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1726جب جنٌن قضاء البقاع الغربً بملكه عقار رقم مؤسسة االنماء الزراعً
08-660516

03-973863

640025-10308عقار رقم - البقاع الغربً - المنصورة مؤسسة الزغبً للتجارة العامة

ملك بشارة شدٌد- البقاع الغربً- خربة قنافار شركة اغرٌكو
01-888903

08-645933

640268-22808البقاع الغربً عقار - غزة مؤسسة صمٌلكو للتجارة والزراعة

349724-310003ملكه عقار - البقاع الغربً - صغبٌن مؤسسة طانوس سلٌم الخوري التجاربة

454559-2703عقار - ملك عبد الناصر السٌد - البقاع الغربً - المرج االمام للزراعة

agrisol ً2983عقار - صغبٌن - البقاع الغرب
03-721933

08-670216

497عقار رقم - ملك فؤاد وأسعد محمد علً قاسم - البقاع الغربً - مشغره مؤسسة اسعد محمد علً قاسم للتجارة العامة

green plant for agriculture needs ً971653-162603عقار - كامد اللوز - البقاع الغرب

1403عقار رقم - الطرٌق العام - قضاء راشٌا - ضهر االحمر محل عزام للزراعة والتجارة العامة
03-024032

08-645773

green hands 4623عقار رقم - البقاع الغربً - مشغرة
03-924976

01-279213

agriterra ً393عقار رقم - عانا - البقاع الغرب
08-540690

03-753303

Vet agro s.a.r.l ً1826عقار رقم - الشارع العام - خربة قنافار - البقاع الغرب
03-031184

08-645899
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256192-333003عقار رقم - معلقه اراضً - زحله Agri-tech-شركة أغرٌتك 

المدٌنة الصناعٌة- زحلة الشركة اللبنانٌة العربٌة للزراعة والتسوٌق
03-320113

 08-931913

955463-6108 رقم 366عقار - ملك كابً وجورج فرح - الشارع العام - زحلة - تربل شركة فرج أغري تراٌدنغ

950520-171908عقار رقم - زحله - الفرزل شركة فؤاد أعزان وشركاه

900005-1008عقار رقم - شارع البلدٌة - زحله - حوش حاال - رٌلق محل نور للزراعة

951706-229708زحلة عقار رقم - فرزل محل شحادة للزراعة

339137-10003عقار رقم - وادي الدلم - زحلة - قب الٌاس مؤسسة االقتصاد والتجارة والزراعة

1931عقار رقم - طرٌق دٌر زنون - زحله - برالٌاس م.م.شركة اسمدة ش
08-512151

03-647601

739996-603-2483عقار - محلة بستان السقً - معلقة اراضً مؤسسة بقاغروا

542278-12008عقار - الطرٌق العام - زحله - البوارج - شتورا ل.م.شركة دبانه أخوان ش

872005-286803عقار - وادي الدلم - قب الٌاس مؤسسة حسٌن ابراهٌم العدوى

شركة بٌالغري
 - 68ملك جلبٌر بو منصف عقار - االوتوستراد - البقاع االوسط - معلقة أراضً - زحلة 

5-23قسم 

08-930352

03-628458

931432-608-679عقار رقم  - (اراضً)حوش االمراء - زحله مؤسسة ابراهٌم خلٌل ملو

654512-03قضاء زحلة- عنجر - حوش موسى مؤسسة ٌساي هافنٌان التجارٌة

446عقار رقم - ملك ناصر الجبالً - الشارع العام - زحله - تعناٌل شركة المروج للزراعة والتجارة

931616-383708عقار رقم - معلقة اراضً - زحله Agrika-اغرٌكا- الشركة التقنٌه الزراعٌة

323192-15503-154عقار- زحلة - بر الٌاس مؤسسة نزار عبد الغنً مٌتا

950674-172108عقار - الفرزل Fertilandشركة نجٌب أنطوان حنا وشركاه 

585عقار - حوش األمراء - زحلة ل.م.شركة ٌونٌفرت ش
08-803313

01898430

386472-11201عقار - حوش االمراء اراضً - زحلة عقل اخوان

محافظة البقاع
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656903-103203- زحلة - علً النهري علً فٌاض ترشٌشً

542268-11308عقار - البقاع االوسط - شتورا شركة المواد الزراعٌة

Lebanese growers and contracting 666437-104703رقم العقار - منطقة البساتٌن - البقاع - عنجر

801867-608 رقم 198عقار رقم - البقاع - حوش االمراء - زحله شركة المخزن الوطنً الزراعً

901585-75008النبً أٌال عقار رقم - زحلة ل.م.شركة الكونتوار الزراعً للشرق ش

3979عقار رقم - ملك عساف - المعلقة - زحلة  للتجارةEVERGREENمحل 
08-931737

03-653047

مؤسسة المستقبل الزراعً
- الشارع العام - حً قب الٌاس التحتا - قب الٌاس 

 ملك الجمعٌة الخٌرٌة االورثودكسٌة2807عقار رقم 

08-501460

03810223

البقاع- الطرٌق العام - البقاع - نٌحا 39-مؤسسة ٌوسف الرمٌلً 
08-951256

03-271045

2002عقار رقم - ملك قزعون - الشارع العام - قب الٌاس - زحله محالت قزعون للتجارة
03-747981

08-500004

540226-39008عقار رقم - ملك  الزعتري - الشارع العام - زحله - تعناٌل شركة امالٌا

065447-17103عقار رقم  - زحله - منطقة الدلهمٌة العقارٌة - ملك عبد الحلٌم احمد المعدرانً جان سعاده للزراعة

762065-192703عقار رقم - حً حقل العٌن - سعدناٌل - زحلة محل الشوباصً للزراعة

1152عقار رقم - رٌاق حوش حاال - زحلة Agrioاغرٌو للزراعة 
03-977424

08-900424

116556-114570عقار رقم - حوش االمراء - زحلة م.م.العربٌة للبذور المؤصلة ش-الشركة االوروبٌة

3375عقار رقم - ملك محمد احمد شومان - حوش موسى عنجر - زحله محل محمد الزناتً للتجارة العامة
03-898389

03-868309

3402عقار رقم - ملك جورج واٌلً حنا - الفرزل - زحلة جوزٌف حنا للتجارة العامة
03-050010

08-950388

2296عقار رقم - ملك عزٌز دعٌبس - الفرزل - زحلة محالت جورج دعٌبس للزراعة والتجارة
03-798730

08-950482

2367عقار رقم - ملك اسماعٌل ٌوسف - تعلباٌا - زحلة ل.م.شركة سٌتروكس اورغانٌكا ش
08-543076

03028817

457عقار رقم - ابلح - زحلة agriquestشركة 
08-952166

70-248842

agri lynn homer abou khater &co 670-5عقار رقم - تربل - زحلة - البقاع
70-925450

03-452280

748731-139503عقار رقم - كفرزبد - زحلة مؤسسة شكر للزراعة والتجارة

2370عقار رقم - طرٌق بعلبك - حً المعلقة - زحلة فرح للزراعة والتجارة
03-389237

05-501698

modern agrochemicals 1906عقار رقم - حوش االمراء - زحلة
03-706872

08-931913

193عقار رقم - الشارع العام - زحلة م.م.شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش
03-613294

08-543227


