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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 1 منجي بن إبراهيم  72/2/2966 5408الهوارية  –شارع الحبيب بورقيبة  560 792 27

 2 علي جديعة 75/25/2922 0044تطاوين  –الحي التجاري  251 065 20

 3 عبد اللطيف زياني 6/22/2905 صفاقس -شارع فرحات حشاد  012 772 27

27 770 077 
صفاقس  –نهج محمد الهادي خفشة ، 30

0444 
 4 محمد عادل بوعتور 7/2/2962

 5 عبد المجيد الّسايد 6/25/2907 المهدية–0304الحي التجاري السواسي 527 625 21

 6 محمد العربي الطريقي 27/27/2907 ، نهج داق همارشولد صفاقس85 709 777 27

 7 اللطيف عموري 72/27/2997 0444، نهج الجزائر صفاقس 05 507 770 27

 8 فرج بريك 72/27/2997 المهدية 8354ساحة سوق الجم  590 615 21

 9 كمال قطاط 72/27/2997 0444الميناء الجديد صفاقس  192 770 27

 11 مصباح بوقديمة 72/27/2997 0354بن قردان–شارع الحبيب بورقيبة  220 225 20

 11 نوري التركي 72/27/2997 0444صفاقس–3580جانفي35شارع 005 770 27

 12 ذياب حشاني 72/27/2997 0454المحرص  –الحنشة  296 795 27

 13 فرحات قديسة  72/27/2997 0404النفيضة–شارع الحبيب بورقيبة 777 705 21

 14 نوري اللوز 72/27/2997 5454أريانة–، شارع الطيب المهيري80 707 222 22

 15 قدور بدر الدين 72/27/2997 0444زرمدين  –طريق المنستير  557 770 21

20 692 001 
جرجيس  –حي كليش شارع فرحات حشاد 

0314 
 16 فوزي بولعابة 72/27/2997

 17 محمد مستوري 57/57/2997 0454جبنيانة–، نهج الحبيب بورقيبة 05 570 705 27

 18 أكرم درقاع 57/57/2997 صفاقس نهج الحبيب معزون عمارة البرجي 579 796 27

 19 وحيد ذياب 57/57/2997 0444، نهج ألكسندر دوما صفاقس 01 092 770 27

 21 علي الهداجي 57/57/2997 الحامة –، شارع الحبيب بورقيبة 05 775 115 20

 21 عباسي عجمي 57/57/2997 5404هرقلة  3580جانفي  35نهج  775 115 20

 22 أحمد شلبي 57/57/2997 3308نوفمبر فوشانة  1شارع  261 151 22

 23 علي الشيباني 77/56/2990 0444صفاقس–،شارع الهادي شاكر53 705 722 27
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

27 775 055 
، نهج ليوبولد سيدار سنغور صفاقس 30

.0444 
 24 شكري اللواتي 50/50/2992

 25 عماد تريعة 77/59/2992 -سوسة  –شارع الجمهورية  922 727 21

 26 مختار العمايري 15/27/2992 0444باردو  –السعيدية –شارع اإلستقالل  061 022 22

27 772 170 
صفاقس  –، نهج ليوبولد سدار سنغور 0

0444 
 27 لطفي المذيوب 20/50/2990

 79/59/2990 0444، ساحة اإلستقالل حي التضامن 0 722 070 22
محمد شمس الدين 

 الصكلي
28 

 29 محمد علي الوحيشي 79/56/2999 قابس -فرحات حشاد شارع  721 722 20

 30 عدنان سويسي 79/56/2999 قفصة –أمسيلة -فيفري30نهج/00 220 776 20

22 702 270 
 –ساحة بلفي   3550أكتوبر    38شارع 
 تونس 

 31 شمس الدين الجالصي 70/52/2999

 32 الدين الجبالينور  59/59/2999 -الكاف  –شارع الهادي شاكر  727 752 20

 33 رياض عيسى 59/59/2999 سوسة -نهج ليوبلدسيدار سنغور  227 721 21

 34 حسن الصفاقسي 76/25/2999 ، نهج الجزائر بنزرت84 702 715 27

 35 الحبيب السحباني 57/27/2999 نوفمبر بنزرت 1، شارع 30 265 706 27

20 125 717 
 -المطوية  –، شارع الحبيب بورقيبة 301
 قابس

 36 نبيل محمود 12/50/7555

 37 محمد الهادي عمار 12/50/7555 -بنزرت-،شارع الحبيب بورقيبة العالية50 221 707 27

 38 عمر بن سعد 12/50/7555 (نابل)نوفمبر بوعرقوب 1،مكرر شارع0 521 709 27

 12/50/7555 -تونس  –،نهج الجزائر35 092 700 22

 سفيان العكوري
سمسار 

 00/33/0433بتاريخ

39 

 40 عادل الفرجاوي 52/52/7555 سليانة-،نهج بوعرادة 30 225 025 20

 41 عبد الرزاق غزيل 71/52/7552 الشابة –شارع الحبيب بورقيبة  711 672 21
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 42 محمد شبشوب 50/22/7552 صفاقس-نوفمبرعمارة الكرمة1شارع 727 751 27

 43 اللطيف قرامي  50/22/7552 منوبة 

 44 معز الخميري 50/22/7552 مجاز الباب –شارع الحبيب بورقيبة  955 067 20

 45 عاطف زروق 50/22/7552 توزر   - –، شارع فرحات حشاد 340 

 46 سنية نصيب 50/22/7552 المتلوي –حي النسيم  599 772 26

- 
 -عمارة بن شريفة-ساحة فرحات حشاد

 سوسة  /أكودة
 47 راضية رقاز 50/22/7552

 48 سندس أيوب 50/22/7552 تونس -، نهج الجزيرة 00 259 175 22

 49 نسيمة  بوقسة 71/52/7557 تونس -، شارع البشير صفر 00 201 700 22

 50 ضحى بوميزة 71/52/7557 حي الخضراء –،شارع لوي براي338 025 221 22

 51 غربالعفاف بن  71/52/7557 تونس - 53أفريل عدد  5شارع  022 021 22

 52 حنان سكمة حرم البدوي 56/51/7557 المنستير 04ساحة السوق عدد  597 762 21

 53 سامي هميلة 26/57/7557 مساكن  –طريق صفاقس 720 766 21

 54 حياة بو عبد اهلل 26/57/7557 البحيرة تونس –نهج بحيرة بالن  520 961 22

 55 فرحات بورقيبة 77/27/7557 -جربة  –طريق المطار حومة السوق  269 672 20

 56 لطيفة شوشان 50/50/7551 المنستير-نهج باب بريقشة -

 57 لطفي بن شعبان 77/25/7551 رادس تونس -شارع فرحات حشاد/0 -

 58 أغلب الجربي 77/25/7551 قربة-، شارع الحبيب بورقيبة 55 -

 59 مها الزوابي 71/27/7551 شارع فرنسا باجة 0 -

 60 سعد اهلل عمارة 59/51/7557 المنستير –زرمدين /التجاريالحي  -

 61 أنيس السيد 59/51/7557 بومرداس المهدية -الحي التجاري -

 62 وداد البقلوطي 59/51/7557 سوسة-جانفي 35نهج00 -

 63 أنور الهداجي 25/59/7557 مدنين -شارع الحبيب بورقيبة -

 64 الطيب بسيسة 25/59/7557 شارع الطيب المهيري تونس/80 -
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 65 حافظ السحباني 25/59/7557 بنزرت -شارع فرحات حشاد 0 -

 66 معز الغزواني 7/22/7557 جندوبة –نهج محمد علي  1 -

- 
شارع الحبيب بورقيبة     -عمارة البغدادي

 سيدي بوزيد
 67 ياسين الزينوبي 20/57/7550

 68 طارق عزوز 57/22/7557 قابس-مارث-اكتوبر01نهج  8 -

 69 شرف الدين بن الفقيه 20/57/7550 قليبية  3580جانفي 35نهج -

 70 شكري الوسالتي 20/57/7550 مساكن -الحي التجاري -

 71 فتحي العيساوي 20/57/7550 مدنين -كوليزي حمرون-شارع الحبيب بورقيبة -

 72 كليلةثريا الشواشي حرم  20/57/7550 نابل سنتر -شارع الحبيب ثامر -

 73 كريم الساحلي 20/57/7550 نهج اشبيلية سوسة -

 74 محمد بن غولة 20/57/7550 نهج محمد علي سوسة -

 75 محرز منصوري 20/57/7550 ، شارع الحبيب بورقيبة القصرين83 -

 76 فيصل عزوز 20/57/7550 شارع الحبيب بورقيبة قابس/034 -

 77 صابر العمري 20/57/7550 نوفمب ر صفاقس 1شارع  -

 78 منصور بن اآلغة 20/57/7550 بنزرت سنتر -مرفق طارق ابن زياد  -

 79 الهاشمي البريقي 20/57/7550 المهدية –، شارع الحبيب بورقيبة 305 -

 80 فتحي البدوي 20/57/7550 المنستير  -شارع الحبيب بورقيبة -

 81 الرباعيمشرق  51/50/7550 صفاقس-8,8طريق المهدية كم  -

 82 نجاة قادر حرم العافي 51/50/7550 مونفليري تونس -، نهج الساحل80 -

 83 خالد  الفريوي 52/22/7550 الفحص  –شارع الحبيب بورقيبة  -
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 84 مروان العجيلي 75/52/7556 سوسة -نهج نيس -

 85 سهيلة السحنون الالفي 72/57/7556 تونس -نهج محمد علي  1 -

- 
 0الشرقية  -، نهج الصناعات التقليدية00

 تونس 
 86 بن ترجم سعاد المحيرصي 72/57/7556

 87 محمد حميد 72/57/7556 أريانة  -برج البكوش -، نهج املكار00 -

 88 رفيعة الشابي 27/52/7556 المهدية-زردة سيدي علوان -

 89 حرم منّصر أنوار عّباس 79/27/7556 المنستير -نهج الجمهورية المكنين05 -

 90 نوال الخياط 27/57/7552 عمارة سعيدان سوسة-نهج اإلستقالل -

 91 نجوى الّصيفي 27/57/7552 بن عروس -طريق مرناق –الياسمينات -

 92 عواطف قديسة 27/57/7552 سوسة -النفيضة-حي فرحات حشاد -

- 
 -طريق رادس-3500مارس0، شارع 50

 الّزهراء
27/57/7552 

بوزفور حرم نجوى 
 مصباح

93 

 27/57/7552 0باردو -،شارع الحبيب بورقطفة15 -
فضيلة مشراوي حرم 

 رابعي
94 

 95 فؤاد العياري 27/57/7552 5404نوفمبر قرمبالية1،ساحة 05عدد -

- 
 0الحدائق-، نهج آالن سافاري51عدد

 3450تونس
 96 رياض العذاري 27/57/7552

 97 عبد القادر الجبالي 71/51/7552 أريانة -،نهج مانداس فرانس0 

 98 جمال محيمدي 21/56/7552 بنزرت -،شارع فرحات حشاد 0 -

77 977 255 
 05،عدد 380نهج – 3كلم –طريق اإلفران 

 99  عرفات عمري 20/22/7552 صفاقس

96 660 106 
حي الطيب المهيري  -شارع المنجي سليم 1
 100 حنان حّداد حرم معلى 20/22/7552 تونس-
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 101 مصباح الّصالحي 20/52/7550 نفزة -شارع الحبيب بورقيبة 099 027 92

 20/52/7550 صفاقس -05عدد 380طريق اإلفران، نهج  751 957 90

 الحسن الّسوسي
 
 

102 

- 
 -الطابق السادس-01شقة عدد  C3عمارة 

 103 هالة اللواتي حرم الغزواني 20/52/7550 تونس -رادس الغابة 

97 790 272 

26 676 100 

–شارع الحبيب بورقيبة  -عمارة شارلوت
 104 عدلة حمايدية 75/0/7550 سيدي بوزيد

 105 رجاء الرمضاني 75/0/7550 بن عروس -المحمدية -، نهج البكوش35 926 150 22

 75/0/7550 تاجروين-شارع الحبيب بورقيبة  192 722 20
ألفة الجبابلي حرم 

 106 الراجحي 

 107 وليد قطاط 79/25/7550 تونس 0المروج -34500، نهج 330 -

 108 لبنى الحرقافي حرم لولو  7559ماي  6 صفاقس-نهج مجيدة بوليلة  -

 109 حامد البنزرتي 7559جويلية2 جمال بنزرت -، نهج الملعب البلدي06 506 002 92

96 161527 
 -حي التحرير األعلى 6066، نهج 75

 110 الدين المزوغيبدر  7559جويلية  2 تونس

022 200 71  
حي فطومة  -، نهج الفاضل بن عاشور0

 111 سندة الجمالي 7559سبتمبر 26 باردو -بورقيبة

- 
 أريانة الصغرى –نهج طه حسين 

 112 ثامر معلى 7559سبتمبر 26 طريق رواد

22 092 122 

90 761 910 
 113 بودربالةآمال  7525سبتمبر77 أريانة-7حي النصر -إقامة الربيع

776 610 77  114 سامية بن سالم 15/22/7525 .تونس -الفايات -، نهج فلسطين29 

 115 عمر الفرشيشي 15/22/7525 .سليانة -، نهج الحبيب ثامر77 -

212 070 97  

 
 116 الصحبي المديمغ 71/57/7522 .تونس –، شارع الحرية 257
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

512 092 90  117 محمد المسلماني 71/57/7522 تونس -، نهج باب الخضراء70 

500727 92  118 ناصر السحباني 52/59/7522 بنزرت -برج طالب 

 119 سامي السيد 71/22/7522 المهدية -السواسي -الحي التجاري -

71/22/7522 .المرناقية -حي السعادة -، نهج تونس2 -  120 مالك الزاهي 

71/22/7522 .2المنزه -إقاة اإلخالص -  121 العميريوجيه  

71/22/7522 تونس -  122 األزهر بويحيى 

10 70 12 75 70/52/7527 .منوبة -الجديدة -حي الرياض   123 أيمن الفرجاني 

- - 70/52/7527  124 محمد بوصاع 

572 702 22 57/50/7527 .تونس -، شارع فرحات حشاد70   125 محمد السبوعي 

27/27/7527 سوسة-7سهلول-27مقسم أ  752 250 97  126 عبد الحميد بن شريفة 

27/27/7527 أ 9المنزه-، نهج حسن السعداوي6 520 666 90  127 طارق منصور 
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