
 2015-12-31في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 2016-01-07الى 

  

 اقفاالت وتلف :      - أ

ال تستوفي الشروط الصحیة والنظافة ا ھ، تبین أنصیدا -بسطة سمك لصاحبھا جمیل مرعي في الغازیة بعد الكشف على      -1
 فتم ازالة البسطة. .غیر متوفرة

كغ من لحم الھامبرغر المنتھي  26في زحلة تبین وجود  BURGER HOUSE Z بعد تسجیل حاالت تسمم في مطعم     -2
الصحیة وشروط النظافة كغ من البھارات وكمیة من الخبز أیضا كما انھ غیر مستوفي للشروط  9الصالحیة باالضافة الى 

 العامة ولذلك تم اقفال المطعم بالشمع االحمر لحین استیفائھ الشروط المطلوبة.

، تبین أنھ مرخص لكن ال یوجد شھادات صیدا -معمل شوكوال لصاحبھ أمین حجازي في سیروب تم الكشف على     -3
توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة فتم إقفال المحل و صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً.

 .المطلوبة

تاریخ ودون تبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة منتھیة الصالحیة  ،حلویات األرز في المنیة الضنیةبعد الكشف على     -4
واخذ    ن مواد التنظیفھا كما تم إتالف كمیة مكیلو من الكاتو المصنعة)، فتم تلف ٥صالحیة (دزینة من صفائح باللحمة، 

 االجراءات الالزمة بحقھ.

تبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة موضوعة داخل برادات مع  ،مطعم كرم الضیافة في المنیة الضنیةبعد الكشف على     -5
 مة بحقھ.واخذ االجراءات الالز   ھا كما تم إتالف كمیة من مواد الكیماویةتبرید سیئ (أسماك، لحوم دجاج)، فتم تلف

   تم إتالف كمیة من البرازق ال توجد علیھا تواریخ االنتاج واالنتھاء ،افران القصر في المنیة الضنیةبعد الكشف على     -6
 .واخذ االجراءات الالزمة بحقھ

، لضنیةالمنیة ا -معمل بدائي لتعبئة میاه الواحة لصاحبھ عبد الرحمن حسین ملص وإبنھ في بحمدون تم الكشف على     -7
 فتم إقفال المعمل. والمیاه یتم تعبئتھا من بئر غیر مرخص یقع في أرضھ. تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة،

، تبین أنھ مصدر الجبنة الملوثة المنیة الضنیة -معمل البان وأجبان لصاحبھ أحمد خوال في دیر عمار بعد الكشف على     -8
كما تبین أن المعمل غیر مستوفي للشروط الصحیة والنظافة  التي كانت تباع في عدة محالت. Escherichia Coli بال

، وال یوجد شھادات صحیة للعمال. فتم توجیھ محضر ضبط لھ لتجاھلھ حملة  المطلوبة (غرفة مسقوفة بتوتیا، غیر مبلطة)
 سالمة الغذاء كما تم اقفال المعمل.

، تبین أنھ مرخص، والشروط البقاع الغربي  -صاحبھا عبد الجلیل القادري في غزه مزرعة ابقار لبعد الكشف على     -9
 فتم إقفال المحل. الصحیة والنظافة غیر متوفرة.

، تبین أنھ مرخص، یوجد شھادات عكار -سوبرماركت اوكسیلیا لصاحبھا میشال دیاب في منیارة بعد الكشف على    -10
الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. كما تبین أن المواد والمنتوجات والمواد الغذائیة منتھیة الصالحیة ودون والشروط  صحیة،

موضوعین في براد غیر  حجم صغیر) ۲باكیت من خبز البیتزا حجم كبیر و ۲علب لبن، علبتین لبنة،  ٦تاریخ صالحیة (
كما تم تلف ھذه المواد المذكورة  الصحیة والنظافة المطلوبةمرخص للبیع. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط 

 أعاله.

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات عكار -سوبرماركت الحسن لصاحبھا فاروق الحسن في حلبا بعد الكشف على    -11
جات والمواد الغذائیة منتھیة الصالحیة ودون والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. كما تبین أن المواد والمنتو صحیة،

موضوعین في مكان غیر مرخص للبیع. فتم توجیھ إنذار خطي لھ  علبة صغیرة من مرتدیال "ذوین") ۱٦تاریخ صالحیة (
 كما تم تلف ھذه المواد المذكورة أعاله.الشھادات الصحیة والترخیص لالستحصال على 

  

 انذارات خطیة :  - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم بنت جبیل قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -1
 الشھادات الصحیة والترخیص وھي:ولالستحصال على  لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 حاریص –إستھالكیة حاریص لصاحبھا سعید یوسف أحمد         ·

 تبنین –برماركت أبو كمال لصاحبھا حسین دكرون سو        ·



 عیناتا–سوبرماركت القدیر لصاحبھا أحمد غانم         ·

 عیناتا–سوبرماركت العجمي لصاحبھا عماد أحمد عجمي         ·

 حي الدورة -أسواق نور لصاحبھا طالل شرارة         ·

 كفردونین –سوبرماركت أبو فھد لصاحبھا محمود نظام الدین         ·

 حي الدورة -لصاحبھا حسن فرج  Food centreسوبرماركت فرج         ·

 شلعبون –سوبرماركت الھناء لصاحبھا فضالہلل بیضون         ·

 رمیش –سوبرماركت عصام لصاحبھا عصام سعید         ·

 رمیش -سوبرماركت البیر الحاج         ·

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط صیدا -حلویات أبو لیلى في سیروب بعد الكشف على     -2
االستحصال على فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .الصحیة والنظافة غیر متوفرة
 .الشھادات الصحیة والترخیص

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم وف الشقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -3
 الشھادات الصحیة وھي:لالستحصال على 

 دیر القمر -سناك لقمة إم لصاحبھ جوزف حداد         ·

 دیر القمر -لصاحبھ مارك قزي  Funky monkeyسناك         ·

  رخص)الرمیلة (غیر م –لصاحبھ ماھر طھ  Quentoمطعم         ·

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

 مطعم شمس االصیل        ·

 مطعم القلعة        ·

 فرن الملك الفاخرة        ·

 سوبرماركت رمال دویر        ·

 ملحمة درویش        ·

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة مطعم درب القمر في النبطیةبعد الكشف على     -5
االستحصال على الشھادات فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .والنظافة غیر متوفرة
 .الصحیة والترخیص

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق صیدا قضاء م مراقبو وزارة الصحة في قا    -6
 الشھادات الصحیة وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 المصیلح (مرخص) –ملحمة حاتم محمود محي الدین         ·

 الھاللیة (غیر مرخص) –فرن أبو غسان لصاحبھ محمد طعمھ         ·

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط حلویات المختار في جزین شارع القدیمبعد الكشف على     -7
حصال على االستفتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة و .الصحیة والنظافة غیر متوفرة
 .الشھادات الصحیة والترخیص

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم بعبدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -8
 الشھادات الصحیة وھي:لالستحصال على 

 الشیاح (مرخص) – Resto Café Chez Talaمطعم         ·



 لبراجنة (غیر مرخص)برج ا -ملحمة محمد عیسى         ·

 برج البراجنة (مرخص)   -معمل ألبان وأجبان الضیعة لصاحبھ ناصر السبع         ·

 تحویطة الغدیر (غیر مرخص) -ملحمة الرباب         ·

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

·        Moulin D’or  شكا –لصاحبھ كمیل روفانیل 

·        Tasty Chicken – شكا 

 شكا –مؤسسة حلویات خالد المصطفى         ·

 شكا –سوبرماركت األرز         ·

 شكا –مطعم الباشا لصاحبتھ لودي عبود         ·

 شكا - Big Chefمطعم         ·

، تبین أنھ مرخص، والشروط الصحیة والنظافة غیر لصاحبھ حنا الشاماتي في البترون Margueritaبعد الكشف على   -10
 فتم توجیھ إنذار خطي لھ لضرورة إستكمال الصیانة. .متوفرة

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

 ملحمة العتري        ·

 حلویات ریمھ        ·

 معجنات میمي        ·

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة عكار -مطعم غراسیاس لصاحبھ ربیع الحلبي في جبرایل بعد الكشف على   -12
 .لالستحصال على الشھادات الصحیةفتم توجیھ إنذار خطي لھ  .والشروط الصحیة والنظافة متوفرة

لتطبیق  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھمبعبدا قضاء ام مراقبو وزارة الصحة في ق  -13
 الشھادات الصحیة والترخیص وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 برج البراجنة – Delice broastedسناك         ·

·        Al Hilal BBQ Grill - تحویطة الغدیر 

 الشیاح - Chopinمعمل كاتو وشوكوال وبوظة وصالة         ·

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط كسروان -تشیكن الال في ذوق مصبح بعد الكشف على   -14
 .على الشھادات الصحیة والترخیص الستحصالفتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق ل .الصحیة والنظافة متوفرة

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة كسروان -في صربا  Fruiticaسناك وعصیر بعد الكشف على   -15
 .الستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصفتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق ل .والشروط الصحیة والنظافة متوفرة

لتطبیق  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھمصور قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في   -16
 الشھادات الصحیة وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 الحوش (مرخص) –سوبرماركت رمال األصلي         ·

 راس العین (غیر مرخص) -سلمان الرباب ملحمة         ·

 جل البحر(غیر مرخص) –بیتزا فارس ھوس         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم طرابلس قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في   -17
 الشھادات الصحیة وھي:صال على ولالستح لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة



 التل (غیر مرخص) –حلویات السواس         ·

 التل (غیر مرخص) -سناك أكالت         ·

 التل (غیر مرخص) –فرن عبدهللا المصري         ·

 التل (غیر مرخص) –مغربیة الدبوسي         ·

 التل (غیر مرخص) - Quick Sandwishمطعم         ·

 التل (مرخص) -حلویات حالب اخوان         ·

 التل (غیر مرخص) -مطعم السمر         ·

 التل (مرخص) -مطعم علي بابا         ·

 التل (مرخص) -محل فالفل الحلبي         ·

 حلویات التاج (غیر مرخص)        ·

 التل (غیر مرخص) -مطعم الوادي         ·

 التل (غیر مرخص) -صاج الحج ربیع         ·

 التل (غیر مرخص) -سناك أبو حمد         ·

 التل (مرخص) -مطعم المصارف (فول وحمص)         ·

 (مرخص) -مطعم سلطان (فول وحمص)         ·

 التل (غیر مرخص) -مطعم الطبال         ·

 التل (غیر مرخص)    -محل كوكتیل الشریف         ·

 التل (غیر مرخص)    -مطعم البیك اللبناني         ·

 التل (غیر مرخص) -مطعم الصعیدي(فول وحمص)         ·

 التل (غیر مرخص)  -فرن معجنات اللذیذ         ·

 التل (غیر مرخص) -Blé d’or فرن         ·

 التل (غیر مرخص) -فرن معجنات األمیر         ·

 التل (مرخص) -وحمص) مطعم ابو حمد الصعیدي(فول         ·

 التل (غیر مرخص) -فرن معجنات الشعار         ·

، تبین أنھ مرخص، یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة طرابلس -مطعم الصوفي في التل بعد الكشف على    -18
 .ظافة المطلوبةفتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والن .والنظافة غیر متوفرة

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق زغرتا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في   -19
 الشھادات الصحیة والترخیص وھي:ولالستحصال على  جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة

 مجدلیا –لي أحمد ملحمة لصاحبھا عصام ع        ·

·        Deblon Cocktail  مجدلیا –لصاحبھ حسام العلي 

 مجدلیا –ملحمة الضیعة لصاحبھا ربیع الخطیب         ·

فتم  .، تبین ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة والنظافة متوفرةسنتر یكور في المنیة الضنیة بعد الكشف على   -20
 .لالستحصال على الشھادات الصحیةتوجیھ إنذار خطي لھ 



، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة بعبدا -في الحازمیة مار تقال  Sushi Ginger Coبعد الكشف على   -21
لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة فتم توجیھ إنذار خطي لھ  .والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 .االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصو

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة بعبدا -في الحازمیة  Sooshi Sooshiبعد الكشف على   -22
االستحصال على الشھادات طبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة وفتم توجیھ إنذار خطي لھ لت .والنظافة غیر متوفرة

 .الصحیة

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد الكورة -ملحمة ومشاوي امیون لصاحبھا حنا فؤاد سعادة في امیون بعد الكشف على   -23
جیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة فتم تو .شھادات صحیة والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 .االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصالمطلوبة و

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة ، معصرة زیتون لصاحبھا سامر ساید غني في زغرتابعد الكشف على   -24
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 علبك تعاونیة مكیة للمواد الغذائیة في ببعد الكشف على   -25
 .الستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصفتم توجیھ إنذار خطي لھ ل .الصحیة والنظافة متوفرة

ات صحیة ، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادمطعم العیسمي لصاحبھ یوسف العیسمي في حاصبیابعد الكشف على   -26
 .لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصفتم توجیھ إنذار خطي لھ  .والشروط الصحیة والنظافة متوفرة

  

 تسویة اوضاع :  - ت

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط الصحیة والنظافة  ،البترون -فرن البیدر في راس نحاش بعد إعادة الكشف على     -1
 . ى الشھادات الصحیةالمطلوبة وقد استحصل عل

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط  ،الكورة -مطعم الریس لصاحبھ فایز إبراھیم في كفرعقا بعد إعادة الكشف على     -2
 . الصحیة والنظافة المطلوبة وقد استحصل على الشھادات الصحیة ما عدا الترخیص

تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط  ،الكورة -شارل واكیم في كوسبا لصاحبھ  Lounge 36مطعم بعد إعادة الكشف على     -3
 . الصحیة والنظافة المطلوبة وقد استحصل على الشھادات الصحیة والترخیص

تبین أنھ أصبح مستوفي  ،الكورة -مطعم كوكو ریكو لصحبتھ نجوى سالم في كفرصارون بعد إعادة الكشف على     -4
 . ة وقد استحصل على الشھادات الصحیة ما عدا الترخیصللشروط الصحیة والنظافة المطلوب

تبین أنھ أصبح مستوفي  ،الكورة -مطعم كوكو ریكو لصحبتھ نجوى سالم في كفرصارون بعد إعادة الكشف على     -5
 . للشروط الصحیة والنظافة المطلوبة وقد استحصل على الشھادات الصحیة ما عدا الترخیص

، تبین لنا أنھ اصبح مطابقاً للشروط الصحیة وقد ۲۰۱٥/٤/۱٦الذي تم اقفالھ في  صر في البترونفرن نبعد الكشف على     -6
 باشر بالحصول على الشھادات الصحیة. فتم فتح الفرن مجدداً.  

 


