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مؤسسة ٌوسؾ رمٌلً التجارٌة
 13 و12 و11 قسم 1292عقار رقم - كلك قاسم وعلً وماجد خلٌفه - صٌدا - الؽازٌة 

14و
07-220994

927860-150403عقار رقم - صٌدا ملك جمٌله مروه - الزرارٌة مؤسسة مابكو التجارٌة

755151-89807عقار رقم - ملك حاموش - صٌدا - حارة صٌدا Holtus Gardenمؤسسة هولتس ؼاردن 

323095-39903عقار رقم - صور - طرٌق عام صٌدا -  صٌدا- عدلون مؤسسة عدلون للزراعة والتجارة

1094عقار رقم - المدٌنة الصناعٌة - الزهرانً م.م.شركة انتاؼروا ش
01-311603

03-757476

721839-104007عقار رقم - صٌدا رٌاض الصلح الشركة اللبنانٌة للزراعة والكٌمٌاء

751805-07شارع بولفار معروؾ سعد- صٌدا Alhiba Groupمؤسسة الهبة ؼروب

008547-39003عقار رقم -حً خله الصفراء - صٌدا - ارزي مؤسسة محمد متٌرك للتجارة العامة

298253-17907عقار رقم - صٌدا - الطرٌق العام - الزهرانً - عٌن الدلب محل مارون سمٌا للتجارة والزراعة

195957-79703عقار - صٌدا - الخراٌب مؤسسة قاسم أخضر التجارٌة

380026-10703عقار رقم - الشارع العام - عٌن القنطره - الصرفند مؤسسة خروبً الزراعٌة

247850-70003عقار رقم - شارع  العاقبه - صٌدا - بلدة البٌسارٌة مؤسسة علً محمود عفٌؾ للتجارة والزراعة

441200-707عقار رقم - قضاء صٌدا ملك األوقاؾ - السكسكٌة مؤسسة علً عباس للتجارة العامة

392000-39807عقار رقم - صٌدا -  عدلون شركة ابناء حسٌن وهبً للزراعة والتجارة

222130-507-334عقار رقم - الزهرانً - الؽازٌة مؤسسة روبنسون أؼري

260255-39707عقار رقم - الزهرانً - الؽازٌة ل.م.شركة دبانه أخوان ش

720389-07ملك الدولة اللبنانٌة - 29-3عقار رقم - شارع المطران - صٌدا مؤسسة رامز أحمد عسٌران التجارٌة

299853-43503عقار رقم - صٌدا مؤسسة حسن حشٌشو

628636-13603عقار رقم - الزهرانً - العدوسٌة مؤسسة جورج ٌوسؾ لبوس

74عقار رقم - ملك الرواس - رٌاض الصلح - صٌدا مؤسسة المحطة الزراعٌة
07-722517

07-797619

729044-36107عقار رقم - بولفار معروؾ سعد - صٌدا ل.م.شركة ابناء رجب جبٌلً ش

شركة عباس وسلٌمان للمواد الزراعٌة

(ASAMCO-أسامكو) 
224775-807 رقم 216عقار رقم - الشارع العام - الزهرانً- الؽازٌة

721875-42707عقار رقم - الشارع العام - حً الشهداء - صٌدا شركة ابناء ابراهٌم الزعتري للزراعة والتجارة

305288-75207عقار رقم - صٌدا - الزرارٌة شركة عدن للزراعة

222148-07ملك حسٌن ضاهر - 7-2474عقار رقم - الؽازٌة مؤسسة حسٌن سلٌم ضاهر للصناعة و التجارة

221840-127407عقار رقم - صٌدا- الؽازٌة شركة أمالٌا

200475-108307عقار رقم - مؽدوشة الشارع العام مؤسسة ماٌكل قطان

1914-4عقار رقم - الؽازٌة - صٌدا أؼري الٌن ؼروب كومبانً

260848-243807عقار رقم - المروانٌة - صٌدا .م.م.شركة كاتانٌا للتجارة والدراسات ش

750604-24307عقار - صٌدا ل.م.شركة الكونتوار الزراعً للشرق ش

 دكرمام200عقار رقم - ملك الزعتري - صٌدا شركة المنى للتجارة و المقاوالت و الزراعة
07-722761

03-422316

19-18-17-16 قسم 1469عقار رقم - ملك محمد وربٌع الصباغ - صٌدا ل.م.شركة ٌونٌفرت ش
01-898430

07-721951

955عقار رقم - ملك عباس عباس - السكسكٌة - صٌدا ATI  LEBANON SARL- اي تً اي لبنان
01-810888

71-802825

AGRI SALEH 806780-75203عقار رقم - طرٌق صٌدا وصور - السكسكٌة

377025-96776عقار رقم - الشارع العام - حً كرم النخلة - انصار مؤسسة ابراهٌم الراعً التجارٌة

منطقة التجارٌة العقارٌة - 243عقار رقم - صٌدا alh international s.a.r.lشركة 
01-364003

03-664556

NTCC 4 قسم 1272عقار رقم - شارع الشمعون - حً الوسطانً - صٌدا الشركة الجدٌدة للتجارة والتعهدات

03-813414

03-635413

07-735503

720389-161107عقار رقم - صٌدا مؤسسة رامز أحمد عسٌران التجارٌة

423589-40603عقار رقم - البابلٌة - صٌدا محل سعادة للتجارة والزراعة
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278991-53803عقار رقم - ملك موسى  صوفان - الشارع العام - صور - باتولٌه مؤسسة صوفان التجارٌة والزراعٌة

346416-112707عقار رقم - ملك عبد الكرٌم محمد - الشارع العام - صور مؤسسة قاسم أخضر التجارٌة

965859-232403عقار رقم - صور مركز الخدمات الزراعٌة

محافظة الجنوب
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343083-199807عقار رقم - شارع عام - المدٌنة الصناعٌة - صور مؤسسة زٌدان للزراعة والتجارة

15عقار رقم -صور العباسٌة ملك شركة سبرنػ م.م.شركة سبرنػ ش
07-346016

03-335803

350356-197207عقار رقم - صور - البص ل.م.شركة دبانه أخوان ش

مؤسسة رائؾ حرب التجارٌة  للتجارة العامة 

واالستٌراد والتصدٌر
320056-86307عقار رقم - صور - قلٌلة العقارٌة 

499عقار رقم - صور - رأس العٌن رلئؾ حرب للتجارة العامة
07-395893

03-671354

الشركة الوطنٌة لالنماء والتجارة

(مدنً أخوان ) العامة

- شارع جبل أم عامر - صور - باتولٌه 

608عقار رقم 
07-345179

بناٌة خلؾ - 198عقار رقم - العباسٌة - صور ل.م.شركة نبات لالستثمار واالنماء الزراعً ش
07-343795 

03-671352

1228عقار رقم - صور - دٌر قانون مؤسسة نجدي الزراعٌة
 07-380534

03-205963                     

343779-335207عقار رقم - مفرق العباسٌة - صور شركة المواد الزراعٌة

064974-5607عقار رقم - صور - صدٌقٌن مؤسسة الربٌع الزراعٌة

715137-71صور- صدٌقٌن مركز السواقً الزراعً

343232-215907عقار رقم - صور - برج الشمالً مؤسسة علً عباس للتجارة العامة

248281-03عقار ؼٌر ممسوح- صور- صدٌقٌن مركز صدٌقٌن للزراعة

300621-197803عقار رقم - مفرق معركة صور كردي-المؤسسة الزراعٌة العامة

344991-199907عقار رقم - مفرق معركة - الشارع العام - صور مركز الجنوب الزراعً

707-343-1507صور ل.م.شركة الكونتوار الزراعً للشرق ش

1666عقار رقم - شارع البص - صور محل المكتب الهندسً الزراعً
07-375942

03-555942

488626-232503عقار رقم - ملك ٌوسؾ سوٌدان - الطرٌق العام - صور مؤسسة سوٌدان للزراعة والتجارة

2591عقار رقم - صور - قانا الخشنة مركز قانا الزراعً
07-430691

03-591092

322005-1007القسم  - 23عقار رقم - الشارع العام - قضاء صور - منصوري مؤسسة رائؾ حرب للتجارة العامة

26عقار رقم - ملك محمد ٌوسؾ دهٌنً - الشارع العام - صور - البرؼلٌة مؤسسة العجمً للزراعة والتجارة

33 قسم 1127عقار رقم - ملك عباس - شارع العام - صورمؤسسة طحان الزراعٌة
76-879955

78-932552

spring s.a.r.l ً335803-66503عفار رقم - البرج الشمال

EVIX PLUS s.a.r.l 598-4عقار رقم - صور - القلٌلة
03-877272

71-384684
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780243-177407عقار - عٌن مجدلٌن - الضٌعة - حً النبع - منطقة جزٌن العقارٌة مؤسسة الشالل الزراعٌة

483188-138903عقار رقم - سنتر عون - جزٌن مؤسسة ابراهٌم ابو زٌد التجارٌة

green expert 54عقار رقم - كفرجرة - جزٌن
03-261560

07-230290


