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اإلطـار الـعـام للـتـشـخـيـص الفنــي

رة بكدد  المتددوفاألساسدديةوالبنيددةالمندداطح بسددد  دددد السددكا  تقسدديميعتمددد اددلا التشددخيص  لدد  

:مناطح كما يلي8ال  البلديةالمنطقة تقسيممنطقة و قد تم االتفاق  ل  

الزريبة بمام الشمالية : المنطقة األول  

الزريبة بمام الجنوبية: الثانيةالمنطقة 

الزريبة قرية: المنطقة الثالثة 

واد الكنز/ الباطرية ي  : المنطقة الرابعة 

جرادو: المنطقة الخامسة 

بو شير: المنطقة السادسة 

الجوف الشرقية: المنطقة السابعة 

الغربيةالجوف : الثامنةالمنطقة 

2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



تـقـديـم  ـام للـبـلـديـة

االبصائيات البيانات

²كلم 339,26 المسابة

ساك 26438  دد السكا 

08 العمادات دد 

10  دد األبياء

08 المناطح  دد

3900.000,000 2019ميزانية البلدية لسنة 

2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



01المنطقة  دد 

بي المعهـد

جانفي14بي 

البمام+ البي السيابي

01المنطقة  دد  2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



01المنطقة  دد  2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

01المنطقة  دد 



التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو الشارع ر/ع

نعم جيدة 7500 15 500 الريابي  01

نعم سيئة 4000 08 500 النخي  02

نعم طبقة ثنائية 1600 08 200 اب  رشيح 03

نعم سيئة 1600 08 200 السوس  04

نعم طبقة ثنائية 4000 08 500 دجلة 05

نعم جيدة 4500 15 300 الفردوس 06

نعم طبقة ثنائية 2400 08 300 البنفسج 07

نعم سيئة 800 08 100 الصنوبر 08

نعم سيئة 800 08 100 الجوزاء 09

نعم طبقة ثنائية 2400 08 300 القرنف  10

نعم جيدة 2400 08 300 السالم 11

نعم طبقة ثنائية 1760 08 220 المنصف باي 12

نعم طبقة ثنائية 1760 08 220 األصي  13

نعم جيدة 5200 08 650 contre voie

ةشارع الببيد بورقيب

40720 4390 الجملة

أنهــــــج بي المعهــد

بي المعهد2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



.( كلم 4.39) م خ  4390:   للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

م 7200:مسابة الطرقات السيئة ❑

.مم 13170: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفة مم 7970-

غير مرصفة  مم 5200-

مم 13920: مسابة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية ❑

مم 19600:     الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية مسابة ❑

مم 00:الطرقات الغير معبدة  مسابة ❑

الطرقـــــــات

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد دغير معب

نسبة 

ةالتغطي

عدد 

النقاط 

التي 

تتطلب 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسحة 

المرصفة

المساحة 

الجملية

حالتها 

سيئة

طبقة 

مضاعفة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

100./. 98 06 73 7970 13170 7200 13920 19600 00 4.39 المعهد

الخالصــــــة

بي المعهد2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

نعم ترابية+ معبد  5120 08 640 زرياد 01

نعم معبد 960 08 120 الفرابي 02

نعم معبد 640 08 80 الكوشة 03

نعم معبد 1200 08 150 1طه بسي   04

نعم معبد 1280 08 160 مبمد  لي البامي 05

نعم معبد 1760 08 220 بس  بسني  بد الوااد 06

نعم معبد 1840 08 230 الرازي 07

نعم معبد 1920 08 240 خير الدي  باشا 08

نعم طبقة ثنائية 2000 08 250 مبمود الماطري 09

نعم معبد 2080 08 260 االستقال  10

نعم معبد 2720 08 340 القدس 11

نعم معبد 2720 08 340 الهادي شاكر 12

نعم طبقة ثنائية 2720 08 340 اب  سيناء 13

نعم طبقة ثنائية 2720 08 340 الببيد بوقطفة 14

نعم طبقة ثنائية 1280 08 160 أبي زمعة البلوي 15

نعم طبقة ثنائية 640 08 80 أسد اب  لفرات 16

نعم سيئة 800 08 100 1بيرم التونسي  17

نعم سيئة 640 08 80 2بيرم التونسي  18

نعم معبد 2240 08 280 البشير صفر 19

35280 4410 الجملة

جانفي14أنهــــــج بي 

جانفي14بي 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

( .   كلم 4.41) م خ  4410:   للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

م 4440:مسابة الطرقات السيئة ❑

.  مم 17640: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةم غير م7056-

مرصفة                                                  مم 10584-

مم 9360: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 21480: الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية مسابة ❑

الخالصــــــة

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي

لنقاط 

اإلضاءة

المسبة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

100./. 50 35 55 10584 17640 4440 9360 21480 - 4.41 جانفي14

جانفي14بي 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



02المنطقة  دد 

بي الوكالة العقارية للسكن 

بي الهدى

بي الشهيد

جانفي18بي 

02المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



02المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

02المنطقة  دد 



انهــــــج بي الوكالة العقارية للسكن 

التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج 

أو الشارع

ر/ع

نعم جيدة 7200 08 900 الكاف 01

نعم جيدة 540 06 90 اوتيك 02

نعم سيئة 2400 08 300 ناب  03

نعم سيئة 4000 08 500 القيروا  04

نعم متوسطة 960 06 160 البمامات 05

نعم سيئة 1020 06 170 قربة 06

نعم سيئة 1020 06 170 قربص 07

نعم سيئة 720 06 120 الكريد 08

نعم سيئة 1200 06 200 بنزرت 09

نعم سيئة 1200 06 200 بمام سوسة 10

نعم سيئة 720 06 120 بوفيشة 11

نعم سيئة 540 06 90 الزاراء 12

نعم سيئة 360 06 60 سيدي بو لي 13

نعم سيئة 1680 06 280 بنعروس 14

نعم سيئة 660 06 110 السرس 15

نعم سيئة 720 06 120 الداماني 16

نعم سيئة 780 06 130 تاجروي  17

نعم سيئة 1740 06 290 سوسة 18

نعم جيدة 4000 08 500 سليانة 19

31460 4510 الجملة

بي الوكالة العقارية للسكن 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

عدد 

النقاط 

التي 

تتطلب 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسحة 

ةالمرصف

المساحة 

الجملية

ئةحالتها سي طبقة 

مضاعفة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

100./. 50 35 55 10584 17640 4440 9360 21480 - 4.41 جانفي14

( كلم 4.51) م خ  4510:   للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

م19720:الطرقات السيئة مسابة ❑

مم 9023: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

غير مرصفة  مم 5413.8•

مرصفةمم 3609.2▪

مم 19720: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 11740: الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية مسابة ❑

بي الوكالة العقارية للسكن 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



أنهــــــج بي الهدى

التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

نعم معبد 13500 25 540 الشهيد 01

نعم طبقة ثنائية 2200 10 220 المأمو + الباكستا   02

نعم معبد 2000 08 250 طه بسي   03

نعم معبد 6600 10 660 الببيد ثامر 04

نعم طبقة ثنائية 800 08 100 يوغرطة 05

نعم طبقة ثنائية 1600 10 160 صدر بع  06

نعم سيئة 1920 08 240 اب   رفة 07

نعم طبقة ثنائية 1000 10 100 08 ما 

نعم معبد 2080 08 260 09 لي اب  أبي طالد

نعم طبقة ثنائية 2300 10 230 10 ما 

نعم معبد 1760 08 220 النسيم 11

نعم طبقة ثنائية 1200 10 120 غرناطة 12

نعم سيئة 800 08 المأمو                   100 13

نعم طبقة ثنائية 4000 20 200 بنبع  14

41760 3400 الجملة

بي الهدى2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

( .  كلم 3.400) م خ  3400:   للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

م2720:الطرقات السيئة مسابة ❑

.  مم 13600: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

. مرصفةمم 7550▪

غير مرصفة مم 6050▪

مم 13100: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 25940: الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسبة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

إسفلتية

تصريف

سطبي

100./. 90 5 45 7550 13600 2720 13100 25940 - 3.4 الهدى

بي الهدى2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



انهــــــج بي الشهيد

التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو الشارع ر/ع

نعم بطبقة ثنائية 2000 10 200 خديجة بنت خويلد 01

نعم جيدة 1300 05 260 الطائف 02

نعم بطبقة ثنائية 1600 10 160 غاندي 03

نعم بطبقة ثنائية 1600 10 160 بشار اب  برد 04

نعم بطبقة ثنائية 3600 10 360 2الشهيد  05

نعم بطبقة ثنائية 1600 08 200 1نهج   06

نعم بطبقة ثنائية 2600 10 260 جما  الدي  األفغاني 07

نعم بطبقة ثنائية 1400 10 140 امرأ القيس 08

نعم بطبقة ثنائية 240 06 80 2نهج  09

نعم بطبقة ثنائية 2400 08 300 الطريح البزامية 10

نعم بطبقة ثنائية 800 08 100 3نهج  11

19140 2220 الجملة

بي الشهيد2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 2.220) م خ  2220:   للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

مم :/ الطرقات السيئة مسابة ❑

. مم 8880: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 5328-

غير مرصفةمم 3552-

مم 17840: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 1300: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي

للطرقات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

ةالتغطي

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

ةالصيان

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسبة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

يةإسفلت

تصريف

سطبي

100

./.

85 08 45 5328 8880 - 17840 1300 - 2.22 الشهيد

بي الشهيد2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



جانفي18أنهــــــج بي 

التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

نعم معبد 4480 08 560 جانفي14 01

نعم معبد 3200 08 400 فربات بشاد 02

نعم طبقة ثنائية 1440 08 180 افري 9 03

نعم سيئة 1440 08 180 رقادة 04

نعم جيدة 960 08 120 القادسية 05

نعم طبقة ثنائية 480 08 60 زنقة 06

نعم طبقة ثنائية 2000 08 250 مبمد ب   مر 07

نعم طبقة ثنائية 640 08 80 الجالء 08

نعم طبقة ثنائية 720 08 90 الصفاء 09

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 10 ثما  ب   فا 

نعم معبد 1360 08 170 1فلسطي   11

نعم معبد 1360 08 170 12 مر ب  الخطاد

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 سليما  الفارسي 13

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 14 مر ب   بد العزيز

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 صنعاء 15

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 16 د 

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 قرطبة 17

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 الرباط 18

نعم طبقة ثنائية 1360 08 170 الجزائر 19

نعم طبقة ثنائية 640 08 80 1البزامية  20

نعم طبقة ثنائية 1280 08 160 الفتح 21

نعم طبقة ثنائية 2000 08 250 2فلسطي   22

نعم معبد 1760 08 220 بيروت 23

نعم معبد 1760 08 220 دمشح 24

نعم معبد 4800 08 600 صقلية 25

نعم معبد 3200 08 400 2البزامية  26

44400 5550 الجملة

جانفي18بي 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 5.550) م خ  5550:   للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

مم 1440:الطرقات السيئة مسابة ❑

.  مم 22200: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 17760-

مرصفةغير مم 4440-

مم 20080: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 22880: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرق

ات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

ةالصيان

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسبة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

100

./.

85 08 45 5328 8880 - 1784

0

1300 - 2.22 الشهيد

جانفي18بي 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



03المنطقة  دد 

بي الســالم

بي النور

بي السعادة

03المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



03المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

03المنطقة  دد 



أنهــــــج بي السالم

التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

نعم ثنائية 2880 08 360 اإلمام سبنو  01

نعم جيدة 2880 08 360 الطيد المهيري 02

نعم ثنائية 960 08 120 1اب  خلدو   03

نعم جيدة 1200 08 150 2اب  خلدو   04

نعم جيدة 2880 08 360 05 مر الخيام

نعم جيدة 2880 08 360 06 لي الدو اجي

نعم ثنائية 3520 08 440 07 بد العزيز العروي

نعم ثنائية 3520 08 440 ابمد شوقي 08

نعم  ترابية 960 08 120 الفاض  ب   اشور 09

نعم ترابية 1280 08 160 ابمد التليلي 10

نعم جيدة 3520 08 440 المنجي سليم 11

نعم جيدة 3520 08 440 ةصالح الدي  بوشوش 12

نعم جيدة 3520 08 440 الطاار ب   اشور 13

33520 4190 الجملة

بي السالم2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 4.19) م خ  4190:  للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

مم 2240:الترابية الطرقات مسابة ❑

.  مم 16760: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 6704-

مرصفةغير مم 10056-

مم 10880: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 20400: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسابة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

100./. 90 10 78 6704 16760 - 10880 20400 2240 4.19 السالم

بي السالم2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



أنهــــــج بي النـــور

التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

نعم إسفلتية 2080 08 260 الخلي  01

نعم ثنائية 800 08 100 الشافعي 02

نعم إسفلتية 1760 08 220 جوار الصقلي 03

نعم ثنائية 1360 08 170 بسا  ب  ثابت 04

نعم إسفلتية 1360 08 170 بديع الزما  الهملاني 05

نعم ثنائية 880 08 110 الخنساء 06

نعم ثنائية 1200 08 150 اب  تيمية 07

نعم سيئة 1120 08 140 العزابي 08

نعم سيئة 640 08 80 ابمد ب  بنب  09

نعم ثنائية 1200 08 150 مالك ب  انس 10

نعم إسفلتية 800 08 100 معز ب  خلف 11

نعم سيئة 1200 08 150 البخاري 12

نعم سيئة 640 08 80 الببتري 13

نعم ترابية 800 08 100 اإلمام المازري 14

15840 1980 الجملة

بي النور2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 1.98) م خ  1980:  للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

م4400:الترابية الطرقات مسابة ❑

. مم 7920: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 4752-

مرصفةغير مم 3168-

مم 5440: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 6000: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

عدد 

النقاط 

التي 

تتطلب 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسحة 

المرصفة

المساحة 

الجملية

ئةحالتها سي طبقة 

مضاعفة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

100./. 95 5 45 4752 7920 3600 5440 6000 800 1.98 النور

بي النور2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



أنهــــــج بي السعادة

التطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

نعم طبقة ثنائية 1200 08 150 جما   بد الناصر 01

نعم طبقة ثنائية 1200 08 150 الدغباجي 02

نعم طبقة ثنائية 1200 08 150 األمير  بد القادر 03

نعم طبقة ثنائية 2800 08 350 شارع الجامع 04

نعم طبقة ثنائية 1200 08 150 شارع المستوصف 05

ال ترابية 800 08 100 1نهج  06

ال ترابية 1200 08 150 نهج 2 07

ال ترابية 1200 08 150 3نهج  08

ال ترابية 2000 08 250 4نهج  09

ال ترابية 1600 08 200 5نهج  10

ال ترابية 1200 08 150 6نهج  11

ال ترابية 1200 08 150 7نهج  12

ال ترابية 1200 08 150 8نهج  13

ال ترابية 1200 08 150 9نهج  14

19200 2400 الجملة

بي السعادة2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 2.40) م خ  2400:  للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

. مم 9600: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 2880-

مرصفةغير مم 6720-

مم 7600: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 11600: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسابة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

100./. 90 10 78 6704 16760 - 10880 20400 2240 4.19 السالم

بي السعادة2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



04المنطقة  دد 

قرية وادي الكنــز

يةالباطرقرية 

04المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



04المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

04المنطقة  دد 

04المنطقة  دد الباطريـــــة

وادي الكنــــز



أنهــــــج قرية وادي الكنز

تطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

نعم طبقة ثائية متوسطة 2480 08 310 01نهج   01

نعم طبقة ثائية سيئة 1680 08 210 02نهج   02

نعم طبقة ثائية متوسطة 1600 08 200 03نهج   03

نعم طبقة ثائية سيئة 1520 08 190 04نهج   04

نعم طبقة ثائية متوسطة 1440 08 180 05نهج   05

نعم طبقة ثائية سيئة 1280 08 160 06نهج   06

نعم طبقة ثائية سيئة 600 08 75 07نهج   07

نعم طبقة ثائية سيئة 720 08 90 08نهج   08

نعم طبقة ثائية سيئة 800 08 100 09نهج   09

نعم طبقة ثائية متوسطة 880 08 110 10نهج   10

نعم طبقة ثائية سيئة 960 08 120 11نهج   11

نعم طبقة ثائية سيئة 880 08 110 12نهج   12

نعم معبدة 2080 08 260 13نهج   13

نعم طبقة ثائية سيئة 3200 08 400 14نهج   14

نعم طبقة ثائية سيئة 3040 08 380 15نهج   15

نعم طبقة ثائية متوسطة 2800 08 350 16نهج   16

25960 - 3245 الجملة

قرية وادي الكنز2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم3.245) م خ  3245:  للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

مم 14680: السيئة الطرقات مسابة ❑

.  مم 12980: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 5192-

مرصفةغير مم 7788-

مم 9200: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 2080: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

المنطقة

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسبة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

نعم 75 10 45 5192 9735 14680 9200 2080 00 3.245 وادي الكنز

قرية وادي الكنز2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الباطريةأنهــــــج قرية 

تطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

ال طبقة ثنائية 4000 08 500 الشارع الرئيسي 

RVE630 الطريح

01

ال ترابية 1920 08 240 1نهج  02

ال ترابية 1440 08 180 نهج 2 03

ال ترابية 680 08 85 3نهج  04

ال ترابية 1840 08 230 4نهج  05

ال ترابية 680 08 85 5نهج  06

ال طبقة ثنائية سيئة 880 08 110 6نهج  07

ال طبقة ثنائية سيئة 880 08 110 7نهج  08

ال ترابية 880 08 110 8نهج  09

ال ترابية 880 08 110 9نهج  10

ال ترابية 880 08 110 10نهج  11

ال ترابية 880 08 110 11نهج   12

ال ترابية 400 08 50 12نهج  13

ال ترابية 3040 08 380 13نهج  14

ال ترابية 880 08 110 14نهج  15

ال ترابية 3040 08 380 15نهج  16

ال ترابية 480 08 60 16نهج  17

ال ترابية 3600 08 450 17نهج  18

27280 - 3410 الجملة

الباطريةقرية 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 3.41) م خ  3410:  للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

مم 1760: السيئة الطرقات مسابة ❑

.  مم 13640: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 3410-

مرصفةغير مم 10230-

مم 4000: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 21520: غير المعبدة الطرقات مسابة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

المنطقة

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسبة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

نعم 75 10 45 5192 9735 14680 9200 2080 00 3.245 وادي الكنز

الباطريةقرية 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



05المنطقة  دد 

جرادوقرية 

05المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



05المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

05المنطقة  دد 



جرادوانهــــــج قرية 

تطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج 

أو الشارع

ر/ع

ال معبدة 10400 08 1300 الشارع 

الرئيسي

01

ال ترابية 1200 08 150 02نهج   02
ال ترابية 1200 08 150 03نهج   03
ال ترابية 2000 08 250 04نهج   04
ال ترابية 1600 08 200 05نهج  05
ال ترابية 1600 08 200 06نهج   06
ال ترابية 1600 08 200 07نهج   07
ال ترابية 1200 08 150 08نهج   08
ال بالط بجري 1200 08 150 09نهج   09
ال بالط بجري 900 06 150 10نهج   10
ال بالط بجري 1200 06 200 11نهج   11
ال ترابية 600 06 100 12نهج   12
ال ترابية 1200 08 150 13نهج   13
ال معبد طبقة ثنائية 1600 08 200 14نهج   14
ال ترابية 2000 08 250 15نهج   15

29500 3900 الجملة

جرادوقرية 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 3.90) م خ  3900:  للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

مم 11800:السيئةالطرقات مسابة ❑

.  مم 15600: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 3120-

مرصفةغير مم 12480-

مم 1600: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 10400: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

مم 11800: غير المعبدة مسابة الطرقات ❑

تصريف 

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي

للطرقات

المنطقة

معبد غير معبد

نسبة 

التغطية

 دد النقاط

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسابة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

ةبالتها سيئ طبقة 

مضا فة

طبقة 

إسفلتية

تصريف 

سطبي

ال 70 20 65 3120 11400 11800 1600 10400 11800 3.900 جرادو

جرادوقرية 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



06المنطقة  دد 

بو شيــرقرية 

06المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



06المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

06المنطقة  دد 



بو شيرأنهــــــج منطقة 

تطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

ال معبدة بطبقة اسفلتية 3200 08 400 C 35طريح الجهوية 01

ال ترابية 2080 08 260 01نهج   02

ال ترابية 1280 08 160 02نهج   03

ال ترابية 2000 08 250 03نهج   04

ال ترابية 2560 08 320 04نهج   05

طبقة ثائية سيئة 2560 08 320 05نهج  06

ال طبقة ثائية سيئة 2560 08 320 06نهج  07

ال طبقة ثائية سيئة 2000 08 250 07نهج  08

ال طبقة ثائية سيئة 2720 08 340 08نهج  09

ال ترابية 2640 08 330 09نهج  10

ال ترابية 1760 08 220 10نهج  11

ال ترابية 1760 08 220 11نهج  12

ال طبقة ثائية سيئة 2880 08 360 12نهج  13

ال ترابية 2160 08 270 13نهج   14

ال طبقة ثائية سيئة 1280 08 160 14نهج   15

ال طبقة ثائية سيئة 1280 08 160 15نهج   16

ال طبقة ثائية سيئة 880 08 110 16نهج  17

35600 4450 الجملة

بو شيرقرية 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 4.45) م خ  4450:  للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

.  مم 17800: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةمم 3560-

مرصفةغير مم 14240-

مم 16160: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

مم 3200: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

مم 16240:مسابة الطرقات غير المعبدة ❑

تصريف

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

البي

معبد غير معبد

نسبة 

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة

المسبة 

ةالمرصف

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف

سطبي

ال 65 15 66 3560 13350 16160 16160 3200

16240

4.45 بو شير

بو شيرقرية 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



07المنطقة  دد 

الجوف الغربية

07المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



07المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

07المنطقة  دد 



أنهــــــج منطقة الجوف الغربية

الجوف الغربية2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

تطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

ال طبقة ثنائية 16000 08 2000 الشارع الرئيسي  01

ال ترابية - - ارض غير 

مقسمة

بلح الناد 02

ال ترابية - - ارض غير 

مقسمة

الشرشارة 03

ال ترابية - - ارض غير 

مقسمة

بوشواطة 04

ال ترابية - - ارض غير 

مقسمة

05 ي   كة

ال ترابية - - ارض غير 

مقسمة

المهالبة 06

ال ترابية - - ارض غير 

مقسمة

الخمامرة 07

الجملة



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.( كلم 6.00) م خ  6000:   للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

.  مم 24000: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةم  م 00-

مرصفةغير مم 24000-

مم 16000: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

م م00: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

مم 32000:مسابة الطرقات غير المعبدة ❑

الجوف الغربية2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

تصريف 

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي 

للطرقات

المنطقة

معبد غير 

معبد
نسبة 

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي

لنقاط 

اإلضاءة

المسابة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

ةبالتها سيئ طبقة 

مضا فة

طبقة 

إسفلتية

تصريف 

سطبي

ال 45 08 24 00 24000 32000 16000 - 32000 6.00 الجوف 

الغربية



08المنطقة  دد 

الجوف الشرقية

07المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 



08المنطقة  دد 2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

08المنطقة  دد 



أنهــــــج منطقة الجوف الشرقية

الجوف الشرقية2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

تطهير البالة المسابة العرض الطو  اسم النهج أو 

الشارع

ر/ع

ال طبقة ثنائية 16000 08 2000 الشارع الرئيسي  01

ال ترابية - - ارض غير 

مقسمة 

02 ي  مزيغ

ال ترابية - - ارض غير مقسمة المهيريس 03

ال ترابية - -  ي  االنصاري  

01

04

ال ترابية - -  ي  

02االنصاري 

05

ال ترابية - - ارض غير مقسمة مار اب  06

ال ترابية - - ارض غير مقسمة واد اللبة 07

ال ترابية - - ارض غير مقسمة 08 ي  االلياد

ال ترابية - - ارض غير مقسمة 09 ي  زكير 

ال ترابية - - ارض غير مقسمة المناصرية 10

الجملة



الطرقـــــــات

الخالصــــــة

.(كلم 5.00) م خ  5000:    للطرقات بالبي الجمليالطو  ❑

.  مم 20000: للبي الجمليةاألرصفة  ❑

مرصفةم  م 00-

مرصفةغير مم 20000-

مم 16000: الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية مسابة ❑

م م00: الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية مسابة ❑

مم 24000:مسابة الطرقات غير المعبدة ❑

الجوف الشرقية2020التشخيص الفني لبلدية الزريبة لسنة 

تصريف 

مياه 

األمطار

الربط 

بشبكة 

التطهير

التنوير العمومي األرصفة الطرقات الطو  

الجملي

للطرقات

المنطقة

معبد غير 

نسبة معبد

التغطية

 دد 

النقاط 

التي 

تتطلد 

الصيانة

العدد 

الجملي

لنقاط 

اإلضاءة

المسابة 

المرصفة

المسابة 

الجملية

بالتها 

سيئة

طبقة 

مضا فة

طبقة 

ةإسفلتي

تصريف 

سطبي

ال 50 15 45 00 20000 24000 16000 00 2400

0

5.00 الجوف 

الشرقية


