
 الالئحة الحادیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار شیش طاووق انفة  –محل جورج فؤاد دیب 

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار كفتة

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار ھمبرغر

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار شاورما دجاج

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

لحم ماعز بلدي مفروم  بزیزا -ملحمة طوني حنا 

 نيء

 مطابق

لحم بقر بلدي مفروم 

 نيء

 مطابق

 مطابق مقانق نيء

مطعم الربیع (امنة محمود حمد) 

 خان بزیزا –

 مطابق خس

 مطابق ملفوف

شیش طاووق دجاج 

 نيء

 مطابق

لحم غنم بلدي مفروم  بزیزا -ملحمة ساید انطون 

 نيء

 مطابق

مفروم لحم ماعز بلدي 

 نيء

 مطابق

 –مؤسسة جورج جان رعد 

 ضھر العین

 

 مطابق كبیس مقتى

 مطابق كبیس لفت

 مطابق كبیس خیار
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –مؤسسة جورج جان رعد 

 ضھر العین

 مطابق زیت زیتون بلدي

 -سوبر ماركت خالد المصري 

 ضھر العین

 مطابق Starزیت نباتي ماركة 

 مطابق عسل الشفاء

 مطابق بیض مزرعة

زیت نباتي ماركة 

Brito 

 مطابق

 مطابق الوادي االخضر  عسل

صاحبھا  –سوبر ماركت الھوز 

 ضھر العین -عبد سكاف 

 مطابق بیض مزرعة

 مطابق بیض مزرعة انفھ -محل خلیل احوش 

ابراھیم  –مصنع زیوت معلوف 

 میشال معلوف

 مطابق زیت زیتون بلدي

 مطابق زیت زیتون بلدي امیون -مؤسسة سعید سعیفان 

امنة محمود حمد  –مطعم الربیع 

 خان بزیزا –

 مطابق فالفل نيء

 –محل ساندویش ابو اندریھ 

 كفرصارون -غلوریا عید 

 مطابق فالفل نيء

 برسا –محل عبد الرزاق العابد 

 

 

 

 

 

ھوائیة الال(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  بھار لتتبیل الفروج

خمائر والفطریات  على الالمختزلة للكبریت و

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق بھار الكبسة

 مطابق بھار الكاري
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اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 الكورة

 

 برسا -محل عبد الرزاق العابد 

 

القولونیات االجمالیة  (تحتوي علىغیر مطابق  بھار كمون

على المختزلة للكبریت وھوائیة الالالبكتیریا و

بنسبة أعلى من المعدل خمائر والفطریات  ال

 المسموح بھ)

سیرج -  Chez Sergeسناك 

 كوسبا -جریج عفیف 

المكورات العنقودیة  (تحتوي علىغیر مطابق  فاھیتا دجاج

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)الذھبیة 

 مطابق طاووق

راس  –ملحمة السید خضر شما 

 مسقا

ھوائیة الال(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  لحم بقر مفروم بلدي

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)

ھوائیة الال(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  طاووق

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)

ھمبرغر عجل بلدي  كفرصارون -ملحمة الثوم 

 نيء

المكورات العنقودیة  على(تحتوي غیر مطابق 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق نخاعات غنم نیة

 مطابق مقانق نيء

لحم غنم بلدي مفروم  بزیزا -ملحمة ساید انطون 

 نيء

 مطابق

 مطابق زیت زیتون غاردینیا انفة -سوبر ماركت وان شوب 

ضھر  –مستودع شركة فنشنتي 

 العین

 مطابق Lesieurزیت نباتي 

 -مازن كسحة  –سناك الحلبي 

 الھیكلیة

 مطابق Globusزیت نباتي 
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

میشال  –مستودع حدید ترایدینغ  الكورة

 حدید

 مطابق Grangaعسل 

 -ملحمة جورج انیس خوري 

 بشمزین

 مطابق لحم غنم بلدي مفروم

 مطابق لحم ماعز بلدي مفروم

 مطابق لحم بقر بلدي مفروم

 عكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –سوبرماركت البحیرة 

الكواشرة (بازي تشیكن لتوزیع 

 البیض والدجاج)

 مطابق بیض

ھوائیة الال(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  لحم مفروم البحصة -عبد الرحیم الضناوي 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت  

 المسموح بھ)

 مطابق لحم شقف

ھوائیة الال(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  لحم بقر مفروم البحصة -الرحمن الضناوي عبد 

 Escherichiaبكتیریا  المختزلة للكبریت وعلى

coli بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ ( 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحم بقر شقف

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 مطابق لحم غنم شقف

مسلخ فروج احمد محمد 

 مفرق كوشا –الرفاعي 

ھوائیة الال(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  صدر دجاج

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 ) المسموح بھ

 السالمونیال)(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  فخد دجاج
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 عكار

 

 

 

 مطابق لحم مفروم البحصة -محمد العبدهللا 

 مطابق لحم شقف

 مطابق لبن كوشا -اكرم الرفاعي 

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق طاووق حلبا -عبد القادر الشعار

 مطابق مایونیز

 مطابق كریسبي

 مطابق جوز كوشا -باسم عیسى 

ملحمة بشیر مصطفى الضناوي 

 البحصة -

 مطابق لحم مفروم

 مطابق لحم شقف

 -عمر مطر  ملحمة حسین

 الكویخات

 مطابق لحم بقر شقف

 مطابق لحم بقر مفروم

 مطابق ھمبرغر

 مطابق زیت زیتون محمد نصري ناصر الدین الھرمل

 مطابق فخاد دجاج صافي الساحلي

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة حسن غصن

 زحلة

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق فريبیض  مزارع داوود فیلو 

 مطابق بیض

زیت زیتون (ماركة  محل ایلي جبرا 

 الكورة)

 مطابق

زیت زیتون (ماركة  محالت بصبوص

 فرح)

 مطابق

 مطابق زیت عادي 
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 زحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق زیت (ماركة زارا) سوبرماركت مساعد 

 مطابق كبیس خضار مشكل 

فالفل الصویا (ماركة  تعاونیات لبنان 

 الوادي)

 مطابق

 مطابق زیت زیتون 

 مطابق مخلل كبیس مشكل

 مطابق عسل (ماركة الوادي)

Royal Fresh مطابق عسل (جبل الشیخ) ماركت 

 مطابق  بیض (ماركة فریحة)

 –محل لبیع البیض بالجملة 

 جورج شمعي

 مطابق  بیض

 مطابق  بیض مؤسسة مھدي الحاج حسن 

 مطابق فالفل  مطعم الوادي 

 مطابق فالفل  فالفل المرج

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  فالفل  فالفل األصیل ابو خلیل 

Clostridium perfringens  بنسبة أعلى

 من المعدل المسموح بھ)

 –مؤسسة صنع في لبنان 

 الفرزل -جوزف معلوف 

 مطابق (مربى) ابو صفیر

 مطابق (مربى) تفاح

 مطابق (مربى) مشمش

 مطابق (مربى) خوخ

زیت دوار الشمس  سوبر ماركت انطوني

 ماركة سلیم

 مطابق

 مطابق زیت زیتون غاردینیا
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 زحلة

 

زیت زیتون ماركة  ریاق -سوبر ماركت البرازیل 

 سعیفان

 مطابق

زیت نباتي ماركة 

Grops 

 مطابق

 مطابق عسل االیمان

 مطابق زیت عافیة الكرك -سوبر ماركت ابو زید 

علي  –میني ماركت الھدى 

 النھري

زیت زیتون اراضي 

 شتورة

 مطابق

 مطابق بیض

 مطابق فالفل ریاق -سناك ومطعم علوش 

 مطابق كبیس مشكل

زیت زیتون ماركة  ریاق -سوبر ماركت الرضى 

 غولدن دروب

 مطابق

 مطابق فالفل ذرة ریاق -ھیبر ماركت ریاق 

زیت زیتون ماركة 

 الجمل

 مطابق

زیت نباتي ماركة 

ONA 

 مطابق

 مطابق بھار حلو بھارات نسب نصر الدین

 مطابق لبنة شركة میلك الند

 مطابق عكاوي شركة العقیقي لاللبان واالجبان

 مطابق دجاج نيء مطعم كویك میل
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق قشطة   L’abeille d’or كسروان

 مطابق بقالوة

 مطابق كنافة

األحیاء المھجریة (تحتوي على غیر مطابق  ماء الزھر جونیھ  –شركة اطیاب 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) الھوائیة

 مطابق ماء الورد

 مطابق دبس الرمان

 مطابق زیت (بولس)

 مطابق زیت (العیلة)

 مطابق كبیس خیار

Euro Stop - مطابق عسل طبرجا 

 مطابق بدیل عصیر اللیمون  العقیبة  –شركة ابي رعد 

 مطابق ماء الزھر

 مطابق ماء الورد

 مطابق دبس الرمان

 مطابق تین معقود  غوسطا -شركة خزیلي 

 مطابق كبیس بلدي

 مطابق شراب الحصرم 

 مطابق دبس الرمان 

 مطابق زیت زیتون 

Supermarket Caliprix (الوادي األخضر) مطابق عسل 

 مطابق بیض احمر

 مطابق بیض ابیض
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 الالئحة الحادیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق سبع بھارات   Amigoمؤسسة  كسروان

 مطابق بھار حلو

 مطابق كبیس خیار الربیع فھد سوبر ماركت جونیة

 مطابق لوز نيء

Euro Market  - مطابق حلوم طبرجا 

 مطابق عكاوي

 مطابق صدر دجاج نيء

Touprix  مطابق نيء طاووق احمر 

 مطابق صدر دجاج ذوق مكایل –مطعم فالفل زینون 

 مطابق شاورما لحمة

 مطابق لحمة للشوي

 مطابق رقاقات جبنة ذوق مكایل –مطعم قمر 

 مطابق طاووق ابیض

 مطابق لحمة للشوي

 مطابق صدر دجاج

 جبیل

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Catering  تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  كباب لحمة مطبوخ)

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق شیش برك مطبوخ

 مطابق رقاقات جبنة نیة

 مطابق سمبوسك لحمة مطبوخة

 مطابق فطایر سبانخ مطبوخة

L’abeille d’Or  مطابق كنافة بقشطة 

 مطابق كنافة بجبنة

 مطابق خبز بالحلیب 
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 الالئحة الحادیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق حالوة الجبن حلویات رفعت الحالب  جبیل

 مطابق معمول بقشطة

 مطابق بقالوة

 مطابق زنود الست

Laura Product - مطابق زیت بلدي عمشیت 

 مطابق عسل بلدي

 القولونیات اإلجمالیة(تحتوي على غیر مطابق  زعتر

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق لبنة بلدیة

 مطابق زیت زیتون  Eco plus سوبر ماركت بو خلیل

 مطابق زیتون اخضر دیراني

 مطابق كبیس دیراني

المكورات العنقودیة  (تحتوي علىغیر مطابق  شنكلیش سوبر ماركت الحاج

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق دوبل كریم

 مطابق لبنة

 مطابق بلغاري

 مطابق فالفل فالفل ابو اندریھ

 مطابق كبیس لفت

 مطابق كبیس لفت القدوم

 مطابق كبیس حر

 مطابق فالفل
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 الالئحة الحادیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق بیض  Spinney’s جبیل

 مطابق زیت زیتون

 مطابق كبیس خیار

 مطابق زیتون وجزر

 مطابق مكدوس

 مطابق مقانق سوبر ماركت حبیتر

Wooden Bakery تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  زعتر مخلوط)

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ  اإلجمالیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  كاتو شوكوال

بنسبة أعلى من  والقولونیات االجمالیة  اإلجمالیة

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق مخلوطةجبنة 

 مطابق شاورما دجاج نيء

 مطابق طاووق نيء

 مطابق كفیة نیة

 مطابق كبیس ورق عریش شركة الربیع

 مطابق حالوة بالفستق

 مطابق فول مدمس

 مطابق فول وحمص

 مطابق طحینة معمل سوناكو الربیع

 مطابق حالوة

 مطابق باذنجان متبل

 مطابق حمص بطحینة

 مطابق كبیس خیار
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 الالئحة الحادیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 زغرتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wooden Bakery Biomass  مطابق بیض 

 مطابق بیض ھواتشكن

 مطابق زیت قلي سونوال سوبر ماركت زغرتا

 مطابق عسل

 مطابق كبیس مقتى مشعالني

Chez Tannous مطابق فالفل نيء 

 مطابق كبیس لفت

علي  –سناك وفروج البركة 

 عبدالرحیم 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  فالفل

Clostridium perfringens  بنسبة أعلى

 من المعدل المسموح بھ)

 –مطعم وفالفل نبیل عباس 

 مریاطة 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  فالفل

Clostridium perfringens  بنسبة أعلى

 من المعدل المسموح بھ)

 مطابق زیت زیتون 

محل عزات عباس لبیع الزیت 

 مریاطة -والصابون 

 مطابق زیت زیتون 

 -سوبر ماركت حامد عجاج 

 مریاطة

 مطابق مخلل

 مطابق زیت نباتي

سوبر ماركت عبد العزیز عجاج 

 مریاطة -

 مطابق عسل

 مطابق بیض

 -سوبر ماركت محمود حسن 

 مریاطة

 مطابق عسل

 مطابق بیض

 مطابق زیت زیتون  معصرة بول خوري

 مطابق زیت زیتون معصرة انطوان اللقیس
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اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 زغرتا

 

 

الرا  \دكانة منى فنیانوس 

 الضعیف

 القولونیات االجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  جبنة الرھبان مجدولة

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

جبنة شیدر مطبوخة 

 الوادي

 مطابق

Spicy- مطابق حلبي فستق كفرحتا 

 مطابق بھار اسود

 مطابق لحم مفروم نيء عیرونیة -ملحمة الشیخ 

 -احمد شرف  –حلویات السالم 

 عیرونیة 

 مطابق حلویات ورد الشام

 مطابق عجینة عیرونیة -معجنات معتز قاسم 

 مطابق دجاج نيء مسلم محمود قناص

 مطابق لحمة مفرومة نیة عیرونیة -ملحمة القناعة 

 مطابق عجینة عیرونیة -معجنات الصغیر 

 مطابق بزورات نیة مریاطة -محامص االمین 

 مطابق قھوة محمصة

 مطابق كرسبي دجاج نيء زغرتا -ملحمة سمان الدویھي 

 مطابق بفتیك بقر نيء

 مطابق فخد دجاج نيء زغرتا -سیمون مكاري 

 مطابق طاووق نيء

 مطابق Jambon La Piara زغرتا -شیرز فادي مكاري 

 مطابق بزورات الرفاعي
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اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 بیروت

 

كورنیش  –فرن وسناك غالییني 

 المزرعة

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق لحم بعجین

 مطابق زیتون الحرج -شركة منذر منیمنة 

 مطابق زیتون مفقى

 مطابق رب الرمان

 مطابق ورق عریش

 مطابق لحم عجل نیة البربیر -ملحمة بكور 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  لحم غنم نیة

 Escherichia coliبكتیریا  وعلى اإلجمالیة

تحتوي كما  بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 )المكورات العنقودیة الذھبیةعلى 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  سجق نیة

 Escherichia coliبكتیریا  وعلى اإلجمالیة

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق طاووق نيء

 Brand( –غراندیوز 

Atayeb Good Taste( 

األحیاء المھجریة (تحتوي على غیر مطابق  ماء الورد

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) الھوائیة

 Brand( –غراندیوز 

Baladi( 

 القولونیات االجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  جبنة عكاوي

بنسبة أعلى  Escherichia coliبكتیریا  وعلى

 )من المعدل المسموح بھ

 القولونیات االجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  قشطة (حالب) مؤسسة فانیل

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 بكتیریا سالمونیلال)(تحتوي على غیر مطابق  فروج كامل  مؤسسة حسین الطبل 
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 بیروت

 

Coq D’or ھوائیة الال(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  صدر دجاج

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)

شركة بھارات عبیدو للصناعة 

 المزرعة   –والتجارة 

 مطابق كمون ناعم 

 مطابق بھار كاري حر

 مطابق قرفة ناعمة 

Roadster – بنایة النھار Chicken Strips 

 نيء

 مطابق

Pasta  مطابق 

 مطابق صدر دجاج نيء

 البترون

 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  قصبة دجاج  البترون  –ملحمة حكیم 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 )Salmonellaوعلى بكتیریا  المسموح بھ

 مطابق سجق بقر

 مطابق لحمة مفرومة بقر

 مطابق جبنة دوبل كریم 

 مطابق لحم بقر قطع  ملحمة ابو میالد 

 مطابق موتزاریلال  فرن بسبینا

 مطابق سجق بقر البترون -تشیكن ستور 

Pizza Land –  مطابق موتزاریلال  البترون 

 مطابق جانبون 

 مطابق قشقوان 

 مطابق سالمي
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اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 البترون

 

Patisserie New Day 

Bakery 

 مطابق بیض

 مطابق لحم بعجین One Wayفرن 

 مطابق قشقوان

 مطابق زیت بالزعتر مخلوط  فرن القنطرة 

 مطابق طاووق شكا  –سوبرماركت الحمصي 

 مطابق لحم مفرومة عجل

 مطابق مقانق

 مطابق سجق بقر

 مطابق بیض شكا  –سوبرماركت األرز 

 مطابق موتزاریلال وقشقوان

البقاع 

  الغربي

 مطابق  ذرة محمصة  جب جنین  –محمصة الریم 

  االفالتوكسین على(تحتوي غیر مطابق  جوز امركاني

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین على(تحتوي غیر مطابق  زنجبیل ناعم 

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق قضامة بسكر غزة –محمصة القادري 

 مطابق لوز نيء

 مطابق كري كري

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على كمون ناعم غزة –محمصة العطار 

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)
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اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

البقاع 

 الغربي

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على جوز امركاني غزة –محمصة العطار 

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على سبع بھارات

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق فستق حلبي محمص

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على فستق حلبي محمص غزة –محمصة المجذوب 

 االجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق كاجو مملح

 مطابق لوز حلو

 مطابق عجین فرن الطاحون مرجعیون

 مطابق مرتدیال  ذیبةسوبر ماركت 

 مطابق مرتدیال  سوبر ماركت سان جورج

 كبیس مشكل فلت  محمصة الضیعة

 (عینتین)

 مطابق

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على بھار حلو محمصة ویلیم بعلبك

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین على غیر مطابق (تحتوي بھار ابیض

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على سماق محمصة ویلیم بعلبك

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على زنجبیل ناعم

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على فلفل اسود

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على زعتر

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق لوز نيء محمصة قطایا

 مطابق كاجو نيء

 مطابق فستق

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على زعتر احمد الدیران –دارنا 

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على فلفل اسود

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)

  االفالتوكسین غیر مطابق (تحتوي على سبع بھارات

بنسبة أعلى من    B1 االجمالیة واالفالتوكسین

 المعدل المسموح بھ)
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(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

الالھوائیة غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا  زعتر محمد كمال الشاھین المتن

بنسبة  والخمائر والفطریات المختزلة للكبریت

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق سماق

 مطابق غزل البنات ابیض

 مطابق غزل البنات احمر

 la vache qui  جبنة سوبر ماركت یمین

rit  

 مطابق

 مطابق  piconجبنة

 مطابق  puckجبنة

 مطابق  smeds جبنة

 مطابق جبنة عكاوي مسابكي البوشریة -شركتییھ عون  ال

 مطابق جبنة قشقوان بیھار

 مطابق جبنة قشقوان كافال

 مطابق جبنة دایري داي

جبنة حلوم الیت مزارع 

 تعنایل

 مطابق

 مطابق جبنة دوبل كریم كاندیا

 مطابق عجینة برازق فرن الحیاة صیدا

 مطابق عجینة كعك

 مطابق عجین

 مطابق عجین فرن جمول

 مطابق خبز

 مطابق عجین فرن الغازیة عالحطب
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 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق خبز افران العافیة صیدا

 مطابق عجین فرن الحیاة العافیة

 مطابق خبز

البوابة  –فرن منصور بیكاري 

 الفوقا

 مطابق عجین

 مطابق عجین قمح اسمر

 مطابق خبز شمسین

 مطابق اكلیر 

 مطابق خبز فرن العربي

 مطابق عجین كعك

بكتیریا  على(تحتوي غیر مطابق  سودة بقر نيء ملحمة ابو ظھر

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 )المسموح بھ

 مطابق لحمة مفرومة

KFC مطابق دجاج كرسبي عادي 

 مطابق صدر دجاج

Pizza Hut مطابق بیبیروني 

المكورات العنقودیة  (تحتوي علىغیر مطابق  جبنة عكاوي احمد االسديبراد خالد 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)الذھبیة 

  جبنة فیتا

بكتیریا  على(تحتوي غیر مطابق  جبنة عكاوي مصري

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 )المسموح بھ

 مطابق سودة دجاج محمد الرواس

 مطابق طاووقشیش 
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 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق شعیبیات حلویات البابا الممتازة صیدا

 مطابق معمول مد بقشطة

 مطابق حالوة الرز

 القولونیات االجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  جبنة جدل للكنافة

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق بابا روم

 مطابق جبنة حلوم عبرا -البان االخضر 

 مطابق لبنة بقر بلدي

 مطابق لبنة بقر بلدي عبد القادر المجذوب

 مطابق جبنة عكاوي بلدیة

 مطابق جبنة حلوم

 مطابق سودة دجاج خالد صباغ –جنة الدواجن 

 مطابق شیش طاووق

 مطابق دجاج مسحب

 مطابق سودة دجاج نیة جناتا-محل یوسف شور للفروج  صور

 –فجر ماركت  –محالت ھدیل 

 برج الشمالي

 مطابق طاووق نيء

 مطابق دجاج مسحب نيء

 مطابق مقانق نيء

 مطابق فخد دجاج نيء برج الشمالي -فروج كساب 

 مطابق دجاج مسحب نيء

المساكن  –ملحمة االخالص 

 الشعبیة

 مطابق لحمة مفرومة نیة

 مطابق لحمة بقر نیة

  

دائرة التغذیة –مدیریة الوقایة الصّحیة  -وزارة الصّحة العامة   



 الالئحة الحادیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

المساكن  –ملحمة قصاب  صور

 الشعبیة

 مطابق لحمة بقر نیة

 مطابق مقانق نيء

 مطابق لحمة غنم شقف نیة ملحمة خلیفة

 مطابق دجاج مسحب نيء استھالكیة الجنوب جل البحر

 مطابق ھمبرغر

 مطابق زعتر حلبي فرن كعكة عصرونیة

 مطابق كاجو قانا -محمصة جبل عامل 

 مطابق فستق حلبي

 مطابق لوز

 مطابق بندق

 مطابق بھار مدخن البص -محمصة النورس 

 مطابق كاجو نيء

 مطابق لوز مقشور نيء

 مطابق زبیب

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  فلفل اسود مطاحن بربر اغا

المختزلة ھوائیة الالالبكتیریا  و اإلجمالیة

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) للكبریت

 القولونیات اإلجمالیة(تحتوي على غیر مطابق  كزبرة

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  دقة الكبة

على القولونیات اإلجمالیة وعلى  و اإلجمالیة

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) االمعائیات

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  سبع بھارات

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة
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 مطابق زعتر بلدي مطاحن وعطارة نعمة صور

 مطابق لوز نيء

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار اسود

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  سمسم البص -منیر الیمن  معمل

على القولونیات اإلجمالیة وعلى  و اإلجمالیة

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) االمعائیات

-سوبر ماركت حیدر بدوي 

 الحوش

 مطابق مربى باذنجان بلدي

 مطابق كبیس بلدي

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  محمص سمسم عین بعال –سوبر ماركت معنى 

بنسبة على القولونیات اإلجمالیة  و اإلجمالیة

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق برغل خشن

 مطابق عجینة مغربیة

 مطابق لبنة مكعزلة ضاویة -سوبر ماركت الجواد 

 مطابق مكدوس باذنجان

المكورات العنقودیة  (تحتوي علىغیر مطابق  سجق نيء برج الشمالي -مؤسسة الھدیل 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)الذھبیة 

 مطابق دجاج مسحب نيء

 مطابق طاووق نيء

 مطابق اسكالوب نيء

عین  –سوبر ماركت فرحات 

 بعال

 مطابق بیض

 مطابق خلطة فالفل

 مطابق لبنة مكعزلة
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 الالئحة الحادیة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

(23/3/2015) 

اسم 

 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق كوكتیل فاكھة ضاویة -التوفیرسوبر ماركت  صور

 مطابق مكدوس باذنجان

 مطابق كبیس خیار

 -سوبر ماركت ابو علي ماضي 

 قانا

 مطابق مربى البندورة

 مطابق كبیس مشكل

 مطابق مكدوس

 مطابق خلطة مغلي

 مطابق سمك بلدیة صور

 مطابق اسكالوب دجاج فروج عصام

 مطابق فخد دجاج فروج احسان بیضون

 مطابق صدر دجاج

 مطابق نقانق برج الشمالي –سویدان 

 مطابق سجق

 مطابق فخد دجاج مطعم الراعي

 مطابق دجاج

 مطابق فخد دجاج فروج الشرقاوي

 مطابق دجاجصدر فروج عدنان الشرقاوي

 مطابق فخد دجاج فروج علي الشرقاوي

 مطابق مسحب دجاج

 مطابق فخد دجاج شقودرةمطعم 

 مطابق مسحب دجاج

 مطابق نقانق
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