
الى  9/7/2015من وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت 
 واھمھا: 23/7/2015

  

 اقفاالت وتلف :      - أ

صحیة وال لباس موحد وال تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صور،  -ملحمة الوفاء في جویا بعد الكشف على     -1
 كلغ لحمة غنم . 4یوجد مناخل على الشبابیك فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة وتم تلف 

واقفالھ بالشمع االحمر تم فض االختام لنقل اللحوم الفاسدة النھا تسبب تشیكن ستور في البترون، بعد اعادة الكشف على     -2
 وتم تلفھا على الفور في منطقة وادي إّده وتم اعادة اقفال المحل بالشمع االحمر وتحریر محضر ضبط بحقھ . الروائح الكریھة

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع صیدا،  -فول حسن السوسي في حي البراد بعد الكشف على     -3
عم عن العمل لحین استیفائھ الشروط الصحیة وتم توجیھ انذار العمال غیر متوفر والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم ایقاف المط

 خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال صیدا،  -(محل فروج مشوي) للسید الحاج طالل البیالني في شارع التنكة  مطعم الریانبعد الكشف على     -4
شروط الصحیة غیر متوفرة فتم ایقاف المطعم عن العمل یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع العمال غیر متوفر وال

 لحین استیفائھ الشروط الصحیة وتم توجیھ انذار خطي لھ العادة تأھیل المحل بالشروط الصحیة المطلوبة .

تم اقفالھا بالشمع االحمر لعدم وجود  المتن،  -ملحمة العز لصاحبھا یاسر جقمرة في برج حمود بعد الكشف على     -5
 ص قانوني والشروط الصحیة المطلوبة .ترخی

 -ملحمة الغفري لصاحبھا سامي الغفري والمستثمرة من قبل السید فارس جقمرة في برج حمود بعد الكشف على     -6
 تم اقفالھا بالشمع االحمر لعدم وجود ترخیص قانوني والشروط الصحیة المطلوبة .المتن، 

زحلة،  -لحلویات لصاحبھا محمود محمد غزال سوري الجنسیة في دیر الغزال سیارة جوالة لبیع ابعد الكشف على     -7
كلغ  10كلغ مد بقشطة،  15كلغ عثملیة مع قشطة،  16تبین ان المواد مخزنة بطریقة سیئة وھي منتھیة الصالحیة فتم تلف: 

معمل یملكھ شقیق صاحب السیارة معكرون. كما قام المراقبون بمالحقة المصدر الذي یعود ل -مشبك  –كلغ عوامة  8قطایف و
احمد محمد الغزال لكنھم وجدوه یزیل المعدات وبناء على ذلك تعھد صاحب العالقة بعدم العمل في ھذه المعدات بأي معمل 

 آخر .

تبین انھ ال یوجد ترخیص قانوني وبعد  المتن،  -زریبة دواجن للسید جان ابو حیدر في عین القبو بعد الكشف على     -8
 ولم یتم تنفیذ االنذار فتم اقفال الزریبة وتحریر محضر ضبط بحقھ . توجیھ انذار خطي سابق لھ

تبین انھ ال یوجد ترخیص قانوني  بنت جبیل،  -معمل لتصنیع القشطة للسید خضر االمین في قالویة بعد الكشف على     -9
ي الشروط الصحیة فالجدران غیر مبلطة واالرضیة من البالط القدیم وواجھة المحل مفتوحة وال شھادات صحیة وال یستوف

 على الشارع  ویوجد ذباب وبعد توجیھ انذار خطي سابق لھ تم اقفال المعمل .

جد شھادات صحیة ووضع تبین ان الشروط الصحیة جیدة ویوصور،  -فروج وسناك العبدهللا في قانا  بعد الكشف على  -10
 فراریج دجاج متبلة . 10العمال جید وتم تلف 

تبین وجود ذبیحة بقر فاسدة تزن زحلة،  -مزرعة بقر للسید یاسر عبد البدیع رحیمي في سعدنایل  بعد الكشف على  -11
 كلغ بسبب طریقة تخزینھا الغیر صحیحة فتم تلفھا على الفور . 250حوالي 

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -ملحمة بشار خضرة في دیرقانون رأس العین  بعد الكشف على  -12
 كلغ لحمة غیر صالحة موجودة داخل البراد . 3ویجب تبلیط الملحمة وتأمین اواني من الستانلس ستیل. وتم تلف 

تبین انھ یملك ترخیص ، كسروان -لصاحبھ عبد الرحمن البندقجي في الكسلیك  Petit Cafeمطعم  على بعد الكشف  -13
وشھادات صحیة ولباس موحد والشروط الصحیة وسط. فالجدران واالسقف بحاجة لصیانة ویجب تبدیل الواح التقطیع وتأمین 



البرادات بمیازین حرارة. فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق  حمایة لالنارة واالھتمام بتواریخ صالحیة المواد الغذائیة وتزوید
 كلغ سالمھ وكیس خبز . 2كلغ لحمة منتھیة الصالحیة،  2كافة الشروط الصحیة وتم تلف حوالي 

تم تلف  تبین انھ یوجد ترخیص (وھي ادارة ال یوجد عمال)،، صیدا -في الغازیة  Red Seaمؤسسة  بعد الكشف على  -14
 صنادیق كرواسان النھا منتھیة الصالحیة . 4صنادیق شیبس و  5حوالي 

بناء على حاالت تسمم غذائي تبین لنا وجود كمیة من النبطیة،  -ملحمة لؤلؤة الجنوب في بئر القندیل  بعد الكشف على  -15
 كلغ فخذ مع عظم . 35كلغ لحوم و 19.5تم تلف و لھا روائح كریھة اخذ منھا عینات لفحصھا في المختبراللحوم 

تبین انھ ال یوجد شھادات صحیة واللباس الموحد زحلة،  -مؤسسة عادل طالل الخطیب في سعدنایل  بعد الكشف على  -16
ھا فالجدران والسقف یحتاجان للدھان والتبلیط وفصل غرفة المواد الغذائیة عن غیر مكتمل والشروط الصحیة متوفرة بغالبتی

التصنیع وفصل المعمل عن المكتب ووضع شفاط ومناخل على النوافذ ووضع تواریخ صالحیة على المنتجات ووضع 
لمخزنة بطریقة سیئة وھي المنتجات في البراد فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وتم تلف المواد ا

 كلغ سمنة . 30كلغ جبنة حالوة الجبن و 18كلغ قطر،  90

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات البقاع الغربي،  -حلویات االطرش في جب جنین الطریق العام  بعد الكشف على  -17
لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فیلزمھ صیانة االسقف والجدران وازالة االواني القدیمة والتقید صحیة وال 

بشروط النظافة العامة ونظافة البرادات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة مع التوقف عن العمل 
 لحین استیفائھ الشروط المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد صیدا،  -مطعم شاتو روج في الصالحیة  بعد الكشف على  -18
 والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم افقال المطعم لسوء النظافة والبرادات الغیر صالحة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صیدا،  -خلیفة في الصرفند فرن وملحمة ابراھیم سلیم  بعد الكشف على  -19
 وال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم ایقاف العمل لمدة یومین السیتفاء الشروط الصحیة والنظافة .

اظھرت النتیجة غیر مطابقتھا واخذ عینات وفحصھا في المختبر في المتن  Amourباتیسري بعد الكشف على   -20
 كلغ من بوظة الفریز . 4للمواقفات فتم تلف حوالي 

 -معمل لتصنیع الحلویات للسید سلیمان سلیم االطرش سوري الجنسیة في جب جنین قرب الكنیسة بعد الكشف على   -21
 لصحیة المطلوبة وانجاز كامل التجھیزات وشروط التصنیع .تم التوقیف عن العمل لحین تطبیق كافة الشروط االبقاع الغربي، 

 انذارات خطیة :   - ب

تبین انھ ال یوجد شھادات صحیة فتم توجیھ صیدا،  -سوق السمك في شارع المیرة  بسطات السمك فيبعد الكشف على     -1
 انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع العمال صیدا،  -شارع القتلة  ك فيبسطات السمبعد الكشف على     -2
 سیئ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

انھ ال یوجد ترخیص تبین صیدا،  -مسلخ فروج الصاوي لصاحبھ محمود البطیش في حارة صیدا بعد الكشف على     -3
ویوجد شھادات صحیة ووضع العمال غیر متوفر والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط 

 الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات البقاع الغربي،  -مطعم ابي المجذوب في غزة الطریق العام بعد الكشف على     -4
ة ووضع العمال سیئ جدا وبدون لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة بغالبیتھا فالمطبخ سیئ ودھان الجدران صحی

والخزان والمعدات جمیعھا سیئة ویجب تغییر االواني والمستوعبات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة 
 المطلوبة علماً ان المطعم اقفل سابقاً بالشمع االحمر .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال البقاع الغربي،  -في غزة الطریق العام  (فروج مشوي) Dodesسناك بعد الكشف على     -5
شھادات صحیة ووضع العمال سیئ جدا وبدون لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة بغالبیتھا فالبرادات سیئة النظافة 



جمیعھا سیئة وتتراكم النفایات ویجب تغییر المستوعبات فتم توجیھ انذار خطي ودھان الجدران قرب طاولة السندویش والمطبخ 
 لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صیدا،  -حلویات عماد الدین محمود الرفاعي في شارع غسان حمود بعد الكشف على     -6
حیة وسط  فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة شھادات صحیة ووضع العمال غیر متوفر والشروط الص

 المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صیدا،  -ملحمة المصري للسید قاسم سلیم المصري في شارع المطرانیة بعد الكشف على     -7
طبیق الشروط الصحیة وال شھادات صحیة ووضع العمال متوفر جزئیاً والشروط الصحیة جزئیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لت

 المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد معاملة في البلدیة ویوجد صیدا،  -ملحمة حمزة الثریاني في شارع غسان حمود بعد الكشف على     -8
 شھادات صحیة ووضع العمال متوفر فتم توجیھ انذار خطي لھ العادة تأھیل الملحمة بعد عید الفطر مباشرة .

تبین انھ یوجد ایصال باستالم معاملة صیدا،  -ن لبیع الھوت دوغ والمرطبات في دوار المرجان فابعد الكشف على     -9
رخصة من البلدیة وال یوجد شھادات صحیة ووضع العمال سیئ وھو عبارة عن فان لبیع سندویشات الھوت دوغ والبطاطا 

 الكراسي والطاوالت والحفاظ على النظافة .المشویة والشروط الصحیة قید االنجاز فتم توجیھ انذار خطي لھ لعدم وضع 

تبین انھ یملك وصل بالتصریح النبطیة،  -البان قلعة المروج لصناعة االلبان واالجبان في حي البیاض بعد الكشف على   -10
ویوجد ذباب داخل المعمل صادر عن وزارة االقتصاد وال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد واالسالك الكھربائیة ظاھرة 

 فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھم یستثمرون قسم داخل میني المتن،  -ملحمة عازار ماركت للسید شربل عازار في عین سعادة بعد الكشف على   -11
ني وال شھادات صحیة ویحتاج لتوضیب كافة المواد الغذائیة في علب ماركت لبیع اللحوم الطازجة والمبردة دون ترخیص قانو

خاصة مع اغطیة ووضع تواریخ صالحیة علیھا، فصل اللحوم الطازجة عن اللحوم المبردة وباقي المواد الغذائیة المختلفة، 
د والثالجة، مكافحة عدم وضع الكرتون واكیاس داخل البراد او وضع مواد غذائیة داخلھا، المحافظة على حرارة البرا

الحشرات والنواقل عبر شركة مخصصة ومرخصة، وضع آلیة خاصة للتنظیف واستعمال معدات خاصة لكل منطقة 
والمحافظة على النظافة العامة والشخصیة. بناء على ذلك تم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وسیعاد 

 الكشف بعد انتھاء المھلة .

تبین انھ یوجد ترخیص والشروط الصحیة والسالمة المتن،  -ملحمة للسید الیاس طوق في عین سعادة بعد الكشف على   -12
العامة غیر مؤمنة ویحتاج لتوضیب كافة المواد الغذائیة في علب خاصة مع اغطیة ووضع تواریخ صالحیة علیھا، عدم وضع 

رة على االرض، عدم وضع الخضار او ایة مواد غذائیة مع اللحوم وعدم وضع الكرتون ایة مواد غذائیة غیر معلبة مباش
ویجب وضع اللحوم في البراد مكافحة الحشرات والنواقل عبر شركة مخصصة ومرخصة، وضع آلیة خاصة للتنظیف 

ك تم توجیھ انذار خطي لھ واستعمال معدات تنظیف خاصة لكل منطقة والمحافظة على النظافة العامة والشخصیة. بناء على ذل
 لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وسیعاد الكشف بعد انتھاء المھلة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات المتن،  -فرن لبیع المناقیش للسید یوسف طوق في عین سعادة بعد الكشف على   -13
ة العامة غیر مؤمنة ویحتاج لتوضیب كافة المواد الغذائیة في علب خاصة صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة والسالم

مع اغطیة ووضع تواریخ صالحیة علیھا، فصل المواد الغذائیة داخل البراد عن بعضھا وفصل المواد الغذائیة عن غیر 
بضائع مباشرة على  الغذائیة، وضع اكیاس الطحین في علبة خاصة مع غطاء، استعمال میاه صالحة للشرب وعدم وضع ایة

االرض، استعمال معدات واواني غیر قابلة للصدأ مصنوعة من الستانلس ستیل او ما شابھ، مكافحة الحشرات والنواقل عبر 
شركة مخصصة ومرخصة، وضع آلیة خاصة للتنظیف واستعمال معدات تنظیف خاصة لكل منطقة والمحافظة على النظافة 

م توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وسیعاد الكشف بعد انتھاء العامة والشخصیة. بناء على ذلك ت
 .المھلة

انھ تبین المتن،  -میني ماركت وفرن) للسید ایلي بو موسى في عین سعادة ( Daily Freshمؤسسة بعد الكشف على   -14
یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة والسالمة العامة غیر مؤمنة ویحتاج لتوضیب كافة 

المواد الغذائیة في علب خاصة مع اغطیة ووضع تواریخ صالحیة علیھا، وضع میازین حرارة للبراد، تغییر طبالي الخشب 
رات والنواقل عبر شركة مخصصة ومرخصة، وضع آلیة خاصة للتنظیف وتأمین برامیل الكیاس الطحین، مكافحة الحش



واستعمال معدات تنظیف خاصة لكل منطقة والمحافظة على النظافة العامة والشخصیة. بناء على ذلك تم توجیھ انذار خطي لھ 
 لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وسیعاد الكشف بعد انتھاء المھلة .

تبین انھ ال یوجد شھادات صحیة المتن،  -في عین سعادة  (طعام صیني) للسید ایلي قازان Soyمطعم بعد الكشف على   -15
والشروط الصحیة والسالمة العامة في المطبخ غیر مؤمنة ویحتاج البقاء االرض والجدران نظیفة ومبلطة واالسقف خالیة من 

خاصة مع اغطیة ووضع تواریخ صالحیة علیھا، فصل المواد الغذائیة داخل  التشققات، توضیب كافة المواد الغذائیة في علب
البراد عن بعضھا والمحافظة على حرارة البراد والثالجة، استعمال معدات واواني غیر قابلة للصدأ مصنوعة من الستانلس 

نظیف واستعمال معدات ستیل او ما شابھ، مكافحة الحشرات والنواقل عبر شركة مخصصة ومرخصة، وضع آلیة خاصة للت
تنظیف خاصة لكل منطقة والمحافظ على النظافة العامة والشخصیة. بناء على ذلك تم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط 

 الصحیة المفروضة وسیعاد الكشف بعد انتھاء المھلة .

تبین انھ یملك ترخیص من وزارة السیاحة وال المتن،  - مطعم القلعة للسید نبیل رشید في عین سعادةبعد الكشف على   -16
یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة والسالمة العامة غیر مؤمنة ویحتاج لتغلیف كافة االسالك الكھربائیة 

ة طبالي الخشب وتأمین مطافئ صالحة لالستعمال، ابقاء االرض والجدران نظیفة ومبلطة واالسقف خالیة من التشققات، ازال
وعدم استعمال الكرتون او اكیاس لتوضیب الطعام، توضیب كافة المواد الغذائیة في علب خاصة مع اغطیة ووضع تواریخ 

صالحیة علیھا، فصل المواد الغذائیة داخل البراد عن بعضھا والمحافظة على حرارة البراد والثالجة، استعمال معدات واواني 
ن الستانلس ستیل او ما شابھ، مكافحة الحشرات والنواقل عبر شركة مخصصة ومرخصة، وضع غیر قابلة للصدأ مصنوعة م

آلیة خاصة للتنظیف واستعمال معدات تنظیف خاصة لكل منطقة والمحافظ على النظافة العامة والشخصیة. بناء على ذلك تم 
 ھاء المھلة .توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وسیعاد الكشف بعد انت

تم اخذ عینات من المواد المتواجدة والتي یدخل المتن،  -محالت بابا سویت لصنع الحلویات في الزلقا بعد الكشف على   -17
كلغ بوظة  205في تصنیعھا مادة القشطة وھي بعدد ثالث ارسلت الى المختبر لفحصھا وحجزت الكمیة المتبقیة منھا وھي: 

كلغ معمول مد بقشطة وكمیات من: عثملیة، حالوة الجبن، مفروكة خضراء، مفروكة  4كلغ بسبوسة على قشطة،  4.5، قشطة
 سمراء، حالوة الرز، مدلوقة، وربات بقشطة وغریبة بقشطة .

حیة وعلیھ تركیب رف تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صصور،  -ملحمة رضوان في قانا  بعد الكشف على  -18
بالستیك وتأمین اواني من الستانلس ستیل ووضع تواریخ على الصحون الموضوعة في البراد فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق 

 الشروط الصحیة المفروضة .

الصحیة متوفرة جزئیا تبین انھ یوجد ترخیص والشھادات كسروان،  -بن ابي نصر في حارة صخر  بعد الكشف على  -19
ویوجد لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ انذار خطي لھ لعدم استعمال معدات مصنوعة من االلمنیوم 

 وتنظیف الحمامات وتأمین مستوعبات نفایات مناسبة والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات كسروان،  - ي جونیة شارع التموینف Tasty Grillسناك  بعد الكشف على  -20
الصحیة منتھیة الصالحیة وال یوجد لباس موحد والشروط الصحیة بحاجة الى اعادة تأھیل شاملة من ناحیة النظافة والبرادات 

في البراد فتم توجیھ انذار  بحاجة الى ترتیب وفصل االصناف عن بعضھا البعض ووضع تواریخ على جمیع المواد الغذائیة
 خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص كسروان،  -فرن بدران للمناقیش في جونیة شارع التموین سوق السمك بعد الكشف على  -21
صالحة وال یوجد لباس موحد والشروط الصحیة جیدة لكنھ یحتاج الى فصل االصناف عن بعضھا البعض والشھادات الصحیة 

 ووضع تواریخ صالحیة على المواد الغذائیة في البراد فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ یوجد ترخیص كسروان،  -ارع التموین سوق السمكمسمكة امیل عویس في جونیة ش بعد الكشف على  -22
والشھادات الصحیة منتھیة الصالحیة وال یوجد لباس موحد والشروط الصحیة جیدة لكنھ یحتاج الى تأمین حمایة لالنارة وتغییر 

 طبالي الخشب فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ یوجد وصل بالتصریح كسروان،  -ملحمة مطر في جونیة شارع التموین سوق السمك بعد الكشف على  -23
والشھادات الصحیة منتھیة الصالحیة واللباس الموحد غیر مكتمل والشروط الصحیة جیدة لكنھ یحتاج الى تغییر طبالي الخشب 

 ار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .ویوجد شناكل صدأة ال تستعمل یجب ازالتھا فتم توجیھ انذ



تبین انھ یوجد وصل كسروان،  -مسمكة جرجي شبیب في جونیة شارع التموین سوق السمك بعد الكشف على  -24
منتھیة الصالحیة واللباس الموحد غیر مكتمل والشروط الصحیة جیدة لكنھ یحتاج الى وضع بالتصریح والشھادات الصحیة 

 تواریخ صالحیة على االسماك في البرادات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

د ترخیص وشھادات صحیة ولباس خاص (عامل تبین انھ یوجزحلة،  -ملحمة سعادة في المریجات  بعد الكشف على  -25
واحد صاحب الملحمة) والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا النھ یحتاج الى فصل الملحمة عن السمانة (الملحمة مع محل سمانة) 

 ضة .ووضع مرایا فوق ماكینات اللحمة وتأمین حاویة نفایات مناسبة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفرو

تبین انھ یملك اجازة استثمار والشھادات الصحیة البترون،  -مقھى الزحالوي في دوما السوق القدیم  بعد الكشف على  -26
قید االنجاز وغیر ملتزمیة باللباس الموحد والشروط الصحیة بحاجة الى اھتمام اكثر فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط 

 المفروضة .الصحیة 

تبین ان الرخصة قید االنشاء والشھادات البترون،  - في تنورین الفوقا (أرز تنورین) Echo Dalida بعد الكشف على  -27
الصحیة قید االنجاز ویوجد لباس موحد والشروط الصحیة جیدة وعلیھ تأمین حمایة لالنارة في المطبخ ووضع شفاطات في 

 وضع میازین حرارة للبرادات والفریزر فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .الحمامات و

تبین ان الرخصة قید االنشاء والشھادات البترون،  -مطعم النھر في تنورین التحتا الطریق الداخلیة  بعد الكشف على  -28
والشروط الصحیة جیدة وعلیھ تأمین حمایة لالنارة في المطبخ ووضع شفاطات في الصحیة قید االنجاز ویوجد لباس موحد 

 الحمامات ووضع میازین حرارة للبرادات والفریزر فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین ان الرخصة قید االنشاء والشھادات ترون، الب -بشفلھ  -ملحمة جورج راشد في طریق عام آسیا  بعد الكشف على  -29
الصحیة متوفرة ویوجد لباس موحد والشروط الصحیة جیدة وعلیھ تأمین حمایة لالنارة في المطبخ ووضع شفاطات في 

 الحمامات ووضع میازین حرارة للبرادات والفریزر فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ قام بتقدیم طلب الى كسروان،  -سناك ومقھى شیش بیش في المعاملتین الطریق البحریة  بعد الكشف على  -30
البلدیة والشھادات الصحیة متوفرة ویوجد لباس موحد والشروط الصحیة وسط وعلیھ فصل غرف الموظفین عن المؤسسة كلیا 

 ھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .وایضا المجلى اتابعة للموظفین فتم توجی

تبین انھ  ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد البقاع الغربي،  -فروج الحارة في غزة  بعد الكشف على  -31
 لشروط الصحیة المفروضة .والشروط الصحیة غیر متوفرة فالبرادات سیئة التبرید فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق ا

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات زغرتا،  -ملحمة ابو عمر لصاحبھا نزار ریاض خضر في فوار  بعد الكشف على  -32
ت الصحیة بحاجة الى تجدید وال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة حیث النظافة العامة من ناحیة االرضیات والمعدا

 ویجب تغییر طبالي الخشب ووضع اللحمة في البرادات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات بعلبك،  -مركز تجمیع حلیب داخل تعاونیة اللبوة في اللبوة  بعد الكشف على  -33
شروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فعلیھ وضع منخل على النوافذ ودھن المؤسسة بلون فاتح وتبلیط صحیة ویوجد لباس موحد وال

 االرض فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

یوجد ترخیص وال شھادات  تبین انھ البعلبك،  -مركز تجمیع حلیب داخل تعاونیة البزالیة في البزالیة  بعد الكشف على  -34
صحیة ویوجد لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فعلیھ وضع منخل على النوافذ ودھن المؤسسة بلون فاتح وتبلیط 

 االرض فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وعلیھ تبدیل صور،  -لعین فروج رأس العین في رأس ا بعد الكشف على  -35
  .المیزان وتغییر المذبح من مكانھ ونقل قفص الدجاج الى الخارج فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة كسروان،  -ملحمة یوسف صبیح في حارة صخر  بعد الكشف على  -36
والشروط الصحیة غیر متوفرة فال یوجد نظافة والبرادات غیر صالحة وغیر نظیفة وال یوجد میازین حرارة لھا فتم توجیھ 

 انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة ولترمیم الملحمة بشكل كلي .



تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ولباس العمل غیر زحلة،  -ملحمة رعیت في رعیت  ىبعد الكشف عل  -37
مكتمل (صاحب الملحمة فقط) والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا، یجب وضع حمایة لالنارة، مرایا فوق ماكینات اللحمة، 

 شروط الصحیة المفروضة ولترمیم الملحمة .تغییر طبالي الخشب ووضع قاطع ھواء فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق ال

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة جزئیة ووضع العمال صیدا،  -فرن الجمیل في الغازیة  بعد الكشف على  -38
ى طبالي بالستیك جید والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا ویجب وضع منخل على النوافذ وتغییر البراد ورفع الطحین عل

 والتقید بالنظافة العامة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة قید صیدا،  -ملحمة میدین محمد البحیر في حي الصباغ  بعد الكشف على  -39
شروط الصحیة غیر متوفرة ویجب اعادة تأھیل الملحمة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق التجدید ووضع العمال غیر مقبول وال

 الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع زحلة،  -البان واجبان جمیل العلم في قاع الریم  بعد الكشف على -40
متوفرة بغالبیتھا فیجب وضع قاطع ھواء عند المدخل وفصل التصنیع عن االنتاج وتغلیف  العمال جید والشروط الصحیة

 المنتجات باحكام فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

یة بحاجة الى تجدید تبین انھ یوجد ترخیص والشھادات الصحزحلة،  -البان واجبان زید التنوري  بعد الكشف على  -41
ووضع العمال جید والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فیجب وضع معقم لالرجل ودھان المعمل وزیادة التھوئة وفصل االنتاج 

 عن التصنیع فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ یملك شھادة صیدا،  -للسید نمر خلیفة في الصرفند الشارع العام  فرن وملحمة عین القنطرة بعد الكشف على  -42
تسجیل محل تجاري وال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة وسط فیجب علیھ تأھیل الحمام وقسم العجین 

 یة المفروضة .ووضع شفاط ومنخل على النوافذ ودھان المكان فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصح

تبین انھ یملك ترخیص وشھادات صحیة ولباس موحد والشروط جبیل،  -افران شمسین في حاالت  بعد الكشف على  -43
الصحیة متوفرة لكن تم توجیھ انذار خطي لھ للتوقف عن بیع كاتو بالفستق لعدم مطابقتھ للمواصفات لحین اعادة اخذ عینات 

 لمختبر بعد تغییر مصدر المواد االولیة .وفحصھا في ا

تبین انھ الرخصة قید االنشاء ویوجد شھادات ، جبیل -في نھر ابراھیم  Quick Shopسوبرماركت  بعد الكشف على  -44
دم مطابقتھ صحیة ولباس موحد والشروط الصحیة متوفرة لكن تم توجیھ انذار خطي لھ للتوقف عن بیع كاتو المقانق لع

 للمواصفات لحین تغییر المصدر واعادة اخذ عینات وفحصھا في المختبر .

كلغ  19وبعد انتھاء المھلة التي قد اعطیت لھ تم حجز حوالي میني ماركت مسعود ابي نادر في المتن، بعد الكشف على   -45
 صھا في المختبر .سجق غیر مطابق للمواصفات وسیتم اخذ عینات جدیدة لفح

 


