
الجمهوريــــــة التونسيــــــة

وزارة االشؤون  المحلية و البيئة

بلديـــــة تــــازركــــة



تد تقع مدينة تازركة على الشريط الساحلي حيث يم

كلم تربطها الطريق 10شاطئها على طول 

تمتاز بموقع استراتيجي . ـــدد27المرقمة عــ

يحدها . يشمل اراضي فالحية و مناطق سقوية

شماال المنطقة السقوية بويوسف جنوبا البحر 

االبيض المتوسط شرقا بلدية قربة و غربا 

. معتمدية بني خيار

1

1966افريل02البلدية  احداثتاريخ -

هكتار 1985مساحة المنطقة البلدية -

ساكن الف12من اكثرعدد السكان -
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مالحظات       نسبة االنجاز        كلفة المشروع      بيان المشروع  

ة في طور مرحلة الدراسة التفصيلي

-

أد750 مشروع تهيئة وتوسعة سوق 

الغالل والجملة للخضر 

في مرحلة طلب العروض

-

أد 342 تعبيد الطرقات 



تقسيم المناطق
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ة الحبيب بورقيب

الحاج الصادق ناشي الشابيقاسم ابو

المسعديمحمود 

شارع الحرية 



المزرعة:ـدد60المنطقة عـــ
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اتجاه قربة 

اتجاه نابل

المنطقة الصناعية 

الحي الشعبي

السنيتالحي السكني 

مركز قطاعي للجلود



زرعة و المتازركةالغير المعبدة  بمدينة والطرقات المعبدة 
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مساحة الطرقات 
تازركةبمدينة 

المزرعة و

606.5 256م²

الطرقات المعبدة 

141 408.5

85 953.5

bicouche

11 970

tricouche

33 785

enrobé

الطرقات الغير المعبدة

115 198
9 700 béton



بدة الغير المعونسبة الطرقات المعبدة 

و المزرعة تازركةبمدينة 
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ة نوعية الطرقات المعبدة بمديننسبة 

و المزرعة تازركة

1

2

3

4

5

غير معبد45%

33 % BICOUCHE

1

2

معبد55%

13 ENR

5 %

TRIC

4% 

BETON

غير معبد45%



الغير المعبدة  بكل منطقة والطرقات المعبدة 

7

الطرقات المعبدة الطرقات الغير المعبدة  
مساحة الطرقات 

(م.م) النسبة   (%)اسم المنطقة    (م.م)المساحة  النسبة   (%) (م.م)المساحة 

71% 35 200 29% 14 230 49 430 (1)منطقة غرس القائد 

47% 25 757.5 53 % 29 570 55 327.5 (2)جانفي29منطقة  حي 

24% 7 805 76 % 25 295 33 100 (3)منطقة حي النزهة 

46% 15 025 54% 18 075 33100 في ( 3)منطقة حي النزهة 

مرحلة االنجاز

60% 42 511 40% 28 628 71 139 (4)منطقة حي النجاح 

100 % 5 520 0% - 5 520 (5)منطقة الشاطئ 

58 % 24 615 42 % 17 475 42 090 (6)منطقة المزرعة 

141 408.5 115 198 256 606.5 المجموع 



2و1دد الغير المعبدة بالمنطقة عونسبة الطرقات المعبدة 
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(1)منطقة غرس القائد 

1

2

معبد 71%

غير معبد% 29

(2)جانفي29منطقة حي 

1

غير معبد53 2%

معبد47 %



(3)بمنطقة حي النزهةالغير المعبدة ونسبة الطرقات المعبدة 

9

(3)منطقة حي  النزهة

1

2

غير معبد76%

معبد24 %

1

2

معبد46 %

غير معبد54%

بعد  انجاز  المشروع المبرمج لسنة( 3)منطقة حي  النزهة

2016



6.5.4الغير المعبدة بالمنطقة عدد ونسبة الطرقات المعبدة 
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(4)منطقة حي النجاح 

1

2

غير معبد40%

معبد 60%
1

2

(5)الشاطئ منطقة 

معبد 100%

(6)المزرعة  منطقة 

1

2

غير معبد42%

معبد% 58



نوعية الطرقات المعبدة  بكل منطقة 
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(مم )النوعية

( مم )المساحة  Betonاسم المنطقة        Enrobé tricouche bicouche

4 585 11 970 4 690 13 955 مساحة الطرقات  200 35

منطقة غرس 

%13(1)القائد  34% 13% 40% النسبة       

5115 14 795 3000 2847.5 مساحة الطرقات  757.5 25 29منطقة حي 

( 2)جانفي
20% 57% 12% 11% النسبة       

- - - 7 805 7 805 مساحة الطرقات  منطقة حي 

(3)النزهة 
- - - 100% النسبة       

- مساحة الطرقات  511 42 211 31 280 4 020 7 منطقة حي 

( 4)النجاح 
- 17% 10% 73% النسبة       

- - 5 مساحة الطرقات  520 5 520 منطقة 

( 5)الشاطئ
- - 100 % النسبة       

- - - 24 615 24615 مساحة الطرقات  المزرعة منطقة

(6)
- - - 100% النسبة       



حالة  الطرقات بكل منطقة 
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(مم )النوعية 

( مم  غير معبد ( اسم المنطقة       
رديئة      متوسطة     جيدة   

2 735 13 380 19085 مساحة الطرقات  230 14 1منطقة غرس القائد

(49 430)
5% 27% 39% 29% النسبة       

2465 7192.5 16 100 29 570 مساحة الطرقات  2جانفي29منطقة حي 

(55 327.5)
5% 13% 29% 53% النسبة       

500 7 305 - مساحة الطرقات  295 25 3منطقة حي النزهة 

(33100)
1.5% 22% - 76% النسبة       

15 380 15 831 11 300 28 628 مساحة الطرقات  4منطقة حي النجاح 

(71 139)
22% 22% 16% 40% النسبة       

5520 - - - مساحة الطرقات  5 منطقة الشاطئ 

(5520)
100% - - - النسبة       

7490 17 125 - 17 475 مساحة الطرقات  6 منطقة المزرعة 

(42090)
17% 41% - 42% النسبة       
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)²م)بكل منطقةالمرصفةو الغير المرصفةمساحة الطرقات 

• في حالة جيدة 1015
• في حالة متوسطة1410

• في حالة رديئة270

منطقة حي 
(  3)النزهة 

• في حالة جيدة 900
• في حالة متوسطة4194

• في حالة رديئة2427

منطقة حي  
(2)جانفي29

• في حالة  جيدة 2647.5
• في حالة  متوسطة 3720

• في حالة رديئة 3465

منطقة غرس 
( 1)القائد 

2695االرصفةمساحة 7521االرصفةمساحة 9832.5االرصفةمساحة 
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)²م)بكل منطقةالمرصفةو الغير المرصفةمساحة الطرقات 

• في حالة  متوسطة 3020

منطقة 
(6)المزرعة 

• في حالة  متوسطة 4140

منطقة الشاطئ 
(5)

• في حالة  جيدة 6445

• في حالة  3690
متوسطة 

• في حالة رديئة 3903

منطقة حي 
(4)النجاح 

3020االرصفةمساحة 4140االرصفةمساحة 14038االرصفةمساحة 



منطقةبطاقة تشخيص لشبكة الماء الصالح للشراب  بكل
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الحالة  نسبة الربط  عدد 

المساكن 

طول 

الشبكة 

اسم المنطقة

رديئة      متوسطة     جيدة   

- 2315 3365 100% 744 5680 (1)القائد منطقة غرس

- 2652 4895 100% 884 7547 ( 2)جانفي29منطقة حي 

- - 4165 100% 284 4165 (3)منطقة حي النزهة 

- - 9651 100% 652 9651 (4)منطقة حي النجاح

- - 460 100% 1 460 (5)منطقة الشاطئ 

- - 6510 100% 243 6510 (6) المزرعة منطقة

4967 29046 100% 2808 34 013 المجموع العام 

15% 85% 100% 2808 87% النسبة 



ة بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي بكل منطق
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اعتماد التقنيات 

المقتصدة 

الحالة  نسبة 

التنوير 

العمومي 

عدد النقاط 

الضوئية  رديئة     اسم المنطقة        متوسطة     جيدة   

صوديوم

+

HPL

991 2103 1756 66% 159 (1)القائد منطقة غرس

455 3693 1076 57% 178 29منطقة حي 

( 2)جانفي

- 1650 - 42% 54 (3)منطقة حي النزهة 

- 3477.5 990 46% 154 (4)منطقة حي النجاح

- - 460 100% 27 (5)منطقة الشاطئ 

- - 1800 36% 56 (6) المزرعة منطقة

1446 10923.5 6082 - 628 المجموع العام 

8% 59% 33% 58% - النسبة 



بطاقة تشخيص لشبكة التطهير بكل منطقة 
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( م)الحــالــة الوسط 

المتقبل 

محطة 

معالجة 

نسبة 

التطهير

طول 

(   م)الشبكة رديئة اسم المنطقة        متوسطة  جيدة 

- - 6 300 السبخة 

اء بصدد البن

التشغيلو

في سنة

2017

92% 6300 (1)القائد منطقة غرس

- - 7 157 السبخة  85% 7 157 29منطقة حي 

( 2)جانفي

- - 4 005 السبخة  86% 4 005 (3)منطقة حي النزهة 

- - 8 296 السبخة  82% 8 296 (4)منطقة حي النجاح

- - 0 السبخة  0% 0 (5)منطقة الشاطئ 

- - 3 225 السبخة  44% 3 225 (6) المزرعة منطقة

28 983 65% العام المجموع 983 28
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