
الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

 مھندس االنتاج الحیوانينوفل شابي

مھندس اقتصاد فالحيمحمد غدیري

 مھندس االنتاج الحیوانيالھادي الدبایري

 مھندس في الغاباتكریم التریكي

 مھندس في الھندسة الریفیةسالم العاتي

BICمكتب المھندسین المستشارین
محمد الھاشمي 

منصور
مھندس في الھندسة 

الریفیة
31 نھج ایطالیا 1001 تونس

 27.893.440
99.691.12771.256.796

األستاذیة في المالیةثریا بوزیدBT Consultingمكتب ب ت لالستشارات
عبد الرزاق 

الحمامي
مھندس في البستنة

4 شارع الحبیب بورقیبة عمارة نور الطابق 2 
باردو 2000

 71.502.209
98.267.56471.583.825

ھشام المراكشيBureau ETTAWFIKمكتب الدراسات واإلختبارات الفالحیة التوفیق
مھندس في االقتصاد 

الریفي
5198.340.61871.583.307  شارع الحبیب بورقیبة - باردو 2000

مھندس في االقتصاد الریفيھالل الكوني

مھندس في االنتاج نباتيریحاب بن حمد

2198.322.382 نھج االخطل المنزه 1 1004 تونس مھندس االنتاج النباتيابراھیم العباسيCERAAFمكتب دراسات فالحیة صناعیة غذائیة و غابیة

3071.841.56171.793.237 نھج آالن سافاري تونس 1002جمیع االختصاصاتمدیر عام جالل بن عمرCNEAالمركز الوطني للدراسات الفالحیة

شارع الھادي الكراي عمارة كومات تونس 1082جمیع االختصاصاتمھندس عامراضي المدبCOMET engineeringكومات للھندسة
71.707.80071.707.200

17 مكرر نھج كمال اتاتورك - تونس 1001صناعات غذائیةسناء بن وغرموكیل متصرفشكري بن جمیعIMPULSEشركة امبلس
 71.427.421
22.587.728

71254315

LABVET Servicesالبفات للخدمات
محمد الھاشمي 

الصكلي
38 نھج الساحل مونفلیري تونسطبیب بیطري

71.490.75171.390.904

سامي الدرویش
مھندس في االقتصاد 

الفالحي
 مھندس إقتصاد فالحيسلمى خویلدي

أمین بن تقیة
 مھندس في الصناعات 

الغذائیة
 مھندس إقتصاد فالحيمحسن المالكي

مھندس ماليإسماعیل بو عالقي

55804311مھندس في االنتاج نباتيكمال لسود

إشراق بن عیسىشھادة في المحاسبةالصادق الزواري.O.G.E.Sتنظیم و تصرف دراسات الشركات
مھندس في االنتاج النباتي و 

الحیواني
شارع علي درغوث الطابق 4 شقة عدد 31 

1001 تونس
 71.258339
71.253.559

71,339412

والیة تونس 

المجموعة االستشاریة للدراسات المائیة

المسؤول القانونياسم مكتب الدراسات

شركة الدراسات و الخدمات الفالحیة

شارع الھادي نویرة – إقامة سعید  الطابق 4- شقة 
2- حي النصر 2

71.797.482

70036149

بوبكر الحامدي
 71.814.177
20.553.955

AGRO-Services

مھندس ھندسة ریفیة CATمحمد الفجي

71.814.177

99960056
95579507

شارع الھادي نویرة- إقامة إیمان مكتب عدد 23- 
النصر2

 71.343.757
71.254.225

71.798.373
71.796.870

71240277
71252026
55804311
20311804

24 محمد الدغباجي 1001 تونس

mcietudes@gmail.com
mcietudes@hotmail.fr

m.c.i@apl.fr

www.mcietudes.com

حسونة النموشي

مكتب دراسات استشارات تقنیة

المھندسون الناشطون

مھندس في االنتاج 
الحیواني

مھندس في االقتصاد 
الریفي

  نھج حسان بن نعمان – ص.ب- 152 البلفدیر 4
تونس 1002

AWMC

MEDIUM Conseil 
International

كمال لسود

31 أوت 2017 قائمة مكاتب الدراسات المختصة في المشاریع  الفالحیة

س
ـــ

ون
ـــ

ت

مھندس في اإلنتاج النباتي الوسیط الناصح  الدولي



سھیل سالمةS Consulting 2االستشارة 2 س
مھندس في العلوم 

الفالحیة
 Triplexe Rue Lac Toba Les Berges

  du Lac   1053  Tunis
23.262.063

شركة الخدمات وتسییر المشاریع
Société de services et 
de pilotage de projets  

علي الصغیر بن 
عمارة

الدكتورا في التنمیة 
الفالحیة

مھندس في البستنةفتحي المؤدب
 13 نھج السنغال الطابق الثاني  شقة عدد1-5 

1002 البلفیدیر  تونس
21416370
98483931

   
    71793411  

71287300

 مھندس في الھندسة الریفیةمحمد السلیمي

 مھندس في الھندسة الریفیةسامیة رفراف

 مھندس في الھندسة الریفیةریاض البجاوي

 مھندس في الھندسة الریفیةایمان الطرابلسي

 مھندس في الھندسة الریفیةمحسن الھمامي

7171.809.14071.809.140 نھج آالن سافاري تونسمھندس في حمایة النباتاتنادیة حنزوليمرحلة ثالثة تصرفمحمد أمین المولھيSEAشركة الدراسات و اإلحاطة

زھرة الھماميSIGMA Ingénierieسیقما للھندسة
مھندس في االقتصاد 

الریفي
871.830.72871.835.303 نھج صدربعل – الفیات تونس 1002ــ

 مھندس في الھندسة الریفیةكریم شلبي

مھندس في الغاباتسالم ین رمضان

 مھندس في الھندسة الریفیةنجالء بن حمیدة

AGERمكتب آجار للدراسات والتكوین الفالحي
عبد الوھاب 

المكشر
مھندس اشغال تصرف 

فالحي
مھندس انتاج حیوانيفخرالدین مھذبي

مركب فضاء تونس مدرج ب مكتب 6-3- 
مونبلیزیر- تونس

71.282.79971.283.560

ـ2198.322.382 نھج االخطل المنزه 1 1004 تونســ مھندس االنتاج النباتيابراھیم العباسيTIP TOP AGRICOLEمكتب دراسات تیب توب

ـ522,229605 نھج بن رشد - عمارة المرین- تونس-1001علوم فالحیةعزالدین الحاجياستاذیة في المحاسبةمھى الحاجيM H consultingمكتب مھى لالستشارة

مكتب االستشارات والدراسات
cabinet de comptabilité, 

conseil et assistance
12 مركز البرقاوي - باب سعدون-2000علوم فالحیة‘إبراھیم الوسالتيمحاسبمعز القرواشي

 71.503.412
24.115.572

71503415

مكتب دراسات االحاطة واالستشارة التقنیة
Assistance et conseil 

technique
27.368.728عمارة عدد 5 شقة 17 باردو سنتر 2000ــ مھندس االنتاج الحیوانيكمال الفراتي

71.584.290

71.255.24771.255.247نھج علي باش حامبة عدد 13- تونس 1000ــ مھندس إقتصاد فالحيیوسف نصريSOGETالشركة العامة للدراسات صوجات

Agrimed service شركة خدماتAgrimed service171.282.26171.282.392 مكرر نھج كلود برنار البلفیدیر-تونس -1002مھندسة في البستنةنجلة مكادةوكیل شركةالبشیر الكافي

          مكتب الدراسات الفالحیة
 MAGHREB AGRO

SYSTEMES
وكیل شركةعادل التلیلي

محمد خالد 
العیادي

187132074471323212  نھج جمال عبد الناصر   تونسمھندس أول فالحي

7179179871792273 1    نھج مصر   تونســ مھندس فالحيمحمد جراد AGRO CONSULT         أقروكنسولت

71.950.691 71.950.706

4 مكرر نھج نویي شارع عبد الرحمان عزام  
منبلیزیر-تونس

فضاء تونس – بلوك H- الطابق 3- 1073 
منبلیزیر

71.796.065
مھندس في المیاه و 

التھیئة

SOLTECH

س
ـــ

ون
ـــ

ت

سولتاك
الدكتوره في الھندسة 

المدنیة

SAHER Irrigation

یحي الخراط

71.796.065المقداد العبدالويشركة ساھر للمیاه



مھندس فالحيفراس الشاایب

مھندس فالحيإیمان الطیب

مھندس فالحيإیمان النایلي

مھندس فالحينبیل خذر
مھندس فالحيحسین حنزولي

مھندس فالحيحشاني بوبكر

مھندس فالحيفاضل كنیس

الشركة العامة للخدمات الفالحیة
 Ste Global Agricole

  service   GAS
ــمھندس فالحيبوبكر بوصبیع

عدد 79   نھج الشبت  المروج 2   1074  
الكباریة  تونس

7135834371358343

مھندس فالحيشكري السالميـقیس الفاھمBECASSE شركة باكاس
إقامة الك 2001   عمارة بریما  "د" 

شقة 31   الطابق 3   ضفاف البحیرة   1053 
تونس

77186246071862402

المكتب المتوسطي للدراسات واإلستثمارات في التنمیة 
277128354671283527  نھج  صدر بعل  1002 تونســمھندس فالحيعبد الوھاب حتیرة  Sté 3H Med Consultingالمستدامة

 STE RAINBOW TUNISIE STE RAINBOW TUNISIE   ــمھندس فالحيبسام بوخریص
65  نھج  18 جانفي 1952             1001  

باب بحر تونس
   71253095   

58300720
71253696

Linea Consulenza Africa Linea Consulenza Africa 
نصر الدین 
الزیتوني

وكیل شركة
 

ـ سنااء الفایدي 
ـ زینب بالناصر 

 مھندسین فالحیین: 
  ـ إنتاج نباتي

  ـ إقتصاد فالحي 

20  شارع الوالیات المتحدة األمریكیة   شقة  
عدد15  1002  بلفدیر  تونس

5845055671784116

STE FLEHETNASTE FLEHETNAمھندس فالحيالمولدي غناموكیل شركةالمولدي غنام
    B5,2 مكتب B فضاء تونس   مدرج
مونتبلیزیر   1073  باب بحر  تونس

7190819471908173

STE BHMT CONSULTINGSTE BHMT CONSULTING
محمد الطیب 

بالحاج
وكیل شركة

محمد الطیب 
بالحاج

1297189463571894635  شارع الحریة تونس   1002مھندس فالحي

مكتب دراسات سناء لطیف
Bureau d'Etude 

Sana Ltaief 
ــمھندس فالحيسناء لطیف

نھج بحیرة فیكتوریا     إقامة البحیرة   مكتب عدد 
D44   تونس

2149393970936568

مھندس فالحي
      Société Africaine

d'Ingénierie SAFI
الشركة اإلفریقیة للھندسة

محمد الھشمي 
منصور

71906309علي بن حمیدة

مھندس فالحي

س
ـــ

ون
ـــ

ت

71906675
إقامة بابل   عمارة F  شقة 3  الطابق2 

مونتبلیزیر   تونس



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

محمد علي عتیقAGRIDEVمكتب الدراسات و التنمیة
مھندس في االقتصاد 

الریفي
مھندس في االنتاج النیاتيعادل العوني

29 شارع االستقالل – إقامة مریم-عمارة ب رقم 
418- أریانة

 71.711.806
24.265.907

70.823.656

BETEXAدراسات ونصائح فالحیة
عبد الحفیظ 

الجزیري
مھندس في الھندسة 

الریفیة
ــ

10، نھج القرنبل – المنزه الخامس – أریانة 
1004

71.755.440-

عبد الستار القیزانيBE2Aمكتب الدراسات و االحاطة الفالحیة
مھندس في العلوم 

الفالحیة
5 نھج قرطاج  أریانةــ

 79.490.817
20.353.466

-

یسر عبید فراتيTPADمكتب الدراسات الفالحیة
الدراسات المعمقة في 

االقتصاد
ـ0371.750.699 نھج الجامعة العربیة المنزه 6 أریانة مھندس في الھندسة الریفیةمنى الھمامي

حسني بن یوسفAGRICO-CONSULTمكتب الدراسات الفالحیة
مھندس في االقتصاد 

الریفي
-1321.170.418 نھج تستور- المنزه5- أریانةــ

منى المستوريCEDRشركة االستشارات والدراسات في التنمیة الفالححیة
مھندس في االقتصاد 

الریفي
ــ

إقامة مریم - شارع محمد البوعزیزي -2080-
أریانة

 71.718.282 71.716.381

مكتب دراسات فالحیة
Agro-business-

consulting
-أنس بن الشیخ

محمد بن الشیخ 
غسان بن االكحل

اقتصاد ریفي وعلوم فالحیة
مكتب عدد 214  إقامة C  الطابق الثاني  أریانة

سنتر   2080 أریانة

7170144922517047

16 نھج بن زیدون المنزه 5-2080مھندس انتاج حیوانيمروان خوجةوكیل شركةنجیب الصفائحيAGRO-vetoشركة Agro-veto للخدمات
 71.751.177 71.751.961

مھندس فالحيسمیحة بوعالق

مھندس فالحيرحمة رحماني

مھندس فالحينورة مسعودي
مھندس فالحيأنور بن نجیمة

شركة ایبار قرطاج اقرو 
Sté IBER CARTHAGE 

AGRO
ـممدوح الطرایلسي

فادیة بنالشیخ 
ابراھیم

مھندس فالحي
نھج محرز شعیرات اقامة نرجس  A3 النصر2    

   2037     اریانة
   70826437   

28200172
70826438

ـ ـمھندس فالحي  فاطمة داود Bureau Fatma Daoudمكتب فاطمة داود 
32 نھج محمد براھمي    حي الغزالة        

2083     اریانة    
agro.etd@gmail.com

22845337
21024283

ـ

ـ ـمھندس فالحي بلقاسم الزیتوني CIFADمكتب ھندسة التكوین ودعم التنمیة 
14  الدكتور بشیر الدنقزلي النصر 1 

 2001 أریانة   
98238734

مھندس فالحيسوسن مجدوبوكیل شركة عمار عزوزيAMA Consultingمكتب الدراسات آما كونسیلتینق
84  شارع الحبیب بورقیبة (عمارة سالمة) 

2080 اریانة 
22045063
52350350

-

ــمھندس فالحي عماد الورغيAGROPLUSأقروبلوس 
8 نھج عثمان بن عفان   أریانة الصغرى  2083 

رواد اریانة
 imad.werghi@laposte.net

25700038-

مكتب دراسات عبدهللا بن عبدهللا 
Bureau d'étude Abdallah 

ben Abdallah 
ــمھندس فالحي عبدهللا بن عبدهللا

شقة C21 إقامة قرطاج بالص  مركز العمران 
الشمالي    1082  المنزه   اریانة

93417738-

98343703

والیة أریانة 

ممر تاجكستان  عدد12   النصر1  أریانة 2037

اسم مكتب الدراسات

70850935دكتور ھندسة

المھندسون الناشطونالمسؤول القانوني

ـة
نــ

ــا
ریـ

أ

عامر قنائشیة GCDS Tunisia
   Sté Global Capacity Development 

  Services Tunisia



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

یاسین العماميAOCشركة آقروأونو استشارة
مھندس في االنتاج 

النباتي و الصناعات 
الغذائیة (خمور)

جنان داود سیدي سعد مرناق 2070ــ
 71.751.021
20.373.207

-

سنیة البرباشيBureau de l'Agricuteurمكتب الفالح
مھندس في االنتاج 

الحیواني
ــ

36 شارع الحبیب ثامر مقرین الریاض بن عروس 
2014

22.602.84271.385.318

مھندس في الھندسة الریفیةعماد مقدمفریدة مشكانCGMالشركة العامة للمعدات
26 نھج الحبیب بورقیبة مركز سعید مقرین بن 

عروس 2033

71.426.95671.426.956

تقني في انتاج حیوانينور الدین بوكیل El Bosten Agro-Servicesالبستان للخدمات الفالحیة
حمیدة أوالد 

صغیر
71.301.555سیدي سعد مرناق 2090مھندس في انتاج النباتي

-

698.307.450 نھج مسك اللیل 2097 بومھل بن عروسمھندس في االنتاج النباتيفیصل فنیوHortimedمكتب الدراسات أورتیماد
-

SPVDشركة اإلنتاج النباتي والتوزیع
عبد الوھاب 

بوعزیزي
ــ3 نھج المصطفى خریف - المروج3- بن عروسمھندس إقتصاد فالحيسالم الكروسمھندس في البستنة

 مھندس في الھندسة الریفیةبشیر بن حسن

 مھندس في الھندسة الریفیةعادل بن حدید

  نھج باش حامبة    حي الزیاتین    مرناق ، 78
بن عروس

97342490

mohamedradhouani@ymail,com  24342491

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

مكتب دراسات شتاوي توھامي
Bureau d'Etude 

Chettaoui Touhami
8 ساحة الرایحین منوبة الوسطى-2010-منوبةــمھندس في علوم التربةتوھامي شتاوي

 71.221.185
29.377.951

71.880.845

مكتب دراسات ومخبر تحالیل فالحیة
Bureau d'étude et 

laboratoire d'analyse du 
sol

مبروك العویني
مھندس علوم فالحیة 

بالكاف
شارع الطیب المھیري - الجدیدة- منوبةــ

 71.539.717
96.610.811

ـ

271.609.59071.609.867 نھج المدینة مركب أمل 2011 الدندانــمھندس في حمایة النباتاتمحمد صالح الھانيAGRIFORUMأقریفوروم

2851785171600312طریق ماطر كلم 7 تقسیم الخیاري  عدد 3  منوبةــمھندس فالحيقیس عیادSté AGRIPRO SERVICESشركة أقریبرو سرفیس

ـ

71.361.977

س
رو

ـــ
عــ

ن 
ـــ

ب

مھندس فالحيمحمد رضوانيوكیلمحمد رضوانيSociété HECMAشركة حكمة

71360,627 شارع فرحات حشاد – مرناق 2090 تقني فالحيخالد البلیديHydro Conseilھیدروكونساي

المھندسون الناشطون

والیة بن عروس

والیة منوبة 

المھندسون الناشطونالمسؤول القانوني اسم مكتب الدراسات

اسم مكتب الدراسات

ـة
ـــ

وب
ـــ

ــن
مـ

المسؤول القانوني



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

BECOSAمكتب الدراسات واالستشارات والخدمات الفالحیة
محمد المنجي بن 

منصور
1472.333.01972.333.019 شارع الجمھوریة 8020- سلیمانمھندس في االنتاج نباتيمنى برھوميمھندس االنتاج النباتي

سعید الھانيCESAGRIنصائح ودراسات وخدمات فالحیة
مھندس في االنتاج 

الحیواني
إقامة البلیاد – عمارة أ – شقة 65 – نابل 8000ــ

98.576.440
72,220,129

72.220.129

أبو القاسم الخلیفيCIDإستشارات ھندسیة وتنمیة
مھندس في االقتصاد 

الریفي
نھج مالك إبن أنیس – قرمبالیة - نابل مھندس في الھندسة الریفیةسوسن جمال

72.212.65572.214.280

فرجاني العجنفيمكتب دراسات تنمیة وتأھیل
مھندس في العلوم 

الفالحیة
ـ99.214.053زاویة الجدیدي-8099ــ

توفیق داليBest Conseilمكتب الدراسات والخدمات التقنیة واإلرشاد الفالحي
مھندس دولة في 

اإلقتصاد الفالحي 
والتصرف

توفیق دالي
مھندس دولة في اإلقتصاد 
الفالحي والتصرف (خبیر 

فالحي)

عمارة ستار شارع الحبیب بورقیبة   قرمبالیة 
8030  نابل                  

bestconseil,tn@gmail,com

    23245260   
72211758

72214231

مھندس في اإلقتصاد الریفيفتحي المؤدب

مھندسة في العلوم الفالحیةنجوى بن رمضان

مھندس أول جمیل الھمندي   ALPHA AGRO MARINEمكتب ألفا للدراسات الفالحیة والبحریة
مھندس زراعي في مجال 

الباكورات
7223018972230189نھج الطیب سالم     نابل 8000

شركة الخدمات الفالحیة الطبیعیة
Ste BIO SERVICES 

AGRICOLES 
أسماء بن سالم 

     مھندس فالحي
    (وكیل الشركة)

شارع الطیب العزابي 8050 الحمامات نابلــ
72281467
98628358

ـ

مھندس فالحيعبد الغفار الصانعوكیل الشركةوحید بن صالح  Ste SOPRAGRI SARLشركة التنمیة الفالحیة سوبراقري
ساحة 7 نوفمبر   عمارة عادل بلقاسم   الطابق 

الثاني   قرمبالیة
2289585872256769

DIP مكتب دراسات
 Developpement et
 Ingenierie Projet

ــمھندس فالحيسندس النوالي  
نھج علي البلھوان   عمارة مسلم    الطابق الثاني   

    8030 قرمبالیة   نابل
52513885
50773587

ـ

شركة سات ج وج للھندسة
Sté CET G à G
  ENGINEERING

ملیكة بنرمضان
مھندس موارد األرض 

والبیئة
مھندس فالحيھشام السویسي

الطریق الوطنیة رقم 1   كم 47       8040 
بوعرقوب   نابل

97267002
53442424

ـ

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

نزار بن سالمACT consultingأكت لالستشارة
مھندس في الصناعات 

الغذائیة
مھندس في االنتاج النباتيوفاء بن سالم

123 شارع الحریة – عمارة نسرین – شقة 7 
زغوان 1100

  71.705.135
71.773.339

71.705.408

72.680.015  72.680.051شارع االستقالل- زغوان-1100مھندس في االقتصاد الریفيحسام المالفمحمد البجاويSOGAMالشركة العامة للفالحة العصریة سوقام

والیة نابل 

ـل
ـــ

ابـ
ـــ

نــ

عبد القادر الھمامي 
مركز تونس للدراسات والتحالیل المخبریة واإلحاطة 

الفنیة

المھندسون الناشطون

 ـ مھندس في علم التربة 
وخصوبة األراضي
 ـ دكتور في العلوم 

الفالحیة

CEDRAT - TUNISIE

المھندسون الناشطونالمسؤول القانوني

ان
غو

ز

والیة زغوان 

(216)
72287441

238  شارع الحبیب بورقیبة
  8000  نابل

المسؤول القانونياسم مكتب الدراسات

(216)
72287735 

اسم مكتب الدراسات



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

مھندس في الصید البحريسلیم طریطر

مھندس في الصید البحريكریمة عزوز

AGRI - CONSEILSأقري كونساي
حافظ العموشي  
مستشار فالحي

ــمھندس فالحي
سنتر عزیز الطابق 4  مكتب عدد 303   7050  

منزل بورقیبة
    72464224    

22918518
72464224

مكتب مستشار فالحي ھالة الطرودي
Bureau Cons Agr Troudi 

Héla
ھالة الطرودي  
مستشار فالحي

ــمھندس فالحي
18 نھج ساقیة سیدي یوسف    7050  منزل 

بورقیبة    بنزرت
ـ98713640

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

1 نھج أسامة بن زیاد - بوعرادة- 6180مھندس إنتاج حیوانيلطیفة الطرابلسيإجازة تجارة عالمیةمحمد الریاحيBureau Riahiمكتب الریاحي للدراسات الفالحیة
  78.805.301
98.473.082

78.805.301

ــمھندس فالحيكوثر عرقوبي Bureau D'etude Ennourمكتب الدراسات " النور "
 محضنة المؤسسات بالمعھد العالي للعلوم 

التكنولوجیة  6100 سلیانة الجنوبیة  سلیانة
  92285270
24137628

ـ

مكتب الدراسات تقوى تاج
Bureau D'etude 

Yakwa Tej
 ممحضنة المؤسسات بسلیانة      6100ــمھندس فالحيتقوى تاج

  93872099
21041662

ـ

مكتب اإلستشارات الفالحیة أقري إنوف
Cnsultant

AGRI INNOV
9844443178870100 7  إقامة ستار    بسلیانة      6100ــمھندس فالحيعادل اللواتي

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

نھج صالح بن یوسف 9070 مجاز الباب باجة مھندس في العلوم الفالحیةمحمد الحبیبوكیل شركةأنس الریاحيBEAVمكتب الدراسات الحاطة و االرشاد الفالحي
 78560033
 98.238.36878564557

مجدة السدیريBEEمكتب دراسات بیئیة
تقني سامي في 

الزراعات الكبرى
فتح بن غربال

 مھندس في الزراعات 
الكبرى

شارع الحبیب بورقیبة -عمارة  كتاما   الطابق 
الخامس  باجة-9000

9974420378.458.130

ت
زر

بن

المھندسون الناشطونالمسؤول القانونياسم مكتب الدراسات

والیة بنزرت 

والیة سلیانة  

اسم مكتب الدراسات

جة
با

ماجستیر في التصرف

نة
لیا

س

والیة باجة  

المھندسون الناشطونالمسؤول القانوني

72.591.222- .B.I.Cمكتب النصائح الھندسیة

المھندسون الناشطونالمسؤول القانونياسم مكتب الدراسات

میناء الصید البحري جرزونة بنزرت 7021عمر الماطري



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة
عقیلة الدریديBureau d'Etude Agricoleمكتب االمتیازات للدراسات الفالحیة

مھندس في االقتصاد 
الریفي

-97.112.452حي الریاض نھج الجزائر رقم 5 بوسالمــ

مشركة مستقبلي للتكوین والدراسات
Sté Mon Avenir Pour 
Etudes et Formations 

مھندس فالحيوفاء مدفعيـ عبد الحمید عیاري
3 ، نھج صفاقس حي النخیل

 8100  جندوبة
 78.612.472
98.568.744

-

مكتب دراسات نبیل باللي
Bureau d'Etude Nabil 

Bellali 
مھندس فالحينبیل بالليـ نبیل باللي

 نھج  محمد علي  عمارة البقلوطي 
 8100  جندوبة

53811401-

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

ف
كا

ال

آسیا سویھيBureau Assia Souihiمكتب آسیا سویھي
شھادة الماجیستیر في 

الفالحة المندمجة
محضنة المؤسسات    7100 الكافــ

54931487
96562460

-

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

مكتب التصرف و الخدمات
Cabinet De Gestion Et 

Services
نھج سیدي العیوني- الحجام- القیروانمھندس في االنتاج النباتيالحبیب خلیفياألستاذیة في االقتصادفتحي السعیدي

 97.302.854
25.420.64677.305.811

HAIEاألفق الفالحي والھندسة البیئیة
أحالم الزین حرم 

رحومة
ــمھندس في البستنة

الحي التجاري بالحجام فوق البنك الوطني الفالحي  
القیروان  3100

77.300.22277.300.222

المنصف فریويnebhana service agricoleشركة نبھانة للخدمات الفالحیة
مھندس في االنتاج 

الحیواني
5777.304.65377.304.653 شارع الھادي شاكر-  القیروان 3100ــ

ــنھج یحي بن عمر- القیروان -3100ھندسة ریفیةرشید عسكريمحاسبعبد الباسط الخمیليmeduim servicesمكتب الدراسات والخدمات الفالحیة

مھندس أول فالحيبلقاسم الخماريمھندس رئیس فالحيسید مھدواني SETPROشركة الدراسات وتطویر الخدمات في الفالحة والبیئة
نھج خمیس العلویني  3129 القیروان الشمالیة    

القیروان
    25935697   

 55935698
    77230162   

77232901

ـ26399732طریق الوسالتیة    القیروان 3100مھندس  فالحيروضة المحفوظيـاألنور غنامSTE STFDAالشركة التونسیة للتخصیب والتنمیة الفالحیة

بة
دو

جن

اسم مكتب الدراسات

اسم مكتب الدراسات

اسم مكتب الدراسات

والیة جندوبة 

المھندسون الناشطون

ان
رو

قی
ال

والیة الكاف

المھندسون الناشطونالمسؤول القانوني

المھندسون الناشطونالمسؤول القانوني

المسؤول القانوني

والیة القیروان 



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

شارع سفیطلة حي الزھور القصرین 1200جمیع االختصاصاتODCOدیوان تنمیة الوسط الغربي
 77.474.090
77.473.882

77.473.905

عادل قسوميSOGECAشركة االتصرف و الدراسات و االستشارات و المساندة
األستاذیة في الدراسات 

التجاریة
مھندس في البستنةمحمد علي دبیاوي

شارع سفیطلة عمارة الناصر الغرسلي القصرین 
120077.476.01877.476.018

رشیدة السعداويBEPEمكتب دراسات المشاریع االقتصادیة
مھندس في االقتصاد 

ــالریفي
شارع الحبیب بورقیبة عمارة البناني شقة عدد05 

القصرین 1200
24.631.557-

وجدي حسینCEGASمركز الدراسات التصرف االحاطة والمتابعة
مھندس في االقتصاد 

ــالریفي
-1498.694.462 شارع الطیب المھیري-1200-القصرین

مھندس فالحيعادل موالھيBureau Adel Moulahiمكتب عادل موالھي
ــ

47 نھج التحریر سبیطلة 1250  القصرین
    40352355   

 77467530
77467530

ھیفاء میساويBureau Haifa Missaouiمكتب ھیفاء میساوي
مھندس فالحي 

ــإختصاص بستنة
عمارة أنوار  شارع الحبیب بورقیبة   1200 

القصرین
ــ

مھندس فالحي فارس ھرماسيSTEAالشركة التونسیة للدراسات واإلحاطة
ــ

نھج سیدي تلیل  حي الزھور   القصرین
    21929730   

 53929730
ـ

شركة نزل المعلومات
Société Hôtel 
d'Information  

 محمد رؤوف 
حیزي

إقامة األنوار  شارع الحبیب بورقیبة    القصرینمھندس في البستنةفدوى عیشاوي وكیل
    77479543
 53041036
53036077

ـ

مكتب دراسات فاتن عاشوري
Bureau d'étude Faten 

Achouri
ــمھندس فالحي فاتن عاشوري

9 طارق بن زیاد    القصرین  الشمالیة  
1200القصرین

ـ96981585

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

-97.531.389نھج سوریا - سیدي بوزیدــمھندس االنتاج النباتيمحي الدین ذیبيBATEPمكتب االحاطة الفنیة و دراسة المشاریع الفالحیة

نزار شوشانBECA-Bioمكتب الدراسات واإلستشارة في الفالحة
مھندس في االقتصاد 

الریفي
ــ

عمارة الناكس الغربي – شارع 7 نوفمبر 9100  
 سیدي بوزید

 76.622.618
98.235.094

76.622.618

 مھندس  في الھندسة الریفیةإیناس النصیرياألستاذیة في الجبایةھند حامديSociété STEP d'ETUDESشركة الستاب للدراسات
ص ب  90.- نھج الحاج الشافعي سیدي بوزید - 

9100

 98.814.042
22.384.463-

-20958945شارع الحبیب بورقیبة    9140 المكناسيــمھندس فالحيجمال مشيBureau Jamel Méchiمكتب دراسات جمال مشي

مكتب دراسات سنیة صالحي
Bureau d'étude sonia 

salhi 
-44504305حي العلوم     سیدي علي بن عون     9120ــمھندس فالحيسنیة صالحي

مكتب دراسات مائیة وتھیئة ریفیة
Bureau d'études 
Hydrauliques et 

Aménagements Ruraux

عمار التومي 
غربي

مھندس فالحيصبرة غربيمھندس فالحي
عمارة األمان    9100 سیدي بوزید الغربیة    

سیدي بوزید
94414126
94110550

76630151

المھندسون الناشطونالمسؤول القانوني

ید
وز

ي ب
ید

س

والیة القصرین  

المسؤول القانونياسم مكتب الدراسات

ین
صر

الق

المھندسون الناشطون

اسم مكتب الدراسات

والیة سیدي بوزید   



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

مھندس في االنتاج الحیوانيأسماء البكوشاألستاذیة في المحاسبةجیالني مرایديBureau MRAIDI Jilaniمكتب جیالني مرایدي
3673.200.86198954197 شارع الجمھوریة – مكتب 4 - سوسة

ــمھندس في االنتاج النباتيصبرة الجموسيZitouna Consultingزیتونة لإلستشارات
مكتب عدد 15 - عمارة بوستة -ساحة فرحات 

حشاد 4000 سوسة

 94.732.775
73.214.624-

نور الدین شوالقSINAشركة التجدید في الفالحة
مھندس في الھندسة 

الریفیة
ـ73.252.968نھج لیبولد سانغور بوفیشة 4010ــ

نھج الطاھر صفر-عمارة غدیرة- سوسةمھندس  فالحيالمنجي الشریفمنصف الشریفBETA multiserviceشركة بیتا  للخدمات المتعددة
 98.313.968
94.886.640

ـ

الشركة العامة للدراسات والتحالیل البیئیة
SOGEA 

Environnementales
محمد بن الصغیر

مھندس في علوم البحار 
و البیئة

ــ
فضاء العیاشي – نھج سنقور - الطابق 3  سوسة 

4000
73.203.95573.203.956

MAB مركز دراساتMAB Ingénierieمھندس في البستنةوسام الحامديھندسة مالیةمحمد ایمن البكوش
14 نھج عبادة بن الصامت - الریاض-سوسة-

4023
97.222.13573.302.269

Ceo-e مركز دراساتCeo-e97.403.38973.334.918نھج نفطة - عمارة الملوح- سوسةمھندس في البستنةفایحة مساكنيعلوم اقتصادیةشكري الھداجي

               ـ          ـالھندسة الریفیةالشاذلي السلمي Bureau Chedhli Selmiمكتب الشاذلي الّسلمي
74،نھج الھند   ریاض 5  سوسة الریاض 4023 

سوسة
  98,940,323

75,494,890

مكتب الدراسات
Agri Consulting Agency 

 Agri Consulting Agency  ـ          ـامھندسة فالحیةمریم القادري               
نھج الرباط   عمارة الملیان   الكرنیش

  4000  سوسة المدینة     سوسة
21589182
31589182  

ـ

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة
مھندس في البستنةھدى الجمني

ولید شوشان
مھندس في الزراعات 

الكبرى

علي عماموGENERAL Consultingمكتب دراسات علي عمامو
األستاذیة في التصرف و 

المحاسبة
شارع الحبیب بورقیبة بوحجر المنستیرمھندس في البستنةثریة البقلوطي

 73.565.759
24.344.111-

-98284030حي السعادة عدد 13- المنستیراإلقتصاد الفالحيحاتم جعفورةBurau d'étudeمكتب دراسات فالحیة بالمنستیر

ــمھندس فالحيحلمي القصابSIECOالشركة الھندسیة للدراسات واإلستشارات
نھج فطومة بورقیبة  زنقة الجربي   5070 قصر 

ھالل   المنستیر
7345018973450189

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

محمد بن اسماعیلBIECمكتب ین اسماعیل للدراسات و االستشارات
األستاذیة في العلوم 

القانونیة
73.697.96673.697.966شارع 2 مارس 1934 المھدیةمھندس في االنتاج نباتيرؤوف شوشان

قیس بن زیدECOGETدراسات وإستشارات عامة
مھندس في الزراعات 

الكبرى
ــ

شارع 2 مارس 1934 – عمارة الجندول مكتب 
6 المھدیة

73.680.673
98565984

73.680.673

اسم مكتب الدراسات

المھندسون الناشطون

المسؤول القانوني

یة
ھد

لم
ا

یر
ست

من
ال

والیة سوسة   

مكتب ریاض الجمني للدرسات و المحاسبة و التكوین 
المستمر و االستشارات

ECF Consulting

اسم مكتب الدراسات

اسم مكتب الدراسات

298.458.622 نھج علي بن عیاد المكنین 5050
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والیة المنستیر   

- ریاض الجمني

المھندسون الناشطون

الماجستیر في التقنیات 
البنكیة

المسؤول القانوني

المھندسون الناشطون

المسؤول القانوني

والیة المھدیة  



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

مھندس في التجھیز الریفيمحسن التلیلي

مھندس في التجھیز الریفيمحمود كمون

مكتب الدراسات و الخدمات الفالحیة أولیفیا
Bureau d'Etude Et 

Services Agricole Olivia
نجیب بلحاج 

مسعود
مھندس في المیكنة 

الفالحیة
ــ

عمارة االنطالقة- المیزانین عدد أ95 صفاقس 
المدینة 3000

74.223.064-

مھندس في االنتاج النباتيحسن العریبي
طریق تنیور كم 6 – الشیحیة عدد 352 – 

صفاقس
74.848.30074.848.301

 مھندس االقتصاد الفالحيمنور عباسي

 مھندس في الھندسة الریفیةشكري الصفار

 مھندس في الھندسة الریفیةھدى الیحیاوي

 مھندس في الھندسة الریفیةرامي المزغني

 مھندس في الھندسة الریفیةضو بن شعبان

مھندس في البستنةأمل عمارتقني سامي في البستنةاسماعیل دمقIDEAمكتب الدراسات و الخدمات الفالحیة
شارع موریطانیا عمارة معلى و الحمامي 3000 

صفاقس
 74.210.092
22.446.095

74.210.113

687421273074.212.714 شارع الجزائر- صفاقس-3000مھندس في البستنةمنال معلىفني في التصرف الفالحيعبد الكریم كتبيMaison de l'agriculteurدار الفالح

لیلى بن شیخةمھندس في االنتاج النباتيمنیر كمالTHYNA ECOLOGIEمكتب الدراسات طینة إیكولوجي
 مھندس في الزراعات 

الكبرى
نھج خالد ابن الولید – عمارة الریاض عدد73 

صفاقس 3000
74.228.63174.228.631

ــمھندس في االنتاج النباتيإیمان اللحیانيHYDRO AGROSUDمكتب الدراسات المائیة والفالحیة بالجنوب
نھج القیروان عدد 72 عمارة السالمي الطابق 

الثاني صفاقس -3000
 74.229.616
25.575.116

74.229.616

ــطریق تونس كلم 17 - ساقیة الزیت- صفاقسمھندس في البستنةعامر خماخمیاسین القرمازيSERPAشركة دراسة وانجاز المشاریع الفالحیة

ــمھندس فالحيمحمود خماخمBTEAHشركة المكتب التونسي للدراسات الفالحیة والمائیة
طریق منزل شاكر  كلم 5,5  3012 صفاقس 

الجنوبیة       صفاقس

74417787
98233949
55162800

74225595

معز جردقSté Espace BIO ECOشركة فضاء "بیوإیكو"للفالحة والبیئة
مھندس فالحي

Agro Economie
ــ

   طریق قرمدة  كم 8.5 مركز الطریقي صفاقس  
  صفاقس الجنوبیة     صفاقس

25441795
74669222

74669222

محمد كمونBECAمكتب الدراسات واإلستشارات الفالحیة
مھندس فالحي 

Equipemt ruralــ
 عمارة البارال 1 الطابق السادس شقة عدد63      

نھج ابو الحسن الللخمي  صفاقس 3027
21720144
74490758

74416480

شركة أمان للصناعة والمحیط
Amen Industrie et 

Environnement 
البشیر بن رجبـنرجس المرابط

 Ingénieur en Génie
 chimique

العامرة 3036    صفلقس
74405817
21894783

ـ

مكتب مستشار فالحي 
شركة " تداك "

Bureau Consultant 
Agricole

Sté TADEC 
ــمھندس مستشار فالحيمھدي اللجمي

طریق المطار  كم9  الحاجب  3042   صفاقس 
الجنوبیة   صفاقس

74648830
53646223

ـ

مكتب مستشار فالحي 
غسان المذیوب

Bureau Consultant 
Agricole

Ghassen Madhioubi
ــمھندس مستشار فالحيغسان المذیوب

المركب التجاري 20 مارس   3041  ساقیة 
الزیت  صفاقس

74847708
20475408

ـ

المھندسون الناشطون

مھندس في الھندسة 
المائیة

اسم مكتب الدراسات

نھج أخمد علولو إقامة سیرین مكتب عدد 301 
صفاقس الجدیدة 3027

محمود كمون B.E.T.A.PLUSمكتب الدراسات و االرشاد الفالحي

71.809.68671.806.313

س
فاق

ص

إقامة آالن سافاري جناح د شقة 23 - تونس

74.402.089

جالل العیاديHYDRO Planteمكتب الدراسات الفالحیة والمائیة

والیة صفاقس

المسؤول القانوني

74.402.578
مھندس في التجھیز 

الریفي



الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

مھندس االنتاج النباتيقلیعي شویةBEACGمكتب قفصة للدراسات الفالحیة واإلحاطة
ـ

18 نھج الطیب المھیري – قفصة 2100ـ
97.540.606-

نوفل كروBECHAمكتب دراسات واستشارات مائیة وفالحیة
مھندس في الھندسة 

الریفیة
ــ

عمارة المبیت الجامعي الخاص "جیھان"  سیدي 
أحمد زروق  2112 قفصة
egttsea@gmail,com

76210686
98618162

ـ

Horizon Gafsaآفاق قفصة لإلستثمار الفالحي
عبد السمیع 

وصیفي
1776.201.88176.201.881 نھج أبو القاسم الشابي قفصة 2100ــمھندس في االنتاج النباتي

شركة اإلشعاع  للخدمات الفالحیة
Rayonnement de service 

agricoles 
76.203.60176.203.601شارع محمد الخامس –قفصة-مھندس في االقتصاد الریفيعمار بن موساويـعبد السالم سلیمان

شركة االمتیاز للدراسات
Société El Imtiez des 

Etudes
آمال مسعود

 تقني سامي في الھندسة 
الریفیة

25 شارع محمد الخامس 2100 قفصة مھندس في الھندسة الریفیةفاطمة مناعي
 76.227.503
98.252.010

-

ــ مھندس فالحيعبد الحمید الحاجيعبد الحمید الحاجيمكتب دراسات
نھج المجر  حي النور   طربق فریانة        

2100  قفصة الجنوبیة
 76224496
98662307

76224496

شارع األقواس المولي  2100  قفصة الجنوبیةــ مھندس فالحيكریم شلبيSté SUD CONSEILS شركة الجنوب لإلستشارات
27995778
76229992

76229992

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

سامیة العلويBureau El Alaouiمكتب علوي للدراسات
مھندس في االقتصاد 

الریفي
76.453.34476.453.344شارع فرحات حشاد - توزرــ

cabinet el Bey d'étudesمكتب الباي للدراسات
محمد ریاض بن 

باي
شارع 2 مارس -توزر-2200مھندس إنتاج حیوانيمنیر نفطيإدارة أعمال

 22386052
76.471.33776.471.337

شركة التعاون في االقتصاد الفالحي
Société Coopération 
Economie Agricole  

مكرم سالم
مھندس في الھندسة 

الریفیة
ــ

عدد2 الطابق 2 – المركب التجاري باب الھواء 
شارع الحبیب بورقیبة  توزر 2200

76.452.24076.452.240

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

عادل فضیلمھندس العلوم الفالحیةمحمد ونیسBESAمكتب البساتین للدراسات والخدمات الفالحیة
 مھندس في الھندسة المائیة 

و التھیئة
75.492.36575.492.365البلیدات     4243 قبلي

طریق قابس- قبلي -4200ــمھندس تجھیز ریفيالحبیب كلیلةمكتب دراسات فالحیة

شارع الحبیب بورقیبة    قبلي  4200مھندس فالحيالحبیب كلیلةـمحمد حافظ منتصرمحمد حافظ منتصرمكتب دراسات
 75,940,566
98,420,958

75,492,093

  STE Générale d'Ing
et de Service 

    

SOGIS
محمد حامد 

الصغیر
ـ75490820نھج أثیوبیا     قبلي  4200ــمھندس فالحي

 مكتب مستشار فالحي 
  ھدى العربي

   

Ingenieur conseillerــحي النسیم  جنعورة      قبلي  4200ــمھندس فالحي   ھدى العربي

المھندسون الناشطون

زر
تو
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والیة قبلي  
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Cipeaceسیبیس
أحمد بن الصحبي 

حمزة
صفاء العزابيمھندس فالحي

 مھندس في ھندسة أنظمة 
البستنة

75.278.52275.278.522شارع أبو نضال حي محمد علي – الحامة - قابس

الھادي عبدليOasis 2000الـواحـة 2000
مھندس في االقتصاد 

الریفي
14775.273.91875.273.918 شارع فرحات حشاد – قابس 6000 مھندس في الصید البحريشھرزاد المكاري

مكتب دراسات محمد بن نجیمھ
Bureau d'étude 

Mohamed Ben Njima 
ــمھندس فالحيمحمد بن نجیمھ

  فضاء المعھد األعلى للدراسات التكنولوجیة  
ISET   طریق مدنین      6011    قابس

53961573
26061573

ـ

الفاكسالھاتفالعنوانالوالیة

75.640.36375.641.747عمارة التنمیة 4119- مدنینالمدیر العاممحمد المكنيODSدیوان تنمیة الجنوب

شارع 2 ماي 1966 مدنین-4100ــمھندس فالحيعادل مغنمSEAPشركة الدراسات واالحاطة بالباعثین

بدیع عشعشSAATشركة الخدمات الفالحیة اإلستشارات الفنیة
األستاذیة في التصرف 

في االنتاج
راضیة علوي

 مھندس في الھندسة  المائیة 
و التھیئة

شارع 2 ماي طریق تطاوین كلم  1  ص.ب. 
397 مدنین 4100

75.648.64875.647.648

عبد الواحد 
الجباھي

مھندس أول فالحي

مھندس أول  فالحيالشاذلي بوھاني

T E G  ـ96750077كوتین   مدنینــمھندس فالحينضال شعوينضال شعويمكتب دراسات

أمینة الشویخيأمینة الشویخيمكتب دراسات
مھندس فالحي  (الصید 

ـ20223895معھد المناطق القاحلة الفجاء    مدنینــالبحري والبئة )

ـ21043558عمارة القمودي شارع عبد الحمید القاضي    مدنینــمھندس فالحيفاطمة عبد الكبیرفاطمة عبد الكبیرمكتب فاطمة عبد الكبیر

وكیل شركةرضى أحمودي

المھندسون الناشطون

والیة قابس   

س
قاب

2660012071470992شركة صدربعل للدراسات والتكوین

متعدد االختصاصات

شارع الجزائر جرجیس       4170

ین
دن

م

اسم مكتب الدراسات

المسؤول القانونياسم مكتب الدراسات

S.S.F.E

والیة مدنین    
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بوبكر المدنيG.T.H.Eمكتب دراسات جیولوجیة تبوغرافیة مائیة و بیئیة
الدراسات المعمقة في 

جیولوجیا
-1097.638.932 شارع خالد بن الولید تطاوین مھندس في الھندسة الریفیةخولھ المدني

مكتب مستشار فالحي
Bureau Consultant 

Agricole
-95235009      نھج الطیب الغریاني  3200 تطاوینــمھندس فالحيالحبیب المحمدي

مكتب مستشار فالحي
Bureau Consultant 

Agricole
1   قرطبة                3200 تطاوینــمھندس فالحيالحبیب المدني

98322095
20758752

ـ

ین
او

تط

المھندسون الناشطونالمسؤول القانونياسم مكتب الدراسات

والیة تطاوین 


