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 مبدينة تونسعمومية السيارات وقوف ال ويآمقائمة 
 

  المأوى
طاقة 

 االستيعاب
الجهة 
 المسيرة

 التعريفة المعتمدة

 وي ذات طوابقآم 

  مأوى الفياتمأوى الفيات  --  1.11.1

  (.(.ي، نهج فلسطين ونهج ليبياي، نهج فلسطين ونهج ليبيااانهج الباكستان، نهج دسترنهج الباكستان، نهج دستر))  
049 

الفيات "شركة 
 "للتنمية

 الساعة/مليم 700

  طيةطيةالمختار عالمختار عنهج نهج مأوى مأوى   --  1.11.1

، المختار ، المختار ييغاريبالدغاريبالدأنهج القاهرة ، أنهج القاهرة ، : : الجزء الشماليالجزء الشمالي) )   

  ..((عطية وشارع جان جوراسعطية وشارع جان جوراس

059 
تونس "شركة 

مآوي 
 "الخدمات

 الساعة/مليم 700

    مأوى نهج تركيامأوى نهج تركيا  --  1.11.1  

نهج عبد الرزاق الشرايبي، نهج تركيا، نهج يوغسالفيا نهج عبد الرزاق الشرايبي، نهج تركيا، نهج يوغسالفيا ))

  (.(.وشارع فرحات حشادوشارع فرحات حشاد

049 

 

 وي تحتيةمآ 

  11دي التحتي بالقصبة الكائن بشارع دي التحتي بالقصبة الكائن بشارع المأوى البلالمأوى البل  --  1.11.1

    ..11991313مارس مارس 
0099 

الوكالة البلدية 
 للتصرف

 
 الحصة/مليم 2000

مأوى تحتي بنهج علي بن عمارة زاوية شارع مأوى تحتي بنهج علي بن عمارة زاوية شارع   --22..22

  الطاهر بن عمارالطاهر بن عمار
09 

 

 

 مآوي سطحية 

  المأوى
طاقة 

 االستيعاب
الجهة 
 المسيرة

 التعريفة المعتمدة

  امسامسالمأوى البلدي بشارع محمد الخالمأوى البلدي بشارع محمد الخ  --1.11.1  

  ((لقصر المؤتمراتلقصر المؤتمراتالمتاخم المتاخم ) )   
059 

الوكالة البلدية 
 للتصرف

 الحصة/مليم 2000

 

 

 

  شارع محمد الخامسشارع محمد الخامسببالبلدي الشمالي البلدي الشمالي   المأوىالمأوى  --1.11.1

  (.(.منطقة مونبليزيرمنطقة مونبليزير  --  الفضاء الترفيهي سابقاالفضاء الترفيهي سابقا))  
499 

  المختار عطية المختار عطية   بنهجبنهج  البلديالبلدي  المأوىالمأوى  --1.11.1

عطية، كمال عطية، كمال   أنهج القاهرة، المختارأنهج القاهرة، المختارالكائن بالكائن ب  الجزء الجنوبيالجزء الجنوبي) ) 

  (.(.أتاتوركأتاتورك

049 

 099  ..نهج أوالد حفوزنهج أوالد حفوز//صفرصفر  نهج البشيرنهج البشيرببالبلدي البلدي   المأوىالمأوى  --3.13.1

المأوى البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، الكائن بزوايا المأوى البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، الكائن بزوايا   --3.13.1

  ..شارعي الحبيب بورقيبة والمغرب العربيشارعي الحبيب بورقيبة والمغرب العربي
45 

  المأوى البلدي بباب سويقة الكائن بنهج المنجي سليمالمأوى البلدي بباب سويقة الكائن بنهج المنجي سليم  --3.13.1

  ..((نهج الفزازنةنهج الفزازنة))
09 

المأوى البلدي للسيارات سنان باشا الكائن بزاوية نهج المأوى البلدي للسيارات سنان باشا الكائن بزاوية نهج   --3.13.1

  (.(.القصبةالقصبة))  أفريلأفريل  99سنان باشا وشارع سنان باشا وشارع 
099 

 70  ..المأوى البلدي للسيارات بنهج سيدي البشيرالمأوى البلدي للسيارات بنهج سيدي البشير  --3.13.1
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 (مكان وقوف 0330 بطاقة استيعاب جملية وىآم 0)  الشماليةتونس بحيرة ضفاف مآوي منطقة   -9.3

ن بالشارع الرئيسي لمنطقة بحيرة تونس على مستوى ممر ن بالشارع الرئيسي لمنطقة بحيرة تونس على مستوى ممر مأوى  كائمأوى  كائ      

  ..بحيرة شاباالبحيرة شاباال
499 

 الوكالة البلدية للتصرف

وممر بحيرة وممر بحيرة     99مأوى كائن ما بين الطريق الموازية للطريق الوطنية عدد مأوى كائن ما بين الطريق الموازية للطريق الوطنية عدد 

  ..أناسي على مستوى ممر بحيرة بورجايأناسي على مستوى ممر بحيرة بورجاي
003 

مر بحيرة مر بحيرة وموم    99مأوى  كائن ما بين الطريق الموازية للطريق الوطنية عدد مأوى  كائن ما بين الطريق الموازية للطريق الوطنية عدد 

  ..ليمان على مستوى ممر بحيرة ضايةليمان على مستوى ممر بحيرة ضاية
000 

مأوى  كائن بنهج بحيرة بيوا على مستوى ممر بحيرة بورجاي من الجهة مأوى  كائن بنهج بحيرة بيوا على مستوى ممر بحيرة بورجاي من الجهة 

  ..الغربيةالغربية
000 

مأوى  كائن بنهج بحيرة بيوا على مستوى ممر بحيرة بورجاي من الجهة مأوى  كائن بنهج بحيرة بيوا على مستوى ممر بحيرة بورجاي من الجهة   

  ..الشرقيةالشرقية
00 

ن الجهة ن الجهة مأوى كائن بنهج بحيرة كوم على مستوى ممر بحيرة ضاية ممأوى كائن بنهج بحيرة كوم على مستوى ممر بحيرة ضاية م    

  ..الغربيةالغربية
05 

مأوى كائن بنهج بحيرة كوم على مستوى ممر بحيرة ضاية من الجهة مأوى كائن بنهج بحيرة كوم على مستوى ممر بحيرة ضاية من الجهة       

  ..الشرقيةالشرقية
093 

 
 

  الوقوف المتوفر بفضاءات على الطريق العام 

 الجهة المسيرة طاقة االستيعاب المأوى

 45  ..القاللين الكائن بساحة القاللينالقاللين الكائن بساحة القاللين  مأوىمأوى  --1.31.3

 الوكالة البلدية للتصرف

  شماليشماليالال  الجزءالجزءالمأوى المتواجد تحت جسر شارع الجمهورية المأوى المتواجد تحت جسر شارع الجمهورية   --1.31.3

  ..((شارع الحبيب بورقيبةشارع الحبيب بورقيبةشمال شمال ))
59 

 59  ..المأوى المتواجد تحت جسر باب العسلالمأوى المتواجد تحت جسر باب العسل  --1.31.3

 35  (.(.باب الجديدباب الجديد//ساحة باب الجزيرة ساحة باب الجزيرة ))مأوى نهج الشتاء مأوى نهج الشتاء   --3.33.3

  الجزءالجزءالمأوى المتواجد تحت جسر شارع الجمهورية المأوى المتواجد تحت جسر شارع الجمهورية   --3.33.3

((رع الحبيب بورقيبةرع الحبيب بورقيبةشاشاجنوب جنوب   ))الجنوبي الجنوبي 
11
..  

تونس مآوي "شركة  099
 "الخدمات

 09  ..ساحة االستقاللساحة االستقاللمأوى مأوى   --3.33.3

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1

 .ساعات 3مدة الوقوف القصوى المسموح بها في هذا المأوى هي   
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  على الطريق العامر وقوف متوف  

 طاقة االستيعاب  المأوى

 3000  ..مآوي مهيأة على جانب الطريق العام بمنطقة بحيرة تونس الشماليةمآوي مهيأة على جانب الطريق العام بمنطقة بحيرة تونس الشمالية  --1.31.3

 09  ..باب الخضراءباب الخضراءمآوى مآوى   --  1.31.3

 59  ..ب األقواسب األقواسبابامأوى مأوى   --1.31.3

 09  (.(.ساحة الجزيرةساحة الجزيرة))نهج السبخة نهج السبخة مأوى مأوى   --3.33.3

 09  ..نهج باب سعدوننهج باب سعدون//نهج سيدي العلوينهج سيدي العلويمأوى مأوى   --3.33.3

 099  ..ساحة باب سويقةساحة باب سويقةمأوى مأوى   --3.33.3

 39  ..نهج الحديقةنهج الحديقةمأوى مأوى   --3.33.3

 35  ..شارع قرطاجشارع قرطاجمأوى مأوى   --....33

 099  (.(.ونهج سيدي بوحديدونهج سيدي بوحديد  باب قرطاجنة وسوق المالبس القديمةباب قرطاجنة وسوق المالبس القديمة))الحفصية الحفصية وى وى آآمم  --....99

 20  ..الغنيالغنيمأوى نهج مأوى نهج   --....1100

 35  (.(.نهج بن روبين ونهج الدوالتلينهج بن روبين ونهج الدوالتلي))مأوى الحفصية مأوى الحفصية   --....1111

 30  (.(.نهج عاشورنهج عاشور//نهج التومينهج التومي//11031103نهج نهج //نهج الحكيم كسارنهج الحكيم كسار))مأوى الحفصية مأوى الحفصية   --....1111

 09  ..ساحة البوسطة القديمةساحة البوسطة القديمةمأوى مأوى   --....1111

اإلستعجالي اإلستعجالي   --( ( 1010))جبل األخضر جبل األخضر   --( ( 3030))الرابطة الرابطة   --( ( 3030))باب سعدون باب سعدون : : المستشفياتالمستشفيات  مآوي منطقة مآوي منطقة   --....1133

  (. (. 1010))وسيلة بورقيبة وسيلة بورقيبة ( /( /1010))الرابطة الرابطة 
009 

 

 

  بمدينة تونس مآوي السيارات الراجعة بالنظر لخواص 

الوقوف بمناطق الوقوف بمناطق   وتتوفر بمدينة تونس عدد من مآوي السيارات الراجعة بالنظر لخواص والتي تساهم في تغطية حاجياتوتتوفر بمدينة تونس عدد من مآوي السيارات الراجعة بالنظر لخواص والتي تساهم في تغطية حاجيات
  ::تأثيرها ونذكر بأهمهاتأثيرها ونذكر بأهمها

 

 المأوى عابطاقة االستي

 .(نهج خيرالدين باشا" )سيتروان"مأوى  250

 .مأوى نهج إسبانيا 07

 (نهج اليونان) مأوى البلماريوم 047

   .مأوى نهج القرش األكبر 117

 نهج ليون مأوى 111

 مأوى نهج لبنان  07

 مأوى نهج الخرطوم 250

 مآوي نهج غانا 077

1000 
البحيرة للتطهير "شركة تابعة ل  بحيرة تونس الشماليةمنطقة بمآوي 

 (.مآوي 0) "رواالستثما واالستصالح

 بحيرة تونس الشماليةبمنطقة مآوي خاصة  1110

 


