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فينولوجيالتكالتطورلمواكبةالتحتيةوالبنيةواإلسكانالتجهيزوزارةتسعى

التعداداتمعطيأنوحيثالطرقات،علىوالمحافظةالتحتيةبالبنيةالعنايةمجال

ةعدفيتقاريرألعداداستغاللهايمكنإذكبيرةأهميةالمرورلحركةالعام

:المثالسبيلعلىواختصاصات،مجاالت

،(.....الضجيج،نسبة،التلوثنسبةكدراسة)المحيطحمايةوالبيئةمجال•

بها،المسموحالحمولةتجاوزالثقيلة،الشاحناتكدراسة)المروريةالسالمة•

،(.....المرورياالكتظاظنسبةالسرعة،تجاوز

،الطرقاتوالصيانةالبرمجةوالتخطيطمجال•

المجاالتوعديد،...الجسوروخاصةللطرقاتالعموميالملكحمايةمجال•

.األخرىواالختصاصات

كةلحرالعامالتعدادآلياتتطويرعلىالتجهيزوزارةتعملذلك،كلوألجل

صطناعياإلوالذكاء(الفيديو)الرقميالتصويرالذكرسبيلعلىالعرباتمرور

للشاحناتائدةالزللحمولةاآلليةالمراقبةإلىباإلضافةالعرباتأشكالفيللتدقيق
.الثقيلة

تمهيد -1



4

التعبيد 
بالخرسانة 
اإلسفلتية 

8658

تغليف سطحي 
7830

16488

وضعية الطرقات المعبدة

19768
• طول الشبكة 

16488
• طول شبكة الطرقات املعبدة

612
• الطرقات السيارة

11239
• م7الطرقات اليت يفوق عرضها 

47,5
52,5

وضعية الطرقات المعبدة

الطرقات المعبدة بالتغليف السطحي 
الطرقات المعبدة بالخرسانة اإلسفلتية 

كلم4750:    طرقات وطنية-
.كلم6513: طرقات جهوية-

كلم5928:  طرقات محلية-

كلم   1964: طرقات غير مصنفة-



التعداد العام لحركة المرور-3

وقداتسنوخمسكلّ مّرةالدولةطرقاتشبكةكاملعلىالمرورلحركةالعامالتعدادينجز-

،1967سنةمنذالطرقاتبقطاعالمكلفةالوزارةشرعت

:مختلفتينبطريقتينالمرورحركةتعدادبعمليةالقياميتم-

(المرقمةالطرقاتأجزاءأغلبفيوذلكاإلدارةأعوانطريقعن)يدويتعداد❑

بعدعنالمعطياتترسلآليةعداداتأوقارةآليةعداداتطريقعن)آليتعداد❑

(GPRSمنظومةعبر

باحتسابالخاصةاإلحصاءبعملياتوالقيامالمعطياتتجميعتعداد،سنةآخركلفييتمّ -

Débit)اليوميالتدفقمعّدل Journalier Moyen DJM)الطرقاتأجزاءلمختلفبالنسبة

داولجعلىتجسيمهايتمالتياألخرىالمعطياتمنالعديدإلىباإلضافةالعامالمعّدلو

علىيعهاتوزيتمّ نشريةفيالمعطياتكلتجميعيتمكماوالية،كلحسبالتعدادوخرائط

....الطرقاتقطاعتهمدراساتلهاالتيالدراساتومكاتبللوزارةبالنظرالراجعةاإلدارات



نسبة التطور العام لحركة المرور 

2017إلى  1967من 

معدل التدفق اليوم لحركة المرور

2017إلى 1967: تطور تعداد حركة المرور



تطور تقنيات تعداد لحركة المرور

1967بداية من سنة التعداد اليدوي

اهدةبالمشإستماراتبتعميريتعلق

يلاللأوبالنهارومتابعتهاالعينية

ة،برود)مختلفةمناخيةظروفوفي
(...رياححرارة،

استمارة التعداد اليدوي



تطور تقنيات تعداد لحركة المرور

تعداد حركة المرور عن طريق 

خراطيم هوائية

الماديةوالعوائقالصعوباتتزايدمع

حركةرتطوّ وأماماليدويللتعدادواللوجستية

ةسناآلليالتعدادإلىاللجوءتمّ المرور،

مركزا222تهيئةتمّ الغرضولهذا،2005

28منهاالدولةطرقاتشبكةكاملعلىقارا

.GPRSبنظامجّهزتتعدادنقطة



تقنيةعلىاإلعتمادتم،2017سنةخالل

العامّ تعدادالفيكلّيا(الفيديو)الرقميالتصوير

جميعإظهارعلىالتركيزمعالمرورلحركة

قتوالوالتاريخ)العرضشاشةعلىالمعطيات

هليسحتى(...الكيلومتريةوالنقطةوالطريق

.النتائجصحةفيالتدقيق

نةسالمرورلحركةعامتعدادعمليةشملتقدو

تغطيالطرقاتمنجزء2017،1542

.كلم14000حوالي

تعداد حركة المرور عن 

وطريق التصوير بالفيدي

تطور تقنيات تعداد لحركة المرور

التاريخ ليوما لتوقيتا

الوالية الطريق رقم الجزء
من الطريق

النقطة 
الكيلومترية



التعداد اآللي 

المتطورالمشتغل

GPRSبنظام 

تطور تقنيات تعداد لحركة المرور
الشروع2018سنةخاللتمودقيقةحينيةمعطياتعلىالحصولبهدف

المرورلحركةآليعداد160تركيزفييتمثلمتكاملبرنامجإنجازفي
كاملعلىموزعةاألنترناتعبرالمعطياتيرسلGPRSبنظاممجهز

أولىمرحلةفيالجمهوريةتراب



الموقع اإللكتروني لتصفح نتائج التعداد اآللي بصفة حينية



حسب التاريخ، االتجاه، الصنف، السرعة، الطول : معطيات حينية
ومسافة األمان



التعداد اآللي 

على باإلعتماد

اإلصطناعيالذكاء 

تطور تقنيات تعداد لحركة المرور

إهتماما  لهااالصطناعيالذكاءوأدواتتقنياتأصبحت

ههذتؤديهالذيللدورنظرا  األولى،مراحلهافيكبيرا  

اتالمعلومجمعتسهيلفيرؤيةتحقيقفيالتقنيات

لبناءاتوفيرقصدالمرورلحركةالتعدادمجالفيالدقيقة

جميع،للوسهلآمنتنقلوتوفيرالطرقاتلشبكةالمستدام

.ارةللوزاالستراتيجيةوالغاياتاألهدافدعموبالخصوص



المروريةالسالمة-

ههذو.غيرهامنخطورةاألكثرطرفاالشاحناتفيهاالتيالحوادثتكون

:عنهايتنجالتيالزائدةالحمولةمنأساسامنجرةالمخاطر

التوازنفقدان❑

األصليموضعهمنالمغزلخروج❑

...الشاحنةمنالمجرورةانفالت❑

المنافسة-

النقلطرقمختلفبينوالنقلشركاتبينالشريفالتنافستحقيق

(mode de transport)احتراممعطبيعيةظروفوفي

التيتالشركاتتمكنالحتىالعملبهاالجاريوالتشاريعالنصوص

.الوطنيةالمجموعةحسابعلىأرباحتحقيقمنالقانونتتجاوز

الوزنمراقبةأسباب

تقومالطريق،هيكلحمايةوالطرقيالرصيدعلىالمحافظةإطارفي

معبالشراكةوذلكالحمولةمراقبةبحمالتدوريةبصفةالوزارة

نمالزلئدةالحمولةتمثلهلمانظراوالشرطةالوطنيالحرسإعوان

ديمومةلىعالسلبيالتأثيروبالخصوصالطريقمستعمليعلىخطر

:إلىباإلضافةالسير،طبقةوصالبة

مراقبة الحمولة على الطرقات-4



المحافظة على البنية األساسية-

سائر مادية هاّمةتُسّرعُ الحمولة الزائدة في ترّهل و تدهور المعبّد وينجّر عن ذلك تكاليف و خ

.إلعادة الطريق إلى حالته

تمّدد  (Extension)

انقباض  (Contraction)

اعوجاج  (Déflexion)



إثبات تجاوز األوزان القانونيةوسائل
المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم 2000جانفي 24المؤرخ في 2000لسنة 155أحكام األمر عدد ) 

(الجوالن وضبط شروط استعمالها

صالمرخّ الجمليالوزنتجاوزجنحةإثباتيتمّ -

أوفيهالمرّخصالناقلالجمليالوزنأوفيه

ةبواسطالمغزلعلىالقانونيةالحمولةتجاوز

.العرباتوزنآلة

أوقارّ بمركزمثبّتةآلةبإّماالوزنعملّيةتتمّ -

المراقبةعملياتعنداستعمالهايمكنآلةب

.الطرقاتعلىالمتنقّلة



التجهيزات الثابتة

لمراقبة وزن الشاحنات
(حلق الوادي-جسر رادس: مثال)

تسعى الوزارة إلنشاء مواقع أخرى بالطرقات ذات

الكثافة العالية لتدفق الشاحنات الثقيلة



شكرا على حسن المتابعة


