
 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

  - Sea Food Coral المتن

 البوشریة

 جرثومیاً مطابق  سمك مرمور

 جرثومیاً مطابق  سمك رغوس

 جرثومیاً مطابق  سمك غبص

 جرثومیاً مطابق  سمك ملیفا 

 جرثومیاً مطابق  سمك اجاج مبرد

 جرثومیاً مطابق  طاووق نيء  انطلیاس  –مطعم ھوانا 

 جرثومیاً مطابق  سمبوسك نيء 

 جرثومیاً مطابق  رقاقات جبنة نيء 

 جرثومیاً مطابق  كبة اقراص نیة 

 جرثومیاً مطابق  زعتر جاھز  شركة بھارات ادونیس بعبدا 

 –مسلخ دجاج جمیل عجاج  زغرتا 

 مریاطة 

 جرثومیاً مطابق  سفینة دجاج 

Grand Marche Yamine  على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  فستق حلبي

والفطریات التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح بھ)

 جرثومیاً مطابق  فالفل نيء  مجدلیا  –سناك جاك 

 جرثومیاً مطابق  جبنة حلوم  مجدلیا  –سوبرماركت یاغي 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة مفرومة بقر علما -مطعم وملحمة النسى 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح بھ)األقصى 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  كباكیب 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح بھ)األقصى 
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 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 جرثومیاً مطابق  سفینة دجاج  مرداشیة  –فروج الضیعة  زغرتا 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  طاووق  مریاطة  –اطیب فروج 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح بھ)األقصى 

 جرثومیاً مطابق  كباكیب  رشعین -مطعم نھر رشعین 

 جرثومیاً مطابق  سنبوسك 

Snack porkhop - على البكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة خنزیر  رشعین

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 المسموح بھ)الحد األقصى 

 جرثومیاً مطابق  لحمة غنم قطعة  عمشیت حي البحر  –مطعم مھنا  جبیل 

 جرثومیاً مطابق  كبیس باذنجان 

 جرثومیاً مطابق  صدر دجاج 

 جرثومیاً مطابق  جوانح دجاج 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة بقر قطعة 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح)األقصى 

على البكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  قصبة دجاج 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 المسموح بھ)الحد األقصى 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  حمص بطحینة 

Clostridium perfringens  التي تتعدى

حسب  المسموح بھنسبتھا الحد األقصى 

 )المواصفات اللبنانیة

 جرثومیاً مطابق  كنافة بالقشطة  جبیل  –حلویات الثوم 
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  قصبة تشیكن ستور  البترون 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 الحد األقصى المسموح بھ)

(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً  قوانص دجاج 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

، وعلى بكتیریا الحد األقصى المسموح بھ

Salmonella( 

 جرثومیاً مطابق  لحمة غنم قطع للشوي  كفرحلدا  –مطعم غابة الجوز 

 جرثومیاً مطابق  لحمة غنم قطع للشوي  كفرحلدا  –مطعم جمال لبنان 

 جرثومیاً مطابق  لحمة غنم قطع للشوي  داعل  –مطعم استراحة الواحة 

 –سوبرماركت ابو جوزیف 

 بساتین العصي 

 مطابق جرثومیاً  جبنة فیتا 

 مطابق جرثومیاً  جبنة بلغاري 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  قصبة دجاج  البترون  –فروج الكرم 

للكبریت التي تتعدى نسبتھا الالھوائیة المختزلة 

 الحد األقصى المسموح بھ)

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج 

 مطابق جرثومیاً  سجق شكا  –سوبرماركت الحمصي 

 مطابق جرثومیاً  مقانق 

 مطابق جرثومیاً  زعتر مخلوط  شكا  –سناك نینوا 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  طاووق نيء 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 الحد األقصى المسموح بھ)

 مطابق جرثومیاً  طاووق مشوي 

 مطابق جرثومیاً  شراب لیموناضة  باتیسري شي حلمي 

 مطابق جرثومیاً  شراب الورد  باتیسري الریم 

 مطابق جرثومیاً  شراب لیموناضة  جیسي جوس 
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القولونیات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  بھار حلو  طریق األرز  –سوبرماركت شكا  البترون 

البكتیریا الالھوائیة المختزلة اإلجمالیة وعلى 

للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  بھار حر 

التي تتعدى نسبتھا الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 الحد األقصى المسموح بھ)

 غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا شاورما دجاج  البترون  –سناك فیلیبس 

Listeria monocytogenes( 

 مطابق جرثومیاً  تشیكن برغر  البترون  –سناك حكیم 

المنیة 

 الضنیة 

جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا غیر مطابق  دجاج  دیر عمار  –فروج العتر 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 الحد األقصى المسموح بھ)

 مطابق جرثومیاً  كنافة  دیر عمار  –حلویات اللؤلؤة 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر  دیر عمار  –ملحمة دیر عمار 

 جرثومیاً مطابق  لحمة غنم  دیر عمار  –ملحمة عبود آغا 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر  المنیة  –ملحمة ابو زین 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر  المنیة  –ملحمة الولید 

القولونیات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  جبنة حلوم  المنیة  –محمود عجاج 

التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى اإلجمالیة 

 المسموح بھ)

القولونیات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  جبنة عكاوي 

 Escherichia coliاإلجمالیة وعلى بكتیریا 

التي تتعدى  وعلى المكورات العنقودیة الذھبیة

 نسبتھا الحد األقصى المسموح بھ)
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المنیة 

 الضنیة

القولونیات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  قشطة  البداوي  –حلویات المنتزه 

التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى اإلجمالیة 

 المسموح بھ)

 جرثومیاً مطابق  كبیس لفت  البداوي  –عبد الحمید كحیل 

 جرثومیاً مطابق  فالفل نیة  ریاق  –مطعم األمیر  البقاع 

 –المعلقة  – Le pouletمطعم 

 زحلة 

 مطابق جرثومیاً  ھمبرغر لحمة بقر 

 مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج 

 مطابق جرثومیاً  ثوم مصنع 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  افخاذ دجاج 

Salmonella( 

على البكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  كفتة نیة  الكرك  –مطعم باربكیو ركان 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 المسموح بھ)الحد األقصى 

 – Résidence de la Mer كسروان 

 ذوق مصبح 

 مطابق جرثومیاً  جبنة مبروشة 

 مطابق جرثومیاً  لحمة للشوي 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  دجاج 

Salmonella( 

Praïa Le Maillon FNB 

 ذوق مصبح  –

Sauce Cocktail  ًمطابق جرثومیا 

Cheddar Cheese   ًمطابق جرثومیا 

Season Salad  ًمطابق جرثومیا 

Chopsticks –  مطابق جرثومیاً  قریدس  ذوق مصبح 

 مطابق جرثومیاً  سمك 

 مطابق جرثومیاً  لحمة 

 مطابق جرثومیاً  دجاج 
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  كفتة  بلونة  –ملحمة سامي وایلي  كسروان

تتعدى نسبتھا الالھوائیة المختزلة للكبریت التي 

 الحد األقصى المسموح بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  لحمة راس عصفور 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 الحد األقصى المسموح بھ)

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة مفرومة خشنة 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح)األقصى 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  فخذ دجاج  العبدة  –كرم عبد  عكار 

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  سفینة دجاج 

تتعدى نسبتھا الالھوائیة المختزلة للكبریت التي 

على بكتیریا الحد األقصى المسموح، و

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  بھار دجاج  مفرق منیارة  –توفیق عبید 

 مطابق جرثومیاً  سبع بھارات 

 مطابق جرثومیاً  لحمة شقف  وادي الریحان  –علي السعید 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة مفرومة 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح)األقصى 
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 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  سفینة دجاج الریحان   –بكر عمر  عكار

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  فخذ دجاج 

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الالھوائیة 

على بكتیریا الحد األقصى المسموح، و

Salmonella( 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  كبة  برج العرب  –نزار ناصیف 

Escherichia coli  وعلى المكورات العنقودیة

الذھبیة وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة 

للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحم مفروم بقر 

Escherichia coli  وعلى المكورات العنقودیة

الذھبیة وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة 

للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

 مطابق جرثومیاً  لحمة شقف 

 مطابق جرثومیاً  ھمبرغر  شارع محرم  –ملحمة المنال  طرابلس

 مطابق جرثومیاً  افخاذ دجاج  المیناء  –فروج طالل مصطفى 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  افخاذ دجاج المیناء  –فروج محمود الیمني 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 )الحد األقصى المسموح

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة مفرومة  المیناء  –ملحمة ناصر القماح 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح)األقصى 
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیاً  لحم شقف عجل  الزاھریة  –ملحمة حجازي  طرابلس

على المكورات  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة مفرومة غنم 

العنقودیة الذھبیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح)األقصى 

Ten Burger –  مطابق جرثومیاً  ھمبرغر  الضم والفرز 

 –ملحمة سیف الدین صابونة 

 سوق العطارین 

 مطابق جرثومیاً  لحم شقف غنم 

طریق  –باتیسري لبنان األخضر 

 المنتین 

Gateau   ًمطابق جرثومیا 

 مطابق جرثومیاً  قشطة  القبة  –حلویات األرز 

سوق  –البان وأجبان ابو نعیم 

 العطارین 

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم 

سوق  –ملحمة جمال عثمان 

 العطارین 

 مطابق جرثومیاً  طاووق متبل 

ساحة  –فروج ولید العس 

 الدفتار 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  فخذ دجاج 

Salmonella( 

سوق  –ملحمة ابو طارق فتوح 

 العطارین 

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  لحمة مفرومة غنم

Escherichia coli  وعلى البكتیریا الالھوائیة

المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد 

 المسموح)األقصى 

 –ملحمة محمود حمداش 

 المیناء 

 مطابق جرثومیاً  لحم شقف 

 –خضر ھرموش ألبان وأجبان 

 ابي سمراء 

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم 

  

دائرة التغذیة – مدیریة الوقایة الصّحیة -وزارة الصّحة العامة   Page 8 



 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 –ألبان وأجبان ھدى ھرموش  طرابلس 

 ابي سمراء

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم 

ملحمة القناعة (محمد علي 

 طرابلس  –أحمد) 

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة عجل نیة 

القبة  –فروج محمد معرباني 

 الساحة 

 مطابق جرثومیاً  فروج نيء 

مطعم شاورما وفروج المحترم 

 طرابلس  –

 مطابق جرثومیاً  شاورما مطبوخ 

سوبرماركت البقاعي (الحاج  صیدا

 حافظ) 

على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  جبنة فیتا 

واألعفان التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي 

 مطابق جرثومیاً  جبنة قشقوان 

 مطابق جرثومیاً  لبنة 

 مطابق جرثومیاً  لبنة  محل الحاج حافظ 

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

 جرثومیاً مطابق  زعتر  صیدا  –فرن أبو عرب 

 كیمیائیاً مطابق 

 جرثومیاً مطابق  سماق 

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

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  جبنة فیتا  سوبرماركت محمد البلطجي  صیدا

واألعفان التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

 مطابق جرثومیاً  جبنة موزاریلال مبروشة 

 جرثومیاً مطابق  جبنة حلوم 

على القولونیات  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  جبنة شلل 

اإلجمالیة التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  جبنة عكاوي 

Escherichia coli  التي تتعدى نسبتھا الحد

 المسموح)األقصى 

قصر األمراء (أدیب مدحت 

 البقاعي) 

 كیمیائیاً مطابق  زعتر 

على البكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 المسموح)الحد األقصى 

 جرثومیاً مطابق  بامیة یابسة 

 جرثومیاً مطابق  بھار مشاوي 

  كیمیائیاً مطابق 

 جرثومیاً مطابق  بھار طاووق 

 كیمیائیاً مطابق 

 كیمیائیاً مطابق  سبع بھارات 

على البكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

الالھوائیة المختزلة للكبریت التي تتعدى نسبتھا 

 المسموح)الحد األقصى 
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 كیمیائیاً مطابق  سبع بھارات  محل منیر الحلو  صیدا

 جرثومیاً مطابق 

 كیمیائیاً مطابق  بھار ابیض 

 جرثومیاً مطابق 

 كیمیائیاً مطابق  قرفة ناعمة 

على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

واألعفان وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة 

للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

 كیمیائیاً مطابق  بھار كبسة 

على القولونیات  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

اإلجمالیة وعلى الخمائر واألعفان التي تتعدى 

 المسموح)نسبتھا الحد األقصى 

 جرثومیاً مطابق  یانسون 

 كیمیائیاً مطابق 

 كیمیائیاً مطابق  دقة كبة 

على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

واألعفان التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 جرثومیاً مطابق  جوز  بن نسب (فراس أحمد نسب)  صیدا

 كیمیائیاً مطابق 

 جرثومیاً مطابق  كاجو نيء 

 كیمیائیاً مطابق 

 جرثومیاً مطابق  سماق 

 كیمیائیاً مطابق 

 كیمیائیاً مطابق  سبع بھارات 

على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

واألعفان وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة 

للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

 كیمیائیاً مطابق  بھار شیش طاووق 

على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

واألعفان التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

على القولونیات  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق  دقة كبة 

اإلجمالیة التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 جرثومیاً مطابق  سبع بھارات  بن أیوب (محمد سلیم أیوب)  صیدا

 كیمیائیاً مطابق 

 كیمیائیاً مطابق  بھار كبة 

على القولونیات  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

اإلجمالیة وعلى البكتیریا الالھوائیة المختزلة 

للكبریت التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

 جرثومیاً مطابق  بھار دجاج 

 كیمیائیاً مطابق 

 جرثومیاً مطابق  یانسون ناعم 

 كیمیائیاً مطابق 

 جرثومیاً مطابق  بھار كبسة 

 كیمیائیاً مطابق 

 كیمیائیاً مطابق  بھار أبیض 

على الخمائر  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

واألعفان التي تتعدى نسبتھا الحد األقصى 

 المسموح)

 جرثومیاً مطابق  لحم بقر شقف  مسلخ النبطیة  النبطیة 

 جرثومیاً مطابق  لحم بقر شقف  مسلخ مؤسسة شعیب للمواشي 

 جرثومیاً مطابق  لحم بقر شقف  مسلخ بلدیة زفتا 

 جرثومیاً مطابق  لحم مفرومة  ملحمة وفرن الوفاء 

 جرثومیاً مطابق  كعك  فرن الخباز 

 جرثومیاً مطابق  عجینة كرواسان 

 كیمیائیاً مطابق 

 جرثومیاً مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة حالل 

 جرثومیاً مطابق  لحم مفرومة  ملحمة الھادي
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 جرثومیاً مطابق  عجینة مناقیش  فرن الباشا  النبطیة

 كیمیائیامطابق 

 جرثومیاً مطابق  جبنة عكاوي مبروشة 

 جرثومیاً مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة السید سمیر نور الدین 

 جرثومیاً مطابق  لحمة مفرومة  ملحمة حماتي 

 جرثومیاً مطابق  لحمة غنم مفرومة 

لحمة مفرومة (للحم 

 بعجین)

على بكتیریا  (تحتويجرثومیاً غیر مطابق 

Escherichia coli  التي تتعدى نسبتھا الحد

 المسموح)األقصى 

 جرثومیاً مطابق  نقانق  ملحمة أبو عدنان 

 جرثومیاً مطابق  لحمة مفرومة 

 جرثومیاً مطابق  سودة بقر 

 جرثومیاً مطابق  كنافة  محالت الشرق  

 كیمیائیامطابق  لوبیاء  علي یحیى الطیبة  مرجعیون 

 كیمیائیامطابق  بندورة 

 كیمیائیامطابق  فلیفلة حلوة 

 مطابق كیمیائیا خیار  خضار الساحلي 

 مطابق كیمیائیا فلیفلة حلوة 

 مطابق كیمیائیا بندورة 

 مطابق كیمیائیا خیار  كفركال  –محل علي حمزة 

 مطابق كیمیائیا كوسى 

 مطابق كیمیائیا لوبیاء 

 مطابق كیمیائیا خیار  القلیعة  –محالت أبو احمد 

 مطابق كیمیائیا كوسى 

 مطابق كیمیائیا بندورة 
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 كیمیائیامطابق  فلبفلة حلوة  مرجعیون  –أبو الذھب  مرجعیون 

 كیمیائیامطابق  بندورة 

 كیمیائیامطابق  خیار 

ضھر  –محل بارع للخضار  راشیا 

 األحمر 

 كیمیائیامطابق  بندورة 

 كیمیائیامطابق  فلیفلة حلوة 

ضھر  –محل العریضي للخضار 

 األحمر 

 كیمیائیامطابق  حامض 

 كیمیائیامطابق  كوسى 

ضھر  –محل مھنا للخضار 

 األحمر 

 كیمیائیامطابق  خیار 

 كیمیائیامطابق  لوبیاء 

 –محل سھیل سعد للخضار 

 ضھر األحمر 

 كیمیائیامطابق  قرنبیط

 كیمیائیامطابق  باذنجان

 كیمیائیامطابق  خس 

 –محل محمد عكاشة للخضار 

 الرفید 

 كیمیائیامطابق  بقلة 

 كیمیائیامطابق  بروكولي 

 كیمیائیامطابق  نعناع 

 كیمیائیامطابق  فجل 

 كیمیائیامطابق  زعتر 

 كیمیائیامطابق  ملفوف  البیرة  –محل عیاش للخضار 

 كیمیائیامطابق  جزر 

 كیمیائیامطابق  كزبرة  محالت علي عالء الدین  بعلبك 

 كیمیائیامطابق  بقدونس 

 كیمیائیامطابق  خیار 

 كیمیائیامطابق  بندورة محمد شبشول 

 كیمیائیامطابق  نعناع 

 كیمیائیامطابق  جزر
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 واألربعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة السابعة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 كیمیائیامطابق  خس  تعاونیة بعلبك  بعلبك 

 كیمیائیامطابق  قرنبیط 

 كیمیائیامطابق  فجل  محل بیع خضار قاسم شبشول 

 كیمیائیامطابق  فلیفلة حلوة 
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