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مدير المـركـز الوطني

للدراسـات والأبحـاث الطـرقـيـة

مستشار في التدبير

و م. عن الاتصال

 مصلحة البحث الطرقي

المختبر الطرقي

مصلحة أنظمة

التدبير الطرقي 
 مصلحة الفحص الطرقي

 المصلحة الإدارية

والمالية

 

 

 

 

 

 



الميزانية
السيناريوهاتالاكراهات

مستوى الخدمة

المؤشرات الإستراتيجية المثلى

التدخل
التحيين

بنك المعطيات
والخرائط الطرقية

التتبع

الأهداف إستراتيجية
الصيانة

البرمجة

الطريق

التقييم الاقتصادي
HDM IV

 



مستخدم محلي

المطبوع

الربط عبر شبكة الإنترنيت

موديم

الكمبيوتر المركزي

البريد الإلكتروني

الانترنيت

قاعدة
 المعطيات
 المركزية

المصادقة
محمول المسؤول

كمبيوتر
الجيب

إضافة الطوارئ 
والإخبار بإزالتها

إضافة الطوارئ
عبر SMS مشفر

الإعلام باللإ ستلام 
و التصديق على المعلومات
 و نشرها بواسطة الأنترنيت

 SMS أو 

التعريف
بالمستخدمين

إدماج الخريطة
من أجل تحديد

 موقع الطوارئ و الطرق
 المقترحة لتفاديها

النشر على شبكة
الانترنيت والطبع

شبه الأوتوماتيكي
للبلاغ



األهداف الوسائل املؤشرات

- تقييم حالة الشبكة الطرقية ؛

الصيانة  في  املتبعة  السياسة  فعالية  تقييم   -
الطرقية؛

.)HDM( الدراسة التقنية االقتصادية -

جهاز لقياس استوائية الطريق

)Bump Integrator( ملجموع الشبكة 
املعبدة كل 3 سنوات.

مؤشر إستواء

الرصف الطرقي 

IRI 

قارعة - تقوية  مجال  في  اخلصاص   حتديد 
.الطريق

الطرق      بنيات  انعطاف  قياس  جهاز   -

)Déflectographe( التي تعرف حركة   
مرور عالية كل 5 سنوات ؛

- جهاز قياس استوائية الطريق

   )Bump Integrator( ؛
- الفحص البصري.

مؤشر البنية 

IST

- تقييم حالة الشبكة الطرقية ؛

الصيانة  في  املتبعة  السياسة  فعالية  تقييم   -

الطرقية ؛

- حتديد مقاطع الطرق التي تستلزم إصالح أكتاد 

الطريق.

الفحص البصري للطرق كل سنتني. 
    ISU مؤشر السطح

 IAC مؤشراألكتاد

- تتبع املقاطع التجريبية ؛

- تقييم السطوحية للطرق ذات حركة سير عالية ؛

- مراقبة بنيات رصف الطرق.

.)APL( محلل املقطع الطولي

مؤشر سطوحية 

املقطع الطولي

NBO، CAPL

- حتديد كميات املواد الالزمة إلصالح رصف الطرق 

.)reprofilage(
للطريق  العرضي  املقطع  قياس  جهاز 

.)TUS(

مؤ شر تدهور املقطع  

العرضي للطريق

الصيانة  تستلزم  التي  الطرق  مقاطع  حتديد   -

االعتيادية ؛

- رصد وحتديد مواقع التجهيزات الطريقية.

جهاز متعدد الوظائف )GPS وكاميرا

.)RAOو IRIو

.)SMAC( جهاز التقاط الصور

تدهور قارعة الطريق

- حتديد مقاطع الطرق التي تستلزم جتديد صباغة 

التشوير األفقي.

األفقي  التشوير  جودة  قياس  جهاز 

.)ECODYN( للطريق
فعالية التشوير األفقي

- تقييم بنيات القارعة بطريقة متصلة ودقيقة.  الطبقات  سمك  لقياس  رادار  جهاز 

املكونة لقارعة الطريق.

حتديد سمك الطبقات 

املكونة لقارعة 

الطريق
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