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 المقدمة-1 

 

الجزائر من خالل الديوان الوطني لإلحصائيات في تحضير اإلحصاء العام السادس للسكان والسكن  ستشرع

 .    2008و 1998، 1987، 1977، 1966، بعد تلك التي قامت بها على التوالي سنوات 2020المرتقب سنة 

العام للسكان والسكن،  اإلحصاءالمتعلق ب 1986جويلية  29المؤرخ في  09-86بالقانون رقم  ةالمقيدهذه العملية 

 االحتياجاتللبالد، تثمين التقدم المحقق، تقدير  االجتماعيو االقتصاديستسمح بحساب مستوى التطور 

 متابعة القرارات.ومرافقة التخطيط لبرامج عمل هادفة وو

من معرفة السكان الجزائريين عن طريق إنتاج إحصائيات حول عدد السكان  اإلحصاءسيمكن  ،بصورة أدق

، الهجرة وظروف السكن، ، التعليمتاي، الوفالخصوبةلعمر، لجنس، ا)ا والديموغرافية االجتماعية خصائصهمو

 .(لخإ ...

 ًاتحضير فهو يتطلب، لذا األكثر أهمية واألكثر تكلفةاإلحصائية  العملية اإلحصاء العام للسكان والسكنيعتبر 

دة بطريقة عملية مجّنالبشرية الموارد العتاد وال ن من استخداميجب التمّك حيثتنظيمية وإدارية.  وإجراءات ًادقيق

نجاح تطلب كما يوجيستيكية المفروضة. لال هاومواجهة متطلبات المعدة رزنامة الدقيقةال احترامكذا و وفعالة

 في مختلف مراحل تحضيره، تنفيذه واستغالله. المشاركينلسكان والسكن تعاون جميع العاملين ل العاماإلحصاء 

ضروري للتمكن من تنظيم العمليات في الميدان  "إحصاء مقاطعات "لى إللبلديات جديد ال لخرائطياتقسيم إن ال

  .بهاالمكلفين  اإلحصاء جغرافية ألعوان ةمنطقكل الخاصة ببتوفير الوثائق الخرائطية  وذلك

باعتبارك مكلف  ،قاة على عاتقكفإن مسؤولية كبيرة مل ،طرف بلديتك ب منتدمنعون  بصفتكألجل ذلك، فإنه 

 بلديتك.ب الخاص لإلحصاء لخرائطيابالتحضير 

  متتالية:هذه العملية تنقسم إلى أربعة مراحل  

 

 تحيين التتمثل في هذه المرحلة الجوهرية، تعتبر قاعدة أساسية لألشغال الاّلحقة. إذ : المرحلة األولى

 شامالقوائم البنايات. حيث تتطلب مسحا  إعدادو (2008 إلحصاءاستنادا إلى ملف ) للبلديةلخرائطي ا

 .لخرائطياباالستدالل  لسكان مرفقاولمساكن البنايات وا عملية عد المرحلة هي هذهفلكامل إقليم البلدية. 

 

 تقسيمثم  ،لجميع المعلومات الُمتحّصل عليها في الميدان لخرائطيا: هي إعداد الرسم المرحلة الثانيـة 

 في المكتب.هذا العمل يتم  ، حيث(اإلحصاء)وحدات  إلى مقاطعات البلدية

 

 المقاطعات في الميدان. كذاالمجموعات السكنية وو ترقيم البنايات: المرحلة الثالثـة 

 

 رسومات تخطيطيةالذي يحتوي على  ،هذه المرحلة تتمثل في تحضير كراس المقاطعة :المرحلة الرابعة 

 .إلحصاءاعون في هذه المرحلة النهائية تحضير ملف عمل حيث يتم  عناوين البنايات.و للمقاطعة
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 التعاريف الرئيسية - 2

 

مة إلنجاز هذه المرحلة عريف أهم المفاهيم والمقاييس الالزالتطرق لتفاصيل كل مرحلة، من الضروري ت قبل

 التحضيرية.

 

 :السكـن -1.2

  

 :المسكـن -1.1.2

 من طرف شخص اُمتكّون من غرفة أو أكثر قد يكون مسكون ،المسكن هو مكان ُمغلق وُمغطى

 مهني. الستعمالأو  مشغولأو أكثر أو غير  

هو شقة بعمارة أو قد يكون منزل منفرد أو محل غير مخصص للسكن لكن يستعمل للسكن باستمرار )مستودع   

 لخ.إ... )شاليه( أو مرآب(. وقد يتعلق األمر في بعض األحيان بكوخ، خيمة أو بيت خشبي
 

 أمثلة لمساكن: 01 الشكل رقم

 

 
 

 

 البنايـة: -2.1.2

 

 تشيد البناية وتهيأ من طرف اإلنسان لكي يستعملها كمسكن أو كمكان للعمل أو لتخزين اآلالت  

 أو العتاد.

يدخل ضمن هذا التعريف أيضا: األكواخ، البيوت الخشبية )شاليهات(، الخيام، المراكب أو المالجئ الطبيعية مثل 

 المغارات، التجاويف المحفورة في الصخور.

 

أو أكثر وبانعدام أي  مدخل ثانويمع إمكانية وجود  مدخل رئيسيعن األخرى بتوفرها على تتمّيز كل بناية 

 اتصال داخلي بينها وبين أي بناية أخرى مجاورة. 

 إذا كانت البناية مخصصة للسكن ُيمكن أن تحتوي على مسكن واحد أو عّدة مساكن.

 

االعتبار البنايات التي تكون في طور اإلنجاز، إال : خالل مرحلة عد البنايات، ال يجب أن تؤخذ بعين 1مالحظة 

 غرفة مغلقة ومغطاة. على األقل إذا كانت تضم
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: إذا كانت البناية متكونة من عدة مساكن ولديها عناوين مختلفة )أكثر من مدخل رئيسي(، يجب 2مالحظة 

 اعتبارها بنايات مختلفة حتى وإن كان بينها اتصال.

 

    .الحافالت، مأوى محركات الري، مأوى األجهزة الكهربائية ال يجب أن تعد كبنايات: مواقف 3مالحظة 

 
 ثانويمثال لبناية ذات مدخل رئيسي ومدخل : 02الشكل رقم 

 يتعلق األمر عموما بمنزل فردي أو فيال بحديقة أو من دونها
 

 

 

مثال لعدة بنايات متجاورة بمدخٍل رئيسي لكل منه: 03الشكل رقم   

 ا

 
 

 

 ومحالت تجارية في الطابق األرضي مثال لبناية متكونة من عّدة مساكن: 04الشكل رقم 
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 مثال لبناية بمدخٍل رئيسي ُيؤدي إلى فناء ومجموعة مساكن بداخلها: 05الشكل رقم 
 

 
 

 

 

 )حالة شائعة في األحياء السكنية(مثال لمجموعة بنايات ِبَمَمر :06لشكل رقم ا
 

 
 

 

 

 :المناطق السكنية -2.2
 

   :(AGGLOMERATION) السكني التجمع -1.2.2 

            

 م.200بناية وأكثر، حيث تكون المسافة بين الواحدة واألخرى أقل من  )100(هو مجموعة مكونة من مائة 

 )مثال الالحق(. "الخطوة المزدوجة"باستعمال طريقة في الميدان بين بنايتين يجب أن تقاس المسافة  

 ."يسكنمحيط التجمع الي محاطا بحد وهمي لتبيان مكان نهايته. هذا الحد يسمي"سكنيكون التجمع ال

 

رسم ) لبلديةلية سكنالواحد أو أكثر. بعد حصر حدود كل التجمعات ي سكنتتألف البلدية من تجمع يمكن أن 

 ."ُمبعثرةالنطقة الم" ، ما تبقى من ترابها يسمىالخريطة( ىعلية سكنال محيط جميع التجمعات

وُتسّمى . (ACL) رئيسي يسكنتجمع  :واجد فيه مقر المجلس الشعبي البلدي ُيسمىذي يتالي سكنالالتجمع 

. يكون الفضاء الذي يشغله التجمع  (A.S) الثانوية يةسكنالالتجمعات لنفس البلدية ية سكنالباقي التجُمعات 

  ) تعريف المجموعة السكنية) انظر .مجموعات سكنيةعلى شكل مهيأ ي سكنال

 

ي سكنتجمع تكون عبارة عن  حيث ،ةمبعثر ةطقاك بعض البلديات ال تحتوي على منيجب اإلشارة إلى أن هن

إذ هنالك بلديات عبارة عن  ،صحيح، كما هو الحال للعديد من بلديات والية الجزائر العاصمة. والعكس (كليا)

 .يسكنة من أي تجمع خالي ،(كليا)مبعثرة  ةمنطق
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 مثال عن كيفية قياس المسافة بالخطوة المزدوجة: 

سم )خطوة 45إذا أراد المندوب البلدي حساب المسافة بين بنايتين" أ" و "ب"، مع العلم أن خطوته تعادل 

 م(.  0.9سم =  x 2=90 45مزدوجة: 

خطوة  180انطالقا من البناية" أ" يحسب المندوب عدد خطواته المزدوجة حتى يصل إلى البناية "ب"، فيجد 

 م.162م =  x 0.9 180مزدوجة، إذن المسافة بين هاتين البنايتين هي: 

 
 

  )تيزي وزو( الثانوي عين الزاويةي سكنالتجمع المخطط  : 07الشكـل رقم 
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  :ILOT) ) السكنيـةالمجموعـة  -1.1.2.2

 

شارع، نهج، (ُمحاطة بطرق عمومية ي سكنالر  في التجّمع األالمجموعة السكنية هي عبارة عن جزء من 

 بحيث ال يقطع هذه المجموعة السكنية أي واحد منها.   ( إلخ...ساللم، 

)نستطيع عبوره بسيارة أو دراجة أو مشيا على للراجلين والمركبات نقُصد بالطريق العمومي كل ممر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          األقدام(.                                                                                                                    

 

عبارة عن أن تكون  يمكن جوانبها بعض نفإ يسكنالوعات السكنية الواقعة في حدود التجمع فيما يخص المجم

 خارج هذا الخط تبدأ المنطقة المبعثرة.  . (يسكنال لتجمعا )محيط اخط وهمي وليس طرق

 قد تكون حديقة عمومية، ساحة أو أر  شاغرة.و المجموعة السكنية من بناية أو أكثر تتكونقد 
 

 

 

 ممثلة في مخطط مجموعات سكنية :08الشكل رقم 
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 :09 لشكل رقما

 

      

  ( 0256و 0061،0011المجموعات السكنية )                                  (0014و 0097) سكنيةالمجموعات ال    

     

   وادي من جهةيحدها                                                        البحر من جهة يحدها                  
                   

 
 

 

  :10الشكل رقم   

 
       0151السكنية  ةمجموعال مثال:                                                        التجمع حدودواقعة في مجموعات سكنية 

   (في الميدان) يسكنالالتجمع حدود الواقعة عند                                            ( 0166و 0150، 0151، 0149) يسكنال  

 
                                



9 

 

 مجموعة من البنايات تشكل مجموعة سكنية واحدة: 11لشكل رقم ا
 

 الميدانفي                                        على الخريطة
 

 

   

 
 

 المنطقة المبعثرة:  -2.2.2
 

 .للبلدية هذه المنطقة ُمحّددة بالحدود اإلدارية الرسمّية. سائدا السكن المبعثر فيهيكون هو إقليم البلدية الذي 
قد و بنايات منعزلة. كذاُقرى ومداشر وعلى شكل  البناياتتحتوي على مجموعات صغيرة من  أنيمكن و

 الجنوب.بعض بلديات  كما هو الحال فيالبنايات  المنطقة خالية تماما منتكون أحيانا هذه 
 
 

 

المدية والية ب "" خمس جوامع المخطط اإلجمالي لبلدية:  12الشكل رقم   
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القرية: – 1.2.2.2  
  

 . م200أقل من ، تبُعُد الواحدة عن اأُلخرى بمسافة بناية 99إلى  10متكونة من  هي مجموعة

 .(HCL)بالقرية المقر الرئيسي  :القرية على مقر المجلس الشعبي البلدي، ُتسّمىإذا احتوت 

 

 ـُل القرية على المخطط اإلجمالي للبلدية بالرمـز: َثُتَم

 الرئيسي على المخطط اإلجمالي للبلدية بالرمـز: المقر ُتمِثـُل القرية 

 

 

 الفاليسيةتمثيل لقرية  :13 الشكل رقم
 

                                                       على مخطط                                                                   في الميدان                                                     

    

الدشرة -2.2.2.2  
  : 

 .م200بمسافة أقل من بنايات تبُعد الواحدة عن اأُلخرى  9إلى  2هـي مجموعة من 
   : على المخطط اإلجمالي للبلدية بالرمـز الدشرةُتمِثـُل  

 

 

 بوعنقود تمثيل لدشرة :14الشكل رقم 
   

    في المخطط                                           في الميدان                                                                            
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 البنايات المنعزلة: - 3.2.2.2
                                            

قرى ومداشر( بأكثر من  يهسكن السكنية )تجمعات المجموعاتالمنعزلة كل بناية بالبلدية تبعد عن  بالبنايةنعني 

 م. 200

 تَمّثل البنايات المنعزلة على الُمخطط اإلجمالي للبلدية بالرمز: 

 
المقاطعة: -3.2  

 
 بالكامل خالل مدة تنفيذ  هاءإحصاعون لذات حجم مناسب حتى يتسنى ل ،تّعرف المقاطعة كجزء من إقليم البلدية

 يوم (. 15 ( حصاءاإل عملية
 

 هناك نوعان من المقاطعـات:

    

 : يسكنال ُمقاطعة التجّمع .1.3.2 

متجاورة فيما بينها،  عدة مجموعاتتتكّون من مجموعة سكنية واحدة أو  ،يسكنهي مقاطعة تنتمي لتجمع   

 .) شخص 1200و 900بين  عدد سكانهاتراوح ي(ص شخ 1050ها في سكانال متوسطيقارب 
 

 

 يسكن تجّمعفي مثال لمقاطعة  :15الشكل رقم 

  

 (0132و  0050، 0047، 0046تتكون من المجموعات السكنية:  029)المقاطعة رقم 

 

 
 

 

 ُمقاطعة المنطقة الُمبعثرة:  .2.3.2 
 
بنايات ُمنعزلة.  ومنأو أكثر دشرة ، من أكثرتتكّون من قرية واحدة أو ، هي مقاطعة تنتمي إلى المنطقة المبعثرة  

 .)شخص 600 و 500بين ما  عدد سكانها تراوحي(شخص  550 متوسط سكانهايقارب 
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 و.جيجل( -)جزء من المخطط اإلجمالي لبلدية األمير عبد القادر 001 رقم مقاطعة: 16لشكل رقم ا

 

 

: القرى عزوان وعجاري، والمداشر:   تتكون من األماكن المسكونة التالية 001في هذا المثال المقاطعة 
 ، وبناية منعزلة.2، عجاري1، عجاريتمسيلت

 

 :بعض المفاهيم الخرائطية -4.2
  

 م ونشر الخرائط.الرسنجاز : اإلهو مجموعة من العمليات لخرائطياإن الرسم 
خريطة هي رسم مصغر ومسطح ر . إن المن األ جميع الخرائط لها نقطة مشتركة وهي تمثيل جزء أو مساحة

 فيالمسافات  إّن حيث ،اإلقليمتمثيل مبسط ومقرب لجزء من  إال وه مالخرائطي االرسم و هجزء منلو للعالم أ
 لها عالقة بالميدان.الخريطة تكون دائما 

 
بعض هذه العناصر تكون  حسب نوع الخريطة، تحتوي على العناصر الضرورية لتمثيلها نكل خريطة يجب أ

في حالة اإلحصاء العام للسكان والسكن العناصر اإلجبارية هي: االتجاه، المفتاح،  .إجبارية وأخرىاختيارية 
 .السلم وعنوان الخريطة

 

 :االتجاه-1.4.2
 
يكون رمز الشمال  نأ األفضل يكون االتجاه نحو الشمال ومن وباالتفاق .ضروري تحديد االتجاه في الخريطة إن

 موضوع في الجهة العليا للورقة.
 

 :الخريطة مفتاح-2.4.2
 هوف هو موجود في الميدان. المفتاح متكون من مجموعة من الرموز االصطالحية التي تفسر بالتفصيل ما إن
 .هاوتفسيرالرموز المستعملة في الخريطة قائمة 
 ."إلخ ... ،النباتي ، الغطاءالمياه ، جغرافيةشبكة الطرقتكون مرتبة حسب الموضوع " إنيجب المفتاح عناصر  

 .مفتاحاليظهر في  أنرسم بياني في الخريطة يجب  أوكل رمز  :شامليكون المفتاح  أنيجب 
  .الخريطة على يمينفي األسفل  كونيبصفة عامة و يتناسب مع شكل الخريطة. أنالمفتاح يجب  مكان
   
 السلم:-3.4.2

العناصر  أبعادوهو كذلك العالقة الموجودة بين  .الخريطة في تمثيلهاعلى  في الميدان قسمة المسافة هو مقلوب
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 على الخريطة ونفسها في الميدان.
والمعبر عليها  ،على الخريطة على المسافة المقاسة في الميدان القيمة الثابتة لقسمة المسافة المقاسة السلم هو
  .بالميليمتر

 
 .N /1السلم يعبر عنه بالقسمة 

 .N/1  الحقيقية"= "المسافة / "مسافة الخريطة" السلم =

 للحصول على الطول الحقيقي. 10.000في الطول المقاس على الخريطة  ضربيجب  1/ 10.000مالسّلمثال: 
 

مم يمثل على الميدان 1  سلم المخطط أو الخريطة 

 1.000.000/ 1 كم 1        

 25.000/  1 م 25    
 10.000/  1 م 10   
 5.000/  1 م5   

   

  بتصغير المسافة المحسوبة في الميدان على سلم معطىكيف نقوم  

 

 بالخطوة المزدوجة ، فنجد: (A,B)نقيس في الميدان المسافة  مثال: 

AB = 45 m = 45000 mm 

 قم بما يلي: 5000/1إذا أردت تصغير هذه المسافة إلى سلم 

 

 على الخريطة                 في الميدان                           

  5000 mm   1mm   

      45000 mm  Xmm 

  

 X= (45000 x 1) / 5000 = 45/5 = 9 mmحيث يكون 

 

    mm 9 = 45/5 ي:نستطيع حساب ذلك مباشرة كما يلمالحظة: 

 

 عنوان الخريطة: . 4.4.2

يوضع عنوان الخريطة في األعلى على اليسار داخل إطار حيث يحتوي التوجيهات الضرورية للتعرف على 

 الشكل الممثل.

 

 يلي:على ما يحتوي يجب أن  إذ

 

 ية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائر. 

 الديوان الوطني لإلحصائيات. 

 اسم الملحق الجهوي الذي تتبع له البلدية. 

  عبارةRGPH 2020.  

 الرئيسي ي سكنالمخطط التجمع  :محتوى الخريطةص لِخالعنوان الذي ُي(ACL).  ي سكنالمخطط التجمع

 .للبلديةالمخطط اإلجمالي  أو  (AS)الثانوي 

  إليهاينتمي االسم والرمز الجغرافي للوالية التي. 

  الجغرافي للبلديةاالسم والرمز.  

 الرئيسي أو التجمع الثانوي، حسب الحالةي سكنالالتجمع  اسم. 

 .السلم  
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 المرحلة األولى – 3

 البنايات" تعريف بطاقات ء"التحييـن الخرائطي ومل
 

إن مرحلة ما قبل تنفيذ اإلحصاء العام للسكان والسكن أساسية من أجل تنظيم محكم لجمع المعطيات دون 

 و تكرار.أنسيان 

 

منذ  ،كل التغيرات التي حصلت في الميدان على مستوى تراب البلدية إذ تتمثل أعمال هذه المرحلة في تقييد 

 آخر إحصاء عام للسكان والسكن. 

 

 الذي يحتوي: 2008سيسّلم لكم ملف خرائطي للبلدية خاص بإحصاء  ،أجل إتمام هذا العمل وقبل القيام بهومن 

  المخطط اإلجمالي للبلدية(RGPH 2008). 

 ية سكنمخططات التجمعات ال(RGPH 2008). 

  ءالبنايات للملتعريف بطاقات. 

 

 

 :يتعلق األمر بـخالل هذه المرحلة التحضيرية 

 العناصر  ،البنايات المنعزلة ،تحيين المخطط اإلجمالي للبلدية من خالل إظهار مواقع القرى، المداشر

 في المناطق المبعثرة، الطبيعية واالصطناعية 

 األشكال الخارجية للمجموعات السكنية في  نقل ية وهذا من خاللسكنالتجمعات ال اتتحيين مخطط

 ،الظاهرة ا والمعالمبأسمائهي، جميع الشوارع سكنالتجمع ال

  بطاقات تعريف البنايات. ءإقليم البلدية من خالل ملفي معاينة وعّد كل البنايات الموجودة 

 

ية الثانوية وأخيرا التجمع سكنبصورة عامة يجب عليك تحيين بلديتك بدءا من المنطقة المبعثرة، ثم التجمعات ال

 ي الرئيسي.   سكنال
 

 مهم جدا:
من طرف التقني الخرائطي اغير الديوان الوطني لإلحصائيات يجب المصادقة عليه كل الخرائط ذات مرجع

 .اللديوان قبل استعماله 
 

 

 : البنايات تعريف اتبطاقوملء  تحّييـن المنطقة المبعثرة -31.

قع مواوالذي يبين  2008 حصاءإسّلم لكم الديوان الوطني لإلحصائيات المخطط اإلجمالي للبلدية المنجز أثناء 

 ، القرى، المداشر، والبنايات المنعزلة. يةسكنالل التجّمعات اأشكو

  

 المطلـوب منك هـو:

   من خالل إجراء مسح منتظم وهذا ، بالتعرف والتأكد من الحدود اإلدارية للمخطط اإلجمالي للبلدية -1  

 .مسبقا بالمكتب ةعّد، اعتمادا على خطة عمل ماألماكن التابعة إلقليم البلدية كلزيارة       

 

     المعالم الظاهرة نقل على المخطط اإلجمالي أكبر عدد ممكن منمنطقة المبعثرة، ُأللك زيارتخالل  -2  

 المسكونة: المتعلقة باألماكنوكذا المعلومات بالميدان  الموجودة     
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 الحديدية، السبل، الدروب، السدود، المياه المتجمعة  ك، السكالطرق :العناصر االصطناعية وهي

 .بالتالل...إلخ

 الغابات، الشعاب، األحراشاألنهار، البحيرات، السباخ، الشطوط،  الجبال،: وهيطبيعية العناصر ال ،

 ....إلخ

 :أوالد...، مشتة  دوار المنعزلة: ذكر تسمية القرية، الدشرة أو البناية تسمية األماكن ،... ...  

ن متبوع تحمل نفس التسمية، ُيّسجل اسم المكامن نفس النوع و )في حالة وجود عّدة أماكن مسكونة ... بني

 لخ(. إ...، 2، بن محمد 1برقم ترتيبـي مثال : بن محمد 

 

 .األماكن المسكونةالبنايات لكل  تعريف بطاقاتملء  - 3

 كيف يتم إنجاز هذا العمل؟ 1.1.3

 يبين موقع:  )2008 حصاءإ( لبلديتك المخطط اإلجماليإّن 

   ؛بأسمائهاية سكنالل التجمعات اأشك  

 ؛هائسماأمنعزلة ممثلة بُرموزها والبنايات الو والمداشرُقرى ال   

   صطناعيةاالوطبيعية العناصر ال. 

 

  قم بما يلي: زيارتك لهاوخالل  01ابدأ بالمقاطعة رقم 

 العناصر كل وكذا  ،حينهاتوالمداشر والبنايات المنعزلة جميع القرى،  تسمية موقع و تأكد من

 ؛)إلخ.جبل، واد، ..( الطبوغرافية

 لخإ...، الطرق، الدروب، الجسور، السدود(نقل كل المنشآت القاعدية الموجودة أ(، 

 ؛لخإ...مثل: مسجد، مقبرة،  المعالم الظاهرةنقل كل أ 

 ؛م200  رة( مع األخذ بعين االعتبار شرط مسافة سب عدد البنايات ألّول مكان مسكون )قرية أو دشحأ 

  إذ . لمنطقة المبعثرةل البناياتتعريف مأل بطاقات إ ،بناية 100إذا احتوى المكان المسكون على أقل من

 ؛(1.3.3)انظر  بيتا بيتابزيارتها  يتم هذا العمل

 داخل كل  امؤقت رتيبيات ارقملكل بناية  انقل على بطاقات تعريف البنايات االرقام الممنوحة لكل بناية امنح

 مكان مسكون )الترقيم النهائي للبنايات يتم بعد 

 ؛)التقسيم إلى مقاطعات

  ؛وعدد البنايات في الميدان ينالمحسوب السكانأنقل على المخطط وأمام رمز المكان المسكون عدد 

  ؛مع تجاهل حدود هذه األخيرة ،في المقاطعة األخرىقم بالعمل بنفس الطريقة بالنسبة لألماكن المسكونة 

 ية القديمةسكنتأكد وقم بتحيين محيط التجمعات ال. 

 

 بناية: 99في حالة ما إذا كان المكان المسكون يفوق 

 ؛بالمنطقة المبعثرة الخاصة البنايات تعريف اتبطاق عدم ملء 

  ؛يةسكنالعالج في الجزء الخاص بتحيين التجمعات تس هذه الحالة 

 ي الجديد.سكنأرسم شكل التجمع ال  
 

 إلى المقاطعة التالية انتقل
 مالحظة:

 اإلحصاءمبعثرة عند تحيينها بالمقارنة مع خريطة المقاطعة العلى جزء من ي سكنذا الحظت امتداد لتجمع إ

لتحيينه مع التجمع  يسكنالنجاز التحيين للمنطقة التي التزال مبعثرة وترك االمتداد إ، يجب عليك 2008

 .يسكنال
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 :  كيفية ملء بطاقات تعريف البنايات في المنطقة المبعثرة -2.3.1

: 

خالل العمل الميداني، وبالموازاة مع تحيين المخططات، يقوم المندوب البلدي بملء بطاقات تعريف البنايات 

 السكنية وكذلك الخاصة بالمنطقة المبعثرة.   الخاصة بالتجمعات

 

  البطاقات: هذه

 تستخدم كسند للترقيم النهائي للبنايات في الميدان؛ .1

تعطي تقديرا لعدد السكان والسكنات مع استعماالتها )سكن مسكون، شاغر والمستعملة لغر  مهني(  .2

 واستعمال البناية؛

 تستخدم كمصدر للمعلومات في عملية تقسيم المقاطعات؛ .3

 المقاطعة.تستخدم لملء األعمدة الخمسة األولى من كراس  .4

 

 على الغالف يجب ملء:

 اسم الوالية ورمزها؛ 

 اسم البلدية ورمزها؛ 

 التشتت ورمزه يكون مملوء مسبقا؛ 

 الرقم الترتيبي للكراس؛ 

  .العدد اإلجمالي للكراريس 

 

 بالنسبة للجدول:

 

 : تسمية المكان المسكونالعمود األول

 ، البناية المنعزلة: )مثال: دوار، مشتة، أوالد، بني ...إلخ(القرية، الدشرةحدد تسمية: 

 

 من نفس النوع وتحمل نفس التسمية أكتب اسم المكان متبوع برقم مثال: بن  مسكونة في حالة وجود أماكن

 )دشرة(... 3)دشرة(، بن محمد  2)دشرة(، بن محمد  1محمد 

 

 

 

 

 نوع المكان المسكون : العمود الثاني

 

 المكان المسكون بكتابة سجل نوع

 "1.بالنسبة للقرية " 

 "2.بالنسبة للدشرة " 

 "3.بالنسبة للبناية المنعزلة " 

 

 : الرقم البنايةالعمود الثالث

 .،سجل رقم المدخل الرئيسي للبناية المستعمل من طرف الشاغلين والذي تجدونه مسجل على البناية 
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تحمل ارقاما مختلفة، سجل رقم المدخل الرئيسي في هذا العمود في حالة وجود بناية لها عدة مداخل مالحظة: 

 (.10وسجل أرقام المداخل الثانوية االخرى في عمود المالحظات )عمود 

 

 الرقم الترتيبي للبناية  :العمود الرابع

 امنح رقما ترتيبيا للبنايات الموجودة داخل كل مكان مسكون.

الرقم الترتيبي آلخر بناية يدل على عدد بنايات المكان المسكون، والذي نستطيع من خالله التأكد من نوع هذا 

 المكان. 

 

 نوع البناية: العمود الخامس

 حدد نوع البناية بكتابة: 

 "1.إذا تعلق األمر بعمارة " 

 "2.في حالة بناية فردية " 

 "3،المساجد، المزارع، ...إلخ. " أخرى، تشمل كل من السكن الهش، المصانع 

 

 : استعمال البنايةالعمود السادس

 حدد استعمالها باالستعالم من شاغليها، سجل:

 

 "1 إذا كانت البناية تأوي فقط مساكن مسكونة أو غير مشغولة وخالية من أي محل أو مسكن مستعمل "

 لغر  المهني.

 

 "2 مشغولة ومسكن أو أكثر مستعمل لغر  مهني و/أو " إذا كانت البناية تأوي مساكن مسكونة أو غير

 محالت تابعة للبناية.

 

 "3.)إذا كانت البناية مخصصة لالستعمال المهني فقط )ال تأوي أي أسرة " 

 : إسطبل لتربية الحيوانات، مسجد، مدرسة، ...إلخ مثال

 

 مستودع أو محل مشغول من طرف أسرة يحسب كمسكن مشغول. :مالحظة

      

 

 : المساكن، حدد:السابعالعمود 

 .عدد المساكن المسكونة بما في ذلك المحالت المشغولة من طرف أسر 

 .عدد المساكن الشاغرة 

 .عدد المساكن المستعملة لغر  مهني 

  .العدد اإلجمالي للمساكن في البناية 

 

 : السكانالعمود الثامن

 حدد العدد اإلجمالي للسكان في كامل مساكن البناية.

 : اسم الساكنالتاسعالعمود 

 حدد اسم أحد ساكني البناية.
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 : المالحظاتالعمود العاشر

يتعلق األمر في هذا العمود بنقل جميع التوضيحات التي بإمكانها أن تشكل نقاطا مرجعية تفيدنا في معرفة طبيعة 

 البناية. 

 أمثلة: مدرسة زبانة، مسجد، إسطبل، ...إلخ.

 خل تحمل ارقاما مختلفة، سجل في هذا العمود أرقام المداخل الثانوية.في حالة وجود بناية لها عدة مدا

 

 : الرقم النهائي للمقاطعةالعمود الحادي عشر

هذا العمود يمأل بعد التقسيم إلى مقاطعات في المرحلة الثانية. أنقل رقم المقاطعة الخاص بكل مكان مسكون، هذا 

 سيسهل لك عملية ملء كراس المقاطعة.

 

 : الرقم الترتيبي النهائي للبناية في المقاطعةالثاني عشرالعمود 

إلى ن في كل مقاطعة. أنقل هذه  1بعد تقسيم المنطقة المبعثرة إلى مقاطعات، يجب عليك إعادة ترقيم البنايات من 

 األرقام الجديدة في هذا العمود.

 

 

 مالحظة: 

رابع مجموع المساكن )المسكونة، الشاغرة، أترك ثالث أسطر بعد كل قرية أو دشرة، أنقل على السطر ال -

 المستعملة لغر  مهني والمجموع( وكذا مجموع السكان.

 أترك سطر بعد كل بناية منعزلة. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال عن ملء بطاقات تعريف البنايات في المنطقة المبعثرة
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  لجميع  البنايات مملوءة تعريف جميع بطاقاتسيكون لديك عملية تحيين المنطقة المبعثرة في نهاية

 :محتوية علىخريطة للمنطقة المبعثرة  وكذا لةالمداشر والبنايات المنعز ،القرى

 

 ؛الحدود اإلدارية للبلدية .1

   ؛هاوأسمائية سكنالأشكال التجمعات  .2

 ؛سكانهاعدد و المداشر مع تسمياتها وعدد بناياتهاكل القرى و .3

 ؛وعدد سكانهاكل البنايات المنعِزلة  .4

 وكذالك )واالصطناعية )طرق، دروب، جسور، سدود... )... د، شعبة، جبلاو( الطبيعية جميع العناصر .5

 .المعالم الظاهرة

 

 :البنايات ات تعريفبطاق وملء ةيسكنالتحيين التجمعات  -2.3

 

    : التابعة لبلديتكمية سكنالالهدف من هذا العمل هو الحصول لكل واحدة من التجمعات 

  

 :على واضح مطابق للميدان يحتوي مخطط  . أ

 ؛يسكنال حدود التجمع  

 ؛لكل المجموعات السكنية تمثيل 

  ؛لها الدقيقةشبكة الطرق الكاملة مع التسمية 

 بلدية، مركز بريدي، مقر ) مكن استعمالها كمعالم ظاهرةتي يات األخري الالمنشآت العمومية والبناي

 ثانويات، إكماليات، مدارس، وحدات صناعية(.

 

 :البنايات مملوءةتعريف  بطاقات . ب

 3.3.2الجيد لهذه البطاقات أنظر للملء 

  

 حالتان:أمام قد تتواجد عند تحيين التجمعات السكنية، 

 

 (.2008 حصاءمخطط إ)موجود ي سكناللتجمع ا مخطط الحالة األولى: -

، انضمام قرية يسكن قرية أو دشرة أصبحت تجمعغير موجود: ي سكنالالتجمع مخطط  الحالة الثانية: -

 جديد. يسكن، تجمع أو أكثر لبعضها البعض

 

 :يسكنال تجمعللمخطط حالة وجود في   -1.2.3

 

داخل التجمع  نإلى  1المجموعات السكنية مرقمة من  ستجد أّن، 2008 حصاءإلي سكنالالتجمع مخطط  في

  أنت ملزم بالحفاظ على نفس الترقيم.  ي،سكنال

 

هذا . و(2008)مخطط  يسكنال بجرد كل المجموعات السكنية للتجمع ء، يجب البدتحيين المجموعات السكنية قبل

يجب:حيث  ،مكررة أو أرقام ناقصةمجموعات سكنية احتمال وجود أرقام لتحقق من ل  
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  وكذا أرقام المقاطعات التي تنتمي  جدول،في ي سكنالوضع جميع أرقام المجموعات السكنية للتجمع

 ؛إليها

  ؛تصاعديترتيب أرقام المجموعات السكنية بتسلسل 

  عمود المالحظاتاألرقام المكررة واألرقام الناقصة في إظهار 

 
 

يسكن جرد مجموعات سكنية لتجمعجدول مثال:   
  

رقم المجموعة 

 السكنية

 الخالصة المالحظات رقم المقاطعة

0001 019   

0002 019   

...    

0030 020-042 

 رقم المجموعة

 0030السكنية 

موجود في 

مقاطعتين 

 مختلفتين

ن: إن كان األمر ايجب التأكد في الميد

دة من المجموعتين السكنيتين حواكذلك، 

الذي لم  0053 تأخذ الرقمس 0030

  .يمنح

فييييي حاليييية مييييا إذا كانييييت جميييييع أرقييييام  

هييييذه ، ممنوحييييةالمجموعييييات السييييكنية  

 (.1ن+)رقم ستأخذ الالمجموعة السكنية 

0031 021   

... ...   

0053  

 

رقييييييم مجموعيييييية 

سييييييييكنية غييييييييير  

 .مستعمل

يجب التأكد في الميدان: إن كان األمر 

أحد المجموعات السكنية ذات كذلك، 

 .0053الرقم المكرر تأخذ الرقم 

إن لم يكن هناك تكرار يمنح الرقم آلخر 

 ي.سكنمجموعة سكنية في التجمع ال

0054 042   
.... ...   

 

 مالحظة:

 المطابقات.عند استعمال جدول  اهذا الجدول مفيد يكون 

 

 :تحيين شكل المجموعات السكنية   

 

تعريف ، وبطاقات 2008 حصاءي الخاص بإسكنال التجمع مخططب اانتقل إلى عين المكان مصحوب .1

 ؛البنايات لملئها

 ؛ي الخاص بكسكنابدأ عملك بالمقاطعة األولى للتجمع ال .2

اهر ظلخ.( أو معلم ...إ أو شارع رئيسي )شارع، نهج، طريق وطنيمستعينا بالشمال المخطط وجه  .3

 ؛لخ(...إ)مسجد، نزل، نصب تذكاري 

 ؛عين أول مجموعة سكنية لتحيينها .4

 :مخططالفي حول المجموعة السكنية وقارن بين شكلها في الميدان وما هو موجود  ْرُد .5
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 .مخططال علىإذا لم يطرأ أي تغيير على المجموعة السكنية، احتفظ بشكلها ورقمها   - أ

 

مها على النحو ورّق ،مخططإذا طرأ تغيير على المجموعة السكنية، أنقل شكلها الجديد مع رقمها على ال - ب

 : التالي

 حتفظ بنفس الرقم.اتساع المجموعة السكنية: ا 

  أصغر رقم. امنحها :مجموعات سكنية أخرى معاندماجها 

 نفس الرقم متبوع بحرف تأخذالمجموعة السكنية: إحداها تحتفظ بالرقم القديم واألخرى  انقسام 

 .مؤقت

 )إمكانية إعطاء هذا الرقم لمجموعة سكنية أخرى. : ال وجود للمجموعة السكنية )هدم     

 

)رقم  امؤقتها رقما شكلها الجديد وامنح أرسم : (2008)بعد  كانت المجموعة السكنية حديثة النشأة إذا -ج

 رقما نهائيا. منحهافي انتظار  المخطط علىالمجموعة السكنية األقرب متبوعا بحرف( 

 

 ينبغيالمجموعة السكنية عند وجودها، وفي حالة عدم وجودها  ُدُحسجل التسمية الدقيقة للشوارع التي َت .6

 االتصال باللجنة التقنية للبلدية المكلفة بتسمية الشوارع وترقيم البنايات للتكفل بحل هذا المشكل.

البلدية، شركة  إن كانت المجموعة السكنية تمثل أو بها معلما ظاهرا )مسجد، نزل، نصب تذكاري، مقر .7

(، أنقل ذلك على إلخ... ،الغاز، صندوق التوفير واالحتياط، القر  الشعبي الجزائريتوزيع الكهرباء و

  ؛يسكنمخطط التجمع ال

 ؛تحديد جميع مداخل المباني في المجموعة السكنية ونقلها على المخطط .8

 . بابالد على والبنايات لهذه المجموعة السكنية بعناية، ونقل رقم البناية الموج تعريف مأل بطاقات .9
 

ي وذلك مقاطعة تلو سكن( لكل المجموعات السكنية للتجمع ال9إلى 4إنجاز نفس المراحل )من

 األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 
 :أمثلة ألشكال مجموعات سكنية مع احتمال تغيرات

 

 :لم يطرأ تغيير على المجموعة السكنية -أ
 

  2008 إلحصاءشكل نفس الالمجموعة السكنية احتفظت ب :17شكل رقم 
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 المجموعة السكنية طرأ عليها تغيرات:  -ب
  

(0022توسع المجموعة السكنية ) :18شكل رقم   
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0024و 0023) اندماج مجموعتين سكنيتين :19شكل رقم  
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جديدطريق إلى مجموعتين بسبب فتح  0023المجموعة السكنية  انقسام: 20شكل رقم   
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 :النشأة ةثديحمجموعة سكنية  -ج
 

 ( A 0023)جديدة سكنية مجموعة  :21شكل رقم 

  

 

لتسهيل عملية الترقيم المجموعات السكنية، من المفيد استعمال جدول المطابقات الذي يحتوي على جميع 

 المجموعات السكنية التي طرأ عليها تغيرات والمجموعات السكنية الجديدة.
 

 مثال خاص بترقيم المجموعات السكنية:
 

 
 

 للمثال السابق: جدول المطابقات
 

 

 أرقام المجموعات السكنية

 مالحظات ممنوحة منشأة ملغاة

  003مع  004 اندماج   0004

  004 أ 0009 

  011 أ 0010 
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 :كيف يتم نقل مخططات األحياء الجديدة-

 يسكنسواء وسط التجمع ال ،نشأت أحياء جديدة أو أنها في طور اإلنجاز 2008بعد سنة  ال شك أنه

اتصلوا بالمصالح المختصة )مصالح  ،عملية رسم هذه األحياء على مخطط التجمع تسهيلفي محيطه. ول أو

لطلب  (إلخ... التهيئة العمرانية، مصلحة التعمير، شركة توزيع الكهرباء والغاز، دواوين الترقية العقارية

  حتوي على عدد من المعلومات اإلجبارية مثل:أن تة ويجب قانوني المخططات هالتجزئة. هذ اتمخطط

 ؛الشمال اتجاه 

 ؛سلم الخريطة 

 ،؛...إلخ( العناصر الموجودة في الميدان )الحدود، البنايات 

 حدود القطعة األرضية. 

 

ية لها نفس سلم المخططات المتحصل عليها يمكنكم استنساخها مباشرة.  أما سكنإذا كانت مخططات التجمعات ال

 السلم مختلف قم بتكبيرها أو تصغيرها بنفسك. إذا كان

 

 ي: سكنللتجمع ال حالة عدم وجود مخطط -2.2.3

 

 ي جديد، وهذا في حالة: سكنالمخطط غير موجود ألن األمر يتعلق بتجمع 

 ؛يسكنلت إلى تجمع قرية تحّو 

 ؛اندماج قريتين أو أكثر 

 ؛اندماج قرية أو أكثر مع دشرة أو أكثر 

  جديدة.ية سكنتجمعات 

 

في و قمت بتحديد محيطه.في جديد سكنتأكدت من وجود تجمع بأن  ،أثناء تحيين المنطقة المبعثرةحيث سبق لك 

 تكون كالتالي:ذلك ي فقم بتصميمه بنفسك والطريقة المتبعة  ،حالة عدم عثورك على مخططه

 ؛حدد الشمال الجغرافي .1

 ؛ضع سلما لمخططك .2

 ؛لخ...إسم أهم محاور الطرقات، المسالك أر .3

 .عند وجودها شوارعأنقل التسمية الدقيقة لل .4

المخطط  على هاحدد المجموعة السكنية األولى والتي تحتوي على مبنى عام أو معلم آخر ظاهر وأرسم .5

 كما يلي:

  ؛لجانب األول للمجموعة السكنية بواسطة الخطوة المزدوجةاأحسب مسافة 

 ؛المخططعلى  مأنقل هذه المسافة حسب السّل 

  مع احترام  ،المخطط علىوأنقلها دائما حسب السلم  ،لجانب الثاني للمجموعة السكنيةامسافة أحسب

  ؛التقاء جانبي المجموعة السكنية    بقدر اإلمكان شكل الزاوية المتكونة عند 

     ؛المخططوانقلهم على  السكنية أحسب مسافات الجانب الثالث والرابع للمجموعة 

 

 ؛ي(سكنداخل التجمع ال نإلى  1رّقم المجموعة السكنية )من  .6

جميع المعالم الظاهرة لهذه المجموعة السكنية )مسجد، نزل، نصب تذكاري، مقر على المخطط نقل ُأ .7

البلدية، شركة توزيع الكهرباء والغاز، الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، القر  الشعبي الجزائري، 

 ؛لخ(إ...، أسماء المؤسسات

 ؛جميع فتحات البنايات للمجموعة السكنية مع أرقامهاعلى المخطط انقل  .8
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البنايات بكل عناية لهذه المجموعة السكنية، مع نقل رقم البناية الذي تجدونه على تعريف  ةمأل بطاقا .9

 الشوارعفيجب التوجه الى اللجنة التقنية للبلدية المكلفة بتسمية الباب، أما إن كان الترقيم غير موجود، 

 المشكل. هذا وترقيم البنايات لحل

 

مجموعات السكنية )الواحدة تلو األخرى( إلى غاية المسح الكامل للتجمع الاستعمل نفس الطريقة لكل 

 ي.سكنال

 

          ي الجديد يجب الرجوع إلى مصالح البلدية.                                                                                       سكنسم الذي يجب منحه للتجمع الاالفيما يخص  مالحظة:

                                                                                                                                

يسكنتعريف البنايات في منطقة التجمع ال بطاقات كيفية ملء -2.3.3  

 :بالنسبة للغالف يجب ملء

 ؛الوالية ورمزها اسم 

 ؛البلدية ورمزها اسم 

 ؛يسكنالالتجمع  اسم 

 ؛إذا كان تجمع ثانوي 2ي رئيسي، سكنإذا كان تجمع  1ي: كتابة سكننوع التجمع ال 

 ؛الرقم الترتيبي للكراس 

  اإلجمالي للكراريس.العدد 

 

 بالنسبة للجدول: 

 

 : رقم المجموعة السكنيةالعمود األول

 

: قد تكون أمام حالتين   

 ولم يتغير شكلها. في هذه  2008المجموعة السكنية كانت موجودة في  : )األكثر ترددا( األولى

 الحالة أنقل نفس الرقم.

 :طبقا لإلجراءات  مؤقتاإمنح لها رقما . 2008المجموعة السكنية لم تكن موجودة في  الثانية

 . (1.2.3 )أنظر الموضحة في التعليمات الخاصة بالتحيين

 

 .الترقيم النهائي للمجموعات السكنية، أنقل الرقم النهائي في هذه الخانةد بع مالحظة:

 

 : الرقم الترتيبي للبناية داخل المجموعة السكنيةالعمود الثاني

 داخل كل مجموعة سكنية امنح رقما ترتيبيا للبنايات 

 

 العنوان الدقيق للبنايةالعمود الثالث: 

 مسجال على البناية.الذي تجدونه  : سجل رقم المدخل الرئيسي للبنايةرقم البناية

 

أما إن كان الترقيم غير موجود، فيجب التوجه الى اللجنة التقنية للبلدية المكلفة بتسمية الشوارع وترقيم البنايات 

 عندما يتم حل المشكل سجل االرقام الممنوحة في هذا العمود.لحل المشكل.
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في حالة وجود بناية لها عدة مداخل تحمل ارقاما مختلفة، سجل رقم المدخل الرئيسي في هذا العمود : مالحظة

 (.8وسجل أرقام المداخل الثانوية االخرى في عمود المالحظات )عمود 

 

 .إلخ ... ،الشارع، النهج، طريق، حي اسمقم بتسجيل  :  ... ،إسم الشارع، الحي

 

 : نوع البنايةالعمود الرابع

 

 حدد نوع البناية بكتابة: 

  "1إذا تعلق األمر بعمارة ". 

 "2في حالة بناية فردية ". 

 "3لخ.، ...إ" نوع آخر: يشمل السكن الهش، المصانع، المساجد 

 

 : استعمال البنايةالعمود الخامس

 

 البناية حدد نوع االستعمال وسّجل:باستعالمك من شاغلي 

 

 إذا كانت البناية خالية من أي محل أو أي مسكن مستعمل لغر  مهني. مستعمل لغرض السكن:" 1"

 

 عمارة أو بناية فردية مشغولة من طرف أسر، من الطابق األرضي إلى آخر طابق. مثال:

 

أو غير مشغولة و/أو مسكن أو أكثر يستعمل إذا كانت البناية تأوي مساكن مشغولة  المختلط: لالستعمال" 2"

 لغر  مهني و/أو محالت تابعة للبناية.

 

إذا كانت البناية ال تستعمل إال لغر  مهني )كل المساكن والمحالت موجهة  مهني فقط: استعمال" 3"

 لالستعمال المهني(.

 

 سب كمسكن مشغول.تمستودع أو محل مشغول من طرف أسرة يح :مالحظة

 

 :حدد، : المساكنالسادسالعمود 

 

 .عدد المساكن المسكونة، بما في ذلك المحالت المشغولة من طرف األسر 

 عدد المساكن الشاغرة. 

 عدد المساكن المستعملة لغر  مهني. 

  .العدد اإلجمالي للمساكن في البناية 

 

 السكان: العمود السابع

 

 جميع مساكن البناية. يسكنونحدد العدد اإلجمالي لألشخاص الذين 

 

 : المالحظاتالعمود الثامن
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مرجعية تفيدنا في معرفة طبيعة  ايتعلق األمر في هذا العمود بنقل جميع التوضيحات التي بإمكانها أن تشكل نقاط

 البناية. 

  إلخ.... باديس، مسجد الفرقان، مصنع آجر، مقر البلدية، ابنمدرسة  أمثلة:

 

 رقاما مختلفة، سجل في هذا العمود أرقام المداخل الثانوية.أفي حالة وجود بناية لها عدة مداخل تحمل 

 

 

 

 

 : الرقم النهائي للمقاطعةالعمود التاسع

 

. أنقل رقم المقاطعة الخاص بكل مجموعة سكنية، هذا في المرحلة الثانية هذا العمود يمأل بعد التقسيم إلى مقاطعات

 كراس المقاطعة. ءعملية ملسيسهل لك 

 

، غير المسكونة: أترك ثالثة أسطر بعد كل مجموعة سكنية ثم أنقل على السطر الرابع مجموع المساكن )مالحظة

 ( كذلك مجموع السكان.ومجموع المشغولة ولالستعمال المهني

 

 بها مساكن.رة هناك عما 25في مستوى شارع األمير عبد القادر رقم  مثال:

 

عيادة طبية )في الطابق األول( محتسبة كمسكن مستعمل لغر  وأربع مساكن مسكونة، مسكن شاغر  المعاينة:

 مهني.  

ومحل آخر الستعمال مهني )مواد غذائية  .شغولمحل تشغله أسرة يحتسب كمسكن ميوجد األرضي في الطابق 

 .عامة(

 في هذه الحالة، تمأل البطاقة كما يلي:  
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 : اإلحصاء أثناء المرحلة األولىتنظيم وثائق  -4.3
 

 .وثائق في علب أرشيفالوالمبعثرة أثناء المرحلة األولى، يجب حفظ  يةسكنالبعد تحيين جميع المقاطعات 
 
 يجب أن تحتوي كل علبة على: 

 مع مداخل وأرقام البنايات. ةمحّين 2008لسنة  اتالمقاطع مخططات -1

 ومراقبة.بنايات مملوءة بطريقة جيدة التعريف  بطاقات -2

 والمنطقة المبعثرة تحتوي على: ةيسكنال اتلتجمعات امقاطعل جدول -3

  إلى ن(. 1)من  2008رقم المقاطعة الخاص بإحصاء 

 .التشتت 

 .عدد البنايات 

 الشاغرة، لالستعمال المهني(.المسكونة) العدد اإلجمالي للمساكن ، 

 .السكان 

 .المالحظات 

 

 أحتفظ بكل هذه الوثائق في مكان آمن.   

 

 رحلة الثانية:لما4-

 الرسم النهائي للمخططات والتقسيم إلى مقاطعات
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أين قمتم بنقل كل المعلومات  .يةسكنال تم تحيين مخطط البلدية وكذا مخططات التجمعات ،خالل المرحلة األولى

 األساسية لعملية تقسيم البلدية إلى مقاطعات.

جميع مخططات البلدية. من أجل ذلك يلزمك األدوات لإعداد رسم نهائي فوق ورق شفاف اآلن  معليك يجب

 التالية: 

  شوكة حبر من نوع(Rotring)  1.2-06-05-04-03معيار   

 )16-10-08-04-03-02 معيار نورموغراف )مسطرة أحرف  

  سم. 80مساطر كبيرة 

  .مسطرة منحنية 

 

 الرسم النهائي للمخططات:  -1.4

 

الرئيسي. يسكنالتجمع الالثانوية وأخيرا  يةسكنال بالمنطقة المبعثرة، ثم التجمعات ابدأ  

 

 :رسم المخطط اإلجمالي للبلدية -1.1.4

 

بالنسبة  1/100.000بالنسبة لشمال البالد، و 1/50.000يكون مخطط المنطقة المبعثرة بسلم  ،عامة بصفة

لبلديات الجنوب. 1/200.000للهضاب العليا و  

 

 سيكون عليك القيام بـ: 

 

 ؛2008 حصاءإل اإلجماليإعادة أخذ الحدود اإلدارية للبلدية وكذا أسماء البلديات المجاورة من المخطط  .1

 

 ؛في الميدان خالل المرحلة األولىالحقيقية والمحّينة ممثلة بأشكالها ية سكنالوضع جميع التجمعات  .2

 

للمنطقة المبعثرة )مع احترام  (المداشر والبنايات المعزولةوضع جميع األماكن المسكونة )القرى،  .3

 ؛( وكذا تسمياتها مع تحديد عدد البنايات التي تتكون منهااالصطالحية الرموز

 

 صطالحيةاال الرموزمع احترام  ،األولى حة خالل المرحلةانقل العناصر التالية المالحظة والمصّح .4

   ؛()أنظر الملحق

 المسالك،  ة، الطرق الوالئية، الطرق البلدية،يالبنية التحتية للطرق )الطرق السريعة، الطرق الوطن

 ؛(المسالك الغابية، ...إلخ

 ؛ة(يالبنية التحتية للسكك الحديدية )خطوط السكك الحديد  

 ؛لخ(وديان، الشطوط، النقاط المائية، ...إجغرافية المياه )السدود، تجمعات المياه التلية، ال  

  ،؛لخ(...إالتضاريس )الجبال، خطوط قمم الجبال، شعبة، الهضاب  

  لخ(...إأخرى )المقابر، المعالم، الزوايا،  بارزةنقاط.  

 

اسم التجمع  ،اسم البلدية، الواليةاسم ) عنوان الخريطة خريطة والمتمثلة في:للأنقل العناصر األساسية  .5

 ( مفتاح الخريطة، اتجاه الشمال.السلمي وسكنال

 



32 

 

 بعد انجاز الرسم:

كن وعدد األشخاص. اسممجموع ال عزلةنم ةياوبن ضع أمام كل قرية ودشرةثم  عدة نسخ من المخطط.سحب قم ب

 لعملية التقسيم إلى مقاطعات. هاتسيمكنكم هذا من عمل سيناريو

 

  :يةسكنالرسم مخططات التجمعات  -2.1.4

 .(2000/1-5000/1) ية بسلم كبيرسكنيجب ان ترسم مخططات التجمعات ال 

: على أن تحتوييجب   

 

  ؛يسكنالمن التجمع  في الميدانآخر بناية ينتهي تماما عند  يسكنالمحيط التجمع  -1

  ؛انقطاعبدون  نإلى  1كل المجموعات السكنية للتجمع مع ترقيمها النهائي من  -2

  ؛البناياتحصر مداخل وأرقام  -3

، الساللمجميع أسماء شبكة الطرق المسماة مسبقا )الشوارع، النهج، الساحات، الحدائق العمومية،  -4

 ؛لخ(...إ

 ؛جميع المباني العمومية -5

ي، سكناسم الوالية، اسم البلدية، اسم التجمع ال)عنوان الخريطة العناصر األساسية للخريطة منها:  -6

 .الشمال اتجاه، الخريطة (، مفتاحالسلم

 

:   يسكنال إتمام المخطط النهائي للتجمعبعد   

 ؛عدة نسخ من هذا المخطط، اطبع 

 ناكسالعدد و المساكنعدد  ضع أمام كل مجموعة سكنية. 

 

 :التقسيم إلى مقاطعات -2.4

 

. المقاطعة هي قطعة أر  من إقليم البلدية اإلحصاءمخططات إلى مقاطعات الفي هذه المرحلة يتم تقسيم 

 يوم(.   15) اإلحصاءمن مسحها كامال خالل مدة  اإلحصاءبحجم مالئم يسمح لعون 

 

في البلدية. نبدأ بترقيم المقاطعات للمنطقة المبعثرة ثم تلك التابعة  نإلى  1المقاطعات مرقمة من تكون حيث 

 الرئيسي. ي سكنالالثانوية وأخيرا تلك الخاصة بالتجمع ية سكنالللتجمعات 

 

مقاطعات  6الثانوي و يسكنال مقاطعات في التجمع 4مقاطعات في المنطقة المبعثرة و 3بلدية تتألف من  مثال:

  كالتالي:الرئيسي يكون ترقيمها  يسكنال في التجمع

  003إلى  001المنطقة المبعثرة. 

  007إلى  004الثانوي ي سكنالالتجمع. 

  013إلى  008الرئيسي ي سكنالالتجمع. 
 

 :حجم المقاطعة -1.2.4

 

خالل المدة لهم،  مسحانجاز الاإلحصاء يستطيع عون  ذيال و عدد السكانالحجم المثالي لمقاطعة ه

 : ية جمع البيانات أيالمخصصة لعمل
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 900  يسكنالتجمع  في شخص لمقاطعة 1200إلى.  

 500  منطقة مبعثرةفي شخص لمقاطعة  600إلى. 

 

أن يحتمل  حيث ،اإلنجازطور في التي هي أو  وغير المسّلمة المكتملةالسكنية  في حالة األحياء مالحظة:

العام للسكان والسكن، يكون الحجم المثالي اإلحصاء عملية  انطالقبالسكان قبل تاريخ تكون مشغولة 

 لمساكن: االعتماد على عدد اللمقاطعات ب

 

 150  يسكنمسكن لمقاطعة تجمع  200إلى.  

 80  مسكن لمقاطعة منطقة مبعثرة 100إلى. 

   

 قم بعدة محاوالت لتقسيم المقاطعات حتى تتحصل على مقاطعات نوعا ما متجانسة.

 

 االعتبارأخدها بعين  والتي يجب ،عن الحجم المثالي االبتعادعلى تجبرنا التي  االعتباراتهناك بعض  هأن إاّل

 نذكر من بينها: .في التقسيم

   

 ؛احترام الحدود اإلدارية .1

 ؛المقاطعةل معرفة حدود استعمال العناصر المرئية، التي تسّه .2

 كثافة العمل وسهولة التنقل بالنسبة للعون العداد. .3

  

 :كيفية تحديد المقاطعات في المنطقة المبعثرة -2.2.4 

 

مخطط بالنسبة ل البنايات. بطاقات تعريفو محين يتوفر بين يديك مخطط المنطقة المبعثرة للقيام بهذا العمل،

. أّما بطاقات تعريف البنايات المداشر والبنايات المنعزلة ،الموقع الدقيق لجميع القرى يشملفالمنطقة المبعثرة 

سكان كل عدد تعمال المهني و، وذات االسالمشغولةسكونة وغير معدد المساكن العلى عدد البنايات،  فتحتوي

 وبناية منعزلة. قرية، دشرة 

 

 :التعليمات التالية إتباعمقاطعات عليك لتقسيم المنطقة المبعثرة إلى  

 

 أحسب مجموع السكان للمنطقة المبعثرة باالعتماد على بطاقات تعريف البنايات؛  .1

 550للحصول على عدد المقاطعات، اقسم مجموع السكان على الحجم المتوسط للمقاطعة وهو  .2

 شخص؛

للحصول على الحجم المتوسط لهذه المقاطعات، أقسم مجموع السكان على عدد المقاطعات )المتحصل . 3

 عليه في العملية السابقة(؛

 ة للحصول على مقاطعات ذات حجم متوسط؛قم بعدة عمليات لجمع القرى، المداشر والبنايات المعزول  .4

 ارسم حدود للمقاطعات على المخطط، مع الحرص على أن تكون هذه الحدود واضحة وسهلة التعرف .5

      في الميدان؛ 

 ؛001بدءا بالرقم على المخطط رّقم المقاطعات  .6

 

لبنايات ا ترتيبيا نهائيا لرّقمامنح كذلك لمقاطعات والنهائية لرقام األأنقل على بطاقات تعريف البنايات،  .7

 ن داخل كل مقاطعة؛إلى  1من 
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 سجل على المخطط أمام كل رمز للقرية والدشرة الرقم النهائي لبداية ونهاية المكان المسكون؛.8

 

  أرسم على المخطط المسار الذي سيتبعه عون اإلحصاء، من أول إلى آخر مكان مسكون بالنسبة . 9     

 لكل مقاطعة مبعثرة.         

: المنطقة المبعثرة لبلدية بغلية متكونة من القرى والمداشر التالية:مثال  

  :شخص 302مسكن و 43بريجي 

 

  :شخص 83مسكن و 12كوانين 

  :شخص 212مسكن و 29دار بوني 

  أشخاص 8البناية المنعزلة بلحاج 

  :شخص 498مسكن و 63أوالد جياللي 

  :شخص 460و مسكن 63دار البيضاء              

  :شخص 41مساكن و 5زبوجة 

 شخص 83مسكن و 14: كونيسة 

  :شخص 111مسكن و 12كروناك 

  :شخص 133مسكن و 18حوش ماليج 

  :شخص 76مسكن و 12اوالد هالل 

 شخص 202مسكن و 31 :غوفالح 

 

أحسب مجموع سكان المنطقة الميعثرة:  .1  

؛2209=  302+83+212+8+498+460+41+83+111+133+76+202       

للحصول على عدد المقاطعات، اقسم مجموع سكان المنطقة المبعثرة على الحجم المتوسط للمقاطعة المبعثرة . 2

 .550والذي يساوي 

 مقاطعات؛  4أي  4.02=  2209/550أي:      

، 4والذي هو  )المتحصل عليه في العملية السابقة( اقسم مجموع سكان المنطقة المبعثرة على عدد المقاطعات .3

 شخص، الذي يمثل الحجم المتوسط للمقاطعة في هذه المنطقة المبعثرة؛  552=  2209/4أي: 

 

 شخص؛ 552قم بضم سكان األماكن المسكونة كي تتحصل على مقاطعات ذات حجم يقارب  .4

 ارسم حدود المقاطعات باستعمال عناصر واضحة سهلة التعرف في الميدان؛  .5

 رقم المقاطعات على المخطط .6

 1أنقل على بطاقات تعريف البنايات، األرقام النهائية للمقاطعات وامنح كذلك رّقما ترتيبيا نهائيا للبنايات من  .7

 ن داخل كل مقاطعة؛إلى 

 ودشرة الرقم النهائي لبداية ونهاية المكان المسكون؛أكتب أمام رمز كل قرية  .8

أرسم على المخطط المسار الذي سيتبعه عون اإلحصاء من أول إلى آخر مكان مسكون بالنسبة لكل مقاطعة . 9

  مبعثرة.

 013مثال عن ترقيم بنايات المقاطعة  :27الشكل 

 )جزء من المخطط اإلجمالي لبلدية خمس جوامع(
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  :يسكنالكيفية وضع حدود مقاطعات التجمع  -3.2.4

 

البنايات  بطاقات تعريفو محّينةال يةسكنال بوثيقتين: مخططات التجمعات واأن تستعين مإلنجاز هذا العمل عليك

 خالل المرحلة األولى. مملوءةال

 اجمع عدد السكان لهذا التجمع السكني؛ .1

على الحجم المتوسط لمقاطعة التجمع السكني اقسم عدد السكان للحصول على عدد المقاطعات،  .2

 شخص للمقاطعة(؛ 1050)

للحصول على الحجم المتوسط لهذه المقاطعات، اقسم مجموع السكان على عدد المقاطعات )المتحصل  .3

 عليه في العملية السابقة(؛

 وذلك بضم سكان المجموعات السكنية حتى تتحصل على الحجم المتوسط لمقاطعاتعمليات قم بعدة  .4

 هذا التجمع أو ما يقاربه. مع الحرص على أن تكون المجموعات السكنية لنفس المقاطعة متجاورة؛

 أرسم على المخطط حدود مقاطعات التجمع السكني؛ .5

 ؛على المخطط رّقم هذه المقاطعات .6

 أنقل هذه األرقام النهائية للمقاطعات على بطاقات تعريف البنايات. .7

 

 :( متكون من المجموعات السكنية28شكل رقم ظر أن) أوالد إبراهيمالثانوي  يسكنال التجمعمثال: 

 

 شخص 409مسكن و 38: 0006    شخص 543مسكن و 58: 0001

 شخص 1022مسكن و 126: 0007    شخص 307مسكن و 37: 0002

 شخص 328مسكن و 37: 0008    شخص 804مسكن و 90: 0003

 شخص  302مسكن و 43: 0009                    شخص 241مسكن و 28: 004

                                                           شخص 15مساكن و 03: 0005
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 أحسب مجموع سكان التجمع السكني )كامل المجموعات السكنية( : .1

           543+307+804+241+15+409+1022+328+302  =3971  

براهيم على الحجم المتوسط للمقاطعة السكنية والتي يقدر بـ اقسم مجموع سكان التجمع السكني أوالد إ .2

 مقاطعات؛  4أي  3.8=  3971/1050ساكن أي:  1050

إذن: ، 4اقسم مجموع السكان على عدد المقاطعات )المتحصل عليه في العملية السابقة( والذي هو  .3

 شخص؛ 993=  3971/4

سكنية متجاورة( حتى تصل أو تقترب من قم بضم المجموعات السكنية إلى بعضهم )دائما مجموعات  .4

 شخص(؛ 993عدد السكان المطلوب في كل مقاطعة )ما يقارب 

 أرسم حدود المقاطعات؛ .5

 (؛008إلى  005هذه المقاطعات )في هذا المثال هي مرقمة من  على المخططرّقم  .6

 البنايات. أنقل األرقام النهائية للمقاطعات على بطاقات تعريف .7
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  أوالد إبراهيم مخطط التجمع الثانوي : 28شكل رقم 

 
 

 

  مقاطعات:مجموعات سكنية إلى مثلة عن تقسيم أ -4.2.4

 

 نجدأن . لكن يمكن أكثرمجموعة سكنية واحدة أو من ي سكنمقاطعة التجمع التتكون في الحالة العامة، 

 .إحصاء طرف أكثر عونمن  إحصاؤهايستوجب بحيث  ،مجموعة سكنية كبيرة من حيث عدد السكان

  

وضع الحدود. ورغم ذلك، مرئية )طبيعية أو اصطناعية( من أجل  عناصرليس من الممكن أيضا استعمال 

 من الضروري القيام بعملية التقسيم بطريقة تنفي أي خلط بين المقاطعات. فإنه 

 

 

 شخص. 1778 مدخل بمجموع 14حالة عمارة مكونة من  :1مثال

 

هذه المجموعة السكنية يجب أن تقسم إلى مقاطعتين متساويتين تقريبا. الحد الذي يفصل بين المقاطعتين هو 

 1 من المدخلمن العمارة التي تبدأ  األيسرحد )عمود( يقسم العمارة إلى اثنين: المقاطعة األولى هي الجزء 

 14إلى المدخل  8 المدخل التي تبدأ منمن العمارة  األيمنوالثانية هي الجزء  شخص(، 908) 7إلى المدخل 

 .شخص( 870)

 

عليك رسم نفس الرسوم التخطيطية على كراريس المقاطعات مع توضيح الجزء المعني )عن طريق خطوط 

 والترقيم(. تهشير
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 طابق 17: مثال لمجموعة سكنية متكونة من 29الشكل رقم 
 

 
 

 

 طابق( 17مخطط مقاطعة )حالة عمارة مكونة من :30 رقم الشكل
 

 

مسكن.  30متكونة من )حالة جد متكررة(. كل عمارة عمارات  8من مكّونة مجموعة سكنية حالة  :2مثال

 شخص. 1640مجموع سكان هذه المجموعة السكنية هو 

  

 4)في هذا المثال كل مقاطعة بها  متساويتين تقريبا اذن يجب أن تقّسم هذه المجموعة السكنية إلى مقاطعتين

 . الحد بين هاتين المقاطعتين هو خط وهمي يقسم هاته المجموعة السكنية.   (بنايات

 

، التي 4ورقم  3، رقم 2، رقم 1هكذا سيقوم عون اإلحصاء األول بمسح المقاطعة المتكونة من العمارات رقم 

، 6، رقم 5لمقاطعة المتكونة من العمارات رقم شخص، ويقوم العون الثاني بمسح ا 795يبلغ عدد سكانها 

 شخص. 845، التي يبلغ عدد سكانها 8ورقم  7رقم
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 مثال لمجموعة سكنية متكونة من عدة عمارات :31 الشكل رقم

 
 

 

مها للتقني الخرائطي للمصادقة نهاية عملية التقسيم، قم بإنشاء بطاقة المقاطعات الخاصة ببلديتك وسّل عند

 قبل بداية المرحلة الثالثة.عليها 

  

 التالي:النمط يجب ان يتم انجاز هذه البطاقة حسب 
 

 السكان المالحظات

مجموع  المساكن

 التشتت البنايات

رقم 

 كونةالمس الشاغرة لالستعمال المهني المجموع المقاطعة

                  

                  

                  

 

 

 

 الثالثةالمرحلة -5

 ترقيم المجموعات السكنية والمقاطعات في الميدان
 

 ، أرقام المجموعات السكنيةبطاقات البنايات مملوءةفي هذه المرحلة من العمل، تكون المقاطعات قد قّسمت، 

 دت لوضعها على جدران البنايات.  ّدقد ُح المقاطعات نهائية أرقامو
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 ما يلي:  ملهذا الغرض يجب أن يكون بحوزتك

 المخطط اإلجمالي للبلدية بحدود مقاطعاتها من أجل ترقيم المناطق المبعثرة. 

  مجموعاته السكنية وأرقام الرئيسي بكل أرقام مقاطعاتهي سكنالمخطط التجمع. 

  وأرقام مجموعاته السكنية مقاطعاتهالثانوية بأرقام ية سكنالمخطط أو مخططات التجمعات. 

 

 إضافة إلى:

 طالء أسود. 

 الطالء زالةريشات للطلي، بنزين، مادة إل.   

 من ، صفائح للكتابة )مرسام( إذا أمكن )إذ الكتابة باليد ال يستحسنها كل األشخاص من الجانب الجمالي

 .ن رقم كتب بطريقة سيئة(م رالتذّم حقهم

  بعملية الطالء وعتادهم.فون المكّل لألشخاصوسيلة نقل  

  

 )البنايات، المجموعات السكنية والمقاطعات(  الترقيم في الميدان  -1.5

 

  .إلى مقاطعاتي سكنال خالل المرحلة الثانية قمتم بتقسيم المنطقة المبعثرة ومنطقة التجمع

 

  :في المنطقة المبعثرة

 )كل مقاطعة تتكون من عدد معين من األماكن المسكونة )قرى، مداشر، بنايات منعزلة. 

 

 :يسكنالمنطقة التجمع في 

 مقاطعة مكونة من عدد معين من المجموعات السكنية كل. 

 

على الميدان أرقام المجموعات السكنية  واانقل ،يف البناياتتعر اتلى المخططات وبطاقاستنادا ع 

 والمقاطعات.

 

 كيف تتم عملية الترقيم؟ -2.5

 

 والسمك  سم 10 توسطاألرقام بمباستعمال صفيحة الكتابة )مرسام(، يجب أن يكون حجم الحروف و

 سم. 1

 

 في المنطقة المبعثرة:

 

  متر  2.20ُترّقم المقاطعات بكتابة الرقم في كل جانب من جوانب المكان المسكون، على ارتفاع يقارب

 ليتسنى للجميع رؤيته.

 ( مع التنبيه أن يسبق رقم المقاطعة عبارة(DIST.. 

 

 في التجمع السكني:

 

 السكنية بكتابة رقم المجموعة في كل جانب من جوانب م المجموعات رّقباستعمال نفس الصفيحة ُت

 متر ليتسنى للجميع رؤيته. 2.20 يقاربرتفاع لى االمجموعة السكنية ع
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  رقم المجموعة السكنية. فوقيجب وضعه  حيث، استعمال نفس حجم الخطلترقيم المقاطعات 

  عبارةمع التنبيه أن يسبق رقم المجموعة السكنية (IL.) عبارةالمقاطعة ، وأن يسبق رقم ((DIST.. 

 

 مثال عن كيفية ترقيم )المجموعة السكنية والمقاطعة( في الميدان :32الشكل رقم 

 
 

 

 مثال عن ترقيم نهائي لمقاطعة بالمنطقة المبعثرة في الميدان :33الشكل رقم 

 
 

 مراجعة الملف الخرائطي: -3.5

 

ذي كان ال، 2008سنة  احصاءفي المرحلة األولى، قمتم بعملية تحيين الملف الخرائطي للبلدية المتعلق ب

السكن )أماكن مسكونة  تطوراألخذ بعين االعتبار التغيرات التي طرأت على تهيئة المحيط، الهدف منه 

نكون قد توصلنا إلى  ،المرحلة نتيجة ألعمال هذه(. ..إلخ.، دم بناياتهجديدة، بنايات جديدة هياكل جديدة، 

 وشاملة. محّينة حديثةخرائطية 
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 بزياراتلكن بما أن بعض التغيرات قد يمكن أن تطرأ في الميدان منذ آخر تحيين خرائطي. فإنه يجب علينا القيام 

 .االعتبارللتحقق من ذلك وأخذ هذه التغيرات بعين 
 

النهائي  ءملوجبها العمل الخرائطي خاصة قبل اليست المراحل التيمختلف طيلة يجب أن يتم هذا التحيين 

 لكراريس المقاطعات )المرحلة الرابعة(.

 اإلحصاء.تنفيذ  عمليةكما يجب أن تتواصل هذه العملية إلى غاية ليلة    

 

 المبعثرة: التحقق من التغيرات في المنطقة - 1.3.5

 

  التغيرات قد تشمل:

 .(إلخ... )الطرقات، السكة الحديدية، جديدة مثل عناصر اصطناعية – 1

 .بنايات منعزلة جديدة وبنايات داخل المداشر والقرى - 2

 .مثل )السكنات الهشة( ُهِدمتبنايات  - 3

 

 يجب أن تقوموا بما يلي:

 

 ؛فوق المخطط اإلجمالي كل التغيرات التي حدثت نقل - 1

 ؛البنايات الخاصة بذلك بطاقاتتصحيح كل  - 2

 ؛البنايات الجديدةأرقام نقل  - 3

 المتواصل لكراس المقاطعة )بإضافة أو حذف بنايات ونقل هذه التغيرات التحيين- 4

 التعديالت على الرسم التخطيطي للمقاطعة(. أو                  

 

  :يةسكنالالتحقق من التغيرات في منطقة التجمعات  - 2.3.5

 

 التغيرات قد تشمل:

 

   ،الموجودة سابقابنايات جديدة بين البنايات تنشأ قد بداخل المقاطعات. 

  المرحلة األولى والتي ممكن أن يتم جاز خالل التي كانت في طور اإلن، األحياء الجديدةعلى مستوى

  اإلحصاء.تسليمها ألصحابها قبل تنفيذ 

  ةسكنيطريق، شوارع جديدة، تهيئة الترامواي، سكة : وجودها على خطنتيجة دم )تهالبنايات التي، 

 (.إلخ...

 في المرحلة األولى وخالل معاينتكم لبعض المواقع في  الهشة ومراكز العبور التي يتم هدمها: كناتسال

شاليهات )مراكز عبور( ومساكن هشة أخرى، فمن الممكن ، مساكن قصديريةبلديتكم الحظتم وجود 

 جدا أن يتم هدمها في أي وقت.

 

 ؟التعامل مع هذه التغيرات المختلفةكيف يتم 

 

 ؛كل التغيرات التي قد طرأت منذ آخر تحيين االعتباروأخذ بعين  تحيين مخططاتكم - 1

 ؛بتسجيل كل البنايات الجديدة وحذف البنايات المهدمة تحيين بطاقات تعريف البنايات - 2
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إذا إلى التقسيم مصغر اللجوء ب ،والمقطعات المجاورة تحيين المقاطعات المعنية بهذه التغيرات - 3

  ؛الضرورة اقتضت

 التقسييم إليى مقاطعيات.    ت عمليية ليم يأخيذ بعيين االعتبيار عنيدما تّمي       اليذي  حدديثا، في حالة حي مشيد  - 4

 لتفادي أي خلط في التقسيم السابق للمقاطعات.      ىمقاطعة على حديجب اعتباره ك

 

 

 كراس المقاطعة ءمل :المرحلة الرابعة 6-

 

إذ نتيجة لكل مراحل التحضير الخرائطي. فهو  ،العام للسكان والسكن لإلحصاءكراس المقاطعة هو وثيقة أساسية 

 أداء مهامه. أثناء  االستغناء عنهاإلحصاء ال يمكن لعون 

 

سمح له بالتعرف على كافة يي ذال، حصاءإكل عون ن يتبعه أي يجب والمسار الذ المقاطعة فهو يبين حدود

 األماكن المسكونة، البنايات الواجب إحصاؤها خالل مرحلة التنفيذ. ،المجموعات السكنية

 

 .اإلحصاءلتسهيل مهمة عون  ،حدود المقاطعةء كراس المقاطعة بعناية، مع نقل دقيق للهذا الغر  يجب مل

 .يسكنلابالتجمع  خاص هنالك نوعين من كراريس المقاطعة، كراس خاص بالمنطقة المبعثرة، واآلخر

 .تعريف البنايات الخاصة بها اتكل المعلومات التي نجدها في كراس المقاطعة مصدرها بطاق

  

 :كراس المقاطعة الخاص بالمنطقة المبعثرة 1.6

 

 غالف الكراس: ءمل -1

 

 .الوالية ورمزها الجغرافي اسم -

 .البلدية ورمزها الجغرافي اسم -

 .رقم المقاطعة -

 كونة المكونة للمقاطعة.أسماء األماكن المس -

 

 :إنجاز رسم تخطيطي للمقاطعة -2

  يجب أن يحتوي هذا الرسم على كل المعطيات التي تمكننا من التعرف على المقاطعة من خالل:

 .الوالية اسم -

 .البلدية اسم -

  .رقم المقاطعة -

اتجاه ، الظاهرة إن وجدت(، المعالم)المقاطعات المجاورة أو الحدود اإلدارية  كما يجب أن يتضمن حدود المقاطعة

 ومفتاح الخريطة.   الشمال
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 مخطط مقاطعة في المنطقة المبعثرةلمثال : 34الشكل رقم 

 

 

  ،إلصاق الرسم التخطيطي للمقاطعة على ظهر الغالف -3

تعريف البنايات  اتلكراس المقاطعة باستعمال بطاقوعمود المالحظات أعمدة  أول ستة ءمل -4

 المتعلقة بالمنطقة المبعثرة:

 

 أسماء األماكن المسكونة: 1العمود رقم 

 نوع المكان المسكون :2العمود رقم 

 القرية  (1)

 الدشرة (2)

 المعزولة البنايات  (3)

 لبنايةارقم : 3العمود رقم 

 الرقم الترتيبي النهائي للبناية: 4العمود رقم 

 .أخرى (3( بناية فردية، )2، )( عمارة1: )نوع البناية: 5 العمود رقم

 .مهنيلالستعمال ( 3، )( مختلط2، )( للسكن1البناية: ) استعمال: 6العمود رقم 

 .مالحظات :16العمود رقم 

 

أنظر الصفحة األخيرة لكراس  : (PAP)على حدى  المعدودينإحصاء قائمة المؤسسات التي تأوي فئة 5-

  .المقاطعة

 

ظروف  اضطرتهمهي مجموعة من األشخاص  : (PAP)على حدى  المعدودينتعريف فئة السكان 

 هذه من بين .عن عائالتهم لمدة زمنية تتعدى الستة أشهر ًابعيد ،الحياة للعيش تحت سقف واحد

 الفئات:

 ،الخارجون عن القانون )المساجين( -

 ،األشخاص الموجودون داخل مراكز اإليواء أو دور الرعاية -

 الذين ال يعيشون وسط عائالتهم.طة الشررجال الجيش و -
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 :يةسكنال كراس المقاطعة في التجمعات -2.6

 

 :عملكم يتمثل في

 

 :ملء غالف الكراس - 1

 الوالية ورمزها الجغرافي اسم، 

 البلدية ورمزها الجغرافي اسم، 

 رقم المقاطعة، 

  المقاطعة: تشتت) A.C.L=1 و(AS =2  ، 

 ،اسم التجمع 

  المكونة للمقاطعةعدد المجموعات السكنية، 

 أرقام المجموعات السكنية المنتمية للمقاطعة. 

  

 يهيجب أن يشمل هذا الرسم كل المعطيات التي تسمح لنا بالتعرف عل :إنجاز رسم تخطيطي للمقاطعة - 2

 ونخص بالذكر:

 الوالية اسم 

 البلدية اسم 

 رقم المقاطعة 

 

 أو الحدود اإلدارية إن وجدت(، المعالمكما يجب أن يشمل حدود المقاطعة )المقاطعات المجاورة 

 الشمال ومفتاح الخريطة. اتجاهالبنايات بأرقامها،  مداخل، الطرق، المجموعات السكنية، الظاهرة

 

 مثال مخطط مقاطعة في تجمع سكني: 35الشكل رقم          
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 ظهر الغالف علىإلصق الرسم التخطيطي -3

 

يات في االبن بطاقات تعريفعمود المالحظات باستعمال لكراس المقاطعة وة الخمس األولى األعمد ءمل - 4

 : السكنية التجمعات

 

الذي يعبر عن المسار كراس المقاطعة، الخاص بعملية ملء للبنايات  الترتيبييجب اإلشارة إلى أن الرقم 

  .اإلحصاءخالل عملية اإلحصاء سيتبعه عون 

  

 .رقم المجموعة السكنية: 1العمود رقم 

 .للبناية داخل المجموعة السكنية الترتيبيالرقم : 2العمود رقم 

 .العنوان الدقيق للبناية: 3العمود رقم 

 .( آخر3( بناية فردية، )2( عمارة، )1نوع البناية: ) :4العمود رقم 

 .مهنيالستعمال لال( 3مختلط، ) استعمال( 2( للسكن، )1استعمال البناية ): 5العمود رقم 

 .مالحظات: 16العمود رقم 
 

أنظر الصفحة األخيرة لكراس المقاطعة  :PAP ىالتي تأوي فئة المعدودين على حد المؤسساتإحصاء  -5

. 
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ملحقال  
 

  
          ANNEXE
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Annexe 1: exemple du cartouche                                     عنوان الخريطة : مثال عن 1ملحق    

  A( Plan d’agglomération chef-lieu                     الرئيسي ي سكنال مخطط التجمع أ                          
 

 

 

b) plan d’agglomération secondaire :                            الثانوي : يسكنال ب مخطط التجمع     
 

 

 

c) plan récapitulatif de la commune                                          ج المخطط اإلجمالي للبلدية     
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ي سكنال لبنايات في منطقة التجمعتعريف ا بطاقات: 2ملحق   

ANNEXE2 : fiche d'identification des constructions en zone agglomérée : 
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لبنايات في المنطقة المبعثرةا تعريف بطاقات :3ملحق   

ANNEXE3 : Fiche d'identification des constructions en zone éparse 
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 Annexe 4 : Tableau des signes conventionnels 

المتفق عليه : جدول الرموز 4ملحق                                            

                                                                                               

Type Symbole      الرمز  النوع 

Limite d’état  حدود الدولة 
Limite de Wilaya  حدود الوالية 
Limite de Commune  حدود البلدية 
Limite de district  حدود المقاطعة 
Route nationale  طريق وطني 
Chemin de wilaya  طريق والئي 
Piste  طريق غير معّبد 
Voie ferrée    السكة الحديدية 

Cours d’eau permanent  
 

 

دائممجرى مائي   

Cours d’eau temporaire 
 

 

 مجرى مائي مؤقت

Barrage 
 

 

 سد

Chott 
 

 

 شط

Sebkha 
 

 

 سبخة

Ligne de crête  خط القمم 

Agglomération Chef-Lieu 
 

 

رئيسي يسكنتجمع   

Agglomération Secondaire 
 

 

ثانوي يسكنتجمع   

Hameau Chef-lieu  قرية مركز 
Hameau  قرية 
Lieu-Dit  دشرة 
Construction Isolée  بناية منعزلة 
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 :                                                                       : Suite annexe 4                 4تابع للملحق رقم                      
 

 

 

 

TYPE الرمز Symbole النوع 

Tente 
 

 خيمة

La flèche d’orientation du Nord 
 سهم اتجاه الشمال 

Centre de santé 
 

 مركز صحي

hôpital H مستشفى 

Salle de soins 
 

 قاعة عالج

Croissant rouge 
 

 الهالل األحمر

Stèle et monument  
 

 نصب تذكاري

Pont 
 

 جسر

Mosquée 
 

 مسجد

Cimetière musulmane 
 مقبرة للمسلمين 

Cimetière chrétien 
 

 مقبرة للمسيحيين
Cimetière juif                 مقبرة  لليهود 

Marabout 
 

 ضريح

Numéro District 
 

 رقم المقاطعة

Numéro d’ilot  0146  المجموعة السكنيةرقم  

Puits 
 بئر 

Forage 

 
 بئر ارتوازي

Fontaine 
 

 عين

Château d’eau 
 خزان الماء 

Source 
 

 عنصر

Station d’épuration d’eaux  مركز تنقية المياه 


