
المنتجاتالبلدةالقضاءاسم الشركة

مصنع احمد محمد سليمان الديراني 

واخوانه

- مربيات - شرابات  - مخلالت قصرنبابعلبك

- مكدوس - حالوة وطحينة - بهارات 

- عصير بودرة -  زعتر محوج - شطة 

- مغلي - بايكنغ بودر - فانيليا - كستر 

- جوز الهند - اقراص تمر )حلويات 

(....كيك

مخلالت على مختلف انواعهاحوش سنيدبعلبكشركة الريف التجارية

تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية قصرنبابعلبكم.م.شركة تبارك ش

-مربيات - بهارات - مخلالت :المختلفة 

حلويات-  حبوب 

برتقال، تفاح، )عصير على انواعه طليابعلبكل.م.شركة ألبان لبنان ش

(أناناس، كوكتيل، مانغ، فريز وموز

SUNRISEمخلالتتمنين الفوقابعلبك

مكدوس - مخلالت على انواعها تمنين التحتابعلبكشركة منتوجات الخير للصناعات الغذائية

شرابات- مقطرات - باذنجان 

(لفت-ورق عنب-مقتي-خيار)مخلالتحوش سنيدبعلبكمؤسسة صالح حيدر التجارية

مخلالت على انواعهاكفردانبعلبك(مؤسسة الغدير)مؤسسة حيدر للمخلالت 

مخلالت على تمنين التحتابعلبكشركة الخيرات للصناعات الغذائية

مقتي،خيار،لفت،حر،قرنبيط،جز)أنواعه

(ر،زيتون

مخلالتالسهل-قصرنبابعلبكعلي هاني الديراني

حلويات عربية وافرنجيةدورسبعلبكحلويات برو

خبز عربيبعلبكبعلبكأفران نصر هللا

خبز، كعكدورسبعلبكأفران العهد

مصنع محمد النمر لخلط االعشاب 

الطبيعية

أعشاب طبيعية، صناعية، عين بورضليبعلبك

(شاي، تعبئة، سبيرتو)مقطرات

حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكبعلبك- 1حلويات الجبة 

حلويات عربية وافرنجية، عصير دورسبعلبكدورس- 2حلويات الجبة 

وبوظة

حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكبعلبك/حلويات الهناء

حلويات عربية وافرنجيةشمسطاربعلبكشمسطار/حلويات الهناء

حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكحلويات شعيب

محافظة بعلبك الهرمل



حلويات عربية على أنواعهاعين بورضليبعلبك حالنيsweet/حلويات الحالني

حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكحلويات الحالني

حلويات عربية وافرنجيةالطيبةبعلبكحلويات األحمر

حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكحلويات أبو نديم

طلب تسجيلبعلبكبعلبكحلويات شرف الدين

طلب تسجيلبعلبكبعلبكحلويات درغام

بوظة-حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكحلويات األفراح

طلب تسجيلبعلبكبعلبكحلويات الشمس

حلوياتبعلبكبعلبكحلويات الجوهري

حلوياتبعلبكبعلبكحلويات العشي

حلوياتبعلبكبعلبكحلويات الجوهرة

حلوياتبعلبكبعلبكحلويات الفردوس

حلوياتبعلبكبعلبكهانس سكوب

حلويات عربية وافرنجية على انواعهابعلبكبعلبكحلويات الذواق

حويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكحلويات الحيدري

حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكحلويات بيان وأوالده

طلب تسجيلبعلبكبعلبكحلويات الشمالي

حلويات عربية وافرنجيةبعلبكبعلبكحلويات جاري

حلويات عربية وإفرنجيةاللبوةبعلبكأفران فرح

حلويات عربية وإفرنجيةالنبي عثمانبعلبكحلويات ياسين عيسى

ورق عنب-لفت-حر-كبيس خيارتمنين الفوقابعلبكمصنع علي ناصر

- زيت زيتون - كبيس على انواعه يونينبعلبكاألفندي للتجارة العامة

التجارة بجميع انواع - كشك - برغل 
نواشف ومعجنات: حلوياتالزيتون-الفاكهةبعلبكالخير للحلويات

مخلالتالجديدة-الفاكهةبعلبكمعمل فادي المسلماني

حلويات على انواعهاتمنين الفوقابعلبكحلويات السيد

ماء ورد- مخلالت قصرنبابعلبكمؤسسة ضاهر الديراني

مخلالتقصرنبابعلبكمؤسسة محمد علي الديراني



(لفت-حر-خيار-مقتي)مخلالت قصرنبابعلبكمصنع سلوى الديراني

مؤسسة محمد )مؤسسة زكريا الديراني 

(حبيب الديراني سابقا

مخلالاتقصرنبابعلبك

حلويات عربية وإفرنجيةبعلبكبعلبكحلويات الجوهري

Couvent Rougeنبيذ أحمر، أبيض وزهردير األحمربعلبك

كعك-افرنجي-خبز عربيشمسطاربعلبكل.م.شركة سنبلة البر ش

حلويات عربية وافرنجيةتمنين التحتابعلبكحلويات مرتضى

بن وبذورات مشكلةحوش سنيدبعلبكمؤسسة ومحمصة نور التجارية

مربيات- باذنجان - مخلالت القاعالهرملشركة عرمه انطوان نعوس وشركاه

حلويات عربية وافرنجيةالفاكهةبعلبكlilouحلويات ليلو 

مخلالت على أنواعه،زيتونقصرنبابعلبكمؤسسة بشير خليل الديراني

william's spicesبهارات على أنواعهافاكهةبعلبك

مخلالتتمنين التحتابعلبكمؤسسة محمد خليل الديراني

ورق ,حر,لفت,مقتى,كبيس خيارتمنين الفوقابعلبكمعامل محمد ناصر

جزر,قرنبيط,عنب

مخلالتكفردانبعلبك(يونس للمخاللت)مصنع عادل جواد 

حوش الرافقة بعلبكفينيسيا

بعلبك

مخلالت

لبنة مكعزلة ومربياتقصرنبابعلبكوادي الحور

تمنين التحتابعلبكمؤسسة المدار العالمي

ماء الوردتمنين الفوقابعلبكمصنع لتقطير ماء الورد

سلق قمح ,طحينةبودايبعلبكشركة مؤسسة خاطر إخوان وشركائه

صناعة ,كشك,برغل,وجرشه

البان,اجبان,الكبيس

زادت -الجمعية التعاونية اإلنتاجية 

انتقلت الى )م  .في بدنايل م-الخيرات

(حوش الرافقة

زيوت نباتية ,مقطرات,مربياتحوش الرافقةبعلبك

منتوجات غذائية ريفية ,البان,وعطرية

غذاء تراثي,تراثية

الجمعية التعاونية لتسويق وتوضيب 

م.م" أرضنا"الفاكهة والخضار في بعلبك 

صناعات ,فاكهة وخضار مجففةاألنصاربعلبك

شرابات,غذائية



الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات 

" جنى األيادي"الزراعية في دير األحمر

م.م

مجف,مقطرات,شرابات,مربيات,مخلالتدير األحمربعلبك

مركزات البندورة,كشك,خل,فات

مؤسسة رندا )مؤسسة تاج للتجارة العامة 

(سابقا

مخلالتقصرنبابعلبك

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  في 

م.م-العطاء-المنصورة

,مخلالت,مجففات,ملوخية,كشك,مكدوسالمنصورةالهرمل

دبس رمان

الجمعية التعاونية اإلنتاجية في مزرعة 

م.م" خيرات العاصي"بيت الطشم 

مزرعة بيت الهرمل

الطشم

مربى ,زيتون,دبس,كشك

أعشاب برية, ملوخية,جوز,الرمان

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  في قصرنبا 

م.م (الرضوان)

شراب ,دبس,كبيس,مربياتقصرنبابعلبك

زيتون ,الورد

ماء ,مكدوس,كشك,زهورات,أخضر

زيتون بأنواعه,خل,ورد الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي 

م.والحرف والمواسم م

مربيات,مكدوس,حمص,فريك,كشكطاريابعلبك

مكبوسات ,مخلالت,مربياتالفاكهةبعلبكم.م" طيبات"الجمعية التعاونية اإلنمائية

مجففات,خل,شرابات,بالزيت

شرا,مكدوسات,مجففات,مخلالت,مربياتدير األحمربعلبكمركز التصنيع الزراعي

بات

الجمعية التعاونية إلنتاج المواد الغذائية 

م.في مدينة بعلبك  والجوار م

طريق نحلة -بعلبكبعلبك

مقابل حي آل نون

كش,مجففات,مكدوسات,مخلالت,مربيات

-يقطين-كرز-مشمش-التين:مربى ,ك

خل ,نعنع يابس,سماق,فريز-سفرجل

العنب والتفاح
الجمعية التعاونية الزراعية في فيسان 

م.وجوارها م

شطة,أعشاب مجففة,خل,مقطرات,حبوبفيسانالهرمل

-الجمعية التعاونية اإلنتاجية  في حور تعال

م.وعد م

صابون زيت ,مونة بلدية مع مخلالتحور تعالبعلبك

زيت زيتون,زيتون

الجمعية التعاونية  لإلنتاج والتسويق 

م.م" جنى"الزراعي

ح,دبس,,مخلالت,مربيات,كشك,مكدوسمجدلونبعلبك

بطاطا,لبنة وسمنة عربية وخضار,بوب

الجمعية التعاونية اإلنتاجية في 

م.م" الريف"يونين

تصنيع مواد غذائية مختلفةيونينبعلبك

الجمعية التعاونية  للمرأة الريفية والحرفية 

م.في قرى قضاء الهرمل م"  البتول"

,شراب,مخلالت,مربيات,كشك,مكدوسالهرملالهرمل

معجون الزيتون,مجففات,حامض الرمان



الجمعية التعاونية لتصنيع اإلنتاج 

الزراعي في دار الواسعة 

م.م" األميرة"وجوارها

شراب النعناع ,ماء ورد,خل تفاحدار الواسعةبعلبك

,مكدوس,كبيس,مربيات,زهورات,البري

حامض ,رب الرمان,عسل,كشك

بذر الكتان,حبة البركة,الحصرم

الجمعية التعاونية الزراعية العامة في 

م.م" السنابل"نبحا 

كشك,مكدوس,كبيس,مربيات,صابوننبحابعلبك

WADAمقط,مجففات,مكدوسات,مخلالت,مربياتدير األحمربعلبك

رات

الجمعية التعاونية لتقطير ماء وزيوت 

م.الورد في شمسطار م

مواد ,مخلالت,مربيات,ماء وردشمسطاربعلبك

أشغال يدوية,غذائية

الجمعية التعاونية الزراعية العامة في 

م.يونين م

اجبان,البان,مخلالت,مربياتيونينبعلبك

الجمعية التعاونية الزراعية العامة في 

م.جرودالهرمل ومرجحين م

زيت ,زيتون,مجففات,مربيات,ملوخيةالهرملالهرمل

سمن ,عسل,مكدوس,الزيتون

حامض ,فريك,حبوب,زهورات,بلدي

رمان الجمعية التعاونية اإلنتاجية في  حي 

م.م" المبرات"المعالي 

حمص حب ,برغل خشن وناعمالهرملالهرمل

زيت ,زيتون,مطحون ومجروش,

ماء ,ماء ورد,مربيات,زيتون

ملوخية ,زهر الجمعية التعاونية اإلنتاجية في الهرمل 

م.م" حي العسري"

عصير التوت,حامض الرمان,مجففاتالهرملالهرمل

الجمعية التعاونية اإلنتاجية والحرفية في 

م.م" جبالنا"الهرمل

كبيس,مجففات,مربياتالهرملالهرمل

الجمعية التعاونية إلنتاج الصناعات 

م.م" السنديان"الغذائية 

مكدوسات بالزيت,أعشاب,حبوب الكواخبعلبك

الجمعية التعاونية إلنتاج الصناعات 

"م.م"الغذائية في البويضة

وجبات طعام ,نباتات برية,مونة تقليديةالبويضةبعلبك

جاهزة

حبوب على انواعها وعلفبعلبكبعلبكمطاحن الشمس

مناقيش/خبز عربي وافرنجيدورسبعلبكأفران شمسين

خبز عربي وافرنجيبعلبكبعلبكأفران بعلبك

BLUE BIRDسكاكر وعلكةبعلبكبعلبك

حي -بعلبكبعلبكحلويات السنابل

الشراونة

حلويات عربية وافرنجية



مياهالهرملبعلبكالشركة اللبنانية للمياه المعدنية الطبيعية

مخلالت على أنواعهاقصرنبابعلبكمخلالت خير الدين للتجارة

مخلالت على انواعهاقصرنبابعلبكديراني فودز للتجارة العامة

الجمعية التعاونية الزراعية العامة في 

الهرمل

زيت زيتونالنبي موسىالهرمل

Lord bakeryخبز عربي وافرنجيسرعينبعلبك

حلويات عربية وافرنجيةتمنين التحتابعلبكحلويات نور

خبز افرنجيتمنين الفوقابعلبكأفران الصحة

مخالالت على انواعهاقصرنبامخلالت العالء

: م .م.شركة موون واي سويت ش

moon way sweet S.A.R.L

حلويات- كيكسرعين التحتابعلبك

افرنجية/ حلويات عربية تمنين التحتابعلبكحلويات مرتضى

/ راس بعلبك بعلبكشركة القرار االقتصادي

السهل

تقشير وتقطيع وتوضيب البطاطا

مكدوس - مخلالت على انواعه - كشك القاعبعلبكعوض ترايدنغ

شطة- 

مخلالتتمنين التحتابعلبكمعمل خليل الحاج حسن

حلويات عربية وافرنجيةالعينبعلبكحلويات القيصر

مخلالت على انواعهاتمنين الفوقابعلبكمصنع علي زيد ناصر

طحينبدنايلبعلبكم.م.شركة مطاحن السنبلة الحديثة ش

Patisserie D'orحلويات عربية وافرنجيةتمنين التحتابعلبك

حلويات عربية وافرنجيةسرعين التحتابعلبكحلويات النجار

خبز عربي،كعك،حلوياتيونينبعلبك الهرملأفران السفير

حلويات عربية وافرنجيةالعينبعلبكحلويات الماسة

مخلالت على انواعها ومربيات طاريابعلبكبيت المونة

ومكدوس

حلويات عربية وافرنجيةالعسيرةبعلبكحلويات برو

حلويات عربية وافرنجيةتمنين التحتابعلبكحلويات السمير

حلويات افرنجيةبعلبكبعلبكpatisserie dolchiحلويات دولتشي 

- مخلالت على انواعها توضيب قصرنبابعلبكمؤسسة وادي الحور

دبس الرمان-مربيات مكدوس

صلصة- مربيات -مخلالت على انواعهاالحدث بعلبكبعلبكRayyan pharmمزرعة الريان 


