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 الناشطة في قطاع الحبوب والبذور  قائمة في املجمعين الخواص والشزكات التعاوهية

 

 الفاكس رقم الهاثف املقز إلاجتماعي املؤسسة

 17.393.177  17.393.883 . جووظ94شارع فزحاث حشاد عدد SMCGCللشراعاث الىبرى  للخدماث الفالحيت  الشزهت الخعاوهيت املزهشيت

 17.394.398 17.398.144 . جووظ3شارع الحبيب ثامز عدد  SMCEBLEلللمح  للخدماث الفالحيت هيت املزهشيتالشزهت الخعاو 

 17.393.377 17.794.373 . جووظ94شارع فزحاث حشاد عدد  SMCSPSللبذور واملشاجل املمخاسة  الشزهت الخعاوهيت املزهشيت

 917 71.606 117 71.607 7474لحن. مىوبت ههج الشغا SMCS 93للبذور  الشزهت الخعاوهيت املزهشيت

 11.771.344 48.443.314 ركادة اللحروان الجىوبيت 3737ههج الحزيت  ألاغالبت للخدماث الفالحيت الشزهت الخعاوهيت 

 032 891 71 571 890 71 7447جووظ -البلفدًز  -، شارع لوي بزايCMA 87 مصزف الخدماث الفالحيت املخعددة 

 73.232.746 444 733 73 ضوضت  9447 شارع الحبيب امللولي مجمع الطيبلت الذهبيت  GMA الفالحيت املخعددة  مجمع الخدماث

 18.944.374 18.949.799 باجت 4444املىطلت الصىاعيت طزيم عمدون  GSBشزهت املخاسن الىبرى باجت 

 18.944.374 18.949.799 4444 -باجت –91عدد  ص ب املىطلت الصىاعيت طزيم عمدون  COCENORDشزهت مجمع الحبوب بالشمال 

 14.831.441 73.341.447 جووظ 7484-343أرياهت ص.ب 7الشزكيت ههج املعدن املىطلت الصىاعيت CTA 44شزهت ألاوشطت الفالحيت 

 17.449.898 71.444.414 جووظ 7413موهبلشيز   74الثالث مىخب عدد الطابم  Aبلون عمارة املطك  EUROMAGشزهت أوروماق 

 17.499.747 29.366.053 جووظ -املزهش العمزاوي الشمالي  – 4-3مىخب ب-بلون ب - سعمارة كلدن جاور  الطعيدي لخجميع الحبوبشزهت 

 78.444.394 98.698.834  باجت 4479-حطخور – 4ركم  كيت ط.و.لو الط -شارع البيئت   GTC 17  "مجمع الطزابلس ي للحبوب" املزاهش يفىزيت 

 78.470.049 98.478.530   باجت -4434–مارص حطخور  74حي  EVAGRI 47الفالحي الخطور شزهت 
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  23.200.225 سغوان - 7794-الفحص  -4طزيم اللحروان هم  IMAاملخعددة املثاليت للخدماث الفالحيت 

 78.612.942 497 377 18 وبت جىد -8744 - جووظ املللىطزيم  3ولم  شزهت ايهاب لخجميع الحبوب 

 78.457.777 444 994 18 باجت الشماليت –شارع طاهز الحداد  مزهش فاكا لخجميع الحبوب شزهت 

 73.317.704 433 198 44 ضوضت 9437أفزيل الللعت الىبرى  4ههج  الشزهت الخعاوهيت للخدماث الفالحيت " إلاخالص"

  441 188 44 لىفيضتا-طزيم سغوان  يلدًت الشزهت الخعاوهيت للخدماث الفالحيت الخو 

  343 734 41 ضلياهت  -طزيم مىثر -كبالت املزهب الثلافي  -3 عدد حي الزياض الثاوي دمحم صالح املولهي

  774 374 43 ضمىجت  والًت سغوان -طزيم جووظ  74ولم  أكزوضامالشزهت 

 71.882.630  493 343 48 جووظ 7447-ههج أبً خلدون  34 الخىميت الفالحيت املطعودي  شزهت

  399 144 43 بجزرث-جومحن  1474مزهش كبول الحبوب  عمادة الطمان  لفالحيت بالشمال الغزبي الحصاد ا شزهت

  189 748 48 جووظ-املجزه  7447ص ب  7فزدوص بلون ب املىار شارع ًوضف الزويس ي إكامت ال SEPRA 737الشزهت الفالحيت لتربيت املاشيت 

  487 347 44 جووظ 7447امي حىيم مههج ال 78 عادل العاصمي

 72.680.013 189 582 48 العمزان ألاعلى 7438ههج الطىد حي الزماهت  شزهت الهيشزي لخجميع الحبوب

 71.399.794 344 473 14 بً عزوص–ملزيً  74شارع طيب املهحري عدد  TUNIFERالشزهت الخووطيت لألضمدة والزي الخىميلي

 71.892.135 774 847 17 7447جووظ -البلفدًز  -أبوبىز الصدًم ، مىزر  SOSEM 71ام ضوض البذور املمخاسةشزهت 

 


