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األشغال

 بين نقتة و المحرس 303 إلى ن ك 292 من ن ك 1إنهاء أشغال المشاريع مضاعفة ط و 

بوالية صفاقس
2018أفريل 1021/07/2017

2018فيفري 13012/07/2017 كلم من الطرقات المرقمة280إنجاز أشغال تدعيم 

2018أفريل 2503/08/2017 بين نابل وقربة الحصة األولى27أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

2018ماي 2017ديسمبر 44(  بقابس16ط و )الحصة الثالثة - برنامج تطوير الطرقات- أشغال تهذيب الطرقات المرقمة

2018جوان 2017ديسمبر 50أشغال الطريق الرابطة بين البلديات

2018حوان 2018جانفي 170أشغال مضاعفة المدخل الجنوبي للعاصمة

2018ماي 2017ديسمبر 45 لربط مدينة قربص128إنجاز منشأة فنية على الطريق الجهوية 

2018جويلية 2017ديسمبر 67(الحصة الثانية) بصفاقس 4 محوالت على الطريق الحزامية كلم 4أشغال إنجاز 

2018جويلية 2017ديسمبر 61(الحصة الثانية )الجنوبي لمدينة صفاقس - أشغال إنجاز المدخل الشمالي 

2019فيفري 2017جويلية 33أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس

2018جويلية 2017ديسمبر 65 بين قربة ومنزل تميم الحصة الثانية27أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

2019فيفري 2018جويلية 28 بين منزل تميم وقليبية الحصة الثالثة ومنعرج قربة27أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

2018حوان 2017ديسمبر 1130أشغال وصلة ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة أ

2018ماي 3624/10/2017 منشآت7الحصة األولى - أشغال بناء الجسور  برنامج المنشآت الفنية

2018أفريل 2012/09/2017محول بن دحة

2018مارس 3524/10/2017 كلم57,4 بوالية قبلي بين دوز و حدود والية قابس بطول 20تهيئة ط و 

2018جوان 2018جانفي 50 كلم6,3 بطول 117مضاعفة الطريق الرومانية 

2018مارس 806/10/2017 كلم10 بوالية باجة بطول 585تهيئة ط م 

2018فيفري 321/09/2017 كلم بوالية زغوان14 على طول 3انجاز أشغال حماية الطريق الوطنية 

2018فيفري 2605/09/2017( أقساط6)قصرين - قبلي -  كلم من المسالك الريفية بوالية قابس 86تهيئة 

2018فيفري 2026/07/2017( أقساط3)القيروان و سيدي بوزيد -  كلم من المسالك الريفية بوالية باجة 65تهيئة 

2018فيفري 1115/08/2017 بوالية تطاوين19تطوير ط و 

2019جانفي 2018جوان 820السبيخة- تونس : القسط األول:  الطريق السيارة تونس جلمة

2019جوان 2018نوفمبر 840جلمة- السبيخة : - القسط الثاني: الطريق السيارة تونس جلمة 

2019أفريل 2018ماي 750 عبر جسر ثابت2وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

2018أوت 2018أفريل 818 بين حدود والية تونس و ط و 31توسيع و تدعيم و تصريف مياه األمطار ط ج 

2018سبتمبر 2018أفريل 17(967 و ط م 969تهيئة ط م  )تهيئة الطرقات بوالية بمدنين 

2018ديسمبر 2018جويلية 42 وحدات7بناء الجسور القسط الثاني 

2018أوت 2018مارس 8صيانة مرافئ البطاحات بجربة
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جدول انطالق أهم المشاريع الطرقية المبرمجة


