
 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة تاسعةالالئحة ال
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 مطابق جرثومیاً  لحم عجل من الباط قانا الساحة -ملحمة عباس تقي صور

على البكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحم ماعز من الفخذ قانا الساحة -ملحمة ماضي

 بنسبة أعلى منالالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحم عجل من الباط قانا الساحة -ملحمة المالك

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  صدر دجاج صدیقین -فروج سوما

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  صدر دجاج صدیقین -نور الھدى

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

على البكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج صدیقین -مسلخ إبراھیم بلحص

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

على البكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج صدیقین -بلحصمطعم علي 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

تحتوي على المكورات (غیر مطابق جرثومیاً  لحم عجل من الباط قانا -ملحمة كساب

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

على البكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  رقبة مع جوانح قانا -جبل عاملفروج 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

على بكتیریا  تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة ماعز مفرومة قانا -ملحمة ماضي

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ
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 -المنیة

 الضنیة

 مطابق جرثومیاً  زعتر حلبي األوتستراد -كعكة أبو عرب

 مطابق جرثومیاً  Cake األوتستراد -أفران القصر

Petit Four  ًمطابق جرثومیا 

 -أفران لبنان األخضر

 األوتستراد

 مطابق جرثومیاً  زعتر

على تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  قشطة األوتستراد -حلویات األشرفي

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

على تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  قشطة بحنین -حلویات وھبي

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

على تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  قشطة دیر عمار -اللؤلؤة حلویات

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

على تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  قشطة البداوي -حلویات اللوزي

القولونیات اإلجمالیة وعلى الخمائر 

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  قشطة البداوي -المنتزهحلویات 

 -مسلخ كامل عبد القادر عواج عكار

 عرقة

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج نيء

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء عرقة -مسلخ ماھر حدارة

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج نيء

 مطابق جرثومیاً  جوانج دجاج نيء

 -أحمد صبّاح الشیخ مسلخ

 عرقة

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج نيء

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

 مطابق جرثومیاً  جوانح دجاج نيء

ألبان وأجبان عبد العزیز عبد 

 دیردلوم -الحي

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

 مطابق جرثومیاً  جبنة دوبل كریم
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مسلخ دجاج لصاحبھ أحمد  زغرتا

 العیرونیة -الحنون

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

ملحمة الشیخ لصاحبھ محمد 

 العیرونیة -خضر

على بكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نیئة

Escherichia coli  البرازیة وعلى

بنسبة البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )أعلى من المعدل المسموح بھ

عبد (اإلیمان ملحمة ومطعم 

 العیرونیة -)الرحمن خضر

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نیئة

مسلم محمد (فروج السلیم 

 )قناص

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج نيء

 -مسلخ دجاج نبیل عباس

 مریاطة

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

توفیق سعد (مطعم سي السیّد 

 مریاطة -)الدین

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

مطعم البركة لصاحبھ علي عبد 

 مریاطة -الرحیم

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج نيء

 -سوبر ماركت علي غوراني

 مریاطة

على تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة دوبل كریم

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

على بكتیریا  تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

Escherichia coli  البرازیة وعلى

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم

عمشیت  -Le petit port جبیل

 المیناء

 مطابق جرثومیاً  كفتة بقر نیئة

 

 

 

 

 

مدیریة الوقایة الصّحیة -وزارة الصّحة العامة   Page 3 



 والتسعون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة تاسعةالالئحة ال

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیاً  نيء  Charlies hotdog- Bliss Hot dogs بیروت

البكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  خس معقم

الھوائیة اإلجمالیة وعلى القولونیات 

بنسبة أعلى من المعدل المسموح اإلجمالیة 

 )بھ

Roadster- Bliss Fillet steak  ًمطابق جرثومیا 

Pancake  ًمطابق جرثومیا 

 مطابق جرثومیاً  قطعة لحم بقر نیئة الجمیزة -طبلیة مسعد

Coleslaw  ًمطابق جرثومیا 

 مطابق جرثومیاً  كبة نیئة سندویش ونص

 مطابق جرثومیاً  روستو نيء

 مطابق جرثومیاً  قطعة لحم بقر نیئة الحمرا -مطعم مزیان

Poulet tajen cuit  ًمطابق جرثومیا 

القولونیات تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  فالفل نیئة الحمرا -فالفل بربر

أعلى من المعدل المسموح بنسبة اإلجمالیة 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  خضار معقم

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة نيء الحمرا -مشاوي بربر

 مطابق جرثومیاً  ثوم

Y by Yabani- مطابق جرثومیاً  خس معقم الحمرا 

Sushi ko- Bliss Crab salad  ًالبكتیریا تحتوي (غیر مطابق جرثومیا

الھوائیة اإلجمالیة وعلى القولونیات 

بنسبة اإلجمالیة وعلى القولونیات البرازیة 

 )أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  سمون نيء

Classic Burger Joint مطابق جرثومیاً  خس معقم 

Hanay- مطابق جرثومیاً  قریدس نيء الروشة 
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 مطابق جرثومیاً  عجینة فالفل نیئة فالفل العجمي النبطیة

 مطابق جرثومیاً  لحم شقف ملحمة الجواد

 مطابق جرثومیاً  كرواسان فرن الملك

 مطابق جرثومیاً  خبز إفرنجي بحلیب

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  عجین فرن مرعي

المجھریة الھوائیة وعلى الخمائر واألعفان 

 )المسموح بھبنسبة أعلى من المعدل 

 مطابق جرثومیاً  لحم شقف شوكین -ملحمة أبو عدنان

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  عجین شوكین -فرن ناصر

المجھریة الھوائیة وعلى الخمائر واألعفان 

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  عجین النبطیة الفوقا -فرن الحوراء

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

المختزلة للكبریت وعلى الخمائر واألعفان 

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

النبطیة  -حلویات البارون

 الفوقا

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  شعیبیات

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  قشطة بلدیة ملك الرمان -عصیر السلطان

Escherichia coli  وعلى القولونیات

بنسبة أعلى من المعدل المسموح اإلجمالیة 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  جوانح دجاج متبلة بیصور -بشار ماركت عالیھ

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق متبل

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة نیئة
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على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  فاھیتا قبرشمون -مطعم األمین عالیھ

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )بھالمسموح 

Hawa chicken- مطابق جرثومیاً  فروج كامل  عالیھ 

 مطابق جرثومیاً  طاووق أبیض

 مطابق جرثومیاً  طاووق أحمر

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج نیئة

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  بجوزمعمول مّد  الكحالة -أفران األمراء

 مطابق جرثومیاً  كرواسان جبنة

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  دوناتس

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

محالت إمیل حنا أبو خلیل 

 الكحالة -وأوالده

 مطابق جرثومیاً  لحم غنم شقف

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج نيء

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق أحمر

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  صلصة ثوم

 -ملحمة نعمان أبي خلیل

 الكحالة

 مطابق جرثومیاً  لحم بقرفخذ 

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  سجق 

Escherichia coli  وعلى األحیاء

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

تحتوي على األحیاء (غیر مطابق جرثومیاً  صلصة ثوم

 )المجھریة الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل
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تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  سجق بقعاتا -األمراءملحمة  الشوف

Escherichia coli  وعلى األحیاء

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة

Escherichia coli  وعلى األحیاء

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  مقانق

Escherichia coli  وعلى األحیاء

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

من المعدل  بنسبة أعلىالمختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة بقعاتا -ملحمة الحدیثة

Escherichia coli  وعلى األحیاء

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

بقعاتا الطریق  -مطعم مندي

 العام 

 مطابق جرثومیاً  دجاج نيء

تحتوي على بكتیریا (غیر مطابق جرثومیاً  لحم غنم بلدي

Escherichia coli  بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ
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 -تعاونیة بقعاتا اإلستھالكیة الشوف

 بقعاتا طریق عین وزین

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق أحمر

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

على األحیاء تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق أبیض

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

على الخمائر تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  )داني(لبنة 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموحواألعفان 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  )مزارع تعنایل(جبنة عكاوي 
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