
2020 -2016  التتنمية مخطط

الجهوية المشاريع ملحق

الدولة ميزانية على المحملة 

التونسية الجمهورية      



دينار الف:  الوحدةزغوان:  الوالية

المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات

648 450        

   204 182         :  الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة

660 147: والمسالك والجسور الطرقات:  الفرعي القطاع

000 8: منعرجات او مهيكلة طرقات

000 8: منعرجات او مهيكلة طرقات

000 8الفحص لمدينة الحزامية الطريق تهيئة1م

700 32: الشبكة وتدعيم تهيئة

500 425+300 ك ن إلى 25+200 ك ن من 36 الجهوية الطريق تهيئة 1م

000 5006+11 ك ن إلى 0 ك ن من 134 الجهوية الطريق تهيئة 3م

500 897+500 ك ن إلى 69+500 ك ن من 28 الجهوية الطريق تدعيم 1م

500 406+500 ك ن إلى 24 ك ن من 37 الجهوية الطريق تدعيم 1م

000 303 ك ن إلى 24 ك ن من 40 الجهوية الطريق تدعيم 2م

200 4: الشبكة وتدعيم تهيئة

200 4كلم 357,5 ج ط الى 133 ج ط من 636 المحلية الطريق تدعيم2م

000 4: الجسور بناء

000 342+100 ك/ن 133 الجهوية بالطريق الحمام وادي على جسر بناء1م

000 5002+9 ك/ن 132 الجهوية بالطريق المالح وادي على جسر بناء3م

500 12: المدن مداخل تهيئة

1م
 الى 6 ك/ن من المحلية الطريق على المقرن و حليمة بئر مدخل تحسين

(2016 برنامج )  3+500 ك/ن الى 1 ك/ن من و 7+200 ك/ن
2 500

4م
 500+37 ك/ن من 37 الجهوية الطريق على مشارقة بئر مدخل تحسين

(2017 برنامج ) 500+40 ك/ن الى
2 500

4م
 الوطنية الطريق على الشاوش بير قرية و الناظور بير قرية مدخل تحسين

(2018 برنامج ) 300+97 ك/ن الى 500+94 ك/ن من 3
2 500

4م
 على و 61/ ن الى 85 ك/ن من 3 و ط على الفحص مدينة مدخل تحسين

(2019 برنامج )   48 ك/ن الى 45 ك/ن من 28 ج ط
2 500

4م
 ك/ن من 133 رقم الجهوية الطريق على زغوان مدينة مدخل تحسين

(2020 برنامج ) 25 ك/ن الى22
2 500

330 42: الريفية المسالك تهيئة

200 1كلم 4 طول على القراقيب وادي–  المعاتقية مسلك1م

600 2كلم 9 طول على عكة عين–  زكير عين–  عياد عين مسلك1م

000 1كلم 3,5 طول على عمر الحاج دوار–  الكاف دوار مسلك1م

000 4كلم 1,5 طول على العمايم دوار مسلك1م

200 1كلم 4 طول على الدوافين مسلك1م

600كلم 2 طول على الصبايحية وادي مسلك–  الشهدة مسلك1م

200 1كلم 4 طول على العليا المقرن–  المقرن مسلك1م

1م
 على (القراقيب واد-7.1 كلم الشهدة مسلك)القراقيب واد-الشهدة مسلك 

كلم 3 طول
1 000

1م
 طول على (االبتدائية المدرسة 17.8 كلم 132 ج ط ) منصور سيدي مسلك

كلم 4
1 200

900 1كلم 6 طول على (زقطون 14.8 كلم 132 ج ط زقطون الحجاج مسلك1م

1م
 على (13.6 كلم 644 م ط – 92.850 كلم 3 و ط ) الصولي اوالد مسلك

كلم 4 طول
1 300

  2020 -2016 للفترة زغوان بوالية التتنمية مخطط

الدولة ميزانية على المحملة الجهوية المشاريع ملحق

الجديدة المشاريع

العام المجموع

528/289 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

1م
 طول على (4 كلم المعيذر مسلك-10 كلم الزبيدين مسلك) القوادرين مسلك

كلم 4
1 300

800 1كلم 6 طول على  28 رقم الجهوية الطريق–  جبر سيدي مسلك1م

800 1كلم 6 طول على عامر سيدي-بروتة مسلك1م

1م
 (الغريفات االبتدائية المدرسة-28 ج ط )بوزيان اوالد-الخصايبية مسلك

كلم 6,3 طول على
1 900

300 1كلم 4 طول على الهوارية-  الغنيات مسلك1م

 على كلم 4500 تهيئة ضمن كلم 220 بطول ريفي مسلك 46 تهيئة 

: الوطني الصعيد
000 16كلم 220

 بطول الريفية المسالك من عدد تهيئة

كلم 50

كلم 8كلم 8 طول على الشنانفة–  الغنيات–  الهوارية–  البراج3م

كلم 6,6كلم 6,6 طول على الحمراء السبالة–  البراهمية3م

كلم 8كلم 8 طول على العروس داليل–  الرمل هنشير3م

كلم 6كلم 6 طول على ناجي اوالد3م

كلم 8كلم 8 طول على الفرش بوذرواية سيدي3م

كلم 10كلم 10 طول على فريحة الحاجة المقبرة– " السهيلي جلول" مسعود أوالد3م

كلم 3.5كلم 3,5 طول على ماجر أوالد3م

كلم 4.5كلم 4,5 طول على التلة مسلك–  عيار اوالد–  النصايبية3م

كلم 4كلم 4 طول على هللا عبد اوالد3م

كلم 4كلم 4 طول جودرعلى بن ذراع–  لمسين خنقة3م

كلم 4كلم 4 طول على فاطمة دار3م

كلم 2.5كلم 2,5 طول على النعام هنشير3م

كلم 4كلم 4 طول على العزابي اوالد3م

كلم 3كلم 3 طول على شعيب بن وادي3م

كلم 3.5كلم 3,5 طول على الكشابطية عمار الحاج3م

كلم 3كلم 3 طول على الوكواك-  عيفة أوالد3م

كلم 3كلم 3 طول على خليفة سيدي–  جرادو3م

كلم 3كلم 3 طول على مبروك الحاج دوار–  نبهانة3م

3م
الكنز واد   (PK 1 RR 133)  - و جبنون و حمودة بن اوالد–  الحجر كاف  

سالم
كلم 6.2

كلم 5نفات-  الحفصي اوالد–  زواغة3م

كلم 2.5زبيدين-  زايد اوالد–  هللا جاب اوالد3م

كلم 4الهمامة3م

كلم 3الجديد هنشير3م

كلم 4.5الشنانفة–  السفيسيفة3م

كلم 7السوينيات 3م

كلم 9المرة3م

كلم 4.5الدوائرية3م

كلم 2.5حسن بن دوار3م

كلم 4القراقيب واد-  برينيس– القنارة3م

كلم 8جودر بن ذراع دباش اوالد سعيدان بنت3م

كلم 7.5المرحال3م

كلم 4حلوة بن–  شيرش3م

كلم 73 صواف3م

كلم 4كاستني هنشير–  الغرابة3م

4.7الجرس-  حلوة بن3م

كلم 3جباس-  مقرة خنيقة3م

كلم 3.3الفطاطمة-  الدغافلة3م

كلم 7.5زغوان جبل–  ناجي اوالد–  المقرن3م

كلم 2.5عويدات سيدي الورشفاني الشراعبة–  البراج3م

كلم 4.7السوايسية-  التباينية3م

كلم 3.5(النويشي أوالد) بوقرنين–  الشايب علي سيدي3م

528/290 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

كلم 7المقرن-  الحنايا3م

بوقزي أوالد  3RR134م - RR134  كلم 5صالح محمد أوالد

كلم 3.2خديجة بن اوالد3م

كلم 4.8عمارة بن أوالد–  فرحات أوالد–  الغيران واد3م

كلم 3.5الميايسة-  الشوادحي عبيد سيدي3م

030 1: الريفية المسالك تعبيد

310المنقاص

720موسى بن أوالد- 134 ج ط

460 36: والمسالك والجسور للطرقات الدورية الصيانة

دورية صيانة

: الريفية المسالك تعبيد

4م
 20 بحساب (2020-2016 ) برنامج الريفية المسالك من كم 100 تعبيد

سنويا كلم

كلم 200الريفية المسالك تدعيم4م

670 11مختلفات

250 11السيارة للطرقات أراضي واقتناء فنية دراسات1م

420معدات اقتناء1م

78: الترابية التهيئة:  الفرعي القطاع

78زغوان والية وتنمية لتهيئة التوجيهي المثال دراسة: الترابية التهيئة1م

000 2: الفيضانات من المدن حماية:  الفرعي القطاع

000 2الفيضانات من صواف مدينة حماية4م

000 19االجتماعي السكن:  الفرعي القطاع 

000 19المعتمديات بمختلف إجتماعية مساكن بناء4م

466 13: الشعبية األحياء تهذيب:  الفرعي القطاع

975 2الفحص ببلدية األمل حي تهذيب4م

150 6صواف بلدية تهذيب4م

091 2الناظور ببلدية المندرة حي تهذيب4م

250 2الفحص بمعتمدية جودر بن ذراع منطقة تهذيب4م
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المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   685 119         البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزارة

330 5: السقوية المناطق

750الري قنوات تعهد4م

350 1الضخ محطات صيانة4م

250مائية عدادات اقتناء4م

500العميقة اآلبار  تجهيز إعادة4م

480بالفحص (م 200 ) للري الصيد عين العميقة البئر1م

000 2العمومية السقوية المناطق داخل الفالحية المسالك تهيئة4م

800: المائية الدراسات

(الفحص معتمدية) (م 150) السفيسيفة العميقة البئر1م

(الفحص معتمدية) (م 150) العياشية العميقة البئر1م

(الفحص معتمدية) (م 200) األبواب أم العميقة البئر1م

(مشارقة بئر معتمدية) (م 180) الصفصاف عين العميقة البئر1م

(زغوان معتمدية) (م 180) الشوايحية العميقة البئر1م

(الفحص معتمدية) (م 150) الشراعبة العميقة البئر1م

(الناظور معتمدية) (م 200) الهمامة العميقة البئر1م

(الناظور معتمدية) (م 200) البطوم عين العميقة البئر1م

(صواف معتمدية) (م 200) الدغافلة العميقة البئر1م

700 5: للشراب الصالح الماء

1م
2016 (مشارقة بئر معتمدية)  للشرب الصالح بالماء بوشة منطقة تزويد

4م

 (الزريبة معتمدية)  للشرب الصالح بالماء 2 البطرية عين منطقة تزويد

2017

2017 (الناظور معتمدية)  الهمامة العميقة البئر ربط4م

2017 (الناظور معتمدية)  البطوم عين العميقة البئر ربط4م

2017 (صواف معتمدية)  الدغافلة العميقة البئر ربط4م

000 9الغابات اشغال

رياح مصدات كلم 10 و هك 770الغابي التشجير4م

هك 255المراعي تحسين4م

4م
شتلة 15000 إنتاج  و بذور طن 5 وجمع غراسات تخفيف الغابية التهيئة

4م

 وصيانة هك 894 مساحة على للدولة الغابي الملك تحديد األساسية البنية

غابية مسالك كلم 502

الغابات حماية4م

سنويا هك 70000والنباتية الحيوانية الثروة على المحافظة4م

000 6التربة و المياه على المحافظة اشغال

المصبات تهيئة4م

األودية وتغذية حماية منشآت4م

األودية وتقويم جهر4م

000 90: الفالحية المشاريع

000 90زغوان بوالية المندمجة الفالحية التنمية مشروع2م

060 2: الفالحي االنتاج

الماشية تربية ديوان1م

للتالقيح الوطنية الحمالت1م

200: واإلرشاد والبحوث الدراسات

595مختلفات

400النقل وسائل

50إدارية تجهيزات

75إعالمية تجهيزات

40اإلشهار و اإلعالنات مصاريف

30الفالحية القروض متابعة

528/292 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   583 10           النقل وزارة

583 10(بنابل للنقل الجهوية) حافالت اقتناء

528/293 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   519 81           : الدولي والتعاون واإلستثمار التنمية وزارة

000 35: المندمجة التنمية برنامج:  الفرعي القطاع

000 7بصواف المندمجة التنمية مشروع4م

000 7بالفحص المندمجة التنمية مشروع4م

000 7بالزريبة المندمجة التنمية مشروع4م

000 7بزغوان المندمجة التنمية مشروع4م

000 7مشارقة ببئر المندمجة التنمية مشروع4م

519 46للتنمية الجهوي البرنامج:  الفرعي القطاع
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المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   492 89           : التربية وزارة

اإلبتدائية المرحلة

876 2اإلبتدائية المدارس وتوسيع بناء1م

عادية قاعات 4 بناء

مدير مكاتبي 2 بناء

مدرسيين مطعمين بناء

صحية مجموعات بناء

أسيجة بناء

000 10اإلبتدائية المدارس وصيانة تهيئة1م

التحضيرية لألقسام فضائين 2 تهيئة/ بناء

اإلبتدائية المدارس صيانة

تربوية تجهيزات1م

التربوية األقسام فضاءات تجهيز

اإلبتدائية للمدارس عادية تجهيزات

التربوية للمدارس التربوية التجهيزات دعم

الثانوي والتعليم اإلعدادية المرحلة1م

480 4اإلعدادية المدارس وتوسيع بناء

عادية قاعات 5 بناء

مختصة قاعة بناء

تقنية تربية قاعة بناء

مراجعة قاعة بناء

إعالمية قاعة بناء

صحيتين مجموعتين بناء

000 4اإلعدادية المدارس صيانة1م

116 4الثانوية المعاهد وتوسيع بناء

عادية قاعة بناء

صحية مجموعة بناء

000 4الثانوية المعاهد صيانة

480 4والمطاعم المبيتات وتهئية بناء

مراقد 2 بناء

والمطاعم المبيتات وصيانة تهيئة

تربوية تجهيزات

والمعاهد اإلعدادية للمدارس عادية تجهيزات

والمعاهد اإلعدادية للمدارس التربوية التجهيزات دعم

اإلحــــداثـــــات* 

األساسي التعليم من األولى المرحلة

بالشوايحية مدرسة3م

حمام بالزريبة إبتدائية مدرسة بناء3م

األساسي التعليم من األولى المرحلة4م

(50) عادية قاعات

(20) مديرين مكاتب

(10) مدرسية مطاعم

(40) صحية مجموعات

(70) أسيجة

(10) تحضيرية أقسام

الثانوي والتعليم األساسي التعليم من الثانية المرحلة

اإلحداثات

بمبيت الناظور ناجي سيدي معهد3م

بمبيت بالناظور التقنية اإلعدادية المدرسة3م

سمنجة والمعدات التجهيزات صيانة مركز3م

التوسيعات

(32) عادية قاعات3م

528/295 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

(10) علوم مخبر3م

(5) إعالمية مخابر3م

(10) تقنية تربية قاعة3م

(4) مراجعة قاعات3م

(4) رياضة قاعات3م

(4) إدارية مركبات3م

(10) صحية مجموعات3م

(20) رياضية مالعب3م

(5) أسيجة3م

 وعين جودر بن وذراع الشمالية العمايم من بكل إعدادية مدارس إحداث4م

األنصارين

818 22تربوية تجهيزات

960عامة دراسات

450أراضي إقتناء

760 5إدارية بناءات

800 2إدارية تجهيزات

502 17(الرقمية المدرسة) اإلعالمية البرامج

250 2التكوين

000 3اجتماعية تدخالت
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المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   800 34           : المستدامة والتنمية البيئة وزارة

800 34: التطهير:  الفرعي القطاع

 عن والكهربائية الحرارية الطاقة إنتاج بنظام الفحص تطهير محطة تجهيز3م

الحماة تخمير طريق
2 000

000 32والناظور الوسط جبل من بكل تطهير محطتي إنجاز3م

2020500-2016 المخطط برامج مشاريع1م

1م
-2016 بالمخطط الضخ ومحطات التطهير محطات وتوسيع تهذيب مشروع

2020
300
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المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   900 22           : الصحة وزارة

000 6بزغوان الجهوي المستشفى وتوسعة تهيئة1م

 الصحي بالمركب الطبيعي للعالج وآالت بالمياه العالج مغاطس تعويض1م

الوسط بجبل
1 000

تهيئة500والجامعي المدرسي للطب جهوي مركز4م

وتوسعة تاهيل000 2الفحص بمدينة ب صنف جهوي مستشفى  إحداث4م

 التنس وملعب القدم كرة ملعب وتهيئة أولمبي نصف مسبح بناء  إستكمال4م

الوسط بجبل الصحي بالمركب األمل قسم وفتح
10 000

800بزغوان الجهوي للمستشفى مفراس آلة تعويض

4م

 وأمراض والمعدة العامة الجراحة أقسام: الجهوي المستشفى توسعة تجهيز

 واألقسام األطباء ومبيت الوظيفي التأهيل ووحدة التنفسية واألمراض القلب

الفنية

1 800

800بزغوان الجهوي بالمستشفى الطبي اإلنعاش قسم تجهيز4م

528/298 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   455 1              العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

510الجامعية الخدمات ومؤسسات العالي التعليم مؤسسات تهيئة4م

645العالي التعليم مؤسسات تجهيز4م

300اإلعالمية دعم برنامج4م

528/299 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   984 28           : المحلية الشؤون وزارة

984 28: البلديات الفرعي القطاع

004 20201 لسنة السنوي بالبرنامج موظفة الغير اإلستثمارات

289 12التوسعة وبرامج (صواف) الجديدة بالبلديات الخاصة الموظفة اإلستثمارات

691 15البلدية بالطرقات التدخل لبرنامج الموظفة اإلستثمارات

528/300 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

              1 437   

100إدارية بناءات

337 1المراقبة ومكاتب القباضات وتهيئة بناء

المالية وزارة

528/301 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

                870: الرقمي واإلقتصاد اإلتصال تكنولوجيات وزارة

870:  البريد:  الفرعي القطاع

150المقرن بريد مكتب توسعة4م

300الشاوش ببئر بريد مكتب بناء4م

150مشارقة بئر بريد مكتب بناء اعادة

50زغوان بمدينة ثاني بريد مكتب تهيئة

220بريد مكاتب تهيئة

528/302 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   050 10           : والرياضة الشباب وزارة

150 3: الشباب:  الفرعي القطاع

400 2بزغوان الشبابي المركب تأهيل4م

750قرية الزريبة الشباب لدار جديد مقر بناء4م

900 6: الرياضة:  الفرعي القطاع

000 2بالزريبة الجماعية للرياضة قاعة4م

700 1الوسط بجبل بلدي ملعب4م

بالفحص الجماعية للرياضات قاعة بناء300 2القوى لأللعاب مضمار مع بالفحص المعشب بالمركب فرعي ملعب إضافة4م

100الجهوية المندوبية مقر تهيئة

200بزغوان البلدي الملعب تهيئة مواصلة

600بصواف البلدي الملعب تهيئة4م

528/303 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   600 25           : الصناعة وزارة

000 15هك 50(هك50) الفحص المرجى الصناعية المنطقة تهيئة4 م

000 4هك40بزغوان الصناعية المنطقة تهيئة إعادة3م

800هك8مشارقة ببئر الصناعية المنطقة تهيئة إعادة3م

800 1هك 18الناظور الصناعية المنطقة تهيئة إعادة3م

000 4هك40الوسط جبل الصناعية المنطقة تهيئة إعادة3م

528/304 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   000 4              : الثقافة وزارة

600بالمقرن عمومية مكتبة بناء1م

800 1بالناظور الثقافة دار بناء4م

600بالفحص العمومية للمكتبة الثاني القسط بناء4م

800بالفحص للموسيقى الجهوي للمعهد فرع بناء4م

بزغوان المياه معبد تهيئة200زغوان بمدينة متحف إحداث4م

528/305 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   767                 : والتشغيل المهني التكوين وزارة

: المهني التكوين:  الفرعي القطاع

767(PAFIP) بزغوان المهني والتدريب التكوين مركز1م

: السياحة:  الفرعي القطاع

528/306 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   600 30           التجارة وزارة

600 30الطازجة للمواد التجارية القاعدة

: خالل من بالجهة التجاري النسيج وتحديث تطوير4م

4م

 البحري والصيد الطازجة الفالحية المنتوجات توزيع مسالك تأهيل    

 بئرمشارقة، الناظور، الفحص، زغوان، من بكل البلدية األسواق وتحديث

,حمام والزريبة الوسط جبل

األسبوعية اإلنتصاب أسواق وتأهيل تهيئة   4م

الدواب أسواق وتأهيل تهيئة    4م

البلدية المسالخ تأهيل    4م

(والزيتون للخضر) إنتاج أسواق إحداث    4م

4م
 ومنتوجات والصناعي الفالحي اإلنتاج لتثمين بالجهة تجاري معرض بعث

الصادرات وتنمية بالجهة التقليدية الصناعات

4م
 الوسط، جبل من بكل والمتوسطة الكبرى التجارية المساحات في اإلستثمار

وزغوان الفحص

4م
 مقر لبناء التجارة وزارة لفائدة الدولة أمالك من أرض قطعة تخصيص 

للتجارة الجهوية اإلدارة

528/307 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   904 2              : والطفولة واألسرة المرأة وزارة

50:والمسنين واألسرة المرأة:   الفرعي القطاع

50بزغوان األسري والتوجيه اإلرشاد مركز وتجهيز تهيئة4م

854 2: الطفولة: الفرعي القطاع

متنقل أطفال نادي4م

الفحص بلدية أطفال روضة4م

زغوان بلدية أطفال روضة تهيئة4م

الزريبة بلدية أطفال روضة تهيئة4م

بوعشير أطفال نادي4م

بوسليم أطفال نادي4م

بئرحليمة أطفال نادي4م

العمايم أطفال نادي4م

جودر بن ذراع أطفال نادي4م

سمنجة أطفال نادي4م

والطفولة واألسرة للمرأة الجهوية للمندوبية مقر بناء4م

محطة بئرمشارقة األطفال نادي توسعة4م

الطفولة مركب ليصبح بئرمشارقة األطفال نادي تطوير4م

528/308 2020-2016 التنمية مخطط زغوان



المادي المحتوى
 المشاريع 

بالمخطط المبرمجة
المالحظات الجديدة المشاريع

   600                 : االجتماعية الشؤون وزارة

300ببئرمشارقة والمصالحة الشغل لتفقدية محلية وحدة بناء4م

300بزغوان الخاصة للتربية النموذجي للمركز الثاني القسط بناء4م

528/309 2020-2016 التنمية مخطط زغوان


