
الجوال الهاتف رقمالثابت الهاتف رقمالعنوانالشركة اسم#

761354-32005503-07المنصوريحرب رائف مؤسسة1

2agri-line group company247513-22146303-07الغازٌة

335803-34601603-07اٌفوار سنتر-  صور-  العباسٌةم.م.ش سبرنغ شركة3

671352-34379503-07العام الشارع-  صور-  البصل.م.ش نبات شركة4

216207-44120003-07العام الطرٌق-  السكسكٌةالعامة للتجارة عباس علً مؤسسة5

216207-22477503-07المطل راس-  السكسكٌةاسامكو شركة6

277022-34551703-07المصارف شارع-   صورالعامة والتجارة لالنماء الوطنٌة الشركة7

806780-31296703-01العام الشارع-   السكسكٌةم.م.ش صالح اغري شركة8

205963-38053403-07العام الشارع-  النهر قانون دٌرالزراعٌة نجدي مؤسسة9

555942-37594203-07العام الشارع-  صور-  البصالزراعً الهندسً المكتب مؤسسة10

327329-72279303-07صٌداجبٌلً رجب ابناء شركة11

222130-07الغازٌة(الغازٌة) م.م.ش اغري روبنسون شركة12

261560-23029003-07جزٌن-  كفرجرةاكسبرت غرٌن مؤسسة13

245966-22184003-07العام الشارع-  الغازٌةل.م.ش امالٌا شركة14

440643-38552503-07 كٌفا دٌر الزراعٌة المٌزان مؤسسة15

328735-26022203-07الغازٌة(الغازٌة) إخوان دبانة مؤسسة16

797619-72251770-07صٌداالزراعٌة المحطة مؤسسة17

646446-22214870-07الغازٌةوالتجارة للصناعة ضاهر سلٌم حسٌن مؤسسة18

304097-89843003-01الدكرمان-  صٌدا(صٌدا) ل.م.ش ٌونٌفرت شركة19

087224-20047503-07مغدوشة التجارٌة القطان مؤسسة20

780243-07 جزٌن الزراعٌة الشالل مؤسسة21

935053-72183909-07صٌدا(صٌدا) والكٌمٌاء للزراعة اللبنانٌة الشركة22

259870-41112003-04صور-  واسطة سبٌكا شركة23

888933-75515103-07صٌدا غاردن هولتس مؤسسة24

888933-75515103-07صٌدا والتجارة للزراعة فلورٌدا شركة25

355520-31160303-01الغازٌة أنتاغرو مؤسسة26

299853-03صٌدا حشٌشو حسٌن مؤسسة27

615985-34377903-07صور(صور)(مقدادي) الزراعٌة المواد شركة28

202745-22193503-07الغازٌة(الغازٌة)(مقدادي) الزراعٌة المواد شركة29

422316-99551603-07الدكرمان صٌداوالزراعة والمقاوالت للتجارة المنى شركة30

564730-35035603-07صور(صور) اخوان دبانة شركة31

388128-89943303-01 صور العباسٌة للشرق الزراعً الكونتوار شركة32

388128-75060403-07 صٌدا (صٌدا) للشرق الزراعً الكونتوار شركة33

267832-03البرغلٌةالعامة للتجارة عجمً مؤسسة34

300621-34552703-07القلٌلةكردي-  العامة الزراعٌة المؤسسة35

355520-31355803-01الغازٌةل.م.ش فرتٌسٌد شركة36

761354-32005503-07المنصوريالتجارٌة حرب رائف ابناء شركة37

628639-03العدوسٌةلبوس ٌوسف جورج محل38

228182-70المٌر عٌنالتجارٌة قزحٌا سمٌر مؤسسة39

671354-03العٌن راس-  صورالتجارٌة حرب رائف ابناء شركة40

اللبنانية  الجمهورية

الزراعة وزارة

الزراعية الثروة مديرية

الحقلية والمحاصيل البستنة مصلحة

-  التربة ومحسنات االسمدة بيع ترخيص على الحاصلة والمحالت والمؤسسات الشركات باسماء الئحة

الجنوب محافظة



الجوال الهاتف رقمالثابت الهاتف رقمالعنوانالشركة اسم#

اللبنانية  الجمهورية

الزراعة وزارة

الزراعية الثروة مديرية

الحقلية والمحاصيل البستنة مصلحة

-  التربة ومحسنات االسمدة بيع ترخيص على الحاصلة والمحالت والمؤسسات الشركات باسماء الئحة

الجنوب محافظة

34949376879955-07صورالزراعٌة طحان مؤسسة41

450191-73993703-07صٌداالتجارٌة عسٌران رامز مؤسسة42

912030-88561476-03باتولٌهالعامة للتجارة سلٌمان محل43

335803-34601603-07الشمالً برج(الشمالً برج) م.م.ش سبرنغ شركة44

247850-03العاقبٌةعفٌف محمود علً مؤسسة45

744094-95761570-03البٌسارٌةوالتجارة للزراعة مشورب مؤسسة46

630436-03العباسٌةمغنٌة حسٌن علً مؤسسة47

892706-03زفتاوالتنقٌط والري للزراعة مجلل محل48

030937-03صوروالتجارة للزراعة سوٌدان مؤسسة49

871274-76القلٌلة للزراعة الرٌان محل50

960892-03الخراٌبشٌرٌن مؤسسة51

986742-37574871-07البازورٌةالعامة للتجارة حدرج مؤسسة52

686780-03 كٌفا دٌرالزراعً الدٌن نور مركز53

741144-26084803-07الزهرانً.م.م.ش والدراسات للتجارة كاتانٌا شركة54

702757-03مغدوشةللتجارة مرعً محل55

654700-70الرمٌلةالعامة للتجارة جذور محل56

896225-70المجادلالمزارع بٌت محل57


