
 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

الخمائر  على(تحتوي  جرثومیا غیر مطابق لبنة  دده  –سوبر ماركت ابو طوني  الكورة 

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ والفطریات

 جرثومیا مطابق جبنة عكاوي

 جرثومیا مطابق جبنة بلغاري 

بكتیریا (تحتوي على مطابق جرثومیا غیر  شیش طاووق منقوع  دده  –مملكة الطاووق 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 ) المسموح بھ

 جرثومیا مطابق كرسبي دجاج 

 جرثومیا مطابق سلطة ملفوف ومایونییز 

 جرثومیا مطابق شیش طاووق منقوع  بشمزین  – Costaقھوة 

 جرثومیا مطابق سلطة ملفوف ومایونییز 

على البكتیریا (تحتوي مطابق جرثومیا غیر  مقانق لحم بقر  امیون  – Out Backسناك 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 ) المعدل المسموح بھ

 جرثومیا مطابق سجق لحم بقر 

 جرثومیا مطابق ھمبرغر لحم بقر 

 جرثومیا مطابق دجاج منقوع للشواء  دده  –مطبخ الزاخم 

 جرثومیا مطابق شیش طاووق منقوع 

غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على البكتیریا  لحم بقر مفروم  عفصدین  –ملحمة سابا 

الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من 

 المعدل المسموح بھ )

غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على البكتیریا  لحم غنم مفروم 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من الالھوائیة 

 المعدل المسموح بھ )
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیا میاه البئر  بئر ضھر حلبا عكار 

 مطابق كیمیائیاً 

المساكن  –مطعم حسن حاجو  صور

 الشعبیة 

 جرثومیا مطابق كبیس خیار 

غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على المكورات  كبیس حّر 

أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة بنسبة 

 المسموح بھ )

 جرثومیا مطابق كبیس لفت 

بھارات شاورما لحمة  صور البص  –محمصة الصقر 

 ودجاج 

البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على 

بنسبة أعلى من المعدل  الھوائیة اإلجمالیة

 المسموح بھ )

البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على  بھارات شاورما لحمة 

بنسبة أعلى من المعدل  الھوائیة اإلجمالیة

 المسموح بھ )

البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على  بھارات شاورما فاھیتا 

وعلى القولونیات اإلحمالیة  الھوائیة اإلجمالیة

بنسبة أعلى من وعلى القولونیات البرازیة 

 المعدل المسموح بھ )

البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على  بھارات كفتة لحمة بقر

بنسبة أعلى من المعدل  الھوائیة اإلجمالیة

 المسموح بھ )

البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على  بھار طاووق 

وعلى القولونیات اإلحمالیة  الھوائیة اإلجمالیة

بنسبة أعلى من وعلى القولونیات البرازیة 

 المعدل المسموح بھ )

 جرثومیا مطابق لحم بقر مفرومة نیة  الجواد  مطعم

 جرثومیا مطابق مرتدیال  Oreganoمطعم 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 جرثومیا مطابق لحم بقر مفرومة نیة  سوبرماركت عز الدین  صور

 جرثومیا مطابق فخذ دجاج نيء 

 جرثومیا مطابق ھمبرغر بقر نيء  سناك قدسي 

 جرثومیا مطابق تشیكن برغر نيء 

 جرثومیا مطابق بیبیروني بقر نيء 

 جرثومیا مطابق طاووق نيء  مطعم ومشاوي الرشید 

 جرثومیا مطابق دجاج مسحب 

بكتیریا (تحتوي على مطابق جرثومیا غیر  لحمة بقر شقف نیة 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

البكتیریا (تحتوي على مطابق جرثومیا غیر  ھوت دوغ  تعاونیة مطر 

بنسبة أعلى من المعدل  الھوائیة اإلجمالیة

 ) المسموح بھ

 جرثومیا مطابق كراب

 جرثومیا مطابق ھمبرغر بقر نيء 

 جرثومیا مطابق لحم بقر نيء  حسین قرباني  –مسلخ صور 

برج  –مسلخ قاسم نمیریس 

 رحال 

 جرثومیا مطابق لحم بقر نيء 

 جرثومیا مطابق جبنة حلوم  قانا  –تعاونیة الحیاة 

بكتیریا (تحتوي على مطابق جرثومیا غیر  جبنة عكاوي 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 ) المسموح بھ

 جرثومیا مطابق جبنة دوبل كریم 

 جرثومیا مطابق نقانق نیة 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

النباتات المجھریة (تحتوي على غیر مطابق  میاه  معمل وحلویات حجیج  النبطیة 

اإلجمالیة وعلى القولونیات اإلجمالیة وعلى 

القولونیات البرازیة وعلى بكتیریا 

Pseudomonas aeruginosa  التي تتعدى

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

النباتات المجھریة (تحتوي على غیر مطابق  میاه  معمل وحلویات الصفا 

اإلجمالیة وعلى القولونیات اإلجمالیة وعلى 

القولونیات البرازیة وعلى بكتیریا 

Pseudomonas aeruginosa  وعلى

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة  ملحمة الزھراء 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة  ملحمة یاسین 

 مطابق جرثومیا طاووق عطوي تشیكن 

 مطابق جرثومیا جوانح دجاج 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة  ملحمة نحال 

 مطابق جرثومیا لحمة شقف 

 مطابق جرثومیا ھمبرغر ملحمة العین 

 مطابق جرثومیا لحمة شقف 

 مطابق جرثومیا لحمة عجل مفرومة  ملحمة البدر 

 مطابق جرثومیا لحمة شقف 

لحمة عجل مفرومة  ملحمة النور 

 ناعمة 

 مطابق جرثومیا

 مطابق جرثومیا لحمة شقف 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیا عجین  فرن النور  النبطیة

 مطابق كیمیائیاً 

 مطابق جرثومیا عجین  فرن العین 

 مطابق كیمیائیاً 

محمصة الساحة (محمد موسى 

 ابو زید) 

القولونیات على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  كمون ناعم 

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ اإلجمالیة

 مطابق كیمیائیاً  

 مطابق جرثومیا سمسم  محل السید حسن عباس 

 مطابق جرثومیا  Le Parfait  Petit fourمحالت 

عین  –صربا  –ملحمة صلیبي  كسروان 

 بزیل

لحمة مفرومة ناعمة 

 بقر

 مطابق جرثومیا

لحمة مفرومة ناعمة 

 غنم

 مطابق جرثومیا

لحمة مفرومة خشنة 

 بقر

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیا (تحتوي

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ)

بكتیریا على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  لحمة راس عصفور بقر 

Escherichia coli على المكورات العنقودیة و

على البكتیریا الالھوائیة المختزلة و الذھبیة

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ ) للكبریت

 مطابق جرثومیا لحمة  القلیعات  –مطعم الناعورة 

 مطابق جرثومیا طاووق 

 مطابق جرثومیا طاووق  القلیعات  –مطعم سراج اللیل 

بكتیریا على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  كفتة 

Listeria monocytogenes( 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 كسروان

  

 – Le Royaumeمطعم 

 القلیعات 

 مطابق جرثومیا لحمة للشوي 

بكتیریا على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  طاووق 

Salmonella( 

على  غیر مطابق جرثومیا (تحتوي تحتوي جوانح دجاج  القلیعات  –مطعم فؤاد الرومیة 

بنسبة  البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت

بكتیریا على و أعلى من المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 مطابق جرثومیا لحمة للشوي 

 –مطعم سلطان الرومیة 

 القلیعات 

 مطابق جرثومیا لحمة للشوي 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  طاووق القلیعات  –مطعم قلعة الرومیة 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 Listeriaوعلى بكتیریا  المعدل المسموح بھ

monocytogenes( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  كبة 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

وعلى بكتیریا  المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

على بكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  طاووق القلیعات  –مطعم قصر الرومیة 

Listeria monocytogenes( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  نقانق

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المسموح بھالمعدل 

 مطابق جرثومیا لحمة للشوي القلیعات  –مطعم النسمات 

 مطابق جرثومیا طاووق 

  

دائرة التغذیة – مدیریة الوقایة الصّحیة -وزارة الصّحة العامة   Page 6 



 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیا طاووق  القلیعات  –مطعم تاج األمراء  كسروان

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  نقانق 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ )

بكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  طاووق  القلیعات  –مطعم المعصرة 

Salmonella( 

بكتیریا على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  نقانق 

Escherichia coli على البكتیریا الالھوائیة و

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

 المسموح بھ )

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  نقانق  مطعم ال مورینا 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ )

Cordon Bleu  مطابق جرثومیا 

 مطابق جرثومیا سجق بقر 

شركة بھارات عبیدو للصناعة  بیروت 

 المزرعة  –والتجارة 

 جرثومیامطابق  كمون ناعم 

 مطابق جرثومیا بھار كاري حر 

 مطابق جرثومیا قرفة ناعمة 

البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على  حّر أحمر ناعم 

بنسبة أعلى من المعدل  الھوائیة اإلجمالیة

 المسموح بھ )

 –مصنع شركة فؤاد اللبابیدي 

 البساتین 

 مطابق جرثومیا معجون طماطم 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 المتن 

 

Gio Market –  مطابق جرثومیا بیض جل الدیب 

 مطابق جرثومیا جانبون 

 مطابق جرثومیا جبنة قشقوان 

Mano –  مطابق جرثومیا بسترما نيء  برج حمود 

 مطابق جرثومیا سجق نيء 

 مطابق جرثومیا نقانق نيء 

New City Market - 

 البوشریة

 مطابق جرثومیا جبنة 

 مطابق جرثومیا مرتدیلال 

 مطابق جرثومیا معكرونة 

 مطابق جرثومیا جبنة قشقوان 

 مطابق جرثومیا سجق البوشریة  –معمل بیدو 

 مطابق جرثومیا نقانق 

 –ملحمة الحیاة (خلیل مطر) 

 البوشریة 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة ناعمة 

 –افران الشرق األوسط 

 البوشریة 

 مطابق جرثومیا خبز افرنجي 

 مطابق جرثومیا خبز افرنجي عادي 

 مطابق جرثومیا اقراص تمر 

Doughnuts  مطابق جرثومیا 

Pizza Hut –  مطابق جرثومیا جبنة  سن الفیل 

األحیاء (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه للشرب  نبع بتغرین 

المجھریة الھوائیة وعلى القولونیات اإلجمالیة 

 المسموح بھالتي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 )حسب المواصفات اللبنانیة

 مطابق كیمیائیاً 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیا بوظة جانیت حلیب الدكوانة  – Cortinaمعمل  المتن

 مطابق جرثومیا جانیت شوكوال  بوظة

سندویش حلیب  بوظة

 وشوكوال 

 مطابق جرثومیا

كوبا حلیب  بوظة

 وشوكوال 

 مطابق جرثومیا

كابریس حلیب  بوظة

 وشوكوال 

 مطابق جرثومیا

 مطابق جرثومیا  Apollo بوظة

بنكھة  Apollo بوظة

 الحامض

 مطابق جرثومیا

Panino –  مطابق جرثومیا غریبة بیضاء  مزرعة یشوع 

 جرثومیامطابق  زعتر

 مطابق جرثومیا عجین 

Chedid Food –  مطابق جرثومیا لحمة شقف  المطیلب 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة 

 مطابق جرثومیا مرتدیلال 

 مطابق جرثومیا قشقوان 

النباتات (تحتوي على  جرثومیاً  غیر مطابق میاه الشبكة العامة المختارة   –الشبكة العامة  الشوف 

المجھریة اإلجمالیة وعلى القولونیات اإلجمالیة 

وعلى القولونیات البرازیة وعلى بكتیریا 

Pseudomonas aeruginosa  وعلى

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

النباتات (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه النبع راس النبع  –نبع جبلیھ  الشوف

المجھریة اإلجمالیة القولونیات اإلجمالیة وعلى 

المكورات العقدیة البرازیة وعلى بكتیریا 

Pseudomonas aeruginosa  وعلى

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى 

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

بیت  –سبیل الساحة العامة 

 الدین 

المكورات (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه السبیل

العقدیة البرازیة وعلى بكتیریا 

Pseudomonas aeruginosa  التي تتعدى

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

المكورات (تحتوي على جرثومیاً غیر مطابق  میاه السبیل سبیل معاصر بیت الدین 

العقدیة البرازیة التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھ

 جرثومیاً مطابق  میاه  دیر القمر  –الشالوف 

 مطابق جرثومیا لحم عجل بلدي مفروم  بزعون  –ملحمة شربل مخول  بشري 

 –ملحمة برساوي إخوان 

 بزعون 

 مطابق جرثومیا لحم عجل بلدي مفروم 

 –ملحمة ساید الحدشیتي 

 حدشیت 

 مطابق جرثومیا لحم ماعز بلدي مفروم 

 –ملحمة انطوانیت صقر 

 حدشیت 

 مطابق جرثومیا لحم عجل بلدي مفروم 

RTC Resto Pub-  مطابق جرثومیا طاووق 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیا بھار سمكة حّرة  سوبر ماركت فرحات  بعلبك

 مطابق كیمیائیاً 

القولونیات (تحتوي على  جرثومیاغیر مطابق  بھار شیش طاووق 

اإلجمالیة التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھ

 مطابق كیمیائیاً 

 مطابق جرثومیا زعتر  فرن الزین 

 مطابق كیمیائیاً 

 الخمائر)(تحتوي على  جرثومیاغیر مطابق  ملوخیة یابسة  معمل خاطر 

 مطابق جرثومیا سمسم قبل التحمیص 

 مطابق جرثومیا ورق عنب مكبوس 

 مطابق جرثومیا لفت ابیض مكبوس 

 مطابق جرثومیا مقتة مكبوس 

 مطابق جرثومیا خیار مكبوس 

 مطابق جرثومیا طحینة 

 الخمائر)(تحتوي على  جرثومیاغیر مطابق  زعتر فادي ماركت 

 مطابق كیمیائیاً 

 مطابق جرثومیا بھار فاھیتا 

 مطابق كیمیائیاً 

 مطابق جرثومیا بھار بطاطا 

 مطابق كیمیائیاً 

 مطابق جرثومیا زعتر  زحلة  –محل عادل عبدو  البقاع 

بكتیریا على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  حالوة الجبن  ریاق  –حلویات الركن الشرقي 

Escherichia coli على بكتیریا و

Clostridium perfringens  بنسبة أعلى

 من المعدل المسموح بھ )
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

بكتیریا على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  شاورما دجاج  علي النھري  –مطعم البركة  البقاع

Escherichia coli  البكتیریا الالھوائیة وعلى

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella ( 

 مطابق جرثومیا ثوم 

محل فراریج بالل حسن المھدي 

 علي النھري  –

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  افخاذ دجاج

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella ( 

بكتیریا على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  دجاج طاووق 

Escherichia coli  البكتیریا الالھوائیة وعلى

بنسبة أعلى من المعدل  المختزلة للكبریت

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella ( 

 –میني ماركت محمود صبرا 

 ابلح 

 مطابق جرثومیا كمون ناعم 

 مطابق جرثومیا بھارات خلطة عبیدو 

القولونیات على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  فلفل اسود ناعم 

البكتیریا الالھوائیة المختزلة اإلجمالیة وعلى 

بنسبة أعلى وعلى الخمائر والفطریات  للكبریت

، كما تحتوي على بكتیریا بھمن المعدل المسموح 

Salmonella ( 
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  سبع بھارات ابلح  –میني ماركت الغدیر  البقاع

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ)

الخمائر على غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  ثوم ناعم بودرة 

 Clostridiumعلى بكتیریا والفطریات و

perfringens  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ )

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیا (تحتوي  بھار حّر احمر ناعم 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ)

البقاع 

 الغربي 

الخط الرئیسي  –تل الذنوب 

 للمیاه 

األحیاء المجھریة (تحتوي على غیر مطابق  میاه الشرب 

الھوائیة  التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھ

النباتات المجھریة (تحتوي على غیر مطابق  میاه  حمود میاه القلعة صیدا 

 Pseudomonasاإلجمالیة وعلى بكتیریا 

aeruginosa  التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى

 )حسب المواصفات اللبنانیة المسموح بھ

النباتات المجھریة (تحتوي على غیر مطابق  میاه بئر عین البراضعة  عین البراضعة  عالیھ  

اإلجمالیة وعلى القولونیات اإلجمالیة وعلى 

المكورات العقدیة البرازیة وبكتیریا 

Pseudomonas aeruginosa  والبكتیریا

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

حسب المواصفات  المسموح بھالحد األقصى 

 )اللبنانیة
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 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الثالثة واألربعون للعینات 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

میاه للشرب من خزان  خزان الباروك  عالیھ

 الباروك 

النباتات المجھریة (تحتوي على غیر مطابق 

اإلجمالیة وعلى القولونیات اإلجمالیة وعلى 

برازیة وبكتیریا المكورات العقدیة ال

Pseudomonas aeruginosa  والبكتیریا

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

حسب المواصفات  المسموح بھالحد األقصى 

 )اللبنانیة
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