
الثابت الهاتف رقمالعنوانالشركة اسم#

445404-06االستقالل شارع-  الزاهرٌة-  طرابلسللتجارة اس اند ار ان شركة1

460621-06االوتستراد-  المنٌةالبقاعً عامر مؤسسة2

الكفر جرجس مار-  امٌونالبا اغرٌمات مؤسسة3

زغرتا-  قوس كفردالالقارح ماما غرٌن اغرو مؤسسة4

740735-06التجاري السوق-   البترونالسنابل مؤسسة5

الضنٌة-  المنٌةاغرٌمدٌكا مؤسسة6

العام الشارع زغرتاللتجارة االحد عبد محل7

665484-06العام الشارع زغرتاالزراعً المخزن محل8

423527-06الزاهرٌة-  طرابلسالزراعٌة الثمار محل9

الزاهرٌة-  طرابلسالخضراء البٌئة محل10

255367-06زغرتا-   مرٌاطةوالزراعٌة التجارٌة عٌسى محالت11

260110-06الضنٌة-   الفقس بٌت دٌب الكرٌم عبد محل12

384400-06العام الشارع زغرتا الزراعً التجاري غرٌن أغرو مركز13

14HHTC671236-06 بشري

380865-06طرابلس التبانةدٌب موسى جهاد مؤسسة15

624444-06طرابلس للزراعة غاردن غرٌن مؤسسة16

890455-06رحبه الزراعٌة األدوات تقال17

590146-06 بشري نقوال بطرس محل18

511412-06الكورة(عكار)واكٌم عادل محل19

 حبو كفرللزراعة قدور محل20

 قرصٌتا الزراعٌة األدوٌة لبٌع اإلزدهار مركز21

22Agroshopزغرتا 

 بشري فارم أغري شركة23

662762-06زغرتا والمقاوالت للتجارة اللبنانٌة المؤسسة24

898431-01طرابلس(طرابلس)ل.م.ش ٌونٌفرت شركة25

742300-06 البترون-  عبٌدا كفرللزراعة المواسم مؤسسة26

671273-06 بشريطوق ٌوسف محل27

740734-06البتروناغرٌتك مؤسسة28

311604-01طرابلس أنتاغرو مؤسسة29

441689-06طرابلس(طرابلس)(مقدادي)الزراعٌة المواد شركة30

441575-09طرابلس(طرابلس)اخوان دبانة شركة31

380845-06طرابلس للشرق الزراعً الكونتوار شركة32

672467-06 بشريجعجع رامز مؤسسة33

642862-06كفرعبٌداالزراعة و للتجارة نعمة مؤسسة34

950444-06الكورة-  كفرصارونالزراعً عازار مركز35

 ابلحالزراعً االرشاد محل36

461614-06المنٌةمحٌش محمود علً محل37

741221-06البترون.م.م.ش التجارٌة الحدٌقة شركة38

591138-06حصرونالعامة للتجارة عبده جوزٌف مؤسسة39

زغرتا-  قوس كفردالحوارة فرع-القارح ماما مؤسسة40

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

الشمال محافظة

اللبنانية  الجمهورية

الزراعة وزارة

الزراعية الثروة مديرية

الحقلية والمحاصيل البستنة مصلحة



الثابت الهاتف رقمالعنوانالشركة اسم#

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

الشمال محافظة

اللبنانية  الجمهورية

الزراعة وزارة

الزراعية الثروة مديرية

الحقلية والمحاصيل البستنة مصلحة

464164-06المنٌةالتالوي مصطفى محل41

651175-06الكورة-  امٌونصمٌلً ٌوال مؤسسة42

بقرقاشاالزراعٌة للمواد ضاهر مؤسسةجوزٌف43

740149-06البترونحنا ابراهٌم حلٌم مؤسسة44

255326-06زغرتاللتجارة دٌب جورج مؤسسة45

671359-06 بشريAgropharmay اغروفارمً محل46

417401-06الكورة النخلة.م.م.ش راٌال شركة47

الضنٌة المنٌةالعامة التجارة و للزراعة زٌتون مؤسسة48

بنٌنالعامة للتجارة السراج مؤسسة49

642618-06البترونGarden plus بالس غاردن مؤسسة50

311806-01الضنٌة المنٌة-  بحنٌنبحنٌن.-م.م.ش  أسمدة شركة51

434795-06طرابلسsempreverde for trading مؤسسة52

950198-06كفرعقامطر عبدهللا جورج محل53

417580-06الكورة-  برساوالزراعٌة والصناعٌة التجارٌة قطربٌكو شركة54

570898-06زغرتاagri rana مؤسسة55

953518-06الكورة-  كفرعقاSaint George market ماركت جورج سان56

950858-06الكورة-  كفرعقاالتجاري المقدسً حنا محل57

المنٌةالزراعٌة للوقاٌة اللبنانٌة المؤسسة58

931650-03الكورة-  رشدبٌنللزراعة جرجس مركز59

الضنٌة المنٌةوهبه محمد الحاج60

990941-01غزٌر.م.م.ش الزراعٌة سلٌمان شركة61

الضنٌة المنٌةملص رباح محل62

الضنٌة المنٌةوهبه محمد الحاج63

464421-06الضنٌة المنٌةGreenfield شركة64

464135-06المنٌة/مركبتاpour terre وشرٌكه الدهٌبً احمد شركة65

مجدلٌا"النباتً واالنتاج للتجارة المتحدة"وشرٌكه عثمان رواد شركة66



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

الشمال محافظة



الجوال الهاتف رقم

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