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امع التننية يف قطاع الفالحة والصيد البحري و الشركات التعاونية قاعدة البيانات حول مج

 مبعتندية بين خداش PRODEFIL ضنن مشروع

تاريخ 

  التأشيض

 التصنية العنادة

 ع

 / 

 ر

 دلامع التهنية الفالحية/ 1

 1 دلنع التهنية بالظاير معتنذية بين خذاش 15/12/2000

 2 دلنع التهنية مبهسلة مكر بين خذاش عنادة املهسلة 28/02/2007

 3 دلنع التهنية بالذخيلة  بين خذاشالذخيلةعنادة  18/02/2015

 4 دلنع التهنية التني و السيتوى البلذية عنادة بين خذاش 17/03/2015

 5 دلنع التهنية الهجاح بالفجيج  بين خذاشالفجيجعنادة  05/02/2016

 6 دلنع التهنية التعنري  بين خذاشاحلنينةعنادة  12/01/2016

 عنادة املهسلة بين خذاش 26/12/2015
دلنع التهنية بأمانيط، قصر احللوف  

 7 و املظًار

 8 دلنع التهنية الطنوح  بين خذاشوادي اخليلعنادة  27/02/2016

 9 دلنع التهنية بالبهية  بين خذاشالبهيةعنادة  13/05/2016

 10 دلنع التهنية اخلريات  بين خذاشزغاية عنادة  12/07/2016

 11 دلنع التهنية الصهابل  بين خذاشقصر اجلذيذعنادة  15/07/2016

 12 دلنع التهنية باخلري عنادة زمور بين خذاش 27/12/2013

 13 دلنع التهنية الوفاق بين خذاشرحالة عنادة  05/08/2016

 العركات التعاونية/ 2

 1 الهجــاح بين خذاش 08/03/2010

 2 الربكة بين خذاش- اجلفارة  26/07/2016

 3 اإلنطالقة بين خذاش- رحالة 09/11/2016

بين خذاش    4 دار املونة
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امع التننية يف قطاع الفالحة والصيد البحري و الشركات قاعدة البيانات حول مج

 مبعتندية بنكردان PRODEFIL التعاونية ضنن مشروع

 التصنية العنادة تاريخ التأشيض

 ع

/ 

 ر

دلامع التهنية الفالحية / 1

 1 دلنع التهنية البصاتني بو قرداى العامريةعنادة  12/07/2015

 2 دلنع التهنية األمل عنادة الهفاتية بو قرداى 01/11/2016

 3 دلنع التهنية بالصياح عنادة الصياح بو قرداى 22/03/2017

 4 دلنع التهنية بعارب الراجل عنادة ظارب الراجل بو قرداى 20/04/2017

 5 دلنع التهنية جبالل عنادة جالل بهكرداى 28/04/2017

 6 دلنع التهنية بالوعرة معتنذية بهكرداى 15/12/2000

 7 دلنع التهنية عنادة مجيلة 16/05/2017

 8 دلنع التهنية عنادة الوراشهية 2017ديصنرب 

 9 دلنع التهنية عنادة الطابعي 27/05/2017

 10 دلنع التهنية املعنرات 07/03/2018

 11 دلنع التهنية بهكرداى البلذية 

العركات التعاونية / 2

 1 باجلهوب ف.خ.ت.ش  21/05/2013

 2 الربكة مجيلة بهكرداى 30/11/2016

 3 ت ظاريوط.ش بهكرداى 2017شهة 

 4 ت ابهاء بوزيذ يالل.ش بهكرداى 2017شهة 

 5 ت الرباق,ش بهكرداى 2017شهة 

 6 ت البيباى,ش بهكرداى 2017شهة 
 



3 

 

 

امع التننية يف قطاع الفالحة والصيد البحري و الشركات قاعدة البيانات حول مج

 مبعتندية سيدي خملوف PRODEFIL التعاونية ضنن مشروع

تاريخ  

 التأشيض

 التصنية العنادة

 ع

/ 

 ر

دلامع التهنية الفالحية / 1

 1 دلنع التهنية السيتونة عنادة املػراوية شيذي خملوف 27/01/2017

 2 دلنع التهنية بالوجلة مرعى املرتوم شيذي خملوف 06/04/2017

 3 دلنع التهنية الهجنة  بالكصبة عنادة الكصبة شيذي خملوف 07/04/2017

 4 دلنع الصيذ البحري بالكريو معتنذية شيذي خملوف 06/10/2004

21/08/2015 

الراقوبة العرقية شيذي  عنادة

 خملوف
دلنع التهنية الوفاق بالراقوبة 

 5 العرقية

 6 دلنع التهنية الربكة  البلذيةعنادة شيذي خملوف 01/04/2016

 7 دلنع التهنية اخلريات  شيذي خملوفالػبايعنادة  27/05/2016

 8 دلنع التهنية باجلرف  شيذي خملوفاجلرفعنادة  18/07/2016

 9 دلنع التهنية الرخاء  شيذي خملوفالذرجاوةعنادة  14/10/2016

 

شيذي غربية الراقوبة ال عنادة

 خملوف
دلنع التهنية الفالحي بالراقوبة 

 الػربية
10 

دلنع التهنية الفالحي بالوجلة   شيذي خملوف–الوجلة  06/04/2017 11 

العركات التعاونية / 2

 1 زاد اخلري شيذي خملوف 10/06/2014

 2 الهورط الكريو واملػراوية شيذي خملوف 17/11/2016
 

 

 

 

 


