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 وصل إيداعقائمـة الشركات المتحصلة على 

 كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال 
 

 

 

 /  اإلسم الجماعي للمؤسسة

   الممثل القانوني
 المقر اإلجتماعي

تاريخ الحصول على  

 وصل اإليداع

2015 
مركز الدراسات والبحوث في  1

 CERT -االتصاالت 

 كة: نوفل بن سعيد ممثل الشر

 أريانة -2088 -الغزالة -3.5طريق رواد كم  -مدينة المواصالت

 70.835.835/ الفاكس:  70.835.000الهاتف: 

cert@cert.mincom.tn 

24/02/2015 

 BITEL -مكتب هندسة االتصاالت 2

 ممثل الشركة: سمير الغوار

 صفاقس  -أ20عدد  -عمارة فائز -شارع مجيدة بوليلة

 74.242.947/ الفاكس:  74.249.545الهاتف: 

Commercial.bitel@gmail.com 

24/02/2015 

 STUDITEL -ستوديتال  3

 ممثل الشركة: كريم هيدار

 حمام سوسة  -4011 -شارع شارل ديقول  2

 73.324.451/ الفاكس:  73.324.565الهاتف: 

Etudes.tech@gmail.com 

24/02/2015 

شركة الدراسات والهندسة في   4

 SEET -تصاالتاال

 ممثل الشركة: عبد الحميد معلى

 صفاقس -سيتي سنتر مدرج أ -شارع مجيدة بوليلة

 74.416.224/ الفاكس:  74.416.222الهاتف: 

24/02/2015 

 شركة صفاقس لدراسات االتصاالت  5

SET 

 ممثل الشركة: عماد الدين غربال 

 صفاقس -1الطابق األول مكتب  -عمارة األفران سنتر

 74.248.703/ الفاكس:  74.248.110: الهاتف

02/03/2015 

 Telecotec -تلكوتاك   6

 ممثل الشركة: محمد الهادي الجلولي

 رواد أريانة  -2083 -قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصاالت

 98.335.348الهاتف: 

03/08/2015 

7 Telecom Engineering 

 ممثل الشركة: محمد شطورو 

  -الحي األولمبي -مدرج أ -41 مجموعة -02عدد -عمارة آمال

 تونس 

 71.807.878/ الفاكس:  71.808.686الهاتف: 

18/08/2015 

 MCI -تصرف استشارة وهندسة  8

 ممثل الشركة: خالد الجربي 

 

 أريانة المدينة 2080 -برج البكوش -نهج الزهراء 8

 71.709.899/ الفاكس:  71.709.944الهاتف: 

22/10/2015 

 PRISMA -بريــسما  9

 ممثل الشركة: سامي خواجة

 المرسى 1053 -ضفاف البحيرة -1الطابق -اقامة روضة  141

 71.862.409/ الفاكس:  71.862.408الهاتف: 

26/10/2015 

الشركة بالتخلي  قامت 

شروط  عن كراس 

ممارسة نشاط 

الدراسات في مجال  

 تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال

نوفمبر   13بتاريخ 

2017 

 برتيز تليكوم ويرليس قلوبال اكس 10

GET WIRELESS 

 ممثل الشركة: حاتم بولبيار 

 تونس  -1053 -2 البحيرة -نهج البورصة

 71.197.108/ الفاكس:  71.197.119الهاتف: 

contact@getwireless.com.tn 

26/10/2015 

 -سمارت تكنولوجي 11

 Smart Technolog 

 ممثل الشركة: سامي الغربي

 

 أريانة المدينة  2080 -6زهالمن -مطلببن عبد ال نهج حمزة 26

 71.231.035/ الفاكس:  71.231.310الهاتف: 

smartechnology@gnet.tn 

02/11/2015 
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2016 

 مؤسسة عبد السالم الفقيه  12

BERT 

 ممثل المؤسسة: عبد السالم الفقيه 

 مقرين  -شارع أحمد التليلي  49

 71.418.418/ الفاكس:  71.418.600الهاتف: 

04/01/2016 

 مؤسسة سعيدة الصراي 13

BETS 

 ممثل المؤسسة: سعيدة الصراي

 المنستير  - 5000 -نهج الشاذلي غديرة 

 70.685.832الهاتف / الفاكس: 

18/01/2016 

 SERTEL -سرتـال  14

 ممثل الشركة: المبروك العكاري

 بن عروس -2063  -المدينة الجديدة -نهج بوسالم 12

 98.967.023الهاتف: 

29/04/2016 

 أثينا كونسولت  15

Athena Consult 

 ممثل الشركة: إسالم النفطي

   -د2مكتب  -2الطابق -عمارة تميز  -المركز العمراني الشمالي

 71.755.608الهاتف / الفاكس: 

sadnafti@gmail.com 

16/12/2016 

2017 

خدمات الهندسة والدراسات في   16

 SOSIET -االتصاالت

 زي بن محمدممثل الشركة: رم

 المحرس صفاقس 3060 -نهج الجامع الكبير

 98.203.269الهاتف: 

benmohamedramzi@gmail.com 

03/05/2017 

 تقنيات واستشارات االتصاالت  17

TECT 

 ممثل الشركة: محمد العاتي 

 العمران األعلى تونس -6754نهج  - 1عدد 

 70.523.208الهاتف / الفاكس: 

06/09/2017 

 MZ Consulting -تينقم زاد كنسل 18

 ممثل الشركة: زهير محمدي 

 باب بحر 1073 -مونبليزير -االمام الرصاع -22عدد 

 71.905.597/ الفاكس:  71.905.543الهاتف: 

Mzconsulting2013@gmail.com 

10/10/2017 

2019 

 شركة الجيل القادم آيتي 19

Next Generation IT 

 ممثلة الشركة: فداء األميرم

 مدنين  -دنين الشماليةم 4100 –س طريق قاب

 52.384.976الهاتف: 

18/01/2019 

20 GHM TELECOM 

ممثل الشركة: محمد بن الهاشمي 

 قدورة

 الجم المهدية  5160 -الحي الجديد –نهج ليبيا  55

 98.412.718/  24.275.566الهاتف: 

23/01/2019 

 مؤسسة محمد أمين ذويب  21

Etp Protelec Consulting 

 مد أمين ذويبمحلمؤسسة: ممثل ا

 صفاقس المدينة 3000 -4الوفاء شقة  إقامة -حي الحدائق

 74.207.437الهاتف: 

27/12/2019 

2020 

 Value Progress –فاليو بروقراس  22

 ممثل الشركة: منجي مليكي عزري

 أريانة 2083 –الغزالة  حي  –نهج صدربعل  03

 71.866.066الهاتف: 

progress@hotmail.comalue.V 

 

27/01/2020 

 India Consulting  -انديا لالستشارة 23

ICONSULT 

 ممثل الشركة: مسلم بالخيرية

 -الطابق األرضي 23ب  -قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال

 رواد

 70.834.151: الهاتف

belkhiria@iconsult.tnoslem.M 

 

07/02/2020 

 INNOCONSULT  –إينوكنسلت  24

 هة: منذر بن جماعممثل الشرك

 3021الشيحية  -بيب بورقيبةشارع الح 6كم   -طريق تنيور

 صفاقس

 50.452.992الهاتف: 

mondherbj@gmail.com 

25/06/2020 

mailto:Value.progress@hotmail.com
mailto:Moslem.belkhiria@iconsult.tn
mailto:mondherbj@gmail.com
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25 Telec Engineering 

 ممثل المؤسسة: ياسين يحياوي 

 المنزه 2092 -3الطابق  -ماالقا ديار المنار

 71.884.219الهاتف: 

telec.com-technic@be 

21/08/2020 

 Infratech  –انفراتاك  26

 دي والي ممثل الشركة: الها

 المنزه تونس  1082 -يلميتوال ف -نهج الحمراء 10

 71.782.178الهاتف: 

contact@infratech.com.tn 

09/12/2020 

2021 

شركة الدراسات ومتابعة األشغال  27

 Best Engineering -الهندسية

 يممثل الشركة: زهير المراكش

 ونس. ت 2المنار  -3الطابق  -كوليزي صولة مدرج ب

 71883.507الهاتف: 

contact@best-tunisia.com 

19/02/2021 

 ECNOشركة  28

 محمد الجمعي الشارنيممثل الشركة: 

 الكاف الغربية. 7117 -حي األنس

 71.877.779الهاتف: 

ecno@topnet.tn 

20/10/2021 

2022 

مات شركة قلوبال تاك لمختلف الخد 29

 SGTM – اإلعالمية

 ممثل الشركة: رضا العروسي 

 8المنزه  2092 -2المنار  -شارع يوسف الرويسي -2زنقة عدد 

 71.751.112الهاتف: 

sgtm@sgtm.com.tn 

18/01/2022 

ة لإلعالمية في ميدان  الشركة التونسي 30

 ST2I -الهندسة

 باح الكنزاريممثل الشركة: مص

مدرج أ حدائق البحيرة  3سيدي منصور  إقامةالطابق السفلي 

 ىالمرس

 71.195.300الهاتف: 

i@st2i.com.tnt2S 

20/12/2022 

2023 

مؤسسة الخدمات الخارجية لالتصاالت  31

 ECNO -والعالقات

 ممثلة الشركة: شريفة الشارني 

 أريانة  2083 –نخيالت نهج ال 6

 98.237.072الهاتف: 

 

15/02/2023 

 –س ت س جيو كويك  32

 STS GeoQuick 

 ممثل الشركة: محمد علي الصغير

 4116ميدون جربة 

 50.717.062الهاتف: 

geo@gmail.comghaier.S 

13/03/2023 
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