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قائمة مراكز تجميع الحليبقائمة مراكز تجميع الحليب    الطازجالطازج   

 الوالية ع/ر
المعرف 

 الصحي
 إسم الشركة/صاحب المركز

سنة اإلدراج 

 بالقائمة الرسمية
 عنوان المركز 

 تونس الكبري 

 14شرفش    شركة آية للخدمات الفالحية 01 01 أريانة 1

 صنهاجة   شركة خير هللا 02 01 منوبة  2

 المرناقية   حفصيةالشركة  03 01 منوبة  3

 قلعة األندلس   شركة الخدمات الفالحية محبوبة  04 01 أريانة 4

 مرناق   SERVETشركة  05 01 بن عروس 5

 قلعة األندلس   شركة الخدمات الفالحية مروى 06 01 أريانة 6

 بومهل   شركة اإلمتياز  09 01 بن عروس 7

 الجديدة   بالجديدة SOTUCOLAITالشركة  12 01 منوبة  8

 بيرين   شركة الخدمات الفالحية الضمان 13 01 تونس 9

 سيدي ثابت   شركة الخدمات الفالحية التقدم 14 01 أريانة 10

   شركة الخدمات الفالحية الزهراء 15 01 أريانة 11
لعة ق -بوحنش 

 األندلس

 برج العامري   شركة مركز تجميع الحليب برج العامري 19 01 منوبة  12

 طبربة 2021/25/11 شركة طبربة لتجميع الحليب 20 01 منوبة  13

 والية بنزرت

 رأس الجبل   جبل الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية رأس ال 01 02 بنزرت 14

 سجنان   الحليب سجنانشركة تجميع  02 02 بنزرت 15

 بنزرت الجنوبية   شركة الخدمات الفالحية تسكراية 04 02 بنزرت 16

 المرازيق   شركة الخدمات الفالحية المرازيق 05 02 بنزرت 17

 كأوت -عدلي   شركة الخدمات الفالحية نور 06 02 بنزرت 18

 الزواوين   شركة مجمع الحليب بالزواوين 07 02 بنزرت 19

 العالية   شركة تجميع الحليب بالشمال 08 02 بنزرت 20

 القرية   شركة الخدمات الفالحية المستقبل 09 02 بنزرت 21

 أوتيك الجديدة   ة الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية السعاد 10 02 بنزرت 22

 وتيكأ -البريج    الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الصفاء 11 02 بنزرت 23
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 تينجة    SOTUCOLAITالشركة  12 02 بنزرت 24

 لعاليةا-العزيب    شركة الخدمات الفالحية أوتيك 13 02 بنزرت 25

   شركة الخدمات الفالحية الرقي 14 02 بنزرت 26
-سبعة عوينات 

 ماطر

   شركة باش حامبة 15 02 بنزرت 27
 -باش حمبى 

 أوتيك

 الزدين   نالتعاونية األساسية للخدمات الفالحية بالزدي الشركة 16 02 بنزرت 28

 ومينج -بزين    ضا الزمالير -مركز بزينة  17 02 بنزرت 29

   ALIMENTA - Méditerranéeشركة  20 02 بنزرت 30
 -سيدي نصير 

 جومين

 أوتيك    شركة خديجة للخدمات الفالحية 21 02 بنزرت 31

 العالية   تجميع الحليبشركة خدمات  22 02 بنزرت 32

 جنانس -مقرى    شركة تجميع الحليب مقرى 23 02 بنزرت 33

 اطرم -الغزالة    SCOLSAمركز  24 02 بنزرت 34

 ومينج -سًمان    شركة الزمالي للخدمات الفالحية  25 02 بنزرت 35

   شركة الخدمات الفالحية األديب  26 02 بنزرت 36
ار غ -عوسجة 

 الملح

 وتيكأ -المبطوح    شركة الخدمات الفالحية الصدقاوي 27 02 بنزرت 37

   شركة الخدمات الفالحية تمرة 28 02 بنزرت 38
 -تمرة السحابنة

 سجنان

   شركة تجميع الحليب و الخدمات الفالحية واد زيتون 29 02 بنزرت 39
 -واد زيتون

 غزالة

 القصر األحمر   شركة الخدمات الفالحية المرازيق 30 02 بنزرت 40

 شنانة جومين   شركة الخدمات الفالحية البركة 31 02 بنزرت 41

   شركة األمانة 32 02 بنزرت 42
أس ر -صونين

 جبل

 والية نابل

 الهوارية   ركز النشعم -شركة الخدمات الفالحية الشادلية  03 03 نابل 43

 منزل تميم   شركة الريادة لتجميع الحليب 04 03 نابل 44

 07 03 نابل 45
 -د الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية بني خال

 مركز بني خالد
 مركز بني خالد  

 منزل تميم   بد القادر مسعي ع -مركز الرعنين  08 03 نابل 46

 قربة   ةلدخلالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية نجمة ا 10 03 نابل 47

 سليمان   نالتعاونية األساسية للخدمات الفالحية بسليما الشركة 12 03 نابل 48

 الهوارية   وفل بن مرنيسي ن -مركز النشع  13 03 نابل 49
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 14 03 نابل 50
 - SSCAMالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية 

 مركز الرحمة
  

نزل م-الرحمة

 بوزلفة

 15 03 نابل 51
 - SSCAMالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية 

 مركز منزل بوزلفة
 منزل بوزلفة  

 منزل عيسى   شركة المستقبل  17 03 نابل 52

 المعمورة   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية النهوض 18 03 نابل 53

 أزمور   شركة الزيتونة 20 03 نابل 54

 دار علوش   الخدمات الفالحية  شادلية شركة 21 03 نابل 55

 ربةق -بوجريدة    لطفي الشنوفي 23 03 نابل 56

 لميدةا -القرشين   رضا بن رحيم 24 03 نابل 57

 لميدةا -فرتونة    شركة غيث لتجميع الحليب 25 03 نابل 58

 قليبية   شركة خديجة لتجميع الحليب 26 03 نابل 59

 قرمبالية   المسعي لتجميع الحليبشركة  27 03 نابل 60

 28 03 نابل 61
 شركة الخدمات الفالحية للتبريد في الضيعة

2021/25/11 
 -الخروبة

 بوعرقوب

 والية صفاقس

 01 04 صفاقس 62
 - الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الرحمة

 1مركز الرحمة 
 الحاجب  

 الفيض   المنصورة  شركة الخدمات الفالحية 03 04 صفاقس 63

 لحنشةا -الحاللفة    شركة األمل المركزية 04 04 صفاقس 64

 بنيانةج -الحزق    حمد بن مباركأ  -مركز الحزق 05 04 صفاقس 65

 العامرة   مركز وسيلة مستوري  08 04 صفاقس 66

 عقارب   ركز عقاربم -شركة العامة للخدمات الفالحية  09 04 صفاقس 67

 10 04 صفاقس 68
 - الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية البركة

 مركز بوعكازين
 بوعكازين  

 بدارنا    1حمد شطورو م -شركة الخدمات الفالحية اليسر 13 04 صفاقس 69

 بوخذير   2حمد شطورو م -شركة الخدمات الفالحية اليسر 14 04 صفاقس 70

 حبنيانة   ركز جبنيانةم -المستقبل   شركة الخدمات الفالحية 15 04 صفاقس 71

 16 04 صفاقس 72
 -ار الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية اإلزده

 1مركز اإلزدهار 
 بنيانةج -الحزق   

 17 04 صفاقس 73
 -ار الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية اإلزده

 2مركز اإلزدهار 
  

 -أوالد منصر 

 جبنيانة
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   بد اللطيف الشايبع -مركز العوادنة  22 04 صفاقس 74
نزل م -العوادنة 

 شاكر

 23 04 صفاقس 75
 - الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية البركة

 مركز الذات الشاليا
 محرس  

   مركز العزيمة  24 04 صفاقس 76
بئر علي بن 

 خليفة

   اللطيفاجح الحاج ن -مركز المكارم  25 04 صفاقس 77
بئر  -اللطايفة 

 علي بن خليفة

 26 04 صفاقس 78
لخيرات امركز منابع  -شركة منابع الخيرات الجديدة 

 الجديدة 
  

نزل م -الزوواد 

 شاكر

 العامرة   شركة الخدمات الفالحية  الوفاق 28 04 صفاقس 79

 العامرة   شركة الخدمات الفالحية  الوفاء 29 04 صفاقس 80

 والية سوسة

 بوفيشة   سيدة حبيبة برتقيس ل -شركة التنمية الفالحية شمس  01 05 سوسة 81

 القلعة الكبرى   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية النجاح 02 05 سوسة 82

 أكودة   دالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية التجدي 03 05 سوسة 83

 القلعة الكبرى   براهيم الصغيرإ -الفالحية الحقول شركة الخدمات  04 05 سوسة 84

   شركة عدن للخدمات الفالحية 05 05 سوسة 85
يدي س -الوريمة

 بوعلي

   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية األفق 06 05 سوسة 86
القلعة  -البلعوم 

 الكبرى

 والية المنستير

 بنبلة   الفالحية الجودةشركة الخدمات  01 06 المنستير 87

 طبلبة   شركة الرحمة لتجميع الحليب 02 06 المنستير 88

 البقالطة   ارالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية اإلزده 03 06 المنستير 89

 البقالطة   ة الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية السعاد  04 06 المنستير 90

   كز الشرحيلمر - Plusشركة المستقبل  05 06 المنستير 91
 -الشرحيل 

 المكنين

 جمال   الشركة العصرية لألنشطة الفالحية  07 06 المنستير 92

 المكنين   قالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية التوفي 09 06 المنستير 93

   شركة سيرين لتجميع الحليب 10 06 المنستير 94
 -المزاوغة 

 زرمدين

 طوزى   مركز شركة أسامة 11 06 المنستير 95

 المكنين   ركز أميرة الفحولم -شركة األمان  12 06 المنستير 96

 14 06 المنستير 97
 -ق الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية التوفي

 ميرة الحجاجأ -مركز عميرة 
 المكنين  
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 والية المهدية

 01 07 المهدية 98
 -الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الهدى 

 مركز الحكايمة
 المهدية  

 02 07 المهدية 99
 -الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الهدى 

 مركز الرجيش
 الر جيش  

 03 07 المهدية 100
 -الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية النجاح

 مركز أوالد شامخ
 أوالد شامخ  

 04 07 المهدية 101
 -الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية النجمة

 مركز الجم
 الجم  

 سيدي علوان   شركة الرحمة 05 07 المهدية 102

 ملولش   فة ساسيخلي -مركز الجودة 06 07 المهدية 103

 07 07 المهدية 104
 - الزهراءالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية 

 مركز أوالد صالح
 أوالد صالح  

   شركة األمل 08 07 المهدية 105
 -سيدي عساكر

 قصور الساف

 09 07 المهدية 106
 -الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية النجمة

 مركز الفرجاني
 الجم  

 ملولش   شركة الخدمات الفالحية المنصورة 10 07 المهدية 107

 الشابة   VADALAITشركة  11 07 المهدية 108

 السواسي   مادي بن محمد الحرباويح -مركز الكساسبة 13 07 المهدية 109

 14 07 المهدية 110
 - الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الفالح

 مركز بومرداس 
 بومرداس  

 15 07 المهدية 111
 -الفالح الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية 

 مركز الرواضي
 بومرداس  

 16 07 المهدية 112
 - الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الفالح

 مركز منزل حمزه
 بومرداس  

 17 07 المهدية 113
 - الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الفالح

 مركز الشوارعية
 بومرداس  

 سيدي علوان   الفالحية الحياةشركة الخدمات  18 07 المهدية 114

 قصور الساف   تحي بن نجمةف -مركز قصور الساف  19 07 المهدية 115

 هبيرة   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية هبيرة 20 07 المهدية 116

 شربان   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية بشربان 21 07 المهدية 117

 22 07 المهدية 118
 -ء الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الزهرا

 مركز الظهر
  

أوالد صالح 

 قصور الساف

 تاللصة   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية القصر 23 07 المهدية 119

 سيدي علوان   شركة الحليب واد باجة 24 07 المهدية 120
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 " الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية "الهدى 25 07 المهدية 121
 

 شيبة 

   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية النجمة 26 07 المهدية 122
 -واد عرجون 

 الجم

   مركز تجميع الحليب األمانة 28 07 المهدية 123
منزل حمزة 

 الغربية

 السواسي   المنصورةشركة الخدمات الفالحية  29 07 المهدية 124

 سيدي بوهالل   الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية النجمة 30 07 المهدية 125

 والية جندوية

 بوسالم     المركزية الحليب بالشمال و الخدمات الفالحية بوسالم 01 08 جندوبة 126

 بوسالم   ة المركزية الحليب بالشمال و الخدمات الفالحية بزمامز 02 08 جندوبة 127

 وعوانب -البلطة    نالمركزية الحليب بالشمال و الخدمات الفالحية الصمرا 03 08 جندوبة 128

 جندوبة   المركزية الحليب بالشمال و الخدمات الفالحية الملقى 04 08 جندوبة 129

 ندوبةج -العيثة   الفالحية البركة +شركة الخدمات  05 08 جندوبة 130

 ندوبةج -العيثة   شركة اإلزدهار + 06 08 جندوبة 131

 بوسالم   وار العربد -قيلة الدريدي ع-شركة اإلمتياز 07 08 جندوبة 132

 ندوبةج -العيثة   شركة األنس للخدمات الفالحية 08 08 جندوبة 133

 السبتسوق    شركة العبيدي 09 08 جندوبة 134

 بوسالم   ختار المحموديم -مركز المحاميد  10 08 جندوبة 135

 وعوانب -البلطة    تحي العسكريف -شركة العسكري لتجميع الحليب  11 08 جندوبة 136

 وعوانب -البلطة    شركة أحالم 12 08 جندوبة 137

 فرنانة   مارعسيدي  -شركة األمل  13 08 جندوبة 138

 طريق الكاف   ميرة الحراثيس -شركة السعادة  14 08 جندوبة 139

 وعوانب -البلطة    شركة بلطي للحليب 15 08 جندوبة 140

 العزيمة   شركة المراعي 16 08 جندوبة 141

 بوسالم   شركة مراد للتزود الفالحي الضيعة  17 08 جندوبة 142

 بوسالم   شركة البركة + للخدمات الفالحية  18 08 جندوبة 143

 جندوبة الشمالية   ركز الشافعيم -شركة بالل المستوري  19 08 جندوبة 144

 الملقى   شركة الزهور  20 08 جندوبة 145

 هنشير القرية   شركة تطوير الحليب 21 08 جندوبة 146
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 بوسالم   طفي القطوسيل -مركز دوار القطوس 22 08 جندوبة 147

 بلطة بوعوان   مركز أقرونور   24 08 جندوبة 148

 وادي مليز   شركة الخدمات الفالحية وادي مليز 25 08 جندوبة 149

 سييدي براهيم   شركة الزهور مركز الريادة 26 08 جندوبة 150

 والية قابس

لحاج بالقاسما -مركز تبلبو  01 09 قابس  151  -SOCOLAIT   تبلبو 

لحاج بالقاسما -مركز لمعاوية  02 09 قابس  152  -SOCOLAIT   ليماوة 

 العودية   SOCOLAITشركة الحاج بلقاسم لتجميع الحليب  04 09 قابس  153

 قابس الجنوبية   مركز عبد الرزاق فالَح 05 09 قابس  154

 قابس الجنوبية   SOCODILشركة  06 09 قابس  155

 الحامة   عالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية اإلقال 07 09 قابس  156

 والية زغوان

 الفحص   بد العزيز صميدةع -مركز الخير  02 11 زغوان 157

 03 11 زغوان 158
مركز سيدي  -شركة الحليب و الخدمات الفالحية الفوز 

 عويدات بالدروع
 الفحص  

 والية سليانة

 01 12 سليانة 159
مركز برج  -شركة الحليب و الخدمات الفالحية الفوز 

 المسعودي
 الكريب  

 العروسة   ةمركز العروس -شركة الحليب و الخدمات الفالحية الفوز  03 12 سليانة 160

 04 12 سليانة 161
مركز  -شركة الفوز للحليب والخدمات الفالحية الفوز 

 الخلصة
  

سليانة  -الخلصة

 الشمالية

 عفورق -لقصاب   شركة مجمع الحليب بالشمال الغربي 05 12 سليانة 162

 سيدي بورويس   شركة سالم هللا 06 12 سليانة 163

 07 12 سليانة 164
   شركة األخماس للخدمات الفالحية

ليانة س-القابل

 الجنوبية

 والية باجة

 تبرسق   بد المجيد بالحاج عليع -مركز سالمة  01 13 باجة  165

 حمام سيالة   شركة الخيرات  02 13 باجة  166

 كساب   كساب للخدمات الفالحية شركة 03 13 باجة  167

 سيدي سهيلي   ركز بوخميرةم -شركة األمل  04 13 باجة  168
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 05 13 باجة  169
مركز  -الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية األمل

 زهرة مدين 
 عمدون  

 باجة الجنوبية   لناصر الكوكيا -مركز الولجة  06 13 باجة  170

 باجة الجنوبية   ركز سيدي إسماعيلم -شركة البركة  07 13 باجة  171

   شركة ليث 08 13 باجة  172
باجة  -األفارق 

 الجنوبية

 تيبار   ارالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية اإلزده 09 13 باجة  173

 باجة الجنوبية   لناصر الكوكيا -مركز قصر حديد  10 13 باجة  174

 13 13 باجة  175
 -الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية األمل 

 مركز عين السالم
 عين السالم  

 نفزة   لبشير بن عليا -مركز غياضة  14 13 باجة  176

 سيدي سهيلي   شركة النور 15 13 باجة  177

 باجة الجنوبية   ركز لغوال م -شركة األمل  16 13 باجة  178

   تحي الكوكيف -القواسيم مركز  17 13 باجة  179
 -سيدي إسماعيل 

 باجة الجنوبية

   تحي الكوكيف -مركز زعفران  18 13 باجة  180
 -سيدي إسماعيل 

 باجة الجنوبية

   مركز مستوتة 19 13 باجة  181
اجة ب -مستوتة 

 الجنوبية

   شركة األمان للخدمات الفالحية  20 13 باجة  182
باجة  -النشيمة 

 الجنوبية 

16مركز كلم  - SOCOLAIT 21 13 باجة  183  باجة الشمالية    

 باجة الشمالية   مركز باجة-SOTUCOLAIT 22 13 باجة  184

 فزةن -رأس الواد    لي الفطناسي ع -مركز رأس الواد  23 13 باجة  185

 عمدون   بد المجيد بالحاج علي ع -شركة المجد مركز الودود  24 13 باجة  186

 تبرسق   تبرسق SOCOLAIT 25 13 باجة  187

   زار السيارين -شركة حليب الشمال  26 13 باجة  188
باجة  -المخشبية 

 الجنوبية

 نفزة   لي الفطناسيع-مركز الجميلة  27 13 باجة  189

   صر الدين الموسين -مركز قصر مزوار 28 13 باجة  190
 -قصر مزوار

 باجة الشمالية

 29 13 باجة  191
 يديشركة "العبيدي" للخدمات الفالحية لوكيلها سمير العب

  
معتمدية تستور 

 والية باجة

 والية الكاف

 01 14 الكاف 192
 -نالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية المحاس

 مركز نبر
 نبر  

 02 14 الكاف 193
 -نالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية المحاس

 زعفرانةمركز 
 زعفرانة  
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 03 14 الكاف 194
 مركز المرجى -شركة الخدمات الفالحية و الصناعية 

 بالسرس
 السرس  

 04 14 الكاف 195
 الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية السهول

 بالزوارين 
 الدهماني  

 القصور   شركة البكوش للحليب الطازج 05 14 الكاف 196

 1406 الكاف 197
شركة كمال  خماسي مركز تجميع الحليب "الزوارين  

 محطة"
 الدهماني  

 والية القيروان

 السبيخة   شركة المستقبل  01 15 القيروان  198

 حي الحجام   "SMCVEمركز النجاح " 02 15 القيروان  199

 الشبيكة   شركة حليب القيروان للخدمات الفالحية 03 15 القيروان  200

 حاجب العيون   ون "الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية " العي 04 15 القيروان  201

 بوحجلة   " تونةالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية " الزي 05 15 القيروان  202

   شركة مروى لتجميع الحليب 06 15 القيروان  203
 -العين البيضاء

 حفوز

 الوسالتية   حبي لخميليص -مركز تجميع الحليب بالوسالتية  07 15 القيروان  204

 سرديانة   ء"الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية "الوفا 08 15 القيروان  205

 والية القصرين

 ماجل بالعباس   شركة السالم 01 16 القصرين  206

 لعريش   شركة لندة 02 16 القصرين  207

 األثار   شركة الوفاق 03 16 القصرين  208

 فريانة   شركة األمان لتجميع الحليب 04 16 القصرين  209

   شركة الغزالة لتجميع الحليب  05 16 القصرين  210
مركز  الغزالة أم 

 القصاب 

   لتجميع الحليب 2شركة اآلثار  06 16 القصرين  211
 -مركز األثار

 سبيطلة

 07 16 القصرين  212
لخدمات لشركة األمل  -تجميع الحليب ببوزقام مركز 

 الفالحية
  

 -بوزقام 

القصرين 

 الجنوبية

 والية سيدي بوزيد

   شركة المراعي  01 17 سيدي بوزيد 213
سيدي بوزيد 

 الغربية

 الطويلة   شركة الخدمات الفالحية المنار 02 17 سيدي بوزيد 214

   الفالحية الفالحشركة الخدمات  03 17 سيدي بوزيد 215
سيدي علي بن 

 عون

   دالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية اإلتحا 04 17 سيدي بوزيد 216
سيدي بوزيد 

 الشرقية
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 الطويلة   شركة الخدمات الفالحية األمل 05 17 سيدي بوزيد 217

 الرقاب   شركة الخدمات الفالحية الهدى 06 17 سيدي بوزيد 218

 الرقاب   حمد العربي العبيديم -مركز العبيدي  07 17 بوزيد سيدي 219

 الرقاب   شركة الخدمات الفالحية الوفاق 08 17 سيدي بوزيد 220

 الرقاب   شركة  الخدمات الفالحية المراعي لتجميع الحليب 09 17 سيدي بوزيد 221

   شركة الخدمات الفالحية البركة 10 17 سيدي بوزيد 222
 سيدي بوزيد

 الغربية

 بئر الحفي   ةالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية السالم 11 17 سيدي بوزيد 223

 الفايض   شركة الوفاق 12 17 سيدي بوزيد 224

 الهيشرية   شركة الخدمات الفالحية الفتح 13 17 سيدي بوزيد 225

   حمد الهادي الحجالويم -مركز الوفاء  14 17 سيدي بوزيد 226
سيدي بوزيد 

 الشرقية

 سوق الجديد   شركة األمان لتجميع الحليب  15 17 سيدي بوزيد 227

 لسودة   شركة البوادي لتجميع الحليب 16 17 سيدي بوزيد 228

 بئر الحفي   ركة الدالي حليبش -مركز بئر الحفي  17 17 سيدي بوزيد 229

 قرعة بالنور   شركة الكوثر لتجميع الحليب 19 17 سيدي بوزيد 230

 سيدي سالم   شركة تجميع الحليب " الصفاء" 20 17 سيدي بوزيد 231

 سيدي سالم   شركة الخدمات الفالحية "السباسب" 21 17 سيدي بوزيد 232

   ركز لسودةم -شركة حاتم لتجميع الحليب 22 17 سيدي بوزيد 233
يدي س -لسودة 

 بوزيد

 والية قفصة

   األمل لتجميع الحليب بكاف الدربيشركة  01 18 قفصة 234
 -كاف الدربي 

 قفصة الشمالية

 الرحيبة   لي الزعبوطيع -مركز األمل  02 18 قفصة 235

 سيدي عيش   شركة الصفاء لتجميع الحليب و بيع األغذية الحيوانية 04 18 قفصة 236

 قفصة الشمالية   شركة المراعي 05 18 قفصة 237

   لزعبوطياعلي  -األمل شركة  06 18 قفصة 238
أم  -سيدي بوبكر 

 العرائس

 قفصة الجنوبية   مركز الواحة 07 18 قفصة 239

 السند   ركز السندم -شركة أمان أقرو 08 18 قفصة 240

   شركة المستقبل للخدمات الفالحية 09 18 قفصة 241
يدي س -القرية

 عيش

 والية قبلي

 شوشة النقة    2شركة البركة  02 20 قبلي 242
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 والية تطاوين

 اوينتط-سمار   تالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية الخيرا 01 21 تطاوين 243

  


