
 الجمهورية التونسية
 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس
 

 منطقة تبرورة المتعلقة بتهيئة وتنمية إلنجاز المرحلة الثانيةالمشاركة إلختيار مستثمر في عالن طلب عروض للتعبير عن الرغبة إ
   7102 جوان

 تمهيد
منطقة تبرورة من طرف الدولة التونسية تّم إكتساب  تأهيل إلعادةإثر إنجاز أشغال إزالة التلوث والردم 

كم، وفي إطار  6 طول هكتار من السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وذلك على 024مساحة تقدر بحوالي 
 تهيئة هذه المنطقة من خالل شراكة مع مستثمر أو مجموعة منساحلها يقترح  مع صفاقس مصالحة مدينة

 .خواص مستثمرين

 البنك من تم من ميزانية الدولة وقرضإزالة التلوث والردم أن تمويل أشغال  وتجدر اإلشارة إلى
قرض الشراء الفرنسي والقرض المالي  مالية، قروض شكلعلى  إضافي وتمويل( BEI) لالستثمار األوروبي
 لرسميا تعتبر المقترض التي التونسية، والدولة هيئات التمويل مبرمة بين كل هذه القروض)ي البلجيك

 (.للقروض والضامن

 (UPM)من طرف مصالح اإلتحاد من أجل المتوسط  2400 ديسمبر في توسيم المشروع وقد تمّ 
 التي العالمة هذه على يتحصل مشروع أول وهو . (labellisation)بعالمة االتحاد من أجل المتوسط 

ة ضمن مبادرة لتمويل المشاريع الحضري اختياره تم وفي هذا اإطار. تمويالت على الحصول تسهيل تمكن من
 نيةالعمرا للقيام بالدراسات مهمة فريق اإلحاطة الفنية لتمويل هبة على حيث تحصل (UPFI)المستدامة 

 .والقانونية والمؤسساتية والمالية

 

 المشاركة إلختيار مستثمرفي عروض للتعبير عن الرغبة موضوع طلب 
ة )وهو على ملك الدول الدولة التونسية بالقيمة العينية للعقار على مساهمة الشراكة يستند مبدأ

لك عن االختيار وذ الذين يستجيبون لمعايير المحتملين المستثمرين من النقدية والمساهمة الخاص حاليا(
طريق شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس صاحبة المشروع. ويهدف طلب العروض 
إلختيار مستثمر استراتيجي أو ممول يعهد له إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بتهيئة وتنمية منطقة تبرورة 

 طبقا لبنود تعاقدية.
 

 لسواحل الشمالية لمدينة صفاقسنبذة حول شركة الدراسات وتهيئة ا
، وهي شركة خفية 0891 سنةأحدثت شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس 

االسم ذات مساهمات عمومية تحت إشراف وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، ويبلغ رأس مالها 
 .مليون دينار 25214

التلوث للسواحل الشمالية لمدينة صفاقس وردم مساحات  وقد كلفت الشركة منذ إحداثها بإزالة
هكتار سمى "مشروع تبرورة". وبعد إنتهاء أشغال إزالة التلوث والردم  024إلكتساب فضاء يمسح حوالي 

أصبح الهدف األساسي للشركة اإلعداد لبرنامج التهيئة المستقبلي للمنطقة والتصرف في حوزة  2402سنة 
عداد الدراسات ار ستتولى الشركة برمجةالمشروع. وفي هذا اإلط  الفنية والتنفيذية، انجاز أشغال البنية وا 

لى ع والتصرف في المقاسم بالبيع أو البناء وتبقى الشركة مسؤولة والتجهيزات الخاصة بالمنطقة، التحتية
 .للهياكل العمومية المختصة التصرف في حوزة المشروع ومجمع التجهيزات إلى غاية تسليمها

 :التالي النحو على الشركة مال رأس ويتوزع
 )%( نسبة المساهمة المســـــــــــاهمون

 11,11 البنك الوطني الفالحي
 11,11 الّشركة الّتونسّية للبنك

  8,88 الوكالة العقارية الّسياحّية
  5,,,  المجلس الجهوي لوالية صفاقس

  5,,,  مجلس بلدّية صفاقس
 42,22% العموميةمجموع المساهمــات 

 11,11 الّتجاري بنك
 11,11 بنك تونس العربي الّدولي

 11,11 شركة عالم المساهمات سيكاف
 11,11 ستوسيد بنك

 6.67 االّتحاد البنكي للّتجارة والّصناعة
  5,56 شركة االستثمار للّشركة الّتونسّية للبنك

 %82,25 مجموع المساهمــات الخاّصة
 

 لمحة حول مشروع تبرورة
مشروع تبرورة موقعا قابال للتعمير وفتح الشواطئ  على إثر القيام بالتحاليل الالزمة تم إعالن

للسباحة. ويعتبر مشروع تبرورة ذو توجه عمراني بيئي متعدد الخصائص حيث سيحوي السكن والمكاتب 
الية في إطار مراحل متت على وسيتم تنفيذه. افقالترفيه إلى جانب كل المر  والتجارة والوحدات الفندقية ومناطق

سيتم إدراج المشروع ضمن المراجعة الحالية لمثال التهيئة العمرانية لمدينة صفاقس حيث  .برنامج تقسيمات
أنه يمثل العنصر األساسي في توجه عمراني شامل يضم عديد المشاريع ذات الصلة كإنجاز الطريق الساحلية 

عادة هيكلة المنطقة المينائية.الشمالية الجنوبية وت  أهيل األحياء الشعبية والمناطق الصناعية وا 
 

 ملف طلب العروض
هذا الملف موجه إلى الشركات الخاصة والمؤسسات المالية أو البنكية إضافة إلى الشركات الرائدة 

سواءا كانت منتصبة في في مجاالت "انجاز المدن المستدامة" أو "البناء اإليكولوجي" أو "البناءات الذكية" 
التراب التونسي أو خارجه ومهما كانت صبغتها القانونية )شركات خفية اإلسم، ذات مسؤولية محدودة، ...( 

 .مؤهلة للمشاركة في هذا الطلب غير والتعاونيات غير أن الجمعيات
متّصرفين و مستثمرين  مجامع المتّصرفين أو للممولين والمستثمرين والمتصرفين والمستثمرين يمكن

 المشاركة في هذا الطلب بمفردهم أو ضمن مجموعة تضم رئيس فريق، باعث عقاري، باعث سياحي، ...
 

 عملية اإلنتقاء
تتّم عملية إنتقاء العروض تبعا لتقييم ملفات المشاركة مختومة وحاملة للعبارة التالية "ملف مشاركة 

ن آ " وذلك عن طريق تقييم ملفين مقدمين معا فيمنطقة مشروع تبرورة إنجاز واستغالل وتهيئة وتنمية -
 منفصلة لكل عرض وهي: ظروف وفي وكل على حدة واحد

 :يمثل تقييم ملف اإلنتقاء األولي المرحلة األولى من مسار اإلنتقاء   ملف اإلنتقاء األولي
ة إلى قدراتهم دارية إضافويهدف إلى إعداد قائمة أولية للعارضين المنتقين وفقا إلنجازاتهم وخبرتهم الفنية واإل

 المالية إلنجاز واستغالل المشروع. 
 :يعتمد تقييم ملف اإلنتقاء أساسا على دراسة المخطط اإلستثماري و تميز  ملف اإلنتقاء

التصميمات وتوجهات التطوير العمراني وعلى عرض القيمة المالية للرصيد العقاري إضافة إلى جدولة دفع 
 الحصص في رأس مال الشركة.

على المستثمر الذي تّم انتقائه احترام متطلبات الوثائق التعاقدية واإلجراءات المتعلقة بإنجاز 
 المشروع. 

 

 سحب وارسال ملف المشاركة:
 يمكن سحب ملف المشاركة عن طريق تحميله من المواقع التالية:

http://www.taparura.com ; http://www.equipement.tn 
 

أو سحب الملف مباشرة من مقر شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس 
(SEACNVS) :مع إمضاء تعهد بخصوص سرية المعلومات وذلك حسب الرزنامة التالية 

  :42/46/2402اإلعالن عن الملف 

  :42/46/2402بداية سحب الملفات 

  :يعتمد تاريخ ختم مكتب  44 س06على الساعة  01/48/2402أخر أجل لقبول العروض(
 يؤخذ بعين اإلعتبار. الضبط بالشركة( كل عرض يرد بعد األجل المحدد لقبول العروض يلغى وال

 

ة مكتب الضبط للشرك إلى مباشرة تسليمه أو السريع البريد طريق ملف المشاركة عن إرسال يتم
 الشمالية لمدينة صفاقس على العنوان باسم السيد الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل

طلب عروض للتعبير عن الرغبة في المشاركة إلختيار مستثمر:  يفتح، ال" عالمة المبين أسفله يحتوي على
 ." تونس -منطقة مشروع تبرورة صفاقس إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بتهيئة وتنمية

 

طلب سحب نسخة من ملف المشاركة باللغة  يمكن للمشاركين) الفرنسية هي للملف الرسمية اللغة
الملف هي  والعملة المعتمدة في (يّتم اعتبار اللغة الفرنسية البيانات، بين تناقض وجود حالة اإلنقليزية وفي

 الدينار التونسي.
 

 .(SEACNVS)يتعين توجيهها إلى الشركة  إضافية معلومات على الحصول كل طلبات
 

 
 (SEACNVS)شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس 

 تونس –صفاقس  – 2409 – 0496ص. ب  – صفاقس - 251 كلم منصور سيدي طريق
 (206)+ 20 296 642الفاكس:  -( 206)+ 20 296 600( / 206)+ 20 296 602الهاتف: 

  projet.taparura@seacnvs.com.tnالبريد اإللكتروني: 

 http ://www.taparura.comموقع الواب: 


