
 2015-10-29أسبوعیاً حول خطوات الحملة من في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً 
 واھمھا: 2015-11-5الى 

  

 اقفاالت وتلف : - أ

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم  صور -فرن الكعك بعد الكشف على  -1
 یوماً لحین تسویة وضعھ. 15إقفال الفرن لمدة 

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة  عالیھ –ماركت داوود الغریب في كفرمتى  بعد الكشف على    -2
تم توجیھ انذار شفھي لرفع المواد الغذائیة عن األرض، ترتیب مرافق التجمید والتبرید فوالشروط الصحیة مقبولة بشكل عام. 

للحرارة وتغییر رف الخشب في الملحمة ، تأمین ترخیص قانوني واالستحصال على الشھادات وتنظیفھا وتزویدھا بقیاس 
 حبة وكرتونة بطاطا تشیبس. 12الصحیة. وتم تلف كمیة من المواد المنتھیة الصالحیة : شوكوال ، كیك 

، ال یوجد شھادات صحیة تبین أنھ ال یوجد ترخیصعالیھ  –میني ماركت طارق بن زیاد في البنیھ بعد الكشف على  -3
والشروط الصحیة مقبولة. تم توجیھ انذار شفھي ترتیب مرافق التجمید والتبرید وتنظیفھا وتزویدھا بقیاس للحرارة ، تزوید 
المرحاض بشفاط ، تغییر المھمالت، ، تأمین ترخیص قانوني واالستحصال على الشھادات الصحیة. وتم تلف مواد غذائیة 

 كلغ لحوم ودجاج ومواد منتھیة الصالحیة.   3عنھا : بسبب ذوبان الثلج 

تبین أنھ ال یوجد ترخیص  زغرتا -فروج ومسمكة سعد الدین لصاحبھ توفیق سعد الدین في العیرونیة بعد الكشف على  -4
لحین  2015-10-29والشھادات الصحیة منتھیة الصالحیة وھو غیر مستوفي للشروط الصحیة . فتم إقفال المحل بتاریخ 

 تسویة الوضع.

، تبین أنھ غیر مستوفي للشروط مستودع السید ربیع عبید في منطقة المنكوبین في قضاء المنیھ الضنیھبعد الكشف على  -5
الصحیة والفنیة ووجود بعد الحشرات كما أن شروط النظافة معدومة وتبین وجود كمیة من الدبس من دون تاریخ صالحیة 

  الزیتون باإلضافة إلى شواالت من الیانسون المسوس وحبة البركة.وبرمیل من العسل وزیت 

وتبیان أن وضع  وبناًء على ما تقدم تم إقفال المستودع بالشمع األحمر ومداھمة مستودع للشخص نفسھ في قضاء زغرتا
 ھذه الشروط. المستودع مقبول لكن لتتوفر فیھ بعد الشروط الصحیة وبناًء علیھ تم توجیھ إنذار خطي لھ إلستیفاء

لعدم استیفاء الشروط الصحیة ووجود  صیدا -ملحمة مصطفى حمدون في العاقبیة قام مراقبو وزارة الصحة باقفال  -6
لعدم وجود رخصة قانونیة وعدم  فرن مناقیش في ثانویة صیدا الرسمیة للبنین المختلطةحشرات بداخلھ، كما قاموا باقفال 

 سبة.استیفائھ الشروط الصحیة المنا

وقاموا بتلف مواد  سعدنایلعن العمل في  قضاء زحلة بتوقیف محل "ملك حالوة الجبنة"قام مراقبو وزارة الصحة في  -7
 غذائیة فاسدة لدیھ.

 -أحمد خربطلي و أحمد كنعان في حي البعاصیري فرن المعلم الذي یعود لصاحبیھ  قام مراقبو وزارة الصحة باقفال -8
 لعدم استیفائھ الشروط الصحیة وشروط النظافة المناسبة. صیدا

لعدم استیفائھا الشروط الصحیة  أفران العیرونیة لصاحبھا أحمد البقاعي في زغرتا باقفالمراقبو وزارة الصحة قام  -9
 والفنیة.

  

 انذارات خطیة : - ب

تبین أنھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة والشروط  عالیھ -في شویفات   Bliss مطعمبعد الكشف على     -1
الصحیة مقبولة. وتم توجیھ إنذار خطي یقضي بصیانة الثالجات ومراقبة حرارتھا ، وضع تاریخ الصالحیة وترتیبھا وتغطیة 

 المنتجات ، تأمین ترخیص قانوني واالستحصال على الشھادات الصحیة.

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة عالیھ  -في ساحة بشامون  Snack Kikoسناك بعد الكشف على     -2
والشروط الصحیة مقبولة. فتم توجیھ إنذار خطي یقضي بوجوب وضع باب للمؤسسة ، تزوید البرادات بأجھزة قیاس الحرارة 



ص قانوني واالستحصال على ومراقبتھا ، وضع تاریخ صالحیة على المواد الغذائیة ومنخل على النوافذ ، تأمین ترخی
 الشھادات الصحیة.

، تبین أنھ یوجد طبیب بیطري في بعبدا -مزرعة حیوانات ألیفة متنوعة لصاحبھا خالد نجد في العبادیة بعد الكشف على  -3
المزرعة ، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتسویة وضعھ، 

 حصال على الشھادات الصحیة وتسویة وضع الفالتر.االست

تبین أنھ یوجد طبیب بیطري ، ال یوجد  بعبدا -زریبة بقر لصاحبھا روني أبي خرما في رویسة البلوط بعد الكشف على  -4
صال على شھادات صحیة ، نظیفة وال ینتج عنھا أیة اضرار .  فتم توجیھ إنذار خطي لھ إلجراء الفحوصات الالزمة لالستح

 الشھادات الصحیة والعمل على إنشاء محطة تكریر.

، تبین أنھ یوجد طبیب بیطري في المزرعة ، ال بعبدا –مزرعة بقر لصاحبھا ناجي الحلبي في العبادیة بعد الكشف على  -5
ال على یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتسویة وضعھ، االستحص

 الشھادات الصحیة، العمل على إنشاء محطة تكریر ، عدم رمي السواد في الحقول والتوقف عن الذبح.

، تبین أنھ ال یوجد طبیب بیطري ، ال یوجد شھادات بعبدا –مزرعة بقر لصاحبھا نادر حمد في العبادیة بعد الكشف على  -6
لھ لتسویة الوضع الصحي للمزرعة واالستحصال على الشھادات  صحیة وال یوجد فالتر للمیاه . تم توجیھ إنذار خطي

 الصحیة.

، تبین أنھ یوجد طبیب بیطري في المزرعة ، ال بعبدا –مزرعة بقر لصاحبھا حسام زھر في العبادیة بعد الكشف على  -7
وضع فالتر للمیاه  یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتسویة وضعھ،

 واالستحصال على الشھادات الصحیة.

تبین أنھ یوجد  بعبدا –مزرعة ابقار وبراد لحفظ الحلیب لصاحبیھا فرید تابت وفراس ضو في العبادیة بعد الكشف على  -8
خطي لتسویة طبیب بیطري، ال یوجد شھادات صحیة وھي غیر مستوفیة لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة.  فتم توجیھ إنذار 

 الشروط الصحیة ، وضع فالتر للمیاه واالستحصال على شھادات صحیة للعمال.

تبین أنھ یوجد طبیب بیطري ، ال یوجد شھادات  بعبدا -زریبة لصاحبھا جھاد زین الدین في الھاللیة بعد الكشف على  -9
انشاء محطة تكریر للمیاه   وضعھاصحیة وھو غیر مستوفي لجمیع الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي لتسویة 

 واالستحصال على شھادات صحیة.

تبین أنھ ال یوجد طبیب بیطري، ال یوجد  بعبدا –زریبة بقر لصاحبھا رائد العنداري في العبادیة بعد الكشف على  -10
یة الوضع الصحي، التعاقد مع طبیب بیطري شھادات صحیة وھي ال تستوفي للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتسو

 ، وضع فالتر لتصریف المیاه واالستحصال على شھادات صحیة للعمال.

تبین أنھ ال یوجد  بنت جبیل -محل كرواسان الحاج علي لصاحبھ فایز الحسن في طریق ساحة النبطیة بعد الكشف على  -11
والشروط الصحیة معظمھا غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتطبیق جمیع  ترخیص ، ال یوجد شھادات صحیة 

 الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

ھیة تبین أنھا مرخصة ، الشھادات الصحیة منت الكورة -ملحمة لصاحبھا اسكندر جحا في كفرحزیر بعد الكشف على  -12
الصالحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لحمایة اللمبات ، تجھیز البرادات بمیزان للحرارة ، 

 إعتماد زي موحد وتجدید البطاقات الصحیة.

ادات الصحیة منتھیة الصالحیة ، تبین أنھ ال یوجد ترخیص، الشھ كسروان -افران أبو عرب في الصفرا بعد الكشف على  -13
والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتجدید البطاقات الصحیة وتغییر األلواح الخشبیة التي یتم وضع 

 العجین علیھا والمحافظة على نظافة األقمشة الخام التي تستعمل بتغطیة العجین وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھا غیر مستوفیة لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة  قضاء زغرتابعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -14
  فوجھ لھم إنذار خطي ، وھي:

 میني ماركت نھرا         ·

 میني ماركت جورج سركیس         ·

 سوبر ماركت منصور        ·



تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة متوفرة، تتوفر  البقاع الغربي -مطعم أبو محمد في جب جنین بعد الكشف على  -15
النظافة بشكل مقبول ولكن وضع المعدات واألواني غیر مقبول. فتم توجیھ إنذار اسبوعین للتوقف عن تقدیم المأكوالت 

 بدال المعدات واألواني وصیانة البراد .والسماح فقط ببیع الفروج المشوي الجاھز ، إست

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة متوفرة،  البقاع الغربي -فرن التوأم في سوق جب جنین بعد الكشف على  -16
  والنظافة متوفرة بشكل مقبول . فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة والترخیص.  

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة غیر متوفرة  كسروان -صاج كفرذبیان في كفرذبیان بعد الكشف على  -17
والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي بضرورة تطبیق الشروط الصحیة واالستحصال على شھادات 

 صحیة ضمن مھلة اسبوعین.  

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط  كسروان -مطعم جوار القمر في فاریا بعد الكشف على  -18
 الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لصیانة المطبخ وتطبیق جمیع لشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ مرخص ، الشھادات  بعبدا -الضیعة لصاحبھ ناصر السبع في برج البراجنة  معمل البان وأجبانبعد الكشف على  -19
الصحیة منتھیة الصالحیة والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لضرورة إجراء الفحوصات الالزمة وتجدید 

 الشھادات الصحیة.

تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة وھو غیر  بعبدا -في برج البراجنة مصنع البان وأجبان عابد بعد الكشف على  -20
مستوفي للشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي لضرورة إجراء الفحوصات الالزمة وتجدید الشھادات الصحیة وتطبیق جمیع 

 الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ مرخص ، ال یوجد شھادات صحیة وھو غیر  بعبدا -األمانة للمنتوجات البلدیة في بعلشمیھ بعد الكشف على  -21
 مستوفي للشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال.

تبین أنھ غیر  بعبدا -ر المواسم في حارة حریك (اوتستراد السید ھادي) لصاحبھ بد 2شاورما بدر بعد الكشف على  -22
مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر مستوفیة جزئیاً.  فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط 

 الصحیة المطلوبة.

 صور -في البرج الشمالي  ن عالحطب لصاحبھ مصطفى قاسمفرن البركة لصاحبھ عبدهللا أحمد وفربعد الكشف على  -23
تبین غیر مرخصین والشروط الصحیة غیر متوفرة وال یوجد شھادات صحیة. فوجھ لھما إنذار خطي بحقھما لتطبیق جمیع 

 الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في ضھر األحمر وتم توجیھ إنذار  قضاء راشیاارة الصحة في قام مراقبو وز -24
 خطي لھم لعدم استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة ، وھي:

·        Tender Poule لصاحبھ خطار دحسون 

 مطعم الكرام لصاحبھ شكیب حمود        ·

 ض جابرفرن النور لصاحبھ ریا        ·

 فرن األرز لصاحبھ یحیى أبو لطیف        ·

 نملحمة األرز لصاحبھا محمد زین الدی        ·

 ملحمة ندیم دربیة        ·

 فروج الكرام لصاحبھ أدھم حمود         ·

تبین أنھ غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة للعمال.  ملحمة لصاحبھا فایز مخایل عبدهللا في زغرتابعد الكشف على  -25
 یوماً من تاریخ اإلنذار. 15وذلك خالل فترة  فوجھ لھ إنذار خطي لضرورة االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص

صة ، یوجد شھادات صحیة تبین أنھا غیر مرخ المنیة الضنیة -ملحمة أبو عزیز في جبل البداوي بعد الكشف على  -26
 وأغلب الشروط الصحیة مستوفیة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة والتقدم بطلب ترخیص.



، تم ضبط عدد من المخالفات وتوجیھ إنذارات قضاء بعبدا خالل القیام بجولة على مزارع ومسالخ األبقار والدجاج في -27
 طیة لعدد من المؤسسات غیر المستوفیة للشروط وھي:خ

 مزرعة جوزف فھد         -

 مزرعة عماد زین الدین ونجیب عبید         -

 مزرعة فیصل زیتوني المستثمرة من قبل جواد أبو سعید         -

 مزرعة شادي سلیمان زھر         -

 مزرعة خطار سرجوع         -

 زین الدین مزرعة رجا عباس         -

 مزرعة مروان زین الدین         -

تبین أنھ مرخص، الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید، والشروط  كسروان -مطعم البركة في ریفون بعد الكشف على  -28
تجدید الشھادات الصحیة  ,وضع ساعات حرارة على البرادات ,الصحیة مستوفاة جزئیاً . فوجھ لھ إنذار خطي لصیانة المطبخ

 .وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط  بعلبك -معمل البان العرب في شعیت بعد الكشف على  -29
فوجھ لھ إنذار خطي لتنفیذ شروط النظافة العامة بشكل أفضل والحصول على شھادات صحیة الصحیة متوفرة بشكل عام. 

 یوماً من تاریخ اإلنذار. 15للعمال وذلك خالل فترة 

تبین أنھ ال یوجد ترخیص والشروط الصحیة متوفرة  المنیة الضنیة -سناك لعیونك في جبل البداوي بعد الكشف على  -30
 جزئیاً . فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق النواقص الموجودة وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

غیر تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة  زحلة -فرن أبو كرم في تعلبایا بعد الكشف على  -31
ألواح الخشاب ، وضع شبك للنوافذ، تنظیف الفرن، االستحصال على تغییر متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لحمایة اإلنارة، 

 یوماً من تاریخ اإلنذار. 15الشھادات الصحیة والترخیص وذلك ضمن مھلة 

أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر تبین  زحلة -دیوان األمراء في حوش األمراء مطعم  -32
متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة وذلك 

 ضمن مھلة اقصاھا شھر من تاریخ اإلنذار .

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة وھو غیر مستوفي جزئیاً  زحلة -ا سناك عماد في تعلبایبعد الكشف على  -33
للشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي لتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة 

 یوماً من تاریخ اإلنذار. 15والترخیص وذلك ضمن مھلة 

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط  طرابلس -معجنات جوھر في الزاھریة لى بعد الكشف ع -34
الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال 

 وتقدیم طلب ترخیص.

تبین أنھ مرخص ، الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید والشروط  المتن -السمرا في المجذوب  ملحمة جانبعد الكشف على  -35
الشھادات الصحیة للعمال وتجدید الصحیة غیر متوفر جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة 

 وذلك ضمن مھلة اسبوع من تاریخ اإلنذار.

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الشوف   -في مزبود  لصاحبھ علي السید McWally’s  سناكالكشف على  بعد -36
 الصحیة منتھیة الصالحیة والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتجدید الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات الشوف   -ھ صالح سرحال في مزبود باتیسري سرحال لصاحببعد الكشف على  -37
 صحیة والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد   الشوف -في مزبود  مطعم عبد الرحیم لصاحبھ نبیل عبد الرحیمبعد الكشف على  -38
 شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.



الصالحیة تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة منتھیة الشوف   -فرن أبو رامي في مزبود بعد الكشف على  -39
 والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتجدید الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات الشوف   -فرن األمانة لصاحبھ محمد زكریا عیاد في كترمایابعد الكشف على  -40
 إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص. صحیة والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم بوجوب  قضاء عكارقام مراقبو وزارة الصحة في  -41
 : االستحصال على الشھادات الصحیة للعمال والتقدم بطلب ترخیص قانوني، وھي

 وادي خالد -ملحمة لصاحبھا یوسف الحجة         ·

 وادي خالد -ملحمة لصاحبھا أیمن محمد الشیخ         ·

 مشتى حمود -مسلخ فروج لصاحبھ شادي محمد رمضان         ·

 مشتى حمود -محل لبیع الدجاج لصاحبھ أحمد نظام         ·

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات  عكار -ج لصاحبھ ماھر عبدالقادر ھوارة في عرقة مسلخ فرو بعد الكشف على -42
الصحیة منتھیة الصالحیة والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ بوجوب تجدید الشھادات الصحیة والتقدم بطلب 

 ترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة منتھیة  عكار -خ في عرقة مسلخ فروج لصاحبھ احمد الشی بعد الكشف على -43
 الصالحیة والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ بوجوب تجدید الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص،  عكار -مفرق دیردلوم  -مسلخ فروج لصاحبھ محمد عبداللطیف محمد  بعد الكشف على -44
الشھادات الصحیة متوفرة والشروط الصحیة مقبولة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ بوجوب تجدید الشھادات الصحیة، التقدم بطلب 

 ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات  عكار -ي خالد مسلخ فروج لصاحبھ ربیع أحمد األحمد في واد بعد الكشف على -45
صحیة والشروط الصحیة مقبولة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ بوجوب االستحصال على الشھادات الصحیة، التقدم بطلب ترخیص 

 وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، قام مراقبو وزارة الصحة بتوجیھ إنذارا أخیرا لعدم استیفائھا  زحلة -ملحمة اإلیمان في سعدنایل بعد الكشف على  -46
 الشروط الصحیة المطلوبة.

  

 تسویة اوضاع :  - ت

مستوفیة للشروط الصحیة تبین أنھا أصبحت  قضاء البترونبعد إعادة الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -1
 والفنیة المطلوبة، واستحصلوا على طلبات ترخیص وشھادات صحیة، وھي :  

 سوبرماركت خوري في بلدة جران        ·

 ملحمة أبناء جوزیف سلیمان في بلدة دریا        ·

 مطعم بیتك في بلدة بجدرفل (إستثمار ایلي نبیھ الحایك)        ·

 في بلدة بجدرفل سوبرماركت غلوب        ·

 ملحمة وجدي سعادة في بلدة جدران        ·


