قائمة أولية لنقاط بيع األضاحي بالميزان
عيد األضحى 1028

الوالية

البلدية

المعتمدية

العنوان

أريانة

أريانة

أريانة
قلعة االندلس

المنيهلة
رواد

المنيهلة
رواد

بطحاء الشقافية  -أريانة
قطعة االرض المحاذية للشركة التعاونية الفالحية وخلية االرشاد الفالحي شارع
الصادق بالحاج  -قلعة االندلس
طريق الشنوة – المنيهلة
 بطحاء حي ابن الرشيق  -رواد بطحاء نهج الحصاد ح السعادة  -رواد بطحاء قرب جامع حي شاكر – رواد بطحاء بجانب مفترق سيدس عمر  -روادفضاء بالمركب التجاري "جيان"
ضيعة فالحية للسيد سامي الريابني – طريق بنزرت من معتمدية باجة الشمالية
شارع الهادي نويرة – طريق البطاح
الفضاء الكائن قبالة مركز األمن الوطني بالمروج 5
الفضاء الكائن قرب بلدية المحمدية على مستوى الطريق الوطنية عدد 3
فضاء قرب حديقة حي الهذيلي – نعسان
شركة البركة – بوشكارة
شركة عميلة – القصر األحمر
ضيعة فالحية للسيد الصادق ميلود  -القصر األحمر
ضيعة فالحية للسيد عفيف علوش – بني عون
ضيعة فالحية اللزام – قرب شركة عميلة – عميلة
ضيعة فالحية للسيد الهادي بن تركية – القصر األحمر
سوق الجارة
السوق االسبوعية بجندوبة
بطحاء بجانب السوق االسبوعية ببوسالم
السوق االسبوعية بوادي مليز
السوق االسبوعية بعين الصبح
السوق االسبوعية بفرنانة
السوق االسبوعية بعين دراهم
 محطة السكك الحديدية القديمة السوق االسبوعية بطبرقةالسوق االسبوعية بغار الدماء
السوق االسبوعية بالقلعة

باجة
بن عروس

رواد
باجة الشمالية
رادس
المروج
المحمدية
نعسان
منزل جميل
بنزرت الجنوبية

بنزرت

قابس
جندوبة

جارة
جندوبة
بوسالم
وادي مليز
عين الصبح – الناظور
فرنانة
عين دراهم
طبرقة
غار الدماء
القلعة – المعدن –
فرقصان
الخمايرية
سوق السبت
الجواودة

القيروان
القصرين
الكاف

القيروان
بولعابة
الكاف

السوق االسبوعية بحمام بورقيبة
السوق االسبوعية بسوق السبت
 السوق االسبوعية سيدي سعيد السوق االسبوعية أوالد مفدةسوق الجملة
ديوان األراضي الدولية  -بولعابة
قرب شركة النقل البري

المهدية

المهدية – الزهراء

الشابة
السواسي

منوبة
مدنين

نابل

الجديدة
مدنين
جربة – حومة السوق
الجدارية
جرجيس
الشماخ
نابل – النور
نابل – بئر شلوف
قربة

قربة – بني عيشون
قربة – ديار الحجاج
قربة – قرعة ساسي
قربة – تازركة
الميدة
منزل تميم
قليبية
دار علوش
بوعرقوب
بني خالد
بني خيار

سوسة

بلدية سوسة
مساكن
سيدي الهاني
القلعى الكبرى
القلعى الصغرى
أكودة

سيدي بوعلي
هرقلة
بوفيشة
النفيضة

تطاوين

تطاوين الشمالية

السعيدة

 فضاء على ملك المواطن الصادق الحلواني كائن بطريق شيبة –المهدية
 قطعة أرض على ملك الدولة كائنة بشارع علي بلهوان (بجانب محطةالنقل الريفي بالمهدية)
فضاء على ملك البلدية كائن بنهج السعودية
 فضاء ضيعة مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي المعروفبضيعة "القرقوري"
 فضاء سوق الدواب بالسوق األسبوعيةاالدارة الجهوية لديوان تربية الماشية بالسعيدة
 بالمدخل الشمالي – قرب إدارة ديوان تربية الماشية طريق قابسقرب سوق الدواب
ضيعة فالحية للسيد حامد بوزميطة – الجدارية
ضيعة فالحية للسيد محمد الصهباني  -جرجيس
ديوان األراضي الدولية – الشماخ
سوق الدواب بنور
قرب وادي سوحيل على مستوى نهج البشير الشلي
 السوق االسبوعية نهج الطاهر بن عاشور طريق تونس بجانب المعبر المائي شارع فرحات حشاد شارع الهادي شاكر على مستوى طريق لثالث ضيعة فالحية للسيد عبد الستارالنجار ضيعة فالحية للسيد حمدة الكنانيعلى مستوى المقبرة
مدخل ديار الحجاج
 وسط قرعة ساسي على مستوى قرعة ساسي الجوفيةشارع الجمهورية – تازركة
سوق الجملة – الميدة
سوق المالبس المستعملة بجانب سوق محمود زهيوة
 ملعب سيدي بن عيسى بقليبية فضاء سوق الدواب بطريق أزمورشارع الزيتونة تقسيم المسلماني – دار علوش
 تعاضدية الخدمات ببوعرقوب مقر بن عقيل بالمهاذبةضيعة فالحية للسيد خميس بلكحلة – مزلين
 ضيعة فالحية للسيد منصف الجمالي ديار بن سالمسوق الجملة بسوسة
السوق االسبوعية للدواب – فرحات حشاد
الملعب الرياضي القديم
السوق االسبوعية للدواب
قرب  MG MAXIالطريق الحزامية
بطحاء محطة الوردة شارع الجمهورية
بطحاء المؤدية الى مدخل وادي الغرب
الطريق الحزامية أوالد العذاري
شارع  2مارس
بطحاء في تقاطع شارعي محمد الخامس والحبيب بورقيبة
الملعب البلدي بعرقلة
فضاء السوق االسبوعية للدواب
أمام سوق الجملة للخضر والغالل بنهج الخطاف بالنفيضة
السوق االسبوعية طريق سوسة النفيضة
 -وادي القمح ( 2فضاءات)

تطاوين الجنوبية

توزر

توزر

نفطة
دقاش

تونس

قرطاج
المرسى
الكرم
سيدي حسين

تونس

زغوان

زغوان
الفحص
الزريبة
الناظور
بئر مشارقة
صواف
جبل الوسط

الرقبة

حي برورمت
شارع الشهداء ( 2فضاءات)

 طريق دقاش – توزر حي االزدهار – توزر حي المطار – توزر رأس الذراع – توزر طريق الحامة – قرب السكة الحديدية  -توزرمنطقة علقمة قرب جامع الفتح
 حي حسناوي – دقاش الحي الجديد – دقاشخلف المدرسة االبتدائية الياسمينة – قرطاج محمد علي
 مأوى السيارات "كارفور" بطحاء السوق األسبوعية بحي الرياض بطحاء قرب مطبعة بن محجوبسوق الجملة سابقا بحي الفل – الكرم
 بطحاء بحي  25جويلية قبالة المستودع البلدي بسيدي حسين بطحاء وراء دار الجمعيات بطحاء السوق األسبوعية خلف حي التومي على الطريق السريعة X20 الفضاء المعروف بأرض كوالس – جبل الجلود الفضاء الكائن وراء جامع سلمان الفارسي – الكبارية الفضاء الكائن بنهج النسر المروج  – 2الكبارية فضاء المسلخ البلدي – الوردية بطحاء شارع حوار الحضارات – التحرير فضاء جلول  – 2السيجومي فضاء بطحاء بئر عتيق ضو الهنشيري – العمران أرض عمر – الحرايريةسوق الدواب
سوق الدواب
بطحاء الحي االداري قبالة شارع الشهيد النوري العقيبي – الزريبة حمام
فضاء بالسوق األسبوعية
بطحاء على الطريق الوطنية رقم  – 3قبالة المدرسة االبتدائية ببئر مشارقة
فضاء بالسوق األسبوعية
فضاء أمام مقر البلدية بين شارع المدينة المنورة والطريق الوطنية رقم 3

