
 2015-12-24في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 2015-12-31الى 

  

 اقفاالت وتلف :      - أ

ال یوجد ، تبین أنھ غیر مرخص، المصیلح -محالت خبز على صاج الصحابھ علي أبو ریا ومحمد خیر تم الكشف على     -1
فتم إقفال المحل وتوجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط   .شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.الصحیة المطلوبة و

مرخص، ال یوجد  ، تبین أنھ غیرصور -مؤسسة النسر لصاحبھا علي نسر في البازوریة بعد اعادة الكشف على     -2
علب  ٥قالب جبنة من الطوارئ،  ۲۱وتبین أنھ یوجد مواد منتھیة الصالحیة ( .شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة

فتم توجیھ محضر ضبط لھ إلجراء التصلیحات الالزمة  .علبة سمنة ماركة المروة والحیاة) ۲٤كاتشب، علبتین حالوة، 
 والشروط الصحیة المطلوبة .

، فتم توجیھ إنذار خطي لھم قضاء صورقام مراقبو وزارة الصحة بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -3
 لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص. كما تم تلف منتوجات غذائیة في كل مؤسسة وھي :

 د)كیلو لحمة لعدم وضعھا في البرا ٥ملحمة أحمد حمادة في القلیلة (تلف         ·

 مطعم الزھراء (تلف كمیة من الكبیس)        ·

 كیلو من صدور الدجاج) ۷فروج علي العبدهللا في العباسیة (تلف         ·

 )۳الریحان لبیع البیض في حناویھ (تلف بیض مكسر عدد         ·

 كیلو لحمة غیر مطابقة) ۳ملحمة الروان في عین بعال (تلف حمص حب مسلوق،         ·

 فروج البلدي في عین بعال (تلف دجاج وجوانح و فخاذ دجاج وشیش طاووق)        ·

، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة، والشروط صحیة صور -ملحمة حمادة في القلیلة بعد الكشف على     -4
 كیلو من اللحمة. ۱۰متوفرة. لكن تبین أن اللحمة فاسدة لعدم وضعھا في البراد فتم تلف 

، فتبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد قضاء صورقام مراقبو وزارة الصحة بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -5
 شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر مطابقة. فتم إقفال ھذه المؤسسات وھي:

 قاسم طالب بلحض في صدیقین        ·

 فرن الزھراء في دیر قانون راس العین        ·

 مطعم أبو راني في الناقورة        ·

 فرن كمال نصرهللا في القلیلة        ·

 فرن حجازي في حناویة        ·

، تبین أنھ غیر مرخص،ال یوجد شھادات صحیة، والشروط صور -ملحمة الرضوان في راس العین بعد الكشف على     -6
     ملحمة.كیلو لحمة كما تم إقفال ال ۱۰صحیة غیر متوفرة. فتم تلف 

  

 انذارات خطیة :  - ب

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة سناك حي البالط لصاحبھ علم الدین في المنیة الضنیةبعد الكشف على     -1
فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة  .والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً 

 .ستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصاالو

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق صیدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -2
 الشھادات الصحیة وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 المصیلح (غیر مرخص)  -ملحمة لصاحبھا إسماعیل الیدوي         ·



 المصیلح (مرخص) –ملحمة حاتم محمود         ·

 الغازیة (مرخص) -معمل حلویات سوبریم لصاحبھ محمود عذار         ·

لھم  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطيطرابلس قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -3
 الشھادات الصحیة وھي:ولالستحصال على  لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 محرم (غیر مرخص) –فالفل أمیرة         ·

 محرم (غیر مرخص) -فالفل لیلى         ·

 محرم (غیر مرخص) –فروج وسناك أبو عبدو الحلواني         ·

 )محرم (غیر مرخص -فرن أبو جمال         ·

 محرم(غیر مرخص) -ملحمة سعید         ·

 محرم  (غیر مرخص) -ملحمة العامودي         ·

 محرم (غیر مرخص) -فرن الصفاء         ·

 محرم (غیر مرخص) -ملحمة الملوكیة         ·

 محرم (غیر مرخص) -سناك توب تشیكن         ·

 محرم (غیر مرخص) - Kantar Pastryفرن         ·

 محرم (غیر مرخص) -معجنات وسناك السنكري         ·

 محرم (غیر مرخص) -مطعم البابا فول وحمص         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن درویش         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن معجنات وبیتزا لصاحبھ ابراھیم سلوم         ·

 یر مرخص)المیناء (غ -ملحمة الزراعة لصاحبھا جمال أیوب         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن العناني لصاحبتھ نور العناني         ·

 المیناء (غیر مرخص) -مطعم القلعة لصاحبھ سمیر أبو شام         ·

 المیناء (غیر مرخص) -لصاحبھ مروان فیفاكي   3a zaw2ak فرن        ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن أبو زیاد لصاحبھ برھان طھ         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن البركة لصاحبھ بشیر الطرودي         ·

 المیناء (غیر مرخص) -مسمكة الباشا لصاحبھا حسن فالح         ·

 المیناء  (غیر مرخص) -فرن بشیر قذھلي         ·

 المیناء (غیر مرخص) -محمود یمق  -سناك الدغواث         ·

 المیناء (غیر مرخص) -ا أحمد المحمد ملحمة ومشاوي عجاج لصاحبھ        ·

 المیناء (مرخص) -فرن القلعة لصاحبھ وسیم نحاس         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن معجنات عبدهللا الطرطوسي         ·

 (غیر مرخص) المیناء –فرن معجنات أبو عرب لصاحبھ ھشام قریطم         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن األصدقاء لصاحبھ ھیثم عوادلي         ·

 المیناء (غیر مرخص) -مطعم زریق لصاحبھ خالد زریق         ·



 المیناء (مرخص) -ملحمة العبسي لصاحبھا عبد الغني المصري         ·

 المیناء (غیر مرخص) - Sweet dayباتیسري         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن معجنات عبونشي         ·

 المیناء (مرخص) -لصاحبھ بالل عید  فرن الراعي        ·

 المیناء (مرخص) -ملحمة عمر الحلو         ·

 المیناء (غیر مرخص) -حلویات بكداش لصاحبھا محمد بكداش         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فالفل أبو خال لصاحبھ مظھر عبد الكریم         ·

 (غیر مرخص)المیناء  -كناري تشیكن لصاحبھ خالد فاتروني         ·

 المیناء (مرخص) -ملحمة الحاج أحمد الحلوة         ·

 المیناء (غیر مرخص) -فرن بیتزا ومعجنات الزیلع لصاحبھ حسام الدین الزیلع         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم صور قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -4
 الشھادات الصحیة وھي:لالستحصال على 

 الشھابیة (غیر مرخص) –فرن البواب لصاحبھ حسن بواب         ·

 الشھابیة (غیر مرخص) -فرن الضحي لصاحبھ حسام مغنیة         ·

 الشھابیة (غیر مرخص) -فرن النخلھ لصاحبھ عادل أحمد حمادة         ·

 ر مرخص)الشھابیة (غی -مطعم فالفلنا لصاحبھ أحمد أیوب         ·

 الشھابیة (غیر مرخص) -مسمكة عیاد لصاحبھا یاسر حسن عیاد         ·

 الشھابیة (غیر مرخص) -فروج أبو أحمد لصاحبھ حسن شحاده         ·

 الشھابیة (مرخص) -مؤسسة السبع لصاحبھا ابراھیم ركین         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -ملحمة سرور لصاحبھ علي سرور         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -فرن الزیات لصاحبھ حسن أحمد زیات         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -ملحمة حسین سرور         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -فرن الدیوان لصاحبھ فضل جفال         ·

 طیرفلسیة (غیر مرخص) -فرن الھنا لصاحبھ جمیل عیسى         ·

 طیرفلسیھ (غیر مرخص) -بھا رضا عبد البني سوبرماركت المرج لصاح        ·

 طیرفلسیھ (غیر مرخص) -ملحمة عباس مازح         ·

 طیرفلسیھ (غیر مرخص) -فروج أبو حسین لصاحبھ حسن شلھوب         ·

·        Chicken House  (مرخص)طیرفلسیھ  -لصاحبھ علي قرامي 

·        Mk chicken  (غیر مرخص)البازوریة  -لصاحبھ محمد قرعوني 

 البازوریة (غیر مرخص) -فرن زین زیات         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -فرن الفیاض لصاحبھ علي فیاض         ·

 حي الثكنة (غیر مرخص) -ملحمة الرضوان لصاحبھا معن عز الدین         ·

 ر مرخص)ملحمة الدار لصاحبھا رضوان حصرم (غی        ·



 فرن الوادي لصاحبھ محمد خازم (غیر مرخص)        ·

 فرن الملك (غیر مرخص)        ·

 البازوریة (غیر مرخص) -مؤسسة الریحان لصاحبھا محمد خاتون         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -ملحمة باسم جفال         ·

 (غیر مرخص)البازوریة  -مخابز وطفا لصاحبھا علي ابراھیم وطفا         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -مطعم الفروج الشھي لصاحبھ ربیع جفال         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -مطعم السید لصاحبھ علي عبد اللطیف         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -ملحمة الرضا لصاحبھا علي كرنیب         ·

 یة (غیر مرخص)البازور -ملحمة أبو قاسم لصاحبھا جمال جفال         ·

 البازوریة(غیر مرخص) -مونة الضیعة لصاحبھا أیمن كامل أیوب         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -حلویات السلطان لصاحبھا محمد ابراھیم         ·

 البازوریة (غیر مرخص) -سناك ابراھیم دلباني         ·

 توتي فروتي لصاحبھ باسل خضر (غیر مرخص)        ·

 خیرات المنذر البقاعیة لصاحبھا محمد خلیل منذر (غیر مرخص)        ·

 (غیر مرخص) لصاحبھا حسین سویدان chocolakeباتیسري        ·

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة البقاع الغربي  -مطعم الكروم في كفریا بعد الكشف على     -5
االستحصال على الشھادات ار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة وفتم توجیھ إنذ .والنظافة غیر متوفرة

 .الصحیة

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط البقاع الغربي  -فرن مرشد في عانا بعد الكشف على     -6
االستحصال على شروط الصحیة والنظافة المطلوبة وفتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع ال .الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً 
 .الشھادات الصحیة والترخیص

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم المنیة الضنیة قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -7
 والترخیص وھي: الشھادات الصحیةولالستحصال على  لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 مطعم الوادي األخضر        ·

 افران الصفا إلنتاج الخبز والكعك        ·

 معجنات السالم        ·

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

 فرن الرضا لصاحبھ عید في بلدة كونین        ·

 كونین –مطعم عناني لصاحبھ علي عناني         ·

 كونین -فروج البركة لصاحبھ بالل عناني         ·

شھادات صحیة والشروط الصحیة  ، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجدبعلبك -فرن ناصر في بدنایل بعد الكشف على     -9
االستحصال على الشھادات فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .والنظافة غیر متوفرة
 .الصحیة والترخیص



الصحیة ، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط بعلبك -مطعم الفیحاء في العین بعد الكشف على     -10
االستحصال على الشھادات فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .والنظافة غیر متوفرة
 .الصحیة والترخیص

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة بعبدا -فرن األمیر على اوتستراد السید ھادي بعد الكشف على    -11
 .لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصفتم توجیھ إنذار خطي لھ  .لنظافة متوفرةوالشروط الصحیة وا

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة بعبدا -معجنات وسندویشات لقموشة في معوض بعد الكشف على     -12
 .الصحیة والترخیص لالستحصال على الشھاداتفتم توجیھ إنذار خطي لھ  .والشروط الصحیة والنظافة متوفرة

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط كسروان  -مالشة الضیعة في البوار بعد الكشف على    -13
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 مرجعیون قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في    -14
 الشھادات الصحیة والترخیص وھي:ولالستحصال على  لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 مرجعیون -ملحمة حبیب المعاز         ·

 مرجعیون –فرن أبو طراف         ·

 كفركال –ملحمة الراعي         ·

 كفركال –سناك الرضا         ·

 كفركال –بدیر تشیكن         ·

 كفركال –فرن نصار         ·

 كفركال –مطعم المرتضى         ·

 كفركال –فروج األمانة         ·

 كفركال –فرن أھال بھالطلة         ·

 كفركال –ملحمة فدك         ·

 كفركال –فرن الھدى         ·

 كفركال –فرن الربیع         ·

 مجدل سلم -فرن الجواد         ·

 مجدل سلم -فرن األمین         ·

 مجدل سلم -باتیسري زین         ·

·        Chicken Sub – القلیعة 

 القلیعة –فروج الربیع         ·

 القلیعة –مطعم نایات         ·

 القلیعة – pedrosمطعم         ·

 القلیعة – Chez Antoineمطعم         ·

 القلیعة –فروج الضیعة         ·

 مرجعیون –فول وحمص         ·

 الصوانة –ملحمة السلطان         ·



 تولین –فروج محمد موسى         ·

 الصوانة –فرن المصطفى         ·

 الصوانة –فرن المحبة         ·

 الصوانة –الساحة فرن         ·

 قبریخا –فرن الضیعة         ·

 تولین -فرن جمال إبراھیم          ·

 الصوانة –فرن عبد النبي فتوني         ·

 الصوانة –فرن المرج         ·

 الصوانة –ملحمة المصطفى         ·

 میس الجبل -فرن الھدى         ·

·        Al Houda Chicken - میس الجبل 

 میس الجبل -ملحمة الھدى         ·

·        Haidar Chicken - میس الجبل 

 الخیام –صاج النور         ·

 الخیام –مطعم الرحیم         ·

 الخیام –ملحمة حسین سعد         ·

 الخیام -معجنات النور         ·

لكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذار خطي لھم با قضاء الھرملقام مراقبو وزارة الصحة في     -15
 الستیفائھم جمیع الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي:

 ملحمة صالح امھز في سوق الضیعة        ·

 سوبرماركت الھق في الدورة        ·

 لك العمیري في ساحة السرایامحمصة وماركت العمیري لصاحبھا ما        ·

 ملحمة اإلیمان لصاحبھا رضوان عبد الخالق في السبیل (مرخص)        ·

 ملحمة األمیر لصاحبھا ھدوات الغرباوي في السبیل        ·

 فرن زنیط لصاحبھ كریم زنیط في المعالي        ·

 فرن رامي لصاحبھ رامي المسمار في الدورة        ·

 السید الطازج لصاحبھ علي یوسف ھاشم في المعاليفروج         ·

 باتیسري األمیر لصاحبھا محمد دریس في الدورة        ·

 لصاحبھا جابر المصري Crazy Nutsمحمصة         ·

 فروج األمیر في السبیل        ·

تم توجیھ إنذار خطي لھم بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، ف قضاء بعبداقام مراقبو وزارة الصحة في     -16
 الستیفائھم جمیع الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي:

 في معوض مقابل الساعة Best foodسوبرماركت         ·



 سناك الباش في الحازمیھ        ·

 ملحمة الھبر في الحازمیة        ·

 مشروحة في بعبدا        ·

                        في الحازمیة شارع مار روكز Don Fornoرن وسناك ف       ·

  

 تسویة اوضاع :  - ت

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

 امیون –ملحمة الشیر لصاحبھا جھاد ریاض الرمادي         ·

 كفرعقا –سوبرماركت بوي فرح لصاحبھا امیل بو فرح         ·

 امیون –مسلخ دجاج لصاحبھ جورج نجیب         ·

 دار بعشتار -لصاحبھا ادغار إلیاس اسطفان  Doux Prix سوبرماركت         ·

 دار بعشتار -شالوحي لصاحبھا طوني میشال الشالوحي ملحمة ال        ·

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط  ،ملحمة أبو یوسف لصاحبھا طوني یوسف الخوري في الكورةبعد إعادة الكشف على      -2
 والترخیص. الصحیة والنظافة المطلوبة وقد استحصل على الشھادات الصحیة

 


