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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

 1 المهيريعز الدين  51/20/5791 تونس  –، نهج سعيد بوبكر 22 -

 2 محمد شلبي 52/7/5793 ، شارع فرحات حشاد تونس22 105 331 95

 3 شاذلي بلغيث 07/23/5791 ، نهج الدكتور الفونس لفرن تونس62 352 512 95

 4 كوستانزو  سوفار 25/25/5792 سوسة 6391مارس  2ساحة  300 002 93

 5 أحمد ملوش 1/1/5792 تونس -، نهج القاهرة 21 551 312 95

91 003 555 
صفاقس  -نهج خالد بن الوليد عمارة الرياض 

- 
 6 منجي غربال 29/52/5792

 7 بوعزيز هاشمي 35/29/5752 -سوسة  –نهج إيطاليا  102 009 93

 8 محمد الحبيب كوكي 05/25/5752 الكاف -، شارع الحبيب بورقيبة 5 339 025 95

 9 نور  الدين غروم 09/25/5752 تونس -البلفيدير  –، نهج  الخرطوم 93 015 055 95

 11 محمد الحبيب نجيمة 01/27/5752 تونس -الفيات  –، نهج إيران 14 251 532 95

 11 عمارة شهبي 07/27/5752 -باجة  –، شارع فرنسا 64 250 111 95

 12 جمال بن خذر 01/50/5752 جرجيس -نهج الطاهر صفر  010 271 91

 13 هشام  سراج 51/20/5755 المنستير –شارع الجمهورية  جمال  ،26 330 934152

 14 منيرة عايدلي حرم بن هيبة 50/50/5750 بنزرت -، نهج المنصف باي 14 271 135 90

93 005 101 SIMPAR15 عبد  الرحمان بن عامر  03/22/5753 سوسة           نهج قسنطينة عمارة 

 16 علي مقرش 57/3/5751 -المكنين  –شارع الشهداء  197 192 93

91 002 292 
عمارة عبيد زاوية شارع الجزائر نهج موريطانيا 

 صفاقس -
 17 آمال جراية  حرم معلى 9/3/5752

95 511 010 
عمارة كارفور مونبليزير  تونس  4002، نهج 3
- 

0/50/5759 
 روضة عمران
 25/2/2069سحب بتاريخ

18 

 19 محمد  الزريبي 2/5/5755 صفاقس -شارع الهادي شاكر  ،99 112 005 91

95 572 571 
 –شارع  خير الدين باشا   3000، نهج 60

 –تونس 
 21 إبتسام مرزوقي حرم هنتاتي 5/9/5755

 21 هادي لحوار 5/9/5755 شارع محمد الخامس عمارة بن حسين سوسة 290 002 93

73 462 237 
-المنستير -حي الصندوق القومي للتقاعد

(CNRPS) 
 22 يمينة الصيد حرم ذهبي  5/9/5755

 23 أسعد سالمي  9/0/5772 -نوفمبر صفاقس  3عمارة األروقة شارع  301 122 91
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

 24 طارق قروي 5/2/5775 تونس -، نهج العراق 3 105 970 95

 25 محمد شبعان 5/2/5775 نابل –شارع محمد الهادي خفشة دار شعبان  121 325 90

 05/50/5770 -باجة  –شارع الحبيب بورقيبة مجاز الباب  217 122 95
منوبية  مسعودي حرم 

 بوصبيع
26 

 27 أحمد الغزي 05/50/5770 -تونس  –، نهج بن غداهم 10 053 310 95

 28 منير سماوي 05/50/5770 2مركز األقواس مدرج أ المنار  717 551 95

 05/50/5770 ، نهج الهادي شاكر تونس32 722 513 95
راضية غرس اهلل حرم 

 بوناب
29 

95 522 192 
 –، شارع الطاهر بن عاشور متوال فيل 62

 تونس 
 30 توفيق مديمغ 21/20/5771

 31 سليم شاشية 22/52/5771 قرمبالية  –،شارع الحبيب بورقيبة 662 525 019 90

 32 محمد فوزي الكباني 52/21/5771 تونس  –، نهج فلسطين 32 211 975 95

 33 محمد فوزي الكريبي 02/52/5771 المرسى –، نهج إبن شباط 9 153 905 95

 34 عماد الدين داود 02/52/5771 نابل –، شارع علي البلهوان 52 125 059 90

 35 سندة الشعبوني حرم ببو 23/52/5772 تونس -، نهج سوريا  32 532 951 95

 23/52/5772 حي الحدائق البلفدير تونس-نهج ابن زهر3 -
نجوى مامية حرم إسكندر 

 .صاحب الطابع
36 

 37 عماد الشنيتي 05/20/5779 سوسة  –، شارع البشير صفر 2 150 055 93

 38 وليد الشنيتي 07/22/5777 تونس -، نهج بدرة مونبليزير 65 929 051 95

 39 حسان القالل 35/21/0222 تونس -، نهج إبن خلدون 4 157 011 95

 40 مفيدة الطنوبي 29/29/0222 تونس90شقة65عمارة–الحي األولمبي  191 522 95

 41 عبد المجيد بن أحمد 03/29/0225 تونس -، نهج الحسين بوزيان  9 029 017 95

 42 نازك   غالم 03/29/0225 توزر -،شارع الحبيب بورقيبة 604 259 111 92

 43 نجالء  عزوز 59/52/0220 سوسة-ِتْرَواَكاِديُرو  -عمارة سلتان 101 005 93

 44 رؤوف قيقة 51/20/0229 2065-قرطاج صالمبو-،نهج ماتوس4 -

- 
-IIIالمنار-نهج علي الّزليتني-إقامة إزدهار

 تونس
 45 خالد مقديش 51/20/0229
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

 46 نعمان يحمدي 51/50/0229 نهج مصطفى بن حميدة قابس6 -

 47 نوال الجندي حرم بيطر 02/23/0225 منوبة -طبربة -طريق البّطان -

 48 حّسان الّصامت 02/23/0225 صفاقس-حّي الحبيب-،نهج البرتغال9عدد -

 49 المهدي الّزبيدي 02/23/0225 المنستير -صقانس -حّي الّرياض الّديس -

 50 فيصل الدقداقي 02/21/0225 الجم المهدية -شارع علي البلهوان65 

- 
الشرقية   خزامة-،نهج بلحسين بن شعبان3

 51 محمد دغماني 50/3/0227 1036سوسة 

- 
بن عروس -مرناق-، نهج اإلمام الشافعي99

 52 إحسان بن عمار 50/3/0227 2030

 53 هيثم الهنتاتي 25/29/0227 ب3المنزه 3962،نهج69 -

 54 نادرة المباركي 25/29/0227 تونس -خزندار –، حي المربيين 9 -

 55 معز سعيد 25/29/0227 تونس-3المزه-نهج محي الّدين القليبي ،31 -

 56 أيمن ضميري 50/21/0252 1000سوسة -نهج بولوني بليانكور 711 057 79

- 
" شقة عدد     " 62ب" جناح -إقامة نرجس
B1266E"-  57 عقيلة العرقوبي 50/21/0252 .2015تونس  –العوينة 

 58 محمد مراد 52/22/0252 سوسة الرياض -، نهج الشفاء20 -

 59 سامي المؤدب 52/22/0252 قابس -، نهج البشير الجزيري90 -

 60 الصحبي العيوني 32/55/02252 سوسة -خزامة الشرقية -نهج الحمامات -

 61 عادل دويك 32/55/02252 .تونس -، نهج فرحات حشاد22 -

 62 الناصر كريم 32/55/0252 .بنزرت -نهج سيدي سالم، وادي هراقة -

 63 نرجس الترجمان 03/20/0255 .سليانة -شارع اإلستقالل -

- 
 -،نهج العربي الكبادي، قرطاج بيرصة64

 64 أنيس ساسي 03/20/0255 .تونس

- 
 ميدون  -، طريق حومة السوق2كم

 65 سهيل الرحلي 01/21/0255 مدنين  -جربـة

- 
حي المهرجان  -، نهج الطاهر الزاوش1

 66 كريم قالله 01/21/0255 .تونس. المنزه
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

- 
-حي الزهور -نهج المنجي سليم

 67 طارق الهاللي 01/21/0255 .6200القصرين

- 

حي  -392، شقة عدد3عمارة عدد
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

 .1000سوسة  –اإلجتماعية 
 68 أيمن الصيد 01/21/0255

 69 سفيان بن مارس 29/27/0255 .مدنين -، نهج عبد الحميد القاضي65 -

- 
 -6شقة عدد -عمارة بشير المحمدي
 70 حفصيه منصف 29/27/0255 .طريق تطاوين، مدنين

 71 هيثم بن رمضان 29/27/0255 .صفاقس -

 72 هيفاء داود 29/27/0255 .أريانة العليا -، نهج اإليمان60 -

- 
 -شارع الطيب المهيري–ب،فوروم 15

 73 إيمان كمون 29/27/0255 .أريانة

 
 -سيدي بوسعيد -، نهج الجمهورية2

 74 عمر المحرزي 29/27/0255 .تونس

- 
 6شقة  -5الطابق -إقامة المونوبري

 01/25/0250 .، أريانة2النصر
إيمان عطاء اهلل حرم 

 75 صانشو

 76 وليد النصري 01/25/0250 .بن عروس -9المروج  -، نهج سوريا22 

552 322 05  77 عبد الحميد الزيدي 01/25/0250 .تونس -البلفيدير -غينيا، نهج 29 

 78 حمودة شلبي 51/50/0250 زغوان -الفخص-نهج فرحات حشاد 925 052 75

 79 وسام وناس 51/50/0250 2المنزه-، نهج عليسة6 712 111 01

05 590 252 
 -نوفمبر 3شارع -،حي البكوش62

 80 الرمضانيعبد القادر  51/50/0250 المحمدية

 81 محمد الوشام 51/50/0250 مونفلوري، تونس-، نهج تورسلن15 971 325 02

 82 محمد المهدي التريكي 51/50/0250 قرطاج بيرصا-، شارع اإلستقالل65 512 129 00

05 007 020 
 -قصر هالل-6391مارس 2نهج 

 83 قيس الدوس 51/50/0250 المنستير

 84 كريم الخشتالي 51/50/0250 سوسة-القلعة الكبرى -، نهج المنار23 500 213 79
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

 85 علي البدوي 51/50/0250 بنعروس-المدينة الجديدة-9شقة-32عمارة -

 86 بشرى الطريفي المازيطي 51/50/0250 بنزرت-ماطر-، نهج الغابات63 -

 87 أيمن العالوي 02/20/0253 صفاقس 9حي األمل-1كم -طريق سكرة 125 129 00

 88 حنان اليحمدي 01/2/0253 قابس-حي الزهور-نهج البنفسج5 510 705 02

 89 مريم بوعزيز 01/2/0253 1000سوسة-نهج ايطاليا 295 323 93

 
 مجمع تونس للتأمين


