
را الفاحي إستثم ض ب ل الن ك

اي ر /ع قال ال راإس  مي/ مستش دة الع تفالش نيرق ال البريد اإلكتر

لي1 اد كح  221hedi. cert@gnet.tn 405 98إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي محمد ال

م2 اشمي بن رح إختصاص إنتاج -مستشار فاحي ال
اني 686benrhouma-hechmi@hotmail.fr 796 23حي

300mohbej@gmail.com 952 22إختصاص ع فاحي-مستشار فاحي محمد الباجي 3

065 945 27إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي تيسير عامر 4
ameur.tycir@gmail.com

contact.taycir@gmail.co.

ندس فاحي أسام السعد 5 487saadi.oussema@gmail.com 940 20إختصاص ع فاحي-م

طيف6 اختصاص إنتاج - مستشار فاحيسناء ال
اني letaiefsananouri@gmail.com 939 493 21حي

ر7 553medacop@yahoo.fr 238 98إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي عبد الحميد الزنز

ي عتي 8 إختصاص إقتصاد -مستشار فاحي محمد ع
907maa@agridev.net 265 24ريفي

ن 9 اد شت إختصاص إقتصاد -مستشار فاحي ال
506hedi.chattouna@gmail.com 270 53ريفي

إختصاص ع -مستشار فاحي ري بنمياد 10
725Zohra.benmiled2007@yahoo.fr 092 95فاحي

ر11 مال شط
ندس فاحي  إختصاص انتاج - م

اني 538chtouroumelek@hotmail.fr 015 54حي

إختصاص إنتاج - مستشار فاحي محمد الماكني12
في ع اني  244mohamed.mekni@yahoo.fr 881 99حي

نسي 13 إختصاص هندس -مستشار فاحي عيس الي
336younsi.aissa@yahoo.fr 328 98ريفي

إختصاص ع - مستشار فاحينبيل حّمادة14
فاحي

98 593 615

23 393 938
nabilhammada@gmail.com

ندس فاحي سفيان المستا15  101 219 22إختصاص إنتاج نباتي-م

98 624 351
somestaoui@gmail.com

ث16 بي درغ 456manoubi_darghouth@yahoo.fr 330 98إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي المن

إختصاص  إنتاج - مستشار فاحي قيس عياد17
نباتي

78 442 002

95 953 737
kaiss.ayed@gmail.com

ده18 983med_hamouda@yahoo.fr 424 97إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي محمد حم

يش19 ندس فاحي سامي الدر إختصاص التصرف -م
496samiderouich9@gmail.com 949 98في المؤسسا الفاحي

سن 20 ندس فاحي عزيزة ب بboussenn@hotmail.fr 432 542 22إختصاص بستن- م سن من ساني ب

س21 دب ي ب 558hal47im@gmail.com 109 94ع فاحي- مستشار فاحي ح

إختصاص ع -مستشار فاحي محمد عتي خرباش22
534kharbechatig@hotmail,fr 247 98فاحي

ندس فاحي صابر كشيش23 إختصاص ع -م
697ksabeur@yahoo.fr 843 97فاحي

اشي 24 ان الش ندس فاحي إسم إختصاص هندس ريفي -م
الغابا 144asmahenchaouachi@gmail.com 460 55المياه 

الي25 إختصاص إنتاج - مستشار فاحيسندس الن
في اني  ع 885dip.tunisia@gmail.com 513 52حي

ندس فاحي خالد البنا26 benna.kh@gmail.com 393 351 24إختصاص بستن- م

شي27 إختصاص إنتاج -مستشار فاحي حافظ العم
في ع اني  518hafedh.ammouchi@gmail.com 918 22حي

د28 إختصاص إنتاج -مستشار فاحي هال الطر
في ع اني  640helaesam@yahoo.fr 713 98حي

 

زيان 17 ج حسين ب رقيب - 7050 ن منزل ب

لمبي -  شارع اإنتفاظ 9  قرمبالي8030حي اأ

ل مكت عدد  قبال ) 7شارع الس عمارة قال الطاب اأ
ليبيا 8030قرمبالي نابل  (محط بنزين أ

ء  يد دار شعبان الشاط راط طري ال ج س 8075ن

ردي 6  ع ال 1 شارع الينب

بل ن

س رق  س العاقي م هر -  حي جابر 8م شارع ج
ي  2090مرنا السبال - الس

ن أري

ها الزهرة 16عدد   2034 شارع حسن حسني عبد ال
الزهراء

ش 2 ج سال الجربي إقام البك 2080- ن

نس13 ين ت  سيد زيد حدائ سكرة الع

زير أريان برج ال

يان  س- رادس م بن عر

زير  ي برج ال ع أريان- شارع سيد ب

110حي البساتين طبرب  ص   

ان  العن

 إقام شارع مصطف Greeland consultingمكت 
2080أريان   - 3cمبن  عمارة - حجيج 

نسي  ري الت الجم

ريا، إقام البحيرة مكت عدد  ج فكت  ضفاف البحيرة 44ن
2053

التصرف في المستغا  الفاحي  ريع  ئم المرافقين المختصين في بعث المش ق

لمبي عمارة عدد  نس  - 20الحي اأ 1003ت

ي باش حامب حي الغزال 7 ج ع  أريان2083 ن

زير 16 ج اإبريز برج ال  أريان2073 ن

ي عمارة دالي  ال 10الطاب السف ب-  إقام البرت من

ج 68 نس1091 العمران اأع 6243 ن  ت

د شارع مجاز البا  نس1075با الخضراء -مع  ت

الصيد البحري  ئي  ارد الم الم زارة الفاح 

نس 14 ر ، ت 1008 شارع الساحل، منف

اس12 بارد- خزندار -  شارع أب ن
نس ت

س بن عر

بنزر

ال عزيز سنتر Agri- Conseilمكت  -    شارع اإست
رقيب منزل ب

عرق  8100نابل - ب

ج عبد الرحمان الداخل  يبي 8090ن نابل- ق

جريدة  نابل-  قرب8043ب

ب  من
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ز29 إختصاص إقتصاد -مستشار فاحي مصطف ق
955mustaphaguellouz@yahoo.fr 662 96ريفي

يشر 30 إختصاص ع -مستشار فاحي صالح ال
433hichrisalah@yahoo.fr 238 98فاحي

445Fadhlaoui_abdelkrim@yahoo.fr 731 98إختصاص إنتاج نباتي- مستشار فاحيعبد الكري فضا 31

ندس فاحي مختار عمر 32 إختصاص ع -م
655omrielmokh @gmail.com 205 98فاحي

عا 33 ندس فاحي ئا ب إختصاص ع -م
في اني  ع 699boualemwiem1@gmail.com 863 23إنتاج حي

ندس فاحي محمد مازن البحير 34 814mezen17@live.fr 280 92إختصاص بستن-م

إختصاص إقتصاد -مستشار فاحي ألف بن حيدر35
ريفي

23 179 238 

93 131 746
benhidriolfa@yahoo.fr

ف36 إختصاص إنتاج -مستشار فاحي أسماء خ
اني 040khelfaasma@yahoo.fr 190 52حي

جمع الماجر37 إختصاص إقتصاد -مستشار فاحي ب
370mbing2007@yahoo.fr 924 98ريفي

ال الع38 ندس فاحي ن 870nihel.aloui89@gmail.com 528 96إختصاص بستن- م

يز -مستشار فاحي رضا الطرخاني39 إختصاص تج
325ridator@yahoo.fr 529 20ريفي

ي الدريد 40 ندس فاحي ع إختصاص التصرف -م
495akila.dridi01@yahoo.com 111 29في المستغا الفاحي

ندس فاحي سمير مال 41 إختصاص ع -م
172siksmt@hotmail.com 181 20اإنتاج النباتي

ف42 019 237 98اختصاص إنتاج نباتي- مستشار فاحيرضا نصيالك

52 117 953 
benncibridha@gmail.com

اتي 43 إختصاص ع -مستشار فاحي عادل ال
 ,431adelloueti@yahoo.com 444 98فاحي

د نصر 44 ندس فاحي محم إختصاص الع -م
464mahmoudnsr@gmail.com 283 98الفاحي بالمناط الشبه جاف

ر الدين الرياحي 45 ندس فاحي ن 082riahi.projects@gmail.com 473 98إختصاص بستن-م

ر46 إختصاص هندس -مستشار فاحي رابح المنص
ريفي

98 284 057

24 322 046
mansourirabeh@live.fr

يفي47 ندس فاحي الحبي خ إختصاص إنتاج نباتي-م
97 575 601 

22 800 110khlifi.habib@yahoo.fr

اهي48 ندس فاحي عادل م 355 352 40إختصاص إنتاج نباتي-م

97 122 968
moulahy2007@hotmail.fr

ندس فاحي رشيدة السعدا49 إختصاص إقتصاد -م
ريفي

24 631 557

77 471 138 
saadaouirachida@yahoo.fr

ندس فاحيماهر فالحي 50 461 103 98إختصاص بستن-م

22 606 189
maher_felhi@yahoo.fr

ندس فاحي ألف العبايدي51 333helali_olfa@yahoo.fr 121 92إختصاص بستن-م

اني 52 ندس فاحي حيد مر إختصاص ميكن -م
511marwah0@live.com 204 20فاحي

إختصاص ع -مستشار فاحي فارس هرماسي 53
730hermassi.fares@yahoo.fr 929 53فاحي

سفي 54 ندس فاحي مني ي 464youssfi_monia@yahoo.fr 302 52إختصاص إنتاج نباتي-م

سي55 013 512 26إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي محمد الطراب

99 519 318
agricasa@topnet.tn

ندس فاحي محي الدين ذيبي56 389batep@hotmail.fr 531 97إختصاص إنتاج نباتي-م

س57 سيس 775j-sabra@topnet.tn 732 94إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي صبرة الجم

حي المنار الخامس باج الشمالي

ج ب

زيد سيدي ب

ن لإستشارا  فا مكت رق -مكت الزيت  13عمارة ال
س4000شارع البشير صفر   س

صرين  ر ال يل الزه ج سيد ت 1200ن

ري  يان- حي الجم س

زيد  ريا سيد ب ج س 9100ن

7100  الكاف 281ص  

ج حي الخضراء ص  20  الرقا87 ن

ج عبد العزيزالعر بحيرة بنزر 749 7000 ن

، با ماطر7061، 91 ,ص  بنزر

زقا 15 ج لخضر بن سال ب صرين-، ن ال

رقيب عمارة اأمان  صرين - شارع الحبي ب 1200ال

نس29عمارة إبن اأغ ش   خزندار ت

ضاة  صرين - حي ال 1200ال

ج مراكش العالي 12 بنزر-  ن

بنزر

ب 39 ان جند ي الب 8100 شارع ع

يل طري  اد خ س الصبر حي ال سال 8170م  ب
ب جند ب  جند

فيدير 300عمارة ري ش  ناء ب 7000بنزر - حي ال

ان- الفحص  زغ

ان  ج الصفاء حي الرسال زغ طري الزريب حما ، ن
1100

ر  صرين1279الزه  ال

سال 30 ج الحدائ ب 8170 ن

ي  يان- حي المنجي س مكثر س

ان  زغ

ن ي س

ني الحجا  ج سيد العي الخدما ن مكت التصرف 
ان ير ال

شارع فرحا حشاد باج

ل " كاتاكر"مكت  ني الطاب اأ عمارة عبد ه الع
ري  1250سبيط - شارع الجم

ان  القير

ن 16 ج حن  باج9000 ن

ري سبيط القصرين الي شارع الجم 1250مكتب ال

ان-   طري صبرة  ير مساكن الفاح ال

ج أسام بن زيد 1 عرادة-  ن حي السعادة ب
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611nabila4@live.fr 905 96هندس أنظم البستن- مستشار فاحيفاطم المحج 58

529jaballah.fares@yahoo.fr 541 98إختصاص بستن- مستشار فاحياالحبي جاء باه59

ير60 ندس فاحي حيد الد إختصاص ترب  -م
إدارة مزارع 061duiriwahid@gmail.com 239 97مياه 

صا61 مي ال إختصاص هندس -مستشار فاحي ح
422sieco.tn@gmail.com 017 20ريفي

إختصاص ع -مستشار فاحي قيس بن زيد62
984kais.benzid@yahoo.fr 565 98فاحي

إختصاص إنتاج -مستشار فاحي نسرين العمر63
ف ع اني  978amri_nesrine@hotmail.fr 933 29حي

إختصاص إنتاج -مستشار فاحي غاز الحبي64
ف ع اني  438ghazihabaieb@yahoo.fr 656 98حي

ندس فاحي سناء ما 65 إختصاص صناعا - م
329sana.mallek@gmail.com 842 22غذائي

زقندة 66 ان ب إختصاص إنتاج -  مستشار فاحيصف
اني حي

50 356 059

21 356 059

bouzguenda.safwen@gmail.com 

bouzguenda.safwen@outlook.com

جمي 67 د ال إختصاص ع -مستشار فاحي م
223mahdi.lajmi@tadec-agi.com 646 53فاحي

إختصاص إنتاج - مستشار فاحيغسان المذي 68
في اني  ع 408acces.agri@gmail.com 475 20حي

ي69 يعي ش 606chouayaagri@yahoo.fr 540 97إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فاحي ق

فل كر 70 إختصاص هندس - مستشار فاحي ن
162egttsea@gmail.com 618 98ريفي

صيفي71 557abd_horizon@yahoo.fr 661 98اختصاص إنتاج نباتي- مستشار فاحيعبد السميع 

زر 72 إختصاص إقتصاد -  مستشار فاحيسامي العت
ريفي

98 661 732

76 462 028
bureaualoui@yahoo.fr

نيس 73 ندس فاحي إختصاص محمد  هندس -م
320ounis.blidaoui@gmail.com 908 98ريفي

ر 74 ندس فاحي أحمد الزعت إختصاص ع -م
004ahmed.zaatouri12@gmail.com 831 97فاحي

بس75 بيق اد ص ندس فاحي محمد ال إختصاص إقتصاد -م
318sahbimohamedhedi@gmail.com 660 98ريفي

يخيمدنين 76 ندس فاحيأمين الش إختصاص صيد - م
بيئ بحر 

20 223 895 

52 117 953
chouikhiamina@yahoo.fr

إختصاص إقتصاد -مستشار فاحي الحبي المدني 77
095habib.madani@yahoo.fr 322 98ريفي

009hbibgsh@gmail.com 235 95هندس أنظم البستن- مستشار فاحيالحبي المحمد 78

قفص 

ي قب

ر ك  ي عدد 6طري تني  الشيحي53 شارع المنجي س

طري منزل شاكر صفاقس

 مكت تاداSME طري المطار عمارة  9ك 

 4 ش 3 حي الحري عمارة 1,5طري منزل شاكر ك 
3003صفاقس 

ز الشرقي  ر د اد منص 4260حي أ

ج المندرة،   بني حسان5014ن

اس الشابي 17 ج أب ال  قفص2100 ن

محمد رشيد رض قصر هال

ير قفص 18 ج الطي الم 2100 ن

ي  ، قب يدا 4243الب

ر ك 20المرك التجار      / 6.5 مارس طري تني
الشيحي صفاقس3041

ل مكت 1934 مارس 2شارع  دي6 عمارة الجند  الم

ج الحري   صيادة المنستير5035ن

ين3200 شارع الجبل 15  تطا

ين-  الصمار 3223حي النزه  تطا
ين تط

ان سيد أحمد زر  قفص2112عمارة ج

 قابس6000 قصر البريد 709ص  

دراسا  شارع فرحا حشاد بجان - مكت الع ل
كني الفاحي  زر - البن ال 2200ت

اح  د المناط ال  مدنين4119مع

المنستير

رقيب  م ب ج فط 5070قصر هال - ن

قس صف

يث  ج إبن ال دي5100ن  الم
دي الم
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دينار 58240
دينار

ع   دينار61600: المجم

ني  را التك التكاليف الخاص بالد

ن  40ـ  ين 28* ( د7+45) متك = ي تك
ن  ) 2ـ  متابع+ مك كال ل 3360   =         28 *60  *(إطار من ال


