
إلى  2015-09-17في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 24-09-2015

 اقفاالت وتلف :  - أ

، تبین أنھ غیر مستوفي للشروط  حلویات الكیالني لصاحبھ أیمن إبراھیم یوسف في حارة صیدابعد الكشف على  -1

لحین استیفائھ الشروط  2015-08-1الصحیة ، الشھادات الصحیة للعمال غیر متوفرة. فتم إقفال المعمل في تاریخ 

 الصحیة. 

، تبین أنھ  زحلة -را في منطقة نیحامؤسسة صبرا تشیكن للفروج لصاحبھا علي قاسم صببعد الكشف على  -2

غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، متعاقد مع طبیب بیطري وال یستوفي الشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار 

خطي لھ لحمایة اإلنارة،تغییر قطاعة الفروج الصدئة، وضع تواریخ الصالحیة على المنتجات ورفعھا على طبالي 

دات الكھربائیة والمائیة، معالجة البالط، وضع شفاط للھواء وشبك ، صیانة السقف بالستیكیة ، تغطیة جمیع التمدی

والجدران والبرادات، وفصل مناطق الذبح عن النتف وعن التقطیع وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.  كما 

وإقفال المؤسسة  كلغ وتم تلفھا 4780تبین وجود كمیة من ذبائح الدواجن ومقاطعاتھا الفاسدة وھي عبارة عن 

 بالشمع األحمر لحین تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة  البقاع الغربي -مطعم السبع عیون في عین زبدة بعد الكشف على  -3

ى النوافذ وھو غیر مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لوضع شبك مانع للحشرات عل

واألبواب، وضع المواد األولیة في مستوعبات نظیفة ، تغییر المعدات واألواني وإزالة كل ما ھو غیر ضروري 

 كلغ دجاج متبل بسبب وجود الذباب في داخلھا .   5وذلك ضمن مھلة اسبوعین من تاریخ اإلنذار، وتم تلف 

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد  صیدا-فرن زینة لصاحبھ بالل المصري في حي الزھور بعد الكشف على  -4

شھادات صحیة للعمال وھو غیر مستوفي للشروط الصحیة. فتم إقفال الفرن لیوم واحد بسبب النظافة ووجود 

 حشرات.

ھادات الصحیة بحاجة ، تبین أنھ غیر مرخص، الش صیدا -فرن أحمد معنیة في حي البراد بعد الكشف على  -5

 للتجدید وھو غیر مستوفي للشروط الصحیة. فتم إقفال الفرن لحین تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال وھو صیدا -حلویات عدنان رمالوي بعد الكشف على  -6

ب وجود حشرات و صراصیر في سمید المعمول وذلك لحین غیر مستوفي للشروط الصحیة. فتم إقفال المحل بسب

 تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

وتبلیغھم بنتائج العینات حیث تم توجیھ إنذار خطي لعدم وجود شھادات  النبطیة -مطاحن عواضةتم الكشف على  -7

 كلغ حر ناعم. 12الناعمة وكلغ من القرفھ  1كلغ من الكمون الناعم و 20صحیة للعاملین وتم تلف حوالي 

وابالغھم بنتائج العینات الغیر مطابقة وتم تلف  النبطیة -مطاحن القلعة في بلدة صیر الغربیةتم الكشف على  -8

 كلغ حر ناعم. 2كلغ كمون ناعم و  2كلغ من بھارات السجق،  2حوالي 



ھا غیر مرخصة وغیر مستوفیة للشروط الصحیة، تبین أن بعبدا -إستھالكیة األمیر في المریجة بعد الكشف على  -9

وأن صاحب اإلستھالكیة لم یلتزم بمضمون اإلخطار الذي قد وجھ لھ سابقاً. كما تبین وجود مستودع في أسفل البناء 

لحفظ المواد الغذائیة حیث تبین أنھا فاسدة ومحفوظة بشكل عشوائي مخالفة للقواعد والشروط الصحیة وجود 

 ظافة معدومة. فتم إقفال المؤسسة بالشمع األحمر.حشرات متنوعة ون

 انذارات خطیة : - ب

، تبین أنھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة  سناك الملك لصاحبھ وسیم نجار في صیدابعد الكشف على  -1 

واالستحصال على الترخیص والشھادات للعمال. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة 

 الصحیة.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد لصاحبھ جوزیف شمعون في جبیل  Shnelle Restoبعد الكشف على  -2

شھادات صحیة للعمال ولكنھم یعتمدون اللباس الموحد وھو غیر مستوفي للشروط الصحیة بشكل عام. فوجھ لھ إنذار 

یقضي بتنظیف المكان والمعدات والبرادات، االستحصال على شھادات صحیة وترخیص قانوني، وتطبیق خطي 

 جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة أسبوع من تاریخ اإلنذار.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال صیدا  –فرن قاسم خلیفة في الغازیة بعد الكشف على  -3

 غیر مستوفي للشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.وھو 

تبین أنھ غیر صیدا  -معمل حلویات بوشیھ لصاحبھ مروان علي الصوص في ساحة الشھداء بعد الكشف على  -4

ل المعمل لحین تطبیق مرخص،  یوجد شھادات صحیة للعمال وضع الصالة جیدة ولكن المعمل بحالة سیئة. فتم إقفا

 الشروط الصحیة المطلوبة وتأھیل المعمل.

، تبین أنھ یوجد نواقص  الكورة -مشاوي عطریقك لصاحبھ جورج یعقوب جحا في كفرحزیر  بعد الكشف على -5

في الشروط الصحیة. فوجھ إنذار خطي لھ لتجھیز المحل بشبك منخلي، تجھیز البراد والثالجة بمیزان للحرارة ، 

 10مایة اإلضاءة، االستحصال على الشھادات الصحیة وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة ح

 أیام من تاریخ اإلنذار.

تبین أنھ یوجد نواقص في الشروط الصحیة الكورة  –في كفرحزیر  ملحمة دوري یعقوب جحابعد الكشف على  -6

ز البراد والثالجة بمیزان للحرارة، االستحصال على الشھادات الصحیة فوجھ إنذار خطي لھ لحمایة اإلضاءة ، تجھی

 أیام من تاریخ اإلنذار. 10وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة 

تبین أنھ غیر مرخص  الكورة –مطعم بابا عزیز للبیتزا لصاحبھ فیكتوریا عازار في كفرحزیر  بعد الكشف على -7

الشروط الصحیة فوجھ إنذار خطي لھ لتجھیز المحل بشبك منخلي، حمایة اإلضاءة، إستبدال لوح  ویوجد نواقص في

خشب التقطیع ، إرتداء مالبس خاصة بالمطعم، االستحصال على الشھادات الصحیة وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة 

 أیام من تاریخ اإلنذار. 10المطلوبة وذلك ضمن مھلة 



تبین أنھ مرخص ولكن یوجد الكورة  –االوكتاغون لصاحبھ نصري یعقوب في كفرحزیر مطعم  بعد الكشف على -8

نواقص في الشروط الصحیة فوجھ إنذار خطي لھ لتجدید رفوف البرادات، صیانة المطبخ، تسجیل حرارة البرادات، 

ام من تاریخ أی 10االستحصال على الشھادات الصحیة وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة 

 اإلنذار.

تبین أنھ غیر مرخص ویوجد نواقص في الشروط الكورة  –في كفرحزیر  Barbecueسناك بعد الكشف على  -9

الصحیة فوجھ إنذار خطي لھ إلنشاء مصفاة للصرف الصحي، تجھیز المحل بشبك منخلي، حمایة اإلضاءة ،إصالح 

على الشھادات الصحیة وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة  التھوئة، إعتماد مالبس موحدة للعمال، االستحصال

 أیام من تاریخ اإلنذار. 10وذلك ضمن مھلة 

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة صیدا -ملحمة موسى في حي الزھور بعد الكشف على  -10

الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ للمحافظة على النظافة واالستحصال على للعمال وھو غیر مستوفي للشروط 

 الشھادات الصحیة وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال صیدا -فرن معجنات عبدهللا الیمن (فرن األمین ) في حي الزھور بعد الكشف على  -11

للعمال وھو غیر مستوفي للشروط الصحیة. فتم إقفال الفرن لحین تطبیق جمیع الشروط  یوجد شھادات صحیة

 الصحیة المطلوبة. 

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة صیدا -ملحمة الدیماسي في البستان الكبیر بعد الكشف على  -12

 جیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.للعمال وھو مستوفي جزئیاً للشروط الصحیة. فتم تو

تبین أنھ یوجد شھادات صحیة للعمال وھو مستوفي جزئیاً صیدا  –فرن مناقیش حسن حبلي بعد الكشف على  -13

طبیق جمیع الشروط للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ للمحافظة على النظافة، االلتزام باللباس الموحد وت

 الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال وھو صیدا  –فرن مناقیش علي البابابعد الكشف على  -14

 غیر مستوفي للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال وھو صیدا  –فرن مناقیش دیب ارقدانبعد الكشف على  -15

 غیر مستوفي للشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

وتم توجیھ إنذارات عدد من المؤسسات الغذائیة، ى بالكشف عل قضاء البترونقام مراقبو الصحة العامة في  -16

 خطیة بالتصلیحات الواجب تنفیذھا لتحسین المستوى الصحي في المؤسسات وضمان جودة العمل والنوعیة. و ھي:

 لبیع الحلویات العربیة والعصیر Chez Helmiمؤسسة         •

 میني ماركت ابي شاھین في مدینة البترون         •



 سناك بشارة في مدینة البترون        •

 مطعم ابو انیس لصاحبھ انیس زیادة في بلدة شبطین        •

 مطعم خیمتنا لصاحبھ جورج الیاس شدید في بلدة شبطین        •

 مطعم دیوان الحسون لصاحبھ محسن أسعد سعاده في بلدة شبطین        •

واعطائھ إنذار خطي بسبب عدم وجود بطاقات  النبطیة -في حي المسلخ  فرن عمو دوقنيتم الكشف على  -17

 15صحیة للعاملین وعدم وجود اطفائیات وسوء في الترتیب وعدم اإللتزام بالزي الرسمي الموحد وذلك خالل مھلة 

 یوماً لتسویة الوضع.

توجیھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة وتم  النبطیة -مؤسسة علیق كفرتبنیت تم الكشف على  -18

 یوماً. 15المطلوبة خالل مھلة 

وتم توجیھ إنذار خطي وذلك لعدم وجود البطاقات  النبطیة -ملحمة وفرن المنى في بلدة الكفور تم الكشف على  -19

 یوماً. 15الصحیة وعدم اإللتزام بالزي الرسمي وذلك خالل 

، تبین أنھ غیر مرخص ، الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید  قضاء المنیة -المنیة  ملحمة عینبعد الكشف على  -20

 والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ یوجد وتبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة متوفرة  المنیة -تر فروج محمد العبعد الكشف على  -21

نواقص في الشروط الصحیة. فوجھ إنذار خطي لھ للقیام بالنواقص الموجودة إلتمام العمل في المؤسسة وطلب من 

 العاملین التقید بالشروط المطلوبة.

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة متوفرة  المنیة -في دیر عار فروج خضر العتر بعد الكشف على  -22

تبین أنھ یوجد نواقص في الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي للتقید باللباس الموحد، مكافحة الذباب وتجھیز و

 األبواب والشبابیك بمنخل.  

، تم توجیھ إنذار خطي لھ حول تجدید الشھادة الصحیة ، البترون -ملحمة كرم البترون بعد الكشف على  -23

 االستمرار بتنظیف الملحمة والتقید بلباس العمل.

، أعطي لھ إنذار خطي لتجدید الشھادة الصحیة مع ضرورة صیانة  فرن سبینا في البترونبعد الكشف على  -24

 البراد ومراقبة حرارتھ یومیاً.

، أعطي لھ إنذار خطي لتجدید الشھادة الصحیة مع ضرورة  ملحمة أبو میالد في البترونبعد الكشف على  -25

 مراقبة حرارة البراد یومیاً.



، أعطي لھ إنذار خطي لتجدید الشھادة الصحیة مع ضرورة  في البترون Pizza Royal بعد الكشف على  -26

 ارة البراد یومیاً.مراقبة حر

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد  عكار -وسناك لصاحبھ فوزي عثمان في حلبا بعد الكشف على مطعم  -27

شھادات صحیة للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد، والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتغییر 

العامة داخل وخارج المحل، اإلھتمام بالنظافة الشخصیة واالستحصال على الشھادات األواني، االستمرار بالنظافة 

 الصحیة والترخیص .  

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات   عكار -سناك لصاحبھ حسن نحاس في حلبا بعد الكشف على  -28

الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتغییر األواني،  صحیة للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد، والشروط

 االستمرار بالنظافة العامة، اإلھتمام بالنظافة الشخصیة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص .  

ھادات ، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد ش  عكار -سناك جورج لصاحبھ جورج فیاض في حلبا بعد الكشف على  -29

صحیة للعمال ولكن ال یعتمدون اللباس الموحد والشروط الصحیة متوفرة.  فوجھ لھ إنذار خطي لتجھیز األبواب 

 والشبابیك بمنخل، اإلھتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المحل واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات عكار –ا كریم دیب في خیارة ملحمة لصاحبھبعد الكشف على  -30

صحیة للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد، والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لضرورة فصل 

 اللحوم عن متناول األیدي ووضعھا داخل البراد واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد عكار  –مسلخ فروج لصاحبھ حافظ منصور في منیارة بعد الكشف على  -31

شھادات صحیة للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد، والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لفصل 

واالستحصال على الشھادات الصحیة الدجاج الحي عن المذبوح ،اإلھتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المحل 

 والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات عكار  –ملحمة لصاحبھا عبد الكریم الشیخ في منیارة  بعد الكشف على -32

الصحیة بحاجة للتجدید والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لوضع اللحوم داخل البراد واالستحصال 

 الشھادات الصحیة والترخیص. على

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة عكار  –ملحمة لصاحبھا خالد الحاج في حلبا  بعد الكشف على -33

للعمال والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لفصل اللحوم عن متناول األیدي ووضعھا داخل البراد 

 الشھادات الصحیة والترخیص.واالستحصال على 

تبین أنھ غیر مرخص، العمال ال یعتمدون عكار  –ملحمة لصاحبھا زیاد الرفاعي في حلبا  بعد الكشف على -34

اللباس الموحد والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لوضع اللحوم داخل البراد واالستحصال على 

 الترخیص.



، تبین أن الرخصة قید اإلنجاز، الشھادات  قضاء صیدا -مسلخ فروج الكریم في حارة صیدابعد الكشف على  -35

وتم إزالة برامیل  الصحیة متوفرة وھو یستوفي الشروط الصحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتركیب محطة تكریر

 البالستیك .  

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة  صیدا -فرن الطویل لصاحبھ محمد الطویل في كفرملكي   على بعد الكشف -36

والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة والحصول على 

 .الشھادات الصحیة

  ، تبین أنھ  یوجد شھادات صحیة صیدا –في كفرملكي  حمادةفرن حمادة لصاحبھ محمد   بعد الكشف على -37

 لرفع الطحین على طبالي من بالستیك وتصلیح الحمام.  والشروط الصحیة متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطيللعمال 

حیة تبین أنھ یوجد شھادات ص صیدا ، –في كفرملكي  مطعم غصن لصاحبھ حسن غصنبعد الكشف على  -38

والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة ووضع اطفائیة وشفاط داخل 

 المحل.

تبین أنھ مرخص، والشھادات الصحیة متوفرة  كسروان -سوبر ماركت بو خلیل في فیطرون بعد الكشف على  -39

المؤسسة. تبین أن المستودع غیر مطابق لكافة الشروط الصحیة المطلوبة  ولكن لیس لجمیع العمال الموجودین في

 لذلك تم توجیھ إنذار خطي یقضي بتسویة جمیع المخالفات .

تبین أنھ غیر مرخص،ال یوجد  بنت جبیل -فرن لصاحبھ محمد مصطفى سعد في حاریص بعد الكشف على  -40

للمؤسسة معظمھا غیر متوفر. فوجھ لھ إنذار خطي لتجھیز األبواب والشبابیك  شھادات صحیة والشروط الصحیة

بمنخل ،إنجاز الشھادات الصحیة للعمال، إرتداء مالبس موحدة ونظیفة، طلي الجدران ، تنظیف البرادات والمعدات 

 بشكل دوري، وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر  معجنات البنى في المنیةى بعد الكشف عل -41

متوفرة جزئیاً . فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتنظیف المؤسسة، إحضار اطفائیة ، تبدیل األخشاب المستعملة وتطبیق 

 جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة عشرة أیام.

  

 محضر ضبط:  - ت

  

، تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد  معمل أجبان والبان لصاحبھ میالد دویھي في زغرتابعد الكشف على  -1

شھادات صحیة، األرض غیر مبلطة ، جدران البراد معفنة وبحاجة للتبلیط وترتیب البضائع ال یتناسب مع متطلبات 

قانون حمایة المستھلك ، تم تنظیم محضر ضبط بحق صاحب  من 41العمل. وبما أن العمل مخالف ألحكام المادة 

 المعمل.



، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة للعمال، زغرتا -شركة الشمال لألجبان واأللبان في مریاطة بعد الكشف على  -2

یة في مكان عدد االطفائیات ال تكفي وغیر معلقة بالمكان المناسب وھي منتھیة الصالحیة، وجود مستوعبات بالستیك

التصنیع، وجود برامیل بالستیكیة ال تستوفي الشروط الصحیة وال یوجد تاریخ صالحیة علیھا، وجود برامیل بشكل 

من  48عشوائي ووجود كالب في الباحة الخلفیة حیث یتم وضع الكبیس . وبما أن العمل مخالف ألحكام المادة 

 حب المعمل.قانون حمایة المستھلك ، تم تنظیم محضر ضبط بحق صا

  

 تسویة اوضاع : - ث

، تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ واصبح لولو ھوانا في النبطیة الفوقابعد إعادة الكشف على  -1

 مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة . 

بعد إنقضاء مھلة اإلنذار الخطي، تبین أنھ قام بتنفیذ  النبطیة -ملحمة لؤلؤة الجنوب بعد إعادة الكشف على  -2

 االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وعمل على شراء برادات جدیدة  واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

وجھ  ، تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قدالنبطیة –مطعم الریف في دیر الزھراني بعد إعادة الكشف على  -3

 الیھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة . 

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ  ،في النبطیة الفوقا محل فروج المائدةبعد إعادة الكشف على  - 4
 واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .


