
المنتجاتالبلدةالقضاءاسم الشركة

مؤسسة حسن معروف زيعور 

(matador chocolat)وشركائه

شوكوالعنقونصيدا

حلويات افرنجية - حلويات عربية صيداصيداشركة حلويات منير البابا

بوظة عربية- 
خبز عربيالعباسيةصورمؤسسة افران الهادي الحديثة

حلويات عربيةصيداصيداحلويات غرمتي وقبالوي

بيتي فور- حلويات عربية صيداصيداحلويات البلد

مناقيش- معجنات مجدليونصيدافرن الريف

تعبئة وتغليف الحبوبحارة صيداصيدامؤسسة عبده للتجارة والصناعة

بوظة- حلويات عربية وافرنجية حارة صيداصيداالكيالني سويت- حلويات الكيالني 

سمسمية- جذرية - حلويات عربية صيداصيداحلويات السمرا الممتازة

فرن ابو عرب للكعك العصروني 

(شركة صيدا للكعك والمعجنات)

كعك عصرونيصيداصيدا

- كاتو - فرنجية / حلويات عربيةصيداصيداحلويات جروميه

بوظة عربية

شركة افران الحياة االوتوماتيكية 

صيدا-م.م.ش

بتي -كعك-خبز عربي وافرنجيصيداصيدا

فور

قرب دوار - صور صورمعامل منير محمود اليمن

البص

راحة- حالوة - طحينة 

شركة مكاوي للتجارة والتوزيع 

(هارفست)

تعبئة وتوضيب حبوب على الدكرمان- صيدا صيدا

انواعها

بولفار - صيدا صيداحلويات بوشيه

معروف سعد

حلويات - حلويات عربية - كاتو 

كرواسون- بيتي فور - افرنجية 

كعك - خبز افرنجي - خبز عربي العباسيةصورشركة افران لبنان

حلويات - بيتي فور - همبرغر - 

- حلويات افرنجية - عربية 

معجنات

عوامة- معكرون - مشبك صيداصيداحلويات نسب

الطريق - صيدا صيداDulceحلويات 

البحري

حلويات افرنجية- حلويات عربية 



راحة الحلقوم- طحينة - حالوة الغازيةصيداشركة معامل منير البساط

شركة موسى لصناعة المعجنات 

والحلويات

عجينة الفرك والبورماعين الدلبصيدا

- كرواسان - كاتو - بيتي فور صيداصيداباتيسري الخياط

معجنات

الشركة اللبنانية لصناعة المأكوالت 

ل.م.سولينو ش- الغذائية 

معجنات غذائية -  بطاطا شيبس الداووديةصيدا

سناك

كعك- افرنجي / خبز عربيحارة صيداصيداأفران الفرح االلكترونية

الشركة المتحدة لصناعة وتجارة 

م.م.الشوكوال والسكاكر ش

- نوغا - شوكوال على انواعه المجيدل/ كفرحتى صيدا

مرصبان

حلويات عربية وافرنجيةقاناصور(قانا)حلويات زيدان 

حلويات عربية وافرنجيةجوياصور(جويا)حلويات زيدان 

حلويات عربيةصيداصيداشركة حلويات االنوار

حالوة- طحينة صيداصيدامعامل حسين الزيباوي وأوالده

بطاطاانصاريةصيداشركة طيبات للصناعة والتجارة

-بوظة-حلويات عربية وافرنجيةالغاازيةصيدامؤسسة حلويات اإلخالص

كاتو

معمل سيدر )- رشيد محمد بلوط 

(إلنتاج الشوكوال

سكاكر-بسكويت-شوكوالالحوشصور

عجينة الكنافة والعثملية والبلوريةزغدراياصيدامؤسسة قطيش للمعجنات

بوظة- حلويات عربية وافرنجية صيداصيداشركة حلويات الجندولين

عصير الفواكه الطبيعي الطازجانصاريةصيدال.م.بلقيس ش

سمسم-راحة-حالوة-طحينةالغازيةصيدامعامل كامل بدوي البساط

حلويات غربيةالغازيةصيدا(SUPREME)حلويات سوبريم 

حلويات عربيةالجنوبصيداحلويات مصطفى الجردلي

- سينيق - الغازية صيداشركة معامل سميح اليمن واوالده

اتجاه مفرق مغدوشة

- راحة الحلقوم - حالوة - طحينة 

سمسم

الجمعية التعاونية لزهر الليمون 

م.ومنتوجات مغدوشة الزراعية م

تقطير ماء الزهر وماء الوردمغدوشةصيدا

شوكوال- بيتي فور - كاتو مغدوشةصيداLes Freresحلويات 

/ حلويات رياض وبشير البدوي

حلويات البدوي

كاتو- بوظة - حلويات عربية قرب دوار البصصور

قرب / صورصورعز الدين- االورينتال 

مؤسسات االمام 

الصدر

بيتي - كاتو - حلويات افرنجية 

فور



- بيتي فور - حلويات افرنجية جل البحر- العباسية صورحلويات مونو النبيل

كرواسون

بيتي فور-كاتو-حلويات افرنجيةشارع المصارفصوركاتو النبيل

قرب غسان - صيدا صيداحلويات زهير السمرا

حمود

قالوبات- حلويات جزرية 

خبز عربيالعاقبيةصيداافران وهبي- أفران العاقبية الحديثة

حلويات افرنجية - حلويات عربية الشهابيةصورحلويات عاصي

بيتي فور- 

- مناقيش - خبز على الحطب برج الشماليصورفرن المختار

معجنات

حلويات عربيةصيداصيداحلويات حلم الحلو

الجمعية التعاونية لدعم تمكين المرأة 

م.في الغازية وجوارها م

فواكه مجففة، مربيات، شوكوال، الغازيةصيدا

حلويات عربية، تمر محشي 

بالجوز ومغطى بالشوكوال

أفران صفي الدين األتوماتيكية 

(محمود عبدهللا صفي الدين)

افرنجية/ حلويات عربيةبرج الشماليصور

شركة نجم وحاج علي للتجارة 

(حلويات البحصلي)والصناعة 

حلويات عربيةصورصور

مؤسسة حاج علي التجارية 

(حلويات البحصلي)

افرنجية/ حلويات عربيةمعركةصور

 LE GOURMETحلويات 

C'EST LA VIE

حلو افرنجيعنقونصيدا

كعك- خبز افرنجي - خبز عربي الغازيةصيداافران جمول

خبز عربيالغازيةصيدافرن اسيل

حلويات عربيةالصرفندصيداحلويات محمود المالح

خبز عربيالصرفندصيداافران قصر البحر

- كعك - افرنجي / خبز عربيالصرفندصيداافران القلعة الجديدة

كاتو- بيتي فور 

خبز عربيالصرفندصيداافران عين القنطرة الحديثة

بوظة عربية- حلويات عربية عدلونصيداحلويات وجيالتي األمين

- دبس الرمان -  دبس الخروب طيرفلسيهصورم.م.شركة خيرات وادينا ش

كشك- زعتر - حالوة - طحينة 

حلويات عربيةصيداصيداحلويات محمود البابا الشهيرة

خبز عربيصيداصيداأفران الهدى

حلويات عربية وافرنجيةصديقينصورحلويات الريان



حلويات عربية وافرنجية، القليلةصورحلويات الشاطئ

كوكتيل، بوظة

كعك -كرواسون-خبز عربيدير قانون راس العينصورفرن الزهراء

مناقيش-عربي

شركة جروبي ورضا الرمالوي 

وأوالده

حلويات عربية وافرنجيةصيداصيدا

شركة افران الحياة االوتوماتيكية 

(العاقبية)م.م.ش

خبز عربيالعاقبيةصيدا

كشك- بهارات - زعتر المروانيةصيداالحصاد/ مطحنة حجازي 

شوكوال-حلويات-معجناتالهالليةصيدام.م.شركة أهلنا ش

حلويات عربية وافرنجيةصيداصيداحلويات القصير

راحة -سمسم-حالوة-طحينةالغازيةصيدامعمل الشافعي

الحلقوم

حسين )شركة الرابية الخضراء 

(علي حسون وشركاه

حالوة-طحينةخزيزصيدا

كوكتيل- افرنجية / حلويات عربيةصريفاصورحلويات دونس

بيتي -خبز افرنجي-خبز عربيالعباسيةصور.م.م.شركة أفران شمسين ش

كاتو-معجنات-كعك-فور

- حالوة -طحينة - سمسم احمرالغازيةصيداأبو سليم الحلبي

راحة

حلويات عربيةصيداصيدابيت الحالوة

حلويات عربيةصيداصيداحلويات أبو وائل

بقالوة-كاتوالصرفندصيداباتيسري غاردينيا

kroki chocolate شوكوالالصالحيةصيداكروكي

خبز عربي وافرنجيصيداصيداأفران صيدا األلية الحديثة

بوظة عربية-بيتي فور-كاتوالغازيةصيداLa roseحلويات الروز 

خبز عربيالعباسيةصورم.م.شركة قمرين ش

حلويات عربيةصيداصيداحلويات اإلسكندراني

حلويات عربية وإفرنجيةالغازيةصيداباتيسري ديليس

حلويات عربيةصيداصيدامخابز وحلويات المصري

خبز عربيالبوابة الفوقا-صيداصيدا(فرن منصور) Bakeryمنصور 

خبز عربيجزينجزينأفران عون

حلويات افرنجيةعنقونصيداحلويات ابو الفضل

- كعك - افرنجي /خبز عربيحي الرمل/صور صورشركة أفران الرمل الحديثة

- كرواسون - حلويات عربية 

معجنات وغيرها

خالدة )شركة سينيق التجارية 

(اليوسف وشركاؤها

تعبئة وتغليف الحبوب الغازيةصيدا

والمكسرات ومشتقاتها

Boule Dorبيتي فور- حلويات عربية الزراريةصيدا



تغليف وتوضيب الحبوب وتعبئة الغازيةصيداشركة علي رشيدي وأوالده

الزيوت النباتية

افرنجية/ حلويات عربية مفرق الخرايبصيداحلويات ديوان القيصر

/ ل.م.شركة حلويات البابا ش

حلويات البابا الممتازة

- بوظة - معجنات - حلويات صيداصيدا

شوكوال

بيتي فور- حلويات عربية جزينجزينحلويات المختار

- افرنجية / حلويات عربيةعين الميرجزين(عماد نقوال عبود)باتيسري عبود 

بوظة- شوكوال 

حلويات عربيةالغازيةصيداحلويات األزهار

حلويات - شامية / حلويات عربيةجناتاصورحلويات نجم

افرنجية

افرنجية/ حلويات عربيةدير قانون النهرصورحلويات موناليزا

- م .م.تي كومباني ش. أس . أي 

A.S.T COMPANY 

S.A.R.L (CREMINO)

بيتي فور- حلويات افرنجية العباسيةصور

- افرنجية / حلويات عربيةمعركةصورمخبز وحلويات السلطان

كرواسون

شارع رياض / صيداصيدامؤسسة عدنان الرمالوي للتجارة

الصلح

افرنجية/ حلويات عربية

مناقيش- اسمر / خبز ابيضحارة صيداصيدافرن النواف

بيتي - افرنجية / حلويات عربيةمعركةصورحلويات عيد

فور

بهارات-بن-بزوراتالغازيةصيدامؤسسة بن غسان

محمد سامي )شركة سامي الكلش 

(الكلش وشركاه

تمورالهالليةصيدا

خبز عربي وافرنجي خاصة العباسيةصورشركة زين لوجستيك سيبورت

لقوات الطوارىء الدولية

قلوبات,حلويات جزريةصيداصيداحلويات خضر زهير السمرة

حلويات صيداصيداحلويات ناصر زهير السمرة

سمسمية,فستقية,جزرية,عربية

حلويات عربية ,كاتوصيداصيداباتيسري بوشيه

كرواسون,بيتي فور,وافرنجية

شركة افران الحياة 

(اللوبية)االتوماتيكية

بتي ,كعك,خبز عربي وافرنجياللوبيةصيدا

فور

الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي 

تعاونية خيرات )م.في عرمتى م

(عرمتى

ماء ,ماء زهرعرمتىجزين

صلصة ,مربيات,مقطرات,ورد

زيتون مقطع ,كشك,بيتزا

زعتر,لوز مطحون,ومحشي

الجمعية التعاونية الزراعية في 

الحلوسية

رب البندورة, مربياتالحلوسيةصور



الجمعية التعاونية للتصنيع واإلنتاج 

الزراعي في دير قانون رأس العين

طعام ,الخبز التراثي,مربياتالحلوسيةصور

معجنات,حلويات عربية,تراثي

الجمعية التعاونية النسائية للتصنيع 

الزراعي في بلدة برج رحال

طعام ,مقطرات,مربياتبرج رحالصور

مخالالت على أنواعها,تراثي

الجمعية التعاونية لإلنتاج والتصنيع 

الزراعي في الشهابية

- كبيس - مقطرات - مربيات الشهابيةصور

مجففات- حلويات 

مناقيش-خبز عربيجزينجزينفرن على الحطب

راحة - مكسرات على أنواعه صيداصيدامحامص علي أبو دراع

الحلقوم

طحينة، حالوة ، سمسمالغازيةصيداشركة معامل جهاد نجدي

                                            

my little  bakery  

حلويات افرنجية وكنافةعنقونصيدا

حلويات عربية،افرنجية،بوظة البازوريةصورحلويات وبوظة النسر

عربية،بتي فور

ورق عنب محشي باألر انصاريةصيدام.م.بون فوود ش

والخضار مجلد، فطاير سبانخ ، 

فطاير جبنة، سمبوسك، سبرنغ 

رول ، كبة لحمة مجلدة

م .م.شركة أورينت فودز ش

/orient foods

حبوبالشرمبيلصيدا

خبز اسمر وابيض، مناقيشحارة صيداصيدافرن النداف

شرابات،ماء ورد،زهر،دبس الصرفندصيداهاي كالس للتجارة العامة

الرمان،بديل الحامض،دبس،دبس 

تمر

قسم )أفران وباتيسري األميرة 

(الحلويات

معمول-بيتي فور-حلويات عربيةالزراريةصيدا

شركة أفران العربي الجديدة 

للصناعة والتجارة

خبز عربي وافرنجي وكعكصيداصيدا

قسم الخبز )أفران وباتيسري األميرة 

(العربي

خبز عربيالزراريةصيدا


