
المنتجاتالبلدةالقضاءاسم الشركة

شركة المملكة الصناعية غروب 

م.م.ش
صابون- زيت زيتون البداويالمنية الضنية

مخلالتبزيزاالكورةبطرس مسلم للتجارة العامة

بزيزاالكورةم.م.شركة مسلم فودتيك ش
زيتون، تقطيع خضار -مخلالت

وفواكه

زيت زيتونكفرعقاالكورة غسان نجيب طنوس

مصنع )محمد مصطفى قلعجية 

(قلعجية
حالوة وطحينةرأسمسقاالكورة

مصنع )مؤسسة ميشال مطر التجارية 

(خيراتنا
كفرعقاالكورة

- بهارات - حبوب - مخلالت 

إعادة تعبئة ماء زهر - خل تفاح 

ودبس رمان ومعلبات

مؤسسة نقوال فايز الخوري 

(منتوجات تالل الكورة)
بدباالكورة

- سماق - سمسم - زعتر 

بهارات
شركة فؤاد رستم وشريكه ريفادو 

للتجارة العامة
كوسباالكورة

- سمبوسك لحمة : معجنات

كبة - كبسات لحمة . شيش برك

شركة سلوم اخوان للصناعة 

م.م.والتجارة ش
سلعاتاالبترون

- تين معقود - دبس خروب 

سمسم- سماق - زعتر بلدي 

شركة الصناعات الغذائية النوعية 

ل.م.ش
طرابلسطرابلس

مأكوالت وحلويات شرقية 

وغربية

برغل- سماق - زعتر كرم سدهزغرتامخزن زعتر نجيب انطون

. شركة بريد باسكت سكوير ش

(Bread Baskets)م.م
حلويات-خبز شعير وشوفانالبحصاصالكورة

شركة معلوف للصناعة والتجارة 

ل.م.ش
بزيزاالكورة

جميع أنواع زيت الزيتون 

والزيتون

طرابلسمونة بيت جدي
شارع - ابي سمراء 

الشعراني
زيتون-مربيات-لبنة مكعزلة

المنيةالمنية افران القصر
خبز عربي وكعك وحلويات 

اجنبية

خبز وحلويات عربية وأجنبيةالمنيةالمنية(المنية)افران الصفا

شركة سعيد )مؤسسة سعيد سعيفان 

(ل.م.سعيفان ش
تعبئة زيت زيتونبزيزاالكورة

الضنية- المنية الضياء
قرب - بخعون 

الدفاع المدني
مخلالت- مربيات 



طرابلسطرابلسشركة حلويات مكية
بوظة - حلويات عربية وغربية 

مأكوالت شرقية وعربية- 

تحميص البن والمكسراتطرابلسطرابلسل.م.شركة محامص األندلس ش

شركة قبيطر اخوان الصناعية 

ل.م.والتجارية ش
القلمونطرابلس

-ماء زهر-زيتون-زيت الزيتون

ماء ورد

القلمونطرابلسل.م.شركة تكرير الملح اللبناني ش
ملح طعام، ملح مكرر 

للصناعة، ملح خشن للصناعة

شركة سيدرز بريميوم فود اند بفردج 

ل.م.ش
عصير فواكه-مشروب غازيزكرونالكورة

خبز عربيزغرتازغرتاأفران السالم

Biomassمكدوس-مشمش-مربى الفريزجربتاالبترون

تشيبس- طحينة - حالوة ديرعمارالمنيةشركة علم الدين للمواد الغذائية

ملحانفةالكورة.م.م.شركة قصر الملح اللبناني ش

ضهر العينالكورةجان رعد للصناعة والتجارة
-كبيس-صابون-زيت الزيتون

دبس-خل

كفرعقاالكورةشركة منتوجات الضيعة

-كبيس-زيتون-زيت زيتون

دبس -ماء زهر وورد-شرابات

الرمان

شوكوال-كعك-حلويات-خبزضهر العينالكورة(ضهر العين)أفران لبنان األخضر 

-الميناء)أفران لبنان األخضر 

(طرابلس
الميناءطرابلس

خبز عربي -كعك-باتيسري

حلويات-وافرنجي

الكورةأفران البحصاص
البحصاص 

(رأسمسقا)
خبز وحلويات عربية

بحنينالمنية الضنية(بحنين)أفران لبنان األخضر
خبز عربي -كعك-باتيسري

حلويات-وافرنجي

نخالة- طحين البحصاصالكورةم.م.شركة مطاحن الدقيق الوطنية ش

maison orchideeباتيسري على انواعهاطرابلسطرابلس

Speciality Snack 

Manufacturing S.A.R.L
رقائق البطاطا تعبئتها وتوضيبهابصرماالكورة



 Willaniم .م.شركة ويالني ش

SARL
زيت زيتون بكر ممتازبشنينزغرتا

Wooden Bakery (Brite 

Concept)
حلويات-معجنات-كعك-خبزطرابلسطرابلس

خبز عربيالمنيةالضنية-المنيةأفران علم الدين

Bread Houseكفرعبيداالبترون
- croissant-كعك-خبز عربي

حلويات عربية-بيتي فور

ROYAL STAR BAKERYحلويات- خبزرشعينزغرتا

محمصة )م .م.شركة ديابكو ش

(األميرة
بن وبزوراتكفرصارونالكورة

مشروبات كحوليةبيت منذربشريChateau saadeشاتو سعادة 

سكر ابيض مكررشكاالبترون الثانيةل.م.شركة تكرير السكر شكا ش

مياهتنورينالبترونشركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية

خبز عربي,حلوياتطرابلس الزاهريةطرابلسفرن عبد هللا المير

خبز وحلوياتالطريق العام-اروةزغرتاأفران مرون

Petit Gourmetبترونالبترون
خبز افرنجي ,كعك

بتي فور,وحلويات

Quedulceالبترون
جانب بنك -بترون

بيبلوس
كاتو,حلو افرنجي

الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع 

إنتاج الزيتون
زيت الزيتوندار بعشتارالكوره

ATC Bottling S.A.Lمشروبات غازيةكفرحيالبترون

شعيرية,معكرونةبطرامالكورهشركة محيو للتجارة والصناعة

طرابلسمصنع الصوفي للحالوة والطحينة
المنطقة -البداوي

الصناعية
حالوة,طحينة

كعك,بتي فور,حلويات,خبزالطريق العام-أردةزغرتاأفران الشرق الحديثة

طحينةرشعينزغرتاNew kefrayaمعمل 

البترون(st Bernard)روي مخايل متى
الشارع )البترون 

(العام
معجنات,حلويات 

طرابلسافران الشمال
مقابل -طرابلس 

البلدية

خبز ,كعك بزعتر,خبز أسمر

كعك نخالة,القمح الصافي



 fine food)م.م.شركة فاين فود ش

company)
بكمراالكوره

 (غير نوع المنتج)-ذرة ,تشيبس

شوكوال

شركو ريفا للصناعة 

(محراث شتورة)والتجارة
طحينة,حالوةالقبةطرابلس

زيتالبداويالضنية-المنيةمصنع الزيت

توضيب زيت، زيتونكفرياشيتزغرتاشركة يمين للزيت والزيتون

البترونالبترونم.م.شركة الفجر سكوير ش
خبز 

افرنجي،كعك،معجنات،باتيسري

تعبئة زيت زيتونكفرعقاالكورةم.م.شركة اندراوس للتجارة ش

القلمونطرابلسمؤسسة اإلستقامة
ماء زهر، ماء ورد،دبس 

الرمان،مربى

نبيذ أحمر،وردي،أبيضبسبيناالبتروننبيذ من لبنان

تعبئة زيت زيتونكفرزينازغرتاأنطوان حليم اللقيس

يوجد )م .م.شركة لقيس غروب ش

(معصرة ايضا خاصة بالشركة
زيت وزيتون وكبيسكفرزينازغرتا

شركة توفيق - عرق ونبيذ السبعلي

الشام واوالده
نبيذ-عرقسبعلزغرتا

بزوراتتنورينالبترونشركة محامص تنورين

عرق بلديمحمرشالبتروننعمة جبرايل جبرايل

مياه للشربجبل البداويطرابلسمصنع مياه هناء

 ALYOUSSEFاليوسف بايكري 

BAKERY
خبز عربيجبل محسنطرابلس

مياه معدنيةسلعاتاالبترونم.م.شركة األرز للمياه المعدنية ش

brandyنبيذ، عرق ، نحالالبترونم.م. شMRHللكرمة والخمور  

GALETTE D'ORمعجنات- خبزبسيناالبترون

AWS DRINKS SAL(منكه)بوشاركفرحيالبترون

PURE WATERمياهابو سمراطرابلس

طورزابشريالجودة/ prince sarlشركة برنس 

جميع انواع الحبوب 

،البهارات،مخلالت ،حلويات، 

معكرونة، بسكوت

مصنع ابراهيم عبد الرزاق جمعة 

للمياه
مياهابي سمراطرابلس

صناعة وتجارة الزيوت الغذائيةأنفهالكورةELAIA SARL./م.شركة اياليا ش

توضيب فاكهةعلمازغرتامروان ابراهيم الصمد


