
اهالحواشي (4) مجار الم

Bicouche PavésBétonغیر مرصفردیئةمتوسطةجیدةطولطولBicouche TricoucheEnrobéBétonغیر معبدردیئةمتوسطةجیدة

سة   الطرقات الرئ
2,5Xال یوجدال یوجدال یوجد66074620Xشارع السالم 
2606840720XX2801402802XXشارع الجالء

2Xال یوجدال یوجدال یوجد81075670Xشارع عبد العزز الثعالبي
50073500X100050010003,5XXشارع الحرة 

م  47862868X9569562شارع المنجي سل
17701628320XX2000100020002,5XXشارع عبدهللا فرحات

ة 9251412950X185092518503XXشارع الحبیب بورقی
33662016X6723366722XXشارع النخیل
10401414560X2080104020803XXشارع األرض

الحاج أحمد  53673752XXشارع نصیرة 
29772079XXشارع االمام مالك 

5901482608260X118059011803XX شارع البیئة

44073080X8804408802,5XXشارع ابن خلدون 
51084080XX102051010202,5XXXشارع  أحمد الغزالي

650149100X130065013004XXشارع النصر

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  131936842059416343218474875918474مجموع الطرقات الرئ
ة %46%5,00%49النس

ة الطرقات الفرع
م 22261332X4442224442XXنهج حافظ إبراه

1007700X2001002002,5XXنهج ابن سینا
رة 22571575X4502254502,5xxنهج الهاد نو
1506900XX3001503002XXنهج غرة جوان 

ة سید یوسف 20071400X4002004002XXنهج ساق
ین  سى ابن مس 33551675X6703356701,5XXنهج ع
25761542X5142575142XXنهج عمر ابن الخطاب

ضاء ال یوجد1,5ال یوجدال یوجدال یوجد555275Xنهج دار الب
906540X180901802XXنهج بیروت

1326792X2641322642XXنهج خالد ابن الولید 
29161746X5822915822XXنهج 2 مارس 

ر الصدی  40562430X8104058102XXنهج أبو 
1005500X2001002001,5XXنهج دمحم علي 

905450X180901801,5XXنهج محمود المسعد 
20051000X4002004001,5XXنهج الحبیب ثامر 

1005500X2001002001,5XXنهج الطیب المهیر 
شیر خلیف 1135565X2261132261,5XXنهج ال

1125560X2241122241,5Xنهج دمحم المرزوقي 
1,5Xال یوجدال یوجدال یوجد1705850Xنهج الطاهر الحداد

32051600X4402204401,5XXXنهج المغرب 
1106660X2201102202XXنهج 20 مارس

1245620X2481422481,5XXنهج القدس
1,5Xال یوجدال یوجدال یوجد26751335Xنهج تونس
2625950360XX5242625241,5نهج  دمش

2025785225XX3601803601,5XXXنهج  عبد العزز العرو 
غداد 23651180XX4722364721,5XXنهج 

فة بن عبد هللا 1566936X3121563122Xنهج دمحم بن خل
2045750265X2082042081,5XXنهج الجزائر

1305650XX2601302601,5xxنهج خزندار 
1165580X2321162321xxنهج الشهید رمضان 

أنموذج عدد2

66%

الطرقات
الطولالعرضالطول

األرصفةالتعبید

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

ة الطرقات  ة لش ص جمل طاقة تشخ            



1605800X320160320xxنهج الجمهورة 
307210X6030600xxساحة الشهداء 
1605800X3201603201,5xxنهج 9 أفرل
21451070XX4282144281,5xxxنهج فلسطین 
1307910XX2601302602,5xxنهج العراق 

1225610X2441222442xxنهج جمال عبد الناصر 
ة إبن نافع  21051050X4202104201,5xxنهج عق

1635815X3261633261,5xنهج الفاضل بن عاشور 
اشا  1336798XX2661332662xنهج خیر الدین 

625310X124621241xxنهج قرطاج 
19061140X3801903802xنهج فاس
1435715715X2861432861,5xxنهج صنعاء

27051350X5402705401,5xxنهج على بلهوان
786468X156781562xxنهج 1جوان
ا ال یوجدال یوجد605300300X000نهج لیب

23651180XXنهج الفاطمین
قة  حر ق 775385X770,5XXنهج ال

1885940XXنهج الخلفاء
755375X7575نهج الشاذلي بوزایدة
755375X750,5XXXنهج  على الدوعاجي
الة  1305650XXنهج الشیخ دمحم ف

اسمین  505250XXنهج ال
635315XXزنقة الفل 

1545770XXنهج حسین األسود 
عل  635315X126631260,5XXنهج حن

1375685X2741372741,5XXنهج سید عامرالمزوغي
21761302X4342174342XXنهج الجامع الكبیر

25051250X5002505000,5XXنهج إبن رشد
ة  44052200X8804408801,5XXنهج األغال

25071750X5002505001XXنهدج أحمد التلیلي
1007700X2001002002,5XXنهج فرحات حشاد 
25551275XX3001503001,5XXنهج الهاد شاكر 

1005500X2001002000,5XXنهج أبو القاسم الشابي 
1005500X2001002000نهج 18 جانفي

ة 27451370X5482745481,5XXنهج م
ا 1355675XXنهج مورطان
1055525X2101052100XXنهج سوسة

765380X152761521,5XXنهج محمود الماطر 
985490X196981961,5XXنهج القاهرة
775385XXنهج الشهداء
665330X132661321,5XXنهج القیروان
655325XXنهج المنستیر

18361098XXنهج طه حسین
22461344X2Xنهج االمام الشافعي

29061740X2Xنهج  على بن غذاهم 
سة 645320X128641281,5XXنهج  عل
1405700XX2801402801,5XXXنهج  الفرابي

32051600X1,5Xنهج   ابن الفاهم
الل ابن راح 655325X130651301,5XXنهج  

1165580X1,5Xنهج المختار بن وناس
605300X1,5Xنهج بنزرت 

صل بلحلج سالم 30272114X2,5Xنهج ف
ة 1575785X1,5Xنهج قلیب

ر الراز  26551325X5302655301,5XXنهج أبو 
ة 1665830X1,5Xنهج المهد

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 17693384652628931098246551256024655مجموع الطرقات الفرع
ة %33%27%39النس

308861068853223094530431292131943129المجموع العام

ة العامة %40%16%44النس

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

70%

68%


