
 للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الستونالالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

طریق  –جابر أبناء جابر  بعبدا 

 المطار 

 مطابق جرثومیاً  جبنة بلدي 

 مطابق جرثومیاً  جبنة دوبل كریم 

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي 

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم 

Crémino – طریق المطار Cake Triano  ًمطابق جرثومیا 

Crème au beurre  ًمطابق جرثومیا 

Crème patissière  ًمطابق جرثومیا 

 –الشركة العاملیة المتحدة 

 معوض  –الشیاح 

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة مفرومة عجل 

Salmonella( 

 على بكتیریاتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( طاووق احمر 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 على بكتیریاتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( اسكالوب دجاج 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 على بكتیریاتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة مفرومة  بعبدا  –كبابجي 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیا لحمة فیلیھ متبلة 
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مركز السلطان  - TSC بعبدا

 بعبدا  –التجاري 

Fajita   جرثومیاً مطابق 

Nuggets  ) ًالبكتیریا على تحتوي غیر مطابق جرثومیا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 على بكتیریاتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( كفتة 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 –ملحمة ومشاوي كساب 

 الشیاح 

 مطابق جرثومیا صدر دجاج متبل 

 على بكتیریاتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة مفرومة عجل 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( حمص بطحینة 

Salmonella( 

Tasty Food –  البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( فیالدلفیا  الشیاح

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیا طاووق

 جرثومیامطابق  فرنسیسكو دجاج مطبوخ 

 مطابق جرثومیا باذنجان متبل  الشیاح  –سناك سمكة وتبولة 

Sauce Tartar  مطابق جرثومیا 

 مطابق جرثومیا طراطور
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 مطابق جرثومیا باذنجان متبل  الشیاح  – Chez Tala بعبدا

البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( طاووق متبل 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( صدر دجاج متبل 

Salmonella( 

TSA –  مطابق جرثومیا سجق الجناح 

 مطابق جرثومیا شاورما لحمة 

 مطابق جرثومیا دجاج كیري 

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( صدر دجاج االرز -  Café des Cèdres بشري

Salmonella( 

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة مفرومة ماعز ملحمة یوسف فؤاد غصن

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 المسموح بھ)

 مطابق جرثومیا فخد بقر فرنسي بقرقاشا -ملحمة برقاشا 

RTC pizza & Chicken مطابق جرثومیا فروج معد للبروستد 

 مطابق جرثومیا لحمة ماعز بلدي حصرون -مطعم راس النبع 

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة غنم بلدي مفرومة عفصدین -ملحمة خلیل سابا  الكورة

Salmonella( 

المكورات  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي بقر بلدي مفرومةلحمة 

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

كما تحتوي على بكتیریا  المسموح بھ

Salmonella( 
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 -سوبر ماركت دجیبجي  الكورة

 كفرحزیر

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( شیش طاووق بالثوم

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  بالكاتشاب شیش طاووق

 مطابق جرثومیاً  جبنة بیضا دوبل كریم برسا  J&Jسوبر ماركت 

 مطابق جرثومیاً  جبنة بیضا بلدیة

 -مطعم وسناك فاھیتا 

 كفرصارون

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج

 مطابق جرثومیاً  فاھیتا

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( بروستد بعظم

Salmonella( 

في سوبر   leader loملحمة 

 ماركت ابو خلیل كوسبا

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة بقر بلدي مفرومة

Salmonella( 

تحتوي على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( كفتة لحمة بقر بلدي

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

كما تحتوي على بكتیریا  المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر بلدي شقف

مازن نبیل  –سناك الحلبي 

 الھیكلیة -كسحة 

األحیاء تحتوي على غیر مطابق جرثومیاً ( فالفل نيء

المجھریة الھوائیة وعلى القولونیات 

بنسبة أعلى اإلجمالیة والقولونیات البرازیة 

 )بھمن المعدل المسموح 

Hypermarket hayek  - 

 كرم سده

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  تشیكن ناغتس ھواتشكن

Salmonella( 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  كوردون بلو ھواتشكن

Salmonella( 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  تشیكن برغر فروج ھواتشكن العقبة -سوبر ماركت رامیا 

Salmonella( 
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 مطابق جرثومیاً  سجق فروج ھواتشكن العقبة - Fresh chicken الكورة

 مطابق جرثومیاً  مقانق فروج ھواتشكن

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  طاووق فروج ھواتشكن

Salmonella( 

كرم  -سوبر ماركت منصور 

 سده

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  لحمة ھمبرغر دجاج ھواتشكن

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  فخد دجاج ھواتشكن بترون سوبر ماركت البترون

 مطابق جرثومیاً  سمك اجاج اجنبي مسمكة نھرا

 مطابق جرثومیاً  قریدس اجنبي

 مطابق جرثومیاً  سمك تراخول مسمكة عاطف

 مطابق جرثومیاً  بلمیدا

 مطابق جرثومیاً  سمك مرمور  وجرادین

 مطابق جرثومیاً  سمك غبس

 مطابق جرثومیاً  منوري سمك مسمكة عسال

 مطابق جرثومیاً  جربیدي سمك

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  لحمة بقر مثلجة مفرومة التبانة -ملحمة الریان  طرابلس

والبكتیریا  Escherichia coliبكتیریا

الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من 

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  شیش طاووق متبل نيء

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر قطعة واحدة المیناء -ملحمة عوني 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر مفرومة التبانة -ملحمة الضاھر 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر قطعة التبانة -نیكرو ملحمة بالل 

 مطابق جرثومیاً  لحمة غنم ملحمة منیر عكرة كشاش
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المكورات  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي ھمبرغر التبانة -ملحمة الوفاء  طرابلس

العنقودیة الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

المكورات  على (تحتويغیر مطابق جرثومیاً  كفتة

 اعلى بكتیریو  العنقودیة الذھبیة

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

المعدل المسموح بھ كما تحتوي على بكتیریا 

Salmonella( 

 اعلى بكتیریغیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة عجل ملحمة جمیل االشقر

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

  )المعدل المسموح بھ

عزمي  –ملحمة المنتزه 

 الكوندور

المكورات  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي ھمبرغر

 اعلى بكتیریو  العنقودیة الذھبیة

Escherichia coli   والبكتیریا الالھوائیة

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

المسموح بھ كما تحتوي على بكتیریا 

Salmonella( 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  صدر دجاج

Salmonella( 

عزمي مفرق  –ملحمة الشفافة 

 السكري

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي شیش طاووق میبل

Escherichia coli   والبكتیریا الالھوائیة

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

  )المسموح بھ

 ابكتیری على (تحتوي غیر مطابق جرثومیاً  مقانق

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ
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المكورات  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحم شقف عجل التبانة -ملحمة االسمر  طرابلس

بنسبة أعلى من المعدل  العنقودیة الذھبیة

 )المسموح بھ

الفرز  –مطعم الحاج علي 

 والضم

البكتیریا  على جرثومیاً (تحتويغیر مطابق  طاووق نيء

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  كبة مشویة

 مطابق جرثومیاً  طاووق مشوي

القولونیات تحتوي على غیر مطابق جرثومیاً ( Gateau framboise سنتر زعرور –كایك شوب  جبیل

 )من المعدل المسموح بھبنسبة أعلى البرازیة 

 مطابق جرثومیاً  صدر جاج نيء عبدهللا الحالني –مطعم كیف 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر قطع نیة

 مطابق جرثومیاً  كوردون بلو دجاج نيء

 مطابق جرثومیاً  كباب لحمة بقر نیة

كارلوس  –مطعم مسعد 

 الشمالي

 مطابق جرثومیاً  طاووق ھواتشكن

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر قطع من شركة زینون

الخمائر غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  حمص متبل

بنسبة أعلى من المعدل المسموح  والفطریات

 بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على األحیاء  لحمة بقر ھمبرغر

المجھریة الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق جرثومیا طاووق  سوبر ماركت سبینس 

 مطابق جرثومیا صدر دجاج 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة 
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 مطابق جرثومیا تشیكن ناغتس جبیل  – Burger King جبیل

 مطابق جرثومیا تشیكن برغر

 مطابق جرثومیا ھمبرغر

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي طاووق  سناك جورجیو  كسروان 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

المعدل المسموح بھ كما تحتوي على بكتیریا 

Salmonella( 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  صدر دجاج 

Salmonella( 

 مطابق جرثومیا جبنة  ملك الكرواسان 

Chopper –  على البكتیریا  (تحتويغیر مطابق جرثومیاً  طاووق  بلونة

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

المعدل المسموح بھ كما تحتوي على بكتیریا 

Salmonella( 

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة مفرومة خشنة 

Escherichia coli   وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ)

المكورات  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي كباب 

 اعلى بكتیریو العنقودیة الذھبیة

Escherichia coli   وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ)
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 جرثومیامطابق  بفتاك  صربا  –ملحمة مار الیاس  كسروان

المكورات  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة مفرومة خشنة بقر 

 ا على بكتیریو العنقودیة الذھبیة

Escherichia coli البكتیریا  وعلى

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

كما تحتوي على بكتیریا  ،المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 جرثومیامطابق  راس عصفور بقر 

عین  –ملحمة جورج عقیقي 

 الریحانة 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة خشنة 

 مطابق جرثومیا راس عصفور 

المكورات  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي كفتة 

بنسبة أعلى من المعدل  العنقودیة الذھبیة

 المسموح بھ)

Kitchen Delight   مطابق جرثومیا طاووق احمر 

 مطابق جرثومیا أرز صیادیة 

 -فروج وشاورما الحشیمي  زحلة

 تعلبایا

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي شاورما دجاج نيء

Escherichia coli   والبكتیریا الالھوائیة

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

تحتوي على بكتیریا كما  المسموح بھ

Salmonella( 

على البكتیریا  مطابق جرثومیاً (تحتويغیر  دجاج

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  ثوم
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 –رحیمي للمشاوي والفروج  زحلة

 سعدنایل 

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة مفرومة 

Escherichia coli  والمكورات العنقودیة

وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة الذھبیة 

، بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ للكبریت

 )Salmonellaتحتوي على بكتیریا كما 

 مطابق جرثومیاً  طاووق متبل

 مطابق جرثومیاً  فالفل مقلي 

 -ملحمة ومشاوي الشمالي 

 تعلبایا

البكتیریا  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي شقفلحمة بقر 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي مفرومةلحمة بقر 

Escherichia coli   والبكتیریا الالھوائیة

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

تحتوي على بكتیریا كما  المسموح بھ

Salmonella( 

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي مفرومة غنملحمة 

Escherichia coli   والبكتیریا الالھوائیة

المكورات العنقودیة المختزلة للكبریت وعلى 

، الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 )Salmonellaتحتوي على بكتیریا كما 

 - Ilvaمعمل البان واجبان 

 تعلبایا

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي جبنة عكاوي تشیكي 

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  شاورما لحمة متبل  شتورا  –اإلخالص 
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 للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الستونالالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیاً  لبن شتورا  –مسابكي  زحلة

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي 

 مطابق جرثومیاً  جبنة دوبل كریم 

البكتیریا  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي طاووق متبل  شتورا  –فرن ومطعم نعمة 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  فخذ مسحب 

 مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج  شتورا  –سناك الكوثر 

 مطابق جرثومیاً  شاورما لحمة 

Always –  ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي ھمبرغر لحمة  زحلة 

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  طاووق متبل

 مطابق جرثومیاً  لحمة نیئة بقر 

البكتیریا  على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي صدر دجاج غیر مقطع  المریجات  –الغدیر 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

تحتوي على بكتیریا ، كما المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  سجق نيء  الحوش  –ملحمة جفال  صور

 مطابق جرثومیاً  ھمبرغر نيء 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر نیئة 

 مطابق جرثومیاً  جبنة فیتا حّرة   -الحوش  –ألبان وأجبان جابر 

 مطابق جرثومیاً  لبنة بلدیة 

 مطابق جرثومیاً  جبنة مشللة 
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 للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الستونالالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 –مطعم ومشاوي العباس  صور

 الحوش 

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي ھمبرغر نيء 

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

 جرثومیاً مطابق  فخذ دجاج نيء 

دیر  –ملحمة عقیل نصور 

 راس العین  –قانون 

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة بقر مفرومة نیئة 

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

 ابكتیری على غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة بقر نیئة 

Escherichia coli   بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

 –دیر قانون  –ملحمة الروان 

 راس العین 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر مفرومة نیئة 

 مطابق جرثومیاً  لحمة غنم نیئة 
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