
 

 2016-1-15في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 2016-01-23الى 

 تلف واقفاالت : - أ

لحین تسویة  مؤسسة زنوبیابالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم اقفال  قضاء بعبداقام مراقبو وزارة الصحة في  -1
 اوضاعھ لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم اقفالھم لعدم استیفائھم الشروط  قضاء صورقام مراقبو وزارة الصحة في  -2
 : الصحیة المطلوبة وھي

 فروج الضیعة (لحین تسویة اوضاعھ) ·

 فروج محمد فاضل ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم لتنفیذ  قضاء صورقام مراقبو وزارة الصحة في  -3
 : بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي

وماكینة للحشرات وباب اكوردیون لفصل المطبخ عن الصالة وتم  مشاوي العباس (مطافئ حریق، علبة اسعافات اولیة ·
 كیلو دجاج جاھز للسندویش) 4كیلو شیش طاووق و40تلف 

كیلو  6مرتجعات للشركة،  3الفاش كیري منھم  10علبة بوك،  60دون تواریخ صالحیة فتم تلف ( البان واجبان الطیب ·
 كیلو عدس) 2كیلو مكدوس و 2شعیریة، 

ملحمة المختار (علبة اسعافات اولیة ومطفأة حریق وتبدیل رف الخشب ووضع تواریخ على جمیع اللحوم المغلفة) وتلف  ·
 كیلو مقانق وسجق وكالوي 10

اقفالھم لعدم استیفائھم الشروط بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم  قضاء صیداقام مراقبو وزارة الصحة في  -4
 : الصحیة المطلوبة وھي

 محل سمانة ابو نادر للتموین العائلي ·

 ملحمة فؤاد حمادة (اقفال لمدة یوم واحد وتوجیھ انذار لتنفیذ الشروط الصحیة المفروضة) ·

 فرن ومعجنات السالم (اقفال قسم اللحوم) ·

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط ي النبطیةحلویات صبرا مفرق الشرقیة فبعد الكشف على  -5
الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ الستیفائھ جمیع الشروط الصحیة ولالستحصال على الشھادات الصحیة 

 والترخیص. كما تم اقفالھ.

دات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم ، تبین أنھ ال یوجد شھاالنبطیة -ملحمة السید في الدویر بعد الكشف على  -6
 توجیھ إنذار خطي لھ الستیفائھ جمیع الشروط الصحیة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص. كما تم اقفالھ.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر ملحمة الكمال في النبطیةبعد الكشف على  -7
م توجیھ إنذار خطي لھ الستیفائھ جمیع الشروط الصحیة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص. كما تم متوفرة. فت

 كلغ من لحوم الفاسدة داخل أكیاس بالستیكیة فتم تلفھا. ٤۰ضبط حوالي 

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، صیدا -في جادة نبیھ بري  AVSIمبنى جمعیة بعد الكشف على  -8
والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ الستیفائھ جمیع الشروط الصحیة ولالستحصال على الشھادات 

 فتم تلفھا وتوجیھ محضر ضبط لھ. صندوق عصیر بوجوس منتھیة الصالحیة. ٥٦الصحیة والترخیص. كما تبین وجود 

، تبین أنھ غیر مرخص، ال بعبدا -لصاحبھ سوري الجنسیة في برج البراجنة  Rimasمعمل حلویات على بعد الكشف  -9
یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ الستیفائھ جمیع الشروط الصحیة 

خزنة بطرق غیر صحیة (عجینة جوز الھند ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص. كما تبین أن المواد الغذائیة م
 فتم تلف ھذه المواد. علیھا ذباب حي، قطر فیھ صرصور).

 

 



 انذارات خطیة : - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  قضاء صورقام مراقبو وزارة الصحة في  -1
 تحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالس

 فرن صبرا  ·

 مطعم شعیب ·

 ملحمة العین (لباس موحد ورف الخشب ووضع البھارات بعلب ستانلس ستیل) ·

 تعاونیة البرج (رفع البضاعة عن االرض) ·

 بروستد النبالء (نظافة عامة للمطعم ووضع تواریخ صالحیة) ·

 فروج ابو حسین (شبك منخلي وفاصل بین قسم الذبح والتنظیف) ·

 فرن زھوي  ·

 فرن الرضوان (لباس موحد) ·

 مطعم ابو علي ·

 مطعم ابو علي فقیھ ·

 میني ماركت حمزة ·

· Mandarin Sweet (لباس موحد ونظافة عامة ووضع تواریخ صالحیة) 

 فروج الطیب (شبك منخلي) ·

 مطافئ حریق والغاء المرحاض ونظافة عامة ورفع الدجاج عن االرض)فروج الرضا (شبك منخلي و ·

 مخبز وحلویات السلطان (نظافة عامة ووضع تواریخ صالحیة) ·

 فرن ابو جمیل (لباس موحد ونظافة عامة) ·

 ملحمة الحنان ·

 مطعم غزال (لباس موحد) ·

 الحیطان ومطافئ حریق وعلبة اسعافات اولیة وحاویات نفایات بدعسة)ملحمة ابو علي عزام (لباس موحد ودھان  ·

مطعم درویش بلحص (تبدیل شراشف الطاوالت ومطافئ حریق وعلبة اسعافات اولیة وفلتر میاه وغطاء لصحون  ·
 المأكوالت)

 حلویات الریان (مطافئ حریق وعلبة اسعافات اولیة وماكینة للحشرات) ·

 نور الھدى (لباس موحد ، تواریخ صالحیة على البضائع، مطافئ حریق وعلبة اسعافات اولیة) ·

 تعاونیة الشھابیة  ·

وحاویات نفایات بدعسة وفلتر میاه وماكینة (لباس موحد ، مطافئ حریق، علبة اسعافات اولیة  Fresh-Moveمطعم  ·
 للحشرات)

 وماكینة للحشرات)یة مطافئ حریق، علبة اسعافات اولفرن الزھراء ( ·

 ملحمة الزین (علبة اسعافات اولیة ومطفأة حریق وفلتر میاه وتبدیل الواح الخشب) ·

 فرن ومعجنات حجازي (علبة اسعافات اولیة ومطفأة حریق وفلتر میاه) ·

 فرن الرضا (لباس موحد وفلتر میاه ورفع اكیاس الطحین عن االرض) ·

 ومطفأة حریق) فروج االصیل (علبة اسعافات اولیة ·



 مطعم ایزس لبیع الفول (علبة اسعافات اولیة ومطافئ حریق) ·

 فروج الكوراني (علبة اسعافات اولیة ومطفأة حریق وفلتر میاه) ·

توجیھ إنذارات خطیة لھم بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم  قضاء الشمالقام مراقبو وزارة الصحة في  -2
 الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :

 كافیتریا سامر طرشا (حمایة لالنارة) ·

· 8te Café Resto حمایة لالنارة وتجھیز البرادات والفریزر بمیزان حرارة وترتیب المواد المستھلكة في البرادات) 

 ة شوكت عقلملحم ·

لمسلخ السید بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذار خطي  قضاء بعلبكقام مراقبو وزارة الصحة في  -3
 الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص . رائد طھ

ى عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم بالكشف عل قضاء صیداقام مراقبو وزارة الصحة في  -4
 الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :

 مؤسسة طارق مكاوي للمواد الغذائیة (زیادة التھوئة واعادة تنظیم المستودعات وعزل الفتحات في االسقف وشبك منخلي) ·

 جنات نادر احمد المیعاريفرن مع ·

 فرن الھنا للسید عبد الكریم میعاري ·

 ملحمة النابلسي ·

 فرن مناقیش النابلسي ·

 فروج عبد المنعم (شبك منخلي وزالة كافة الشوائب وفلتر میاه ووضع مواد التنظیف في اماكن خاصة ) ·

الخشب وحاویات نفایات بدعسة وشفاط داخل علبة اسعافات اولیة ومطفأة حریق وتبدیل رف فرن وملحمة خروبي ( ·
 الحمام)

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  قضاء بعبداقام مراقبو وزارة الصحة في  -5
 الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :

محضر حجز بسسب وجود مواد غذائیة منتھیة الصالحیة ومنتجات فاسدة لدیھ وھي : اكیاس نشا  سوبرماركت الوالي جاد ·
منفخة فاسدة، بیض  Food Loveحبة مارشمالو فاسدة، علبة فواكھ مشكلة ماركة  49بدون تاریخ صالحیة وال ماركة معینة، 

اكیاس طحین فرخة ماركة  4كة الربیع فاسدة، عرمون بداخلھا سوس، حالوة مار –ماركة مؤسسة االحمر من مزارع بسكنتا 
 Monteاكیاس طحین ماركة  4اكیاس طحین سمید وسمید ماركة سعد و 6اكیاس طحین معجنات ماركة سعد،  5الحلباوي، 

Regal ،9  ،علي سمنة أصیل وعلبة سمنة  3زجاجات دبس رمان ماركة الوالي جادMazolla ،14  باكیھ بونبون بدون سكر
، علبتین ارضي Moonwayحبات شوكوال  4، لبنة بلدیة، Virginias ،4 Fresh cakeكوال وباكیھ ماركة حبات شو 6و

 ، معجنات الطیب: برك جبنة: باكیھ .Deliشوكي ماركة 

 Chopinمعمل وباتیسري  ·

 مستودع احمد كحیل للتجارة والصناعة ·

 ملحمة الساحة (لحوم خارج البراد والواح التقطیع من خشب) ·

· My Pizza Snack  احد العمال ینام في المحل في الطابق االعلى المفتوح على مكان تحضیر الطعام والحمام بدون شفاط)
 ویوجد عاملة غیر لبنانیة بتحضیر الطعام وتم توجیھ انذار ثاني تمنعوا من االمضاء علیھ)

 فرن العلي ·

 فرن وملحمة الفرح ·

 مسلخ فروج البلدي ·

 حلویات الساحة ·



 مطعم النابلسي ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  قضاء بنت جبیلقام مراقبو وزارة الصحة في  -6
 الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :

 فرن االصیل ·

 فروج ناجي ·

 د حماديحلویات السعید للسید محم ·

 ملحمة برعشیت للسید علي شھاب ·

 فرن المھدي للسید عصام شھاب (دھن الجدران ونظافة عامة) ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  قضاء كسروانقام مراقبو وزارة الصحة في  -7
 دات الصحیة والترخیص وھي :الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھا

 باتیسري الیسار (وضع ماكینة للحشرات، لباس موحد ونظافة عامة) ·

 (وضع ماكینة للحشرات، دھن الحیطان ووضع تواریخ صالحیة على البضاعة) Avousسناك  ·

 فرن مناقیش دعیبس (تغییر بالط الحمام ونظافة عامة) ·

 ومغطاة)ملحمة الشدیاق (لباس موحد وانرة جیدة  ·

 سناك ایلي شاكر (ماكینة حشرات) ·

 (حمایة لالنارة ووضع میزان حرارة للبرادات) Tres Bonفرن وسناك  ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  قضاء عكارقام مراقبو وزارة الصحة في  -8
 لى الشھادات الصحیة والترخیص وھي :الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال ع

 ملحمة حسین صالح الدین (تأمین واجھة الومینیوم وتبدیل طاولة الخشب وفصل اللحوم ) ·

 حلویات السلطان (یجب ترتیب المطبخ وتبدیل المعدات المستعملة بستانلس ستیل) ·

 ملحمة الرحمة للسید احمد جود (لباس موحد) ·

 لباس موحد والغاء الحمام وتبلیط الحیطان على علو مترین خاصة مكان بیع اللحوم)( ملحمة رشید محمد عبد الفتاح ·

 مسلخ فروج بالل عبد الحي (تبدیل الشناغل بستانلس ستیل) ·

 ملحمة محمد علي السید (تبدیل الواح الخشب) ·

 مسلخ فروج علي طالب (تبدیل الشناغل بستانلس ستیل) ·

 مة حسین طالب (لباس موحد وتبدیل طاوالت الخشب)ملح ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  قضاء الھرملقام مراقبو وزارة الصحة في  -9
 الستیفائھم بعض الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :

 میني ماركت بریطع ·

 میني ماركت علوه ·

 ملحمة حسین غصن ابو كنان ·

 مسلخ فروج حسین امھز ·

 میني ماركت سلھب ·

 میني ماركت دندش ·



بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذار خطي  قضاء المنیة الضنیةقام مراقبو وزارة الصحة في  -10
طلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص والمحافظة الستیفائھا بعض الشروط الصحیة الم ملحمة محمود الصمد

 على اللحوم بطریقة جیدة .

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  قضاء النبطیةقام مراقبو وزارة الصحة في  -11
 لالستحصال على الشھادات الصحیة وھي :

· Special Berg (غیر مرخص) 

 شارع الصباح (مرخص) –مودور الكو ·

 فرن یاسین علي یاسین (غیر مرخص) ·

 شارع الصباح (مرخص) – -حلویات االمین  ·

 مقابل مصرف لبنان (غیر مرخص) –فرن منقوشة وشاي  ·

 الدویر (مرخص) –فروج المختار  ·

 ملحمة الطاھر ·

 الدویر (غیر مرخص) –ملحمة البركة  ·

 مرخص) الدویر (غیر - Double 4فرن  ·

 الدویر (غیر مرخص) -مطعم الحج  ·

 ملحمة الیاسمین ·

 تسویة اوضاع: - ت

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ ، المتن -في جل الدیب  Candyمعمل حلویات بعد اعادة الكشف على  -1
 .وقام بصیانة المعمل واعادة تأھیلھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة 

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ البترون،  -مؤسسة الوسام في بلدة الھري بعد اعادة الكشف على  -2
 واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

 


