
 والخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةثامنة الالئحة ال

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة الروشة -مطعم بیت ورد  بیروت 

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  سمك نھري طازج األسواق الستھالكیة

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

  مطابق جرثومیا میاه شرب حي البرید -تنورین  البترون

(تحتوي على االحیاء  مطابق جرثومیاغیر  میاه شرب عین الرعیدیة –وطى حوب 

المجھریة الھوائیة وعلى القولونیات 

االجمالیة والمكورات العقدیة البرازیة التي 

تتعدى نسبتھا الحد االقصى المسموح بھ 

 حسب لیبنور)

 -حي الكعیبیة  –تعبئة صھریج  زحلة 

 سعدنایل

(تحتوي على االحیاء  مطابق جرثومیاغیر  میاه شرب

المجھریة الھوائیة وعلى البسودوموناس 

ایروجنوزا والقولونیات االجمالیة 

والقولونیات البرازیة  والمكورات العقدیة 

البرازیة التي تتعدى نسبتھا الحد االقصى 

 المسموح بھ حسب لیبنور)

 مطابق جرثومیا  قطایف فرن وحلویات ابو حمدان

 مطابق جرثومیا  بقالوة

غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على االحیاء  شعیبة

المجھریة الھوائیة التي تتعدى نسبتھا الحد 

 االقصى المسموح بھ حسب لیبنور)

غیر مطابق جرثومیا (تحتوي على االحیاء  بیتي فور

المجھریة الھوائیة التي تتعدى نسبتھا الحد 

 االقصى المسموح بھ حسب لیبنور)
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 والخمسون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةثامنة الالئحة ال

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 –ملحمة داني جورج صلیبي  كسروان

 عین بزیل

(تحتوي على االحیاء  مطابق جرثومیاغیر  لحم غنم مفروم نيء

المجھریة الھوائیة التي تتعدى نسبتھا الحد 

 االقصى المسموح بھ حسب لیبنور)

 مطابق جرثومیا لحم غنم راس عصفور نيء

 مطابق جرثومیا لحم بقر راس عصفور نيء

(تحتوي على االحیاء  مطابق جرثومیاغیر  میاه شرب محطة میاه –بیاض لبلدیة ا صور

المجھریة الھوائیة وعلى البسودوموناس 

ایروجنوزا التي تتعدى نسبتھا الحد االقصى 

 المسموح بھ حسب لیبنور)

 مطابق جرثومیا میاه شرب فلتر میاه بئر ارتوازي باریش

مصدر النبع  میاه شرب من كفرمان -نبع ام علي  النبطیة

 دون معالجة

(تحتوي على  مطابق جرثومیاغیر 

البسودوموناس ایروجنوزا والقولونیات 

االجمالیة والمكورات العقدیة البرازیة التي 

تتعدى نسبتھا الحد االقصى المسموح بھ 

 حسب لیبنور)

میاه شرب من الحنفیة من  آبار شھداء كفرمان

 مصدر النبع دون معالجة

(تحتوي على  جرثومیامطابق غیر 

البسودوموناس ایروجنوزا التي تتعدى 

نسبتھا الحد االقصى المسموح بھ حسب 

 لیبنور)

 كیمیائیا مطابق فلفل اسود ناعم مال الشام

على البكتیریا غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي 

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ
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