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 ر  ــــ ـــــــتقري 
 

 
               
 
     

 
 

 مّت جتميع كّل املالحظات  ،  2022الّتشاركي لسنة   لربانمج اإلستثمارة ــــــــيف إطار بلورة الّنسخة الّنهائي       
 :  عن طريق -طبقا للقائمات املصاحبة  –و املقرتحات الواردة على البلديّة  
نوفمرب إىل   09الّّت مّت توزيعها على اخلمس الّدوائر البلديّة للفرتة املرتاوحة بني  الّثالاثء  ق املقرتحات  اديصن •

 املوضوعة على الذّمة ووضعها ابلّصناديق،    ذلك عرب تعمري اإلستمارات ، و    2021  نوفمرب   19غاية اجلمعة  

 شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك )تعاليق( ،  •

تعمري اإلستمارات اإللكرتونّية الّّت مّت نشرها على شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك و املوقع الواب   •
 الّرمسيني للبلديّة ،

 منظومة الّشكاوي ، •

 2018-2017-2016برامج اإلستثمار الّتشاركي لسنوات  ملواطنني و الّّت مّت حتديدها عند إعدادا •

   .  تعّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات امل  و  2021و    2020 –  2019-
 دراسة خمتلف هذه القائمات و إجراء فرز هلا )حذف(  قصد إثر ذلك ، مّت عقد جلسة مع اإلدارة الفنّية

 املعايري الّتالية : إبعتماد 
إبعتبار أنّه سيقع الّشروع يف إجناز هذه املشاريع بداية سنة    – 2021و  2020الربجمة خالل سنّت  ▪

2022 -  . 

 غياب الرّبط بشبكة تصريف املياه املستعملة .  ▪

 وجود إشكال عقاري ابملكان املقرتح . ▪

 2022ة خالل سنة ــــــــمربجمسواء بصدد اإلجناز و املتواصلة أو إجناز أشغال من طرف املتدّخلني  ▪

 و املبّينة ابلواثئق املصاحبة .  
 
 



 
    

الّدميقراطية  سة جلنة رئي،  مستشارة،  اآلنسة إميان الفهري  مّت عقد جلسة حبضور اإلدارة الفنّية وو         
- 2016لي املناطــــــــق السكنّية لسنوات ـــــــوممثّ  دي داود ــــــــــ، رئيسة دائرة سي ة و احلوكمة املفتوحةالّتشاركي
ن طريق ــــــــــــ بعد دعوهتم ع    2021  ديسمرب 08  يوم األربعاء  2021  و  2020     - 2017-2018-2019

  2022يف مشاريع برانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  لتحديد قائمة   اإلرسالّيات القصرية أو الربيد األلكرتون 
 و اجلدوى للمنطقة السكنّية .ة ـــــاألولويّ  معياري  إبعتماد

إبعتبار غياب ممثّلي منطقة سيدي    – ورشات أربع اجللسة املربجمة و مّت توزيع احلضور على عدد  و إنعقدت    
مع متكني أعضاء   دوائر بلديّة(  05حبسب الّتقسيم الّذي مّت إعتماده لكامل املنطقة البلديّة ) عدد   عمل -داود

 اردة على البلديّة عن طريق :يف املقرتحات الو  -منها هلذاواملصاحبة نسخ -من قائمات   كّل ورشة عمل
نوفمرب إىل    09صناديق املقرتحات الّّت مّت توزيعها على اخلمس الّدوائر البلديّة للفرتة املرتاوحة بني الّثالاثء   •

 املوضوعة على الذّمة ووضعها ابلّصناديق،    ، وذلك عرب تعمري اإلستمارات    2021نوفمرب    19غاية اجلمعة  

 شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك )تعاليق( ،  •

تعمري اإلستمارات اإللكرتونّية الّّت مّت نشرها على شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك و املوقع الواب   •
 الّرمسيني للبلديّة ،

 منظومة الّشكاوي ، •

 2018-2017-2016مّت حتديدها عند إعداد برامج اإلستثمار الّتشاركي لسنوات   املواطنني و الّّت  •

   .  تعّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات امل و  2021و   2020 –  2019-
أفرزت اجللسة عن إختيار املشاريع  املنطقة السكنّية الّّت ينتمي إليها قصد تسهيل عملّية اإلختيار و  حسبكّل 

 الّتالية :  
  



 

 المشروع  المنطقة السكني ة     ر/ع
01  

 سيدي داود
 تعبيد الّطرقات :  ❖

 تصريف مياه األمطار :  ❖

 بناء األرصفة :  ❖

 :   لتّنوير العموميا  ❖
 

02 
 
 

    
 
 ايض املرسى الرّ       

 

 تعبيد الّطرقات :  ❖

 ألمانيا نهج  -1

 نهج اإلرادة  -2

 نهج سيدي رّحال بداية من المعهد     -3

 تصريف مياه األمطار :  ❖

 نهج التّوت خلف المدرسة اإلبتدائية  -1

 أنهج تفتح عن نهج كندا-2

 نهج اللوز   -3

 بناء األرصفة :  ❖

 نهج ألمانيا  -1

 أنهج تفتح عن نهج الكندا -2

 نهج محمد القصار  -3

 :  نوير العموميالتّ  ❖

 بجانب سانية الزيتون والسوق األسبوعية  نهج  -1  نهج -1

 يربط بين شارع الهادي شاكر وبترس البستاني      

 أنهج متفرعة عن نهج الكندا    -2

 ( 2(+ ) 1حي المرح  )  -3

 La Roserieحّي  -4

 



03 
 

           
 
 
 

 قمرت          

 تعبيد الّطرقات :  ❖

 نهج تكابس نهج - 1

 نهج سان أغوستان -2

 الكريم الخطابي نهج عبد  -3

 تصريف مياه األمطار:  ❖

 نهج تكابس نهج  -1

 نهج سان أغوستان -2

 نهج عباس إبن فرناس -3

 بناء األرصفة:  ❖

 تكابس نهج  -1

 نهج حانون  -2

 نهج عبد الكريم الخطابي  -3

 نوير العمومي : التّ  ❖

 نهج كناسيرة )قمرت العليا(-1

 نهج عبد الكريم الخطابي -2

 نهج تكابس  -3

 األنهج المتفرعة عن عبد الكريم الخطابي -4

 أرض ديسم  -5

 نهج طليطلة  -6
 

04     
 البحر األزرق 

 
 

 تعبيد الطرقات:  ❖

 الولي نهج  -1

 نهج إبن رشيق  -2

 بن حيان موازي للواديإنهج متفّرع عن نهج جابر  -3

 تصريف مياه األمطار:  ❖

 والمسجد(   إبن رشد )بين المدرسة اإلبتدائيةنهج  -1

 نهج حنبعل  -2

 نهج أميلكار -3



 ة:  بناء األرصف  ❖     

 متفرع عن نهج  شارل ديقول قبالة الصيدلية بجانب الوادي نهج   -1

 نهج خميس ترنان )حي سالمة(  -2

 نهج إبن الجّزار  -3
 

 : نوير العمومي التّ  ❖

 إبن رشد نهج  -1

 حي سالمة  -2

 حي جامع التوبة  -3

 الجزار )الجزء الثالث( وراء المسجد نهج  إبن -4

 نهج جابر إبن حيان وراء المسجد -5

 ( )جنان الدنيا(2تقسيم كانت )  -6

 10GPنهج الرائد البجاوي من جهة  -7

 أرض بن عمار  -8

 حي القواسمية  -9

10-   (II)AFH 
   

 
 
 

  



 
 

 

 

 

                                            

شاركي البلدي  برنامج اإلستثمار التّ   
 

2202لسنة      
   المعنيّة   غير قائمة في المواقع  

 مقترحات مشاريع ب 
 

 ايضاملرسى الرّ منطقة  
 

 

 تجديد شبكة الماء الّصالح للّشراب بكامل *  

 منطقة المرسى الّرياض ) بوسلسلة(                      

 

 

  

إنجاز الّشركة   الوطنيّة 

إلستغالل و توزيع المياه  

  .  2022ألشغال خالل سنة 
 



 

 

 
 
 

شاركي البلدي  برنامج اإلستثمار التّ   
 

2202لسنة      
 غير المعنيّة  قائمة في المواقع  

ــ مشاري   بمقترحات   ع ـــ

 منطقة قمرت 
 

الّديوان الوطني  إنجاز مواصلة   : *  قمرت حّروش
    .2022للتّطهير ألشغال خالل سنة

 

 

 



  
 

2202لسنة  برنامج اإلستثمار التّشاركي البلدي    
 

    

 مشاريـــــع   بمقترحات غير المعنيّة  قائمة في المواقع       

 منطقة البحر األزرق 
 تركيز شبكة أرضيّة جهد متوّسط من طرف الّشركة الوطنيّة       جابر إبن حيّان نهج*

 2022خالل سنة   والغاز للكهرابء                                              
 

                    * نهج المدينة المنّورة        
                     نهج مّكة     *         

 * نهج الّشيشخان    
 * نهج الّديامون    
        الكوراي   * نهج   
                           حي المهندسين*  
                      نهج عثمان البحري     *    

 مختار العتيري* نهج   

 أندري باروش * نهج   

 هج مصطفى خريف * ن 

 * نهج إحسان عبد القدوس 

 * نهج خميس طرنان  

 * نهج سيدي بوزيد  

 * أرض آغا :  

      

  

سنة  خالل  ألشغال  للّتطهري  الوطين  الّديوان  إجناز 
2022 

 
 

 هنج أميلكار 
 هنج صاملبو 

 هنج صدربعل 



 

 

 
 

 

 برنامج اإلستثمار التّشاركي البلدي 

2202لسنة      

 غير المعنيّة  قائمة في المواقع  

 بمقترحات مشاريـــــع 
 
 

 املرسى املدينةمنطقة 
 

 
   

                                         نهج وادي مجردة*   

                      وادي مالقنهج      *    

 وادي مليان * نهج   

 وادي تاسة * نهج   

 وادي الزرود* نهج   

 وادي نبهانة * نهج   

 هج جبل إشكل ن *  

 النيل * نهج   

 يكا ر* نهج أم  

 * نهج أبو نواس 

 * نهج إبن طفيل  

 * نهج اإلمام الغزالي 

 * نهج أحمد رامي  

 عادة* حي السّ  

و توزيع   إنجاز الّشركة الوطنيّة إلستغالل

 .  2022المياه ألشغال خالل سنة 

 
 





 

 
 

 إعداد قـائمة في المشاريع الت ي تم  تحديدها عند            
   2021و   2020  –   2019-   2018- 2017- 2016برامج اإلستثمار الت شاركي لسنوات  

   والمتعذ ر إنجازها لعدم توف ر اإلعتمادات    
 دائرة المرسى المدينة 

 المشاريع المقترحة  نوعي ة المشروع  ع/ر 
01 
 

 

 تعبيد الط رقـات 

 

 ( GP9الممر العمومي لنهج أميلكار )  -

 نهج عمر ابن الشيخ ) حي الحكام (   -

 ربط نهجي مكة والدكتور سليمان بن سليمان   -

 النهج المقابل لنهج نيوتن والرابط بين نهجي الدكتور سليمان بن سليمان ومكة  -

 زنقة ابن البيطار   -

  ATCTأنيمون  نهج -

 سالم بو حاجب  نهج  -

  لنيل  انهج  -

 مكة  نهج  -

 األخوة  نهج  -

   الشيخ محمد البارودي نهج  -

02  
 

 تصريف مياه األمطار

 ( GP9الممر العمومي لنهج أميكار )  -

 نهج أفغانسان   -

 ربط بين نهجي مكة ومحمد سعيد بلخوجة  -

 ) حي الهناء ( عبر نهج طيبة   -

 النهج المقابل لنهج نيوتن والرابط بين نهجي الدكتور سليمان بن سليمان ومكة  -

 حي الوفاق(   )نهج أميلكار  -

 حي النصر(نهج محمد البنّاني ) -

 نهج أميلكار  -



 نهج عدن  - 

 نهج مكة  -

 نهج الشيخ محمد البارودي  -

 أنهج متفرعة عن نهج مكة   -

 نهج كينيا  -

 بوركينافاسو نهج  -

 

 بناء األرصفة  03
 

 المرسى النسيم(   )نهج خير الدين بربروس  -

 نهج صالمبو  -

 نهج حانون   -

 جزء من رصيف معهد السعادة  -

 نهج فولتار   -

 نهج الرازي   -

 نهج الزهراوي   -

 الحبيب ثامر   نهج  -

 مكة  نهج  -

 الشيخ محمد البارودي نهج  -

 بوركينافاسو نهج  -
  

 الت نوير العمومي  04
 

 نهج سالم بوحاجب  -

 نهج النيل  -

 نهج األخّوة  -

 محمد البارودي نهج الشيخ  -

 
 
 



 ر ياض دائرة المرسى ال     
 

 
 

 المشاريع المقترحة  نوعي ة المشروع  ع/ر 
01  

 تعبيد الط رقـات 
 

 نهج سيدي رحال   -

 نهج ألمانيا  -

 نهج اإلمام أبو حنيفة -

 نهج روما  -

 نهج اإلرادة -

 جبل الخاوي( )طريق الغابة  -
 

02  
 تصريف مياه األمطار

 
 

    نهج اللّوز  -

 نهج التوت طريق خلف المدرسة اإلبتدائية   -

 نهج الدوحة   -

 نهج أسد ابن الفرات   -

 نهج الفوز   -

 نهج اإلمام أبو حنيفة  --

 نهج شهرزاد  -

 نهج اإلرادة -

 نهج التوت   -
 

03  
 بناء األرصفة 

 

 نهج قصر هالل   -

 نهج القطب الشمالي  -

 أنهج متفرعة عن نهج كندا   -

 نهج محمد القصار   -

 نهج ألمانيا  -

 نهج روما  -

 نهج محمد علي -
 

 

 



قمرت دائرة    

 المشاريع المقترحة  نوعي ة المشروع  ع/ر 
01  

 
 تعبيد الط رقـات 

 

 بن اليمامة  إممر حذيفة   -

 نهج قيس البلوي   -

 نهج حانون )متفرع عن نهج عبد الكريم   الخطابي (   -

 نهج بنو هالل  -

 ة ئنهج البي -

 نهج الياسمين  -

 نهج النّسيم  -

 نهج الورديّة  -

 نهج الجنّة /نهج الرزق -

 نهج األنس -

 نهج شقائق النعمان  -
 

02  
 

 تصريف مياه األمطار
 
 

 نهج عالء الدين بن المغيث -

 نهج بنو هالل  -

 نهج حّسان إبن النعمان  --

 نهج بنو هالل  -

 نهج البيئة  -

 نهج الياسمين  -

 نهج النّسيم  -

 نهج الفل  -

 نهج الورديّة  -

 نهج الرزق  -

 نهج الجنّة  -

 نهج األنس -

 نهج شقائق النعمان  -

 

 
 



 بناء األرصفة  03
 
 

 البيئة (نهج عمر المختار ) شارع  -

 نهج الفرابي )جزء(  -

 نهج بنو هالل  -

 نهج الفل  -

 نهج حسن حسني عبد الوهاب  -

 نهج عبد الكريم الخطابي  -

 الت نوير العمومي  04
 

 نهج حّسان إبن النعمان  -

 نهج بنو هالل  -

 نهج النّسيم  -

 نهج الفل  -

 نهج الجنّة  -

 نهج حسن حسني عبد الوهاب  -

 

 
 

 
 

  



 سيدي داود دائرة  
 

 

 المشاريع المقترحة  نوعي ة المشروع  ع/ر 
 تعبيد الط رقـات  01

 

 نهج الذهب  -

 نهج محمد الرشيد)جزء(  -

 ي رنهج اإلمام الماز -

 ي رزنقة نهج اإلمام الماز -
 

 تصريف مياه األمطار 02
 

 

 تجمع نهج ابن سيناء   -

 بن منظور القفصي  إنهج  -

 نهج الفاضل ابن عاشور   -

 نهج النحاس -
 

 بناء األرصفة  03
 

 

 نهج إبن منظور القفصي  -

 ي رنهج اإلمام الماز -

   نهج الفّضة -

 نهج الذهب  -

 الت نوير العمومي  04
 

 نهج الذهب  -

 نهج النحاس -

 نهج محمد الرشيد)جزء(  -

 نهج الفّضة  -

 

 



 البحر األزرق دائرة  
 

 

 المشاريع المقترحة  المشروع نوعي ة   ع/ر 
01  

 
 تعبيد الط رقـات 

 

 نهج ابن حزم األندلسي  -

 نهج ابن رشيق  :   -

 نهج محاذي للوادي ) يربط نهجي إبن الجزار وشارل ديقول (  -

 2حي آغا  -

 نهج متفرع عن نهج الرائد البجاوي ) حومة أوالد بن حسين (  -

 الولي   نهج -

 إبن رشد   نهج - 

 أرض بن يدر جابر إبن حيان مقابل الوادي  - 

 متفرع على شارل ديقول مقابل دار الفورد  نهج  -

 حازم األندلسي نهج إبن  -

 متفرع على نهج ابن رشد مقابل مقهى مسك الليل  نهج  -

 نهج متفرع على نهج شارل ديقول )أرض شاذلية(   -

 نهج وراء مقهى عادل :شارل ديقول ) زنقة الخنساء(   -

   نهج خلف مطعم الكلوزري قبالة المستشفى الجامعي المنجي سليم -

 لمنجي سليم انهج إبن الجزار وراء مستشفى   -

02  
 

 تصريف مياه األمطار
 
 

 حي المهندسين  -

 نهجان متفرعان عن نهج ابن الجزار ) مقابل إتجاه المركب التجاري " كارفور" ( -

 نهج قرطاج   -

 مصطفى نهج خير هللا بن  -

 نهج آالن سافاري ) حي سالمة ( -

 نهج دون إسم قرب جامع التوبة  -

   ( نهج متفرع عن نهج الرائد البجاوي ) حومة أوالد بن حسين  -
 الولي   نهج -

 إبن رشد   نهج -

 حومة أوالد سالمة  -

 أرض بن يدر جابر إبن حيان مقابل الوادي   -

 مقابل دار الفورد    متفرع على شارل ديقولنهج  -



 حازم األندلسي نهج إبن  -

 متفرع على نهج ابن رشد مقابل مقهى مسك الليل  نهج  -

 شارل ديقول  نهج  -

 نهج خميس ترنان)حي سالمة ( -

 نهج وراء مقهى عادل :شارل ديقول ) زنقة الخنساء(  /نهج متفرع على نهج شارل ديقول )أرض شاذلية(  -
 

03  
 

 األرصفة بناء  
 
 

 نهج ابن رشد ) جزء (   -

 نهج دون اسم قرب جامع التوتة  -

 نهج متفرع عن نهج الرائد البجاوي ) حومة أوالد بن حسين (  -

 الولي   نهج -

 إبن رشد   نهج - 

 أرض بن يدر جابر إبن حيان مقابل الوادي   -

 متفرع على شارل ديقول مقابل دار الفورد  نهج  -

 حازم األندلسي نهج إبن  -

 متفرع على نهج ابن رشد مقابل مقهى مسك الليل  نهج  -

 نهج خميس ترنان)حي سالمة ( -

 نهج متفرع على نهج شارل ديقول )أرض شاذلية(   -

 نهج وراء مقهى عادل :شارل ديقول ) زنقة الخنساء(   -

    قبالة المستشفى الجامعي المنجي سليم نهج خلف مطعم الكلوزري -

 نهج خير الّدين بن مصطفى  -

 الت نوير العمومي  04
 

 الولي   نهج -

 إبن رشد   نهج -

 أرض بن يدر جابر إبن حيان مقابل الوادي   -

 حازم األندلسينهج إبن  -

 شارل ديقول ) زنقة الخنساء(   وراء مقهى عادل :نهج  -

 الكلوزري قبالة المستشفى الجامعي المنجي سليم خلف مطعم نهج  -

 
 



   2022شاركي لسنة  قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار الت       
 ة  ــــ األلكتروني   اإلستمارات الواردة عن طريق  

 
 الت نوير العمومي  بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  رقـات تعبيد الط   ة المنطقة السكني  

  األزرقالبحر 
 

 ابن حيان  جابر نهج -

 

 

 

 ------------------------------------------ 

- 

 

 ----------------------------------------- 
 

 

 ------------------------------------------ 

 المرسى المدينة
 

 

 

    نهج أفغانستان - ------------------------------------------ 

 نهج الباكستان   -

 نهج ليون  -
 

- 

 

 

 

 ---------------------------------------- 

 

 

- 

 

 ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  



   2022قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة            
 كاوي الواردة عن طريق منظومة الش       

 

 نوير العمومي  الت   بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  رقـات تعبيد الط   المنطقة السكنية 
قمرت )كناسيرة نهج  - ---------------  ----------------  ----------------  قمرت

 (  العليا

 

 نهج نيوتن  - المرسى المدينة

نهج الشاذلي بن   -

 مسعود 

   نهج أميلكار  -  

 نهج التّرمذي -

نهج رأس الّرجاء   -  حّي المثابرة  -  ياض المرسى الرّ 

 الّصالح ) حّي المرح( 

 
 
 
 



2202قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة    

 اعي ــــاإلجتم شبكات الت واصل  الواردة عن طريق  
 
 

 الت نوير العمومي   بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  رقـات تعبيد الط   ة المنطقة السكني  
 

 ياض المرسى الرّ 

 

 ------------ 

 

 نهج التّضامن  -

 

 

 ------------ 

 

 ------------ 

 
 
 
 
 
 



   2022قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة         
 صناديق المقترحات الواردة عن طريق  

 دائرة المرسى المدينة     
 

 الت نوير العمومي  بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  تعبيد الط رقـات  إسم الن هج 

 1 10 10 2 نهج أفغانستان 

 ---------  5 5 ---------  نهج النيل 

 ---------  3 3 ---------  نهج باكستان 

 ---------  3 3 ---------  نهج ليون 

 
 

 
 



   2022قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة    
 صناديق المقترحات الواردة عن طريق  

    دائرة البحـــــــر األزرق 
 

 الت نوير العمومي  بناء األرصفة  األمطار تصريف مياه   تعبيد الط رقـات  إسم الن هج 
 4 4 7 7 حي سالمة 

 ---------  8 ---------  8 أول نهج شارل ديقول 

 ---------  1 1 1 نهج محمد عبد الوهاب 

 
 
 

 

 

 

 



 

   2022قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة     
 صناديق المقترحات الواردة عن طريق  

   المرسى الر ياض دائرة    

 
 الت نوير العمومي  بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  تعبيد الط رقـات  إسم الن هج 

 ----------------  ----------------  1 1 نهج بنزرت 

نهج بين سانية الزيتون  

 والسوق األسبوعية 
 ----------------  ----------------  ---------------- 1 

 
 

  



   2022شاركي لسنة  قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار الت         
 صناديق المقترحات الواردة عن طريق    

 دائــــرة قمــــرت    
 

 نوير العمومي الت   بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  تعبيد الط رقـات  إسم الن هج 

 27 27 27 27 نهج تكابس 

 1 5 9 27 نهج سانت أغوستان 

 6 7 7 7 حانون نهج  

 -------------  -------------  5 -------------  نهج عباس إبن فرناس 

 1 1 1 1 نهج عبد الكريم الخطابي  

 -------------  -------------  1 -------------  قمرت الدشرة 

تقسيم بين حي الحبيب وحي الخليل  

 قرب نهج طليطلة 

 -------------  -------------  ------------- 1 



 

   2022قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة        
 صناديق المقترحات الواردة عن طريق       

 دائرة سيدي داود 
 الت نوير العمومي  بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  تعبيد الط رقـات  إسم الن هج 

 1 ---------------  ---------------  ---------------    جانفي   14شارع  

 )إنارة بالطاقة الشمسية(

 1 ---------------  ---------------  ---------------  نهج إبن رشد 

 ---------------  ---------------  ---------------  1 نهج الفراعنة 

 

 

 

 

 



 


