
 الالئحة التاسعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 2/26/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 الشوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة رشاد الحلبي  

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة بسام ابو ضرغم

 Escherichia(تحتوي على  بكتیریا غیر مطابق  لحمة مفرومة ملحمة االمراء

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ  

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة بقعاتا الحدث

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة ابو محمد

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة الوفاء

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة فراس

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة محاسن

 مطابق لحمة مفرومة   حسان زیدان–ملحمة العز 

 مطابق نقانق

 مطابق نقانق وسیم ابو ذیاب

 مطابق لحمة مفرومة  ملحمة بعقلین الحدیثة

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة الھدى

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة السماح

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة ابو جورج

 مطابق لحمة شقف ملحمة شادي الحدیثة

Chef Resto مطابق طاووق 

 مطابق شاورما لحمة متبلة شاورما باسم
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 البترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق لحمة غنم مفرومة نیة ملحمة شكا

 مطابق لحمة عجل مفرومة نیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  لحمة بقر مفرومة نیة ملحمة بییرو
 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  لحمة غنم مفرومة نیة
 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق كعكة فرن العرب

(تحتوي على االمعائیات وعلى غیر مطابق  نخالة مع سمسم
البكتیریا الھوائیة اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  زعتر

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
(تحتوي على االمعائیات وعلى غیر مطابق  سمسم

البكتیریا الھوائیة اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح بھ)

(تحتوي على االمعائیات بنسبة أعلى غیر مطابق  جبنة عكاوي
 من المعدل المسموح بھ)

 مطابق كبیس فروج االمین

(تحتوي على االمعائیات وعلى غیر مطابق  مفرومة بقر لسان نیة ملحمة االرمني
 وعلى البكتیریا Escherichia coliبكتیریا 

الھوائیة اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح بھ)

مفرومة ناعمة نیة بقر 

 وغنم

(تحتوي على االمعائیات وعلى غیر مطابق 
 وعلى البكتیریا Escherichia coliبكتیریا 

الھوائیة اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح بھ)

(تحتوي على االمعائیات وعلى غیر مطابق  مقانق نیة بقر وغنم
 بنسبة أعلى من Escherichia coliبكتیریا 

 المعدل المسموح بھ)
(تحتوي على االمعائیات وعلى غیر مطابق  مفرومة نیة غنم

 وعلى البكتیریا Escherichia coliبكتیریا 
الھوائیة اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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) 2/26/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق سجق نيء ملحمة البترون الحدیثة البترون

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  مفرومة نیة غنم
 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 وعلى المكورات العنقودیة الذھبیة)
(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  مفرومة نیة بقر

 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
 مطابق مفرومة نیة بقر سوبر ماركت العائلة

 مطابق فروج مشوي مطعم كزابالنكا النبطیة

 مطابق ثوم محضر

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة حماتي

 مطابق لحم نیة قطع غنم مطعم شمس االصیل

 مطابق لحم نیة قطع غنم مطعم ریف -  زفتا

 مطابق عجین  دیر الزھراني–فرن ابو عرب 

 مطابق كعك عصروني

 مطابق طاووق  بئر القندیل–مطعم الریان 

 مطابق فاھیتا دجاج

 مطابق كرسبي نیة مطعم الكریم

 مطابق لحمة مقطعة ملحمة الھادي

Mario’s Pizza مطابق عجین 

 مطابق بن محمص مودكا

 مطابق فستق محمص منصور

 مطابق لوز مملح محمص

 مطابق بن محمص اشقر حب محل بن معتوق
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) 2/26/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق جوز الھند محالت مال الشام النبطیة

 مطابق كمون ناعم

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

 مطابق زنجبیل محالت بھارات السلطان

 مطابق زبیب

 مطابق قضامى حلوة محالت بن ابو ماھر

 مطابق ذرة مملح

 مطابق سبع بھارات محالت بن الكمال

 مطابق بھارات فاھیتا

 مطابق لوز نيء مؤسسة االقتصاد

 مطابق بن اخضر مؤسسة بن فراس

 مطابق كري كري

 مطابق كاجو محمصة ابو وسیم

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  كمون ناعم
وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)
 مطابق زعتر بلدي محمصة عین الذھب

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

 المسموح بھ)
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) 2/26/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق صدر دجاج ھوا تشیكن بیروت

 مطابق لبنة البان واجبان منیع

 مطابق قشطة افران شمیس

 مطابق عقدة صفرا  النبي شیت–فؤاد الحلباوي  بعلبك

 مطابق كبسة

 مطابق یانسون حب

 مطابق مردكوش

 مطابق عصفر احمر

 مطابق لبنة البان العرب

 مطابق لبن

(تحتوي على القولونیات اإلجمالیة غیر مطابق  فستق حلبي اخضر سوبر ماركت العائالت
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق لوز نيء

 مطابق زعتر

 مطابق بن برازیلي حب بن ومحمصة رامي

 مطابق بن كولومبي حب

 مطابق بزورات Crunchy Nuts عالیھ

 مطابق بن مطحون

 مطابق كاجو شركة حسن معتوق

 مطابق بزورات

 مطابق سبع بھارات

 مطابق بن مطحون شركة جواد معتوق

 مطابق قلوبات
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 الالئحة التاسعة والعشرون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
) 2/26/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق بزورات محمصة بن عدنان عالیھ

 مطابق بزورات صیني

 مطابق قرفة ناعمة محمصة المدینة 

 مطابق كاجومحمص

 مطابق فستق حلبي نيء

 مطابق كاجومحمص محمصة الحواصلي

 مطابق لوز نيء

 مطابق فستق حلبي

Café Noel مطابق بھار حلو ناعم 

 مطابق كمون ناعم

 مطابق كاجو نيء

 مطابق فستق حلبي نيء

 مطابق فستق حلبي محمص

 مطابق كاجو محمص

 مطابق عجین مخزن وفرن البركة راشیا

 مطابق عجین فرن الولید

 مطابق ھمبرغر سوبر ماركت ابو ابراھیم اخوان

 مطابق ھمبرغر محالت ابو ابراھیم التجاریة

(تحتوي على األعفان بنسبة أعلى من غیر مطابق  زعتر میني ماركت عزام
 المعدل المسموح بھ)

 مطابق جوانح الفروج الذھبي

 مطابق صدر دجاج سبیل ماركت

 مطابق لحمة ملحمة وسیم

 مطابق لحمة قطع ملحمة ابو ولید
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) 2/26/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 راشیا

 

 مطابق لحمة قطع ملحمة الوفاء

 مطابق فخد دجاج مطعم الفروج الطازج

 مطابق كریسبي دجاج

 مطابق لحمة شقف ملحمة الزعیم

(تحتوي على المكورات العنقودیة غیر مطابق  فروج مقطع سوبر ماركت الحلبي
 الذھبیة)

 مطابق طاووق فامیلي ماركت

 مطابق دجاج شركة الحاج التجاریة

 مطابق لبنة سوبر ماركت ابو قھال

 مطابق حلو حلویات تیفولي

 مطابق حلو مارفیل سویت

 مطابق حلو حلویات ساكورا

 مطابق حلو حلویات قطر الندى

 مطابق لحمة ملحمة زین الدین

 مطابق سودة دجاج فروج المرج (فؤاد حمرا) مرجعیون

 مطابق عجین طحین قمح صاج الساحة (علي رّمال)

 مطابق لحم بقر مفروم ملحمة البركة

 مطابق قطع لحم بقر صغیرة ملحمة أحمد معاز

 مطابق صدر دجاج الطیبة تشیكن (خالد قسمر)

 مطابق شاورما دجاج

 مطابق عجین فرن صولي الطیبة

 مطابق عجین فرن الھادي (ھشام صولي)

فروج الشیخ رضا (الشیخ علي) 

 - الخیام

 مطابق طاووق

 مطابق فخذ دجاج
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) 2/26/2015( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق كاجو نيء سوبرماركت عصام سعید بنت جبیل

(تحتوي على النباتات المجھریة غیر مطابق  بھار سجق تعاونیة عون
اإلجمالیة وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة 
 للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق بھار ابیض

 مطابق بھار شیش طاووق

 مطابق جوز نيء

 مطابق لوز نيء

 مطابق كري كري جبنة محمصة المنى

 مطابق بن مطحون

 مطابق بن حب محمصة بئر السالسل

 مطابق لوز

 مطابق طاووق علي حسن الھق الھرمل

(اظھرت العینة بدایة تلوث ببكتیریا غیر مطابق  سودة دجاج
Escherichia coli( 

 مطابق صدر دجاج

 مطابق سمك  جسر العاصي–مطعم روتانا 

 مطابق طاووق متبل

 مطابق لحمة شقف للشوي

 مطابق كباب  جسر العاصي–مطعم السمكة 

 مطابق طاووق

 مطابق لحمة شقف

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

 المسموح بھ)
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات عینات المواد الغذائیة اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لوز نيء قھوة احمد نفاع - صیدا صیدا

 مطابق سبع بھارات

 مطابق بن مطحون

 مطابق لوز نيء محمصة ابو دراع - صیدا

 مطابق جوز

 مطابق كاجو نيء

 مطابق زبیب اسود

(تحتوي على النباتات المجھریة غیر مطابق  بھار بن فراس - صیدا
اإلجمالیة وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة 
 للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق كراویة

 مطابق كاجو نيء بن فراس - صور صور

 مطابق لوز مقشر

 مطابق جوز نيء تعاونیة التوفیر - صور

 مطابق لوز نيء

 مطابق بندق محمص محمصة الخالوي - صور
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