
 الالئحة الخامسة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 31/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

البان واجبان اكرم الرفاعي- حلبا 
كوشا 

تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق (لبن 

 بنسبة أعلى من Escherichia coli على بكتیریا

 المعدل المسموح بھ)

 Salmonellaبكتیریا تحتوي على غیر مطابق (جبنة عكاوي 

والمكورات  Escherichia coli على بكتیریاو

العنقودیة الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح 

 )بھ

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق جوز بھارات الحسن - كوشا 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

بھارات النكھة (توفیق عبید) - 
منیارة 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق سبع بھارات 

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق بھار اسود 

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات 

بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) 

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق بھار دجاج 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

مطابق سفینة دجاج مسلخ ربیع بنوت 

 طرابلس
 
 
 
 
 
 
 
 

سناك االجتماعي (محمد الشیخ) 
– ابي سمرا 

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق ھمبرغر 

coli   والبكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق قشطة حلویات انور زكور 

ولونیات االجمالیة والخمائر قالھوائیة وال

 والفطریات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
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) 31/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

(تحتوي الخمائر والفطریات بنسبة غیر مطابق قشطة حلویات رمضان - القبة طرابلس 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

Spinney’s مطابقسودة  - طرابلس 

 مطابقشاورما دجاج مطعم الطبال 

 مطابقطاووق  عمرو تشیكن – ابي سمرا 

 مطابققشطة حلویات الشیخ - ابي سمرا 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق كفتة ملحمة زكریا دیاب الضنیة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

ولونیات االجمالیة ق(تحتوي على الغیر مطابق بھار حلو محمصة الحلباوي - الرویس بعبدا 

والخمائر والفطریات و البكتیریا الالھوائیة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق لوز اسباني نيء محمصة حنین – عین الرمانة 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق زنجبیل دلتا - الزلقا المتن 

والبكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

منتوجات البیت الثاني – مزرعة 
یشوع 

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق بابریكا 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

البترون 
 
 
 

محمصة تنورین – وادي 
تنورین  

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق كاجو نيء 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق سبع بھارات  محمصة االمین 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق فلفل احمر حلو 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق كاجو نيء 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

تشیكن ستور 
  

 (تحتوي على السالمونیال)غیر مطابق قصبة دجاج 

 (تحتوي على السالمونیال)غیر مطابق قوانص دجاج 

 (تحتوي على السالمونیال)غیر مطابق سجق بقر 

مطابق ھمبرغر بقر 

مطابق ناغتس 

مطابق فخد دجاج 

مطابق قصبة دجاج مؤسسة دیاب 

مطابق جوانح دجاج 

مطابق طاووق احمر البترون سوبر ماركت 

مطابق صدر دجاج 

 كسروان
 
 
 
 
 

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق قرفة ناعمة شركة الثروة 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق سبع بھارات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
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 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق سبع بھارات البیادر – عشقوت  كسروان 

والكولونیات االجمالیة والبكتیریا الالھوائیة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق سبع بھارات الحصادون – ذوق مصبح 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

Hawa Chickenفخذ فروج نيء من دون   - الصفرا
 الورك 

 مطابق

 مطابق صدر دجاج نيء

Gerardoمطابقفخد دجاج (ویلكو)   - عجلتون 

 مطابقطاووق (ویلكو) 

 مطابقكفتة 

 مطابقلحمة مفرومة 

 مطابقھمبرغر 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق بھار ماجي خضرة   - زغرتاLe Moulinزغرتا 

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الكولونیات االجمالیة غیر مطابق سمسم محمص 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الكولونیات االجمالیة غیر مطابق بھار بیتزا عبیر 

والخمائر والفطریات بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

spicy  تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق بھار اسود)

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 المسموح بھ)

 Escherichia بكتیریاتحتوي على غیر مطابق (لحم بقر نيء ملحمة علي بیطار النبطیة 

coliورات العنقودیة الذھبیة بنسبة أعلى ك والم

 )من المعدل المسموح بھ

Café d’or  خلیط بن اشقر برازیلي
وكولومبي 

مطابق 

 Escherichia بكتیریاتحتوي على غیر مطابق (عجینة فرن ابو احمد – بئر القندیل 

coliبنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ ( 

 مطابقعجینة فرن العبیر - بئر القندیل 

 مطابقكبیس خیار كبیس الطیبة - زبدین 

 مطابقنمورة مخبوزة باتیسري الدیوان – بئر القندیل 

 مطابقعجینة فرن الملك 

 مطابقلحم بقر نىء  ملحمة الطاھر 

 مطابقلحمة مفرومة نیة ملحمة االسرار - كفرمان 

مطابق جوانح نیة فروج ابو ملحم - كفرمان 

 Max Marketسوبر ماركت 
كفرمان 

مطابق طاووق نيء 

مطابق دجاج مشوي عالفحم مطعم العبدهللا - حبوش 

مطابق دجاج مشوي عالفحم مطعم الفروج الذھبي - حبوش 

 طاووق متبل نيء محالت رضا تشیكن - حبوش 

 لحمة نیة ملحمة البیدر - حبوش 
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) 31/1/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 بعلبك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق فلفل اسود معمل دارنا – احمد الدیران 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق سبع بھارات 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق زعتر 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق بھار حلو  Williamبھارات 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق بھار ابیض 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االمعائیات بنسبة أعلى غیر مطابق فلفل اسود 

 من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق زعتر 

الھوائیة والكولونیات االجمالیة واالمعائیات  

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الكولونیات االجمالیة غیر مطابق زنجبیل 

 واالمعائیات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

مطابق سماق 

 Escherichia بكتیریاتحتوي على غیر مطابق (بن نيء بن سمیر حلیحل 

coliبنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ ( 

مطابق بن مطحون 

مطابق لوز نيء محمصة قطایا 

مطابق كاجو نيء 
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 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

مطابق فستق 
 

بیروت 
 

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق كاري حر ناعم شركة عبیدو للصناعة والتجارة 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق قرفة ناعمة 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق كمون ناعم 

الھوائیة و الكولونیات االجمالیة واالمعائیات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق حر احمر ناعم 

الھوائیة و االمعائیات بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

مطابق عقدة صفرا ناعمة 

مطابق ارز ناعم 

مطابق كبش قرنفل ناعم 

مطابق بھار ابیض ناعم 

 فلفل اسود حر 

 (ارتفاع نسبة الرماد)غیر مطابق  سماق مطحون محالت الباشا
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 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

شركة الحاج محمد دعبول  بیروت
واوالده 

(تحتوي على الكولونیات االجمالیة غیر مطابق كمون ناعم 

 واالمعائیات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الكولونیات االجمالیة غیر مطابق ارز ناعم 

 واالمعائیات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق بھار حلو ناعم 

 الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

مطابق فستق حلبي نيء 

مطابق لوز نيء 

مطابق كاجو نيء  

مطابق حر احمر نيء 

مطابق قرفة ناعمة 

مطابق كاري ناعم 
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