
 

  

 

 

 

 سجلّ ُوسطاء التأمين
 

 

قائمة نواب التامين 
 المتعاقدين 

 "ستار"مع مؤسسة 
 

 

 
  



 

  

 

 
 سجّل ُوسطاء التأمين

 "ستار " قائمة نواب التامين المتعاقدين مع مؤسسة 
 

 
2 

 

 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 1 مصطفى الجمالي 20/11/1690 تونس  -نهج العربية السعودية  1 000 393 17

 2 صادق بن سليم 19/10/1692 طريق قابس مدنين 703 040 17

 3 عبد الحميد مهيري 11/11/1691 ساحة العملة تونس0  -

 4 عبد السالم بن خليفة 11/11/1691 قفصة -فيفري  3ساحة  730 220 10

 5 إمحمد الدراج 19/10/1691 شارع الحبيب بورقيبة الحمامات 69 707 280 12

 6 عبد المجيد المهيري 12/26/1693 جانفي تونس  11نهج  11 072 341 17

 7 محمد عشاب 31/10/1699 شارع الحبيب بورقيبة تونس 36 011 341 17

 8 محمود ضحاك 09/21/1691 نهج الدباغين تونس  9 696 042 91

 9 محمد رشاد الغة 32/21/1612 قربة 1619نوفمبر  9شارع  14 999 314 90

 11 محمد معطا هللا 32/21/1612 شارع الحبيب بورقيبة زغوان 061 996 90

 11 مراد العادل بشير 19/10/1612 شارع الدكتور حميدة العيوني القيروان 666 030 99

 12 يوسف العيـّادي 16/26/1611 فرحات حشاد جندوبةشارع  140 900 91

93 496 199 
شارع الحاج علي سوعة قصر هالل 

 المنستير
32/12/1611 

 شكيب بن فرج
13 

 14 داوسر دنوني 01/23/1613 شارع فرحات حشاد تونس ، 09 206 344 91

 15 مروان فرحات 24/26/1613 شارع الواليات المتحدة تونس   00 919 160 91

 16 أنور التريكي 26/26/1614 نهج الطاهر صفر صفاقس 96 194 001 94

 17 عبد العزيز شعبوني 32/24/1616 البحيرة تونس ضفاف-البدرعمارة  106 192 91

 18 عبد الفتاح فخفاخ 29/11/1616 شارع الهادي شاكر صفاقس  01 326 001 94

 19 بلقاضي خير الدين 29/11/1616 حومة السوق جربة 191 962 96

 21 كاهنة بن ملوكة 16/21/1619 نهج دلهي الجديدة تونس 4 291 164 91

 21 لطفي بن عامر 11/21/1619 نهج الحبيب بورقيبة أريانة 6 999 913 91

 22 الناصر تليلي 29/12/1619 شارع الواليات المتحدة تونس 91 020 969 91

 23 سليم بشير 20/10/1619 شارع الهادي شاكر القصرين 133 492 99

91 911 996 
  أريانة –ومروالف المركز التجاري

Le Forum   
 24 مسعود الكوكي 20/10/1619

 25 حرم عكاري  سميرة زراع 20/10/1619 شارع الحبيب بورقيبة تونس 91 161 344 91



 

  

 

 
 سجّل ُوسطاء التأمين

 "ستار " قائمة نواب التامين المتعاقدين مع مؤسسة 
 

 
3 

 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 26 محمد العروسي جوادي  20/10/1619 شارع الحبيب بورقيبة قابس 061 091 99

 27 مصطفى علولو 0/10/1619 أفرل تونس 1شارع  SNITعمارة  663 699 91

 28 محمود الغربي 1/9/1611 نهج الحبيب ثامر بن عروس 9 964 311 91

 21/29/1611 الحي التجاري بني خالد 646 392 90
  محمد  صادق معتيق

 بودبوس
29 

 30 رضا بالشيخ 21/29/1611 شارع الشهداء قليبية 646 392 90

 31 صابر بشير 21/29/1611 المنستير -إقامة باب الكرم  412 491 93

 32 محمد مولدي الورغي 21/29/1661 شارع الحبيب بورقيبة فوشانة 329 423 91

 33 زين العابدين حداد 09/29/1661 تونس  0ة عدد ق  نهج بور سعيد ش   4 066 063 91

 34 نجوى الخميري حرم الجمل  01/10/1660 شارع الحبيب بورقيبة الزهراء 19 366 464 91

 35 فاطمة صادفي حرم والي 01/10/1660 نوفمبر منزل جميل 9شارع  460 443 90

 36 طارق السحيري 01/10/1660 ماطر 1669مارس  02شارع  39 914 499 90

 37 صبري السالمي 01/10/1660 ور صفاقسنق  دار س  س  د نهج ليوبول 13 632 001 94

 38 سنية زرياط 01/10/1660 شارع الجمهورية  بني خيار 606 001 90

 39 سهام راشدي حرم ناجي 01/10/1660 إقامة مريم الحدائق أريانة شنهج البكو  996 309 91

 40 نجيب قاضي 01/10/1660 شارع الحبيب بورقيبة مساكن 933  061 93

 41 عبيدعبد الجبار  01/10/1660 نهج صليحة الكاف 10 066 020 91

 42 نجيب شاكر 01/10/1660 عمارة دنيا صفاقس-نوفمبر 9 شارع 520 404 74

 01/10/1660 شارع الحبيب بورقيبة سجنان بنزرت 131 496 90
محمد نجيب معالوي 

 مقعدي
43 

 01/10/1660 مقرين الرياض 4طريق سوسة كلم  616 433 91
سلوى بن عاشور حرم 

 األخضر   
44 

 45 منذر سليم  01/10/1660 مدنين 1619نوفمبر  9ساحة  693 942 96

 46 محمد الحبيب الماجري 10/29/1664 نهج خير الدين بوسالم  624 136 91

91 116 311 
حديقة المنار 9شقة عدد-1عمارة الزيتونة

0260 
 47 عبد اهلل الحجري 10/29/1664

 48 تريكي حرم سويسيفائزة  19/21/1666 بنزرت 9222نهج إبن خلدون  1 303 439 90
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 49 سمير الصمعي 19/21/1666 انستان الطابق األول تونسغنهج أف 1 199 961 91

دارسنولد بشارع ليو  96 916 009 93  ٍ  50 كوثر ملولي حرم عكاشة 00/29/1666 غور سوسةس 

 51 مسعودة سليم 00/29/1666 شارع  صالح بن يوسف جربة  ميدون 296 966 96

 52 وسامي شيخ روح 06/26/1666 شارع لوي براي حي الخضراء أريانة 60 060 993 91

 53 رنيةاكريم بالش   06/26/1666 لندرة  - شارع تونس، 31  042 611 71

 54 صالح الضميري 19/20/1669 4222سوسة  -كورانيلنهج ب 496 001 93

 55 سامي اللواتي 3/12/1669 شارع الحبيب بورقيبة سليانة 261 192 91

 56 محمد الحبيب بن براهم 11/29/1669 حي ستار خزندار باردو 106 611 91

 57 رجاء القرقوري حرم علولو 9/11/1669 تونسعمارة سنيت ،-أفريل 6شارع  663 699 91

 58 إلياس المبروك 11/29/1661 شارع الطاهر صفر سوسة 699 010 93

 59 لطفي بن حميدة 11/29/1661 مكرر نهج النمسا البلفيدير تونس 11 469 122 91

 60 اويجأحمد الب 11/29/1661 المنيهلة طريق بنزرت حي اإلنطالقة 622 669 91

 61 بوبكر المستوري 00/29/1661 -تونس  -نهج باب الخضراء  93 336216 91

91 042 696 
–الط ابق األرضي –عمارة أمواج البحيرة 

 تونس  -ضفاف البحيرة  3عدد
 62 اــسعيدة بن طراد حرم وله 06/26/1661

 63 غازي معرف 06/26/1661 نهج المختار عطية تونس 62 696 042 91

 64 كمال الماكني 06/10/1661 شارع الحبيب بورقيبة مجاز الباب 321 412 91

 65 توفيق حمودة 21/23/1666 تونس -حي الزهور 4221مكرر نهج  01 961 669 91

 66 الكيالني ممو   01/29/1666  -تونس  -قول يدل نهج شار  09 961 669 91

 67 آمال بن خليفة حرم الشاوش 01/29/1666 نوفمبر تونس  9ساحة  196 060 91

 68 سامي التليلي 26/26/1666 تونس قنهج العرا 10 992 019 91

 69 سلوى بن خليفة 26/26/1666 شارع الطيب حشيشة مساكن 69 633 096 93

 70 اندمحمد كري 09/12/1666 المروج بن عروس-شارع الشُّهداء، 11 146 396 91
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 71 رقوريقفاخر ال 20/12/1666 صفاقس -عمارة المنار  620 014 94

 72 عبد الرزاق بالحاج داود 20/12/1666 نابل -شارع الجمهورية سليمان   900 362 90

 73 العالنيعمر  20/12/1666 أريانة-برج الوزير -،نهج بلحسن الش اذلي19 

 74 وليد كربول 12/24/0222 أريانة -نهج فلسطين   669 912 91

 75 شالحبيب الرادو  12/24/0222 شارع الحبيب بورقيبة جمال المنستير 419 416 93

 76 اريم الوصيف حرم البن   32/21/0222 نابل -نهج الجزائر 11 399 016 90

 77 المنجي الخرشاني 32/21/0222 شارع الحبيب بورقيبة غمراسن 266 109 96

 78 سندة بربيرو 32/21/0222 باردو -، شارع بوقطفة 11 960 646 91

 79 نجم الدين ميداسي 32/21/0222 باب العسل -شارع الهادي السعيدي  620 166 91

 80 علي راجح 32/21/0222 قبلي -الحي التجاري بن حمودة  422 469 96

 81 وقزر  وداد  32/21/0222 تونس -

 82 محمد نجيب همامي 32/21/0222 تونس -،شارع خير الدين باشا 49 9101931

 83 محمد أنور الزليطني 32/21/0222 اإلنف مهالة سنتر حما 616 439 91

 84 محمد الحبيب بن براهم 11/29/1669 حلق الوادي-، شارع الحبيب بورقيبة 30 904 939 91

 85 رجاء القرقوري حرم علولو 9/11/1669 الدندان -، شارع اإلستقالل 49 91912666

 86 لطفي ضميري 32/21/0222 القيروان-شارع الحبيب ثامر 400 006 99

 87 سامي الزوابي 09/12/0222 باجة -تبرسق - 1619نوفمبر  9ساحة  293 499 91

90 046 644 
-شارع محمد الخامس براكة الساحل

 الحمامات 
 88 إسماعيلسامي  01/20/0221

 89 سعيد المهذبي  06/23/0221 النفيضة -شارع الحبيب ثامر  964 312 93



 

  

 

 
 سجّل ُوسطاء التأمين

 "ستار " قائمة نواب التامين المتعاقدين مع مؤسسة 
 

 
6 

 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 90 لطفي البكوش 29/29/0221 باجة - ،شارع فرنسا41 662 461 91

90 392 010 
دار شعبان الفهري  -شارع الحبيب بورقيبة 

 نابل -
 91 وليد الدارج 06/26/0221

 92 عبد اللطيف عطية 26/11/0221 جربة -، شارع محمد بدرة 99 966 901 96

91 311 933 
حي  الياسمينات، –، نهج حسان إبن ثابت3

 .المدينة الجديدة 
 93 عيسى الماجري 26/11/0221

 94 بييسعيدة شريقي حرم غر  29/23/0220 الساحلين -شارع فرحات حشاد  091 606 93

 95 عبد المجيد الميزوري 02/26/0220 مدنين عمارة البارودي–شارع الحبيب بورقيبة  666 946 96

 96 أمير البنزرتي 02/26/0220 بنزرت -، نهج إسطنبول 16 166 431 90

 97 محمد المنصف الوحشي 02/26/0220 تونس  –، نهج سيدي البشير 40 041 341 91

- 
 3عمارة بوشميلة مكتب عدد-جانفي11شارع 

 صفاقس  -
 98 محمد معلى 24/29/0220

 99 وريبزهرة البا 04/29/0220 من وبة  -عمارة سليم -أوت 13، نهج 4 201 603 91

- 
 -المكنين سنتر-شارع الحبيب بورقيبة

 المكنين
 100 فاتن بيوض 19/12/0220

 101 المنصف نويرة 04/10/0220 المنستيروالية-طبلبة  -جانفي 03نهج  -

- 
-الط ابق األو ل -،شارع الحبيب بورقيبة111 

 توزر
 102 جبران شكري 29/23/0223

- 
ساقية الز يت -،شارع الهادي شاكر10

 صفاقس
 103 شفيق الجموسي 26/26/0223

96 410 692 
ر، شارع 0 برج -حم ام الش ط  -نوفمبر 9مكر 

 الس دري ة
 104 محمد عزير الجطالوي 26/26/0223

- 
والية المكنين  -،شارع الحبيب بورقيبة023

 المنستير
 105 جميل الجربي 00/12/0223

 106 سفيان العوني 00/12/0223 سوسة - 0سهلولحي   -
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 107 رضا المشري 00/12/0223 مدنينوالية  -أكتوبر، مارث  09شارع  -

 108 المختار خمير 00/12/0223 باجة -مجاز الباب L’actionشارع  -

- 
حي - 1مغازة أفريكانا مقازين ،شق ة عدد

 أريانة -رالنص
 109 أمنة النغموشي 12/26/0224

 110 وئام اللطيف 12/26/0224 المهدية -السواسي -،شارع الجمهورية 1 -

 111 محمد صادق سعودي 12/26/0224 سبيطلة -،شارع الحبيب بورقيبة11 -

- 
 -قلعة األندلس -،شارع الحبيب بورقيبة9

 أريانة
 112 نصاف بن محمود 16/20/0226

 113 صويد حرمإيمان الغني  13/29/0226 تونس -الفايات  -، نهج بيروت11 904 146 91

 114 محمد بن خليفة 13/29/0226 تونس - 1الط ابق -،نهج شعبان البحوري4 -

 115 نعمان النوري 21/11/0226 صفاقس -

966 006 94  
  -نهج أبو القاسم الشابي

 .،صفاقس 129شقة عدد -عمارة عليسة
 116 زياد بن مخلوف 01/24/0229

916 01 94  
نهج حف وز، عمارة البحر األزرق شقة عدد 

 .صفاقس -13
 117 رمزي شقرون 01/24/0229

 118 فتحي بن عبد المولى 14/29/0229 دوز- قبلي -1619 نوفمبر 9ساحة   96 496 311

162 060 91  
 -شارع البـيئة وشارع القنال ، بومهل

 تونس. بنعروس
 119 رمزي بن رمضان      14/29/0229

 120 المهدي بوقد يدة 06/10/0229 نهج ابن أبي بلطة، حي الرياض سوسة  93 329 614

194 116 94  121 العجمي خديم الل ه 06/10/0229 والية صفاقس -شارع الحبيب بورقيبة الحنشة 

966 969 93  122 سمير بن منصور 06/10/0229 المهدية-1634مارس  0شارع  

929 931 96  
 -شارع صالح بن يوسف، عمارة البكوش 

 . جربة ميدون
 123 معز  بن نصر 06/10/0229

692 429 94  
 –عمارة الجبلي – 2,6طريق قرمدة، كم 

 .صفاقس
 124 سماح شفرود 14/20/0229
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

114 306 93  
 – 4شقة عدد -طريق تونس، عمارة الياسمين

 .سوسة
 125 الط اهر الخياري 14/20/0229

993 161 91  126 فاتن الهاشمي حرم الشايب 03/23/0229 .طريق رواد أريانة،– قطب الغزالة 

292 913 94 زقي 13/29/0229 صفاقس -قرمدة  – 623شارع بورقيبة عدد   127 ألفة الفريخة حرم الر 

 128 هشام العمري 16/11/0229 .  سيدي بوزيد -نهج الجامع  69043163

مكتب  -شارع النيل، عمارة حمادي عزيز  99 006 943
 .قابس  – 1عدد

 129 كريم األجري 16/11/0229

 130 بثينة بـيـبـي حرم اللـواتي 16/11/0229 المحرص صفاقس– شارع الحبيب بورقيبة  94 963 992

111 901 93  131 ليلى جراد 16/11/0229 المهدي ة-شارع البيئة، قصور الس اف 

03442633 
 –، شارع الحبيب بورقيبة، رأس الجبل 10

 132 سامي ورتاني 16/11/0229 بنزرت 

 133 محسنة بن حسين 16/21/21 الكرم،تونس-،شارع الحبيب بورقيبة021 133 930 91

 134 محسن الهيوي 02/26/0221 تونس -الوردية-12216، نهج 1 360 461 69

361 446 93  -التجاريالمركز  -نهج عبد القادر محلة 
 .الحجار

 135 إيمان بلعربي حرم المرداسي 02/26/0221

حي  -حي التحرير -،نهج علي مراد3 -
 تونس -الفردوس

 136 ميساء الخياري 06/12/0221

 137 لطفي هميلة 06/12/0221 مساكن -نهج األمير عبد القادر الجزائري -

 138 الطرودي نزار 06/12/0221 تونس-المرسى  -06عدد  -إقامة األحمدي -

 139 نزار خالد 06/12/0221 الزهراء-نهج أبو القاسم الزهراوي 629 914 02

 140 سامي رزق اهلل 06/12/0221 تونس -المرسى الغربية -،نهج الدوحة3 -

 141 نزار رحيم 06/12/0221 جبنيانة صفاقس -العجانقة -أوالد حميد -

 142 إعتدال الرقيق حرم دمق 06/12/0221 صفاقس-نهج الحسين بوزيان -34 -
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

 143 أنور العالني 10/3/0226 منستير -طريق الفاالز-نهج مولاير -

- 
شقة  -1عمارة عدد  –إقامة إبن سينا 

 144 عمر الناجم غزيل 10/3/0226 0222باردو -9عدد

- 
حي النصر  9شقة عدد ب-إقامة إفريقيا

 145 أنس بن ملوكة 10/3/0226 0239تونس

 146 دنية العجمي حرم بلقاسم 9/06/0226 6192الجم   -96ب .ص  -محطة موبيل  221 049 04

9/06/0226 المرسى -، نهج التين 3 904 064 01  147 محمد بن عطية 

9/06/0226 سيدي بوزيد -بير الحفي 326 129 01  148 هيثم العليمي 

9/06/0226 المهدية -العيثة ملولش 116 910 69  149 محمد المعاوي 

03 634 906 
دار شعبان  -طريق الليدو -نهج الكتابة

 تونس -الفهري 
9/06/0226  

 150 رفيق النقاش

9/06/0226 تونس - 1الزهور  -4241،نهج191 611 606 91  151 محمد التايب 

91 319 943 
نوفمبر    9شارع  0عمارة عايدة، جناح

 صفاقس
9/06/0226  

 152 لسعد بن نصر

99 411 699 
 

عمارة البنك الوطني  -الهادي شاكر، شارع 3
 153 كمال التليلي 21/29/0226 القصرين -الفالحي

 154 زهير الصيفي 21/29/0226 تطاوين -، نهج إبن زيدون3 203 190 96

662 099 94  155 عادل عواديد 19/26/0226 صفاقس- 6كم  -طريق المطار 

 156 عبد اللطيف بلحاج يحيى 19/26/0226 الهوارية/ بوكريم-حي المعهد الثانوي -

 157 أيمن بوقديدة 06/11/0226 تونس -، شارع محمد الخامس19 -

- 
 -الد ندان-، نهج عبد الحميد بن ضو3

 158 حسين الصيد 06/11/0226 العقبة، منوبة

 159 فلاير بن خليفة حرم الزراد  06/11/0226 بن عروس –الزهراء -مارس 0، شارع106 -

 160 عربية الرزقي حرم السليمي 06/11/0226 أريانة -حي النزهة  -الفردوس، نهج 16 -
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- 
 

اير      -، شارع محمد الخامس144 ساقية الد 
 161 سرحان الشعري 91/20/0292 صفاقس

61 094 322 
02 094 322 

 -برج الوزير –نهج عبد الرحمان مامي 
 أريانة

 162 نور الد ين السليني 91/20/0292

 163 ياسين الفخفاخ 91/20/0292 تونس-0النصر  -مدينة المستورة ، نهج11 -

 91/20/0292 سوسة -سهلول -شارع خليفة القروي -
 أمين الحسني

 164 32/11/0212س حب

 165 سهام جبر حرم الباجي 90/20/0292 تونس-مونفوري-، نهج خميس ترنان4 493 949 04

00 096 069 
سيدي -بوزيانمنزل -شارع الحسين بوزيان

 166 فوزي حمدي 90/20/0292 بوزيد

- 
-الكرنيش-الطريق الجديدة-نهج الطبيعة

 167 هند جواد حرم جاء باهلل 90/90/0292 بنزرت

 168 ولـيـد الفخفاخ 90/20/0292 صفاقس-، عمارة الفخفاخ0كم -طريق قرمدة 944 992 94

بنزرت  -0حي بوقطفة -، نهج ابو جهاد64 -
9222 

 169 منية عربية اإلمام 90/20/0292

 170 حنان حسني  90/20/0292 صفاقس -العامرة -

      -رياض األندلس -، نهج مايوركا04 -
 171 نجاة الشارني حرم التونسي 90/20/0292  0261أريانة 

66 646 666 
 -قصور الساف -شارع الطيب المهيري ،11

 172 رشيدة حميدة 90/20/0292 المهدية

 173 محمد مرتضى الخمير 90/20/0292 بن عروس -حمام الشط -، نهج المتنبي14 -

 174 ربيعة فارسي 90/20/0292 القيروان -نصر اهلل -

 175 عامر الهنتاتي 90/20/0292 صفاقس -طريق منزل شاكر-4.6كم -

 176  شكيب الذيب  00/21/0292 .المهدية -الجم -نهج جمال عبد الناصر -

00/21/0292 باردو -مارس  02 ، شارع36 -  177 ناصف الهنيدي  
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00/21/0292 أريانة -3المنزه -حي اإلنطالقة -  178 نور الد ين البجاوي  

00/21/0292  الوردانين -، نهج الفقهاء1 -  179 عائدة منصور 

00/21/0292 9-1المنزه -، نهج علي عياري19 226 666 00  180 فاتن مالوش  

 0حي الكرنيش –،نهج محمود الماطري 60 -
 .بنزرت –

62/99/0292  181 هالة كاهية 

06/20/0299 .نابل –الهوارية  -نهج مصطفى خريف -  182 بسام الشريف 

 183 حسن الورزلي 07/09/2011 .سوسة -القلعة الكبرى -مارس 02،نهج 11 -

06/99/0299 .أريانة -1المنزه/0شقة عدد-عمارة النور -  184 الرمضاني كمال 

00/3/0296 قابس/تبلبو-المنارة -نهج ابن شرف 036 113 01  185 نسرين العبيدي 

 

 ســـــتار


