
 ۲۰۱٦-۱-۲۸في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :وأھمھا ۲۰۱٦-۲-٤الى 

  

 :اقفاالت وتلف  -      أ

تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة  زحلة -حوش األمراء في  (Tree Light)مطعم تري الیت بعد الكشف على  -   ۱
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتنفیذ الشروط . والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً 

 :كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المخزنة بطرق غیر صحیة . الصحیة المطلوبة

 كلغ لحمة  ۱۰        ·

 باذنجان متبل  كلغ 2.5        ·

غیر مرخصة،  اتبین أنھاوتستراد السید ھادي  -سوبرماركت الوالي جاد لصاحبھ محمد حسین شرف بعد الكشف على  -   ۲
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة . ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة

وقد تم ضبط وتلف مواد غذائیة منتھیة الصالحیة . ع الشروط الصحیة المطلوبةللعمال، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق جمی
 :ومنھا

 كیس طحین ۱۹        ·

 زجاجات دبس رمان ماركة الوالي خاد  ۹        ·

 علب سمنة  ٤        ·

 وكمیة كبیرة من الشوكوال والحلویات والمواد الغذائیة االخرى

  

 :انذارات خطیة  -  ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي عالیھ قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في   -   ۱
 :بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 دوحة عرمون -فرن دانا         ·

 خلدة –افران وملحمة الزھراء         ·

 دوحة عرمون   -میني ماركت أفندي         ·

 خلدة –فرن النسیم         ·

·        C View Coffee – خلدة 

 ) یوجد شھادات صحیة(دوحة عرمون  -ي ملك الفروج والرز البریان        ·

 دوحة عرمون -) فول وحمص(مطعم المحطة         ·

 دوحة عرمون -  (Joker) فرن الجوكر        ·

 الشویفات –) معجنات وخبز قمح(فرن المجد على الحطب         ·

 خلدة –حلویات الحیدري         ·

. تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة زحلة –ملحمة دحروج بعد الكشف على  -   ۳
ب ترخیص وتنفیذ الشروط الصحیة فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال، تقدیم طل

 .المطلوبة

تبین أنھ مرخص، ال یوجد جبیل  -لصاحبھ امیل فارس قصفي في المیناء  Le Vieux Portمطعم بعد الكشف على  -   ٤
، فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال. شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة

 .تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبةصیانة المطبخو



بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم  طرابلسقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ٥
 :یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 )  الترخیص قید التنفیذ(ومقھى األرج التل مطعم         ·

 التل –فرن فرح         ·

 التل –معجنات عجاج         ·

 شارع عبد المجید كرامة -معجنات تامر         ·

 )یوجد ترخیص من وزارة السیاحة (التل  -مطعم ریفولي         ·

 )یوجد ترخیص من وزارة السیاحة(ساحة الكورة  -وملحمة الحیوي مطعم         ·

 ساحة الكورة -بوظة ومغربیة الدبوسي         ·

 ساحة الكورة -صبیح للحلویات العربیة        ·

أنھ غیر  تبین كسروان -في صربا وصالة لبیع الحلویات Cateringتیسري كوكتیل مطبخ   با بعد الكشف على -   ٦
فتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بوجوب االستحصال على .والشروط الصحیة متوفرة ھادات صحیةال یوجد ش، مرخص

 .وتقدیم طلب ترخیص شھادات صحیة

فوجھ لھ إنذار . تبین أنھ غیرمرخص ویوجد شھادات صحیة زغرتا –) محل لبیع الدجاج( وسام تشیكنبعد الكشف على  -   ۷
 .ضع العینات غیر المطابقةخطي یقضي بوجوب تقدیم طلب ترخیص و تصحیح و

وتبین ان الشروط الصحیة  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة زغرتاقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۸
 :فتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وھي.متوفرة

 مجدلیا –و عریضة زكریا أب اسوبرماركت عریضة لصاحبھ        ·

·        Snack Machawi لصاحبھ شربل فنیانوس 

 عیرونیة –اني بسوبرماركت الریجي لصاحبھا عبد المجید معر        ·

 عیرونیة –ملحمة السلوكیة لصاحبھا محمد درویش         ·

غیر مرخصة، ال  اتبین أنھبنت جبیل  -سوبرماركت عصام لصاحبھا عصام یوسف في صفد البطیخ بعد الكشف على  -   ۹
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة . یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً 

 .للعمال، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد بنت جبیل  - حلویات بیروت لصاحبھ عباس مھدیفي صفد البطیخبعد الكشف على -  ۱۰
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة . شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً 

 .للعمال، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة  اتبین أنھبنت جبیل  - ملحمة علي زین الدینفي صفد البطیخبعد الكشف على  - ۱۱
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال، تقدیم طلب . والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً 

 .ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

لى عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بالكشف ع بعبداقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في -  ۱۲
 )برادات غیر نظیفة( بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

 :وھي

 اللیلكة  – Milanoسناك         ·

 جسر اللیلكي -فروج الملوك         ·

 المعمورة –یة وتنظیف لصاحبھ عبد الرحیم حسن مستودع مواد غذائ        ·

 جسر اللیلكي -إستھالكیة المالح        ·

 المریجة –ملحمة عباس         ·



 المریجة –فروج مالك         ·

 المعمورة الشارع العام -إستھالكیة المعمورة         ·

 اللیلكة شارع الرضا -فرن مناقیش فرحات         ·

غیر مرخصة، ال یوجد شھادات  اتبین أنھحاصبیا  -ملحمة الساحة لصاحبھا رمزي نوفل في الكفیر بعد الكشف على -  ۱۳
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتقدیم . الشروط الصحیة متوفرةمعظم صحیة و

 .طلب ترخیص

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد صیدا  -بھا امال یوسف زبیب في كوثریة السیاد خبز الضیعة لصاحبعد الكشف على  - ۱٤
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة . شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً 

 .للعمال، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد صیدا   -لویات الوادي لصاحبھ ناصر حمادیفي كوثریة السیاد حبعد الكشف على  - ۱٥
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة . شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً 

 .للعمال، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي  صورقضاء مراقبو وزارة الصحة في  قام - ۱٦
 :بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 )الشروط الصحیة متوفرة( حي الرمل -مطعم الجواد         ·

·        Star Venue مفرق العباسیة -صاحبھ حسن غملوش ل 

 معركة –فرن علي حسن طراد         ·

 معركة –ملحمة رومیة لصاحبھا حسین حسن رومیة         ·

 )الشروط الصحیة متوفرة(معركة  –فروج جابر لصاحبھ محمد عبد الحسن جابر        ·

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات عكار -مسلخ فروج لصاحبھ أحمد محمد السیسي في ببنین بعد الكشف على -  ۱۷
، تقدیم لفوجھ لھ إنذار خطي یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعما. الشروط الصحیة متوفرةمعظم صحیة و

 .طلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

  

 :تسویة اوضاع  -  ت

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق واصبح مستوفي للشروط دوحة عرمون –فرن بدر الندى بعد اعادة الكشف على  -   ۱
 .الصحیة المطلوبة 

تبین انھا قد قامت بتنفیذ االنذارات السابقة التي وجھت  قضاء جزینبعد اعادة الكشف علىعدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۲
 :ما عدا الترخیص وھي) تأمین الشروط الصحیة(جمیع الشروط الصحیة المطلوبة لھا واصبحت مستوفیة ل

 كفرجرة –فرن الطبیعة لصاحبھ أزھار عاصي         ·

 عازوار –لصاحبھ زاھي الطویل  Le Galet Grillمطعم         ·

 كفرجرة –فرن وخبز صاج العاصي         ·

 فرن الوادي        ·

 

 

 

 


