
الجوال الهاتف رقمالثابت الهاتف رقمالعنوانالشركة اسم#

340800-71105703-09كسروان-  كفرذبيان.م.م.ش والتجارة للزراعة سالمه اميل جوزف شركة1
558933-79614303-09جبيل-  مستيتال.م.ش روبنسونز شركة2
618925-91813103-09كسروان-  جونيهوالتجارة للزراعة الهوا جورج مؤسسة3
288858-28885870-04بسكنتاللزراعة الحاج مؤسسة4
877475-71041903-09كفردبيانالتجارية العفيفي وفرام جورج شركة5
906230-70  918422-09كسروان-  غاديرأميفلورا والزراعة للتجارة سعيد شركة6

819144-90130503-01المتن جديدةل.م.ش اماليا شركة7
417056-87099503-04مري بيتل.م.ش focal point شركة8
477882-97614403-09جبيل-   مستيتا(مستيتا) م.م.ش اغري روبنسون شركة9

323610-25017603-04جبيل-  بسكنتاالزراعية علم شركة10
309756-49479903-01المتن-  البوشرية سدالتجارية يمين ايلي مؤسسة11
668668-44087603-09كسروان-  البوارالدكاش جرجي شركة12
637858-54607603-09جبيلم.م.ش والتجارة للزراعة كيروز شركة13
110667-76985803-05 الكحالةالزراعية المؤسسة14
651042-03الشويفات األمراء حيالزراعي الضمان مؤسسة15
393476-94266003-09 جبيلوالتجارة للزراعة عون مؤسسة16

363198-70   600793-05 الشوفللزراعة مطر مؤسسة17
843551-33088003-09ميروبام م ش الزراعية سعادة شركة18
843552-91843103-09كسروان-  جونيهم م ش الزراعية سعادة شركة19
875323-80034003-05 شويفاتللزراعة أسترال مؤسسة20
624831-03 بيصورللزراعة جمال مؤسسة21
348705-46431103-05 الحدثوالتجارة للزراعة وإخوانه أسمر شركة22
776336-98113103-04بكفياآرت غاردن مؤسسة23
573763-54763203-09 جبيلالزراعية بيبلوس مؤسسة24
562872-70الشوف-  باترفارس كميل صيدلية25

116011-33033470-09ميروباالتجارية مهنا الياس نور محالت26
730560-86507303-09 كسروان(الغي) التجارية الشلفون قزحيا مؤسسة27
954953-40640803-09 جبيلالزراعية البعيني محرز مؤسسة28
612017-79029003-09 جبيلتضامنية غرين غرو شركة29
650101-03الشوف-  سرجيالوالتجارة للزراعة نجار شركة30
31Agriteam 980251-62465370-03 عاليه
686647-01 المتنللشرق الزراعي الكونتوار شركة32
909422-98473003-04بكفياللزراعة سالمة مؤسسة33
374397-21186703-09مكايل زوق(مكايل زوق) إخوان دبانة مؤسسة34

405672-09قرطباالزراعية صعب انور مؤسسة35
460230-05 الحدثالجاموس رشيد مؤسسة36

326309-59030903-06حصرون(حصرون) واكيم عادل محل37
307002-99043603-07الرميلةوالتجارة للزراعة طنوس مؤسسة38
957966-03عمشيتللزراعة الهاشم  مؤسسة39
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754062-87649003-01المتن-  المروجDASCO للبذور داغر شركة40
723874-03حاالتالزراعية الدكاش نعيم جوزيف مؤسسة41
755215-03الشويفات(الشويفات) م.م.ش اغري ليبانو شركة42
304097-89843003-01البوشرية(البوشرية) ل.م.ش يونيفرت شركة43
247747-25105203-01البوشريةآدو مؤسسة44
222310-94443903-09  جبيلللزراعة المواسم مؤسسة45

346641-03المتن-  الصفصاف عينالتجارية الحويس جورج مؤسسة46
650547-03جبيلBOUGHARIOS BGB مؤسسة47
858243-03المتن-  المروجالتجارية الخراط موييز محالت48
533946-41735603-04 انطلياسTAK والتجارة للزراعة كرم أبو توفيق مؤسسة49
492681-03جبيلللزراعة نصر-ج50
652637-93099703-09جونيه(جونية) والكيمياء للزراعة اللبنانية الشركة51
355520-31160303-01ضبيةأنتاغرو شركة52
355520-31160303-01الزينة واديأنتاغرو شركة53
627061-94264403-04جبيلأغري ريبال مؤسسة54
313361-28831403-04بسكنتاوالزراعة للتجارة حبيقة موريس مؤسسة55

207665-28566503-05عاليه-  الغابونالتجارية الدبس امين مؤسسة56
112396-03 السمقانيةالتجارية ذياب بو نضال محالت57
370873-80123003-05خلدة(خلدة) اخوان دبانة شركة58
742719-03الشوف-  سرجيالagricare كير اغري مؤسسة59
918866-60020403-05الشوف-  الدامورللتجارة نوفل جهاد مؤسسة60
709898-03كسروان-  عشقوتالبيادر مؤسسة61
101425-03القليعات.م.م.ش فيتومد شركة62
568046-03قبيعغاردن رويل محل63
895481-98457703-04حمالياRatrag مؤسسة64

944409-70فالوغاوالزراعة والصناعة للتجارة الدين سري مؤسسة65
281565-03عاليه-  رمحاالللتجارة الفصول محل66
520782-86879503-76علمانكير الند مؤسسة67
101425-63804503-09ميروبا.م.م.ش فيتومد شركة68
302989-45674103-05بعبدا-  الفياضيةم.م.ش اندكس بالنت شركة69
220790-28522203-05الغابونFlowers Unlimited انليميتد فالورز70
010010-41098203-04 انطلياسالزراعة بيت مؤسسة71
259870-41112003-04الجديدةسبيكا شركة72
مستيتاcoza nostra مؤسسة73

116011-33288070-09فيطرونالتجارية مهنا الياس نور محالت74
929494-71012803-09كفردبيانم.م.ش التجارة A107+و للزراعة بطيش مؤسسة75

165006-30594003-05بعقلينللزراعة بعقلين كونتوار محل76
132325-70كسروان-  عرمونhagro هاغرو مؤسسة77
807193-33014003-05الشوف-  باتروالتجارة للزراعة خطار عصام مؤسسة78
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807193-50128203-05الشوف-  الجديدةوالتجارة للزراعة خطار عصام مؤسسة79
371036-45335403-01البراجنة برجم.م.ش والمقاوالت والتجارة للصناعة المتحدة الشركة80
291388-29603403-04المتن-  المروجبالس كار اغري مؤسسة81
423781-72113403-05الشوف مزرعةم.م.ش هلن شركة82
70060630المتن-   علق عينسابوس مؤسسة83
755215-03عاليه-  القبةللزراعة المشرق مؤسسة84

480068-73997070-09جبيلmaison agricole s.a.r.l شركة85
402168-91080703-04عار عين"jardin vert"فار جاردين محل86
348705-46431103-05 الحدث(ثاني فرع) م.م.ش التجارة و للزراعة اسمر شركة87
378814-33035303-05الشوف-  باترالتجارية زيد ابو ابراهيم مؤسسة88
073012-41146170-05عاليه-  رمحاالوالتجارة للزراعة الشحار دبوس مؤسسة89
378079-23026476-05زحلتا عينالخضراء المزارع مؤسسة90
609861-85423703-09كسروان-  ادمال.م.ش اغري مايكروب شركة91
614551-93242803-09صرباوالتجارة للزراعة عقيقي مؤسسة92

93
 الزراعية والمدخالت المستلزمات وتجارة لصناعة يارا شركة

.م.م.ش
138922-90241303-01المتن-  القبو عين

94SAINT ELIE FLOWERS SARL213561-41441703-04المتن-  انطلياس
290282-71فارياAgricare الزراعية العناية محل95
934988-23770270-09كسروان-  سهيلةLUNAGRI لوناغري مؤسسة96
501039-03بعبدا-  كفرسلوانللتجارة حاطوم محل97
972199-03عاليه-  رمحاالللتجارة االربعة الفصول محل98
247503-03فالوغاالتجاري بحاال محل99

296199-31144771-05قنيي عينوالتجارة للزراعة الكبير االخضر شركة100
926295-03كسروان-  ادما.م.م.ش غروب الحامض شركة101
513113-76مصبح ذوقGREEN TOUCH FOR AGRICULTURE محل102

680350-24119503-07عانوتالزراعية والخدمات للتجارة سعد مؤسسة103
186907-66904579-06كفردالقوسAGRIFAR- أغريفار محل104
243546-71بسكنتاGreen Mountains محل105
801616-99094171-01غزير.م.م.ش الزراعية سليمان شركة106
730560-99094103-01الدلبة عينالتجارية الشلفون قزحيا مؤسسة107
742592-03شهوان قرنةAgaric اغاريك محل108
446220-03كفرشيماالمحترفة الزراعية محل109
209010-91094703-04المتن-المطيلبmakahai ماكاهاي مؤسسة110

214161-70ريفونL´agronome الغرونوم محل111

969951-71جبيل-حبالينللزراعة حنا ابي محل112
679255-36006303-05الحوز جوارAgricorp S.AL شركة113


