ت ع    عطوووات ع سووصعت ع باص بووواتذوواتظووي نتبثصووحتبوونت قووا،تركصأوو ت
 1 يع  .

ت

 مفاهيم تخطيط النقل الحضري: .1.3

طظوويعت صرقووو يعاتع  ضوووي  ت بوووت يعذخهووووتبووونتبشووكالات صطخووواتذووواتع كث وويتبووونتشووو عيعتع بووو نت "
كوالز  وووعتع بووي ييت ع  ووو ع ثتع بي ي وو ت ع بشوووكالاتع ت ق وو تع بيعذخوو تمصوووحتع وورالنتتط عمهووووت

 بوت ستبتف عت كعتبنتفو يت ضو وعت ص قوات ع بووات ع هو  تتع سبا  ت ع تهي  ت رص ثتع ه عءت...

 ع سو ب تع اوب تذاتع بجرباوواتتو تتعالفربووعتتر سو نتع طخواتع  ضوييت ع ر قو قت وهت ص و تبونتفو هت
 2وكا.ع بش

 رارتيتمبص  تر ق قتع طخاتع  ضييتمبص  تبرا  ةتع ج عطبت برا  ةتع بيع ات  طظيتإ  هوتمصحت
عمرتويفوتجزءتالت رجوزتتبونتمبص و تع ر قو قتع  ضوييتككواتعيرتوقهووتع  ث واتتوو رك  نتع ابيعطوات

خ عمو ت عسرابوالاتعسيعضاتع راترارتيتت  تتفعتع ا عباتع ب   ةت صي الا،ت ع ه نتبطهووت ضوعتع 

ع الزب ت ضبونتعالسرخيعيتع  عقعت طظعتع طخوات ورالقعتمبص و تع رقو يتع  ضوييتع بسوربيت ذخووت تويعبجت
 تف عنتب   ةترصتاتق يتعإلبكونتيغتواتع سكونتذاتع رطخواتتسوه   ت  سويت تبوونت تبسور  ت  بو ت

تبطوسب.
ع  ضوي  ترهوتوتطظوعت" طظيعت صز و ةتع بسربيةتت ا ع تع سكونت ع اتع بو نت راو  تبرقصتوواتع   ووةت

ع طخاتع بر ذيةتر ي ج وتغ يتقو يةتمصحتر خ اتبسر  ت  ب تبطوسبت طخواتع سوكونتبونت والاترزع و ت

تم ع تع س ويعاتمصحتشوتكواتع قوي تببووت سوتبتعال رطوقوواتع بي ي و ت ز وو ةتع  و ع ثت راويألت
 32ع بطوقاتع  ضي  ت صرص ثتع ت قاتتكوذ ته يهت تشكو ه."ت

تالحضري:مخطط النقل ت.2.3
تف ت س ص ترخط  ترهرعتترطظ عت رس  يتطظوعتع طخات ع اتع رجباوا.ت:مفهومهتت.1.2.3

 416تبنتع بيس عتع رطأ  يتيقعت08ت ه نتب ققتع طخاتع  ضييت سبتع بو ةتأهدافه:تت.2.2.3

 إ ح:ت2004  سبتيتت02ع بؤيختذاتت04/

                                                                 

تع بس ص ،تبخواتبطش يتذاتعع طريط اتتـت صنتهللاتت1  تع ب  ط ت رس  يتع طخاتع  ضييت و  تب  ط  تيعتقتع ر ب ا.2013/05/21ت جبا ، ت،
http://omranet.com/vb/attachment.php?s=3dc99733e8b14e5f52ceefe7bfc44fff&attachmentid=140&d

ت120406=
تمت تع بطاعت سن،تفط س تع طخات ع بي يت ت 2 تر ق قتع طخات ع بي يت ع اتع ب ن،ت عيتع يعربتع جوبا  تمصاتب ب  ت07.،تصت1994،تبتو ئ
تمت تع بطاعت سن،تبيجعتسوتا  ت 3 ت7.،تصتتمصاتب ب 
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ع طخوواتع  ضووييت ع شووتهتر   وو تعالرهوووالاتع بطرظبوو تمتوويتع قيقوووات ع سووككتع      وو تذووات -
تع  ضييت ع بطشقواتعسسوس  ت صطخا.

تر    تع طخاتع ط ماتذاتع  سقتع  ضييت ع شتهتع  ضيي. -
تضتقتتع ب ققتتع ر ج هاتت صبطشقواتتعسسوس  تت صطخاتتالس بوتترصكتتع بيرتق تت -
تع بسوذي نت ك عتبشوي عتعالسرثبويتع برهص تتهو.تتوسرختوات باوبص  -

  عجبتع خ وعتتهوتذ بوت  صتعالسرثبويت ضتقتب ققتع رب  اتع برهاتته.ر    تعسمبواتع  -

ت:1  إعداد مخطط النقل الحضريت.3.2.3

  ا تب ققتع طخاتع  ضييت سبتع  و  :

يق ستع بجصستع شاتاتع تص يتتو رشو يتبعتب  يتع طخاتذاتع  ع   تع باط  تمط بوت ك نتب و قتع طخوات
تعإلقص ب  ت صتص   .ع  ضييتبط هيت ع اتع     ت

تع  ع اتمط بوت شباتب  قتع طخاتع  ضييتإقص عتم ةتتص  واتبنتطأستع  ع   .
 ع وو الةتع باط وو نتمطوو بوت رجووو زتب وو قتع طخوواتع  ضووييت وو   تإقصوو عت ع  وو ت ع وو ة،ت مطوو بوت ضووعت

 طسب .ت000 200ع ب  قتتكثيتبنت

 2مراحل إعداد مخطط النقل الحضريتت.4.2.3

تالحالي:تحليل العرض ت1/ :

تعقرهو   .- يعس تشكاتع شتك تع  ضي  تع ب ج  ةت ر ص اتب رصنتع باق واتع س س   -
تر ص اتب رصنتع ث عتاتع بيرتق تتط م  تع   ب تع خوقب . -
 ع باق واتع بو   ت ع رس  ي  . -

بوونتع ضووي ييتتنت سوورأ  تع قصووبتع  ووو ات صطخوواتمصووحتع زتوووقنت:تتحليللل الطلللح الحللالي للنقلللت2 /

  ه ا(تمصحتع شتك .ت– صطخاتع جبوماتإ ت بثاتبهأ ذ ت)عطقال تتع بسرابص ن

تع سوم (.–ت قواتع رطخالات)ع   ع -
 مبا(.–ستبتع رطخات)بسكن -

ت يركزتف عتع ر ص اتمصحتع زتوقنتذاتع بي ص تع خو ب ت صطخا:تتحليل القدرة على استيعاح السوقت3 /
 ر قاواتع قصبتع بسرختصا.ع جبومات فات يعس ت ب رصنتع رطخالات تو رو اتع  ه اتإ حت

                                                                 

تع ا  تع جي  ةتت 1 تتـت82ع يسب  ، ت27.،تص2004  سبتيتت22،تع هو ية
تت 2 تقوسع تر يجت ط اتشهو ةتبهط ست    تذاترس  يتع ب ن،تقسطق ط  تع جصأ .تب كية سو عت تنتطا ج تع  وج،تع طخاتع  ضييتذاتب  ط 

ت63.،تص2008
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تع قصووب(ت–ترربثواتذوواترخي ووبتع باص بوواتع سوووتخ ت ر ص وواتع او خووات)موويأل:تدراسلة العالقللاتت4/
 س  (.ت–س  (ت)قصبتت–)ميألت

ت:ت رعتذ هوترش  صتبأهات ص و  ت رؤ  تكخوم ةت ب رصنتع بيع ا.حصيلة النتائجت5/

ت
ت

ت: 1كيفية المصادقة واعتماد مخطط النقل الحضري .3.2.5

  هو  تمصحتب ققتع طخاتع  ضيي:

ع بجصووستع شوواتاتع تصوو يتع باطوواتمطوو بوت كوو نتب وو قتع طخوواتع  ضووييتبط هوويت ع وواتع  وو   ت -
تعإلقص ب  ت صتص   .

تع بجصستع شاتاتع  القاتمط بوت شباتب  قتع طخاتع  ضييتإقص عتم ةتتص  واتبنتطأستع  ع   . -

ع ب ص و ت ع و ز يتع بكصونتتو سوكنت ع ابويعنتع  ز يتع بكصنتتو طخات  ز يتع  ع ص  ت ع جبوموات -
مطو بوت رجوو زتب و قتع طخواتع  ضووييت و   تإقصو عت ع  و ت ع و ة،تت تمطوو بوت ضوعتع ب و قتتكثويتبوونت

تطسب .ت000 200

ت ر  حترقت اتب ققتع طخاتع  ضيي:ت:2تطبيقهت3.2.6
عسشو وصتب  يتع طخاتذاتع  ع   تع ب رصتإقص ب وتذ بوت  وصترسو  يتع  و بواتع  ضوي  ت طخوات -

تمتيتع قيقوات عسرغال هو.

تع  ز يتع بكصنتتو طخاتذ بوت  صترس  يت  بواتع سككتع       ت ع  ضي  ت عسرغال هو. -
ع    وو ت ع وو ع اتع ب وورصتإقص ب وووتذ بوووت  ووصتإطجوووزت رسوو  يتبشوووي عتعالسوورثبويت عاتع قوووتعت -

ةتتصوو  واتبوونتطأووستع به كوات ع بطشووقواتعسسوسوو  ت صطخوواتمطو بوت شووباتع ب وو قتع  ضووييتإقصو عتموو 
تتع  ع   .

ع بجصستع شاتاتع تص يتع ب رصتإقص ب وتذ بوت  صتعطجووزتت ترسو  يتع بطشوقواتعسسوسو  ت صطخوات -

تمط بوت ك نتع ب  قتبط هيت ع اتع     تعإلقص ب  ت صتص   .
تمخطط النقل:تت3.3

ع ابيعط و تع كت ويةت ارتيتب ققتع طخات س ص ترخط  ترهرعتترطظ عت رس  يتطظوعتع طخات ع واتع رجباووات
  يركزتتسوسوتمصحتر    تع بشوكات   كتبنت الاتجبعتع باص بووات إجويعءتع ر خ خوواتكبووت هو نت

                                                                 

تت27-28.صت2004  سبتيت22ت:تع جي  ةتع يسب  ت 1
تت28.صت2004  سبتيت22ت:ع جي  ةتع يسب  ت 2
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ت ضوتإ حترت ونتع ه وكاتع خوم   تبنت  ثتع بكونت  اينتتطظب تع طخات(شي قترس  يفوت تمبصهوت ت
ـووـواتقصوبتع ط ـووـات كو  كت يعسوو ترغق و تكواتتطبوووقتع طخوا)ت  خوو عتتر ص وات يكوو تع بوي يت ر قاــ خــ

ـوـ تع قصتوواتمصوحتع بو  تع بر سوقت ت ع ر وجوات يك تع بي يتإ حتعسرابواتعسيعضوات   وكت رصت ـــ
ع تا  تبعتإمقوءتت     ت صقصبتع  و ات  اينتتشي قتإطجوزتع بشووي عت مصوحتفو عتعسسووست جوبت

ذويع تذواتت سونتع يتقت ع رطس اتت نتب ققتع طخواتع  ضوييت ع ب قوقتع ابيعطوات رسوه اترطخواتعس

ت1ع ظي نتبنت  ثتعسبنت ع يع  .
 مخطط الحركة والمرور:ت 4.3

سوط عاتمصوحتعسكثوي(،ت هو نتإ وحتت5ف تت عةترطظ عت رسو  يت صبوي يتمصوحتع بو  تع خي وبت)
ر خ اتعسرغالاتتبثات صايألتبنتف وكات شتكوات  ظ يةت رصت  تع قصبتمصحتع طخاتسذويع ت ع سوصعت

 عقووعتع بوووي يت رز  وو تع سووصقواتتبجب موو تبوونتعس  عاتع رخط ووو تت ع وواتع ب  طوو .ت خوو عتترشوو  ص
 ع رطظ ب  تع راترسبوتتر س نتظي نتع بي يتمصحتع ب  تع خي بت صب  ط تتوقريعحتمبص وواتره قو ت

 مصحتبأريقواتع قي ،ترطظ عتع بي يتتوسض عء،تر    ت را  اتعرجوفواتع س ي.

 أهداف مخطط الحركة والمرور: 1.4.3

تع  يك ت ع بي يت ه نتتسوسوتإ ح:إنتب ققت -
تعالسرغالاتعسبثات صه وكاتع خوم   تع ب ج  ةتضبنتع بجواتع  ضيي. -
ترطظ عت يك تع بي يت صس ويعاتتهأ تموب تتوإلضوذ تإ حتع يعجص ن. -

تر س نتشي قت يك تع طخات ع بي يت رسه اتس    تع  يك ت ك  كتتبنتع قـــيقوا. -
ت شتك ت يك تع بي ي.تع ركوبات ع رطس اتت نتجهوزتع طخا -
تع اباتمصحتع رطس اتت نتجهوزتع طخات مبص  تع رق يت ع طب تع ابيعطات ع   بغيعذات صب  ط . -
تيذعتبسر  تعإل يعكتع زبطاتتو بخويط تبعتبسوذ تع رطخات  يك تع ب عقط نتع   ب  . -
تعسرابواتتذضات صقوقواتع بو   تع ب ج  ة. -

ت  ت ص ق نت ع ر قن.ر    تب رصنتعسبوكنت ع  ضا واتع خوط ط -
بيع وواتإطجوووزتب قووقتع  يكوو ت ع بووي ي:تإنتإطجوووزتب قووقتع  يكوو ت جووبتتنت بوويتتوووسق عيت -

تع رو   :
تر    تب  قتع  يعس . -
تر    ت عثتواتع بشكا. -

تر    ت رطس اتعسف عنتع بسقية. -
                                                                 

ت103ي عت اتسطوءت،تبيجعتسوتات،تتصت 1
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ته وغ تعسمبواتع ببكط . -
ترخ  يتع طروقج. -
تعر و تع خيعي. -
  ضعتعسشغوا. -

 ت1ع ب هاتمص هو.ع طروقجتق وستت -

تالنقل الحضري الجماعي:  .5.3

 ساحتطخاتع بسوذي نتع حترصت  ت وجواتع طخات صبسرابص نتذاتظي نتعقرهو   ت عجربوم  ت
 رقو  يت سووقاتع طخواتت عس    تإمقوءتإ حتصعسش و تع  قط  ،تت  ثتره نتس وس تطخات صبجب م

،تع يع و ت ع جو  ة.تبونتتو نت و بوات عالطرظووعبنتعسا،ت ريباتع حتر س نتبسربيت شي قتع جبوم

ت:ت2تع طخاتع  ضييت صبسوذي ن

ع  وو بواتع بطرظبوو ت صطخووواتع  ضووييتمتووويتع قيقوووات ع رووواترطظبهوووتع تصووو  وات ع وواتب  قهووووت -
تع ابيعطا.

 و بواتطخوواتع بسووذي نتمتوويتع قووي ت ع واتع بوو نت ضو ع  هوتع بتوشوويةت كوو عتبهبو تع طخوواتبوونت -
ترؤ  هوترجباواتسكوط  تفوب .تع بطزاتع حتبخيتع اباتع را

 ع حتجوطبت  بواتطخاتع بسوذي نتتو سككتع       ت ع اتع ب نت ض ع  هوتع بتوشية. -

   كتعات بكنت هيتمو خ تع طخاتتو ب  ط تبنتبطظ يتذ ز وقاتذخقتعيتيكو بت طوز اتع بسووذي نت
 فو تع بخ وووستع بطوسوبت هوعتقت اوو تت عالرجووهع رطخوواتتبتو ترجوبتقوويحتفو هتع او خو تبوونت  وثتت إطبوو

 ع برو  .تقسطبوع  تكبوتعطهتق ةتذاو  تذاتر    تع سكطت  وء عسع ب عقط نتترطخالا

 تحقيقها نظام النقل الجماعي: إلىالتي يرمي  هدافاألت.1.5.3

 ارتيتطظوعتع طخاتع جبومات س ص ت ر خ اتف نتشوبات ربثاتذواتربكو نتكواتع بسورابص نتبونتع رطخوات
...ع خ)تذوواتت سونتع ظووي نتكوواتع  جهووات(بخوويتع ابوا،تع سووكن،تع  و بوا،تع بيعكووزتع رجوي و تإ وح

تبن،تع يع  .عسع سيم ،ت

ت:تت3ف عنتع أيم  تع رو     ص ه اتع حتف عتع ه نتع اوعتع ت تبنتر خ اتعس

                                                                 

تر ذ ا ت.تت 1 تسوتا،تصتب ب  تت267.تسو ع،بيجع
ت رطظ بهوت ص عتتت 2 ت  يك ت وذو اتطخاتع  ضييت رطظ بهو تعقرهو    ت يعس   يعس ت و  تع  قت سقتع ب  ط تت–ش  خت ت غي ستهوتي،

تر يجتت1200 ت فيعن،تصتت1999بسكن،تب كية ت17جوبا تتصخو  
تبيجعتسوتا،تصت ص عتتت3  ت18.-17ش  خت ت غي ستهوتي،
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ع ابوووا،تتبوووكنتتكوواتطخوووقت جهووورهعت(تإ ووحسووه   تع رطخووا:ت  كوو نت  ووكتتضووبونترطخوواتع بسوورابص نت -
ع   ب و ت قضوووءتع  وج ووا)تذوواتع بكوونت ع زبووونتت ع باوووبالاع ريذ ووه،تع  يعسو ،تتتبووكنع  و بوا،ت
تع بطوست ن.

ترطخصهت الاع  قاتع بسرغي تذاتع رطخا:ت  ك نت  كتترخص صتع  قاتع  يت سرغي تع بسرابات -
 .،تعسبن،تع ره   ع جبوماتع طظوذ ع يع  :تضي يةت ج  تشي قتع يع  ت بسرابصاتع طخات -

ت.ع رطخالاتتثطوءع ركصأ :تر أ ألتع ركو  نتع رات سرابصهوتبسرابص تع طخات -
ع رصث يتمصحتع ت ق :ترجطبتع رصث يتمصحتع ظي نتع او   ت   ووةتع بو عقط نتتوو ر أ ألتبونترصو ثت -

تجوطبتع ضج جتع  يتر  ثهتع بيكتوا.تإ حع ب  قتع  يتررستبتذ هت سوقاتع طخات

تالجماعي: شبكة النقل الحضري 2.5.3
 يجو تع رخو عتع تشووييت روحتذ بووت و تكوطواتع ظوي نتع قت ا و تغ وويتتإقصو عتتيربثواتشوتك تع طخواتذوات

،ترركوو نتشووتك تع طخوواتع  ضووييتع جبوووماتبوونت قوو قت ضووي  تتبوووتذ هوووتيؤ ستع  قوو قتبالقبو 
ت ظ يةتع بيكتوا.تإ حتإضوذ  طخوقتع ر قنت(تت ع  ت طهو  تع  ق)

ت:1تع باو  يتع رو   تتسوس  بكنترير بتع  ق قتع بك ط ت شتك تع طخاتع  ضييتع جبوماتمصحت

 الخطوط الضرورية:

ع ب رصأوو ت صبطقخوو تع ابيعط وو تتووو بيكزتع يق سوواتت  وووءعس فوواتع  قوو قتع روواترضووبنتع وويتقتتوو نت
جوطوبتتإ وح تتو بيعكزتع ثوط  وتعالقرضوء بطوقاتع  زبت ع طشوقواتع  ضي  ،ت   كتتو بي يتمط ت

تسرشوأوق  ت ع ب قوواتع سوككتع      و الكوو بيعكزتعتتفب و كثيتعسع رجه زعات عاتع بطأا تع اب ب  ت
 ع بقويعات ع ب عيس...

 الخطوط النفعية:

 ذ بوتت طهو.ت  وءعس فاتع  ق قتع راتريتقتب رصنت

 :المالئمةالخطوط 

بهبوو تجوو عت  كطهوووتربكوونتع بسوورابص نتبوونتع رطخوواتمص هوووتتسووه   ،تتت فووات قوو قت  سوواتضووي ي  ت

تسيم ت تكاتيع  .

ع باو  يتع ابيعط  تع راترراصاتت يعس ت ر ق قتع بسو ك،تتتسوس  بكنتع ضوترير بتع  ق قتمصحت
ت ك عتتو ر ويت س ص تع طخاتع بسرابص :

                                                                 

تبيجعتع سوتاتش  خت ت  ص عتت 1 ت21.،تصتتغي ستهوتي،
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 حسح تخطيط المسالك:

 :تط عع  تعنترك نتمصحتم ةت بكنت ص ق قتع  ضي  تع راترك نتع شتك تع  ضي

 :ت فاتع  ق قتع راتريتقتض ع اتع ب  ط تت سقتع ب  ط .تع  ق قتع شاوم   -

ت:ت فاتع  ق قتع راتريتقتض ع اتع ب  ط ت ربيتببوس وتت سقتع ب  ط .تع  ق قتع ببوس   -
ت
ت

ع بووي يتتت ع  قو قتع  عقي و :تفوواتع  قو قتع رواتروويتقتجب وعتطخووقتع بطقخوو تع ابيعط و ت  نتققوعت -
تببوس وتت سقتع ب  ط ،ت  كطهوتر  قتتو بطقخ تع ابيعط  تمصحتشكات صخ .

تع  ق قتع خقي  :ت فاتع  ق قتع راتريتقتض ع اتع ب  ط تبي يعتت سقتع ب  ط . -

 حسح وسيلة النقل:

 ررا  ت ق قتع طخاتع بشغص ت   ب تع طخاتع جبومات   كت سبت سوقاتع طخاتع بسرابص :

ع ثوتا:ت فاتع  ق قتع راترسرغصهوت سوقاتع طخاتبثاتع ريعب عي،تع خقويتتع  ق قت عاتع قي ا -

تع سصكا.
ع  ق قت عاتقي اتثوتاتجزق و:ت فاتع  ق قتع راتررتعتذ هوتبيكتواتع طخاتع بشريكتط م نت -

تكتع كهيتوق  .السعسع راترسراباتتع  وذالابثاتترطخالرهوبنتع  يك تذات
تع او   .تع  وذالاقتع راترسرابصهوتع  ق قت عاتع قي اتع  ي:ت فاتع  ق  -

 :تنظيم النقل الحضري .6.3

ع رطظ عت ع بيعقت ،تت طهتكصبوتكونتفطوكتر كوعتذواتمبص وواتتإلجيعءعا  ضعتققوعتع طخاتع  ضييت
ع طخص و ،تركو نتفطووكتتعالسور  عبواع ر ق قت ك  كتع به عق  تذاتعر وو تع خويعيعات رطظو عتب رصونت
 ع   ب  .تع رطخالابسوفب تذاو  ت تكثيتعطسجوبوت رك  أوتبعت وج تع سكونت ب رصنت

وترتبط مهمة النقلل الحضلري الجملاعي بالقيلام بلاجرادات إداريلة وقانونيلة  .1.6.3
ت:  1تتضمن المراحل التالية

  بوو تتالاعسورغ جووبتمصوحتكواتشوو صتقت اواتت تباطو يت يغووبتذوات:تملن  اللرخصت.1.1.6.3
متيتع قيقوا،تتنت   عتقصبتي ه ت   تب  يتع طخاتع ب رصتت ألش وص صطخاتع اب باتتبطرظب 

إقص ب وو.ت مطوو بوت هوو يتع قصووبتمونتشوو صتقت اووا،ت جووبتتنت و كيتذ ووهتع  و وو تع ب ط وو ت هووو بت
ع قصوبت بخويتسوكطوهت كوو عتبخويتطشووقوره.تتبوووتإ عتكوونتع قصوبتع بخو عتتوسووعتشو صتباطو يتمص ووهتتنت

                                                                 

ت20.،تصت82،تع ا  ت2004  سبتيتت/ 20فـت1425 يتع خا ةتت08ع يسب  ت ـ:تع جي  ةتت 1
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يتفو هتع شويك ،ت ع  و و تع ب ط و ت صببثواتع شوويمات و كيتعسوعتع شويك ت شوكصهوتع خووط طا،ت مطو عنتبخوو
 ع بؤفات رخ  عتع قصبت بخيتسكطوه.ت  جبتتنت يذاتبصنتقصبتع ي ه تتو  ثوقاتع رو   :

 الطبيعيين: لألشخاصبالنسبة 

ت.عسرغال هوطس  تبنتع تقوق تع يبو   ت صبيكت تع بقص بت -
تق  تع هو    .تعسرغال هوطس  تبنتب ضيتع بيعقت تع رخط  ت صبيكت تع بقص بت

ت رجو زتإه عيهتثو ث تتشهي.تالبسر يجتبنته  أ تع س عتاتع خضوق  ت -
 إثتوات خيتتنتهو بتع قصبترر ذيتذ هتشي قتع رصف اتع بهطا. -

  قصبتبوت صا:تعس  حز و ةتمصحتع  ثوقاتع بقص ت تذاتع  و  ت:تالمعنويين لألشخاصبالنسبة 

ت صش صتع باط ي.تعسسوساع خوط نت -
تع ب ع   تع راترعتذ هوترا  نتع يق ستت تع بس ي.طس  تبنت -

تطس  تبهو  تمص هوتبنتع اخ تع ر ث خات صرصس ستع شيك . -
 إثتوات خيتتنتع بو كتت تع بس يترر ذيتذ هتشي قتع رصف اتع بهطا. -

 رخ عتب  ي  تع طخاتت يعس تع قصتواتبنتتجاتبطوتع  ق قتع  ضي  تع بقص ت ،ت  را نتمصحتب  يت
(تت  بوتإتر عءعتبنتروي خت15إقص ب وتع ي تمصحتهو بتع قصبتذاتتجات بس تمشي)تتع طخاتع ب رص

 عسرالعتقصبتع ي ه .

 وورعتر   وو تع رسوا يةتتاوو تع رشووو يتتوو نتع طووقص نت ع ه قوو تع بشوويذ تمصووحت:تتسلعيرة النقلللت.2.1.6.3

ق برهووتع شوي قتب  ي  تع طخا،ت ك  كتب  ي  تع رجويةتذواتع  ع  و ،ت  يعموحتذواتر   و تتع  ق قتذا
تع رو   :

تط م  تع  وذص . -

 م  تع بخوم تع بر ذيةتذاتع  وذص . -

ع طووقص نت ع برطخصو نتتو رسوا يعاتع روات و  اتتتوضمالنكبوت جبتمصحتع بهو وتع باط و تتنترخو عت
ت   كتمنتقي اتع بصهخوا.

 مراقبة النقل:ت 3.1.6.3

ررعتبيعقت تع طخاتع  ضييتع جبومات صبسوذي نتبنتقوينتب  ي و تع طخوات ص ع  و ،تع روات هووت
ع سصق تع كوبص تذاتع بيعقت تمصحتع ها  تعإ  عيي،ت   كتمنتقي واتإطجووزتت تإقوبو تتجهوزةترطأ   و ت
ب  عط و ت صرطخوات بيعقتو تع طخواتع  ضوييتع جبووومات صبسووذي نتمصوحتبسور  تع ب  طو ،ت رورعتع بيعقتوو ت
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ك  كتبنتقينتتبنت شيق تع بي يتع راترخو عتتو بيعقتو تع   ي و تع   ب و ،ت ضوتقتع ب وو أ نتبونت
ع براصوواتت1989ذ أووييتت10ع هووو يتذوواتت87-09ع طوووقص ن،ت فوو عت سووبتع بيسوو عتع رطأ وو يتيقووعت

تترطظ عتتبنت شيق تع بي ي.

ت

ت

 ت:1خدمة النقل الحضري استغاللصيغة ت.2.6.3

ع   بواتع اب ب  ت صطخاتع  ضييت ذخوت بوتجوءتذات ذريتع شي ق،ت  جبتتعسرغالا رعتر    تك أ  ت
تع رشي ا  ت ع رطظ ب  تع باب اتتهو،ت ق تهطأاتكبوت صا:ت أل كوعتنترسرغاتك  كتقتخوت

 الناقل: لتزاماتات.1.2.6.3

  جبتمصحتع طوقاتتنت صرزعتتا ةتق عم تتفبهو:

تع براصخ تتس يتع  وذص .عكرروبترصب نتض تت قويتع بسؤ    تع ب ط  ت -
 عءعتبوونتروووي ختع   بوو تع اب ب وو ت صطخوواتذوواتتجوواتعات راوو  تشووهيع،تإترووتعسوورغالاع شووي عتذووات -

ت. ه  هتمصحت ثوقاتعالسرغالا
ت.توسرغال هوتنت ضبنتعسربيعي  تع   ب تع اب ب  تع بي صت هت -
ب  ي وو تع طخوواتتإتوال  جوبتمصووحتع طوقواتذووات و و تع ر قوونتمونتع طشوووقت بو ةترأوو  تشوهيعت ع وو عت -

تتو  ع   ،ت   كتت جاترا  ضهوتت وذص تع ر وق  .
تضي يةتضبونتب عهص تع بسويت صبرطخص نتذات و  تر قنتع  وذص تتستبتمقاتت ت و ث. -

تنت خ عتترسص عتع ر عكيت صبرطخصو نت ع رواتررضوبنتع راي ونتتو طوقوا،ت عسوعتع بسوصك،ت يقوعتع  وق،ت -
ت ثبنتع ر كيةت يقعتع  وذص .

إ ووحتتعسهووص  تهتموونتببويسو تطشوووقهتإمووو ةت ثووقاتالسوورغالاع طوقوواتذوات و وو تر قأوو راو نتمصووحت -
تب  ي  تع طخات ص ع   ،تكاترسصعت هتشهو ةتع ر قنتمنتع طشوق.

 كيفوو،ت مص وهتتنتت عار و تعسهوص  تو  ثووقاتتتوسورغال هوتنت  رأظتمصحتبرنتع  وذصو تع روات خو عت -

تهوت فا:ع بؤفص نتذات و  تقصتت ألم عن خ عتترخ  بهوت
تي ه تع س وق . -
تع تقوق تع يبو   ت(تقوق تريق عتع  وذص ). -
ت ث خ تع رصب نتق  تع هو    . -

                                                                 

ت23.-صت2004  سبتيت22،تع جي  ةتع يسب  تت1
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 تقوق تع ر ق اتت تع بسويت سبتع   بواتع بسرغص . -

 الشروط الواجح توفرها في الحافلة:ت 2.2.6.3

ت جبتتنترر ذيتكات وذص تمصحتت وطواتب  ط تمصحتجوطت هوتر ضوتع باص بواتع رو   :
ت
ت

تسعتع شيك .إ خبت عسعتع طوقاتت ت -
تمط عنتع طوقاتت تمط عنتبخيتشيكره. -
تيقعتع خ  تذاتسجاتع طوقص نتع اب ب  ن. -
تيقعتع  قتع بسرغا. -

ت    تر ضوتعرجوهتع بسوي. -
تتنتريقعتكاتع  وذص . -
تإ ضوعتع  وذص ت صبيعقت تع رخط  . -
  ع اتع  وذص .ت عسبن  شريقت ع اتع  وذص تع طظوذ ت -

 تو ارو تع رو ا:تتوسرغال هوكاتطوقاتتنت ز  تع  وذص تع رات خ عتكبوت جبتمصحت

ت.عس    تعإلساوذوامصت ت -
ت. السرابوابقأصةتهو   ت -
 .عإلشويعابثصثت -

تص كوبووهتتإ ووالانتكوواتس ر جووبتمصووحتكوواتطوقوواتتنت قصووعتمصووحتبضووب نت ب روو  تفوو عتع وو ذري،ت
  ق عم هت ايألتع طوقاتإ حتمخ تواتقتخوت صرشي عت ع رطظ عتع باب اتتهبو.

 II: السياحة 
 :1مفهوم السياحةت.1

 راي نتظوفيةتع س و  تذاتع ثبوط طوواتبونتع خوينتع روسوعتمون،تكوونتت اتتعس  حتع ب و الات تات
عتت هووأهو"ت:ظووووفيةتت1905جووو   يتذي  صوويتمووووعتتعس بوووطاراي وونتب وو  ت صسووو و  ت اوو  ت صاوووو عت

ت عإل سووس رغ  ويتع جو تت عالسورجبوعمهي  ترطتثاتبونتع  وجو تع برزع و ةت ص هو اتمصوحتع يع و ت

ذواتبطووقات هووتقت ارهووتع  وهو ،ت فواتتتوإلقوبو تجبواتع قت ا ت ر  قهوت ع شا يتتو تهج ت ع برا ت
 ثبيةترخ عت سوقاتع طخا"

                                                                 

تقطهوبتت1  تع ابيعط   تر يجت ط اتشهو ةتبوجسر يتره ق  تب كية تع رطب  تع س و   تتو جزعقيتبعتع ريك زتمصحتع س ع اتع بسرغوطب  ، مثبون،
ت فيعنت عإلقص ع ت182.،تص2014،
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ع بريرت تمنتع طشوقتع س و ا،ت ف تبوتتعالقرهو   بوت اوبتمصحتع راي نتع سوتاتإفبو هتع ج عطبت
ع،تت1910 وو اتع اووو عتع طبسوو يتشوو   ينتشوويعرطه بنتع ريك وزتمص ووهتذوواتراي أوهت صسوو و  تموووعت

 قصواتمصوحتع ابص وواتع بر ع صو ت  ه هووتع ابص وواتتعهقالح  ثتتشويتإ حتتنتع س و  تفا"ت:
قرو ت عطرشوويفعت ع وات و   تبطقخو تت ت   و تع بؤت إقووبرهعتعسجوطبع راترراصاتت   اتتعالقرهو   

تبا ط ."

تع جوطبتع طأسات ع ثخوذات صس و  .تعس ي  كطهتتفباتف تتعالقرهو ييكزف عتع راي نتمصحتع جوطبت

كروتوواتت والاتاو تفوو  نتع راوي أ نتراوقتواتع كث ويتبونتع راووي نتع ب رصأو ت ع    ثو ت صسو و  تبونت

  ع س و   تتفبهو:تعالقرهو    ع      ت وه تت  عإلقص بع كث يتبنتع تو ث ن،تع ه قوات

"ع سوو و  تفواتتطشووق تع بسوووذيتإ وحتبكووونت ووويجتت: W.T.Oتعريلف منظمللة السلياحة العالميللة *
 ت ي "تسغيعألرز  تمنتسط تتغ يتعطخقوعت صيع  تت تتالت قرهتع بص  ذ ت أريةتبا ط تبنتع  قات

"س و  تمتويةتمنت أظت طهينتإ حتتسوأويتع براو تتA.I.T :الدولية للسياحة  األكاديميةتعريف *
ت".عسسأويع تشي  تع راتراباتمصحتر خ اتف عتع ط عتبنتتعسطشق ذهاتبجب م ت

ع راوي نتع سوتخ ت أهعتتصنتع س و  ت هوتتكثيتبونتراي ونت ع و ت كواتبطهووت  رصونتمونتت الابنت
ع زع  وو تع روووات طظوويتبطهووووتإ ووحتع سووو و  ،تذووو تاألت طظووويتإ  هوووتت هوووأهوتظووووفيةتتتوووض النتعس ووي

عجربوم و ،ت آ ووي نت ي طهووتظوووفيةتعقرهووو   ،ت بوطهعتبوونت يكوزتمصووحت  يفوووتذواترطب وو تع او خوووات
 ع ثخوذ  تت نتع شا بت.ت  كنتعت بيتع و يتررأواتذ وهتع كث ويتبونتع راووي نتفو تتنتع سو و  تتعإلطسوط  

ركو نتتروؤ يتع سو و  تإ وحتإقوبو ت عقبو ت التالع يع  ت   ست صابا،ت تطهوت جبتتترطشصت ص ه اتمصح

 سوم .ت24قاتبنتس

 1أنواع السياحة:. 2

  صا:تررب زتع س و  تتكثيةتتط عمهوت  بكنترخس بهوتإ حتم ةتتط ععتكبو

 رخسعتع س و  تإ حتقسب نتفبو::تحسح جنسيات السياح .1.2

 بنتقتاتب عقط نتتجوطبت ع ات    ت    تت ي .:ت رك نت(دولية)سياحة خارجية -أ

 :تررعتبنتقتاتب عقطات    تبا ط ت ع ات    ت   رهع،ت رطأاتذ هوتمبص تب ص  .سياحة داخلية-ح

 رطخسعتإ حتم ةتتقسوعتفا::تحسح هدفها. 2.2
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ع جسوبات ع طأسوات تبويعألتت صاوالج:تركبنتذاتف عتع ط عتبونتع سو و  تع  وجو تالعالجيةالسياحة ت.أ
 فوواترربثوواتذوواتع سوو و  تتع اووالجت ووي ،ت فوواترطخسووعت سووبتع  سوووقاتع قت ا وو تع بسوور  ب تذووات

 ع ت ي  .تع االج  ع با ط  ت ع س و  تتع االج  ع بطو   ،ت ع س و  ت

 ع خ  تع طأس  ت ع أ ز وق  ت صأي .تالسراو ة:تركبنتذ هوتع  وج تع ضي ي  تالسياحة الترفيهية. ح

ع باي ذوو تبثوا:ترسوصاتع جتوووا،تتاع ي وضوو:ت  ضووعتفو عتع طو عتجب ووعتتطو ععتالسلياحة الرياضلية. ج
 ي وض تع ه  ،تي وض تيك بتع س ويعات ع  يعجوا.

ره نتف هتع س و  تإ حتز و ةتع بايذو ت و  تع شو صت فواتبيرتقو تتوو راينتتالسياحة الثقافية:. د

 ع شووا بت مو رهوووت رخو  وو فوت فوو عتع طوو عتبوونتع سوو و  تبشووه يتتعسثي وو مصووحتع روووي خت ع ب عقووعت
ت باي نتذاتبهيت ع   طونت ع قو  و.

 رارتيتبنتتقو عتتطو ععتع سو و  ت رربثواتذواتز وويةتع ب عقوعتع   ط و ت ع رواتبونتتالسياحة الدينية:. هـ

ت ن.تشهيفو،تبك تع بكيب ت ع ب  ط تع بط ية،ت ك  كتع أور كونتذاتي بوتتو طست ت صبس   

    وو تت تتع رأوووالا قوو تركوو نتس وسوو  تبثوواتبشووويك تتمضوووءتع  ذوو  تذوواتتالسللياحة الرسللمية:. و
تب و ثواتيسب  ،ت ق ترك نتعقرهو   تبثاتبشوف ةتع باويألتع رجوي  ت ع هطوم  .

تعسسويتو نتتعالجربوم و  رك نتف هتع س و  ت صب وذظو تمصوحتتخووءتع او خوواتت:االجتماعيةالسياحة . ز
 فوو عتع طوو عتبشووه يتذوواتع وو  اتع رووات هوووتتعسقوويب بوونتتتيزفوووتع سووأيتبوونتتجوواتز ووويةت،ت عسذويع 

تجو  واترا نتذاتع   اتع بجو ية.

تيزاتف هتع س و  تطر ج تع  وجو تإ وحتع اتو يت  قواتقهو يتبونتت:(العبورية)سياحة الترانزيت . ع
تتيعضات    تبا ط ت ص ه اتإ حت    تت ي ،ت فاترريع حتت نت  عت تيتا تت وع.ت الا

تع رو   :تعسط عع رطخسعتإ حت:تالسياحة حسح أماكن النوم .3.2

شوات  ،ت فواترخو عت و بواتسو و   تبركوبصو ترشوباتتعسطو عع:ترارتيتبنتتكثيتالسياحة في الفنادق -أ
ت.(عس ي  ص  بواتتتوإلضوذ ع ط عت ع قاوعت)تعسسوس  ع   بوات

:تظهووياتذوواتذيطسوووت ع طبسوووتتاوو تع  وويبتع او ب وو تع ثوط وو ت كوطوواتب ههوو تالقللرا السللياحية -ح
تع ط ع يتع س و   ،ت تهت ات و  وتب عقعتس و   ت جب عتع س وح.تسمضوء

:ت اووينتفو عتع طو عترقوو يتسوي ع،ت سوتبتفوو عتع رقو يتتنتع سو وحت  توو نتالمخيملات السلياحية -ج

تإ حتتطهت ارتيتي  صتع ثبن.تتوإلضوذ  ع ضج جتتعإلزموجمنتت عالتراو بنتع قت ا تتعالقريعب
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ت رطخسعتإ حتقسب نتفبو:: اإلقامةحسح فترة  .4.2

ت:ت  بكنتمو ةتبوترك نت ب ةتتسوت ع.سياحة طويلة-أ

ت:تربر تذريرهوتإ حتتقاتبنتتست م ن.سياحة قصيرة-ح

 

  بنتتتيزتتقسوبهوتطج ::تالسياححسح المكان الذي يتوجه إليه ت.5.2

 :السياحة الجبلية والمائية-أ

 :ت  أضصهوتم  تكت يتبنتع س وحتت طهوتر ذيت هعتع ه  ءت ع قت ا .السياحة القروية-ح

  رطخسعتإ حتقسب نتفبو::تحسح الشكل التنظيمي 6.2

تعسبووكن:ت رك نتمط بوت سوذيتع س وحتبعتتاضهعتجبوم وتضبنتتيطووبجت شوباتالسياحة الجماعية-أ

ع سو و  ت ع سوأيتت كووالاع بط يتز ويرهووت بكوونتع بطووعت ع قاووعت غ يفوو،ت فواتروطظعتمونتقي وات
  رخسعتإ حتقسب ن:

 ت:ترطظعتع بجب م تع  ع  ةتتيطوبجتع ي ص ت    فوتبنت  ثتب ةسياحة جماعية غير منظمة

ع بطو يتز ويرهووت ر و  تظوي نتع بت وات ع قاووعتت عإلقص ب و ذواتع بطووقاتع سو و   تتعإلقوبو 
تتيتتطهت ك نتغ يتب ققت هوتبستخوت سبتع تيطوبج.تعسبوكنع بط يتعسر  عبهوتذات

 ت:ت ك نتتيطوبجتع ي ص تبا تبستخوتبنتقتاتشيكواتع س و  ،ت ب و  سياحة جماعية منظمة
 ع بط يتز ويرهو.ت عسبكط ظي نتع بطوعت ع قاوعت م  تع ص و اتع رات خض هوتع س وحت

:ت فاتتنت خ عتع سوقوتتبأي هتت تتيذخ تموقصرهتت تتاألتته قوقهتترطأ  تي ص تمصوحتس و  تذي   -ب

 ع بتوشيتتو بشي مواتع س و   .تتوالرهوا سوتهتع  وصت ع  ه اتمصحتع   بواتع س و   ت

ت: 1ائ مفهوم الست.3

 طرخاتغو ت  تع تشيتس عءت ع اتع خقيتت ت ويجه،تذبطهعتبنت طرخات ص ه اتمصحتمبا،ت بطهعتبنت
 ويت ع بهوعت،ت فك عترا  اتع أقواتع تشي  تع راترطرخاتبونتبكوونتسعسقويب هوجيت آ ي نت ز ويةت

 و اتراي ونت ر   و تع سووقوتتعايعءغيعألتسو و   ،ت قو تراو  اتف تر    تع أقواتع راترطرخاتعس
  بنتتتيزفوتطج :

                                                                 

ت.184قطهوبتمثبونت،تبيجعتسوتات،تصتت1 
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" بكنتعمرتوويتع سووقوتكواتشو صت طرخوات وويجتب واتتYves Tinard :راي نت أوستر طوي ت
تع رو  و :تعسسوتوبتشوهيتت جواتت و تت4سوم تت ت  ص تكوبص ت عاترز  تمونتت24رخاتمنتتالإقوبرهت ب ةت

ت"ع  يعس  تع ي الاع  وه ،ترطخالا ع تمبواسعتاالي ، عالجربومواع برا ،تع ه  ،تع بهبوات

"ع سوقوتف تتيتش صت ز يت    تت:تI.U.O.T.Oتع    ات صبطظبواتع س و   تعالر و راي نت

تع راترخعت ع اتب اتإقوبرهتع بص  ذ ."تعسبوكنت تجه تت تبكونتغ يت

ت ته عتررضوتع يؤ تمصحتتنتع سوقوتف تكاتش صت ريكتبكونتإقوبرهتع بارو ةتإ وحتتبووكنتت وي ،
ت وي تكر سو عتباويذوهتتسغويعأل وجواتطأس  ت ي    تبنتتجاترج   تطشووقه،تت تتإلشتوعقصتوت

بونتتإلشوتومهو،ت غ يفووتبونتع  وجوواتع روات سواحت عسهو قوءتعسفوا ع ريذ هتمنتع وطأست ز وويةت
تق وبهتتو ي ص تع س و   تس عءت ع اتع تص تت ت ويجه.ت الا

ت:1مفهوم التنمية السياحةت.4

إنتع رطب  تع س و   تفاتت  ثتبوتظهويتبونتتطو ععتع رطب و تع ا  و ة،ت فواتتو  يفوتبرغصغصو تذواتكوات
مطوهيتع رطب  تع ب رصأ ،ت ركو تركو نتبرقوتخو تبوعتع رطب و تع شووبص ،تذكواتبخ بوواتع رطب و تع شووبص ت

بوو عي تعسوور  ععتع ت اطووا":تعالقرهووو    عتكووونتبأهوو عتع رطب وو تضذووتع سوو و   .رضووعتبخ بووواتع رطب وو ت
ع برو  تذاتع بجربعتت سنتعسور  ععتببكون،تت  وثترو يتتكتويتموقو ت  سورأو تبطهووتتكتويتتعالقرهو   

 عسرأو ةتببكط ت ز و ةتبسر  تع   ات ع رشغ اتذاتع بجربع".

ذوضنتبأهو عتع رطب و تع سو و   ت اطوا"ت:راظو عتع وو  يتع و يت بكونتتنت صاتوهتع طشووقتع سو و اتذواتطبوو ت

تعسجطت و تع ابوالاثتر س نتب زعنتع ب ذ موات ز و ةتب عي تع     تبنتع  قطا،تبنت  تعالقرهو 
 ع ب ص و ت  صوواتذوويصتمبوواتج  و ةتبتوشوويةت غ وويتبتوشووية،ت ع ز وو ةتذوواتع ر سووعتع ابيعطوواتموونت

 قي ات صاتبطوقاتج بتس و   ت سكوط  تذاتع بطوقاتع طوق  ."

ببوتستات بكنتراي نترطب  تع س و  تتصطهو:ت"ب رصنتع رطظ بواتع اوبو ت ع  وهو تع رواترشوريكتذوات
ت رس  اتع تضوقعت ع   بوا،ت   ب تع ر وجوات يذوف  تع س وح"ت إطروجرق  يت

ت:2عناصر الجذح السياحيةت1.4

  بكنترص  ههوتذاتم ةتطخوقتكبوت صا:

:ترشووباتع اطوهوويتع قت ا وو تبثووات:تشووكواتع سووقوت ع بطوووخت ع غوتوووا،تعناصللر المواقللس السللياحية*
 ع روي    .تعسثي  كو برطزفوات ع برو نت ع ب عقعتتعإلطسون مطوهيتبنتهطعت

                                                                 

ت14.،تصت2006،تسط ت3ط يتع   نتفيبز،تع ر ق قتع س و ات ع رطب  تع س و   ،تبجص ترشي نت ص يعسوات ع ت  ثتع اصب  ،تع ا  تت1
تطأستع بيجعتع سوتا،تصتت 2 ت15.ط يتع   نتفيبز،
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 .(ع تي  ت ع ج   ت ع ت ي  ...):تتصط عمهتع ب رصأ ت ع قي ت ع بسو كت  سوقاتع طخاتالنقل*

 ت تتبوكنتع ط عتع  وه تبثاتت  اتع ض وذ .ت:تس عءتع رجوييتبطهوتكو أطو  ،اإليوادأماكن *

 ع س و   ت ع تط ك.ت عإل عيةع س و اتتمالنإلكو:تتجب عتتط عمهوتالمساندة التسهيالت*

 تمبوواتع ريجبو ت ضوونتإ وحتت عسسو ع تا عالرهووال:تكو ب ووهت ع كهيتووءتخدمات البنيلة التحتيلة*
كوذ تف هتع اطوهيتع جهواتع بطأ ةت هطوم تع س و  ،تذرطب  تع سو و  تموو ةتبووترطأو تبونتقتواتع خقووعت

تباو.تعالثط نع اوعتت تع  وصتت ت
 :  1متطلبات التنمية السياحة.  2.4

رطب  تع هطوم تع س و   تر كبهوتمو ةتعمرتوويعات جوبتبيعمورهوو،تذوصيت قو ترطب و تسو و   تررقصوبت
ع راترايقاترطب  تع هطوم تع س و   ،ت  ضعت ققتت  ص تذوات ووات و  ثتقوويئ،تتار    عت بشوك

ع اوبصوو تع بر ههو ت ع رووات  روووجتإ  هووتع خقوووعتع سوو و ات روحترووربكنتع بطشوو اتت يوعس وو رو ي بت

ع بو عي تبووعتتالسورثبويع برقو يةتتعالسورثبوي  تعسفوو عنع بقصو ب،ت  ضوعتت تع خ ووعتتو  يفوع سو و  
تتتوإلضووذ ع سو و اتع ب صوات ع اوو با،تتت ب عكتو تع ر وجوواتع قصوبتع الزعتعالسرثبويير ذ يتع بطوخت

ع سوو و   تبووعت قووقتع رطب وو تتإ وحتتضووي يةتت مووعتتع    وو تت صخقوووعتع سوو و ات يتوقتت قوو تتع رطب وو 
ت ب رصنتع خقوموا.ت عالجربوم  ت عإل عي  تعالقرهو   

إنتع خ وعتتض يعجتبشوي عتعسرثبوي  تس و   تج   ةتضوبنت قوقتع رطب و ت جوبتتنت سوتاتتوض يعجت
ع سو  تع سو و اتبونتتجواتر   و ت هوو،ت  رقصوبت يعسو تتعالقرهو    يعس تشوبص ت صرصك تبنتع ج   ت

،ت ع رصك تبنتتنترطأ  فوت سبوتتو ب وذظ تمصحتع ب عقعتونعإلبكاتع س وحت صساات رصب طهوتق يتالرأض 
ع س و   تتشكات عقع؛تت نتج بتع س وحتإ حتف هتع بطوقاتق ت ارب تمصحتع بطوختت تع قت ا تت تع روي خت

 كاتشكاتبنتتشكواتتعإل  عءت تت  تم عباتررب زتتهتع ب عقعتع س و   ،ت مصحتر ذ يتشتك تبنتب عقعت
ع يغتووا،ت مصوحتيذوعتبسور  تطظوذو ت تجو  ةتع   بو تع سو و   ت ك طهبوووتتع و  ات ت كواتطبو  جتبون

 ؤ  ونت  يعتفوبوتذاترقو  يتع رطب و تع سو و   تكبووتعاتططسوحتع طخواتت طوهتمطهويتذاوواتجو عتذواتفو عت

تع بجواتذص ع هت نت رسطحت سوقوتع رطخاتت نتب رصنتع بطوقاتع س و   .

 :2أهداف التنمية السياحةت3.4

 فوو تتالبي صو تبونتبيع واتر خ واتفو نتتكتويتتإنتع رطب و تع سو و   تذوات و ت عرهووتفو نتكبووتراو ت

  ر رصنتتف عنتع رطب  تع س و   ت تسو  بتر خ خهو. ص    .ت عالجربوم  تعالقرهو   ر خ اتع رطب  ت

                                                                 

تطأستع بيجعتع سوتا،تصتت1  ت.تت17ط يتع   نتفيبز،
تطأستع بيجعتع سوتا،تصتت2  ت.ت20ط يتع   نتفيبز،
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بنت    تإ حتت ي ت بنت قاتإ حتآ ويت ع واتطأوستع    و ت  يجوعتفو عتإ وحتجبصو تبونتع ا عبوات
ع رطب  و ت ب قاهووتبونتع بطووقاتت إبكوط ورهووع   اتذاتبك طوواتميضوهوتع سو و اتتع رالن وتفبه

 ع ت ق و ت غ يفوو،تت عالجربوم و تعالقرهوو   إ وحتظي ذهووتع  ع ص و تتتوإلضووذ  ع به يةت صسوق  ن
مبص وواتع رطب و تإ وحتجصوبتتكتويتمو  تببكونتبونتع سو عحتببووت ذبثواتطج تتاألتع   اترهو نتبون

،تع ثخوذ و ت ع ت ق و تذوات و نترهوو نت  اتعالجربوم و  ،عالقرهوو    طورجتمطوهتع ا  و تبونتع بشووكات

تع    اتع بيرأا . ت ي تإ حتج بتم  تب    تبنتع سوق  نتبنت  ي
ت
 أهداف التنمية السياحية العامة: أهم

 ر خ اتطب تس و اتبر عزن.-

ت صس و  .تعالقرهو   ر م عتع بي   عات-

تع تقو  .تبا الاز و ةتذيصتع ابات  أألت-
تز و ةتطه بتع     تبنتع طشوقتع س و ا.-
ت.عإلجبو از و ةتع   اتع خ بات-
  صسوق  نت ع بخ ب نتتو     .تع الزب تع رسه الا ر ذ يتتعسسوس  رطب  تع تط  ت-

ع ك وونتت إ عيةع ز و ةتع بسربيةتذاتعسر  ععتع بك نتع  قطاتبنتسوصعت  و بواتذواتمبص وواتع تطووءت-
ع س و ا:تذجاتع   اتع س و   تر يصتمصوحتعسور  ععتب عي فووتع ب ص و تمطو تإقوبو ت رشو  ت هو وط ت

 بك طواتع ايألتع س و اتتهو.

 ثتررب زتهطوم تع سو و  تطوج و ت:تت  عالجربوم  تعالقرهو   ع بسوفب تع أاو  تذات اتع بشوكات-
ذوواتتيت   وو تسوو و   تتخوو يعرهوتمصووحتع رأوموواتبووعتبشوووكاتع بجربووعت بسوووفبرهوتذووات وواتب رصوونت

 ع راتر عجههوتع     ت عالجربوم  تعالقرهو   ع بشوكات

 دراسة سابقة:. 5

تسفب روه خ تمبصاتع ا   تبنت  اتع او عتع سو و   تمصوحترقو  يتطظووعتع طخوات هووت   بو تسو و هوتفو عت
تيتب  ط تف تع طخا.تتإ حشاءت  روجهتمط ت ه  هتتت اع سوقوتتتنع تو غ تذاتعسرخقوبتتكثي،ت  ثت

تبنتت نتف هتع   ات  ج :
ت :20101تإفريقياالنقل الحضري في كأس العالم بجنوح  1.5

 سووقاتع طخواتمصوحتسوه   تتا خ تكونت صطخاتع  ضييتع   يتع يق ساتذاتإطجوحتع و  ية،ت  وثتمبصو

ةتفطووك،ت تبوكنتبشوف ةتع بتوي وات ع حتع بيعذاتع س و   تع بر عجتإ ح يك تع برأيج نت ع جبوف يت
                                                                 

تع ريف طا،بجص تع اص عتع ي وض  الب ب سنتت 1 تت  ت يعس ت و  ت21 ع بيرتق ،تع ا   تع س و  تع ي وض  ، ،تع طخاتع س و ات   يهتذاترطب  

تت2010ب ط  واتت)تجط بتعذي خ و ت35صتت2014(
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ع بي ي و ،ت  وثت هوصتطخواتتعال رطوقواف عتتو ر عذاتبعتع سصقواتع يسب  تمصحترجو زتباضص ت
 ارتي عتس وحت طخصهعتبنتتإ  هرعتذخقتت ت اقاتت     تع تو غ ت صبرأيج نتع بر عذ  نتبنتتص عنتت ي ت

ع ب ص  تع قت ا  تتعإلبكوط واإطجوحتع ب ط  واتبنتتتنعمرتياتع سصقواتتإ  ع حتب رصنتع رجه زعا،ت
ع ريك وزتمصوحت سووقاتطخوات   ثو ت  ضوعتتتبووعمووقاتتعسبطوا ع  ضوعتتعالز  وع ع س و   تذصعت كنت

تع س و   .ت عسبوكنع   ثتع ي وضاتتالبوكنذيع ت ع اتع ب  ط تعس طخاتتإسريعر ج   ق ت

ت
ت
ت
 صة الفصل:الخ

بنتع  يعس تتاألتع بأووف عتع طظي و تع بيرتقو تتو طخواتع  ضوييت ع سو و  تتعس امو جتع أهات
 ع ص عنت هبوت  يتكت يتذاتع رطب  تع س و   ت ع اتع  سقتع  ضييت صب  ط .

 اربو تطجو هتع ت تبنتق يروهتمصوحترصت و تيعغتوواتع برطخصو نت ذخووت بسور  تجو  ةتموو ات فو عتت سجا
مصحتمبص  تر ق قتج  ةتع راتربطوتع خو يةتمصوحتع ور كعتسوست ارب تسمصحتطجوم تطظوبهتع  يتذاتع

 بكونتبونتبايذو تع اويألتع  عجوبتتع   ويةذيع تذواتع  سوقتع  ضويي،تع ور كعتذواتفو هتعست رطخالا

 ركبصوو تع جوطووبتتت عءر ذ ي ووهتبوونتعجوواترغق وو تع قصووبتتو شووكاتع وو يت بكوونتع طخوواتع  ضووييتبوونت
تع س و ا.

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 تمهيد:

يوجدش مكروعش بدونش درنسةش تحليليةش للمهطقة،ش فيش هذنش نلفصلش سوفش هتطرقش بدرنسةش ش الش ك ش نه ش ال
ش إلةصش بمإل ةمفةتحليليةش لمديهةةش مسةتنمه ،ش ل ةنش  بةلش هةذنش هقةو ش بةملتلميلش نلةصش نلحصةمة ش نلح ةريةش ل ةمش 

مرنحلش تطورش نلمديهةش عبرش نلتمريخ،ش نلصش جمهبش نلمقوممتش نلسيمحيةش نلموجودة،ش و ذل ش درنسةش مرنحلش 
 تطورش نلس منش ونلس ن.

نلمتوسةةط،ش هةةيش عمصةةمةش نلونليةةةش ش نألبةةي مسةةتنمه ش مديهةةةش جينةريةةةش تطةةلش علةةصش نلبحةةرش :ش الموقعع ش .1
نلمديهةةةةش نلوحيةةةدةش نلتةةةيش يقطي ةةةمش حةةةطش لةةةريهت .ش تتربةةة ش علةةةصش مسةةةمحةش ش أه ةةةمنألةةةولص،ش  مةةةمش ش وهونت ةةةم
ش هسمة.158446،ش يبلغش عددش س مه مش ² ل 2269
ش لوالية مستغانم: اإلداريةحدود ش .1.1
 يةش وهرنن.اللربم:ش و-ش ش ش ش نلمتوسط.ش نألبي :ش نلبحرش كممال

ش يةش ميس ر.الوش يةش للييننش والجهوبم:ش و-ش ش ش ش ش يةش نلكلف.كر م:ش وال-
 ية مستغانم.الدار  لوإليمثل موق  ا( :  01مخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش نلمحططش نلتوجي يش للت يةةش ونلتيميرش لمستنمه ش  ش 2017.تيديلش طملبش ش 2015 +نلمصدر:
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 الحدود اإلدارية للبلدية: 2.1

 نلكممل:ش نلبحرش نألبي ش نلمتوسط.-

ش 11.ر  نلكمملش نلكر ي:ش بلديةش عبدش نلممل ش رم من،ش عينش بوديهمرش علصش نلطريقش نلوطهيش -
 نلجهوبش نلكر ي:ش بلديةش عينش بوديهمر،ش حيرش نلدين،ش صيمدة.-

 نلجهوب:ش بلديةش ميلرنن،ش حمسيش مممم .-

 (: يبين الحدود اإلدارية لبلدية مستغانم.02مخطط)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش 
ش 2017.تيديلش نلطملبش ش +نلمصدر:ش جوجلش نرثش 

 دراسة طبيعية:. 2

نلمةةدنش نلمتيةددةش نلت ةمريغش نلنيةرش مسةتوية،ش يوجةدش ب ةةمش تيتبةرش مديهةةش مسةتنمه ش مةنش :ش التضعاري . 1.2
عمليةةش ملةلش جبةةلش نلةديغش نلةذ ش يفصةلش بةةينش بلديةةش مسةتنمه ش وبلةديتينش صةةيمدةش وحيةرش نلةدين،ش تيةةدش ش جبةمل

ش نلمرتفيمتش بملمديهةش نليمةقش نلذ ش نرقش نليديدش منش نلمكمري .
ش 
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 (: يمثل مختلف التضاري  بمدينة مستغانم.03مخطط )
 

 

 

 

 

 

 

 

ش 2017.تيديلش طملبش www.srtm mostaganem.com +نلمصدر:

 مناخ:. 2.2

تليةةبش عهمصةةةرش نلمهةةةمهش دورنش م مةةةمش فةةةيش نسةةةتقرنرش نإلهسةةةمنش وجةةةذبش محتلةةةفش نألهكةةةطةش نلبكةةةرية،ش 
وسهحمولش فيش هذنش نلصددش تحليلش مدىش مسةمهمةش عهمصةرش نلمهةمهش فةيش تطةورش نلهكةمطش نلسةيمحيش و ةذنش 

 مسمهمت ش فيش تحفييش نلتهقالتش بمديهةش مستنمه .

 التساقط:. 1.2.2

 (: يمثل المتوسط الشهر  لتساقطات.01جدول)
ش ديسمبرش هوفمبرش أ توبرش سبتمبرش أوتش جويلةش جوننش مم ش أفريلش ممرغش فيفر ش جمهفيش نألك ر

ش نلتسم ط
ش مل 

ش 
ش 46.65

ش 
ش 48.91

ش 
ش 39.01

ش 
ش 78.18

ش 
ش 25.56

ش 
ش 4.76

ش 
ش 1.94

ش 
ش 3.60

ش 
ش 25.57

ش 
ش 32.57

ش 
ش 71.43

ش 
ش 56.71

ش محطةش نألرصمدش نلجويةش بمستنمه ش   2016.نلمصدر:

 (:يمثل المتوسط الشهر  لتساقطات.01شكل)
 

 

 

 

ش 
 

ش  ش 2017ش نلطملبش إعدندنلمصدر:
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 ةدرش ش إذ(ش أعةال ش أنش أعلةصش تسةم طش  ةمنش فةيش كة رش أفريةلش 01(ش ونلك ل)01هالحظش منش حاللش نلجدول)
 مل .1.94مل ش وتهحف ش فيش ك رش جويليةش ألدهصش ميدلش بــــش 78.18

 الحرارة:. 2.2.2

 (: يمثل متوسط درجة الحرارة الشهر .02جدول)
ش ش 

ش ديسمبرش هوفمبرش أ توبرش سبتمبرش أوتش جويلةش جوننش مم ش أفريلش ممرغش فيفر ش جمهفيش نألك ر

متوسةةةةةطش 
درجةةةةةةةةةةش 

ش نلحرنرة

ش 

ش 10.89

ش 

ش 11.69

ش 

ش 13.47

ش 

ش 15.21

ش 

ش 18.51

ش 

ش 22.41

ش 

ش 25.39

ش 

ش 26.22

ش 

ش 23.08

ش 

ش 19.61

ش 

ش 14.64

ش 

ش 12.24

ش محطةش   2016.نلجويةش بمستنمه ش ش نألرصمدنلمصدر:

ش 

 (: يمثل متوسط درجة الحرارة الشهر .02الشكل)
 

 

 

 

 

ش .
 

ش ن ش 2017.نلطملبش ش إعدندلمصدر:

ش 
(ش أعال ش أنش درجمتش نلحرنرةش ترتف ش فيش جونن،ش جويلية،ش 01(ش ونلك ل)01هالحظش منش حاللش نلجدول)

،ش بمةةمش أنش أدهةةصش درجةةةش ° 26.22 ةةدرتش بةةـش ش إذأوت،ش سةةبتمبر،ش حيةةثش تبلةةغش ذروت ةةمش فةةيش كةة رش أوتش 
 °. 10.89حرنرةش سجلتش فيش ك رش جمهفيش بـش 

ش 

ش 
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 الرياح: 3.2.2
ش تتألرش نلمهطقةش بريمحش محتلفةش منش فصلش نلصش آحرش مه مش نلمت ررةش ومه مش دنةمةش ببرودت مش ورطوبت م:

 فصلش نلصيف:ش يتمييش هذنش نلفصلش بريمحش جهوبيةش لربيةش جمفة.-

ش بملرطوبة.ش فصلش نلكتمء:ش ريمحش لربيةش وكممليةش لربيةش محملة-
 

 ( يمثل تأثير الرياح على مدينة.03الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ميملجةش نلطملب.Google maps2017 +: نلمصدر

 

 التطور التاريخي:. 3

ل ش يتوصلش نلبمحلونش إلصش و تهةمش هةذنش علةصش تحديةدش د يةقش لتةمريخش هكةأةش مديهةةش مسةتنمه ش وهةذنش رنجة ش نلةصش 
هقة ش نلولةمةقش نلتمريحيةة،ش حيةثش نحتلفةتش نلرونيةمتش عه ةم،ش إالش أنش بية ش نلمةورحينش أ ةدونش علةصش أه ةمش 

مديهةةةش  ديمةةةش جةةدن،ش ييةةودش تمريح ةةمش إلةةصش ع ةةدش نلفيهيقيةةينش حيةةثش  مهةةتش عبةةمرةش هقطةةةش نسةةترنحةش لسةةفه  ش 
وذلة ش ش هةـ(268ش -هةـش 260)ش أطلقونش علي مش نس ش "موريستملة'،ش ل ش دحل مش نلرومةمنش فةيش فتةرةش مةمش بةينش و

' لةودش لملبةمن'،ش فقةممونش ش نإلمبرنطةورمبمكرةش بيدش نليلينلش نليهيفش نلذ ش  ربش كمملش إفريقيمش فيش ع ةدش 
 1بتجديدهمش وتحصيه مش وأطلقونش علي مش نس ش ' مرطيهم'

 
                                                                 

ش هكمطمت ش ودور ش ش 1 ش عيويش بوكحمة،ش ميهمءش مستنمه  ش رسملةش فيش إطمرش تح يرش درنسمتش عليم،ش  نإل ليميجرورش محمد، ش 8.،

ش 
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تحةةتش ح ةة ش نلمةةرنبطينش بقيةةمدةش 'يوسةةفش بةةنش تكةةفين'ش  (ش 1106ش – ش 1061و ةةدش أصةةبحتش فةةيش فتةةرةش )
 ش علةةصش  تلةةةش كةةمملش 1072أعطيةتش ل ةةمش أهميةةةش وذلةة ش ببهةمءش بةةرىش حربةةيش يةةدعصش 'بةةرىش نلمحةمل'ش سةةهة

مسةتنمه ،ش وهةوش ييتبةرش نلهةةونةش نلحقيقيةةش لبدنيةةش ظ ةةورش مديهةةش مسةتنمه ش   يةةمنش عمرنهةي،ش لتصةبلش  معةةدةش 
ح  ش 'بهةيش ييةمن'ش لة ش 'بهةيش مةرين'،ش  مةمش إسالميةش تحتش نس ش 'مكتصش نلنهمة 'ش ،ش همتش ونيدهرتش فيش ظلش 

 ش نلمسةجدش نل بيةرش لحةيش نلطبمهةةش نلةذ ش 1341كيدش ب مش نلسلطمنش 'أبوش نلحسنش عليش نبةنش أبةيش سةييد'ش سةهة

ليةبش دورش  بيةةرش فةةيش هكةةرش نإلسةةال ش بملمديهةةةش و ةةونحي م،ش وأصةةبحتش مسةةتنمه ش حصةةهمش  ويةةمش فةةيش ع ةةدش 
نلنةربش آهةةذن ش وفةيش عةةم ش ش نألتةرن ش حيةةثش نيدهةرتش وهمةةمش عمرنه ةمش حمصةةةش لقرب ةمش مةةنش عمصةمةش بميلةة 

 ش نحتلتش نلمديهةش منش طرفش نالستيممرش نلفرهسيش علةصش يةدش نلجهةرنلش 'د ش ميكةمل'ش حيةثش حولةونش 1833
برىش نألترن ش نلحصنش إلصش ل هةش عس ريةش فظ رتش نلمديهةش نألوروبيةش نلجديدةش نلتيش ليرتش منش نلهسيجش 

دش نالسةتقاللش عرفةتش نليمرنهيش نلح ر ش للمديهةش منش نلطمب ش نإلسالميش إلصش نألوروبةيش نلمسةيطر،ش وبية

هموش س مهيش وعمرنهيش ملحوظش ونلتحمتش نألحيمءش نلقديمةش بملجديدة،ش ل نش  لش ذلة ش لة ش يمهي ةمش بمالحتفةمظش 
ش نلتمريحيةش نلتيش ترج ش إلصش نلقرنش   18.بميملم م

 (: يمثل تطور مدينة مستغانم )التطور التاريخي(.04شكل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش 2017.تيديلش نلطملبش ش +نلمصدر:ش صورةش منش متحفش نلمجمهدينش 

ش 
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ننش درنسةش نلتطورش نلس مهيش للمديهةةش يسةمعدش علةصش تحديةدش وتيةرةش نلهمةوش ومةدىش ش التطور السكاني:. 4
نلس منش وهفره ش منش حمللش نلييمدةش نلس مهيةش ومنش نلجدولش نلمونليش ننش عددش نلسة منش يتينيةدش ش نستقطمب

ش 2013.نليم ش للس منش سهةش نإلحصمءبمستمرنرش وهذنش حسبش 
 (. 2015 – 1984) يبين التطور السكاني لمدينة مستغانم 03(:الجدول(

 2015 2008 1998 1987  1977 1974 1966 1960 1954 1948ش نلسهة

            

ددش 
ع

 من
نلس

 

5
3

5
0

0
 

6
0

0
0

0
 

6
9

0
0

0
 

7
5

3
0

0
 1

0
1

8
0
0

 

1
0

1
6

0
0

 

 

1
1

4
1

0
0

 

1
2

5
9

0
0

 

1
4

5
6

9
6

 

1
5

8
4

4
6

             

ش         ش نليمرنهية ش للت يةة ش نلتوجي ي ش محطط  2015.نلمصدر:

ش حالل ةممةنش ش النتليبش هذ ش نلدرنسةةش دورش  بيةرش فةيش نلدرنسةةش :ش توزع السكان مدينة مستغانم. 1.4
 هتيرفش علصش هسبش نلس منش حمصةش نلكبمب،ش ومه ش هجمحش عمليةش نلتدحل.ش سوف

هسةمةش بمهةمطقش 1696هسمةش بمر ةيش نلمديهةةش و156750يتويعش س منش نلمديهةش مستنمه ش  ممش يلي:ش 
 مبيلرة،ش بملهسبةش للمهمطقش نللمهويةش فملش يوجد.

 يبين توزع سكان مدينة مستغانم.  04جدول

ش نلذ ورش سرنأل  ش ش عدد ش نلهسبة%ش نلمجموعش همثإلنعدد
      

 98.93 156750 79817 76933 34263ش مر يش نلمديهة

ACL      

      

ش نلمبيلرة  1.07 1696 892 804 270ش نلمهمطق

ZE      

      

 100 158446 80709 77737 34533ش نلمجموع

      

ش نليمرنهيةش لمديهةش مستنمه ش ش :نلمصدر ش 2017.ميملجةش طملبش 2015+محططش نلتوجي يش للت يةة

نلسةمحقةش مةنش نلسة منش يقطهةونش بمر ةيش نلمديهةةش أ ش ش نألللبيةةش نأيتبةينش لهةمش ش )04(نلجدولش ش حاللمنش 
 نلبم يش يقطهونش فيش نلمهمطقش نلمبيلرة.ش أنمنش مجموعش نلس من،ش فيش حينش ش 98.93%حونليش 
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 التركيب العمر  والنوعي للسكان مدينة مستغانم:. 2.4

 .عدد السكان لمدينة مستغانم حسب الجن  والفئات : 05جدول 

ش نليمرية ش نلمجموعش همثنإلش نلذ ورش نلفةمت

04-00 7211 6875 14086 

09-04 5899 5806 11705 

14-10 6499 6326 12825 

19-15 6966 6942 13908 

24-20 7236 9135 17965 

29-25 7038 7265 17490 

34-30 5721 6084 14995 

39-35 5035 5291 13514 

44-40 4732 4935 9668 

49-45 4079 4178 8258 

54-50 3399 3470 6869 

59-55 2773 2603 5376 

64-60 1650 1855 3505 

69-65 1331 1593 2925 

74-70 1037 1374 2412 

79-75 677 936 1614 

 1293 822 470ش فم لر80

ش مصرحة  41 23 18ش لير

 158446 80297 78149ش نلمجموع

ش نليمرنهيةش لمديهةش مستنمه ش  ش 2015.نلمصدر:ش محططش نلتوجي يش للت يةة

ننش مجتمةة ش مديهةةةش مسةةتنمه ش مجتمةة ش كةةمبيش حيةةثش تملةةلش نلفةةةةش ش هالحةةظنلجةةدولش نلسةةمبقش ش حةةاللمةةنش 

ـةـش ش %40.36 ش أمةم،ش 15.64%،ش لة ش نل  ةولش بةـش 16.87%منش عددش نلس من،ش يلية ش فةةةش نلمةرنهقينش ب
 سهونتش ونلفةةش نلنيرش مصرحة.ش 4ش إلص00منش ش نألطفمل،ش ونلبم يش يمللش فةةش 10.80%نلكيوهش 

تمتةميش مديهةةش مسةتنمه ش  نيرهةمش مةةنش نلمةدنش بةملتهوعش فةيش أهمةمطش نلمسةم نش نلتةةيش ش الدراسعة السعكنية:  5
ش 2015.نلتيش حددهمش نلمحططش نلتوجي يش للت يةةش نليمرنهيةش ش نألهممطونلجدولش نلمونليش يبينش ش تحتوي م،
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 يبين أنماط المساكن بمدينة مستغانم. : 06جدول

ش مصرحةش أحرش  صدير ش تقليد ش فرد ش جممعيش نلهمط ش نلمجموعش لير
        

ش مسم ن  25726 22 97 509 2314 10949 11835ش عدد

        

 100 0.1 0.3 2 9 42.6 46ش نلهسبة%

        

ش نليمرنهيةش لمديهةش مستنمه ش  ش 2015.نلمصدر:ش محططش نلتوجي يش للت يةة
 :االقتصاديةالدراسة ش 6

حيثش نحتفصش أ لرش منش ش 1987نلهكمطش نلصهمعي:ش لقيتش نلصهمعةش تدهورنش  بيرنش مقمرهةش بهسبةش لسهةش *
ل ةذ ش ش إدرن ةيفيش حملش عد ش و ة ش محطةطش ش نإلهتمىهصفش نلوظمةفش نلصهمعيةش ونلبم يش م ددش بهق ش 

 نلكر مت.

كح ،ش حسةبش مديريةةش نلفملحةة،ش تبلةغش مسةمحةش 300نلهكمطش نليرنعي:ش هذنش نلهكمطش يوظفش حونليش *
 جممليةنإلنليرنعيةش ش نألرن ي

ه تةمرش مسةتيملةش فةيش 50ه تةمرش مسةتيملةش ليرنعةةش نلبقةول،ش و100يلي:ش  ه تمر،ش مستيملةش  مم200
نلقطةةمعش يتيةةر ش للمهمفسةةةش مةةنش طةةرفش ش يرنعةةةش نلبقةةول،ش ل ةةنش هةةذن،ش ونلبةةم يش فةةيش نألكةةجمريرنعةةةش 

 .لألر ش نألحرىتش الستيممالن

هةةذ ش نلميطيةةمتش فةةمنش نلهكةةمطش نلسةةيمحيش  ةةدش بةةدأش يتطةةورش بكةة لش ملفةةتش فةةيش نلسةةهونتش ش إلةةصش بمإل ةمفة*
 ،ش وسهحمولش تحصي ش جمهبش م  ش منش درنستهمش لتحليلش تطورش نلهكمطش نلسيمحيش بملمديهة.نألحيرة

 التجهيزات: .7

 : نسبة التجهيزات بالمدينة  05الشكل    : يبين طبيعة التجهيزات بمدينة مستغانم 07الجدول 
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ش نلمحططش نلتوجي يش للت يةةش ونلتيميرش لمديهةش مستنمه ش  ش 2017.تيديلش نلطملبش ش 2015+نلمصدر:

 تحليل القطاعات:. 1.7

نلمحطةةطش نلتةةوجي يش للت يةةةةش ونلتيميةةرش نلمحصةة ش للبلديةةة،ش حيةةثش حةةددتش نلقطمعةةمتش ش حةةاللمةةنش 
نلموجةةودةش بمديهةةةةش مسةةةتنمه ش مةةة ش تحديةةةدش نلمسةةةمحة،ش نلتج يةةةينتش نلموجةةةودةش حصوصةةةمش نلسةةةيمحية،ش 

 ونلمو حةش فيش نلجدولش نلتملي:

 يبين قطاعات بمدينة مستغانم. ( :08)جدول 
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ش 
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ش 
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ش نلمحططش نلتوجي يش للت يةةش ونلتيميرش لمديهةش مستنمه ش  ش 2017.ميملجةش نلطملبش ش 2015 +نلمصدر:

بيدش تحليلش لمديهةش مستنمه ش ونستهمدنش لمحطةطش نلتةوجي يش للت يةةةش ونلتيميةرش وجةدهمش أنش نلمديهةةش تحتةو ش 
حسبش نلوظيفةش سونءش  مهتش س هية،ش سيمحيةش ترفي ية...ش نوش ليرهمش ش  طمعش عمرنهيش مقسمينش 16علصش 
نلوظمةف،ش ل نش فيش هذ ش نلدرنسةش ي مهمش نلجمهبش نلسةيمحيش يوجةدش نليديةدش مةنش نلتج يةينتش نلسةيمحيةش ش من

 .نإلهجميبدونش ذ رش نلتيش هيش فيش طورش 

 طةةمعش نلسةةيمحةش فةةيش مسةةتنمه ش هةةوش نلقطةةمعش نلرنةةةدش ش إن:ش السععياحية بمدينععة مسععتغانم المععؤهالت. 2.7
 نلمديهةش ونلتيش تتمللش في:نسترنتيجي،ش وذل ش ييودش للمقوممتش نلتيش تيحرش ب مش ش ونلجد

ش وهقةمطش نلجةذبش للترفيةة ش نألمةم نيوجةدش فةيش مديهةةش مسةتنمه ش نليديةدش مةنش :ش السعياحة الترييهيعة. 1.2.7
كمطئش سةيد ش مجةدوب،ش بةمليط،ش )ونلترويلش عنش نلهفغ،ش تتمللش فيش نلكونطئش نلمحروسةش ش ونالستجمم 

عبةةدش ش نألميةرحديقةةش )ةش ،ش نلحةدنةقش نل بيةر(لمبةةش جبةلش نلةديغش نلمطلةةش علةةصش نلبحةر)ونلنمبةمتش ش (مطربةة
 ،ش إ مفةش نلصش محي ش صيفي.(بحروبةش parckنلقمدر،ش حديقةش نليرصة،ش حديقةش نلتسليةش 

بيدش درنسةةش مةنش كة رش مةمرغش نلةصش لميةةش سةبتمبرش ش 2017/03/15حسبش مديرش مديريةش نلسيمحةش يو ش *
سةمةلش مةنش حةةمرىش ش 11050مه ةمش ش ،سةمةلش 10723940ننش هةذنش نلهةوعش يسةتقطبش أ لةرش مةنش ش 2016

ش سمةلش هة ش نلجمليةةش نلوطهيةةش فةيش نلحةمرىش 10950ش )ش ،ش سويسرن،ش إيطمليم،ش تر يمألممهيمنلوطن،ش فرهسم،ش 

مةنش دنحةلش نلبلديةةش ش )يةة،الوش 48سيمحش جينةريينش مةنش ش 10712890.ش و(ونلبقيةش منش أصولش أوروبية
 .(وحمرج م
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ش .السياحة الترييهية الماكنبعض صور  ( 06 – 05 – 04 – 03 -02 -01) الصور 
 

 03ش ش ش ش ش ش 02ش ش ش ش ش 01ش ش ش ش ش ش ش 

 

 ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش 
 

 

ش 
 06ش ش ش ش ش ش 05ش ش ش ش 04

 

ش منش نلتقمطش   2017/03/17نلطملب.نلمصدر:

 

 

ش 
ش 
ش 

ش 
ش 
ش 
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لتمريح ةةمش ش  ليةةرةش هظةرنش نأللريةةونلميةةمل ش ش م نمةألنتيحةةرش مديهةةش مسةةتنمه ش :ش السعياحة الثقاييعة .2.2.7

 ممش يسمصش ببرىش تور ش نلذ ش بهيش فةيش ش أومتمحف،ش أبريهم:ش برىش نلمحملش ش أومبمهيش كمهدةش ش أممش نليريق،
سةييدش ش أبةي ،ش مسجدش نلطبمهةش نلذ ش كيد ش نلسةلطمنش أبةوش نلحسةنش علةيش نبةنش 1072ع دش 'نلمرنبطين'ش سهة

نلتةيش يمتةيىش بهيمه ةمش بةينش بهميةمتش ش تجديةدنلقديمةش ملةلش ش نألحيمء ،ش 1341فيش ظلش ح  ش 'بهيش ييمن'ش سهة

ش عيكو .ش اللةش ترن ،ش متحفش نلمجمهد،ش متحفنألنلفرهسيش وبهميمتش ش نالستيممر
ش 

 السياحة الماكنبعض صور  (11 – 10 – 9 – 8 – 7) الصور 
 

 08ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 07ش ش ش ش ش ش ش 

 ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش 

ش 

 

ش 11ش ش ش ش ش 10ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 09

ش منش نلتقمطش نلطملبش  ش 2017/03/17.نلمصدر:

تسةتقطبش ش النلسيمحةش نللقمفيةش بمديهةش مستنمه ش ش إنش 2017/03/15حسبش مديرش مديريةش نلسيمحةش يو ش *
،ش أحةةرىنلسةةيمحش نلجمهةةبش نللقةةمفيش مةةنش ج ةةةش ش وإهمةةملتسةةييري ش مةةنش ج ةةةش ش سةةبمبألنل ليةةرش مةةنش نلسةةيمحش 

 ةممونش بييةمرةش أمةم نش ش 2016سةمةلش سةهةش 1000ونهتمم ش بملجمهبش نلترفي يش حيثش سرحش بمنش ن لش مةنش 
ش نلبم يش منش ونليمتش محتلفة.ش أمممنش حمرىش نلوطنش ش نألجمهبش 90%محتلفةش و
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يةش مستنمه ش يوجدش ممش يسةمصش "بةملطي "ش وهةوش نحتفةملش المنش عمدنتش وتقمليدش وش الدينية: السياحة. 3.2.7
نلح ةورش ش وإطيم وليمءش نلصملحينش ي ونش في ش مسمبقمتش ر وبش نلحيل،ش سوق،ش أل ش نيقم ش عهدش مقمش تقليد 

فةيش مديهةةةش ش 3نل ليةرش مةنش يونرش مةةنش حةمرىش نلمديهةة،ش يوجةدش ش إلية نلمهطقةةش حيةةثش يةأتيش ش أهةلمةنش طةرفش 
يةةش نليملويةةش ومسةجدش نلينوش إلصمستنمه ش 'سيد ش مجدوب،ش سيد ش عبدش نهلل،ش سيد ش عميرو )،ش إ مفةش 

نلديهيةةش ش وحفةالت)ش نلتيش تقم ش في ش نل ليةرش مةنش نلمسةمبقمتش نلوطهيةةش لحفةظش نلقةرننش  نألترننل بيرش (مسجدش 

 .(مديلش نلديهي)

ش نلسيمحةش نلديهيةش المم نبي ش صورش ش 12-13-14-15-16-17 :نلصورش 
 

 14ش ش ش ش ش ش ش 13ش ش ش ش ش ش ش 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17ش ش ش ش ش 16ش ش ش ش ش 15ش ش ش ش ش 

ش  ش 2017/03/17.ش منش نلتقمطش نلطملبنلمصدر:

سمةلش منش ونليمتش محتلفةةش ش 20000،ش أ لرش منش 2017/03/15حسبش مديرش مديريةش نلسيمحةش يو ش  *
تسةمصش ش نلتةيش تقةم ش فةيش نلمديهةةش ونلتةيش حفةالتييورونش مديهةش مستنمه ش كة رش جةمهفيش وفيفةر ش لح ةورش 

ش إالنلسةةيمحيةش ش تالنلمةوهرلة ش وجةودش  ةلش هةذ ش ش (ش 2016)ش ش نلصةملحينش "بةملطي "ش نلحمصةةش بأوليةمءش ه
وعةد ش نتحةمذش نلسةلطمتش نلمحليةةش محطةطش ون ةلش للسةيمحةش ش نإلهمملتيمهيش منش هق ش نلت يةةش بسببش ش أه م

نش ونلمكمري ش تهطلقش علةصش حسةمبش هةذش نلتدحالتجلش ش أنونعتممده ش فقطش علصش نلسيمحةش نلكمطةيةش حيثش 
ش .نألحير

ش 
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سةةرير،ش ش 596ش فهةةمدقش ومر ةةدينش بسةةيةش نسةةتقبملش 4ش تحتةةو ش مديهةةةش مسةةتنمه ش علةةص:ش الفنععاد   4.2.7
 حسبش نلجدولش نلتملي:ش مويعة

 ( يبين المؤسسات الفندقية بمدينة مستغانم:09الجدول ) 

ش  ش Monographie de Mostaganem 2015نلمصدر:

 تبين الفناد  بمدينة مستغانم. :  18-19-20-21 الصور
 

 

 

 

 

 19ش ش ش ش ش ش ش ش ش 18ش ش 

 

 

 

 

ش 21ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 20ش 
ش 2017/03/17.ش منش نلتقمطش نلطملبنلمصدر:ش 
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 السياحية بمدينة مستغانم. األماكنيوضح  : 04مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش 
ش 2017.تيديلش نلطملبش ش +نلمصدر:ش جوجلش نرثش 

 

نلفهمدقش بمديهةش مستنمه ش ذنتش حدمةش متوسطة،ش حيثش هجدش فهد ينش ش أنش هالحظش 09ش نلجدولش ش حاللمنش 
ش يهي غش سلبمش علصش نلسيمحةش بمديهةش مستنمه .ش مرألنفقطش وهذنش ش 1*وفهد ينش بش ش 2*ذوش 
ش 
ش 
ش 

ش 
ش 
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 يتونفدش نليديدش منش نلسيمحش لمديهة:ش عدد السياح المتوايدين لمدينة مستغانم مقيمين بالفناد  8

ش ومنش حمرج م،ش حسبش نلجدولش نلتملي:مستنمه ش منش نلمحيطش نلمجمورش للمديهةش 
 

 توزي  الليالي والوصول للسياح المستقرين يي الفناد : : 10جدول 

ش نلجينةريين  ش جمهبنألش ش 
     

ش ش  ش ش نلليمليش (سمةل)نلوصول ش نلليملي ش (سمةل)نلوصول

     

2801 12572 69887  76017 

     

ش   Monographie de Mostaganem 2015.نلمصدر:

ش 

نلسيمحش نلجينةريينش نلذينش ينرونش مديهةش مستنمه ش فيش أك رش مةم ،ش ش أنش هالحظنلجدولش نلسمبقش ش حاللمنش 
ش أمةةمسةمةلش ش 69887حيةثش بلةةغش عةددش نلجينةةةريينش ش نألجمهةبأ لةةرش مةنش سةةيمحش ش 2016جةونن،ش جويليةةش 

ش سمةل.ش 2801ش نألجمهب
 

نل ليةةرش مةنش نلسةيمحش يقومةونش ب ةةرنءش ش أنش الحظةتش ههةيألبيةدش نلييةمرةش ميدنهيةةش لو ملةةش عقمريةةةش وذلة ش 

س همتش لمدةش يمهيةش نلمرندش م ول مش بمستنمه ،ش تحدلتش م ش صمحبش نلمصلحةش نليقمريةش عنش عددش نلسةيمحش 
حمصةةش فةيش فصةلش نلصةيفش تةرل ش ش ولالة ةمطبييةةش حدمةةش نلفهةمدقش ش أننلذينش يستأجرونش كةققش فصةرحش 

مةةنش نلسةةيمحش ش 50%وهةةوش نسةةتةجمرش كةةقة،ش حسةةبش هفةةغش نلمصةةدرش ههةةم ش ش آالنلسةةمةلش عةةنش إيجةةمدش حةةلش 
 مهتش نلمدةش طويلةة،ش ش إذنمنش فهمدقش حمصةش ش أ لر رنءش يحدم  ش ش النيستأجرونش كققش بدونش عقودش  رنء،ش 

نلمسةةةتنمهميةش ش أونلجمليةةةةش نلجينةريةةةش عممةةةةش )ش أهةةملي  يقومةةةونش بييةةةمرةش ش نألجمهةةبمةةنش سةةةيمحش ش 20%و

ش .(بملحمرىش بمألح 
 

ش 
ش 
ش 

ش 
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 صة الفصل:خال
 

نلسةيمحيةش لمديهةةش مسةتنمه ش ش نلمةوهالتو وفش علةصش نلميطيةمتش نلميدنهيةةش وتحليلهةمش لمحتلةفش ش حاللمنش 
 بي ش نلهقمط:ش نستحال نستطليتش 

 . ش تحتلش مديهةش مستنمه ش مو  ش نسترنتيجيش هم ش فيش نلنربش نلجينةر

  سةةيمحيةش متهوعةةةش يم ةنش ننش تجيل ةةمش وج ةةش سةةيمحيةش وطهيةةةش ش مةوهالتتتةوفرش علةةصش
ش .نالصطيمف ش علصش مدنرش نلسهةش ليغش فقطش فيش موس

  حيةةثش نلهةةوعش ونل ة ش وتر يهةةمش فةةيش مةنش ش نالسةةتقبملوجةودش هقةة ش  بيةةرش فةيش مرنفةةقش
ش نلمديهة.ش مر ي

  نلذ ش يتطلبش نلتف يرش جديمش فيش توفيرش ش مرنألمنش نلكبمبش تتمييش نلمديهةش بهسبةش  بيرةش

ش مكمري ش ترفي يةش لتلبيةش نلطلبش منش ج ةش وتوفيرش مهمصبش نليملش منش ج ةش أحرى.
  نلسةيمحةش نلكةمطةيةش نلموسةميةش بةملرل ش تةوفرش مقومةمتش نلتر ييش علصش مكمري ش تحد ش

ش سيمحيةش متهوعة.
 

 

ش 

ش 
ش 
ش 
ش 
ش 

ش 
ش 
ش 
ش 
 

ش ش 
ش 
ش 
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 تمـهـيــــــد:

لي مدينة ومدينة إتعتبر المؤهالت السياحية بشتى أنواعها أحد أهم عناصر الجذب السياحي 
مستغانم من مدن التي تحتوي على هذه مؤهالت كما سبق ذكر في الفصل السابق، لكن لن يكتمل 

قة النقل الحضري بالمؤهالت الفي غياب النقل، منه سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ع الدور
 السياحية، قبل ذلك سوف ندرس واقع النقل الحضري في مدينة مستغانم.
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 إن أهم الطرق التي تتحكم في تنظيم المجال الحضري لمدينة مستغانم، هي:: شبكة الطرقات 1

 الطرق الرئيسية:*
  باتجاه وهران. 11الطريق الوطني رقم 
  عين تادلس. 90الطريق الوطني رقم 
  باتجاه معسكر. 17الطريق الوطني رقم 

  باتجاه تنس. 11الطريق الوطني رقم 
 ئية:الطرق الوال*
  باتجاه خير الدين. 07الطريق الوالئي رقم 

 المحطات الموجودة بمدينة مستغانم: 2

 أكتوبر 10 في مدينة مستغانم من صنف "أ" شرعت في الخدمة منذ: البرية الجديدةالمحطة -

العاملة على الخطوط ما بين الواليات، أسند تسييرها لشركة  الحافالت الستقبالوخصصت  2012
 مبنية. 2م 1916منها  2م 40000، مساحة اإلجمالية:  SOGRALتسيير المحطات الجزائر 

 1000000أرصفة احتياطية، ذات قدرة معالجــــــــة  04 ل,اللالستغرصيف  20تتوفر على 
 .مركبة سنويا 30000مسافر سنويا وحركية 

من صنف "ب"مخصصة للخطوط ما بين  هي محطة فيفري )القديمة(: 18 لمحطة البريةا-
 لاللالستغرصيف  13مبنية. تتوفر على  2م 1700منها  2م 4800: اإلجماليةمساحة  البلديات،

مركبة  17000مسافر سنويا وحركية  600000وذات قدرة معالجة  احتياطيةأرصفة  04و
 .سنويا

 فيفري18اكتوبر، 10يوضح المحطتين الحافالت  :  06 - 05مخطط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017.معالجة الطالب  +المصدر: جوجل ارث 

 



 

 

  تخطيط النقل الحضري وعالقته بالمقومات السياحية                                  لثالث : الفصل ا

  

52 

فيف 18أكتوبر ،  10تي الحافالت : توضح صور محط 23 – 22صور 

 
 2017/03/15.المصدر: التقاط الطالب 

يوجد محطتين للنقل الحضري الجماعي النقل الحضري الجماعي قطاع الخاص:  حافالتمحطة -
أكتوبر ومحطة مختاري الغالي. وكذا محطة النقل الحضري الجماعي  17الخاص محطة  للقطاع

 أكتوبر. 17العمومي محطة 

 النقل الحضري بمدينة مستغانم. حافالت:  محطات  07مخطط 

 
 2017.معالجة الطالب  +المصدر: جوجل ارث 
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 .محطات حافالت النقل الحضري بمدينة مستغانم :  25 – 24 صور
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2017/03/19.المصدر: التقاط الطالب 

 الجماعية. األجرةسيارات  بالحافالتيتواجد أيضا في المحطات نقل جماعي الحضري  :مالحظة

 التنقالتبهدف الوقوف على واقع العرض والطلب على : عروض النقل الحضري مستغانم .3

تبعا للوسائل  التنقالتالنطاق الحضري لمدينة مستغانم سنحاول التطرق لخصائص العرض  في
 .(األجرةوسيارة  الحافلة) الجماعيالمستعملة وهي السيارة، النقل 

 عي:نقل الحضري جما .1.3
حافلة  87خط تتكون من  17: يوجد بمدينة مستغانم (القطاع الخاص) حافالت .1.1.3

 مكان موزعة حسب الجدول الموالي. 2088توفر

 .(قطاع الخاص)النقل الجماعي  حافالتيمثل توزيع  : 11 الجدول
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 2017.تعديل الطالب  Monographie de Mostaganem 2015+المصدر : 

 .(حافالت)يمثل خطوط النقل الحضري الجماعي  :  08  مخطط
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 ETUSM :المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمستغانم. 2.1.3

المحدد  2010/03/14المؤرخ في  91/10أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

للمؤسسة لتقديم خدمة ذات نوعية وتغطية احتياجات المواطنين في  األساسيللقانون 

  .(مزغران-مستغانم–صيادة )اليومية داخل نسيج العمراني لمجمع مستغانم  تنقالتهم

خطوط قطرية كل  07مقعد وتستغل  2100حافلة توفر  21تتكون حظيرة المؤسسة من 

 .مالعا116وتشغل  حافالت 3خط به 

 (قطاع العام)النقل الجماعي  حافالتيمثل توزيع  12 :الجدول 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2017. تعديل الطالب Monographie de Mostaganem 2015+ المصدر:

تنطلق من أحياء مختلفة مقصدها  حافالت 4هناك  أن الحظناالجدول ومعاينة الميدانية  خاللمن 
 وسط المدينة. إلى أحياءمن  4مندر والص

القطاع العمومي ذلك لسبب احترام  حافالتالركاب يفضلون ركوب في  أن الحظتكما 
 .الحافالتأوقات التوقف ونظافة 
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  .(قطاع العمومي)خطوط نقل مؤسسة النقل الحضري الجماعي  :  09 مخطط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017.تعديل الطالب  +المصدر: جوجل ارث 
 

 النقل الحضري. لحافالتصور  26-27 :صور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017/03/17.المصدر: التقاط الطالب 
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 :األجرةالنقل بواسطة سيارة . 2.3

 األجرةهذا النوع من سيارات الجماعي:  األجرةخطوط النقل الخاصة بسيارات . 1.2.3
مقسمة  أجرةسيارة  397جماعي ذو سعر تابت ومحدد من طرف مديرية النقل، يوجد 

 حسب الجدول الموالي:

 الجماعية. األجرةيمثل توزيع سيارات  13 :الجدول 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 2017. تعديل الطالب Monographie de Mostaganem 2015+ المصدر:

 

منها نقطة  7، األجرةخطوط نقل بسيارات  10هناك  أن نالحظالجدول السابق  خاللمن 

 من محطة مختاري الغالي. 3أكتوبر و 17محطة  انطالقها
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 .األجرةيمثل خطوط نقل بسيارات  : 10 مخطط
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شركة تاكسي على مستوى  17هناك نشاط تقوم به  :األجرةشركات الخاصة لسيارات  2.2.3
ـ  جماليةإمدينة مستغانم بحضيرة  ، تحتوي كل مالعاإلسيارة، تتعامل بطريقة  223تقدر بـ

أحد  بإعالمالمواطنين لطلب خدمة ثم يقوم العامل المستقبل  اتصاالتالحضيرة على عمال استقبال 
 سائقين بمكان طالب التوصيل، مقسمة حسب الجدول التالي:ال
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  يمثل توزيع شركات سيارات االجرة.:  14 الجدول
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 2017.المصدر: انجاز الطالب 

حسب مدير مديرية النقل فإن السكان يطلبون أكثر خدمات هذه الشركات للتنقل داخل 
المجال الحضري لمدينة مستغانم يرجع ذلك لضمان التوصيل من مكان الى مكان آخر، 

 إلىالمستخدم ليس العكس وأيضا التوصيل من مكان  إلىحيث أن السيارة هي التي تأتي 
بالراحة وسعر ثابت داخل المجال  اإلحساس مراألبالضبط وبدون توقفات والمهم في  مكان

 دج.100الحضري 

 السياحية: األماكنخطوط النقل الحضري التي تساعد في الوصول إلى  .4

الدراسة السابقة لخطوط النقل الحضري سوف نترق إلى تحليل الخطوط التي تمر  خاللمن 
 وذلك بدراسة كل نوع على حدى. ،السياحية باألماكن
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 يمثل خطوط النقل الحضري.:  11 مخطط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017.تعديل الطالب  +المصدر: جوجل ارث 

 األماكنسوف نتعرف على خطوط النقل الحضري القريبة من  11 المخطط خاللمن 
النقل  حافالتالجماعية لها نفس مسار  األجرةالسياحية. بما أن بعض مسارات سيارات 

 الجماعي فسوف ندرسها مع بعضها.
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 أماكن ترفيهية تتمثل كما سبق الذكر في الفصل الثاني: 7 يوجد: لسياحة الترفيهيةا .1.4

التسلية خروبة، حديقة )، غابة جبل الديس، حدائق (خروبة، باليط، مطربة)شواطئ 
 .(عبد القادر ميرألاالعرصة، حديقة 

 الشواطئ:. 1.1.4

الشواطئ الثالثة  إلىهناك خط واحد فقط يمكن من الوصول  أن نلحظ 11المخطط  خاللمن 

 سيدي المجدوب.–وهو خط وسط المدينة  أال، (يط، مطربةالخروبة، ب)الموجودة بمدينة مستغانم 

 خطوط النقل المساعدة للوصول الى شواطئ. 12مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017.تعديل الطالب  +المصدر: جوجل ارث 

سيدي المجدوب هو الخط الوحيد -أكتوبر17أن الخط م  13 مخطط  خاللمن  نالحظكما 
يخدم الشاطئين مطربة  المسكن  544أن موقف حي  إالالذي يمر بالشواطئ الثالثة 

م، 450يط الالبم إلى 300المطربة  إلىيط فهو بعيد عنهما، تبلغ المسافة من الموقف الوالب
م فقط. حسب وقفة 4ئم يبعد عن شاطئ الم موقف سيدي المجدوب فهو إلىبالنسبة  أما

مشيا  األخرىالشواطئ  إلىميدانية فالكثير يفضلون النزول في سيدي المجدوب والذهاب 
 قدام، تبلغ المسافة بينهم:ألعلى ا
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 يمثل المسافة بين الشواطئ. : 06 الشكل
 

 يطالشاطئ البم            400            شاطئ مطربة           م     200 شاطئ خروبة

 

 2017.الطالب  إعدادالمصدر:                                           
 

 إلىبالنسبة للفنادق فال يوجد فنادق قريبة من شواطئ يتوجب الذهاب من الشاطئ  أما*
 العكس. حسب الجدول التالي: آوفندق  إلىأكتوبر ثم  17جسر 

 الفنادق. إلىيبين مسافات من شواطئ  : 15الجدول 

 
 2017.الطالب  إعدادالمصدر: 

أكتوبر  17أقرب فندق هو فندق النخيل، حيث يبعد عن محطة  نأ نالحظ15 حسب الجدول 
 كم. 0.6ب 

 غابة جبل الديس:. 2.1.4

غابة جبل الديس  إلىخطوط يمكن من الوصول  3هناك  أن نالحظ 11المخطط  خاللمن 
 مسكن.600حي 10/17-س المجدوب، 10/17-حي السالم، 10/17-وهي خط 
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 غابة جبل إلىخطوط النقل المساعدة في الوصول  : 13مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 2017.تعديل الطالب  +المصدر: جوجل ارث 

سيدي المجدوب، حي السالم، حي 10/17-أن الخطوط  13المخطط  خاللمن  نالحظكما 
مسكن هي الخطوط التي تمكن من الوصول الى غابة جبل الديس عبر المواقف 600

مسكن، موقف  544سرير، موقف حي2000الجامعية  اإلقامةموقف ) بالحافالتالخاصة 

تبلغ المسافة الغابة، بحيث  إلىمن مواقف  قداماألالسير على ، لكن يتوجب (مدرسة البحرية
 على التوالي. (م430م، 270م، 350) بينهم 
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جسر  إلىيوجد فنادق قريبة من شواطئ يتوجب الذهاب من الغابة  البالنسبة للفنادق ف أما*
 فندق أو العكس. حسب الجدول التالي: إلىأكتوبر ثم  17

 الفنادق. إلىيبين مسافات من غابة  16الجدول 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 2017.الطالب  إعدادالمصدر:                     

 الحدائق العمومية:  3.1.4

خروبة، )الحدائق  إلىخطوط نقل تساعد في الوصول  6هناك  أن نالحظ 11المخطط  خاللمن 
 600القرية، محطة الجديدة، حي10/17-محطة )، وهي خطوط (عبد القادر األميرالعرصة، 

 .(مسكن، حي السالم، س مجدوب، د الهانة، زاوية
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 الحدائق. إلىخطوط النقل المساعدة في الوصول  14مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 2017.تعديل الطالب  +المصدر: جوجل ارث 
سيدي المجدوب، حي السالم، حي 10/17-أن الخطوط: محطة  14المخطط  خاللمن  نالحظكما 

حدائق عبر  إلىمسكن، المحطة الجديدة، القرية هي الخطوط التي تمكن من الوصول 600
موقف حديقة التسلية خروبة، موقف المستوصف الصحي، موقف ) بالحافالتالمواقف الخاصة 

 ، بحيث:(عبد القادر، موقف حي العقيد األمير
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 م.2الحديقة يوجد  إلىمن موقف حديقة التسلية -

 م.90من موقف المستوصف الصحي الحديقة العرصة يوجد  -

 م.3,5عبد القادر  األميرحديقة  إلىعبد القادر  األميرمن موقف -

 م.8عبد القادر  األميرحديقة  إلىمن موقف حي العقيد -

م 400عبد القادر قريب منه كل من مرقد الباهية بـــ  األميربالنسبة للفنادق فان حديقة *

الحديقتين التسلية بخروبة، العرصة فال يوجد فنادق قريبة  أمام، 530ل بــ وفندق النخي
فندق أو العكس. حسب الجدول  إلىأكتوبر ثم  17جسر إلىمنهما يتوجب الذهاب منهما 

 التالي:

 يبين مسافات من الحديقتين إلى الفنادق. 17الجدول 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2017.المصدر: إعداد الطالب  

 الأنه  نالحظ(  14،  13،  12) ومخططات  (  16،  15،  14 ) جداول خاللمن 
 السياحة الترفيهية وتلبي خدمة للسياح. األماكنيوجد فنادق قريبة من 

أماكن تمثل الجانب الثقافي لمدينة مستغانم تتمثل كما سبق الذكر  5 يوجد السياحة الثقافية: .2.4
 الفصل الثاني: في

 لة عيشوش.النة، الحي القديم تيجديد، متحف بابرج التورك، مسجد العريق الط
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 برج التورك:. 1.2.4

خطوط نقل تساعد في الوصول الى برج التورك،  3أن هناك  نالحظ 11المخطط  خاللمن 
 .(مسكن، حي السالم، س مجدوب، د الهانة، زاوية 600حي10/17-محطة )وهي خطوط 

 برج الترك. إلىخطوط النقل المساعدة في الوصول  15مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2017.تعديل الطالب  +لمصدر: جوجل ارث ا
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سيدي المجدوب، حي السالم،  إلى10/17أن الخطوط: من محطة  نالحظ 15المخطط  خاللمن 
مسكن، والزاوية هي الخطوط التي تمكن من الوصول إلى برج عبر موقف الخاصة  600حي 

 م.91تبلغ المسافة بينه وبين برج التورك  (مستوصف الصحي) األجرةأو سيارة  بالحافالت

أكتوبر ثم  17جسر إلىأما بالنسبة للفنادق فال يوجد فنادق قريبة منهما يتوجب الذهاب منهما *
 فندق أو العكس. حسب الجدول التالي: إلى

 يبين مسافات من برج الترك إلى الفنادق  18الجدول 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2017.المصدر: إعداد الطالب 

كم ثم مرقد  1,6أن أقرب فندق هو فندق النخيل بــمسافة  نالحظ 17الجدول  خاللمن 
 كم وأخيرا فندق فينيسية. 65،1الباهية بــمسافة 

 لة عيشوش:الالحي العريق تيجديد، ومتحف . 2.2.4

حظ أن هناك خط واحد فقط يمكن من الوصول إلى الحي، الن 11المخطط  خاللمن 
 أكتوبر إلى الزاوية. 17وهو خط: محطة  العيشوش ألة الومتحف 
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 لة عيشوش.الخطوط النقل المساعدة في الوصول متحف  16مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2017.تعديل الطالب  +المصدر: جوجل آرث 

نالحظ أنه هناك خط واحد فقد يصل الى الحي العريق تيجديد،  16المخطط  خاللمن 
 وهو موقف الزاوية، تبعد بــ: األجرةموقف الحافلة أو سيارة  خاللوالمتحف من 

 م.5حي العريق تيجديد يوجد  إلىمن موقف الزاوية -

 م.4,5لة عيشوش المتحف  إلىمن موقف الزاوية -
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 17أما بالنسبة للفنادق فال يوجد فنادق قريبة منهما يتوجب الذهاب منهما الى جسر*  
 أكتوبر ثم الى فندق أو العكس. حسب الجدول التالي:

  يبين مسافات من برج، متحف إلى الفنادق. 19الجدول 
 
 

 
 
 2017.المصدر: إعداد الطالب  

كم ثم يليه مرقد الباهية  4,6نالحظ أن أقرب فندق هو فندق النخيل بمسافة  18الجدول  خاللمن 
ـ  األخيركم وفي  4.65بمسافة   كم. 05فندق فينيسية بـ

 

 المسجد العريق الطبانة:  3.2.4

ممتر من واد  5,6يقع مسجد الطبانة في حي قديم ذو طرقات وأزقة ضيقة جدا ويقع على بعد 
انعكس سلبا عليه وذلك بعزل أهم رمز من رموز مدينة مستغانم.  األخيرعين الصفراء، هذا 

راجع  األقداممشيا على  إليهميدانية ال يحتاج هذا الرمز نقل بل الكثير يصل  مالحظةحسب 
فال يوجد نقل بل حركة  األولىلموقعه. بما أن المسجد يقع في وسط مدينة مستغانم وهو نواتها 

 مشاة لذلك سوف نتطرق له الحقا.

 األقرب نهأل األقدامفندق النخيل مشيا على  إلىحسن الذهاب ألأما بالنسبة بالفنادق فانه من ا*
 م مع العلم أن المسافة بينهما كلها مناظر جميلة. 100بمسافة 

 أماكن السياحية الدينية، تتمثل كما سبق الذكر في الفصل الثاني: 05 يوجد: السياحة الدينية .3.4
سيدي عميروش، سيدي عبد )الصالحين  ولياءألاوية، ال، الزاوية الع(تراكاألمسجد )مسجد الكبير 

 .(، سيدي مجدوبهللا
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 وية:المسجد الكبير، الزاوية الع. 1.3.4

خطوط نقل تساعد في الوصول إليهما، وهي  3نالحظ أن هناك  11المخطط  خاللمن 
 .(م، زاويةالمسكن، حي الس 600حي10/17-محطة  ) خطوط

 وية ومسجد الكبيرالخطوط النقل المساعدة في الوصول إلى الزاوية الع 17مخطط 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 2017.تعديل الطالب  +المصدر: جوجل آرث 

إلى المسجد الكبير وخط واحد  يوصالننالحظ أنه هناك خطين لنقل  17المخطط  خاللمن 
 وهو موقف الزاوية، تبعد بــ: األجرةموقف الحافلة أو سيارة  خاللوية من الإلى الزاوية الع

 م.5وية يوجد المن موقف الزاوية إلى الزاوية الع-

 م.6,5الجامعية إلى المسجد الكبير  اإلقامةمن موقف -
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أكتوبر ثم  17جسر إلىأما بالنسبة للفنادق فال يوجد فنادق قريبة منهما يتوجب الذهاب منهما *
 فندق أو العكس. حسب الجدول التالي: إلى

 يبين مسافات من مسجد والزاوية إلى الفنادق. 20الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017.المصدر: إعداد الطالب 

 أن: نالحظ 19الجدول  خاللمن 

 4.65كم ثم يليه مرقد الباهية بـ  4,6أقرب فندق من موقف الزاوية هو فندق النخيل بــ -
 كم. 5كم ثم فندق الفينيسية بـ 

كم ثم يليه مرقد الباهية بـ  1,6الجامعية هو فندق النخيل بــ  اإلقامةأقرب فندق إلى موقف -
 كم. 2كم ثم فندق الفينيسية بـ  1.65

 أولياء اهلل الصالحين: 2.3.4

خطوط نقل تساعد في الوصول إليهما، وهي خطوط  3أن هناك  نالحظ 11المخطط  خاللمن 
 .(م، زاويةالمسكن، حي الس 600حي10/17-محطة )
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 الصالحين. هللاخطوط النقل المساعدة في الوصول إلى أولياء  18مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 تعديل الطالب. +المصدر: جوجل آرث 

إلى الوليان الصالحان سيدي  يوصالنأنه هناك خطين لنقل  نالحظ 16المخطط  خاللمن 
 وهو موقف الزاوية، تبعد بــ: األجرةموقف الحافلة أو سيارة  خاللالمجدوب ومن 

 م.70من موقف س المجدوب إلى الولي الصالح س المجدوب يوجد -

 م.11من موقف حي السالم الى الولي الصالح س المجدوب يوجد -

 م.5الولي الصالح س عمروش يوجد  إلىمن موقف المستوصف الصحي -

 م.11.5يوجد  هللامن موقف منبليزير الى الولي الصالح س عبد -

ولياء اهلل الصالحين يتوجب الذهاب منها إلى أما بالنسبة للفنادق فال يوجد فنادق قريبة من األ*
 فندق أو العكس. حسب الجدول التالي: إلىأكتوبر أو محطة مختاري الغالي ثم  17محطة
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 يبين مسافات من أولياء اهلل الصالحين إلى الفنادق. 21الجدول 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 2017.المصدر: إعداد الطالب 

 أن: نالحظ 19الجدول  خاللمن 

كم  6.65كم ثم يليه مرقد الباهية بـ  6,6أقرب فندق من موقف س المجدوب هو فندق النخيل بــ -
 كم. 7ثم فندق الفينيسية بـ 

كم ثم  5.65كم ثم يليه مرقد الباهية بـ  5,6أقرب فندق من موقف حي السالم هو فندق النخيل بــ  -
 كم. 6فندق الفينيسية بـ 

 كم ثم يليه مرقد الباهية بـ 1,6أقرب فندق من موقف المستوصف الصحي هو فندق النخيل بـ  -
 كم. 2كم ثم فندق الفينيسية بـ  1,65

كم ثم فندق  4,7كم ثم يليه فندق النخيل بـ  4,1أقرب فندق من موقف مونبليزير م الباهية بـ  -
 كم. 4,9الفينيسية بـ 

أن معظم  نالحظالسياحية  األماكندراسة خطوط النقل المساعدة في الوصول الى  خاللن م

 .السكنية األحياءغير مخصصة للغرض السياحي بل تخدم  األجرةأو سيارات  الحافالتمواقف 
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 :االصطيافمخطط النقل خاص بموسم   5

على غرار أيام السنة الباقية في مدينة  االصطيافيزداد الطلب على النقل في موسم 
شريطها الساحلي وشواطئها الجميلة والنظيفة التي تستقطب العديد  إلىمستغانم، وهذا راجع 

من الزوار من داخل الوالية وخارجها، لكن بعد الزيارة الميدانية لمديرية النقل وجدنا أن 
النقل الجماعي العمومي تسمى  تحافالعلى مستوى قطاع النقل تتركز فقط بزيادة  التدخالت

النقل الجماعي الخاص  لحافالت، وزيادة طول المسار االحتياطية بالحافالت الحافالتهذه 
أكتوبر إلى حي السالم ثم سيدي  17أكتوبر إلى حي السالم تصبح من محطة  17من محطة 

المجدوب. هذا راجع إلى تأخر في إنجاز مخطط النقل الحضري الجديد في إطار مشاريع 
 2015-2019.المخطط الخماسي 

 عنصر هام من العناصر شهارإلايعتبر  السياحية بمدينة مستغانم: واألماكندليل النقل  6 

ة، بحيث يتوجب على أي مدينة أن يكون لها السياحية ألي مدين واألماكنالتي ترقي النقل 
دليلها الخاص يتواجد بمختلف المحطات تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بخطوط 

السياحية،  األماكن، وأيضا (...االنتظار، مدة الوصول، مدة عالاإلقفترة )النقل الخاصة 
والنقاط المرجعية، غيرها من المعطيات التي تسهل على السائح التنقل والوصول إلى 

السياحية بكل أنواعها، مع العلم أنه يتوجب علينا مراعاة الخصوصيات الثقافية  األماكن
واللغوية لفئة السياح المستهدفين بمثل هذه الوثائق، ويتعين على المخطط التوجيهي للتهيئة 

 .(محليين أوأجانب )تحديد الفئة المستهدفة بالمنتوج السياحي  SDATياحية( الس

المحدد فيه هي  فاألماكنالمتمثل في "جوجل ماب"  االنترنتأما بالنسبة للدليل عبر -
ن وجدت فليس بقيمتها السياحية إالسياحية فال توجد و األماكنالشواطئ الفنادق فقط أما باقي 

سجد الكبير ممثل كمسجد فقط ليس كعنصر من عناصر الممثلة مثال: الم)بل مكان فقط 
 .(للسياحة في مدينة مستغانم رغم قيمته السياحية
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 يعد مسجد الطبانة هو حركة الراجلين وتشجيع النشاط السياحي بمركز مدينة مستغانم: 7

لتوسع مدينة مستغانم لذا يتغلب عليها طابع البنايات القديم بسكناته وطرقاته  األولىالنواة 
 األنشطةسم، في هذا الجزء يتركز أغلب  50يتعدى  الالضيقة وأرصفة صغيرة أغلبها 

أو على جزء من الطريق لذا يتوجب على أي  األرصفةتكون على  األخيرةالتجارية هذه 

 مواطن المشي في الطريق.

 حركة المشاة داخل لمركز مدينة مستغانم 19مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 2017.تعديل طالب 2015+مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

 واالعتداء لألرصفةعدم احترام التجار  الحظناوالزيارة الميدانية  19من خالل المخطط 

 أنالمشي في الطريق، مع العلم  األحيانعلى حقوق المشاة مما يستوجب عليهم في بعض 
تحتوي على طريق خاص بالسيارات لضيق الطرقات واستعمال الطريق  الهذه المنطقة 

 للتجارة أو سير المشاة.
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 وحتى الطريق. األرصفةعلى  االعتداءتبين  28الصورة 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 2017/04/24.المصدر: من التقاط الطالب                            

 صة الفصل:الخ

 :إلىبالمقومات السياحية توصلنا  وعالقتهل دراسة النقل الحضري المن خ

  انعدام  خاللالخاص بالنقل والنشاط السياحي ويتضح ذلك من  االستراتيجيغياب تخطيط
 .االصطيافمخطط السياحي بموسم 

 تكون فقط بزيادة  االصطيافلتلبية كل حاجيات السكان والسياح في موسم  التدخالت
 ليس بدراسة متقنة. حافالت

  السكنية. األحياءيخدم السياحة بل يخدم فقط  الالنقل الحضري بمدينة مستغانم 

  وهو أكبر النقائص التي  العالمعلى  األولىيعتمد التخطيط النقل المرتبط بالسياحة بالدرجة
 .نالحظها

  فهي منطقة تجارية لكن  إليهاشوارع مركز مستغانم ضيقة جدا مما يتعذر وصول النقل
 والطرق لممارساتهم التجارية. األرصفةبطريقة همجية مخالفة للقوانين بحيث يستعملون 

 

                 



 رابعالفصل ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـمهـيـــد
 األماكن السياحية  -1

 النقل الحضري   -2

 المشاة  -3

 االعالم -4

 عامةخالصة
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 تمهيد:

يتماشى والمقومات السياحية من أجل تحقيق التنمية  عقالنياإن تسيير النقل الحضري تسييرا 
السياحية يتطلب التوازن عند التخطيط في عناصره وأهمها اختيار المسارات بدقة، وأخذ جميع 

الدراسة  خاللالجوانب لتحقيق عرض مثالي، وعلى ضوء تحليل شبكة النقل الحضري، ومن 

ختلف المشاكل والنقائص وعلى هذا ديد مالميدانية التي تمت في الفصول السابقة استطعنا تح
 ساس ارتأينا اقتراح عدة نقاط قد تكون حلول مستقبلية.األ

 ماكن السياحية:ألبالنسبة 1 

  كراسي، )األوقاتلضمان راحة الزائر في جميع  الالزمتهيئة أماكن السياحية وذلك بتأثيث
 .(مائدة مستديرة، إنارة...

  وحمايتها من طرف شخص ذو خبرة في المجال.متابعة مستمرة للمساحات الخضراء 

  مة.الوالس باألمنالسياحية ليحس الزائر  األماكنفي جميع  األمنتوفير 

  إعادة النظر في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية(SDAT) الذي يركز في معظم
أي الشواطئ بالرغم من وجود مقومات سياحية أخرى  االصطيافعلى موسم  تدخالت

 يمكن أن ترتقي

  كل أيام السنة ليس فصل الصيف فقط. خاللبالسياحة وتجعلها 

 بالنسبة النقل الحضري:2 

كل المقومات السياحة  يخدم الأنه  الحظنابعد الدراسة التي قمنا بها فيما يخص النقل الحضري  

 .في مدينة مستغانم

  دراسة مخطط نقــل حضري للمسافرين على مستوى بلدية مستغانم الذي اعتبر من

 .اآلنولم ينجز حتى  2015-2019مشاريع المخطط الخماسي 
  بمختلف  (النقل السياحي) من طرف الدولة لفتح شركات للنقل السياح وتسهيالتمساعدة

 :األنواع
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 البرية:-أ

يتسنى للسائح التجوال  ال األزقةضيقة  األول: بما أن مدينة مستغانم ولبها خطوط القصيرة1 .أ
بالسيارة لذا نقترح عربات صغيرة تقله من مكان إلى مكان. ونقترح أيضا أماكن لكراء دراجات 

 هوائية.

 إشارات أماكن خاصة بدراجات الهوائية. 30 صورة         عربات صغيرة لنقل القصير المدى 29صورة 

 

 

 

 

 

 

 cerema, regards sur les villes touristique moyenne.comالمصدر: 

 تبين مواقف الدراجات الهوائية. 31 صورة

 

 

 

 

 

 cerema, regards sur les villes touristique moyenne.comالمصدر: 
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النقل  السياحي  ذات    وحافالتنقترح  النقل  عبر  القطارات  السياحية،    الخطوط  الطويلة:2 .أ
 .طابق مكشوف

 النقل السياحي مكشوفة حافالت تبين 33صورة     تبين قطارات السياحية. 32صورة 

 

 

 

 

 

 Cerema transports urbain et tourisme1.comالمصدر:          Cerema transports urbain et tourisme2.com المصدر:

 

مكان عن طريق البحر منها تنقل  إلىنقترح زوارق السياحية تنقل السياح من مكان البحرية: -ب
 جولة بحرية على سواحل مدينة مستغانم. مماثلة لزوارق في باريس. ومنها

 تمثل زوارق النقل المقترحة 34صورة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cerema, offres de services dans les agglomérations-comparaisons europeennes.comالمصدر: 
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لذا يجب أن نوفر كل حاجيات  واالطمئنان باألمانيجب حماية المشاة لكي يحسوا  المشاة: .1
 الضيقة. األرصفةممرات الراجلين، كمرات المراقبة. كما نقوم بتوسعة  من ناأللما

بما أن شوارع الطبانة ذات طابع خاص نقترح أن نصمم لبها ونجعله حي للمشاة فقط. لكي تنظم 
 مسابقات المشي مع العائلة وهي مسابقات ترفيهية. األوروبيةفيه مسابقات كما تنظمه البلدان 

 م عن مسابقة المشي والهرولة.التبين اع 35 صورة 

 

 

 

 

 

 

 2017.المصدر: من إنجاز الطالب           

 الممرات المقترحة. 37صورة  المقترحة. األرصفة 36صورة 

 

 

 

 

 

 Les trottoirs en chine.comالمصدر:            Les trottoirs en chine.comالمصدر: 
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 تمثل كمرات مراقبة المقترحة. 39:صورة   تمثل كمرات مراقبة المقترحة. 38صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017/05/20.المصدر: صورة من الجزائر العاصمة  2017/05/20.المصدر: صورة من الجزائر العاصمة 

 :عالماإل .2

الموجودة في مدينة  األماكنوالمحطات تبين فيها أهم  األكشاكيجب وضع مطويات تباع في 
مستغانم إضافة إلى الفنادق وخريطة توجيهية. كما يجب تحديث المواقع السياحية المتواجدة في 
جوجل ماب وتصنيفها حسب قيمتها السياحية ليس بقيمتها الوظيفية. كما يجب أن نضع الفتاه 

 شهارية في المداخل الكبرى والمحطات فيها المقومات السياحية وموقعها.إ

 خاتمة عامة:

إن مشكلة النقل الحضري مشكلة أصبحت تؤرق مختلف مدن العالم باعتبارها عنصر هاما في 
تقنيات ودراسات التهيئة العمرانية، فهو بمثابة الشريان النابض لما يلعبه من دور في ربط 

 عيةاالجتما، االقتصاديةمختلف المكونات الحضرية خاصة المكونات السياحية منها وتأثيراتها 
 والسياسية.

فمدينة مستغانم من أهم المدن التي تشهد مشاكل عدة في مجال الحركة والنقل، حيث أن هذا 
 يخدم معظم مكوناتها السياحية. ال األمرفي غالب  األخير
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بحثنا المتواضع هذا ألقينا نظرة وأخذنا صورة عامة حول النقل الحضري  خاللفمن 
والمقومات السياحية لمعرفة مدى مساهمة النقل في التنمية السياحية بمدينة مستغانم، وتوصلنا إلى 
العديد من الصعوبات التي تواجه هذا المجال وتعرقل نجاحه وتماشيه بصورة منتظمة والمتعارف 

 :عليها نجد منها

 يخدم المقومات السياحية بالمدينة. اللوسائل النقل الحضري الذي  ينقالعالالتوزيع ال 

  عدم وجود مخطط النقل الحضري محدث الذي هو من مشاريع المخطط الخماسي

 يومنا هذا. إلىلم ينجز  2019/2015

  السياحية والتركيز فقط على السياحة الشاطئية. األماكننقص تهيئة 

  على اكتشاف المناطق السياحية بسهولة. حسياحي الذي يساعد السائعدم وجود نقل 

هذه المعيقات التي ذكرناها، نجد أن الفرضيات التي وضعناها سابقا قد تحققت فال  خاللفمن 
يتم تحقيق التنمية السياحية إال بتحسين خدمة النقل الحضري يساعد على توفير احتياجات السياح 

 لمدينة بمخطط نقل خاص بالسياح.وكذلك تغطية كافة أجزاء ا
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 قائمة المراجع والمصادر

 الكتب بالغة العربية: /-أوال

ولى، ألكتبة الوفاء القانونية، الطبعة ااحمد عبد السميع عالم: علم اقتصاديات النقل، الناشر م 1-
 10.، ص2009، مصر، السكندرية

معايير تقنيات ''، -أسسخلف حسين علي الديلمي: تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية ''  2-

 443.، ص 2009ردن، أل، عمان، ااألولىالتوزيع، الطبعة دار الصفاء للنشر و

 220.،238، ص 1985محمد توفيق سالم، هندسة النقل والمرور، دار الراتب الجامعية  3-

م حسن، هندسة النقل والمرور، مبادئ تخطيط النقل والمرور داخل علي محمد عبد المنع 4-
 07.، ص 1994المدن، دار الراتب الجامعية 

، 1984، سنة2احمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري، ط 5-

 237.ص

 مذكرات تخرج: /-ثانيا

النقل الحضري، رسالة ماجستير، جامعة  بمشكالت وعالقتهروابحي سناء، النمو الحضري  1-
 63.، ص 2009الحاج لخضر، باتنة 

 2009.محمود حميدان: تخطيط النقل الحضري، سبتمبر 2 -

 بن السبتي مراحي، يوسف عبد الوهاب، النقل الحضري وأثره على المحيط حالة مدينة تبسة. 3-

 24.، ص2006مذكرة مهندس دولة في تسير المدن، جامعة منتوري قسنطينة،

حالة مدينة عين السمارة.  واآلفاقطريفة محمد، النقل الجماعي الواقع المستويات المجالية  4-
 8.، ص2011مذكرة ماستر في تسيير المدن والتحضر، جامعة منتوري قسنطينة،

قاسم سالم وبن نعيجة الحاج، النقل الحضري في مدينة الجلفة. مذكرة تخرج لنيل شهادة  5-
 63.، ص2008ي تسيير المدن، قسنطينة مهندس دولة ف
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ت نقل الحضري وتنظيمها الحليم شيوخ وبوغريس صابر، دراسة اقتصادية لحركة حاف 6-
جامعة  1999، مذكرة تخرج (مسكن 1200وسط المدينة )وتنظيمها دراسة حالة الخط 

 17.بلقايد وهران، ص 

قنصاب عثمان، التنمية السياحية بالجزائر مع التركيز على السواحل المستغانمية، مذكرة  7 -
 182.، ص2014، وهران قليمإلواهادة ماجستير تهيئة العمرانية تخرج لنيل ش

، رسالة في إطار اإلقليميجرور محمد، عزوز بوشحمة، ميناء مستغانم نشاطاته ودوره  8-
 8.تحضير دراسات عليا، ص

ية مستغانم، رسالة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة البركاني رشيد، تنمية السياحة في و 9-
 22.، ص1991التهيئة العمرانية، وهران سنة

 أخرىمحاضرات ومراجع  /-ثالثا

بوجمعة، المدينة وتسيير النقل الحضري حالة مدينة المسيلة، مقال منشور في  خلف هللا 1-
 رابط التحميل.، 2013/05/21بـ  االنترنيت

http://omranet.com/vb/attachment.php?s=3dc99733e8b14e5f52ceefe7

bfc 44fff&attachmentid=140&d=1204063026 

 27.، ص2004ديسمبر  22، الصادرة بـ 82لعدد الجريدة الرسمية، ا 2-

 27-28.ص 2004ديسمبر 22، الجريدة الرسمية  3-

 20.، ص 82، العدد 2004ديسمبر  / 20هـ 1425ذي القعدة  08الجريدة الرسمية لـ:  4-

 23.-ص 2004ديسمبر 22، الجريدة الرسمية  5-

نور الدين هرمز، التخطيط السياحي والتنمية السياحية، مجلة تشرين للدراسات  6-

 14.، ص 2006، سنة 3والبحوث العلمية، العدد 

، النقل السياحي 21د الترهوني، مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة، العدد المحسن مي 7-
   2014مونديال ) إفريقياودوره في تنمية السياحة الرياضية، دراسة حالة جنوب 

 35.، ص( 2010

 

http://omranet.com/vb/attachment.php?s=3dc99733e8b14e5f52ceefe7bfc44fff&attachmentid=140&d=1204063026
http://omranet.com/vb/attachment.php?s=3dc99733e8b14e5f52ceefe7bfc44fff&attachmentid=140&d=1204063026
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 المصادر اإلدارية: /-رابعا

 2015.المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمدينة مستغانم  1-

 2016.الجوية بمستغانم  األرصادمحطة  2-

 متحف المجاهدين. 3-

4-  Monographie de Mostaganem 2015. 

 :تإلنترنا /-خامسا

 Cerema :المجموعة العلمية الفرنسية  1-

- regard sur les villes touristiques moyennes. 

- transports urbains et tourisme (01 ). 

- transports urbain et tourisme (02 ). 

-, offres de services dans les agglomérations - comparaisons 

européennes. 

- Les trottoirs en chine. 
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