
قضاء النبطية

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

18مرخص 

540580-07الشارع العام - 1051عقار رقم - قضاء النبطية -  بريقع مؤسسة حجيج اللبنانية للتجارة العامة

3930عقار رقم - النبطية مؤسسة وليد جابر الزراعية
07-767426

03-576604

ملك وفيق ابراهيم الجمال - 2633عقار رقم - الشارع الرئيسي - حي الحماري - أنصار مؤسسة الصباح التجارية

500693-46707عقار رقم - وادي كريم انصار - حي المرج - قضاء النبطية مؤسسة يونس التجارية

968271-58903عقار رقم - النبطية - القصيبه المؤسسة العامة للتجارة

912769-403 - 298عقار رقم - الساحة العامة - النبطية - جباع مؤسسة كركي للخدمات الزراعية

760856-97607عقار رقم - حي السراي - النبطية التحتا االرض للزراعة

A07-765643 بلوك 3 - 13شارع مرجعيون - النبطيه - النبطيه الفوقا مؤسسة رفيق بركات

Target innovation company 898429-40803عقار رقم - عدشيت النبطية

970561-199103عقار رقم - ملك ماجد وحسن صاج - النبطية مؤسسة رضوان التجارية

2235عقار رقم - ملك امين بو خدود - طريق مرجعيون - حي الميدان -  النبطية مؤسسة عليق للتنمية الزراعية 
07-674685

03-375004

053794-870 - 2978عقار رقم - حي المدارس - النبطية محل الكامل للزراعة والتجارة

469206-290003عقار رقم - قرب دار المعلمين - النبطية الفوقا مؤسسة اوركا للزراعه والري والتجميل

377025-96776عقار رقم - الشارع العام - حي كرم النخلة - انصار مؤسسة ابراهيم الراعي التجارية

م.م. اغرومك ش
حارة صخر- جونية : المكتب

883عقار -  عزة -  النبطية : المستودع

09-913903

03-980599

09-913904

511390-97307عقار رقم - حي الخلة - قضاء النبطية - جبشيت محل الحسن للزراعة

849586-195271عقار رقم - حي الوردات - النبطية الدوير صيدلية وارشادية المهندس حسنين قانصو الزراعية

221334-7303عقار رقم - حي الحمرا - زوطر الشرقية - النبطية م.م.شركة التل للتجارة العامة ش

قضاء بنت جبيل

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

7مرخص 

381219-03عقار غير ممسوح- الشارع العام - بنت جبيل - عيتا الشعب محل االمانة التجارية

470447-07بنت جبيل- منطقة رميش العقارية - حي المرج مؤسسة منير العميل الزراعية

763655-70ملك محمد الشيخ حسين- بنت جبيل - عيترون مركز عيترون الزراعي

465042-07عقار غير ممسوح- الشارع العام - بنت جبيل - عيتا الشعب مركز عيتا الزراعي

325226-16907عقار رقم - بنت جبيل - تبنين شركة المخزن الزراعي والتجاري

271عقار رقم - ملك ابراهيم جميل كريم - بنت جبيل - كفردونين مؤسسة سعد للتجارة والزراعة
07-405737

03-114355

B03-165650 7+6مجمع - عقار غير ممسوح - ملك البلدية - السوق التجاري - بنت جبيل مؤسسة  شامي للزراعة والتجارة

قضاء حاصبيا

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

5مرخص 

550545-151507 - 1516عقار رقم - السوق - حاصبيا مؤسسة جنة المزارع

551156-25807عقار رقم - ملك وقف البياضه - العام - حاصبيا مؤسسة المواد للزراعة والتجارة

367267-9503عقار رقم - الشارع الرئيسي - حاصبيا مؤسسة امين التجارية 

931408-163403عقار - ملك حسن علم الدين عماشه - بوليفار حاصبيا - حاصبيا محالت حاصبيا الزراعية

974870-68270عقار رقم - الماري - حاصبيا - النبطية محل بسام

قضاء مرجعيون

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة

2مرخص 

342514-227503مرجعيون عقار رقم - القليعة  GREEN FIELDمؤسسة 

855371-07مرجعيون - كفركال مؤسسة نمر محمد شيت التجارية

محافظة النبطية


