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oاإلستقبال

o اإلفتتاحكلمة

o لمراحل البرنامجعرض

o اإلعتماداتللتشخيص المالي وتوزيع عرض

o للتشخيص الفني للبلدية وتقسيم المناطقعرض

oنقاش حول العروض المقدمة

oالتوافق حول المسار و مواعيد جلسات المناطق

oاإلختتام

قرمدةبرنامج الجلسة التشاركية األولى لبلدية 



الجدول الزمني  

نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر 

املالي التشخيص الفني و و األعمال التحضيرية 

الجلسة العامة التشاركية 

جلسات املناطق 

األعمال النهائية 

قرمـــــــدةبلديــــــــــة 



الماليعرض للتشخيص 



وسنة2013سنةبينالممتدةللفترةوالنفقاتللمواردالرجعيالتحليلعلىالتشخيصهذايعتمد

.2018لسنةاالستثمارلمخططرصدهايمكنالتياالعتماداتعلىسنتعرفخاللهومن2015

:التاليةالنقاطعلىالتشخيصهذاويحتوي

األولالعنوانمواردهيكلة1)

األولالعنواننفقاتهيكلة2)

2018ميزانيةمشروع3)

المبنيةالعقاراتعلىالمعلوماستخالصتطور4)

ساكنلكلالمبنيةالعقاراتعلىالمعلوممؤشر5)

البلدياالستثمارمخططمشاريعتمويل6)

2018لسنةاالستثمارميزانيةتوزيع7)



معدل

النمو

السنوي

2016 2015 2014 2013

ة جملالنسبة من البيان

1نفقات ع 
انجازات

النسبة من جملة

1نفقات ع
انجازات النسبة من 

جملة

1نفقات ع

انجازات

النسبة من 

جملة

1نفقات ع
انجازات

3,89% 65,51% 2866777 60,38% 2496715 54,31% 2010726 55,17% 1912777 ديةاالعتياالجبائيةالمداخيل: الجزء األول 

2,96% 61,04% 1749757 58,86% 1469461 53,12% 1068136 50,94% 974294 ةواألنشطعلى العقارات المعاليم: الصنف األول 

1,74% 19,48% 558573 14,16% 353492 14,48% 291126 16,10% 308024 الموظفة على العقاراتالمعاليم

3,81% 41,55% 1191183 44,70% 1115969 38,64% 777010 34,83% 666270 الموظفة على األنشطةالمعاليم

2,49% 32,11% 561920 25,51% 637015 27,99% 562761 27,31% 522343
إشغال الملك العمومي مداخيل: الصنف الثاني 

األسواقواستلزام 

2,49% 32,11% 561920 25,51% 637015 27,99% 562761 27,31% 522343 الملك البلديلزمةاألخرى من المداخيل

5,54% 19,21% 550725 15,45% 390238 18,26% 379829 20,89% 416140 الموجبات اإلداريةمعاليم: الصنف الثالث 

5,54% 19,21% 550725 15,45% 385738 18,26% 367204 20,89% 399640 اإلداريةوالرخص الموجبات معاليم

0,82% 0,15% 4375 0,18% 4500 0,63% 12625 0,86% 16500
ة االعتياديالجبائيةالمداخيل: الصنف الرابع 

األخرى

2,22% 34,49% 1509132 39,62% 1638183 45,69% 1691458 44,83% 1554292

الجبائيةغير المداخيل: الجزء الثاني 

االعتيادية

3,62% 4,73% 71308 6,58% 107852 5,16% 87198 6,07% 94320 ديةأمالك البلدية االعتيامداخيل: الصنف الخامس 

3,62% 4,73% 71308 6,58% 107852 5,16% 87198 6,07% 94320 أمالك البلدية االعتياديةمداخيل

2,96% 95,27% 1437824 93,42% 1530331 94,84% 1604260 93,93% 1459972 المالية االعتياديةالمداخيل: الصنف السادس 

2,96% 95,27% 1437824 93,42% 1530331 94,84% 1604260 93,93% 1459972 المناب من المال المشترك

10,15% 4375909 4134898 3702184 3467069 جملة موارد العنوان األول
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معدل

النمو

السنوي

2016 2015 2014 2013

النسبة من البيان

جملة

1العنفقات 

انجازات
النسبة من 

جملة

1العنفقات 

انجازات
النسبة من 

جملة

1العنفقات 
انجازات

النسبة من 

جملة

1العنفقات 

انجازات

33,83% 93,94% 3192651 93,93%2671681 93,66% 2420432 90,54% 2148607 نفقات التصرف: الجزء األول 

33,29% 40,74% 1300538 43,95%1174185 40,18% 972476 42,11% 904766 التأجير العمومي: القسم األول 

33,37% 49,21% 1571012 56,05%1497496 59,82% 1447956 57,89% 1243841 حوسائل المصال: القسم الثاني 

32,87% 26,31% 840146 27,38% 731376 29,11% 704620 26,05% 559638 محليةنفقات تسيير المصالح العمومية ال

34,95% 22,89% 730866 20,96% 560077 20,99% 508118 21,87% 469891

التجهيزاتوصيانة مصاريف استغالل 

العمومية

31,71% 9,42% 320012 7,24% 206043 9,10% 235218 9,03% 214312 التدخل العمومي: القسم الثالث 

27,14% 6,06% 205858 6,07% 172504 6,34% 163754 9,46% 224530

رئة نفقات التصرف الطا: القسم الرابع 

وغير الموزعة

7,73% 3398509 2844185 2584186 2373137 جملة نفقات العنوان األول



الموارد
(د,أ)المبلغ

موارد العنوان األول

االعتياديةالجبائيةالمداخيل: الجزء األول 

931,000 1على العقارات واألنشطةالمعاليم: الصنف األول

703,500إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيهمداخيل: الصنف الثاني

557,500مقابل إسداء خدماتومعاليمالموجبات والرخص اإلدارية مداخيل: الصنف الثالث 

5,000االعتيادية األخرىالجبائيةالمداخيل: الصنف الرابع

3197,000جملة الجزء األول

االعتياديةالجبائيةغير المداخيل: الجزء الثاني 

130,000اإلعتياديةالملك البلدي مداخيل: الصنف الخامس 

1403,000المالية االعتياديةالمداخيل: الصنف السادس 

1533,000جملة الجزء الثاني

4730,000جملة موارد العنوان األول

موارد العنوان الثاني

الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية: الجزء الثالث 

140,000منح التجهيز: الصنف السابع 

520,000مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن 

660,000جملة الجزء الثالث

660,000جملة موارد العنوان الثاني

5390,000



المعاليم على العقارات واألنشطة: الصنف األول
35,83 

مي مداخيل إشغال الملك العمو: الصنف الثاني
البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

13,05 

 مداخيل الموجبات والرخص: الصنف الثالث 
اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

10,34 

يادية المداخيل الجبائية االعت: الصنف الرابع
األخرى
0,09 

مداخيل الملك البلدي : الصنف الخامس 
اإلعتيادية
2,41 

المداخيل المالية : الصنف السادس 
االعتيادية
26,03 

منح التجهيز: الصنف السابع 
2,60 

مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن 
9,65 

2018مشروع ميزانية 

المعاليم على العقارات واألنشطة: الصنف األول مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه: الصنف الثاني

مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات: الصنف الثالث  المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى: الصنف الرابع

مداخيل الملك البلدي اإلعتيادية: الصنف الخامس  المداخيل المالية االعتيادية: الصنف السادس 

منح التجهيز: الصنف السابع  مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن 



المبلغبيان النفقات

نفقات العنوان األول 

نفقات التصرف: الجزء األول 

1623,689التأجير العمومي: القسم األول 

1920,600وسائل المصالح: القسم الثاني 

385,343التدخل العمومي: القسم الثالث 

30,268نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة: القسم الرابع 

3959,900جملة الجزء األول

فوائد الدين: الجزء الثاني 

166,074فوائد الدين: القسم الخامس 

166,074جملة الجزء الثاني

4125,974جملة نفقات العنوان األول

نفقات العنوان الثاني

نفقات التنمية: الجزء الثالث 

1070,425االستثمارات المباشرة: القسم السادس 

1070,425جملة الجزء الثالث

تسديد أصل الدين: الجزء الرابع 

194,501تسديد أصل الدين: القسم العاشر

194,501جملة الجزء الرابع

1264,926جملة نفقات العنوان الثاني



73%

3%

20%

4%

نفقات التصرف: الجزء األول 

فوائد الدين: الجزء الثاني 

نفقات التنمية: الجزء الثالث 

نتسديد أصل الدي: الجزء الرابع 



التأجير العمومي

34,33 

وسائل المصالح

40  0 

   8,15التدخل العمومي

تسديد أصل الدين 

3,51 

نسبة النفقات بالنسبة لموارد العنوان األول



2016 2015 2014 2013

النسبة

مع 

تالتثقيال

المعلوم

المستخلص

المبالغ

المثقلة

النسبة

تالتثقيالمع 
المعلوم

المستخلص

المبالغ

المثقلة

النسبة

تالتثقيالمع 
المعلوم

المستخلص

المبالغ

المثقلة

النسبة

تالتثقيالمع 
المعلوم

المستخلص

المبالغ

المثقلة

84,72
%

409936 483848 52,64% 245867 467054 47,48% 211086 444599 49,27% 213967 434290

المعلوم على العقارات المبنية



409936

245867
211086 213967

0

2016 2015 2014 2013

تطور استخالص المعلوم 
على العقارات المبنية 



2016سنة  2015سنة  2014سنة  2013سنة 

409936 245867 211086 213967 استخالص السنة

10,032 6,017 5,166 5,236
المعلوم لكل مواطن 

بالدينار

مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن 



الجمــــلة

(د.أ)

قـــــرض

(د.أ)

مساعدة غير 

موظفة

(د.أ)

التمويل الذاتي

(د.أ)

*

1,000 440 140 420

السنة األخيرةفواضل 100%•

السنة القبل األخيرةفواضلمن 80%•

(2.العفي 1.العمساهمة )االدخار اإلداري •

)*(



2018لسنةاالستثمارميزانيةتوزيع

(د)الكلفة  المشــــــــروع

289,000.000 مهيكلةمشاريع 

566,000.000 مشاريع إدارية

1000,000.000 مشاريع القرب

1855 000 000 الجملــــــــــــــــــــــــة



16%

30%
54%

مشاريع مهي لة

مشاريع إدارية

مشاريع القرب



عرض للتشخيص الفني للبلدية 

المناطقوتقسيم 











المنطقة البلدية
4المنطقة عدد 

الجنوبيةقرمدة

3المنطقة عدد 

الشماليةقرمدة

2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية

1المنطقة عدد 

الشماليةبوزيان 
البيان

1.370(100) 234 7(17) 337 5(24 5) 390 3(28 5) 407 5(30) 
(هك)المساحة 

عدد السكان (29) 11.79 (5 27)11.290 (5 25)10.489 (18)7.290 (100)40.862

قرمدةانهج تقسيم + 109

انهج حي النصر+ الجديدة 

انهج حي السالم+ 

22 27 38
+ الجديدة قرمدةانهج تقسيم + 22

انهج حي السالم+ انهج حي النصر 
العدد

المعبدةاالنهج
69.187,00 8.19  00 12.883 00 17.594 00 30.514 00 (خ.م)الطول 

508.023,00 55.105 50 72.840 00 130.722 00 249.355 50 (2م)المساحة 

28 9 4 5 10 العدد
هي التياألنهج

بصدد التهيئة أو 

التعبيد بعنوان سنة 

2016

3.990,00  80 00 940 00 300 00 2.070 00
الطول المضاف 

(خ.م)

35.590,00 9.805 00  .870 00 3. 50 00 15.2 5 00
المساحة 

(2م)المضافة

8 3 1 3 1 العدد

المبرمجة االنهج

للتهيئة أو التعبيد

2017سنة 

2800,00 970 00 750 00 880 00 200 00
الطول المضاف 

(خ.م)

17380,00 5820 00 4500 00 58 0 00 1200 00
المساحة 

(2م)المضافة

75,977,00

(100) 

9 84  00

(13 0) 

14 573 00

(19 2) 

18 774 00

(24 7) 

32.784 00(43 1) 

أنجز من طرف 00 580. منها 

الو الة العقارية للس نى

(خ.م)الطول 

المجموع

560,993,00

(100) 

70 730 50

(12  ) 

84 210 00

(15 0) 

140.232 00

(25 0) 

2 5 820 50( 47 4)

أنجز من طرف 50 80.277منها 

الو الة العقارية للس نى

(2م)المساحة 



المنطقة البلدية
:4المنطقة عدد 

قرمدة الجنوبية

:3المنطقة عدد 

قرمدة الشمالية

:2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية

:1المنطقة عدد 

بوزيان الشمالية
البيان

1.370

(100) 

234 7

(17) 

337 5

(24 5) 

390 3

(28 5) 

407 5

(30) 

(هك)المساحة 

40.862

(100) 

7.290

(18) 

10.489

(25 5) 

11.290

(27 5) 

11.79 

(29) 

عدد السكان

ع شارع عقبة ابن نافع و شار+  

ن و شارع محمود  ريشاالطبلبي

وانهج حي النصر جزئيا  

شارع محمود + 1

 ريشان جزئيا
1 جزئياالطبلبيشارع + 3

شارع عقبة ابن نافع + 1

وانهج حي النصر جزئيا
العدد

االنهج

المرصفة
84.145,00

7.500 00

بشارع 00 7.200= 

الحبيب ثامر 

بشارع 00 300و

محمود  ريشان

15.515 00

 لها بشارع الحبيب 

ثامر

31.1 0 00

بشارع الحبيب بورقيبة 00 19.125= 

00 3.405بشارع البيئة و00 5.500و

بشارع 00 3.130بشارع محمد الجمل و

الطبلبي

29.970 00

بشارع 00 550. 2منها 

00 970الحبيب بورقيبة و

بشارع عقبة ابن نافع

(2م)المساحة 

شارع بوزيان + 

وشارع الشهداء 

أكتوبر 15ونهج 

جزئيا

اأ توبر جزئي15نهج 
شارع الشهداء + 3

جزئيا

جزئياشارع بوزيان
جزئياشارع بوزيان+1 العدد

االنهج

المبرمجة 

ف للترصي

سنة 

2017
18.085,00 1.080 00  .570 00 1.575 00 8.8 0 00 (2م)المساحة المضافة 

102.230,00

8.580 00

00 7.200منها 

بشارع الحبيب ثامر 

بشارع 00 300و

محمود  ريشان

22.085 00

00 15.515منها 

ربشارع الحبيب ثام

32.735 00

بشارع الحبيب 00 19.125منها 

بشارع البيئة 00 5.500بورقيبة و

بشارع محمد الجمل 00 3.405و

بشارع الطبلبي00 3.130و

38.830 00

بشارع 00 550. 2منها 

الحبيب بورقيبة 

بشارع عقبة 00 970و

ابن نافع

(م.م)الجمليةالمساحة 



المنطقة البلدية
:4المنطقة عدد 

قرمدة الجنوبية

:3المنطقة عدد 

قرمدة الشمالية

:2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية

:1المنطقة عدد 

بوزيان الشمالية
البيان

1.370

(100) 

234 7

(17) 

337 5

(24 5) 

390 3

(28 5) 

407 5

(30) 

(هك)المساحة 

40.862

(100) 

7.290

(18) 

10.489

(25 5) 

11.290

(27 5) 

11.79 

السكانعدد  (29)

ةقرمدانهج تقسيم + 109

ر انهج حي النص+ الجديدة 

انهج حي السالم+ 

22 30 36
+  الجديدة قرمدةانهج تقسيم + 21

انهج حي السالم+ انهج حي النصر 
العدد

التي االنهج

وقع تنويرها

2.201 341 424 523 913 عدد النقاط الضوئية

11 4 3 2 2 العدد األنهج

المبرمجة 

للتنوير سنة

2017

103 38 23 عدد النقاط الضوئية 1 2

2.304 379

447

بشارع 4 منها 

مارس2

549

بشارع 75منها 

الحبيب بورقيبة

929

أنجز من طرف 451منها 

81الو الة العقارية للس نى و

53بشارع الحبيب بورقيبة و

بشارع الهادي شا ر

الجمليةعدد النقاط الضوئية 

2.304

(100%)

449

(19,5%)

456

(19,8%)

537

(23,3%)

862

(37,4%)

عدد النقاط الضوئية بعد توزيع

نقاط الشوارع الحدودية بين 

المناطق





:انطالق االنــــجازد 2450.143,150:كلفة المشــروع 2017جانفي 17

 00 49:نسبة تقدم االنجازأقساط                    3على :انجاز المشروع

: مالحظات عامة

إلفساح24/01/2017يوممنبداية1للقسطبالنسبةالتعاقدي ةاآلجالتعليقتم  -

رمجةالمبالشوارعواألنهج افةلتجهيزللتطهيرالوطنيالديوانلمصالحالمجال

بتاريخيرةبالحضاألشغالاستئنافوتمالمستعملة،المياهتصريفبشب ةللتعبيد

11/09/2017.

إلفساح2017/ 18/0يوممنبداية2للقسطبالنسبةالتعاقدي ةاآلجالتعليقتم-

برمجةالموالشوارعاألنهجبقي ةلتجهيزللتطهيرالوطنيالديوانلمصالحالمجال

المستعملةالمياهتصريفبشب ةللتعبيد

خ م5 82( : خ م) ل  المناطق تهيئة جملة -

خ م3990: جملة التعبيد الجديد ل ل المناطق -

خ,م12255: الجمـــــــــلة 



دهالنّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبير/ع
عرض الطريق 

(م)

نسبة تقدم (خ.م)طــول الطريق 

اإلنجاز ديدتعبيد جتهيئة

 00 2--20الدغباجيتعبيد شارع 1

 0--10115رتهيئة نهج عبد هللا ابن الزبي2

 00 3--8المزغنيتعبيد مدخل أل 3

 000 --10يزتعبيد شارع عمر ابن عبد العز4

 0--10450تهيئة شارع خالد ابن الوليد5

 2500--10تعبيد مدخل جامع الرحيم6

 5000--10تعبيد نهج اإلمام البخاري7

 103501000عفانتعبيد و تهيئة نهج عثمان ابن8

 0--50 10تهيئة نهج أمحمد الجراية9

 0--10500تهيئة نهج الصادق الجراية10

بوزيان الشمالية: 1المنطقة عدد 



الجنوبيةبوزيان : 2المنطقة عدد 

دهالنّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبير/ع
عرض الطريق 

(م)

نسبة تقدم (خ.م)طــول الطريق 

اإلنجاز

تعبيد جديدتهيئة

--10350تهيئة نهج عبد السالم خليف11
100 

12

13

نهج علي الزواويتهيئة 

ونهج الطاهر صفر 
101200--

100 

--10300تهيئة نهج ابن خلدون14
100 

 300100--10المزغنيتعبيد نهج إبراهيم 15



الشماليةقرمدة: 3المنطقة عدد 

يدهالنّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبر/ع
عرض الطريق 

(م)

م نسبة تقد(خ.م)طــول الطريق 

اإلنجاز

دتعبيد جديتهيئة

16

17

تهيئة نهج القيروان 

ونهج الشيخ محمد اللحياني  
101050--

5 

700--10تعبيد نهج فاس18
10 

19
نهج من)تعبيد و تهيئة نهج الشباب 

(مارس2الزيتونة إلى شارع 
10180240100 



النّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبيدهر/ع
عرض الطريق 

(م)

نسبة تقدم (خ.م)طــول الطريق 

اإلنجاز
تعبيد جديدتهيئة

 100--10450تهيئة نهج الياسمين20

 125100--10تعبيد مدخل جامع بالل21

 80100--10تعبيد ممر وراء سوق سيدي عباس22

23

24

تهيئة نهج مصطفى الفقي

ماي12وتهيئة وتعبيد نهج 
101000150100 

 80--10540أ توبر15تهيئة نهج 25

 95--0 207تهيئة شارع الطاهر  مون26

27
2من شارع )تهيئة نهج الشباب 

(أ توبر15مارس إلى نهج 
10370--100 

28
مارس 2تعبيد نهج يربط شارعي 

(الجمل وعبيدل آمدخل )والطاهر كمون 
12--325100 

الجنوبيةقرمدة:4المنطقة عدد 



د 646.000,000الكلفة المرصودة للمشـــــــــروع

2017نوفمبر 15:التاريخ المتوقع النطالق األشغال

:تقدم االنجــــــــــــــــــــــــــــــــاز

02/10/2017، وفتح العروض مبرمج ليوم 31/08/2017المشروع بتاريخ النجازتّم اإلعالن عن طلب العروض -

ق
ط
نا
لم

ا

النّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبيدهر/ع
عرض الطريق 

(م)

(خ.م)طــول الطريق 

دتعبيد جديتهيئة

ة 
طق

من
ال

د 
عد

1
  : ن 

يا
وز

ب

لي
ما

ش
ال

ة

200-6-8زنقة المعزون والقراطي1

ة 
طق

من
ال

د 
عد

2
  : ن 

يا
وز

ب

ية
وب

جن
10130200نهج ب ور2ال

5250450-10نهج حليمة الشعبوني3

8200230-10(زنقة بن عبد هللا)نهج الهادي العموري 4

ة 
طق

من
ال

د 
عد

3
  : ة 

مد
قر

ية
مال

ش
ال

750-8-10مارس2نهج يربط نهج الجمهورية وشارع 5

د 
عد

ة 
طق

من
ال

4
 : ية

وب
جن

 ال
دة

رم
450-8انهج الزعتر والقرنفل واالقحوان ق

300-7-8نهج النرجس إلى نهج الطيب ال تاري7

220-8نهج محمود القالل8

المجمـــوع

5802.800

3.380



ق
ط
نا
لم

ا

ع

/

ر
النّهـــج أو الّشــارع المزمع ترصيفه

طــول 

الطريق

(خ.م)

عرض 

الطريق 

(خ.م)

المساحة المزمع 

(2م)ترصيفها 

ة 
طق

من
ال

د 
عد

1
  : ن 

يا
وز

ب

ية
مال

ش
1.500127.500شارع اإلمام سحنون-1ال

2
شـــــــــــــــارع بوزيان من شارع الهادي شا ر في اتجاه شارع -

اإلمام سحنون  
340201.360

ة 
طق

من
ال

د 
عد

2
  : ن 

يا
وز

ب

ية
وب

جن
ال

355201.575شارع بوزيان بداية من شارع الهادي شا ر في اتجاه شارع البيئة-3

د 
عد

ة 
طق

من
ال

3
 :

دة
رم

ق

ية
مال

ش
ال

550101.650نهج الرشاد-4

00102.400 نهج القيروان-5

20510820نهج بنزرت- 

340121.700شارع الشهداء-7

ة 
طق

من
ال

د 
عد

4
  :

دة
رم

ق

ية
وب

جن
ال

270101.080(من طريق االفران)ا توبر 15نهج -8

18.085-4.160المجمـــــوع

د 415.000,000الكلفة المرصودة للمشـــــــــروع

2017أ توبر 18:التاريخ المتوقع النطالق األشغال

:تقدم االنجــــــــــــــــــــــــــــــــاز

.وفرزها في األثناء18/09/2017تم فتح العروض يوم -



د 114.966,670كلفة المشـــــروع

2017سبتمبر 14:انطالق االنـــــجاز

األشغال في بدايتها:نسبة تقدم االنجاز

رهالنّهـــج أو الّشــارع المزمع تنوي
طــول 

الطريق 

(خ.م)

عرض 

الطريق 

(م)

عدد النقاط 

الضوئية المزمع

تركيزها

ة 
طق

من
ال

د 
عد

1
  : ن 

يا
وز

ب

ية
مال

ش
270109نهج عمر ابن الخطاب-1ال

180107والقراطيزنقة المعزون-2

ة 
طق

من
ال

د 
عد

2
  : ن 

يا
وز

ب

ية
وب

جن
7101019نهج حليمة الشعبوني-3ال

220107نهج ب ور-4

د 
عد

ة 
طق

من
ال

3
 :

ة 
مد

قر

ية
مال

ش
ال

50102نهج القيروان-5

101013 نهج الرشاد - 

7
255نهج يربط شارع االستقالل ونهج الجمهورية-

10-

12
8

د 
عد

ة 
طق

من
ال

4
 :

ة 
مد

قر

ية
وب

جن
ال

51220  نهج غرة ماي-8

180105نهج محمود القالل -9

205107نهج احمد علولو-10

230126ماي12نهج -11

103-3.575المجموع


