
(*)البلديات المؤهلة PRIQH1 COMPLPRIQH2PDI 3البلديةالوالية

التضامنأريانة

المنيهلةأريانة

سكرةسكرةأريانة

أريانةأريانةأريانة

روادروادأريانة

قلعة األندلسقلعة األندلسأريانة

11875سيدي ثابتأريانة

66407000القرصينالقرصين

28000النورالقرصين

7000الزهورالقرصين

فريانةفريانةالقرصين

5415سبيطلةالقرصين

تالةتالةالقرصين

6300فوسانةالقرصين

تالبتتالبتالقرصين

5300سبيبةالقرصين

ماجل بلعباسماجل بلعباسالقرصين

جدليانجدليانالقرصين

حيدرةحيدرةالقرصين

وان وانالقير 1980514000القير

وان حاجب العيونحاجب العيونالقير

وان 64507000الوسالتيةالقير

وان 7000حفوزالقير

وان 7000السبيخةالقير

وان 51157000بو حجلةالقير

وان نرص هللانرص هللاالقير

وان يالقير ل المهير ز
7000ميز

وان 7000العالالقير

وان 7000الشبيكةالقير

وان ز جلولةالقير 7000عير

وان اردةالقير 7000الشر

14000الكافالكاف

تاجروينتاجروينالكاف

يالكاف
3105الدهمانز

6835رسسالكاف

7200الجريصةالكاف

قلعة سنانقلعة سنانالكاف

6850ساقية سيدي يوسفالكاف

القصورالقصورالكاف

نيرنيرالكاف

القلعة الخصبةالقلعة الخصبةالكاف

7000طويرفالكاف

ل سالمالكاف ز ل سالمميز ز ميز

المنستيرالمنستيرالمنستير

زالمنستير 4100مكنير

7000

قائمة البلديات
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جمالجمالالمنستير

7050قرص هاللالمنستير

طبلبةطبلبةالمنستير

زالمنستير 1000الوردانير

زالمنستير زالساحلير الساحلير

البقالطةالبقالطةالمنستير

7000زرمدينالمنستير

بنبلةبنبلةالمنستير

بوضز-بنانبوضز-بنانالمنستير

يالمنستير
3820قصيبة المديونز

صيادةصيادةالمنستير

ل الحياةالمنستير ز ل الحياةميز ز ميز

ل النورالمنستير ز ل النورميز ز ميز

خنيسخنيسالمنستير

ي حسانالمنستير
ي حسانبنز

بنز

ل كاملالمنستير ز ل كاملميز ز ميز

سيدي عامرسيدي عامرالمنستير

ة الحجاجالمنستير ة الحجاجعمير عمير

طوزةطوزةالمنستير

زاوية قنطشزاوية قنطشالمنستير

ة التوازرةالمنستير ة التوازرةعمير عمير

بوحجربوحجرالمنستير

لمطةلمطةالمنستير

ة الفحولالمنستير ة الفحولعمير عمير

الغنادةالغنادةالمنستير

المسدورالمسدورالمنستير

سيدي بنورسيدي بنورالمنستير

احيلالمنستير احيلرسر رسر

ل فارسيالمنستير ز ل فارسيميز ز ميز

14307000المهديةالمهدية

238059907000قصور السافالمهدية

7000الشابةالمهدية

21827000الجّمالمهدية

رجيشرجيشالمهدية

17557000سيدي علوانالمهدية

كركركركرالمهدية

ادعةالمهدية ادعةالير الير

7000ملولشالمهدية

بانالمهدية 1635رسر

900السواسيالمهدية

7000أوالد الشامخالمهدية

49237000بومرداسالمهدية

ةالمهدية ةهبير هبير

2500522014000باجةباجة

7000مجاز البابباجة

23007000تستورباجة

سقباجة 66007000تير

المعقولةالمعقولةباجة

2810نفزةباجة

زهرة مدينزهرة مدينباجة
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7000قبالطباجة

7000-المحمديةبن عروس

4565فوشانةبن عروس

3375المروجبن عروس

بن عروسبن عروسبن عروس

رادسرادسبن عروس

حمام األنفحمام األنفبن عروس

زبن عروس زبومهل البساتير بومهل البساتير

الزهراءالزهراءبن عروس

حمام الشطحمام الشطبن عروس

مرناقمرناقبن عروس

مقرينمقرينبن عروس

خليديةخليديةبن عروس

رت ز رتبيز ز 645014000بيز

رت ز ل بورقيبةبيز ز 40257000ميز

رت ز 7000ماطربيز

رت ز 7000رأس الجبلبيز

رت ز ل جميلبيز ز 7000ميز

رت ز تينجةتينجةبيز

رت ز ل عبد الرحمانبيز ز ل عبد الرحمانميز ز ميز

رت ز 7000العاليةبيز

رت ز زبيز زالماتلير الماتلير

رت ز رفرافرفرافبيز

رت ز سجنانسجنانبيز

رت ز 7000غار الملحبيز

رت ز عوسجةعوسجةبيز

2625تطاوينتطاوين

5740غمراسنتطاوين

40007000بير األحمرتطاوين

3325رمادةتطاوين

31507000الذهيبةتطاوين

7475توزرتوزر

270055907000نفطةتوزر

3350دقاشتوزر

7000حامة الجريدتوزر

7000تمغزةتوزر

3600(مدينة)تونس تونس

زتونس 53157000سيدي حسير

6300المرستونس

الكرمالكرمتونس

باردوباردوتونس

حلق الواديحلق الواديتونس

قرطاجقرطاجتونس

سيدي بو سعيدسيدي بو سعيدتونس

1051214000جندوبةجندوبة

57757000بوسالمجندوبة

قةجندوبة 20507000طير

غار الدماءغار الدماءجندوبة

ز دراهمجندوبة 1725عير

فرنانةفرنانةجندوبة
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زجندوبة 7000وادي ملير

ي مطيرجندوبة
ي مطيربنز

بنز

290029757000الفحصزغوان

7000زغوانزغوان

22007000الزريبةزغوان

7000بير المشارقةزغوان

2091الناظورزغوان

جبل الوسطجبل الوسطزغوان

51507000سليانةسليانة

مكيرمكيرسليانة

4600بوعرادةسليانة

1700قعفورسليانة

2550الكريبسليانة

37007000برقوسليانة

2675الروحيةسليانة

2225سيدي بورويسسليانة

2137العروسةسليانة

2415كشةسليانة

300010000سوسةسوسة

مساكنمساكنسوسة

ىسوسة ىالقلعة الكير القلعة الكير

حمام سوسةحمام سوسةسوسة

القلعة الصغرىالقلعة الصغرىسوسة

أكودةأكودةسوسة

5990زاوية سوسةسوسة

الزهورالزهورسوسة

المسعدينالمسعدينسوسة

ياتسوسة ياتقصيبة الير قصيبة الير

7000النفيضةسوسة

سيدي بوعليسيدي بوعليسوسة

بوفيشةبوفيشةسوسة

هرقلةهرقلةسوسة

كنداركندارسوسة

يسوسة
يسيدي الهانز

سيدي الهانز

17006085سيدي بوزيدسيدي بوزيد

5700المكناسيسيدي بوزيد

الرقابالرقابسيدي بوزيد

5050سيدي علي بن عونسيدي بوزيد

5950المزونةسيدي بوزيد

ل بوزيانسيدي بوزيد ز ل بوزيانميز ز ميز

يسيدي بوزيد
يبير الحفز

بير الحفز

جلمةجلمةسيدي بوزيد

السبالةالسبالةسيدي بوزيد

أوالد حفوزأوالد حفوزسيدي بوزيد

56800صفاقسصفاقس

ساقية الزيتساقية الزيتصفاقس

ساقية الدائرساقية الدائرصفاقس

زصفاقس زالعير العير

قرمدةقرمدةصفاقس

طينةطينةصفاقس
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الشيحيةالشيحيةصفاقس

المحرسالمحرسصفاقس

قرقنةقرقنةصفاقس

ةصفاقس 7000الصخير

7000عقاربصفاقس

7000الحنشةصفاقس

جبنيانةجبنيانةصفاقس

 علي بن خليفةصفاقس
 علي بن خليفةبير

بير

7000الغريبةصفاقس

ل شاكرصفاقس ز 7000ميز

120086257000قابسقابس

7000بوشمةقابس

7000تبلبوقابس

7050الحامةقابس

42507000غنوشقابس

يقابس
4775النحال-شننزّ

5850مارثقابس

40757000المطويةقابس

3850وذرفقابس

مطماطة الجديدةمطماطة الجديدةقابس

الزاراتالزاراتقابس

7000مطماطةقابس

198957000دوزقبلي

133307000ڨبليقبلي

47807000سوق األحدقبلي

القلعةالقلعةقبلي

جمنةجمنةقبلي

8200قفصةقفصة

6400المتلويقفصة

3725القرصقفصة

اللةاللةقفصة

الرديفالرديفقفصة

أم العرائسأم العرائسقفصة

43257000القطارقفصة

المظيلةالمظيلةقفصة

3000السندقفصة
ز 154507000بن قردانمدنير
ز 7000حومة السوقمدنير
ز 3000جرجيسمدنير
ز جرجيس الشماليةمدنير
ز زمدنير 7000مدنير
ز 7000ميدونمدنير
ز 7000أجيممدنير
ز ي خداشمدنير

ي خداشبنز
بنز

64307000دوار هيشرمنوبة

6625واد الليلمنوبة

منوبةمنوبةمنوبة

الجديدةالجديدةمنوبة

بةمنوبة 7000طير

مرناقيةمرناقيةمنوبة

7000
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الدندانالدندانمنوبة

برج العامريبرج العامريمنوبة

7000البطانمنوبة

3605الحماماتنابل

نابلنابلنابل

قليبيةقليبيةنابل

دار شعبان الفهريدار شعبان الفهرينابل

ل تميمنابل ز ل تميمميز ز ميز

قربةقربةنابل

سليمانسليماننابل

قرمباليةقرمباليةنابل

32257000تاكلسةنابل

ي خيارنابل
ي خياربنز

بنز

ل بوزلفةنابل ز ل بوزلفةميز ز ميز

ي خالدنابل
2255بنز

بوعرقوببوعرقوبنابل

31857000الهواريةنابل

تازركةتازركةنابل

حمام األغزازحمام األغزازنابل

المعمورةالمعمورةنابل

زاوية الجديديزاوية الجديدينابل

الصمعةالصمعةنابل

ل حرنابل ز ل حرميز ز ميز

أزمورأزمورنابل

دار علوشدار علوشنابل

الميدةالميدةنابل

قربصقربصنابل

ي تمتعت بمشاري    ع ضمن برامج  (*)
PDI 3 و PRIQH1 COMPL و PRIQH2تم استثاء البلديات الن 
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