
 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مرجعیون

 

 

 جرثومیامطابق  عسل جردي بول جورج صبیحة 

  كیمیائیا مطابق زعتر

 جرثومیا مطابق 

 كیمیائیامطابق  بھار اسود 

على البكتیریا (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق

وعلى النباتات  الالھوائیة المختزلة للكبریت

بنسبة أعلى من المعدل  المجھریة الھوائیة

 ) المسموح بھ

 جرثومیامطابق  زیت زیتون

 جرثومیامطابق  زیت قلي محمصة الضیعة

 جرثومیامطابق  كبیس خیار بیت المونة

  كیمیائیا مطابق زعتر

 جرثومیامطابق 

  كیمیائیا مطابق حر أحمر

 جرثومیامطابق 

 جرثومیامطابق  دبس حر

 جرثومیامطابق  زیت زیتون
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 جرثومیامطابق  دجاج جبل محسن –سناك علي سلمان  طرابلس

بكتیریا (تحتوي على  جرثومیا غیر مطابق ھمبرغر ابي سمرا –احمد درویش 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

Restaurant VIP على النباتات (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق سفینة دجاج نیة

بنسبة أعلى من المعدل  المجھریة الھوائیة

 ) المسموح بھ

Ten Burger بكتیریا (تحتوي على  جرثومیا غیر مطابق ھمبرغر

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

House chicken جرثومیا مطابق اسكالوب دجاج نيء 

على القولونیات (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق قشطة حلویات مبسوط

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ االجمالیة

 جرثومیا مطابق طاووق نيء متبل بالحر ملحمة حافظ
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 عكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -راسم السعدة –مطاحن عبیر 

 العبدة

على البكتیریا (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق بھارات شاورما دجاج

وعلى النباتات  الالھوائیة المختزلة للكبریت

بنسبة أعلى من المعدل  المجھریة الھوائیة

 ) المسموح بھ

على البكتیریا (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق بھارات دجاج

وعلى النباتات  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المجھریة الھوائیة وعلى القولونیات البرازیة

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

على النباتات (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق بھارات طاووق

 المجھریة الھوائیة وعلى القولونیات البرازیة

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 جرثومیامطابق  لوز نيء مقشور

 جرثومیامطابق  جوز نيء

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  فستق حلبي نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

على البكتیریا (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق سبع بھارات

وعلى النباتات  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المجھریة الھوائیة وعلى القولونیات البرازیة

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیا فستق عبید نيء

 مطابق جرثومیا نیةقصبة دجاج  حلبا -مسلخ فروج احمد ظرافة 

سوبر ماركت میشال دیاب 

 الجدیدة

 مطابق جرثومیا جبنة
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

سوبر ماركت میشال دیاب  عكار

 الجدیدة

 مطابق جرثومیا خیار مكدوس

 مطابق جرثومیا لفت مكدوس

سوبر ماركت فودلین سھیل 

 الحكر -االشقر 

 مطابق جرثومیا كبیس مشكل

 مطابق جرثومیا مربى الخوخ

 مطابق جرثومیا لحمة موسى محمد علي النابلسي صیدا

  كیمیائیا مطابق بھار كمون محمصة االمانة راشیا

 جرثومیامطابق 

  كیمیائیا مطابق بھار فلفل

النباتات على (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق

 المجھریة اإلجمالیة وعلى القولونیات البرازیة

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

  كیمیائیا مطابق فستق نيء الجودمحمصة 

الخمائر  على (تحتوي جرثومیا غیر مطابق

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ واألعفان

  كیمیائیا مطابق كاجو نيء

 جرثومیامطابق 

 جرثومیامطابق  عجین مخبز عربي

 جرثومیامطابق  لبنة محالت الرفیر

 جرثومیامطابق  جبنة حلوم

 جرثومیامطابق  عجین الحاجمخبز 

 مطابق جرثومیا لحمة نیة  ملحمة الفالوج

 مطابق جرثومیا نمورة حلویات ستار سویت

 جرثومیامطابق  بیتي فور
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق جرثومیا فالفل ملك الفالفل جاد هللا ابو درغم الشوف

روزبا  –البان واجبان كفرنبرخ 

 الشامي

 مطابق جرثومیا لبنة

رب البندورة  Jois Market عالیة

“Ronda” 

 مطابق جرثومیا

كبیس خیار " منتجات 

 حسان"

 مطابق جرثومیا

زیت زیتون (الوادي 

 األخضر)

 مطابق جرثومیا

 مطابق جرثومیا Maxim’sخل ابیض 

  Coop- شارع الPiscine   زیت دوار الشمس

 (المخازن)

 مطابق جرثومیا

 جرثومیامطابق  جبنة مطبوخة بیكون

 مطابق جرثومیا شوكوال نوتیال

مربى المشمش 

 (المخازن)

 مطابق جرثومیا

 مطابق جرثومیا كبیس خیار (المخازن)

صلصة الرمان (الوادي 

 األخضر)

 مطابق جرثومیا
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق جرثومیا حمص العیرونیة -مطعم الولید  زغرتا

 -الیاس جریج  –سناك جاك 

 مجدلیا

القولونیات على (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق فالفل نيء

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ األجمالیة

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة نیة مجدلیا -ملحمة یوسف إسحاق 

 -محل دجاج سركیس الخوري 

 مجدلیا

 مطابق جرثومیا سفینة مسحبة نیة

على األحیاء  (تحتوي جرثومیا غیر مطابق كاتو مجدلیا -بالل المصطفى  

 القولونیات األجمالیةعلى  المجھریة الھوائیة

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

جواد  –سوبر ماركت یاغي 

 مجدلیا -یاغي 

عل المكورات  (تحتوي جرثومیا غیر مطابق جبنة حلوم

بنسبة  الخمائر واألعفان العنقودیة الذھبیة وعلى

 ) أعلى من المعدل المسموح بھ

عل المكورات  (تحتوي جرثومیا غیر مطابق جبنة بلدي

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 ) المسموح بھ

حلویات الجوھرة مصطفى 

 مریاطة -عبدالرحمن 

 مطابق جرثومیا  كنافة

 مطابق جرثومیا  مشكل

حلویات رفاعیة ابراھیم نصر 

 مریاطة -الرفاعیة 

 مطابق جرثومیا  حلویات عربیة

 مطابق جرثومیا  معمول مد جوز

 مطابق جرثومیا  حالوة الرز

 -بالل كرك  –بیتزا وال اطیب 

 مریاطة 

 مطابق جرثومیا  لحم بعجین

 مطابق جرثومیا  فطایر سبانغ

 بكتیریاعلى (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق سفینة مسحب دجاج مریاطة -مسلخ جمیل عجاج 

 السالمونیال)
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

فروج ومسمكة مصطفى عجاج  زغرتا

 مریاطة -

 مطابق جرثومیا  سفینة مسحب دجاج

 -احمد االسبر  –ألذ فروج 

 مجدلیا

 مطابق جرثومیا  سفینة دجاج

 مطابق جرثومیا  دجاج كرسبي

علي  –سناك وفروج البركة 

 مجدلیا -عبدالرحیم 

 مطابق جرثومیا  فالفل

 -الخواجة ملحمة باخوس 

 الرملیة

 مطابق جرثومیا  لحمة مفرومة

 مطابق جرثومیا  معمول مد الرملیة -ایلي شینا  –حلونجي 

 مطابق جرثومیا  حلویات عربیة

سعید محمد  –فروج الضیعة 

 المرداشیة -شاطر

 بكتیریاعلى (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق سفینة مسحب 

 السالمونیال)

على البكتیریا (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق مخلوط زعتر فرن عرب البترون

وعلى الخمائر  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ والفطریات

لحمة بقر خشنة  ملحمة االرمني

 مفرومة

 جرثومیا مطابق

Pierre & Friends جرثومیا مطابق تبولة 

 جرثومیا مطابق میاه السبیل العام -میاه تنورین 
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

على الخمائر (تحتوي  جرثومیا غیر مطابق لبنة بصالیم -سوبر ماركت یمین  المتن

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ والفطریات

عل المكورات  (تحتوي جرثومیا غیر مطابق جبنة بیضاء

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 ) المسموح بھ

بكتیریا (تحتوي على  جرثومیا مطابقغیر  جبنة عكاوي

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق زعتر حلبي فرن كعكة عصرونیة صور

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

 المعدل المسموح بھ)

 كیمیائیا مطابق كاجو  قانا -محمصة جبل عامل  

 كیمیائیا مطابق فستق حلبي

 كیمیائیا مطابق لوز

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق بندق

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق كیمیائیا سمسم البص -معمل منیر الیمن 

 كیمیائیامطابق  بھار مدخن البص -محمصة النورس 

 مطابق كیمیائیا كاجو نيء

 مطابق كیمیائیا لوز مقشور نيء

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق زبیب

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

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

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق فلفل اسود مطاحن بربر اغا  صور

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

 المعدل المسموح بھ)

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق كزبرة

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)االجمالیة 

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق دقة الكبة

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

 المعدل المسموح بھ)

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق سبع بھارات

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

 المعدل المسموح بھ)

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق زعتر بلدي مطاحن وعطارة نعمة

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

 المسموح بھ) المعدل

 ألفالتوكسین(تحتوي على ا كیمیائیا غیر مطابق بھار اسود

B1  بنسبة أعلى من واألفالتوكسین االجمالیة

 المعدل المسموح بھ)

 كیمیائیا مطابق لوز نيء

 كیمیائیا مطابق سمسم محمص عین بعال –سوبر ماركت معنى 

 كیمیائیا مطابق برغل خشن

 كیمیائیا مطابق عجینة مغربیة
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق جرثومیا  كوردون بلو  Republic جبیل

 مطابق جرثومیا  كفتة

Dunkin Donuts Boston Kreme  مطابق جرثومیا 

Choco Duo  مطابق جرثومیا 

Bavarian Kreme   مطابق جرثومیا 

Glazed Chocolate  مطابق جرثومیا 

 McDonalds – McCafe - 

 عمشیت

Muffins  مطابق جرثومیا 

Cookies  مطابق جرثومیا 

Cheesecake 

strawberries 

 مطابق جرثومیا 

Mini Cookies   مطابق جرثومیا 

Macaron 

Chocolat 

 مطابق جرثومیا 

Macaron fraise  مطابق جرثومیا 

 مطابق جرثومیا  لحمة ھمبرغر

شركة بیبلوس فود انترناسیونال 

 مطعم كسار –

 مطابق جرثومیا  سجق

 مطابق جرثومیا  مقانق

 مطابق جرثومیا  لحمة بقر

 مطابق جرثومیا لبن عیران سنتر تعنایل لاللبان واالجبان زحلة

الخمائر  على (تحتوي جرثومیا غیر مطابق لبنة معمل یمین لاللبان واالجبان

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ والفطریات

Gardenia مطابق كیمیائیا  كمون مطحون 

 مطابق كیمیائیا  دقة الكبة الناعمة
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 وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة الالئحة التاسعة والثالثون للعینات المطابقة

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق جرثومیا  حالوة ماركة رویال رومیو الیاس صلیبا زحلة

 مطابق جرثومیا  بیض

 مطابق جرثومیا فالفل شتورة فیلدز

 مطابق جرثومیا لبنة نادر ابراھیم جابر

 مطابق جرثومیا جبنة الحلوم

 مطابق جرثومیا دوبل كریم علي جابر جابر

 مطابق جرثومیا عكاوي

 مطابق جرثومیا جبنة الحلوم محمود جابر جابر

 مطابق جرثومیا دوبل كریم

 مطابق جرثومیا عكاوي

 مطابق جرثومیا جبنة الحلوم خالد نواف ابو عید

 مطابق جرثومیا دوبل كریم

 جرثومیامطابق  عكاوي تشیكي

 مطابق جرثومیا عكاوي بلدي

 مطابق جرثومیا جبنة النابلسي

 مطابق جرثومیا جبنة رول

 مطابق جرثومیا جبنة مشكل

 مطابق جرثومیا لبنة
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