
 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق میاه معبأة  Diamond Water عالیھ 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  میاه للشرب  عالیھ   –بدغان 

وعلى القولونیات اإلجمالیة وعلى اإلجمالیة 

  Pseudomonas aeruginosaبكتیریا 

حسب  بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

المتطلبات التقنیة المذكورة في المواصفة 

 )القیاسیة اللبنانیة

عسل جبل  –شركة جبال لبنان 

 عالیھ   –الشیخ 

 مطابق  عسل زھر اللیمون 

 مطابق  عسل سندیان 

 مطابق  عسل تشریني 

 الثقیلة) مطابق (تحالیل المعادن خبز عربي  Pain D’orافران 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  میاه المجد عرمون -مؤسسة الجوھري 

وعلى القولونیات اإلجمالیة وعلى اإلجمالیة 

  Pseudomonas aeruginosaبكتیریا 

حسب  بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

المتطلبات التقنیة المذكورة في المواصفة 

 )القیاسیة اللبنانیة

 النبطیة 

 

 

 

 

 

 مطابق  میاه من الحنفیة  القصبة  –بئر ارتوازي 

میاه من الحنفیة بعد  القصبة  –نبع القصبة األثري 

 المعالجة 

القولونیات اإلجمالیة (تحتوي على غیر مطابق 

والمكورات العقدیة البرازیة وعلى بكتیریا 

Pseudomonas aeruginosa   وعلى

بنسبة البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت 

حسب المتطلبات  أعلى من المعدل المسموح بھ
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 النبطیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقنیة المذكورة في المواصفة القیاسیة 

 )اللبنانیة

المكورات العقدیة (تحتوي على غیر مطابق  من النبع مباشرة میاه القصبة –نبع القصبة األثري 

 Pseudomonasالبرازیة وعلى بكتیریا 

aeruginosa   وعلى البكتیریا الالھوائیة

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

حسب المتطلبات التقنیة المذكورة  المسموح بھ

 )في المواصفة القیاسیة اللبنانیة

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة نیة  لنبطیة ا –ملحمة الرضا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 مطابق  شاورما دجاج مطبوخة  مطعم الطربوش األحمر 

 مطابق  شاورما لحمة مطبوخة 

 مطابق  ثوم محضر 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحمة للشوي   Skylineمطعم 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 مطابق  جبنة موتزاریلال 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة  تول  -فرن وملحمة السالم

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 مطابق  عجین  فرن الصفا 

 مطابق  عجین  تول  –فرن الرضا 
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 النبطیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق  لحمة نیة قطعة  تول    –ملحمة نحال 

 مطابق  مشطاح جریش  تول   –فرن السید 

 مطابق  شطة حرة  تول  –مطعم النور 

سوبر ماركت رمال األصلي (ابو 

 عامر)

 مطابق  كبیس لفت 

 مطابق  جبنة بلدیة 

 مطابق  لحمة نیئة قطعة 

 مطابق  عجین  فرن ابو احمد األصلي 

 مطابق  عجین  فرن ابو احمد 

 مطابق  لبنة بلدیة  محالت قلعة المرج 

 مطابق سمك اجاج  مسمكة الضیعة 

 مطابق  لحم بقر شقف  ملحمة علي بیطار 

 مطابق  سمك جربیدي  مسمكة الریان 

 مطابق  سمك اجاج  مسمكة البحار 

 مطابق  عجین  مطعم ریجینا كافیھ 

 مطابق  بیبیروني بقر 

Spring Roll   مطابق 

 مطابق  عجین  فرن البتول 

 مطابق  نقانق  مطعم قصر الملوك 

 مطابق  ستیك بقر 

 مطابق  ھمبرغر 

 مطابق  عجین  فرن فطایرنا 

 مطابق  دجاج مشوي  مطعم اسماعیل 

 مطابق  عجینة فالفل  فالفل األرناقوط 

دائرة التغذیة –مدیریة الوقایة الصّحیة  -وزارة الصّحة العامة   Page 3 

  



 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 النبطیة

 

 مطابق  عجینة بوتي فور  حلویات الھادي 

 مطابق  لحمة قطعة  ملحمة حسین درویش واوالده 

 مطابق  لبن  مطعم ابو عباس 

 الشوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق فیالدلفیا لحمة سناك ابو فیصل

 مطابق فاھیتا دجاج

The Village Country 

Club  

سنبوسك محشوة 

 باللحمة

 مطابق

 مطابق كبة نیة مثلجة

لحمة قطع صغیرة 

 مطبوخة

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق 

 )الذھبیة

 مطابق سودة دجاج مطبوخة مطعم وسناك السنابل

 مطابق طاووق

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  شاورما دجاج نيء

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق  عجینة الفالفل كفرحیم -ملك الفالفل ابو خزعم 

 )الذھبیة

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بھار برغر محمصة السید

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق لوز مقشور

 القولونیات البرازیة(تحتوي على غیر مطابق  بھار سجق

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الشوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بھار حر

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 مطابق لوز نيء محمصة النسر

 مطابق كاجو نيء

بكتیریا  على(تحتوي غیر مطابق  فستق نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بھار كبة  محمصة المدینة 

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 مطابق جوز نيء

 مطابق كاجو نيء

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  سبع بھارات  محمصة باغو 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق فستق محمص

 مطابق كاجو نيء

 مطابق فستق نيء  Café Noelمحمصة 

 مطابق  بندق نيء

 مطابق بزر كبیر محمصة الدمشقي

 مطابق كراویة 

 مطابق ذرة محمص محمصة النھل 
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الشوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق  قضامي محمص محمصة النھل

 مطابق  جبنة للمناقیش  الرمیلة  –فرن وال أطیب 

 مطابق عجینة للمناقیش

 مطابق لحمة غنم مفرومة  الرمیلة  –ملحمة محمد القعقور 

 مطابق لحمة غنم للشوي

 مطابق  سمسم محمص  معمل طحینة الغزال 

 مطابق  طحینة 

 مطابق حالوة 

 مطابق  طحینة  معمل طحینة سرحال 

 مطابق  حالوة 

 مطابق لحمة مفرومة  ملحمة ومطعم السلطان عزام 

 مطابق لحمة غنم 

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة السلطان 

 مطابق  لحمة قطع للشوي 

 مطابق  سجق

 مطابق  طاووق

 مطابق لحمة مفرومة  ملحمة البعلبكي

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة الحمیدي 

 مطابق  لحم مقطع 

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة الغنام 

 مطابق  لحم قطع 

 مطعم ومنتجع الجیة مارینا 

 

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة 

 )الذھبیة

دائرة التغذیة –مدیریة الوقایة الصّحیة  -وزارة الصّحة العامة   Page 6 

  



 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الشوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق لحمة للشوي  مارینامطعم ومنتجع الجیة 

 مطابق سودة دجاج  محل فروج الولید

 مطابق افخاذ دجاح 

 مطابق لحمة مفرومة  ملحمة علي السقال 

فرن ومناقیش جبنة وزبدة باسل 

 ابو مجاھد 

 مطابق عجینة مناقیش

 مطابق  لحمة مفرومة 

 مطابق جبنة بلدیة  فرن مناقیش نظیرة اكلیموس 

 مطابق  عجین 

 مطابق  لبنة بلدیة  البان واجبان انطوان عبدو 

القولونیات اإلجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  جبنة بلدیة 

وعلى  بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 )المكورات العنقودیة الذھبیة

فرن مناقیش ومعجنات زھیر 

 العالیھ 

 مطابق  عجینة مناقیش 

 مطابق لحمة مفرومة 

بكتیریا  على(تحتوي غیر مطابق  جبنة تشیكي 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  شاورما دجاج نيء  سناك كریم 

 مطابق  جبنة تشیكي  سوبرماركت حصاد المواسم 

 مطابق عجینة فالفل  سناك منیر الدبسي 

 مطابق سودة دجاج مطبوخة 

 مطابق  عجینة فالفل  سناك الربیع 

 مطابق  قطعة لحمة 
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الشوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق لحمة مفرومة  فرن الرواد 

 مطابق عجینة فالفل  مطعم جھاد محمود 

 مطابق  عجینة مناقیش  فرن الشحرور 

 مطابق  لحمة مفرومة 

 مطابق  عجین مناقیش  فرن الریف 

 مطابق  جبنة دانماركیة  محالت عزت الغضبان 

بكتیریا  على(تحتوي غیر مطابق  سودة دجاج 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة البیادر 

 مطابق  لحمة قطع للشوي

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة حنا الیاس بویز

 مطابق  لحمة قطع للشوي

 مطابق  عجین   La Croisetteفرن 

 مطابق  جبنة عكاوي 

 مطابق  حمص بطحینة   Countryمطعم 

بكتیریا  على(تحتوي غیر مطابق  كبة شاورما

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  رقائق جبنة 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  صدر دجاج  Funky Monkeyمطعم 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الشوف

 

 

 

 مطابق  ھمبرغر  مطعم قمري 

 مطابق  سجق 

 مطابق  جبنة موتزاریلال 

 مطابق  تمر  حلویات كرمال 

 مطابق   Petit Fourعجینة 

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة الضیاء 

 مطابق  لحمة شقف 

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة وسام المدینة 

 مطابق  لحم شقف 

 مطابق  معمول مّد بالقشطة  حلویات الیزي 

 مطابق  شعیبیات 

 مطابق  لبنة بلدیة  سنتر تعنایل  زحلة 

 مطابق  لبن 

 مطابق  جبنة دوبل كریم 

 مطابق  جبنة عكاوي 

 مطابق  جبنة حلوم 

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  لبنة حلوة 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  عیران 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق لبن  ملبنة دیر تعنایل 

 مطابق لبنة 
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  صدر دجاج  تشیكن فیولیت حنینة  جزین 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق  سودة 

 مطابق  طاووق

 مطابق  سودة  تشیكن داني كریم خلیل 

 مطابق  فخذ دجاج 

 مطابق  فخذ دجاج  تشیكن شربل سعید عون 

 مطابق  صدر دجاج 

 مطابق  لحمة مفرومة  فرن وملحمة مشاوي ابو خضر  النبطیة

 مطابق  طاووق 

 مطابق  شاورما دجاج   La Chawarmaمطعم 

 الكورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Jabbour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على القولونیات اإلجمالیة (تحتوي غیر مطابق  بھارات برغر 

والبكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت والخمائر 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)والفطریات 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق   Nuggetsبھارات 

بنسبة المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق  كزبرة 

 مطابق  سجق نيء 

 مطابق  اسكالوب دجاج نيء 

 مطابق  اسكالوب لحمة نيء 

 مطابق  لحمة برغر نيء 
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الكورة

  

Maison Jabbour  مطابق  مایونییز 

 مطابق  لحمة نیئة 

 مطابق جبنة موتزاریلال ضھر العین  –فرن نورا حسن 

 مطابق  جبنة عكاوي بلدیة 

 –سوبرماركت جان یونس 

 كوسبا 

 مطابق جبنة مشللة بلدیة 

 مطابق جبنة حلوم بلدیة 

 مطابق  جبنة عكاوي بلدیة 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھارات مقانق  كفرعقا  –خیراتنا 

المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بھارات شیش طاووق 

المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھارات شاورما 

المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 –ملحمة عیسى الیاس عیسى 

 بشمزین 

 مطابق لحم غنم بلدي مفروم 

 مطابق لحم بقر بلدي مفروم 

 مطابق لحم غنم بلدي مفروم  فیع  –سمعان سلیمان 

Cave Resto –  مطابق فاھیتا  عفصدیق 

 مطابق شیش طاووق 

 مطابق شاورما دجاج
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

حي  –سوبرماركت الباقر  بعبدا 

 األمریكان 

جبنة موتزاریلال 

 مبروشة 

 مطابق 

 مطابق  مرتدیلال على زیتون 

 مطابق  جبنة مشللة 

 مطابق  لبنة 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  زیتون مقطع 

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

العنقودیة المكورات (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل نیة  عین الرمانة  –ملحمة رعد 

 الذھبیة)

 مطابق  قشطة  افران شمیس 

عین  –ملحمة عاصي بو عاصي 

 الرمانة 

 مطابق  لحمة مفرومة عجل نیة 

فرن  –ملحمة جورج حالل 

 الشباك 

 مطابق  لحمة مفرومة عجل نیة 

 مطابق  لحمة مفرومة عجل نیة  فرن الشباك  –ملحمة كابي 

 مطابق  لحمة مفرومة عجل نیة  فرن الشباك  –ملحمة البیضاء 

 مطابق  فخذ دجاج نيء  فرن الشباك  –فروج الكونت 

 مطابق  قصبة دجاج نیة

 مطابق  اسكالوب دجاج نيء الصیاد  –سوبرماركت عون 

 مطابق  طراطور 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي  افران األمراء
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

زحلة  –افران وحلویات الزمار  البقاع 

 الفرزل 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي  كسارة  –افران شمسین 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي  زحلة الفرزل  –افران تفاحة 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي  غزیر  –افران السلطان  كسروان 

ذوق  – Moulin D’orافران 

 مصبح 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي 

 – Wooden Bakeryافران  المتن 

 جل الدیب 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي  انطلیاس  –افران بشارة 

 مطابق (تحالیل المعادن الثقیلة) خبز عربي  سن الفیل  –افران كیروز 

TSC Mega   لبنة بلدیة (سھول

 تعنایل)

 مطابق

 Dairyجبنة عكاوي (

tannoury) 

 مطابق

جبنة بلغاري بقر 

 (یوسف خلیل)

 مطابق

سمك سلطان ابراھیم 

 نيء

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق 

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

 مطابق اسكالوب دجاج نيء

 مطابق مقانق نيء

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  طاووق احمر نيء

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

دائرة التغذیة –مدیریة الوقایة الصّحیة  -وزارة الصّحة العامة   Page 13 

  



 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 المتن

 

TSC Mega تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  تشیكن برغر نيء)

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق  شاورما لحمة نيء

 )الذھبیة

مزرعة  –شركة عون فود 

 یشوع

 مطابق بھار حر ناعم

 مطابق كزبرة ناعمة

 مطابق قرفة ناعمة

اعلى االمعائیات بنسبة (تحتوي على غیر مطابق  بھار ابیض ناعم

 من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار كمون ناعم

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار حر ناعم

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

عكاوي بلدي  جبنة الرابیة -شاركوتیھ عون 

 (البان واجبان خوري)

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق 

االمعائیات وعلى القولونیات على الذھبیة و

 )اإلجمالیة بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق لبنة مسابكي

 مطابق لبنة بلدیة (خوري)

 مطابق لبنة (اللقلوق)

على القولونیات اإلجمالیة (تحتوي غیر مطابق  لبنة (القصیر)

 )بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق لبنة (جدیتا)

 مطابق لبنة (تعنایل)
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق لبنة (كاندیا) الرابیة -شاركوتیھ عون  المتن

 مطابق لحم بقر ناعم نيء الدكوانة -سوبر ماركت یمین 

 مطابق لحم بقر خشن نيء

 مطابق لحم غنم خشن نيء

 مطابق لحم بقر خشن نيء ملحمة جوزیف زخیا

 مطابق لحم بقر ناعم نيء

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  مقانق نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 مطابق فخد دجاج حلبا -سناك جھاد بكري  عكار

ملحمة محمود عبدالرزاق وھبي 

 المحمرة -

 مطابق شقفلحم بقر 

 مطابق لحم بقر مفروم

 مطابق لحم بقر شقف المحمرة -ملحمة محمود خلیل 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  لحم غنم شقف

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق لحم غنم شقف المحمرة -ملحمة ماھر اعرابي 

مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر  لحم بقر شقف

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 –مسلخ فروج محمد عبید 

 مفرق دیردلوم

  سالمونیال)غیر مطابق (تحتوي على بكتیریا ال صدر دجاج
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

مفرق  –ملحمة خالد الخلیل  عكار

 برقایل

 سالمونیال)بكتیریا الغیر مطابق (تحتوي على  لحم غنم شقف

 مطابق لحم بقر شقف

مفرق  –بھارات توفیق عبید 

 منیارة

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھار دجاج

بنسبة  والخمائر والفطریات المختزلة للكبریت

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھار اسود

بنسبة  والخمائر والفطریات المختزلة للكبریت

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  سلع بھارات

بنسبة  والخمائر والفطریات المختزلة للكبریت

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق جبنة قشقوان (المرعي) البحصة -سوبر ماركت نعوس 

قشقوان جبنة 

)(Amour 

 مطابق

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق فروج مشوي الزاھریة -فروج العشماوي  طرابلس

 -ملحمة زھرة طرابلس 

 الزاھریة

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  لحمة مفرومة عجل

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 -فالفل الشیخ ابو سامي

 الزاھریة

 مطابق شاورما دجاج مشویة
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

ساحة  –معجنات ابو عمر  طرابلس

 الدفتار

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبنة عكاوي 

Escherichia coli  وعلى القولونیات

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھاالجمالیة 

محمود  –معجنات الساحة 

 ساحة الدفتار –حمیدان

 مطابق جبنة موزاریال

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  طاووق جبل محسن –علي خضر 

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 مطابق فروج

جبل  -معجنات محمد ھاجر 

 محسن

 مطابق عجینة

 مطابق فروج جبل محسن -خضر شمسین 

جبل  -ملحمة احمد الضایع 

 محسن

 مطابق لحمة بقر مفرومة

جبل  -ملحمة خضر الضایع 

 محسن

 مطابق لحمة مفرومة

جبل  -ملحمة حسن صایغ 

 محسن

 مطابق لحمة غنم

جبل  -ملحمة علي ابو حلقة 

 محسن

 مطابق مقانق

جبل  -ملحمة حسن خضر 

 محسن

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  لحمة بقر مفرومة

المعدل  بنسبة أعلى من المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  تشیكن برغر القلمون -مطعم المیرامار  طرابلس

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 مطابق ھمبرغر

جبل  -حلویات محمد حمود 

 محسن

 مطابق قشطة

الضم  –مطعم شاي وعسل 

 والفرز

 مطابق ھمبرغر

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  كاري ساحة النجمة –عطارة الشھال 

بنسبة  والخمائر والفطریات المختزلة للكبریت

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق كمون ساحة الكورة –عطارة مرطبان 

 مطابق بھار اسود

 غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة یانسون 

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 مطابق زنجبیل ساحة النجمة –عطارة الرافعي 

ساحة  –محمصة الداعوق

 الكورة

 مطابق جوز

 مطابق صنوبر

معمل البان واجبان عبد العزیز  زغرتا

 مریاطة -عجاج 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبنة عكاوي

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 مطابق جبنة حلوم
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

معمل البان واجبان عبد العزیز  زغرتا

 مریاطة -عجاج 

 مطابق لبنة

 مطابق لحمة مفرومة  مریاطة -ملحمة سعد عجاج 

 مطابق لحمة مفرومة مریاطة -ملحمة كریم حمزة 

 -مصطفى المغشوش-بیت الكاتو

 مریاطة

 مطابق حلویات عربیة

 مطابق سمك مبرد الجندول جوزیف قنیعر –فروج الساحة 

حي  –القلعة  –ساید مخایل سابا 

 الساحة

 مطابق سمك مبرد جربیدي

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  سفینة دجاج

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 مطابق شنكلیش بلدي

حي  –عبود بطرس زحنا 

 المعاصر

 مطابق سمك غبص

 مطابق سمك براق كفرحاتا -ایلي دویھي

مرتدال طلیاني  زغرتا -بامو ماركت عرجس

leoncini 

 مطابق

 مطابق leoncini   سالمي 

 -سمك عرموط مثلج 

 القلعة

 مطابق

 -كرم سدة-میني ماركت عرجس

 زغرتا

 مطابق La piaraجونبون 

 مطابق  candia فیتا
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 السالمونیال وعلى غیر مطابق (تحتوي على سفینة دجاج مریاطة -مسلخ مصطفى عجاج  زغرتا

بنسبة  البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

البكتیریا الالھوائیة  علىغیر مطابق (تحتوي  سفینة دجاج مریاطة -مسلخ جمیل عجاج 

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 -مصطفى دیب  –زاد الخیل 

 مریاطة

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  حر احمر ناعم

 وعلى الخمائر والفطریات المختزلة للكبریت

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  غیر مطابق سبع بھارات

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق   لبن عیران معمل جبنة ولبنة  بنت جبیل

 مطابق   جبنة حلوم

 مطابق   لبنة بلدیة

 مطابق   لحمة مدقوقة ملحمة حسن عبدهللا

 مطابق   لحمة مدقوقة الزھراء ملحمة

 مطابق   لحمة مدقوقة ابو تركي ملحمة

 مطابق   سودة بقر

 مطابق   سمك عرموط تعاونیة عیترون

 مطابق   سجق

 مطابق   لحمة مفرومة القمر ملحمة

  

دائرة التغذیة –مدیریة الوقایة الصّحیة  -وزارة الصّحة العامة   Page 20 

  



 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبنة عكاوي فرن السنابل بنت جبیل

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

Golden Chicken  مطابق سودة دجاج 

 مطابق لبنة بلدیة تعاونیة مخازن الجنوب

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  لحمة بقر شقف مصطفى شمص الھرمل

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق لحمة ماعز شقف حسین غصن

 مطابق جبنة حلوم سنتر الفرزل

 مطابق بیض محل سعد قانصو

 مطابق لحمة بقر مفروم علي ممدوح ناصر الدین

 مطابق فخد دجاج محمد حسین ناصر الدین

 مطابق لحمة بقر شقف حسین حسن ناصر الدین

 مطابق فالفل مقلي مطعم الحاج محمد جعفر

 مطابق لحمة بقر شقف اللحام علي عبدو جعفر

 مطابق طاووق ابیض وسام ضاھر -  Pedrosمطعم  مرجعیون

 مطابق طاووق احمر

 مطابق دجاج مسحب

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھار ابیض ناعم میني ماركت طوني ودیع كیروز بشري

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق كبیس مقتة (الجودة) میني ماركت كیروز
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 الالئحة الثانیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(30/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق زیت بلدي بلوزا -میني ماركت بلوزا  بشري

 مطابق بیض بلدي

 مطابق كبیس لفت (خیاراتنا) حدشیت -محل ریمون صقر 

 مطابق زیت نباتي محل خنجر 

 -محالت ادمون مرعب 

 حصرون

 مطابق كبیس خیار بلدي

 مطابق Hot Sauce محالت طوني الشدراوي

 مطابق فالفل حصرون -فالفل ایلي توما 

 مطابق شاورما دجاج نيء مطعم زیتونة

 مطابق شاورما دجاج مشوي

 السالمونیال) غیر مطابق (تحتوي على فخد دجاج حصرون -سناك السید

حدث  –ملحمة جوزیف كرم 

 الجبة

 مطابق لحم عجل بلدي مفروم

 مطابق لحم ماعز بلدي الدیمان -ملحمة مطل قنوبین 

 -بشارة توما ملحمة بولس 

 حصرون

 مطابق لحم ماعز بلدي

 مطابق كبش قرنفل ناعم میني ماركت رفیق جعجع

 مطابق بھار للحم المشوي
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