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الئحة المتاجر المتعاقدة مع برنامج
االغذية العالمي للمستفيدين ىڡ لبنان
اسم المتجر


اال رسفية 
سيوىڡ شارع أثينا قرب صيدلية جبارة



السيوىڡ
سوبرماركت

رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-البسطا

ارسفية

البسطة 
التحىى

قرب محطة جندرماري

مركز سلطان -فرع فردان
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-فردان
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-برج  اىى حيدر
شوبرز 
انرىناشونال

برىوت

فردان  -بناية كونكورد

برىوت
برج  اىى حيدر

شارع ابن رشد -بناية االرزي

الغاىى العريس
شارع عبد 
الحمرا

الحمرا

الحمرا

الحمرا

مقدىس -بناية بيود
شارع


مركز سلطان -فرع الحمرا
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-الحمرا

برىوت

العنوان

شوبرز 
انرىناشونال
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-الظريف
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-مار إلياس

شوبرز 
انرىناشونال
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-المصيطبة

الحمرا

الظريف

الظريف

الظريف

قرب ليىس عبد القادر

مار الياس

قرب مدرسة المعمدنية

مصيطبة

مصيطبة

مصيطبة

شارع ابو باكر الصديق -بناية عياد

قريطم

 LAUقرب جامعة ال

روشة

قرب السفارة المرصية -بناية الرسال

تنوخںى  -بناية المكارم
شارع

سوبرماركت الفرسان
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-الرملة البيضاء
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-راس برىوت
فريش ماركت 
انرىناشونال

راس النبع

ألبان و أجبان الشيخ

راس النبع

خميس ماركت
شوبرز 
انرىناشونال

راس النبع

راس برىوت

ساقية  
الجرىير قرب صيدلية مراكش

العريىس
الغىى

نويري شارع عبد 
مقابل مدرسة المقاصد

راس النبع

شوبرز 
انرىناشونال


الجوالىى
ميىى ماركت


شوبرز 
انرىناشونال
رسكة 
المتحدة-صرىا
االسواق و المخازن


راس النبع

الصنايع

الصنايع

طريق الجديدة

الطىى
ارض جلول  -قرب مركز رفيق حريري  
طريق الجديدة

طريق الجديدة

شارع حسن خالد

ام ب م

الحمرا

طلعة الكوستا كافيه

ام ب م

الفاكهاىى


كركول الدروز

جانب بان دور

مار الياس

مار الياس قرب ثكنة الحلو

طريق الجديدة

-٢اسم المتجر
الكرىى
مخازن الجنوب 


عيرىون

عيرىون

استهالكية زاد للتموين

برج قلواي

شعبان ماركت-كمال ماركت

خربة سلم

سوبرماركت عصام سعيد
فاميىل سابالي 
سنرى

اجىل ماركت
حر 

رميش

تبنںى

تبنںى

حجيج ماركت

عدسيت -شقيف

الجمعية التعاونية االستهالكية

دبر الزهراء
حوميىى 

الفوىڡ

كفر رمان

المعلم ماركت

كفر رمان

عليق للتجارة
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-النبطية

كفار تبنيت

الحبيب ماركت

ميىى مول ش.م.ل

محالت محمد مرعي نبعة للتجارة

سرى الغربية


حي النبعة الشارع العام قرب ملعب الفوتبول

زبدين

زبدين الشارع العام

شبعا

سوبرماركت بسام غادر

شبعا

محل ماهر عادل ذياب

حاصبيا

الحلىى
سوبرماركت  

ميىى ماركت عقيل


حاصبيا

شبعا الطريق العام

الوسطاىى  -الطريق العام
حي

زغلة قرب مستشفى حاصبيا الحكومي

المدىى
الطريق العام  -قرب الدفاع

الطريق العام -مدخل شبعا

سوبرماركت مروة

النبطية

العنوان

سوبرماركت االقليم
ماكس مارت

الساحىل ماركت

رمال هوم 
سنرى-سوبرماركت رمال
جورج ملحم سليمان
رسكة سوق مرجعيون المركزي حنا ضاهر و رسكاه

ميىى ماركت أحمد رمال


نبطية 
التحىى

حبارىى

عديىس



عيرىون الطريق العام شارع  
عںى عطا

ئيىس  -مقابل الرساي
بنت جبيل  -شارع عيرىون الر 
برج قالويه الشارع العام
خربة سلم برى السالسل
شارع دير الراهبات
حارة الفوقا قرب مخفر 
الرسطة

تبنںى -طريق بنت جبيل

شارع عدسيت مقابل  
العںى
دير الزهر  اىى الطريق العام مقابل بنك برىوت

مثلث  
رصبا-عںى قاناحومںى
كفر رمان الطريق العام

ساىس
الشارع اال 

ساىس
الشارع اال 
ئيىس -بناية محمد منتش
الشارع الر 

الطريق العام -قرب جامع الزهراء

عديىس

برج الملوك

برج الملوك الشارع العام مقابل البلدية

مرجعيون

الشارع العام مدخل مرجعيون قرب محطة توتال

أنصار

الطريق العام

الشارع العام مفرق عرايش

جبل لبنان

-٣اسم المتجر

العنوان

خرىات الضيعة

عرمون 
سنرى سوبرماركت للتجارة العامة

عمروسية
عرمون

ناين تو ناين

عرمون

دوحة الشويفات شارع مسجد الحسن 
سنرى زينب ٢

عطار ماركت
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-عرمون

عرمون

عرمون شارع البيادر شارع نسيم البحر

عرمون

الطريق العام  -قرب بلوم بانك

عمروسية  -حراجىل مقابل كؤؤب 
زعيرى

الطريق العام

سوبرماركت 
االرز

عزومية

العزونية الشارع العام قرب مستشفى 
االرمن

ذا ماركت

عيتات

عيتات  -شمالن الطريق العام

سوبرماركت عبيد

عاليه

عاليه شارع بشارة الخوري

.جو ماركت ش.م.م

عاليه

طريق عام دمشق أول مدخل عاليه

أف & أر للتجارة
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-عاليه الملعب
رسكة 

البيسںى
االسواق و المخازن المتحدة-عاليه
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-بشامون

عاليه

عاليه شارع المسبح

عاليه

قرب ملعب البلدية

البيسںى  -بناية طلحوق
شارع

عاليه


بشامون
زعاىى
الشارع العام -شالرع اليهودية -قرب معمل 
بحمدون الضيعة بحمدون طريق الملعب مقابل كنيسة المخلص

سوبرماركت بحمدون
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-بحمدون

بحمدون المحطة

قرب بناية البلدية

سوبرماركت الساحة

شويفات

حي السلم قرب جامع العرب ساحة الحركة

الهادي ماركت

شويفات

بشرى
سوبرماركت 

شويفات

الطريق العام

سوبرماركت الكريم -مؤسسة حسن جابر

حي السلم

العمروسية

خرىات الضيعة
سوبرماركت 

كيفون

كفرمىى

الطريق العام

كفرمىى الساحة

خلدة


شمسںى  -قرب محطة الغاز
مقابل

خلدة

 SGBLالطريق العام -قرب بنك

مجدل بانا

الطريق العام -مجدل بانا

قرى شامون
رويسات صوفر

قرىشمون -بناية عياش

عںى صوفر -شارع المسلم

بعبدا
برى حسن

بعبدا  -شارع دمشق
الرىاجنة حي برى حسن شارع سلوم
برج 

زي ماركت
رسكة باسكت فود ش.م.م
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-خلدة
غولدن ماركت
رسكة 
المتحدة-قرىشمون
االسواق و المخازن

أىى 
المىى غروب

مركز سلطان -فرع بعبدا
الحاج حسن للتجارة العامة  -سوبرماركت
دكانة الضيعة
وايسايد ماركت

برى حسن
برى حسن

حي 
االجنحة الخمسة 
مرسوع دياب مقابل مجمع الصادق

خلف  
الفانرىي ورلد

طريق المطار  -بناية ورد

-٤اسم المتجر

العنوان

البان و أجبان العمري

الرىاجنة
برج 

شارع عبد النارص

مؤسسة أتات

الرىاجنة
برج 

الرىاجنة
برج 

الرىاجنة
برج 

شارع العنان  -بناية خريس
شياح  -برى حسن

جبل لبنان

سوبرماركت 
ترحيىى

سوبرماركت البلد

ماىص
استهالكية حي 
طيونة ماركت

شياح
شياح
شياح


ماىص
شياح  -حي 
شياح-شارع عالمة

بست فود بلس غروب ش.م.م-سوبرماركت الريان
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-الشياح

شياح

سوق معوض التجاري قرب مطعم المحطة

شياح

سوبرماركت الرمال

االوزاعي

شارع اسعد االسعد-بناية الخليل

االوزاعي الشارع العام

أل أم أتش

االوزاعي

)ريا للتجارة )نور مارت
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-فالوغا

االوزاعي

الطريق

فالوغة

القلعة -شارع سلمان سعادة

غبرىي


صفرى شارع المعلم قبل حاجز الجيش


مؤسسة خيامي التجارية-سوبرماركت خيامي
مرجة تعنايل 
الخرصاء

غبرىي


قرب جرس المطار

الحدت

تعاونية نوتردام

الحدت

الحدث الكفاءات مقابل مالهي نيو الند
الحدث ساحة  
العںى اتجاه كنسية السيدة

سوبرماركت الساحة

حازمية

حي السلم قرب جامع العرب ساحة الحركة

مركز سلطان -فرع الجناح

جناح

جناح -شارع عدنان حكيم

براك ماركت

كفرشيما

قرب كنيسة مار الياس  -ثكنة الجيش

سوبرماركت بيضون
استهالكية المعمورة

ليلىك

مريجة

ليلىك

مريجة -معمورة

قرنايل شوبينغ ستورز

قرنايل

قرنايل الشارع العام

القنطار سوبرماركت
وجدي كبول للتجارة

قبيبعا

عںى زحلتا

الطريق العام

عںى زحلتا الطريق العام بعد مطعم نبع الصفا

كحول للمواد الغذائية

برجا

برجا الساحة قرب المخفر

سعد ماركت
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-برجا

برجا

المغرىية الساحة مقابل تمثال الشهداء


رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-المناصف
صايغ 
سنرى

برجا

الطريق العام -فتيحات  -بناية يونس الخطيب

بيت الدين

 BBACكفرحيم -الطريق العام  -قرب بنك

بقعاتا

فاميىل ماركت


شحيم

بقعاتا الطريق العام
الرى  
جںى
شحيم  -طريق رسبف -تقاطع 


ميىى بري


برج الرىاجنة المرمل قرب مدرسة 
االهلية


-٥اسم المتجر

رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-داريا
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-الدبية

داريا

الشارع العام  -بناية سماهر البسبوس

دبية

ئيىس-بناية احمد زاهر
الشارع الر 

امںى  
مؤسسة سميح  
شاهںى التجارية
رسكة أبو فادي للتجارة العامة-تعاونية جدرا

حارة الناعمة

الطريق العام  -بناية كمال رسالن

جدرا

جدرا الطريق العام

مركز الجية للخدمات العامة

الجية

سوبرماركت سيف الدين

الجية
كرىمايا

الجية-الطريق العام
الجية 
مرسوع المنشية بلوك أ٤

مؤسسة ملك التجارية
رسكة 

المتحدة-كرىمايا
االسواق و المخازن
سعد ماركت
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-السمقانية

جبل لبنان

العنوان

رسكة ملك للتجارة العامة

كرىمايا

المغرىية

السمقانية

سبلںى

كرىمايا الشارع العام منطقة النسب

الفريسںى
الطريق العام -شارع
المغرىية الساحة مقابل تمثال الشهداء

الطريق العام  -بناية شوس 
سنرى

سبلںى -الطريق العام

غاىى
دكانة  
بوغو تريدنغ

سد 
البورسية

لتأجرى السيارات
شارع مار تقال قرب مايك 

برج حمود

برج حمود شارع طراد طربق مخفر برج حمود

كلود ماركت

برج حمود

.برمانا ماركت ش.م.م
رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-برمانا

برمانا

موبيىل توب
مار مخايل شارع باستور

برمانا

برمانا

مار شعيا

.فود غود ترايد ش.م.م

ميىى ماركت السيدة

رسكة 
االسواق و المخازن المتحدة-عوكر

ضبية

ضبية ذوق الخراب قبل مصنع ميدفار 
لالدوية

دكوانة

شارع السيدة

ديك المحدي

بيت الشعار

مؤسسة الحج اخوان

النبعا

شارع الغيالم  -مقابل مغفر النبعا

فاميىل ماركت غطاس


ىس جورج سوبرماركت

رسكة ام.ار.ب
رسكة تريبل اي ماركت

الفنار

الشارع العام -ممر الجامعة اللبنانية -قرب صيدلية رنا

مزرعة يشوع

شارع مرىالكو

مروج

الطريق العام -مروج عينطورة

قعرور

سمرى مظلوم
شارع المطران 

رومية-عںى سعادة قبل السجن  -شارع نزهة

سن الفيل

سن الفيل -شارع عكار -قرب المدرسة االنجلية

بري ماركت

سن الفيل

شارع الغزال

صافتىل ش.م.م-ال ماركت
هيكل و

شاركوتية  
يامںى

زلقا

زلقا شارع السيدة مقابل كنيسة السيدة

زكرت

شارع السيدة

كاش ليس

عمشيت

الطريق العام


تايسىى مارت


نيو ماركت

رومية

-٦اسم المتجر


غرفںى


غرفںى الطريق العام قرب مصنع الربيع

حاالت

شارع البحر

جبيل

جبيل حي مدرسة الفرير

مؤسسة خوري

سيىى
فران 
عذرا ماركت

نهر ابراهيم

قرطبا

قرطبا

الطريق العام

ادونيس -كرسوان

رشيد ماركت

بزهيل

فتوح كرسوان عذرا الطريق العام
قرب  
العںى-جانب كنيسة مار الياس

انطوان ماركت

كرسوان البوار

خلف رسكة المرسيدس شارع سانت ترىيز

.سكوير مارت ش.م.م

فاريا

فاريا الطريق العام مستديرة فاريا

فياض سوبرماركت

سهيلة

نيو شيلة  -طريق  - ٢٩المنطقة الحمراء  -بناية الوكد

.مور فور ليس ش.م.م

ذوق مصبح

ذوق مصبح أدونيس قرب كنيسة سان أنطوان

مركز سلطان -فرع الزوق
سيمون جرجورة و رسكاه

ذوق مصبح

ذوق مصبح

ذوق مكايل

توفرى


وادي الزينه

سوبرماركت أحمد رمال

طريق المطار

ذوق ميكايل شارع  
صنںى

باتىس
بجانب معمل 
الطريق العام

سوبرماركت عديلكو

ذوق ميكايل

أول طريق عينطورة

سوبرماركت عديلكو

نهر ابراهيم

مفرق قرطبة

سوبرماركت عديلكو

الصفرا

فياض ماركت

رصبا

مقابل الصفرا مارينا

عںى بعال

فياض ماركت

نيو سهيلة

نيو سهيلة

فود فور ليس

القاموعة

فود فور ليس

عاليه

مقابل بنك بيبلوس

البساتںى

نعمة ماركت
الهاشم ستور

حبيرى سوبرماركت

جبل لبنان

العنوان

-٧اسم المتجر

العنوان

مؤسسة بريما بري

جزين

مؤسسة بريما بري

الماجد للتجارة العامة

عنقون

الماجد للتجارة العامة

سوبرماركت شاذاكو

ميىى ماركت ديانا

ميىى ماركت 

الرىص


عقيبة

سوبرماركت شاذاكو

ميىى ماركت ديانا

ميىى ماركت 

الرىص


عىل حسن للتجارة
مؤسسة محمد حمزة 

أنصارية
كفار 
حىى

عىل حسن للتجارة
مؤسسة محمد حمزة 

مغدوشة

جورج الياس يونان ماركت

حبىل
كينغ ماركت 
مخزن بلطجي

صيدا
صيدا

حبىل
كينغ ماركت 
مخزن بلطجي

مخزن الوسيم

صيدا

مخزن الوسيم

مؤسسة أحمد حسن القوام التجارية

صيدا

مؤسسة أحمد حسن القوام التجارية

العائىل
حبىل للتموين

متاجر 
مؤسسة خليفة للتجارة

صيدا

العائىل
حبىل للتموين

متاجر 
مؤسسة خليفة للتجارة

جورج الياس يونان ماركت

الجنوب

بابلية

سوبرماركت أبو يوسف

ميىى ماركت الحنان

سوبرماركت المحطة

رصفند
رصفند
عباسية
البازورية

سوبرماركت أبو يوسف

ميىى ماركت الحنان

سوبرماركت المحطة

دير قانون

قصرى
ستار مول 

سىى
بيت 
سوبرماركت المختار

الزيات للتجارة العامة-سوبرماركت
الرس 
ق-ميىى ماركت 
محل 
الرسق

استهالكية جعفر التجارية

معركة
صور

الزيات للتجارة العامة-سوبرماركت
الرس 
ق-ميىى ماركت 
محل 
الرسق

استهالكية جعفر التجارية

خياط سوبر ماركت

صور

خياط سوبر ماركت

استهالكية المجدل

صور

استهالكية المجدل

قصرى
ستار مول 

سىى
بيت 
سوبرماركت المختار

دير قانون
جوية
معركة

-١-

الئحة المتاجر المتعاقدة مع برنامج
االغذية العالمي للمستفيدين ىڡ لبنان
اسم المتجر

العنوان

ال فالور

عيدمون

هيرىماركت الشعار


عكار العتيقة

عكار العتيقة الساحة

سوبرماركت الجنان

عكار العتيقة

سوبرماركت الربيع

عركة

عكار العتيقة شارع القوس
الشارع §
االساىس  ,مواجه بكرزله

محالت رفعت محمد فتفت للتجارة العامة
سوبرماركت 
عںى يعقوب

عبده

عںى يعقوب

العبدة الشارع العام قرب مستديرة العبدة
الشارع §
االساىس

محالت خالد عبد الحميد

عمارة البيقات

عمار البيكات قرب مسجد عمار البيكات

سوبرماركت ركوي

عندقت

عندقت الساحة العامة مقابل محطة ضاهر

احمد االسعد ماركت

عواده
بىى صخر

عواده
بىى صخر

الميناوي للتجارة

برقايل

برقايل الطريق العام

سوبرماركت زهرمان

برقايل

الشارع العام وادي ريحان

حازم سعيد للتجارة العامة

برقايل

برقايل الطريق العام

سوبرماركت زاهر

البرىة

قبيات الشارع العام

محالت المأمون للتجارة

ميىى ماركت نور البتول

البرىة

قبيات الشارع العام

البرىة

البرىة طريق عام القبيات

الضاهر للمواد الغذائية

برج العرب

العبدة برج العرب الطريق العام

سوبرماركت هاشم

الرىج


الرىج الشارع العام


ماركت موىس
محل  
المعرى

الهشه

الهشه

الهشه

الهشه

حسن أبو قاسم

الراما

راما

أسعد حمادة

ميىى ماركت زكريا

الفرد

الفرد

فنيدق

الشارع العام

تعاونية عمار غروب

فنيدق

الشارع العام

سوبرماركت الساحل

كاه-سدىى ماركت
¥رسكة بسام ابراهيم و ¥رس

حلبا

طريق عام حلبا القبيات

حلبا

طريق عام حلبا القبيات قبل محطة الوراق

سوبرماركت الواحة

حلبا

حلبا طريق البلدية

عكار

أمرى ماركت

أيدمون الشارع §
االساىس

-٢اسم المتجر


مسلماىى سوبرماركت

حلبا

حلبا مفرق ¥ىس طابا

فود الند

حلبا

الشارع العام

ناجي محمد رمضان

حنيدر

حي جندولة

محالت أبو أيمن التجارية

حرار

حرار الشارع العام

الشيخ ماركت

كفرتون

كفرتون

أبو النمر شوب

خربة داود

عكار خربة داوود سالم

احمد دندل

كنيسة
¥
كوارسة

كنيسة
قبيات الشارع العام

سوبرماركت عكار

سوبرماركت نهر §
االسطوان

كويخات

كويخات الشارع العام قرب ¥رسكة الحايك للغاز

كوشا

الطريق العام جانب صيدلية طارق

مشحة ماركت

مشحا

مشحة الطريق العام

مجموعة فتاح

مشمش

الساحة

تعاونية أوكسيليا

منيارة

طريق عام حلبا

غولدن ماركت

مقيطع

من القرب من بلدية تلحيات

محمد عبد الكريم الرفاعي

قرقف

قرقف حي الجدايل الشارع العام بعد المسجد

أسوبرماركت زيتونة

قبيات

قبيات الذوق مقابل الكنيسة

توفيق عبدو

ميىى ماركت أبو كميل

قبيات

من القرب من البلدية

رحبة

حسںى
رجم

رحبة شارع السيدة

حسںى
رجم

سوبرماركت الربيع

سنديانة زيدانة

طريق عام حلبا القبيات

ستوب أند شوب

تكريت

محالت حسن عوض التجارية

تلمعيان

طريق العيون اىل جانب صيدلية الحكيم
تلمعيان الطريق العام فرب  
مرىل رئيس البلدية

سوبرماركت نورا

ميىى ماركت صعب

الغرىى
تل عباس 
تليل
بىى صخر

التليل الطريق العام قرب مفروشات صعب
بىى صخر

كفرتون

ببنںى

كفرتون

ببنںى

فريش فود

عكار

العنوان

عادل ديوب نعمان

بسام محمد الصوان

شوىڡ الزين ماركت
اية سوبر ماركت
سالم للثجاره العامة


ببنںى

تلعباس قرب محطة مراد


ببنںى

شمال لبنان

-٤اسم المتجر

العنوان

الشيخ ماركت

المينية

سوبرماركت التقوى

المينية

منيه الطريق العام

الحال و الحسن

سفرىة

السفرىة ساروط

كمال الدين
بكور 
سنرى

سرى الضنية

ايزال الطرق العام

سرى الضنية

سرى الطريق العام

نايف ماركت

سرى الضنية

سوبرماركت الشوك
.¥رسكة الهوز للتجارة ش.م.م

سرى الضنية

سرى الطريق العام
الشارع §
االساىس  ,مواجه لديوان الشعراء

أبو سمرا

شارع المنار ,قرب محطة قويدر

الندا سوبرماركت

أبو سمرا

شارع ذي وايت رايل

سوبرماركت النخلة
مؤسسة 
جىى

أبو سمرا

أىى سمراء شارع االصالح

باب الرمل

باب الرمل قرب جامع فضل الله

سوبرماركت الملك

المينا

المينا شارع الرملة

سيف ماركت


الالذقاىى
تعاونية

المينا

المينا شارع المعرض جانب فري غالرىي

المينا

سوبرماركت أبو عالء

المينا

غروىى
مينا شارع بور سعيد دوار 
المينا شارع أبو عالء المعري

مؤسسة نبيل المرصي
§
االبيض ماركت

حدادين
حدادين

محرم خلف ىك أف ىس

بساتںى طرابلس خلف ىك أف ىس

يار ¥
ا-رسكة عبد الحميد سلمى

محمرة
ّ

خالد دنكر-زهرة القلمون

قلمون


اوتوسرىاد العبدة جانب حلويات عبد الرحمان الحالب
شارع §
االساىس للطريق البحرية

ماركت الريان

قلمون

القلمون قرب مطعم الفيصل

سوبرماركت الريجي

ّقبة

سوبرماركت حمود للتموين

ّقبة

شارع ريجي
شارع §
االرز

سوبرماركت ياغي

ّقبة

الشارع العام

تعاونية جابر

ّقبة

شارع جديد

محل الهيشة

ّقبة

القبة

الخميس ماركت

التبانة

باب التبانه سوق القمح

عامر عىل محمد

ميىى كار فود

التبانة

باب التبانة


سيىى ماركت الجندي

ميىى ماركت كنعان العامودي

منيه §
اال 
وتوسرىاد

طرابلس

شارع الثقافة ,وراء ناجي 
سنرى

المئتںى مقابل العقاد للدراجات النارية
شارع

طرابلس

طرابلس الزاهرية

التل

شمال لبنان

-٣اسم المتجر

العنوان

روك ماركت

بقرقاش

شدراوي ماركت

حدث الجبة

الطريق العام بناية شدراوي الطابق §
اال رىص

سوبرماركت بربر جرجس و أوالده

عرىين
برىون

عرىين الطريق العام

جرىان
جرىان خليل 
¥برسي شارع 

حي الجدار قرب البلدية بناية §
االبكات

سوبرماركت العائلة
¥
عىس ماركت

بشعلة

¥
مارىس سلوم

شكا

سوبرماركت الياس الحمىص

شكا

بيطار ماركت

شكا

سوبرماركت عون

حامات

حامات الشارع العام ساحة البلدة

دوري سامي سمعان-سامي أسعد

مراح جديد

مراح شديد مقابل المدينة الكشفية

ماركت تنورين

تنورين الفوقا

تنورين الشارع العام

الدرزي ماركت

أميون
ضهر 
العںى

أميون الطريق العام
مدخل ضهر 
العںى

التوفيق للتجارة العامة

أنفه

أنفه الطريق العام

جان يونس ماركت

كوسبا

الرىيد
كوسبا شارع 

الريف للتجارة

عاصون

دياب ماركت

عاصون

عاصون الشارع العام قرب الجامع
الشارع §
االساىس بعد البلدية

مخازن الضنيه للتموين

بخعون

بخعون الطريق العام

مركز التموين العائىل

الجمرىات
سوبرماركت

بخعون

بخعون الطريق العام

برج اليهودية


الجمرىة
من القرب اىل شجرة

بقاع صفرين

بقاعصفرين الطريق العام

دير عمار

ماركت محمد 
العرى

دير عمار الطريق العام بعد المدرسة المهنية

دير عمار

دير عمار قرب محطة الكهرباء

قبيطري ماركت

البداوي

البداوي العرىونيه الطريق العام

السعيد ماركت

ميىى ماركت 
جمرىة

البداوي
البداوي

جبل البداوي

أوتوسرىاد البداوي

مركز الميساء للتموين

البداوي

شاهد للتموين

البداوي

مواجه لمخيم البداوي

سوبرماركت الساج

المينية

المينية

عويك ماركت

المينية

المنية حي حمدون الطريق العام

فود كو ماركت

محالت الصياح للتجارة
مصانع عيد §
اال 
لكرىونية-تعاونية دير عمار

بشعلة الشارع العام بعد المحطة
الشارع §
االساىس  ,شارع السهل

أوتوسرىاد §

االرز
شكا ,الشارع §
االساىس

مدخل §
االساىس لجبل البداوي

-٥اسم المتجر

العنوان

توب شوب

طرابلس

قرب بنك عودة

طرابلس

قرب عبد طحان

شمال لبنان

سوبرماركت يحىى
§
¥رسكة االسواق و المخازن المتحدة-طرابلس الكندور طرابلس
§
¥رسكة االسواق و المخازن المتحدة-طرابلس المعرض طرابلس
§
¥رسكة االسواق و المخازن المتحدة-طرابلس الثقافة طرابلس

الرىكة
شارع رفيق فتال,بناية 
شارع المعرض ,بناية ال سيتيه
شارع الثقافة ,بناية عساف

¥رسكة محمد خالد 
خرص و ¥رسكاه

علما

علما طريق عام الضنية

عزيزي ماركت

اهدن

شارع الميدان

جواد أحمد ياغي للتجارة-سوبرماركت ياغي

مجداليا

الجامعة اللبنانية كلية الهندسة الطريق العام

سوبرماركت أبو منصور

مجداليا

مجدليا الطريق العام

سوبرماركت ديب
سوبرماكت §
االبرص

مرياطة

رشعںى


رشعںى طريق النبع
بيادر

ن.ع.ف ش.م.م-.ال برنسيسا

زغرتا

زغرتا الطريق العام

الميثاق ماركت

باب التبانة

باب التبانة

تعاونية الريفا

القبة

القبة

الدهيىى
محل بالل

هوز سوبر ماركت

باب التبانة

باب التبانة

أىى سمرا

أىى سمرا

¥رسكة الغور اىى للتجارة العامة-سوبرماركت محمد الغور اىى مرياطة

مرياطة الطريق العام

هوز سوير ماركت

ضهر 
العںى
ضهر 
العںى

ضهر 
العںى
ضهر 
العںى

الوزير

البداوي

البداوي

سابا ماركت

بقرقاشة

بقرقاشة

هوز سوبر ماركت

-١-

بعلبك الهرمل

الئحة المتاجر المتعاقدة مع برنامج
االغذية العالمي للمستفيدين ىڡ لبنان
اسم المتجر

العنوان

الفقش

عرسال

البلدية

عىل
المختار أبو 
محل الزعيم

عرسال

الطريق العام

عرسال

الطريق العام

السمرة

عرسال

قرب جسور النور

الشامي

حسںى ست الكل

عرسال


حجرىي
خرص 

نىى

ميىى ماركت حسن كر  
محل أبو عبدو السيد

الطريق العام

بابںى

عرسال

وادي عطا

عرسال

الجنوىى -طريق الروعيان -قرب محطة زياد ريفاعي
حي


عرسال

حي الشفق

محل هارون الفليطي

عرسال

شارع الجوبان

مؤسسة زعرور

عرسال

خلف راس الرساج

االستهالكية  ىڡ دورس النور
تعاونية النور  -الجمعية التعاونية 

عرسال

الجنوىى
مدخل بعلبك

شارع نحلة

بعلبك

قرب ثانوية الهدى

بعلبك

شارع بشارى الخوري

بعلبك

الرىدي
الطريق العام  -

بعلبك

شارع الشيخ حبيب
§
وهىى
رسونه -بناية هنادي  
شارع الخوري  -قرب مستشفى التتاري

المدىى
الطريق العام  -قبل الدفاع

بيت شاما الشارع العام
قرب مدرسة المر تىص


ميىى ماركت كمال صلح

الكرم للتجارة العامة

ميىى مارمت مر تىص

سوبرماركت ¤
االمانة

عرسال

بعلبك

سوبرماركت السيد
§رسكة ¤
االسواق و المخازن المتحدة-بعلبك

بعلبك

سمرى حليحل
§رسكة زياد 

بعلبك

أس مارت

بدنايل

سوبرماركت فرحات

بيت شمعا

سوبرماركت الزهراء

بوداي

سوبرماركت أبو أنور شحادة

ميىى ماركت مظلوم

غسان الحاج حسن
²
§
سيىى ماركت
رسكة ريد 
سوبرماركت القناعة

بريتال

الشارع العام قرب بلدية بريتال

بريتال

الطريق العام

شمصطار
دير االحمر

قرب مدرسة المهدي
شارع ¤
االرز

دوريس

الطريق العام

بعلبك الهرمل

-٢اسم المتجر

العنوان

هولو زيدان للتجارة


العںى

العںى الطريق العام مقابل ²

سنرى المختار

محل ميشيل نرصالله

القاع

قاع بعلبك  -القاع

سوبر ماركت القاع

القاع

قاع بعلبك  -القاع

سوبر ماركت جورج مخلوف

القاع

قاع بعلبك  -القاع

سوبر ماركت ندور ندور

ميىى ماركت عون

سوبرماركت عيط

القاع

قاع بعلبك  -القاع

فاكهة
فاكهة

سوبرماركت الزهراء

حوش تل صفي

الطريق العام  -مقابل محطة توتال

الزيتوىى
الفاكهة

الطريق العام

سوبرماركت الحاج عباس المرصي

حوار تعال

الطريق العام

الزهراء للمواد الغذائية

هزين

مؤسسة محمد يزبك عبدو التجارية

حوش الرفقا

¤
ساىس
الحدث بعلبك -الشارع اال 
حوش رفقا الطريق العام

سوبرماركت المدينة غروب
حسںى ²

ميىى مارمت  
زعرى

سوبر ماركت 
الخرص

ميىى ماركت أبو فادي

سوبرماركت الريان

ميىى ماركت الحدود

محالت بالل الموسوي

ايات

الشارع العام مفرق ايات

كفردان

خرص

الطريق العام

الخرص

مجدلون

قرب الكنيسة

مقنة

الطريق العام  -جماليا

مصنع

الطريق العام

نىى شيت


الطريق العام

سوبرماركت الوالء

نىى عثمان


سوبرماركت النسيم

ميىى ماركت و فروج الجواد

سوبرماركت مشيق

قرص

النىى عثمان بناية البلدية

¤
ساىس ,قرص,مدخل القرص
الشارع اال 
¤
ساىس
قرصنبا الشارع اال 
¤
ساىس
سعيدي الشارع اال 

رسعںى الطريق العام

تاليا

قرب الجيش
شارع المر تىص

كالس ماركت
سوبرماركت المروة
شوب رايت ماركت

الرىكة
ميىى ماركت 

محالت ¤
اال مرى للمواد الغذائية

قرصنبا
سعيدي

رسعںى

تمنںى التحتا

تمنںى الفوقا


تمنںى الفوقا الطريق العام


يونںى

يونںى

الطريق العام

مؤسسة الغدير للتجارة العامة

الهرمل

سوق الضيعة قرب مطعم يا ماال

ابن البلد

الهرمل

الطريق العام الدورة

سوبرماركت نمر النمر

الطريق العام

بعلبك الهرمل

-٣اسم المتجر

العنوان

²

بيىى
ميىى ماركت 

تعاونية النور للتجارة العامة

الهرمل

الطريق العام شارع الرساي

منصورة

المنصورة الشارع العام

سوبرماركت فرانسيس

الغرىى من القرب اىل الوزارة
راس البعلبك  

سوبرماركت الرفاعي

بعلبك

شارع الرفاعي

مؤسسة سوبرماركت الفيصل

عقبة

سوبرماركت أبو شكيب

البرىة


مؤسسة أش أم للتجارة العامة

ميىى ماركت هاجر

حلىى ماركت


ضهر ¤
االحمر

شارع حب فرح الطريق العام
¤
ساىس  ,مواجة لمحطة أبو شكيب
عزة ,الشارع اال 
ضهر ¤
االحمر الشارع العام

خربة روحا

خربة روحا الطريق العام

راشيا

حي البيادر الطريق العام

رفيد

الرفيد الشارع العام
¤
ساىس
عميق ,الشارع اال 
الشارع العام داخل البلدة
شارع الجراحية 
مبىى عباس

البقاع

بسام عبد الرحمان حمزة

عميق

مدور

ميىى ماركت عيىس

العباس للتجارة العامة

ميىى ماركت شعبان

سوبرماركت زين الدين

المرج

المرج شارع أبو حنيفة النعمان

المرج

الطريق العام مقابل صيدلية الدوحة

محالت زين الدين للمواد الغذائية

المرج

عىل وليد شموري


المرج

توانا ماركت

المرج

المرج مقابل مدرسة المقاصد
¤
ساىس
المرج الشارع اال 
من القرب اىل محطة حرب

مأمون عبد الهادي للتجارة العامة

ميىى ماركت الهندي

محل نبيل القادري خطاب

غزة

قرب البلدية بناية فاضل المجذوب

غزة
غزة

عبد الحكيم عبد الهادي للتجارة العامة

غزة

سوبرماركت أبو وليد المجذوب

غزة

لوىس
غزة شارع 
قرب صيدلية عمر
¤
ساىس
الشارع اال 
الشارع العام قرب أبو جخ

عىل قاسم أبو طه
سوبرماركت 

حماره
ّ

المنارة الشارع العام راشيا

سوبرماركت خالد أحمد

حوش الحريم

محالت سلمى التجارية

حوش الحريم
جب ج ّن  ںى

الشارع العام وسط البلدة
¤
ساىس حوش الحريم
الشارع اال 
الطريق العام ² ٢٠٠مرى بعد بنك عودة

مؤسسة الهدى للتجارة العامة و التسويق

ميىى ماركت أبو سليم


بعلول
المرج

جب ج ّن  ںى

الشارع العام مقابل كنيسة مار نقوال

-٤-

البقاع

اسم المتجر

العنوان

¤
ساىس  ,من جب ج ّن  ںى اىل غزة
الشارع اال 

فاطمة فرور
§رسكة ¤
االسواق و المخازن المتحدة-جب  
جنںى

جب ج ّن  ںى
جب ج ّن  ںى

من القرب اىل بنك عودة ,بناية رحال

سوبرماركت المرصي

ميىى ²

ماغي-ميىى ماركت ماغي
سنرى


محالت الخال للتجارة العامة
قسيس شوبينغ ²
سنرى

كفريا

الشارع العام قرب الجيش

كامد اللوز

عىل الملط
الشارع العام مقابل 

خيارة

مواجه اىل جامعة خيارة ,الطريق الزيراية

خربة قانافار

خربة قانافار
¤
ساىس
الشارع اال 
المنصورة من القرب اىل الكنيسة

القرعون

ساحة المسجد

القرعون

القرعون الشارع العام
¤
ساىس
الشارع اال 
شارع مستشفى سحمر

اللة

بركة ماركت

ميىى ماركت الشاويش

سوبرماركت الساحة القرعون

ميىى ماركة الندى

مارون مهنا

صغبينة

الملك شوب

سحمر

أبو نايف للتجارة العامة

الصويري

الصويري الشارع العام الساحة

العندليب للمواد الغذائية

الصويري

الشارع العام قرب الجامع الجديد

الصويري ماركت

الصويري

الصويري الشارع العام

غولدن الين وان

الصويري

صرىي
شارع 

الحياه للمواد الغذائية

الصويري
الصويري الشارع العام
بںى الصلة ما  
سلطان يعقوب التحتة  
بںى قمد اللوز والوزارة
¤
أبلح
ساىس لقبله
مدخل الشارع اال 
¤


عںى كفار زبد
ساىس
عںى كفار زبد الشارع اال 

سوبرماركت أبو هيما
سوبرماركت سامية

ميىى ماركت جريس عبيدي

عىل اسماعيل للتجارة العامة

سوبرماركت عيىس الشيخ
سوبرماركت المقبل

ميىى ماركت
أبو عبود 
سوبرماركت السنابل

ميىى ماركت
خديجة اللويس 
خرى الدين ميتا للتجارة العامة

ماركت محمد هبش
ميىى ماركت ¤

االقىص

مؤسسة موىس وأبو الذهب

المنصورة

الفاعور

ألشارع العام قبل حاجز الجيش

الفاعور
بر الياس

الفاعور حي الورد
¤
ساىس
الشارع اال 
قرب الجامع القديم

بر الياس

قرب البلدية

بر الياس

شارع العبودية

الفاعور

بر الياس
بر الياس
بر الياس
بر الياس


المدىى
مقابل الدفاع

خلف مدرسة المقاصد
بر الياس شارع مكاوي قرب مستشفى الهالل
الشارع ¤
االساىس مواجه ²
لسنرى عياش للتجارة


-٦اسم المتجر

العنوان

بقاع شوبينغ ²
سنرى

قب الياس

محالت ربيع توفيق الحايك

قب الياس

سيلفادور

رياق

سوبرماركت السيد

حسںى رحيمة للتجارة

رياق


ميىى ماركت أبو أحمد الخطيب


سعدنايل

رياق -حوش حاال
الشارع ¤
االساىس مواجه لحلويات  
مرىر

شارع المحطة
شارع  
العںى قرب المدرسة

سعدنايل

شارع السهل اىل جانب الجامع

أمينة مارك

سعدنايل

خلف المطاحن

الرضوان للتجار العامة و التسويق
ميىى ماركت ¤

االسعد


عىل دعيبس
حسںى 

ميىى ماركت العائالت

§رسكة ¤
االسواق و المخازن المتحدة-تعلبايا

سعدنايل

سعدنايل شارع تعليم القيادة

سعدنايل

الرواس
من القرب اىل صيدلية ّ

تعلبايا
تعلبايا

هيبكو ماركت

تعنايل

سلوم ماركت

تعنايل

سميىل
الزعرورة شارع االستقالل بناية رفعت

شارع التضامن خلف صيدلية صعب
¤
ساىس  ,اىل القرب من صيدلية الشعب
الشارع اال 
¤
ساىس   ,ىڡ محطة هيبكو
الشارع اال 
الشارع العام مقابل مستوصف الحريري

تربل

قرب بلدية تربل

تربل

قرب مدرسة حميمص الرسمية

تربل

الطريق العام

نقرشات سوبرماركت

البقاع

سعدنايل

¤
ساىس
قب الياس التحتة الشارع اال 
الداخىل
سوق قب الياس



سغبيىى
مؤسسة بديع الياس


ميىى ماركت حميمص

مساعد ماركت

تعلبايا

الرىكة
حبة 

مع ّلقة

معلقة الشارع العام مقابل ¤
االمن العام

إيىل خوري للتجارة


مع ّلقة

منطقة المع ّلقة

تعلبايا

الشارع العام زعرورة

سعدنايل

سعدنايل السهل حي الصفصاف
¤
وتوسرىاد مواجه ¤العراس 
اال ²
غىى فو

سوبرماركت البقاعي

الشماىل
ميىى ماركت أبو خالد


موما ماركت

كرك نوح

-٥اسم المتجر

العنوان

سوبرماركت جانوم

الطلياىى ش.م.م
§رسكة


ميىى ماركت بر الياس


بر الياس

شارع شام

بر الياس

دير زنون طريق الشام

بر الياس

وراء بنك كريدي ليبانيه
¤
ساىس
الشارع اال 
²
سنرى سحر

دلهميه

قرب تلة الدلهمية
¤
ساىس
الشارع اال 
دير زنون شارع الريان

المرصي
§رسكة ¤
االسواق و المخازن المتحدة-شتورة

شتورة

سيلںى للتموين  
سوبرماركت  
المرى ىل
المختار شوب

دلهميه

الميس للتجارة

دير زنون

سوبرماركت مساعد
§رسكة ¤
االسواق و المخازن المتحدة-الفرزل

فرزل
الشارع العام مقابل أفران الزمار
¤
فرزل
ساىس  ,من القرب اىل فرن الزهار
الشارع اال 


الفيكاىى
حي
الفيكاىى
شارع


أر اىص حوش ¤
االمراء حوش ¤

البساتںى
االمراء شارع


محل محمد هاشم للتجارة العامة

جديتا

سوبرماركت عجاج
نمرى سوبرماركت


البقاع

شتورة

الطريق العام

هاشم سوبرماركت

جديتا

سوبرماركت أبو زيد

ميىى ماركت شكر

فرنسيس ماركت

كرك نوح

¤
ساىس
جديتا الشارع اال 
الكرك مواجه لمحطة حيدر

كفرزباد

كفرزباد

مدينة الصناعيات

اسرى
تيا ماركت لصاحبتها سمر 
§رسكة اف ام رىص يونس صبح

مجدل العنجر

المدينة الصناعية بجانب مدرسة القيادة
¤
ساىس السيدة
الشارع اال 
قبل مفرق عنجر

حمود ماركت

مجدل العنجر

نورهان للتجارة العامة
سوبرماركت  
ياسںى

مجدل العنجر

طريق عام المصنع
¤
االكرمية الشارع العام

مجدل العنجر

مجدل عنجر مقابل مسجد بالل بن رباح

الخرىات
سوبرماركت 

مجدل العنجر

اىل جانب جامع عبد الرحمان بن رؤوف أو عؤوف

بيدروس أسادور مخوليان

مجدل العنجر

عنجر طريق النبع

أبو خليل ماركت

مكسه

سوبرماركت برازيل

النىى ايال


محالت عباس التجارية

قب الياس

الطريق العام قرب  
بںى رويال
¤
ساىس زحلة
الشارع اال 
الطريق العام

السالم للتجارة العامة

قب الياس

الطريق العام

سوبرماركت شكر

قب الياس

محالت الحايك

قب الياس

الداخىل
السوق

¤
ساىس آخر السهل
الشارع اال 

مدينة الصناعيات

