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البليدة جافال طريقاقروديف

مراد بني عيسى بن حيسوسيمي
موزايةعمور

الرمانة عينسيم متيجة مطحنة

بوفاريك قرواو 13 رقم ملكية مج سوبي مطحنة

الزاوية تامو بنيمجبر سيدي مطحنة

ماب مطحنة
 بني طريق األطلس الصناعية المنطقة

تامو

SARL M.I.S - Moulins 

Industriel du Sébaou
خدة بن ذراع-  فرعون النشاط منطقة

SARL MINOTERIE ZEMIRLIوزو تيزي التخزين منطقة

SARL Grain Magiqueمقلة بلدية

SARL Minosebوزو تيزي-  لغبار تيميزار مدينة

SARL Blé des Champsخدة بن ذراع بلدية وسط

Sarl NEOFAR عزازقة واركيك مدينة

SPA Agrodiv  ex : ERIADتادمايت-  المحطة طريق

SARL MTOوزو تيزي بلدية-  عثمان تاالSPA LAITERIE - DBKالمدينة وسط خدة بن ذراع

SARL Le Grand Bleu أزفون-  النشاط منطقة 

SARL Le Semeur وزو تيزي بلدية-  عثمان تاال

 بوكحيل
المنطقة الصناعية حي بوعافية حاسي 

بحبح

المنطقة الصناعية الجلفةالرياض

المنطقة الصناعية الجلفةالونشريس

المنطقة الصناعية الجلفةالسهوب

المنطقة الصناعية الجلفةبوعمارة

المنطقة الصناعية الجلفةالزيتونة

العريب بلديةالعريب ملبنةالذهب عين بلدية الصناعية المنطقةمطحنة سيم

ونيس ملبنةالعطاف بلدية بوعبيدة سيدي حيمطحنة الظهرة
 بئر بلدية سليمان اوالد حي

خليفة ولد

//

/ /

البليدة الكبير سيدي حيفايتزر نسلي

Sarl Tifra Lait
تيقزيرت

Unité sidi Rachedتابوكرت

مطاحن

انتاجية وحدات

معدنية مياهملبنات

العيد ايام لمداومة المسخرة االنتاجية الوحدات يتضمن جدول

البليدة

الجلفة

الدفلى عين

وزو تيزي

سويتلي ملبنة
 عين الصناعية المنطقة

الوسارة

موزاية حطاطبة طريق

 الصناعي الغذائي المركب

للحليب
شفة المدية طريق

تامو بني زدري االخوة شارع أكواسيمالجزائر سيليا م,م,ذ,ش

Unité Lala Khedidjaقغران عقوني

SARL MATINALE

SARL Pâturages 

d’Algérie

وزو تيزي 12 و ط

وزو تيزي التخزين منطقة

موزاية الرمانة عينموزا



مطحنة بوعمرة
المدية السمار ذراع الصناعية المنطقة

طوملي ملبنة
 بلدية 156 ملكية مجموعة

المدية بوسكن

المدية الذهب عين منطقةمطحنة بحة

مطاحن قصر البخاري
 قصر الصناعية المنطقة ب ص

البخاري

بلدية البويرةمطحنة الصناعية جرجرة

عين بساممطحنة االخوة ناش

عين الحجرمطحنة الجوهرة

تاغزوتمطحنة قاسي عزالدين

عمورة اغبالوبوطريف- مطحنة سيزو

ديرةمطحنة سوميساد

راشد والدامطاحن القصر بومدهل

بن هارون الجباحية

طوجي الشرفةشركة طوجي للمياه المعدنية

مشروبات سيم بن هارون

غالم ملبنة
 بلدية الدين محي سيدي فرقة

النعمان سيدي

//

 مسكن قادرية215تجزئة ملبنة يحياوي

ارافو الشرفة
ش المنبع الكبير للمياه 

المعدنية

البويرة

المدية


