
 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 كورنیش –محمصة الرفاعي   بیروت
 المزرعة 

 مطابق كاجو نيء
 مطابق فستق حلبي نيء

 مطابق لوز مدخن
 مطابق فستق عبید

كري كري على زعتر 
 محمص

 مطابق

 مطابق ذرة محمص سادة
 كورنیش –مطعم أبو أحمد 

 المزرعة 
 مطابق طاووق نيء 

(تحتوي على البكتیریا الهوائیة غیر مطابق  كفتة نیئة 
 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق مقانق نيء

BLU PORT – ZEITOUNA 

BEYبیروت -  
 مطابق سلمون نيء

ST. ELMOS – ZEITOUNA 

BEYبیروت -  
 مطابق همبرغر نيء

 مطابق كباب حلبي نيء  الحمرا –مطعم كبابجي 

 مطابق كباب نیئة

 مطابق لحمة مفرومة نیئة
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 الغبیري - –بن معتوق  بعبدا
 المشّرفیة

 مطابق بن

 مطابق مشكل صیني

 مطابق لوز مالح

Spinney’sلحم قطعة صغیرة   - الحازمیة
 (عینتان)

 مطابق

 مطابق طاووق ابیض

 – صفیر –محمصة الرفاعي 
 الضاحیة الجنوبیة

 مطابق بزورات محمصة مشكلة

 مطابق فاكهة مجففة مشكلة

 –سوبر ماركت العاملیة 
 المشرفیة - الشیاح

 مطابق دقة كبة حبّ 

 مطابق زعتر اردني

 – Nice Cafeمحمصة 
 الجاموس - صفیر

 مطابق بزورات محمصة مشكلة

 مطابق لوز نيء

 شارع هادي –سناك دجاج وثوم 
 نصراهللا

 مطابق شاورما دجاج مطبوخة

 مطابق قرفة   حارة حریك–محمصة حلباوي 

 مطابق فستق حلبي

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

U Foodمطابق لحم استرالي  - الحازمیة 

 مطابق جبنة موتزاریلال
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

فلفل ابیض ناعم (شركة  سوبر ماركت الحاج - جبیل جبیل
Amigo( 

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

قرفة ناعمة (شركة 
 حسوني)

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

بهار حلو ناعم (شركة 
 عبیدو)

 مطابق

بهار فاهیتا (شركة 
 عبیدو)

 مطابق

بهار فیالدلفیا (شركة 
Peter Food( 

 مطابق

بهارات خلطة التندوري 
 (شركة دوركوس)

 مطابق

بزورات مشكل (شركة 
 جیهان)

 مطابق

بزورات مشكل (شركة 
Castania( 

 مطابق

بزورات مشكل (شركة 
Krikita( 

 مطابق

بزورات مشكل (شركة 
 شهرزاد)

 مطابق
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

بزورات مشكل  سوبر ماركت جبیل - جبیل جبیل
 (الرفاعي)

 مطابق

 مطابق لوز نيء (الرفاعي)

فستق حلبي نيء 
 (الرفاعي)

 مطابق

كاري ناعم (شركة 
 دیراني)

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

بهار اسود ناعم (شركة 
 دیراني)

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

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  فلفل احمر (اول فود)
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

بهارات همبرغر (شركة 
 دیراني)

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

قرفة ناعم (شركة 
 دیراني)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق شاورما لحمة  ذوق مكایل–شاورمنجي  كسروان
STOP & SHOP  مطابق لحمة مفرومة 

 مطابق همبرغر

 مطابق عجینة فالفل فالفل زینون - صربا

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  سبع بهارات  جدیدة غزیر –مطاحن افرام 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق قرفة ناعمة 

 مطابق كاجو نيء

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  قرفة  جدیدة غزیر–مطاحن غبرة 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق سبع بهارات

 مطابق كاجو نيء

 جدیدة –سوبر ماركي كیروز 
 غزیر

 مطابق لحمة مفرومة

 Salmonella(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  قصبة 
 والبكتیریا الالهوائیة Escherichia coliوبكتیریا 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)

 Salmonella(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  طاووق
 والبكتیریا الالهوائیة Escherichia coliوبكتیریا 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

ملحمة مار الیاس (سمیر  المتن
 طانیوس طوق)

 مطابق لحمة مفرومة بقر

 مطابق لحمة مفرومة غنم

 مطابق همبرغر 

 مطابق كبة اقراص

لحم بعجین محضر  فرن ابو داوود - الجدیدة
 نيء

 مطابق

 مطابق عجینة نیئة

 مطابق عجینة مخبوزة

 مطابق جبنة مبروشة

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة السلطان - البوشریة

 مطابق لبنة عادي كامل الدسم مزارع تعنایل - الفنار

 مطابق لبنة الیت

 مطابق دوبل كریم

 مطابق حلوم الیت

 مطابق حلوم كامل الدسم

 برج –شركة اوهانس للتجارة 
 حمود

 مطابق لحم مبرد برازیلي

 مطابق صدر دجاج كامل

 برج –مستودع لحوم اوبیسار 
 حمود

 مطابق لحم
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق فروج نيء  الدكوانة –مسلخ زینون  المتن

 مطابق افخاذ دجاج نيء

 )Salmonellaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  صدر دجاج نيء

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  لوز نيء محمصة ضومط دمیان 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق بن محمص

 مطابق لقطین محمص

 مطابق لوز محمص

 مطابق سوداني محمص

 مطابق زنجبیل

 مطابق لقطین نيء

 مطابق بهار حلو 

 مطابق بهار اسود

 مطابق عبید نيء

البقاع 
 الغربي

 البقاع – المرج –روابي تعنایل 
 الغربي

 مطابق جبنة حلوم

 مطابق جبنة نابلسیة

 مطابق جبنة دوبل كریم

 مطابق لبنة بقر

معمل البان واجبان لبن تعنایل 
  البقاع الغربي– القادریة –

(أظهرت نتیجة التحلیل الجرثومي غیر مطابق  جبنة دوبل كریم
 بدایة تلوث)

 مطابق جبنة رول
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

البقاع 
 الغربي

معمل البان واجبان جنوب 
 البقاع – القادریة –تعنایل 
 الغربي

 مطابق جبنة شلل

 مطابق جبنة حلوم

 مطابق جبنة دوبل كریم

 مطابق جبنة رول

ملحمة علي حسین صبح - 
 سحمر

 مطابق لحمة

 –ملحمة حسن علي صبح 
 سحمر

 مطابق لحمة

ملحمة حسین ابو ناصر الخشن  
 - سحمر

 مطابق لحمة

ملحمة حسین علي كرّیم - 
 سحمر

 مطابق لحمة 

ملحمة حسین علي صبح - 
 سحمر

 مطابق لحمة

 مطابق لحمة ملحمة محمود صبح - سحمر

فروج الطیب (فایز اسعد) - 
 سحمر

 مطابق طاووق

 مطابق طاووق  فروج قاسم الحسیني - سحمر

مطعم القلعة (هاني الخشن) - 
 سحمر

 مطابق سودة دجاج

 )Salmonellaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  طاووق مطعم الخّیال - سحمر
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

البقاع 
 الغربي

مطعم الضیعة (رائف كرّیم) - 
 سحمر

 مطابق كفتة

 Escherichiaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  سودة دجاج مطعم فیصل حرب - سحمر

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به  
بیت الفروج الطازج (علي قمر) 

 - سحمر
 )Salmonellaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  طاووق

 Escherichiaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  سودة دجاج مطعم شهال (علي محمد شهال)

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به  
 جب –مطعم ابو كمال الدمشقي 

 جنین
 مطابق دجاج

 بعلبك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطابق جبنة بلدي سوبر ماركت العائالت - دورس

 مطابق مرتدیال بالزیتون

 مطابق دجاج

مطعم ابو ادهم (خالد الصلح) - 
 دورس

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

 به)
 مطابق طاووق

(تحتوي على الخمائر واالعفان بنسبة غیر مطابق  لبنة البان واجبان محمود شمص
 أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق جبنة  الجبة –حلویات خلدون 

 مطابق قشطة حلویات الجبة - دورس

 مطابق لحمة شقف فرن المحبة غورلي - بعلبك
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق جبنة فرن المحطة بعلبك
 الذهبیة)

 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق لبنة البان سمیر شمص - یونین
 الذهبیة)

 مطابق لبن

 مطابق لحم غنم (عینتان) المنیني - بعلبك

 مطابق لحم قطع للشوي ملحمة الشیخ علي - الفاكهة

 مطابق لحمة مفرومة  ملحمة یاسین - العین

 كفرعقا - –المطاحن الحدیثة  الكورة
 الكورة

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

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  بهار همبرغر
المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة أعلى 

 من المعدل المسموح به)
(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  بهار شیش طاووق

المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة أعلى 
 من المعدل المسموح به)

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

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

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  برغل
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 – كفرصارون –محمصة األمیرة  الكورة
 الكورة 

 مطابق فستق حلبي

 مطابق كاجو

 مطابق لوز

 مطابق مالح مخلط

 مطابق قهوة مطحونة

 – كفرصارون –مطحنة زینة 
 الكورة 

 مطابق فستق حلبي

 مطابق كاجو

 مطابق لوز

 مطابق مالح مخلط

 مطابق قهوة مطحونة 

 عكار
 
 
 
 
 
 
 

الجمعیة التعاونیة لإلنماء 
والتصنیع الزراعي في حلبا 

 وجوارها

 مطابق لبن بقر

 مطابق جبنة شلل

 مطابق جبنة مجدولة

محامص الدیوان (نبیل جریج) 
  الجدیدة - حلبا–

 مطابق لوز محمص

 مطابق لوز نيء

 مطابق كاجو نيء

 مطابق فستق نيء
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 وادي –محامص األمین  عكار
 الجاموس

 مطابق كاجو محمص

 مطابق بزر لقطین محمص

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  بزر لقطین نيء
والخمائر والفطریات بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق كاجو نيء

بهارات زینة (محمود وفواز 
 العبداهللا) - حلبا

 مطابق شومر حب

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

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

 به)
(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  بهار فالفل

المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة أعلى 
 من المعدل المسموح به)

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

البان وأجبان محمد غسان 
  العبدة –عجاج 

 مطابق جبنة مجدولة

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق جبنة شلل

 مطابق لبنة
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 (باغیت Baguette Sub النبطیة
 ساب)

 مطابق ستیك لحمة 

 مطابق سودة دجاج محل فروج الصّباح تشیكن

 مطابق فروج كامل

 مطابق شاورما لحمة سوبرماركت أبو خلیل  الشوف

 مطابق نقانق

 مطابق لحمة مفرومة
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

حلواني للمواد اإلستهالكیة -  عالیه
 بشامون

 مطابق ناغتس

 مطابق سمك فیلیه

 مطابق لحمة فیلیه استرالي

 مطابق شاورما لحمة  شاورما باسم - الشویفات

 مطابق شاورما دجاج

 مطابق فخاذ دجاج

 مطابق طاووق احمر هوا تشیكن - عالیه

 مطابق صدر دجاج

 مطابق فخذ دجاج

 مطابق بریوش جوز افران السیدة - عالیه

 مطابق كعك طویل

 مطابق خبز

 مطابق كعك دبس

Red Houseالقماطیة -  Petit Four  مطابق 

 مطابق كرواسان جبنة

 مطابق كعك طویل

 مطابق كعك تمر
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 Escherichiaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  سودة دجاج سوبر ماركت الذروة - القماطیة عالیه

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

 مطابق لبنة

 مطابق ثوم محّضر

 مطابق جبنة مشللة

 مطابق فروج  برج الملوك– Daher Foods مرجعیون

 مطابق صدر دجاج فروج عزّات الضاوي - الخیام

 مطابق لحم مفروم غنم ملحمة الساحة - الخیام

 مطابق لحم بقر قطعة ملحمة عباس سوید - الخیام

 مطابق لحم غنم قطعة ملحمة حسین غریب - الخیام

(تحتوي على البكتیریا الالهوائیة غیر مطابق  افخاذ دجاج فروج الشیخ - الخیام
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق طاووق 

 الذهبیة)
 مطابق افخاذ دجاج فروج عواضة - الخیام

 مطابق افخاذ دجاج فروج الخیام - الخیام

 مطابق قوانص دجاج

 مطابق لحم مفروم بقر ملحمة حسین سعد - الخیام

 مطابق طاووق ابیض  الخیام –فروج الكریم 

 مطابق شاورما دجاج 
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق طاووق ابیض مطعم سبیسیال - الخیام مرجعیون

 مطابق همبرغر

 مطابق لبنة البان واجبان مرج - الخیام

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق جبنة حلوم

 مطابق صدر دجاج فروج المرج  - مرجعیون

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

 المسموح به)
 مطابق لحم غنم شقف  مطعم بو حسین - مرجعیون

 مطابق طاووق

 مطابق حالوة عادي معامل كامل بدوي - البساط صیدا

 مطابق حالوة شوكوال

 مطابق طحینة

Crepawayمطابق صدر دجاج (عینتان)  - صیدا 

 مطابق برغر لحمة

 مطابق لحم فیلیه

 مطابق صدر دجاج (عینتان) مطعم لیل نهار - صیدا

جبنة عكاوي تشیكي 
 (عینتان)

 مطابق
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 الالئحة الثالثة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
)21/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق برغر لحمة  Mall صیدا –مطعم اهواك  صیدا

 مطابق طاووق

 Escherichiaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  لحم للشوي

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به  
 - Comsi Comsajمطعم 
 صیدا

 مطابق لبنة ماعز

 مطابق لبنة بلدیة

 مطابق مرتدیال حبش

Mc Donald’s – Le Mall  مطابق ناغتس 

 مطابق برغر لحمة

 مطابق حالوة شوكوال معمل حسین الزیباوي

 مطابق حالوة سادة

 مطابق طحینة
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