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ةالبيولوجي مصدري المنتجاتالقائمة اإلسمية ل

المنتجات البيولوجيةالمنطقةوالية المشروعالمنتج

زيت زيتونالسواسيالمهديةعبد هللا الزين

زيت زيتونصفاقسصفاقسشركة أبو وليد

جوجوباالمكناسيسيدي بوزيد"Agro CRCشركة "

 شركة 

"Aleo Mediteranee"
الصبارممري شطسوسة

 شركة 

"Aromes Belkhiria"
نباتات طبية وعطرية القيروان -سوسة القيروان -سوسة

بذور الخضروات -تمورحزوةتوزرشركة "بني غريب"

نباتات طبية وعطرية واد سوهيل القيروان -القصرين "Bigaflor"شركة 

 شركة

"Bio andalous"
الخضروات -أشجار مثمرةتستورباجة

 شركة

"Biosca Tamara"
تمورنفطةتوزر

خضر وأشجار مثمرة حمام األنف بن عروس "Bio Life"ضيعة 

 شركة 

"Carthago Essence"

 -الكاف -القصرين

 نابل
نباتات طبية وعطرية نابل -الكاف -القصرين

تموردوزقبلي"CCFشركة "

 شركة 

Couleurs Olives"
زيت زيتونمنزل كامل المنستير

زيت زيتونالمهديةالمهديةشاليفةفارس 

زيت زيتونصفاقس صفاقسفتحي النيفر

تمورتوزرنابل -توزر"VACPAشركة "بوجبل 

زيت زيتونصفاقسصفاقسمجمع اللوز

زيت زيتونصفاقسصفاقسحاتم كيالني
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 المنتجات البيولوجية المنطقة والية المشروع المنتج

 ورةمنص سليانة شركة أعشاب تونس
 زيت زيتون

 نباتات طبية وعطرية

 تمور ونست توزر حرشاني للتمور

 طريق قرمدة صفاقس شركة "معصرة الجنوب"
  -زيت زيتون

 أشجار مثمرة

 زيت زيتون طريق تنيور صفاقس شركة "معصرة القرقوري"

 زيت زيتون تونس سوسة/ تونس معصرة الواد

 زيت زيتون ساقية الزيت صفاقس جمال بوخريص

  شركة

"Les verges de Tunisie" 
 نباتات طبية وعطرية  بن عروسالمنطقة الصناعية  تونس

 شركة

"Medifruit" 
 بن عروس

المنطقة الصناعية برج 

 السدرية
 تمور

 زيت زيتون منزل كامل المهدية -المنستير Med Gold"شركة "

 زيت زيتون واد الكنز زغوان محمد حسين صفر

 طبربة منوبة شركة "مطاحن محجوب"
 -زيت زيتون -كبار -خضر

 زيتون طاولة معلب

 التين الشوكي ومشتقاته القصرين القصرين شركة نوبال تونس

 زيت زيتون هرقلة سوسة "Olive Comشركة "

 سكر سوسة سوسة مشروع السكر

 قارص -تمور نفطة توزر "Rose de sableشركة "

 زيت زيتون الوسالتية القيروان "SETPA Kairouanشركة "

 نباتات طبية وعطرية نابل نابل "Shedanشركة "

 زيت زيتون  صفاقس سيدي بوزيد -صفاقس سليم فندري

 زيت زيتون طبربة منوبة البركة"شركة التنمية الفالحية "

 زيت زيتون صفاقس صفاقس " بيوSOBIAشركة "

 زيت زيتون طريق المهدية صفاقس "CHO"شركة 
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 المنتجات البيولوجية المنطقة وعوالية المشر المنتج

 زيت زيتون المنطقة الصناعية بن عروس صفاقس "Cogehuileشركة "

 زيت زيتون صفاقس صفاقس "Huiles de Borgesشركة "

 شركة 

"Franco Tunisienne 

Gatrana" 

 نباتات طبية وعطرية سيدي بوزيد سيدي بوزيد

 تونزيت زي طريق المهدية صفاقس "Socohuileشركة "

 زيت زيتون صفاقس صفاقس شركة "زياتين صفاقس"

 تمور قبلي -البياز قبلي "South Organicشركة "

 المصدر : اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية
 


