ق ائمة في المشاريع التّي تمّ تحديدها عند

إعداد برامج اإلستثمار التّشاركي لسنوات  2019- 2018-2017-2016و 2020
والمتعذّر إنجازها لعدم توفّر اإلعتمادات

تعبيد الطّرق ات

ع/ر
01

السّنة

2016

* البحر األزرق  :نهج ابن حزم األندلسي

02

2017

03

2018

* سيدي داود  :نهج بوراوي بطيخ ( قرب
)SONEDE
* البحر األزرق  :نهج ابن رشيق :
 نهج محاذي للوادي ( يربط نهجي إبنالجزار وشارل ديقول )
* قمرت :
 ممر حذيفة ابن اليمامة نهج قيس البلوي نهج حانون (متفرع عن نهج عبد الكريمالخطابي )
المرسى المدينة :
 الممر العمومي لنهج أميلكار ()GP9 نهج عمر ابن الشيخ ( حي الحكام ) ربط نهجي مكة والدكتور سليمان بنسليمان
 النهج المقابل لنهج نيوتن والرابط بين نهجي الدكتور سليمان بن سليمان ومكة زنقة ابن البيطار -نهج ابن البيطار

تصريف مياه األمطار
* المرسى الرياض  :نهج اللوز /
 نهج التوت طريق خلف المدرسة اإلبتدائية* البحر األزرق  :حي المهندسين
* قمرت  :نهج عالء الدين بن المغيث
* سيدي داود  :تجمع نهج ابن سيناء
* البحر األزرق  :نهجان متفرعان عن نهج
ابن الجزار ( مقابل إتجاه المركب التجاري "
كارفور" )
* قمرت  :نهج بنو هالل
* المرسى المدينة :
 الممر العمومي لنهج أميكار ( )GP9 نهج أفغانسان ربط بين نهجي مكة ومحمد سعيد بلخوجة( حي الهناء ) عبر نهج طيبة
 النهج المقابل لنهج نيوتن والرابط بين نهجيالدكتور سليمان بن سليمان ومكة
* البحر األزرق :
 نهج قرطاج نهج خير هللا بن مصطفىنهج آالن سافاري ( حي سالمة )
* سيدي داود :
 نهج ابن منظور القفصي -نهج الفاضل ابن عاشور

1

بناء األرصفة

التّنوير العمومي
-

* البحر األزرق  :نهج ابن الجزار

-

* قمرت  - :نهج حسان إبن نعمان
* المرسى الرياض :
 نهج قصر هالل نهج شهرزاد نهج المنستير* المرسى المدينة  :نهج خير الدين
بربروس ( المرسى النسيم )
 نهج صالمبو نهج حانون جزء من رصيف معهد السعادة نهج فولتار نهج الرازي نهج الزهراوي* البحر األزرق :
 نهج جابر ابن حيان نهج ابن رشد ( جزء )* سيدي داود :
 -نهج ابن منظور القفصي

-

تعبيد الطّرق ات

ع/ر
04

السّنة

2019

* المرسى الرياض :
 أنهج متفرعة عن نهج كندا نهج سيدي رحال نهج جندوبة نحو الغابةالبحر األزرق :
 حي آغا 2 نهج متفرع عن نهج الرائد البجاوي ( حومة أوالدبن حسين )

05

2020

* المرسى المدينة :
 نهج ابن البيطار* المرسى الرياض :
 نهج رواندا -نهج جندوبة نحو الغابة

تصريف مياه األمطار
* المرسى الرياض :
 نهج الدوحة نهج أسد ابن الفرات نهج الفوز انهج تفتح عن نهج كندا نهج بنزرت* البحر األزرق :
 نهج دون إسم قرب جامع التوبة نهج متفرع عن نهج الرائدالبجاوي ( حومة أوالد بن حسين )

2

بناء األرصفة
* المرسى الرياض :
 نهج القطب الشمالي أنهج متفرعة عن نهج كندا نهج محمد القصار* قمرت :
 نهج عمر المختار ( شارع البيئة )( جزء)
 نهج الفرابي (جزء)* البحر األزرق :
 نهج دون اسم قرب جامع التوتة نهج متفرع عن نهج الرائد البجاوي( حومة أوالد بن حسين )
* سيدي داود :
 نهج اإلمام المازنيالمرسى الرياض :
 -نهج القمر

التّنوير العمومي
-

-

