
 2015-12-17في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 2015-12-24الى 

  

 اقفاالت وتلف :      - أ

 ، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة،البقاع الغربي -باتیسري غسان في عین زبدة بعد الكشف على     -1
، kinderعلب  7تاریخ صالحیة(ودون وتبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة منتھیة الصالحیة  .والشروط الصحیة متوفرة

االستحصال على فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و .)Nestleقنینة كرامیل شوكوال ماركة 
 .المذكورة اعالهكما تم تلف ھذه المواد والمنتجات  الترخیص

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط البقاع الغربي -اوتیل بلو الیك في صغبین بعد الكشف على     -2
فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط  .وتبین أنھ یوجد لبنة ماعز دون تاریخ صالحیة .الصحیة متوفرة جزئیاً 

 كما تم تلف اللبنة. لى الشھادات الصحیةاالستحصال عالصحیة المطلوبة و

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، صیدا -مطعم األمیر لصاحبتھ روال حداد في الھاللیة تم الكشف على     -3
وتوجیھ إنذار خطي لھ لحین تطبیق جمیع الشروط الصحیة  فتم إقفال المطعم   .والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة

   .االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصلوبة والمط

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، محل حلویات عبد محي الدین بدیع في حارة صیداتم الكشف على     -4
وبة فتم إقفال المحل  وتوجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطل  .والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة

   .االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصو

، تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد بعبدا -ملحمة ومشاوي وھبھ لصاحبھا بالل خالد وھبھ في صفیر بعد الكشف على     -5
فتم توجیھ إنذار  .وتبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة فاسدة(لحمة/عجین) .شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة

كما تم تلف ھذه المواد  والترخیص الشھادات الصحیةاالستحصال على خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و
 .والمنتجات المذكورة اعاله

، تبین أنھ غیر مرخص، بعبدا -في معوض  لصاحبھ إبراھیم خضر الحسین Station Restaurantبعد الكشف على     -6
وتبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة فاسدة(دجاج)، منتھیة الصالحیة  .شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرةال یوجد 

فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق  .تاریخ صالحیة(سلطة ملفوف بالمایونیز)، مخزنة بطرق غیر صحیة (لحمة ھمبرغر)ودون 
كما تم تلف ھذه المواد والمنتجات المذكورة  والترخیص لشھادات الصحیةااالستحصال على جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و

 .اعاله

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط محل حلویات محمد الدیماسي في صیداتم الكشف على     -7
االستحصال ط الصحیة المطلوبة وفتم إقفال المحل  وتوجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشرو  .الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 على الشھادات الصحیة والترخیص.

، تبین أن المنتوجات والمواد البقاع الغربي -تمور المدینة لصاحبھا حكمت البیروتي في بر إلیاس بعد الكشف على     -8
 .ت المذكورة اعالهفتم تلف ھذه المواد والمنتجا .طن من التمر) ۳۰تاریخ صالحیة(ودون الغذائیة منتھیة الصالحیة 

  

 انذارات خطیة :  - ب

، تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة البقاع الغربي -ملحمة أبو عاصي في خربة قنافار بعد الكشف على     -1
فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة  .والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 .االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصو

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط البقاع الغربي -فرن شرارة في صغبین بعد الكشف على     -2
االستحصال على فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 .ھادات الصحیة والترخیصالش

، تبین أنھا مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة والشروط ملحمة یوسف موسى في البقاع الغربيبعد الكشف على     -3
االستحصال على فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 .الشھادات الصحیة



، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط مسلخ وفروج وھبي في المنیة الضنیةعد الكشف على ب    -4
االستحصال على فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً 
 .الشھادات الصحیة والترخیص

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم  كسروانقضاء الصحة في  قام مراقبو وزارة    -5
 الشھادات الصحیة وھي:لالستحصال على 

 صربا (غیر مرخص) -بوظة بشیر         ·

 صربا (غیر مرخص) -مطعم حرملك         ·

 (غیر مرخص)ذوق مصبح  - ka3ketnaسناك         ·

 صربا (مرخص) -  sakr sakrمطعم سوشي         ·

 صربا (غیر مرخص) -محل فادي ابي عاد (بیع الشوكوال والمكسرات)         ·

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة، والشروط البترون -مؤسسة حلویات علماویة في بلدة راس نحاش بعد الكشف على     -6
 .الستحصال على الشھادات الصحیةفتم توجیھ إنذار خطي لھ ل .الصحیة والنظافة متوفرة

، تبین أنھا لم تستوفي الشروط المطلوبة في اإلنذار فرن مناقیش لصاحبتھ كوكب انطون في جزینبعد الكشف على     -7
فتم توجیھ إنذار خطي  .ما زال ال یوجد لدیھا شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً   .الموجھ لھا سابقاً 

االستحصال على الشھادات الصحیة واال تعرضت لإلجراءات ا لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة وثاني لھ
 .القانونیة

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق  بعبداقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -8
 الشھادات الصحیة وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

·        Atyab shi – (غیر مرخص) الحازمیة 

·        Pause cafe – (مرخص) الحازمیة 

 الحازمیة (غیر مرخص) – Pigaمحمصة         ·

 الحازمیة (غیر مرخص) –ماركت امیل أبو ملھب         ·

·        Romarin  (محل سمانة ومونة)–  (غیر مرخص)الحازمیة 

 الحازمیة (مرخص) –سناك الریان         ·

 الحازمیة (غیر مرخص) –فرن منصور         ·

 الحازمیة (مرخص) –فرن أبو صافي         ·

 الحازمیة (مرخص) –ملحمة أبو صافي         ·

 الحازمیة (غیر مرخص) –ماركت تنوري         ·

 (غیر مرخص) الحازمیة - Massaad expressسناك         ·

 الحازمیة (غیر مرخص) -سناك وفرن مار تقال         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق  الشوفقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -9
 الشھادات الصحیة وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 الرمیلھ (مرخص) –لصاحبھ عبد القادر حكیم  Palameraعم مط        ·

 (مرخص)صالة عرض حلو الجبوري لصاحبھ محمود جبوري         ·

 مزبود (غیر مرخص) -لصاحبھ علي السید  Mc wally’sسناك         ·

 (غیر مرخص)مزبود  -باتیسري سرحال لصاحبھا صالح سرحال         ·



 (غیر مرخص)مزبود  -مطعم عبد الرحیم لصاحبھ نبیل عبد الرحیم         ·

 (غیر مرخص)مزبود  -فرن مناقیش أبو رامي         ·

 (غیر مرخص)فرن األمانة لصاحبھ محمد زكریا عیاد         ·

 (غیر مرخص)الرمیلھ  –فرن مناقیشنا لصاحبھ ریمون غطاس         ·

 (غیر مرخص)الرمیلھ  –جوزیف مقصود  فرن مناقیش الرمیلھ لصاحبھ        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق  عكارقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -10
 الشھادات الصحیة والترخیص وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 الحیصا –ین تامر ملحمة تامر لصاحبھا حس        ·

 فنیدق –ملحمة الریان لصاحبھا خالد السید         ·

 فنیدق –حلویات أبو العبد لصاحبھا محمود عبد الكریم صالح الدین         ·

 مشمش –مسلخ فروج لصاحبھ طھ محمد سعود         ·

 فنیدق –مسلخ فروج لصاحبھ أحمد عزت زكریا         ·

 مشمش –حسین عبدو حلویات لصاحبھا         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم  بنت جبیلقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في    -11
 الشھادات الصحیة والترخیص وھي:ولالستحصال على  لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 عیتا الشعب -فرن الحسیني لصاحبتھ باسمة باجوف         ·

 عیتا الشعب -تشیكن دور لصاحبھ عبد الرحمن سعد         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم مرجعیون قضاء في شھر تشرین الثاني، قام مراقبو وزارة الصحة في   -12
ت الصحیة والترخیص الشھاداولالستحصال على  توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 وھي:

 الطیبة –الطیبة كافیھ         ·

 الطیبة –فرن الھادي         ·

 الطیبة –فرن الزھراء         ·

 الطیبة –فرن الھدى         ·

 الطیبة –معجنات الكوثر         ·

·        Delice – بلیدا 

 الطیبة –ملحمة نحلة         ·

·        Le mirage - ابل السقي 

 ابل السقي -ملحمة المیدان         ·

 میس الجبل -فرن جبل عامل         ·

·        Lazy cake – الخیام 

 الخیام –متبالت النور         ·

 الخیام –كعكة الطیب         ·

 حي البركة -مخبز الحاجة نھاد         ·



 تولین –سناك الطیب         ·

 الخیام –معمل غصن         ·

 الخیام –ملحمة أسعد سعد         ·

 الخیام –فرن وصاج الضیعة         ·

 تولین –مطعم أبو علي         ·

 الخیام –فروج أبو حمزة         ·

 الخیام –مطعم سبیسیال         ·

 الخیام -ملحمة الساحة          ·

 الخیام –ملحمة ابراھیم سوید         ·

 الخیام –فروج الطیب         ·

 الخیام –فرن الریم         ·

 الخیام –فرن ثلیجي         ·

 الخیام –فرن حسین عبدهللا         ·

 الخیام –مسمكة الخیام         ·

 الخیام –فرن الزھراء         ·

 الخیام –ملحمة عماد العباني         ·

 الخیام –ملحمة رضا سعد         ·

 الخیام –ملحمة أحمد الغریب         ·

 الخیام –فرن عواضة         ·

 الخیام –فرن وباتیسري یارا         ·

 الخیام -فروج الشیخ          ·

 الخیام -فروج الساحة         ·

 الخیام -ملحمة حسن سعد         ·

 الخیام –ملحمة علي غریب         ·

 برج الملوك -فرن برج الملوك         ·

 كفركال –إستراحة الحدود         ·

 كفركال –فرن محمود محمد         ·

 العدیسة –فرن سلوى         ·

 العدیسة –مطعم الجوادین         ·

 العدیسة –فرن السید         ·

 العدیسة –فرن بھیة         ·

 العدیسة –فرن البركة         ·

 العدیسة –ملحمة البركة         ·



 العدیسة –فرن الھدى         ·

 العدیسة –عطاف  فرن        ·

 العدیسة –فروج الحسنین         ·

 العدیسة –مطعم الحسنین         ·

 العدیسة –فرن جبل عامل         ·

 العدیسة –ملحمة الھدى         ·

 مركبا –مطعم واستراحة النور         ·

 مركبا –فرن حالل         ·

 مركبا –استراحة الوفاء         ·

 مركبا –الجنوب خبز         ·

 فروج أحمد شرف الدین        ·

، تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صیدا -ملحمة جمال الدیماسي في حي الست نفیسة بعد الكشف على    -13
فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة  .صحیة والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً 

 .االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصو

  

  

 تسویة اوضاع :  - ت

تبین أنھا أصبحت مستوفیة للشروط الصحیة  البترونقضاء  على عدد من المؤسسات الغذائیة فيبعد إعادة الكشف على     -1
 والنظافة المطلوبة واستحصلت على الشھادات الصحیة، وھي :

 مكمیالن حرب افران تنورین لصاحبھا        ·

 مطعم الیاتون لصاحبھ كرم أنور سعادة        ·

 ملحمة فرح اخوان لصاحبھا مارون فرح        ·

 سناك منتھى لصاحبتھ منتھى حرب        ·

 ملحمة لصاحبھا قزحیا حنا حرب        ·

 سوبرماركت بلدي في بلدة رأس نحاش        ·

 


