
 التونسيــــة اجلمهورية                    

 وزارة الفالحة                             

 واملوارداملائية والصيد البحري                
 االدارة العـــامة للموارد املــــــائية          

 ( 6102 جانفي  05بتاريخ ) ةيف حريف ومقاوالت حفر اآلبار املائي  نةحمّي  قائمة

العدد 

 الرتيب
 الوكيل الشركة رقم الرتسيم

صنف 

 البطاقة

طاقة 

احلفر 

 القصوى

 عنوان املقر اإلجتماعي

 مدة الصلوحية

سنوات  5)

 (بداية من

I- مقاولة حفر كبرية درجة ثانية 

1 01-G-13 

 (مؤسسة عمومية)وكالة التنقيب عن املياه 

RSH  

 "ز""G" مدير عام

بدون 

 حد
 31/05/0031 452.332.11: فاكس   4521.42.11: اهلاتف  تونس –احلداد مقرين ، شارع العروسي 15

2 06-G-14 الشركة التونسية للتجهيز املائي."E.Hyd" سفيان تقتق "G""ز" 

بدون 

 حد
 2014/04/21 4523062.51: فاكس   4523012511: اهلاتف  1153نهج يوغرطة املنطقة الصناعية بن عروس  6

II-  كبرية درجة أوىلمقاولة حفر 

1 02-F-14 شركة التنقيب و احلفر   و الري الدولية"SOFORI" اهلامشي بدر الدين "F ""2014/02/25 45.152631 : فاكس   452.152.66: تونس اهلاتف   -، نهج عبد الرمحان العزام  55 م 411 "و 

2 13-F-14 
 األرض  يف دراسة االستشارةكة التنقيب و شر

"FORACO" 
 00/00/0032 .452333201: فاكس   45233.2551: تونس الهاتف  5115 –مكرر ، نهج نابلس  11 م 411 "و""F" الفتاح املكور عبد 

III- مقاولة حفر متوسطة درجة ثانية 

1 31-E-15 عبد الوهاب  املرزوقي عبد الوهاب  املرزوقي "E""31/01/0035 .4524132.4:   الفاكس   4524132155: هلاتف ا  حي الغزالة  اريانة -نهج فيكتور هيقو  56 م 111 "هـ 

2 14-E-15 مروان بوعسكر شركة نزار للبحث و التنقيب "E""31/01/0035 73.238.033: الفاكس  0216.2650.-.432306261حي الرياض زاوية سوسة اهلاتف  م 111 "هـ 

3 15-E-12  سيزام"SISAME" عبد العزيز املصمودي "E""04/05/2015 4524432041: فاكس   45244120.3-1526152050-: اهلاتف   5شقة عدد  46احلي األومليب عمارة  م 111 "هـ 

4 15-E-11 إلياس اخلراط (التونسية للتنقيب)  إلياس اخلراط "E""04/05/2015  71.905.504تونس  فاكس   – 5113شارع لويس براي حي اخلضراء  م 111 "هـ 

IV- مقاولة حفر متوسطة درجة أوىل 

1 11-D-02 شركة بن حسن للتنقيب SBF  حممد بن حسن "D""م 311 "د Cercle des bureaux 6ème étage –Bur N°6-8 Centre Urbain Cité El Mahrajène   452011254فاكس. 

1082 Tunis Email :sbforage@gnet.tn 452011254: والفاكس  .1.23162.1 /4520112546:اهلاتف.- 

00/02/0033 

2 11-D-07  حممد الورغمي EFET حممد الورغمي "D""00/02/0033 .011551. :اهلاتف   حي اهلناء مرناق م 311 "د 

3 13-D-04 علي رحالي علي بن حسني الرحالي "D""31/05/0031 75.332.808 الفاكس -.42146251.: قابس اهلاتف  احلامة –  أفريل .نهج  م 311 "د 

4 13-D-11  فيصل الفرشيشي فيصل الفرشيشي "D""02/33/0031 /4126612113: الفاكس /023.12610.نوفمرب حي التضامن أريانة اهلاتف 4شارع  م 311 "د 

5 13-D-12  النخلي الدبابي سارة حلفر اآلبارشركة "D""02/33/0031 442.602646 :الفاكس 625.625160 : اهلاتف برج الوزير أريانة 05.إقامة الباهي األدغم م 311 "د 

6 04-D-14 بشري الرحالي بشري الرحالي "D""05/00/0032 4123312.53: الفاكس 41233123.5-020532010.: اهلاتف  6111احلامة قابس  –نهج النيل  م 311 "د 

7 14-D-05 سليماني  حممد العكرمي شركة السالمة للتنقيب و البحث عن املياه "D""الفاكس  2.522.85../ 9825252.89:  اهلاتف  سيدي بوزيد –بئر احلفي .51.منطقة الّسالمة  م 311 "د: 

76.633.148 

05/00/0032 

8 14-D-08 دجوار للخدمات الفالحية وحفر اآلبار "DAJOIR" فاضل علي "D""03/02/0032 4521332.50 :الفاكس 4261.2411. /45213625.5 :اهلاتف  اريانة 1 -نهج جرجيس املنزه  51 م 311 "د 

9 12-D-14  أفريك فوراجAFRIQUE FORAGE"" العالقيالعالقي  حممدحممد  "D""00/00/0032 71.360.952: فاكس  41-6.0-..1: مرناق اهلاتف  –طريق جبل الرصاص  .1,5كلم  م 311 "د 

10 30-D-14 فيصل العالقي  اكوافوراج "D""452.1120.6 :اهلاتف و الفاكس - شارع باريس مقرين 11 م 311 "د 
30/30/0032 

11 31-D-14  اميان بن ساسي  شركة أبار "D""4523002314الفاكس3 34 98 1  ..  -4523002306  بن عروس اهلاتف -نهج اهلادي شاكر  5. م 311 "د 
30/30/0032 

12 21-D-14 رمزي عبد الالوي شركة الصداقة للحفر "D""2014/10/10 46261521.5:الفاكس  0215325.3.:القدمية خلف بلدية سيدي بوزيد اهلاتف القرية  م300 "د 

13 15-D-05 حسين اهلازل شركة اهلازل حلفر اآلبار "D "د""  16/00/0035 021132311.: و اهلاتف  ...41265.2/  4126.121.1طريق بين خداش مدنني الفاكس  .5قصر اجلديد كلم  م300  

14 16-D-01 أمحد نعناع    شركة بّيارة "D "د""  05/01/2016  021112555. اهلاتف  41214.21.6  الفاكس  احلمامات 1.شارع اهلادي شاكر رقم  م300 



 

Vـ مقاوالت حفر صغرية 

 الوكيل الشركة أو املقاولة رقم الرتسيم العدد الرتيب
صنف 

 البطاقة

طاقة 

احلفر 

 القصوى
 عنوان املقر اإلجتماعي

الصلوحيةمدة   

(سنوات بداية من .)  

3 06-C-11 حسن الشاذلي عطاء شركة عطاء للحفر "C ""ج "   2011/04/07 73.283.470: الفاكس 5..02.112. :سوسة اهلاتف .15.الكنائس مساكن  م 511 

0 11-C-12 ياسني العالقي ياسني العالقي "C ""ج "   2011/06/30 .4.2311.30الفاكس  1123412111: اهلاتف  11.1نهج معز إبن بديس مرناق  1 م 511 

1 11-C-14  سلكــت للتنقيب– SFS فتحي الصيد الطياري "C ""ج "   2011/06/30 .412116261 الفاكس .0231.200.-..41211424:قرمبالية اهلاتف  –شارع بورقيبة  م 511 

2 12-C-10 أمحد قحبش شركة صوندا سوسة "C ""ج "   2012/09/27 2001..4321: الفاكس  2001..02.132550/4321.: خزامة الغربية سوسة اهلاتف نهج اإلسراء  م 511 

5 12-C-14 أمحد العالقي أمحد العالقي "C ""ج "   2012/09/27 4523112561:الفاكسالعالقة مرناق  م 511 

6 13-C-02 بسام اجلرييب بسام اجلرييب "C ""ج "   31/05/0031 4.26532500:الفاكس 102.162151/.4.2163234:صفاقس اهلاتف –منزل شاكر  م 151 

0 13-C-03 فتحي الطرهوني فتحي الطرهوني "C ""ج "   31/05/0031 4523112561:الفاكس 1.2.532.11:اهلاتف هنشري القليعة  مرناق بن عروس م 151 

1 13-C-10 يجالل الزيان يجالل الزيان "C ""ج "   02/33/0031  72.374.694:  الفاكس 023062.13/4123412116. :بين خالد نابل اهلاتف  –زاوية اجلديدي  م 151 

1 07-C-14 ليدالشاب اهلادي الصحراء للتنقيب "C ""ج "   2014/04/21 76.635.014: قبلي  الفاكس   دوز الغربية –شارع الشهداء  م 511 

30 09-C-14 حممد اخلامس احلاليسي حممد اخلامس احلاليسي "C ""ج "   2014/04/21 76.286.726: الفاكس  .02.14265.: الهاتف  شارع الشهداء نشيو القطار قفصة م 511 

33 14-C-10 حممد اهلادي علوي حممد اهلادي علوي "C ""ج "  00/00/0032 452.0.2111: الفاكس 026.32341.: اهلاتف محام األنف-حي النزهة  -نهج التقوى 10 م 511   

30 14-C-14 أسامة بن سعد شركة تونيزي رجينراسيون "C ""ج "  00/00/0032 45230426.1 الفاكس .02116264.: طريق رادس امليناء نهج حممد علي رادس اهلاتف  م 511   

31 15-C-14 عبد الفتاح العالقي عبد الفتاح العالقي "C ""ج "  00/00/0032 005.165021: الفاكس 1.231.2.55 :اهلاتفالعالقة مرناق  م 511   

32 15-C-14  امين احلاكم شركة التنقيب عن املياه بالطن القبلي "C ""ج "   30/30/0032  .065626567 والفاكساهلاتف   احلمامات -زنقة علي الرياحي نهج العقيد حممد بزاز م 511 

35 00-C-32 شوقي املزوزي مقاولة شوقي املزوزي "C ""ج "   30/30/0032 ..02562257:  الفاكس  0216.2153.:  اهلاتف نشيو القطار قفصة  م 511 

36  22-C -32  حمسن الدبوسي  شركة الدبوسي للتنقيب "C ""ج "   30/30/0032 4521312316الفاكس  4521312316نهج عبد الرمحان اجلزيري  تونس اهلاتف  11 م 511 

30 15-C-02 عبد الرمحن العالقي عبد الرمحن العالقي "C ""ج "   36/00/0035 .162316211/.42316211.اهلاتف 05626..065  :الفاكسبن عروس  العالقة مرناق م 511 

31 06-C-15  خليل الشتيوي شركة صفاقس للحفر "C ""ج "   36/00/0035  1...4.2155 الفاكس / 11.111.111 : شارع اجلزائر نهج باريس صفاقس اهلاتف  م 511 

31 15-C-08  فهمي مزيو شركة مزيو للتنقيب "C ""ج "   36/00/0035 /  432130.656:   الفاكس + اهلاتف  قصيبة سوسة  16نهج االمري عبد القادر عدد  م 511 

00 15-C-10 لطفي اجلالصي مقاولة لطفي اجلالصي "C ""ج "   02/05/0035       .02141211.:اهلاتف  005.165021  الفاكس مرناق بن عروس –أمحد زايد  م 511 

03 15-C-15 توفيق  باألزهر بالطييب توفيق بالطييب "C ""ج "   31/01/0035 .2.522.7..  الفاكس/  712.2.2.09  فوسانة القصرين  -0552حي اإلنطالقة  م 511 

22 15-C-20 احلبيب الضّحاك شركة اإلخوة الضّحاك "C ""ج "  00/30/0035 4121.32313  : لفاكس ا 026562101. نابل اهلاتف   -نهج بن منظور العامرين   منزل بوزلفة   54 م 511   

 
 

 

 

 

 

 



 قائمة احلرفّيني املتحّصلني على البطاقة املهنيةـ 

العدد 

 صنف البطاقة احلريف حّفار رقم الرتسيم الرتيب
طاقة احلفر 

 عنوان املقر اإلجتماعي القصوى
 مدة الصلوحية

 (سنوات بدية من 5)

1 03-B-33 عمران بن حممد الناصر مستوري "B" "2011/04/07 76.420.131: الفاكس 98.993.806 : احلي اجلديد دقاش والية توزر اهلاتف م 11 "ب 

2 11-B-03 حسني العمريي "B" "2011/04/07 02.4324.4.: املريسة تاكلسة اهلاتف  م 11 "ب 

3 11-B-04 احلبيب القروي حممد "B" "2011/04/07 423.62111.: توزر اهلاتف  -الشرفة نفطة م 11 "ب 

4 11-B-05 هشام اهلوميل "B" "2011/04/07 زغوان-بئر الشاوش الناظور م 11 "ب 

5 11-B-08 عمر بن بلقاسم رحالي "B" "2011/04/07 واد النور احلامة قابس م 11 "ب 

6 11-B-09 
10/06/0033 4524452.61: الفاكس  026.42011.: اهلاتف 5113تونس  5ط  ..1ش  11حي األوملبياد عمارة  م 11 "ب" "B" (SEST)شركة اهلندسة واملقاوالت العامة واخلدمات   

7 11-B-10 عبد الرؤوف الزين "B" "10/06/0033 02.112160.: توزر اهلاتف –اهلبابلة  م 11 "ب  

8 11-B-11 حممد الربيع الزين "B" "10/06/0033 021032101.: توزر اهلاتف -اهلبابلة  م 11 "ب  

9 12-B-01 الفالحية باجلنوب خدمات حفر و صيانةاآلبار شركة

 (رمزي كسيكسي)

"B" "01/05/0030 4126.62351: ، نهج غرة ماي مدنني اهلاتف 4 م 11 "ب  

10 12-B-03 ضو بن علي خشوم "B" "01/05/0030 ..0211420.: مدنني اهلاتف  –حسي  م 11 "ب  

11 12-B-04 حممد رحالي "B" "01/05/0030 1521552336:تطاوين اهلاتف 3163حي التحرير  م 11 "ب  

12 12-B-05 حمرز اخلالدي "B" "01/05/0030 6261525.1.:راس الذراع توزر اهلاتف م 11 "ب  

13 12-B-06 ميالد بن حممد غوار "B" "01/05/0030 462.6125.1:حي اإلزدهار توزر اهلاتف م 11 "ب  

14 12-B-07 الطيب النعريي "B" "01/05/0030 4126.525.6:الفاكس ..02.3323.:اهلاتف 511.مدنني  -شارع اإلمام سحنون م 11 "ب  

15 12-B-08 زياد السعيدي "B" "01/05/0030 020112314.:طريق النفاليات توزر اهلاتف م 11 "ب  

16 12-B-11 صاحل ضيف اهلل "B" "2012/09/27   621.02365.: اهلاتف كركر حمطة بومرداس املهدية م 11 "ب 

17 12-B-12 شهاب الزردابي "B" "2012/09/27 نهج جيالني املرزوقي تطاوين م 11 "ب 

18 12-B-13 عبد العزيز طري الليل "B" "2012/09/27 شارع العمال توزر م 11 "ب 

19 13-B-05 األسعد عيساوي "B" "31/05/0031   02550..112: اهلاتف توزر -نفطة م 11 "ب  

20 13-B-06 عبد اللطيف الباجي "B" "31/05/0031   20612044..: اهلاتف توزر -نفطة م 11 "ب  

21 13-B-08 احلبيب كادي "B" "31/05/0031   423002316.: اهلاتف     تطاوين -الفرش غمراسن م 11 "ب  

22 13-B-09 حمي الدين بوعالقي "B" "31/05/0031   026162150.: اهلاتف منوبة -شارع احلبيب بوقطفة م 11 "ب  

23 14-B-01 حمادي الشروفي "B" "6..021652.: نهج الطاهر االسود حي اجلمهورية املنيهلة اهلاتف 55 م 11 "ب       05/00/0032  

24 14-B-03 عبد اجلليل الطربقي "B" "4524632116:الفاكس .02116214.: ، نهج الشروق حي الغزالة اهلاتف56 م 11 "ب  2014/03/19 

25 14-B-11 الطيب الورغي "B" "90272.2171/ 7927112571: جندوبة  اهلاتف  –طريق عني دراهم سطفورة  9كلم  م 51 "ب  2014/07/02 

26 15-B-01  حممد منصف النعريي "B" "7025.92.19 :اهلاتف  مدنني   -شارع احلبيب بورقيبة  27 م 51 "ب  36/00/0035  

27 15-B-03  شركة االتقان حلفر االبار "B" "9120222172 :الفاكس    702.192.51:   اهلاتف  تونس   .111  -نهج موناكو  7 م 51 "ب  36/00/0035  

28 15-B-04  حممد بن عمر بن صاحل "B" "7921022077: تطاوين   اهلاتف   -تطاوين الشمالية  السعادة   م 51 "ب  36/00/0035  

29 15-B-09 حممد شيب "B" "11..نفطة  –الشرفة  م 51 "ب  02/05/0035  

30 15-B-17 خالد بن فضل "B" "112.132461 / 02.132461. :اهلاتف    نهج عمان حي الصيدلية املدينة اجلديدة  بن عروس 75 م 51 "ب                         

   : الفاكس

00/30/0035  

13 15-B-18 حمّمد الطاهري "B" "م 51 "ب 
                  .152.61205/  421312543.:       اهلاتف صفاقس –طريق الشاطئ الصخرية 

.4.2664254: الفاكس    

00/30/0035  

10 15-B-19 نبيل الغندري "B" "الفاكس    .112351231 :اهلاتف   قابس 6156عّرام مارث  م 51 "ب :   
00/30/0035  

 

 



 

 

 جمموع شركات حفر اآلبار املائية حسب الصنف

 طاقة احلفر القصوى عدد املقاوالت أو شركات احلفر الصنـــف

 بدون حـــد G » 6 » "ز"صنف 

 امرت F » 2 011 » "و"صنف 

 امرت E » 4 .11 » "هـ"صنف 

 امرت D » 07 .11 » "د"صنف 

 امرت C » 66 0.1 » "ج"صنف 

 امرت B » .6 .1 »" ب"صنف 

 شركة حفر أو مقاولة  02  اجملمــــــــوع

 


