
قضاء المتن الشمالي

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

32مرخص 

870995-64004عقار رقم - شارع السٌدة - الحً الغربً - بٌت مري م.م.فوكل بوٌنت ش

346641-34003المتن الشمالً عقار رقم - عٌن الصفصاف مؤسسة جورج الحوٌس التجارٌة

417356-6004عقار رقم - عبدو أبو كرم - طرابلس القدٌم قرب كنٌسة مارالٌاس - المتن - انطلٌاس TAKمؤسسة توفٌق أبو كرم للزراعة والتجارة 

742592-03ملك بٌار جبراٌل- المتن - قرنة شهوان مؤسسة اغارٌك

349231-703-103عقار رقم - شارع العامرٌة - قضاء المتن الشمالً - ساقٌة المسك مؤسسة أخضر

514-513عقار رقم - الساحة - المتن - المروج محالت موٌٌز حلٌم الخراط التجارٌة
04-295795

03-858243

 ملك انطوان  شخنوره190عقار رقم - شارع عام - المتن - الدكوانة مؤسسة اٌلً ٌمٌن التجارٌة
01-494799

03-309756

282عقار رقم - ملك مروان حٌدر - أنطلٌاس مؤسسة بٌت الزراعة
03-010010

04-410982

901305-122801عقار رقم - جدٌدة امالٌا

411120-04جل الدٌبم.م.سبٌكا ش

542462-16304عقار رقم - عوكر - حارة البالنه - ذوق الخراب - الضبٌه العقارٌة م.م.شركة انتاغروا ش

614009-15203عقار رقم - ملك نسٌب لبكً - بعبدات المتن happy greenشركة 

13-6 قسم 2194عقار رقم - ملك مٌشال حنا زخور - البوشرٌة شركة بومونا اغري
01-900433

03-335222

EGR CONSUMER LIMITED 721661-3104-704عقار رقم - الشارع العام - جل الدٌب

1343عقار رقم - ملك رٌاض الحاج - شارع النهر - بسكنتا محل الحاج للزراعة
70-288858

04-288858

304097-314603عقار رقم - قضاء المتن الشمالً - البوشرٌة ل.م.شركة ٌونٌفرت ش

161145-286403عقار رقم - الشارع الرئٌسً - بسكنتا مؤسسة مورٌس حبٌقة للتجارة

686647-92101عقار رقم - تل الزعترز - الدكوانة ل.م.شركة الكونتوار الزراعً للشرق ش

DASCO 235عقار رقم - المروج
01-876490

03-754062

ملك غسان خوري الطابق االرضً - High center buidingبناٌة - البوشرٌة 64-م.م.شركة بٌوفٌت ش
01-890681

03-942801

بسكنتاشركة علم الزراعٌة

726664-5903عقار رقم - سلٌم منصور أبو كرم - طرابلس القدٌم - المتن - انطلٌاس مؤسسة نعمان ابو عنق

981131-704-6-5 قسم 666عقار رقم - الشارع العام - المتن - بكفٌا مؤسسة غاردن ارت

827عقار رقم - ملك ارنست الجمٌل - بكفٌا سالمة للزراعة
04-984730

03-909422

503عقار رقم - المتن - الجدٌدة مؤسسة اٌلٌا للتجارة العامة
03-701770

01-898503

ratrag 231عقار رقم - حمالٌا
04-984577

03-895481

exotica s.a.l 716216-14904عقار رقم - ملك شركة امباكوش - الطرٌق العام - جل الدٌب

54-8عقار رقم - شارع مستشفى مار ٌوسف - البوشرٌة مؤسسة ادو
03-247747

01-251052

spica  459-4عقار رقم - شارع مٌشال المر - زلقا
04-411120

03-411120

ca pousse 060630-42870عقار رقم - الطرٌق العام - عٌن العلق

jardin vert 218عقار رقم - عٌن عار
03-402168

04-910807

AGRICARE PLUS 471عقار رقم - المروج 
03-291388

04-296034

قضاء عاليه
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16مرخص 

1285-4عقار رقم - ملك الٌاس وشكر هللا أبو رجٌلً - الشارع العام-عالٌه- الكحالة Agricultural institutionالمؤسسة الزراعٌة 
05-769858

03-110667

800340-455305عقار رقم  - B20&21الشوٌفات عالٌه خلده االوتوستراد م.م.شركة استرال للزراعة ش

801230-382205عقار رقم -االوتوستراد - خلده ل.م.شركة دبانه أخوان ش

692080-403 قسم 1501عقار رقم - قضاء عالٌه - رمحاال م.م.شركة المواسم ش

402عقار رقم - شارع طرٌق صٌدا - حً القبه - قضاء عالٌه - الشوٌفات مؤسسة المستقبل الزراعً

644470-401-3651عقار رقم - الشارع الداخلً - حً الدوحة - عرمون مؤسسة كً دبلٌو أتش

242836-16903عقار رقم - بحمدون المحطة صٌدلٌة بحمدون الزراعٌة

محافظة جبل لبنان
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215537-03 5-1471عقار رقم  - 2منطقة القبة العقارٌة - عرمون م.م.منٌمنة غروب لٌمتد ش

587243-164203عقار رقم - عالٌه - بشامون مؤسسة اطلس للزراعة والتجارة

557200-91705عقار رقم - شارع السراٌا - عالٌه مؤسسة الفارس للزراعة

204204-3303 قسم 3822عقار رقم - الطرٌق العام - خلدهم.م.شركة كوثرانً الزراعٌة ش

AGRI TEAM S.A.R.L 980251-186570-1861عقار رقم - كحالة - عالٌه

651042-603-885عقار رقم - شارع االمراء - حً القبه - قضاء عالٌه - الشوٌفات مؤسسة الضمان الزراعً

207665-46003عقار رقم - ملك شادي جابر - عالٌه - الغابون مؤسسة امٌن الدبس التجارٌة 

624831-170003عقار رقم - ملك عبد الحلٌم مالعب - الشارع العام - بٌصور - عالٌه جمال للزراعة

952عقار رقم - المنصورٌة وعٌن المرج - عالٌه محل فٌلٌب الهبر
05-200149

78-827609

قضاء الشوف
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112396-6703عقار رقم - الشارع العام - الشوف - السماقٌه محالت نضال بو دٌاب التجارٌة

720377-88205عقار رقم - الشوف - كفرحٌم مؤسسة فٌاض للزراعة والتجارة

2-1203عقار رقم - ملك مصطفى سعد - الشارع العام - الشوف - عانوت مؤسسة سعد للتجارة والخدمات العامة
07-241195

03-680350

747938-67903عقار رقم - الشارع العام - الشوف - الرمٌلة مؤسسة طنوس للزراعة والتجارة

338521-101103عقار رقم - دٌر القمر - طرٌق كفرحٌم - الشوف - كفرحٌم فؤاد نصر واوالده- مؤسسة الزراعٌة الحدٌثة للتجارة 

807173-03الشوف- باترمؤسسة عصام خطار للزراعة والتجارة

54عقار رقم - مفرق عٌن وزٌن - بقعاتا - الجدٌدة مؤسسة عصام خطار للزراعة والتجارة
05-501282

05-501282

721480-73505عقار رقم - الشوف - سٌرجبال مؤسسة المعرض الزراعً

506516-05عقار غٌر ممسوح- جدٌدة الشوف مؤسسة حلٌم الفطاٌري للتجارة والزراعة 

918866-49003عقار رقم - حً حارة الروس - الدامور مؤسسة جهاد نعمه نوفل للتجاره

898606-107103عقار رقم - مفرق بٌت الدٌن - الشوف -الدامور مؤسسة بول بوضو للتنمٌة الزراعٌة

728816-35403عقار رقم - الشوف - كفرنبرخ مؤسسة بهٌج نصر للصناعة والتجارة والزراعة

990774-49107عقار رقم - الشارع العام - الشوف - علمان  للزراعة والتجارةRobiniaمؤسسة 

341190-01دمٌت- سرجبال شركة نجار للزراعة والتجارة

109902-10670عقار رقم - مالك دروٌش رمضان - سبلٌن مؤسسة السٌد للزراعة

494429-77703عقار رقم - جدرا - الشوف فارس للزراعة والتجارة

5-971عقار رقم - شارع البارج - الرمٌلة - الشوف محل مٌالد للتجارة العامة
07-990820

70-654700

233عقار رقم - شارع دٌر مار جرجس - الناعمة - الشوف محل مطر للزراعة
70-363019

05-600794

742719-03ملك منٌر بو ناصٌف- الشوف - سرجبال اغرٌكٌر

284010-603-5-4 قسم A بلوك 2456عقار رقم -الجٌه شركة وهبً للزراعة

عقار غٌر ممسوح- باتر - الشوف مؤسسة كمٌل فارس التجارٌة
70-562872

05-330564

701973-71003عقار رقم - الرمٌلة - الشوف محل رفعت اسماعٌل للزراعة

995348-07ملك عادل فٌاض- الشارع العام - الشوف - الجٌه مؤسسة فٌاض للزراعة والتجارة

Landcare- 478عقار رقم - الشارع العام- الشوف - علمان الند كٌر للزراعة
03-520782

76-868795

2661عقار رقم - شارع بهٌج تقً الدٌن - بعقلٌن الشوف كونتوار بعقلٌن للزراعة- منٌر سعٌد الغصٌنً
03-305940

03-165006

073012-265670عقار رقم - طرٌق عام بكاسٌن - عالٌه - رمحاال دبوس الشحار للزراعة والتجارة

قضاء كسروان

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

24مرخص 

322045-73109عقار رقم - ملك ٌعقوب خلٌل - حً عٌن المرج - كسروان - حراجل مؤسسة شربل خلٌل التجارٌة

12 قسم 214عقار رقم - الشارع العام - غدٌر - كسروان .م.م.شركة مطر للتجارة ش
03-559864

09-643495

211800-117909عقار رقم - ملك دٌر مار الٌاس الراس - كسروان - زوق مكاٌل ل.م.شركة دبانه أخوان ش

711057-609 رقم A بلوك 466كسروان عقار رقم - كفردبٌان مؤسسة جوزف امٌل سالمه

731عقار رقم - حً النبع - قضاء كسروان - كفردبٌان شركة جورج وفرام العقٌقً التجارٌة
09-710419

03-877475

24عقار رقم - ملك دٌر بزمار - مار ٌوحنا - كسروان - غادٌر - جونٌه مؤسسة جورج الهوا
09-918131

03-618925

710128-48909عقار رقم - كسروان - كفردبٌان مؤسسة بطٌش للزراعة والتجارة

918431-15309عقار رقم - شارع فؤاد شهاب المستودع  - 151عقار - غادٌر م.م.شركة سعاده الزراعٌة ش
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918422-148109عقار رقم - قرب البرٌد - غادٌر - جونٌه امٌفلور- شركة سعٌد للتجارة والزراعة

330880-09 ملك الٌاس عبد هللا سعاده2275عقار رقم - االوتوستراد - مٌروبا م.م.شركة سعاده الزراعٌة ش

938194-11609عقار رقم - جونٌه الشركة اللبنانٌة للزراعة والكٌمٌاء

3-24عقار رقم - القنطرة - جونٌه - غادٌر .م.م.الشركة الفنٌة للزراعة والتجارة ش
09-914718 

03-285565

932428-609-192عقار رقم - صربا مؤسسة عقٌقً للزراعة والتجارة

320011-18803عقار رقم - ملك بولس رزق - فٌطرون ساٌفً- مؤسسة ابو جودة الزراعٌة

شركة الشرق االوسط للزراعة والتجارة
ساحة عوكر - ضبٌه :المكتب

شركة المستودعات الصناٌة والتجارٌة- الذوق : المستودع

03-541821

04-265562

709898-90803-4عقار رقم - المستدٌرة ملك فؤاد جرجً أبً رزق - كسروان - عشقوت مؤسسة البٌادر لصاحبها جرجً أبً رزق

شركة ٌونٌفرت
- المستودع الذوق شركة المستودعات الصناٌة والتجارٌة، جانب شركة اوسكار عسلً 

ملك ارا هربشوكٌان

03-971533

01-900372

163-162عقار رقم - ملك وقف عمشٌت - جونٌة مؤسسة سالمة للزراعة والتجارة
09-930097

03-381568

347عقار رقم - حً النبع - قضاء كسروان - كفردبٌان مؤسسة سالمة للزراعة والتجارة
09-710102

03-381568

101425-218703عقار رقم - الطرٌق العام - مٌروبا phytomedشركة 

exotica s.a.l 115عقار رقم - ذوق مصبح
09-210023

71-074343

exotica s.a.l 226210-220609-16-15-14عقار رقم - الطرٌق العام - ذوق مكاٌل ذوق مكاٌل

محالت نور الٌاس مهنا التجارٌة غرٌن الٌف 

GREEN LIFE
622عقار رقم - ملك مار جرٌس الرومٌة - الشارع الرئٌسً - فٌطرون 

70-116011

09-332880

21عقار رقم - شارع العام - هرهرٌا HAGROهاغرو 
70-132325

09-920026

قضاء بعبدا
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855427-11303عقار رقم - بعبدا - فالوغا - الشارع العام - خلوات مؤسسة المصري للزراعة

464311-505-1665عقار رقم - طرٌق صٌدا القدٌمة - بعبدا - الحدث شركة اسمر اخوان للزراعة و التجارة

460230-144805عقار رقم -بعبدا - الحدث مؤسسة رشٌد الجاموس 

 اشرفٌة4738عقار رقم - ملك البستانً -  الفرس 35- بٌروت شركة المواد الزراعٌة
01-611214

03-386127

546988-127803عقار رقم - الشارع العام - قضاء بعبدا - قبٌع روٌل غاردن

2408عقار رقم - ملك هراوي - الفٌاضٌة plantindex SARLشركة  
03-302989

05-456741

hanna's بلوك 460عقار رقم - اللوٌزة للتجارة A 8و5و4 قسم
03-553538

76-806366

3908عقار رقم - برج البراجنة م.م.المتحدة للصناعة والتجارة والمقاوالت ش
01-453354

03-371036

lebano agri s.a.r.l 3867عقار رقم - الشوٌفات - بعبدا
03-755215

05-271427

قضاء جبيل
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944439-77809عقار رقم - الشارع العام - جبٌل مؤسسة المواسم للزراعة

796144-109 قسم36عقار رقم - الطرٌق العام - مستٌتا - جبٌل شركة روبنسون أغري 

 A-33عقار رقم - ملك وقف البطركٌة المارونٌة - شارع االوتوستراد - جبٌل - حاالت جوزٌف نعٌم الدكاش
03-723874

09-448634

757عقار رقم - الشارع العام - سوق المدٌنة - جبٌل مؤسسة رٌبال أغري للزراعة
09-942644

03-627061

545660-09 بملكه6 قسم رقم 880عقار رقم - جبٌل مؤسسة عون للتجارة

492681-03سنتر توما- 7قسم  - 2474عقار رقم - جبٌل نصر للزراعة.مؤسسة ج

202- جبٌل - كفرمسحون سلٌمان شربل متى التجارٌة
09-738472

03-611472

عقار رقم غٌر ممسوح - جبٌل - العاقورة مؤسسة منصور مهنا للتجارة
09-439240

03-303271

405476-276609عقار رقم - جبٌل - قرطبا مؤسسة لحود للزراعة والتجارة

547632-234009جبٌل عقار رقم مؤسسة بٌبلوس الزراعٌة

623262-79809عقار رقم - عمشٌت شركة أغرٌفرت
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1943عقار رقم - ملك صٌقلً وشركاه - عمشٌت م.م.الشركة الزراعٌة الحدٌثة ش
09-214903

03-672159

40عقار رقم - ملك دٌر سٌدة الحقلة - مستٌتا - جبٌل شركة روبنسونز
09-796143

03-558933

505عقار رقم - ملك شوقً الدكاش - شارع المنطقة الصناعٌة - بزٌون - جبٌل م.م.شركة جرجً الدكاش واوالده ش
09-440816

03-668668

405672-309-2514عقار رقم - ملك ادمون صعب - قرطبا مؤسسة انور صعب الزراعٌة

540462-76209عقار رقم - شارع المٌناء- جبٌل م.م.شركة كٌروز للزراعة والتجارة ش

BOU GHARIOS B.G.B 650547-49103عقار رقم - الشارع العام - حً عٌن روفاٌل - مزرعة السٌاد

36عقار رقم - فضاء جبٌل - هدٌنة محل محرز البعٌنً الزراعٌة
09-406408

03-954953

GRO GREEN s.a.r.l 175عقار رقم - ملك نادر ابً شدٌد - قضاء جبٌل - جداٌل
09-790290

03-612017


