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منتجات:
 

- كشك
- مشتقات البندورة:رب 

البندورة-الكتشاب-فرم البندورة 
وحفظه في اواني زجاجية....

- تصنيع المكدوس 
- تصتيع المربيات  
- تصنيع المخلالت

- تصنيع شراب التوت-حامض الحصرم 
-دبس الرمان....

للتواصل:

قاسم الطفيلي - رئيس التعاونية
+9613105447

جمعية تعاونية النتاج المونة في
مدينة بعلبك - المنى م.م. 

بعلبك/البقاع

المحافظة: بعلبك-الهرمل
المنطقة: بعلبك

المهمة ا�ساسية للتعاونية هي تحسين اوضاع اعضائها ا�قتصادية 
وا�جتماعية, ودعم النساء والمجتمع, وخفض البطالة ومساندة 

المزارعين من خالل :
-انشاء مشغل لتصنيع المونة ل©عضاء

-تأمين مستلزمات التصنيع من مطحنة, وفرامة بندورة, ومعدات 
سلق وكبس الباذنجان 

-تصنيع مونة لالعضاء والزبائن وتسويق االنتاج

ما يميز تعاونية المنى انها الوحيدة في مدينة بعلبك  تقدم هذه 
الخدمات وحسنت انتاجها من خالل اقامة الدورات التدريبية على 

التصنيع والعمل بموجب االنظمة الصحية والبيئية.
 

منتجات:
 

جميع أنواع المونة وا�دوات الحرفية

للتواصل:

فاطمة حامية - رئيسة التعاونية
+96170912164

جمعية تعاونية للتصنيع الغذائي
والحرفي - المواسم م.م. 

المحافظة: بعلبك-الهرمل
المنطقة: طاريا

 تهدف التعاونية إلى دعم النساء و المجتمع -زيادة فرص العمل - 
تصريف انتاج المزارعين - تحسين الوضع االقتصادي -تشجيع الشباب 

للبقاء في القرى و االستفادة من خبراتهم .

منتجات:
 

-  رب البندورة
- مربى الفراولة

- مربى المشمش
- مربى التين

للتواصل:

جهاد سكرية - رئيسة التعاونية
+9613557961

جمعية تعاونية للتنمية وتصنيع
االنتاج الزراعي سهولنا م.م. 

المحافظة: بعلبك-الهرمل.
المنطقة: جبوله

 المهمة ا�ساسية للتعاونية هي تحسين الوضع االقتصادي للشباب 
والشابات.

ما يميز التعاونية هو مربى المشمش.
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منتجات:
 

- مربى مشمش
- مربى كرز
- مكدوس

- لبنة
- مربى تين

- تين مجفف

للتواصل:

قاسم الشاب - رئيس التعاونية
+9613358654

سند االسرة الريفية
المحافظة: بعلبك-الهرمل

المنطقة: عرسال

المهمة ا�ساسية للتعاونية هي انتاج و تصنيع المنتجات العضوية 
الخالية من المواد الضارة للصحة والبيئة.

 

المحافظة: بعلبك-الهرمل
المنطقة: بدنايل

تهدف التعاونية الى مساعدة المرأة وتمكينها من إدارة و تنفيذ 
المشاريع - تحقيق إستقاللها االقتصادي - أن تكون عنصر فعال في 

المجتمع - تحسين وضعها االجتماعي و الثقافي و المادي.

تتميز هذه التعاونية بشراب النعنع والزهورات.

منتجات:
 

جميع أنواع المونة والمربيات والزهورات 
والصابون

للتواصل:

راغدة المصري - رئيسة التعاونية
+9613796248

جمعية تعاونية - زادت الخيرات في
بدنايل م.م. 

منتجات:
 

جميع أنواع المونة والمربيات

للتواصل:

رابعة الديراني - رئيسة التعاونية
+96170609123

المحافظة: بعلبك-الهرمل
المنطقة: قصرنبا

تهدف التعاونية الى تفعيل دور المرأة و إسقاللها إقتصادًيا، تصريف 
انتاج المزارعين وتخفيض نسبة البطالة من خالل اشراك فئة الشباب.

تتميز هذه التعاونية بمنتج الكاتشاب (متعدد النكهات).

 جمعية تعاونية النتاج المونة 
البلدية - خيرات البقاع - قصرنبا

بعلبك/البقاع



منتجات:
 

تنتج تعاونية الخيارة جميع انواع 
المربيات والمونة: مربيات، كبيس، 

مخلالت، شراب التوت، زيتون، باذنجان، 
لوبيه، ورق عريش. اضافه الى انواع من 

االطعمه: كبه لقطين،  كبه بطاطا،  
حلويات مصنعة بالتين او بمربى 

المشمش.

للتواصل:

نجالء حيدر - رئيسة التعاونية
+96170566456

جمعية تعاونية االنتاجية في
الخيارة - خيرات بقاعنا م.م. 

المحافظة: البقاع
المنطقة: خيارة

المهمة ا�ساسية لتعاونية الخياره هي دعم اعضاء التعاونيه من خالل 
التمكين ا�قتصادي وا�جتماعي للمرأة. تساعد نشاطات التعاونية 

على تأمين فرص العمل، مما يخفف نسبة البطالة وكذلك يدعم 
المزارعين داخل البلدتهم من خالل تصريف االنتاج الزراعي.

منتجات الخياره لها ميزات كثيره عدم وجود مواد حافظة, الخضار 
والفواكه من السهل الى التعاونيه مباشره, نظافه العمل ضمن 

سالمه الغذاء المعتمده

منتجات:
 

تنتج التعاونية: المعجنات المثلجة، 
والمجففات.

للتواصل:

سوسن صالح - رئيسة التعاونية
+9613146118

جمعية تعاونية للتصنيع الغذائي
في السلطان يعقوب م.م. 

المحافظة: البقاع
المنطقة: سلطان يعقوب

تهدف التعاونية الى دعم النساء والمزارعين والمجتمع عامًة. حل 
المشاكل البيئية من خالل عملية التشبيك.

يتميز المنتج بالسعر ا�فضل، و الجودة العالية ، وسرعة الخدمة.
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منتجات:
 

تنتج التعاونية المنتجات الذكية مناخيا 
متل اللبنة الضرفية ورب البندورة 
المجفف في أشعة الشمس فقط 

با�ضافة إلى الزراعات العضوية من 
بندورة (عدة أصناف), يقطين، حشائش، 

مقتي، بازيال وجزر.

للتواصل:

علي ابراهيم - رئيس التعاونية
+9613881112

مجموعة الشمس

المحافظة: بعلبك-الهرمل
المنطقة: نبي شيت

تهدف التعاونية الى دعم ا�مرأة الريفية و خفض مستوى البطالة 
باالخص لدى الفئة الشابة المتعلمة.

المنتج المميز هو الكاتشاب من البندورة العضوية و رب البندورة 
المجفف و شرائح البندورة المجففة.

بعلبك/البقاع



منتجات:
 

 زيتون، مكدوس الباذنجان، مربى 
التفاح، مربى اليقطين عادي، مربى 

اليقطين مبروش، بندورة مقطعه، خيار 
مكدوس، لفت مكدوس، وهناك اصناف 
اخرى سيتم انتاجها في الموسم القادم

للتواصل:

بسام طه - رئيس التعاونية
+9613875762

نادي كامد اللوز
المحافظة: البقاع

المنطقة: كامد اللوز

تهدف التعاونية الى تنمية القدرات - تأمين دخل اضافي ل©سرة 
الفقيرة - تامين فرص عمل للسيدات - المساهمة في تصريف 

الËنتاج الزراعي من خالل تصنيعه بدل ان يفسد في التخزين - الحفاظ 
على التراث - تشجيع العمل التعاوني.

تتميز التعاونية بالجودة - عدم استعمال المواد الحافظة- المواد 
االولية غير الملوثة

منتجات:
 

- جميع انواع المربيات، الصلصات بدون 
مواد حافظة

- ا�عشاب المجففة كما الفواكه 
المجففة 

للتواصل:

زينب عباس - رئيسة التعاونية
+9613498154

 الجمعية النسائية للتنمية
االجتماعية - سحمر

المحافظة: البقاع
المنطقة: سحمر

تهدف التعاونية الى دعم المزارعين والنساء وبالتالي دعم شريحة 
كبيرة من المجتمع.

تتميز بصناعة الحلويات المجففة من الفواكه الطبيعية.

منتجات:
 

- كبيس الخضار على انواعه
- كمبوت فواكه

- المربيات على انواعها
- خل

- رب البندورة
- كاتشاب
- رب الحر

- شراب الحصرم والرمان
- مكدوس باذنجان

- كبيس زيتون سادة ومحشي
- صوس زيتون

- فواكه مجففة با�ضافة إلى الكشك 
ا�خضر

للتواصل:

أمل بشارة - رئيسة التعاونية
+9613890433

مطبخ صغبين
المحافظة: البقاع

المنطقة: صغبين

 مساعدة رجال ونساء القرية والقرى المجاورة- تأمين فرص عمل - 
خفض نسبة البطالة - دعم المزارعين بشراء انتاجهم  - تحسين 
الوضع ا�قتصادي- تحسين وضع المجتمع عامة - تحقيق التنمية 

المحلية - مكافحة الغالء -  تثبيت ا�هالي في القرية وخاصة الشباب 
منهم ودفعهم للعمل في الزراعة وتصنيع ا�نتاج - تحقيق عدالة 

للمزارع ودعمه. 

يؤكل الكشك ا�خضر على مدار السنة بنكهات ثالثة سادة، حر 
وزعتر- الكشك السوبر من دون مواد اصطناعية .
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بعلبك/البقاع
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منتجات:
 

- كل المونة السنوية
- رب البندورة
- رب الفليفلة

- الشطة
- كشك
- البرغل

- الطحين
- زيت الزيتون

- مربيات الفاكهة
- كبيس الخضار

للتواصل:

ماجدة صالح - رئيسة التعاونية
+96170632594

المحافظة: البقاع
المنطقة: وادي عنجر

تعاونية وادي عنجر هي تعاونية نسائية من أهم أهدافها دعم 
النساء على خلق فرص عمل لهن لتمكينهن لكسب قوتهن 

ومساعدة العائلة في مصروف البيت-خلق فرص عمل لكثير من 
المزارعين وخاصة النساء مما يخفف البطالة-دعم العلم بدفع اقساط 

المدرسة لعدد كبير من عائالت الفقراء في المنطقة لدعم 
المجتمع-تنشيط المنطقة وجوارها (البقاع االوسط والبقاع الغربي) 

بتشغيل عدد كبير من العمال (تجار الحبوب، االسمدة، اصحاب 
المعدات الزراعية وغيرها).

تتميز منتجات التعاونية: جودة المنتج المنتجات تصنع بطريقة 
صحية-استعمال المواد االولية من ارض التعاونية مما تضمن سالمة 
المنتج  -االسعار ارخص من باقي المنتجات من نفس الصنف-تتميز 

التعاونية بزيت الزيتون (جودة, لون, سعره).

تعاونية وادي عنجر

المحافظة: البقاع
المنطقة: راشيا الوادي

تهدف التعاونية الى تحسين ا�نتاج الزراعي ودعمه. تحسين اوضاع 
اعضائها االقتصادية واالجتماعية. تامين مستلزمات التصنيع الغذائي. 

خلق فرص عمل للمراة الريفية. مساعدة المزارعين في تحسين 
وضعهم االجتماعي. رفع شأن المراة وتامينها باالكتفاء الذاتي.

شراء منتجات زراعية و توضيبها وبيعها. المنتجات خالية من مواد 
الحافظة. نقوم بفحوصات مخبرية سنوية للمنتجات والمياه. نقوم 

بعملية الفرز و اعادة التدوير للمحافظة على البيئة.

منتجات:
 

مربيات على انواعها
- مكدوس والكشك الشطة رب 

البندورة مجففات على انواعها
- المخلالت 

للتواصل:

ابتسام بركات - رئيسة التعاونية
+96171349410

جمعية تعاونية النسائية للتصنيع
الزراعي - وادي التيم م.م. 

منتجات:
 

تقوم التعاونية بالتعاون مع بعض 
النساء بتصنيع اللبن واللبنة بالحليب 

الطبيعي الطازج من دون مواد حافظة ، 
باالضافة الى تصنيع بعض المونة 
البيتية ومنها على سبيل المثال 
الكشك البلدي وبعض المنتجات 

البلدية دبس الرمان دبس الحصرم 
الذي تشتهر به تعاونيتنا بسبب وجود 

العديد من الكروم في نطاق عمل 
التعاونية.

للتواصل:

روال فاخر - رئيسة التعاونية
+9613984356

جمعية تعاونية النتاج الحليب في
كفرمشكي وجوارها م.م. 

المحافظة: البقاع
المنطقة: كفرمشكي

تهدف التعاونية الى جمع الحليب من صغار المربين والمربيات -  دعم 
النساء اللواتي يقمن بتصنيع المنتجات من خالل تصريف انتاجهم 

في االسواق والمعارض.

تعتمد التعاونية في تصنيع المونة على الطرق التقليدية التي تراعي 
ضمان الجودة وسالمة الغذاء .

بعلبك/البقاع
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HAJJAR FOOD

منتجات:
 

-مربيات على انواعها
- مخلالت

- بقوليات
- كشك

- لبنة
- اكالت تقليديه قديمة 

للتواصل:

مهنا حيدر - رئيس التعاونية
+96170436090

دار فريدة
المحافظة: البقاع

المنطقة: قب الياس

تهدف التعاونية الى تمكين المرأة إقتصادًيا وتعزيز ثقتها بنفسها 
وتصريف انتاج المزارع وتخفيف البطالة.

تتميز بصناعة النشا واللقطين مع جوز وسكر وجوز الهند. 

منتجات:
 

تجفيف الفاكهة بطريقة صحية 

للتواصل:

حسين ابو منصور - رئيس الشركة
+96181793292

خيرات راشيا

المحافظة: البقاع
المنطقة: راشيا الوادي

الهدف هو تعزيز دور المرأة واشراكها في ا�نتاج - إشراك ذوي 
االحتياجات الخاصة - رفع مستوى المعيشة للمستفدين -  دراسة 

ا�سواق - وضع خطط وأفكار للمستقبل -  خلق فرص عمل -  زيادة 
ا�نتاج بكلفة أقل.

تتميز بمنتاجتها الخالية من السكر والمواد الحافظة.

منتجات:
 

إنتاج منتجات ألبان الماعز التقليدية 
والعضوية

للتواصل:

جويل حجار - رئيسة التعاونية
+9613017359

المحافظة: البقاع
المنطقة: قب الياس

تهدف التعاونية الى دعم الرعاة والمزارعين وخفض البطالة وإيجاد 
فرص عمل.

تنتج منتجات ألبان الماعز الطبيعية الصحية من الماعز التي تربى في 
المراعي ، وترعى في الجبال اللبنانية.

منتجات:
 

جميع أنواع المونة با�ضافة الى زراعة 
الخضار و الفواكه

للتواصل:

داني جعجع - عضو
+9613548712

مملكة اللزاب

المحافظة: بعلبك-الهرمل
المنطقة: برقة

تهدف التعاونية الى دعم النساء والمجتمع وخفض البطالة وتصريف 
انتاج المزارعين و الهدف الرئيسي الحفاظ على البيئة من خالل زرع 

أشجار اللذاب. تتميز بمنتاجتها العضوية.

بعلبك/البقاع
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MAISON ZEIDAN
منتجات:

 
- اجبان والبان على اختالفها

- كشك

للتواصل:

أنطوانيت زيدان - رئيسة الشركة
+96178809160

المحافظة: البقاع
المنطقة: صغبين

دعم المراة من خالل تامين المواد ا�ولية لËنتاج لسيدات صغبين- 
دعم المزارعين و منتجي الحليب من خالل تصريف انتاجهم- تامين 

فرص عمل.

تتميز بمنتاجتها الخالية من المواد الحافظة والحليب من مراعي 
طبيعية.

بعلبك/البقاع



شمال لبنان/عكار
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منتجات:
 

- دبس الرمان
- كشك

- مكدوس
- زيتون أخضر

- مربى تين
- مربى تفاح

- مربى أناناس
- مربى مشمش

- رب طماطم
- ملوخية يابسة

- نعناع يابس

للتواصل:

طارق علم - عضو مجلس ا�دارة
+96170442210

المحافظة: عكار
المنطقة: دير دلوم

أنشأت مؤسسة الصفدي مركز الصفدي للتنمية الريفية في عكار 
لدعم المزارعين والعاملين في قطاع ا�غذية الزراعية ، فالقطاع 

الزراعي وا�غذية الزراعية لم تلقى االهتمام او الدعم الكافي من 
الحكومة ، وما نتج عن ذلك من نتائج. الضعف االجتماعي واالقتصادي 

للمزارعين والعاملين في قطاعات ا�غذية الزراعية قد جعلت 
االستمرارية تحدًيا كبيًرا  لجزء كبير من السكان اللبنانيين الذين  
يعتمدون بشكل كبير على هذا القطاع. بإمكان المركز ان يقوم 

بتدريب المزارعين ومساعدتهم في تحسين مستويات دخلهم ، مما 
يؤدي إلى تحسين أنماط الحياة بشكل عام. يجب أن ينعكس هذا 

المعنى من خالل زيادة كفاءات المزارعين وتعزيز مهاراتهم با�ضافة 
إلى تزويدهم بأدوات التخزين وتجهيز ا�غذية.

 جمعية تعاونية للتنمية و تصنيع
المنتجات الزراعية في عكار

والضنية م.م.

منتجات:
 

- ملبن (تفاح)
- مربى التفاح باللوز

- تفاح عسل
- تفاح مربى

- دبس التفاح
- خل التفاح

للتواصل:

ناهد - عضو مجلس ا�دارة
+96181441539

المحافظة: عكار
المنطقة: عكار العتيقة

تشتهر التعاونية بصناعة خل التفاح المصنوع من عصير تفاح  عالي 
الجودة با�ضافة الى تصنيع سبعة اصناف من منتوجات التفاح الخالية 

من اي مواد كيميائية (دبس التفاح الخالي من السكر نهائيا
مربا التفاح محشي باللوز.جزرية التفاح ، مربا التفاح القطع، عسل 

التفاح، وملبن التفاح المصنوع من عصير التفاح)
اهداف الجمعية:

تساعد التعاونية السيدات على تأمين فرص عمل  وتساعد التعاونية 
المزارعين في الضيعة بتصريف التفاح الذي ال يصدر وال يباع  لتصنيعه.

جمعية تعاونية لتصنيع المنتجات
الزراعية في عكار العتيقة م.م. 

منتجات:
 

- المنتجات المجففة مثل: ملوخية، لوبية 
- مربى فراولة

- مربى مشمش

للتواصل:

بالل الشيخ - رئيس التعاونية
+96176413484

المحافظة: عكار
المنطقة: بالنة الحيصة

انشاء مصنع توضيب وتجفيف الخضار �ستيعاب كمية الخضار 
المزروعة على مستوى سهل عكار.

جمعية تعاونية لتصنيع المنتجات
الزراعية و البلدية في بالنة الحيصة م.م. 



المحافظة: شمال لبنان
المنطقة: هيكلية

بدأ هذا المشروع عند افتتاح مطعم UNA PIZZA ,فلم يحقق النجاح 
المتوقع وهذا بسبب عدم توفر المنتوجات التي نحتاج اليها  كجبنة 

ال MOZARELLA فكانت الفكرة ببدأ العمل في مشروع االبقار وانتاج 
الجبنة ومشتقاتها وكذلك زراعة كامل الخضار واالعشاب في المزرعة 

كالفطر وكل ذلك دون استخدام مواد كيماوية �ستخدامها في 
المطعم (من المزرعة الى الطاولة).

منتجات:
 

إنتاج الحليب، مصنع الجبنة (جبنة 
الموزريال، الجبنة ا�يطالية، الجبنة 

المحلية)، ا�عشاب والخضروات (الجرجير، 
الخس ، الشمندر)، إنتاج الفطر البري.

للتواصل:

ناظم غندور - رئيسة الشركة
+9613905902

FARM BASKET
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منتجات:
 

تصنيع المونة

للتواصل:

سامية طنوس - عضو مجلس ا�دارة
+96176736027

المحافظة: عكار
المنطقة: منجز

نطمح للوصول الى انشاء تعاونية لها مستقبل بتصنيع عدد كبير 
من االصناف الغذائية.

تجمع نساء منجز

شمال لبنان/عكار

منتجات:
 

-  زعتر
- عسل

- دبس الرمان
- سماق

للتواصل:

سكينة رجب - عضو مجلس ا�دارة
+96170544685

المحافظة: عكار
المنطقة: عين يعقوب

 دعم اعضاء التعاونية اقتصاديا واجتماعيا من خالل اقامة الدورات 
التدريبية في

-تحسين وضع المزارعين المحليين والمجاورين من خالل شراء 
المحاصيل لتصنيعها وبيعها في ا�سواق

- تمكين المرأة اقتصاديا وتحويلها من مستهلكة الى منتجة
- تطوير التعاونية وتجهيزها بالمكننة 

- تحريك العجلة االقتصادية في البلدة والبلدات المجاورة من خالل 
الحلقة الزراعية

- تثبيت المواطنين في ارضهم

 جمعية تعاونية الزراعية التصنيعية
للسيدات في عين يعقوب



منتجات:
 

- صلصة البيستو
- الطماطم المجففة

- صلصة الفلفل الحار
- حليب القنب

للتواصل:

تميم عبده - عضو مجلس ا�دارة
+96171488626

المحافظة: شمال لبنان
المنطقة: طرابلس

تدعو حركة حبق، إلى االقتصاد التعاوني واالجتماعي الذي يؤثر على 
التنظيم الداخلي للمجتمع، من خالل تشجيع االقتصاد المحلي 

المستدام، و خلق تفاعالت وأدوار اجتماعية جديدة ضمن شبكة من 
المبادرات التي تمّكن بعضها البعض من خالل تبادل المعرفة ورأس 

المال.

حركة حبق
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شمال لبنان/عكار

منتجات:
 

- إنتاج ا�لبان: شنكليش ، عريشة ، 
لبنة مكعزال

- المربى: مربى التين ، مربى كاكي ، 
مربى الفراولة ، مربى التفاح ، مربى 

التوت ا�سود
- مكدوس

- الزعتر
- مخلالت

للتواصل:

كلود عبود - رئيسة الشركة
+96170176619

المحافظة: شمال لبنان
المنطقة: طرابلس

يقدم مشروعنا المونة الحديثة بطريقة مبتكرة من خالل إدخال 
نكهات جديدة على ا�صناف المعتادة (فول سوداني أريش ، مانجو 

أريش ، زعتر بدبس الرمان ...) با�ضافة إلى الحفاظ على ا�ساليب 
التقليدية في تصنيع منتجات معينة �رضاء أكبر عدد من 

المستهلكين. منتجاتنا محلية الصنع ويمكن تخزينها بدون مواد 
حافظة صناعية مما يميزها عن غيرها من المنتجات في السوق 

بسبب جودتها وطريقة تصنيعها  الجديدة.
بناًء على مفهوم ريادة ا�عمال االجتماعية ، تعتبر مهمتنا االجتماعية 
أيًضا ميزة تنافسية �ن هدفنا هو تحفيز تطوير إنتاج صناعة ا�غذية 

التقليدية من خالل التأكيد على قيمها وفوائدها الصحية وأهمية 
دعم هذا النوع من ا�عمال مما يؤدي إلى خلق فرص عمل للمرأة في 

طرابلس ودعم المشاريع الصغيرة ".

نتميز بقريشة بالمانجو, قريشة بالفول السوداني, مربى 
الكاكي(الخرمة).

شغل امي

منتجات:
 

انتاج اغذية مجمدة (ورق عنب، سبانخ، 
شيش برك)

للتواصل:

لينا المصري - رئيسة الشركة
+9613256064

المحافظة: شمال لبنان
المنطقة: طرابلس

تطوير المرأة في المجتمع وإظهار قدراتها ومساهمتها في بناء 
المجتمع.

 بأيدينا
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AGROCEDRUS SME:للتواصل

جوزيف يوسف - عضو مجلس ا�دارة
+9613551137

المحافظة: عكار
المنطقة: منجز

تقوم شركة اغروسدروس، بإنتاج خضار وفاكهة وأعشاب عضوية، 
إضافًة إلى تصنيع دبس الخروب العضوي, وترغب مستقبال باعطاء 

قيمة مضافة لكافة منتجاتها عبر تحويلها وتصنيعها.
رؤية شركة اغروسيدروس تبدأ بالمساهمة في التنمية المستدامة 

في منطقة منجز بشكل خاص وعكار بشكل عام.  تنتج وتصنع 
خضار وفاكهة وأعشاب عضوية ذات قيمة غذائية وصحية عالية 

الجودة.  ومن اهدافها الحفاظ على التربة والمياه والتنوع البيولوجي 
ومكافحة التغيير المناخي. إضافًة إلى تحويل المزرعة الى مزرعة 

نموذجية ابتكارية مفتوحة لتعلم الممارسات المستدامة لجميع فئات 
المجتمع. تستمر رؤية شركة اغروسيدروس بالتمسك بأراضيها وعدم 

بيعها والبقاء فيها وعدم النزوح إلى المدن والهجرة إلى الخارج من 
خالل تأمين فرص عمل دائمة وموسمية وتحسين المستوى 

ا�جتماعي وظروف العمل والعيش.

منتجات:
 

تقديم الطعام

للتواصل:

مروى بكر
+96176433134

المحافظة: شمال لبنان
المنطقة: طرابلس

من اهداف المطبخ ان يحافظ على اخذ جميع ا�جرائات االزمة للحفاظ 
على سالمة الغذاء والجودة في جميع اطباقنا اليومية الشهية.

أطايب طرابلس
شمال لبنان/عكار


