
اهالحواشي (4) مجار الم

Bicouche PavésBétonغیر مرصفردیئةمتوسطةجیدةطولطولBicouche TricoucheEnrobéBétonغیر معبدردیئةمتوسطةجیدة

سة   الطرقات الرئ
ة 1656990X3301653301XXشارع الحبیب بورقی

56784536X___1,5Xشارع عبد العزز الثعالبي
17181368X3421713423,5Xشارع البیئة

30051085415XX6003006002XXشارع عمر المختار 
ین سي إبن مس 1965980X____Xشارع ع

1825910X3641823641,5XXشارع دمحم الخامس
1965980X3921963921XXشارع مصطفي رزام 

37362238X7463737462XXشارع االرض
1566936X3121563121,5XXشارع فرحات حشاد

 AVL 827 ة 108588680X2170108521703XXشارع  الطر المحل
سة  33911516620215931525626285256مجموع الطرقات الرئ

ة %26%8,00%66النس
ة الطرقات الفرع

ساتین  1525760X3041523041,5Xنهج ال
2705630200520XXX5402705401,5XXنهج سید عبد الستار 

905450X0001,5نهج الحدائ
844336X000زنقة المزوغي

1065530X000نهج الفاضل بن عاشور
1445405350XX0001,5نهج فلسطین

1215605X0001نهج دمحم المزوغي
شیر رزام 765380X152761521,5نهج ال
اد 445220X8844881,5XXنهج المختار ع

674268X0000زنقة االنس 
864344XX0000زنقة دار غومة 

434172X0000زنقة الفل
675335X0000زنقة دار حسین
اسمین 444176XX8844884Xزنقة ال

اد 1075535X2021012021XXنهج الهاد ع
م  20751035X0001,5Xنهج المنجي سل

1015505X2021012021,5XXنهج أمیلكار 
1385690X2761382761,5XXنهج إبن رشی 
615305X122611220نهج ابن الجزار 

1055525X2101052101,5نهج علي بن عمر 
1315655X2621312621,5XXنهج قرطاج

1645570250XX2601302601,5XXنهج دمحم المهر 
20051000X4002004001,5XXنهج دمحم بن الشیخ 

1525760X3041523041,5XXنهج العراق
905640X180901802XXنهج الحرة

1285440200XX2001002001XXنهج األمیر عبد القادر
رة  1035515X2061032061,5XXنهج الهاد نو
485240X9648961,5XXنهج طاهر الحداد

1095545X2181092181,5XXنهج أبوالقاسم الشابي
645320X128641280,5XXنهج االمام سحنون 
515255Xزنقة دار ساسي
1064424X0000زنقة دار عاشور
455225X0000زنقة دار رزام
1015505X2021012021,5XXنهج أمیلكار
عل 1655825X3301653301XXنهج حن
ة 505250X0نهج م

3514490X0000طحاء سید مفرج
3120620X4020401,5XXساحة اإلستقالل

ة 3886524075507215501025055010مجموع الطرقات الفرع
ة %36%37%27النس

72772040695711314610266513310266المجموع العام
ة العامة %31%23%46النس

ة ة والفرع س ه حدود المنطقة وطرقاته الرئ ة مبین  مستخرج من مثال التهیئة العمران الفقرة 4 من الدلیل الفني مع إرفاق الجذاذة  م المجالي حسب ما هو مبین  (1) اعتماد التقس

تستوجب إعادة كلیة لطبقة السیر وطبقات األسس ردیئة : تستوجب صیانة جزئیة (مثال إعادة طبقة السیر أو صیانة جزئیة للحفر) / توضیح المساحة للحاالت التالیة : جیدة : حالة ال تستوجب التدخل / متوسطة : (2)
bicouche – tricouche – Enrobé ‐ Béton (تربة) غیر معبد نوعیة التعبید : (3)

التنصیص على طول الحواشي  (4)
قع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهیز شملها التدخل و (5) الطرقات المرقمة ال 

ذكر المفترقات التي تستوجب التھیئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشھد كثافة مروریة (6)

أنموذج عدد1

77%

64%

70%

الطرقات
الطولالعرضالطول

األرصفةالتعبید

العرض
ةالحالة النوع ة (3)المساحة حسب الحالة(2) النوع

سى المنطقة 5 مسجدع ة الطرقات   ص لش طاقة تشخ            


