
 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 كسروان

 

 

All Food مطابق  كمون 

 مطابق  بھار حلو

 مطابق  جوز

 مطابق  فستق حلبي نيء

ذوق  –سوبر ماركت صبیح 

 مكایل

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  مقانق

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

الالھوائیة على البكتیریا (تحتوي غیر مطابق  سجق

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  كفتة

Escherichia coli على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 Salmonellaعلى بكتیریا (تحتويغیر مطابق  فخذ دجاج

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت على و

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق  قصبة دجاج

 مطابق سبع بھارات جونیة -حبوس  

 مطابق فستق حلبي نيء

 مطابق جوز مقشر نيء

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  قرفة ناعمة

من المعدل المختزلة للكبریت بنسبة أعلى 

 )المسموح بھ
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 جبیل

 

 مطابق كنافة بالجبن شارع الفریر  –حلویات الثوم 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  كنافة قشطة

Escherichia coli  بنسبة أعلى واإلمعائیات

 ) من المعدل المسموح بھ

 مطابق معمول مد بالفستق

 مطابق  قشطة

 مطابق  بقالوة

Cake shop مطابق  كاتو شوكوال 

 مطابق  ایكلیر 

 مطابق  مافن 

 مطابق كرواسون جبنة

 )Salmonellaعلى بكتیریا (تحتويغیر مطابق  رول فرنبواز

 مطابق  شوكوالایكلیر  البربارة  -أفران بیطار 

 مطابق  حلیب ایكلیر

 مطابق  شوكوالایكلیر  شارع الفریر   -باتیسري مجاھد 

 بعبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحم عجل مفروم حارة حریك  –ملحمة الخضراء 

Escherichia coli على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 مطابق لحم عجل مفروم  حارة حریك –ملحمة شعیب 

 مطابق  صدر دجاج  حارة حریك –ملحمة الضحى 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  لحم عجل مفروم بئر العبد  –ملحمة زین الدین 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 )المسموح بھ
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 بعبدا

  

 

 

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  لحم عجل مفروم بئر العبد -ملحمة كساب 

للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المختزلة 

 المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  طاووق

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحم عجل مفروم بئر العبد -ملحمة مؤذن 

Escherichia coli على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 )Salmonellaعلى بكتیریا (تحتويغیر مطابق  صدر دجاج

 مطابق  لحم عجل مفروم بئر العبد -ملحمة المختار 

 مطابق صدر دجاج

 مطابق  مفروم غنملحم  ملحمة میني ماركت نصرهللا

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  مفروملحم عجل 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  لحم عجل مفروم ملحمة سالم ماركت 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  لحمة مفرومة خشنة البوشریة -ملحمة داني الغریب  المتن

Salmonella بكتیریا على  وEscherichia 

coli على البكتیریا الالھوائیة المختزلة  و

 ) للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  لحمة مفرومة ناعمة

Salmonella بكتیریا على  وEscherichia 

coli على البكتیریا الالھوائیة المختزلة  و

 ) للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

بكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  ھمبرغر

Escherichia coli على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 -ملحمة الحیاة خلیل مطر 

 البوشریة

 مطابق لحمة مفرومة خشنة

 مطابق ھمبرغر

البكتیریا الالھوائیة (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة ناعمة

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 –مؤسسة غسان ابو سلیمان 

 برج حمود

 مطابق كبیس خیار

 مطابق زیتون

 مطابق لفت

 مطابق كبیس مقتى برج حمود -طوني طعمة 

 مطابق كبیس حر

 مطابق زیتون
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق كبیس مشكل برج حمود -سمیر خوري  المتن

 مطابق زیتون

 مطابق كبیس حر

 مطابق نصف فروج السبتیة  –ملحمة السلطان 

 البترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق مفروكة حلویات حلمي

 مطابق معمول مد بالفستق

 مطابق مد بالجوز

 مطابق بقالوة

 مطابق سمك طازج زلیق مسمكة سلیم عسال

 مطابق سمك طازج تراخور

 مطابق ھمبرغر ملحمة ایلي الشبطیني

 مطابق جبنة بلغاري مركز شكا التجاري

 المكورات العنقودیة(تحتوي على غیر مطابق  جبنة مشكلة

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 المكورات العنقودیة(تحتوي على غیر مطابق  سجق بقر+زور غنم ملحمة طوني الشبطیني

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 )Salmonellaعلى بكتیریا (تحتويغیر مطابق  مقانق بقر+زور غنم

 مطابق جبنة عكاوي شكا -سوبر ماركت ابو فرح 

 مطابق جبنة فیتا

 مطابق بھار حر (غاردینیا) سوبر ماركت شكا

 مطابق قرفة ناعمة (غاردینیا)

 مطابق نشاء ناعم (غاردینیا)

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  بھار حلو (غاردینیا)

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 البترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق طحین ابیض (الجودة) شكا -سوبر ماركت البیطار 

البكتیریا الالھوائیة (تحتوي على غیر مطابق  بھار حر اسود (الجودة)

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

البكتیریا الالھوائیة (تحتوي على غیر مطابق  قرفة ناعمة (الجودة)

 الخمائر والفطریاتعلى  و المختزلة للكبریت

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  بھار حلو (الجودة)

 ) بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

Snack Prospy  - مطابق سفینة متبلة للشوي شكا 

 مطابق لحمة مفرومة عجل شكا -ملحمة ملحم 

 مطابق لحمة مفرومة غنم شكا -ملحمة بییرو

 مطابق سفینة دجاج شكا -مسلخ عبود 

 مطابق فخذ دجاج

 مطابق لحمة مفرومة غنم شكا -مملكة اللحوم 

البكتیریا الالھوائیة (تحتوي على غیر مطابق  لحمة مفرومة عجل

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

Tayga Restaurant  صدر دجاج متبل

صویا+زیت بالثوم+ 

 نباتي

 )Salmonellaعلى بكتیریا (تحتويغیر مطابق 

صدر دجاج متبل 

 بالثوم+ خردل

 مطابق
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق دجاج فاھیتا متبل مطعم مارغریتا البترون

 مطابق ارز مطبوخ للسوشي

البكتیریا الالھوائیة (تحتوي على غیر مطابق  لحمة ھمبرغر مثلج بقر

أعلى من المعدل المختزلة للكبریت بنسبة 

 ) المسموح بھ

غیر مطابق (تحتوي على الخمائر والفطریات  بھارات سمك محامص االمین

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ )

غیر مطابق (تحتوي على الخمائر والفطریات  بھارات كمون

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ )

الالھوائیة غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا  كراویة

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ )

غیر مطابق (تحتوي على البكتیریا الالھوائیة  كزبرة

المختزلة للكبریت و على الخمائر والفطریات 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ )

سوق  –البان واجبان ابو نعیم  طرابلس

 العطارین

لیستیریا ال(تحتوي على غیر مطابق  جبنة حلوم 

 مونوسیتوجنس)

سوق  –البان واجبان حسن 

 العطارین

 مطابق جبنة حلوم

محمد  –حلویات االرز االخضر 

 القبة -المعوش 

األحیاء المجھریة  غیر مطابق (تحتوي على قشطة 

بكتیریا على الھوائیة و القولونیات االجمالیة و

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ )
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 مطابق فستق حلبي سوق العطارین –عطارة قاطوع  طرابلس

 مطابق كاجو

 مطابق لحم عجل مفرومة محرم -مشاوي الملوك 

 مطابق فاھیتا نصف مطبوخ محرم -سناك الموصلي 

 مطابق كنافة الخناق -حلویات البدر 

 مطابق فروج مشوينصف  جامع طنیال –كالسینا 

 مطابق شاورما دجاج مطبوخ الخناق -Pop Chickenمطعم 

 مطابق فالفل مقلي ابي سمرا -فالفل صفصوف  

 مطابق جبنة مبروشة  ابي سمرا -معجنات عجینة 

 مطابق سجق

 مطابق فخذ فروج القبة -فروج ھالل المیر 

 مطابق شاورما دجاج نيء ابي سمرا  -سناك ابو عزام  

 مطابق ھمبرغر غیر مثلج

 مطابق كریسبي مطبوخ

ابي  -حلویات الشیخ اخوان 

 سمرا

 مطابق سوس رول

Choux a la creme مطابق 

 مطابق قشطة ابي سمرا -حلویات صبح 

احمد حسین  -مطعم رنوش  

 القبة -اموي 

 مطابق طاووق

 مطابق لحمة مفرومة ملحمة محمد سعید

 مطابق لحمة مفرومة عزام االیوبيملحمة 

 مطابق لحمة بقر مبردة ملحمة ابراھیم شحادي
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

سوق  -ملحمة محمد الخالد  طرابلس

 العطارین

بكتیریا  غیر مطابق (تحتوي على كبة نیة عجل

Escherichia coli والمكورات العنقودیة و 

بنسبة  على البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت

 المعدل المسموح بھ )أعلى من 

 مطابق مقانق عجل 

 مطابق لحمة بقر مفرومة ملحمة مصطفى حمزة

 مطابق لحمة بقر مفرومة ملحمة سالم حوا

سوق  -ملحمة جمال عثمان  

 العطارین

 مطابق كفتة عجل

 مطابق لحمةغنم مفرومة ساحة النجمة –ملحمة اللبابیدي 

 مطابق مفرومةلحمة بقر  محرم -ملحمة الشریف 

 -ملحمة عبدالرحمن دكربجي 

 القبة

 مطابق لحمة بقر مفرومة

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  ھمبرغر ابي سمرا -ملحمة االمین 

Salmonella على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 مطابق سجق

 مطابق متبل نيء شیش طاووق ملحمة النور

 مطابق لحمة بقر مفرومة القبة -ملحمة محمد حمود 

ملحمة القناعة احمد علي احمد 

 القبة -

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  سودة بقر

Salmonella( 
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

ملحمة ابو الطیب ابراھیم الطري  طرابلس

 القبة -

الالھوائیة على البكتیریا  (تحتويغیر مطابق  لحمة بقر مفرومة

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  مقانق دجاج ابي سمرا -ملحمة الشیف 

Salmonella  لیستیریا العلى و

 مونوسیتوجنس)

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  ھمبرغر دجاج 

Salmonella على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

على البكتیریا الالھوائیة  (تحتويغیر مطابق  لحمة بقر مفرومة القبة -ملحمة عمر العامودي 

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

على البكتیریا الالھوائیة  (تحتويغیر مطابق  لحمة غنم مفرومة

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

على البكتیریا الالھوائیة  (تحتويغیر مطابق  لحمة بقر مفرومة ملحمة مصطفى الصغیر

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

على البكتیریا الالھوائیة  (تحتويغیر مطابق  لحمة مفرومة ملحمة عزمي القبضاي

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  فخذ دجاج فروج عالء العبدهللا طرابلس

Salmonella على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

القولونیات االجمالیة  على غیر مطابق (تحتوي قشطة ابي سمرا -ایھاب الیخفي 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ )

بكتیریا  غیر مطابق (تحتوي على جبنة

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ )

سوق  -دجاج المصري 

 العطارین

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  فخذ دجاج

Salmonella  ( 

 -الحسیني دجاج االیوبي خالد 

 سوق العطارین

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  سفینة دجاج

Salmonella على البكتیریا الالھوائیة  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

مسمكة الشاطىء احمد طرابیني 

 سوق العطارین -

 على بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  فخذ دجاج

Salmonella البكتیریا الالھوائیة على  و

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

 -ملحمة طیبة عبدالرزاق نداوي 

 سوق العطارین

على البكتیریا الالھوائیة  (تحتويغیر مطابق  لحمة مفرومة عجل

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ
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 الالئحة الثامنة والثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة

 

اسم 

 القضاء
 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 

سوق  -ملحمة جمال عثمان  طرابلس

 العطارین

على البكتیریا الالھوائیة  (تحتويغیر مطابق  شیش طاووق

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 ) المسموح بھ

سوق  -ملحمة ابو طارق فتوح 

 العطارین

بكتیریا  تحتوي على(غیر مطابق  لحمة مفرومة غنم

Escherichia coli  البكتیریا الالھوائیة وعلى

للكبریت بنسبة أعلى من المعدل المختزلة 

 ) المسموح بھ

 مطابق )2معجون فلیفلة (عدد كابتن مونة زحلة

 مطابق مربى الكرز

 مطابق مربى الباذنجان

 مطابق مربى المشمش

 مطابق مربى الجوز

 مطابق مربى اللقطین
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