
العنوان اسم المتجر

� �
�

البقاع الغر
- ١ -

 �ئحة المتاجر المتعاقدة مع برنامج
� لبنان

ا��غذية العالمي للمستفيدين ��
٢٠١٩

سوبرماركت طعمة

محت عمر مظلوم

الحياه للمواد الغذائية

الصويري ماركت

العندليب للمواد الغذائية

أبو نايف للتجارة العامة

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-صويري ��

غولدن �ين وان

سوبرماركت الساحة القرعون

� ماركة الندى
مي��

العباس للتجارة العامة

بل عبد ا�له زين الدين-سوبرماركت زين الدين

� ماركت شعبان
خلدون أحمد شعبان-مي��

يمان سوبرماركت ا��

سوبرماركت التعاون

سوبرماركت الهنا

ع¢� وليد شموري

فامي¢� ماركت/ توانا ماركت

محت زين الدين للمواد الغذائية

� ماركت الشاويش
مي��

� ماركت عي§
أحمد عبد اللطيف عي§-مي��

سوبرماركت البقاعي

K N سوبرماركت

� �ªكة ا��سواق و المخازن المتحدة-جب جن ��

مؤسسة الهدى للتجارة العامة و التسويق

� ماركت أبو سليم
مي��

سوبرماركت ع¢� قاسم أبو طه

اسطبل

الخيارة

الصويري

الصويري

الصويري

الصويري

الصويري

الصويري

القرعون

القرعون

المرج

المرج

المرج

المرج

المرج

المرج

المرج

المرج

المرج

المنصورة

بعلول

تعلبايا

� �ªجب جّن

� �ªجب جّن

� �ªجب جّن

� �ªجب جّن

حّماره

قرب مسجد الروضة

الطريق العام

الصويري الشارع العام

 الصويري الشارع العام

الشارع العام قرب الجامع الجديد

الصويري الشارع العام الساحة

الطريق العام

شارع ص¹̧ي

ساحة المسجد

القرعون الشارع العام

شارع الجراحية مب�� عباس

الطريق العام مقابل صيدلية الدوحة

المرج شارع أبو حنيفة النعمان

شارع رفيق الحريري قرب مخيم الوليد

الطريق العام

� �ªبالقرب من مسجد أم � �ªطريق عام الع 

الشافعي

المرج الشارع ا��سا«�

بجانب محطة حرب

المرج مقابل مدرسة المقاصد

المنصورة من القرب ا½ الكنيسة

الشارع العام داخل البلدة

الشارع العام زعرورة

� ا½ غزة �ªمن جب جّن , الشارع ا��سا«�

من القرب ا½ بنك عودة, بناية رحال

الطريق العام ٢٠٠ مÀ¹ بعد بنك عودة

الشارع العام مقابل كنيسة مار نقو�
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العنوان اسم المتجر

سوبرماركت خالد أحمد

� ماركت السهل
مي��

À¹قسيس شوبينغ سن

� ماركت حداد
مي��

الملك شوب

سوبرماركت أبو هيما

مارون مهنا

مدور

قاسم هاشم للتجارة العامة

مأمون عبد الهادي للتجارة العامة

محل نبيل القادري خطاب

� ماركت الهندي
مرعي يوسف الهندي-مي��

هادي المجذوب للتجارة العامة

� ماركت ماغي
� سنÀ¹ ماغي-مي��

مي��

� ماركت طريق الجراح
مي��

بركة ماركت

بركة ماركت

السبيل ماركت

� ماركت هاجر
مي��

-حل̧�� ماركت ربيع فواز حل̧��

بسام عبد الرحمان حمزة

مؤسسة أش أم للتجارة العامة

مؤسسة سوبرماركت الفيصل

حوش الحريم

حوش الحريم

خربة قانافار

خربة قانافار

سحمر

 سلطان يعقوب

التحتة

صغبينة

عميق

� التينة �ªع

غزة

غزة

غزة

غزة

كامد اللوز

كفريا

�لة

ة الب�¹

خربة روحا

راشيا

رفيد

ضهر ا��حمر

عقبة

الفاعور

الفاعور

الن̧�� اي

� حوش ا��مراء
�Ìأرا

� حوش ا��مراء
�Ìأرا

بر الياس

بر الياس

المنارة الشارع العام راشيا

الشارع العام وسط البلدة

حوش الحريمي الطريق العام

خربة قانافار

خربة قانافار

شارع مستشفى سحمر

� قمد اللوز والوزارة �ªالصلة ما ب � �ªب

الشارع ا��سا«�

عميق, الشارع ا��سا«�

الطريق العام

قرب البلدية بناية فاضل المجذوب

قرب صيدلية عمر

 غزة شارع لو«�

قرب ملحمة فادي المجذوب

الشارع العام مقابل ع¢� الملط

ساحة البلدة قرب مسجد كفريا

الشارع ا��سا«�

مفرق مدوخا

خربة روحا الطريق العام

حي البيادر الطريق العام

الرفيد الشارع العام

ضهر ا��حمر الشارع العام

 شارع حب فرح الطريق العام

� �
�

البقاع الغر
شيا

را
زحلة

الفاعور حي الورد

ألشارع العام قبل حاجز الجيش

الشارع ا��سا«� زحلة

� �ªقرب محطة البسات

� �ªحوش ا��مراء شارع البسات

قرب الجامع القديم

شارع العبودية

سوبرماركت عي§ الشيخ

ع¢� اسماعيل للتجارة العامة

سوبرماركت برازيل

� ماركت �ªالبسات

-نم�¹ سوبرماركت فادي طانوس نم�¹

� ماركت
أبو عبود للمواد الغذائية-أبو عبود مي��

� ماركت
زياد عمر اللويس-خديجة اللويس مي��
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العنوان اسم المتجر
زحلة

بر الياس

بر الياس

بر الياس

بر الياس

بر الياس

بر الياس

بر الياس

تربل

تربل

تعلبايا

تعلبايا

تعنايل

جديتا

�
�Ðحي الفيكا

دلهميه

دير الغزال

دير زنون

رياق

رياق

زحلة

سعدنايل

سعدنايل

سعدنايل

سعدنايل

سعدنايل

سعدنايل

� كفار زبد �ªع

فرزل

فرزل

قب الياس

شارع مكاوي

طريق النهرية

شارع شام

خلف مدرسة المقاصد

طريق النهرية

بر الياس شارع مكاوي قرب مستشفى الهل

وراء بنك كريدي ليبانيه

الطريق العام

قرب مدرسة حميمص الرسمية

بجانب سوق الثثاء

, ا½ القرب من صيدلية الشعب الشارع ا��سا«�

الشارع العام مقابل مستوصف الحريري

جديتا الشارع ا��سا«�

�
�Ðشارع الفيكا

الشارع ا��سا«�

دير زنون شارع الريان

ر � الشارع ا��سا«� مواجه لحلويات م�¹

رياق- حوش حا�

المدينة الصناعية

سعدنايل شارع تعليم القيادة

الطريق العام العمرية

خلف المطاحن

� قرب مدرسة ا��ونوروا �ªالع

العمرية

طريق الساحل

� كفار زبد الشارع ا��سا«� �ªع

الشارع العام مقابل أفران الزمار

, من القرب ا½ فرن الزهار الشارع ا��سا«�

الطريق العام

ماركت الجدعان

محمد أحمد الحشيمي

محمد حامد جانوم-سوبرماركت جانوم

محمد قاسم هبش-ماركت محمد هبش

مؤسسة سعود الع¢� للتجارة العامة

Õماركت ا��ق �
مي��

� ماركت بر الياس
مي��

تربل ماركت

� ماركت حميمص
� الياس حميمص-مي��

�Ðطو

تعلبايا ماركت

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-تعلبايا ��

شفيق ع¢� سلوم-سلوم ماركت

هاشم سوبرماركت

سوبرماركت عجاج

المختار شوب

� ماركت الدبس
مي��

الميس للتجارة

سوبرماركت السيد

سيلفادور-كورومبا

� ماركت
Àسي�

الرضوان للتجار العامة و التسويق

المحمود للتجارة العامة

أمينة مارك

� ماركت أبو أحمد الخطيب
مي��

� ماركت محمد ا��سعد
مي��

نور ماركت

� ماركت جريس عبيدي
مي��

اي¢� شحادة مساعد-سوبرماركت مساعد

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-الفرزل ��

-السم للتجارة العامة عمران سيف الدين الع¢�
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العنوان اسم المتجر
زحلة

صور

مؤسسة بريما بري

 البازورية

المجادل

جويا

دردغيا

 دير قانون

 دير قانون

صور

صور

صور

صور

 عباسية

قانا

 معركة

 معركة

مؤسسة جواد التجارية

-المجادل توف�¹

 محت المختار للتجارة العامة-سوبرماركت

� �ªتعاونية الع

�
Àبيت س�

 كاي ام «� اي للتجارة و الصناعة

استهكية المجادل

استهكية جعفر التجارية

-صور توف�¹

صور ماركت

-عباسية توف�¹

توف�¹ إك¹̧س -قانا

الزيات للتجارة العامة-سوبرماركت

ق �Øماركت ال �
ق-مي�� �Øمحل ال

الطريق العام

جويا شارع سهي¢�

الطريق العام قرب تقاطع أرزون

 دير قانون- طريق العام النهر

مثلث دير قانون النهر

 الطريق العام

بستان الصو½�

المساكن

بستان الصو½�

الطريق العام

بجانب المستشفى الحكومي

جانب ملعب الفوتبول

ق الطريق العام �Øمعركة حي ال

 جزين

قب الياس

كرك نوح

كرك نوح

كفرزبد

كفرزبد

مجدل العنجر

مجدل العنجر

مجدل العنجر

مجدل العنجر

مجدل العنجر

مجدل العنجر

 معّلقة

مكسه

الشارع ا��سا«� آخر السهل

و الطريق القديمة قرب أوج�¹

طريق عام الكرك مقابل صيدلية وسيم

الشارع ا��سا«�

الشارع ا��سا«�

عنجر طريق النبع

طريق عام المصنع

مجدل عنجر مقابل مسجد بل بن رباح

قبل مفرق عنجر

 ا½ جانب جامع عبد الرحمان بن رؤوف أو

عؤوف

ا��كرمية الشارع العام

معلقة الشارع العام مقابل ا��من العام

بجانب الكنيسة

محت الحايك

الخطيب ماركت

يمن ماركت

سوبرماركت حبايبنا

شكر الدولية

بيدروس أسادور مخوليان

حمود ماركت

� �ªسوبرماركت ياس

كة اف ام ر�Ì يونس صبح ��

ات صالح عثمان العجمي-سوبرماركت الخ�¹

نورهان للتجارة العامة

حبة ال¹̧كة

محت سبع سنابل
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العنوان اسم المتجر
صيدا

طية
النب

-الغازية توف�¹

� ماركت الرضا
مي��

� ماركت ديانا
مي��

ماركت ا��سعد

-ßفند توف�¹

سوبرماركت أبو يوسف

مؤسسة خليفة للتجارة

متاجر حب¢� للتموين العائ¢�

مخزن الوسيم

مخزن بلطجي

مؤسسة أحمد حسن القوام التجارية

-كينغ ماركت حب¢� وسيم صبحي حب¢�

.سوبرماركت شازكو-شازاكو ل.ل.س

الماجد للتجارة العامة

� الدلب �ªع- توف�¹

مؤسسة محمد حمزة ع¢� حسن للتجارة

جورج الياس يونان ماركت

الغازية

 أنصارية

 بابلية

خرايب

ßفند

ßفند

ßفند

صيدا

صيدا

صيدا

صيدا

صيدا

 عقيبة

 عنقون

� الدلب �ªع

Àكفر ح� 

مغدوشة

الطريق العام

أنصارية - قرب ساحة السلوب

بابلية الشارع العام

بجانب معرض الدير

�Ð̧قرب مستشفى خرو

الشارع العام قرب مستشفى عء الدين

مدخل منطقة دايسنغ -تاك§� ستوب

 حي غسان حمود

دوار ا��مريكان

شارع غسان حمود

الهلية

حي الزقزيق

طريق الساح¢�

عنقون الشارع العام

 الطريق العام

الشارع ا��سا«�

-الدوير توف�¹

سوبرماركت ا�قليم

� و جوارها
�Ðدير الزهرا �

�â كيةالجمعية التعاونية ا�سته

� مول ش.م.ل
مي��

الحبيب ماركت

حجيج ماركت

عليق للتجارة

-كفر رمان توف�¹

ماكس مارت

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-النبطية ��

الدوير

� الفوقا �ªحوم

�
�Ðدير الزهرا

 زبدين

ص�¹ الغربية

عدسيت -شقيف

 كفر تبنيت

 كفر رمان

 كفر رمان

Àنبطية التح� 

الطريق العام

� قانا �ªبا-عß- � �ªمثلث حوم

وت � الطريق العام مقابل بنك ب�¹
�Ðدير الزهرا

زبدين الشارع العام

ص�¹ الغربية حي النبعة الشارع العام قرب ملعب الفوتبول

� �ªشارع عدسيت مقابل الع 

الشارع ا��سا«�

جادة نبيه بري

كفر رمان الطريق العام

 الشارع الرئي§� -بناية محمد منتش
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العنوان اسم المتجر ل
جبي

ت 
بن

صبيا
حا

استهكية زاد للتموين

À¹ي سنالحاج ع¢� غطيمي-فامي¢� ساب

حراج¢� ماركت

شعبان ماركت-كمال ماركت

مخازن الجنوب الك¹̧ى

 برج قلواي

� �ªتبن 

� �ªتبن 

 خربة سلم

ون À¹عي 

برج قويه الشارع العام

طة �Øحارة الفوقا قرب مخفر ال

- طريق بنت جبيل � �ªتبن 

خربة سلم ب�¹ السسل

� عطا �ªون الطريق العام شارع ع À¹عي

عادل نايف ذياب-محل ماهر عادل ذياب

محل ماهر عادل ذياب

� ماركت مرج الزهور
مي��

سوبرماركت بسام غادر

� ماركت عقيل
مي��

حاصبيا

حاصبيا

حاصبيا

 شبعا

هبارية

زغلة قرب مستشفى حاصبيا الحكومي

زغلة قرب مستشفى حاصبيا الحكومي

الطريق العام

� - الطريق العام
�Ðحي الوسطا 

الطريق العام- مدخل شبعا

صبيا
حا

رويال سوبرماركت

خريس للتجارة العامة

الساح¢� ماركت

-سوبرماركت رمال À¹رمال هوم سن

À¹كاه-مرجعيون شوبينغ سن كة سوق مرجعيون المركزي حنا ضاهر و �� ��

 برج الملوك

خيام

 عدي§�

 عدي§�

مرجعيون

برج الملوك الشارع العام مقابل البلدية

الطريق العام مركز عطوي

الطريق العام -قرب جامع الزهراء

الشارع العام مفرق عرايش

الشارع العام مدخل مرجعيون قرب محطة توتال

ل
الهرم

مؤسسة الغدير للتجارة العامة

� ماركت العرجا
مي��

� رفعت ناß الدين-إبن البلد الهرمل �ªحس

À¹نا سندي

الهرمل

راس بعلبك

منصورة

ناßية

 سوق الضيعة قرب مطعم يا ما�

راس بعلبك

الطريق العام

مخرج الحوش

ك
بعلب

سوبر ماركت القاع

محل ميشيل نæالله

سوبرماركت المدينة غروب

سوبرماركت عبدالساتر

أس مارت

سوبرماركت ع¢� مظلوم

� ماركت مظلوم
مي��

دكانة ماركت

سوبرماركت ا��مانة

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-بعلبك ��

كة زياد سم�¹ حليحل �� 

 القاع

 القاع

إيعات

إيعات

بدنايل

 بريتال

 بريتال

بعلبك

بعلبك

بعلبك

بعلبك

 قاع بعلبك - القاع

 قاع بعلبك - القاع

 الطريق العام

طريق ا��رز

�
�Ðالطريق العام - قبل الدفاع المد 

 الطريق العام

 الطريق العام

شارع الشيخ حبيب

 الطريق العام - ال¹̧دي

ونه -بناية هنادي وه̧�� ��

 شارع الخوري - قرب مستشفى التتاري
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العنوان اسم المتجر
ك

بعلب
� ماركت المختار

مي��

� ماركت كمال صلح
مي��

�Õمارمت مرت �
مي��

سوبرماركت الزهراء

سوبرماركت فرحات

مؤسسة المروة التجارية-سوبرماركت المروة

شوب رايت ماركت

� ماركت ال¹̧كة
خليل طراف للتجارة العامة-مي��

سوبرماركت الحاج عباس المæي

مؤسسة محمد يزبك عبدو التجارية

سوبرماركت الزهراء

�æسوبر ماركت الخ

سوبرماركت الجود

سوبرماركت القناعة

سوبرماركت مشيق

حنا الخوري

� ماركت
Àكة ريد سي� ��

سوبرماركت روان

سوبرماركت مشيق

غسان الحاج حسن

 سوبرماركت النسيم

� ماركت و فروج الجواد
مي��

� زعت�¹ �ªماركت حس �
مي��

دوحة ماركت

� ماركت أبو فادي
مي��

سوبرماركت الكريم

محت بل الموسوي

الزهراء للمواد الغذائية

محت ا��م�¹ للمواد الغذائية

يكيه-سوبرماركت نمر النمر نمر النمر و ��

بعلبك

بعلبك

بعلبك

 بوداي

 بيت شمعا

تاليا

� التحتا �ªتمن

� الفوقا �ªتمن

حوار تع

 حوش الرفقا

حوش تل صفي

�æخ

�æخ

دوريس

دوريس

دير ا�حمر

دير ا�حمر

رسم الحدث

سعيدي

شمصطار

æق

قæنبا

كفردان

لبوة

 مجدلون

ن̧�� رشاد

 ن̧�� شيت

 هزين

� �ªيون

� �ªيون

حي الشيقان

شارع نحلة

 شارع بشارى الخوري

�Õقرب مدرسة المرت 

بيت شاما الشارع العام

قرب الجيش

�Õشارع المرت

� الفوقا الطريق العام �ªتمن

 الطريق العام

حوش رفقا الطريق العام

 الطريق العام

�æالخ 

�æساحة الخ

 الطريق العام

الطريق العام ساحة دوريس

 الطريق العام

شارع ا��رز

الطريق العام مقابل محطة حرب

سعيدي الشارع ا��سا«�

 قرب مدرسة المهدي

æمدخل الق,æق, الشارع ا��سا«�

قæنبا الشارع ا��سا«�

 الطريق العام

IPT الطريق العام بالقرب من محطة

 قرب الكنيسة

 الطريق العام

 الطريق العام

الحدث بعلبك- الشارع ا��سا«�

الطريق العام

الطريق العام
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سوبرماركت النور

� ماركت الريم
مي��

غروب H&R -سوبرماركت الزين

مخلوف للتجارة العامة

يف للتجارة العامة ات اليمونة-الحاج ديب �� خ�¹

سوبرماركت نور

اح للتجارة العامة �Øن ا��

.ا��طرش غروب ش.م.م

ا��مانة للتجارة

السم ماركت

السلطان

المونة

الهدى

أحمد بحلق للتجارة

تعاونية ال¹̧اءة

تعاونية السبيل

� ست الكل �ªحس

ي-أبو طه � محمد الحج�¹ �ªحس

روافد ماركت

سوبرماركت ا��مانة

سوبرماركت الرياض

سوبرماركت القلعة

سوبرماركت أبو عثمان

� �ªسوبرماركت سود الع

يفة سوبرماركت ��

ع¢� توما

الفاكهة 

الفاكهة 

� �ªالع

القاع

اليمونة

شعت

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

عرسال

الطريق العام

قرب مركز  التحقق

الطريق العام مقابل صيدلية سومر

طريق عام مشاريع القاع

شارع الحسنية

الطريق العام

عرسال طريق الحصن

عرسال

شارع الجما½�

وادي عطا

الطريق العام

 شارع المعيæة

� �ªعرسال-باب 

وادي عطا قرب الثانوية

�
�Ðطريق المسعدة قبل محطة المعرو

شارع الجما½�

 شارع المعيæة

ين � مقابل محطة الب�¹

قرب البلدية

ك
بعلب

�
�âسوبرماركت السيو

توف�¹ -ا��وزاعي

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-البسطا ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-الحمرا ��

فية  ا��

ا��وزاعي

Àالبسطة التح�

الحمرا

� شارع أثينا قرب صيدلية جبارة
�âفية سيو ا����

الطريق العام بجانب بيت مارت

 قرب محطة جندرماري

- بناية بيود  شارع مقد«�

ت
و

� ب�



- ٢ -

العنوان اسم المتجر
ت

و
� ب�

ف
شو

ال
ناشونال-الحمرا À¹شوبرز ان

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-الظريف ��

ناشونال-الظريف À¹شوبرز ان

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-برج ا�Ð̧ حيدر ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-فردان ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-كومودور ��

ألبان و أجبان الشيخ

وت كة ا��سواق و المخازن المتحدة-راس ب�¹ ��

فريش هارفست

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-الرملة البيضاء ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-ص¹̧ا ��

ناشونال-طريق الجديدة À¹شوبرز ان

�
�Ðماركت الجو� �

مي��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-مار إلياس ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-المصيطبة ��

ناشونال-المصيطبة À¹شوبرز ان

الحمرا

الظريف

الظريف

برج ا�Ð̧ حيدر

وت ب�¹

وت ب�¹

 راس النبع

وت  راس ب�¹

وت  راس ب�¹

 روشة

 طريق الجديدة

 طريق الجديدة

 طريق الجديدة

مار الياس

 مصيطبة

 مصيطبة

 الحمرا

 قرب لي§ عبد القادر

الظريف

� العريس
�Ðشارع عبد الغا 

 شارع ابن رشد- بناية ا�رزي

الكومودور

� العري§�
نويري شارع عبد الغ��

� - بناية المكارم �ªشارع تنوخ 

ير قرب صيدلية مراكش � ساقية الج�¹

  قرب السفارة المæية- بناية الرسال

 شارع حسن خالد

 طريق الجديدة

 ارض جلول - قرب مركز رفيق حريري الط̧��

 قرب مدرسة المعمدنية

  شارع ابو باكر الصديق- بناية عياد 

 مصيطبة

 مركز الجية للخدمات العامة

اد-سوبرماركت سيف الدين مؤسسة سيف الدين للتجارة العامة والمقاو�ت و ا��ست�¹

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-السمقانية ��

سعد ماركت

� ماركت
�âصا

سعد ماركت

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-برجا ��

كحول للمواد الغذائية

À¹صايغ سن

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-المناصف ��

� التجارية �ªشاه � �ªمؤسسة سميح ام 

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-داريا ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-الدبية ��

كائها كة ملك للتجارة العامة - رانيا محمد بهيج بعيون و �� ��

 الجية-الطريق العام

وع المنشية بلوك أ٤ �Øالجية م

À¹الطريق العام - بناية شوس سن 

ية الساحة مقابل تمثال الشهداء المغ�¹

الطريق العام

ية الساحة مقابل تمثال الشهداء المغ�¹

الطريق العام -فتيحات - بناية يونس الخطيب

برجا الساحة قرب المخفر

بقعاتا الطريق العام

BBAC كفرحيم -الطريق العام - قرب بنك

 الطريق العام - بناية كمال رسن

 الطريق العام-الشارع العام - بناية سماهر  البسبوس

-بناية احمد زاهر  الشارع الرئي§�

� -الطريق العام �ªسبل

 الجية

 الجية

 السمقانية

ية  المغ�¹

باتر

برجا

برجا

برجا

بقعاتا

 بيت الدين

 حارة الناعمة

 داريا

 دبية

� �ªسبل
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ف

شو
ال

� �
¡

الم
كة ا��سواق و المخازن المتحدة-شحيم ��

 فامي¢� ماركت

وجدي كبول للتجارة

سيفيدكو

مايا À¹كة ا��سواق و المخازن المتحدة-ك ��

مؤسسة ملك التجارية

-وادي الزينة توف�¹

شحيم

 شحيم

� زحلتا �ªع

غريفة

مايا À¹ك

مايا À¹ك

وادي الزينه

 قرب مدرسة بيت الحكمة، بناية بصبوص

� �ªبف -تقاطع ال¹̧ج  شحيم - طريق ��

� زحلتا الطريق العام بعد مطعم نبع الصفا �ªع

الطريق العام

� �ªالطريق العام -شارع الفريس 

مايا الشارع العام منطقة النسب À¹ك

�
بجانب معمل بات§�

-ج¹̧ائيل حارس جعجع �Ð̧دكانة غا

مؤسسة الحج اخوان

كيفورك كازانجيان

.برمانا ماركت ش.م.م

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-برمانا ��

� ماركت السيدة
مي��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-عوكر ��

فود فور ليس-القاموعة

� �ªشاركوتية يام 

بري ماركت

.فود غود ترايد ش.م.م

كة تريبل اي ماركت ��

� جورج سوبرماركت
�» 

ية  البو��

النبعا

 برج حمود

برمانا

برمانا

 دكوانة

ديك المحدي

� Àªراس الم

زكريت

 سن الفيل

 ضبية

قعرور

 مزرعة يشوع

ية شارع مار تق قرب مايك لتأج�¹ السيارات  سد البو��

شارع الغيم - مقابل مغفر النبعا

برج حمود شارع طراد طربق مخفر برج حمود

برمانا

 مار شعيا

 شارع السيدة

 بيت الشعار

مقابل بنك بيبلوس

 شارع السيدة

 شارع الغزال

ضبية ذوق الخراب قبل مصنع ميدفار ل�دوية

شارع المطران سم�¹ مظلوم

الكو  شارع م�¹

بعبدا 

أل أم أتش

(ريا للتجارة (نور مارت

سوبرماركت الرمال

تعاونية نوتردام

اء �æمرجة تعنايل الخ

البان و أجبان العمري

سوبرماركت الزين - برج ال¹̧اجنة

سوبرماركت شميس

سوبرماركت نزار

الحاج حسن للتجارة العامة-سوبرماركت الحاج حسن

 ا�وزاعي

 ا�وزاعي

 ا�وزاعي

 الحدت

 الحدت

 برج ال¹̧اجنة

 برج ال¹̧اجنة

 برج ال¹̧اجنة

 برج ال¹̧اجنة

 ب�¹ حسن

برج ال¹̧اجنة المرمل قرب مدرسة ا��هلية

 الطريق

ا��وزاعي الشارع العام

� اتجاه كنسية السيدة �ªالحدث ساحة الع

الحدث الكفاءات مقابل مهي نيو �ند

ßشارع عبد النا

خلف مب�� ا��من العام و البلديات

خلف مخيم برج ال¹̧اجنة

الرمل العا½� طريق المطار

برج ال¹̧اجنة حي ب�¹ حسن شارع سلوم
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بعبدا 

دكانة الضيعة

�
�Ìكية حي مااسته

 سوبرماركت البلد

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-الشياح ��

مؤسسة خيامي التجارية-سوبرماركت خيامي

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-فالوغا ��

القنطار سوبرماركت

فود فود ليس- قرنايل

براك ماركت

سوبرماركت بيضون

 ب�¹ حسن

 شياح

 شياح

 شياح

ي غب�¹

 فالوغة

قبيبعا

قرنايل

كفرشيما

�ëليل

ي ورلد � À¹خلف الفان 

�
�Ìشياح - حي ما 

 شياح - ب�¹ حسن

 شارع اسعد ا�سعد-بناية الخليل

قرب جØ المطار

 القلعة -شارع سلمان سعادة

 الطريق العام

قرب المخفر

قرب كنيسة مار الياس - ثكنة الجيش

�ëليل ل
جبي

الهاشم ستور

كاش ليس

�
Àفران سي�

 حا�ت

عمشيت

قرطبا

شارع البحر

 الطريق العام

 الطريق العام

عاليه

سوبرماركت الزين

سوبرماركت بحمدون

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-بحمدون ��

زهره ماركت

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-بشامون ��

مؤسسة عصام عيد التجارية

سوبرماركت الكريم -مؤسسة حسن جابر

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-خلدة ��

نجمة الصباح

أ�Ð̧ الم�� غروب

سوبرماركت الساحة

سوبرماركت بش�¹

أف & أر للتجارة

سوبرماركت عبيد

� �ªكة ا��سواق و المخازن المتحدة-عاليه البيس ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-عاليه الملعب ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-عرمون ��

الشويفات

 بحمدون الضيعة

 بحمدون المحطة

بشامون

بشامون

بشامون

 حي السلم

 خلدة

 خلدة

رويسات صوفر

 شويفات

 شويفات

عاليه

عاليه

عاليه

عاليه

عرمون

الطريق العام

بحمدون طريق الملعب مقابل كنيسة المخلص

 قرب بناية البلدية

وت الدولية المدارس قرب مدرسة ب�¹

�
�Ðالشارع العام -شالرع اليهودية -قرب معمل زعا 

الشارع العام

العمروسية

SGBL الطريق العام -قرب بنك

� - قرب محطة الغاز �ªمقابل شمس 

� صوفر- شارع المسلم �ªع 

حي السلم قرب جامع العرب ساحة الحركة

 الطريق العام

عاليه شارع المسبح

عاليه شارع بشارة الخوري

� - بناية طلحوق �ªشارع البيس 

 قرب ملعب البلدية

 الطريق العام - قرب بلوم بانك



- ٢ -

العنوان اسم المتجر
عاليه

¤وان
ك

عطار ماركت

سوبرماركت ا��رز

ات الضيعة خ�¹

سوبرماركت سما

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-ق¹̧شمون ��

زي ماركت

ات الضيعة -سوبرماركت خ�¹ ايكسين§�

عرمون

 عزومية

 عمروسية

 عمروسية

 ق¹̧ شامون

Àكفرم� 

 كيفون

عرمون شارع البيادر شارع نسيم البحر

العزونية الشارع العام قرب مستشفى ا��رمن

À¹عمروسية - حراج¢� مقابل كؤؤب زعي 

�
حس السلم شارع السبلي��

ق¹̧شمون- بناية عياش

كفرم�À الساحة

الطريق العام

عذرا ماركت

سوبرماركت عديلكو-الصفرا

سوبرماركت سان سيمون

سوبرماركت عديلكو-ذوق ميكايل

الهاشم سوبر ستور

.سكوير مارت ش.م.م

ادونيس -كØوان

الصفرا

ذوق مكايل

ذوق ميكايل

ريفون

فاريا

فتوح كØوان عذرا الطريق العام

مقابل الصفرا مارينا

� �ªذوق ميكايل شارع صن

أول طريق عينطورة

BLF الطريق العام قرب بنك

فاريا الطريق العام مستديرة فاريا

الكورة

التوفيق للتجارة العامة

دو بري

الهوز مول

فود كو ماركت

جان اسكندر يونس-جان يونس ماركت

أنفه

دار بعشتار

� �ªضهر الع

� �ªضهر الع

كوسبا

أنفه الطريق العام

الطريق العام

� �ªمدخل ضهر الع

كوسبا شارع ال¹̧يد

ون 
��
الب

مارش دو روند بوان

� ماركت
ع§�

ماركت تنورين

بيست فود

بيطار ماركت

�Õسوبرماركت الياس الحم

سوبرماركت بربر جرجس و أو�ده

دوري سامي سمعان-سامي أسعد

ون À¹الب

بشعلة

تنورين الفوقا

شكا

شكا

شكا

ع¹̧ين

مراح جديد

شارع الدورة

بشعلة الشارع العام بعد المحطة

تنورين الشارع العام

, شارع السهل الشارع ا��سا«�

شكا, الشارع ا��سا«�

اد ا��رز À¹أوتوس

ع¹̧ين الطريق العام

مراح شديد مقابل المدينة الكشفية
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ضنية 

المينية- ال
الشيخ ماركت

صقر العويك-سوبرماركت التقوى

عويك ماركت-عبدالرزاق عويك

المæي

سويد ماركت

مركز التموين العائ¢�

مصطفى عبد الحميد الصمد-مخازن الضنيه للتموين

ات � سوبرماركت الجم�¹

أحمد محمد الصياح-محت الصياح للتجارة

سوبرماركت الضيعة

À¹ماركت محمد الع

ونية-تعاونية دير عمار À¹مصانع عيد ا��لك

كائهم-نايف ماركت خ�æ و خالد نايف و ��

سوبرماركت الشوك

À¹كاه-بكور سن كة سامر بكور و �� ��

محمد فائز كمال الدين-كمال الدين

دياب ماركت

عء عزام عبد القادر-الريف للتجارة

المينية

المينية

المينية

المينية- الضنية

� �ªبحن

بخعون

بخعون

برج اليهودية

بقاع صفرين

بقاع صفرين

دير عمار

دير عمار

س�¹ الضنية

س�¹ الضنية

س�¹ الضنية

س�¹ الضنية

عاصون

عاصون

اد À¹منيه ا��وتوس

منيه الطريق العام

المنية حي حمدون الطريق العام

المنية الطريق القديم

مقابل مطحنة البص

بخعون الطريق العام

بخعون الطريق العام

جانب مفروشات البستان

بقاعصفرين الطريق العام

 طريق نبعة سكر

جانب جامع النورا

دير عمار الطريق العام بعد المدرسة المهنية

س�¹ الطريق العام

, مواجه لديوان الشعراء الشارع ا��سا«�

س�¹ الطريق العام

ايزال الطرق العام

الشارع ا��سا«� بعد البلدية

عاصون الشارع العام قرب الجامع

ي
©

¤
ب

سابا ماركت

� الشدراوي للتجارة-شدراوي ماركت
�Ðطو

بقرقاشة

حدث الجبة

بقرقاشة

�
�Ìحدث الجبة الطريق العام بناية شدراوي الطابق ا��ر

زغرتا

سوبرماكت ا��برص

كاه كة محمد خالد خ�æ و �� ��

سوبرماركت ديب

�
�Ðللتجارة العامة-سوبرماركت محمد الغورا �

�Ðكة الغورا ��

� �ªرشع

علما

مرياطة

مرياطة

� طريق النبع �ªبيادر رشع

علما طريق عام الضنية

مقابل افران ا��مان

مرياطة الطريق العام,مقابل مدرسة ا��مان الدولية

س
طرابل

الوزير

كاه-قبيطري ماركت أحمد حسن القبيطري و ��

باسم يوسف خ�æ غمراوي- السعيد ماركت

سوبرماركت ال¹̧كة

مركز الميساء للتموين

ة � � ماركت جم�¹
مي��

البداوي

البداوي

البداوي

البداوي

البداوي

البداوي

 البداوي

 جبل البداوي، مقابل مصنع غمراوي

جبل البداوي

الطريق العام مقابل مدكو

مدخل ا��سا«� لجبل البداوي

اد البداوي À¹أوتوس



- ٢ -

العنوان اسم المتجر
س

طرابل
� كار فود

مي��

سوق و إستهكية بكور

جمال عبدالله حاج-سوبرماركت الملك

محي الدين ع¢� سلحدار-سوبرماركت أبو عء

�
�Ðذقا-تعاونية ال �

�Ðذقاوفيق أحمد ال

كة الهوز للتجارة ش.م.م ��.

فضيلة للتجارة العامة-سوبرماركت النخلة

هوز ماركت-أبو سمرا

محل بل الدهي̧��

الكاشف ماركت

نبيل ع¢� المæي-مؤسسة نبيل المæي

� ماركت الجندي
Àكاه-سي� سامي الجندي و ��

سوبرماركت يح��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-طرابلس الثقافة ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-طرابلس الكندور ��

كة ا��سواق و المخازن المتحدة-طرابلس المعرض ��

� ماركت كنعان العامودي
كنعان محمد العامودي-مي��

تعاونية جابر

جواد أحمد ياغي للتجارة-سوبرماركت ياغي

سوبرماركت الريجي

خالد دنكر-زهرة القلمون

ماركت الريان

التل

القبة

المينا

المينا

المينا

أبو سمرا

أبو سمرا

أ�Ð̧ سمرا

باب التبانة

باب الرمل

حدادين

طرابلس

طرابلس

طرابلس

طرابلس

طرابلس

طرابلس

قّبة

قّبة

قّبة

قلمون

قلمون

شارع الثقافة, وراء بوان كاري

القبة

المينا شارع الرملة

المينا شارع أبو عء المعري

�Ð̧مينا شارع بور سعيد دوار غرو

شارع المنار, قرب محطة قويدر

أ�Ð̧ سمراء شارع ا�صح

الطريق العام ساحة سعدون بناية الهوز

باب التبانة

محرم خلف �ì أف «�

� مقابل العقاد للدراجات النارية �ªشارع المئت

قرب عبد طحان

شارع الثقافة, بناية عساف

شارع رفيق فتال,بناية ال¹̧كة

شارع المعرض, بناية � سيتيه

طرابلس الزاهرية, مقابل جامع الحميدي

شارع جديد

الشارع العام

شارع ريجي

شارع ا��سا«� للطريق البحرية

القلمون قرب مطعم الفيصل

الحل̧�� ماركت

سوبرماركت هاشم

زاهر الخ�æ للتجارة العامة-سوبرماركت زاهر

عبد اللطيف نæالدين

مأمون عزت مرعب-محت المأمون للتجارة

� ماركت نور البتول
محمود خالد دياب-مي��

سمارت شوب

الشيخ ماركت

ة طريق الدبوسية الدو½� مفرق تل ب�¹

ال¹̧ج الشارع العام

ة الشارع ا�سا«� الب�¹

ة الشارع ا��سا«� الب�¹

ة الشارع ا��سا«� الب�¹

الدوسة القبيات الطريق العام

 الطريق العام بالقرب من الجامع

سعدين

ال¹̧ج

ة الب�¹

ة الب�¹

ة الب�¹

ة الب�¹

الدوسة

 الراما

عكار
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عكار

 الراما

العوادة

الفرض

المجادل

المقيطعة

أكروم

� �ªببن

� �ªببن

� �ªببن

برج العرب

برقايل

برقايل

� صخر
ب��

تكريت

�
Àâ �Øتل عباس ال

�Ð̧تل عباس الغر

تلمعيان

تليل

تليل

حلبا

حلبا

حلبا

حلبا

خان حياة

خربة داود

رحبة

سنديانة زيدانة

شدرا

عبده

عبده

سوبرماركت طاهر

عامر ع¢� محمد

الخميس ماركت

جاسم العبدالله

سوبرماركت السم

حسن أبو قاسم

دريم ماركت الرفاعي

س�م للثجاره العامة

عليا مول

ثابت ع¢� الضاهر-الضاهر للمواد الغذائية

المعراوي للتموين العائ¢�

حازم سعيد للتجارة العامة

بسام محمد الصوان

تا�

محمد ع¢ و أو�ده

هدى محمد المراد-سوبرماركت نورا

محت حسن عوض التجارية

�æسوبرماركت الخ

� ماركت صعب
مي��

تعاونية قادور

� ماركت
�Ðكاه-سد كة بسام ابراهيم و �� ��

-سوبرماركت الواحة صح عبد الرحمان الزع̧��

� سوبرماركت
�Ðو رودينة محمود التجارية-مسلما �

�Ðء و خو� المسلما ع

سوبرماركت برغل

أبو النمر شوب

� ماركت أبو كميل
مي��

أحمد حسن مرعي-سوبرماركت الربيع

ماركت مو«

فتاح فودز

محت رفعت محمد فتفت للتجارة العامة

الطريق العام

الطريق العام، قبل محت المختار

 الطريق العام بالقرب من الجامع

وادي خالد المجادل الطريق العام

الطريق العام

  اكروم، قرب الصيدلية

� العقبة �ªببن

� �ªمفرق ببن

الطريق العام

العبدة برج العرب الطريق العام

الطريق العام

برقايل الطريق العام

� صخر
ب��

طريق العيون ا½ جانب صيدلية الحكيم

بجانب صيدلية الحيصة

تلعباس قرب محطة مراد

ل رئيس البلدية � تلمعيان الطريق العام فرب م�¹

الطريق العام

التليل الطريق العام قرب مفروشات صعب

بجانب مسجد قادور

طريق عام حلبا القبيات قبل محطة الوراق

حلبا طريق البلدية

حلبا مفرق شيخ طابا

�
�Ðالطريق العام بجانب مخ�¹̧ ريدا

خربت داوود، الساحة

رحبة شارع السيدة

 مقابل مفرق سنديانة زيدان

شدرا الطريق ا��سا«�

مستديرة العبدة

العبدة الشارع العام قرب مستديرة العبدة
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عكار

عرقا

عكار العتيقة

عكار العتيقة

عمار البيكات

عيدمون

� يعقوب �ªع

فنيدق

فنيدق

قبة شمرا

قبيات

قبيات

قرقف

كفرتون

كفرتون

ة كوا��

ة كوا��

كوشا

كويخات

محّمرة

محّمرة

مش�À حمود

مش�À حمود

مشحا

مشحا

مشمش

مقيبلة

مقيطع

منيارة

هيشة

وادي الجاموس

سوبرماركت الربيع

محمد ع¢� بطيخ-سوبرماركت الجنان

� الشعار-هي¹̧ماركت الشعار �ªمحمد ياس

خالد عبد الحميد عبد الحميد-محت خالد عبد الحميد

� فالور

حياة ماركت

تعاونية عمار غروب

� ماركت زكريا
مي��

سوبرماركت جميل المæي

أديب مخايل زيتونة-سوبرماركت زيتونة

توفيق عبدو

محمد عبد الكريم الرفاعي

� الزين ماركت
Àâشو

عادل ديوب نعمان

سوبرماركت ا�îغا

-فريش فود �æهيثم خالد الخ

عبدالله خالد عياش-سوبرماركت نهر ا��سطوان

مرعب وليد الحايك-سوبرماركت عكار

البهاء للتجارة العامة

كة عبد الحميد سلمى يارا-��

احمد دندل

ناجي محمد رمضان

التموين العائ¢�

مشحة ماركت

ع¢� خالد فتاح-مجموعة فتاح

مركز عمر التجاري

غولدن ماركت

تعاونية أوكسيليا

أسعد حمادة

�
سوبرماركت البعري��

, مواجه مفرق بكرزله الشارع ا��سا«�

عكار العتيقة شارع القوس

عكار العتيقة الساحة

عمار البيكات قرب مسجد عمار البيكات

عيدمون الشارع ا��سا«�

� يعقوب الشارع ا��سا«� �ªع

الشارع العام

الشارع العام

Øقرب الج

قبيات الذوق مقابل الكنيسة

 قرب بلدية القبيات

قرقف حي الجدايل الشارع العام بعد المسجد

 الطريق العام بالقرب من الجامع

كفرتون قرب الجامع

طريق عام حلبا-القبيات

ة �Øة الكوي  قرب بح�¹

الطريق العام جانب صيدلية طارق

كة الحايك للغاز كويخات الشارع العام قرب ��

الطريق العام

اد العبدة جانب حلويات عبد الرحمان الحب À¹اوتوس

ي الفهد  الطريق العام مقابل كال�¹

يمان  الطريق العام مقابل مدرسة ا��

مشحة الطريق العام

مشحة الطريق العام

 مشمش الساحة

الطريق العام

من القرب من بلدية تلحيات

طريق عام حلبا

، الطريق ا��سا«� �
 الهي§�

الشارع الرئي§� طريق حلبا
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وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

وادي خالد

الدكوم للتجارة العامة

الديار

العبيد للتجارة

المكتبة العمومية

المنفي للتجارة العامة

أم. أر

سوبرماركت المختار

عبد الحميد يوسف للتجارة

غالب عطية ا��حمد للتجارة

محت الخطيب التجارية

-خربة المدرسة � �ªرجم حس

، الطريق ا��سا«� �
 الهي§�

الراما 

ألطريق العام

البقيعة مقابل الصليب ا��حمر

الراما 

العوادة

  العماير الطريق ا��سا«�

الجبانة قرب مركز الكتائب

خراب الحياة قرب مركز التوزيع

عكار


