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Real Economy, 
the only solution…today

Director General of the Ministry of Industry
Dany Gedeon

For the fifth year in a row, the Ministry of Industry (MOI) continues to sponsor and develop the 

Food Industry Guide in Lebanon in implementation of the seventh Operational Objective 

of its Integrated Vision for the Development of the Industrial Sector in Lebanon “Lebanon 

Industry 2025”, which aims to put the media at the service of the industrial sector, and 

use it to positively promote Lebanese success stories and products, encourage industrial 

integration and specialization to enhance Lebanese industry’s viability and competitiveness.

A media that is aware of its national mission and avoids provocation of conflicts by defaming 

others, merely on the grounds of suspicion, at times within the same sector, for political 

differences or even for competitive motives; a fully responsible media that scrutinizes and 

validates information by consulting reliable resources, such as specialized official and 

scientific entities; a positive media that rejects the prevailing negative culture of useless 

complaining, hasty non-objective condemnation that entails respecting the law and 

following procedures. 

Lebanese industries suffered serious consecutive setbacks caused by far- from-innocent 

campaigns of certain media outlets and their supporters that seemed indifferent to the 

damages inflicted on the country’s economy and society as a whole, overlooking their 

mission and role of supporting national productive sectors, mainly in dubbing the 

industrial sector as the identity of Lebanon and a necessity to its economy and society, 

turning into mere scandalous media. 

Promoting the industry is not a superfluity or an exclusive innovative idea that the 

Ministry of Industry invented and enclosed in its vision. It has been and continues to be 

the mainstay of wars and its main cause, the axis of global policies and trends.

As for Lebanon, industrial promotion is an economic necessity with unexplored horizons 

and deserted roads. Most importantly, in terms of insufficient participation in foreign 

exhibitions which can help in maximizing the volume of exports, limited resources for 

market studies, feasibility studies and promotional advertising, in addition to insufficient 

specialized media progr ams that include a national and cultural message disseminating a 

sense of proud patriotism that encourages consumption of national industrial products in 

domestic and expatriate markets, attracts national and foreign investments in projects of 

creativity, innovation, leadership and excellence.

This is the ministry’s main objective. To achieve this goal and accomplish our mission, the 

ministry continues to speak out and highlight the enormous unfulfilled potential of our 

national industry that can help increase exports, reduce imports and improve the balance 
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of trade by becoming marketing-oriented and promoting the role of the media to keep 

abreast of the resurgence, development and proliferation of the industry, while 

continuously supporting the culture of quality, encouraging innovation as the basis for 

any successful marketing.

In the light of the growing appetite of industrialized countries to conquer more markets,  

devise various types of wars and weave brutal snares to sell their products, where nations 

formulate their political moves based on their economic interests manipulating the course 

of history and geography throughout the world; our region replete with conflicts is 

a witness to these schemes where economic-political calamities continue with new chapters, 

passed from generation to generation, and our slumbering communities never learn. 

Within our limited capacities and firm belief in the role of the ministry, we are still 

working to ascertain the economic and scientific realities on the role of industry and 

other productive sectors in developing the economy, rebuilding the country and establishing 

its sovereignty, safeguarding its independence and liberty.

In view of our official responsibility As the MOI, we are looking at the dilapidated current 

situation and how things should be, languishing with many officials and experts on the 

situation the country has reached as a result of haphazardness, chaos and blind rush to 

mimic and copy methods that do not suit us, the so-called economic openness and 

freedom which in fact were opportunities for foreign countries to violate and freely access 

our Lebanese market.

At long last, we hear good news: Lebanese officials have finally come to understand this 

fact. To work objectively, they called for international experts to help them develop plans 

(our ministry was ahead by years: we have already completed our plans, vision, and 

programs and contributed in developing plans appropriate for the country’s entire economy 

and not limited to the ministry).

We have been waiting to seize this opportunity and offer our help when these delayed 

initiatives are taken to give solutions because we are already in the battle field feeling its 

steaming heat with our bare feet. The industrial sector being our responsibility and 

destination, we firmly believe that through industry we can reinstate and build the country, 

restore its sovereignty, social security, sustainable economic growth and its leading role in 

the region.

We have recommended a number of proposals we hope the Council of Ministers would 

approve when submitted; noting that we have started implementing some in terms of 

encouraging promising competitive industries and preparing the necessary studies for the 

construction of 4 new industrial zones.

We are proud, and we have no right to take pride but in the industry, with the products 

we make with our own hands. Our history abounds with civilizational achievements, it is 

unacceptable to give in to failure or continue to be victims of the attempts that constantly 

try to make us fail.
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after this message,

I would like to offer my encouragement and extend my thanks to the guide’s readers and 

our beloved industrial community for perseverance despite all challenges, to commend 

their achievements, and invite them to intensify their  ambitious efforts to achieve 

leadership and excellence, the only two solutions, as no external assistance or support can 

help us withstand fierce competition.

Let’s think out of the box! Let’s be armed with our ambition and positive attitude! Let’s grow 

out of our limited outdated methods and invest in marketable competitive products.

On this occasion, I would like to also commend the continued successful cooperation 

between the Ministry of Industry and Proactive S.A.R.L., with the issuance of this fifth 

edition of the “Food Industry Guide 2018-2019”, updated with objective and 

systematic information. As promised in the previous issue, a second promotional project 

will be launched this year stemming from our collaboration with Proactive: the 

“Construction Materials Industry Guide”. It is being currently prepared by the specialized 

MOI team in consistence with its main purpose. 

Construction industries will also benefit from free promotional services that will be offered 

to ten industries that proved through field inspection their progress and commitment to 

specifications and standards. Through this innovative service, distributing the guide allows 

the ministry not to only promote industries but it also hits other targets such as commending 

and encouraging development and organization, and endorsing positive communication 

between the ministry, sponsor of the sector, and the industrial society in addition to 

disseminating the culture of quality by encouraging investment in research and 

development and market studies to optimize production and export.

This issue includes ten interviews with industrialists who made progress in the food 

manufacturing field and methods over a period of one year. These factories were carefully 

selected according to objective, regional and sectorial criteria based on the field survey 

reports consecutively submitted for this purpose by our specialized engineers working in 

the Permitting Service and the Technical Affairs and Industrial Services.

In this context, I would like to commend the efforts deployed by the Ministry’s team in 

preparing the contents of this guide, supervising the implementation of its various 

sections, constantly developing it, and always attempting to share with industrialists, 

stakeholders and interested parties the information, potential, and relevant decisions 

and circulars of the ministry. it should be noted that previous issues of the guide, and all 

other industrial legal texts, decisions, circulars, studies and industrial statistics are available 

on the Ministry’s official website: www.industry.gov.lb and are constantly updated.

Hoping that officials would fulfill their commitments and make the industrial sector 

a national cause because it is truly the only key to security and stability, the pillar of 

sovereignty and independence. The Ministry has also high expectations that industrialists 

would become more confident and positive,  to embrace the culture of quality, to be more 
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open to markets, information, and media, convey a message to Lebanese community that 

raises awareness on the importance of consuming national products which can help in 

solving unemployment and immigration crises and increase the purchasing power.

According to the 2017 indicators, the category of food industries, ranked second with 18.2% 

of the industrial sector volume, after machinery and electrical equipment.

Food industrial export values increased from 459.4 million uSD last year to 471.4 million 

uSD this year, raising its share of the industrial exports total value from 18.2% to 19.1% 

(noting that total industrial exports value fell from 2527 million USD to 2474 million USD). 

The top export destination countries were in million USD:  Syria (81.741), followed by Saudi 

Arabia (66.014), Iraq (36.851), Qatar (28.401), the United States (27.476), and the United 

Arab Emirates (24.445) (source: data of the MOI, Guide’s statistics, and Ministry’s web page).

This sector provides over 21,000 job opportunities with about 20% of the industrial labor 

force. Food processing establishments constitute 19% of factories permitted by our 

ministry. As of 8/4/2018, the total number of permitted factories reached 1353 out of a 

total 5000 permitted factories, with additional 101 factories permitted in 2016 (detailed list 

within the manual).

This sector’s activities are related to packaging and wrapping factories. By the end of 2017, 

such permitted factories reached a total of 89 factories (a second detailed list with contact 

information is available in the manual).

In a statistical study carried out by the MOI under Permanent Industrial Statistical 

System Project (reference year 2015), a sample of 1975 factories permitted by the 

ministry including 475 food and beverage establishments, showed that these sampled 

industries employ 17904 permanent workers and create 2000 seasonal job opportunities. 

Out of this sample, 185 factories export their products with 38.95% and 373 million dollars 

of the total value of industrial exports. The industrial output of these sampled factories 

reached about 2157 million uSD.

As for the ministry’s vision to improve the food sector, the ministry worked more confi-

dently during the last few years on enacting food security control and reached out to differ-

ent relevant stakeholders from both the public and private sectors. Training sessions and 

specialized technical conferences were held, to help improve production environments 

and build the culture of quality. In 2017, the ministry’s initiatives in the food sector included 

the organization and/or participation of the following:

 A National Awareness Seminar on ISO 14046 Water Footprint on 16/1/2017 in cooperation 

with the Lebanese Standards Institution (LIBNOR).

 A workshop at the Federation of Chambers of Commerce, Industry & Agriculture in 

Lebanon on 18/1/2017 under the title “The Food Advisory unit”.

 A workshop on “Strengthening Countries’ Participation and Implementation of 

International Food Safety Standards” at the Ramada Plaza Hotel under the National Codex 

Committee on 8-9/2/2017.
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 Sponsorship of “Product Environmental Footprint” workshop and training with uNIDO 

in the presence of His Excellency the Minister and the Director General of the MOI at the 

Radisson Hotel on 27/3/2017. 

 Meeting on “Water Treatment” at the Ministry of Public Health on 3/8/2017.

 A workshop in collaboration with IRI, the Swedish Embassy in Lebanon, and the Swedish 

Trade Council on “How to increase Lebanese exports to Sweden”, particularly food indus-

tries and alcohols at The Lebanese university- IRI on 21/9/2017.

 Launching a Working Group to communicate with the European Commission- upon the 

completion of the Eu-Lebanon partnership agreement assessment where a huge gap in 

the trade balance was found in favor of the Eu- to discuss the evaluation results and 

overcome obstacles that Lebanese products are facing with exports to the Eu. The 

negotiations and consecutive meetings of the Eu-Lebanon sub-committee of trade, 

industry and services, and continuous communication with stakeholders on the problems 

facing Lebanon when exporting to Eu countries, in collaboration with the Ministry of Foreign 

Affairs and Emigrants, and ministries concerned (Agriculture, Economy and Trade, Public 

Health & Finance) showed that the EU is not willing to offer any facilitations or concessions 

in terms of TBT and SBS in any of the sectors that Lebanon consider as priority sectors 

(including food products, dairy products and pharmaceuticals), instead the EU 

representatives recalled the complicated procedures that Lebanon and any other country 

has to follow in order to enter the European market without any facilitations or concessions.

in this context, the minister of industry issued a number of decisions: 

1. Decision no. 6779/c dated 18/12/2017 (technical conditions and specifications for the 

processing of water treatment plants and water filling) – published in the official gazette 

no. 1 on 14/1/2018.

2. Decision no. 2/1 dated 4/1/2018 amended the decision no. 25/1 of 25/2/2015 and 

postponed the pre-authorization imposed on the import of processed or semi-processed 

chips, the said decision would take effect as of 2/7/2018 – published in the official gazette 

issue no. 2 on 11/1/2018.

3. A Draft Law for the amendment of article 17 of the Value Added Tax Law resubmitted to 

the Ministry of Finance (no. 379 dated 14/12/2001) after the latter refused to amend the 

TVA law to include exemptions on raw materials, packaging and wrapping materials due 

to the difficulty of proving the use of these materials in the manufacturing process. In its 

new text, the MOI demonstrates how importing industrialists are capable of submitting 

documents that make them eligible to the suggested exemptions, noting that many other 

different industries currently benefit, unimpeded, from similar exemptions. 

 

As a follow-up, the Ministry of Industry made progress in a number of files through:

 Active participation in the technical committees of LIBNOR; expressing views on the draft 

specifications and factories inspection reports.

 Active participation in the meetings of the Follow-up Committee on topics related to food 

safety, which was established by Prime Minister’s Decision No. 39/2015 on 11/2/2015.
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 Continuous coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants to provide 

its Directorate of Economic Affairs with the problems facing industrialists such as the 

non-implementation of certain countries of trade agreements signed with Lebanon. The 

said Directorate then reports these problems to the Ambassador of Lebanon in the country 

in question and requests that such matters are raised with the competent authorities in 

order to find appropriate solutions. Based on the information provided by the Permanent 

Industrial Statistical System, the Directorate received three complaints which are currently 

being followed. The MOI is also following-up with the MoFA to examine the potential of 

selling national products in foreign markets by collecting information on these markets 

through Lebanese embassies abroad. 

 Organization of a workshop on the updated Food Safety Law in the united States between 

18 and 20 December 2017. The training was offered for gratis by a Lebanese-American 

expert from the uSA. The workshop aimed to provide factories food safety controllers and 

supervisors with a training that qualifies them, by passing the training exam, to a certificate 

of Preventive Control Qualified Individuals (PCQI) from the US Food and Drug Administration 

(FDA).

 Issuance of Decision No. 7060/T on 9/5/2018 by the Ministers of Industry and Environment 

on the establishment principles of existent abattoirs, followed by three annexes, including 

the determination of the environmental limit values of liquid waste discharge into the sea, 

surface water and wastewater in the sewage system, in addition to an annex for guidance 

on best available techniques for processing, reducing and disposing of waste from 

slaughterhouses.

 Participation in the Select Committee -stemming from LIBNOR Technical Committee- 

responsible for drafting a plan to fight and control salmonella in poultry. The mission was 

completed and the plan was sent to LIBNOR to be discussed in the Technical Committee 

meeting that will be held on 24/10/2018.

 Follow-up with the Association of Lebanese Industrialists to impose expiry date on chips 

imported to Lebanon not exceeding three months from the date of manufacturing: the 

association refused to impose this expiry date limit on the locally produced chips.

 Contacting LIBNOR to be informed on the lists of Arab Standards adopted in Arabic 

language and to prepare a new specification for soybean oilcake: no answer was received 

to date in this regard.

 Issuance of 56 violations warnings for factories in different areas throughout Lebanon.

 Observations of the MOI included in the three final reports prepared by the 

Coordination Committee to Follow up Food Safety and sent by the Presidency of the 

Council of Ministers; reports have reached their final version.

 Permanent and growing coordination between the MOI, LIBNOR, and the Industrial 

Research Institute (IRI) in various fields such as specifications, compliance, testing, research 

and development.

Field visits carried out by the ministry’s engineers in various regions throughout Lebanon 

yielded valuable results, by sharing expertise and offering advice on how to improve the 

production environment and quality assurance. These visits were not limited to typical patrol 

inspection visits that solely look into violations of rules and regulations; instead engineers 
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seized this opportunity to offer solutions and consultations, committed to their responsible 

role in safeguarding the interests of industrialists, protecting the national economy, 

and consumers’ health. Such services were withheld from factories that were found 

intentionally transgressing rules and regulations. Other industries received time-bound 

warnings (56 factories between 2017 and 2018) to fix their situations, violators risk warnings, 

fines, suspension or revocation of permits.

In the context of activating and developing practical and technical monitoring, the 

ministry’s initiatives constantly guided the sector towards the objectives set in its inte-

grated vision, particularly specialization in production, integration, development and 

research, innovation, preservation of environment, encouragement of products with 

special geographical Lebanese characteristics, encouragement of industrial and adver-

tising investments.

However, the industrial sector is still facing a number of difficulties related to the access 

to key raw materials, theft and copy of Lebanese products names, high production costs, 

keeping pace with most recent production and packaging international specifications, 

higher import bills, and obstacles in exporting to certain markets. 

Additionally, we are working on the implementation of the new Industrial Zones Project 

to increase industrial investment and reduce costs, as well as the initiatives taken by the 

ministry to rehabilitate and secure existing industrial zones.

Food industry, like all other industries is facing major difficulties. The ministry, as the sector’s 

sponsor, is seeking to overcome these obstacles with awareness, insight, flexibility, realistic 

approach, and communication under the main objective of “activation of public-private 

partnership”. Through constant interaction with various industrialists associations, unions, 

and consortiums, the ministry seeks to enhance collaboration, organize workshops, and 

hold meetings to tackle urgent matters in the industrial field. 

One of the major issues facing this sector is ensuring necessary raw materials. The 

ministry is always reaching out to concerned administrations of other ministries (Agriculture, 

Economy and Trade, and Finance in addition to Lebanese Customs Higher Council) to work 

on reducing import fees of these raw materials and follow-up on passing the required 

adjustments on article 17 of  the Value Added Tax law to exempt imported raw materials, 

machines and equipment used in factories from TVA, and to alleviate fees and financial 

burdens of raw or intermediate materials through industrial exemption by code 322. 

The ministry also followed-up on problems arising from wrapping and packaging, underlining 

the importance of developing the design components of Lebanese products, offering its 

support and sponsorship to the Lebanese Packaging Center (Liban Pack), and guidance 

to industrialists on best packaging and wrapping methods that help maintain products 

and contribute in boosting their promotion locally and internationally. We contacted the 

Ministry of Finance to work on the center’s exemption from taxes, we also followed-up 
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on training sessions’ on wrapping, packaging, financial and operational management in 

different regions, particularly for cooperatives and small enterprises in rural areas. The 

ministry is also working on passing a decree to support the center financially by allocating 

150 million Lebanese Pounds from the Ministry of Industry budget and work on linking the 

center with the Ministry and continue to strongly support it after the Council of Ministers 

have approved to support the center from the ministry’s budget. In its 2017 Public Budget 

Law, the ministry has allocated a contribution for the support of the center. Also, in 2018, 

the ministry issued a decision to allocate a contribution that was referred to the Account-

ing Department. The latter along with the expenditure controller required the issuance of 

a decree that determines how to disburse the contribution in accordance with article 58 of 

2018-Public Budget Law. 

After consulting the Ministers of Industry and Finance to assist in the disbursement of 

the contribution before the issuance of the decree, the latter refused the request and 

transferred the file to the General Secretariat of the Presidency of the Council of Ministers.

Operational and technical field visits are continuously prompted and enhanced by Technical 

Affairs & Industrial Service, Industrial Permitting Service, and regional services before the 

issuance of industrial permits and certificates by central and regional services, in order 

to organize the already established and operating industries to help them improve their 

status quo, increase their quality level, legalize their establishments, and directly 

communicate with factories and tackle their issues and conditions, and respond to their 

requests. Heads of services are in charge of field visits and reports of such visits; using 

simplified automated forms, networking the findings of these reports with the Industrial 

Information Service in all transparency. Priority is given to newly established factories, food 

factories and complementary factories (glass, cardboard, plastic, Aluminum, nylon…). The 

ministry is being rigorous in these field visits and inspections enforcing the respect of 

requirements considering the high influence this sector on consumer’s health and sector’s 

reputation. 

Under the new circumstances, factories are obliged to present health certificates of 

employees, inspection of water used in manufacturing and a proof of pest control. 

Numbers of food safety decisions were also issued, stressing the importance of treating 

food industries residues.

As for obstacles facing exports, the industry of pickles lately underwent a problem in 

exporting to Europe. The ministry received a warning about the use of coloring materials 

that are not allowed in a number of European countries but allowed in other countries 

within the Eu and in Lebanon. The ministry instantly informed the industrialists about that 

matter, and the problem was tackled. 

The ministry considers the food industry a vital promising sector and attaches great 

importance to it in the ministry’s activities, initiatives and international cooperation to 

improve its competitiveness.
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On the other hand, innovation is considered by the ministry as an essential solution to 

guarantee competitiveness or at least face challenges and keep a relative margin of stability.  

The possibility of facing competition is in itself an achievement under the fast-moving 

competitive markets and absence of disciplines and protective measures that is allegedly 

due to export obstacles and enforcement of measures. 

Innovation is achieved through the encouragement of research, development, market 

and consumers’ preferences studies. It aims at launching new products or developing new 

products requested in the market, and creating new consumption needs. Investing in 

quality alone is no longer key to competitiveness, additional criteria must be met to attract 

consumers such as development of wrapping and packaging materials, pricing, 

development of production processes, reduction of costs, and adoption of integration 

and specialization. 

The General Directorate of the ministry continues to promote, consolidate and disseminate 

awareness on adopting the new motto: “Innovated in Lebanon” instead of “Made in Lebanon”. 

This motto shows that, to face the fierce competition of countries that are larger and stronger 

than Lebanon, competitiveness can not be only built on product’s price and quality. In this 

view, a research was prepared on innovation. In the near future, we will share, promote 

and help implement the concept of this research in both public and private sectors. 

Finally, I would like to express my wishes for the project’s sustainability and continuous 

development to achieve its objectives, knowing that we are in the process of issuing new 

guides that cover other important industrial sectors in cooperation with Proactive. I hope 

they will be launched soon and achieve their main promotional objective. 

ministry of industry

address : Adlieh, Sami El Soleh Street.

telephone : +961 1 - 427996

Email: generaldirector@industry.gov.lb
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Food Industry Guide Lebanon 2017
Association of Lebanese Industrialists
Dr. Fady Gemayel
President

The Food Industry is considered among the most prominent Lebanese Industries, attracting 

the largest investments, employing the largest portion of the industrial workforce, and 

encompassing the largest number of factories.

The Association of Lebanese Industrialists’ vision is to build a globally competitive industry by 

protecting and promoting the interests of the Lebanese industry by being the major lobby 

group, the whole service provider and the center for studies and statistics for the industrial 

sector in Lebanon. Despite the country’s political situation during the past years, the Association 

is still working hard to give Lebanese industries a viable manufacturing atmosphere. The 

Agro-Food sector throughout the years, succeeded to position itself the pioneer in benefiting 

from most support initiatives, enhancing its role in both local and export markets. 

Food industries are considered leaders among manufacturing sectors in Lebanon. They 

have developed vertically and horizontally to include a number of integrated manufacturing 

and processing concerns offering a wide variety of products and are export oriented. It is 

worth mentioning that this sector’s exports went far beyond Lebanon’s traditional markets 

and penetrated more demanding markets in terms of quality and stringent norms such as, 

France, uSA, Canada, Spain, Italy, Germany, England and Belgium.

What distinguishes today the Lebanese Food industries, is the level of excellence they 

have achieved. This sector has gained great reputation in the international markets, and is 

still gaining momentum in terms of taste and texture. Our exports reached 75 various 

geaographical destinations, complying with standards and norms impsed by the most 

sophisticated countries.

The Food Industry Guide Lebanon 2018 should highlight the level of development of Lebanese 

manufacturing sectors and promote Lebanese products to different markets.

The Lebanese manufacturers are totally committed to innovation and product development 

based on quality and food safety to meet consumers taste and needs. This is clear by the 

increasing number of ISO and HACCP certified industries. 

The Lebanese cuisine is being well recognized internationally for its finesse, and healthy 

ingredients. It is a story of uniqueness, obviously seen in a product that carries a secret touch 

to the consumer, bringing together a magic recipe of high product quality and excellence 

based on elegance and creativity. It is what created a fusion between East and West, a 

combination between authenticity and openness, and a merger between history and innovation.

02



28

Our message to the food manufacturers in Lebanon is to maintain the positive momentum 

and continue their devotion for innovation, high quality and international standards, which 

will lead to increase in production and exports to new markets.

02
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Preventive Controls 
for Human Food Training

Engineer Lina ASSI
Head of Standards and Inspection Division
Ministry of Industry

This training was organized in the Industrial Research Institute iri free of charge on 18-20 

December 2018 by the Ministry of Industry moi in collaboration with toKtEN program 

under the uNDP program, for the Lebanese food industry, in order that trained people 

become Preventive Control Qualified Individuals PCQi. This training was delivered by Dr. 

Fadi Aramouni, professor of food science at Kansas state university and coordinated by 

Eng. Lina ASSI. It was opened by H.E Minister of Industry Dr. Hussein Hajj Hassan in the 

presence of Director General of moi Mr. Dany Gedeon and the Director General of IRI Dr. 

Bassam Frenn.

It tackled the following issues:

a- introduction about FSma

The Fda Food Safety Modernization Act (FSma) is the most sweeping reform of the u.S. 

food safety laws in more than 70 years. FSma was passed by the u.S. Congress in 

December 2010 and was signed into law by President Obama on January 4, 2011.

It is hoped that FSma will ensure the safety of the u.S. food supply by shifting the focus 

from responding to contamination to preventing it.

B- what did the rule require Fda to do?

• Establish science-based standards for the safe production and harvesting of fruits and 

vegetables;

•  Fda will have mandatory recall authority for all food products;

• Improve training of food safety officials and authorizes grants for training, conducting 

inspections, building capacity of labs and food safety programs, and other food safety 

activities;

• Imported Food Safety: the legislation provides significant enhancements to Fda’s ability 

to achieve greater oversight of the millions of food products coming into the united States 

from other countries each year.  An estimated 15 percent of the u.S. food supply is 

imported, including 60 percent of fresh fruits and vegetables and 80 percent of seafood.  

More specifically, relative to import food safety, the legislation: 

i. Requires importers to perform supplier verification activities to ensure imported food is safe 
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ii. Authorizes Fda to refuse admission to imported food if the foreign facility or country 

refuses to allow an Fda inspection 

iii. Authorizes Fda to require certification, based on risk criteria, that the imported food is 

in compliance with food safety requirements;

iv. Provides an incentive for importers to take additional food safety measures by 

directing Fda to establish a voluntary program through which imports may receive 

expedited review of their shipments if the importer has taken certain measures to assure 

the safety of the food.

• Food facilities must evaluate the hazards in their operations, implement and monitor 

effective measures to prevent contamination, and have a plan in place to take any 

corrective actions that are necessary. This is commonly referred to now as HarPC 

(pronounced HARP-C): Hazard Analysis and Risk based Preventive Controls:

The process to Identify Hazards and Controls consists in: listing process steps and 

ingredients, identifying known or reasonably foreseeable food safety hazards, determining 

if the hazard requires a preventive control and justifying the decision.

The identification of preventive controls for significant hazards may include: process 

preventive controls, food allergen preventive controls, sanitation preventive controls, 

supply-chain program, recall plan and other preventive controls.
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Omelet – Process Preventive Controls

Omelet – Allergen Preventive Controls

Omelet – Sanitation Preventive Controls
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Omelet – Supply-chain Controls

C- what Should lebanese Food Exporters to the U.S. do?

They should comply with HarPC Requirements. This sounds a lot like the HACCP system, 

but has some nuances that need to be taken into account. The chief steps food companies 

must follow to successfully comply with Hazard Analysis and Risk-based Preventative 

Controls HarPC include the following:

1. Identify Hazards. Hazard analysis means identifying any potential hazards that could 

arise due to any specific food, food ingredient in the food, or steps applied to the foods, 

such as processing, manufacturing, packing, and holding steps. 

 

After identifying these hazards, the company must create a plan that reduces risk and 

prevents the hazards from occurring. 

According to HarPC, food companies must evaluate the product and all processing steps 

in order to properly identify the risks of: 

• Biological, chemical, physical and radiological hazards (this is a new category);

• Natural toxins, pesticides, drug residues, decomposition, parasites, allergens, and unap-

proved food and color additives
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Naturally occurring hazards or unintentionally introduced hazards;

• Intentionally introduced hazards (including acts of terrorism).

Notice, this last bullet point brings into play all aspects of a food company’s facilities (e.g., 

the physical plant, security measures to prevent potential bioterrorism events), personnel 

screening and controls, the entire supply chain of a facility’s food ingredients (raw 

materials, packaging, dyes, labels, etc.), and the finished foods received and delivered and 

shipped.

Companies are required to develop a written plan of the listed hazards that includes not 

only identification of the risks, but also an analysis of how the risks relate to the facility and 

food or food ingredients handled in particular.

2. risk-based Preventative Controls. This section of the HarPC requires companies 

to create and implement risk-based controls at the important (or critical) points of 

the manufacturing process where the above identified hazards must be prohibited 

or reduced to guarantee food safety. These important (or critical) points within the 

manufacturing process are known as “critical control points.” Control measures must be 

placed at each critical control point to guarantee that the highest level of risk prevention 

or mitigation is performed at that particular step, whether it is manufacturing, processing, 

packing, or storage.

“Critical control point” is defined by law as “a point, step, or procedure in a food process at 

which control can be applied and is essential to prevent or eliminate a food safety hazard 

or reduce such hazard to an acceptable level.” Examples of preventive controls listed in 

the HarPC include: sanitation procedures at food surface contact points; sanitation of 

utensils and equipment; staff hygiene training; environmental monitoring program (for 

pathogen controls), food allergen control program, recall plan that must describe steps to 

take and assign responsibility to notify direct customers and consignees, the public when 
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appropriate, as well as to conduct effectiveness checks and to execute disposition of food. 

In addition to Current Good Manufacturing Practices cGMPs including personnel, plant 

and grounds, sanitary operations, sanitary facilities and controls, equipment and utensils, 

processes and controls, warehousing and distribution, holding and distribution of human 

food by-products for use as animal food, defect action levels and supplier verification 

activities.

3. Monitoring of Effectiveness. “HarPC requires the food facility to implement a monitoring 

program, which ensures the firm is conducting regular evaluations of the facility’s control 

measures to determine whether the preventive controls are working.

Corrective Actions. As monitoring of appropriately developed risk-based preventative 

controls and control measures occurs, any abnormality from the control measures 

must be properly acknowledged, assessed, and corrected.

the Corrective action steps of HarPC will involve:

• Identification of weak spots in the controls

• Identification of ineffective controls

• Identification of new hazards

• Performing necessary steps to reduce the likelihood of recurrence

• Evaluating the processed food for safety

• Prevention of adulterated food from entering commerce

HarPC requires facility owners and operators to identify and fix ‘out of control’ processing 

steps and to evaluate processed foods for safety and adulteration risks.
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5. Verification. Food facilities are required to develop and implement steps to verify 

that all previous steps (hazard identification and analysis, preventative controls and 

controls measures, monitoring and corrective actions steps) are working appropriately 

to prohibit and reduce the chance of adulteration or food safety hazards. 

“This step is designed to verify that the selected preventive controls are adequate: 

• Process verification (validation of effectiveness, checking equipment calibration, targeted 

sampling and testing); 

• Allergen verification (Label review, Visual inspection of equipment);

• Sanitation verification (visual inspection of equipment, environmental monitoring);

• Supply-chain verification (2nd and 3rd party audits ,targeted sampling and testing);

• System verification (Food Safety Plan reanalysis, 3rd party audits, internal audits).

6. Recordkeeping and Documentation. This is a rather new development for food man-

ufacturing, processing, packing, and storage facilities. under HarPC, records and doc-

uments for food hazards and process control systems must be established and main-

tained for no less than 2 years to cover the following HarPC steps:

• The monitoring of the preventive controls;

• All instances of deviation or processing nonconformance that could be material to 

food safety;

• Testing results and other verification steps designed to ensure the preventive controls are 

effectively minimizing or preventing hazards;

• All instances where corrective actions became necessary;

• Demonstrating the effectiveness of a food facility’s preventive controls and corrective 

actions.

Written record of the entire plan must be kept. This includes the process, the proof, 

and the problems. These documents must be available to the Fda upon request, and 

will eventually result in a reduction in the need for physical plant inspections. All 

recordkeeping requirements and documentation must demonstrate proper HarPC 

compliance. 

Requirement to Reanalyze. After creating and implementing a sufficient HarPC plan, it 

must be reanalyzed based on the following:

• Whenever there is a significant change at the facility that might increase a known 

hazard or introduce a new one;

• Every 3 years (if no other significant changes occur)

Before operational changes occur within a facility, a new hazard analysis and preven-

tative control identification must occur. Any changes must be properly documented 

and maintained. If no changes occur following evaluation of the plan, the reason must 
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be documented and maintained as well. HARPC plans must be reanalyzed “at any time 

due to new biological, chemical, radiological or terrorist threats identified by the 

Department of Homeland Security.

d- third-Party accreditation

Section 307 directs Fda to establish a system for the recognition of accreditation bodies that 

accredit third-party auditors to, among other things, issue certifications for purposes of the 

import certification for food. The statute directs Fda to issue implementing 

regulations, including provisions on conflicts of interest, financial ties, and unannounced 

audits, as well as model accreditation standards, including requirements for regulatory 

audit reports.”

“An accredited third-party auditor or audit agent of such auditor will need to prepare 

an audit report for each audit conducted. in the case of a regulatory audit, which 

the law distinguishes from consultative audits, it must submit the report to Fda. 

The law also has a provision whereby Fda may require the submission of certain reports 

from a regulatory audit and can access the results of a consultative audit in accordance 

with its records access authority under another provision of the Federal Food, Drug, and 

Cosmetic Act.”

 

03

الوزير  حسين الحاج حسن :
لتشجيع ا�بحاث 

وا�بتكار ومشاركة 
المغتربين في ا�نتاج 

وا�ستهالك والتسويق

نبيل عيتاني :
لتشجيع المغتربين 

على االستثمار في 
القطاعات الواعدة

داني جدعون :
الصناعة

طريق التقّدم والنمّو
ومفتاح الحرب والسلم



46

Fda will increase the number of foreign inspections. FDA can deny entry to an import 

if a foreign facility refuses an FDA inspection.

Accredited third-party certification bodies will not be commissioned by FDA nor will 

they otherwise be in the role of regulatory authority, acting on FDA’s behalf. This is 

true regardless of whether the accredited certification body is, itself, government (i.e., 

public) entity.

Closing of the training

Certificates of participation of this training were given out to participants 

by DG Mr dany gedeon.

Later on, a certificate of training has been awarded to participants in recognition for 

having successfully completed the food safety preventive controls alliance course: 

FSPCa preventive controls for human food delivered by Lead instructor Fadi aramouni 

and completed on 20 December 2018.
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منذ تأسيسنا في العام ٢٠٠٢، نمت
 لتصبح موّرد رائد للمكّونات و المضافات الغذائّية في الشرق األوسط.

ندرك أهمّية تحقيق التوازن الصحيح، بدايًة من مذاق المنتج وقوامه وصوًل إلى 
مظهره ومدة صالحيته. لقد اكتسبنا شهرًة وبنينا سمعة جيدة من خالل شراكتنا 

مع أفضل مصّنعي المكّونات واإلضافات الغذائّية حول العالم وأيًضا من خالل 
توفيرنا منتجات تمتاز بأعلى مستويات الجودة.

إّن عمالئنا يستفيدون من خبرتنا التقنّية العالية، ودرايتنا المتقدمة للمنتج، وحلولنا 
المتكاملة. يعمل فريقنا مع العمالء إلختيار المكّونات المالئمة لمنتجاتهم 

باإلضافة إلى تطوير حلول مناسبة لإلحتياجات الفريدة والخاصة بكل عميل
 في مجالت تشمل:

المخابز والحلويات  •
المشروبات والعصائر  •

الشوكولتة   •
األلبان، األجبان والمثلجات  •
األغذية الصحّية والوظيفّية  •

اللحوم والدواجن  •
المكسرات، الرقائق والمعلبات  •

Beirut, Lebanon / Mob: +961 71 910 850
Tel: (961) 1 691629 / (961) 1 680112
Email: info@chemicalplus.com

QWENKA Chemical Plus SAL Ever since our establishment in 2002, 
QWENKA Chemical Plus SAL has grown into a leading 
supplier of food ingredients and additives in the Middle East. 

We understand the importance of striking the right balance, 
from product’s taste and texture to its appearance and shelf 
life. We have built a reputation for partnering with the best 
manufacturers of ingredients and additives around the world 
and delivering the highest-quality products. 

•	 Bakery	&	Pastry
•	 Beverages	&	Juices
•	 Chocolate	&	Confectionary
•	 Dairy:	Cheese,	Yogurt	&	Ice	cream
•	 Healthy	&	Functional	food
•	 Meat	&	Poultry	
•	 Savory	&	Convenience	food

Customers	who	work	with	us	benefit	from	our	high	
technical expertise, product know-how and combined 
solutions. Our team works with customers to choose the 
right ingredients for their products as well as develop 
solutions that are tailor-made for each customer’s unique 
and	specific	needs	in	areas	including:

CHEMICAL PLUS QWENKA
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Lebanon Food Industry
Value Chain Development

Prepared by the Ministry of industry

Project overview

Since 2011, The Ministry of Industry (MoI) partnership with United Nations industrial 

development organization (UNido) was deepened through the support of agro-industrial 

sector under the Community Empowerment and livelihoods Enhancement Project 

(CElEP). This project aims to help small and medium enterprises (SMEs) cope with the ongoing 

crisis and offer market-based trainings for local professionals’ development. Through its 

three different phases, the project could help 68 SMEs and 20 agricultural cooperatives 

by providing industrial equipment and training courses and introducing innovation to 

Lebanese products, in addition to rehabilitation of industrial facilities to become compliant 

with national and international specifications. 

The Lebanon Food industry Value Chain development focuses on offering direct 

technical support for cheese and dairy SMEs, beekeepers, and related agricultural 

cooperatives.

Project’s budget

500.000 Euros

geographical coverage

All Lebanese regions

timeline

12 months starting October 2017 (project was extended till April 2019).

developmental Project

Support livelihoods of local communities, diversify, upgrade quality, and develop products 

of the food sector in Lebanon thereby creating employment and alleviating poverty in the 

country.

immediate objectives

Improve food sector operational facilities, particularly SMEs, agricultural cooperatives, bee-

keepers by offering technical support and encouraging income-generating activities.
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Summary of steps taken in selecting beekeepers in lebanon Summary of steps taken in selecting Cheese and dairy SmEs in lebanon
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# Step 
 

Remarks Results 

1 Obtain list of agricultural 
cooperatives related to 
beekeepers from the 
Ministry of Agriculture 
(MoA) (June- 2018)  

The MoA provided detailed lists of all 
registered beekeepers throughout 
Lebanon (large and small cooperatives, 
SMEs) 

Selection of beneficiaries of 
this program has started in a 
list of:  

• 79 cooperatives in all 
Lebanon 

2 Assessment of large 
beekeepers cooperatives in 
Lebanon (June 2018) 

In this step, focus was on field visits and 
phone calls to verify if the 12 
cooperatives registered at the MoA are 
still operating; to select potential 
beneficiaries.  

The 12 cooperatives already 
received help and support from 
UNDP and USAID. It turned out 
they didn’t need any help.  

3 Assessment of small 
beekeepers cooperatives 
and SMEs (June 2018) 

In this step, focus was on small 
beekeepers cooperatives and SMEs.   
Assessment was performed in 
collaboration with the MoA, and Heads 
of Agricultural Services throughout 
Lebanon, and through phone surveys to 
verify if they are still operating and 
select potential beneficiaries 
accordingly.  

10 small cooperatives were 
selected and assessed. They 
never received any previous 
support by development 
agencies. They were found 
eligible for help and support.  

4 Assessment of honey 
producers (June 2018) 

This step included field visits and phone 
calls to verify if large honey producers 
are all registered at the Ministry of 
Industry and study this sector’s needs. 

Four honey producers were 
assessed: Jabal Al-Cheikh, Miel 
du Levant, Atelier du Miel and 
Kaddoum. Recommendations 
were as follows:  
• Strong emphasis should be 

placed on improving 
Lebanese honey quality.  

• Awareness on the 
importance of honey must 
be raised (school orientation 
in collaboration with the 
Ministry of Education & 
Higher Education (MEHE)). 

5 Evaluation and visit of small 
cooperatives 

Assessment visits were made to 3 
cooperatives chosen out of 10 small 
cooperatives that never received 
previous help and support.  

• The 3 cooperatives have 
limited size and capacities  

• Needs mentioned by these 
cooperatives are in general 
basic equipment and 
trainings.  

6 Determining the course of 
action (December 2018) 

All assessment and recommendations 
will be submitted to the Project’s 
Steering Committee on December 2018 

The course of action to support 
beekeepers in Lebanon will be 
determined through 
brainstorming and agreeing on 
strategies to support this 
sector 

 

# Step Remarks 
 

Results 

1 Obtain list of Cheese and 
Dairy SMEs in Lebanon from 
the MoI (December 2017) 

The MoI provided detailed lists of 
registered Cheese and Dairy SMEs in 
Lebanon in Bekaa, North of Lebanon, 
South of Lebanon, and Mount of 
Lebanon.  

Selection process started 
with a list of 197 
producers:  
• 70 in Bekaa Valley 
• 28 in South of Lebanon 
• 14 in North of Lebanon 
• 58 in Mount of 

Lebanon  
2 Assessment and review of 

data (February- March 2018) 
In this step, focus was on phone calls 
with SMEs  registered in the MoI to 
confirm their contact details and 
verify if they are still operating   

Lists of all regions were 
reviewed as well as data 
comparison of previous 
CELEP phases. Previous 
support was offered to 
Cheese and Dairy sector 
during CELEP III 

3 Field and technical evaluation 
(March-April 2018)  

Field and technical visits were made 
to all cheese and dairy factories to 
evaluate their status quo and learn 
about  their basic needs. 
 

Perform field visits to all 
SMEs in North and South 
of Lebanon 

4 Development of 
implementation 
methodology (May-June 
2018) 
 
 
 

A UNIDO international expert in 
Industrial Designs carried out field 
visits to a number of cheese and dairy 
producers to understand their 
innovation and product development 
needs.  

Implementation 
methodology was 
developed  

5 Invitation to offer 
suggestions and distribution 
of surveys (July 2018) 

Publishing of “Invitation to submit 
proposals” on the UNDP website in 
addition to detailed description of the 
project, all required documents, and 
the set deadline  

28 requests started to be 
filled. With this limited 
number of requests there 
was an obvious need to 
further communicate 
with industrialists  

6 Further communication    
(July –August 2018)  

This communication was made 
through:  

1. Phone calls to all cheese and 
dairy producers registered at 
the MoI in all four 
governorates 

2. Upon the request of Bekaa 
industrialists, a workshop was 
organized at the Chamber of 
Commerce, Industry and 
Agriculture in Zahle to explain 
the Project’s objectives and 
modus.  

It was verified that 
industrialists became 
more aware of the 
support project’s 
objectives and on the 
required information to 
complete their requests 
forms. 
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7 Collection of forms (August 
2018) 

After publishing the documents 
online, communicating with all 
industrialists, organizing a workshop 
in the Bekaa, the project team started 
collecting forms that were received 
before the deadline set for submitting 
requests. 

Information in 28 forms 
were completed from the 
above-mentioned four 
regions as follows:  

 

Region  Qty 

Bekaa 

 

11 

North 
Lebanon  

4 

South 
Lebanon  

5 

Mount 
Lebanon  

8 

Total  

 

28 

 

8 Assessment of requests 
(August 2018) 

The Joint Project Team prepared 
selection criteria. All requests were 
reviewed and assessed against these 
criteria 

13 establishments met 
the selection criteria and 
were chosen  

9 Presentation and validation of 
selection process (September 
2018) 

A meeting was held with the MoI 
Director General to present the 
selection process and explain the 
reached results 

The Director General 
agreed on the entire 
selection process and 
results were validated by 
all stakeholders 

10 Finalization of beneficiaries 
selection (September 2018) 

The 3 selected beneficiaries’ names 
were confirmed in a final list 

The MoI endorsed the 
SMEs list that will benefit 
from this project in terms 
of innovation  

11 Workshop at Fattoria Del Sol 
(September 2018) 

A workshop was held under the 
patronage and in presence of the MoI 
Director General, where the 13 
beneficiaries met with the Joint 
Project Team in addition to chefs and 
experts in this field  

Explanation of the 
expected activities of the 
project and exchange of 
ideas on dairy products 
innovation in addition to 
pilot implementation of 
certain products 
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Decision no.1/1 dated 2015/1/5
Conditions to be observed  

in Food Factories
The Minister of Industry,  

Pursuant to decree no. 11217 dated 15/2/2014 (Formation of Government),

Pursuant to law no. 642 dated 2/6/1997 (Establishment of the Ministry of Industry),

Pursuant to decree no. 13173 dated 8/10/1998 (Organization of the Ministry of Industry, 

and its amendment 2984 dated 4/1/2010

Pursuant to decree no. 8018 dated 12/06/2002 (Permitting Procedures for Industrial 

Establishments) Pursuant to decree no. 9765 dated 11/3/2003 (Inspection, measures, and 

sanctions related to the industrial establishments), 

Pursuant to the mandatory Lebanese Standard number 656:2002 (General Principles of 

Food Hygiene), 

Pursuant to decision no. 14/1 dated 24/1/2012 (General Requirements for Permitting).

Subsequent to the proposal made by the Director General, 

decides the following:

Article 1: In addition to the General Provisions of Industrial Permitting stipulated in decision 

no. 14/1 dated 24/1/2012, the following conditions shall apply to food factories control:

1) Storage conditions:

• To identify, arrange and segregate raw materials, finished and semi-finished products, in 

a clear manner, to prevent any errors in usage or storage. 

• To store packaging materials in special, clean, well-ventilated, dust-free warehouses 

protected from insects, rodents and birds.

• To store raw materials, finished, semi-finished products, and packaging materials off the 

warehouse floor, in separate warehouses, far from the main production area.

• Storage of food products in clean, well-ventilated warehouses cooled to less than 5 

degrees when necessary or in compliance with applicable specifications.

• To separate non-conforming products in specially designated areas, with marks or labels 

clearly describing their status to prevent any usage by mistake, pending proper disposal.

• To store smelly substances such as detergents, sanitizers, etc. in isolated places, far from 

food products, production or storage premises.

• To organize warehousing process (First in First Out) of all food products and packaging 

materials to prevent deterioration and damage.

2) lighting:  to provide sufficient lighting in all production and warehousing areas, 

unbreakable or covered with plastic sheeting to protect, if broken, from the scattering of 

glass pieces and other materials.

3) Ventilation: to provide efficient ventilation system capable of removing heat, vapors 

and smells, and controlling ambient temperatures all over the factory.

05

الوزير  حسين الحاج حسن :
لتشجيع ا�بحاث 

وا�بتكار ومشاركة 
المغتربين في ا�نتاج 

وا�ستهالك والتسويق

نبيل عيتاني :
لتشجيع المغتربين 

على االستثمار في 
القطاعات الواعدة

داني جدعون :
الصناعة

طريق التقّدم والنمّو
ومفتاح الحرب والسلم



64

4) water drainage: 

• Floor of factories should be inclined enough to allow the discharge of water automatically 

and effectively.

• Drains must have capacity to discharge maximum of water production of the factory.

• Filters must fitted out with grids and covers.

• Drainage networks must be easy to clean inclined outwards with fitted grids on entries to 

separate solid waste.

5) Walls and floors:

• Floors and walls are to be covered with an impervious and easy to clean layer.

• Free of fissures, pits and cracks.

• Walls, sinks, etc. must have rounded corners (particularly food industries of animal origin) 

to avoid the accumulation of dust, dirt and facilitate cleaning.

6) Ceilings: Ceilings shall be smooth and polished to prevent accumulation of dirt and 

condensation, and easy to clean Painted surfaces and underlying ones must be sound 

and free from flaking , and repainted as necessary with a paint approved for use in food 

industry.

7) doors and windows:

• Double external doors are to be provided and always kept closed. If not applicable, 

automatic doors or plastic curtains or the like are to be installed to prevent entry of birds, 

rodents and animals into the factory.

• Windows and doors shall be screened and all openings shall be closed to prevent entry 

of insects and birds. 

• Windows must be easy to clean 

• Doors shall have smooth, non-absorbent surfaces, and be easy to clean and disinfect 

where necessary.

8) machinery, equipment and tools

• All parts in contact with food shall be made of non-toxic materials, free of cracks and 

scratches, and non-corrosive.

• Machinery and equipment must be easy to assemble and dismantle for easy cleaning, 

maintenance and disinfection.

• Must be cleaned and disinfected after each reparation and/or use/ completion of each 

production process.

• Equipment and machinery external parts/surfaces must be made of non-rusting and 

non-absorbing materials.

• Available spaces shall be present around machines and equipment to facilitate cleaning.

• Put all machines and equipment affecting food safety, such as thermometers, under a 

calibration program.

• Equipment used for the thermal cooking and processing, cooling and freezing of food 

products must be designed to allow reaching the required temperature within necessary 

speed to ensure meeting the required time/temperature in order to ensure safety and 

effective preservation of food. This equipment must be equally designed as to ensure 

05

الوزير  حسين الحاج حسن :
لتشجيع ا�بحاث 

وا�بتكار ومشاركة 
المغتربين في ا�نتاج 

وا�ستهالك والتسويق

نبيل عيتاني :
لتشجيع المغتربين 

على االستثمار في 
القطاعات الواعدة

داني جدعون :
الصناعة

طريق التقّدم والنمّو
ومفتاح الحرب والسلم



66

proper control and calibration of temperature.

• Forklift trucks used within receiving, loading and production areas must be battery driven 

to prevent fume contamination

• Containers for collecting garbage, waste, non-consumable or hazardous materials must 

be easily identified, and operated by foot, within the food-handling area, and made of im-

pervious material when necessary.

9) water

• To use potable water conforming to relevant Lebanese Standard, except in cases not re-

lated to food processing, such as water used for firefighting and cooling.

• To make comprehensive laboratory analysis of potable water, according to relevant Leb-

anese Standard, at official laboratories accredited by the Lebanese Government, regularly, 

with intervals not exceeding six months, to ensure safety of water.

• To make bacteriological analysis of potable water every month, this interval may vary 

according to tests results and nature of the manufacturing process.

• To separate potable water pipes from other pipelines and draw a map of their distribu-

tion and segregation.

• To keep reservoirs and pipes of potable water clean.

10) Cleaning

• To carry out effective cleaning of premises, machines, equipment, tools, and installations 

such as power cables, daily and regularly, with appropriate methods and according to a 

cleaning program To use chemical cleaning agents with a technical specifications 

indicating that they are suitable for use in food factories.

• To provide sufficient facilities for cleaning of food, utensils, and equipment (different from 

hand-washing facilities) with adequate supply of cold and hot potable water as required by 

the production process.

11) Pest Control: To control rodents and insects through a program including a specific 

procedure to monitor insects, carried out by a team of workers at the factory or by an 

external company specialized in pest control, contracted by the factory; provided that the 

used pesticides are not harmful to public health and approved by international organizations 

such as FDA or uSDA.

12) Identification of product batches: To put the batch number on each food pack in 

addition to sufficient information on all food products to enable the next person in the 

food chain to properly and correctly handle, display, store, prepare, and use these products.

13) raw materials: to verify the quality of raw materials, particularly perishables,, their 

suitability to the manufacturing of  finished products, and their storage under appropriate 

conditions or their introduction in the production line as soon as possible.

14) Finished products: to perform microbiological and chemical analysis of finished products 

regularly and when necessary.
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15) requirements of workers and their designated facilities 

• To provide changing facilities, and an adequate number of toilets and washbasins. These 

hand-washing basins shall be provided with cleaners and driers, cold and/or hot water or 

water with preset temperature, together with wastebaskets that are washable, closed, and 

can be opened by foot.

• Toilets shall not be directly opened to food processing areas, and shall be provided with 

adequate lighting and ventilation, and sanitation.

• Separate workers toilets, changing areas, and dining halls from production area.

• Put written instructions and photos where possible as guidelines for workers to wash 

hands after using toilets or doing any other activity.

• Employees shall wear protective clothing, head covering, and gloves when necessary, refrain 

from wearing jewelry, watches, or any other personal item that may fall in the product.

• Provide valid health certificates proving that employees are free of contagious diseases.

• Provide required communication, fitting and training to employees according to their 

qualifications and responsibilities.

16) Visitors: The person in charge of the factory must provide adequate clothing for visi-

tors who have access to food processing areas, and make sure they respect personal hy-

giene instructions adhered to by factory workers.

article2:  This resolution shall be published and takes effect six months after the date of 

publication.

article3:  Industries violating any of the provisions herein, after the period of time 

aforementioned article 2, shall be subject to the sanctions and regulations of applicable 

laws governing the industrial activity.

minister of industry 

dr. Hussein El-Hajj Hassan

Copy to: 
- Ministry of Agriculture

- Ministry of Environment

- Ministry of Economy and Trade

- Ministry of Public Health 

- Ministry of Interior and Municipalities

- Ministry of Justice

- Ministry of Finance – Customs Administration

- Office of the Minister of State for Administrative Reform (Central Office for 

              Administrative Information-COFAI)

- Lebanese Standards Institution (LIBNOR).

- Industrial Research Institute (IRI)

- General union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture.

- Association of Lebanese Industrialists

- Syndicate of Lebanese Food Industrialists (SLFI)

- Central and Regional Departments of the Ministry of Industry

- Lebanese Official Gazette (to kindly publish)

- Lebanese National Archives Department
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Specialized Unit

Industrial Services Department 
at the Central Administration
and every Regional Industrial 
Service

Industrial Services Department 
at the Central Administration & 
every Regional Industrial Service

Industrial Services Department 
at the Central Administration & 
every Regional Industrial Service

Industrial Services Department 
at the Central Administration
at the Central Administration & 
every Regional Industrial Service

Permits Department at 
the Central Administration
Permits and Control Department 
at Regional Services
Permits Department 
at the Central Administration

Permits and Control 
Department at Regional Services

Ministry of Finance (Beshara el 
Khoury for Beirut and Baabda 
for Mount Lebanon)

Registry Office of 

the Directorate General

Expense

25,000 LL for the first permit
1000 LL stamp for the request
1000 LL stamp for the certificate
1000 LL stamp for every original copy

1000 LL stamp for the request
1000 LL stamp for the certificate
1000 LL stamp for every original copy

1000 LL stamp for the request
1000 LL stamp for the certificate
1000 LL stamp for every original copy

75,000 LL deposited at a bank 
or at the State’s treasury
1000 LL stamp for the request
1000 LL stamp for every original copy

First Category 800,000 LL
Second Category 600,000 LL
Third category 400,000 LL
Fourth Category 200,000 LL
Fifth Category 100,000 LL
Payable at a bank or 
at the Ministry of Finance

First Category 400,000 LL
Second Category 300,000 LL
Third category 200,000 LL
Fourth Category 100,000 LL
Fifth Category 50,000 LL

Payable at a bank or 
at the Ministry of Finance
750,000 LL when obtaining 
the investment permit

Payable directly at 
Ministry of Finance
1000 LL Stamp for the request

Legal Reference

Budget of 1993 + monetary 
stamp fee
Law Decree No. 67
5/8/1967

Monetary stamp fee
Law Decree No. 67
5/8/1967

Monetary stamp fee
Law Decree No. 67
5/8/1967

Budget of 1993 + monetary 
stamp fee
Law Decree No. 67
5/8/1967

Law Decree No.8018
12/6/2002

Law Decree No.8018
12/6/2002

Budget of 1993

Monetary stamp fee
Decree No. 67
5/8/1967

Transaction Type

Industrial Permit 
& Industrial 

Certificate for 
the First Time

Industrial Certificate

Endorsement of 
Certificates of 

Origin

Import/Export License

Construction 
Permit Request

Investment Permit/ 
Permit Renew/ Permit 

Amendment/ Transfer of 
Investment Right

Final Investment Permit

Registering a Complaint  
includes the phone number 
& address of the complainant

Circular Letter No 2/2 Dated 23.11.2013 
Required fees to obtain the ministry of 

industry services
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Calvatis

the enterprise

Calvatis is one of the world’s leading independent manufact urers of detergents and 

disinfectants. We offer our customers unique quality pro ducts and hygienic concepts, 

which are second to none. Our brand has been on the market since 1929 and has 

been de veloped over many ye ars of experience. We have asserted ours elves in the 

global market with successf ul long-term sales and production experi ence and have 

the kn owledge that enables us to access intern ational sales market s. Calvatis currently 

employs more than 400 people who, togeth er with our exclusive partners in differ ent 

countries, are committed to sustaina ble concepts and sol utions. This enables Calvatis to 

distrib ute individual and unique products and hygiene concepts worl dwide.

germany as a busine ss location and worl dwide production fac ilities

Calvatis continues to develop as the co mpany’s structure al lows it to adapt qui ckly and 

flexibly to market conditions. The company stands firm as a business lo cated in Germany. 

Our headquarters are located in Ladenburg, with a research and development departm ent 

and our parent plant. Being in Germa ny signifies our phi losophy of reliabili ty and stability 

to both our customers and our employees. In order to be as flex ible as possible, we have 

licensed produ ction facilities wor ldwide (Europe, Asia, Latin America, and Africa).

As a result, Calvat is continues to offer premium quality Ge rman brand products to its customers.

our goal and Vision

the major goals of our work are:

Innovative developm ent

Creative engineering

Performance and sus tainability 

We strive to satisfy each and every ind ividual customer and to optimize their success. 

Therefore, we happily accept the expectations and re quirements of our cu stomers for 

our prod ucts, processes and services. With our products and our serv ice, we offer an ind-

ividually tailored concept in which our customer is the high est focus. Our main areas of 

application are global hygiene consulting and global hygiene management for the areas of,

beverage industry

food industry

milk processing industry

agriculture

gastronomy

industrial cleaning

water processing

Institutional and Laundry Solutions

chemical water trea tment

equipment and syste ms engineering

contract manufactur ing

address : Mazraat yachouh, industrial Area / cabbade 2128 Center, Ground Floor

t : +961 4930 436 / F : Ext. 103 / www.calvatis-mea.com
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2017 Workshops and Trainings on 
Food Industries

• National Awareness Seminar on ISO 14046 Water Footprint, organized by LIBNOR on 

16/1/2017.

• Workshop at the Federation of Chambers of Commerce, Industry & Agriculture in 

Lebanon on 18/1/2017 entitled “The Food Advisory unit”.

• Workshop on “Strengthening Coordination and Participation in International Food 

Safety Standards Measures” at the Ramada Plaza Hotel under the National Codex Com-

mittee on 8-9/2/2017.

• Meetings of the Joint Working Group, formed by representatives of Lebanese minis-

tries (Foreign Affairs, Industry, Agriculture, Economy and Trade, Agriculture, and Public 

Health), a group of European experts and a delegation from the European Commis-

sion, held at the Lebanese Ministry of Foreign Affairs on 14/3/2017 to address technical 

barriers faced by Lebanese industrial products.

• Workshop at the Radisson Hotel on 15/3/2017 on SPS Requirements for exporting to 

the Eu, with Eu technical experts and private sector representatives

• Workshop and training on “Product Environmental Footprint” organized and spon-

sored with uNIDO in the presence of H.E. the Minister and the Director General of 

Industry at the Radisson Hotel on 27/3/2017.

• Meeting to follow-up on Water Treatment, at the Federation of Dahiyeh Janoubiat 

Municipalities on 20/7/2017.

• Meeting on Water Treatment at the Ministry of Public Health on 3/8/2017.

• Workshop organized by the Ministry of Industry in cooperation with the Industrial Re-

search Institute (IRI), the Swedish Embassy in Lebanon and the National Board of Trade 

in Sweden on “How to increase Lebanese exports to Sweden”, particularly in food and 

alcohol industries, at the Lebanese university-IRI on 21/9/2017.

• Final Evaluation of the Food Safety Project with the Swedish Embassy at the Blue Mar-

tinez Hotel on 23/10/2017.

• Training on Water Refineries at the Federation of Dahiyeh Janoubiat Municipalities 

on 2 & 9/11/2017.

• Workshop entitled: “The Lebanese Mouneh Heritage: Towards the Modernization of 

Traditions” at The Holy Spirit University of Kaslik (USEK) on 15 &16/11/2017.

• Training at the Industrial Research Institute on Food Safety from 18 to 20/12/2017.

الوزير  حسين الحاج حسن :
لتشجيع ا�بحاث 

وا�بتكار ومشاركة 
المغتربين في ا�نتاج 

وا�ستهالك والتسويق

نبيل عيتاني :
لتشجيع المغتربين 

على االستثمار في 
القطاعات الواعدة

داني جدعون :
الصناعة

طريق التقّدم والنمّو
ومفتاح الحرب والسلم
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Here, our expertise lies in o�ering industrial reverse osmosis 
plants in di�erent �ow rates for 100 LPH to 25000 LPH with the 
TDS reduction capacity that goes as high as 90-99%.

These reverse osmosis Plants can be also made available in 
customized speci�cations with con�gurations to suit individual 
requirements of output water that varies from normal drinking 
application to usage like in pharmaceutical production, food 
processing and as boiler feeding requirement. 

When looking for a cost-e�ective �lter vessel that is both 
durable and reliable, look to the Aquabuild series vessels. You 
can also realize the bene�ts of an economic �lter vessel that is 
manufactured to the same high standards and engineering 
expertise that characterizes all of our other Metal vessels

REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

STEEL FILTERS & MEDIA

CONTROL AND INDUSTRIAL CONTROL VALVES

CARTRIDGE FILTERS AND UV SYSTEM

Magnum 298 Cv Series

Water Treatment 
Reverse Osmosis

Fountains
S a u n a

Roumieh - Main Road 
- Industrial Area

Sewage Treatment
Swimming Pools
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Agro Food Market 2017
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Prepared by Ministry of Industry
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Offering the best quality 
for reasonable prices

Interview with the General Manager
Mr. Nader Al-Masri
                                                               By Mary Abi Chebli - Ministry of Industry

1. tell us about “Crazy Nuts”? when was it established? why did you choose to invest 

in this highly competitive industry?

Crazy Nuts started few years ago as a small family initiative. We soon grew into a more organized 

and structured company thanks to our family motto “best quality for reasonable prices”. In 

2011, we became an established enterprise with a clear vision.

2. what is that vision? and what strategy did you adopt? 

Our vision is to cater to consumers’ needs everywhere in Lebanon. Geographical expansion 

is our strategy: within the capital, suburbs and remote areas. So far we have 10 branches 

all over the Lebanese area.

3. What products do you offer on the market?

We have a large variety of nuts and kernels, over fifty different varieties and sizes that match 

all tastes: non salted, roasted and salted, oil roasted (for few items), flavored and coated. 

4. How are these products prepared? automated processes or 

manual? 

Nuts production is an art. It is based on the quality of the raw ma-

terials bought by the company and on the skills of the worker 

handling the roasting, salting and all other production phases. 

It’s partly an artisanal approach; the worker has to operate the ma-

chines based on his observations and know-how. 

                                                       

5. We all know about nuts health benefits, to which extent is it considered a 

healthy snack? 

Everything consumed in moderation is beneficial to man’s health. But nuts are known 

for their high contents in nutrients that protect and boost the immune system. As I 

mentioned earlier, nuts can be processed differently. Some are produced at 30%, 50% 
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or even 100% (such as krikri), naturally the more processed, flavored ones are richer in 

calories but not less beneficial.  

6. Besides the domestic market where do you sell your products? 

Currently, our focus is still on the domestic market, once saturated we shall expand overseas 

because we already have so many orders from different countries, hopefully in the 

near future. We received many requests from Gulf countries because nuts’ roasting is a 

Lebanese specialty that can’t be easily copied. 

7. Besides nuts, do you sell any other products? 

We used to buy chocolate from other producers and sell it as private label, but we could 

not control the quality consistency. For this reason, we decided to produce our own 

chocolate; it was a hit, with our premium Belgian imported chocolate, customers loved 

our chocolates.

8. what message do you have to the guide’s readers and consumers?

The main advice I can give to consumers is “choose your food wisely” as it directly affects 

your health and overall wellbeing, this applies to buying nuts too. Some would pay really 

high prices for same or similar quality; choose wisely, but most of all choose “Made in Lebanon”. 

 

9. Your final thoughts and requests from the Ministry of Industry. Any way they can 

further help or support your business?

When we first established our company, I was worried that it would be too complicated; 

paperwork, permitting, implementing standards, but the Ministry of Industry thankfully 

made it easy for us. Inspectors gave us valuable and applicable advices that facilitated our 

tasks. Wish you all the best in your endeavor! 

Cell: 00961 71- 444 409, Telefax: 00961 5 437 388,
crazynuts.lb@outlook.com -   CRAZyNuTS
Branch 1: Beirut, Al-Sfeir, adjacent to Al-Oumara Bakery- Tel: 01-350855
Branch 2: Beirut, Jisr Al-Maa’llem, 03-458051
Branch 3: Beirut, Al-Hadath, St Thérèse, 03-389870
Branch 4: Beirut, Bauchrieh Highway, facing Suzuki co., 71-223932
Branch 5: Beirut, salim salam highway , 81-300410
Branch 6: Beirut, kornish Almazra , 81-865875
Branch 7: Khalde facing Coop , 03-117071
Branch 8: yasou Almalak , 81-300210
Branch 9: Zahle, highway, Saba Center, industrial zone road, 03-583951
Branch 10: Shtoura , 03-159385

01
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 Flavour, quality and affordable prices

Interview with the owner 
Mr. Avo Kazanji

                                                               By Maroun Mansour 

                                                               Economic Researcher -Ministry of Industry

NuTMED Co. SARL

1- tell us about your company, when was it established? why did you choose to 

invest in the food industries sector? 

Our company was established early 2017 under the name NuTMED Co. Sarl, but our products 

are sold under the brand name Reef Garden. Previously, I worked in food branding, graphic 

design, creation and advertising. By then, I ran a three-year feasibility study, once completed I 

decided to open spices factory.

2- What products does your company offer? 

We produce spices, thyme mix, pulses and grains, Freekeh, ready powder mix to prepare falafel, 

crunchy chicken, orchid, Lebanese puddings (Mhalabiyya & Meghli). We also have special mixes 

such as Magix Mix for all dishes and Reef Garden Special Mix. We also produce mixes for 

Tabbouleh and other salads. Our products come in different weights: 50g, 500g, and 1kg.

3- who are your customers?

We sell our products to retail stores, catering and restaurants. We also provide private labeling 

for some customers.

4- do you export your products? to which countries?

We do export to European countries such as Germany and Belgium; to the USA, and Arab 

countries such as Qatar and UAE. 

5- What differentiate your products from other products in the market?

Flavour, quality and affordable prices are what distinguish us. Our factory also undergoes 

professional sterilization and cleaning processes. We are working on acquiring ISO 

22000 Certification. 

6- tell us about the working processes within the factory, the quality of machines 

and tools you use

The first phase consists of receiving the merchandise at the warehouse. In the second phase 

spices are sterilized, grounded, and sieved. Third phase consists of wrapping and packaging, then 

distribution to customers. It is worth noting that machines used in all production phases are 

made of stainless steel. 

7- what are your future goals and objectives? 

Continuous development and expansion within our country and larger exports are our main 
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objectives. We are also studying the possibility of producing new products. We are still new in 

the market, we are quite aware that we have to remain patient and hope that circumstances in 

neighbouring countries are encouraging for investment.

8- what message do you have for consumers and readers? 

I advise consumers to inspect and check before buying the products in the market; check their 

quality and read meticulously the components of the products. In case you notice anything 

suspicious, it is your duty to submit a complaint to competent authorities to fix the occurring 

error. I would like to point out that NGOs must play a more effective role in promoting 

awareness among consumers on their rights and obligations.

9- what do you think about the marketing initiative taken by the ministry of industry 

in collaboration with lebanon markets Company to issue food industries guide? 

We are so happy with this initiative, mostly because it is taken by the public sector. We highly 

appreciate the efforts of the Ministry of Industry deployed in this area, it is a very important 

project and is a first in the public-private collaboration, and I believe that other public entities 

should follow your lead. 

Reef Garden:

Tel. +961 1 894694

Email: nutmedco@gmail.com/ www.nutmedco.com

Roumieh,industrial zone, Elie ghosn bldg.,first floor, Metn, Beirut, Lebanon
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A success story 
Extended from Africa to Lebanon

Managing Director
Mrs. Rafa Hojeij
                                                               By Mary Abi Chebli - Ministry of Industry

1- Can you tell us about isofood, how long has your company been established? 

After forty years of successful diversified business (cosmetics, detergents, food) in the African 

continent (Ivory Coast in particular), Mr. Ali Hojeij, the C.E.O decided to return to Lebanon as a 

giveback to our homeland, while our operations in four African countries are continued.

Founded in 2010, ISOFOOD was the first industry to produce mayonnaise in Lebanon. 

2- why did you decide to invest in the food sector?

We chose to invest in the food industry because unlike all other sectors, the demand on food 

products does not fluctuate as much and is always on demand. 

3- why mayonnaise in particular?

Previous experience

We chose to specialize in mayonnaise based on our CEO high ability to foresee markets’ 

prospects and needs and based on extensive market studies. For instance, we opened a 

mayonnaise factory in Ivory Coast when we found that low-income locals consume mayonnaise 

heavily for its high content in fat as a spread not a sauce. Opening the mayonnaise factory in 

Ivory Coast, which had no domestic production of mayonnaise, was a huge success. We soon 

expanded our production lines to cover oil, mustard, instant coffee and many other food 

products. Three years ago, we opened a new juice and cubes (bouillon) factory, which is also on 

high demand in this country known for its high temperatures.

Lebanon 

As for the factory in Beirut, we saw that the country also does not have any local mayonnaise 

factory and we seized the opportunity to meet consumers’ needs. Currently, the mayonnaise 

factory in Lebanon supplies the domestic market and we export to West African countries 

(Nigeria, Togo and Benin).

4- do you have any other factories or branches in lebanon? 

yes, we opened Copar a contingent molding factory to cover all our packaging needs. We also 

have our own R&D department, where we develop our own formulas in our lab since my 

background is in chemistry. 
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5- What products do you offer the domestic market?

We have three main brands: 

- Aromate: represents the main part of our exports.

- Mia: low-fat mayonnaise for the retail market.

- Amerigo: for the food service. The heavy-duty American mayonnaise is on high demand by the 

catering business and seasoned chefs. We worked for 5 years on a formula to match the same 

American recipe: up to 78% of oil, high content of eggs, etc. today the formula is ready and our 

sales team started promoting it.

6- are you planning to diversify your product line? 

We are constantly working on creating new products in our group. unfortunately, this doesn’t 

apply to Lebanon because we have many limitations that impede the growth and development 

opportunities.

7- tell us about the quality of your Products. we see iSo in the company’s name?

Indeed, we are committed to International manufacturing standards. Our CEO says “if we don’t 

consume the product we make, we can’t sell it”. If all industrialists think this way, I truly believe 

domestic production level will be highly improved. 

8- what are your next goals and plans?

Our focus is to acquire a large share of the Lebanese market as we already have a large 

export market.

9- So, how is the quality of mayonnaise measured? 

The quality is defined by the percentage of oil content; the formula gets thicker as its content in 

fat increases (varying from 30% up to 80% in our formulas). Whatever the thickness, we use the 

same quality of ingredients; the only difference is in consumer preferences.

10- what message would you like to address to the guide’s readers and consumers?

I would like to invite consumers to learn about products Made in Lebanon, trust in the Lebanese 

industry, and consume local products to support your country’s economy. As you know, all other 

sectors may get stronger or weaker but industry is the backbone of our economy, a stronger 

industry means a stronger economy, I wish consumers become aware of this!

iSoFood Contact details:

Industrial area, Choueifat, Lebanon

Tel: +961 5 814 836/7

Cell: +961 71 517574

Fax:  +961 5 814835 ext.: 126

E-mail: info@isofood.net
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Competing European machines
with good finishing and high-quality

Interview with the owner
Malek Tashjian - For roasting machines
      By Maroun Mansour 

                                                            Economic Researcher -Ministry of Industry

1- tell us about your company, when was it established? why did you choose to 

invest in Food Processing Equipment in particular?

My work in the industrial sector started when I first worked for a period of time for a 

factory that produces stones molds. In 1988, I started producing parts of the roasting 

machines for a company that sells coffee machines and after 10 years I fabricated a coffee 

roasting machine for a commercial company. Ever since, I started working independently 

on making roasting machines. We faced many challenges, especially during war time. 

We grew gradually and acquired a good reputation in the market as the number of our 

customers increased day after day. 

2- what type of machines do you manufacture? 

We produce nuts and coffee roasting machines.

3- do you export your products? 

We work with customers that export the ovens to foreign countries such as Canada, Russia and 

many other countries. But most of the times we don’t know where our machines end up.

4- What differentiates your machines from other machines sold in the market? 

We produce all parts of the machines. Our machines are known for their good finishing and 

high-quality that compete with best European industrial machines - according to our customers 

testimonies. Many European industrialists and experts were impressed by the quality of our 

machines and were surprised that I do everything by myself without resorting to 

engineers, experts, professionals or technicians. 

5- what are your future plans? 

We aim at expanding and developing our business, to have more customers but this requires 

large investments and encouraging economic situations. 

6- what message do you have for the guide’s readers?

I invite entrepreneurs and industrialists to visit our factory, check the machines we make and 

inquire about all details. If they chose to buy any of these machines, they can visit the coffee 

shops whom we have previously worked with to check their quality. Machines are the essential 

component in the roasting process; they must be of high quality because the roasting production 

process relies on it. I would like to also point out that we should be proud of our national 

industry, because we can compete with best international industries if we work with consistency 

and honesty. 
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7- what do you think about the marketing initiative taken by the ministry of industry 

in collaboration with lebanon markets to issue this Food industry guide? 

We already know about the guide, we really appreciate this initiative and consider it as a valuable 

tool to promote the Lebanese industry. We wish you continued success. The Ministry of Industry 

is the industrialist home; we thank you for your support! 

Malek Noubar Tashjian Ind.

Tel: +961 70 178902

Roumieh, Industrial zone, Freiha Center
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Over 40 rich and diversified products
Of duck liver and meat 

Interview with the Managing partner
Mrs. Jihane Feghali
      By Mary Abi Chebli - Ministry of Industry

1- tell us about “la Ferme St Jacques”? when was it established? why did you 

choose to invest in this utterly new industry?

La Ferme St Jacques is a development project established by younes Family, Mrs. Jeanette 

younes in particular, for the Batroun area specialized in duck-farming and manufacturing of duck 

by-products. It’s the first and only duck farm/factory in Lebanon and the Middle East.

Our company adopts an integrated process; it starts with the import of parent ducklings, 

insemination, farming (incubator, hatchery, etc.), processing, packaging, distribution and export.  

Ducks at our farm belong to the Mallard (Mulard) breed produced by insemination between a 

Muscovy parental drake and a Pekin duck imported from France. 

2- what is your main production strategy?

La Ferme St Jacques is an artisanal / industrial Farming production and will never become Mass, 

because high quality is at the center of our core values. We don’t believe in mass production, we 

are more into crafting diversified rich products with best care and attention. So far, we have 

created over 40 products and counting.

3- What products do you offer on the market?

Our main product is Duck liver (Foie Gras) in addition to various duck meat and fat. We are trying 

to be creative in designing our products. We don’t only make plain duck liver (au torchon), 

we constantly add new flavors such as figs, prunes and dates (for Ramadan season) fillings. 

Consumers are treated with a rich variety that falls into four categories: 

a) Raw products Vacuum packed

     Duck liver (whole, extra raw, deveined, and sliced) 

     Duck meat (fillets, breast, and legs)

     Duck sausages

b) Processed products in vacuum bags

     Duck breast (smoked, smoked & sliced, grilled, stuffed with duck liver).

     Ducks legs cooked in their fat in vacuum bags @ La Ferme St Jacques Boutique only.

     Duck fat
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c) Duck liver

     Whole (half-cooked in jars, canned, sterilized)

     Bloc (half-cooked)

d) Processed products: jars and tins

     Duck legs cooked in their fat

     Duck liver pâté

Duck pâté tins

Duck rillettes 

Cassoulet

Duck gizzards and hearts cooked in their fat

Behind every product, there is a story and an attempt to cater to our customers’ need. For 

instance, Cassoulet & Frikeh, were produced with the hard working women in mind, because 

we strongly believe in women empowerment. Since women don’t have much time to spend in 

the kitchen these days, all she has to do is: open the jar, heat and she is ready to serve one of the 

finest meals. 

4- Besides working women, who are your targeted customers? Seasoned chefs 

and wine connoisseurs? Because with Foie gras, one would instantly think about 

French cuisine lovers elite?

That is true but not totally true: duck liver and duck meat is at the reach of any consumer desiring 

to experience new tastes and flavors, common public and seasoned chefs equally. You can find 

our products both at retail shops (supermarkets, delicatessen 

shops, etc.), as well as at the Horeca market (hotels and restaurants) 

in addition to our Boutique in Achrafieh. 

We also boast a wide base of French Clientele in Lebanon such as the French Embassy in Leba-

non, Air France (departure meals), and other French nationals living in Lebanon. 

5- what if consumers would like to try your products but have no idea how to cook 

or serve them? 

 All you have to do is log into our website, and you will find recipes and cooking ideas of our 

products traditional refined recipes and or, customized to our Middle Eastern cuisine such as: 

“Kebbeh with pâté au Foie Gras”, “Paté au Foie Gras Samboussek”, “spring duck breast salad”. 

Actually, aside from selling our product, we are disseminating a new “Culinary Education” within 

Lebanon and the Gulf countries. 

6- Besides the domestic market where do you sell your products? 

We export to Gulf countries such as: Saudi Arabia, Jordan, Dubai, Kuwait and Qatar, etc. The mar-

ket is slowly by steadily growing in Arab countries as consumers are getting more and more 

acquainted with La Ferme St Jacques products.

7- What differentiates your products from other poultry products available on the 

market?

Contrary to common belief, and the so misguiding name of Foie Gras (Fatty Liver), duck meat is 

one of the healthiest red meat men can consume. Duck fat contains the good Cholesterol (HDL), 
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frying food in duck fat is healthier than any other fat by far. This is backed by the French National 

Institute for Agricultural Research studies which linked the French Paradox (the long life span of 

French living in the west of France) with high consumption of wine and Foie Gras. 

8- what are the main challenges you are facing in the various aspects of your 

business?

Breeding, feeding and other farming standards are hard to maintain mostly in organic farming. 

Birds are raised inside naturally ventilated; curtain sided, houses and are free to roam in open 

air. They are fed an all-vegetable (wheat, soy, corn), drug free diet and are hormone and antibiotic 

free. No antibiotics are added because there is no other duck farm in the region and therefore no 

risk of cross-contamination. Adopting these farming quality standards are reflected in the quality 

of our end-products.

The main challenge was at the start-up phases. As the first duck farm in Lebanon and the MEA 

we had no reference or sister company to learn from. We had to consult French experts in every 

step (breeding, hatching, buying tools and equipment, etc.) because it’s a French delicacy that 

requires a French know-how, another challenge is to spread the “Duck culture” that is quite shy 

in the region.

9- i understand that this sector is particularly delicate; do you adopt any particular 

standards in your business? 

In 2008, we were among the first to acquire ISO:22000 through SGS, and we have been strictly 

applying it ever since. It was a valuable investment; it helped us improve the quality of our 

working processes which is reflected in the quality of our products.  We are also Halal certified, 

the Islamic Method of Slaughtering law requires that animals intended for human consumption 

be slain in a certain manner. Halal slaughter is one of the most Healthy methods available to the 

meat industry and the only method acceptable for Muslim consumers. The conditions for Halal 

slaughter are also respected to the letter under the periodic inspection of a duly assigned Sheikh. 

In return, we have received a number of acknowledgements and rewards, the latest one was 

“Knight of the Order of Agricultural Merit” bestowed by the French Republic to Mrs. Jeannette 

younes for outstanding contribution to agriculture.

10- tell us about la Ferme St Jacques social responsibility

Establishing the farm in itself in Batroun stemmed from our CSR, we believe in rural development 

and creating job opportunities for locals. We faced many hardships due to economic and political 

fluctuations but we constantly hold on to Mrs. Jeanette motto “We shall survive, regardless”. 

We are also highly supportive of SOS Children’s Villages Lebanon, the social development 

National Association supporting the right of the children who are deprived of parental care. Last 

year we organized a fund-raising lunch for the benefit of SOS. We also launched a campaign that 

allocates $1 to SOS from each product we sell.

11- what message do you have to the guide’s readers and consumers?

Simply try our products, add it to your menus, diversification in food is quite beneficial and duck 

products are healthy alternatives to other red meats and fats. Try duck meals and you are stuck 

for real! 
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12- Your final thoughts and requests from the Ministry of Industry. Any way they 

can further help or support your business?

The Ministry of Industry has been greatly supportive from the start. Its team offered us valuable 

advices. I would like to thank them for their support and cooperation.  

Farm: Bechtoudar, Batroun. Tel +961 6 520 567 – +961 70 520567

SHoP: Achrafieh, Rue du Liban and Ghandour Saad street intersection. Tel +961 1 216 076

oFFiCE: BuTEC Tower, Mkalles Roundabout, P.O.Box 55326, Sil El Fil-Lebanon, 

Tel +961 1 512 333,         

Fax: +961 1 512 444, 

info@lafermestjacques.com, www.lafermestjacques.com 
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 Traditional methods for best flavor 
Interview with the General Manager 
Mr. Tammam Habanjar
                      By Mary Abi Chebli - Ministry of Industry

Habanjar Nuts

1- tell us about Habanjar Nuts How long has your company been established? why 

did you choose to invest in this sector in particular?

Habanjar Nuts is a family business. It started over 10 years ago by my father as a post-retirement 

activity. After I finished my studies, I lived few years abroad and returned to join my father. We 

grew slowly but steadily due to the country’s economic and security circumstances. Lately, we 

started developing many aspects of our business such as packaging and wrapping, upgrading of 

machines and equipment, etc.

2- What products do you offer on the market?

We are specialized in nuts and seeds roasting and processing. We have the standard categories 

available on the market (extra, super extra, kernels, etc.) in bags and tins, in addition to seeds and 

nuts bags made in different weights. We also produce the Lebanese sugared almonds, etc.

3- What differentiates your products from other brands available on the market?

Quality: we still adopt traditional roasting methods based on workers know-how to maintain a 

particular standard of flavor. Although mechanization of the factory could saves us much time, 

money and energy, increase our productivity and consistency, we choose instead to deliver the 

best for our customers. On the other hand, we don’t only focus on proper salting and roasting 

techniques, but we also constantly work on finding new, balanced and unique mixes to coat our 

nuts based on natural ingredients. It depends on the item and storing conditions, but an average 

batch has a minimum of 12 to 18 months. It all depends on the country’s stability and 

circumstances; if favorable we would relocate and use a larger space for our factory. 

6- What about your distribution policies, where can we find your products? 

At present, we are strongly present in the South of Lebanon with a large market share. 

7- do you export any your products?

Having lived and worked in Doha for over five years, I have many contacts i.e. customers in the 

Gulf and European countries. Our exports have a great potential to grow, but sometimes are 

obstructed with Lebanese Customs logistics and other ministries requirements. 

8-  How do you sell your products? 

Mainly, we sell it under our brand name Habanjar but we also have private labeling customers, 

still Habanjar Nuts brand name has to be printed on all the items sold as private label.

9- what message would you like to address to the guide’s readers and consumers?

I would like to invite all consumers to trust the Lebanese industry, particularly in the Nuts sector 

as it is a Lebanese specialty and we do it best.
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10- what are your expectations and suggestions for the ministry of industry?

When we decided to establish our business and register as a factory I dreaded all the paperwork 

that I have to go through to acquire the industrial permit but it all went smoothly, Ministry’s 

inspectors visited us and gave us valuable advices. We would like to thank the 

Ministry for its efforts and hope maybe one day all Permitting processes and paperwork 

become available online in a user-friendly manner to encourage and attract more 

industrial investments.

Mazboud, Lebanon 

T/F: +961 7 970053

M : +961 3 810005

E: tammam@habanjar.com

www.habanjar.com 
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Healthy and high-quality
Gluten free products

Interview with the owner 
Mrs. Siham Semaan
               By Maroun Mansour

      Economic Researcher -Ministry of Industry       

Bake free Lebanon

1. tell us about your company? when was Bake Free established? why did you 

choose to invest in the food industry sector?

Our business started when we established Protrade Sarl, a trading company limited to importing. 

In 1999, I got Celiac disease, an allergy to Gluten found in wheat. By then, there weren’t any 

Gluten Free food products in Lebanon or even in the united States. 

My food choice was strictly skimmed down as gluten is found in most foods such as bread, 

pastries, cakes, cookies and Burgul which is made of wheat. In 2012, I did many searches to 

prepare a mix of flour very similar to wheat-flour. Eventually, I managed to prepare a mix made 

out of 7 types of flours (rice flour, corn flour, etc.) in limited quantities. 

In 2014, I started a blog and called it “www.bakefree.co”. I wrote information about Celiac disease 

and ways to prepare delicious Gluten Free food. The blog was a hit; it caught the attention of 

many people from different nationalities. So, we decided to open a coffee shop in Thailand as we 

had other businesses going on there. We served at this coffee shop Gluten Free products. Later, 

we opened another 2 branches in Thailand. A year ago, we opened Bake Free shop in Lebanon 

where we offer a wide variety of Gluten Free products. 

2. What products does your company offer? 

I would like to point out that all our products are Gluten Free, sorted in 3 categories: 

- First: Fresh products (bread, baguette, burgers buns, pain de mie, etc.), we are also developing 

the Pita bread which requires specific equipment  and ovens. 

- Second: Fresh cakes and cookies

- Third:  Frozen products (Kebbeh, Pizza, Shish Barak, Meat & cheese Sanbousik, chicken & meat 

Cordon Bleu, Chicken tenders, Mozarella sticks, Knefe). 

3. who are Bake Free customers? 

Our customers are obviously individuals, who have Celiac Disease, supermarkets and health 

centers that cater to these customers. 

4. do you export any of your products? 

Not yet, but we have potential customers in Dubai and Saudi Arabia. For this reason we are trying 

to acquire a Gluten free certificate from an accredited laboratory, after being certified, we have to 

wait one full year before being able to export. 
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5. What differentiates your products from other similar products in the market?

The flavor! Our products have a flavor that is similar to normal products made of wheat flour, in 

addition to reasonable prices and a wide array of products not available in other shops. 

6. what are your marketing plans? 

We participated in the Salon du Chocolat exhibition at Biel, and the Cheese Meats Bread 

Exhibition at Mar Mkhael Train Station. We also participated at the Christmas Fair in Bikfaya.

Moreover, we supply 8 branches of one major supermarket chain in Lebanon and we are 

planning to reach 14 branches throughout Lebanon. We will also have a Shop-in-Shop 

where one employee from our company will be promoting our products in private sections 

within supermarkets. 

7. what are your future plans and objectives? 

We are planning to deal with Gourmet stores, and we have made good progress in our 

negotiations with one of the largest restaurants chains in Lebanon to supply them with 

Gluten Free bread.  

Our ambition is to have our products in all supermarkets throughout Lebanon. This requires 

time and patience but we believe we can achieve our goals. 

We are also planning to establish a coffee shop in Lebanon if the country’s circumstances allow it. 

Equally, we like to expand our Shop-in-Shop concept in many supermarkets.

8. tell us about your company’s commitment to social responsibility 

The main mission of Bake Free is to inform the public about Celiac Disease and show them how 

to live with it by providing convenient, healthy, high-quality, and most importantly affordable 

food products that suit their condition. 

A year ago, we established Celiac Support Group in Lebanon; we organized many 

awareness-raising activities, programs, talk shows on television, radio and social media 

to promote awareness among the public on this type of food allergy.

9. what do you think about the marketing initiative taken by the ministry of in-

dustry in collaboration with lebanon markets to issue this Food industries guide?

I am surprised and happy to learn about this initiative. I didn’t know there is anyone interested 

in supporting SMEs in Lebanon. Thank you for choosing our company to be part of this guide. I 

would like to thank the Ministry of Industry for giving us the chance to promote a business that 

has not only commercial but humanitarian objectives. 

Protrade S.a.r.l (Bake Free)

Qornet Chehwan/Beit El Kikko Main Road

+961-76972979

www.bakefree.co
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 Distinguished quality and service
Interview with the Owner 
Mr. Nagib Dimashquieh
      By Maroun Mansour

                                                            Economic Researcher -Ministry of Industry       

House of Olives

1. tell us about House of olives, how long has your company been established? 

why did you choose to invest in the food sector in particular?

The company was established in 1925, we inherited it from our grandfathers. As the third 

generation, we started developing the company and diversifying our investments to keep up 

with markets developments and continue our grandfathers’ project. In 2011, we established 

House of Olives, but operations only started two years ago with a new and modern concept 

offering a larger variety of products.

2. What products does your company offer on the market?

We have 5 major categories:

- Olives and Olive oil

- Pickles

- Dried fruits

- Dried Nuts

- Spices

In 1998, we introduced the bulk concept, a large section that belongs to our company 

inside supermarkets. We run the section in all its details where we sell our products at 

very good prices.

3. which consumers segment does your company target?

Our main customers are large supermarkets with large number of consumers, in addition to 

wholesalers that distribute our products to caterers, restaurants, etc.

4. do you export any of your products?

Yes we export to Gulf countries such as Saudi Arabia, Kuwait and Qatar.

5. What differentiates your products from other products available in the market?

Our products are made according to high standards of quality. We only have one Premium item 

of each product line. We do not produce commercial products; items we place in the markets are 

the same items we use for our own consumption at home. We refuse to concede the quality of 

our products even if this will cause some losses in the market. Our prices are higher than other 

brands but in return, we offer distinguished quality and service. We adopt transparent and 

honest approach with our consumers, and this is the reason for our continuous success. 

6. what about the working methods, the quality of our machines and equipment 

used in your factory?

Since our factory was established in 2011, we used all our previous experience to set up a factory 
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with high standards in terms of the division of its different sections, even water supply was 

designed according to US Army Standards known for easy maintenance and access; any 

damage is clearly visible and can be fixed on the spot.

As for the working methods within the factory, we separated receiving area from distribution 

area; products are constantly checked and inspected before being transferred to processing 

section where high-end modern stainless steel machines and equipment are used. 

I would like to also point out that we always train our employees, they attended many training 

sessions particularly with ELCIM and we try to keep informing and educating them.

 

7. what are your plans and goals to develop your company in the future?

We have been the first to adopt the bulk concept in the Lebanese market, and we are planning to 

have further expansion and expertise in this area to start later franchising system in the domestic 

and foreign markets. We are also working on developing our packaging to better enter and grow 

in foreign markets.

8. what message would you like to address to the guide’s readers and consumers?

I invite Lebanese to try Lebanese products; I believe the Lebanese industry is continuously 

developing. We have to change the common stereotype that imported products are better 

than those “Made in Lebanon”. Give the Lebanese products a chance; many industrialists have 

invested large amounts in their factories to develop their items.

9. what do you think about the marketing initiative taken by the ministry of 

industry jointly with lebanon markets to issue this Food industry guide? 

I highly encourage public-private partnership as long as it is based on transparency and clarity. 

I am quite certain that such initiatives will have positive outcomes for consumers and the country. 

Tel: +961 3 246 557

Email: houseofoliveslb@gmail.com/

Jiyeh, Zarout Street
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 Chocolate Indulgence Reinvented
Interview with the Owner 
Mr. Elie Hamaoui
      By Maroun Mansour

                                                            Economic Researcher -Ministry of Industry

Pralino Chocolate

1. tell us about your company, when was it established? why did you choose to 

invest in the chocolate-making industry in particular? 

It all started when the company I used to work for as an accountant burned down during the 

Lebanese Civil War. During my free time while unemployed, all I did was eat Chocolate. With 

all the love I had for Chocolate, this addiction soon became an expensive habit. To offset 

this imbalance, I decided to create my own. This adventure began when by experimenting 

with cakes from family recipes and television food programs. One Christmas Eve, I made 

a chocolate cake as a gift for my family since I couldn’t afford to buy anything and what 

amazed me is that the cake took a big success. This encouragement lead me to buy 

chocolate creation books in order to further develop my passion.

In 1978, selling finished products at cost to friends and neighbors was a strategy implement-

ed to market myself. By doing so, the first factory spouted by 1984. Due to our great repu-

tation from our high quality products, this factory blossomed to a modern 5 story building 

supplied with the latest European equipment that handles shipping to all GCC, Jordan and 

Canada. Till today, Pralino is deeply invested in research and development in order to create 

new and unique indulgences. 

2. What product does your company offer on the market?

We produce a large array of chocolate products as well as confectioneries; the majority 

handmade including Chocolate Barks, dipped chocolates, fondants, moulded chocolates, 

unwrapped chocolates, special jars, printed chocolates, marzipans, ice cream, petit fours, 

macarons and many more.

3. What differentiates your products from other products on the market?

Pralino is the first Lebanese factory that earned the ISO 22000 certificate. To achieve such 

status, both management and staff worked exceptionally hard in order to meet every strict 

condition and requirement. Moreover, we use high end raw materials that are constantly 

being monitored and tested in our laboratories to ensure it meets our standards as our 

success lies within our distinguished fillings. I believe that Pralino is one of the few Chocolate 

factories that still produces handmade products.

4. what about your prices?

Pralino’s pricing strategy is very well studied in a way of giving high quality products for the 

lowest possible benchmark. Hence, we are neither the cheapest nor the most expensive in 

the market.
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5. what are your future goals and objectives? 

We are planning on franchising Pralino and in talks currently with the Chinese Market as a 

first step. Implementing this big move will require careful structuring and planning in order 

to maintain the same level of excellence.

6. what would you like to say to the guide readers and consumers? 

We are always offering an open invitation to anyone interested in visiting Pralino’s factory 

and experience the heavenly sight of Chocolate making. 

 

7. what do you think about the marketing initiative launched by the ministry of 

industry in collaboration with lebanon markets Company to issue the Food 

industry guide? 

We welcome this initiative and thank the Ministry for its efforts deployed in marketing 

Lebanese products particularly in the difficult circumstances we are facing where all sort of 

encouragement and support are necessary for industrialists. 

Tel: +961 1 687111/ +961 1 685444 - Fax: ext. 123

Email: eh@pralino.com , Mkalles,industrial city, Pralino Building
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Meets your needs
 of intense concentrated flavor 

Interview with the owner
Mr. Hilal Saleh
      By Mary Abi Chebli - Ministry of Industry

1- Tell us about Kova coffee? When was your company established? Why did you 

choose to invest in this sector particularly?

Since 1986, I have been an exporter of coffee beans from African countries to Europe. In 

2015, I decided to return and open a small business in my country. It soon bloomed and we 

grew to become a more organized and diversified business. Our extensive experience in the 

field was essential in achieving this success. 

2- What products do you offer on the market?

Initially, we started producing Kova coffee, an intense coffee blend that is sure to giver early 

birds the daily boost they need. Soon enough, we started working on our new formula for 

a Sweetened Coffee Creamer that matches the best brand names in the market. We also 

produce our own hot paper cups used to serve Kova coffee as an integrated production line.  

   

3- Are you planning to diversify your product line, offering flavored products?

Despite the many obstacles we face in Lebanon as industrialists, at economic, political or 

logistics levels, we are planning to target a new audience with a new line of products that will 

be revealed soon and in due time.

4- What differentiates your products from other brands available on the market?

Coffee beans come in different flavors, shapes and quality. We use high end Brazilian green 

coffee beans to cater to our consumer’s needs of intense concentrated flavor. Moreover, 

we bought our roasting machine from a local Lebanese producer as a contribution to our 

national industry and because we believe in the quality of our national industry. 

5- what are your next goals and plans?

When we first returned to Lebanon, I started this business as a mere contribution to the 

community, to create jobs and have a start-up in my homeland. Today, I am thinking of 

expanding further in terms of higher market share, a wider array of products, and a larger 

targeted audience. 
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6- How do you treat the industrial waste?

Basically our production processes do not generate any industrial 

residuals. The water we use is only for cooling down the beans 

during the roasting process. In all cases, the factory’s emissions 

go through filters that respect environmental requirements and standards. 

7- what message do you have to the guide’s readers and consumers?

To industrialists, I say do not be reluctant to invest in Lebanon, the industrial sector in 

particular. Lebanon’s market has a great potential despite all the obstacles.

As for consumers, I have two advices: first, do not seek large brand names and expensive 

products when buying, second, learn to read the fine print and compare products. Many 

products have same composition and same ingredients with an irrational price gap. Buy 

smart, buy made in Lebanon! 

Airport Road – Royal Building, First floor | Lebanon

Phone: +961 1 456 711

Email: info@kovacoffee.com

Web site : www.kovacoffee.com
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مزرعة بيروتبيروتحلويات  على انواعها سليم بديع صفصوف

حلويات - معجنات -  شركة غرانديوز ش.م.ل
مكسرات

راس بيروت بيروت
العقارية

01/79679703/241285info@goodies.com.lbدلولراس بيروت

le reveزقاق البالط بيروتحلويات عربي - اجنبي
العقارية

01/369381

افران وباتيسري بيضون التجارية لصاحبها 
حسين علي شومان

01/215410الشعار والفتىبيضوناشرفية بيروتبيروتخبز افرنجي وكعك

خبز علربي وافرنجي افران وباتيسري حمادة)تضامن(
وحلويات

03/800321حمادةاالستقاللمصيطبةبيروت

01/44214403/114345www.sidul.comبقاليانالبرازيلمدور العقاريةبيروت لتخزين القمحالشركة الصناعية للشرق ش.م.ل

الشركة اللبنانية العالمية للحلويات اطايب 
ش.م.م.

مصيطبةبيروتسكاكر وحلويات وبوظة

الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية 
العالمية ش.م.م.

01/825921اشرفية بيروتبيروتلحوم - دجاج

الظاظا للتجارة لصاحبها احمد خالد الظاظا 
الشهير باليافاوي

طحن بهارات وزعتر 
وزهورات وحبوب 

بن وشاي وتوضيب 
وتغليف المواد الغذائية

احمد همام البستانيمزرعة بيروتبيروت
السويسي

01/31511403/248202zazay@hotmail.com

خضار وفواكه مصنعة بايوليشاس ش.م.ل
ومجففة ومعلبة وكراكرز

39701/36361803/454797reema@biolicious.mebiolicious.meعبد الوهاب االنكليزياشرفية بيروتبيروت

03/215616مصيطبةبيروتحلويات عربي - اجنبيبالل و عبد الله المصري

01/50110076/336664info@pateboulanger.comكفوريساسيناشرفية بيروتبيروتخبز - كعك - حلوياتبولس طانيوس بولس

باشورةبيروتلحم بعجين ومناقيشحسين حطيط

مصنع لصناعة العصير شركة Le Funk ش.م.م
الطبيعي والمثلجات 

والمعجنتات

.01/61143103/791989Moussallemmiled@gmailديباميل لحوداشرفية بيروتبيروت
com
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شركة البحصلي »توصية بسيطة«)منير  
سعد الدين البحصلي(

مصنع حلويات عربية 
وافرنجية وسكاكر

03/898298عسيليرياض الصلحمرفأ بيروتبيروت

طحن و تعبئة الزعتر شركة الحاج محمد دعبول و اوالده
و السماق و السكر و 

البهارات

01/653205دعبولزريقمزرعة بيروتبيروت

01/375984info@elsachocolate.comالسا ش.م.لاالستقاللمصيطبةبيروتشوكوال - سكاكرشركة السا

شركة الشامي دايت هوم مخابز وحلويات 
ش.م.م.

خبز صحي - افرنجي - 
كعك - حلويات

01/37555803/882300العماد خالد العمادمار الياس الرئيسيمصيطبةبيروت

مزرعة بيروتبيروتالبان - اجبانشركة الهدى للصناعة و التجارة العامة

شوكوال - سكاكر - شركة أسيمة غراوي ش.م.ل
بوظة

01/78850103/811921info@oussaymaghrawi.comدالل وطبشالشيخ عباسمصيطبةبيروت

مصنع بوظة ومثلجات شركة أوسلو ش.م.م
معدة لإلستهالك

ملك فيليب ريمون جسر الواطياشرفيةالعقاريةبيروت
جبرا

03/332266

شركة بشير اميس لصناعة الحلويات 
ش.م.م

حلويات عربية وافرنجية 
ومعجنات وبوطة

03/457545كورنيش المزرعةمصيطبةبيروت

01/84811103/692958rana@blessing.com.lbمرتضى ودمشقنمورمصيطبةبيروتشوكوال - سكاكرشركة بليسينغ ش.م.م

مجدالني نصرالله االوزاعيمزرعة بيروتبيروتتحميص وطحن البنشركة بن طافش
واخوانه

01/648074

بوظة -  حلويات على شركة تاج الملوك ش.م.م.
انواعها - ماكوالت 

)catering(

01/36579703/811921tajalmoulouk@hotmail.comبلسراس بيروتبيروت

01/79679703/241285info@goodies.com.lbراس بيروتبيروتحلويات - كرواسانشركة ترايدكس ش.م.ل

01/789999hallab@cyberia.cm.net.lbراس بيروتبيروتحلويات  عربيةشركة حلويات احمد عوني الحالب واوالده

حلويات عربية وافرنجية شركة حلويات زينة ش.م.م
ومعجنات

03/786104الصيدانيطبارةمصيطبةبيروت

كاتو - )كاب كيك - شركة ربعة وشركاه
مافن(

01/686796راس بيروتبيروت
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شركة سان نيكوال )وليم قساطلي و 
اوالده(

المشروبات الروحية وغير 
الروحية على انواعها 

وتعئبة وتوضيب المواد 
الغذائية على انواعها

رميلبيروت

حلويات عربي - اجنبي شركة سيكريتس- حازم عريسي وشركاه
- بوظة

03/811921hazem_one@hotmail.comبيروت-المصيطبةمصيطبةبيروت

شركة شوبان لصناعة وتجارة الحلوايات 
ش.م.م

شوكوال - سكاكر - 
بوظة

01/30485503/773381chopin_pastry@yahoo.comمصيطبةبيروت

Shop�  شركة شوبرز إنترناشونال ش.م.ل
pers International s.a.l

خبزافرنجي - كعك - 
حلويات

01/700718مزرعة العقاريةبيروت

شركة شوكولين محمد خير عمار واوالده 
ش.م.م.

01/83352503/522752fadiammar@hotmail.comحمدي عمارمزرعة بيروتبيروتشوكوال - سكاكر

03/261569abido@cyberia.net.lbبرج ابي حيدرمصيطبةبيروتبهارات على انواعهاشركة عبيدو للصناعة و التجارة

خبزافرنجي - كعك - شركة عزيز ش.م.م.
حلويات

01/35800101/35800270/878998info@azizsarl.comابي عادمينا الحصنبيروت

شوكوال - سكاكر - شركة كالين ش.م.م
بوظة

01/64192503/888364calinesarl@outlook.comقرنفلكرم العريسباشورةالعقاريةبيروت

Cannelle -باتيسري - حلويات - شركة كانيل توصية بسيطة
شوكوال

01/36499001/20216903/642484اشرفية بيروتبيروت

01/85599403/614560الحلبي/مجمعالعاممزرعة العقاريةبيروتمحمصةشركة محمصة الحلبي

بزورات - بن - مكسرات شركة محمصة الرفاعي ش.م.ل
- سمسية -

01/70710703/608300info@alrifai.comمصيطبةبيروت

بزورات - بن - مكسرات شركة محمصة الرفاعي ش.م.ل
- سمسية -

.hala.romanos@alrifaiمصيطبةبيروت
com;layal.abbdelnour@

alrifai.co

صناعة وتزيين وتغليف شركة مرقبي للتجارة ش.م.م
الشوكوال

مينا الحصن بيروت
العقارية

 عباس محسن العام
االشهب

01/36144501/75423476/911821

01/855993alhalabi@alhalabi.comمزرعة بيروتبيروتبزوراتشركة مصطفى الحلبي وشركاه
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fadims@hotmail.comمصيطبةبيروتتحميص وطحن البنشركة مطاحن بن عدنان - تضامن

fadims@hotmail.comمصيطبةبيروتتحميص وطحن البنشركة مطاحن بن عدنان - تضامن

01/442567bboubess@dm.net.lbبوبس زمنصوراشرفية بيروتبيروتطحين قمحشركة مطاحن لبنان الحديثة ش.م.ل.

توضيب وتبريد الخضار شركة مطاعم رفيق مروش ش.م.م
- الفواكه - المنتجات 

الغذائية - مأكوالت

مصيطبة بيروت
العقارية

01/36052203/387420info@marroucherestaurantsاسماعيلكنيعو

لتصنيع وتوضيب شركة مي دوره ش.م.ل
الحلوايات

شركة مي دوره السيوفياشرفية بيروتبيروت
ش.م.ل

01/20267801/42237503/289475

خبز - كعك - حلويات - شركة نورا ش.م.ل
مأكوالت - كايترنغ

01/39836201/39839203/450111noura_beirut@cyberia.net.lbلحود السيوفياشرفية بيروتبيروت

03/651812karima@nougatini.comقرطاسالبصرةراس بيروتبيروتنوغا - شوكوال - ملبنشركة نوكا تيني انترناشيونال ش.م.ل

زقاق البالط بيروتشوكوال - سكاكرشركة هاينز للشوكوال والسكاكر
العقارية

01/377380mazzounn@gmail.com

 Shoppers شوبرز إنترناشونال ش.م.ل
International s.a.l

خبزافرنجي - كعك - 
حلويات

01/798888راس بيروتبيروت

مزرعة بيروتبيروتشوكوال - سكاكرشوكومون ش.م.م

راس بيروتبيروتخبز - كعك - حلوياتعبدالله المير

مخابز المزرعة األلية الحديثة سامر وخالد 
دقاق شامي وشركائهم

01/30607903/210570مروةبرج ابي حيدر الرئيسيمزرعة العقاريةبيروتخبز - كعك - حلويات

ماكوالت وحلويات مركز االندوكرونولوجيا للشرق االوسط
)diet centre( صحية

01/20104901/20105003/672762bouchebeiler@hotmail.comسمير مقبلساسيناشرفية بيروتبيروت

مغربية - عجينة قطايف مصنوعات  وحلويات الرشيدي
- عجينة العثملية 

-رقاقات

01/66371803/707868الرشيديمحي الدين خياطمزرعة بيروتبيروت
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طحن الحبوب على مطاحن التاج-بولس وفالحة وشركاهم
انواعها واضافة 

محسنات ومخاليط 
العجائن

شركة مطاحن التاج العاماشرفيةالعقاريةبيروت
ش.م.ل

01/44344003/305170info@crownflourmills.com

01/44634303/275459adamsfactory@outlook.comصالوميكورنيش النهرمدور العقاريةبيروتخل - تعبئة ملحمعامل آدم لتكرير الملح و صناعة الخل

مؤسسة الوزان الدولية للتجارة 
والمقاوالت

حلويات وبوظة وعصائر 
طازجة وتوضيبها ضمن 

عبوات وتعليبها

مصيطبة بيروت
العقارية

نمر الحاج سعد مار الياس
الدين الوزان

01/37557603/637313

تعبئة حبوب - كبيس - مؤسسة خاطر اخوان وشركاهم
طحينة

01/81513603/828662khaterjamil64@gmail.comحمديوسف النجارمصيطبةبيروت

مزرعة بيروتبيروتشوكوالمؤسسة سعد الدين نحلوس واوالده

مزرعة بيروتبيروتسكاكرمؤسسة سعد الدين نحلوس واوالده

مؤسسة شومان التجارية لصاحبها احمد 
علي شومان

01/630810الصيفيسيدي حسنمزرعة بيروتبيروتفرن خبز عربي

مؤسسة محمود داود المكاري لصناعة 
الكالج والرقاق والحلويات والكريب

لتصنيع وتعبئة 
وتوضيب عجائن الكالج 

والرقائق

01/31004403/359691جراب ونالويابن  الراشدمصيطبةبيروت

صناعة الحلويات العربية مؤسسة مصنوعات س.رفيق الرشيدي
واإلفرنجية والمعجنات

لور عوده ورثة اإلستقاللاشرفيةالعقاريةبيروت
المرحوم فكتور 
بركات:كلود و 

اسكندر بركات،فادي 
فارس

03/91593503/811921

ورثة عبد القادر عبدج الرحمن الرشيدي 
وهم فاطمة وحسام وسمير وهدى 

ونبيهة

مغربية وكنفة ورقاقات 
معجنات  وقطايف

01/736236الرشيديمحي الدين خياطمصيطبةبيروت

لتحميص وطحن وتعبئة وليد وزياد رمزي طافش
وتوضيب البن

وليد وزياد رمزي الراشدينمصيطبةبيروت
طافش

01/78679103/232924
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اسطفان كرم
انتاج العلف النباتي 

06/72578503/277731اسطفان كرمالعامكفيفانالبترونعن طريق الخلط

تنورين التحتاالبتروننبيذالدكتور فائق يونس

السيد جان موريس اغناطيوس المعروف 
06/58020203/356584اغناطيوسالعامشبطينالبترونمعصرة زيتونباالسم التجاري مكبس ال 2000 للزيوت

Mokhtarejean@Hotmail.
com

السيد سبع فايز عيسى باالسم التجاري 
سبع عيسى للماكوالت والحلويات

 حلويات عربية 
وافرنجية طازجة 

ومعجنات مختلفة 
06/52023371/723123دوماالبترونوبوظة

AURO�  أورورا الكرمة والخمور ش.م.م
RA Winery &vine Yards s.a.r.l03/295458العامصورات البترونالبتروننبيذ

03/48486303/536327اسعد الحركالروايبترونالبتروننبيذ - عرقبترون ماونتنز
info@batrounmountains.

com

06/520309دوماالبترونزيت زيتونخالد ميشال المعلوف

كفر عبيداالبترونخبز - كعك - حلوياتسليم الزهوري واسعد الوراق

03/238937اده البترونالبتروننبيذشركة اده واينيري ش.م.ل
info@coteauxdebotrys.

com

شركة اسعد وكاتي الحرك » يترون 
ماونتنز«_ شركة تضامن

نبيذ ومشروبات 
03/536327بترونالبترونروحية

شركة الفجر سكوير ش.م.م.
خبز افرنجي - حلويات 

بترونالبترونافرنجية
najibabikaram@hotmail.

com

06/76539171/941594ملك وليد عمونكفر حي البترونالبترونعصير فاكهةشركة اي تي سي بوتلينغ ش.م.ل

شركة بولوكا ش.م.م
علف نباتي عن طريق 

بترونالبترونالخلط

ملك سيمون 
وروي وروالن 

03/555206يوسف كرم

شركة بيوالند ش.م.م
أجبان والبان 

01/61661201/39811103/206189johnnyhatem@idm.net.lbبو عبيدصغارالبترونومشتقاتها
www.bioland-lb.

com

06/54517103/692000info@harbcst.comالسبورشكاالبترونسكرشركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.
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شركة سي دياليتس ش.م.م
منتجات غذائية 

03/633673dory.najm@gmail.comملك فايز نافعهطريق عامشكاالبترونمختلفة

شركة طيور البترون ش.م.ل
ذبح تفريغ وتصنيع 

03/477513بشتودارالبترونالبط وتبريده

01/58455570/608922سمار جبيلالبتروننبيذشركة كلو دي  شين

شركة ليبانيز مودارن بولتري ش.م.م

مسلخ طيور داجنة 
ومصنع منتجات 

لحوم الطيور الداجنة 
العامشكاالبترونوحفظها

ملك السيد 
06/54314303/259799يوسف علي كنعان

09/21002309/20133903/362322info@ixir.com.lbWWW.ixsir.comعقار 58/بسبيناالداخليبسبيناالبتروننبيذشركة نبيذ من لبنان ش.م.ل

شكاالبترونتفقيس دواجنشركة ولكو بي أم ش.م.م
طريق االرز- طريق 

06/54017101/54507103/305408wilcopm@wilcopm.comوليم بطرسبدبهون

شركة ولكو ش.م.م.
علف للحيوانات 

03/305408wilcopm@wilcopm.comشكاالبترونالداجنة

06/71011503/670089jeanwehbe@gmail.comزانالبترونمعصرة زيتونشركة وهبة تكنولوجيس ش.م.م

محمرشالبترونعرقنعمه جبرايل جيرايل

الكورةمسلخ مواشيالسيد الياس توفيق طوق
كفر صارون 

االرزالكورة
الياس توفيق 

03/678174طوق

السيد أسامة حسين عرابي/حلويات البلد 
السعيد

 cup - بيتي فو
cake06/92135470/681463كفريا الكورةالكورة

السيد بطرس مسلم باسمه التجاري 
بطرس مسلم للتجارة العامة

كبيس - زيتون - 
06/95238371/799799القلعةبزيزاالكورةخضار - بطاطا مجلدة

info@msallemfoodtech.
com

السيد علي حسن زعرور المعروف 
03/348193راس مسقاالكورةفرن على المازوتباالسم التجاري افران البحصاص

03/653720راس مسقاالكورةخبز - كعك - حلوياتالسيد محمد أحمد عبد الرحمن

الشركة اللبنانية الكويتية لصناعة الزيوت 
ش.م.ل

زيت زيتون - تكرير 
03/341970بزيزاالكورةزيت

doumaoliveoil@hotmail.
com
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الشركة اللبنانية لصناعة المعكرونة 
06/41558170/422344pierre@auonfood.comالعامبتوراتجالكورةمعكرونة - شعيريةوالكورن فالكس ش.م.ل

جان جورج رعد / جان رعد للصناعة 
والتجارة

تعبئة زيت وزيتون 
وجميع انواع 

06/416716راس مسقاالكورةالمخلالت

06/93100303/643925العامبصرماالكورةمعصرة زيت زيتونجورج وإبراهيم توفيق غازي

سيزار جبور للتجارة العامة

معصرة الستخراج 
الزيوت من البذولر 
العامكفر عقاالكورةالزيتية وتكرير الزيت

ملك سيزار رفيق 
06/95022606/95033703/177735جبور

www.oliva-lb.
com

شركة  سبشالتي سناك مانوفاكتيرنغ 
العامبصرماالكورةبطاطا مصنعةش.م.م.

شركة  سبشالتي 
سناك 

مانوفاكتيرنغ 
06/93013003/331333zeenni@zeenni.comش.م.م.

شركة »هواتشيكن-شركة إنتاج وتوزيع 
الفروج ش.م.ل«

لحوم - دجاج - بيض 
09/85126003/905666info@hawachickenlb.comانفهالكورة- علف

03/565693معمل غندورالبحصاصراس مسقاالكورةاجبان والبانشركة االجبان الحرفية ش.م.م

شركة الحقل اللبناني للصناعات الغذائية 
ش.م.م.

ماء الورد وماء الزهر 
والشرابات وتعليب 

الزيت والزيتون 
برساالكورةوالكبيس على انواعه

شركة ايمن قلعجية وشركاه- شركة 
06/41647206/38118703/114561راس مسقاالكورةطحينة - حالوة - راحةقلعجية- توصية بسيطة

شركة أندراوس للتجارة ش.م.م
زيت - زيتون - كبيس 

06/95234503/693774كفر عقاالكورة- مخلالت

شركة بريد باسكت سكوير ش.م.ل.
خبز - كعك - حلويات 

06/413007merhihom@yahoo.comالعامراس مسقاالكورةصحية

شركة بلمارت ش.م.ل
علف نباتي وحيواني 

06/51051776/300977nitri.group@gmail.comبلمارتانفهالكورةعن طريق الخلط

شركة دانيال ووديع صعب »الفارس«- 
الكورةمحمصة بزوراتتضامن

كفر صارون 
06/95076703/378307الكورة

هاتف 3

Source : Department of Industrial Information

north lebanon12
خليوي موقع الكترونيالبنايةالشارعالبلدةالقضاءوصف المنتجاسم المصنع بريد الكتروني هاتف 2 هاتف 1



200

شركة ديابكو ش.م.م.
بن - بزورات - 

الكورةمكسرات
كفر صارون 

06/95188803/951888info@alamiranuts.comالعامالكورة

06/41194503/325610نازك محمد جلولالعامراس مسقاالكورةبسكويت - كيكشركة سومبريرو ش.م.م

شركة سيدرز بريميوم فود أند بفردج 
زكرونالكورةعصير فواكهش.م.ل

العقار 600 في منطقة 
روكز العقارية

شركة سيدرز 
بريميوم فود أند 

06/54214571/879317info@cedarspremium.comبفردج ش.م.ل

شركة فؤاد رستم- ريفادو للتجارة 
العامة-تضامن

مواد مفرزة 
من مشتقات 

اللحوم والدواجن 
والمعجنات وتصنيع 
مختلف الماكوالت 
كوسباالكورةوالمعجنات المفرزة

متفرع عن طريق كرم 
كوسبا) شارع مار يوسف(

ملك نقوال جورج 
06/51232870/477887ايوب

Jamal-roustom@hotmail.
com

شركة مجموعة الشرق لإلستيراد 
والتصدير ش.م.م

حالوة وطحينة ومواد 
العامانفهالكورةغذائية اخرى

حسن خالد قالوش 
03/213563ومحمد خالد جواد

شركة محمود البقاعي وشركاه- توصية 
بسيطة المعروفة باسم شركة راية 

06/93128603/422339rajamehyou@mehyou.infoبطرامالكورةمعكرونة - شعيريةللصناعة والتجارة

شركة مسلم فودتيك ش.م.م

تقطيع وتبريد الخضار 
وتعبئة كافة المواد 
الغذائية والمخلالت 
والشرابات والزيت 

والزيتون وتوضيبها 
وتصنيع كافة انواع 

العامبزيزاالكورةالدبس ورب البندورة
ملك وسام وجو 

71/799799بطرس مسلم

06/41123071/620266الحج رضوان غندورراس مسقاالكورةطحين قمحشركة مطاحن الدقيق الوطنية ش.م.ل.

شركة معلوف للصناعة و التجارة 
ش.م.ل.

زيت زيتون - صابون 
- زيتون - جفت 

العامبزيزاالكورةالزيتون

شركة معروف 
والتجارة للصناعة  

06/95045071/855007info@mitindustry.comش.م.م

شركة منتوجات الضيعة ش.م.م.

كبيس - زيتون - ماء 
زهر - مربيات - زيت 

ضهر المزرعةكفر عقاالكورةزيتون - طحينة
فادي نجيب 

06/95282871/821988طنوس

faditannous@aldayaa.
com;aldayaa@hotmail.

com

هاتف 3

Source : Department of Industrial Information

north lebanon12
خليوي موقع الكترونيالبنايةالشارعالبلدةالقضاءوصف المنتجاسم المصنع بريد الكتروني هاتف 2 هاتف 1



202

شركة هواتشيكن- شركة انتاج وتوزيع 
الفروج ش.م.ل.

 النتاج مختلف 
انواع العلف النباتي 

والحيواني وطحنه 
وخلطه وكبسه 

وتوضيبه وتعبئته 
09/85126009/85126103/905666www.hawachicken.comاالوتوسترادانفهالكورةوتخزينه

info@hawachick�
enlb.com

شركة هواتشيكن- شركة إنتاج وتوزيع 
الفروج ش.م.ل

لحوم - دجاج - بيض 
انفهالكورة- علف

الطريق القديم-انفه 
06/54336309/85125703/905666info@hawachickenlb.com-طرابلس

شركة هواتشيكن- شركة إنتاج وتوزيع 
انفهالكورةاكل خاص بالكالبالفروج ش.م.ل

الطريق العام القديم 
09/85126009/85125703/905666info@hawachickenlb.com-انفه - طرابلس

شركة هيثم كسحة وشركاه )فوود 
03/347251راس مسقاالكورةبطاطا مصنعةبالس( توصية بسيطة

finefood-company@hot�
mail.com

شركة ولكو ش.م.م.
علف للحيوانات 

03/305408wilcopm@wilcopm.comكفر حزيرالكورةالداجنة

شركو ولكو ش.م.م
مصنع لخلط االعالف 

06/95020606/95020603/305408wilcopm@wilcopm.comداخليكفر حزيرالكورةالنباتية والحيوانية
www.wilcopm.

com

دار بعشتارالكورةمعصرة زيت الزيتونغاوي الياس الغاوي

06/95205903/342409كفر عقاالكورةماء زهر - وردغسان نجيب طنوس

كفر عقاالكورةزيت - زيتونغسان وفادي طنوس

دار بعشتارالكورةمعصرة زيت زيتونفؤاد حنا الشالوحي
chalouhi.hanna@gmail.

com

موسى خليل غنطوس

كبس وعصر وتعليب 
الزيتون والزيت - عرق 

اميونالكورةبلدي
moussaghantous@hot�

mail.com

كفر عقاالكورةمعصرة زيت زيتوننافذ فرح

06/952091كفر عقاالكورةزيت زيتوننجيب جرجس جريج

70/288125بتعبورةالكورةعصر زيتونورثة السيد ادوار يوسف كنعان

افران لبنان االخضر
خبز - كعك - حلويات 
� معجنات - شوكوال

المنية 
ib.kachouh@hotmail.comزوق بحنينالضنية
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السيد سامي رئيف فتوش المعروف 
باالسم التجاري محامص الرئيفسامي 

محمصة بن وبزوراترئيف فتوش
المنية 
06/46030803/201708اسعد البيطاراتوستراد المنيةمنيهالضنية

طحينة - حالوة - راحةالسيد فادي عدنان بللي الصوفي
المنية 
06/389635بداويالضنية

شركة الصمد و عجان لالستيراد و 
التصدير ش.م.م.

تبريد وتوضيب 
الخضار الفاكهة

المنية 
بداويالضنية

شركة المملكة الصناعية  غروب 
ش.م.م.

زيت - زيتون - 
صابون

المنية 
06/38438903/918930سجد البراديبداويالضنية

bassel.rafii@industrialk�
ingdom.com

خبز عربيعبد الرحمن ريداني
المنية 
بداويالضنية

ادمون يوسف شليطا باإلسم التجاري 
06/97818104/54436803/684495gilbert.azar@gmail.comبيت منذربشرينبيذشاتو سعاده

06/55024203/332900bjabbour66@hotmail.comالضهرزغرتازغرتابراد خضار وفاكهة السيد بادواني كامل جبور

03/381453علمازغرتاتيريد خضار - فواكهاحمد محمود علم

06/66306603/341916وردانالعاممجدليا زغرتازغرتامحمصة بنبدوي جميل منصور

كفر زينازغرتامعصرة زيتونجود جرجس الذوقي

06/55522703/787739ملك المستدعيالعامكفر ياشيتزغرتامعصرة زيتونسامر سايد يمين
Samer-s-yammine@hot�

mail.com

كفر ياشيتزغرتامعصرة زيت الزيتونسليمان وماجد الضاهر

رشعينزغرتاطحينة - حالوةسمعان يوسف عبيد

شركة الشمال لالجبان وااللبان والحليب 
st_alchimal@hotmail.comاردهزغرتاالبان - اجبانش.م.م

شركة آنجي للتجارة العامة والصناعة 
06/66766103/870495مجدليا زغرتازغرتاشوكوال - سكاكروالمقاوالت ش.م.م

شركة حديد للزراعة والصناعة والتجارة 
والتبريد ش.م.ل

بطاطا نصف مقلية 
06/66398603/320986esthdayed@yahoo.comمجدليا زغرتازغرتاونصف مثلجة
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شركة خواجة نورت ديستريبيوشن سنتر 
ش.م.ل

تغليف وتوضيب 
مختلف المواد 

الغذائية وتغليف 
وتوضيب قناني 

الرئيسيرشعينزغرتاالمياه دون التعبئة
حنا محسن 

06/66981871/119400naheedkha@keidco.comالخواجه

شركة سايد ومحسن الرهبان 
وشركاؤهم-توصية بسيطة

اجبان والبان 
03/831633االنطونيةكفر دالقوسزغرتاومشتقاتها

زغرتازغرتاخبز عربيشركة عبدالله غروب ش.م.م.

03/890933رشعينزغرتاخبز - كعك - حلوياتشركة قديسة اخوان ش.م.م

شركة لقيس غروب ش.م.م
تعبئة زيت وزيتون 

06/55577703/686644لقيسكفرزينازغرتازغرتاوكبيس

اتوستراد الكورةبشنينزغرتامعصرة زيت زيتونشركة ويالني ش.م.م.
انطوان وبطرس 
06/55555203/228849سركيس الخوري

سبعل زغرتازغرتابرغلطنسه بربر الذوق

عبد العزيز وسعود الصمد
توضيب وتبريد 

03/812581علمازغرتاالخضار - الفواكه

عبد الناصر مصطفى الصمد
توضيب وتبريد 

علمازغرتاالخضار - الفواكه
lamalebanon@hotmail.

com

كفر حاتا زغرتازغرتاالبان - اجبانمؤسسة حليس للتجارة والصناعة

06/664080مجدليا زغرتازغرتاالبان - اجبانمؤسسة رينيه معوض
management@frescoleba�

non.com

مؤسسة عبد الهادي علي الصمد للتجارة 
العامة

توضيب وتبريد 
علمازغرتاالخضار - الفواكه

ORCHIDEE- Maison du Choco- › ‹ 
lat‹‹ شركة سامي صابونة وزينة سلطان 

)توصية بسيطة(

 للحلويات الطازجة 
والمحفوظة والبوظة 
طرابلسوالشوكوال والسكاكر

بساتين 
06/43845306/43845376/446456عالء الديناسكندر غريبطرابلس

Sales-orchidee@Hotmail.
com

افران لبنان االخضر
خبز - كعك - حلويات 
الدئتينمينا طرابلسطرابلس- معجنات - شوكوال

خضر وزين منيف 
03/653720حبيب
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71/892470Richo@hotmailسنتر الوزانطرابلسطرابلسمحمصة بزوراتالسيد رشيد بكري الجردي

طرابلسحلويات عربيةالسيد محمد ممدوح عبد الستار التوم
بساتين 
06/22555570/160100التوم وغاليينيطرابلس

طرابلسخبز - كعك - حلوياتالسيد محمد وليد أحمد عنتبلي
طرابلس 

06/41101903/331115الزيتون

السيدة اليسار خالد يسن والمعروفة 
NutriDiet طرابلسمنتجات غذائيةباالسم التجاري

بساتين 
06/41105103/587608www.nutridietcenter.comالريمطرابلس

info@nutridiet�
center.com

برايت كونسبت
كرواسان - خبز 

طرابلسافرنجي
بساتين 
06/411828طرابلس

briteconceptsal@wooden�
bakery.com

حبيب وابراهيم عبد المجيد 
03/396559مينا طرابلسطرابلسحلويات عربيصباغ«مؤسسة حلويات صباغ«

مينا طرابلسطرابلسخبز وكعك والسمونسعيد علي ابراهيم

سمير احمد الشيخ وجميل احمد الشيخ
باتيسري - معجنات - 

طرابلسبيتي فور
طرابلس 

الزيتون

شركة الصناعات الغذائية النوعية 
ش.م.ل

حلويات عربية 
وافرنجية ومعجنات 

وبوظة ومثلجات 
وتوضيب وتبريد 
الخضار والفاكهة 
ومنتجات اللحوم 

بجمي اصنافها 
ومنتجات سمكية 

بسكويت وحلويات 
محفوظةومنتجات 

06/43883406/43773403/229131محمد المصريالمرفأطرابلسطرابلسغذائية اخرى

06/44265803/520052مينا طرابلسطرابلسخلط اعالف نباتيةشركة انيمل فيدز ش.م.م

06/44444503/229199رياض الصلحطرابلس التلطرابلسحلويات على انواعهاشركة حالب 1881ش.م.ل

طرابلسطرابلسحلويات  على انواعهاشركة حلويات صبيح اخوان ش.م.م.

شركة حلويات مكية- مازن مكية وشركاه 
طرابلسحلويات  على انواعها- توصية بسيطة

طرابلس 
الحريةالحدادين

سميح وحمدي 
06/62940903/206910ومازن احمد مكية
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شركة علم الدين للمواد الغذائية 
drs-amer@hotmail.comطرابلس التبانةطرابلسطحينة - حالوةش.م.م.

شركة قبيطر اخوان الصناعية والتجارية 
ش.م.ل.

زيت - زيتون - 
06/400502العامقلمونطرابلسصابون

kobayter@kobayter.
com;info@kobayterfreres.

com

شركة محامص األندلس ش.م.ل
بن - بزورات - 

طرابلسمكسرات
بساتين 
06/61291806/22010703/838303andalous@idm.net.lbالمرفأطرابلس

عبد القادر احمد فرخ وعبد الغني احمد 
قلمونطرابلسخبزفرخ

طرابلسخبز عربيمحمود سعد الله بيطار
طرابلس 
الحدادين

طرابلسكاتو وباتيسريمصطفى خالد الطحش / الكاراست
بساتين 
03/96800903/968009طرابلس

06/42666903/229131ساحة النورطرابلسطرابلسحلويات  على انواعهامؤسسة االمينة
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مبنى المعصرة الفتوحشدراعكارمعصرة زيت الزيتونالجمعية التعاونية الزراعية في شدرا م.م.
خاص بالجمعية

06/80069206/80069303/458185samir.elzir@gmail.com

الجمعية التعاونية لتصنيع الحليب 
ومشتقاته

06/83052303/166915كواشرهعكارالبان - اجبان

03/402416وادي خالدعكارخبز عربيالسيد احمد عبيد الحاجي

03/082198عكار العتيقهعكاراجبان والبان ومشتقاتهاالسيد احمد محمود الخطيب

السيد باسكال نقوال كفروني المعرون 
باالسم التجاري مزارع الضيعة

06/36024303/949335السيدةبينوعكاراجبان والبان

توضيب روتبريد وحفظ السيد حسن عيسى
الخضار والفاكهة

03/763074االوتسترادتل حميراعكار

70/146928شربيالعكارمعصرة زيت زيتونالسيد كيبون حسن الوراق

السيد محي الدين شعبان ديوب/
محمصة سالي

محمصة بن وبزورات 
ومصنع بطاطا تشيبس

03/589285حيصاعكار

بزورات - بن - مكسرات السيدين محمد وأحمد عبد القادر أمين
- شوكوال - سكاكر

وادي عكار
الجاموس

03/471113info@elaminco.com

.06/360104info@olivetradeبينوعكارزيت زيتون - صابوناوليف ترايد ش.م.م.
com;youssef.fares@

olivetrade.com

ملك هاني واسعد العامتليلعكارخبز - كعك - حلوياتأسعد رامز درغام
درغام

06/69049471/961545

دوساعكارخبز عربيحسن خالد الشيخ

@06/47144406/47143803/211477Golden-gamalالجملالمحمرةمحمرة عكارعكارطحينة وحالوةشركة الجمل العالمية ش.م.م
hotmail

فرن للخبز والحلويات شركة الحاج وإخوانه ش.م.م
العربية واإلفرنجية

03/146248الحاج وإخوانهالعامصيدناياعكار

06/44444503/223345رياض الصلحمحمرة عكارعكارقشطةشركة الحالب 1881 ش.م.ل
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شركة مجموعة توب الين للتجارة العامة 
والخدمات ش.م.م

خبز - كعك - حلويات 
- بوظة

.06/69571003/415366info@toplinegroup-lbالرئيسيعرقاعكار
com

شركة هواتشيكن - شركة انتاج وتوزيع 
الفروج ش.م.ل.

لحوم - دجاج - بيض 
- علف

.09/85126009/851261info@hawachickenlbرمولعكار
com

03/350377قبعيتعكارعصير فاكهةعلي عبد الحليم حمزة »بامبارو«

لجنة ادارة الهبة في تجمع بلدات-اكروم-
كفرتون-مراح الخوخ-السهلة

06/85028803/338656اكرومعكارمعصرة زيت زيتون

هاتف 3

Source : Department of Industrial Information

akkar13
خليوي موقع الكترونيالبنايةالشارعالبلدةالقضاءوصف المنتجاسم المصنع بريد الكتروني هاتف 2 هاتف 1



216

هاتف 3

Source : Department of Industrial Information

south lebanon14
خليوي موقع الكترونيالبنايةالشارعالبلدةالقضاءوصف المنتجاسم المصنع بريد الكتروني هاتف 2 هاتف 1

السيد الياس مارون الحلو باسمه 
التجاري »فرن عالحطب«

07/78087471/168450مار مارونجزينجزينخبز عربي على الحطب

07/23045603/961150ايلي فارسصيدا جزينلبعاجزينمعصرة زيتونالسيد جوزف نقوال الياس فارس

07/21611603/811116حاموشالعاممجيدل جزينجزينشوكوال - سكاكرالسيد محمود يوسف حاموش

السيد نديم نجيب ناصر الدين باالسم 
التجاري البان واجبان سجد

70/932559العامسجدجزينالبان واجبان

الشركة المتحدة لصناعة وتجارة 
الشوكوال والسكاكر ش.م.م

03/811921محمود حاموشحاموشمجيدل جزينجزينشوكوال ،ملبن ،سكاكر

جزينجزينفرن خبز عربي غير آليالياس يوسف العرية

07/781555بكاسينجزينتكسير صنوبرإتحاد بلديات جزين

شركة كرم للزراعة والصناعة والتجارة 
)اتيك( ش.م.ل.

03/373703Karamwines.comدير القطينجزيننبيذ وتقطير كحول

شركة كرم وكرم للزراعة والتجارة 
والصناعة )أي كيك( ش.م.م.

.01/37051903/373703karamco@cyberiaدير قطينجزينجزيننبيذ
com;contact@karam�

winery.com

عين المير جزينباتيسري - حلوياتعماد نقوال عبود
)االسطبل(

07/23106007/40908903/303643عبود عبودالعام

07/230100كرخاجزينمعصرة زيت زيتونكريم نصورة

محمود ومعتز وبشار ويوسف شبلي 
ياسين

03/422212بنواتي جزينجزينمعصرة زيتون

03/416701البستانحلوسيةصورالبان - اجبانالسيد إباء عبدالله حرب

السيد جهاد حسين عزام بإسمه التجاري 
)عزام للتموين والتجارة العامة(

جرش وخلط وتعبئة 
علف للدواجن 

والمواشي )نباتي 
وحيواني(

07/43041603/886992بملكهالحمارصديقينصور

�07/35074603/646160choco_cedar@hotرشيد بلوطالحوشبرج الشماليصورشوكوال - سكاكرالسيد رشيد محمد بلوط
mail.com

03/897007صديقينصورمعصرة زيت زيتونالسيد علي أحمد عيديبي
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.03/810856jihad-najdi@hotmailالعامصريفاصورطحينة - حالوةجهاد احمد نجدي
com

) EVA تعبئة مياه الشرب او حسن محمد صائغ )مؤسسة ايفا
الطاولة

حسن محمد صائغ طريق الناقورةبرج الشماليصور
)مؤسسة ايفا 

) EVA

03/32879003/204102

03/793293info@chamssine.comعباسية صورصورخبز - كعك - حلوياتشركة افران وحلويات شمسين ش.م.م.

07/74065403/740654افران الرملالعام/ االستراحةصورصورخبز - كعك - حلوياتشركة أفران الرمل الحديثة

07/35125003/822769العام - جل البحرعباسية صورصورخبز - كعك - حلوياتشركة أفران لبنان - تضامن

دبس خروب  زععتر شركة خيرات وادينا ش.م.م
وكشك ودبس ورمان

71/327033khairatwadena.comحي الحماميرطير فلسيهصور

خبز عربي وافرنجي شركة قمرين ش.م.م
وحلويات عربية 

وافرنجية

03/538538عباسية صورصور

03/837368شهابيةصورمعصرة زيت زيتونعلي ومحي الدين محمد بيضون

بن - بزورات - مصطفى احمد ناصر
مكسرات - بهارات

@07/430869jabel-amel.roasteryقاناصور
gmail.com

07/34613703/642357البياضالعام- جبل عاملعباسية صورصورخبز- كعك - حلوياتمؤسسة أفران الهادي الحديثة

07/740268info@saadimex.comحناويصورتوضيب الحبوبوجيه موسى سعد

 kroki chocolate- sawsan abo
okde

@07/73702003/722500kroki chocolateمتريطريق جزين العامصالحية صيداصيداشوكوال
gmail.com

www.krokichocolate.com

07/73367603/599028حارة صيداصيدامعصرة زيت زيتونالبير  ابراهيم عبود

الجمعية التعاونية لزهر الليمون 
ومنتوجات مغدوشة الزراعية م.م.

مطرية صيداماء زهر - ورد
الشومر

coopzihirmagh�
douche@gmail.com

حالوة وطحينة السيد جوزيف نجيب قطان
مقطرت تعبئة زيوت 
طحن حبوب وبهارات 

وتعبئتها وتعبئة كبيس

07/201258جوزيف نجيب قطانمغدوشةصيدا

71/481818صيداصيدافرن خبز عربيالسيد حسن مصطفى النداف
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07/75577403/140749الدرزيالسلطانبةبراميةصيداالبان واجبانالسيد طالل مصطفى الهبش

رضا علي وهبي، كسارة ابو حيدرغسانيةصيدامعصرة زيت زيتونالسيد عباس عبداللطيف فواز
عباس عبد اللطيف 
فواز، فرح، فضل، 

صادق وباقر عباس 
فواز ومي محمد 

فواز

03/266530

مطحنة زعتر - كشك - السيد عباس يحيى حجازي
بهارات

03/630498مروانيةصيدا

07/75222103/227966الدحدوليالحاج حافظصيداصيداالبان واجبانالسيد عبد القادر محمد فارس المجذوب

الداخلي مقابل مقام النبي عدلونصيداالبان واجبانالسيد عدنان محمد متيرك
ساري

@.03/014345adnan.mtayrekبملكه
gmail.com

معمريةصيداحبيبات البالستيكالسيد علي عادل أحمد خليفة

السيد علي محمد عبده - مؤسسة عبده 
للتجارة والصناعة

علي وحسان محمد حارة صيداصيدامعلبات حبوب
عبده

07/72442203/737118abdouest@msn.com

السيد غسان فؤاد دالي بلطه )مؤسسة 
بن غسان(

طحن بهارات وتحميص 
بن وبزورات

03/387887غازيةصيدا

السيد كامل محمد الحاج باالسم التجاري 
Patisserie Gardenia

كاتو وحلويات عربية 
وافرنجية وبوظة

03/477115غاردينياالعام- البابليةصرفندصيدا

السيد محمد وسام محمد السمرة 
باالسم التجاري حلويات السمرة 

الممتازة) الحنون(

 حلويات عربية 
وافرنجية وبوظة

صيدا صيدا
الوسطاني

03/816601

السيد محمود علي غدار باإلسم التجاري 
مؤسسة سوبريم

حلويات افرنجية 
،كاتو،بيتي 

فور،شوكوال،وبوظة

07/22215103/393563العامغازيةصيدا

السيد مصطفى علي الحاج -مؤسسة 
قطيش للمعجنات

ملك اسعد درب السيمصيدامعجنات للحلويات
ومصطفى علي 

حسن الحاج

07/20059103/241799

السيدان وليد منير اليمن وبالل وليد 
اليمن

طحينة، حالوة وراحة 
الحلقوم

03/810595زغدراياصيدا
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علف نباتي )ذرة - السيدين أحمد ومحمود حسن مروة
قمح...(

07/22258807/72885803/287087زيتاصيدا

70/841881قرية صيداصيدامعصرة زيت زيتونالسيدين نخلة وسمير عبدالله

الشركة اللبنانية لصناعة الماكوالت 
الغذائية

07/22336007/42065503/207325hussein@solino.comاحمد نجيب عبداللهغازيةصيداكرواسون - كيك

الشركة اللبنانية لصناعة الماكوالت 
Solino s.a.r.l الغذائية ش.م.م

07/42065403/207325info@solinogroup.comداوديةصيداتشيبس البطاطا -

شوكوال - سكاكر - امين نديم حجازي
بزورات

07/73281107/728089ahn1955@gmail.comدرب السيمصيدا

03/720996درب السيمصيدامعصرة زيت الزيتوناندراوس اندراوس

07/87006007/22510303/368872برتهصيدامعصرة زيتونبشير وستيف جرجورة سليمان

اشرفية المية صيدامعصرة زيت زيتونبلدية اللوبية
ومية

03/641174

صيدا صيدالبن - لبنةبنين مصطفى المكاري
الدكرمان

03/466372حارة صيداصيدامعصرة زيت زيتونحسين و مصطفى علي اسماعيل

صيدا صيداحلويات عربي - اجنبيحلويات القصير حبلي وقصير وشركاهم
الدكرمان

71/400104

07/230560صالحية صيداصيدامعصرة لزيت الزيتونديب نقوال متري وحبيب نقوال متري

فرن خبز عربي  شركة افران وهبي- العاقبية ش.م.م
وافرنجي

03/202917نزيه االسعدالعامبيساريةصيدا

03/950027االخضرالوسيطةمروانيةصيداالبان واجبانشركة االخضر للصناعة والتجارة- تضامن

شركة الرابية العامصيداصيداحالوة وطحينة وسكاكرشركة الرابية الخضراء ش.م.ل
الخضراء ش.م.ل

07/22452003/711118info@greenHill factory.
com

www.greenhill factory.com

تعبئة مياه الشرب او شركة الرحيق لتوزيع المياه
الطاولة

07/43581103/574461علي ديابالعامكوثرية السيادصيدا
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شركة الفريد للصناعات الغذائية- توصية 
بسيطة

صيدا صيداالبان واجبان
الوسطاني

03/713113الداخلي

شركة الملك للصناعات الغذائية 
ش.م.م.

قناريتصيدابطاطا تشيبس

شوكوال - حلويات شركة أهلنا ش.م.م
اجنبي عربي

�;07/752280info@ahlouna.orgهاللية صيداصيدا
contact@ahlouna.org

07/39116971/42165903/382925support@balkis.comwww.balkis.comالعامانصاريةصيداعصير فاكهةشركة بلقيس ش.م.ل

انتاج البان واجبان شركة حسون وشمعة )مؤسسة ميلكو(
ومشتقاتها

07/22066603/717034عقتنيتصيدا

.07/735226info@albabasweetsصيداصيداحلويات  عربيةشركة حلويات البابا ش.م.ل.
com

شركة سينيق التجارية )خالدة اليوسف 
وشركاؤها( - توصية بسيطة

-03/310345m.bekai@bekaiالرواسسينيقغازيةصيداتعبئة وتغليف الحبوب
group.com

شركة طيبات العامانصاريةصيدابطاطا مفرزةشركة طيبات للصناعة والتجارة ش.م.م
للصناعة والتجارة 

ش.م.م

07/39222207/39211103/449116info@tayyibat.com.lb

.07/22194103/190006fouadrashidi@hotmailماجد فليفلهغازيةصيداتعبئة حبوبشركة علي رشيدي وأوالده- تضامن
com

شركة فاميلي غروب للصناعة والتجارة 
العامة واالستيراد والتصدير ش.م.م.

سكسكيةصيدابطاطا مصنعة

صيدا صيداحلويات عربية وافرنجيةشركة ال بوشيه - تضامن
الدكرمان

07/721497المجذوبمعروف سعد

غازيةصيداطحينةشركة معامل الشرق

شركة معامل سميح حسن اليمن 
واوالده

�yamancosons@hotغازيةصيداطحينة - حالوة - راحة
mail.com

ملك خليل العامغازيةصيداطحينة - حالوة - راحةشركة معامل كامل بدوي البساط
لالستثمار

07/22042503/354900info@kbbsat.comWWW.KBBSAT.COM

شركة معمل الشافعي لصناعة الحالوة 
والطحينة وراحة الحلقوم- توصية 

بسيطة

07/22224703/469808المدينة الصناعيةغازيةصيداطحينة - حالوة
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شركة مكاوي للتجارة والتوزيع- توصية 
بسيطة -

توضيب الحبوب - 
بهارات

صيدا صيدا
الدكرمان

.07/72078007/72002503/760780harvest_lb@yahooالمكاويبوليفار معروف سعد
com

صيدا صيداشوكوال وسكاكرعماد سعد الدين نحلوس
الدكرمان

محمد علي المصري الشباح )جيالتي 
ماريا(

انتاج البوظة العربية و 
االفرنجية

07/73106903/796064المصريعبد الناصرمية وميةصيدا

�03/860985shaarghassan@hotعبرا صيداصيدابوظة عربيةمحمود محمد الشعار
mail .com

.07/39116603/282447info@fadeltradingعدلونصيداتوضيب الموزمصنع شركة فاضل التجارية ش.م
com

حسان وحسين عنقونصيداشوكوال - سكاكرمؤسسة حسن معروف زيعور و شركاه
ومحمد زيعور

07/20505403/248993

07/420222العامبابليةصيدامعصرة زيتوننزار محمد علي مخدر

صيداصيدابوظةنزيه يوسف النوام
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03/385852تولالنبطيةالبان - اجبانابتسام حسين قبيسى

احمد علي عيسى مؤسسة مونديال 
للتجارة العامة

 انتاج الشوكوال 
والسكاكر

07/525148احمد علي عيسىحومين التحتاحومين التحتاالنبطية

.70/850078ahmad.farhat15@liveنبطية التحتاالنبطيةجميع انواع المعجناتاحمد محمد فرحات
com

الجمعية التعاونية للتصنيع واالنتاج 
الزراعي في القصيبة ش.م.م.

مربيات - شراب - ماء 
زهر - دبس رمان - مونة

قصيبة النبطية
النبطية

70/170160

الجمعية التعاونية للتصنيع واالنتاج 
الزراعي في منطقة عربصاليم م.م.

مونة )زعتر - كشك - 
شرابات - مربيات...(

07/53500203/909197عرب صاليمالنبطية

03/734297دوير النبطيةالنبطيةمعصرة زيت زيتونالجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون

03/396238العامجباع النبطيةالنبطيةحالوة وطحينةالسيد احمد جهاد حسين

03/761658دوير النبطيةالنبطيةمعصرة زيت زيتونالسيد أحمد منير حطيط

نبطية التحتاالنبطيةخبز وكعكالسيد حسن محمد فران

السيد سمير خالد صباغ باإلسم التجاري 
Glasius -house of gelato

07/76156671/745589ضاهرالعام-الرئيسيكفر رمانالنبطيةبوظة ايطالية

السيد علي أمين قميحة باإلسم التجاري 
مؤسسة أفران قميحة الحديثة

كفر دجال النبطيةخبز - كعك - حلويات
النبطية

.07/54148303/672483komeiha@hotmailالعام
com

 حلويات  وخبز عربي السيد علي جواد مروة
وافرنجي وكعك

78/810730دير الزهرانيالنبطية

07/43524703/426272دوير النبطيةالنبطيةمطحنة حبوبالسيد علي خليل رمال

.07/53503503/825836ali.farhat.62@hotmailعرب صاليمالنبطيةالبان - اجبانالسيد علي نسيب فرحات
com

ali.farhat.62@hotmail.
com

السيد وسام ضامن باالسم التجاري 
مؤسسة VENUS للتجارة العامة

07/54018903/579514العامبريقعالنبطيةحلويات افرنجية وكاتو

�81/701227wh.wassimhamكفر تبنيتالنبطيةالبان واجبانالسيدة روال حمود
moud@Gmail.com
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الشركة اللبنانية النتاج عصير الفواكهة 
ومشتقاتها

star_jus@terra.net.lbتولالنبطيةعصير فواكه

03/725022حومين التحتاالنبطيةمعصرة زيت زيتونحسين حسن كحيل

03/368428حسين ترحينيمنطقة حاروفتولالنبطيةتعبئة حبوبحسين كامل ترحيني

07/76202503/750055تولالنبطيةخبز افرنجي - كعك -خضر محمود رحال

بفروةالنبطيةحالوة وطحينةشركة اكوامولدنغ ش.م.م.

شركة االنظمة التجارية والهندسية 
ش.م.م

رقائق الحبوب والفواكه 
مجففة

.71/964206thamarat-lb@hotmailكامل طفيليدير الزهرانيالنبطية
com

خلط الحبوب لعلف شركة الريم التجارية ش.م.م.
المواشي

@alrim.trading.coزفتاالنبطية
hotmail.com

�03/652812younissmodernbakدير الزهرانيالنبطيةخبز - كعك - حلوياتشركة أفران يونس الحديثة ش.م.م
ery@hotmail.com

.07/530741betaco65@hotmailكفور النبطيةالنبطيةبطاطا مصنعةشركة بيتاكو ش.م.م.
com

شركة حلويات السلطان الفاخرة 
ش.م.م.

 cup( كيك - كرواسان
)cake

03/639618عالم جابرميفدونالنبطية

07/76576603/633967ميفدونالنبطيةحلويات عربي - اجنبيشركة حلويات الشرق الفاخرة ش.م.م

شركة زهرة الجنوب النتاج الحالوة و 
الطحينة و مشتقاتهما ش.م.م.

07/50627103/893304ملك الشركةالعامبفروةالنبطيةطحينة - حالوة - راحة

شركة معتوق اخوان للسكاكر والمواد 
الغذائية ش.م.م

قصيبة النبطيةشوكوال - سكاكر
النبطية

76/726695

07/766651العامنبطيةالنبطيةبسكويتعباس احمد سلطان

انصارالنبطيةالبان - اجبانعبدالله عبد الرسول عاصي

نبطيةالنبطيةالبان - اجبانعلي خليل حرب

عرب صاليمالنبطيةالبان - اجبانعلي رضا حرب
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دير الزهرانيالنبطيةبسكويت خاص للبوظةفؤاد علي طفيلي

ميفدونالنبطيةحلويات  على انواعهامحمد جميل بدر الدين

03/381396دير الزهرانيالنبطيةالبان - اجبانمحمود حسين عنان

شرقيةالنبطيةبرغل - كشك - حبوبمرتضى محمد كركي

دوير النبطيةالنبطيةبودرة الشراب المعبئةمؤسسة .A.B.A  )علي محمد مشلب(

03/825337moorchocolate.comكفر رمانالنبطيةشوكوال - سكاكرمؤسسة شوكوال موور

03/373453كفر صيرالنبطيةبوظةمؤسسة لوكريميه سبيتي

�nuevonasser@hotعرب صاليمالنبطيةالبان - اجبانناصر حسن حيدر
mail.com;rihab_68@

hotmail.com

نظام محمد محفوظ وموسى محمد 
حالوي

قعقعية النبطيةمعصرة زيتون
الجسر

07/54001670/233692حالويالعام

حبوش النبطيةبهارات و توابلشركة فود اكسبرس ش.م.ل
النبطية

05/60000603/379555الشركةالمدينة الصناعية

الجمعية التعاونية العماد للغذاء الريفي 
في حاريص ش.م.م

حاريصبنت جبيلتوضيب منتجات زراعية

03/475390عيترونبنت جبيلمعصرة زيت زيتونالسيد أحمد خليل إبراهيم

سلطانية بنت بنت جبيلحلويات عربية وافلرنجيةالسيد حسن جميل مسلماني
جبيل

07/40548703/909105العام

رميشبنت جبيلالبان - اجبانجريس انطانس منصور

برج قلويهبنت جبيلمعصرة زيتونحسين ابراهيم نورالدين

71/730383العامعيترونبنت جبيلالبان واجبانشركة تطوير ش.م.م

غطاس الياس ابو كرم)مؤسسة ابو 
ناجي للصناعة والتجارة(

07/46510370/124093www.abounaji.comبملكهالعامقوزحبنت جبيلمصنع سكاكر
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خربة سلمبنت جبيلمعصرة زيت الزيتوننبيه كمال شعبان

07/55009603/267033حاصبياحاصبيامعصرة زيت زيتونالسيد أمين إسماعيل أمين

03/201018ماريحاصبيامسلخ دواجنالسيد آدم اسعد فرحات

07/550567حاصبياحاصبيامعصرة زيت زيتونالسيد زياد أبو غيدا

03/201018ماريحاصبياالبان - اجبانالسيد محمد أسعد فرحات

كفير الزيتحاصبيازيت - زيتونالسيدين جان وروبير دانيال سعد

03/768438خريبة حاصبياحاصبيامعصرة زيتونالسيدين روجيه وسامي البسيط

03/429745راشيا الفخارحاصبيامعصرة زيتونجهاد هاني اسبر

03/404957هباريةحاصبيامعصرة زيت زيتونخالد مشهور نور الدين

فرديس حاصبيامعصرة زيت زيتونشادي نجيب مسعود
حاصبيا

03/266153

07/57050603/638472كفر حمامحاصبيامعصرة زيت زيتونعلي خالد دقماق

03/561012ماريحاصبيامعصرة زيت الزيتونعماد مفيد فياض

كوكبا حاصبياحاصبيامعصرة زيت زيتونفؤاد محمد زويهد

03/674936راشيا الفخارحاصبيامعصرة زيت زيتونمالك حمد ابو فاعور

فرديس حاصبيامعصرة زيت زيتوننبيل فايز سليقا
حاصبيا

07/56128003/432341

الجمعية التعاونية الزراعية العامة 
ش.م.م.

حوالمرجعيونزيت - زيتون - صابون

السادة يوسف والياس وفارس مارون 
الفحيلي

خربة برج مرجعيونمعصرة زيت زيتون
الملوك

03/565470

خيام مرجعيونمطحنة حبوبالسيد حسن عبد األمير ابو غيدا
مرجعيون

07/84023603/647990
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03/469424فرعيحوالمرجعيونمعصرة زيت زيتونالسيد علي حسن مزرعاني

زيت - زيتون - كبيس - السيد عماد عبد الحسين غصن
مخلالت

خيام مرجعيون
مرجعيون

عماد عبد الحسين 
غصن

03/554370kabissghosson@
gmail.com

معصرة زيت زيتون - السيدين بيار سالمة وفهد سالمة
كبس الجفت

.03/512800carlos1fahed@gmailقليعةمرجعيون
com

70/486342كفر كالمرجعيونمعصرة زيتونشركة ريطاني كوربورايشن ش.م.م.

خربة برج مرجعيونمعصرة زيت زيتونشركة ميماس ش.م.م
الملوك

03/862013

جديدة مرجعيونمنتجات مطاحن الحبوبموسى حسام الدين إبراهيم
مرجعيون

خيام مرجعيونالبان - اجباننصوح فهد واكد
مرجعيون

03/459932
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03/268243قرعونالبقاع الغربيالبان - اجبانالجمعية الخيرية االسالمية في القرعون

السادة عمر جودت زرزور وسامي ميشال 
خاطر والسيدة ميراي بطرس شديد

توضيب وتبريد فواكه 
03/690192عمر جودت زرزورسهل كفريا الشرقيكفريا-ب غالبقاع الغربيوخضار

03/464669نخلهعاناالبقاع الغربيالبان واجبان ومشتقاتهاالسيد ديب ابراهيم نخله

السيد عمر كامل عبدوني
تشيبس البطاطا - الذرة 

البقاع الغربيالمنفوشة
مناره )حماّرة( 

08/56330903/986487عمر كامل عبدونيب غ
sd_abdouni@hotmail.

com

السيدة ليلى فؤاد شديد

تقطيع وتوضيب 
الخضار والفاكهة 

البقاع الغربيوحفظها
حوش 

08/81419070/149143الحريمة

البقاع الغربيالبان واجبانالشركة المتحدة للتطوير ش.م.ل
حوش 

70/692000الحريمة

صغبينالبقاع الغربيالبان - اجبانالياس بشارة زيدان

صغبينالبقاع الغربيالبان - اجبانامال بطرس شرارة
فادي جرجس 

08/670177الغريب

بلدية كفريا
تبريد وتوضيب الخضار 

08/64502971/230502بملكهاالطريق العامكفريا-ب غالبقاع الغربيالفاكهة

08/67044603/351493مسعود اسعد التنصغبينالبقاع الغربيالبان - اجبانحنا مسعود التن

خالد علي الداهوك)صاحب البان واجبان 
مرج -ب غالبقاع الغربيالبان - اجبانروابي تعنايل(

مريم عبد الحاكم 
مدلج وخالد واحمد 

ومصلح ومعجب 
ومحمود وحميدي 

08/51138103/380078علي الداهوك

08/64533308/64544403/322005شاتو كفريا ش.م.ل.كفريا-ب غالبقاع الغربينبيذشاتو كفريا ش.م.ل.
castle@chateauke�

fraya.com

شركة ابراهيم و احمد ابوغنيم 
وشركاؤهم للصناعة و التجارة العامة 

البقاع الغربيالبان - اجبان)البان و اجبان المنارة(
مناره )حماّرة( 

العامب غ

يوسف حسن ابو 
غنيم وقاسم بن 

محمد محمد حسين 
08/56319003/609001العفش

شركة افران واستراحة الفالح صادق 
جانبين وشريكه- توصية بسيطة

فرن خبز عربي وافرنجي 
طريق عام راشيا المصنعصويريالبقاع الغربيوكعك وحلويات

ملك عبد الفتاح 
03/946193الصميلي
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شركة افران وحلويات االمير ش.م.م
خبز عربي وافرنجي 

العاممشغرةالبقاع الغربيوكعك وحلويات
محمد قاسم حسين 

08/65165176/912073ابراهيم عيدي

05/46522208/67066603/636977عدنان ابو حمدصغبينالبقاع الغربيتعبئة مياه الشربشركة انفيرو لينك ش.م.م

شركة أفران وحلويات المواسم ش.م.م
خبز وحلويات ومعجنات 

مرج -ب غالبقاع الغربيوكعك وقربان

شركة تري. ج. كو. ش.م.م

لصناعة مخلالت 
زمربيات وفاكهة مجففة 

ومقطرات وعصير 
03/347215صغبينالبقاع الغربيالفواكه والخل

شركة زهور تعنايل -  شركة عمر قاسم 
الخضرمرج -ب غالبقاع الغربيالبان - اجبانالملحم وشركائه

خضر ومحمد قاسم 
03/247072الملحم

شركة سعيد يوسف ابو غنيم وشركاهم 
للصناعة والتجارة العامة )سنتر ولبان 

البقاع الغربيالبان - اجبانواجبان المنارة(
مناره )حماّرة( 

03/609001ب غ

08/64536504/86517571/725708العامخربة قنافارالبقاع الغربيمشروبات روحيةشركة شاتو قنفار ش.م.م
eddy@chateauqana�

far.com

كفريا-ب غالبقاع الغربينبيذشركة شاتو مارسياس ش.م.ل
شركة شاتو 

01/44208203/001627مارسياس ش.م.ل
info@chateaumarsyas.

com

البقاع الغربيرقائق الذرةشركة ضاهر الدولية لالغذية ش.م.ل.
منصورة 

-ب غ
شركة ضاهر الدولية 

08/95222208/80144403/278600info@poppins.comلالغذية ش.م.ل.

شركة غدير تعنايل لاللبان واالجبان�
شركة خالد السويد واخوانه )توصية 

03/486581مرج -ب غالبقاع الغربيالبان - اجبانبسيطة(

شركة قصر الخبز ش.م.م
خبز عربي وافرنجي 

جب جنينالبقاع الغربيوكعك وحلويات

08/645544كفريا-ب غالبقاع الغربينبيذشركة كاف كروم ش.م.ل.
winery@cavekroum.

com

شركة محمصة زينة Zeina نعيم محمد 
08/51014803/355158مرج -ب غالبقاع الغربيبزوراتالخالد زينة وشركاه -توصية بسيطة

03/822187مشغرةالبقاع الغربيالبان واجبانشركة مزارع مشغرة ش.م.م
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عادل العمار صاحب أفران وحلويات 
08/63551403/034142عادل احمد العمارسحمرالبقاع الغربيخبز - كعك - حلوياتالعمار

karam@cyberia.net.lbخربة قنافارالبقاع الغربيالبان - اجبانعامر البير كرم

عمر جودت زرزور وفؤاد الياس ساسين
تبريد وتوضيب الخضار 

rolamz@hotmail.comخربة قنافارالبقاع الغربيالفاكهة

فادي علي فرحات
خلط وتعبئة االعالف 

70/989291يحمر ب غالبقاع الغربيالنباتية
hassannazazih.ab�

bac@gmail.com

مدرسة يوحنا لودفيك شنلر
خبز الماني - حلويات 

خربة قنافارالبقاع الغربيالماني
info@schneller-school.

org

مؤسسة الصولجان للتجارة والصناعة 
forkids@hotmail.comقرعونالبقاع الغربيكرواسانلصاحبها محمد دحروج

03/322478بشارة جوزف شقرعيتنيتالبقاع الغربيمعصرة زيت زيتونمؤسسة بشارة جوزف شقر التجارية
becharas@hotmail.

com

الجمعية التعاونية اإلنتاجية »نجمة 
الصبح« في المحيدثة م.م.

البان - اجبان - كشك - 
راشيازعتر - مربيات - حبوب

محيدثه 
08/56141008/56151003/437499البلديةالعامراشيا

السيد حسن محمد ناصر صاحب المحل 
01/28156403/954799حسن محمد ناصرقرب المسجدعيتا الفخارراشياالبان واجبان ومشتقاتهاالتجاري البان واجبان العيتاوي

hassan6211@gmail.
com

2201رفيد راشياراشياالبان واجبان ومشتقاتهاالسيدة هناء ابراهيم اللدن

عيتا الفخارراشياالبان - اجبانرياض حسين ذبيان

شركة البركة للتجارة العامة والصناعة 
08/29414708/59137703/294147فواز جادالله حمصعيحاراشياالبان - اجبانواالستيراد والتصدير

albarakahdairy@hot�
mail.com

شركة باين بايكري ش.م.ل
فرن خبز عربي وافرنجي 

03/856908القضمانيالعامضهر االحمرراشياوكعك وحلويات

العامرفيد راشياراشياشوكوال - سكاكرشركة بركة ش.م.م.
عدنان محمد عبد 

03/456136sgt22@hotmail.comالخالق

زحلةالبان واجبان ومشتقاتها روالن فرنسيس سعاده

زحلة حوش 
االمراء 
03/431024ملك روالن سعادهملعبة البناتاراضي
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»شركة انطوان شحادة وشركاؤه تحت 
االسم التجاري »سنتر الفرزل لالجبان 

03/709107فرزلزحلةالبان واجبان ومشتقاتهاوااللبان«

زحلةبوظة»شركة قيص عطا- توصية بسيطة«
زحلة معلقة 

العاماراضي
شركة قيصر عطا و 

08/93068003/640940شركاه
tonykayssarata@

gmail.com

»محمصة البن الحديثة- الندرينا 
زحلةمحمصة بن وبزوراتلصاحبها ايلي نقوال الصويطي »

زحلة معلقة 
08/80610103/917156اراضي

بوارجزحلةالبان - اجباناحمد نايف جابر

الجمعية التعاونية لتربية االبقار و تصنيع 
زحلةحليبمنتوجاتها في البقاع ش.م.م.

زحلة معلقة 
اراضي

السيد احمد حسين ابو حمدان المعروف 
03/815670ابو حمدانابلحزحلةالبان واجبان ومشتقاتهاباالسم التجاري »دايري الصحة«

السيد احمد سليم جابر

حلويات عربية وافرنجية 
وكعك وسكاكر 

زبدلزحلةوحلويات

السيد ايلي جورج الغصين باالسم 
التجاري غصين للتجارة

مصنع شوكوال 
زحلةوتعبئتها وتغليفها

زحلة حوش 
03/941781االمراء

السيد ايلي ناصيف جبور

مسلخ فروج لذبح 
ونتف وتقطيع وتبريد 

أعالف للدواجن من 
03/234426وقف مار تقالتربل زحلةزحلةاصل نباتي

71/770553ابلحزحلةالبان - اجبانالسيد إميل كامل حداد

العامكفرزبدزحلةبنالسيد إيلي طانيوس نبهان

ملك فؤاد جوزف 
نبهان وجرجس 
طانوس نبهان 

03/899350وطوني ايلي نبهان

08/81221808/51031203/658627جبر علي إسماعيلمريجات زحلةزحلةخبز تنور - صاجالسيد جبر علي إسماعيل
lebanon1968@hotmail.

com

زحلةبوظة عربية - ايطاليةالسيد جلبار يوسف رزق المعلوف
زحلة معلقة 

08/80751608/80733303/326516info@la-douceur.com جلبار المعلوفاراضي
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زحلةعلف نباتيالسيد جورج ادوار ريا

زحلة حوش 
االمراء 
08/81046403/672117جورج رياحوش األمراء اراضياراضي

زحلةالبان - اجبانالسيد جورج بطرس أبو ملهب

زحلة حوش 
االمراء 
المدينة الصناعيةاراضي

كريم توفيق 
79/123066ابوملهب

george.abou.malhab.
com

السيد جوزف ميشال االبرص
غربلة وتعبئة وتوضيب 

زحلةالحبوب

زحلة حوش 
االمراء 
03/326516اراضي

السيد خالد محمود درويش باإلسم 
03/367448خالد محمود درويشبر الياسزحلةحلويات عربية وافرنجيةالتجاري باتسري درويش

السيد رافعت احمد باالسم التجاري 
»المجد للتجارة والصناعة«

مخلالت ومكدوس 
العامعلي النهريزحلةوكبيس

حسن علي اسعد 
08/91061103/830991العوطة- العقار 44

السيد زاهي رامح يزبك

خبز افرنجي وكعك 
وحلويات طازجة 

71/234977يزبكالعامماسازحلةومحفوظة

السيد شربل بهيج ساسين باالسم 
التجاري شربل ساسين للتجارة العامة

خلط وطحن وتعبئة 
الزعتر والبهارات 

08/92529203/027503كفرزبدزحلةوالحبوب والزهورات

السيد طانوس جوزيف البعلبكي باإلسم 
زحلةالبان واجبان ومشتقاتهاالتجاري منتوجات البقاع جذور تعنايل

زحلة حوش 
03/807917نيقوال عيسىاالمراء

03/878586منعم مرهالعينسعدنايلزحلةعجينة الكنافة وحلوياتالسيد عادل طالل الخطيب
adel-5ateb@hotmail.

com

السيد عالء خالد يوسف)سنتر ميلك 
03/486581وادي الدلمزحلةالبان - اجبانتعنايل

السيد علي حمد جانبين

ماكوالت 
جاهزة)كبب،سمبوسك، 

بطاطا مقلية، 
03/102490امين حمد جانبينالعامابلحزحلةمعجنات..(

08/54580303/017324بوارجزحلةالبان - اجبانالسيد علي خضر جابر
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السيد علي مصطفى البزال باإلسم 
التجاري محالت السيد

مسلخ فروج يتضمن 
ذبح الفروج وتقطيعه 

وتوضيبه وتبريده 
03/530977غنيمه أسعد البزالالعامنبي ايالزحلةوتعزيزه

السيد غيث عمر العلي باالسم التجاري 
»الغيث للتجارة العامة«

 لتقشير البطاطا 
وتبريدها وتعبئتها 

زحلةوتغليفها
زحلة معلقة 

03/828333حمداناراضي

السيد ماهر عبد القادر ناصيف
البان واجبان ومشتقاتها 

08/90040271/300940عبد القادر ناصيفرياقزحلةومونة بيتية

بر الياسزحلةالبان - اجبانالسيد محمد محي الدين الحشيمي
محمد محي الدين 

08/51076203/467610الحشيمي

العامقب الياسزحلةالبان - اجبانالسيد نجيب سمير يمين
ميشال شاهين 

03/251674عنقه

71/366024قب الياسزحلةالبان - اجبانالسيد نعمة عصام توما

السيد وسام جابر جابر
البان واجبان ومشتقاتها 

08/54483603/299277العامبوارجزحلةوتعبئتها وتغليفها

السيد وليد محمود سيف الدين
حلويات عربية وافرنجية 

العامسعدنايلزحلةوكعك

علي ومحمد 
ومحمود وعمر احمد 

08/50534979/928945سيف الدين
walidseifeddine@

hotmail.com

السيدة سيلوا بوغوص جانسزيان 
صاحبة المحل التجاري مؤونة كابتن

مخلالت مربيات على 
زحلةانواعها ومونة بيتية

عنجر)حوش 
03/182949موس(

السيدة كاتيا كوريه ملكي باالسم 
 JK التجاري جي كاي ترايد للتجارة

TRADE

نوغا وسمسمية وملبن 
وجوز الهند وفستيقة 

)حلويات( وتعئبتهم 
زحلةوتغليفهم

زحلة حوش 
االمراء 
08/80082503/876840اراضي

naturellgodis@gmaiul.
com

السيدين طانيوس وجريس شكرالله 
معلوف

 لطحن الحبوب وتعبئتها 
زحلةوغربلتها

زحلة معلقة 
08/82082203/703087اراضي

السيدين وسيم وإميل حبيب الرياشي

بسكويت وكيك 
وشوكوال وكعك 

زحلةوحلويات وتغليفها
زحلة معلقة 

08/93098503/773994اراضي
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الشركة الحديثة لاللبان واالجبان- جورج 
زحلةالبان - اجبانتنوري واخوانه- توصية بيسطة

زحلة حوش 
االمراء 
حي السيدةاراضي

السادة جورج 
وهيكل والياس 

08/93070470/338484يوسف تنوري

الشركة الحديثة للتبريد والتجارة ش.م.م

تبريد وتوضيب وتغليف 
وفرز وتشميع الخضار 

تعنايلزحلةوالفواكه

الشركة الصناعية لمنتوجات بايونير 
08/80554103/805541ايلي ابو نبهانكفرزبدزحلةبسكويت - راس العبد -ضاهر ش.م.ل

pioneer_kfoury@hot�
mail.com

الشركة العامة للمطاحن والحبوب 
مجدل عنجرزحلةطحين قمحش.م.ل.

الشركة العامة 
للمطاحن والحبوب 

ش.م.ل.

الشركة اللبنانية للتخمير و التقطير - 
سوليفد ش.م.م. )سليم و عزيز وردة و 

خليل و سامي وردة(
عرق - نبيذ - خل - 

زحلةسبيرتو
زحلة معلقة 

اراضي

الشركة اللبنانية 
للتخمير و التقطير - 

08/93014170/930940سوليفد ش.م.م.
info@domainewardy.

com

الشركة اللبنانية للصناعات الغذائية 
الحديثة ش.م.م.

بهارات  - حبوب - خضار 
زحلةمحفوظة - مربيات ...

زحلة حوش 
08/93157003/701303االمراء

info@gardeniaspices.
com

الشركة الوطنية لإلنتاج والتعبئة 
ش.م.ل.

توضيب وتبريد وتصدير 
08/51363601/56909003/075551تعنايلزحلةبطاطا - بصل - تفاح

m.hallak@nerc.
com.k.w

المحترف الوطني للتقطير )ابراهيم 
08/955015kazan@cyberia.net.lbفؤاد سليم بو عقلالرئيسيتربل زحلةزحلةعرققازان(

تعنايلزحلةمعلبات حبوبالمركز التجاري للشرق االوسط ش.م.م.

المركز التجاري 
للشرق االوسط 

08/51450203/410412ش.م.م.
info@conservestaan�

ayel.com

الياس لطوف صليبا

مطحنة حبوب وبرغل 
ومستودعات للقمح 

زحلةوالطحين والبرغل
زحلة 

اراضيالمعلقة

ميشال الياس 
سماحة ويوسف 

03/640988ناصيف سماحة

الياس ميشال عنقه

طحن حبوب على 
انواعها برغل طحين 

08/30020403/840834ميشال عنقهقب الياسزحلةوكشك وتغليفها

قاع الريمزحلةشوكوال - سكاكرانطون الياس تنوري
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ايلفا موسى النوار )باالسم التجاري ايلفا 
تعلبايازحلةالبان واجبان ومشتقاتهاموسى النوار للتجارة والصناعة(

اديب وفيولت 
08/50869970/884104ورفيق بصيبص

ايلي بطرس فياض

تعبئة كحول ومشروبات 
روحية محالة بالسكر 

70/914655العامتعلبايازحلةوماء الزهر زماء ورد

قاع الريمزحلةالبان - اجبانبطرس وطوني يوسف تنوري
بطرس وطوني 

08/81028203/832989يوسف تنوري

ابلحزحلةعصير بودرةبول ساسين مخول
ادوار جوزف ابو 

08/931556زيدان
paul.makhoul@hot�

mail.co.uk

جورج ادوار ريا
علف نباتي )ذرة - 

زحلةقمح...(
زحلة حوش 

03/672117االمراء

70/984772عصام جورج كفوريقاع الريمزحلةحلويات - معجناتجورج فهد كفوري

جورج موسى معلوف باالسم التجاري 
PATISSERIE CHOCO MIEL

حلويات عربية وافرنجية 
زحلةوكعك ومعجنات

زحلة معلقة 
08/81474103/809803بملكهاراضي

جورج نجيب صليبا
برغل - مغربية - 

قاع الريمزحلةكسكس

جورج وانطوان 
وسليم وايلي نجيب 

08/80884808/81386803/465118najisaliba@gmail.comصليبا

خيرات تعنايل لصاحبه قاسم محمد ابو 
03/281674تعلبايازحلةالبان - اجبانحمدان

kassemabouhamdan@
gmail.com

دانيال بهيج عياش
علف نباتي )ذرة - 

زحلةقمح...(
زحلة حوش 

08/930055االمراء
danielleayyash@hot�

mail.com

داود سليمان ايوب وشركاه
خمارة اصنع المشروبات 

08/95200003/820112داود سليمان ايوبالعامنيحا زحلةزحلةالروحية

08/80692203/474328فريد جرجس تنوريقاع الريمزحلةالبان - اجبانسيد فريد جرجس تنوري

شركة KIBON ش.م.م

سكاكر وشوكوال 
وكروسان وكاتو وكيك 

وبسكويت وحلويات 
تعنايلزحلةعلى انواعها وتوضيبها

رافت محمد 
03/339669الحشيمي
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شركة Sima Group إيلي عزيز 
صيدناوي وشركاه) توصية بسيطة(

تقطيع وتعليب وتبريد 
فرزلزحلةالفطر الطبيعي

ايلي عزيز صيدناوي 
وفادي وجورج 

واسامة ميشال 
08/95058908/95218303/615965متى

sidnaouiecj@hotmail.
com

شركة ابناء جابر جابر لاللبان واالجبان 
بوارجزحلةالبان - اجبانش.م.م.

شركة ابناء جابر جابر 
لاللبان واالجبان 

08/54483603/894898ش.م.م.
mahmoudjaberjaber@

gmail.com

شركة اغري فريش » جورج جوزف 
دمر وشركاه AGRI FRESH  )توصية 

بسيطة(
 لتعريب وتقطيع وتبريد 

03/94612808/93130403/983859سليم عونالعامزحلةزحلةالخضار والفاكهة

العامفرزلزحلةخبز - كعك - حلوياتشركة افران الزمار

سليمان وكوكب 
الباس الزمار 

وابراهيم وجورج 
08/95073303/718277ملحم الزمار

zammar.bakery@
hotmail.com

شركة افران الصحة -تضامن

فرن على المازوت 
لصناعة الخبز العربي 
واالفرنجي والكعك 

08/90290303/770043الرشعينيالعامنبي ايالزحلةوالحلويات والمعجنات

شركة افران وحلوايات شمسين ش.م.م
خبز عربي وافرنجي 

بر الياسزحلةوكعك ومعجنات
محمد ابو الخير 

08/51132103/619501سمكة

العامكسارازحلةخبز - كعك - حلوياتشركة افران وحلويات شمسين ش.م.م.

مرسيل حسين عبد 
الرحمنوبهاء واحمد 

08/812218اسعد القادري

زحلةخبز - كعك - حلوياتشركة افران وحلويات شمسين ش.م.م.
عنجر)حوش 

طريق الشامموس(

طاجيك وانطوان 
انترانيك كوسبانيان 

08/62086003/619501ومارسال كاهليان
chamsineanjar@gmail.

com

شركة اكوا فودز ش.م.م

تعبئة مياه الشرب او 
الطاولة في غالونات 
سعة 19 ليتر وقناني 

كفرزبدزحلةوغالونات 10 ليتر
سليمان وعمر 

03/446430الخطيب

شركة االجداد ش.م.ل

مربيات وكبيس ومونة 
وعرق وتعبئة زهورات 

03/182949بوشكيانكسارهزحلةزحلةوزعتر
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شركة البان شتورا للتجارة العامة 
واالستيراد والتصدير عادل وإيلي نقوال 

08/54412803/770874نقوال نعمةجديتازحلةصناعة االلبان واالجباننعمة)شركة تضامن(

شركة البان واجبان هدوان -جوزيف 
مريجات زحلةزحلةالبان - اجبانهدوان وشركاؤه

josephhadwan@hot�
mail.com

شركة البركة التجارية - نور غنام 
08/50636608/50785903/047691نجاح احمد غنامسعدنايلزحلةملبسوشريكيه )توصية بسيطة(

شركة التجارة والسياحة العادلة في لبنان 
ش.م.ل

المواد الغذائية 
والمربيات والحمص 

بالطحينة والكبيس 
والبابا غنوج  وتغليف 

الحبوب والزيت والزيتون 
وغيرها من الصناعات 

05/95215370/153475أبو خليلالعامفرزلزحلةالتفصيلية
WWW.fairtradeleba�

non.org
n.saad@fairtradelebanon.

org

شركة الترك للتجارة العامة والتوزيع 
بالس- ندره الترك وأوالده- توصية 

بسيطة
تبريد وتوضيب الخضار 

زحلةالفاكهة

زحلة حوش 
االمراء 
03/486581اراضي

k.turk@turktradinglb.
com

08/95595703/378396gfaraj@hotmail.comتربل زحلةزحلةبطاطا مفرزةشركة التطوير الزراعي ش.م.م

ابلحزحلةلحوم دجاجشركة التنمية الزراعية ش.م.ل.
شركة التنمية 

08/90180003/756098tanmia@tanmia.comالزراعية ش.م.ل.

تويته زحلةزحلةعلف للحيوانات الداجنةشركة التنمية الزراعية ش.م.ل.
شركة التنمية 

08/901800الزراعية ش.م.ل.

شركة الخمور اللبنانية بشير مشعالني 
03/499883مريجات زحلةزحلةمخلالت ومربياتواوالده- توصية بسيطة

bachir@mechaalany.
com

شركة الدكتور ريمون عبد االحد الخوري 
domaine khoury -cha- �وشركاؤه

teau val des oliviersزحلةزحلةنبيذ
ريمون عبد األحد 

08/80714103/690211الخوري
info@chateaukhoury.

com

قاع الريمزحلةالبان - اجبانشركة الزوادة اللبنانية ش.م.م
طوني يوسف 

08/81233103/758978تنوري
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شركة السعودية التجارية)حكمة احمد 
البيروتي وشركاها(

تعريب وتوضيب وتخزين 
بر الياسزحلةوتبريد التمور

مريم احمد البيروتي 
ومصطفى وفاطمة 

08/51166070/187775محمود الميس

زحلةالبان - اجبانشركة السيد توفيق حسين حيدر احمد
زحلة معلقة 

اراضي
حسين توفيق حيدر 

03/600473احمد

شركة الفا غرين ش.م.م

توضيب وتغليف 
الخضار الطازجة 

08/95533370/533922اوليفر جوزف فيصلتربل زحلةزحلةوتقطيعها وغسيلها

شركة الكرام le vigneron طارق يوسف 
زحلة الراسيةزحلةنبيذغنطوس وشركاه-شركة توصية بسيطة

الياس وجرجس 
ويوسف نجيب 

08/818866alkarram@minero.netغنطوس

شركة النبيل ش.م.م

كبيس - زيتون - ماء زهر 
- مربيات - زيت زيتون 

08/51420003/340202annabil@annabil.comwww.annabil.comنبيل نقوال قساطليخلف مستوصف الحريريتعنايلزحلة- طحينة

العامجديتازحلةبرغل - حبوبشركة النجار فوودز ش.م.م
كمال وزاهر ومحمد 

08/54033308/54204003/481212نبيل النجار
zaher_el_najjar@hot�

mail.com

شركة ايطاليانو فود ستاف للصناعة 
والتجارة ش.م.م

المعكرونة على جميع 
انواعها ومشتقاتها 
المتفرع من طريق الشامتعنايلزحلةوتعبئتها وتغليفها

طارق سامي يوسف 
03/714501الشحيمي

شركة أفران وحلويات شمسين ش.م.م 
زحلةخبز - كعك - حلويات)السنتر(

زحلة حوش 
االمراء 
اراضي

احمد وعبدالله 
وموسى اسعد 
القاروني وعامر 

محمد راجي البساط 
وخضر محمود 

08/81298508/80352003/039792هاشم

شركة أفران وحلويات شمسين ش.م.م 
)كسارة(

خبز عربي وافرنجي 
تعلبايازحلةوكعك وحلويات

ملك أحمد أسعد 
08/80687270/606800القادري

Shamsineksara@
gmail.com

شركة أوديت للتجارة والصناعة ش.م.م 
ODETTE FOR TRADING &MANI�
FACTURING COMPANY S.A.R.L

تعبئة مواد غذائية من 
زحلةالبودرة

زحلة حوش 
االمراء 
اراضي

ملك إيلي ملكو عبد 
76/627838األحد

info@odette-company.
com
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شركة أوميغا فور ناشيونال اندستريز 
03/230600احمد ياسينمعمل السكرمجدل عنجرزحلةكرتون للتعبئة والتغليفش.م.م

شركة أي - زد مانيفاكتورينغ أند ترايدينغ 
03/609809حوش مندرهزحلةمايونيزكومباني ش.م.م

az.manufacturing@
azcoro-intl.com

شركة أي زد مانيفاكتوريينغ اند ترايدينغ 
كومباني ش.م.م

مصنع لصنع المايونيز 
ورب البندورة والخردل 

03/609809خاصقب الياسزحلةوالكاتشب
az.manufacturing@

azcorp-intl.comwww.azcorp-intl.com

شركة بان دو جور القادري ش.م.ل

فرن لصنع الخبز العربي 
واالفرنجي والكعك 

تعلبايازحلةوالحلويات
محمد عبد القادر 

03/932096يوسف

زحلةالبان واجبانشركة تنوري دايري ش.م.م
زحلة حوش 

08/93219903/090191االمراء

زحلةالبان - اجبانشركة ج.اغري دايري ش.م.م.
زحلة معلقة 

08/93190803/353304جهاد تنورياراضي
jihad.tannoury@gmail.

com

شركة جودي لبنان ش.م.م
مخلالت - مربيات - 

03/887550الشويريالعامقب الياسزحلةكبيس

mohamad.kaadan@
live.com;customer@

judilebanon.com

زحلةعصير حامض وفاكهةشركة جونيت للصناعة والتجارة ش.م.ل
زحلة حوش 

08/80390003/671624junetjma@yahoo.comجميل اسطفاناالمراء

 HAJJAR شركة حجار فودز ش.م.ل
FOODS S.A.Lالعامقب الياسزحلةالبان - اجبان

سامي حجار واندريه 
08/50034608/50005370/907552حجار

hajjar_sami@yahoo.
com

شركة حدائق غدق ش.م.م

معلبات ومخلالت وخل 
وكاتشاب ورب البندورة 

طحينة حالوة شرابات 
محالة بالسكر عصائر 

مكدوس زيتون وتعبئة 
زحلةزيت الزيتون

عنجر)حوش 
78/831877ياسينديرزنونموس(

Hdaekghadak@hot�
mail.com

03/261839الحشيميتعنايلزحلةطحينة وحالوة وراحةشركة حالوة لبنان ش.م.م

زحلةعلف للحيوانات الداجنةشركة حولي غروب
زحلة 

08/93063003/387264haouly@hotmail.comالمعلقة
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70/229312حاتم ترشيشيالعامناصرية رزقزحلةالبان واجبان ومشتقاتهاشركة دايري ترشيشي ش.م.م

شركة دلباني للسكاكر والشوكوال 
ش.م.م

بسكويت -  شوكوال - 
08/54508603/770874جديتازحلةسكاكر - بوظة

العامفرزلزحلةبطاطا مصنعةشركة دلتا ترايدينغ ش.م.ل.
.شركة دلتا ترايدينغ 

08/95222208/95033370/457549info@daherfood.comش.م.ل.

شركة دومنكو ش.م.م.
خضار محفوظة - 

زحلةمخلالت - مربيات...
عنجر)حوش 

موس(
domanco@domanco.

com.lb

08/81133003/697365زحلة أراضيزحلةنبيذشركة دومين دو بعل ش.م.م
info@domainedebaal.

com

جديتازحلةنبيذشركة دومين دي تورال ش.م.ل.
نائلة ابراهيم كنعان 
08/540114وايلي فوزي عيسى

info@do�
mainedestourelles.

com

قب الياسزحلةعرقشركة رشيد طانيوس توما واخوانه

شركة رشيد 
طانيوس توما 

08/50080208/500803واخوانه
araktouma@gmail.

com

03/888481االبراهميةتعنايلزحلةالبان واجبان ومشتقاتهاشركة روابي شتورا الغذائية ش.م.م

شركة روزيال التجارية - حريقة ومر 
03/030477خليل يوسف حريقةقاع الريمزحلةتحميص وطحن البنوشركاهم

rosella.co@hotmail.
com

زحلةالبان - اجبانشركة سكاف دايري فارم ش.م.م

زحلة حوش 
االمراء 
اراضي

كميل واميل 
السكاف وطارق 

08/50695103/699100كميل سكاف
skafdairyfarmlb@

hotmail.com

08/82058108/806160ايلين مسلمسوبرجوسكسارازحلةعصير فواكهشركة سوبر جوس فاضل وشركاه
georgesfadel@hotmail.

com

زحلةزحلةاقراص بتمرشركة سويت سوبر جوس ش.م.م.
georgesfadel@hotmail.

com

العامكسارازحلةكحول عرق - نبيذشركة شاتو كسارة ش.م.ل.
شركة شاتو كسارة 

08/81350108/801662info@ksara.com.lbش.م.ل.

شركة طيبة فودز ش.م.ل
طحينة - حالوة - رب 

تعنايلزحلةبندورة - مربيات
شركة طيبة فودز 

08/51423308/514234info@tibafoods.orgش.م.ل
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شركة عادل يوسف الخوري وشركاه 
الفاكو

علف نباتي )ذرة - 
تربل زحلةزحلةقمح...(

عادل يوسف 
08/95560003/612274الخوري

08/804090شركة عرق صليباقاع الريمزحلةعرقشركة عرق صليبا

شركة علي عباس الترشيشي وشركاه - 
تضامن

فرز وتوضيب وتبريد 
زحلةالخضار والفواكه

عنجر)حوش 
03/572203الترشيشيموس(

شركة عمران للصناعات الغذائية 
زحلةشوكوال - سكاكرش.م.م

زحلة حوش 
االمراء

شركة عمران 
للصناعات الغذائية 

03/860062ش.م.م

شركة غلوبال سناكس ش.م.ل
كبيس - زيتون - ماء زهر 
08/80144403/936288طريق السهلفرزلزحلة- مربيات - زيت زيتون...

eliedaher@cedrus�
food.com

زحلةمشروبات روحيةشركة فابيسا ش.م.م.
زحلة حوش 

االمراء
شركة فابيسا 

08/931234fabissa@minero.netش.م.م.

شركة قساطلي بيروت ش.م.ل

مصنع بيرة وخمور 
ومشروبات غير كحولية 

ومرطبات وعصير 
الشبرقيةمكسةزحلةالفاكهة والخضار

ملك نايف اكرم 
08/54350003/724002ساطلي

 WWW.Kassatly.net
web nkassatly@kass�

atly.net

شركة قساطلي شتورة- سولفيد

مشروبات روحية - غازية 
- شرابات - طحينة - 

08/54350003/580230buzz@buzz.com.lbنايف اكرم قساطليالشرقيةمكسةزحلةحالوة - مخلالت..

08/500812الشركةالعامقب الياسزحلةنبيذشركة كلوز سانت توماس ش.م.ل.
clossthomas@gmail.

com

زحلةشوكوال - سكاكرشركة كوداسا ش.م.ل
زحلة 

االوتوسترادالمعلقة
شركة كوداسا 

08/93193203/622252ش.م.ل

 KING شركة كينغ أوف سويت ش.م.م
OF SWEETزحلةكيك

زحلة معلقة 
اراضي

روني وبيار جرجس 
03/899912z_rmh@hotmail.comرزق معلوف

شركة المارتين ش.م.م

صناعة كافة انواع 
السكاكر على اختالف 

تعنايلزحلةانواعها والشوكوال
شركة المارتين 

03/611843ش.م.م

شركة لطيف للتجارة العامة )جان لطيف 
زحلةتحميص وطحن البنو شركاه(

زحلة معلقة 
info@cafelteif.comاراضي
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03/806715ابلحزحلةالواح ومكعبات ثلجشركة لي فاندانج ش.م.م

شركة ليبان كاف للصناعة والتجارة 
زحلةنبيذش.م.م

زحلة حوش 
08/81361208/93070003/258915ابو خاطراالمراء

info@coteauxduliban.
com

العامناصرية رزقزحلةبطاطا مجلدةشركة مارينا للبطاطا المجلدة ش.م.ل
ملك ابراهيم محمد 

08/92166603/801516الترشيشي
mtarchichi@hotmail.

com

شركة ماغرينز ش.م.ل
خلط وجرش األعالف 

زحلةمن مصدر نباتي
زحلة معلقة 

العاماراضي
ملك شكرالله 

08/82082203/310006شحاده معلوف

زحلةخبز - كعك - حلوياتشركة مجموعة أفران تفاحة
عنجر)حوش 

08/62129203/936346احمد محمد يحيىموس(

شركة مجموعة أفران تفاحة- توصية 
زحلةخبز - كعك - حلوياتبسيطة

زحلة معلقة 
03/936346اراضي

قاع الريمزحلةالبان - اجبانشركة مزارع شتورا ش.م.م.
السيد قزحيا ساسين 

08/81404603/801201تنوري
salim.harika@hotmail.

com

08/510136تعنايل بروبرتيالعامتعنايلزحلةمشروبات روحيةشركة مسايا & كو ش.م.ل.

services@massaya.
com;massaya@mas�

saya.com

شركة مشعالني للمأكوالت الجاهزة 
زحلةسمكش.م.م

زحلة معلقة 
03/587516اراضي

bernard@mechaalany.
com

شركة مطاحن البقاع للدقيق واالعالف 
تويته زحلةزحلةطحين قمح - نخالهش.م.ل.

شركة مطاحن البقاع 
للدقيق واالعالف 

08/542006ش.م.ل.

شركة مطاحن جورج لطوف صليبا 
قاع الريمزحلةبرغلواوالده ش.م.م.

شركة معامل سميح حسن اليمن 
زحلةطحينة - حالوة - راحةواوالده

زحلة معلقة 
08/930796غرةاراضي

yamancosons@hot�
mail.com

شركة مهنا للصناعات الغذائية ش.م.م
مخلالت وعرق 

العامفرزلزحلةومشروبات روحية
رونالد وطوني 

03/782906الياس مهنا
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شركة موريس ب. مشعالني ش.م.م

خمور وماء زهر وماء ورد 
وخل ةشرابات محالة 
ومخخلالت وكونسوة 
ومربيات ودبس عنب 

زحلةورمالن وخرنوب

زحلة حوش 
االمراء 
اراضي

موريس بشير 
08/93135703/936784مشعالني

شركة مون اليت للتجارة والصناعة 
ش.م.م

بطاطا طازجة ونصف 
مقلية )تقشير وتقطيع 

وقلي وتبريد وتجليد 
03/261839تعنايلزحلةالبطاطا(

شركة ميرنا للتجارة ش.م.م

مربيات مخلالت شطة 
مكدوس توم وحبوب 
بهارات وزعتر شرابات 

خل فواكه مجففة 
03/821216فرزلزحلةوتعبئة زيت الزيتون

شركة ضاهر للصناعات الغذائية 
info@daherfood.comفرزلزحلةبطاطا مصنعةش.م.ل.

08/95222203/739364info@daherfood.coضاهرفرزلزحلةبطاطا مصنعةشركة ماستر تشيبس ش.م.ل

شركة هدوان لأللبان واالجبان ش.م.ل
مصنع البان واجبان 

03/518642العامزحلةزحلةومشتقاتها

شركة هيربا فارما ش.م.م.

بن وتعئبة وتغليف 
االعشاب)زهورات( 

زحلةبمغلفات
زحلة حوش 

االمراء

زحلةشوكوال - سكاكرشركة هيكل وربيع العتل
زحلة حوش 

08/93067303/612210االمراء
haikal@ethelchoco�

late.com

شركة هيكل وربيع العتل وشركاهما� 
زحلةشوكوال - سكاكرايتل شوكوال

زحلة حوش 
االمراء

شركة هيكل وربيع 
العتل وشركاهما- 

08/93067403/612210ايتل شوكوال
haikal@ethelchoco�

late.com

زحلةخبز - كعك - حلوياتشركة وحلويات أفران أيوب وشركاه
زحلة حوش 

االمراء
شركة وحلويات 

08/93033003/486081أفران أيوب وشركاه
ayoub_sweets_bak�

ery@yahoo.com

زحلةبطاطا مفرزةشركة يوسف غروب ش.م.م
زحلة 

المعلقة

فؤاد وميشال 
وجوزف وجورج 
08/93166003/871172يعقوب يوسف
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شركة يوسف نكد وأوالده- تضامن

خمارة لصنع النبيذ 
والعرق وماء الورد 

والزهر والليكور والخل 
العامجديتازحلةوتعبئتهم وتغليفهم

سليم يوسف نكد 
08/54019103/739124وجالل سليم نكد

08/510150تعنايلزحلةبن - بزورات - مكسراتشكري حماصني
info@choukrihamasni.

com.lb

زحلةبوظة - كاتوطوني جان زعتر
زحلة مار 

03/474881الياس
tony@greenessencele�

banon.com

03/697045فايز عبدالله مينافرزلزحلةعرقعرق الريس بالبان -جورج يوسف اعزان

تعلبايازحلةبهاراتعمادز فود

ملكة الياس باسيل 
وجورج ويسكال 
وفانيسا حسن 

03/744945فياض
imad.shahla@gmail.

com

فرحات وعبد النبي شومان
حلويات عربية وافرنجية 

زحلةوكعك
زحلة 

03/447827المعلقة

كميل ميالد محروق )وليه الجبري والده 
08/45466071/155660كميل ميالد محروقجديتازحلةالبان - اجبانميالد محروق(

ال برالين لصاحبها جورج جوزف زغيب
حلويات عربية وافرنجية 

زحلةوكعك وبوظة
زحلة 

70/222088زغيباراضيالمعلقة

08/54015003/865636جديتازحلةالبان - اجبانلويس وجوزف وانطوان جرجورة عيد
bouloseid@hotmail.

com

08/81407270/321532الشركةحزرتازحلةالبان - اجبانمارون و مروان جرجس العلم

محالت جرجس طانيوس نبهان للتجارة 
زحلةتحميص وطحن البنالعامة

عنجر)حوش 
03/788355توفيق صالحموس(

محمصة كفوري لصاحبها جوزف ايلي 
زحلةبن - بزورات - مكسراتكفوري

زحلة حوش 
08/802021جوزف خليل كفورياالمراء

joseph_kfoury@hot�
mail.com

03/806098فرزلزحلةحلويات  على انواعهامرشد وغازي الحاج شاهين
mourchedhajjcha�
hine@hotmail.com
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مركز تطوير االنتاج الزراعي-زحلة التابع 
لغرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة

مشتقات الحليب 
- كبيس - مخلالت - 

زحلةزعتر..
زحلة 

08/80260203/111133fqc@cciaz.org.lbالمعلقة

مطاحن جورج لطوف صليبا وأوالده 
03/934139زحلة أراضيزحلةبرغلش.م.م

موسى والياس ناصيف صدقة
تبريد وتوضيب الخضار 

زحلة أراضيزحلةالفاكهة
موسى والياس 
08/80467603/652945ناصيف صدقة

ICE BEAR زحلةبوظةمؤسسة
زحلة معلقة 

03/989666icebear.co@gmail.comاراضي

La Douceur مؤسسة
 بوظة ومثلجات 

زحلةوحلويات وشوكوال
زحلة معلقة 

08/80733308/80766603/098609info@la-douceur.comwww.la-douceur.comاراضي

مؤسسة POLYCHEMلصاحبها بشارة 
فرنسيس صافي

غسيل وتبريد البطاطا 
زحلةوالجزر

زحلة حوش 
08/931457bfsai@yahoo.comاالمراء

TODO COMIDA LI-  مؤسسة
 BANESE- NAJJAR FOODS

زحلةماكوالت جاهزةلصاحبها طوني اسعد نجار

زحلة حوش 
االمراء 
03/808401ملك طوني النجارالمدينة الصناعيةاراضي

مؤسسة ابناء داود الحولي لصاحبها 
العامقب الياسزحلةجرش اعالفسيمون داود الحولي

داوود سمعان 
03/387264الحولي

مؤسسة اسكندر ادوار شديد سنتر جديتا 
زحلةالبان - اجبانلأللبان

زحلة حوش 
االمراء 
08/54550008/81511103/383266info@centrejdita.comاسكندر شديدالعاماراضي

مؤسسة البان واجبان مسابكي لصاحبها 
08/540281روز رجيالعامجديتازحلةالبان واجبانعامر البير كرم

مؤسسة الصقر للصناعة والتجارة 
زحلةخبز - كعك - حلوياتلصاحبها يوسف سعيد الصقر

زحلة حوش 
االمراء

سعيد والياس 
وجورج يوسف 

08/80288903/802889الصقر

مؤسسة الياس نقوال الصباغ الصناعية 
B.M.S والتجارية

خبز عربي - افرنجي - 
قب الياسزحلةكعك - حلويات....

رجا وجوزف جورج 
08/50070603/380724مرشد

mr_josephmershed@
hotmail.com

مؤسسة توفيق قرطباوي واوالده 
جديتازحلةعرق - نبيذ - خللصاحبها يوسف قرطباوي

زين ومنى انطوان 
03/693929vincaprice@gmail.comقرطباوي
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العامقاع الريمزحلةشوكوال - سكاكرمؤسسة جان الرياشي التجارية

يوسف مخايل 
الرياشي وجان 

08/81232603/972945يوسف الرياشي

مؤسسة جان فيليب الصدي التجارية 
لصاحبها جان فيليب الصدي

حلويات عربية وافرنجية 
زحلةوكعك

زحلة حوش 
08/93144303/708049جان فيليب الصدياالمراء

مؤسسة جوزف حبيب المشعالني 
الى مؤسة جوزف حبيب المشعالني 

03/273655العاممريجات زحلةزحلةبرغل - كشكلصاحبها بول جوزف مشعالني

مؤسسة حلويات االخالص )زهير احمد 
قبالوي(

حلويات  على انواعها 
08/54497870/964211ماري علي زاملالعامجديتازحلة- بن

مؤسسة رزوق للتجارة والصناعة
حبوب على انواعها - 

زحلةبهارات

زحلة حوش 
االمراء 
08/93112303/827927فادي سمعان رزوقاراضي

زحلةبطاطا طازجةمؤسسة سكاف للمنتوجات الطازجة
زحلة حوش 

01/64077703/640777سكافالبساتيناالمراء
issam.skaf@gmail.

com

مؤسسة فرش ملك تعنايل )مصطفى 
03/262819info@dahroujdairy.comمصطفى دحروجمكسةزحلةصناعة مشتقات حليبمحمود دحروج(

العامتعلبايازحلةحبوب على انواعهامؤسسة فريد القاصوف التجارية
فريد رشيد 
03/614239القاصوف

زحلةحبوب على انواعهامؤسسة قاسم المصري التجارية
زحلة معلقة 

اراضي
قاسم اسعد 

08/93136608/930398المصري
kassemmasri@yahoo.

com

مؤسسة لويس قيصر جرمانوس للتجارة 
زحلة الراسيةزحلةشوكوال - سكاكرالعامة

لويس قيصر 
08/80519803/999326جرمانوس

مؤسسة مخول للصناعة والتجارة

خلط وتعبئة فانيال 
وباكن باودر كاكاو 

كريم شانتيه خميرة و 
كربونات وجلو وكورن 

فالور وعصير بودرة 
زحلةوطحن وتعبئة الحبوب

زحلة 
08/93155603/850430شركة ايزي ترايدالعامالمعلقة

مؤسسة مطاحن صليبا لصاحبها غسان 
يواكيم صليبا

طحن وتنسيف القشر 
زحلةعن الحبوب

زحلة 
08/81781903/624772غسان يواكيم صليباالمعلقة
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مؤسسة ناصيف مخول شحادة 
لصاحبها ناصيف مخول شحادة-سنتر 

08/950018ناصيف شحادةحي السهلفرزلزحلةالبان - اجبانالفرزل

مؤسسة نقوال ابو فيصل الصناعية و 
التجارية

بهارات  - حبوب - خضار 
08/93157070/696795ابو فيصلكفرزبدزحلةمحفوظة - مربيات ...

info@gardeniaspices.
com

مؤسسة هيكل العتل التجارية )ايتل 
)ETHELزحلةشوكوال - سكاكر

زحلة حوش 
االمراء 
اراضي

haikal@ethelchoco�
late.com

08/54369203/249718نجيب نجا الخزاقةجديتازحلةالبان واجبانميشال نجيب خزاقة

08/50666703/768651نديم جورج نميرسعدنايلزحلةمطحنة حبوبنديم جورج نمير

زحلةبن - بزورات - مكسراتهشام احمد خربوطلي
زحلة معلقة 

اراضي
هشام احمد 

08/814717خربوطلي

قب الياسزحلةفروج دجاجهيثم فايد

08/510136تعنايل بروبرتيالعامتعنايلزحلةتعبئة وتوضيب النبيذواين مواسم تعنايل ش.م.ل

زحلةزحلةصناعة مشتقات حليبوسيم سليمان عقل
yogherttaanayel@

gmail.com

وسيم سليمان عقل صاحب المحل 
التجاري يوغورت تعنايل

البان واجبات 
زحلةومشتقاتها

زحلة حوش 
08/54487303/262922وسيم سليمان عقلاراضياالمراء

زحلةالبان واجبانيوسف طانيوس التنوري
زحلة حوش 

08/930704االمراء
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الجمعية التعاونية الزراعية العامة في 
08/20150671/285228بملكهاتل مسعدهرملالهرملمعصرة زيتونالهرمل ش.م.م

السادة أحمد محمد ناصر الدين وعلي 
03/689336حسن علي الهقهرملالهرملالبان - اجبانوجيه خير الدين وعلي حسن امهز

السادة حسين علي الهق واليسار 
حسن الهق وزينة حسن الهق واحمد 

ديب مرتضى
البان واجبان 

03/572193هرملالهرملومشتقاتها

السيد احمد ديب مرتضى صاحب 
03/641869هرملالهرملالبان واجبانالمحل التجاري البان واجبان الزهراء

السيد عبد الحسن الهق صاحب المحل 
التجاري »عبد الحسن الهق للتجارة 

03/949372هرملالهرملالبان واجبانالعامة مزارع التاج الملكي

السيد محمد محجوب الحداد
 رقاقات جبنة وبرك 

العامهرملالهرملمعجنات
العديد من 

03/486581الشركاء

السيد ناصر محمد علي الهق باالسم 
التجاري البان واجبان المختار

البان واجبان وحليب 
هرملالهرملمنكه

العديد من 
70/959498الشركاء

السيدين علي حسن الهق واشرف 
03/486581هرملالهرملدجاجعلي الهق

شركة التجهيزات واالنظمة 
الميكانيكية والكهربائية العالمية 

ش.م.م »ماس«

علف خاص لالسماك 
من اصل نباتي 

وحيواني وعلف من 
اصل نباتي فقط 
للدواجن وعلف 

للحيوانات المنزلية 
71/591517info@dr-feed.comwww.dr-feed.comبلدية الهرملالدورةهرملالهرملاالليفة )خلط(

شركة اي.بي.جي ش.م.م
البان واجبان 

03/420048علي حامد البزالموسى السيد عليهرملالهرملومشتقاتها

شركة أ.بي.جي ش.م.م
خبز عربي وافرنجي 

الطريق العامهرملالهرملوكعك وحلويات
العديد من 

03/420048الشركاء
aali.bazal@gmail.

com

شركة أ.بي.جي ش.م.م
تقطيع وتفريز وتغليف 

الطريق العامهرملالهرملاالسماك الطازجة
العديد من 

03/420048الشركاء
aali.bazal@gmail.

com
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فاتنة حسين شمص
البان واجبان 

هرملالهرملومشتقاتها

فاطمة علي الهق باالسم التجاري 
زهرة البقاع للتجارة العامة

البان واجبان 
70/604715هرملالهرملومشتقاتها

احمد محمد الموسوي باالسم 
التجاريمؤسسة سوماس للتجارة 

والصناعة

شعيرية ومعكرونة 
وتعبئتها وتغليفها 

وتعبئة الجبوب 
01/45053203/612542العامنبي شيتبعلبكوالطحين

الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات 
الزراعية في دير االحمر

مونة )زعتر - كشك - 
03/116958سيدة البرجدير االحمربعلبكشرابات - مربيات...(

السيد جودات توفيق شحيتلي
مسلخ مواشي) ذبح 

03/760658بملكهشمسطاربعلبكوتوضيب اللحوم(

السيد حازم خليل الرمح

تصنيع وتعبئة وتغليف 
حلويات على انواعها 

وعصير الخضار 
بعلبكوالفواكه

سرعين 
03/368459التحتا

السيد حسام الدين بدري غنوم 
03/382190دورسبعلبكالبان - اجبانالشواف

السيد حسان علي ديب باالسم 
بعلبك البان واجبانالتجاري مرجة تعنايل الحديثة

حوش تل 
صفية

ابراهيم محمد 
03/432505معاوي

السيد خلدون وليد الجبة باالسم 
التجاري حلويات وعصير الجبة

بوظة ومثلجات 
03/581719العامدورسبعلبكوحلويات ومعجنات

السيد صالح حسين حيدر باالسم 
التجاري مؤسسة صالح حسين حيدر 

بعلبكمخلالت ومربياتالتجارية
حوش 
العامالرافقة

ملك حسين علي 
حيدر ونجيب 

08/34582003/871055المطران

السيد عباس محمد خيرالدين صاحب 
محالت خيرالدين للتجارة

مصنع للكبيس 
السهلقصرنبابعلبكوالمخلالت

عباس واحمد 
03/546647خيرالدين
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السيد عبد الوهاب محمد شريف

تعبئة مياه الشرب 
وتصنيع وتعبئة 
وتغليف عصير 

الفواكه والخضار 
والشرابات المحالة 

بالسكر وصناعة عبوات 
بالستيكية )غالونات 
03/520724يمونةبعلبكقناني( لزوم المصنع

السيد عبدو روفايل رحال - مؤسسة 
بعلبككبيس - مونة - زيتمواسمنا

راس بعلبك 
08/21030303/714912السهل

mawassimna@win�
dowslive.com

السيد علي حسن السبالني صاحب 
المحل التجاري مزرعة ادم

البان واجبان 
03/027406فالويبعلبكومشتقاتها

السيد علي حسين مبارك
البان واجبان 

بعلبكومشتقاتها
سرعين 
08/92129503/756981الفوقا

السيد علي فايز الحالني
البان واجبان 

بعلبكومشتقاتها
سرعين 

03/936346الحالنيالتحتا

السيد علي محمد الحاج حسن باالسم 
التجاري مؤسسة شعت تشيكن 

التجارية

مسلخ لذبح وتقطيع 
وتوضيب وتبريد وتفريز 

03/779428يونينيونينبعلبكالفروج

السيد فادي يوسف المسلماني

مكدوس باذنجان 
ومخلالت ومربيات على 

فاكهةبعلبكانواعها وخل
فادي يوسف 

08/32544703/571447المسلماني

العامشعتبعلبكالبان - اجبانالسيد محمد شحادة شمص

ورثة محمد بن 
حسين احمد 

03/396690شمص

عين بورضايبعلبكزهوراتالسيد محمد علي النمر

علي رشيد النمر 
وحسن واحمد 

03/362084علي النمر

السيد محمد مصطفى الطحان

مسلخ فروج يتضمن 
ذبح وتقطيع وتوضيب 

وادي الصفابعلبكبعلبكوتبريد وتفريز
حرب والشمالي 
03/917355وصلح ونصولي

بعلبكالبان - اجبانالسيد مهيب محمد اللقيس
حوش تل 

03/486581مهيب اللقيسالعامصفية
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السيد مهيب محمد اللقيس
مسلخ مواشي وابقار 

بعلبكوجواجن
حوش تل 

03/486581صفية

السيدين سامي يوسف منصور 
03/593067فاكهةبعلبكطحن ريش الدجاجبوشلهوب وعيد مطانس مطر

بعلبك شوكوال وسكاكرالسيدين فرج وعلي احمد احمد قاسم
تمنين 
03/238103الفوقا

باسل علي زعيتر وعادل محمد جواد
مخلالت ومربيات 

03/924802ملك باسل زعيترالعامحدث بعلبكبعلبكومعلبات

جمعية ميتم جبولة

البان واجبان ومونة 
بيتية )مخلالت 

جبولةبعلبكومربيات(
ملك وقف الروم 

08/23506103/770833الكاثوليك

الطريق العامدورسبعلبكالبان - اجبانخالد حسن البرادعي
خالد حسن 

70/102784البرادعي

شركة »الب فارم ش.م.م »
البان واجبان 

03/837526اللقيسالمدخل الجنوبيدورسبعلبكومشتقاتها
lawyer jammal@

hotmail.com

B& J For Import and Ex-  شركة
port ش.م.ل

تعبئة حبوب - كبيس 
08/30036803/648680سحفاتالعامبودايبعلبك- طحينة

khaterjamil64@
gmail.com

شركة j›aime l›eau ش.م.م
تعبئة مياه الشرب او 

03/743417نبي شيتبعلبكالطاولة

شركة ORGANIC CHICKEN- عالء 
مهدي الحاج حسن وشركاؤه- توصية 

بسيطة

مسلخ لذبح ونتف 
وتقطيع وتوضيب 

وتبريد وتفريز الفروج 
03/937973الحاج حسنداخليشمسطاربعلبكوتعبئته وتغليفه

 ETCH EF شركة اتش اف ش.م.ل
SAL

خمور وعرق ومشروبات 
05/45052870/153475الشركةالعامدير االحمربعلبكروحية

www.couvent rouge.
com

شركة االطرش غروب ش.م.م
 لخلط وتعبئة االعالف 

بعلبكالنباتية
راس بعلبك 

السهل
حسن محمد 

08/21021903/246083االطرش

شركة البقاع الحديثة ش.م.م

مسلخ لذبح وتقطيع 
وتوضيب وتبريد وتفريز 

08/30590803/656908مقنةبعلبكالفروج
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بعلبكخبز - كعك - حلوياتشركة الثريا العالية ش.م.م
تمنين 
الفوقا

شركة الخيرات للصناعات الغذائية- 
توصية بسيطة«محمد خليل الديراني 

وشركاؤه

كبيبس ومخلالت على 
انواعها ومقطرات 
03/696391نزار الديرانيالسهلتمنين التحتابعلبكومربيات وتعبئتها

العامحوش سنيدبعلبكخضار محفوظةشركة الريف التجارية- تضامن
عبد الحسن 

08/34588103/770951صبحي شحادة

70/132938دورسبعلبكخبزشركة العهد ش.م.م

شركة القرار االقتصادي ش.م.م

تدخين وتوضيب 
االسماك والفروج 

وبراد لحفظ الخضار 
والفوكه  وصناعة 

بعلبكصناديق  الفلين
راس بعلبك 

الطريق الدوليالسهل
وكالة التخطيط 

08/37787470/940592والتنمية
info@pdalebanon.

orgwww.pdalebanon.org

شركة المصري ش.م.ل

مسلخ فروج يتضمن 
ذبح وازالة ريش 

وتقطيع وتوضيب 
71/223737المصريفاكهةبعلبكوتبريد وتفريز الفروج

05/95944408/34523003/456613admin@libanlait.comالشركةالعامحوش سنيدبعلبكالبان - اجبانشركة ألبان لبنان ش.م.ل

شركة بشور كو ش.م.م
كبيس - مخلالت - 

مار الياسقاع بعلبكبعلبكمربيات

يوسف 
بشورومطانس 

ومخايل نبيه 
70/965761بشور

imad@kaasenses.
comwww.kaansenses.com

شركة تبارك ش.م.م
مواد غذائية محفوظة 

العامقصرنبابعلبكمعلبة
شركة تبارك 

03/276532ش.م.م
s.seblinyahmaddira�

ni.com

شركة حسين امهز وشركاه-افران فرح-
توصية بسيطة

فرن خبز افرنجي وكعك 
03/528548لبوةبعلبكوحلويات

العامشمسطاربعلبكفرن خبز عربي وإفرنجيشركة سنبلة البر ش.م.ل

عباس حسن 
سلمان،منى 
انيس الماس 

وسلمان محمد 
70/126468سلمان
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شركة صن شاين سويت فاكتوري 
بعلبكخبز - كعك - حلوياتش.م.م

سرعين 
70/545400التحتا

شركة عرمه انطوان نعوس وشركاه-
توصية بسيطة

 مخلالت على 
انواعها)كبيس 

قاع بعيونبعلبكومكدوس(
فارس توفيق 

70/282582نعوس

شركة فارما فيردي ش.م.ل

منتجات مخصصة 
لالستعماالت الغير 

طبية ومربيات 
االعشاب وخلط 

االعشاب الطبيعية 
عين بورضايبعلبكوتغليفها وتعبئتها

ملك حسين 
علي النمر وغادة 

71/420121حسين عساف

08/22524371/404533tony@feed-co.comتوفيق حنا عوضقاع بعلبكبعلبكالبان - اجبانشركة فيد-كو ش.م.م

شركة فينيا فيردي ش.م.م
مصنع نبيذ ومشرويات 

برقابعلبككحولية
ملك صبحي 
08/32056803/844339توفيق جعجع

شركة ماي الند- حسسين ناصر الدين 
لبوةبعلبكاجبان وابان ومشتقاتهاوشركاه- توصية بسيطة

علي خطار ناصر 
03/178824الدين

شركة مصنع أحمد محمد الديراني

كبيس - زيتون - ماء 
زهر - مربيات - زيت 

العامقصرنبابعلبكزيتون - طحينة

شركة مصنع 
أحمد محمد 

08/911400الديراني
ahmad.d@ahmaddi�

rani.com

شركة مطاحن السنبلة الحديثة 
بعلبكطحن حبوبش.م.م

بدنايل 
03/011137ملك الشركةبعلبك

صالح حسين حيدر باإلسم التجاري 
مؤسسة صالح حسين حيدر التجارية

كبيس ومخلالت 
بملكهحوش سنيدبعلبكوتعبئة زيت

علي احمد الحالني باالسم التجاري ‹‹ 
LORD BAKERY

فرن خبز عربي ةافرنجي 
بعلبكوكعك وحلويات

سرعين 
الحالنيالعامالفوقا

علي عادل القرصيفي باالسم التجاري 
محمصة القرصيفي

تحميص البن والبزورات 
والقلوبات وتعبئتها 

بعلبكوتغليفها
سرعين 

03/422054علي شحاديالتحتا

علي عبدالله سيد احمد والسيدة رباب 
محمد الديراني

تبريد وتوضيب الخضار 
بعلبكبعلبكالفاكهة

علي عبدالله سيد 
احمد والسيدة 

رباب محمد 
03/640248الديراني
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عماد احمد لقيس
اجبان والبان 

71/223597بملكهفاكهةبعلبكومشتقاتها
lakisimad@gmail.

com

فادي محمد المقداد

جرش وخلط وتعبئة 
االعالف النباتية 

شعتبعلبكللدواجن
ملك شركة 

03/656908المدار ش.م.ل

03/700885علي قاسم صبراحي المحيبأةتمنين التحتابعلبكعلف للحيوانات الداجنةقاسم محمد صبرا

محمد شامان الراضي باالسم التجاري 
البان واجبان المشاريع الخضراء

البان واجبان 
بعلبكومشتقاتها

قاع وادي 
الخنزير

اكرم غازي الحاج 
03/953428حسن

08/371571بعلبكبعلبكبوظة - حلوياتمحمد علي عثمان الجبة

مؤسس ضاهر هاني الديراني التجارية 
لصاحبها ضاهر هاني الديراني

مخلالت وكبيس 
08/91110603/221705ضاهر الديرانيالعامقصرنبابعلبكوانواعه

Blue Bird 08/37380003/373165مقبل علي دياببعلبكبعلبكسكاكر - علكةمؤسسة
bluebirdcandy@

gmail.com

مؤسسة احمد علي شحادة الصناعية 
بعلبكلبن - لبنة - عيرانو التجارية

بدنايل 
بعلبك

علي حسن 
شحادة ومهدي 

محمد شحادة 
وصخر حسين 

03/640011سليمان
liban.land@yahoo.

com

مؤسسة األفندي للتجارة العامة- 
لصاحبها حسن حمدو الحاج حسن

كبيس - زيتون - ماء 
زهر - مربيات - زيت 

يونينبعلبكزيتون - طحينة
حسن حمدو 
08/30513603/388459الحاج حسن

مؤسسة الكنيسة لتعبئة المياه 
المعدنية- آيا كوول لصاحبها حسين 

بعلبكعصير الفواكهعلي زعيتر
كنيسة 
03/572193بعلبك

مؤسسة تندر بول التجارية إلنتاج 
وتسويق الدواجن لصاحبها فاضل 

توفيق الضيقة

مسلخ لذبح وتقطيع 
وتوضيب وتبريد وتفريز 

بعلبكالفروج
بدنايل 
03/650889الضيقةالسهلبعلبك

مؤسسة سان رايز للصناعة والتجارة 
لصاحبها حسن محمد جانين

كبيس ومخلالت على 
بعلبكانواعها

تمنين 
03/770905العامالفوقا

مؤسسة مزرعة الجبل لصاحبها وليد 
حسن حمود

مصنع البان واجبان 
03/486581بملكهدورسبعلبكومشتقاتها
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مؤسسة ومحمصة النور التجارية 
العامحوش سنيدبعلبكبن - بزورات - مكسراتلصاحبها علي سعدو سيف الدين

علي سعدو 
03/692920سيف الدين

مؤسسسة علي حسن نصار التجارية
 مخلالت وكبيس على 

08/91202603/376116نصارعامتمنين التحتابعلبكأنواعه

وسيم محمد الوز
البان واجبان 

بعلبكومشتقاتها
سرعين 
03/803032محمد اسعد الوزالفوقا

بعلبكلحوم - دجاجيوسف حسين عقيل
بدنايل 
بعلبك

يوسف حسين 
08/91125503/520400عقيل

بعلبكالبان واجبانيوسف حسين عقيل
بدنايل 
03/520400بعلبك

يوسف محمد ناصر

كبيس - زيتون - ماء 
زهر - مربيات - زيت 

بعلبكزيتون - شرابات...
تمنين 
08/91180503/949801الفوقا
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السيد بشير حسن عبد الباقي )عينبال 
للتجارة والصناعة(

05/30410405/30410203/231892سمقانيةالشوفعلف للحيوانات الداجنة

السيد جمال الغوش - معصرة اإلقليم 
الحديثة

03/87709803/943793برجاالشوفمعصرة زيت زيتون

مصنع علف مع إضافة السيد فراس فؤاد حرب
متممات غذائية حيوانية

01/99747478/887712بعدرانالشوف

السيد مازن فريد عبد الباقي باالسم 
التجاري ايسبرغ ووتر

05/30097003/052864العامبعقلينالشوف ثلج

السيد وسيم احمد عبدالله باالسم 
التجاري مؤسسة وسيم عبدالله للتجارة 

والتسويق

 تحميص وتعبئة 
وتوضيب البن

07/24408207/24395503/210771احمد عبداللهقلعة سنيورةشحيمالشوف

03/503016وهاب نصرالساحةكفر نبرخالشوفلبنة  - لبنالسيد وهاب نصر

03/808155العاممجدلوناالشوفمعصرة زيت زيتونالسيدة روال فريد إسطفان

03/375182عين قنيالشوفخبز اسمرالسيدة نظيرة امين جنبالط

07/99519003/389140h-alayad@hotmail.comجمولقصوباجيةالشوفخبز - كعك - حلوياتالسيدة هدى محمد علي عياد

03/925800دامورالشوففرن خبز تنور وكعكالسيدين جرجس ومخايل القزي

الشركة العربية للصناعات الغذائية /
حسام حمزة و شريكه

شوكوال وسكاكر 
وتعبئة وتوضيب فاكهة 

مجففة وتمور

�01/78521503/540331houssam@arabfoodinالشيخ بالل حمزةالكرم الجوانيبعاصيرالشوف
dustries.com

www.arabfoodindustries.
com

71/315050fadi@bonchoixlb.comانيس مخيبرالعامدير كوشهالشوفمصنع كوكيزبون شوا - تضامن

جمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في 
الشوف

معصرة زيت زيتون - 
صابون بلدي

بعقلينالشوف

لتصنيع وتعبئة سوبر سناكز فود -اسماعيل وشركاه
وتوضيب منفخات 
الذرة على انواعها.

07/62391703/886744اسماعيلالعامبعاصيرالشوف

05/60191603/622085attarco@inco.com.lbعطار و عبد اللهالمنطقة الصناعيةناعمةالشوفسكاكر ملبسةشركة ابناء محمد فريد العطار

05/808809info@altaghziah.comwww.altaghziah.comدبيةالشوفدجاج - لحوم - مرتديالشركة التغذية ش.م.ل
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شركة الروان للمياه المعدنية والطبيعية 
ش.م.م

03/640072العامحارة جندلالشوفتعبئة مياه للشرب

شركة الطير للتجارة والتسويق-توصية 
بسيطة

حالوة وطحينة وراحة 
وسكاكر

03/587152امين احمد دحبولالعامداريا الشوفالشوف

شوكوال - سكاكر - شركة القيسي ش.م.م
ملبس

01/70228801/30905303/310082info@elkaissico.comمحمود القيسيالمنطقة الصناعيةجدراالشوف

شركة المياه العامعين زحلتاالشوفتعبئة مياه الشربشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل
المعدنية اللبنانية 

ش.م.ل

05/45855803/248966

شركة اليزيه سويت 2 للصناعة والتجارة 
العامة

حلويات وشوكوال 
وسكاكر وبوظة

03/425430رضوان مخيبركرم بو فرحدير كوشهالشوف

شركة انيس جعفر واوالده - توصية 
بسيطة

بشتفينالشوفشوكوال - سكاكر

طحن وغربلة وتعبئة شركة أبناء دعبول التجارية ش.م.م
البهارات والزعتر 

والسماق

.03/766379rabihdaaboul@hotmailالمعاملناعمةالشوف
com

حلويات - شوكوال شركة باتشي الصناعية ش.م.ل.
- سكاكر- فضيات - 

طباعة - سيراميك

نزار شقير و سهام جنبالطسبلينالشوف
قليالت

07/97003707/97003870/668976patchi@patchiindustri�
el.com

�07/97129203/428013assaadborjak@borjakاسعد واسامة برجاقبركةكترماياالشوفنوغا - شوكوال - ملبنشركة برجاق كومباني ش.م.م.
company.com

شركة تيفولي للصناعة والتجارة-
تضامن-

حلويات عربية وافرنجية 
وشوكوال وسكاكر 
وبوظة ومعجنات

شركة تيفولي دير كوشهالشوف
للصناعة والتجارة-

تضامن-

05/340440

شركة جنى األرض للمواد الغذائية 
ش.م.م

05/340371دير كوشهالشوفخبز - كعك - حلويات

01/69534603/810346وقف دير مار جرجسالعامدامورالشوفخبز - كعك - حلوياتشركة داغر غروب ش.م.ل

07/24146179/121459info@castle.comعانوتالشوفشوكوال - سكاكرشركة زين للصناعة والتجارة ش.م.م

05/31163603/292086جنبالطمختارةالشوفالبان واجبانشركة سليم ش.م.م
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@05/72062703/898108waelaboudarghamالعامدميتالشوفالبان - اجبانشركة سميتانا للصناعة و التجارة العامة
hotmail.com

حلويات وشوكوال شركة سويت ارت ش.م.م
وسكاكر وماكوالت

03/651131صالح خطارالعامسمقانيةالشوف

شركة سيدر هيل لالنتاج الزراعي 
ش.م.م

مجدل الشوفنبيذ
المعوش

�05/25024403/416901info@chateaufleuranياغي
tine.com

71/332911abido@cyberia.net.lbناعمةالشوفبهارات على انواعهاشركة عبيدو للتجارة والصناعة ش.م.م

شوكوال - سكاكر - شركة غاناش شوكوالتيه ش.م.م
بوظة

الياس الشويري قرب محطة بولس نصردامورالشوف
وسعاد فاضل

71/314614

قشطة ومشتقات شركة فريق كو ش.م.ل
الحليب

 عبد الرحمن محمد البلديةناعمةالشوف
فريده

05/60350605/60320603/686877www.Fraick.co

FOODY همبرغر - مقانق - شركة فودي - توصية بسيطة
لحمة مفرومة

05/30178978/855778بعقلينالشوف

شركة قرنفل غروب للصناعة والتجارة 
ش.م.م.

شوكوال - سكاكر - 
بوظة

05/60303703/248494info@kronfolgroup.comبو صعبداموردامورالشوف

شركة ألفران العامدامورالشوفخبز - كعك - حلوياتشركة ألفران شمسين )خلدة( ش.م.م
شمسين )خلدة( 

ش.م.م

70/16346403/186920info@chamssine.com

توضيب وتعبئة المواد شركة هاوس أوف أوليفز ش.م.م
الغذائية

03/246557جيةالشوف

مزبودالشوفمعصرة زيت زيتونعبد العال حبنجر

عبد الكريم احمد عالء الدين باالسم 
التجاري عالء الدين للقشطة

عبد الكريم احمد جنبالطسبلينالشوفقشطة
عالء الدين

03/616482

03/301572العامسبلينالشوفطحينة - حالوةعبد اللطيف جميل سرحال

بوظة عربية - مهلبية - عصام عبد اللطيف حمود
كاسترد - شوكوال

@05/60120371/063987issamhoummoudحمودالعامدبيةالشوف
hotmail.com

مستودع لحفظ علي سليمان جنيدي
وتوضيب االسماك 

المجلدة والطازجة

03/620919جيةالشوف
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طحينة - حالوة - راحة عمر محمود سليم
- سكاكر

كترماياالشوف

مصنع جرش وطحن غانم للحبوب والتجارة العامة
حبوب مع تعبئة 

وتغليف

03/371234مروان غانمالعامورهانيةالشوف

03/668077  جعفرالعامبشتفينالشوفشوكوال - سكاكرفادي سامي جعفر - ميرفا-

مغيرية الشوفمعصرة زيت زيتونفاطمة نديم عثمان
الشوف

07/971520

مطله الشوفمعصرة زيت زيتونفؤاد شكيب عيد
الشوف

محمد زكريا مليح حسونة )شركة الوفاء 
للتجارة والصناعة ش.م.ل(

01/70069807/97233903/899939alwafa@alwafa-lb.infoمحمد نجيب ابراهيمالعامسبلينالشوفطحينة - حالوة - راحة

معامل ال فلوكس الصناعية - احمد 
عطايا

ماء زهر - ورد - دبس 
رمان - خل - حامض

05/60000605/60034803/215888info@yamama-lb.comاحمد عطاياالجندي المجهولناعمةالشوف

03/208829عين الحورالشوفمعصرة زيت زيتونمنصور حليم الهاشم

مؤسسة حبنجر للتجارة العامة-شركة 
توصية بسيطة

تحميص وتعبئة 
وتوضيب البزورات

07/970053info@habanjar.comتمام حبنجرراس ابو عليمزبودالشوف

05/30410203/231892بشير عبد الباقيالمنطقة الصناعيةسمقانيةالشوفعلف للحيوانات الداجنةمؤسسة عينبال للتجارة والصناعة

05/24085003/611413نعمان فهد غانمالعاموردانيهالشوفبرغلمؤسسة نعمان غانم للصناعة و التجارة

رميلة الشوفتعبئة وتوضيب الحبوبمؤسسة هشام نجيب محمود
الشوف

07/99099103/396892العام

دير القمرالشوفخبزنعمة معوض

Les Delices de Zaza  ازادوهي 
بلبكيان

مأكوالت  - حلويات 
مبردة

03/651200بوشريةالمتن

السيد الياس جميل بارود باإلسم 
التجاري مؤسسة الياس بارود

البان - اجبان 
ومشتقاتها

.03/543735baroudlesfermesمتينالمتن
mtein@gmail.com

السيد امين عبدو رعد باإلسم التجاري 
سمر وبوديز فود للتجارة

مصنع مأكوالت جاهزة 
وخضار

71/144628غسطيتبياقوتالمتن
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مصنع سجق ومقانق السيد ايشخان اتماجيان
ومنتجات اللحوم

03/160036المشروع االنطونيالنهرانطلياسالمتن

السيد ايلي ادكار واكيم المعروف 
 LIVIN LEBANON باالسم التجاري

REAL ESTATE

خبز وحلويات وكعك 
ومعجنات وشوكوال 

ومؤكوالت

03/357706بملكه) رقم 100(العامبيت مريالمتن

عمارة المتنكاتو - حلوياتالسيد إيلي شما - الغوليه
شلهوب

01/884084info@lagoulee.com

السيد بسام جان بوداغر باإلسم التجاري 
QUIX كويكس

مقبالت من العجين 
المجلدة

@03/963053bassam.b.dagherبصاليمالمتن
hotmail.com

03/461192العاممجذوبالمتنحلويات وكاتوالسيد بهيج سبع عطالله

السيد زياد ادمون  داغر باالسم التجاري 
Z.E.D

تعبئة خميرة وزيوت 
نباتية

04/71648403/647904كوناليانبيار معلوفانطلياسالمتن

السيد شربل يوسف عقيقي باالسم 
IDO التجاري

04/52500370/525653دير مار سعياالعريضانطلياسالمتنكاتو

عين عارالمتنتحميص وطحن البنالسيد عبده جرجي الهيبي

مار بطرس المتن اجبان والبانالسيد غسان اسبريدون المر
كرم التين

04/98000903/925800

السيد كريكور اونيك قوالنجيان باالسم 
التجاري سويت اليف

مصنع حلويات عربية 
وافرنجية

01/26804103/308506ازباغيانالبلديةبرج حمودالمتن

السيد كمال انطوان المالح )هوم ميد 
وان(

�04/91078903/288722homemadeone@hotكمال المالحمزرعة يشوعالمتنمعجنات
mail.com

السيد مارك طوني سماحه باالسم 
التجاري سماحه

71/313069طوني سماحهسيدة البشارةجوار المتنالمتنحلويات وكيك وكاتو

السيد ميالد شفيق المسعد باإلسم 
TRANSORIENT SER-  التجاري

VICES

�04/98120304/98120403/206838info@transforientserرزق اللهبيت شبابالمتنزعتر - سماق
vices.com

حلويات عربية وافرنجية السيد نسيم جرجي الحداد
ومثلجات

03/306722مار شعياالمتن

فنارالمتنخبز - كعك - حلوياتالسيد نقوال داوود عون
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السيد يوسف رزق الله باإلسم التجاري 
لي شابيتو

.04/82116103/704789chapiteau@hotmailلبكيصالح لبكيبعبداتالمتنعجينة الحلويات
com

السيدة ماريا انطوان ابو جوده باالسم 
التجاري اكسترا ناتس

03/612679انطوان ابو جودةبيدر الشوارعين علقالمتنتحميص وتعبئة بزورات

مصنع كعك ومعجنات السيدت تقال سليم بو فيصل
وحلويات

01/51347803/592667تقال بو فيصلبرج حمودالمتن

.01/90211703/655838info@doralivestockعين سعادةالمتنمسلخ مواشيالسيدين جورج وجوزيف طنوس اسكندر
com

السيدين لطوف موسى وساسين 
موسى

العام/المنطقة الصناعيةفنارالمتنمسلخ مواشي

01/68568501/68526803/407741info@castanianuts.comدانيالبوشريةالمتنبزورات - مكسراتالشركة اللبنانية للتحميص

.01/48887803/889989rita44khoury@hotmailاوتوستراد سن الفيلدكوانةالمتنحلويات  على انواعهاالشركة اللبنانية للحلويات ش.م.ل.
com;sarkisdouaihy@

hotmail.com

royriachi@gmail.comخنشارةالمتنعرق - نبيذ - خلالشركة اللبنانية للمشروبات

بن - بزورات - سكاكر المجموعة اللبنانية للتحميص ش.م.م.
- مكسرات - قهوة 

سريعة - مكنات 
اكسبرسسو - تعبئة 

وتغليف

01/68568503/109757info@castanianuts.comدكوانةالمتن

الياس وجوزف شالوحي الى شركة 
المربيات الحديثة ش.م.م

بوشريةالمتنالشرابات والمربيات

حلويات ومعجنات ان.اش.ك. ش.م.م )سافور بلوس(
وماكوالت

01/88760003/324231سيمون مسعدالعامفنارالمتن

03/651200مزرعة يشوعالمتنكرواسون - كيكانطوان ابراهيم مرقص

انطوان بو سمره باالسم التجاري 
انطوان بو سمره كايترينغ

خبز افرنجي - كعك 
- حلويات - مأكوالت - 

كايترنغ

.04/71923003/61602176/006160cardinalbeirut@outlookاالوتوسترادجل الديبالمتن
com

01/88208203/652975aabouakl@inco.comبوشريةالمتنعرقانطوان موسى ابي عقل

قنابة برماناالمتنحلويات وبوظةايلي جان افرام
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.04/39382803/426564cali_creme@hotmailايلي  صقرالسكةدوار المتنالمتنبوظة - كريمةايلي جوزف صقر
com

MAI-  أوديل عبدو فغالي )بيت الخبز
)SON DU PAIN

خبز افرنجي - حلويات 
افرنجية

منصورية المتن
المتن

01/69219603/271860maison_du_pain@
hotmail.com

Saint Honoré 01/89015003/890150العامجديدة المتنالمتنشوكوال - سكاكرباتيسري سانت اونوريهsainthonorelb@gmail.
com

La Briola  كاتو - )كاب كيك - باتيسري البريوال
مافن(

01/69184603/302254بوشريةالمتن

.03/347467baroudfrere@gmailمتينالمتنالبان - اجبانبديع امين بارود
com

بوظة موريس بشير -شركة بشير اخوان 
ش.م.م.

نجيب الياس االوتوسترادجل الديبالمتنبوظة
المكرزل

04/41445203/635982gbashirice@gmail.com

04/910131فريكهالمتنتحميص وطحن البنبيار اسعد غصوب

بيار رئيف رزوق باالسم التجاري مؤسسة 
رزوق )حبوبنا(

تعبئة وتوضيب الحبوب 
الغذائية

01/69663603/211996Info@Hboubna.comwww.Hboubna.comسيمون مسعدمار روكزعين سعادةالمتن

مكلسالمتنبوظةبينوكيو ايس ديليس

جمعية تعاونية المحبة للتنمية وتصريف 
االنتاج االهلي في لبنان -انتاجنا

03/828226دكوانةالمتنمواد غذائية بلدية

تحميص وطحن البن - جورج ميشال النجار
تصنيع مكنات القهوة

03/100707maincn@cafenajjar.comبوشريةالمتن

خبز عربي وافرنجي جورج و سمير الحاج
وكعك وحلويات

بوشريةالمتن

دير مار يوحنا- الخنشارة التابع للرهبانية 
الباسيلية الشويرية

دير مار يوحنا المتننبيذ - عرق
الخنشارة

03/638999

حلويات محفوظة - ريتايل ماناجمنت غروب ش.م.ل
بيتي فور

.01/90555503/295958salim.masri@citymallالعامبوشريةالمتن
lb;salim.masri@admic.

com.lb

ريمون غطاس شركة محدودة 
المسؤولية

تحضير وتوضيب 
السمك واللحوم

01/895311الفنارعين سعادةالمتن



308

سحب وتقطير السبيرتو زهير ورامز بو نادر
وتصنيع وتعبئة 

المشروبات الروحية 
على اختالفها والعرق 

والوسكي والجين 
والفودكا والنبيذ وماء 

الزهر والورد والخل 
والشرابات المحالة 

بالسكر

04/29613903/669366بو نادرالعاممتينالمتن

زياد صالح الدين باالسم التجاري 
زياد صالح الدين دمياطي »شوكوا 

شوكالت«

شوكوال وحلويات 
وسكاكر وكيك 

ومعجنات مع تعبئة 
وتوضيب وتغليف

03/463643جميل عادل مرهجالبلديةجل الديبالمتن

.04/296262ziadlkharat@hotmailمروجالمتنعرقزياد وعماد ادمون الخراط
com

ضهر المتنلتصنيع البوظةسركيس توفيق الشرباتي
الصوان 

المتن

03/807287 العام

01/89619503/301997بملكهالفواربوشريةالمتنمطحنة حبوبشربل القضماني

04/72302704/72052003/081406info@the-roaster.comانطوني معلوفمار مارونبوشريةالمتنتحميص وطحن البنشركة  ذي روستر ش.م.ل

شركة »وان واي« العامدكوانةالمتنبوظةشركة »وان واي« ش.م.م.
ش.م.م.

01/68965701/68970703/604756

 Cold Limited Company شركة
s.a.r.l

04/40233203/281122info@cold-factory.comالياس االشقرانطلياسالمتنثلج

04/40649004/41873303/615336زبيور دونبدياننقاشالمتنمعكرونة - شعيريةشركة Forever Slim - توصية بسيطة

 LE BLE CROISSANT شركة
S.A.R.L

.04/98522203/733410hichamdawaf@lebleنهى وعيسىعين علقالمتنكرواسون - دونات
com

lebanese premium delights ملبن - سمسمية - شركة
فسقية - سكاكر

03/865464دكوانةالمتن

NUTRICO FOODS S.A.R.L تقطيع وتوضيب وتبريد شركة
الخضار والفاكهة

ديك المتن
المحدي

.03/871793sales@nutricofoodsالعام
com
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THE ICE FACTORY SARL طريق رومية القديمة قرب محطة روميهالمتنثلجشركة
ابي حبيب

03/452031ابي حبيب

.01/85859901/90500003/474747salim.masri@citymallؤهفغةشممالعامبوشريةالمتنلحوم - دجاجشركة ادميك ش.م.ل.
lb;salim.masri@admic.

com.lb

مأكوالت  - حلويات - شركة اس.سي. غروب ش.م.م.
)catering( خبز

منصورية المتن
المتن

04/40130204/40130003/730361s.cgroupsarl@hotmail.
com

03/360219جديدة المتنالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة اسعد بشارة و شركاه - دايلي بريد

 البان واجبان شركة افاق لبنان والخليج- تضامن
ومشتقاتها ومواد 

غذائية مختلفة

03/445628الصايغالرئيسيجديدة المتنالمتن

شركة افران الباشا العامسن الفيلالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة افران الباشا كيروز ش.م.ل
كيروز ش.م.م.

01/49999203/579551info@keyrouzbakery.
com

.01/49402703/651200elrahebbakery@gmailالراهبالغزالسن الفيلالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة افران الراهب
com

�04/41641703/428190info@boulangerieyamيمينالعامانطلياسالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة افران يمين ش.م.م.
mine.com

البان واجبان وبوظة شركة البان مزارع تعنايل ش.م.ل
ومشتقاته

�01/89120003/304360www.taanayel-lesferبون جوسبون جوسفنارالمتن
mes.com

01/89086403/207698طياحالعسيليبوشريةالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة البيادر التجارية

مقانق - سجق - شركة الحلو ألبرتو ش.م.ل
بسترما

.01/26126103/308806albertolhelou@hotmailالبير الحلومرعشليبرج حمودالمتن
com

تصنيع وتعبئة شركة الخريف ش.م.م
المشروبات الروحية 

: عرق، نبيذ، وسكي، 
فودكا

وطى عمارة المتن
شلهوب

01/88001903/266887شركة عرق الخازن

شركة الديوان غروب-داني ابي ديوان 
وهيلدا التوم وشريكيهما )توصية 

بسيطة(

طحن ومزج وتعبئة 
البهارات والتوابل 

وتعبئة الحبوب الغذائية

04/96069503/076654info@diwantrading.comwww.diwantrading.comضومط ابي ديوانالعامعيون المتنالمتن
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شركة الرياشي للتجارة و المقاوالت 
ش.م.م.

حبوب على انواعها - 
بهارات

فادي  بطرس نبيه  البالوعخنشارةالمتن
الرياشي

04/29594401/88954103/669026riachi@dm.net.lb

شركة الرياشي للتجارة و المقاوالت 
ش.م.م.

حبوب على انواعها - 
بهارات

riachi@dm.netخنشارةالمتن

01/87930301/87930403/651731info@al-kafaat.orgعين سعادةالمتنمأكوالت مجلدةشركة الشيف رمزي ش.م.ل.

شركة العصير الطبيعي اللبناني )جونال( 
ش.م.م.

حامض - دبس رمان - 
كاسترد - مغلي...

شركة العصير المنطقة الصناعيةعين سعادةالمتن
الطبيعي اللبناني 
)جونال( ش.م.م.

01/89534203/785304info@junal.com

طحن وتعئبة جميع شركة الفا اوميغا ش.م.م.
الحبوب المجففة

عين سعادةالمتن

شركة القزي للتجارة مار الياسمكلسالمتنبزوراتشركة القزي للتجارة ش.م.ل.
ش.م.ل.

01/51313303/370687info@alkazzi.com

01/68788001/687881info@alkanater.comطوني عيد ابو نعومالعاممكلسالمتنطحينة - حالوة - راحةشركة القناطر ش.م.ل.

01/29562104/29562103/866277oumsiyat@gmail.comجوزف بو سليمانالعاممتينالمتنمشروبات روحيةشركة الكار ش.م.ل

لبنة - استيراد الزبدة - شركة الكالسي للتجارة
الحليب

شركة الكالسي مار جرجسضبيةالمتن
للتجارة

04/54301703/053504salesandmarketing@
kallassi.com.lb

طحينة - حالوة - دبس شركة النخيل للمواد الغذائية ش.م.م
رمان - زيت زيتون

04/91176503/688101alnakhil@al-nakhil.comدير شمراالمتن

طحينة - حالوة - دبس شركة النخيل للمواد الغذائية ش.م.م.
رمان - زيت زيتون

شركة النخيل للمواد المنطقة الصناعيةمزرعة يشوعالمتن
الغذائية ش.م.م.

04/91176504/98438403/688101alnakhil@al-nakhil.com

حالوة وطحينة شركة النخيل للمواد الغذائية ش.م.م.
وشوكوال وتعبئة مواد 

غذائية

04/91176504/98438403/688151العامدير شمراالمتن

.01/51074501/51074403/302646leaderco1@hotmailحرش تابتسن الفيلالمتنلحوم - دجاجشركة الهبر التجارية ش.م.م.
com

شركة الوادي العامزلقاالمتنخضار محفوظةشركة الوادي االخضر ش.م.ل
االخضر ش.م.ل

01/89814101/89875503/739409info@alwadi-alakhdar.
com
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تصنيع وتعبئة شركة انتربراند ش.م.ل
وتوضيب: المشروبات 

الغازية غير الكحولية, 
عصير الفاكهة, نكتار 

الفاكهة, شراب 
الفاكهة, الشراب 
المنكه, الكاتشاب

شركة انتربراند ابي اللمعزوق الخرابالمتن
ش.م.ل

04/54170703/446235

تصنيع وتعبئة العرق, شركة انجو تراد ش.م.م
الوسكي, الجين, النبيذ, 

الفودكا, ماء الزهر 
والورد والشرابات 

المحالة بالسكر

04/296558جوزف خيراللهالبحصيصةمتينالمتن

 ENGLISH شركة انكلش كيك ش.م.ل
CAKE S.A.L

.04/98062504/52340803/428120englishcake@hotmailانطوان معلوفالعامشويا المتنالمتنكيك
com

تحميص وطحن البن - شركة اوتوماتيك برورز ش.م.م
تغليف القهوة

01/68568603/865464info@castanianuts.comبن دانيالالمدينة الصناعيةدكوانةالمتن

03/05780503/559985الرئيسيجورة البلوطالمتنبوظة وحلوياتشركة اورسوبيانكو ش.م.م

خبز افرنجي - حلويات  - شركة اي اند سي غروب ش.م.م
معجنات

@03/635904aandcgroupsarlساغا ش.م.م.انطوان شختورةدكوانةالمتن
woodenbakery.com

منصورية المتنتحميص وطحن البنشركة اي.اند.دي ش.م.م.
المتن

01/68749303/230161info@arometdelice.com

مكلسالمتنمسلخ دواجنشركة إنترفود

حلويات وشوكوال شركة ايسكو للصناعة والتجارة
وسكاكر ومعجنات 

غذائية

04/918856عادل وايليا اسكندرالميدانمزرعة يشوعالمتن

شركة أجيليتي لوجيستيكس )لبنان( 
ش.م.ل

03/897616برج حمودالمتنزيتون - كبيس

جاك وجوزف كمب سيسبرج حمودالمتنخبزشركة أفران النصر اآللية- تضامن
ويشوع الخوري

01/48829503/238277

.03/205034serge@mekaconsulنجمالعامبياقوتالمتنبوظة وحلوياتشركة أورسوبيانكو ش.م.م
com

01/693021الجامعة اللبنانيةفنارالمتنمعكرونة ومعجناتشركة باستا باسيونه ش.م.م
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خبز - كعك - حلويات شركة بانينو ش.م.م
-بيتي فور

04/92620303/861922غنطوسالعاممزرعة يشوعالمتن

01/68544401/68711170/236858eh@pralino.comبرالينو ش.م.مالمعاملمكلسالمتنشوكوال - سكاكرشركة برالينو - ال ميزون دي شوكوال

�01/68058403/217812production@frenchbakحويكفنارالمتنخبز فرنسي - معجناتشركة بريد باشن ش.م.ل
ery.me

شركة بسترما هاوس لصناعة وتجارة 
اللحوم ش.م.م

بسترما - مقانق - 
سجق

منال ومروان نبيه بوشريةالمتن
الحلو

01/25082703/428890

تصنيع الحلويات شركة بسكويت ش.م.م
والمعجنات والماكوالت 

الجاهزة والكعك

04/531962حاموشالعامبيت مريالمتن

.04/29559304/24029503/878652bounaderbro@yahooالعاممتينالمتنعرقشركة بو نادر اخوان
com

شركة بولنجوري باتيسري موالن روج 
ش.م.م.

04/444470نقاشالمتنخبز - كعك - حلويات

.04/96194903/215606pomofood@cyberiaالجميلالغابةمسقىالمتنبطاطا مصنعةشركة بومو فود اندستري ش.م.م.
net.lb

ملك  منصور العامزلقاالمتنمصنع بيتزا ومعجناتشركة بيتزا كابس ش.م.ل
طانيوس بو دامس

03/768582

.04/92324603/277778toque_duchef@hotmailمزرعة يشوعالمتنباتيسري - معجناتشركة توك دو شيف- توصية بسيطة
com

شركة ج. فريحة للصناعة والتجارة 
ش.م.م

.03/382648jean-freiha@hotmailبيار البشعالنيالمنطقة الصناعيةبعبداتالمتنبهارات
com

01/48538003/377705vincenti@dm.net.lbفنشنتيبولفار انطوان شختورةدكوانةالمتنشوكوال - سكاكرشركة ج.فنشنتي واوالده ش.م.ل

تصنيع وتوضيب شركة جانوز فود
المعجنات - الكبة - 

المقانق - المخلالت...

03/373572حاجي مارقاريانالعامبرج حمودالمتن

بزورات - ملبن - شركة جبرا ناتس ش.م.م.
شوكوال

jabranuts@hotmail.comدكوانةالمتن

.01/68307776/183388info@georgejammalجمالمار روكزدكوانةالمتنمشروبات روحيةشركة جورج جمال و اوالده ش.م.م.
com
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خبز افرنجي - حلويات  - شركة جي. آر. أيت ش.م.م. ى
معجنات

04/72488003/355884info@sofisoft.com.lbالحاج وتوماالعاممجذوبالمتن

J.A.D خبز افرنجي - حلويات شركة ح.أ.ض
افرنجية - كرواسان

�03/036867jadsarl@woodenbakعين سعادةالمتن
ery.com

شركة ايسكو للصناعة والتجارة - 
تضامن

 شوكوال وسكاكر ونوغا 
وملبن وملبس ومعجنا 

غذائية وحلويات 
مختلفة مع تغليف 

وتوضيب

04/91885603/305807المدينة الصناعيةمزرعة يشوعالمتن

باتيسري - معجنات - شركة داغر ش.م.م
بيتي فور - ماكوالت

03/810346بوشريةالمتن

حلويات وخبز ومعجنات شركة داغر غروب ش.م.ل
وكعك ومأكوالت

03/810346العامجل الديبالمتن

عين المتنالبان - اجبانشركة دايري خوري وشركاه ش.م.ل
السنديانة

شركة دايري خوري العام
وشركاه ش.م.ل

04/27460004/27460103/195444info@dairykhoury.com

03/238118info@drinko.comجديدة المتنالمتنمشروبات روحيةشركة درينكو ش.م.م.

شركة دكركو فودز اند بروساسينغ 
Dekerko . ش.م.ل

عمارة المتنلحوم - دجاج - اسماك
شلهوب

.01/89130903/877009dekerco@dekercoديكركو
com.lb

شركة دكركو فودز أند بروساسينغ 
ش.م.ل.

سمك - لحوم بجميع 
اصنافها

شركة دكركو فودز المدينة الصناعيةفنارالمتن
أند بروساسينغ 

ش.م.ل

01/89679603/959452dekerco@dekerco.
com.lb

�01/87967103/771414demianroastery@hotدميانالمدينة الصناعيةبوشريةالمتنبن - بزورات - مكسراتشركة دميان اخوان ش.م.م.
mail.com

مخلالت - مربيات - شركة دومنكو ش.م.م
دبس رمان - شرابات

.04/91098004/98091003/212002domanco@domancoالمنطقة الصناعيةمزرعة يشوعالمتن
com.lb

تقطيع وتدخين شركة ديليفريشور ش.م.م
االسماك

�04/98132504/20361503/434610delifraicheur@delifraicالعامبكفياالمتن
heur.com

حلويات - معجنات شركة ذي كوكرز ش.م.م
- خبز افرنجي  - 

كرواسان...

03/559985نجارالصناعيفنارالمتن
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مأكوالت  - حلويات - شركة راشيو بالس ش.م.ل
)catering( خبز

روني انطوان العاممكلسالمتن
مشعالني

01/69429001/68498403/669501info@ratiopluslb.com

03/323150quick-fresh@live.comايلي مهاوجالحكمةجديدة المتنالمتنخضار محفوظةشركة رحمة للتجارة- توصية بسيطة

شوكوال - سكاكر - شركة رستورانتس ش.م.م
بوظة

03/925800معوضجسر الواطيةسن الفيلالمتن

03/665061معوضالعامسن الفيلالمتن شركة رستورانتس ش.م.م

01/30831101/70510503/608300info@alrifai.comجوزف عونالمصانعمكلسالمتنتحميص وطحن البنشركة رفاعي فودز ش.م.ل

03/811921بوشريةالمتنالبان واجبان ومشتقاتهاشركة رولي تعنايل ش.م.م

03/501094زلقاالمتنرب بندورة - كاتشابشركة رونديفو ش.م.م

03/663313مطر وعبد المسيحالمنطقة الصناعيةعين سعادةالمتنمسلخ مواشيشركة زلفا التجارية ش.م.م

03/314110حدادداخليمتينالمتنالبان واجبانشركة ساجورا ش.م.م.

03/559985m.rizk@legabarit.comأوتيل كوليبريالرئيسيبعبداتالمتنماكوالت جاهزةشركة سايج اند سافي)ش.م.م(

.01/68068003/310037info@cafesuperbrasilسوبر برازيل سنترالعاممكلسالمتنتحميص وطحن البنشركة سوبر برازيل كومباني ش.م.ل.
com

معجون الحلويات شركة شوكو تي تي
والسكاكر

بكفياالمتن

.03/301878sim-saliba2@hotmailبتغرينالمتنشوكوالشركة صليبا »س« فودز ش.م.ل
com

طحينة مع تعبئة شركة طبرية غروب ش.م.م
وتغليف

01/87510771/047399باسكال المغوشياالنوارجديدة المتنالمتن

حلويات وشوكوال شركة طونيز فود ش.م.م
ومعجنات ومأكوالت 

مجلدة ومبردة 
ومحفوظة  وتعبئة 

دبس وطحينة ومواد 
غذائية مختلفة

.01/49676009/44505903/615070tonysfood@tonysfoodطونيز فوود74سن الفيلالمتن
com

www.tonys food.com

شركة عبدو صالح للتجارة والصناعة 
ش.م.م.

منصورية المتنبهارات على انواعها
المتن

04/409649abdosalehsarl@gmail.
com
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شركة عساف لالستثمار واالنتاج 
ش.م.م

04/52204203/716805قرنة شهوانالمتنالبان واجبان ومشتقاتها

@03/298140assafanimalnutritionحارة البالنالمتنعلف للحيوانات الداجنةشركة عساف للتغذية الحيوانية ش.م.م
gmail.com

علف نباتي )ذرة - شركة عواد للحبوب واألعالف ش.م.م
قمح...(

01/88155001/85155003/353550aouadco@gmail.comالمنطقة الصناعيةفنارالمتن

شركة عواد للمواشي والتجارة ش.م.ل- 
اكوتراد

01/88155003/353550عوادفنارالمتنمسلخ مواشي

03/222333drink.it@961beer.comالمنطقة الصناعيةمزرعة يشوعالمتنبيرةشركة غرافيتي بروينغ ش.م.ل

خضار محفوظة - شركة غرين هاوس فودز ش.م.م
مخلالت - مربيات 

- حبوب

.01/38366603/470666greenhouse@terraخيرجديدة المتنالمتن
net.lb

 fast food شركة فاست فود شاين
chain

معجنات وماكوالت 
خضار

�76/671753bashir.younes@shaبوشريةالمتن
warmanji.com

حلويات - معجنات شركة فاضل ش.م.م تريتور
- خبز افرنجي  - 

كرواسان...

ساقية المتن
المسك

@04/98096703/251997fleurongastronomeجوزف شرابيه
hotmail.com

منصورية المتنمسلخ دواجنشركة فريحة فود ش.م.ل
المتن

01/69669701/48400903/300456info@freiha.comفريحةالعام

01/49717101/90094003/497222info@freiha.comWWW.FREIHA .COM فريحةداخليروميهالمتنزيوت نباتيةشركة فريحة فوود ش.م.ل.

01/49717101/90094003/497222info@freiha.comفريحةالعامزكريتالمتنلحوم - دجاجشركة فريحة لالعالف ش.م.ل.

شركة فريش ناتشورال بروداكتس 
ش.م.ل

تعبئة وتوضيب الكعك 
واللبنة وتازعتر والزيتون 

ضمن علب بالستيكية

01/69404803/356296طعمهالسيدةدكوانةالمتن

مأكوالت  - حلويات - شركة فود انجنيرز ش.م.م
معجنات

.03/875741maral@food-engineersانطلياسالمتن
com

حمص بطحينة وثوم شركة فود بالس-اف بي سي ش.م.م
ومتبل وماكوالت 

مختلفة

03/732361برج حمودالمتن
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@03/900694mohamadiehkarimسن الفيلالمتنثلجشركة فود كيوب ش.م.م
gmail.com

حلويات - معجنات - شركة فود هولز ش.م.ل
خبز افرنجي - بوظة...

.01/905598salim.masri@citymallبوشريةالمتن
lb›salim.masri@admic.

com.lb

تحميص وطحن وتعبئة شركة فوزي حواصلي اند بارتنرز ش.م.ل
البن

@04/96072203/414241FAWZIHAWASLIبعبداتالمتن
GMAIL.COM

04/96072203/414241info@elhawasli.comفنسان بشارةالمنطقة الصناعيةبرمانا المتنالمتنتحميص وطحن البنشركة فوزي حواصلي ترايدنغ غروب

شركة قرطاس للمعلبات و التبريد 
ش.م.ل.

ماء زهر - ورد - طحينة 
- حالوة - حبوب - 

شرابات

شركة قرطاس اوتوستراد طرابلسبوشريةالمتن
للمعلبات و التبريد 

ش.م.ل.

01/257171cortas@cortas.com.lb

مأكوالت  - حلويات - شركة كات اند ماوث ش.م.م.
)catering( خبز

شركة كات اند الراعي الصالحدكوانةالمتن
ماوث ش.م.م.

01/51217001/512180info@catandmouth.
com

مأكوالت  - حلويات - شركة كات اند ماوث ش.م.م.
)catering( خبز

.01/512170info@catandmouthالشركةالعريضدكوانةالمتن
com

.04/52242503/624252info@karlachocolateالعامنقاشالمتنشوكوال - سكاكرشركة كارال
net.com

شوكوال وسكاكر شركة كرامبل للصناعة والتجارة ش.م.ل
ونوغا وملبن وملبس 

ومعجنات وحلويات 
مختلفة مع تغليف 

توضيب وتزيين

03/305807المنطقة الصناعيةمزرعة يشوعالمتن

04/71363303/346787روني ابو غزالهالعاممجذوبالمتنمصنع مكعبات ثلجشركة كريستالينا ش.م.م

04/270713خنشارةالمتنحلويات - معجناتشركة كريشال للتجارة والصناعة ش.م.م

�04/27106401/23806403/238064kounouz_riachy@outانطوان رياشيالمنطقة الصناعيةمتينالمتننبيذ - عرق - شراباتشركة كنوز للصناعة والتجارة ش.م.م
look.com

شركة كوبوماس لإلستيراد والتصدير 
ش.م.م

مزج وتعبئة منكهات 
غذائية وبودرة سائلة

04/82537971/335600دانيال موسىالمنطقة الصناعيةبعبداتالمتن

باتيسري - حلويات شركة ال باي دور- تضامن
عربي افرنجي

01/87258503/841339info@labeilledor.comجان خرماالعماريةجديدة المتنالمتن
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حلويات اجنبي عربي - شركة السيكال لبنان ش.م.ل
مأكوالت - بوظة - خبز

�01/89344301/893445lacigale.zalka@laciالشركة العقاريةالعامزلقاالمتن
galelebanon.com

ساقية المتنشوكوال - سكاكرشركة لوبتيموم ش.م.م
المسك

04/981681chocolat_optimum@
yahoo.com

�01/68778670/017191farouk@lenoblechocoمراد مرادالعامبوشريةالمتنشوكوال - سكاكرشركة لي نوبل شوكوالتيه
latier.com

شركة ليبانيز أبيتيزرس كومباني )أل.
إي.سي( ش.م.ل

معجنات - رقاقات 
محشية ومفرزة

01/89661801/89614671/684448info@lacleb.comالعامروميهالمتن

 جرش ومزج وكبس شركة ليبانيز بولتري كومباني ش.م.ل
العلف

01/84800901/90094003/969490فريحةروميهالمتن

04/71129404/711295info@malekbros.comخليل بو جودهمار تقالبقناياالمتنشاي - زهوراتشركة مالك اخوان و شركاهم ش.م.م.

04/52177703/616036mayringbeirut.comجورج معكرونب9قرنة شهوانالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة مايرينغ ش.م.ل

.04/71558003/808098alhachem@outlookمارك الهاشمالعامجل الديبالمتنبزوراتشركة محمصة الهاشم ش.م.م
com

03/302737info@shahbaznuts.comانطلياسالمتنبزوراتشركة محمصة شهباز

ادوار واسعد وعسان الكاراتنابيهالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة مخابز الحطب ش.م.ل.
بو حبيب

04/410666woodenbakerysarl@
woodenbakery.com

شركة مطاحن البركة طرابلسبوشريةالمتنطحين قمحشركة مطاحن البركة ش.م.ل.
ش.م.ل.

01/901837info@barakamills.com

شركة مطاحن الدورة 61برج حمودالمتنطحين قمحشركة مطاحن الدورة ش.م.ل.
ش.م.ل.

01/25257703/602710info@doramills.com

شركة معامل البيرة الماسة ش.م.ل 
ب.أ.

01/883300شركة الفنار العقاريةاوتوستراد الدورةبوشريةالمتنبيرة

شركة منتوجات البيت الثاني للتجارة 
والصناعة ش.م.م

مغلي - سحلب - 
بهارات على انواعها 

- فالفل - كبيس 
-  شرابات

شركة منتوجات المدينة الصناعيةمزرعة يشوعالمتن
البيت الثاني للتجارة 

والصناعة ش.م.م

04/93023404/91539103/803907contact@second�
houseprod.com
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باتيسري - حلويات شركة مون بالن ش.م.م.
عربي افرنجي

04/91212903/891208بيت الككوالمتن

شركة مؤسسة دلتا للتجارة والصناعة 
العامة)دلتا غروب(

كاسترد - كورن فالور 
- جلو

�04/71524203/717155nathaliek@deltagrouالخليلالزغبيزلقاالمتن
plebanon.com

تحميص وتعبئة شركة مؤسسة ميشال نجار ش.م.ل
وتوضيب البزورات

العامفنارالمتن

MEET-  شركة ميتنغ بوينت ش.م.ل
ING POINT S.A.L

donuts01/51109001/49017470/187287بيار مشاقةموسى نمورسن الفيلالمتنgabouassaly@ddleba�
non.com

كبيس - زيتون - ماء شركة ميرنا للتجارة ش.م.م
زهر - مربيات - زيت 

زيتون...

.03/821216tony_naddour@hotmailمار شربلفنارالمتن
com

 MAISON M شركة ميزون م ش.م.ل
s.a.l

خبز افرنجي - كعك 
- حلويات - مأكوالت - 

كايترنغ

.01/26102301/26526570/830633maisonm@maisonmشربل مخلوفارمينيابرج حمودالمتن
me

�01/26228603/123636mecano@woodenbakترزيانالعامبرج حمودالمتنخبز - كعك - حلوياتشركة ميكانو بايكري ش.م.م
ery.com

TECMAN03/917917المنطقة الصناعيةبرج حمودالمتنبيرةشركة ميم R بروينغ كومباني ش.م.ل

مربيات - شراب - ماء شركة ميمونة ش.م.م.
زهر - دبس رمان

04/28010104/52240370/636102info@mymoune.comغصينعين القبوالمتن

ساقية المتنعصير فاكهةشركة نعص فود كومباني
المسك

04/98119703/666120sales@naasfood.comفادي عبودنعص

�01/87155003/180919ihsan.kawwa@nutraكلوديا عقلالعامروميهالمتنخبز ومعجنات وحلوياتشركة نوتراما ش.م.ل
masal.com
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شركة نوتريشنال مديتيرانيان فودز 
كومباني)ناتمد( ش.م.م

طحن وتعبئة بهارات 
وحبوب وزعتر وشاي 

وتصنيع وتعبئة 
ماكوالت نصف جاهزة 
وكاسترد وجلو وتعبئة 

وتوضيب حبوب 
مختلفة ومكسرات 

وفانيال وخميرة وبيكينغ 
باودر

01/89469403/789225غصنالمدينة الصناعيةروميهالمتن

03/461000بول منيعالزعيتريةفنارالمتنتنقية وتعبئة الزيتشركة هارفست انترناشونال ش.م.ل

خبزافرنجي - كعك - شركةسوفي دي فرانس ش.م.ل
معجنات

04/72188004/72188103/277886info@delifrance.com.lbالحاج وتوماالعاممجذوبالمتن

04/98270003/622040شركة سيسكوالمنطقة الصناعيةبكفياالمتنمصنع سومو فوميشكة بلومير- ميدل ايست ش.م.ل

عادل محمود ساحة االمراءمتينالمتنلبن - لبنةعادل محمود القنطار
القنطار

03/258691

04/29587403/424684مشيخاالمتنالبان - اجبانعبدو جوزيف منيع

01/258121برج حمودالمتنبزوراتعلي طويل

فرن للخبز العربي غسان وحنا منصور الرياشي
والمعجنات والكعك 

والقربان

04/27065703/291313العامخنشارةالمتن

بوشريةالمتنحلويات ومعجناتفريد اسمر اسمر

Viva Beers SAL  .بياقوتالمتنبيرةفيفا بيرة ش.م.ل

04/91391771/792879جوزفين سعيد حجارالبياضةقرنة شهوانالمتنحلويات افرنجية وكاتوكايكس اند كوكيز ش.م.م

 COLD LIMITED كولد ش.م.م
LIBILITY COMPANY S.A.R.L

04/40233203/281122الياس االشقرالعامانطلياسالمتنتصنيع الثلج

L›abeille D›or :  باتيسري - حلويات الباي دور - تضامن
عربي افرنجي

info@labeilledor.comجديدة المتنالمتن

حالوة وطحينة وراحة لطيف جورج لطوف
حلقوم وقشر السمسم 

وطحن السكر

04/711081اوتوسترادجل الديبالمتن
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@04/715460customerserviceجل الديبالمتنخبز - كعك - حلوياتمخابز الحطب ش.م.م.
woodenbakery.com

@01/90120903/803888woodenbakerysarlزلقاالمتنخبز - كعك - حلوياتمخابز الحطب ش.م.م.
woodenbakery.com

Pate Boulanger 01/50110003/290587برج حمودالمتنخبز - كعك - حلوياتمؤسسةinfo@pateboulanger.
com

مشروبات كحولية وغير مؤسسة الصياح للتجارة والصناعة
كحولية مقطرة

عين الخروبةالمتن

مؤسسة اوتيلو )سليم فيليب سليم 
صالح(

01/88272701/89158081/282283info@othello-lb.comمقصودالعسيليجديدة المتنالمتنحلويات  على انواعها

مؤسسة حلويات عبد القادر حالب 
واوالده

03/613830دكوانةالمتنحلويات  عربية

�04/28866303/897089khaliltannoury@hotالمرجبسكنتاالمتنالبان - اجبانمؤسسة خليل التنوري للزراعة والتجارة
mail.com

مؤسسة روجيه راشد سالمه التجارية 
ش.م.م

تكسير وتعبئة وتوضيب 
الصنوبر

03/589955متينالمتن

مؤسسة سالم التجارية )ريمون حليم 
سالم(

01/893684ريمون سالمطلعة بياقوت الجديدةزلقاالمتنبهارات  - حبوب

باتيسري - حلويات - مؤسسة كرنفال لصاحبها فكتوريا صفير
شوكوال

.03/326974chanty1306@hotmailسن الفيلالمتن
com

بوشريةالمتنسمسية - فستقيةمؤسسة كروك الين)جميل فريد قيوقه(

03/651200برمانا المتنالمتنبزوراتمؤسسة محمصة بي نت هاوس

مؤسسة منتوجات مزارع الوادي )مخايل 
اديب سلوم(

01/69417603/095432مخايل اديب سلومتل الزعتردكوانةالمتنالبان - اجبان

moulin bleu 04/92852603/406530مزرعة يشوعالمتنماكوالت جاهزةمؤسسة موالن بلو

تحميص وطحن البن - مؤسسة ميشال نجار ش.م.ل.
تصنيع مكنات القهوة

03/559985بوشريةالمتن
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تحميص وطحن البن - مؤسسة ميشال نجار ش.م.ل.
تصنيع مكنات القهوة

01/88483003/257007maincn@cafenajjar.comالمنطقة الصناعيةفنارالمتن

info@nabise.comمزرعة يشوعالمتننبيذمؤسسة نبيذ جبل لبنان )نزيه المتني(

ميراي رائف السبعلي باالسم التجاري 
JACKE ›S FOOD

حلويات ومعجنات 
وماكوالت

العقار 1169/4 كودكانطلياسالمتن
بملكها

03/850807

ناجي أسد القنطار - ألبان وأجبان 
الطبيعة

04/29666303/264663شير الزيتونيمتينالمتنالبان - اجبان

04/922968مزرعة يشوعالمتنحلويات على انواعهاندا و رينيه بولس نمر

تحميص وتعبئة هابيناتس ش.م.م
وتوضيب البزورات 

والمكسرات

 01/69527703/692212ادوار جوزف اليانالمصانعمكلسالمتن

 Patisserie CHOCOLATE CAKE
-Darwish Bross

�01/55215203/235522info@chocolatecakeكويتر تورزالعامحارة حريكبعبدابوظة - كاتو
pastry.com

01/378900غبيريبعبدافرن خبز عربي وافرنجياحمد علي سلمان

افران وباتسيري ابراهيم الحديثة 
ش.م.م.

01/54098603/186920ابراهيمكنيسة مار مخايلشياحبعبداخبز - كعك - حلويات

السيد أحمد حسن خليل باإلسم التجاري 
التنور

خبز عربي وافرنجي 
وتنور وكعك وحلويات 

وبوظة

01/47626703/925800كفر شيمابعبدا

السيد حسين مصطفى الحريسي )مخابز 
الصفا اآللية(

07/943005برجي ومولىالعامبرج البراجنةبعبدافرن خبز عربي آلي

السيد حسين مصطفى الحريسي 
باالسم التجاري مخابز الصف اآللية

مصنع خبز وكعك 
وحلويات

نزهة يوسف العامبرج البراجنةبعبدا
الحويس

03/24988671/728788

السيد زياد سعدالله األبيض باإلسم 
التجاري مصانع ومحالت سعدالله 

األبيض وأوالده

شوكوال قوالب - 
عجينة السكر - اللوز..

.03/811921walidarissi@hotmailابيضطريق صيدا القديمةشياحبعبدا
com

معجنات - بوظة - بيتي السيد عيد خليل
فور

03/303602palais.royal@live.comبعبدابعبدا
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حلويات عربي - اجنبي السيد محمود خليل عكاوي
-شوكوال

71/838885برج البراجنةبعبدا

بهارات على انواعها الشركة العامة لمنتوجات لبنان ش.م.م.
- زعتر

.01/85584403/657765adonis@adonisspicesسنتر الخطيببولفار السفارة الكويتيةشياحبعبدا
com.lb

�01/47354303/139991alwafaa-bakery@hotشبيبالسيد هادي نصراللهبرج البراجنةبعبداخبز - كعك - حلوياتشركة افران الوفاء الحديثة
mail.com

الشركة اللبنانية االرلندية لاللبان 
والمواد الغذائية )ليدا( ش.م.م.

كفر شيمابعبداالبان واجبان وبوظة

الشركة اللبنانية للتجارة المساهمة 
)بيبسي كوال(

انتاج و تعبئة المرطبات 
الغازية

الشركة اللبنانية العامحازمية بعبدابعبدا
للتجارة المساهمة 

)بيبسي كوال(

03/332121

الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية 
العالمية ش.م.م.

شياحبعبدالحوم - دجاج

الشركة المتحدة إبراهيم أبناء عم 
ش.م.م

خبزافرنجي - كعك - 
حلويات

الشركة المتحدة العامشياحبعبدا
إبراهيم أبناء عم 

ش.م.م

01/54464601/54098603/719867

الشركة المتحدة لصناعة وتجارة 
الشوكوال والسكاكر ش.م.م.

.03/811921info@unitedcoamigoحارة حريكبعبداشوكوال - سكاكر
com

حلويات عربية وافرنجية انطوان فرنسوا بو سرحال
ومعجنات جاهزة

05/53060103/332177سرحالالعامحمانابعبدا

تحويطة بعبداحلويات عربي - اجنبيباتيسري لوليتا )وسام شرتوني(
الغدير

.01/47517203/336398info@patisserielolitaوسام شرتونيالبلدية
com

باتيسري لون دوميال )منير حليم 
ناصيف(

03/268827nassifriz@gmail.comحدث بيروتبعبداشوكوال - سكاكر

تشيبس البطاطا - باش سناكس ش.م.ل.
معكرونة - شعيرية

باش سناكس المنطقة الصناعيةكفر شيمابعبدا
ش.م.ل.

05/43155505/43172070/120130bachsnaks@
bachsnaks.com

05/43303003/285211info@ghrawi.comكفر شيمابعبداشوكوال - سكاكربسام احمد الغراوي

علي عيسى ومريم طريق صيدا القديمةشياحبعبدابن - بزورات - مكسراتبن م. معتوق ش.م.م.
معتوق

01/39983303/737175maatouk@hotmail.
co.uk
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05/955309بعبدابعبداحلويات - معجناتجهاد الحداد

03/949247شياحبعبداباتيسري وحلوياتحسين جابر ورباب قاسم

عرق - ماء زهر - دياب توفيق قرطباوي
شرابات

دياب توفيق حازمية مار تقالبعبدابعبدا
قرطباوي

05/950261

.03/368180rajakortbawi@gmailقرنايلبعبدامشروبات روحيةرجاء نجا قرطباوي
com

زاهدة بهجت الصعبي وسعيد رشدي 
عابد

03/377578حمزة خليل السبعزين حدببرج البراجنةبعبداالبان واجبان

زياد والياس وسالمة ميالد الهبر )افران 
الهبر ش.م.م(

01/28626103/737595االورفليالجنرالشياحبعبدافرن للخبز العربي

 chocolate سركيس اراكل بلغشيان
paladin

.05/45555870/453030info@chocolat-paladinبلغاشيانطريق الشامبعبدابعبداشوكوال - سكاكر
com

.03/842238souadelkhoury@liveغنومشياحبعبداعرقسعاد الخوري زوجة توفيق غنطوس رعد
com

bakers house 03/739383شياحبعبداخبز افرنجيشركة

 كبيس ومربيات شركة Le pres ش.م.ل
وفاكهة مجففة  

وكومبوت وعصير وخل 
تفاح ومواد غذائية 

مختلفة

.04/28150905/36030803/287112maroun.khoury@darجوار الحوزبعبدا
com

National Mixes and Improv-  شركة
ers Company S.A.R.L

خبز افرنجي - حلويات 
افرنجية

�01/45387203/925800info@hamade-painduحمادهطريق المطارشياحبعبدا
monde.com

PREMIUM TRADING COM-  شركة
PANY S.A.L

01/45380201/45380003/501646شياحبعبدابوظة - كاتو - شوكوال

SUBZERO ICE s.a.r.l 05/47125570/229299ابو عزيزبطشايبعبدا ثلجشركة

�01/38766503/925800alwafaa-bakery@hotقبيسي وشعالنحسن كنجشياحبعبداخبز - كعك - حلوياتشفيق وحيدر وطه ومحمد شعالن
mail.com
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شركة المعرض للحلويات العربية و 
االفرنجية و المعجنات )أ. عالءالدين و 

شريكه(

حلويات عربية وافرنجية 
ومعجنات

غبيريبعبدا

شركة المنتوجات الصحية اللبنانية 
ش.م.م.

خبز صحي - افرنجي - 
كعك - حلويات

03/283784info@lifebreadlb.comشياحبعبدا

صنع قناني و غالونات شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل.
بالستيكية و تعبئتها 

بالمياه

شركة المياه العامفالوغابعبدا
المعدنية اللبنانية 

ش.م.ل.

01/48508503/248966

ملك شفيق ومحمد العامشياحبعبداخبز - كعك - حلوياتشركة الوفاء بايكري - توصية بسيطة
وحيدر واماندا 

وحسين وعلي و 
هادي شعالن وفاديا 

جمعة

01/38367501/47354303/925800alwafaa-bakery@hot�
mail.com

شركة ام.سي.جي النتاج الحليب 
ش.م.ل.

.05/43677703/393536dairyday@dairydayغندوروهبيكفر شيمابعبداالبان - اجبان
com

خبز افرنجي - حلويات شركة امين شومان و اوالده - اميشو
افرنجية

.01/54222203/767888amicho@amicho.comمهدي وفوازشياحبعبدا
lb

مواد اولية للحلويات شركة أبيض غروب ش.م.ل
)عجينة السكاكر - 
قوالب الشوكوال(

@01/85625003/880960accountingأبيضجسر المطارشياحبعبدا
abiadgroup.com

شركة أتش آر سي غروب للصناعة 
والتجارة ش.م.م

مواد اولية لصناعة 
الكيك

مجلس اإلسالمي مار الياس)تقال(حازمية بعبدابعبدا
الشيعي األعلى

05/45766603/510666

03/594905عسيلي وعطارليلكيحدث بيروتبعبداخبز - كعك - حلوياتشركة أفران شميس التجارية ش.م.م

شركة أفران اليت هاوس فؤاد الضيقة 
وشركاه

حلويات - معجنات 
- خبز افرنجي  - 

كرواسان...

.01/47429003/283980dikafouad@hotmailمنصورالمعمورةبرج البراجنةبعبدا
com

 AMARETTI شركة أماريتي ش.م.م
S.A.R.L

حلويات - معجنات - 
خبز افرنجي - بوظة...

.03/377667info@amaretticassiبعبدابعبدا
com.lb

01/38836303/646662حطيطصيدا القديمةشياحبعبداخبز - كعك - حلوياتشركة آدم للمخابز ش.م.م

  محمد درويش العامبرج البراجنةبعبداكاتو - شوكوالشركة باتيسري درويش توصية بسيطة
واوالده

01/47152970/600334darwich_mostafa@
hotmail.com
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pan e vino  خبزافرنجي - كعك - شركة بانيفينو
حلويات

05/951427حدث بيروتبعبدا

حلويات عربية وافرنجية شركة باي ش.م.م
وبوظة

71/101565نخلةدكاشحارة حريكبعبدا

شركة بزنس بروجتكس كومباني 
لوجيستيكس ش.م.ل

تعليب - تخزين - تبريد 
الحبوب والخضار

03/736589info@bbclogistics.comحدث بيروتبعبدا

@nabilmaatouk27حارة حريكبعبداتحميص وطحن البنشركة بن معتوق - تضامن
yahoo.com

بهارات على انواعها شركة بهارات ادونيس ش.م.م
- زعتر

.03/811921adonis@adonisspicesحارة حريكبعبدا
com

شوكوال وحلويات شركة بيتس اند بايتس ش.م.م
ومعجنات وبوظة 

وسكاكر

خليل جوزف العاملويزة بعبدابعبدا
شمعون

05/92017903/543848

05/46688803/745322bitar@bitarintl.comبيطارسانت تيريزحدث بيروتبعبداتعبئة حبوبشركة بيطار إنترناسيونال ش.م.ل

بهارات - خلطات للخبز شركة بيكرز دريم- توصية بسيطة
)baking powder(

.01/65058003/669623info@bakersdream-lbخضر سعدبرج البراجنةبعبدا
com

غربلة وطحن وتعبئة شركة حلباوي اخوان ش.م.م
البهارات والزعتر 

والسماق والكشك 
وتعقيم وتعبئة الحبوب 

الغذائية المختلفة 
والملح والسكر 

والطحين وتحميص 
وتعبئة البزورات 

والسمسم والقلوبات

.01/55518203/220896helbawi@helbawibrosالريفاوتوستراد السيد هاديبرج البراجنةبعبدا
com

www.helbawibros.com

بهارات  - حبوب - شركة حلباوي اخوان ش.م.م.
سحلب - مغلي

.01/55605801/54257603/220896helbawi@helbawibrosالزينالرويسحارة حريكبعبدا
com

بهارات  - حبوب شركة حلباوي التجارية ش.م.م
- مغلي - مهلبية 

- سحلب - فالفل - 
زهورات...

05/47042903/221203قاسمسان تيريزحدث بيروتبعبدا

بعبدابعبدامرصبان - نوغاشركة حواصلي اخوان
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تحميص وتعبئة وطحن شركة ديفيركو ش.م.م
البن

ملك هالل عارف طريق المطاربرج البراجنةبعبدا
صالح

01/45671170/907822

باتيسري - معجنات - شركة رودان عاكوم اخوان
بيتي فور

.hakoum@rodinonlineحدث بيروتبعبدا
net

باتيسري - معجنات - شركة رودان عاكوم اخوان
بيتي فور

.01/381144hakoum.rodinonlineالعاكومعالمهشياحبعبدا
com

03/783405حاطوماالمام عليبرج البراجنةبعبداحلويات عربية وافرنجيةشركة ريماس ش.م.م

حبوب على انواعها - شركة زين جعفر حرب و شركاه  ش.م.ل.
بهارات

شركة زين جعفر معوضحارة حريكبعبدا
حرب و شركاه  

ش.م.ل.

01/270450info@harbholding.com

بهارات على انواعها شركة سامو
- زعتر

.03/811921adonis@adonisspicesشياحبعبدا
com.lb

خبز - كعك - حلويات - شركة سقراط كايترنغ ش.م.ل
مأكوالت - كايترنغ

03/662442info@socrate.comمونايعدنان الحكيمشياحبعبدا

شركة سماحة التجارية رامي وسالي 
سماحة - تضامن

03/892075عبدالله اليافيبرج البراجنةبعبداحالوة وطحينة وراحة

تحميص وتعبئة البن شركة سهيل فخران فودز ش.م.ل
والبزورات وتعبئة 
وتوضيب السكر 

والفواكه المجففة

�01/84130001/63091503/741292Fakhran@Fakhranشياحبعبدا
Foods.com

www.FakhranFoods.com

Souchet .01/45160003/811911منير السبععين الدلبهبرج البراجنةبعبداشوكوال - سكاكرشركة سوشيه ش.م.مinfo@souchet-lb.com

وادي شحرور بعبداخبز - كعك - حلوياتشركة شدياق - تضامن
السفلى

05/942252

عجينة بقالوة - قطايف شركة صدقة
- رقائق

01/54254203/215893info@sadaka-lb.comاحمد صدقةبئر العيد-القسيسحارة حريكبعبدا

تعبئة وتوضيب شركة عاد فود ش.م.م
وتغليف حبوب وبهارات 

وقلوبات

05/92343303/718708info@ aadfood.comwww.aadfood.comعادالعاملويزة بعبدابعبدا

شركة عبد القادر عمر غندور واوالده 
ش.م.ل.

طحينة - حالوة - راحة - 
سمسمية

.01/64710001/54533103/215564ghandour.lb@gmailغندوربئر العبدحارة حريكبعبدا
com
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عصير - بوظة - ميلك شركة عصير لبنان ش.م.ل
شيك

05/467111contact@libanjus.comwww.libanjus.com غاريوسبعبدابعبدا

شركة غراوي غروب للشوكوال والسكاكر 
ش.م.ل

شوكوال - سكاكر - 
عجينة السكاكر

05/43112203/811921info@ghrawigroup.comالعامكفر شيمابعبدا

خبز عربي - افرنجي - شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل
كعك - حلويات....

@03/258194mohammaddboukالعامبعبدابعبدا
spinneys-lebanon.com

حلويات - معجنات شركة غود دايز ش.م.م.
- خبز افرنجي  - 

كرواسان...

01/79679703/241285info@goodies.com.lbحطيططريق المطار القديمغبيريبعبدا

 GOLDEN FOOD شركة غولدن فود
S.A.L

�01/28593801/68543470/432155halim.allieh@goldenمستودعات الحازميةالمجادلةبعبدابعبداتعبئة حبوب
food.co

.05/55351903/662606fattoriadelsolo@gmailناجي كميل خيراللهالعامعاريابعبدااجبانشركة فاتوريا ديل سول ش.م.م
com

فرنسيس وانطون العامبعبدابعبداالبان - اجبانشركة فارم هاوس ش.م.م.
صعب سعادة

03/650212

03/334353info@closdecana.comراس الحرفبعبدانبيذ - عرقشركة فالي المرتين ش.م.م.

خبز - كعك - حلويات - شركة كالي فود ش.م.م
كرواسان - شوكوال....

.01/82112401/83743703/526000ali.ibrahim@califoodحجازيدار الحكيمشياحبعبدا
com.lb

71/143638نداء حسين صالحالحي االبيضبرج البراجنةبعبداكرواسون - دوناتشركة كرواسان الطيب ش.م.م

بسكويت -  شوكوال - شركة كونفكسيا ش.م.ل.
سكاكر

01/38138603/699270info@confexia.comجوزف بو عقلكاثي فاغوشياحبعبدا

خبز - كعك - حلويات - شركة الريسا ش.م.ل.
مأكوالت - كايترنغ

05/46377305/461114naoun@larissa.ws وجيه كرمبشارة بك كرمحدث بيروتبعبدا

le restoخبزافرنجي - كعك - شركة لو رستو ش.م.م
حلويات

.05/95505605/95305603/818322tarekchaaby@sofirestoمار روكزحازمية بعبدابعبدا
com

شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس لبنان 
ش.م.ل

خبز افرنجي - حلويات  - 
معجنات

05/95356201/29630076/763764مستشفى جبل لبنانبعبدابعبدا

.05/43688805/437129master@mastergumمحمد شفيق غندورفيلمون وهبهكفر شيمابعبداسكاكر - علكةشركة ماستر للعلكة و السكاكر ش.م.ل.
com
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بوظة - بطاطا شركة مثلجات دولسي ش.م.م.
)تشيبس(

05/47077705/470444dolsi@cyberia.net.lbابو اللبنالحدثبعبدابعبدا

شركة محمد محمود اليمن وشركاه 
ش.م.م.

.01/456111m.melyaman@hotmailاليمنزين حرببرج البراجنةبعبداطحينة - حالوة
com

شركة ملك الكعك ابو عرب لتصنيع 
االفران والكعك والمعجنات ش.م.م

حلويات وكعك 
ومعجنات

03/811921الطريق العامعاريابعبدا

شركة مؤسسة محمد وهبه جمال الدين 
شميس التجارية- تضامن

03/628423الرسول االعظمبرج البراجنةبعبداخبز - كعك - حلويات

01/27442803/718173بهجات موسىصالح غندورحارة حريكبعبدا حلوياتشركة ميرفاي باتسيري ش.م.م

03/340890بعبدابعبداخبز - كعك - حلوياتشركة نعمة الله بيكري ش.م.م

.03/958956ghazaldairy@hotmailحارة حمزةبعبداالبان - اجبانشركة وهبي كرنيب وشركاه ش.م.م
com

05/92555105/46789903/429888a.wassef@wilby.comالعامحدث بيروتبعبداشوكوال - سكاكرشركة ويلبي ش.م.م

.01/54325703/925800hussein@youssefkhalilاسعد االسعدشياحبعبداالبان - اجبانشركة يوسف الخليل وشركاه
com

عبد الناصر خليل مهدي باإلسم التجاري 
افران وحلويات زبيب- كيك زبيب

خبز عربي وافرنجي 
وحلويات ومعجنات

01/55579503/747164اليسارحارة حريكبعبدا

معجنات - افرنجي - فضل عبد الكريم الشامي
كعك

03/379040برج البراجنةبعبدا

 Quality كواليتي وتر آند كواليتي آيس
Water and Quality Ice

�03/231331mostafa_balhaشياحبعبداثلج
wan.112233@hotmail.

com

بطاطا مصنعة محمد رامز جلول
)شيبس( وحلويات

برج البراجنةبعبدا

شوكوال - سكاكر - محمد علي حلباوي
بزورات - بن

.01/556316al_helbawi@hotmailمحمد حلباويالعامحارة حريكبعبدا
com

محمصة صنين )محمد سليم رامز 
الحموي البني(

.01/383174nuts@sannineroasteryشياحبعبدابزورات
com
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محمود حسين مهدي باالسم التجاري 
مخابز مهدي االلية

01/47206803/357118بملكهرادوفبرج البراجنةبعبداخبز وحلويات ومعجنات

مطاحن الشهباء عبد الناصربرج البراجنةبعبداطحين قمحمطاحن الشهباء ش.م.م.
ش.م.م.

01/45021601/45021703/063459shahbamils@shah�
barekgroup.com

�01/54066703/230667laroche@larochechocoمريم خليل عطويحارة حريكحارة حريكبعبداشوكوال - سكاكرمعمل شوكوال الروش
late.com

مؤسسة ا- ب- ا A.B.A للتجارة العامة 
لصاحبها علي محمد مشلب

غزل البنات واكياس 
الذرة  الجاهزة

.76/870594alimachlab6@gmailفرحاتالجبانةشياحبعبدا
com

خبز وحلويات ومعجنات مؤسسة اشقر للصناعة والتجارة
طازجة

فرن الشباكبعبدا

مؤسسة افران الهادي الحديثة- ناصر 
مهدي سرور

05/46551370/787777فوعانيالجاموسحدث بيروتبعبدافرن للخبز العربي

احمد ايوب حسن جاموسحدث بيروتبعبداخبز تنورمؤسسة التنور
خليل

01/47626703/874928

.01/473511chocomax@hotmailبرج البراجنةبعبداشوكوال - سكاكرمؤسسة جباصيني - شوكو ماكس
com.lb

مؤسسة دلباني للتجارة والصناعة 
لصاحبها محمد ابراهيم دلباني

03/941233مريجة بعبدابعبداحلويات وسكاكر

مؤسسة رجاء قرطباوي للتجارة 
والصناعة

.01/28141503/368180rajakortbawi@gmailحي المجارلهشياحبعبدانبيذ - عرق
com

مؤسسة سامي عبد الرحمن القنطار 
للتجارة

05/380040راس المتنبعبداتحميص وطحن البن

مؤسسة شلوف للصناعة و التجارة 
)محمد عبدالرزاق الشلوف(

01/552674info@challouflb.comحجاج وفرحاتهادي نصراللهغبيريبعبداشوكوال - سكاكر

03/811582التحريرليلكيبعبدابوظة وحلوياتمؤسسة كمال عبد الحسن حجيج

مؤسسة ميلوديا حمادي للتجارة و 
الصناعة )علي محمد حمادي(

01/27703103/386395علي محمد حماديبرج البراجنةبعبداشوكوال - سكاكر

برج البراجنةبعبداالبانناصر فضل السبع
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شياحبعبداحلوياتنبيل احمد القصار

03/263812راس المتنبعبدامسلخ دواجنهزاع وحسان غزال

�wajih_estaytieh@hotشياحبعبداتحميص وطحن البنوجيه محمد استيتية
mail.com

حارة حريكبعبداحلوياتوجيه واوسامة السيد حسين حيدر

03/925800حدث بيروتبعبدامعجناتيمنى رستم النجار

السيد جان أبي غصن باإلسم التجاري 
بروموليدر

09/54669970/155740جبيلجبيلبوظة

السيد جورج البر زياده باالسم التجاري 
زيادة لاللبان واالجبان

09/64364803/236118لحفدجبيلالبان واجبان ومشتقاتها

شوكوال وسكاكر السيد رشيد محمد بلوط
وبكويت

09/62192803/646160الرئيسي-جورج حبيبعمشيتجبيل

السيد فادي شحاده ضو باالسم التجاري 
Adonis Valley ادونيس فالي

 كبيس ومخلالت 
ومربيات ومشتقات 

البندوره والخل وحامض 
الحصرم والدبس 

والشراباة المحالة 
بالسكر ودبس الرمان 

وتصفية وتعبئة 
وتوضيب زيت الزيتون 

والطحينة وماء الزهر 
والورد والعصير والزعتر 

والسماق والملح 
واالعشاب البرية 

والحبوب الغذائية 
وخضار وفاكهة مجففة

09/42091003/456336fadydaw@hotmail.comwww.adonisvalley.comالعامفتريجبيل

باتيسري - حلويات - السيد مارك البواري
بوظة

09/94977703/299861وهبةالمعوناتجبيلجبيل

03/360925جيمي سماحةالغابةخاربة جبيلجبيلعلف للحيوانات الداجنةالشركة الوطنية للدواجن ش.م.م

جرش وغربلة وطحن جورج حنا مونس
وتوضيب الحبوب 

العلفية

09/942774جورج مونسجسر القديمجبيلجبيل
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تصنيع وتوضيب جوزف بطرس الحاج
الماكوالت والحلويات

عمشيتجبيل

.03/721121sawa@woodenbakeryجبيلجبيلخبز - كعك - حلوياتجوزف وميكايل ابي نجم وحليم صوايا
com

دير سيدة المعونات جبيل التابع للرهبنة 
المارونية

03/509948المعوناتجبيلجبيلالبان واجبان ومشتقاتها

دير مار مارون التابع للرهبانية اللبنانية 
المارونية

09/76028303/604300العقار 57العامكفر بعالجبيلالبان - اجبان

دير مار مارون للرهبانية اللبنانية 
المارونية

09/76028303/604300عناياجبيلخبز - كعك - حلويات

03/668872lady.di.s@hotmail.comعمشيتجبيلخبز - كعك - حلوياتسميرة ابراهيم ووليد السمراني

.09/94643103/278431lakloukdairy@hotmailشربل نصرالعامحبوبجبيلالبان - اجبانشربل انطونيوس نصر
com

تصنيع الحالوة والراحة شركة ا-شاهين للحلوايات ش.م.م
والطحينة والسكاكر 

وتحميص وتعبئة 
السمسم

شركة ا-شاهين  حصرايلجبيل
للحلوايات ش.م.م

09/79043703/536097

03/359733bbtc86@hotmail.comبربارة جبيلجبيلخبز - كعك - حلوياتشركة الخليفة وبيطار  التجارية ش.م.م

شركة القدوم العامكفرجبيلعسل طبيعيشركة القدوم للتجارة ش.م.م
للتجارة ش.م.م

03/701740kaddoumhoney@gmail.
com

09/42068003/201089info@alkazzi.comيوسف القزيالعامحصونجبيلبزورات - مكسراتشركة القزي للتجارة ش.م.ل

�03/227815alkayssardairy@hotجبيلجبيلالبان - اجبانشركة القيصر ش.م.م
mail.com
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شركة المجموعة اللبنانية للتحميص 
ش.م.م

حلويات وسكاكر 
وتحميص وتعبئة 

وتوضيب البزورات 
وتحميص وطحن 

وتعبئة وتوضيب البن

01/68568503/109757بملكهاالصناعيحصونجبيل

مسلخ مواشي مع شركة المسالخ الحديثة ش.م.ل
تصنيع منتجات اللحوم 

وتقطيعها وتوضيبها 
وتجليدها وتبريدها

جورة جبيل
القطين

03/533811

حلويات  - شوكوال - شركة إيليغانس للتجارة ش.م.م
سكاكر - بسكويت

.09/44580276/400068info@elegancelebanonكميلالمنطقة الصناعيةنهر ابراهيمجبيل
com

info@eshahin.comحصرايلجبيلطحينة - حالوة - راحةشركة أ. شاهين  ش.م.م.

70/700575info@chamssine.comوقف عين ورقةالعامحاالتجبيلخبز - كعك - حلوياتشركة أفران شمسين )حاالت( ش.م.م

خبزافرنجي - كعك شركة برونيل ش.م.ل
- حلويات - شوكوال - 

بوظة

.09/62038009/62451203/685115prunelle@prunelle.comجانيت جرجي الخوريكفر سالةعمشيتجبيل
lb;finance@prunelle.

com.lb

71/905117بيت حباقجبيلمسلخ مواشيشركة جي جي ام ش.م.م

09/54227803/721121بناية فرحاتالعاماده جبيلجبيلخبز - كعك - حلوياتشركة خبز الشايب ش.م.م

.alainkhoury70@yahooجبيلجبيلحلويات  على انواعهاشركة دار  توا ش.م.م.
com

البان - اجبان - معجون شركة دانيكا ش.م.ل
الشوكوال

.09/44000104/54301070/103310r.makhoul@danikadairyشركة دانيكا ش.م.لالمنطقة الصناعيةنهر ابراهيمجبيل
com

حلويات - معجنات - شركة ديتيلز كمرشل غروب ش.م.م
شوكوال

.03/872720info@detailsholdingجبيلجبيل
com

03/178037بالط جبيلجبيلشوكوال - سكاكرشركة ديفاز شوكوالت ش.م.م

شوكوال وسكاكر شركة ريتشي غروب ش.م.م
وحلويات ومعجنات 
وبسكويت ومربيات 

ومثلجات

ملك فادي اسعد الرئيسيحصونجبيل
مارون

03/145151

78/896859الزغنديالعامزبدين جبيلجبيلالبان واجبانشركة زبدين لالجبان وااللبان - تضامن
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حالوة وشوكوال لزوم شركة سوناكو ش.م.م
الحالوة وتصنيع 

الطحينة والراحة وقشر 
السمسم وتصنيع 
المعلبات الغذائية 

من معدن وبالستيك 
وخالفه وتشمل 
الحبوب والخضار 

وتصنيع المربيات 
والخضار والحبوب 

والمخلالت والمكابيس 
ومواد غذائية موسمية 

وورق عنب وكوسى 
وبازنجان محشي باالرز 

واللحمة المحضرة

شركة سوناكو العامغرفينجبيل
ش.م.م

09/62377703/499456

�09/54719509/54806503/480830accounting@salame شربل سالمةوادي ادهاده جبيلجبيللحوم - دجاجشركة شربل سالمة واوالده ش.م.م
hlb.com

�09/54719509/54806503/480830accounting@salame شربل سالمةوادي ادهاده جبيلجبيلمسلخ دواجنشركة شربل سالمة واوالده ش.م.م
hlb.com

09/47898003/255668hadi.merhej@chelba.coحاالتجبيلشوكوال - سكاكرشركة شلبا ش.م.ل

ملك دير سيدة طريق مستيتامستيتاجبيلخبز وكعكشركة كريسبي هاوس ش.م.م
الحقلة

03/693936

ملك دافيد موسى العامزبدين جبيلجبيلاجبانشركة م.ج.ر. حاتم للتجارة ش.م.م
حاتم

03/349178

مصنع تحميص وتعبئة شركة محمصة الرفاعي ش.م.ل
البزورات وصناعة 
حلويات وسكاكر 

مختلفة وشوكوال 
وتجفيف وتعبئة 

الفواكه وتحميص 
وطحن وتعبئة البن

شركو را العقارية العامحاالتجبيل
ش.م.ل

01/70510501/40222003/608300

حليب طازج )مزرعة شركة نعمة وخوري ش.م.م
مواشي(

مشمش جبيل
جبيل

03/721121

اده جبيلجبيلمعصرة زيتونشركة نيو اويل - انطوان زخيا محفوظ
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منتجات الدواجن شركة وارد فود انترناشينال ش.م.ل
وللحوم والمعجنات 
وتقطيع الخضار مع 

تجليد وتوضيب

09/54139970/444306ingo@chickenrun.meصادق برقجسر الدجاججبيلجبيل

09/76068803/677747info@goutblanc.comكفر بعالجبيلالبان - اجبانشركة وايت فارم ش.م.م

بسكويت وحلويات شركة وفرة- لبنان ش.م.ل
محفوظة

03/721121حصرايلجبيل

03/537028اهمججبيلالبان - اجبانعبدو يوسف متى

70/505752غابي فهيم حناالحارةشاماتجبيلالبان واجبان ومشتقاتهاغابي فهيم حنا-البان شامات

.03/316356mona_kallas@yahooحاالتجبيلخلكالس برو-فود
com

شوكوال - سكاكر ماك العالمية ش.م.ل
-كريمة الشوكوال

03/203300info@mak-int.comشيخانجبيل

معصرة رمزي نزيه معوض للصناعة 
والتجارة

معصرة زيت زيتون 
ودبس الخروب

09/79021003/667855ريحانة جبيلجبيل

كبيس - زيتون - ماء مؤسسة ادونيس فالي
زهر - مربيات...

الشركة الوطنية العامفتريجبيل
لالستثمار واالنماء

09/42091003/456336fdaw@adonisvalley.
com

09/54245203/253452جبيلجبيلبوظة - كاتومؤسسة باتيسري غلوريا

معصرة زيت زيتون - مؤسسة بولس للصناعة والتجارة
دبس خروب

�09/79058803/589788mikhael_boulos@hotجدايل جبيلجبيل
mail.com

�05/48800003/215875sami_sadakah@hotاحمد  صدقةاالمراءشويفاتعاليهعجينة بقالوة - قطايفاحمد سميح صدقة
mail.com

05/55066503/345719وجدي رضوانالعامعاليهعاليهخبز - كعك - حلوياتافران المختار الحديثة

افران براديز للمعجنات )مازن كامل 
ريدان(

تصنيع و توضيب 
الكعك على اختالف 

انواعه

05/41030603/810493عفاف ناصر الدينالعامعين كسورعاليه

السيد ايلي حكمت خطار باالسم التجاري 
معوشي للتجارة

بوظة وبسكويت 
وحلويات

03/379541رشمياعاليه
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السيد حسين محمد ابو محسن باالسم 
التجاري القلعة للحلويات

شويفات عاليهحلويات وشوكوال
العمروسية

05/48554703/925800

السيد خالد امين التيماني باالسم 
CAFÉ NOEL ROESTERY التجاري

 شوكوال وسكاكر 
وخل وماء زهر وماء 

ورد وتحميص وطحن 
وتعبئة البن وتحميص 
وتعبئة بزورات وطحن 
وتعبئة كشك وبهارات 

وسماق وقمح

05/55314503/388202عين حاالعاليهعاليه

قشطة - بوظة - السيد خالد محمد علي باغي
حلويات

03/842323العامعرمون عاليهعاليه

71/325566العاممجدل بعناعاليهمسلخ مواشيالسيد داني ش.م.م

حلويات عربية وإفرنجية السيد داوود رياض الغصيني
وشوكوال وسكاكر

 داوود رياض المدينة الصناعةعاليهعاليه
الغصيني

05/55558103/332365alittihadsweets@gmail.
com

مسلخ دواجن مع السيد محمد علي نزها
تصنيع منتجاتها

شويفات عاليه
العمروسية

محمد واحمد علي البركات
نزها

03/486581

محمصة بزورات السيد موسى كاظم سياال
تحميص وتعبئة  

البزورات وتحميص 
وطحن وتعبئة البن

01/36539703/724373الغوطانيالمدارسبشامونعاليه

السيد ناجي زكي جوهر باإلسم التجاري 
ألبان وأجبان الجوهرة

05/27335003/793558منصورعين سنونكيفونعاليهالبان - اجبان

السيد يحي جمال الخطيب باالسم 
التجاري فوود اند ساتش

�70/111126ykhatib@foodsandالسواسالتمثالشويفاتعاليهعصير
such.com

www.foodsandsuch.com

03/245855شويفاتعاليهقولب ومكعبات ثلجالسيدة مايا محمد هنو

الشركة العصرية اللبنانية للتجارة 
المساهمة ش.م.ل.

الشركة العصرية شويفاتعاليهبيبسي
اللبنانية للتجارة 

المساهمة ش.م.ل.

05/43390005/45310003/607678

الشركة اللبنانية لصناعة البسكويت 
والعصائر ش.م.م

بسكويت وشوكوال 
وسكاكر وعصائر

عفيف صالح المنطقة الصناعيةبشامونعاليه
الشامي

03/712943

حلويات عربية وافرنجية بيار ايليا الفغالي
وسكاكر

كحالةعاليه
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معصرة زيت زيتون - بيار وموريس وفيكتوريا فؤاد الخوري
منتجات عضوية

رشمياعاليه

بوظة وشوكوال وخبز حسين عبد الحسن شكر
العربي وافرنجي 

وحلويات

شويفاتعاليه

03/285519رمزي وهبهالعامرمحاالعاليهالبان - اجبانرمزي فارس وهبه

03/278383الحويكطريق وادي شحروربسوسعاليهبطاطا مصنعةروالن اديب مدلج

حلويات عربي - رياض و داوود الغصيني
شوكوال- بوظة

.03/332365alittihadsweets@gmailعاليهعاليه
com

.03/473145sarahsbakery@hotmailصوفرعاليهخبز - كعك - حلوياتساره التجارية
com

03/058255عرمون عاليهعاليهحلويات عربية وافرنجيةسمير احمد كعيكاتي

05/55028803/650842info@jiballoubnan.comادمون حدادبخشتيهعاليهعسل طبيعي - دبسشركة  جبال لبنان

شركة ADIDA للصناعة والتجارة 
ش.م.م

طحن وتعبئة وتغليف 
البهارات

شويفات عاليه
القبة

محمد عمر بالل فينيسيا
محيو

03/704817

Crazy Nuts s.a.r.l تحميص وتعبئة شركة
وتوضيب البزورات 

وتعئبة وتوضيب 
الفاكهة المجففة

03/678219ساره 5شويفاتعاليه

M.M. SINNO & SONS S.A.L 05/80344403/909040سنو الشركةالحسينيةبشامونعاليهفرم وتوضيب اللحومشركةmmsinno@mmsinno.
com

شركة اتش ام بي ىر للصناعة والتجارة 
ش.م.ل

شويفات عاليهبطاطا مصنعة
القبة

.05/80081170/181981h.fakhreddine@malcoسنتر الكوسىالعام
com.lb

05/80055805/800559info@chamssine.comشويفاتعاليهخبز عربيشركة افران وحلويات شمسين ش.م.م.

info@chamssine.comشويفاتعاليهخبز - كعك - حلوياتشركة افران وحلويات شمسين ش.م.م.

دجاج - لحوم - مرتديال شركة التغذية ش.م.ل.
- تصنيع وتعبئة 

المكابيس

شركة التغذية راديو اورينتشويفاتعاليه
ش.م.ل.

05/80881005/80880803/234813info@altaghziah.com
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شركة الرشيدي للتجارة والصناعة 
ش.م.م.

.05/80434403/395943h.elrachidi@hotmailحلبيالقبةشويفاتعاليهمغربية - عجينة قطايف
com

01/56341303/403037رفيق بولس ضوالقلعةبدادونعاليهزيت زيتونشركة القلعة بدادون ش.م.م

01/56341303/403037رفيق ضوالعامبدادونعاليهمعصرة زيتونشركة القلعة بدادون ش.م.م

مشروبات غازية - شركة المرطبات الوطنية ش.م.ل
عصير- مياه

شويفات عاليه
االمراء

شركة المرطبات االمراء
الوطنية ش.م.ل

05/43800003/750203ali.hussaini@aujan.com

03/336292برغلالدوحةشويفاتعاليهالبان - اجبانشركة الهدى للصناعة والتجارة العامة

 ISO FOOD شركة ايزو فود ش.م.ل
SAL

شويفات عاليهمايونيز
القبة

AIF IMMOBILIER05/81483605/81059903/028226info@isofood.netالعام

شركة إنتاج وتعليب المواد الغذائية 
ش.م.ل

شرابات - ماء زهر - ورد 
- كورن فالور - دبس 

رمان...

05/40013403/651200fpp@fpp-lb.comالعامدير قوبلعاليه

شركة أتش أم بي آر للصناعة والتجارة 
ش.م.ل

خبز - كعك - حلويات - 
شوكوال

شويفات عاليه
القبة

.05/80081170/181981h.fakhreddine@malcoسنتر كوسىالعام
com.lb

شركة أفران الوفاء الحديثة- توصية 
بسيطة

شويفات عاليهخبز - كعك - حلويات
العمروسية

03/925800alwafaa-bakery@hot�
mail.com

شويفات عاليهخبز - كعك - حلوياتشركة أفران شمسين )خلدة( ش.م.م
القبة

05/80065803/793293info@chamssine.comحوس اسعد القادريالعام

تصنيع وتغليف شركة برادو للتجارة والصناعة ش.م.م
وتوضيب وتزيين 

الشوكوال

شويفات عاليه
القبة

.05/43049271/310859choco.prado@hotmailابو فخرابو فخر
com

ملك يوسف اسعد العامعرمون عاليهعاليهمصنع شوكوال وسكاكرشركة بوام للصناعة و التجارة ش.م.ل
يحي

05/81136903/231640

لذبح ونتف وتعريب شركة بول دور ش.م.م
وتقطيع وتبريد 

وتوضيب الفروج 
ومشتقاته

شركة بول دور التيروشويفاتعاليه
ش.م.م

05/48053503/312042

تحميص وطحن البن - شركة حداد يونايتد ش.م.م
البهارات

.05/80551603/892321haddadsonsco@yahooالحداداليهوديةبشامونعاليه
com
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شركة حرقوص تشيكن غروب ش.م.م 
Harkous chiken Group

شويفات عاليهدجاج
االمراء

.05/80765905/48999970/134107info@harkouschikenشركة
com;hussein@harkous�

chiken.com

w.w.w. harkous chiken.com

info@aloumara.com.lbشويفاتعاليهخبز - كعك - حلوياتشركة حلويات ومخابز االمراء ش.م.م.

05/81066203/345348مشروع مومنةالقبةشويفاتعاليهشوكوال وسكاكرشركة داندي ش.م.م

شوكوال - سكاكر - شركة داندي ش.م.م.
بوظة

.03/811921info@dandychocolateبشامونعاليه
com

71/325566العاممجدل بعناعاليهمسلخ دواجنشركة داني ش.م.م

شركة رشيدي غروب للتجارة والصناعة 
ش.م.م

تعبئة وتوضيب الحبوب 
ومواد غذائية مختلفة

05/47872003/925800شويفاتعاليه

تقطيع وتدخين شركة رويال غورميه ش.م.ل
االسماك - اللحوم

شويفات عاليه
العمروسية

01/99809805/44120303/203587info@rgourmet.comالشركةعصام عبد الباقي

حلويات وخبز وشوكوال شركة سويت توك ش.م.م
وملبن وكاتو وبوظة

شويفات عاليه
القبة

05/80866671/112066بناية جمال

بحمدون عاليهخل وخمورشركة سي.بي.في العقارية ش.م.ل
الضيعة

بهيج وخليل توفيق القرية
عبد النور

05/26075203/738585

توضيب وتبريد الخضار شركة سيدر هيلز- توصية بسيطة
- الفواكه )الفريز(

شويفات عاليه
العمروسية

03/628423الحاج حسنالعام

مسلخ دواجن وصناعة شركة شكور بروزرز كو ش.م.م
منتجات اللحوم مع 

تبريد وتجليد

جميل وجدي وايهاب المدينة الصناعيةعاليهعاليه
عماد وزضور شهيب

70/10499605/55503103/155615

LY-  شركة عقاد لصناعة الشوكوال
CHEE رفيق العقاد ة وشركاه - توصية 

بسيطة

�05/80336203/811921info@lebanesechocoالوزي رقم 10القبةشويفاتعاليهشوكوال - سكاكر
late.com;rafic@leba�
nesechocolate.com

حالوة وطحينة مع شركة التيال  )توصية بسيطة(
تعبئة وتغليف

71/114400الزعيممنطقة صناعيةبعورتهعاليه

شركة م شاهين وشركاه للصناعة 
والتجارة نوادور ش.م.م

شوكوال وسكاكر 
وحلويات وملبن

ملك لميس ماجد 517شويفاتعاليه
المالح

03/007325
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شركة م.ع. غندور و طريق صيدا القديمةشويفاتعاليهالبان - اجبانشركة م.ع. غندور و اوالده ش.م.ل.
اوالده ش.م.ل.

05/43350003/204486info@gandour.com

خلط وتعئبة العصائر شركة مجموعة نت
على انواعها

بساتين عاليه عاليه
)فساقين(

شويفات عاليهتحميص وطحن البنشركة محامص بن عدنان ش.م.م
القبة

05/858006wissamsteitieh@hot�
mail.com

شركة مخابز العجينة الذهبية- توصية 
بسيطة

03/619923عسافالزهوربشامونعاليهخبز - كعك - حلويات

شركة مخابز المزرعة االلية الحديثة - 
سامر وخالد مصطفى دقاق شامي 

وشركائهم- توصية بسيطة

خبز عربي وافرنجي 
ومعجنات وحلويات

03/896266اكرم رضوانشويفاتعاليه

شركة معتوق )جواد محمود معتوق و 
شركاه(

05/80014605/803311info@maatouk.comمعتوقيهوديةبشامونعاليهتحميص وطحن البن

شركة معتوق )جواد معتوق وشركاه( 
للبن والشاي والبوظة والبزورات 

والسكاكر ش.م.ل

تحميص وطحن وتعبئة 
البن

05/80014471/375241علمان الجرديالعامشويفاتعاليه

تعبئة مواد غذائية شركة نبات االرض العضوية ش.م.م
وصناعة الكيك 

والكوكيز وسنك 
وحلويات

03/834874الزهورفينيسياشويفاتعاليه

05/60337103/369434info@nabatcofood.comالمدينة الصناعيةبعورتهعاليهشاي - زهوراتشركة نباتكو للمواد الغذائية ش.م.م

شركة نشواتي لصناعة البوظة 
والحلويات-بوظة نشواتي-سمير 

الحموي وشركاه

05/80103203/716315القبةشويفاتعاليهبوظة

05/48023803/316202وهبيالتيروشويفاتعاليهمسلخ مواشيشركة وهبي للحوم والمواشي ش.م.م

 البان واجبان شركة يونيون فوود ش.م.م
ومشتقاتها مع تعبئة 

وتوضيب

81/770817مجدليا عاليهعاليه

شويفات عاليهشوكلوال ويفرشركةGlobal Foods Inc ش.م.م
العمروسية

05/44133401/383468info@gfi-lb.comwww.gli-lb.comذيابالريشاني

شويفاتعاليهبن - بزورات - مكسراتفاطمة غازي مندوه
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05/43236105/44144303/317117القاضياالمراءشويفاتعاليهالبان - اجبانفريد نمر القاضي

مؤسسة النور للسيد عباس علي 
مستراح

شويفات عاليهمرتديال
االمراء

05/48111603/757430info@marahfoods.comعباس مستراحالعشرين

تعئبة وتوضيب المواد مؤسسة خطيب غروب
الغذائية

شويفاتعاليه

مؤسسة ديكو مرفاي-مؤسسة عفيف 
الزيات

عصير فواكه وعصير 
خضار

شويفاتعاليه

مؤسسة شوكومون)باسم محمد ديب 
االوبري(

03/247605بشامونعاليهشوكوال - سكاكر

تصنيع وتوضيب نبيل معروف يحيى
مكعبات الثلج

05/41089803/769273علكيالدبسعرمون عاليهعاليه

05/410375عرمون عاليهعاليهمعصرة زيت زيتونهاني سامي المهتار

05/41165803/266658فهدالعامرمحاالعاليهخبز - كعك - حلوياتوسام شمس الدين

فرنا للمناقيش BLE DORE لصاحبها انطوان عقيقي
والمعجنات

03/305373العامزوق مكايلكسروان

PATISSERIE AMITIE )غادة شربل 
كرم(

03/483558المنطقة الصناعيةزوق مصبحكسروانحلويات افرنجية

الجمعية التعاونية االنتاجية الزراعية في 
بلدة ميروبا  »مواسمنا« ش.م.م.

09/33066003/117784ميروباكسروانمربيات - شراب

الجمعية التعاونية الزراعية والتصنيعية 
التابعة للراهبانية اللبنانية المارونية كافة 

»اديار« م.م.

مونة )زعتر - كشك - 
شرابات - مربيات...( 

نبيذ

09/92695003/221315info@adyar.org.lbالرهبانية المارونيةمار يعقوبغزيركسروان

الجمعية التعاونية لتصنيع وتعليب 
المنتوجات الزراعية »االطايب« كفرذبيان 

ش.م.م.

مونة )زعتر - كشك - 
شرابات - مربيات...(

@09/30010803/845257alatayeb_kfardebianنعمه زغيبالعقبةكفر دبيانكسروان
yahoo.com

�03/834504hasbani.acc.off@hotنخولالعامجعيتاكسروانمصنع حلويات 
mail.com

09/26264703/629470خويريغوسطاكسروانالبان - اجبانالسيد انطوان منصور الخويري
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سكاكر - غزل البنات - السيد بول شلهوب
مارشملو

عينطورة كسروان
كسروان

09/23736103/679170

السيد جرجس شهيد خليل باالسم 
التجاري مؤسسة البلدي التجارية

09/33305803/847849سمير معوضالعام-فيطرونكسروانالبان واجبان

السيد جورج مارون شقير باإلسم 
التجاري أفران مار شربل

خبز إفرنجي وحلويات 
ومعجنات

09/21287403/928761جورج مارون شقيرالمنطقة السكنيةزوق مصبحكسروان

السيدة جوزفين جرجي سالمه باالسم 
 4J GENERAL TRADING & التجاري

& IMPORT- EXPORT

تعبئة حبوب غذائية 
مختلفة وزعتر وسماق 

وبهارات وزهورات 
وزيوت وشرابات ومواد 
غذائية شرقية ومربيات 

وتمور ومخلالت 
وكبيس

09/71212703/406205العامكفر دبيانكسروان

الشركة اللبنانية الفرنسية للتقطير 
ش.م.م.

تقطير ماء زهر - ماء 
ورد

09/22503809/22503703/251826دير مار الياس الراسجعيتا-مزرعة الراسمزرعة الراسكسروان

.09/93434403/625584info@khebzalsultanمناساالمنطقة الصناعيةغزيركسروانخبز - كعك - حلوياتالشركة اللبنانية لالغذية ش.م.ل
com

ملك جورج يوسف العامزوق مكايلكسروانخبز - كعك - حلوياتالشركة اللبنانية للمخابز ش.م.م
يمين

03/563363bakeline@hotmail.com

الياس أديب خليل باإلسم التجاري المازة 
اللبنانية

معجون الحلويات 
وماكوالت

03/660369ابو شعيا وخوريسيدة المعوناتزوق مكايلكسروان

تحميص وطحن وتعبئة ام تي ام ترايدينغ ش.م.م
وتوضيب البن

الرهبنية المارونية العامزوق مصبحكسروان
المريمية

03/482818

مأكوالت  - حلويات - انطوان و حنا يوسف خليل
)catering( خبز

03/304984زوق مكايلكسروان

09/835706غزيركسروانبوظة - كاتوباتيسري كوكتيل

حلويات عربية و افرنجية باتيسري كوكتيل ش.م.م
و معجنات جاهزة لزوم 

المناسبات

03/638274الجديدجونيه صرباكسروان

البان واجبان ومشتقات بشارة الياس عقيقي
الحليب

حراجلكسروان
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خبز عربي وافرنجي وكعك بشارة سليمان مناسا
ومشتقاته والحلويات

غزيركسروان

تسولير هارون الرشيد شخردميان 
باالسم التجاري صانيس بايكري

09/22266103/612744اسعد الصحيحالمنطقة الصناعيةزوق مصبحكسروانمقرمشات وماكوالت

تحميص بزورات وبن جورج نرسيس زغيب
وكافة انواع الحبوب

زوق مكايلكسروان

بوظة وسكاكر جوليان و ادوين جورج سلوم
وشوكوال

صفرا كسروان
كسروان

جونيه حارة كسروانتحميص وطحن البنرفيق فارس ابي نصر
صخر

09/930792info@cafeabinaser.com

عرق - ماء زهر - زخيا جرجي ابي رعد
شرابات

عقيبة كسروان
كسروان

09/44435370/444353khityar20@hotmail.comزخيا جرجي ابي رعدالعام

04/71288309/21851003/142415info@storkdistribution.comدير مار الياس الراسالمعاملزوق مصبحكسروانعصير فاكهةستورك ديستريبيوشن ش.م.ل.

.09/92621703/304779info@chateaumusarشاتو موزار ش.م.ل.العامغزيركسرواننبيذشاتو موزار ش.م.ل.
com.lb

03/821086زغيبالعامحراجلكسروانالبان - اجبانشارل سمعان زغيب

09/26354770/301547عوادحي الواديدرعونكسروانمصنع بوظةشربل يوسف عواد

بويا على كافة انواعها شركة  رستوران سناك لبنان ش.م.م
ومشتقاتها

زوق مكايلكسروان

Golden Sesame SARL حالوة وطحينة وراحة شركة
وشوكوال

03/717347كرم الريحانبزحلكسروان

LE CHATEAU DU CHOCO-  شركة
LAT S.A.R.L

�09/21986303/72257603/215357nasri@lechaنعمة جادبنك بيبلوسزوق مصبحكسروانشوكوال - سكاكر
teauduchocolat.com

زيت - زيتون - كبيس - شركة اطياب ش.م.م.
مخلالت

 بولس وديع مارونالعامزوق مكايلكسروان
09/910090

03/629429tony@zeitboulos.com

ملك انطوان العامعجلتونكسروانخبز وكعك وحلوياتشركة افران موالن دور ش.م.م
وعبدالله سيف

09/23233609/23233503/304984

كيك - كرواسان )cup شركة اكسس ش.م.م.
)cake

شركة شحاده البدويزوق مصبحكسروان
معلوف واوالده

09/22166403/283498info@axislb.com
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شركة اكشر ميداني ولبابيدي وشركاهم-
مطاحن الشرق االوسط

شركة اكشر ميداني زوق مكايلكسروانمطحنة قمح
ولبابيدي وشركاهم-

مطاحن الشرق 
االوسط

09/21161403/615500fadinnakhle@hotmail.
com;fadinnakhle@

gmail.com

بهارات  - حبوب - شركة السروة التجارية ش.م.م
خضار محفوظة

يوسف ومارون العامدرعونكسروان
الشمالي

09/26221103/902211georges.chemaly@
hotmail.com

مصنع تعبئة حبوب شركة السروة التجارية ش.م.م
غذائية وتحميص 

وطحن وتعبئة 
وتوضيب البن

03/902211درعونكسروان

شركة الشرق االوسط للتجارة 
والتوضيب  ش.م.ل »مبتيكو »

 ماكوالت جاهزة من 
كاستد وبايكينغ وفانيال 

... خردل حلويات 
بالجيالتين مرطبات 

بوظة شرابات شوربات 
صلصة بيتزا طحن 

وتعبئة الرز سكر بهارات 
الدقيق والحبوب 

وتصنيع ةتعبئة الخردل 
كاتشاب المايونيز 

والصلصة عللى انواعها 
مربيات قهوة تعبئة 

الزيوت النباتية تصنيع 
العلب

09/218066مبتيكوالبدويزوق مصبحكسروان

شركة الشرق األوسط للتجارة 
والتوضيب »مبتيكو ش.م.ل«

جلو - كاسترد - كورن 
فالور - كريم شانتيه

09/21806609/22088703/893056meptico@meptico.comهاشمالبدويزوق مصبحكسروان

مأكوالت  - حلويات شركة الفريق المتحد للتسويق ش.م.م.
صحية طبيعية

.09/85558303/222661umt333green@gmailايفون طانيوس حاجالعامكفر ياسينكسروان
com

زيت - زيتون - كبيس - شركة أطياب ش.م.م
مخلالت

جونيه حارة كسروان
صخر

09/91852509/91009070/853353www.zeitboulos.comالسرايا

زيت - زيتون - كبيس - شركة أطياب ش.م.م
مخلالت

جونيه حارة كسروان
صخر

.09/91009003/629429tony@zeitboulosالميناء الجديدة
com;mira@zeitboulos.

com

انطوان وعبدالله العامعجلتونكسروانخبز - كعك - حلوياتشركة أفران موالن دور ش.م.م
سيف

03/978162info@moulindor.com
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شركة ألبان الهوا ترايدنغ ش.م.م 
HAWA DAIRY TRADING S.A.R.L

صفرا كسروانالبان - اجبان
كسروان

09/85239803/304291info@hawa-dairy.comواكيم ايليا الهواالقديسة صوفيا

عجينة اللوز - الورد شركة باتي شوب ش.م.م.
- حشوات السكاكر - 

تلبيس

09/21797309/21797403/622742info@pattyshop-lb.comالبطريرك بشاره الراعيزوق مصبحكسروان

09/78091003/693936كابي الصايغالعامحياطةكسروانتونا - ثمار البحرشركة باسيلي للتجارة والصناعة

حلويات وكعك شركة بيدر االصيل ش.م.م
ومعجنات

صفرا كسروان
كسروان

ملك مقام القديسة االوتوستراد
صوفيا

70/718601

عجينة اللوز - الورد شركة جادا غروب ش.م.م
- حشوات السكاكر - 

تلبيس

09/21639003/243600زوق مصبحكسروان

خبزافرنجي - كعك - شركة جراماك
حلويات

09/83881103/664887rajadaimi@gmail.comريتشار عضيميالعامجونيه صرباكسروان

.eddy@chayebbakeryجونيه غديركسروانخبز - كعك - حلوياتشركة خبز الشايب ش.م.م.
com

.eddy@chayebbakeryجونيه غديركسروانخبز - كعك - حلوياتشركة خبز الشايب ش.م.م.
com

جونيه حارة كسروانخبز وكعك وحلوياتشركة خبز الملوك ش.م.م.
صخر

شركة ذ.م. لصناعة الزيوت النباتية 
ش.م.ل.

شركة ذ.م. لصناعة 56زوق مصبحكسروانزيوت نباتية
الزيوت النباتية 

ش.م.ل.

01/25257703/602710info@zmvegetableoils.
com

قليعات كسروانالبان - اجبانشركة زوكسي ش.م.م
كسروان

03/694952wissam_kalil@hotmail.
com

.03/694952wissam_kalil@hotmailحراجلكسروانالبان - اجبانشركة زوكسي ش.م.م.
com

شركة سكاف الساحةعجلتونكسروانخبز - كعك - حلوياتشركة سكاف ترايدينغ ش.م.م
ترايدينغ ش.م.م

09/23077003/669347

@71/444138daccachezakhiaدكاشالعامبقاق الدينكسروانعرقشركة سليم الدكاش وأوالده ش.م.م
hotmail.com
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شركة شمالي للصناعة والتجارة 
ش.م.م.

شوكوال قوالب - 
عجينة السكر - اللوز..

�09/26303403/796481info@chemalychocoالشماليالعامدرعونكسروان
late.com

09/22342203/983332زوق مصبحكسروانشوكوال - سكاكرشركة صباغ ش.م.م.

عجائن - رقاقات - شركة طونيز فود ش.م.م
مقبالت - حلويات 

مفرزة

�09/44505903/615070tony‹sfood@tony‹sالعميرزيبواركسروان
food.com

تصنيع منتجات اللحوم شركة فرست كو
- االسماك مع التبريد 

والتجليد

جورج وناجي بو وادي العينزوق مصبحكسروان
عاصي

09/63514509/226667info@firstcompany.com

04/97277109/217590fromaco@sodetel.net.lbالكالسيالعامزوق مصبحكسروانالبان - اجبانشركة فروماكو ش.م.م

 K3.شركة ك ثري كومبني ش.م.م
Company

زوق مصبحكسروانمنتجات اللحوم

01/64303603/647036بلونةكسروانبوظةشركة كابريس دو بالي ش.م.م

شركة كادبوري ادامس ميدل ايست 
ش.م.ل.

زوق مكايلكسروانعلكة وسكاكر

منتجات اللحوم شركة كارني ش.م.م
والدواجن مع تعبئة 

وتوضيب وتجليد

ملك ايلي نصار العامبلونةكسروان
وتاراز كرم

03/034950

La Valeur عجلتونكسروانمنتجات اللحومشركة ال فالور

قليعات كسروانمعجنات - حلوياتشركة لو ريليه ش.م.م.
كسروان

09/95135103/278360monykai@hotmail.comالعام

03/686524وطى الجوزكسروانالبان واجبان ومشتقاتهاشركة لو فروماجور شاركوتييه ش.م.ل

03/625462الشماليمار افرامدرعونكسروانبوظةشركة لو كريميه التجارية ش.م.م.

تحميص وتعبئة شركة مارسيا ش.م.ل
وتوضيب البزورات 

والمكسرات

انطوان خليل كرم المنطقة الصناعيةغزيركسروان
وحنان شمعون

03/381571

تغليف وطباعة على شركة مجموعة نصر للتجارة
اكياس مواد غذائية

.09/21431903/651200info@nasrtradinggroupنصرحوش البالطزوق مكايلكسروان
com
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جونيه حارة كسروانبزوراتشركة محمصة  أبي نصر ش.م.ل
صخر

عصمت وكلير ابي العام
نصر

09/90111109/90111071/580581info@abinaserroastery.
com

برغل - طحين - بهارات شركة مطاحن الفتوح ش.م.م
- حبوب

09/92596503/643502joseph@ftouhmills.comالعامجديدة غزيركسروان

03/693208جديدة غزيركسروانمطحنة حبوبشركة مطاحن فرام ش.م.م

09/22467103/978162info@moulindor.comسنتر سيفالعامزوق مصبحكسروانخبز - كعك - حلوياتشركة موالن دور اللبنانية ش.م.م.

مربى وحلويات وعصير شركة ميروبا لتصنيع التفاح ش.م.م
فاكهة وبوظة وخل

ميروباكسروان

شركة هاشم اندستريز اند تريدينغ غروب 
ش.م.م.

جلو - كاسترد - كورن 
فالور - بودرة العصير

09/21304503/811910info@hintrag.comالمنطقة الصناعيةزوق مصبحكسروان

لحوم - دجاج - بيض شركة هوا تشيكن
- علف

صفرا كسروان
كسروان

.09/85126009/85125703/701813info@hawachickenlbشركة هوا تشيكنالعام
com

بوظة -  حلويات على شركة ورد ش.م.م.
انواعها

زوق مكايلكسروان

جونيه حارة كسروانلحوم على انواعهاشركة ورديني كو ش.م.م.
صخر

info@wardinico.com

شركة وسيم رزق وشركاه )اوريبا باكينغ 
اند تريدينغ-توصية بسيطة

شوك ومالعق 
وسكاكين وشاليمون 

وكبايات واوعية 
بالستيكية مع طباعة 

وتعبئة وتغليف 
المواد الغذائية وجل 

لليدين ومحارم معطرة 
وعيدان لالسنان ضمن 

مظاريف مع طباعة 
عليها وتقطيع ولف 

وتغليف ورق المنيوم 
والنايلون الالصق

09/21405003/118558نجارالعامزوق مصبحكسروان

معجنات - افرنجي - شركة يونيونثري ش م م
كعك

09/21878803/848899info@unionthree.comايلي حدادالمنطقة الصناعيةغزيركسروان

جونيه صرباكسروانحلوياتعقل يوسف الحيم

03/651200فريد طانيوس ابي خليلالعامحراجلكسروانالبان - اجبانفريد طانيوس ابي خليل
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09/93100303/433660مارون مارونمار ضومطساحل علماكسروانبوظة - ثلجمارون بولس مارون

محل سي سويت لبيع الحلويات 
وصنعها واإلتجار بها على جميع األنواع

09/21126809/21126403/455880info@seesweet.comزوق مصبحكسروانحلويات  على انواعها

مؤسسة Maison Dawali لصاحبها 
يوسف لويس ناضر

عرمون كسروانعرق - نبيذ - خل
كسروان

.09/92609503/423053maisondawali@gmailالعام
com

جلو - كاسترد - كورن مؤسسة ادوناي
فالور ..

كفور كسروان
كسروان

03/680004adonai@sodotel.net.lbاشرف ايوبالعام

مؤسسة البلدي التجارية)جرجس شهيد 
خليل(

ziad@elbalady.comفيطرونكسروانالبان - اجبان

البان - اجبان - مربيات مؤسسة الترابيست
- مكابيس - مخلالت 

- خمور

03/290486ijfahd@hotmail.comدلبتاكسروان

 »la genoise« مؤسسة حقل القمر
)ميرزا كرم درويش كرم(

حلويات  - شوكوال - 
سكاكر - بسكويت

.09/95449503/779991lagenoise@hotmailعشقوتكسروان
com

تحميص وطحن وتعبئة مؤسسة رفيق ابي نصر
وتغليف البن

09/91696903/301536 ابي نصرالمينا الجديدةجونيهكسروان

مؤسسة روابي الصيفي / جورج سلوم 
الخوري

حالوة و طحينة و راحة 
الحلق

زوق مصبحكسروان

بوظة - بسكويت مؤسسة سورجل
البوظة

09/21822403/217025info@surgel.comزوق مصبحكسروان

مؤسسة فقرا للتجارة والصناعة 
لصاحبها كارلو العظم

تصنيع وتعبئة العرق 
والنبيذ وماء الزهر 

والمشروبات الروحية و 
مشتقاتها

09/63511109/63522276/796828الخازنالعامكفر دبيانكسروان

للحلويات العربية و مؤسسة فيرونا
االفرنجية و المعجنات 

و البوظة.

09/21152009/21152203/242121العامزوق مكايلكسروان

زيت - زيتون - كبيس - مؤسسة قزيلي للتجارة والصناعة
مقطرات

09/26265003/483196يوسف قزيليغوسطاكسروان

يوسف عبود ابي خليل باالسم التجاري 
الشيخة

ملك عبود الياس العامحراجلكسروانالبان واجبان ومشتقاتها
ابي خليل

09/32219703/988325
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السيدين عمر جودت زرزور وبطرس 
ميشال خاطر

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

البقاع 
الغربي

03/690192rolamz@hotmail.comبملكهالسهلخربة قنافار

منتجات بالستيكية السيد بسام أديب صابر
للصر و التغليف 

البقاع 
الغربي

03/277327تقال جبران عبودخربة قنافار

منتجات بالستيكية شركة شعيب للصناعة والتجارة ش.م.م
للصر و التغليف 

البقاع 
الغربي

ملك وقف الطائفة مشغرة
الشيعية في بلدة 

مشغرة

03/332187

منتجات بالستيكية شركة بروبك ش.م.ل
للصر و التغليف 

البقاع 
الغربي

االعتماد اللبناني خربة قنافار
ش.م.ل

03/526926

شركة التمدين والعمران العقارية 
ش.م.ل.

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

جديدة الشوف
الشوف

05/55311903/785368

منتجات بالستيكية شركة ميتال بالست - تضامن
للصر و التغليف 

07/98575007/985760kti@terra.net.lbالشركةالعامبعاصيرالشوف

منتجات بالستيكية علي احمد خليل
للصر و التغليف 

07/99542203/217125دبيةالشوف

قاطرجي بالست )عبد الرحمن 
القاطرجي(

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/237660الصوانبرجاالشوف

منتجات التغليف و شركة ريم بالست ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

07/72256170/614476chadi.hajawi@hajawigroup.comمزبودالشوف

شركة تحويل الورق الصحي 
ش.م.م.)برال(

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

06/41652106/41652203/227687perla@sodotel.net.lbمحمد المقدمالعامراس مسقاالكورة

منتجات بالستيكية شركة برينتينغ بالست ش.م.م
للصر و التغليف 

01/68380803/655108مكلسالمتن

السيد زافين اكوب تشرشيان - شركة 
بيكابالست ش.م.ل

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

منصورية المتن
المتن

االوتوستراد الجديد قرب بلوم 
بنك

04/53199003/643794info@bekaplast.com.lbبملكه

الشركة اللبنانية الصناعية جان عنيد و 
اوالده ش.م.ل.

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

01/68411101/684890claude@anid.comعنيدالمدينة الصناعيةمكلسالمتن
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الشركة المتحدة لالغذية والتموين 
ش.م.ل.

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

01/68351001/68351103/282356info@ufclb.comالشركةالمدينة الصناعيةمكلسالمتن

منتجات بالستيكية الشركة المتحدة للصناعة والتجارة
للصر و التغليف 

03/559985مزرعة يشوعالمتن

منتجات بالستيكية فلكسيبيل باكجينك إنداستريز ش.م.م
للصر و التغليف 

بياقوتالمتن

منتجات التغليف و شركة الصناعات الحديثة ش.م.م.
التعبئة من الورق و 

الكرتون

04/91988804/91877703/300024mip@mipsarl.comبملكهالمدينة الصناعيةمزرعة يشوعالمتن

منتجات بالستيكية شركة الطباعة والتغليف ش.م.ل.
للصر و التغليف 

04/39090003/628228info@rotoflexopress.comالشركةعين الحانوتشويرالمتن

منتجات التغليف و شركة ايتالوكاب ش.م.م.
التعبئة من الورق و 

الكرتون

04/91206303/610365italocapp@hotmail.comسنتر مار شربلالعامديك المحديالمتن

منتجات بالستيكية شركة ايوب اللبنانية للصناعة ش.م.ل.
للصر و التغليف 

01/25990001/259902ayoubindustries@gmail.comايوبshellبرج حمودالمتن

منتجات التغليف و شركة بيماكوم ش.م.م.
التعبئة من  الكرتون 

المموج

01/87006201/903024bimacomliban@bimacom.frنوارالعامروميهالمتن

منتجات بالستيكية شركة تكنوبت ش.م.ل
للصر و التغليف 

01/68343603/930840kchamoun@omnimum.comانطوان شمعونالمدينة الصناعيةمكلسالمتن

منتجات بالستيكية شركة تيب توب بالست
للصر و التغليف 

روميهالمتن

منتجات بالستيكية شركة ج س بالست
للصر و التغليف 

01/88060801/88060303/636904info@gsplast.comجعجعالكهرباءبوشريةالمتن

منتجات بالستيكية شركة جنرال باكيجينغ اندستريز ش.م.م.
للصر و التغليف 

04/92899004/921301prch@gpilebanoncomالشركةالمدينة الصناعيةمزرعة يشوعالمتن

منتجات بالستيكية شركة فراغو ش.م.م.
للصر و التغليف 

مزرعة يشوعالمتن



394

منتجات بالستيكية شركة فالش بالستيك ش.م.م.
للصر و التغليف 

01/89770303/349434flashplastic@live.comسمعان حويكالمدينة الصناعيةبياقوتالمتن

منتجات التغليف و شركة كترة برس ش.م.ل
التعبئة من  الكرتون 

المموج

01/511523katrapress@wise.net.lbعبيدالمدينة الصناعيةبوشريةالمتن

منتجات بالستيكية شركة نيو بكنو بالستيك
للصر و التغليف 

منصورية المتن
المتن

04/40083004/53244603/240252ntechnoplastic@yahoo.comغصن واكيمسامي الصلح

منتجات بالستيكية شركة والتكس ش.م.م
للصر و التغليف 

مزرعة دير المتن
عوكر

04/54344903/800449info@waltexleb.comقبالن االشقرالضبيه الداخلي

منتجات بالستيكية مؤسسة بالستي باك
للصر و التغليف 

01/89373801/893840proplast@yahoo.comبملكهنهر الموتزلقاالمتن

مؤسسة حبيب جعجع للتجارة - 
فلكسوبرنت

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

طانوس مرشد المدينة الصناعيةدكوانةالمتن
الهاشم

01/49045003/450900flexoprint12@hotmail.com

منتجات بالستيكية شركة ستار باك ش.م.ل
للصر و التغليف 

01/49742501/48171403/325699سارجيانالمدينة الصناعيةبوشريةالمتن

منتجات بالستيكية السيد رافي ادمون مومجيان
للصر و التغليف 

03/182375روميهالمتن

الشركة اللبنانية لصناعة البراميل 
ش.م.ل

الواح و انابيب و سحب 
البراميل البالستيكية

04/29690203/333728www.balkis.comالوقف الدرزيالمدينة الصناعيةمتينالمتن

منتجات بالستيكية شركة شويري مولتي باكيجنغ ش.م.م
للصر و التغليف 

04/82524503/808077بعبداتالمتن

السيدة منى عبد اللطيف لطوف 
باالسم التجاري الفهد للصناعة والتجارة 

العامة

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/878500العامروميهالمتن

منتجات بالستيكية جورج روزفلت فتوح ش.م.ل
للصر و التغليف 

01/69479403/338563info@gfattouh.comجورج  فتوحطلعة المكلسدكوانةالمتن

منتجات بالستيكية السيد جيرار حالجبان
للصر و التغليف 

زلقاالمتن
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منتجات التغليف و شركة اوريجينال برينت باك ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

03/723937مار الياسانطلياسالمتن

منتجات التغليف و شركة اوريجينال برينت باك ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

04/72393703/723937انطلياسالمتن

السيدة منيرة حامد نجدي باالسم 
التجاري آدم للتجارة والتوزيع

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/300688روميهالمتن

الشركة الوطنية لصناعة النايلون 
والسلوفان ش.م.م

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/628423روميهالمتن

منتجات التغليف و شركة قرطاسية الترك ش.م.ل
التعبئة من  الكرتون 

المموج

631400�03بياقوتزلقاالمتن

منتجات التغليف و مؤسسة برج داكسيان واوالده ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

01/69332303/662642داكسيان404مكلسالمتن

شركة برنتباك ت. كحالة وشركاه 
ش.م.ل

طباعة بطاقات معايدة 
و بطاقات مصورة و 
مطبوعات اخرى مع 

تذويب الرصاص

01/51444403/273071برنتباكبيار الجميلسن الفيلالمتن

منتجات بالستيكية رجاء عبد المنعم بزي
للصر و التغليف 

03/226501بملكهخلة الجببفروةالنبطية

منتجات بالستيكية عبدالله حسن سلمان
للصر و التغليف 

03/651001salmantrad@yahoo.comبملكهالصفحةكفور النبطيةالنبطية

شركة معتوق اخوان لمواد التوضيب 
والتعبئة والتغليف ش.م.م

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

76/726695العامكفر صيرالنبطية

منتجات بالستيكية شركة مولتبالستيك ش.م.ل
للصر و التغليف 

زفتاالنبطية



398

شركة Replast ) مالك خليفة 
وشريكتها ( ت.ب

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/653581تولالنبطية

منتجات بالستيكية شركة شعيب للصناعة والتجارة ش.م.م
للصر و التغليف 

03/332187شرقيةالنبطية

منتجات التغليف و شركة تاسكو  ش.م.م.
التعبئة من  الكرتون 

المموج

01/78524901/78525003/275280tascolb@cyberya.net.lbالنحاسالعضيميحارة حريكبعبدا

منتجات التغليف و دار الفنون ش.م.ل.
التعبئة من الورق و 

الكرتون

01/28032601/38312803/212989administration@darelfounoun.comجهاد ووديع بطرسوديع نعيمشياحبعبدا

منتجات التغليف و شركة او آي باغ غروب ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

03/696556تعليم قيادة السوقبرج البراجنةبعبدا

منتجات التغليف و شركة يونيباغ ش.م.ل
التعبئة من  الكرتون 

المموج

05/46716203/635915اكمكجيحدث بيروتبعبدا

Germac Polymers sal منتجات بالستيكية شركة
للصر و التغليف 

03/925800العامبعبدابعبدا

شركة سلما ذيب وشركائها )فرست 
بالست ليبانون(- توصية بسيطة

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

FPL03/776232كفر شيمابعبدا

منتجات التغليف و ليفانتين لوكشيري باكيجينغ ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

01/455000info@levatine.orgالبعينواوتستراد المطاربرج البراجنةبعبدا

منتجات بالستيكية حسن محسن الحاج سليمان
للصر و التغليف 

03/355360محسن سليمانقرب شركة الكهرباءبدنايل بعلبكبعلبك

الشركة الحديثة للصناعات المتقدمة 
ش.م.م

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

 03/005688حزينبعلبك

منتجات بالستيكية السيد حسن حسين عز الدين
للصر و التغليف 

راس بعلبك بعلبك
السهل

03/352318
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شركة Prime Plastic- عطا اسعد 
الحالني وشركاؤه- توصية بسيطة

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/936346سرعين التحتابعلبك

غلوبال باك )باي بتكجي( لصاحبها محمد 
داوود بتكجي

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

70/016014نظيرة جنبالطمزرعة بيروتبيروت

شركة الصناعات البالستيكية ش.م.ل. 
)بالسما(

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

09/73569903/256664gw0189@lacpa.org.lbحورج وهبهالعامحبالينجبيل

منتجات بالستيكية شركة رامتكس ش.م.م.
للصر و التغليف 

09/79155503/678881maroun_menhem@hotmail.comرامتكسالمدينة الصناعيةحصرايلجبيل

منتجات بالستيكية فريج روبين بابيكيان
للصر و التغليف 

44601703/623965�09حاالتجبيل

منتجات التغليف و شركة صابر للصناعة  ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

ملك ميشال صابر الزفاتهاده جبيلجبيل
وامل حداد

09/54654003/776164msaber@saberindustrial.com

منتجات بالستيكية هنتراكو ش.م.م
للصر و التغليف 

مطرانية جبيل بالط جبيلجبيل
المارونية

03/448946

منتجات بالستيكية االن فريد صفير
اخرى

03/721121العاماده جبيلجبيل

منتجات التغليف و شركة يوروماركت ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

Ircaf03/566940الطريق العامعمشيتجبيل

منتجات بالستيكية شركة سادا باك ش.م.م
للصر و التغليف 

zone sada pack70/222722info@sadapack.comجنعمشبعاحاصبيا

منتجات بالستيكية ياسين فايز ضاهر
للصر و التغليف 

03/361560www.greenhill factory.comضاهرمزارع شبعاكفر شوباحاصبيا

منتجات بالستيكية شركة كلير بالست ش.م.م.
للصر و التغليف 

03/361560العامكفر شوباحاصبيا

فهد حمدان منذر )مؤسسة بالستك 
راما(

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

08/56111103/233692plastic.rama@hotmail.comفهد منذرالعامضهر االحمرراشيا
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الواح و انابيب و سحب شركة تيم بالست ش.م.م
البراميل البالستيكية

ملك نزيه جمال ضهر االحمرراشيا
وفارس اسد 

الشوفي

03/454959

منتجات بالستيكية السيد ميشال عبيد فرنسيس
للصر و التغليف 

زحلة حوش زحلة
االمراء

08/93062103/186941فرنسيسالمدينة الصناعية

الشركة الحديثة لتصنيع وتجارة 
البالستيك سوموبالست- رياشي 

وشركاه-

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

زحلة معلقة زحلة
اراضي

08/93072108/93072003/764260info@somoplast.comالرياشيالمدينة الصناعية

منتجات بالستيكية شركة االوراق الصحية ميموزا
للصر و التغليف 

08/82360008/81224603/655900mimosa@mimosa.com.lbالميموزاالعامقاع الريمزحلة

شركة برستيج البقاع-قرعوني وشركاهم 
- توصية بسيطة

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

زحلة حوش زحلة
االمراء

08/80739603/807396prestigebekaa@hotmail.comالشركةالعام

شركة ريمونا الباشا وشركاؤها - توصية 
بسيطة

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

زحلة معلقة زحلة
اراضي

08/93083303/660830بيكاريانالمدينة الصناعية

منتجات بالستيكية عريبي بالست ش.م.م
للصر و التغليف 

08/51400003/329602info@araybycti.com.lbعريبيالكساراتتعنايلزحلة

منتجات بالستيكية شركة مزار بالست للصناعة والتجارة
للصر و التغليف 

08/50068303/218582مزارمزرعة بمهريهقب الياسزحلة

منتجات بالستيكية يوني بالست ش.م.م
للصر و التغليف 

زحلة حوش زحلة
االمراء

08/93200008/93226003/803081tony.murr@hotmail.comالمرالمدينة الصناعية

منتجات بالستيكية لوريجين ش.م.ل
للصر و التغليف 

08/51320170/684864info@lorigincos.comوجيه عبدو حمدالمدينة الصناعيةتعنايلزحلة

منتجات التغليف و شركة ليبان ساك ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

03/450722saroutkh@gmail.comساروطقرب كونسروه تعنايلتعنايلزحلة

منتجات بالستيكية السيدة كلوريا الياس أبو عماد
للصر و التغليف 

زحلة حوش زحلة
االمراء اراضي

08/93027103/785125جهاد النداف فخريالمدينة الصناعية

 PURE شركة بيور بالست ش.م.م
PLAST S.A.R.L

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/276548حوش الغنمزحلة
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BAPLAS )LEBANON( s.a.l منتجات بالستيكية شركة
للصر و التغليف 

03/887869حوش مندرهزحلة

منتجات بالستيكية توفيق ورفيق الحشيمي
للصر و التغليف 

03/480160WWW.KBBSAT.COMمنير نجيب زخياقب الياسزحلة

شركة الشتيوي للصناعات البالستيكية-
جورج الشتيوي وشريكه

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

03/480160شتيويشبرقية تابتزحلة

شركة توب باك- وان- للصناعة والتجارة 
ش.م.م

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

03/133615تعنايلزحلة

AGRI PLAST منتجات بالستيكية شركة
للصر و التغليف 

03/999224ملك الشركةالمدينة الصناعيةفرزلزحلة

منتجات بالستيكية شركة ساسين بالست ش.م.م
للصر و التغليف 

03/206012ابلحزحلة

منتجات بالستيكية شركة ينابيع لؤلؤة لبنان ش.م.م
للصر و التغليف 

03/925470ملك الشركةكفرزبدزحلة

شركة االوراق الصحية ميموزا- صليبا 
وتنوري وشركاهم

المنتجات الورقية 
لالستعمال المنزلي

08/80305008/82360003/001572ميموزاالعامزحلةزحلة

منتجات بالستيكية شركة ج ترك ش.م.ل
للصر و التغليف 

زحلة حوش زحلة
االمراء اراضي

زياد وجاد وفؤاد ندره 
الترك

03/684959

منتجات بالستيكية شركة فالسكو بالست ش.م.ل.
للصر و التغليف 

المنطقة الصناعية اول مدخل مجدليا زغرتازغرتا
زغرتا

06/66665206/66665370/120514flexoplast@hotmail.comالشركة

منتجات بالستيكية شركة ثري ام بالست الصناعية ش.م.م
للصر و التغليف 

07/22446807/22440003/004308info@3mplast.comملك قبالنالعامغازيةصيدا

منتجات بالستيكية شركة عز بالست ش.م.م
للصر و التغليف 

صالح عبد اللطيف العامصرفندصيدا
عز الدين

07/44114103/753813

 سيتي بالست ش.م.م. حسين فايز 
ضاهر

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

مجمع محمد الجمل العامبشامونعاليه
الصناعي

05/80142905/81335703/784176 
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الشركة المتحدة لصناعة وطباعة مواد 
التعبئة والتغليف ش.م.م

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

بحمدون عاليه
الضيعة

05/55518705/55975603/738230ucpp@ucpp.netالمتحدبخشتيه - المتحد

منتجات بالستيكية شركة المتحد ش.م.ل.
للصر و التغليف 

بحمدون عاليه
الضيعة

05/55985905/55975903/738230motahed@motahed.comالمتحدبخشتيه

منتجات بالستيكية شركة ريو بالستيك
للصر و التغليف 

عرمون عاليهعاليه

شركة شعالن بالست للتجارة والصناعة 
ش.م.م

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

شويفات عاليه
العمروسية

معمل غندور -قرب شركة 
كومارو

03/850921chaalan.plast@gmail.comشعالن

منتجات بالستيكية شركة فيرست بالست ش.م.ل
للصر و التغليف 

مجمع محمد الجمل العامبشامونعاليه
الصناعي

05/81335705/80142903/653242info@firstplastind.com

منتجات بالستيكية شركة يارا بالست ش.م.م
للصر و التغليف 

05/43402305/43542603/674259yaraplast@hotmail.comيارا بالستالمعروفيةعين عنوبعاليه

مؤسسة التجارة و التعهدات 
العامة)هنري الطبيب(

منتجات بالستيكية 
للصر و التغليف 

شمالنعاليه

منتجات بالستيكية شركة مولتبالستيك ش.م.ل
للصر و التغليف 

05/80119805/80121103/889907alib@multiplastic.comعلي برغلالصناعية قرب براد حلوانيبشامونعاليه

منتجات بالستيكية شركة المتحد ش.م.ل
للصر و التغليف 

بحمدون عاليه
الضيعة

05/55985905/55975903/738230motahed@motahed.comالمتحدبخشتيه

منتجات بالستيكية شركة غولدن بالست- توصية بسيطة
للصر و التغليف 

المدينة الصناعية اول حي بشامونعاليه
الزهور

05/80123905/80331403/619923عساف

منتجات بالستيكية شركة نفروباك ش.م.ل
للصر و التغليف 

شويفات عاليه
االمراء

05/48020805/48020703/132284nephro@idm.net.lbاالمصال اللبنانيةاالمراء

السيد ناجي زكي جوهر باإلسم التجاري 
بتروبالس

منتجات التغليف و 
التعبئة من الورق و 

الكرتون

05/27335003/793558كيفونعاليه

منتجات بالستيكية شركة أم.ك.أس باكيجينغ ش.م.ل
اخرى

03/925800بخشتيهعاليه
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منتجات التغليف و شركة بيروت كاب ش.م.م
التعبئة من  الكرتون 

المموج

ملك طارق ومحمد الطريق العامبعورتهعاليه
سعيد وزينة ولما 

الزعيم

70/745022

شركة بالستيبون للصناعة الفنية 
ش.م.م

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

03/284690شقيرالعامشويفاتعاليه

منتجات بالستيكية شركة ايديال للصناعة ش.م.م
اخرى

05/430390info@idealforindustry.comالهامشويفاتعاليه

شركة مالتيباك للتجارة والصناعة 
-تضامن

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

640448�54244803�01القبةعرمون عاليهعاليه

السيد احمد جمال دعبول باالسم 
التجاري أي كيوب فور باكيجينغ اند 

غرافيك ديزاين

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

05/808468ربيع غازي مومنهالقلعةبشامونعاليه

منتجات التغليف و شركة أي باغ غروب ش.م.م.
التعبئة من  الكرتون 

المموج

03/696556محمود العباسيكريديةشويفاتعاليه

منتجات بالستيكية ايكات انطوان فهد
للصر و التغليف 

زعيترهكسروان

منتجات التغليف و شركة باغ-ات ش.م.ل
التعبئة من  الكرتون 

المموج

09/21691203/814874bagit.sal@gmail.comروتو غرافورقرب كيت وودزوق مصبحكسروان

منتجات بالستيكية شركة رولز أند باغز ش.م.م
للصر و التغليف 

المدينة الصناعية )المنطقة زوق مصبحكسروان
الصفراء(

09/22482403/323411info@rollsandbags.comروتو غرافور

 CUSTOM السيد جورج طوني حنا
PAK

منتجات التغليف و 
التعبئة من  الكرتون 

المموج

09/23351803/262427custompak@hotmail.comابي شهالالمدينة الصناعيةزوق مصبحكسروان

منتجات مختلفة من باسيل اخوان ش.م.م
الورق و الكرتون - غ 

م س

باسيل اخوان العامدرعونكسروان
ش.م.م

09/26100003/810885

هاتف 3

Source : Department of Industrial Information

factories19
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Lorasev

Labise

Chemical Plus

Sadaka

Cokolade

Adonis Valley

Al wafaa Bakery

Chemical Plus

Chemical Plus

Oteri

Ambar

Ambar

Ambar

Besterma Bedo

Besterma Bedo

Boecker

ISO Food

Al Diyar International

Hospitality Services

JTB Bank

Calvatis

Calvatis

Aquabuild Sarl

Aquabuild Sarl

Labise

A.O Ghandour

A.O Ghandour

Second House Product

Second House Product

Ringo

Lora

Boecker

Talaya

Trust Insurance

Cedar Enviromental

Riachi

Lebanese Food Industry

Association of Lebanese industrialists

Al yaman Group

Cedrus Plastic Industries
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