
المنتجاتالبلدةالقضاءاسم الشركة

منتجات زراعية-مخلالت-كونسرةقب الياسزحلةم.م.شركة جودي لبنان ش

الشركة اللبنانية للصناعات الغذائية 

(غاردينيا)م .م.الحديثة ش
زحلة

حوش األمراء 

اراضي

-حالوة - مخلالت - بهارات - حبوب 

معلبات-  طحينة 

KIBONتعنايلزحلة

جميع أنواع السكاكر والشوكوال 

والكرواسون والكاتو والكيك 

والحلويات على أنواعها وتوضيبها

الشركة الصناعية لمنتوجات بايونير 

ل.م.ضاهر ش
كفرزبدزحلة

- شوكوال - بيتي فور - بسكويت 

راحة الحلقوم- كريما 

- شركة رشيد طانيوس توما واخوانه 

تضامن
قب الياسزحلة

- ماء الورد - ماء زهر - عرق 

جميع المشروبات - الخل - الشراب 

الروحية

تعنايلزحلةم.م.شركة النبيل ش

- المشروبات المحالة بالسكر 

- الخردل - المربيات - الكونسروة 

- ماء ورد - ماء زهر - كاتشاب 

- اللبنة بالزيت - الخل - الدبس 

تعبئة - الكبيس - المكدوس - الزيتون 

الزيت والعسل

المركز التجاري للشرق األوسط 

م.م.ش
تعنايلزحلة

فول - كبيس - طحينة - رب البندورة 

قهوة - بزورات - شرابات - حمص - 

- ورق عنب - مكدوس باذنجان - 

دبس رمان- خل - زيتون - زيت 

بطاطا اصابع جاهزة للقليتربلزحلةم.م.شركة التطوير الزراعي ش

بهارات- سكاكر - بن - بزورات تعنايلزحلةم.م.شركة شكري حماصني ش

زحلةزحلةمؤسسة مخول للصناعة والتجارة
-بيكنغ بودر - كاكاو - بودرة العصير 

بهارات- جبوب -  فانيليا 

شركة أفران وحلويات شمسين السنتر 

م.م.ش
حوش األمراءزحلة

- كعك - خبز افرنجي - خبز عربي 

معجنات- حلويات 

مربيات-كونسروة-مخلالتتعنايلزحلةم.م.الشركة اللبنانية الدولية لألغذية ش

 najjar/مصنع شركة النجار فوودز

foods
برغلجديتازحلة

كسارةزحلةشركة افران وحلويات شمسين كسارة

- كعك - خبز افرنجي -  خبز عربي 

- حلويات غربية - حلويات عربية 

بوظة- شوكوال - معجنات 



شركة اي زد مانيفاكتورينغ اند 

م.م.ترايدينغ كومباني ش
رب بندورة-كاتشاب-مايونيزقب الياسزحلة

بر )شركة افران وحلويات شمسين 

(الياس
خبز عربيبرالياسزحلة

مجموعة افران تفاحة، احمد " شركة 

محمد يحيى وعادل أحمد يحيى 

(عنجر)توصية بسيطة " وشركاؤهم

عنجرزحلة
- كعك - خبز افرنجي - خبز عربي 

بوظة- كاتو  - معجنات - حلويات 

معجنات,خبزالفرزلزحلةشركة مجموعة افران تفاحة

مكدوس- مخلالت - زيتون - مربيات تعنايلزحلةالبشرى

كعك- حلويات عربية وافرنجية سعدنايلزحلةحلويات وليد محمود سيف الدين

بشير - شركة الخمور اللبنانية

مشعالني واوالده
مربيات- كبيس مريجاتزحلة

بيرةمكسةزحلةل.م.شركة قساطلي بيروت ش

مكسةزحلةشركة قساطلي شتورة

-نبيد-سبيرتو-مشروبات روحية

كونسروة وعصير -حالوة-طحينة

تفاح وفواكه على انواعه باإلضافة 

الى عدة اصناف مواد غذائية

كسارةزحلةشركة سوبر جوس فاضل وشركاه
تصنيع -عصير الفاكهة على انواعها

وتوزيع جميع انواع الفاكهة المكثفة

خبز عربي وافرنجي وحلوياتالنبي ايالزحلةتضامن-شركة أفران الصحة

الصويريالبقاع الغربيالشلبي وشريكه للصناعة والتجارة
دبس -قمر الدين-كونسروة بأنواعها

مربيات-تمر

كاتو- حلو عربيبرالياسزحلةبيت الحلو

حلويات عربية وافرنجيةبرالياسزحلةباتيسري درويش



زحلةزحلةالشركة العالمية للصناعات الغذائية

-حمص حب مسلوق-حمص بالطحينة

-باذنجان مشوي-متبل باذنجان

مربى المشمش والفريز-ملوخية

شركة الكونسروة الحديثة شتورة 

.ل.م.ش
زبدلزحلة

- طحينة - مربيات - رب البندورة 

- متبالت معلبة - حبوب معلبة 

مأكوالت جاهزة معلبة

المنصورةالبقاع الغربي.ل.م.شركة ضاهر الدولية لألغذية ش
Cornflakes-cereal bars-

chocolate bars

شركة جونيت للصناعة والتجارة 

ل.م.ش
حوش المراءزحلة

الحامض -الشراب-عصير الفاكهة

تعبئة الزيت النباتي-على أنواعه

الفرزلزحلةل.م.شركة دلتا ترايدنغ ش
potato chips-tortilla-puffed 

corn snacks

دلتا )ل.م.شركة ماستر شيبس ش

(ل.م.ترايدنغ ش
الفرزلزحلة

- منتفخات الذرة - رقائق البطاطا 

- رقائق تورتيا المصنعة من الذرة 

وجبات خفيفة مقلية

الفرزلزحلةل.م.شركة ماستر شيبس ش
لوز ،بزر، ذرة كريسبي، 

فستق،كاجو، قلوبات مشكلة

حلويات عربية وافرنجيةالكركزحلةحلويات نوغا

مكسةزحلةل.م.شركة ألفا انترفود ش

تعليب كافة أنواع الحبوب والخضار 

إنتاج -إنتاج الشرابات-والفاكهة

الطحينة والحالوة وتصنيع علب 

معدنية

البطاطا المجلدةالناصريةزحلةل.م.شركة مارينا للبطاطا المجلدة ش

زيت زيتونعيتيتالبقاع الغربيمؤسسة بشارة جوزف شقر التجارية

مخلالتالمحيدثةراشيام.م.شركة وادي الخير ش

المعلقةزحلةمطاحن الياس لطوف صليبا
مطحنة حبوب وجاروشة للبرغل 

والقمح والطحين

مكسةزحلةشركة مطاحن النجار الحديثة
إنتاج البرغل وتجارة كافة أنواع 

الحبوب والبهارات

جورج جوزف "شركة اغري فريش 

 (توصية بسيطة)" دمر وشركاه

AGRI FRESH

زحلة
حوش االمراء 

اراضي

غسيل وتقطيع وتوضيب  الخضار 

والفاكهة



عرق عنب-نبيذكسارةزحلةل.م.شركة شاتو كسارة ش

برغلزحلةزحلةمطاحن صليبا

تعنايلزحلةل.م.شركة طيبة فودز ش
-رب البندورة-مربيات-حالوة-طحينة

كبيس-أجبان وألبان ومشتقاتها

كشك-طحين-برغلقب الياسزحلةمطحنة الياس ميشال عنقه

نبيذ وليكور-عرقكفرياالبقاع الغربيل.م.شركة شاتو كفريا ش

سيدروس  /شركة غلوبال سناكس 

انترناشيونال تريدنغ سابقا
الفرزلزحلة

وجبات سريعة مالحة

- شركة هيكل وربيع العتل وشركاهما 

ايتل شوكوال
زحلة

حوش األمراء 

اراضي

ملبس شوكوال على ,حبوب شوكوال

أنواعها

كعك,سكاكر,شوكوالالرفيدراشيام.م.شركة بركة ش

سكاكر,حلويات الجبليالمدينة الصناعيةزحلةكوداسا

ذرة منفوشةالمنارةالبقاع الغربيمؤسسة البستان للصناعات الغذائية

حوش األمراءزحلةمؤسسة سكاف للمنتوجات الطازجة
طازج,بطاطا مقطعة

راس الحلقوم,طحينة,حالوةزحلةزحلةمعامل سميح حسن اليمن وأوالده

مأكوالت مشعالني )شركة موريس 

(م سابقا.ب.م
زحلة

حوش األمراء 

اراضي

ماء ,مربيات,مخلالت,كبيس

دبس,مقطرات,زهر



المعلقةزحلةسي سويت
حلويات عربية 

شوكوال,كنافة,وافرنجية

بوظة وحلوياتالمعلقة أراضيزحلةشركة قيصر عطا وشركاه

عنجرزحلةدومنكو ش م م

ماء ورد ,خل صناعي,كبيس,شراب

حامض ,كاتشاب,وماء زهر

مشروبات غازية,الليمون

خبز عربيحوش االمراءزحلةمؤسسة الصقر للصناعة والتجارة

كعك على أصنافهالمدينة الصناعيةزحلةشركة حلويات افران أيوب

Bread and Bakery ( LA 

TOUR) 
كسارةزحلة

بوظة وحلويات ,معجنات,كعك,خبز

افرنجية على أنواعها

حلويات,كعكجديتازحلةأفران وباتيسري االندلس

مؤسسة الياس نقوال الصباغ 

الصناعية و التجارية
قب الياسزحلة

خبز 

م,كعك,بيتزا,توست,همبرغر,افرنجي

عجنات

زحلةزحلةمن دياتنا ش م م
, كبة لحمة,جميع المعجنات المفرزة

يقطين

كعك تمر,كيك,كاتو,تارتالمعلقةزحلةKING OF SWEETشركة 

 للتجارة Sima Groupشركة  

والصناعة
تبريد ,توضيب وتقطيع وتعليب الفطرالفرزلزحلة

جميع أنواع الفواكه والخضار

شركة التجارة والسياحة العادلة في 

الجمعية التعاونية االنتاجية )لبنان

(للمرأة الريفية في الفرزل سابقا

الفرزلزحلة
كافة المواد الغذائية والحبوب 

والمخلالت وماء الزهر والورد 

والمخلالت

نجمة )تعاونية اإلنتاجية الحرفية

(الصبح
المحيدثةراشيا

ل,كشك,لبنة,مقطرات,شرابات,مربيات

فواكه ,زهورات,قمح محمص,وز

بن,مجففة

الجمعية التعاونية )مونة أيام زمان

(للتصنيع الغذائي في الكرك
الكركزحلة

ورق ,باذنجان مكدوس,كشك

لبنة,رب البندورة,زعتر,عنب

الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات 

عين "الزراعية في عيتا الفخار

"م.م""العريش

عيتا الفخارراشيا

زع,مجففات,كبيس,مربيات,كشك,لبنة

دبس ,دبس رمان,سماق,تر

ورق عنب,دبس عنب,حصرم

مشغرةالبقاع الغربيالجمعية التعاونية الحرفية الزراعية

مونة ,أشغال يدوية,فوبيجو,حرفية

بلدية بكافة أنواعها وخاصة رب 

الحصرم وخل التفاح

الجمعية التعاونية )خيرات السهل

(للتصنيع الغذائي في حوش األمراء
وادي العرايشزحلة

خل التفاح- تفاح ,مشمش,فريز:مربى 

كة حدائق غدق ش عنجرزحلةم.م.شر

معجونة البندورة،مخلالت،فطر،خل 

،مربيات التفاح،أرض شوكي

،كشكقب الياسزحلةالياس ميشال عنقة ن برغل،طحي 

بن حب،بن مطحونزحلةديرزنونمؤسسة بن الثريا

زحلةمؤسسة جان فيليب الصدي
حوش :زحلة

األمراء

نمورة -اكلير-كاتو-كيك-جوز هند-تمر

كرواسون



مؤونة بيتية،مربيات، فواكه مجففةعنجرزحلةمؤونة كابتن

مياه معدنية طبيعيةقاع الريمزحلةالبردوني-شركة ينابيع قاع الريم

حبوب، بهارات، قلوباتزحلةزحلةمؤسسة رزوق للتجارة والصناعة

نبيذصغبينالبقاع الغربيل.م. شVALشركة 

برالياسزحلةحلويات جابر
- بوظة -حلويات عربية واجنبية

شوكوال

-الشركة العربية للصناعات الغذائية

توصية بسيطة
نودلز-سويس روول-كيك-كرواسانالقرعونالبقاع الغربي

شركة -شركة سميح زينة وشركاه

محمصة السمير
جميع أنواع البزوراتعنجرزحلة

حكمة )الشركة السعودية التجارية 

توصية  (أحمد البيروتي وشركاه

بسيطة

تمربرالياسزحلة

خبز عربي وافرنجي وحلوياتغزةالبقاع الغربيالمار

الفرزلزحلةشركة مهنا للصناعات الغذائية
عرق ومشروبات روحية، جميع 

انواع الكبيس

 chateau el/م.م.شركة دخنة ش

Arak Rayak
عرق ومشروبات روحية،رياقزحلة



BEIRUT POPSقب الياسالبقاع الغربي
بوشار بنكهات مختلفة، غزل البنات، 

سالش

زحلةاألرياف اللبنانية للتجارة والصناعة
- شبرقية ثابت 

مكسة

-مكدوس- مخلالت - مربيات 

..كونسروة


