
Centres de Recherche

Nom du Centre Téléphone Fax

IO Tunis
71 235 820

71 235 963

IO Sousse 73 236 135

IRA-Guebelli 75 490 590

IRA-Gabes 75 227 325

INRAT-Dégache
76 420 085

76 421 139
76 421 789



إدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومیة
Unité de Gestion par Objectif

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 788 631 71 786 833

3375 مدیر متابعة التصرف في المنشآت نبیل زروق
3376 رئیس مصلحة مریم بكوري
3373 رئیس مصلحة أروى بن عمار
3379 متصرف أنیسة تنتوش
3378 ملحق إدارة ولید الھرماسي
3377 متصرف نجالء بن جمعة
3377 متصرف نادیة نصیب



اإلدارة العامة لحمایة و مراقبة جودة المنتجات الفالحیة
DGPQPA

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي الفاكس المباشر الداخلي

71 784 419

3207 رئیس مصلحة تحالیل البذور والشتالت فتحیة الھاللي

71 784 419

71-788-979 3372 مدیر عام جمال مرھبان

3222 رئیس مصلحة التحالیل الكیمیائیة عبد الباقي العبیدي 71-800-419 3390 مدیر المصادقة ومراقبة الجودة رضا بالحاج

3204 رئیس مصلحة التشریع والجودة محمد الباجي 71-840-452 3393 مدیر حمایة النباتات عبد العزیز شبیل

5372 رئیس مصلحة الحجر الزراعي نبیل الساحلي كاھیة مدیر المدخالت والمنتجات

5370 رئیس مصلحة اإلحصاء وبنك المعلومات 
والعالقات الخارجیة صالح الجالصي كاھیة مدیر البذور والشتالت

78-451-771 رئیس مصلحة محطة الشمال بوجمة قریوص 2296 كاھیة مدیر التحالیل والمواصفات كمال خلیفة

73-249-213 رئیس مصلحة محطة الوسط جوھر العجیمي كاھیة مدیر الرقابة الصحیة النباتیة عند نقاط 
العبور

74-242-304 رئیس مصلحة محطة الجنوب جمال بوحامد 3357 كاھیة مدیر الوقایة الفالحیة حسن الجوادي

3364 رئیس مصلحة مراقبة األمراض النباتیة سلمى العمراوي 3349 كاھیة مدیر المراقبة الصحیة الداخلیة

3344 رئیس مصلحة مراقبة الحشرات فیصل الوصیف 3386
رئیس مصلحة المصادقة على المبیدات واألسمدة 
والمواد الكیمیائیة والمنتجات البیولجیة والمثبتة 

األصل
فاطمة شیحة

رئیس مصلحة مراقبة الجراد والفقریات حسن الجوادي
3381 عند اإلكثار للبذور رئیس مصلحة التثبیت 

والشتالت محمد خلیفة أقرن

3343 رئیس مصلحة التقییم والمصادقة وحمایة 
المستنبطات النباتیة والعالقات الخارجیة قاسم الشماخي



اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي
DGPA

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 780 246

71 842 296 3019 المدیرة العامة سامیة سعیدان

71 798 285 3033 مدیر اإلنتاج الحیواني والنھوض بالقطیع

71 789 192 3059 مدیر الزراعات الكبرى األشطرخالد 

3016 مدیرة عامة للمخبر المركزي لتحالیل األغذیة 
الحیوانیة سعاد التركي حرم الصكلي

71 284 358 5980 مدیر الدراسات وتنویع اإلنتاج الفالحي

71 787 190 3099 مدیرة األشجار المثمرة والخضراوات سامیة سعیدان

3027 كاھیة مدیر تحسین السالالت الشتاويشاھر 

3035 كاھیة مدیر إنتاج اللحوم عجالة الجلیدي

3025 كاھیة مدیر إنتاج األلبان نجاة البوغاني حرم نصایبیة

3051 كاھیة مدیر الزراعات العلفیة والبقولیات حلیمة المطوي عوشاري

كاھیة مدیر األعالف المركزة والمخلفات الزراعیة

3008 تقییم ومتابعة الموارد العلفیةكاھیة مدیر نبیلة الفیاللي

71 284 358 5888 كاھیة مدیر الزراعات البیولوجیة سامیة بلخیریة

3018 مدیر مخبر التحالیل البیطریة دلیلة بورید

3004 كاھیة مدیر الدراسات وتنویع اإلنتاج النباتي مصطفى التوي

3037 كاھیة مدیر الغالل الفتاح سعیدعبد 

3036 كاھیة مدیر الخضراوات فتحي الصكلي

3043 كاھیة مدیر الزیتون

3032 رئیس مصلحة تقنیات التناسل والنھوض 
بالحیوانات المؤصلة نجوى ناصف



اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي
DGPA

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 784 419

3056 رئیس مصلحة الحبوب أسامة الخریجي

3058 رئیس مصلحة الزراعات العلفیة

3053 رئیس مصلحة البقولیات والزراعات الصناعیة دلیلة ابراھیم

رئیس مصلحة مراقبة جودة األعالف

3014 رئیس مصلحة الرصد والتقییم والتصرف في 
الموارد العلفیة البلیديإلھام 

3021 رئیس مصلحة اإلحصاء واإلعالمیة الشاذلي قارة

3048 رئیس مصلحة الغالل ذات النوى محمد الحبیب الخلفاوي

3046 رئیس مصلحة الباكورات منذر سعید

3043 رئیس مصلحة زیت الزیتون شكري بیوض

3041 رئیس مصلحة الغالل ذات البذور لطفي بن محمود

رئیس مصلحة الخضراوات الفصلیة

3023 رئیس مصلحة إنتاج اللحوم البیضاء ومنتجات 
الدواجن نھلة العویني

رئیس مصلحة مراقبة اإلنتاجیة ودفتر األنساب

رئیس مصلحة البلقولیات والزراعات الصناعیة

71 793 431 3050
والمعدات رئیس مصلحة التصرف في الوسائل 

بوحدة التصرف حسب األھداف إلنجاز مشاریع 
تنمیة الحبوب

رابعة بن صالح



اإلدارة العامة للتمویل واالستثمارات والھیاكل المھنیة
DG/FIOP

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 784 447

71 842 687 2328/2329 المدیر العام لطفي فراد

2327 مدیر الھیاكل المھنیة الفالحیة اسماعیل الغربي

2304/2305 والتشجیعاتمدیر القرض  التیجاني علجان

71 780 548 2346 مدیر االستثمارات الفالحیة والتمویل سمیر داود

2328 مدیر بالنیابة للوحدة المركزیة لتنسیق المشاریع مع 
الفالحین محمد األمین بن تومیة

2325 كاھیة مدیر الھیاكل المھنیة القاعدیة سلیم الصغیر

2335 اإلشراف على التنظیمات المھنیةكاھیة مدیر  محمد النادري

2336 كاھیة مدیر متابعة تنفیذ میزانیة التجھیز رفیعة بسباس

كاھیة مدیر إعداد میزانیة التجھیز

كاھیة مدیر القروض الفالحیة

2358 كاھیة مدیر تشجیعات الدولة حمادي بن فرج

2307 الممولة من االتحاد األوروبي كاھیة مدیر البرامج 
والصنادیق العربیة رضا المصمودي

2324 كاھیة مدیر برنامج استغالل السدود الجبلیة لمیاء الجمالي

2311 كاھیة مدیر مكلف بتشجیعات الدولة نجیب غمیض

2332 كاھیة مدیر التعاون للمصالح الفالحیة سامیة بالشیخ أحمد

2347 الھیاكل المھنیةرئیس مصلحة لمیاء السعفي

رئیس مصلحة المتابعة والتقییم والمراقبة

2310 رئیس مصلحة تشخیص وإعداد المشاریع والتمویل 
والمتابعة نور الدین الشایب



اإلدارة العامة للتمویل واالستثمارات والھیاكل المھنیة
DG/FIOP

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 784 447

2351 رئیس مصلحة متابعة تنفیذ میزانیة التجھیز 
للمندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة شكري البوزیري

2333 رئیس مصلحة إعداد میزانیة التجھیز للمندوبیات 
الجھویة للتنمیة الفالحیة عبد هللا الدالي

2340 متابعة تنفیذ میزانیة التجھیز لإلدارات رئیس مصلحة 
المركزیة والمؤسسات تحت اإلشراف المھدي خالص

2354 رئیس مصلحة إعداد میزانیة التجھیز لإلدارات 
المركزیة والمؤسسات تحت اإلشراف سناء صمیدة

رئیس مصلحة برمجة ومتابعة وتقییم القروض 
الفالحیة

2318 ومتابعة وتقییم تشجیعات الدولةرئیس مصلحة برمجة  توفیق العیاري

رئیس مصلحة متابعة برامج التمویل والمساعدات 
لصغار الفالحین



اإلدارة العامة للتنظیم واإلعالمیة والتصرف في الوثائق والتوثیق
OMI

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 788 439 71 781 940 1316 مدیر عام لطفي الزعبي

1318 كاھیة مدیر اإلعالمیة أنیس منصور

2275 مدیر التصرف في الوثائق كاھیة
والتوثیق نبیھة الكرفاعي

2276 رئیسة مصلحة الدراسات التنظیمیة ھدى الحناشي

2271 رئیس مصلحة التوثیق والمكتبیة عبد الكریم السویسي

3396 جودة مصلي

عبد المنعم میالد



اإلدارة العامة للتھیئة و المحافظة على األراضي الفالحیة
ACTA

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس المباشر الداخلي الفاكس المباشر الداخلي

71-718-901 كاھیة مدیر الدراسات 
االنجرافوالجیومولفولوجیة رافلة عطیة 71 891 516 71-287-192 5121 مدیر عام عبد هللا الشرید

كاھیة مدیر رسم الخرائط 71-718-901 مدیر تھیئة الفضاء الریفي محمد الشاذلي درویش

71-718-901 رئیس مصلحة المخابر راضیة بوحامد 71 718 208 71-700-787 مدیر موارد التربة الھادي الحمروني

71-718-901 رئیس مصلحة تھیئة األراضي الفالحیة شفیق الزیدي 71-800-294 5106 مدیر الدراسات محمد بوفروة

5128 )بالنیابة(رئیس مصلحة المتابعة و التقییم  دلیلة الجزیري 5125 مدیر التھیئة وتثمین المنشآت نجیب السعدي

5115 رئیس مصلحة دراسات التخطیط الحبیب الجزیري 71-718-901 كاھیة مدیر التحالیل و التھیئة أحمد الوكیل

5110 رئیس مصلحة الدراسات التنفیذیة و قیس 
األراضي كریم یامنة 5104 كاھیة مدیر المتابعة و التقییم عصام عناطر

5101 رئیس مصلحة تصمیم المنشآت فوزي البطي 5114 كاھیة مدیر الدراسات صالح الدین الغضوي

5123 رئیس مصلحة تثمین استغالل المنشآت صالح الحامدي 5102 كاھیة مدیر المنشآت المائیة حامد الشریف

5108 رئیس مصلحة تقنیات التھیئة الحبیب الھاللي 5105 كاھیة مدیر التھیئة محمد نوفل بن حاحا

3315 رئیس مصلحة تثبیت المنشآت اسماعیل الرحیمي كاھیة مدیر التجارب التطبیقیة لیلى بن دیة



اإلدارة العامة للدراسات و التنمیة الفالحیة
DG/EDA

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس المباشر الداخلي الفاكس المباشر الداخلي

71 785 764

رئیس مصلحة متابعة و تقییم المشاریع و 
البرامج

71 785 764

71-890-904 1431 مدیر عام بلقاسم منصري

البرامج ورئیس مصلحة إعداد المشاریع
التنمویة الفالحیة 1428 مدیر المشاریع والبرامج التنمیة

رئیس مصلحة التخطیط على المدى المتوسط 
و الطویل 71-798-909 1441/1442 مدیر اإلحصائیات و الظرف االقتصادي 

الفالحي رشاد العكروت

1409 رئیس مصلحة التخطیط الجھوي عائدة المشرقي 71-891-852 1434 مدیر الدراسات والتخطیط

1427 رئیس مصلحة الدراسات القطاعیة لطفي المسعي 1435 كاھیة مدیر متابعة المشاریع والبرامج 
التنمویة الفالحیة

محمد األزھر 
العشي

1417 رئیس مصلحة الدراسات 
التحالیل االقتصادیةو ناجیة حیوني 1411 كاھیة مدیر إعداد المشاریع والبرامج 

التنمویة الفالحیة
عبد الحلیم 

القاسمي

1416 رئیس مصلحة المواسم والفالحیة والمیزان 
االقتصادي منصور الحجام 1425 كاھیة مدیر التخطیط ندوى قمیر

1426 رئیس مصلحة الشؤون االقتصادیة الفالحیة عفاف فرحات 1420 كاھیة مدیر الدراسات

1444 رئیس مصلحة إنجاز التحقیقات محمد نجیب 
قیدارة 1211

كاھیة مدیر الظرف االقتصادي الفالحي 
مكلف بمكتب تسییر تصدیر المنتجات 

الفالحیة
حافظ خلیف

1423 رئیس مصلحة التحالیل والتألیف سمیرة الواعر 1440 كاھیة مدیر اإلحصائیات محمد المزوغي





اإلدارة العامة للسدود و األشغال المائیة الكبرى

Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydroliques

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 792 012

71-892-518 4127 المدیر العام الھادي بالحاج

71-287-790 4174 السدودمدیر استغالل 

مدیر السدود الكبرى

4103 مدیر المنشآت المائیة الكبرى توفیق عبد الھادي

71-791-764 4108 مدیر دراسات تعبئة المیاه محمد الھادي اللواتي

4131 كاھیة مدیر صیانة وتعھد السدود عثمان الحاج صالح

4175 كاھیة مدیر تشغیل واستغالل السدود داودعبد الحمید 

3096 كاھیة مدیر مراقبة سالمة السدود خلیل الجمالي

كاھیة مدیر إنجاز المنشآت المائیة الكبرى

4150 كاھیة مدیر التجھیزات الكھرومائیة الحبیب ثامر الغنوشي

4122 كاھیة مدیر النماذج الریاضیة واستغالل المنشآت المائیة مدیحة عبید

4221 الدراسات العامة للمیاهكاھیة مدیر  حیاة الجنیدي

71-792-289 4220 كاھیة مدیر تحلیل األسعار والتحكم في الكلفة بالسدود الحبیب حسین مدوري

4203 كاھیة مدیر االنتزاعات بالسدود عبد الرزاق العرفاوي

كاھیة مدیر الجیولوجیا و مخابر السدود یوسف الوسالتي

71-791-764 4107 كاھیة مدیر دراسات إنجاز السدود محمد یوسف

كاھیة مدیر برمجة ومتابعة أشغال السدود منصف بلعید

72-679-801 رئیس مركز سدود وادي ملیان و روافده و الوطن القبلي الحبیب الكشنودي



اإلدارة العامة للسدود و األشغال المائیة الكبرى

Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydroliques

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

رئیس مركز سدود أقصى الشمال و أشكل

78-871-530 رئیس مركز سدود تونس الوسطى محمد الطاھر الخلوفي

المائیةرئیس مصلحة الھندسة 

4114 رئیس مصلحة الدراسات الجیولوجیة منوبي محمد

و رسم الخرائطرئیس مصلحة قیس األراضي 

رئیس مصلحة استغالل سد بئر مشارقة

77-248-070 رئیس مصلحة استغالل سد سیدي البراق

رئیس مصلحة استغالل سد سیدي سعد عبد الفتاح بن سالم

78-579-240 رئیس مصلحة استغالل سد سیدي سالم حسن بن علي

رئیس مصلحة التجھیزات الكھرومائیة ساسي عبد الكافي

رئیس مصلحة سیدي سجنان

78-605-299 رئیس مصلحة سد بریرة رشید الوسالتي

رئیس مصلحة سد مالق

4135 رئیس مصلحة التجھیزات الكھرومیكانیكیة الطاھر القدري

4160 رئیس مصلحة االنتزاعات وجبر األضرار رابح الغزاوي

رئیس مصلحة مخابر السدود

71-492-952 رئیس مصلحة برمجة الدراسات للسدود المنجي اللموشي

4131 رئیس مصلحة المعدات و التجھیزات الكھرومائیة للسدود





اإلدارة العامة للشؤون القانونیة والعقاریة
Direction Générale des Affaires Juridiques et Foncières

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 788 631

71 842 317 1302 مدیر عام

71 877 298 5277 مدیر الدراسات والتھیئات العقاریة والزراعیة محمد المؤخر

5269 مدیر النزاعات ابتسام الفقیھ

5279 مدیر التشریع

5272 كاھیة مدیر المرصد الوطني لمتابعة المستغالت الفالحیة یوسف روابح

كاھیة مدیر الدراسات العقاریة والزراعیة

كاھیة مدیر النزاعات اإلداریة

5278 النزاعات العدلیةكاھیة مدیر  وحیدة السالمي

5281 كاھیة مدیر االستشارات والدراسات القانونیة إیمان دربال

5285 تشریعكاھیة مدیر ال الھادي الماكني

2573 رئیس مصلحة إعادة التھیئة العقاریة محمد صالح الحرزلي

رئیس مصلحة نزاعات األعوان

5282 المعلومات القانونیةرئیس مصلحة بنك  سمیر الرفرافي



اإلدارة العامة للصید البحري وتربیة األسماك
DG/Pêche et Aquaculture

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 799 401

71 892 253 5210 مدیر عام الھاشمي المیساوي

71 890 784 5202 مدیر إدارة المحافظة على الموارد السمكیة محمد ھماني

71 890 593 5243 مدیر االستغالل محمد نور الدین كمون

5217 كاھیة مدیر تربیة األسماك راقیة الطرابلسي بالكاھیة

5223 كاھیة مدیر تنمیة أنشطة وتقنیات الصید البحري دنیا الصحلبجي حرم حروش

كاھیة مدیر حمایة الموارد السمكیة

5235 كاھیة مدیر اإلنتاج بستةمحرز 

73 466 188 رئیس مصلحة تربیة الحیاء البحریة مراد الزواري

رئیس مصلحة البرامج الخصوصیة بإدارة تطویر الصید البحري حسام عوض حمزة

رئیس مصلحة تھیئة المصائد

5234 رئیس مصلحة الترویج والتحویل والتصدیر

5236 رئیس مصلحة متابعة اإلنتاج الھادي بن موسى

5221 رئیس مصلحة مواسم الصید البحري حمادي العیاري

5230 رئیس مصلحة البرامج الخصوصیة 

5206 رئیس مصلحة التصرف واإلحاطة بالصیادین البحریین نوفل الحداد

5205 رئیس مصلحة التراتیب وشرطة الصید البحري عبد العزیز العیاري





اإلدارة العامة للغابات
DG/Forêts

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 801 922 71 848 892 5020 مدیر عام

71 891 141 71 287 487 5056 مدیر تنمیة الغابات والمراعي

71 891 471 5065 مدیر التراتیب والمراقبة جالل العبیدي

71 283 727 5071 مدیر التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لمتساكني الغابات یوسف السعداني

71 891 497 5008 مدیر المحافظة على الغابات عبد الحمید كارم

5050 كاھیة مدیر المراعي ومقاومة زحف الرمال فطین العش

71 891 497 5053 كاھیة مدیر التشجیر الغابي والرعوي العینيرفیق 

5011 كاھیة مدیر الصید البري والحدائق الوطنیة الحبیب عبید

5029 كاھیة مدیر حمایة الغابات سمیر بالحاج صالح

كاھیة مدیر التراتیب والنزاعات

5049 كاھیة مدیر دراسات التھیئة المندمجة للغابات عامر المختار

التصرف في ملك الدولة للغاباتكاھیة مدیر مراقبة  محمد السھیلي الجاللي

5061 رئیس مصلحة التشجیر الغابي والرعوي غازي قادر

رئیس مصلحة مقاومة زحف الرمال

رئیس مصلحة الجرد والتقییم

رئیس مصلحة الصید البري والحدائق الوطنیة والمحمیات الطبیعیة

71 297 842 رئیس مصلحة حمایة الغابات وصیانة المعدات والتجھیزات الغابیة شعبان كوكة

5039 رئیس مصلحة التحدید یوسف الزایدي

5013 خالد الزحزاح



اإلدارة العامة للمصالح اإلداریة والمالیة
DAAF

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس المباشر الداخلي الفاكس المباشر الداخلي

2111 رئیسة مصلحة المیزانیة نبیلة مولى 71-849-
139 71-849-689 2117 المدیرة العامة للمصالح اإلداریة 

والمالیة زھرة قروي

71-893-447 71-893-447
2240

مدیر البناءات والتجھیز علي الحماري
71-890-030 2004 مدیر الشؤون اإلداریة علي زخامة

2242 2145 كاھیة مدیر مكلفة بالخطط الوظیفیة فوزیة الحاجي

3317 )بالنیابة(كاھیة مدیر البناءات  كریم بوعلي 71-894-
659 2146 كاھیة مدیر الموظفین معز السلیتي

71-790-963 71-790-963 2204 كاھیة مدیر المعدات والتجھیزات 
)بالنیابة( الحبیب المحسني 2157 رئیس مصلحة التصرف في 

الموظفین مریم ذویب

2220 رئیس مصلحة النقل البشیر الثابتي 2161 رئیس مصلحة  لزھر الدوس
2206 مصلحة التزوید والتجھیز كمال بورقو 2162 علي الماجدي

2232 رئیس ورشة النقل سمیر الورھاني 2144 كاھیة مدیر التكوین والدراسات محمد بن عبد هللا

2222 مكلف بالعملیات القمرقیة منذر بن بشر 2158 رئیس مصلحة المناظرات 
واالمتحانات حسن الورفلي

2224 مكلف بالمحروقات فرید بن سلیمان 2019 كاھیة مدیر العملة سلیم بن جراد

2025 رئیسة المصلحة االجتماعیة حبیبة الفرشیشي 2017 رئیس مصلحة متابعة التصرف في 
العملة صالحة بوراوي

2104 مكلف بالكتابة القارة للصفقات حمادي الوحیشي 71-795-
247 71-795-247 2100 مدیرة المصالح المالیة بیة السقاطني

2105 الكتابة القارة للصفقات خلیل الخماري 2101 مدیر الشؤون المالیة نور الدین خذر
2200 régisseur مصطفى بن نیة 71-786-833 2137/2135 كاھیة مدیر اإلذن بالدفع حمادي بن فرج

71-800-353 2139 أمانة المصاریف ضیاء الزواري 2107 رئیسة مصلحة الحسابیة رجاء بلخیریة
71-791-423 اسماعیل الغربي

2121 رئیسة مصلحة اإلشراف المالي 
على المؤسسات سمیرة بالر

2023 لیلى الشریف





اإلدارة العامة للمصالح البیطریة
DG Services Vétérinaires

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس المباشر الداخلي الفاكس المباشر  الداخلي

71 787 906

كاھیة مدیر المراقبة الصحیة و المخابر

71 787 906

71-794-586 3063 مدیر عام ھشام

كاھیة مدیر مقاومة األمراض الحیوانیة 71-788-018 3083 مدیر الصحة الحیوانیة محمد المنصف رویس

3077 رئیس مصلحة األدویة البیطریة و األعالف علي قریعة مدیر المواصفات و المراقبة الحدودیة

رئیس مصلحة مراقبة المنتجات الحیوانیة 
البریة مدیر مراقبة المنتجات الحیوانیة و الجودة

رئیس مصلحة مراقبة المنتجات البحریة كاھیة مدیر المواصفات و التراتیب

3073 رئیس مصلحة المراقبة الصحیة و المخابر زینب المراكشي 71-737-336 كاھیة مدیر المراقبة الصحیة الحدودیة فاطمة الصانع

3084 رئیس مصلحة األمراض الحیوانیة و األمراض 
المشتركة

كاھیة مدیر مراقبة األدویة البیطریة 
تربیة الماشیةمستلزمات و

3082 رئیس مصلحة أمراض الدواجن والحیوانات 
الصغرى بن حمودةوفاء 3070 كاھیة مدیر مراقبة جودة المنتجات الحیوانیة ھشام بن جنات



اإلدارة العامة للموارد المائیة
DG des Ressources en Eaux (DGRE)

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71-391-549

71-399-320 مدیر عام رشید خنفیر

71-494-553 مدیر  صالح الدین بوزیان

71-492-409 مدیر المیاه غیر التقلیدیة و التغذیة 
االصطناعیة الحبیب الشایب

71-493-452 مدیر المیاه الجوفیة ابراھیم بن بكار

71-391-851 رئیس قسم المصالح المشتركة علي بالكیالني

71-493-196 مدیر مكتب التقییم و البحوث المائیة محمد لطفي ناصف

71-493-446 كاھیة مدیر لطفي الفریقي

71-560-000 215 مدیركاھیة  العروسي فریحة

71-560-000 235 كاھیة مدیر حیاة بن منصور

71-560-000 235 كاھیة مدیر منجي المانع

71-560-000 243 كاھیة مدیر محمد العیادي

71-560-000 240 كاھیة مدیر رضا الباجي

71-560-000 213 كاھیة مدیر یسرى بن صالح

71-296-272 رئیس مصلحة الغربيعامر 

71-560-000 227 رئیس مصلحة فوزي العمري

71-560-000 232 رئیس مصلحة منذر بن رجب

71-560-000 221 رئیس مصلحة حلیمة لبان

71-493-196 رئیس مصلحة صالح الدین الیونسي

71-560-000 214 رئیس مصلحة ھندة منصر بن حسین

71-560-000 رئیس مصلحة عبد الرزاق داود

71-560-000 238 رئیس مصلحة بدر الدین شرادة





اإلدارة العامة للھندسة الریفیة واستغالل المیاه
DG/ Génie Rural

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي الفاكس المباشر الداخلي

71 288 071

71 781 756 4045 كاھیة مدیر النھوض بالمجامع المائیة توفیق براھم

71 288 071

71 781 756 4038 المدیر العام سعد الصدیق

كاھیة مدیر تثمین المیاه غیر التقلیدیة 71 781 756 4027 مدیر الري واستغالل المیاه الفالحیة محمد بن عیاد

71 781 756 4048 كاھیة مدیر االقتصاد في میاه الري نجاة الغربي 71 891 341 4043 مدیرة االقتصاد في المیاه راقیة العتیري

71 781 756 5904 رئیس مصلحة تطویر األسالیب ودیع العش 71 786 954 4021 مدیر الماء الصالح للشراب والتجھیز الریفي رضا قبوج

71 781 756 4035 رئیس مصلحة التخطیط ومتابعة 
المشاریع سھام الحمروني 71 781 756 4024 كاھیة مدیر الماء الصالح للشراب في الوسط 

الریفي محمد الفخفاخ

71 781 756 4011 رئیس مصلحة اآللیة الفالحیة عبد اللطیف بوتوتة كاھیة مدیر الصیانة

71 781 756 4022 رئیس مصلحة متابعة المشاریع سعاد الكداشي كاھیة مدیر استغالل المیاه الفالحیة

71 781 756 4051 رئیس مصلحة المجامع المائیة عبد الحمید منجة 71 781 756 4031 كاھیة مدیر الدراسات وتھئیة المناطق السقویة زبیر یدعس

71 781 756 4050 رئیس مصلحة التنمیة سعاد دخیل كاھیة مدیر التجھیز الریفي

71 781 756 4052 رئیس مصلحة تحسین طرق الري الذھبي الغانمي 71 781 756 4018 كاھیة مدیر الدراسات والماء الصالح للشراب في 
الوسط الحضري

عبد الرحمان 
الوصلي





الدیوان
Cabinet

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس المباشر الداخلي الفاكس المباشر الداخلي

71-793-185 1040 كاھیة مدیر مكتب التعاون الدولي 71-780-391
71-785-633

1000 الوزیر األسعد األشعل
71-796-950

71-781-247 1051 خلیة الصحافة الشاذلي التیفافي
71-799-171

71-798-176
1002 رئیس الدیوان

71-847-286 1059 مدیر مكتب العالقات مع المواطن 71-801-017

1208 رئیس مكتب الضبط المركزي 71-788-631 71-791-250 1010 كاتب عام

1027 مكتب الضبط المركزي الناصر التركي 71-890-926 1057
مدیر مكلف بتسییر خلیة متابعة 

الصفقات العمومیة الكبرى ومكلف 
بمأموریة

71-890-926 1058/1065 مكلف بخلیة االستمرار مراد الجابري 1023 مكلف بمأموریة عمر مطیمط

71-842-249 1030 مكلف بالتشریفات حشاد كنیس 71-848-680 1006
مدیر مكتب متابعة قرارات مجلس 

الوزراء والمجالس المضیفة وجلسات 
العمل الوزاریة ومكلف بمأموریة

71-794-615 71-792-432 )21- 21الصندوق الوطني (مكلف بمأموریة  حمادي الحبیب 1022 مدیر ملحق الدیوان مكلف كاھیة 
بالعمل الحكومي

79-350-296 )26- 26صندوق التضامن(مكلف بمأموریة  الناصر الصمیطي
71-799-457

71-289-792 1061 مدیر عام بمكتب إعادة ھیكلة األراضي 
الفالحیة بوبكر الكراي

71-781-035 كاتب الدولة 1025 مدیر بمكتب إعادة ھیكلة األراضي 
الفالحیة

71-848-680 آمال نقاطي 71-890-926 1090 مدیر عام مكتب التخطیط والتوازنات 
المائیة

71-847-286 صالح النصري 71-793-185 1050 مدیر مكتب التعاون الدولي حافظ خلیف

3137 سیدة المومني 71-781-247 1038 مكلف بمأموریة
)خلیة الصحافة(



71-786-833 standard 1037 شكري زایري



الشركات التعاونیة المركزیة الفالحیة
SMSA

الفاكس الھاتف غیر المباشر الھاتف المباشر الخطة االسم واللقب الھیكل

71 346 612
71 353 135

71 340 350 مدیر عام عبد الحفیظ عامري
الشركة التعاونیة المركزیة للبذور 

والمشاتل الممتازة
71 336 106

71 346 612 71 353 135 71 340 362 رئیس مجلس اإلدارة ریاض الكوكي

71 606 917
71 607 117 71 607 117 مدیر عام كمال سوسو

الشركة التعاونیة المركزیة للبذور 
71 607 117 71 607 117 رئیس مجلس اإلدارة محمد تاج

71 345 348
71 334 498 71 349 251 مدیر عام محمد الوسالتي

التعاونیة المركزیة للقمحالشركة
71 334 498 71 334 799 رئیس مجلس اإلدارة الشریف باألمین

71 346 712 71 345 844 71 343 883 مدیر عام بوبكر بوصبیح
الشركة التعاونیة المركزیة 

للزراعات الكبرى
71 346 712 71 345 844 71 337 041 رئیس مجلس اإلدارة حكیم سالمة

71 335 167 71 255 092 71 338 253 مدیر عام نور الدین جبو الشركة التعاونیة الزیتیة

71 902 878

71 901 917
71 902 973 مدیر عام عبد العزیز علیات

الشركة التعاونیة المركزیة للخدمات 
الفالحیة

71 907 988

71 907 988 71 907 988 رئیس مجلس اإلدارة محمد منصف مراد

71 391 220

71 490 099 71 491 494 مدیر عام بلقاسم الدخیلي
الشركة التعاونیة المركزیة لكروم 

قرطاج
71 560 468 71 537 012 رئیس مجلس اإلدارة مصطفى بن عمار

71 392 800 71 392 800 71 396 292 مدیر عام منوبي الزیتوني
الشركة التعاونیة المركزیة للحوم 

ومربى الماشیة
71 392 800 71 392 800 رئیس مجلس اإلدارة محمد الحفیان



المجامع المھنیة المشتركة
Groupements Interprofessionnels

الفاكس الھاتف غیر 
المباشر الھاتف المباشر الصفة السادة الھیكل

71 786 206
71 721 787 71 791 482 مدیر عام محمد رضواني

المھني المشترك للغاللالمجمع 
71 787 721 71 788 452 المدیر اإلداري والمالي محمد طیوبة

71 801 686

71 846 462 71 285 522 مدیر عام طارق شیبوب

887 843 71المجمع المھني المشترك للخضر 71 286 237 المدیر اإلداري والمالي منجي العمایمي

71 793 056 71 846 462 التسویقمدیر  التوھامي الجامي

71 289 857 71 282 695
71 286 248

مدیر عام الشماخيلطفي المجمع المھني المشترك للحوم الحمراء واأللبان
71 282 601

71 345 965

71 336 092
71 335 608 مدیر عام محمد بوحدیدة

035 255 71المجمع اإلجباري لفالحي الكروم ومنتجي الغالل

71 255 035 71 336 092 المدیر اإلداري والمالي عز الدین الھمامي

71 802 082
71 786 976 71 905 725 مدیر عام فؤاد المستیري

925 788 71المجمع المھني المشترك لمنتوجات الصید البحري 71 905 876 71 905 706

71 788 925 71 845 706 المدیر اإلداري والمالي لسعد الزواوي
71 905 982

71 845 988

71 847 705
71 848 764

مدیر عام ریاض كرمة

المجمع المھني المشترك لمنتوجات الدواجن 
واألرانب

71 848 121

71 847 705 71 845 522 مجلس إدارة.ر شكیب التریكي

71 847 705 71 847 705 بقطاع إدارة المتابعة والتعدیل والتنظیم
الدواجن كمال النفطي

75 490 590 إدارة المتابعة والتعدیل والتنظیم بقطاع 
الدواجن

صادق بالقاضي
IRAقبلي 

98 280 133





المراكز الفنیة
Centres Techniques

الفاكس الھاتف غیر 
المباشر الھاتف المباشر الخطة االسم واللقب الھیكل

71 649 311 71 649 540 71 649 213 مدیر عام توفیق الوسالتي المركز الفني للبطاطا

73 327 277 73 327 279 73 327 278 مدیر عام زیاد البرجي للفالحة البیولوجیة شط المركز الفني 
مریم

71 491 108 71 493 041 71 492 012 مدیر عام نجیبة المیساوي المركز الفني لتربیة األحیاء المائیة

71 492 012 71 493 041 المدیر المالي محسن الخلیفي

72 204 787 72 204 806 مدیر عام محمد الشریف المركز الفني للقوارص

72 204 881 المدیر اإلداري 
والمالي عماد عیسى النجار

75 494 265 75 494 325 75 494 335 عبد المجید القادري

المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة
L’Observatoire de La Veille ZOO Sanitaire

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس الغیر المباشر المباشر

71 849 855 71 849 790

71 849 824 مدیر عام صالح الھمامي

كاھیة مدیر شادیة الصغیر



المرصد الوطني للفالحة
ONAGRI

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس الغیر مباشر المباشر الداخلي

71 785 127
71 801 055 71 893 294 3313 مدیر عام عبد الرؤوف العجیمي

71 785 127 71 884 376 3313 التوثیقمدیر  سعید المصمودي

استغالل الغاباتوكالة
Agence d’Exploitation des Forêts

الھاتف
الخطة االسم و اللقب

الفاكس الغیر مباشر المباشر الداخلي

71 794 107 71 841 686 3318 مدیر أحمد البرقاوي



المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة
CRDA

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الجوال الفاكس المباشر الجوال الفاكس المباشر

96 722 014 78 602 743 78 603 426 المندوب الجھوي بجندوبة المكي البامري 20 314 884 71 565 517
71 567 115 المندوب الجھوي بتونس نور الدین النصري

98 408 226 73 227 830 73 224 176 المندوب الجھوي بسوسة مبروك العمري 25 907 904 71 575 531

73 461 807 73 460 328 المندوب الجھوي بالمنستیر بشیر بن عائشة 
)بالنیابة( 98 565 496 71 562 512 71 564 339 المندوب الجھوي بأریانة محمد النصري

98 611 833 73 671 053 73 670 640 المندوب الجھوي بالمھدیة عبد الملك السالمي 96 443 997 71 310 577 71 310 037 المندوب الجھوي ببن عروس كمال جراي

97 366 803 74 225 399 74 227 195 المندوب الجھوي بصفاقس رضا الحاج سالم 98 620 919 71 600 828 71 601 963 الجھوي بمنوبةالمندوب  جمال العبیدي

98 819 984 77 303 580 77 303 117 المندوب الجھوي بالقیروان علي بوغمورة 98 519 446 72 431 174 72 431 754 المندوب الجھوي ببنزرت نور الدین الفرشیشي

98 662 307 75 290 668 75 290 831 المندوب الجھوي بقابس عبد الحمید الحاجي  98 300 326 72 675 419 72 675 414 المندوب الجھوي بزغوان البحري الخلیلي

98 543 450 75 643 661 75 640 513 المندوب الجھوي بمدنین فاضل اللفات 98 213 382 72 285 231 72 286 026 المندوب الجھوي بنابل محمد عكرمي الحامدي

75 870 085 75 870 067 المندوب الجھوي بتطاوین ابراھیم الحجاج 97 630 202 77 474 398 77 474 935 المندوب الجھوي بالقصرین محمد الفاھم الشرفي

98 212 601 75 491 393 75 490 330 المندوب الجھوي بقبلي فائز مسلم 98 621 670 78 224 382 78 224 717 المندوب الجھوي بالكاف خلیفة الھمامي

98 450 228 76 633 293 76 632 854 المندوب الجھوي بسیدي بوزید بشیر دادي 23 295 421 78 457 618 78 450 344 المندوب الجھوي بباجة الحبیب البلطي

76 220 721 76 220 104 المندوب الجھوي بقفصة محمد الغریسي
98 676 677 78 871 009 78 872 790 المندوب الجھوي بسلیانة محمد نجیب الشنوفي

97 253 611 76 472 616
76 472 556 المندوب الجھوي بتوزر صالح الھاني
76 472 414



المنشآت العمومیة

الفاكس الھاتف غیر 
المباشر

الھاتف 
المباشر الخطة االسم واللقب الھیكل  الفاكس الھاتف غیر 

المباشر
الھاتف 
المباشر الخطة االسم واللقب الھیكل

71 308 233 71 398 260 71 398 138 رئیس مدیر عام الحبیب عزیز شركة استغالل قنال 
وأنابیب میاه الشمال 

SECADENORD

71 808 454 71 800 140 71 809 078 رئیس مدیر عام عبد هللا الرابحي
دیوان األراضي 

الدولیة 
OTD

71 308 233 71 398 260 79 307 085 مدیر الشؤون 
اإلداریة یوسف الشایبي

71 801 089 71 771 086 71 808 016 مدیر الشؤون اإلداریة 
والمالیة رشید بن دعماش

71 430 977 71 430 479 71 431 404 رئیسة مدیرة عامة حبیبة الغول الشركة التونسیة 
SOTAVIللدواجن 

71 735 396
71 360 012 71 738 670

رئیس مدیر عام توفیق شریعة وكالة مواني وتجھیزات 
APIPالصید البحري 

71 794 152 71 799 976 71 783 861 المتصرف المفوض 
للدیوان معاذ الشاذلي

دیوان الحبوب
Office des

céréales
71 736 140 71 738 699

71 288 306 71 780 550 71 792 695
مدیر الشؤون اإلداریة

71 736 140 71 736 140 إدارة الشؤون 
القانونیة

الھاشمي 
العجمي

مدیر الشؤون القانونیة 
بالنیابة

71 654 281

71 653 297
71 654 081 رئیس مدیر عام فوزي بن 

جدیرة

Stéشركة سباق الخیل 
des courses

71 336 231

71 345 566 71 330 652

رئیس مدیر عام محمد بن محمد
الدیوان الوطني 

للزیت
ONH

71 548 433
71 245 698 71 330 652

71 548 433 محمود قحبیش

71 548 433 71 659 297 كاھیة مدیر 
الشؤون اإلداریة

الحبیب 
العباسي

71 351 883

71 245 698 71 259 045 الشؤون اإلداریة لطفي حشیشة

71 659 297 71 548 433 رئیس مصلحة 
الشؤون المالیة

كوثر بن 
عثمان 71 345 566 71 338 419 المحاسبة والمالیة رجاء بن یوسف

71 434 233

71 434 396

71 426 698 رئیس مدیر عام خلیفة المھذبي الشركة الوطنیة لحمایة 
SONAPROVالنباتات 

71 871 000

71 887 000

71 874 399
رئیس مدیر عام محمد علي خواجة

الشركة الوطنیة 
الستغالل وتوزیع 

SONEDEالمیاه 

71 434 266 71 884 029

71 426 698
71 882 153 71 884 177 الكتابة القارة للصفقات محسن سطا 

صفاقسي

71 881 703 71 873 375 المدیر المركزي 
لالستغالل فتحي زریعة





المؤسسات العمومیة التي ال تكتسي صبغة إداریة

الفاكس الھاتف غیر 
المباشر الھاتف المباشر الخطة االسم واللقب الھیكل الفاكس الھاتف غیر 

المباشر
الھاتف 
المباشر الخطة االسم واللقب الھیكل

71 793 237
71 891 260

71 841 561 مدیرة عامة خولة ریفیار المركز الوطني 
للدراسات الفالحیة 

CNEA

71 770 007 71 770 951 71 770 522 مدیر عام عبد اللطیف 
غدیرة وكالة النھوض 

باالستثمارات الفالحیة
APIA5 289 71 808 453 71 771 300 71 772 226 كاتب عام أثر شعبان

71 793 237 71 891 260 71 288 842 المدیر اإلداري 
والمالي علي العرفاوي 71 789 167 71 894 359 71 894 664 عاممدیر  محمد المؤخر

الوكالة العقاریة الفالحیة 
AFA

71 552 391

71 552 220 71 552 398 مدیر عام محمد الحبیب 
الزاویة المؤسسة الوطنیة 

لتحسین وتجوید الخیل 
FNARC

71 789 167 71 892 205 71 894 359 مدیر عام مساعد علیا الصانع

71 552 220 71 552 220 المدیر اإلداري 
والمالي

الجیالني 
مساعدة 71 789 167 71 892 205 المصالح 

اإلداریة ھدى الفرشیشي

75 633 006
75 633 122

75 633 121 مدیر  حسین الختالي
معھد المناطق القاحلة 

IRAمدنین 

71 793 603
71 782 960

71 782 960 مدیر عام محسن الشابي دیوان تربیة الماشیة 
وتوفیر المرعى

OEP

75 633 005 4 012

75 633 006 75 633 122 75 699 841 الكاتب العام الجیالني 
زمزمي 71 793 603 71 892 693 71 892 693 مدیر عام مساعد  حبیب النابلي

78 602 966 78 602 964 مدیر عام حلیم بن الحاج 
صالح

المعھد الوطني 
للزراعات الكبرى

78 454 718

78 450 500 78 443 462

مدیر عام أحمد

دیوان تنمیة الغابات 
والمراعي بالشمال الغربي 

ODESYPANO

71 797 280 71 789 025 71 795 463 مدیر عام حسین الصیود AVFA 78 454 159 78 451 198

71 787 122 كاتب عام زھیر المؤدب AVFA

78 450 500 78 454 159 مدیر المصالح 
المالیة كریم الماجري

71 793 603 71 787 813 71 782 960 مدیر عام محسن الشابي إدارة تربیة الماشیة





مدیري مراكز التكوین المھني الفالحي

الجوال رقم الھاتف اسم المدیر المركز الجوال رقم الھاتف اسم المدیر المركز

98 292 649
76 420 407

قلیعي الحولة المركز القطاعي للتكوین المھني الفالحي في زراعة 
النخیل بدقاش 96 423 441

71 552 233
حمدة زرمدیني للبیداغوجیا والتكوین الفالحي المعھد الوطني 

254 420 76المستمر بسیدي ثابت 71 552 788

98 286 621 75 465 830 عبد الرزاق البرداوي مركز التكوین المھني الفالحي بقبلي 98 300 403 71 552 434 شرف الصادق
الدین

مركز التكوین المھني الفالحي  في قطاع تربیة 
البقر بسیدي ثابت

98 535 356 76 214 125 سالم بلقاسم مركز التكوین المھني الفالحي بقفصة 98 300 403 71 552 488 الصادق شرف 
الدین

مركز التكوین المھني الفالحي في قطاع تربیة 
الدواجن بسیدي ثابت

98 271 546 76 632 098 صابر المدنیني مركز التكوین المھني الفالحي بسیدي بوزید 40 663 140 71 301 436 محمد لسعد مركز التكوین المھني الفالحي ببن عروس

95 865 800 79 779 490 خالد عبد الغني مركز التكوین المھني الفالحي بسبیطلة 96 570 684 72 676 335 عبد الحمید الكناني المركز القطاعي للتكوین المھني في اآللیة 
الفالحیة بجقار زغوان

99 680 411 78 802 180 عمار الصیاحي مركز التكوین المھني الفالحي في قطاع اآللیة 
بالقنطرة 98 822 687 72 442 528 سمیر بن نجمة مركز التكوین المھني الفالحي بالعالیة

97 674 995 78 898 043 معز الھمامي مركز التكوین المھني الفالحي ببورویس 98 523 280 72 446 966 علي الشورابي مركز التكوین المھني الفالحي في قطاع الغابات 
بالرمال

22 819 773 78 615 411 محمد علي البوسلیمي المركز القطاعي للتكوین المھني الفالحي في 
الزراعات الكبرى ببوسالم 98 671 137 72 396 322 علويجمال مركز التكوین المھني الفالحي بتاكلسة

98 626 854 78 604 835 عبد الرؤوف الصالحي مركز التكوین المھني الفالحي بحكیم الجنوبیة 98 238 666 72 204 734 منجي الجعایدي المعھد القطاعي للتكوین المھني في زراعة 
القوارص والعنب ببوشریك

21 863 874 78 228 722 السومرينبیل  مركز التكوین المھني الفالحي بالكاف
98 598 867

73 327 666
نجیب الھمامي المركز القطاعي للتكوین المھني في زراعة 

065 670 97الخضراوات بشط مریم 78 475 110 خلیل بھلول مركز التكوین المھني الفالحي بتیبار 73 327 100

97 670 065 78 475 104 خلیل بھلول المعھد القطاعي للتكوین المھني الفالحي في تربیة 
البقر بتیبار 97 337 272 73 480 200 حافظ بو شھیمة مركز التكوین المھني الفالحي بجمال

25 640 608 78 570 548 ابراھیم الخصخوصي مركز التكوین المھني الفالحي بتستور 98 443 752 73 610 320 الھادي المشري مركز التكوین المھني الفالحي بالسواسي

94 016 020 75 870 540 حافظ سرسوط تطاوین-مركز التكوین المھني الفالحي بالقرضاب
93 613 644

74 258 636
الشافعي المصلبي المركز القطاعي للتكوین المھني الفالحي في 

053 076 97األشجار المثمرة ببو غرارة مھدي بوعالق مركز التكوین المھني الفالحي بمنوبة 74 570 064

98 488 877 77 220 763 حبیب مجدوب مركز التكوین المھني الفالحي بالوسالتیة 98 231 901
75 310 180 محفوظ ریحان -مارث-مركز التكوین المھني الفالحي بزركین 

98 959 912 77 323 401 رضا عنیبة المركز القطاعي للتكوین المھني الفالحي في تھیئة 
المناطق السقویة ببروطة

24 831 008
97 585 383 75 633 007 حسین جراد - مدنین-مركز التكوین المھني الفالحي بالفجاء 





وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس المباشر الداخلي

71 798 244 1331 مدیرة سیدة مومني

71 798 244 1330 كاھیة مدیر إیمان بشاري

71 798 244 1331 وداد اللزام



وكالة التنقیب عن المیاه
Agence de prospection des eaux souterraines

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس الغیر مباشر المباشر الداخلي

71 433 925

71 425 247
71 296 133 مدیر عام رضا بن شعبان

71 425 248

71 425 248 71 433 645 اإلداریة والمالیةمدیر المصالح  شكري بن عبد هللا

71 296 897 المدیر الفني عاشور بن حلیمة

وكالة المعدات لتسویة األراضي الفالحیة

الھاتف
الخطة االسم واللقب

الفاكس الغیر مباشر المباشر الداخلي

71 434 411

71 432 425 مدیر عام الناصر الزھري

71 432 722 مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة محمد نجیب قطیف

مدیر أشغال محمد البوطیطي

كاھیة مدیر الشؤون اإلداریة الھادي تایب

كاھیة مدیر إدارة المعدات سلیمان العیفة

رئیس مصلحة متابعة األشغال منجي الجدیدي
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