
الجوال الهاتف رقمالثابت الهاتف رقمالعنوانالشركة اسم#

822582-08زحلةاخوان عقل شركة1

2lebanese grower and contracting389696-03عنجر

378396-95546303-08تربلتراٌدنغ اغري فرج شركة3

613294-54322703-08تعناٌلوالتجارة للزراعة البقاع جنة شركة4

454559-03 الغربً البقاع للزراعة اإلمام مؤسسة5

977424-90042403-08 رٌاقللزراعة أغرٌو مؤسسة6

923008-03   اٌال النبًالزراعً اإلرشاد محل7

923008-03ابلحالزراعً اإلرشاد محل8

116556-70زحلةالمؤصلة للبذور العربٌة األوروبٌة الشركة9

116556-70زحلة العامة الزنانً حمد محل10

 898389-03 عنجر أسمدة شركة11

647601-51215103-08 الٌاس برالعامة للتجارة حنا جوزٌف مؤسسة12

050010-95038803-08الفرزل للتجارة قزعون محالت 13

747981-50000403-08 الٌاس قب  أورغانٌكا سٌتروكس مؤسسة14

028817-54307603-08 زحلةوالبٌئٌة الزراعٌة لالستشارات بذور شركة15

762065-03سعدناٌلgreen plant for agriculture needs مؤسسة16

971653-03اللوز كامد للتجارة أكوا أغري شركة17

653047-93173703-08زحلةل.م.ش ٌونٌفرت شركة18

304097-89843003-01زحلةالزراعٌة المروج شركة19

871005-51130903-08تعناٌلوالتجارة للزراعة دعبٌس جورج محالت20

798730-95048203-08زحلةالزراعٌة العالء مؤسسة21

656903-90132903-08النهري علً(مقدادي) الزراعٌة المواد شركة22

389987-54226803-08المدٌرجاخوان دبانة شركة23

373407-54227803-08شتوراالتجارة و للزراعة االقتصاد مؤسسة24

339137-50027003-08الٌاس قب للشرق الزراعً الكونتوار شركة25

388128-90158503-08 أٌال النبًهافاتٌان ٌساٌى مؤسسة26

654512-03زحلةالزراعٌة والخدمات للمشارٌع الفصول شركة27

452280-95501403-08تربلاغرٌكا-الزراعٌة التقنٌة الشركة28

249922-93161603-08زحلةواخوانه نزهه عبدو حسٌن مؤسسة29

248842-95216670-08ابلحالزراعٌة لالدوٌة شاوٌش مؤسسة30

718252-03الفوقا تمنٌنالزراعً االرشاد محل31

     335034-08التحتا تمنٌن"Maison d'agriculture" المزارع منزل32

706872-93191303-08زحلةم.م.ش اغروكٌمٌكال مودرن شركة33

924976-27921303-01مشغرةهاندر غرٌن مؤسسة34

816562-03الٌاس قبالعامة للتجارة الدحدوح سامً مؤسسة35

979974-03زحلةالمعدرانً تامر مؤسسة36

349724-67085003-08صغبٌنالتجارٌة الخوري سلٌم طانوس مؤسسة37

848992-64226803-08غزةوالزراعة للتجارة صمٌلكو مؤسسة38

031184-64589903-08قنافار خربةvetagro s.a.rl مؤسسة39

اللبنانية  الجمهورية

الزراعة وزارة

الزراعية الثروة مديرية

الحقلية والمحاصيل البستنة مصلحة

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

البقاع محافظة



الجوال الهاتف رقمالثابت الهاتف رقمالعنوانالشركة اسم#

اللبنانية  الجمهورية

الزراعة وزارة

الزراعية الثروة مديرية

الحقلية والمحاصيل البستنة مصلحة

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

البقاع محافظة

657788-76االمراء حوشALTEA S.A.R.L. م.م.ش التٌا شركة40

131999-03زحلةللتجارة جعفر اكرم مؤسسة41

636122-54322703-08زحلةوالتجارة للزراعة البقاع جنة شركة42

323192-51222203-08الٌاس بر.م.م.ش اغري سام شركة43

267053-03الٌاس قب اغري لٌبانو محل44

086408-03الكرك.م.م.ش green spot شركة45

264279-64513381-08عنجر مجلELINA FRUIT S.A.L شركة46

833631-64058703-08غزةPOELSAN AGRI مؤسسة47

911253-03جنٌن جبAgriline محل48

277820-80520503-08زحلةاغري لٌبان شركة49

653047-93173703-08زحلةEvergreen مؤسسة50

353845-81زحلة.م.م.ش غروب ٌوسف شركة51

739364-95222203-08زحلة.ل.م.ش الزراعٌة للتنمٌة ضاهر شركة52

849382-54022670-08شتورةل.م.ش امالٌا شركة53

622695-51219003-08 الغربً البقاع المرجالتجارٌة حرب كمال مؤسسة54

559112-76الغربً البقاعللتجارة ستً اغري شركة55

652899-95185076-08الفرزلوالتجارة للزراعة رزق مؤسسة56

591758-71مشغرةserhal agri محل57

050010-95038803-08الفرزلالعامة  للتجارة حنا جوزٌف مؤسسة58

748731-03 كفرزبدوالتجارة للزراعة شكر مؤسسة59


