
 
 

 عن بعدالمكلفين بمنظومة التصريح باألجراء قائمة 
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 المكلف بمنظومة 
 الترصي    ح عن بعد

E-mail  المكتب العنوان 

 58347276حنان زهو : 
 95231973حسان نفطي : 

BR.BenArous@cnss.nat.tn 

 1ط و 5الحي اإلداري كلم 
 بن عروس 2013 –
 

ن  المكتب الجهوي بب 
 عروس

  98214424علي صميدي : 
ة الهادي  58334728                         :  عمير

 BR.HammamLif@cnss.nat.tn 
ي علي بن عياد  زاوية نهح 

 2050وفاروق عويديدي 
 حمام

المكتب المحلي حمام 
 األنف

 333 039 23حاتم علوي : 
  470 347 58– 095 523 98:   طليبة قمر 

 BR.Bizerte@cnss.nat.tn 

شارع فرحات حشاد. 
ة الشهداء   –طريق مقب 

رت 7000 ز  ببز

المكتب الجهوي 
رت ن  ببين

 35 35 24 26زدام شاكر : 
 170 468 58نرصي نجوى : 

BR.Rasjebel@cnss.nat.tn 
 –شارع الحبيب بوقطفة 

 104رأس الجبل 7070
المكتب المحلي برأس 

 الجبل

 22608638خير الدين الزعيري: 
      20930936إيمان قعيب: 

BR.Kairouan@cnss.nat.tn 

 3100 –نهـج فـاس 
وان  القبر

 

المكتب الجهوي 
وان  بالقير

ي : 
ن
 BR.Siliana@cnss.nat.tn 58334546محمد شارن

 6100 – طريق قعفور 
 سليانة

 

لمكتب الجهوي ا
 بسليان ة
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 BR.Tataouine@cnss.nat.tn 858 153 55نور الدين الحسومي : 
 –شارع الحبيب بورقيبة 

 تطاوين 3200
المكتب الجهوي 

 بتطاوين

 219 843 95أنور معمر: 
ي : منعي  386 492 96ة الجالن 

BR.Tozeur@cnss.nat.tn 
 2200 –طريق نفطة 

 توزر
 المكتب الجهوي بتوزر

 98532958لمجد العلوي : 
 29688891رضا زين العابدين : 

BR.Medenine@cnss.nat.tn 

 –شارع الحبيب بورقيبة 
ز  4100  مدنير

 

المكتب الجهوي 
ن   بمدنبر

 774 401 94نجوى مقديش : 
 530 423 22كريمة زقروبة : 

BR.Djerba@cnss.nat.tn 

 –شارع صالح بن يوسف 
حومة السوق  4185
 جربة

 
 المكتب المحلي بجربة

 BR.Nabeul@cnss.nat.tn 384 807 95سنية لحمندي : 
 –شارع الحبيب بورقيبة 

 نابل 8000
 المكتب الجهوي بنابل

 BR.Soliman@cnss.nat.tn 58334520عربية بن حجل : 

-شـارع الحبيب ثامر 
 –1طريق قرمبالية كلم 

 سليمان 8020

المكتب المحلي 
 بسليمان

 749 334 58كوثر سماعن : 
 :  866 347 58 سلوى غالي
ة بوعود :   58.347.214منير

BR.TunisNord@cnss.nat.tn 
 –نهج جون جاك روسو 3

 تونس 1002
المكتب الجهوي 
 بتونس الشمالية
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ي 
ن

 BR.TunisBelvedere@cnss.nat.tn 58446795:  سنية مزوغ
وت8  1002 – ، نهج ببر

 تونس
لمكتب الجهوي ا

 بتونس البلفيدير

 BR.TunisSud@cnss.nat.tn 596 347 58برهان شتيوي : 
ي 
 –نهج باب القرجانز

 تونس 1008
المكتب الجهوي 
 بتونس الجنوبية

  58468028 رياض بن رجب : 
 20367245 / 55206969يرسي العبداوي: 

BR.LeBardo@cnss.nat.tn 
 –، شارع الجمهورية  11

 باردو 2000
 المكتب المحلي بباردو

 

 23237478نوفل الطرابلسي : 
 22856736سامي بن عمار : 

BR.Elkram@cnss.nat.tn 
 2015 –، نهج العـاج  23

 الكرم
 المكتب المحلي بالكرم

 51085942عريف عجمي : 
 97618851نارص عادل : 

BR.Eljem@cnss.nat.tn 
 5160 –شــارع البيئة 
 الجم المهدية

 ف    رع الج    م

 BR.SfaxNord@cnss.nat.tn 58347175ايمان السماوي : 

شارع أحمد علولو 
صفاقس  86صندوق بريد 

 3027 –الجديدة 
 صفاقس

المكتب الجهوي 
 بصفاقس الشمالية
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ي : 
 BR.SfaxCentre@cnss.nat.tn 97267351محمد فاضل اللطيفن

 –نهج الحبيب ثامر  31
 صفاقس 3029

المكتب الجهوي 
 بصفاقس المدينة

ي 
 58347600 :  سليم الحس 

ي 
 
ي التاغون  25213141 :  صي 

BR.Zaghouan@cnss.nat.tn 
ز   1100 –نهج فلسطير

 زغوان
المكتب الجهوي 

 بزغوان
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