
المنتجاتالبلدةالقضاءاسم الشركة

مشاطيح- مناقيش الدويرالنبطيةفرن خواجة

مشاطيح-مناقيشالنبطيةالنبطيةفرن خواجة

مشاطيح-مناقيشالنبطية التحتاالنبطيةفرن خواجة

- بيتي فور- حلويات عربية النبطيةالنبطيةحلويات الديماسي

كرواسون

معجناتبئر القنديل/النبطيةالنبطيةفرن وملحمة األمير

بيتزا- معجنات - مناقيش النبطيةالنبطيةفرن فرحات

بيتي فور- حلويات عربية النبطيةالنبطيةباتيسري المنى

بقالوة- حلويات عربية النبطيةالنبطيةحلويات األمين

كعك- مشاطيح - مناقيش النبطيةالنبطيةفرن اللوز-فرن الصباح 

معجناتالنبطية التحتاالنبطيةفرن ومعجنات مرعي

مناقيش-معجنات النبطيةالنبطيةفرن والد العم

عصيرالنبطيةالنبطيةعصير االندلس

حلويات افرنجية- حلويات عربية النبطيةالنبطيةحلويات سيرينا

-النبطية التحتاالنبطيةفرن الغدير

شارع محمود فقيه

معجنات- مناقيش 

عصائرالنبطيةالنبطيةعصير تويتي

بيتزاالنبطيةالنبطيةبيتزا هات

معجنات- مناقيش النبطيةالنبطيةفرن السعادة

حي - النبطية النبطيةفرن ومعجنات لولو

البياض

معجنات- مناقيش 

حي - النبطية النبطيةفرن الحبيب

البياض جانب 

- توست - كرواسون - خبز افرنجي 

حلويات
/ النبطية التحتاالنبطيةباتيسري  الحبيب

شارع محمود فقيه

خبز - كوكتيل - بوظة - بيتي فور 

معجنات- كرواسون - افرنجي 
حي - النبطية النبطية2بابا سنفور 

البياض

معجنات على انواعها-مناقيش

حي - النبطية النبطية3فرن ومعجنات أبو أحمد 

المسلخ

مناقيش

فرن /فرن ومعجنات ياسين/ياسين للبيتزا 

ياسين

معجنات وبيتزاالنبطيةالنبطية

خبز افرنجي- كرواسون - كعك النبطية التحتاالنبطيةافران فران



بيتي فور-كرواسون-كاتوالنبطية التحتاالنبطيةApple Sweet- آبل سويت 

مرقوقالنبطية التحتاالنبطيةفرن التنور

جميع أنواع العصائرالنبطية التحتاالنبطيةعصائر بوب

معجناتالنبطية التحتاالنبطيةفرن وملحمة الزوادة العصرية

ToTangoعصير - معجنات - بيتي فور - كاتو النبطية التحتاالنبطية

بوظة- 

بئر -النبطية التحتاالنبطيةفرن حسين بيطار

القنديل

مناقيش

مناقيشالنبطية التحتاالنبطيةفرن عالماشي

مناقيشالنبطية التحتاالنبطيةفرن السيد

مناقيشالنبطية التحتاالنبطيةفرن وملحمة واحة البدوي

بيتي فور- كاتو النبطية التحتاالنبطيةالجانتينا

بيتزا- مناقيش النبطية التحتاالنبطيةFarinaفرن 

مناقيشالنبطية التحتاالنبطيةفرن جمال جابر

مناقيشالنبطية، حي المسلخالنبطيةفرن المصطفى

معجناتكفرمانالنبطيةفرن زبيب

مشاطيح جريش- مناقيش النبطية الفوقاالنبطيةفرن زبيب جريش

مناقيشالنبطية التحتاالنبطيةفرن ادهم خواجة

مناقيشالنبطية التحتاالنبطيةفرن مشروحة

معجناتالنبطية التحتاالنبطيةفرن اإلسراء

معجناتالنبطية التحتاالنبطيةفرن البيطار

مناقيشالنبطية الفوقاالنبطيةفرن فريجي

مناقيشالنبطية الفوقاالنبطيةفرن ابو حسن

مناقيشبريقعالنبطيةأفران حريبي

بيتي فور- كاتو - شوكوال بريقعالنبطيةVenusحلويات 

بيتي فور- حلويات عربية بريقعالنبطيةحلويات حجيج

كعك- كرواسون - بيتي فور بئر القنديلالنبطيةفرن الملك

معجنات- بيتزا بئر القنديلالنبطيةمعجنات وبيتزا العباس



مشاطيح- كعك النبطية التحتاالنبطيةكعكة حسن الباشا

معجناتبئر القنديلالنبطيةفرن العبير

لحم بعجين-مناقيشبئر القنديلالنبطيةفرن وملحمة حسين البدوي

خبز مرقوق- مشاطيح جادة نبيه بريالنبطيةفرن التنور اللبناني

معجنات على انواعها-مناقيشحاروفالنبطيةفرن ومعجنات أبو أحمد

مناقيشحبوشالنبطيةفرن البيدر

مناقيشحبوشالنبطيةأفران الوفاء

مشاطيح-مناقيشحبوشالنبطيةفرن الدولي

مناقيشحبوشالنبطيةفرن دانه

بيتي فور-كاتوحبوشالنبطيةPlat d' orبات دور 

معجناتالنبطيةالنبطيةفرن الكريم

Mr. Bakeryكرواسون- دوناتس حبوشالنبطية

مناقيشحي المسلخالنبطيةفرن الهادي

كعك عصرونيدير الزهرانيالنبطيةكعك أبو عرب

مناقيشزبدينالنبطيةفرن السيد عباس

مناقيش- معجنات قعقعية الجسرالنبطيةفرن الرضا

مناقيشقعقعية الجسرالنبطيةفرن النعيم/فرن ابو نعيم

مناقيش - كعك - مختلف انواع الخبز كفرتبنيتالنبطيةفرن ميالنو

كاتو- بيتي فور - 

مناقيشكفرتبنيتالنبطيةفرن األخرس

مناقيشكفرتبنيتالنبطيةفرن الشقيف

حلويات عربيةميفدونالنبطيةحلويات الشرق الفاخرة

كيك- كرواسون ميفدونالنبطيةمعمل كونتري لونا

بيتي فور- حلويات عربية ميفدونالنبطيةحلويات الشهد

معجنات-كرواسان-بيتي فور-كاتوالنبطية حي السراياالنبطيةباتيسري السعادة

جميع انواع العصير الطازجالنبطيةالنبطيةداالس- عصير دالس 

كاتو-كرواسون-عصائر طبيعيةالنبطيةالنبطيةدلس- عصير داالس



عصائر طبيعيةالنبطيةالنبطيةعصير الكوثر

معجناتقاقعية الجسرالنبطيةفرن العبير

معجنات على انواعهاعربصاليمالنبطيةفرن الهدى

حلويات افرنجيةعربصاليمالنبطيةباتيسري األفراح

كرواسون- خبز افرنجي عربصاليمالنبطيةاجبان والبان الطيب

مناقيش على أنواعهاالنبطيةبنت جبيلفرن الطاحونة

مشاطيح- مناقيش عربصاليمالنبطيةفرن ابو ديب

جاروشة كفرمان / جاروشة الصمادي

الملف االصفر/ الحديثة 

جرش وطحن حبوبكفررمانالنبطية

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن األحبة

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن األنوار

معجناتالنبطية التحتاالنبطيةفرن وملحمة البيطار

مشاطيح-مناقيشالنبطيةالنبطيةفرن وملحمة البيطار

مناقيشحي المسلخالنبطيةجمال ابو شقرا

مخلالتالدويرالنبطيةراما للتجارة العامة

بيتي فور- كيك كفرتبنيتالنبطيةغولدن كيك

مناقيشكفرتبنيتالنبطيةفرن النور

كعك-مشاطيح النبطية الفوقاالنبطيةفرن الشعّار

-بهارات-سماق مطحون-زعترصير الغربيةالنبطيةمطاحن القلعة

زهورات

مناقيشالنبطيةالنبطيةمعجنات صفا

مخلالت ،دبس، جالبكفرصيرالنبطيةمنتوجات الشامي

حي - النبطية النبطيةفرن أنور

الميدان

مناقيش- معجنات 

حلويات عربيةكفررمانالنبطيةحلويات األصيل

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن األمين

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن فوز



- كعك - مناقيش جريش - خبز صاج كفررمانالنبطيةفرن وخبز التنور

مشاطيح

كاتو- عصير طبيعي عربصاليمالنبطيةle parfaitباتيسيري 

خبز ومناقيش على الصاجكفرمانالنبطيةمخبز السوسن

الخ-زعتر-سماق-كشك-برغلكفرمانالنبطيةالجاروشة الحديثة

مناقيشكفرمانالنبطيةفرن الزهراء

معجناتكفرمانالنبطيةفرن الحسنين

صاجالنبطيةالنبطيةصاج ياسين

معجناتالنبطيةالنبطيةفرن وملحمة الورد

حلويات افرنجيةالقعقعيةالنبطيةباتيسري هاواي

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن الصادق

حلويات عربية، كاتو، بيتي فوركفررمانالنبطيةحلويات الهادي

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن ومعجنات شكرون

حلويات عربيةالقعقعيةالنبطيةحلويات الكريم

فطائر-مناقيشجبشيتالنبطيةفرن العين

معجناتالنبطية التحتاالنبطيةفرن العبير

معجنات-مشاطيح-مناقيشعربصاليمالنبطيةفرن أبو ماهر

عصير وكوكتيلكفرمانالنبطيةقشطة وعسل

صاجعربصاليمالنبطيةلقموشة صاج

بيتزا-مناقيشكفروةالنبطيةفرن الحبايب

عصير طبيعيجباعالنبطيةعصير العديل

مناقيش ومعجناتجباعالنبطيةفرن الساحة

مناقيش- معجنات جباعالنبطيةفرن عبدون

-(مونة بلدية)حبوب على انواعها جبشيتالنبطيةتشيكن تشيكن

-قلوبات-بهارات-مخلالت-مربيات

اعشاب مقطرة-دجاج على انواعه

مخلالت-مونة بلدية على انواعهاجبشيتالنبطيةالبلدي مونة جبشيت



مشاطيح-معجنات على انواعهاتولالنبطيةفرن السيد على الحطب

كعك وحلويات-خبز عربي وافرنجيزفتاالنبطيةأفران حمدان

la belleعصائر طبيعيةكفرمانالنبطية

مناقيشعباالنبطيةفرن الحارة

مناقيشعباالنبطيةفرن ابراهيم

مناقيشعباالنبطيةفرن الساحة

-حي المحاطت-عباالنبطيةفرن قاووق

طريق البيدر

كرواسان-مناقيش

مناقيشعباالنبطيةفرن الوفاء

مناقيش صاجالنميريةالنبطيةفرن صاج الضيعة

مناقيشالنميريةالنبطيةفرن ابراهيم

مناقيشزفتا الشارع العامالنبطيةفرن شومان

كعك-مشاطيح-مناقيشزفتاالنبطيةفرن الوزير

مطاحن البرغل - الجاروشة الحديثة زفتا 

الحديثة

جرش حبوبزفتاالنبطية

-معجنات-كاتو-حلويات عربيةدير الزهرانيالنبطيةمعجنات قطيش

بيتي فور-كرواسون

مرقوق خبز- مناقيش صاج زوطر الشرقيةالنبطيةصاج الضيعة

مناقيش-معجنات-كعكزوطر الشرقيةالنبطيةفرن ومعجنات البركة

معجناتعربصاليمالنبطيةفرن الحارة

مناقيش ومشاطيح ومرقوق وصاجعربصاليمالنبطيةجريش وصاج البركة

مناقيشيحمرالنبطيةفرن الفأعاني

مشاطيح-مناقيشزوطر الشرقيةالنبطيةفرن المنى

مناقيش-مشاطيح جريشزوطر الشرقيةالنبطيةطابونة وجريش

vitamin juiceعصير على أنواعهالنبطيةالنبطية

مشاطيح-مناقيشزوطر الشرقيةالنبطيةفرن الزوطرين



كعك-مناقيشأرنونالنبطيةفرن قاطبي

-كاتو-بيتي فور-حلويات عربيةميفدونالنبطيةالصفا سويت

كرواسون

-كاتو-بيتي فور-حلويات عربيةميفدونالنبطيةحلويات السلطان الفاخرة

كرواسون

مشاطيح-جريش-مناقيشميفدونالنبطيةفرن زين

معجناتميفدونالنبطيةفرن الزهراء

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن الحارة

مناقيشعربصاليمالنبطيةفرن الحارة

شوكوال والسكاكر والنوغا والملبنزبدينالنبطيةمعمل شوكوال ليندا

مناقيشالكفورالنبطيةفرن أحمد ياسين

معجناتتولالنبطيةفرن رحال

معجناتتولالنبطيةفرن السالم

معجناتتولالنبطيةفرن ومأكوالت الشيخ

شركة مصنع زهرة الجنوب إلنتاج 

م.م.الحالوة والطحينة ش

راحة-حالوة-طحينةكفروةالنبطية

-جريش-كرواسون- خبز افرنجي كفررمانالنبطيةفرن صالح

بيتي فور-مشاطيح

الجمعية التعاونية للتصنيع واإلنتاج 

(زوادة الضيعة)الزراعي 

-مقطرات-كافة انواع المربياتعربصاليمالنبطية

زعتر-شرابات

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن جل البير سابقا- فرن الزهراء

-بيتي فور-كرواسون-حلويات عربيةكفررمانالنبطيةحلويات علي أحمد

كعك

حبوب مختلفة-تعبئة زيتكفررمانالنبطيةأبو وسام

بيتزا-مناقيشجبشيتالنبطيةفرن ومعجنات النور

معجناتكفرجوزالنبطيةفرن زعتر وزيت

مناقيش، معجناتالعديسةمرجعيونزعتر وزيت

حلويات شرف الدين / حلويات بنت الشام

الملف االصفر/ 

حلوياتكفرجوزالنبطية



مرقوق-صاجكفرجوزالنبطيةصاج الملكة

-زعتر حلبي-زعتر محوج-بهاراتصير الغربيةالنبطيةمؤسسة بهارات الروان

اعشاب طبية-حبوب

معجناتكفرجوزالنبطيةفرن النور

مناقيشحومين التحتاالنبطيةفرن حمدان

معجنات-مناقيشحومين التحتاالنبطيةفرن حومين

شوكوالحومين التحتاالنبطيةla rocheمعمل شوكوال 

شوكوال على أنواعهاحومين التحتاالنبطيةMondialeمصنع شوكوال 

معجنات على انواعها-مناقيشعين قاناالنبطيةفرن الزهراء

معجنات-مناقيشعين قاناالنبطيةفرن الحبايب

معجنات-مناقيشعين قاناالنبطيةفرن الرضا

جانب -كفرفيالالنبطيةفرن الجنوب

ملحمة الجنوب

مناقيش معجنات

معجنات-مناقيشكفرفيالالنبطيةفرن الضيعة

تقطير -تقطير زعتر-طحن زعترميفدونالنبطيةزعتر زوطر

سماق-الفندر-قصعين وإكليل الجبل

مونة بلديةجبشيتالنبطيةالذواق للمونة

معجنات-مناقيشجبشيتالنبطيةفرن الريم

معجنات-مناقيشجبشيتالنبطيةفرن بهجة

معجنات-مناقيشجبشيتالنبطيةفرن اإلسراء

مناقيشتولالنبطيةمعجنات وبيتزا الرضا

مناقيشالنميريةالنبطيةفرن وإستراحة السيد

مرقوق-مناقيش صاجرومينالنبطيةصاج الحبايب- فرن الحبايب 

مناقيش-معجناتكفرجوزالنبطيةفرن الكرم

اعشاب-مكسرات -بهارات-حبوبكفرجوزالنبطيةمونة الضيعة



Escalعصير طبيعي- مناقيش صاجكفرجوزالنبطية

مناقيش على الصاج-خبز تنورالنبطية التحتاالنبطيةفرن ترحيني ،تنور

مناقيشرومينالنبطيةفرن غملوش

مناقيش-معجناتعدشيتالنبطيةفرن حسين ترحيني

مناقيشعدشيتالنبطيةفرن الساحة

حلويات عربية-كاتوقعقعية الجسرالنبطيةباتيسري سبيتي

قرب -عدشيتالنبطية(بيتزا ومعجنات ترحيني)فرن ترحيني 

الساحة -الجامع

معجنات على انواعها-مناقيش

مناقيش صاجالنبطية الفوقاالنبطيةفرن ومعجنات إسماعيل

مناقيش صاجعين قاناالنبطيةصاج نعيمة

مناقيشحومين الفوقاالنبطية(حومين الفوقا)فرن الغدير

سماق-زعتر-جرش حبوبعين قاناالنبطيةجاروشة حنينو

خبز مرقوق-مناقيش صاجعين قاناالنبطيةصاج لطيفة

جرش حبوبحومينالنبطيةجاروشة حومين

حي - النبطية النبطيةباتيسري سعد

تحت )الميدان 

بيتي فور- افرنجية / حلويات عربية

كرواسون-بيتي فور-كاتوالنبطيةالنبطيةحلويات األرز

الجمعية التعاونية الزراعية في يحمر 

وجوارها

-كشك-عسل-مقطرات-زيت زيتونيحمر الشقيفالنبطية

اجبان-برغل-مربيات

Baguette juiceالنبطية مقابل النبطية

دهانات عواضة

عصير طبيعي بوظة الشرق

 iceبوظة ايطالية وعربية والنبطية التحتاالنبطية2بوب 

cream/ البوظة يتم شرائها من

مهلبية-قشطة-حالوة الجبنالنبطيةالنبطيةحلويات ملك حالوة الجبن

Tonino crepesكريبالنبطية مقابل البلديةالنبطية

مناقيشعبا حي القلعةالنبطيةفرن السيد

مشاطيح- مناقيش على أنواعها حبوشالنبطيةفرن أحمد زبيب

مشاطيح-مناقيشحبوشالنبطيةفرن أبو حسن



مناقيشكفرصيرالنبطيةفرن ترحيني

الدوير مفرق النبطيةمياه الروابي

الشرقية

تعبئة مياه

النبطية مقابل النبطيةمنقوشة وشاي

موقف الفانات

مناقيش-بيتزا-معجنات

معجنات ومناقيشزفتا الطريق العامالنبطيةمعجنات عواضة

كرواسون وجريشزفتاالنبطيةفرن زبيب-أفران وكرواسون زبيب

Choc'sبيتي فور-كاتو--شوكوال-حلوياتالنبطية التحتاالنبطية

Perfecto pizzeria النبطية أوتوستراد النبطية

نبيه بري

طلب تسجيل

زوطر الغربية النبطيةصاج إبن البلد

قرب الساحة العامة

خبز مرقوق-مناقيش

كعك-خبز افرنجي-خبز عربيزفتاالنبطيةأفران زهرة الجنوب

الزانيا-بيتزاالنبطيةالنبطيةHi Pizza-هاي بيتزا

جميع انواع المعجنات-بيتزا-مناقيشأنصارالنبطيةبيتزا ومعجنات زهرة لبنان

مناقيش وبيتزاانصارالنبطيةبيتزا ومعجنات الكريم

مناقيشانصارالنبطيةفرن ابو علي

كعك-مناقيشالدويرالنبطيةفرن مأكوالت الهنا

معجنات على انواعهاأنصارالنبطيةفرن وملحمة أبو علي

بيتي فور- كاتو - كيك - حلويات جبيعالنبطيةبوظة وحلويات صالح- حلويات صالح 

حلويات عربيةحي المسلخالنبطيةحلويات أبو شقرا

- كاتو - افرنجية / حلويات عربيةأنصارالنبطيةحلويات األمير

بيتي فور

- كاتو - افرنجية / حلويات عربيةالدويرالنبطيةحلويات صبرا

كنافة- كرواسون 

كنافة- كاتو - كرواسون الدويرالنبطيةباتيسري عباس

تعبئة مياهالدويرالنبطيةمياه الياسمين

معجنات على انواعهاأنصارالنبطيةفرن وملحمة العبير

تكرير مياهالدويرالنبطيةمياه الرشيد



مناقيش بانواعهاجباعالنبطيةصاج الكريم-فرن الضيعة

مشاطيح-كرواسان-بيتي فورزفتاالنبطيةباتيسري ريما

بوظة-بيتي فور-حلويات عربيةزفتاالنبطيةحلويات شكرون

مناقيش صاجعين بوسوارالنبطيةصاج كركي

-النبطية التحتاالنبطيةفرن ومعجنات الصفا

الشارع العام

معجنات-مناقيش على انواعها

معجنات على انواعهازفتاالنبطيةفرن وملحمة الكرم

مناقيشالنبطية الفوقاالنبطيةفرن الضيعة

زيت نباتيالنبطية الفوقاالنبطيةشركة غندور

معجنات على انواعهاكفرصيرالنبطية.M.Zمعجنات 

معجنات ومناقيشكفرصيرالنبطيةفرن جعفر

مناقيشدير الزهرانيالنبطيةفرن الباشا

معجنات منتوعة-كرواسانكفرصيرالنبطيةكرواسون الساحة

-مناقيش-بيتي فور-خبز افرنجي-كعكمرج حاروفالنبطيةمخابز ادم

كرواسان-كاتو

معجناتالدويرالنبطيةفرن وملحمة جبل عامل

مناقيشالقصيبةالنبطيةفرن جبل عامل

مناقيشالنبطية الفوقاالنبطيةفرن وملحمة فحص

حلويات عربيةالنبطيةالنبطيةحلويات أبو شقرا

بوظة عربيةكفرصيرالنبطيةمعمل نانا للبوظة

تعبئة حبوب-بزوراتتولالنبطيةشركة امنكو للتجارة العامة

مناقيشالدويرالنبطيةفرن وملحمة ابن البلد

مياهكفرصيرالنبطيةAqua Issa/أكوا عيسى

-حمص-عدس-برغل-زعتر-مربياتكفرصيرالنبطيةمنتوجات الضحى

خل-زيتون-مقطرات



مناقيش صاجحي ماضي-النبطيةالنبطيةصاج السنابل

سكاكر-جالب-راحةالنبطية الفوقاالنبطيةمؤسسة العابد

مناقيش صاجالدويرالنبطيةفرن البقاع

زيت زيتونبرج الملوكالنبطيةDAHER FOOD'S/ضاهر فودز

بئر القنديل -النبطيةالنبطيةفرن العباس

جانب ملحمة البدوي

مناقيش

مناقيشالدويرالنبطيةفرن ابو علي

مناقيشالدويرالنبطيةفرن الدوير

مناقيشكفررمانالنبطيةفرن البيدر

فالفل-بيتزا-معجناتالنبطيةالنبطيةفرن ومعجنات فالفل الزهراء

مناقيش صاجميفدونالنبطيةصاج أيام زمان

linda waterفلترت مياهكفرصيرالنبطية

معجنات ، مناقيشكفرمانالنبطيةفرن زبيب

مناقيشحبوشالنبطيةفرن الوفاء

مناقيشحبوشالنبطيةفرن دانة

معجنات على أنواعهاأنصارالنبطيةفرن وملحمة أبو صافي

مناقيش صاجحبوشالنبطيةفرن صاج

معجناتعربصاليمالنبطيةفرن السيد

حلويات عربيةحاروفالنبطيةحلويات الديماسي

مناقيش ومعجنات على أنواعهاحبوشالنبطيةفرن الساحة

كرواسون،تارت،اكليرالنبطيةالنبطيةأطيب كرواسون

مناقيش على أنواعها،معجنات،كعك كفركالالنبطيةفرن وملحمة المصطفى

العباس

مقابل بنك -النبطيةالنبطيةمعجنات الملك الفاخرة

عودة

مناقيش ومعجنات على أنواعها

حبوب مشكلةجباعالنبطيةمحل خشفة للحبوب



مناقيشجباعالنبطيةفرن أبو حيدر

كرواسون-خبز همبرغر-خبز فاهيتاحي البياض/النبطيةالنبطيةسوبر ماركت ضاهر

عصير على أنواعهالنبطيةالنبطيةعصير الباسل

Crepe كريبجباعالنبطية

Specialكريب،بيتزا،عصير،بوظةجباعالنبطية

مناقيشدير الزهرانيالنبطيةفرن الضيعة

بيتي فور،خبز عربي دير الزهرانيالنبطيةأفران يونس الحديثة

وافرنجي،حلويات،كاتو،كرواسون،كع

مياهالنبطية الفوقاالنبطيةمياه مالك

مناقيشالنبطية الفوقاالنبطيةفرن البيومي

-معجنات على انواعها-مناقيشالنميريةالنبطيةفرن الزهراء

مشاطيح

مناقيش صاججبيعالنبطيةإستراحة وصاج ابن البلد

مونة بلدية منزليةأنصارالنبطيةمونة الطبيعة

معجنات على أنواعهاقاعقية الجسرالنبطيةفرن األماني

بوظة عربية وعصائرالقعقيةالنبطيةإستراحة نانا

طبيعية )تشيبس وبطاطاالكفورالنبطيةبيتاكو للصناعات الغذائية

،ذرة بوشار(وشرائح

مربيات،مخلالت،عصائر،فواكه حبوشالنبطيةمنتوجات ملك

مجففة

خبز صاج، مناقيشحداثابنت جبيلفرن وصاج  ناصر

خبز مرقوق،مناقيش على الصاجحاصبياالنبطيةفرن سعيد بدر الدين

مناقيشكفرشوباالنبطيةفرن عماد سعد الدين

كفرتبنيت، الطرق النبطيةفرن المهدي

العام مقابل محطة 

مناقيش

مناقيشالهباريةالنبطيةفرن الدروندي

مناقيشنصارالنبطيةفرن الحاج علي



كعك،مشاطيحالنميريةالنبطيةفرن الضيعة

النبطية قرب النبطيةجار القمر

APPEL 

مناقيش

خبز، كعك ،مربيات، زعتر، زبدة النبطيةالنبطيةطيبات ايمان

،صابون، معمول، حلويات

مونة بلدية منزليةكفركالالنبطيةمحمصة ومونة الضيعة

Bobمقابل - النبطية النبطية

اإلنجيلية

عصير

معجناتعربصاليمالنبطيةفرن أبو العز

مناقيشالدويرالنبطيةفرن الملك

مناقيش على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن وملحمة البيطار

مناقيش على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن بنت جبيل الحديث

معجنات على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن الطاحونة

حلويات عربية وافرنجيةبنت جبيلبنت جبيلحلويات كنعان

بيتزا-مناقيش على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن السرايا

Adams restaurantمناقيش على الصاجبنت جبيلبنت جبيل

مناقيش على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن وملحمة الكمال

صاج- عصيربنت جبيلبنت جبيلعصير وصاج الضيعة

مناقيش ومعجنات على انواعهابنت جبيلبنت جبيلافران النبيه

مياه للشرببنت جبيلبنت جبيلمياه النرجس

حلويات عربية وافرنجية-بقالوة-بوظةبنت جبيلبنت جبيلحلويات الربيع

مربيات على -كمونة-زعتر-فريكبنت جبيلبنت جبيلالجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي

-زيتون-مخلالت-ورق عنب-انواعها

معجناتكفردونينبنت جبيلفرن السيد

حلويات عربية وبوظةصفد البطيخبنت جبيلحلويات الشقور

مناقيش صاج-مناقيش فرنصفد البطيخبنت جبيلفرن الضيعة

حلويات عربية مشكلةصفد البطيخبنت جبيلحلويات الطرابلسي



حلويات عربيةصفد البطيخبنت جبيلحلويات بيروت

كرواسونصفد البطيخبنت جبيلكرواسون ابو علي

مناقيش صاجبنت جبيلبنت جبيلصاج لقموشة

مناقيش على أنواعهبنت جبيلبنت جبيلصاج لقموشة

شوكوال-بوظة-حلوياتبنت جبيلبنت جبيلحلويات العشي الشهية

مناقيش صاجبنت جبيلبنت جبيلدلتا كافيه

- حلويات عربية-بتي فور-كرواسونبنت جبيلبنت جبيلمخابز ضاوي

كعك-خبز افرنجي

صاج زعتر وجبنةبنت جبيلبنت جبيلصاج بنت جبيل

حلويات عربية وافرنجيةتبنينبنت جبيلحلويات عاصي

مناقيش ومعجنات على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن عطوي

حلويات قاسم محمد زين /حلويات داغر

حلويات زينو للتجارة-داغر

حلويات عربية وبوظةبنت جبيلبنت جبيل

حلويات عربيةبنت جبيلبنت جبيل(تعليب)حلويات العريس 

مناقيش على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن ابو علي

مناقيش ومعجنات على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن الفرج

معجنات على انواعهاتبنينبنت جبيلفرن قدوح

معجنات على انواعهاتبنينبنت جبيلفرن منصور

كرواسان على انواعهاتبنينبنت جبيلyam yamفرن 

معجناتتبنينبنت جبيلفرن مخزوم

كنافةتبنينبنت جبيلكافيتيريا الضيعة

عصير على انواعهتبنينبنت جبيلعصير الهادي

معجناتتبنينبنت جبيلفرن وزني

معجنات على انواعهاتبنينبنت جبيلفرن األصدقاء



معجناتتبنينبنت جبيلفرن ابن البلد

طريق عام حانين بنت جبيلالجمعية التعاونية الزراعية في عين ابل

-قرب محطة دلي

عين ابل

-مربيات-حلويات-دبس الخروب

تعبئة زيت -صابون زيت-مخلالت

شطة حرة-سماق-زعتر-زيتون

مناقيش على أنواعهاعيترونبنت جبيلفرن خليل عبد هللا

مناقيش على أنواعهاعيترونبنت جبيلفرن الطيب

الزوادة، فريك، زعتر، : ماركةبنت جبيلبنت جبيلالجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي

مربيات، مقطرات، ورق عنب، 

مناقيشكونينبنت جبيلفرن كونين

مناقيش على انواعهاكونينبنت جبيلفرن المالك

مناقيشالطيريبنت جبيلفرن عباس

حي -بنت جبيلبنت جبيلفرع اول/ فرن الفرج 

البركة

بيتزا-معجنات-مناقيش

حي -بنت جبيلبنت جبيلفرن الزهراء

المسلخ المهنية

مناقيش على انواعها

معجنات على أنواعهايارونبنت جبيلفرن الساحة

مناقيش على انواعهاالعين-عيناتابنت جبيلفرن عين الجوزة

الشارع -عين ابلبنت جبيلفرن جوزيف

العام

مناقيش على انواعها

مناقيش على أنواعهاكونينبنت جبيلفرن الرضا

مناقيشعيترونبنت جبيلفرن وملحمة أبو كركي

مناقيش على انواعهاعيترونبنت جبيلفرن الوادي

مناقيشعيترونبنت جبيلفرن وملحمة الضيعة

فرن السنابل )فرن وكرواسان السنابل 

(بدال من كرواسان ،خبز مرقوق

كاتو على الطلب-كرواسان-مناقيشعيترونبنت جبيل

مناقيش على انواعهاعيترونبنت جبيلفرن الجزيرة

مناقيش على انواعهاعيترونبنت جبيلفرن ومعجنات الدبشة

مناقيش على انواعهاعيترونبنت جبيلفرن وملحمة القمر



مناقيش على انواعهارميشبنت جبيلفرن وملحمة عون

مناقيش على انواعهارميشبنت جبيلفرن الخال

مناقيش على انواعهارميشبنت جبيلفرن الخال

مناقيش على انواعهارميشبنت جبيلفرن ابو الياس

مناقيش على انواعهارميشبنت جبيلchez jeanفرن 

مناقيش على أنواعهادبلبنت جبيلفرن دبل

مناقيش على أنواعهاحانينبنت جبيلفرن البيدر

مناقيش على أنواعهاعيتا الشعببنت جبيلفرن أطيب ترويقة

مناقيش على أنواعهاعيتا الشعببنت جبيلفرن الحسنين

مناقيش على أنواعهاعيتا الشعببنت جبيلفرن المرج

حلويات عربيةصفد البطيخبنت جبيلحلويات الطرابلسي

مناقيش على أنواعهاصفد البطيخبنت جبيلفرن الجواد

مياه- زيت - طحين - سكر - زعتربنت جبيلبنت جبيلفرن الطاحونة

حلويات عربية وافرنجيةكونينبنت جبيلvillagioحلويات 

مناقيش على أنواعهاعيترونبنت جبيلفرن ومعجنات عيترون

مناقيش على أنواعهاعيناتابنت جبيلفرن ومعجنات المصطفى

مناقيش على أنواعها ،بيتزا وغيرهابنت جبيلبنت جبيلفرن ومطعم األصدقاء

مناقيش على أنواعهاعيترونبنت جبيلباب الحاصل

مناقيش على أنواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن ومطعم ابن البلد

مناقيش على أنواعهاعين ابلبنت جبيلMR OVENفرن 

مناقيش على أنواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن ومعجنات السيد

اكلير-بيتي فور-كاتو-حلويات افرنجيةصفد البطيخبنت جبيلحلويات وباتيسري الهادي



مناقيشبرعشيتبنت جبيلفرن الساحة

مناقيشبرعشيتبنت جبيلفرن الشعب

مناقيشبرعشيتبنت جبيلفرن المهدي

كاتو-حلويات-كعك-خبزبنت جبيلبنت جبيلمخابز صف الهوا

مناقيشالطيريبنت جبيلفرن وملحمة المجتبى

افرنجية/ حلويات عربية برعشيتبنت جبيلحلويات السفير

كرواسونصفد البطيخبنت جبيلكرواسون ابو علي

مناقيش على انواعهابرعشيتبنت جبيلفرن البيك

مناقيش على انواعهاشقرابنت جبيلفرن الضيعة

حلويات عربية على انواعهاشقرابنت جبيلحلويات ابو حسن ذيب

مناقيش على انواعهاشقرابنت جبيلفرن شقرا- فرن ابراهيم حسن ذيب 

مناقيش على انواعهابرعشيتبنت جبيلفرن ومعجنات نور الدين

مناقيش على انواعهاصفد البطيخبنت جبيلفرن ابو عزات

مناقيش على انواعهاصفد البطيخبنت جبيلفرن األصيل

مناقيش- خبز صاج الطيريبنت جبيلصاج الضيعة

   PISTACHE  افرنجية- حلويات عربية عيناتابنت جبيل

خبز صاجرميشبنت جبيلصاج رميش

مناقيش على انواعهارميشبنت جبيلفرن روني

افرنجية/ حلويات عربية صفد البطيخبنت جبيلبوظة وحلويات الشريف

حلويات عربيةصفد البطيخبنت جبيلحلويات الشقور

مناقيش على انواعهاتبنينبنت جبيلفرن ومعجنات منصور

مناقيش على انواعهاحاريصبنت جبيلفرن الريحان

مناقيش على أنواعهامركبامرجعيونفرن حسين أحمد حمود



مناقيش على أنواعهاحاريصبنت جبيلفرن الحسنين

تعبئة مياه الشفة، مكعبات ثلجكفرمانالنبطيةfrozenمياه 

مناقيش على أنواعهاحاريصبنت جبيلفرن ومعجنات الغدير

la farinaباتيسري-خبز افرنجي-خبز عربيالنبطية الفوقاالنبطية -

حلو عربي

تعبئة مياه الشفةكفرمانالنبطيةمياه لونا

   -patisserie paris- باتيسري باريس 

 ال يوجد ملف

حلويات افرنجيةبرعشيتبنت جبيل

حي / عين الميرجزينباتيسري لبوس

التعمير

تحضير - بيتي فور - حلويات عربية 

طلبات للمناسبات

حلويات عربية وافرنجيةكوكباحاصبيابرال سويت

مناقيش على انواعهاالماريحاصبياالماري-فرن الضيعة

مناقيش على انواعهاكوكباحاصبيافرن السعد

بوظة-حلويات عربية وافرنجيةكوكباحاصبياحلويات فارس

-لقطين-مشمش-سفرجل-تين-مربياتكوكباحاصبياإنتاج ضيعتنا

-ماء الورد-ماء زهر-مقطرات-فريز

كبيس -شراب التوت-دبس الرمان

(خيار-مقتي-باذنجان)

-البان-مربى-صابون-مقطرات-كبيسكفرشوباحاصبياكفرشوبا للمونة البلدية

سماق-زهورات

مناقيش،خبز صاجسوق الخانحاصبيافرن صاج سوق الخان

مناقيشكوكباحاصبيافرن الصاج

حلوياتكوكباحاصبيابيرال سويت

مناقيش ومعجناتعين قنياحاصبيافرن الشيخ

مناقيشعين قنياحاصبيافرن مروان



- جميع انواع الكبيس والزيتون الخياممرجعيونشركة غصن للصناعات الغذائية

تعليب وتوضيب كافة انواع الخضار 

والفاكهة

مناقيش على أنواعها،معجنات،بيتزاكفركالمرجعيونفرن نصار

معجنات على انواعهاتولينمرجعيونفرن األصيل

معجنات على أنواعهامجدل سلممرجعيونفرن الشروق

مناقيش ومعجنات على انواعهابرج الملوكمرجعيونفرن برج الملوك

مناقيش زعتر، جبنة، سبانخ ، لحمةحوالمرجعيونفرن البستان

مناقيش ومعجنات على انواعهامجدل سلممرجعيونفرن الجواد

برغل، قمححوالمرجعيونمطحنة الضيعة

مناقيش ومعجنات على انواعهادير سريانمرجعيونفرن دير سريان

مناقيش على الصاج-خبز مرقوقديرميماسمرجعيونفرن الضيعة

مناقيش على انواعهاحوالمرجعيونالمنى

قرب محطة -كفركالمرجعيونفرن اهال بهالطلة

الزهراء

معجنات على انواعها-مناقيش

مناقيش-خبز صاجعدسيةمرجعيونصاج الساحة

معجنات على انواعهاالجالحية-الخياممرجعيونفرن النور

معجنات على انواعها ومناقيش القليعةمرجعيونفرن الضيعة

وقربان

مناقيش ومعجنات على انواعهاتولينمرجعيونفرن حسن احمد رضا

مناقيش ومعجنات على انواعهابالطمرجعيونفرن بالط

-مربيات-كبيس-سميد-برغل: مونة كفركالمرجعيونبيت المونة

مخلالت على -زهورات-زعتر-لبنة

انواعها

معجنات- مناقيشكفركالمرجعيونفرن المحبة

مناقيش- معجنات  كفركالمرجعيونإستراحة وفرن ملحمة الهدى

خبز صاجكفركالمرجعيونخبز صاج



مناقيش ،معجناتالنبطيةمرجعيونملحمة السالم/فرن وملحمة فواز

مناقيش ،معجنات ، بيتزاتل النحاس-كفركالمرجعيونفرن الريف

مناقيشالطيبةمرجعيونفرن المهدي

معجنات، مناقيشالطيبةمرجعيونفرن الهادي

مناقيش، مشاطيحالطيبةمرجعيونفرن ومعجنات نعمة

مناقيشدير سريانمرجعيونالملف االصفر/ فرن دير سريان 

مناقيش ومعجنات على أنواعهاالعديسةمرجعيونفرن الباقر

مناقيش، بيتزا،كعك،مشاطيحالطيبةمرجعيونفرن ومعجنات الزهراء

مناقيش على أنواعهاعيترونبنت جبيلفرن أبو وديع

مناقيشالقنطرةمرجعيونفرن صبرا

مناقيش،مشاطيح،خبز صاجحوالمرجعيونفرن وصاج حوال

مناقيشمركبا الشارع العاممرجعيونفرن الوالء

مناقيش،معجنات على أنواعهاميس الجبلمرجعيونفرن الوالء

خبز مرقوق، مناقيش زعترطلوسةمرجعيونفرن إم هادي

مناقيش على أنواعهاحوالمرجعيونفرن البركة

مناقيش على أنواعهاحوالمرجعيونفرن أبو شكري

مناقيش على أنواعهاحوالمرجعيونفرن البستان

مناقيش على أنواعهاتولينمرجعيونفرن الوالية

مناقيش على أنواعهاتولينمرجعيونفرن وملحمة حسن رضا

بيتزا-معجنات-مناقيشمجدل سلممرجعيونفرن صبح ومسا

مناقيش،معجنات على أنواعهاتولينمرجعيونفرن الهادي

مناقيش،معجنات على أنواعهاالصوانةمرجعيونفرن وملحمة المرج

مناقيش على أنواعهاالصوانةمرجعيونفرن النور



مناقيش على أنواعهاشقرابنت جبيلفرن وصاج النور/ فرن النور

مناقيش،معجنات على أنواعها،بيتزامجدل سلممرجعيونملحمة وفرن ابن البلد

مناقيش،معجنات على أنواعهابليدامرجعيونفرن الربيع

مناقيش،معجنات على أنواعها،بيتزاميس الجبلمرجعيونفرن وملحمة الهدى

مناقيشالطيبةمرجعيونفرن صولي

مناقيش ومشاطيحالقنطرةمرجعيونفرن وفيق عليق

مناقيش، بيتزا، مشاطيحالطيبةمرجعيونفرن الكوثر

خبز، مناقيش، بيتزا،معجناتكفركالمرجعيونفرن وملحمة كفركال

مناقيشمجدل سلممرجعيونفرن األمانة

مناقيش على انواعهاالعديسةمرجعيونفرن السيد

معجنات ومناقيشحوال الشارع العاممرجعيونفرن وإستراحة المرج

معجنات ومناقيش وبيتزاقبرينمرجعيونفرن الضيعة

مناقيش ومعجنات على انواعهاميس الجبلمرجعيونإستراحة فرن وملحمة الهادي

معجنات ومناقيشالعديسةمرجعيونفرن الهدى

مناقيش ومعجنات على انواعهاالعديسةمرجعيونفرن الهدى

مناقيش ومعجنات على انواعهاميس الجبلمرجعيونفرن وملحمة ميس الجبل

منلقيشمركبامرجعيونفرن حسني أحمد حمود

مناقيش ومعجناتالصوانةمرجعيونفرن وملحمة المصطفى

مناقيش وومعجنات على انواعهاالعديسةمرجعيونفرن جبل عامل

مناقيش وبيتزاميس الجبلمرجعيونفرن ومعجنات أبو علي

مناقيش ومعجنات على انواعهاميس الجبلمرجعيونملحمة وفرن جبل عامل

متاقيش على انواعهاالعديسةمرجعيونفرن السيد

مناقيشدبينمرجعيونارزة الضيعة



مناقيشدبينمرجعيونفرن خليل طراف

مناقيش ومعجناتمرجعيونمرجعيونفرن الطاحونة

بيتزاالخياممرجعيونpizza home-بيتزا هوم

معجنات على انواعها-مناقيشمرجعيونمرجعيونمعجنات السنابل الذهبية

مناقيشدبينمرجعيونفرن ومعجنات األمير

مناقيشابل السقيمرجعيونمنقوشة أيام زمان

مناقيش فرن صاج و بيتزاابل السقيمرجعيونفرن الجواد

مناقيشبالطمرجعيونفرن حسن نورا

معجناتمرجعيونمرجعيون(سالمة)فرن سالم سويد 

مناقيشالقليعةمرجعيونفرن اليو

مناقيشالخياممرجعيونفرن علي أبو عباس

مناقيشالخياممرجعيونفرن ابو عباس

مناقيش صاجمرجعيونفرن حسين عبد هللا

مناقيشالخياممرجعيونفرن محمد عكر

خبز صاجالخياممرجعيونفرن الحجة نهاد

خبز صاجالخياممرجعيونمرقوق عواضة

صاجالخياممرجعيونتنور وصاج الوالء

معجنات، مناقيشتل النحاس- كفركالمرجعيون(الريف سابقا)فرن الوطن

مناقيش وصاجالخياممرجعيونمعجنات النور

مناقيشالخياممرجعيونفرن وملحمة الساحة

مناقيشالخياممرجعيونفرن الريم

مناقيش صاج وفرنالخياممرجعيونفرن آية

مناقيشالخياممرجعيونفرن األميركاني



حي / بنت جبيل بنت جبيلصاج ومناقيش بنت البلد

البركة

مناقيش- خبز صاج 

مناقيش ومعجناتالنبطيةالنبطيةابو حسين فران

مناقيشالخياممرجعيونفرن عباس ثليجي

خبز-مناقيشمرجعيونالقليعة-مرجعيونصاج األصيل

تعبئة وتحميص حبوبزبدينالنبطيةشركة المحمصة للتجارة العامة

حلويات عربية وافرنجيةكوكباحاصبياستار سويت

سنتر ابو - حاصبياحاصبياtres jolieحلويات 

غيدا

حلويات عربية وافرنجية وبوظة

مناقيش، خبز صاجبنت جبيلبنت جبيلخبز جدودنا

مناقيش، خبز صاجبنت جبيلبنت جبيلفرن وصاج الحسن

مناقيش على أنواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن الساحة

مناقيش على انواعهاحداثابنت جبيلفرن الشقور

مناقيش على انواعهاحداثابنت جبيلفرن وملحمة منصور

مناقيش على انواعها- خبز صاج بنت جبيلبنت جبيلصاج األسمر

مناقيشبنت جبيلبنت جبيلفرن السرايا

حلوياتعيترونبنت جبيلحلويات السيد

خبز صاج ومناقيش على انواعهاعيترونبنت جبيلصاج الضيعة

مناقيش على انواعهابنت جبيلبنت جبيلفرن ومعجنات ابن البلد

الجمعية التعاونية الزراعية العامة في 

.م.كفرحمام م

تعليب ، تجفيف ، تغليفكفرحمامحاصبيا

الجمعية التعاونية / دبس جبل عامل

الزراعية العامة

دبس الخروبعربصاليمالنبطية

مناقيش، خبزالقليعةمرجعيونفرن صاج األصيل



مناقيش على انواعهاعيتا الشعببنت جبيلفرن العقيلة

مناقيش على انواعهاعيتا الشعببنت جبيلفرن الساحة

فرن وملحمة - فرن حسن أحمد رضا 

حسن رضا

مناقيش ومعجنات على أنواعهاتولينمرجعيون

مناقيش على انواعهاتبنينبنت جبيلفرن وملحمة األمير

كعك، مناقيش، مشاطيح وغيرهاتبنينبنت جبيلفرن الوالي للكعك العصروني

مناقيش على انواعهاعيترونبنت جبيلملحمة وفرن العبد هللا

تعبئة مياهكفرمانالنبطيةDrop water ظاهر للتجارة العامة 

مناقيش على انواعهاحاريصبنت جبيلفرن محمد حجازي

مناقيش على انواعهاالطيريبنت جبيلفرن الزهراء


