
 

 

 

 
 رخص البناء المسندة في الفترة الممتدة من سنة 0202 إلى غاية سنة 0202 :

 
 

 سنــة 0202:  

 

 - 
     شارع  الحبيب بورقيبة قرطاج حنبعل -

نهج هدريان قرطاج صالمبو -  

شارع الحبيب بوررقيبة قرطاج حنبعل -  

نهج إبن المعز قرطاج الياسمينة -  

نهج تيت ليف قرطاج درمش -  

نهج العربي زروق قرطاج محمد علي -  

نهج طارق إبن زياد قرطاج الياسمينة -  

نهج الواحة قرطاج الياسمينة -  

شارع الحبيب بورقيبة قرطاج درمش -  

نهج جوبا األول قرطاج صالمبو -  

نهج المهدية قرطاج الياسمينة -  

نهج إبن عرفة قرطاج الياسمينة -  

نهج القيروان قرطاج الياسمينة -  

الهسيندة قرطاج بيرصا نهج -  

نهج النصر قرطاج الياسمينة -  

تهج إبن المعز قرطاج الياسمينة -  

نهج إبن أبي ضياف قرطاج الياسمينة -  

قرطاج الياسمينة 1144جانفي  41نهج  -  

نهج أستارتي قرطاج حنبعل -  

نهج النرجس قرطاج الياسمينة -  

نهج طارق ابن زياد قرطاج الياسمينة -  

ب بورقيبة قرطاج حنبعلشارع الحبي -  

جانفي قرطاج الياسمينة 41شارع  -  

نهج المعبد نهج الشاطئ قرطاج صالمبو -  

   نهج اإلتحاد قرطاج أميلكار -  

نهج النرجس قرطاج الياسمينة -  

نهج الحبيب ثامر قرطاج بيرصا -  

نهج فيكتور هيقو قرطاج الرئاسة -  

.نهج منداس فرانس قرطاج حنبعل -  



قرطاج درمش زنقة هرقل -  

شارع الجمهورية قرطاج حنبعل -  

نهج أوتيك قرطاج بيرصا -  

نهج سان سيبريان قرطاج الرئاسة -  

شارع الحبيب بورقيبة قرطاج أميلكار -  

نهج رمادة قرطاج صالمبو -  

نهج الهاسيندة قرطاج بيرصا -  

 

 

  :0202ة ـــسن -
 

 زنقة كربوس قرطاج صالمبو -

 حنبعلشارع الحبيب بورقيبة قرطاج  -

 نهج فلوريس قرطاج حنبعل -

 نهج األشفاط قرطاج صالمبو -

 نهج أنطوان قرطاج صالمبو -

 زنقة الرياض قرطاج بيرصا -

 نهج بيار فينو قرطاج حنبعل -

 شارع الحبيب بورقيبة قرطاج حنبعل -

 شارع الجمهورية قرطاج أميلكار -

 نهج الحبيب ثامر قرطاج بيرصا -

 نهج موسى إبن نصير قرطاج بيرصا -

 نهج ساقية سيدي يوسف قرطاج قرطاج بيرصا  -

 نهج تاكفاريناس قرطاج درمش -

 نهج سترابون قرطاج صالمبو -

 نهج محرز إبن خلف قرطاج الياسمينة -

 نهج  الرائد البجاوي قرطاج درمش -

 شارع الحبيب بورقيبة قرطاج درمش -

 نهج أشمون قرطاج بيرصا -

 نهج الشاذلي خزندار قرطاج الياسمينة -

 درمشنهج عقبة إبن نافع قرطاج  -

 شارع الحبيب بورقيبة قرطاج حنعل  -

 نهج إبن المعز قرطاج الياسمينة  -

 نهج محمود بيرم التونسي قرطاج الياسمينة -

 شارع الحبيب بورقيبة قرطاج الرئاسة -

 نهج محرز إبن خلف قرطاج الياسمينة -

 نهج إبن المعز قرطاج الياسمينة -

 نهج رمادة قرطاج صالمبو -

 

 

 

 

 



 

 (نوفمبرإلى غاية شهر ) : 0202ة ــسن -

 
 نهج أوتيك قرطاج بيرصا -

 الياسمينة  جنهج نابلس قرطا -

 نهج سيفاكس قرطاج حنبعل -

 نهج محمود بيرم التونسي -

 نهج تازركة قرطاج بيرصا -

 نهج آرنوب قرطاج حنبعل -

 نهج صوفونيبة قرطاج حنبعل  -

 شارع الجمهورية قرطاج حنبعل -

 زنقة الزهور قرطاج بيرصا -

 نهج أبوالقاسم الشابي قرطاج الرئاسة -

 نهج أوتيك قرطاج بيرصا -

 شارع الحبيب بورقيبة قرطاج الرئاسة -

 نهج الحبيب ثامر قرطاج بيرصا -

 نهج ديار البحر قرطاج صالمبو -

 شارع ديدون قرطاج حنبعل -

 حي التانيت قرطاج بيرصا -

 شارع الحبيب بورقيبة قرطاج الرئاسة -

 

 زنقة هرقل قرطاج درمش -

 النصر قرطاج الياسمينةنهج  -

 

 


