
  العنوان  االسم واللقب  االختصاص
  شارع أبي زمعة البلوي القيروان98  محمد عماد الدعلول
  حي الطباقة سقانص المنستير  عبدالعزيز مرزوق

 4000 سوسة  نهج فيكتور هيقو57ساحة تروكاديرو   رضا زعتير
  مساكن4070عمارة لهويمل نهج الرازي   محمود محجوب
 4011 شارع عبد القادر دغرير حمام سوسة 7  هشام بن عمر
  سوسة4054 منفرد 54 مقسم 3سهلول   الحبيب زيان

  عمارة أسماء صفاقس الجديدة0.5طريق قرمدة كلم   عبد العزيز القرمازي
 3027 صفاقس الجديدة 4 عدد 2رية عمارة الناصرية مدخل أنهج الناص  عبد الستار الفقير
 3000 صفاقس 3عمارة اإلنطالقة ب   سامية السالمي
  صفاقس12عدد " س"نهج باش حامبة عمارة المنار مدرج   محمد بن صالح
  صفاقس3000 نهج فيكتور هيقو 4  محمد العلوش

  التصرف والمحاسبة

 ثاني صفاقسنهج محمد الجموسي عمارة تمريس الطابق ال  كمال مقني
  صفاقس3000" ج"شارع الهادي شاكر عمارة الكوليزي مدرج   عبد الفتاح سويسي

    نهج الطيب المهيري صفاقس28  عبد الوهاب بن عبد الله
  صفاقس3000 عمارة أفريكا نهج الرائد البجاوي 33  عبد القادر فقير

  صفاقس3000 فيكتور هيقو  نهج4  محمد العادل الوكيل
 3000 نهج الشيخ مقديش صفاقس 22  عادل قصارة

  نهج البنفسج عمارة خليل قفصة  عبد الوهاب اللطيف
  الماي جربة4175 نهج التضامن 7  الطاهر بن موسى
  تونس1073 مونبليزير 5 الطابق 53 نهج عبد الرحمان عزام المكتب أ 11  علي بن محمد
 1082  تونس 4-1 شارع آالن سافري ب 67  اسعبد اللطيف عب
  تونس1073مونبليزير " أ"فضاء تونس مدخل   نصر قادري

   تونس1 الشرقية 8600 نهج 92  الهاشمي البرقاوي

جباية الذوات الطبيعية 
  والمؤسسات

  أريانة2 نهج مدينة الموصل النصر 63  مصطفى الفخفاخ
   تونس1002ن البلفيدير  مكرر نهج األرجنتي2  البشير العكاري
  أريانة2083 نهج األنصار الغزالة 9  الحبيب بن خليفة
 2013 حي البنك بن عروس 26  حمادي بوكف

العمليات المصرفية والشؤون 
  البنكية

  صفاقس6 عدد 4الطابق " س"شارع الحبيب بورقيبة عمارة اإلنطالقة مدرج   محمد دمق

 1000 نهج أحمد التليلي تونس 20  محمد الهيشري  عمليات البورصة

  
  

 
  

  .2023فيفري  21مؤرخ في  2023لسنة  163بمقتضى أمر عدد 
 8لمدة ستة أشهر ابتداء من )  الجزائيحاللجنة الوطنية للصل(يلحق السيد مكرم بنمنا القاضي من الرتبة الثالثة لدى رئاسة الجمهورية 

  .2022ديسمبر 
  

  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   ة التونسيةالرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهوري: نسخة مطابقة 
  

  "2023 فيفري 23تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "




