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         32,0000 138866-3القرصين القرصينتنمية جهوية

         32,0000 106495-القرصين توسعةالقرصينتنمية جهوية

         32,0000 6272-سبيطلةالقرصينتنمية جهوية

وانتنمية جهوية          50,0000 3724-1السبيخة القير

وانتنمية جهوية          80,0000 -2السبيخة القير

وانتنمية جهوية          20,0000 13945حاجب العيونالقير

وانتنمية جهوية          20,0000 242331حاجب العيونالقير

وانتنمية جهوية          20,0000 252331حاجب العيونالقير

وانتنمية جهوية          20,0000 262459حاجب العيونالقير

وانتنمية جهوية          20,0000 63517حاجب العيونالقير

         32,0000 122122الكافالكافتنمية جهوية

         32,0000 162345الكافالكافتنمية جهوية

         A192625 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         A212625 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         A232325 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B171347 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B181365 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B191365 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B201347 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B221365 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B231365 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B241347 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B251347 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B261365 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         B271665 32,0000واد الرمل الكافالكافتنمية جهوية

         32,0000 282896السواسيالمهديةتنمية جهوية

         50,0000 151000قبالطباجةتنمية جهوية

         50,0000 63000قبالطباجةتنمية جهوية

         1Z4210 50,0000مجاز الباب باجةتنمية جهوية

         50,0000 2مجاز الباب باجةتنمية جهوية

رتتنمية جهوية ز          32,0000 18735سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 104294سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 114369سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 124351سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 134309سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 120303-16-15-14سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 193691سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 26125سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 203679سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 213702سجنان القسط األولبيز

قائمة المقاسم الشاغرة

بمناطق التنمية الجهوية
إلى احترام األولوية في إدراج  إن المقاسم المدرجة بالجدول يمكن أن يصل فيها أكثر من طلب و تعتمد الوكالة في إسنادها إضافة:مالحظة 

المطلب وإلى عديد اإلجراءات و المراحل من أهمها في مرحلة أولى تعهد المطلب من طرف السلط الجهوية في إطار المنشور المشترك 
 .و التي تقتضي إحالة المطالب على السلطة الجهوية إلبداء الرأي 2014لسنة 

 2020المصادق عليها سنة  االسعار
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رتتنمية جهوية ز          32,0000 223675سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 233720سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 253600سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 273748سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 283754سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 293588سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 35989سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 313600سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 45988سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 55926سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 65871سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 634015سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 76067سجنان القسط األولبيز

رتتنمية جهوية ز          32,0000 94319سجنان القسط األولبيز

         32,0000 113523الخبطة تطاوينتطاوينتنمية جهوية

         32,0000 154068الخبطة تطاوينتطاوينتنمية جهوية

         32,0000 177986الخبطة تطاوينتطاوينتنمية جهوية

         32,0000 188430الخبطة تطاوينتطاوينتنمية جهوية

         32,0000 73347الخبطة تطاوينتطاوينتنمية جهوية

         32,0000 152531توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 521215توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 531004توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 541002توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 59966توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 62500توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 63500توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 64550توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 66506توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 67504توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 68552توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 69497توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 70500توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 71500توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 72540توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 73534توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 74530توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 75539توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         32,0000 76586توزر كستيلياتوزرتنمية جهوية

         50,0000 161050جندوبةجندوبةتنمية جهوية

         50,0000 171715جندوبةجندوبةتنمية جهوية
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         32,0000 211500جندوبةجندوبةتنمية جهوية

         A23964 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         A202904 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         A33721 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         A303488 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         A313410 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         A43696 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         A53707 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         A949883 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         B11455 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         B21680 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         B31471 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         B41469 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C1625 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C101256 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C11713 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C14440 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C15318 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C16516 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C17487 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C18487 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C19487 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C2601 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C20487 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C3674 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C4613 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C5616 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C6534 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C7534 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C8533 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         C9533 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

         D13847 32,0000جندوبة اإلرتياحجندوبةتنمية جهوية

قة جندوبةتنمية جهوية          50,0000 2345760طبر

قة جندوبةتنمية جهوية          50,0000 2391300طبر

قة جندوبةتنمية جهوية          50,0000 1طبر

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         60,0000 281321 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         60,0000 323041 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         60,0000 636075 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         60,0000 656072 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A10 - A122027 60,0000 القسط الثان 
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ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A111427 60,0000 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A131451 60,0000 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A141418 60,0000 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A31522 60,0000 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A414670 60,0000 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A51711 60,0000 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A62288 60,0000 القسط الثان 

ي4الزريبة زغوانتنمية جهوية
         A81374 60,0000 القسط الثان 

         A14866 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         A25083 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         A35063 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         A43961 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         A75120 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         A86080 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B12224 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B102072 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B21930 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B41977 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B51522 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B61683 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B71684 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B81683 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         B91684 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C1863 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C10826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C11622 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C12959 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C2724 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C3826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C4826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C5826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C6826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C7826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C8826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C9826 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         D1761 32,0000الكريبسليانةتنمية جهوية

         C1395 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C11395 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C12413 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C13412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية
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         C14413 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C15412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C16412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C17412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C2413 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C20393 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C21594 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C22448 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C23442 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C24452 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C25463 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C26682 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C27100 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C3412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C4413 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C5412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C6412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         C7412 35,0000  قسط اول2بوعرادة سليانةتنمية جهوية

         32,0000 1252000سليانة سليانةتنمية جهوية

         20,0000 101306قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 111675قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 122461قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 132477قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 142620قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 152305قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 182520قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 224534-21قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 232249قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 241665قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 252206قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 262961قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 312024قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 322092قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 371713قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 381660قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 51447قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 61000قعفورسليانةتنمية جهوية

         20,0000 93134قعفورسليانةتنمية جهوية

         32,0000 74803مكبرسليانةتنمية جهوية

         32,0000 92714مكبرسليانةتنمية جهوية
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         Z10600 32,0000سيدي بوزيد سيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 201540لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 22755لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 23506لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 24506لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 25506لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 261327لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 27825لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 28825لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 29825لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 33513لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 30825لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 311328لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 34479لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 35497لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 36936لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 38863لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 39863لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

         32,0000 41863لسودة القسط األولسيدي بوزيدتنمية جهوية

ي طور التهيئةدخانصفاقستنمية جهوية
 
         50,0000 192000ف

ل شاكرصفاقستنمية جهوية          38,0000 6953-مب  

         32,0000 135195القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 142395القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 162395القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 172395القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 192395القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 202780القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 212300القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 2617565القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 294195القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 314045القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 324195القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 334040القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 344310القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 357945القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 363845القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 424275القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 434395القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 447905القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 457895القلعة قبليقبليتنمية جهوية
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         32,0000 464740القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 474575القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 483605القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 4930300القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 52655القلعة قبليقبليتنمية جهوية

         32,0000 512000القلعة قبليقبليتنمية جهوية

زتنمية جهوية          32,0000 172522تاجرة مدني   القسط األولمدنير

زتنمية جهوية          32,0000 182578تاجرة مدني   القسط األولمدنير

زتنمية جهوية          32,0000 193562تاجرة مدني   القسط األولمدنير

زتنمية جهوية          32,0000 203497تاجرة مدني   القسط األولمدنير

زتنمية جهوية          32,0000 222595تاجرة مدني   القسط األولمدنير

زتنمية جهوية          32,0000 342587تاجرة مدني   القسط األولمدنير

زتنمية جهوية          32,0000 373477تاجرة مدني   القسط األولمدنير

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 14026تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 103908تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 113910تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 123911تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 134688تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 152679تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 162671تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 23662تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 213045تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 43923تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 53365تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 551328تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 561192تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 571192تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 581192تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 591189تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 63600تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 621264تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 651184تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 661196تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 73561تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 701066تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 711161تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 721120تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 731176تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 741009تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 751013تاجرة مدني   القسط الثان 
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زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 761009تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 771207تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 781228تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 791110تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 83453تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 801014تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 811007تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 841121تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 851092تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 881121تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 891035تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 917944تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 90628تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 91697تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 92508تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 93591تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 94470تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 95435تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 96353تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 97364تاجرة مدني   القسط الثان 

زتنمية جهوية يمدنير
         32,0000 981342تاجرة مدني   القسط الثان 


