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البيولوجيحسب النمط  الزياتينالقائمة اإلسمية لمنتجي 

المنطقةوالية المشروعالمتدخل

السواسيالمهديةعبد هللا الزين

شربانالمهديةعبد الجليل الحمروني

الشمالية الكافالكافعبد القادر بن خميس

زغوانانوزغعبد الخالق بوجناح

واد مليزجندوبةعبد المجيد عبد االوي

صفاقسصفاقسشركة أبو وليد

محرسصفاقسالمركب الفالحي الشعال

السعادة -قنطاسجندوبةأحمد مشرقي

 دراع البطان -القطرانةالقيروان" Ascheri Fresh Herbsشركة "

شننيقابسجمعية صيانة واحة شنني

قفصةقفصةجمعية التفاءل 

السواسيالمهديةعزيز فرحات

أوالد شامخالمهديةاسم فرحاتبلق

طريق قرمدةسيدي بوزيدبن عياد وإخوانه بيو

تستور -سلوقيةباجة"Bio andalous" شركة

الحامةقابس"Bio Life" ضيعة

الزريبةزغوان"Biolive Companyشركة "

مرناقبن عروس"Bostane Agroشركة "

سبيطلةنالقصريمركز التكوين المهني الفالحي سبيطلة

السواسي المهديةمركز التكوين المهني الفالحي السواسي

مركز التكوين والرسكلة الفالحي زركينة 

"قروانة"
مارثقابس

السعادةالمهدية"Chelladi Oliveشركة "

المركز الجهوي للبحوث في البستنة 

 والفالحة البيولوجية
شط مريمسوسة
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 المنطقة والية المشروع المتدخل

 لأوالد دال قفصة داللي رابح

 بئر حليمة زغوان "Dedia Ranchشركة "

 الفحص زغوان ضيعة "بن عمار"

 الكاف الكاف الحقل

 عقارب صفاقس "Elleuch Turba9 شركة "

 -بن قردان -طريق جرجيس مدنين الصيد محمد

 بني خيار -الصمعة نابل ضيعة "خيرة"

 صفاقس صفاقس فوزي ميالدي

 المهدية المهدية يفةفارس شال

 صفاقس صفاقس فتحي النيفر 

 -بئر مشارقة زغوان ضيعة أمال بن خلف

 نابل نابل ضيعة بكاري

 بئر علي نصيب قفصة ضيعة جمال دريدي

 الكاف الكاف بهرا" جمعية التنمية الفالحية

 قابس قابس "1جمعية التنمية الفالحية "مارث 

  ةفريان القصرين براهم" جمعية التنمية الفالحية "نور واد

 نفزة باجة "طبوبة" جمعية التنمية الفالحية

المجمع اإلجباري لفالحي الكروم ومنتجي 

 الغالل
 عين غالل بنزرت

 قفصة قفصة قوادرية عثمان

 القصرين القصرين حبيب رابحي

 قفصة قفصة حد الزين بالطيب

 واد الكنز زغوان محمد حسين صفر

 المنطقة الصناعية بوعرادة سليانة "Herbio Tech Aromaشركة "

  -الفحص -الغريفات زغوان ورثاء محمد صادق عكاشة

 بوحجلة -بوسراع القيروان أحمد برهومي معصرة

 المنطقة الصناعية بئر الناظور  زغوان معصرة أنيس

 المهدية المهدية معصرة ماهر بن حسين
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 المنطقة الصناعية قصور الساف المهدية معصرة بوحرب

 هبيرة -شهدة الغربية المهدية معصرة الصياد عمار

 القيروان القيروان فتحي الدوزيمعصرة 

 -قصور الساف المهدية معصرة فتحي رضواني

 الشابة المهدية معصرة فتحي لزرق

 هبيرة المهدية معصرة اإلخوان الحجري

 صفاقس  صفاقس معصرة القرقوري

 شربان -طريق السواسي المهدية معصرة فاضل غالي

 سوسة سوسة معصرة حبيب بن سليمان

 البرادعة المهدية معصرة حمزة نجيب

 منزل حمزة المهدية معصرة الهادي سالم

 الشابة المهدية معصرة كمال بلعايبة

 صفاقس  صفاقس معصرة القسنطيني

 ملولش المهدية معصرة خليفة ساسي

 الجم المهدية ي بكوشمعصرة لطف

 المكنين سوسة/ تونس معصرة الواد

 هبيرة -الشهدة الغربية المهدية معصرة مليك فرج وإبراهيم بوكثير

 المهدية المهدية معصرة ناجي سعيد

 جرجيس  مدنين معصرة سالم بورقيبة

 شط مريم سوسة المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 الطويلبرج  أريانة جليلة بحري

 ساقية الزيت صفاقس جمال بوخريص

 صفاقس صفاقس جمال كيالني

 المهدية المهدية كريم مصمودي

 الفحص -جوقار زغوان: قصر الزيت

 الفحص -جوقار نابل لسعد حسونة

 واد مليز جندوبة لسعد الماجري

 طبربة منوبة شركة "مطاحن محجوب"
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  -المناقعة -المرعة زغوان لطفي جعفر

 Med Gold"شركة "

 -بنزرت -المنستير

 -سوسة -القيروان

 المهدية

 منزل كامل

 مرناق  بن عروس "Medoleaشركة "

 زغوان زغوان مالك لخوة

 الكنائس سوسة مريم رويس

 جندوبة جندوبة ميالد خاليفية

 صفاقس صفاقس محمد بن سعيدة

 صفاقس صفاقس محمد فوراتي

  الهوارية نابل مد ناصر شاكرمح

 صفاقس صفاقس محمد سالمي

 صفاقس صفاقس منصف بن عياد

 الزعترية المهدية "Monolivaشركة "

 قلعة سنان الكاف ناجية لعبيدي

 الجم المهدية نور الدين زيد

 منزل شاكر صفاقس المركب الفالحي "السالمة"

 الموازير قابس الرابعي بن صحبي الميزوري

 سيدي بوزيد سيدي بوزيد بلهول رضا

 جريصة الكاف كريم ريو

 مساكن سوسة رويس طارق

شركة التنمية الفالحية "برج السباعي 

3" 
 بنزرت بنزرت

 منزل فارسي المنستير "STEPAشركة "

 -مساكن -الكنايس سوسة STVPAAشركة 

 كتانة قابس سعيد بن سالم الحزامي

 مدينزر المنستير صالح بن محمد مبروك

 القصرين القصرين صالح نجالوي
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 المنطقة والية المشروع المتدخل

 صفاقس صفاقس سالم قالل

 قربة نابل سماح الشريف

 الوسالتية قفصة " قفصةSETPAشركة "

 محرس صفاقس "Situna"  شركة

 مدنين مدنين صالح الدين السعيدي

 صفاقس / سيدي بوزيدصفاقس سليم فندري

 زغوان زغوان "Agristarsفالحية "شركة التنمية ال

 الكريب  سليانة "3شركة التنمية الفالحية "عين الزين 

 واد الليل منوبة "2شركة التنمية الفالحية "بجاوة 

 دوار هيشر تونس التنمية الفالحية برج شكيرشركة 

 بنزرت بنزرت شركة التنمية الفالحية "الشرقي"

 Domaineشركة التنمية الفالحية "

Atlas" 
 نابل نابل

 طبربة منوبة البركة""شركة التنمية الفالحية 

 منزل شاكر سيدي بوزيد اإلعتزاز""شركة التنمية الفالحية 

 القصرين القصرين الخضراء""شركة التنمية الفالحية 

 برج العامري منوبة "الخيرات"شركة التنمية الفالحية 

 فحصال زغوان شركة التنمية الفالحية "السعادة"

 تونس تونس "La Rivière" شركة التنمية الفالحية

 بنزرت بنزرت سريا"" شركة التنمية الفالحية

 صفاقس صفاقس بيو "SOBIAشركة "

 سيدي بوزيد سيدي بوزيد الشركة الفالحية "تيمار" 

 الشابة المهدية شركة علي عياد

 قابس قابس شركة "أمل"

 بوزقام القصرين يةشركة تجفيف النباتات الطبية والعطر
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 المنطقة والية المشروع المتدخل

 بوليفة الكاف شركة "السنابل"

 سيدي بوزيد سيدي بوزيد الشركة الفرنسية التونسية "قطرانة"

 -السواسي المهدية  شركة الحاج عامر دغداغي

 المعروف جندوبة -سليانة شركة أعشاب تونس

 سيدي علوان المهدية شركة المعصرة البيولوجية "لحمر"

 الجم -العيثة المهدية معصرة البركةشركة 

 العيثة -الخبنة المهدية شركة معصرة الوفاق 

 الكاف -سيدي مطير الكاف شركة معصرة جبالي صالح وإخوانه

 أوالد شامخ -محارزة المهدية شركة معصرة صوة

 ماجل بلعباس  القصرين الشركة التعاونية للخدمات الفالحية

 محمدية بن عروس "Olivier d'orشركة "

 الفحص زغوان شركة ياسمين الفالحية

 صفاقس صفاقس سفيان قالل

 ماطر بنزرت سنية بن عبد هللا

 بنزرت بنزرت طاهر بن مصباح

 السرس الكاف طارق بن الصادق الرزقي

 جندوبة جندوبة الطيب الصالحي

 العقارب صفاقس زهية بوزويتة

 صفاقس فاقسص شركة "زياتين صفاقس"

 سليانة سليانة زيتونة

 

 المصدر : اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية 

 


