اجلمهورية التونسية
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

المكلفون بالنفاذ إلى المعلومة
الوزارة واإلدارات الجهوية والمؤسسات الراجعة بالنظر
االدارة
الوزارة

الصفة

االسم و اللقب

رقم اهلاتف االداري

عنوان املقر االداري

العنوان االلكرتوين

ملياء غرابل

أخصائي اجتماعي أول

71802508--1874

brc@mehat.gov.tn

وزارة التجهيز شارع احلبيب شريطة حي احلدائق

أمال ماكين

متصرف

71802508--1874

brc@mehat.gov.tn

البلفيدير

 -1االدارات الجهوية:
االدارة اجلهوية بتونس
االدارة اجلهوية أبريـ ـ ـ ــانة
االدارة اجلهوية مبنوبة

مسري الدمهاين

مهندس أول

71 791 374

samir.dehmeni@mehat.gov.tn

عائشة حمجوب

متصرف مستشار

71 971 374

drehat.tunis@mehat.gov.tn

لطفي املباركي

متصرف مستشار

90 073 000

lotfi.mbarki@mehat.gov.tn

حممد خلف هللا

مهندس أول

25 533 617

mohamed.khalfallah@mehat.gov.tn

حنان الوراتين

متصرف مستشار

71 612 011

hanen.ouertani@mehat.gov.tn

ألفة الطرخاين

متصرف مساعد يف الواثئق

71 612 011

 11شارع شارل نيكول حي املهرجان املنزه 1
احلي االداري  2080أراينة
شارع االستقالل الدندان منوبة

واألرشيف
االدارة اجلهوية بنب عروس
االدارة اجلهوية بنابل
االدارة اجلهوية بزغوان
االدارة اجلهوية ببنزرت

االدارة اجلهوية بباجة

علي بن مصباح

تقين أول

71 387 430

drehat.benarous@mehat.gov.tn

مىن عبديل

متصرف

دنيا الرزقي

رئيس مصلحة

58 439 898

donia.rezgui@mehat.gov.tn

نوة بن سليمان

رئيس مصلحة

58 439 845

noua.benslimane@mehat.gov.tn

عبد اجمليد عباس

مستشار املصاحل العمومية

72 675 155

خري الدين اجلويين

متصرف

72 675 155

kheireddine.juini@mehat.gov.tn

ايمن الشيحي

مهندس أول

97 465 165

yamen.chihi@mehat.gov.tn

ماهر البكوري

مستشار املصاحل العمومية

قيس السعيدي

رئيس مصاحة الشؤون العقارية

 01شارع فرنسا بن عروس

drehat.benarous@mehat.gov.tn

72 431 066
54 388 995

بطحاء الشهداء انبل

شارع احلبيب بوقطفة  7000بنزرت

maher.baccouri@mehat.gov.tn

72 431 066
78 456 300

kais.saidi@mehat.gov.tn

هنج عقبة ابن انفع ابجة 8000

واألرشيف
هاجر ماكين
االدارة اجلهوية جبندوبة

عادل مازين

متصرف رئيس مصلحة

ليلى جامعي

متصرف مساعد يف الواثئق
واألرشيف

78 456 300

hajer.mekni@mehat.gov.tn

98 28 5697

adel.mezni@mehat.gov.tn

78 603 140
78 603 114

leila.jamii@mehat.gov.tn

78 603 117
97 921 482

أمال اجلندويب

متصرف مساعد يف الواثئق

78 201 069

amel.jandoubi@mehat.gov.tn

هادية اخلليفي

األرشيف
تصرف
وكاتب

78 201 069

hedia.khlifi@mehat.gov.tn

االدارة اجلهوية بسليانة

مجال الدين الشرادي

متصرف مستشار

78 872 501

jamel.charrad@mehat.gov.tn

االدارة اجلهوية بسوسة

وصال املانع

متصرف يف الواثئق واألرشيف

73 225 622

حنان قرياط

متصرف يف الواثئق واألرشيف

73 225 766

رجب عرعود

مهندس معماري عام

98 460 652

ماهر مزهودي

متصرف يف الواثئق واألرشيف

97 010 092

االدارة اجلهوية ابلكاف

االدارة اجلهوية ابملنستري

هنج مخيس احلجري  8100جندوبة

االدارة اجلهوية ابلكاف هنج صاحل عياش
 7100الكاف
شارع الناصر الكعيب سليانة 6100
شارع حممد معروف  6000سوسة

hanen.guirat@mehat.gov.tn

 rajeb.aroud@mehat.gov.tnنهج ابي بكر الرازي

maher.mazhoudi@mehat.gov.tn
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االدارة
االدارة اجلهوية املهدية

االدارة اجلهوية بصفاقس

االدارة اجلهوية ابلقريوان
االدارة اجلهوية ابلقصرين

االسم و اللقب

رقم اهلاتف االداري

الصفة

وفاء زغدود

متصرف يف الواثئق واألرشيف

اميان بن رحومة

متصرف يف الواثئق واألرشيف

أمني الشاوش

متصرف يف الواثئق واألرشيف

لبىن اجلزيري

ملحق إدارة

سعاد عامر

متصرف مستشار

77 230 020

امساعيل عطي

متصرف

77 230 020

عائشة النمري

رئيسة مصلحة الشؤون االدارية

94 462 475

االدارة اجلهوية سيدي بوزيد

االدارة اجلهوية بقابس
االدارة اجلهوية مبدنني

سبتية صماري

تقين

25 125 174
73 674 025
55 438 337

amine.chaouch@mehat.gov.tn

74 226 055

souad.ameur@mehat.gov.tn

aicha.nemri@mehat.gov.tn

شارع أيب زمعة البلوي  -القريوان
شارع الطيب املهريي  1200القصرين

drehat.kasserine@mehat.gov.tn

77 473 625
76 632 633

youssef.tahri@mehat.gov.tn

76 632 845
76 632 633

sebtia.samari@mehat.gov.tn

تقاطع شارع احلبيب بورقيبة مع هنج الثورة
 9100سيدي بوزيد

76 632 845

عبد القادر غرب

21 533 573

abdelkader.ghrab@mehat.gov.tn

االسعد مساعدي

97 722 173

lassaad.msaidi@mehat.gov.tn

93 181 281

souad.ameur@mehat.gov.tn

مسري عبيشو

هنج الشيخ مقديش صفاقس 3000

drehat.sfax@mehat.gov.tn

77 473 625
50 987 569

والشؤون العقارية
يوسف الطاهري

73 674 025

74226055

مكلف مبصلحة األرشيف
متصرف

 wafa.zaghdoud@mehat.gov.tnنهج إبن شرف  5100المهدية

74226049

واملالية
عبد الوهاب الزيودي

العنوان االلكرتوين

97 797 596

عنوان املقر االداري

متصرف رئيس مكلف ابالعالم

ساحة الوالية قابس 6000
شارع منصور اهلوش مدنني 4100

والنفاذ للمعلومة

االدارة اجلهوية بتطاوين

حنان الثابت

متصرف يف الواثئق واألرشيف

95 636 276

hanen.thabet@mehat.gov.tn

عبد السالم بن عطاء

متصرف مستشار

75 870 046

abdeslem.benatallah@mehat.gov.tn

75 870 048

هللا
حممد الناصر املستيصر متصرف
االدارة اجلهوية بقفصة
االدارة اجلهوية بتوزر

mohamednacer.mostaisser@mehat.gov.tn

75 870 048

اثبت النصييب

مهندس أول

96 969 364

جلول بوزيدي

متصرف مستشار

98 419 450

jalloul.bouzidi@mehat.gov.tn

مجيلة محدي

متصرف رئيس كاهية مدير

76 452 622

jamila.hamdi.bacha@mehat.gov.tn

علي بن بلقاسم

متصرف يف الواثئق واألرشيف
رئيس مصلحة

االدارة اجلهوية بقبلي

75 870 046

احلي االداري 3263

هنج ابن خلدون دوايل  2100 -قفصة

76 452 019
76 452 019

طريق احلامة توزر

ali.benbelgacem@mehat.gov.tn

76 452 622

عبد احلفيظ غباره

متصرف مستشار

94 543 643

drehat.kebili@mehat.gov.tn

حممد وداعه

متصرف

94 983 563

drehat.kebili@mehat.gov.tn

عبد العزيز اهلوميلي

متصرف مستشار

نبيل حاج ساسي

تقين أول

شارع احلبيب بورقيبة  4200قبلي

 -2المؤسسات الراجعة بالنظر
ديوان قيس األراضي واملسح
العقاري
الوكالة العقارية للسكىن
وكالة التعمري لتونس الكربى

 13هنج األردن تونس

52 570 098
71 832 933
98 960 087

nabilhajsassi@gmail.com

71 832 933

ابتسام القامسي

مكلف مبصلحة األرشيف

71 234 033

 30هنج اهلادي الكراي ص.ب .عدد 329

هيفاء كوايلية

متصرف

71 234 033

تونس 1080

عادل عيسى

متصرف رئيس

70 805 507

aissa.adel@augt.gov.tn

سهام الشيخاوي

مهندس معماري أول

71 805 511

chikaoui.sihem@ augt.gov.tn

 18.19شارع حممد علي عقيد احلي األومليب
تونس
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االدارة
شركة الوطنية العقارية للبالد

االسم و اللقب
عبد الكرمي التوايت

الصفة
مدير مكلف ابلرقابة واحلوكمة

رقم اهلاتف االداري

العنوان االلكرتوين

29 999 705

atouiati@snit.tn

توفيق الغايل

مدير ادارة مراقبة التصرف

29 999 706

tghali@snit.tn

مخيس حرز هللا

مهندس عام

71 490 209

harzallah@cetec.nat.tn

هتاين بن براهيم

متصرف رئيس

71 492 212

tahaniben.brhim@cetec.nat.tn

الشركة العامة للمقاوالت

بشري بن كعبار

رئيس دائرة الشؤون االدارية

98 744 101

bechir.benkaabar@somatra-get.com.tn

واملعدات واالشغال

محدي بوصريح

رئيس مصلحة مساعد إبدارة

98 744 102

hamdi.bousrih@somatra-get.com.tn

املكتب العريب التونسي اللييب

ثراي قاسم ملام

التونسية
مركز التجارب وتقنيات البناء

عنوان املقر االداري
املنار  2تونس 2092

الرشيدة
مركز التجارب والتقنيات البناء شارع  15أكتوبر
 1963الوردية  1009تونس
ساحة الروصايف ميتل فيل تونس (املقر
االجتماعي)

اإلعالمية
العريب

االستشاري
شركة الدراسات وهتيئة
السواحل الشمالية ملدينة

املديرة االدارية و املالية للمكتب

55 030 683

thourayacem@beatl-ing.com.tn

 5هنج الوردة  2080أراينة

زينب العثماين

متصرف يف جتارة االعالمية

22 372 210

o.zeineb@seacnvs.com.tn

نور الدين املياحي

متصرف يف الواثئق واألرشيف

25 825 003

m.noureddine@seacnvs.com.tn

70 731 709

kabada@arru.nat.tn

71 703 711

lamjed.laabidi@arru.nat.tn

طريق سيدي منصور كلم 4صفاقس

صفاقس
وكالة التهذيب والتجديد

لطفي قبادة

متصرف عام مدير الشؤون

 19هنج أندريه أمبار أراينة 2080

القانونية والعقارية

العمراين
األجمد العبيدي

متصرف رئيس كاهية مدير
الشؤون القانونية والعقارية

شركة البحرية للتطهري

أمساء جمدوبة

مسؤولة االتصال والتسويق

71 861 800

marketing@splt.com.tn

تونس التوزيع املركزي 1080

واالستصالح واالستثمار
شركة الدراسات والنهوض
بتونس اجلنوبية
شركة النهوض ابملساكن

أنيس مربوك

ربيع وساليت

 52هنج ابن شرف تونس 1002

71 790 188
71 791 162

بدرة اخلذيري

71 790 188
71 791 162

مدير وحدة الشؤون القانونية

71 888 958

oueslati@sprols.com.tn

هنج حمي الدين القلييب املنار2092 2

والنزاعات

االجتماعية
أمال بوسرح
شركة تونس لطرقات السيارة

هنج البحرية رودريقو دي فريتاس ص.ب36 .

شكري بوسوس

رئيس مصلحة

71 886 888

Amel.bousrih@gmail.com

98 908 845

mc_bassous@hotmail.fr

هنج حبرية توركاان ،عمارة "القصر الصغري" املنطقة
"ب" ضفاف البحرية  2045 -تونس
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