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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 1 محمد بالل 6/11/1796 3322نوفمبر مقرين  7ساحة  

 2 حسن قوبعة  16/5/1799 صفاقس  –،شارع فرحات حشاد7 

 3 محمد بن قايد حسين 02/12/1799 تونس -، نهج الجزيرة 23 

 4 عبد الرزاق الفقيه 9/21/1791 صفاقس  –، نهج أبو القاسم الشابي24 

 01/21/1712 صفاقس -، شارع الهادي شاكر43 
 أحمد بن يوسف

 30/11/3337سحب
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 6 محمد الكامل الروماني 01/21/1712 سوسة  –، شارع الحبيب بورقيبة 32 

 7 محمود رضا تركي 02/27/1712 صفاقس  –، نهج أثينا 37 

 8 فؤاد التركي 3/10/1712 صفاقس -، نهج القيروان 73 

 9 عز الدين عياد 1/12/1710 -نابل–الهادي شاكر،شارع 72 

 11 مكي العود 19/3/1716 -صفاقس–شارع محمد الجموسي 

 11 عبد الحق سعيد 19/23/1716 مكرر ساحة العملة تونس 13 

 12 إمحمد ملياني 1/9/1711 بنزرت -، نهج الجزائر 31 

 13 محمد عفيف بن يوسف 17/12/1711 تونس -، شارع الجمهورية13 

 14 نزيه جبنون 29/20/1772 جرجيس-شارع الحبيب بورقيبة  

 21/27/1772 تونس-،نهج حسين بوزيان31 
زهرة شامخي حرم بن 

 ساسي
15 

 16 محمود زرزري 21/26/1771 تونس -، شارع قرطاع 23 

 17 لطفي جعفورة 01/10/1770 المنستير-3عمارة شراقة مدرج ب الطابق 

 18 شاذلي الدريدي 01/10/1770 الفحص، نهج صالح بوشوشة 31 

 19 علي مستيري 01/10/1770 -سوسة –شارع الحبيب ثامر 23 

 23/12/1776 شاعر المغرب العربي عمارة سندباد  تونس 
 محمود الوسالتي

 سمسار
21 

 21 فادية الفوراتي حرم زويبدي 22/20/1772 كوليزي سولة أريانة -شارع الطاهر بن عمار0 

 22 وليد الجمالي 23/12/1776 تونس-العربية السعودية،نهج  1 

 23 سليم  الشرفي 06/12/1777 ، نهج الحبيب معزون صفاقس 00 

 
 ،شارع الحبيب بورقيبة عمارة 331

 المهدية-مريسة 
 24 جمال الدين السبع 29/29/0222
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 25 سليم بالخيرية 25/11/0221 تونس -، شارع آالن سافاري 71 595 232 91

 26 لطفي بن بركة 22/29/0223 نهج ألكسندر دوما صفاقس-، عمارة فخفاخ33 371 002 92

 27 ريم السالمي حرم بسباس 15/20/0225 تونسBEAV .BC18النّصر  - إقامة  002 307 91

92 002 629 
-شارع صالح بن يوسف عمارة المستوري 

 جربة  -ميدون  
 28 رياض زرق العيون 15/20/0225

92 010 679 
  ONHعمارة  -شارع الحبيب بورقيبة

 صفاقس
 29 فاتن الفقي حرم بن عمر 21/11/0225

93 006 170 
 -حّي محمد جبنون-، شارع الجمهورية103

 الحمامات 
 30 عبد السالم جبنون 21/11/0225

 31 إسكندر بن ميالد 12/20/0229 أ3المنزه -11عدد -ديار األنس 719 002 92

 32 إسكندر القاّلل 03/23/0229 بوزيان صفاقس–طريق قرمدة  7كم 971 000 92

 33 أيمن المعروفي 15/21/0221 تونس-قرطاج بيرصة  -مارس3،نهج 1 335 091 90

92 006 710 
 ، نهج حمزة إبن عبد المّطلب37

 34 نجالء الجريء حرم التليلي 0221مارس06 0المنزه 

 35 محّمد المصفار 0221مارس06 صفاقس-حي الحبيب -3142،نهج 1عدد 311 307 91

90 231 070 
، المركز التجاري طريق 12مكتب عدد

 36 حاتم خلف اهلل 0221مارس06 جربة –حومة الّسوق -المطار

 37 علي القفصي 0221مارس 06 .المرسى-،نهج البيشاوي،حي سفيان12 975 235 91

95 761 127 
 -وادي الشعبوني-، طريق المطار2.0كم

 38 رياض مقني 10/3/0227 .2371صفاقس

 39 ياسر بلعيد 10/3/0227 3331تونس-4المنزه-،نهج إبن سينا3 622 350 91

 40 عمر بوقطاية 00/27/0212 .7المنزه-نهج األمير عبد القادر -حي األمير 206 320 91

 41 كريم الحذيري 03/20/0211 .قفصة -، نهج التفاح الّدوالي31 019 263 93

9692216 
 . 2333نهج المسك،خزامة الغربية سوسة

 42 هاجر بالحاج حسين 05/25/0211 

 43 وسيم الشملي 05/25/0211 .0373قصر هالل -، نهج مدرسة الهالل0 610 005 93

 44 صبري الفقيه 05/25/0211 .نـابل -، طريق الحمامات2كم 621 913326
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 

 45 معز مخلوف 29/27/0211 .المنستير -4ر -، نهج ابن سينا34 

 46 نادر الغريبي 03/11/0211 .صفاقس -، الغرابة32كم 222 173 91

 
 كـــــــــــــــارت


