
قضاء بعلبك

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

25مرخص 

325146-49308عقار رقم - بعلبك - العين محالت ياسين يحي للتجارة والزراعة

965عقار رقم - الشارع العام - بعلبك - النبي عثمان شركة الفصول للمشاريع والخدمات الزراعية
01-557551

08-230342

2490عقار رقم - ملك لواز شفيق سليمان - الشارع العام - بعلبك - بدنايل مؤسسة الرضوان للزراعة والتجارة
03-645138

07-729044

638578-298903عقار رقم - الشارع العام - بعلبك (خزعل للزراعة والتجارة )مؤسسة محمد سعيد خزعل

845813-27103عقار رقم - األوتوستراد العام - بعلبك - بريتال مؤسسة جعفر للخدمات الزراعية

865947-113903عقار رقم - الطريق العام - بعلبك - دورس Agri topمحل أغري توب 

892971-68303عقار رقم - بعلبك - البني عثمان مؤسسة حسين عبدو نزها واخوانه

612467-265103عقار رقم - الشارع التراثي - بعلبك شركة الجمال للتنمية الزراعية 

912عقار رقم - سرعين - بعلبك Scichemمؤسسة 
03-886468

08-921144

IBAD 428438-146171عقار رقم - ملك ربيعة محمد الحج حسن - شمسطار - بعلبك

998223-67303عقار رقم - الشارع العام - بعلبك - النبي عثمان م.م.بذور ش

216749-2671عقار رقم - ملك محمد حسن سليم - النبي شيت - بعلبك مؤسسة خيرات البقاع الزراعية

718252-7703عقار رقم - بعلبك - تمنين الفوقا مؤسسة شاويش لالدوية الزراعية

527عقار رقم - شارع العام - حوش سنيد - بعلبك مؤسسة المشرق للزراعة
03-755215

01-548730

1838عقار رقم - الشارع العام - بعلبك - جديدة الفاكهة الشيخ علي للزراعة
08-325866

70-882690

916عقار رقم - ملك جريس ديب - سرعين - بعلبك محالت حرب للتنمية الزراعية
03-127316

03-127316

377320-310408عقار رقم - شارع صالح حيدر - بعلبك محل البقاع التجاري

681912-51203عقار رقم - شارع طالع نازل - طليا - بعلبك مؤسسة شالل البقاع للزراعة

713504-21103عقار رقم - الشارع العام - اللبوة - بعلبك مؤسسة شمص للزراعة والتجارة

253عقار رقم - بريتال - بعلبك محالت يونس لالدوات الزراعية
70-308130

03-575889

331584-162203عقار رقم - منطقة بعلبك العقارية االمل للزراعة والتجارة

626عقار رقم - ملك احمد محمد سليمان - طريق السهل - بدنايل - بعلبك شركة جي اند جي للتنمية الزراعية
03-704218

03-909515

amira agri -

االميرة للزراعة والتجارة- الصيدلية الزراعية  
179098-184503عقار رقم - بعلبك الهرمل - يونين 

1869عقار رقم - شعت - بعلبك محل منزل المزارع 
70-895452

08-335034

AGROZONE SARL 2856عقار رقم - بدنايل - بعلبك
08-912101

03-759933

688497-227103عقار رقم - ملك ميالد عاد - الشارع العام - القاع - بعلبك محل عاد للخدمات الزراعية

568عقار رقم - ملك وجيه التوم - القاع محل الصيدلية الزراعية
03-734759

03-746408

18عقار رقم - شعت - بعلبك الهرمل محل العطار للخدمات الزراعية
03-667999

08-305380

225585-260608عقار رقم - الهرمل - القاع ل.م.شركة الكونتوار الزراعي للشرق ش

قضاء الهرمل
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6مرخص 

611175-277103عقار رقم - شارع تل مسعود - الهرمل شركة الفصول للمشاريع والخدمات الزراعية

3210عقار رقم - المنصورة - الهرمل محل علي سجد للتجارة العامة واالدوية الزراعية
03-739627

08-201747

محافظة بعلبك الهرمل


