
-1الى  2015-9-24في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 10-2015

  

 اقفاالت وتلف : - أ

تبین أنھ یوجد رخصة بلدیة والشھادات  صور -مطعم أمواج للمأكوالت البحریة في منطقة الجمال بعد الكشف على   -1
الصحیة قید اإلنجار والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً.تم توجیھ مالحظات لرش المطعم بالمبیدات للحشرات ، فصل السمك عن 

 لغذائیة الفاسدة.  باقي المأكوالت وتبدیل زیت القلي . كما تم تلف كمیة من المواد ا

تبین أنھ مرخص ، الشھادات  زحلة -معمل البان وأجبان سنتر تعنایل لصاحبھ مھند سكریة في برالیاس بعد الكشف على  -2
فوجھ لھ إنذار خطي لصیانة األرض واألسقف، معالجة الصحیة بحاجة للتجدید والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً. 

یوم من تاریخ االنذار. كما  15الخزانات من الصدأ ، تجدید الشھادات الصحیة وإجراء فحص دوري للمیاه وذلك ضمن مھلة 
 ة عن:تم ضبط كمیة من االلبان واألجبان داخل براد المرتجعات منتھیة الصالحیة بتواریخ مختلفة وتم تلفھا وھي عبار

 كلغ لبنة 1395        ·

 لیتر لبن عیران 462        ·

 كلغ اجبان 455        ·

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات  صیدا -مسلخ فروج علي مصطفى الشامیة في حارة صیدا بعد الكشف على  -3
روط الصحیة المطلوبة واالستحصال على صحیة للعمال، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم إقفال المسلخ لحین استیفائھ للش

 الشھادات الصحیة والترخیص.

 .سیارة غیر مبردة قرب ثكنة الحلومراقبو وزارة الصحة قاموا بتلف كمیة من اللحوم الفاسد التي كانت تنقل في  -4

 قسم من مطبخھ لعدم استیفائھ الشروط الصحیة. تم اقفال،  مطعم اسطنبولي في الحمرابعد الكشف على  -5

 

 انذارات خطیة : - ب

وتم توجیھ إنذارات خطیة عدد من المؤسسات الغذائیة، بالكشف على  بعبداقضاء قام مراقبو الصحة العامة في    -1
 المؤسسات وضمان جودة العمل والنوعیة. و ھي:بالتصلیحات الواجب تنفیذھا لتحسین المستوى الصحي في 

 ملحمة أحمد ماضي في العبادیة    .1

 ملحمة أبو ھاني لصاحبھا طالل سنجد في قبیع     .2

 فرن الساحة لصاحبھ جمیل الحسین في العبادیة    .3

 فرن الصحة  في كفرسلوان    .4

 فرن أریج في معلشمیھ    .5

 فرن الھادي في قبیع    .6

 ملحمة النور في الھاللیة     .7

 مسمكة ومطعم أمیر البحر لصاحبھا علي حمود في حارة حریك     .8

 مطعم نسمات لصاحبھ محمد یاسین في حارة حریك    .9



 مطعم اللؤلؤة لصاحبھ أحمد الحسین في الشیاح  .10

 مطعم المحطة لصاحبھ أیمن مغربي في الشیاح  .11

 سناك ابو عباس لصاحبھ عمار حرب في حارة حریك  .12

 فالفل وشاورما خلیفة الشھیرة لصاحبھ محمد اسماعیل في حارة حریك  .13

 مطعم وكافیھ التراس لصاحبھ علي زعیتر في حارة حریك  .14

 منقوشة في فالوغا فرن شي   .15

 مطعم الوسام في فالوغا  .16

 لصاحبھ علي اسماعیل في الشیاح Chopinباتیسري   .17

 مطعم الحیاة لصاحبھ حیاة احمد العید في الحدث  .18

 حسن محمد الھق في الشیاحمطعم فالفل خلیفة لصاحبھ   .19

 في المریجة تحویطة الغدیر  Lord Burgerمطعم   .20

 في الحدث Sweet Shopصالة حلویات   .21

 مسمكة الرؤیا في الغبیري   .22

 فرن معجنات رشیدي لصاحبھ علي رشیدي في الحدث  .23

 ملحمة حمود لصاحبھا حمود حمود في الحدث  .24

 في حارة حریك  Master Burgerمطعم   .25

 مسمكة نصار لصاحبھا یوسف نصار في الشیاح  .26

27.  Café Assaf في الشیاح 

 معجنات سوزان في حارة حریك  .28

 ملحمة أحمد كساب في الحدث  .29

 فرن السفیر لصاحبھ عباس الموسوي في الحدث  .30

 الحدثمطعم دیوان السید لصاحبھ حسن نصرهللا في   .31

 فرن ومطعم الھناء في رأس المتن   .32

 مطعم القریة لصاحبھ وسیم ماضي في العبادیة  .33

 فرن الوسام في رأس المتن  .34

 ملحمة حسان بو رسالن في رأس المتن  .35

 ملحمة لصاحبھا عدنان مكارم في رأس المتن  .36

 فرن الدیب في القریة   .37

 محل صولینا للمونة لصاحبھ ولید دعیبس في الھاللیة  .38



 فرن النور لصاحبھ اكرم رشید في الھاللیة  .39

 مطعم الشرشارة لصاحبتھ نھى تفاحة في فالوغا   .40

 في معلشمیھ Lama Bakeryسناك معجنات    .41

 ملحمة الوفاء لصاحبھ زكریا في قبیع   .42

 فرن نقوال ماضي في الھاللیة  .43

 لصاحبھا اكرم زیدان في الھاللیة Tastyمحمصة   .44

 ملحمة یزبك لصاحبھا بسام یزبك في العبادیة  .45

 ملحمة ریاض النجار في العبادیة  .46

 ملحمة عاریا لصاحبتیھ الیاس وطوني انطون   .47

 في فالوغا Cabanaمطعم   .48

 كافیھ ابو علي في فالوغا  .49

 فرن السماح لصاحبھ رمزي سماح ابو الحسن  في دیرالحرف  .50

 فرن البرمكي لصاحبھ وسام البرمكي في حّمانا   .51

 ایلملحمة المع في قرن  .52

 مطاحن المتن الكبرى في قرنایل  .53

 فرن الضیعة في قبیع   .54

 فرن القریة في القریة  .55

 في فالوغا  لصاحبھ سامي القاضي  كافیھ ابو صالح  .56

57.  Pineland Hotel and Resort  دیر الحرف –في رأس المتن 

 فرن مناقیش على الصاج في دیر الحرف  .58

 مطعم الضیافة   .59

 الصاج الطیب في القلعة   .60

 في الشبانیة  Chez Lalousفرن   .61

 مطعم فرح لصاحبھ نبیل األعور   .62

 محمصة السامر لصاحبتھ سمیر زیتوني في قبیع   .63

 ملحمة الغداء في بعلشمیھ  .64

 حلویات الصنوبر في قبیع  .65

 الرامي لصاحبھ رامي خمیص في قبیع فرن بیتزا  .66

 سناك ومطعم یا ھال لصاحبھ باسم األعور في قبیع   .67



 في بعلشمیھفرن وسناك الكرم   .68

 األمانة للمنتوجات البلدیة في بعلشمیھ  .69

 ار في قرنایلفرن القنط  .70

 ملحمة وسوبرماركت ضو في القریة   .71

 إكرام الصاج الطیب   .72

 أبو عنتر في قبیع  .73

 في فالوغا Snackingمطعم   .74

 فالوغاملحمة أبو ركان في   .75

 شركة أبناء الحاج حسن علیق (مستودع) لصاحبھا محمد وجھاد علیق في المریجة  .76

 مطعم الشاویش في رأس المتن   .77

 ماركت وملحمة أبو رافع في رأس المتن  .78

 أس المتنفرن مازن في ر  .79

 ملحمة ابو حاتم في رأس المتن  .80

 في دیر الحرف MaMaMiaمطعم بیتزا   .81

 فرن الصفاء في رأس المتن  .82

 فرن الحریف لصاحبھ نصیر الحاطوم في قبیع  .83

  

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، الشھادات الصحیة للعمال   النبطیة -ملحمة وفرن األمین في كفررمان على  بعد الكشف   -2
متوفرة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً . فتم توجیھ إنذار خطي لھ لفصل اللحوم عن اللبن ووضعھ في براد منفصل 

 واالستحصال على طلب ترخیص.   

تبین أنھ ال یوجد ترخیص ، ال یوجد شھادات  النبطیة -مسلخ الدجاج فروج الشرعي في كفررمان بعد الكشف على    -3
صحیة للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد والشروط الصحیة غیر متوفرة . فتم توجیھ إنذار خطي لھ بضرورة اإللتزام 

 بالزي الموحد ومكافحة الذباب وتأمین البطاقات الصحیة.   

تبین أنھ ال یوجد بطاقات صحیة ، عدم توفر تاریخ صالحیة  النبطیة -میني ماركت صافي في رمال الكشف على  بعد   -4
وذلك ضمن  على الجبن وضبط علبة نشا ذرة منتھیة الصالحیة فتم تلفھا. وتم توجیھ إنذار خطي لھ لتأمین البطاقات الصحیة

 .یوم من تاریخ اإلنذار 15مھلة 

تبین أنھ مرخص ، ال یوجد شھادات صحیة للعمال  زحلة -فرن ومطعم نعمة في ساحة شتورة  بعد الكشف على   -5
والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لصیانة المستودع ، حمایة اإلنارة ، وضع تواریخ على البضائع ، 

خ وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك صیانة البرادات ، تنظیف األواني ، فصل الخضار عن الملحمة وفصل المطب
 یوم من تاریخ اإلنذار.   15ضمن مھلة 

تبین أنھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وتتوفر فیھا أغلب الشروط  ملحمة محمد عقل في المنیةبعد الكشف على    -6
جمیع الشروط المطلوبة وذلك ضمن مھلة الصحیة المطلوبة. فوجھ لھا إنذار خطي للحصول على الشھادات الصحیة والقیم ب

 أیام من تاریخ اإلنذار. 10



تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر  حلویات الحیدري في بعلبكبعد الكشف على    -7
 ریخ اإلنذار.متوفرة بالكامل . فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك خالل فترة شھر من تا

تبین أنھ غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة  بعلبك -ملحمة محمد عباس عواضة في دیر األحمربعد الكشف على    -8
للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد وبعض الشروط غیر متوفرة . فوجھ لھا إنذار خطي لتبدیل لوح الخشب ، فصل المطبخ 

یوم من  15، تجھیز البراد بمیزان حرارة واإلھتمام أكثر بالنظافة العامة وذلك ضمن مھلة  عن مكان بیع اللحوم ، دھن الملحمة
 تاریخ اإلنذار.

تبین أنھا غیر مرخصة ، ال یوجد شھادات صحیة وھي  بعلبك -ملحمة كمال عواضة في دیر األحمر بعد الكشف على    -9
ذار خطي یقضي بتبدیل لوح الخشب، حمایة اللمبات، االستحصال غیر مستوفیة لكامل الشروط الصحیة المطلوبة. فوجھ لھا إن

 على شھادات صحیة للعمال واإلھتمام أكثر بالنظافة العامة داخل وخارج الملحمة.

تبین أنھا غیر مرخصة ، یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة  بعلبك -ملحمة محمد احمد عواضة بعد الكشف على    -10
مل الشروط الصحیة المطلوبة. فوجھ لھا إنذار خطي یقضي بحمایة اللمبات،تبدیل سطل النفایات ، تجھیز البراد بمیزان لكا

 للحرارة واالستحصال على طلب ترخیص.

مستوفیة تبین أنھا غیر مرخصة ، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر   ملحمة نبیل عواضة في بعلبكبعد الكشف على    -11
یوم من  20لكامل الشروط الصحیة المطلوبة. فوجھ لھا إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك خالل فترة 

 تاریخ اإلنذار.

تبین أنھا غیر مرخصة ، یوجد شھادات صحیة وھي غیر  ملحمة بالل قاسم عواضة في بعلبكبعد الكشف على    -12
 15لكامل الشروط الصحیة المطلوبة. فوجھ لھا إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك خالل فترة مستوفیة 

 یوم من تاریخ اإلنذار.

، وجھ لھ إنذار خطي لوضع المولد الكھربائي ضمن كاتم للصوت ،  بعلبك -افران العھد في دورس بعد الكشف على    -13
 رفع الداخون ووضع مصفاة، وضع المازوت في غرفة خاصة بعیدة عن المولد وتفادي أي ضجیج أو ضرر على الجوار .

تبین أنھ مرخص، الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید والشروط الصحیة غیر  فالفل انطوني في البترونبعد الكشف على    -14
متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتنظیف المؤسسة، صیانة البراد ، إستبدال سلة المھمالت، وتجدید الشھادات الصحیة ذلك ضمن 

 یوم من تاریخ اإلنذار. 15مھلة 

، تم توجیھ إنذار خطي لھ لفصل مكان التصنیع عن مستودع  بعلبك -تمنین التحتا  افران مرتضى فيبعد الكشف على   -15
المواد األولیة، االستحصال على شھادات صحیة ، إعتماد اللباس الموحد، دھن المؤسسة  وتطبیق جمیع الشروط الصحیة 

 المطلوبة.

لعدم استیفائھ الشروط الصحیة ، تم إعادة  صیدا -حي البرادحلویات الجندولیة في بعد تسطیر محضر ضبط بحق   -16
الكشف علیھ وتبین أن الصالة بحالة جیدة، الشھادات الصحیة متوفرة، وضع العمال جید ولدیھ وصل بالتصریح عن الرخصة. 

 فوجھ لھ إنذار خطي إلعادة تأھیل المستودع والحفاظ على النظافة والمحیط بشكل دائم.    

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد  عكار -ملحمة غزل لصاحبھا محمود رفعت خلیل في المحمرة بعد الكشف على   -17
درجة مئویة  واللحمة معلقة في الخارج.  فتم توجیھ  16شھادات صحیة للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد، حرارة البراد 

 الصحیة المطلوبة. إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط

تبین أنھ مرخص، الشھادات الصحیة  عكار -المحمرة  فروج السعادة لصاحبھ شادي أحمد األحمد فيبعد الكشف على   -18
منتھیة الصالحیة، لباس العمال غیر موحد ،أشرطة الكھرباء غیر مغطاة والشروط الصحیة مقبولة . فتم توجیھ إنذار خطي لھ 

 بیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وتجدید الشھادات الصحیة للعمال.لتط

تبین أنھا مرخصة، یوجد  عكار -الرحمان لصاحبھا محمود عبد الرازق وھبي في المحمرة  ملحمةبعد الكشف على   -19
متوفرة. فوجھ لصاحبھا إنذار خطي  شھادات صحیة لبعض العمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد والشروط الصحیة غیر

لتنظیف الملحمة، تبدیل سلة المھمالت ، وضع منخل على الباب، وضع اللحمة داخل الملحمة وبعیدة عن الناس وتطبیق جمیع 
 الشروط الصحیة المطلوبة.



تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات  عكار -سناك أرز لبنان لصاحبھا ابراھیم فراشة في المحمرةبعد الكشف على   -20
صحیة للعمال والشروط الصحیة غیر متوفرة . فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك خالل 

 أسبوع من تاریخ اإلنذار.

 یوجد شھادات صحیة للعمال و لكن تبین أنھ ال یوجد ترخیص ، ال عكار -محامص األمین في المحمرةبعد الكشف على   -21
 الشروط الصحیة متوفرة . فوجھ لھا إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھ ال یوجد ترخیص  عكار -لصاحبھ عبدهللا أحمد الخالد في المحمرة (Prince)حلویات البرنس بعد الكشف على   -22
ات صحیة للعمال و لكن الشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة ، ال یوجد شھاد

 للعمال وإعتماد اللباس الموحد والقیام بالترخیص.

تبین أنھ ال  عكار -سوبرماركت یارا (مؤسسة ومستودع) لصاحبھا أحمد مروان سلمى في المحمرةبعد الكشف على   -23
یوجد ترخیص ، ال یوجد شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فوجھ لھا إنذار خطي لالستحصال على 

 .تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبةو  الترخیص,الشھادات الصحیة للعمال 

تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة  عكار -حامد في المحمرةملحمة اإلخالص لصاحبھا محمد صالح البعد الكشف على   -24
للعمال والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً . فوجھ لھا إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة ، فصل الذبائح عن 

 الزبائن، تبدیل ألواح التقطیع وفصل الخضار عن اللحمة في البراد.

تبین أنھ مرخص، ال یوجد  عكار -مطعم الصدیق لصاحبھ محمد عبد الرزاق صدیق في المحمرةلى بعد الكشف ع  -25
شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة متوفرة . فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة وتغییر ألواح 

 تقطیع اللحوم.

تبین أنھا مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة للعمال والشروط  عكار -المحمرة ملحمة أبو ربیع فيبعد الكشف على   -26
الصحیة متوفرة . فوجھ لھا إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة خالل أسبوع من تاریخ االنذار، تركیب واجھة 

 للملحمة وتأمین صیانة للكھرباء.

تبین أنھا مرخصة ، ال یوجد شھادات صحیة للعمال وھم ال یعتمدون اللباس  البترونمسمكة عسال في بعد الكشف على   -27
الموحد، والنظافة مقبولة . فوجھ لھ إنذار خطي لتجھیز البرادات بساعة حرارة ، وضع تواریخ للمأكوالت المحفوظة 

 یوم. 15ولالستحصال على شھادات صحیة وذلك ضمن مھلة 

تبین أنھ مرخص، الشھادات الصحیة  صیدا -فرن الوفاء لصاحبھ جھاد أحمد إسماعیل في حارة صیدا الكشف على بعد   -28
قید اإلنجاز والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستحصال على الشھادات 

 الصحیة.

 وجھ لھ إنذار خطي لتحسین الشروط الصحیة.،  بطاطا في الحمراملك البعد الكشف على   -29

 وجھ لھ إنذار خطي لتحسین الشروط الصحیة.، مطعم نعمة في شتورةبعد الكشف على   -30

تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات  الكورة -فرن ابي شاھین لصاحبھ سمیر أبي شاھین في امیون بعد الكشف على   -31
صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً.  فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتبلیط األرض واألسقف، تزوید النوافذ بشبك، 

 حمایة اللمبات، تنظیف الفرن بشكل عام واالستحصال على شھادات صحیة للعمال.

تبین أنھ غیر مرخص، ال  الكورة -و لصاحبتھ نجوى سالم سعادة في كفرصارون   مطعم كوكوریكبعد الكشف على   -32
یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً.  فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتطبیق الشروط الصحیة 

 واالستحصال على شھادات صحیة للعمال والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة  عالیھ -في رویسات صوفر   Burger Houseمطعم بعد الكشف على   -33
مستوفي للشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على غیر للعمال وھو 

 الشھادات الصحیة والترخیص.  



تبین أنھ مرخص، الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید والشروط  كسروان -ا في طبرجا باتیسري بدربعد الكشف على   -34
 الصحیة غیر مستوفیة كلیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وتجدید الشھادات الصحیة.

تبین أنھ غیر مرخص، والشروط الصحیة غیر  الكورة -باتیسري لصاحبھ جورج فاضل في امیون بعد الكشف على   -35
 مستوفیة كلیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ غیر مرخص، والشروط الصحیة غیر  الكورة -باتیسري لصاحبھ مصطفى باجوق في امیون بعد الكشف على   -36
 ر خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.مستوفیة كلیاً. فوجھ لھ إنذا

  

  

 تسویة اوضاع :- ت

بعد إنقضاء مھلة اإلنذار الخطي، تبین أنھ قام بتنفیذ االنذار السابق  النبطیة -ملحمة ابن البلد بعد إعادة الكشف على     -1
 وقد قام بتجدید الشھادات الصحیة واصبح یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة .الذي قد وجھ الیھ 

قام بتنفیذ تبین أنھ  الشوف -حسان ابراھیم دحبول في بلدة داریا  لصاحبھ محل لتعبئة الزیوتبعد إعادة الكشف على     -2
 .واصبح یستوفي الشروط الصحیة المطلوبةاالنذار السابق وحصل على الترخیص المطلوب 

قام بتنفیذ تبین أنھ ، الشوف  -محمد أحمد رمضان في بعاصیر  لصاحبھصالة بیع لحوم طازجة بعد إعادة الكشف على     -3
 واصبح یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة.االنذار السابق وحصل على الترخیص المطلوب 

قام بتنفیذ تبین أنھ ، الشوف  -في بعاصیر حسین علي حویال  لصاحبھ صالة بیع لحوم طازجةبعد إعادة الكشف على     -4
 واصبح یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة.االنذار السابق وحصل على الترخیص المطلوب 

قام بتنفیذ االنذار تبین أنھ ، الشوف -فاطمة علي عید في الدامور  لصاحبتھامزرعة غنم وإسطبل بعد إعادة الكشف على     -5
 واصبح یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة.المطلوب السابق وحصل على الترخیص 

قام بتنفیذ االنذار السابق وھو یعمل تبین أنھ ،   الكورة –فالفل ابو اندریھ في كفرصارون بعد إعادة الكشف على     -6
 واصبح یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة.لالستحصال على الترخیص المطلوب 

 


