
 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  شاورما لحمة نيء دوحة عرمون -شاورما التركي عالیھ

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء خلدة -مشاوي العزیر

Escherichia coli  وعلى المكورات

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  كباب نيء

المھجریة الھوائیة وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  كفتة نيء

المھجریة الھوائیة وعلى المكورات 

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة ھبرة خلدة -مطعم ناي

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

Escherichia coli  وعلى المكورات

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ
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 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیاً  كفتة نيء خلدة -مطعم ناي عالیھ

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم محالت الزھرة الخضراء

 مطابق جرثومیاً  لبنة بلدیة

 مطابق جرثومیاً  جبنة جدولة بشامون -MPسوبر ماركت 

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  عجل بلدي ھبرة نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  ھمبرغر نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  طاووق نيء

Pain d’or- بشامون Cheese Cake  ًمطابق جرثومیا 

Salade Pate  ًمطابق جرثومیا 

Eclaire  ًمطابق جرثومیا 

 -جابرمؤسسة أبناء جابر  بعبدا

 طریق المطار

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

 مطابق جرثومیاً  جبنة دوبل كریم

 مطابق جرثومیاً  جبنة قبرصیة

 مطابق جرثومیاً  جبنة بلدي

 مطابق جرثومیاً  فخاذ دجاج نيء معوض -سوبر ماركت العاملیة

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  قصبة دجاج نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  طاووق نيء

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  إسكالوب دجاج نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ
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 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  جوانح دجاج نيء معوض -ماركت العاملیةسوبر  بعبدا

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

 -)جورج المر(ملحمة المر 

 الحدث

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء الحدث -ملحمة جعجع

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

مفرق  -سوبر ماركت العجمي صور

 العباسیة

 مطابق جرثومیاً  لبنة

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

مفرق  -ماركت العائالتمیني 

 العباسیة

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  لبنة ماعز

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

برج  -البان واجبان الطازج

 الشمالي

 مطابق جرثومیاً  مجدولةجبنة 

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

برج  -سوبر ماركت البلد

 الشمالي

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

 مطابق جرثومیاً  لبنة

برج  -سوبر ماركت توفیر

 الشمالي

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

تحتوي على (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  كریسبي نيء قانا -فامیلي تشیكن
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 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء قانا -ملحمة حمقة صور

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة من الفخذ نيء

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج مسحب نيء قانا -فروج الغدیر

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج نيء

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء قانا -ملحمة أحمد دخل هللا

Escherichia coli  أعلى بنسبة البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة من الفخذ نيء

 مطابق جرثومیاً  لحمة من الفخذ نيء حناوي -ملحمة كفل

تحتوي على المكورات (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  غنم بلدي شقف نيءلحم  جدشیت -مطعم بو شربل بشري

 -ملحمة ساید بولس الحدشیتي

 حدشیت

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحم ماعز بلدي نيء مفروم

بنسبة أعلى من المعدل المھجریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

تحتوي على المكورات (غیر مطابق جرثومیاً  لحم عجل بلدي مفروم نيء ملحمة شربل الحدشیتي

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحم ماعز بلدي شقف نيء بقرقاشا -ملحمة كرم كرم

 -)جورج سابا(الفروج الطازج 

 بقرقاشا

 مطابق جرثومیاً  طاووق مطبوخ

 مطابق جرثومیاً  طاووق مطبوخ مطعم الشالل

 مطابق جرثومیاً  مطبوخ طاووق مطعم زیتونة

 مطابق جرثومیاً  طاووق مطبوخ RTCمطعم 

 مطابق جرثومیاً  طاووق مطبوخ مطعم مسا
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 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

محل دجاج لصاحبھ سمیر  جزین

 الریحان -جمیل برو

 مطابق جرثومیاً  طاووق نيء

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج نيء

 -ملحمة محمد إبراھیم قاسم

 الریحان

 جرثومیاً مطابق  لحمة بقر شقف

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة بقر نيء

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة بقر نيء ملحمة ربیع حسن قاسم

Escherichia coli  وعلى المكورات

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة شقف بقر نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة شقف بقر نيء ملحمة حسین فضل موسى

 مطابق جرثومیاً  لحمة شقف بقر نيء بكاسین -مطعم جنة الصنوبر

 مطابق جرثومیاً  طاووق نيء مشموشي -مطعم لیالي األنس

 مطابق جرثومیاً  لحمة شقف بقر نيء
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 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیاً  لحمو مفرومة نيء یونین -ملحمة كساب بنت جبیل

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي فرن كونین

Escherichia coli  وعلى القولونیات

بنسبة أعلى من المعدل المسموح اإلجمالیة 

 )بھ

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  مدقوقة نيءلحمة  كونین -ملحمة األمیر

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم تبنین -سوبر ماركت حراجلي

 مطابق جرثومیاً  كرواسون بیتزا تبنین -یام یام

 مطابق جرثومیاً  سفیحة بعلبكیة تبنین -فرن القلعة

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة موزاریال حاریص -فرن مصطفى سعد

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة مدقوقة نيء حاریص -ملحمة األمیر

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  فروج مشوي حداثا -مطعم سویدان

بنسبة أعلى من المعدل المھجریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

 جبیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza Nappoli مطابق جرثومیاً  جبنة بیتزا 

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

بنسبة أعلى من المعدل المھجریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

حي  -O de merمطعم 

 المیناء

تحتوي على المكورات (غیر مطابق جرثومیاً  حمص متبل

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  سمك جربیدي نيء

Escherichia coli  وعلى المكورات

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

مدیریة الوقایة الصّحیة -الصّحة العامة وزارة   Page 6 



 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 
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حي  -سناك مارون الحایك جبیل

 البحر البولفار عمشیت

 مطابق جرثومیاً  جبنة مخلوطة

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  جامبون

المھجریة الھوائیة وعلى القولونیات 

بنسبة أعلى من المعدل المسموح  اإلجمالیة

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  أخطبوط نيء عمشیت -Le Capمطعم 

 مطابق جرثومیاً  صبیدج نيء

 مطابق جرثومیاً  حمص متبل

 مطابق جرثومیاً  باذنجان متبل

 صیدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -)نبال عیون(مطعم الحمرا 

 األوتستراد الشرقي

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج مسحب نيء

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج نيء

 Shawarmaمطعم 

Express-  األوتستراد

 الشرقي

 مطابق جرثومیاً  شاورما صیني دجاج نيء

 مطابق جرثومیاً  لحمة نيءشاورما 

 مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج نيء

 -)فادي شامیة(تعاونیة البنیان 

 حي البراد

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

وعلى تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

بنسبة أعلى من المعدل  القولونیات اإلجمالیة

 )المسموح بھ

 -)فادي شامیة(تعاونیة البنیان 

 حي البراد

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة بلغاري

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  جبنة شلل

محمد (ملحمة أبو رجب االسطا 

 )األسطا

 مطابق جرثومیاً  لحمة شقف عجل نيء

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء

شارع  -مطعم فروج أبو العز

 الحاج حافظ

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  بروستد دجاج نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى البرازیة

 )من المعدل المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج نيء

Escherichia coli  البرازیة بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ
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 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالسابعة الالئحة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم عبرا -واجبان األخضرالبان  صیدا

Escherichia coli  وعلى القولونیات

بنسبة أعلى من المعدل المسموح اإلجمالیة 

 )بھ

تحتوي على (غیر مطابق جرثومیاً  لبنة بلدیة

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  كریمجبنة دوبل 

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  لبنة ماعز

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  جبنة دوبل كریم عبرا -سوبر ماركت البساط

تحتوي على الخمائر (غیر مطابق جرثومیاً  لبنة ماعز

المسموح بنسبة أعلى من المعدل واألعفان 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

Wooden Bakery مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي 
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