
العنوانالشركة اسمالرقم
 الهاتف رقم

الثابت

 الهاتف رقم

الجوال
االلكتروني البريد

558933robinson@bwholding.net-79614303-09مستٌتا.ل.م.ش روبنسونز شركة1

906230amiflora@hotmail.com-91842270-09 غادٌرأمٌفلورا- والزراعة للتجارة سعٌد شركة2

618925etsg.h.a@dm.net.lb-91813103-09جونٌهوالتجارة للزراعة الهوا جورج مؤسسة3

477882robinsonagri@khouryholding.com-79614403-09مستٌتام.م.ش اغرٌلند شركة4

819144halim@amalia sal.com-90130503-01المتن جدٌدةل.م.ش امالٌا شركة5

340800est_joseph_esalame@hotmail.com-71105703-09كفرذبٌان.م.م.ش والتجارة للزراعة سالمه امٌل جوزف شركة6

265562emaco@t-net.com.lb-54182103-04الضبٌةوالتجارة للزراعة االوسط الشرق مؤسسة7

245209joseph.daou@daccache.com-44081603-09كسروانالدكاش جرجً شركة8

 843221saadeagricole@hotmail.com-91843103-09فتقا م م ش الزراعٌة سعادة شركة9

875323rrabah@hotmail.com-80034003-05 عالٌه م م ش للزراعة أسترال شركة10

 650101najjarag@dm.net.lb-34119003-01سرجٌال والتجارة للزراعة نجار شركة11

686647agri@cal-rl.com-01 المتن للشرق الزراعً الكونتوار شركة12

 025198adonis@siad.com.lb-71 790941-09 حصراٌل الصناعٌة أدونٌس شركة13

754062hdagher@cyberia.net.lb-03المروجDASCO للبذور داغر شركة14

898430adrian.boughaba@unifert.com-01مصبح ذوقل.م.ش ٌونٌفرت شركة15

212647giscardabinassr@hotmail.com-62326203-09عمشٌتاغرٌفرت مؤسسة16

264941Agri.cbk@gmail.com-03البوشرٌةم.م.ش باور فٌتال شركة17

389237jehad.sadek@gmail.com-50169803-05السمقانٌة والتجارة للزراعة فرح محل18

477882robinsonagri@robinsonagri.com-79614403-09مستٌتا م م ش أغري روبنسون شركة19

652637slac@dm.net.lb-93819403-09جونٌهل.م.ش والكٌمٌاء للزراعة اللبنانٌة الشركة20

 355520antagro@antagro.com-31160303-01الزٌنة وادي أنتاغرو شركة21

 898198beirut.office@bluefieldco.com-01الزلقا بلوفٌلد مؤسسة22

23EGR CONSUMER 482979-72066103-04 المتن شركةinfo@egrconsumer.com 

313361chhobeika@hotmail.com-28831403-04بسكنتاالزراعة و للتجارة حبٌقة مورٌس مؤسسة24

417056focalpoint@inco.com.lb-87099503-04 مري بٌتم.م.ش بوٌنت فوكل مؤسسة25

اللبنانية  الجمهورية

الزراعة وزارة

الزراعية الثروة مديرية

الحقلية والمحاصيل البستنة مصلحة

-  التربة ومحسنات االسمدة استيراد ترخيص على الحاصلة والمؤسسات الشركات باسماء الئحة

لبنان جبل محافظة
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26Exotica sarl566767-21002303-09مصبح ذوقinfo@exotica.com.lb

422316almona@hotmail.com-99551603-07جدراوالزراعة والمقاوالت للتجارة المنى شركة27

650547LJBOUGHARIOS@GMAIL.COM-03السٌاد مزرعةBougharios-BGB مؤسسة28

622884georgesaliba68@hotmail.com-91390303-09جبٌلنوسترا كوزا مؤسسة29

887211andre.pindusrup@hotmail.com-47848703-09حاالتالخوري اندره مؤسسة30

411120info@spica.com.lb-41112003-04بعبدات KIMIA مؤسسة31

220790flowers_unlimited@hotmail.com-28522203-05الغابونFlowers Unlimited انلٌمٌتد فالورز32

united company@gmail.com 371036729-45335403-01البراجنة برجم.م.ش والمقاوالت والتجارة للصناعة المتحدة الشركة33

423781TAREK-BEN-ZIAD @HOTMAIL.COM-72113403-05الشوف مزرعةم.م.ش هلن شركة34

875925zeinplastets @gmail.com-48849803-01الشٌاح بالست الزٌن محل 35

327161SAGCO@IDM.NET.LB-88716103-01  الجدٌدةSAGCO-PEPINIERES LA SAGESSE S.A.R.L شركة36

614551eakikiagriculture@hotmail.com-93242803-09صرباوالتجارة للزراعة عقٌقً مؤسسة37

103416yara@yarabio.com-90241303-01القبو عٌن.م.م.ش الزراعٌة والمدخالت المستلزمات وتجارة لصناعة ٌارا شركة38

926295elhamod.a.biorganic@gmail.com-03جبٌل.م.م.ش غروب الحامض شركة39

244615bioaxis @ bioaxix.net-48199603-01دكوانة.ل.م.ش بٌواكسٌس شركة40

330777SLEIMAN.MENASSA@GMAIL.COM-85232481-09غزٌرGREENYARD AGRI S.A.L شركة41

801616sac.leb@sleiman-agri.com-99094171-01غزٌر.م.م.ش الزراعٌة سلٌمان شركة42

888933floridaagriculture.bey@gmail.com-75515103-07صٌدا حارة والتجارة للزراعة فلورٌدا شركة43
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