
الئحة بأماكن بيع وتوزيع البضاعة المستوردة المدعومة من مصرف لبنان

ت تنظيم عملية دعم السلة االستهالكية الموسعة وموادها االولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان.أ/87/1 بموجب قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم 

ي ش:المعنوي/ إسم الشخص الطبيعي 
ي غروب لتجارة المواشر

كة عشر السلعة المستوردة ل . م.شر

و - الشويفات :اسم نقطة االتصال (الماركة)العالمة  التجارية للسلعة شارع االمراء - التير

كياس وزن الوحدة03/011919:رقم التلفون  غرام۰۰۰أ

 البند الجمركي .....................................ashigrouplivestock@gmail.com:البريد االلكتروني

XXXXرقم مانيفست05/480143:رقم الفاكس

:رقم الملف 

أو توزيع البضاعة المستوردة/أماكن بيع و

(إسم الشركة بحسب االذاعة التجارية)

الرقم المالي 

/ للشركة

التاج/المؤسسة

ر

مالحظاتالبريد االلكترونيالتاريخرقم التلفونالموزع/عنوان أماكن البيع(/..كرتونة/طن)الوحدة الكمية الموزعة 

ي
ن الدلبانن ي 147300حسير

959329-03بعلبك- زحلة /ملحمة الدلبانن

ا 2113791محمود ابو شليح وت- مسلخ صير 148011-03بير

ي
ا 5930452ملحمة عشر وت- مسلخ صير 544733-03بير

ي ي مصيلح 2714390عباس وهبر
ي- مسلخ  الزهرانن

746224-03الزهرانن

824686-70البقاع- ماسا / مسلخ زحلة 157720احمد طليس

ن- كرسوان/ ملحمة غطاس عون واوالده157680جان عون 404167-03المي 

430586-03صيدا- مسلخ صيدا 2416340عز الدين بركات

ي للحوم كة وهبر
ي 3521677شر و - مسلخ و ملحمة وهبر 335350-03الشويفات-التير

ا 128160مالك تركاوي وت- مسلخ صير 890593-03بير

012151-03البقاع- بدنايل / ملحمة الغدير 21080عباس الرمح

971145-03الجنوب- رصيفا / مسلخ شهابيه 157940حامد نجدة

كة شحادة للتجارة 863890-03طرابلس- مسلخ طرابلس 3721260شر

ي 316202-03جبل لبنان- مسلخ الشويفات2413300ماجد وهبر

323451-03بعلبك-  مزرعة زحلة 128320انيس معلوف

ن زعيي  941285-71جبل لبنان- حي السلم/ ملحمة زعيي  138400حسير

602580-70مرجعيون- معركة / مسلخ وملحمة بتول 2312200علي معنا

609817-03مرجعيون- معركة / مسلخ وملحمة بتول 158400ابراهيم معنا

895352-03عكار- نهر البارد / مزرعة منيه 2010755عماد عبد العال

034723-03جزين/ملحمةجزين 178811كامل عون
ن 067257-76الجنوب- رصيفا / ملحمة الشهابيه158220حسن ركير
ن سويد 955444-03مرجعيون- مسلخ الخيام 157260حسير

223538-03مرجعيون- مسلخ الخيام 158180احمد سويد

ن درويش كالوت157040درويش كالوت 996270-70النبطيه/ ملحمة حسير
631148-03البقاع- علي النهري / ملحمة الجواد 2412160حبيب جمعة

809320-03الفنار- مسلخ الفنار 138800زخيا تريدينغ

ن الكردي ي غزة / مزرعة157720علي حسير 424068-03البقاع- البقاع الغرنر
ي غزة / مزرعة147812تامر المجذوب 287815-03البقاع- البقاع الغرنر

ن عقيل 221186-03البقاع/ ملحمة بدنايل 42050 محمد حسير
824504-03عكار- مزرعة حلبا 126636رامي مثلج

708826-70بنت جبيل- ياطر  / ملحمة ابو ماجد 94980علي محمد عزالدين

ن عزالدين 727152-70بنت جبيل/  مسلخ فر العاصي2413020حسير
777413-03مرجعيون- مسلخ زفته 156800ابراهيم شهاب

777412-03مرجعيون- مسلخ زفته 157460احمد شهاب

ي
ن قعفرانن 324530-03صور- مسلخ برج رحال 115717رضا حسير

ن رمال 415383-03بنت جبيل- مسلخ العديسه 73530حسير

388221-03الشوف- بيصور / ملحمة مالعب 41787هادي رافع

227603-03حاصبيا- مشغرة / ملحمة مرعي 63413حسن مرعي

ي غزة / ملحمة المجذوب136859حسن المجذوب 229721-03البقاع- البقاع الغرنر

ا 21756يحي حوسة وت- مسلخ صير 849511-78بير
598064-03عكار/ ملحمة ومطعم زعي  52593زكريا زعي 

ي
663032-70صور- مسلخ برج رحال 21063مصطفن قعفرانن

028183-03الشوف- داريا / ملحمة ابو باسم 53617حسام عباس

918376-03ااقليم الخروب- عانوت / ملحمة العدل 32047قاسم رحال

401301-70اقليم الخروب/ ملحمة الكرم 31624مازن سليم
ا 31632جهاد اللهيب وت- مسلخ صير 896538-81بير
778294-03اقليم الخروب/ ملحمة زهير 31192زهير شلحة

عكار/ ملحمة كانون2637علي كنعان

ن 41532عمر ابو درغام 935929-03الشوف/ ملحمة بعقلير

082356-81مرجعيون- الخيام / مسلخ 31548محمد سويد
222490-03بعلبك- مسلخ بعلبك 52460ملحمة اللقيس
478345-71اقليم الخروب- شحيم / ملحمة ابو احمد 1315وليد الحجار

148133-03اقليم الخروب- شحيم /ملحمة الحجار 1532منصور الحجار

967718-76صيدا/ ملحمة اسحاق 138064ابراهيم تركاوي

617746-03صور/ ملحمة سلمان 63389محمد سلمان

164699-70الشوف- داريا  / فرن ملحمة الجزار 32115بالل جزار

919877-70الضاحية- الجاموس /ملحمة سليمان 1526احمد السليمان

397700-03صيدا- مسلخ صيدا 42456طالل عمر حبلي

ي 21174سامي الكردي
674061-03الضاحية/ ملحمة حي ماصن

142628-03الضاحية/ ملحمة كمال 21042فضل كمال

ن 21083حسن نعيم 073449-70جبيل لبنان- الشياح / ملحمة الحسنيير

476819-01الضاحيه-المعموره / ملحمة اللؤلؤة21017جهاد زين الدين
736448-03الضاحيه- الجاموس / ملحمة اللؤلؤة31529فادي زين الدين

281132-03اقليم الخروب- شحيم / ماحمة درويش 21184عالم درويش
كات / ملحمة مظلوم 2960احمد مظلوم وع الير 450595-71جبيل لبنان- مرسر

ي بعلبكي وت- المنارة /ملحمة وفرن البعلبكي63437ناحر 740867-03بير

وت- المنارة /ملحمة وفرن البعلبكي63714علي بعلبكي 754255-70بير
885787-71الضاحية- حارة حريك / ملحمة الروان 21039حبيب الرباب

ية / ملحمة سعد 1523سعيد سعد 470000-70جبيل- المغير
410092-03جبل لبنان- صفير / ملحمة حمود 1555حمود حمود

692442-70جبل لبنان- الجاموس / ملحمة حمود 1526علي حمود

ن عقل 221186-03البقاع/ ملحمة بدنايل 2954 حسير
اجنة/ ملحمة المنار 2936عبداللطيف طعمه 887618-78جبل لبنان- برج الير

285641-03صور- برج الشمالي/ ملحمة معبن1505يوسف معنا

315323-03صيدا- وادي الزينة/ ملحمة الوادي 3916خضن فليطي

833186-03جبل لبنان- الطيونة/ ملحمة فحص 31475اسماعيل فحص
505057-71جبل لبنان- بير العبد /ملحمة حميه اخوان1503غسان حميه

870425-03جبل لبنان- حارة حريك / ملحمة ابو طالب 1258علي حميه

ي
407257-71صور- ديرقانون /ملحمة المثلث21099رضا علي قعقرانن

ن جواد المال 356503-71النبطية/ ملحمة الريف 31480حسير
914548-03جبل لبنان- الشويفات االمراء / ملحمة طعان106860محمد طعان زعيي 

923166-03جبل لبنان- الشياح / ملحمة لبنان االخضن 21074حسن مزهر

كات / ملحمة ايوب 21170حسن ايوب وع الير 0280272-03جبل لبنان- مرسر

920467-03عاليه/ مطعم برغر بارون 21028محمد المحمد

781432559

(بالليرة اللبنانية) shelf priceالسعر األقصى لبيع السلعة بالمفرق 

:تاري    خ تقديم الالئحة 

mailto:ashigrouplivestock@gmail.com.....................................

