
المحافظةالقضاءالبلدةاسم الشركة

البقاعزحلةجديتامؤسسة يوسف نكد واوالده

البقاعزحلةزحلةم.م.سوليفد ش- الشركة اللبنانية للتخمير والتقطير 

البقاعالبقاع الغربيكفريال.م.شركة شاتو كفريا ش

البقاعزحلةقب الياسشركة الياس طانيوس توما 

البقاعزحلةجديتامؤسسة توفيق قرطباوي وأوالده

البقاعالبقاع الغربيكفريا ل.م.شركة كاف كروم ش

البقاعزحلةتعنايلل.م.كو ش&شركة مسايا 

بيروتبيروتاشرفيةل.م.شركة شاتو كسارة ش

البقاعزحلةمكسةسوليفد- شركة قساطلي شتورة 

جبل لبنانكسروانكفرذبيانمؤسسة فقرا للتجارة والصناعة لصاحبها كارلوس العظم

جبل لبنانالمتنالمتينزهير ورامز بو نادر

البقاعزحلةقب الياسل.م.شركة كلوز سانت توماس ش

جبل لبنانكسروانغزيرل.م.شاتو موزار ش

م.م.شركة ليبان كاف للصناعة والتجارة ش
زحلة حوش 

األمراء
البقاعزحلة

جبل لبنانالمتنالمتينل.م.شركة الكار ش

جبل لبنانبعبداراس الحرفالمحدودة المسؤولية- شركة فالي المارتين 

جبل لبنانالمتنمزرعة يشوعمؤسسة نبيذ جبل لبنان

البقاعزحلةزحلةتوصية بسيطة- شركة الدكتور عبد األحد الخوري وشركاؤه 

جبل لبنانعاليهبحمدونل .م.في العقارية ش- بي - شركة سي 

البقاعزحلةجديتام.م.شركة دومان دي تورال ش

البقاعزحلةزحلة الضهورم.م.شركة دومين دو بعل ش

البقاعالبقاع الغربيكفرياشاتو مارسياس

الشمالالبترونادهل.م.شركة اده واينري ش

الجنوبجزينقطينل.م.ش (أتيك)شركة كرم للزراعة والصناعة والتجارة 

الجمعية التعاونية الزراعية والتصنيعية التابعة للرهبانية المارونية 

.م.م" أديار"كافة 

دير مار - غزير 

انطونيوس
جبل لبنانكسروان



الشمالالبترون بسبينال.م.شركة نبيذ من لبنان ش

الشمالالبترونراشكدةم.م.شركة أورورا الكرمة والخمور ش

الشمالالبترونجبيل- سمار ل .م.شركة كلو دي شين ش

الشمالالبترونالبترون"بترون ماونتنز"شركة اسعد وكاتي الحرك 

البقاعالبقاع الغربيخربة قنافارم.م.شركة شاتو قنافار ش

جبل لبنانالشوفمجدل المعوشchaiم .م.شركة سيدر هيل لإلنتاج الزراعي ش

Cave du Monastere st Jeanجبل لبنانالمتنخنشارة

الشمالالبترونمار ماما لبنان- مار ماما -  كوتو دي بوتريس - شاتو سانكتوس 

البقاعزحلةجديتاLE NOBLE- النبيل - مؤسسة لو نوبل 

CLOS DU PHOENIX SALالشمالالبتروناده

VIGNOBLE STE ANDREE S.A.R.Lجبل لبنانكسروانغباله

بعلبك الهرملبعلبكبرقاشاتو برقا- شركة فينيا فيردي 

البقاعزحلةالراسية- زحلة توصية بسيطة- طارق يوسف غنطوس وشركاه - شركة الكّرام  

الشمالالبترونشبطينELSADA sarl- م .م.ألسادا ش

بعلبك الهرملبعلبكدير األحمرHFشركة 

CHATEAU ST CLEMENTالبقاعالبقاع الغربيصغبين

الشمالبشريبيت منذرشاتو سعادة/ ادمون سعادة

البقاعزحلةقب الياس(RWC)ل .م.شركة رمتانية كومباني ش

château bybline-جبل لبنانكسروانوطى الجوز شركة أبي غانم

البقاعالبقاع الغربيصغبينLatourbaل .م.  شVALشركة 

جبل لبنانالمتنالمتينم.م.شركة كنوز للصناعة والتجارة ش

الشمالزغرتاسبعلشركة توفيق الشام واوالده-عرق ونبيذ السبعلي

Chateau Wadih S.A.R.Lجبل لبنانجبيلالمغيري

CHATEAU & ARAK RAYAKالبقاعزحلةرياق

M.R.H vines s.a.r.l Sept wineryالشمالالبتروننحال

جبل لبنانعين دارةعاليهأغري سويل


