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المشاريع التنموية و البيئيّة
بالمجمع الكيميائي التونسي

2016-2020

اإلدارة املركزية لدراسات االستثمار واملحيط



2استثمارات في مجال التنمية
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Production Acide sulfurique 1800 Tonnes /jour

Production acide phosphorique dilué 180 000 Tonnes/an

Production acide phosphorique 

concentré
180 000 Tonnes /an

Production TSP 400 000 Tonnes /an

Consommation phosphate 800 000 Tonnes /an

Consommation soufre 180 000 Tonnes /an

Production énergie électrique 22 MWH

2مظيلةمشروع مصنع
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2مظيلةمخطط اإلنجاز لمصنع 
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Unité osmose-inverse



Tours de refroidissement
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Bâtiment turbo-alternateur et sous-station électrique
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مالحظات أهداف المشروع المشروع 

إحداث مصنع 

للحامض التقني

يةمشروع استراتيجي للتنم-

ائيإنتاج الحامض التقني الغذ-

P2O5ألف طن60بطاقة 

في السنة، في مرحلة أولى

إنتاج أنواع عديدة من األمالح-

في مرحلة ثانيةالمعدنية

22تم إعالن طلب العروض في -

2015جوان 

بصدد فرز العروض -

شهر24إلى 20من : مدة االنجاز -

إحداث مصنع للحامض التقني
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Planning de réalisation

إحداث مصنع للحامض التقني
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 الصخيرةالتأهيل البيئي لمصنع

 المظيلةالتأهيل البيئي لمصنع

 قابسالتأهيل البيئي لمصانع

10التأهيل البيئيمشاريع 
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سنة صفاقسجهة ببالمجمع الكيميائي التونسيالفسفاطانطلق النشاط الصناعي لتحويل 

(ex. SIAPE)حامض الفسفوريللأول وحدة إنتاج بإنشاءوذلك 1952

1983و1978و1974و1972سنوات ثم تطور هذا النشاط الصناعي تدريجيا 

طاقة لتبلغ بالصخيرة1987وبالمظيلة1985وسنة بقابسإضافية بإنشاء وحدات إنتاج 

.مليون طن على المستوى الوطني6.5حوالي التحويل 



اإلشكاليات البيئية المطروحة 

:يائي في المجمع الكيمتتمثل اإلشكاليات البيئية المطروحة في وحدات اإلنتاج بمعامل 

 السائلةاإلفرازات

اإلفرازات الصلبة

 الغازيةاإلنبعاثات
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13الصخيرةبجهة تقدم انجاز المشاريع البيئية



مالحظات أهداف المشروع المشروع 

إدماج تقنية 

االمتصاص 

المضاعف بوحدتي

إنتاج الحامض 

يرةبالصخالكبريتي 

د للحد من إفرازات ثاني أكسي-

SO2))الكبريت 

االقتصاد في الطاقة-

نية االستجابة للمواصفات الوط-

في هذا بهاوالعالمية المعمول 

المجال

إتمام دراسة الجدوى الفنية-

MECSتم استالم المعدات الخصوصية -

ت تم إعالن طلب العروض لتركيب المعدا-

وآخر اجل لقبول 2015سبتمبر 15في 

2016أفريل02العروض 

.شهر19األشغال مدة -

بالصخيرةإدماج تقنية االمتصاص المضاعف بوحدتي إنتاج الحامض الكبريتي 
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رةبالصخيإدماج تقنية االمتصاص المضاعف بوحدتي إنتاج الحامض الكبريتي 

Planning de réalisation
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MECSالمعدات الخصوصية 
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الصخيرةببطريقة الضخ عبر األنابيبالفسفوجيبستهيئة فضاء جديد لتكديس 

مالحظات أهداف المشروع المشروع 

تهيئة مصـب جديد لتكديس

ةبالصخيرالفسفوجيبس

باستعمال طبقة عازلة من 

لحماية (PEHD)البوليتيلين

التربة

ديةمردوواستغاللنسبةتحسين

يالفسفورالحامضإنتاجوحدات

بتسرخطرعلىنهائياوالقضاء

.التربةفيالحمضيةالمياه

من المؤمل إعالن طلب العروض 

2016ماىخالل شهر 
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Planning de réalisation

الصخيرةببطريقة الضخ عبر األنابيبالفسفوجيبستهيئة فضاء جديد لتكديس 
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الجبسيةالمياه رسكلةمع الفسفوجبسانجاز سد واقي وعازل لمصب تكديس 

مالحظات أهداف المشروع المشروع 

انجاز سد واقي وعازل 

بسالفسفوجلمصب تكديس 

الجبسيةالمياه رسكلةمع 

بالصخيرة

. ANPEبناء على توصيات -

ة معدل تدفق المياه الحمضي-

المسترجعة لحلقة اإلنتاج 

.في الساعة3م60

تم إبرام العقود مع شركة -

""EMGTPH 21/02/2013في.

في األشغال االنتهاء من تم-

.2015جويلية
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Planning de réalisation

الجبسيةالمياه رسكلةمع الفسفوجبسانجاز سد واقي وعازل لمصب تكديس 

20



الجبسيةالمياه رسكلةمع الفسفوجبسانجاز سد واقي وعازل لمصب تكديس 
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22المظيلةبجهة تقدم انجاز المشاريع البيئية



مالحظات أهداف المشروع المشروع 

إدماج تقنية 

االمتصاص المضاعف

بوحدة إنتاج الحامض

ةبالمظيلالكبريتي 

د للحد من إفرازات ثاني أكسي-

SO2))الكبريت 

االقتصاد في الطاقة-

نية االستجابة للمواصفات الوط-

في هذا بهاوالعالمية المعمول 

المجال

إتمام دراسة الجدوى الفنية-

MECSتم استالم المعدات الخصوصية -

ات تم إعالن طلب العروض لتركيب المعد-

وآخر اجل لقبول 2015سبتمبر 15في 

2016أفريل02العروض 

.شهر19األشغال مدة -

بالمظيلةإدماج تقنية االمتصاص المضاعف بوحدة إنتاج الحامض الكبريتي 
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بالمظيلةإدماج تقنية االمتصاص المضاعف بوحدة إنتاج الحامض الكبريتي 
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MECSالمعدات الخصوصية 

25



26

بالمظيلةبطريقة الضخ عبر األنابيبالفسفوجيبستهيئة فضاء جديد لتكديس 

مالحظات أهداف المشروع المشروع 

جديدمصـبتهيئة

سالفسفوجيبلتكديس

بقةطباستعمالبالمظيلة

نالبوليتيليمنعازلة

(PEHD)التربةلحماية

مياه القضاء نهائيا على تسرب ال-

الحمضية  في التربة 

وديةومردتحسين نسبة استغالل -

يوحدة إنتاج الحامض الفسفور

صببصدد تحديد واختيار موقع الم-
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Planning de réalisation

بالمظيلةبطريقة الضخ عبر األنابيبالفسفوجيبستهيئة فضاء جديد لتكديس 
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الفيولبالغاز الطبيعي عوضا عن المظيلةتزويد مصنع 

مالحظات أهداف المشروع المشروع 

لةالمظيتزويد مصنع 

بالغاز الطبيعي 

الفيولعوضا عن 

الغازيةاالنبعاثاتالحد من -

تعطل األشغال بالقسط الخاص-

والغاز بالشركة التونسية للكهرباء

بسبب مشاكل عقارية  

بصدد إعادة ملفات طلبات -

الخاص بالمجمع للقسطالعروض

.الكيميائي
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Planning de réalisation

الفيولبالغاز الطبيعي عوضا عن المظيلةتزويد مصنع 
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30قابسبجهة تقدم انجاز المشاريع البيئية



"DAP"سماد المنبعثة من وحدتي إنتاج (NH3)األمونياتحسين غسل غازات 

مالحظات أهداف المشروع المشروع 

تحسين غسل غازات 

ة المنبعث(NH3)األمونيا

من وحدتي إنتاج سماد 

"DAP "ة بقابس بإضاف

منظومة غسل نهائي

ات التقليص من إفراز-

إلى 300من األمونيا

3م/مغ50أقل من 

مع مالئمتهاقصد 

المواصفات العالمية

وقع إسناد الصفقة إلى مجمع -

المقاوالت التونسي الصيني 

BGH/GEC

دخل العقد حيز التنفيذ في -

2014/09/26.

%)70)بصدد تسلم المعدات -

من األشغال اإلنتهاءالمؤمل من-

2016في سبتمبر
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بقابس" DAP"المنبعثة من وحدتي إنتاج سماد (NH3)األمونياتحسين غسل غازات 

Planning de réalisation
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مالحظات أهداف المشروع المشروع 

الحد من انبعاث مشروع

اآلزوتغاز أكسيد 

"NOx " من وحدة إنتاج

كيز بترالنتريكيالحامض 

(  DeNOx)منظومة 

انبعاثاتالحد من -

”NOx"غاز 

إلى أقل 350من 

ppm50من 

ت طبقا للمواصفا

العالمية

مليون دينار5,2: الكلفة -

16يوم تم إمضاء العقود -

مع المجمع التونسي2015نوفمبر

BEM-GECالصيني 

شهرا12: االنجاز مدة-

من وحدة إنتاج الحامض " NOx"اآلزوتالحد من انبعاث غاز أكسيد مشروع

(DeNOx)منظومة بتركيز النتريكي
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من وحدة إنتاج الحامض " NOx"اآلزوتالحد من انبعاث غاز أكسيد مشروع

( DeNOx)بتركيز منظومة النتريكي
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مالحظات أهداف المشروع المشروع 

مشروع

استعمال تقنية 

االمتصاص المضاعف 

واسترجاع الحرارة في

الوحدة الثانية إلنتاج

الحامض الكبريتي 

(ex. ICM2) 

للحد من إفرازات -

ثاني أكسيد الكبريت 

((SO2

ةاالقتصاد في الطاق-

تم انجاز دراسة الجدوى التقنية من -

" MECS"االمريكية طرف الشركة 

الدراسة واقتناء : المرحلة األولى -

المشروع حاليا .المعدات الخصوصية 

مع المزود في طور إبرام العقود

MECS ”(شهرا81: االنجاز مدة)

تركيب المعدات : المرحلة الثانية -

(شهرا20: االنجاز مدة)والتشغيل 

مشروع استعمال تقنية االمتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة في الوحدة

 (ex. ICM2)الثانية إلنتاج الحامض الكبريتي 
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Planning de réalisation

انية مشروع استعمال تقنية االمتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة في الوحدة الث

 (ex. ICM2)إلنتاج الحامض الكبريتي 
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مالحظات أهداف المشروع المشروع 

مشروع الحد من انبعاث 

ثاني أكسيد الكبريت 

"SO2 " من وحدات

ء الحامض الكبريتي أثنا

فترات إعادة تشغيل 

الوحدات

للحد من إفرازات -

ثاني أكسيد 

SO2))الكبريت 

في فترات إعادة 

تشغيل الوحدات

تمت المصادقة على كراس -

الشروط

في طور إعداد ملف طلب -

العروض

شهرا12: االنجاز مدة-

من وحدات الحامض " SO2"الكبريت مشروع الحد من انبعاث ثاني أكسيد 

الكبريتي أثناء فترات إعادة تشغيل الوحدات
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من وحدات الحامض الكبريتي " SO2"مشروع الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت 

أثناء فترات إعادة تشغيل الوحدات
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مالحظات أهداف المشروع المشروع 

كيالفليودريإنتاج الحامض 

HF 100%  بتثمين

على الفليورافرزات

مستوى وحدات إنتاج 

مل الحامض الفسفوري بمعا

يالمجمع الكيميائي التونس

الحد من سكب المياه الملوثة -

في البحر بالفليور

في شكلالفليوراسترجاع مادة -

H2SiF6فليوسيليسيكيحامض 

امض تحويله في مرحلة ثانية إلى ح-

ذو قيمة HF 100%فليودريكي

.مضافة عالية

وقع إعالن طلب : المرحلة األولى -

عروض الختيار مكاتب الدراسات 

وم آخر اجل لقبول العروض ي)المختصة 

16 /02 /2016)

إعالن طلب العروض: المرحلة الثانية -

24: االنجاز مدة)النجاز المشروع 

(شهرا

امل مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بمعالفليورعلىافرزاتتثمين 

المجمع الكيميائي التونسي
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Planning de réalisation

امل مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بمعالفليورعلىافرزاتتثمين 

المجمع الكيميائي التونسي
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بقابسإزالة الروائح الكريهة المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري 

مالحظات أهداف المشروع المشروع 

إزالة الروائح الكريهة 

المنبعثة من وحدات 

إنتاج الحامض 

بقابسالفسفوري 

إزالة الروائح -

الكريهة

ةأنجزت تجارب على مستوى وحدات نموذجي-

ة وحدة معالجاإلعداد لتركيزحاليا في طور -

على مستوى وحدة إنتاج صناعية
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بقابسإزالة الروائح الكريهة المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري 

43



مالحظات أهداف المشروع المشروع 

مشروع ضخ 

عبر الفسفوجيبس

سه األنابيب وتكدي

على اليابسة 

وجبسالفسفالحد نهائيا من تصريف -

.  في البحر

تهيئة فضاء جديد لتكديس -

حسب المواصفاتالفسفوجبس

لى للمحافظة عبهاالعالمية المعمول 

البيئة 

استرجاع المياه في دورة اإلنتاج-

تم االنتهاء من إعداد كراس الشروط في انتظار -

طلب العروض

إشكاليات اجتماعية  2011برزت بداية من سنة -

الفسفوجيبسوعقارية بخصوص موقع مصب 

من في انتظار تقرير اللجنة العلمية والمتكونة-

لوالية  أساتذة جامعيين والتي تم تعيينها من طرف ا

بالتنسيق مع المجتمع المدني إلبداء الرأي 

بخصوص الحلول المطروحة

المطروحةواإلشكاليات الفسفوجيبسمشروع 
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ة اإلنتاج، في إطار ترشيد استغالل الموارد المائية المستهلكة في منظوم

.الموارد المائية الغير تقليديةيعتزم المجمع الكيميائي استعمال 

45مشاريع المحافظة على الموارد المائية



مالحظات أهداف المشروع المشروع 

ة استغالل المياه المستعمل

المعالجة من قبل الديوان 

انع الوطني للتطهير في مص

يالمجمع الكيميائي التونس

قابسبجهة 

حسن التحكم 

والحفاظ على 

الموارد المائية 

اءالكردخلت وحدة أولى تجريبية على وجه -

2014أوت منذ شهرتشغيل الحيز 

يب بصدد إعداد كراس الشروط القتناء وترك-

(في اليوم3م10.000)وحدات صناعية 

راستغالل المياه المستعملة المعالجة من قبل الديوان الوطني للتطهي
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راستغالل المياه المستعملة المعالجة من قبل الديوان الوطني للتطهي
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مالحظات أهداف المشروع المشروع 

إعادة استعمال المياه 

المالحة الناتجة عن 

المياه تحليةمحطة 

نية التابعة للشركة الوط

ياه الستغالل وتوزيع الم

والتي تصرف حاليا 

بالبحر

الحفاظ على 

الموارد المائية

ي لألنبوب الذبصدد إعداد رسم بياني لمسار جديد-

سيقع مده انطالقا من مّصب واد الّطين إلى معامل

لصناعية المجّمع الكيميائي التّونسي مرورا بالمنطقة ا

(كم2.2)

المشروع حاليا في مرحلة إعداد ملف طلب العروض-

ي من المؤمل إعالن طلب العروض خالل الثالثي الثان-

2016من سنة 

إعادة استعمال المياه المالحة الناتجة عن محطة تحلية المياه 

التابعة للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والتي تصرف حاليا بالبحر
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طنية المياه التابعة للشركة الوتحليةإعادة استعمال المياه المالحة الناتجة عن محطة 

الستغالل وتوزيع المياه والتي تصرف حاليا بالبحر
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مالحظات أهداف المشروع المشروع 

مياهلتحليةانجاز محطة 

3ألف م25البحر بطاقة 

في اليوم

الكف عن استغالل-

الموارد المائية 

ال الجوفية في المج

الصناعي

المشروع حاليا في مرحلة -

الدراساتتحيين

من المبرمج  دخول المحطة -

2018حيز االستغالل   سنة 

في اليوم3مألف 25انجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 
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في اليوم3ألف م25مياه البحر بطاقة لتحليةانجاز محطة 

51


