
 

 

 يف حريف ومقاوالت حفر اآلبار املائية  نةحمّي  قائمة

 ( 8902جانفي  90 بتاريخ )

العدد 

 الرتيب
 الوكيل الشركة رقم الرتسيم

صنف 

 البطاقة

طاقة 

احلفر 

 القصوى

 عنوان املقر اإلجتماعي

 مدة الصلوحية

سنوات بداية  5)

 (من

I- مقاولة حفر كبرية درجة ثانية 

1 01-G-13 

 (مؤسسة عمومية)التنقيب عن املياه وكالة 

RSH  

 "ز""G" مدير عام

بدون 

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

2 06-G-14 الشركة التونسية للتجهيز املائي."E.Hyd" عبد الرحيم متر "G""ز" 

بدون 

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

3 08-G-18  شركة التنقيب و احلفر   و الري الدولية"SOFORI" اهلامشي بدر الدين "G""ز" 

بدون 

 حد
 2018/01/09 45.152631 : فاكس   452.152.66: تونس اهلاتف   -، نهج عبد الرمحان العزام  55

II- مقاولة حفر كبرية درجة أوىل 

1 13-F-14  األرض  يف دراسة االستشارةشركة التنقيب و "FORACO"  عبد الفتاح املكور "F""00/00/0032 .452333201: فاكس   45233.2551: تونس الهاتف  5115 –مكرر ، نهج نابلس  11 م 411 "و 

2 07-F-17  فرحاتعادل  االرتوازيةشركة اإلحياء حلفر اآلبار "" F "و""  Tél: 72 392 901 - Fax: 72 392 664  00/ 00/0030نابل      – 0111سليمان   –إقامة  األندلس  م 411 

1 10 - F-18    شركة دريل كو"DRILLCO" مهدي عياد "" F "و""  01/2018 /09 4.23.124.4 :  الفاكس     4525.12316: اهلاتف    أريانة املدينة 1101 3الطابق  55شارع الطيب املهريي شقة  11 م 411 

III- مقاولة حفر متوسطة درجة ثانية 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 

5 16-E-02 وإحياء اآلبار  وتنقيب  شركة دراسات SETFOR 
حمّمد الرؤوف 

 منصوري
"E""م 111 "هـ 

:  الفاكس     623312.01. : اهلاتف أريانة   – 1103حي الغزالة    -طريق  الدخيل   5

4524632516    
00/00/0030 



6 16-E-03 فاضل علي  ""وحفر اآلبار  شركة دجوار للخدمات  الفالحية "E""00/00/0030 4521332.50 :الفاكس 4261.2411. /452136.040 : اهلاتف أريانة - 1نهج طاهر املمي، املنزه  .1 م 111 "هـ 

7 16-E-16 حمّمد اهلادي    حمّمد اهلادي احلاليسي

 00/00/2016     4621062315 :الفاكس /اهلاتف  قفصة  -1501القطار   -شارع بورقيبة  م 111 "هـ""E"   احلاليسي

IV- مقاولة حفر متوسطة درجة أوىل 

1 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 

2 13-D-11  فيصل الفرشيشي فيصل الفرشيشي "D""02/33/0031 /4126612113: الفاكس /023.12610.نوفمرب حي التضامن أريانة اهلاتف 4شارع  م 311 "د 

3 13-D-12  النخلي الدبابي سارة حلفر اآلبارشركة "D""02/33/0031 442.602646 :الفاكس 025.095980 : اهلاتف برج الوزير أريانة 05.إقامة الباهي األدغم م 311 "د 

4 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 

5 14-D-05 شركة السالمة للتنقيب و البحث عن املياه 
  حممد العكرمي

 سليماني
"D""م 311 "د 

 :الفاكس  2.522.85../ 9825252.89:  اهلاتف  سيدي بوزيد –بئر احلفي .51.منطقة الّسالمة 

76.676.388 

05/00/0032 

6 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 

7 30-D-14 فيصل العالقي  اكوافوراج "D""30/30/0032 452.1120.6 :اهلاتف و الفاكس -شارع باريس مقرين  11 م 311 "د 

8 30-D-14  اميان بن ساسي  شركة أبار "D""343 98 1  94  -4523002306  بن عروس اهلاتف -نهج اهلادي شاكر  5. م 311 "د 

 4523002314الفاكس3

30/30/0032 

9 21-D-14 رمزي عبد الالوي شركة الصداقة للحفر "D""2014/10/10 46261521.5:الفاكس  0215325.3.:القرية القدمية خلف بلدية سيدي بوزيد اهلاتف  م300 "د 

30 15-D-05  حسين اهلازل حلفر اآلبارشركة اهلازل "D "د""  10/00/0035 021132311.: و اهلاتف  ...41265.2/  4126.121.1طريق بين خداش مدنني الفاكس  .5قصر اجلديد كلم  م300  

33 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 

31 16-D-07 مخيس سالمة سالمة للحفر والصيانة  شركة "D "د""  30/01/2016 1854995.90: فاكس   132.2222.3 – 2588..9825: اهلاتف سوسة   - 252. –سيدي اهلاني  م300 

14 16-D-08 بن حسن للتنقيب   شركة  SBF   حممد بن حسن "D "د""  :الفاكس /اهلاتف  تونس -املنزه   -  8الطابق عدد . B -مركز العمران الشمالي دائرة املكاتب  م300 

.3285523.9 

00/05/2016 

35 16-D-09 العامري للحفر  شركة  
حممد املصطفى 

 عامري
"D "د""  م300 

: الفاكس  99.700.055: اهلاتف  والية سيدي بوزيد 511.السّبالة  – BP124الّسد 

46261.243. 

00/05/2016 

16 16-D-12 العروصي بوقلية الشركة العاّمة حلفر وصيانة اآلبار "D "د""  م300 
  25299.2323: اهلاتف  3111 –عمارة اخلنجاري ، نهج الطيب الغرياني تطاوين 

   4120612136: الفاكس
00/05/2016 

30 16-D-19 العالقيمخيس  شركة عمر خالد حلفر اآلبار "D "د""  م300 
 .0231.206.: اهلاتف بن عروس  –مرناق  11.1جبل الرصاص  56العاللقة كلم 

   41215.2131:  الفاكس

27/09/2016 



18 17-D-04   شركة تاج للتنقيب« SOTEFOR » 
جمدي بن امحد 

               اجلدر 
"D "د""  م300 

 .412316253: اهلاتف   قابس –مارث  6101منطقة بنخبثان قرب املتحف العسكري 

 ..520..452:  الفاكس 

 

00/00/0030 

 

Vـ مقاوالت حفر صغرية 

 الوكيل الشركة أو املقاولة رقم الرتسيم العدد الرتيب
صنف 

 البطاقة

طاقة 

احلفر 

 القصوى
 عنوان املقر اإلجتماعي

 مدة الصلوحية

(سنوات بداية من .)  

1 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 

2 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 

3 13-C-10 يالزيانجالل  يجالل الزيان "C "، " ج"   02/33/0031  72.374.694:  الفاكس 023062.13/4123412116. :بين خالد نابل اهلاتف  –زاوية اجلديدي  م 151 

4 07-C-14 عّمار دوزي الصحراء للتنقيب "C "، " ج"   2014/04/21 76.635.014: قبلي  الفاكس   دوز الغربية –شارع الشهداء  م 511 

5 09-C-14  اخلامس احلاليسيحممد 
حممد اخلامس 

 احلاليسي
"C "، " ج"   2014/04/21 76.286.726: الفاكس  .02.14265.: الهاتف  شارع الشهداء نشيو القطار قفصة م 511 

6 14-C-10 حممد اهلادي علوي حممد اهلادي علوي "C "، " ج"  00/00/0032 71.488.816: الفاكس 026.32341.: اهلاتف محام األنف-حي النزهة  -نهج التقوى 10 م 511   

7 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   

8 15-C-14 عبد الفتاح العالقي عبد الفتاح العالقي "C "، " ج"  00/00/0032 0051985099: الفاكس 1.231.2.55 :اهلاتفالعالقة مرناق  م 511   

9 15-C-14 امين احلاكم طن القبلي وشركة التنقيب عن املياه بال "C "، " ج"   30/30/0032  .085828504 والفاكساهلاتف   احلمامات -زنقة علي الرياحي نهج العقيد حممد بزاز م 511 

10 00-C-32  شوقي املزوزي املزوزيمقاولة شوقي "C "، " ج"   30/30/0032 0958295411:  الفاكس  0216.2153.:  اهلاتف نشيو القطار قفصة  م 511 

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

30/30/0032 

12 15-C-02 عبد الرمحن العالقي عبد الرمحن العالقي "C "، " ج"   30/00/0035 .162316211/.42316211.اهلاتف 0051.05890  :الفاكسبن عروس  العالقة مرناق م 511 

13 06-C-15  خليل الشتيوي شركة صفاقس للحفر "C "، " ج"   م 511 
  1...4.2155 الفاكس / 11.111.111 : شارع اجلزائر نهج باريس صفاقس اهلاتف 

30/00/0035 

14 15-C-08  فهمي مزيو شركة مزيو للتنقيب "C "، " ج"   /  4321302656:   الفاكس +قصيبة سوسة   اهلاتف  16نهج االمري عبد القادر عدد  م 511 

30/00/0035 

15 15-C-10 لطفي اجلالصي مقاولة لطفي اجلالصي "C "، " ج"   02/05/0035       .02141211.:اهلاتف  0051985099مرناق بن عروس الفاكس   –أمحد زايد  م 511 

16 15-C-15 توفيق  باألزهر بالطييب توفيق بالطييب "C "، " ج"   م 511 
 .2.522.1..  الفاكس/  712.2.2.09  فوسانة القصرين  -3552حي اإلنطالقة 

31/01/0035 

17 15-C-20 الضّحاكاحلبيب  شركة اإلخوة الضّحاك "C "، " ج"   م 511 
00/30/0035 4121.32313  : لفاكس ا 026562101. نابل اهلاتف   -نهج بن منظور العامرين   منزل بوزلفة   54  



18 16-C-04 عصام املعاجل عصام املعاجل للتنقيب شركة "C "، " ج"   م 511 
00/00/0030 4.21.42116:  الفاكس     صفاقس  - 3136الفيض العامرة   

19 16-C-05 سليم الشعري مقاولة سليم الشعري "C "، " ج"   م 511 
         0265.23.6.: اهلاتف صفاقس   3111التعويضي   حي .3نهج الرائد البجاوي عدد

  74.665.457:  الفاكس - 20.313.844   

00/00/0030  

20 16-C-10 
التونسية للتنقيب عن املياه   الشركة

« TUNISIE HYDRO FORAGE » 

ماجيد برناط ويسري 

 قدوار
"C "، " ج"   م 511 

:  الفاكس  1323102.61 :اهلاتف  صفاقس – 3111 طريق امليناء الصخرية

4.26642113 

00/05/0030  

21 16-C-11 عطا بن  حسن شركة عطاء حلفر اآلبار "C "، " ج"  00/05/0030 4321032.41:  الفاكس   - 5..02.112.: اهلاتف     سوسة - 141.الكنائس مساكن  م 511   

22 14- C -16  عثمان فريضي               عثمان فريضيمقاولة               C "، " ج"   م 511 
00/00/0030     2200 -حي املطار توزر   

23 21- C -16 خالد احلاليسي خالد احلاليسي C "، " ج"   م 511 
:  الفاكس  98.556.741   :اهلاتف  القطار قفصة  -شارع األخوة العبيدي 

4621062416 

27/09/2016 

24 17-C-05  شركة تكنوصول« Technosol »  رندة العيادي C "، " ج"   م 511 
 صفاقس اجلنوبية .310املنطقة الصناعية طينة  51طريق قابس كلم 

 .3261..4.2:  الفاكس  .3261..4.2 : اهلاتف 

00/00/0030 

25 17-C-06  حممد رحالي رحاليحممد C "، " ج"   م 511 
1521552336:تطاوين اهلاتف 3163حي التحرير   

00/00/0030 

26 2017-C-12    شركة عامل االتصاالت و األشغال العامة 

 نبيل بن عمر 

 
C "، " ج"   م 511 

4521342513  :هاتف  أريانة - 6شارع معاوية بن ابي سفيان املنزه  – 03  

.452134251:  الفاكس   

 

01/ 01/0030 

 

 

27 18-C-03 أمحد العالقي أمحد العالقي "C "، " ج"   2018/01/09 4523112561:الفاكسالعالقة مرناق  م 511 

28 18-C-04 علي االقرن  مقاولة علي االقرن للتنقيب عن املياه "C "، " ج"   م 511 
4421.62160 :  الفاكس   62006..02.  :اهلاتف دار اجلمعية السبيخة القريوان 

  

2018/01/09 

00 18-C-12  حممد كاروف  شركة كاروف حلفر اآلبار "C "، " ج"  11246.2005: اهلاتف      قابس 6115نهج سيدي بلحسن غنوش  م 511    2018/01/09 

 قائمة احلرفّيني املتحّصلني على البطاقة املهنيةـ 

العدد 

 رقم الرتسيم الرتيب
 صنف احلريف حّفار

 البطاقة

طاقة 

احلفر 

 القصوى
 عنوان املقر اإلجتماعي

 مدة الصلوحية

سنوات بدية  5)

 (من

1 13-B-05 األسعد عيساوي "B" "02550..112: اهلاتف توزر -نفطة م 11 "ب   
31/05/0031  

2 13-B-06 عبد اللطيف الباجي "B" "20612044..: اهلاتف توزر -نفطة م 11 "ب   

31/05/0031  

3 13-B-08 احلبيب كادي "B" "423002316.: اهلاتف     تطاوين -الفرش غمراسن م 11 "ب   
31/05/0031  

4 13-B-09 حمي الدين بوعالقي "B" "026162150.: اهلاتف منوبة -شارع احلبيب بوقطفة م 11 "ب   

31/05/0031  

5 14-B-01 محادي الشرويف "B" "6..021652.: املنيهلة اهلاتفنهج الطاهر االسود حي اجلمهورية  55 م 11 "ب       05/00/0032  



6 14-B-03 عبد اجلليل الطربقي "B" "4524632116:الفاكس .02116214.: ، نهج الشروق حي الغزالة اهلاتف56 م 11 "ب  

2014/03/19 

7 14-B-11 الطيب الورغي "B" "90272.2171/ 7927112571: جندوبة  اهلاتف  –طريق عني دراهم سطفورة  9كلم  م 51 "ب  
2014/07/02 

8 15-B-01  حممد منصف النعريي "B" "7025.92.19 :اهلاتف  مدنني   -شارع احلبيب بورقيبة  27 م 51 "ب  
30/00/0035  

9 15-B-03  اآلبارحلفر  اإلتقانشركة  "B" "9120222172 :الفاكس    702.192.51:   اهلاتف  تونس   .111  -نهج موناكو  7 م 51 "ب  

30/00/0035  

10 15-B-04  حممد بن عمر بن صاحل "B" "7921022077: تطاوين   اهلاتف   -السعادة  تطاوين الشمالية   م 51 "ب  

30/00/0035  

11 15-B-09 حممد شيب "B" "11..نفطة  –الشرفة  م 51 "ب  

02/05/0035  

12 15-B-16 سعيد الزردابي "B" "3111حي الرب تطاوين  م 51 "ب  

02/05/0035  

13 15-B-17 خالد بن فضل "B" "112.132461 / 02.132461. :اهلاتفنهج عمان حي الصيدلية املدينة اجلديدة  بن عروس     75 م 51 "ب                          

00/30/0035  

14 15-B-18 حمّمد الطاهري "B" "م 51 "ب 
                  .152.61205/  421312543.:       اهلاتف صفاقس –طريق الشاطئ الصخرية 

.4.2664254: الفاكس    

00/30/0035  

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

16 16-B-13 عبد احلميد بنجامع  قاولةم "B" "قابسوالية  551عدد 15حي األمل  م 51 "ب 

00/00/0030  

17 16-B-15 حمّمد احلبيب القروي  قاولةم    "B" "توزر - 11.1الشرفة نفطة  م 51 "ب 
00/00/0030  

18 16-B-17 مقاولة  رؤوف جبالي "B" "97.030.533  :اهلاتف   والية بنزرت – 4111منزل بورقيبة  .0شارع حمّمد علي عدد م 51 "ب 

00/00/0030  

19 16-B-18  حمّمد الربيع الزين مقاولة "B" "27/09/2016 :  الفاكس  021032101.:اهلاتف  والية توزر –اهلبائلة  م 51 "ب 

20 16-B-20 
رياض )SO.M.A.F   »  « شركة الصيانة والتهيئة والتنقيب

 (اإلينوبلي

"B" "م 51 "ب 
  4026512311:اهلاتف 8100   جندوبة 3.0شارع البيئة عمارة النرجس الطابق األّول ص ب 

 4026512354:  الفاكس 

27/09/2016 

21 17-B-01   شركة جيودريل« GEO-DRILL » "B" "م 51 "ب 
 11661144: اهلاتف  صفاقس -صفاقس املدينة  3111نهج حمسن القالّّل عمارة عبد الكايف 

 .3261..4.2:  الفاكس

30/00/0030 

22 17-B-02  أمحد الزمزمي "B" "30/00/0030 6111احلامة  قابس  31النور  عدد  وادي  م 51 "ب 

23 17-B-03 ضو بن علي خشوم "B" "0211420.: مدنني اهلاتف  –حسي  م 11 "ب.. 

01/05/0030  

 

 

 24 17-B-08 شركة خدمات و صيانة اآلبار الفالحية    "B" "02.332136.:  اهلاتف  مدنني -مدنني اجلنوبية  511.حي القمودي الشارف  م 11 "ب 

01 /01/0030 

 

25 17-B-09 زياد السعيدي "B" "020112314. : اهلاتف    طريق النفاليات توزر م 11 "ب 

01 /01/0030 

 



26 17-B-10 الطيب النعريي "B" "4126.525.6  :الفاكس ..02.3323. : اهلاتف    مدنني -شارع اإلمام سحنون  مدنني اجلنوبية  .5 م 11 "ب 

01 /01/0030 

 

27 17-B-11 أنيس بن الطاهر فياللي "B" "1121142111 : اهلاتف   561.كلم  بنقردان   1طريق بنريي  م 11 "ب  

01 /01/0030 

 

28 17-B-13 مكرم بن الصادق بوبكر "B" "1.21112.41 : اهلاتف    املنستري – 1111حي الزامرين املكنني   .6 م 11 "ب  

01 /01/0030 

 

29 18-B-01  ميالد غوار "B" "0260.2441.  : اهلاتف توزر   1151حي االزدهار  م 11 "ب 
09 /01/2018 

 

 

30 18-B-02 صاحل ضيف اهلل "B" "621.02365.: اهلاتف كركر حمطة بومرداس املهدية م 11 "ب   
2018/01/09 

31 18-B-02  فيصل بن ابراهيم املناعي "B" "230421.0.. : اهلاتف غار الدماء جندوبة   0561شارع سوق اهراس  م 11 "ب   

2018/01/09 

32 18-B-02  حممد ربودي "B" "1125602.11  : اهلاتف شارع سيدي بوسعيد حي برورمت تطاوين    م 11 "ب 

2018/01/09 

11 18-B-07  شوقي العاتي "B" "420412116. : اهلاتف توزر   11.1حي االصيل الشرفة نفطة   م 11 "ب   

2018/01/09 

34 18-B-09  حمرز خالدي "B" "6261525.1.: اهلاتف  توزر 1151رأس ذراع  م 11 "ب 

2018/01/09 

15 18-B-11  عبد الفتاح التليلي "B" "21.5...112  :أرض الفقيه املنيهلة  اريانة   اهلاتف م 11 "ب 

2018/01/09 
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