
 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 شارع –شركة مطاعم العماد  بعبدا
 ھادي نصرهللا

 مطابق كفتة

 مطابق خشخاش لحمة

 مطابق ھمبرغر

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  زعتر خلطة اردنیة  بئر حسن–شركة ادونیس 

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  زعتر بلدي باب اول 

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق زعتر ممتاز

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  زعتر خلطة فلسطینیة

والقولونیات واإلمعائیات والبكتیریا الالھوائیة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 مطابق بھارات صیني

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھارات مقانق دجاج

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  بھارات كبسة

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق قرفة ناعمة

 مطابق عقدة صفرة

(تحتوي على اإلمعائیات والبكتیریا غیر مطابق  سبع بھارات

الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من 

 ) المعدل المسموح بھ
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 (تحتوي على االحیاء المجھریة غیر مطابق لحمة بقر مفرومة  عین الرمانة–ملحمة نصار  بعبدا

الھوائیة والمكورات العنقودیة الذھبیة والبكتیریا 

الالھوائیة المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من 

 المعدل المسموح بھ وتحتوي على السالمونیال)

 –ملحمة ومشاوي سان جورج 
 عین الرمانة

 Escherichia coli(تحتوي على غیر مطابق  كفتة بقر

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) 

 مطابق فخد دجاج

 مطابق لحمة بقر مفرومة  عین الرمانة–ملحمة راشد 

 مطابق صدر دجاج مسحب طراد تشیكن - الشیاح

 مطابق صدر دجاج بعظمھ

 ساقیة –الملحمة الباریسیة  بیروت
 الجنزیر

 (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق مقانق

المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ) 

 مطابق لحم غنم مقطعة

 مطابق لحم بقر مقطعة

 مطابق لحمة بقر مفرومة

 مطابق طاووق

 مطابق كفتة

 مطابق لحم عجل بلدي Le Notreمطعم  بشري

 مطابق طاووق
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

شركة العقیقي لأللبان واألجبان  زحلة
 (كمیل  العقیق وشركاه)

 مطابق لبنة

 مطابق حلوم

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  عكاوي

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ)

الشركة الحدیثة لأللبان واألجبان 
 (جورج تنوري واخوانھ) 

 مطابق لبنة

 مطابق حلوم

 مطابق مشللة

 (تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق لبنة  Milk Landشركة 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  عكاوي

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق حلوم

 (تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق لبنة البان واجبان قب الیاس

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  جبنة مشللة

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق دوبل كریم

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  جبنة بلدیة مع زعتر

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ)
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  كرواسان حلویات الحمصي- سعدنایل زحلة

اإلجمالیة و على القولونیات اإلجمالیة بنسبة أعلى 

 من المعدل المسموح بھ)

 مطابق ھریسة غیر مطبوخة

 مطابق ورق عریش عطار المجذوب - غزة

 مطابق كبیس

 مطابق فروج كامل نيء فروج السید - غزة

 مطابق صدر دجاج نيء

 مطابق جوز نيء بن زیاد - الحوش صور

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  فستق حلبي نيء

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق لوز نيء

(تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لوز نيء مقشور محمصة حلواني -  الحوش

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 مطابق كاجو نيء

 مطابق حر افریقي البان واجبان الطیب -  الحوش

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بسترما

اإلجمالیة و القولونیات اإلجمالیة واالمعائیات 

بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ وعلى بكتیریا 

Escherichia coli( 

 مطابق مرتدیال
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق دجاج نيء فرن لقموشي -  الحوش صور

 مطابق كرسبي دجاج نيء BOB’Sمطعم 

 مطابق ھوت دوغ

 (تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق لبنة  سوبر ماركت الخطیب

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  جبنة عكاوي 

اإلجمالیة و القولونیات اإلجمالیة بنسبة أعلى من 

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق جبنة دوبل كریم

 مطابق جبنة عكاوي فرن المصطفى - الحوش

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  سمسم

 واالمعائیات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ )

 مطابق ھمبرغر نيء  مطعم ابو دیب

 مطابق ھمبرغر

 مطابق دجاج

 مطابق لحمة مفرومة

 مطابق ھلیون محالت الرشید للمواد الغذائیة

 مطابق فخد دجاج استھالكیة الجنوب

 مطابق لحمة مفرومة
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  لحمة مفرومة مطعم الجواد صور

coli( 

 مطابق لحمة بقر

 مطابق دجاج مسحب

 مطابق دجاج مسحب مطعم ومشاوي البواب

 مطابق كرسبي دجاج

 مطابق ھمبرغر

 مطابق دجاج مسحب فروج شلھوب -  العباسیة

 مطابق سودة دجاج

 مطابق دجاج مسحب مطعم تروبیكانا - العباسیة

 مطابق طاووق

 KFC مطابق دجاج مسحب - العباسیة 

 مطابق لبنة بلدیة عبد القادر المجذوب صیدا

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق لبنة ماعز

المختزلة للكبریت وعلى الخمائر بنسبة أعلى من 

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق قریشة 

 مطابق جبنة بلدیة

 مطابق لبنة مخزن البسام 

 مطابق جبنة بلدیة

 مطابق طاووق فروج ابو كامل اسامة البلدي

 مطابق سودة دجاج

 مطابق فروج نيء كامل محل عیطور
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لبنة COOPتعاونیة 

 مطابق جبنة حلوم الیت

Secrets  مطابق لبنة ماعز 

 مطابق موتزاریال اصابع

 مطابق لبنة 558الھاللیة 

 مطابق جبنة

 مطابق لبنة بقر مؤسسة االخضر-  عبرا

 مطابق لبنة بقر وماعز

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  جبنة بلدیة

coli( 

 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق لحم مفروم ملحمة الریف

 الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ )

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  مقانق

coli( 

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  قشطة حلویات البابا الممتازة

coli( 

 مطابق حالوة االرز

 مطابق كنافة

 مطابق اسكالوب دجاج  حي البراد–محمد الرواس 

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  سودة دجاج

coli( 
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق سودة دجاج فروج عداد طرابلس

 مطابق سفینة دجاج احمد البكار

 مطابق قرفة ناعمة  ابي سمراء–محمصة العنكلیس 

 مطابق زنجبیل

 مطابق كاجو محمص

 مطابق عبید نيء

 مطابق عبید محمص

 مطابق كاجو نيء

 (تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق بھار مشكل

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق قرص كبة مشوي  شارع المعرض–مطعم الباشا 

 مطابق لحم بعجین

 مطابق قشطة  صف البالط–حلویات المبسوط 

 مطابق  غنم لحمة مفرومة مطعم ابو رائد -  الزاھریة

معمل القشطة المأمون - صف 
 البالط

 مطابق قشطة

 مطابق حالوة الجبن حلویات التاج - التل

 مطابق  عجل لحمة مفرومة ملحمة ابو علي-  الزاھریة

 باب –معمل القشطة الوزي 
 الرمل

 مطابق قشطة

 مطابق قشطة حلویات نزیھ الحموي واوالده

 مطابق جبنة حلوم منتجات الضیعة - الزاھریة

 مطابق لحم بعجین حلویات الستین
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

  (تحتوي على السالمونیال)غیر مطابق فخد دجاج بكار تشیكن طرابلس

Ten Burger تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق ھمبرغر) 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 )Escherichia coliوعلى بكتیریا  المسموح بھ

 مطابق جبنة حلوم ملك الكعك ابو عرب - الصفرا كسروان

 مطابق كباب  ذوق مكایل–كباب باشا 

 (تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق جوز نيء مطحنة جعیتا - جعیتا 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق بھار حلو

 مطابق قرفة

- G.N.A. coمطابق كاجو نيء - سلوم 

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق سبع بھارات

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات  

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق قرفة ناعمة

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات  

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 (تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق لوز نيء

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لوز نيء حبوب دیب (ادونیس) كسروان

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق بھاراسود

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق بھار حلو

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

All Food تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق كمون) 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق بھار حلو

المختزلة للكبریت وعلى الخمائر والفطریات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  جوز

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق ( فستق حلبي نيء

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق لبن غنم سوبر ماركت النور المنیة

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق شیش طاووق مطعم الصدیق الجدید - بجنین

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق لحم عجل بلدي
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق فخد دجاج فروج المحترم - البداوي المنیة

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق لحم عجل ملحمة الرحمة - البداوي

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 )Escherichia coliالمسموح بھ وعلى بكتیریا 

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق كفتة عجل

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق طاووق ملحمة الیمني- البداوي

 الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق ھمبرغر

الذھبیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

 وتحتوي على السالمونیال)

 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق مقانق

الذھبیة وعلى االبكتیریا الالھوائیة المختزلة 

 للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق لحم عجل نيء ملحمة عجاج- البداوي

 مطابق لحم مفروم نيء

 مطابق حر ملحمة الربیع- المنیة

 مطابق طاووق
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

الملحمة الذھبیة (محمود طھ)-  المنیة
 البداوي

 (تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق كفتة

الذھبیة وعلى االبكتیریا الالھوائیة المختزلة 

 للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق لحم غنم نيء

 مطابق لحمة مدقوقة ملحمة بیضون بنت جبیل

 مطابق برغر لحمة 

 مطابق برغر لحمة GOODYSمطعم 

 مطابق جبنة حلوم سوبر ماركت حمزة

 مطابق عجین فرن الربیع مرجعیون

 مطابق لحم عجل ملحمة الراعي

 مطابق عجین فرن اھال بھالطلة

 مطابق طاووق  مطعم نصار

 مطابق دجاج مسحب

 مطابق صدر دجاج ظرافة تشیكن - حلبا عكار

  (تحتوي على السالمونیال)غیر مطابق قصبة سوداء

 مطابق فخد دجاج بروستد M.R Chicken زغرتا

King Chicken مطابق فخد دجاج 

 مطابق جبنة عكاوي البان واجبان میالد بربر دویھي

 مطابق جبنة مجدولي

 مطابق لحم مفروم طوني مكاري

 مطابق لحم مفروم ملحمة زحیا دویھي

 مطابق لحم مفروم ملحمة نضیرة
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 الالئحة السابعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 12/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق حلویات عربیة رونالدو القارح زغرتا

Healthy Chicken مطابق سفینة دجاج مسحب 

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق سفینة دجاج فروج الضیعة

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 غانم ابو –مطعم ملك الفالفل  حاصبیا
 فاعور

 مطابق فالفل

 مطابق لحم غنم ملحمة ضیاء ابو العز

 مطابق لحم بقر ملحمة سلیم ابو ابراھیم

 مطابق لحم غنم

 (تحتوي على االبكتیریا الالھوائیة غیر مطابق لحمة ماعز صغیرة ملحمة موزات صقر ابو ابراھیم

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق لحم بقر

 مطابق لحمة ماعز ملحمة الساحة الكفیر

 مطابق فخد دجاج  حمزة ابو العز–مطعم الفوارة 

 مطابق سودة دجاج

 مطابق ثوم نيء

 مطابق صلصة دجاج

 مطابق صدر دجاج

 نور الدین ابو –ملحمة ابو نزار 
 العز

 مطابق لحم غنم

 مطابق عجین مبردة  نجیب الورد–معجنات الورد 

 مطابق عجین طازجة
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق عجین ابراھیم الشیخ حاصبیا

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق عجین افران السعید ( سعید اللقیس)

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق عجین معجنات الباشا (حسن بدر)

 مطابق لحمة مفرومة

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق عجین فرن سعید بدر الدین

 مطابق عجین فرن الضیعة (رشید ابو غیدا)

 مطابق جبنة عكاوي مبروشة
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