
 

  العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة

  باتنة - لخضر الحاج جامـعـة
   

  
  
  
  

  التسییر وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة

               الماستر قسم

 

 

 

  الماسترالماستر  شهادةشهادة  نيلنيل  متطلباتمتطلبات  ضمنضمن  تدخلتدخل  مذكرةمذكرة

الخدمات وتسيير اقتصاد :الفرع  

واإلمداد النقل اقتصاد: التخصص  

:المشرف األستاذ                                                   :ةالطالب إعداد  

  حمي الدين غضبان                                                        كحلوش  وسام   
  فارس بوبا كور الدكتور:أستاذ مساعد

 لجنة المناقشة
 

.مشرفا محي الدين غضبان/األستاذ   

.ممتحنا                    /األستاذ   

٢٠١٠/٢٠١١:الجامعية السنة  
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 هباللسان ينطق  ي جعل القلم يكتبه وبسم اهللا ساتر العيوب و غافر الذنوب بسم الوحيد الذ
  بذكره يصدر كل خطاب  وبتحميده يستفتح كل كتاب  احلمد هللا الذي: بعد أما

   ألعنيكتاب و جعل ذلك قرة  أحسن الذي وفق لنشر احملاسن يف              
  على سيدنا حممد و على الهو الصالة و السالم  األحباب                  

  مدخل صدق أدخلين ريب"، أمجعنيو صحبه                          
   يل صدق و اجعل خمرج أخرجينو                              

  ريب  من لدنك سلطان نصريا                                 
   أمرياشرح يل صدري و يسر يل                                
 ."من لساين يفقه قويل و احلل عقدة                               
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  إىل اليت بقلم حبها اجتهدت و صون دعائها جنحت إليك يا من علمتين معىن احلياة 

  مث أمي مث أميأمي                                   

  سندي يف احلياة  إىل احلياة كفاح و وراء كل تعب جناح أنالذي علمين  إىل   

  اهللا يف عمره أطالاحلبيب  أيب                            

  احلبيبات أخوايت إىل  العزيز أخييف احلياة  األعلىمثلي  إىل           

  تين م مقاعد الدراسة من زمالء و زميالتعمن مج إىل             

 .اهدي مثرة جهدي                                
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استطعت املضي و  اووفقين الجناز هذا العمل املتواضع و لوال رمحة اهللا مل أعانينامحد اهللا الذي 

  يا االهي على دعمك يل و استجابتك دعائي فأمحدكلو خبطوة يف حبثي هذا 

اهرين على التحصيل العلمي اقر مبجهودات الس أنبالصنيع العلمي  االعتراففمن باب 

  الفاضل أستاذياعترف جبميل ، للطالب 

  *حمي الدين غضبان* 

  .فشكر جزيل مين و املشرف على حبث خترجي                          

  الذي كان يل نعم املرشد يف خروج معامل هذا البحث إىلشكر خاص 

  الدكتور هشام يسقر األستاذ

  فله مين خالص الشكر و التقدير

  الدكتور فارس بوباكور لألستاذشكر خاص 

  :كل من إىلبالشكر اجلزيل  أتقدم

  األجرةمكتب سيارات  باألخصطاقم عمل مديرية النقل لوالية باتنة و 

  .طاقم عمل مديرية التهيئة و التخطيط العمراين لوالية باتنة

  اخص بالذكرو يف حبثي  اشكر كل من أعانين يف مشواري الدراسي

 .امحد، *رندة*أخيت 
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ö ةـدمـقـم  

  األجرةمفاهيم عامة حول سيارات : األولالفصل 

  خصائص و أهداف النقل بسيارة األجرة: المبحث األول    

  ماهية سيارة األجرة :األولالمطلب  ²

 نوعية خدمة سيارات األجرة: المطلب الثاني ²

  التنقل بسيارة األجرة على االقتصاد الوطني اثر:المبحث الثاني    

  ـار البـيئـيةـــاآلث:  األول لمطلبا ²

  اآلثـار االجتـماعـيـة:  المطلب الثاني ²

  النقل بسيارة األجرة في بعض دول العالم: المبحث الثالث  

  النقل بسيارة األجرة في الدول العربية : المطلب األول ²

  النقل بسيارة األجرة في الدول المتقدمة: المطلب الثاني ²

  واقع النقل بسيارات األجرة في الجزائر: الثاني الفصل

  اإلطار التنظيمي و القانوني للنقل بسيارات األجرة: المبحث األول  

  النظام النموذجي الستغالل النقل بسيارة األجرة في الجزائر: المطلب األول ²

  في الجزائر األحكام الخاصة بخدمة النقل بسيارة األجرة :المطلب الثاني ²

  إحصائيات حول حظيرة سيارات األجرة: الثاني المبحث

  في الجزائر رخص استغالل سيارات األجرة :المطلب األول ²

  .بالجزائرالفردية و الجماعية حظيرة سيارات األجرة  :الثانيالمطلب  ²

  .مشاكل النقل بسيارات األجرة: المبحث الثالث
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  .الغير رسميكل المنافسة الغير مشروعة بسيارات النقل امش: المطلب األول ²

 .مشاكل أخرى: المطلب الثاني ²

  واقع النقل بسيارات األجرة في مدينة باتنة: الفصل الثالث

  واقع النقل الحضري بمدينة باتنة: المبحث األول   

  التعريف بالوالية: المطلب األول ²

  حظيرة وسائل نقل المسافرين بمدينة باتنة: المطلب الثاني ²

  االستبيان و تفسيرهاتحليل نتائج : المبحث الثاني  

  تقديم عينة الدراسة و المنهج المتبع لجمع و تحليل البيانات:األولالمطلب  ²

  الكيفية الحالية التي يتنقل بها األفراد داخل مدينة باتنة: الـمـطـلب الـثـاني ²

واقع النقل بسيارات األجرة في مدينة باتنة من وجهة نظر : المطلب الثالث ²

  .المستعمل و السائق

  اقتراحات و آفاق الدراسة، نتائج: المبحث الثالث

  .الدراسةنتائج : المطلب األول ²

  .اقتراحات و أفاق الدراسة: لب الـثـانيالـمط ²

ö خاتمة.   

ö قائمة المراجع. 

ö المالحق.  
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   أ 

  

 عمليةالجوي دورا حيويا و فعاال في دفع ، البحري، البري أنواعهتمارس خدمات النقل بمختلف        

دول العالم و التي تحدد بدورها نوعية و نطاق تدخل الدولة  و االجتماعي في كافة  االقتصادي اإلنماء

الحضاري عامة و االقتصادي  التقدم أساس هي خدمات النقل  أنفي النشاط االقتصادي و يمكن القول 

حمل و نقل البضائع  و تقتصر على ال ئل النقل المناسبة هي ضرورة توفير وسا أن إذخاصة 

عبر المسافات التباينية  بسرعة  آخر إلىنقل المعارف  و التقنيات من مكان   أيضافقط  بل  األشخاص

، المكانية، الزمنيةالتكاليف لتوليد و تعظيم المنافع  بأقل أيسرهاوفق اقصر السبل و  أمانو  و مرونة 

من اجل التخصص و توسيع السوق مما يحقق وفرات اقتصادية هامة لمختلف  اإلنتاجيةاالستهالكية و 

   .لصناعاتا

االقتصادية التي يحظى بها نشاط قطاع النقل عامة بالمقارنة بغيره من القطاعات االقتصادية   األهميةف  

معظم دول العالم بتخصيص مزيد من الجهود الدائمة و الموارد المالية  اهتمام  إلى أدتقد  األخرى

في كافة  دارياإلالذي انعكس في زيادة التطور العلمي و الفني و  األمر، قطاع  لتطوير هذاالضخمة 

في دفع عملية  النقل و ذلك بغرض تعظيم عوائد االستثمار في هذه الصناعة و زيادة فعالياتها أنشطة

  .االقتصادي اإلنماء

مرآة  أساس نهضة المجتمعات ، وكثيرا ما يقال أن النقل وشبكاته هو النقل عامل مهم في حياتنا وهو 

 ما هو إيجابي مرتبط بالحركة والتنقل اآلثار منهاالشعوب ، إال أن للنقل العديد من  تعكس تطور وتقدم

   .والتبادل التجاري وتنشيط االقتصاد ، ومنها ما هو سلبي تنبغي اإلشارة إليه

ل الجماعي ال سيما النق، في الجزائر من بين اضعف الحلقات  األخيريبقى هذا ، النقل  أهميةرغم    

الوزن و القدرات المتاحة  للبالد فضال عن االبتعاد عن انه ال يعكس  اكم  في الوسط الحضري

تقديرات الهيئات الدولية هذا الوضع عكسته ، و المصلحة العامة و مفهوم الخدمة العمومية االحترافية 
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   ب 

في الواقع يرجع قصور النقل الجماعي في الوسط . بالوضع المتدني التي قيمت قطاع النقل في الجزائر

 إقراراعترت قطاع النقل منذ انفتاحه و تحريره بعد الفوضى التي  إلىالحضري بالمدن الجزائرية 

في ، القطاع الخاص  أمامو القاضي بتحرير سوق النقل  ١٩٨٨ماي  ١٠المؤرخ في  ٨٨-١٧قانون 

على غرار ما  ضبطمحترفة و اعتماد دفاتر شروط و سلطة  شركات إلى األمر إسنادحين كان ممكنا 

  .تم في قطاع االتصاالت 

لم ، قطاع النقل  أوضاعواحدة من المدن الجزائرية التي عانت الكثير جراء تردي  تعتبر مدينة باتنةف  

بحيث  المدينة كماًسكان لتنقالت  يستجيب فقط انه كان، يعطي انفتاح القطاع و تحريره نتائج مرضية 

 إلى أدىضلت خدمات النقل المقدمة بهذه المدينة بعيدة عن االحترافية و عن تلبية شروط النقل مما 

و حيث تفاقم الوضع مع تدهور حركة المرور ، يحد من نشاطها و تطورها  أصبحو تشويه صورتها 

سيارات الوالية خاصة  رةحظيعمليات الوقوف بوسط المدينة و تزامن مع ذلك مع زيادة سريعة في 

و تشجيع استخدام وسائل النقل تحد من استخدام السيارة الخاصة  أنفي ظل انعدام سياسة من شانها 

  .في الوسط الحضري للمدينة و خاصة سيارات االجرى العام

سنة  على رئسها وزارة النقل الجزائرية قررت الدولة النقل في اغلب المدن  أحوالساءت  أنبعد   

ترقية جملة من القرارات التي بدورها تساهم في  بإصدارلتحسين وضعية النقل تفرض نظام  أن ٢٠٠١

 األجرةبمحاولة القضاء على سيارات  األجرةكتطوير النقل بسيارات  قطاع النقل في المدن الكبيرة 

بخلق و قطاع النقل  تصاالتووضع تكامل بين قطاع اال، األجرةشركات سيارات  كإنشاء ،القديمة

و غيرها من المشاريع   Taxi radioما يعرف ب  األجرةخدمة جديدة لنقل المسافرين بسيارات 

   . Tramway و مشروع القطار الحضري ETUBالتنموية كالمؤسسة العمومية للنقل الحضري 

لمدى  و إقرارا، سيارة داخل المدينة لل ردعا ، اآلخرون انتهىحيث  نبدأ أن أهمهافمن منطلقات عدة   

معرفة واقع النقل  أردنا، منا انه ال يمكن تقييم شيء دون معرفة واقعه  إيماناو ، النقل على البيئة تأثير

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


   ت 

و مسايرة منا لجهود الجزائر ، في مدينة باتنة من وجهة نظر المستعمل و السائق  األجرةبسيارات 

  : ارتأت الباحثة طرح التساؤالت اآلتية، لتحسين خدمات النقل كما و نوعا 

  إشكالية الدراسة

  :اآلتيبناءا على ما سبق يمكن طرح اإلشكالية على النحو   

  ما هــو واقـع الـنقـل بسيـارات األجـرة فـي مـدينـة بـاتنـة؟

  :في هذا السياق تتفرع جملة من التساؤالت منها      

w  ؟واقع و ظروف التنقالت الحالية ألفراد مدينة باتنة في الوسط الحضريما 

w  ؟ األخرىعن باقي وسائل النقل  األجرةباتنة استعمال سيارة مدينة ما مدى تفضيل سكان 

w النقـل الغيـر   و هـل   احتياجات أفراد مدينة باتنة ؟جة استجابة النقل الرسمي لتطلعات وما در

 ؟ )سيارات األجرة( لنقل الرسميليعتبر مكمل أم منافس   (clandestin)رسمي 

  فرضيات الدراسة

  : لإلجابة على هذه اإلشكالية و تساؤالتها الفرعية صيغت الفرضيات التالية 

w  مقبولة نوعا مامدينة باتنة في ظروف  أفراديتنقل. 

w قليل نسبيا مقارنة باستعمال الحافالت إن استعمال سيارات األجرة. 

w   هذا ما  الغير رسميلما برز النقل  األفراداحتياجات لو أن النقل الرسمي يغطي بشكل كافي

   .يؤكد انه منافس و مكمل في نفس الوقت للنقل الرسمي

  الدراسة أهداف

   :يمكن إدراجها على النحو التالي األهدافتحقيق جملة من  إلىتسعى هذه الدراسة   

w األجرةالمرتبطة بموضوع النقل بسيارات طير النظري لمختلف المفاهيم أالت. 

w بصفة عامة و سيارات األجرة بصفة خاصة الوقوف على واقع قطاع النقل في الجزائر. 
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   ث 

w تعميق االهتمام بالنقل بسيارات األجرة في مدينة باتنة. 

w  فتح آفاق جديدة للبحث ترتكز على آفاق هذه الدراسة.  

  الدراسة أهمية

 إبرازووضع ايطار نظري و  األجرةسيارات النقل بفي مدى معرفة واقع  تكمن أهمية الدراسة    

هذا من ناحية و من ناحية أخرى ، من اجل معالجتها و معرفة أهم المعوقات هذا النوع من النقل أهمية

   .في وضع خلفية تساعد في تحليل الظاهرة خاصة في الوسط الحضري لباتنة الدراسة أهميةتتجلى 

  حدود الدراسة

  .زمانية و مكانية، تحتوي كل دراسة على حدود موضوعية

ò الحدود الموضوعية للدراسة: 

الحدود الموضوعية هي عبارة عن المجال البشري الذي أجريت عليه الدراسة حيث اقتصرت 

  .على األفراد الذين يستخدمون النقل بأنواعه و سائقي سيارات األجرة

ò الحدود الزمانية للدراسة: 

أشهر  ٧استغرقت الدراسة مدة زمنية قاربت تتمثل في المدة الزمنية التي تغطيها الدراسة حيث 

  . ٢٠١١تقريبا من شهر فيفري إلى غاية شهر أوت 

ò الحدود المكانية: 

  .لمكان إقامة الباحثة و هذا راجعالدراسة في المجال الحضري لمدينة باتنة  أجريت

  :منهج الدراسة

تم االعتماد على المنهج الوصفي الذي يرتكز على الوصف الدقيق و  البحث إشكاليةلمعالجة     

كما تم اعتماد المنهج التحليلي من ، من الناحية النظريةهذا  التفصيلي للظاهرة وصفا كميا و نوعيا
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   ج 

و أخيرا تم اعتماد  المنهج ، وع محل الدراسةضاجل تحليل البيانات و المعطيات المتعلقة بالمو

    .من اجل استخالص بيانات أكثر دقةاالستمارة و االستعانة بالمقابلة و المالحظة  إعدادب اإلحصائي

  هيكل الدراسة

 لإلطارخصص فصلين  ثالث فصول إلىالبحث تم تقسيم الدراسة  إشكاليةعنوان و  إطارفي   

مطلبين كما  إلىو كل مبحث  مباحثثالث  إلىميداني بحيث قسم كل فصل  األخيرالنظري و الفصل 

  .خطة البحث هتبين

مع اخذ بعض عينات من  األجرةو شاملة عن النقل بسيارات  أساسيةلمفاهيم  األولخصص الفصل 

  .دول العالم

في الجزائر من ايطار تنظيمي و قانوني و بعض  األجرةفعالج واقع النقل بسيارات الفصل الثاني  أما

  األجرةعن حظيرة سيارات  اإلحصائياتو بعض  األجرةالمشاكل التي يعانيها قطاع النقل بسيارات 

  .عبر كامل التراب الوطني

حيث تم التعريج عن واقع صلب الموضوع  الجزء الميداني للدراسة كما يعتبر ،األخيرالفصل الثالث و 

مدينة باتنة من خالل تحليل االستبيان و  أفرادواقع حركية  ،أولالنقل الحضري بمدينة باتنة كمبحث 

 ،نتائج البحث  و المبحث الثالث إشكاليةمن وجهة نظر المستعمل و السائق استكماال لعنوان و  هفسيرت

  .و أفاق الدراسةحلول 
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 ونقل البضائع أ كان  يقدم خدمة ضرورية للمجتمع سواء يعتبر قطاع النقل قطاع اقتصادي قائم بذاته    

وتختلف ، ويعتبر هذا األخير احد األنشطة المتداخلة بشكل مباشر في الحياة اليومية، نقل المسافرين 

لما يكتسبه  استعماال هو النقل عبر الطرق واألكثرإال أن األكثر تداوال ، وسائل النقل باختالف األنماط

، القطارات بأنواعها، حافالتاستعماليه و إنشائية حيث نلمس عدة وسائل من نقل بال،من مرونة سعرية 

  . الخ...السيارات

و هذا النوع ، خاصةلما تتميز به من مميزات  و تعتبر سيارة األجرة احد أهم وسائل نقل المسافرين     

التقدم بين  يصعب الفصل اإلطارو في هذا ، يؤثر و يتأثر باالقتصاد الوطني ألي بلد  من النقل

خلق حاجة للنقل أم أن وجود نظام كفؤ و متكامل للنقل هو الذي  هو المسبب في إذا كاناالقتصادي 

  .   يحرك التطور االقتصادي

حيث تم ،  من هذا المنطلق يأتي الفصل األول ليغطي المفاهيم العامة للنقل بواسطة سيارة األجرة    

للنقل  نظريةوضع خلفية  إلى األوليهدف المبحث ، أساسيةثالث مباحث  إلى األولتقسيم الفصل 

المبحث  أما، التعاريف و الخصائص الخاصة بهذا النوع من النقل أهممن خالل ضبط  األجرةبسيارات 

و  إيجاباو تأثيرها على االقتصاد الوطني سلبا و   األجرةالنقل بسيارة  اآلثار الناتجة عن الثاني فيتناول 

و يأتي في نهاية هذا الفصل المبحث الثالث لنعرج عن بعض ، محاولة تجنب اآلثار السلبية  و مكافحتها

دول العالم و محاولة معرفة كيفية سير و تماشي هذا النوع من النقل أال و هو نقل المسافرين بسيارات 

  .العربية المتقدمة و الدول معرفة أهم الفروق في هذا النوع من النقل بين الدول إلىاألجرة للوصول 

  : و يمكن إدراج المباحث السابقة الذكر كاألتي  

   خصائص و أھداف النقل بسیارة األجرة؛: المبحث األول                

   ؛التنقل بسیارة األجرة على االقتصاد الوطني تأثیر :المبحث الثاني               

  .النقل بسیارة األجرة في بعض دول العالم :المبحث الثالث               
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قبل التطرق يعتبر النقل بسيارات األجرة ذو خصائص و أهمية مثل باقي أنواع النقل األخرى و    

بعدها  ،محددةكونها ذات صفات  المركبة مفهوم لهذهلخصائص النقل بسيارة األجرة يجب أوال إعطاء 

  . يتم عرض أهم الخصائص و األهداف

  ماهية سيارة األجرة: لمطلب األولا

 : تعريف سيارة األجرة -١

هي كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان أخر معين لضمان نقل    

  . بناءا على طلبهم المسافرين و أمتعتهم مقابل اجر

عاد و تشمل على سيارات أجرة هي سيارات سياحية مسجلة حسب تسلسل كالسيارات التي تستعمل    

      .مقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق) ٠٦(بابين على كل جانب و تتوفر على األكثر على ستة 

ثمانية  األكثرو تشمل على ) دواليب محركة ٠٤(  األراضييرخص باستعمال سيارة تنقل على كل    

خارج المحيط الحضري  األجرةمقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق للقيام بخدمات النقل بواسطة سيارة 

   (1).يحدد قائمتها وزير النقل بمقرر ،الجنوبفي واليات 

  :سيارة األجرة و خصائص  أنواع -٢

  :أنواع سيارات األجرة  -  أ

  : الطريقتين اآلتيتينيمكن أن يتم النقل بواسطة سيارة األجرة حسب 

w  سيارة أجرة فردية . 

                                                             
یعدل و یتمم  ٢٠٠١جانفي  ٠٢القرار المؤرخ في ، ٢٠٠١ سنة  ،الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  : (1)

من المرسوم التنفیذي  ١٧ینظم النقل الذي تقوم بھ سیارات األجرة و ذلك عمال بأحكام المادة   ١٩٩٣أوت  ٠٨ي القرار المؤرخ ف
 .١٩ص ،" ٠٨" العدد، /٠٢/المادة رقم،  ١٩٩١في أول  جوان المؤرخ  ١٩٥-٩١رقم 
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w سيارة أجرة جماعية.    

دون فرض خط السير باجرة كراء ال تقبل  طلبالالفردية خدمات بناء على  األجرةتقدم سيارة  - 

  . التجزئة

و تقدم سيارة األجرة الجماعية خدمات داخل محيط النقل الحضري و على خطوط سير مشتركة  - 

    (1).بين الواليات و ذلك باجرة تقسم على مجموع الركاب البلديات و بين

  :إلىو بذلك فهي تقسم 

 .جماعية حضرية  أجرةسيارة  ³

 .جماعية شبه حضرية  أجرةسيارة  ³

  .جماعية ما بين الواليات أجرةسيارة  ³

  (2) .جماعية بثمانية مقاعد  أجرةسيارة  ³

  :األجرةخصائص سيارة   - ب

 :تتميز سيارة األجرة بعدة خصائص والتي تتمثل في      

z الرخصة والتي ال يستلمها السائق إال بعد مروره بامتحان تأهيلي.  

  

z   كتابة الرقم الخاص بالسيارة على البابين األماميين أو من 

 و هو مهم جدا في حالة ما نسي الراكب غرضا ما  الخلف

                                                             
، سابق مرجع  ٢٠٠١جانفي  ٠٢القرار المؤرخ في ، ٢٠٠١ سنة  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:  (1)

 .٢٠ ص،/ ٠٣/المادة رقم
 -واقعھ –نقل المسافرین بسیارة األجرة تنظیمھ ": مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة مفتش رئیسي في النقل البري تحت عنوان : (2)

المدرسة الوطنیة لتطبیق ، مباركة ھوبیب : تحت إشراف  األستاذة ، إبراھیم طوماش : من إعداد الطالب ،  "آفاقھ دراسة حالة المدیة
 .٢٠٠٢/ ٢٠٠١: السنة الجامعیة ، باتنة  –ENATT تقنیات النقل البري

رقم 
 السیارة

 صورة فوتوغرافية :المصدر

  األجرة سیارة رقم - ١-  صورة
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  .فعلى الراكب تسجيل رقم السيارة عند الصعود

يخص  z و هو  يحفظ حق كل من الراكب و السائق عداد األجرة

  .سيارات األجرة الفرديةيخص 

  

  

 

z  الراكب وجهة معين يحددخط سير.  

  

 

z هي عبارة عن نقطة بداية و نهاية لخط  :محطة توقف 

   .ةنظامي جماعية سيارة أجرة

  

 

z داللة للركاب في الليل نور علوي 

عن نوعية خدمة  أو عن بعد متوسط 

السيارة و هو يخص كل أنواع سيارات 

  .األجرة

عداد 
سیارة 
 األجرة

خط 
سیر 
سیارة 
 األجرة

محطة 
توقف 

سیارات 
األجرة 
 الجماعیة

نور 
علوي 
لسیارة 
 األجرة

  األجرة سیارة عداد-٢-صورة

  صورة فوتوغرافية: المصدر

 األجرة سیارة سیر خط -٣-صورة

  من اعداد الباحثة : المصدر

   التوقف محطة -٤-صورة

-http://www.megapole.orgLes-taxis-service :المصدر
de-mobilite.html.htm  

   العلوي النور -٥-صورة

  :المصدر

 http://www.megapole.orgLes-taxis-service-de-mobilite.html.htm  
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  بسيارة األجرة عناصر نوعية خدمة النقل :المطلب الثاني  

لحاجات المواطنين في مجال النقل  التلبية الفعلية إلىترمي منظومة النقل على وجه الخصوص  أنيجب     

و توفر وسائل النقل و التكلفة و  األمننفعا للجماعة الوطنية و المستعملين من حيث  أكثروفق شروط 

   (1).الخدمةالسعر و نوعية 

تكون خاللها الجودة في  أينكما يعتبر مفهوم الجودة مهما بالنسبة لجميع القطاعات لكن توجد قطاعات    

و يعتبر قطاع النقل احد هذه القطاعات إذ أن خدمات النقل بمختلف أنواعها ال بد و أن تتوفر ، غاية األهمية

هذه و (2)..االنتظام، السرعة،الوقت، الرفاهية، الراحة، السالمة و األمن: على مجموعة من الخصائص

    .صعب التقييم الخصائص يصعب تقييمها لهذا يعتبر قطاع النقل

بصفة دائمة و مستمرة الن  توفير خدمة نقل المسافرين إلىيهدف  األجرةو لذا فان تنظيم خدمة سيارة    

مستوى  الطلب على  إلىيخضع  إنماتكرارية و مواقيت معينة   إلىال يخضع  األجرةاستغالل خدمة سيارة 

  : إلىيهدف  األجرةالنقل و حجم التنقالت و بذلك فان تنظيم خدمة سيارة 

 ؛توفير خدمة النقل استمرارية -١

 األمن؛ -٢

 ؛الراحة -٣

 ؛الوقت -٤

 .القدرة -٥

 :السابقة الذكر للعناصر موجزو على هذا األساس يمكن إعطاء شرح   
                                                             

يتضمن توجيه النقل  ٢٠٠١أوت  ٠٧المؤرخ في  ٠١/١٣القانون ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: (1)
 . ٠٥ص ،٤٤العدد ، ٢٠٠١سنة ، البري و تنظيمه

(2):Farés Boubakour, les transports urbains en Algérie quelques effets de la dérégulation, transport en 
commun et transport routier urbain, Montréal- canada,7et8 octobre 2004. Disponible sur: 
http:.//fares.boubakour.free.fr/file/divers_traveux/boubakour_canada.pdf  
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  : توفير خدمة النقل استمرارية -١

جاء موازيا و مكمال لتنظيم النقل العمومي للمسافرين قصد  األجرةتنظيم خدمة النقل بسيارة  إن  

  .األخيرتغطية العجز في هذا 

ن النقل العمومي للمسافرين يخضع لتكرارية و مواقيت معينة ال يستطيع توفير الخدمة في كل أل

النقل  أنكما ، التي تضمن خدمة النقل حسب الطلب على النقل  األجرةعكس سيارات  على األوقات

تعمل على تغطية  األجرةن سيارات ه تغطية جميع الخطوط و لذلك فاالعمومي للمسافرين ال يمكن

  .الخطوط غير المستغلة في نظام النقل العمومي للمسافرين 

 : األمــــــــــن -٢

و هي عوامل متداخلة بشكل كبير يصعب معها ، السالمة و االعتمادية :األمنيتضمن عنصر      

ن يقوم بعملية الراكب بأ أمامفكالهما يعبر عن التزام ضمني للناقل ، خراآلدهما دون حمناقشة ا

سالمين في الوقت  مو يقصد باالعتمادية نقل الركاب و توصيله (النقل بصفة كاملة و اعتمادية 

و إذا لم تكن المنظمة جديرة بالثقة بسبب سجلها السيئ ، الطريق أثناءعطب  أو تأخيرالمحدد بدون 

  .)في اعتمادية خدماتها فلن تكون قادرة على االستمرارية و المنافسة

   :الــــــــراحـــــة -٣

دفع  األحيانالراكب يفضل في كثير من  أنتعتبر الراحة داخل السيارة عنصر مهم  حيث نجد     

وسائل النقل  أحسنتعتبر من   األجرةلذا فان سيارات ،  أحسنمن اجل التنقل في ظروف  أكثرثمن 

  . محدود ما يستلزم عدم وجود الوقوف األماكنعدد   أخرىمن جهة ، في توفير الراحة  للمسافرين 
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  : تــــــوقـــــال -٤

عامل يؤثر على نوعية الخدمة كم يعد يلعب عامل الوقت دورا مهما في حياة الفرد المتنقل    

الطريق ومستوى  بسعة في العموم تتأثر وهذه األخيرة. بسرعة وسيلة النقل المعتمدة اويتعلق أساس

في ميدان النقل هي السرعة التجارية أو ها وتتضمن سرعة المركبة أنواعا عديدة، لكن أهم ، الخدمة

كما توجد . السرعة خالل الرحلة وتأثير فترات تخفيض ، وتعكس زمن التسارع والتباطؤالمتوسطة

السرعة اإلجمالية التي تعكس زمن الرحلة من الباب إلى الباب، وتتضمن وقت التوقف في المحطة 

هم وزمن التحويل من مركبة إلى أخرى وأسباب التأخير األخرى ونزول سافرينالم وصعود

عديدة تؤثر على  هناك عواملإذن ، التوقف واإلشارات الضوئية واالختناقات المرورية كعالمات

نتظام واال البينية حطات التوقف والمسافاتوم المستغرقة في الرحلة وهي السرعة المستعملةالمدة 

 تتميز باختصار الوقت األجرةسيارات  أن إال، ونوعية المسالك وفترات الذروة والتسارع والتباطؤ

  .األماكنلقلة المواقف و محدودية 

 :الـــــــقــــدرة -٥

يقصد بالقدرة في نقل المسافرين مدى التوافق بين الحمولة التي تتحملها المركبة و المرخص بها      

   .قانونا و بين عدد المقاعد المرخص بها قانونا

 األجرةسيارة  أنلذلك فان قدرة سيارات األجرة ال تتحمل أي زيادة في الحمولة و لذلك فقد تقرر 

  .ل مسافر وتتمكن من نقل المسافرين جلوساكغ فقط عن ك ١٥تحمل  أنتستطيع 

  .(∗)و الشكل الموالي يوضح نوعية الخدمة في النقل الحضري الجماعي بما في ذلك سيارات األجرة 

  

                                                             
 .مرجع سابق، اعتمادا على معطيات وليام هاي :  (∗)
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  رسم تخطيطي يوضح عناصر نوعية الخدمة في النقل الحضري الجماعي للمسافرين :٠١الشكل رقم 

      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

النشر العلمي و ، "مقدمة في هندسة النقل"، عبد اهللا التنير أنيسترجمة سعد عبد الرحمان القاضي و ، هاي.ووليام  :المصدر
   .بتعديالت من الباحثة .٣٦٥ص  ١٩٩٩، معة الملك سعوداج، المطابع

  

التلوث 
السمعي و 
 البصري

تلویث 
الماء 
 والھواء

تلویث 
 المحیط

 الشخصیة

 اإلزعاج

 الكفاءة

 الوسط

 المقاعد
 البـيــئـة

  

 التنظیم

 العتاد

 السیاقة

 الوقت

 الدقة

  االنتظام

 المعلومات

 الرفاھیة

المواقف و 
 المحطات

خصائص 
 الزمن

 االستقبال

 األمن التعریفة

 االعتمادیة

 التھیئة

 التلوث
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يعتبر قطاع النقل والمواصالت من القطاعات المهمة جدا لالقتصاد الوطني لما يوفره من تأمين       

حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي ، وما يلعبه من دور رائدا في دفع حركة 

مية األخرى ، كما يوفر هذا القطاع فرصا االقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات اإلنتاجية والخد

كما يعد من اكبر مولدات الظواهر الغير مرغوب فيها و المضرة لالستثمار وإيجاد فرص للعمل 

   .بالجماعات و األشخاص و الكرة األرضية

   ةـيـئـيــبـال ارـــاآلث:  األولالمطلب 

من القرن العشرين ميالدي جزءا من لقد برزت مشكلة تأثير النقل على البيئة في الستينات      

و لعمليات النقل ، و تتعلق بصحة البيئة و سالمتها، وقتا طويال في النمو أخذت كبرىوطنية   مشكالت

و ، و االهتزازات، و الماء و الضجيج، ملوثات الهواء  إفرازعموما  تأثير ضار بالبيئة من خالل 

و تختلف ، و كذلك من خالل تحطيم قيم المجتمع، ريو المظهر المرئي و البص، التأثير على األراضي

 إنشاء إلىو يؤدي قلق الحكومات من هذه المشكلة ، درجة مساهمة وسائل النقل المختلفة في التلوث

بحماية البيئة تضع القواعد و المواصفات التي تساعد على التحكم بالتلوث  خاصة حكومية  إدارة

   (1).بمختلف أنواعه

على  و سلبيتؤثر بشكل مباشر... .قطارات، طائرات، النقل من سيارات عامة أو خاصةفكل أنواع   

و على هذا األساس نحاول حصر اثر التنقل بسيارة األجرة على البيئة بشكل خاص و االقتصاد  البيئة 

  .كاألتيالوطني بشكل عام 

  
                                                             

النشر العلمي و ، "النقلمقدمة في هندسة "، و أنيس عبد اهللا التنير، ترجمة بتصرف سعد عبد الرحمن القاضي، هاي. وليام و:  (1) 
 . ٣٥٠ص ،  ١٩٩٩، جامعة الملك سعود، المطابع
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  :واءـــهــث الــويـــلـــت .١

مع زيادة تركيز  آخرو يزداد عاما بعد  ،البيئةلوث المادي في يعد تلوث الهواء احد صور الت     

  . الهواء و الماء و التربة الملوثات المختلفة في

 أو، مكونات الهواء الجوي بالخلل الذي يحدث في نس"  بأنهمفهوم لتلوث الهواء  إعطاءيمكن  إذن

حدوث تغيير  إلىمما يؤدي ، كميات كبيرة من العناصر الغازية و الصلبة في الهواء إطالقالناجم  عن 

فيتحول الكثير منها من عناصر مفيدة و صانعة للحياة  ، عناصر الهواء  كبير في خصائص و حجم 

حد موت و  إلىو المخاطر التي قد تصل  األضرارتحدث الكثير من ) ملوثات(عناصر ضارة إلى

   ."غير الحيةالحية و تدمير و تخريب المكونات   هالك الكائنات

  : التالية  األنواع إلىو تنقسم ملوثات الهواء بالعوادم المختلفة  حسب وسيلة النقل  

  تلويث الهواء بعوادم السيارات  ۞

  تلويث الهواء بعوادم الطائرات  ۞

  تلويث الهواء بعوادم القطارات  ۞

  (1) .نـــــتلويث الهواء بعوادم السف ۞

وتعد السيارات بأنواعها سواء الشخصية أو سيارات األجرة مصدرا رئيسيا لنحو نصف تلوث       

ففي الواليات المتحدة األمريكية مثال تساهم السيارات بأكثر من نصف ، الهواء في المناطق الحضرية

و ، الكربون أكسيدو ثلثي أول ، و نحو نصف التلوث باكاسيد النيتروجين، التلوث بالهيدروكربونات

     . (2)بالمائة من تلوث الهواء الكلي فيها ١٦.٧ساهم ب تلإلشارة فان وسائل النقل في الواليات المتحدة 

                                                             
،  ٢٠٠٧، جامعة عين الشمس، كلية البنات ، مكتبة االنجلو المصرية، " مغزاها و مرماها"جغرافية النقل ، سعيد عبده: (1)

 .٢٠٦ص
  .٣٥١ص ، مرجع سابق، يرو أنيس عبد اهللا التن، ترجمة بتصرف سعد عبد الرحمن القاضي، هاي. وليام و: (2)
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و قد تم إدراج ، وللتوضيح أكثر فالجدول األتي يبين إفرازات تلوث الهواء من مختلف وسائل النقل 

   . مختلف وسائل النقل للمقارنة

  إفرازات تلوث الهواء من مختلف وسائل النقل ):٠١(الجدول رقم 

   ٣٥٢ص ، مرجع سابق، و أنيس عبد اهللا التنير، ترجمة بتصرف سعد عبد الرحمن القاضي، هاي. وليام و :المصدر 

المركبات التي تعمل ناتجة عن يتضح من الجدول أعاله أن اكبر نسبة من إفراز المواد الملوثة    

  . اكاسيد النتروجين من بالمائة ٧٦.٩ و هيدروكربونات بالمائة ٨٥.٤بحيث تفرز نسبة  بالبنزين

  .إذن تعتبر المركبات أكثر وسائل النقل تلويثا للهواء 

   

  اكاسيد النتروجين  هيدروكربونات  اكاسيد الكبريت  األجسام الصلبة  أول أكسيد الكربون    
ماليين 
  األطنان

النسبة 
  المؤوية

ماليين 
  األطنان

النسبة 
  المؤوية

ماليين 
  األطنان

النسبة 
  المؤوية

ماليين 
  األطنان

 النسبة
  المؤوية

ماليين 
  األطنان

النسبة 
  المؤوية

مركبات 
تعمل 

  بالبنزین

٧٦.٩  ٧.٦  ٨٥.٤  ١٦.٩  ١٨.٢  ٠.٢  ٣٧.٥  ٠.٣  ٨.٨  ٩٦.٨  

مركبات 
تعمل 
  بالدیازیل

٩.٨  ١.١  ١.٠  ٠.٢  ٩.١  ٠.١  ١٢.٥  ٠.١  ٠.٩  ١.٠  

  الطائرات
  

٣.٤  ٠.٤  ٢.٠  ٠.٤  ٩.١  ٠.١  ١٢.٥  ٠.١  ٢.٦  ٢.٩  

السكك 
  الحدیدیة

٠.٩  ٠.١  ٠.٥  ٠.١  ١٨.٢  ٠.٢  ١٢.٥  ٠.١  ٠.١  ٠.١  

  السفن
  

١.٨  ٠.٢  ١.٥  ٠.٣  ٢٧.٢  ٠.٣  ١٢.٥  ٠.١  ١.٥  ١.٧  

وقود 
المحركات 

لحركة 
خارج 
  الطرق

  

  
٩.٠  
  
  

  
٨.١  

  
٠.١  

  
١٢.٥  

  
٠.٢  

  
١٨.٢  

  
١.٩  

  
٩.٦  

  
١.٨  

  
١٦.٢  

اإلجمالي 
لجمیع 
  المصادر

  
١١١.٥  

  
١٠٠.٠  

  
٠.٨  

  
١٠٠.٠  

  
١.١  

  
١٠٠.٠  

  
١٩.٨  

  
١٠٠.٠  

  
١١.٢  

  
١٠٠.٠  

وسیلة 
 النقل
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  )كم.مركبة/غرام( من الغازات الملوثة للهواء لمركبات الطرق االنبعاثات: )٢(الجدول رقم

السيارات   
  الخاصة

عربات صغيرة   األتوبيسات
  لنقل البضائع

سيارات النقل 
  الثقيل

  دراجات بخارية

داخل   ديزل  بنزين
  المدن

خارج 
  المدن

داخل 
  المدن

خارج 
  المدن

داخل 
  المدن

خارج 
داخل   المدن

  المدن 
خارج 
  المدن

داخل  
  المدن 

خارج 
  المدن

الكربون  أكسيد أول
CO 

٨.٥  ١٥.٦  ٨  ٥٥.٤  ٣.٨  ١٨  ٠.٧  ١.٧  ١٢.٥  ٤٥  

اكاسيد 
 NOXالنيتروجين

٠.٢  ٠.١  ١٧.٥  ٣  ١٥  ١٥.٥  ١.٧  ٠.٨  ١.٦  ١.٢  

  ٤.٧  ١٤  ٢.٨  ٦  ٢.٧  ١٢  ١  ٠.٥  ١.٣  ٦.٤  HCالهيدروكربونات
ثاني اوكسيد 

 CO2الكربون
١٠٦  ١٦٣  ١١٥٨  ٤٩٨  ١١٢٣  ١١٨٥  ٢٠١  ٣٣١  ١٦٠  ٣١٥  

اكاسيد 
  SOXالكبريت

-  -  ١.٥٩  ٠.١٨  ١.٥  ١.٧  ٠.٢٣  ٠.٤  -  -  

المواد الرزازية 
  العالقة

-  -  ٠.٢٣  ٠.٤  -  -  -  -  -  -  

 –النهري  –السكك الحديدية  - علم اقتصاديات النقل الطرق، علي عبد السالم المعزاوي و فتحي عبد العزيز التوني :المصدر

  . ١٩٢ص ،  ٢٠٠٦الطبعة األولى ، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، األنابيب –الجوي 

ú  أعاله أن اكبر كمية إفراز ألول أكسيد الكربون ناتجة عن السيارات يتضح من الجدول   

تليها السيارات الخاصة بمحرك  كم/غ ٥٥.٤حيث نجد في الترتيب األول سيارات النقل الثقيل بكمية 

هذا ال ينفي عدم مشاركة باقي وسائل النقل في تلويث الجو إذ نالحظ أن  كم/غ ٤٥بنزين بكمية 

  . كم/غ١١٨٥ الكربون أكسيدعربات النقل الثقيل تفرز اكبر كمية من ثاني 

داخل المدن عن خارجها و هذا راجع الكتظاظ الوسط الحضري  كما نلمس زيادة كمية إفراز االنبعاثات

    .و شدة االزدحام مما يجبر على التوقف لمدة طويلة و من ثم انبعاث الغازات بدرجة كثيفة
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نتيجة لهذه اإلنبعاثات الغازية أصبحت العديد من المدن الكبرى تعاني من ظاهرة يطلق عليها      

 من المنبعثة( والهيدروكربونات النيتروجين أكاسيد تفاعل عن ينجم والذي )(smog "الضباب الدخاني"

 المدن في  الظاهرة هذه تنتشر حيث في الجو مدة عدة أيام ةبقى معلقتي تال ،)السيارات محركات

و نيويورك ، و مدينة   و من المدن التي تعاني من هذا الضباب نذكر كل من مدينة المكسيك    الكبرى

 صحة على ضارة أثار ولها ، (1)سيدني بأستراليا ، التي تعتبر أشهر المدن تعرضا للضباب الدخاني

و يرجع هذا إلى احتراق الوقود في محركات  التنفسي والجهاز القلب بأمراض كاإلصابة اإلنسان

  .(2)السيارات ووسائل النقل العامة التي تجوب شوارع هذه المدن 

  

  :www.gopekin2008.fr SITE :المصدر

  .بأنواعهالحماية الهواء من التلويث بغارات السيارات يجب وضع حلول  األساسو على هذا   
                                                             

اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، ، "دراسة في علم االجتماع الحضري" مشكالت المدينة: حسين عبد الحميد أحمد رشوان  (1)
 .١٢٣،ص  ٢٠٠٢

 .٢١٠:ص سابق، مرجع عبده، سعيد  (2)

 ادم المركباتعو عن الناتج ألدخاني ضبابتوضح ال  -٦- صورة 
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X حماية الهواء من التلويث بعوادم السيارات :  

 إلىخير وسيلة لحماية الهواء من التلوث هي ضبط مصادر الملوثات الهوائية و الوصول بها  إن   

و عدم السماح ، كما يستلزم وجود رقابة جادة لتفادي تشغيل سيارة غير سليمة تماما، اآلمنالحد 

و صيانتها  إصالحهابعد  إالبالسير في الشارع للسيارات التي تنتج كميات كبيرة و ظاهرة من العوادم 

و ال بد من الكشف الدوري على السيارات لقياس كفاءة المحرك و كمية العادم ، و ضبط المحرك 

  . بها كثير من بلدان العالم تأخذ اإلجراءاتالخارج منه و هذه 

و كذلك تطوير تقنيات صناعة المحركات و استخدام البنزين الخالي من الرصاص و غير ذلك من 

   و يتحدث العالم اآلن عن استخدام  .الوسائل التي تحافظ على مكونات الهواء وفقا للمقادير الصحيحة

و السيارات التي ، كالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ) البترول(ود التقليدي العديد من بدائل الوق

و السيارات التي تعمل بالهيدروجين و ، و السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية ، تعمل بالكهرباء 

إال أنها مازالت تعمل على نطاق صغير و مازال الشوط بعيدا لكي تصل إلى مرحلة ، الهواء المضغوط

كما يمكن تقليل تلوث الهواء بزراعة األشجار و تكوين . النتشار الجغرافي في أرجاء العالم المختلفةا

   (1).سياج من الخضرة حول المدن خاصة أن اللون األخضر نسيه سكان المدن الغارقة في الزحام

و في محاولة للحد من تلوث البيئة بسبب عوادم المركبات المختلفة أصدرت  الحكومة االتحادية   

و قد ،  ١٩٨٠و  ١٩٦٧و جرى تعديله في عامي ، ١٩٦٣األمريكية قانون الهواء النظيف في عام 

، ١٩٦٨أدى إلى وضع قواعد تتطلب إلغاء اإلفرازات الهيدروكربونية من عوادم السيارات الجديدة منذ 

و تتوافر حاليا إجراءات و أجهزة لتقليل أضرار إفرازات عوادم السيارات و تحويلها إلى غازات غير 

                                                             
 ٢١٠، ص، مرجع سابق ، سعيد عبده  (1)
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و يمكن تحقيق كثير من النتائج في التقليل من اإلفرازات ببساطة عن طريق المحافظة على ، ضارة

   (1).حالة المحرك الجيدة بالصيانة الدورية لضمان االحتراق الكامل للوقود

ù  يمكن أن نخلص إلى أن كل وسائل النقل بما فيها سيارات األجرة تلوث الهواء بشكل مباشر

فأفراد المجتمع عامة يتحملون تكاليف عالج األمراض الناجمة عن ، هذا يحمل األفراد و الدولة تكاليف

. ت و غيرهاانبعاث الغازات الملوثة للهواء من وسائل النقل و نواتج احتراق وقود السيارات و الحافال

االقتصاد   واء يؤثر على صحة اإلنسان و من ثمة طاقته اإلنتاجية هذا بدوره يؤثر على هإذن تلوث ال

  .و بالتالي اختالل بين الطلب و العرض، الوطني بتدني مستوى المنتج

  ـيـائالــتـلويـــث الـضـوض -٢

صور  النتائج المؤذية التي تصاحب عمليات النقل بانتظام كما تعتبر احد  تعد الضوضاء إحدى       

حد األسباب أو ، و تتعدد مصادر الضجيج الذي تعاني منه المناطق الحضرية ، التلويث المادي 

العالية الصادرة عن السيارات و وسائل النقل األخرى التي ال  األصوات يالرئيسية لهذا الضجيج ه

  آالتمحركات السيارات و كذلك  أصواتو تكمن هذه الضوضاء في يال و ال نهارا حركتها لتنقطع 

الضارة على صحة  اآلثارالعصبية و غيرها من  األمراضو الضجيج و  اإلزعاجالتنبيه التي تسبب  

  . اإلنسان

   :إلىو يمكن تصنيف الضوضاء الناجمة عن وسائل النقل المختلفة 

  (2).ضوضاء الســــفـن،ضوضاء القطارات  ،الطائراتضوضاء  ،ضوضاء السيارات ۞

بسبب االعتماد  ،األجرةتزداد حدة مشكلة ضوضاء السيارات يوما بعد يوم بما فيها سيارات     

،  ارتفاعا مما مضى أكثرالضوضاء  أصبحت أنفترتب على ذلك ، المتزايد على هذا النوع من التنقل
                                                             

  ٣٥٣-٣٥١ص ، ص، مرجع سابق، و أنيس عبد اهللا التنير، ترجمة بتصرف سعد عبد الرحمن القاضي، هاي. وليام و (1)
  .٢١٢ ص، مرجع السابق  ،سعيد عبده (2)
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باإلضافة ، امتد اثر هذه الضوضاء إلى بعض ساعات الليل خصوصا في المدن المكتظة بالسكان و 

  .إلى كل ساعات النهار

حالة ، عدد السياراتو تتوقف شدة الضوضاء الناجمة عن حركة السيارات على عوامل كثيرة منها     

  .سلوك اإلنسان أثناء قيادة السيارة، سرعة السيارة أثناء الحركة، المحركات

  

 ٨١/٨٥الضجيج الذي تحدثه حافالت نقل الركاب يتراوح بين  فان مستوى، وطبقا للمعايير العالمية 

  (1).ديسبل للشاحنات  ٨٢,٨٨بينما يتراوح ما بين ، ديسبل

 الكبيرة الحضرية المجمعات في والضجيج الضوضائي التلوث مصادر أهم من السيارات أن وباعتبار  

 ساعات في ، السيماdB ١٠٠ من وتقترب dB ٨٠ عن تزيد عنها الصادرة الضوضاء شدة فان

 وحركة وتقادمها الوسائط وكبر كالسرعة عوامل عدة بزيادة السيارات ضجيج يزداد حيث الذروة،

   (2).وغيرها النارية الدراجات

، الهيئات الصحية العالمية أقرتهاو هذه المستويات تتعدى حدود المستويات المسموح بها و التي   

  . ديسبل ٧٠,٧٥عندما تتراوح ما بين  لإلنسانبحيث ال تؤثر كثيرا على الصحة البدنية و النفسية 

زيادة  أهمهامن  اإلنسانالدراسات العلمية المستفيضة مخاطر ضجيج المرور على صحة  أكدتو قد 

 كانت المرتفع الدم ضغط أن حاالت *إجورتسون* دراسة أثبتت فقد ،الدمنسبة مرض ارتفاع ضغط 

                                                             
الرياض المملكة العربية ، دار المريخ، الطبعة الخامسة، المشكالت  الحلول، األسس: تنظيم و إدارة النقل، سعد الدين عشماوي : (1)

  .٥٢ص ،٢٠٠٥، السعودية
 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،"استشرافية دراسة – باتنة لمدينة )Tramway( الحضري القطار مشروع":بلخضر شاكر:  (2)

 .٢٧ ص ،٢٠١٠/٢٠١١،الجزائر، باتنة -لخضر الحاج المنظمات،جامعة وتسيير تطبيقي اقتصاد تخصص ،علوم التسيير

  " "dB"الـــــــدیســــبـــل"تسمى و تقاس  شدة الضوضاء بوحدة خاصة 
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المباشر على  التأثير إلى باإلضافة ،السكرارتفاع نسبة و ، دقيقة  ٣٠لمدة dB ١٠٥ لضوضاء معرضة

   (1).لإلنسانالجهاز العصبي و السمعي 

توجد ثالث مستويات من الضرر يسببها الضجيج الناجم عن وسائل النقل المختلفة يمكن  كما    

   :إدراجها كما يلي

ö تتأتى هذه األضرار من الصوت المزعج و الذي يخلق عنه توتر و عدم : بسيكولوجية أضرار

  األرق و الشعور بالتعب و اإلرهاق ،رضا

ö يؤدي إلى إزعاجات كثيرة على النوممصحوبة ألي نشاط و هذا الضرر : وظيفية أضرار ،

التلوث السمعي على قدرة الناس على االتصال و على األداء و  فيؤثر    ...الحوارات، العمل

  .النوم و المزاج

ö بحيث   تؤثر هذه األضرار بشكل مباشر على حاسة السمع: فيزيائية أو أضرار عضوية

حيث يتسبب في  القلب،التأثير السلبي على  ،يتعرض الفرد إلى فقدان السمع بعد خمس سنوات

  .زيادة حاالت ارتفاع ضغط الدم و الذبحة الصدرية

 : بينها من دراسات عدة السمع حاسة على الضوضاء هذه ريتأث وعن        

v مھأعمار تتراوح نوالذي بالسودان ةالبدائي القبائل لدى السمع درجة أن أثبتت *لزبي* دراسة 

 تتراوح نوالذي  كابأمري المدن سكان لدى السمع درجة تناظر  سنة ٧٠و  ٧٩  نمابي

 سنة٣٩ و ٣٠  نبي مھأعمار

v قيطر على من االرتفاع عالي سكاني مجمع على وآخرون *ھینكو* دراسة وأثبتت 

 يتميزون المنخفضة الطوابق في األطفال أن نيويورك نةمدي في للضوضاء معرض عسري

                                                             
  ٢١٤-٢١٥ص،ص، مرجع سابق، سعید عبده : (1)
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 أضعف ةالقرائي أديتهمت أن ووجدوا ا ليالع بالطوابق نالقاطني أولئك من أكثر السمع بضعف

  (1).االعلي الطوابق أطفال من

   و الجدول األتي يبين مستويات الصوت الناتج عن وسائل النقل المختلفة   

  مستويات الصوت الناتج عن وسائل النقل المختلفة  ):٠٣(الجدول 
  بالديسيبال وسيلةدرجة الصوت المتولدة عن كل   لــــــــوسائــــــال

  إلـــــــــــى  نــــــــــم
  ٦٠  ٤٥  محادثة طبيعية

المستوى الذي تصبح فيه المحادثة 
  الهاتفية مستحيلة

  
٨٠  

  ٩٥  ٩٠  شوارع المدن المزدحمة
  ٧٠  ٦٥  السيارات الخاصة

  ٨٥  ٧٥  شاحنات الديازال الثقيلة
  ٨٠  ٧٠  القطارات
  ٩٥  ٧٥  الطائرات

  ٨٥  ٧٠  الحافالت العادية 

  ٦٨  ٥٥  السفن 
  ٩٥  ٨٥  الدراجات النارية

  ٣٥٥ ص، سابقمرجع ، و أنيس عبد اهللا التنير، ترجمة بتصرف سعد عبد الرحمن القاضي، هاي. وليام و :رالمصد

الضجيج و  إحداثوسائل النقل نصيب في  أنواعلكل نوع من   أن أعالهيتضح من الجدول     

تلويثا من ناحية الضوضاء و هذا في النقل عبر الطرق لكن  األقلوتعتبر السيارة ، المزعجة  األصوات

   .الدرجة الغير مسموح بها في الضوضاء إلىالوصول  إلىتكاثف مجموعة سيارات في الشارع يؤدي 

سياحية كونها وسيلة  أو أجرةمن الطبيعي انه ال يمكن االستغناء عن السيارة سواء كانت سيارة      

 أفضلحل  إلىو من المهم الوصول ، الحياة اليومية إيقاعجزءا من  أصبحتفقد ، من وسائل النقل

                                                             
آثاره على صحة الطفل النفسیة والجسمانیة دراسة مقارنة بین تعرض الضوضاء الصناعیة –التلوث الضوضائي .محمد أحمد عبد الھادي  (1)

  .٨٣ ص  ٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزیع ،  أتراك.وضجیج المدن المزدحمة
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الن التأثير الضار للمركبات في البيئة قابل للزيادة مع كثرة  للمشكالت التي تسببها وسائل النقل

بالمائة عن إجمالي السكان و بعد  ٤كان عدد الذين يملكون مركبات اقل من ١٩٦٠ففي عام  ،استخدامها

   . ٢٠٢٠بالمائة بحلول عام  ١٥بالمائة و هي مقدرة إلى أن تصل إلى  ٦أصبحوا عام عشرين 

مليار نسمة خالل  ٧.٥نحو  إلى) ٢٠٠٦(مليار نسمة اليوم  ٦عدد سكان العالم قد يقفز من  أنو بما 

من  أكثر إلىمليون مركبة  ٧٠٠للمركبات من نحو  اإلجمالييزداد العدد  أنفيمكن ، عقدين من الزمن 

النامي مما سيؤدي نمو الطبقة المتوسطة في العالم و هذا التوسع المتوقع سيدعمه  .مليار مركبة ١.١

 سيارةالمع استخدام وسيلة نقل أسرع و أريح كإلى زيادة في دخل الفرد و ارتفاع دخل الفرد يتناسب 

   . مثال  الشخصية

تنبيه  آالتو هناك عدة طرق لمكافحة الضوضاء الصاخبة الناجمة عن السيارات منها منع استعمال   

 أساليبالنظر في طريقة تشغيل السيارات و ابتكار  إعادةو كذلك ، في السيارات بالمناطق المزدحمة 

  . اتها الضوضاء الناتجة عن تشغيل محرك أم العوادمء اسو هاجديدة تقلل من التلوث الناتج عن

 الخاصة ووسائل النقل بصفة عامة أوتخص السيارات العامة  وهناك حلول أخرى لمشكلة الضوضاء 

  :منها

إعادة تخطيط المدن و ما فيها من طرق و محاولة إنشاء طرق خاصة ألنواع النقل المختلفة  ³

  ؛كإنشاء طريق خاص لسيارات األجرة أو الحافالت

 ؛حواجز خاصة المتصاص الضوضاء العالية إقامة ³

وغير ذلك من ، رسم الخرائط التي توضح مستوى الضوضاء في أرجاء المدينة المختلفة  ³

  (1).أو منع حدوثها عند المصدر ،األذن المرتفعة إلىلتي تمنع وصول األصوات االوسائل 

                                                             
 ٢١٦,٢١٥ص،ص، مرجع سابق، سعید عبده:  (1)
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  .السيارات  شق الطرقات و إحاطتها بالمساحات الخضراء و تشجيرها المتصاص أصوات ³

  .تخطيط الشوارع و اإلكثار من الشوارع الفرعية و إنشاء القطارات األرضية ³

 (1).سن القوانين و اللوائح التي تحدد فيها أنواع األصوات الممنوعة للسيارات  ³

إذن نجد أن النقل حاضر في كل السيناريوهات عندما يتعلق األمر بالضجيج الناتج عن حركة     

كذلك لحدة الصوت ، السير و االزدحام في الطرقات و على السكك الحديدية و مختلف الهياكل القاعدية

جيج و ال ننسى الض، سا/كلم٥٠-٤٠الناتجة عن اتصال العجالت بالطريق ابتداء من سرعة تفوق 

  (2).الناتج عن األشغال و شق الطرقات و إنشاء الهياكل القاعدية للنقل

كل هذه الحلول السابقة الذكر من إعادة تخطيط و إقامة حواجز خاصة المتصاص الضوضاء     

تكلف سيولة مالية في اغلب األحيان تتكفل بها الدولة هذا ما يؤثر على خزينة الدولة  وغيرها ، العالية

   .بالضرورة يتأثر االقتصاد الوطني بشكل مباشرإذن 

هذا يؤدي ، تكاليف الضوضاء التي تنتج عن حركة المركبات العامة و الخاصة و تعدد مصادرهاإن    

ينتج عنه ، كما سبق الذكر إلى التأثير المباشر على نفسية األفراد و على مختلف األعضاء الجسمية 

   .تالي يتأثر االقتصاد الوطنيتكاليف طبية و أخرى إنتاجية و بال

  

  

  

  

  

  
                                                             

عمان ، دار زهران للنشر و التوزيع ،  ، "و تطبيقات   علم النفس البيئي مفاهيم و حقائق و نظريات"، السمرانيصالح  نبيهة (1)
 ١٤٣، ص ٢٠٠٥

قياس رضا مستعملي خدمات النقل العمومي الحضري الجماعي دراسة حالة المؤسسة العمومية للنقل الحضري "، غنية بركات (2)
 ٢٠٠٩قالمة  ١٩٤٥ماي  ٠٨جامعة ، تحت إشراف الدكتور فارس بوبا كور ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، ETA"عنابة 

 . ٦٢ص ،  ٢٠١٠/

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


         مفاھیم عامة حول النقل بسیارة األجرة:الـــــفصـــــل األول                 

 

  

    22 

  لقیاس الضجیج الناجم عن وسائل النقل" السونوماتر"جھاز   - ٧-صورة           

 "dB"و یرمز لھا ب  .وحدتھ ھي الدیسیبال

   

  

  

  

  

  ENATT لتطبيق تقنيات النقل البريصورة فوتوغرافية من مخبر المدرسة الوطنية :المصدر                   

  ـاهتـلـويـث الـمـي -٣

   .يعد تلوث المياه من أقدم صور التلوث البيئي من حيث االهتمام به و دراسته     

لل في ــــوقوع خ إلىمما يؤدي ، لنوعية المياه  إفساد أوتلف  إحداث :بأنه و يعرف تلوث المياه 

 إنهادورها الطبيعي بل  أداءبما يقلل من قدرتها على ،  بأخرى أوظامها االيكولوجي بصورة ــن

مواردها السمكية و بصفة خاصة ، تفقد الكثير من قيمتها االقتصادية أو، تصبح ضارة عند استخدامها 

   .و النباتية

بصيغة أخرى فان المقصود بتلوث الماء هو تدنس المجاري المائية كاألنهار و البحيرات و البحار  و 

مما يجعل ماءها غير صالح لإلنسان أو الحيوانات أو النباتات أو الكائنات التي تعيش في ، اتو المحيط

  .المسطحات المائية
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حيوي لحماية الثروة السمكية و الحفاظ على  أمرحماية المجاري المائية من التلوث  أنو ال شك   

يسير يمكن تحقيقه بالتعاون و التنسيق بين  أمرو هذا  ،الطبيعةو حماية ، مصادر مياه الشرب العذبة

   (1).مختلف الجهات المعنية عند دراسة مشروعات النقل

إال أن النقل البري ال يساهم كثيرا في التلوث المباشر للمياه فالمخلفات الخارجة من ورش السيارات    

و إفرازات المحرك  مثل زيوت لتشحيم المستهلكة و تسربات الوقود، و القاطرات و مرافق صيانتها

  (2)يجب معالجتها قبل إلقائها في مجاري الصرف الصحي العامة أو في المجاري المائية، السائلة

و البحار و المحيطات مثل استخدام المذيبات  األنهارتستخدم لمكافحة تلوث مياه أخرى  و هناك طرق

و هناك ، اإلنسانبقع الزيت الضارة بالحياة البحرية و بالتالي  أثارتقليل من للالبيولوجية  أوالكيميائية 

كما يجب تطبيق القوانين ، لمعالجة النفايات البترولية في الناقالت قبل تصريفها في المياه أخرىطرق 

   .لمائية من الملوثات البتروليةاو التشريعات الدولية التي تتعلق بحماية المسطحات 

هي األخرى لها نصيب من هذا التلوث كونها .....) أجرة، سياحية( إذن السيارات بمختلف أنواعها    

كما أنها تدخل ضمن التكاليف التي تدفع من اجل مكافحة تلوث المياه ، تفرز زيوت و مخلفات صناعية 

   . هذا ما يؤثر على االقتصاد الوطني بشكل أو بآخر، بمختلف أنواعها

 

 

 
 

 
 

                                                             
 .٢٢٠ص ، مرجع سابق، سعید عبده:  (1)
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  ةـربـتـال تـلـويـث -٤

فالعوادم الناجمة من احتراق وقود ، سلبي على التربة تأثيرالمختلفة  ال شك أن لوسائل النقل    

السيارات و القطارات و الدراجات النارية و الطائرات تنبعث في طبقات الجو العليا ثم تسقط مرة 

كما أن ، الزراعي اإلنتاجفتفسد التربة والنبات و ، حمضية أمطارعلى شكل  األمطارفي مياه  أخرى

لحوم مما يسبب  أو ألبانسواء من  اإلنسانثم يتغذى منها ، الملوثةالحيوانات تتغذى من النباتات 

  . *خاليا المخ إتالف*: أهمهامن  اإلنسانجسيمة على صحة  أضرار

، نتيجة لذرات الكربون التي تعلق بالجو ،في غير مواسمها المعروفة  أمطارسقوط  إلىو هذا يؤدي  

 باألمطارفتعمل كنوايا لتكثيف بخار الماء و بالتالي سقوط ما يعرف ، عامل الرطوبة إلى باإلضافة

  .السوداء

النقل المختلفة  وسائل عندما تتسرب من، يكون تلوث التربة بالمواد البترولية بشكل مباشر أحياناو  

نقل البترول  بأنابيو عند تعرض خطوط ، عند شحن و تفريغ المشتقات البترولية كالسيارات و غيرها 

 آثارمما يترتب على ذلك ، السياسية األزماتو الغاز الطبيعي للنسف و التدمير عند نشوب الحروب و 

  (1). بيئية مدمرة

يجب استعمال طاقات بديلة و هذا كما و لإلنقاص من هذا النوع من التلوث و المحافظة على التربة   

صاد الوطني قوي لتكون سهولة تمويل و انتشار يكون االقت أنمما يجبر  باهظةسبق الذكر له تكاليف 

   .استعمال سيارات هجينة و صديقة للبيئة

  

  

                                                             
 .٤٢ص ، مرجع سابق، سعد الدين عشماوي:  (1)
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 ـى األرضاالســتـحـواذ عـل -٥

القرنين الثامن عشر و التاسع عشر و خاصة في الواليات المتحدة  إلىتعود هذه المشكلة      

و السلطات ، من قبل أصحاب األراضيكانت المعارضة شديدة ففي المملكة المتحدة ،  األمريكية

نظرا آلثارها البيئية ، و القنوات المائية، و تعبيد الطرقات، إلنشاء خطوط السكك الحديدية ، الحضرية 

باإلضافة إلى تدمير و ، السلبية و المساحات الكبيرة من األراضي التي تشغلها وسائل النقل المختلفة

  . عزل المناطق السكنية

بالمائة من مساحة  ٣٤من  بأكثرفي المدن األمريكية ، فالمساحات المخصصة للطرق الحضرية   

لمائة من المساحة با ٣٢و بنسبة ، بالمائة  ٣٧بنسبة في كندا آخرون المعمورة للمدينة و قدرها  األرض

  .  ١٩٠٠وهذا سنة ، الكلية للمدينة

بالمائة  ٤٠ إلىفتزداد في المناطق التجارية لتصل ، المدينة الواحدة أرجاء نو تتفاوت هذه النسب بي

 الزيادةو تتسم مساحة هذا الستخدام بالتغيير المستمر عبر الزمن لمواجهة ، من مجموع مساحتها

و بالتالي ، المختلفة بأنواعهاالسكانية السريعة و المرتفعة و ما يصاحبها من زيادة في أعداد السيارات 

مواقف ، الطريق( لمساحات المخصصة لها و تشمل هذه المساحات المخصصة للطرق زيادة ا

محطات ،  أنفاق أوجسور علوية  أوسطحية  أكانتعبور المشاة سواء  أماكن، األرصفة، السيارات

  . )الخ...العالمات المرورية، الضوئية  اإلشارات، تعبئة الوقود 

 إلى تأثيرهاامتد  إنماو ، داخل المدن فقط األراضيوال تقتصر مشكلة استحواذ وسائل النقل على    

نتيجة استخدامها  األذىالزراعية المحدودة في العالم العربي الكثير من  األرض أصابفقد ، الريف

   ).الخ...في المباني و الطرق و السكك الحديدية و المطارات( لغير ما شرعت له 
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 األجرةسيارات  بأنواعهاخدام السيارات التقدم الهائل في وسائل النقل المختلفة عامة و انتشار استو مع 

تعقيدا خصوصا في المدن الكبرى و المناطق الحضرية مما  أكثرجعل المشكلة ، و السيارات الشخصية

   (1).عدوة البيئة بأنهاوصف السيارة  إلىالبعض  دعي

ال تتحرك  السيارة أن إذ، عند توقفها أوفوسائل النقل خاصة السيارة تشغل حيزا سواء عند تحركها     

الهياكل القاعدية للنقل من  أما، التوقف هو الذي يستهلك المكان أكثر أن أي، بالمائة من الوقت ٥سوى 

المهدم للبيئة فهي  بأثرهاعلى استهالكها للمكان تتميز طرقات و محطات سكك حديد و مراب فزيادة 

 األفرادالقطع التي تؤثر على طريقة عيش  إلى باإلضافةتعتبر تدخل غير محبب على المناظر الطبيعية 

السكك  أوالتي تشق بها الطرقات  األماكنو بذكر الطبيعة و الغابات ال ننسى الحيوانات التي تفر من 

المخصصة للهياكل القاعدية للنقل  اكنفاألمعند تخصيص الحديث عن الوسط الحضري  أما ،الحديدية

  (2) .للمساكن و االقاماتتخصص  أنخاصة المواقف و المرائب وسط المدينة كان يمكن 

فالسياسات المطبقة حتى و إن كانت تساهم في تطوير قطاع النقل و باألخص تطوير تطبيقات   

الردع النسبي للوقوف طويل المدى متعلق باعتبارات كثيرة (  المدينةوسط الوقوف خاصة في 

ال (فيمكن التفكير بإمكانية صنع محوالت أنظمة في اتجاه واحد ، ) المدىالحتماالت الوقوف القصير 

كانت  إنحتى و  )سيما بداخل كل طبقة من مستعملي الطريق و سبب التنقل و الوسيلة المستخدمة

التي  للسياراتكما يمكن وضع محطات عامة ، ر هو مهم للتوزيع النمطيمقاييس ضعيفة لكن أي تغيي

   (3).لها نفس غرض الوقوف في أماكن محددة و قريبة من بعضها البعض

                                                             
  . ٤٦ص ، سابق مرجع، سعد الدین عشماوي : (1)
  . ٦٦ص ، مرجع سابق، غنیة بركات:  (2)

(3)  :  Kabouche nawel et, Benamghar mouna; dirigé par Dr Boubakour farés, "APPROCHE 
ANALYTIQUE DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SA REGULATION CAS DE BATNA", mémoire de 
fin d'étude pour l'obtention d'un diplôme d'inspecteur de transport terrestre, ENNATT 1999 p 53.    
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و لمواجهة هذه المشكلة يجب تخطيط استخدامات األراضي في النقل الحضري عند عملية تخطيط    

و تتضافر جميع الجهات المسؤولة عن  ،ةو خاصة مواقف سيارات األجرة و السيارات الخاص المدن

إال أن كل هذا يتأثر باالقتصاد الوطني للبلد و يتناسب تناسبا طرديا ، ذلك من اجل بيئة نظيفة و جميلة

    .معه 

  امـعـلر اـظـنـــمـه الـويــشت -٦

 أمالريفية ، سلبي على البيئة بوجه عام سواء كانت الحضرية تأثيروسائل النقل لها  أنال شك    

 أنفاقجسور و  إنشاء إلىفجل المدن الكبرى تعاني من االزدحام المروري هذا ما يدفع ، الصحراوية

، لكي تساعد على انسياب و سيولة الحركة المرورية المتزايدة لكنها تشوه المنظر العام للمدينة

 األنفاق أما، تخترق مناطق كانت تتمتع بالهدوء و الراحة و قلة التلوث الخراسانيبشكلها  فأصبحت

ال تغير في المنظر  أيأفضل من الناحية الجمالية مقارنة بالجسور كونها ال تتسم بشكلها البارز فهي 

مرهقا خاصة لكبار السن و المرضى و  أمراباعتبارها الجسور العلوية للمشاة  أما، للمدينةالجمالي 

اختالل االقتصاد  إلىضياع ما انفق عليها ما يؤدي غير مستغل و بالتالي  أكثرهانجد ،  الاألطف

   (1).الوطني 

كما تعمل وسائل النقل المختلفة على تفكيك التربة و تدهورها في الطرق الترابية الطبيعية و      

وحفر ، األنابيبالطرقات و المطارات و تمديد خطوط  إنشاء أنكما ، خاصة في المحميات البرية

    .يترتب عليه تلوث البيئة و تشوه المنظر الجمالي الشوارع و رصفها و صيانتها

                                                             
 . ١٢٨ص ، مرجع سابق، حسين عبد الحميد أحمد رشوان:  (1)
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فبعضها ال يحمل كشافات اإلضاءة والبعض ، ة من سيارات األجرة متهالكة شكالكما توجد فئة كبير   

و باعتبار قطاع النقل يمثل الوجه العام ، هذا من الناحية الشكلية، األخر ال يصلح لالستعمال اآلدمي

  .  هذا ما يعكس الناحية الشكلية، يجب أن تولى له أهمية كبرى و تمويل كبير ، ألي بلد و ميزة التطور

 االحتباس الحراري -٧

مركبات النقل تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة لإلنسان و الحيوان بل الناتجة من  اتاالنبعاثإن   

والنبات أيضا هذا باإلضافة إلى التأثير السلبي و الشديد على البيئة العامة في صورة ظاهرتي االحتباس 

   (1).الحراري و تآكل طبقة األوزون وما يتبعها من أضرار

 احتراق عن الناتجة الغازات كثرة بسببتنتج  الحراري االحتباس ظاهرةو على هذا األساس فان  

 بغازات الحادثة لهذه  المسببة الغازات تسمى و النقل وسائل في ركبي بشكل والمستعمل البترول والفحم

 دأكسي ثاني غاز ، الكربون دثاني أكسي غاز الكربون، دأكسي أول غاز في والمتمثلة الحراري االحتباس

 دأكسي ثاني غاز بالجو الغازات ھذه أكثر و الرصاص واألوزون ،مركبات نالنيتروجي دأكاسي ت،الكبري

 .ونبالملي جزء 380 إلى ةالصناعي الثورة قبل من ونبالملي جزء 275 منته زادت نسب الذي و الكربون

 الكلور وفلور غاز ازدادكما  ةالصناعي الثورة قبل زهتركي مقدار ضعف إلى ثانالمي غاز زتركي ادازدي 

 درجة18 بحوالي أعلى روزالني دأكسي ة وأصبحالحالي النسب عن اسنوي ةمئوي درجات 4 بمقدار كاربون

 في الثلج سمك تناقص الحراري االحتباس رھمظا ومن ،ةالثورة الصناعي قبل زهتركي مقدار من ةمئوي 

 الدراسات أكدت بعض نحي في رةاألخي سنة ناألربعي خالل ةمئويدرجة  40 بنسبة نالقطبين المتجمدي

 الثلوج ذوبان ؤديوي ةمئوي درجة 2 من أقل التناقص ھذا بها حدثي أن مكني التي ةالطبيعي النسب أن

  .والسواحل رةالصغي الجزر بإغراق یھدد ما البحار مستوى ارتفاع إلى
                                                             

 –الجوي  –النهري  –السكك الحديدية  -علم اقتصاديات النقل الطرق، علي عبد السالم المعزاوي و فتحي عبد العزيز التوني:  (1)
 . ١٩٣ص ،  ٢٠٠٦الطبعة األولى ، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، األنابيب
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 ذهھ انتقال مخاطر ادةزي مع ةوالبحري ةالبري والنباتات واناتبين الحي األوبئة انتشار مخاطر من دتزاي  

 رأعاصي را وحدوثوالكولي ياالمال ر مثل األمراض طمحي وامتداد التصحر ادةزي،  البشر األمراض إلى

  (1) .خسائر ھاوراء تخلف وزوابع

مثل ظاهرة فيزيائية طبيعية تساعد على الحياة على فان ظاهرة االحتباس الحراري ت لإلشارةو    

تشكل حاجز ، فالعديد من الغازات تسمى غازات االحتباس الحراري أو الغازات الدفيئة . األرضسطح 

حول األرض لكي تسمح باإلبقاء على حرارة الشمس التي تعيد األرض إرجاعها و هو ما يعرف 

ما هو حاصل فيما سبق ذكره هو ذلك االحتباس الحراري الذي  أما، باالحتباس الحراري الطبيعي 

   (2).التطور و فرضته طريقة معيشتنا و بدرجة كبيرة قطاع النقل فرضه

 تأثيرات من بها يرتبط وما الحراري االحتباس ظاهرة في تساهم النقل حركة عن الناجمة الغازاتإذن  

 مستوى ارتفاع و جهة من فيها األمالح نسبة وارتفاع السطحية المياه تبخر معدالت زيادة في تتمثل

 على القضاء إلى تؤدي التي الحمضية األمطار تكوين في  النيتروجين أكاسيد تتسبب  كما البحر سطح

  .(3)النباتية الثروة على القضاء وإلى واألنهار، البحيرات في السمكية الثروة

 ثاني ،ويعتبر الطرق في المركبات عدد زيادة بسبب مستمر تزايد في الظاهرة ،هذه أخرى جهة من   

 عن أساسا ينتج الغاز ،هذا المناخية التغيرات قي مساهمة األكبر الدفيئة الغازات بين من الكربون أكسيد

  (4). األحفوري الوقود احتراق

                                                             
 ١٩٧ ص ،مرجع سابقعبد السالم المعزاوي ،عبد العزیز التوني  : (1)
 . ٦٠ص ، مرجع سابق، غنية بركات  : (2)
 ،٦: ص مصر، المعمارية، و التخطيطية الدراسات مركز النقل، حركة عن الناجمة البيئية المشاكل من الحد في العمراني التخطيط دور:  (3)

  ١٠:٠٠ على ٣١/٠٣/٢٠١١: اإلطالع ،تاريخ www.cpas-egypt.comArticlesDr_M_BakiDr_M...MOR29007:  الموقع
(4):Un transport pour mieux vivre, Une initiative de la: fondation monique-fitz-back, disponible sur:          
http//www.fondationmf.cafileadminuser_uploaddocumentsRessources_pedagogiquesTransportDocu
mentRef, vue le : 09/03/2011 à 09h30 
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Source: Okanogan université collège canada, section géographie, université d'oxford, 
agence américaine pour la protection de l'environnement, disponible sur: données 
scientifiques sur les changements climatique, 1995, pnue et omm. 

     

   الحراري االحتباس ظاھرة -٩- صورة
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٣٠%

٣١%

٣٩%

نسبة استھالك النقل من الطاقة االجمالیة

قطاع النقل

التجارة و السكان

الصناعات المختلفة

  تبعية قطاع النقل للموارد الغير متجددة -٨

فمن المهم جدا التساؤل حول مستقبل هذا المورد ، العالقة بين النقل و البترول عالقة قوية جدا إن      

سنة القادمة سيبقى هو  العشرينفحسب التقديرات فان النفط في ، الطاقوي الطبيعي و الغير متجدد 

  . المصدر الطاقوي الرئيسي في العالم

 ٦٧، بالمائة من الطاقة على المستوى العالمي ٥٠من  رأكثالتبعية للنفط يستهلك النقل  إطاروفي     

و يشير المعهد الفرنسي ، ٢٠٢٠بالمائة سنة  ٧١ إلىو سيصل  األوروبيبالمائة على المستوى 

سنة من  ٤٠لالحتياطي تقارب نحو المختلفة التقديرات  أن ٢٠٠٥للبترول في دراسة له سنة 

فإنتاج البترول هو إنتاج محدود بينما الطلب عليه في زيادة . االستهالك حسب الوتيرة  الحالية لإلنتاج

  (1).مستمرة

هذا ما يؤثر على االقتصاد الوطني سواء في مواصلة استنزاف االحتياطي من الطاقة ما يؤدي إلى     

أو بمحاولة المحافظة عليها و استعمال موارد أخرى و ، ة االقتصاديةنفاذها و بالتالي تدهور الحال

   .بالتالي  يتأثر االقتصاد الوطني بصيغة أو بأخرى

  .و التمثيل التالي يبين نسبة استهالك قطاع النقل للطاقة  

  

  

  

  

                                                             
 . ٥٩ص ، مرجع سابق، غنية بركات :  (1)

 اإلجمالیة الطاقة من النقل استھالك نسبة -٢-رقم  الشكل

  من اعداد الباحثة : لمصدرا
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  ةـيـماعـار االجتـاآلث:  المطلب الثاني   

  رورـمــة الــأزم -١

المرور من اخطر المشكالت التي تسود معظم مدن العالم و الناجمة عن النمو المتزايد  أزمةتعد     

و يترتب على وجود اختناقات مرورية . لوسائل النقل و خاصة السيارات مع زيادة الكثافة السكانية

و  و الوقت الضائع و المقابالت، بطء في حركة المرور أهمهاداخل المدينة مشكالت كثيرة من 

 أنكما ، حركة المسافرين و البضائع تأخراعيد الهامة التي تخلف نتيجة زيادة وقت الرحالت و المو

تبددان بسبب هذا االزدحام المروري و زيادة نسبة التلوث و تلف السلع مع زيادة يالطاقة و الجهد 

كما ، ارتفاع درجة الحرارة بسبب المحركات إلى باإلضافة، و زيادة كمية الوقود المستهلك التأخير

في العمل و كذلك  إنتاجيتهمو القلق النفسي مما ينعكس على  اإلرهاقيعاني معظم الناس من الضيق و 

   . زيادة نسبة حوادث المرور و تشويه المنظر الجمالي للمدينة

ب وسائل النقل مما وقوف السيارات على استيعا أماكنو يترتب على ذلك كله عدم قدرة الطرق و 

 أماكنو الشوارع و مداخل المدن و يتطلب القيام بعمليات توسيع و تغيير و تعديل مستمر في الطرق 

تكاليف  إلىو هذا بدوره يحتاج ، الوقوف حتى تتناسب مع هذا العدد الكبير و المتزايد لوسائل النقل 

  (1) .أخرىسنوية كبيرة حتى يمكن تفادي االزدحام المروري و ما ينجم عنها من مشاكل 

و في ، في اليوم إسترلينيمليون جنيه  ٤٠المرور في بلد كالمملكة المتحدة يكلفنا حوالي  ازدهار إن 

من راكبي الحافالت المختلفة في زحمة المرور مما يكلف كل سنة ن ساعة مليو ٥٥لندن يضيع نحو 

مع  تذهب اإلسترلينية الجنيهاتماليين من  ١٠كذلك فان حوالي ، إسترلينيمليون جنيه  ٢٦المدينة 

  . المرور داخل المدن الكبرى إشاراتدخان العوادم المتصاعدة من السيارات المتراكمة في 

                                                             
 . ٢٢٨ص ، مرجع سابق، عبده سعيد:  (1)
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مليونا  ٤١نحو  أمريكيةمدينة  ٣٩فان زحمة المرور في المدن تكلف اكبر ، المتحدةو في الواليات  

العشر سنوات خالل  أمثالهاالتي بلغت خمسة  المرورفي باريس فان زحمة  أما، من الدوالرات كل عام

  . مليون ساعة سنويا ٣٠قد سلبت من وقت الفرنسيين  األخيرة

هذه  أنالنقل  محللوو يرى ، م مدن العالممشكلة معظ أصبحتالمرور  أزمة أنيتضح مما سبق 

مما ، و بالتالي تتطلب حلوال كزيادة قدرة شبكات النقل الحالية، مشكلة فنية األولالمشكلة هي في المقام 

ازدحمت و  أنبعد  األمريكيةمدينة بوسطن على سبيل المثال ، إضافيةيتطلب بدوره إنشاء شبكات نقل 

، تزايدت حركة المرور بها و لم تعد طرقها و شوارعها تتحمل المزيد نظرا للنمو االقتصادي الكبير

قررت بلدية المدينة سطحها لم يعد يتحمل مزيدا من الجسور و الطرق و التقاطعات العلوية  أنكما 

* الحفرة الكبيرة* عليه  أطلق آنذاكفي العالم  اإلنشائيةفي الناحية  األكبرتبني مشروع عمالق يعتبر 

ناطحات السحاب تخترق وسط المدينة الستيعاب طرق حرة تستوعب المرور  أسفل أنفاقوهو عمل 

و ، في سهولة و يسر خارجه إلىو  األرضباطن  تنقل حركة النقل العامة من السطح إلىالكثيف و 

 ١٠الق على مراحل امتدت مليار من مواردها لتنفيذ هذا المشروع العم ١٤رصدت المدينة نحو 

    (1).بة و الصخورمليون متر مكعب من التر ١٤سنوات رفعت خالله 

مساحة فهي تحوي نسبة من االزدحام بسبب  أكثر أوكانت اقل  إنفكل المدن داخلة في حالة تطور و   

السير و زيادة االزدحام و خلق  إعاقةمرات في  ١٠و التي تساهم ب  بأنواعهانمو حركة السيارات 

الكثافة السكانية على غرار المساحة تساهم  أنكما ، مشاكل انسداد على النطاق الحضري و المركزي

   (2).في خلق مشكل ازدحام

                                                             
   . ٢٢٩ص ، مرجع سابق، سعيد عبده:  (1)

(2)  : Benamghar Mouna Et Kabouche Nawal, Op.Cit. P 54,55. 
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... الوقت في االنتظار إهدار، فاالزدحام المروري يؤثر على عدة عوامل منها الحالة النفسية للسائق   

نقص في  إلىيؤدي  العملعن  األولى بحيث التأخرالعاملين بالدرجة  األفرادو هذا ما يؤثر على 

كميات الطلب و إلى اختالل بالضرورة يؤدي هذا ما  اإلنتاجيةساعات المداومة و بالتالي نقص في 

  . يستوجب إذن تأثر االقتصاد الوطني،  العرض

وسيارات األجرة هي األخرى لها نفس األثر كباقي وسائل النقل األخرى خاصة في الدول التي تعتمد   

مما يؤدي بالدرجة  الطريق الواحد و ال تطبق نظام الطرق المخصصة أونظام الطريق المزدوج 

  .األولى إلى حوادث مرور 

  ـرورمـشــكلـة حـوادث الـمـ -٢

الناجمة عن ظاهرة االزدحام المروري الرهيب و خاصة في المدن  اآلثارتعد حوادث المرور احد    

يثقل كاهل االقتصاد تمثل عبئا اقتصاديا  أنهاكم . الكبرى و الطرق السريعة التي تربط بين المدن

  . الوطني في الدول التي ترتفع فيها نسبة الحوادث

 ، نفسه الوقت في الوعي ويقل كبيرة بنسب السيارات أعداد فيها تزداد والتي النامية و خاصة الدول

 فيها التنمية إعاقة إلى يؤدي مما مستمر ازدياد وفي مرتفعة الدول هذه في الحوادث نسبة أن والمالحظ

  (1).المادية واإلمكانيات البشرية الطاقات تستنزف أنها حيث

عدد ضحايا الحروب في العصور القديمة   أضعاففعدد ضحايا حوادث المرور في العام الواحد يفوق   

كما يصاب بجروح مختلفة أكثر ، مليون نسمة ٣٠يموت سنويا على مستوى العالم نحو  األرقامو بلغة 

مليون و يتفاوت عدد القتلى من حوادث الطرق من بلد آلخر ففي الواليات المتحدة أثبتت  ١٠٠من 
                                                             

:                                                                                       الموقع علىللنقل، السلبية اآلثار السالم، عبد محمد:  (1)
http//www.pacte.ulaval.caDocumentsAcces_transports_viables.pdfAcces_transports_viables، تاريخ 

  ١٢:٥٥الساعة على ١٨/٠٤/٢٠١١: اإلطالع
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 ٥٠في طرقها و نتج عن هذه الحوادث وفاة نحو  مليون حادث تصادم ١٦اإلحصائيات األخيرة وقوع 

   .مليون بجروح مختلفة ٢ألف شخص وإصابة نحو 

بالعجز  أوبالموت  إما، العالية اإلنتاجيةذوي القدرة  أبنائناو نتيجة لذلك تفقد مجتمعاتنا اآلالف من   

    . تفقد المصاب بحيث ال يستطيع تقديم الخدمات الوطنية لفترة من الزمن بإعاقة أو، الدائم

المشكلة المرورية هي احد ابرز المعوقات التي تستنزف الموارد البشرية و  أنيتضح مما سبق    

 ٣بنحو هذه المشكلة تسببت في خسائر تقدر  أنلدول و في تقرير حديث للبنك الدولي ورد لاالقتصادية 

  . ٢٠٠٢من إجمالي الدخل العالمي خالل عام بالمائة 

إذ أن حوادث السيارات أعلى منه في ، و لإلشارة فان السيارات بأنواعها تعد الوسيلة األكثر خطرا

  . في حالة القطار ٣٤مرة أكثر من الطائرة و  ٢٤، وسائل النقل األخرى

بر في العالم من حيث معدالت الضحايا ففي إفريقيا القارة األقل من حيث نسبة امتالك السيارة تمثل األك

للمعدل العالمي و  ١١و  ٣١مقابل ) بالنسبة للنساء ١٧بالنسبة للرجال و  ٣٦( ساكن  ١٠٠.٠٠٠لكل 

  (1).في أوروبا  هذا ما يثقل كاهل االقتصاد الوطني ٧و  ٢١

   :و يتطلب مواجهة المشكلة المرورية برامج أساسية تتكامل فيما بينها

å   التخطيط السليم لشبكات الطرق األولو هي تعني في المقام  :الهندسيةالبرامج. 

ç و قواعد و قوانين السير بم يكف  بأحكامالتي تستهدف االلتزام الذاتي : البرامج القانونية
 . احترامها و العمل بموجبها

é  ـ    : اإلرشاديةالبرامج التعليمية و ذي يثبـت  و ترتبط ارتباطا مباشـرا بالعنصـر البشـري  ال

 تمـــيح بالدراسات واإلحصاءات انه يؤدي الدور الرئيسي في مشكلة المرور و هذا بالطبع

 
                                                             

(1)    : Site De L'observation National Interministériel De La Sécurité Routière: France  
http: // www. Sécuritéroutiere.equipement.gov.fr/  le 04/01/2011 à 15:03 
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 (1) .توعيته و إرشاده و تعليمه و توجيهه بقواعد المرورضرورة 

ý  إن ارتفاع معدالت حوادث النقل البري تؤدي إلى زيادة نفقات التشغيل نتيجة للخسائر الناجمة

، عن التوقف الجزئي لنشاط وحدات النقل بسبب فقد خدمات المركبات أو جزء من الطريق معطل

  (2). عالوة على تعويضات التامين التي قد تلتزم شركات النقل دفعها للمصابين أو ذويهم

  . على هذا األساس سيتم التطرق لعنصر التامين على سيارات األجرة و     

 األجرة سيارات على  تأمينال -٣

إجبارية التأمين تمس كل أنواع المركبات ذات محرك قبل إطالقها للسير، دون تحديد مجال إن     

على اعتبار أن السير، وذلك إللزام مالكها على التأمين حتى وإن كان يستعملها داخل مزرعة أو ورشة 

هو حماية مالكها أو حارسها أو مستعملها من رجوع الغير عليه بمقتضى المسؤولية  األصل هنا

  (3).المدنية

  :أهمية التـأمين في مجال النقل ×

قبل التطرق للتامين على سيارات األجرة يجب أن نعرج أوال على أهمية التامين في مجال النقل بصفة 

  .تقديم منفعة، تقليص الخطر، ناحيتينفتبرز أهميته من ، عامة

u من حيث تقليص الخطر:  

يلعب التأمين دورا مهما و كبيرا في الحياة االجتماعية واالقتصادية لدرجة أنه ال يمكننا تصور أي    

، نشاط اقتصادي أو اجتماعي دون تأمين، الذي يرافق اإلنسان في الوقت الحاضر في معيشته

                                                             
 .٦٤ص ، ٢٠٠٦، اإلسكندرية، الجامعية الدار، )الفعاليات و عوامل الجدارة( تخطيط النقل وسياساته ، شريف محمد ماهر : (1)
ص ، ٢٠٠٣-٢٠٠٢، الدار الجامعية، كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، اقتصاديات النقل دراسة تمهيدية، سميرة إبراهيم أيوب:  (2)

٢٣٧.  

(3): jean- pierre Daniel : l'Assurance Automobile Aujourd'hui : Le Modèle  Français et Les Marchés 
Européens ; VUIBERT édition, Paris, 2003  p57. 
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الـتأمين ال يمنع المرض وال الشيخوخة و ال الحوادث الشخصية وال الوفاة، ولكنه يحمي اإلنسان من ف

الخسائر المادية الناشئة عن تحقق هذه األحداث، فشركات التأمين تقوم بدور الوسيط الذي يوزع 

وبهذا . خطرالخسائر التي تتحقق فعال لدى البعض على مجموعة كبيرة من األفراد المعرضين لنفس ال

يستطيع الفرد أن يستبدل بالخسائر الكبيرة المتوقعة خسارة بسيطة مؤكدة، مما يجعله مطمئنا في حياته 

وبهذا يوفر التأمين للفرد االستقرار ، غير عابئ بتصرفات األقدار من الناحية المادية على األقل

الخزينة من هذه التعويضات هذا ال  تتأثرأما على الصعيد الوطني فهذا يثقل نوعا ما بحيث  .االجتماعي

  (1).هذا ما سيبرز من حيث تقديم المنفعة ينفي عدم االستفادة النهائية من هذا القطاع

u من حيث تقديم المنفعة:   

يضمن التأمين دفع التعويضات في حالة وقوع حادث جسماني للمؤمن له عند صعوده أو نزوله من   

  .الوسيلة أو المركبة المؤمن عليها

والتأمين على الحياة يؤدي خدمة أو منفعة على المستوى المطلوب إلى األفراد، إذ يساعدهم على    

                 .من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن اإلنسان أن يضمن حياة أسرته من بعده االدخار

، اطياتوس أموال ضخمة في صورة احتيؤوالتأمين على الحياة يمكن شركات التأمين من تكوين ر

التي يمكن توجيهها لتمويل خطط التنمية االقتصادية، وزيادة االستثمار في المجتمع، و رفع مستوى 

  .المداخيل

دول مصدرة للخدمة التـأمينية وهي الدول التي يستفيد ميزان عملياتها *ويمكن أن تقسم الدول إلى    

من الدول األخرى بحيث أن مجموع ما تحصل التجارية سنويا من الخدمة التأمينية، التي تؤديها لغيرها 

  .عليه سنويا من أقساط وتعويضات يفوق ما تدفعه
                                                             

 .١٤، ١٢ص ص ، ٢٠٠٠، الدار الجامعية، الطبعة األولى، مبادئ التأمين، عادل عبد الحميد عز : (1)
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أما الثانية فهي الدول التي يمكن اعتبارها دوال مستوردة للخدمة التأمينية حيث أن الفروق التي * 

كبرى في إحدى تتحملها سنويا إنما تعتبر ثمنا للحماية التي تتمتع بها، فإذا أصيبت هذه الدول بكارثة 

  (1) .السنوات فإن اقتصادها ال يتأثر بها ألن معظم التعويضات ستأتي من خارج الدولة

و هنا يمكن القول أن الخسارة التي أصيب اقتصاد هذه الدولة قد تم تعويضه من الخارج، أو على األقل 

  .تعويض الجانب األكبر منها

r  من  اجتماعيةواألخرى  قتصاديةا :كبيرتين إحداهمان التأمين على السيارات يؤدي مهمتين فإوهكذا

األقساط، المتزايدة مع الوقت بسبب تطور حظيرة  مين منأخالل المداخيل التي تتجمع لدى شركات الت

ل التعويضات التي تدفع عن األضرار المحققة الجسمانية ضالسيارات بكل أنواعها وفئاتها، وكذلك بف

أ /المؤمن له و(كوسيلة لحماية ضحايا حوادث السيارات ،المدنيةالمادية الناجمة عن المسؤولية و

من التبعات المالية الناشئة سواء عن المسؤولية المدنية المضمونة بتأمين الدين أو عن تأمين ) والغير

  (2).أصول الذمة المالية للمؤمن له

v اإلنسانية كانت وراء تعمد المشرع فرض إلزامية التأمين على - االقتصادية واالجتماعية انوالخلفيت

 ينوالقانون ٧٤/١٥الجزائر بمقتضى األمر  على السيارات في لمسؤولية المدنية ومنها التأمينا

واألحكام الواردة في القانون المدني  ٨٠/٣٦،  ٣٣/ ٨٠، ٨٠/٣٤والمراسيم  ،٨٨/٣١و ٨٠/٠٧

و على هذا األساس و باعتبار سيارات األجرة سيارات سياحية فهي تخضع   (3) .بالتأميناتالمتعلقة 

                                                             
 . ١٦ ص، مرجع سابق، عادل عبد الحميد عز (1)
 .٢٤، ٢٢ص ، ص، مرجع السابقنفس أل:  (2)
، ص ،٢٠٠٣، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية الثالثة،الطبعة  ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ،جديدي معراج: (3)

 .١٣٢، ١٣١ص 
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نظرا لعدد  لنفس شروط تامين السيارات السياحية إال أن االختالف الجوهري يكمن في التسعيرة

   :تبينه الوثائق التالية كماالجوالت الكثير ألصحاب سيارات األجرة 

  مين سيارة سياحيةأوثيقة ت - ٤-جدول

  

  

  

                                                                                          

  

  

  
  أجرةمين سيارة وثيقة تأ - ٥-جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

zone: nord       usage: affaire                 sans remorque      Genre:     00 véhicules particuliers 
                                                                                   

Garantie                                                   capital    prime annuelle       prima payer               

Responsabilité civile                         0.00         1.712,00                 1.712,00  
Dommages collisions à 30.000         0.00         6.676,80                 6.676,80  
Défense et recours                             0.00         120,00                   120,00  
Personnes transportées                     0.00         240,00                   240,00 

  

                                                             Prime nette:           8.748,80 
                                                             Taxe/prime:           1.497,86 
 Timbres dim: 40.00                           Accessoires:           200,00              
 Timbres gard: 612.00                        Taxe/acc:               40,00 

 
                                                   Total  à payer:        11.138,66 

zone: nord         usage: taxi                   sans remorque        Genre:     00 véhicules particuliers 
                                                                                 

Garantie                                                   capital    prime annuelle       prima payer               

Responsabilité civile                         0.00         1.712,00                 1.712,00  
Dommages collisions à 30.000         0.00         6.676,80                 6.676,80  
Défense et recours                             0.00         120,00                   120,00  
Personnes transportées                     0.00         240,00                   240,00 

  

                                                             Prime nette:            12.973,10         
                                                             Taxe/prime:             2.241,67          
 Timbres dim: 40.00                           Accessoires:             200,00            
 Timbres gard: 612.00                        Taxe/acc:                 40,00 

  
                                                   Total  à payer:         16.258,77       
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  "SAA"الشركة الوطنية للتامين : المصدر

  

       

اليوم حركة مرورية سريعة نتيجة تزايد وسائل النقل ، و خصوصا السيارات تشهد المدن الكبرى 

فكلما ، الخاصة و سيارات األجرة ، باإلضافة إلى وسائل النقل العام و آليات الخدمات و الشاحنات

ستكون  األساسو على هذا ، زادت الكثافة السكانية زاد الطلب أكثر على وسائل النقل بجميع أنواعها

في النقل  القاهرة و بعض دول الخليج العربي عينة لالطالع و المقارنة، نسا و اليابانكل من فر

   .المسطر لها اآلفاقو بسيارات األجرة و معرفة واقع هذه األخيرة و المشاكل التي تعاني منها 

   العربية النقل بسيارة األجرة في الدول: المطلب األول

كعينة دراسة  سنأخذ األساسنقل بسيارة األجرة منتشر في كل أرجاء العالم و على هذا لإن استخدام ا   

  . هذا في الدول العربيةو  و بعض دول الخليج العربي) القاهرة( كل من مصر

  دول الخليج العربي -١

  يــبـأبو ظ ³

لنقل بدرجة كبيرة وهذا ما تعتبر أبو ظبي احد دول الخليج العربي المتقدمة كونها تهتم بقطاع ا       

بحيث انه ، ها عيوب تجوب هذا النوع من النقلالنقل بسيارات األجرة إال أن هذا ال ينفي أن لنلمسه في 

العجز و هذا ،  مؤهلين سيارة أجرة متوقفة عن العمل بسبب االفتقار إلى سائقين ٢٠٠ما يقارب 

من كل عشرة أشخاص ممن يستخدمون النقل الموجود في توفر حلول النقل األخرى يعني أن ثمانية 

نة مع شخص واحد من كل عشرة العام مضطرين للتنقل بواسطة سيارات األجرة في العاصمة، بالمقار
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  . في أغلب المدن األخرى أشخاص

الذي طرأ على " غير متوقعال السكاني النمو"يكمن في  و السبب الرئيسي وراء كل هذه المشاكل  

اتفق الجميع على أن سيارات األجرة لتعديل نظام النقل  (∗)٢٠٠٦بدا مشروع عام بحيث عند  اإلمارة 

 ثم طرأ نمو مفاجئ.. من زيادته  هدف في تقليص عددها بدالًالتسبب اختناقات مرورية لذا انصب 

 ٢٠٠٦ مايو ٢٨في " ترانساد"س مركز تنظيم النقل بسيارات األجرة يتأسفتم   (1)". السكان عدد على

ويهدف المركز لالرتقاء بقطاع النقل بسيارات األجرة إلى أعلى  ، ٢٠٠٦لعام  ١٩وفقاً للقانون رقم 

المستويات العالمية وذلك من خالل تطوير وتنظيم ومراقبة الخدمات المقدمة، والسعي الدائم لتحسين 

باالستقاللية   ويتمتع المركز.المستقبلية يأبو ظبهذه الخدمات بما يتماشى مع احتياجات وتوجهات إمارة 

   .يأبو ظبإلدارية واألهلية القانونية الكاملة للتصرف بقطاع النقل بسيارات األجرة في إمارة المالية وا

تطوير حلول متكاملة وتطبيق آلية قادرة على مواكبة خطط التنمية االقتصادية الشاملة كما يسعى إلى   

إلى تحقيقها وتوفير قطاع نقل بسيارات األجرة في اإلمارة يتميز بالسالمة  يأبو ظبالتي تسعى حكومة 

آالف  ٦ما يعتزم المركز سحب ما يزيد على ك. والفعالية والمرونة والكفاءة والتطور اإلداري والتقني

حسب جدول زمني تم وضعه وبشرط أن تكون سيارة األجرة القديمة  ٢٠٠٨رخصة مع نهاية عام 

ذا القطاع قد تعدت الخمس سنوات من تاريخ أول تسجيل لها في الخدمة وخالية من أي والمرخصة له

  (2) .رهونات أو التزامات مالية

                                                             
 

  
 (1)  Site: http://www.arabianbusiness.com/arabic/520583. vue le 09/03/2011 à 12:11       

(2)http://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageL
abel=p_citizen_departments&did=137868&lang=ar, vue le 18/04/2011 à 09:05 
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من و  أبو ظبيشركات وطنية حقوق امتياز التشغيل لقطاع سيارات األجرة في إمارة 

آالف سيارة مقسمة  ٧المستهدف أن يصل أسطول سيارات األجرة التابع للشركات السبع إلى أكثر من 

سيارة في المنطقة  ١٠٠سيارة في العين و ٢٠٠٠وأكثر من  أبو ظبيآالف سيارة في العاصمة  ٥إلى 

  . الغربية بحيث تقوم كل شركة بتشغيل ما يزيد عن ألف سيارة

درهــــم وســعر الكيلومتر  ٢,٦٠ة تشغيل العداد للسيارات العادية ستكون التعرفة لبداي   

دراهم عند الفتح وسعر الكيلومتر  ٣,٠٠فلسا بينما السيارات المصنفة ممتاز ستكون  ٦٥الواحد 

   (1).فلسا وهي زيادة رمزية مقارنة بالخدمة المقدمة ٧٥الواحــــد 

 ـدةجــ ³

ألف سيارة، وذلك  ١٢يشار إلى أن عدد سيارات األجرة الفردية في مدينة جدة وصل إلى أكثر من     

العشر األواخر من ففي ، بناء على تصريح من قبل مدير النقل والمواصالت في منطقة مكة المكرمة 

الزحام في اليوم الواحد لسيارات األجرة بسبب  ريال ٤٠٠رمضان زاد فيها متوسط اإليراد إلى نحو 

سيارات األجرة خالل شهر رمضان والعيد إلى أكثر من الضعفين عن األيام  مدا خيل ارتفعت و الكبير

إال أنها هي األخرى تعاني من مشاكل في ، هذا ما تتميز به جدة عن أخرياتها من بلدان الخليج، العادية

إلى قلة الراتب المعروض عليهم  الشباب السعوديين على تلك المهنة هذا القطاع بحيث يكاد ينعدم إقبال

ريال، في ظل وجود فرصة بديلة للشباب تشمل جميع البدالت وتمكّنهم من  ٢٠٠٠والذي ال يتجاوز 

  (2) .تملك سيارة أجرة عامة والعمل عليها لحسابهم بدعم ميسر من صندوق التسليف السعودي

      :الـــمدينة المنورة ³

                                                             
(1) Site: http: //www.uaegoal.comvbshowthread.phpt=107960&page=1.htm, vue le 17/04/2011à 11:30 

 
(2) Site  : http://www.moheet.comshow_news.aspxnid=1281&pg=6 ، vue le 06/04/2011 à 12:30. 
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 في المدينة المنورة إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد العاملين في أدى غياب سيارات األجرة الرسمية  

غير «، وسط تأكيد من وزارة النقل أن عدد سيارات األجرة »الكدادة«مجال النقل بشكل غير رسمي 

هناك برنامج الملك عبد اهللا إلقراض المواطنين  و، سيارة أجرة مسجلة ٢٥٠٠، إذ لم يتجاوز »كاف

الراغبين في مزاولة هذا النشاط، وقد بلغ عدد المتقدمين الراغبين في الحصول على سيارات أجرة 

فردا، سيتم حصولهم على السيارات وفق اآللية الخاصة  ٢٠٤٩عامة عن طريق الموقع حتى اآلن 

  (1). »ببنك التسليف السعودي

  ةالـــسـعـوديـ ³

وسيارات نقل المعلمات إمكانية التأمين على ركاب  ألصحاب سيارات األجرة شركات التأمين أتاحت   

 رياالً لكل راكب سنوياً تضاف إلى بوليصة التأمين على ٥٠كل سيارة بحيث يتم تقاضي  السيارة حسب

رياالً سنوياً  ٢٥٠ركاب بمعدل  ٥المركبة ضد الغير ويتم رفع بوليصة التأمين لسيارات األجرة سعة 

  (2)رياال سنوياً  ٨٢٥المطلوبة على سيارات األجرة وقدرها  تضاف إلى قيمة بوليصة التأمين

 سيارات األجرة مراقبة إلكترونياً ×

واقعاً بعد أن قررت وزارة النقل التعاون مع  تتبع المركبات خاصة سيارات األجرة أصبح
سيارات إلسناد توفير خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية في  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

شركات االتصاالت بهدف الرقي بمستوى خدمات األجرة والتقليل من تنقالتها  األجرة العامة إلى إحدى
أهلت  من جانبها. التي تتسبب في الحوادث المرورية والتلوث، والحد من سلبياتها األمنية العشوائية

                                                             
(1) Site: http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&article=554990&issueno=11386, vue le 
06/04/2011 à 12:35 

(2) Site: http://www.arabianbusiness.com/arabic/605533,vue le 06/04/2011 à 11:45  
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الناقلين على  ارة النقل، وحثت وز"AVAL" هيئة االتصاالت عدة شركات لتقديم خدمة تتبع المركبات
  .(3)بتوفيرها االشتراك في هذه الخدمة، خصوصاً أن العديد منهم كان يطالب بشكل مستمر

  
 
 
 
  

 سيارات األجرة في السعودية -١٠-صورة                             

    

  

  

  

 )مصر( رةــاهــقـال -٢

 في القاهرة زاد زيادة كبيرة في التسعينيات حين سمحت الحكومة األجرةعدد سائقي سيارات  إن    

الكثير و .سيارة أجرة وأعطت تصريحا للبنوك بتقديم قروض لشراء السيارات إلىسيارة  أيبتحويل 

ممن يعانون من البطالة في مصر حصلوا على قروض لشراء سيارات أجرة مما رفع أعداد سيارات 

  . ألفا ٨٠نحو  إلى األجرة

                                                             
(3) Site: http://www.el-mouradia.dz/arabe/Activitesara/2009/08/N240809.htm, vue le 06/002/2011 
à14:45 

 مرجع سابق :المصدر

http://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager  
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لن تجدد السلطات التراخيص ألي سيارة أجرة يتجاوز عمرها  ٢٠٠٨ وبموجب قانون أقر في  

 .في شوارع القاهرة الملوثة المزدحمة األغلبيةالعشرين عاما وربما تكون هذه هي 

، لتتماشى »األجرة والنقل والرحالت«مصلحة الضرائب، قواعد جديدة لمحاسبة سيارات  أصدرت  كما 

الخاص بالضرائب على الدخل، والقرار ) ٢٠٠٥لسنة  ٩١(مع التطورات، التي استحدثها القانون 

وحددت المصلحة عدد أيام العمل لكل سيارة  بشأن المنشآت الصغيرة،) ٢٠٠٩سنة ل ٤١٤(الوزاري 

سنوات، وموديل أكثر من  ٥يوم بالنسبة للسيارة الموديل الجديد حتى  ٣٠٠حسب موديلها، ليصل إلى 

 ٢٣٠سنة،  ١٥سنوات حتى  ١٠يارة موديل أكثر من يوماً، والس ٢٥٠سنوات،  ١٠سنوات حتى  ٥

 .يوماً ٢١٥سنة،  ١٥يوما، والسيارة موديل أكثر من 

برنامج تجديد سيارات األجرة الذي أطلقته وزارة المالية يمكن للسائقين أن يمتلكوا  وبموجب     

عاما أو أكثر مقابل خمسة آالف جنيه،  ٢٠سيارات جديدة بعد بيع سياراتهم القديمة التي تعود إلى 

ومن ضمن التسهيالت اإلعفاء من الضرائب . ثم يحصلون على قرض من أحد البنوك الحكومية

. الغيار المستوردة وتسديد القروض باألقساط بنسبة فائدة قليلة على مدى خمس سنواتعلى قطع 

  (1). وفي المستقبل سيكون التسديد ممكنا حتى على سبع سنوات

. ألف سيارة ٧٠ألف سيارة من أسطول يتكون من  ٥٠وبموجب الخطة تهدف الوزارة إلى استبدال    

  . جنيه خالل أول عامين من البرنامج مليون ٥٦٠وخصصت الوزارة ميزانية تبلغ 

سيارة لكل ألف شخص في مصر، مقابل نحو  ٣٠إن هناك نحو : ويقول بنك بلتون االستثماري    

 ١٣٤وبلغت مبيعات سيارات الركوب نحو . في تونس ٧٣في تركيا و ٩٠في جنوب إفريقيا و ١٠٨

. ألفا قبل حدوث األزمة المالية ١٩٩مع بلوغ المبيعات  ٢٠٠٨، وبلغت الذروة عام ٢٠٠٦ألفا في 
                                                             

(1)Site: http://www.contactcars.com/News_ViewStory.asp?NewsID=5673, vue le  06/04/20011 à 11.52 
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 ٢٠١١ألفا في  ٢٢٠و ٢٠٠٨لتقترب من مستويات  ٢٠١٠ألفا في  ١٩٤مبيعات تبلغ '' بلتون''ويتوقع 

  (2).٢٠١٢ألفا في  ٢٥٠و

  

  

  

  بحث

 سيارة األجرة في مصر - ١١- صورة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  النقل بسيارة األجرة في الدول المتقدمة :الثانيالمطلب 

  انـــــيابــال -١

يمكن للزائر عند وصوله إلى أي من المطارات الدولية في اليابان التنقل ألي مكان داخل اليابان     

الحافالت أو حتى  باستخدام أحد وسائل المواصالت المتوفرة من المطار وإلى المدينة مثل القطارات أو

   .سيارات األجرة

                                                             
(2)Site: http://masr-alyom.blogspot.com/2010/11/blog-post_6167.html, vue le  22/03/20011 à 10.52 

   مرجع سابق  http://masr-alyom.blogspot.com:المصدر
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والجدير بالذكر بأن شبكة المواصالت العامة في اليابان تربط جميع المناطق الرئيسية في المدن     

والضواحي، ويمكن للمتنقل الوصول إلى أي مكان مأهول في اليابان باستخدام هذه الشبكة إذا ما 

الت والعناوين الواضحة للمناطق المراد زيارتها، توصل إلى المعلومات الخاصة بتحركات تلك المواص

  (1).ويوجد في اليابان نظام مواصالت من أكثر أنظمة النقل تطوراً في العالم

بالسكان،  المكتظةتتوفر سيارات األجرة في اليابان في كل مكان خاصة في المدن الكبيرة والمناطق     

ويمكن الحصول على سيارة األجرة عن طريق االنتظار في الشارع العام أو أمام الفنادق والمحال 

تتميز سيارات األجرة في اليابان  التجارية الكبيرة أو باالتصال الهاتفي بشركات سيارات األجرة،

ين ياباني  ٧١٠رفة حوالي تبلغ التع) كم٢(بارتفاع تعرفتها، فبمجرد ركوب السيارة ألقل مسافة محددة 

الضريبة تزيد بنسبة . (ميل إضافي ٢٩٠ين لكل  ٨٠مع إضافة  )دوالرات أمريكية ٧.٥٠ما يعادل (

، كما أن كثير من سيارات األجرة تقبل الدفع  )مساء وحتى الخامسة صباحا ١١من الساعة % ٣٠

بواسطة البطاقات االئتمانية فيمكن للراكب التأكد من ذلك من الملصقة الخاصة بالبطاقة االئتمانية على 

نافذة السيارة، وللمعلومية فإن تعرفة سيارات األجرة ثابتة بحسب جهاز التعرفة الموضوع في مكان 

ويمكن التعرف على سيارة األجرة الجاهزة لنقل الركاب ، للمفاوضةواضح داخل السيارة فال مجال 

" جاهز"بالضوء األخضر اللون المنبعث من نافذة السيارة األمامية بعبارة مكتوبة باللغة اليابانية بمعنى 

وهنا يمكن فقط اإلشارة للسائق فيتوقف على الفور، وفي حالة انشغال السيارة بركاب آخرين فيكون 

  ".مشغول"نبعث باللون األحمر بعبارة بمعنى الضوء الم

                                                             
(1) Site: http://downloads.phpnuke.org/fr/ind£, vue le 13/01//2011 à 8:45 
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والجدير بالذكر أن جميع سيارات األجرة في اليابان تفتح أبوابها الخلفية آلياً لذا فإذا توقفت سيارة    

  (1).األجرة فما عليك سوى االنتظار حتى يفتح الباب آلياً، وكذلك في الخروج

  مواقف سيارات األجرة في اليابان -١٢-صورة

  

  

 

  

  :المصدر

http://downloads.phpnuke.org/fr/ind  
  

 :ساـرنــف -٢

سيارة  232 51حيث يتواجد في العاصمة الفرنسية  المتقدمةتعتبر فرنسا من بين دول العالم    

انه  إالفرنسا ليس لها لون موحد في  األجرةسيارات ، ٢٠٠٨ماي  ١و هذا في  مرخص بها أجرة

كون  في حالة األخضرون لالسيارة يكون بال أعلىضوء منير ب TAXIوضع كلمة يستوجب 

هذا  األسودون ليكون بالو عندما  ،السيارة شاغرة أنيدل على  األحمر اللونالسيارة فارغة و 

  .في الخدمةالسيارة ليست  أنيعني 

إجراء اختبارات لكسب رخصة سياقة التي تطبق نظام النقط و من والستغالل سيارة أجرة يجب    

تختلف باختالف المحيط الحضري و الفترة التسعيرة المطبقة تفرضها الدولة  ،ثم رخصة االستغالل

  ،تدخل ضمن التسعيرة النهائيةو الحمولة الصباحية أو الليلية 
                                                             

(1)  Site :http://irhal.com/ar/طوكیو/Transportation/Getting-Around/ األجرة-سیارات . 12.08html , vue le 
31/04/2011 à 13:02 
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الباريسية منها زيادة عدد سيارات في العاصمة  ،قامت فرنسا بعدة تعديالت  ٢٠٠٨ماي  ٢٨في   

  ، سيارة  ١٥٣٠٠سيارة ل  ١٢٠٠ب  األجرة

  آليووضع عداد ،  األجرةسيارات  ألوانتغيير 

  (1) .بين المطار و وسط العاصمة األجرةطرق خاصة بسيارات  إنشاء

 

 

 

 

  :خالصة الفصل األول

من خالل ھذه الدراسة تم التطرق إلى أھم المفاھیم  ذات الصلة بسیارات األجرة و اثر النقل بھذه      

، األخیرة على االقتصاد الوطني بحیث یؤثر بشكل أو بآخر على فقدان ملحوظ في ساعات العمل الوطني

لى حقوق فبات من الضروري التصرف حیال ھذه السلبیات التي فاقت إمكانیات الطبیعة و تعدت ع

  . األجیال القادمة

فال شك أن كل بلد یسعى لتطویر قطاع النقل نظرا لدوره البارز في النشاط االقتصادي و خاصة دول    

مراقبة الكترونیة لكل أنواع  أنشأتلتحارب حوادث الطرقات المروریة   فالسعودیة الخلیج العربي

 "ترانساد"فأسست مركز تنظیم النقل بسیارات األجرة أما أبو ظبي ، السیارات بما فیھا سیارات األجرة 

 المدینة المنورةو في ،ویھدف المركز لالرتقاء بقطاع النقل بسیارات األجرة إلى أعلى المستویات العالمیة

                                                             
(1) http://www.ccfa.fr/statistiques/faits-et-chiffres/en-france/usage-de-l-automobile/parc-
automobile-au-1er-janvier-2008.htm ,vue le 13/09/2011 à 14:05 

 

الباريسية األجرةسيارات : -١٣ -صورة   

http://fr.wikipedia.org/wiki vue le:13/09/2011 à 13:25:المصدر  
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قروض من بنوك التسلیف تقوم وزارة النقل بمحاربة أصحاب النقل الغیر الرسمي و ذلك  بمنح  

وبموجب  المصریةلة نشاط نقل المسافرین بسیارات األجرة ، أما العاصمة للمواطنین الراغبین في مزاو

برنامج تجدید سیارات األجرة یمكن للسائقین أن یمتلكوا سیارات جدیدة بعد بیع سیاراتھم القدیمة التي تعود 

ومن ، عاما أو أكثر مقابل خمسة آالف جنیھ، ثم یحصلون على قرض من أحد البنوك الحكومیة ٢٠إلى 

ن التسھیالت اإلعفاء من الضرائب على قطع الغیار المستوردة وتسدید القروض باألقساط بنسبة فائدة ضم

   .قلیلة

 الیابانو من بین دول العالم التي بلغت أعلى درجات التطور في شتى القطاعات و باألخص قطاع النقل    

 فرنسا أما، عاییر جودة الخدمة مطبقةبحیث إن الدفع یكون في اغلب وسائل النقل ببطاقات ائتمانیة و كل م

عددھا لیس بالكثیر كما في الدول النامیة  أن إال، بتنظیمات دوریة و مستمرة لھذا النوع من النقل تقوم ف

د النزول نمكملة لوسائل النقل األخرى فعتعتبر طلبات األفراد و تغطي  األخرىالن وسائل النقل الجماعي 

  .كما أن خدماتھا تتوافق و معاییر الجودة، و التسعیرة مقبولة، سیارات األجرةمثال من القطار مثال تجد 
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٤٩  

  

إن وجود أي تنظيم ال بد من تطبيقه في الواقع و قد يصطدم هذا التنظيم بالواقع و ذلك إما لعدم       

سيتم التطرق في هذا الفصل  األساسالتوافق بين التنظيم و الواقع أو سوء تطبيق التنظيم و على هذا 

كبيرة في التي تعد كباقي الدول النامية التي تواجه صعوبة لواقع النقل بسيارات األجرة في الجزائر 

 إلىفكلما دعمت حظيرة النقل بمختلف الوسائل زادت الكثافة السكانية مما يؤدي  ،تنظيم قطاع النقل

 اإلطار األولعالج المبحث ، قسم هذا الفصل إلى ثالث مباحث األساسو على هذا ، دم التوافق ع

الرخص و من شروط استغالل  األجرةالتنظيمي و القانوني لممارسة نشاط نقل المسافرين بسيارات 

هذه المبحث الثاني ليلم باإلحصائيات الخاصة بسيارات األجرة من عدد  يأتي، الخ...ملفات طلب 

المشاكل التي يعاني  تأتيو  ،عدةمدى استغالل الرخص على سنوات  على المستوى الوطني و األخيرة

   .األخيرمنها هذا النوع من النقل في المبحث 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  االيطار التنظيمي و القانوني للنقل بسيارات األجرة: المبحث األول

  إحصائيات حول حظيرة سيارات األجرة: المبحث الثاني

  .األجرةمشاكل النقل بسيارات : المبحث الثالث
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 ٥٠  

  

إن خدمة سيارة األجرة خدمة منظمة قانونا بجملة من القرارات و المراسيم و القوانين المحددة     

  .لكيفية استغاللها و تهدف أساسا إلى توفير الخدمة في أحسن الظروف

  في الجزائراألجرة  النقل بسيارة النظام النموذجي الستغالل خدمة: األول المطلب

 :بسيارة األجرةالنقل خدمة ممارسة شروط  -١

  : يخضع استغالل خدمة سيارة األجرة للشروط اآلتية    

 : أن يكون حائزا ما يأتي: بالنسبة للمستغل  -  أ

بصفة مالك أو مكتري وكيل عند تاريخ استالم طلب رخصة ) ١(سيارة ال يتجاوز عمرها سنة ³

 االستغالل؛

 إمابصفة مستفيد و  إما هللتنظيم المعمول ب رة صادرا طبقارخصة استغالل خدمة سيارة األج ³

 (∗)وكيل؛ يأو مكتر يبصفة مكتر

 دفتر المقاعد الذي تسلمه إياه مديرية النقل بالوالية؛  ³

 . رخصة االستغالل ³

ö  يجب أن يرسل طلب رخصة استغالل خدمة سيارة األجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا

 :مصحوبا بالوثائق التالية

X و عند االقتضاء نسخة من عقد كراء وكالة لخدمة سيارة ، نسخة من البطاقة الرمادية

 األجرة؛ 

                                                             
  .المكتري هو الذي يكتري رخصة االستغالل مقابل أجر:  (∗)

الوكيل هو الشخص الذي يكتري رخصة استغالل و السيارة المستعملة كسيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك  المكتري      
 . السيارة بمقتضى عقد
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X و عند االقتضاء نسخة من عقد كراء ، نسخة من رخصة استغالل خدمة سيارة األجرة

 رخصة االستغالل؛ 

X نسخة من دفتر المقاعد  . 

ö و في ، من استالم الطلب يسلم الوالي رخصة استغالل خدمة سيارة األجرة في اجل مدته شهر

 . حالة الرفض يجب أن يكون القرار مبررا قانونا

ö  يجب الشروع في استغالل خدمة سيارة األجرة في اجل أقصاه شهر من تسليم رخصة

 .االستغالل

 : يجب أن تحوز ما يأتي :ةبالنسبة لشركة سيارات األجر  - ب

بصفة مالك او ) ١(ال يتجاوز سنها سنة ، سيارة على األقل ) ٣٠(حظيرة بها ثالثون  ³

 . مكتري 

، و بالنسبة للشركات التي تقوم بخدمات خارج محيط النقل الحضري في واليات الجنوب

سيارات على األقل عندما يتعلق األمر بسيارات ) ٥(تتكون الحظيرة المطلوبة من خمس

  . تتقل في كل األراضي

و إن لم توجد يمكن شركة سيارات ، يمساحة للخزن و الصيانة بصفة مالك أو مكتر ³

 . برم اتفاقية تربطها بمقدم للخدمات قصد القيام بالخزن و الصيانةت أن جرةاأل

أمتار مربعة على األقل لكل سيارة و ) ٥(يجب أن تبلغ مساحات الخزن و الصيانة خمسة

  .تستجيب لكل مخططات النظافة و األمن طبقا لألحكام التنظيمية المحددة في هذا المجال 

 نشاط النقل بواسطة سيارة األجرة؛ موجه لتسيير  يمحل بصفة مالك أو مكتر ³

 .اعتماد ³
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ö  يجب أن يرسل طلب اعتماد شركة سيارات األجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا

 : مصحوبا بالوثائق اآلتية

X  نسخة من القانون األساسي للشركة ؛ 

X  نسخة من السجل التجاري؛ 

X  بطاقة بيانية للوسائل البشرية و التجهيزات و المباني و الحظيرة حسب النموذج

 المرفق بملحق هذا القرار؛ 

X  لوكيل الشركة؛) ٣البطاقة رقم( نسخة من صحيفة السوابق القضائية 

X ملفاتهم تحويقائمة السائقين الذين سيتم توظيفهم و:  

سخة       ن - ة من شهادة الميالدنسخ -من صحيفة السوابق القضائية ٣رقم البطاقة  - 

 دفتر المقاعد؛  -شهادة طبية - مصادق عليها من رخصة السياقة

X و عند االقتضاء نسخة ، نسخة من عقود الملكية أو عقد كراء المحل و مساحة الخزن

 من اتفاقية تقديم الخدمات؛ 

X (1).ةنسخة من البطاقة الرمادية أو عقود كراء السيارات المستعملة كسيارات أجر 

ö يسلم اعتماد الشركة وزير النقل بعد استشارة مديرية النقل في الوالية المختصة إقليميا . 

ö وفي حالة . يبلغ وزير النقل قراره في اجل مدته شهران من استالم الطلب من مديرية النقل للوالية

 . رفض االعتماد يجب أن يكون القرار مبررا قانونا

ö  (2) .سيارة األجرة في اجل أقصاه ثالثة أشهر من تسليم االعتماديجب الشروع في استغالل خدمة   

                                                             
 ٠٨العدد ،  ٢٠٠١جانفي  ٠٢في : القرار المؤرخ في، ٢٠٠١الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة :  (1)
 . ١٢ص ، 
 .٠٩ص، ٠٤المادة رقم ، مرجع سابق، ٢٠٠١سنة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  (2)
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  :سيارة األجرةالنقل بكيفية ممارسة و استغالل خدمة  – ٢

  .بعد استكمال الملف االبتدائي و دراسته تأتي مرحلة الموافقة و االعتماد

 :بالنسبة للمستغل  -  أ

و  باإلشاراتبتجهيز السيارة  األجرةبعد استكمال الملف االبتدائي يقوم طالب استغالل خدمة سيارة     

  .العالمات المميزة

o  الجماعية األجرةبالنسبة لسيارة  : 

é األجرةخاص بسيارة  األصفرالجماعية باللون  األجرةسيارة  تطلى .  

é  من السقف جهاز مضيئا قائم الزاوية بالنسبة  األماميعلى الجزء  األجرةتحمل سيارة

  . *طاكسي*لمحور السيارة تكتب عليه كلمة

é  ة في اتجاه عمودي اسم هسم من كل ج ٣٠في دائرة قطرها  األماميينيكتب على البابين

يكون  بأعدادسم و يكتب في وسط الدائرة الرقم التسلسلي للوالية ٣٠الوالية بحروف ارتفاعها

  . األسودسم و يكون هذا التسجيل باللون ١٠ارتفاعها

é  يكتب  األرضسم من ٦٠فها صحيفة معدنية بارتفاعلالجماعية في خ األجرةتحمل سيارات

 . سم١٠بيض على خليفة سوداء بحروف ال يقل الرتفاعهابلون ا الوقوفعليها اسم بلدية محل 

o  الفردية األجرةبالنسبة لسيارات :  

  . زيادة على التجهيزات و العالمات السابقة

é  األصفر الفردية باللونال يجب طالء سيارة األجرة .  

é  يسجل عليه السعر المطبق و المبلغ الواجب دفعه) عداد سيارة األجرة(جهاز قياس .  
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é  من السقف جهاز مضيئا قائم الزاوية بالنسبة  األماميالفردية على الجزء  األجرةتحمل سيارة

  *. طاكسي*سم تكتب عليه كلمة ٩٠سم و عرضه ٢٣سير السيارة طوله لمحور

é  يشتغل الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة و يطفئ عند وضع العداد في  أنيجب

المنبهتان الحمراء و البيضاء التي يحتويها الجهاز  اإلشارتانتبقى  أنو ينبغي  آخروضع 

   .في وضعية قابلة لالشتعال المضي

مة سيارة ديتوجه الشخص الذي يريد استغالل خ المميزةو العالمات  باإلشاراتبعد تجهيز السيارات 

الفحص  إلجراءهندسة المناجم  إلى وجيهبالت أمرو التي تمنحه  إقليميا صةتمدينة النقل المخ إلى األجرة

  : تمنح له هذه الوثائق التاليةهذا  إجراءللسيارة و بعد  التقني

X  صفراء بالنسبة لسيارة األجرة الجماعية و (بطاقة رخصة استغالل سيارة األجرة

  : وتحوي على المعلومات التالية) خضراء بالنسبة لسيارات األجرة الفردية

 اجردة م رقم تسجيل السيارة؛ ؛)مكتري و كيل  ،مكتري ،مستغل( الصفة  العنوان؛ االسم و اللقب؛

 .األجرةرخصة استغالل سيارة 

X في المتمثلةبالمستغل و  المتعلقةفتر المقاعد و تسجيل المعلومات دلمصادقة على ا  :  

 ؛رقم رخصة السياقة ؛العنوان ؛(∗)شهادة طبية و مدة صالحيتها ؛تاريخ و كمان االزدياد االسم و اللقب؛

صفحة ؛ تأشير مصالح الشرطة ؛اسم صاحب رخصة استغالل األجرة و مدة العقد الذي يربطه به

صفحة خاصة بالمخالفات و  و تاريخ استئناف النشاط؛) النهائية و المؤقتة( خاصة بسجل التوقفات

                                                             
يخضع مستغلو خدمات سيارات األجرة و السواق االضافيون لفحص طبي يقوم به طبيب محلف يثبت حسن البنية الجسدية و  (∗)

  : حدة اإلبصار و تحدد فترات الفحص كاألتي
  سنوات  ٠٥= سنة  ٤٥إلى  ٢٢المستغلون و السواق االضافيون البالغون من العمر 
  سنوات ٠٣= سنة  ٥٥إلى  ٤٥المستغلون و السواق االضافيون البالغون من العمر 

 .سنة ٠١كل = سنة  ٥٥المستغلون و السواق االضافيون البالغون من العمر أكثر من 
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العقوبات الخاصة باستغالل خدمة سيارة األجرة و بهذا تكون السيارة في حالة قانونية لالستغالل في 

   (1).خدمة سيارة األجرة

  : بالنسبة لشركات سيارات األجرة  - ب

بالتجهيزات  األجرةبعد تبليغ مسير الشركة قرار اعتماد الشركة يقوم مسير الشركة بتجهيز سيارات    

الشركة على  إطارالمستغلة في  األجرةتتضمن سيارات  أنزيادة على ذلك يجب ، المذكورة سابقا

 لفية بيضاءعالمتها وتكون هذه العالمة مكتوبة بلون اسود على خ أوالبابين الخلفيين تسمية الشركة 

   .األرض عن سم على األقل ٦٠سم سمكا و توضع على ارتفاع  ٠.٥سم ارتفاعا و  ٠٥على األقل 

هندسة المناجم بعد هذا اإلجراء يتوجه مسير الشركة إلى مديرية النقل الذي تسلمه أمر بالتوجه إلى 

  . إلجراء الفحص التقني للحظيرة

Ã يتوقف استغالل خدمة سيارة األجرة على منح الوثائق التالية :  

X  بطاقة رخصة االستغالل؛ 

X  لسواق األجرة وفق الطريقة المذكورة؛ المصادقة على دفاتر المقاعد بالنسبة 

X  تمنح الشركة البطاقة المهنية للسواق األجراء؛ 

X  باستثناء واليات الجنوب تستغل السيارات التابعة لشركة سيارات األجرة بشكل فردي فقط

  .حيث يرخص باستغاللها بشكل جماعي خارج محيط النقل الحضري

  األجرةسيارة ب النقل خدمةباألحكام الخاصة  :المطلب الثاني

بعد التطرق إلى تنظيم خدمة النقل بسيارات األجرة من شروط و كيفية ممارسة هذا النوع من النقل   

  االستغالل تأتي األحكام الخاصة لتسليم رخصة

                                                             
 .ب سيارة األجرةمكت، مديرية النقل لوالية باتنة:  (1)
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  : له الفئات التاليةيتولى الوالي المختص إقليميا تسليم رخص استغالل سيارة األجرة و تخضع    

ö ؛أرامل الشهداء و أرامل معطوبي الحرب  

ö ؛أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني   

ö ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين. 

  استغالل خدمة سيارة أجرةدراسة ملف طلب رخصة  -١

  : األجرةلملف طلب رخصة استغالل خدمة سيارة  األوليةالدراسة  -  أ

  : تودع الملفات على مستوى مديرية المجاهدين و يتكون الملف من

í  شهادة ابن  أوشهادة العضوية *؛ إقامةشهادة *شهادة عائلية؛ *شهادة ميالد؛ * طلب خطي

 .صورتين شمسيتين*نسخة من شهادة المنحة؛ *شهيد؛ 

تقوم مصالح مديرية المجاهدين بتسجيل الملفات و إرسالها إلى الدوائر المختصة إقليميا لدراستها و 

  . معالجتها

بدراسة الملفات و إبداء رأيها فيما يخص الحالة االجتماعية لطالب هذه  مكونة من عدة هيئات تقوم لجنة

عدم  أومديرية المجاهدين و تسجل الموافقة  إلىالرخص و تسجل المالحظات في محضر يرسل 

  .الموافقة األولية بالنسبة للطلب

  :األجرةالدراسة النهائية لملف طلب رخصة استغالل خدمة سيارة   - ب

الدراسة األولية للملفات من طرف اللجان الفرعية ترسل هذه الملفات إلى الوالية لدراستها من بعد     

  : رقية المجاهدين و ذوي الحقوق و تتشكل هذه اللجنة منجنة الوالئية لحماية و تلطرف ال

لمنظمة أبناء الشهداء؛ مدير التعمير و البناء؛  ألوالئيالوالي أو ممثله رئيسا؛ مدير المجاهدين؛ األمين 

 .مدير النقل مدير التكوين المهني؛ مدير الصحة و الحماية االجتماعية؛ مدير المصالح الفالحية؛

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٥٧  

اللجنة في دراستها للملفات على مالحظات اللجان الفرعية و كذا توزيع الرخص على حيث تعتمد هذه 

   .مستوى كل دائرة و مدى استغاللها في الخدمة

  اإلجراءات الخاصة بمنح دفتر المقاعد -٢

  طلبات االشتراك  -  أ

  : تتوفر فيه الشروط التالية أنيجب على كل مترشح لنيل دفتر المقاعد 

 ألصحابعاما  ٦٠ إلىسنة و تمدد حدود السن  ٥٥سنة كاملة و اقل من  ٢٢يكون عمره  أن ¶

 ؛ بأنفسهمالرخص الذين يتولون استغاللها 

 ؛ األقلمن عامين على  أكثرمنذ " ب"يكون حائزا على رخصة السياقة صنف  أن ¶

 الملف؛ إيداعبت منه رخصة السياقة خالل العامين اللذين سبقا تاريخ ال تكون قد سح أن ¶

 .حسنة يثبتها طبيب محلف بصارإيتمتع بصحة بدنية جيدة و درجة  أن ¶

  : تودع طلبات  الترشح على مستوى مديرية النقل و يحتوي الملف على

 -اإلبصارالحالة البدنية و درجة  تثبتشهادة طبية  -نسخة من رخصة السياقة -شهادة ميالد- 

( شهادة عدم سحب رخصة السياقة  -  ) ٣البطاقة رقم ( شهادة السوابق العدلية  -  صورتين شمسيتين

 . استمارة طلب  - )تسلم من طرف الدائرة

، مصالح امن( صة بذلكترسل طلبات التحقيق عن السلوك إلى المصالح الخا بعد تسلم الملفات

  (1). و يعتبر المترشح مقبوال إذا كان التحقيق حول سلوكه ايجابيا و مقبوال، ...) ،الشرطة

  نـويــكــالت  - ب

                                                             
الجريدة الرسمية ، ينظم منح رخص استغالل خدمة سيارات األجرة ١٩٨٦ديسمبر  ٠٩المؤرخ في  ٨٦/٢٨٧المرسوم رقم  (1)
 . ٢٠٢٨-٢٠٢٦ص  ،ص، ٥١/٨٦
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يقرر افتتاح دورة التكوين بالتشاور مع مصالح المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد عندما يكون     

، لغرض برمجة و تنظيم دورة التكوين، ) مترشحا ٢٥- ٢٢( عدد المترشحين المقبولين للتكوين كافيا 

تعليم المهني عن بعد ترسل مديرية النقل قائمة المترشحين المقبولين للمديرية المحلية للمركز الوطني لل

  الذي يحدد بدوره تاريخ و أماكن دورات التكوين و إعالم مديرية النقل بذلك 

عند تحديد تاريخ بداية دورة التكوين تقوم مديرية النقل الوالئية بإعالم عن طريق نشر قائمة  

  . المترشحين لدورة التكوين و تقوم باستدعائهم

ي عن بعد القائمة النهائية للمسجلين عندما يتم تسديد مستحقات يعد المركز الوطني للتكوين المهن 

من االتفاقية المبرمة بين المركز و وزارة النقل  ٠٨دج وفقا للمادة  ٤٠٠٠: التكوين و التي تقدر ب

  . ٢٠٠١سبتمبر  ١٢: المؤرخة في

v نوعية و مدة التكوين:   

يتضمن برنامج التكوين ) ساعة ٤٢( يزاول المترشحون لنيل دفتر المقاعد تكوينا تاهيلياً لمدة أسبوعين 

  : المواد التالية

 النصوص التنظيمية لمهنة سائق سيارة أجرة؛ ¶

 مفاهيم الميكانيك و كهرباء السيارات؛ ¶

 مفاهيم قيادة سيارة األجرة؛ ¶

 معرفة الجغرافية المحلية؛  ¶

 ؛سير امن الطرقات ¶

 . مدخل في اإلسعافات األولية ¶
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٥٩  

  (1).حيث يجرى هذا التكوين بالنمط االقامي داخل القاعات و الملحقات المبرمجة من طرف المركز

v  تقييم المعارف 

عند انتهاء كل دورة تكوين ينظم المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد امتحان نهائي لتقييم 

  : و تتمثل هذه المعارف في. المترشحين

ö  تقييم المعارف المكتسبة خالل التكوين 

ö االنتظام و السلوك خالل التكوين، المواظبة . 

w في كل  ٢٠من  ١٠عندما يتحصل على معدل يساوي أو يفوق  ناجحا يعتبر المترشح

  .نقاط ٠٨نقاط و المواد الثانوية عن  ١٠االختبارات على أن ال تقل المواد األساسية عن 

w  نقطة و المواظبة على نقطتين ١٨تقييم المعارف يحسب على .  

w تسجل نقاط كل مترشح على استمارة التقييم البيداغوجي و ترسل إلى مديرية النقل الوالئية .  

w  بإمكان المترشحين الراسبين في االمتحان أو الغائبين بعذر التسجيل مرة أخرى لالمتحان

  . دج ٥٠٠: بالنهائي بدفع حقوق االمتحان المقدرة 

w يتوجه المترشحين الناجحين بشهادة تسلم من طرف المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد .  

w  عند انتهاء كل دورة امتحان تقوم مديرية النقل الوالئية باستدعاء اللجنة التقنية الوالئية

 (2).لسيارات األجرة لمداولة نتائج االمتحان

  

  

                                                             
 .٢٠٠١سبتمبر  ١٢الثانية من االتفاقية المبرمة بين وزارة النقل و المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد في  المادة (1)
  .المتعلقة بإجراءات منح دفتر المقاعد ٢٠٠١أكتوبر  ١٦المؤرخة في  ٠١/١١٦٣: التعليمة الوزارية رقم (2)
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦٠  

  :األجرةتعريفة نقل المسافرين بسيارات  -٣

  :الفردية األجرةالتعريفة المطبقة بالنسبة لسيارات   -  أ

التي  األساسيةالفردية على العداد و تحدد التعريفة  األجرةية  بالنسبة لسيارات يسجل سعر السفر   

في الكيلومتر الواحد و تضاف دج ٤.١٠:الفردية بمبلغ األجرةتطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات 

  :التكميالت التالية إليها

ñ  دج٦) = ال حسب كل راكب(التكفل حسب المسافة  

ñ  دج ٨الذي يقبض  األدنىالمبلغ  

ñ  دج١٠) دقيقة ١٥(التوقف لالنتظار  

ñ دج٤ األمتعةنقل  أسعار  

ñ  اليدوية التي توضع داخل السيارة مجانا  األمتعةنقل الطرود الصغيرة و  

ñ  بالمائة ليال٥٠بمقدار أعالهترفع هذه التعريفات المذكورة.  

w  صباحا في واليات الشمال) ٠٥(الساعة الخامسة  إلىليال ) ٢١(من الساعة التاسعة  

w  صباحا في واليات الجنوب) ٠٣(الساعة الثالثة  إلى)٢١(من الساعة التاسعة  

ñ  تطبق تعريفة النهار خالل جزء المسافة التي تقطع خالل ساعات النهار و تطبق تعريفات الليل

في النهار و جزء في الليل و يجب على  نهافي كل مسافة يقطع جزء م اآلخرالجزء على 

 (1).يعلم الزبون بكل تغيير يخص التعريفة أنالسائق 

    :الجماعية األجرةالتعريفة المطبقة بالنسبة لسيارات   - ب

                                                             
الجريدة الرسمية ، يتعلق بتعريفة نقل الركاب في سيارات األجرة ١٩٩٦ جانفي ١٥المؤرخ  ٩٦/٤٠: المرسوم التنفيذي رقم (1)

 ٢٥-٢٤ص  ،ص، ٠٤العدد ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦١  

الجماعية  األجرةالتي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات  األساسيةتحدد التعريفة   - ت

  .في الكيلومتر الواحد عن كل راكبدج ١.٠٠:بمبلغ

الجماعية الحضرية  األجرةالتي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات  األساسيةو تحدد التعريفة 

تكون هذه التعريفة محل تقييم جزافي يحدده  أندج في الكيلومتر الواحد لكل راكب و يمكن ١.٤٠ :مبلغ

  .محيط النقل الحضري أوالوالي و يقدر على حسب الكثافة العمرانية 

 أماسنوات و عشر سنوات بنصف التعريفة  أربعما بين  أعمارهمالذين تتراوح  األطفاليتنقل   

 أما (2).زيادة ليال أيطبق عشر سنوات فيدفعون التعريفة كاملة و ال ت أعمارهمالذين تتجاوز  األطفال

فهو ينص  ٢٠٠٢ديسمبر  ٢٢و الصادر ب  ٢٠٠٢ديسمبر سنة  ١٧فيم يخص القانون المؤرخ في 

  :على التغيرات اآلتية

  تعريفة نقل المسافرين بسيارات األجرة الفردية :٠٦جدول رقم 
  المرسومتوقيع من تاريخ " ٦"أشهرعد ستة ب  من تاريخ توقيع المرسوم ابتدءا  

  دج ١٠.٥٠  دج ٧.٥٠  التعریفة القصوى ف لكیلومتر الواحد-
  دج ١٥.٠٠  دج ١٠.٥٠  التكفل حسب الرحلة -
  دج ٢٠.٠٠  دج ١٥.٠٠  )دقیقة١٥(التوقف لالنتظار -
  دج ٦.٠٠  دج ٥٠.٠٠  )كلغ ١٥یفوق وزنھا (نقل األمتعة  -

  .٢٠٠٢ديسمبر  ٢٢الصادرة ب  ٥٨الجريدة الرسمية العدد  :رالمصد

  الجماعيةتعريفة نقل المسافرين بسيارات األجرة  :٠٧جدول رقم
ابتدءا من تاريخ توقيع   

  المرسوم
من تاريخ " ٦"بعد ستة أشهر

  توقيع المرسوم
  دج٢.٠٠  دج ١.٥٠  الجماعیة ما بین البلدیات و الوالیات األجرةسارات  -

  دج ٣٠٥٠  دج ٢.٥٠  سیارات األجرة الجماعیة الحضریة -  

- ٠٢المرسوم التنفيذي رقم التي تحمل  .السادسةالمادة  ٢٠٠٢ديسمبر  ٢٢الصادرة ب  ٥٨الجريدة الرسمية العدد  :رالمصد
  ٢٠٠٢ديسمبر  ١٧الموافق ل  ١٤٢٩شوال  ١٣مؤرخ في  ٤٤٨

                                                             
 . ٢٦ص ، نفس المرجع السابق (2)
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦٢  

 ييتضمن تغييرات ف ٢٠٠٢القانون الصادر في سنة  رقم أنيتضح من الجدول رقم و الجدول     

 إلىفهي تعرف زيادة و هذا راجع الجماعية  األجرةو خاصة فيما يخص النقل بسيارات  األسعار

 األجرةالنقل بالنسبة لسيارات  أسعار أن إال. عليهم البنزين و الضرائب المفروضة أسعارارتفاع 

نسبة أما سيارات األجرة الفردية فاألسعار الليلية تزيد ب، الجماعية ال تطبق أي زيادة في النقل ليال

٥٠%.  

   

و هذا  ،إن نقل المسافرين بسيارات األجرة يعد احد أهم أنواع النقل التي تفرض نفسها في الواقع    

ارتأينا أن نقوم  ،و حرصا على شمولية دراسة الواقع، مع نشاط النقل العمومي للمسافرينموازاة 

  .بدراسة اإلحصائيات المتعلقة بخدمة سيارات األجرة في كل واليات الوطن و تحليلها

  األجرةرخص استغالل سيارات : المطلب األول
  م٢٠٠٠حتى سنة  األجرةوضعية رخص استغالل سيارات  :٠٨رقمجدول 

عدد الرخص  السنة
 الممنوحة

ة الزيادة في عدد بنس
 الرخص الممنوحة

الرخص عدد 
 المستغلة

نسبة 
 االستغالل

1990 76397 %15.52 60183 %78.77 
1991 78142 %2.28 60083 %76.88 
1992 85394 %9.28 61421 %71.92 
1993 88330 %3.44 61590 %69.72 
1994 93800 %6.19 63238 %67.41 
1995 98840 %5.37 69163 %69.97 
1996 104897 %6.13 72726 %69.33 
1997 107136 %2.13 73604 %68.70 
1998 109558 %2.26 75170 %68.61 
1999 115246 %5.19 78393 %68.02 
2000 119564 %3.75 77409 %64.74 

  (∗)٢٠٠١إحصائيات وزارة النقل لسنة  على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

                                                             
إال أن لسنوات األخيرة اراجع إلى عدم توفر إحصائيات  ٢٠٠٠إلى سنة  ١٩٩٠إن إدراج اإلحصائيات من سنة  (∗)

 .متوفرة ٢٠١٠سنة إحصائيات 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦٣  

 إلىفي تزايد من سنة الممنوحة عدد رخص االستغالل  أنخالل استقراء الجدول رقم   يتبين  نم    

الن هذه الفترة عرفت منح شهادات االعتراف بين الثمانينات و التسعينات  الفترةو خاصة في  أخرى

 إلىو هذا راجع  زايد متفاوتتالرخص المستغلة في  أما، لمجاهدي الثور من طرف وزارة المجاهدين

 أوبصفة مؤقتة  إماتوقف عن النشاط ال إلى  بعض المستغلينب أدىفي هذه الفترة مما  األمنيالوضع 

  .نهائية

  رخص االستغالل الممنوحةة الزيادة في عدد بنسالتمثيل البياني ل  :٠٣الشكل رقم

   
  ..اعد الشكل باالعتماد على نتائج الجدول رقم: المصدر

  الممنوحة رخص االستغاللة الزيادة في عدد بنسالتمثيل البياني ل  :٠٤ الشكل رقم               

  
  ..اعد الشكل باالعتماد على نتائج الجدول رقم: المصدر
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦٤  

  ٢٠١٠وضعية رخص االستغالل لسنة : ٠٩جدول رقم

ة الزيادة في بنس عدد الرخص الممنوحة السنة
عدد الرخص 

 الممنوحة

عدد 
الرخص 
 المستغلة

نسبة 
 االستغالل

 عدد الرخص الغير مستغلة

 
2010 

 

 
145036 

 
%5 

 
84688 

 
%58 

 
60348 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من وزارة النقل: المصدر

زاد  األخيرةسنوات  ١٠خالل  األجرةنسبة الزيادة في عدد رخص االستغالل الممنوحة لسيارات  إن   

و الترامواي  المترومشاريع  إنشاءتطور قطاع النقل و خاصة مع  األخيرة العشريةففي   %٥بنسبة 

هذا المؤشر ايجابي فاستعمال النقل الفردي بسيارات  أن إالهذا ما اثر على انخفاض رخصة االستغالل 

عض انخفض بشكل كبير مع زيادة في استعمال النقل الجماعي بالحافالت و الترامواي في ب األجرة

  .واليات الوطن

  الوطنية األجرةوضعية شركات سيارات  :١٠جدول رقم

 األجرةسيارات  شركاتالوطنية لالحظيرة  الوطنية األجرةسيارات  ركاتعدد ش

شركة  ٣٨  سيارة١٠٣٣   

  وزارة النقل: المصدر

المتواجدة على مستوى التراب الوطني يبلغ عددها  األجرةشركات سيارات  أن أعالهن الجدول ييب  

تعتبر شركات سيارات األجرة طريقة لكن ، السكانيةالكثافة بمقارنة  غير كافلكن هذا العدد شركة  ٣٨

  .منظمة للتحكم في تسيير نقل المسافرين بسيارات األجرة
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦٥  

   حظيرة سيارات األجرة بالجزائر :المطلب الثاني 

  األجرةحصيلة سيارات  -١

الواليات  أن إالعلى كامل التراب الوطني حتى واليات الجنوب  بأنواعها األجرةتتوزع سيارات    

و الجدول التالي يبين العدد اإلجمالي لسيارات  ،كبير من وسائل النقلكثافة سكانية تحوي عدد  األكثر

  .األجرة بمختلف أنواعها على كامل التراب الوطني

  على المستوى الوطني األجرةعدد سيارات : ١١جدول رقم 

  

  

  

  

  

  وزارة النقل :المصدر

عدد سيارات األجرة على  نوع سيارة األجرة
 ٢٠١٠لسنة  المستوى الوطني

 38694 فردية أجرةسيارات 

 14049 جماعية أجرةسيارات 

 16450 ما بين المدنجماعية  أجرةسيارات 

 14971 ما بين الوالياتجماعية  أجرةسيارات 

 97288  المجموع
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦٦  

  عمر حظيرة سيارات األجرة -٢

الجزائر عمرها أقل من الفردية في  من سيارات األجرة ةبالمائ ٣٣,٣٥ أحصت وزارة النقل نسبة   

بالمائة حسب   ١٨,٣٥الجماعية الحضرية  خمس سنوات، بينما تمثل نسبة سيارات األجرة

 .النقل اإلحصائيات التي نشرتها وزارة

بالمائة وما بين  ٤,٩٠عن خمس سنوات  وتمثل سيارات األجرة ما بين المدن التي يقل عمرها    

سنوات تشكل  ٩و  ٥الوصية أنه في الفئة ما بين  ت الوزارةبالمائة، وتوضح إحصائيا ٥,٩١الواليات 

بالمائة بالنسبة لسيارات األجرة الجماعية  ١٨,٩٨مقابل  بالمائة، ٢٦,٧٦سيارات األجرة الفردية 

بالمائة بالنسبة للنقل ما بين  ٩,٤٥بالنسبة لسيارات النقل ما بين المدن و  بالمائة ١٠,٣٨الحضرية و 

 ٣٣,٣٥ سنة ٢٩و  ٢٠ل تمثل سيارات األجرة ما بين الواليات التي عمرها بين وبالمقاب، الواليات

بالمائة بالنسبة لسيارات  ٢٢,٢١بالمائة بالنسبة لسيارات األجرة ما بين المدن  ٢٨,١٣بالمائة مقابل 

  .و الجدول التالي بين ذلك، األجرة للنقل الجماعي الحضري

  األجرة سيارات حظيرة عمر :١٢رقم جدول

 www.ons.dz vue le 30/07/2011 à 17:45 :المصدر
     
  
  

 ٥العمر اقل من  
 سنوات

 سنة ٢٩و  ٢٠ما بين  سنوات ٩و  ٥ما بين 

 / %26.79 %33.35 فردية أجرةسيارات 

 % 22.21 %17.97 %18.53 جماعية أجرةسيارات 

 %28.13 % 10.38 %90 .4 ما بين المدن أجرةسيارات 

 % 33.53 % 9.54 % 91 .5 ما بين الواليات أجرةسيارات 
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٦٧  

  ٢٠١٠بأنواعها في الجزائر سنة  األجرةالتمثيل البياني لعمر حظيرة سيارات : ٠٥الشكل رقم

  ١٢اعد الشكل باالعتماد على نتائج الجدول رقم :المصدر                     

للحظيرة الوطنية لكل أصناف سيارات األجرة بعض التوازن السن بالنسبة  ويبين التوزيع حسب   

سنة  ١٩و  ١٥بالمائة من السيارات التي تتراوح أعمارها بين ٢٢,٢١حيث نجد أن  بين فئات السن،

 سنة، وحسب نفس المصدر فإن ٢٩الى  ٢٠بالمائة من  ١٩,٥٨سنوات  ٥بالمائة أقل من  ١٩,٦٢و 

  .بالمائة ٣,٤١ثل نسبة ضئيلة حوالي سنة تم ٣٠السيارات التي يفوق عمرها 

  سيارات األجرة ةحظير أعمارمقارنة بين  :١٣جدول رقم 

   ١٣رقم  من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الجدول: المصدر

  السيارات أنواعكل  العمر
 19.62% سنوات ٥اقل من 

 22.21% سنة ١٩الى ١٥من

 19.58% سنة ٢٩الى ٢٠من

 3.41% سنة٣٠من  أكثر
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 ٦٨  

١٩.٦٢%

٢٢.٢١%

١٩.٥٨%

3.41%

سنوات ٥اقل من 
سنة ١٩اىل١٥
سنة٢٩اىل٢٠

سنة٣٠اكثر من 

  األجرة بالجزائرالتمثيل البياني لعمر حظيرة سيارات : ٠٦الشكل رقم

  

  

  

  

  

 

  

إن نقل المسافرين بسيارات األجرة بالرغم من الخدمة التي يقدمها للمسافرين و ما يتبعها من     

هذا ال ينفي أنها تخلو من المشاكل و العيوب و يمكن إدراج أهم  (♣)عناصر نوعية الخدمة المقدمة

و مشاكل أخرى ، النقل الغير رسميبسيارات المنافسة الغير مشروعة : كأول مشكل :المشاكل كاآلتي

  .كعدم االهتمام بالزبائن وغيرها

  النقل الغير رسمي بسيارات المنافسة الغير مشروعة مشكل :المطلب األول

 النقل الغير ة أصحابسمن اكبر المشاكل التي تواجه نقل المسافرين بسيارات األجرة مناف إن   

هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا  les clandestins:الرسمي لهذا النوع من النقل أو ما يعرف ب

  .المطلب

                                                             
  .الفصل األول ٠٧ص  ٠٢رقم انظر الشكل :  (♣)

 ١٣اعد الشكل باالعتماد على الجدول رقم :المصدر
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 ٦٩  

  :مفهوم النقل غير الرسمي -١

يعد نقال في نظر القانون كل نشاط : النقل كما يلي ١٦في مادتها  ٨٨/١٧عرفت الجريدة الرسمية " 

على متن مركبة  آخرمكان  إلىبضائع من مكان  أومعنوي أشخاص  أوينقل بواسطته شخص طبيعي 

  ".نوعهامهما كان 

قال عموميا كل نقل يتم يعد ن: من نفس الجريدة الرسمية السابقة للنقل العمومي ١٨و عرفت المادة 

   (1).معنويين مرخص لهم لهذا الغرض أومقابل اجر و لحساب الغير يقوم به أشخاص طبيعيين 

 إالو حسب التعاريف السابقة فان النقل غير الرسمي تتوفر فيه كل الشروط الخاصة بعملية النقل 

و منه يمكن ،نقل األشخاص التصريح القانوني الخاص بمزاولة مهنة أي.الشروط التي تتعلق بالرخصة

 إلىكل نشاط نقل يقوم به شخص طبيعي من مكان : إعطاء التعريف التالي للنقل غير الرسمي هو

على متن مركبته الخاصة مقابل اجر متفق عليه و للحساب الغير و لكن بدون ترخيص  آخر

   (2).قانوني

  :أسباب نشأة النقل غير الرسمي -٢

و قد ساهم ، مهنة النقل غير الشرعي تعد من بين المهن المعروفة منذ سنوات عديدة خلت ببالدنا إن   

في انتشارها أسباب عديدة  و التي تضافرت من بينها ضعف قطاع النقل بالكثير من المناطق عبر 

لك عاملي الفقر و البطالة و هذا ذو ك، و سوء نوعية الخدمة المقدمة من قبل الناقلين الشرعيين، الوطن

  . بروز عدد من المهن التي لم يكن لها وجود في بالدنا من قبل إلى أدىما 

  : التي تدفع للعمل في هذا الميدان األسبابو يمكن ذكر بعض 
                                                             

ماي  ١٠المؤرخ في ،  ١٩العدد ،  ١٧/٨٨القانون ، تنظيم النقل البري و توجيهه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (1)
 ٧٨٥ص ،  ١٩٨٨

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، مذكرة ماجيستير غير منشورة، واقع مؤسسات قطاع النقل بعد التحرير، نجمة عباس  (2)
 ٧٢ص ، ٢٠٠٤الجزائر  –جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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 ٧٠  

   :األسباب االقتصادية  -  أ

االنخفاض المذهل لسعر البترول في السوق الدولي اثر مع نهاية الثمانيات و بداية التسعينيات و على 

سلبية على االقتصاد  أثارتدهورت قيمة الدينار وظهرت بذلك ، دوالر للبرميل الواحد ١٠الى ٤٠من 

   (1) .مخلفات األزمة االقتصادية و المالية على البالدهذا ما يعرف ب . الجزائري

 : قلة المصاريف الناتجة عن هذه الخدمة  - ب

ال يدفعون  أنهمإن تكلفة النقل غير الرسمي قليلة مقارنة مع تكلفة النقل بالنسبة لسيارات األجرة ذلك 

ضرائب لخزينة الدولة و اجر رخصة الكراء لرخصة االستغالل و حقوق التوقف في الطرق 

الن  ينقلونهم و هذا ما حفز المواطنين للعمل في هذا المجال أين األشخاصالتامين على ،البلدية

  . و تكاليف اإلصالح،سعر الوقود:المصاريف قليلة للدخل المتحصل عليه حيث تقتصر على

 : ضعف قطاع النقل الجماعي و تقديمه خدمة ذات نوعية ضعيفة  -  ج

 . أوقات انتظار طويلة ×

 .عدم احترام الناقلين لألوقات ×

  (2).نقص كبير في جودة خدمات النقل الجماعي ×

 محدودية خدمة النقل ليال   - د

و هذا راجع لعدة ، حركة النقل تقل بشكل كبير أنالمالحظ لحركة المرور ليال يرى جليا  إن

في العمل ليال و هذا ما يجعل عرض النقل  األجرةانه ال يوجد تناوب بين سيارات  أهمها أسباب

                                                             
، الدار الدولية، لىالطبعة األو، ترجمة دانيال رزق، ماذا يعرفه االقتصاديون عن التسعينات و ما بعدها، روبرت كارسون  (1)

 . ٢٢٠ص، ١٩٩٤، القاهرة
كلیة ، الجزائر-جامعة الحاج لخضر باتنة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، اثر تحریر النقل تقییم كمي و نوعي، ربیعة بوسكار (2)

  ٥٠ص ، ٢٠٠٣، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
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 ٧١  

النقل الغير رسمي و لكن بسعر مضاعف على السعر العادي  أصحابقليل جدا و يتكفل بذلك 

  .آخرلمواطن ال يتوفر له بديل ا أنذلك 

 )1(غياب نظام قانوني صارم يضع حدا لهذه الظاهرة  -  ه

 تجوب شوارع وأحياء مختلف الواليات حيث :عدم تلبية سيارات األجرة لطلبات المتنقلين  -  و

ألف سيارة أجرة، لم تستطع رغم عددها الهائل تخفيف أزمة النقل ورفع الغبن  ١٤٠ الجزائرية

عن المواطن البسيط، بسبب القوانين التي فرضها سائقو سيارات األجرة، وأدت إلى فوضى 

األمور إلى  كبيرة زادت الوضع تعقيدا، إلى درجة أصبحت السلطات المعنية عاجزة على إعادة

 .نصابها

 لنقل الغير رسميطريقة عمل ا -٣

يظهر الواقع أن عددا كبيرا من ممتهني النقل غير الرسمي هم من العمال المسرحين من        

أو الذين فشلوا في إيجاد مهنة قادرة إلعالة عائالتهم و قد ، المؤسسات المنحلة في السنوات األخيرة

إلى المهنة أين كانت البداية كانت منحة التسريح الوعي رأس المال الذي انطلق منه هؤالء للدخول 

و فئة أخرى يزداد عددهم باستمرار هي فئة الشباب البطالة ، باقتناء سيارة في حالة متوسطة لالستعمال

باإلضافة إلى و جود أشخاص آخرين هدفهم ، إذ تعد لهم  هذه المهنة هروبا من الروتين اليومي

و يعمل أصحاب ، دد كبير من األفرادالحصول على دخل إضافي خصوصا من تتكون عائالتهم من ع

  .النقل غير الرسمي كل أيام األسبوع و كل ساعات اليوم باستثناء أيام عطب أو إصالح السيارات

  

 

                                                             
(1) farés boubakour, le transport informel de personnes en milieu urbain: ampleur et raisons d'être, cas de la 
ville de Batna, revue de transport n° 406 France, mars, avril 2001,pp 112,113.  
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 ٧٢  

  :أوقات عمل أصحاب النقل غير الرسمي -٤

و هو ما يعني ) صباحا  ١٠:٠٠ -٧:٠٠( يكثر الطلب اليومي في الفترة الصباحية من الساعة    

، التجارة، الصناعة: نين من أماكن إقامتهم إلى مراكز عملهم المختلفة في قطاعاتوقت تنقل المواط

و هذه الفترة يعاني فيها النقل الجماعي من اكتظاظ و امتالء تام ، ... الدراسة، الصحة، التعليم

( كما تعرف الفترة المسائية من الساعة ، للحافالت مما يجل المواطن يبحث عن وسيلة نقل أخرى

ارتفاعا في الطلب نظرا لخروج العمال من أماكن عملهم و اتجاههم إلى ) مساءا  ١٩:٠٠ – ١٦:٠٠

أما باقي ساعات اليوم يلبي النقل الغير رسمي طلبات ، ال سيما الطلبة و الفئات العاملة ، أماكن اإلقامة

  .النقل االستعجالية للمواطنين

  :مواقف انتظار أصحاب النقل الغير رسمي للزبائن -٥

و ، بين األشياء الملفتة لالنتباه بالنسبة للعاملين في النقل الغير رسمي هو كيفية اختيارهم للمواقف من 

، كما أن لكل موقف مجموعة من السيارات الخاصة به، األسباب التي تجعلهم يفضلون موقفا عن اآلخر

بط شروط اختيارهم أي أن كل مجموعة من العاملين في النقل الغير رسمي تحتكر موقفا معينا و ترت

  : للمواقف ب

X قربه من مقر سكنهم و ذلك لجلب اكبر عدد من الزبائن لثقتهم بهم خاصة العائالت؛  

X  اختيار األماكن التي تقل فيها المضايقات من طرف الشرطة أو التساع الطرق و عدم

  . التسبب في االزدحام

  :خدمات أصحاب النقل غير الرسمي للزبائن -٦

و المفاوضة على ، يقبل أصحاب هذا العمل إيصال الزبائن إلى المكان المقصود مع إمكانية االنتظار   

السعر الذي يتم دفعه على عكس سيارات األجرة التي يتحمل أصحابها تكاليف ثابتة فإنهم ال يلبون 
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 ٧٣  

اتهم  من اجل فيلجأ أصحاب النقل غير الرسمي إلى استعمال تسويق فعلي لخدم، بعض طلبات المتنقلين

  (1).كسب ثقة الزبائن 

  مشاكل أخرى: الثانيالمطلب 

 رخص استغالل خدمة سيارات األجرةعلى  أفراد المجتمعمحددة من  استفادة فئة -١

 ): ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين، الشهداء أرامل، المجاهدين(             

إن هذا التنظيم يربط منح رخصة االستغالل خدمة سيارة األجرة بالمجاهدين و أرامل الشهداء و   

ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين و بالتالي يجعل المستغلين في هذا الميدان مرتبطين بهذه الفئة و 

إلى ما ينجم عنه من مشاكل كأجرة كراء الرخصة و مدة العقد و هو في كثير من األحيان يؤدي 

  . فسخ العقد بين الطرفين و بالتالي فقدان صفة مستغل خدمة سيارة األجرة بالنسبة للمكتري

إن ربط استغالل خدمة سيارة األجرة بهذه الفئة يجعل هذه المهنة غير مستقرة تخضع إلدارة   

  .أشخاص معينين

  :عدم االلتزام  اتجاه المركبة -٢

و النصوص عليها في التنظيم و هذا ما يؤكد  الالزمةن سيارة األجرة ال تخضع للصيانة أ نجد  

التوقفات المتكررة أثناء سفريات سيارة األجرة و كذا عدم احترام معايير اإلشارات و العالمات 

المميزة و إهمالها لذا نجدها تختلف من سيارة أجرة إلى أخرى فمثال الجهاز المضيء رغم أن له 

رة األجرة يستعملون أجهزة مختلفة األحجام و األشكال و هذا مقياس واحد إال أن مستغلو خدمة سيا

  .ما يطبع على خدمة سيارة األجرة طابع الفوضى و عدم  التوحيد

  
                                                             

(1) Farés boubakour, le transport urbain à Batna: la nécessité de repenser, public, 10 eme assemblée général 
l'Afrique dans le nouvraumillénair, Ouganda, décembre 2002, pp 12-15 disponible sur:  
http://www.codesria.org/links/hom/pbstracts 20%ga20%12-20urbain-20%boubakour.htm16/4/2011 à 8:45. 
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 ٧٤  

 :عدم االهتمام بالزبائن -٣

إن تنظيم خدمة سيارة األجرة يولي أهمية كبرى للزبائن حيث انه في كثير من المواد يشير إلى  

عض مستغلي هذه ب أنو رغم هذا نجد . املتهم معاملة حسنةو مع ركابضرورة التكفل الحسن بال

المشاجرة  بهم الحظه في كثير من األحيان حيث تصلناهتمام للزبون و هذا ما  أيالخدمة ال يعيرون 

 . الركابمع 

إن بعض المستغلين يرفضون التكفل باألشخاص المعوقين الذين يستعملون العربات رغم أن التنظيم 

  . واضح في هذه الحالة و هو وجوب التكفل التام بالمعوقين و عرباتهم القابلة للطي

انتقاء السفريات خاصة إذا كانت المسالك غير  الفردية وسيارات األجرة رفض أداء الخدمة بالنسبة ل

لمالئمة مع أن التنظيم يعتبر رفض أداء الخدمة مخالفة من الدرجة الثانية و عقوبتها تصل إلى وضع ا

  .يوما١٥لمدة  آبر المالسيارة في 

 :اإلفراط في السرعة -٤

بحكم تهيئ سيارة األجرة بأنها سيارات سياحية فان مستغلي خدمة سيارة األجرة عادة ما يبالغون في 

الشباب منهم و خاصة عندما يكون هناك عدد من سيارات األجرة في شكل زيادة السرعة خاصة فئة 

متتابع في الطريق و هذا ما تؤكده أن معظم الحوادث التي تكون سيارات األجرة طرفا فيها يكون 

  .عامل اإلفراط في السرعة عامال رئيسيا فيها 

 :و قلة نقاط التوقف شغل مساحات الوقوف -٥

ما تكون على الطريق العمومي و بالتالي فان هذه المواقف تعمل  معظم مواقف السيارة عادة إن

 تعاني من قلة الجزائر مدن في المرور حركةفكثيفة العلى عرقلة حركة المرور خاصة في الطرق 

 ما مهيأة، وعادة غير فهي وجدت الجماعي، وان النقل األجرة، وحافالت لسيارات التوقف نقاط
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٧٥  

 داخل اختناق إلى ويؤدي المرور حركة في وفوضى ازدحاما األماكن هذه في الحافالت توقف يثير

 (2).الحضري الوسط

 :قدم الحظيرة -٦

يعتبر هذا المشكل من اكبر المشاكل خطورة و يعود ذلك إلى مختلف االنعكاسات السلبية التي     

يسببها هذا المشكل و المتمثلة خاصة في تدهور حالة السيارة و هذا يؤثر سلبيا على امن وراحة 

على  المسافرين كما أنها تزيد من نسبة و وقوع الحوادث التي تهدد حياة المسافرين كما لها سلبية

 . المحيط خاصة التلوث و الضجيج

إن مشكل قدم الحظيرة يعود أساسا إلى التساهل في الترخيص لسيارات القديمة رغم أنها ال تتوفر    

إال أن القوانين المفروضة في السنوات األخيرة و  .على شروط الراحة و األمن و عدم تجديد الحظيرة

كونها تحوي نوعا من  التخلص من هذا المشكل إلىخاصة على سيارات األجرة الفردية ستؤدي 

    (∗).الصرامة

  

  

  

  

  

                                                             
 ،يالحضر االجتماع علم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الحضري، النقل بمشكالت وعالقته الحضري النمو سناء، روابحي (2)

 ١١٩ ص ،٢٠٠٨/٢٠٠٩،الجزائر، باتنة-لخضر الحاج جامـعـة ،والديموغرافيا االجتماع علم تخصص
  ٢٠١٠حظيرة سيارات األجرة لسنة  ١٢رقم  انظر الشكل  (∗)
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 واقع النقل بسیارات األجرة في الجزائر   :انيالفصل الث

 

  

 ٧٦  

  :خالصة الفصل الثاني

في الجزائر يعاني من قصور في جوانب  األجرةالنقل بسيارات  أنيتبين من خالل هذا الفصل       

و العاصمة اكبر  ،سببها مشاكل النقل و بالدرجة األولى االكتظاظ %١٠اليومية بنسبة  ات خرأعدة فالت

لكن  األفرادنجد عددها يغطي احتياجات  األجرةالجانب الكمي لسيارات  إلىفلو نظرنا  ،دليل على ذلك

و قلة شركات سيارات ،فغياب التنظيم ، توزع توزيعا مدروسا حسب الطلب في كل ناحية أنشرط 

به ينافس غير مرخص تعتبر البوادر األساسية لظهور نقل و عدم االنضباط في تقديم الخدمات ، األجرة

المناسبات واألعياد و األوقات ، الصباحية ،النقل الرسمي و خاصة في أوقات الذروة المسائية و يكمل 

، قل الغير رسمي يتكاثف على استعمال الن اإلقبال أن إالة عالمرتف األسعارو رغم ، المتأخرة من الليل

وتوعية األفراد  ضع حد لهذه الظاهرة بترخيص هذا النوع من النقلوبهذا ما يجب الوقوف عنده 

و  و محاولة الرقي بالنقل الجماعي بصفة عامة األجرةو تشديد الرقابة على خدمات سيارات  تهبحقيق

     .لجزائرتقديم خدمات نوعية و كمية و ليست كمية فقط كما هو الحال في ا
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٧٧ 

  

 األجرةعلى واقع النقل بسيارات  تسليط الضوء ارتأيناتطبيقا لما تعرضنا له في الدراسة النظرية     

المشاكل التي يعانيها هذا  أهماستنتاج  اكبر عشر مدن في الجزائر و أولىباعتبارها من  في مدينة باتنة

و  األجرةعلى سائقي سيارات  ةاستمارالدراسة الميدانية بتوزيع  إلى تطرقلاثم ، النوع من النقل

نقل و مقارنته بباقي وسائل ال األجرةحول حقيقة النقل بسيارات  األفراد رأيو معرفة مستعمليها 

  :عليه تم تقسيم الفصل إلى و، مستقبلية توقع آفاقو حلول للمشاكل الحالية  إيجادمحاولة و  األخرى
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واقع النقل الحضري بمدينة باتنة؛: المبحث األول
  تحليل نتائج االستبيان و تفسيرها؛: المبحث الثاني
 .اقتراحات و آفاق الدراسة، نتائج: المبحث الثالث
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٧٨ 

  

و هذا راجع  ألخرىو من مدينة  أخر و من بلد لبلد ألخريختلف النقل باختالف وسائله من مكان      

تسليط  ارتأينا األساسو على هذا ، و خصائص المدن و االقتصاد القومي و غيرها  األفرادلثقافة 

  .هذا المبحثو هذا ما سنتطرق إليه في  على واقع النقل الحضري لمدينة باتنة بشكل خاصالضوء 

  التعريف بالوالية: المطلب األول

  التقسيم الجغرافي -١

من خط ) ٧(و الدرجة ) ٤(الدرجة الرابعة  تقع والية باتنة في منطقة الشرق الجزائري ما بين     

 (1)من خط العرض الشمالي ٣٦و  ٣٥الطول الشرقي و الدرجة 

وتبعد عن الجزائر عن سطح البحر م  ٩٨٠٠و ، م١٠٠كما تقع الوالية على ارتفاع أكثر من  

  (2) .ناحية الجنوب الشرقي منكلم  ٤٥٣العاصمة بمسافة قدرها 

إقليم الوالية مسجل في اغلبه ضمن ، ٢كم 1203876تتربع والية باتنة على مساحة تقدر ب 

ية التلي و الصحراوي و هذا ما يمثل الخاصية الطبيع األطلسينالمجموعة الطبيعية المكونة من ملتقى 

   (3).لإلنسانو يحدد كذلك الخاصية البيئية و الظروف المعيشية ، للوالية

 :التقسيم اإلداري -٢

يحدها من ، بلدية) ٦١(و ستون إحدىدائرة و ) ٢١(و عشرون  إحدىوالية باتنة تتكون من  إداريا  

و من ، من الشمال الغربي والية سطيف، الشمال والية ميلة و من الشمال الشرقي والية أم البواقي 

  .الشرق والية خنشلة و غربا والية المسيلة ومن الجنوب والية بسكرة

                                                             
 . ٠١ص ،٢٠٠٩الدليل اإلحصائي لمديرية التهيئة و التخطيط العمراني لوالية باتنة سنة  (1)
 . ٦٢ص ، مرجع سابق، نجمة عباس (2)
 ٠٢ص،٢٠٠٩سنة الدليل اإلحصائي لمديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية باتنة  (3)
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٧٩ 

  .م ١٨٤٨سبتمبر  ١٢أسست الوالية بموجب المرسوم الذي صدر بتاريخ  ت

  : تقسيم الوالية إلى دوائر و بلديات على النحو التالي ¶

 دوائر و بلديات والية باتنة:  ١٤ رقم جدول

  اتـديـالبل  رـدوائـال
  فسديس - وادي الشعبة -باتنة  باتنة

  عيون العصافير -تازولت  تازولت
  عين ياقوت –بومية  -جرمة - المعذر  المعذر
  تيغانمين – أريس  أريس

  وادي الطاقة -شير -ثنية العابد  ثنية العابد
  واد الماء - حيدوسة -قصر بلزمة -مروانة  مروانة
  امدوكال –بيطام  –بريكة   بريكة

  اوالد عوف –معافة  –بني فضالة  –عين التوتة   عين التوتة
  بومقر - سفيان - نقاوس  نقاوس
  زانة البيضاء –الزرو  –سريانة   سريانة
  القصبات -تالخمت -سالم أوالد -الرحبات -قيقبة -العيون رأس  العيون رأس
  كيمل –غسيرة  –تكوت   تكوت
  الرباع –بوزينة   بوزينة
  فم الطوب - اينوغيسن - اشمول  اشمول
  تيغرغار - منعة  منعة

  بولهيالت - الشمرة  الشمرة
  الحاسي -عين جاسر  عين جاسر

  عزيل عبد القادر - عمار أوالد - الجزار  الجزار
  لمسان -تاكسالنت - سي سليمان أوالد  سي سليمان أوالد
  تيالطو -سقانة  سقانة
  أوالد فاضل -تيمقاد  تيمقاد

   .٥ص،لوالية باتنة التخطيط العمراني و ةئالتهي لمديرية اإلحصائي الدليل: المصدر
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٠ 

  باتنة لوالیة الموقع خریطة.. رقم صورة

 التقسيم السكاني أو الوضعية الديمغرافية للوالية -٣

  

  vue le 12/7/2011 www.apc- banta .net/laville.htm :المصدر 
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨١ 

ساكن و بلدية باتنة هي  ١١٤٩٦٢٣ب  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١يقدر عدد سكان والية باتنة إلى غاية    

حسب حجم السكان  الدوائر ساكن و الجدول التالي يبين ترتيب ٢٩٨٨٩٣األكبر حيث بلغ عدد سكانها 

  .٢٠٠٨ديسمبر  ٣١إلى غاية 

  الكثافة السكانیة لوالیة باتنة:١٥رقم جدول

  ٢كلم/ ساكن الكثافة السكانية  السكان  ٢كلمالمساحة   الـدوائـر
 702 314252  447.88  باتنة

 149 40518 272.58  تازولت

 68 34638 506.94  المعذر

 127 35471 279.02  أريس

 82 35583 435.89  ثنية العابد

 141 71903 509.87  مروانة

 88 129585 1475.11  بريكة

 87 67436 773.65  عين التوتة

 143 53633 373.9  نقاوس

 59 32199 547.77  سريانة

 112 102343 912.48  رأس العيون

 24 23360 976.48  تكوت

 46 13523 293.51  بوزينة

 65  19847 304.83  اشمول

  50  20739 417.75  منعة
 58  24729 423.58  الشمرة

 133  24353 183.69  عين جاسر

 32  46778 1442.52  الجزار

 72  26596 367.36  أوالد سي سليمان

 14  9111 665.47  سقانة

 54  23026 428.48  تيمقاد

 95 1149623 12038.75  المجموع العام للوالية

  
  .١٨ص  ،العمرانية و التخطیط ئالدلیل اإلحصائي لمدیریة التھی: المصدر
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٢ 

  حظيرة وسائل نقل المسافرين بمدينة باتنة: الثاني المطلب

   نقل المسافرین بالحافالت -١

ò  الحظیرةالخطوط و  

 ٤خطا حضريا يستغلها مشغلون خواص  و  ١١من  يتكون النقل الجماعي بالحافالت لمدينة باتنة    

خطا ما بين البلديات تربط مدينة  ٢٨و  ETUBخطوط تستغلها المؤسسة العمومية لنقل الحضري باتنة 

 ٢٧١حيث تتواجد ..... فيسد يس، تازولت ، عين التوتة ، بريكة مثلبالمدن الصغيرة المجاورة  باتنة 

  .مختلفة ألسبابالبقية فهي متوقفة  أمامنها تعمل بشكل يومي  %٨٨،  حافلة

 يشتكون أنهم إالعدد الحافالت كافي  من ناحية الطاقة التحميلية مقارنة بعدد سكان المدينة  أنو رغم 

  .المسائية الذروة أوقاتو خاصة للحافالت  من االكتظاظ و معدل مشغولية مرتفع

سنوات و هذا يؤثر سلبا على تنقالت االفراد و  ١٠من اجمالي الحافالت تجاوز عمرها  ٢/٣ 

  .هذا من جهة و على البيئة من جهة اخرى، خاصة من ناحية الراحة 

 ١٧بالنسبة للحافالت الخواص بما في ذلك الخط رقمدج  ١٠التسعيرة موحدة بالنسبة لكل الخطوط  

  .األطولعن الخط  %٤٠الذي يزيد ب ) تازولت -باتنة(

حيث قامت ، دج لكل الخطوط  ١٥تسعيرة حافالت المؤسسة العمومية للنقل الحضري تقدر ب  أما 

 ٢٧المشغلة  ت بلغ عدد الحافال  ٢٠٠٩في سنة  و ٢٠٠٨في سنة  حافلة  ١٦خطوط ب  ٤بتشغيل 

ضمان خدمة  ذات جودة مقارنة بخدمات  إلى األولىبالدرجة  حيث تهدف هذه المؤسسة ، حافلة 

 .مقعد ١٠٠حافلة ب  ٣٠و استفادت هذه المؤسسة من ... الخواص من ناحية التعامل و النظافة 
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٣ 

   "تقسيم الحظيرة حسب نوع الخط" النقل العمومي البري للمسافرين :١٦جدول رقم

  ٢٠٠٨مديرية النقل لوالية باتنة سنة :المصدر

  .٢٠١٠سنة  للحافالت في والية باتنة اإلجماليالعدد  :١٧رقم جدول

  المجموع  حافالت الخواص ETUBمؤسسة النقل الحضري  

  ٣٦٢  ٣٣٢  ٣٠  حضري باتنة

  ٢٠٢٣  ١٩٨٦  ٣٧  جمیع الخطوط

  .٢٠١٠سنة  مديرية النقل لوالية باتنة :المصدر

  نقل الطلبة و العمال •

نتيجة لعدم مقدرة النقل العام تغطية احتياجات طالب الجامعات و العمال بمدينة باتنة  تم توفير    

حافلة لنقل الطلبة داخل  ٧٦تمت االستعانة ب  ٢٠٠٩خالل سنة ، خدمات نقل مخصصة لهذه الفئة فقط

، الطلبة الذين يقطنون خارج نطاق محيط النقل الحضري  ألجلحافلة  ٤٢خطا و  ١٥مدينة باتنة عبر 

الطلبة عين التوتة لضمان وصول  إلى ةكما تم تخصيص رحلة القطار عبر السكة الحديدية من باتن

  .جامعةلل

المؤسسات العمومية تتكفل  نتسعينات و الثمانينات كاتفيما يخص نقل العمال ففي سنوات ال أما    

لكن في الوقت الراهن تخلت المؤسسات عن هذه الخدمة نظرا لكثافة شبكة النقل الجماعي ، بنقل عمالها

هناك على صعيد  أن إال، النقلعالوة اجر خاصة ب بإضافةاكتفت المؤسسات  أخرىمن جهة ومن جهة 

  .مقعدا ٦٠٦حافلة وسيارة لنقل العمال ما يعادل  ٢٥المدينة 

  المجموع  النقل الریفي  النقل الحضري  مابین البلدیات  مابین الوالیات  

  ١٨٤  ٢٥  ٢٦  ٩٢  ٤١  عدد الخطوط
  ١٢١٩  ١٦٠  ١٢٨  ٧٨٣  ١١٣  عدد المتعاملین
  ١٦١٨  ٢١١  ٣٢٣  ٨٩٣  ١٩١  عدد المركبات
  ٦٢٦٦٤  ٤٢٢٠  ٢٧١٢٦  ٢٢٩٨٤  ٨٣٣٤  عدد األماكن
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٤ 

ò و المواقف اتـــطــــحــالم :  

 أصلخطوط من  ١٠تشغيل  خاللهابوسط المدينة  محطة مركزية يتم من  تتواجد نتفي السابق كا    

لكن لم ، و مناطق محيط النقل الحضري  األحياءنحو مختلف خط الخاصة بالمشغلين الخواص  ١١

عدم مراعات المقاييس ، وقوف الحافالت بشكل فوضوي،  األمنغياب ، تكن منظمة بشكل كاف

دفع السلطات المعنية من تغيير شكل تنظيم هذا ما ، ضجيج لمحركات و غيرها من المشاكل ، الصحية 

 لنقل المسافرين  بغرب المدينة أخرىتوجد محطة  أخرىمن جهة . فلم تعد تتواجد اليومالمحطة و 

بالمنطقة الصناعية  أخرىمحطة إنشاء كما يتم ، لما بين الواليات  األجرةخصصت لحافات و سيارات 

  .هكتار ٢ب تقدر مساحتها ،بالقطب الشمالي للمدينة 

   :طة كاألتيأما فيما يخص مواقف وسائل النقل المختلفة لمدينة باتنة  فهي محددة على الخري 
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٥ 

٢٦%
٧%

٣٦%

٣١%

سنوات ٥اقل او یساوي 

سنوات ١٠الى  ٥من 

سنة ١٥الى  ١٠من 

سنة ١٥اكثر من 

  في مدینة باتنة األجرةنقل المسافرین بسیارات  -٢

  باتنة والیةسیارات األجرة في  عمر حظیرة:١٨جدول رقم        

  العدد العمر

 298 سنوات ٥یساوي  أواقل 

 81 سنوات ١٠ إلى ٥من 

 412 سنة ١٥ إلى ١٠من 

 358 سنة ١٥من  أكثر

  باتنةمدیریة النقل لوالیة : المصدر

 ٣٦٦منها سيارة أجرة  ١١٤٩ :يقدر ب باتنة واليةعدد سيارات األجرة في يتبين من الجدول أن     

إال أنها قديمة نوعا ما بحيث يبلغ عدد سيارات ، سيارة أجرة جماعية ٧٨٣سيارة أجرة فردية و 

ة إذ بلغ عدد هذا ال ينفي حداثة الحظير، سيارة ٤١٢سنة  ١٥و ١٠األجرة التي يتراوح عمرها بين 

  .  سيارة أجرة ٢٩٨سنوات  ٥سيارات األجرة األقل من 

  عمر حظیرة سیارات األجرة لمدینة باتنة :٠٧الشكل رقم    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٨نتائج الجدول رقم على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٦ 

  

  ٢٠٠٩ عدد الرخص الممنوحة و المستغلة لسیارات األجرة  لسنة :١٩جدول رقم
عدد الرخص   مركز االستغالل

  الممنوحة
عدد الرخص 

  المستغلة
عدد الرخص   مركز االستغالل

  الممنوحة
عدد الرخص 

  المستغلة
  ١٢  ٣٢  تكوت  ٣٧٠  ٤٢٢  باتنة

  ٠٠  ٢  كیمل  ٣٢٠  ٣٢٤  حضري باتنة
  ٤  ١١  غسیرة  ٢  ٦  وادي الشعبة
  ٢٥  ٢٩  عین جاسر  ٢  ٤  فیسدیس
  ٢  ٤  الحاسي  ١٩  ٣١  تیمقاد
  ٦٣  ٨٣  أریس  ٢٠  ٢٧  فاضل أوالد

  ١  ٦  تیغانمین  ١  ٣  حضري تیمقاد
  ١٤  ١٤  أریسحضري   ٢٦  ٣٤  تازولت

  ٣٧  ٤٥  المعذر  ٥  ١٠  عیون العصافیر
  ١  ٧  بومیة  ١٢  ٣١  سي سلیمان.ا

  ٧  ١٠  جرمة  ٠٠  ٥  لمسان
  ٢٠  ٢٥  عین یاقوت  ٨  ١٧  تاكسالنت

  ٢٦  ٣٥  ثنیة العابد  ٨  ٢٧  سقانة
  ٥  ٩  شیر  ٢  ١١  تیالطو
  ١٧  ٣٧  وادي الطاقة  ٢٠  ٣٠  اشمول

  ٥٠  ٦٥  عین التوتة  ١٠  ١٣  فم الطوب
  ١  ٨  بني فضالة  ٤  ١٠  اینوعیسن

  ١  ١٠  معافة  ١٩  ٢٨  منعة
  ٣  ٤  عوف أوالد  ٣  ٧  تیغرغار
  ٢  ١١  التوتة حضري عین  ١٧  ٢٢  بوزینة
  ١٧٠  ١٩١  بریكة  ٠٠  ٤  الرباع
  ٦  ١٤  بیطام  ١٥  ٣٠  الجزار
  ٢٠  ٢٣  امدوكال  ١٠  ١٨  عبد القادر. ع

  ١  ٢٨  حضري بریكة  ١٣  ١٥  عمار أوالد
  ٧٨  ٨٨  مروانة  ٣٠  ٣٣  سریانة
  ١  ٤  قصر بلزمة  ٣  ٣  الزرو

  ١  ٩  حیدوسة  ٤  ٨  زانة البیضاء
  ٨  ١٩  وادي الماء  ٤٦  ٥٤  العیون رأس

  ٦٢  ٧٦  نقاوس  ٢  ٧  رحبات
  ٢  ٨  بومقر  ٢  ٧  قیقبة

  ١٦  ١٧  حضري نقاوس  ٥  ٦  قصبات
  ٨  ١٣  سفیان  ٢٢  ٣٠  اوالد سالم

  ١٧١٨  ٢٢٩٢  وعــــمـــمجــال  ١٠  ١٦  تالخمت
  ٢٠  ٣٥  الشمرة

  ١  ٧  بولھیالت
  

  .اتنةلمدیریة النقل بوالیة ب اإلحصائيالدلیل : المصدر
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٧ 

  ٢٠١٠ عدد الرخص الممنوحة و المستغلة لسيارات األجرة  لسنة  :٢٠جدول رقم          

عدد الرخص   مركز االستغالل
  الممنوحة

عدد الرخص 
  المستغلة

عدد الرخص   مركز االستغالل
  الممنوحة

عدد الرخص 
  المستغلة

  ١  ٣٢  تكوت  ٣٦٠  ٤٣٤  باتنة
  ٠٠  ٢  كیمل  ٣٣١  ٣٤١  حضري باتنة
  ٣  ١١  غسیرة  ٢  ٦  وادي الشعبة
  ١٣  ٢٩  عین جاسر  ١  ٤  فیسدیس
  ١  ٤  الحاسي  ١٥  ٣١  تیمقاد

  ١٧  ٨٣  أریس  ٢٠  ٢٧  اوالد فاضل
  ١  ٦  تیغانمین  ١  ٣  حضري تیمقاد

  ١٤  ١٤  حضري أریس  ٢٣  ٣٤  تازولت
  ٢٨  ٤٥  المعذر  ٢  ١٠  عیون العصافیر

  ١  ٧  بومیة  ٤  ٣١  سي سلیمان.ا
  ٤  ١٠  جرمة  ٠٠  ٥  لمسان

  ١٨  ٢٥  عین یاقوت  ٣  ١٧  تاكسالنت
  ٩  ٣٥  ثنیة العابد  ٥  ٢٧  سقانة

  ٤  ٩  شیر  ١  ١١  تیالطو
  ١٦  ٣٧  وادي الطاقة  ٥  ٢٨  اشمول

  ٤٨  ٦٤  عین التوتة  ٣  ١٣  فم الطوب
  ٢  ٨  بني فضالة  ٢  ٩  اینوعیسن

  ١  ١٠  معافة       ١١  ٢٨  منعة
  ٠٠  ٤  أوالد عوف  ١  ٧  تیغرغار
  ٢  ١١  حضري عین التوتة  ٩  ٢٢  بوزینة
  ١٦٥  ١٩١  بریكة  ٠١  ٤  الرباع
  ٦  ١٤  بیطام  ١٤  ٣٠  الجزار
  ١٤  ٢٣  امدوكال  ٢  ١٨  عبد القادر. ع

  ٤  ٢٨  حضري بریكة  ٦  ١٥  أوالد عمار
  ٧٣  ٨٧  مروانة  ٢٦  ٣٤  سریانة
  ٠٠  ٤  قصر بلزمة  ٢  ٣  الزرو

  ٣  ٩  حیدوسة  ٢  ٨  زانة البیضاء
  ١٣  ١٩  وادي الماء  ٢٨  ٥٤  رأس العیون

  ٥٠  ٧٦  نقاوس  ٢  ٧  رحبات
  ٢  ٨  بومقر  ١  ٧  قیقبة

  ١٢  ١٧  حضري نقاوس  ٣  ٩  قصبات
  ٨  ١٣  سفیان  ١٤  ٣٠  اوالد سالم

  ٢٣٠٠  الــمـجمــوع  ٥  ١٦  تالخمت
  

١٤٤٠  
  ١٣  ٣٥  الشمرة  

  ٢  ٧  بولھیالت
  

  .الدلیل اإلحصائي لمدیریة النقل بوالیة باتنة: المصدر
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٨ 

تكاد تتساوى  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩عدد الرخص الممنوحة لعامي  أن ٢١و ٢٠يتبين من الجدول رقم    

مستغلة الرخص ال أن إال،  ٢٠٠٩رخص عنها في  ٨تزيد ب  ٢٠١٠لممنوحة لعام االرخص  أنبحيث 

  : و لعل أهم أسباب هذا التراجع مايلي  رخصة ٢٧٨بحوالي   ٢٠١٠نقصت بكثير في 

ö  بين بلديات الوالية األولىسوء توزيع رخص االستغالل بالدرجة،   

ö  استحواذ الخواص على سوق النقل بشكل كبير  

ö  دخول حافالت النقل العموميETUB  جذب فئة كبيرة من المستعملين  إلى أدىحيز الخدمة

  . االستغناء على الخط إلىهذا ما يؤدي  األجرةو بالتالي التخلي عن سيارات 

ö  ما  أيمحطة  ١٥من  أكثرتمركز في تواجد حيث منافسا قويا  النقل الغير رسمييلعب

 (1)غير كافي  األجرةهذا ما يعني عرض سيارات ، سيارة في كل محطة ٢٥يقارب 

ö  دج  ٨٠ إلىدج ٦٠ارتفاع التسعيرة بحيث في حالة النقل الفردي الحضري تبلغ من  

ليست تسعيرة  تسعيرة نقل المسافرين أن إال، دج للراكب  ٢٠ إلىدج  ١٥و في حالة النقل الجماعي 

 ١٧المؤرخ في   ٢- ٤٤٨بل كما نص عليها القرار  األجرةسيارات  أصحابجزافية كما يتبعها 

تتم بحاصل ضرب سعر الكيلومتر  جرةاألسعيرة النقل الفردي بواسطة سيارات ت ٢٠٠٢ديسمبر 

 ١٥دج لكل  ٢٠مصاريف التوقف  إليهايضاف ، في عدد الكيلومترات المقطوعة ) كم/دج١٠.٥(الواحد

   .محمولةدج لكل وحدة  ٦دقيقة توقف و مصاريف تحميل المعدات 

  
  
  

                                                             
(1) farés boubakour, le transport informel de personnes en milieu urbain: ampleur et raisons d'être, 
cas de la ville de Batna, revue de transport n° 406 France, mars, avril 2001,p,113 
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٨٩ 

٥٠%

٥٠%

٢٠٠٩اجمالي الرخص الممنوحة لعام 

٢٠١٠اجمالي الرخص الممنوحة لعام 

٥٤%
٤٦%

٢٠٠٩امجايل الرخص املستغلة لعام  
  ٢٠١٠امجايل الرخص املستغلة لعام  

  ٢٠١٠ / ٢٠٠٩لعامي  المستغلة الرخص إجمالي: ٠٨رقم شكل  ٢٠١٠/  ٢٠٠٩لعامي  الممنوحة الرخص إجمالي:  ٨ رقم شكل

  

       الباحثة إعداد من: المصدر

ö  أجرةمبلغ كراء رخصة استغالل سيارة :  

لكن  دج ٣٠٠٠٠٠: ما بين البلديات ،دج ٦٠٠٠٠٠ما بين الواليات ،  دج ١٠٠٠٠٠٠: الحضرية

  .مع صاحب الرخصةيكون  المبلغالتفاوض على  األحيانيتم في اغلب 

ö أجرةسيارات ل ثالث نقابات  يتواجد في مدينة باتنة  : 

  باتنةاألخضر المتواجدة في حي العشب ، المنظمة الوطنية للناقلين ONTA: األولى

  .اتحاد التجار و الحرفيين و تقع في حي كموني باتنة  UGCA: الثانية

  .تتواجد مقابل الدائرة القديمة باتنةو ، االتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA: الثالثة

في  األجرةعلى مستوى المحطة و حضور بالنيابة عن سيارات تقوم النقابات بدور تنظيمي      

قوانين و يحق  أيتسن  العلى مستوى الوالية و اإلقليميةالمحلية و  اإلداراتاالجتماعات على مستوى 

  .للنقابةينضم  أن أجرةسيارة  ألي سائق

ö  خط ٦٤ما يقارب  أييتم ربط والية باتنة مع جميع الواليات الوطنية و كذا الدوائر 

  .خطوط حضرية ١٠أما عدد الخطوط الحضرية فهي      
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٩٠ 

  :نقل المسافرين بالسكة الحديدية -٣

يشق والية  األولالخط ، كلم ١٤٨شبكة النقل بالسكك الحديدية تحد على سكتين يبلغ طولهما  إن   

، وتو يحتوي على محطات و هي عين ياق، كلم ٩٥الجنوب على طول يقدر ب  إلىباتنة شماال 

هذه الشبكة تربط والية باتنة بقسنطينة و مناء كال من سكيكدة و عنابة ، و عين التوتة باتنة ، جرمة

دور مهم فيما يخص هذه الشبكة تلعب ، ببسكرة و تقرت جنوبا باتنة باألخصتربط  أنهاكما ، شماال

كما تتوفر الوالية على خط لنقل الطلبة ، تنمية الوالية حيث توفر احتياجاتها من تجهيزات و بضائع

   .الجامعين من بلدية عين التوتة إلى باتنة

  نسیة امتالك السیارات الشخصیة بمدینة باتنة -٤

  .في الوالية ككل %٢٣.١و  في مدينة باتنة يملكون سيارة خاصة %  ٣١.١

مركبة تتركز في  ٧٠٠٠٠مركبة منها  ١١٨٢٢١بلغت حظيرة سيارات والية باتنة  ٢٠٠٧في سنة 

و ارتفاع نسبة امتالك المركبة بدا يؤثر سلبا على شبكة النقل و الطرق و أماكن التوقف  مدينة باتنة 

   (1).بوسط المدينة

  
  

إن مرحلة تحليل نتائج االستبيان و تفسيرها هي أهم مرحلة في أي دراسة كونها قائمة على     

فيجب التساؤل حول ، تساؤالت الدراسة و اإلجابة عليها كذلك التحقق من صحة الفرضيات أو خطئها 

ها هذا تقييم المستعمل لهذا النوع من النقل و كذا سائقي سيارات األجرة لمعرفة المشاكل التي يعاني

  .القطاع و محاولة الحكم عليها و تقييمها و إعطاء بعض الحلول الترقيعية

  

                                                             
 .مدیریة التھیئة و التخطیط العمراني لمدینة باتنة:  (1)
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ٩١ 

  المنهج المتبع لجمع و تحليل البيانات الدراسة وتقديم عينة : األولالمطلب 

 :ديم عينة الدراسةـقـت -١

 الدراسة وعينة ثم  أوالالدراسة  عتحديد مجتم بالالزم لجمع البيانات و تحليلها يج األسلوبلتحديد     

  .إليههذا ما سيتم التطرق 

  :تحديد مجتمع الدراسة  -  أ

فان مجتمع الدراسة ، في مدينة باتنة  األجرةالدراسة تهتم  بنقل المسافرين بسيارات  أنباعتبار       

و سائقي سيارات األفراد المستعملين لوسائل النقل المجتمع المقصود فهو  أما، هو سكان مدينة باتنة

  .األجرة

  :الدراسةتحديد عينة   - ب

المستعملين لوسائل النقل  األفرادكل  إخضاع إمكانيةحجم مجتمع الدراسة و لعدم ظرا لضخامة ن    

العينة  أسلوباستخدام الباحثة  ارتأت، و ارتفاع التكاليف و المجهودات، الحضري بمدينة باتنة للدراسة 

مستعملي النقل فئة  و هي أال األولىالعينة بالمصادفة بالنسبة للفئة  أسلوب أو البسيطة العشوائية

و قد قدر . العينة المقصودة أسلوبتم استخدام  األجرةالفئة الثانية  فئة سائقي سيارات  أما، الجماعي 

 ٧٠و ، فرد من مستخدمي وسائل النقل الجماعي ١٥٠شخص منها  ٢٢٠ب  اإلجماليحجم العينة 

  .ةأجرسائق سيارة 

 : لجمع و تحليل البيانات المتبعنهج ـمـال -٢

 :المنهج المتبع  -  أ

النتائج  إلىلوصول لالحقيقة بواسطة مجموعة قواعد  تؤدي  إلىالطريق المؤدي  يعتبر المنهج    

حيث ، فاختارت الباحثة بناءا على طبيعة الموضوع عدة مناهج علمية مكملة لبعضها البعض، المرجوة
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 ٩٢ 

ذلك تم االعتماد على  إلى باإلضافة، جاء المنهج الوصفي في مقدمتها من حيث الوصف الدقيق للظاهرة

كما تم استخدام المنهج المسحي  بالوقوف على واقع ، لي في تحليل البيانات و المعطياتالمنهج التحلي

    .و البراهين من واقع المشاهدة األدلةالظاهرة ووصفها باستخدام 

  :حثـبـأدوات ال  - ب

  .مع الوصف و التحليل للسلوكياتتم استخدام المالحظة للتقييم المباشر  :المالحظة •

 إالالغير متاحة  البياناتمن اجل الحصول على المعلومات و  األداةاستخدمت هذه  :المقابلة •

في مدينة باتنة و نظرا لطبيعة  األجرةمقابلة مع مسوؤلي نقابات سيارات  إجراءلدى فئات معينة و تم 

ة للحصول على معلومة أكثر العينة فقد تم دمج كل من االستبيان و المقابل أفرادالموضوع و خصائص 

  .وضوحا

استعماال لجمع البيانات و الحصول على  األدوات أكثريعتبر االستبيان من  :االستبيان •

 يمستعملمن خالل تصميم استمارة موجه لفئتين من المجتمع  فتم االستعانة به، محتملة إجابات

مغلقة و ، مفتوحة،لقة غكما تم االعتماد على أسئلة م،  األجرةسيارات  يالنقل الجماعي و سائق

   :فئتينإلى و قد تم تقسيم االستبيان ، شكل سلم ليكارت ذو خمس درجاتو أسئلة في ،  مفتوحة

  :محاور ثالث إلىالستبيان فئة مستعملي النقل و قسم فيها ا ²

  ومات شخصية معل :األولالمحور  §

و تساعد على ......عمر و مهنة من جنس و  لشمل معلومات شخصية عن مستعملي النقيو        

  ؛تحديد خصائص العينة

  تنة باداخل مدينة  األفرادالكيفية الحالية التي يتنقل بها : المحور الثاني §
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 ٩٣ 

أوقات  داخل مدينة باتنة و يضم األفرادالتي تخص طبيعة تنقالت  األسئلةو يضم مجموعة من        

  ؛المتنوعة األسئلةو غيرها من  مدى استعمال سيارة األجرة، وسائل التنقل، التنقل 

  في مدينة باتنة من وجهة نظر المستعمل و السائق األجرةواقع النقل بسيارات : المحور الثالث §

هذا فيما .. .الخدماتقع و نوعية من حيث الموا األجرةحول واقع النقل بسيارات  أسئلةيتضمن     

   .يخص المستعملين

و اجر و حول المهنة من اقدمية عمل  أسئلة إلىمن شخصية  األسئلةالسائقين فتنوعت  أما ²

  . غيرها

  :اإلحصائيالتحليل  أدوات  -  ج

و خاصة   MICROSOFT EXCEL 2007في تحليل البيانات على برنامج لقد اعتمدت الباحثة       

  .كما تم استخدام الجداول التكرارية و النسب المؤوية، في التمثيالت البيانية

  خـصـائـص عـيـــنة الدراسة -٣

 ســنـجــال  -  أ

  توزیع أفراد العینة حسب الجنس :٢١جدول رقم                          
  

فردا مستعمال للنقل الحضري كال الجنسين من ذكور و  ١٥٠عينة الدراسة و المتكونة من  شملت   

  .إناث بنسب متقاربة و هذا ما يدل على أن نسبة الحركية بين الفئتين متقاربة

  

المصدر

  النسبة  التكرار  الجنس
 %٤٨  ٧٢  ذكر

 %٥٢  ٧٨  أنثى

 %١٠٠  ١٥٠  المجموع
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 ٩٤ 

ذكر
٤٨%

أنثى
٥٢%

  

  

  

   

  

  

  

 الــعــمــر  - ب

  العمر حسب العينة أفراد توزيع :٢٢رقم جدول

  

 

  

     
   ٢٥- ١٨يتراوح سنها بين  %٨٣من فئة الشباب بنسبة  أساساتتكون الفئة المستعملة للنقل الحضري    

  سنة  ٦٢ثم فئة األكثر من  ،سنة ٦٢- ٢٦فئة من  %١٧تليها بنسبة ، بسنة كون الفئة موظفون و طال

كونها تشمل فئة تالميذ  %٤سنة ب  ١٨و اقل نسبة هي للفئة اقل من ، وتمثل فئة المتقاعدين ٦%بنسبة 

  .المدارس

  

  

  
  

  المجموع  ٦٢أكثر من   ٦٢إلى  ٢٦من   ٢٥إلى  ١٨من   سنة ١٨اقل من   الــعـمـر

  ١٥٠  ٩  ٢٦  ١٠٩  ٦  التكرارات

 %١٠٠ %٦ %١٧  %٧٣ %٤  النسبة

المصدر

 الجنس حسب العینة ألفراد البیاني التمثیل:٠٩الشكل رقم 

 ٢١رقم الجدول نتائج على اعد الشكل باالعتماد: المصدر
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 ٩٥ 

٧٤%

٢٤%

٢%
أعزب

متزوج

حالة أخرى

 ١٨اقل من 
سنة

٣٥إلى  ١٨من  ٦٥إلى  ٣٦من  ٦٥أكثر من 
٠

٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠

٤%

٧٣%

١٧% ٦%

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  الحالة العائلية  - ت

 الحالة العائلیة حسب العینة أفراد توزیع :٢٣رقم جدول

  المجموع  أخرىحالة   متزوج  أعزب  الحالة العائلیة

  ١٥٠  ٣  ٣٦  ١١١  التكرارت

 %١٠٠ %٢ %٢٤ %٧٤  النسبة

  

  % ٢ أخرىحالة  ،%٢٤متزوج  ،%٧٤ أعزب: فئة الحالة العائلية كل الحاالت بالنسب التاليةشملت   

لعازب أكثر تنقال كونه حر دون عبء العائلة و المتزوج مقيد و يواجه مشاكل و هذا راجع إلى أن ا

  .عند تنقله مع عائلته

  

 

  

  

 

المصدر

  العمرحسب   العینة ألفراد البیاني التمثیل :١٠رقم شكل

  ٢٢رقم الجدول نتائج على باالعتماداعد الشكل : لمصدرا

 العائلیةحسب الحالة  العینة ألفراد البیاني التمثیل :١١رقم شكل

 ٢٣نتائج الجدول رقم على باالعتماد الشكل اعد: المصدر
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 ٩٦ 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

غیر متعلم ثانوي أو اقل  جامعي أو أكثر حالة أخرى

 المستوى التعليمي  - ث

  المستوى التعلیمي حسب العینة أفراد توزیع :٢٤رقم جدول

  المجموع  أخرىحالة   أكثر أوجامعي   اقل أوثانوي   غیر متعلم  التعلیمي المستوى

  ١٥٠  ٩  ٩٦  ٤٢  ٣  التكرارات

 ١٠٠ %٦ %٦٤ %٢٨ %٢  النسبة

  

   

فرد ذو مستوى تعليمي هذا ما يزيد من مصداقية الحكم على  %٩٨عينة الدراسة على  شملت   

  .الموضوعة في االستبيان المعلومة
 

  

  

  

  

  

  

  

 ةـيفـوظــال  -  ج

 الوظیفة حسب العینة أفراد توزیع :٢٥رقم جدول

  المجموع  بطال  مھن حرة  متقاعد  موظف  طالب أوتلمیذ   الوظیفة

  ١٥٠  ٢١  ٦  ١٢  ٩٣  ١٨  التكرارات

 %١٠٠  %١٢ %٤ %٨ %٦٢  %١٤  النسبة

  

  

المصدر

  حسب المستوى التعلیمي العینة ألفراد البیاني التمثیل :١٢رقم شكل

  ٢٤جدول رقمأل نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر
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 ٩٧ 

٦٠%
٢٦%

١٤%
وسط المدینة

ضواحي المدینة

خارج المدینة

١٤%

٦٢%

٨%
٤%

١٢% تلمیذ أو طالب
موظف
متقاعد
مھن حرة
بطال

اكبر التنقالت ترجع لهاتين  أنتالميذ و طالب هذا ما يفسر  %١٤من فئة الدراسة موظفون و  %٦٢

  .الفئتين باعتبار أن تنقالتهم يومية و ضرورية

  

  

  

  

  

  

 اإلقامةان ـكـم  -  ح

  مكان اإلقامة حسب العینة أفراد توزیع :٢٦رقم جدول                                

  المجموع  خارج المدینة  ضواحي المدینة  وسط المدینة  مكان اإلقامة

  ١٥٠  ٢١  ٣٩  ٩٠  التكرارت

 %١٠٠ %١٤ %٢٦ %٦٠  النسبة

  االستبيان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

في ضواحي المدينة هذا ما يفسر  %٢٦و ، من المقيمين وسط المدينة %٦٠شملت عينة الدراسة     

  .و اغلب الخطوط تتمحور حول وسط المدينة كثرة التنقالت داخل الوسط الحضري

  

  

  

  

  

  حسب الوظیفة  العینة ألفراد البیاني التمثیل :١٣رقم شكل

  ٢٥جدول رقمأل نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

  ٢٦جدول رقملا نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

 مكان اإلقامةالعینة حسب  ألفراد البیاني التمثیل :١٤رقم شكل                  
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 ٩٨ 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠

 ٧:٠٠من 
٩:٠٠إلى 

 ٩:٠٠من 
إلى 

١٢:٠٠

 ١٢:٠٠من 
إلى 

١٤:٠٠

 ١٤:٠٠من 
إلى 

١٦:٠٠

 ١٦:٠٠من 
إلى 

١٩:٣٠

 ٢٠:٠٠من 
و أكثر

   الحالية التي يتنقل بها األفراد داخل مدينة باتنة الكيفية :الـثـاني الـمـطـلب

 تنقلـأوقات ال -١

 وسط مدينة باتنة داخل التنقل أوقات:٢٧رقم جدول  

  النسبة  التكرارات  أوقات التنقل
  %٤٠  ٦٠  ٩:٠٠ إلى ٧:٠٠من 

  %٧  ١١  ١٢:٠٠ إلى ٩:٠٠من 

 %١٣  ١٩  ١٤:٠٠إلى  ١٢:٠٠من 

 %٧  ١٠  ١٦:٠٠ إلى ١٤:٠٠من 

  %٢٩  ٤٤  ١٩:٠٠ إلى ١٦:٠٠من 

  %٤  ٦  أكثرو  ٢٠:٠٠من 

  %١٠٠  ١٥٠  المجموع

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

طبيعة  إلىو هذا راجع  األولىصباحا  بالدرجة  ٧:٠٠ إلى ٩:٠٠العينة يتنقلون من  أفرادمعظم       

مساءا  ١٩:٠٠ إلى ١٦:٠٠منهم يتنقلون من  %٢٩و ،  %٤٠دراسة و ذلك بنسبة  أومن عمل الطلب 

التنقالت الليلية فهي جد  أما، الذروة الصباحية و المسائية أوقاتكثافة التنقل تكون في  أنهذا ما يبرز 

  . لعدم توفر الخدمة ليال و غياب األمن %٤بنسبة   ضئيلة

  

  

  

  

  

  

  ٢٧جدول رقملا نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

 لمدینة باتنةي الحضر الوسط داخل التنقل التمثیل البیاني أوقات :١٥رقم شكل
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 ٩٩ 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

السیر على 
األقدام

الحافلة سیارة األجرة سیارة خاصة سیارة غیر 
رسمیة

اكثر من 
وسیلة

٣٣

٦١

١١
٢١

١٢ ١٢

 وسائل النقل األكثر استعماال -٢

  حسب وسیلة التنقل العینة أفراد توزیع :٢٨رقم جدول

السیر على   وسیلة التنقل

  األقدام

سیارة   الحافلة

  األجرة

سیارة 

  خاصة

سیارة غیر 

  رسمیة

من  أكثر

  وسیلة

  المجموع

  ١٥٠  ١٢  ١٢  ٢١  ١١  ٦١  ٣٣  التكرارات

 %١٠٠ %٨ %٨ %١٤ %٧ %٤١ %٢٢  النسبة

  

  أما، النقل الجماعي أهميةمن أفراد العينة يستعملون النقل بالحافلة كونها اقتصادية و هذا ما يبرز %٤٣

أما استخدام السيارة الخاصة ، المواقف قريبة من بعضهااألقدام كون أن يستخدمون السير على  %٣٣

هذا يمثل نسبة قليلة مقارنة مع تطور امتالك السارة الشخصية و هذا راجع  %١٤فهو يمثل نسبة 

يمتان متقاربتان إذ أن التسعيرة مرتفعة قأما سيارة األجرة و النقل الغير رسمي يمثالن ، لتوزيع العينة

 %٨، و السرعة ب الدخل المرتفع  و األفراد الذين يبحثون عن الراحةنوعا ما و هذا يخص أصحا

 .يستخدمون أكثر من وسيلة و هذا للتغيير المستمر في مواقف وسائل النقل 

 

  

  

 

 

 

 

 

المصدر

  ٢٨جدول رقملا نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

 حسب وسیلة التنقل العینة أفرادالتمثیل البیاني  :١٦رقم شكل
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 ١٠٠ 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

طول المدة ضعف سعة النقل عدم االلتزام 
بالمواعید

غیاب األمن و 
الراحة

سوء المعاملة

 المشاكل التي تواجھك أثناء التنقل في النقل الحضري -٣

  

      

و ھذا راجع   %٤٤المشاكل التي تعاني منھا عینة  الدراسة ھي طول مدة التنقل بنسبة  أكثرمن 

 األمنغیاب  أما، عدم االلتزام بالمواعید %٢٠و ، الذروة و كثرة التوقفات  أوقاتلالكتظاظ و خاصة في 

تدھور خدمات النقل  إلىضعف سعة النقل بنسب متقاربة و ھذا راجع ، و سوء المعاملة ، و الراحة

    .الجماعي نتیجة ھیمنة القطاع الخاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تستعمل سیارة األجرة ھل -٤

  
  النسبة  التكرارات  األجرةاستعمال سیارة 

  %٤٥  ٦٨  نعم
 %٥٥  ٨٢  ال

 %١٠٠  ١٥٠  المجموع
  

جدول

المصدر

ضعف سعة   طول المدة  المشاكل
  النقل

عدم االلتزام 
  بالمواعید

غیاب األمن و 
  الراحة

سوء 
  المعاملة

  المجموع

  ١٥٠  ١٨  ٢٤  ٣٠  ١٢  ٦٦  التكرارات

  %١٠٠ %١٢ %١٦ %٢٠ %٨ %٤٤  النسبة

جدول

المصدر

 حسب مشاكل النقل  العینة ألفراد البیاني التمثیل :١٧رقم شكل

  ٢٩جدول رقملا نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر
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 ١٠١ 

نعم
٤٥%

ال
٥٥%

 األخرى  %٥٥ أن إال األجرةالمستعملين لسيارة  األفرادمن  %٤٥شملت عينة الدراسة ما نسبته       

للتسعيرة المرتفعة من جهة و من جهة  األولىهذا راجع بالدرجة ، ال تستعمل هذا النوع من النقل 

السعر قابل للتغيير كما يمكن  أنالنقل الغير سمي لهذا النوع من النقل بحيث  أصحابمنافسة  أخرى

  .مال وسائل أخرى اقل اقتصادا أو السيارة الشخصيةو استع، عند هذه الفئة لمس الثقة 

   

  

  

  

  

  

 كان نعم  إذا -٥

  

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

كما يعود السبب ، فئة الدراسة كانت مالكة لسيارة شخصية ما استعملت سيارة األجرة أنلو        

إال أن توفرها في كل األوقات يمثل نسبة ،  %١٥لسرعتها بنسبة  األجرةلتفضيل استعمال سيارة  األول

ل يمثل وحتمية استعمال هدا النوع من النق، قليلة جدا هذا ما يفتح المجال ألصحاب النقل الغير رسمي 

  . %٦و يأتي في أخر معايير التفضيل عامل الراحة و األمان بنسبة  %١٣ما نسبته 

جدول

ألنھ لیس لدیك   
  سیارة خاصة

ال توجد بدائل   راحة وأمان  سریعة
  أخرى

متوفرة في كل 
  األوقات

  المجموع

  ٦٨  ٨  ٩  ٤  ١٠  ٣٧  التكرارات 

 %١٠٠  %١٢ %١٣  %٦  %١٥ %٥٤  النسبة

 العینة حسب استعمال سیارة األجرة ألفراد البیاني التمثیل :١٨رقم شكل

  ٣٠جدول رقملا نتائج على باالعتماد الشكل اعد :المصدر
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 ١٠٢ 

٢١%

١٢% ٦٧% مرة في الیوم أو أكثر
مرة في األسبوع أو أكثر
أحیانا

٠

٢٠

٤٠

ألنھ لیس 
لدیك سیارة 

خاصة

سریعة راحة وأمان ال توجد 
بدائل أخرى

متوفرة في 
كل األوقات

  

  

  

  

  

  

  

  

 عدد مرات استعمال سیارة األجرة -٦

  

  المجموع  أحیانا  مرة في األسبوع أو أكثر أكثر أومرة في الیوم   عدد المرات

  ٧٢  ٤٨  ٩  ١٥  التكرارات
 %١٠٠  %٦٧ %١٢ %٢١  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

في  أيو خاصة في النقل ما بين الواليات  أحيانااألجرة  يستخدمون سيارةالعينة  أفرادمن  %٦٨

فاستعمالهم لسيارة  %٢١أما ، أسرعمن الحافلة و  أريح األجرةكون سيارة ت الطويلة نسبيا المسافا

  األجرة يكون بشكل يومي نظرا لعدم توفر بدائل أخرى للتنقل

  

  

  

  

  

  

جدول

استعمال سیارة  تفضیل العینة حسب ألفراد البیاني التمثیل :١٩رقم شكل
 األجرة

  ٣١جدول رقملا نتائج على باالعتماد الشكل اعد :المصدر

عدد مرات استعمال  العینة حسب ألفراد البیاني التمثیل :٢٠رقم شكل

 ٣٢جدول رقمال نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر
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 ١٠٣ 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

ال اعرفأسوءمشابھةأحسن

 سیارة األجرة مقارنة بوسائل النقل األخرى -٧

  

  المجموع  اعرفال   أسوء  مشابھة  أحسن  المقارنة
  ١٥٠  ٣٦  ١٢  ٣٠  ٧٢  التكرارات
 %١٠٠ %٢٤ %٨ %٢٠ %٤٨  النسیة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

األخرى و خاصة في  النقلمن وسائل  أحسنسيارة األجرة  الدراسة أنمن عينة  %٤٨يرى      

عامل السرعة و عدد األماكن هذا ما يفسر أن فئة كبيرة من عينة الدراسة راضية عن خدمات هذا 

 ،فقط تعتبر أن سيارات األجرة أسوء من وسائل النقل الحضري األخرى %٨إال أن ، النوع من النقل

  .ليسوا بدراية خدمات سيارات األجرة نظرا لعدم استعمالها %٢٤ أما

    

  

  

  

  

  

  

  ٣٣جدول رقمال نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

 ھل لدیك سیارة خاصة -٨

  

  

  

  
  

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر
  

جدول

جدول

  النسبة  التكرارات  امتالك سیارة خاصة
 %٣٨  ٥٧  نعم
 %٦٢  ٩٣  ال

 %١٠٠  ١٥٠  المجموع

 جرة بوسائل النقل االخرىلمقارنة سیارة األ البیاني التمثیل :٢١رقم شكل
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 ١٠٤ 

نعم
٣٨%

ال
٦٢%

نعم
٧٨%

ال
٢٢%

من افراد العینة ال یملكون سیارات خاصة و بالتالي ھم مجبرون على استعمال وسائل  النقل  %٦٢

   .الجماعي

  

  

  

  

                   ٣٤  مالجدول رق نتائج على باالعتماد الشكل اعد :المصدر                          

 ھل تستعمل النقل الغیر الرسمي -٩

  

  النسبة  التكرارات  استعمال النقل الغیر رسمي
 %٧٨  ١١٧  نعم
 %٢٢  ٣٣  ال

 %١٠٠  ١٥٠  المجموع

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر                         

من مستعملي النقل الغير الرسمي كون هذا النوع من النقل  %٧٨شملت عينة الدراسة ما نسبته    

كما ينفي أن سيارات األجرة  .كما يلبي رغبات المستعملين ،األوقاتمتوفر من ناحية الكمية و في كل 

  .تلبي الخدمات المطلوب

  

  

  

  

  

  

  

جدول

 حسب امتالك سیارة خاصةالعینة  ألفراد البیاني التمثیل :٢٢رقم شكل

استعمال النقل الغیر  حسبالعینة  ألفراد البیاني التمثیل:٢٣رقم شكل
 الرسمي

 ٣٥الجدول رقم نتائج على باالعتماد الشكل اعد :المصدر
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 ١٠٥ 

  واقع النقل بسيارات األجرة في مدينة باتنة من وجهة نظر المستعمل و السائق: المطلب الثالث

  ملـتعـسـبة للمـسـبالن

 نوعیة خدمات سیارات األجرة -١

  

  المجموع  غير مقبولة تماما  غير مقبولة  نوعا ما  مقبولة  مقبولة جدا  األمن
  ١٥٠  ٦  ٢٧  ٤٢  ٦٠  ١٥  التكرارات
 %١٠٠ %٤ %١٨ %٢٨ %٤٠ %١٠  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر                           

هذه و األجرةهذا راجع لحداثة وسائل النقل بسيارات  و %٤٠بنسبةمقبول  األمنمؤشر  أنيتبين    

  .مؤمن عليهامرخص بها و حياة المتنقل  الوسائل

  

  المجموع  غير مقبولة تماما  غير مقبولة  نوعا ما  مقبولة  مقبولة جدا  الراحة
  ١٥٠  ٩  ٢٤  ٥٧  ٥١  ٩  التكرارات
 %١٠٠ %٦ %١٦ %٣٨ %٣٤ %٦  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر                    

  

  

  المجموع  غير مقبول تماما  غير مقبول  نوعا ما  مقبول  مقبول جدا  الوقت
  ١٥٠  ٩  ٢١  ٦٠  ٣٩  ٢١  التكرارات
 %١٠٠ %٦ %١٤ %٤٠ %٢٦ %١٤  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

دليل على سرعة هذه  % ٤٠ إلى %٢٦مؤشر الوقت يتراوح بين مقبول و نوعا ما بنسبة  أنيتبين    

عطاب السيارات أالن العراقيل التي تواجه هذه األخيرة لعل أهمها االزدحام الطرقي و بعض ، الوسيلة

  .النادرة

  

  

جدول

جدول

جدول
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 ١٠٦ 

  

  المجموع  تماما غير مقبولة  غير مقبولة  نوعا ما  مقبولة  مقبولة جدا  المعاملة
  ١٥٠  ٢١  ٢٤  ٦٩  ٣٦  ٠٠  التكرارات
 %١٠٠ %١٤ %١٦ %٤٦ %٢٤ %٠٠  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر          

 %٤٦أما ، جدالدرجة مقبولة  %٠٠ما نسبته  يأخذعينة الدراسة  رأيمؤشر المعاملة حسب  إن  

و ، فيضعون مؤشر المعاملة في درجة الوسط نظرا الن سائق سيارة األجرة مؤهل للتعامل مع الركاب

  . من يرفض المعاملة داخل سيارة األجرة نظرا للنزاعات القائمة و غيرها %١٤منهم بنسبة 

  

   االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر              

يرونها غير مقبولة ألنها  %٣٠إال أن ، %٣٦يتضح أن مؤشر التسعيرة يأخذ درجة الوسط بنسبة    

هذا ما يجعل الفئة المتنقلة ال ، نوعا ما مرتفعة و خاصة لذوي أصحاب الدخل المنخفض و المحدود

  .تستعمل بكثرة هذا النوع من النقل و خاصة في التنقالت اليومية

  

  

جدول

جدول

  المجموع  غير مقبولة تماما  غير مقبولة  نوعا ما  مقبولة  مقبولة جدا  التسعيرة
  ١٥٠  ٢١  ٤٥  ٥٤  ٢٤  ٦  التكرارات
 %١٠٠ %١٤ %٣٠ %٣٦ %١٦ %٤  النسبة

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ١٠٧ 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

مالئمة جدا مالئمة نوعا ما غیر مالئمة تماماغیر مالئمة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

غیر مقبولة غیر مقبولةنوعا مامقبولةمقبولة جدا
تماما

االمن

الراحة

الوقت

االمعاملة

التسعیرة

  ٤٠الى٣٦ل رقماالجدو نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر                               

  مواقع سیارات األجرة -٢

  المجموع  غير مالئمة تماما  غير مالئمة  نوعا ما  مالئمة  مالئمة جدا  المواقع
  ١٥٠  ٢١  ٣٩  ٦٩  ١٨  ٣  التكرارات

 %١٠٠ %١٤  %٢٦ %٤٦ %١٢ %٢  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر        

یقدرونھا بنوعا ما و  %٤٦أما ، من فئة الدراسة یرون أن  مواقع سیارات األجرة مالئمة جدا  %٢ إن  

غیر مالئمة تماما و ھذا راجع لنقص استعمال ھذه الوسیلة و بالتالي قلة المواقف و خاصة لسیارات  %٢٦

  .و غیاب مخطط نقل فعال قائم على دراسة نقاط الطلب و تغطیتھا األجرة الفردیة داخل المحیط الحضري

  

  

  

  

  

جدول

حسب تقییم خدمات سیارات العینة  ألفراد البیاني التمثیل :٢٤رقم شكل
 األجرة

حسب تقییم لمواقع سیارات العینة  ألفراد البیاني التمثیل :٢٥رقم شكل
 األجرة

 ٤١الجدول رقم  نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر
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 ١٠٨ 

مكمل
٥٢% منافس

٤٨%

  طبیعة النقل الغیر رسمي بالنسبة لسیارات األجرة  -٣

  

  النسبة  التكرارات  

 52%  ٧٨  مكمل

 48%  ٧٢  منافس

 %١٠٠  ١٥٠  المجموع

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

من فئة الدراسة من يعتبرون النقل الغير رسمي مكمل للنقل بسيارات األجرة و هذا  %٥٢إن     

فلهم علم    %٤٨أما ، راجع لجهل حقيقة هذا النوع من النقل و ال يدركون انه نقل غير مرخص به

نية إال أن النقل الغير رسمي في تزايد كبير الن التشديدات القانو، بواقع هذا النقل و يعتبرونه منافس 

  .النقل الغير رسمي ظاهرة تحاربسلطة تنظيمية تتفاقم و ال توجد  جرةاألفي سيارات 

  
  

  

  

  

  

  ٤٢ الجدول رقم نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

  نظام المناوبة اللیلیة -٤

ليال هذا ما يمثل نسبة  األجرةعامل لظهور النقل الغير رسمي هو انعدام النقل بسيارات  أول نإ  

   .األمنليال و غياب عامل تماما و كذا نقص حركة التنقل  متوفرةغير  بتقدير %٤٢

  

  

جدول

 لطبیعة النقل الغیر رسمي بالنسبة لسیارات األجرة البیاني التمثیل:٢٦رقم شكل
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ١٠٩ 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

متوفر جدا متوفر نوعا ما غیر متوفر غیر متوفر
تماما

  

  المجموع  غير متوفر تماما  غير متوفر  نوعا ما  متوفر  متوفر جدا  الليليةالمناوبة 
  ١٥٠  ٦٣  ٥٧  ٢٧  ٣  ٠  التكرارات

 %١٠٠ %٤٢  %٣٨ %١٨ %٢  ٠٠%  النسبة
  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  ٤٣الجدول رقم نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر            

  ھل سبق لك وان رأیت نزاعا بین السائق و الراكب -٥

  

  النسبة  التكرارات  نزاع بین السائق و الراكب

  70%  ١٠٥  نعم
 30%  ٤٥  ال

 %١٠٠  ١٥٠  المجموع

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

جدول

جدول

 لتقییم المناوبة اللیلیة لسیارات األجرة البیاني التمثیل :٢٧رقم شكل
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 ١١٠ 

من فئة الدراسة شاهدو نزاعات ولعل  %٧٠يتضح أن النزاعات بين السائق و الراكب كثيرة كون    

منهم من صادفه نزاع ربما لعدم تلبية رغبة المتنقل إليصاله إلى مكان محدد آو من اجل التسعيرة و 

  .إال أن أكثر النزاعات تكون بين السائقين حول الدور .األسباب تتعدد

  
  

  

  

  

  

  ٤٤ الجدول رقم نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر                           

  األجرةھل بدخول القطار الحضري حیز الخدمة تستغني عن النقل بسیارات  -٦

  

  النسبة  التكرارات  مدى تفضیل القطار الحضري
  %٧٦  ١١٤  نعم
 %٢٤  ٣٦  ال

 %١٠٠  ١٥٠  المجموع
  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

حيز الخدمة في مدينة  بدخول القطار الحضري األجرةعن سيارات  للتخليعينة الدراسة مستعدة  إن  

هذا ما يفسر استعداد المواطن لهذا المشروع و الرغبة في تحسين جودة خدمات   %٧٦بنسبة  باتنة

و متمسكون بهذا النوع من  األجرةال يمكنهم االستغناء عن النقل بسيارات   %٢٤ أما، النقل الجماعي

  .النقل ألنهم مدركون مدى تكامل وسائل النقل و جهلهم لمصدر و مقصد الرحالت

جدول

  حسب النزاعات بین سائق سیارة األجرة و الراكب البیاني التمثیل:٢٨رقم شكل

نعم
٧٠%

ال
٣٠%
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 ١١١ 

نعم
٧٦% ال

٢٤%

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

سنة٣٠الى  ٢٠من  ٤٠إلى  ٣٠من  ٦٦إلى  ٤١من 

    

  

  

  

  

  

  ٤٥ الجدول رقم نتائج على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

  بالنسبة للسائق

  ر ــمــعـــال -١
 العمر حسب العینة أفراد توزیع :٤٦رقم جدول

  

  

  

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

فئة  أنهذا ما يبين ، سنة ٣٠ إلى ٢٠بين  أعمارهممن عينة الدراسة تمثل فئة شباب تتراوح  %٤٦

عينة الدراسة شملت فئة قليلة ممن تتراوح  أن إال، األجرة تنجذب نحو نشاط النقل بسيارات  الشباب

  .و هم ذو خبر أكثر في مجال النقل نظرا لالقدمية  %١٧بنسبة  سنة ٦٦ إلى ٤١بين  أعمارهم

  لتوزیع أفراد العینة حسب العمر البیاني التمثیل :٣٠رقم شكل

 

               

  

  

  المجموع  ٦٦إلى  ٤١من   ٤٠إلى  ٣٠من   سنة٣٠ إلى ٢٠من   الــعـمـر

  ٧٠  ١٢  ٢٦  ٣٢  التكرارات

 %١٠٠  %١٧  %٣٧  %٤٦  النسبة

 لتفضیل القطار الحضري عن سیارات األجرة البیاني التمثیل : ٢٩رقم شكل

  ٣٦قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد: المصدر
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ١١٢ 

  المستوى التعلیمي -٢
 المستوى التعلیمي حسب العینة أفراد توزیع:٤٧رقم جدول

  المجموع  أكثر أوثانوي   أساسي  ابتدائي  مستوىبدون   المستوى التعلیمي

  ٧٠  ٢٦  ٣٠  ٨  ٦  التكرارات
  %١٠٠ %٣٧ %٤٣ %١١ %٩  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر                      

ذو مستوى  %٤٣عينة الدراسة على  فشملت، اختلفت المستويات التعليمية لسائقي سيارات األجرة   

إال أن هذه الفئة فضلت هذا النشاط نظرا مستواهم التعليمي ثانوي  %٣٧ ،نسبةأساسي بأكبر تعليمي 

  .لعدم توفر مناصب شغل أخرى

  المستوى التعلیميلتوزیع أفراد العینة حسب  البیاني التمثیل :٣١رقم شكل

 

    ٤٧قمر الجدول على باالعتماد الشكل اعد: المصدر

  مدة ممارسة النشاط -٣

  مدة ممارسة النشاط العینة أفراد توزیع :٤٨رقم جدول

  

  

  

  

كون أن الفئة الشابة تكاد تسيطر على هذا ،  حديثي المهنة %٥٧ما نسبته  أنعينة الدراسة  أكدت    

  .سنوات ١٠فهم قدامى في هذا النشاط و تصل مدة خبرتهم إلى أزيد من  %٤٠أما ، النشاط

٩%
١١%

٤٣%

٣٧%
بدون مستوى

ابتدائي

أساسي

ثانوي أو أكثر

  المجموع  جدید في المھنة  قدیم في المھنة  مدة ممارسة النشاط

  ٧٠  ٤٠  ٣٠  التكرارات
 %١٠٠ %٥٧ %٤٣  النسبة

المصدر
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ١١٣ 

٤٣%

٥٧%
قدیم في المھنة

جدیدي في المھنة

  االقدمیة في ممارسة النشاطلتوزیع أفراد العینة حسب  البیاني التمثیل :٣٢رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  األجرةنوع سیارة  -٤
  األجرةصفة سیارة  حسب العینة أفراد توزیع :٤٩رقم جدول

  

  

  

  

الفردية الن   األجرةلسيارات   %٦٦ما نسبته  أعطت األجرةتوزيع العينة حسب صفة سيارة  إن   

منها فيمثل  %٣٤ أما، الفردية موزعة على كامل المحيط الحضري لمدينة باتنة  األجرةسيارات 

  .ويرجع هذا االختالف في النسب إلى طبيعة  اختيار العينة، جماعية  أجرةسيارات 

  األجرةصنف سیارة لتوزیع أفراد العینة حسب  البیاني التمثیل :٣٣رقم شكل

  

٦٦%
٣٤%

فردیة
جماعیة

  المجموع  جماعیة  فردیة  نوع سیارة االجرة

  ٧٠  ٢٤  ٤٦  التكرارات

 %١٠٠ %٣٤ %٦٦  النسبة

المصدر

 ٤٨.قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر

  ٤٩قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر
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 ١١٤ 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

صنف رخصة 
االستغالل

مكتري مكتري وكیل مستفید

٤٢

١٠
١٨

  األجرةخدمة سیارة  ستغاللاصنف رخصة  -٥
  صنف رخصة استغالل سیارة األجرة حسب العینة أفراد توزیع: ٥٠رقم جدول

  المجموع  مستفید  مكتري وكیل  مكتري  صنف رخصة االستغالل

  ٧٠  ١٨  ١٠  ٤٢  التكرارات
 %١٠٠ %٢٦ %١٤ %٦٠  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

 أنمن السائقين يملكون رخصة االستغالل بصفة مستفيد و هذا بحكم  %٢٦مثلت عينة الدراسة      

ون ؤو نظرا لكبر السن فهم يلجالشهداء و المجاهدون  أراملالمستفيدون من رخصة االستغالل هم 

فهي تعود  %١٤ أما،  %٦٠فئة مكتري لرخصة االستغالل بنسبة هذا ما يؤكد ارتفاع نسبة ، لكرائها

سبة كون الصفة تستوجب وجود السيارة و الرخصة معا صنف مكتري وكيل و ترجع ضالة هذه الن إلى

  . و هذا ما ال يتوفر في غالب األحيان

  رخصة استغالل سیارة األجرة صنفلتوزیع أفراد العینة حسب  البیاني التمثیل :٣٤رقم شكل
  

  

  

  

  

  

  

  ؟ھل تمارس نشاط غیر ھذا -٦
  مزاولة أنشطة أخرى حسب العینة أفراد توزیع :٥١رقم جدول

  النسبة  التكرارات  ممارسة نشاط اخر
 %٣٠  ٢١  نعم
 %٧٠  ٤٩  ال

 %١٠٠  ٧٠  المجموع
 اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبیان :المصدر

 ٥٠.قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر
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 ١١٥ 

٣٠%

٧٠%

نعم
ال

نشاطهم الرئيسي هو نقل المسافرين هذا ما  األجرة أنأكد الكثير من عينة الدراسة لسائقي سيارات   

من العينة يمارسون غير هذا النشاط إال أنها تنحصر في أعمال حرفية و  %٣٠أما  ،%٧٠نسبة يمثل 

 .ةأنشطة فالحي

 مزاولة أنشطة أخرى حسبلتوزیع أفراد العینة  البیاني التمثیل : ٣٥رقم شكل

 

 

 

  

 

  

  المتحصل علیھ األجر -٧
  األجر المتحصل علیھ حسب العینة أفراد توزیع : ٥٢رقم جدول

  المجموع  جید  متوسط  ضعیف  األجر

  ٧٠  ٠٠  ٥٠  ٢٠  التكرارات

 %١٠٠ %٠٠ %٧١ %٢٩  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

 إلىو يرتقي المتحصل عليه في المستوى المتوسط  األجر أنمن عينة الدراسة  %٨١اجمع    

و تسوية ظروف استغالل المراقبة التقنية  أعباءالمستوى الجيد عند زيادة التعريفة الفردية و تخفيف 

  .األجر كونه ال يغطي االحتياجات الخاصةيشتكون قلة فهم  %٢٩ أما، الرخص

  

  

  

  

  ٥١قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر
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 ١١٦ 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

األجر ضعیف متوسط جید

٢٠

٥٠

نعم
٨٠%

ال
٢٠%

  تقییم االجر حسبلتوزیع أفراد العینة  البیاني التمثیل :٣٦رقم شكل

  

  

  

  

  

  

   ٥٢قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر

 ھل تخضعون لتكوین قبل كسب الخط -٨

  تكوین مسبق قبل كسب الخط حسب العینة أفراد توزیع : ٥٣رقم جدول
  النسبة  التكرارات  التكوین

 %٨٠  ٥٦  نعم

 %٢٠  ١٤  ال
 %١٠٠  ٧٠  المجموع

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

هذا ، كسب الخط  يخضعون لتكوين مسبق قبلمن السائقين  %٨٠ما مجموعه  عينة الدراسةشملت   

المتبقية ال تخضع لتكوين و هذا مخالف  %٢٠ أما، الصرامة في هذا النوع من النقلما يبرز نوع من 

   .للقوانين المفروضة

  الخضوع لتكوین مسبق حسبلتوزیع أفراد العینة  البیاني التمثیل :٣٧رقم شكل

  

  

  

  

  

  ٥٣قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر
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 ١١٧ 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

تأثیرات 
االكتظاظ

سوء الھیاكل 
القاعدیة

اعطاب 
السیارة

صعوبة 
التعامل مع 
بعض الركاب

منافسة  
أصحاب النقل 
الغیر رسمي

ال شيء مما  
سبق

٢٤

٧ ١٢
٦

٢٠

١

  الصعوبات التي تواجھك أثناء عملك الیومي -٩
  السائق أثناء عملھ الیومي الصعوبات التي تواجھ: ٥٤رقم جدول

تأثيرات   الصعوبات
  االكتظاظ

سوء 
الهياكل 
  القاعدية

اعطاب 
  السيارة

صعوبة 
التعامل مع 
  بعض الركاب

منافسة 
أصحاب النقل 
  الغير رسمي

ال شيء 
  مما سبق

  المجموع

  ٧٠  ١  ٢٠  ٦  ١٢  ٧  ٢٤  التكرارات
 %١٠٠ %١ %٢٩ %٩ %١٧ %١٠ %٣٤  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

 رأسهايعانون من مشاكل عدة في هذا النشاط على  أنهمعينة الدراسة  آراءيتضح من خالل تحليل   

في الرحلة و هذا  أطولاستغراق وقت  إلىالذروة مما يؤدي  أوقاتاالكتظاظ الطرقي و خاصة في 

سوء الهياكل  %١٠، القديمةخاصة السيارات  السيارة إعطابفهم يشتكون من  %١٨ أما،  %٣٤بنسبة 

يشتكون صعوبة  %٩و فئة قليلة بنسبة ، القاعدية من تعبيد طرقات و غيرها تؤثر على نشاطهم اليومي

النقل الغير  أصحابمنافسة  %٢٩بنسبة  تأتي، التعامل مع بعض الركاب و خاصة الكبار في السن

  .ل هذه الفئةهذا ما يثقل كاه األجرةسيارات  ألصحابرسمي 

  األجرةالتي تواجھ سائقي سیارات  للمشاكلالبیاني  التمثیل :٣٨رقم شكل

  ٥٤قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر
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 ١١٨ 

٥٧%٣٤%

٩%

منعدم

قلیل

كثیر

 عدد حوادث المرور التي تعرضت لھا خالل ھذا النشاط -١٠

  عدد حوادث المرور التي تعرض لھا سائقو سیارات : ٥٥رقم جدول
  المجموع  كثیر  قلیل  منعدم  حوادث المرور

  ٧٠  ٦  ٤٠  ٢٤  التكرارات

 %١٠٠ %٩ %٥٧ %٣٤  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

لم يتعرضوا  %٣٤و ، عدد حوادث المرور المتعرض لها قليل  أنمن عينة الدراسة  %٥٧صرح   

 اإلحساسو  األجرةسيارات  ألصحابهذا ما يبرز كفاءة رخصة السياقة  حادث منذ بداية النشاط  ألي

من تعرضوا لعدد كبير من الحوادث و صرحوا أنها  %٩و ، الذين على متن السيارة األفرادبمسؤولية 

  .الجوية و الهياكل القاعدية األحوالسوء  إلىة عراج

  األجرةسیارات  لحوادث مرورالبیاني  التمثیل :٣٩رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

   ٥٥ قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر

  

 عدد مرات إخضاع سیارة األجرة للمراقبة التقنیة -١١

   مرات المراقبة التقنیة لسیارة االجرةعدد  : ٥٦رقم جدول
  المجموع  غیر ھذا  مرة كل سداسي  مرة كل عام  المراقبة التقنیة

  ٧٠  ٨  ٢٨  ٣٤  التكرارات

 %١٠٠ %١١ %٤٩ %٤٠  النسبة

  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر
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 ١١٩ 

و  %٤٩إن فئة كبيرة من عينة الدراسة يخضعون سيارات األجرة للمراقبة التقنية كل عام بنسبة    

تكون كل  األجرةفالمراقبة التقنية لسيارات  %٤٠ أماهذا راجع للقوانين المفروضة في هذا النشاط 

و هناك من يخضعها للمراقبة ، حوادث مرور  إلىسداسي و هذا تخوفا من وقوع اعطاب ما يؤدي 

هي  األرجحسنوات و هذا راجع للتكاليف و لعل هذه الفئة على  ثالثكل  أومرة كل عامين التقنية 

  %١١المسببة لحوادث المرور و تمثل نسبة 

  مرات المراقبة التقنیة لسیارة األجرةعدد البیاني  التمثیل :٤٠رقم شكل

  
  ٥٦ قم ر الجدول على باالعتماد الشكل اعد :المصدر

 ھناك تعدیالت و قوانین جدیدة في ھذا النشاط أنھل تعلم  -١٢

  بالتعدیالت الجدیدة األجرةمدى علم سائقي سیارات  :٥٧رقم جدول
  النسبة  التكرارات  الجدیدة التعدیالت و القوانین

 %٥٧  ٤٠  نعم
 %٤٣  ٣٠  ال

 %١٠٠  ٧٠  المجموع
  االستبیان نتائج على باالعتماد الجدول اعد: المصدر

هذا ما ، على هدا النشاط  ستطرأيجهلون التعديالت التي  %٤٣العينة بنسبة  أفرادفئة كبيرة من  إن   

النقابات  أنهذا ما يؤكد  ،إضرابات إلىو سوء تفاهم و بالضرورة اللجوء  اختالفاتحدوث  إلىيؤدي 

٤٩%

٤٠%
١١% مرة كل عام

مرة كل سداسي

غیر ھذا
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 ١٢٠ 

نعم
٥٧%

ال
٤٣%

على علم بالتعديالت و القوانين  %٥٧ أما،  وم بواجبها كما هو مفروضقو السلطات المعنية ال ت

   .األخبار من الجرائد و اإلذاعات اتلقو أنهم أكدواالجديدة و 

  مدى علم سائقي سیارات األجرة بالتعدیالت الجدیدةالبیاني  التمثیل :٤١رقم شكل

  

                                                                                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  .الدراسةنتائج : المطلب األول

الدراسة  األجرة توصلتلنشاط نقل المسافرين بسيارات  و النظرية الدراسة الميدانية خاللمن          

  : إدراجها كاألتي يمكنإلى نتائج 

X  النقل الحضري بمدينة باتنة نتائج حول  

مدينة باتنة يتنقلون لغرض العمل و الدراسة في اغلب  أفرادحسب عينة الدراسة فان     •

نقل بالحافلة تجوبه ال أن إال، صباحا و مساءا  األولىباستعمال الحافلة بالدرجة  األحوال

و السبب  مواعيدطول مدة التنقل و عدم االلتزام بال رأسهاعلى نقائص و مشاكل عديدة 

و كل شرائح المجتمع هذا من جهة و من  تتالءمهو التسعيرة  كونها الرئيسي الختيار الحافلة 

على العموم سكان مدينة ، األخرىكثرة المواقف و العدد فضال عن وسائل النقل   أخرىجهة 

 .في ظروف غير ايجابيةباتنة يتنقلون 

 ٥٧قمر الجدول على باالعتماد الشكل اعد: المصدر
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 ١٢١ 

فعدد  يبدو مرضي لكن في الواقع غير ذلك أجرةعدد وسائل النقل من حافالت و سيارات  •

حيث نجد بعض الخطوط ذو تشبع  ،غير موازي و عدد الخطوط  األجرةالحافالت و سيارات 

 .العكس  اآلخرمن وسائل النقل و البعض 

ليست مسخرة  أنها إال، رغم توفر الهياكل القاعدية المالئمة، سوء استغالل النقل بالسكك الحديدية •

  )عين التوتة - تنةباخط ( لنقل المسافرين بل لنقل الطلبة الجامعيين فقط 

  .نسبة امتالك السيارة الشخصية في تزايد مستمر •

التي  األجرةبالليل و خاصة سيارات  باألخص أوفي الفترة المسائية نقص كبير في وسائل النقل  •

و خاصة في أوقات الضرورة  األفراددفع يخصيصا ببرنامج مناوبة ليلية هذا ما  أعدت

  .كل األوقاتاستخدام النقل الغير رسمي لتوفره في .. .أوكالمرض 

تعتبر حيث الحسن و الوسط في مدينة باتنة يتباين بين أما نقل المسافرين بسيارات األجرة  •

 أن إال، و الراحة و األمان من وسائل النقل األخرى من ناحية السرعة أحسن سيارات األجرة

 ،السعر يعتبر مقبول نوعا ما إذن مرتفعة و خاصة ألصحاب الدخل المحدودر بتعتالتسعيرة 

 المعاملة فهي تقترب من درجة الضعيف و خاصة في حرية استعمال الموسيقى و التدخين أما

غياب مخطط نقل فعال قائم على دراسة  مواقف سيارات األجرة غير مالئمة و هذا راجع إلى •

  .نقاط الطلب و تغطيتها

يشجع نشاط أصحاب النقل  المراقبة ماهذا لغياب األمن و نقص ة منعدم ينظام المناوبة الليل   •

  .الغير الرسمي

مدينة باتنة يستخدمون النقل الغير الرسمي نظرا لما يحويه من مزايا  أفرادعدد كبير من  •

و ال فئة كبيرة تجهل حقيقة هذا النوع من النقل  أن إال األوقاتو التوفر في كل  كالسرعة
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 األجرةسيارات  و عدم تلبية هذا ما يؤكد عدم كفاية، رخص بهيدركون انه نقل غير م

 .للخدمات المطلوبة

X نتائج حول ممارسة سائقي سيارات األجرة لنشاط نقل المسافرين 

هذا ما يدل على  ةسن ٣٥ إلىسنة  ٢٢من  أعمارهمشباب تتراوح  جل سائقي سيارات األجرة •

   .إلى تبني هذا النشاطة كبيرة ما يدفعهم جتجوب هذه الفئة بدرنسبة البطالة  أن

       منها من فئة مستفيد و مكتري وكيل كون  أكثر األجرةمكتري لرخصة استغالل سيارات  فئة  •

  المستفيدين من رخصة االستغالل هم أرامل الشهداء و المجاهدون و نظرا لكبر السن فهم  أن

لوجوب نظرا عدد قليل من األفراد يستغلونها بهذا الشكل فئة مكتري وكيل  أما، يلجؤون لكرائها

 .توفر السيارة و الرخصة معا 

 .نظرا لضئالة األجر يلجا بعض سائقي لممارسة أنشطة أخرى •

 .الحافالت فسائقي سيارات األجرة يخضعون لتكوين مسبق قبل كسب الخط سائقيعلى عكس  •

أهم الصعوبات التي تواجه سائقي سيارات األجرة منافسة أصحاب النقل الغير رسمي و  من •

 .تأثيرات االكتظاظ

نذكرها فيما يلي نظرا  النتائج التالية تبلورت ،الثانيو  األولمن خالل دراستنا للفصلين            

  :ألهميتها

ث الهواء و الماء و كتلويبيئية  آثارمن النقل بسيارات األجرة تختلف اآلثار الناجمة عن  •

 آثار إلى، االحتباس الحراريو االستحواذ على األرض،الطاقةاستنزاف موارد  ،التربة

كل هذه اآلثار تؤثر و تتأثر باالقتصاد الوطني إيجابا و ، التامين كحوادث المرور اجتماعية 

 سلبا؛
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 بلد فدولاد الوطني لكل األجرة يختلف باختالف قوة االقتصنقل المسافرين بسيارات  إن •

الخليج العربي لها هيمنة كبيرة في قطاع النقل و تولي له اهتمام كبير كونه العمود الفقري 

السيارات بما فيها  أنواعمثال وضعت نظام مراقبة تقنية الكترونية لكل  فالسعوديةلالقتصاد 

مركز تنظيم النقل  بإنشاءفقد قامت  ظبي أبو أما،  لتخفف من حوادث المرور األجرةسيارات 

تعاني من انتشار  المدينة المنورةو ، لالرتقاء بهذا النوع من النقل" ترانساد"بسيارات األجرة 

و سارعت في مواجهتها بفتح قروض لشراء سيارات  أنها إالظاهرة النقل الغير رسمي بكثرة 

 ؛رسمية و للحساب الخاص أجرةالعمل بها كسيارات 

القاهرة تعاني من مشاكل تقارب المشاكل التي تعانيها الجزائر في قطاع  باألخص أومصر  •

القاهرة مما  ايعد من ابرز المشاكل التي تعاني منه األجرةسيارات  حظيرة عمرفقدم ، النقل 

نقص كبير  إحداث إلى أدىفالقانون الجديد لتنظيم هذا النوع من النقل ، زاد من حدة التلوث

ما يقارب  أيسنة  ٢٠كل السيارات التي تجاوز عمرها  إلغاءحيث تم  األجرةفي عد سيارات 

 ؛ضغـرو مقارنة بالكثافة السكانية فهذا ال يفي بالسيارة  ألف ٨٠ أصلسيارة من  ألف ٥٠

تقبل الدفع ببطاقات  األجرةعالية من التطور فمعظم سيارات  درجةفقد بلغت  اليابان أما •

  .تطورا في العالم األنظمة رأكثمن  هانظام مواصالت ائتمانية و

السن بالنسبة للحظيرة الوطنية لكل أصناف سيارات األجرة بعض التوازن  يبين التوزيع حسب •

سنة  ١٩,١٥من السيارات التي تتراوح أعمارها بين  %٢٢,٧١حيث نجد أن  بين فئات السن،

  ؛سنة ٢٩ إلى ٢٠من  %١٩,٥٨سنوات و ٥أقل من % ١٩,٦٢و 

تختلف باختالف العوامل تعاني من مشاكل في هذا النوع من النقل  األخرىالجزائر هي  •

 ،كبيرةشغل مساحات توقف ، النقل الغير رسمي ألصحاب مشروعةالمؤثر ة كالمنافسة الغير 
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في  التساهل ما بين الواليات و هذا راجع الى األجرةظيرة و خاصة سيارات و قدم عمر الح

أن التعديالت التي ستفرض السنوات القادمة تقلص من عمر إال ، الترخيص لسيارات القديمة

   .و تشديدات في منح رخص االستغالل عام ٢٠الحظيرة و خاصة التي تجاوز عمرها 

  

  اقتراحات و أفاق الدراسة: الثانيالمطلب 

  االقتراحات -١

X يما يخص النقل الحضري بمدينة باتنةف  

لتوزيع مختلف محطات النقل الحضري على كامل المحيط الحضري من دراسة ميدانية  إنشاء •

 ؛طرف مختصين

 و تنظيم وسائل النقل عليها؛توسيع الشبكة الطرقية لمدينة باتنة  •

 .الخاصة خاصة السعر  أوالحرص على احترام مؤشرات نوعية الخدمة سواء العمومية  •

 .استعمال السيارة الشخصية التحكم في تطوير النقل الفردي و عقلنة •

 .و تشجيع البحث و التطوير في مجال النقل، االهتمام بالكفاءات و التكوين •

  .التشجيع على استعمال التنقالت العذبة •

 .) أجرةسيارات (هيكلة سيارات النقل الغير رسمي في شكل رسمي إعادة •

  .التنسيق بين مختلف الوزارات كوزارة النقل و الصحة •

عين -باتنة(استغالل خط السكك الحديدية الخاص بالطلبة للتخفيف من االكتظاظ الطرقي يمكن  •

 )سكة حديدية -طريق(ما يعرف بالتحويل النمطي ، في نقل البضائع ) التوتة

 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ١٢٥ 

X  فيما يخص سائقي سيارات األجرة و المركبات 

 إعادة هيكلة مواقف سيارات األجرة الحضرية؛ •

 ى كل فئات المجتمع؛توزيع رخص االستغالل عل •

كونها  األجرةتطوير نظام النقل الجماعي كالحافالت و القطار الحضري و التقليل من سيارات  •

 االزدحام و تلويث البيئة و استغالل الطاقات الغير المتجددة؛تزيد في 

  .السائقين بالتعديالت و التغييرات الجديدة إبالغبالرقابة و  األجرةتكفل نقابات سيارات  •

و ضع سياسات تحفيزية لشراء  سنة من الخدمة ٢٠السيارات التي يزيد عمرها عن  إلغاء •

 .سيارات جديدة

مناسبة على مستوى ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع سواء بتهيئة فئة  إدماجالمساهمة في  •

  .للقضاء على التهميش الذي تعاني منه هذه الشريحة لسهولة ركوبهمالمحطات 

لتحديد أساسيات سلطة تنظيمية للضبط مهمتها الجمع بين كل الفاعلين في قطاع النقل  إنشاء •

  النشاط و المتابعة اليومية؛

و ، القيام بمقارنات مرجعية لالستفادة من التجارب و خاصة تلك المطبقة في الدول المتقدمة •

ة لتجديد سيارات وضعت سياس أنها إالكونها من الدول النامية محاولة تطبيقها فمثال مصر 

جنيه ثم يحصلون على قرض من احد البنوك الحكومية  آالفخمسة القديمة ببيعها مقابل  األجرة

  .من الضرائب على قطع الغيار المستوردة اإلعفاءو ، و تسديده باألقساط بنسبة فائدة قليلة

  .و هذه السياسة التحفيزية يمكن تطبيقها بالجزائر    
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  آفاق الدراسة -٢

بصفة خاصة بعد  األجرةبصفة عامة و سيارات  الحضريحول مستقبل النقل التساؤل  •

 هذا المشروع الذي سينجم عنه تغيير جذري في نظام النقل؛، ترامواي باتنة 

لخلق نوع  األخرىمقارنة واقع النقل بسيارات األجرة في مدينة باتنة بباقي واليات الجزائر  •

 .تحسين الخدمة كما و نوعا  إلىمن المنافسة مما يؤدي 
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               ةــنــدراسة میدانیة لواقع النقل بسیارات األجرة في مدینة بات :الفصل الثالث               

 
 

 ١٢٧ 

  :خالصة الفصل الثالث

 ،يعتير قطاع النقل كغيره من القطاعات  يعاني من فوضى عارمة في البلدان النامية منها الجزائر    

فرغم تعدد و توفر وسائل النقل  و تعتبر مدينة باتنة  من ابرز المدن التي تعرف فوضى في هذا القطاع

  .لثقافة الشعوب  األولىكل النوعية ال تزال ثابتة و هذا راجع بالدرجة إال أن المشا

 ٢٢٠التي تمت بتوزيع باتنة  ةفي مدين األجرةمن خالل الدراسة الميدانية لواقع النقل بسيارات و 

ينة باتنة يتنقلون في دتبين أن أفراد م،على كل من مستعملي النقل و سائقي سيارات األجرة ،استمارة 

ضى بسبب التشبث الشديد الستعمال السيارة الشخصية هذا ما خلق نوعا من الفو، غير ايجابيةظروف 

بحيث نجد بعض التوزيع الغير عادل لخطوط النقل الحضري  كذلك،و االزدحام و بطء حركة المرور

  .العكس  األخرالخطوط بها كثافة  في عدد الحافالت و البعض 

أدى إلى انخفاض في  ،فعند بروز القطاع الخاص و خاصة في السنوات األخيرة  األجرةسيارات  أما 

  .عدد رخص االستغالل و خاصة سيارات األجرة الفردية الحضرية 

  ،و ال يزال مستعملو النقل الجماعي الحضري يشتكون من سوء نوعية خدماته بما فيها سيارات األجرة

مشروع القطار الحضري  انطالقلعل  ،قي في قطاع النقلر إلىتصل مدينة باتنة  أنهذا ال ينفي لكن 

في تحسين  إلىسيؤدي  ةتطبيق االقتراحات السابق أنترشيد استعمال وسائل النقل كما  إلىسيؤدي 

   .مختلف خدمات النقل
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 ١٢٨ 

 

  

و يعتبر الركيزة االساسية  ،س القطاعات التي تدعم الهيكل االقتصاديأتي قطاع النقل على رأي    

تحقق نمو متوازن بين قطاعات و ال يمكن تصور  ،لالقتصاد القومي كما يمثل دعامة من دعائم التقدم

مر الذي ال يمكن تحقيقه اال من مين احتياجات تلك القطاعات من النقل األأي بلد دون تقتصاد ألاأل

  .خرىط ارتباطا وثيقا بخطط القطاعات االقتصادية األبطيط جيد لقطاع النقل يرتخالل اعداد تخ

فباالضافة الى  ،قائص في شتى وسائل النقل الجماعيطاع النقل في الجزائر تجوبه نفان قكما راينا   

االمر الذي جعله ال ، مستوى خدماته يوجد غياب الرقابة و المتابعة الجدية لمستغلي الخطوط  تدني

هذا باالضافة الى ان الفرد الجزائري يميل الى ، يرقى الى مستوى االحترافية و ال الجودة في الخدمة 

  .اعتبارها رمزا للنجاح االجتماعيالسيارة الشخصية بسبب رداءة وسائل النقل الجماعي و استخدام 

الى وضع سيارات االجرة في الجزائر يعتقد ان هذا الميدان لم يخضع يوما الى قوانين  فمن ينظر  

تنظمه حتى صار المواطن البسيط ال يعرف ابسط االمور الممنوعة في هذا الميدان بعد ان فرض 

  .بعض سائقي الطاكسي منطق الربح على حساب المنظومة القانونية

لمسافرين بسيارات االجرة  لم يراعي مقاييس نوعية  الخدمة المنظم لخدمة نقل او كون االطار     

 قوانينالواحترام فتطبيق ، ادى الى تراكم عدة مشاكل ادت الى رداءة هذه  الخدمة ،  المقدمة

فضال من بها علينا القلة من ابناء أتحولت مع الوقت الى ، سيارات االجرة  يالمفروضة على سائق

  .مالئكة دفعت بهم االقدار الى االسترزاق في حين انها اوامر ردعيةالمهنة حتى اننا نعتقد انهم 

مدينة باتنة رغم اعتبارها خامس واليات ف ،واليات الوطنهذه الفوضى في قطاع النقل تعرفها كل و   

فرغم  ،اال ان وضع النقل متردي و احتاللها موقع استراتيجي مهم  الوطن من ناحية الكثافة السكانية 
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 ١٢٩ 

الطاقة التحميلية تعاني نقص شديد و خاصة اال ان ، ض بشكل مقبول لتلبية الطلب المتزايد توفر العر

  .في اوقات الذروة

هذا ، يشتكون من قصور في نظام النقل اال ان افرادها ، مدينة هذه الفرغم توفر جل انماط النقل في    

  و خاصة النوعية منها ، مابرز من خالل الدراسة فافراد هذه المدينة يتنقلون في اوضاع غير مرضية 

ادى الى غياب سلطة ضبط ما زاد سوء احترام الشروط  استوالء الخواص على سوق النقل الجماعيف

غطية مناطق عدة ما يستدعي اعادة النظر في توزيع كما يبرز غياب ت، النوعية لخدمات النقل تدهورا 

  .و اعادة هيكلة الشبكة الطرقية لهذه المدينة ، وسائل النقل على محطات مختلفة 

انماط النقل في هذه المدينة مكملة لبعضها و خاصة بعد تغيير المحطات برز نوع من التنظيم في     

عرفت نقص في رخص االستغالل فهذه االخيرة ، وسائل النقل الجماعي بما فيها سيارات االجرة 

ال يميلون الستعمال سيارات االجرة الحضرية فافراد المدينة ،  ٢٠١٠خالل السداسي االخير من سنة 

حيث نجد الفئة المستعملة لهذا النوع من ، بشكل دائم و هذا راجع بالدرجة االولى الى ارتفاع السعر

اال ان استعمالها يزيد في النقل  ،او عدم توفر بديل اخر خاصة باستثناء الحاالت ال، النقل موظفون

و من اسباب تفضيل وسائل اخرى عن ، كونها اسرع و اريح من الحافلة ، الجماعي ما بين الواليات

هذا ما يدفع بفئة كبيرة الى ، و عدم توفرها في كل االوقات هاعدم مالئمة مواقفسيارات االجرة 

دخول حافالت النقل و رغم ، مي كونه يتوفر في كل زمان و مكان استعمال النقل الغير رس

استعمال النقل الغير رسمي بات و تكثيف شبكة حافالت الخواص اال ان حيز الخدمة   ETUBالعمومي

  .و في كل االوقات و بسعر قابل للتغيير ) من الباب الى الباب( من الضروري لما يوفره من خدمات 

لكن مهما ، فسيارات النقل الغير رسمي تعد مكملة و منافسة لسيارات النقل الرسمي في نفس الوقت    

 طابعسواء باعادة هيكلته في ، هي مكافحة اصحاب النقل الغير رسمي تعددت االسباب فالنتيجة واحدة 

فتح ، نقل تتكفل بهذا النوع من البالمراقبة الدورية ووضع سلطة تنظيمية و جهات وصية ، رسمي
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 ١٣٠ 

كما يمكن مكافحة هذه الظاهرة بتحسين ، مناصب شغل لفئة الشباب كونه المسيطر على هذه المهنة 

فرض ووجوب ، تاهيلي الصحاب مهنة سائقي سيارات االجرة بفرض تكوين ، خدمات النقل الرسمي 

و ، المناوبة الليليةتكثيف المراقبة على هذا النوع و تنشيط نظام اظهار عداد سيارة االجرة الفردية و 

كما يجب ، السفريات المسموح بها قانوناالتنقل في كل المحيط الحضري المسموح به و عدم رفض 

  .وضع قوانين ردعية بمعاقبة السائقين المخالفين للقوانين المنصوص عليها 

توعية االفراد بمزايا خدمات القطار الحضري الذي يعد بادرة من بوادر تطور قطاع النقل بمدينة   

  . كما ان هذا المشروع سيؤدي الى تغيير جذري في نظام نقل المدينة، باتنة 

يمكن من تغيير نظام النقل بمدينة باتنة ما يساعد على تطويرها و ان تطبيق المقترحات السابقة الذكر   

  .ميتهاتن
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  قائمة المراجع

å الـعربـية باللـغة 

X قائمة الكتب  

الدار ، الطبعة األولى، ترجمة دانيال رزق، ماذا يعرفه االقتصاديون عن التسعينات و ما بعدها، روبرت كارسون  -١

  .١٩٩٤، القاهرة، الدولية

النشر العلمي و ، "مقدمة في هندسة النقل"، التنيرترجمة سعد عبد الرحمان القاضي و أنيس عبد اهللا ، هاي.وليام و -٢

 . ١٩٩٩، جامعة الملك سعود، المطابع

 . ٢٠٠٠، الدار الجامعية، الطبعة األولى، مبادئ التأمين، عادل عبد الحميد عز -٣

اإلسكندرية، المكتب العربي ، "دراسة في علم االجتماع الحضري" مشكالت المدينة: حسين عبد الحميد أحمد رشوان  -٤

  . ٢٠٠٢الحديث، 

ن ية دراسة مقارنة بية والجسمانيآثاره على صحة الطفل النفس– التلوث الضوضائي، الهادي محمد أحمد عبد  -٥

  ٢٠٠٣ع ، يللطباعة والنشر والتوز أتراك،ج المدن المزدحمةية وضجيتعرض الضوضاء الصناع

، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية الثالثة،الطبعة  ،الجزائريمدخل لدراسة قانون التأمين  ،جديدي معراج -٦

٢٠٠٣.  

- ٢٠٠٢، الدار الجامعية، كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، اقتصاديات النقل دراسة تمهيدية، سميرة إبراهيم أيوب -٧

٢٠٠٣.  

الرياض ، دار المريخ، الطبعة الخامسة، المشكالت  الحلول، األسس: تنظيم و إدارة النقل، سعد الدين عشماوي -٨

  .٢٠٠٥، المملكة العربية السعودية

عمان ، دار زهران للنشر و  ، "و تطبيقات   علم النفس البيئي مفاهيم و حقائق و نظريات"، نبيهة صالح السمراني -٩

 .٢٠٠٥التوزيع ، 

 .٢٠٠٦، اإلسكندرية، الجامعية الدار، )الفعاليات و عوامل الجدارة(  تخطيط النقل وسياساته، شريف محمد ماهر -١٠

النهري  –السكك الحديدية  -علم اقتصاديات النقل الطرق، علي عبد السالم المعزاوي و فتحي عبد العزيز التوني -١١

  ٢٠٠٦الطبعة األولى ، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، األنابيب –الجوي  –
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، جامعة عين الشمس، كلية البنات ، مكتبة االنجلو المصرية،  "مرماهامغزاها و "جغرافية النقل ، سعيد عبده -١٢

٢٠٠٧. 

  

X قائمة المذكرات 

-جامعة الحاج لخضر باتنة، مذكرة ماجستير غير منشورة، اثر تحرير النقل تقييم كمي و نوعي، ربيعة بوسكار - ١

  . ٢٠٠٣كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر

كلية العلوم االقتصادية ، غير منشورة ماجستيرمذكرة ، ات قطاع النقل بعد التحريرواقع مؤسس، نجمة عباس  - ٢

 .٢٠٠٤الجزائر  –جامعة الحاج لخضر باتنة ، وعلوم التسيير

 االجتماع علم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،الحضري النقل بمشكالت وعالقته الحضري النمو سناء، روابحي - ٣

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩،الجزائر، باتنة-لخضر الحاج جامـعـة ،والديموغرافيا االجتماع علم تخصص ،يالحضر

قياس رضا مستعملي خدمات النقل العمومي الحضري الجماعي دراسة حالة المؤسسة العمومية "، غنية بركات - ٤

 ٠٨جامعة ، تحت إشراف الدكتور فارس بوبا كور ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، ETA"للنقل الحضري عنابة 

    ٢٠١٠/ ٢٠٠٩قالمة  ١٩٤٥ماي 

 شهادة لنيل مذكرة ،"استشرافية دراسة – باتنة لمدينة )Tramway( الحضري القطار مشروع":بلخضر شاكر - ٥

 الجزائر، باتنة -لخضر الحاج المنظمات،جامعة وتسيير تطبيقي اقتصاد تخصص ،علوم التسيير في الماجستير

٢٠١٠/٢٠١١.  

X الجرائد 

الجريدة ، ينظم منح رخص استغالل خدمة سيارات األجرة ١٩٨٦ديسمبر  ٠٩المؤرخ في  ٨٦/٢٨٧المرسوم رقم  -١

  ، ٥١/٨٦الرسمية 

المؤرخ في ،  ١٩العدد ،  ١٧/٨٨القانون ، تنظيم النقل البري و توجيهه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - ٢

  . ١٩٨٨ماي  ١٠

الجريدة ، يتعلق بتعريفة نقل الركاب في سيارات األجرة ١٩٩٦جانفي  ١٥المؤرخ  ٩٦/٤٠: المرسوم التنفيذي رقم  -٣

   ٠٤العدد، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 ٢٠٠١ جانفي ٠٢في : القرار المؤرخ في، ٢٠٠١الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة  - ٤

 .٠٨العدد ، 

 ٢٠٠١جانفي  ٠٢القرار المؤرخ في ، ٢٠٠١سنة  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -٥

ينظم النقل الذي تقوم به سيارات األجرة و ذلك عمال بأحكام المادة   ١٩٩٣أوت  ٠٨يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 

 ".٠٨" العدد،/ ٠٢/المادة رقم،  ١٩٩١المؤرخ في أول  جوان  ١٩٥- ٩١من المرسوم التنفيذي رقم  ١٧

يتضمن  ٢٠٠١أوت  ٠٧المؤرخ في  ٠١/١٣القانون ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ٦

  .٤٤العدد ، ٢٠٠١سنة ، توجيه النقل البري و تنظيمه

 .٢٠٠١سبتمبر  ١٢الثانية من االتفاقية المبرمة بين وزارة النقل و المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد في  المادة -٧

  .المتعلقة بإجراءات منح دفتر المقاعد ٢٠٠١أكتوبر  ١٦المؤرخة في  ٠١/١١٦٣: التعليمة الوزارية رقم

X أخرى  
 

نقل المسافرين بسيارة األجرة تنظيمه : "ري تحت عنوان مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة مفتش رئيسي في النقل الب - ١

، مباركة هوبيب : تحت إشراف  األستاذة ، إبراهيم طوماش : من إعداد الطالب ، " آفاقه دراسة حالة المدية -واقعه –

 .٢٠٠٢/ ٢٠٠١السنة ، باتنة  –ENATT المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري

  .٢٠٠٦، مطبعة حسناوي الجزائر   الجزائري االستثمار دليل - ٢

 .٢٠٠٨ SAAالدليل اإلحصائي للشركة الوطنية للتامين  - ٣

  .٢٠١٠ الدليل اإلحصائي لمديرية التهيئة و التخطيط العمراني - ٤

 .٢٠١٠الدليل اإلحصائي لمديرية النقل لوالية باتنة  - ٥

X مواقع االنترنت  

 و التخطيطية الدراسات مركز النقل، حركة عن الناجمة البيئية المشاكل من الحد في العمراني التخطيط دور - ١

: اإلطالع ،تاريخ www.cpas-egypt.comarticlesdr_m_bakidr_m...mor29007:  الموقع،مصر المعمارية،

  ١٠:٠٠ على ٣١/٠٣/٢٠١١
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:                                                                                       الموقع علىللنقل، السلبية اآلثار السالم، عبد محمد - ٢

http//www.pacte.ulaval.caDocumentsAcces_transports_viables.pdfAcces_transports_viables

  ١٢:٥٥الساعة على ١٨/٠٤/٢٠١١: اإلطالع تاريخ ،

3- Site :http://irhal.com/ar/طوكيو/Transportation/Getting-Around/سيارات-األجرة. html , vue 

le12.08.2010.  

å  بيةـنـاألج لغةــبال      

X Les livres 

¶ jean- pierre Daniel : l'Assurance Automobile Aujourd'hui : Le Modèle  Français et 

Les Marchés Européens ; VUIBERT édition, Paris, 2003   
X les thèses 
¶ Kabouche Nawal et, Benamghar mouna; dirigé par Dr Boubakour farés, "approche 

analytique de la mobilité urbaine et de sa régulation cas de Batna", mémoire de fin 

d'étude pour l'obtention d'un diplôme d'inspecteur de transport terrestre, ENNATT 

1999. 

X Les séminaires 

¶ Farés Boubakour, les transports urbains en Algérie quelques effets de la dérégulation, 

transport en commun et transport routier urbain, Montréal- canada,7et8 octobre 

2004. Disponible sur: 

http:.//fares.boubakour.free.fr/file/divers_traveux/boubakour_canada.pdf 

¶ Farés Boubakour, le transport urbain à Batna: la nécessité de repenser, public, 10 

eme assemblée général l'Afrique dans le nouveau millénaire, Ouganda, décembre 

2002, pp 12-15 disponible sur:  

http://www.codesria.org/links/hom/pbstracts 20%ga20%12-20urbain-

20%boubakour.htm  

 

X Les revues 
¶ farés Boubakour, le transport informel de personnes en milieu urbain: ampleur et raisons 

d'être, cas de la ville de Batna, revue de transport n° 406 France, mars, avril 2001 
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X les sites web 

1- Un transport pour mieux vivre, Une initiative de la: foundation Monique-fitz-back, 

disponible sure:          

http//www.fondationmf.cafileadminuser_uploaddocumentsRessources_pedagogiquesT

ransportDocumentRef 

2- Okanogan university college Canada, section geography, university d'oxford, agence 

américaine pour la protection de l'environnement, disponible sur: données 

scientifiques sur les changements climatique, 1995, pnue et ommاالحتباس الحراري 

3- Site De L'observation National Interministériel De La Sécurité Routière: France  

              http: // www. Sécuritéroutiere.equipement.gov.fr/   

4- Site: http://www.arabianbusiness.com/arabic/520583.     

http://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=tr

ue&_pageLabel=p_citizen_departments&did=137868&lang=ar,  

5- Site: http: //www.uaegoal.comvbshowthread.phpt=107960&page=1.htm  

6- Site : http://www.moheet.comshow_news.aspxnid=1281&pg=6. 

7- http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&article=554990&issueno=11386  

8- Site: http://www.arabianbusiness.com/arabic/605533 

9- Site: http://www.el-mouradia.dz/arabe/Activitesara/2009/08/N240809.htm 

10- Site: http://www.contactcars.com/News_ViewStory.asp?NewsID=5673  

11- Site: http://masr-alyom.blogspot.com/2010/11/blog-post_6167.html 

12- Site: http://downloads.phpnuke.org/fr/ind£ 

13- Site: http://el-wasat.com/portal/News-14040.html, vue le   06/04/2011 à  12.31 

14- Site: http://paris.conciergerie.comartravel_paristaxi.php, vue le 03/05/2011 à 10:32 

15- www.gopekin2008.fr  

16-   http://fr.wikipedia.org/wiki. 

17- http://www.ccfa.fr/statistiques/faits-et-chiffres/en-france/usage-de-l-

automobile/parc-automobile-au-1er-janvier-2008.htm 

18- www.ons.dz  

19- www.apc- banta .net/laville.htm 
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 I 

  ة الصورـقائم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة الصور
 رقم الصفحة  العنوان  الرقم

  ٠٤  األجرة سيارة رقم : ٠١رقم  صورة  ٠١
   ٠٥   األجرة سيارة عداد:٠٢صورة رقم   ٠٢
  ٠٥  األجرة سيارة سير خط: ٠٣صورة رقم   ٠٣
  ٠٥  التوقف محطة: ٠٤صورة رقم   ٠٤
  ٠٥  العلوي النور: ٠٥صورة رقم   ٠٥
   ١٤  ادم المركباتعو عن الناتج ألدخاني توضح الضباب :٠٦صورة رقم   ٠٦
  ٢٢  لقياس الضجيج الناجم عن وسائل النقل" السونوماتر"جهاز  :٠٧صورة رقم   ٠٧
  ٢٣  سائل النقلو مخلفات عن الناجم المائي التلوث :٠٨صورة رقم   ٠٨
  ٣٠   الحراري االحتباس ظاهرة :٠٩صورة رقم   ٠٩
  ٤٤  سيارات األجرة في السعودية: ١٠صورة رقم   ١٠
  ٤٦  سيارة األجرة في مصر: ١١صورة رقم   ١١

  ٤٧  مواقف سيارات األجرة في اليابان:١٢صورة رقم   ١٢
الباريسية األجرةسيارات : ١٣رقم صورة   ١٣  ٤٧  
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 II 

  

  كالـمة األشـقائ

  األشكالقائمة 
  رقم الصفحة  العنوان  الرقم
عناصر نوعية الخدمة في النقل الحضري الجماعي للمسافرين :٠١شكل رقم   ٠١  ٠٩  
  ٣١  اإلجمالیة الطاقة من النقل استھالك نسبة :٠٢ شكل رقم  ٠٢
  ٦٣  رخص االستغالل الممنوحةة الزيادة في عدد بنسالتمثيل البياني ل:  ٠٣الشكل رقم  ٠٣
  ٦٣  رخص االستغالل الممنوحةة الزيادة في عدد بنسالتمثيل البياني ل:  ٠٤رقم الشكل   ٠٤
التمثيل البياني لعمر حظيرة سيارات األجرة بأنواعها في الجزائر سنة : ٠٥الشكل رقم  ٠٥

٢٠١٠  
٦٧  

  ٦٨  التمثیل البیاني لعمر حظیرة سیارات األجرة بالجزائر: ٠٦الشكل رقم  ٠٦
  ٦٣ عمر حظیرة سیارات األجرة لمدینة باتنة: ٠٧ شكل رقم  ٠٧
  ٩١          ٢٠١٠/  ٢٠٠٩لعامي  الممنوحة و المستغلة الرخص إجمالي: ٠٨شكل رقم   ٠٨
  ٩٥  الجنس حسب العینة ألفراد البیاني التمثیل :٠٩ شكل رقم  ٠٩
  ٩٦   حسب العمر  العینة ألفراد البیاني التمثیل :١٠رقم شكل  ١٠
  ٩٧  حسب الحالة العائلیة العینة ألفراد البیاني التمثیل :١١ شكل رقم  ١١
  ٩٧  حسب المستوى التعليمي العينة ألفراد البياني التمثيل :١٢ شكل رقم  ١٢
  ٩٨  حسب الوظيفة  العينة ألفراد البياني التمثيل :١٣ شكل رقم  ١٣
  ٩٩  العينة حسب مكان اإلقامة ألفراد البياني التمثيل :١٤ شكل رقم  ١٤
  ١٠٠  ي لمدينة باتنةالحضر الوسط داخل التنقل التمثيل البياني أوقات : ١٥ شكل رقم  ١٥
  ١٠١  حسب وسيلة التنقل العينة التمثيل البياني أفراد :١٦ شكل رقم  ١٦
  ١٠٢  حسب مشاكل النقل  العينة ألفراد البياني التمثيل : ١٧ شكل رقم  ١٧
  ١٠٢  العينة حسب استعمال سيارة األجرة ألفراد البياني التمثيل :١٨شكل رقم   ١٨
  ١٠٣  العينة حسب تفضيل استعمال سيارة ألفراد البياني التمثيل :١٩شكل رقم   ١٩
  ١٠٤  العينة حسب عدد مرات استعمال األجرة ألفراد البياني التمثيل :٢٠شكل رقم   ٢٠
  ١٠٥  االخرىجرة بوسائل النقل لمقارنة سيارة األ البياني التمثيل :٢١شكل رقم   ٢١
  ١٠٥  العينة حسب امتالك سيارة خاصة ألفراد البياني التمثيل :٢٢شكل رقم   ٢٢
  ١٠٦  العينة حسب استعمال النقل الغير الرسمي ألفراد البياني التمثيل :٢٣رقمشكل   ٢٣
  ١٠٨  األجرة العينة حسب تقييم خدمات سيارات ألفراد البياني التمثيل :٢٤رقم شكل  ٢٤
  ١٠٩  األجرة العينة حسب تقييم لمواقع سيارات ألفراد البياني التمثيل :٢٥رقم شكل  ٢٥
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 III 

  ١١٠  لطبيعة النقل الغير رسمي بالنسبة لسيارات األجرة البياني التمثيل:٢٦رقم شكل  ٢٦
  

  ١١٠  لتقييم المناوبة الليلية لسيارات األجرة البياني التمثيل :٢٧رقم شكل  ٢٧
  

   حسب النزاعات بين سائق سيارة األجرة و الراكبالبياني  التمثيل:٢٨رقم شكل  ٢٨
  

١١١  

 لتفضيل القطار الحضري عن سيارات األجرة البياني التمثيل : ٢٩رقم شكل  ٢٩

 
١١٢  

  ١١٣  لتوزيع أفراد العينة حسب العمر البياني التمثيل :٣٠ شكل رقم  ٣٠
  ١١٣  التعليميلتوزيع أفراد العينة حسب المستوى  البياني التمثيل :٣١شكل رقم   ٣١
  ١١٤  لتوزيع أفراد العينة حسب االقدمية في ممارسة النشاط البياني التمثيل :٣٢شكل رقم   ٣٢
  ١١٥  لتوزيع أفراد العينة حسب صنف سيارة األجرة البياني التمثيل :٣٣شكل رقم   ٣٣
رخصة استغالل سيارة  لتوزيع أفراد العينة حسب صنف البياني التمثيل :٣٤ شكل رقم  ٣٤

  األجرة
١١٦  

  ١١٦  مزاولة أنشطة أخرى حسبلتوزيع أفراد العينة  البياني التمثيل : ٣٥ شكل رقم  ٣٥
  ١١٧  األجرتقييم  حسبلتوزيع أفراد العينة  البياني التمثيل :٣٦ شكل رقم  ٣٦
  ١١٨  مسبقالخضوع لتكوين  حسبلتوزيع أفراد العينة  البياني التمثيل : ٣٧ شكل رقم  ٣٧
  ١١٩  التي تواجه سائقي سيارات األجرة البياني للمشاكل التمثيل :٣٨ شكل رقم  ٣٨
  ١٢٠  البياني لحوادث مرور سيارات األجرة التمثيل : ٣٩ شكل رقم  ٣٩

  ١٢١  عدد مرات المراقبة التقنية لسيارة األجرةالبياني  التمثيل : ٤٠ شكل رقم  ٤٠
  ١٢١  مدى علم سائقي سيارات األجرة بالتعديالت الجديدةالبياني  التمثيل : ٤١ شكل رقم  ٤١

  

  

  مة الجداولـقائ

  الجداولقائمة 
  رقم الصفحة  العنوان  الرقم
إفرازات تلوث الهواء من مختلف وسائل النقل :٠١جدول رقم   ٠١  ١٢  
   ١٣  االنبعاثات من الغازات الملوثة للهواء لمركبات الطرق  :٠٢ جدول رقم  ٠٢
  ١٩  مستويات الصوت الناتج عن وسائل النقل المختلفة :٠٣ جدول رقم  ٠٣
  ٣٩  وثيقة تأمين سيارة سياحية  :٠٤ جدول رقم  ٠٤
  ٣٩  وثيقة تأمين سيارة أجرة :٠٥جدول رقم  ٠٥
  ٦١  تعريفة نقل المسافرين بسيارات األجرة الفردية :٠٦جدول رقم  ٠٦
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 IV 

  ٦١  األجرة الجماعيةتعريفة نقل المسافرين بسيارات : ٠٧جدول رقم  ٠٧
  ٦٢  ٢٠٠٠وضعية رخص استغالل سيارات األجرة حتى سنة : ٠٨جدول رقم  ٠٨
  ٦٤  ٢٠١٠ وضعية رخص االستغالل لسنة: ٠٩جدول رقم  ٠٩
  ٦٤  وضعية شركات سيارات األجرة الوطنية: ١٠جدول رقم  ١٠
  ٦٥  عدد سيارات األجرة على المستوى الوطني: ١١جدول رقم   ١١

  ٦٦  األجرة سيارات حظيرة عمر :١٢رقم جدول  ١٢
  ٦٧  سيارات األجرة ةمقارنة بين أعمار حظير: ١٣جدول رقم   ١٣

  ٨١  دوائر و بلديات والية باتنة :١٤جدول رقم   ١٤
  ٨٣  الكثافة السكانية لوالية باتنة:١٥جدول رقم   ١٥
  ٨٥  "تقسيم الحظيرة حسب نوع الخط" ا لنقل العمومي البري للمسافرين  :١٦جدول رقم   ١٦
  ٨٥  .٢٠١٠سنة  العدد اإلجمالي للحافالت في والية باتنة:١٧جدول رقم   ١٧

  ٨٧  عمر حظیرة سیارات األجرة في والیة باتنة: ١٨جدول رقم   ١٨ 
  ٨٨  ٢٠٠٩ لسنةاألجرة عدد الرخص الممنوحة و المستغلة لسیارات : ١٩جدول رقم   ١٩
  ٨٩  ٢٠١٠ األجرة لسنةعدد الرخص الممنوحة و المستغلة لسیارات : ٢٠جدول رقم  ٢٠
  ٩٥  توزيع أفراد العينة حسب الجنس: ٢١ جدول رقم  ٢١
  ٩٥  العمر حسب العينة أفراد توزيع.. رقم جدول  : ٢٢جدول رقم  ٢٢
  ٩٦  الحالة العائلية حسب العينة أفراد توزيع :٢٣جدول رقم   ٢٣
  ٩٧  المستوى التعليمي حسب العينة أفراد توزيع: ٢٤جدول رقم   ٢٤
  ٩٨  الوظيفة حسب العينة أفراد توزيع: ٢٥جدول رقم   ٢٥
  ٩٨  مكان اإلقامة حسب العينة أفراد توزيع: ٢٦جدول رقم   ٢٦
  ٩٩  وسط مدينة باتنة داخل التنقل أوقات: ٢٧جدول رقم  ٢٧
  ١٠٠  حسب وسيلة التنقل العينة أفراد توزيع:  ٢٨جدول رقم   ٢٨
  ١٠١  المشاكل التي تواجهك أثناء التنقل في النقل الحضري :٢٩جدول رقم   ٢٩
  ١٠٢  حسب استعمال سيارة األجرة العينة أفراد توزيع: ٣٠جدول رقم   ٣٠
  ١٠٣  حسب تفضيل استعمال سيارة األجرة العينة أفراد توزيع :٣١جدول رقم   ٣١
  ١٠٤  حسب تفضيل استعمال سيارة األجرة العينة أفراد توزيع :٣٢جدول رقم   ٣٢
  ١٠٤  مقارنة سيارة األجرة بوسائل النقل األخرى: ٣٣جدول رقم   ٣٣
  ١٠٥  توزيع أفراد العينة حسب امتالك سيارة خاصة :٣٤جدول رقم   ٣٤
  ١٠٦  توزيع أفراد العينة حسب استعمال النقل الغير الرسمي :٣٥جدول رقم   ٣٥
  ١٠٦  أفراد العينة حسب تقييمهم لمؤشر األمن في سيارة األجرة توزيع:   ٣٦رقم جدول   ٣٦
  ١٠٧  توزيع أفراد العينة حسب تقييمهم لمؤشر الراحة في سيارة األجرة:  ٣٧جدول رقم   ٣٧
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 V 

  ١٠٧  توزيع أفراد العينة حسب تقييمهم لمؤشر الوقت في سيارة األجرة:  ٣٨جدول رقم   ٣٨
  ١٠٧  أفراد العينة حسب تقييمهم لمؤشر المعاملة في سيارة األجرةتوزيع :  ٣٩جدول رقم   ٣٩
  ١٠٨  توزيع أفراد العينة حسب تقييمهم لمؤشر التسعيرة في سيارة األجرة : ٤٠جدول رقم   ٤٠
  ١٠٨  توزيع أفراد العينة حسب تقييمهم لمواقع في سيارة األجرة:  ٤١جدول رقم   ٤١
  ١٠٩  رسمي بالنسبة لسيارات األجرة طبيعة النقل الغير :٤٢جدول رقم   ٤٢
  ١١٠  تقييم نظام المناوبة الليلية لسيارات األجرة:  ٤٣جدول رقم   ٤٣
  ١١١  توزيع أفراد العينة حسب النزاعات بين سائق سيارة األجرة و الراكب : ٤٤جدول رقم  ٤٤
  ١١٢  تقييم مدى تفضيل القطار الحضري عن سيارات األجرة : ٤٥جدول رقم  ٤٥
  ١١٢  العمر حسب العينة أفراد توزيع:  ٤٦جدول رقم  ٤٦
  ١١٣  المستوى التعليمي حسب العينة أفراد توزيع:  ٤٧جدول رقم  ٤٧
  ١١٤  مدة ممارسة النشاط العينة أفراد توزيع:  ٤٨جدول رقم  ٤٨
  ١١٤  صفة سيارة األجرة حسب العينة أفراد توزيع:  ٤٩جدول رقم  ٤٩
  ١١٥  صنف رخصة استغالل سيارة األجرة حسب العينة أفراد توزيع :٥٠رقمجدول   ٥٠
  ١١٦  مزاولة أنشطة أخرى حسب العينة أفراد توزيع:  ٥١ جدول رقم  ٥١
  ١١٧  األجر المتحصل عليه حسب العينة أفراد توزيع:  ٥٢ جدول رقم  ٥٢
  ١١٧  تكوين مسبق قبل كسب الخط حسب العينة أفراد توزيع :٥٣رقمجدول   ٥٣
  ١١٨  الصعوبات التي تواجه السائق أثناء عمله اليومي :٥٤رقمجدول   ٥٤
  ١١٩  عدد حوادث المرور التي تعرض لها سائقو سيارات:  ٥٥جدول رقم  ٥٥
  ١٢٠  األجرةعدد مرات المراقبة التقنية لسيارة : ٥٦جدول رقم  ٥٦
  ١٢١  مدى علم سائقي سيارات األجرة بالتعديالت الجديدة:  ٥٧جدول رقم  ٥٧

  

  

  

  طـرائــمة الخـقائ

  الخرائطقائمة 
 رقم الصفحة  العنوان  الرقم

  ٨٢  باتنة لوالية الموقع خريطة : ٠١رقم  خريطة   ٠١
  ٨٦   خريطة الموقع لمدينة باتنة  :٠٢رقم  خريطة  ٠٢
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  وياتـهرس المحتـف
ö خطة البحث...............................................................................................  
ö أ .....................................................................................................مقدمة  

  مفاهيم عامة حول سيارات األجرة: الفصل األول                                  
  

  ٢ ..........................................................خصائص و أهداف النقل بسيارة األجرة: مبحث األولال    
  ٢ ..........................................................................ماهية سيارة األجرة :المطلب األول      

 ٢. ..................................................................................تعريف سيارة األجرة - ١

  ٢. ......................................................................أنواع و خصائص  سيارة األجرة - ٢
  ٥ .................................................................سيارات األجرة اتنوعية خدم: المطلب الثاني     

  ٩ ...................................................اثر التنقل بسيارة األجرة على االقتصاد الوطني:لمبحث الثانيا    
  ٩ ......................................................................اآلثــــار البـيئـية:  المطلب األول     

 ١٠ .............................................................................ـواءتـلـويــث الـهـ - ١      

 ١٥ .............................................................................ائـيالـتلويـث الـضوض - ٢

 ٢١....................................................................................ويـث الـمـيـاهتـل - ٣

 ٢٣ ................................................................................تـلـويـث الـتـربـة - ٤

 ٢٤ .....................................................................االســتـحـواذ عـلـى األرض - ٥

 ٢٧. .....................................................................................الحرارياالحتباس  - ٦

  ٣٠...................................................................للموارد الغير متجددةتبعية قطاع النقل  - ٧
  ٣١....................................................................اآلثـار االجتـماعـيـة:  المطلب الثاني     

 ٣١...... ............................................................................أزمــة الــمـرور - ١
  ٣٣ ..................................................................مـشــكلـة حـوادث الـمــرور - ٢
  ٣٥.................. ..........................................................التأمين على  سيارات األجرة - ٣

  ٣٩......................................................النقل بسيارة األجرة في بعض دول العالم: المبحث الثالث    
  ٣٩........................................................النقل بسيارة األجرة في الدول العربية: المطلب األول      
  ٣٩.......................................................................................دول الخليج العربي - ١
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 ٤٣................... ........................).....................................مصر(الـقــاهــرة  - ٢
  ٤٥...................................................النقل بسيارة األجرة في الدول المتقدمة: المطلب الثاني        

  ٤٥........................................................................................الــيابـــــان - ١
 ٤٧.........................................................................................فـــرنـســـا - ٢

  
  واقع النقل بسيارات األجرة في الجزائر: الفصل الثاني

  
  ٥٠.............................................اإلطار التنظيمي و القانوني للنقل بسيارات األجرة: المبحث األول     

  ٥١.................................النظام النموذجي الستغالل النقل بسيارة األجرة في الجزائر: المطلب األول        
 ٥١...........................................................:شروط ممارسة خدمة النقل بسيارة األجرة - ١
  ٥٣...................................................استغالل خدمة النقل بسيارة األجرةكيفية ممارسة و  - ٢

  ٥٥.................................................األحكام الخاصة بخدمة النقل بسيارة األجرة: المطلب الثاني       
 ٥٦.................................................دراسة ملف طلب رخصة استغالل خدمة سيارة أجرة - ١

 ٥٧................................................................اإلجراءات الخاصة بمنح دفتر المقاعد - ٢

  ٦٠................................................................تعريفة نقل المسافرين بسيارات األجرة - ٣
  ٦٢........................................................إحصائيات حول حظيرة سيارات األجرة: الثاني المبحث    

  ٦٢.............................................................رخص استغالل سيارات األجرة: األولالمطلب        
 ٦٢..................................................................وضعية رخص استغالل سيارات األجرة - ١

 ٦٣..................................................................وضعية شركات سيارات األجرة الوطنية - ٢

  ٦٤........................................................حظيرة سيارات األجرة بالجزائر :المطلب الثاني
 ٦٥................................................................................. رةاألجحصيلة سيارات  - ١

  ٦٦.............................................................................عمر حظيرة سيارات األجرة - ٢
  ٦٨...................................................................بسيارات األجرةمشاكل النقل : المبحث الثالث   

  ٦٨.................................مشكل المنافسة الغير مشروعة بسيارات النقل الغير رسمي: المطلب األول
 ٦٩................................................................................مفهوم النقل غير الرسمي - ١

  ٦٩...........................................................................أسباب نشأة النقل غير الرسمي - ٢
 ٧١...........................................................................طريقة عمل النقل الغير رسمي - ٣

  ٧٢..................................................................عمل أصحاب النقل غير الرسمي أوقات - ٤
  ٧٢........................................................أصحاب النقل الغير رسمي للزبائن مواقف انتظار - ٥
  ٧٢...............................................................أصحاب النقل غير الرسمي للزبائن خدمات - ٦

  ٧٣..............................................................................مشاكل أخرى: المطلب الثاني
 ٧٣...............................................................................عدم االلتزام  اتجاه المركبة - ١

 ٧٣..........................استفادة فئة محددة من أفراد المجتمع على رخص استغالل خدمة سيارات األجرة - ٢

 ٧٤....................................................................................عدم االهتمام بالزبائن - ٣

 ٧٤......................................................................................اإلفراط في السرعة - ٤

 ٧٤................................................................شغل مساحات الوقوف و قلة نقاط التوقف - ٥
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 ٧٥.............................................................................................قدم الحظيرة - ٦

  ٧٦.....................................................................................خالصة الفصل الثاني
 

  واقع النقل بسيارات األجرة في مدينة باتنة: الفصل الثالث
  

  ٧٨.............................................................واقع النقل الحضري بمدينة باتنة: المبحث األول      
  ٧٨..........................................................................التعريف بالوالية: المطلب األول

  ٧٨........................................................................................التقسيم الجغرافي - ١
 ٧٨..........................................................................................التقسيم اإلداري - ٢

  ٨٠............................................................الوضعية الديمغرافية للواليةو التقسيم السكاني - ٣
  ٨٢.................................................حظيرة وسائل نقل المسافرين بمدينة باتنة: المطلب الثاني

  ٨٢..................................................................................نقل المسافرين بالحافالت - ١
  ٨٥.............................................................نقل المسافرين بسيارات األجرة في مدينة باتنة - ٢
 ٩٠............................................................................نقل المسافرين بالسكة الحديدية - ٣

  ٩٠..............................................................رات الشخصية بمدينة باتنةة امتالك السيابنس - ٤
  ٩٠..............................................................تحليل نتائج االستبيان و تفسيرها: المبحث الثاني    

  ٩١......................................تقديم عينة الدراسة و المنهج المتبع لجمع و تحليل البيانات:األول المطلب     
 ٩١...................................................................................تـقـديم عينة الدراسة - ١

 ٩١..................................................................الـمـنهج المتبع لجمع و تحليل البيانات - ٢

  ٩٣....................................................................خـصـائـص عـيـــنة الدراسة - ٣
  ٩٨..........................................الكيفية الحالية التي يتنقل بها األفراد داخل مدينة باتنة: انيالمطلب الث

  ١٠٥................واقع النقل بسيارات األجرة في مدينة باتنة من وجهة نظر المستعمل و السائق: المطلب الثالث     
  ١٠٥...........................................................................من وجهة نظر المستعمل - ١
  ١١١.............................................................................من وجهة نظر السائق - ٢

  ١٢١..............................................................اقتراحات و آفاق الدراسة، نتائج: المبحث الثالث  
  ١٢١..........................................................نتائج الدراسة الميدانية و النظرية: المطلب األول

  ١٢٥............................................................اقتراحات و أفاق الدراسة: الـمطلب الـثـاني
  ١٢٧.....................................................................................خالصة الفصل الثالث

  ١٢٨.............................................................................................ةـمـاتـــخ
ö ١٣١..........................................................................................قائمة المراجع 
ö ٣ ..............................................................................................قائمة الصور  

ö ٣ .............................................................................................قائمة األشكال  

ö ٣ ............................................................................................قائمة الجداول  

ö ٣ .............................................................................................قائمة الخرائط 
ö ٣ .................................................................................................المالحق 

٣  
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    باتنة –جامعة احلاج خلضر     
      التسيري والتجارية وعلوم االقتصادية العلوم كلية  

  املاستر قسم
  ختصص اقتصاد النقل و اإلمداد

  
   

  تمـارةــــاس
  

  

  ):ة(الكرمي) ة(األخ

  إليكم االستبيان التايل و الذي يتعلق بدراسة موضوع

  -دراسة حالة مدينة باتنة - واقع و آفاق النقل بسيارات األجرة يف اجلزائر  

جامعة  ختصص اقتصاد النقل و اإلمدادختصص اقتصاد النقل و اإلمدادو ذلك استكماال ملتطلبات نيل درجة املاستر يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري  

  باتنة –احلاج خلضر 

دقة مع العلم أن إجاباتكم ستحاط بالسرية التامة و ال تستعمل  كرم منكم أن تطلعوا على هذا االستبيان و ملئه بعناية و

  .إال ألغراض الدراسة

  تقبلوا مين خالص الشكر و التقدير
  
  
  
  
  

  كحلوش وسام: من إعداد ?
  حمي الدين غضبان: حتت إشراف األستاذ

  .اكور مساعداألستاذ الدكتور فارس بوبا
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  معلومات شخصیة: المحور األول
  يف اخلانة املناسبة) x(الرجاء وضع عالمة 

  أنثى     ذكر                                           :اجلنس -
      25إىل  18من                        18اقل من      :العمر -

 62أكثر من                           62إىل  26من           

  ...........حدد       حالة أخرى       متزوج                                                   أعزب : احلالة العائلية -

  أو أكثر              حالة أخرى غري متعلم                     ثانوي أو اقل             جامعي : املستوى التعليمي -

    متقاعد                            موظف                   تلميذ أو طالب                       :الوظيفة -
  أخرى    بطال                                           مهن حرة                            

  أخرى   خارج املدينة              ضواحي املدينة                             وسط املدينة       :مكان اإلقامة -

  داخل مدینة باتنة األفرادالمحور الثاني الكیفیة الحالیة التي یتنقل بھا 

  

    :أوقات التنقل -

                           ١٤٠٠- ١٢:٣٠من                               ١٢:٠٠-٩:٠٠من                      ٩:٠٠اىل ٧:٠٠من   
      فما فوق ٢٠:٠٠من                              ١٩:٣٠-١٦:٠٠من                        ١٦:٠٠-١٤:٠٠

    : الوسيلة اليت تستعملها للتنقل -

                          سيارة األجرة                               احلافلة       السري على األقدام                                   
  أكثر من وسيلة                              fraudeسيارة غري رمسية  سيارة خاصة                  

  :التنقل بوسائل النقل احلضري املشاكل اليت تواجهك أثناء -

  طول مدة التنقل                      ضعف سعة النقل                       عدم االلتزام باملواعيد         

  غياب األمن و الراحة                      سوء املعاملة                                          أخرى

  ال                                   نعم                              تستعمل سيارة األجرة؟     هل  - 

  :   إذا كان نعم -

                    راحة و أمان                                  سريعة                      ألنه ليس لديك سيارة خاصة     
   .....حدد    أخرى                                         متوفرة يف كل األوقات        ال توجد بدائل أخرى      
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   :عدد مرات استعمال سيارة األجرة -

  ) مصادفة( أحيانا                        مرة يف األسبوع أو أكثر         مرة يف اليوم أو أكثر           
  ..............حدد   أخرى                               استثنائيا                    

        ال                                    نعم                                     :سيارة خاصة كهل لدي -

        ال                                نعم                     "fraude: "هل تستعمل النقل الغري رمسي -

و  من وجھة نظر المستعمل واقع النقل بسیارات األجرة في مدینة باتنة: الثالثالمحور 
  السائق

  

  من وجهة نظر املستعمل -١
   :سيارة األجرة مقارنة بوسائل النقل األخرى -

  ال اعرف                           أسوء                                مشاة           أحسن          

  :األجرة سيارات  مواقع -  

  غري مالئمة متاما    غري مالئمة                نوعا ما                مالئمة                   مالئمة جدا       

  :نوعية خدمات سيارات األجرة -

  متاما غري مقبولة  غري مقبولة  نوعا ما  مقبولة  مقبولة جدا  
            األمن
            الراحة
            الوقت
            املعاملة
            التسعرية

  

  مدعم                منافس               مكمل     :     طبيعة النقل الغري رمسي بالنسبة لسيارات األجرة -

  :نظام املناوبة الليلية لسيارات األجرة -
                                                                 غري متوفر متاما       غري متوفر      نوعا ما                          متوفر                متوفر جدا      

    :هل سبق لك و أن رأيت نزاعا بني السائق و الراكب حول سعر الدفع  --
    ال                               نعم                              
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  :هل بدخول القطار احلضري حيز اخلدمة تستغين عن النقل بسيارات األجرة -
    ال                                نعم                             

  من وجهة نظر السائق - ٢
   ٦٨إىل ٤١                             ٤٠إىل  ٣٠                           سنة ٣٠إىل  ٢٢من :        العمر -١

  ثانوي أو أكثر                        ابتدائي   أساسي                       بدون تعليم      :  املستوى التعليمي -٢

   املهنة    جديد يف                         قدمي يف املهنة:  مدة ممارسة النشاط -٣

  مجاعية                           فردية                 :نوع سيارة األجرة -٤

     مستفيد                           مكتري وكيل                            مكتري    : صنف رخصة االستغالل -٥

  ال                                 نعم                                    هل متارس نشاط غري هذا النشاط؟     -٦

  جيد                               متوسط                             ضعيف           :  األجر املتحصل عليه -٧

  ال                                  نعم                      :     هل ختضعون لتكوين معني قبل كسب اخلط -٨

  : الصعوبات اليت تواجهك أثناء عملك اليومي  -٩

            اعطاب السيارة                        سوء اهلياكل القاعدية           تأثريات االكتظاظ                                    

  ال شيء مما سبق                    منافسة أصحاب النقل الغري رمسي   صعوبة التعامل مع بعض الركاب              

     :    عدد حوادث املرور اليت تعرضت إليها يف هذا النشاط - ١٠

   كثري                                     قليل                                  منعدم                                     

 :رات اليت ختضع فيها سيارة األجرة للمراقبة تقنيةعدد امل - ١١

  ..............حدد                 غري هذا                            مرة كل سداسي      مرة كل عام               

 نعم                                       ال         :     يف هذا النشاط تعديالت جديدة تعلم أن هناك هل  - ١٢
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