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 تشخيص شبكة الطرقات بدائرة العمران األعلى 

 2016-2103خالل الفترة  الجهويةدائرة العمران األعلى من  المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و األرصفة ضمن برنامج التنمية 

 الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة األنهجو ميزانية البلدية و معظم حالة الطرقات الرئيسية و الثانوية مقبولة في حين 

 .التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية و كلما تستحق التدخل

 مشاكل في التصريف الصحي  بهاال تتوفر فيها الشبكات على غرار أرض الراجحي  األنهج٪ باستثناء بعض 95نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 

 .للتطهير الشبكة من طرف الديوان الوطني  هذةو هي بصدد تجديد و تهذيب 

 .و تصريف المياه المستعملة اإلتصاالتشبكات ٬كهرباء و الغاز٬للشراب جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح 

 .األمطار ه  مياقنوات تصريف  بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفى معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 

 بدائرة العمران األعلى المهترئةتشخيص لبعض الطرقات  

 الطرقات األرصفة  

 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي مجاري المياه حالته ٪النوعية المالحظات

 تربة  
إسفل

 رديئة بالط ت
متوس
 جيد طة

نوعي
 طول ته

نوعي
 رديئة bet enro طول ته

متو
 األنهج م م جيد سطة

 حي ابن خلدون                                    
    60 40 * *   CS2 500 T2 1000   * 3120     6.00 520 نهج بمبلة 
    0 100 * *   CS2 360 T2 800   * 2400     6.00 400 شارع الفوز 

                  T2 600   *       7 350 
شارع الحفصي 

 السوداني

  100           CS2 120 T2 300   * 2800     7.00 400  6676"محمد اليعقوبي" 
 العمران االعلى                                    

    45 55 * *   CS2 200 T2 500   * 1500     6.00 250 
العربي بن 

 "6256"مصباحي
                          3000     6.00 500 6131 
    100 * * *   CS2 440 T2 1000   * 3000     6.00 500  6272"صالح جبلة" 
    70 30 * *   CS2 200 T2 500   * 1500     6.00 250  6260"بير شاوش" 
 حي االنطالقة                                    
  40 30.00 30 * *   CS2         * 3600     6.00 600 6900 
    80 20 * *   CS2 380 T2 800   * 2800     7.00 400 6019 



 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 العمران األعلى :الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 ابن خلدون

 صيانة عادية متوسطة 47 (المجاورة واألنهج)بنبلة  نهج  الشرق

 صيانة عادية متوسطة 40 (المجاورة واألنهج) 6514نهج  الخليج

A  صيانة عادية مقبولة 54 (المجاورة واألنهج)تميم نهج منزل 

B  صيانة عادية مقبولة 9 (المجاورة واألنهج)طبرية نهج 

C  صيانة عادية مقبولة 60 (واألنهج المجاورة)نهج جندوبة 

D  صيانة عادية متوسطة 78 (المجاورة واألنهج)الخطيب شارع ابن 

E  صيانة عادية مقبولة 39 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي عامر 

F  تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 91 (واألنهج المجاورة) 6633نهج 

G   تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 84 (واألنهج المجاورة) 6658نهج 

H  تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 126 (واألنهج المجاورة) 6603نهج 

I  تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 97 (واألنهج المجاورة) 6670نهج 

U  صيانة عادية مقبولة 71 (واألنهج المجاورة)نهج المحرس 

V  صيانة عادية مقبولة 53 (واألنهج المجاورة)نهج جديدة 

W  صيانة عادية مقبولة 42 (واألنهج المجاورة)نهج حومة السوق 

 العمران األعلى

J 

J5 

K 

L 

M6 

 المنامة

T 

 (المجاورة واألنهج) 6782نهج 

 (المجاورة واألنهج) 6767نهج

 (المجاورة واألنهج) 6809نهج 

 (المجاورة واألنهج) 6838نهج 

 (المجاورة واألنهج) 6244نهج 

 (المجاورة واألنهج) 6229نهج 

 (المجاورة واألنهج) 6596نهج 

98 

53 

170 

53 

107 

67 

43 

 قديمة

 متوسطة

 قديمة

 مقبولة

 قديمة

 قديمة

 قديمة

 تتطلب التجديد والتهذيب

 صيانة عادية

 تتطلب التجديد والتهذيب

 صيانة عادية

 تتطلب التجديد والتهذيب

 2018مبرمجة للتجديد سنة 

 تتطلب التجديد والتهذيب

Q  تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 83 (واألنهج المجاورة) 6739نهج 

R  صيانة عادية مقبولة 107 (واألنهج المجاورة) 6726نهج 

S  تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 143 (واألنهج المجاورة) 6710نهج 

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 142 (واألنهج المجاورة) 6285نهج  1غزة 

 صيانة عادية متوسطة 125 (واألنهج المجاورة) 6100نهج  2غزة 

 تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 34 (واألنهج المجاورة) 6100نهج  3غزة 

 تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 81 (واألنهج المجاورة) 6207نهج  1مانو 

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 85 (واألنهج المجاورة) 6980نهج  مانو كوبير

 صيانة عادية مقبولة 30 (واألنهج المجاورة) 6998نهج  ديفي

 صيانة عادية مقبولة 114 (واألنهج المجاورة) 6900نهج  1انطالقة 

 صيانة عادية مقبولة 125 (واألنهج المجاورة) 6932نهج  2انطالقة 

 صيانة عادية مقبولة 20 (واألنهج المجاورة) 62626نهج  3انطالقة 

 االنطالقة

 صيانة عادية مقبولة 19 (واألنهج المجاورة) 6979نهج  عنبر

 صيانة عادية متوسطة 20 (واألنهج المجاورة) 6077نهج  بالدي

SNIT  صيانة عادية متوسطة 47 (واألنهج المجاورة)نهج التاريخ 

 صيانة عادية متوسطة 50 ---- كرش الغابة كرش الغابة

 صيانة عادية متوسطة 35 (واألنهج المجاورة) 62107نهج الصديق المنطقة الصناعية
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 تشخيص شبكة الطرقات بدائرة العمران  

 التدخل ٬الفرعية  داخل االحياء حالتها متوسطة تستحق  األنهجمعظم الطرقات الرئيسية  في حالة جيدة في حين 

   ٪95نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 

 و تصريف المياه المستعملة اإلتصاالتشبكات ٬كهرباء و الغاز٬للشراب جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح 

 قنوات تصريف مياه األمطار  بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفى معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 

   1و تشمل تهيئة تقسيم جبل االحمر  بصدداالنجازو المشاريع   2017دائرة العمران  من  المناطق التي تم التدخل فيها  ضمن برنامج  ميزانية البلدية لسنة 

 ∙الرمانة و تهيئة االرصفة بحي  2و

 بدائرة العمران  المهترئةتشخيص لبعض الطرقات                                                                     

 الطرقات األرصفة  

 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي مجاري المياه حالته النوعية٪ المالحظات

 رديئة بالط إسفلت تربة  
متوسط

 رديئة bet enro طول نوعيته طول نوعيته جيد ة
متوس
 األنهج م م جيد طة

 منطقة حي الزياتين                                    
  30   70   *   CS2 650 T2 1300   * 2000 1000 250 5.00 650  األغلب إبنعبد هللا 
 أحمد أبو داود 630 5.00 150 1000 2000 *   1260         *   30 70    
  40 60     *   CS2 500 T2 1000   * 1600 800 100 5.00 500 الهنشيري ضو 
      100   *   CS2 220 T2 440   * 820 400 100 6.00 300 6420 
    15 85   *   CS2 300 T2 600   * 850 500 150 5.00 300 jean batiste coupin 
          *   CS2 400 T2 1000   * 1000 600 400 5.00 400 ثابت ابن قيس 

 منطقة جبل االحمر                                    

طرقات 
 CS2   T2     * 2000 1600   6.00 600 6436   *         وارصفة

 منطقة راس الطابية                                    
  50   50 * *   CS2   T2     *           61455 
                                      
 منطقة العمران                                    
              CS2   T2     *   360   4.50 80 بلزاك بفرانس فيل 
              CS2   T2     *   2550   8.50 300 مختار الحبيب جزء 
              CS2   T2     *           6436 

طرقات و   
 المركز CS2   T2     *   1500   6.00 250             ارصفة

              CS2   T2     *   4200   7.00 600 محمد الجموسي 

 سعدونمنطقة باب                                     

تصريف مياه 
 نهج بولونيا CS2   T2     *   5600   7.00 800             امطار 



 العمران :الدائرة -     العمومي بطاقة تشخيص لشبكة التنوير 

 الموقع الخزان المنطقة أو الحي
عدد نقاط 

 اإلنارة
 المالحظات الحالة

 العمران

 الجبل األحمر

 تتطلب التهذيب متوسطة 76 (المجاورة واألنهج) سطنبولينهج  سطنبولي

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 175 (واألنهج المجاورة)نهج  بشارة الخوري  فرنس فيل

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 83 (   واألنهج المجاورة)نهج الريحاني   العمران

 صيانة عادية مقبولة 11 (واألنهج المجاورة)البلفيدير  ليجانا

Maison  صيانة عادية مقبولة 105 (واألنهج المجاورة)نهج الزياتين 

 صيانة عادية مقبولة 40 (واألنهج المجاورة)نهج الصنوبر  الجبل األحمر

 صيانة عادية متوسطة 43 (واألنهج المجاورة)نهج يوسف الصنهاجي  1جبل األحمر 

 صيانة عادية متوسطة 52 (واألنهج المجاورة) 6458نهج  2جبل األحمر 

 صيانة عادية مقبولة 21 (واألنهج المجاورة)نهج الشاذلي مفتاح  3جبل األحمر 

 صيانة عادية مقبولة 84 (واألنهج المجاورة) 6451نهج   4جبل األحمر 

 صيانة عادية مقبولة 30 (واألنهج المجاورة)نهج الشاذلي مفتاح  5جبل األحمر 

 صيانة عادية مقبولة 81 (واألنهج المجاورة)نهج ضو الهنشيري  وادي علجية

 رأس الطابية

 صيانة عادية مقبولة 62 (واألنهج المجاورة)نهج الدار البيضاء  الدار البيضاء

 صيانة عادية مقبولة 51 (واألنهج المجاورة) 6480نهج   1رمانة 

 صيانة عادية مقبولة 39 (  واألنهج المجاورة) 6491نهج   2رمانة 

OMVUN  صيانة عادية مقبولة 15 (واألنهج المجاورة)نهج فاس 

 تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 86 (واألنهج المجاورة) 61482نهج  رأس الطابية

 صيانة عادية مقبولة 87 (واألنهج المجاورة)نهج طهران  الفرس

 سكيكحي 

 صيانة عادية مقبولة 57 (واألنهج المجاورة)الحي العسكري  1أريحا 

 صيانة عادية مقبولة 50 (واألنهج المجاورة)الحي العسكري  2أريحة 

 سعدونباب 
 صيانة عادية مقبولة 99 (واألنهج المجاورة)نهج القيروان  سليم

 الحي اإلسالمي
 صيانة عادية مقبولة 118 (واألنهج المجاورة) 6400نهج   اإلسالمي

 وادي السبعي
 صيانة عادية مقبولة 64 (واألنهج المجاورة)نهج محمد الجموسي  وادي السبعي
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 تشخيص شبكة الطرقات بدائرة التحرير  

 و صغيرة الحجم و لم تعـد تستوعـب الكميات خاصة   مهتريةحالة الطرقات بهـذه المنطقة مقبولة اجماال علما و ان شبكات الصرف الصحي قديمة و 

 الفـرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة  األنهجفي حـين ٬ بعـد اعادة تهـيئة هـذه الشبكات االمع تكثيف البناء٬و ال يمكن التدخل 

 التابع لدائرة البلدية و بالمكان بصفة دورية

    ٪100نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 

   اإلتصاالتشبكات ٬كهرباء و الغاز٬للشراب جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح 

 و هي بصد د الدراسة من طرف الديوان الوطني للتطهير لتهذيبها

    به توجودحي الفردوس ال  بستثناءقنوات تصريف مياه األمطار  بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه  

 .الغرض شبكات مياه األمطار وسيتم برمجته و إعداد دراسة في  

 و جزء من التطور و هي بصدد  6852و السمنطيو ابن  الغرياني وعبدهللا الخوالنيالتالية حسن   باالنهجتم التدخل بتعبيد الطرقات  و تهيئة ارصف 

 .2018االنجاز ضمن ميزانية 

 بدائرة التحرير  المهترئةتشخيص لبعض الطرقات 

 الطرقات األرصفة  

 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي مجاري المياه حالته النوعية٪ المفترقات

 رديئة بالط إسفلت تربة  
متوسط

 رديئة bet enro طول نوعيته طول نوعيته جيد ة
متوس
 األنهج م م جيد طة

  100       *   CS2 130 T2 260   * 400 150 100 5.00 130 نهج اإليمان 

  100       *   CS2 150 T2 300   * 450 200 150 5.00 150 نهج العدالة 

  50   50   *   CS2 250 T2 500   * 1000 750 250 8.00 250 عبد العزيز بوعتور جزء 

    70 30   *   CS2 300 T2 600   * 1200 800 400 8.00 300 الغفران جزء 

  100     * *   CS2 460 T2 460   *           أحمد بن نصر 

6 



 

 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 التحرير: الدائرة

 الموقع الخزان المنطقة أو الحي
عدد نقاط 

 اإلنارة
 المالحظات الحالة

 

 التحريرر

 واألنهج)بورقيبة شارع مفيدة  1كورال 

 (المجاورة

 صيانة عادية مقبولة 198

 صيانة عادية مقبولة 71 (  واألنهج المجاورة)نهج اإلخالص  2كورال 

واألنهج )نهج عبد العزيز بو عتور  3كورال 

 (المجاورة

 صيانة عادية مقبولة 25

واألنهج )شارع مفيدة بورقيبة  1التحرير 

 (المجاورة

 صيانة عادية مقبولة 145

 صيانة عادية مقبولة 128 (واألنهج المجاورة)نهج ابن الخياط  2التحرير 

 الحديقة

واألنهج )شارع مفيدة بورقيبة  1حديقة 

 (المجاورة

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 80

واألنهج )شارع مفيدة بورقيبة  2حديقة 

 (المجاورة

 صيانة عادية متوسطة 84

 الفردوس
واألنهج )نهج محمد علي العنابي  الفردوس

 (المجاورة

 صيانة عادية مقبولة 90

 التحرير العلوي

 صيانة عادية مقبولة 83 (  واألنهج المجاورة)  6876نهج  1منيهلة 

 صيانة عادية مقبولة 74 (واألنهج المجاورة) 6860نهج  2منيهلة 

 صيانة عادية مقبولة 42 (واألنهج المجاورة) 6206نهج  3منيهلة 
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 تشخيص شبكة الطرقات بدائرة الخضراء  

   2016/2013لسنة  الجهويةدائرة الخضراء  من  المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و األرصفة ضمن البرنامج التنمية 

 و شارع محمد علي عقيد و نهج الشيخ محمد عباس و نهج محمد   سيالةو عمر بالشيخ والطيب  8196و ذلك بتعبيد نهج   2018و ميزانية البلدية لسنة 

 ∙8193و سيتم تعبيد نهج   الغريانيبالقاضي و نهج عبد الرحمان 

 الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية األنهجمعظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين 

    ٪100نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 

 و تصريف المياه المستعملة اإلتصاالتشبكات ٬كهرباء و الغاز٬للشراب جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح 

 قنوات تصريف مياه األمطار  بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 

 بدائرة الخضراء المهترئةتشخيص لبعض الطرقات 
 الطرقات األرصفة  

 الجواشي مجاري المياه حالته النوعية٪ المفترقات
نوعي

 طول عرض "²م"مساحة    ته

 رديئة بالط إسفلت تربة  
متوسط

 رديئة bet enro طول نوعيته طول نوعيته جيد ة
متوس
 االنهج م م جيد طة

 منطقة الحدائق                                    
  50 40 10 * * * P 240 P 500   * 650 600   5.00 250  سحنوناإلمام 
  50 40 10 * * * P 240 P 500   * 650 600   5.00 250 األمين العباسي 
  30 20 50 * * * P 240 P 500   * 650 600   5.00 250 كلود برنار 
  50   50 * * * P 240 P 500   * 650 600   5.00 250 لفارون ألفونسو 
  50   50 * * * P 240 P 500   * 650 600   5.00 250 أحمد رامي 
  50   50 * * * P 140 P 300   * 450 200   5.00 150 محمد علي جنج 
    100   * * * P 450 P 500   * 1000 1000   4.00 500  لوي براي 
  50   50 * *   CS2 150 T2 360   * 500 220   4.00 180 8193 
 منطقة مونبليزير                                    
 ابو بكر البكري 250 6.50     1625                          
 ابو بكر الشهيد 250 6.50     1625                          
 ابو حامد الغزالي 250 6.50     1625                          
 منطقة البحيرة                                    
 بحيرة اشكل 300 8.00     2400                          
 بحيرة بنزرت  300 8.00     2400                          
 بحيرة التشاد 400 8.00     3200                          
 منطقة حي الخضراء                                    
 جعفر بن ابي طالب 250 5.00     1250                          
 محمد شنيق 250 6.00     1500                          
 (8804)نهج جامع التوفيق 230 6.00     1380                   100      
الطاهرالنيفر(8190) 300 6.00     1800                     50      
 الهاروشي 250 6.50     1625                     50    

وجود اشغال تجديد 
 8197 250 6.50     1625                       100 شبكة الكهرباء 

 الشرقية                                    
 8 (8604)الكهرباء نهج  250 8.00     2000                       100  



 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 الخضراء :الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 الحدائق

 صيانة عادية متوسطة 90 (واألنهج المجاورة)نهج مصطفى صفر  البنك

 صيانة عادية متوسطة 70 (واألنهج المجاورة)نهج ساحل العاج  شارلمان

 صيانة عادية متوسطة 133 (واألنهج المجاورة)شارع آالن سافاري  الحدائق

 صيانة عادية متوسطة 50 (واألنهج المجاورة)نهج محمد بدرة  مونبليزير

 صيانة عادية متوسطة 67 (واألنهج المجاورة)نهج محمد علي جناح  شاركوت

 صيانة عادية متوسطة 49 (واألنهج المجاورة)شارع آالن سافاري  الفالحة

 صيانة عادية متوسطة 52 (واألنهج المجاورة)نهج ابن شرف  العيد

 بورجل

 مونبليزير

 صيانة عادية مقبولة 145 ... 4النسيم 

 صيانة عادية مقبولة 40 ... 5النسيم 

 صيانة عادية مقبولة 40 ... 6النسيم 

 صيانة عادية مقبولة 201 ... 7النسيم 

 صيانة عادية مقبولة 40 ... 9النسيم 

PB1 ... 64 صيانة عادية مقبولة 

PB2 ... 63 صيانة عادية مقبولة 

 صيانة عادية مقبولة 35 العبدلي

 حي الخضراء

 صيانة عادية متوسطة 133 (واألنهج المجاورة)نهج محمد ريتون  2الخضراء 

 صيانة عادية مقبولة 104 (واألنهج المجاورة) 8250نهج  3الخضراء 

 صيانة عادية مقبولة 35 (المجاورة واألنهج)بالقاضي شارع الشيخ محمد  5الخضراء 

 صيانة عادية مقبولة 70 (المجاورة واألنهج)الغربي نهج الحاج عثمان  6الخضراء 

 صيانة عادية مقبولة 90 (واألنهج المجاورة) 8207نهج  7الخضراء 

 صيانة عادية مقبولة 55 (واألنهج المجاورة) 8229نهج  8الخضراء 

 صيانة عادية مقبولة 44 (واألنهج المجاورة) 8194نهج  9الخضراء 

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 67 (واألنهج المجاورة) 8705نهج  الطوبوغراف

 تتطلب التجديد قديمة 26 (واألنهج المجاورة) 8196نهج  عقيد

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 162 (واألنهج المجاورة)نهج الشباب  1الخضراء  حي الطابونة

 الحي األولمبي

 تتطلب التجديد قديمة 97 (واألنهج المجاورة) 8719نهج   1أولمبيك 

 تتطلب التجديد قديمة 60 (واألنهج المجاورة) 8721نهج 2أولمبيك 

 تتطلب التجديد قديمة 40 (واألنهج المجاورة) 8723نهج  3أولمبيك 

 تتطلب التجديد قديمة 40 (واألنهج المجاورة)نهج بن محمود  أولمبياد

 صيانة عادية متوسطة 20 (واألنهج المجاورة)حي النصر  ستار

 صيانة عادية متوسطة 35 (واألنهج المجاورة)حي السالمة  السالمة

 صيانة عادية قديمة 36 (واألنهج المجاورة)حي السالمة  النصر

 المركز العمراني الشمالي

 تتطلب التجديد متوسطة 36 (واألنهج المجاورة)شارع  ديسمبر 10 ديسمبر 10

 تتطلب التجديد قديمة 70 (واألنهج المجاورة)7051نهج  الكرافال

CUN1/P1 CUN 73 صيانة عادية مقبولة 

CUN4/P2 CUN 72 صيانة عادية مقبولة 

CUN3/M صيانة عادية مقبولة 124 (واألنهج المجاورة)شارع  الهادي الكراي 

INSAT  CUN2 /N CUN 54 صيانة عادية مقبولة 

 صيانة عادية مقبولة 20 (واألنهج المجاورة)ثكنة العوينة  الحرس الوطني العوينة
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 تشخيص شبكة الطرقات بدائرة المنزه                                                                        

 الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف األنهجالطرقات الرئيسية و الثانوية بدائرة المنزه في حالة جيدة في حين  تعتبرمعظم             

   دورية ٬فريق الصيانة  التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة   

 بكرش الغابة  مهيئةبعض التقسيمات الغير  ماعدى٪ 98نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز            

 و تصريف المياه المستعملة اإلتصاالتشبكات ٬كهرباء و الغاز٬للشراب جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح          

 .األمطار قنوات تصريف مياه  بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه          

 المرورية٬جراء الكثافة  بهاالطبقة السطحية  وتاكل( 1990)لقدمها حالة الطرقات في المنار و المنزه التاسع تستحق التدخل نظرا          

 المواقع٬فيل و المنزه االول٬الطرقات معبدة و يمكن التركيز بصيانتها ببعض  لمتيوالبالنسبة 

 ٬علما و انه تم التدخل ببعض هذه ترابية  بهامن قبل البلدية على غرار هضاب المنار و الطرقات  استيالمهااما حدائق المنزه فهي في العموم احياء لم يتم 

 .التي هي بصدد االنجاز الجندوبيالمناطق نذكر على سبيل المثال كرش الغابة و ارض 

 :التالية  االنهجتم من خاللها تعبيد  2018و  2017لسنةكما تم التدخل بدائرة المنزه بتعبيد الطرقات و األرصفة ضمن البرنامج البلدي            

 ▪ الجندوبي بارضو الحبيب الشطي و محمد بن عبد الوهاب و سيتم االنطالق بتهيئة الطرقات  طليطلةنهج الجامعة و 

 بدائرة المنزه المهترئةتشخيص لبعض الطرقات  

 الطرقات األرصفة  

 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي مجاري المياه حالته النوعية٪ المفترقات

 االنهج م م جيد متوسطة رديئة bet enro طول نوعيته طول نوعيته جيد متوسطة رديئة بالط إسفلت تربة  

 9المنارات و المنزه                                     

  30 40 30 * *   CS2 150 T2 200   * 200 400   6.00 100 اللوز 

 الزيتون 200 6.00     1200     400                    

  20   80 * * * CS2 1000 T2 2000   * 2500 7000   9.50 1000 غرة جوان 

    30 70 * * * CS2 700 T2 880   * 1300 2000   7.50 440  خفشةالهادي 

  10 30 60 * * * CS2 800 T2 950   * 1000 1850   6.00 475 صالح الدين األيوبي 

  10 30 60 * * * CS2 700 T2 800   * 1300 1500   7.00 400 البرمكي 

        *     CS2   T2         2450   7.00 350 نهج االمام عبد القادر 

  10 30 60 * * * CS2 1200 T2 1300   * 2100 3000   7.50 680 دكتور برني 

  
 *     *     CS2   T2 700   بنهج  الطاهر بن عثمان 1عددالممر  350 6.00     2100 تراب 

              CS2   T2       1500     6.00 250 (7332 ) 1زنقة عدد  

        *     CS2   T2       1500     6.00 250 (7336)محمد رجيبة 

  30 30 40 *     CS2   T2     * 1500     6.00 250 الرصافي 

              CS2   T2     * 1980     6.00 330  جمال الدين الرصايصي 

              CS2   T2     *       6.00 250  الهادي المقدم 

              CS2   T2     * 3900     6.00 650 علي العياري 

              CS2   T2     * 5100     8.50 600 سيفاكس 

              CS2   T2     * 5400     9.00 600 تانيت 

 4و 1لمنزه ا                                    

              CS2   T2     * 2450     7.00 350 نهج الرياض 

              CS2   T2     * 1500     6.00 250 الياسمينة جزء 

              CS2   T2     * 1800     6.00 300 االتحاد 

              CS2   T2     * 1800     6.00 300 ابن بسام 

              CS2   T2     * 1800     6.00 300  ابن الجزار 

              CS2   T2     * 1800     6.00 300 االلعاب الرياضية جزء 

              CS2   T2     * 1800     6.00 300 ابي فراس 

              CS2   T2     * 1800     6.00 300 االمام مسلم 

              CS2   T2     * 1980     6.00 330 االمام مالك 

              CS2   T2     * 1800     6.00 300 ابن حنبل 

              CS2   T2     * 3000     6.00 500 ابراهيم بن االغلب 

 ميتوال فيل                                     

      100   * * P 1500 P 1600   * 700 2500   8.00 800 الشاذلي زويتن جزء 

      100           T2     * 4200     7.00 600 الدكتور الحكيم كلمات 

      100           T2     * 2400     6.00 400 جعفر البرمكي 

      100           T2     * 3500     7.00 500 بورناي 

      100           T2     * 900     6.00 150 محمد علي الطاهر 

      100           T2     * 900     6.00 150 فرنسوا تولوند 

      100           T2     * 1200     8.00 150 احمد البخاري 

    50 50           T2     * 2400     8.00 300 mucipsa 

    50 50           T2     * 1200     6.00 200 octave auguste 

    50 50           T2     * 1400     7.00 200 حضرة موت 

    50 50           T2     * 1050     7.00 150 10 البيروني 



 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 فيل ميتيال

 صيانة عادية مقبولة 46 (واألنهج المجاورة)نهج ليالص  ليالص

 صيانة عادية مقبولة 82 (واألنهج المجاورة)شارع  يوغرطة  ليسابس

 صيانة عادية مقبولة 83 (المجاورة واألنهج)بورنينهج الدكتور  برازا

 صيانة عادية مقبولة 39 (المجاورة واألنهج)11 أبولونهج  11أبولو 

 صيانة عادية مقبولة 40 (المجاورة واألنهج)بولونيا نهج  بولونيا

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 89 (واألنهج المجاورة)نهج فاطمة الفهرية  كلومبيار

MV1  تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 76 (واألنهج المجاورة)نهج أحمد البخاري 

MV2  تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 98 (واألنهج المجاورة)نهج سالم بوحاجب 

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 70 (واألنهج المجاورة)نهج هارون الرشيد  هارون الرشيد

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 34 (واألنهج المجاورة)نهج الرصافي  أمير عبد القادر

 المهرجان 
 صيانة عادية مقبولة 132 (واألنهج المجاورة)الحريري نهج  المهرجان

 صيانة عادية مقبولة 38 (واألنهج المجاورة)الزمخشري نهج  الزمخشري

 البلفيدير
 صيانة عادية متوسطة 89 (واألنهج المجاورة)البلفيدير  الكازينو

 صيانة عادية متوسطة 21 (واألنهج المجاورة)ممر جنيني  جنيني

 شمال الهلتون

 نوتردام

 صيانة عادية مقبولة 101 (واألنهج المجاورة)نهج جوبا  مهدي

 أشغال التجديد جارية قديمة 52 (واألنهج المجاورة)نهج عشتارت  شمال الهلتون

 أشغال التجديد جارية متوسطة 239 (  واألنهج المجاورة)نهج الشاذلي زويتن بوسيط

 

 المنازه

 صيانة عادية مقبولة 101 (واألنهج المجاورة)الهادي خفشة نهج  1المنزه

 صيانة عادية مقبولة 91 (واألنهج المجاورة)الهادي خفشة نهج  2المنزه

 صيانة عادية مقبولة 103 (واألنهج المجاورة)ابن بسام نهج  3المنزه

 صيانة عادية مقبولة 67   (واألنهج المجاورة)حمود الغزناوينهج م 4المنزه

 صيانة عادية مقبولة 49 (واألنهج المجاورة)ابن الجزارنهج  زروان

 صيانة عادية مقبولة 60 (واألنهج المجاورة)المنصورة نهج  فضلون

 1المنار

M1  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 48 (واألنهج المجاورة)نهج طليطلة 

M2  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 19 (واألنهج المجاورة)نهج قرطبة 

M3  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 32 (واألنهج المجاورة)نهج غرناطة 

M4  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 41 (واألنهج المجاورة)نهج مالقة 

M5  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 21 (واألنهج المجاورة)نهج غرناطة 

M6  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 25 (واألنهج المجاورة)نهج قرطاجنة 

M7  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 21 (واألنهج المجاورة)نهج مالقة 

M8  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 21 (واألنهج المجاورة)نهج قرطاجنة 

M9  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 11 (واألنهج المجاورة)نهج التفاح 

M10  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 26 (واألنهج المجاورة)نهج الزيتون 

M11  تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 12 (واألنهج المجاورة)نهج الليم 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 المنزه  :الدائرة



 2المنار 

M12 

M13 

M14 

M15 

M16 

M17 

M18 

M19 

M20 

M21 

M22 

M23 

M24 

M25 

 المغرب

 مصر

 موريطانيا

 بن مبروك

 ليبيا

 الكويت

 فلسطين

 السعودية

 العراق

 لبنان

 الشاذلي القطاري

 (المجاورة واألنهج) 7191نهج

 (المجاورة واألنهج) 7232نهج

 (المجاورة واألنهج)صفر نهج الطاهر 

 (المجاورة واألنهج) الرويسينهج يوسف 

 (المجاورة واألنهج) 7134نهج

   (المجاورة واألنهج)نهج آل سعود

 (المجاورة واألنهج)نهج سليمان بن سليمان

 (المجاورة واألنهج)سعود نهج آل 

 (المجاورة واألنهج)1ز 7122نهج 

 (المجاورة واألنهج) 3ز 7122نهج 

 (المجاورة واألنهج) 5ز 7122نهج 

 (المجاورة واألنهج) 6ز 7122نهج 

 (المجاورة واألنهج) 6ز 7122نهج 

 (المجاورة واألنهج) الجربوعنهج مصباح 

 (المجاورة واألنهج)الثعالبي نهج عبد العزيز 

 (المجاورة واألنهج)الثعالبي نهج عبد العزيز 

   (المجاورة واألنهج) السعداوينهج حسن 

 (المجاورة واألنهج) الزليطنينهج علي 

   (المجاورة واألنهج)نهج علي بن خليفة

 (المجاورة واألنهج) 7210نهج

 (المجاورة واألنهج) 2ز 7203نهج

 (المجاورة واألنهج) 7121نهج

 (المجاورة واألنهج)عمار نهج الطاهر بن 

 (المجاورة واألنهج) 7219نهج

   (المجاورة واألنهج)القطاري نهج الشاذلي 

36 

14 

27 

15 

54 

10 

25 

56 

21 

23 

33 

16 

07 

67 

35 

42 

20 

66 

21 

51 

28 

26 

48 

16 

24 

 متوسطة

 متوسطة متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

 تستحق التجديد والتهذيب

والتهذيبتستحق التجديد   

 المنزه 
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 تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 34 (واألنهج المجاورة) 7282نهج الجزائر

 تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 27 (واألنهج المجاورة) 7311نهج البحرين

 تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 80 (واألنهج المجاورة) 7301نهج األردن

 تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 19 (واألنهج المجاورة) 7303نهج عمان

 تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 28 (واألنهج المجاورة) 7312نهج تونس

 تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 20 (واألنهج المجاورة) 7301نهج اليمن

 تستحق التجديد والتهذيب متوسطة 32 (واألنهج المجاورة) 7301نهج سوريا

 حدائق المنزه

JM1 صيانة عادية متوسطة 50 (واألنهج المجاورة) 7404نهج 

JM2 صيانة عادية متوسطة 154 (واألنهج المجاورة) 7421نهج 

JM3 صيانة عادية متوسطة 52 (واألنهج المجاورة) 7400نهج 

JM4 صيانة عادية متوسطة 56 (واألنهج المجاورة) 7425نهج 

 صيانة عادية متوسطة 51 ... 1كنزة 

 صيانة عادية متوسطة 60 ... 3كنزة 

 صيانة عادية متوسطة 73 ... 11كنزة 

 صيانة عادية متوسطة 40 ... بانوراما

 صيانة عادية متوسطة 20 ... األمين والمأمون

 صيانة عادية متوسطة 35 ... العباسيين

 صيانة عادية متوسطة 26 ... األقحوان

 صيانة عادية متوسطة 11 1الميعاد 

 12 صيانة عادية متوسطة 18 2الميعاد 

 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 المنزه  :الدائرة



 السيجوميبطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة 

 الطرقات األرصفة  

 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي مجاري المياه حالته ٪النوعية المفترقات

 رديئة بالط إسفلت تربة  
متوسط

 رديئة bet enro bicou طول نوعيته طول نوعيته جيد ة
متوسط

 األنهج م م جيد ة

  *   * *     CS2 1000 T2 1000   *   2500   5.00 500 4164 

  *   * *     CS2 2400 T2 2400   *   6000     5.00 1200 3001 

 2حي جلول  700 4.00     2800 تراب  

  *   *         300   300   *   3750     5.00 750 4040 

  *     *     CS2 600 T2 600   *   1500     5.00 300 الطيب بن عيسى 

  *     *     CS2 400 T2 400   *   1000     5.00 200 البشير الفورتي 

  *     *     CS2 200 T2 200   *   1400     7.00 200 الشاذلى درغوث 

  *     *     CS2 200 T2 200   *   2400     6.00 400 3002 

        *     CS2 400 T2 400   *   2000     5.00 400 3399 

      * *     CS2 300 T2 300   *   1050     7.00 150 3007 

      * *     CS2 500 T2 500   *   1500     6.00 250 3093 

      * *     CS2 500 T2 500   *   1500     6.00 250 3094 

      * *     CS2 500 T2 500   *   1500     6.00 250 3076 

 دائرة السيجومي من  المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و األرصفة ضمن البرنامج التنمية الجهوية 

 ق الصيانةفريو ميزانية البلدية و معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين األنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف 

 .التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

 وجودة بالمنطقة م بإستثناء بعض األنهج التى ال تتوفر فيها الشبكات و هي بصدد تجديد و تهذيب هذة الشبكة من طرف الديوان الوطني للتطهير وجميع الشبكات 

 شبكات اإلتصاالت و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه األمطار سطحيا فى٬كهرباءو الغاز٬من ماء صالح للشراب   

 لى دراسة بكامل المنطقة ‘تحتاج األمطار و عموما شبكة مياه األمطار  مياقنوات تصريف  بهاالرئيسية  حاصة األنهجو بقية  االدائرةمعظم 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 السيجومي: الدائرة

 الموقع الخزان المنطقة أو الحي
عدد نقاط 

 اإلنارة
 المالحظات الحالة

 المالسين
 صيانة عادية مقبولة 64 (المجاورة واألنهج) المالسين 1 مالسين

حفرة الشيخ 

 عمر

 صيانة عادية مقبولة 81 (واألنهج المجاورة) 4175نهج  2مالسين 

 أرض الساوس
واألنهج )نهج الطيب بن عيسى  الساوس

 (المجاورة

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 129

 حي النجاح
واألنهج )نهج عبدهللا بن جعفر  النجاح

 (المجاورة

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 135

 حي جلول
 صيانة عادية متوسطة 28 (واألنهج المجاورة) 41632نهج  جلول

 بئر عنيبة

 صيانة عادية مقبولة 27 (واألنهج المجاورة) 3093نهج  بئر عنيبة

 صيانة عادية مقبولة 52 (واألنهج المجاورة) 3093نهج  ستام

 حي هالل

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 75 (واألنهج المجاورة) 3001نهج  1هالل   

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 77 (واألنهج المجاورة) 3001نهج  2هالل   

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 74 (واألنهج المجاورة) 301نهج  3هالل   

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 47 (واألنهج المجاورة) 3001نهج  2السيدة   

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 82 (واألنهج المجاورة) 3001نهج  3السيدة   

 الشهداء
واألنهج )نهج بشير خصيبة  مامان

 (المجاورة

 صيانة عادية متوسطة 39
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة الزهور 

 الطرقات األرصفة  

 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي مجاري المياه حالته النوعية٪ المفترقات

 تربة  
إسفل

 رديئة بالط ت
متوسط

 رديئة bet enro bicou طول نوعيته طول نوعيته جيد ة
متوس
 األنهج م م جيد طة

      *   *   CS2 800 T2 800   *     2400   6.00 400 4131 

      * *     CS2 400 T2 400   *   1200     6.00 200 العطرشية 

      * *     CS2 200 T2 200   *   600     6.00 100 الترنجية 

  *     *     CS2 400 T2 400   *   1000     5.00 200  4001الطريق الجانية لنهج 

  *     *     CS2 600 T2 600   *   1800     6.00 300 4155 

 4503 100 10.00     1000 تراب

  *     *     CS2 350 T2 350   *   1800     6.00 300 4127 

  *     *     CS2 200 T2 200   *   1200     6.00 200 4812 

  *     *     CS2 300 T2 300   *   900     6.00 150 4591 

  *     *     CS2 500 T2 500   *   1500     5.00 300 4547 

  *     *     CS2 300 T2 300   *   750     5.00 150 4543 

  *     *     CS2 200 T2 200   *   500     5.00 100 4536 

 دائرة الزهور  من  المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و األرصفة ضمن البرنامج  ميزانية البلدية

رة البلدية دائمعظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين األنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانةالتابع ل
 بالمكان بصفة دورية

 ٪ هناك أنهج غير معبدة حالتها من تراب 95نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 

 شبكات اإلتصاالت و تصريف المياه المستعملة٬كهرباء و الغاز٬جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشراب 

 األمطار  مياقنوات تصريف  بهاالرئيسية  حاصة األنهجو بقية  االدائرة فىمعظم األمطارسطحيايتم تصريف مياه 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 الزهور: الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 الزهور

 صيانة عادية متوسطة 178 (واألنهج المجاورة)نهج طرنجة  1زهور 

 صيانة عادية متوسطة 79 (المجاورة واألنهج) 4131نهج  2زهور 

 صيانة عادية متوسطة 60 (المجاورة واألنهج) 4205نهج  3زهور 

 صيانة عادية متوسطة 23 (واألنهج المجاورة) 4228نهج  4زهور 

 صيانة عادية متوسطة 20 (واألنهج المجاورة) 4137نهج  السالم

 صيانة عادية متوسطة 35 (واألنهج المجاورة) 4001نهج  الثكنة

 السمران

 صيانة عادية مقبولة 22 (واألنهج المجاورة) 4634نهج  برونار

 صيانة عادية مقبولة 95 (واألنهج المجاورة) 4106نهج  1سمران 

 صيانة عادية مقبولة 134 (واألنهج المجاورة) 4098نهج  2سمران 

 صيانة عادية مقبولة 115 (واألنهج المجاورة) 4158نهج  السعادة

 صيانة عادية مقبولة 107 (واألنهج المجاورة) 4503نهج  األخنش

 الطيران

 صيانة عادية مقبولة 220 (واألنهج المجاورة) 4591نهج  3سمران 

 صيانة عادية مقبولة 25 (  واألنهج المجاورة)4616نهج  4سمران 

 الروضة
 صيانة عادية مقبولة 16 (  واألنهج المجاورة)4031نهج  الروضة

 السوق القديم
 صيانة عادية متوسطة 32 (واألنهج المجاورة) 4061نهج  المنصورة

 البحري
 تتطلب التهذيب متوسطة 40 (  واألنهج المجاورة)4624نهج  المكي

 1الميزانتة 
 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 121 (واألنهج المجاورة) 4530نهج  1ميزانتة 

 2الميزانتة 
 صيانة عادية مقبولة 95 (واألنهج المجاورة) 4510نهج  2ميزانتة 

 الربودي

 صيانة عادية متوسطة 89 (واألنهج المجاورة) 4819نهج  مرغريتا

 صيانة عادية متوسطة 46 (واألنهج المجاورة)  4800نهج  الريحان

 تقسيم الحصحاصية
A  واألنهج )تقسيم الحصحاصية

 (المجاورة

 صيانة عادية مقبولة 32
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة الحرارية

 الطرقات األرصفة  

 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي مجاري المياه حالته النوعية٪ المفترقات

 تربة  
إسفل

 رديئة بالط ت
متوس
 جيد طة

نوعي
 bet enro طول نوعيته طول ته

bico
u رديئة 

متوس
 األنهج م م جيد طة

  *     *     CS2 2400 T2 2400   *   7200     6.00 1200 وادي النمور 

          *   CS2 100 T2 100   *   2500     5.00 500 المشتل 

  *     *     CS2 800 T2 800   *   4800     6.00 800 4437 

  *     *     CS2 300 T2 300   *   4200     6.00 700 4466 

  *     *     CS2 400 T2 400   *   1200     6.00 200 4467 

  *     *     CS2 500 T2 500   *   2000     8.00 250 4230 

  *     *     CS2 700 T2 700   *   1750     5.00 350 4301 

  *     *     CS2 100 T2 100   *   1000     5.00 200 4409 

  *     *     CS2 600 T2 600   *   1500     5.00 300 4684 

  *     *     CS2 600 T2 600   *   1800     6.00 300 أم درمان 

  *   * *     CS2 800 T2 800   *   2000     5.00 400 4692 

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين األنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق 
 الصيانةالتابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

 شبكات اإلتصاالت و  تصريف المياه المستعملة ٬كهرباء و الغاز٬جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشراب 

 قنوات تصريف مياه األمطار   بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 الحرائرية: الدائرة

 صيانة عادية متوسطة 14 --- --- المناصيرحي 

 تتطلب التهذيب والجديد قديمة 133 (واألنهج المجاورة)4491نهج  (النوابلية)حواص  حي حواص

 صيانة عادية متوسطة 29 (واألنهج المجاورة)4662نهج مرابو جالصحي 

 صيانة عادية مقبولة 130 (واألنهج المجاورة)87نهج 1بوقطفة  1 بوقطفةحي 

 صيانة عادية متوسطة 110 (واألنهج المجاورة)نهج الحياة أماني معتز تقسيم أماني معتز

 صيانة عادية مقبولة 27 (واألنهج المجاورة)42500نهج البنزرتي البنزرتيحي 

 تتطلب التهذيب والجديد متوسطة 86 (واألنهج المجاورة)42360نهج الوكايل حي الوكايل

 صيانة عادية مقبولة 111 (واألنهج المجاورة)4278نهج الشابي حي الشابي

 تتطلب التهذيب والجديد متوسطة 105 (واألنهج المجاورة) 4283نهج  الفهري الفهريحي 

 صيانة عادية مقبولة 77 (واألنهج المجاورة) 42439نهج بن يونس حي بن يونس

 صيانة عادية مقبولة 56 نهج محمد علي الحامي اليسر حي اليسر

 صيانة عادية مقبولة 82 (واألنهج المجاورة) 42333نهج  الصحة حي الصحة

 تتطلب التهذيب والجديد متوسطة 23 (واألنهج المجاورة) 42355نهج بيانكو حي النور

 صيانة عادية مقبولة 132 (واألنهج المجاورة)نهج القائد بن عثمان نهج 2المشتل  حي المشتل

 صيانة عادية مقبولة 24 (واألنهج المجاورة)نهج طارق الخزاعي  المنى إقامة المنى

 صيانة عادية مقبولة 93 (واألنهج المجاورة) 42225نهج  الدندان الدندان

 صيانة عادية مقبولة 53 ----- بيبيلي تقسيم

 صيانة عادية مقبولة 113 ------- بوسيجور اإلقامة الجميلة

 صيانة عادية مقبولة 64 ------- بوسالمي تقسيم

 ديار بن محمود

 صيانة عادية مقبولة 67 ............. 4عزيز 

 صيانة عادية مقبولة 55 .................... 5عزيز 

 صيانة عادية مقبولة 65 ........................ 6عزيز 

 صيانة عادية مقبولة 65 ........................ 1عزيز 

 صيانة عادية مقبولة 62 ........................ 2عزيز 

 صيانة عادية مقبولة 77 .......................... 10عزيز 

 صيانة عادية مقبولة 45 .......................... 11عزيز 

 قرية الواحة

 صيانة عادية مقبولة 78 .......... 1عرفات 

 صيانة عادية مقبولة 160 ........................... 2عرفات 

 صيانة عادية مقبولة 50 ....................... 3عرفات 

 غدير القلة
 صيانة عادية قديمة 141 ..................... 1غدير 

 صيانة عادية قديمة 71 ........................ 2غدير 

 صيانة عادية مقبولة 30 ............................................. عبد الخالق حي الجبري
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 الحرائرية: الدائرة

 الموقع الخزان المنطقة أو الحي
عدد نقاط 

 اإلنارة
 المالحظات الحالة

 الزهور الرابع

 الممتد
Z4  صيانة عادية مقبولة 68 (واألنهج المجاورة)سيدي حسين السيجومي 

 الحرائريةحي 

 صيانة عادية مقبولة 10 (واألنهج المجاورة) 4728نهج  5عكاشة 

 صيانة عادية مقبولة 78 (واألنهج المجاورة) 4700نهج (1عكاشة)1حرائرية 

 صيانة عادية مقبولة 90 (واألنهج المجاورة) 4734نهج  (2عكاشة)2حرائرية

 صيانة عادية مقبولة 64 (واألنهج المجاورة) 4771نهج  (جبل لحم)4حرائرية

 صيانة عادية مقبولة 20 (واألنهج المجاورة)  4728نهج  4عكاشة 

 يتطلب التهذيب متوسطة 20 (واألنهج المجاورة) 4792نهج  الربودي حي الربودي

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 103 (واألنهج المجاورة) 4236نهج  بوزيان بوزيانحي 

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 87 (واألنهج المجاورة) 4424نهج  النجار حي النجار  

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 29 (واألنهج المجاورة) 4250نهج  بن عثمان حي بن عثمان  

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 59 (واألنهج المجاورة) 4412نهج  فاخر تقسيم كريمة  

 تتطلب التهذيب والجديد قديمة 143 (واألنهج المجاورة) 4683نهج  السالمة حي السالمة

 تتطلب التهذيب والجديد قديمة 267 (واألنهج المجاورة) 52نهج  الكراون الكراونحي 

 تتطلب التهذيب والجديد قديمة 145 (واألنهج المجاورة) 4673نهج  العكارمة العكارمةحي 

 صيانة عادية مقبولة 100 (واألنهج المجاورة)  4393نهج  2الجازية  حي القربي

 صيانة عادية مقبولة 48 (واألنهج المجاورة) 4383نهج  الجارية حي العنتيت

 صيانة عادية مقبولة 106 (واألنهج المجاورة) 4315نهج  طارق بن زياد حي طارق بن زياد

 حي الزهور الخامس

 صيانة عادية مقبولة 177 (واألنهج المجاورة)نهج حمادي بن حسين  5زهور 

 صيانة عادية مقبولة 31 (واألنهج المجاورة)شارع النخيل  النخيل

 صيانة عادية مقبولة 27 (واألنهج المجاورة)  636نهج  مجردة

 الفلةحي 

 صيانة عادية متوسطة 47 (واألنهج المجاورة) 4262نهج  1رايس 

 صيانة عادية متوسطة 48 (واألنهج المجاورة)نهج   42380 2رايس 

 تتطلب التهذيب والجديد قديمة 64 (واألنهج المجاورة)نهج   4461 الساحلية حي السلطاني

 صيانة عادية متوسطة 14 --- --- حي المناصير
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة سيدي البشير

 الطرقات األرصفة  

 حالته النوعية٪ المفترقات
مجاري 
 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي المياه

 تربة  
إسف
 بالط لت

ردي
 ئة

متوس
 جيد طة

نوع
 طول يته

نوعي
 bet enro طول ته

bico
u رديئة 

متو
 األنهج م م جيد سطة

              CS2 200 T2 200   *   500     5.00 100 نهج جامع الهواء 

          *   CS2   T2     *   750     5.00 150 نهج طاحونة الريح 

      *   *   CS2 500 T2 500   *   1500     6.00 250 نهج قاليلي 

      *   *   CS2 500 T2 500   *   1500     6.00 250 نهج الحمد 

      *   *   CS2 600 T2 600   *   1800     6.00 300 نهح ميشان 

      *   *   CS2 700 T2 700   *   2100     6.00 350 1005 

      *   *   CS2 300 T2 300   *   900     6.00 150 1002 

      *   *   CS2 500 T2 500   *   1250     5.00 250 نهح الحجامين 

      *   *   CS2 500 T2 500   *   1250     5.00 250 نهح الخلوة 

    * * *     CS2 200 T2 200   *   1500     5.00 300 نهح السبخة 

  *   * *     CS2 100 T2 100   *   1500     5.00 300 نهح السودان 

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين األنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق 
 الصيانةالتابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

 شبكات اإلتصاالت و  تصريف المياه المستعملة ٬كهرباء و الغاز٬جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشراب 

 قنوات تصريف مياه األمطار   بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 سيدي البشير: الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 منفلوري

 تستحق التجديد متوسطة 137 (المجاورة واألنهج)بوشوشة نهج علي  رون

 تستحق التجديد متوسطة 126 (واألنهج المجاورة)نهج عاللة الفاسي  ايزار

 تستحق التجديد متوسطة 95 (واألنهج المجاورة)نهج العلماء  العلماء

 السيدة المنوبية

 صيانة عادية مقبولة 58 (واألنهج المجاورة)نهج السيدة منوبية  السيدة منوبية

 صيانة عادية متوسطة 22 (واألنهج المجاورة) 3001نهج   Iحي هالل 

 صيانة عادية مقبولة 33 (واألنهج المجاورة) 3306نهج  قبر الوصيف

 صيانة عادية متوسطة 14 (واألنهج المجاورة)نهج الساحل  Iساحل 

واألنهج )نهج محمد الصالح بالحاج  منفلوري

 (المجاورة

 صيانة عادية مقبولة 74

 صيانة عادية مقبولة 32 (واألنهج المجاورة)نهج قاليلي  قاليلي

 القرجاني
 صيانة عادية متوسطة 210 (واألنهج المجاورة)نهج باب القرجاني  الحرس الوطني

 رأس الدرب
 صيانة عادية متوسطة 74 (واألنهج المجاورة)ساحة معقل الزعيم  معقل الزعيم

 زيتون الجربي
 صيانة عادية متوسطة 74 (واألنهج المجاورة)أوت   13نهج  زغوان

 الزالج
 صيانة عادية مقبولة 126 (واألنهج المجاورة)مقبرة الزالج  الزالج

 سوق العصر
 تستحق التجديد قديمة 93 (واألنهج المجاورة)نهج سوق العصر  العصر

 سيدي البشير
 تستحق التجديد قديمة 73 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي البشير  سيدي البشير

 تستحق التجديد قديمة 109 (واألنهج المجاورة)نهج الشتاء  الشتاء باب الفلة

 الخلوة

 تستحق التجديد قديمة 68 (واألنهج المجاورة)نهج المهدي  المهدي

 تستحق التجديد قديمة 150 (واألنهج المجاورة)نهج الخلوة  الخلوة

 صيانة عادية متوسطة 132 (واألنهج المجاورة)نهج لحمر  لحمر المحطة
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة جبل الجلود

 الطرقات األرصفة  

 حالته النوعية٪ المفترقات
مجاري 
 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي المياه

 تربة  
إسفل

 بالط ت
ردي
 ئة

متوس
 جيد طة

نوع
 طول يته

نوعي
 bet enro طول ته

bico
u رديئة 

متو
 األنهج م م جيد سطة

    *   *     CS2 600 T2 600   *   1800     6.00 300 نهج البليدة 

    *   *     CS2 400 T2 400   *   1000     5.00 200  9001نهج 

  *     *     CS2 600 T2 600   *   1800     6.00 300 نهج حمام األنف 

  *     *     CS2 600 T2 600   *   1800     6.00 300 نهج سكيكدة 

  *     *     CS2 600 T2 600   *   1800     6.00 300 9010 

                        *   750     5.00 150 9015 

 سبها 400 15.00     6000 تراب

 الصومال 400 20.00     8000 تراب

 الكونعو 1200 15.00     18000 تراب

 شارع البينين 800 15.00     12000 تراب

  * *   *         T2 800   *   4000     10.00 400 9090 

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين األنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق 
 الصيانةالتابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

 شبكات اإلتصاالت و  تصريف المياه المستعملة ٬كهرباء و الغاز٬جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشراب 

 قنوات تصريف مياه األمطار   بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 جبل الجلود: الدائرة

 الموقع الخزان المنطقة أو الحي
عدد نقاط 

 اإلنارة
 المالحظات الحالة

 القرجومة
 صيانة عادية مقبولة 180 (  واألنهج المجاورة) 9057نهج   القرجومة

 فلتيس

 صيانة عادية مقبولة 139 (واألنهج المجاورة)نهج حمام األنف   حمام األنف

 صيانة عادية مقبولة 22 (واألنهج المجاورة)نهج سكيكدة  سكيكدة

 باش حامبة
 صيانة عادية مقبولة 65 (واألنهج المجاورة) 9120نهج  حامبةباش 

قلتة حويتة 

 البنزرتي

Niche   صيانة عادية مقبولة 77 (واألنهج المجاورة) 9048نهج 

 صيانة عادية مقبولة 35 ----- ----

 الفتح

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 50 (واألنهج المجاورة) 9143نهج  قهار

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 119 (واألنهج المجاورة)  9189نهج  غفار  

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 55 (واألنهج المجاورة) 9132نهج   1فتح   

2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 107 (واألنهج المجاورة) 9170نهج   حامد  

 ثامر
 صيانة عادية متوسطة 33 (واألنهج المجاورة) 9090نهج   ثامر

 فتح هللا
 تستحق التجديد قديمة 100 (واألنهج المجاورة) 9015نهج   فتح هللا

المنطقة 

 الصناعية

Niche   تستحق التجديد متوسطة 23 (المجاورة واألنهج) 9006نهج 
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة الوردية

 الطرقات األرصفة  

 حالته النوعية٪ المفترقات
مجاري 
 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي المياه

 تربة  
إسفل

 بالط ت
ردي
 ئة

متوس
 جيد طة

نوع
 طول يته

نوعي
 bet enro طول ته

bico
u رديئة 

متو
 األنهج م م جيد سطة

    *   *     CS2 200 T2 200   *   800     8.00 100 سويب 

    *   *     CS2 160 T2 160   *   480     6.00 80 يزيد إبن المهلب 

    *   *     CS2 160 T2 160   *   480     6.00 80 روح إبن المهلب 

    *   *     CS2 240 T2 240   *   960     8.00 120 عبد هللا إبن أبي بكر 

    *   *     CS2 100 T2 100   *   300     6.00 50 سرنوس 

    *   *     CS2 200 T2 200   *   800     8.00 100 الهادي التومي 

    *   *     CS2 400 T2 400   *   1200     6.00 200 مصطفي زمزم 

    *   *     CS2 400 T2 400   *   1200     6.00 200 مونتوبان 

  *     *     CS2 300 T2 300   *   900     6.00 150 اللطيف 

    *   *     CS2 240 T2 240   *   720     6.00 120 ليمورن 

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين األنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف 
 فريق الصيانةالتابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

 شبكات اإلتصاالت و  تصريف المياه المستعملة ٬كهرباء و الغاز٬جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشراب 

 قنوات تصريف مياه األمطار   بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 الوردية: الدائرة

المنطقة أو 

 الحي
 الموقع الخزان

عدد نقاط 

 اإلنارة
 المالحظات الحالة

 بلفي

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 104 (واألنهج المجاورة)شارع بلفي  1بلفي 

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 92 (واألنهج المجاورة)شارع بلفي  2بلفي 

 تستحق التجديد متوسطة 73 (واألنهج المجاورة)نهج محمد الحبيب  النورس

 صيانة عادية متوسطة 91 (واألنهج المجاورة)نهج بشير النبهاني  الصنوبر الخروبة

 الكانيا

 2018مبرمجة للتجديد والتهذيب سنة  قديمة 110 (واألنهج المجاورة)نهج نيكوال بيرنجي  الكانيا

 صيانة عادية متوسطة 76 (واألنهج المجاورة)نهج عبد هللا الحبحاب  االزدهار

واألنهج )نهج منصور بن زيري  نعسان

 (المجاورة

 صيانة عادية متوسطة 61

MTV2   صيانة عادية متوسطة 21 (واألنهج المجاورة) 10051نهج 

 حي محمد علي
MTV3  صيانة عادية متوسطة 70 (واألنهج المجاورة) 10052نهج 

Maclaurin  صيانة عادية متوسطة 21 (واألنهج المجاورة)10060نهج 

 مونوم

MTV1   صيانة عادية مقبولة 94 (واألنهج المجاورة) 10062نهج 

واألنهج )نهج محمد الصالح المالقي  تولوز

 (المجاورة

 صيانة عادية مقبولة 78

 صيانة عادية مقبولة 99 (واألنهج المجاورة)نهج جون  مونوم

 صيانة عادية مقبولة 57 (واألنهج المجاورة)نهج مونطبون  مونطوبون

 صيانة عادية مقبولة 41 (واألنهج المجاورة)  10027نهج  الفالح

برج علي 

 رايس

Rais صيانة عادية مقبولة 16 (واألنهج المجاورة)أكتوبر    15نهج 

 ديبوزفيل
 صيانة عادية مقبولة 86 (واألنهج المجاورة)نهج سار  سار

 صيانة عادية مقبولة 68 (المجاورة واألنهج) 10121نهج   ريفولون
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 الكباريةبطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة 

 الطرقات األرصفة  

 حالته النوعية٪ المفترقات
مجاري 
 طول عرض "²م"مساحة  نوعيته الجواشي المياه

 تربة  
إسفل

 بالط ت
ردي
 ئة

متوس
 جيد طة

نوع
 طول يته

نوعي
 bet enro طول ته

bico
u رديئة 

متو
 األنهج م م جيد سطة

  *   * *     CS2 360 T2 360   *   900     5.00 180 10090 

      * *     CS2 1800 T2 1800   *   5400     6.00 900 ماري كوري 

  *     *     CS2 300 T2 300   *   900     6.00 150 10795 

  *     *     CS2 300 T2 300   *   900     6.00 150 107996 

  *     *     CS2 300 T2 300   *   900     6.00 150 10797 

  *     *     CS2 800 T2 800   *   2000     5.00 400 10364 

  *   * *     CS2 500 T2 500   *   1250     5.00 250 10202 

  *   * *     CS2 400 T2 400   *   1000     5.00 200 10433 

  *     *     CS2 500 T2 500   *   1250     5.00 250 10101 

  *     *     CS2 500 T2 500   *   1250     5.00 250 10102 

  *     *     CS2 500 T2 500   *   1250     5.00 250 10104 

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين األنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق 
 الصيانةالتابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

 شبكات اإلتصاالت و  تصريف المياه المستعملة ٬كهرباء و الغاز٬جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشراب 

 قنوات تصريف مياه األمطار   بهاخاصة الرئيسية  األنهجو بقية  االدائرةفي معظم  األمطارسطحيايتم تصريف مياه 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 الكبارية: الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 IIالمروج 

 صيانة عادية متوسطة 121 (المجاورة واألنهج) 10937نهج   12المروج 

 صيانة عادية متوسطة 90 (واألنهج المجاورة)  10943نهج 13المروج 

 صيانة عادية متوسطة 92 (واألنهج المجاورة) 10940نهج  14المروج 

 صيانة عادية متوسطة 111 (واألنهج المجاورة) 10927نهج  15المروج 

 صيانة عادية متوسطة 86 (واألنهج المجاورة) 10940نهج  16المروج 

 صيانة عادية متوسطة 115 (واألنهج المجاورة) 10933نهج  17المروج 

 صيانة عادية متوسطة 103 (واألنهج المجاورة) 10961نهج  18المروج 

 صيانة عادية متوسطة 242 (واألنهج المجاورة) 11920نهج  19المروج 

 ابن سيناء

 صيانة عادية مقبولة 80 (واألنهج المجاورة) 11084نهج  الهجان

 صيانة عادية متوسطة 119 (واألنهج المجاورة) 10800نهج  أبو جهاد

AVC1/P3  صيانة عادية متوسطة 69 (واألنهج المجاورة) 10601نهج 

AVC2  صيانة عادية متوسطة 115 (واألنهج المجاورة) 10641نهج 

AVC4  صيانة عادية متوسطة 77 (واألنهج المجاورة) 10653نهج 

AVC5  صيانة عادية متوسطة 103 (واألنهج المجاورة) 10840نهج 

 صيانة عادية متوسطة 107 (واألنهج المجاورة) 10880نهج  العمشري

 صيانة عادية متوسطة 67 (واألنهج المجاورة) 11044نهج  القلق

 صيانة عادية متوسطة 113 (واألنهج المجاورة) 1044نهج   1القلق 

 صيانة عادية متوسطة 40 (واألنهج المجاورة) 10893نهج  1أسامة 

 صيانة عادية متوسطة 45 (واألنهج المجاورة)نهج مصعب ابن عمير  2أسامة 

 صيانة عادية متوسطة 93 (واألنهج المجاورة) 10789نهج  3األحمر 

 صيانة عادية متوسطة 72 (واألنهج المجاورة) 10624نهج  4األحمر 

 صيانة عادية متوسطة 104 (واألنهج المجاورة) 11064نهج    السرطاوي

 صيانة عادية مقبولة 176 (واألنهج المجاورة) 10668نهج   النفطي النفطي

 صيانة عادية مقبولة 80 (واألنهج المجاورة) 11417نهج  حسيبة الهانية

 صيانة عادية مقبولة 88 (واألنهج المجاورة) 10547نهج   البلدية الحي البلدي

 صيانة عادية مقبولة 52 (واألنهج المجاورة)نهج االستقامة   الوكايل الوكايل

 حي النور

 مازالت على ذمة وكالة التجديد والتهذيب العمراني ---- 120 (واألنهج المجاورة) 10560نهج  1نور 

 مازالت على ذمة وكالة التجديد والتهذيب العمراني ---- 45 (واألنهج المجاورة) 10406نهج   2نور 

 مازالت على ذمة وكالة التجديد والتهذيب العمراني ----- 99 (واألنهج المجاورة) 10513نهج  طوبال

 مازالت على ذمة وكالة التجديد والتهذيب العمراني ----- 35 (واألنهج المجاورة) 10476نهج   1شلبي 

 مازالت على ذمة وكالة التجديد والتهذيب العمراني ----- 64 (واألنهج المجاورة) 10389نهج   2شلبي 

 مازالت على ذمة وكالة التجديد والتهذيب العمراني ----- 88 (واألنهج المجاورة) 10431نهج   3شلبي 

P6   مازالت على ذمة وكالة التجديد والتهذيب العمراني ---- 95 (واألنهج المجاورة) 10357نهج 

 صيانة عادية مقبولة 116 (واألنهج المجاورة) 10069نهج  1كبارية  البتاتيحي 

 صيانة عادية مقبولة 117 (واألنهج المجاورة) 10112نهج  2كبارية  البلدية

 صيانة عادية مقبولة 197 (  واألنهج المجاورة) 10091نهج  3كبارية  السوق

 صيانة عادية مقبولة 124 (واألنهج المجاورة) 10206نهج   3الوردية  العرفاوي

 الورديات

W3/P4  تتطلب التجديد والتهذيب متوسطة 56 (واألنهج المجاورة) 10263نهج 

W4/P5  تتطلب التجديد والتهذيب قديمة 85 (واألنهج المجاورة) 10349نهج 

W4/P7   صيانة عادية مقبولة 104 (واألنهج المجاورة) 10320نهج 

27 



 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب سويقة                            

 مالحضات

 التعبيد االرصفة

 االنهج

 الحالة %النوعية 

العر
 الطول ض

  

مجار
ي 

 نوعية الحواشي المياه

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 الطول ض

enrob
é 

beton 
autobloqu
ant 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوس

 طة 
 جيدة

 béton enrobé PIERRE pavé طول نوعية طول نوعية
غير 
 رديئة معبد

متوسط
 جيدة ة

  

                                              
 sansمنطقة 

soucie 

  
x   x     x   1.5 410     410 زرس   X         1640   8 205 نهج بنزرت 

  
x   x     x   1.5 280     280 زرس   X         840   6 140  نابل 

  
x   x     x   1.5 340     340 زرس   X       1360     8 170 القيروان 

  
x   x     x   1.5 370     370 زرس   X         1480   8 185  باجة 

  
x   x     x   1.5 228     228 زرس   X         912   8 114 الكاف 

  
x   x     x   1.5 220     220 زرس   X         880   8 110 صفاقس 

  
x   x     x   1.5 120     120 زرس   X         480   8 60 طبرقة 

  
x   x     x   1.5 680     680 زرس   X       2720     8 340 سوسة 

  
x   x     x   1.5 360     360 زرس   X         1440   8 180 المهدية 

  
x   x     x   1.5 240     240 زرس   X         960   8 120 قرمبالية 

  
x   x     x   1.5 320     320 زرس   X         1280   8 160 سليمان 

  
x   x     x   1.5 260     260 زرس   X         1040   8 130 منزل بورقيبة 

  
x   x     x   1.5 300     300 زرس   X         1200   8 150 قليبية 

مبرمج ضمن برنامج 
 االستثمار التشاركي

x x x     x   3 1100 1100     زرس   X         4400   8 550 البشير صفر 

    x       x 3 460 920     زرس   X         2300   5 460  العسل 

                            X         1140   3 380  البكريةزاوية 
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب سويقة                            

 مالحضات

 التعبيد االرصفة

 االنهج

 الحالة %النوعية 

العر
 الطول ض

  

مجار
ي 

الميا
 نوعية الحواشي ه

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 الطول ض

enrob
é 

beton 
autobloq
uant 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوس

 طة 
 جيدة

 béton enrobé PIERRE pavé طول نوعية طول نوعية
غير 
 رديئة معبد

متوس
 جيدة طة

  
                                              

منطقة 
 الحلفاوين

 شبكة تطهير مهترئة
50%   50%     x   1.5 900     900 زرس   X       2880 720   8 450 الناصر بن جغفر 

 شبكة تطهير مهترئة
 سوق بالخير X             4 400   800 زرس     800                

  
                                              

الشيخ ابي القاسم 
 الشابي

 شبكة تطهير مهترئة
                              X     1000     4 250 الحلفاوين 

 شبكة تطهير مهترئة
                                X   1280     4 320 سيدي عبد السالم 

 شبكة تطهير مهترئة
                                X   400     4 100  سوق الجديدة 

 شبكة تطهير مهترئة
                            X       1880     4 470 حمام الرميمي 

 شبكة تطهير حسنة
                            X       1880     4 470 سيدي بن نعيم 

 شبكة تطهير مهترئة
                            X       1080     4 270 سيدي عبد الحق 

 شبكة تطهير مهترئة
                            X       700     3.5 200 سيدي عطاوي 

 شبكة تطهير مهترئة
                            X       720     4 180 التريب 

 شبكة تطهير مهترئة
                            X       720     3 240 سيدي غرساهلل 

 شبكة تطهير مهترئة
                            X       960     4 240 نهج السواحل 

 شبكة تطهير مهترئة
                            X       450     3 150 نهج السلي 

 شبكة تطهير حسنة
                            X       210     3 70 زنقة عبد الرزاق 

                              X       660     3 220  نهج الحديد 

                              X       1020     3 340 سيدي العلوي 

                              X       945     3.5 270 سيدي بوصلي 

                              X       240     3 80 سيدي االخضر 
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب سويقة                            

 مالحضات

 التعبيد االرصفة

 االنهج

 الحالة %النوعية 

العر
 الطول ض

  

مجار
ي 

الميا
 نوعية الحواشي ه

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 الطول ض

enrob
é 

beton 
autobloqu
ant 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوس

 طة 
 جيدة

 béton enrobé PIERRE pavé طول نوعية طول نوعية
غير 
 رديئة معبد

متوسط
 جيدة ة

  
                                              

منطقة باب 
 االقواس

          X     1.5   زرس         X         1890   7 270 نهج االقواس 

                              X         105   3 35 زنقة ابو حنيفة 

                              X         480   3 160 نهج مراد 

                              X         180   3 60 نهج الماء 

                              X         210   3 70 نهج التمر 

  
                                              

منطقة باب 
 سعدون

                              X       510     3 170 الطرودي 

                                  X   540     2 270 ابن خلدون 

                              X       800     2.5 320 المندرة 

                              X       550     2.5 220 الفارينة 

                              X       170     2 85 نهج بن عمار 

                              X       570     3 190 نهج الشبكة 

 القعادين                                                

                              X               380  القعادين 

                              X               210 سيدي بلهول 

                              X         7500   15 500 ساحة باب سويقة 

  
 زوارةمنطقة برج                                               

  90%   10%     X   2   enrobé 400 زرس     X         1600   8 200 نهج المنصف باي 

  90%   10%     X   2   enrobé 800 زرس     X         3200   8 400 ابن المعتز 

مبرمج ضمن برنامج 
 االستثمار التشاركي

 عمر ابن ابي ربيعة 600 6     3600                                    
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 سويقةباب : الدائرة

 الموقع الخزان المنطقة أو الحي
عدد نقاط 

 اإلنارة
 المالحظات الحالة

 باب الخضراء
 أشغال التجديد جارية قديمة 104 نهج سوسة كترزة

 زوارةبرج 

 أشغال التجديد جارية قديمة 60 (واألنهج المجاورة)شارع منصف باي  األندلس

 أشغال التجديد جارية قديمة 68 (واألنهج المجاورة)نهج اندريتوري  الصحة

 صيانة عادية متوسط 34 .نهج كلية الطب كلية الطب

 حي البجاوي
 صيانة عادية متوسطة 21 (واألنهج المجاورة)حي البجاوي  البجاوي

 سويقةباب 
 صيانة عادية متوسطة 111 (واألنهج المجاورة)ساحة باب سويقة   الحلفاوين

 باب العسل
 تستحق التجديد قديمة 83 (واألنهج المجاورة)نهج العسل  العسل

 عبد السالم
 تستحق التجديد قديمة 112 (واألنهج المجاورة)نهج الغرس  الغرس

 سعدونباب 
 صيانة عادية مقبولة 160 (المجاورة واألنهج)  سعدوننهج باب  سعدونباب 

 سعدونساحة باب 
BS  صيانة عادية مقبولة 32 (واألنهج المجاورة)نهج مستشفى العيون 

 األقواس
 تستحق التجديد قديمة 85 (واألنهج المجاورة)نهج األقواس  األقواس

 القعادين
 تستحق التجديد قديمة 107 (واألنهج المجاورة)نهج صقصلي  صقصلي

 الحلفاوين
 صيانة عادية مقبولة 51 (واألنهج المجاورة)نهج الزاية البكرية  القنيطرة

 دور الحارة
 تستحق التجديد قديمة 54 (واألنهج المجاورة)نهج دور الحارة  دور الحارة

 سيدي عبد الحق
 تستحق التجديد قديمة 159 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي عبد الحق   سيدي عبد الحق

 الناصر جعفر
 تستحق التجديد قديمة 155 (واألنهج المجاورة)نهج الناصر جعفر  الحفير

 بن نعيم
 صيانة عادية متوسطة 145 (واألنهج المجاورة)نهج بن نعيم  بن نعيم

 القاللين
 تستحق التجديد قديمة 26 (واألنهج المجاورة)نهج سالم  سالم

 طرنجة
 تستحق التجديد قديمة 140 (المجاورة واألنهج) البلهوانشارع  البلهوان

 الشبكة
 تستحق التجديد قديمة 118 (المجاورة واألنهج)الشبكة نهج  الشبكة

 الحرية
 صيانة عادية مقبولة 29 (المجاورة واألنهج)الحرية نهج  البوليس
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32 

 المالحظات

ات شبكتتميز منطقة باب سويقة ببنية تحتية جيدة في مجملها حيث تعتبر جل الطرقات  الرئيسية و الثانوية و الفرعية معبدة  و مزودة بمختلف ال
(ONAS-STEG -SONEDE  

 100حيث تناهز نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة 
 % 

  reseau unitaireتتميز المنطقة بشبكة شبكة تصريف مياه االمطار و الصرف الصحي موحدة 

ي لصحتتميز بعض المناطق بباب سويقة بطابعها العثيق و هي معبدة بمادة الزرس القديم و تستدعي اعادة تهذيبها بعد اعادة تهذيب شبكة الصرف ا
 المهترئة  على غرار منطقة الحلفاوين و منطقة سيدي عبد السالم

 تحت اشراف وزارة التجهيز( المشاريع الوطنية) 2017نهج باب سويقة تم برمجته ضمن برنامج تعصير الطرقات لسنة 

 بالنسبة لنهج الناصر بن جعفر مبرمج من طرف الديوان الوطني للتطهير و سيتم برمجته حال انتهاء االشغال 



 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 سويقةباب : الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 باب الخضراء
 أشغال التجديد جارية قديمة 104 نهج سوسة كترزة

 برج زوارة

 أشغال التجديد جارية قديمة 60 (واألنهج المجاورة)شارع منصف باي  األندلس

 أشغال التجديد جارية قديمة 68 (واألنهج المجاورة)نهج اندريتوري  الصحة

 صيانة عادية متوسط 34 .نهج كلية الطب كلية الطب

 حي البجاوي
 صيانة عادية متوسطة 21 (واألنهج المجاورة)حي البجاوي  البجاوي

 صيانة عادية متوسطة 111 (واألنهج المجاورة)ساحة باب سويقة   الحلفاوين باب سويقة

 تستحق التجديد قديمة 83 (واألنهج المجاورة)نهج العسل  العسل باب العسل

 تستحق التجديد قديمة 112 (واألنهج المجاورة)نهج الغرس  الغرس عبد السالم

 صيانة عادية مقبولة 160 (واألنهج المجاورة)نهج باب سعدون   باب سعدون باب سعدون

 ساحة باب سعدون
BS  صيانة عادية مقبولة 32 (واألنهج المجاورة)نهج مستشفى العيون 

 تستحق التجديد قديمة 85 (واألنهج المجاورة)نهج األقواس  األقواس األقواس

 تستحق التجديد قديمة 107 (واألنهج المجاورة)نهج صقصلي  صقصلي القعادين

 صيانة عادية مقبولة 51 (واألنهج المجاورة)نهج الزاية البكرية  القنيطرة الحلفاوين

 تستحق التجديد قديمة 54 (واألنهج المجاورة)نهج دور الحارة  دور الحارة دور الحارة

 سيدي عبد الحق
 تستحق التجديد قديمة 159 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي عبد الحق   سيدي عبد الحق

 الناصر جعفر
 تستحق التجديد قديمة 155 (واألنهج المجاورة)نهج الناصر جعفر  الحفير

 صيانة عادية متوسطة 145 (واألنهج المجاورة)نهج بن نعيم  بن نعيم بن نعيم

 تستحق التجديد قديمة 26 (واألنهج المجاورة)نهج سالم  سالم القاللين

 تستحق التجديد قديمة 140 (واألنهج المجاورة)شارع البلهوان  البلهوان طرنجة

 تستحق التجديد قديمة 118 (واألنهج المجاورة)نهج الشبكة  الشبكة الشبكة

 صيانة عادية مقبولة 29 (واألنهج المجاورة)نهج الحرية  البوليس الحرية
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب بحر                            

 التعبيد االرصفة

 االنهج
ة ة النوعي  الحال

 الطول العرض

ه   يا  الحواشي مجاري الم

 نوعية

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 enrobé الطول ض

beton 
autobloqua
nt 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوسط

 ة 
 جيدة

 béton طول نوعية طول نوعية

enrob
é 

PIERR
E 

bicouc
he 

غير 
 رديئة معبد

متوس
 جيدة طة

 منطقة الفيات                                            

X X X   X     2   حجر   زرس     X       4800     8 600 الكويت 

X X X   X     2   حجر   زرس     X       15600     12 1300 الهادي شاكر 
X X X   X     2   حجر   زرس     X       4680     6 780 ايران 
X X X   X     2   حجر   زرس     X       6300     7 900 الشام 

X X X   X     2   حجر   زرس     X       2500     5 500 كولونيا 

X X X   X     2   حجر   زرس     X       500     5 100 افغنستان 

X X X   X     2   حجر   زرس     X       2500     5 500 الهند 

X X X   X     2   حجر   زرس     X       2100     5 420 صدربعل 

X X X   X     2   حجر   زرس     X       375     5 75 قطر 

    X     X   3   فلسطين 1250 10 12500                 حجر   زرس 

    X     X   3   الحرية 1500 10 15000                 حجر   زرس 

                                              
باب  منتطقة
 الخضارء

    X     X   2       لندرة 360 8 2880                 حجر 

    X     X   2                         2400 8 300 الحديقة 

X       X     1.5   حجر   زرس     X       450     5 90 سليمان الحرائري 

X       X     1.5   حجر   زرس     X       1600     5 320 سيدي سفيان 

X       X     1.5   حجر   زرس     X       485     5 97 شنقيط 

X       X     1.5   حجر   زرس     X         650   5 130  وحدوالحبيب جاء 

X       X     1.5   حجر   زرس     X       850     5 170 الشكلي 

X       X     1.5   حجر   زرس     X       1175     5 235 ابن سنيور 

X       X     1.5   حجر   زرس     X       500     5 100 الظواف 

X       X     1.5   حجر   زرس     X       2100     6 350 جراد بلحسن 
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب بحر                            

 التعبيد االرصفة

 الحالة النوعية االنهج

 الطول العرض

ه   يا  الحواشي مجاري الم

 نوعية

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 enrobé الطول ض

beton 
autobloqua
nt 

غير 
 مهياة

 جيدة متوسطة  رديئة
 béton enrobé PIERRE طول نوعية طول نوعية

bicouch
e 

غير 
 رديئة معبد

متوسط
 جيدة ة

 منطقةالدباغين                                              

X       X     1   حجر   زرس     X       650     5 130  عنابةنهج 

X       X     1   حجر   زرس     X       1000     5 200 محمد علي 

X       X     1   حجر   زرس     X       750     5 150 سوق اهراس 

X       X     1   حجر   زرس     X       1000     5 200 الدباغين 

X       X     1   حجر   زرس     X       1300     5 260 نهج روما 

X       X     1   حجر   زرس     X       900     5 180 نهج اثينا 

 نهج البنك و ازقته                                              

                            X       5000     5 1000 
المالحة و  نهح

المتفرعة  االنهج
 عنه

 نهج ليون X       1925     3.5 550     حجر   زرس                  

X   X   X     1   حجر   زرس     X       540     6 90  برقوجبل 

X   X   X     1   حجر   زرس     X       480     6 80 رمادة 

X   X   X     1   حجر   زرس     X       540     6 90 زرمدبن 

X   X   X     1   حجر   زرس     X       360     6 60 لبنان 

X   X   X     1   حجر   زرس     X       1750     5 350 االطلس 

X   X   X     1   حجر   زرس     X       600     6 100 ساقية سيدي يوسف 

X   X   X                                 
منطقة صقلية 

 الصغرى

X   X   X     2   حجر   زرس     X       8000     8 1000 ابن خلدون 

X   X   X     2   حجر   زرس     X       3900     6 650 ام كلثوم 

X   X   X     2   حجر   زرس     X       3900     6 650  درغوثعلي 

X   X   X     2   حجر   زرس     X       3000     6 500 الرائد البجاوي 

X   X   X     2   حجر   زرس     X       2580     6 430  التليلياحمد 
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب بحر                            

 التعبيد االرصفة

 الحالة النوعية االنهج

 الطول العرض

  

مجار
ي 

 نوعية الحواشي المياه

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 enrobé الطول ض

beton 
autobloqua
nt 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوسط

 ة 
 جيدة

 نوعية طول نوعية
 béton طول

enrob
é 

PIERR
E 

bicouc
he 

غير 
 رديئة معبد

متوس
 جيدة طة

    X   X     4   حجر   زرس     X       3750     15 250 
 14ساحة 
 جانفي

X   X   X     2   حجر   زرس     X       980     7 140 اليونان 
X   X   X     2   حجر   زرس     X       4000     8 500 راضية الحداد 

    X     
  

x 2   cs2 
  

t2     X       3000     15 200  جانفي 14ساحة 

X   X   X     2   حجر   زرس     X       4900     7 700 فارس الخوري 
X   X   X     2   حجر   زرس     X       4900     7 700  سعد زغلول 
X   X   X     2   حجر   زرس     X       4900     7 700 تركيا 

X   X   X 
  

 X       5740     7 820     حجر   زرس   2  
عبد الرزاق 

 الشرايبي
X   X   X     3   حجر   زرس     X       5200     8 650  جانفي 18نهج 
X   X   X     4   حجر   زرس     X       4550     7 650 فرحات حشاد 
X   X   X     2   حجر   زرس     X       2400     10 240 االمم المتحدة 
X   X     X   2   حجر   زرس     X         5500   10 550  جمال عبد الناصر 
X   X     X   2.5   حجر   زرس     X       4200     6 700 نهج الجزيرة 
X   X     X   2   حجر   زرس     X         3500   10 350 اسبانيا 
X   X     X   2   حجر   زرس     X       2800     10 280 انقلترا 
X   X     X   2   حجر   زرس     X       1400     5 280 نهج روسيا 
X   X   X     2   حجر   زرس       X     2400 2400   10 240 االمم المتحدة 
 منطقة بلفدير                                              
X   X   X     2   حجر   زرس     X         840   6 140 المكسيك 
X   X   X     2   حجر   زرس     X         1380   6 230 دولتل هوكر 
        X     2   حجر   زرس     X         960   6 160 البرازيل 

X   X     X   3   حجر   زرس     X         2800   10 280 
الواليات المتحدة 

 االمريكية
X   X   X     2   حجر   زرس     X         1620   6 270 كندا 
X   X   X     2   حجر   زرس     X         780   6 130 انقلترا 
X   X   X     2   حجر   زرس     X         1320   6 220 بيروت 
X   X   X     2   حجر   زرس     X         1200   6 200 خرطوم 

X   X   X     2   حجر   زرس     X         1020   6 170 
عبد الرحمان 

 الجزيري
X   X   X     2   حجر   زرس     X         900   6 150 المنستير 
X   X   X     2   حجر   زرس     X         900   6 150 زغوان 
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 تتعهدهاوهي تحت تصرف الديوان الوطني للتطهير باستثناء بالوعات مياه االمطار و   reseau unitaireشبكة تصريف مياه االمطار و الصرف الصحي هي شبكة موحدة 

 البلدية بالجهر و الصيانة

 نتيجة االتربة و االوحال %  50انسداد معظم الشبكة حيث تعمل بنسبة 

 منطقة صقلية الصغرى منطقة منخفظة قريبة من البحر يقع رجوع مياه الى القنولت عند هطول االمطار و ارتفاع منسوب البحيرة

وسيم  ONASانهيارات لشبكة الصرف الصحي  بها الفياتمثل الهادي شاكر و مرسيليا و جزء من شارع الحرية  منطقة صقلية الصغرى و منطقة  المهترئة االنهجهنالك بعض 
   ONASبرمجتها حال انتهاء اشغال 

 تحت اشراف وزارة التجهيز( المشاريع الوطنية) 2017الطرقات لسنة  تعصيرتم برمجتها ضمن برنامج  المهيريشارع الطاهر صفر و الطيب 
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 باب بحر: الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 

 دائرة

 باب بحر 

 دائرة

 باب بحر

 صيانة عادية مقبولة 1100 (واألنهج المجاورة)شارع بورقيبة  شارع  بورقيبة

 صيانة عادية متوسطة 42 (واألنهج المجاورة)نهج مرسيليا  الكوليزي

 صيانة عادية مقبولة 20 (واألنهج المجاورة)نهج فارس الخوري  أرتوا

 صيانة عادية متوسطة 45 (واألنهج المجاورة)نهج حسين بوزيان  بريطانيا

 صيانة عادية مقبولة 27 (واألنهج المجاورة)نهج القادسية  البرناس

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 33 (واألنهج المجاورة)نهج عبد العزيز تاج  عبد العزيز تاج

 صيانة عادية متوسطة 91 (واألنهج المجاورة)نهج البوسطة القديمة  البوسطة القديمة

 صيانة عادية مقبولة 106 (واألنهج المجاورة)نهج الهادي نويرة  كالريدج

 صيانة عادية متوسطة 61 (واألنهج المجاورة)نهج بياردي كوبرتان  شومان

 صيانة عادية مقبولة 80 (واألنهج المجاورة)شارع باريس  باريس

 صيانة عادية مقبولة 41 (واألنهج المجاورة)نهج بورصة الشغل  بورصة الشغل

 صيانة عادية مقبولة 140 (واألنهج المجاورة)شارع الحبيب ثامر  الحبيب ثامر

 صيانة عادية متوسطة 194 (واألنهج المجاورة)شارع لندرة  لندرة

 حي المالحة يستحق التجديد قديمة 111 (واألنهج المجاورة)ساحة العملة  قاربلدي

 صيانة عادية مقبولة 21 (واألنهج المجاورة)نهج جون جوراس  نيناز

 صيانة عادية متوسطة 95 (واألنهج المجاورة)نهج غاندي  غاندي

 صيانة عادية متوسطة 67 (واألنهج المجاورة)نهج غاندي  البنك

 صيانة عادية متوسطة 118 (واألنهج المجاورة)نهج التزركي  التزركي

 صيانة عادية متوسطة 78 (واألنهج المجاورة)نهج برج بورقيبة  دي كالي

 صيانة عادية مقبولة 56 (واألنهج المجاورة)نهج الشاذلي قاللة  الشاذلي قاللة

 صيانة عادية متوسطة 42 (واألنهج المجاورة)نهج القرش األكبر  المارن

 صيانة عادية مقبولة 40 (واألنهج المجاورة)نهج فلسطين  فلسطين

 صيانة عادية مقبولة 72 (واألنهج المجاورة)نهج الشام  الشام

 صيانة عادية مقبولة 54 (واألنهج المجاورة)نهج األردن  األردن

 صيانة عادية مقبولة 42 (واألنهج المجاورة)نهج صدربعل  صدربعل

 صيانة عادية مقبولة 40 (واألنهج المجاورة)نهج العربية السعودية  العربية السعودية

 صيانة عادية مقبولة 54 (واألنهج المجاورة)شارع الهادي شاكر  خماخم

 صيانة عادية مقبولة 92 (واألنهج المجاورة)شارع الهادي شاكر  الهادي شاكر
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 باب بحر: الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 

 دائرة

 باب بحر 

 دائرة

 باب بحر

 صيانة عادية مقبولة 84 (واألنهج المجاورة)شارع الطيب المهيري  المهيريالطيب 

 صيانة عادية مقبولة 92 (واألنهج المجاورة)نهج الكويت  الكويت

 صيانة عادية مقبولة 41 (واألنهج المجاورة)الباكستان  الباكستان

 صيانة عادية مقبولة 55 (واألنهج المجاورة)ساحة باستور  برتلون

 صيانة عادية قديمة 83 (واألنهج المجاورة)نهج الكواكبي  موتو  كواكبي

 في الدراسة متوسطة 95 (واألنهج المجاورة)شارع محمد الخامس  محمد الخامس

 في الدراسة مقبولة 119 (واألنهج المجاورة)شارع محمد الخامس  فوريار

 صيانة عادية مقبولة 40 (واألنهج المجاورة)نهج القرش األكبر  القرش األكبر

 يستحق التجديد ..... ....... (واألنهج المجاورة)ساحة حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان

 صيانة عادية مقبولة 145 (واألنهج المجاورة)نهج راضية الحداد  اإلقامة

 صيانة عادية متوسطة 66 (واألنهج المجاورة)نهج ألمانيا  السوق المركزية

 يستحق التجديد قديمة 126 (  واألنهج المجاورة)ساحة المنجي بالي منجي بالي

 صيانة عادية مقبولة 35 (واألنهج المجاورة)نهج الجزيرة  الجزيرة

واألنهج )نهج عبد الرزاق الشرايبي  سوق الجملة

 (المجاورة

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 52

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 24 (واألنهج المجاورة)نهج سعيد الجابري  بوسيي

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 108 (واألنهج المجاورة)نهج القنيطرة  روبي

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 31 (واألنهج المجاورة)نهج ابن خالون  العربي زروق

واألنهج )نهج خير الدين بربروس  فالتير

 (المجاورة

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 30

واألنهج )نهج عبد الرزاق الشرايبي  عبد الرزاق الشرايبي

 (المجاورة

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 46

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 45 (واألنهج المجاورة)نهج فارس الخوري  فالندر

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 51 (واألنهج المجاورة)نهج أحمد التليلي  أحمد التليلي

 تستحق التجديد والدراسة جاهزة قديمة 51 (واألنهج المجاورة)نهج أحمد التليلي  البلدية
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة المدينة                            

 المالحضات

 التعبيد االرصفة

 االنهج

 الحالة النوعية

 الطول العرض

  

مجار
ي 

 نوعية الحواشي المياه

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 الطول ض

enrob
é 

beton 
autobloqu
ant 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوسط

 ة 
 جيدة

 enrobé pavé  PIERRE طول نوعية طول نوعية
bicouch
e 

غير 
 رديئة معبد

متوسط
 ة

جيد
 ة

  
                                              

منطقة حومة 
 االندلس

 شبكة تطهير قديمة
                            X       2800     4 700 تربة الباي 

                            X       210     3.5 60 قضاي الحوايج 

 شبكة تطهير حسنة
                            X       158     3.5 45 

 بوسن

 شبكة تطهير قديمة
                            X       385     3.5 110 

 سيدي السوردو

 شبكة تطهير حسنة
                            X       420     3.5 120 

 سيدي التنجي

 شبكة تطهير قديمة

                            X       840     3.5 240 نهج المقطر و فروعه 

                            X       140     3.5 40 عثمان الصادفي 

                            X       360     3 120 بن مصطفى 

                            X       270     3 90 سيدي العريان 

 منطقة الحفصية                                                

 شبكة تطهير قديمة
                              X     3000     6 500 نهج عاشور 

 شبكة تطهير حسنة
                            X       640     4 160  نهج التومي 

 شبكة تطهير قديمة
                            X       1120     4 280 الغة 

                              X       1200     4 300 الركاح 

                              X       1500     5 300 الشوك 

 شبكة تطهير قديمة

                            X       150     3 50 الجبل 

                            X       240     3 80  شلبي 

                            X       450     3 150 الديوان 

                            X       450     3 150 العزافين 

                            X       360     3 120 بئر الحجار 

                            X       180     3 60 السيدة عجولة 

                            X       450     3 150 عنق الجمل 

                            X       800     4 200 بن نجمة 
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة المدينة                            

 المالحضات

 التعبيد االرصفة

 االنهج

 الحالة النوعية

 الطول العرض

  

مجار
ي 

 نوعية الحواشي المياه

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 الطول ض

enrob
é 

beton 
autobloqu
ant 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوسط

 ة 
 جيدة

 enrobé pavé  PIERRE طول نوعية طول نوعية
bicouch
e 

غير 
 رديئة معبد

متوسط
 ة

جيد
 ة

 الزرارعيةعمادة          0                                      

شبكة تطهير قديمة   
وع بصدد  مشر

االنجاز من طرف 
الديوان الوطني 

 للتطهير

                          x       800     4 200 فبركة الثلج 

                          x         510     3 170  زرقوننهج 

                          x         400     4 100  السميدنهج 

                          x         600     4 150 البراملية 

                          x         360     4 90 القرامد 

                          x         240     3 80 سيدي عبد هللا قش 

                          x         800     4 200  سيدي العجمي 

                          x         210     3 70 العباسي 

                          x         120     3 40 زنقة الخليل 

                          x         960     4 240 قدوس سييدي 

                          x         850     5 170 مدنين 

                          x         0     3   الشوك 

                          x         360     3 120 السفلي 

                          x         300     3 100 الشابور 

                          x         210     3 70 عثمان الحداد 

                          x         360     3 120 الكتاتنية 

                          x         140     3.5 40 القايد يوسف 

                          x         193     3.5 55 ازقة العفيف 

                          x         510     3 170 سيدي بومنجل 

                          x         600     4 150 الديوانة القديمة 

                          x         660     3 220 الترجمان 

                          x         420     3.5 120  الحناشي 

                          x         300     3 100 الدعاء 

 سيدي بوحديد x   x     x   2 700 pierre   pierre   x       2450     7 350 قابل لالنجاز

 شبكة تطهير قديمة  
                          x x X     1560     4 390 البالر 
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة المدينة                            

 المالحضات

 التعبيد االرصفة

 االنهج

 الحالة النوعية

 الطول العرض

  

مجار
ي 

 نوعية الحواشي المياه

المساحة حسب 
 الحالة

العر
 الطول ض

enrob
é 

beton 
autobloqu
ant 

غير 
 مهياة

 رديئة
متوسط

 ة 
 جيدة

 enrobé pavé  PIERRE طول نوعية طول نوعية
bicouch
e 

غير 
 رديئة معبد

متوسط
 ة

جيد
 ة

 منطقة التوفيق                                                 

  x   x     x       pierre   pierre     X       650     6.5 100 الخوارزمي 

  x   x     x       pierre   pierre     X         1700   8.5 200 القيرواني 

  x   x     x       pierre   pierre     X         2000   5 400 3 سبتمبر 

  x   x     x       pierre   pierre     X         1125   7.5 150 عقبة ابن نافع 

مبرمج ضمن برنامج 
تعصير الطرقات تحت 

اشراف وزارة 
 التجهيز

x   x   x         cs2   t2             3600     9 400 باشا درغوث 

x   x   x         cs2   t2             3150     9 350 زهير السافي 

x   x   x         pierre   pierre             4800 

  

 منجي سليم 600 8  

 منطقة باب الجديد                                                

            x   2   pierre   pierre   x           4000   8 500 باب الجديد 

            x   2   pierre   pierre   x           5600   8 700 باب منارة 

            x   2   pierre   pierre   x           4200   7 600 باب بنات 

 القصبة                                                

 نهج القصبة 500 4     2000                                      

 جامع الزيتونة 350 4     1400                                      

 جزء من العطارين 50 4     200                                      

 شبكة تطهير حسنة

        
  

 سيدي بن عروس 100 4     400                          

 شبكة تطهير حسنة

        
  

 البايزنقة سوق  150 4     600                          

 شبكة تطهير حسنة

        
  

 البلغاجية 100 4     400                          
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 بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

 المدينة: الدائرة

 المالحظات الحالة عدد نقاط اإلنارة الموقع الخزان المنطقة أو الحي

 تربة الباي
 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 169 (واألنهج المجاورة)نهج تربة الباي   تربة الباي

 صيانة عادية متوسطة 199 (واألنهج المجاورة)نهج السراجين  السراجين األندلس

 2018مبرمجة للتجديد سنة  قديمة 73 (واألنهج المجاورة)ساحة البرزلي  مدق الحلفاء بومنديل

 صيانة عادية متوسطة 167 (واألنهج المجاورة)نهج بوخريص  بوخريص باب منارة

 سيدي صابر
 صيانة عادية مقبولة 62 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي صابر  سيدي صابر

 ساحة النصر
 صيانة عادية مقبولة 47 (واألنهج المجاورة)نهج البوسطة القديمة  البوسطة القديمة

 تتطلب التجديد والتهذيب قديمة  147 (واألنهج المجاورة)نهج السفاح  السفاح الزرارعية

 ساحة معقل الزعيم
 صيانة عادية مقبولة 30 (واألنهج المجاورة)ساحة معقل الزعيم  معقل الزعيم

 صيانة عادية مقبولة 98 (واألنهج المجاورة)نهج الشواشين  جامع الزيتونة جامع الزيتونة

 الحفصية

 صيانة عادية مقبولة 20 (  واألنهج المجاورة)نهج الدكتور كسار الدكتور كسار

 صيانة عادية متوسطة 106 (واألنهج المجاورة)نهج البالر   البالر

 صيانة عادية مقبولة 83 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي بوحديد  بوحديد

 صيانة عادية مقبولة 38 (واألنهج المجاورة)نهج الجوهرة  الجرابة حومة الجرابة

 سيدي محرز
 تتطلب التجديد والتهذيب قديمة  87 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي محرز  سيدي محرز

 نهج الباشا
 صيانة عادية مقبولة 166 (واألنهج المجاورة)نهج سيدي ابراهيم  سيدي ابراهيم

 صيانة عادية مقبولة 183 (واألنهج المجاورة)نهج دار الجلد  دار الجلد دار الجلد

 صيانة عادية مقبولة 108 (واألنهج المجاورة)أفريل  9شارع  أفريل 9 باب بنات

 القصبة

 صيانة عادية مقبولة 20 (واألنهج المجاورة)مارس  2نهج  مارس 2

 صيانة عادية متوسطة 244 (واألنهج المجاورة)ساحة القصبة  القصبة

 حي التوفيق
 صيانة عادية مقبولة 46 (واألنهج المجاورة)نهج الدكتور السافي  دكتور السافي
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