
2021ديسمبر 

اإلدارة العامة للجسور والطرقات

إدارة المقاطع والمتفجرات

المادةاسم المستغلمكان المقطعالعمادةالمعتمديةالوالية
حجارةشركة افريقيا الشمالية اللمقاطعالنحليقلعة األندلسأريانة

حجارةمحمد فضليهنشير النسورةبرج الطويلقلعة األندلسأريانة

حجارة"STECA"شركة التونسية الستغالل المقاطع جبل سمامةبولعابةالقصرين الشماليةالقصرين

حجارة رخاميةالسيد عبد السالم بن صالح الدين برهوميولجة الظلالبراهميةتالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة أوالد محمد للرخامالحمادالحمادتالةالقصرين

حجارة رخاميةفوزي بن علي المروانيالشارالحمادتالةالقصرين

حجارة رخامية"SOCAM"شركة المقاطع الرخامية مخنق عيادالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة تيتيس للرخامالجرداء الكبرىالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةالسيد رفيق بن صالح بن بلقاسم السعيديجبل الدشرةالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة سوممار للرخاممخنق عيادالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة الربعاوي لمقاطع الرخامالدشرةالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةالسيد محمد الفاضل بن الطاهر الفاطميمخنق عيادالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة اإلخوة اللوز للرخامجبل الدشرةالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة صغيري للرخامجبل الدشرةالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةفوزي بن عبد الوهاب بالضيافجبل الدشرةالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةالسيد فيصل بن عمار حمدي جبل الدشرةالدشرةتالةالقصرين

حجارة رخاميةالسيد بن محمد رحاليقصر الطويلالكامورتالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة الكسري تونيزيا كواري ماربلقصر الطويلالكامورتالةالقصرين

حجارة رخاميةاشركة هميلي و أبناءه للرخامجبل بولحناشبو األحناشتالةالقصرين

حجارة رخامية "DREAM THALA"شركة أحالم تالة الضليعةسيدي امحمدتالةالقصرين

حجارة رخاميةورد بن البرني هميليجبل بولحناشولجة الظلتالةالقصرين

حجارة رخاميةالسيد أيمن بن البرني هميليجبل بولحناش- ولجة الظل جبل بولحناش- ولجة الظل تالةالقصرين

حجارة رخاميةصدام بن البرني هميليجبل بولحناش- ولجة الظل جبل بولحناش- ولجة الظل تالةالقصرين

حجارة رخاميةشركة رخام بكيركرمومة زريقتون- الحمادنة كرمومة زريقتون- الحمادنة جدليانالقصرين

حجارة رخاميةشركة مقاطع الجودة و اإلمتيازعين الحمادنةعين الحمادنةجدليانالقصرين

حجارة رخاميةشركة عليسة الستغالل الرخامجبل الكريسةفج تربحجدليانالقصرين

حجارة رخاميةشركة البركة للرخامااللبادفج تربحجدليانالقصرين

حجارة رخامية"LA FLECHE MARBRE"شركة السهم للرخام الجوى و الحوشفج تربحجدليانالقصرين

الجوى و الحوشفج تربحجدليانالقصرين
 LA FLECHE MARBRE"شركة السهم للرخام 

"
حجارة رخامية

حجارة رخاميةشركة رخام الكريسةاأللباد- جبل الكريسة فج تربحجدليانالقصرين

حجارة رخاميةشركة فرحة التجديدفج تربحفج تربحجدليانالقصرين

حجارة رخامية"Punique Marbre"شركة البونيقية للرخام فج تربحفج تربحجدليانالقصرين

حجارة رخاميةهيثم بن حسن خاليفيجبل كريسةفج تربحجدليانالقصرين

حجارة رخاميةالسيد عزالدين بن حسن أسوديقصر الطويلالكامورحاسي الفريدالقصرين

حجارة رخاميةشركة شمال إفريقيا للرخامذراع الطباقةالطباقةحيدرةالقصرين

حجارةمنير بن عبد المجيد هرماسيطبّة طريق الغشيوةالعرقفريانةالقصرين

جبل فريانةفريانةفريانةالقصرين
الشركة التونسية األندلسية لإلسمنت األبيض 

"SOTACIB"
حجارة كلسية

حجارة كلسية"IMT"شركة إيماريس المعدني التونسي جبل فريانةفريانةفريانةالقصرين

حجارة كلسيةسكينـة بنت ساسي التليليهنشير الكيسفريانةفريانةالقصرين

مكيمن جالصفريانةفريانةالقصرين
" الشركة التونسية الصناعية لكربونات الكلسيوم 

STICC"
حجارة كلسية

الدخلةفريانةفريانةالقصرين
الشركة التونسية األندلسية لإلسمنت األبيض 

"SOTACIB"
رمال

حجارة رخاميةشركة الغرب للرخامالحازة الركباتالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةمراد بن محمد قزقزالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةشركة رخام باكير مراد باكيرالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةأيمن السميريالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخامية" MDO"شركة الغرب للمرمر الحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةالحبيب اليزيديالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةشركة فينيكس للرخامالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةأحمد بن عيسى عمريالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخامية "SOSAMA" شركة الوسط الساحلي للرخام الحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخامية"SIMCAR"شركة سيمكار الجازيةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةالسيد قيس بن الشاذلي الهداويالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةشركة ال عبد القادرالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةصبحي بن عامر عمريالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةكمال بن جلول عمريالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةشركة تونس لمقاطع الرخامالحازةالحازةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةشركة قولد للرخامخمودةخمودة الشماليةفوسانةالقصرين

حجارة رخاميةشركة الخليج للرخام والترافيرتيونالمنجيعراممارثالقصرين

رمالوسام بن عبد اللطيف بنالمؤدبالناب السودعين بومرةالسبيخةالقيروان

المقاطع من الصنف الصنــاعي النــاشطة والمرخص لها
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2021ديسمبر 

المادةاسم المستغلمكان المقطعالعمادةالمعتمديةالوالية
حجارةشركة الشيكي وشركائههنشير المرابطالرويساتالشبيكةالقيروان

حجارة كلسيةشركة سوتاسيب القيروانجبل الرويساتالرويساتالشبيكةالقيروان

حجارةشركة شيحة للمقاطعجبل الهواربالكرمةالشبيكةالقيروان

حجارة"SOCAMA"شركة مقاطع مرناوي أمل جبل الهواربالكرمةالشبيكةالقيروان

حجارة(SOCABO)شركة مقاطع بو زيان جبل الهواربالكرمةالشبيكةالقيروان

حجارةالشركة النموذجية الستغالل المقاطعجبل الهواربالكرمةالشبيكةالقيروان

حجارةشركة األخوة إلستغالل المقاطعجبل الهواربالكرمةالشبيكةالقيروان

رمالشركة قولدن صندالقيروان الشماليةالباطنالقيروان الشماليةالقيروان

المركبالمنزلالوسالتيةالقيروان
الشركة التونسية لتنقية الرمل الصوان 

"SOTUTRASS"
رمال

رمالشركة مينيرالي اندستريالي تونيزياالمرقبالمنزلالوسالتيةالقيروان

رمالشركة مروى إلستغالل الرمال و المواد اإلنشائيةالمرقبالمنزلالوسالتيةالقيروان

المرقبالمنزلالوسالتيةالقيروان
شركة مروى إلستغالل ومعالجة المواد اإلنشائية 

"SMETRAM"
رمال

بازينةالمنزلالوسالتيةالقيروان
شركة مروى إلستغالل و معالجة المواد اإلنشائية 

الدولية
رمال

رمالشركة ليزادي كريارعين مقرن- كاف المعازيل الوسالتيةالوسالتيةالقيروان

رمالشركة مونديال سيليسبالد المركبشبلةالوسالتيةالقيروان

حجارةشركة الشيكي و شركائهجبل الحقافعين جلولةالوسالتيةالقيروان

رمالشركة الكرامة للمقاطعهنشير الصفاياالحوفيةحفوزالقيروان

رمالهشام بن حبيب عماركتيفاتخيط الواديحفوزالقيروان

حجارة رخاميةليلى بنت عمار الجالصيالعواديدوادي الجباسحفوزالقيروان

رمالمحمد بن الطاهر عيدوديالعواديدوادي الجباسحفوزالقيروان

رمالشركة مقاطع حمدةسانية األربعة بمنطقة العواديدوادي الجباسحفوزالقيروان

رمالعبادة بن سالم بن محمد الحطابوادي الرجالة- العواديدوادي الجباسحفوزالقيروان

حجارة رخاميةشركة نيوروكالقراعيةالنعايمالجريصةالكاف

حجارة رخاميةالسيد توفيق بن محمد الزواريسيدي عسكرالزوارينالدهمانيالكاف

حجارة رخاميةالشركة الجديدة لإلتصاالت و األشغالإيفات أليانالزواوينالدهمانيالكاف

حجارة(SOGEX)الشركة العامة الستغالل المقاطع جبل برواقثرمدةالدهمانيالكاف

حجارةSTTP- الشركة التونسية لألشغال العامة جبل كدية الساريةعبيدةالدهمانيالكاف

حجارة رخاميةشركة بترا رومانااألربصاألربصالسرسالكاف

حجارة رخاميةشركة مقاطع الحامةهنشير زليمعين فضيلالقصورالكاف

حجارة رخاميةشركة الصناعات المغاربية للرخام و المقاطعالحوانيتعين فضيلالقصورالكاف

حجارة رخاميةشركة يحي للرخامعين فضيلعين فضيلالقصورالكاف

هنشير الزبيديالنجاةتاجروينالكاف
الشركة التونسية للبناء و المواد العازلة 

"SOTUBISE"
حجارة

حجارة رخاميةالسيد رياض بن جديديةكاف الطيرتاجروينتاجروينالكاف

حجارة رخاميةRabouta Carrièreشركة هنشير حصينةقرن الحلفايةتاجروينالكاف

حجارة رخاميةRabouta Carrièreشركة الحلفايةكدية الغريبةتاجروينالكاف

حجارة رخاميةالسيد عبيد بن سالم العبيديالحميمةالحميمةقلعة سنانالكاف

طين"BKZ"شركة مصنع اآلجر زهير القصير وادي الجبسوادي الجبسالوردانينالمنستير

طين"SCM"شركة الخزف بالمكنين شعبة الذيبةالطيايرةبني حسانالمنستير

طينشركة معمل آجر الوسط منزل حياةالتلةالغنادةبني حسانالمنستير

طينشركة معمل اآلجر األحمر و شركائهالشعائيةبني حسان الجوفيةبني حسانالمنستير

طينشركة إديال بريكوادي الوصيفبني حسان الجوفيةبني حسانالمنستير

طينشركة مصنع اآلجر بالمصدوروادي العشيشبني حسان القبليةبني حسانالمنستير

طينشركة إديال بريكعميرة حاتم الحجاجبني حسان القبليةبني حسانالمنستير

طينشركة معمل اآلجر المستقبل بطبلبةغابة الطيايرةالطيايرةجمالالمنستير

طينCERACشركة الخزف بالوسط  الطيايرة بوادي العينالطيايرةجمالالمنستير

طين"BJ"شركة آجر جمال اوادي البيرزرمدينزرمدينالمنستير

طينشركة تاجرة زرمدينشعاب معالزرمدينزرمدينالمنستير

طينشركة معمل اآلجر األحمر وشركائهمشعبة الماءزرميدين الجنوبيةزرمدينالمنستير

طينشركة معمل اآلجر القلعة الصغرىشعبة الماءزرميدين الجنوبيةزرمدينالمنستير

طينشركة معمل اآلجر القلعة الصغرىوادي الشبزرميدين الجنوبيةزرمدينالمنستير

طينشركة معمل اآلجرالقلعة الصغرىالظاهرزرميدين الجنوبيةزرمدينالمنستير

حجارة قصمحمد بن عيسى بن نجيمةالعاليةالعاليةقصور السافالمهدية

حجارة قصعزالدين التوميهنشيرالتوميالبرادعة الجنوبيةقصولر السافالمهدية

حجارةشركة مقاطع بن صخريةهنشير المالح زواغةزواغةباجة الجنوبيةباجة

حجارة"SOCAB"شركة مقاطع باجة جبل الحوفيةالمنشارباجة الشماليةباجة

حجارةشركة مقاطع المواد الجيدةجبل الشعراياالمنشيةتبرسقباجة

حجارةخالد بن سعيد القبيعين جمالةعين جمالةتبرسقباجة

حجارةالشركة التونسية النرويجية للمقاطعهنشير األحواشعين يونستستورباجة

حجارة رخاميةشركة عليسة الستغالل مقاطع الرخامعين يونس تستورعين يونستستورباجة

حجارةشركة إسمنت قرطاججبل الرصاصمرناقبن عروس

رمالنزيهة بن حمودةهنشير الخروبة الخليديةمرناقبن عروس

سيدي عامرسيدي عامربنزرت الجنوبيةبنزرت
الخدمات لو مقاوالت - مجمع الشركات سومتراجات 

النقل
حجارة

حجارة رخاميةشركة قولد ماربرالشنانةالشنانةجومينبنزرت

حجارةشركة منير بن صخريةجبل فج الضبابأوالد غانمجومينبنزرت

حجارة رخاميةالسيد يوسف بن محمد البجاويهنشير الجبابرة-بازينةهنشير الجبابرة-بازينةجومينبنزرت

حجارة رخاميةمحمد التيزاويهنشير التوتتاهنتجومينبنزرت
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المادةاسم المستغلمكان المقطعالعمادةالمعتمديةالوالية
رمالعلي بن عمارة السحيريهنشير المروجأمادنسجنانبنزرت

حجارة رخاميةشركة الجيولوجيا التطبيقيةهنشير سيدي عبد الباسطعرب ماجورماطربنزرت

حجارة رخاميةمحمد بن سالم الزواريبني أحمدالسعادةتطاوين الشماليةتطاوين

حجارةالشركة العامة للمقاطعالفرشتاللتتطاوين الشماليةتطاوين

حجارة رخاميةSIMالشركة العالمية للرخام أوالد سلطانالسوانيجندوبة الشماليةجندوبة

حجارةشركة االنطالقة الشمال الغربيجبل ربيعةبالريجياجندوبة الشماليةجندوبة

حجارةمحمد بن خميس عواديجبل ربيعةبالريجياجندوبة الشماليةجندوبة

حجارة رخاميةالشركة قرطاج للرخامجبل شمتوشمتوجندوبة الشماليةجندوبة

حجارة رخاميةUNIQUE MARBREشركة الفريدة للرخام جبل سيدي عبد هللاشمتوجندوبة الشماليةجندوبة

حجارةشركة الشباب مقطع بوسريديكالناظورالناظورطبرقةجندوبة

حجارة"SOIT"شركة األخوة للبنية األساسية و األشغال جبل بوحميدالجوف الشرقيةالزريبةزغوان

حجارة"GEOCATRA"شركة جيولوجيا وأشغال جرادوجرادوالزريبةزغوان

حجارةشركة ألفا كريارجرادوجرادوالزريبةزغوان

حجارةشركة مقاطع الوسطجبل عين الباطريةجرادوالزريبةزغوان

(منطقة بوزيان)جبل بن كالب الغريفاتالفحصزغوان
- الشركة التونسية إلستغالل مقاطع الرخام 

SOTECAM
حجارة رخامية

رمالSOTUVER- الشركة التونسية للبلور القليعةسوغاسالناظورزغوان

رمالعزوز بن حسن بن محمد الوراديبوشةبوشةبئر مشارقةزغوان

جبل الوسطجبل الوسطبئر مشارقةزغوان
الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال 

"SOMATRA-GET"
حجارة

حجارةشركة مقاطع البحر األبيض المتوسطجبل الوسطجبل الوسطبئر مشارقةزغوان

حجارةشركة المقاطع المركزيةجبل الوسطجبل الوسطبئر مشارقةزغوان

حجارة رخامية"SOROUBAT"شركة الطرقات والبناء جبل الوسطجبل الوسطبئر مشارقةزغوان

حجارة كلسية"CJO"شركة اإلسمنت بجبل الوسط جبل الوسطجبل الوسطبئر مشارقةزغوان

حجارة مارينية"CJO"شركة اإلسمنت بجبل الوسط جبل الوسطجبل الوسطبئر مشارقةزغوان

سيدي بوذويبجبل الوسطبئر مشارقةزغوان
شركة مروى الستغالل ومعالجة الرمل والمواد 

" SOMETRAM"اإلنشائية 
طين

طينشركة مروى إلستغالل و معالجة الرملهنشير بوحجبةجبل الوسطبئر مشارقةزغوان

طين"CERAT"شركة الخزف الفني التونسي هنشير بوحجبةجبل الوسطبئر مشارقةزغوان

حجارةشركة حجارة الشمالجبل العزايزدالئل العروسبئر مشارقةزغوان

حجارة"L' ESSOR"شركة مقاطع التقدم جبل العزايزدالئل العروسبئر مشارقةزغوان

رمالشركة الخدمات والنقل والمقاطععين تليددالئل العروسبئر مشارقةزغوان

رمالشركة الكراي الستغالل المقاطعهنشير السعادةدالئل العروسبئر مشارقةزغوان

رمالعمار بن سالم فرحاتهنشير القصبدالئل العروسبئر مشارقةزغوان

طينشركة الخزف بشبدةدالئل العروسدالئل العروسبئر مشارقةزغوان

حجارة مارينيةشركة البركة لإلستغاللجبل الكفةعين الصفصافبئر مشارقةزغوان

حجارة مارينيةCAT- شركة اإلسمنت اإلصطناعي التونسي فج حليمةعين عسكربئر مشارقةزغوان

طين"SOCER"شركة الخزف بشبدة فجة حليمةعين عسكربئر مشارقةزغوان

رمالشركة النورمنطقة بوشةمنطقة بوشةبئر مشارقةزغوان

رمالشركة ديناميك سرفسمنطقة بوشةمنطقة بوشةبئر مشارقةزغوان

حجارةشركة مقاطع ريانالحميرةالحميرةصوافزغوان

رمالخالد بن أحمد سعيدالحميرةالحميرةصوافزغوان

حجارة كلسيةشركة اسمنت النفيضةجبل واكرصوافصوافزغوان

حجارة رخاميةشركة باترا روماناالصويوينالجميالتالروحيةسليانة

رمال"GOLD SAND"شركة قولد صند الرميلالرميلالعروسةسليانة

طينشركة رحمة للمقاطعوادي العساسلةالدريجةبرقوسليانة

وادي العساسلةالدريجةبرقوسليانة
شركة مروى الستغالل ومعالجة الرمل والمواد 

" SOMETRAM"اإلنشائية 
طين

حجارة رخاميةشركة الرخام التونسيعين الديسةمرج مقدمسليانة الجنوبيةسليانة

حجارة رخاميةشركة مناجمبزازةسليانة الشماليةسليانة الشماليةسليانة

حجارة رخاميةالشركة التونسية لتقنيات الرخامالصفايةبوعبد ّللّاكسرىسليانة

حجارة رخاميةالشركة العامة للرخامصفاية كاف الماليةبني حازممكثرسليانة

حجارة رخاميةشركة مقاطع الشريفصفاية لحباشبني حازممكثرسليانة

حجارة رخاميةالشركة التونسية لمقاطع الرخامدمان الزرازنبني حازممكثرسليانة

حجارة رخاميةشركة رخام الشمالعين الحنشبني حازممكثرسليانة

حجارة رخاميةشركة رخام الشمالرأس الواديرأس الواديمكثرسليانة

حجارة(SOGECAR)الشركة العامة الستغالل المقاطع جبل مذاكرعين مذاكرالنفيضةسوسة

حجارة كلسيةفرانسوا شربيون- شركة إسمنت النفيضة جبل مذاكرعين مذاكرالنفيضةسوسة

رمالشركة األغالبة لمواد البناء و الخدمات العامةجبل الغيرانسيدي خليفةبوفيشةسوسة

حجارةالشركة العامة لألشغال والنقل والخدماتجبل خشم الكلبسيدي خليفأوالد حفوزسيدي بوزيد

حجارة كلسيةشركة الماجد االستثمارجبل الكبارالمذدادبئر الحفيسيدي بوزيد

حجارة كلسيةSTPMالشركة التونسية للمنتوجات المعدنية  جبل الكبارالمزارةبئر الحفيسيدي بوزيد

حجارة رخاميةTCMشركة تونس لمقاطع الرخام جبل ورغةرحالبئر الحفيسيدي بوزيد

حجارةشركة المقاطع المختارةجبل الفائضالفائضسيدي بوزيد الشرقيةسيدي بوزيد

حجارةشركة منتوجات المقاطع الفائضجبل الفائضفانضسيدي بوزيد الشرقيةسيدي بوزيد

حجارة"إخوان حمدي"شركة مقاطع الجنوب جبل قرينقارةالرماثيقابس الغربيةقابس

حجارة كلسيةشركة إسمنت قابسجبل سيدي صالحالرماثيقابس الغربيةقابس

حجارةشركة مقاطع الجديدةجبل الديسةبوشمةقابس الغربيةقابس

حجارة كلسية"SOFAP"شركة صناعة المسحوق الحجري الصنهاجيةشنني الشماليةقابس الغربيةقابس

حجارة" SOMECA"شركة المومني النتاج المقاطع مرج أوالد أحمدمارث الشماليةمارثقابس

حجارة قصالسيد سالم بن محمد داودجبل السطحالطفلقفصة الجنوبيةقفصة
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المادةاسم المستغلمكان المقطعالعمادةالمعتمديةالوالية
حجارة"تاجرة " شركة الخدمات وإنتاج مواد المقاطع جبل تاجرة الصغيرةأم التمرمدنين الشماليةمدنين

حجارةشركة مقاطع الجنوب التونسيتاجرةأم التمر الشرقيةمدنين الشماليةمدنين

حجارةشركة مقاطع تاجرةجبل تاجرةأم التمر الشرقيةمدنين الشماليةمدنين

طينطارق بن محمد لسعد بن الشادلي السويسيوادي المراغةأم التمر الشرقيةمدنين الشماليةمدنين

طينشركة خزف الجنوبتاجرة الصغيرةأم التمر الشرقيةمدنين الشماليةمدنين

حجارةعامر بن الحاج عبد السالم عبيشوجبل تاجرةأم التمر الغربيةمدنين الشماليةمدنين

طينشركة إتحاد مصانع اآلجر بالجنوبتاجرةأم التمر الغربيةمدنين الشماليةمدنين

حجارةشركة مقاطع كوتينكوتينكوتينمدنين الشماليةمدنين

حجارةالشركة العصرية للمقاوالت2كوتين كوتينمدنين الشماليةمدنين

رمالشركة نذيرمنزل الحبيب- الدريجات برج العامريمنوبة

رمالشركة الخير للرمال الذهبيةمنزل الحبيب- الدريجات برج العامريمنوبة

حجارة"CASA" شركة مقاطع الساحل جبل ميانةالذنيبةطبربةمنوبة

حجارةمؤسسة البشير شنوف الستغالل المقاطعجبل ميانةالذنيبةطبربةمنوبة

حجارةشركة مقاطع الشمالالذنيبة- جبل ميانة طبربةمنوبة

رمالوحيد بن مختار جلولالمشروحةالمشروحةبوعرقوبنابل

رماللطفي بن خميس القديهنشير الخربةبرج حفيظبوعرقوبنابل

رمالشركة إستغالل و نقل جميع منتوجات المقاطعبوسهمبرج حفيظبوعرقوبنابل

حجارة قصشركة مقاطع الخير و البركةقصر سعدديار الحجاجقربةنابل

حجارة قصشركة النجاح للمقاطعبوبكيرديار الحجاجقربةنابل

جبل طريفقرمباليةنابل
جبل – هنشير سبع وديان 

الطريف
حجارة"SOMATP"شركة المواد و األشغال العمومية 

جبل طريفقرمباليةنابل
جبل الطريف – عين طبرنق 

هنشير سبع وديان
حجارةشركة المقاطع الكبرى

حجارة"SOTECA"الشركة التونسية الستغالل المقاطع سبعة وديان- جبل طريف عين طبرنققرمباليةنابل

حجارةشركة مقاطع بن مبارك وشركائهجبل قطونةفندق الجديدقرمباليةنابل

حجارة رخاميةالشركة الصناعية للجير الكذّالحي سلتان- جبل المقطع فندق الجديدقرمباليةنابل

حجارة رخاميةشركة رخام قطونةجبل قطونةفندق الجديدقرمباليةنابل
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