
 ونوابهمإلى المعلومة قائمة المكلفين بالنفاذ 

 وزارة النقل  المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشراف ب
 

 

 الهيكل
 ن بالنفاذ  والمكلف

 إلى المعلومة 
 لكتروني عنوان البريد اإل الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

المعهد الوطني  
 للرصد الجوي

 المكلف
الرزاق  عبد 

 الرحال
 رئيس مصلحة  مهندس رئيس 

  71773400الهاتف:
 2011مكتب 

 71772609الفاكس:
rahal@meteo.tn 

 رئيس مصلحة  حافظ توثيق  أمال عوني  النائب 
  71773400الهاتف:

 1226مكتب 
 71772609الفاكس:

amel@meteo.tn 

الطيران   ديوان 
المدني  

 والمطارات

 رئيس مصلحة  مستشار متصرف  حسان الجلجلي  المكلف
   71848000الهاتف:
 32074مكتب 

 58378910  الجوال:
cai@oaca.nat.tn 

  متصرف  أيوب المحجوب  النائب 
مكتب   71848000الهاتف:

34246 
 29338433الجوال:

cai@oaca.nat.tn 

شركة الخطوط  
 التونسية 

 703 جميلة الدشراوي  المكلف
مدير مكتب العالقات  

 مع المواطن 

 31370185الهاتف:
مكتب   70837000الهاتف:
3170/2446/2638 
 31370296الفاكس:

Jamila.dachraoui@tunisair.com.tn 

 901 محمد السماوي  النائب 
مدير مركزي  

 ألنظمة المعلوماتية ل

 31370108الهاتف:
  70837000الهاتف:

 2108مكتب 
 31370256الفاكس:

Mohamed.smaoui@tunisair.com.tn 

الشركة  
التونسية  

 للمالحة

 المكلف
الهام زغبيب  

 الماجري 
 متصرف عام 

 
بخلية    نائب مدير

 التدقيق الداخلي

 71333353الهاتف:
 /  17346540الفاكس:
         71345736 

i.mejri@ctn.com.tn 

 متصرف مستشار  هالة الدريسي  النائب 
الشؤون   نائب مدير

 القانونية 

     71354782الهاتف:
 /  17346540الفاكس:
         71345736 

h.drissi@ctn.com.tn 



 الهيكل
 ن بالنفاذ  والمكلف

 إلى المعلومة 
 لكتروني عنوان البريد اإل الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

ديوان البحرية  
التجارية  
 والموانئ 

 رشدي الّدريدي  المكلف
ام من  عمتصّرف  

 الّرتبة الثانية 
مدير الحوكمة  

 الرشيدة
 71735029الهاتف:
 71735812الفاكس:

r.dridi@ommp.nat.tn 

 سفيان الّسبوعي  النائب 
ام من  عمتصرف  

 الرتبة األولى 

ريس دائرة مكلّف  
القات  عبتسير مكتب ال

 مع المواطن 

 71735924الهاتف:
   71735812الفاكس:

s.seboui@ommp.nat.tn 

الشركة  
التونسية  

للشحن 
 والترصيف 

 مدير مركزي  لطفي الجالصي  المكلف
لحوكمة  مكلف بخلية ا
 الرشيدة

 Lotfi.Djelassi@stam.com.tn 71344829الهاتف:

 fatma.benyahia@stam.com.tn 71344829الهاتف: مكلفة باالتصال  رئيس مصلحة  فاطمة بن يحي  النائب 

الشركة  
الجديدة للنقل  

 بقرقنة 

 سلوى شعبان  المكلف
متصرف درجة  

 رابعة 
مديرة الشؤون  
 اإلدارية والمالية 

 98904219الهاتف:
 74212221الفاكس:

ss.chaaben@sonotrak.tn 

 عزيز العياري  النائب 
متصّرف درجة  

 أولى 
 مدير مراقبة التصرف 

 95994550الهاتف:
 74212221الفاكس:

Sa.ayadi@sonotrak.tn 

الفنية   الوكالة 
 للنقل البري 

 متصرف رئيس  حسناء الهرابي  المكلف

كاهية مدير الفرعية  
لالعالم واالتصال  
واالنصات إلى  

 الحريف

 71112200الهاتف:
 71907928الفاكس:

 80100307رقم أخضر:
infoattt@attt.tn 

   أيمن العماري  النائب 
 71112200الهاتف:
 71907928الفاكس:

 80100307رقم أخضر:
infoattt@attt.tn 

الشركة  
للنقل   الوطنية 

 بين المدن 

  منير الجباري  المكلف
مكلف يخلية  مدير 

 الحوكمة واالتصال 

 71905433الهاتف: 
 98360397الجوال:
 71903763الفاكس:

Mounir.jebari@sntri.com.tn 

 النائب 
 ايمان حسايني 

 
 متصرف  

 71905433هاتف:
 96135441الجوال:

 

شركة تونس  
للشبكة  

الحديدية  
 السريعة 

 المكلف
نايلة السعيد  

 الهيشري 
 

 مديرة 
 97889502الهاتف:
 71962766الفاكس:
 71862802الهاتف:

Neila.hichri@rfr.com.tn 

 النائب 
 

 كاهية مدير   امين الحمراني 
 24075244الهاتف:
 71962766الفاكس:

Amine.homrani@rfr.com.tn 

أشغال   شركة 
 السكك الحديدية 

 متفقد  مهدي الفريدي  المكلف
رئيس قسم الشؤون  

 القانونية 
 71254937الهاتف:
 71242623الفاكس:

Fridi.mahdi@sotrafer.tn 

 رئيس القسم االداري  متفقد  جميل قيزاني  النائب 
 71242611الهاتف:
 71242623الفاكس:

Guizani.jamil@sotrafer.tn 



 الهيكل
 ن بالنفاذ  والمكلف

 إلى المعلومة 
 لكتروني عنوان البريد اإل الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

الديوان الوطني  
للمعابر  

الحدودية  
 البرية 

 

  متصرف مستشار  نعمان بن حمادة  المكلف
 71191414الهاتف:
 71952291الفاكس:

noomanb@yahoo.com 

 متصرف  مريم المغيربي  النائب 
رئيس مصلحة  
 اإلمكانيات العامة 

 71961392الهاتف:
 71952291الفاكس:

meghirbi.mariem@onpft.tn 

المترو   شركة 
الخفيف  
 بصفاقس 

 
 

 متصّرف رئيس  الناصر البحري  المكلف
مدير الشؤون اإلدارية  

 والماليّة 
 70020499الهاتف:
 74418620الفاكس:

Bahri.naceur@metrosfax.tn 

 متصّرف عام  يحي الشعري  النائب 
القانونية  مدير الشؤون 

 والعقارية 
 70020499الهاتف:
 74418620الفاكس:

Yahia.chaari@metrosfax.tn 

الشركة  
الوطنية للسكك  

الحديدية  
 التونسية 

 

  متفقد اداري أول  نوال العتروس  المكلف
الفاكس:  -الهاتف

71334444 
naouel.latrous@sncft.com.tn 

  متفقد اداري  فلاير العتروس  النائب 
الفاكس:  -الهاتف

71334444 
Latrous.feriel@sncft.com.tn 

 

النقل   شركة 
 بتونس 

 
 

 المكلف
 

عفاف بن عثمان  
 بدري 

 afef.badri@transtu.tn 92729414 رئيس مصلحة  

     عادل المبروك  النائب 

الشركة  
للنقل   الجهوية 

 بنابل 
 

 المكلف
يوسف بن عبد  

 الكريم 
 متصرف عام 

رئيس مصلحة  
الشؤون القانونية  

 واألرشيف 

 72287000الهاتف:
 72285929الفاكس:

Youssef.benabdelkarim@strgn.tn 

 النائب 
 
 

 متصرف  صفاء بنضياء 
النزاعات  رئيس قسم 

 والشؤون العقارية 
 72287000الهاتف:
 72285929الفاكس:

Safa.bendhia@srtgn.tn 

الشركة  
للنقل   الجهوية 

 بالقيروان 
 
 

  ملحق إدارة نجالء الشواشي  المكلف
         77227349الهاتف:
 70241180الفاكس:

Najla.chaouachi@soretrak.com.tn 
najlachaouachi7@gmail.com 

  ملحق إدارة ريف حامد الظ النائب 
 70241180الهاتف:
 70241180الفاكس:

Hamed.dhrif@soretrak.com.tn 

الشركة  
للنقل   الجهوية 

 بصفاقس 

  محمد الفهري  المكلف
رئيس مصلحة الجودة  

 والسالمة 
 74450888الهاتف:
 74240754الفاكس:

Mohamed.fehri@soretras.com.tn 

  ملحق إداري  محمد العمراني  النائب 
 74229442 الهاتف:
 74240754 الفاكس:

mohamedomrani109@gmail.com 



 الهيكل
 ن بالنفاذ  والمكلف

 إلى المعلومة 
 لكتروني عنوان البريد اإل الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

شركة النقل  
 بالساحل

 المكلف
منصور بن  
 غرس للا 

 رئيس مصلحة بالنيابة  ملحق إدارة
 31384001الهاتف:
 73227170الفاكس:

mansourbengharsallah@stsahel.com 

  عون إدارة  انتصار الزيش  النائب 
 31384001الهاتف:
 73227170الفاكس:

intissarzich@stsahel.com 

الشركة  
للنقل   الجهوية 

 ببنزرت 

 متصرف مستشار  قيس الذوادي  المكلف
مدير التخطيط  

 ومراقبة التصرف 
 72433422الهاتف:
 72430180الفاكس:

Kaiss.dhaouadi@srtbizerte.com.tn 

 متصرف  سامي محمد غانم  النائب 
إطار ملحق بإدارة  
التخطيط ومراقبة  

 التصرف

 58611495الجوال:
 72430180الفاكس:

ghanem_sami7@yahoo.fr 

الشركة  
الجهوية للنقل  

 بقابس 

 متصرف مستشار  ربيع جماعي  المكلف
رئيس مصلحة  

 القانونية الشؤون 
 27500308الهاتف:
 75272624الفاكس:

rabiijmaii@gmail.com 

 متصرف  ايهاب الغويل  النائب 
مكلف بتسيير مصلحة  

الموارد البشرية  
 والتكوين 

 29889227الهاتف:
 75272624الفاكس:

ihab_ghouil@yahoo.fr 

الشركة  
للنقل   الجهوية 

 بباجة 

 المكلف
محمد علي  

 الغانمي 
 متصرف رئيس 

رئيس دائرة  
 اإلستغالل 

 78457433الهاتف:
 78455714الفاكس:

ghanmisrtb@gmail.com 

 النائب 
 

 متصرف مستشار  وسام عّكاز 
متصرف  

 مستشاررئيس دائرة 
 78457433الهاتف:
 78455714الفاكس:

wbrikokkez@yahoo.fr 

الشركة  
الجهوية للنقل  

 بجندوبة 

 مصلحة رئيس  متصرف رئيس  مديحة الدريسي  المكلف
                                  78602322الهاتف:

78600690 
 78605538الفاكس:

Drissi.madiha@hexabyte.tn 

 متصرف رئيس  علياء الخلفاوي  النائب 
رئيسة مصلحة  
الشؤون القانونية  

 واألرشيف 

 78602322الهاتف:
 78605538الفاكس:

srtjmarhaba@hexabyte.tn 

الشركة  
للنقل  الجهوية 

 بالكاف

 المكلف
نصر الدين  

 غومة 
 مهندس أول 

رئيس المصلحة  
 االعالمية 

 78223340الهاتف:
 78225601الفاكس:

Nasreddine.ghouma@gmail.com 

 النائب 
سيف الدين  

 وصيف 
 مبرمج 

مكلف بالمصلحة  
 التجارية 

 78223340الهاتف:
 78225601الفاكس:

oussaief@gmail.com 

الشركة  
للنقل  الجهوية 

 بقفصة 

 سفيان اليعقوبي  المكلف
رئيس دائرة  

الشؤون اإلدارية  
 والموارد البشرية 

 
 29245950الهاتف:
 76220337الفاكس:

sofianeelyakoubi@gmail.com 

 سيف الدين سعد  النائب 
رئيس مصلحة  

 اإلعالمية 
 

 23858588الهاتف:
 76220337الفاكس:

Saad.seif@gmail.com 



 الهيكل
 ن بالنفاذ  والمكلف

 إلى المعلومة 
 لكتروني عنوان البريد اإل الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

الشركة  
للنقل   الجهوية 

 بالقصرين 

 محلل يدي ز رمزي  المكلف
رئيس مصلحة مراقبة  

 التصرف
 77473600الهاتف:
 77474501الفاكس:

srtk@topnet.tn 

 رفيقة الجرايدي  النائب 
مسؤولة الشؤون  

 اإلدارية  
 

 77473600الهاتف:
 77474501الفاكس:

 

الشركة  
للنقل   الجهوية 

 بمدنين

 متصرف  جوهر العائب  المكلف
مصلحة التدقيق  

 الداخلي
 29723813الهاتف:
 75640753الفاكس:

Jaouhar.ayeb@srtm.tn 

 مكلفة باالرشيف   لطيفة السكرافي النائب 
 50303345الهاتف:
 75640753الفاكس:

Latifa.sekrafi@srtm.tn 

 


