
 قضاء المنية الضنية

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

11مرخص 

192892-703 و6 قسم 2925عقار رقم - ملك والده - الشارع العام - المنٌة الضنٌة محل مصطفى التالوي للزراعة

681494-03الشارع العام - 956المنٌة الضنٌة عقار - بحنٌن محالت عبود لالدوات الزراعٌة

3110ملك عمر الصدٌق عقار رقم - االوتوستراد - المنٌة مؤسسة الحاج محمد وهبه
06-463993

03-165120

766عقار رقم - الشارع العام - المنٌة الضنٌة محل عامر البقاعً
06-460621

03-386628

461614-79806عقار رقم - الشارع العام - المنٌة الضنٌة محل علً محٌش

465عقار رقم - الشمال - المنٌة طالل وهبه لالسمدة واالدوٌة الزراعٌة
06-461553

03-282019

153749-287403عقار رقم - الشمال - المنٌة محل رباح رشٌد ملص

866227-22708عقار رقم - المنٌة - عكار مؤسسة اغرٌمدكا

1230عقار رقم - بٌت الفقس - المنٌة الضنٌة محل عبد الكرٌم دٌب
06-260110

03-503868

558110-96503عقار رقم - االوتوستراد - منطقة ذوق بحنٌن العقارٌة - المنٌة مؤسسة ملص للزراعة

414780-76603عقار رقم - االوتوستراد - المنٌة محل زٌتون للزراعة والتجارة العامة

قضاء الكورة

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

3مرخص 

237051-11303عقار رقم - ملك عازار - قضاء الكورة - كفرصارون مركز عازار الزراعً

agrimat elpa 6342عقار رقم - ملك حنا لطوف - طرٌق عام بزٌزا - شارع مار جرٌس - امٌون
06-954114

 70-370800

651175-594506عقار رقم - الشارع الرئٌسً - الكورة - امٌون مؤسسة ٌوال الصمٌلً

قضاء البترون

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

6مرخص 

642862-606مقسم 137عقار رقم - ملك انطوان نعنه - البترون - كفرعبٌدا مؤسسة نعمه للتجارة والزراعة

3-1232عقار رقم - ملك هند شدٌد - السوق القدٌم - البترون مؤسسة السنابل
06-740845

03-668973

522عقار رقم - البترون - كفرعبٌدا المواسم للزراعة
06-742300

03-222310

1746-17عقار رقم - البترون م.م.شركة الحدٌقة التجارٌة ش
06-741221

03-741220

garden plus 7 قسم 179عقار رقم - البترون - بسبٌنا
06-642618

70580929

قضاء زغرتا

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

9مرخص 

307358-159003عقار رقم - ملك أحمد قدوره - الشارع العام - زغرتا - الغوار - العٌرونٌه مركز أغروغرٌن التجاري الزراعً

889125-80303عقار رقم - شارع البطرٌرك اسطفان الدوٌهً - قضاء زغرتا - كفردالقوس محل ماما القارح

662762-102506عقار رقم - شارع البطرٌرك الدوٌهً - زغرتا المؤسسة اللبنانٌة للتجارة والمقاوالت

872عقار رقم - ملك رٌما بطرس معوض - مدٌنة عرجس - زغرتا محل عبد االحد للتجارة
06-550209

03-274692

4عقار رقم - ملك حسن عبد الرزاق دٌب - مرٌاطة - زغرتا محالت عٌسى للتجارة والزراعة
06-255367

03-469470

752عقار رقم - شارع الصلٌب - زغرتا المخزن الزراعً 
03-219887

06-665484

2766عقار رقم - محلة جب الرٌح - زغرتا - مجدلٌا مؤسسة ٌوال الصمٌلً
06-666245

03-378370

9 قسم 467عقار رقم - ملك خرٌستو نفاع - العشاش - زغرتا مؤسسة جورج سلٌم دٌب
70-442290

06-255326

 1583عقار رقم - طرٌق حواره - زغرتا محل ماما القارح
03-889125

06-554085

محافظة الشمال



قضاء طرابلس

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

17مرخص 

مؤسسة ٌوسف رمٌلً التجارٌة
 بساتٌن 976عقار رقم - ملك سعٌد دٌاب خضر - الشارع العام - الملولة - طرابلس 

طرابلس
06-392256

381164-906-488عقار رقم - شارع سورٌا - طرابلس  مؤسسة هٌثم محمد شمرة

445530-83106عقار رقم  - 4قسم رقم - منطقة التل العقارٌة طرابلس م.م.شركة انتاغروا ش

N.R.&S Trading CO 445404-06 التل594عقار - شارع االستقالل - طرابلس - الزاهرٌة

380845-06بولفار فؤاد شهاب -  20 و19 قسم 981عقار رقم - طرابلس- بساتٌنل.م.شركة الكونتوار الزراعً للشرق ش

443919-3006 قسم 691عقار رقم - طرابلس - بساتٌن ل.م.شركة دبانه أخوان ش

394669-603 قسم 9عقار رقم - الزاهرٌة - طرابلس مؤسسة ربٌع عبد الحً للتجارة و الزراعة

20عقار رقم - شارع الزاهرٌة ملك الصالح - طرابلس مؤسسة البٌئة الخضراء
03-931033

06-426466

385384-06 2000-23طرابلس مؤسسة الشمال للزراعة

1375عقار رقم - شارع البولفار- 15منطقة البساتٌن العقارٌة - طرابلس ل.م.شركة ٌونٌفرت ش
06-442375

01-898430

441689-453706عقار رقم - سنتر الٌاسمٌن - دوار نهر ابو عسلً - بساتٌن طرابلس شركة المواد الزراعٌة

626448-06 21-7عقار رقم - طرابلس الزاهرٌة مؤسسة فكتور سالم رباع

970171-30603عقار رقم - شارع االستقالل - طرابلس حسن مرعً حمود

748472-703-6 قسم 17عقار رقم - طرابلس الزاهرٌة الثمار الزراعٌة

8عقار رقم - الزاهرٌة - طرابلس محل حاتم مخاٌل
06-624444

03-550553

الشركة- مؤسسة عثمانً للتجارة

 التجارٌة الجدٌدة
337عقار رقم - ملك سعادات مرقبً - التبانة - طرابلس 

06-602931

03-908452

4عقار رقم - التبانة - طرابلس محل محمد علً جنٌد 
06-383500

06-601571

قضاء بشري

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

10مرخص 

409316-301603شارع السٌدة ملك طونً فخري عقار رقم - بشري شركة اغرٌكلٌنٌكا 

671273-06شارع جبران خلٌل جبران - بشري مؤسسة ٌوسف أنطون طوق

6268عقار رقم - حً مار سابا - بشري HHTCسً .تً.اتش.اتش
03-464413

06-671236

601عقار رقم - بقاعكفرا - بشري مؤسسة بطرس نقوال التجارٌة
06-590146

03-321028

AGRIPHARM 589997-03شارع مار سابا   - بشري

22عقار رقم - ملك عادل انطانٌوس واكٌم - مغر االحول - بشري محل عادل واكٌم
06-51141

03-326309

895-9عقار رقم - ملك مٌرنا مخاٌل فرح - حصرون محل عادل واكٌم
06-590309

03-326309

672467-416206عقار رقم - حً مار سابا - بشري محل رامز جعجع

2509عقار رقم - ملك جوزٌف عبده - حً التاج - حصرون محل جوزٌف عبده للتجارة العامة
03-457985

03-591138

agropharmacie 2854عقار رقم - ملك اٌلً كٌروز - بشري
71-655979

06-671359

قضاء المنية الضنية

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

5مرخص 

مؤسسة عبد الوهاب محمد جٌده
 قسم 952عقار رقم - ملك محمد احمد جٌده - محلة الشرفه - المنٌة الضنٌة عاصون 

A بلوك 4
03-229088

7 قسم 362عقار رقم - الضنٌة - حقل العزٌمة محالت داود الزراعٌة
06-491751

03-168232

133463-270عقار رقم - حً النبع - محافظة الشمال - سٌر green vision- الرؤٌة الخضراء

330568-70عقار غٌر ممسوح- قرصٌتا - المنٌة الضنٌة مركز االزدهار

33عقار رقم - كفرحبو - المنٌة الضنٌة قدور للزراعة
06-250321

03-036788


