
كة المنتجاتالبلدةالقضاءاسم الشر

بنشياحبعبداشياح- بن عدنان

Adonis valleyيجبيل فتر
حامض -مشتقات البندورة- مربيات - مخلالت 

ابات المحالة بالسكر-الحرصم دبس والشر

B.H. and Companyن تعقيم وتعبئة الحبوب والبهاراتروميةالمتر

Chocolat Paladinبوظة-كاتو-سكاكر-شوكوالبعبدابعبدا

English cakeن cakeشوياالمتر

FOREVER SLIMن غذاء وحلويات للحميةالنقاشالمتر

ICEBERG WATERنالشوف ب طبيعيةبعقلت  مياه شر

J.A.D SARLبيتزا,برغر,ساندويش,سلطة,معجنات,خبز فرنجيعين سعادةالمتن

بزوراتنهر الموتالمتنKRIKITA- ل .م.شركة مؤسسة ميشال نجار ش

La Muscadeمعجنات,حلويات على انواعهاجبيلجبيل

حلويات، مأكوالتخلدةعاليهالركن الشامي

MWO  waterمياه معدنيةكفر فاقودالشوف

L'alouetteعربية-حلويات غربيةالحدثبعبداباتيشي-catering

Lamisse Sweet S.A.R.L نم.م.لميس سويت ش catering-حلويات عربية وافرنجية-كاتوأنطلياسالمتر

Les Chapiteauxبوظة,كرواسون,حلويات عربية واجنبيةبعبداتالمتن

M.M. Sinno & Sons S.A.Lارز-شاي-حبوب-تعبئة سكربشامونعاليه



Meeting point salن دوناتسسن الفيلالمتر

 MEKANO BAKERY- م .م.شركة ميكانو بايكري ش

S.A.R.L
معجنات,سندويشات,خبز على أنواعهبرج حمودالمتن

pain du monde v National Mixes and Improvers 

Company
خبز افرنجي على أنواعهالغبيريبعبدا

Nutcoبهارات-بزورات-بنالسماقيةالشوف

LOPTIMUM S.A.R.Lمرصبان,شوكوال ساقية المسكالمتن

حلويات عربية وافرنجيةتحويطة الغديربعبداPatisserie Lolita- باتيسري لوليتا 

سكاكر عند الطلب,شوكوالالجديدةالمتنPatisserie St Honore- شركة باتيسري سانت اونوريه 

Pattisserie Dartoisحلويات عربية-بوظة-حلويات عىل انواعهاجبيلجبيل

Plaisir S.A.R.L نم.م.بالزير ش حلويات عربية واجنبية وبوظةساقية المسكالمتر

Plat D'or Traiteurنالشوف قية وغربيةبعقلت  مأكوالت شر

The Kitchenشرابات,مربيات,صلصات,حلويات,معجناتقرنة شهوانالمتن

Tonys Food s.a.r.lالبواركشوان
ا - مغربية - عجينة رقاقات  ن رقاقات - عجينة بيتر

كبة قمح- بالجبنة 

TRANS ORIENT SERVICESن بهارات عىل انواعها- سماق مقشور - زعتر محوج بيت شبابالمتر

مربيات,مخلالت,مجففات,مقطرات على أنواعهاباترالشوف(جنى البساتين)الجمعية التعاونية الزراعيةاإلنتاجية في باتر 

اث"الجمعية التعاونية لالنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي  " مير

.م.م
وىط الجوزكشوان

- مربيات - مصنعات زراعية وعشبية عىل انواعها 

- مخلالت - مراهم - زهورات -  - زيوت - مقطرات 

زراعات عضوية وعسل

ي بفردج
 
مياهعاليهالشويفاتالريشان

كة العامة لمنتوجات لبنان ش يبعبدا(أدونيس)م .م.الشر زعتر- اعشاب - بهارات الغبت 



شاي مبرد,مشروبات غازية وعصائرالحازميةبعبدا(حازمية)ل. م . الشركة العصرية اللبنانية للتجارة ش 

كة العرصية اللبنانية للتجارة ش وبات الغازية والعصائرالشويفاتعاليه (شويفات).ل.م.الشر المشر

كة اللبنانية الفرنسية للتقطير ش جعيتاكشوانم.م.الشر
ن- دبس رمان- ماء ورد- ماء زهر - اعشاب برية- قصعت 

زيوت عطرية

 lebanese sweets company)الشركة اللبنانية للحلويات ش م ل

SAL)
حلويات عربية واجنبيةالدكوانةالمتن

مشروبات ومقطراتالخنشارةالمتنالشركة اللبنانية للمشروبات

بسكويتكفرياسينكسروانالفريق المتحد للتسويق ش م م

مياه معدنيةباترالشوفالفوار للتجارة والصناعة

مأكوالت بيتيةالسماقيةالشوفالقيرص

نغ مأكوالت بيتيةالسمقانيةالشوف(al karam catering)الكرم كايير

ذوق مكايلكشوانالمازة اللبنانية الياس اديب خليل

ا - سمبوسك - كبة بجميع انواعها  ن رقاقات - فطائر -بيتر

ن - ورق عريش - شيش برك -  -فطائر كشك - كبة لقطت 
 فطائر زعتر

بن- مكشات الحصونجبيل(castania)المجموعة اللبنانية للتحميص 

نcastaniaم .م.المجموعة اللبنانية للتحميص ش قهوة عىل أنواعها-مكشات عىل أنواعهاالدكوانةالمتر

كاتو,كرواسونادهجبيلEden BAKING S.A.R.Lم  .م.إده باكينغ ش

نأطايب الفندقية ن سعادةالمتر مأكوالت جاهزة ومجلدةعت 

the village country club/A.S.A INTERNATIONAL 

S.A,R.L
قية وغربيةالسمقانيةالشوف مأكوالت شر

كعك,خبز عربي وفرنجيسن الفيلالمتنأفران الراهب

نالشوفأفران الساحل كعك جوز الهندسبلت 



vocatusنبيذريفونكشوان

شوكوالالمريجةبعبدادارين

ي
 
مخلالتالمريجةبعبدامصنع سبالن

بهارات عىل أنواعها ، كبيس ،زيت دوار الشمسجبل لبنانبعبدامنتوجات فينيسيا شحادة

ي
 
ن-كعكعمشيتجبيلأفران السمران حلويات-معجنات-خت 

كعك,حلويات,خبز عربي وفرنجيسد البوشريةالمتنافران الشرق االوسط- م .م.شركة البيادر التجارية ش

حلويات,خبز,كعكعاليهعاليهأفران المختار الحديثة

خبز عربي وافرنجيطيونةبعبدافرع الطيونة- أفران الوفاء

ي  الجيةالشوفأفران جمول  عرب 
ن خت 

خبز وحلويات طازجة حاالتجبيلم.م.شركة افران شمسين حاالت ش

كة أفران وحلويات الخباز ش أفران طانيوس ناصيف )ل .م.شر

(سابقا
يجبيلجبيل  عرب 

ن ي-خت  كعك-افرنج 

خبز عربيبشامونعاليهأفران عساف

حلويات عربية وأجنبية,كنافة,كرواسون,بوظة,كاتوالعقيبةكسروانLESCALADEباتسيري 

جبيل جبيلPATATOUباتسيري 
طعام ,حلويات على أنواعها عربية وافرنجية

معجنات,للمناسبات

حلويات عربية وفرنجيةعمشيتجبيل(nohra)باتسيري نوهرا

معجنات,بسكويت,شوكوال,بوظة,حلوياتجبيلجبيلElminatoباتيسري 

حلويات عربية وافرنجيةعشقوتكسروانباتيسري رزق

حلوياتبكفياالمتنباتيسري سرور



حلويات عربية وافرنجيةتحويطة الغديربعبداPatisserie Lolitaباتيشي لوليتا 

حلويات طازجةجبيلجبيلنبيل ايليا مجاهد- باتيشي مجاهد 

طحينة وحالوةبعورتهعاليةالتيال

بتي فور,بوظة,شوكوالالمكلسالمتن(pralino)م.م.برالينو الميزون دي شوكوال ش

مياهنيحاالشوف(dana)دانا-بست غروب للتجارة والصناعة

جميع أنواع المخلالتعماطورالشوفم.م.مؤسسة بلدي للتجارة والزراعة ش

ي نرص  ي نرص)بن ان  بن عىل انواعهجونيةكشوان(مؤسسة رفيق ان 

ي ش نم.م.بومو فود اندسير Nachos-tortillas(flour+corn) - rice cakeالغابةالمتر

ي فور  ديركوشهالشوفBON CHOIX- بون شوا 
ن- بيتر كوكت 

بن محمصخلدةعاليهبيت الب   المركزي

مربيات- زيت زيتون بشامونعاليهبيت الضيعة التجاري

كرواسون,حلوياتإدهجبيلTHEODORتيودور  

جوار الحوزبعبداجوارنا
ابات-مقطرات-مربيات-كبيس-خل -زعتر-عرق-شر

صابون بلدي-سماق

حلويات عربيةجبيلجبيلحلويات األبرص

بوظة,حلويات طازجةجبيلجبيلحلويات األصيل

ماياالشوفحلويات عالء الدين حلويات عربيةكتر

ماكوالت جاهزة,بوظة,حلويات عربية واجنبيةالسبتيةالمتنم.م.شركة داغر ش

ن- بوظة - سكاكر - شوكوال بشامونعاليه م.م.داندي ش ملت 



دلي فرانس الشرق األوسط ش م - ل .م.شركة سوفي دي فرانس ش

ل سابقا
خبز وحلويات مجلدةبصاليمالمتن

ذوق مصبحكسروانل.م.ذم لصناعة الزيوت النباتية ش
كسبة سويا ,مواد علفية, ذرة-دوار الشمس-سويا: زيت

وذرة

بن محمص ومطحونالمكلسالمتنل.م.شركة رفاعي فودز ش

نزهير ورامز بونادر نالمتر المتت 
تو -wiskey-خل-نبيذ-عرق-سحب وتقطت  السبت 

vodka

ي ش
 
نل.م.سوبر برازيل كومبان ماكينات قهوة- سكر - بن المكلسالمتر

تشيبسبسوسعاليهsweet chipsسويت شيبس روالن اديب مدلج 

بسكويت- سكاكر - شوكوال عمشيتجبيل(رشيد محمد بلوط)سيدر 

مأكوالت جاهزة,حلوياتضبيةالمتنEATERNITY S.A.L- ل .م.شركة ايترنتي ش

كة ابناء محمد فريد العطار  ملبس عىل انواعهحارة الناعمةالشوفتوصية بسيطة- شر

كة ابيض غروب ش عجينة اللوز- مخاليط البودرة - بلوكات الشوكوال الشياحبعبدال.م.شر

كة اتش ي - ام -شر  H.M.B.R. ل.م.ار للتجارة والصناعة ش- ن 

manufacturing and trading (pain d'or)
الشويفاتعاليه 

ي  ي والعرب  ن اإلفرنج  الحلويات اإلفرنجية والخت 

والمعجنات المتنوعة والبوظة والشوكوال والكعك 

والمأكوالت الجاهزة المتنوعة

كة اتش آر سي غروب للصناعة والتجارة ش sponge cake الحازميةبعبدام.م.شر

كة افران الوفاء الحديثة اجنةبعبداشر ي برج الت  ي وافرنج   عرب 
ن معجنات متنوعة- حلويات - كعك - خت 

كة الشوة التجارية ش حريصا/درعونكشوانم.م.شر
مأكوالت نصف /طحن وتعبئة الزعتر والسماق

....تعبئة وتوضيب الحبوب والشاي/جاهزة

ق األوسط للتجارة والتوضيب  كة الشر ذوق مصبحكشوان(مبتيكو)شر
د  - عصت  بودرة - كورن فالور - فانيليا - كاكاو - كاستر

بوظة بودرة

كة الشمالي للصناعة والتجارة
شوكوال،معجون حلويات،حشوات شوكوال،درعونكشوانشر

ي جونال ش
 
كة العصير الطبيعي اللبنان

نjunal-م.م.شر نشاء- مهلبية - مغىلي - سحلب - حامض الفنارالمتر



تصنيع وتعبئة العسل والمربيات والشراباتالكفرجبيلم.م.شركة القدوم للتجارة ش

كة القزي للتجارة ش نل.م.شر بزورات ومكشاتجش الباشاالمتر

كة القزي للتجارة ش مكشات، شوكوالالحصونجبيلل.م.شر

 ADON & MYRRHزيت زيتون بكر ممتازبدادونعاليه

كة القناطر ش نل.م.شر المكلسالمتر
-قشر وتحميص السمسم-راحة الحلقوم-حالوة-طحينة

طحن وتعبئة سكر بودرة

كة المرطبات الوطنية ش عصت  الفواكه-مياه غازيةالشويفاتعاليهكوكاكوال-ل.م.شر

تصنيع القناني والغالونات البالستيكية وتعبئتها بالمياهعين زحلتاشوف(الشوف)ل.م.شركة المياه المعدنية البنانية ش

مياه طبيعية ومعدنيةفالوغابعبدا(بعبدا)ل.م.شركة المياه المعدنية البنانية ش

كة المياه المعدنية اللبنانية ش تعبئة مياهفالوغابعبدا(نسله)ل.م.شر

طحينة،حالوة،شوكوال،تعبئة مواد غذائيةدير شمراالمتنجديد-شركة النخيل للمواد الغذائية 

كة الندى إلستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش مياه معبأةحارة جندلالشوفل.م.شر

كة النىه الستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش ن دارةعاليهل.م.شر مياهعت 

كة الوادي األخرص  ش نAl Wadi Al AkhdarS.A.Lل .م.شر نهر الموتالمتر
حمص -فول مدمس-بامية-ملوخية-طحينة-حالوة

بابا غنوج-مربيات-طحينة

subzero Iceمكعبات ثلجبعبدابعبدا

كة الوفا للتجارة والصناعة ش نالشوفل.م.شر سبلت 
- راحة الحلقوم - طحينة سائلة- طحينة - حالوة 

سمسم مقشور

شوكوال,بوظة,حلويات عربية وافرنجيةديركوشهالشوف للصناعة والتجارة العامة2شركة اليزيه سويت 



كة انتاج وتعليب المواد الغذائية ش دير قوبلعاليه م.م.شر

ابات المحالة بالسكر  - ماء الورد - ماء الزهر - الشر

د : النشاويات الغذائية- دبس الرمان - الحامض  -الكاستر

بايكنغ بودر- فانيليا -  الحبوب - الكبيس .  فالفل

ن دارةعاليهأغري سويل نبيذعت 

براند ش كة انير نل.م.شر ذوق الخرابالمتر
وبات الغازية غت  الكحولية  - عصت  الفاكهة - المشر

اب الفاكهة - نكتار الفاكهة  اب المنكه - شر - الشر

كة ايلغانس للتجارة ش بسكويتنهر ابراهيمجبيلم.م.شر

كة  شاهبر  للحلويات ش شوكوال دهن- سمسم - راحة - طحينة - حالوة حرصايلجبيلم.م.شر

مشروبات روحيةالعقيبةكسروان(عرق)شركة أبي رعد جروب 

كة أطياب ش مواد غذائية مختلفة-كبيس-خل-زيتون-زيت زيتونجونيةكشوانم.م.شر

باتيسري,خبز عربي وافرنجيجسر الباشاالمتنشركة أفران الباشا كيروز

كة أفران شمسبر  ش خلدةعاليهخلدة- م .م.شر
ي ي وافرنج   عرب 

ن ن عىل -خت  كعك ومصنوعات الخت 

مختلف انواعها والمعجنات بكافة أشكالها والحلويات 

العربية واإلفرنجية

كة أفران شمسبر  ش يالدامورالشوفالدامور- م .م.شر  عرب 
ن ي /خت  - كعك - افرنجية /حلويات عربية- افرنج 

توست- كيك 

بيتزا,مناقيش,معجنات,خبز عربي وافرنجيعجلتونكسروانم.م.شركة أفران موالن دور ش

كة أفران وباتيشي ابراهيم الحديثة ش يالشياحبعبدام.م.شر  عرب 
ن حلويات أجنبية-خت 

كة أفران يمبر  ش نم.م.شر ،حلويات عربية وأجنبيةانطلياسالمتر ي ،افرنج  ي  عرب 
ن خت 

كة م كرواسان وكيكزوق مصبحكشوانفرع زوق مصبح- ل.م.ع غندور وأوالده ش.شر

بوظة,شوكوالالشياحبعبداAMICHOشركة أمين شومان وأوالده   

كة أيزوفود ش ن عاديالشويفاتعاليهIsofoodل .م.شر منكه وقليل الدسم-مايونت 



سكاكر,شوكوالسبلينالشوفشركة باتشي الصناعية ش  م ل

ي شوب ش
ر
كة بان منكه القهوة- حشوات- عجائن بالسكرأدونيسكشوانم.م.شر

كة باش سناكس ش م ل نصف مصنعة pellet chipsكفرشيمابعبداشر

ي ش
 
كة برجاق كومبان ماياالشوفم.م.شر سكاكر وحلوياتكتر

كة برونيل ش نعمشيتجبيلPrunelle S.A.Lل .م.شر بوظة-حلويات-خت 

كة بلي  ش زيت دوار الشمسنهر ابراهيمجبيل(pulper)ل.م.شر

كة تريباك للصناعات الغذائية الشويفاتعاليه شر
ا صوص - تصنيع وتعبئة الكاتشب  ن صلصات - البيتر

الخردل- العصت  - التوابل - ومنتجات البندورة 

كة تيفولي للصناعة والتجارة 
حلويات عربية وافرنجية، بوظةدير كوشةالشوف(المصنع)شر

كة تيفولي للصناعة والتجارة 
مأكوالت بيتيةدير كوشةالشوف(المطبخ)شر

كاه  ي وشر
 
كة جبال لبنان لإلنتاج البلدي حسبر  القضمان - شر

.توصية بسيطة
غذاء ملكي- حبوب لقاح - عسل بخشتيهعاليه 

كة حبنجر للتجارة العامة مكشات مشكلةمزبودشوفشر

بهارات وحبوبحارة حريكبعبداشركة حلباوي إخوان

كة خي   الشايب ش نادةجبيلإده- م.م.شر ي-كعك-خت  ن افرنج  حلويات-خت 

كة خي   الشايب ش يجونيةكشوانجونية-م.م.شر  عرب 
ن ي-croissant- baguette-كعك-خت  ن افرنج  - خت 

sandwich

بن وبزوراتالبوشريةالمتنم.م.شركة دميان اخوان ش

كة دومنكو ش نم.م.شر مزرعة يشوعالمتر
-دبس ورب البندورة-مربيات-كاتشاب-خل-مخلالت

وبات كحولية وغت  كحولية ابات-مشر ماء -ماء زهر-شر

ي الصناعي ش شوكوالعمشيتجبيلم.م.مصنع سكاف ويازج 

كة ديوان غروب نشر بعبدات-العيونالمتر
ها  بهارات وتوابل وخلطات وحبوب وقمح وسكر وغت 

من المواد الغذائية



كة ذي روسير ش نThe Roaster s.a.lل .م.شر يةالمتر بن محمصالبوشر

كة راشيو بالس ش نل.م.شر مأكوالت جاهزة- معجنات - حلويات المكلسالمتر

معجنات وحلويات عربية وافرنجيةالحدثبعبداشركة رودان

شوكوالمرج علي/شحيمالشوفشركة زين للتجارة و الصناعة

كعك,خبز عربي وافرنجيصوفرعاليهشركة سارة التجارية

يبيوشن ش كة ستورك ديسير رب البندورة- كاتشاب - عصت  الفاكهة ذوق مصبحكشوانStork distribution-ل.م.شر

كة سوا ش ن طازججبيلجبيلwooden bakeryم .م.شر حلويات وخت 

كة سوشيه ش اجنةبعبدام.م.شر شوكوال،سكاكربرج الت 

كة سوناكو ش نجبيل.م.م.شر ابات-مربيات-مخلالت-معلبات-حالوة-طحينةغرفت  شر

كة سويت آرت ش حلويات عربيةسمقانيةالشوف(crystal)م.م.شر

شوكوال,بوظة,حلويات عربية وافرنجيةوادي شحروربعبداشركة شدياق

بل سالمة واوالده ش كة شر جميع المعجنات والمأكوالت والحلويات الجاهزةادةجبيلم.م.شر

كة شلبا ابات البودرةقرطباجبيلشر شوكوال،معجنات،شر

كة صباغ كريم- شوكوال ذوق مصبحكشوانشر

كة صليبا  نل.م.فودز ش" س"شر معجون الشوكوالبتغرينالمتر

كة حداد يونايتد ش بشامونعاليهم.م.شر
- طحن بهارات - قشر سماق - سمسم /تحميص بن

مستودع

كة عبد القادر عمر غندور وأوالده ش سمسمية-راحة-طحينة-حالوةحارة حريكبعبدال.م.شر

كة عبيدو للتجارة والصناعة ش مساحيق غذائية معلبة-توابل بهاراتحارة الناعمةالشوفم.م.شر



كة عصير لبنان ش الحدثبعبدال.م.شر
اب الفواكه  uht-مثلجات حليبية قشدية-عصت  وشر

milk - اب الفواكه-جيلو-كتشاب-ألبان مركز شر

كة عقاد لصناعة الشوكوال  ن- ملبس - شوكوال دوحة عرمونعاليهLYCHEE- شر ملت 

كة غراوي غروب للشوكوال والسكاكر ش سكاكر وحلويات عىل انواعها-شوكوالكفرشيمابعبدال.م.شر

كاؤه كة غسان طنوس وشر زيت زيتونكفرعقاالكورةشر

الغبيريبعبدام.م.شركة غود دايز ش
خبز ,كعك,ملبن,مرصبان,حلويات افرنجية,شوكوال

افرنجي

كة فريحة فود ش  Freiha food company F.F.C. ل.م.شر

S.A.L
ن روميةالمتر

-زيت فول الصويا المكرر-زيت دوار الشمس المكرر

زيت الذرة الصفراء المكرر

يد كة قرطاس للمعلبات والتي  نشر يةالمتر البوشر
ماء - ماء زهر - رب البندورة -مرب  - حالوة - طحينة 

معلبات- ورد 

كة كارال  نتضامن- شر ملبس عىل شوكوال-شوكوال عىل انواعهاالنقاشالمتر

كة الريسا ش قية وغربيةالحدثبعبدال.م.شر معجنات مأكوالت-حلويات شر

كة م الشويفاتعاليهل.م.ع غندور وأوالده ش.شر
ي 
ي والشوكوال السادة والمحشر

بسكوت سادة ومحشر

ي وتكرير الزيوت النباتية 
-ذرة)والوايفر السادة والمحشر

ارز,شاي,حبوب,إعادة تعبئة سكربشامونعاليهم سنو.شركة م

كة ماسير للعلكة والسكاكر ش سكاكر- علكة كفرشيمابعبدال.م.شر

كة ماك العالمية ش سكاكرشيخانجبيلMAK INTERNATIONAL. S.A.Lل  .م.شر

كاهم كة مالك اخوان وشر نشر زيت للشعر-شامبو-زهورات-شايجل الديبالمتر

كة مالكو للصناعة والتوزيع ش  Malco. ل.م.شر

Manufacturing and distribution (fantasia)
الشويفاتعاليه 

ن -منتجات الذرة-البطاطا الشيبس حلويات افرنجية وخت 

ي ي وافرنج  مأكوالت-كعك-شوكوال-عرب 

كة مثلجات دولسي ش شيبس-مثلجاتالحدثبعبدام.م.شر

كة محمصة الرفاعي ش مكشات وبنحاالتجبيل(حاالت)ل.م.شر

الفوار-نابيهالمتنWooden Bakery salشركة مخابز الحطب ش م ل 
خلطات من الجبنة ,حلويات فرنجية,خبز عربي وافرنجي

واللحمة



كة ش كة مطاحن الي  نل.م.شر ن وسميد ونخالةالدورةالمتر طحت 

كة مطاحن الشهباء ش اجنةبعبدام.م.شر دقيق القمحبرج الت 

كة مطاحن عساف الحديثة للصناعة والتجارة العامة ن ومشتقاتهبشامونعاليهشر طحت 

كاه ي وشر
 
كة معامل احمد عبد الشكور حلوان راحة الحلقوم- حالوة - طحينة الجيةالشوفشر

ي للتجارة والصناعة ش
 
كة منتوجات البيت الثان نم.م.شر  مزرعة يشوعالمتر

متممات - اعشاب - بهارات - حبوب - زعتر - فالفل 

غذائية

كة موالن دور اللبنانية ش يذوق مصبحكشوانم.م.شر  عرب 
ن ي-خت  -حلويات عربية-معجنات-توست-افرنج 

حلويات غربية

كة مون بالن ش نMont Blanc S.A.R.Lم .م.شر ينغ- حلويات عربية وافرنجية،معجنات،بوظة بيت الكيكوالمتر كايتر

كة مؤسسة دلتا للتجارة والصناعة العامة  ن(دلتا غروب)شر الزلقاالمتر
-كاتو-بهارات-تمر - baking powder-كاكاو- كاستر

فالفل جاهزة-مهلبية-بوظة-جيلو

مكسرات,بن محمص حب ومطحونالفنارالمتنل.م.شركة مؤسسة ميشال نجار ش

نا للتجارة ش كة مير  الشماليم.م.شر
ن الفنارالمتر

- فواكه مجففة-شطة حرة وتوايعها-ثوم-مكدوس

وبات-بطاطا خل-مشر

كة نباتكو للمواد الغذائية ش اعشاب طبيعية- شاي بعورتهعاليه م.م.شر

ة لفنون المائدة ش كة نظير ة"م العاملة تحت عنوان .م.شر ن"نظير ن سعادةالمتر ي  - catering - glaceعت   أجنت 
ن حلويات اجنبية- خت   

CIDRA S.A.LالكفوركسروانCIDRE

ي اند ترايدينغ غروب ش كة هاشم اندسير ذوق مصبحكشوانم.م.شر

ابات  د - الحلويات - تصنيع وتعبئة بودرة الشر - الكاستر

- المغىلي - الكاكاو - الفانيليا - الكورن فالور - الجلو 

النشويات- السحلب 

كة وديع قساطلي للصناعة والتجارة ش
ن الرمانةبعبدال.م.شر ابات مركزة - ليكور عت  مخلالت وصلصات- شر

حلويات عربية,بوظةذوق مكايلكسروانشركة ورد



ي ش كة ويلب 
شوكوال مرهمالحدتبعبدام.م.شر

سكاكر, شوكوالحارة حريكبعبداشوكوال الروش

معجنات، حلويات عربيةحارة حريكبعبداصدقة للمعجنات والحلويات

عرقسد البوشريةالمتنعرق أبو عقل

نالشوفعلي سعيد بو عرم معرصة خروب جت  دبس الخروبالت 

ي ش
 
نم.م.عون فود كومبان بهارات- حبوب مزرعة يشوعالمتر

عصت  وخل ومرب   ودبس التفاحالعاقورةجبيلعبر  العقل

شوكوال بالبوظة- اشقر / اسود / شوكوال ابيض الدامورالشوفم.م.غاناش شوكوالتيه ش

نالشوففرن أبو صالح ن ومناقيشبعقلت  خت 

ي دير القمرالشوف(نعمة جورج معوض)فرن معوض   عرب 
ن مناقيش- قربان - خت 

(أسمر)خبز عربيعين قنيالشوففرن نظيرة أمين جنبالط

global foodsبوظة وشوكوالخلدةعاليه، ن حلويات عربية واجنبية،معجنات وخت 

،كعك،مناقيشكفرحيمالشوفكراون برد ن خت 

ي هاوس ش مكعبات كعك للسلطة-كعك مطحون عىل انواعهمستيتاجبيلم.م,كريسب 

كاتو,شوكوال,بوظة,حلويات عربية وافرنجيةشياحبعبداكريمينو- مؤسسة كوثراني التجارية 

كعكشويفاتعاليهكعك أبو عرب

كة سنابل الخير الصحية المعروف ب يعاليهعاليه"كعك أبو عرب"شر
كعك عرصوبن



حاالتجبيلم.م.ش.  فود- كالس برو 
خل ابيض - خل بلسميك - خل تفاح - خل عنب 

للتعقيم

حالشوفكينغ سويت حلويات عربيةكفرنت 

صناعة الحلويات والبوظة والشوكوال والمعجناتالزلقاالمتنLA GOULEEالغوليه   

بوظة- افرنجية / حلويات عربية بقعاتاالشوفلوريون

يالشوفلونا
رأس العبد،حلويات عربية وافرنجية،شوكوالدير كوشر

(حبوب وخضار ولحوم)مأكوالت بيتية بقعاتاالشوفمأكوالت الباشا

مأكوالت بيتيةبقعاتاالشوفمأكوالت بيتية

بن برازيليخلدةالقبةخلدة-محامص بن عدنان

كاه ش م م اجنة بعبدامحمد محمود اليمن وشر حالوة-طحينةبرج الت 

ن-بزورات-شوكوالحارة حريكبعبدا(محمد علي الحلباوي)محمصة الحلباوي  ملت 

يالشوفمحمصة المنهل
ن قتن بزوراتعت 

نالشوفمحمصة جبل لبنان توضيب المكشاتبشتفت 

ى بزورات- بن الشياحبعبدامحمصة صنبر  لصاحبها محمد سليم رامز الحموي البب 

eclaire-جوز الهند- donuts-كاتو-معجنات-كرواسانإدةجبيلGood Morningمخابز وحلويات 

(بدون هال-مع هال)بن محمص -بن مطحونبشامونعاليه ل.م.مصانع معتوق ش

كافة المعجنات والحلويات الموضبةقرنة شهوانالمتنHome made one- هوم ميدوان لصاحبها كمال انطوان المالح 

. S.C (Moulin d'or)-  م .م.غروب ش. سي. شركة اس

Group S.A.R.L
plat du jour,خبز افرنجيالمنصوريةالمتن



traiteur,plat du jour,حلويات أجنبيةمزرعة يشوعالمتن لصاحبها جوزف عبدهللا منعمMOULIN BLEUمولن بلو 

خبز افرنجي ومشتقاتهجبيلجبيلمصنع الكعكة الذهبية

كة القيسي ش جدراالشوفم.م.مصنع شر
قلوبات ملبسة بالسكر،فواكه مجففة ملبسة 

...بالشوكوال،شوكوال ملبس بالسكر

ن جديدة غزيركشوانم.م.مطاحن افرام ش برغل- حبوب - طحت 

نل.م.مطاحن الدورة ش ن القمحبرج حمودالمتر ن الذرة-نخالة-سميد-طحت  نخالة-طحت 

ق األوسط ن وسميد ونخالةذوق مكايلكشوانمطاحن الشر طحت 

ة ن قمح-برغلجديدة غزيركشوانمطحنة الفتوح لصاحبها ميشال يوسف غبير ن ذرة-طحت  سماق-زعتر-طحت 

ة الماسة ش نل.م.معامل البير يةالمتر ةالبوشر بت 

نالشوف(الغزال)معامل سامر شحادة  راحة الحلقوم- طحينة - حالوة سبلت 

نالشوففرن األصدقاء ن اسمر، شوفان، نخالة ، ابيضبشتفت  خت 

نالشوفمعامل عبد اللطيف جميل شحال طحينة،حالوةسبلت 

ماياالشوفمعامل عمر سليم سمسم-حالوة-طحينة-راحةكتر

الناعمةالشوف(احمد عطايا)معامل الفلوكس الصناعية 

ابات - دبس رمان - بديل الحامض - خل عىل انواعه  شر

-ماء ورد - صلصة بندورة - توت - ورد - جالب - مكثفة 

 ماء زهر

ببس الخروبمرج برجاالشوفمعرصة محمد سعيد بو عرم

ي
نمعمل الصيف  راحة الحلقوم- حالوة- طحينةجّل الديبالمتر

ي حنا خلط الحبوبساقية الخيطجبيلمعمل حنا أن 



عشقوتكشوانLA GENOISE"  حقل القمر"مؤسسة 
المعجنات - شوكوال - بوظة - أجنبية /حلويات عربية

الجاهزة للمناسبات

ف ايوب د- جلوالكفوركشوانمؤسسة ادوناي لصاحبها اشر تعبئة سكر وملح للمطاعم- كاستر

ي فورالسمقانيةالشوفمؤسسة األفراح
كيك،بتر

صنوبرالقصيبةبعبدامؤسسة الياس نرص هللا نعيمة

معجنات,بوظة,حلويات,شوكوال,سكاكرجديدة المتنالمتن  لصاحبها سليم فيليب صالحOTHELLOمؤسسة 

عرمونعاليهمؤسسة أديدا للتجارة والصناعة
مواد ,حبوب,طحين كرسبي,مكسرات مقشورة,بهارات

مضافة

مؤسسة بسام الغراوي لصناعة وتجارة السكاكر والشوكوال 

والحلويات
ن - نوغا كفرشيمابعبدا شوكوال وحشواته- ملبس - سكاكر - ملت 

ي نعيمه دبس الخروبالقصيبةبعبدامؤسسة بسام مير

خبز عربيالحدثبعبدامؤسسة حلويات و مخابز األمراء اآللية

الشياحبعبدامؤسسة رجا قرطباوي للتجارة والصناعة
-مربيات-مقطرات أعشاب-كبيس-عرق-نبيذ-خل

ابات المحالة بالسكر الشر

نبعبدامؤسسة سامي القنطار بن محمصرأس المتر

بنرأس المتنبعبدامؤسسة سامي عبد الرحمن القنطار للتجارة

شوكوال وسكاكرالشياحبعبدامؤسسة شلوف للصناعة والتجارة

حلويات ومشتقاتها,معجناتالشويفاتعاليه(احمد سميح صدقة)مؤسسة صدقة للصناعة والتجارة 

زيتون كبيس-دبس-ماء ورد-ماء زهر-عرقغوسطاكشوانمؤسسة قزيلي للتجارة والصناعة

يالقليعاتكشوانLE RELAISمؤسسة لوروليه لصاحبها ادوار داوود القاعي    عرب 
ن ي/خت  افرنج 

زعتر,رز ناعم,بهاراتالبوشريةالمتنمؤسسة مطاحن شربل القضماني- شربل جميل القضماني 

بن تركيشحيمالشوفمؤسسة وسيم عبد هللا للتجارة والتسويق



مياه معدنيةجبىليالشوفمياه الروضة

مياهكفرشيماعاليهمياه أكوامونتي

مياهبشامونعاليهمياه سيدرز

فا  نالشوففادي سامي جعفر- مير بسكويت بالكريما- شوكوال حب بشتفت 

حلويات عربيةخلدةعاليهخلده/ وسيم غازي الحالب 

ن الجديدةعاليهباتيشي وفرن السنابل يعت  ي وعرب  ن فرنج  كعك،حلويات،خت 

ية غروب ش كة طي  نم.م.شر طحينةالجديدةالمتر

château bybline-ي غانم كة أن 
نبيذ،عرق،مشتقات العنبوىط الجوزكشوانشر

كة الخوري للزراعة ش  الشماليم.م.شر
ن نالمتر روزي/ ابيض / نبيذ احمرالمنت 

كة مطاحن كنوز الطبيعة بهارات، حبوب ،منتوجات بيتيةمجدل بعناعاليهشر

ها من منتجات المخابز-المعجنات-كعكعيم كسورعاليهأفران باراديز للمعجنات بسكويت وغت 

3/4/2013مجدل المعوشالشوفCHAIم .م.سيدر هيل لإلنتاج الزراعي ش

ن-كعكالعزونيةعاليهأفران اإليفان بيكري خت 

كيك-حلويات عربيةعاليهعاليهحلويات اإلتحاد

حلويات عربية وافرنجية وكاتوعاليهعاليهحلويات البدوي

كة كنوز للصناعة والتجارة ش نم.م.شر نالمتر المتت 

وبات-صناعة مواد غذائية بات -العصت -المشر الشر

وبات روحية-ماء زهر وماء ورد-المحالت بالسكر -مشر

تعبئة زيت وزيتون-مربيات-مخلالت

وزة علي ربابه واوالده كة فير كبيس عىل انواعهالشويفاتعاليهشر



جونيةكشوانفرن العناية
، حلويات، كعك ، مناقيش ،  ي ي وافرنج   عرب 

ن خت 

مناقيش ومعجنات عىل أنواعها

  smart gourmet    بنتاعلجبيل

معجنات -ثوم-فوارغ-ورق عنب-متبل باذنجان-حمص

صوصات -سمك-لحم-دجاج مطبوخ-عىل انةاعها

مختلفة

كة الخريف ش نم.م.شر وبات روحيةالزلقاالمتر عرق مشر

كة بروترايد ش ن"protrade sarls "Bake freeم.م.شر بيت الكيكوالمتر
ن   خالي من -كنافة-حلويات خالية من الغلوتت 

ن خت 
ن ا-الغلوتت  ن معجنات شيش برك سنبوسك فطائر بيتر

Chateau Wadih S.A.R.Lةجبيل wine  - ciderالمغت 

كة قرنفل غروب للصناعة والتجارة ش شوكوال وسكاكرالدامورالشوفم.م.شر

water lineمياه معدنيةدميتالشوف

يال كة فودز اندسير نالشويفاتعاليهشر ورات والت  ن تحميص و تعبئة الت 

ي غروب ش
شوكوالالحصونجبيلRitchy group Sarlم .م.ريتسر

CBV Chateau Belle vueتعبئة خل وخموربحمدونعاليه

le chateau du chocolatierسكاكر وحلويات وشوكوالذوق مصبحكشوان

نمؤسسة بشارة بالبان نالمتر عرق بشارة بالبانالمتت 


