
 2015نیسان   24بیروت في 

 

الى  16/4/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 وأھمھا: 23/4/2015

  

 اقفاالت وتلف:

وال یوجد تبین انھ غیر مرخص طرابلس،  –في ابي سمراء   مستودع أغذیة تابع لمطعم الشیخبعد الكشف على     -1
شھادات صحیة وھو عبارة عن شقة في الطابق االرضي وحالة البناء سیئة جدا ومھترئة وال یستوفي ادنى الشروط الصحیة 
من حیث الجدران واالبواب والبرادات غیر صالحة للتبرید وكل االغذیة الموجودة ال تملك تواریخ صالحیة وعثر على مادة 

في العصیر والمطبخ والحمام حالتھم مزریة، بناء على ما ذكر تم اقفال المستودع السوس منتھي الصالحیة وھو یستعمل 
 بالشمع االحمر لحین تسویة االوضاع واستیفائھ الشروط الصحیة .

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد زحلة،  –معمل البان واجبان المراعي الذھبیة في حوش االمراء  بعد الكشف على    -2
ال غیر ملزمین باللباس الموحد. وعثر على مواد غذائیة بدون تواریخ صالحیة ومنتجات منتھیة شھادات صحیة والعم

الصالحیة وعدة كاملة لتزویر الصالحیة. النظافة العامة متوفرة في اماكن االنتاج ومعدومة في مكان التخزین لذلك تم اقفال 
 المعمل بالشمع االحمر .

كلغ من البھارات   3تبین وجود حواليالكورة،  -ة لصاحبھا كوستي مطر في كفرعقا المطاحن الحدیثبعد الكشف على     -3
غیر مطابق للمواصفات (بھار فالفل، بھار شیش طاووق، بھار ھمبرغر، سبع بھارات وفلفل احمر) فتم تلف ھذه البھارات 

ختبر. ونذكر ان صاحب المؤسسة قد كیس من البرغل الناعم واخذ منھا عینات لفحصھا في الم 78باالضافة الى حجز حوالي 
قام بتسویة اوضاعھ داخل المؤسسة بعد انذار سابق قد وجھ الیھ وقد تعھد بعدم بیع اي من ھذه البھارات لحین استیفائھ الشروط 

 الصحیة .

ات تبین انھ غیر مرخص ویوجد شھادفرن نصر للخبز ومشتقاتھ (افران الشبطیني) في البترون، بعد الكشف على     -4
 صحیة ویقوم بالتجدید ولكنھ ال یستوفي الشروط الصحیة مطلقاً لذلك تم اقفال الفرن لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

وجد لدیھ بھارات غیر مطابقة للمواصفات فقام زحلة،  –محل غسان صالیبا في المدینة الصناعیة بعد الكشف على     -5
 فت وھي على الشكل التالي :صاحب العالقة بالتعھد بتلفھا وتل

 كلغ 23فلیفلة حارة         ·

 كلغ 4بھار مشاوي         ·

 كلغ 7بھار فاھیتا         ·

 كلغ 0.5بھار ھمبرغر         ·

 كلغ 2بھار مقانق         ·

 كلغ 17أكیاس زعتر ما یساوي  5        ·

 كلغ 1.5ماجي شوربا         ·



وجد لدیھ بھارات غیر مطابقة للمواصفات فقام صاحب العالقة زحلة،  –محل ربیع صالیبا في الفرزل بعد الكشف على     -6
 بالتعھد بتلفھا وتلفت وھي على الشكل التالي :

 كلغ 3بھار فالفل         ·

 كلغ 2.5بھار شورما         ·

 كلغ 2.5بھار كبسة         ·

وجد لدیھ بھار فالفل غیر مطابق للمواصفات فتعھد صاحب العالقة كار، ع –محل زینة في الكورة بعد الكشف على     -7
 .كلغ بھار فالفل 5بعدم التعامل بھذا النوع من البھارات وتم تلف 

وجد لدیھ بھار كاري غیر مطابق للمواصفات فتعھد صاحب العالقة عكار،  –محالت االسمر في حلبا بعد الكشف على     -8
 .كلغ بھار كاري  10من البھارات وتم تلف  بعدم التعامل بھذا النوع

 تبین ان الرخصة قید االنشاءجبیل،  –مستودعات ریكو للبھارات لصاحبھا نبیل حردان في عمشیت بعد الكشف على     -9
والشھادات الصحیة موجودة والعمال ملتزمون باللباس الموحد والنظافة العامة متوفرة ویستعمل برامیل بالستیكة مستوفیة 

كلغ  1.5كلغ بھار شیش طاووق و 3كلغ من الیانسون الناعم،  4كلغ من القرفة الناعمة،  5الشروط الصحیة، ولكن تم تلف 
 فستق حلبي بعدما تبین انھا تحتوي على البكتیریا الالھوائیة والفطریات . 

غ سبع بھارات غیر مطابقة كل 25تبین وجود جونیھ،  –مؤسسة افرام في جدیدة غزیر العقاریة بعد الكشف على   -10
للمواصفات المطلوبة فتم تلفھا ووجھ انذاراً خطیا لصاحب العالقة بضرورة التقید بالشروط الصحیة والحصول على الشھادات 

 الصحیة للعمال باالضافة الى عدم بیع او التداول بھذا المنتج لحین اثبات خلوه من البكتیریا والفطریات.

كلغ من السبع بھارات  30تبین وجود جونیھ،  -ودع سلوم للحبوب والبھارات في غادیر العقاریةمستبعد الكشف على    -11
والقرفة الناعمة غیر مطابقة للمواصفات المطلوبة فتم تلفھا ووجھ انذاراً خطیا لصاحب العالقة بضرورة التقید بالشروط 

ع او التداول بھذا المنتج لحین مطابقتھ المواصفات الصحیة والحصول على الشھادات الصحیة للعمال باالضافة الى عدم بی
 المطلوبة.

حبة زبدة (صن فلو) منتھیة  20عثر لدیھ على بنت جبیل،  –میني ماركت ابراھیم الرضا في یارون بعد الكشف على    -12
 الصالحیة فتم تلفھا على الفور .

تبین انھ غیر مرخص وال زغرتا،  –سناك ومطعم الجمل لصاحبھ توفیق سعد الدین في العیرونیةبعد الكشف على    -13
یوجد شھادات صحیة ویوجد كبیس في برامیل بالستیكیة غیر مستوفیة الشروط الصحیة واللحوم والدجاج ال تحوي تواریخ 

من حیث النظافة. فتم توجیھ انذار خطي لھ  صالحیة، فقد تم تلف لحوم وعظام وحمص مبرد في براد واحد ووضع البراد سيء
 أیام وإال تعرض للمالحقة القانونیة من محضر ضبط او قرار اقفال . 10لتطبیق كافة الشروط الصحیة خالل مھلة 

وجد لدیھ شیش طاووق غیر مطابق للمواصفات فتم تلف الزلقا،  –مطعم مامونیا لصاحبھ علي زعیتر بعد الكشف على    -14
كلغ من الدجاج وقد تعھد صاحب المطعم بعدم بیع ایة مواد غذائیة قبل التأكد من صالحیتھا والتقدم بطلب لتسویة  17حوالي 

 اوضاعھ.

تبین انھ یوجد ترخیص قانوني بعلبك،  –مزرعة خنازیر لصاحبھا جورج البطجاني في دیر االحمر بعد الكشف على    -15
 لمزرعة الزالة الضرر الناجم عنھا .خنزیر، فتم اقفال ا 500ولدیھ ما یفوق ال 

 8تبین ان مستوفي الشروط الصحیة ولكن وجد لدیھ حوالي صیدا،  –بن احمد نفاع في شارع االوقاف بعد الكشف على   -16
 كلغ سبع بھارات منتھیة الصالحیة فتم تلفھا على الفور ووضع تحت المراقبة الدائمة واخذ عینات جدیدة لفحصھا .



تبین انھ یوجد ترخیص والشھادات دوار االمیركان في صیدا،  –مخزن الوسیم في المیة ومیة كشف على بعد ال   -17
الصحیة متوفرة والعمال ملتزمون باللباس الموحد، ولكن عثر عل مواد غذائیة منتھیة الصالحیة فتم تلفھا وھذه المواد ھي: رب 

بة ماجي خضار، شاي علب، زھورات علب، بوشار البندورة، فطر، زیت غالون صغیر، كریم زیت للبشرة، شور
Microwave شوكوال ،Halk،بوظة بودرة علبة، فستق مغلف، مایونیز، مرطبان صغیر لبنة كرواسان ، جبنة سمیدس ،

، علبة حلیب بودرة، Tangقناني ماء زھر، شوكوال،  3علبتین،  Pringlesو Chipsمدحرجة، مرطبانین حر شطة، بطاطا 
 مراطبین مربى مشمش وتین یابس . 3، موالح عیدان، Cornflakes ،Oreoروبا)، مرطبان كبیس، علبة اكیاس عصیر (ا

، تبین أنھ ال یوجد ترخیص، وال یوجد لصاحبھ سوري الجنسیة -مطعم شیخ الكار (سناك) في بعلبكبعد الكشف على    -18
یة. تم إقفال المطعم لمدة أسبوع لتطبیق الشروط شھادات صحیة جدیدة. الشروط الصحیة غیر متوفرة وال یوجد نظافة شخص

   الصحیة والحصول على شھادات صحیة جدیدة و ترخیص.

، تبین أنھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة. لصاحبھا سوري الجنسیة -سناك المحبة في بعلبكبعد الكشف على    -19
ناك لمدة أسبوع لتطبیق الشروط الصحیة والحصول على الشروط الصحیة غیر متوفرة وال یوجد نظافة شخصیة. تم إقفال الس

   شھادات صحیة و ترخیص.

  

 انذارت خطیة: 

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة. لذلك تم توجیھ انذار خطي لھ ملحمة االیمان في زحلة، بعد الكشف على     -1
 لتطبیق الشروط الصحیة وتسویة اوضاعھ .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة. فتم تنظیم محضر حمة مصطفى دیاب في زحلة، ملبعد الكشف على     -2
 ضبط بحقھ بسبب الرائحة الكریھة داخل البراد وعدم توفر النظافة العامة داخل الملحمة وماكینات اللحوم .

انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات تبین النبطیة،  –فرن االخرس لصاحبھ عدنان االخرس في كفرتبنیت بعد الكشف على     -3
صحیة وال لباس موحد للعمال والفرن یحتاج الى بعض التصلیحات، لذلك تم توجیھ انذار خطي لھ واعطائھ مھلة لتطبیق 

 الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة اوضاعھ وسیتم اعادة الكشف بعد اقضاء المھلة .

بعد ان قاموا النبطیة،  –مصنع فرن الشقیف لصاحبھ علي عبد الحسین زیتون في كفرتبنیت بناء على طلب     -4
باالجراءات التصحیحیة الالزمة وبتسویة اوضاعھم تم سحب االنذار من وزارة الزراعة. وبعد الكشف من قبل وزارة الصحة 

 تم توجیھ انذار خطي لھم لعدم استیفائھم الشروط الصحیة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة. لذلك تم فرن مناقیش للسید مخایل عماد في زحلة، ف على بعد الكش    -5
 توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة وتسویة اوضاعھ .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات فرن خبز مرقوق لصاحبھ غازي دعیبس حبشي في زحلة، بعد الكشف على     -6
 ك تم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة وتسویة اوضاعھ .صحیة. لذل

تبین انھ ال یوجد الطریق العام في البترون،  –محالت غصین لبیع الفاكھة والخضار في اجدبرا بعد الكشف على     -7
واعطائھ مھلة وسیتم  ترخیص وال شھادات صحیة والنظافة ال تطبق بشكل جید، لذلك تم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ

 اعادة الكشف بعد انتھاء المھلة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والنظافة غیر جیدة والشھادات البترون،  –في بجدرفل  Verra Marketبعد الكشف على     -8
 صحیة قید التجدید، فقد تم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة .



فتم الكورة،  –ملحمة االمل للسیدین موفق احمد قاشوش ومرعي محمد خیر ھدلة في ضھر العین بعد الكشف على     -9
 توجیھ انذار خطي لصیانة الملحمة والحصول على الشھادات الصحیة وسیتم اعادة الكشف واخذ عینات لفحصھا .

 –نعیم الموراني في ضھر العین على الطریق العام مطعم الریم (فول وحمص وفالفل) لصاحبھ نبیل بعد الكشف على   -10
 تم توجیھ انذار خطي للحصول على الشھادات الصحیة وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة وسیتم اعادة الكشف .الكورة، 

ین انھ تبقضاء بنت جبیل ،  -الساحة العامة –فرن الساحة لصاحبھ علي جالل رمیتي في برج قالویھ بعد الكشف على   -11
ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة والنظافة العامة غیر متوفرة، واجھة المحل مفتوحة على الطریق، فتم توجیھ انذار خطي 

 لھ لتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة اوضاعھ .

یوجد شھادات صحیة تبین انھ غیر مرخص وال زغرتا،  –مسلخ دجاج لصاحبھ وسام خضر في الفوار بعد الكشف على   -12
و ووجد عمال دون السن القانوني ویستعمل برامیل بالستیكیة غیر مستوفیة الشروط الصحیة، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق 

 كافة الشروط الصحیة خالل مھلة اسبوع وإال تعرض للمالحقة القانونیة من محضر ضبط او قرار اقفال .

تبین انھ غیر مرخص وال یوجد زغرتا،  –ل لصاحبھا خالد ابو قاسم في العیرونیة ملحمة ابو اسماعیبعد الكشف على   -13
شھادات صحیة وال یضعون تواریخ على اللحوم الموضوعة في البرادات، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق كافة الشروط 

 الصحیة خالل مھلة اسبوع وإال تعرض للمالحقة القانونیة من محضر ضبط او قرار اقفال .

تبین انھ غیر مرخص وال یوجد شھادات زغرتا،  –مسلخ دجاج لصاحبھ توفیق سعد الدین في العیرونیة بعد الكشف   -14
صحیة وال یضعون تواریخ على اللحوم الموضوعة في البرادات وشناكل تعلیق الدجاج من نوع حدید ولیس ضد الصدأ، فتم 

الل مھلة اسبوع وإال تعرض للمالحقة القانونیة من محضر ضبط او توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق كافة الشروط الصحیة خ
 قرار اقفال .

تبین انھ غیر مرخص وال یوجد زغرتا،  –محل مسلم محمود سوري الجنسیة قناص في العیرونیة بعد الكشف على   -15
الصحیة لتوضیب الدجاج  شھادات صحیة ووجد عمال دون السن القانوني ویستعمل برامیل بالستیكیة غیر مستوفیة الشروط

المذبوح وشناكل تعلیق الدجاج من نوع حدید ولیس ضد الصدأ، فتم تسطیر محضر ضبط بحقھ لتطبیق الشروط الصحیة 
 المطلوبة .

تبین انھ غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة وال یستوفي زغرتا،  –محل عمر الجمل في العیرونیة بعد الكشف على   -16
 تسطیر محضر ضبط بحقھ لتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة . الشروط الصحیة، فتم

تبین انھ غیر مرخص ویوجد شھادات صحیة للعمال والنظافة العامة فرن مناقیش بربرة في بعقلین،  بعد الكشف على   -17
لحصول على الترخیص مؤمنة ولكن ال یوجد فاصل بین المجلى وكرسي الحمام فتم توجیھ انذار خطي لھ القامة فاصل بینھم وا

 القانوني.

مسلخ ومزرعة ابو العشرة بعد ورود اخباریة عن ابقار وعجول مكسورة االیدي واالرجل تم الكشف الطارئ على   -18
افاد الطبیب البیطري بأنھم بحالة جیدة، وتبین انھ ال یوجد ترخیص وال زغرتا،  –لصاحبھما حاتم محمد سیف في البداوي 

ل وشناكل التعلیق یتآكلھا الصدأ والمسلخ غیر مبلط والنظافة العامة غیر موجودة، بناء على ذلك تم توجیھ شھادات صحیة للعما
انذار خطي لھ وتحریر محضر ضبط والتوقف عن العمل اسبوع لحین اجراء التصلیحات الالزمة وتطبیق الشروط الصحیة 

 المطلوبة .

تبین انھ ال قضاء بنت جبیل،  -درب القوزح –ف حمود في بیت لیف مسلخ الدجاج لصاحبھ حسن یوسبعد الكشف على   -19
یوجد ترخیص وال شھادات صحیة، الشروط الصحیة مقبولة والنظافة العامة معدومة، لذلك تم توجیھ انذار خطي لھ للتوقف 

 عن العمل فوراً لحین التقید بالشروط الصحیة المطلوبة .



تبین انھ مرخص من البلدیة صیدا،  –مطعم االصدقاء لصاحبھ الحاج حسین حسن طالب في انطاریة بعد الكشف على   -20
ویوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة ولكن تم توجیھ انذار خطي لھ بشأن صرف صحي خارجي من جراء شكوى 

 أیام لتسویة وضعھ . 10ومھلة 

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد عمال سوى صاحب زحلة،  –فرزل سوبرماركت الصیدناوي في البعد الكشف على   -21
المحل وال یملك شھادة صحیة، الشروط الصحیة متوفرة ولكن وجھ لھ انذاراً خطیاً للحول على الترخیص والشھادة الصحیة 

 ووضع تواریخ صالحیة على بعض المنتجات .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد عمال زحلة،  –معلقة محل جورج عید جاموس للتجارة في البعد الكشف على   -22
سوى صاحب المحل وال یملك شھادة صحیة، الشروط الصحیة متوفرة ولكن وجھ لھ انذاراً خطیاً للحول على الترخیص 

 والشھادة الصحیة ووضع تواریخ صالحیة على بعض المنتجات .

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد شاھادت صحیة وال نبطیة، ال –مطاحن عواضھ في صیر الغربیة بعد الكشف على   -23
لباس موحد للعمال، یحتاج المعمل لبعض الصیانة، فتم توجیھ انذار خطي لھ ومھلة لمدة شھر لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة 

 الشروط الصحیة .

خیص وال یوجد شاھادت صحیة تبین انھ یوجد ترمطاحن القلعة لصاحبھا صبحي عواضھ في النبطیة، بعد الكشف على   -24
وال لباس موحد للعمال، یحتاج المعمل لبعض الصیانة، فتم توجیھ انذار خطي لھ ومھلة لمدة شھر لتسویة اوضاعھ وتطبیق 

 كافة الشروط الصحیة .

بتاریخ وبعد االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ مؤسسة احمد عبد الشكور حالواني في الجیة، بعد اعادة الكشف على   -25
 تبین ان صاحب المعمل متوقف عن العمل وباشر بأعمال الصیانة واالصالحات المطلوبة . 7/4/2015

تبین انھ قد التزم باالنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وقام  سناك وقھوة طوني الفرخ في البلمند، بعد اعادة الكشف على   -26
 لوبة حسب االصول .بصیانة المطبخ والحصول على الشھادات الصحیة المط

  

 تسویة اوضاع: 

تبین انھ استحصل على الترخیص الیاس نقوال دیب في بصرما،  فرن على الغاز لصاحبھ بعد اعادة الكشف على    -1
 والشھادات الصحیة وقد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین ان استحصل على الترخیص والشھادات باتیسري مجاھد لصاحبھا نبیل مجاھد في جبیل، بعد اعادة الكشف على     -2
 الصحیة وقد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة .

وبعد االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ مطعم وخیمة استراحة ابو علي عبدو حناوي في جدرا بعد اعادة الكشف على     -3
االصالحات المطلوبة منھ وقام بإرسال تعھد تبین ان صاحب المطعم متوقف عن العمل في المطبخ وباشر  7/4/2015بتاریخ 

 یطلب فیھ مھلة اسبوعین اضافیین الستكمال التصلیحات .

تبین انھ قد التزم باالنذار السابق الذي قد جامعة البلمند،  -في فلحات  La Contimeسناك وفرن بعد اعادة الكشف على     -4
 حسب االصول . وجھ الیھ وقام بالحصول على الشھادات الصحیة المطلوبة

تبین انھ قد التزم باالنذار جامعة البلمند،  -سناك البیر لصاحبھ میالد شحادة كرم في فلحات بعد اعادة الكشف على     -5
 السابق الذي قد وجھ الیھ وقام بصیانة المطبخ وبالحصول على الشھادات الصحیة المطلوبة حسب االصول .

 


