
 

الجمھوریة التونسیة
 وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة

 اإلدارة العاّمة لإلسكان

قائمة شركات البعث العقاري مرتبة حسب رقم الترخیص 

الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIE71884499المنار الثاني - 2092 تونسالشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة1

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIEنھج الرائد البجاوي - 3000 صفاقسالشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة للجنوب2
SUD74229003

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIEنھج البشیر صفر - 4000 سوسةالشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة للوسط3
CENTRE73225113

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIEساحة إتحاد المغرب العربي - 7000 بنزرتالشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة للشمال4
NORD71421477 . 72421822

30 نھج الھادي كّراي ص - ب - عدد 329 التوزیع السریع - 1080الوكالة العقاریة للسكنى5
AGENCE FONCIERE D'HABITATION71234033تونس

19AGENCE DE REHABILITATION ET DE نھج أندري أمبار - المنطقة اإلداریة إبن رشد - 2080 اریانةوكالة التھذیب و التجدید العمراني6
RENOVATION URBAINE71703711

STE DE PROMOTION DES LOGEMENTS SOCIAUX71886888 71888352شارع موحي الدین القلیبي - المنار 2 - 2092 تونسشركة النھوض بالمساكن اإلجتماعیة7

6CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE شارع محمد الخامس - تونسالصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة8
PREVOYANCE SOCIALE71247677

القاعدة العسكریة بالعوینة - حي الطیب المھیري - 2045 العوینة -دیوان المساكن العسكریة9
OFFICE DES LOGEMENTS MILITAIRE71760900تونس

OFFICE DES LOGEMENTS DES PERSONNELS DUشارع البشیر صفر - باب سویقة - 1006 تونسدیوان أعوان وزارة التربیة10
MINISTERE DE L'EDUCATION71567193 71567193

OFFI.DES CADRES ACTIFS DU MIN.DE L'INT71259808 71254019.2 نھج إبن خلدون - 1000 تونسدیوان مساكن اإلطارات النشیطة لوزارة الداخلیة11

OFFICE DES LOGTS DES PERS.DES FINANCES71883.749 71884.304نھج مالقة - إقامة ثریا - 2092 المنار1 - تونسدیوان مساكن أعوان المالیة12

35OFFICE DES LOGEMENTS.DES MAGISTRATS ET نھج الشاذلي قاللة - باب الخضراء - تونسدیوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل13
DES PER.DU M.J71796081 71797042

شارع األمم المتحدة - عمارة كریم - مكتب عدد أ 10 - 8050 الحماماتالشركة العقاریة سیدي سلیمان14
S.IMMO.SIDI SLIMANE72282090- نابل

ROUATBI HEDI73219322نھج ابن الجزار- أمام مستشفى فرحات حشاد) - 4002 سوسةالھادي الرواتبي15



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

SOC.DE PROMOTION IMMOBILIERE HORIZONS71765.450شارع سیدي صالح - شترانة 1 - 2036 سكرة - أریانةالشركة العقاریة : األفق16

نھج أبو القاسم الشابي - عمارة كارتاقو - الطابق 5 - مدرج أ - 3000كارتاقو العقاریة17
CARTHAGO IMMOBILIERE74285979صفاقس

5LE NOUVEAU CONSTRUCTEUR71783843 نھج المیر عبد الكریم - میتیال فیل - تونسالمشیّد الجدید18

22GRAND MAGHREB IMMOBILIERE : G.M.I71750631 71750630 شارع الدیمقراطیة - المنزه 5 - تونس 1004المغرب الكبیر العقاریة19

1SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE :SOGIM71238146 نھج إبن عرفة - المنزه 6 - أریانةالشركة العامة العقاریة20

L'IMMOBILIERE ETTAOUFIK25439700طریق ز:4 - المنطقة الصناعیة سان قوبان - مقرین - بن عروسعقاریة التوفیق21

10TRAVAUX.ET CONSULTATION IMMOBILIERES71781901نھج البھجة - 2080 أریانةبناءات و إستشارة عقاریة22

GHALI BEN HASSEN MOHAMED71267070محطة عجیل - شارع الشھداء - المروج 3 - 2064 - بن عروسغالي بن حسن محمد23

6SOC.DE PROMOTION IMMOBILIERE : EL FELL71751708 نھج العثمانیین - المنزه الخامس - 1004 تونسشركة البعث العقاري : الفل24

S.D'ETUDES ET DE REA.IMMOBILIERE71788243إقامة أفق البحیرة - نھج البحیرة إیرون - ضفاف البحیرة 1053 تونسشركة الدراسات و اإلنجازات العقاریة25

12LA COMPAGNIE.IMMOB.TUNISO-EUROPEENNE71248758 شارع الحبیب ثامر - تونسالشركة العقاریة التونسیة األوروبیة26

SOCIETE IMMOBILIERE : EL AMEN71750904نھج شعانبي - عمارة أنھار1 - المنزه 1 - تونسالشركة العقاریة األمان27

SOCIETE IMMOBILIERE : I.M.G.H71780451محطة عجیل - شارع الشھداء - المروج 3 - 2064 - بن عروسالشركة العقاریة : إ - آم - ج - ھاش28

شارع الحبیب بورقیبة - عمارة اإلنطالقة 2 - الجناح د - الطابق 6 - عددالعقاریة المغاربیة29
3L'IMMOBILIERE MAGHREBINE74862969 - صفاقس

COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE ETالمركب التجاري تونس سیتي - طریق بنزرت - سبالة بن عمار - أریانةشركة البعث العقاري و السیاحي30
TOURISTIQUE : COPIT71786688

25SOCIETE TANIT IMMOBILIERE71584222 71581700 نھج اللوح المنطقة الصناعیة قصر السعید 2010 - منوبةشركة تانیت العقاریة31

6SOCIETE DE REALISATION IMMOBILIERE ET نھج الخنساء - المرسى 2070شركةاإلنجازات العقاریة و المقاوالت :ریم32
D'ENTREPRISE: RIM7180855

11SOCIETE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT DE شارع سلیمان بن سلیمان - المنار2 - 2092 - تونسشركة الدراسات و التنمیة العقاریة33
L'IMMOBILIER71888088

27 نھج عبد الحفیظ المكي- عمارة الصفصاف الطبیة - الطابق الثاني -اإلبتكار العقاري34
L'INNOVATION IMMOBILIERE71729278مكتب عدد ب 13- 2078 المرسى - تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE GOLF71321298نھج أحمد التلیلي - عدد 26 - عمارة زروق - الطابق األول - تونسشركة البعث العقاري الخلیج35



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

46SOCIETE ESSOUKNA71843511 نھج طارق إبن زیاد - میتیال فیل - 1082 تونسشركة السكنى36

IMMOBILIERE ARABE DE TUNISIE71778445إقامة الھناء - المنطقة الصناعیة سیدي داود - 2046 المرسىالعقاریة العربیة التونسیة37

20SOCIETE IMMOBILIERE ZITOUNI71742327 ساحة 7نوفمبر 1987 - المرسى 2070 - تونسالشركة العقاریة : زیتوني38

SOCIETE DE PROMOTION IMMO.DE L'AN 200071705759حي جمیل - بلوك : س - الطابق الثالث - المنزه 6 - 2091شركة البعث العقاري لعام 392000

3SOCIETE IMMOBILIERE IKLAA71833865 71831719 نھج أستري - الفایات - تونسالشركة العقاریة : إقالع40

7SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE مكرر - نھج غاندي - 1000تونسشركة عقاریة الضمان41
EDDHAMEN71344.624 71345.715

وكالة االرشاد و الصفقات المنقولة العقاریة42
ACTIFعین زغوان - 2046 تونس - EHC 11 حدائق قرطاج - مقسم عددAGE.CONSEILS TRANS.IMMO.FONCI: ACTIF25500931 71889335

95SOCIETE DE PROMOTION IM.NOVATOIT71788.507 نھج الحبیب بوقطفة - المدینة الجدیدة - بن عروسشركة البعث العقاري نوفاتوا43

29SOCIETE IMMOBILIERE IKRAM71872534 71887965 شارع محي الدین القلیبي - المنار 2 - 2092 تونسالشركة العقاریة إكرام44

5 شارع الطاھر بن عمار - شقة عدد 101 - الطابق األول - المنار 2 -شركة اإلنماء العقاري والتجارة : سبریك45
2092SOCIETE .PROM. IMMO.ET COMMERCIALE71884120 71885.226 تونس

SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE714.21.386بلوك د - شقة عدد 22 - حي فایزة - المنار 2 - تونسالشركة الجھویة العقاریة46

شركة البعث العقاري سبي باتیمود للبناء المثالي:47
SOT.DE PRO.IMMO.SPI BATIMOD LE BATIMENTطریق المحارزة - كلم1 - صفاقس(وقع استیعاب ترخیص رقم 569)

MODELE74297550

SOCIETE IMMOBILIERE PANORAMA71885.499سنتر ملكة - مكتب عدد 17 - المنار 2 - تونسالشركة العقاریة بانوراما48

IMMOBILIERE SLIM71715.987 71712.228اقامة الربیع - شارع محمد صالح بالحاج - 2080 اریانةعقاریة سلیم49

ARIANA CENTERمركب أریانة سنتر 1- الطابق الرابع - مكتب عدد 409 - أریانة 2080اریانة سنتر50

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREطریق سوسة - 4070 مساكن - سوسةشركة البعث العقاري قلولو51
GLOULOU73.265944

8L'IMMOBILIERE GENERALE DE TUNISIE71234929 71234155 زنقة عدد 2 - نھج 7141 - المنار 2 - تونسالعقاریة العامة لتونس52

53I.F.E.L 4 مكرر - نھج كلود برنار - 1002 تونسعقاریة فردوس الحیاةL'IMMOBILIERE FERDAOUS EL HAYET71799951

51SOCIETE DE PRO. IMMO. HADRUMETE73224259 شارع الجمھوریة - 4000 سوسةشركة البعث العقاري حضرموت54

SOCIETE DE PROM. IMMOB. EL IKAMA74467951طریق قابس - كلم 1 - ت.ب 1016- صفاقسشركة التطویر العقاري اإلقامة55
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SOCIETE MOUNA DE PROMOTION IMMOBILIERE71889335 74229.128شارع 5 أوت - عمارة كارفور - صفاقسشركة منى للبعث العقاري56

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE CHARFI71234.858إقامة نجلى - نھج 7151 - المنار 1 - تونسشركة البعث العقاري شرفي57

COMPAGNIE PROMO.IMMO. COMMER71795158.34 نھج أالن صافاري - 1003 تونسشركة البعث العقاري و التجاري كوبریمكو58

:12STE.DE COMMERCE ET DE PROMO.IMMO نھج 8003 - مون بلیزیر - 1073 تونسشركة التجارة و البعث العقاري سوكوبي59
SOCOPI71890281 71844.170

SOCIETE IMMOBILIERE SALMA0428125نھج القبطان بجاوي - عمارة أفریكا - 3000 صفاقسالشركة العقاریة سلمى60

6SOCIETE IMMOBILIERE ANIS71289.860 نھج 8604 - الطابق السفلي - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - تونسالشركة العقاریة أنیس61

62NPI شارع الھادي نویرة - اقامة امیرة - النصر 2 - 2073 اریانةشركة البعث العقاري الجدید.LA NOUVELLE PROMOTION IMMOBILIERE N.P.I71827300

SOCIETE L'IMMOBILIERE AL IZ71714.692عمارة الصفصاف - شارع الطیب المھیري - أریانةالشركة العقاریة العز63

18SOCIETE IMMOBILIERE MOHAMED BEN AISSA71288348 نھج حمادي الجزیري - 1002 تونسشركة عقاریة محمد بن عیسى64

مركب اریانة سنتر - مدرج أ - الطابق الرابع - شارع 18 جانفي -شركة المسكن65
2080SOCIETE LE LOGEMENT71705588 أریانة

نھج الدكتور أحمد الصقلي - عمارة سیرین - مكتب عدد 102 - صفاقسشركة التنمیة العقاریة البیرامید66
SOC. DE PRO.IMMOBILIERE LES PYRAMIDES74406100 74405804الجدیدة

34SOCIETE RAMCO DE PROMOTION IMMOBILIERE22382238 نھج األحالم - حي الغزالة - 2083 رواد - أریانةشركة رمكو للبعث العقاري67

L'IMMOBILIERE TUNISIENNE IMMO71504564 71504572نھج یوسف الرویسى - اقامة الفردوس - 2092 المنار2 - تونسالعقاریة التونسیة إمو68

عبد هللا كمون - وقع سحب الترخیص بتاریخ 69-10
83KAMMOUN ABDALLAH - AGRÉMENT RETIRÉ LE نھج حسین بوزیان - 1001 تونس2018-05

10-05-201871332195

70T.P.I 17 نھج فرنسا - تونسالشركة التونسیة للبعث العقاريLA TUNISIENNE DE PROMO.IMMOBILIERE71827027

53SOCIETE EL AMEL DE PROMOTION شارع الطیب المھیري - 2080 أریانةشركة االمل للبعث العقاري71
IMMOBILIERE71704968

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE IMENعدد13 نھج االغالبة المنزه الخامس تونسشركة البعث العقاري إیمان72

126SOCIETE L'EDIFICATION IMMOBILIERE71321683 نھج راضیة حدادة - 1000 تونسشركة التشیید العقاري73

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREمركب الرقي - مدرج ب 1- شارع یوسف الرویسي - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري الرقي74
ERROUQUI71886.199

SOCIETE IMMOBILIERE ZITOUNA74406076شارع الشھداء - عمارة الزیتونة - الطابق الثاني - عدد 6 - صفاقسالشركة العقاریة زیتونة75
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34SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EDEN71354451 نھج مرسیلیا - 1001 تونسشركة البعث العقاري آدن76

20LA RUCHE IMMOBILIERE71343.961 71244.129 نھج ابن خلدون - 1001 تونسشركة العریش العقاري77

شركة البعث العقاري األجیال - وقع سحب78
- 58SOCIETE DE PROMOTION IMMOB EL AJIEL نھج ابن أبي ضیاف - حي سبرولس - منوبة سنترالترخیص بتاریخ 2018-05-10

AGRÉMENT RETIRÉ LE 10-05-201871503.357

:67LA PROMOTION IMMOBILIERE ANDALOUSE شارع 20 مارس - باردو - 2000 تونسالبعث العقاري األندلسي : بریما79
PRIMA71514498 71581.700

59STE DE PTION. IMMO. ET DE GESTION71245.372 نھج مختار عطیة - تونسشركة البعث العقاري و التصرف80

TAHER BEN MOHAMED ZARROUK0367558شارع الحبیب بورقیبة - ماطر بنزرتالطاھر بن محمد زروق81

الشركة المغربیة للدراسات و االنجازات المعماریة و82
نھج مدغشقر عدد04 المرسى تونسالعقاریة

SOCIETE MAGHREBINE D`ETUDES ET DE
REALISATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES:

SO.M.E
71705310 71705141

18MSAKNI MOHAMED RIDHA73226639 شارع الرائد البجاوي - سوسةمحمد رضا المساكني83

LE RENOUVEAU IMMOBILIER71733.934ص . ب عدد 9 - نھج المصانع - المنطقة الصناعیة الكرمالتجدید العقاري84

نھج بحیرة فیكتوریا - إقامة فاطمة - شقة د - ب 2 - 1053 ضفافشركة حشیشة للتنمیة العقاریة85
STE HACHICHA DE PROMOTION IMMOBILIERE24369147 71860097البحیرة - تونس

22L'IMMOBILIERE HASSEN DIMASSI COMPAGNIE71751.012 مكرر - شارع إفریقیا - المنزه الخامس - أریانة 2037عقاریة حسن الدیماسي و شركاؤه86

22SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE مكرر - شارع إفریقیا - المنزه الخامس - أریانةشركة السكنى العصریة87
L'HABITATION MODERNE71234089 71751012

11L'IMMOBILIERE EL BINA71751012 71234986 شارع أحمد التلیلي - المنزه الخامس - أریانةعقاریة البناء88

شارع 7 نوفمبر - المركز العمراني الشمالي - مركز المدینة الدولي -الشركة العقاریة التونسیة السعودیة89
STE.IMM.TUNISO-SEOUDIENNE70728728الطابق الخامس - 1082 - تونس

SOCIETE DE PROM. IMMO. EL IMRANE71280290نھج ابن كتیبة - عدد 2 - حي الحدائق - 1082 المھرجان - تونسشركة البعث العقاري العمران90

المركز التجاري واالداري والسكني - سیتي سنتر 3 - المركز العمرانيشركة البعث العقاري البستان91
الشمالي - عمارة B - الطابق 6 - مكتب B -6-2 تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL
BOUSTEN70749225

شركة العملیات والبعث العقاري ( تقرر حل الشركة92
بتاریخ 31 /12/ 2002 )

الطریق الوطنیة رقم واحد - كلم 13.5 - شارع الطیب المھیري -
الزھراء 2034 - بن عروس

STE DE TRANSACTION ET DE PR.I.(
DISSOLUTION DE LA SOCIETE : PV DU 31/12/2002

(
71844732 71802114

SOCIETE IMMOBILIERE MRAD72280.205شارع المنصف باي - واد باطن - منارة الحمامات - 8056 الحماماتالشركة العقاریة مراد93

45L'IMMOBILIERE ROUROU71480626 مكرر - شارع الحبیب بورقیبة - الزھراء - بن عروسعقاریة رورو94

31L'IMMOBILIERE DE L'AVENUE71351523 71240669 شارع باریس تونسشركة عقاریة الشارع95
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8SOCIETE EL BEIT EL JADID71714.697 نھج األمیر عبد القادر - 4000 سوسةشركة البیت الجدید96

12SOCIETE IMMOBILIERE ASMA71890802 نھج الدكنور بورناي - میتوال فیل - 1082تونسالشركة العقاریة أسما97

نھج بحیرة توركانا - إقامة نور البحیرة - الطابق 2 - ضفاف البحیرةنادرة فلورنس98
1053NADRA FLORENCE71862905 المرسى

IMMOBILIERE ARIANA98314.603 71705.588أریانة سنتر - مدرج أ - الطابق الرابع - 2080 أریانةعقاریة أریانة99

الشركة الجھویة العقاریة و السیاحیة100
STE.REG.IM.ET. TOURIS.DE SFAX *SORITS74223483نھج الحبیب المعزون - عمارة المنار - الطابق الثاني - صفاقس 3000بصفاقس*سوریتس

2L`IMMOBILIERE DE L`ESSOR71345109 نھج سندباد - الطابق الثالث - شقة عدد 45 - 1001 تونسعقاریة اإلزدھار101

STE DE PROM.IMM.ET TOURISTIQUE03.43.062سندباد سنتر - الطریق السیاحیة - حمام سوسة - سوسةشركة البعث العقاري والسیاحي102

36STE DE PROM.IM. EL MADINA71827686 71827685 شارع الھادي نویرة - إقامة غسان - 2037 النصر 2 - أریانةشركة البعث العقاري المدینة103

SOCIETE IMMOBILIERE ECONOMIQUE : SIMEC71717.737 71719.007عمارة السعدي - شارع شارل نیكول - طریق أریانة - تونسالشركة العقاریة اإلقتصادیة104

51STE.IMM.ET DE VIABILISATION : SIVIA70825944 70825943 شارع الھادي نویرة - إقامة ریم - النصر 2 - 2037 أریانةالشركة العقاریة و التھیئة106

14SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION71840244 نھج مصمودة - میتوال فیل - 1082 تونسالشركة العقاریة و للمساھمات107

25SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EDDAR71789.180 71771.337 نھج 8601 - الشرقیة - تونسشركة البعث العقاري الدار108

75SOCIETE DES TRAVEAUX ET EDIFICATION ET شارع خیر الدین باشا - عمارة باشا سنتر- 1073 مونبلیزیر - تونسشركة االشغال و التشیید و النھوض109
PROMOTION71245.799

28STE L'IMM.MAGASIN GENERAL71126900 71126800 نھج مصطفى كمال أتاتورك - باب بحر 1001 تونسشركة عقاریة المغازة العامة110

33ZOUAGHI YOUSSEF71795027 71287781 نھج القرش األكبر - 1002 تونسیوسف الزواغي111

شركة البعث العقاري جنان المرداسي:112
M'PARADISE14 نھج ابن الجزار - 4000 سسوسةSTE DE PROM. IMMO. JINENE EL MERDASSI :

M'PARADISE73248.636

STE El OMRANE de PROM. IMM.الطریق الوطنیة رقم 1 - كلم 4 - خزامة - سوسةشركة العمران للبعث العقاري113

128TUNISIE IMMOBILIERE شارع یوغرطة - موتیال فیل - تونسشركة تونس العقاریة114

20SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LES نھج ابن رشیق - البلفیدیر 1002 تونسشركة البعث العقاري الشالیات115
CHALETS71891.985 71891.362

107L'IMMOBILIERE EL KHAYEM71233.360 شارع أفریقیا - المنزه الخامس - أریانةعقاریة الخیام116
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SOCIETE PROMOTIONS71714.697د 94 نھج اإلخضرار - 2037 المنزه الثامن - اریانةشركة الترقیة العقاریة117

11STE.DE PROMOION IMMOBILIERE NADER71352209 71346904 نھج الحبیب ثامر - تونسشركة البعث العقاري نادر118

6SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE شارع خیر الدین باشا - عمارة سلیم - الطابق األرضي - 1002تونسشركة البعث العقاري السالم119
ESSALEM71900932

12STAR IMMOBILIERE71252.117 71244.918 نھج أثینا - تونسستار العقاریة120

40SOCIETE IMMOBILIERE DE GABES75274660 نھج بلقاسم البازمي - قابسالشركة العقاریة بقابس ( الشركة في حالة تصفیة )121

4SOC.IMMO.ET DE GESTION MAGHREBINE71798988 71797.590 نھج القدس - البلفدیر - 1002 تونسالشركة المغاربیة للشؤون العقاریة والتصرف122

STE.D'AMENAGEMENT DE SFAX EL JADIDA74227521 74227821شارع الشھداء - مركب صفاقس 2000 - صفاقس 3000شركة تھیئة صفاقس الجدیدة123

2STE L'IMMOBILIERE DU MAGHREB71840733 نھج موریطانیا - 1002 تونسشركة عقاریة المغرب124

COMPAGNIE GENERALE DE PRO.IMMO74229.204.شارع 7 نوفمبر - عمارة أمل سنتر - 3003 صفاقسالشركة العامة للبعث العقاري125

نھج حفوز - المركب العقاري اإلنطالقة - مدرج أ 1 - الطابق الخامس -شركة اإلنطالقة للبعث العقاري126
صفاقس

SOCIETE EL INTILAKA DE PROMOTION
IMMOBILIERE74225323

L'IMMOBILIERE GENERALE DE SERVICES71712.787حي جعفر - بلوك ب2 - الطابق الثالث - 2080 أریانةالعقاریة المركزیة للخدمات127

207SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE كولیزي صولة - المدرج د - المنار 2 - 2092 تونسشركة البعث العقاري العرش128
L`ARCHE71885.118

1SOCIETE DE PROMOTION ECONOMIQUE72431676 72431646 نھج صالح بن علي - 7018 بنزرتشركة التنمیة اإلقتصادیة130

L'IMMOBILIERE EL JADIDA74403751شارع الشھداء - المركب العقاري - صفاقس 2000 - 3000 صفاقسالعقاریة الجدیدة131

22STE DE PROM. IMMOB. EL MENZEL LAIEK71234089 71751012 مكرر - شارع إفریقیا - المنزه الخامس - أریانة 2037شركة البعث العقاري المنزل الالئق132

21STE DE PROM. IMMOB. SAPRIM71352.311 نھج حوسین بوزیان - تونسشركة اإلستثمار العقاري133

5SOCIETE LOGEMENTS ESSAADA71791.900 نھج عبد المومن بن علي - تونسشركة مساكن السعادة134

4STE IMMO. TUNISIENNE: FONCIERE STIF71785.622 ممر العربیة السعودیة - تونسالشركة العقاریة التونسیة ( العقاریة)135

STE GENERALE IMM.BACCOUCHE71714735زاویة نھج الطیب المھیري و الھادي خفشة - أریانةالشركة العامة الغقاریة البكوش سوجیباك136

75LA ROSE IMMOBILIERE71793.539 شارع خیر الدین باشا - عمارة باشا سنتر- 1073 مونبلیزیر - تونسالوردة العقاریة137
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SOC.DE BATIMENT D'HABITATION74454680طریق قرمدة - كلم 10 - عند معصرة سحنون - قرمدة - صفاقسشركة بناء المسكن138

23SOCIETE HAMMAM PLAGE LES PINS71431308 نھج مختار عطیة - تونسشركة حمام الشط الصنوبر139

55MOKHTAR ZARROUK73368757 . 73368755 شارع الحبیب بورقیبة - 4021 القلعة الصغرى - سوسةمختار زروق140

إقامة أروكاریا - شارع ورقة القنقب - حي الصنوبر - ضفاف البحیرة 2شركة البركة العقاریة141
SOCIETE AL BARAKA IMMOBILIERE71268483 71268482- ص.ب 149 - البحیرة 1053 تونس

50LA GENERALE IMMOBILIERE74220253 مكرر - شارع الحبیب بورقیبة - صفاقسالعامة للبعث العقاري144

STE ERRIDHA71259900زاویة شارع الجمھوریة و نھج مدحت باشا - عمارة سندباد - تونسشركة الرضا145

LE PRESTIGE IMMOBILIERالمركز التجاري الك باالص - عمارة تور باالص - تونسشركة السمعة العقاریة146

23L'IMMOBILIERE BESBES22201.142 71234.679 نھج محمد بیرم الخامس- المنزه الخامس - أریانةعقاریة بسباس147

5ETRAPH IMMOBILIERE71792.388 نھج لیبیریا - 1002 البلفیدیر - تونسالشركة العقاریة إتراف148

SOCIETE DIAR TOUNES71433.934اقامة سان سیتي عد3د ب ضفاف البحیرة 1053 المرسىشركة دیار تونس149

SOCIETE MARMECH DE PROM.IMM98329728 71362.481.نھج 15 أكتوبر 1961 - عدد 23 - الكانیا - 1009 تونسشركة مرمش للبعث العقاري152

L'IMMOBILIERE DE CARTHAGE71808551 71808233نھج 8601 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1- 2035 تونسعقاریة قرطاج154

SOCIETE IMMOBILIERE ENNASSIM70838494 70838.380م ص اریانة - زاویة نھج المعدن والمقاولین - الشرقیة 2 - 2035 أریانةالشركة العقاریة النسیم155

22IMMOBILIERE SESAM71751012 مكرر - شارع إفریقیا - المنزه الخامس - 2037 أریانةعقاریة سمسم156

SOCIETE L'IMMOBILIERE DU LAC71861.978شقة ب 01 اقامة مالك نھج 136 ضفاف البحیرة 1053 تونسالشركة العقاریة بالبحیرة157

STE ITKAN DE PROMOTION IMMOBILIERE23307558 71449699عمارة دنجون كیرانس مكتب 12 حي الصنوبر ضفاف البحیرة 2 تونسشركة اإلتقان للبعث العقاري158

11SOCIETE DE PROMOTION EL WIDED71883.561 نھج بیروت - تونسشركة عقاریة الوداد159

2LE PROMOTEUR71782.313 نھج 8600 - عدد 53 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - تونس 2035شركة الباعث160

26 نھج أحمد التلیلي - اقامة زروق سنتر- مكتب عدد 32 - الطابقعادل زروق161
ZARROUK ADEL71223167 73372052الثالث - 1001 تونس

SOCIETE L'IMMOBILIERE D'HAMMAMET72.80.756نھج الھادي غالي - الحمامات - 8050 نابلشركة عقاریة الحمامات162
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3IMMOBILIERE BABEL71791.313 نھج 8601 - المنطقة الصناعیة الشرقیة - 2035 تونسالشركة العقاریة بابل163

50SOCIETE IMMOBILIERE ROMMENE72734006 شارع الكویت - 8050 الحمامات - نابلشركة عقاریة الرمان164

LA PROMOTION IMMOBILIERE71734006نھج جبران خلیل جبران - حدائق صالمبو- الكرم - تونسالبعث العقاري بریم165

9SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE: SONIM نھج سعد زغلول - 1001 تونسالشركة الجدیدة العقاریة166

LA SOCIETE IMMOBILIERE EL IBTIKAR73662250نھج علي البوزیدي - 5180 قصور الساف - المھدیةالشركة العقاریة اإلبنكار167

8SOCIETE DE PROM IMMO BEN AYED71789277 71789922 نھج 8601 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - تونس قرطاجشركة البعث العقاري بن عیاد168

86OUAKAA TAHAR01712359 شارع الحبیب بورقیبة - أریانة - 2080الطاھر الواقع169

COMPAGNIE ARABE DE PROM.IMMO71960220 71960260.عمارة حنبعل - الطابق الثاني - ضفاف البحیرة - تونسالشركة العربیة للبعث العقاري170

41 شارع خیر الدین باشا - بلوك ب - الطابق الرابع - 1002تونسشركة أركاد171
SOCIETE ARCADE71285549 71798137البلفیدیر

SOCIETE IMMOBILIERE HAMMAMI FRERES74.31.893طریق تنیور - كلم 2 - صفاقسالشركة العقاریة الحمامي اخوان172

7SOCIETE IMMOBILIERE: GROUPE IMMOBILIERE نھج أبو لوبابة األنصاري - حي الحكام - المنزه السادس - أریانةالشركة العقاریة : المجمع العقاري التونسي174
DE TUNISIE71767.227

6STE.DE PROM.IMMOB.KORTOBA71221.321 نھج ابن خفاجة - باردو - تونسشركة البعث العقاري قرطبة175

L'IMMOBILIERE EL JAWDA71713.192نھج المصنع - عدد 17 - المنطقة الصناعیة - أریانةعقاریة الجودة176

1SRAIRI RIDHA71794603 نھج 8161 - الحي األلمبي - تونسالسرایري رضا177

15SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج المین العباسي - البلفیدیر - تونسالشركة العقاریة إقامة األمیرة178
PRINCESSE RESIDENCE71381.200

KANOUN TAOUFIK71884.600نھج ملقة - عمارة المركب - المنار 1 - تونستوفیق كانون180

30SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE مكرر- نھج بن غذاھم - تونسشركة البعث العقاري الربیع181
PRINTEMPS71240.515

17SOCIETE DE PROMOTION IMMOBIL LES CLEFS71288.206 نھج الشام - 1002 تونسشركة البعث العقاري المفاتیح182

نھج 7100- اقامة ریم 2 - مدرج عدد 7- شقة عدد 4 - المنار 2 - تونسالعریبي محمد183
2090LAARIBI MOHAMED01838884

EL MANALمجمع عبد المولى - شارع أبو ظبي - 8050 الحمامات - نابلالمنال184
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14STE.OUARDANI DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج نیس - الطابق الثاني - مكتب عدد 9 - 4000 سوسةشركة الورداني للبعث العقاري و البناء185
ET DE CONSTRUCTION73296317

مركب الك فوروم - مكتب عدد ب 12 - الطابق األول - حي الصنوبر -شركة البحیرة العقاریة186
SOCIETE LE LAC IMMOBILIER29377377 71267110مقسم 8.1.3 - ص.ب 1053 ضفاف البحیرة - تونس

نھج بحیرة لكناس - عمارة لوتیس - الطابق الثاني - شقة عدد A2 -شركة اإلقامات المتوسطیة187
SOCIETE RESIDENCES MEDITERRANNEES71861426ضفاف البحیرة - 1053 - تونس

202SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL نھج ابن سیناء - عمارة السفیر - 4000 سوسةشركة البعث العقاري المعز188
MOEZ73224280

58SOCIETE BONNA IMMOBILIERE71434455 شارع الحبیب بورقیبة - عمارة بونا - مقرینشركة بونا العقاریة189

SOCIETE IMMOBILIERE OSCAR74228698ساحة 2 مارس - عدد 14 - صفاقسالشركة العقاریة أوسكار190

2SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج السندباد - 1000 تونسشركة البعث العقاري مبارك191
M'BAREK71344885 71342.809

37 نھج علي الزلیتني - إقامة منتزه المنار - بلوك E - المنار 2 - 2092الشركة العقاریة أزیر العقاریة192
SOCIETE IMMOBILIERE AZUR IMMOBILIERE70861355تونس

70SOCIETE DE P.I. PARADISE ROCK71295988 71295838 نھج 18 جانفي 1952 - 1001 تونسشركة النھوض العقاري برادیس روك193

59SOCIETE DE PROMOT.IMMOBILIERE BEL AIR71230.208 نھج 18 جانفي 1952 - تونسشركة البعث العقاري الھواء الطیب194

81SOCIETE DE PROM.IMMOBILIERE MAATOUK71230.695 نھج الساحل - 1009 تونسشركة البعث العقاري معتوق195

41L'IMMOBILIERE ETTACHIID71286.502 شارع شارل نیكول - البلفیدیر - 1002 تونسعقاریة التشیید196

SOCIETE EL KAMEL71240.609طریق المرناق - كلم 9 - برج غربال - بن عروسشركة الكمال197

SOCIETE DE P.DES LOGEMENTS ECONOMIQUES71351385شارع الطاھر صفر - إقامة علیة - بلوك 2 - شقة عدد 3 - أریانةشركة النھوض بالمساكن اإلقتصادیة198

10L'IMMOBILIERE AZAIEZ71795.001 71282.884 نھج 7000 - البلفیدیر - تونسعقاریة عزیز199

6L'AFRICAINE IMMOBILIERE74.21.202 نھج أبو القاسم الشابي - 3000 صفاقساإلفریقیة العقاریة200

10NEAPOLIS IMMOBILIERE72272670 شارع المنجي سلیم - 8000 نابلنیابولیس العقاریة201

21S.E.R.I.C. IMMOBILIERE71280.725 نھج غینیا - تونسشركة الدراسات و اإلنجازات العقاریة و التجاریة202

72PROMOTION IMMOBILIERE AMINA71240530 شارع قرطاج - تونسشركة البعث العقاري أمینة203

1L'IMMOBILIERE DE TUNISIE LES JASMINS71707276 71711178 نھج العطرشیة - أریانةعقاریة تونس الیاسمین204
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عمارة أمان البحیرة - نھج بحیرة ویدارمار - 1053 ضفاف البحیرة -عقاریة الشمال205
L'IMMOBILIERE DU NORD24302525تونس

206ZIANE ) الشركة التونسیة للبعث العقاري
( IMMOBILIEREطریق مدنین - كلم 2 - جرجیس - مدنینSTE TUNISIENNE DE P.IMMOBILIERE :ZIANE

IMMOBILIERE7581932

20EL FERDANIA DE P.I.ET DE DEVELOPPEMENT98425940 71561079 سنتر برقاوي - شارع 20 مارس - باب سعدون - 1006 - تونسالفردانیة للبعث العقاري و التنمیة207

1SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE نھج الدكتور عبد الرحمان مامي - برج الوزیر - 2073 أریانةشركة البعث العقاري القصر الصغیر208
PETIT PALAIS70730312 71691681

50SOCIETE IMMOBILIERE ESSALAMA71240515 نھج 18 جانفي 1952 - تونسالشركة العقاریة السالمة209

11SOCIETE DE P.I. LA PETITE ARIANA71908590 نھج النیجر - 1002 تونسشركة البعث العقاري أریانة الصغرى210

27DONIA IMMOBILIERE71290839 نھج لیبیا - حمام االنف - بن عروسدنیة العقاریة211

64L'IMMOBILIERE DU CENTRE71.833.990 نھج سوریا - 1002 تونسعقاریة الوسط212

24L'IMMOBILIERE ESSAIDA71873007 71875525 نھج 7301 - المنزه التاسع - تونسعقاریة السیدة213

40SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE71786432 نھج المعرض - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2035 تونس قرطاجشركة النھوض العقاري214

16TUNISIE IMMOBILIERE PROMOTION71244.149 شارع قرطاج - تونسالتونسیة للبعث العقاري215

736SOCIETE L'IMMOBILIERE BOU JAAFAR73286852 طریق المنستیر - سوسةشركة عقاریة بوجعفر216

1S.ETUDES GESTION I.TOURISTIQUE73229.466 نھج خالد ابن الولید - عمارة بوستة - 4000 سوسةشركة الدراسات و التصرف العقاري و السیاحي217

IMMOBILIERE GUETIF PROMOTION71931836إقامة نور - طریق قمرت - المرسى 2070 تونسشركة قطیف للبعث العقاري218

45SOCIETE IMMOBILIERE LA VICTOIRE71239.956 71700.885 نھج علي درغوث - تونسالشركة العقاریة النصر219

7SOCIETE IMMOBILIERE L'ESPACE71349.295 شارع باریس - تونسالشركة العقاریة الفضاء220

34-36 شارع المحطة - ص.ب عدد 2014 مقرین الریاض - بنعقاریة الجنوب221
L'IMMOBILIERE DU SUD71426.061عروس

55 نھج 8600 - الطابق الثاني - المنطقة الصناعیة 2035 - الشرقیة 1شركة اإلستغالل و التطویر العقاري222
S. D'EXPLOITATION ET DE PROM.IMMOBILIERE795.022- تونس

30STE DE PROMOT.IMMOBIL.ERRIAHI71520.153 شارع الحبیب بورقیبة - منوبةشركة البعث العقاري الریاحي223

2SOCIETE LE TOIT IMMOBILIER71719.951 نھج أحمد خبثاني - 2080 أریانةشركة السقف العقاري224
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الشركة العربیة للتطور العقاري و التصرف225
SADIG19 نھج نابلس - 1001 تونسSTE ARABE DE DEV.I.ET DE GESTION : SADIG71350007

22L'IMMOBILIERE CHERIF ET FILS71206557 نھج 8612 - المنطقة الصناعیة الشرقیة - تونسالعقاریة الشریف و أبناؤه226

شارع البیئة - إقامة عزیز - عمارة أ - شقة عدد 2 - الزھراء 2034 -النجمة العقاریة227
L'ETOILE IMMOBILIERE71455460بن عروس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MENZELشقة عدد 1 - بلوك ب - نھج الدیمقراطیة - المنزه الخامس - أریانةشركة البعث العقاري المنزل المبروك228
MABROUK71753.088

5SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE FARES71741574 نھج عبد العزیز الشتیوي - المرسىشركة البعث العقاري فارس229

SOCIETE IMMOBILIER MAKNI71795.545 71795.966نھج عدد 5 - زنقة عدد 18 - المنطقة الصناعیة الشرقیة - تونسالشركة العقاریة مقني230

نھج یاسر عرفات - عمارة مجمع الدیار العائلیة عدد 1- الطابقمجمع الدیار العائلیة231
GROUPE MAISON FAMILIALE71189200األرضي- بلوك أ - سھلول 1- سوسة

28L'IMMOBILIERE DES RESIDENCES MODERNES71787.976 71789.088 نھج عدد 11 - الشرقیة 2035 تونس قرطاجعقاریة اإلقامات العصریة232

SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE DEشارع حسن حسني عبد الوھاب -8050 الحمامات - نابلالشركة العقاریة والسیاحیة بالحمامات233
HAMMAMET72283702

3STE ESSAAD DE PROMOTION IMMOBILIERE71235152 زنقة القرطاسي - نھج الحبیب عاشور - المنزه الرابع - 1004 تونسشركة السعد للبعث العقاري234

7L'IMMOBILIERE DES PARCS71700.063 71716.966 مصطفى حجیّج - عمارة برج الھناء - 2080 أریانةعقاریة الحدائق235

SOCIETE IMMOBILIERE TRIANGLE 271884800شارع الطاھر بن عمار - فضاء مقني 2 - المنزه اتاسع - 2092 تونسعقاریة مثلث 2362

3SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET نھج نابلس - تونسشركة التصرف العقاري والتجاري237
COMMERCIALE : SOGIMCO71335.563

11STE.DE PROMOTION IMMO.ET D'AFFAIRES71539420 نھج حمادي الجزیري - تونسشركة البعث العقاري والمعامالت238

2L'IMMOBILIERE ECHARIFA71565195 مكرر - نھج الخزان 1008 تونسالعقاریة الشریفة239

-20LA MEDITERRANEENNE IMMOBILIERE MED نھج أبو حازم االندلسي - 1004 المنزه السابع - أریانةشركة المتوسطیة العقاریة240
IMMOBILIERE71535215

SOCIETE IMMOBILIERE BEN ABDELAZIZنھج القبطان بجاوي - عمارة أفریكا - شقة عدد 8 - صفاقسالشركة العقاریة بن عبد العزیز241

32L'IMMOBILIERE KHAIRI71346051 71259142 نھج كمال أتاتورك - تونسعقاریة خیري.242

عند الثریات العصریة - طلریق سوسة - كلم 7 - بن عروس 2013 -شركة البعث العقاري العصري243
STE TUNISIENNE DE P.I.MODERNE71389125 71380421ص.ب 1429

L'IMMOBILIERE DU GRAND ATLAS71883374كولیزي صولة - مدرج أ - الطابق الثالث - 2092 المنار 2 - تونسشركة األطلس الكبیر للعقارات244
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شركة القیروان للتھیئة والتشیید العقاري ( شركة245
15 نھج كولونیا - تونسمجّمدة )

SOCIETE EL KAIRAOUAN POUR L`
AMENAGEMENT ET L`EDIFICATION

IMMOBILIERE

61IMMOBILIERE EL BARAIM71333317 نھج عبد الرزاق الشرایبي - 1001 تونسعقاریة البراعم246

LA PERSPECTIVE IMMO.ET TOURISTIQUE75657191طریق بن قردان - مدنینآفاق العقاریة و السیاحیة247

20 نھج الكویت - كولیزي صولى - مدرج أ - الطابق الثالث - المنار 2 -الشركة العقاریة و التجاریة المغاربیة248
COMPAGNIE IMM.ET COMMER.MAGHREBINE71883.374تونس

63SOCIETE MERYEM DE PROMOTION نھج منجي سلیم - تونسشركة مریم للبعث العقاري249
IMMOBILIERE71256157

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER72.431.979ساحة 7 نوفمبر - منزل الجمیل - بنزرتشركة التنمیة العقاریة250

البعث العقاري النجاح - وقع سحب الترخیص بتاریخ251
- 47PROMOTION IMMOBILIERE ENNAJEH نھج الجزیرة - تونس2001-03-19

AGRÉMENT RETIRÉ LE 19-03-2001

8AFRICA IMMOBILIERE71893.228 نھج الزمخشري - شقة عدد 12 - حي المھرجان - تونسافریكا العقاریة252

63 شارع إتحاد المغرب العربي - إقامة النرجس أ 10- سكرة 2036المسكن المثالي253
IDEALE HABITATION70696188أریانة

نھج بحیرة ماالران - إقامة تاج البحیرة - بلوك امرود - الطابق الثاني -التصرف و البعث العقاري254
GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE71964594شقة عدد 6 - 1053 ضفاف البحیرة - تونس

STE IMMOBILIERE DE TUNISIE71.786.630نھج 8603 - عمارة كوتیب - المنطقة الصناعیة الشرقیة - 2035 تونسالشركة العقاریة التونسیة255

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL WIFAK71.716.517حي جمیل - بلوك س - الطابق الثالث - المنزه السادس - أریانةشركة البعث العقاري الوفاق256

45SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE IDARAT71.396.351 71.490.361 نھج 18 جانفي 1952 - تونسشركة البعث العقاري ادارات257

SOCIETE IMMOBILIERE DENDANA72255555شارع السلم - عمارة دندانة - الطابق االول - 8030 قرمبالیة - نابلالشركة العقاریة دندانة258

نھج 8610 - المنطقة الصناعیة الشرقیة - عند شركة اشغال إفریقیا -بالتزا العقاریة259
LA PLAZA IMMOBILIERE71.797.433تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LAعمارة شعار أ - شقة عدد 2 - حي المھرجان - 1082 تونسشركة البعث العقارى البحراالبیض المتوسط260
MEDETERANEE98700372

IMMOBILIERE MAHDI71451.524إقامة دیار الزھراء - 2034 الزھراء - بن عروسعقاریة مھدي261

تقاطع نھج بحیرة ماالران - و نھج بحیرة طوبا - 1053 ضفاف البحیرةایام للبعث العقاري262
AYAM DE PROMOTION IMMOBILIERE71.798.789- تونس

14SOCIETE L'UNIVERS IMMOBILIER71894085 نھج ابن بادیس - 1002 تونسشركة دنیا العقارات263

STE.DE PROMOION IMMOBILIERE LE CHATEAU71817156طریق رواد - كلم عدد 1 - أریانة 1080شركة البعث العقاري القصر264
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الشركة العقاریة الوالء (وقع ختم أعمال تصفیة265
الشركة بتاریخ 2013-05-06)

شارع مجیدة بولیلة - دیار الوفاء - مدرج ب - الطابق الثالث - شقة عدد
233SOCIETE IMMOBILIERE WALA74418181 - 3027 صفاقس

46STE.DAR ZINA DE PROMOTION IMMOBILIERE71.255.364 نھج 18 جانفي 1952 - تونسشركة دار زینة للبعث العقاري266

SOCIETE IMMOBILIERE EL MANSOUR71.885.902 71.383.392المنطقة الصناعیة بن عروس - ص.ب 295 - بن عروس 2013الشركة العقاریة المنصور267

49CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE P.I شارع الطیب المھیري - تونسالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي268

269L'INOVATRICE نھج جوھرة الساحل - كرفور خزامة الشرقیة و الغربیة - الطریقشركة البعث العقاري
SOCIETE DE PROMOTION IMM. L`INNOVATRICE73.241.868الوطنیة رقم 1 - عمارة الطرابلسي - خزامة 4051 سوسة

22 نھج 8609 - الطابق الثاني - مكتب عدد 6 - المنطقة الصناعیةباطام العقاریة270
BATAM IMMOBILIERE98318204 71809205الشرقیة 1 - تونس قرطاج 2035

نھج العراق - مركب قالكسي - بلوك أ - الطابق الخامس -الفایات -عقاریة ابن عرفة271
L'IMMOBILIERE D'ABITATION71.883.139تونس

STE DE P.I. MAHJOUB ET FILS73.258.025مساكن - سوسةشركة االستثمار العقاري محجوب و أبناؤه272

64LA PROMOTION IMMOBILIERE MAKNINE71752908 شارع معاویة ابن أبي سفیان - المنزه السادس - أریانةالبعث العقاري مكنین273

72SOCIETE AMRI PROMOTION98720.836 71342.387 شارع قرطاج - تونسشركة العمري للبعث العقاري274

مركب اإلنطالقة 2 - شارع الحبیب بورقیبة - مدرج د - الطابق السابع -شركة االنطالقة البلدیة العقاریة سیدي عباس275
STE INTILAKA COMMUNE IMMO.SIDI ABBES74222055عدد 3 - صفاقس 3000

SOCIETE AMEL HOUSE IMMOBILIERE98457494نھج عبد هللا ابن الزبیر - الحي األولمبي - 8030 قرمبالیة - نابلشركة آمال ھاوس العقاریة276

42L'IMMOBILIERE MONTPLAISIR71345.500 نھج ام كلثوم - تونسعقاریة مونبلیزیر277

نھج بحیرة أناسي - ممر بحیرة المالوي - عمارة الكرامة القابضة -عقاریة قمرت278
1053GHAMMART IMMOBILIERE71962218 ضفاف البحیرة - تونس

STE.DE PROMOTION IMMOBILIERE LA DOUS73224544 73226672شارع عبد الحمید القاضي - 4000 سوسةشركة البعث العقاري الدوس279

19L'IMMOBILIERE MAAMER71799.904 شارع الوالیات المتحدة األمریكیة - 1002 تونس البلفدیرعقاریة معمر280

STE CARTHAGE DE PROMOTION IMM71984.163.26 شارع الشادلي زویتن - تونسشركة قرطاج للبعث العقاري281

شارع قرطاج - بدایة طریق قرمدة - عمارة جبلي سنتر - الطابقالثقة العقاریة282
LA CONFIANCE IMMOBILIERE74228.286الخامس - عدد 501 - 3027 صفاقس المدینة - صفاقس

LES SOCIETES IMMOBILIERES REUNIES74406076شارع الشھداء - عمارة الزیتونة - الطابق الثاني - عدد 6 - صفاقسالشركات العقاریة المتحدة283

14SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE INES71894.454 مكرر - نھج األمیر عبد القادر - موتیال فیل - تونسشركة البعث العقاري إیناس284
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10STE DE PROMO.IMMOBIIERE BEN ABDESSALEM71707459 نھج معاویة إبن أبي سفیان - المنزه الثامن - أریانةشركة البعث العقاري بن عبد السالم285

33INNOVATION ET PROMO.IMMO. NOVAPRIM71394.488 نھج المحطة - 1001 تونسابتكار و بعث عقاري نوفابریم286

39 نھج 8301 - مدخل أ - الطابق الخامس - شقة رقم 6 - مونبلیزیرعقاریة سكرة287
1002L'IMMOBILIERE DE LA SOUKRA71802114 تونس

59S.P.I ABDERRAZAK BEN MAHMOUD71246.860 نھج مختار عطیة - تونس 1000شركة البعث العقاري عبد الرزاق بن محمود288

المنطقة الصناعیة سیدي عبد الحمید - طریق المنستیر - ص.ب : 29 -الشركة التونسیة للبعث العقاري المستقبل289
STE TUNISIENNE DE P.I. ELMOSTAKBEL73478310سوسة

55 نھج خیر الدین باشا - عمارة ب - الطابق الثالث - مون بلیزیر -الشركة العقاریة الجوھرة290
1073SOCIETE IMMOBILIERE JAWHARA98290923 تونس

MOHAMED NACEUR LAHMAR73479.120نھج عبد القادر النابلي - 5080 طبلبة - المنستیرمحمد الناصر لحمر291

شركة االبعث واإلنجاز العقاري - وقع سحب292
11SOCIETE DE PROMOTION ET DE REALISATINON شارع الحبیب ثامر - تونسالترخیص بتاریخ 2000-05-23

IMMOBILIERE - AGRÉMENT RETIRÉ71393588

تونس البحیرة - نھج بحیرة رودریقو فاریستان - ص.ب 36 - تونسشركة البحیرة للتطھیر واالستصالح واالستثمار293
STE DE PROMOTION DU LAC DE TUNIS71861.800للتوزیع المركزي - 1080

ضفاف البحیرة 2 - المنطقة عدد 5 - تقسیم النخیل - حي الصنوبر - حلقالشركة الكویتیة التونسیة لإلعمار294
SOCIETE TUNISO-KOWEITIENNE D`EL EMAR71967129 71967123الوادي - 1053 تونس

إقامة دنیا - بلوك فاطمة - شقة عدد أف 3 أ - الطابق الثالث - المنزه 9 -شركة ألفة للبعث العقاري295
SOCIETE OLFA DE PROMOTION IMMOBILIERE71798171 71798604تونس

12SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج القرش األكبر - تونسشركة البعث البعقاري یاسمینة296
YASMINA71.779.454 71.337.497

STE D INVESTISSEMENT ET DE GESTION : SING71190891إقامة جناة - بلوك ب التجاري - حدائق البحیرة - 1053 تونسشركة اإلستثمار والتصرف297

4STE ERRACHID DE PROMOTION IMMOBILIERE71.340.256 نھج أنقلترا- تونسشركة الرشید للبعث العقاري298

7L'IMMOBILIERE BEST71.786.558 نھج دلھي الجدیدة - الطابق الثاني - تونسشركة باست299

24STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SAMAHER شارع فرحات حشاد - تونسشركة البعث العقاري سماھر300

10L'IMMOBILIERE EL HANA نھج دیرند أنقلیفیال - موتیال فیل - تونسعقاریة الھناء301

STE MARZOUGUI DE PROMO.IMMO.شارع الھادي شاكر - ص . ب 27 - 6018 قابسشركة المرزوقي للتنمیة العقاریة302

7LA FAYETTE CENTER71.348.694 نھج ابن الجزار - تونسالفیات سنتر303

129COMPAGNIE GENERALE DE TRAVEAUX ET DE شارع فرحات حشاد - صفاقسالمقاوالت العامة والبعث العقاري304
PROMOTION IMMOBBILIERE74.297.517
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE FARAH73.256.377شارع امحمد معروف - عمارة سبیق - 4000 سوسةشركة التطور العقاري فرح305

7SMART IMMOBILIERE71.793.556 نھج ھوكار دولیتل - تونسسمارت العقاریة306

45SOCIETE IMMOBILIERE MANAR71.354.354 شارع الحبیب بورقیبة - الكولیزي - مدرج أ - الطابق الرابع - تونسالشركة العقاریة المنار307

30STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL HAMRA71453.037 شارع جعفر - كلم 3 - طریق رواد - 2083 أریانةشركة البعث العقاري الحمراء308

STE PROMOTION IMMOBILIERE72279.897مطعم األراقوستا - ص . ب 291 - 8050 الحمامات - نابلشركة البعث العقاري األراقوستا309

STE IMMOBILIERE DIAR EL BOUSTEN74224.043شارع الشھداء - عمارة بیكفیل سانتر - صفاقس 3000الشركة العقاریة دیار البستان310

50BOURAOUI AHMED BEN YOUNES73229.911 نھج االستقالل - سوسةاحمد بن یونس بوراوي311

1SOCIETE L'IMMOBILIERE DE MONOPRIX299.599 01 نھج العربي زروق - مقرین الریاض - بن عروسالشركة العقاریة مونوبري312

16STE DE PROMOTION IMMOBILIERE HADIL71888.826 شارع الحبیب بورقیبة - مدرج ب. أ 7 - تونسشركة البعث العقاري ھدیل313

5LA PROMOTION IMMOBILIERE PHENICIA745 314 98 ابن الفورات - العمران - تونسشركة البعث العقاري فینیسیا314

72CHEMS PROMOTION71787.092 نھج 8603 - الشرقیة - تونسشمس العقاریة315

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE CANAL71291.770شارع القنال - 2097 بومھل البساتین - بن عروسشركة البعث العقاري القنال316

1SOCIETE ATRIUM IMMOBILIRE71751826 نھج المعز - عمارة شروق 1 - شقة عدد 3 - المنزه 1 - تونسشركة أتریوم العقاریة317

318VAGA BUILDING طریق بنزرت - كلم 2.5 - عن طریق شارع المنجي سلیم - باردو -شركة
SOCIETE VAGA BUILDING71220324تونس

نھج بحیرة أناسي - عمارة جاس - أكزیروكس - ضفاف البحیرة - 1053الشركة العقاریة المنصورة319
STE IMMOBILIERE EL MANSOURAH71860590تونس

15STE DE PROMOTION IMMOBILIERE71695550 71695536 نھج سعد زغلول - 2080 أریانةشركة البعث العقاري الزھور320

18STE GENERALE DE PROMO.IMMO. ZEPHYR71789730 نھج العراق - 1002 تونسالشركة العامة للبعث العقاري الزفیر321

34SOCIETE LA FONCIERE TUNISIENNE71428908 71426061-36 نھج المحطة - مقرین الریاض - 2014 بن عروسشركة العقاریة التونسیة322

103L'IMMOBILIERE DE L'ENTREPRISE71780366 شارع الحریة - تونسعقاریة المؤسسة323

L'IMOBILIERE ADDYAR297.413 01تقاطع 5 أوت - شارع الشھداء - الطابق الثالث - عدد 8 - صفاقسعقاریة الدیار324
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29L'IMMOBILIERE DAR EL OUFOUQ71732.827 نھج علي البلھوان - حلق الوادي - تونسعقاریة دار األفق325

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL FAOUEZ73467.922نھج غرة جوان - عمارة السوسي - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري الفوز326

SOCIETE DAOUD DE PROMOTION IMMOBILIEREعمارة عدد 12 - شقة عدد 1 - الحي األولمبي - تونسشركة داود للبعث العقاري327
: SODAPRIM70800728

STE DE PROMOTION IMMOB. SELTENE73224.738شارع 3 أوت - سوسةشركة البعث العقاري سلتان328

55 شارع خیر الدین باشا - عمارة ب - الطابق الثالث - مونبلیزیر -الشركة العامة لإلنماء العقاري : سوجیبریم329
تونس

STE GENERALE DE PROMOTION IMMOBILIERE :
SOGEPRIM71909220

LA GENERALE IMMOBILIERE SLAMA71862599نھج 103 - عمارة قولدینا - ضفاف البحیرة 2045 تونسالعامة العقاریة سالمة330

67L'IMMOBILIERE DALIA71795.706 71796.255 شارع االن سفاري - إقامة حي الحدائق 1- شقة أ 1 - 1002 تونسعقاریة الدالیة331

L'IMMOBILIERE EL MOUROUJ71434.333كلم 6.5 - طریق سوسة - بن عروسعقاریة المروج332

L'IMMOBILIERE EL HEDI71791.566 71396.073الطریق السیارة الجنوبیة - كلم 4.5 - بن عروسعقاریة الھادي333

SOCIETE IMMOBILIERE EL MAJD71890813المنطقة الصناعیة بن عروس - ص.ب 295 - بن عروس 2013الشركة العقاریة المجد334

SOCIETE LA BRISE DU GOLFE20404603 73348945نھج الزیتونة - خزامة الشرقیة - 4051 سوسةشركة نسیم الخلیج335

42L'IMMOBILIERE EL AHD EL JADID71888.222 شارع الحبیب بورقیبة - أریانةعقاریة العھد الجدید336

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ABIR74296.282نھج حفوز - عمارة اإلنطالقة - مدرج ب 2 - الطابق الرابع - صفاقسشركة البعث العقاري عبیر337

36IMMOBILIERE TEJ71796543 نھج النیجر - 1002 تونسعقاریة تاج338

23L'IMMOBILIERE BOUKHROUF71831789 نھج القرش األكبر - 1002 تونسعقاریة بوخروف339

7SOCIETE IMMOBILIERE SAMIR ET SON : SAMSON71794464 نھج الدكتور بارناي - موتیال فیل - تونسالشركة العقاریة سمیر و صون : سامصون340

6STE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE CAPITOLE71795311 نھج جمال الدین األفغاني - البلفدیر - تونسشركة البعث العقاري الكابتول341

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ELطریق بنزرت - كلم 5 - المنیھلة - 2094 اریانةشركة البعث العقاري العایش رمصاني وأبناؤه342
AYECH ROMDHANI ET FILS71550200 71554561

STE DE PROM.IMMOBILIERE ASSAD : SOPRIA71381688المنطقة الصناعیة ص.ب عدد 7 - 2038 بن عروسشركة البعث العقاري أسد : سوبریا343

344BEL DIAR 7 نھج الدكتور بارناي - موتیال فیل - 1002 تونسشركة البعث العقاري الدیار الجمیلةSTE DE PROMO.IMMOBILIERE BEL DIAR71794464
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9L'IMMOBILIERE AL AHMADY71326420 نھج بلجیكیا - الطابق الرابع - تونس 1000عقاریة األحمدي345

PROMOTION ET EDIFICATION293.484 04--513.711 01زاویة نھج بنبلة و نھج 62026 - العمران األعلى - تونسالشركة العقاریة للبعث و التشیید346

نھج الحبیب ثامر - عمارة المنار - الطابق الخامس - عدد 33 م أ -اإلدخار للبعث العقاري347
3000L'EPARGNE IMMOBILIERE71827027 74296.773 صفاقس

100STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ENNOUZHA71790771 شارع یوغرطة - میتوال فیل - 1002 تونسشركة البعث العقاري النزھة348

3STE ERRAFAHA IMMOBILLIERE74296.851 شارع الھادي شاكر - 3000 صفاقسشركة الرفاھة العقاریة349

إقامة الواحات ب آر 03 - شارع الھادي نویرة - 2037 حي النصر 2 -عقاریة سیرین350
IMMOBILIERE SYRINE71829636 71829616أریانة

67 نھج أالن سافاري - إقامة الحدائق 2 - عمارة أ - الطابق السابع -شركة البعث العقاري للبیع والكراء سوبیفال351
بلفیدیر تونس 1002

STE DE P.I. POUR LA VENTE ET LA LOCATION:
SOVIPEL71845561 71847031

32ANIMATION RESIDENCE ET نھج الھادي الكراي - عمارة ستوسید - 1002 تونساحیاء اقامة وسیاحة عقاریة آرت352
TOURISME:IMMOBILIERE ART71719.861

إقامة سیدي منصور 2 - نھج بحیرة كوم - عدد 5 - ضفاف البحیرةسیدي منصور للبعث العقاري : سیماب353
1053 تونس

LA PROMOTION IMMOBILIERE SIDI MANSOUR:
SIMAP I71195256

71 شارع آالن سافاري- إقامة آالن سافاري- مدرج س- الطابق 4 - شقةالشركة العربیة لإلنشاء العقاري354
STE ARABE DE REALISATIONS IMMOBILIERES71770418 71770996س42 - البلفدیر- تونس

نھج الناصریة - عمارة البرج - بلوك أ - الطابق السابع - صفاقسشركة البعث العقاري البرج355
STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL BORJ74400303الجدیدة

STE TUNISO-QATARIE D'INVESTISSEMENTالحي العمراني الشمالي - ص.ب 320 - 1080 تونسالشركة التونسیة القطریة لإلستثمار العقاري356
IMMOBILIERE71713.555

13SOCIETE NAKAA ET SAADALLAH : NASA71332.435 نھج جمال عبد الناصر - تونسشركة ناقع وسعدهللا : نازا357

1L'IMMOBILIERE BEN CHAIEB71363.798 نھج الطاھر الحداد - المروج 1 - بن عروسعقاریة بن شایب358

نھج حفوز - عمارة اإلنطالقة - مدرج ب 2 - الطابق الثلث - عدد 2 -شركة البعث العقاري والبناء بروموبات359
صفاقس

PROMOTION DU BATIMENT TUNISIEN
:PROMOBAT74297.779

STE KHALIGIENNE DE PROMOTIONنھج الحجاز - عدد 10 - عمارة د - شقة عدد 3 - تونسالشركة الخلیجیة للبعث العقاري360
IMMOBILIERE71831543

9L'IMMOBILIERE EL HADH71709.604 شارع تونس - 2080 أریانةعقاریة الحظ361

64LA PROMOTION IMMOBILIERE JANET71893.896 نھج معاویة ابن أبي سفیان - المنزه السادس - أریانةالبعث العقاري جنات362

طریق قرمدة- كلم 0.5 - عمارة فنیسیا - مدرج أ - الطابق السادس -عقاریة بوخریص و إخوانھ363
L'IMMOBILIERE BOUKHRIS FRERES74405233صفاقس الجدیدة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILERE ELنھج جون جاك روسو - عمارة ب - شقة 6 - مون بلیزیر 1002 تونسشركة البعث العقاري الھدى364
HOUDA
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المركز التجاري فلوریدا - الطابق االول - شارع عثمان ابن عفان -عقاریة القادریة365
L'IMMOBILIERE AL KADIRIA71262255النصر 1 - أریانة

L'IMMOBILIERE GHORBELعند سوریتاك - 8 نھج ابن ندیم - 1002 البلفدیر - تونسعقاریة غربال366

9TUNISIE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE: TIT71331.053 نھج المعسكر - تونسالتونسیة العقاریة للسیاحة367

STE OLYMPIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE73219.751شارع لیوبار سیدار سنقور - سوسةالشركة األولمبیة للبعث العقاري368

9STE DE PROMOTION IMMO. ET نھج الشیخ محمد الكلبوسي - 2080 - أریانةشركة البعث العقاري و التھیئة369
D'AMENAGEMENT71714835 71700.854

24STE IMMOBILIERE AYADI ET COMPAGNIE: SIMA74223710 74298024 نھج ألكسندر دیما - صفاقسالشركة العقاریة العیادي وشركاؤه سیما370

شارع الیابان - برج النرجس - شقة عدد 4 - 5 - مونبلیزیر 1002عقاریة النرجس371
L'IMMOBILIERE NARCISSE71843677تونس

6IMMOBILIERE BOUFAID ET HAMMAMI71845712 71849500 شارع خیر الدین باشا - الطابق الخامس - 1002 تونسعقاریة بوفاید والحمامي372

SOCIETE LE PAVILLON IMMOBILIERشارع 7 نوفمبر - عمارة سندة - صفاقسشركة الجناح العقاري373

SFAX PALACE DE PROMOTION IMMOBILIERE74227.800طریق العین - كلم 1 - صفاقسصفاقس بالص للبعث العقاري374

شركة بن غالي العقاریة سیب - وقع سحب375
- 19SOCIETE IMMOBILIERE BEN GHALI: S.I.B نھج المل - سیدي بوسعید - تونسالترخیص بتاریخ 2018-05-10

AGRÉMENT RETIRÉ LE 10-05-201871747954

المركز العمراني الشمالي - برج المكاتب - الطابق الثاني - مكتب عدد 2العقاریة نور376
L'IMMOBILIERE NOUR71230207- 1082تونس

62L'IMMOBILIERE LES OLIVIERS73487.998 نھج 7 نوفمبر - الزھراء - بن عروسعقاریة الزیاتین377

59STE DE PROMOTION IMMO. DAR MABROUKA71246773 نھج المختار عطیة - تونسشركة البعث العقاري دار مبروكة378

STE DE PROMOTION IMMO.LA REUSSITE : SPIR74210.397ساحة مارلبورغ - عمارة قلیال - صفاقسشركة البعث العقاري سبیر379

SOCIETE AFRIQUE PROMOTIONالمنطقة الصناعیة تونس قرطاج - تونسشركة افریقیا للبعث380

33LA FONCIERE DE MAHDIA71834328 71830.420 نھج القرش االكبر - 1002 تونسعقاریة المھدیة381

: STE MAGHREBINE DE PROMO.IMMOنھج ھنري دونان عد5د میتوال فیل 1082 المنزهالشركة المغاربیة للبعث العقلري كومابریم382
COMAPRIM71842200

4STE DE PROMOTION IMMOBILIERE TOURIM71797.130 71788.243 نھج اإلمام الرصاع - تونسشركة البعث العقاري توریم383

14STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SESPRI71511.985 71504.146 نھج ابن خلدون - الدندان - تونسشركة البعث العقاري سسبري384
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18BOUGAMRA AHMED BEN HAMED71348613 71437879 حي المنى - حمام األنف - بن عروسأحمد بن حامد بوقمرة385

91STE LA FRATERNITÉ DE PROMOTION شارع الطاھر بن عمار - المنار - تونسشركة األخوة للبعث العقاري386
IMMOBILIERE71882.812

SOCIETE FONCIERE DU NORD OUEST78631.683ساحة الجمھوریة - ص.ب عدد 277 جندوبةالشركة العقاریة للشمال الغربي387

15STE DE TRANSACTION ET DE P.I. : LE PALACE71790521 98321143 نھج البیئة - 2080 أریانةشركة المعامالت والتنمیة العقاریة : البالص388

3COMETE IMMOBILIERE71784494 71790.955 نھج محمود الماطري - 1082 تونس مھرجان - تونسكومات العقاریة389

01STE IMMOBILIERE ABID ET FRERES:SIAF شارع اتحاد المغرب العربي اقامة ستار 2036 سكرة - أریانةالشركة العقاریة عبید اخوان :سیاف390

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE AMIRAشقة عدد 10 - بلوك أ - إقامة ریم - نھج بیروت - 2080 أریانةشركة البعث العقاري عمیرة لإلستشارة391
CONSULT :SPIAC71710475

8COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT نھج 7114 - المنار 3 - تونسالشركة العقاریة للتھیئة والسكن392
ET D'HABITATION71888.848

49IMMOBILIERE DES MERVEILLES71827227 مكرر - نھج یوغزالفیا - 1000 تونسعقاریة الروائع393

14T.G.A IMMOBILIERE71287.653 71788.534 نھج 8600 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2035 تونست.ج.أ. العقاریة394

33GROUPEMENT IMMOBILIER MAGHREBIN71346.054 71240.012 نھج لینین - تونسالمجمع العقاري المغربي395

11L'EXPANSION IMMOBILIERE71889.020 71889.244 نھج عزوز الرباعي - 2092 المنار 3 - تونسالتوسع العقاري396

المركب العقاري البالص - شارع الھادي نویرة - حي النصر 2 - 2037دیار عمر397
DIAR OMAR71505600أریانة

إقامة األطباء - بلوك عدد 6 - شارع الطاھر صفر - 2092 المنر 2 -شركة التھیئة والبناءات العقاریة398
STE D'AMENAGEMENT ET DE BATIMENTS IMMO71889335.تونس

إقامة شمال الھلتون - بلوك د 1 - الطابق االول - عدد 5 - موتیال فیل -شركة البعث العقاري البلفدیر399
SOCIETE DE PROMOTION IMMO.BELVEDERE71797.118تونس

2IMMOBILIERE CHAABANE71841288 نھج القدیس فولجانس - 1082 میتیوال فیل - تونسعقاریة شعبان400

نھج بحیرة تركانة - عمارة نور البحیرة - مدرج ب - الطابق الثاني -المؤسسة العقاریة المغربیة401
COMPAGNIE IMMOBILIERE MAGHREBINE71861517 71860352ضفاف البحیرة تونس 1053

الشركة المغاربیة للتنمیة العقاریة والسیاحیة402
STE MAGHREBINE P.I.TOURISTIQUE:SOMAPIT71872.266 71870.219حي ریحانة - عمارة ب 4 - شقة عدد 43 - المنار 2 - تونسسومابیت

34STE PROMO.ET DE GESTION IMMO: HARIBUS71797122 71834.125 نھج الشام - تونسشركة البعث والتصرف العقاري ھاریبیس403

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SIWAR74235.225طریق تونس - كلم 0.5 - عمارة كوتیب - صفاقسشركة البعث العقاري سوار404
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64ASSURANCES MAGHREBIA IMMOBILIERE71861601 71860211 نھج فلسطین - تونس . 22 نھج العربیة السعودیةتأمینات مغربیة العقاریة405

L'IMMOBILIERE LAZREG73229.570شارع الھادي نویرة - طریق المنستیر - سوسةعقاریة لزرق406

17STE DE PROMOTION IMMOBILIERE PRIMAZUR73228402 شارع الطاھر بن عمار - المنار 2 - تونسشركة البعث الغقاري بریمازیر407

:SOCIETE NOUVELLE DE PROMO.IMMOطریق مجاز الباب - حي بوفطفة II - سیدي حسین السیجومي - تونسالشركة الجدیدة للبعث العقاري سونوبریم408
SO.NO.PRIM71592297 71590097

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE :SPIMعمارة عدد 58 - شقة عدد 3 - الحي األولمبي - تونسشركة البعث العقاري سبیم 4091982
198271796.450

35 شارع الطاھر بن عمار- إقامة أبو سعید - بلوك یاسمینة - شقة عدد 6جنان السیجومي410
JINEN SEDJOUMI71871359- المنزه التاسع - تونس

نھج أالن سافاري - عدد 67 - بلوك ب - مكتب عدد 11ب - البلفیدیرالشركة الحدیثة للنھوض العقاري411
تونس

SOCIETE MODERNE DE PROMOTION
IMMOBILIERE71349.343

94LA SAGESSE IMMOBILIERE71787.521 شارع محمد الخامس - تونسالحكمة العقاریة412

11B.S.B IMMOBILIERE71332.444 نھج كمال أتاتورك - 1015 تونسب.س.ب العقاریة413

2SOCIETE DE PROMO.IMMO. EL BASATINE71450289 71451.702 نھج الحبیب بوقطفة - الزھراء - بن عروسشركة البعث العقاري البساتین414

13SOCIETE RAYA DE PROMOTION IMMOBILIERE71887.678 شارع سلیمان بن سلیمان - المنار 2 - تونسشركة رایة للبعث العقاري415

باردو سنتر - مدرج 7 - الطابق األول - مكتب عدد 4 - باردو 2000الشركة العقاریة شفیق416
SOCIETE IMMOBILIERE CHAFIK71227.814تونس

FAWANISSE IMMOBILIERE98410210 74402.300عمارة دنیا - مدرج د - شارع 7 نوفمبر - صفاقسفوانیس العقاریة417

عمارة غیث - الطابق الثاني - طریق زغوان - حي ابن سینا -عقاریة اإلمتیاز418
1009IMMOBILIERE IMTIYEZ71390.944 71490.758الوردیة - تونس

15SOCIETE YOUSSEF ET COMPAGNIE71337.959 نھج ابن الجزار - تونسشركة یوسف وشركائھ419

إقامة الرقي - عمارة ب ب 2 - شقة عدد 31 - شارع یوسف الرویسي -شركة أماني للبعث العقاري420
SOCIETE AMANI DE PROMOTION IMMOBILIERE71886.167 71886.043المنار الثاني - تونس

13SOCIETE IMMOBILIERE LA CORNICHE71561.432 زنقة المنصف باي - 1006 تونسالشركة العقاریة الكرنیش421

2L'IMMOBILIERE NORD AFRICAINE71342809 نھج سندباد - 1000 تونسالعقاریة لشمال افؤیقیا422

4L'IMMOBILIERE CHEDLY SFAXI نھج وقادي - المنزه الرابع - تونسعقاریة الشادلي الصفاقسي423

1JUMEAUX IMMOBILIERE نھج جو جاك روسو - 1002 تونس البلفیدیرعقاریة جیمو424
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114SOCIETE IMMOBILIERE ESSARAYA54366931 70813746 نھج معاویة ابن أبي سفیان - المنزه السابع - 2091 أریانةالشركة العقاریة السرایا425

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DEعمارة ب 4 - شقة عدد 43 - حي الریاحین - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري الراقي سوبیس426
STANDING: SOPIS71.872.266 71.870.219

93L`IMMOBILIERE EL YAMAMA74229632 74222722 نھج الرباط - 3000 صفاقس باب بحرعقاریة الیمامة427

39DIAR EL MADINA71807576 71807573 نھج 8601 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1- 2035 تونس قرطاجدیار المدینة428

طریق قرمدة - كلم 6.5 - مركز سحنون - صفاقس 3012 صفاقسشركة سھیر للبعث العقاري429
SOCIETE SOUHIR DE PROMOTION IMMOBILIERE730 74404--460 74400الجنوبیة

L`IMMOBILIERE DE MONTREAL74.223.174طریق سیدي منصور - كلم 12 - صفاقسعقاریة مونریا ل430

SOCIETE HELA DE PROMOTION IMMOBILIERE74.243.266نھج الطاھر كمون - صفاقسشركة ھالة للبعث العقاري431

75SOCIETE ERRAHMA71794302 - شارع خیر الدین باشا - عمارة باشا سنتر - تونس 1073شركة الرحمة432

6SOCIETE IMMOBILIERE DAR EL BAHRI71337792 نھج المطویة - تونسالشركة العقاریة دار البحري سیداب : سیداب433

1 نھج جون جاك روسو - مركز بابل - مدرج د - الطابق األول -بروماكس العقاریة434
PROMEX IMMOBILIERE71789463 71797428مونبلیزیر 1073 تونس

:STE IMMOB. DES TRAVAUX MODERNESنھج حفوز - عمارة المحیط األزرق - صفاقسالشركة العقاریة للألشغال العصریة : سیموترام435
SIMOTRAM74201405

3SOCIETE NABEULIENNE DE شارع الحریة - تونسالشركة النابلیة للبعث العقاري : سونابریم436
PROM.IMMOBILIERE: SONAPRIM71332994 71380104

مكتب عدد A5 - 12 -عمارة كلیوبترا - المركز العمراني الشماليعقاریة فینیكس437
1082IMMOBILIERE PHENIX71.842.870 المنزه - تونس

11SOCIETE CIL IMMOBILIERE71.336.655نھج الھادي نویرة - 1001تونسشركة سیل العقاریة438

CONSORTIOM I.DE DEVELOP. ET DES TRAVAUX71886409شارع محي الدین القلیبي عدد 23 المنار 2 تونس 2092المجموعة العقاریة للتطویر واألشغال : سیدات439

25STE DE PROMOTION IMMOBILIERE LA TOUR71.347.333 نھج جون جوراس - الطابق الثاني - تونسشركة البعث العقاري التور440

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ETTAAMIR71.234.502الطریق الوطنیة رقم 1 - كلم 12 - 2097 بومھل البساتینشركة البعث العقاري التعمیر441

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ASSAFA73.229.504شارع المنجي بالي - عمارة رحمة - 4000 سوسةشركة البعث العقاري الصفاء442

11CAREMAK IMMOBILIERE71.890250 نھج مصطفى صادق الرافعي - العمران - تونسكاریماك العقاریة443

43DOGHRI ADEL71567749 71.569.125 شارع الحبیب بوقطفة - باردو - تونسعادل الدغري444
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SOCIETE IMMOBILIERE EL EUCH71526596 71.526.980نھج 4862 - سیدي حسین السیجومي - 1095 تونسشركة عقاریة العش445

15IMMOBILIERE LOUSSAIEF71891420 نھج العدالة - بئر شلوف - 8000 نابلعقاریة لوصیف446

2INTER AFRICAINE IMMOBILIERE71231452 71233449 نھج علي ابن أبي طالب - المنزه السادس - أریانةالغقاریة عبر افریقیا447

7SOCIETE MABROUK DE PROMOTION نھج أبولو 11 - المنزه 1 - تونس 1002شركة مبروك للبعث العقاري448
IMMOBILIERE71.884.600

تور نرسیس - حي النسیم - نھج 8301 - الطابق الخامس - مونبلیزیر -الشركة العقاریة العمارة449
SOCIETE IMMOBILIERE EL IMARA79309713 71849184تونس

06MIRMAR IMMOBILIERE70830810 شارع فرنسا 1000 باب بحر - تونسمیرمار العقاریة450

SOCITE L'IMMOBILIERE DU GOLFE72280.074شارع الكویت - الحمامات - نابلشركة عقاریة الخلیج451

عمارة اإلنطالقة - شقة عدد د 6-3 - الطابق السادس - شارع الحبیبعقاریة الناعورة452
IMMOBILIERE LE MOULIN74210.766بورقیبة - صفاقس

8SOCIETE IMMOBILIERE EL WIAM71707.651 ساحة سلیمان اللمسي - أریانةالشركة العقاریة الوئام453

SOCIETE EDIMO71827028عمارة األساسیة - المنطقة الصناعیة - بن عروسشركة ادیمو454

شركة العقار و التنمیة (وقع استعاب ترخیص عدد455
(485

1 نھج العروسي حداد - المنطقة الصناعیة سیدي رزیق - 2033 مقرین
SOCIETE IMMOBILIER ET DEVELOPPEMENT71432888- بن عروس

11SLIM CHAWKI71511.657 نھج 4106 - حي الزھور - تونسسلیم شوقي456

شارع قرطاج - بدایة طریق قرمدة - عمارة جبلي سنتر- الطابق الخامسالسالمة العقاریة457
ESSALAMA IMMOBILIERE74402094- عدد501 م درج ب - 3027 صفاقس

10S.P.I ET DE TRANSACTIONS71348845 71248137 شارع غانا - شقة عدد 4 - تونس 1001شركة البعث العقاري والمبادالت المعتز458

13SOCIETE HELAL DE PROMOTION IMMOBILIERE71891867 نھج الكویت - 1002 تونسشركة البعث العقاري الھالل459

58 شارع الطاھر بن عمار - عمارة عدد 3 - شقة عدد 3 - المنزه التاسعالمجمع العقاري القمودي : جیقا460
GROUPE IMMOBILIER GAMMOUDI: GIGA71880.163- 1013 تونس

44STE IMMO.EL HANA MAALEL ET CIE71793804-46 شارع الحریة - مكتب عدد 704 - الطابق السابع - تونسالشركة العقاریة الھناء معالل وشركائھ سیمھا461

47 مكرر- نھج فلسطین - المركب التجاري الفایات - الطابق الثاني -شركة بریمو462
1002SOCIETE PRIMO71833155 71835813 تونس

إقامة البالص - المركز العمران الشمالي - بلوك أ - شقة عدد 6-6 -مسكن األحالم463
LOGIS REVES25303292 71749171الطابق السادس - تونس

4STE PROMOTION IMMOBILIERE ENNOUR71353.938 نھج أثینا - تونسشركة التنمیة العقاریة النور464
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عمارة س - شقة عدد 4 - قالقسي 2000 - نھج العربیة السعودیة -شركة میة للبعث العقاري465
STE MAYA DE PROMOTION IMMOBILIERE71796.690تونس

88SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE شارع الحبیب بورقیبة - 2080 أریانةشركة البعث العقاري التونسي466
TUNISIENNE71439915

39SOCIETE DE PROMOTION IMMO.LES PALMIERS71890.735 شارع محمد الخامس - تونسشركة البعث العقاري النخیل467

نھج السندباد - عدد 2 - شقة عدد 45 - الطابق الثالث - 1001 باب بحرالعمل العقاري468
L'ACTION IMMOBILIERE71711338 71711212- تونس

4STE KHEIREDDINE PACHA POUR LA نھج ھنون - تونسشركة خیرالدین باشا للبعث العقاري469
.PROMO.IMM71338.951

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SALLEM74211.050طریق تونس - المركب العقاري موالنفیل سنتر - 3000 صفاقس المدینةشركة االبعث العقاري سالم470

مركب أریانة سنتر 1- مدرج أ - الطابق الرابع - مكتب عدد 404 -شركة یافا للبعث العقاري471
SOCIETE YAFA DE PROMOTION IMMOBILIERE71705.588شارع 18 جانفي 1952 - أریانة 2080

STE DE PROMOTION IMMO71749.110.35 حي الرمیلة - المرسى - تونساإلخوان حمدي للبعث العقاري472

نھج بحیرة وندرمار- إقامة روضة - منطقة ب - مكتب عدد 211 -عقاریة روادي رواد473
IMMOBILIERE RAOUADHI RAOUED71860111ضفاف البحیرة - 1053 تونس

46L'IMMOBILIERE DES OEILLETS71843511 نھج طارق ابن زیاد - میتیال فیل - 1082 تونسعقاریة القرنفل474

نھج الرصاص - عمارة عدد 16 - شقة عدد3 - المنزه االول - 1004عقاریة الفاطمي475
IMMOBILIERE EL FATIMI71835.398المنزه

26HEND DE PROMOTION IMMOBILIERE74218.356 نھج الشیخ مقدیش - صفاقسھند للبعث العقاري476

نھج الناصریة - عمارة الناصریة - مدرج أ - الطابق الرابع - 3027الشركة العقاریة المتوسطیة477
STE IMMOBILIERE MEDITERRANEENNE74402728صفاقس

98IMMOBILIERE HELIOPLIS71343.404 71255.287 نھج یوغزالفیا - 1001 تونسھیلیوبولیس العقاریة478

103F IMMOBILIERE71296276 نھج الطیب المھیري - 2014 مقرین الریاض - بن عروس3 ف العقاریة479

L'IMMOBILIERE FAHD71860.844 71861.067إقامة شروق - ضفاف البحیرة - 2045 تونسعقاریة فھد480

4L'IMMOBILIERE EL OUAKAA71827636 شارع بالل - المنزه 6 - أریانةعقاریة الواقع481

141SOCIETE IMMOBILIERE AMANI MOETEZ71580.728 نھج 4001 - الزھور الرابع - تونسالشركة العقاریة آماني معتز482

إقامة األقواس - نھج سلیمان بن سلیمان - عمارة ب - شقة عدد 16 -الشركة العقاریة لقرطاج483
SOCIETE IMMOBILIERE DE CARTHAGE71873094 71872.067المنار 2 - تونس 2092

SOCIETE RESIDENCE RYM DE PROMOTIONطریق قابس - كلم 2.5 - صفاقسشركة اقامة ریم للبعث العقاري484
.IMMO74252.700 74210.420



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

التحالف العقاري - وقع سحب الترخیص وادماجھ485
39ALLIANCE IMMOBILIERE - AGRÉMENT RETIRÉ71782711 نھج خیر الدین باشا - تونسبرقم 455

الشركة التونسیة للدراسات والتطویر واإلنجاز486
العقاري

1 نھج االمام صحنون - زاویة لوي براي - الطابق الثاني - 1002
البلفدیر - تونس

SOCIETE TUNISIENNE D ETUDES DE
DEVELOPPEMENT ET DE L EXECUTION

IMMOBILIERE
99234690

14SOCIETE DE PROMOTION IMMO. EL MEFTAH72228.302 إقامة النسیم - الطریق السیاحیة الحمامات - نابلشركة البعث العقاري المفتاح487

STE DE DEVELOPPEMENT D'AMENAGEMENT ETكولیزي صولة - مدرج أ - الطابق الثالث - 2092 المنار 2 - تونسشركة تطویر وتھیئة العقارات داري488
DE RENOVATION IMMOBILIERE: DARI71883941 71883.081

ROYALE IMMOBILIERE71292133إقامة النسیم 2 - شارع البیئة - 2097 بومھل - بن عروسالعقاریة الملكیة489

20 شارع البیئة - اقامة شھد - مكتب عدد 2 - الطابق 1 - 2097 بومھلعقاریة سیف490
L'IMMOBILIERE SAIF71216712البساتین - بن عروس

اقامةاألقصر - شارع الھادي كراي - المركزالعمراني الشمالي - تونسطیبة العقاریة491
1082TIBA IMMOBILIERE71752300

6SOCIETE AL WAHDA DE PROMOTION نھج افریقیا طریق الشاطىء 4011 حمام سوسةشركة الوحدة للبعث العقاري492
IMMOBILIER73227.113

SOCIETE IMMOBILIERE ESSADAKA71556130طریق X - قرب مدرسة ضباط الصف قصر السعید باردو - تونسالشركة العقاریة الصداقة493

SOCIETE BEL IMMOBILIERE71790.812إقامة رجنسي عمارة أ نھج بحیرة لیمان ضفاف البحیرة 1053 تونسشركة بل العقاریة494

STE JINENE ENNASR DE PROMO.IMMO71884.600.7 نھج أبولو 11 - المنزه 1 - تونس 1002شركة جنان النصر للبعث العقاري495

STE IMMO.MHEDBI ET COMPAGNIES: SIMKO72210.262شارع السلم - ص . ب عدد 35 - قرمبالیة 8030 نابلشركة عقاریة المھذبي و شركاؤه : سیمكو496

32GOLF IMMOBILIERE71864107 شارع دار فضال - 2036 سكرة - أریانةعقاریة الصولجان497

15EDIFIER AU FUTUR71718781 نھج جمیل صدقي - 2080 أریانةشركة التشیید للمستقبل498

19SOCIETE IMMOBILIERE BASSAM71750.608 نھج ابن بسام - المنزه الرابع - 1004 تونسالشركة العقاریة بسام499

IMMOBILIERE HANNIBAL71861122عمارة البدر - ضفاف البحیرة - تونسعقاریة حنبعل500

STE MAGHREBINE DE PROMO.IMMO. FATTAH78633.840 78633.878شارع إتحاد المغرب العربي - جندوبةالشركة المغاربیة للبعث العقاري فتاح501

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE71750046 71750.046حي الریاض - عمارة الفل - شقة عدد 3 - المنزخ السابع - أریانةشركة البعث العقاري اللیلج502

إقامة الستار- نھج میسبسا - عمارة بختة - شقة عدد41 - شمال ھیلتون -شركة البعث العقاري : الفسیفساء503
تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LA
MOSAIQUE71880.134 71894.903

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE73500.326طریق القیروان - نھج العمران - المنستیرشركة روسبینا للبعث العقاري504
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3STE DE PROMOTION IMMOBILIERE BEN نھج فلسطین - تونسشركة بن رمضان للبعث العقاري: سوبرومي505
ROMDHANE : SOPROMI71254.827

SOCIETE IMMOBILIERE AICHA74289.643إقامة علیسة - مدرج ب - شقة عدد ب 12 - المنار 1 - تونسالشركة العقاریة عائشة506

EL ASSALA IMMOBILIEREبحیرة تونس - إقامة الصفاء - تونساألصالة العقاریة507

SOCIETE IMMOBILIERE EL FALLAH71321599الحي الصناعي سان قوبان - مقرین - بن عروسالشركة العقاریة الفالح508

IMMOBILIERE AHMED70697766 70698888نھج مجیدة بولیلة - عمارة القالل - B 1 - 2 - صفاقس المدینة 3000عقاریة أحمد509

الشركة العالمیة للبعث العقاري و تھیئة األراضي :510
39STE INTERN.P.IM.AMENA.TER.: IMMOBILIERE شارع الیابان - عمارة أ - الطابق الخامس - مونبلیزیر 1073- تونسعقاریة بوعتور

BOUATTOUR71844732 71802114

SOCIETE AFRI-IMMOBILIERE71385.333نھج الفیزیاء - المنطقة الصناعیة - بن عروسشركة أفر العقاریة511

68STE DE PROMOTION IMM.LETAIEF: SPIL73225230 73226.654 طریق المنستیر - 4003 سوسةشركة البعث العقاري اللطیف :سبیل512

DIAR SIVO DE PROMOTION IMMOBILIERE74229.289المنطقة الصناعیة البودریار 1 - صفاقس 3002شركة دیار سیفو للبعث العقاري513

37SOCIETE IMMOBILIERE LAGHA71760451 شارع خالد ابن الولید - العوینة - تونسالشركة العقاریة الغة514

75DIAR GHAMMART شارع خیر الدین باشا - عمارة باشا سنتر- 1073 مونبلیزیر - تونسدیار قمرت515

19PLANETE IMMOBILIERE71714.766 نھج المصنع - المنطقة الصناعیة المطار - أریانةبالنات للبعث العقاري516

SOCIETE JERBA DE PMOTION IMMOBILIERE75657.839شارع الحبیب بورقیبة - 4116 میدون جربةشركة جربة للبعث العقاري517

4SOCIETE IMMOBILIERE EL KHALIL71718910 شارع الطیب المھیري - 2080 أریانةالشركة العقاریة الخلیل518

طریق المھدیة - كلم 3 - عند شركة سوكاس - صفاقس البستان 3002الشركة العقاریة العامة للبناء519
صفاقس

SOCIETE IMMOBILIERE GENERALE DE
BATIMENT74225.799

ACACHA MOHAMED SADOK73233.974شارع الكرنیش - نزل سعید - سوسةمحمد الصادق عكاشة520

IMMOBILIERE DIAR EL AMEN71716.633شارع المغرب العربي - 3620 سكرة - أریانةعقاریة دیار األمان521

29SOCIETE IMMOBILIERE ET DE GESTION:SIGEST71847810 نھج لبنان - 1002 تونسشركة العقاریة و التصرف : سیجاست522

المركز العمراني الشمالي - شارع 7 نوفمبر - مركز المدینة الدولي (شركة انترناشیونال سیتي سنتر523
INTERNATIONAL CITY CENTER70728728برج المكاتب )- الطابق الخامس - 1082تونس

STE IMMOBILIERE RIHAB71963595نھج بحیرة لوكناس - عمارة تولیب - ضفاف البحیرة 1053 تونسالشركة العقاریة الرحاب524
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PANORAMA & CIE71886.112مركز ملكة - مدرج E- مكتب عدد 17 - المنار 2 - تونسبانوراما و شركاؤھا525

56SOCIETE IMMOBILIERE ZADDEM73486054 نھج البشیر صفر - جمال - المنستیرالشركة العقاریة زدام526

4LE CONSEIL IMMOBILIER71785.525 شارع الوالیات المنحدة األمریكیة - تونساالستشارة العقاریة527

5IMMOBILIERE EL KSOUR71885.423 مكرر نھج سبیطلة - باردو - تونسشركة القصور528

8IMMOBILIERE HAROUN71798.790 نھج محمد الطیب - المنزه السابع - أریانةعقاریة ھارون529

عمارة التمیز- الطابق الثاني- مكتب عدد E2 - المركز العمرانيالعامة العقاریة للجنوب530
GENERALE IMMOBILIERE DU SUD71948053الشمالي- 1082 تونس

SOCIETE PALM LINKS IMMOBILIERE71340.705ملعب الصولجان المنطقة السیاحیة الدخیلة 5000 المنستیرشركة بلم لینكس العقاریة531

SOCIETE IMMOBILIERE MOUNIR NOUR: SIMONO73331.333عمارة الغریاني - شارع البیئة - سیدي عبد الحمید - سوسةالشركة العقاریة منیر- نور : سیمونو532

13HICHEM DHOUIB71221408 نھج الجزائر - باردو - تونسھشام عبد العزیز ذویب533

11SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج النیجر - 1002 تونسشركة البعث العقاري اشبیلیا534
ICHBILIA71900951

108COMPANIE DE REALISATION URBAINES COREAL71802264 نھج فلسطین - تونس 1002شركة اإلنجازات العمرانیة كولایر535

SOCIETE FREJ INVESTISSEMENT IMMOBILIER73476002شارع الحبیب بورقیبة - قصر ھالل - المنستیرشركة فرج لإلستثمارات العقاریة536

STE KAHLOUN DE PROMOTION IMMOBILIERE73325888عمارة دبو - الطریق السیاحیة - حمام سوسة 4011 - سوسةشركة كحلون للبعث العقاري537

SOCIETE IMMOBILIERE NARJES71881039شارع الیابان - برج النرجس - مونبلیزیر - تونسالشركة العقاریة نرجس538

1STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SOUMAYA71847584 نھج االخالص - باردو - تونسشركة البعث العقاري سمیة539

STE de Promotion Immob. Les AGHLABITES77226559نھج ابن خلدون - المنصورة 3131 القیروانشركة األغالبة للبعث العقاري540

BETA IMMOBILIERE79320982نھج المشیر أحمد باي عد12د سیدي داود المرسى تونسبیطا العقاریة541

49SOCIETE IMMOBILIERE L'OCEAN :SIMOCE71831419 71830022شارع الحریة - 1002 البلفیدیر - تونسالشركة العقاریة المحیط542

35STE EL KHIR IMMOBILIERE71252644 71330410 نھج غاري بلدي - 1000 تونسشركة الخیر العقاریة543

المركز العمراني الشمالي - شارع الھادي الكراي - 1082 تونسشركة تونس العقاریة المتوسطیة544
المھرجان

STE IMMOBILIERE MEDITERRANIENNE DE
TUNISIE73226601 71225206
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L`IMMOBILIERE KURIAT73500137حي العوینة - طریق الزاویة - سوسةعقاریة قوریة545

121COGEB IMMOBILIERE73225471 73223343 شارع الھادي نویرة - 4003 سوسةعقاریة كوجاب546

SOCIETE LA SELECTION DE PROMOTIONاقامة الیمامة - شارع الھادى نویرة - حى النصر 2 - أریانةشركة النخبة للبعث العقاري547
IMMOBILIERE71968043

STE OZITA DE PROMOTION IMMOBILIERE73210116نھج علي باي - شقة عدد أ 2 - 4000 سوسةشركة أوزیتا للبعث العقاري548

نھج 8011 - فضاء تونس - بلوك س - شقة عدد 4.3 - مون بلیزیر -شركة العملیات والبعث العقاري البھجة549
1002STE DES OPERATION ET DE P. IMB.ELBAHJA71761086 74861420 تونس

STE TUNISIENNE DE PROMOTION IMMOB. SPIRIT71742413شقم عدد ب 34 - حي سبریك - شارع الحریة - المرسى - تونسالشركة التونسیة للبعث العقاري الفكر550

SELECT IMMOBILIERE71753082نھج األمیر عبد القادر - حي أمیر - بلوك أ - المنزه السابع - أریانةالعقاریة الممتازة551

51 شارع المنجي سلیم - عمارة بعزیز - مكتب عدد 8 - الكرنیش -شركة البشرى للبعث العقاري552
4000STE EL BOCHRA DE PROMOTION IMMOBILIERE73220416 سوسة

MINERVA IMMOBILIERE71871500المنطقة الصناعیة المطار- عدد 114 - تونسمینیرفا العقاریة553

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE MOHAMED V72286603عمارة الجرة - ساحة 7 نوفمبر - 8000 نابلالشركة الغقاریة محمد الخامس554

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE GARSAA72226523نزل القرصاع - الحمامات - نابلالشركة العقاریة القرصاع555

L'IMMOBILIERE DES BEAUX ARTS71883166 71884800فضاء مقني - شارع الطاھر بن عمار- المنزه التاسع - تونسعقاریة الفنون الجمیلة556

1MAHMOUD AMER73219376 شارع احمد القروي - 4000 سوسةمحمود عامر557

5STE DE PROMOTION IMMOBILIERE MONIA73463284 نھج الحفصیین - أریانةالشركة العقاریة منیة558

59STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DAR نھج المختار عطیة - 1000 تونسشركة البعث العقاري دار السعادة559
ESSAADA71802419 71801608

328STE DE PRM.IMMOBILIERE FATMA EZZAHRA71472585 نھج حسان بن ثابت - بن عروسالشركة العقاریة فاطمة الزھراء560

9STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ETTAKWA79302527 71331676 شارع قرطاج - 1001 تونسشركة البعث العقاري التقوى561

2STE BARKIT DE PROMOTION IMMOBILIERE71771035 نھج 8701 - الحي األولمبي - 1003 تونسشركة بركیت للبعث العقاري562

STE IMMOBILIERE A NOS ENFANTS73842228نھج جعفر ابن طالب - حي الریاض - سوسةعقاریة ألبنائنا563

6STE IMMOBILIERE THABET ET FRAD71744411 نھج سیدي بوترعة - 2026 سیدي بوسعید - تونسالشركة العقاریة ثابت وفراد564
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2 نھج ابن سعید االندلسي - عمارة ب 1 - الطابق الثاني - شقة عدد 25شركة الصادقیة للبعث العقاري565
STE ESSADIKYA DE PROMOTION IMMOBILIERE71725288 71786737- حي المھرجان 1082 تونس البلفیدیر

شارع الھادي نویرة - إقامة الواحة - مكتب عدد 3 - حي النصر 2 -الشركة العقاریة محبوبین566
2037STE IMMOBILIERE MAHBOUBINE71829636 71829616 أریانة

40SOCIETE CHAKIRA IMMOBILIER71965228 71591000 نھج 18 جانفي 1952 - تونس 1001شركة شكیرة العقاریة567

STE TUNISO MALTAISE DE PR. IMMO. :SARRA74231276شارع 5 أوت - عمارة عالء الدین - عدد 5 - 3027 صفاقسالشركة التونسیة المالطیة للبعث العقاري : سارة568

شركة البعث العقاري برومو21 - وقع سحب569
STE DE PRO IMMO PROMO. 21 - AGRÉMENTالحي السكني كاب سیدي یوسف - قرقنة - صفاقسالترخیص و ادماجھ برقم 47

RETIRÉ LE 09-11-201574297779

STE LE LOGEMENT FANTASTIQUE DE PRO.IMM71451635.25 نھج صالح بن یوسف - الزھراء - بن عروسشركة المنزل اآلسر للبعث العقاري570

IMMOBILIERE TINA71285507نھج الیابان- عدد39 - مونبلیزیر - 1073 تونسعقاریة تینا571

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE DOUXإقامة یسرى 2 - الحدائق - ضفاف البحیرة 1053 المرسىشركة البعث العقاري المسكن اللطیف572
ABRI71328675

41STE IMMOBILIERE DIAR EL HANA71802140 نھج علي الزلیطني - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري دیار الھناء573

14STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL MERIAH71707478 نھج عمر المختار - 2080 أریانةشركة المریاح للبعث العقاري574

SOCIETE EL KSIBI DE PROMOTION IMMOBILIERE71948504 71753.304نھج جبیل - عمارة النخیل - عدد 6 - المنزه االول - 1004 تونسشركة القصیبي للبعث العقاري575

SOCIETE IMMOBILIERE AROUSSA72281413نھج نوفار - الحمامات 8050 نابلالشركة العقاریة العروسة576

IMMOBILIERE ELLOUZE71750770فیال اللوز - نھج جرجیس - المنزه الخامس - 1004 أریانةعقاریة اللوز577

12SOCIETE L'IMMOBILIERE SAMI71230235 مكرر - نھج االمام مسلم - المنزه الرابع - تونس - 1004الشركة العقاریة سامي578

نھج حفوز - عمارة االنطالقة 1 - مدرج ب 3 - الطابق الثالث - مكتبشركة البعث العقاري المھاري579
STE DE PROMOTION IMMOB. EL MAHARI74220720عدد1 - 3000 صفاقس

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE IBN SINA74403144طریق سیدي منصور - كلم 3 - صفاقسشركة البعث العقاري ابن سینا580

14IMMOBILIERE BESSAADI72442885 72442671 شارع الجمھوریة - 7016 العالیة - بنزرتعقریة بالسعدي581

18SOCIETE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIERE DU نھج النخیل - حي نیابولیس - 8000 نابلشركة االستثمار العقاري بالوطن القبلي582
CAP BON: CITYHOUSE72271615

11SOCIETE NADIA IMMOBILIERE71908590 نھج النیجر - 1002 تونسشركة نادیة العقاریة583

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE AHLEM74298993نھج الصادق الغرایري - 3000 صفاقسشركة البعث العقاري أحالم584



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

48SOCIETE DE PRO.IMMO.DELTA IMMOBILIERE71802140 نھج علي الزلیطني - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري دلتا العقاریة585

شركة البناء العقاري تونس - وقع سحب الترخیص586
- 6STE DE CONSTRUCTION IMMOB.DE TUNISIE نھج االمام الرصاع - 1002 تونسبتاریخ 2003-04-10

AGRÉMENT RETIRÉ LE 10-04-200371703130 71289235

STE IMMOBILIERE EL HAMD73438777شارع الھادي شاكر - 5050 المكنین - المنستیرشركة عقاریة الحمد587

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE YOUSRI73220654نھج األستاذ كلمات - عمارة فیالة - سوسةشركة التنمیة العقاریة یسري588

5SOCIETE IMMOBILIERE NOTRE DAME71189200 شارع االرض - المركز العمراني الشمالي - 1080 تونسالشركة العقاریة نوتردام589

SOCIETE DE PROMOTION IMM.SOPRILLAM73225206نھج ابن سینا - 4000 سوسةشركة البعث العقاري سوبریام590

شركة األقمار العقاریة ( وقع حل الشركة في 591-01
( 2005 -09

شارع الھادي نویرة - إقامة األقمار - شقة عدد 3 - سیدي عبد الحمید -
SOCIETE ELAKMAR IMMOBILIERE98569800حمام سوسة

29STE DE PROMOTION IMMOBILIRE RAMSIS71241208 نھج 18 جانفي 1952 - تونسشركة رمسیس للبعث العقاري592

زاویة نھج المعادن و المقاولون - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - ص .شركة البعث العقاري الكواكب593
STE DE PROMOTION IMMO.EL KAWAKEB70338494ب : 241 - 2035 أریانة

STE NAGARA INVESTISSEMENTS IMMOBILIER98406570سھلول 1 - صندوق برید عدد 34 - 4045 سوسةشركة نقارة لإلستثمار العقاري594

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ARMADIS71393811طریق زاد 4 - سان قوبان - مقرین - بن عروسشركة البعث العقاري أرمدیس595

9AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE71797.795 و 13 نھج 8000 - مونبلیزیر - تونسالوكالة العقاریة الصناعیة596

SOCIETE LA ROCH IMMOBILIERE71388211شارع البیئة - عدد 34 - حمام األنف - بن عروسشركة الصخرة العقاریة597

5SOCIETE IMMOBILIERE EL WAHA71874835 نھج الطاھر بن عمار - المنار 2 - 2092 تونسشركة الواحة العقاریة598

12SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج ابن تشفین - 1002 تونسشركة البعث العقاري العمرانیة599
L'UBRAINE71792688

20STE DE PRO.IMMO.ET D'AMEGEMENT U.JNAYNA71352522 نھج المقاولون - الشرقیة 2 - أریانةشركة البعث العقاري و التھیئة العمرانیة جنینة600

STE DE POROMOTION IMMOBILIERE EMNA71885245إقامة الربیع - بلوك XC - شارع 1 أكتوبر - النصر 2 - أریانةعقاریة آمنة601

IMMOBILIERE EL ATRI73212734عمارة العتري - حي الطفالة - 4000 سوسةعقاریة العتري602

الشركة العقاریة حمامات سنتر- وقع سحب603
- SOCIETE IMMOBILIERE HAMMAMET CENTERنزل حدیقة الشاطئ - الحمامات 8050الترخیص بتاریخ 2000-07-26

AGRÉMENT RETIRÉ LE 26-07-2000

96SOCIETE DE PROMOTION IMMO. RAMA71346516 نھج یوغسالفیا - 1001 تونسشركة البعث العقاري راما604
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STE AMMA DE PROMOTION IMMOBILIERE73248422طریق الفقاعیة - شط مریم - سوسةشركة أّما للبعث العقاري605

46IMMOBILIERE SALAH OIJA73694939 73692984 شارع باریس - 1001 تونسعقاریة صالح واجھ606

عمارة األوبرا - جناح ه - الطابق الثاني - شقة عدد 3 - حي النصر 2 -شركة البعث العقاري العزیمة607
2080STE DE PROMOTION IMMO.LA VOLONTE : SPIV74407530 أریانة

STE DE PROMOTION IMMO EL HASSENE98305756بانوراما - المنزه التاسع - عدد 38 - 1013 تونسشركة الحسن للبعث العقاري608

10STE DE PROMOTION IMMOBILIERE KARMA71786163نھج الزمخشري - حي المھرجان - تونسشركة البعث العقاري كرما609

23IMMOBILIERE DE LA SOUKRA71256790 مكرر - نھج مرسیلیا - تونسعقاریة سكرة610

55 نھج 8600 - الطابق الثاني - المنطقة الصناعیة 2035 - الشرقیة 1شركة التھیئة العقاریة611
SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER71206802- تونس

IMMOBILIERE LE BELLE RESIDENCE71797433نھج 8610 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - 2035 تونسعقاریة اإلقامة الجمیلة612

2LA GENERALE IMMOBILIERE DE TUNISIE71344819 71332188 نھج تركیا - 1001 تونسالعامة العقاریة التونسیة613

5 نھج 8612 - زنقة عدد 18 - المنطقة الصناعیة الشرقیة - 2035 -عقاریة الجمال614
LE CHARME IMMOBILIERE71332188تونس قرطاج

23TOM IMMOBILIERE71844966 نھج المملكة العربیة السعودیة - 1002 تونسطوم العقاریة615

13IMMOBILIERE MALEK71830580 نھج فلسطین - تونس البلفیدیر 1002عقاریة مالك616

LA PROMOTION IMMOBILIERE HAPPY FAMILY98413307شارع 7 نوفمبر - عمارة الكرامة - مكتب عدد 9 - صفاقسعقاریة البیت السعید617

27IMMOBILIERE MAJDI70735585 نھج الكندا - البلفدیر - 1002 تونسعقاریة مجدي618

IMMOBILIERE LES EMERAUDES71840087برج النرجس -عد4-4د - شارع الیابان - مونبلیزیر - 1002 تونسعقاریة الزمرد619

CONSORTIUM DES IMMOBILIERESنھج 8600 - عدد 84 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1- تونس قرطاجمجمع العقاریات المغاربیة620
MAGHREBINES71770600

STE DE PROMOTION IMMO. SOFRIM71792732 71796110حي األطباء - دیبالكس 21 - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري سوفریم621

STE DE PROMOTION IMMO. MARMORA71291614شارع عبد العزیز آل سعود - زنقة عدد 2 - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري مارمورا622

19STE DE PROMOTION IMMO. MAALLA ET FILS74652690 98413901 نھج 411 - المنطقة الصناعیة بودریار - 3099 صفاقسشركة معلى وأبناؤه للبعث العقاري623

شارع مجیدة بولیلة - اقامة فائز - الطابق الثالث - مكتب عدد أ 10 -شركة البنفسج للبعث العقاري624
3000 صفاقس

STE EL BANAFSAJ DE PROMOTION
IMMOBILIERE74405177 74245757
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3L'IMMOBILIERE DU BATIMENT ET DES SERVICES71844844 نھج زغوان - تونسعقاریة البناء والخدمات625

نھج 8001 - مون بلیزیر - 1002 تونس - المدخل د - ش3 -شركة البعث العقاري الجداول626
STE DE PROMOTION IMMO. LES RUISSEAUX71950468 71950444عمارةفضاءتونس - مونبلیزیر - تونس

AZ-ZAHR IMMOBILIERE71871737عمارة ملكة - مدرج س - مكتب عدد 5 - المنار 2092 تونسالزھر العقاري627

43STE RADHOUANE DE PROMOTION IMMOBILIERE71320277 71330130 نھج الجزیرة - الطابق الثالث - مكتب عدد 47 و 48 - 1000 تونسشركة رضوان للتنمیة العقاریة628

شركة االنجاز والتطویر العقاري: سوریدیم - وقع629
STE DE REALISATION ET DE DÉVELOPPEMENTنھج ابن رشیق عدد 11 تونسسحب الترخیص بتاریخ 2003-04-19

IMMOBILIERE:SOREDIM :AGRÉMENT71922353

نھج فرحات بن عرفة - عدد 10- رواق بشرى - محل عدد 7- المنار 2شركة الخیمة العقاریة630
STE EL KHAIMA IMMOBILIERE98323893 71710487- 2092 المنزه

L'IMMOBILIERE DE TABARKA78671141 78671140المنطقة الصناعیة طبرقة - ص.ب عدد87 - طبرقة 8110عقاریة طبرقة631

STE ESSOUR DE PROMOTION IMMOBILIERE98413192 74406179شارع 14 جانفي 2011 - عمارة السور - مكتب عدد 1 - صفاقسشركة السور للبعث العقاري632

41STE DE PROMO. IMMO. ABDELMOULA ET FILS71382828 شارع فرنسا - بن عروسشركة البعث العقاري عبد المولى وأبناؤه633

139L'UNION IMMOBILIERE71848230 71841127 شارع الحریة - 1002 تونس البلفیدیراإلتحاد العقاري634

17IMMOBILIERE ITEB71708917 نھج العریف التریكي - 2085 أریانة العلیاعقاریة عتاب635

9OMAR BEN AHMED EL FERCHICHI71801123 98301879 نھج الباجي المسعودي - باردو - تونسعمر بن أحمد الفرشیشي636

شارع عزوز الرباعي - زنقة 3 - عدد 1 - عمارة 13 - 2092 المنار 2الشركة العقاریة المنتزه637
SOCIETE IMMOBILIERE EL MONTAZAH71874515- تونس

7SOCIETE IMMOBILIERE EL BEJI71566595 71569364 نھج القصر - باب منارة - 1008 تونسالشركة العقاریة الباجي638

55STE ERRAJA DE PROMOTION IMMOBILIERE98303092 71786286 شارع الشادلي قاللة - 1002تونسشركة الرجاء للبعث العقاري639

10IMMOBILIERE EL MIAAMAR71891420 نھج 7000 - شقة عدد 32 - تونس البلفیدیر 1002عقاریة المعمار640

STE EL ARBI DE PROMOT. ET DE GESTION IMM71715987إقامة الربیع - نھج محمد صالح بالحاج - 2080 أریانةشركة العربي للبعث والتصرف العقاري641

34STE DE PROM. IMMO. JNAYNET EL HAMMAMET71352582 نھج علي درغوث - 1000 تونسشركة البعث العقاري جنینات الحمامات642

34STE DE PROM. IMMO. JNAYNET MONTFLEURY70103800 نھج علي درغوث - زاویة نھج 18 جانفي 1952- 1000 تونسشركة البعث العقاري جنینات مونفلوري643

نھج 7203 - زنقة عدد 2 - إقامة المنى - عمارة ملكة - شقة عدد 2 -عقاریة أحسن إقامة644
IMMOBILIERE LA MEILLEURE RESIDENCE71881926المنزه 9 أ - 1013 تونس
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VENUS IMMOBILIERE71430713ص.ب عدد 1 - المنطقة الصناعیة بئر الباي - 2055 برج السدریةالزھرة العقاریة645

IMMOBILIERE LE PETIT PRINCE71802957نھج بنزرت - عدد 9 - عمارة مشتل 2 - مدرج أ - شقة 2 - 3 - تونسعقاریة األمیر الصغیر646

(23 نھج أنقلیترا - 1000 تونس) إقامة دنیا - عمارة فاطمة - شقة أ -ك . ل . م العقاریة647
1013K.L.M IMMOBILIERE71.880.997 71.872.050 المنزه 9 ب - تونس

SOCIETE ABOU HATEM DE PROMOTIONنھج محمد الھادي خفشة - سقانس المنستیرشركة أبو حاتم للبعث العقاري648
IMMOBILIERE98380142

شقة أ 31 - الطابق السادس - عمارة نجمة الشمال - المركز العمرانيعقاریة سطاما649
STAMA IMMOBILIERE71960305الشمالي - 1003 تونس

12STE DE PRO.IMMOBILIERE EL KHAMSA73213459 نھج القیروان - 4000 سوسةشركة الخمسة للبعث العقاري650

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREطریق خنیس - الحي الرابع - عدد 35 - المنستیرشركة الباعث العقاري عاشور651
ACHOUR73530890

STE LES DUNES VERTES DE PROMOTION IMMO71719395نھج الخمائل - الحماري الشاطئ - رفراف 7015 رأس الجبل - بنزرتشركة التالل الخضراء للبعث العقاري652

عمارة یاسمین تاور - الطابق الثاني - مكتب أ 2/1 - المركز العمرانيشركة األصالة للبعث العقاري653
الشمالي - 1082 المنزه - تونس

SOCIETE EL ASSALA DE PROMOTION
IMMOBILIERE70851431 71882780

عقاریة ابن خلدون ( تم غلق الشركة نھائیا بموجب654
محضر جلسة في 2005-04-15)

إقامة فلوریدا - شقة عدد 2 - بلوك ب - شارع العھد الجدید - النصر 1-
أریانة

L'IMMOBILIERE IBN KHALDOUN (DISSOLUTION
ANTICIPEE DE LA SOCIETE: PV : 15-04-200598327137

94SOCIETE IMMOBILIERE BOUGAMRA71254227 71348613 نھج یوغوسالفیا - الطابق الثاني - 1001 تونسالشركة العقاریة بو قمرة : سیب655

5STE DE PROMOTION IMMOBILIERE MONGIL71449227 نھج فرحات حشاد - رادس - بن عروسشركة البعث العقاري منجیل656

SOCIETE DRIRA IMMOBILIERE : DIM71719310إقامة البنفسج - شارع الھادي نویرة النصر 2 اریاتةشركة دریرة العقاریة دیم657

24JAMIL BEN ZANINA73223408 مكرر - نھج فرنسا - 4000 سوسةجمیل بن زنینة658

شارع الیابان - عمارة النزھة - مدرج أ - مكتب عدد 1 أ-1- الطابقشركة الناظور للبعث العقاري659
SET ENNADHOUR DE PROMOTION IMMOBILIERE71353368االول - مونبلیزیر - تونس

11SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL نھج أزدریبال - 1002 تونسشركة البعث العقاري الولید660
WALID71833350

02IMMOBILIERE DE LA M.A.E71280603 نھج كوتامة - میتوال فیل -1082 تونسعقاریة تعاونیة التأمین للتعلیم661

SOCIETE DE PROMOTION IMMOB.EL MONDHER71720790قرطاج حنبعل - 2016 قرطاج - تونسشركة البعث العقاري المنذر662

48SOCIETE MAHEL IMMOBILIERE74436135 شارع الحبیب بوقطفة - البستان 3002 صفاقسشركة محل العقاریة663

11MOLKA IMMOBILIERE71288590 71840554 نھج النیجر - البلفیدیر 1002 تونسملكة العقاریة664
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IMMOBILIERE LE VERSEAU71770377إقامة أالن سافاري - عمارة أ - شقة عدد 34 - تونس 1003عقاریة الدلو665

30SOCIETE HICHEM DE PROMOTION IMMOBILIERE71288566نھج العراق - الطابق الثاني - مكتب عدد 4 - 1002 تونسشركة ھشام للبعث العقاري666

20LA TUNISIENNE DE L'IMMOBILIER ET DU شارع الطیب المھیري - 2014 مقرین الریاض - بن عروسالتونسیة للعقار والبناء تونیبات667
BATIMENT71433422

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL INSAF72272332شارع الحبیب ثامر - زنقة عدد 9 - نابلشركة البعث العقاري اإلنصاف668

IMMOBILIERE MAK98336334نھج بحیرة لیمان ضفاف البحیرة تونسعقاریة محمد علي خنیسي669

11STE L'EXPERT DE PROMOTION IMMOBILIERE71345357 شارع باریس - 1000 تونسشركة الخبیر للبعث العقاري670

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SAKR98411352 71364031حي الیاسمین - شقة عدد س02 - المروج 1 - بن عروسشركة صقر للبعث العقاري671

STE LAMYS DE PROMOTION IMMOBILIERE98325101 71882467مركز بشرى - عدد 602 - المنار 2 - 2092 المنزهشركة لمیس للبعث العقاري672

20STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ERRAYHANE71848109 نھج ابن رشیق - البلفیدیر 1002 تونسشركة البعث العقاري الریحان673

26IMMOBILIERE EL ONS71600357 نھج 2 مارس - منوبةعقاریة األنس674

7SOCIETE DE P.I BEN ABDALLAH TRANSACTIONS نھج سبارت - 1000 تونسشركة البعث العقاري بن عبد هللا لتجارة العقار675
IMMOBILIERES71346964

شقة عدد س 12- إقامة إیمان - شارع إتحاد المغرب العربي - 2036العقاریة العامة الضفاف676
GHENERAL IMMOBILIER LES RIVAGES71905987سكرة - أریانة

2SOCIETE GAMA IMMOBILIERE71346186 نھج غانا - حي البساتین بومھل - بن عروسشركة قاما العقاریة677

شارع االرض - عمارة مالك ب - شقة 2-3 - المركز العمراني الشماليالشركة العقاریة سلومة678
SOCIETE IMMOBILIERE SLOUMA71949162- 1082 تونس

SOCIETE SEDKI DE PROMOTION IMMOBILIERE74216400طریق تونس - كلم 1.5 - صفاقسشركة صدقي للبعث العقاري679

2SOCIETE DE REALISATION IMMOBILIERE SASSI71317720 نھج 13 اوت - المدینة الجدیدة - 2013 بن عروسشركة اإلنجاز العقاري ساسي680

5STE CONCEPTION ET DEVELOP IMMO SOCODIM98301268 71334110 نھج الحدیبیة - 1000 تونسشركة التصمیم والتنمیة العقاریة سوكودیم681

SOCIETE DU CONFORT IMMOBILIER72280311نزل النزھة بیش - طریق المرازقة - الحمامات - نابلشركة الرفاھة العقاریة682

STE AMMAR DE PROMOTION IMMOBILIERE98335551 71960473عمارة كنزاة - بلوك ب مكرر - ضفاف البحیرة - 2045 تونسشركة عمار للبعث العقاري683

24IMMOBILIERE CHAMAM98354226 71335793 نھج الدغباجي - 1000 تونسعقاریة شمام684
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22SOCIETE IMMOBILIERE DU NORD71788829 نھج الكندا - 1002 تونسالشركة العقاریة للشمال685

32SOCIETE IBNILI DE PROMOTION IMMOBILIERE74226477 نھج ابو القاسم الشابي - 3000 صفاقسشركة ابني لي للبعث العقاري686

11IMMOBILIERE HORCHANI71832440 مكرر - نھج العبید - 1002 تونسعقاریة الحرشاني687

عمارة كوجام - ضفاف البحیرة - تقسیم ب - عدد 126 - 2045 العوینةكوجام العقاریة688
COGEM IMMOBILIERE98333884 74226477- تونس

L'IMMOBILIERE CAP AFRICA98408729 73680346نھج عمر ابن الخطاب - ھیبون - المھدیةعقاریة كاب أفریكا689

34SOCIETE DE PRO.IMMO.JNAYNET EL MANAR71352522 نھج علي درغوث - زاویة نھج 18 جانفي 1952 - 1000 تونسشركة البعث العقاري جنینات المنار690

74SOCIETE DE PROT.IMMO.JABBES73365082 73221499 نھج االسكندریة - 4011 حمام سوسةشركة البعث العقاري جباس691

16SOCIETE DE PROMO. IMMO. .ADEQUAS71482653 71292002 شارع البیئة - حمام األنفشركة البعث العقاري أدیكاس692

20 شارع 20 مارس - باب سعدون - مركب البرقاوي - مكتب عدد 9 -عقاریة األفراح693
1006IMMOBILIERE AL AFRAH71566330 98328389 تونس

694E.P.I 16 نھج سوریا - مبنى أبي سنتر - العمارة ج - الطابق السادس - مكتبشركة إدخار شراكة إستثمار
EPARGNE PARTENARIAT INVESTISSEMENT71834755 71834310عدد 5 - 1002 تونس

695IMOZA المنطقة الصناعیة البحایر - حمام سوسة 4011عقاریة الزرديIMMOBILIERE ZARDI: IMOZA73360324 73361633

8 نھج جون جاك روسو - عمارة روسو - الطابق الثاني - مكتب 2.1 -الشركة العقاریة حسام بن قاید696
1073SOCIETE IMMOBILIERE HOUSSEM BEN GAIED71903703 مونبلیزیر - تونس

75SOCIETE MONDIALE DE PROMOTION نھج بیار دي كوبارتن - ممر رقم 3 - تونسشركة العالمیة للبعث العقاري697
IMMOBILIERE71385800

98SOCIETE DE PROMOTION IMMO.AL MARWA71790771 مكرر - شارع یوغرطة - موتیال فیل - 1002 تونسشركة البعث العقاري المروى698

SOCIETE BELLEVUE DE PROMOTIONفضاء تونس - عمارة أ - الطابق الخامس - مونبلیزیر - 1073 تونسشركة بالفي للبعث العقاري699
IMMOBILIERE24242420 73447735

شارع قرطاج (طریق قرمدة - كلم 0.5) - صفاقس الجدیدة - عمارةشركة المثلث الذھبي للبعث العقاري700
SOCIETE TRIANGLE D'OR DE PROT. IMMO74406247.علیسة - الطابق السابع - عدد 71 - صفاقس 3027

48SOCIETE IMMOBILIERE CARTHAGE CENTER71349122 شارع قرطاج - 1000 تونسالشركة العقاریة قرطاج سنتر سیك701

IMMOBILIERE AMOURI ET FILS74279245طریق المطار - كلم 4.5 - حي األمل - نھج 2240 - صفاقس 3064عقاریة العموري وأبناؤه702

SOCIETE OMEGA IMMOBILIERE71761100قصر البحیرة - الطابق الرابع - ضفاف البحیرة - تونسشركة أومیقا العقاریة703

IMMOBILIERE RAIS71580890حي الحدیقة - عمارة 2 - شقة عدد 34 - تونس 2042عقاریة الرایس704
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104IMMOBILIERE EL JAZIRA71342916 71505728 شارع 20 مارس - 2000 باردو - تونسعقاریة الجزیرة705

84SOCIETE IMMOBILIERE AYA71714845 71330209 نھج یوغزالفیا - 1001 تونسالشركة العقاریة آیة706

41SOCIETE LARNAOUT DE PROMOTION شارع خیر الدین باشا - مونبلیزیر - 1002 تونسشركة األرناؤوط للبعث العقاري بتونس707
IMMOBILIER

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBI.EL KARAMA73240536نھج ابن الوردي - خزامة الغربیة - 4051 سوسةشركة البعث العقاري الكرامة708

IMMOBILIERE EMIR71888757مركز عایدة - عدد 23 - المنار - تونسعقاریة أمیر709

17SOCIETE DE PROM. IMMO BOUDABBOUS FRERE98302187 74229037 نھج موسى - طریق تونس - كلم 1.5 - صفاقسشركة البعث العقاري بودبوس إخوان710

20SOCIETE LA PREMIERE DE PROMOTION نھج 42060 - حي السالمة - الزھروني - تونسالشركة األولى للبعث العقاري711
IMMOBILIERE71559766

9IMMOBILIERE ZEHYSAN71862932 نھج بوخارة - حي النصر 1 - أریانةعقاریة زھیسان712

نھج الفوالذ عند إفریقیا اإلنتاجیة - الحي الصناعي - بن عروس 2013الشركة العقاریة یحي713
SOCIETE IMMOBILIERE YAHIA71382480بن عروس

إقامة ال كوبول - شقة عدد ب أ 3 - شارع الھادي نویرة - النصر 2 -عقاریة جاد714
2037IMMOBILIERE JADE98338057 71814239 أریانة

IMMOBILIERE EL MASSARAH71497622نھج قلیبیة - عدد 50 - المروج الخامس - 2074 المروج - بن عروسعقاریة المسرة715

2SOCIETE DE PROMOTION IMMO.SABAH71343341 مكرر - شارع مدرید - تونسشركة البعث العقاري صباح716

SOCIETE IMMOBILIERE EL MABANI71842290نھج ایران - عدد 32 - مكتب 304 - الفیات - تونس 1002الشركة العقاریة المباني717

إقامة مالك - شقة عدد ب 01 - نھج بحیرة ھوران - ضفاف البحیرة -الشركة العقاریة منازل الرحمة718
SOCIETE IMMOBILIERE MANAZEL ERRAHMA71861978تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MARAH71584147عمارة 6 - الطابق الخامس - شقة عدد 19 - باردو سنتر - تونسشركة البعث العقاري مرح719

SOCIETE BAYA IMMOBILIERE71790771عدد 15 - عمارة المركب الجامعي بالمنار 1 - 2091 تونسشركة بیة العقاریة720

2NET IMMOBILIERE73253600 شارع 3 أوت - تروكادیرو - ص . ب :454 - 4000 سوسةالشبكة العقاریة721

21MALOULI SALEM70850015 نھج مالطة الصغرى - تونسسالم ملولي722

31SOCIETE IVOIRE DE PROMOTION IMMOBILIERE98339936 شارع قرطاج - المرسى 2070 تونسشركة العاج للبعث العقاري723

نھج بحیرة لیمان - إقامة ھالل البحیرة - 2 س - 1053 ضفاف البحیرة -شركة البعث العقاري الحسین724
تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL
HOUSSINE71861639
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4SOCIETE IMMOBILIERE EL MENZAH71753213 نھج ابن خلدون - المنزه 1002 تونسالشركة العقاریة المنزه725

الشركة التونسیة العالمیة لإلبداع العقاري726
SOTICIM

5 مكرر - نھج كولونیا - الطابق الثاني - شقة عدد 5 - الفایات 1002
تونس

SOCIETE TUNISO-INTERNATIONALE DE LA
CREATION IMMOBILIERE: SO.T.I.C.IM71892819 71894504

-SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANYنزل اإلقامة - ص.ب عدد 697 - المرسى 2070 - تونسالشركة التونسیة السنغافوریة لإلستثمار العقاري727
IMMOBILIERE71910101

شارع خلیفة القروي - شقة عدد 4 ب - عمارة بانوراما - سھلول 3 -عقاریة المسكن األنیق728
4054IMMOBILIERE EL MESKEN EL ANIK73821007 سوسة

72SOCIETE DE PROM. IMMO.ARABE DE TUNISIE71340952-70 شارع الحبیب بورقیبة - 1000 تونسشركة البعث العقاري التونسیة العربیة729

69IMMOBILIERE LAHOUAR98400115 شارع عبد الحمید بالقاضي - عمارة الدوس - 4001 سوسةعقاریة الحوار730

GARANEMSA IMMOBILIERE73229320شارع سانقور - سوسة 4001قرنمسا العقاریة731

شارع الیابان - عمارة النزھة - مدرج أ - مكتب أ- الطابق االول -شركة البعث العقاري كوجیكوم732
STE DE PROMOTION IMMO.COGECOM71389102مونبلیزیر - تونس

STE IMMOBILIERE HELIA73500461 73500133طریق تونس - كلم 136- حمام سوسة 4011الشركة العقاریة حلیة733

17ARABESQUE IMMOBILIERE71785730 نھج لیبیریا - 1002 تونسعقاریة أرباسك734

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZAKIA73532049طریق خنیس - حي العقبة - ص . ب : عدد 24 - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري زكیة735

77STE IMMOBILIERE LE SOLEIL LEVANT71344424 نھج فرحات حشاد - 1000 تونسالشركة العقاریة الشمس البازغة736

737SOBIT 21 نھج الكوموسیون - 1000 تونسشركة بنور العقاریة التونسیةSTE BENNOUR IMMOBILIERE TUNISIENNE:SOBIT98344456 71326374

SOCIETE IMMOBILIERE LE PHARE71341765نھج الجیالني الحبیب - عدد 10 - المنزه التاسع - تونسالشركة العقاریة المنارة738

25IMMOBILIERE DIARS EL JANNA75711090 98433046 شارع جون جوریس - 1000 تونسعفاریة دیار الجنة739

STE BEL HORIZON DE PROMOTIONنھج خالد بن الولید - اقامة التوتة - 5025 بنان - المنستیرشركة األفق الجمیل للبعث العقاري740
IMMOBILIERE73441198

SOCIETE EL KANDIL DE PROMOTIONشارع 7 نوفمبر - عمارة عایدة - مدرج ب - 3000 صفاقسشركة القندیل للبعث العقاري741
IMMOBILIERE74658086 74402158

S.D'ETUDES ET D'AMENAGEMENTعمارة جراد - ص . ب: 130- ضفاف البحیرة - 1035 تونسشركة الدراسات والتھیئة سقانص المنستیر742
SKANES_MONASTIR71862500

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ENNAWRESS71794677 71794755مكتب 2أم ب - عمارة لوكسیر2 - شارعدد 8300 - مونبلیزیر- تونسشركة البعث العقاري النورس743

شارع الشھداء - عدد 48 - مركب اللمطي - 2074 المروج 1 - بنعقاریة المیالد744
IMMOBILIERE EL MILED71368452عروس
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L'IMMOBILIERE DE LA PLAGE71213585المنطقة الصناعیة بومرداس - 5110 المھدیةعقاریة الشاطئ745

STE BOUSSETTA IMMOBILIERE GENERALE73229466نھج علي البلھوان - 4000 سوسةشركة بوستة العقاریة العامة746

11STE DE PROMOTION IMMOBILIERE L'ECLAT71891438 71890355 نھج ابن الجزار - 1002 تونسشركة البعث العقاري البریق747

51COMPAGNIE IMM.INDUSTRIELLE MODULAIRE71796623 71844677 شارع یوغرطة - 1002 تونسالشركة العقاریة الصناعیة المقیاسیة748

2STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ERRAFIK71439216 حي المنى - بومھل - البساتین - بن عروسشركة البعث العقاري الرفیق749

كلم 13.5 - الطریق الوطنیة رقم 1 - 2034 الزھراء - ص.ب عدد 52شركة البعث العقاري المنزل الكامل750
STE DE PROMO. IMO..EL MENZEL EL KAMEL71454739- بن عروس

STE SE PROMOTION IMMOBILIERE TAMARIS74221662عمارة إشبیلیا - نھج موریطانیا - 3000 صفاقسشركة البعث العقاري تمریس751

STE ENNAJET IMMOBILLIERE73219319نھج الرباط - عمارة بن عثمان - 4000 سوسةشركة النجاة العقاریة752

SOCIETE DE PROMOTION IMM. AGDAL70731994نھج علي البلھوان - عمارة الحدیقة - مدرج أ- شقة عدد 5- أریانة 2080شركة البعث العقاري أقدال753

2SOCIETE IMMOBILIERE SIMOB70839100 نھج الحرف - المنطقة الصناعیة أریانة المطار - أریانةالشركة العقاریة سیموب754

37 نھج علي الزلیتني - إقامة منتزه المنار - بلوك ب - مكتب BE I -عقاریة الحي755
L'IMMOBILIERE DE LA CITE71751012المنار 2 - 2092 تونس

9TOUJANI DE PROMOTION IMMOBILIERE71849584 نھج عبد الحمید ابن بادیس - 1082 تونسشركة الطوجاني للبعث العقاري756

101SOTRABAT IMMOBILIERE71770868 71806120 شارع لوي براي - 1003 حي الخضراء - تونسسوترابات العقاریة757

13STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DOGA71711412 نھج بشیر الرحال - حي النزھة - أریانةشركة البعث العقاري دقة758

عمارة المرادي - شارع 20 مارس - باردو - شقة عدد 33 - مدرج د -الشركة العقاریة األمانة759
STE IMMOBILIERE EL AMANA98206212تونس

STE DE PROMOTION IMMO. LE CONNAISSEUR71894504عمارة دریم سنتر الطابق4 مكتب ا 4-3 مونبلیزیر 1003 تونسشركة الذواق للبعث العقاري760

7BARHOUMI MOURAD98344756 نھج مالك خزندار - باردو - تونسمراد برھومي761

عمارة قصر النصر - مكتب عدد 1 - شارع الھادي نویرة - النصر2 -شركة سوجیف العقاریة762
SOGEF IMMOBILIERE71814081أریانة

IMMOBILIERE 200174244400قابس كلم 1.5 عند المصرف القومي التونسي - 3003 صفاقسعقاریة 2001 (في طور التصفیة)763

41IMMOBILIERE SAFIR71841502 شارع شار نیكول - البلفیدیر- تونسعقاریة السفیر764
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30IMMOBILIERE EL BASMA98408433 نھج عدد 7212 - المنزه التاسع - تونسعقاریة البسمة765

766DEFI طریق بجاوة - المباركة - سیدي ثلبت 2020 أریانةالتطور العقاري للمستقبلDEVELOPPEMENT FUTUR DE L'IMMOBILIER71552624 71552513

22STE DE PROMT.IMM. DAR ALYSSA98324852 نھج كابول - النصر 1 - أریانةشركة البعث العقاري دار علیسة767

طریق المنستیر - المنطقة الصناعیة سیدي عبد الحمید - ص.ب عدد 29شركة البعث العقاري اإلستقالل768
سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL
ISTEKLEL73237276 98400292

12SOCIETE NEDA IMMOBILIERE71782955 نھج الخرطوم - عمارة ب 1 - 1002 البلفیدیر - تونسشركة ندى العقاریة769

41SOCIETE BIENVU IMMOBILIERE71352222 71354000 شارع قاري بلدي - 1001 تونسشركة بیانفو العقاریة770

95L'IMMOBILIERE DU PRESENT نھج الطاھر بن عمار - المنار 2 - تونسعقاریة الحاضر771

المركز العقاري فضاء تونس - عمارة عدد 1 - الطابق الخامس - شقة 1تونس ألفضل العقارات772
TUNISIAN BEST BULDINGS71865.773. 5 - مونبلیزیر - تونس 1073

52AL ATABA IMMOBILIERE70838000 نھج الصناعات التقلیدیة - 2035 الشرقیة 2 - أریانةالعتبة العقاریة773

774SOPINAM محل عدد 9 - عمارة عدد 11 - نھج الجزیرة - 1002 تونسشركة البعث العقاري نعمSTE DE PROMOTION IMMOBILIERE NAM:
SOPINAM71519406 71560889

حي الورد - طریق سوسة - عدد 23 - كلم 13.7 - الزھراء 2034 بنعقاریة عبدو775
IMMOBILIERE ABDOU71454906 71450746عروس

5STE EL ABDELLI DE PROMOTION IMMOBILIERE71456612 مكرر - نھج المكسیك - تونسشركة العبدلي للبعث العقاري776

25LOGGIA DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج 8603 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - 2035 تونس قرطاجلوجیا للبعث العقاري777

SOCIETE IMMOBILIERE ELBEHA71385333مقسم عدد 62 ثالث - المنطقة الصناعیة بن عروسشركة عقاریة البھاء778

3SOCIETE IMMOBILIERE IRIS71840733 نھج النیجر - 1002 تونس البلفیدیرشركة عقاریة إیریس779

SOCIETE AL-TALIA DE PROMOTIONطریق منزل شاكر - كلم 4.5 - القصاص 3062 صفاقس الجنوبیةشركة الطلیعة للبعث العقاري780
IMMOBILIERE99423414

8L'IMMOBILIERE SONIA98328945 نھج الحبیب شریطة - 2080 أریانةالعقاریة سنیة781

47SOCIETE IMMOBILIERE CHOKRI تقسیم التركي - المدینة الجدیدة - 2063 بن عروسشركة عقاریة شكري782

47SOCIETE EL MOULOUK DE PROMOTION عمارة بابل - نھج جون جاك روسو - مونبلیزیر - 1082 تونسشركة الملوك للبعث العقاري783
IMMOBILIERE71860111

16IMMOBILIERE LE SULTAN98256303 نھج الرصاص - 1004 المنزه 1 - تونسعقاریة السلطان784
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شارع عبد الحمید بالقاضي - طریق الكورنیش - ص.ب 196 - 4000الشركة العقاریة بلخیریة : سیبال785
SOCIETE IMMOBILIERE BELKHIRIA: SIBEL73220770سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMO. MONTFLEURY71433316 71433299نھج النسیج سیدي رزیق مقرینشركة البعث العقاري منفلوري786

DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ETنھج دمشق - عدد 2 - تونسالتطور العقاري والتھیئة دیما787
AMENAGEMENT: DIMA71832018

LE CARRE IMMOBILIERE98412115 74227125عمارة العافیة - نھج سیدي محمد الكراي - شقة عدد 1 - صفاقسالمربع العقاري788

SOCIETE KINZA IMMOBILIERE72272556 71433233طریق سوسة - كلم 6 - مقرین - بن عروسشركة كنزة العقاریة789

SOCIETE LIMAM DE PROMOTION IMMOBILIERE73665160عمارة لیمام - الحزام الدائري بالجم - قصور الساف - المھدیةشركة لیمام للبعث العقاري790

7IMMOBILIERE SALAMMBO71234396 98271372 نھج تیمور - المنزه األول - 1004 تونسعقاریة صالمبو791

31IMMOBILIERE EL MOSTAKER71510240 نھج الطاھر صفر - 2000 باردو - تونسعقاریة المستقر792

SOCIETE IMMOBILIERE D'URBANISATION DE LAحي الحدائق - سیدي حسین 1095- تونسالشركة العقاریة لتعمیر المدینة: أوربافیل793
VILLE: URBAVILLE36161934

17IMMOBILIERE MAHREZ71287260 نھج تلیران- 1002 تونس البلفیدیرعقاریة محرز794

شركة سودیكوم العقاریة (وقع ختم أعمال تصفیة795
الشركة بتارخ 06 مارس 2003)

المنطقة الصناعیة الدخیلة - طریق سوسة - الساحلین - ص.ب عدد 50 -
5012SOCIETE SODECOM IMMOBILIERE73348420 73525233 الساحلین - المنستیر

SOCIETE IMMOBILIERE GUEDRI75280051نھج محمد علي الحامي - تبلبو قابس 1002شركة عقاریة القدري796

45IMMOBILIERE LE MILLENIUM71807995 71772299 شارع الیابان عمارة 45 مكتب أ 5-1 مونبلیزیر 1073 تونسعقاریة الملینیوم797

SOCIETE ARIHA DE PROMOTION IMMOBILIERE70706823نھج أحمد الخبثاني - عمارة بن ساسي - 2080 أریانةشركة أریحة للبعث العقاري798

73IMMOBILIERE BEN HASSINE71606991 مكرر- شارع الحبیب بورقیبة - 2010 منوبةعقاریة بن حسین799

STE DE PROMMOTION IMM.DIAR EZZOHRA98313797كاب قمرت - إقامة الیاسمین - شقة عدد 123 - المرسىشركة البعث العقاري دیار الزھرة800

39SOCIETE LYNDA IMMOBILIERE71903759 نھج الیابان - مونبلیزیر - تونسشركة لندة العقاریة801

أنترناسیونال سیتي سنتر - الطابق الخامس - مكتب عدد 6 - المركزشركة الخلیفة للبعث العقاري802
العمراني الشمالي - 1082 تونس

SOCIETE EL KHALIFA DE PROMOTION
IMMOBILIERE20347360 98347360

SOCIETE DIDON IMMOBILIERE71960260عمارة حنبعل - ضفاف البحیرة - 1035 تونسشركة دیدون العقاریة803

COMPTOIRS REUNIS DU CENTRE IMMOBILIERE73228150 73229470شارع الھادي نویرة - طریق المنستیر - 4000 سوسةالمصارف المتجمعة بالوسط العقاریة804
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SOCIETE DE PROMOTION IMM.DIAR EL MESIK70869120 70869160إقامة المسك - شارع خالد ابن الولید - جنان عین زغوان - الكرم - تونسشركة البعث العقاري دیار المسك805

7SOCIETE ETTOUMI DE PROMOTION مكرر - نھج الرأس األخضر - 1002 تونسشركة التومي للبعث العقاري806
IMMOBILIERE71830079

SOCIETE BELLAAJ DE PROMOTIONشارع الھادي نویرة - صفاقس الجدیدةشركة بللعج للبعث العقاري807
IMMOBILIERE74404171

44SOCIETE DE PROMOTION IMMOBI. DIAR مكرر - نھج الطیب المھیري - الطابق األول - 2070 المرسىشركة البعث العقاري دیار التكامل808
ETTAKAMOL98309898 71771908

39IMMOBILIERE MARSA71952445 71840733 شارع الیابان (نھج 8301 سابقا) - مونبلیزیر - 1073 تونسعقاریة المرسى809

11SOCIETE EL WID DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج بیروت - شقة عدد 33 - تونسشركة الود للبعث العقاري810

SOCIETE ARC EN CIEL DE PROMOTIONالحي األولمبي - عمارة عدد 11 - حي الخضراء - 1003 تونسشركة قوس قزح للبعث العقاري811
IMMOBILIERE71891605

36IMMOBILIERE LE SPECIALISTE71796543 71785435 نھج النیجر - 1002 تونسعقاریة المختص812

813COREDIM شارع الطاھر صفر - زنقة عدد 1 - حي األطباء - عدد 6 - المنار 2 -شركة التھذیب والتھیئة العقاریة
2092 تونس

COMPAGNIE DE RENOVATION ET
D'AMENAGEMENT IMMOBILIER71889335

25SOCIETE DE PROMOTION IMMOBI.EL KHAMEIL71940488 نھج المقاولین - المنطقة الصناعیة بالشرقیة 2 - أریانةشركة البعث العقاري الخمائل814

3SOCIETE ATHENA DE PROMOTION IMMOBILIERE71831466 نھج جرجیس - المنزه 5 - أریانة - 1004 تونسشركة أثینة للبعث العقاري815

عقاریة عاطف - وقع سحب الترخیص بتاریخ 816-19
-23IMMOBILIERE ATEF -AGRÉMENT RETIRÉ LE 19 نھج رمادة - حي النعمیر 1 - 2080 أریانة2003-04

04-200398344630

5TUNISIE HABITATION71893049 71235784 نھج ابن رشد - 1000 تونستونس للسكن817

41SOCIETE IMMOBILIERE KHOULOUD نھج الطاھر بن عاشور - حمام األنفالشركة العقاریة خلود818

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE GHAITH72251849حي الروضة - منزل بورقیبة - بنزرتشركة البعث العقاري غیث819

صندوق برید ب 168 - المنطقة الصناعیة سیدي عبد الحمید - 4018عقاریة ماما820
IMMOBILIERE MAMA73322663 73236652سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ELنھج الدكتور كلمات - سوسةشركة البعث العقاري الوفاء821
WAFA98292092 73225725

4SOCIETE MARAYA DE PROMOTION نھج غینیا - صفاقسشركة مرایا للبعث العقاري822
IMMOBILIERE74296051

4SOCIETE ERRAYEN DE PROMOTION نھج الطاھر كمون - عمارة السرور - صفاقسشركة الریان للبعث العقاري823
IMMOBILIERE98239488

12SOCIETE DE PROMOTION IMM.EL MAHMOUDIA71892286 نھج السینقال - تونسشركة البعث العقاري المحمودیة824
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SOCIETE KAMMOUN DE REALISATIONشارع الشھداء - عمارة قالل - الطابق الرابع - صفاقس الجدیدةشركة كمون لإلنجازات العقاریة825
IMMOBILIERE98416232

4IMMOBILIERE KELIBIA LA BLANCHE71794399 71799292 نھج عشطارد - شمال ھلطون - 1002 تونسعقاریة قلیبیة البیضاء826

29SOCIETE AL MARASSI DE PROMOTION نھج علي البلھوان - 4000 سوسةشركة المراسي للبعث العقاري827
IMMOBILIERE73224820

1IMMOBILIERE AMILCAR98304906 71744269 نھج الطاھر بن عاشور - ساحة 7 نوفمبر - المرسىعقاریة أمیلكار828

115IMMOBILIERE EL KATEB71453171 شارع 2 مارس 1934 - حي الحبیب - الزھراء - بن عروسعقاریة الكاتب829

12SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج المازري- العمران - تونسشركة البعث العقاري السماح830
ESSAMEH71801403

IMMOBILIERE BOUZOUITA73475372طریق جمال - ص . ب 98 - 5050 المكنین - المنستیرعقاریة بوزویتة831

22STE DE PROMOTION IMMOBILIERE GRENADA71432100 71426200 نھج الجلد - المنطقة الصناعیة سیدي رزیق 2033 بن عروسشركة البعث العقاري غرناطة832

67SOCIETE IMMOBILIERE AL BADR71297648 71297911 نھج أم كلثوم - 1000 تونسالشركة العقاریة البدر833

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR ARAMYS71871500نھج 62126 - المنطقة الصناعیة ابن خلدون - تونسالشركة العقاریة دیار آرامیس834

89IMMOBILIERE IBN ZOHR70731400 شارع الحبیب بورقیبة - مكتي عدد 1-1 - 2080 أریانةعقاریة ابن زھر835

16SOCIETE ARRIMAL DE PROMOTION نھج عبد العزیز المستوري - المنزه 9 أ - تونس 1013شركة الرمال للبعث العقاري836
IMMOBILIERE71889640

136IMMOBILIERE DEUX MILLES DEUX: 200298302194 ساحة باب سویقة 1006 تونسعقاریة ألفین وإثنین: 8372002

44SOCIETE IMMOBILIERE AL IRAD71871500 نھج قرطبة - المنار 1 - 2092 - تونسالشركة العقاریة اإلیراد838

1 نھج بحیرة تركانا - عمارة أمیر البحیرة - مكتب عدد 6 - ضفافشركة غایة للبعث العقاري839
SOCIETE GHAYA DE PROMOTION IMMOBILIERE71861566البحیرة 1053 تونس

STE SABRA DE PROMOTION IMMOBILIERE98338313نھج السعود - المنار 2 - تونسشركة صبرة للبعث العقاري840

نھج بحیرة كونستانس - عمارة قرطاج سنتر - 1053 ضفاف البحیرة -شركة البعث العقاري األسرة841
تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE AL
OSRA20422726 71964192

GROUPEMENT MTIRA DE PROMOTIONشارع الجمھوریة - أكودة 4022 سوسةمجمع مطیرة للبعث العقاري842
IMMOBILIER71358478

22SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DORA20374825 71871509 نھج عبد الحمید ابن بادیس - 1002 تونسشركة البعث العقاري درة843

10SOCIETE ARCHIMEDE IMMOBILIERE98305988 نھج 8003 - مونبلیزیر 1002 تونسشركة أرخمید العقاریة844
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5IMMOBILIERE ESSANIA73215435 98401013 شارع الحبیب ثامر - 4000 سوسةعقاریة السانیة845

SOCIETE IMMOBILIERE MOKHTAR CHENITI70838991 71789780شارع خیر الدین باشا - 1002 تونسالشركة العقاریة مختار الشنیتي846

IMMOBILIERE BOURAK71940512شارع محمد البوعزیزي - عمارة مغربیة - ص.ب.67 - تونس 1080عقاریة بوراق847

76SOCIETE NACEUR IMMOBILIERE71871500 71806880 نھج 8600 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2035 تونس قرطاجشركة ناصر العقاریة848

SOCIETE DE PROMOTION IMMOB.EL MAWADDA98528760الطریق الوطنیة رقم 1 - حمام سوسة - سوسةشركة البعث العقاري المودة849

22SOCIETE IOMMOBILIERE IBN CHABAT71503121 نھج 61673 - حي الحدیقة 2042 - تونسالشركة العقاریة إبن شباط850

عمارة ناصف - شقة عدد 11 - شارع الحبیب بوقطفة - 7070 - رأسعقاریة ناصف و شركاؤه851
IMMOBILIERE NACEF AND CO72456511الجبل - بنزرت

76SOCIETE ASTARTE DE PROMOTION نھج 8600 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2035 تونس قرطاجمجمع عشترت للبعث العقاري852
IMMOBILIERE71871500

SOCIETE DE PROMOTION IMMOB.EL KASBA98451092عمارة سلتان أزور - شارع لیوبول سیدار سنقور - 4000 سوسةشركة البعث العقاري القصبة853

67SOCIETE ZEINEB DE PROMOTION IMMOBILIERE71871500 نھج عزوز الرباعي - المنار 2 - تونسشركة زینب للبعث العقاري854

46SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERTE ZAHIA71710685 نھج الصناعات التقلیدیة - الشرقیة 2 - أریانةشركة البعث العقاري زھیة855

12IMMOBILIERE KOUSSAY463 303 98 نھج المھدیة - 1006 تونسعقاریة قصي856

24SOCIETE RASFA DE PROMOTION IMMOBILIERE71821053 نھج ابن خلدون - 2080 أریانةشركة رصفة للبعث العقاري857

SOCIETE SAMAR IMMOBILIERE73358420 98400581طریق تونس رقم 1- كلم 134 - الحمادة الكبیرة 4011 حمام سوسةشركة سمر العقاریة858

43 نھج البحیرة ترخانة - عمارة زمردة - 2045 ضفاف البحیرة -الشركة العقاریة شاكرة859
SOCIETE IMMOBILIERE CHECRA71961517تونس

SOCIETE DE PROM.IMMOBI.DU SAHELطریق القیروان - الوردانین - المنستیرشركة البعث العقاري بالساحل : سوبرومیس860
SO.PROM.I.S73233778

ALLANI DE PROMOTION IMMOBILIERE71754033 71767955شقة عدد 44 - بلوك UV4 - 147 - المنزه السادس 1004- أریانةالعالني للبعث العقاري861

8SOCIETE INOUBLI DE PROMOTION نھج الدكتور الطاھر الخمیري - 8100 جندوبةشركة اإلینوبلي للبعث العقاري862
IMMOBILIERE78600081

3IMMOBILIERE EL FOURAT98413096 نھج ابن ماجد - 3000 صفاقسعقاریة الفرات863

SOCIETE DE PROMOTIO IMMOBI. LA GONDOLE71243254عمارة الشمس - رأس الطابیة - تونسشركة البعث العقاري الغندول864
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SOCIETE WASSIM IMMOBILIERE73519133نھج حسن بن عبد العزیز - الوردانین - المنستیرشركة وسیم العقاریة865

11IMMOBILIERE ELMORKADH71849389 نھج محمد علي العنابي - 1002 تونسعقاریة المركاض866

اقامة الخلیل - عمارة ب - الطابق الثاني - شقة عدد3 - ضفاف البحیرة -شركة الربوع للبعث العقاري867
تونس

SOCIETE EL ROUBOUA DE PROMOTION
IMMOBILIERE71830102

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE FARAH74400017نھج أحمد الصقیلي - اقامة فرح - مكتب عدد 1 - صفاقسشركة البعث العقاري فرح868

SOCIETE DE PROMOTION IMMOB.BOUDOKHANE98305915 71883159كولیزي صولة - مدرج د - الطابق الثاني - 2092 المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري بودخان869

SOCIETE IMMOBILIERE ZEMNI72255808 72255807المنطقة الصناعیة 8030 قرمبالیةالشركة العقاریة زمني870

SOCIETE HOURIA DE PROMOTION IMMOBILIERE72248960نھج المقاولین - الشرقیة 2 - اریانةشركة حوریة للبعث العقاري871

67SOCIETE ETTAFAOUAK DE PROMOTION شارع الحریة 1002 تونسشركة التفوق للبعث العقاري872
IMMOBILIERE22307093

حي الحدائق - نھج بیروت - عمارة شھرزاد - الطابق الثاني - عدد2 -شركة التقدم للبعث العقاري873
SOCIETE ETTAKADDEM DE PROMOTION IMMOB74212122.3027 صفاقس المدینة

شارع الطاھر بن عمار - مركب عایدة - عدد 23- المنزه التاسع أ -شركة السالمي للبعث العقاري874
1013تونس

SOCIETE SELLAMI DE PROMOTION
IMMOBILIERE71434645

IMMOBILIERE ISLAM71802977محطة عجیل - طریق مطار تونس قرطاج - 2034 تونس قرطاجعقاریة إسالم875

40IMMOBILIERE MEMO-MIKA71791947 شارع الھادي شاكر - البلفیدیر - تونسعقاریة میمومیكا876

51IMMOBILIERE BEN OTHMEN71557484 98317310 حي اإلنطالقة - المنیھلة - أریانةعقاریة بن عثمان877

12SOCIETE IMMOBILIERE RADHIA71428508 نھج باریس - 2033 مقرین - بن عروسالشركة العقاریة راضیة878

نھج حفوز - عمارة االنطالقة 2 - مدرج س - الطابق السادس -الشركة العقاریة سیزیف879
SOCIETE IMMOBILIERE SUSIF74298661شقةعدد3 - 3000 صفاقس

SOCIETE MALEN DE PROMOTION IMMOBILIERE74294636طریق المھدیة - كلم 5 - صفاقسشركة مالن للبعث العقاري880

1SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج الدكتور محمود الماطري - 1082 حي المھرجان - تونسشركة البعث العقاري ستنكولي881
STANKOULY71749249 71797500

SOCIETE FOLLA IMMOBILIERE73229612نھج 15 أكتوبر - عمارة درة - 4000 سوسةشركة فلة العقاریة882

13SOCIETE MINIAR DE PROMOTION IMMOBILIERE98302320 نھج علي باش حانبة - تونسشركة منیار للبعث العقاري883

عمارة سیدي الضاھر - عدد 7 - شارع المغرب العربي الكبیر - خزامةشركة رانیة للبعث العقاري884
SOCIETE RANIA DE PROMOTION IMMOBILIERE98455909الشرقیة - سوسة



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

23IMMOBILIERE SAWAB71561326 71294252 نھج الحبیب بورقیبة - الزھراء - بن عروسعقاریة الصواب885

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE RANED98404358 73214580نھج الرباط - كورنیش - عمارة بن عثمان - سوسةشركة البعث العقاري رناد886

19SOCIETE EL NABILA DE GESTION IMMOBILIERE71872515 زنقة قرطبة - المنار 1 - تونسشركة النبیلة للتصرف العقاري887

25SOCIETE BEN YAHIA DE PROMOTION شارع الطیب المھیري - 2080 أریانةشركة بن یحي للبعث العقاري888
IMMOBILIERE71711896 98443635

10IMMOBILIERE EL FETH71718910 نھج المطویة - 1001 تونسعقاریة الفتح889

IMMOBILIERE LE TISSERIN71451397طریق سوسة - كلم 13 - المنطقة الصناعیة الزھراء 2034عقاریة أبو نساج890

71SOCIETE RIFAI DE PROMOTION IMMOBILIERE71311095 نھج كمال أتاترك - تونسشركة رفاعي للبعث العقاري891

عمارة الكرنیش - نھج فاس - شقة عدد 8 - مكتب عدد 2 - سطح جابر -شركة البعث العقاري النسر892
5000SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE L'AIGLE71221771 المنستیر

SOCIETE MASMOUDI DE PROMOTIONحي الیاسمین - شقة عدد س 02 - المروج 1 - بن عروسشركة المصمودي للبعث العقاري893
IMMOBILIERE71339661

15SOCIETE DAR FERHA DE PROMOTION نھج النصر - المرسى صفصاف 2070شركة دار فارحة للبعث العقاري894
IMMOBILIERE71749082

SOCIETE DARGHOUTH BEN BRAHIM DEشارع یوغرطة عدد 128 میتویفیل - تونسشركة درغوث بن ابراھیم للبعث العقاري895
PRO.IMMO71793448

79SOCIETE TUNISIE EL MAAWA71240515 نھج 9007 - سیدي فتح هللا - تونسشركة تونس المأوى896

38BEN MUSTAPHA IMMOBILIERE71787440 شارع الشھداء - حي الصنوبر 1164 حمام الشط - بن عروسبن مصطفى العقاریة897

13TAOUFIK EL HARICHI98812791 نھج 18 - حي الخضراء - 1003 تونستوفیق الھریشي898

نھج الجنة - عمارة رملة الحدیقة - مدرج ب - شقة عدد 13 - 2080شركة الحصن للبعث العقاري899
أریانة

SOCIETE LA CITADELLE DE PROMOTION
IMMOBILIERE71723677 71723777

إقامة سلمى - بلوك د - مكتب عدد 14 - دار فضال - العوینة 2036شركة الدیوان العقاریة900
SOCIETE DIWEN IMMOBILIERE98331115تونس

SOCIETE MAKRAME DE PROMOTIONطریق تنیور - كلم 8 - إقامة ھناء - الشیحیة - صفاقسشركة مكرم للبعث العقاري901
IMMOBILIERE74848486

SOCIETE SKANDAR IMMOBILIERE72263260شارع الھادي نویرة - 8050 الحمامات - نابلشركة اسكندر العقاریة902

شارع الحریة - إقامة الصنوبر - مدرج د - شقة 18 - حمام الشاطئ - بنشركة الھیكل للبعث العقاري903
عروس

SOCIETE EL HAIKEL DE PROMOTION
IMMOBILIERE71420640

SOCIETE AL ARKENE DE PROMOTIONنھج البنك - شط مریم - 4042 أكودة - سوسةشركة األركان للبعث العقاري904
IMMOBILIERE71224441
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IMMOBILIERE SALIMA71871386إقامة المنار قوردن - شقة أ 6 - نھج المعلكة - المنار 1- تونسعقاریة سلیمة905

عمارة القصور - الطابق 2 - نھج أریانة الورود - النصر 2- 2073عقاریة الغرفة906
IMMOBILIERE EL GHORFA71885423اریانة

SOCIETE ANJA DE PROMOTION IMMOBILIERE71732766رواق البكوش - شارع الحبیب بورقیبة - الكرمشركة أنجي للبعث العقاري907

22SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE AL نھج عبد الحمید ابن بادیس - 1002 تونسشركة البعث العقاري الدوام908
DAWAM98316310

نھج أحمد علولو - إقغمة المختار - الطابق الثاني - عدد 2.2 - 3027عقاریة حریز العصریة909
IMMOBILIERE HARIZ MODERNE74404480صفاقس

7SOCIETE HAMOUDA DE PROMOTION مكرر - نھج غاندي - 1001 باب بحر - تونسشركة حمودة للبعث العقاري910
IMMOBILIERE71426826

5SOCIETE ALBAKHT DE PROMOTION نھج خیر الدین بربوس - 1001 تونسشركة البخت للبعث العقاري911
IMMOBILIERE71354741

7SOCIETE GHAZI IMMOBILIERE71924100 نھج حمزة ابن عبد المطلب - المنزه السادس - اریانةشركة غازي العقاریة912

11 نھج الھادي نویرة - المنطقة الصناعیة برج السدریة - 2055 بنعقاریة ستباه913
IMMOBILIERE SETPAH71410145عروس

14IMMOBILIERE BEAU SITE71885844 شارع یوسف الرویسي - المنار 2 - تونسعقاریة بوسیت914

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ELنھج رمادة - عمارة الملولي - 4000 سوسةشركة البعث العقاري المؤدب915
MEDDEB73224802

39IMMOBILIERE HANEN70903949 شارع الیابان - مونبلیزیر 1073 تونسعقاریة حنان916

1SOCIETE FAROUK DE PROMOTION IMMOBILIERE71327730 نھج الطاھر صفر - باردو - تونسشركة فاروق للبعث العقاري917

: 8STE DE PROMOTION IMMOBILIERE BAKLOUTI نھج اإلحصاء - حي النصر 2 - أریانةشركة النھوض العقاري البقلوطي : سوبیباك918
SOPIBAK

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE AL AIN71963287 98316845نھج البحیرة منیتوبا - ضفاف البحیرة 2045 تونسشركة البعث العقاري العین919

SOCIETE DE PROMO. IMM. NOUIRA ET KABOUBI72446975 70832197طریق بنزرت - العزیب - معتمدیة منزل جمیل - بنزرتشركة البعث العقاري نویرة والقبوبي920

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LEشارع الھادي نویرة - اقامة أمیرة - حي النصر 2 - اریانةشركة البعث العقاري البالمریوم921
PALMARIUM71827300 98328885

17SOCIETE EL AKEL IMMOBILIERE71801911 98213454 نھج موریطانیا - تونسشركة العقل العقاریة922

IMMOBILIERE ERRAWASSI74227464 74400810طریق قرمدة - إقامة علیسة - الطابق األول - عدد 11 - 3001 صفاقسعقاریة الرواسي923

SOCIETE ESSIA DE PROMOTION IMMOBILIERE71235380عمارة الشمس - رأس الطابیة - تونسشركة آسیا للبعث العقاري924
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOB.ENNASRIA98242038طریق قرمدة - كلم 1 - 3002 صفاقسشركة البعث العقاري الناصریة925

SOCIETE LES OBEIDITES DE PROMOTIONعمارة شمس - رأس الطابیة - تونسشركة العبیدیین للبعث العقاري926
IMMOBILIERE71235414

15SOCIETE GEP IMMOBILIERE71888368 نھج سلیمان بن سلیمان - 2092 المنار 2 - تونسشركة جاب العقاریة927

5SOCIETE SIDI EL KANTAOUI73227474 نھج المعز - حمام سوسةشركة سیدي القنطاوي928

SOCIETE HASA IMMOBILIERE71448637منطقة میناء رادس - عمارة مجمع ھازا - 2040 رادس سالینشركة ھازا العقاریة929

31SOCIETE IMMOBILIERE GHENIMA98456933 نھج حسن بن سعید - 4000 خزامة - سوسةالشركة العقاریة غنیمة930

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ELطریق قابس - كلم 0.5 - صفاقسشركة البعث العقاري المرجان931
MORJENE74243373

19SOCIETE LACHHEB DE PROMOTION نھج الشرقیة - 2000 باردوشركة األشھب للبعث العقاري932
IMMOBILIERE98306712

شارع الھادي نویرة - اقامة قصر النصر - عمارة عدد 1 - مكتب غددشركة البعث العقاري سبھار933
12 - حي النصر 2 - 2037 اریانة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
SOPIHAR98221230 98225379

نھج 7000 - عدد 10 - شقة عدد 34 - الطابق الثالث - 1002 تونسشركة عمارة للتعمیر والسكن الجمیل934
البلفیدیر

STE AMARA D'URBANISME ET D'HABITA
MODERN71793448

4SOCIETE HICHEM KHATTECHE IMMOBILIERE71808845 98311313 نھج الفرابي - 2070 كورنیش المرسىشركة ھشام ختاش العقاریة935

ضفاف البحیرة - عمارة سیدي منصور - مدرج ب - الطابق الثالث -الشركة العقاریة الحبیب936
2045SOCIETE IMMOBILIERE EL HABIB74242199 العوینة - تونس

IMMOBILIERE IBN ENNAFIS71418888نھج مكة - عدد 2 - حي الجوھلرة - مقرین - تونسعقاریة ابن النفیس937

11IMMOBILIERE WADHAH71761532 71760160 نھج قلیبیة - العوینة - 2045 تونس قرطاجعقاریة وضاح938

4SOCIETE EL MUSTAPHA DE PROMOTION مكرر - نھج األمین العباسي - تونس البلفیدیرشركة المصطفى للبعث العقاري939
IMMOBILIERE71842253

25L`IMMOBILIERE ABOU SOFIANE71328414 نھج الجزیرة - تونسعقاریة أبو سفیان940

عقاریة أمیمة ( قرر الشركاء حل الشركة بتاریخ941
( 2004-10-20

طریق المطار -كلم 4 - وادي الشعبوني - لدى شركة AMI - صفاقس
3071IMMOBILIERE OUMAIMA74278841

SOCIETE SEMIRAMIS IMMOBILIERE71849198نھج مسیبسة - عدد 1 - عمارة E1 - شمال الھیلتون - تونسشركة سمیرامیس العقاریة942

SOCIETE URBANUS DE PROMOTIONنھج قسنطینة - عمارة سنبار - سوسةشركة أوربانوس للبعث العقاري943
IMMOBILIERE98403437

SOCIETE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIERE DUعمارة التنمیة - 4119 مدنینشركة اإلستثمار العقاري للجنوب944
SUD75642558 75642628
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65SOCIETE IMMOBILIERE HAKMOUNI98418052 نھج سیدي علي الكراي - صفاقسالشركة العقاریة حكموني945

فضاء نونس - عمارة أ - الطابق الخامس - شقة 5-2 -مونبلیزیر 1073شركة الرونیسونس للبعث العقاري946
STE LA RENNAISSANCE DE PROM IMMOBILI98200025تونس

مكتب عدد 401 - شارع الحبیب بورقیبة - برناس - الطابق الرابع -شركة أمین العقاریة947
1000SOCIETE AMINE IMMOBILIERE71809039 باب بحر - تونس

37STE D'AMENEGEMENT ET DE PROMOT.IMM. LE شارع الطیب المھیري - تونسشركة التھیئة والبعث العقاري : الھالل948
CROISSANT

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ALMASS73472687شارع الحبیب بورقیبة - 5070 قصر ھالل - المنستیرالشركة العقاریة ألماس949

14SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج كلود برنار - 1002 تونس البلفیدیرشركة البعث العقاري أسطرالب950
ASTROLABE71780821 98428073

SOCIETE SOTES IMMOBILIERE74228900 74210845عمارة قرطبة - عدد 42 - نھج أحمد بودبوس - 3000 صفاقسشركة سوتاس العقاریة951

20SOCIETE EL FEKI DE PROMOTIOIN IMMOBILIER71802659 نھج ابن رشیق - البلفیدیر 1002 تونسشركة الفقي للبعث العقاري952

SOCIETE DAHMOUL DE PROMOTIONنھج القرش - 4011 حمام سوسةشركة الدھمول للبعث العقاري953
IMMOBILIERE73243957 98685990

24SOCIETE DE PROMOTION IMM.RIDHA JABBES73272176 عبد الحمید ابن بادیس - خزامة الشرقیة - 4051 سوسةعقاریة البعث العقاري رضا الجباس954

.36SOCIETE GENERALE DE PROMOT.IMM شارع عبد العزیز الثعالبي - المنزه 9 أ - تونسشركة العامة للبعث العقاري : خولة955
KHAOULA71882339 71889655

8IMMOBILIERE SUFFETES71733081 98304283 نھج یوغرطة - صالنبو 2025عقاریة األشفاط956

M .S IMMOBILIERE71845733نھج 8300 - عمارة سیماف - مونلیزیر - تونسم . س العقاریة957

23 نھج فارس الخوري - عمارة المستقبل 2 - مكتب عدد 22 - 1001الشركة العقاریة المعمورة958
SOCIETE IMMOBILIERE EL MAAMOURA71341258 71341257تونس

MOHAMED ALI JLASSI71421043نھج المعري - تقسیم عدد 1201 - عدد 13 - حمام الشط - بن عروسمحمد علي الجالصي959

1IMMOBILIERE THAPSUS71892374 98303338 نھج 8717 - عمارة عدد 1 - شقة أ 2 - الحي األولمبي - تونسعقاریة طبسیس960

SOCIETE IMMOBILIERE COTUMETH98320400حدائق البحیرة - المنطقة الصناعیة الشرقیة - مقسم ھاش . آس . سالشركة العقاریة كوتیمات961

شارع جوھرة الساحل - شقة عدد 1 - عمارة الطرابلسي - خزامةالشركة العقاریة طاالسا962
SOCIETE IMMOBILIERE THALASSA73272999 73272991الغربیة 4051 سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOB.WALHAحي البانوراما - مدرج ف - عدد 22 - الزھراء 2034 - بن عروسشركة البعث العقاري ولھا إخوان963
FRERES71454917 98410950

13SOCIETE IMMOBILIERE NAIMA71353943 98305436 محمد صالح الدریدي - برج لوزیر - 2080 أریانةالشركة العقاریة نعیمة964
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المركب العقاري میرمار - المیزانین - مدرج ب - مكتب رقم 1-1ب -الشركة العقاریة دیار ھنیدة965
SOCIETE IMMOBILIERE DIAR HOUNEIDA71333928ضفاف البحیرة - تونس

11 نھج عبد الرحمان عزام - مركب خیر الدین باشا - الطابق األول -شركة الفجر العقاري966
SOCIETE AL FAJR IMMOBILIERE71845313 98316404عدد 15 - منبلیزیر 1002 تونس

المنطقة السیاحیة - إقامة منشیة بیش - شارع 14 جانفي - حمام سوسة -شركة البعث العقاري العمیري967
4011 سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIRERE
LAMIRI73324581 73324580

طریق السلطنیة - كلم 3 - عمارة یاسمین - الطابق األرضي - عدد 2 -شركة البعث العقاري الصامت968
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SAMET98410204 74214019صفاقس

SOCIETE IMMOBILIERE DE KHEZEMA73272710نھج المعز ابن بادیس - خزامة الغربیة - 4053 سوسةالشركة العقاریة بخزامة969

SOCIETE EL ALIA DE PROMOTION IMMOBILIERE74406422شارع الشھداء - عمارة البالماریوم- 3003 صفاقسشركة العالیة للبعث العقاري970

71CARTHAGE FASHION CITY71771177 نھج أالن سافاري - أ 43 - 1003 تونسقرطاج فاشن سیتي ( شركة لم تتكّون )971

اقامة تاج النصر - شقة عدد 3 - برج التركي - حي النصر 2037 اریانةشركة البعث العقاري أودیسي972
المدینة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
ODYSSEE22666426 71695611

عقاریة نزار - وقع سحب الترخیص بتاریخ 973-05-04
7IMMOBILIERE NIZAR - AGRÉMENT RETIRÉ LE نھج شط الجرید - حي الغزالة - 2083 أریانة2004

04-05-200471885915

4SOCIETE MEZHOUDI DES TRAVEAUX FONCIERS75278803 75270554 نھج الشباب - 6000 قابسشركة المزھودي لألشغال العقاریة974

23l'IMMOBILIERE ZETA71893298 شارع الوالیات المتحدة - عندC.I.E.C - تونسشركة عقاریة زتا975

19IMMOBILIERE EXPROM71832440 98311850 نھج القدس - 1002 تونسعقاریة إكسبروم976

عمارة 3 س - تقسیم النسیم - شارع خیر الدین باشا - 1073 مونبلیزیر -شركة البعث العقاري نفیسة977
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE NEFISSA71111166تونس

10 نھج بیار دي كوبارتان - الطابق الثاني - شقة عدد ب 2 - 1001عقاریة المحاور الثالثة978
IMMOBILIERE DES TROIS AXESتونس

نھج علي الزلیطني - إقامة منتزه المنار- الطابق األرضي- مبنى E2 -شركة البقلوطي للبعث العقاري و التھیئة : سماب979
STE BAKLOUTI DE P.I.ET AMENEGEMENT SIMAB71884258أریانة

11IMMOBILIERE ZAYZAFOUNE71723920 نھج بلحسن جراد - 2080 أریانةعقاریة الزیزفون980

17SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج میخائیل نعیمة - العمران - تونسشركة التنمیة العقاریة كلیوبترا981
CLEOPATRE74655265 71847018

IMMOBILIERE KOTTAS71798281حي الھناء - عمارة یاسمین - نھج الملعب - المرسى - تونسعقاریة كوتاس982

7SOCIETE IMMOBILIERE HIBA98307870 نھج النھضة - 8030 قرمبالیةالشركة العقاریة ھبة983

شارع الھادي نویرة - عمارة القندول - مكتب ب 6 - حي النصر 2 -شركة البعث العقاري الطموح984
اریانة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
ETTOUMOUH98315691
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SOCIETE IMMOBILIERE MAGNOLIA98319753حي األنس - الخروبة - المرازقة - الحمامات - نابلشركة مانولیا العقاریة985

30SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج العراق - ب 3 - الطابق الثاني - الفیات - تونسشركة البعث العقاري المرسم986
MARSAM71286877

122SOCIETE KORTINE IMMOBILIERE98406420 نھج سلیم شطة - سوسةشركة قرطین العقاریة987

SOCIETE JELLOUL IMMOBILIERE98400309شارع جوھرة الساحل - خزامة الغربیة - سوسةشركة جلول العقاریة988

11IMMOBILIERE MEDICAR98431255 مكرر - نھج العبید - 1002 تونسعقاریة مادیكار989

67 شارع أالن سافاري - إقامة حي الحدائق 2 - عمارة ب - شقة عددشركة البعث العقاري سیدي بوسعید990
14SOCIETE DE PROMO. IMMO.SIDI BOU SAID71283102 98306740 - تونس

3SOCIETE LOFT DE PROMOTION IMMOBILIERE71862551 نھج بحیرة الحراسة - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة لوفت للبعث العقاري991

37SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج القرش األكبر - الطابق االول - 1002 تونسشركة البعث العقاري الطارق992
ETTAREK58313313 71830762

3SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج القیروان - التضامن - أریانةشركة البعث العقاري البوزیدي993
BOUZIDI98217019

9SOCIETE GROMBALIA DE PROMOTION نھج لشبونة - المروج - بن عروسشركة قرمبالیة للبعث العقاري994
IMMOBILIERE72285920

5IMMOBILIERE ESSAKIA71750401 71750107 نھج الزیاتین - المنزه الخامس - أریانةعقاریة الساقیة995

9SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE COMAF71860024 نھج ھیرون - ضفاف البحیرة 1053 تونسشركة البعث العقاري كوماف996

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE CHEIMA71671902 98814597إقامة شیماء - شارع 7 نوفمبر - 8110 طبرقةشركة البعث العقاري الشیماء997

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ENNIL71711730 98340305إقامة األمان - حي النصر الثاني - شقة عدد 3 - بلوك أ - أریانةشركة البعث العقاري النیل998

ARWA DE PROMOTION IMMOBILIERE98312023شارع علي بورقیبة - طریق سوسة - سقانص - المنستیرأروى للبعث العقاري999

SOCIETE IMMOBILIERE TUNISIENNE DIARنھج جامع الدشر - دوز 4260 قبليالشركة العقاریة التونسیة دیار راشد1000
RACHED75472598

SOCIETE IMM.DU COMTOIR NATIONAL DUطریق تونس - كلم 6.5 - 4022 أكودة - سوسةالشركة العقاریة للمصرف القومي للبالستیك1001
PLASTIQUE73256710

6IMMOBILIERE OTHMANI71714916 نھج الغفران - أریانة العلیاعقاریة عثماني1002

شركة البعث والتصرف في الممتلكات العقاریة1003
STE DE PROMOTION ET DE GESTION DUعمارة زروق - زاویة نھج أحمد التلیلي و نھج ابن خلدون - تونسسوجیبا

PATRIMOINE IMMOBILIERE: SOGEPA72210400 72210770

IMMOBILIERE DU LLOYD: ILSA71962777نھج بحیرة لوكناس - عمارة الفجر - ضفاف البحیرة 1053 تونسعقاریة اللوید : إلسا1004
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112SOCIETE NADHIF DE PROMOTION IMMOBILIERE98331021 شارع الحبیب بورقیبة - 2034 الزھراء - بن عروسشركة نظیف للبعث العقاري1005

SOCIETE HALEB DE PROMOTION IMMOBILIERE98475520نھج 18 جانفي - سوسةشركة حلب للتنمیة العقاریة1006

- STE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ENFIDAشارع خیر الدین باشا - عمارة باشا سنتر - المجمع س - 1002 تونسشركة التطور الصناعي النفیضة - تونس1007
TUNI

اقامة رواق الحدائق - نھج محمود البارودي - مدرج أ - الطابق االول -الشركة العقاریة صوان1008
SOCIETE IMMOBILIERE SAWWAN98314371 71872490شقة عدد 1 - أریانةالعلیا

شارع 7 نوفمبر - عمارة األمان - مدرج د - الطابق الثالث - 3002شركة األزھر للبعث العقاري1009
صفاقس

SOCIETE EL AZHAR DE PROMOTION
IMMOBILIER74402128 98411041

SOCIETE IMMOBILIERE TAHER71304610 98308016شارع 7 نوفمبر - 1145 المحمدیة - بن عروسالشركة العقاریة طاھر1010

SOCIETE JAIEB DE PROMOTION IMMOBILIERE73364275شارع 14 جانفي - إقامة موناكو خزامة الشرقیة - 4011 سوسةشركة جیاب للبعث العقاري1011

33SOCIETE MEJRI DE PROMOTION IMMOBILIERE71256898 98325750 نھج غاري بلدي - 1000 تونسشركة الماجري للبعث العقاري1012

إقامة الموقع الجمیل - شقة عدد س 28 - الطابق السادس - 2037 حيشركة البعث العقاري البیت األخضر1013
النصر 2 - أریانة

SOCIETE DE PROMOTION IMMO. LA MAISON
VERTE71827252 98355140

59SOCIETE IMMOBILIERE ARRAWABI71798479 نھج 8603 - المنطقة الصناعیة - 2035 الشرقیة 1- تونسالشركة العقاریة الروابي1014

شركة قرفالي یسین واألسعد العقاریة : سوجیل1015
5SOCIETE GUERFALI YASSINE ET LASSAAD IMMB22250654 98311793 نھج صالح الدین األیوبي - باردو - تونسالعقاریة

شارع 7 نوفمبر - عمارة االمان - مدرج ب - الطابق الرابع - عدد 46 -شركة المدرید العقاریة1016
SOCIETE ALMADRID IMMOBILIERE74400579صفاقس 3000

41SOIETE IMMOBILIERE H'MAIED98326100 شارع إتحاد المغرب العربي - 2036 سكرةشركة البعث العقاري إحمید1017

10SOCIETE DIAR LASSOUED DE PROMO.IMMOB75684507 نھج سبارت - 1000 تونسشركة دیار لسود للبعث العقاري1018

شركة أفنان للبعث العقاري - وقع سحب الترخیص1019
SOCIETE AFNANE DE PROMOTION IMMOBILIEREنھج اإلسكندریة - حمام سوسة - سوسةبتاریخ 2009-05-29

- AGRÉMENT RETIRÉ LE 29-05-20073251471

1IMMOBILIERE YALDEZ70730312 71691681 نھج عبد الرحمان مامي- 2073 برج لوزیر - اریانةعقاریة یلدز1020

16SOCIETE ESSID DE PROMOTION IMMOBILIERE71346062 نھج القرش األكبر - تونسشركة الصید للبعث العقاري1021

1SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج ابن رشیق - 1002 البلفیدیر - تونسشركة البعث العقاري تقاسیم1022
TAKACIM98324554

SOCIETE EL AMBAR DE PROMOTIONكزلیزي صولة - مدرج س - الطابق الثاني - المنار 2 - 2092 تونسشركة العنبر للبعث العقاري1023
IMMOBILIERE71883427

نھج بحیرة فیكتوریا - عمارة البجعات - مدرج ب - 1053 - ضفافعقاریة الخیرات1024
IMMOBILIERE EL KHEIRAT71963125البحیرة
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IMMOBILIERE LA PAIX71963636نھج بحیرة فیكتوریا - عمارة البجعات - 1053 - ضفاف البحیرةعقاریة السالم1025

شارع اتحاد المغرب العربي - تقاطع طریق سكرة - برج الوزیر -شركة بومخلوف للبعث العقاري1026
2073 اریانة

SOCIETE BOUMAKHLOUF DE PROMOTION
IMMOBILIERE71715829 98306028

8SOCIETE IMMOBILIERE ESSAKINA22301212 71514857 نھج صالح الدین بوشوشة - باردو 2000 - تونسالشركة العقاریة السكینة1027

إقامة سنا بزنس سنتر - الجناح ب - عدد 10 - الطابق الثامن - شارعشركة المجمع العقاري سنا1028
SOCIETE GROUPE IMMOBILIERE SANA71947558 71947553االرض - مركز العمران الشمالي - 1082 المنزه - تونس

SOCIETE MTIBAA D'INVEST ET DE PROM.IMM74407263نھج 7 نوفمبر - عمارة النافورة - صفاقسشركة مطیبع للتنمیة و للبعث العقاري1029

SOCIETE IMMOBILIERE NOUIRA ESSID73210374عمارة سینبار - نھج قسنطینة - سوسةالشركة العقاریة نویرة الصید1030

1SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL JAR97388394 71450899 نھج الرباط - الزھراء - بن عروسشركة البعث العقاري الجار1031

25 نھج النسیج - المنطقة الصناعیة قصر السعید 2086 - دوار ھیشر -شركة أشطار للبعث العقاري1032
SOCIETE ACHTAR DE PROMOTION IMMOBILIERE71546648منوبة

12IMMOBILIERE IBN EL HAYTHEM98408702 نھج جالل الفرشیشي - المنزه 9 ب - تونسعقاریة ابن الھیثم1033

6SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE AIDA71821924 نھج المالوف - المنزه الخامس - أریانةشركة عایدة للبعث العقاري1034

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIARإقامة الزیتونة - شقة عدد 4 - عمارة 4 - المنار 2 - 2092 تونسشركة البعث العقاري دیار عفاف1035
AFEF71882955

SOCIETE KHAIREDDINE DE PROMOTIONشارع النیل - نھج السالم - قفصةشركة خیر الدین للبعث العقاري1036
IMMOBILIERE98435458

20SOCIETE KALLEL PROMOTION IMMOBILIERE71721827 98323085 نھج أشمون 2016 - قرطاج درمش - تونسشركة قالل للبعث العقاري1037

AZZA IMMOBILIERE71381020 71388440المنطقة الصناعیة بن عروس - شارع أ 2013 بن عروسعزة العقاریة1038

SOCIETE LE PORTAIL DE PROMOTION IMMOB74211103 98411016حي الریاض - عمارة الفل - شقة عدد 14 - المنزه السابع - أریانةشركة البوابة للبعث العقاري1039

76SOCIETE IMMOBILIERE JUGHURTA71795855 نھج 8600 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2035 تونس قرطاجالشركة العقاریة یوغرطة1040

SOCIETE DIAR GHASSEN DE PROMOTIONشارع 8300 - عمارة األقصر 2 - عدد B.M.4 - مونبلیزیر - تونسشركة دیار غسان للبعث العقاري1041
IMMOBILIERE71951711

SOCIETE KARKOUENE IMMOBILIERE98308305 71950370نھج 8002 - عمارة فضاء تونس - مدرج أ - مونبلیزیر 1002 تونسشركة كركوان العقاریة1042

11SOCIETE HMILA DE PROMOTION IMMOBILIERE73348097 شارع 7 نوفمبر - الطریق السیاحیة القنطاوي - 4089 حمام سوسةشركة ھمیلة للبعث العقاري1043

28IMMOBILIERE HAFEDH71321055 نھج مصطفى كمال أتاتورك - 1000 باب بحر - تونسعقاریة حافظ1044
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10SOCIETE DAN IMMOBILIERE نھج محمد المالكي - 1005 العمران - تونسشركة دان العقاریة1045

SOCIETE LOTFI DE PROPMOTION IMMOBILIEREنھج الشھداء - 5050 مكنین - المنستیرشركة لطفي للبعث العقاري1046

5SOCIETE ULYSSE POUR LA PROMO.IMMOB71288251 نھج قبرص - میتوال فیل - تونسشركة أولیس للبعث العقاري1047

SOCIETE FALAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE98239906 73425101شارع الجمھوریة - 5000 المنستیرشركة الفالز للبعث العقاري1048

112SOCIETE NESMA IMMOBILIERE71759696 شارع اإلتحاد المغرب العربي - سكرة - 2036 اریانةشركة نسمة العقاریة1049

1SOCIETE MAHBOUBA IMMOBILIERE71572535 نھج المر - باب منارة - 1008 تونسشركة محبوبة العقاریة1050

SOCIETE BOUALI IMMOBILIERE71841100شارع الحریة - عدد 126 - تونسشركة بوعلي العقاریة1051

4SOCIETE ATALLAH POUR LA PROMO.IMMOB71236080 نھج بني ھالل - المنزه الخامس - 2037 أریانةشركة عطاء هللا للبعث العقاري1052

4IMMOBILIERE DIJA71346000 نھج قنیطرة - 1000 تونسعقاریة دیجة1053

13SOCIETE IMMOBILIERE DIAR SABRINA71963685 شارع الحبیب ثامر - باردو - تونسالشركة العقاریة دیار صابرینا1054

9SOCIETE DE PROMOT IMMOB EL BEIT EL ALI71381621 شارع قرطاج - الطابق األول - شقة عدد 12 - تونس 1001شركة البعث العقاري البیت العالي1055

SOCIETE LA VAGUE DE PROMOTIONطریق سوسة - كلم 7 - مقرین 2033 بن عروسشركة الموج للبعث العقاري1056
IMMOBILIERE71425423

2SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LATIFA73222635 مكرر - نھج الفرزدق - 4001 سوسةشركة البعث العقاري لطیفة1057

56SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE شارع أبو القاسم الشابي - 2080 أریانةشركة البعث العقاري الروضة1058
ERRAOUDHA71769620

2SOCIETE MRABET POUR LA PROMOTION نھج خلیفة النفاتي - أریانةشركة المرابط للبعث العقاري1059
IMMOBILIERE71702819

إقامة ابن زیدون - بلوك 3 - شقة عدد 5 - ریاض األندلس - 2056شركة الشناوي للبعث العقاري1060
SOCIETE CHENNEOUI DE PROMO.IMMOB.: S.P.I.C71820105 97827202أریانة

39SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ABOU شارع أبو لبابة األنصاري - المنزه 6 - 2037 أریانةشركة البعث العقاري أبو سلمان1061
SALMEN98311183 71766980

39IMMOBILIERE EL ABBASSIA71354101 شارع الحبیب بورقیبة - تونسعقاریة العباسیة1062

11SOCIETE ZOUARI DE LA PROMOTION نھج الھادي السلمي - 2037 النصر 2 - أریانةشركة الزواري للبعث العقاري1063
IMMOBILIERE98554043

65SOCIETE IMMOB YOUSSEF DRIRA ET FILS74468645 شارع الھادي شاكر - ساقیة الزیت - 3021 صفاقسالشركة العقاریة یوسف دریرة وأبناؤه1064
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3IMMOBILIERE ABOU RAFIK71427622 نھج اإلمام ابن عرفة - 2003 مقرین - بن عروسعقاریة أبو رفیق1065

5SOCIETE IMMOBILIERE LE COIN BLEU71454545 نھج المعدن - الشرقیة 2 - المنطقة الصناعیة تونس قرطاج - 2080عقاریة الركن األزرق1066

9IMMOBILIERE MOHAMED ET ABDELHAY نھج عبد الدایم مملوك - 2070 المرسى - تونسعقاریة محمد وعبد الحي شویخة1067
CHOUIKHA71745417

15SOCIETE DE PROMO. IMMOB. LE BERCEAU DU نھج ساراییفو - النصر 1 - أریانةشركة البعث العقاري مھد البحیرة1068
LAC98976972

5SOCIETE DE PROMO. IMMO. INTER-PRO71281461 نھج لیبیریا - 1002 تونسشركة البعث العقاري أنتاربرو1069

40SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE EL شارع فطومة بورقیبة - سیدي فرج - 2036 سكرة - أریانةشركة التنمیة العقاریة العصر1070
ASR71944279

IMMOBILIERE BHAR79483704الزھراء سنتر - شارع الحبیب بورقیبة - الزھراء 2034 بن عروسعقاریة بحر1071

IMMOBILIERE BAB ZOUILA98408468حي النور - الروضة - ص . ب : 78 - ھیبون 5111 - المھدیةعقاریة باب زویلة1072

SOCIETE AL MIZANE DE PROMO.IMMOB98315657--71569087.67 شارع الحریة 1002 تونسشركة المیزان للبعث العقاري1073

09IMMOBILIERE SRAIRI71860024 نھج بحیرة ھوران - ضفاف البحیرة 1053 تونسعقاریة السرایري1074

SOCIETE MAISSA DE PROMOTION IMMOBILIERE71610902حي بوقطفة - السیجومي - تونسشركة میساء للبعث العقاري1075

8L`IMMOBILIERE LE FENEC71811252 نھج ابن مسعود - المنزه السادس - 1004 أریانةعقاریة الفنك1076

نھج أحمد الصقلي - عمارة عنبرة 2 - الطابق الثامن - مكتب عدد أ 8-4شركة الصرح للبعث العقاري1077
SOCIETE ESSARH POUR LA PROMO.IMMOB74405008- 3027 صفاقس المدینة

شارع 10 دیسمبر - عدد 10 - عمارة السعدي - برج E.F - الطابقشركة األفران للبعث العقاري1078
الثامن - مكتب E29 - المنزه الرابع - 1004 تونس

SOCIETE EL AFRAN DE PROMOTION
IMMOBILIERE98206645

SOCIETE LES COTES DU CAP BON28888139 71884800فضاء مقني 2- شارع الطاھر بن عمار - المنزه التاسع - 1013 تونسشركة سواحل الوطن القبلي1079

8SOCIETE NAWAB IMMOBILIERE97779939 نھج عصمان البحري - عین زغوان - الكرم 2046 تونسشركة نواب العقاریة1080

EOCIETE ABDELHAMID DE PROMOTIONشارع الشھداء - عمارة بن حسین - الطابق الرابع - سوسةشركة عبد الحمید للبعث العقاري1081
IMMOBILI73228555

نھج بحیرة حوران - عمارة تانول - مكتب عدد 1- ضفاف البحیرة -عقاریة شمال - جنوب1082
IMMOBILIERE NORD-SUD71840733 71791088تونس

75STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DU CENTRE71950902 شارع خیر الدین باشا - عمارة باشا سنتر - بلوك ب - 1073 تونسشركة تطویر العقارات بالوسط1083

23SOCIETE IMMOBILIERE FADI70039707 شارع الوالیات المتحدة - الطابق الثالث - 1002 - تونسشركة عقاریة فادي1084
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IMMOBILIERE SOUSSE73227708نھج الشھداء - عمارة بن حسین - الطابق الثاني - سوسةعقاریة سوسة1085

SOCIETE RAOUINE IMMOBILIERE74464531طریق منزل شاكر - كلم 1 - 3003 صفاقسشركة راوین العقاریة1086

49SOCIETE IMMOBILIERE GHOFRANE98322204 71257907 نھج المالحة - البساج - تونسالشركة العقاریة غفران1087

312SOCIETE IMMOBILIERE BAHA POUR شارع الحبیب بورقیبة - 8050 الحماماتشركة العقاریة بھاء للتعمیر1088
L`URBANISME72278203

21SOCIETE IMMOBILIERE L'ORANGER: SPIL70850015 نھج مالطة الصغرى - تونسشركة البعث العقاري البرتقالي1089

7SOCIETE IMMOBILIERE TAISSIR71540807 نھج ابن رشیق - شقة عدد س 21 - 2010 منوبةالشركة البعث العقاریة تیسیر1090

STE DE PRO. IMMO. POUR LA CONTINUITE: SPIC75684580شارع الحبیب بورقیبة - 4170 جرجیس - مدنینشركة البعث العقاري للتواصل: سبیس1091

SOCIETE ILEF DE PROMOTION IMMOBILIERE72279179شارع الھادي نویرة - 8050 الحمامات - نابلشركة إیالف للبعث العقاري1092

34STE DE PROMOTION IMMOBILIERE IBN RACHIK70103800 71352522 نھج علي درغوث - 1000 تونسشركة البعث العقاري إبن رشیق1093

6STE DE PROM.IMMMO. LA RIVIERE71841731 شارع خیر الدین باشا - 1001 تونسشركة البعث العقاري النھر1094

STE DE PROM.IMMO. HAKIM ET CIES97267543الحي السكني كاب 2 - سیدي یوسف - قرقنة - صفاقسشركة البعث العقاري حكیم وشركاؤه1095

2STE OUALI DE PROMOTION IMMOBILIERE71230825 زنقة البحر األحمر - حي المالحة - أریانةشركة والي للبعث العقاري1096

IMMOBILIERE LA VALEUR98378201 71846834شارع الوالیات المتحدة األمریكیة - عد23د - 1002 تونسعقاریة القیمة1097

5SOCIETE IMMOBILIERE KARCHOUD98214924 نھج الرائد البجاوي - عمارة الحفصي - سوسةالشركة العقاریة كرشود1098

21STE IMPACT IMMOBILIERE71236111 نھج ابن بسام - المنزه الرابع - 1004 تونسشركة إمباكت العقاریة1099

SOCIETE IMMOBILIERE BAYZA73690411عمارة المھدیة سنتر- 5100 المھدیةالشركة العقاریة بایزا1100

المركب االداري النقبي - شارع محبوبة سوسیة - 5080 طبلبة -شركة البعث العقاري النقبي1101
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE NAKBI73494333المنستیر

41STE GOLD DE PROMOTION IMMOBILIERE74226456 شارع خیر الدین باشا - مكتب س أ 3 - مونبلیزیر - 1002 تونسشركة الذھبیة للبعث العقاري1102

ISSIS DE PROMOTION IMMOBILIERE73342440المنطقة الصناعیة القلعة الكبرى - سوسةإسیس للبعث العقاري1103

مركب أكسس بلدینق - الطابق االول - زاویة شارع العملة و نھج جزرشركة الجمیرة العقاریة1104
الكناري - حي الصنوبر - ضفاف البحیرة 2- 1053 تونس

SOCIETE EL JOUMAIRA DE PROMOTION
IMMOBILIERE71268403
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162STE ESPACE DE VIE IMMOBILIERE71491600 نھج 9007 - سیدي فتح هللا - 2023 جبل الجلود - تونسشركة فضاء الحیاة العقاریة1105

SOCIETE IMMOBILIERE YASSINE71787652إقامة ھندة - عمارة ج - شارع العھد الجدید - 2037 النصر 2 - أریانةالشركة العقاریة یاسین1106

49RACHA IMMOBILIER75220000 شارع محمد علي - 6000 قابسعقاریة راشا1107

12IMMOBILIERE EL MAHRAJENE71811471 مكرر - نھج مدینة القسیم - ریاض النصر 2 - 2037 اریانةعقاریة المھرجان1108

6STE DE PROMOTION IMMOBILIERE AL AHBAB71757160 نھج الثقافة - حي الغزالة - أریانةشركة البعث العقاري األحباب1109

4SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL نھج دانتون - البلفیدیر 1002 تونسالشركة البعث العقاري الفریدة1110
FERIDA71890612 71844444

53STE MOURAD DE PROMOTION IMMOBILIERE76620135 نھج محمد علي - سیدي بوزیدشركة مراد للبعث العقاري1111

طریق مرناق - كلم 7.2 - الیاسمینات 2096 المدینة الجدیدة - بنشركة العامرة للبعث العقاري1112
STE EL AMRA DE PROMOTION IMMOBILIERE72535506عروس

STE EL BADIIE DE PROMOTION IMMOBILERE98506342تقسیم المنصوري - حي البساتین - بومھل - بن عروسشركة البدیع للبعث العقاري1113

فضاء تونس - بلوك س - الطابق الثالث - مكتب 3-1 - 1073 مونبلیزیرشركة أتیال للبعث العقاري1114
STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ATTILA71905300- تونس

شارع الھادي نویرة - عمارة إیفل - شقة عدد أ 1.1 - حي النصر 2 -شركة البعث العقاري قمش أخوان1115
STE DE PROM.IMMOB. GMACH FRERES99377686-26593126أریانة

STE IMMOBILIERE NEJI74652759طریق العین - كلم 6 - صفاقسشركة عقاریة ناجي1116

28IMMOBILIERE B.H.M71778100 نھج مصطفى كمال أتاتورك - باب بحر 1001 تونسعقاریة ب ح م1117

6RIDHA LAMINE98840701 نھج إیني - مرتفعات قمرت - المرسى 2070 تونسرضا المین1118

8IMMOBILIERE LE CONCEPT71787855 71814145 نھج جون جاك روسو - عدد ب 4-1 - 1073 مونبلیزیر - تونسعقاریة التصور1119

16IMMOBILIRE CHAOUCH71230387 نھج موسى ابن نصیر- المنزه الخامس - أریانةعقاریة الشاوش1120

المنطقة الصناعیة ابن خلدون - مقسم عدد 56 - طریق بنزرت - كلم 3 -عقاریة الیوم1121
SOCIETE IMMOBILIERE ALYAOUM71544399 71871500تونس

STE NECTAR DE PROMOTION IMMOBILIERE22310500إقامة صالمبو - النصر 1 - عمارة س - شقة عدد 5 - أریانةشركة الشھد للبعث العقاري1122

1SOCIETE IBN ROCHD IMMOBILIERE98801836 نھج 4144 - حي الزھور - تونسشركة ابن رشد للبعث العقاري1123

نھج الزئبق - مقسم عدد 24 - المنطقة الصناعیة بن عروس 2013 - بنعقاریة فارس عیاد1124
IMMOBILERE FARES AYED71382323عروس
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إقامة یاسمین 1 - الطابق األول - شقة عدد 10 - الحمامات الجنوبیة -شركة نیوستار العقاریة1125
STE NEW STAR IMMOBILIERE72240340یاسمین الحمامات - نابل

29IMMOBILIERE LE BARDO71287634 شارع الشاذلي زویتن - البلفیدیر - تونسعقاریة باردو1126

29IMMOBILIERE KAMKOUM71713378 شارع االستقالل - إقامة مریم - عمارة ب - برج البكوش - أریانةعقاریة قمقوم1127

20STE DE PROM IMMOB L'UNIVERSELLE98221434 شارع لوي براي - البلفیدیر - تونسشركة البعث العقاري الكونیة1128

STE IWEN DE PROMOTION IMMOBILIERE74405620نھج الناصریة - عمارة النافورة - مدرج أ - الطابق الثالث - صفاقسشركة ایوان للبعث العقاري1129

شارع جوھرة الساحل المركب التجاري بدر مدرج ب خزامة الغربیةشركة البعث العقاري وسام1130
4051STE DE PROMOTION IMMOBILIERE WISSEM73272710 سوسة الجوھرة

نھج أمین الشابي - إقامة یاسمین - شقة عدد 107 - عمارة س - خزامة -شركة البعث العقاري تونس دوبالكس1131
4051STE DE PROM IMMOB TUNISIE DUPLEX98400041 73343336 خزامة الشرقیة - سوسة

المركز العمراني الشمالي - عمارة التمیز - الطابق الخامس - شقة س5 -شركة البعث العقاري المنازل الساحرة1132
1082STE DE PROM IMMOB DEMEURES DE CHARME98299874 المنزه

شارع 20 مارس - عد20د - عمارة برقاوي سنتر - الطابق الول - شقةشركة الحلیف العقاري1133
STE LE PARTENAIRE IMMOBILIER71780944عدد 6 - باب سعدون 1029 تونس

L`IMMOBILIERE DE LA PLACE20230430 71880420نھج 7316 - المنزه 9 ب - تونسعقاریة الساحة1134

26STE DE PROM.IMMOB. BEN GHORBEL71290957 98308135 نھج صالمبو - 2050 حمام النف - بن عروسعقاریة بن غربال1135

STE DE PROM.IMMOB ETTAAWEN73229800شارع الطیب المھیري - نزل تاج مرحبا - 4000 سوسةشركة التعاون للبعث العقاري1136

STE ANAKA DE PROMOTION IMMOBILIERE74229128شارع 5 أوت - عمارة الكارفور - 3002 صفاقسشركة األناقة للبعث العقاري1137

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE AZUR73505810شارع الحبیب ثامر - سلقطة - 5080 قصور الساف - المھدیةشركة البعث العقاري المناقع1138

17STE HEYTHEM DE PROMOTION IMMOBILIERE71940182 نھج المصنع - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - أریانةشركة ھیثم للبعث العقاري سوھبریم1139

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EVE98319003شارع الوالیات المتحدة - 8050 الحمامات - نابلشركة البعث العقاري حواء1140

شارع محمد الخامس - اقامة ایریس - ضفاف البحیرة 2 - 1053مجمع األلفیة العقاري1141
GROUPEMENT MILLENAIRE IMMOBILIER71750631المرسى

STE LA PIERRE IMMOBILIERE71253458نھج رودریقو دو فریتاس - ضفاف البحیرة - 2045 - تونسشركة الحجرة العقاریة1142

نھج خالد ابن الولید - إقامة الفاطمي - محل عدد 1 - عمارة الفل 1 - عینالشركة العقاریة الفیروز1143
STE IMMOBILIERE EL FAIROUZ98315638زغوان - تونس

SOCIETE L'OUVERTURE DE PROMOTINطریق مساكن - 4002 سوسةشركة اإلنفتاح للبعث العقاري : سوبیم1144
IMMOBILIERE: SOPIM73233055 73233033
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5SOCIETE LYRIM DE PROMOTION IMMOBILIRE70838933 نھج المقاولین - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - أریانةشركة لیریم العقاریة1145

عمارة ھیفاء 1 - مقسم AFH-EHC6 - عین زغوان الشمالیة - 2046الشركة العقاریة ھیفاء1146
SOCIETE IMMOBILIERE HAIFA70724518تونس

9IMMOBILIERE BEN ABDALLAH71590553 نھج محمد علي العنابي - 1002 مونبلیزیر - تونسعقاریة بن عبد هللا1147

STE DE PROM. IMM. LES PALAIS D'OR74651195طریق العین - كلم عدد 5 - صفاقسشركة البعث العقاري القصور الذھبیة1148

36STE DE PROM IMMOBILIERE ERREZEK71765321 شارع المنجي سلیم - العوینة 2045 تونسشركة البعث العقاري الرزق1149

5STE IMMOBILIERE DU CAP BLANC71929475 نھج 6511 - حي ابن خلدون - 2062 تونسعقاریة الرأس األبیض1150

23SOCIETE DALAL DE PROMOTION IMMOBILIERE71863931 شارع الوالیات المتحدة األمریكیة - 1002 البلفیدیر - تونسشركة دالل للتطویر العقاري1151

عمارة النسیم - شقة أ 3 - زنقة بحیرة تركانھ - 1053 ضفاف البحیرة -السعفة العقاریة1152
LA PALME IMMOBILIERE71862301تونس

BEL MABROUK OMAR75491415طریق دوز - كلم 1 - جنعورة - 4200 قبليعمر بالمبروك1153

35STE EL MENZEL DE PROMOTION IMMOBILIERE70860310 نھج عزوز الرباعي - إقامة الكتاب - المنار الثني 2092 تونسشركة المنزل للبعث العقاري1154

عمارة السعدي - مدرج أ.ب - الطابق الثامن - شقة أ 29 - المنزه الرابعشركة لتي قصیبس للبعث العقاري1155
- 1004 تونس

SOCIETE LTI KASBI'S DE PROMOTION
IMMOBILIERE71702636

68STE DE PROM.IMMOBLIERE SAMI ZARROUK98400966 شارع محمد القروي - سوسةشركة البعث العقاري سامي زروق1156

IMMOBILIERE LA GOULETTE98407504محل مخابرتھا 8 قنال السویس 2078 - الصفصاف - المرسىعقاریة حلق الوادي1157

STE HOUSSEM IMMOBILIERE98444308عدد97 - شارع الحبیب بورقیبة 2080 أریانةشركة حسام العقاریة1158

ABDALLAH BEL MABROUK75490206ص ب : 46 - قبلي البیاز - 4280 - قبليعبدهللا بالمبروك1159

85STE IMMOBILIERE LOBNA71869030 شارع إتحاد المغرب العربي - شقة عدد 6 - سكرة 2036الشركة العقاریة لبنى1160

شركة الثبات العقاریة - وقع سحب الترخیص بتاریخ1161
2018-09-25

- B 2-4 شقة - Bالمركز العمراني الشمالي - عمارة البالس - بلوك
تونس 1082

SOCIETE EL THABET IMMOBILIERE - AGREMENT
RETIRE LE 25-09-201871885788

STE PLANET IMMO71106106نھج بحیرة أنسي - 1053 ضفاف البحیرة - تونسشركة بالنات إیمو1162

40STE JBEL OUEST IMMOBILIERE71840818 نھج الحكیم بورنیي - میتوال فیل - 1082 تونسشركة جبل الوسط للبعث العقاري1163

نھج محمد بن الطیب - حي الفالح - عمارة B-BP - عدد 21 - المنزهعقاریة وسیلة1164
IMMOBILIERE WASSILA98326426السابع - أریانة
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مركب تجاري درة - شارع 15 أكتوبر - عمارة د - الشقة عدد 7 -شركة حمیدة بو علي للبعث العقاري1165
سوسة

STE HMIDA BOUALI DE PROMOTION
IMMOBILIERE73334226

CHEDLY MAHOU98329845نھج صالح الدین بوشوشة - مقرین - بن عروسالشادلي ماھو1166

عمارة التمیز - الطابق الثالث - مكتب عدد أ 3 - المركز العمرانيعقاریة تریوكونسابت1167
IMMOBILIERE TRIO CONCEPT71948014الشمالي - 1082 تونس

STE UTIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE98683797طریق منزل شاكر - كلم 2.5 - صفاقسشركة أوتیك للبعث العقاري1168

10STE JRAD DE PROMOTION IMMOBILIERE70860924 نھج فرحات بن عافیة - المنار 2 - تونسشركة جراد للبعث العقاري1169

10STE BENZARTI DE PROMOTION IMMOBILIERE71238422 نھج األخطال - المنزه األول - 1004 تونسشركة بنزرتي للبعث العقاري1170

IMMOBILIERE DAR ZMEN20545545 71753839‘قامة السالم - نھج جبران خلیل جبران - منوبة 2010عقاریة دار زمان1171

124SOCIETE MAILLE IMMOBILIERE71647088 نھج 4267 - الدندان 2011 - منوبةشركة الماي العقاریة1172

SOCIETE BEN KAMEL IMMOBILIERE73467974نھج ابن الدرداء - خزامة III - سوسةشركة بن الكامل العقاریة1173

39نھج الیابان 8002 - عمارة الصفصاف - بلوك 3 - 4 - منبلیزیرشركة عقاریة مرمریس1174
1073SOCIETE IMMOBILIERE MARMARIS71903350 تونس

20STE GESCO IMMOBILIERE98340709 71281013 نھج ابن رشیق - 1002 تونسشركة جاسكو العقاریة1175

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE HAJER71592340طریق باجة - مفترق برج شاكیر - تونسشركة البعث العقاري ھاجر1176

IMMOBILIERE EL ABRAR74659030طریق عقارب - كلم 13 - الخزانات 3059 صفاقسعقاریة األبرار1177

شركة تولیب العقاریة - وقع سحب الترخیص بتاریخ1178
2017-10-05

22 نھج عبد العزیز المستوري - إقامة السالم - مدرج 2 - عدد 6 -
المنار - تونس

STE TULIP IMMOBILIERE - AGRÉMENT RETIRÉ
LE 05-10-200798431636

شارع الخیر الدین باشا - مركب الباشا - عمارة ب - الطابق السابع -شركة غالیة للبعث العقاري1179
STE GHALIA DE PROMOTION IMMOBILIERE71771908تونس

2STE DAR GUETIF IMMOBILIERE71831836 نھج لبید - تونسشركة دار قطیف العقاریة1180

STE MEDITERRANNEE IMMOBILIER71861426نھج بحیرة لكناس - عمارة لوتیس - ضفاف البحیرة - 1053 - تونسشركة عقاریة المتوسط1181

إقامة القبة - مكتب عدد أ4 - الطابق األول - شارع الھادي نویرة -الشركة التونسیة لبعث األقطاب العقاریة والصناعیة1182
STE TUN DE PROM DES POLES IMMOB ET INDUS70852322 70852321النصر 2 - 2037 أریانة

34STE DE PROM IMMOBILIERE KOKET71352522 نھج علي درغوث - تونسشركة البعث العقاري كوكات1183

6STE DE PROM IMM LA STRUCTURE: STRIM98221005 71782230 نھج األكلیل - 2036 سكرة - أریانةشركة األساس للبعث العقاري1184
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19IMMOBILIERE AIN MERIEM21683766 72431912 نھج الدكتور كونساي - تونسعقاریة عین مریم1185

مركب أكسس بلدینق - الطابق االول - زاویة شارع العملة و نھج جزرشركة أكسس العقاریة1186
SOCIETE ACCESS IMMOBILIERE71268403الكناري - حي الصنوبر - ضفاف البحیرة 2- 1053 تونس

40 شارع الطاھر بن عمار - إقامة كروان 6 - الشقة رفم 12 - المنزهالشركة العقاریة العامة مراكشي1187
SOCIETE IMMOBILIERE GENERALE MARRAKCHI71816244التاسع - تونس

LA CENTRALE IMMOBILIERE71816244شارع الھادي نویرة - إقامة فینیس - عدد B01 - النصر 2 - أریانةالمركزیة العقاریة1188

13IMMOBILIERE GUREMDA71786542مكرر - نھج لیون - تونسعقاریة قرمدة1189

مكتب عدد BC 6 - إقامة الموقع الجمیل - عمارة ب - نھج العلوم -شركة یاتا للبعث العقاري1190
SOCIETE YATA DE PROMOTION IMMOBILIERE22133424النصر 2 - 2037 اریانة

STE DE PROM IMM CHAHRAZED71287017حي المھرجان - عمارة شعار 1 - شقة عدد 2 - تونس البلفیدیر 1082شركة شھرزاد للبعث العقاري1191

9SOCIETE H ET F IMMOBILIERE71702742 نھج سیدي عمار - أریانة 2080شركة ح و ف العقاریة1192

STE BORCHANI DE PROMOTION IMMOBILIERE74852888طریق تونس - كلم 5 - عمارة عزیز - الطابق السابع - صفاقسشركة البرشاني للبعث العقاري1193

عمارة صوفید - زاویة نھج المعدن - و نھج المقاولون - الشرقیة 2 -شركة كنكورد للتنمیة والبعث العقاري1194
2035 تونس قرطاج

STE CONCORDE DE DEVELOPPEEMENT ET PRO.
IMM70838330

GROUPEMENT IMMOBILIER POUR LE TEXTILE71427242المنطقة الصناعیة سان قوبان - مقسم عدد 174 - نھج الجریصة - مقرینالمجمع العقاري للنسیج1195

1SOCIETE BOUHAOUALA IMMOBILIER DEنھج أالسكا - طریق قمرت - كلم 5 - 2070 المرسىشركة بوحوالة العقاریة برستیج1196
PRESTIGE: B I P71802282

STE PROM IMM POUR LE DEVELOP INDUSTRIEL73223343نھج البیئة - 4000 سوسةشركة البعث العقاري للتنمیة الصناعیة1197

6STE IMMOBILIERE BILEDI71280375 شارع خیر الدین باشا - مونبلیزیر - تونسعقاریة بالدي1198

STE DE PROM.IMM. LA PEPINIERE70837245شارع المغرب العربي الكبیر - عدد 156 - سكرة 2036شركة البعث العقاري المنبت1199

SOCIETE IMMOBILIERE LA TETHYS MISSAOUI73275628شارع جوھرة الساحل - خزامة الشرقیة - سوسةالشركة العقاریة تاتیس میساوي1200

29STE A B DE PROMOTION IMMOBILIERE71282740 شارع الیابان - عمارة فاطمة - مون بلیزیر - تونسشركة أ ب للبعث العقاري1201

12SOCIETE ESSAYADI DE PROMOTION نھج المعري - حي جوھرة - سوسةشركة الصیادي للبعث العقاري1202
IMMOBILIERE98403641

80SOCIETE CHAKROUN IMMOBILIERE98537423--71706458 شارع الخلیج العربي - المنزه الثامن - 2037 أریانةشركة شقرون العقاریة1203

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL HATIMIA71409999مقسم 124 - المنطقة الصناعیة المغیرة 1 - 2082 فوشانةشركة البعث العقاري الحاتمیة1204
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4STE DE PROM. IMM: LA NATIONALE71324217 نھج شارل نیكول - 1000 تونسشركة البعث العقاري والمقاوالت : القومیة1205

STE AL FARAANA DE PROMOTION IMMOBILIERE74296927شارع قرطاج - عمارة إیھاب سنتر - 3027 صفاقس المدینة - صفاقسشركة الفراعنة للبعث العقاري1206

طریق X - اقامة الصداقة 2 - قرب مدرسة ضباط الصف قصر السعیدالتألق العقاري1207
IMMOBILIERE ETTAALLOK71556130 71664030باردو - تونس

LA STE IMMO. LES DUNES DE GAMMARTHنھج عبد هللا ابن الزبیر - حلق الوادي - تونسالشركة العقاریة كثبان قمرت1208

27STE C M R IMMOBILIERE71793077 شارع لوي براي - البلفیدیر - 1002 تونسشركة س م ر العقاریة1209

شارع الھادي الكراي - عمارة كومات - الطابق الثاني - المركزشركة إسمرلدا العقاریة1210
STE ESMERALDA IMMOBILIERE71707386العمراني الشمالي - تونس

إقامة دنیا - بلوك فاطمة - شقة عدد أف 3 أ - الطابق الثالث - المنزه 9 -عقاریة الدار البیضاء1211
IMMOBILIERE MAISON BLANCHE22536352 71796073تونس

18STE KOUNOUZ DE PROMOTION IMMOBILIERE71960960 نھج المغرب - 1000 تونسشركة كنوز للبعث العقاري1212

IMMOBILIERE CINQ ETOILE71293712عمارة النسیم 1 - شارع البیئة - 2097 بومھل - بن عروسعقاریة خمس نجوم1213

IMMOBILIERE MAMI71777045عمارة الھناء - شقة ھـ 2 - العوینة - تونسعقاریة مامي1214

SOCIETE IMMOBILIERE FAIZA71335328نھج ابن خلدون - عمارة زروق سنتر - الطابق االول - تونسالشركة العقاریة فائزة1215

STE DE PROMOOTION IMMOBILIERE SAHAR98592958مقسم عدد 68 - اریانة الصغرى - طریق رواد - كلم 3شركة البعث العقاري سحر1216

1STE IMMOB. LES PLAGES DE GAMMARTH نھج عبد هللا ابن الزبیر - الطابق الثاني - حلق الواد - تونسالشركة العقاریة شواطئ قمرت1217

إقامة تاج البحیرة - عمارة األمورد - شقة عدد 6 - نھج بحیرة ماالران -الشركة العقاریة إقامات الشمال1218
STE IMMOB LES RESIDENCES DU NORDضفاف البحیرة - تونس

1STE IMMOBILIERE LES HIRONDELLES71737610 نھج عبد هللا ابن الزبیر - الطابق الثاني - حلق الواد - تونسالشركة العقاریة الخطاطیف1219

10 زنقة عدد 1 - عن شارع صالح بن یوسف - 1013 المنزه 9 أ -شركة المدائن العقاریة1220
STE EL MADAIN IMMOBILIEREتونس

STE LA MAISON ARABE DE PRO.IMMOB22308556شارع فیصل ابن عبد العزیز - 8050 الحمامات - نابلشركة الدار العربي للبعث العقاري1221

شارع قرطاج - مركب المجد - الطابق الثالث - مكتب عدد 2 - 3027عقاریة اإلمام سحنون1222
IMMOBILIERE IMMEM SAHNOUN74611370صفاقس الجدیدة

17STE ARTEMIS IMMOBILIERE22583007 نھج محمود الماطري - میتیال فیل - تونسشركة أرتمیس العقاریة1223

41STE DE PROM.IMMO. EL EMYRA FATMA98342842 70838618 شارع المغرب العربي - 2036 سكرةشركة البعث العقاري األمیرة فاطمة1224
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STE DE PROMOTION IMMOBILIERE PROMIDAR73665822عند الھادي دردوري - طریق الشاطئ - رجیش - المھدیةشركة البعث العقاري برومیدار1225

84STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ARAKO71290809 شارع الجمھوریة - حمام االنف - بن عروسشركة البعث العقاري آركو1226

14SOCIETE LES JARDINS DEL BADR DE نھج عز الدین الحامي - النصر 2 - أریانةشركة جنان البدر للبعث العقاري1227
PRO.IMMOB71817188

17STE HASSOUNA DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج النجف - سیدي فرج - سكرة - اریانةشركة حسونة للبعث العقاري1228

67KHIARI CHIHEB STE DE PROM IMMOBILIERE71701419 شارع الحبیب بورقیبة - أریانة الجدیدة - اریانةشركة شھاب الخیاري لإلستثمار العقاري1229

ETE MADHI FRERES DE PROMOTIONنھج سالم حرزهللا - صفافسشركة ماضي إخوان للبعث العقاري1230
IMMOBILIERE

41 شارع خیرالدین باشا - عمارة حدائق الباشا - شقة عدد 2 - الطابقالشركة العقاریة لیس1231
SOCIETE IMMOBILIERE LYS22600444الرابع -1002 تونس

13STE IMMOBILIERE EL MISBAH71799744 نھج السینغال - البلفیدیر 1002 تونسالشركة العقاریة المصباح1232

34SOCIETETOPAZE IMMOBILIERE71849442 نھج آالن سافاري - 1003 تونسشركة الزبرجد العقاریة1233

SOCIETE FERID DE PROMOTION IMMOBILIERE71771908إقامة الفل - شقة ب 44 - النصر 2 - 2037 أریانةشركة فرید للبعث العقاري1234

48STE EL HANAYA DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج بولونیا - باب سعدون - تونسشركة الحنایا للبعث العقاري1235

40STE JEMAI PROMOTION71351546 نھج أم كلثوم 1001 تونسشركة جمیعي العقاریة1236

69STE GHARBI DE PROMOTION IMMOBILIERE71425726 شارع الحبیب بورقیبة - مقرین - بن عروسشركة الغربي للبعث العقاري1237

48TUNISIE AL IMAR71834909 نھج إیران - الطابق الثاني - مكتب عدد7 - 1002 تونس البلفیدیرالتونسیة لإلعمار1238

16STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZOULEIKHA71718695 71718690 نھج فلسطین - 2080 أریانةشركة البعث العقاري زلیخة1239

نھج بحیرة فیكتوریا - عمارة بحیرة البجع - شقة عدد 10 و 11 - ضفافشركة البعث العقاري دویرات1240
STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DOUIRET71961853البحیرة - تونس

6LA STE STAP IMMOBILIERE73200070 نھج رمادة - عمارة الملولي - 4000 سوسةشركة ستاب للبعث العقاري1241

48STE GROUPEMENT TUNISO-ITALIEN شارع الطیب المھیري - 2080 أریانةالمجمع التونسي اإلیطالي العقاري1242
IMMOBILIER71707728

LA STE DE PROMOTION IMMOBILIERE AMAZIGH75684791 98430122ساحة الجمھوریة - جرجیسشركة البعث العقاري أمازیغ1243

4STE DE PROM IMMOBILIERE MISK ELLIL98325966 شارع الھادي نویرة - النصر 2 - أریانةشركة البعث العقاري مسك اللیل1244
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STE SALACTA IMMOBILIERE73215501نھج لیوبولد سیدار سنقور - عملرة المسعي - سوسةشركة سلقطة العقاریة1245

1SOCIETE LA SICILE IMMOBILIERE نھج عبد هللا ابن الزبیر - الطابق الثاني - حلق الواد - تونسشركة صقلیة العقاریة1246

3STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SAKFI71791088 نھج النیجر - 1002 تونس البلفیدیرشركة البعث العقاري سقفي1247

89 شارع الحبیب بورقیبة - أریانة بالص - مكتب عدد 3.3 - 2080شركة عقاریة الزانیت1248
SOCIETE IMMOBILIERE LE ZENITH71708543أریانة

7STE EL OMNIA IMMOBILIERE22555600 71980300 نھج حسن حسني عبد الوھاب - 1057 قمرت - تونسشركة األمنیة العقاریة1249

شارع الحبیب بورقیبة - المركب العقاري الزھراء سنتر- الزھراء - بنشركة ضحى للبعث العقاري1250
SOCIETE DOHA DE PROMOTION IMMOBILIERE21410383 71453922عروس

198STE JEUNE IMMOBILIERE70825907 نھج الفردوس - 3003 صفاقسالعقاریة الفتیة1251

11STE DE PROMO.IMMOB. DIAR DEJLA22850935 نھج النسرین - 1100 زغوانشركة دیار دجلة للبعث العقاري1252

92MTE JIK IMMOBILIERE71798100 شارع یوغرطة - میتوال فیل 1082 المھرجان - تونسشركة ج.إ.ك العقاریة1253

20IMMOBILIERE BAB SAADOUN98312041 نھج ابن المعتز - باب سعدون - تونسعقاریة باب سعدون1254

16SOCIETE OXALIS DE PROMOTION IMMOBILIERE70850846 نھج سمرقند - حي النصر 1 - 2037 - أریانةشركة أكزالیس للبعث العقاري1255

73IMMOBILIERE DE LA REINE73203216 نھج الصولجان - نرجس 2 - القنطاوي - حمام سوسة - سوسةعقاریة الملكة1256

.2STE D`AMENAGEMENT ET PROM.IMMOB مكرر - نھج األزھار - 2080 أریانة العلیا - أریانةشركة التھیئة والبعث العقاري زھیر1257
ZOUHAIR71702476 71701090

5SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO - CANADIENNE98306878 نھج صور - المنزه الثامن 2037 تونسالشركة العقاریة التونسیة الكندیة1258

IMMOBILIERE ARBIA71919119نھج عبد الكریم الخطابي - قمرت - تونسعقاریة عربیة1259

7SOCIETE GHAYAT AL MOUNA DE PRO IMMOBILI73838383 نھج الحرف - الشرقیة 2 - تونس قرطاج 2035شركة غایة المنى للبعث العقاري1260

STE NOUIRA DE PROMOTION IMMOBILIERE72451451صونین - معتمدیة رأس الجبل - 7025 - بنزرتشركة نویرة للبعث العقاري1261

6STE OMAR MYRIAM IMMOBILIERE71849546 نھج أبو بكر الصدیق - تونسشركة عمر ومریم العقاریة1262

14STE DE PROM. IMMO. LA MEDICALE DU BARDO71740976 نھج الكاھنة - 2070 المرسى - تونسشركة البعث العقاري الطبیة باردو1263

92STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EDIFIA22326096-94 شارع الھادي شاكر - 1002 تونسشركة البعث العقاري أدیفیا1264
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STE DE PROMOTION IMMOBILIERE 2S96172956إقامة الریاحین - بلوك 5 - شقة عدد 55 - المنار 2092 - تونسشركة البعث العقاري 2 س1265

STE DE PROM.IMMO. ZINET EL HOUMA79390673إقامة بن عروس المركز - بلوك فلة 4 - عدد 71شركة البعث العقاري زینة الحومة1266

MARZOUGUI KAMEL95934071ص . ب 84 - بومھل 2097 بومھل - بن عروسكمال مرزوقي1267

STE LE MARCHAND DE L IMMOBILIERالمنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - ص . ب 129 - 1080 تونسشركة التاجر العقاریة1268

16STE LA SIRENE DE PROMTION IMMOBILIERE20347774 نھج ھوكر دي لیتر - البلفیدیر - تونسشركة السیران للبعث العقاري1269

36JAMALIA IMMOBILIERE98301890 نھج معاویة ابن أبي سفیان - المنزه الثامن - أریانةالجمالیة العقاریة1270

2STE IMMOBILIERE KSAR ESSAADA24304539 99304539 نھج باسكال - 2070 المرسى - تونسالشركة العقاریة قصر السعادة1271

1STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ELANDALIB98620777 نھج بحیرة ماجوري - ضفاف البحیرة - تونسشركة البعث العقاري العندلیب1272

IMMOBILIERE EL MERRIKH21784320 71748726عمارة سبرولس - شقة عدد 2-2 - صالنبو 2 - سیدي بوسعید - تونسعقاریة المریخ1273

22SOCIETE J.B IMMOBILIERE71545400 نھج الخشب - 2086 المنطقة الصناعیة بقصر السعید - منوبةشركة ج.ب العقاریة1274

24STE OUM EZZINE DE PROM.IMMOBILIERE71714256 شارع إتحاد المغرب العربي - 2036 سكرة - أریانةشركة أم الزین للبعث العقاري1275

طریق سیدي سعد - برج غربال - الطریق السریعة تونس - سوسةطویل العقاریة1276
2090TOUIL IMMOBILIERE71714256 مرناق

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE 300073304999طریق المورالدین - حي الریاض - سوسةشركة البعث العقاري 12773000

STE IMMOBILIERE CHAHED98535474شارع اإلمام ابن حنیفة - حي الریاض - سوسةالشركة العقاریة الشاھد1278

1STE DE PROM IMMOB GANDOUZ73360330 99401788 نھج مارس - المنطقة الصناعیة البحاییر - 4011 حمام سوسةشركة القندوز للتنمیة العقاریة1279

2STE IMMOBILIERE HENDA74408012 نھج لیوبول سیدار سنقور - صفاقسالشركة العقاریة ھندة1280

1IMMOBILIERE LE DOMAINE71711212 شارع قرطاج - أریانةعقاریة المیدان1281

14STE NACIRA DE PROMOTION IMMOBILIERE71509568 شارع الطیب المھیري - باردو - تونسشركة نصیرة للبعث العقاري1282

شارع الھادي نویرة - عمارة فنشي - شقة عدد ب 81 - النصر 2 -عقاریة أمینة1283
IMMOBILIERE AMINA71828266أریانة

عمارة عایدة - مدرج أ - الطابق الثاني - شارع 7 نوفمبر - 3000شركة البعث العقاري الوصال1284
STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL WISSAL74400501صفاقس
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STE IMMOBILIERE DIAR KRAIEM (I D K98336067 70725253)7 زنقة الخطاف - عین زغوان 2046 تونسالشركة العقاریة دیار كریم1285

نھج 8366 - فضاء العزیز - مدرج ب - الطابق الثالث - مكتب عدد بشركة اإلستثمار و التوظیف العقاري العقاریة1286
1.3SOCIETE TUNINVEST IMMOBILIERE71908272 - مونبلیزیر 1073 تونس

STE DE PROM IMM AOULED BEN HAMAD71950856فضاء تونس - عمارة ب 4-5 - مونبلیزیر - 1002 تونسشركة البعث العقاري أوالد بن حمد1287

22STE YOMNA DE PROMOTION IMMOBILIERE71950535 نھج إسبانیا - 1000 تونسشركة یمنى للبعث العقاري1288

SOCIETE IMMOBILIERE DOLLY98401967شارع 7 نوفمبر - خزامة الشرقیة 4051 سوسةالشركة العقاریة دولي1289

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE CHEBBI72281650نھج نوفار - الحمامات 8050 - نابلشركة البعث العقاري الشابي1290

STE GHOUILA DE PROMOTION IMMOBILIERE71236360حي السعادة - مدرج أ - شقة عدد 12 - المنزه السابع - أریانةشركة غویلة للبعث العقاري1291

23STE SABA DE PROMMOTION IMMOBILIERE71842870 شارع الوالیات المتحدة األمریكیة - البلفیدیر - تونسشركة سابا للبعث العقاري1292

13STE IMMOPROM DE PROMOTION IMMOBILIERE71812152 إقامة الكاسكاد - 2037 حي النصر 2 - أریانةشركة إیموبروم للبعث العقاري1293

المرسى مول - مكتب عدد ب 2-8 - الطریق الوطنیة رقم 9 - المنطقةشركة مینا تونس للبعث العقاري1294
STE MENA TUNISIE POUR LA PROM IMMOBILIER71854600الصناعیة سیدي داود - 2046 المرسى- تونس

IMMOBILIERE GENERALE METAL71429105المنطقة الصناعیة سان قوبان - 2033 مقرینعقاریة العامة للمعادن1295

4IMMOBILIERE LE PALMARIUM CENTER71336344 نھج الیونان 1000 تونسعقاریة البلمریوم سنتر1296

طریق تونس - كلم 1 - عمارة الحسین - الطابق األول - مكتب عدد 1 -شركة میقابات للبعث العقاري1297
STE MEGA BAT DE PRPMOTION IMMOBILIERE98457077صفاقس

STE DE PROMMOTION IMMOB TOURATH20785385 20785386إقامة البرج - نھج خالد ابن الولید - شقة AO- 3 - العوینة 2045 تونسالشركة العقاریة تراث1298

مبدأ طریق قرمدة - عمارة أولیفیا - مدرج ب - الطابق الثامن - شقة عددعقاریة أربعة میم1299
3IMMOBILIERE 4 M98415297 98410193 - صفاقس

STE AL JIWAR IMMOBILIERE22572915طریق حي الریاض - الباھي األدغم - الحمامات - نابلشركة الجوار العقاریة1300

STE ORBATA DE PROMOTION IMMOBILIERE76217645نھج أبو القاسم الشابي - قفصةشركة عرباطة للبعث العقاري1301

شارع 7 نوفمبر - الطریق السیاحي القنطاوي - نھج المأمون - عمارةشركة الرؤیة للبعث العقاري1302
SOCIETE VISION DE PROMOTION IMMOBILIERE73372401السوسي - شقة عدد 3 - الطابق الول - 4011 حمام سوسة

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL KIBEB22318422طریق منزل شاكر - كلم 2.5 - في مستوى الطري الحزامي - صفاقسشركة البعث العقاري القباب1303

SET DE PROM.IMMOBILIERE DIAR EL MELK71723358 22800080عمارة السعدي - مدرج EF - الطابق الثالث - المنزه الرابع - تونسشركة البعث العقاري دیار الملك1304
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عمارة قوس البحیرة - نھج بحیرة فیكتوریا - مكتب عدد4 ب - ضفافشركة بارتنرز برو1305
SOCIETE PARTENERS PRO71960489 71960490البحیرة - تونس

المركز العمراني الشمالي - شارع 7 نوفمبر - برج المكاتب - مركزشركة القابضة العربیة للتعمیر1306
المدینة الدولي - تونس

SOCIETE EL KABIDHA EL ARABIA POUR L
AMENAGEMENT70728728

30STE DE PROMOTION IMMMOBILIERE HERAKLES71428497 22631179 نھج الورد - سیدي رزیق - مقرین 2033 بن عروسشركة البعث العقاري ھیراكالس1307

3STE YOUMAR DE PROMOTION IMMOBILIERE99177277 نھج خیر الدین باشا - المروج اأول 2071 بن عروسشركة یومار للبعث العقاري1308

IMMOBILIERE VALORIS98318060مركب مسك - الطابق الول - عدد 7 - مونبلیزیر 1073 تونسعقاریة فالوریس1309

7STE L'EXPRESS IMMOBILIER22526423 نھج أبولو 11 - میتوال فیل - 1002 تونسشركة السریع العقاري1310

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA ZONE71433233طریق سوسة - كلم 6 - مقرین - بن عروسعقاریة المنطقة1311

4IMMOBILIERE 2 A71339982 نھج علي غراب - منفلوري - 1008 - تونسعقاریة 2 أ1312

نھج الطیب المھیري - عمارة بوعتور - شقة عدد 7 - الطابق األول -عقاریة الطیاري1313
SOCIETE IMMOBILIERE TAYARI20201849الزھراء - بن عروس

SOCIETE IMMOBILIERE EL KADISSIA71827822شارع الھادي نویرة - إقامة أمیرة - حي النصر 2 - 2037 - اریانةالشركة العقاریة القادسیة1314

12STE LA LIGUE POUR L'INVESTISSMENT ET LA نھج محمد المرزوقي - 2037 المنزه الثامن - أریانةشركة الرابطة لإلستثمار والبعث العقاري1315
.PROM.IMMO70730758 98338057

8SOCIETE IMMOBILIERE EDDAKHLA72300766 نھج الجزائر - منزل تمیم 8080 - نابلشركة البعث العقاري الدخلة1316

SOCIETE DIAR FAWANISSE70730958عمارة روزامیس - أریانة العلیاشركة دیار فوانیس1317

8IMMOBILIERE EL KODS71388534 71381014 شارع البیئة - إقامة الصداقة 2 - شقة عدد3.1 - 2080 أریانةعقاریة القدس1318

إقامة ضفاف قرطاج - برج علیسة 2 - الطابق السفلي - شقة عدد 10 -شركة بیئة للبعث العقاري1319
SOCIETE BIA DE PROMOTION IMMOBILIERE71830135قمرت 2078 المرسى - تونس

شارع الحبیب بورقیبة عمارة الكولیزي - مدرج ب - الطابق الرابع -عقاریة مصلح1320
L'IMMOBILIERE MASLAH98575509مكتب عدد 485 - تونس

8SOCIETE KHOUJA IMMOBILIERE71772506 نھج أبو الحسن القابسي - حي الخضراء 1003 تونسشركة خوجة العقاریة1321

STE EL KAOUTHAR DE PROMOTIONطریق قرمدة - كلم 0.2 - عمارة جبلي سنتر - الطابق الثاني - صفاقسشركة الكوثر للبعث العقاري1322
IMMOBILIERE74407170

CONVIVIUM IMMOBILIER71770074نھج 8161 - عدد 10 - الحي الولمبي - 1003 - تونسعقاریة اإلنشراح1323

29SOCIETE IMMOBILIERE NAJOUA71887965 نھج محي الدین القلیبي - المنار الثاني - تونسالشركة العقاریة نجوى1324
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41L'AVANT-GARDE IMMOBILIERE شارع خیر الدین باشا - مونبلیزیر - 1002 تونسشركة الصدارة للبعث العقاري1325

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SOUSSANA73219619 73223623شارع لیوبول سیدار سنقور - 4001 سوسةشركة البعث العقاري سوسانة1326

نھج تركانا - إقامة LES REFLETS DIO - البحیرة الشمالیة - حيشركة البعث والتصرف العقاري عقاریة أسترا أسات1327
SOCIETE DE PROM.IMMO. ASTRA REAL ASSET71727597الخضراء

52STE IMMOBILIERE SALLOUHA71310015 شارع البیئة - سان جاك - سیدي مصباح - بن عروسالشركة العقاریة صلوحة1328

2 شارع جمال عبد الناصر - طریق تونس - كلم 5.5 - ساقیة الزیتشركة إدریس للبعث العقاري1329
3021STE DRISS DE PROMOTION IMMOBILIERE20015313 صفاقس

21STE DE PROMOTION IMMOBILIERE GREGOIRE71968043 نھج أریستوت - صالنبو 2025 تونسشركة البعث العقاري جرجیر1330

21STE DE PROM. IMMOBILIERE ARISTOTE نھج اریسطوط - قرطاج صالمبو 2025 - تونسشركة البعث العقاري أریسطو1331

31STE DE PROMOTION IMMOBILIERE CHEBIL73214668 شارع لیوبول سنقور - سوسةشركة البعث العقاري شبیل1332

3STE PACIFIC IMMOBILIERE71730729 نھج سوفینیسب - 2016 قرطاج - تونسشركة باسیفیك العقاریة1333

9STE DE PROM IMMOBILIERE ERRIBAT70736524 نھج بیروت - حي المستقبل- عین زغوان- حلق الوادي- 2042 تونسشركة البعث العقاري الرباط1334

STE LE BON LIEU DE PROM.IMMOBILIERE71695550نھج الكراوان - برج البكوش - أریانةشركة الضاحیة للبعث العقاري1335

3 نھج مصطفى صفر - الطابق األول - حي الحدائق 1002 تونسشركة الفلة للبعث العقاري1336
STE EL FOLLA DE PROMOTION IMMOBILIERE98582024البلفیدیر

5IMMOBILIERE LA PHALENE70696788 نھج باریس - برج الوزیر 2073 أریانةعقاریة الفاالن1337

4STE IMMOBILIERE VERTU98455249 نھج الجزائر - تونسشركة عقاریة فارتي1338

42SOCIETE IMMOBILIERE FATHALLAH98328159 نھج 9042 - سیدي فتح هللا 2083 تونسالشركة العقاریة فتح هللا1339

STE DE PROM.IMMBO. CIRTA71882901د 32 - زنقة طلیطلة - المنار 1 - تونسشركة البعث العقاري سیرتا1340

STE IMMOBILIERE EL KIR71364544إقامة الجنان - عدد A136 - المروج 1 - بن عروسشركة عقاریة الكیر1341

IMMOBILIERE BEN MASSAOUDنھج غرة جوان - المنستیرعقاریة بن مسعود1342

إقامة كرتاقو أوریزون - شقة عدد ب 22 - الطابق الثاني - ضفافشركة البعث العقاري نورا1343
STE DE PROM IMMOBILIERE NORA71962699البحیرة - تونس

STE BALSAM DE PROMMOTION IMMOBILIERE22445595 76625337عمارة السائح - شارع 7 نوفمبر 1987 - سیدي بوزید 9100شركة بلسم للبعث العقاري1344
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9STE DESIGN IMMOBILIER22329406 نھج محمد علي العنابي - مكتب عدد 4 - مونبلیزیر - تونسشركة دیزاین العقاریة1345

13STE DE PROM.IMMOBILIERE SUFEITULA71288601 نھج الكویت - الفیات 1002 تونسشركة البعث العقاري سفیطلة1346

STE HEDI BEN AYED : HBA IMMOBILIERE71393222شارع 15 أكتوبر 1963 - الوردیة 1009 تونسشركة الھادي بن عیاد العقاریة1347

15STE DE PROMOTION IMMOBILIERE AMEKEN71763770 نھج الھادي السعیدي - 2080 أریانةشركة البعث العقاري أماكن1348

70IMMOBILIERE HICHEM DHOUIB71515321 شارع اإلستقالل - عمارة نرجس - باردو - تونسعقاریة ھشام ذویب1349

STE NIMR DE PROMOTION IMMOBILIERE71829490شارع الھادي نویرة - إقامة الكابیتول - مكتب عدد 2 - النصر 2 - أریانةشركة النمر للبعث العقاري1350

21STE DE PROMOTION IMMOB. LE LENDEMAIN نھج اریسطوط - قرطاج صالمبو 2025 - تونسشركة الغد للبعث العقاري1351

STE MARWEN DE PROMOTION IMMOBILIERE70731437عمارة األوبرا - شقة عدد 3 - حي النصر - شارع الھادي نویرة - أریانةشركة مروان للبعث العقاري1352

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DU SIECLE71709700 75690157شارع محمد الخامس - جرجیس - مدنینشركة البعث العقاري القرن1353

نھج أبي بكر الصدیق - عدد 4 - عبر شارع أالن سافاري - البلفیدیرشركة أواب للبعث العقاري1354
1002STE AWEB DE PROMOTION IMMOBILIERE72285890 تونس

IMMOBILIERE AERO71800125نھج عزیزة عثمانة - المنزه السابع - أریانةعقاریة أیرو1355

اقامة الحبیب بلقاضي الشقة A22 - شارع 14 جانفي - المروج 5 -شركة البعث العقاري تسنیم1356
2074STE DE PROMOTION IMMOBILIERE TASNIM79490699 بن عروس

IMMOBILIERE EL YOSR71847157 98327501نھج اإلمام البكري - عدد 11 - الطابق األول - تونس البلفیدیر 1002عقاریة الیسر1357

6IMMOBILIERE LES CYPRES24314075 نھج اإلمام الرصاع - شقة رقم 6 - 1002 تونسعقاریة السرو1358

إقامة ریم - تقسیم حي سلمى - شقة A2-1 - الطابق الثاني- المنزه السابعشركة بروجیسو العقاریة1359
SOCIETE IMMOBILIERE PROJISO71793500مكرر - أریانة

4SOCIETE AJIM IMMOBILIERE مكرر - نھج المین العباسي - 1002 البلفیدیر - تونسشركة أجیم العقاریة1360

شارع 7 نوفمبر - المركز العمراني الشمالي - مركز المدینة الدولي -شركة سما العقاریة1361
SOCIETE SAMA IMMOBILIERE70728406الطابق الرابع - مكتب عدد 7 - 1082 - تونس

39 شارع الحبیب بورقیبة - الطابق األول - عمارة سیتي سنتر - 8000شركة العقاریة أریج1362
SOCIETE IMMOBILIERE EL ARIJ72233600 98512670نابل

إقامة حدائق قرطاج - بلوك ب - المیزانین - مكتب م ب 1 - الكرم -شركة ش.ن العقاریة1363
SOCIETE C.N IMMOBILIERE71266088تونس

STE KYRANIS IMMOBILIERE20576636عمارة سارة الشارع الرئیسي - 1053 ضفاف البحیرة - تونسشركة كیرانیس العقاریة1364
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17STE IMMOBILIERE ESSAFOUA71282966 71233756 شارع الوالیات المتحدة األمریكیة - 1002 تونسشركة عقاریة الصفوة1365

التعاضدیة العقاریة لخریجي المرحلة العلیا للمدرسة1366
4COOPERATIVE IMMOBILIERE CYLCLE SUP E N A71230209 شارع عثمان ابن عفان - المنزه السادس - أریانةالوطنیة لإلدارة

52IMMOBILIERE JINANE ELILIINE98205435 نھج 2 مارس 1952 - باردو - تونسشركة عقاریة جنان علیین1367

35IMMOBILIERE CYRUS LE GRAND71205155 نھج 8612 - الشرقیة 2035 تونسعقاریة سیروس لقران1368

4IMMOBILIERE CHARNI98653921 مكرر - نھج المین العباسي - 1002 البلفیدیر - تونسعقاریة شارني1369

شارع إتحاد المغرب العربي - نھج السمسم - إقامة الكرم - میزانین -شركة التصرف والبعث العقاري الشقة1370
STE DE GESTION ET DE PROM.IMMO. L'APPART22208503 70693527عدد 2 - سكرة - أریانة

STE MALEK DE PROMOTION IMMOBILIERE20330662 71951615نھج 8368 - إقامة عمر - بلوك أ - مونبلیزیر - تونسشركة مالك للبعث العقاري1371

IMMOBILIERE ASSIRAT71472686 98307070شارع الجمھوریة - المروج الخامس - بن عروسعقاریة الصراط1372

SOCIETE FIRAS INTERNATIONAL REAL ESTATE23232200 70732362إقامة بدر - مدرج ب 1 - عین زغوان - تونسشركة فراس العالمیة للبعث العقاري1373

نھج بحیرة وندرمار - عمارة أقواس البحیرة - شقة ب 4 - ضفلفشركة سترویكا العقاریة1374
STE STROIKA IMMOBILIERE22302207 71960807البحیرة - تونس

IMMOBILIERE MNIF74454636طریق قابس - كلم 6 - سیدي سالم - صفاقسعقاریة المنیف1375

82STE MIXTA TUNISIA IMMOBILIERE71844129 71844128 شارع یوغرطة - الطابق 1 - میتوال فیل 1002 تونسشركة میكستا تونیزیا العقاریة1376

36STE IMMOBILIERE ETTAWHID71677752 نھج جعفر - كلم 4 - طریق رواد - 2083 أریانةالشركة العقاریة التوحید1377

26STE BAB MENARA IMMOBILIERE71797500 نھج فلیسیان شاالي - حي المھرجان 1082 تونسشركة باب منارة العقاریة1378

STE LE REFLEX IMMOBILIER70822536إقامة إشبیلیة - شقة رقم 7 - ریاض األندلس - 2080 أریانةشركة الرفلكس العقاري1379

12STE MERCURY IMMOBILIERE75277700 نھج الصداقة - قابس المدینة - 6000 - قابسشركة ماركیري العقاریة1380

STE LA SOURCE DES REVES DE PROM.IMMOBILE72675661مجمع العین - شارع 7 نوفمبر - زغوانشركة عین األحالم للبعث العقاري1381

STE FRERES EL HAFIANE DEشارع 20 مارس - سوسة 4000شركة األخوة الحفیان للبعث العقاري1382
PROM.IMMOBILIERE22203049

IMMOBILIERE PROVIDENCE71963694إقامة ضفاف - الطابق االول - شقة 33-12 - ضفاف البحیرة - تونسعقاریة بروفیدانس1383

STE DE PROM IMMOB NOUVELLE TERRE75730475شارع صالح بن یوسف - مركب المھیري میدون - جربة 4116 مدنینشركة البعث العقاري األرض الجدیدة1384
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3STE MAHER DE PROMOTION IMMOBILIERE73200910 نھج الیاسمین - شقة عدد 20 - 4000 سوسةشركة ماھر للبعث العقاري1385

37STE SAYMA DE PROMOTION IMMOBILIERE72287742 شارع الحبیب بورقیبة - نابل 8000شركة سیماء للبعث العقاري1386

STE BOKITO GROUP IMMOBILIERE20063509إقغمة جعفر - نھج أبو القاسم الشابي - طریق رواد - أریانة 2008شركة بوكیتوقروب العقاریة1387

STE IMMOBILIERE TOUMIA73462925طریق خنیس - 5000 المنستیرالشركة العقاریة تومیة1388

52STE DE MANARET EL AHBEB IMMOBILIERE662 311 98--188 782 71 نھج الشام - عدد 1 - تونس 1002شركة منارة األحباب العقاریة1389

23STE IMMOBILIERE EL BERZA98304097 71760053 شارع المنجي سلیم - الطابق االول - العوینة - 2045 تونسالشركة العقاریة البارزة1390

طریق قرمدة - كلم 2 - عمارة العطور - طابق عدد 1 - مكتب عدد 5 -شركة البعث العقاري العطور1391
STE DE PROM.IMMMOBLIERE LES PARFUMS20414454 74216095مدرج ب - 3027 صفاقس المدینة

نھج 8425 - حي الخضراء - شقة عدد 6 - الطابق العلوي - 1003شركة علیة للبعث العقاري1392
STE ALAYA DE PROMOTION IMMOBILIERE75224501تونس

إقامة ریم - مقسم HC5 - شقة C33 - الطابق الثالث - المنزه السابعشركة بوریشة للبعث العقاري1393
2037STE BOURICHA DE PROMOTION IMMOBILIERE71871500

STE IMMOBILIERE DOUIK98457144شارع 18 جانفي 1952 - سوسة 4003شركة عقاریة دویك1394

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE MESKANI98457144حي السعادة - عدد 5 - المنستیر 5000شركة البعث العقاري مسكني1395

23STE VERTICO IMMOBILIERE نھج علي الزلیطني - المنار 2 - تونسشركة فرتكو العقاریة1396

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE BEN AMEUR73200226نھج ابن رشد -سیدي عامر - المنستیر 5061شركة البعث العقاري بن عامر1397

6SOCIETE IMMOBILIERE EL FOUTOUH70830810 شارع فرنسا - مغازة میرمار - 1000 تونسشركة عقاریة الفتوح1398

STE IMMOBILIERE SINDBADنزل السندباد - الحمامات - نابلالشركة العقاریة سندباد1399

STE IMMOBILIERE COSOBOIS73234293طریق مساكن - كلم 2 - سوسةشركة عقاریة كوسوبوا1400

STE KHADIJA DE PROMOTION IMMOBILIERE97588205نھج الخیریة - عدد 17 - عمارة شعبان - صفاقسشركة خدیحة للبعث العقاري1401

STE GOUBELLAT DE PROMOTION IMMOBILIERE78585222طریق بوعرادة - قبالط 9080 باجةشركة البعث العقاري بقبالط1402

STE NEJAH DE PROMOTION IMMOBILIERE74259493شارع بیروت - عدد 1 - صفاقس 3000شركة البعث العقاري ناجح1403

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE GRAIET73261450شارع الجمھوریة - الحي التجاري - مساكن 4070 سوسةشركة البعث العقاري قریط1404
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STE ARKEN CAPITAL IMMOBILIERE71833692إقامة تانیت سنتر - شقة 1-13 - عین زغوان - تونسشركة أركان كابیتال العقاریة1405

IMMOBILIERE DIAR IMEN71755113عمارة إیمان - العقبة 5000 المنستیرعقاریة دیار إیمان1406

17SOCIETE IMMOBILIERE ESSKIFA71710902 شارع مصطفى حجیج - عمارة ستار A - شقة عدد 3 - أریانةالشركة العقاریة السقیفة1407

6STE DE PROM.IMMOBILERE EL GHAZALA71849500 شارع خیر الدین باشا - 1002 تونسشركة البعث العقاري الغزالة1408

85STE DE PROM.IMMOBILIERE LA CIBLE71254499 نھج الحسین بوزیان - 1001 تونسشركة الھدف للبعث العقاري1409

STE BARNAT IMMOBILIERE98916568مركب البرناط - إغیر جربةشركة برناط العقاریة1410

109STE AL MISHKET IMMOBILIERE22400022 نھج الحبیب بورقیبة - 4000 سوسةشركة المشكاة العقاریة1411

20STE AZ-ZAHR EL MAAMARI71343161 نھج ابن خلدون - الطابق الثاني - شقة عدد 5 - 1001 تونسشركة الزھر المعماري1412

5IMMOBILIERE SIDI AMEUR71940666 نھج المصنع - 2035 المطقة الصناعیة الشرقیة 2 - تونسعقاریة سیدي عامر1413

اقامة امیقا سنتر C29 - الطابق الثامن - ضفاف البحیرة 2 - المرسى -شركة شارني وأبناؤه للبعث العقاري1414
STE CHARNI & FILS DE PROM.IMMOBILIERE70037419تونس

67 نھج أالن سافاري - حي الحدائق 1 - عمارة ب - شقة ب 1 - الطابقشركة إیموكالر للبعث العقاري1415
STE IMMOCLAIR DE PROM.IMMOBILIERE71510768الثامن - تونس

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE MEHDOUI73226699عند نزل سمراء - شارع عبد الحمید القاضي - سوسة 4000شركة البعث العقاري المھدوي1416

10IMMOBILIERE TROCADERO96171313 شارع الحریة - المنزه الخامس - أریانةعقاریة تروكادیرو1418

شارع الحریة - 14 جانفي - عمارة العین بالص - الطابق الرابع - شقةشركة دیار فنیز العقاریة1419
STE LES MAISONS DE VENISE IMMOBILIERE74490899عدد 5 - 3027 صفاقس

مكتب عدد 1 - عمارة س - إقامة الدالیة - 14 شارع ابن خلدون - 2080شركة التلیلي العقاریة1420
STE TELILI IMMOBILIERE71466428أریانة

STE IMMOBILIERE BEN AMARA72272118شارع الھادي شاكر - نابلالشركة العقاریة بن عمارة1421

4IMMOBILIERE MOURAYHA نھج القنیطرة - 1000 تونسعقاریة مورایھة1422

25STE DE PRO.IMMO. LES QUATRE SAISONS71345238 شارع جون جوراس - الطابق التاسع - تونسشركة البعث العقاري الفصول األربعة1423

STE G.M DEVELOPPER IMMOBILIERE71777111المنطقة الصناعیة سیدي داود - طریق قمرت - المرسى 2046 تونسشركة م . م للتنمیة العقاریة1424

14 نھج اإلمام أبو حنیفة - الطابق الثاني - شقة ب 6 - المرسى - تونسعقاریة الجوھرة الفاخرة للمتوسط1425
2070

IMMOBILIERE PEARL LUXURY GROUP
MEDITERRANEE20725998
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SOCIETE DE PROMO.IMMOB. LA METROPOLE72274062شارع الحبیب بورقیبة - إقامة بونا - عمارة 1 - شقة ب 2 .1 - مقرینشركة البعث العقاري المتروبول1426

STE PLEIN AIR IMMOBILIERE98606383 79218176نھج إلیاس - عدد 9 - حي الھواء الطلق - بومھل البساتین - بن عروسشركة الھواء الطلق العقاریة1427

162STE ORCHILODGE IMMOBILIERE98401127نھج األقحوان - القنطاوي - حمام سوسة - سوسةشركة أركلودج العقاریة1428

STE LIRA DE PROMOTION IMMOBILIEREعمارة الیاسمین - ضفاف البحیرة 1043 - تونسشركة لیرا للبعث العقاري1429

IMMOBILIERE M.K.271950303عمارة لوكسور1 - نھج 8300 - مونبلیزیر - تونسعقاریة آم ك 14302

3SOCIETE LA ROSE DES SABLES71961464 نھج السیدة سعودة بن زمعة - المنزه التاسع - تونسشركة وردة الرمال1431

9STE IMMOBILIERE DAR EL FADHL شارع 7 نوفمبر - 2040 رادس - بن عروسالشركة العقاریة دار الفضل1432

فضاء تونس - عمارة 1 - الطابق الخامس - شقة 1 - 5 - مونبلیزیر -شركة جنان أمیرة العقاریة1433
STE JINENE AMIRA IMMOBILIERE71849761 71909400تونس

135SOCIETE IMMOBILIERE L 3 A22308971 شارع الحبیب بورقیبة - نابل 8000الشركة العقاریة ل 3 أ1434

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE JAMELنھج علي باش حانبة - صفاقس 3000شركة البعث العقاري جمال عمارة و أبناؤه1435
AMARA ET FILS74210429

5STE DE PROM IMMOBILIERE K.M.K98362327 نھج أحمد التلیلي - حمام الشط - برج السدریة - بن عروسشركة البعث العقاري خ.م.خ1436

عقاریة إیمان فردوس - وقع سحب الترخیص بتاریخ1437
2016-05-20

شارع الطاھر بن عمار - مركب عایدة - عدد 18 - المنزه التاسع أ -
تونس

IMMOBILIERE IMEN PARADISE - AGRÉMENT
RETIRÉ LE 20-05-201671888757

25 نھج حسن السعداوي - عمارة سوریتس - أ 5 - المنزه التاسع -عقاریة فن التعمیر1438
1013STE BUILDING ARTS22323145 71872357 تونس

STE IMMOBILIERE BOUDRIGA EL EMAAR98401009عمارة قرطاج سنتر - شارع 7 نزفمبر - خزامة الشرقیة 4051 - سوسةالشركة العقاریة بودریقة للإلعمار1439

IMMOBILIERE CASA NOSTRA98406459شارع المجاھد األكبر - 5000 المنستیرعقاریة كازانسترا1440

29EL KHADRA IMMOBILIERE71863144 شارع فطومة بورقیبة - سیدي فرج - سكرة - أریانةالخضراء العقاریة1441

1 نھج عمران ابن أبي صفوة - حي اإلزھار - الكانیا - الوردیة 1009شركة الحبیب القاضي العقاریة1442
STE HABIB KADHI IMMOBILIERE71490436 98454450تونس

STE LE RAYON IMMOBILIER71783334عمارة عدد أ 2 - الطابق الثاني - ھیلتون الشمالیة - تونس 1200شركة الشعاع العقاري1443

STE COMAR IMMOBILIERE71340899عمارة كومار - شارع الحبیب بورقیبة - 1001 تونسشركة كومار العقاریة1444

STE TABOUBI DE PROMOTION IMMOBILIERE94047255نھج الھمذاني - حي الریا - برج السدریة - 2084 - بن عروسشركة طبوبي للبعث العقاري1445
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STE DE PROM.IMMOB. YASMINE EL KANTAOUI98311903إقامة نور - خزامة الشرقیة - شقة عدد 62 - الطابق السادس - سوسةشركة البعث العقاري یاسمین القنطاوي1446

25STE IMMOBILIERE DAR FRAJ71257841 نھج فارس الخوري - تونسالشركة العقاریة دار فرج1447

39STE ARTES IMMOBILIERE71841100 شارع خیر الدین باشا - تونسشركة عقاریة آرتاس1448

STE RHOUMA DE PROMOTION IMMOBILIEREمركب درة - بلوك أ - الطابق الثاني - المنار 2 - تونسشركة رحومة للبعث العقاري1449

18STE ITHMAR IMMOBILIERE71888757 مركب عائدة - المنزه 9 أ - 1013 تونسشركة إثمار العقاریة1450

عمارة سلقطة 2 - مقسم 6/4/2 - المنطقة الصناعیة خیرالدین - الكرمعقاریة صنوبرة1451
2015IMMOBILIERE SNOUBRA71960600 تونس

STE LINA DE PROM IMMOBILIERE74254550المنطقة الصناعیة وادي الشعبوني - 3071 صفاقسشركة لینا للبعث العقاري1452

STE AL HADHARA DE PROM IMMOBILIERE71590100المنطقة الصناعیة 7 نوفمبر - بیرین - السیجومي - تونسشركة الحضارة للبعث العقاري1453

76GOLD FINGER IMMOBILIERE71961466 نھج صالح بن یوسف - المنزه التاسع - تونس 1013عقاریة اإلصبع الذھبي1454

97STE DE PROM IMMOB BAYT EL ARAB74286272 شارع الھادي شاكر - 3000 - صفاقسشركة البعث العقاري بیت العرب1455

3STE DE PROM.IMMOB. DIAR CHEIKH71727749 نھج سیدي حسان - المرسى 2070شركة البعث العقاري دیار الشیخ1456

شركة الوفاق لإلیجار المالي - عدد 1 - نھج 8160 - الحي األولمبي -شركة الریادة للبعث العقاري1457
1003STE DE PROM.IMMOBILIERE ERRIADA71771322 تونس

27STE DE PROM IMMOBILIERE NOUICER71771322 شارع الحبیب بورقیبة - 4000 سوسةشركة البعث العقاري نویصر1458

2STE HASSAYOUNE DE PROM IMMOBILIERE24305765 شارع الطیب المھیري - 4000 سوسةشركة حسیون للبعث العقاري1459

نھج بحیرة فكتوریا - إقامة البحیرة - عمارة س - الطابق الثالث - مكتبسفیر للبعث والتصرف العقاري1460
SAPHIR DE PROM. ET DE GESTION IMMOB70737500.س 33 - ضفاف البحیرة - 1053 - تونس

42STE IMMOBILIERE K . L75272899 نھج علي الزواوي - قابس 6000الشركة العقاریة ك - ل1461

64STE S.A.M.E DE PROM. IMMOBILIERE71256165 مكرر - نھج ابن خلدون - تونسشركة سام للبعث العقاري1462

40SOCIETE ABM IMMOBILIERE71591000 نھج 18 جانفي 1952 - تونس 1001شركة أ .ب . م العقاریة1463

56STE DE PROM.IMMOBILIERE TASLIM20116613 شارع الغزالي - بوحسینة - سوسةشركة البعث العقاري تسلیم1464

11STE EL KALAA DE PROMOTION IMMOBILIERE71451524 نھج مالطة الصغیرة - الطابق االول - 1000 تونسشركة القلعة للبعث العقاري1465
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IMMOBILIERE NOUR EL AIN74221600نھج الرائد البجاوي - 3000 صفاقسعقاریة نور العین1466

STE TUNISO-PORTUGAISE DE PROM.IMMOB71964900.إقامة الضفاف - شقة عدد 3302 - البحیرة - تونسالشركة التونسیة البرتغالیة للبعث العقاري1467

STE INTERNATIONALE DE PROM.IMMOBILIERE75601444طریق قابس - كلم 3 - مدنین الشمالیة - مدنینشركة الدولیة للبعث العقاري1468

56STE DE PROM. IMMOBILIERE DIANUS22326120 مكرر - نھج الشام - الطابق االول - تونس 1002شركة البعث العقاري دیانیس1469

نھج بحیرة واندرمان - إقامة روضة - شقة 131 - ضفاف البحیرةشركة عقاریة إیموبلیس1470
1053STE IMMOBILIERE IMMOPLUS70730538 تونس

2IMMOBILIERE SALSEBIL98404188 نھج الفرزدق - سوسة 4000عقاریة سلسبیل1471

69KAMA DE PROMOTION IMMOBILIERE71258104--71256271 مكرر - شارع قرطاج - 1000 - تونسكاما للبعث العقاري1472

100 شارع الھادي نویرة - إقامة آسیا - شقة عدد ب 20 - ریاض النصرشركة ظالل العقاریة1473
STE DHILEL IMMOBILIERE70850864 70851641- 2037 أریانة

IMMOBILIERE LES JARDINS DE BABYLONE74221600نھج الرائد البجاوي - 3000 صفاقسعقاریة حدائق بابل1474

STE DE PROM.IMMOBILIERE ROUIS73290671نھج وھران - 4070 - مساكن - سوسةشركة البعث العقاري رویس1475

STE M'RAIHI DE PROMOTION IMMOBILIERE98345728مكتب أ 1 - إقامة ینیس - شارع 25 جویلیة - المروج 5 - بن عروسشركة مرایحي للبعث العقاري1476

AL AKKAR DE PROM.IMMOBILIERE71906810عمارة شاالي - الطابق الثاني - عدد 21 - مونبلیزیر - تونسالعقار للبعث العقاري1477

شارع الیابان - عمارة فاطمة - شقة ب 2.2 - الطابق الثاني - مونشركة أبراج تونس للبعث العقاري1478
STE ABRAJ TUNIS DE PROMOTION IMMOBILIERE71902840 71903690بلیزیر - تونس

STE LES BERGES DE LA SOUKRA DEشارع البیئة - عمارة القالل - الطابق الرابع - فاف البحیرة - تونسشركة ضفاف سكرة للبعث العقاري1479
PROM.IMMO71285000

31STE DU SAHEL D'INVESTISSEMENT IMMOBILERE73242033 نھج اإلمام المازري - عدد 31 - مساكن 4070 سوسةشركة الساحل لإلستثمار العقاري1480

STE SALOUA DE PROMOTION IMMOBILIERE99410000نھج ابن بادیس - شقة عدد 1 - إقامة الجبنیاني - صفاقسشركة سلوى للبعث العقاري1481

STE IMMOBILIERE BEL IMMEUBLE73461597شارع الحبیب بورقیبة - نزل كریستال - 5000 المنستیرشركة بال إیموبل العقاریة1482

6STE ESPACE JERBA IMMOBILIERE71772368 نھج 8611 - الشرقیة - حي الخضراء - تونسشركة فضاء جربة العقاریة1483

STE IMMOBILIERE DAHMANI ET COMPAGNIES71766577المركز العمراني الشمالي - حي الخضراء - تونسالشركة العقاریة الدھماني وشركاؤه1484

STE GUIDARA ELLEUCH IMMOBILIERE22254566حي الواحات - عمارة البوراق - العوینة - تونسشركة قیدارة العش العقاریة1485
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71 نھج أالن سافاري - بلوك س - الطابق السابع - عدد س37 - 1003عقاریة اإلختیار األمثل1486
IMMOBILIERE DU BON CHOIX71807774- حي الخراء - تونس

4 نھج سیدي أحمد - حي الطیب المھیري - العوینة - حلق الوادي -شركة عقاریة بغداد1487
STE IMMOBILIERE BAGHDAD21700206تونس

17STE TALBI DE PROMOTION IMMOBILIERE71870348 نھج 7141 - زنقة عدد 4 - المنار 2 - تونسشركة الطالبي للبعث العقاري1488

عمارة تانیط سنتر - ب 115 - الطابق االول - جنان الدنیا - 2070عقاریة ھي1489
HIYA IMMOBILIERE98304223سیدي داوود - المرسى - تونس

STE DE PROM IMMOBILIERE SLIM EL EUCH21340340المنطقة الصناعیة 7 نوفمبر- بیرین - سیدي حسین 1095 تونسشركة البعث العقاري سلیم العش1490

المنطقة الصناعیة ز 4 - نھج القلعة الخصباء - مقسم 178- مقرینشركة أساس للبعث العقاري1491
STE ASSES DE PROMOTION IMMOBILIERE71428660 71427435الریاض 2014 بن عروس

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE FLORA71913111نھج الصقر- قمرت - المرسى - تونسشركة البعث العقاري فلورا1492

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE LOTOS72279226نھج الالذقیة - الطریق السیاحي - نابل 8000شركة البعث العقاري لوطوس1493

2STE SANS FRONTIERE DE PROM. IMMOB98371550 نھج نفطة - حي المستقبل - عین زغوان - تونسشركة بال حدود للبعث العقاري1494

SOCIETE DIAR ARAFAT DE PROMOTIONنھج الطاھر كمون - عمارة محمد علي - صفاقسشركة دیار عرفات للبعث العقاري1495
IMMOBILIERE98410152

2STE ELYNE IMMOBILIERE71706968 زنقة الورود - أریانة الجدیدة - 2080 - أریانةشركة آلین العقاریة1496

STE HSAIRI IMMOBILIERE98312842نھج تبریز - إقامة قرطاج - النصر 1 - اریانةشركة حصایري العقاریة1497

إقامة حدائق قرطاج - بلوك ب - میزانین - مكتب م ب 1- حدائق قرطاجشركة الرشاقة لإلستثمار و البعث العقاري1498
- الكرم - تونس

STE ERRACHAKA D'INVESTISSEMENT DE
PRO.IMMO71266088

المنطقة الصناعیة الدخیلة - طریق سوسة - 5076 - المنارة بنبلة -شركة الشیخ یونس العقاریة1499
STE CHEIKH YOUNES IMMOBILIERE73420505المنستیر

SOCIETE PROMO.PROF IMMOBILIERE98602356طریق بنزرت - كلم 5 - المنیھلة - 2094 اریانةشركة بروموبروف العقاریة1500

:9STE DE PROM.IMMO. MOSBAH FARHAT نھج إلیاس - البلفیدیر 1002 تونسشركة البعث العقاري مصباح فرحات : بروموفا1501
PROMOFA71849694

المنطقة الصناعیة بودریار 1 - نھج جمال الدین األفغاني عند شركةشركة البعث العقاري اإلخوة الفندري1502
STE DE PROM IMMOBI FENDRI FRERES74287316أكرینبالست - صفاقس

STE SEB IMMOBILIERE73322570شارع شارل دیقول - حمام سوسة - سوسةشركة ساب العقاریة1503

إقامة أالن سافاري - بلوك د - شقة عدد 62 - حي الخضراء - تونسشركة خموس العقاریة1504
1003STE KHMOUS IMMOBILIERE98308640

8IMMOBILIERE GHADA98511708 71709116 نھج ابن ندیم - 1073 تونسعقاریة غادة1505
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5STE TOP IMMOBILIERE71350423 نھج ابن رشد - شقة عدد 3 - الطابق األول - تونسشركة توب العقاریة1506

20STE DE PROM.IMMOB. DIAR HABIBA71349492 نھج ابن خلدون - الطابق الثاني - 1001 تونسشركة دیار حبیبة للبعث العقاري1507

إقامة روضة - منطقة ب - مكتب عدد 211 - شارع بحیرة وندرمار -عقاریة الصالحة1508
IMMOBILIERE ASSALHA71860111ضفاف البحیرة 2035 - تونس

STE GREEN CITY IMMOBILIERE73434844عمارة دّرة - حي العقبة - 5000 المنستیرشركة قرین سیتي العقاریة1509

IMMOBILIERE OHOD98413655حدائق المنزه - تقسیم الفل - مقسم عدد EHC 10 أریانةعقاریة أحد1510

6IMMOBILIERE N.M.A71289235 نھج اإلمام الرصاع - 1002 تونسعقاریة ن . م . أ1511

STE AL GIL EL JEDID DE PROM IMMOBILIERE72364041شارع الطاھر صفر - دار شعبان الفھري - 8011 - نابلشركة الجیل الجدید للبعث العقاري1512

STE FETEN DE PROMOTION IMMOBILIERE70728560الطریق الوطنیة رقم 1 - كلم 14 - الزھراء - بن عوسشركة فاتن للبعث العقاري1513

نھج بحیرة لیمون - عمارة ریجنسي - بلوك ب - الطابق الثاني - شقةعقاریة دیار البحیرة الذھبیة1514
IMMOBILIERE LES MAISONS DU LAC D'OR80 71960عدد 404 - ضفاف البحیرة - 1053 - تونس

STE EL AATA IMMOBILIERE98408108شارع خلیفة القروي - خزامة الغربیة 4051 سوسةشركة العطاء العقاریة1515

STE LE REFERENCE IMMOBILIERE74226201طریق قابس - كلم 0.5 - تقسیم سیوس - زیتكس - صفاقسشركة المرجع العقاري1516

8IMMOBILIERE FATEM71786596 نھج إبن ندیم - 1073 مونبلیزیر - تونسعقاریة فاطم1517

STE DE PROM.IMMBO. PAVILLON D'OR74245757شارع مجیدة بولیلة - عمارة فایز - شقة 18 أ - صفاقسشركة البعث العقاري الجناح الذھبي1518

11STE ERRAI DE PROMOTION IMMOBILIERE73222297 نھج حمدة السقا - 4000 سوسةشركة الراعي للبعث العقاري1519

10STE PROXIMED DE PROM IMMOBILIERE72222261 نھج الطیب ألفونس الفران - البلفدیر - 1002 تونسشركة بروكسیماد للبعث العقاري1520

STE IMMOB.LE VIEUX PORT DE LA GOULETTE97996573نھج عبد هللا ابن الزبیر - عدد 1 - الطابق الثاني - حلق الوادي - تونسالشركة العقاریة المیناء القدیم بحلق الوادي1521

نھج الشعانبي - عمارة سھلة - شقة عدد 4 - الطابق األول - المنزه 1 -العقاریة المعاصرة1522
1004l'IMMOBILIERE CONTEMPORAINE71230231 تونس

14STE IMMOB.ET TOURISTIQUE MARINA شارع الحبیب شریطة - حي الحدائق - 1002 تونسالشركة العقاریة و السیاحیة مارینا قمرت1523
GAMMARTH71785855

IMMOBILIERE RICHELIEU71960030عمارة یسر - الطابق الول - مكتب عدد 1 - ضفاف البحیرة 2053 تونسعقاریة ریشلیو1524

23IMMOBILIERE MAAYEZ ET ALLAYA97363726 22717575 نھج فولتار - المرسى - تونسعقاریة معیز وعالیة1525
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FARHAT GALLAS73361872طریق تونس - جسر وادي الحمام - حمام سوسة - سوسةفرحات قلص1526

5IMMOBILIERE EDEMNA71787671 نھج بنغازي - الطابق الرابع - مكتب عدد 7 - 1002 تونسعقاریة الدمنة1527

5STE DIARS EZZAIER IMMOBILIER71295114 نھج المعامل - سیدي رزیق - مقرین - بن عروسشركة دیار الزائر العقاریة1528

IMMOBILIERE DIAR EL MOOTAZ74847150طریق تنیور - كلم 9 - الشیحیة - 3041 - صفاقسعقاریة دیار المعتز1529

STE IMMOBILIERE DIAR TETHYS22657962 97228443شارع جوھرة الساحل - خزامة الشرقیة - 4000 سوسةالشركة العقاریة دیار تاتیس1530

STE BLUE SIDE IMMOBILIERE73346425شقة عدد 2009 - ص.ب : 66 - مرسى القنطاوي - 4089 - سوسةشركة بلوسید العقاریة1531

SOCIETE ZED IMMOBILIERE98339176نھج الشاعر - عدد 2 - المنزه 1 - تونسشركة زاد العقاریة1532

STE DE PROM.IMMO. INDUSTRIELLE DU SUD75642628المركب اإلداري و التجاري - شارع منصور الھوش - 4100 - مدنینشركة البعث العقاري و الصناعي للجنوب1533

STE DE PROM.IMMO. INDUSTRIELLE DU CENTRE77233322شارع اإلمام سحنون - عمارة دار الفالح - 3100 - القیروانشركة البعث العقاري الصناعي للوسط1534

STE DE PROM.IMMO. INDUSTRIELLE DU NORD78873077شارع الطیب المھیري - بنایة شركة المعارض بسلیانة - 6100 - سلیانةشركة البعث العقاري الصناعي للشمال1535

STE IMMOBILIERE BELGACEM20402650نھج اإلكرام - حي بن علیة - حي التعمیر - طریق مساكن - سوسةالشركة العقاریة بلقاسم1536

STE UNITED IMMOBILIERE22924848إقامة الضفاف - مكتب عدد 3302 - ضفاف البحیرة 1053 تونسشركة یونیتد العقاریة1537

SOCIETE IMMOBILIERE MEUBLATEX73246355 73246263طریق تونس - حمام سوسة 4011 سوسةالشركة العقاریة موبالتاكس1538

17SOCIETE INTEGRA IMMOBILIERE71189600 نھج القدس - 1002 تونسشركة أنتقرا العقاریة1539

67STE DE PROM.IMMO. LES RIVAGES DE RAOUED70732848 شارع الحبیب بورقیبة - أریانة - 2080شركة البعث العقاري ضفاف رواد1540

STE IMMOBILIERE KINDA98677222نھج محبوبة سوسیة - 5080 طبلبة - المنستیرالشركة العقاریة كندة1541

SOCIETE CAPITAL IMMOBILIERE71707084إقامة مریم - الطابق الثالث - مكتب A316 - برج بكوش - أریانةشركة كابتال العقاریة1542

STE IMMOBILIERE .M.2.S71884955.6 نھج الطاھر القصار - المنار 2 - 2092 - تونسشركة البعث العقاري م . 2 . س1543

10IMMOBILIERE DIAR EL BARAKET24608271نھج جالطة - مقرین - 2033 بن عروسعقاریة دیار البركات1544

STE TREDCO DE PROMMOTION IMMOBILIERE24633045 70823351بنایة السعدي - عمارة EF الطابق الرابع - المنزه الرابع - تونسشركة ترادكو للبعث العقاري1545
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42STE DE PROM IMM L'ESSORT DE L'HABITAT71765095 شارع جودة الحیاة - شطرانة 1 - سكرة 2036 أریانةشركة البعث العقاري إزدھار السكنى1546

STE ASSAHARI DE PROMOTION IMMOBILIERE74831073عمارة القدس - شارع الھادي نویرة - النصر 1 - أریانةشركة الصحاري للبعث العقاري1547

STE DE PROM.IMMOB. NOURI ABID ET FILS74467839طریق قابس - كلم 0.5 - صفاقسشركة البعث العقاري النوري عبید و أبناؤه1548

11 شارع الجمھوریة - إقامة بن قیراط - شقة عدد 11 - بن عروسالشركة العقاریة ریتاج1549
2013STE IMMOBILIERE RITEJ99268970

SOCIETE *SOUKOUR IFRIKIA*LES AIGLESإقامة إیفال - شارع الھادي نویرة - الشقة م 1 - النصر 2 - أریانةشركة صقور إفریقیا للبعث العقاري1550
D`AFRIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE71827200

STE BOSPHOR DE PROM.IMMOBILIERE73220730شارع لییوبول سیدار سنقور- عمارة الوفاق - شقة ب 32 - سوسةشركة البوسفور للبعث العقاري1551

4STE TUNISO-HOLLANDAISE DE PROM مكرر - نھج محمد بن سعد - المنزه 9 أ - 1013 - تونسالشركة التونسیة الھولندیة للبعث العقاري1552
IMMOBILIE71881441

SOCIETE IMPERIALE IMMOBILIERE73364275شارع 14 جانفي - اقامة موناكو - خزامة الشرقیة - 4011 سوسةشركة أمبریال العقاریة1553

14SOCIETET SOLTANA DE PROMOTION شارع ابن بادیس - 2050 - حمام األنف - بن عروسشركة سلطانة للبعث العقاري1554
IMMOBILIERE21955009

الفضاء التجاري دیامنتة الربع - ساحة 13 جانفي 1952 - بنزرتالشركة العقاریة بیزرتیمو1555
7000STE IMMOBILIERE BIZERTIMMO72431035

10STE ALMOUTAWAKEL DE PROM IMMOBILIERE71736470 نھج مراكش - حلق الوادي الجدید - تونسشركة المتوكل للبعث العقاري1556

إقامة ریماس - مكتب COM3 - عمارة أ - نھج أسد ابن الفرات - حيشركة زھیرة للبعث العقاري1557
STE ZHIRA DE PROMOTION IMMOBILIERE58440679 58541859الغزالة - 2083 رواد - أریانة

1STE IMMOBILIERE AL MAAMOUN71210958 نھج اإلمام الغزالي - 2093 - حمام األنف - بن عروسشركة عقاریة المأمون1558

IMMOBILIERE ECHARIKA71470054إقامة عائشة - تقسیم أ ف ھـ - مقسم HC2 - المروج 6 - تونسعقاریة الشارقة1559

16STE IMMOBILIERE ALIOS71962967 نھج بحیرة مریوط - ضفاف البحیرة - 1053 - تونسالشركة العقاریة ألیونس1560

نھج بحیرة لیمون - عمارة ریجنسي - بلوك ب - الطابق الرابع - شقةشركة العھد للبعث أوماس1561
STE DE PROM IMMOBILIERE OMES71960788عدد 404 - ضفاف البحیرة - 1053 - تونس

شارع المنجي سلیم - عمارة النور - الطابق السادس - 3021 - ساقیةشركة اإلضافة للبعث العقاري1562
STE EL IDHAFA DE PROM.IMMOBILIERE98415453الزیت - صفاقس

4STE EL MAHABA DE PROM IMMOBILIERE71433245 نھج المعامل - المنطقة الصناعیة سیدي رزیق - 2033 مقرینشركة المحبة للبعث العقاري1563

STE GOLDEN GATE IMMOBILIERE55717113إقامة إیمان - طریق خنیس - المنستیرشركة البوابة الذھبیة العقاریة1564

STE EL BORHEN IMMOBILIERE71948173نھج أحمد الورتاني - عدد 19 - المنزه التاسع - 1013 تونسشركة البرھان العقاریة1565



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

55 شارع خیر الدین باشا - عمارة ب - الطابق الثالث - مونبلیزیر -شركة التقنیة و اإلنجاز للبعث العقاري1566
STE TECHNIQUE ET REALISATION PROM IMMOB74223959تونس

شركة قمرت الكائنة بعمارة الكرامة القابضة - بحیرة أناسي -ممر بحیرةشركة البعث العقاري سندرال1567
المالوي - ضفاف البحیرة 1053 تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
SANDRILLON71962218

IMMOBILIERE NEBRASS24224900نھج الموصل - إقامة الشالل: كسكاد - شقة عدد 10 - النصر 2 - أریانةعقاریة نبراس1568

18IMMOBILIERE LE ROSSIGNOL73228111 نھج توزر - القنطاوي - حمام سوسة 4022 سوسةعقاریة البلبل1569

2SOCIETE IMMOBILIERE 3 N71284002 شارع القدیس فولجانس - 1082 میتوال فیل - تونسشركة عقاریة 3 ن1570

12STE CHAHMI DE PROMOTION IMMOBILIERE20314630 نھج 6491 - حي الرمانة - تونس 1068شركة الشحمي للبعث العقاري1571

STE BOUZAABIA IMMOBILIERE96610732 99401533نھج الطیب المھیري - 4000 سوسةعقاریة بوزعبیة1572

طریق قمرت - كلم 1 - سیدي داود - ص ب 115 - 2046 المرسى -شركة عقاریة ملیك1573
STE IMMOBILIERE MLIK71854560تونس

STE DE PROM IMMOB HB IMMO71861309نھج الشریف - عمارة أمیرة - المرسىشركة البعث العقاري ھـ . ب . إمو1574

STE MOHAMED MOUNIR GHARIANI DEشارع 14 جانفي - 4000 سوسة المدینة - سوسةشركة محمد منیر الغریاني للبعث العقاري1575
PROM.IMMO73322472

1STE DE PROM IMM DIAR LAYLA73227062 نھج الدكتور أرنست كونساي - 4000 سوسةشركة البعث العقاري دیار لیلة1576

STE AL KASB DE PROM.IMMOBILIERE98411580 98972466طریق تونس - كلم 2 - صفاقس 3002شركة الكسب للبعث العقاري1577

1578VAS 5 نھج أحمد الصقلي - عمارة فرح - مكتب عدد 3 - صفاقس 3002شركة البعث العقاري فاسSTE DE PROM.IMMOBILIERE VAS20575743

شارع الھادي خفشة - عمارة بوعسكر - طریق بئر بورقیبة - الحماماتشركة محمود و علي القرمازي للبعث العقاري1579
- نابل

STE MAHMOUD ET ALI GUERMAZI DE
PROM.IMMO25414958 72278995

إقامة المنى- نھج بحیرة ماالران- مكتب عدد ب2- ضفاف البحیرة -شركة البعث العقاري األفق األزرق1580
1053- حلق الوادي- تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE BLUE
HORIZON71960700

عمارة دریم سنتر - زاویة شارع خیر الدین باشا و شارع محمد الخامسشركة أكسال لوج للبعث العقاري1581
STE EXCEL-LOGE DE PROMOTION IMMOBILIERE98324179- تونس

STE BIG FIVE IMMOBILIERE96941945نھج المأمون - حمام سوسة - سوسةشركة األسس الخمس العقاریة1582

عمارة المصرفي - مكتب 9 ب - الطابق الثالث - 1053 ضفاف البحیرةشركة البعث العقاري اإلرتقاء1583
STE DE PROM.IMMOBILIERE LE PROGRES22800300- تونس

إقامة مالك سنتر- الطابق الثاني - شقة أ 2 - 4 - المركز العمرانيشركة البعث العقاري الشموخ1584
STE DE PROM.IMMOBILIERE ECHOUMOUKH71948251الشمالي - 1082 - تونس

2STE BOUABDALLAH DE PROM IMMOBILIERE71745826 نھج محمد الرشید - فیال بوحافة - سیدي داود - المرسى - تونسشركة بوعبد هللا للبعث العقاري1585
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إقامة رجنسي - نھج بحیرة لیمون - بلوك أ - الطابق األول - شقة عددالشركة العقاریة أوازیا1586
102STE IMMOBILIERE OASIA71861812 - 1053 ضفاف البحیرة - تونس

STE EL EFFA DE PROM.IMMOBILIERE98414143 21353030تقسیم تراد - عدد 10 - رواد الشواطئ - أریانةشركة العفة للبعث العقاري1587

19STE AVIBUS IMMOBILIERE71800305 نھج كلود برنار - تونس البلفیدیر 1002شركة أفیبوس العقاریة1588

10STE DE PROM.IMMOBILIERE NOUR AMEL98222752 شارع صالح بن یوسف - زنقة عدد 1- المنزه 9 أ - تونس 1013شركة البعث العقاري نور أمل1589

36IMMOBILIERE MARHABA73215133 شارع الجمھوریة - 4000 سوسةعقاریة مرحبا1590

1SOCIETE DOUIRTI71842279 71842305 نھج القدیس فلجنس - میتوال فیل - 1082 تونسشركة دویرتي1591

STE CAP 3000 IMMOBILIERE71962122نھج بحیرة أناسي - عمارة شمان - 1053 ضفاف البحیرة - تونسشركة كاب 3000 العقاریة1592

9STE MIDEX IMMOBILIERE71809500 نھج عدد 8601 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - تونسشركة میداكس العقاریة1593

IMMOBILIERE BAB EL KRAM96941945شارع الحبیب بورقیبة - إقامة الرباط - المنستیرعقاریة باب الكرم1594

321SOCIETE SIBKAR IMMOBILIERE73682415 طریق تونس - شقة عدد 1 - حمام سوسة - 4011 سوسةشركة سیبكار العقاریة1595

إقامة منیة - عمارة عزة - الطابق الخامس - الشقة رقم 51 - خزامةشركة البعث العقاري عطیة1596
STE DE PROM.IMMOBILIERE ATTIA21404454الشرقیة - 4051 سوسة

STE M.B.A IMMOBILIERE73306630نھج معاویة إبن أبي سفیان - بوحسینة 4002 سوسةشركة م . ب . أ العقاریة1597

20 شارع الجمھوریة - عمارة الھادي الجراي - 2050 حمام األنف - بنشركة سرسینة للبعث العقاري1598
STE SERSINA DE PROM.IMMOBILIERE71210353عروس

4STE GHAFFARI PROMOTION IMMOBILIERE24320375 حي سارة - عین زغوان - طریق المرسى - تونسشركة الغفاري للبعث العقاري1599

STE LES AIGLES ARABES DEنھج الدكتور سلیم عمار - إقامة الصفاء - شقة rdj 4 - النصر 2 - أریانةشركة النسور العربیة للبعث العقاري1600
PROM.IMMOBILIERE71039474 71827028

19STE GENERAL IMMOBILIERE DE L'AVENIR71321056 نھج ألمانیا - تونسشركة العقاریة العامة للمستقبل1601

13STE IMMOBILIERE TEJ MAHAL98326669 نھج حمزة ابن عبد المطلب - حي الطیب المھیري - العوینة - تونسالشركة العقاریة تاج المحل1602

52SOCIETE Y.K.H IMMOBILIERE71951642 22324798 نھج الصناعات التقلیدیة - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - تونسشركة ي.خ.ھـ العقاریة1603

حدائق المنزه 2 - طریق الشعاعیة رقم 3 - المنیھلة - أریانة ( عقاریة بنعقاریة بن مختار1604
IMMOBILIERE BEN MOKHTAR98433500 70563073مختار BP189 - المنزه السادس - أریانة )

شركة الشریف للبعث العقاري - وقع سحب1605
الترخیص بتاریخ 2012-08-29

38 المنطقة الصناعیة الجودة - ص ب عدد 42 - 2020 سیدي ثابت -
أریانة

STE CHERIF DE PROMOTION IMMOBILIERE -
AGRÉMENT RETIRÉ LE 29-08-201271553140
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51IMMOBILIERE GMIZA98329912 مكرر - شارع الجمھوریة - 4000 سوسةعقاریة قمیزة1606

95IMMOBILIERE ATTIJARI71141535 شارع الحریة - تونس البلفیدیر 1002- تونسعقاریة التجاري1607

2STE DOUIRET FOUDHA DE PROMOTION نھج محمد بدرة - مونبلیزیر 1073 تونسشركة دویرة فضة للبعث العقاري1608
IMMOBILIERE71796215

7IMMOBILIERE SUNRISE24600000 نھج تتلیف - قرطاج درمش - 2026 - تونسعقاریة سان رایز1609

14IMMOBILIERE TERRES ET PIERRES DE TUNISIE71742160 نھج اإلمام أبو حنیفة - 2078 - المرسى - تونسعقاریة أرض وأحجار تونس1610

29SOCIETE EL HAJJI IMMOBILIERE98221869 نقسیم النجاح - طریق الشنوة - المنیھلة - أریانةشركة الحاجي العقاریة1611

44STE NOUR EL HAMD IMMOBILIERE29040430 نھج منوبي بن حسین - النصر 2 - 2037 أریانةشركة نور الحمد العقاریة1612

عمارة سعدي - رواق س د - مكتب س1س2 - المنزه الرابع - 1082عقاریة أدس1613
IMMOBILIERE I D C71718402تونس

111IMMOBILIERE SUNSEANIOR98916702 شارع الحبیب بورقیبة - 2016 قرطاج الرئاسة - تونسعقاریة سانسینیور1614

STE MIROIR DU SAHEL IMMOBILIERE98229118نھج الدكتور عزوز بوخریص - سھلول 3 - سوسةشركة مرآة الساحل العقاریة1615

8STE 2M.R.S DE PROMOTION IMMOBILIERE71705157 نھج الحبیب شریطة - 2080 - أریانةشركة 2 م . ر . س للبعث العقاري1616

9IMMOBILIERE CARTHAGE SIDI DAOUED24555595 نھج مرسیلیا - الطابق الثاني - 1000 تونسعقاریة قرطاج سیدي داود1617

نھج 8612 - زنقة عدد 3 - عدد 18 - عمارة أدیشام - المنطقة الصناعیةفینشي العقاریة1618
VINCI IMMOBILIERE98315248 71205240الشرقیة 1 - 2035 تونس قرطاج

3STE IMMOBILIERE HAMDANE20406640 71561256 شارع إفریقیا - إقامة زینة - المروج 3 - 2074 بن عروسالشركة العقاریة حمدان1619

STE IMMOBILIERE VOLTAIRE98323085 71962528نھج بحیرة طوبا - عمارة بوقصاص - ضفاف البحیرة 1053 تونسالشركة العقاریة فولتار1620

STE LA MARQUISE DE PROMOTIONطریق تونس - عمارة بن سعد - حمام سوسة - سوسةشركة الماركیز للبعث العقاري1621
IMMOBILIERE99401076

اقامة لیالس -الشقة أ 16 الطابق 4- المركز العمراني الشمالي -1082عقاریة دار الصافي1622
IMMOBILIERE DAR ESSAFI71115602المنزه تونس

STE REGENCY DE PROMOTION IMMOBILIERE71962828إقامة البرتقال - نھج بحیرة أنسي - ضفاف البحیرة 1053 تونسشركة ریجنسي للبعث العقاري1623

STE IMMOBILIERE DIAR HASNA71871500إقامة الرقي - مدرج ب د 1 - المنار 2 - 2092 تونسعقاریة دیار حسنة1624

3STE ANIS NEJEH DE PROM.IMMOB. VIEW72236830 نھج واد زرود - حي مورا - 8000 نابلشركة أنیس ناجح للبعث العقاري فیو1625
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27IMMOBILIERE CRK71922732 نھج 62128 - المنطقة الصناعیة حي ابن خلدون - تونسعقاریة س . ر . ك1626

STE TUNISIE IMMOBILIERE ESSAFINA71590090مفترق سیدي حسین السیجومي - تونسشركة تونس العقاریة السفینة1627

27STE IMMOBILIERE C H B98541009 الزیتونة 2 - القنطاوي - حمام سوسة 4089 سوسةالشركة العقاریة سي . ھاش . بي1628

STE PROMO-TRAD IMMOBILIERE73214297 73214296طریق سوسة - الموردین 4033 مساكن - سوسةشركة برومو طراد العقاریة1629

STE IMMOBILIERE LAYOUNIطریق القیروان عمارة الدقدوق - الطابق الثاني - 5000 المنستیرشركة عقاریة لعیوني1630

STE NIDHAL DE PROMOTION IMMOBILIERE22310602 22310601شارع الرباط - عمارة الصدیق - مكتب عدد 12 - سوسة 4000شركة نضال للبعث العقاري1631

نھج بحیرة مالران - عمارة نسمة البحیرة - ضفاف البحیرة - 1053شركة ماقراب فونسیار1632
STE MAGHREB FONCIEREتونس

65STE DE PROM.IMMOBILIERE BATILUX70726000 شارع خالد ابن الولید - العوینة - تونسشركة البعث العقاري باتیلوكس1633

57STE ELHANDASSA IMMOBILIERE98655345 71790906 نھج فلسطین - 1002 تونسشركة الھندسة العقاریة1634

عند شركة كوتاسك - ط . س. زاد 4 - المنطقة الصناعیة سان قوبان -وحدة الرقیّق للبعث العقاري1635
UNITE REGAIEG DE PROMOTION IMMOBILIERE71425630مقرین - 2014 - بن عروس

عقاریة المركز الطبي حنبعل - وقع سحب الترخیص1636
بتاریخ 2017-05-08

إقامة ریفیرا - مجمع د - نھج ورقة القیقب - حي الصنوبر - ضفاف
البحیرة 2 - 1053 المرسى - تونس

IMMOBILIERE HANNIBAL MEDICAL CENTER -
AGRÉMENT RETIRÉ LE 08-05-201771288566

STE DE PROM IMMOBILIERE74247714عمارة الإلنطالقة - مدرج أ 4 - الطابق السادس - صفاقس 3000شركة البعث العقاري ه . ب . ب . س1637

STE DE PROM.IMMOBILIERE ECHOKR73504895برج خفشة - 5000 - المنستیرشركة البعث العقاري الشكر1638

نزل إقامة القولف - ص ب 127 - مرسى القنطاوي - حمام سوسة -عقاریة النوبالس1639
IMMOBILIERE LA NOBLESSE71348906سوسة

STE DIAR ABOU EL WALID DE PROM.IMMOBILIE74801280طریق تونس - كلم 10 - ساقیة الزیت - صفاقسشركة دیار أبو الولید للبعث العقاري1640

STE DE PROM IMM DHAOUK RAFIA73257996عمارة الشطي - شارع یاسر عرفات - 4054 سھلول - سوسةشركة البعث العقاري الذوق الرفیع1641

IMMOBILIERE SAS73242066شارع المغرب العربي - 4051 - خزامة - سوسةعقاریة ساس1642

شارع قرطاج - عمارة إبن زھر - الطابق الخامس - الشقة عدد أ51 -شركة رموز للبعث العقاري1643
STE ROMOUZ DE PROMOTION IMMOBILIERE74402012صفاقس

4STE TOP INVEST IMMOBILIERE71793818 نھج سوفونیزب - نوتردام - 1002 - تونسشركة توب لإلستثمار العقاري1644

STE ARSELEN DE PROM.IMMOBILIERE73479304شارع 7 نوفمبر - طبلبة 5080 المنستیرشركة أرسالن للبعث العقاري1645
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2APIS IMMOBILIERE71727088 نھج العبدلیة - 2070 المرسى - تونسأبیس العقاریة1646

STE ETTAIEB IMMOBILIERE71972101المنطقة الصناعیة بالكرم - 2015 - الكرم - تونسشركة الطیب العقاریة1647

STE A.CO.SERV IMMOBILIERE74435222طریق تونس - كلم 2 - إقامة الیاسمین - أ 52 - 3002 صفاقسشركة أكوسارف العقاریة1648

73IMMOBILIERE DE MONASTIR71221771 نھج الدار البیضاء - حي الرمانة - تونس 1068عقاریة المنستیر1649

1STE IBN ZAYDOUN IMMOBILIERE70830680 شارع الھادي نویرة - مركز الفوروم - النصر 2 - أریانةشركة إبن زیدون العقاریة1650

STE LA BAIE DES ANGES DE PROM IMMOBILIE73348097تقسیم خلیج المالئكة - حمام سوسة - سوسةشركة خلیج المالئكة للبعث العقاري1651

67STE PROMOSA IMMOBILIERE70732848 شارع الحبیب بورقیبة - أریانة - 2080شركة بروموسا العقاریة1652

17STE IMMO BEN GUIRAT DE PROM.IMMOBILIERE71330299 نھج طارق ابن زیاد - المنزه الخامس - 2080 - أریانةشركة إّمو بن قیراط للبعث العقاري1653

IMMOBILIERE ARDH ENNOUZHA70737964طریق سكرة - نھج المنجي سلیم - العوینة - حلق الوادي - تونسعقاریة أرض النزھة1654

1STE REBAI IMMOBILIERE71877765 شارع الغزالة - حي الغزالة - 2083 - أریانةشركة الرباعي العقاریة1655

1IMMOBILIERE ALMA25691691 71691681 نھج الدكتور عبد الرحمان مامي - برج الوزیر - 2073 أریانةشركة عقاریة ألما1656

1IMMOBILIERE BATIDEV71841100 نھج العروسي الحداد - مقرین - بن عروسعقاریة باتیداف1657

IMMOBILIERE ELLIPSE98408888نھج الرباط - 5190 - سیدي علوان - المھدیةعقاریة إیلیبس1658

شارع الشھداء - القاصة بین طریق العین و طریق منزل شاكر - كلمشركة أ . د . م العقاریة1659
4.5STE A.D.M IMMOBILIERE74620857 - صفاقس

84 شارع الجمھوریة - إقامة النورس - الطابق الثالث - مكتب عدد 7 -عقاریة دیار الفاخر1660
2050IMMOBILIERE DIAR EL FAKHER21411647 حمام األنف - بن عروس

84 شارع الجمھوریة - الطابق الثالث - مكتب عدد 7 - حمام األنف - بنشركة دیار المكني للبعث العقاري1661
عروس

STE DIAR ELMOKNI DE PROMOTION
IMMOBILIERE74610138

84 شارع الجمھوریة - الطابق الثالث - مكتب عدد 7 - حمام األنف - بنشركة السوسن للبعث العقاري1662
STE ESSAWSEN DE PROMOTION IMMOBILIERE97775756عروس

11IMMOBILIERE URBANA71882310 شارع الطاھر بن عمار - مكتب عدد 75 - المنار 2 - تونسعقاریة إیربانا1663

المكتب عدد 16 - الطابق االول - عمارة البرال- نھج أبي الحسنشركة دار الحیاة للبعث العقاري1664
اللخمي- صفاقس الجدیدة 3027- صفاقس

STE DAR AL HAYAT DE PROMOTION
IMMOBILIERE74415620

طریق سكرة - كلم 1 - عمارة یاسمین - سكرة 1 - محل عدد 1 -شركة شورى للبعث العقاري1665
STE CHOURA DE PROMOTION IMMOBILIERE74404806صفاقس
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STE IMMOBILIERE EL HAFSI76462400شارع فرحات حشاد - عمارة المصارف الصفاقسیة - توزرشركة عقاریة الحفصي1666

STE IMMOBILIERE IDRISS FRERES74658770 21415838شارع المنجي سلیم - مدخل لندة - عدد 1 - الشیحیة - صفاقسالشركة العقاریة إدریس إخوان1667

STE DE PROM.IMMOBILIERE ZANINA73323438شارع الحبیب بورقیبة - المسعدین - مساكن - سوسةشركة البعث العقاري زنینة1668

9STE MARNEJ DE PROM.IMMOBILIERE71600422 -11 شارع بالفي - الوردیة - 1009 - تونسشركة مرناج للبعث العقاري1669

لدى البنك التونسي الكویتي - 10 مكرر - شارع محمد الخامس - 1001المتوسطیة للتھیئة الصناعیة1670
- تونس

LA MEDITERRANEENE D'AMENAGEMENT
INDUSTRIEL71340097 71340000

8IMMOBILIERE GHANDOUR98368950 71724913 نھج اإلستقالل - حي الطیب المھیري - 2045 - العوینة - تونسعقاریة الغندور1671

SOCIETE M T F IMMOBILIERE73263198نھج المحطة - طریق المنستیر - مساكن - سوسةشركة م . ت . ف العقاریة1672

شارع الھادي نویرة - عمارة القندول - مكتب ب 6 - حي النصر 2 -شركة الحسناء العقاریة1673
STE EL HASNA IMMOBILIERE70825310اریانة

2STE DIAR M.K IMMOBILIERE71723075 مكرر - نھج 8702 - الحي األولمبي - تونسشركة دیار م . ك العقاریة1674

11IMMOBILIERE DAR KHAZNADAR98435956 نھج 1 جوان - موتیال فیل - 1002 تونسعقاریة دار خزندار1675

12STE M B KAMMOUN IMMOBILIERE20545343 نھج 7106 - المنار 2 - تونسشركة م . ب كمون العقاریة1676

STE ALCAZAR MED IMMOBILIERE98203144طریق سكرة - كلم 1 - نھج حسین الجربي - عدد 38 - 3000 صفاقسشركة ألكازار ماد العقاریة1677

STE IMMOBILIERE ROMDHANE73342863المنطقة الصناعیة - طریق رقم واحد - أكودة - سوسةشركة البعث العقاري رمضان1678

100 شارع الھادي نویرة - إقامة آسیا - شقة عدد ب 20 - ریاض النصرشركة زان العقاریة1679
STE ZEN IMMOBILIERE70850864- 2037 أریانة

5IMMOBILIERE SICCA VENERIA98220006 . 98331645 نھج البنك - شقة عدد 10 - الطابق الرابع - 2033 تونسعقاریة سیكا فنیریا1680

نھج بحیرة فیكتوریا - عمارة بحیرة البجع - مكتب أ 5 - ضفاف البحیرةشركة ب . م . آس للتطویر العقاري1681
STE BMS DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER71960986- تونس

59STE IMMOBILIERE GOLDEN HOUSE98404110 شارع الدكتور مورو - سوسةالشركة العقاریة البیت الذھبي1682

5STE DE PROMOTION IMMOBILIERE 2 MARS70680727 نھج األمان - أریانة العلیا - 2080 أریانةشركة البعث العقاري 2 مارس1683

9IMMOBILIERE LA PERLA71750817 مكرر - نھج حلیمة السعدیة - المنزه 6 - أریانةعقاریة لبرال1684

عمارة دریم سنتر - زاویة شارع خیر الدین باشا و شارع محمد الخامسشركة تونس بیتنا1685
STE TOUNES BEITOUNA98320617- الطابق الثالث - مكتب عدد 4 - تونس
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LA SOCIETE IMMOBILIERE DE KORBA72225122شارع الحریة - قربة - نابلالشركة العقاریة بقربة1686

STE IMMOBILIERE AZIZA25272829نھج السنابل - خزامة الشرقیة - سوسةالشركة العقاریة عزیزة1687

384IMMOBILIERE DIAR MOHAMED AMIN20220569 شارع سیدي المازري - المدینة الجدیدة - بن عروسعقاریة دیار محمد أمین1688

STE ALA IMMOBILIERE75732664 98533198مكتب ب 1-5 - عمارة فاء تونس مونبلیزیر - تونسشركة أالء العقاریة1689

STE SAHLINA IMMOBILIEREشارع الطیب المھیري - الساحلین - المنستیرشركة ساحلینة العقاریة1690

20STE EL BARGAOUI DE PRO.IMM. ET DE سنتر برقاوي - شارع 20 مارس - باب سعدون - 1006 - تونسشركة البرقاوي للبعث العقاري1691
DEVELOPPEMENT71564079

1STE DU SAHEL D'EQUIPEMENT ET DE BATIMENT نھج خزامة - عمارة مصّدق - 4051 - حي خزامة - سوسةشركة الساحل للتجھیز و البناء و البعث العقاري1692
ET DE PRO.IMMO73240892

STE ILYES DE PROMOTION IMMOBILIERE71305555شقة ب 31 - إقامة جوھرة البحیرة - ضفاف البحیرة - 1053 - تونسشركة إلیاس للبعث العقاري1693

5STE DOMUS DE PROMOTION IMMOBILIERE72423903 تقسیم أوفنسو - الكرنیش - 7000 بنزرت الشمالیةشركة دوموس للبعث العقاري1694

نھج حفوز - عمارة المحیط األزرق - مدرج أ - المیزانین - 3000شركة األندلوزیة للبعث العقاري1695
STE AL ANDALOUZIA DE PROM.IMMOBILIERE74211626صفاقس

62STE BOUGHANMI DE PROMOTION IMMOBILIERE70949663 نھج المطار - دار فضال - سكرة - أریانةشركة البوغانمي للبعث العقاري1696

تقاطع نھج بحیرة ماالران و نھج بحیرة أوبیرا - 1053 - ضفاف البحیرةالمدن الریاضیة العالمیة - تونس1697
SPORT CITIES INTERNATIONAL TUNIS71862626- تونس

STE BRISTOL DE PROMOTION IMMOBILIERE72362189نھج یوغرطة - 8011 - دار شعبان الفھري - نابلشركة بریستول للبعث العقاري1698

إقامة الریان - تقسیم جنان الدنیا - شقة عدد ب 11 - 2080 المرسى -شركة كلمة للبعث العقاري1699
STE KILMA DE PROMOTION IMMOBILIERE71887978تونس

STE BRINKFORD IMMOBILIERE71962660إقامة LAKEO - نھج بحیرة میشیقان - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة برنكفورد العقاریة1700

STE ALKACEM IMMOBILIERE73530099المنطقة الصناعیة - طریق خنیس - 5000 المنستیرشركة القاسم العقاریة1701

26IMMOBILIERE MANKAI FRERES22566295 شارع العقبة - 8050 الحمامات - نابلعقاریة المنقعي إخوان1702

IMMOBILIERE ARRAOUDHA CITY71952874مركز مسك - بلوك ب - مكتب ب 6 - 1073 مونبلیزیر - تونسعقاریة الروضة سیتي1703

IMMOBILIERE OPUS74400455شارع النصریة - عمارة النصریة - شقة ب 62 - ص.ب 3027 صفاقسعقاریة أوبیس1704

48IMMOBILIERE DE L'ARCHIPEL71341922 نھج كمال أتاتورك - 1000 تونسعقاریة األرخبیل1705
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70STE POLE DE COMPETITIVITE MONASTIR / EL - 72 شارع الحبیب بورقیبة - 1000 تونسالقطب التنموي بالمنستیر/ الفجة1706
FEJJA71862110

إقامة یسر - مدرج أ - مكتب عدد 1 - میزانین - شارع الھادي نویرة -الشركة العقاریة جالطة1707
2037STE IMMOBILIERE LA GALITE71827227 - النصر 2 - أریانة

127STE IMMOBILIERE ZARRAD ET COMPAGNIE73540747 شارع الحبیب بورقیبة - 5070 - قصر ھالل - المنستیرالشركة العقاریة الزراد و شركائھ1708

54IMMOBILIERE IBHAR719 798 71--626 794 71 شارع شارل نیكول - میتیال فیل - 1002 تونسعقاریة إبحار1709

STE DALLOU DE PROMOTION IMMOBILIERE71700758شارع البیئة - عمارة صادق الجرایة - أریانةشركة دلّو للبعث العقاري1710

نھج ابن الجّزار - عمارة ابن سینا - الطابق السابع - مكتب عدد 705 -شركة األقصر للبعث العقاري1711
STE LUXOR DE PROMOTION IMMOBILIERE73212605سوسة 4002

STE TUNISIENNE IMMOB EL BORJ ETOUNSI71384100طریق سوسة - كلم 6.5 - بن عروسالشركة التونسیة العقاریة البرج التونسي1712

7STE DREAM TUNISIE DE PROMOTION نھج 8160 - الحي األولمبي - تونسشركة دریم تونس للبعث العقاري1713
IMMMOBILI71300250

1STE ADAMS DE PROMOTION IMMOBILIERE22311026 نھج األعشى - میتیال فیل - 1082 تونسشركة أدامس للبعث العقاري1714

STE NEW DESIGN DE PROMOTION IMMOBILIERE23402308نھج مراكش - عمارة نھى - خزامة - سوسةشركة نیودیزاین للبعث العقاري1715

49IMMOBILIERE LE GRAND PALAIS25753000 71863144 شارع فطومة بورقیبة - 2036 - سكرة - أریانةعقاریة القصر الكبیر1716

81STE NEW HOLDING DE PROMOTION نھج الكرنیش - سوسةشركة نیوھولدینق للبعث العقاري1717
IMMOBILIERE72240198

STE GUIDER DE PROMOTION IMMOBILIERE73298111شارع التوفیق - عمارة الوفاق - مكتب عدد 1 - حي الریاض - سوسةشركة قویدر للبعث للعقاري1718

شارع علي بورقیبة - برج خفشة - عمارة ب - مكتب عدد 420 -عقاریة السخیري1719
IMMOBILIERE SKHIRIالمنستیر

6STE A R C DE PROMOTION IMMOBILIERE71723621 نھج جمال عبد الناصر - تونسأرس للبعث العقاري1720

8STE CARTHAGINOISE DE DEVELOPPEMENT نھج نیجیریا - 1002 تونسالشركة القرطاجینیة للتنمیة العقاریة1721
IMMOBILIER71964499

STE GALERIE DU CONFORT IMMOBILIER74450068طریق منزل شاكر - كلم 2.5 - صفاقسشركة رواق الرفاھة العقاریة1722

93STE BEN LAMINE DE PROMOTION IMMOBILIER71492000 شارع بالفي - الوردیة - 1009 - تونسشركة بن األمین للبعث العقاري1723

44IMMOBILIERE BEN SAID71450455 شارع الحبیب بورقیبة - 2034 - الزھراء - بن عروسعقاریة بن سعید1724

المركز العمراني الشمالي - برج المكاتب - مكتب عدد E2-B07 -شركة الركن األخضر للبعث العقاري1725
STE LE COIN VERT DE PROM.IMMOBILIERE70728560تونس 1082
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شارع الیابان - عمارة النزھة - بلوك أمیرة - شقة أ 5.3 - الطابق الثالثشركة أركان للبعث العقاري1726
STE ARKAN DE PROMOTION IMMOBILIERE- 1073 مونبلیزیر - تونس

11STE DE PROM.IMMOB DIAR MHALLA71904111 نھج محمد عبدو - میتیال فیل - 1082 المنزه - تونسشركة البعث العقاري دیار محلھ1727

111STE IMMOBILIERE YOUNSI20302303 شارع فیصل بن عبد العزیز - المدینة الجدیدة - بن عروسشركة عقاریة الیونسي1728

198TADI IMMOBILIERE99402059 نھج واد غنیم - سوسة 4002تادي العقاریة1729

4SEFF IMMOBILIERE98334725 نھج قلعة أیوب - ریاض األندلس 2058 اریانةساف العقاریة1730

STE DE PROM.IMMOBILIERE SOUMA98423207 75651721المنطقة الصناعیة السواني - حومة السوق - جربة - مدنینشركة البعث العقاري سومة1731

5STE IMMOBILIERE EL MASSAR71695958 نھج األمان - أریانة العلیا - أریانةشركة البعث العقاري المسار1732

STE DE PROM.IMMOB MAGIC HOUCE73202335نھج الدكتور كلمات - سوسة 4000شركة البعث العقاري ماجیك ھاوس1733

110 شارع الھادي شاكر- عمارة الھیشري- الطابق الرابع- شقة ب 41 -شركة طیور الجنة للبعث العقاري1734
8000STE TOUYOUR EL JANA20308113 . 98439386 نابل

9STE DE PROM.IMMOB AL KECHLA JMOUR20315880 نھج شارل دیقول - تونسشركة البعث العقاري القشلة جمور1735

المنطقة الصناعیة بالحمادة الكبیرة - حمام سوسة - 4011 - ص.ب 115شركة المھیري للبعث العقاري1736
STE M'HIRI DE PROMOTION IMMOBILIERE73343677 73343560- سوسة

12STE IMMOBILIERE NOUR EL IMARA71795691 20232359 شارع باستور - حلق الوادي كازینو - تونسشركة البعث العقاري نور العمارة1737

STE C I C IMMOBILIEREحي المتوسط - مدرج عدد 12 - س 221 - رادس - بن عروسشركة س.إ.س العقاریة1738

STE JINENE DONIA DE PROM IMMOBILIERE22258888إقامة البستان - 2 شقة أ 5 - طریق سكرة - أریانةشركة جنان دنیا للبعث العقاري1739

IMMOBILIERE DIAR MONCEF ET ANIS23238131نھج عبد العزیز العروي - 5000 المنستیرعقاریة دیار منصف وأنیس1740

STE DE PROM IMMOBILIERE EL ADEL71800159إقامة سلمى - بلوك E - شقة 3 - 2 - العوینة - تونسشركة البعث العقاري العدل1741

5IMMOBILIERE AL MAHJOUB73414000 نھج فاضل بن عاشور - الخزامة الشرقیة - سوسةعقاریة المحجوب1742

STE IMMOBILIERE EL BEZIنھج ابن فرات - منطقة المیناء - سوسةشركة عقاریة البازي1743

77STE IMMOBILIERE MANAZEL ERRIADH25843000 نھج 8601 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - تونسالشركة العقاریة منازل الریاض1744

STE IMMOBILIERE LA BELLE VIE22748581طریق قرمدة - كلم 6 - شارع الھادي شاكر - صفاقسالشركة العقاریة الحیاة الجمیلة1745
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STE AYMEN IMMOBILIEREشارع علي بورقیبة - عمارة الحالرة - المنستیرشركة أیمن العقاریة1746

7IMMOBILIERE ABOU YOUSSEF71848675 نھج ھوكر دولیتل - تونسعقاریة أبو یوسف1747

IMMOBILIERE LAMTI71369100شارع الشھداء - اللمطي سنتر - 2074 - المروج 1 - بن عروسعقاریة اللمطي1748

IMMOBILIERE BEN DEBBA71908311طریق أحمد زاید - الرسالة - 2090 - مرناق - بن عروسعقاریة بن دبّة1749

26STE IMMOBILIERE L'AOUINA71940787 شارع لندرة - 1001 - تونسالشركة العقاریة العوینة1750

2IMMOBILIERE SELMANE71848675 مكرر - نھج األرجنتین - عمارة أرجنتینا - تونسعقاریة سلمان1751

نھج جون جاك روسو - عمارة سنتر بابل - مدرج أ - الطابق الثالث -شركة البعث العقاري دیار عالء الدین1752
1073STE DE PROM IMMOB DIAR ALAEDDINE98336889 24370641 مون بلیزیر - تونس

14STE D'INV. DE PRO.IMMOB. LES JARDINS DE نھج اإلمام أبو حنیفة - 2070 - المرسى - تونسشركة اإلستثمار و البعث العقاري حدائق میقارا1753
MEGARA71980200

IMMOBILIERE AYCER BEN HASSINE73277411شاریع جوھرة الساحل - خزامة الشرقیة - سوسةعقاریة أیسر بن حسین1754

40EGECO IMMOBILIER71156000 نھج 18 جانفي 1952 - تونس 1001أوجیكو العقاریة1755

برج المكاتب - الطابق الثاني - عدد 208 - المركز العمراني الشمالي -شركة ممتاز محل للبعث العقاري1756
STE MUMTAZ MAHAL DE PROM IMMOBILIERE71230100تونس

STE EL MOUTAMAYEZ IMMOBILIERE98231510إقامة النصر- شقة عدد A1-4 - المدینة الجدیدة 3 - بن عروسشركة المتمیز العقاریة1757

17STE PROMATEC DE PROMOTION IMMOBILIERE71754980 نھج ابن بسام - المنزه الرابع - 1004 تونسشركة بروماتك للبعث العقاري1758

شارع الزعیم یاسر عرفات - بنایة شاكر زین العابدین - شقة 61 -شركة أنتونا للبعث العقاري1759
4054STE ANTONIN DE PROMOTION IMMOBILIERE93301950 - سھلول - سوسة

45IMMOBILIERE M'HIRSI98352741 نھج حسن حسني عبد الوھاب - المروج الرابع - بن عروسعقاریة المحیرصي1760

STE DE PROM.IMMOBILIERE SWEET HOME70852789شارع الھادي نویرة - إقامة الھناء مكتب ب 8 - حي النصر 1 - اریانةشركة البعث العقاري سویت ھوم1761

اقامة نورسیتي - مدرج ب - الطابق الثاني - شقة 2-1 - المركزشركة البیري العقاریة1762
SOCIETE EL BIRI IMMOBILIERE71822333 71822488العمراني الشمالي - 1082 تونس

STE IMMOBILIERE BICHIOU FRERES72282872شارع فیصل ابن عبد العزیز - الحمامات - نابلشركة عقاریة األخوة بیشیو1763

5STE FRATELLI DE PROMMOTION IMMOBILIERE22340270 شارع الحبیب ثامر - أریانةشركة فراتلي للبعث العقاري1764

12STE BEN ABDELFATTAH DE PROM.IMMOBILERE73496853 نھج الطاھر بن عاشور - طبلبة - المنستیرشركة بن عبد الفتاح للبعث العقاري1765
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IMMOBILIERE CHAARI HOUSES24499500نھج بحیرة ماالران - عمارة أیام - 1053 - ضفاف البحیرة - تونسعقاریة شعري ھاوسز1766

STE DE PROM.IMMOBILIERE OPTIMA24709058نھج موسى - حي الحدائق 2 - البستان - 3002 - صفاقسشركة البعث العقاري أوبتیما1767

9IMMOBILIERE DIAR MALIKA71288259 ساحة إبن حفص - میتیال فیل - 1002 تونسعقاریة دیار ملیكة1768

59STE CHEMLI DE PROMOTION IMMOBILIERE24999670 24999671 شارع الھادي شاكر - الفایات - 1002 - تونسشركة الشملي للبعث العقاري1769

STE KAPSA IMMOBILIERE76200675نھج أبو القاسم الشابي - عمارة لبنى - الطابق الثاني - قفصةشركة كابصا العقاریة1770

STE FAKHFAKH DE PROMOTION IMMOBILIERE22316455 74830529طریق المھدیة - كلم 10 - ساقیة الدایر - صفاقسشركة الفخفاخ للبعث العقاري1771

IMMOBILIERE HABIB SALEM73620286المنطقة الصناعیة بومرداس - 5110 - المھدیةعقاریة الحبیب سالم1772

STE DE PROM.IMMOBILIERE TEKAYAالمنطقة الصناعیة - طبلبة - 5080 - المنستیرشركة البعث العقاري تقیة1773

STE IMMOBILIERE AL AQSA74831840طریق المھدیة - كلم 10.5 - ساقیة الدایر - 3054 صفاقسشركة عقاریة األقصى1774

STE MIDOUN D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER75730763نھج علي البلھوان - میدون جربة - 4116 مدنینشركة میدون لإلستثمار العقاري1775

5STE DERBEL DE PROMOTION IMMOBILIERE23412966 نھج اإلمام الرصاع - تونسشركة دربال للبعث العقاري1776

14SETE FENINA DE PROMOTION IMMOBILIERE98578601 20578601 شارع فیصل بن عبد العزیز - 8050 الحمامات - نابلشركة فنینة البعث العقاري1777

LE SALON IMMOBILIER72279179شارع المنصف باي - 8050 الحمامات - نابلالّصالون العقاري1778

STE ADVANCIA DE PROMOTION IMMOBILIERE74406499شارع قرطاج - عمارة أولیفیا - میزانین - شقة عدد أ 5 - صفاقسشركة أدفنسیا للبعث العقاري1779

11STE DE PROM.IMMMOB. CIEL BLEU71282959 73271903 شارع اإلمام مسلم - خزامة الغربیة - سوسةشركة البعث العقاري السماء الزرقاء1780

شركة البعث العقاري الجود الدایم - وقع سحب1781
- STE DE PROM IMMO EL-JOUD ED-DAYEMإقامة جناة - بلوك ب التجاري - حدائق البحیرة - تونسالترخیص بتاریخ 2018-10-23

AGRÉMENT RETIRÉ LE 23-10-2018

STE LOUKA DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER71871500إقامة الرقي - مدرج ب د 1 - المنار 2 - 2092 - تونسشركة لوكة للتنمیة العقاریة1782

44STE IMMOBILIERE LA BAIE DE HERGLA73225111 شارع الحبیب ثامر - 4000 سوسةالشركة العقاریة خلیج ھرقلة1783

نھج بحیرة دورمیا - عمارة منیار - أ - طابق عدد 3 - ضفاف البحیرة -شركة الساریة للبعث العقاري1784
2053STE LA COLONNE DE PROMOTION IMMOBILIERE تونس

STE GES IMMOBILIERE71860590عمارة أكزیروكس - نھج بحیرة أناسي - ضفاف البحیرة - تونسشركة جاس العقاریة1785
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34STE DARNA EL-MEZYANA DE PROM.IMMOB22316745 شارع الحبیب بورقیبة - أریانةشركة دارنا المزیانة للبعث العقاري1786

33STE DE PROMOTION IMMOBILIERE BEST PRO71690123 نھج البیئة - برج الوزیر - 2080 - أریانةشركة البعث العقاري باست برو1787

22 نھج الطیب المھیري - عمارة الشریف - الطابق األول - شقة عدد 4عقاریة باتیمانیا1788
IMMOBILIERE BATIMANIA74220275- صفاقس 3000

إقامة المستقبل - النصر 1- نھج جلولي فارس - شقة عدد 4 - الطابقشركة البعث العقاري دیار القمر1789
STE DE PROM.IMMOB DIAR EL KAMAR71541007الخامس- رقم 11- أریانة

28STE TUNISIA PROPERTIES IMMOBILIERE73299183 نھج ابن خلدون - 4021 - القلعة الصغرى - سوسةشركة تونیزیا بروبرتیز العقاریة1790

53 نھج عزوز الرباعي - عمارة E - مكتب عدد 6 - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري دیار صفوان1791
2092STE DE PROM.IMMOB DIAR SAFOUANE71888164

SOCIETE LA COUVERTURE IMMOBILIERE74831247 74831073شارع الھادي نویرة - عمارة القدس - حي النصر 2 - اریانة 2037شركة التغطیة العقاریة1792

43 شارع المغرب العربي الكبیر- كلم 9 - عمارة سام إیموبلیي- 2036شركة البعث العقاري سام إیموبلیي1793
STE DE PRO.IMMOB S.A.M IMMOBILIER71254499سكرة - أریانة

STE BEN BRAHIM IMMOBILIERE75860201شارع فرحات حشاد - ص . ب 172 - جربة میدون - 4116 - مدنینشركة بن إبراھیم العقاریة1794

6STE DE PROMOTION IMMOBILIERE PREMIUM71904257 71900932 شارع خیر الدین باشا - عمارة سلیم - الطابق الثاني - تونسشركة البعث العقاري برمیوم1795

SOCIETE IMMOBILIERE SAKLYٍ96941945شارع البیئة - خنیس - 5000 المنستیرالشركة العقاریة الصكلي1796

32STE JAZIRI DE PROMOTION IMMOBILIERE24290024 نھج نابلس - تونسشركة الجزیري للبعث العقاري1797

13STE BAROUNI DE PROMOTION IMMOBILIERE71784644 شارع آالن سافاري - البلفدیر - تونس 1002شركة الباروني للبعث العقاري1798

16IMMOBILIERE LELLA CHELBIA70939757 20574371 نھج الفرابي - 1057 - قمرت - المرسى - تونسعقاریة للة شلبیة1799

STE IMMOBILIERE MESTERBAT74497185 74497565نھج محمد الھادي خفشة - 3000 صفاقسالشركة العقاریة مستربات1800

نھج ھارون - عمارة الشالالت - الطابق االول - شقة عدد 2 - ضفافشركة التونسیة النورفجیة للبعث العقاري1801
STE TUNISO NORVEGIENNE DE P.I24344218 98375507البحیرة - تونس

10IMMOBILIERE ENNAGHAM71277265 شارع صالح الدین بوشوشة - سیدي بوسعید - تونسعقاریة النغم1802

48STE M & M IMMOBILIERE71904694 شارع عثمان بن عفان - المنزه الثامن - 2037 - أریانةشركة م & م العقاریة1803

مقر شركة المطاحن و الصناعات المختلفة - المنطقة الصناعیة مقرینشركة باب أفریقیة للبعث العقاري1804
STE BAB IFRIQUIYA DE PROM.IMMOB71434620كوتو- 2033 - بن عروس

STE GAALOUL DE PROMOTION IMMOBILIERE25300961واد العروق - المنطقة الصناعیة أكودة - 4022 أكودة - سوسةشركة قعلول للبعث العقاري1805
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40COPCO IMMOBILIER71156000 نھج 18 جانفي 1952 - تونس 1001كوبكو العقاریة1806

40ELKA IMMOBILIER71156000 نھج 18 جانفي 1952 - تونس 1001ألكا العقاریة1807

71STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DANA22800080 71352704 مكرر - نھج 18 جانفي 1952 - تونس 1001شركة البعث العقاري الدانة1808

1 نھج الزمخشري - عمارة ب - سلم د - شقة عدد 9 - حي المھرجان -عقاریة دیار بن سالم1809
1082IMMOBILIERE DIAR BEN SALEM98315765 - بلفیدیر - تونس

STE NAHLA IMMOBILIERE73508433الحي العسكري - 4000 - سوسةشركة نھلة العقاریة1810

STE DIAR EL MEJRI ET FILS DE PROM.IMMOB20778558حي السیدة - مقسم عدد 33 - المدینة الجدیدة 2 - بن عروسشركة دیار الماجري و أبناؤه للبعث العقاري1811

IMMOBILIERE DIAR BCHIRA71719777كلم 14 - طریق بنزرت - حي محرزیة - النحلي - أریانةعقاریة دیار بشیرة1812

IMMOBILIERE KAHLIAحي العمران - طریق القیروان - المنستیرعقاریة الكحلیّة1813

STE DE PROM.IMMOB IMMOSTYLE22100600 74830700عمارة ھارتز - عدد 20 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - 2036 - أریانةشركة البعث العقاري إیموستیل1814

151STE IMMOBILIERE MAYSSA566 206 72 شارع الحریة - البلفیدیر 1002 تونسالشركة العقاریة میساء1815

7STE DE PROM.IMMOBILIERE CHARGUIA70101100 نھج الصناعة التقلیدیة - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - 2036 أریانةشركة البعث العقاري الشرقیة1816

STE DIAR RAMINE DE PROMO.IMMOB73343377المنطقة الصناعیة بأكودة - 4022 - سوسةشركة دیار رمین للبعث العقاري1817

4STE DE PROM.IMMOBILIERE ARCOPOLE23301915 نھج خیرالدین باشا - 2074 المروج 1 - بن عروسشركة البعث العقاري أركوبول1818

ETE DAR EL FEHRI DE PROM.IMMOB98413012 74453921عمارة بیك فیل سنتر - الطابق الرابع - صفاقسشركة دار الفھري للبعث العقاري1819

STE DIAR AL MONTASSAR DE PROM.IMMOB74400301طریق المھدیة - كلم 0.5 - صفاقسشركة دیار المنتصر للبعث العقاري1820

STE ABOUNNOUR DE PROMOTION IMMOBILIERE75863548حي النزھة - تطاوینشركة أبو النور للبعث العقاري1821

31STE KAMG IMMOBILIERE73250480 شارع داكار زیتونة 1 - القنطاوي - 4089 - حمام سوسة - سوسةشركة ك أم ج العقاریة1822

شارع 5 أوت - عمارة عالء الدین - الطابق 2 - شقة عدد 9 - صفاقسشركة عقاریة بیّة المسّدي1823
STE IMMOBILIERE BAYA MSEDDI58313313 74222777المدینة 3027 - صفاقس

نھج محمد جعیط - إقامة شم النسیم - 9 أ - حي الرفاھة - المنیھلة -عقاریة یومد1824
IMMOBILIERE YOU MED71555708أریانة

شارع الحبیب بورقیبة - عمارة االنطالقة 2 - مكتب عدد C5-7 -عقاریة الضیافة1825
IMMOBILIERE EDHIAFA74201296صفاقس 3000
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STE MAISONS TABA DE PROM.IMMOBILIERE22101111 74225588المنطقة الصناعیة وادي الشعبوني - 3071 - صفاقسشركة دیار طابا للبعث العقاري1826

23SOCIETE F.B IMMOBILIERE70836680 نھج القرش األكبر - 1002 - تونسشركة ف . ب العقاریة1827

نھج أبوالقاسم الشابي- المركب السكني و التجاري علیسة سنتر- مدرجشركة العبادلة للبعث العقاري1828
STE AL ABEDILA POUR LA PROM.IMMOBILIERE74229910ب - الطابق األول - شقة عدد 106 - 3000 صفاقس

STE ZROUGA DE PROMOTION IMMOBILIERE99290355طریق المنستیر - مساكن - سوسةشركة زروقة للبعث العقاري1829

إقامة الحدائق - بلوك ب - الطابق الثامن - مكتب عدد 8 ج - المنزهشركة نعیمة بن علي للبعث العقاري1830
STE NAIMA BEN ALI DE PROMOTION IMMOBILIE71710076 71710273الثامن - أریانة

21STE MARIA IMMOBILIERE98455285 نھج الجزائر - تونسشركة ماریا العقاریة1831

67 شارع االن سافاري - اقامة الحدائق 1- الطابق االول - شقة عددشركة الرائد للبعث العقاري1832
STE LE LEADER DE PROMOTION IMMOBILIERE71287856أ1.2 - 1002 تونس

STE EL MOZDALIFA DE PROM.IMMOB20557409نھج جمال الدین االفغاني - المنطقة الصناعیة بودریار 1 - صفاقسشركة المزدلفة للبعث العقاري1833

44SOCIETE HIGH TECH IMMOBILIERE71860666 نھج قرطبة - المنار 1 - 2092 - تونسشركة ھاي تاك العقاریة1834

IMMOBILIERE BON KIFنھج فیانا - إقامة سیرین - بلوك س - المنستیرعقاریة البون كیف1835

عمارة التمیّز - المكتب H3 - الطابق الثالث - المركز العمراني الشماليشركة البعث العقاري التمیّز1836
- حي المھرجان - 1082 - تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
TAMAYOUZ20305326 71948080

2IMMOBILIERE TUNICOTEX GROUP71280324 نھج ابن منظور - نوتردام - 1082 - تونسعقاریة تونیكوتاكس قروب1837

IMMOBILIERE STRAMICA71206100زنقة عدد 1 - نھج 8612 - المنطقة الصناعیة الشرقیة - 2035 - تونسعقاریة سترامیكا1838

50SOCIETE IMMOBILIERE NEROLI20300881 شارع الھادي شاكر - 8000 - نابلشركة عقاریة نیرولي1839

نھج الناصریة - عمارة الناصریة - مدرج ب - المیزانین - شقة عدد 6 -شركة عقاریة فوكیس1840
SOCIETE IMMOBILIERE FOCUS74403040صفاقس

38IMMOBILIERE DIAR CHIRAZ98307251 نھج طھ حسین - الزھراء - بن عروسعقاریة دیار شیراز1841

11STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ERRAHA24166012 شارع الحبیب ثامر - 2010 - منوبةشركة البعث العقاري الراحة1842

9STE OUM EL KOURAA DE PROMO. IMMO71714935 نھج الشیخ محمد الكلبوسي - 2080 - أریانةشركة أم القرى للبعث العقاري1843

SOCIETE L'ETOILE FILANTE IMMOBILIERE25998995 71701282عمارة سارة - الشارع الرئیسي - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة النجمة السیارة العقاریة1844

48SOCIETE AM3S IMMOBILIERE71427496 نھج ابن خلدون - باب بحر - 1000 - تونسشركة أ آم 3 آس العقاریة1845
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STE IMMOBILIERE CASA PRIDE74286699إقامة میرمار- مبنى أ - شقة أ 5 - 4 - النصر 2 - أریانةالشركة العقاریة دیار المفخرة1846

23STE MASHARII DE PROMOTION IMMOBILIERE98302983 70737637 شارع الحبیب بورقیبة - حدائق قرطاج - 2046 - الكرم - تونسشركة مشاریع للبعث العقاري1847

STE AKARKO DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER98406717شارع عبد الحمید القاضي - 4000 سوسةشركة عقاركو للتطویر العقاري1848

SOCIETE NEFZAR IMMOBILIERE24138344 73219110شارع البرتقال - خزامة الشرقیة - 4051 - سوسةشركة نفزار العقاریة1849

31STE ZAHRAT EL HANA IMMOBILIERE20867080 شارع الحبیب بورقیبة - الزھراء - 2034 - بن عروسشركة زھرة الھناء العقاریة1850

23STE LE MIRAGE DE PROMOTION IMMOBILIERE74288649 نھج جمال الدین األفغاني - البودریار 1 - البستان - صفاقسشركة المیراج للبعث العقاري1851

13 نھج النسیج - المنطقة الصناعیة قصر السعید - 2086 - دوار ھیشرعقاریة ورود سكرة1852
IMMOBILIERE LES ROSES DE LA SOUKRA71545044- منوبة

38STE DE PROM.IMMOB L'ART DU TEMPS539 304 20 نھج عبد الرحمان مامي - المرسى - تونسشركة البعث العقاري فن زمان1853

STE AMOUS DE PROMOTION IMMOBILIERE23165165 74240727شارع الشھداء - عمارة العموص - صفاقسشركة العموص للبعث العقاري1854

IMMOBILIERE LES TROIS COLLINES98400867 73203380شارع المنجي قریرة - ص.ب 92 - سھلول 3 - 4054 سوسةعقاریة الھضاب الثالثة1855

نھج فلسطین - عمارة الوزیر - عدد 304 - الطابق الثالث - سھلول 2 -شركة نافع للبعث العقاري1856
4054STE NAFAA DE PROMOTION IMMOBILIERE73369137 27406040 - سوسة

4STE IMMOBILIERE FEKRIA98561304 نھج الزرافة - منوبةشركة عقاریة فكریة1857

26STE BORJ KHALIFA DE PROMOTION نھج محمد علي - خیر الدین - 2015 - تونسشركة برج خلیفة للبعث العقاري1858
IMMOBILIERE

2IMMOBILIERE MAS LES DEUX S71800535 نھج األرجنتین - عمارة أرجنتینا - مكتب ب 3-5 - البلفیدیر - تونسعقاریة ماس 2 أس1859

عند شركة أفریكام خدمات - طریق رواد - نھج فتحي زھیر - إقامةشركة البعث العقاري سیرس1860
STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SIRS71763623الواحة - شقة عدد 5 - 2 - النخیالت - أریانة

6STE IMMOBILIERE DU CAP BON72228200 شارع الھادي شاكر - نابلالشركة العقاریة بالوطن القبلي1861

IMMOBILIERE HECHMI EL HAKIM22250559طریق تونس - كلم 4 - مركز بوعصیدة - 3031 ساقیة الزیت - صفاقسعقاریة الھاشمي الحكیم1862

IMMOBILIERE ZODIAC22680296نھج بحیرة أرمیة - ضفاف البحیرة - تونسعقاریة زودیاك1863

64STE EL BEKR IMMOBILIERE70695358 مكرر - نھج طاجكستان - حي النصر 1 - 2037 أریانةشركة البكر العقاریة1864

39STE DE PROM IMMOBILIERE BULLA REGIA71905537 شارع الیابان - مونبلیزیر - 1073 تونسشركة البعث العقاري بیالّریجیا1865
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STE DE PROM IMMOBILIERE GASSARA98445467طریق القائد محمد - كلم 2 - عمارة إكرام - 3039 صفاقسشركة البعث العقاري قصارة1866

1STE IMMOBILIERE MISTRAL20308598 شارع البوسنة - إقامة الورد - 2037 النصر 1 - أریانةالشكة العقاریة میسترال1867

إقامة اإلزدھار- دیبالكس - D1 - عمارة D - الطابق االول - 2092شركة أحمد الشریشي للبعث العقاري1868
المنار II - تونس

STE AHMED CHERICHI DE PROMOTION
IMMOBILI21980000

نھج الھادي شاكر - المركز التجاري فراس - مكتب 11 و 12 - المرسىشركة شالنج العقاریة1869
STE CHALLENGE IMMOBILIERE- تونس

10IMMOBILIERE SAFI ET COMPAGNIES: SAFICO71908844نھج 8003 - عمارة الكعلي - مونبلیزیر - 1073 تونسعقاریة السافي و شركاؤه : سفیكو1870

6STE ARKE BAT IMMOBILIERE71981830 نھج علي باش حانبة - تونسشركة آرك بات العقاریة1871

20STE IMMOBILIERE EL BEIT BEITEK21901075 نھج تانیت - شمال ھلتون - 1002 البلفیدیر - تونسالشركة العقاریة البیت بیتك1872

إلقامة قرطبة - بلوك د 2 - شقة عدد 3 - ریاض األندلس - 2058 -شركة الكلمات لإلستثمار العقاري1873
أریانة

STE AL KALIMAT D'INVESTISSEMENT
IMMOBILIERE71695358

58IMMOB.PARTENARIAT ET DEVELOP. INDUSTRIEL نھج الشام - 1002 تونسعقاریة الشراكة و التنمیة الصناعیة1874

شارع الحاج علي صوة - عمارة بوزویتة - 5070 - قصر ھالل -الشركة العقاریة األعمال1875
BUSINESS IMMOBILIERE COMPANY98406593المنستیر

STE DIAR HAMED DE PROM.IMMOBILIERE98459175شارع الحبیب بورقیبة - 4012 - ھرقلة - سوسةشركة دیار حامد للبعث العقاري1876

21 طریق منزل شاكر - كلم 0.5 - عمارة سوار - الطابق الثاني -شركة البعث العقاري الدار المیمونة1877
STE DE PROM.IMMOB. ADDAR AL MAYMOUNA98329281صفاقس

شارع 7 نوفمبر - عمارة رامي - الطابق الرابع - مكتب عدد 4 -الشركة العقاریة للبعث المتنوع1878
STE IMMOBILIERE PROMOTION DIVERS23419913صفاقس الجدیدة 3027 - صفاقس

2IMMOBILIERE DIAR JOUMANA22295256 نھج شقران القیرواني - برج البكوش - أریانةعقاریة دیار جمانة1879

IMMOBILIERE AL FAYHAA74631209طریق االفران - كلم4 - القاصة بین قرمدة و االفران - صفاقسعقاریة الفیحاء1880

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE FRADI98324084طریق كندار - كلم 10 - 4060 القلعة الكبرى - سوسةشركة البعث العقاري فرادي1881

STE IMMOBILIERE EL WIRAD26100280نھج تونس - 7000 بنزرتالشركة العقاریة الوراد1882

22STE IMMOBILIERE DIAR AL WAHEB73229259 نھج 124 - حومة التركي - سوسةالشركة العقاریة دیار الوھاب1883

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE 2SDI71873468إقامة الریاحین - بلوك 5 - شقة عدد 55 - المنار 3 - 2092 - تونسشركة البعث العقاري 2 س د إ1884

إقامة أروى- شقة عدد 4 - حي الواحات - عین زغوان - 2045 سكرة -شركة یانیس العقاریة1885
STE YANISS IMMOBILIERE20628287أریانة
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6STE SAHL DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE71766622 نھج البستان - حي البساتین - زغوانشركة سھل للتنمیة العقاریة1886

إقامة قمر البحیرة - الطابق السفلي - مدرج س - مكتب عدد 6 - حدائقشركة دیار یاقوت للتطویر العقاري1887
البحیرة - 1053 تونس

STE DIAR YAKOUT DE DEVELOPPMENT
IMMOBILIERE71192016

1EQUINOXE IMMOBILIERE71832295 71830993 نھج مصر - الفیات - 1002 - تونسإكوینكس العقاریة1888

20S.P IMMOBILIERE نھج االشفاط - قرطاج بیرصة - 1056 - تونسس.ب العقاریة1889

شارع الیابان - عمارة النزھة - مدرج أمیرة - الطابق الثالث - شقة أ3-5شركة اللمسة العقاریة1890
SOCIETE LA TOUCHE IMMOBILIERE71908027- مونبلیزیر - 1073 تونس

1IMMOBILIERE ATLANTIS98417516 نھج أسدروبال - حي الغزالة - رواد - 2083 - أریانةعقاریة أطلنطیس1891

STE COLMAR IMMOBILIERE73479300المنطقة الصناعیة 5080 طبلبة - المنستیرشركة كولمار العقاریة1892

5STE DE PROM.IMMOBILIERE NAKCHA98468692 71808835 نھج 8603 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - تونسشركة البعث العقاري نقشة1893

STE LUNE D'ARGENT DE PROM.IMMOBILIERE71877542نھج محمد رشاد الباجي - إقامة مریم - 2093 - حي النصر 2 - أریانةشركة القمر الفضي للبعث العقاري1894

22IMMOBILIERE JNEN SALMA71797971 شارع شارل نیكول - البلفیدیر - تونسعقاریة جنان سالمة1895

نھج محمد بدرة - عمارة زمردة - شقة أ 1-2 - 2073 - منبلیزیر -شركة الشراع للبعث العقاري1896
STE LA VOILE DE PROMOTION IMMOBILIERE71283679تونس

STE IMMOBILIERE EL HANI FRERES71252031شارع المغرب العربي - 1108 سكرة - أریانةالشركة العقاریة الھاني إخوان1897

شارع الحبیب ثامر- عمارة المحیط األزرق - الطابق الثامن - مكتب عددشركة لیجوند للبعث العقاري1898
85STE LA LEGENDE DE PROMOTION IMMOBILIERE74200082 - صفاقس

عمارة تونس لإلیجار المالي - المركز العمراني الشمالي - شارع الھاديشركة القطب التنموي بسوسة1899
STE DU POLE DE COMPETITIVITE DE SOUSSE73367753 71198699الكراي - 1082 تونس

SOCIETE RABII AL ONS DE PROMOTIONطریق قابس - كلم 4 - 3052 - حي الحبیب - صفاقسشركة ربیع األنس للبعث العقاري1900
IMMOBILIERE20410616 . 74469015

11STE DE PROM.IMMOB. DAR RIHEM71352209 شارع الحبیب ثامر - 1000 باب بحر - تونسشركة البعث العقاري دار ریھام1901

18 نھج 8612 - ممر عدد 5 - المنطقة الصناعیة الشرقیة - 2035شركة ألیزي العقاریة1902
STE ALIZE IMMOBILIERE71205115تونس قرطاج

3IMMOBILIERE MASSYLIA99088951 ممر العربیة السعودیة - شقة عدد 11 - الفایات - تونسعقاریة ماسیلیا1903

STE IMMOBILIERE MEDICALE DE MONASTIR21406525نھج الشاذلي غدیرة - المنستیرالشركة العقاریة الطبیّة بالمنستیر1904

شارع محمد الخامس - عمارة دریم سنتر - الطابق السادس - 1002الشركة العقاریة أركادیا1905
STE IMMOBILIERE ARCADIA71906636تونس
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28IMMOBILIERE BON-APPART21502502 نھج النسیج - المنطقة الصناعیة قصر السعید - منوبةعقاریة بون آبارت1906

LION D'OR IMMOBILIERE98400364نھج الھادي نویرة - طریق المنستیر - ص.ب: 240 - 4003 سوسةعقاریة األسد الذھبي1907

شارع الیابان - عمارة النزھة - مدرج أمیرة - شقة 5.3 - مونبلیزیر -شركة لودكلیك العقاریة1908
SOCIETE LE DECLIC IMMOBILIERE71908027تونس

شارع الھادي نویرة - عمارة الریاحین - ب 1 - حي النصر 2 - اریانةعقاریة الحقول1909
2037LES CHAMPS IMMOBILIERE24399344

نھج مكثر - إقامة سمیة - عمارة ب - شقة ب 6 - المروج 5 - 2074 -شركة ھادیمار للبعث العقاري1910
STE HEDIMAR DE PROMOTION IMMOBILIERE24750000بن عروس

17 شارع علي البلھوان - بلوك ب - الطابق الثاني - 2078 المرسى -شركة البعث العقاري سیفیطاس1911
STE DE PROM.IMMOBILIERE CIVITAS26356040 71742485تونس

1IMMOBILIERE RANY98592591 نھج الشاذلي قاللة - طریق الشاطئ - حمام سوسة - 4011 - سوسةعقاریة راني1912

STE IMMOBILIERE PROMO RAMI23525252شارع المنجي قریرة - عمارة الزاویة - شقة عدد 3 - سھلول 3 - سوسةالشركة العقاریة برومو رامي1913

المنطقة الصناعیة سان قوبان - مقسم عدد 38 - 2014 مقرین الریاض -شركة المازریة للبعث العقاري1914
STE EL MEZRIA DE PROMOTION IMMOBILIERE71297406بن عروس

شارع الھادي نویرة - إقامة میموزا 2 - ب 1- 2 - حي النصر 2 -شركة قرافیتیز بارادایز لإلستثمار و البعث العقاري1915
أریانة

STE GRAFITY'S PARADASE D'INVESTI.ET DE PRO.
IMM71829600

IMMOBILIERE ARABIAN GATE96323292نھج غّرة جوان - خنیس - المنستیرعقاریة البّوابة العربیّة1916

STE PERSEPOLIS DE PROMMOTIONحي الیاسمین - عمارة أ - شقة عدد 12 - المنار 1 - تونسشركة برسیبولیس للبعث العقاري1917
IMMOBILIERE98308806

شارع المنجي سلیم - عمارة النور - الطابق السادس - 3021 - ساقیةعقاریة دیار اإلضافة1918
IMMOBILIERE DIAR EL IDHAFA74251506الزیت - صفاقس

الشارع الرئیسي البحیرة - عمارة سارة - الطابق الثاني - ضفاف البحیرةشركة إدب العقاریة1919
STE IDEBA IMMOBILIERE22323435- 1053 تونس

69STE MGC INVEST IMMOBILIERE97002988 شارع الطاھر بن عمار - المنزه التاسع - 1013 - تونسشركة م . ج . س لإلستثمار العقاري1920

12ALI FERJANI نھج سالمة حجازي - تونسعلي فرجاني1921

LA PROSPERE IMMOBILIERE74225111طریق المطار - كلم 2 - صفاقسشركة الناصیة العقاریة1922

48STE SOFIENE DE PROMOTION IMMOBILIERE79491958 نھج الطیب المھیري - 2090 مرناق - بن عروسشركة سفیان للبعث العقاري1923

14STE LAKE REAL ESTATES DE PROMO. IMMO71960987 نھج الحبیب شریطة - حي الحدائق - البلفیدیر - تونسشركة الیك ریل أستایتس للبعث العقاري1924

20SOCIETE TEXIM نھج سوفات - 2016 - قرطاج - تونسشركة تكسیم1925
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STE FLEUR CORONA DE PROMOTIONشارع 7 نوفمبر - الطریق السیاحي خزامة الشرقیة - 4051 - سوسةشركة زھرة الكرونة للبعث العقاري1926
IMMOBILIERE73545338

7IMMOBILIERE LE PILASTRE98311484 71783028 نھج القرنفل - المنزه الخامس - 2035 أریانةعقاریة البیالستر1927

المنطقة الصناعیة بودریار 1 - نھج قالیلي - ص.ب 628 - 3018 -الشركة العقاریة القاقلة1928
STE IMMOBILIERE LA CARAVANE74215764 98410647صفاقس

زنقة بحیرة ھیرون - إقامة ضفاف 2 - شقة عدد 42.01 ضفاف البحیرةشركة البعث العقاري سیلفر1929
1053STE DE PROM.IMMOBILERE SILVER26743806 98361612 - تونس

نھج بحیرة مالران - عمارة قصر الخلیج - بلوك س - مكتب عدد 5 -شركة وجدان للبعث العقاري1930
STE WIJDANE DE PROMOTION IMMOBILIERE71962247ضفاف البحیرة - 1053 تونس

STE JANINE DE PROMOTION IMMOBILIERE22208503طریق قرمدة - كلم 4 - صفاقسشركة جنین للبعث العقاري1931

STE NOUR EL KAMAR DE PROMOTIONطریق تونس - كلم 1.5 - عمارة الحسین - صفاقسشركة نور القمر للبعث العقاري1932
IMMOBILIERE20278883

58STE DIAR BOUCHIKH IMMOBILIERE72279179 شارع الكویت - عمارة البرج األزرق - 8050 - الحمامات - نابلشركة دیار بوشیخ العقاریة1933

IMMOBILIERE DIAR EL BORGI74231249طریق تنیور - كلم 3.5 - 3041 - صفاقسعقاریة دیار البرجي1934

20STE CEDRINA DE PROMOTION IMMOBILIERE23125214 نھج نابلس - سلیمان الریاض - 8020 - نابلشركة سدرینا للبعث العقاري1935

7 شارع الطاھر بن عمار - الكولیزي - الطابق االرضي - عدد 03 -عقاریة األبعاد الثالثة1936
IMMOBILIERE LES TROIS DIMENSIONS71886433المنار 2 - تونس

STE IMMOBILIERE SUN CITY25368368المركز العمراني الشمالي - مقسم 25 - الطابق الرابع - عدد 25 - تونسشركة عقاریة سان سیتي1937

نھج الھادي شاكر - المركز التجاري فراس - مكتب 11 و 12 - المرسىعقاریة النخلة الذھبیة1938
IMMOBILIERE LE PALMIER D'OR- تونس

26STE DE PROM.IMMOB. DIAR AL HARAMAIN22131716 زنقة بیتاقور - ریاض االندلس - 2058 - أریانةشركة البعث العقاري دیار الحرمین1939

نھج بحیرة ھیرون - إقامة فرح - بلوك ب - مكتب BM1 - ضفافشركة البعث العقاري الباروني1940
STE DE PROM.IMMOBILIERE BAROUNI71862012البحیرة 1053 - تونس

31STE NEFERTITI IMMOBILIERE71849933 نھج صدر بعل - الفیات - 1002 - تونسشركة نفرتیتي العقاریة1941

شارع 7 نوفمبر - عمارة جورج كرم - مكتب عدد 2 - حمام سوسة -شركة ساال بن شعبان للبعث العقاري1942
STE CELLA BEN CHAABANE DE PROM.IMMOB73347171سوسة

إقامة مالك سنتر- شقة أ 2 - 4 - المركز العمراني الشمالي - 1082 -شركة بلیانة للبعث العقاري1943
STE BELYANA DE PROMOTION IMMOBILIERE97112700تونس

13IMMOBILIERE DIAR CHEBBI71723229 شارع الحبیب بورقیبة - 2080 - أریانةعقاریة دیار الشابي1944

2IMMOBILIERE JINEN BIZERTE98441199 شارع الطیب المھیري - 7000 - بنزرتعقاریة جنان بنزرت1945
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STE NASR L'EMPIRE DE PROMO.IMMOBILIERE98705888إقامة سلیم سنتر - شقة عدد 214 - خزامة الشرقیة - سوسةشركة مملكة نصر للبعث العقاري1946

شارع الھادي نویرة - إقامة یاسین - شقة ب 1 - حي النصر 2 - 2037عقاریة دیار عبد الكافي1947
IMMOBILIERE DIAR ABDELKEFI71829569- اریانة

STE SOFIENE ET MALEK DE PROMOTIONمركب آمنة - شقة E2A 2 - المنزه السابع - 2037 - أریانةشركة سفیان و مالك للبعث العقاري1948
IMMOBILIERE71828259

شارع الھادي نویرة - إقامة الوجاھة - شقة م 6 - حي النصر 2 - 2037شركة السدیر للبعث العقاري1949
STE ASSADIR DE PROMOTION IMMOBILIERE71816118- اریانة

طریق تونس - كلم 1 - إقامة الحبیب - المیزانین- عدد 2 - مدرج أ -شركة الجوھرة البیضاء للبعث العقاري1950
صفاقس

STE LA PERLE BLANCHE DE PROMOTION
IMMOBILIERE74267217

22 مكرر - الطابق الثاني - بلوك ب - نھج 8609 - الشرقیة 2 - 2035شركة عقاریة دیار العش و شركاؤه1951
STE IMMOBILIERE DIAR EL EUCH ET CIE71808283- تونس

المنطقة الصناعیة الدخیلة - طریق سوسة - الساحلین - ص.ب عدد 50 -شركة نائلة للبعث العقاري1952
5012STE NEILA DE PROMOTION IMMOBILIERE73525233 الساحلین - المنستیر

عمارة الفاطمیین - الیاسمین 11 - شقة 2 - 4 - عین زغوان - 2045 -شركة ي . ف . ي العقاریة1953
STE Y F Y IMMOBILIERE70726285تونس

شركة أبراج جربة لإلستثمار العقاري - وقع سحب1954
-STE ABRAJ JERBA D'INVESTISSEMENT IMMOBILعمارة DTS - میدون جربة - مدنینالترخیص بتاریخ 07-14- 2016

AGRÉMENT RETIRÉ LE 14-07-20123442180 26732100

نھج حامد الغزالي - عمارة فضاء العزیز - الطابق االول - بلوك ب -شركة البعث العقاري دیار ھزار1955
STE DE PROM.IMMOBILIERE DIAR HAZAR22977730شقة ب 5-1 - مونبلیزیر 1073 تونس

124STE YATHREB IMMOBILIERE22920980 شارع الحریة - الطابق السادس - 1002 تونسشركة یثرب العقاریة1956

STE DIAR FAIEZ DE PROMOTION IMMOBILIERE70728560عمارة المشتل II - مكتب 2-3 - 1002 تونسشركة دیار فائز للبعث العقاري1957

STE LES FRERES SGHAIER DE PROM.IMMO71732766شارع الحبیب بورقیبة - رواق البكوش - الطابق األول - الكرم - تونسشركة اإلخوة الصغیر للبعث العقاري1958

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL MAWRED71860220نھج بحیرة كوم - ضفاف البحیرة - 1053 - تونسشركة البعث العقاري المورد1959

2 شارع الطاھر صفر - إقامة المرجان - الطابق السفلي - المنزه 9 أ -شركة أمازون العقاریة1960
1013STE AMAZONE IMMOBILIERE71886120 - تونس

STE RATEL DE PROMOTION IMMOBILIERE71964829نھج قرقنة - العوینة - الطابق الثاني - شقة عدد 6 - حلق الوادي - تونسشركة رتال للبعث العقاري1961

إقامة LA MERVEILLE DU LAC - مكتب أ 2.5 - الطابق الثانيعقاریة باب الحارة1962
IMMOBILIERE BEB EL HARA71267416- ضفاف البحیرة 2 - 1053 المرسى - تونس

شارع العھد الجدید - إقامة ھندة - عمارة د - شقة د أ 4 - النصر 2 -عقاریة دیار كلیش1963
2037IMMOBILIERE DIAR KLICH99585014 أریانة

L'IMMOBILIERE DU COMPTOIR74467500طریق قابس - كلم 1.5 - 3003 - صفاقسعقاریة المصرف1964

STE PALMERAIE IMMOBILIEREشارع 7 نوفمبر - طریق القنطاوي - حمام سوسة - سوسةشركة بلمري العقاریة1965



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

STE HAMZA DE PROMOTION IMMOBILIERE74610248طریق تونس - كلم 4 - مركز بوعصیدة - صفاقسشركة حمزة للبعث العقاري1966

40STE DE PROM.IMMOB MOUNIR BOUKADIDA73212953 شارع الجمھوریة - سوسةشركة البعث العقاري منیر بوقدیدة1967

116STE BAMBOU DE PROMOTION IMMOBILIERE72265011 شارع الحبیب بورقیبة - 8050 - الحمامات - نابلشركة بامبو للبعث العقاري1968

5IMMOBILIERE SAS-LOUE98336955 نھج الكامرون - 1001 - تونسعقاریة ساس - لو1969

STE PIC-VILLE DE PROMOTION IMMOBILIERE98410572شارع الشھداء - عمارة بیك فیل سنتر - 3000 - صفاقسشركة بیك فیل للبعث العقاري1970

STE SUNNY IMMOBILIERE72280848شارع أبو ظبي - ص ب 38 - 8050 الحمامات - نابلشركة ساني العقاریة1971

ST ABDELLATIF BOUAZIZ DE PROMO.IMMOB74287758 74287565الحي الصناعي بودریار 2 - شارع الطبیعة - 3002 صفاقسمؤسسة عبد اللطیف بوعزیز للبعث العقاري1972

STE CHEFIA DE PROMOTION IMMOBILIERE74848528طریق قرمدة - كلم 6 - 3062 صفاقسشركة شافیة للبعث العقاري1973

49STE IMMOBILIERE BOUMIZA ET MTIRA20402205 شارع كوبا - 4054 سھلول سوسةالشركة العقاریة بومعزة و مطیرة1974

2STE LA JOCONDE IMMOBILIERE98642050 نھج دمشق - الطابق االرضي - 1002 تونس البلفیدیرشركة الجوكوند العقاریة1975

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE JLAIEL23372500نھج إیطالیا - عمارة بشرى - سوسةشركة البعث العقاري جلیل1976

IMMOBILIERE JAMEL ABBES ET ASSOCIES98402151 70434442تقسیم IGA عدد 67 - حدائق المنزه 1 - أریانةعقاریة جمال عباس و شركاؤه1977

زاویة نھج الكویت و الباھي األدغم - عمارة البرج الزرق - الطابقشركة البعث العقاري دساب كابتال1978
STE DE PROM.IMMOB. DASSAB CAPITAL72283440الرابع - مكتب عدد 8 - 8050 الحمامات - نابل

STE LE CAPITAINE DE PROMOTION IMMOBILIER20507073 71692375نھج البساتین - إقامة سلمى 2 - شقة B05 - العوینة - تونسشركة القبطان للبعث العقاري1979

16MOHAMED HABIB GMAR26624736 نھج یحي بن عمر - 4011 - حمام سوسة - سوسةمحمد الحبیب قمر1980

IMMOBILIERE DIAR BRIGUI71780944المركب التجاري تاج مرحبا - مغازة عدد 34 - 4000 سوسةعقاریة دیار البریقي1981

طریق منزل بوزلفة - كلم 2 - ص.ب عدد 22 - منزل تمیم - 8080 -شركة صالح الدین كحلون للبعث العقاري1982
STE SLAHEDDINE KAHLOUN DE PROM.IMMO72349205نابل

عمارة سیتي سنتر - الطابق الثالث - شقة B07 - E2 - المركز العمرانيشركة الدائرة العقاریة1983
STE LE CERCLE IMMOBILIER70938710الشمالي - تونس

9STE IMMOBILIERE NAUTIQUE INVEST98707778 المركب التجاري النورس - ضفاف البحیرة - تونسالشركة العقاریة نوتیك لإلستثمار1984

STE DIAR FAOUZIA DE PROMOTIONشارع جوھرة الساحل - عمارة جعیّم - خزامة الشرقیة 4051 سوسةشركة دیار فوزیة للبعث العقاري1985
IMMOBILIERE73222388 24522828
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17STE DE PROMOTION IMMOBILIERE BEN AMOR24307020 نھج العبیر - 2097 بومھل - بن عروسشركة البعث العقاري بن عمر1986

المركب التجاري الك سنتر - عمارة A - بلوك A - الطابق االول - شقةشركة البعث العقاري دیار الشاذلیّة1987
A1STE DE PROM.IMMOB DIAR CHADILIA70938622 - ضفاف البحیرة 2045 تونس

STE BIO-CLIMATIC DE PROMOTIONشارع 5 أوت - مدرج ف - شقة عدد 4 - حي الحدائق - 3000 صفاقسشركة بیو كلیمتیك للبعث العقاري1988
IMMOBILIERE22300359

34STE ETABOIS IMMOBILIERE98341950 نھج البرتقال - 2010 - تونسشركة إتابوا العقاریة1989

26 نھج أحمد التلیلي - زروق سنتر - الطابق الثالث - مكتب عدد 32 -شركة البعث العقاري زروق1990
STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZARROUK71344025تونس

نھج ابن الجزار- عمارة الرواتبي- مكتب عدد 104- 4002 سوسةشركة عقاریة الرواتبي1991
SOCIETE IMMOBILIERE ROUATBI73219322المدینة

STE IMMOBILIERE THE DREAM HOUSE74861724طریق تونس - كلم 10 - صفاقسالشركة العقاریة دریم ھاوس1992

STE AL MAYAMINE DE PROMOTIONعمارة النرجس 1 - شقة عدد 14 - حي المستقبل - المنزه 6 - اریانةشركة المیامین للبعث العقاري1993
IMMOBILIERE71754837

24STE IMMOBILIERE MACHMOUM98356617 نھج یاسمینة - قرطاج بیرصة - تونسالشركة العقاریة المشموم1994

11STE IMMOBILIERE LAURIER DE TUNISIE71798211 نھج ابن رشیق - البلفدیر - 1002 تونسالشركة العقاریة لوري بتونس1995

4STE IMMOBILIERE MENZILI EL WASSAA71709944 نھج الزھراء - 2080 أریانةالشركة العقاریة منزلي الواسع1996

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SOUISSI71446280شارع الحبیب بورقیبة - رادس - 2040 - بن عروسشركة البعث العقاري سویسي1997

شركة المزغني للبعث العقاري - وقع سحب1998
- STE MEZGHANI DE PROMOTION IMMOBILIEREالمنطقة الصناعیة البودریار 2 - 3000 صفاقس المدینةالترخیص بتاریخ 2017-12-26

AGRÉMENT RETIRÉ LE 26-12-2017

3STE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER71840733 71791088 نھج النیجر - ص.ب 348 - 1002 تونسشركة اإلستثمار العقاري1999

STE DEBBABI DE PROMOTION IMMOBILIERE98400728نھج غرناطة - حومة التركي - 4000 سوسةشركة الدبابي للبعث العقاري2000

STE IRAM DE PROMOTION IMMOBILIERE74875225المنطقة الصناعیة بودریار 2 - صفاقسشركة إیرام للبعث العقاري2001

STE NORIA DE PROMOTION IMMOBILIERE95355377إقامة زھرة البحیرة - شقة R03 - حدائق البحیرة - تونسشركة نوریة للبعث العقاري2002

نھج البرتقال - عمارة العامري - الطابق الثالث - عدد 10 - خزامةشركة فیرست تشویز للبعث العقاري2003
STE FIRST CHOICE DE PROMOTION IMMOBILIRE99999129 73277888الشرقیة - 4051 - سوسة

عمارة السعدي - مدرج س.د - عدد 7و8 - الطابق الثاني - طریق أریانةالشركة العقاریة إسكندر و لیث2004
STE IMMOBILIERE SKANDER ET LEITH98370302- تونس

نھج الیابان- عمارة 45 - بلوك ب - الطابق الرابع - شقة 44 - مونعقاریة الریمار2005
LARIMAR IMMOBILIERE98321805بلیزیر- تونس
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100 شارع الھادي نویرة - إقامة آسیا - شقة عدد ب 20 - ریاض النصرالشركة العقاریة بالتینیوم بروبرتیز2006
STE IMMOBILIERE PLATINUM PROPERTIES70850864- 2037 أریانة

STE AYACHI DE PROMOTION IMMOBILIERE73223521شارع عبد الحمید بلقاضي - الكرنیش - سوسةشركة العیاشي للبعث العقاري2007

طریق الحزامیة GP1 - بجانب بروموقرو - ص ب عدد 15 - 4054شركة أھال سیتي للبعث العقاري2008
STE AHLA CITY DE PROMOTION IMMOBILIERE20400529سھلول - سوسة

نزل إقامة القولف - ص ب 127 - مرسى القنطاوي - حمام سوسة -شركة كالیبسو للبعث العقاري2009
STE CALYPSO DE PROMOTION IMMOBILIERE73348833سوسة

نھج علي بوشوشة - عمارة عدد 3 - الطابق االول - شقة عدد 6 - 8000شركة 3 م ص للتنمیة العقاریة2010
STE 3MS DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER72231664- نابل

32STE BECHIR IMMOBIIERE71801563 شارع الحریة - تونسشركة البشیر العقاریة2011

4IMMOBILIERE DIAR CHOUIREF نھج أبو ھریرة - المنزه السادس - 1004 أریانةعقاریة دیار الشویرف2012

STE IMMOBILIERE AROUS73212555نھج الرباط - عمارة ملیان - 4000 سوسة المدینة - سوسةشركة عقاریة عروس2013

STE MENINX DEVELOPPEMENT AND HOUSING75764550طریق حومة السوق - كلم 2 - میدون - جربة - مدنینشركة مینانكس لإلعمار و اإلسكان2014

STE DE PROM.IMM. ENNOUHOUDH DU SAHEL98407214شارع البرتقال - خزامة الشرقیة - سوسةشركة البعث العقاري النھوض بالساحل2015

شارع الیابان - إقامة النزھة - مبنى أمیرة - شقة 2-2 - مون بلیزیر -شركة بروفیدنسیال ھوم العقاریة2016
1073STE PROVIDENTIAL HOME IMMOBILIERE71908117 تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREشارع جوھرة الساحل - عمارة قریّط - 4071 الخزامة - سوسةشركة البعث العقاري الزوراء2017
EZZAOURA73277465

STE IMMOBILIERE DIAR MAKHLOUFعمارة الرباط - عدد 16 - المنستیرعقاریة دیار مخلوف2018

STE MAALEJ DE PROMOTION IMMOBILIERE98416159طریق تونس - كلم 12 - ساقیة الزیت - صفاقسشركة معالج للبعث العقاري2019

نھج بحیرة فكتوریا - عمارة بحیرة الرش - الطابق االول - أ 2 - ضفافشركة أمالك للبعث العقاري2020
STE AMLEK DE PROMOTION IMMOBILIERE98372652البحیرة - تونس

نھج سیدي اللخمي - عمارة ریحانة - المیزانین - مكتب عدد 8 - 3000الشركة العقاریة نجالء2021
SOCIETE IMMOBILIERE NAJLA74630583صفاقس

STE DHIA SLIM DE PROMOTION IMMIBILIERE98454937نھج الدكتور أحمد الشریف - المكنین - 5050 المنستیرشركة ضیاء سلیم للبعث العقاري2022

STE DIAR DADOU DE PROMOTION IMMOBILIERE71776400نھج النویري - سیدي فرج - المرسى الغربیة - تونسشركة دیار ددو للبعث العقاري2023

12STE EL AYEB IMMOBILIERE71237772 مكرر - شارع أحمد التلیلي - المنزه 5 - أریانةشركة العایب العقاریة2024

STE IMMOBILIERE LE CARRE D'OR20740740عمارة الناصریة 2 - مدرج ج - الطابق الثالث - عدد 4 - صفاقسشركة البعث العقاري المربع الذھبي2025
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STE VILLA DIDON DE PROMOTIONنھج غرة ماي - عدد 4 - قرمدة صفاقسشركة فیال دیدون للبعث العقاري2026
IMMOBILIERE22371057

طریق تونس - كلم 2 - إقامة دار السالم - الطابق الثاني - 3002شركة البعث العقاري دیار سھى2027
STE IMMOBILIERE DIAR SOHA27401750صفاقس

STE IMMOBILIERE LEPTIS98314737 71788482نھج 8605 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - 2035 تونس قرطاجشركة عقاریة لبتیس2028

STE DE PROM. IMMOBIL. DIAR OM ESSAAD24721050طریق منزل شاكر - كلم 1.5 - إقامة شورى - مغازة عدد 3 - صفاقسشركة البعث العقاري دیار أم السعد2029

31STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL GOLLI73365086 نھج اإلسكندریة - حمام سوسة - 4011 سوسةشركة البعث العقاري القلّي2030

5STE DE PROM IMM LA PERLE DU CAP BON22309242 نھج سبتة - حي الرمان - 8000 نابلشركة البعث العقاري زمردة الوطن القبلي2031

41STE TACHILA IMMOBILIERE98342285 نھج بحیرة فیكتوریا - 1053 ضفاف البحیرة - تونسشركة تشیال العقاریة2032

8IMMOBILIERE COCID نھج المصبغة - المنطقة الصناعیة سیدي رزیق - 2033 بن عروسعقاریة كوسید2033

نھج بحیرة فیكتوریا - عمارة بحیرة البجع - مكتب أ 5 - ضفاف البحیرةشركة عقاریة دیجا في2034
SOCIETE IMMOBILIERE DEJA VU22404320- تونس

شارع الھادي نویرة - عمارة القبة - مكتب ب 2 - مدرج ب - حي النصرعقاریة جوبتار2035
2IMMOBILIERE JUPITER98323636 - اریانة

لدى السمكة الذھبیة - نھج النرجس - المیناء الجدید للصید البحري -شركة میریس العقاریة2036
3065STE MIRYS IMMOBILIERE98413159 صفاقس

STE AZIMUTH IMMOBILIERE98360699نھج بحیرة وندرمار - عمارة القبة - ضفلف البحیرة - 1053 - تونسشركة أزیموت العقاریة2037

6IMMOBILIERE ADLENE ET RIDHA DE نھج النوري دودش - سوسةعقاریة عدالن و رضا للبعث العقاري2038
PROMO.IMMO98402338

7LA JETEE IMMOBILIERE71295827 شارع الحبیب بورقیبة - عمارة زخامة - مقرین - بن عروسعقاریة الرصیف2039

16STE STABRAK DE PROMOTION IMMOBILIERE شارع الحبیب ثامر - 3000 صفاقسشركة إستبرق للبعث العقاري2040

STE TURKI DE PROMOTION IMMOBILIEREنھج عبد هللا الشكراستي - حي الھناء - طریق قمرت - المرسىشركة التركي للبعث العقاري2041

STE NAJLA OSMANE DE PROMOTIONشارع التوفیق - عمارة الرشید - حي الریاض - سوسةشركة نجالء عصمان للبعث العقاري2042
IMMOBILIER26333917

STE AL OLYAN DE PROMOTION IMMOBILIERE74200028نھج الصادق الغرایري - عمارة النصر - المیزانین - 3000 صفاقسشركة العلیان للبعث العقاري2043

5STE DE PROMOTION IMMOBILIER KEDIDI مكرر - ساحة باب سعدون - تونسشركة البعث العقاري قدیدي بانوراما2044
PANORAMA98357756

4STE JIHED & IYED DE PROMOTION IMMOBILIER71900904 نھج تطاوین - حي التضامن - أریانةشركة جھاد و إیاد للبعث العقاري2045
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طریق سكرة - كلم 3 - حي المسعدین - عمارة النسیم أ - شقة عدد 7 -شركة السمو العقاریة2046
STE L'EMINENCE IMMOBILIERE98201297 74660037صفاقس

نھج جون جاك روسو - إقامة بابل - مدرج د - الطابق االول - مونشركة عقاریة الحوش2047
STE IMMOBILIERE EL HAOUCHE23342345بلیزیر 1073 تونس

32IMMOBILIERE RIADH EL KAOUTHER21431918 شارع البرتقال - منوبةعقاریة ریاض الكوثر2048

STE P & F IMMOBILIBERE98315793ساحة باستةر - شقة عدد أ 5 - 1002 باب بحر - تونسشركة 'ب' و 'ف' العقاریة2049

9STE MED NOW DE PROMOTION IMMOBILIERE71963802 نھج بحیرة تانا - ضفاف البحیرة - 1053 - تونسشركة مادناو للبعث العقاري2050

31STE DE PROMOTION IMMOBILERE MASTOURA98323374 نھج مدینة مستورة - ریاض النصر 2 - 2001 - أریانةشركة البعث العقاري مستورة2051

STE IMMOBILIERE IHEB & HAYTHEM72233804نابل سنتر - نابلشركة عقاریة إیھاب و ھیثم2052

SOCIETE IMMOBILIERE HAITIطریق تونس - كلم 13 - حمام سوسة - سوسةشركة عقاریة ھایتي2053

7STE IMMOBILIERE DIAR ALYA71347708 مكرر - نھج غاندي - شقة عدد 7 - الطابق الثالث - تونسالشركة العقاریة دیار علیا2054

2STE SOJA IMMOBILIERE73335771 نھج الرباط - الكرنیش - سوسةشركة سوجا العقاریة2055

STE BOUSNINA DE PROMOTION IMMOBILIERE71282701إقامة النرجس - بلوك 10 - عمارة ب - 2045 العوینة - تونسشركة بوسنینة للبعث العقاري2056

STE NOOMEN DE PROMOTION IMMOBILIERE98412944عمارة الكروان - جناح 6 - شقة عدد 9 - المنزه التاسع - 1013 تونسشركة النعمان للبعث العقاري2057

SOCIETE IMMOBILIERE MAJOR INVEST99715858الطریق السیاحیة - 4011 حمام سوسة - سوسةالشركة العقاریة ماجور أنفست2058

32STE DE PROM.IMMOBILIERE AGREBI شارع فطومة بورقیبة - سیدي فرج - سكرة - أریانةشركة البعث العقاري العقربي2059

17STE DE PROM. IMMOBILIERE LE SPHINX71980343 شارع 7 نوفمبر - المرسى - تونسشركة البعث العقاري السفنكس2060

20IMMOBILIERE PHIDIAS23305707 شارع مدرید - مكتب عدد 11 - 1000 تونسعقاریة فیدیاس2061

شارع الھادي نویرة - عمارة مرمار - شقة عدد ب 1-4 - حي النصر 2شركة وكام للبعث العقاري2062
STE WIKAM DE PROMOTION IMMOBILIERE99328817- اریانة

STE BEN YOUNES FRERES DE PROMO. IMMO71401188مقسم 96 - المنطقة الصناعیة المغیرة 3 - فوشانة بن عروسشركة بن یونس إخوان للبعث العقاري2063

شارع الحریة 14 جانفي 2011 - عمارة عائدة - مدرج ب - عدد 301 -شركة فادي للبعث العقاري2064
3027STE FADY DE PROMOTION IMMOBILIERE25324328 74406111 صفاقس

STE DE PROM. IMMOBILIERE LOUZIR73486896شارع الحبیب بورقیبة - جمال - المنستیرشركة البعث العقاري الوزیر2065
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طریق تونس - كلم 6 - قصاص الشیحیّة - ص ب: 79 - ساقیة الزیت -شركة البعث العقاري المعارف2066
3021STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL MAAREF25414216 21411815 صفاقس

5STE IMMOBILIERE AL MAYAR22499980 نھج االسكندریة 3000 صفاقسشركة عقاریة المیار2067

11STE DE PROM. IMMOB DIAR BASSIM98298298 نھج 7112 - المنار 3 - 2092 تونسشركة البعث العقاري دیار بسیم2068

IMMOBILIERE HAMADI ABID74848370طریق تنیور - كلم 9 - قاّصة قرمدة - صفاقسعقاریة حمادي عبید2069

42 شارع الحبیب بورقیبة - مدرج س - الطابق الخامس - مكتب عددشركة یونیكورن للبعث العقاري2070
55ST LA LICORNE DE PROMOTION IMMOBILIERE74297709 - 3000 صفاقس

نھج أبو بكر البكري - عمارة القصر 2 - الطابق الثالث - مكتب 5.3 -الشركة العقاریة الحلومي و شركاؤھم2071
STE IMMOBILIERE HALLOUMI ET ASSOCIES75733000مونبلیزیر - تونس

2STE IMMOBILIERE ELIKLIL26707212 نھج الخوارزمي - حمام الشط - بن عروسالشركة العقاریة اإلكلیل2072

IMMOBILIERE BEN KHALIFA FILS70860525نھج عزوز الرباعي - زنقة عدد 3 - مبنى د - شقة 1 - المنار 2 - تونسعقاریة أوالد بن خلیفة2073

31ST 3 M D DE PROMOTION IMMOBILIERE79390309 حي اإلسكان - المنطقة 4 - بن عروسشركة 3 آم د للبعث العقاري2074

STE AM BUILDING IMMOBILIERE71901161شارع الطیب المھیري - عمارة 4 - شقة عدد 2 - 2080 اریانةشركة أ.م بیلدینغ العقاریة2075

عمارة التمیز - مكتب عدد أ 1 - المركز العمراني الشمالي - 1082عقاریة ھیستیا2076
IMMOBILIERE HESTIA71948006تونس

2STE RAFLA DE PROMOTION IMMOBILIERE98935713 ممر الربوة - قمرت العلیا - المرسى - تونسشركة رافلة للبعث العقاري2077

STE MAALAOUI DE PROMOTION IMMOBILIERE72439148حي نزھة - عین مریم - بنزرتشركة المعالوي للبعث العقاري2078

11STE DE PROM IMMOBILIERE CHEIK ROUHOU71900904 نھج بیروت - مكتب عدد 14 - 1002 تونسشركة البعث العقاري شیخ روحھ2079

19STE ENNAMIA DE PROMOTION IMMOBILIERE71887978 نھج منوبیة بن نصر (عوضا عن 7114) - المنار 3 - 2092 تونسشركة النامیة للبعث العقاري2080

STE BEN TANFOUS IMMOBILIERE71801733سیدي فرج - سكرة - أریانةشركة بن تنفوس العقاریة2081

SOCIETE BEST BUY IMMOBILIEREنھج االستقالل - عمارة سعیدان - سوسةشركة باست باي العقاریة2082

نھج العراق - عمارة قالكسي - مدرج أ - الطابق الثالث - باب بحر-شركة أغنار العقاریة2083
1002SOCIETE AGHNAR IMMOBILIERE تونس

16STE COGEMAT IMMOBILIERE71858111 نھج 4011 - حي الزھور 2 - تونسشركة كوجیمات العقاریة2084

STE GHRISSI DE PROMOTION IMMOBILIERE74677602طریق قابس - كلم 7 - مركز التوتة - صفاقسشركة الغریسي للبعث العقاري2085
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شارع الجمھوریة - عمارة قشقاش - مكتب أ 107 - الطابق األول -شركة عقاریة دار الذكریات2086
STE IMMOBILEIRE LA MAISON DES SOUVENIR98215919الحمامات - نابل

2STE REVOLUTION DE PROMOTION شارع باریس - مقرین - 2033 - بن عروسشركة الثورة للبعث العقاري2087
IMMOBILIERE71433439

STE IMMOB HERITIERS CHEDLY BEN SALEM74461166طریق قابس - كلم0.5 - صفاقسالشركة العقاریة ورثة الشاذلي بن سالم2088

6STE IMMOBILIERE HADAIEK EL KAOUTHAR98301748 نھج الحدیبیّة - تونسشركة البعث العقاري حدائق الكوثر2089

STE CTA DE PROMOTION IMMOBILIERE20390390نھج الطاقة - المنطقة الصناعیة باتا - 2013 بن عروسشركة س.ت.أ للبعث العقاري2090

IMMOBILIERE LA NOUVELLE ADRESSE98370036إقامة تیركواز - نھج بحیرة بیوا - ضفاف البحیرة - 2093 تونسعقاریة العنوان الجدید2091

STE COSAT DE PROMOTION IMMOBILIERE74450893طریق قرمدة - كلم 1 - 3002 صفاقسشركة كوسات للبعث العقاري2092

STE FLECHE BLEUE DE PROMO. IMMOBILIERE74890165طریق المھدیة - كلم 5 - عمارة شعبان - ساقیة الدائر - 3011 صفاقسشركة السھم األزرق للبعث العقاري2093

10STE IMMOBILIERE PRISME22310105 شارع الحبیب بورقیبة - بنزرتالشركة العقاریة بریزم2094

SET DIAR NABLI DE PROMOTION IMMOBILIERE73210375عمارة النابلي - ساحة المغرب العربي - سوسةشركة دیار النابلي للبعث العقاري2095

SOCIETE LAHIANI DE PROMOTIONإقامة الیمامة - عمارة E - عدد RJ01 - المنار1 - 2092 تونسشركة اللحیاني للبعث العقاري2096
IMMOBILIERE98320300 71873005

1STE SANAD DE PROMOTION IMMOBILIERE98420450 مكرر - نھج عبد الملك ابن مروان - تونس البلفیدیر - 1002 تونسشركة السند للبعث العقاري2097

نھج محمد الشعبوني - عمارة العیادي - شقة عدد 10 - الطابق الرابع -شركة دیار بوزیان العقاریة2098
3027STE DIAR BOUZAYENE IMMOBILIERE25817127 صفاقس

SET BAYREM DE PROMOTION IMMOBILIERE72679265شارع الحبیب بورقیبة - بئر مشارقة - 1141 زغوانشركة بیرم للبعث العقاري2099

STE HALLEY DE PROMOTION IMMOBILIERE24285558نھج الجوھرة - إقامة الشریف - مقر C2 - برج الوزیر - سكرة - أریانةشركة ھالي للبعث العقاري2100

17STE LEJMI INVESTISSEMENT IMMOBILIERE70605778 شارع اإلستقالل - الدندان - 2011 منوبةشركة اللجمي لإلستثمار العقاري2101

IMMOBILIERE LA FLECHE VERTE74848486طریق قرمدة - مركز كمون - كلم 6 - صفاقسعقاریة السھم األخضر2102

عمارة التمیز - مكتب عدد ب 1 - المركز العمراني الشمالي - 1082شركة أرتو العقاریة2103
STE ORTHO IMMOBILIERE71948153تونس

45IMMOBILIERE CITRINE20319047 شارع آالن سافاري - شقة 5-6-7 - تونس 1002عقاریة سیترین2104

141IMMOBILIERE DIAR WAHIBA ET CIE20234800 نھج 4001 - الزھور الرابع - تونسعقاریة دیار وھیبة و شركاؤھا2105
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38IMMOBILIERE DIAR LASSAAD71217205 شارع البیئة -2097 بومھل البساتین - بن عروسعقاریة دیار لسعد2106

12IMMOBILIERE BADII EZ-ZAMEN98452620 نھج ھالل الفرشیشي - المنزه 9 - تونسعقاریة بدیع الزمان2107

24STE ALMAHASSEN DE PROMOTION نھج الرصاص - عدد 2 - المنزه 1 - تونسشركة المحاسن للبعث العقاري2108
IMMOBILIERE71234545

48IMMOBILIERE CHATTI99404649 نھج االقحوان النرحس 2 - القنطاوي - حمام سوسة - 4089 سوسةعقاریة الشطي2109

STE DIAR ZGHAL DE PROMOTION IMMOBILIERE74228074نھج الّرائد البجاوي - عمارة أفریكا - مكتب عدد 4 - 3000 صفاقسشركة دیار الّزغل للبعث العقاري2110

نھج ابو حامد الغزالي - مركب المسك - مدرج أ - الطابق الثالث - مكتبشركة سیراد للبعث العقاري2111
STE SIRAD DE PROMOTION IMMOBILIERE98940839 71961104عدد أ13- مونبلیزیر - 1073 - تونس

SOCITE WAJDI SAIDANI DE PROMOTIONعمارة اللیدو - الطابق الرابع - شقة عدد 21 - 7000 بنزرتشركة وجدي سعیداني للبعث العقاري2112
IMMOBILIERE22140775

5IMMOBILIERE DIAR ZOUAOUI71832581 نھج الرأس األخضر - 1002 تونسعقاریة دیار الزواوي2113

STE ALI MERHABENE DE PROM. IMMOB:SAMPI72279707نھج أبو فرج األصفھاني - 8050 الحمامات - نابلشركة علي مرھبان للبعث العقاري*سمبي*2114

2IMMOBILIERE LE PODIUM22254910 نھج السندباد - 1001 - تونسعقاریة البودیوم2115

فضاء تونس - بلوك *ف *- الطابق الخامس - شقة 5-2 - مونبلیزیر -عقاریة الشابة2116
1073IMMOBILIERE CHEBBA21481718 تونس

20STE YANA IMMOBILIERE20313170 75222192 شارع المنجي سلیم - قابسشركة یانا العقاریة2117

STE DE PROM IMMOBILIERE ICAROSS97618784ستودیو االفق - منزل حشاد - ھبیرة - 5122 المھدیةشركة البعث العقاري إیكاروس2118

STE SINIMMAR DE PROMOTION IMMOBILIERE20410079 74845500طریق تنیور - كلم 10.5 - صفاقسشركة سنّمار للبعث العقاري2119

50IMMOBILIERE DIAR BELHADJ71738333 مكرر - نھج الجنرال خیر الدین - 2015 الكرم - تونسعقاریة دیار بالحاج2120

STE DIAR ZNAIDI D'INVESTISSEMENT ET DEشارع علي البلھوان - ص.ب عدد74 - 8090 قلیبیة - نابلشركة دیار الزنایدي لإلستثمار و البعث العقاري2121
PRO. IMMO72277170

447IMMOBILIERE DIAR ABDELKRIM74860170 شارع محمد الخامس - ساقیة الزیت - صفاقسعقاریة دیار عبد الكریم2122

IMMOBILIERE MSEDDI FRERES74454368طریق قابس - كلم 5.5 - صفاقسعقاریة المسدي إخوان2123

شارع الجمھوریة - ب10 - عمارة العتیري - 4011 حمام سوسة -عقاریة اإلستقرار2124
IMMOBILIERE AL ESTEKRAR73486755سوسة

3STE RUBICELLE IMMOBILIERE71795350 نھج ابن شرف - البلفیدیر - 1002 تونسشركة روبیسال العقاریة2125
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STE IMMOBILIERE DIAR ROSINE22332852عمارة سارة - ضفاف البحیرة - حلق الوادي - تونسشركة دیار روزین العقاریة2126

شارع الحبیب بورقیبة - عمارة االنطالقة 2 - مدرج س - شقة س 1-7 -شركة عقاریة حراء2127
STE IMMOBILIERE HIRAA21412225صفاقس 3000

3STE PROM. IMMOB. PINNACLE SCANDINAVIA98332396 نھج مدغشقر - 1002 البلفیدیر - تونسشركة البعث العقاري بیناكل سكندینافیا2128

شارع الھادي نویرة - إقامة أمیرة - شقة BM2 - حي النصر 2 - 2037عقاریة أرشتاس2129
IMMOBILIERE ARCHYTAS71827300- اریانة

نھج أبي الحسن اللخمي - عمارة الفردوس - المیزانین - مكتب عدد ب2شركة البعث العقاري دیار دلیلة2130
STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIAR DALILA74416150- صفاقس

STE DE PROMOTION IMMOBILERE LAنھج تركانة - عمارة نور البحیرة - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة البعث العقاري المواطنة2131
CITOYENNE71746961

STE NATURE DE PROMOTION IMMOBILIERE97323689طریق العین - كلم 4 - مركز ولھا - صفاقسشركة ناتیر للبعث العقاري2132

شارع قرطاج - عمارة المدینة سنتر - مدرج د - الطابق 6 - مكتب عددشركة دیار القسنطیني للبعث العقاري2133
62STE DIAR ELKOSENTINI DE PROMO. IMMO74490779 - صفاقس الجدیدة - 3027 صفاقس

8 نھج جون جاك روسو - عمارة روسو - أ 2.2 - 1073 مونبلیزیر -شركة الواجھة السكنیة للبعث العقاري2134
STE FACE HOUSE DE PROMOTION IMMOBILIERE71900904تونس

IMMOBILIERE AL BAYLASSENE74455679شارع مجیدة بولیلة - عمارة فایز - شقة ب 3 - صفاقسعقاریة البیلسان2135

STE IMMOBILIERE GHADDAB73438013عمارة الصرافة - شارع الحبیب بورقیبة - المكنین - المنستیرالشركة العقاریة الغضاب2136

20STE K3S IMMOBILIERE98306610 شارع فرحات حشاد - 2080 أریانةشركة ك 3 س العقاریة2137

STE DE PROM. IMMOBI. DIAR CHERMITI24245990حي بو غزار - عمارة أمین - شقة عدد A1 - بوحسینة - سوسةشركة البعث العقاري دیار الشرمیطي2138

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE LES ASTERS73272710نھج المعز ابن بادیس - خزامة الغربیة - سوسةشركة البعث العقاري لزاستار2139

59STE IMMOBILIERE CAPTIVA71484564 شارع جواھر الل نھرو - مونفلوري - 1008 تونسشركة عقاریة كابتیفا2140

نھج ابن الجزار - عمارة جوھرة - الطابق الرابع - عدد 405 - صفاقسشركة دیار قوبعة للبعث العقاري2141
الجدیدة

STE DIAR KOUBAA DE PROMOTION
IMMOBILIERE74490927

STE 5 R DE PROMOTION IMMOBILIERE98479605 22847148قصر البحیرة - الطابق الرابع - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة 5R للبعث العقاري2142

اقامة الریاض 2 - عمارة آف - ش2.2 - المروج الخامس 2074 - بنشركة الالفي للبعث العقاري2143
STE ELLAFI DE PROMOTION IMMOBILIERE98566316عروس

COMP TUNISIENNE DE PRO. IMO. ELحي المرزقیة سیدي ثابت - أریانةالمجمع التونسي للبعث العقاري المنورة : كوتبریم2144
MOUNAWARA:COTUPRIM71553100 71553130

نھج لیمان - اقامة بریما - بلوك د - شقة عدد 22 - ضفاف البحیرة 1 -شركة البعث العقاري فونسیا حریش2145
1053STE DE PROM IMMOB FONCIA HORRICH22930856 تونس
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37STE MNAKBI DE PROMOTION IMMOBILIERE98327079 نھج الخرطوم - 1002 باب بحر - تونسشركة منكبّي للبعث العقاري2146

مركز ملكة - الطابق االول - عمارة س - شقة عدد 8 - المنار 2 -شركة محمد بن منصور للبعث العقاري2147
2092 تونس

STE MOHAMED BEN MANSOUR DE PROMOTION
IMM21066467

15STE AL MAQAR DE PROMOTION IMMOBILIERE71282782 نھج إبن تفرجین - مكتب عدد 4 - البلفدیر - تونسشركة المقر للبعث العقاري2148

52STE DE PROM IMMOB BEN GHORBAL NARJES M622307866 نھج بیار كوبرتان - 1001 تونسشركة البعث العقاري بن غربال نرجس م 21496

STE AMETHYSTE DE PROMOTION IMMOBILIERE73369235نھج الھور - سھلول 1 - 4054 سوسةشركة أم تیست للبعث العقاري2150

16NEXT IMMOBILIERE22341921 71828131 نھج األكادمیة - حي النصر - أریانةعقاریة ناكست2151

STE AS IMMOBILIERE98416073طریق المھدیة - كلم 3.5 - صفاقسشركة ع س العقاریة2152

GROUPE LE MEILLEUR DE TUNISIEإقامة مریم ب 29 - برج البكوش - أریانةالمجمع األفضل التونسي العقاري2153
IMMOBILIERE98657657

IMMOBILIERE LOWEM71723333شارع محمد صالح بالحاج - عمارة الكولیزي الصغیر - أریانةعقاریة لوام2154

18SOCIETE IMMOBILIERE 205098407038 نھج محمد لعریبي - المنزه الخامس - 2014 أریانةشركة عقاریة 21552050

33STE IMMOBILIERE EL WAHRA71705449 نھج صالح فرحات - 2081 - رواد - اریانةشركة عقاریة الوھرة2156

.STE TOSCAN D'AMENAGEMENT ET DE PROMشارع ابو القاسم الشابي - 2100 قفصةشركة توسكان للتعمیر و البعث العقاري2157
IMMO76220632

71IMMOBILIERE MASA72258512 شارع الثورة - 8040 بوعرقوب - نابلعقاریة مسا2158

STE KAANICHE DE PROMOTION IMMOBILIERE98279070طریق قابس - كلم 9 - 3012 صفاقسشركة كعنیش للبعث العقاري2159

40STE DE PROMOTION IMMOBILIERE BETTAIBI22920952 نھج باب سعدون - 1006 باب سویقة - تونسشركة البعث العقاري بالطیبي2160

32IMMOBILIERE DIAR ESSOUROUR98648890 شارع الحبیب بورقیبة - مكتب عدد 4 - الطابق الرابع - اریانةعقاریة دیار السرور2161

101STE MAHARA DE PROMOTION IMMOBILIERE50935757 شارع الطیب المھیري - قمرت - المرسى - تونسشركة مھارا للبعث العقاري2162

STE HAJ RAHMEN DE PROMOTION IMMOBILIERE71964014نھج ضفاف ھوران - عمارة الرحمة - ضفاف البحیرة - تونسشركة حاج رحمان للبعث العقاري2163

STE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE72423600مركب بنزرت سنتر - شقة عدد 37 - الطابق السادس - 7000 بنزرتشركة القطب التنموي ببنزرت2164

34STE PROM IMMOB FARHET EL OMOR70563191 عمارة الخلیج - المنزه الثامن - 2037 أریانةشركة البعث العقاري فرحة العمر2165
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STE LYONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE22131396نھج واشنطن - صقانس المشرف - 5000 المنستیرشركة لیوناز للبعث العقاري2166

48STE EL MORCHED DE PROMOTION شارع الطیب المھیري - الطابق االول - 2070 المرسى - تونسشركة المرشد للبعث العقاري2167
IMMOBILIERE70728560

6SOCIETE STUDI IMMOBILIERE70839100 نھج المقاولین - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - اریانةشركة ستودي العقاریة2168

STE DE PROMOTION IMMOBILERE SPACE ART71752261نھج الكاھنة - عمارة الفتیرون - الطابق الثالث - سوسةشركة البعث العقاري سبیس آر2169

37 مكرر - نھج علي الزلیتني - اقامة منتزه المنار - شقة أ 2 - المنار2شركة ن.ن.س العقاریة2170
SOCIETE N.N.S IMMOBOLIERE27521100- تونس

18STE KACEM DE PROMOTION IMMOBILIERE72362092 نھج جنینة مونفلوري - 1008 تونسشركة قاسم للبعث العقاري2171

SOCIETE SUBURBS IMMOBILIERE22137069زاویة نھجي ابن خلدون و احمد التلیلي - عدد 7 - تونسشركة سابوربز العقاریة2172

8STE EMBLEME IMMOBILIER50755650 71777624 نھج طارق ابن زیاد - 2046 سیدي داود - المرسى - تونسشركة أمبلم العقاریة2173

STE DE PROM IMMOBILIERE MRAD FRERES73487245 73580266شارع الحبیب بورقیبة - عمارة الوزیر - جمال 5020 - المنستیرشركة البعث العقاري اإلخوة مراد2174

25SOCIETE SAKHA IMMOBILIERE27599597 نھج البندقیة - حي النوار - المرسى - تونسشركة سخاء العقاریة2175

6STE DIAR EL HECHMI DE PROMOTION IMMO71780403 نھج العراق - الطابق الثاني - البلفدیر - 1002 تونسشركة دیار الھاشمي للبعث العقاري2176

IMMOBILIERE ZAMZAM21978700زنقة بوقطفة - الكورنیش - بنزرتعقاریة زمزم2177

شارع الحبیب بورقیبة - عمارة االنطالقة 2 - مدرج د - الطابق الثالث -شركة العھد للبعث العقاري2178
STE AL AHD DE PROMOTION IMMOBILIERE98413912 74226173عدد5 - صفاقس 3000

61 نھج الھادي نویرة - اقامة البنفسج - الطابق السادس - النصر 2 -شركة عقاریة دیار األوبیرا2179
2037STE IMMOBILIERE DIAR EL OPERA25447899 اریانة

شارع الحریة - عمارة عائدة - مدرج ب - الطابق االول - عدد 104 -شركة دوفیل للبعث العقاري2180
3027STE DEAUVILLE DE PROMOTION IMMOBILIERE74402002 صفاقس

51STE DIAR ZANOUBIA DE DEVELOPPEMENT نھج سجنان - حي السعید - 2010 منوبةشركة دیار زانوبیا للتطویر العقاري2181
IMMOBILIERE98400648

مقر الشركة المتوسطیة للنقل الدولي - منطقة میناء رادس - 2040 - بنشركة التنمیة العقاریة تریمش2182
عروس

STE DE DEVLOPPEMENT IMMOBILIER
TRIMECHE71448530

نھج شھراستاني - عمارة عفیف فرحات - حي الریاض 3 - 4023شركة عقاریة عفیف و شركاؤه2183
STE IMMOBILIERE AFIF ET COMPAGNIE73304510 98403736سوسة

اقامة النحلي - الطابق االول - شقة 109 - ریاض االندلس - 2058شركة لیدرشیب العقاریة2184
STE LEADERSHIP IMMOBILIERE23319946اریانة

STE IMMOBILIERE DIAR SONDOS20319929شارع الحبیب بورقیبة - نابلالشركة العقاریة دیار السندس2185
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IMMOBILIERE EL FORSEN26720520نھج 8001 - فضاء تونس - مدرج E - مونبلیزیر - 1002 تونسعقاریة الفرسان2186

8STE AGORA DE PROMOTION IMMOBILIERE71238291 نھج ابراھیم جفال - المنزه الرابع - 1004 تونسشركة أقورا للبعث العقاري2187

STE IMMOBILIERE NEW STYLE23250259شارع 14 جانفي - عمارة الداھش - بنزرتالشركة العقاریة نیوستایل2188

STE TOUZI DE PROMOTION IMMOBILIERE73462093الحي السادس - عدد 53 -5000 - المنستیرشركة الطوزي للبعث العقاري2189

1STE LUMIERE IMMOBILIERE98333414 نھج بحیرة طوبا - 1053 ضفاف البحیرة - تونسشركة لیمیار العقاریة2190

STE KHOUFI DE PROMOTION IMMOBILIERE71886120شارع الطاھر صفر - باردو - تونسشركة الخوفي للبعث العقاري2191

STE BOUZGUENDA ET FILS DE PROMOTIONشارع العقید القرناوي - خزامة الشرقیة - سوسةشركة بوزقندة و أبنائھ للبعث العقاري2192
IMMO20121229

3SAMI DOURA20453748 شارع ابن بادیس - 4053 سوسةسامي دورة2193

2STE HABBASSI IMMOBILIERE ET FILS شارع محمد بدرة - بورجل - مونبلیزیر - تونسشركة الحباسي العقاریة و أبناؤه2194

8IMMOBILIERE JINEN AGHIR22989419 20330169 نھج سیدي الظریف - كرنیش المرسى - تونسعقاریة جنان أغیر2195

IMMOBILIERE SHOES CENTER74286125شارع 13 اوت - المنطقة الصناعیة البودریار 1 - صفاقسعقاریة شوز سنتر2196

3SOCIETE IMMOBILIERE DIAR SLAMA ET FARAH93066725 شارع البیئة - المرناقیة - منوبةشركة عقاریة دیار سالمة و فرح2197

شارع الھادي نویرة - عمارة الزیتونة - شقة عدد 2 - الطابق االول -شركة عقاریة ماریبال2198
SOCIETE IMMOBILIERE MERIBEL23414015حي النصر 2 - اریانة

9IMMOBILIERE BEN H'MIDA71904509 مكرر - نھج النیجر - حنان سنتر - البلفدیر - تونسعقاریة بن حمیدة2199

11IMMOBILIERE LA CONSCIENCE71719010 71947310 شارع الحبیب بورقیبة - 2080 أریانةعقاریة الضمیر2200

2STE EL MOUJAHED DE PROMOTION نھج بدر - 2010 منوبةشركة المجاھد للبعث العقاري2201
IMMOBILIERE20521745

اقامة االفران - عمارة آمنة - الطابق السابع - الشقة 7.2 - عین زغوان -العقاریة آنستاندار2202
IMMOBILIERE INSTANT D'ART98464747 70937328تونس

2STE KAABI DE PROMOTION IMMOBILIERE71344800 نھج لوسي فور - تونسشركة الكعبي للبعث العقاري2203

7STE IMMOBILIANA DE PROMOTION نھج أمیلكار - الطابق الثاني - 1000 تونسشركة إیموبیلیانا للبعث العقاري2204
IMMOBILIERE71326122

شركة الدراسات و تھیئة السواحل الشمالیة لمدینة2205
11SOCIETET D'ETUDES ET D`AMENAGEMENT DES نھج الزمخشري - حي المعارف - منطقة البستان - 3002 صفاقسصفاقس

COTES NORD DE LA VILLE DE SFAX74437352
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109STE TAHANI DE PROMOTION IMMOBILIERE99136789 نھج الشھداء - 5020 جمال - المنستیرشركة تھاني للبعث العقاري2206

نھج ابو القاسم الشابي- عمارة علیسة سنتر- مدرج أ - الطابق 5 -شركة أنتالس العقاریة2207
SOCIETE ANTALAS IMMOBILERE20416190عدد510 - صفاقس

نھج بحیرة فندرمار - أ.م 2.1 اقامة امارات بالص - 1053 ضفافشركة أ.د.س للبعث العقاري2208
STE AEDES DE PROMOTION IMMOBILIERE71965000البحیرة - تونس

شارع 14 جانفي - إقامة موناكو - خزامة الشرقیة - 4051 سوسةشركة جي . آس ألیونس العقاریة2209
SOCIETE J.S. ALLIANCE IMMOBILIERE73364276 98406582الجوھرة - سوسة

عمارة سیالك/سوجي - نھج بحیرة مازوریس - الطابق االول - ب5 -شركة البعث العقاري نجار إیمو2210
1053STE DE PROMOTION IMMOBILERE NAJAR IMMO71961912 ضفاف البحیرة - تونس

STE MUSTAPHA AOUIOUA DE PROMOTIONالمنطقة الصناعیة المسعدین - 4013 سوسةشركة مصطفى عویوه للبعث العقاري2211
IMMOBILIERE73323553

STE DE PROMOTIN IMMOBILIERE DIAR RAKIA74879984نھج حفوز - عمارة االنطالقة 1 - مكتب عدد10 - المیزانین - صفاقسشركة البعث العقاري دیار راقیة2212

زاویة شارع مصطفى حجیج و صالح حفصة - المنازه سنتر- عمارة د -شركة دیار الغرسلي للبعث العقاري2213
الطابق الرابع - مكتب عدد 403 - اریانة 2080

STE DIAR GHARSALLI DE PROMOTION
IMMOBILIERE98453409

8IMMOBILERE LA PROPORTION D'OR71841257 نھج القیروان - تونسعقاریة النسبة الذھبیة2214

STE GOLDEN CASA DE PROMOTIONشارع ابو حامد الغزالي - عدد 401 - عمارة بوعجیلة - سوسةشركة قولدن كازا للبعث العقاري2215
IMMOBILIERE98401333

IMMOBILIERE ZIEMENS GROUP73671252نھج ابن الجزار - 5111 ھیبون - المھدیةعقاریة زیمانس قروب2216

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ARABEL22345716 72261753نھج الشاذلي مراد - حي الناظور - الحمامات - نابلشركة البعث العقاري أرابال2217

STE RIMES DE PROMOTION IMMOBILIERE72232632شارع الھادي شاكر- عمارة بن عمارة - الطابق الثاني- 8000 نابلشركة رماس للبعث العقاري2218

IMMOBILERE PALAIS ET CHATEAUX73242604شارع 14 جانفي 2011 - اقامة مسك اللیل - 4051 سوسةصرایا و قصور العقاریة2219

43STE IMMOBILIERE BEN TEMESSEK28535948 نھج مدینة جبیل - شطرانة 3 - 2036 سكرة - اریانةشركة عقاریة بن تمسك2220

IMMOBILIERE LAS PALMAS71904696مركب بابل - مدرج ب - الطابق الثالث - مكتب 5 - منبلیزیر - تونسعقاریة الس بلماس2221

12SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE BEN نھج الزنك - 8000 نابلشركة البعث العقاري بن عابدة2222
ABDA98312312 72287738

إقامة النور- الطابق الثاني- مكتب عدد 14- حي الواحات - عین زغوانشركة الحرفیین للبعث العقاري2223
- تونس

SOCIETE LES ARTISANS DE PROMOTION
IMMOBILIERE23416855

STE MAJOUL DE PROMOTION IMMOBILIERE71300027نھج الجنان - سبالة مرناق - حي الدوكالي - بن عروسشركة ماجول للبعث العقاري2224

STE IMMOBILIERE DIAR DENDANA72255555شارع السلم - عمارة دندانة - الطابق االول - قرمبالیة - نابلالشركة العقاریة دیار دندانة2225
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2STE MIRCA DE PROMOTION IMMOBILIERE71389450 نھج الفیزیاء - المنطقة الصناعیة بئر القصعة - 2013 بن عروسشركة میركا للبعث العقاري2226

58STE PERFECT IMMOBILIERE20564666 71498211 شارع 15 اكتوبر 1958 - الوردیة - تونسشركة برفكت العقاریة2227

SOCIETE S2M DE PROMOTION IMMOBILIERE52077353نھج نفطة - عمارة الملوح - الطابق االول - سوسةشركة أس2أم للبعث العقاري2228

نھج محمد بن سعد - حي ماتیلد - عمارة جنوب - شقة 16 - المنزه 9 -شركة ل.&.م المزیان للبعث العقاري2229
تونس

STE L & M EL MEZIANE DE PROMOTION
IMMOBILIERE71889374

73 شارع الحبیب بورقیبة - الطابق الثالث - شقة عدد 4 - اریانة الجدیدةشركة سوتیكا العقاریة2230
SOCIETE SOTUCA IMMOBILIERE70731250- اریانة

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIAR BENنھج عبد هللا البیضاوي - خزامة الغربیة - 4071 سوسةشركة البعث العقاري دیار بن الّدالي2231
DALY73228576

1IMMOBILIERE DIAR EL MOUAFFAK71691681 نھج الدكتور عبد الرحمان مامي - برج الوزیر - 2073 أریانةعقاریة دیار الموفق2232

STE GUIZANI DE PROMOTION IMMOBILIERE73414402طریق سوسة - المصدور - 5032 المنستیرشركة القیزاني للبعث العقاري2233

SOCIETE B.N.C IMMOBILIERE98360935نھج بحیرة أناسي - عمارة سوالریس - 1053 ضفاف البحیرة - تونسشركة ب.أن.س العقاریة2234

SOCIETE ILIADE IMMOBILIERE71861447نھج بحیرة مالران - عمارة البدر - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة إلیاد العقاریة2235

29SOCIETE KAMOUN NABIL DE PROMOTION نھج لبنان - 1002 تونسشركة كمون نبیل للبعث العقاري2236
IMMOBILIERE71792636

21SOCIETE IMMOBILIERE FOSTATE71211014 شارع مفیدة بورقیبة - حمام االنف 2050 - بن عروسالشركة العقاریة فسطاط2237

نھج أنطول فرانس - عمارة االنطالقة سنتر - مدرج أ - الطابق السابع -شركة العقاریة سیمداف2238
3000SOCIETE IMMOBILIERE SIMDAF74212394 صفاقس

SOCIETE KHERKHENA CENTER DE PROMOTIONملیتة - قرقنة - صفاقسشركة قرقنة سنتر للبعث العقاري2239
IMMOBILIERE74461780

IMMOBILIERE OUSSEF FRERES23873942حي الوفاء - 8000 نابلعقاریة أساف إخوان2240

STE AL AOUTED DE PROMOTION IMMOBILIERE75272169المنطقة الصناعیة بغنوش - قابسشركة األوتاد للبعث العقاري2241

SOCIETE AL ASWAR DE PROMOTIONشارع 14 جانفي 2011 - عمارة السور - مكتب عدد 1 - صفاقسشركة األسوار للبعث العقاري2242
IMMOBILIERE74406179

99STE KOTOUF DE PROMOTION IMMOBILIERE71886120 شارع اتحاد المغرب العربي - سكرة - 2036 - اریانةشركة قطوف للبعث العقاري2243

26STE IMMOBILIERE DIAR ESSEDDIK98401475 شارع الشھداء - 3002 - صفاقسشركة عقاریة دیار الصدیق2244

2 شارع خیر الدین باشا - طریق تنیور - كلم 6 - 3041 مركز الشیحیةشركة عقاریة تنیور للبعث العقاري2245
STE IMMO TANIOUR DE PROM IMMOBILIERE98410557- صفاقس
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SOCIETE ASARA DE PROMOTION IMMOBILIEREشارع المنصف باي - إقامة ندى - 8050 الحمامات - نابلشركة عصارة للبعث العقاري و شركائھ2246
ET CIE22309493

SOCIETE DAR AL JALEL DE PROMOTIONحي الواحات - إقامة الزیتونة - شقة عدد ب 1 - العوینة 2045 - تونسشركة دار الجالل للبعث العقاري2247
IMMOBILIERE98312978

إقامة البحر األبیض المتوسط - بلوك إیمان - عدد 5 - الزھراء - 2043عقاریة دیار بوزلفة2248
IMMOBILIERE DIAR BOUZALFA71495482بن عروس

1SOCIETE RIMKA IMMOBILIERE26150102 مكرر - نھج منداس فرانس - 2016 قرطاج حنبعل - تونسشركة ریمكا العقاریة2249

5STE DREAM LAND TUNIS IMMOBILIERE71884935 نھج یوسف الرویسي - المنار 2 - تونسشركة دریم الند تونس العقاریة2250

24IMMOBILIERE 20 MARS22133013 شارع سیدي صالح - شطرانة 1 - 2036 سكرةعقاریة 20 مارس2251

7IMMOBILIERE BAGUE EN OR شارع الحبیب بورقیبة - أریانةعقاریة الحلقة الذھبیة2252

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE CIPOLIN70735985إقامة دنیا - شقة عدد 5 - حدائق المنزه 2 - 2094 المنیھلة - اریانةشركة البعث العقاري السیبوالن2253

45STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL شارع جان جورس - 1001 تونسشركة البعث العقاري الثریا2254
THOURAYA71345346

3SOCIETE IMMOBILIERE 201171238229 شارع الحریة - المنزه 5 - 2037 تونسشركة عقاریة 22552011

STE DE PROM IMMO GUERMAZI74265124نھج محمد الھادي خفشة - صفاقسشركة البعث العقاري القرمازي2256

مكتب عدد ب 3-1 - عمارة الصولجان - طریق قمرت - 2070 المرسىشركة ماستر كونسبت العقاریة2257
SOCIETE MASTER CONCEPT IMMOBILIERE26346985- تونس

15STE IMMOBILIERE DIAR SAFRAOU ET BEN نھج القائد جوھر - اریانة الجدیدة - 2080 اریانةشركة عقاریة دیار السفراو و بن عاشور2258
ACHOUR98220370

29STE DE PROMTION IMMOBILIERE DIAR KHIRA71905500 شارع الیابان - عمارة فاطمة - مونبلیزیر - 1073 تونسشركة البعث العقاري دیار خیرة2259

STE IMMOBILIERE ABOU REZEK22222422طریق قرمدة - كلم 4.5 - عمارة الیسر - المیزانین - شقة م3 - صفاقسشركة عقاریة أبو رزق2260

STE DE PROMTION IMMOBILIERE EL HENCHIA98454497 . 73479635شارع النصر - 5080 طبلبة - المنستیرشركة البعث العقاري الحنشیة2261

نھج الكاظمة - اقامة جوھرة - بلوك د - شقة عدد 1- 2037 النصر 2 -شركة البعث العقاري إلیتیمو2262
اریانة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ELITE
IMMO98245048

STE DE PROMTION IMMOBILIERE RASSID73500770عمارة برج خفشة - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري الرصید2263

STE ABDERRAHMAN DE PROMOTIONالمنطقة الصناعیة بالمسعدین - سوسةشركة عبد الرحمان للبعث العقاري2264
IMMOBILIERE73323483

75STE PHILIA CORP DE PROMOTION IMMOBILIERE71950902 شارع خیر الدین باشا - عمارة باشا سنتر- مونبلیزیر- تونسشركة فیلیا كورب للبعث العقاري2265
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STE IMMOBILIERE DIAR ESPERANZA73222042نھج الحمد - بوحسینة - سوسةالشركة العقاریة دیار إسبرنزا2266

IMMOBILIERE CHERMITI BUILDING74400115 . 55927292عمارة أمین شرمیطي - حي بوخزر - 4000 سوسةشركة عقاریة شرمیطي بویلدینق2267

STE DYNASTI DE PROMOTION IMMOBILIERE74655740طریق القائد امحمد - كلم 3 - صفاقسشركة دیناستي للبعث العقاري2268

STE BEN SAAD DE PROMOTION IMMOBILIERE73221872طریق تونس - المنطقة الصناعیة - أكودة - سوسةشركة بن سعد للبعث العقاري2269

STE LA PLUME DE PROMOTION IMMOBILIERE23484094نھج فلسطین - بوعرادة - سلیانةشركة الریشة للبعث العقاري2270

36STE IMMOBILIERE YAAKOUB98307160 . 71308001 طریق نعسان - المروج 4 - بن عروسالشركة العقاریة یعقوب2271

المنطقة الصناعیة مدغشقر - نھج عقبة ابن نافع - ص.ب: 590 - 3000شركة المزار للبعث العقاري2272
STE AL MAZAR DE PROMOTION IMMOBILIERE98740746 . 74497261صفاقس

نھج بحیرة أفانسي- كریستال بالص- الطابق الثالث - مكتب أ 2- ضفافشركة عقاریة سدین2273
SOCIETE L'IMMOBILIERE SADEEN71962045البحیرة - تونس

1SOCIETE FLAMINGO DE PROMOTION-7 نھج ابن الجزار - بلوك أ - 1002 تونسشركة فالمنقو للبعث العقاري2274
IMMOBILIERE27424044

10SOCIETE DHAKER DE PROMOTION طریق صفاقس - قصور الساف 5180 - المھدیةشركة ذاكر للبعث العقاري2275
IMMOBILIERE20188502

شارع الھادي شاكر- عمارة المعالج - شقة عدد 14- ساقیة الزیت -شركة سیفاكس للبعث العقاري2276
SOCIETE SYPHAX DE PROMOTION IMMOBILIERE74856420صفاقس

SOCIETE SNOB DE PROMOTION IMMOBILIERE74443037شارع المختار الزیادي - ساقیة الزیت - صفاقسشركة سنوب للبعث العقاري2277

إقامة إلیاس - مدرج 37 - شقة عدد 359 - دار فضال - 2036 سكرة -شركة البعث العقاري جیادا2278
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE GIADA20266771أریانة

8STE IMMOBILIERE RYNED20503029 نھج الكاھنة - أریانة الجدیدة - 2080 أریانةشركة عقاریة ریناد2279

45STE DE PROMOTION IMMOBILIERE KHEDIRI نھج ابن شرف - حي الریاض - سوسةشركة البعث العقاري اإلخوة الخذیري2280
FRERES98246405

شارع 13 أوت - إقامة صندرة آم 2 - الطابق السفلي- شطرانة 2 - سكرةعقاریة قاصد كریم2281
IMMOBILIERE KACED KARIM25261042- أریانة

SOCIETE IMMOBILIERE EL KANET26612000شط مریم - أكودة - حمام سوسة - سوسةالشركة العقاریة القناة2282

نھج بحیرة أنسي - إقامة المنصورة - الطابق الثاني - عمارة س د 1 -شركة آس.ك.آل العقاریة2283
SOCIETE S.K.L IMMOBILIERE71961914ضفاف البحیرة - تونس

5IMMOBILIERE DIAR ATEK71800672 نھج بنغازي -مكتب عدد 2-3 - الفایات - تونسعقاریة دیار عاتق2284

SOCIETE IMMOBILIERE SIMPLISS - IMMO71822850عمارة أ16 - المركز العملراني الشمالي- 1004 تونسشركة عقاریة سمبلیس- إیمو2285
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SOCIETE KABOUDI DE PROMOTIONنھج البشیر صفر - جمال 5020 المنستیرشركة قبودي للبعث العقاري2286
IMMOBILIERE25810777

نھج أحمد علولو- إقامة المختار- الطابق الثاني- مكتب عدد 2-2 - 3027الشركة العقاریة المشتل2287
SOCIETE IMMOBILIERE EL MECHTEL74404480صفاقس

32SOCIETE IMMOBILIERE EL ARBI DALI & FILS26633727 نھج البرید - 9100 سیدي بوزیدشركة عقاریة العربي الدالي و أبناؤه2288

4 شارع خیر الدین باشا - طریق تنیور - كلم 6 - 3041 مركز الشیحیةشركة عقاریة دیار الشیحیة2289
SOCIETE IMMOBILIERE DIAR AL CHIHIA98410547- صفاقس

3SOCIETE TRAME IMMOBILIERE79483594 نھج طاھر القصار - المنار 2 - تونسشركة النسیج العقاري2290

نھج 8718 - عمارة 6 - الطابق الثاني- شقة عدد 3 أ - الحي األولمبيشركة دلفین العقاریة2291
1003SOCIETE DALPHINE IMMOBILIERE24088300 حي الخضراء - تونس

SOCIETE RAAFAT DE PROMOTION IMMOBILIERE74405644نھج جمال الدین األفغاني- المنطقة الصناعیة بودریار 1 - صفاقسشركة رأفت للبعث العقاري2292

05SOCIETE LOMIMA LAHNINA24779132 نھج ھوالندا - 1001 باب بحر تونسعقاریة لمیمة الحنینة2293

إقامة أومقا سنتر - C29 - الطابق الثامن - ضفاف البحیرة 2 - المرسىشركة اإلخوة الثالثة للبعث العقاري2294
- تونس

SOCIETE LES TROIS FRERES DE PROMOTION
IMMOBILIERE70037419

17 نھج جون جاك روسو- مركب بابل - المدخل س - 1073عقاریة توزرت م.د2295
IMMOBILIERE TAOUSERT MD71909252مونبلیزیر- تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE KYOTO23154756 . 74408421شارع قرطاج - مركب ابن زھر - الطابق الثاني - 3027 صفاقسشركة البعث العقاري كیوتو2296

IMMOBILIERE DIAR GHAYDA98288868حي قریبع - نھج الفرزدق - 5050 المكنین - المنستیرعقاریة دیار غیداء2297

19IMMOBILIERE DIAR DAADAA71454061 شارع الحبیب بورقیبة - 2034 الزھراء - بن عروسعقاریة دیار الدعداع2298

59SOCIETE IMMOBILIERE TUNTEX71798479 نھج 8603 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - 2035 تونسالشركة العقاریة تونتاكس2299

5 شارع إتحاد المغرب العربي- طریق سكرة - 2073 برج الوزیر -الشركة العقاریة زینة البالد2300
SOCIETE IMMOBILIERE ZINET LEBLED70838267أریانة

SOCIETE DIAR MAHA DE PROMOTIONطریق القائد محمد - كلم 1.5 - عمارة بن حمادو - صفاقسشركة دیار مھا للبعث العقاري2301
IMMOBILIERE58371000

40SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL نھج إیطالیا - 1000 تونسشركة البعث العقاري الوضوح2302
OUDHOUH71292377 . 20307095

2IMMOBILIERE CHAABANE FRERES71841288 نھج القدیس فولجانس - 1082 میتیال فیل - تونسعقاریة اإلخوة شعبان2303

28IMMOBILIERE MOKHTAR BERGUIGA ET شارع التوفیق - حي الریاض - 4000 سوسةعقاریة المختار برقیقة و شركائھ2304
COMPAGNIE98401647

SOCIETE IMMOBILIERE ABDELALI73416851طریق سیدي القوبین - المكنین - 5050 المنستیرالشركة العقاریة عبد العالي2305
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نھج ماالران - عمارة العین - الطابق الثالث - شقة عدد 8 - البحیرة -شركة موناكو للبعث العقاري2306
تونس

SOCIETE MONACO DE PROMOTION
IMMOBILIERE21380808

41 نھج إیران - مكتب عدد 301 - الطابق الثالث - البلفیدیر- 1002شركة البعث العقاري البندا2307
تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE
PANDA24034666 . 23451389

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MOUNIRطریق مساكن - المسعدین - 4013 سوسةشركة البعث العقاري منیر عیاد و أبناؤه2308
AYED ET FILS99300663

فیال 13 مكرر- زنقة عدد 4 - نھج محي الدین القلیبي- المنار 2 - 2092شركة شھیر للبعث العقاري2309
SOCIETE CHAHIR DE PROMOTION IMMOBILIERE71875051تونس

11SOCIETE IMAGINATION DE PROMOTION نھج تازركة - 4000 سوسةشركة إیماجیناسیون للبعث العقاري2310
IMMOBILIERE98480388

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR JABALLAH23404223شارع فرحات حشاد - القلعة الكبرى - سوسةشركة عقاریة دیار جاء با�2311

SOCIETE ABOUDA DE PROMOTIONنھج فرحات حشاد - حمام سوسة - سوسةشركة عبودة للبعث العقاري2312
IMMOBILIERE25047425 . 55591970

SOCIETE DAWHA DE PROMOTION IMMOBILIERE74407300شارع 14 جانفي- نھج أحمد علولو- إقامة مروى- صفاقسشركة الدوحة للبعث العقاري2313

23SOCIETE IMMOBILIERE AYADI FRERES20208340 .71709370 نھج مصطفى حجیج - 2080 اریانةالشركة العقاریة اإلخوة العیادي2314

128SOCIETE IMMOBILIERE RACEM ET RAMI74403522 شارع 7 نوفمبر - األروقة - صفاقسشركة عقاریة راسم و رامي2315

اقامة تونس قرطاج - بلوك س - شقة عدد 9 - برج البكوش - 2027 -شركة ملكالینا العقاریة2316
SOCITE MOLKALINA IMMOBILIERE71711780أریانة

13SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE NOTRE شارع فرحات حشاد - 7000 بنزرتشركة البعث العقاري نوتر برو2317
PRO72435976

SOCIETE IMMOBILIERE SOLOGYS28135039شارع الطیب المھیري - 4000 سوسةالشركة العقاریة سولوجیس2318

37SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MUR EN نھج النیجر - البلفیدیر - تونسشركة البعث العقاري مور ان أور2319
OR71909271

8SOCIETE IMMOBILIERE DIAR GHEDAS55451740 نھج 334 - شارع أبو حامد الغزالي - بوحسینة - سوسةالشركة العقاریة دیار غداس2320

IMMOBILIERE GREEN STONE50800512إقامة بابل - مكتب 1.6- الطابق األول - حي الغزالة - 2083 اریانةعقاریة قرین ستون2321

SOCIETE AL MESLAMANI DE PROMOTIONطریق قرمدة - كلم 4 - قصاص تنیور - صفاقسشركة المسلماني للبعث العقاري2322
IMMOBILIERE25959077

SOCIETE IMMOBILIERE ESSAWAED97288007طریق قابس - كلم 4 - مدنین الشمالیة - مدنینشركة عقاریة السواعد2323

SOCIETE JAMEL BOUKHRIS ET FILSطریق قرمدة - كلم 10 - صفاقسعقاریة جمال بوخریص و أبناؤه2324

SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO-SUEDOISE92119470شارع المغرب العربي - عمارة قحبیش - خزامة - سوسةالشركة العقاریة التونسیة السویدیة2325
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شركة البعث العقاري ستون ھارت ( وقع التفویت2326
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE STONEالمنطقة الصناعیة - طریق خنیس - 5000 المنستیرفیھا )

HEART71235535

2IMMOBILIERE L`ESPRIT55398882 . 20349649 نھج السخیرة - الزھراء 2034 - بن عروسعقاریة لسبري2327

SOCIETE NAHRAWESS IMMOBILIERE72284077نزل نھرواس - الحمامات الشمالیة - 8050 - نابلشركة نھرواس العقاریة2328

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR NOURHENE95994412طریق مطبعة الحدث - زاویة مرناق - 2090 - بن عروسالشركة العقاریة دیار نورھان2329

18SOCIETE M & T DE PROMOTION IMMOBILIERE52295087 نھج عبد الحمید القاضي - سوسةشركة م & ت للبعث العقاري2330

SOCIETE SCRABBLE DE PROMOTIONطریق الخلیدیة - شبّدة - فوشانة - بن عروسشركة سكرابل للبعث العقاري2331
IMMOBILIERE21820675

SOCIETE IMMOBILIERE FRERES ALZAGHDOUDIنھج المراكش - الخزامة - 4051 - سوسةالشركة العقاریة اإلخوة الزغدودي2332

إقامة میرفاي البحیرة - عمارة أ - شقة عدد 6 - حي الصنوبر - البحیرةشركة المزانج للبعث العقاري2333
STE LA MESANGE DE PROMOTION IMMOBILIERE70039115 99638838الشمالیة - تونس

STE ALPINIA DE PROMOTION IMMOBILIERE74415612شارع الناصریة عمارة الناصریة مدرج ب عدد 32 - 3027 - صفاقسشركة البینیا للبعث العقاري2334

طریق المھدیة كلم 2 - البستان - اقامة الفارسي - المكتب عدد 14 -شركة الفارسي للبعث العقاري2335
STE FERSI DE PROMOTION IMMOBILIERE74498162الطابق 1 - 3099 صفاقس

STE NOOMEN HATIT DE PROMOTIONشارع مجیدة بولیلة عمارة المیراج 2 عدد أ 41 - 3002 - صفاقسشركة نعمان حتیت للبعث العقاري2336
IMMOBILIERE74862583

STE PROMOQUEEN DE PROMOTIONطریق قرمدة - كلم 5 - نھج ابن سینا - صفاقسشركة بروموكوین للبعث العقاري2337
IMMOBILIERE26393314

58STE FANY HOUSE DE PROMOTION IMMOBILIERE70822136 شارع أبوالولید ابن رشد - ریاض األندلس - 2058 - أریانةشركة فاني ھاوس للبعث العقاري2338

5STE IMMOBILIERE DIAR SMIDA26925531 نھج حسن حسني عبد الوھاب - قمرت - تونسالشركة العقاریة دیار صمیدة2339

51STE NISSIMO IMMOBILIERE71399886 نھج صیادة -1009- تونسشركة نیسیمو العقاریة2340

11STE DE PROMOTION IMMOBILIERE AXIA25067000 شارع بلفي - الطابق األول - 1009 الوردیة - تونسشركة البعث العقاري أكسیا2341

2STE IMMOBILIERE DIAR NERMINE23269330 نھج ابن الجزار - طریق قمرت - المرسىالشركة العقاریة دیار نرمین2342

STE FRIMEX IMMOBILIERE74228690نھج األطلس عمارة السالم مكتب عدد 2 صفاقس -3000-شركة فریماكس العقاریة2343

76STE IMMOBILIERE DIAR NISSEM20001568 شارع الحبیب بورقیبة - أریانة 2080 - تونسالشركة العقاریة دیار نسام2344

شارع أحمد الخبثاني عمار النور مكتب عدد 12 - حي النزھة - 2080عقاریة المقام األمین2345
IMMOBILIERE EL MAKAM EL AMINEأریانة
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المركز المعمراني الشمالي - اقامة المدینة الجدیدة - الطابق الرابع - 2-4شركة إكسترا العقاریة2346
STE XTRA IMMOBILIERE71702826- 1082 تونس

STE TAHA LAMOUCHI POUR L'INVESTISSEMENTالمركز العمراني الشمالي - اقامة نجمة الشمال - شقة أ 3 - 1082 تونسشركة طھ اللموشي لإلستثمار العقاري2347
IMMOBILIER71948560

STE IMMOBILIERE NOUR EL AJMIشارع الخنساء - عمارة العجمي - الدوالي - 2143 - قفصةشركة عقاریة نور العجمي2348

116STE IMMOBILIERE JOUVE71555611 شارع الحبیب بوقطفة - باردو - تونسشركة عقاریة جوف2349

6STE IMMOBILIERE DIAR ALOUI24438566 مكرر شارع البشیر صفر - باب الخضراء - تونسالشركة العقاریة دیار العلوي2350

SOCIETE DYAR AL MAYESSEM DE PROMOTIONطریق قرمدة كلم 1.5 - نھج 129 عدد 21 - صفاقسشركة دیار المیاسم للبعث العقاري2351
IMMOBILIERE23203173

STE HAJJI DE PROMOTION IMMOBILIERE98315497طریق تنیور كلم 1 - عمارة الحاجي - صفاقسشركة الحاجي للبعث العقاري2352

نھج جون جاك روسو عمارة سنتر بابل مدرج -أ- الطابق الثالث -عقاریة وایت كاستل2353
STE IMMOBILIERE WHITE CASTEL98340305مونبلیزیر - 1073 - تونس

14SOCIETE IMMOBILIERE EL MAHDHOUDHINE27291291 نھج عمار ابن یاسر - المنزه السادس - أریانةالشركة العقاریة المحظوظین2354

23STE DE PROMO IMMOBILIERE BAS PRI24610470 نھج الحقول باردو -2000- تونسشركة البعث العقاري بابري2355

STE GROUPE 3 B DE PROMOTION IMMOBILIERE73425106شارع الطیب المھیري -5000- المنستیرشركة مجمع 3 ب للبعث العقاري2356

5STE MC IMMOBILIERE THE DEVELOPER71862328 مكرر نھج بحیرة تیبیریاد -1053- ضفاف البحیرة - تونسشركة م.س العقاریة المطور2357

13STE IMMOBILIERE ECOTECH98305020 نھج محمد عبدو میتیال فیل -1082- تونسشركة عقاریة إیكوتاك2358

STE DE PROMOTION IMMOBILIERE LEنھج اإلستقالل عمارة سعیدان سوسةشركة البعث العقاري بریفیالج2359
PRIVILEGE21996624

4 نھج الدكتور كلمات - عمارة المكاتب للوسط - الطابق االول - مكتب أشركة عقاریة دیار زواي2360
1STE IMMOBILIERE DIAR ZAOUAI73222146 - سوسة 4000

STE ATTOUR DE PROMOTION IMMOBILIERE74244108شارع مجیدة بولیلة عمارة فائز أ 17 - 3002 صفاقسشركة الطور للبعث العقاري2361

116STE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL HAMMA98386387 شارع 9 أفریل 1938 - تونس -شركة البعث العقاري الحامة2362

STE IMMOBILIERE MENORCA98400104نھج محمود الشبعان - سھلول 3 - سوسةشركة عقاریة مینوركا2363

55STE DIAR CHAHD DE PROMOTION IMMOBILIERE21032000 نھج أم كلثوم - 1001 - تونسشركة دیار شھد للبعث العقاري2364

STE IMMOBILIERE RELAX HOUSE58338834طریق سیدي منصور كلم 9 -3002 - صفاقسشركة عقاریة روالكس ھاوس2365



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

35STE IMMOBILIERE A B Z PROM53030343 / 97202713 نھج تركیا - تونسشركة عقاریة أ ب ز بروم2366

STE IMMOBILIERE JINANE HABBANA92583046طریق حبّانة كلم 6 - سیدي منصور - صفاقسالشركة العقاریة جنان حبّانة2367

151STE IMMOBILIERE DIAR LAMIA27410324 شارع عثمان ابن عفان - المنزه السادس - أریانةشركة عقاریة دیار لمیاء2368

STE IMMOBILIERE KRICHEN FRERES74671460 / 74278959طریق المطار - كلم 4 وادي الشعبوني - المنطقة الصناعیة 3071 صشركة العقاریة كریشان إخوان2369

19STE RASMA DE PROMOTION IMMOBILIERE71321850 نھج الكومسیون الطابق األول - شقة عدد ب 1 - 1001 تونسشركة رسمة للبعث العقاري2370

61 شارع االتحاد المغرب العربي عمارة نسرین - سكرة - 2036 أریانةشركة ماین ستریت العقاریة2371
STE MAIN STREET IMMOBILIERE71690088- تونس

22IMMOBILIERE LA ROSERAIE93165540 نھج محمد بدرة - مونبلیزیر - 1073 تونسعقاریة الروزراي2372

32SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE شارع طاھر صفر - إقامة العش بلوك ب - المنار 2 - 2092 تونسشركة البعث العقاري إیموفالكس2373
IMMOFLEX23302956

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREشارع جوھرة الساحل خزامة الغربیة 4051 سوسةشركة البعث العقاري الصغیر2374
SGHAIER98400084

12SOCIETE : ODEON IMMOBILIERE71755084 نھج حسان إبن ثابت - المنزه السابع - 2091 أریانةشركة أودیون العقاریة2375

SOCIETE : ANAAM DE PROMOTIONنھج القیروان - قصر ھالل 5070 -المنستیرشركة األنعام للبعث العقاري2376
IMMOBILIERE22057700 . 22777888

نھج صفاقس - المقسم عدد 138 - المنطقة الصناعیة المغیرة 2 - 2082شركة : عقاریة عبد الرحمان المصمودي2377
فوشانة - بن عروس

SOCIETE : IMMOBILIERE ABDERRAHMEN
MASMOUDI71409666

42SOCIETE : KATER ENNADA DE PROMOTION نھج سیدي علي الكراي 3001 صفاقسشركة قطر الندى للبعث العقاري2378
IMMOBILIERE98416655

طریق المھدیة - كلم 10- المنطقة الصناعیة - 3054 ساقیة الدایر -شركة : نابلیون للبعث العقاري2379
صفاقس

SOCIETE : NAPOLEON DE PROMOTION
IMMOBILIERE22677543

14SOCIETE ULYPROMO IMMOBILIERE71808029 نھج 8611 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - 1003 حي الخضراء -شركة أولیبرومو العقاریة2380

SOCIETE DU COMPLEX INDUSTRIEL ETشارع الحبیب بورقیبة - قبالة البنك المركزي - عمارة األمان - اشركة المركب الصناعي و التكنولوجي بالقصرین2381
TECHNOLOGIQUE DE KASSERINE77473851

SOCIETE MICASA LAARIBI IMMOBILIERE73228247ساحة 2 مارس 1934 - باب الجدید - سوسةشركة میكازا العریبي العقاریة2382

41SOCIETE TRIANON DE PROMOTION نھج 8600 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - 2035 تونس قرطاج -شركة تریانون للبعث العقاري2383
IMMOBILIERE71773680

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LAشارع المجاھد األكبر - عمارة غدیرة - المنستیرشركة البعث العقاري الفرتونة2384
FORTUNA73460830

SOCIETE BACHEIR EL KHAIR DE PROMOTIONطریق منزل شاكر - كلم 7 - صفاقسشركة بشائر الخیر للبعث العقاري2385
IMMOBILIERE74415541
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14LA SOCIETE L' IMMOBILIERE LOMES24660766 شارع الزھور - الشیحیة - صفاقسالشركة العقاریة لوماس2386

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR KHROUF21244348طریق العین - كلم 2.5 مركز العالیة - 3051 صفاقسالشركة العقاریة دیار خروف2387

50SOCIETE TRIGONE IMMOBILIERE23216397 - 71348653 شارع إتحاد المغرب العربي - 2036 سكرة أریانةشركة تریقون العقاریة2388

طریق المطار كلم 4.5 - المنطقة الصناعیة وادي الشعبوني- 3071شركة لوسفوار فار العقاریة2389
SOCIETE LE SAVOIR FAIRE IMMOBILIERE25866600صفاقس

35SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE شارع فلسطین- حي الغزالة - رواد - أریانة الشمالیة - 2083 أریانةشركة البعث العقاري أكابیال2390
AKAPELA23585868

نھج ابو القاسم الشابي- عمارة كراولي سنتر- جناح أ - الطابقین 5 و 6 -شركة القطب التنموي بقفصة2391
SOCIETE POLE DE COMPETITIVITE DE GAFSA76224080قفصة الجنوبیة - 2100 قفصة

شارع النخیل - عمارة المتھمم - شقة عدد 1 - خزامة الشرقیة 4051 -شركة فري ماد العقاریة2392
SOCIETE FRE MED IMMOBILIERE98451223 . 73821505سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREمنطقة صونین - معتمدیة راس الجبل - بنزرتشركة البعث العقاري صونین2393
SOUNINE98680632

إقامة علیسة - عمارة أ - مزانین - عدد 1 - حدائق قرطاج - 2046شركة البعث العقاري دیار كالین2394
SOCIETE DE PROMO.IMMOBILIERE DIAR KALINE71266306المرسى - تونس

SOCIETE TRUST INVEST IMMOBILIERE97334065عمارة برج خفشة - 5000 المنستیرشركة تراست لإلستثمار العقاري2395

3SOCIETE IMMOBILIERE MAC BUILDERS24245389 نھج خدیجة بنت خویلد - المنزه 6 - أریانة 2019الشركة العقاریة ماك بلدارس2396

مبنى الیاسمین - إقامة المھدي - الطابق الرابع - مكتب عدد 8 - المنار 1الشركة العقاریة أزاد سولوشین ھاوس2397
SOCIETE IMMOBILIERE AZ SOLUTIONS HOUSE23504020- تونس

220SOCIETE IMMOBILIERE AL BALAD22314754 شارع الشھداء - 3000 صفاقسالشركة العقاریة البلد2398

21SOCIETE TUNIKENT DE PROMOTION شارع حسان بلخوجة - حي الغزالة - 2083 رواد - أریانةشركة تونیكانت للبعث العقاري2399
IMMOBILIERE71756556

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREزاویة الطریقین الوطنیین 9و10 - سیدي داود 2046 - المرسى - تونسشركة البعث العقاري إیتاك2400
ITHAQUE70011071

39SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج الحدائق - سیدي رزیق - مقرین - 2033 بن عروسشركة البعث العقاري التوزیع2401
DISTRIBUTION98346281

اقامة األمراء - الطابق االرضي - مكتب عدد 1 - حدائق قرطاج -عینشركة دیار رستم للبعث العقاري2402
زغوان -2046 تونس

SOCIETE DYAR ROSTOM DE PROMOTION
IMMOBILIERE36212138

شارع 14 جانفي - عمارة مسك اللیل - مكتب عدد 51 - الطابق 5 -شركة البعث العقاري المیلي2403
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MILI96429966سوسة

9SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج البحرین - بومھل البساتین - بن عروسشركة البعث العقاري الحّداد2404
HADDAD71333892

31SOCIETE SAJIDOUNE IMMOBILIERE71481671 نھج المنصف باي - الزھراء - 2034 بن عروسشركة ساجدون العقاریة2405
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71SOCIETE LA SOLUTION IMMOBILIERE71785784 نھج فلسطین - تونسشركة الحل العقاري2406

5 شارع المغرب العربي الكبیر- المركب السكني و التجاري جوھرة -شركة البعث العقاري الرخام الملكي2407
طریق وطنیة رقم 10- 2036 سكرة - أریانة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
ERROUKHAM EL MALAKI72321005

18SOCIETE IMMOBILIERE SPEED BAT74225899 نھج تازركة - 3000 صفاقسالشركة العقاریة سبید بات2408

50SOCIETE MOHSEN HASNI DE PROMOTION نھج مساكن - سھلول 1 - 4054 سوسةشركة محسن حسني للبعث العقاري2409
IMMOBILIERE20674174

IMMOBILIERE ALSACE71841801إقامة عدن - دوبالكس ك - النصر 2 - أریانةعقاریة األلزاس2410

11SOCIETE DIAR RASEM DE PROMOTION نھج الشیخ مقدیش - 3000 صفاقسشركة دیار راسم للبعث العقاري2411
IMMOBILIERE74103344

طریق المحارزة - كلم 1 - عمارة ابن زیدون - الطابق 2 - عدد 12 -شركة الرفق للبعث العقاري2412
صفاقس

SOCIETE AL REFK DE PROMOTION
IMMOBILIERE26393314

104SOCIETE SOTEM IMMOBILIERE71974774 نھج معاویة ابن ابي سفیان - المنزه 7 - أریانةشركة سوتام العقاریة2413

SOCIETE L`ORCHIDEE DE PROMOTIONشارع 5 أوت - صفاقسشركة األركید للبعث العقاري2414
IMMOBILIERE74212001

شارع معاویة ابن أبي سفیان - إقامة الضمان - مدرج د - شقة عدد 3-2شركة البعث العقاري لوباركاي2415
- المنزه 7 - أریانة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE
BERCAIL71236590

SOCIETE IMMOBILIERE LES SABLES D`OR73241966شارع 14 جانفي 2011 - نزل سالم - 4051 سوسةالشركة العقاریة الرمال الذھبیة2416

29SOCIETE SOSKA DE PROMOTION IMMOBILIERE71861750 نھج الموصل - حي النصر 2 - أریانةشركة سوسكا للبعث العقاري2417

10 شارع الحبیب بورقیبة - إقامة الزفیر - مكتب عدد ب 3 - 1 - 2080شركة فیكتوریا سیتي للبعث العقاري2418
أریانة

SOCIETE VICTORIA CITY DE PROMOTION
IMMOBILIERE70728560

SOCIETE N&CR IMMOBILIERE71752478نھج المنستیر - المركب التجاري المنازه - المنزه 7 - 2037 أریانةشركة آن و سي آر العقاریة2419

المركز العمراني الشمالي- إقامة نور- الطابق الرابع - 2-4 - 1082مجمع مدین بن عمر و أبناؤه للبعث العقاري2420
تونس

GROUPE MEDIEN BEN AMOR ET FILS DE
PROMOTION IMMOBILIERE20306985

349SOCIETE IMMOBILIERE RINA72278062 شارع التحریر - 8050 الحمامات - نابلالشركة العقاریة رینا2421

34SOCIETE LOGIQUE IMMOBILIERE98248203 نھج الرباط - المنزه 8 - 2037 أریانةشركة لوجیك العقاریة2422

207SOCIETE ARAWN IMMOBILIERE75653937 شارع الحبیب بورقیبة - حومة السوق - جربة - مدنینشركة أراون العقاریة2423

35SOCIETE MYZA DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج تركیا - تونسشركة میزة للبعث العقاري و التھیئة2424
ET AMENAGEMENT70830349

نھج عبد الرحمان عزام - إقامة الوفاق - مكتب عدد 23 - مونبلیزیر -شركة البعث العقاري القصر الدائر2425
تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL
KSAR EDDAIER71900510
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نھج بحیرات مازور- عمارة سیالك - مكتب عدد 10- 1053 ضفافالشركة العقاریة تیتان2426
SOCIETE IMMOBILIERE TITANE98360358البحیرة 1- تونس

SOCIETE AL MIAAD DE PROMOTIONطریق منزل شاكر - كلم 3 - 3013 صفاقسشركة المیعاد للبعث العقاري2427
IMMOBILIERE74623788

SOCIETE R.K LUXE HAOUSE IMMOBILIERE20305123عمارة البركة - جوھرة الساحل - خزامة الشرقیة - سوسةشركة أر.ك لوكس ھاوس العقاریة2428

SOCIETE M2N IMOBILIERE26312018شارع البیئة - إقامة أسماء عدد 1 - 2097 بومھل - بن عروسشركة آم 2 آن العقاریة2429

SOCIETE IMMOBILIERE ALMERIA98504005شارع ابن الجزار - سقانص - 5000 المنستیرشركة عقاریة ألمیریا2430

SOCIETE HERMES IMMOBILIERE20209474نھج العلوم - المنطقة الصناعیة - قرمبالیة - 8030 نابلشركة ھارماس العقاریة2431

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREعمارة اإلمتیاز - شقة ب 12 - خزامة الشرقیة - 4051 سوسةشركة البعث العقاري الجوادي2432
JAOUADI23318401

SOCIETE IMMOBILIERE LES FRERES KALLEL20786543نھج المنجي سلیم - إقامة الحمد - رادس الشاطئ - بن عروسشركة عقاریة اإلخوة القالل2433

10 شارع الحبیب بورقیبة - إقامة الزفیر - شقة عدد ب 3 - 1 - 2080شركة الس دوبیك للبعث العقاري2434
أریانة

SOCIETE L`AS DE PIQUE DE PROMOTION
IMMOBILIERE20945585

SOCIETE IMMOBILIERE CH.M.A.T96140266شارع حسن نوري - عمارة بانوراما - 7000 بنزرتالشركة العقاریة شمات2435

SOCIETE CHAKER DE PROMOTIONزاویة نھج ألكسندر دوماس - شارع محمد الخامس - 4000 سوسةشركة شاكر للبعث العقاري2436
IMMOBILIERE98315795

1SOCIETE BELAID DE PROMOTION IMMOBILIERE71234556 نھج الكاف - قصر السعید - 2000 باردو - تونسشركة بلعید للبعث العقاري2437

SOCIETE MANBAA EL KHAIR DE PROMOTIONطریق العین - كلم 4 - قصاص األفران - إقامة إسراء - صفاقسشركة منبع الخیر للبعث العقاري2438
IMMOBILIERE74405837

12SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE KHOTBI98584096 شارع الھادي شاكر - الطابق األول - 2010 منوبةشركة البعث العقاري الخطبي2439

SOCIETE LAARIF DE PROMOTION IMMOBILIERE98244500نھج الخلیج العربي - حي النسیم - ساحة 3 أوت - 5000 المنستیرشركة لعریف للبعث العقاري2440

SOCIETE BELIZAIRE DE PROMOTIONطریق القائد محمد - كلم 3 - صفاقسشركة بالیزار للبعث العقاري2441
IMMOBILIERE74404769

SOCIETE IMMOBILIERE ZITEX74468326طریق قابس - كلم 2 - عند سیوس زیتاكس - 3003 صفاقسالشركة العقاریة زیتاكس2442

SOCIETE IMMOBILIERE PARIS26288812شارع الجمھوریة - المروج الخامس - بن عروسالشركة العقاریة باریس2443

SOCIETE IMMOBILIERE PROMO MIKE98406481شارع الطاھر بن عمار - إقامة بسمة 2 - عدد 8 - المنزه التاسع - تونسشركة عقاریة برومومایك2444

44SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE نھج سد المآرب - النصر 2 - 2037 أریانةشركة البعث العقاري الكردو2445
CARDO71812227
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50SOCIETE TRENDY IMMOBILIERE73271212 شارع البرتقال - خزامة الشرقیة - 4051 سوسةشركة ترندي العقاریة2446

المركز العمراني الشمالي- عمارة النجمة للشمال- عدد ب 5 - 1082شركة دیار المسعودي للبعث العقاري2447
تونس

SOCIETE DIAR AL MESSAOUDI DE PROMOTION
IMMOBILIERE22329406

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LEشارع 14 جانفي- إقامة موناكو- شقة عدد أ 207 - سوسةشركة البعث العقاري الملك الصغیر2448
PETIT ROI23630687

SOCIETE GRAULE DE PROMOTION IMMOBILIERE98981221 . 73346788شارع الحكیم قرول - 4000 سوسةشركة قرول للبعث العقاري2449

شارع جوھرة الساحل- عمارة الغنوشي- الطابق الثاني- خزامة - 4071الشركة العقاریة رفیفا قرین بارك2450
STE IMMOBILIERE REVIVA GREEN PARK52512282سوسة

SOCIETE ALUBAT IMMOBILIERE74467624طریق قابس - كلم 0.5 - سیدي سالم - 3003 صفاقسشركة آلي بات العقاریة2451

SOCIETE LA COMTESSE DE PROMOTIONبرج خفشة - 5000 المنستیرشركة الكونتاس للبعث العقاري2452
IMMOBILIERE73907196

IMMOBILIERE DIAR HATMI & FILS98433344إقامة البحیرة - بلوك د - شقة عدد 34 - ضفاف البحیرة - تونسعقاریة دیار الحاتمي و أبناؤه2453

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR CHRIHA98459480 . 24559480حي الوفاء - ج.د 166 المرازقة - 8020 نابلشركة عقاریة دیار شریحة2454

نھج بحیرة تركنا - عمارة نور البحیرة - شقة عدد ب 2 د - 1053شركة البعث العقاري باور ھاوسینق2455
ضفاف البحیرة - تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE POWER
HOUSING71449218

SOCIETE IMMOBILIERE GAUDI71234879شارع الرویسي- إقامة الفردوس- شقة س 311- المنار 2- تونسالشركة العقاریة قودي2456

شارع الطیب المھیري - عمارة الصفصاف - مدرج ب - طابق عدد 2 -شركة أوفیي العقاریة2457
2080SOCIETE OVI IMMOBILIERE98306865 اریانة

22 نھج الحرفیین - مكتب عدد 2.5 أ - المنطقة الصناعیة - الشرقیة 2-عقاریة األرشیتاكت2458
2035IMMOBILIERE L`ARCHITECTE55540580 أریانة

SOCIETE EL MAHFOUDHI DE PROMOTIONإقامة أنیس - الطابق الخامس - شقة ف 4 - المنزه التاسع - تونسشركة المحفوظي للبعث العقاري2459
IMMOBILIERE23221619

طریق قرمدة- كلم 0.2- شارع قرطاج -عمارة إیھاب سنتر - الطابقشركة نیم للبعث العقاري2460
SOCIETE N.I.M DE PROMOTION IMMOBILIERE74408011الخامس -مكتب عدد 506 - صفاقس

طریق قرمدة- كلم 0.5- عمارة الناصریة - مدرج أ - المیزانین -3027شركة الھمسات للبعث العقاري2461
صفاقس

SOCIETE LES MURMURES DE PROMOTION
IMMOBILIERE74490472

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIARنھج یوبا - أرض المؤخر - المرسى النسیم - 2070 المرسىشركة البعث العقاري دیار صالح2462
SALAH22600000

شارع مجیدة بولیلة - عمارة فائز - الطابق الثالث - مكتب أ 10 - 3000شركة ألوان للبعث العقاري2463
SOCIETE ALWEN DE PROMOTION IMMOBILIERE74245757صفاقس

SOCIETE EXCELSIOR DE PROMOTIONطریق تونس - كلم 1.5 - صفاقسشركة إكسلسیور للبعث العقاري2464
IMMOBILIERE74894244

الحارة الكبیرة - المنطقة الصناعیة طریق جرجیس كلم 1 - حومة السوقشركة البعث العقاري سیدي محرز2465
جربة - 4180 مدنین

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SIDI
MEHREZ75653735
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عمارة السعدي- مدرج س - مكتب عدد 33 - المنزه الرابع - 1082شركة د.أس العقاریة2466
SOCIETE D.S IMMOBILIERE71904696تونس

SOCIETE L`INNOCENCE DE PROMOTIONطریق قابس - كلم 5 - صفاقسشركة البراءة للبعث العقاري2467
IMMOBILIERE24122022

10 نھج الحبیب بورقیبة - عمارة الزفیر - مدرج أ - شقة 1-3ب -شركة البعث العقاري مجیدة2468
2080SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MAJIDA50502200 أریانة

نھج الھادي نویرة - عمارة ابن رشد - الطابق الثاني - مكتب عدد 211 -عقاریة إبن جبیر2469
IMMOBILIERE IBN JOUBAIR74400301صفاقس الجدیدة

16SOCIETE AIN ZAGHOUAN DE PROMOTION شارع قرطاج - عین زغوان - 2045 حلق الوادي - تونسشركة عین زغوان للبعث العقاري2470
IMMOBILIERE71276035

16SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE RAFAA نھج الدكتور ألفونس الفران - البلفدیر - 1002تونسشركة البعث العقاري رافع العالني2471
ALLANI71282214

17SOCIETE IMMOBILIERE POINT.TN71890972 نھج الشادلي قاللة - تونسالشركة العقاریة بوان تیان2472

SOCIETE NESS DE PROMOTION IMMOBILIERE31193095نھج حمادي الخویني - 4051 خزامة الغربیةشركة ناس للبعث العقاري2473

30SOCIETE TERRA IMMOBILIERE71903754 شارع خیر الدین باشا - تونسشركة تیرا العقاریة2474

SOCIETE IMMOBILIERE SAGAZ74286666نھج بافلوف - المنطقة الصناعیة البودریار 1 - صفاقسشركة عقاریة ساغاز2475

SOCIETE L`ESCARGOT DE PROMOTIONشلرع مجیدة بولیلة - عمارة قوبعة - عدد 6 - صفاقسشركة اإلسكارقو للبعث العقاري2476
IMMOBILIERE22999888

SOCIETE IMMOBILIERE MONDHER BELGHITH98438672طریق تنیور - كلم 8.5 - الشیحیة - 3041 - صفاقسشركة عقاریة منذر بلغیث2477

نھج ھارون - عمارة سراي البحیرة - شقة عدد ب 5 - 1053 ضفافشركة خریجي للبعث العقاري2478
SOCIETE KHERIJI DE PROMOTION IMMOBILIERE50300717البحیرة - تونس

إقامة مالك سنتر - شقة عدد أ 2-4 - المركز العمراني الشمالي - 1082شركة عقاریة نذیر2479
SOCIETE IMMOBILIERE NADHIR71948251تونس

122SOCIETE IMMOBILIERE DIAR LAHDHIRI98421058 شارع أبو القاسم الشابي - أریانةالشركة العقاریة دیار الحضیري2480

SOCIETE BOURAOUI DE PROMOTIONنھج الجزائر - سوسةشركة بوراوي للبعث العقاري2481
IMMOBILIERE73363677

SOCIETE BEN HANIA & FILS IMMOBILIERE98339103نھج عبد العزیز الثعالبي - 5050 المكنین - المنستیرشركة بن ھنیة و ابناؤه العقاریة2482

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR CHADLY98414514طریق العین - كلم 3.5 - صفاقسالشركة العقاریة دیار الشاذلي2483

SOCIETE GARGOUCH DE PROMOTIONبوطلحة - منزل كامل - معتمدیة جمال - المنستیرشركة قرقوش للبعث العقاري و الصناعي2484
IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE98402124

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ELنھج 18 جانفي - سوسةشركة البعث العقاري القفصي2485
GAFSI99555522
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1SOCIETE IMMOBILIERE JAMAZI22311026 نھج األعشى - میتوال فیل - تونسشركة عقاریة جمازي2486

SOCIETE SBI DE PROMOTION IMMOBILIERE73275064نھج عائشة بنت أبي بكر - خزامة الشرقیة - سوسةشركة الصبي للبعث العقاري2487

49 شارع الھادي نویرة - مكتب عدد AM4 - النصرالثاني 2037 -شركة سكوار العقاریة2488
SOCIETE SQUARE IMMOBILIERE52559007أریانة

SOCIETE DIAR ABOUNAWES IMMOBILIERE74454233طریق سكرة - كلم 1.5 - صفاقسشركة دیار أبو نواس العقاریة2489

عمارة الفصول االربعة نھج القیروان- طابق 7 - مدرج C - مكتب عددشركة یعیش و عبید للبعث العقاري2490
1 - باب بحر 3000 صفاقس

SOCIETE YAICHE ET ABID DE PROMOTION
IMMOBILIERE74286362 . 24056206

إقامة البولفار- بلوك ب - الطابق األول - ضفاف البحیرة 2 - 1053شركة أستوریا العقاریة2491
SOCIETE ASTORIA IMMOBILIERE71967134تونس

35SOCIETE DIAR JEMAA IMMOBILIERE71691134 نھج عبد الرحمان مامي - برج الوزیر - سكرة - أریانةشركة دیار جمعة العقاریة2492

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR BETTAIEB71238586حي جمیل - مبنى : أ - شقة عدد أ / 99 - المنزه 6 - أریانةشركة عقاریة دیار بالطیب2493

SOCIETE AFARI IMMOBILIERE98321780إقامة أسماء - شقة عدد 7 - حي النصر 2 - أریانةشركة آفاري العقاریة2494

إقامة الیمامة - عمارة ف - الطابق الثاني- شقة عدد 21 - المنار 1 -شركة بیبرس العقاریة2495
SOCIETE BEBERS IMMOBILIERE71884431تونس

19SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SEBRI98352619 نھج أحمد التلیلي - تونسشركة البعث العقاري سبري2496

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR SIDI MANSOUR71195256إقامة سیدي منصور 3 - شارع الدوالر - حدائق البحیرة - 1053 تونسشركة عقاریة دیار سیدي منصور2497

SOCIETE HOSN EL OUJOUD DE PROMOTIONشارع اإلستقالل - حي التضامن - 2041 أریانةشركة حسن الوجود للبعث العقاري2498
IMMOBILIERE71545155

شارع 20 مارس 1956- حي الجوھرة -عمارة الحفیان- الطابق األول-شركة ستالّ للبعث العقاري2499
4000SOCIETE STELLA DE PROMOTION IMMOBILIERE73215863 سوسة

SOCIETE BIG-BEN IMMOBILIERE98406990طریق القیروان - حي العمران - عمارة البنزرتي عدد 9 - المنستیرشركة بیق بان العقاریة2500

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREنھج اإلمام المازري - ص.ب: 12 - طبلبة 5080 - المنستیرشركة المدیمغ و ابناؤه للبعث العقاري2501
MEDIMEGH ET FILS73497006

40SOCIETE IMMOBILIERE NOUR EL MOUNA نھج 9042 - سیدي فتح هللا 2083 - تونسالشركة العقاریة نور المنى2502

22SOCIETE CARACAS IMMOBILIERE55721777 نھج علي البلھوان - 4000 سوسة المدینة - سوسةشركة كاراكاس العقاریة2503

SOCIETE IMMOBILIERE OXYGENE73242622نھج عتبة ابن غزوان - خزامة الغربیة - سوسةشركة عقاریة األوكسجین2504

شارع یاسر عرفات - عمارة حضرموت - مكتب عدد 5 - 4054 سھلولشركة البعث العقاري ھافانا2505
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE HAVANA73325971- سوسة
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SOCIETE IMMOBILIERE DIAR EL KHEDHRI71384014شارع 14 جانفي - عدد 49 - الطابق الثاني - شقة ب - بن عروسالشركة العقاریة دیار الخذري2506

إقامة البراستیج - عمارة : د - شقة : د 6 - ضفاف البحیرة 2 - حلقشركة دیار سعودي للبعث العقاري2507
الوادي - تونس

SOCIETE DIAR SAOUDI DE PROMOTION
IMMOBILIERE

SOCIETE IMMOBILIERE LACHKHAM71794590مقسم عدد 19- المنطقة الصناعیة بالمغیرة 2- بن عروسشركة العقاریة األشخم2508

SOCIETE DIAR ABDELFATTEH IMMOBILIERE98700372حي المھرجان - عمارة شعار 1 - شقة عدد 2 - تونس 1082شركة دیار عبد الفتاح العقاریة2509

اقامة نور سیتي - مدرج ب الطابق 2 - شقة 1-2 -المركز العمرانيشركة البعث العقاري جمیرة سكوار2510
الشمالي 1082 تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
JUMEIRAH SQUARE53604783

نھج ھارون الرشید - المنطقة الصناعیة قصر السعید - عند شركةالشركة العقاریة فقي عبد الفتاح و أبناؤه2511
ستافیراد - دوار ھیشر - منوبة

SOCIETE IMMOBILIERE FEKI ABDELFETTAH ET
FILS71651200

48 شارع عثمان ابن عفان - الطابق األول - شقة 45/44 - المنزه الثامنشركة تولیبرو+ العقاریة2512
SOCIETE TULYPRO+ IMMOBILIERE22251064 . 71701988- أریانة

شارع الھادي نویرة - إقامة الوئام - الطابق األرضي السفلي - حيعقاریة بوعزیز2513
IMMOBILIERE BOUAZIZ98305524النصر 2- 2037 أریانة

22SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SADOK نھج محمد الھادي الغلوسي - 8000 نابلشركة البعث العقاري صادق یونس2514
YOUNES24300162 . 72223726

عمارة السعدي- شارع 10دیسمبر1948- شقة عدد13- مبنى أ.ب -عقاریة البروفونسال2515
IMMOBILIERE LA PROVENÇALE71235650المنزه الرابع- تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE TEJAطریق المحارزة - كلم 4 - 3052 صفاقسشركة البعث العقاري تاجة سیتي2516
CITY98708185

طریق قرمدة- كلم 1.8- نھج إسماعیل األمیر عدد 743- منزل عدد 19-شركة البعث العقاري زووم2517
3032SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZOOM74402140 . 21407007 صفاقس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL ATID20203357طریق تنیور - كلم 6 - الشیحیة - صفاقسشركة البعث العقاري العتید2518

شركة التصّرف في القطب الصناعي و التكنولوجي2519
SOCIETE DE GESTION DU POLE INDUSTRIEL ETشارع أبو القاسم الشابي - ص.ب 71 - 6000 قابسبقابس

TECHNOLOGIQUE DE GABES75297293

طریق تنیور - كلم 6 - عمارة دربال - الطابق الثاني - شقة عدد 6 -شركة ربح للبعث العقاري2520
SOCIETE REBH DE PROMOTION IMMOBILIERE50508046الشیحیة - صفاقس

28IMMOBILIERE SALHI ET GOULLI55301762 نھج البرتقال - 2000 باردو - تونسعقاریة صالحي و قلي2521

SOCIETE MECHI ET COMPAGNIE DE PROMOTIONشارع 14 جانفي- إقامة المھدي عدد ب01 - المروج الرابع- بن عروسشركة المشي و شركائھ للبعث العقاري2522
IMMOBILIERE98566316

شارع تونس- المنطقة الصناعیة المغیرة 2- مقسم عدد 50 - 2082 بنشركة إیزولماكس العقاریة2523
SOCIETE ISOLMAX IMMOBILIERE79408409عروس

SOCIETE IMMOBILIERE LAYALI ICHBILIA23304796طریق بنزرت كلم 7 - نھج جعفر البرمكي - المنیھلة - أریانةشركة عقاریة لیالي إشبیلیا2524

SOCIETE PROMO WEST IMMOBILIERE24759064طریق القائد محمد - كلم 6 - صفاقسشركة برموواست العقاریة2525
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SOCIETE IMMOBILIERE KATTLEYA22874744طریق تنیور - كلم 2 - صفاقسشركة عقاریة كاتلیا2526

SOCIETE DIAR GRISSA DE PROMOTIONطریق تونس - حمام سوسة - سوسةشركة دیار قریسة للبعث العقاري2527
IMMOBILIERE73321578

SOCIETE ANGELS IMMOBILIERE72287384شارع الحبیب بورقیبة - 8000 نابلشركة أنجلس العقاریة2528

6SOCIETE BATISCO IMMOBILIERE98269248 شارع الحبیب بورقیبة - باردو - تونسشركة عقاریة باتیسكو2529

نھج أنشتاین- إقامة إیناس- عمارة: د- شقة عدد 6 - طریق سكرة 2036-شركة كانون للبعث العقاري2530
أریانة

SOCIETE KANOUN DE PROMOTION
IMMOBILIERE98271273

AMEUR BEN AMEUR25464310نھج إبن شرف - المنارة تبلبو- ص.ب عدد 87 - 6032 تبلبو - قابسعامر بنعامر2531

SOCIETE BISSA DE PROMOTION IMMOBILIERE71948214طریق األفران - كلم 5.5 - مركز البجاوي - صفاقسشركة بیسا للبعث العقاري2532

36SOCIETE ELANSAR DE PROMOTION شارع أحمد التلیلي - حي شاكر - مقرین - بن عروسشركة األنصار للبعث العقاري2533
IMMOBILIERE55315993

41SOCIETE KEP HONEST IMMOBILIERE26980980 نھج جمال عبد الناصر - 4011 حمام سوسة - سوسةشركة كاب ھوناست العقاریة2534

شارع إتحاد المغرب العربي - إقامة إیمان 3 - الطابق األول A1 - سكرةشركة عقاریة دیار الكراي2535
SOCIETE IMMOBILIERE DIAR EL KARRAY70693384- أریانة

17SOCIETE ORAS DE PROMOTION IMMOBILIERE73499580 نھج إبن خلدون - 5080 طبلبة - المنستیرشركة أوراس للبعث العقاري2536

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE TMSنھج لیبیریا - عدد 5 - 1002 تونسشركة البعث العقاري ط م س اإلخوة كمون2537
KAMOUN FRERES71883061

شارع الھادي نویرة - عمارة الزیتونة - شقة عدد 4 - الطابق األول -شركة میرادور للبعث العقاري2538
حي النصر 2- أریانة

SOCIETE MIRADOR DE PROMOTION
IMMOBILIERE23489611

SOCIETE ABDELKEFI FRERES DE PROMOTIONطریق تنیور - كلم 4 - مركز العروي - صفاقسشركة عبد الكافي إخوان للبعث العقاري2539
IMMOBILIERE74460811

نھج عبد الرحمان الغافقي- عمارة عنطر- مكتب عدد 1- المیزانین-شركة جنان النابلي للبعث العقاري2540
صفاقس

SOCIETE JINEN AL-NABLI DE PROMOTION
IMMOBILIERE21200600

SOCIETE HADRICHE FRERES DE PROMOTIONنھج الطاھر كمون - عمارة الھدى - صفاقسشركة ھدریش إخوان للبعث العقاري2541
IMMOBILIERE74406744 . 26340817

SOCIETE PUPPUT IMMOBILIERE58301311شارع أبو ظبي - 8050 الحمامات الشمالیةشركة بیبوت العقاریة2542

26SOCIETE NESRINE KHOUILI DE PROMOTION نھج الھادي شاكر - منوبةشركة نسرین الخویلي للبعث العقاري2543
IMMOBILIERE20334536

مركب فضاء تونس- عمارة ب - الطابق الثالث - شقة عدد 3-3 -شركة عقاریة أفكار2544
SOCIETE IMMOBILIERE AFKAR71950340مونبلیزیر- 1073 تونس

12SOCIETE AL HABOURIA DE PROMOTION نھج البشیر السعیدي - رادس - بن عروسشركة الحبوریة للبعث العقاري2545
IMMOBILIERE23486498
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SOCIETE IMMOBILIERE TOUATI75220864نھج عمر المختار - الحي التجاري منزل قابس - قابسشركة عقاریة التواتي2546

SOCIETE ECHAFFAR DE PROMOTIONطریق قابس - كلم 9 - المنطقة الصناعیة طینة - صفاقسشركة الشفار للبعث العقاري2547
IMMOBILIERE74688000

SOCIETE FGAIER DE PROMOTION IMMOBILIERE74221329طریق المھدیة - كلم 1.5 - صفاقسشركة الفقیر للبعث العقاري2548

SOCIETE AUXI BAT DE PROMOTIONشارع محمد الھادي خفشة - المنطقة الصناعیة مدغشقر- 3000 صفاقسشركة أوكسي بات للبعث العقاري2549
IMMOBILIERE74497502

شركة التصرف في المركب الصناعي و التكنولوجي2550
تقسیم الجاللي- عمارة األمین- الطابق الثالث - 9100 سیدي بوزیدبسیدي بوزید

SOCIETE DE GESTION DU COMPLEXE
INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE DE SIDI

BOUZID
76630240

SOCIETE DE GESTION DE LA TECHNOPOLE SIDIالقطب التكنولوجي - سیدي ثابت - 2020 أریانةشركة التصرف في القطب التكنولوجي سیدي ثابت2551
THABET71537988

SOCIETE CHAKIB ET CHIHEB DE PROMOTIONشارع الحبیب ثامر- عمارة شاوش- شقة عدد أ 2-1 - 4000 سوسةشركة شكیب و شھاب للبعث العقاري2552
IMMOBILIERE73201796

SOCIETE IMMOBILIERE GHAOUAR74464004شارع مجیدة بولیلة - إقامة فائز عدد أ 19 - 3003 صفاقسالشركة العقاریة غوار2553

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZIMOTA73224615شارع الھادي نویرة - عمارة زیموتا - سیدي عبد الحمید - 4000 سوسةشركة البعث العقاري زیموتا2554

المركب التجاري عبد العزیز الكتاتني- الطابق الثاني- شقة عدد1- حيشركة عقاریة فھد الكتاتني2555
SOCIETE IMMOBILIERE FAHD KETATNI29422572األصیل- بومھل- بن عروس

IMMOBILIERE VALENCIA CITY70853525إقامة تاج النصر- طریق برج التركي- حي النصر- أریانةعقاریة فالنسیا سیتي2556

5SOCIETE BIDANI DE PROMOTION IMMOBILIERE71292770 نھج المنجي سلیم - حمام األنف 2050 - بن عروسشركة البیداني للبعث العقاري2557

SOCIETE DU COMPLEXE INDUSTRIEL ETشارع المنجي سلیم - عمارة سلیم - الطابق الثاني - 7100 الكافشركة المركب الصناعي و التكنولوجي بالكاف2558
TECHNOLOGIQUE DU KEF78223880

12SOCIETE IMMOBILIERE COTE A COTE71453644 نھج غاندي - 2034 الزھراء - بن عروس - تونسالشركة العقاریة كوتا كوت2559

SOCIETE IMMOBILIERE KHALILA73907641عمارة برج خفشة - میزانین عدد 21 - 5000 المنستیرالشركة العقاریة خلیلة2560

06SOCIETE HANASIS DE PROMOTION شارع خیر الدین باشا - عمارة سلیم - تونسشركة ھاناسیس للبعث العقاري2561
IMMOBILIERE98351049

39SOCIETE AJYED IMMOBILIERE71904321 شارع الیابان - الطابق الرابع - مونبلیزیر 1073 - تونسشركة أجیاد العقاریة2562

SOCIETE IMMOBILIERE 8171900727شارع الیابان - عمارة موناكو - الطابق الرابع - مونبلیزیر - تونسشركة عقاریة 256381

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREحي البساتین - عدد 202 - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري فیرونیك2564
VIRONIQUE23277023

شارع الھادي نویرة - عمارة الھناء - مكتب عدد أ-4 - حي النصر2 -الشركة العقاریة دیار الكشو2565
SOCIETE IMMOBILIERE DIAR KCHAOU20561000أریانة
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SOCIETE LOUJAYN DE PROMOTIONشارع الجمھوریة - 5070 قصرھالل - المنستیرشركة لجین للبعث العقاري2566
IMMOBILIERE73472078

IMMOBILIERE BOUSSETTA SAMY98401166نھج علي البلھوان- ممرعبد السالم بوستة-عمارة سامي بوستة- سوسةعقاریة بوستة سامي2567

25IMMOBILIERE MX71906234 شارع لوي براي - الطابق األرضي - تونسعقاریة آم إكس2568

نھج جون جاك روسو- عمارة سنتر بابل- مدرج أ- الطابق الثالث -الشركة العقاریة كالیفورنیا2569
1073SOCIETE IMMOBILIERE KALIFORNIA52312738 مونبلیزیر- تونس

24SOCIETE FERIEL DE PROMOTION IMMOBILIERE71834564 . 70727798 شارع الحبیب بورقیبة - عین زغوان - 2045 تونسشركة فریال للبعث العقاري2570

SOCIETE STRUCTUREL IMMOBILIERE71951588مركب المسك - عمارة س- مكتب عدد 14- مونبلیزیر- 1073 تونسشركة ستركترال العقاریة2571

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIARإقامة المرابطین- عمارة لبنى عدد ب ت 13- 5000 المنستیرشركة البعث العقاري دیار فریقي2572
FRIGUI73500770

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREعمارة البرج- الطابق السابع- شقة عدد 3- عین زغوان- 2046 تونسالشركة العقاریة نفرالند2573
NEVERLAND52222888

SOCIETE TOPKAPI IMMOBILIERE98657254عمارة الفردوس- صفاقس الجدیدة - صفاقسشركة توبكابي العقاریة2574

92SOCIETE GAT PROMOTION IMMOBILIERE-94 شارع الھادي شاكر - 1002 تونسشركة غات للبعث العقاري2575

مركز ماني- شارع 14 جانفي- الطریق السیاحیة القنطاوي- 4089 حمامالشركة العقاریة ماني و ابناؤه2576
SOCIETE IMMOBILIERE MANI ET FILS98401408سوسة- سوسة

5SOCIETE AL KANAA DE PROMOTION شارع الفاضل بن عاشور - الشیحیة - صفاقسشركة القناعة للبعث العقاري2577
IMMOBILIERE25419260

3SOCIETE DIAR ASSOUAN IMMOBILIERE98457913 نھج الخشب - دوار ھیشر - 2086 منوبةشركة دیار أصوان العقاریة2578

8SOCIETE IMMOBILIERE RIGHT BUILD71284314 نھج ابن سینا - المنزه السادس - 2091 أریانة - تونسالشركة العقاریة رایت بویلد2579

SOCIETE BUILD UP DE PROMOTIONنھج الطاھر الحداد - شقة الطابق الثالث - 4000 سوسة المدینةشركة بیلد آب للبعث العقاري2580
IMMOBILIERE27309001

SOCIETE ARDOISE IMMOBILIERE74210800طریق المھدیة كلم 7 - نھج النور - ساقیة الدائر - صفاقسشركة أردواز العقاریة2581

SOCIETE VENDOME DE OROMOTIONطریق المھدیة - كلم 1.5 - البستان - صفاقسشركة فوندوم للبعث العقاري2582
IMMOBILIERE74298982

27 شارع الطیب المھیري-عمارة یاسمینة- الطابق األول-مكتبعقاریة جنان یاما2583
IMMOBILIERE JINENE YAMA71700825عدد:ب3- 2080 أریانة

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR JEMMALI53587777عمارة النخیل 2 - شقة عدد 9 - سقانس - 5000 المنستیرالشركة العقاریة دیار الجمالي2584

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREطریق المھدیة - كلم 8 - نھج الطاھر الحداد - صفاقسشركة البعث العقاري سبیرال بات2585
SPIRAL.BAT22059104
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150IMMOBILIERE EL JIL ERRABAA70013700 شارع الحریة - 1002 البلفدیر - تونسعقاریة الجیل الرابع2586

عمارة المنار- الطابق الخامس- أ 39- باب بحر- ص.ب:289- 3000شركة برافو العقاریة2587
SOCIETE BRAVO IMMOBILIERE74228147صفاقس

نھج بحیرة مازوري - عمارة التینا - ب2 - ضفاف البحیرة 1053 -شركة المیثاق العقاریة2588
SOCIETE LA CHARTE IMMOBILIERE71791287تونس

SOCIETE ABRAJ EL MEDINA D'INVESTISSEMENTعمارة البلماریوم VI عدد 62 - صفاقسشركة أبراج المدینة لإلستثمار العقاري2589
IMMOBILIER74404398

SOCIETE AL MOUJADIDOUN DE PROMOTIONطریق قابس - كلم 8.5 - شارع الحبیب معزون - 3083 طینة - صفاقسشركة المجّددون للبعث العقاري2590
IMMOBILIERE20278482

33IMMOBILIERE UZAPA71505746 نھج عبد هللا الحبحاب - حي الحدیقة - حي التحریر- 2042 تونسعقاریة أوزابا2591

SOCIETE JOLIBAT DE PROMOTION IMMOBILIERE26410290طریق المھدیة - كلم 0.5 - عمارة بوعصیدة - 3000 صفاقسشركة جولیبات للبعث العقاري2592

SOCIETE SEA VIEW IMMOBILIERE70855248نھج خالد ابن الولید - حي الطیب المھیري - العوینة - تونسشركة سي فیو العقاریة2593

17SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE:CAP نھج الرأس األخضر - الفایات - 1002 تونسشركة كاب دیفا للبعث العقاري2594
DEVA71831097

48IMMOBILIERE SLIM BALTI : ISB54009900 . 71719876 مكرر- نھج عثمان إبن عفان- الطابق الثاني- المنزه الثامن- أریانةعقاریة سلیم البلطي2595

IMMOBILIERE FOR YOU98511572 . 21430031شارع أحمد الخبثاني- عمارة النور- مكتب عدد12- اریانةعقاریة فور یو2596

SOCIETE SEA ROCK DE PROMOTIONنھج مصطفى زریدة- - الحي األلمبي - سوسةشركة سي روك للبعث العقاري2597
IMMOBILIERE98597256

51SOCIETE DIAR JOUHRI IMMOBILIERE53725550 نھج العراق - سكرة - 2036 أریانةشركة دیار الجوھري العقاریة2598

SOCIETE IMMOBILIERE LA FAMILLE24291537نھج الرازي- 4070 مساكن- سوسةالشركة العقاریة العائلة2599

نھج األخت جوزیفین- عمارة تروكادیرو- مكتب عدد404- 4000-شركة الكاھیة العقاریة2600
SOCIETE EL KHAHIA IMMOBILIERE *SOKIM73215810*سوسة

10 نھج فرحات بن عافیة- مرّكب بشرى- مكتب عدد 20- المنار 2-شركة البعث العقاري غمراسن2601
تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
GHOMRASSEN24261318

51SOCIETE LE BAROQUE DE PROMOTION مثلّث شارع فطومة بورقیبة - 2036 سكرة - أریانةشركة باروك للبعث العقاري2602
IMMOBILIERE25500960

SOCIETE S.B.M.A DE PROMOTION IMMOBILIERE29276000عمارة بریك - شارع المجاھد األكبر - 5000 المنستیرشركة آس.ب.آم.آ . للبعث العقاري2603

SOCIETE ABOU HAJAR DE PROMOTIONنھج الیابان- برج نرسیس - مون بلیزیر- 1073 تونسشركة أبو حجر للبعث العقاري2604
IMMOBILIERE

SOCIETE IMMOBILIERE GHDIRA ET FILS71288251نھج محمد سھیم - عمارة ھالرا - 5000 المنستیرشركة عقاریة غدیرة و أوالده2605
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8SOCIETE BIVOINE IMMOBILIERE23251148 نھج الطاوس - شطرانة 2 - سكرة - أریانةشركة بیفوان العقاریة2606

24SOCIETE IMMOBILIERE COTE BUREAU53324103 نھج النسرین - الكرنیش - بنزرتالشركة العقاریة كوتي بیرو2607

101 شارع الھادي نویرة- إقامة الصفاء- شقة عدد أ 6- النصر2- 2037شركة جیسي للبعث العقاري2608
SOCIETE GECI DE PROMOTION IMMOBILIERE71409425أریانة

7SOCIETE DE ORPMOTION IMMOBILIERE TRIS71426335 زنقة كرمان- نھج الوالیات المتحدة- 2000 باردو- تونسشركة البعث العقاري تریس2609

FARAHTY IMMOBILIERE25591000حي السالم - عمارة عدد 6 - الحي األلمبي - تونسفرحتي العقاریة2610

07 نھج الیاقوت - إقامة دیوان قردن - مكتب أ 0-1- حدائق البحیرة -عقاریة تاج الدیوان2611
1053IMMOBILIERE TEJ DIWEN71191212 ضفاف البحیرة - تونس

SOCIETE PRIMMO FAM DE PROMOTIONطریق تنیور - كلم 3.5 - عمارة العارم - قرمدة - صفاقسشركة بریموفام للبعث العقاري2612
IMMOBILIERE

إقامة بدر - بلوك: ب - الطابق الثاني - شقة عدد ب21 - 4071 خزامةشركة أون تایم ھاوسنق العقاریة2613
SOCIETE ON TIME HOUSING IMMOBILIERE73308371الغربیة - سوسة

SOCIETE ABNAOUNA DE PROMOTIONشارع منصور الھوش - 4100 مدنینشركة أبناؤنا للبعث العقاري2614
IMMOBILIERE98302461

11نھج عبدالرحمان عزام-الطابق األول-مكتب ب 13-شركة جبر إخوان للبعث العقاري2615
مونبلیزیر-1073تونس

SOCIETE JABR FRERES DE PROMOTION
IMMOBILIERE71951915 . 71901001

SOCIETE PERDRIX DE PROMOTIONطریق تنیور - كلم 2.5 - عمارة األمین- صفاقسشركة باردریكس للبعث العقاري2616
IMMOBILIERE98410067

6SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LELLA شارع جامع الروضة - 2036 سكرة - أریانةشركة البعث العقاري لالّ الخروبة2617
EL KHARROUBA22200561

1IMMOBILIERE OKADYS PRO71691681 نھج الدكتور عبد الرحمان مامي - برج الوزیر - سكرة - 2073 أریانةعقاریة أوكادیس برو2618

SOCIETE AL MAALI DE PROMOTIONإقامة دافنشي - بلوك أ - حدائق المنزه 2 - 2094 أریانة - تونسشركة المعالي للبعث العقاري2619
IMMOBILIERE22902521

إقامة فیال أتانة -شقة عدد2-الطابق األرضي-بلوك س-تقسیم جنانأكروبولیس العقاریة لإلستثمار2620
AKROPOLIS IMMOBILIERE INVEST98340917الدنیا-2046 سیدي داود

SOCIETE IMMOBILIERE * B.A98831616 *أوزرة مرناق - 2090 مرناق - بن عروسالشركة العقاریة * ب.أ *2621

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREطریق سكرة - كلم 4 - تقسیم بوھالل - صفاقسشركة البعث العقاري دولمابھش2622
DOLMABAHCE74225703

SOCIETE JACAR DE PROMOTION IMMOBILIERE74447673زاویة شارعي الشھداء و 5 أوت - 3002 صفاقسشركة جاكار للبعث العقاري2623

4 نھج عمر إبن عبد العزیز- حي 20 مارس- برج السدریة -حمام الشطشركة جنكو العقاریة2624
SOCIETE JINKO IMMOBILIERE23575558- بن عروس

58SOCIETE NEJIA ET FILS DE PROMOTION شارع فیكتور إیقو - عمارة بوقدیدة - 4000 سوسةشركة ناجیة و أبناؤھا للبعث العقاري2625
IMMOBILIERE20235565



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

109SOCIETE ECHEHIKA DE PROMOTION طریق المھدیة - كلم 8 - زنقة القرقوري - صفاقسشركة الشاھقة للبعث العقاري2626
IMMOBILIERE74404021

SOCIETE AKWA IMMOBILIERE71908271مرّكب المسك - جناح س - مكتب عدد س14 - مونلیزیر - 1073 تونسشركة أكوى العقاریة2627

5IMMOBILIERE LES ALPES98321785 نھج الجنان - تقسیم القالعي - قصر السعید - باردو - تونسعقاریة اآللب2628

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREطریق الفالز - سیدي السري - السواني ص.ب 30 - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري بوزقرو و أبنائھ2629
BOUZGARROU ET FILS98405666

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIARنھج حلیمة السعدیة - شنني - 6041 قابسالشركة العقاریة دیار القثمي2630
ALGUTHMI71206300

طریق قرمدة - كلم 2- مركب عطور قرمدة - مدرج أ - الطابق الخامسشركة البعث العقاري المقاصد2631
- شقة عدد 1- صفاقس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL
MAKASSID98414454 . 20414454

1SOCIETE IMMOBILIERE HOLLY HOME21267151 53324103 نھج أبو ھریرة - 2010 منوبةالشركة العقاریة *ھولي ھوم*2632

طریق األفران - كلم 3 - ص ب عدد 10 - 3062 سیدي عباس -شركة عقاریة سینارجي2633
SOCIETE SYNERGIE IMMOBILIERE27373667صفاقس

SOCIETE DIAR NAZIH DE PROMOTIONطریق تونس - كلم 6.5 - ساقیة الزیت - صفاقسشركة دیار نزیھ للبعث العقاري2634
IMMOBILIERE74856026

74SOCIETE NOUR EL MAHD EL HANI DE شارع فتحي زوھیر - طریق رواد - 2083 أریانةشركة نور المھد الھنيء للبعث العقاري2635
PROMOTION IMMOBILIERE71858080

SOCIETE EMIR SHIL DE PROMOTIONنھج أبو بكر الصدیق - حي الریاض - 4023 سوسةشركة أمیر سھیل للبعث العقاري2636
IMMOBILIERE73307888

98SOCIETE OUNICH DE PROMOTION IMMOBILIERE20248244 شارع الحبیب بوقطفة - باردو - 2000 تونسشركة ونیش للبعث العقاري2637

12SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIAR شارع الوالیات المتحدة األمریكیة - البلفیدیر - 1002 تونسشركة البعث العقاري دیار فرحان2638
FARHAN71781451

15SOCIETE IMMOBILIERE BEN EL GHALI FRERES73238115 شارع الھادي شاكر- 4041 قصیبة سوسة - سوسةالشركة العقاریة اإلخوة بن الغالي2639

1IMMOBILIERE CERES PRO71691681 نھج الدكتور عبد الرحمان مامي - برج الوزیر - سكرة - 2073 أریانةعقاریة سیراس برو2640

SOCIETE AHMED GHAITH RAGHD IMMOBILIERE52900707طریق مدنین - كلم 0.5 - جرجیسشركة أحمد غیث رغد العقاریة2641

IMMOBILIERE CAP MARTINE71706073إقامة قرطاج - بلوك أ.21 - الطابق الرابع - برج البكوش أریانةعقاریة كاب مارتین2642

23SOCIETE AL ELTIZEM DE PROMOTION نھج الملعب - رادس 2040 - بن عروسشركة اإللتزام للبعث العقاري2643
IMMOBILIERE55044822 . 24744822

55SOCIETE BALI DE PROMOTION IMMOBILIERE58327113 شارع الحبیب بورقیبة - 2034 الزھراء - بن عروسشركة بالي للبعث العقاري2644

SOCIETE *L.T* DE PROMOTION IMMOBILIERE26328036شارع الحریة - عمارة الألروقة - شقة عدد 413 - 3027 صفاقسشركة الم.ت للبعث العقاري2645
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SOCIETE DOLCE VITA DE PROMOTIONطریق قابس - كلم 4 -ص ب عدد 8 - 3052 صفاقسشركة دولسي فیتا للبعث العقاري2646
IMMOBILIERE74453454

33SOCIETE DIAR HALLOUMA DE PROMOTION شارع الحبیب بورقیبة - باردو - تونسشركة دیار حلومة للبعث العقاري2647
IMMOBILIERE20120121

20SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE QUEBEC71829693 . 98305948 نھج مراكش - حلق الوادي - تونسشركة البعث العقاري كوباك2648

7SOCIETE LIMMOBILIERE ECOLOGIQUE71860636 نھج المرجان - حي الطیب المھیري - 2045 العوینة - تونسشركة العقاریة اإلیكولوجیة2649

SOCIETE WADI & CO DE PROMOTIONإقامة إیمان - عمارة أ - شقة عدد أ 1-3 - الطابق األول - سكرة - أریانةشركة ودیع و شركاؤه للبعث العقاري2650
IMMOBILIERE27273030

9SOCIETE IMMOBILIERE DIAR RABOUDI24747218 نھج 7406 - حدائق المنزه - 2092 - المنار 1 - تونسشركة عقاریة دیار الربودي2651

13IMMOBILIERE ORACLE71784412 . 71288794 نھج آالن سافاري - 1002 البلفیدیر - تونسعقاریة أوراكل2652

IMMOBILIERE EL AMEED25160899إقامة مسك - الطابق الثالث - مكتب س12 - مونبلیزیر - تونسعقاریة العمید2653

6SOCIETE CASAMINE22828128 نھج ألمانیا - 1001 تونسعقاریة كازامین2654

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREشارع البرتقال - عمارة موسى - نھج منى - خزامة الشرقیة - سوسةشركة البعث العقاري لیبقراف2655
LEPIGRAPHE96941945

طریق قرمدة - نھج شكیب أرسالن - عمارة الرقیق عدد2 - 3032شركة سبلندید برو العقاریة2656
SOCIETE SPLONDIDE PRO IMMOBILIERE21406909صفاقس

SOCIETE DOUROUB EL AZM DE PROMOTIONطریق تنیور - كلم 10 - الشیحیة - صفاقسشركة دروب العزم للبعث العقاري2657
IMMOBILIERE74848329

نھج الحبیب ثامر - إقامة األمان - الطابق األول - وسط مدینة سلیانةشركة مصوج العقاریة2658
6100SOCIETE MASSOUJ IMMOBILIERE78872902 98669624

SOCIETE MONDHER ET WISSEM IMMOBILIERE22392522نھج الطاھر كمون - صفاقسشركة منذر و وسام للبعث العقاري2659

إقامة حدائق البحر- الطابق الخامس- مكتب عدد53- ضفاف البحیرة 2-عقاریة دیار القونا2660
1053IMMOBILIERE DIAR LAGUNA97828651 تونس

IMMOBILIERE RINBOW71453126نھج البصرة - المنطقة الصناعیة - الزھراء - بن عروسعقاریة رینبو2661

IMMOBILIERE YES & MINE71451397الحي الصناعي- طریق سوسة - كلم 13- الزھراء - 2034 بن عروسعقاریة یس و مین2662

زاویة شارع البورصة و نھج الفضة - إقامة األوركیدي-الطابق األول-شركة البعث العقاري بولیدور2663
شقة س2- 1053 حدائق البحیرة - تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
POLYDOOR20357270

مركز المسك-نھج أبوحامد الغزالي-بلوك س-شقة عدد16-شركة ب.س.ك العقاریة2664
SOCIETE BSK IMMOBILIERE22433434 . 71951104منبلیزیر-1073 تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SOULA71883456كولیزي صولة - المدرج أ - الطابق الثاني - 2092 المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري صولة2665
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106SOCIETE LA VALETTE PRO IMMOBILIERE70691070حي المھندسین - البحر األزرق - المرسى - تونسشركة الفاالت برو العقاریة2666

25SOCIETE IMMOBILIERE ALMAAREJ71789439 نھج ھوكر دولیتل - 1002 تونسالشركة العقاریة المعارج2667

SOCIETE IMMOBILIERE ERRAKIM22624855طریق الخلیدیة - كلم 11 - نعسان - 1135 بن عروسشركة الرقیم العقاریة2668

SOCIETE LOBNA WALHA DE PROMOTIONطریق تونس - كلم 3 - قاصة تنیور - صفاقسشركة لبنى ولھا للبعث العقاري2669
IMMOBILIERE20525687

طریق قرمدة - كلم 0.2 - عمارة المدینة سنتر - المدرج س - الطابقشركة ربار للبعث العقاري2670
SOCIETE REPERE DE PROMOTION IMMOBILIERE74407955الثامن - عدد 84 -

SOCIETE DIAR ZARBOUT DE PROMOTIONساحة اإلستقالل - قصور الساف - 5180 المھدیةشركة دیار الزربوط للبعث العقاري2671
IMMOBILIERE73665225

SOCIETE DANOP DE PROMOTION IMMOBILIERE22764851شارع الحبیب بورقیبة - عمارة سوسة بالص - 4000 سوسةشركة دانوب للبعث العقاري2672

مقسم عدد 658 - عمالرة زھرة البحیرة - بلوك ب - شقة عدد ب31 -عقاریة جنان قمیرة2673
IMMOBILIERE JINEN KMAIRA98250771حدائق البحیرة - تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMO.SALLEM LIFEنھج بحیرة التشاد - عمارة ب 4 - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة سالم لنمط الحیاة للبعث العقاري2674
STYLE98422333

نھج بحیرة ماجوري - عمارة سمرقند - الطابق الثاني - ضفاف البحیرة -شركة سمرقند العقاریة2675
1053SOCIETE SAMARKAND IMMOBILIERE98305344 تونس

شارع اإلمام سحنون - طریق قرمدة - كلم7 - مركز سحنون - 3012الشركة العقاریة سحنون2676
SOCIETE IMMOBILIERE SAHNOUN98413721صفاقس

71SOCIETE DIAR SEDNA IMMOBILIERE71500892 مكرر - شارع 20 مارس 1956 - باردو - 2000 تونسشركة دیار سدنا العقاریة2677

SOCIETE LAAROUSSI ET GASSARA DEنھج الطاھر كمون - عمارة آمنة - الطابق الثالث - صفاقسشركة العروسي و قصارة للبعث العقاري2678
PROMOTION IMMOBILIERE23454421

13 نھج صالح الدین األیوبي - عمارة بن فطوم - حمام سوسة - 4011شركة اإلخوة بن فطوم للبعث العقاري2679
سوسة

SOCIETE BEN FATTOUM FRERES DE PROMOTION
IMMOBILIERE73234446

عمارة بن شریفة 2 ( زھرة الشرق ) - مكتب عدد 3 - ساحة فرحاتشركة عقاریة السویح2680
SOCIETE SOUAYEH IMMOBILIERE20220909حشاد 4000 سوسة

31SOCIETE IMMOBILIERE MAYHANA PRO74467718 نھج مكة - ساقیة الدایر - صفاقسالشركة العقاریة میحانة برو2681

29SOCIETE IMMOBILIERE VITRUVE79390254 شارع الحبیب ثامر - 2013 بن عروسشركة عقاریة فیتروف2682

SOCIETE IMMOBILIERE ESSID GUELLIM21222320 . 98676377نھج الحمام - مساكن الشرقیة - 4070 سوسةشركة عقاریة الصید قلیم2683

إقامة ھاني - الطابق األول - شقة ب ه 4 - المنطقة السیاحیة بالمھدیة -شركة عقاریة دار الشماري2684
SOCIETE IMMOBILIERE DAR CHAMMARI27718076المھدیة

شارع الحبیب بورقیبة - كلم 5 - 1 نھج الطیب - الشیحیة - 3041شركة عقاریة الطائي2685
SOCIETE ATTAII IMMOBILIERE28203408صفاقس
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55SOCIETE : IMMOBILIERE YASHAR ET ASSOCIES22317772 مكرر زنقة الحدائق - شطرانة 2 - سكرة - 2036 أریانةشركة : عقاریة یشار و شركاؤھا2686

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ALشارع مرتیرز - عمارة كعنیش - 3003 صفاقسشركة اإلنابة للبعث العقاري2687
INABA74453545

SOCIETE IMMOBILIERE DYAR NAOUAR71905090نھج أبو حامد الغزالي - إقامة الشالي - شقة عدد 21 - مونبلیزیر - تونسالشركة العقاریة دیار نوار2688

SOCIETE FAHIMA IMMOBILIERE74401222شارع الحریة - عمارة الفرابي - 3000 صفاقسشركة فھیمة العقاریة2689

SOCIETE S2T DE PROMOTION IMMOBILIERE73215327.73215326شارع الھادي نویرة - المنطقة المینائیة - 4000 سوسةشركة س 2 ت للبعث العقاري2690

SOCIETE IMMOBILIERE ALI KRIFA97553489نھج إبن أبي سلیمة - عدد 118 - خزامة الشرقیة 4051 - سوسةشركة عقاریة علي كریفة2691

شارع الزعیم صالح بن یوسف - مبنى اللجمي - حومة السوق - 4180شركة عقاریة اللجمي2692
SOCIETE IMMOBILIERE EL LAJMI98423215جربة

17SOCIETE APOLLO IMMOBILIERE26630925 نھج أبو حیان - شقة عدد 8 - المنزه الرابع - 1004 تونسشركة أبولو العقاریة2693

12SOCIETE IMMOBILIERE AL HAFAWA PRO71793500 شارع الحبیب بورقیبة - مرناق - بن عروسشركة العقاریة الحفاوة برو2694

SOCIETE AUBERGINE IMMOBILIERE74415256شارع مجیدة بولیلة - عمارة سیتي سنتر - 3027 صفاقسشركة أوبارجین العقاریة2695

طریق منزل شاكر - كلم 4 - قصاص الشعبوني - عمارة عبّاس - الطابقشركة رضوان عباس للبعث العقاري2696
األول - شقة عدد 1 - صفاقس

SOCIETE RADHOUEN ABBES DE PROMOTION
IMMOBILIERE99419281

حي السنیت - المرازقة بجانب عمارة صالمبو - ص ب عدد 03 -الشركة العقاریة اإلخوة عویشاوي2697
SOCIETE IMMOBILIERE AOUICHAOUI FRERES98254618المرازقة الحمامات - نابل

SOSIETE EL ISTABRAK DE PROMOTIONطریق األفران - كلم 3 - صفاقسشركة اإلستبرق للبعث العقاري2698
IMMOBILIERE21434400

1SOCIETE AZIZ ZOUARI DE PROMOTION ممر البحر األحمر - طریق الشاطئ - حمام سوسة - سوسةشركة عزیز الزواري للبعث العقاري2699
IMMOBILIERE98404594

SOCIETE GONDWANA PRO D'INVESTISSEMENTشارع مارس - بجانب قاعة أفراح أمیرة البحایر- حمام سوسة - سوسةشركة قندوانا برو لإلستثمار العقاري2700
IMMOBILIER98456485

2SOCIETE : BRIDGE IMMOBILIERE70727726 مكرر - نھج إبراھیم المزاج - الحي األولمبي - 1003 تونسشركة : بریدج العقاریة2701

شقة رقم 13 - عمارة زین العابدین - شارع یاسرعرفات - سھلول 3 -شركة : عقاریة سینابس2702
4054SOCIETE : IMMOBILIERE SYNAPSE26868103 سوسة

SOCIETE DREAM B.M.J DE PROMOTIONالحي العاشر عدد 1 - سطح جابر - 5000 المنستیرشركة دریم ب.م.ج للبعث العقاري2703
IMMOBILIERE98323324

9IMMOBILIERE PICASSO98408954 نھج المیموزا - حدائق سكرة - العوینة - تونسعقاریة بیكاسو2704

SOCIETE AOUN DE PROMOTION IMMOBILIERE40246923شارع الھادي نویرة - صقانس - 5000 المنستیرشركة عون للبعث العقاري2705
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طریق المھدیة - كلم7 - عمارة بالل - الطابق الثاني - شقة عدد 3 -شركة الجالء للبعث العقاري2706
ساقیة الدایر - صفاقس

SOCIETE AL JALAA DE PROMOTION
IMMOBILIERE20541579

112SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE PROZIM21979372 نھج البساتین - شطرانة 1 - سكرة - أریانةشركة البعث العقاري بروزیم2707

76SOCIETE DAGDAGUI DE PROMOTION نھج أبي سعید الخضري - حي الریاض 3 - سوسةشركة الدقداقي للبعث العقاري2708
IMMOBILIERE98402632

SOCIETE HAUSSMANN PRO IMMOBILIERE71964445نھج بحیرة لمون - عمارة لودوم - ضفاف البحیرة - تونسشركة عقاریة ھاوسمان برو2709

18نھج الفضة - م.ص سكرة عبر شارع إتحاد المغرب العربي - 2036شركة دیار دي ھاش آم العقاریة2710
SOCIETE DIAR DHM IMMOBILIERE70732882 98338034سكرة - أریانة

شارع قرطاج - عمارة إبن زھر - الطابق الخامس - مكتب عدد أ 51 -شركة أسباي برو العقاریة2711
SOCIETE ASPECT-PRO IMMOBILIERE74402012صفاقس

SOCIETE PUR INSTINT IMMOBILIERE73351758شارع الھادي نویرة - أكودة - 4022 سوسةشركة بیر أنستن العقاریة2712

20SOCIETE IMMOBILIERE EL IBDAA71426165 تقسیم حشیشة - حي المنى - حمام األنف - بن عروسشركة عقاریة اإلبداع2713

SOCIETE IMMOBILIERE BEDHIEF FRERES70852651شارع الھادي نویرة إقامة السرایا - عدد أ 2 - النصر 2 - 2037 أریانةالشركة العقاریة اإلخوة بالضیاف2714

SOCIETE DIAR BZEOUICH DE PROMOTIONنھج الحجاج إبن یوسف - المكنین - المنستیرشركة دیار بزیوش للبعث العقاري2715
IMMOBILIERE26770415

2SOCIETE TRIDENT BAT IMMOBILIERE26424290 نھج أبو ھریرة - المنزه الخامس - 2091 أریانةشركة تریدان بات العقاریة2716

SOCIETE GHAMMAM IMMOBILIERE24957403طریق الكرنیش المھدیة - عمارة الفاق - شقة عدد 5 - المھدیةشركة غمام العقاریة2717

SOCIETE ROUGE ET NOR DE PROMOTIONحي إبن سینا - نھج 10800 - الوردیة - تونسشركة روج و نوار للبعث العقاري2718
IMMOBILIERE71371585

SOCIETE TABARAK DE PROMOTIONنھج العندلیب - خزامة الشرقیة - 4051 سوسةشركة تبارك للبعث العقاري2719
IMMOBILIERE22130300

10 شارع الحبیب بورقیبة - عمارة الزفیر - الطابق الثالث - شقة عدد بشركة 3أ للبعث العقاري2720
3SOCIETE 3A DE PROMOTION IMMOBILIERE50681200 - 1 - 2080 أریانة

إقامة عائشة - تقسیم الوكالة العقاریة للسكنى- مقسم HC2 - المروج 6 -شركة طرمیز للبعث العقاري2721
SOCIETE TARMIZ DE PROMOTION IMMOBILIERE71470054بن عروس

-SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE WEEKشارع الحبیب بورقیبة - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري ویكاند2722
END97257474

SOCIETE ES.PRO IMMOBILIERE71818163شارع الھادي نویرة - عمارة النصر بالص - E3 - النصر 2 - أریانةشركة أس برو العقاریة2723

2SOCIETE DIAR HAMOUDA IMMOBILIERE71426826 نھج البالستیك - المنطقة الصناعیة سیدي رزیق - مقرین - بن عروسشركة دیار حمودة العقاریة2724

SOCIETE IMMOBILIERE CHELAIFA21219005شارع 2 مارس - عمارة الشالیفة - 5100 المھدیةشركة عقاریة الشالیفة2725
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شارع جوھرة الساحل- عمارة قحبیش- الطابق السابع- خزامة الغربیة -شركة دیار أنجود العقاریة2726
SOCIETE DIAR ENJOUD IMMOBILIERE73272870سوسة

SOCIETE BEIT EL AHIL DE PROMOTIONحي عباس - كلم 3 - طریق مدنین - تطاوین - 3200 تونسشركة بیت األھل للبعث العقاري2727
IMMOBILIERE98555169

SOCIETE SOFFITE DE PROMOTION IMMOBILIERE20413418نھج أرسطو - سیدي عباس - 3062 صفاقسشركة سوفیت للبعث العقاري2728

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIARشارع محمد محلة - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري دیار ھنونة2729
HANNOUNA97238789 . 73425278

شارع الطاھر بن عمار - عمارة عدد10 - محل عدد1 - المنار 2 -شركة برج خدیجة للبعث العقاري2730
تونس 2092

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE BORJ
KHADIJA71888758

SOCIETE IMMOBILIERE EL MOURALI FRERES71861238التریبالكس - نھج بحیرة طوبا - ضفاف البحیرة - تونسشركة عقاریة المورالي إخوان2731

17 نھج كعب ابن مالك صنف 8 مكرر - UV4 - المنزه السادس -شركة عقاریة بطریة2732
SOCIETE IMMOBILIERE BOTRIA23666737 . 24900000أریانة

شارع سیدي أبو الحسن اللخمي - عمارة البارال 2 - الطابق السادس -شركة السرمد للبعث العقاري2733
3027 صفاقس

SOCIETE AL SARMAD DE PROMOTION
IMMOBILIERE23236600

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIARطریق میدون - كلم 1.5 السواني- حومة السوق- 4185 جربةشركة البعث العقاري دیار بن ساسي2734
BEN SASSI27136138

شارع المنجي سلیم - إقامة األزورد - شقة عدد 14- العوینة الشمالیة -شركة أوداس لإلنشاء العقاري2735
حلق الوادي - تونس

SOCIETE AUDACE DE CONSTRUCTION
IMMOBILIERE20535353

28SOCIETE IMMOBILIERE KHALSA71210577 نھج الزھور- حي الھواء الطلق - بومھل 2097 - بن عروسشركة عقاریة خالصة2736

12SOCIETE LES LABINETS DE PROMOTION نھج الكندا - مكتب ب 3 البلفیدیر - 1002 تونسشركة اللّبنات للبعث العقاري2737
IMMOBILIERE71800323

شركة ھرقلة ألیونس دیفلوبمن روسور تونیزي2738
SOCIETE HERGLA ALLIANCE DEVELOPPEMENTشارع 14 جانفي - إقامة موناكو - سوسةللبعث العقاري

RESORT TUNISIE DE PROMOTION IMMOBILIERE98345755

2SOCIETE NORMBAT IMMOBILIERE55440367 نھج تل الزعتر- 2040 رادس - بن عروسشركة نورم بات العقاریة2739

SOCIETE IMMOBILIERE VEGA98405814نھج قرقنة عدد 4 - قصر ھالل 5070 المنستیرالشركة العقاریة فیقا2740

10IMMOBILIERE EL MABDA71695358 نھج مراكش - 2080 أریانةعقاریة المبداء2741

40 نھج 8600- الحي الصناعي الشرقیة1- مكتب عدد ب1-02-شركة أنطالیا العقاریة2742
SOCIETE ANTALYA IMMOBILIERE71770207الشرقیة -2035 تونس قرطاج

SOCIETE FRUH IMMOBILIERE94064949مفترق منزل حرب - طریق مصدور - جمال - 5021 بنبلة - المنستیرشركة فري العقاریة2743

SOCIETE COREX REAL ESTATE719655623نھج بحیرة لیمان - إقامة ھالل البحیرة - 1053 ضفاف البحیرة - تونسشركة كوراكس لإلستثمار العقاري2744

SOCIETE BADR ALI MANSOUR DE PROMOTIONنھج المحطة - 4070 مساكن - سوسةشركة بدر علي منصور للبعث العقاري2745
IMMOBILIERE06758680
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SOCIETE MONT BLANC DE PROMOTIONطریق المھدیة - المنطقة الصناعیة البودریار 2 - 3032 صفاقس المدینةشركة مون بالن للبعث العقاري2746
IMMOBILIERE74432322

39SOCIETE ROYAUME IMMOBILIERE22314128 شارع الیابان - مونبلیزیر - 1073 تونسشركة روایوم العقاریة2747

SOCIETE SINAN DE PROMOTION IMMOBILIERE26523739والغ حومة السوق - جربة - مدنینشركة سنان للبعث العقاري2748

IMMOBILIERE DU TEMPLE DES EAUX24526565 . 99670840إقامة رحاب - بلوك E01 - النصر 2 - 2080 اریانةعقاریة معبد المیاه2749

إقامة سلمى- مدرج عدد 14- طابق حدیقة - 2045 العوینة الشمالیة -شركة التھیئة و البعث العقاري ھویدا2750
تونس

SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE HOUWAYDA71758766

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LOUVRE50508050نھج فرحات حشاد - عمارة تومیة - الساحلین - المنستیرشركة البعث العقاري اللّوفر2751

2IMMOBILIERE ESSERIUM23223344 نھج جدة - منوبة الوسطى - 2010 منوبةشركة عقاریة آسریوم2752

12SOCIETE DIAR AL BAKER DE PROMOTION شارع عبد الرحمان عّزام - 1002 تونسشركة دیار الباقر للبعث العقاري2753
IMMOBILIERE98405747

IMMOBILIERE MONTPARNASSE53836488شارع الیابان - عمارة النرجس - مونبلیزیر - 1073 تونسعقاریة مون برناس2754

8SOCIETE JINEN EL KHADHRAOUI DE نھج العراق - 1002 تونسشركة جنان الخضراوي للبعث العقاري2755
PROMOTION IMMOBILIERE98263288

12IMMOBILIERE DAR ELLAMMA20341546 شارع الحبیب ثامر - عدد 12 - أریانةعقاریة دار اللّمة2756

67SOCIETE L & K PRO IMMOBILIERE71288706 نھج آالن سافاري - بلوك أ - الطابق الثالث - تونسشركة ل & ك برو العقاریة2757

12SOCIETE IKEBANA IMMOBILIERE22058150 نھج 7307 - المنزه 9 ب - 1013 تونسشركة إیكبانا العقاریة2758

SOCIETE IMMOBILIERE RAFRAF25251677عمارة تونس قرطاج - مكتب عدد أ 24 - أریانة 2080شركة عقاریة الرفراف2759

35SOCIETE IMMOBILIERE NEHE WEND98270712 . 20270712 نھج المعز ابن بادیس - عبر طریق سكرة - 2036 سكرة - أریانةشركة عقاریة نھوند2760

42SOCIETE TOBAX DE PROMOTION IMMOBILIERE21121976 نھج أحمد التلیلي - المنزه الخامس - أریانةشركة توباكس للبعث العقاري2761

SOCIETE ARRISSALA DE PROMOTIONشارع وندرمان - إقامة جوھرة البحیرة - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة الرسالة للبعث العقاري2762
IMMOBILIERE21374962

IMMOBILIERE DAR VILLE74672750طریق قرمدة - كلم 2 - عمارة سیفاكس مدیكال - 3032 صفاقسعقاریة دار فیل2763

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZAMIT73214903نھج أبو القاسم الشابي - المسعدین - 4013 مساكن - سوسةشركة البعث العقاري زمیط2764

3SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج البشیر خریف - 4011 حمام سوسة - سوسةشركة البعث العقاري قسومة لإلستثمار2765
GSOUMA INVEST98607029
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SOCIETE IMMOBILIERE PLASTIC SFAX74453580طریق قابس - كلم 3.5 - زنقة مروان - 3052 صفاقسالشركة العقاریة بالستیك صفاقس2766

SOCIETE IMMOBILIERE B.S.A73312380شارع الطیب حشیشة - 4070 مساكن - سوسةشركة عقاریة ب.س.أ2767

نھج الك كونستونس - عمارة نات العقاریة - شقة عدد ب 1.2- 1053شركة مونوي العقاریة2768
SOCIETE MONOI IMMOBILIERE71862059ضفاف البحیرة - تونس

SOCIETE ELSSOD DE PROMOTION IMMOBILIERE71758766نھج عبد الحمید القاضي - الكرنیش - إقامة األحمدیة 4 - سوسةشركة السد للبعث العقاري2769

نھج المرجان - عمارة میموزا م أ - الطابق الثاني - حدائق البحیرة -شركة كولینا دال صولي العقاریة2770
1053SOCIETE COLLINA DEL SOLE IMMOBILIERE71190384 المرسى - تونس

1SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE مكرر - شارع البلدیة - 2080 أریانةشركة البعث العقاري سمبول2771
SYMBOLE21111193

40SOCITE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIAR BEN مكرر - نھج خیرالدین باربروس - 1001 تونسشركة البعث العقاري دیار بن یحمد2772
YAHMED

IMMOBILIERE DIAR EL AFI53609196 . 73505999عمارة برج خفشة - الطابق الثاني - مكتب ب عدد 5 - 5000 المنستیرعقاریة دیار العافي2773

المنطقة الصناعیة خیر الدین - عمارة مجمع MBG - الكرم الغربي -شركة دیار بن غربیة العقاریة2774
2035SOCIETE DIAR BEN GHARBIA IMMOBILIERE71182140 تونس

44 - 46 شارع الحریة - الطابق7 - شقة عدد 703 - 1002 البلفیدیر -شركة البعث العقاري جنان غزة2775
تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE JINENE
GAZA22852415

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIAR ELنھج علي باش حانبة - مدخل بوقشة - ساقیة الزیت - صفاقسشركة البعث العقاري دیار الفریاني2776
FERIANI98831969

SOCIETE CHABCHOUB DE PROMOTIONطریق قرمدة - كلم 1 - صفاقسشركة شبشوب للبعث العقاري2777
IMMOBILIERE98428091

SOCIETE LA VERANDA IMMOBILIERE71237772مركز العمران االعلى - اقامة إیناس - شقة ب 2 - 2 - تونسشركة الفیراندا العقاریة2778

SOCIETE SABAYA DE PROMOTION IMMOBILIERE98405193نھج الطاھر صفر - 5070 قصر ھالل - المنستیرشركة صبایا للبعث العقاري2779

12SOCIETE POLYGONE IMMOBILIERE71237772 مكرر - شارع أحمد التلیلي - المنزه الخامس - أریانةشركة بولي قون العقاریة2780

50SOCIETE DIAR MANANA IMMOBILIERE58300800 شارع الطاھر بن عاشور - میتیال فیل - 1082 تونسشركة دیار منانة العقاریة2781

11SOCIETE ACCORD PRO IMMOBILIERE22336102شارع اإلمام بكري - مونبلیزیر - 1073 تونسشركة أكور برو العقاریة2782

شارع آل سعود - إقامة صابرین- مدرج ب - شقة عدد 6 - المنار 2-شركة كارلتون العقاریة2783
SOCIETE KARLTON IMMOBILIERE98902271تونس

SOCIETE HAGGUI HOMES DE PROMOTIONشارع أحمد زكي - سھلول 2 - سوسةشركة حقي ھومز للبعث العقاري2784
IMMOBILIERE98261330

2SOCIETE TWINDROOK IMMOBILIERE73230932 نھج الخلفاء - 4000 سوسةشركة تویندروك العقاریة2785
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5 شارع الحبیب بورقیبة - عمارة غنیمة - ب 52 مكرر- الطابق الخامسشركة عقاریة مجموعة قمعون2786
SOCIETE IMMOBILIERE GROUPE GAMAOUN21213925- 4000 سوسة

SOCIETE DIAR ZARZIS DE PROMOTIONشارع الوالیات المتحدة األمریكیة - عدد 15 - الفایات - 1002 تونسشركة دیار جرجیس للبعث العقاري2787
IMMOBILIERE28309447

SOCIETE SOBATRAP IMMOBILIERE70560544الطریق الوطنیة رقم 5 - كلم 25 - برج العامري - 1142 منوبةشركة سوبتراب العقاریة2788

7SOCIETE IMMOBILIERE LES TROIS COLOMBES71700721 شارع الطیب المھیري - ب 6 - الطابق الثاني - 2080 أریانةالشركة العقاریة الحمائم الثالث2789

SOCIETE IMMOBILIERE SIDI REZIGUE26583105نھج الھادي جاب هللا - ساحة السوق - 5160 الجم - المھدیةشركة عقاریة سیدي رزیق2790

IMMOBILIERE JABOUZA71434022طریق سوسة - كلم 6 عند شركة سوتینول - مقرین 2033 - بن عروسعقاریة جبوزة2791

حي الواحات - إقامة العنبرة نیابولیس - الطابق 6 - شقة عدد 2 - العوینةشركة حسیبة العقاریة2792
SOCIETE HASSIBA IMMOBILIERE55763376- 2046 تونس

شارع الجمھوریة - إقامة النورس - شقة عدد 6 - الطابق الثالث - حمامشركة السھیلي للبعث العقاري2793
SOCIETE SHILI DE PROMOTION IMMOBILIERE98422436األنف - بن عروس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREإقامة الشیحیة بالص - الطابق األول - شقة عدد 14 - الشیحیة - صفاقسشركة البعث العقاري ألوكازیا2794
ALOCASIA58315318

شارع الھادي شاكر- عمارة الدیماسي- الطابق الرابع - مكتب عدد 4 -الشركة العقاریة صادرزام برو2795
8000SOCIETE IMMOBILIERE SADRAZAM PRO29188500 نابل

102SOCIETE IMMOBILIERE BIN HURAIB71352461 نھج راضیة الحداد - تونسشركة عقاریة بن حریب2796

10 شارع عبد الرحمان عزام - عمارة الوفاق - شقة ب 13 - مونبلیزیرشركة إدراج عطیة العقاریة2797
SOCIETE IDRAJ ATTIA IMMOBILIERE71902701- 1073 تونس

22STE IMMOBILIERE OBELISQUE PRO22306934 نھج الطاھر القصار - المنارة 2 - 1092 تونسشركة عقاریة أوبیلیسك برو2798

80 نھج معاویة ابن أبي سفیان - الطابق الثاني - مكتب عدد5 - المنزهشركة نسیبكو العقاریة2799
SOCIETE NASSIBCO IMMOBILIERE71230839 . 99977884السادس - 2091 أریانة

45SOCIETE GOUIAA DE PROMOTION IMMOBILIERE26766634 شارع الحبیب بورقیبة - اعمارة الكولیزي - 1000 باب بحر - تونسشركة قویعة للبعث العقاري2800

SOCIETE THYSDRUS IMMOBILIERE73215863نھج ابن الجزار- عمارة مباركة - بلوك 1- الطابق الثاني- 4000 سوسةشركة تیزیدریس العقاریة2801

SOCIETE HANEMPRO IMMOBILIERE74467467طریق العین - كلم 1 - نھج القمر - عدد 20 - 3000 صفاقسشركة ھانمبرو العقاریة2802

SOCIETE LA MARGUERITE IMMOBILIERE22134924دیار الزھراء - عمارة أ - شقة عدد 11- 2034 الزھراء - بن عروسشركة المرقریت العقاریة2803

شارع محمد الخامس- منارة الحمامات - وراء مقھى السالم - 8056شركة الشویقي العقاریة2804
SOCIETE CHOUIGUI IMMOBILIERE58396100الحمامات - نابل

نھج بحیرة مالران- اقامة المنى- مكتب ب 1- ضفاف البحیرة - 1053شركة النائرات العقاریة2805
SOCIETE NEYRAT IMMOBILIERE98356033تونس
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SOCIETE IMMOBILIERE ARANDAS71236422عمارة السعدي - مكتب ب عدد 7 - المنزه الرابع - 1004 تونسشركة عقاریة أرنداس2806

11SOCIETE LAYEL IMMOBILIERE71456199 نھج محمد علي - الزھراء 2034 - بن عروسشركة دیار لیال العقاریة2807

SOCIETE 2AHS DE PROMOTION IMMOBILIERE73273960نزل ھدى - 5000 الدخیلة - المنستیرشركة 2 أ ھاش س للبعث العقاري2808

51IMMOBILIERE TRANQUILLE71281827 شارع آالن سافري - 1002 تونسالعقاریة ترنكیل2809

24SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL شارع الیابان - مونبلیزیر - 1003 تونسشركة البعث العقاري الكوادر2810
KAWADER22608362

SOCIETE IMMOBILIERE AL IJEB23595050عمارة الریحانة - مدرج أ - عدد 64 - صفاقس الجدیدة - صفاقسشركة عقاریة اإلیجاب2811

SOCIETE LA VAGUE BLEUE DE PROMOTIONنھج محمد صالح الصیادي - السواني - 5000 المنستیرشركة الموجة الزرقاء للبعث العقاري2812
IMMOBILIERE55202936

نھج بحیرة ھارون- إقامة أفق البحیرة - الطابق الثاني- مكتب أ 5 -شركة البعث العقاري المنفع2813
ضفاف البحیرة - 1053 تونس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
MENFAA71905696

22SOCIETE SAMIM IMMOBILIERE50534400 نھج الخلفاء - 4002 سوسةشركة صمیم العقاریة2814

1 نھج عبد الرحمان عزام - عمارة خیر الدین باشا - بلوك ب - مكتب أشركة عقاریة السكنداجي2815
31SOCIETE IMMOBILIERE SKANDAJI72261100 - تونس

شارع اتحاد المغرب العربي- طریق سكرة - كلم 8.5 - نھج المعادن -شركة أبیلیا برو العقاریة2816
SOCIETE ABILIA PRO IMMOBILIERE71942100عدد 8 - سكرة - اریانة

1SOCIETE TARGET IMMOBILIERE21631958 نھج زریاب البحایر- عمارة بن رجب - 4011 حمام سوسة - سوسةشركة تارقت العقاریة2817

SOCIETE EL FASSEL PRO DE PROMOTIONنھج غانة - عدد 28 - صفاقسشركة الفاصل برو للبعث العقاري2818
IMMOBILIERE23418500

96SOCIETE IMMOBILIERE RUBIS PRO98343132 . 22254548 نھج راضیة الحداد - 1001 تونسشركة عقاریة ربیس برو2819

SOCIETE E.M.Y PRO IMMOBILIERE21445676عمارة األمراء - حدائق قرطاج - تونسشركة آم ي برو العقاریة2820

6SOCIETE CLIC CLAC DE PROMOTION نھج 6881 - التحریر العلوي - تونسشركة كلیك كالك للبعث العقاري2821
IMMOBILIERE22808916

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE BELLAطریق تونس - كلم 13 - ساقیة الزیت - 3021 صفاقس - ص ب: 264شركة البعث العقاري باالكازا2822
CASA74860230

35SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SIRAM نھج غاري بلدي - 1000 تونسشركة البعث العقاري سیرام برو2823
PRO71348704

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE FRERESشارع عبد الحمید القاضي - سوسةشركة البعث العقاري اإلخوة معالل2824
MAALEL73367465

شقة س20 - عمارة فیال میدیكا - الطریق السیاحیة 4180 - حومةشركة البعث العقاري الباسي2825
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE BESSI98424638السوق - مدنین
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE COPIA71854114عمارة النسیم أ 1- طریق المرسى - سیدي داود - المرسى - تونسشركة البعث العقاري كوبیا2826

12SOCIETE IMMOBILIERE TRIM PRO23450022 نھج الكندا - الطابق الرابع - شقة عدد E1 - تونسشركة عقاریة تریم برو2827

SOCIETE MIRAL PRO IMMOBILIERE58307501طریق سیدي ثابت - بجاوة كلم 4 - تونسشركة میرال برو العقاریة2828

SOCIETE SOUF IMMOBILIERE71903707نھج 8003 - عمارة عدد 10- الطابق الثاني - مونبلیزیر - 1002 تونسشركة عقاریة سوف2829

37SOCIETE ELAN-PRO IMMOBILIERE22333311 نھج علي الزلیطني- إقامة منتزه المنار- مكتب E2 - المنار3- تونسشركة أیالن برو العقاریة2830

تانیت بیزنس سنتر- الطابق الثالث - شقة عدد 307 - ضفاف البحیرة 2 -شركة توكان العقاریة2831
1053SOCIETE TUCAN IMMOBILIERE71669700-71669707 المرسى - تونس

طریق تونس- كلم 136- عمارة حندوس- شقة عدد 2- الطابق 3- 4011شركة أسیل العقاریة2832
SOCITE ESSIL IMMOBILIERE73354927حمام سوسة - سوسة

16SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE FRONT نھج جبھة البحر- سیدي بوسعید - 2026 تونسشركة البعث العقاري جبھة البحر2833
DE MER98386387

SOCIETE PROMOCHIC IMMOBILIERE55212212طریق سكرة - كلم 3 - مدرج ب - الطابق الرابع - عدد 20 - صفاقسشركة بروموشیك العقاریة2834

12SOCIETE IMMOBILIERE VALLEY VIEW71237772 مكرر - شارع أحمد التلیلي - المنزه 5 - أریانةشركة عقاریة فلي فیو2835

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR KHLIFI75292100شارع أبو القاسم الشابي - 6032 قابسشركة عقاریة دیار الخلیفي2836

شركة سوفاب - طریق قابس - كلم 4.5 - حي الحبیب - ص ب 69 -الشركة العقاریة مالدیف2837
3052SOCIETE IMMOBILIERE MALDIVES74453031 صفاقس

5SOCIETE TBAIBI DE PROMOTION IMMOBILIERE98585530 نھج ابو القاسم الشابي - المروج االول - بن عروسشركة طبائبي للبعث العقاري2838

طریق المھدیة - كلم 10.5 - معصرة االمان - ص ب 71 - 3011شركة دیار مرسي للبعث العقاري2839
صفاقس

SOCIETE DIAR MORSI DE PROMOTION
IMMOBILIERE74831641

1 نھج جون جاك روسو - عمارة عدد 6 - الطابق الثاني - مونبلیزیر -الشركة العقاریة إیمویا برو2840
1073SOCIETE IMMOBILIERE IMOYA PRO71902014 تونس

SOCIETE EL AREM D`INNOVATION IMMOBILIERE73298525شارع 15 اكتوبر - عمارة دّرة - سوق االحد - سوسةشركة العارم للتجدید العقاري2841

اقامة دیار المدینة - عمارة ب - شقة عدد ب أ 11 - 2063 المدینةشركة عقاریة عیاض2842
SOCIETE IMMOBILIERE IYADH71368452الجدیدة 3 - بن عروس

11SOCIETE IMMOBILIERE TAMS71230230 نھج تیمور - المنزه االول - 1004 تونسشركة عقاریة تامس2843

SOCIETE LE QUATRIEME DIMENSION DEطریق قرمدة - كلم 1 - نھج 129 - عدد 39 - صفاقسشركة البعد الرابع للبعث العقاري2844
PROMOTION IMMOBILIERE28217555

3IMMOBILIERE DE LA CTAMA71751790 71751780 نھج فاطمة الناشي - المنزه الخامس - 2091 أریانة المدینةعقاریة كتاما2845
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13SOCIETE FEDHILA IMMOBILIERE شارع الھادي شاكر - قصور الساف - المھدیةشركة فضیلة العقاریة2846

45SOCIETE MIRABEAU IMMOBILIERE71763351 شارع فلسطین - حي الغزالة - 2083 اریانةشركة میرابو العقاریة2847

SOCIETE FRERES KHEFACHA DE PROMOTIONنھج مزالي - سیدي السري - سقانص - 5000 المنستیرشركة اإلخوة خفشة للبعث العقاري2848
IMMOBILIERE50828009 . 23594009

6SOCIETE LA REPUBLIQUE DE PROMOTION سوق البركة - 1008 تونسشركة الریبوبلیك للبعث العقاري2849
IMMOBILIERE71564304

نھج لیمان - اقامة بریما - بلوك د - شقة عدد 22 - ضفاف البحیرة 1 -شركة الكتلة العقاریة2850
1053SOCIETE ALKOTLA IMMOBILIERE22930856 المرسى - تونس

2SOCIETE IMMOBILIERE DIAR MECHMECH27401000 نھج 112 - طریق الكرنیش - سوسةالشركة العقاریة دیار مشماش2851

شارع الحریة - 14 جانفي - عمارة العین بالص - مكتب عدد 105 -شركة الشعلة للبعث العقاري2852
صفاقس

SOCIETE LE FLAMBEAU DE PROMOTION
IMMOBILIERE74400084

شركة أنقرا العقاریة - وقع سحب الترخیص بتاریخ2853
51SOCIETE ANKARA IMMOBILIERE - AGRÉMENT نھج األخطل - المنزه الرابع - تونس2017-12-26

RETIRÉ LE 26-12-201771234552

شارع الطاھر صفر - إقامة المرجان - عدد 2 - المنزه 9 أ - 1013شركة دیار تانیس العقاریة2854
SOCIETE DIAR TANAIS IMMOBILIERE71886120تونس

SOCIETE PROLOTIR IMMOBILIERE70814113طریق بنزرت - كلم 7 - المنیھلة - 2094 اریانةشركة برولوتیر العقاریة2855

SOCIETE IMMOBILIERE AL TAFANI98546465طریق العین - كلم 6 - نھج ابو بكر الصدیق - صفاقسشركة عقاریة التفاني2856

19SOCIETE IMMOBILIERE DAOULATLI71455206 نھج البیئة - الزھراء - 2034 بن عروسشركة عقاریة الدوالتلي2857

28SOCIETE IMMOBILIERE FAYADHI74224283 نھج موسى - رواق البساتین - 3002 صفاقسشركة عقاریة الفیاضي2858

SOCIETE IMMOBILIERE BALBOULI24797979شارع حامد القروي - سوسةشركة عقاریة بلبولي2859

34SOCIETE F.M.H.PRO IMMOBILIERE74405644 شارع الحبیب ثامر - مبنى لوبورجوي - الطابق الثالث - صفاقسشركة أف.أم.ھاش برو العقاریة2860

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREنھج محمد الھادي خفشة - المنطقة الصناعیة - مدغشقر - صفاقسشركة البعث العقاري كستیلو دورادو2861
CASTILLO DORADO58320350

عمارة LE BOULVARD - حي الصنوبر - ضفاف البحیرة 2 -شركة كیان للبعث العقاري2862
1053SOCIETE KAYEN DE PROMOTION IMMOBILIERE96548884 تونس

SOCIETE TUNIS BAY ALLIANCE GOLF PROJECT97228010عمارة سوالریس - نھج بحیرة ماالرین - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة تونس باي ألیانس قولف بروجكت2863

شارع الھادي نویرة - عمارة القبة - مكتب ب 2 - مدرج ب - حي النصرشركة عقاریة أصفھان2864
2SOCIETE ISPAHAN IMMOBILIERE98323636 - اریانة

90SOCIETE IMMOBILIERE LCD PRO22258888 شارع 13 أوت - شطرانة 2 - 2036 سكرة - اریانةشركة عقاریة آل س دي برو2865
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شارع أبو الحسن اللخمي - عمارة البارال 2 - الطابق السادس - مكتبشركة أرونیا للبعث العقاري2866
SOCIETE ARONIA DE PROMOTION IMMOBILIERE21007070عدد 61 - 3027 صفاقس الجدیدة

37SOCIETE EL KHAL DE PROMOTION تقسیم الصغیر - خزامة الغربیة - سوسةشركة الخال للبعث العقاري2867
IMMOBILIERE22181551

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE H.M.K73246185نزل ریفیرا - مرسى القنطاوي - حمام سوسة - سوسةشركة البعث العقاري ح.م.خ2868

06SOCIETE YOUJER SIF DE PROMOTION نھج الرائد البجاوي - الكرم الشرقي - تونسشركة یوجرسیف للبعث العقاري2869
IMMOBILIERE22621403

SOCIETE AMBER ELLIL DE PROMOTIONاقامة الفردوس - مكتب M7 - الكرنیش - 4000 سوسةشركة عنبر اللیل للبعث العقاري2870
IMMOBILIERE22171717

SOCIETE F2M ENJAZAT IMMOBILIERE70727416عین زغوان الشمالیة - حي الواحات - إقامة العز ب 1.2- تونسشركة ف 2 م لإلنجازات العقاریة2871

SOCIETE CIDEX DE PROMOTION IMMOBILIERE74468811طریق قابس - كلم 1.5 - 3003 صفاقسشركة سیداكس للبعث العقاري2872

عمارة قرطاج بالص - شقة عدد 2 ب - المركز العمراني الشمالي -عقاریة دیار بن سخریة2873
IMMOBILIERE DIAR BEN SAKHRIA98300988تونس

SOCIETE IMMOBILIERE ETTANIIM73662870شارع یاسر عرفات - عمارة البركة - سھلول - 4045 سوسةشركة عقاریة التنعیم2874

38SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SMIRI25805435 نھج محي الدین القلیبي - المنار 2 - تونسشركة البعث العقاري السمیري2875

إقامة القصور - الطابق السادس - مكتب عدد 5 - 2037 النصر 1 -مجمع م . ر للبعث العقاري2876
GROUPE MR DE PROMOTION IMMOBILIERE22847148اریانة

52SOCIETE D`ETUDES ET DE PROMOTION DE نھج ابن شرف - البلفیدار - 1002 تونسشركة الدراسات و النھوض بتونس الجنوبیة2877
TUNIS-SUD71790188

49SOCIETE IMMOBILIERE MSD PRO71808020 نھج عدد 8600 - الشرقیة 1 - 2035 تونس قرطاجالشركة العقاریة م ص د برو2878

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREعمارة بریز - الطابق االول - عدد س 02 - ضفاف البحیرة 1 - تونسشركة البعث العقاري ھانوف2879
HANOVE20805555

SOCIETE IMMOBILIERE I.MANCHESTER73200409شارع 14 جانفي - اقامة االمراء - شقة E6 - الطابق السادس - سوسةشركة عقاریة إ.مانشستر2880

27SOCIETE CARAIBES IMMOBILIERE53377000 نھج الھادي بیوض - 8000 نابلشركة كراییب العقاریة2881

SOCIETE DIAR HAMASET DE PROMOTIONنھج الیابان- عمارة النرجس - شقة 5/8 - مون بلیزیر- تونس 1073شركة دیار ھمسات للبعث العقاري2882
IMMOBILIERE70948167

8SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج ابن عرفة - 3100 القیروانشركة البعث العقاري نمبر وان2883
NUMBER ONE98258296

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR HARBEGUE71955249شارع البیئة - بومھل البساتین - حمام االنف - بن عروسالشركة العقاریة دیار ھربق2884

26SOCIETE DIAR FEHMI IMMOBILIERE53436263 نھج كمال أتاتورك - تونسشركة دیار فھمي العقاریة2885
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عند حمادي الكراي - نھج عمر الخیام - المرازقة - الحمامات 8050شركة سوریز العقاریة2886
SOCIETE CERISE IMMOBILIERE21177473نابل

المركز العمراني الشمالي - عمارة دائرة المكاتب - الطابق 2 - مكتبشركة سعود العقاریة2887
SOCIETE SAOUD IMMOBILIERE26711150عدد13 - 1003 تونس

34SOCIETE IMMOBILIERE DIAR JRIDI79218829 نھج حسن بوزیان - حمام االنف - بن عروسشركة عقاریة دیار الجریدي2888

SOCIETE BRICO DE PROMOTION IMMOBILIERE79391030المنطقة الصناعیة بئر القصعة 2 - المروج 3 - 2074 بن عروسشركة بریكو للبعث العقاري2889

SOCIETE IMMOBILIERE DIAR AL BEHIRA97505762طریق العین - كلم 7 - 3042 صفاقس الجنوبیة - صفاقسشركة عقاریة دیار الباھرة2890

20SOCIETE SWIEI DE PROMOTION IMMOBILIERE98403853 نھج االفق - سھلول 3 - 4054 سوسةشركة الصویعي للبعث العقاري2891

SOCIETE WISE PRO IMMOBILIERE21187918طریق االفران - كلم3 - زنقة السالمي - 3093 صفاقس الجنوبیةشركة وایز برو العقاریة2892

نھج بحیرة ماالران - اقامة الرحاب - مدرج س - ضفاف البحیرة -الشركة العقاریة القاید2893
SOCIETE IMMOBILIERE EL KAIED73449401تونس

9SOCIETE IMMOBILIERE LASSAAD KOUKI98692856 نھج الحبیب ثامر - مكتب عدد 22 - 2010 منوبةشركة عقاریة لسعد الكوكي2894

10SOCIETE ELITHAR DE PROMOTION نھج التحكیم - حي النصر 2 - اریانةشركة اإلیثار للبعث العقاري2895
IMMOBILIERE53722761

SOCIETE BROADWAY IMMOBILIERE23383805طریق مجاز الباب - برج شاكیر - كلم 5 - السیجومي - تونسشركة برود واي العقاریة2896

14SOCIETE IMMOBILIERE LES FABLES52291912 نھج االمام مالك - المنزه 1 - تونسشركة عقاریة لیفابل2897

شارع الطیب المھیري - حي الورد - عمارة بوعتور - شقة عدد 1 -شركة تورنسول للبعث العقاري2898
الزھراء - بن عروس

SOCIETE TOURNESOL DE PROMOTION
IMMOBILIERE96077879

17SOCIETE IMMOBILIERE PALLADIO71785730 نھج لیبیریا - 1002 تونسشركة عقاریة بالدیو2899

12SOCIETE F.C.F IMMOBILIERE71237720 نھج االلعاب الریاضیة - المنزه 1 - 1004 تونسشركة أف.سي.أف العقاریة2900

نھج جزر الكناري - اكسس بیلدینق - الطابق االول حي الصنوبر -شركة الفاطمیة العقاریة2901
SOCIETE LA FATIMIDE IMMOBILIERE71268403ضفاف البحیرة - 1053 تونس

SOCIETE A+ DE PROMOTION IMMOBILIERE50619109طریق الغدیر - 5000 المنستیرشركة أ + للبعث العقاري2902

5SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج احمد بولیمان - رادس 2040 - بن عروسشركة البعث العقاري حّریق2903
HORRIGUE98200639

SOCIETE IMMOBILIERE INTELLIGENT25822777نھج البشیر صفر - جمال - 5020 المنستیرالشركة العقاریة الذكیة2904

18SOCIETE IMMOBILIERE MACTALINA73425562 نھج عبد السالم تریمش - خنیس - 5011 المنستیرالشركة العقاریة ماكتالینا2905
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31SOCIETE ADONIS DE PROMOTION IMMOBILIERE71811016 نھج مدینة القصیم - النصر2 - 2037 اریانةشركة أدونیس للبعث العقاري2906

34 نھج االن سافاري ( فوق فرع البنك الوطني الفالحي ) - 1002شركة مدار العقاریة2907
SOCIETE MADAR IMMOBILIERE71795158تونس

2SOCIETE IMMOBILIERE CORALIS98330885 نھج الیابان - عمارة عدد 45 - مونبلیزیر - تونسشركة عقاریة كورالیس2908

المركز العمراني الشمالي - اقامة نور سیتي - عمارة ب - الطابق 2 -شركة 3 ي برو العقاریة2909
SOCIETE 3 Y PRO IMMOBILIERE71822333مكتب عدد 2 - 1 - 1082 تونس

SOCIETE ATTAMKIN DE PROMOTIONنھج الصفاء - حي الرجاء 1 - غار الدماء 8160 - جندوبةشركة التمكین للبعث العقاري2910
IMMOBILIERE50413014

59SOCIETE MALLS OF TUNISIA IMMOBILIERE71841785 نھج 8603 - المنطقة الصناعیة - 2035 الشرقیة 1- تونسشركة مولز أوف تونیزیا العقاریة2911

SOCIETE IMMOBILIERE MREZGUA29132738 26134183حي الوفاء - المرازقة - نابلشركة عقاریة المرازقة2912

SOCIETE JAVA PRO IMMOBILIERE73230180نھج بیرم التونسي - حي التعمیر - بوحسینة - سوسةشركة جافا برو العقاریة2913

22SOCIETE YOUSSEF MSEKNI DE PROMOTION نھج غرة ماي - باردو - 2000 تونسشركة یوسف المساكني للبعث العقاري2914
IMMOBILIERE71785784

SOCIETE FRIENDLY DE PROMOTIONطریق وطنیة عدد 1 - حمام سوسة - 4011 سوسةشركة فراندلي للبعث العقاري2915
IMMOBILIERE98275553

SOCIETE GOUADRIA IMMOBILIERE70724518اقامة ھیفاء 1- شقة عدد أ 51 - عین زغوان الشمالیة - 2046 تونسشركة قوادریة العقاریة2916

شركة ألتتود العقاریة - وقع سحب الترخیص بتاریخ2917
2016-07-14

نھج ماالرین - اقامة قصر القولف - الطابق الرابع - مكتب عدد 9 -
ضفاف البحیرة - 1053 تونس

SOCIETE ALTITUDE IMMOBILIERE -AGRÉMENT
RETIRÉ LE 14-07-201671951588

SOCIETE SEVENTH DIMENSION IMMOBILIERE98366032فضاء تونس - بلوك ھـ - مكتب ھـ 3-1 - مونبلیزیر - 1073 تونسشركة سفنث دایمنشن العقاریة2918

SOCIETE IMMOBILIERE AFOUAN98565567شارع جوھرة الساحل - خزامة الشرقیة - 4051 سوسةشركة عقاریة عفوان2919

SOCIETE IMMOBILIERE SARRAJ98437319نھج یاسرعرفات - سھلول 1- سوسةشركة عقاریة السّراج2920

عمارة یاسمین تاور - مكتب عدد أ 86 - المركز العمراني الشمالي -شركة عقاریة منجي و عمر2921
SOCIETE IMMOBILIERE MONGI ET OMAR23423919تونس

26SOCIETE JAMOUSSI DE PROMOTION نھج المغرب - المرسى - 2070 تونسشركة الجموسي للبعث العقاري2922
IMMOBILIERE71748744

COMPLEXE INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUEمحضنة المؤسسات - طریق نفطة - 2200 توزرشركة المركب الصناعي و التكنولوجي بتوزر2923
DE TOZEUR76466017

SOCIETE IMMOBILIERE EPSILON98302534اقامة الفل - بلوك س - شقة س 9 - حي النصر 2 - اریانةالشركة العقاریة إبسیلون2924

68SOCIETE HADHAMI DE PROMOTION نھج كمال اتاترك - 1001 تونسشركة حذامي للبعث العقاري2925
IMMOBILIERE98331566
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE GREENطریق المھدیة - كلم 10 - ساقیة الدایر - 3054 صفاقسشركة البعث العقاري قرین بولدینغ2926
BUILDING74831677

10 شارع الحبیب بورقیبة - عمارة الزفیر - مكتب عدد ب 3 - 1 -شركة دیامونتا للبعث العقاري2927
2080 أریانة

SOCIETE DIAMONTA DE PROMOTION
IMMOBILIERE70728560

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREالطریق الوطنیة رقم 3 - كلم 8 - فوشانة - 2082 بن عروسشركة البعث العقاري مكتریس2928
MAKTARIS21245745

61SOCIETE FATHI HAMMI DE PROMOTION نھج الشاذلي قاللة - حمام سوسة - سوسةشركة فتحي الحامي للبعث العقاري2929
IMMOBILIERE73215977 29400990

SOCIETE SIKMA DE PROMOTION IMMOBILIERE20306985اقامة نورسیتي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونسشركة سیكما للبعث العقاري2930

89SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE شارع 2 مارس - الزھراء - 2430 بن عروسشركة البعث العقاري نوایقي2931
NOUAIGUI98329088

24SOCIETE SKYROS IMMOBILIERE96859889 58422199 نھج عبد العزیز الثعالبي - المنزه 9 - تونسشركة سكیروس العقاریة2932

SOCIETE BARMAKLI DE PROMOTIONاقامة البحیرة 2001 - بریما أ.34 - ضفاف البحیرة - 1053 تونسشركة برمقلي للبعث العقاري2933
IMMOBILIERE71860136

شارع الجمھوریة - عمارة العتیري - الطابق الرابع - ب10 - 4011شركة البعث العقاري مجمع العمیري لإلستثمار2934
حمام سوسة - سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE GROUPE
LAMIRI INVEST73324580

38 المنطقة الصناعیة الجودة - ص ب عدد 42 - 2020 سیدي ثابت -شركة عقاریة ترافرتان2935
SOCIETE IMMOBILIERE TRAVERTIN71553140أریانة

SOCIETE H2M DE PROMOTION IMMOBILIERE73535300شارع الحبیب بورقیبة - خنیس - 5011 المنستیرشركة ح 2 م للبعث العقاري2936

6SOCIETE IMMOBILIERE FRIOUI98227810 شارع السالم - حمام الشط - 1164 بن عروسشركة عقاریة فریوي2937

شارع الحریة - 14 جانفي - عمارة العین بالص - مكتب عدد 105 -شركة أوفیر للبعث العقاري2938
SOCIETE OPHIR DE PROMOTION IMMOBILIERE74400084صفاقس

SOCIETE 1.2.3 IMMOBILIERE22253088شارع الحبیب بورقیبة - حي الریاض 1 - قصر ھالل - 5016 المنستیرشركة 3.2.1 العقاریة2939

115SOCIETE TREVOR DE PROMOTION IMMOBILIERE28325282 73292645 نھج ماسیكولت - 4000 سوسةشركة تریفور للبعث العقاري2940

SOCIETE BEN SALHA DE PROMOTIONنھج العطرشاء - 8000 نابلشركة بن صالحة للبعث العقاري2941
IMMOBILIERE25319452

SOCIETE BOSPHORE DE PROMOTIONنھج المندرة - زاویة سوسة - سوسةشركة بوسفور للبعث العقاري2942
IMMOBILIERE24324790

إقامة ملكة - مدرج ب - الطابق االرضي - مكتب ب2 - حدائق البحیرةشركة كیوبس للبعث العقاري2943
2SOCIETE KHEOPS DE PROMOTION IMMOBILIERE71197843 - 1053 تونس

13SOCIETE TOUHAMI NAJAR DE PROMOTION نھج التوحیدي - حمام الشط - بن عروسشركة تھامي النجار للبعث العقاري2944
IMMOBILIERE98316423

SOCIETE BELGACEM BOUHLEL ET FILS DEنھج لبنان - مساكن - 4070 سوسةشركة بلقاسم بوھالل و أبناؤه للبعث العقاري2945
PROMOTION IMMOBILIERE55946054
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREنھج أمریكا -إقامة الزفیر - شقة عدد A8 - الملرسى - 2070 تونسشركة البعث العقاري المثلوثي و إخوانھ2946
METHLOUTHI ET FRERES98324474

SOCIETE IMMOBILIERE LE MONUMENT71725895إقامة النرجس - شقة C2 - 74 - العوینة - 2045 تونسالشركة العقاریة المعلم2947

SOCIETE IMMOBILIERE JAMIL BOUMIZA73273140شارع 14 جانفي 2011 - نزل سیزار بالص - 4000 سوسةالشركة العقاریة جمیل بومیزة2948

3SOCIETE IMMOZAR DE PROMOTION نھج لنقودوك - 1009 الوردیة - تونسشركة إیموزار للبعث العقاري2949
IMMOBILIERE71494220

طریق قرمدة - كلم 0.5 - عمارة المسدي - مدرج ب - مكتب عدد 2 -شركة العالمة للبعث العقاري2950
صفاقس

SOCIETE AL ALAMA DE PROMOTION
IMMOBILIERE20238289

نھج البحیرة أناسي - عمارة 3 س الكراي- بلوك ب - الطابق الثالث -شركة ج س م م العقاریة2951
SOCIETE JSMM IMMOBILIERE71659037عدد1- ضفاف البحیرة - 1053 تونس

13SOCIETE TALABET.COM IMMOBILIERE71877761 نھج دجبة - حي الغزالة - رواد - أریانةشركة طلبات . كم العقاریة2952

SOCIETE ENERBAT IMMOBILIERE20311459نھج ھوران - عمارة سراي البحیرة - 1053 البحیرة 1 - تونسشركة أنربات العقاریة2953

22SOCIETE IMMOBILIERE CAICOS53485442 نھج عمر ابن الخطاب - 2013 بن عروسشركة عقاریة كایكوس2954

53SOCIETE IMMOBILIERE DIAR ZARKOUN71351981 نھج مختار عطیة - الطابق االول - تونسشركة عقاریة دیار زرقون2955

SOCIETE ZOUZOU DE PROMOTIONواد سیدي قاسم - 4000 سوسةشركة زوزو للبعث العقاري2956
IMMOBILIERE98400217

21 شارع الطاھر بن عمار- عمارة السعادة 3 - الطابق األرضي- المنارشركة الرافد للتطویر العقاري2957
2 - تونس

SOCIETE AL RAFED DE DEVELOPEMENT
IMMOBILIERE20327047

2SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL نھج المدرسة - سیدي رزیق - مقرین - بن عروسشركة البعث العقاري الجرید2958
JERID71950461

SOCIETE PACILLO-KERKENI DE PROM.IMMO75651153طریق الناظور - میدون جربة - 4116 مدنینشركة بتشلو و قرقني للبعث العقاري2959

SOCIETE DIAR ZIED DE PROM.IMMOB73498777طریق جمال - 5050 المكنین - المنستیرشركة دیار زیاد للبعث العقاري2960

SOCIETE JEDDA DE PROMOTION IMMOBILIERE73473849المركز العمراني سوسة - عمارة الحلیة - مكتب عدد 1 - 4000 سوسةشركة جّدة للبعث العقاري2961

2IMMOBILIERE DIAR SIDI YOUSSEF98308363 نھج البشیر صفر - مقرین العلیا - 2033 بن عروسعقاریة دیار سیدي یوسف2962

23SOCIETE LES FRERES JMAL DE PROM.IMMO21416647 نھج مجیدة بولیلة - عمارة المصرف للتجھیز العام - صفاقسشركة اإلخوة الجمل للبعث العقاري2963

عمارة المصرفي - مكتب 9 ب - الطابق الثالث - 1053 ضفاف البحیرةشركة كوارتز العقاریة2964
SOCIETE QUARTZ IMMOBILIERE71656177- تونس

8SOCIETE IMMOBILIERE JINENE ESSEDRA71709046 شارع البیئة - إقامة الصداقة 2 - مكتب A.1.3 - أریانة 2080الشركة العقاریة جنان السدرة2965
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29 نھج الصناعات التقلیدیة - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - 2035عقاریة البولفار الكبیر2966
IMMOBILIERE LE GRAND BOULEVARD71941102أریانة

SOCIETE TELETEC IMMOBILIERE74668330طریق قرمدة - كلم 1.5- عدد 144 - 3000 صفاقسشركة تالیتاك العقاریة2967

شركة عز الدین راشد العقاریة - وقع سحب2968
- SOCIETE EZZEDDINE RACHED IMMOBILIEREص . ب 164 - الظویھر - جرجیس 4170 - مدنینالترخیص بتاریخ 2017-07-03

AGRÉMENT RETIRÉ LE 03-07-201752397350

SOCIETE EL AHWEZ71434022نھج الكیمیاء - الحي الصناعي - مقرین - بن عروسعقاریة األحواز2969

SOCIETE BECHIR GUIRAT ET FILS DEنھج اإلمام المازري - مساكن الغربیة - سوسةشركة البشیر قیراط و أبناؤه للبعث العقاري2970
PROMOTION IMMOBILIERE98210214

40 نھج 8600 - المنطقة الصناعیة الشرقیة 1 - 2035 حي الخضراء -شركة كوسینوس للبعث العقاري2971
تونس

SOCIETE KOSSINUS DE PROMOTION
IMMOBILIERE71773347

شارع قرطاج - عمارة أولیفیا - مدرج ب - الطابق األول - عدد 6 -شركة الخالدیة للبعث العقاري2972
صفاقس

SOCIETE AL KHALIDIYA DE PROMOTION
IMMOBILIERE96366616

SOCIETE DE PROM.IMMO. MONDHER ZAKHAMAحي الریاض بوخزر - عمارة زخامة - الطابق األول - سوسةشركة البعث العقاري منذر زخامة و أبناؤه2973
ET FILS73219110

316ALEXANDRIA IMMOBILIERE73821020 نھج فلورنس - سھلول 3 - 4054 سوسةألكسندریة العقاریة2974

SOCIETE CHIKHAOUI DE PROMOTIONطریق الشاطئ - 04 مركب بانورامیس المنشیة - حمام سوسة - سوسةشركة الشیخاوي للبعث العقاري2975
IMMOBILIERE98344744

SOCIETE IMMOBILIERE GLOIRE-PRO74660665طریق تنیور - كلم 2 - صفاقسالشركة العقاریة قلوار برو2976

نھج جمال الدین األفغاني - عمارة شعبان - الطابق الثاني - عدد 6 -شركة دیار المونالیزا للبعث العقاري2977
صفاقس

SOCIETE MAISONS MONALISA DE PROMOTION
IMMOBILIERE21312412

نھج بحیرة قسنطینة - عمارة قرطاج سنتر - مدرج أ - الطابق الثاني -شركة تاناس العقاریة2978
SOCIETE IMMOBILIERE TENES22771122ضفاف البحیرة - 1053تونس

2SOCIETE AL YAKIN DE PROMOTION نھج قرطاج - عمارة بن ساسي - 2080 أریانةشركة الیقین للبعث العقاري2979
IMMOBILIERE98617079

SOCIETE MEDYSS INVEST IMMOBILIERE71709153أریانة سنتر - مكتب عدد C206 - أریانة 2080شركة میدیس لإلستثمار العقاري2980

شارع األرض - عمارة یاسمین تاور - بلوك أ - الطابق الرابع - مكتبالشركة العقاریة بالصك برو2981
SOCIETE IMMOBILIERE PALASC PRO98512063 58512063عدد 5 - المركز العمراني الشمالي - تونس

44SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIAR نھج نلسن مندیال - 1002 تونسشركة البعث العقاري دیار الشامل2982
CHAMEL71833616

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREشارع الشاذلي الغادري - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري المحسن بوعطي و أبناؤه2983
MOHSEN BOUATAY ET FILS73664061

45SOCIETE ARAFAT REZGUI DE PROMOTION شارع الطیب المھیري - السواسي 5140 - المھدیةشركة عرفات الرزقي للبعث العقاري2984
IMMOBILIERE98607029

22IMMOBILIER LOTFI LAJMI ET SES FILS71905318 شارع محمد بدرة - مونبلیزیر 1002 تونسعقاریة لطفي اللجمي و أبناؤه2985
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SOCIETE IMMOBILIERE FRERES BOUHLEL73266444نھج دمشق - حي ابن خلدون - مساكن 4070 - سوسةالشركة العقاریة اإلخوة بوھالل2986

39SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LE نھج سیدي داود - المروج 5 - 2074 بن عروسشركة البعث العقاري البتكالن2987
BATACLAN21400320

SOCIETE CHTIOUI FRERES IMMOBILIERE98683900مفترق نھج الكاھنة و نھج قسنطینة - عمارة الشتیوي - 4000 سوسةشركة الشتیوي إخوة العقاریة2988

عمارة جنان البحیرة - بلوك س - الطابق الثالث - مكتب عدد 33 -شركة د.س.ك.أ أنفاست إموبیلیار2989
SOCIETE D.S.K.A INVEST IMMOBILIERE96788005ضفاف البحیرة 2 - تونس

7SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZAOUI55234007 نھج سعید أبو بكر - خزامة الشرقیة - سوسةشركة البعث العقاري الزاوي2990

6SOCIETE SAIDI IMMOBILIERE22763938 نھج العاج - عمارة الروافي - شقة عدد 6 - الكرم - تونسشركة السعیدي العقاریة2991

1SOCIETE IMMOBILIERE JINEN AZER95707013 نھج روما - حي النسیم - المحمدیة - بن عروسالشركة العقاریة جنان آزر2992

SOCIETE BENIM EVIM DE PROMOTIONحي الخلیل - نھج ساقیة سیدي یوسف - المرسى 2078 تونسشركة بینیم إیفیم للبعث العقاري2993
IMMOBILIERE24318523

شركة بورقو سنتر العقاریة (وقع استیعاب ترخیص2994
عدد 1954 )

عمارة DTS موتورز - طریق حومة السوق - كلم 2 - میدون جربة -
4116SOCIETE BOURGO CENTER IMMOBILIERE75764981 75764980 مدنین

القطب التكنولوجي - فضاء المؤسسات - الطابق الثالث - حي األنس -شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس2995
طریق تونس - كلم 10 - 3021 ساقیة الزیت - صفاقس

SOCIETE DE GESTION DE LA TECHNOPOLE DE
SFAX74861993

158SCRIBE IMMOBILIERE71795819 نھج باب سویقة - 1004 تونسسكرایب العقاریة2996

SOCIETE H.T.K PRO IMMOBILIERE98271914شارع فطومة بورقیبة - إقامة النزھة - شقة A4 - سكرة 2036 أریانةشركة ھـ .ت.ك برو العقاریة2997

14SOCIETE IMMOBILIERE EL GHANEM24949650 نھج بقیرة - تونسشركة عقاریة الغانم2998

24SOCIETE LE TRIANGLE AMIRI DE PROMOTION شارع فرنسا - 2013 بن عروسشركة المثلث عمیري للبعث العقاري2999
IMMOBILIERE71381638

IMMOBILIERE OZONE98441770عبد مركزیة الشمال - المنطقة الصناعیة جرزونة - 7021 بنزرتعقاریة أوزون3000

04SOCIETE IMMOBILIERE PROMO LA VITTA20477007 نھج اللوز - خزامة الشرقیة - 4053 سوسةالشركة العقاریة بروموالفیتا3001

SOCIETE DIAR B.B.C.M IMMOBILIERE53125015نھج ابن المعتز - حي التجھیز - 1100 زغوانشركة دیار ب.ب.س.م العقاریة3002

18SOCIETE HAPPY TIME IMMOBILIERE71237772 نھج أبو ھریرة - المنزه الخامس - أریانةشركة ھابي تایم العقاریة3003

29IMMOBILIERE TINJA58533533 نھج 7114 - المنار 3 - تونسعقاریة تینجة3004

SOCIETE BOUATAY JAMEL DE PROMOTIONنھج علي باي - عمارة الریجنسي - 4000 سوسة المدینة - سوسةشركة بوعطي جمال للبعث العقاري3005
IMMOBILIERE98447998
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B403SOCIETE EL MEKKI DE PROMOTION - نھج فلسطین - سھلول 2 - 4054 سوسةشركة المكي للبعث العقاري3006
IMMOBILIERE98319737

نھج القصرین - المنطقة الصناعیة المغیرة 3 - مقسم عدد 97 - فوشانةشركة البعث العقاري دیار الشنوفي3007
2082 بن عروس

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DIAR
CHENNOUFI71409374

SOCIETE ALI TOUMI ET FILS DE PROMOTIONنھج المأمون - 4011 حمام سوسة - سوسةشركة علي التومي و أبناؤه للبعث العقاري3008
IMMOBILIERE54783755

نھج بالتون - إقامة تانیت سنتر - بلوك ب 2 - شقة عدد 24 - سیدي داودشركة كازاسان العقاریة3009
2045SOCIETE CASASUN IMMOBILIERE70692705 المرسى - تونس

07SOCIETE IMMOBILIERE EL GHANJA98322493 نھج الھادي نویرة - الطابق الثالث - تونسشركة عقاریة الغنجة3010

SOCIETE CORINTHIA DE PROMOTIONإقامة رانیة - الطابق األول - شقة عدد 11 - مدرج C1 - سكرة - أریانةشركة كورنتیا للبعث العقاري3011
IMMOBILIERE21219005

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREمركب برج خفشة - M04 - المنستیر 5000شركة البعث العقاري الستر3012
ASSETER98262967

SOCIETE DIAR SOUILEM DE PROMOTIONنھج العجمي بن سعد - القلعة الكبرى - سوسةشركة دیار سویلم للبعث العقاري3013
IMMOBILIERE98276810

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREإقامة تریبانون - شقة ب 1.2 و ب 2.2 - ضفاف البحیرة 2 - تونسشركة البعث العقاري ھاي الیت3014
HIGHTLIGHT98406141

SOCIETE IMMOBILIERE MRAD 3SI20560420نھج فیانا - السواني - 5000 المنستیرالشركة العقاریة مراد 3 س إ3015

IMMOBILIERE JOLLANAR26100080حي جمیل - عمارة B - الطابق 2 - المنزه 6 - 2091 أریانةالعقاریة جلّنار3016

SOCIETE IMMOBILIERE BERRIRI24224224 98401462طریق سوسة - 4070 مساكن - سوسةشركة عقاریة بّریري3017

SOCIETE IMMOBILIERE AL ISTIKAMA74221926 25236027طریق تونس - كلم 8.5 - مركز السدرة - صفاقسالشركة العقاریة اإلستقامة3018

إقامة الیاسمین - عمارة د - شقة عدد 3 - المروج 1 - 2074 المروج -شركة زھرة المدائن العقاریة3019
SOCIETE ZAHRAT EL MADAEN IMMOBILIERE24582119بن عروس

1SOCIETE IMMOBILIERE DECOBAT98256456 مكرر - نھج عبد العزیز الشتیوي - المرسى 2078 تونسشركة عقاریة دیكوبات3020

319SOCIETE DIAR WATERLO POUR LA PROMOTION نھج مجردة - الكرم الغربي - تونسشركة دیار واترلو للبعث العقاري3021
IMMOBILIERE21683956 98278763

SOCIETE LALLA FATIMA IMMOBILIERE28030066نھج محمد حمدان - سھلول 3 - 4054 سوسةشركة لآل فاطمة العقاریة3022

58SOCIETE BEKAM-PRO IMMOBILIERE98340354 شارع الحبیب بورقیبة - مقرین كوطو 2033 بن عروسشركة بكام برو العقاریة3023

11SOCIETE IMMOBILIERE LA RIVE GAUCHE25067000 شارع بالفي - الطابق األول - الوردیة 1009 تونسشركة عقاریة لریف قوش3024

SOCIETE DALLAS PRO IMMOBILIERE98316587إقامة النسیم - مكتب عدد 3 - حدائق المنزه 2 - 1082 أریانةشركة دالس برو العقاریة3025
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05SOCIETE COBALT- PRO IMMOBILIERE98820371 شارع 14 جانفي 2011 - بني خیار 8060 نابلشركة كوبالت برو العقاریة3026

24SOCIETE C AND C IMMOBILIERE50276276 نھج الشیخ محمد النیفر - العوینة 2046 المرسى - تونسشركة سي آند سي العقاریة3027

23SOCIETE IMMOBILIERE OKBA71460136 25272858 شارع محمد علي - رادس - 2040 - بن عروسشركة عقاریة عقبة3028

مؤسسة فتحي قعلیش - أ.ت.س - المنطقة الصناعیة بوحجر - ص.ب 13شركة ماركتو المھدیة العقاریة3029
SOCIETE MERCATO MAHDIA IMMOBILIERE24957403- بوحجر 5015 المنستیر

11SOCIETE IMMOBILIERE MIAMI25403049 شارع بالفي - الطابق األول - الوردیة 1009 تونسشركة عقاریة میامي3030

1SOCIETE IMMOBILIERE DAR EL KASRI98624121 نھج فیكتور ھیقو - منفلوري - تونسشركة عقاریة دار القصري3031

113SOCIETE DAADOUCH IMMOBILIERE29919860 شارع الحبیب بورقیبة - 8000 نابلشركة دعدوش العقاریة3032

العمارة الكائنة بنھج ابن الرقیق - الطابق األرضي - شقة عدد 1 -شركة خالد السھیلي للبعث العقاري3033
سھلول - سوسة

SOCIETE KHALED SHILI DE PROMOTION
IMMOBILIERE71902701

SOCIETE IMMOBILIERE CHOKRI ARAFET98378010شارع الحاج البشیر بنفضل - منزل تمیم - نابلالشركة العقاریة شكري عرفات3034

SOCIETE THC IMMOBILIERE71950535عمارة ناریمان - شقة عدد ب 4.4 - مون بلیزیر - 1073 تونسشركة ت.ھـ.س العقاریة3035

SOCIETE JINENE EMIR SHIL DE PROMOTIONنھج أبو بكر الصدیق - حي الریاض - 4023 سوسةشركة جنان أمیر سھیل للبعث العقاري3036
IMMOBILIERE73307888

21GROUPE S.M IMMOBILIER70850015 نھج مالطة الصغیرة - تونسمجمع س.م العقاري3037

SOCIETE UNIQUE BATIMENT DE PROMOTIONالمنطقة الصناعیة بالكرم - المقسم عدد 3.2.14 - الكرم - تونسشركة البناء الوحید للبعث العقاري3038
IMMOBILIERE25293881

6IMMOBILIERE R.M.K SOUAD71909235 نھج االمام الرصاع - 1002 تونسعقاریة ر.م.ك سعاد3039

SOCIETE ASTRAGALE IMMOBILIERE74454660طریق قابس - كلم 5 - طینة 3083 صفاقسشركة أسترقال العقاریة3040

5SOCIETE ROUSSOUM IMMOBILIERE71383457 نھج بنزرت - 2013 بن عروسشركة رسوم العقاریة3041

21SOCIETE CONTACT IMMOBILIERE70850015 نھج مالطة الصغیرة - تونسشركة اإلتصال العقاري3042

شركة عقاریة أحمد مقني و شركاؤه - وقع سحب3043
-SOCIETE IMMOBILIERE AHMED MAKNI & CIEفضاء مقني 2 - شارع الطاھر بن عمار - المنزه التاسع - 1013 تونسالترخیص بتاریخ 2017-09-04

AGRÉMENT RETIRÉ LE 04-09-201771884800

الطریق الوطنیة رقم 9 - إقامة منیة - الطابق األول - شقة عدد B1-2 -شركة عبد الملك للبعث العقاري3044
سیدي داود - 2046 المرسى - تونس

SOCIETE ABDELMLAK DE PROMOTION
IMMOBILIERE98479347

SOCIETE LA LIGNE BLEU DE PROMOTIONطریق المطار - كلم 4 - صفاقسشركة الخط األزرق للبعث العقاري3045
IMMOBILIERE21727000
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18SOCIETE TAKROUNA IMMOBILIERE71237772 نھج أبو ھریرة - المنزه الخامس - أریانةشركة تكرونة العقاریة3046

17SOCIETE MALKI DE PROMOTION IMMOBILIERE98436669 نھج جون كندي - 2016 قرطاج - تونسشركة المالقي للبعث العقاري3047

61SOCIETE OSMOSE DE PROMOTION IMMOBILIERE73213616 عمارة زین العابدین - شارع یاسر عرفات - سھلول - سوسةشركة أوسموس للبعث العقاري3048

25SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE نھج ریاض السنباطي - سھلول 01 - سوسةشركة البعث العقاري لیسكال3049
L`ESCALE73202275

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE CEYLAN73292368نھج المحطة - طریق المنستیر - 4070 مساكن - سوسةشركة البعث العقاري سیالن3050

11SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LA نھج 4031 - الروضة - 1007 تونسشركة البعث العقاري الموندرین3051
MANDARINE71872317

SOCIETE KHECHINE DE LA PROMOTIONمركب نرجس - 33 نھج محمد علي - المرسىشركة خشین للبعث العقاري3052
IMMOBILIERE71980117

SOCIETE M.J.Z IMMOBILIERE73223254شارع خلیفة القروي - طریق سھلول - سوسةشركة م.ج.ز العقاریة3053

تقسیم فلة و یاسمین - مقابل إقامة ریم - حدائق المنزه 2 - المنیھلة -الشركة العقاریة قروري3054
SOCIETE IMMOBILIERE GARROURI92265180أریانة

76SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE KAIS شارع الحبیب بورقیبة - مكتب عدد A - 2 - 2 - أریانة 2080شركة البعث العقاري قیس الخراط3055
KHARRAT71708543 98312718

عمارة المستیري - الطابق الثاني - مكتب عدد 2 - الطریق الوطنیة رقمشركة البعث العقاري المستیري و أبناؤه3056
1 - كلم 134 - أكودة 4022 سوسة

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MESTIRI
ET FILS98452389

29 شارع اإلستقالل - إقامة مریم - بلوك ب - مكتب B624 - برجشركة المھري و أبناؤه لإلستثمار العقاري3057
البكوش 2080 أریانة

SOCIETE EL MEHRI ET FILS INVEST
IMMOBILIERE71723240

66SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE BEJA78459402 حي المنار - باجة الشمالیة - 9000 باجةشركة البعث العقاري باجة3058

12 نھج محمد السنوسي - حي الریاض - المرسى 2078 المرسى -شركة أسامة للبعث العقاري3059
SOCIETE OSEMA DE PROMOTION IMMOBILIERE28472191تونس

10SOCIETE LEITH AOUNI DE PROMOTION نھج عبد الرحمان عزام - إقامة الوفاق - مونبلیزیر - تونسشركة لیث عوني للبعث العقاري3060
IMMOBILIERE71903375

17SOCIETE IMMOBILIERE LE FOYER31409510 نھج طالیراند - الفیات - 1002 تونسشركة عقاریة لوفوایي3061

12SOCIETE LES BERGES DE MADJERDA شارع الجمھوریة - 2080 أریانةشركة ضفاف مجردة العقاریة3062
IMMOBILIERE92082181 28072218

06SOCIETE M.F.A. PRO71886223 نھج مالقة - إقامة التانیت - المنار 1 - 2092 تونسشركة م.ف.أ برو العقاریة3063

03L`IMMOBILIERE BAB JEDID24304921 مكرر - نھج المأمون - المنزه 7 - 2037 أریانةعقاریة باب الجدید3064

05SOCIETE IMMOBILIERE L`ACCUEIL71334110 نھج الحدیبیة - 1000 تونسالشركة العقاریة اإلستقبال3065
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18SOCIETE IMMOBILIERE ALI ABIDI & FILS27497900 نھج عمر الخیام - 8100 جندوبةشركة عقاریة علي عبیدي و أبناؤه3066

SOCIETE PROLAZ DE PROMOTION IMMOBILIERE20232524شارع المجاھد األكبر - عمارة الركباني - 5000 المنستیرشركة بروالز للبعث العقاري3067

25SOCIETE SAMIR HADDED IMMOBILIERE72421260 نھج المنجي سلیم - 7000 بنزرتشركة سمیر الحداد العقاریة3068

37SOCIETE IMMOBILIERE GALAXY71894109 شارع آالن سفاري - 1002 تونسالشركة العقاریة قالكسي3069

05SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE KACEM شارع الحبیب بورقیبة - عمارة غنیمة - 4000 سوسةشركة البعث العقاري قاسم حسني3070
HOSNI52300070

SOCIETE IMMOBILIERE HEDI CHAOUCH99406801شارع الحبیب بورقیبة - إقامة إلیاس - 5070 قصر ھالل - المنستیرشركة عقاریة الھادي الشاوش3071

IMMOBILIERE SPECTRUM CHOICE73223254نھج الرباط - عمارة الصدیق - سوسةعقاریة سبكتروم شویس3072

04SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MAYEL نھج دكتور كالمات - إقامة مركز المكاتب - 4000 سوسةشركة البعث العقاري المایل و أبناؤه3073
ET FILS25141413

SOCIETE UNICOM DE PROMOTION IMMOBILIERE22950807شارع الرباط - عمارة ملیان - مكتب عدد 1.5 - الكرنیش - سوسةشركة أونیكوم للبعث العقاري3074

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREطریق القیروان - كلم 2 - مساكن - ص . ب 71 - 4070 سوسةشركة البعث العقاري بوناب3075
BOUNEB25476308

SOCIETE MAXIMUM IMMOBILIERE20481859شارع الھادي نویرة - إقامة شارع النصر 1 - أریانةشركة مكسیموم العقاریة3076

SOCIETE ESSAIES IMMOBILIERE98404952 73229896نھج الدكتور مورو - عمارة السایس - 4000 سوسةشركة السایس العقاریة3077

إقامة الیاسمین - عمارة عدد 5 - شقة عدد 1 - المروج 5 - 2074دیار بن نصر للبعث العقاري3078
المروج - بن عروس

LES MAISONS BEN NASR DE PROMOTION
IMMOBILIERE24308877

10 نھج محمد البقلوطي عبر شارع جامع الروضة - 2037 سكرة -شركة إفوریا برو العقاریة3079
SOCIETE EUPHORIA PRO IMMOBILIERE21141631أریانة

28SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ARINA41998194 نھج بلجیكا - 7000 بنزرتشركة البعث العقاري أرینا3080

1SOCIETE IMMOBILIERE ECO HAMZA & CIE25931645 نھج العلوم - حي الورد - الزھراء - 2065 بن عروسشركة عقاریة إیكو حمزة و شركاؤه3081

SOCIETE IMMOBILIERE GLOBAL INVEST71894108طریق مرناق - كلم 8 - الیاسمینات - بن عروسالشركة العقاریة قلوبال إنفست3082

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREإقامة نور - مكتب عدد 2 - حي النزھة - المنستیرشركة البعث العقاري نبأ3083
ANNABAA97167785

15SOCIETE RESIS DE PROMOTION IMMOBILIERE97246533 مكرر - نھج غاندي - شقة عدد 8 - 1001 تونسشركة رجیش للبعث العقاري3084

نھج جزیرة جربة - عمارة تیتانیوم - الطابق الثاني - مكتب عدد 21 -الشركة العقاریة تیراس ھرقلة3085
ضفاف البحیرة 2 - 1053 تونس

SOCIETE IMMOBILIERE LES TERRASSES DE
HERGLA22110762 70039059
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إقامة المتوسط - عمارة أ - شقة عدد 25 - الطابق السادس - الزھراءشركة عقاریة نیس3086
2034SOCIETE IMMOBILIERE NICE71389383 بن عروس

29IMMOBILIERE TEJEDDINE HMAIDI94676630 نھج عبد الرحمان عزام - مونبلیزیر - تونسعقاریة تاج الدین حمایدي3087

10 شارع الحبیب بورقیبة - عمارة زفیر - الطابق األول - مكتب عدد 3الشركة العقاریة محمد كمال النجار و شركاؤه3088
- 2080 أریانة

SOCIETE IMMOBILIERE MOHAMED KAMEL
NAJAR ET ASSOCIES25789520

شارع أریانة الورود - إقامة أرباسك - فیال أ 1 - 2001 النصر 2 -الكفاءة العقاریة3089
LA COMPETENCE IMMOBILIERE55335511أریانة

07 مكرر - نھج الطاقة الھوائیة - الطابق األول - المنطقة الصناعیةشركة أورالندو العقاریة3090
SOCIETE ORLANDO IMMOBILIERE71772006الشرقیة 1 - تونس

03SOCIETE MUSTAPHA ET ADNENE GHARBI نھج المصنع - المنطقة الصناعیة الشرقیة 2 - أریانةشركة مصطفى و عدنان الغربي العقاریة3091
IMMOBILIERE98311665

المنطقة الصناعیة أكودة - طریق تونس - الحمادة الكبیرة - ص . ب :شركة السایح العقاریة3092
106SOCIETE ESSEYAH IMMOBILIERE73308800 - 4011 حمام سوسة - سوسة

SOCIETE IBTISSAMA DE PROMOTIONإقامة نور - طریق قمرت - مغازة عدد 3 - المرسى 2076 تونسشركة إبتسامة للبعث العقاري3093
IMMOBILIERE71745400

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE AZDEN22830830نھج عبد الحمید القاضي - مساكن 4070 سوسةشركة البعث العقاري أزدان3094

نھج عزوز الرباعي - مركب إیناس - شقة عدد 1 - بلوك 13 - المنار 2شركة أصول للبعث العقاري3095
SOCIETE OSSOUL DE PROMOTION IMMOBILIERE71874344- تونس

نھج جزیرة رودوس - عمارة أتیریوم - الطابق الثالث - حدائق البحیرة 2شركة ساروتي للبعث العقاري3096
- 1053 تونس

SOCIETE SAROUTY DE PROMOTION
IMMOBILIERE28555975

24SOCIETE DIAR MOUSSA IMMOBILIERE96889859 58199422 نھج عبد العزیز الثعالبي - المنزه 9 - تونسشركة دیار موسى العقاریة3097

SOCIETE TAGAMOUTA IMMOBILIERE52302615شارع الحبیب بورقیبة - عمارة تقموتة - 9100 سیدي بوزیدشركة تقموتة العقاریة3098

SOCIETE KHALED SADOK IMMOBILIERE73229014طریق تونس أكودة - 4022 سوسةشركة خالد الصادق العقاریة3099

SOCIETE JALEL HAJ ALI DE PROMOTIONشارع علي البلھوان - 4116 میدون جربة - مدنینشركة جالل حاج علي للبعث العقاري3100
IMMOBILIERE75331178

1SOCIETE CHOUAIEB DE PROMOTION نھج المحیط االطلسي - منطقة الشاطئ - حمام سوسة - سوسةشركة شعیب البعث العقاري3101
IMMOBILIERE73227798

SOCIETE MAHMOUD ET FATMA DE PRO.IMMOB73277677نھج محمد القروي عمارة البكوش 4000 سوسةشركة محمود و فاطمة للبعث العقاري3102

نھج العقید القرناوي - عمارة توھامي الجربوعي - خزامة الشرقیة -شركة الجربوعي للبعث العقاري3103
سوسة

SOCIETE JARBOUI DE PROMOTION
IMMOBILIERE20092067

المركب العقاري أتریوم - الطابق االول - مكتب عدد : ب 13 - حدائقشركة سواء برو العقاریة3104
SOCIETE SAWA PRO IMMOBILIERE22208503البحیرة - 1053تونس

شارع االرض - إقامة إیناس - مكتب ب8-2 - المركز العمراني الشماليشركة سیمیتو آر العقاریة3105
SOCIETE SIMITHU ART IMMOBILIERE71947573- 1082 المنزه - تونس
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SOCIETE BEN JHA DE PROMOTION IMMOBILIERE98255712شارع 14 جانفي - نزل سان بالص - سوسةشركة بن جحا للبعث العقاري3106

SOCIETE JEGUIRIM DE PROMOTIONالحي الجدید - صیادة 5035 المنستیرشركة جقیریم للبعث العقاري3107
IMMOBILIERE73435059

شارع المجاھد األكبر - عمارة النصر - شقة ب 2 - الطابق الثالث -شركة البعث العقاري جاست إیمو3108
5000 المنستیر

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE
JUSTIMMO55541999

SOCIETE VERSAILLES DE PROMOTIONطریق تونس - كلم 5 - ساقیة الزیت - صفاقسشركة فرساي للبعث العقاري3109
IMMOBILIERE26238622

عین زغوان - إقامة االنوار - الطابق السفلي - العوینة 2045 حلقشركة شطورو للبعث العقاري3110
الوادي - تونس

SOCIETE CHTOUROU DE PROMOTION
IMMOBILIERE98320847

SOCIETE CHOT MARY DE PROMOTIONنھج المنار - حي المعھد - القلعة الكبرى - 4060 سوسةشركة شط ماري للبعث العقاري3111
IMMOBILIERE98354863

30SOCIETE EL DRIBA DE PROMOTION نھج الملعب - الحمامات 8050 نابلشركة الدریبة للبعث العقاري3112
IMMOBILIERE72278249

30SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE حي الدوس - شط مریم - أكودة 4042 سوسةشركة البعث العقاري سكاي الین3113
SKYLINE21354320

68SOCIETE DIARRHYTUS IMMOBILIERE23525328 نھج صالح بن علي - 7000 بنزرتشركة دیاریتوس العقاریة3114

11SOCIETE LE RENDEZ-VOUS DE PROMOTION شارع بالفي - الوردیة 1009 تونسشركة لوراندیفو للبعث العقاري3115
IMMOBILIERE71947685

07IMMOBILIERE LUTECE20369122 نھج ابن شباط - 2016 قرطاج حنبعل - تونسعقاریة لیتاس3116

11SOCIETE L'ESQUISSE IMMOBILIERE71846897 نھج حسان ابن النعمان - حي الحدائق - 1002 البلفیدیر - تونسشركة لسكیس العقاریة3117

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SIM SIM20340478نزل سیدي منصور - شارع الحبیب بورقیبة - 5000 المنستیرشركة البعث العقاري سیم سیم3118

19SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL نھج الطاھر صفر - المنزه التاسع - تونسشركة البعث العقاري المكارم3119
MAKAREM98330079

SOCIETE APOLLONIA DE PROMOTIONشارع الحبیب بورقیبة - طریق نابل - كلم 14 - تازركة 8024 نابلشركة أبولونیا للبعث العقاري3120
IMMOBILIERE29219807

9SOCIETE RYM HANDOUS DE PROMOTION شارع البیئة - القنطاوي - حمام سوسة - سوسةشركة ریم حندوس للبعث العقاري3121
IMMOBILIERE24310736

SOCIETE IMMOBILIERE ESSID ZOUHEIR72363000المنطقة الصناعیة - دار شعبان الفھري 8011 - نابلشركة عقاریة الصید زھیر3122

SOCIETE GALENE IMMOBILIERE73211650نھج ابن الجزار - عمارة األقواس - 4000 سوسةشركة قاالن العقاریة3123

SOCIETE IMMOBILIERE ECHIFA73242711شارع 14 جانفي 2011 - الطریق السیاحیة - 4051 خزامة - سوسةشركة عقاریة الشفاء3124

36SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL نھج غزة - حمام سوسة 4011 سوسةشركة البعث العقاري المنشیة3125
MENCHIA98503028
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إقامة حدائق قرطاج - بلوك ب - میزانین - مكتب م ب 1- حدائق قرطاجشركة برقوال للبعث العقاري3126
الكرم - 2046 تونس

SOCIETE PERGOLA DE PROMOTION
IMMOBILIERE22424344

7SOCIETE ANIS HANDOUS DE PROMOTION شارع البیئة - القنطاوي - حمام سوسة - 4089 سوسةشركة أنیس حندوس للبعث العقاري3127
IMMOBILIERE27300301 27400401

شارع الھادي نویرة - إقامة البنفسج - شقة عدد 34 - حي النصر 2 -شركة وسیلة الفني العقاریة3128
2037SOCIETE OUASSILA FANNI IMMOBILIER23352619 أریانة

شارع إتحاد المغرب العربي - عمارة الكرم - الطابق الثالث - شقة 1- 3شركة المداد للبعث العقاري3129
- سكرة - أریانة

SOCIETE AL MIDED DE PROMOTION
IMMOBILIERE22208503 27518520

11SOCIETE LAVANDINE DE PROMOTION شارع بالفي - الطابق األول - الوردیة 1009 بن عروسشركة الفاندین للبعث العقاري3130
IMMOBILIERE25062000

طریق X - إقامة الصداقة المجاورة لمدرسة األركان قصر السعید -شركة المبادرة العقاریة3131
2009SOCIETE ALMOUBEDARA IMMOBILIERE98306083 تونس

15SOCIETE IMMOBILIERE MSA INVEST24580058 نھج إبراھیم الشریف - األرضي - الحي األولمبي - 1003 تونسشركة عقاریة آم.آس.أ. إنفست3132

03SOCIETE IMMOBILIERE TAPIS ROUGE26288812 نھج ماالران - ضفاف البحیرة - 1053 تونسالشركة العقاریة تابي روج3133

54SOCIETE IMMOBILIERE LE VIRAGE70736215 نھج كمال اتاتورك - عمارة النصر - شقة عدد أ0 - 1- تونسشركة عقاریة المنعرج3134

شركة التصرف للمركب الصناعي و التكنولوجي3135
طریق قابس - كلم 3 - 4100 مدنین الشمالیة – مدنینبمدنین

SOCIETE DE GESTION DU COMPLEXE
INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE DE

MEDENINE
75600149

1SOCIETE EYA AKRAM DE PROMOTION نھج قطر - 1002 تونسشركة آیة اكرم للبعث العقاري3136
IMMOBILIERE71892705

SOCIETE LEJRI DE PROMOTION IMMOBILIERE21615269عمارة اآلجري - شقة عدد 2 - حي بیاش ترنش - 2100 قفصةشركة اآلجري للبعث العقاري3137

SOCIETE IMMOBILIERE TAREK CHAOUCH98229395نھج معاویة بن ابي سفیان - المنستیرشركة عقاریة طارق الشاوش3138

DARSBI IMMOBILIERE79492137نھج بریطانیا المروج 4 - 2074 بن عروسدار سبي العقاریة3139

SOCIETE HAROUNE HAMMOUDA POUR LAبرج خفشة 3 - الطابق 5 - مكتب عدد 24/5 - المنستیرشركة ھارون حمودة للبعث العقاري3140
PROMOTION IMMOBILIERE73425080 . 98297296

طریق المھدیة - كلم 1.5 - 3 نھج الدستور - عمارة شاكر - البستان -شركة أیتاكا تونس العقاریة3141
SOCIETE ITHACA TUNISIE IMMOBILIERE28530872صفاقس

طریق المطار - كلم 4.5 حي البحري - 3 نھج 2208 - عدد 15شركة بعزاوي بیة للبعث العقاري3142
صفاقس

SOCIETE BAAZAOUI BAYA DE PROMOTION
IMMOBILIERE97733952

شارع الھادي نویرة عدد 18 - شقة عدد أ 1 - 4 - ریاض النصر 2 -شركة التغییر العقاریة3143
SOCIETE ETTAGHIIR IMMOBILIERE95261266أریانة

4SOCIETE RAMZI LAHMAR DE PROMOTION نھج جمال الدین االفغاني- 1002 تونسشركة رمزي األحمر للبعث العقاري3144
IMMOBILIERE55052327

SOCIETE ALLIANCE INDUSTRIELLE DEاقامة موناكو- شارع 14 جانفي -خزامة - سوسةشركة ألیونس الصناعیة للبعث العقاري3145
PROMOTION IMMOBILIERE73244041



الھاتفالتسمیة بالفرنسیةالعنوانتسمیة الشركةعدد المصادقة

SOCIETE EL ONS IMMOBILERE KORBA24771118شارع 2 مارس 1934 - قربة 8070 - نابلشركة األنس العقاریة قربة3146

SOCIETE IMMOBILIERE RIDHA MELAYAH73225700نزل ریاض النخیل - 4039 سوسةالشركة العقاریة رضا الملیح3147

34SOCIETE EDDAR DARKOM DE PROMOTION نھج سیدي عبد القادر - حي الطیب المھیري - العوینة -2045 تونسشركة الدار داركم للبعث العقاري3148
IMMOBILERE71760888

SOCIETE GALA PRO IMMOBILIER71739157نزل ریزیدانس تونس - سواحل قرطاج - 2070 المرسى - تونسشركة قاال برو العقاري3149

4SOCIETE IMMOBILIERE SOUANI98423688 نھج ابو دالمة - 1002 تونسالشركة العقاریة السواني3150

885SOCIETE RACHID KHALIFA IMMOBILIERE94353031 - 58426460 نھج الرنج - حي المروج - 5020 جمال -المنستیرشركة رشید خلیفة العقاریة3151

IMMOBILIERE DYAR GHODHBANI71603863طریق ماطر كلم 7 - محطة شال - منوبةعقاریة دیار غضباني3152

31 نھج لیوبولد سنقور - عمارة شبیل - الطابق االول - طریق تونس -شركة عقاریة الموارد المتكاملة للتنمیة3153
4000 سوسة

SOCIETE IMMOBILIERE LES RESSOURCES
INTEGREES POUR LE DEVELOPPEMENT98401511

SOCIETE RAWAFID DE PROMOTIONطریق الفاضلین - 5080 طبلبة - المنستیرشركة روافد للبعث العقاري3154
IMMOBILIERE93317732

06SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE IBIZA70682555 نھج صنھاجة - برج الوزیر - 2073 اریانةشركة البعث العقاري إیبیزا3155

SOCIETE DARI MORNEG IMMOBILERE71181254اقامة نجار MC34- 2 مرناق 2090 - بن عروسشركة داري مرناق العقاریة3156

37IMMOBILIERE ABDELAZIZ RHOUMA ET FILS52785608 شارع فطومة بورقیبة - سیدي فرج - سكرة - 2036 أریانةعقاریة عبد العزیز رحومة وأبناؤه3157

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIEREالحي االولمبي - طریق الملعب - بوحسینة - سوسةشركة البعث العقاري الزعنوني3158
ZAANOUNI96941945

SOCIETE DIAR KAIS IMMOBILIERE23351035شارع الھادي نویرة - اقامة البولفار - النصر 1 - أریانةشركة دیار قیس العقاریة3159

25SOCIETE LA SIGNATURE IMMOBILIERE24249329 52340259 نھج القرش االكبر- 1001 تونسشركة لسینیاتور العقاریة3160

05SOCIETE IMMOBILIERE ORIENT HOMES98694674 مكرر نھج الشھید حسن بن صالح - حمام االنف -2050 بن عروسشركة عقاریة منازل الشرق3161

2SOCIETE IMMOBILERE EL JARIS71800159 مكرر - نھج الخرطوم - 1002 تونس البلفیدیرشركة عقاریة الجریس3162

6SOCIETE IMMOBILIERE H H98371507 نھج االمام رصاع - 1002 تونسالشركة العقاریة ھاش ھاش3163

SOCIETE LA FONTAINE DE PROMOTIONطریق تونس -كلم 10 - حي االنس - صفاقسشركة النافورة للبعث العقاري3164
IMMOBILERE74416512

SOCIETE ASSOUMOUD DE PROMOTIONشارع 14 جانفي 2011 -7000 بنزرتشركة الصمود للبعث العقاري3165
IMMOBILIERE24929829
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SOCIETE ANOUAR AYADI DE PROMOTIONنھج حمیدة زین العابدین - خزامة الغربیة - 4071 سوسةشركة أنور العیادي للبعث العقاري3166
IMMOBILIERE26271170

شارع الھادي نویرة - اقامة أمیرة مكتب BM2 - النصر 2 -2037شركة عقاریة ماراكانا3167
SOCIETE IMMOBILIERE MARACANA71827300أریانة

68SOCIETE L'ESPLANADE IMMOBILIERE71820632 98324507 شارع ابن خلدون - 2080 أریانةشركة لسبالندا العقاریة3168

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LAعمارة الزاوي -65 شارع الجمھوریة - 4000 سوسةشركة البعث العقاري بوحسینة الجدیدة3169
NOUVELLE BOUHSINA55234007

18SOCIETE PIC IMMOBILIERE71237772 نھج أبو ھریرة - المنزه 5 – أریانةشركة بیك العقاریة3170

مقرین بیزنس سنتر - مكتب عدد 112 الطابق األول - مقرین - بنشركة عقاریة منارك3171
SOCIETE IMMOBILERE MONARC98759601 - 98798315عروس

اقامة السفراء - عمارة أ - الطابق االول - نھج ورقة القیقب - حيعقاریة اإلرادة3172
IMMOBILIERE IRADA71268249الصنوبر - البحیرة 2 - 1053 تونس

IMMOBILIERE KERITA HOME75651153طریق سیدي سالم - حومة السوق - جربةعقاریة كاریتا ھوم3173

SOCIETE HEDIA DE PROMOTION IMMOBILERE98365089شارع ابن سینا - وادي اللیل - منوبةشركة ھادیة للبعث العقاري3174

16IMMOBILIERE MORTADHA نھج اندري امبار - أریانةعقاریة مرتضى3175


