
 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق زعتر نھر ابراھیم  –فرن ابو عرب  جبیل 

 مطابق جبنة قشقوان

 مطابق عجینة نیة 

 –سوبر ماركت ابو خلیل 

 عمشیت 

 مطابق دوبل كریم

 مطابق حلوم 

 مطابق لبنة 

 مطابق سبع بھارات  عمشیت  –بھارات ریكو 

 مطابق زعتر

 مطابق لوز نيء 

 مطابق بھارات سجق 

 مطابق بھار سمكة حرة 

 مطابق بھار حلو 

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  فستق حلبي 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

جمالیة القولونیات اإل(تحتوي على غیر مطابق  بھار طاووق 

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة و

 بھ)أعلى من المعدل المسموح 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  قرفة ناعمة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  یانسون ناعم 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  كزبرة یابسة  حارة حریك  –محمصة الحلباوي  بعبدا 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

Gaya Market –  تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  فاھیتا  كفرشیما)

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق ثوم 

 مطابق اسكالوب

 مطابق طاووق

القولونیات اإلجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  بھار احمر  كفرشیما  –مونة الریف 

بنسبة أعلى من المعدل  والخمائر والفطریات

 المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بھار شاورما 

 الخمائر والفطریاتعلى والمختزلة للكبریت 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  بھار فاھیتا 

 الخمائر والفطریاتعلى والمختزلة للكبریت 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق نشاء 

 مطابق  بھار ھمبرغر 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق سماق كفرشیما  –ایلي صابر  GMJ بعبدا

 مطابق  طحین 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  بھار حلو 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  زعتر

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

الالھوائیة غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا  قرفة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  كمون 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  كباب لحم حلبي  اللیلكي  –ملحمة زین الدین 

Escherichia coli  البكتیریا الالھوائیة وعلى

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة    Nuggets حراجل  –سوبرماركت شقیر  كسروان 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  سبع بھارات  جدیدة غزیر  –مطاحن افرام 

 الخمائر والفطریاتعلى والمختزلة للكبریت 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

La Valeur (ریاض سكاف) مطابق  طاووق 

 مطابق فخذ دجاج  عساف غراند ستور 

 –ملحمة جرجي انطون ختوش 

 حارة المیر 

 مطابق لحمة مفرومة 

 مطابق  كفتة 

GNA  تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  سبع بھارات  سلوم)

 الخمائر والفطریاتعلى والمختزلة للكبریت 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  قرفة ناعمة 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق  لوز نيء 

سد  –ملحمة خلیل مطر  المتن 

 البوشریة 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  ھمبرغر 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق ثوم

 مطابق لحمة شقف 

 مطابق لحمة مفرومة 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

سد  – Charcutier Aoun المتن

 البوشریة 

 مطابق  حالوة القناطر 

 مطابق طحینة القناطر 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  طاووق  الزلقا  –مطعم مامونیا 

Salmonella( 

 مطابق  فالفل 

 

Nuggets  مطابق 

Potato Cake مطابق 

 مطابق صدر دجاج (شومان) انطلیاس  –كازینو مھنا 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  فخذ دجاج  شكا  –مسلخ بسام عبود  البترون 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق صدر دجاج 

 –مطعم دیوان ابو جان 

 كفرعبیدا 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  شنكلیش 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق سمك تونة مكبوس 

 مطابق  كبیس مشكل 

 مطابق سلطة 

Pierre and Friends – 

 البترون 

بنسبة أعلى  اإلمعائیات(تحتوي على غیر مطابق  تبولة 

 من المعدل المسموح بھ)

 مطابق اخطبوط مطبوخ 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

 البترون

 

 مطابق كبیس خیار  البترون  –مطعم اكل بیتنا 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  زعتر مخلوط البترون  –فرن عرب 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق سمسم

 مطابق لحمة مفرومة عجل  البترون  –مملكة اللحوم 

 مطابق لحمة مفرومة غنم ملحمة البترون الحدیثة

 مطابق لحمة مفرومة بقر 

 بكتیریا(تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة بقر  البترون  –ملحمة األرمني 

Salmonella( 

 مطابق لحمة مفرومة غنم

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  لحمة غنم مفرومة  شكا  –ملحمة بییرو 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق لحمة عجل مفرومة 

Pizza Royal  مطابق صلصة بیتزا 

 مطابق لحم شقف بقر  القبیات  –ملحمة بشارة قدیح  عكار

 مطابق لحم بقر مفروم 

 –البان واجبان ایلي نادر 

 القبیات 

 مطابق لبنة 

 مطابق جبنة 

 مطابق لبن 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

 –البان واجبان احمد الخطیب  عكار 

 عكار العتیقة 

 مطابق جبنة عكاوي 

 مطابق دوبل كریم 

 مطابق لبن 

 –مسلخ فروج عمر محمد مطر 

 الكویخات 

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  فخذ دجاج 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

مسلخ فروج احمد محمد 

 مفرق كروم عرب  –الرفاعي 

 مطابق فخذ دجاج 

 مطابق  صدر دجاج 

 –مسلخ فروج عماد البنوت 

 العبدة 

 مطابق فخذ دجاج 

 –مسلخ فروج یوسف نصر 

 العبدة 

 مطابق  صدر دجاج 

بھارات زینة (محمود العبدهللا) 

 حلبا  –

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  بھار فالفل 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق  بھار سجق 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

المطاحن الحدیثة (كوستي مطر)  الكورة 

 كفرعقا  –

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار فالفل 

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار ھمبرغر 

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  بھار طاووق 

بنسبة أعلى  القولونیات البرازیةعلى و اإلجمالیة

 من المعدل المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  سبع بھارات 

 بنسبة اعلى من المعدل المسموح بھ) اإلجمالیة

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  فلفل احمر 

بنسبة أعلى  القولونیات البرازیةعلى و اإلجمالیة

 من المعدل المسموح بھ)

القولونیات اإلجمالیة (تحتوي على غیر مطابق  برغل 

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 –ملحمة تعاونیة قادیشا 

 البحصاص 

 مطابق  فخذ دجاج نيء 

 مطابق  جانح دجاج نيء 

بیض مزرعة  الھیكلیة  –سوبرماركت الكورة 

 (ھواتشیكن)

 مطابق 

 –سناك ساندویش الحلبي 

 الھیكلیة 

 مطابق  كبیس لفت 

 مطابق  كبیس خیار 

البكتیریا الھوائیة (تحتوي على غیر مطابق  فالفل غیر مطبوخ 

بنسبة  القولونیات اإلجمالیةعلى و اإلجمالیة

 أعلى من المعدل المسموح بھ)
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق  لحم غنم مفروم  امیون  –ملحمة الشیر  الكورة

 مطابق لحم غنم بلدي  ضھر العین  –ملحمة قدور 

 مطابق  لحم بقر بلدي 

 مطابق  دجاج متبل للشاورما  ضھر العین  –سناك عبود 

 مطابق  فخذ دجاج  ضھر العین  –الفروج المحترم 

 مطابق  جوز نيء  عابا  –محامص األمین 

مسلخ دجاج انطونیوس (دانیال 

 كفرعقا  –برتلماوس) 

 مطابق فخذ دجاج 

 مطابق  صدر دجاح 

Ikara Sushi –  مطابق سمك سلمون  امیون 

 مطابق كراب 

 مطابق قریدس

Papa Chicken مطابق ناغتس كفرعقا 

 مطابق دجاج متبل 

 مطابق سلطة ملفوف

 زغرتا 

 

 مطابق  بیض (ھواتشیكن) كفرزینا  –سوبر ماركت مكاري 

 –سناك ومطعم خالد الجمل 

 العیرونیة 

 مطابق  دجاج مسحب نيء 

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  فالفل نيء التل  –سناك بودي 

بنسبة  القولونیات اإلجمالیةعلى و اإلجمالیة

 أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق كبیس لفت

 مطابق  كبیس خیار 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

(یوسف  King Chicken زغرتا 

 اسكندر) 

 مطابق سفینة دجاج بالعظم 

 مطابق سفینة دجاج مسحب 

 مطابق  زیت دوار الشمس  كفریا  –نیو كفریا 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبن بلدیة  زغرتا  –معمل الرھبان 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 Lysteriaوعلى بكتیریا  المسموح بھ

monocytogenes( 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبنة عكاوي 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 )المسموح بھ

 مطابق حبنة حلوم 

 مطابق شنكلیش 

Health Chicken  یوسف)

 فرنجیة) 

 مطابق فخذ دجاج 

 مطابق سفینة دجاح بالعظم 

 –مطعم عین ارده (امیل عبید) 

 ارده 

 مطابق سنبوسك نيء 

 مطابق كباكیب محشیة نيء

(غسان  Deliciousسناك 

 رشعین  –ابراھیم) 

 مطابق  عجینة 

 –جسر رعشین (ایلي فنیانوس) 

 بیادر رعشین 

 مطابق  ورق عریش 

 مطابق  صلصة السمكة الحرة 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

معمل اجبان والبان سركیس  زغرتا 

 رشعین  –كفردالقوس  –البایع 

 مطابق  جبنة مشللة 

 مطابق  جبنة مجدولة 

 مطابق  جبنة حلوم 

 مطابق  قشطة 

معمل اجبان والبان منصور 

 رشعین –كفردالقوس  –البایع 

 مطابق جبنة رول مالحة 

 مطابق جبنة دوبل كریم 

 القولونیات اإلجمالیةعلى غیر مطابق (تحتوي  جبنة حلوة 

بنسبة أعلى  Escherichia coliبكتیریا على و

 من المعدل المسموح بھ)

 –محل ابراھیم یحیى حسین 

 مجدلیا 

Cookies   مطابق 

 مطابق غومي بدون دسم

 مطابق سوسات اخضر 

 Goldenكعك بسمسم 

Sweet  

 مطابق

Candy Swan 

Guale  

 مطابق

Bonbon  مطابق 

 مطابق مصاصة 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق لبنة  محل منذر شدید  مرجعیون 

 مطابق شرائح مرتدیلال  میني ماركت الوفاء 

 مطابق جبنة عكاوي

 مطابق  جبنة حلوم  میني ماركت احمد حمود 

 مطابق لبنة 

 مطابق مرتدیلال  میني ماركت الزھراء

 مطابق لبنة 

 مطابق فخاذ دجاج  مسلخ كاید عبدهللا  الشوف 

 مطابق سودة دجاج 

 مطابق لحمة مفرومة  ملحمة المراء

 مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة أبو احمد 

 مطابق  لحمة شقف 

زیت  –شركة محمد ناصر 

 ومخلالت محمد عباس سرحال 

 مطابق مخلل خیار 

 مطابق  مخلل كوكتیل 

 مطابق  فالفل للقلي  مطعم محمد سرحال 

 مطابق فالفل للقلي  مطعم الضیعة

 –مصنع فودي للحوم المبردة 

 معروف ابو حاطوم حماده

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  سجق

Escherichia coli  المعدل بنسبة أعلى من

 المسموح بھ)

 مطابق شیش طاووق المخازن الكبرى 

 مطابق  مربى الفریز  سوبر ماركت الندى 

 مطابق  عسل طبیعي 

 مطابق  عسل سندیان  محل عطرة الطیبة
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

مستودع مخلالت وزیت حسام  الشوف

 قبالن 

 مطابق  زیت نباتي 

 مطابق  كبیس مقتي 

 مطابق  كبیس خیار

 مطابق  كبیس كوكتیل 

 مطابق  مخلل خیار  میني ماركت حجازي 

 مطابق  كبیس لفت  میني ماركت ابو رفعت 

 مطابق  كبیس زیتون اخضر 

 مطابق  فطر مقطع سوبر ماركت خلیل قاسم 

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  لحمة مفرومة للسجق ملحمة رمضان الناعمة 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة البیك 

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ)

 –ملحمة ابو مأمون حارة 

 الناعمة 

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  لحمة مفرومة 

Escherichia coli  من المعدل بنسبة أعلى

 المسموح بھ)

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  سودة دجاج  فروج األمل جھاد 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  عجینة فالفل  سناك كالسك سعید ابو عماد 

 مطابق  عجینة فالفل  األستاذ 
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 والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة رابعةالالئحة ال

(14/4/2015) 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات الغذائیةالمواد عینات  اسم المؤسسة

 

بنسبة أعلى الخمائر غیر مطابق (تحتوي على  لبنة  البان واجبان ناتالي ابو ناصیف  الشوف 

 من المعدل المسموح بھ)

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  جبنة حلوم 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  ھمبرغر مطعم خمر

 مطابق حمص جاھز  سوبر ماركت جورج سابا 

 مطابق نقانق 

المكورات العنقودیة غیر مطابق (تحتوي على  لبنة  البان واجبان كفر نبرخ 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)الذھبیة 

بكتیریا غیر مطابق (تحتوي على  سودة دجاج  سوبر ماركت سلمان یحیى 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق  عجینة فالفل  سناك الشیخ 

 مطابق  بھار حلو  محمصة كافیھ نویل 
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