
 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 طرابلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق طاووق متبل نيء ملحمة األمل - ابي سمراء  

 مطابق طاووق متبل نيء ملك الطاووق

 مطابق سودة نصف مشوي

VIP –تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  صدر دجاج نيء  الضم والفرز - طرابلس)

المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

Mochaccino – الضم 

 والفرز- طرابلس 

 مطابق صدر دجاج نيء متبل

 الضم والفرز- –مطعم صح صح 

 طرابلس

 مطابق ھمبرغر نيء

 الضم – - El Gustinaمطعم 

 والفرز- طرابلس

 مطابق صدر دجاج نيء

مطعم كویك ساندویش (علي 

 دیب)

 مطابق شاورما دجاج نيء متبل

 (رشاد Caramelمطعم 

 الضم والفرز-  –مسقاوي)

 طرابلس

 مطابق اسكالوب دجاج نيء

 (محمد Castle 32مطعم 

 الضم والفرز- –عزمي زیتونة) 

 طرابلس

(تحتوي على االمعائیات وعلى غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل نیة

 بنسبة أعلى من Escherichia coliبكتیریا 

 المعدل المسموح بھ)

Chicken burger 

 نيء

 مطابق

 مطابق شیش طاووق متبل نيء  التل–مطعم الصوفي 
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  ھمبرغر نيء مطعم الصوفي - التل طرابلس

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق شاورما لحمة متبلة نیة

 مطابق حالوة معمل القلعجیة

 مطابق طحینة

 مطابق كنلفة حلویات طیبا - المیناء

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  كنافة حلویات ومطعم بكداش - المیناء

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق شیش طاووق نيء طالل مصطفى - المیناء

 مطابق فروج نيء علي خلیل - المیناء

 مطابق لحمة نیة ملحمة جمیل األشقر

 مطابق سجق نيء

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  شنكلیش ألبان وأجبان الطیب - حوش صور

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 البقاع

 

 

 

 

 

 

 

 

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  شنكلیش ألبان وأجبان قب الیاس

 بنسبة Escherichia coliواإلمعائیات وبكتیریا 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

Quick Mealمطابق ثوم - سعدنایل 

 مطابق مایونیز

 مطابق بطاطا مثلجة

 مطابق دجاج مشوي

 تحتوي على السالمونیال)غیر مطابق ( دجاج نيء

 مطابق سماق اكسترا مؤسسة قاسم المصري التجاریة
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 البقاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق قرفة ناعمة مؤسسة قاسم المصري التجاریة

 مطابق برغل ناعم

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  زعتر
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق بھار حلو  عادل عبدو–مطاحن البستان 

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  كمون
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  بھار حر
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  زعتر
 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 ولید –محمصة الكرام 
 عبدالھادي زینة

 مطابق لوز نيء

 مطابق كاجو نيء

 مطابق كري كري مع بھارات

 مطابق بزر دوار الشمس

محمصة المیر ( سمیح سمیر 
  بر الیاس –محمد خالد زینة)  

 مطابق بزر صغیر

 مطابق كاجو نيء

 مطابق كري كري

 مطابق قضامة صفراء

 مطابق لوز نيء

الشركة العالمیة للصناعات 
 الغذائیة - ایفكو

 مطابق حمص حب علب

 مطابق مربى المشمش علب

 مطابق حمص بطحینة علب

 مطابق فول مدمس علب

 مطابق باذنجان متبل علب
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 البقاع

 

 

بھارات نسب نصرالدین - 
 سعدنایل

 مطابق قرفة ناعمة

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة و غیر مطابق  بھار كبسة
على الخمائر والفطریات بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  فلفل اسود

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  بھار حلو
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق رب البندورة محلي حدائق غدق

 مطابق رب البندورة مستورد

 مطابق جبنة حلوم سنتر میلك تعنایل

 مطابق دوبل كریم معمل فریش میلك تعنایل

 مطابق لبن

 مطابق شاورما دجاج مطعم االخالص 

 مطابق لحمة غنم شقف مطعم ھوانا

 مطابق لحم خاصرة العجل مطعم عماد مسعد - المعلقة

 تحتوي على السالمونیال)غیر مطابق ( كفتة نیئة مطعم المدینة

 بعبدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعبدا

 حارة –االستھالكیة الوطنیة 
 حریك

 مطابق عسل 

 مطابق كبیس مشكل

 مطابق معجون حر

 مطابق بیض

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق زیت زیتون الوزیر

 طریق –ھیبر ماركت العاملیة 
 المطار

 مطابق كبیس مشكل

 مطابق زیتون مشكل

 مطابق زیتون محشي طریق –ھیبر ماركت العاملیة 
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق زیت زیتون المطار

 مطابق عسل الشفاء

 مطابق بیض (سعد تشیكن)

 نھر –سوبر ماركت ادیلكو  جبیل
 ابراھیم

 مطابق لحمة مفرومة بقر

 مطابق لحمة مقطعة بقر

 مطابق مقانق

 مطابق طاووق احمر

 – - Sel et Mielباتیسري 
  نھر ابراھیم 

 مطابق بوتیفور

 مطابق كاتو

 مطابق ایكلیر

 مطابق لحمة مفرومة بقر سوبر ماركت نصر

 مطابق لحمة ھمبرغر

 مطابق خبز افران ناصیف

 مطابق خبز بالحلیب

 مطابق كھك قرشللي

 مطابق تمریات

 مطابق كوردون بلو شاركتییھ عون

 كسروان
 
 
 
 
 
 
 

 كسروان

معمل البان واجبان سیرج ھوا 
 فارم - الصفرا

 مطابق لبن

 مطابق عكاوي

 مطابق حلوم

 مطابق لبنة

زیت نباتي دوار الشمس  – AZ ذوق مصبح
Dilara 

 مطابق

 مطابق ھمبرغر ماكدونالدز - صربا
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

Chicken Burger مطابق 

Fish Burger مطابق 

Cesar Dressing مطابق 

Island Dressing مطابق 

 مطابق كفتة  ملحمة عبدو القاعي - عشقوت

 مطابق راس عصفور

 مطابق لحمة مفرومة

 انطوان – Le Charcutier زغرتا
 رھبان

 مطابق دجاج

 مطابق شنكلیش

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة ساید الحلبي - مجدلیا

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة ساید ضاھر - مجدلیا

 بدوي –محمصة المنصور 
 منصور

 مطابق بن

 مطابق جبنة نابلسي - الرھبان سوبر ماركت بلعیس

جبنة دوبل كریم - 
 اللقلوق

 مطابق

Le Moulin مطابق لوز نيء 

 مطابق كاجو نيء

Spicy مطابق بندق نيء 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  فستق حلبي نيء
المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
 مطابق فخد دجاج فروج الساحة

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  سفینة دجاج
المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
 مطابق لحم بقر شقف ملحمة الربیع زغرتا
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لحم بقر مفروم

Grand Marche Yamine مطابق بلغاري فلت  جبنة 

 مطابق عكاوي فلت  جبنة

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  فستق حلبي نيء
والخمائر والفطریات بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  Liban Laitلبنة  سوبر ماركت رامیا

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
سوبر ماركت بو منصور - 

 تریزیا
تحتوي على لیستیریا غیر مطابق ( جبنة الرھبان

 مونوسیتوجینس)
(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  زعتر  ریمون حنا–مطاحن االرز 

المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح بھ)

 طابق لبنة جورج تامر - رحبة عكار

 طابق لبن

 طابق عیران

 طابق شنكلیش

 طابق لحمة غنم ملحمة كفاح الحلبي - حلبا

 طابق لحم بقر شقف

 طابق لحم بقر مفروم

 طابق لحم بقر شقف ملحمة خالد الحلبي - حلبا

 طابق لحم غنم شقف

ملحمة احمد عبد السالم ابراھیم 
 - حلبا

 طابق لحم بقر شقف

 طابق شورما نيء

ملحمة عادل احمد الرفاعي - 
 حلبا

 طابق لحم بقر شقف

 مطابق لحم شقفملحمة محمد عبد السالم ابراھیم  عكار
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق مقانق - كوشا

 مطابق لحم شقف ملحمة احمد الزعبي - كوشا

 مطابق بزر ابیض محمصة محمود شعبان - كوشا

 مطابق بزر كوسا

 مطابق بزر دوار الشمس

 مطابق حمص اصفر

 مطابق فستق نيء

 مطابق لوز نيء محمصة االمین - عابا الكورة

 مطابق كاجو نيء

(تحتوي على الخمائر والفطریات غیر مطابق  جوز نيء
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 ضھر –سناك الفروج المحترم 
 العین

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  فخد دجاج بلدي
المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
 مطابق صدر دجاج بلدي

 مطابق خس مفروم

 مطابق بندورة مقطعة

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحم بقر بلدي مفروم ملحمة القدور - ضھر العین
المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحم غنم بلدي مفروم

المختزلة للكبریت  بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح بھ)

 مطابق خس مفروم سناك عبود - ضھر العین

 مطابق ملفوف مفروم
 
 

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  بیضا تشیكي  جبنة عادل الھق الھرمل
 والخمائر  Escherichia Coliوبكتیریا 
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 والفطریات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق  دجاج نيء RTC fried Chickenمطعم  بشري

 مطابق دجاج مقلي بروستد

 مطابق طاووق مطعم النورج - بزعون

 مطابق سابلیھ باتیسري حنا - بزعون

 مطابق بیتي فور O Delicesباتیسري 

 مطابق دجاج مختلط   L’ aiglon مطعم

 مطابق طاووق

 مطابق لحم عجل بلدي فیلیھ  Le Cerfمطعم 

لحم عجل بلدي فخد 
 مفروم

 مطابق

 مطابق صدر دجاج مسحب

لحم ماعز بلدي فخد   بقاع كفرا–ملحمة كرم كرم 
 مفروم

 مطابق

 جسر –سناك وفرن تراالال  المتن
 الواطي

 مطابق عجینة

 مطابق روستو مطبوخ

 Escherichia(تحتوي على بكتیریا غیر مطابق  طاووق
Coli   و البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  زعتر

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) 

مستودع عبدهللا جمل (صنع 
 بنغالدش )- الفنار

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  خلطة بھارات 
المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
 مطابق رز بوشار

 مطابق كركم

 مطابق كعك سكرمستودع عبدهللا جمل (صنع  المتن
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق مخلل مشكل بنغالدش )- الفنار

 نھر –مؤسسة میشال نجار 
 الموت

 مطابق كاجو مقلي

 مطابق لوز مدخن

 مطابق فستق مقلي

 مطابق لوز نيء

 مطابق كاجو نيء

 مطابق فستق مقشر نيء

فستق حلبي محمص 
 مملح

 مطابق

 مطابق بزر محمصة دمیان - البوشریة

 مطابق كري كري

 مطابق بن

 مطابق فالفل فالفل ابو اندریھ - البوشریة

 مطابق كبیس خیار شركة خضرا - البوشریة

 مطابق كبیس مقتى

 مطابق زیتون اسود

 مطابق زیت نباتي (عافیة)

Golden Eagle مطابق كبیس خیار  - برج حمود 

 مطابق زیتون اسود

 مطابق زیت نباتي

 مطابق رب الحر

كبیس خیار (ماركة  فرح ماركت - الجدیدة
 مشعالني)

 مطابق

كبیس خضرة مشكلة  فرح ماركت - الجدیدة المتن
 (ماركة مشعالني)

 مطابق
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 الالئحة الثامنة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 23/2/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

كبیس مقتى (ماركة 
 مشعالني)

 مطابق

 مطابق عشل جبل الشیخ

 مطابق بیض بلدي احمر محل بطرس ابو حیدر

 مطابق بیض ابیض عادي

 مطابق زیتون اخضر مطاحن القضماني

 مطابق زیتون اسود

 مطابق زیت زیتون

 مطابق زیت دوار الشمس

مستودع منصور الدبس - 
 الجدیدة

 مطابق بیض احمر

 مطابق بیض ابیض 

 مطابق قضامة محمصة محمصة االرز

 مطابق زعتر حلبي

 مطابق لوز محمص

 مطابق كاجو محمص

 مطابق جوز نيء

 مطابق لوز نيء

 مطابق كاجو نيء

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بزر ابیض نيء
المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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