الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الديوان
ع ق 2017/03/29

قائمة المكلفين بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية
اإلدارة

االسم و اللقب

الخطة الوظيفية

رقم الهاتف

عنوان العمل

القار
هٌئة الرقابة العامة
للمالٌة

نادٌة الزنٌدي

مهندس اول فً
شبكات اإلعالمٌة

لطفً عرفاوي

محلل فً االعالمٌة

وصال الدرٌسً

امٌمة بوسنٌنة
مختار كمال
الورٌمً
المحاسبة العمومٌة و
االستخالص

الدراسات و التشرٌع

مفٌدة مخلوف حرم
الجلٌلً
سامٌة طٌاري

25947664

ALotfi@finances.tn

97841323

Wissal.drissi@hotmail.com

58437421
مدٌر عام

ZNadia@finances.tn

71353700

 4نهج ملقا اقامة
1
ثرٌا المنار
71883749
2092

دٌوان مساكن أعوان
المالٌة

الجوال
97939413

 11نهج روما
تونس 1000

البريد االلكتروني

 36نهج مرسٌلٌا
تونس

71259113

مدٌرة

Zoza25@hotmail.fr

98664969

mkourimi.DGCPR@finances.tn

98670774

mbenmakhlouf.DGCPR@finances.tn

71259711
رئٌس مصلحة

 15نهج عبد
الرحمان الجزٌري

71784700

1

58434762

stayari@finances.tn

الجبائً

الدٌوانة

وحدة الشؤون
القانونٌة

التموٌل

صابر النوٌصري

رئٌس مصلحة

البلفدٌر
تونس

سامً بالحاج جراد

رئٌس مصلحة

سارة الوسالتً

مدٌرة عامة

دوجة المرٌاح

رئٌسة مصلحة

عائشة بن عمر

رئٌس مصلحة

مها الجالصً

متصرف مساعد
فً الوثائق و
االرشٌف

عقبة القلمامً

مدٌر

سلمى قلمون

التصرف فً الدٌن و
التعاون المالً
نسرٌن الكوكً
التصرف فً الوثائق
و االرشٌف
خلٌة الصفقات
العمومٌة

االداءات

رئٌسة مصلحة

نجٌبة فتح هللا

مدٌر

خالد الجوادي

رئٌس مصلحة

حلٌم عمار

كاهٌة مدٌر

منى خضر

رئٌس مصلحة

معز دلدول

مدٌر

58437441

1002

hidrirahma@finances.tn

مقر االدارة العامة
للدٌوانة نهج صدر
بعل تونس

71796788

98297733

71791636

94966856

ساحة القصبة تونس

71563778

25516290

sarra.oueslati@finances.tn

71575680

55084587

dmeriah@finances.tn

21544223

ridhabensalah21@yahoo.fr

شارع باب بنات
المبنى الفرعً
لوزارة المالٌة
الطابق االول

communication@douane.gov.tn

71566754

شارع باب بنات
المبنى الفرعً
لوزارة المالٌة

71566417

شارع باب بنات
المبنى الفرعً
لوزارة المالٌة

71573486

 12شارع الحبٌب
ثامر تونس
 93شارع الهادي
شاكر تونس

سندس الغمام

71241748
71280241
71280240

2

58439315

Jlassimaha5@gmail.com

58436437

okalmami@finances.tn

25016941

nkouki@finances.tn

97421878

nfathallah@finances.tn

24961614

kjaouadi@finances.tn

55836583

Hammar@finances.tn

mounakhedher.finances@gmail.com 99328517
98354450
97247109

mdaldoul@finances.tn
gsondes@finances.tn

الشراكة بٌن القطاع
العام و القطاع
الخاص

الموارد و التوازنات

وحدة التصرف فً
المٌزانٌة حسب
األهداف
وحدة التصرف فً
المٌزانٌة حسب
األهداف بوزارة
المالٌة
الإلمتٌازات الجبائٌة
و المالٌة

عبد السالم برك
هللا

71563084

العٌد بوترعة

رئٌس مصلحة

ابتسام بن علجٌة

كاهٌة مدٌر

منال عبٌدي
رٌم الطرفاوي

رئٌس مصلحة

نهج سنان باشا باب
بنات  1019تونس

رئٌس مصلحة

مقر وزارة المالٌة
ساحة القصبة تونس

رحمة الجندوبً
اٌمان بوعالق
سامٌة شعبان
هشام بوملوقة

مدٌر

مراد عبد الرحٌم

التصرف فً الموارد محمد كرٌم بن فرج رئٌس مصلحة
البشرٌة
ملحق ادارة
سهام الحاج علً
هٌثم نشوان
الشؤون المالٌة و
التجهٌزات و المعدات ٌسرى عواضً
االدارة العامة لتادٌة

مقر وزارة المالٌة
ساحة القصبة تونس

فتحً بن مومن

شارع باب بنات
القصبة تونس
 12شارع الحبٌب
ثامر تونس

كاهٌة مدٌر
متصرف فً
الوثائق و االرشٌف
مدٌر عام

97569321
71 571 888
poste 281
71 571 888
poste 257
71574572
71575806

22 813 845
23 541 170

mabidi@finances.tn
Tarfaoui.rim@wanadoo.fr

94263670

Jendoubi-rahma@outlook.fr

71560309

98881913

Gbo.cabinet@finances.tn

71563431

97538787

schaabani@finances.tn

71567331

98263974

hboumallouka@finances.tn

71560254

96468878

mabderahim@finances.tn

22963375

Mkarim@finances.tn

22369086

shadjali@finances.tn

20850885

hnachwen@finances.tn

54373846

Yosrafinance7@gmail.com

97146679

fmoumen@finances.tn

71241747

 12شارع الحبٌب
ثامر تونس
71566417

3

laidboutereraa@gmail.com
Ibalgia@finances.tn

58273007

71241767

شارع باب بنات

97463360

النفقات

أنور براهمٌة

اللجنة الوطنٌة
للتصرف فً االموال
و االمالك المعنٌة
بالمصادرة

امٌمة معمر

األمانة العامة
للمصارٌف

خلٌة الظرف
االقتصادي
مركز اإلعالمٌة

كاتب راقن

القصبة تونس
 8مكرر نهج
مصطفى صفر

حسام بدر

71782613
71787137

20279331

abrahmia@finances.tn

24215777

umamaamar@confiscation.tn

23689978

houssem.badr@confiscation.tn

 1002البلفدٌر
تونس

بلقاسم الدالً

مدٌر

فٌصل الحباشة

مدٌر

هالة بن صالح

مدٌرة

زٌنب السراي

كاهٌة مدٌر

ساحة القصبة تونس

خالد غربال

مدٌر

وسام قدور

كاهٌة مدٌر

االدارة العامة
للمساهمات

بهٌجة عٌاري
متصرف فً
الوثائق و االرشٌف

المدرسة الوطنٌة
للمالٌة

شكري شنٌتً

مدٌر

هدى الماكً

كاهٌة مدٌر

االمانة العامة
للمصارٌف 4
شارع الحبٌب ثامر
–تونس

71332348

71331962

98366430

98381481
98510349

71561308

hella.bensaleh@finances.tn

96602507

zsarray@finances.tn

تقاطع شارعً
محمد علً عقٌد و
شارع االرض
المركز العمرانً
الشمالً

70016702

98646860

Khaled.ghorbel@cimf.tn

70016713

98647086

Wissem.kaddour@cimf.tn

شارع باب بنات
المبنى الفرعً

71582280

97674509

bayari@finances.tn

98940874

chokrichniti@hotmail.fr

22620044

houdamelki@yahoo.fr

 10نهج داغ
هامر شولد 1001
تونس

4

71353527

