
 

 

 

 

 : مالحظة

  ةو ذلك في إطار تواصل اإلدار  2021سنوي لسنة تم اعتماد التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وفقا للمنهجية المعتمدة لتقسيم المناطق التي تم اعتمادها في إعداد برنامج اإلستثمار ال  (   1

 الغير معبدة االنهجتم اعالن طلب العروض للمرة الثانية لبقية حي الرياض : السعادةي حي البساتين ح  (   2

 حي الطاحونة حي بورقبة : مشاريع وطنية .  بئر بنجيمة  حي(    3

 . حي االفتخار تم مد المقاولة باالذن اإلداري لتسجيل الصفقة  ( 4

 . تم اعالن طلب العروض للمرة الثانية  : مناطق التوسع   ( 5

 المنــــــــــــاطـق

 ـدد 03منطقـــــــة  عــ  ـدد 02منطقـــــــة  عــ  ـدد 01منطقـــــــة عــ  

 جزئيا أو  معبدة  معبدة غير أحياء  أحياء معبدة كليا بالطبقة الثنائية  أحياء معبدة كليا بالخرسانة األسفلتية 

 سنة التنفيذ  إسم الحــــي ع/ر  سنة التنفيذ  إسم الحــــي ع/ر  سنة التنفيذ  إسم الحــــي ع/ر 

 2000 ( 4)   حي االفتخار 01 2010 ( 2) حي البساتين 01 2010 ( 2)حي البساتين 01

0 2002 )بقية االنهج التي لم يتم تعبيدها(  حي السعادة 02 2004 حي الطيب المهيري  02  ( 3)    بئر بنجيمة 2

 مناطق التوسع 

 (5 ) 

0 2017 حي الرياض  03 2008 حي الياسمين 03  ( 3)  حي بورقبة 3

0 1997 مارس  20حي   04 2010 أبوالقاسم الشابي حي  04  ( 3ة ) حي الطاحون 4

0 2006 )القليبي(   حي صديقة 05 2010 حي السيدة  05   حي تومية 5

0    2008 هك8مساحة –مارس القبلي جزء   20حى  06   شوبان 6

0    2017 الحبيب     حي 07  المرقب  7

0    2017 حي طارق ابن زياد    08   حميم 8

0    2017 حي النصر   09  3اإلذاعة   9

1    2017 ( 2)حي الرياض 10  الغضاونية  0

       2017 حي بابو  11

( 2)حي السعادة   12  2018       

       2019 حي االندلس   13

       2019   حي الشهامة  14

       2019 حي الخضراء    15

2019- 2015 حي الورشات   16        

 الجمهورية التونسية 

 الداخلية وزارة  

 بلدية المرناقية 

 2022البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  

 

 التقسيم الترابي للمنطقة البلدية بما يتالئم مع طبيعة تدخالت البلدية من جهة

 ومشاركة المواطن من جهة أخرى

 


