
 2015-11-12في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 2015-11-19الى 

  

 اقفاالت وتلف : - أ

تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر  بعبدا -مسمكة مار إلیاس في كفرشیما بعد الكشف على     -1
 مستوفیة للشروط الصحیة فتم إقفال المسمكة. 

تبین أن لحم البقر النيء تتمیز بروائح كریھة وغیر صالحة  سوبرماركت الشمس في النبطیة بعد الكشف على       -2
 .من ھذه اللحوم كلغ ۹لإلستھالك، فتم تلف 

تبین أن التمر منتھي الصالحیة. فتم حجز مستودع تمور المدینة لصاحبھ مكة أحمد البیروتي في زحلة بعد الكشف على     -3
 طن. ۱٥الكمیة الموجودة لتلف ما یقارب 

  

 انذارات خطیة : - ب

ي بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في القبة وتم توجیھ إنذار خط طرابلسقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -1
 لھم لعدم استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص، وھي:

 جبل محسن -ملحمة الطاھر لصاحبھا محسن جدید         ·

 شارع الجدید -فرن لصاحبھ ناصر مرعب         ·

 حي البقار -فرن أبو أحمد لصاحبھ مصطفى شرف         ·

 جبل محسن -دجاج لصاحبھ غسان العصفوري مسلخ         ·

 جبل محسن -فرن لصاحبھ یوسف مستو         ·

 جبل محسن -باتیسري جمول لصاحبتھ منال حمود         ·

 جبل محسن -ملحمة لصاحبھا مدین الضایع         ·

 جبل محسن -فرن لصاحبھ علي السلمان         ·

 شارع الراھبات -فرن ھاجر لصاحبھ محمد ھاجر         ·

 جبل محسن -فرن ریة لصاحبھ سلیمان ریة         ·

 جبل محسن -ملحمة لصاحبھا أحمد الضایع         ·

 جبل محسن   -فروج أبو علي محفوض (مسلخ دجاج) لصاحبتھ جمیلة معلى         ·

 جبل محسن -السعود لصاحبھ عمران السعود   فرن        ·

  جبل محسن -سلیمان عباس مسلخ دجاج لصاحبھ         ·

 حي البقار -فرن لصاحبھ محمد البقار         ·

 جبل محسن -مسمكة أبو علي لصاحبھا محمد المحمد         ·

 شارع زیتون -محل حلویات االدھم لصاحبھ محمد المحمد         ·



 الحارة الجدیدة -مطعم حارتنا (مطعم فول وحمص) لصاحبھ طالل علي دیب         ·

 الحارة الجدیدة -ملحمة لصاحبھا علي حمادة         ·

 الحارة الجدیدة -مسلخ دجاج لصاحبھ حسن عاصي         ·

 الحارة الجدیدة -فرن غدیر العبد هللا         ·

 كواع القبة -فرن محمد الخضر         ·

 طلعة الكواع -افران الكمال لصاحبھ محمد ھاجر         ·

 الحارة الجدیدة -أحمد لصاحبھ كامل الحسن ملحمة أبو         ·

 جبل محسن -فرن یوسف علي         ·

 جبل محسن -مطعم الھناء (مطعم حمص وفول) لصاحبھ غسان حسن         ·

 شارع الریجي -ملحمة الیخني لصاحبھا محمد الیخني         ·

 شارع االرز -ملحمة لصاحبھا محمد حمود         ·

 شارع االرز   -مسلخ دجاج لصاحبھ ھالل المیر         ·

 جبل محسن -باتیسري وافران جنى لصاحبھا أسعد ضناوي         ·

 جبل محسن -ملحمة لصاحبھا علي أبو حلقة         ·

 جبل محسن -مطعم أبو جعفر (مطعم حمص وفول) لصاحبھ علي أسعد         ·

 جبل محسن (مرخص) -ملحمة الزھراء لصاحبھا خضر الجماس         ·

 شارع الراھبات (مرخص) -ملحمة األمان لصاحبھا محمد السبقجي        ·

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة، زغرتا  -معصرة یوسف نعیم العتر في عرجس بعد الكشف على  -2
تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتأمین برامیل لتخزین الزیت، 

 واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة راشیا لصاحبھ حافظ فاعور -سناك أبو بسام ضھر االحمر بعد الكشف على  -3
 میع الشروط الصحیة المطلوبة.والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ للتقدم بطلب ترخیص وتطبیق ج

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لعدم  راشیاقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -4
 استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص، وھي:

 ضھر االحمر - فرن جانبین لصاحبھ خالد جانبین        ·

 الرفید –افران سنابل الخیر         ·

 ضھر االحمر -مخبز مھنا لصاحبھ فایز مھنا         ·

 راشیا –مطعم الخروف الذھبي لصاحبھ فرید حمص         ·

 راشیا –صاج البركة لصاحبھ نواف بركات         ·

، تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة منتھیة ضھر االحمر -فالفل المحبة لصاحبھ ماجد ناجي بعد الكشف على  -5
 الصالحیة وشروط النظافة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ للتقدم بطلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.



م بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لعد كسروانقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -6
 استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة، وھي:

 ریفون (مرخص) -مطعم البركة لصاحبھ صالح سالم         ·

 ذوق مصبح ادونیس (غیر مرخص) -فرن عدوان         ·

 ذوق مصبح (غیر مرخص) -   Chef Pacoسناك        ·

 المعاملتین طریق العام (مرخص) -مطعم البصرة         ·

 (غیر مرخص) ساحل علما -فرن مار ضومط         ·

 (غیر مرخص) كفرذبیان –ملحمة رومانا سالمة         ·

 طریق العام (غیر مرخص) -صاج كفرذبیان         ·

 كفرذبیان طریق العام (غیر مرخص) -مطعم لبیع الفالفل لصاحبتھ صونیا         ·

 كفرذبیان (غیر مرخص) -بعینو  صاج        ·

، تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات صیدا  -فروج الحافظ لصاحبھ ابراھیم حافظ ابراھیم في الشاكریة بعد الكشف على  -7
الصحیة متوفرة لبعض العمال وشروط النظافة والصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ للتقدم بطلب ترخیص 

 ط الصحیة والنظافة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة.وتطبیق جمیع الشرو

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة  بعلبك -سوبرماركت شحادة في بدنایل بعد الكشف على  -8
 متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة للعمال.

تبین انھ یوجد طبیب بیطري في  بعبدا -ودواجن لصاحبھا وجیھ زین الدین في الھاللیة  مزرعة ابقاربعد الكشف على  -9
المزرعة (للحاالت الطارئة فقط) ، غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ 

تقدم بطلب ترخیص والتعاقد مع طبیب إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة للعمال، ال
 بیطري.

تبین انھ یوجد طبیب بیطري في  بعبدا -مزرعة ابقار ودواجن لصاحبھا نبیھ ومفید جابر في الھاللیة بعد الكشف على  -10
المزرعة (للحاالت الطارئة فقط)، غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ 

ر خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة للعمال، التقدم بطلب ترخیص والتعاقد مع طبیب إنذا
 بیطري.

تبین انھ یوجد طبیب بیطري في المزرعة  بعبدا -مزرعة ابقار لصاحبھا ربیع زین الدین في الھاللیة بعد الكشف على  -11
وجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي (للحاالت الطارئة فقط)، غیر مرخصة، ال ی

 لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة للعمال، التقدم بطلب ترخیص والتعاقد مع طبیب بیطري.

طبیب بیطري في المزرعة  تبین انھ یوجد بعبدا -مزرعة ابقار لصاحبھا ایاد زین الدین في الھاللیة بعد الكشف على  -12
(للحاالت الطارئة فقط) أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار 
خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة للعمال ، التقدم بطلب ترخیص والتعاقد مع طبیب 

 بیطري.

تبین انھ یوجد طبیب بیطري في المزرعة  بعبدا -رعة ابقار لصاحبھا حافظ زین الدین في الھاللیة مزبعد الكشف على  -13
(للحاالت الطارئة فقط) أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار 

ل ، التقدم بطلب ترخیص والتعاقد مع طبیب خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة للعما
 بیطري.



تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة للعمال  قضاء عكاربعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -14
 والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق جمیع الشوط الصحیة المطلوبة، االستحصال على

 شھادات صحیة والتقدم بطلب ترخیص، وھي:

 حلبا –ملحمة لصاحبھا جمال العبدهللا         ·

 برج العرب -ملحمة وفرن مناقیش لصاحبھ نزار ناصیف         ·

 برج العرب -ملحمة وسناك لصاحبھ محمد المحمد         ·

 برج العرب   -سناك لصاحبھ خیرهللا سخیدم         ·

 مفرق برقایل -لصاحبھ ھیثم أحمد سوید سناك         ·

 حلبا –ملحمة لصاحبھا كفاح الحلبي         ·

·        Resto Chef   الجدیدة –لصاحبھ جورج سمعان 

 حلبا –مطعم الزعبي لصاحبھ ولید الزعبي         ·

 حلبا –ملحمة لصاحبھا رشید یاغي         ·

 حلبا   -مسلخ فروج لصاحبھ باسم التركماني        ·

 مفرق الشیخ محمد -ملحمة لصاحبھا عبد الرفاعي         ·

 مسلخ فروج لصاحبھ مسعد الحلبي        ·

تبین أنھا مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة  عكار -ملحمة لصاحبھا محمد أحمد عثمان في برج العرب بعد الكشف على  -15
دات صحیة للعمال وفصل اللحوم عن متناول األیدي وذلك ضمن والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لتأمین شھا

 مھلة اسبوعین من تاریخ اإلنذار.

تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات  عكار -مسلخ فروج لصاحبھ خالد صالح في بالنة الحیصة بعد الكشف على  -16
 بوح.صحیة والشروط الصحیة مقبولة. فتم توجیھ إنذار خطي لفصل الدجاج الحي عن المذ

تم توجیھ إنذار لھم لعدم  ، قضاء النبطیةبعد الكشف الذي قام بھ مراقبو وزارة الصحة على المؤسسات الغذائیة في  -17
 استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي :

 مطعم الكتكوت        ·

 حلویات الربیع        ·

 ملحمة القلعة        ·

 بالزا كافي        ·

·        Bobsag 

 Caking باتیسري         ·

 فالفل األرناؤوط        ·

   سوبرماركت علیق كفرتبنیت        ·



وتم توجیھ إنذار  في النبطیةبالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة  مرجعیون قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -18
 تحصال على الشھادات الصحیة والترخیص ، وھي:خطي لھم لعدم استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االس

 الطیبة –معجنات صولي         ·

 الطیبة –فروج الساحة         ·

 الطیبة –الطیبة تشیكن         ·

 حوال –فرن البركة         ·

 حوال –فرن شكري         ·

 حوال –فرن المنى         ·

 حوال –فروج الھنا الطازج         ·

 حوال –مطعم المصطفى         ·

 حوال –مطعم الضیعة         ·

 حوال –مطعم قطر الندى         ·

 الطیبة –ملحمة علي صولي         ·

 الطیبة –ملحمة علي نحلة         ·

 میس الجبل -فروج أبو علي حیدر         ·

 میس الجبل -فروج الربیع         ·

 میس الجبل -مطعم السالم         ·

·        Broasted Karout Chiken  - میس الجبل 

 حوال –ملحمة نصرهللا         ·

 میس الجبل -فرن الھادي         ·

 میس الجبل -ملحمة إسماعیل ھزیمة         ·

·        Haidar Chiken - میس الجبل 

 میس الجبل    -مطعم جبل عامل         ·

 میس الجبل -ملحمة الوالء         ·

·         DT Snack -  میس الجبل 

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد  كسروان -ملحمة لصاحبھا ضومیط یوسف عقیقي في ذوق مصبح بعد الكشف على  -19
 شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لالستحصال على الشھادات الصحیة .

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لعدم زغرتا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -20
 االستحصال على الشھادات الصحیة وھي:

 سوبرماركت لصاحبھا أسعد صلیبا        ·



 فرن لصاحبھ یوسف ایلیا رفول        ·

 ملحمة أبو ھادي لصاحبھا ایلي وھبھ        ·

 رومیو حبیب ملحمة األمان لصاحبھا        ·

 الحاج ماركت لصاحبتھا ماریات عبدهللا        ·

 لصاحبھ سامر فرنسیسمشاوینا  مطعم        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار  زغرتاقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في                        -21
 المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص ، وھي:خطي لھم لعدم استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة 

 الفوار –ملحمة ریاض حمد         ·

 كعنوش –مسمكة وفروج الھنا لصاحبھ علي عجاج         ·

 مریاطة –ملحمة لصاحبھا سعد عجاج         ·

 مریاطة –ملحمة لصاحبھا خالد عجاج         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لعدم  الشوفقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -22
 استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص ، وھي:

 حارة الناعمة -الفروج الشرعي لصاحبھ یاسر بركي         ·

 حارة الناعمة -لدین فروج مكوسي لصاحبھ إنتصار فخر ا        ·

 حارة الناعمة -ملحمة لصاحبھا معین رسالن         ·

 حارة الناعمة -ملحمة رمضان لصاحبھا حسن محمد رمضان         ·

 حارة الناعمة -مسمكة الحارة لصاحبتھا عابدة مزھر         ·

 حارة الناعمة -فرن جمال لصاحبھ جمال الحناوي         ·

 حارة الناعمة -لصاحبھ حسین نور الدین فرن ایفل         ·

 حارة الناعمة -مطعم الھناء االصلي لصاحبھ محمد یاسین         ·

 برجا (البیادر) -معمل البان واجبان شقور لصاحبھ محمد سیف الدین         ·

 عانوت –ملحمة العائالت لصاحبھا عفیف عانوتي         ·

 عانوت –السید مطعم األدیب لصاحبھ أدیب         ·

 عانوت –سناك ومطعم المنیر لصاحبھ منیر السید         ·

 عانوت   -فرن ندیم موسى لصاحبھ مولیدا مسلم كورجي         ·

 عانوت –فرن صاج لصاحبھ باسم المجدوب         ·

 مؤسسة الیاسمین لأللبان واالجبان لصاحبھا عیاد زھر الدین        ·

 عانوت -لصاحبھ نظیر رحالفروج وائل         ·

 عانوت –مطعم یا ھال لصاحبھ خالد الجفید         ·



 عانوت   -مسمكة الزین لصاحبھا عصام الزین         ·

 عانوت –فروج ھشام لصاحبھ ھشام شمس الدین         ·

 عانوت –فرن السعادة لصاحبھ رمضان جاد         ·

 كفرحیم -خزام ملحمة الضیاء لصاحبھا أكرم أبو         ·

تستوفي الشروط  ابالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتبین انھ الشوفقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -23
 الصحیة. تم توجیھ إنذار خطي لھم لالستحصال على الشھادات الصحیة، وھي:

  كفرحیم (غیر مرخص) -ملحمة الوسام الحدیثة لصاحبھا  نوفل أبو ھدیر          ·

 نیحا (غیر مرخص) –محل لبیع اللحوم لصاحبھ ولیام عزام         ·

 بقعاتا (مرخص) -  Canariمؤسسة وفرن          ·

 دیر القمر (مرخص) -ملحمة أبو جورج         ·

 عماطور(غیر مرخص) –مؤسسة بلدي لأللبان واالجبان لصاحبھا مأمون أبو شقرا        ·

 بقعاتا (غیر مرخص) –ملحمة األشقر         ·

 دیر القمر (غیر مرخص) -محل البان وأجبان لصاحبتھ ناتالي حبیب         ·

 عماطور (غیر مرخص) –محل لبیع اللحوم الطازجة لصاحبھ السید ولید أبو شقرا         ·

 )عماطور (غیر مدرجة في جداول تصنیف المؤسسات –سوبرماركت لصاحبھا جھاد وحید أبو شقرا         ·

 عماطور (غیر مرخص) –معمل ومحل حلویات لصاحبتھ مایا نعیم         ·

 عماطور (غیر مرخص) –فرن لصاحبتھ عفت أبو شقرا         ·

 دیر القمر (مرخص) -ملحمة أبو شادي         ·

 بقعاتا (غیر مرخص)   –البان وأجبان داني لصاحبھ غسان عجب          ·

 حارة الناعمة (مرخص) -ھا محمد مزھر ملحمة األمان لصاحب        ·

 الباروك (غیر مرخص)   –البان وأجبان بتلون         ·

 نیحا (غیر مرخص)   –فرن جناح عزام         ·

 السمقانیة (غیر مرخص)   –معمل المیدان         ·

 نیحا (غیر مرخص)   –معمل القلعة لأللبان واالجبان         ·

 نیحا (غیر مرخص)   –حلویات جناح عزام         ·

 نیحا (غیر مرخص)   –مسلخ دجاج لصاحبھ صالح بو ھدیر         ·

 نیحا (غیر مرخص)   –فرن وصاج لصاحبھ وجدي بو ھدیر         ·

 السمقانیة (غیر مدرجة في جداول تصنیف المؤسسات) –المخازن الكبرى         ·

 مر (مرخص)دیر الق -- Amari مطعم        ·



 عماطور(غیر مرخص)   – محل سمانة وخضار لصاحبھ إیاد أبو شقرا        ·

 عماطور(غیر مرخص)   – أبو شقرایوسف محل سمانة وخضار لصاحبھ         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لعدم  زحلةقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -24
 استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص ، وھي:

 تعلبایا حي الریف -ملحمة حسن أبو حمدان         ·

 تعلبایا حي النھر -حلویات قصار         ·

 تعلبایا حي الریف -فروج مروان طقطق         ·

  

 تسویة اوضاع :  - ت

تبین أنھا أصبحت مستوفیة للشروط الصحیة والفنیة  قضاء الكورةف على عدد من المؤسسات الغذائیة في بعد إعادة الكش -1
 المطلوبة و استحصلوا على الشھادات الصحیة لكنھم ما زالوا غیر مرخصین، وھي : 

 بلدة كفرحزیر -ملحمة دوري جحا لصاحبھ دوري یعقوب         ·

 بلدة كفركفا -جان جبور سناك جبور تشیكن لصاحبھ         ·

 بلدة كفرحزیر -ملحمة اسكندر جحا         ·

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط الصحیة والفنیة  الكورة -في امیون Wooden Bakeryفرن بعد إعادة الكشف على  -2
 المطلوبة واستحصل على الشھادات الصحیة  والترخیص.

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط الصحیة والفنیة المطلوبة  البترون -الال مطعم القلعة في بیت شبعد إعادة الكشف على  -3
 واستحصل على الشھادات الصحیة  والترخیص.

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط الصحیة والفنیة البترون  -ملحمة میشال حنا جرجس في حلتا بعد إعادة الكشف على  -4
 ص.المطلوبة واستحصل على الشھادات الصحیة  والترخی

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط الصحیة والنظافة  المطلوبة واستحصل   افران تنورین في البترونبعد إعادة الكشف على  -5
 على الشھادات الصحیة  والترخیص.

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط الصحیة والنظافة  المطلوبة  البترون -مطعم معتوق في كفرحلدا بعد إعادة الكشف على  -6
 تحصل على الشھادات الصحیة  والترخیص.واس


