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بعلبك

البقاع الغربي

الهرمل

القضاء

إسم المتجر

العنوان

مؤسسة الغدير للتجارة العامة

سوق الضيعة قرب مطعم يا ماال

محالت رفعات حسين ناصرالدين-ابن البلد
ميني ماركت بيتي
تعاونية النور للتجارة العامة
مدور
أحمد عبد اللطيف عيسى-ميني ماركت عيسى
العباس للتجارة العامة
خلدون أحمد شعبان-ميني ماركت شعبان
بالل عبد االله زين الدين-سوبرماركت زين الدين
محالت زين الدين للمواد الغذائية
مأمون عبد الهادي للتجارة العامة
مرعي يوسف الهندي-ميني ماركت الهندي
محل نبيل القادري خطاب
عبد الحكيم عبد الهادي للتجارة العامة
سوبرماركت أبو وليد المجذوب
سوبرماركت علي قاسم أبو طه
سوبرماركت خالد أحمد
مؤسسة الهدى للتجارة العامة و التسويق
ميني ماركت أبو سليم
فاطمة فرور
محمد أمين المصري-سوبرماركت المصري
ميني سنتر ماغي-ميني ماركت ماغي
قسيس شوبينغ سنتر
بركة ماركت
سوبرماركت الساحة القرعون
ميني ماركة الندى
الملك شوب
أبو نايف للتجارة العامة
العندليب للمواد الغذائية
الصويري ماركت
غولدن الين وان
الحياه للمواد الغذائية
الفقش
المختار أبو علي
محل الزعيم
السمرة
الشامي
حسين ست الكل
خضر حجيري
ميني ماركت حسن كرنبي
محل أبو عبدو السيد
محل هارون الفليطي
مؤسسة زعرور
الجمعية التعاونية اإلستهالكية في دورس النور م.م-تعاونية النور
ميني ماركت كمال صلح
الكرم للتجارة العامة
ميني مارمت مرتضى
سوبرماركت األمانة
سوبرماركت السيد
شركة األسواق و المخازن المتحدة-بعلبك
سوبرماركت فرحات
سوبرماركت أبو أنور شحادة
شركة ريد سيتي ماركت
سوبرماركت القناعة
هولو زيدان للتجارة
محل ميشيل نصرهللا
سوبر ماركت القاع
سوبر ماركت جورج مخلوف
سوبر ماركت ندور ندور
ميني ماركت عون
سوبرماركت عيط
مؤسسة محمد يزبك عبدو التجارية
شركة المدينة غروب ش.م.م-سوبرماركت المدينة غروب
ميني ماركت أبو فادي
محالت بالل الموسوي
سوبرماركت الوالء
سوبرماركت النسيم
مؤسسة انطوان حاتم كالس التجارية-كالس ماركت
مؤسسة المروة التجارية-سوبرماركت المروة
شوب رايت ماركت
خليل طراف للتجارة العامة-ميني ماركت البركة
محالت األمير للمواد الغذائية
نمر النمر و شريكيه-سوبرماركت نمر النمر

الطريق العام الدورة
الطريق العام شارع السراي
المنصورة الشارع العام
عميق ,الشارع األساسي
الشارع العام داخل البلدة
شارع الجراحية مبنى عباس
المرج شارع أبو حنيفة النعمان
الطريق العام مقابل صيدلية الدوحة
المرج مقابل مدرسة المقاصد
قرب البلدية بناية فاضل المجذوب
غزة شارع لوسي
قرب صيدلية عمر
الشارع األساسي
الشارع العام قرب أبو جخ
المنارة الشارع العام راشيا
الشارع العام وسط البلدة
الطريق العام  200متر بعد بنك عودة
الشارع العام مقابل كنيسة مار نقوال
الشارع األساسي ,من جب جنّين الى غزة
الشارع العام قرب الجيش
الشارع العام مقابل علي الملط
خربة قانافار
الشارع األساسي
ساحة المسجد
القرعون الشارع العام
شارع مستشفى سحمر
الصويري الشارع العام الساحة
الشارع العام قرب الجامع الجديد
الصويري الشارع العام
شارع صبري
الصويري الشارع العام
عرسال -البلدية
عرسال -الطريق العام
عرسال -الطريق العام
عرسال -قرب جسور النور
عرسال -الطريق العام
عرسال-بابين
عرسال -وادي عطا
عرسال -حي الجنوبي -طريق الروعيان -قرب محطة زياد ريفاعي
عرسال -حي الشفق
عرسال-شارع الجوبان
عرسال-خلف راس السراج
مدخل بعلبك الجنوبي
شارع نحلة
قرب ثانوية الهدى
شارع بشارى الخوري
الطريق العام  -البردي
شارع الشيخ حبيب
شرونه -بناية هنادي وهبي
بيت شاما الشارع العام
الشارع العام قرب بلدية بريتال
شارع األرز
الطريق العام
العين الطريق العام مقابل سنتر المختار
قاع بعلبك  -القاع
قاع بعلبك  -القاع
قاع بعلبك  -القاع
قاع بعلبك  -القاع
الطريق العام  -مقابل محطة توتال
الفاكهة الزيتوني
حوش رفقا الطريق العام
الشارع العام مفرق ايات
قرب الكنيسة
الطريق العام
النبي عثمان بناية البلدية
الشارع األساسي,قصر,مدخل القصر
سرعين الطريق العام
قرب الجيش
شارع المرتضى
تمنين الفوقا الطريق العام
الطريق العام
الطريق العام

زحلة

راشيا

مؤسسة سوبرماركت الفيصل
مؤسسة أش أم للتجارة العامة
ميني ماركت هاجر
ربيع فواز حلبي-حلبي ماركت
بسام عبد الرحمان حمزة
ميني ماركت جريس عبيدي
علي اسماعيل للتجارة العامة
سوبرماركت عيسى الشيخ
شركة حاجو و شركاه للتجارة العامة-سوبرماركت السنابل
زياد عمر اللويس-خديجة اللويس ميني ماركت
خير الدين ميتا للتجارة العامة
محمد قاسم هبش-ماركت محمد هبش
ميني ماركت األقصى
محمد حامد جانوم-سوبرماركت جانوم
شركة الطلياني ش.م.م
ميني ماركت بر الياس
شركة األسواق و المخازن المتحدة-شتورة
سوبرماركت سيلين للتموين المنزلي
المختار شوب
الميس للتجارة
ايلي شحادة مساعد-سوبرماركت مساعد
شركة األسواق و المخازن المتحدة-الفرزل
فادي طانوس نمير-نمير سوبرماركت
محل محمد هاشم للتجارة العامة
هاشم سوبرماركت
ميني ماركت شكر
فرنسيس ماركت
شركة اف ام رضى يونس صبح
حمود ماركت
نورهان للتجارة العامة
سوبرماركت ياسين
صالح عثمان العجمي-سوبرماركت الخيرات
بيدروس أسادور مخوليان
علي بسام حمود-أبو خليل ماركت
محالت عباس التجارية
عمران سيف الدين العلي-السالم للتجارة العامة
سوبرماركت شكر
محالت الحايك
حسين رحيمة للتجارة
كاميليا أحمد الخطيب للتجارة-ميني ماركت أبو أحمد الخطيب
أمينة مارك
الرضوان للتجار العامة و التسويق
حسين علي دعيبس
ميني ماركت العائالت
شركة األسواق و المخازن المتحدة-تعلبايا
شفيق علي سلوم-سلوم ماركت
مؤسسة بديع الياس سغبيني
طوني الياس حميمص-ميني ماركت حميمص
نجيب نايف مساعد-مساعد ماركت
حبة البركة
إيلي خوري للتجارة
سوبرماركت البقاعي
ميني ماركت أبو خالد الشمالي

شارع حب فرح الطريق العام
ضهر األحمر الشارع العام
خربة روحا الطريق العام
حي البيادر الطريق العام
الرفيد الشارع العام
عين كفار زبد الشارع األساسي
ألشارع العام قبل حاجز الجيش
الفاعور حي الورد
قرب البلدية
شارع العبودية
مقابل الدفاع المدني
خلف مدرسة المقاصد
بر الياس شارع مكاوي قرب مستشفى الهالل
شارع شام
دير زنون طريق الشام
وراء بنك كريدي ليبانيه
سنتر سحر
قرب تلة الدلهمية
الشارع األساسي
دير زنون شارع الريان
الشارع العام مقابل أفران الزمار
الشارع األساسي ,من القرب الى فرن الزهار
حوش األمراء شارع البساتين
الطريق العام
جديتا الشارع األساسي
كفرزباد
المدينة الصناعية بجانب مدرسة القيادة
قبل مفرق عنجر
طريق عام المصنع
األكرمية الشارع العام
مجدل عنجر مقابل مسجد بالل بن رباح
الى جانب جامع عبد الرحمان بن رؤوف أو عؤوف
عنجر طريق النبع
الطريق العام قرب بين رويال
الطريق العام
الطريق العام
السوق الداخلي
الشارع األساسي آخر السهل
شارع المحطة
شارع العين قرب المدرسة
خلف المطاحن
سعدنايل شارع تعليم القيادة
الزعرورة شارع االستقالل بناية رفعت سميلي
شارع التضامن خلف صيدلية صعب
الشارع األساسي ,الى القرب من صيدلية الشعب
الشارع العام مقابل مستوصف الحريري
قرب بلدية تربل
قرب مدرسة حميمص الرسمية
الطريق العام
معلقة الشارع العام مقابل األمن العام
منطقة المعلّقة
الشارع العام زعرورة
سعدنايل السهل حي الصفصاف
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إسم المتجر

القضاء

محمد ياسين الشعار-هيبرماركت الشعار

محمد علي بطيخ-سوبرماركت الجنان
محالت رفعت محمد فتفت للتجارة العامة
سوبرماركت عين يعقوب

خالد عبد الحميد عبد الحميد-محالت خالد عبد الحميد
كرم يوسف حنا الركوي-سوبرماركت ركوي

احمد االسعد ماركت
أمير ماركت
أحمد مصطفى الميناوي-الميناوي للتجارة
حازم سعيد للتجارة العامة

زاهر الخضر للتجارة العامة-سوبرماركت زاهر
مأمون عزت مرعب-محالت المأمون للتجارة

محمود خالد دياب-ميني ماركت نور البتول
ثابت علي الضاهر-الضاهر للمواد الغذائية
سوبرماركت هاشم
ماركت موسى
محل المعتز

عكار

حسن أبو قاسم
أسعد حمادة
ميني ماركت زكريا
تعاونية عمار غروب
نخلة نقوال سعود-سوبرماركت الساحل
شركة بسام ابراهيم و شركاه-سدني ماركت
صالح عبد الرحمان الزعبي-سوبرماركت الواحة

عالء و خوال المسلماني و رودينة محمود التجارية-مسلماني سوبرماركت
فود الند
ناجي محمد رمضان
أمين خضر المحمد-محالت أبو أيمن التجارية
الشيخ ماركت
أبو النمر شوب

احمد دندل
هيثم خالد الخضر-فريش فود

مرعب وليد الحايك-سوبرماركت عكار
مشحة ماركت

تعاونية أوكسيليا
غولدن ماركت
محمد عبد الكريم الرفاعي
أديب مخايل زيتونة-سوبرماركت زيتونة
توفيق عبدو
ميني ماركت أبو كميل
عادل ديوب نعمان

أحمد حسن مرعي-سوبرماركت الربيع
ستوب أند شوب
محالت حسن عوض التجارية

هدى محمد المراد-سوبرماركت نورا
ميني ماركت صعب

بسام محمد الصوان
شوقي الزين ماركت
اية سوبر ماركت
سالم للتجارة

العنوان
عكار العتيقة الساحة
عكار العتيقة شارع القوس
العبدة الشارع العام قرب مستديرة العبدة
الشارع األساسي
عمار البيكات قرب مسجد عمار البيكات
عندقت الساحة العامة مقابل محطة ضاهر
عواده
بني صخر
برقايل الطريق العام
برقايل الطريق العام
قبيات الشارع العام
قبيات الشارع العام
البيرة طريق عام القبيات
العبدة برج العرب الطريق العام
البرج الشارع العام
الهشه
الهشه
راما
الفرد
الشارع العام
الشارع العام
طريق عام حلبا القبيات
طريق عام حلبا القبيات قبل محطة الوراق
حلبا طريق البلدية
حلبا مفرق شي طابا
الشارع العام
حي جندولة
حرار الشارع العام
كفرتون
عكار خربة داوود سالم
كنيسة
قبيات الشارع العام
كويخات الشارع العام قرب شركة الحايك للغاز
مشحة الطريق العام
طريق عام حلبا
من القرب من بلدية تلحيات
قرقف حي الجدايل الشارع العام بعد المسجد
قبيات الذوق مقابل الكنيسة
من القرب من البلدية
رحبة شارع السيدة
رجم حسين
طريق عام حلبا القبيات
طريق العيون الى جانب صيدلية الحكيم
تلمعيان الطريق العام فرب منزل رئيس البلدية
تلعباس قرب محطة مراد
التليل الطريق العام قرب مفروشات صعب
بني صخر
كفرتون
ببنين
ببنين
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منية  -ضنية

طرابلس

زغرتا

بشري الكورة
ّ

البترون

القضاء

اسم المتجر
سوبرماركت بربر جرجس و أوالده
مؤسسة صالح للتجارة و الصناعة-سوبرماركا العائلة
عشي ماركت
بيطار ماركت
مؤسسة عون للتجارة العامة-سوبرماركت عون
دوري سامي سمعان-سامي أسعد
ماركت تنورين
حسني فهد الدرزي-الدرزي ماركت
التوفيق للتجارة العامة
جان اسكندر يونس-جان يونس ماركت
هوز سوبر ماركت
وليد طوق للتجارة-روك ماركت
طوني الشدراوي للتجارة-شدراوي ماركت
سابا ماركت
شركة محمد خالد خضر و شركاه
عزيزي ماركت
جواد أحمد ياغي للتجارة-سوبرماركت ياغي
منصور ترازيا-سوبرماركت أبو منصور
شركة الغوراني للتجارة العامة-سوبرماركت محمد الغوراني
أحمد حسن القبيطري و شركاه-قبيطري ماركت
فضيلة للتجارة العامة-سوبرماركت النخلة
فاروق عبد اللطيف عبد الرحمان-مؤسسة جنى
جمال عبدهللا حاج-سوبرماركت الملك
أحمد سيف الدين طالب-سيف ماركت
وفيق أحمد الالذقاني-تعاونية الالذقاني
محي الدين علي سلحدار-سوبرماركت أبو عالء
نبيل علي المصري-مؤسسة نبيل المصري
عزام عبد الرحمان األبيض-األبيض ماركت
يارا-شركة عبد الحميد سلمى
ماركت الريان
سوبرماركت ياغي
محل الهيشة
الخميس ماركت
عامر علي محمد
سامي الجندي و شركاه-سيتي ماركت الجندي
كنعان محمد العامودي-ميني ماركت كنعان العامودي
توب شوب
شركة األسواق و المخازن المتحدة-طرابلس الكندور
شركة األسواق و المخازن المتحدة-طرابلس المعرض
شركة األسواق و المخازن المتحدة-طرابلس الثقافة
الميثاق ماركت
تعاونية الريفا
محل بالل الدهيبي
هوز سوبر ماركت
الوزير
عالء عزام عبد القادر-الريف للتجارة
مركز التموين العائلي
أحمد محمد الصياح-محالت الصياح للتجارة
مصانع عيد األلكترونية-تعاونية دير عمار
ماركت محمد العتر
عويك ماركت-عبدالرزاق عويك
الشيخ ماركت
صقر العويك-سوبرماركت التقوى
الحسن للتجارة-الحال و الحسن
محمد فائز كمال الدين-كمال الدين
شركة سامر بكور و شركاه-بكور سنتر
خضر و خالد نايف و شركائهم-نايف ماركت

العنوان
عبرين الطريق العام
حي الجدار قرب البلدية بناية األبكات
بشعلة الشارع العام بعد المحطة
شكا ,الشارع األساسي
حامات الشارع العام ساحة البلدة
مراح شديد مقابل المدينة الكشفية
تنورين الشارع العام
أميون الطريق العام
أنفه الطريق العام
كوسبا شارع البريد
ضهر العين
بشري شارع جبران خليل جبران
حدث الجبة الطريق العام بناية شدراوي الطابق األرضي
بقرقاشة
علما طريق عام الضنية
شارع الميدان
مجدليا الجامعة اللبنانية كلية الهندسة الطريق العام
مجدليا الطريق العام
مرياطة الطريق العام
البداوي العيرونيه الطريق العام
أبي سمراء شارع االصالح
باب الرمل قرب جامع فضل هللا
المينا شارع الرملة
المينا شارع المعرض جانب فري غاليري
مينا شارع بور سعيد دوار غروبي
المينا شارع أبو عالء المعري
محرم خلف كي أف سي
بساتين طرابلس خلف كي أف سي
اوتوستراد العبدة جانب حلويات عبد الرحمان الحالب
القلمون قرب مطعم الفيصل
الشارع العام
القبة
باب التبانه سوق القمح
باب التبانة
شارع المئتين مقابل العقاد للدراجات النارية
طرابلس الزاهرية
قرب بنك عودة
شارع رفيق فتال,بناية البركة
شارع المعرض ,بناية ال سيتيه
شارع الثقافة ,بناية عساف
باب التبانة
القبة
باب التبانة
أبي سمرا
البداوي
عاصون الشارع العام قرب الجامع
بخعون الطريق العام
بقاعصفرين الطريق العام
دير عمار الطريق العام بعد المدرسة المهنية
دير عمار قرب محطة الكهرباء
المنية حي حمدون الطريق العام
منيه األوتوستراد
منيه الطريق العام
السفيرة ساروط
ايزال الطرق العام
سير الطريق العام
سير الطريق العام

