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     2020افريل  24

 

 

 عدد  الموضوع  مصدر التمويل  المقترح 

 
مقاولة                 

   د عبد السالم     سعي
    

للتنمية في البنك الفرنسي 
إطار المشروع الرابع 
 لتطهير األحياء الشعبية

أشغال تطهير المياه المستعملة بأحياء   مشروع إستكمال
 السرور و بن يونس و سيدي أحمد زروق بقفصة. 

 

 2019/056ط.ع  : 

 
 

1 

 
 مقاولة
SMTP 

 

البنك الفرنسي للتنمية     
AFD ) و البنك األوروبي     
( BEI )لإلستثمار و      

في إطار  اإلتحادااألوروبي
برنامج إزالة التلوث بالبحر 
  األبيض المتوسط 

مشروع أشغال تجديد شبكة التطهير بأحياء 
 بمدينة حمام سوسة : 2و  1النرجس 

 نقل و وضع القنوات .
 

 2019/061ط.ع  : 

 
 
 

2 

 : 3و  1قسط عدد 

مجمع 
SOCATRA/EDM 

 

        البنك الفرنسي للتنمية 
( AFD ) في إطار برنامج  

إزالة التلوث بالبحر األبيض 
 DEPLOMEDالمتوسط

مشروع أشغال تهذيب و تدعيم شبكات التطهير 

 بواليات قابس و مدنين و تطاوين :
 

 أشغال تهذيب شبكات التطهير بوالية قابس. :1قسط عدد 

 
: أشغال تدعيم شبكات التطهير بوالية  3قسط عدد 

 تطاوين. 
 

 2019/058:   ط.ع
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 :2و 1قسط عدد 
 BONNAمقاولة  

 : 3قسط عدد 
 مقاولة  

ALPHA SERVICES 
et TRAVAUX 

 

 : 2و  1قسط عدد 
-2016ميزانية اإلستثمار 

2020 

 قسط عدد 3: 

أشغال مدفوعة التكاليف من  
 طرف الغير 

التطهير بالمناطق   مشروع أشغال تجديد و تمديدشبكات
 الشمالية و الوسطى من والية تونس: 

: أشغال تجديد شبكات التطهير بالمنطقة   1قسط عدد 

 الشمالية  . 
: أشغال تجديد شبكات التطهير بالمنطقة   2قسط عدد 

 الوسطى  . 

: أشغال تمديد شبكات التطهير بالمنطقة 3قسط عدد 

 الشمالية  و الوسطى.
 

 2019/057:    ط.ع

 
 
 
 

4 

 



 

 

 
 عدد 

 
 الموضوع 

 
 مصدر التمويل 

 
 المقترح 

 
 
 
 

5 

 

مشروع أشغال تجديد شبكة التطهير بوالية القيروان و  
بمدينة   2و    1تهذيب شبكة التطهير بأحياء النرجس  

حمام سوسة و سيدي عبد الحميد و قصيبة الشط بمدينة  
 سوسة : 

 
 .   PVCتوفير ونقل القنوات   :  1قسط عدد 

 
 .   PEHD: توفير و نقل القنوات  2قسط عدد 

 

 2019/062ط.ع  : 

 البنك الفرنسي للتنمية 
AFD)  البنك األوروبي   و

(و BEIلإلستثمار)  

في إطار  اإلتحادااألوروبي
برنامج إزالة التلوث بالبحر 

األبيض المتوسط 
(DEPLOMED) 

 
 2و  1قسط عدد 

 
 شركة

SCIPP 

 

 
 
 

6 

مشروع أشغال تمديد شبكات التطهير بمعتمديات المنزه  
و المرسى و سيدي حسين و الوردية و الكبارية من  

 والية تونس . 
 

 2019/071ط.ع  :  

المجلس الجهوي بوالية 
البرنامج تونس في إطار 

 2019الجهوي للتنمية لسنة 

 
 مقاوالت 
ALPHA 

SERVICES et 
TRAVAUX 
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 مشروع أشغال تجديد شبكة التطهير بوالية القيروان : 
 

تجديد شبكة تصريف المياه المستعملة   :  1قسط عدد 

 بحي الجامع بمدينة القيروان  . 
: تجديد شبكة تصريف المياه المستعملة   2قسط عدد 

بحي حشاد و نهج الهداية و شارع الطيب المهيري  
 بمدينة الوسالتية.  

:تجديد القناة الرئيسية لتصريف المياه   3قسط عدد 

بمدينة    2قم  المستعملة المحاذية للطريق الوطنية ر

 القيروان . 
 

 2019/060ط.ع  : 

 )البنك الفرنسي للتنمية 
AFD)  البنك األوروبي   و

(و BEIلإلستثمار)  

 اإلتحادااألوروبي

 : 2و    1قسط عدد 
 مقاوالت 

SOBOTRAG     

 : 3قسط عدد 

 مقاوالت 
ELBARAKA TP 

 

 
 

8 

مشروع أشغال تهذيب و تدعيم منشآت التطهير بواليات  
 مدنين و تطاوين : قابس و 

 .  PVC: توفير قنوات  1قسط عدد 

: توفير قطع الزهري                     2قسط عدد 

)PIECES EN FONTE 

 2019/059ط.ع  :  

 )البنك الفرنسي للتنمية 
AFD)  البنك األوروبي   و

( و BEI)   لإلستثمار

في إطار  اإلتحادااألوروبي
برنامج إزالة التلوث بالبحر 

األبيض المتوسط 
(DEPLOMED 

 : 1قسط عدد 
 شركة

 المواسير 
 : 3قسط عدد 

 SOFOSUD  شركة
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 :   IIمشروع تطهير سوسة  

شاحنات شفط و جهر   05إقتناء معّدات أستغالل :  

 صغيرة الحجم 
)mini hydrocureuses sur remorque 

tractable (   . 

 

 2019/068ط.ع  : 

 
 KFWالبنك األلماني للتنمية 

 شركة
Chebbi Water 

and Sewer 
cleaning 



 

 

 

 

 
 عدد 

 
 الموضوع 

 
 مصدر التمويل 

 
 المقترح 
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بثالث   مشروع تهذيب التجهيزات الكهروميكانيكية
 محطات ضخ بمديرية الشمال : 

أشغال تهذيب تجهيزات بكل من محطة تحويل المياه  
و   R4/3بقربة و محطتي الضخ   SPTRالمستعملة  

R4/6  . بنابل 

 2019/072ط.ع  :  

 )البنك الفرنسي للتنمية 
AFD)  البنك األوروبي   و

(و BEIلإلستثمار   )  

اإلتحادااألوروبي في إطار 
تلوث بالبحر برنامج إزالة ال

األبيض المتوسط 
(DEPLOMED 

 
 
 

 شركة
EREMECA 
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 أشغال تطهير المياه المستعملة بمنطقة قمرت حروش  :   
 توفير و نقل القنوات البالستيكية 

 
 

 2019/067ط.ع  :  

 )البنك الفرنسي للتنمية 
AFD)  البنك األوروبي   و

(و BEIلإلستثمار  )  

اإلتحادااألوروبي في إطار 
برنامج إزالة التلوث بالبحر 

األبيض المتوسط 
(DEPLOMED 

 
 شركة

 المواسير  
 

 
 
 

12 

أشغال إنجاز الشبكات الرئيسية و   مشروع إستكمال
الثانوية لتصريف المياه المستعملة بمدينة برج العامري  

 من والية منوبة   
 

 2019/064ط.ع  : 

 مقاولة  KFWالبنك األلماني للتنمية 
NORD SUD 
SERVICES 

 

 
 
 

13 

مشروع تدعيم و تهذيب شبكات التطهير بواليتي  
 صفاقس و قبلي :  

 PEHDو   PVCتوفير القنوات البالستيكية 

 
 2019/076ط.ع  :  

الوكالة اليابانية للتعاون 
 JICAالدولي 

 شركة
AMEUR 

PLASTICS 

 
 
 

14 

بدلة حضور صيف   : تزّود بوصوالت إلقتناء صفقة إطار 
 .   2021-2020-2019و شتاء 

 
 2019/030ط.ع  :  

 شركة ميزانية اإلستغالل
SODEXO PASS 

TUNISIE 
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مشروع إستكمال أشغال تطهير المياه المستعملة  
 بالمنطقة الريفية تلمين من والية قبلي  

 

 2019/070ط.ع  : 

 )البنك الفرنسي للتنمية 
AFD )  في إطار البرنامج

 الوطني للتطهير الريفي

       GESTE/TPHمجمع 

 

 

 

 

 
 عدد 

 
 الموضوع 

 
 مصدر التمويل 

 
 المقترح 

 
 

16 

مشروع إستكمال أشغال الربط الخارجي للمياه  
 المستعملة لمنطقة الفّجة من والية منوبة . 

 القنوات و أشغال هندسة مدنية لمحطة الضخ   نقل و مد 
 

 2019/065ط.ع  :  

إتفاقيتي تمويل مع الوكالة 
العقارية للسكنى و القطب 

التكنولوجي للتنمية المنستير 
 الفجة-

            GESTE/TPHمجمع 

 
 
 

17 

مشروع تهذيب وتوسيع محطتي الضخ ببقالطة و 

والتزود و نقل ووضع القنوات الخاصة  طبلبة

بمنظومة تحويل المياه المستعملة نحو محطة 

 .3.1التطهير الحالية بالمكنين قسط 
 

 035/ 2019ط.ع :  

         البنك األلماني للتنمية

)  (KFW  والوكالة

  (AFD)   الفرنسية للتنمية

          
 

 مجمع
SETEM/MTT 

 

 
 
 

18 

أشغال تهذيب شبكات تصريف المياه  مشروع

نقل ومد  -المستعملة بالمنطقة الجنوبية بمدينة تونس

 القنوات.
 

  بكرالغرياني : الشبكة الرئيسية أنهج 2قسط عدد 

 وحي جبل الجلود تونس.   9061و  9042، 3بالكبارية 

 
 046/ 2019ط.ع :  

 AFD البنك الفرنسي للتنمية  
البنك األوروبي لإلستثمار  و 

  (BEI  و اإلتحادااألوروبي)

في إطار برنامج إزالة  
التلوث بالبحر األبيض 

 DEPLOMEالمتوسط 

 :  2قسط عدد 

 BONNAمقاولة  

 

 
 

19 

بمشروع إنجازأشغال تهذيب و توسيغ محطة 

 . 2التطهير جنوب مليان 

 

 012/ 2018ط.ع : 

 البنك الفرنسي للتنمية

( AFD) 

 البنك األوروبي لإلستثمار و

  (BEI) 

 شركة
PASSAVANT 

Energy et Env 

 

 


