
 الالئحة السادسة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 5/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق عجین فرن التوفیق راشیا

 مطابق عجین فرن الحلبي - راشیا

 مطابق عجین فرن السیدة

 مطابق عجین فرن ابراھیم بركات

 مطابق عجین فرن النور (الشیخ ریاض جابر)

 مطابق مرتدیال سوبرماركت القناعة بعلبك

 مطابق جبنة مطبوخة

 مطابق دجاج متبل شاورما المحطة - دورس

 مطابق عجین فرن وملحمة الذكرى

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة الذكرى

 مطابق لبنة معمل الشواف - دورس

 مطابق عجین عباس صالح 

 مطابق لحمة سوبرماركت النور

 مطابق لحمة مطعم البخاش

 مطابق طاووق

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة العصیدي

 مطابق لحمة بقر ملحمة عبید

ملحمة حسن البدوي كحیل  النبطیة
 واوالده

 مطابق كفتة نیة شقف

 مطابق لحوم نیة شقف ملحمة اللؤلؤة

 مطابق فروج بروستد مطعم نور الزھراء

 مطابق لحوم نیة ملحمة حسین كحیل
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 الالئحة السادسة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 5/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لحمة نیئة شقف شركة فرح (مطعم مدینة فرح) النبطیة

 مطابق كفتة نیئة

ملحمة الربیع (محمد علي  حاصبیا
 زویھد)

 مطابق لحمة بقر

 مطابق لحمة غنم

 مطابق لحمة بقر ملحمة اسعد ایوطي

 مطابق لحم غنم

 مطابق لحمة بقر ملحمة رفیق ملي

 مطابق لحمة غنم

المكورات العنقودیة تحتوي على (غیر مطابق  لحمة ماعز قطع ملحمة شریف ابو ترابة

 )الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق لحمة بقر

 مطابق لحمة غنم

 مطابق لحمة مفرومة فرن اللؤلؤة (سلیم بركات)

المكورات العنقودیة تحتوي على (غیر مطابق  جبنة عكاوي

 )الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق عجین فرن البولیفار (یاسر بدوي)

المكورات العنقودیة تحتوي على (غیر مطابق  جبنة بیضاء

 )الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

النباتات المجھریة اإلجمالیة تحتوي (غیر مطابق  لحمة مفرومة

المكورات على  وEscherichia coliوبكتیریا 

العنقودیة الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح 

 )بھ
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لحمة غنم ملحمة األصدقاء (نسیب خضر) حاصبیا

 مطابق لحمة بقر

 مطابق افخاذ دجاج الفروج البلدي (انور ابو حمد)

 مطابق جوانح دجاج

 مطابق ثوم مدقوق

Perla Sweet – طوني ابو 
 نقول - كفركال

 مطابق  Petit fourعجینة 

 مطابق لوز مقشر نيء Amigoمؤسسة  كسروان

 مطابق كاجو نيء

تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق ( بھار حلو

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

على الخمائر والفطریات تحتوي غیر مطابق ( سبع بھارات

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 Salmonellaبكتیریا تحتوي على غیر مطابق ( طاووق احمر  Zakkaسوبرماركت 

والبكتیریا  Escherichia coli بكتیریاو

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 المعدل المسموح بھ)

 Salmonellaبكتیریا تحتوي على غیر مطابق ( قصبة دجاج

بنسبة والبكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

صیدا - 
 صور

 مطابق لحمة بقر نیة ملحمة باسم جفّال - صور

 مطابق سجق ني
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

صیدا - 
 صور

 مطابق لحم بقر ني ملحمة ابو قاسم الجفال - صور

 مطابق فخذ دجاج نيء فروج علي حدرج - البازوریة

 مطابق كرسبي دجاج ني

 مطابق تشیكن برغر ني

 مؤسسة –سوبرماركت النسر 
 الھدیل - صور

 مطابق كرسبي ني

 Escherichiaبكتیریا تحتوي على غیر مطابق ( سجق ني

coli  بنسبة أعلى من المعدل والبكتیریا الھوائیة

 المسموح بھ)

 Escherichiaبكتیریا تحتوي على غیر مطابق ( اسكالوب نيء

coli  بنسبة أعلى من المعدل والبكتیریا الھوائیة

 المسموح بھ)

 جل – صور –مطعم اإلخالص 
 البحر

 مطابق دجاج مسحب ني

 مطابق ھمبرغر ني

 مطابق جبنة دوبل كریم مؤسسة ایلي جوان  البترون

 مطابق جبنة بقر مؤسسة حنا فضول 

Khoury Shopping 
Centerالبترون -  

 مطابق لحمة مفرومة بقر

 مطابق لحمة مفرومة غنم

 مطابق قصبة بقر

 مطابق جبنة دوبل كریم

 Listeria بكتیریاتحتوي على غیر مطابق ( جبنة عكاوي

monocytogenes( 

 مطابق لحمة مفرومة بقر ملحمة ایلي الشبطیني 

 مطابق لحمة مفرومة غنم
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لحمة مفرومة بقر ملحمة جورج روحانا منصور البترون

 مطابق لحمة مفرومة بقر ملحمة كرم سعادة 

 مطابق لبن بقر ملحمة شاھین - شكا

 مطابق لحمة مفرومة غنم

 مطابق لحمة مفرومة بقر

 مطابق لحم غنم ملحمة ملحم

 مطابق لحم عجل

 مطابق صدر دجاج مؤسسة بسام عبود

 مطابق فخذ دجاج

 مطابق لحمة مفرومة غنم مملكة اللحوم - شكا

 مطابق لحمة مفرومة عجل

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة الحافظ طرابلس

البكتیریا الالھوائیة المختزلة تحتوي غیر مطابق ( طاووق متبل بالحر

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)للكبریت 

البكتیریا الالھوائیة المختزلة تحتوي غیر مطابق ( یانسون عطارة مرطبان

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)للكبریت 

البكتیریا الالھوائیة المختزلة تحتوي غیر مطابق ( بھار اسود

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)للكبریت 

البكتیریا الالھوائیة المختزلة تحتوي غیر مطابق ( كمون

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)للكبریت 

 مطابق شومر
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 الخمائر والفطریاتعلى تحتوي غیر مطابق ( جوز محمصة الداعوق طرابلس

 أعلى من المعدل المسموح بھ)بنسبة 

على القولونیات اإلجمالیة تحتوي غیر مطابق ( صنوبر

أعلى من المعدل بنسبة  الخمائر والفطریاتو

 المسموح بھ)

 مطابق قضامة بسكر

 مطابق ھمبرغر مطعم البیك

 مطابق طاووق متبل بالحر

ملحمة ومشاوي العزیر -  بعبدا
 الغبیري

 مطابق لحمة مفرومة 

 - Yabani Restaurant بیروت
 بیروت

 مطابق كراب وكافیار متبل نيء

Tuna Mixte متبل 
 ني

 مطابق

 مطابق سلمون نيء

Black Codمطابق  ني 

على البكتیریا الھوائیة تحتوي غیر مطابق ( لحمة فیلیھ بقر نيء

 أعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة بنسبة

Balthus Restaurant - 
 بیروت

 مطابق سلمون ني

على البكتیریا الھوائیة تحتوي غیر مطابق ( فیلیھ بقر ني

 أعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة بنسبة

Y by Yabaniبیروت -  Crazy crab مطابق 

Hamashi مطابق 

 مطابق سلمون ني

 مطابق تونا ني
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لحمة شقف نیة  - بیروتAl Balad بیروت

 مطابق كفتة نیة

Classic Burger – 
Zeitouna Bay  

 مطابق لحم برغر بقر ني

ملحمة النور (شربل حالل) -  الكورة
 برسا

 مطابق لحم بقر بلدي

 مطابق لحم بقر بلدي ملحمة جوزیف بطرس - برسا

 مؤسسة میشال مطر - –خیراتنا 
 كفرعقا

على القولونیات اإلجمالیة تحتوي غیر مطابق ( بھار للمقانق

والبكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت والخمائر 

 أعلى من المعدل المسموح بھ) والفطریات بنسبة

على القولونیات اإلجمالیة تحتوي غیر مطابق ( بھار الطاووق

 والبكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

على القولونیات اإلجمالیة تحتوي غیر مطابق ( بھار شاورما 

والبكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت والخمائر 

 أعلى من المعدل المسموح بھ) والفطریات بنسبة

 مطابق بھار الھمبرغر

 –مزرعاني (مارك مزرعاني) 
 بشمزین 

 Listeriaعلى بكتیریا تحتوي غیر مطابق ( جبنة بیضاء عكاوي

monocytogenes وبكتیریا Escherichia 

coliأعلى من   والقولونیات اإلجمالیة بنسبة

 المعدل المسموح بھ)

على القولونیات اإلجمالیة تحتوي غیر مطابق ( جبنة دوبل كریم

 أعلى من المعدل المسموح بھ) بنسبة

 مطابق جبنة مجدولة

على البكتیریا الالھوائیة تحتوي غیر مطابق ( لحم بقر بلدي ضھر –ملحمة جوزیف موسى  الكورة
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 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت بنسبة العین

 المسموح بھ)

 مطابق لحم غنم بلدي

 مطابق صدر دجاج  ضھر العین–سناك عبود 

على البكتیریا الالھوائیة تحتوي غیر مطابق ( فخذ دجاج للشاورما

أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت بنسبة

 المسموح بھ)

 بلدة راس –ملحمة مرشد البطي 
 مسقا

 مطابق لحم بقر بلدي

 مطابق برغر لحم بقر   Napoliبیتزا 

 دیر –سوبرماركت محمد العتر  المنیة
 عمار

على الخمائر والفطریات تحتوي غیر مطابق ( لبنة بلدیة

 أعلى من المعدل المسموح بھ) بنسبة

على األحیاء المجھریة تحتوي غیر مطابق ( قشطة   دیر عمار–حلویات الربیع 

أعلى من  الھوائیة والقولونیات اإلجمالیة بنسبة

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق جبنة خروف حبة البركة  دیر عمار–معمل آدم الخولي 

 Escherichiaعلى بكتیریا تحتوي غیر مطابق ( جبنة بلدیة 

coliأعلى من   والقولونیات اإلجمالیة بنسبة

 المعدل المسموح بھ)

على األحیاء المجھریة تحتوي غیر مطابق ( قشطة حلویات الخولي - دیر عمار

أعلى من  الھوائیة والقولونیات اإلجمالیة بنسبة

 المعدل المسموح بھ)
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 جبل –سوبرماركت قراعلي  المنیة
 البداوي

 مطابق شنكلیش بلدي

 مطابق لبنة بلدیة

 جبل –حلویات احمد القاسم 
 البداوي

على القولونیات اإلجمالیة تحتوي غیر مطابق ( قشطة

أعلى من المعدل  والخمائر والفطریات بنسبة

 المسموح بھ)

 جبل –سوبرماركت ملكي 
 البداوي

 Escherichiaعلى بكتیریا تحتوي غیر مطابق ( عكاوي

coli والمكورات العنقودیة والقولونیات اإلجمالیة 

 أعلى من المعدل المسموح بھ) بنسبة

 مطابق بلغاري

 مطابق قشطة  جبل البداوي–حلویات الجندول 

 جبل –سوبرماركت شحد 
 البداوي

 مطابق زبدة

 –میني ماركت حمید یوسف 
  وادي النحلة–البداوي 

 مطابق جبنة حبة البركة

على الخمائر والفطریات تحتوي غیر مطابق ( لبنة بلدي 

 أعلى من المعدل المسموح بھ) بنسبة

 – البداوي –سوبرماركت الملكة 
 الطریق العام

 مطابق جبنة بلدي

 مطابق جبنة نابلسیة

 مطابق قشطة معمل البرھان - البداوي

 مطابق قشطة  حلویات األفراح
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