
 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

  )Salmonella(تحتوي على غیر مطابق  قصبة دجاج نیئة تنمیة زحلة
 21تصحیح الالئحة 

 مراح السرج –ملحمة عّالم  المنیة
 الطریق العام

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  كفتة 
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 –ملحمة بیت جیدة (خالد دال) 

 بیت جیدة
(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  مقانق

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 
 )Salmonellaالمسموح به وبكتیریا 

 سیر –ملحمة عمر هوشر 
 الطریق العام

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  كفتة
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 –ملحمة ومطعم محمد هوشر 

 سیر الطریق العام
 مطابق لحم غنم 

 سیر الطریق –ملحمة بكور 
 العام

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  لحم غنم
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 سیر –ملحمة نصر فتفت 

 الطریق العام 
 مطابق لحم بقر

 سیر –ملحمة ظاهر ظاهر 
 الطریق العام

 مطابق لحم عجل

 سیر ساحة –حلویات فتفت 
 جمال عبد اهللا

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  قشطة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 

 سیر الطریق –حلویات البركة  المنیة
 العام 

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  قشطة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 سیر –مطعم علي عبد الرحیم 
 الطریق العام

 مطابق شاورما دجاج

 سیر –مسلخ كریم تشیكن 
 الطریق العام

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  دجاج
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 )Salmonella وبكتیریا  المسموح به
 سیر –مسلخ محمد سعود 
 ساحة جمال عبداهللا

 مطابق سودة

 سیر –مسلخ مهدي العلي 
 الطریق العام

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  دجاج
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 بجعون –حلویات الصباح 

 الطریق العام
(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  قشطة 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
 بجعون –ملحمة بّسام یوسف 

 الطریق العام
 Escherichiaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  طاووق

coli والبكتیریا الالهوائیة المختزلة للكبریت بنسبة 
 أعلى من المعدل المسموح به)

 بجعون –ملحمة محمود سّلوم 
 الطریق العام

 مطابق لحم غنم

 تمنین –افران لبنان األخضر 
 الطریق العام

 مطابق عجین

 مطابق خبز اسمر
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق عجین  المنیة –افران علم الدین  المنیة

 مطابق خبز

 المنیة الطریق –افران القصر 
 العام

 مطابق عجین خبز

 مطابق عجین كعك

 مطابق خبز
 

 المنیة –افران كعك ابو عربي  المنیة
 الطریق العام 

 مطابق عجین كعك

 المنیة –افران محمد سوید 
 الطریق العام 

 مطابق خبز 

 المنیة الطریق –افران الصفا 
 العام 

 مطابق عجین 

 مطابق خبز

 مراح السراج –مطعم علماشي 
 الطریق العام

شاورما دجاج (نصف 
 مشوي)

 مطابق

 مطابق طاووق

 مراح –مسلخ محمد شبیب 
 السراج 

 مطابق دجاج 

 مراح –ملحمة ابو علي الحج 
 السرج الطریق العام

 مطابق لحم بقر

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  دجاج  مسلخ عمر دیاب - عاحون
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق جبنة دوبل كریم سوبر ماركت الریف - عاحون المنیة

 مطابق جبنة حلوم

 مطابق لحم عجل ملحمة عیسى دیاب - عاحون

 مطابق  Donutsكعكة   البوشریة –خبز السلطان  المتن
Pain au lait مطابق 

 مطابق خبز فمحة كاملة

 مطابق كعك عادي

 )Salmonellaبكتیریا  (تحتوي علىغیر مطابق  فروج نيء ملحمة السلطان- البوشریة
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 (سرناي) - Sarnayمطعم  عكار
 حلبا

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  صدر دجاج
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق اسكالوب دجاج

 –ملحمة احمد علي السحمراني 
 الدورة - عكار

 مطابق لحم بقر

 مطابق لحم غنم

 Valley Belowمطعم 
 (سلیمان سمعان)

 مطابق شیش طاووق

فرن االمانة (احمد غوراني) -  زغرتا
 زغرتا

 مطابق عجین
Toast  مطابق 

Pain au lait مطابق 

Bakery Marroun طوني) 
 مّرون) - زغرتا

 مطابق عجین
Toast مطابق 

Croissant مطابق 

 –فرن الخواجة (نعیم خواجة) 
 زغرتا 

 مطابق عجینة

Pain au laitمطابق  سادة 
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 بلدة عایا –كعك ابو عرب  الكورة
 الكورة

 مطابق عجین كعك 

 مطابق عجینة مناقیش فرن الكورة - كفرصارون

 مطابق عجینة مناقیش  كفرصارون– Jenny’sفرن 

 Briocheعجینة  فرن االسمر - كفرصارون
  Croissantو

 مطابق

 مطابق عجینة كعك

 كفرعقا - –افران السلطان 
 الكورة

 مطابق بریوش جوز الهند

 مطابق قربان

 مطابق خبز ابیض صغیر
Pain au lait  مطابق 

 مطابق خبز افرنجي اسمر

 مطابق خبز افرنجي ابیض
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  مقانق سوبر ماركت حبیتر - جبیل جبیل
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  مصران المقانق

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)

بهارات المقانق (شركة 
Gardenia( 

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

كزبرة (شركة 
Gardenia( 

 مطابق

بزورات كاستانیا 
)Castania ( 

 مطابق

سوبر ماركت شاركوتیه عون 
)Charcutier Aounجبیل - ( 

قرفة ناعمة (بهارات 
 عون)

 مطابق

بهار حلو ناعم (بهارات 
 عون)

 مطابق

 مطابق بزورات (بهارات عون)
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 - Spinney’sسوبر ماركت  جبیل
 جبیل

بهارات كاري 
)Spinney’s( 

 مطابق

 مطابق صدر مجّلد اورورا 

 مطابق بزورات الرفاعي

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  )Spinney’sكمون (
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 

سوبر ماركت ابو یوسف -  كسروان
 عجلتون

 Listeria(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  همبرغر

monocytogenes( 
 مطابق دجاج 

 مطابق لبنة 

 مطابق Vacuumلحمة 

 - La Valeurسوبر ماركت 
 كسروان

 )Salmonella(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  طاووق

 مطابق كفتة

 مطابق لحمة مفرومة

 مطابق همبرغر

 ساحل علما –مؤسسة واردیني 
 - كسروان

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  سجق
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق مقانق

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  همبرغر مطعم رصیفنا - الكسلیك
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  كباب
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  كفتة  ذوق مكایل–فروج الال 

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به  
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 – Bread Houseافران  البترون
 كفرعبیدا - البترون

Pain au lait  مطابق 

 مطابق خبز ابیض

 مطابق عجین

 حاماة - –فرن السندیانة 
 البترون

 مطابق منقوشة جبنة

 مطابق عجینة

 حاماة - –فرن األصیل 
 البترون

 مطابق منقوشة جبنة

 مطابق عجینة

 مطابق رغیف خبز اسمر خبز عبرین 

رغیف خبز طابونة  فرن صقر - عبرین
 ابیض

 مطابق

رغیف خبز طابونة 
 اسمر

 مطابق

 مطابق عجینة

 مطابق لحم بعجین افران ابو جوزیف - شكا

 مطابق عجینة  فرن الخواجة - عبرین

 شكا - حي –افران العتیق 
 الراهبات

 مطابق منقوشة جبنة 

 تنورین –فرن سمیر خیر 
 التحتا

 مطابق عجینة

Moulin D’Or – مطابق منقوشة جبنة  شكا 

 حي – شكا –افران ابو حیدر 
 البحر

 مطابق منقوشة لحم بعجین
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 – شكا –افران ابو جورج  البترون
 الطریق العام

 مطابق منقوشة جبنة

 مطابق عجینة  بساتین العّص –فرن الصنوبرة 

 مطابق عجینة  فرن ضومیط  - حاماة

 مطابق عجینة فرن طوني - البترون

 مطابق منقوشة لحم بعجین

 مطابق منقوشة جبنة  فرن حنا الرشكیدي - حاماة

 مطابق عجینة  فرن الرشكیدي

 – الجاموس –ملحمة اللؤلؤة  بعبدا
 الضاحیة الجنوبیة

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  لحمة غنم مفرومة
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 – الجاموس –فروج الكوثر 

 الضاحیة الجنوبیة
 مطابق اسكالوب دجاج

ملحمة غنوم (مخایل ابو 
 عین – الشیاح –عاصي) 

 الرمانة

(تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل
والبكتیریا الالهوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى 

 من المعدل المسموح به)
 )Salmonella(تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة غنم 

Tropicana – - الشیاح 
 شارع المصبغة 

 Salmonella(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  طاووق
والبكتیریا الالهوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى 

 من المعدل المسموح به)
 )Salmonella(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  صدر دجاج
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل ملحمة الشكر - بعبدا بعبدا
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق لحمة مفرومة عجل  ملحمة ریمون الهبر - بعبدا

 Listeria(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  لحمة مفرومة غنم

monocytogenes( 
 مطابق لحمة مفرومة عجل ملحمة ادوار معلوف - بعبدا

 مطابق لحمة مفرومة غنم ملحمة الشكر - بعبدا

 سانت تریز - –ملحمة كساب 
 الحدث

 مطابق لحم عجل بلدي مفروم

 مطابق عجین كعك ابو عرب - الحدث

 مطابق كعك

 مطابق عجین كعك ابو عرب - عاریا

 مطابق كعكة

 الكفاءات –افران الوفاء الحدیثة 
  حي االبیض–

 مطابق خبز

 مطابق عجین

 مطابق عجین  برج البراجنة–فرن مّكي 

 مطابق خبز  برج البراجنة–افران الوالء 

 مطابق عجین

 مطابق عجین  برج البراجنة–افران زین الدین 

 مطابق خبز افرنجي 
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق عجین  برج البراجنة–افران السیاد  بعبدا

 مطابق خبز

 حارة –كعك ومعجنات الباشا 
 حریك

 مطابق عجین

 (تحتوي على القولونیات اإلجمالیةغیر مطابق  كزبرة یابسة  حارة حریك–محمصة الحلباوي 

والبكتیریا الالهوائیة المختزلة للكبریت والخمائر 
 والفطریات بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق قرفة

 مطابق فستق حلبي

Wooden Bakery - 
 الحازمیة

 مطابق عجین

 طرابلس

 
 (تحتوي على القولونیات اإلجمالیةغیر مطابق  بزر جالنط ني محامص االمین 

والبكتیریا الالهوائیة المختزلة للكبریت والخمائر 
 والفطریات بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق فستق حلبي محمص

 مطابق فستق حلبي ني

 مطابق عبید ني

 مطابق قضامة ني

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  زنحبیل  الرافعي للعطارة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق سماق 

 مطابق عصفر
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق كراویة   الشهال  عطارة طرابلس

 مطابق محلب

 مطابق زنجبیل

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  كاري
والبكتیریا الالهوائیة المختزلة للكبریت والخمائر 
 والفطریات بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  سبع بهارات  محمصة األندلس
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق قضامي محمصة

 مطابق بزر جالنط محمص

 مطابق لوز محمص

 مطابق كاجو ني

 مطابق بندق ني

 مطابق عبید محمص

 مطابق بندق محمص

 مطابق كاجو محمص

 مطابق قرفة

في مرفأ طرابلس  6مستودع رقم 
(مستودع عام لصالح شركة 

 حرب)
 

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  سكر للتكریر
المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة أعلى 

 من المعدل المسموح به)
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 الالئحة الثانیة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 في مرفأ طرابلس 1مستودع رقم  طرابلس
(مستودع عام لصالح شركة 

 حرب)
 

(تحتوي على األحیاء المجهریة غیر مطابق  سكر للتكریر
الهوائیة والبكتیریا الالهوائیة المختزلة للكبریت 
والخمائر والفطریات بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 في مرفأ طرابلس 2مستودع رقم 

(مستودع خاص لصالح لویس 
 درایفوس)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  سكر ابیض
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق  ذرة  شكراهللا معلوف15مستودع رقم 

 مطابق  ذرة  شركة شبارق8مستودع رقم 

 مطابق  جبنة حلوم اجبان الزاهریة

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  قشطة حّالب إخوان 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  قشطة حلویات المبسوط - القلمون
 بنسبة أعلى من Escherichia coliوبكتیریا 

 المعدل المسموح به)
(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة  غیر مطابق  قشطة حلویات السواس

وعلى الخمائر والفطریات بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)

(تحتوي على األحیاء المجهریة غیر مطابق  قشطة حلویات اشرفي (عبداهللا اشرفي)
الهوائیة والقولونیات اإلجمالیة وبكتیریا 

Escherichia coli وعلى الخمائر والفطریات 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
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)19/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 طرابلس
 

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  قشطة حلویات صباغ
وعلى الخمائر والفطریات بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق قشطة حلویات احمد بكداش

 مطابق عجینة افران السنكري

Wooden Bakery - 
 طرابلس

 مطابق عجینة

 مطابق عجینة خبز افران بحمدوني

 مطابق عجینة خبز افران ریداني

 مطابق عجینة خبز افران باب الحدید

 مطابق عجینة كعك افران العتري

 مطابق قشطة عبد الرحیم الوزة

 مطابق قشطة ولید الوزة

 مطابق عجین خبز فرن الشمال - طرابلس

 مطابق عجین كعك

 مطابق عجین خبز افران لبنان االخضر

 مطابق عجین كعك افران الشرق

 مطابق عجین خبز افران الكردي

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  فروج  مسلخ دجاج حسام الضناوي
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
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