
 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة لثةالالئحة الثا

(31/3/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق لبنة شركة مراعي عكار ش.م.م  عكار

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  سجق طریق المیناء  –ملحمة الدندي  طرابلس

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  كفتة 

العنقودیة وعلى المكورات المختزلة للكبریت 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) الذھبیة

 مطابق جبنة عكاوي  طریق المیناء  –معجنات عجاج 

 مطابق لحم متبل للصفیحة 

 مطابق  طاووق متبل بالحر  شارع عزمي  –مشاوي الزعبي 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  كباب 

وعلى المكورات  المختزلة للكبریت بنسبة

 أعلى من المعدل المسموح بھ) العنقودیة الذھبیة

 City –حلویات اطیب شي 

Complex 

 مطابق حالوة الجبن والقشطة 

 مطابق  حالوة الشمسیة 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  كاتو  الزاھریة  –باتیسري األفراح 

Salmonella( 

 مطابق لحم متبل للصفیحة  ابي سمراء  –معجنات الشیخ 

 مطابق  سجق 

 مطابق  كعكة جبنة 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة لثةالالئحة الثا

(31/3/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  سبع بھارات  عطارة امیر طلیمات  طرابلس

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  زعتر 

للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة المختزلة 

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بھار اسود 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

المكورات العنقودیة  (تحتوي علىغیر مطابق  جبنة مبروشة للمعجنات  ابي سمراء  –محل حسین كردي 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ) الذھبیة

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  زعتر 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق  جبنة عكاوي مقطعة 

جبل  –مطعم سامر خضر 

 محسن 

الالھوائیة  (تحتوي على البكتیریاغیر مطابق  شاورما 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

جبل  –مطعم سمیر علیان 

 محسن 

 مطابق  دجاج متبل

 –سناك األمین (لؤي األمین) 

 جبل محسن 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  طاووق 

Salmonella( 
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(31/3/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

جبل  –سناك علي السلمان  طرابلس 

 محسن 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  دجاج 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

جبل  –ملحمة مصطفى حموضة 

 محسن 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحمة بقر 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحمة بقر  جبل محسن  –ملحمة فؤاد حمزة 

Salmonella( 

جبل  –ملحمة قصي بیطار 

 محسن 

 مطابق  لحمة مفرومة 

كرم  –ملحمة شربل الحدشیتي  زغرتا 

 سدة 

 مطابق لحمة بقر 

كرم  –ملحمة میشال الحدشیتي 

 سدة 

 مطابق لحمة بقر

 مطابق  لحمة غنم 

كرم  –سوبر ماركت منصور 

 سدة 

 مطابق جبنة موتزاریلال 

 مطابق جونبون 

 مطابق  جبنة بلدي 

 مطابق  سمك مثلج كرم سدة  –سوبرماركت حایك 

 مطابق  دجاج مثلج

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحمة ھمبرغر مثلج 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة لثةالالئحة الثا

(31/3/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  Eclair البربارة  –افران البیطار  جبیل

Salmonella( 

 مطابق خبز بالحلیب 

 مطابق تمریات 

 مطابق خبز ابیض

 مطابق  عجینة 

 مطابق فستقیة

 مطابق  سمسمیة 

 –شركة أ. شاھین للحلویات 

 حصرایل 

 مطابق طحینة

 مطابق حالوة

 مطابق راحة

 مطابق  شوكوماكس

 مطابق  Gateau باتیسري مجاھد 

Baba au Rhum   مطابق 

Éclair   بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 بعبدا

 

 

 

 

 

 –ملحمة العائالت (جاك داغر) 

 حي البالوع –كفرشیما 

 مطابق لحمة مفرومة عجل 

 مطابق لحمة مفرومة غنم

 –ملحمة حمزة جعفر موسوي 

 شارع الزحیمة  –الحازمیة 

 مطابق لحمة مفرومة عجل 

 مطابق لحمة مفرومة غنم

ملحمة أبو صافي (یوسف أبو 

 شارع مار الیاس  –صافي) 

 مطابق لحمة مفرومة عجل 

 مطابق لحمة مفرومة غنم
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة لثةالالئحة الثا

(31/3/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 –ملحمة قیصر حنا (قیصر حنا) بعبدا

 شارع مار روكز  –الحازمیة 

 مطابق لحمة مفرومة عجل 

 مطابق لحمة مفرومة غنم

 –ملحمة صفیر (عبدو صفیر) 

 الحازمیة شارع مار روكز 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق  لحمة عجل

ملحمة سالم ماركت (جوزیف 

 وادي شحرور السفلي  –سالم) 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

ملحمة میني ماركت نصرهللا 

وادي  –(سمیر نصرهللا) 

 شحرور العلیا 

البكتیریا الالھوائیة (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحمة مفرومة غنم

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق  Piporeمتّة ماركة  مطحنة زیاد النجار التجاریة  البقاع 

سوبر ماركت عبد الرحمن ھاشم 

 جالال   –

 مطابق   Traguiمتّة ماركة 

 مطابق  متّة ماركة جیریا حنة 

 مطابق  متّة ماركة اماندا 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة لثةالالئحة الثا

(31/3/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

القولونیات اإلجمایة غیر مطابق (تحتوي على  سبع بھارات  مطاحن غسان صلیبا  البقاع

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت والخمائر و

 والفطریات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على الخمائر والفطریات  بھارات مشاوي 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھارات فاھیتا 

المختزلة للكبریت والخمائر والفطریات بنسبة 

 بھ) أعلى من المعدل المسموح

القولونیات اإلجمایة غیر مطابق (تحتوي على  بھارات كبسة  مطاحن ربیع صلیبا 

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت والخمائر و

 والفطریات بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھارات شورما 

 المعدل المسموح بھ)المختزلة بنسبة أعلى من 

غیر مطابق (تحتوي على الخمائر والفطریات  بھارات فالفل 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق فلفل اسود ناعم غاردینیا 

 مطابق كاري

بكتیریا  على(تحتوي غیر مطابق  بھار حلو ناعم

Escherichia coli على الخمائر والفطریات و

 المعدل المسموح بھ)بنسبة أعلى من 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھارات شیش طاووق 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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