
 الخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةو لثةالثاالالئحة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

المنیة 

 الضنیة 

 –البان وأجبان ام احمد خوال 

 دیر عمار 

 كتیریابغیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  جبن مجدولة 

Listeria monocytogenes( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة بقر نیئة  المنیة  –ملحمة الربیع 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ المعدل

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة بقر نیئة  المنیة  –ملحمة تامر 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 المعدل المسموح بھ)

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة بقر نیئة  المنیة  –ملحمة الولید 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  رأس غنم نیفا نيء  دیرزنون  –مطعم السلطان  البقاع 

بنسبة أعلى من المعدل الھوائیة اإلجمالیة 

 المسموح بھ)

على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق زحلة  –كازینو عرابي 

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق  زحلة  –كازینو مھنا 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  لحم غنم شقف 
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 الخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةو لثةالثاالالئحة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحم بقر شقف نيء  ملحمة اللؤلؤة  النبطیة 

الھوائیة اإلجمالیة وعلى المكورات البرازیة 

وعلى  Escherichia coliوعلى بكتیریا 

بنسبة أعلى من المكورات العنقودیة الذھبیة 

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق جرثومیاً  لحم بقر شقف نيء 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحم بقر شقف نيء 

بنسبة أعلى من المعدل الھوائیة اإلجمالیة 

 المسموح بھ)

لحم بقر شقف نيء (من 

 الفخذ)

 مطابق جرثومیاً 

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحم بقر شقف نيء 

أعلى من المعدل بنسبة العنقودیة الذھبیة 

 المسموح بھ)

لحم بقر نيء مفروم 

 خشن 

 مطابق جرثومیاً 

وعلى بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحم غنم شقف نيء 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 مطابق جرثومیاً  شاورما بقر متبل نيء 

 مطابق جرثومیاً  لبنة بلدیة  النبطیة  –معمل قلعة المرج 

على القولونیات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  جبنة حلوم 

بنسبة أعلى اإلجمالیة وعلى الخمائر والفطریات 

 من المعدل المسموح بھ)

 مطابق جرثومیاً  بوظة قشطة  زغرتا  –بوظة بشیر  زغرتا
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 الخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةو لثةالثاالالئحة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 البترون 

 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  Cordon Bleu ملحمة ایلي الشبطیني 

 Escherichiaالھوائیة اإلجمالیة وعلى بكتیریا 

coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة بقر مفرومة 

 Escherichiaالھوائیة اإلجمالیة وعلى بكتیریا 

coli  كما المسموح بھبنسبة أعلى من المعدل ،

 )Salmonellaعلى بكتیریا تحتوي 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق متبل  شكا  –سناك أرابّا 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella( 

 كتیریابغیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على  لحمة بقر للشوي 

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق متبل  شكا –مطعم الباشا 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

Sandy Beach –  الھري– 

 شكا 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  كفتة عجل 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  ھمبرغر عجل 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)المعدل 
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 الخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةو لثةالثاالالئحة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 –الھري  – Sandy Beach البترون

 شكا

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق متبل

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  ھمبرغر الھري  –مسبح حمیدو 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق متبل 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق متبل  الھري  – Palmeraمسبح 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  كفتة عجل 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  المعدل بنسبة أعلى من

 كتیریابتحتوي على  ، كماالمسموح بھ

Listeria monocytogenes( 

 –اللقلوق  –مطعم العراج 

 تنورین  

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  كفتة مخلوطة 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

 –مطعم شالالت نھر الجوز 

 كفرحلدا 

على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  كفتة ماعز 

Salmonella( 
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 الخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةو لثةالثاالالئحة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  كفتة غنم وبقر  كفرحلدا  –مطعم الشالل  البترون

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  المعدل بنسبة أعلى من

 المسموح بھ)

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق متبل  كفرحلدا  –مطعم معتوق 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة قطع غنم للشوي  مطعم منتزه الربیع الدائم 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 المعدل المسموح بھ)

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة بقر مفرومة  البترون  –ملحمة عبرین 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella( 

جبنة عكاوي مع  البترون  –فرن بیدو 

 بقدونس وبصل 

على القولونیات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي 

 Escherichia coliاإلجمالیة وعلى بكتیریا 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

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

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella( 
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 الخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةو لثةالثاالالئحة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیاً  قوانص دجاج  البترون  – Chicken Store البترون

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  قصبة دجاج  

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella( 

على الخمائر غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لبنة بلدیة  راشانا  –مارون شاھین 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)والفطریات 

 مطابق جرثومیاً  حالوة الجبن  البترون  –رفعت الحالب 

Marché du Rond Point 

  البترون  –

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة برازیلي 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق بشري  – Mississipiمطعم  بشري

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

 - Le petit Gourmand المتن

 البوشریة

 مطابق جرثومیاً  كاتو

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  ھمبرغر نيء الدكوانة -مطعم ابو ساكو

 Escherichia coliالبرازیة وعلى بكتیریا 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  مقانق نيء

البرازیة وعلى المكورات العنقودیة الذھبیة 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
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 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

تحتوي على بكتیریا مطابق جرثومیاً (غیر  كباب  ذوق مكایل –مطعم جبور  كسروان

Salmonella( 

على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  كفتة

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella( 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  طاووق

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

على القولونیات  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي جبنة مخلوطة جونیة -ملك الكرواسون 

 Escherichia coliاالجمالیة وعلى بكتیریا 

، كما تحتوي بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 )Salmonellaعلى بكتیریا 

Quick street food  على القولونیات  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي جبنة حشوة

 Escherichia coliاالجمالیة وعلى بكتیریا 

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحم بعجین حشوة

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

، كما تحتوي على بكتیریا المسموح بھ

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج  عینطورة -عدیلكو 
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على االحیاء  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي قشطة جبیل السوق – Hawaiمطعم   جبیل

المجھریة الھوائیة و القولونیات االجمالیة وعلى 

بنسبة أعلى من  Escherichia coliبكتیریا 

 ) المعدل المسموح بھ

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي فخد دجاج مطعم النقروشة

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

، كما تحتوي على بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي طاووق متبل

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 ) المعدل المسموح بھ

نھر – Adilcoسوبر ماركت 

 ابراھیم

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج

 مطابق جرثومیاً  سجق بقر

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي قصبة دجاج

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 )المسموح بھ

 -ملحمة علي عثمان دیاب  عكار

 البیرة

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة مفرومة

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 )المسموح بھ

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي شقفلحمة  الدوسة -ملحمة حنین حماد 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

كما تحتوي على بكتیریا  المسموح بھ

Salmonella( 
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 الخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةو لثةالثاالالئحة 

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة القضاء

 

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة مفرومة الدوسة -ملحمة حنین حماد  عكار

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 )المسموح بھ

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي لحمة شقف البیرة -ملحمة محمود دیاب 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

على البكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي مفرومةلحمة 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 )المسموح بھ

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  دجاج سفینة حلبا -فروج خالد االكومي 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  دجاج فخد

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة مفرومة نیة الجیة -مطعم الجیة مارینا  الشوف

 Escherichia coliالبرازیة وعلى بكتیریا 

 سبة أعلى من المعدل المسموح بھ)ون

 مطابق جرثومیاً  لحم برازیلي نيء الدامور -سوبر ماركت بوخلیل 

لحم برازیلي مفروم 

 نيء

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي 

 Escherichia coliالبرازیة وعلى بكتیریا 

 سبة أعلى من المعدل المسموح بھ)ون
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 مطابق جرثومیاً  اسكالوب دجاج نيء الدامور -سوبر ماركت بوخلیل  الشوف

على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  جبنة بلدیة

Escherichia coli سبة أعلى من المعدل ون

 المسموح بھ)

على االحیاء  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي طاووق نيء الناعمة -مطعم الطیب 

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة  

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحم بلدي نيء

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  لحمة مفرومة نیة

 Escherichia coliالبرازیة وعلى بكتیریا 

بنسبة أعلى وعلى المكورات العنقودیة الذھبیة 

 من المعدل المسموح بھ)

 –ملحمة ومشاوي العزیر  بعبدا

 بولفار كمیل شمعون

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بكتیریا  نصف فروج

Salmonella( 

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  كباب

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  سجق

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

مار  –سوبر ماركت لو ریجال 

 تقال

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر مفرومة نیة

جبنة مبروشة موزاریلال 

 وجروییر

 مطابق جرثومیاً 
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 بعبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مار  –سوبر ماركت لو ریجال 

 تقال

(تحتوي على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً  مقانق بقر نیة

الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من 

 المعدل المسموح بھ)

 مطابق جرثومیاً  طاووق نيء

 مطابق جرثومیاً  ھمبرغر غنم بقر نيء

 مطابق جرثومیاً  طاووق ابیض نيء مار تقال –سوبر ماركت الساحة 

على بكتیریا  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي قصبة دجاج نيء

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

كما تحتوي على بكتیریا  المسموح بھ

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

 مطابق جرثومیاً  زیتون مقطع

 مطابق جرثومیاً  لبنة بقر

 -سوبر ماركت تعاونیة القلعة 

 فالوغا

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  لحم مفروم عجل

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  لحم مفروم غنم

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  لحم مفروم عجل حمانا -ملحمة المتن 

الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من المعدل

كما تحتوي على بكتیریا  المسموح بھ

Salmonella( 
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غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  لحم مفروم عجل حمانا -ملحمة القناطر  بعبدا

الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من 

 المعدل المسموح بھ)

غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على البكتیریا  لحم مفروم غنم

الالھوائیة المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من 

 المعدل المسموح بھ)
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