
 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه من النبع الرئیسي  بلدة عارایھ  جزین 

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

القولونیات اإلجمالیة التي تتعدى نسبتھا الحد 

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھاألقصى 

 الكیمیائیة -مطابق للتحالیل الفیزیائیة میاه من النبع الرئیسي

البكتیریا (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  سبیل میاه الشرب  مجدلبغا -الباروك  الشوف 

الھوائیة االجمالیة والقولونیات االجمالیة 

والقولونیات البرازیة والمكورات العقدیة 

 Pseudomonas aeruginosaالبرازیة و

 المسموح بھالتي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 )حسب المواصفات اللبنانیة

 النبطیة 

 

البكتیریا (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه  مسلخ یاسین تشیكن 

المجھریة والقولونیات البرازیة التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

AQUA MIR –  دیر

 الزھراني 

 مطابق جرثومیاً  میاه للشرب 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

البكتیریا (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه معمل حلویات الصفا 

المجھریة االجمالیة والجراثیم المضرة: 

القولونیات االجمالیة والمكورات العقدیة البرازیة 

التي تتعدى  Pseudomonas aeruginosaو

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 النبطیة

 

 Pseudomonas(تحتوي جرثومیاً غیر مطابق  میاه  مطعم العبدهللا 

aeruginosa  التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھ

البكتیریا (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه من البئر األرتوازي  زفتن  –مزرعة علي شومان 

المجھریة االجمالیة والجراثیم المضرة: 

القولونیات االجمالیة التي تتعدى نسبتھا الحد 

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھاألقصى 

الكیمیائیة  -للتحالیل الفیزیائیةغیر مطابق 

یتخطى  والبیكاربونات والنیترات القساوة (تحلیل

الحد األقصى المسموح بھ حسب المواصفات 

 اللبنانیة)

 مطابق جرثومیاً  میاه الدویر  –میاه الیاسمین 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

 مطابق جرثومیاً  میاه الدویر  –میاه الخلیل 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

 مطابق جرثومیاً  میاه میاه العزیز 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 النبطیة

 

البكتیریا (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه عین  حبوش  – 1967العقار رقم 

المجھریة االجمالیة والجراثیم المضرة: 

القولونیات االجمالیة والمكورات العقدیة البرازیة 

والقولونیات المتحملة للحرارة التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

الكیمیائیة  -للتحالیل الفیزیائیةغیر مطابق 

والكالسیوم  القساوةالمواد الصلبة و (تحلیل

یتخطى الحد األقصى  والبیكاربونات والنیترات

 المسموح بھ حسب المواصفات اللبنانیة)

(تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه من النبع مباشرة  النبطیة  –نبع القصبة األثري 

Pseudomonas aeruginosa  والبكتیریا

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

حسب المواصفات  المسموح بھالحد األقصى 

 )اللبنانیة

میاه من الحنفیة بعد 

 المعالجة 

القولونیات (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق 

االجمالیة والمكورات العقدیة البرازیة والبكتیریا 

الالھوائیة المختزلة للكبریت 

التي تتعدى  Pseudomonas aeruginosaو

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

 جرثومیاً مطابق  میاه من الحنفیة القصبة  –بئر ارتوازي 
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق  عصیر بودرة  محالت السید للتجارة العامة  النبطیة

 مطابق  عسل 

 مطابق  مایونییز 

 مطابق  حالوة 

 مطابق  زیت دوار الشمس 

 مطابق  سكاكر  بسطة عباس یاسین 

 مطابق  زبیب

 مطابق  فستق محمص  بسطة محمود محي الدین 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  قرفة  بسطة  محمد یونس یاسین 

بنسبة والخمائر واألعفان المختزلة للكبریت 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق  زعتر  بسطة احمد محمد ریم 

بسطة سوق النبطیة محمد محي 

 الدین 

 مطابق  زعتر 

بسطة النبطیة باسم احمد سعید 

 قضیب البن 

 مطابق  كعك بالتمر 

 مطابق  عجین  فرن صاج األرز 

 مطابق  عجین  افران ناصر 

 مطابق  لحمة نیئة  ملحمة نصر الدین 

 مطابق مشطاح جریش  فرن البلدي میفدون 

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة بیروت 

 )الذھبیة
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق سودة دجاج مقلیة  مطعم عجمي  النبطیة

 مطابق  طاووق مقلي 

 مطابق  لحم نيء بقر  ملحمة السلطان 

 مطابق  كرسبي نیئة بالكعك  محالت عطوي تشیكن 

 مطابق  قطعة لحمة نیئة بقر  ملحمة جبل عامل 

 مطابق  مشطاح جریش  ملحمة وفرن لبنان 

 مطابق  لحمة مقطعة 

 مطابق  طاووق متبل  مأكوالت الھنا 

 مطابق  جبنة دوبل كریم 

 مطابق  عجین  فرن فرحات 

 صیدا 

 

 

  Deliceحلویات 

 

 

 مطابق كنافة 

Baba au Rhum  مطابق 

Eclair  مطابق 

 مطابق  La Rose  Crème Patissiereحلویات 

 مطابق  رول شوكوال 

 مطابق  رول منغا 

 مطابق كنافة   Bon Bucheحلویات 

 مطابق  كریما  حلویات سوبریم 

Eclair   مطابق 

 مطابق  كریم باسیھ قشطة 

 مطابق  قشطة  معمل حسین شمس 

 مطابق  معمول مد بالقشطة  القصیر حلویات
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق  شعیبیات  حلویات البلد  صیدا

 مطابق  قشطة  بیت الحالوة 

 مطابق  حالوة الجبن 

 مطابق  حالوة األرز 

 مطابق بیض زحلة  –سوبرماركت أبو زید  زحلة

كبیس مقتي (كرم 

 المواسم)

 مطابق 

القولونیات اإلجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  بھارات فالفل (دّرة)

بنسبة أعلى من المعدل والقولونیات البرازیة 

 )المسموح بھ

 مطابق كبیس خیار (جودي) زحلة  –انطوني ماركت 

 مطابق بیض

 مطابق كبیس مشكل (بشعالني) ماركت بول سالمة 

 مطابق لبنة حلوة  زحلة  –سنتر تعنایل 

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  عیران 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

البقاع 

 الغربي 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحمة ناعمة  ملحمة جمعة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق  لحمة خشنة مفرومة 

 مطابق  لبنة  شتورا  –معمل مسابكي 

 مطابق  طاووق  مطعم الخیال 
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

البقاع 

 الغربي 

  

 مطابق  طاووق  بیت الفروج الطازج 

 مطابق  لبنة  ألبان أمال غریب 

 مطابق جبنة دوبل كریم  ألبان لبن تعنایل 

 –ملحمة اسعد صالح الفقیھ 

 المنصورة 

 مطابق  لحمة غنم مفرومة 

 –فروج وأسماك السلطان 

 المنصورة 

 مطابق  دجاج 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  سودة دجاج 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  لبن بقر  المنصورة  –مزارع الغزاوي 

 مطابق  لبنة بقر

 مطابق  جبنة قشقوان مبروشة  كفریا  –فرن وبن الجراح 

 مطابق  خضار للمناقیش  كفریا  –فرن ام امین 

 مطابق  جبنة عكاوي 

 مطابق  رب البندورة  خربة قنافار  –خیراتنا 

جبنة قشقوان مبروشة  خربة قنافار  –مطعم خاطر 

 للمناقیش 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  جبنة تشیكي للمناقیش 

 مطابق  ھمبرغر عجل لحمة 

خربة  –صاج میشال الزرزور 

 قنافار 

 مطابق  عجین 
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

البقاع 

 الغربي

 مطابق  دجاج مسحب  ابن البلد 

 مطابق  جبنة مجدولة  حلویات الكوثر 

 مطابق  دجاج  كویك بروستد 

 مطابق  كبیس مشكل 

 مطابق  فالفل  سناك ابو مازن 

 مطابق  صدر دجاج 

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة قاسم حمود 

 مطابق  جبنة عكاوي  فرن ابو علي العمار 

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة حسن مرعي 

 مطابق  كبیس مقطع مشكل  مطعم الھادي  

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  سودة دجاج  مسلخ یونس 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 بھ) المسموح

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة ضیاء احمد 

 مطابق  كریمة زبدة فانیلال  باتیسري السالم 

 مطابق  لحمة مفرومة  كامل حسن العمار 

 مطابق  لحمة مفرومة  حیدر حسین ابراھیم 

 مطابق  كبة باللحمة  Dalia Catering جبیل

Chicken Run & Co.   مطابق  صدر دجاج مقطع متبل 
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق  میاه  البوشریة  –ملحمة مطر  المتن 

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه عین بتغرین  بتغرین 

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

القولونیات اإلجمالیة والقولونیات المتحملة 

للحرارة والمكورات العقدیة البرازیة التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

 بنت جبیل 

 

میاه غیر مكررة من  تبنین  –عین المزراب 

 العین 

 مطابق

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه مكررة من العین

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

القولونیات اإلجمالیة والقولونیات المتحملة 

للحرارة والمكورات العقدیة البرازیة التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه العین  دیركیفا 

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

القولونیات اإلجمالیة والقولونیات المتحملة 

للحرارة والمكورات العقدیة البرازیة التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 بنت جبیل

  

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه  میاه عبدهللا الدیك 

التي تتعدى نسبتھا الحد  المجھریة الھوائیة

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھاألقصى 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه  شقرا - AWAمیاه 

المجھریة الھوائیة والجراثیم المضرة 

Pseudomonas aeruginosa  التي تتعدى

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه  كفردونین  –میاه الحسن 

والجراثیم المضرة  الھوائیةالمجھریة 

Pseudomonas aeruginosa  التي تتعدى

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

 - NOOR COOLمیاه 

 كونین

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه 

المجھریة الھوائیة والجراثیم المضرة 

Pseudomonas aeruginosa  التي تتعدى

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 بنت جبیل

 

 مطابق  كبیس لفت  محل محمود طحیني للمخلالت 

 مطابق  كبیس خیار  ملحمة بطرس الیاس 

 مطابق  كبیس باذنجان 

 مطابق  لبنة  مطبخ عصام قشور 

 مطابق  كبیس خیار  مطعم فرحات بلدة 

 مطابق  حمص مسلوق 

 مطابق  كبیس لفت  محل ناجي جغبیر 

 مطابق  كبیس لفت  شركة عفیف عبید 

 مطابق  فول مسلوق  مطعم السنیور 

 مطابق  خلطة فالفل  مطعم عساف 

 مطابق  طاووق نيء  محل فادي مخ  الھرمل 

 مطابق  فخذ دجاج 

 مطابق  صدر دجاج 

 مطابق  حمص بطحینة  مطعم عدنان الفوعاني 

 مطابق  شاورما دجاج نيء  مطعم ابو وسیم المقھور 

 مطابق  اقراص فالفل مقلي 

 مطابق  ھمبرغر نيء 

 مطابق  فخذ دجاج نيء  محل فراریج عباس غصن 

 مطابق  طاووق نيء 

 مطابق لحمة بقر  اللحام علي نعمھ ناصر الدین 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  سودة دجاج  علي حسن الھق 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

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

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق  سمك  مطعم السمكة  الھرمل 

 مطابق  سمك فیلیھ 

 مطابق  سمك  مسمكة الغدیر 

 مطابق  لحمة شقف  اللحام مھدي البزال 

 مطابق جبنة عكاوي  معمل زھرة البقاع

 

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه  حلبا  –میاه الربى  عكار 

المجھریة الھوائیة التي تتعدى نسبتھا الحد 

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھاألقصى 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

الجراثیم (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه

المضرة: القولونیات اإلجمالیة التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه من البئر اإلرتوازي  حارة آل الجبلي  –برج العرب  عكار

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

القولونیات اإلجمالیة والقولونیات المتحملة 

 Escherichia coliللحرارة وبكتیریا 

والمكورات العقدیة البرازیة التي تتعدى نسبتھا 

 حسب المواصفات المسموح بھالحد األقصى 

 )اللبنانیة

الكیمیائیة  -للتحالیل الفیزیائیةغیر مطابق 

یتخطى الحد األقصى  والكالسیوم القساوة (تحلیل

 المسموح بھ حسب المواصفات اللبنانیة)

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه من النبع  حلبا  –نبع العیون 

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

القولونیات اإلجمالیة والقولونیات المتحملة 

 Escherichia coliللحرارة وبكتیریا 

والمكورات العقدیة البرازیة التي تتعدى نسبتھا 

حسب المواصفات  المسموح بھالحد األقصى 

 )اللبنانیة

البیكربونات المواد الصلبة و غیر مطابق (تحلیل

یتخطى الحد األقصى  والكالسیوم والقساوة

 المسموح بھ حسب المواصفات اللبنانیة)
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 جرثومیاً مطابق  میاه من البئر مباشرة  حلبا  –میاه السبیل  عكار

البیكربونات المواد الصلبة و غیر مطابق (تحلیل

یتخطى الحد األقصى  والكالسیوم والقساوة

 المسموح بھ حسب المواصفات اللبنانیة)

 جرثومیاً مطابق  الفلترةمیاه بعد 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

 جرثومیاً مطابق  میاه من مكان التعبئة 

 الكیمیائیة-مطابق للتحالیل الفیزیائیة

 جرثومیاً مطابق  میاه معبأة  DIAMOND WATER عالیھ

البكتیریا (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  حنفیة میاه الشرب  بدغان الضیعة 

الھوائیة االجمالیة والقولونیات االجمالیة 

والقولونیات البرازیة والمكورات العقدیة 

 Pseudomonas aeruginosaالبرازیة و

 المسموح بھالتي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 )حسب المواصفات اللبنانیة

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه  عالیھ  –بدغان 

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

 Pseudomonasالقولونیات اإلجمالیة و

aeruginosa  التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھ
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 المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة الخامسة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة

(20/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه المجد  عرمون  –مؤسسة الجوھري  عالیھ

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

 Pseudomonasالقولونیات اإلجمالیة و

aeruginosa  التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھ

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه بئر معالجة  مسلخ الكرنتینا  بیروت 

والجراثیم المضرة:  المجھریة الھوائیة

إلجمالیة والقولونیات المتحملة القولونیات ا

 Pseudomonas aeruginosaللحرارة و

 المسموح بھالتي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 )حسب المواصفات اللبنانیة
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