
الى  21/5/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :وأھمھا 28/5/2015

  

 اقفاالت وتلف

ل وال یوجد شھادات تبین ان لدیھ وصزحلة،  –مؤسسة طالب محمود حداد للمواد الغذائیة في ابلح بعد الكشف على     -1
صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فھو یحتاج لرفع البضاعة والمواد االولیة عن االرض على طبالي 
ووضعھا داخل مستوعبات محكمة االغالق، حمایة لالنارة وترتیب البضاعة على رفوف فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة 

لیتر  20، مكعب ماجي 16ا وجد لدیھ مواد غذائیة منتھیة الصالحیة فتم تلفھا وھي: اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة. كم
 كلغ طحین . 57و علبة علكة Trident ،20علكة  48، علبة ھولز 48، ماء الورد 0.5، لیتر دبس رمان 1 ،خل

تبین انھ غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة واللباس زحلة،  –مطعم البركة في علي النھري بعد الكشف على     -2
الموحد غیر مكتمل والشروط الصحیة غیر متوفرة فھو یحتاج لحمایة لالنارة، منخل على الفتحات، وضع تواریخ على بعض 

، وضع االنواع من البضاعة، وضع الثوم والدجاج في اواني ستانلس ستیل، دھن الفرن والطاوالت، وصل المدخنة الى الخارج
سقف للحمام وقاطع ھواء فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة. كما وجد لدیھ مواد غذائیة 

 كلغ سمسم . 4كلغ حبة البركة و 4.5كلغ جبنة،  0.5منتھیة الصالحیة فتم تلفھا وھي: 

تبین انھ ال یستوفي زحلة،  –في سعدنایل  مطعم كرم الضیافة لصاحبھ السوري محمد عمر البشاشبعد الكشف على     -3
ادنى الشروط الصحیة وال یوجد شھادات صحیة للعمال وال لباس موحد، یقوم بتخزین الدجاج بصنادیق خضار مفتوحة، 

كمیات كبیرة من البھارات من دون تواریخ ومخزنة بطریقة سیئة، وضع البطاطا المقشرة والمقطعة في نفس البراد مع الدجاج 
ئ ومن دون غطاء، كعب البراد مفتوح وفي داخلھ اوساخ، ال حمایة النارة المطعم، ال وجود منخل على الشبابیك، االواني النی

داخل الحمام ھي نفسھا لتخزین المأكوالت، الطاوالت في المطبخ صدئة، ال یوجد تواریخ على اواني الكبیس وحاویات النفایات 
ال المطعم بالشمع االحمر لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة وتم دون اغطیة. بناء على ما تقدم تم اقف

 تلف جمیع المواد الغذائیة التي ال تحوي تواریخ صالحیة وھي :

كلغ  9غ فلفل اسود،  100كلغ و 1غ قرفة مطحونة،  700كلغ و 2غ فلیفلة حرة،  600كلغ بھار شاورما،  3كمون،  4.5 ·
كلغ ھال،  2غ كزبرة یابسة،  800كلغ و 1كلغ زنجبیل مطحون،  2.25كلغ كاري،  5قرفة ناعمة،  4.5قرنفل،  1.5 كربونة،

 غ حامض اللیون  30كلغ و 2

 كلغ عجینة فالفل 1كلغ حمص مطحون،  3كلغ ثوم مصنع،  6.5 ·

 كلغ شاورما 2كلغ دجاج،  12 ·

 كلغ بطاطا مقشرة ومقطعة . 2 ·

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد شھادات زحلة،  –ملحمة السوري عبد اللطیف دوالبي في قب الیاس بعد الكشف على     -4
، 2م 10صحیة ولباس خاص بالعمل، الشروط الصحیة متوفر بعضھا والجزء االكبر غیر متوفر فمساحة الملحمة اقل من 

توفرة وتباع اللحوم مع الدجاج داخل البرادات ودون تواریخ علیھا وبعض المعدات المستعملة لیست النظافة العامة غیر م
 ستانلس ستیل لذلك تم اقفال الملحمة .

كلغ  42كلغ لحوم مثلجة ومذوبة عنوى،  28تم تلف  زحلة، –ملحمة احسان محي الدین في قب الیاس بعد الكشف على     -5
 غ لحمة مفرومة مع دھن . 300كلغ و 9و كلغ مع عظمھا 5لحوم منھا 

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد شھادات صحیة واللباس زحلة،  –ملحمة مجد لبنان في قب الیاس بعد الكشف على     -6
الموحد غیر مكتمل، الشروط الصحیة متوفر بعضھا والجزء اآلخر غیر متوفر، النظافة العامة غیر متوفرة، ال یوجد مناخل 

شبابیك، البرادات غیر نظیفة واللحوم في داخلھا مجلدة ومبردة محفوظة بدرجة حرارة غیر مطابقة وبعض اللحوم لھا على ال
رائحة مما استدعى تلفھا على الفور لذلك تم تحریر محضر ضبط واقفال الملحمة لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط 

 الصحیة المطلوبة .



زحلة،  –سوري محمد یوسف المغربي والمستأجرة من السید عامر محمود دني في سعدنایل ملحمة البعد الكشف على     -7
تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد وال تستوفي الشروط الصحیة والفنیة، البراد غیر نظیف وال 

كلغ لحوم فاسدة  35لحمة بالشمع االحمرو تلف یوجد میزان حرارة وتنبعث منھ رائحة كریھة، ال یوجد قاطع ھواء فتم اقفال الم
 ذات روائح كریھة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد عكار،  –مسلخ عماد البنوت في العبدة  بعد الكشف على    -8
القدیم، الحمام غیر مالئم، البرادات غیر مالئمة، ووضع العمال سیئ وال یستوفي شروط النظافة العامة، المعدات من البالستیك 

المحل غیر مبرد وال معزول عن الخارج والدجاج الحي مع المذبوح في غرفة واحدة فتم اقفالھ بالشمع االحمر وتسكیر الزریبة 
 لحین تسویة اوضاعھ .

تبین انھ ال یوجد عكار،  –بدة مملكة كوكو تشیكن (مسلخ دجاج) لصاحبھ یوسف رفعت نصر في الع بعد الكشف على    -9
وال یستوفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، البرادات  وال لباس موحد ووضع العمال سیئ،ترخیص وال شھادات صحیة 

مزریة، الحمامات غیر مالئمة، االرض وسخة والمیاه تصرف بطریقة عشوائیة، المحل غیر معزول وغیر مبرد فتم اقفالھ 
 المطلوبة . تسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة بالشمع االحمر لحین

تبین انھ ال عكار،  –مسلخ عوض لبیع الدجاج والطیور الحیة لصاحبھ علي احمد سعید في المحمرة  بعد الكشف على   -10
امة، وال یستوفي الشروط الصحیة والنظافة الع وال لباس موحد ووضع العمال سیئ، یوجد ترخیص وال شھادات صحیة

المجاري الصحیة مفتوحة، رواسب الدجاج المذبوح في البرادات، وجود البیض بكمیات كبیرة دون تواریخ، الحمامات غیر 
مالئمة، البرادات غیر منظمة وغیر نظیفة، الدجاج الحي مع المذبوح والمحل غیر معزول عن الزریبة فتم تلف البضاعة 

 المطلوبة . وتطبیق الشروط الصحیة تسویة اوضاعھ واقفالھ بالشمع االحمر لحین

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات عكار،  –ملحمة ومطعم مصطفى قاسم العجمي في المحمرة  بعد الكشف على  -11
صحیة وال لباس موحد ووضع العمال سیئ، النظافة غیر متوفرة، الحمامات غیر مالئمة، الواح خشبیة، الشناكل غیر صالحة، 

فتم تلف المواد الغذائیة الموجودة في البرادات واقفالھ ل غیر معزول عن الخارج وغیر مبرد والبرادات غیر نظیفة. المح
 المطلوبة . تسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة بالشمع االحمر والتوقیف عن العمل لحین

تبین انھ ال یوجد عكار،  –بي في المحمرة ملحمة ومطعم الصفدي لصاحبھما احمد حسین عرا بعد الكشف على   -12
ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد ووضع العمال سیئ، وال یستوفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، ھناك زریبة 

للحیوانات مالصقة للمحل، الملحمة غیر معزولة عن مكان الذبح وعن الزریبة، االلواح خشبیة ، روائح كریھة والذبح امام 
 لمحل فتم اقفال المحل والزریبة والمطعم بالشمع االحمر تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .ا

تبین انھ ال یوجد عكار،  –مسلخ وملحمة الرحمة لصاحبھما محمود عبد الرزاق وھبة في المحمرة بعد الكشف على  -13
وفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، الطبالي المستعملة خشبیة، ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، وال تست

الشناكل ملیئة بالصدأ، اللحمة معلقة خارج الملحمة، التدخین داخل المحلمة. اما المسلخ فال یستوفي ادنى الشروط الصحیة، ال 
م اقفال المسلخ بالشمع االحمر وجود لطبیب بیطري لفحص اللحوم، المعدات غیر نظیفة وال یوجد عازل للمحل وغیر مبرد فت

 وایقاف العمل في الملحمة لحین تسویة الوضع .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال عكار،  –ملحمة الشعب لصاحبھا احمد سلیم سرحان في المحمرة  بعد الكشف على  -14
ات قدیمة وغیر صالحة، الطبالي خشبیة، شھادات صحیة وال لباس موحد، وال تستوفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، البراد

الشناكل صدأة، البھارات موضوعة بشكل عشوائي في اكیاس نایلون، ال یوجد عازل للمحل وھو غیر مبرد وال یوجد حمامات 
 فتم تلف البضائع الموجودة في البرادات واقفالھا بالشمع االحمر لحین تسویة اوضاعھ وازالة الزریبة من مكانھا نھائیاً .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات عكار،  –ملحمة غزل لصاحبھا محمود خلیل في المحمرة  بعد الكشف على  -15
صحیة وال لباس موحد، ، وال تستوفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، الزریبة بجانب المحل والذبح امام الملحمة، ال یوجد 

مستعملة تتسرب في الطرقات، االلواح خشبیة والحمامات غیر مالئمة وغیر نظیفة عازل للمحل وھو غیر مبرد، المیاه ال
 والشناكل مھترئة فتم اقفال الزریبة والمحلمة بالشمع االحمر لحین تسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

 یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس تبین انھ العكار،  –ملحمة ابو ربیع بركات في المحمرة  بعد الكشف على  -16
موحد، وال تستوفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، البرادات غیر نظیفة، الطبالي خشبیة، الشناكل مھترئة، ال یوجد عازل 



یر نظیفة للمحل وھو غیر مبرد الحمامات غیر مالئمة (ال ابواب لھا)، الزریبة داخل المحل والذبح امام الملحمة، الماكینات غ
 فتم اقفالھا الزریبة نھائیاً ووقف العمل في الملحمة لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد ووضع عكار،  –فروج علي جاجیة  بعد الكشف على  -17
الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، ال عازل للمحل وال تبرید والبرادات بحالة سیئة فتم اقفالھ العمال سیئ، وال یستوفي ادنى 

 بالشمع االحمر وتلف الدجاج والبرامیل المستعملة لحفظ الدجاج .

وضع تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد وفروج اسد الحاج حسن في عكار، بعد الكشف على  -18
، ال عزل المحل غیر معزول وغیر مبرد والبرادات غیر نظیفة النظافة غیر متوفرة، الحمامات غیر مالئمةالعمال سیئ، 

للدجاج الحي عن الدجاج المذبوح، یوجد فحم داخل المحل وھنا متخت یحتوي على معدات المفروض ازالتھا. بناء على ذلك تم 
 ن لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .اقفال المحل مع وقف العمل لمدة اسبوعی

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال محل لبیع الكروش للسید قیصر قاسم في عكار،  بعد الكشف على  -19
لغیر صالح لالكل لباس موحد ووضع العمال سیئ وال یستوفي الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، المعدات من البالستیك ا

 والمحل غیر معزول، فتم اقفال المحل وتلف البضائع لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال محل لبیع الدجاج للسید احمد الكسار في عكار، بعد الكشف على   -20
ال یستوفي الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، البرادات قدیمة، ال عاز للمحل وھو غیر مبرد لباس موحد ووضع العمال سیئ و

 والمیاه المستعملة على الطرقات فتم تلف البضائع واقفالھ لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال ریبة) في عكار، مطعم واستراحة االخالص (ملحمة + مطعم + زبعد الكشف على   -21
شھادات صحیة وال لباس موحد ووضع العمال سیئ وال یستوفي الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، االلواح خشبیة، الشناكل 

 صدأة، ال مكان لغسل الیدین، الذبح داخل المحل، غرفة التحضیر غیر معزولة عن الخارج، مجاري المیاه مفتوحة والمیاه
المبتذلة تصرف بطریقة عشوائیة فتم اقفالھ لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة وضرورة فصل االماكن 

 عن بعضھا .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد وال فروج محمد المصري في عكار، بعد الكشف على   -22
نظافة معدومة، ال عازل للمحل وال تبرید، الحمامات غیر مالئمة، البرادات وسخة وال مصافي یستوفي الشروط الصحیة فال

 مناسبة للمیاه المستعملة فتم اقفالھ لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

 شھادات صحیة وال لباس موحد تبین انھ ال یوجد ترخیص والملحمة غسان شندین خویلد في عكار، بعد الكشف على   -23
ووضع العمال سیئ وال یستوفي الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، ال عازل للمحل وال تبرید، الحمامات غیر مالئمة، 

البرادات مھترئة وااللواح خشبیة فتم اقفالھا لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة وتلف البضائع الموجودة 
. 

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد مسلخ دجاج احمد الشاویش في عكار، بعد الكشف على   -24
ووضع العمال سیئ وال یستوفي الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، ال عازل للمحل وال تبرید، الدجاج الحي مع المذبوح، 

ة بطریقة سیئة فتم اقفالھ لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة الحمامات غیر مالئمة، المیاه المستعملة مصروف
 المطلوبة وفصل الزریبة عن مكان الذبح .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد مسلخ محمد ظرافة للدجاج في عكار، بعد الكشف على   -25
الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، ال عازل للمحل وال تبرید، الدجاج الحي مع المذبوح، ووضع العمال سیئ وال یستوفي 

الحمامات غیر مالئمة، ال وجود للسالمة العامة ووجود البیض بدون تواریخ فتم اقفالھ لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط 
 الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال ادي احمد احمد في عكار، مسلخ دجاج للسید شبعد الكشف على   -26
لباس موحد ووضع العمال سیئ وال یستوفي الشروط الصحیة فالنظافة معدومة، ال عازل للمحل وال تبرید، الدجاج الحي مع 

وجود البیض بدون تواریخ فتم المذبوح، الحمامات غیر مالئمة، الذبح على االرض والمیاه المستعملة تصرف بطریقة سیئة و
 اقفالھ لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .



تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس مسلخ دجاج للسید مصطفى صباح في عكار، بعد الكشف على  -27
ومة، ال عازل للمحل وال تبرید، الدجاج الحي مع موحد ووضع العمال سیئ وال یستوفي الشروط الصحیة فالنظافة معد

المذبوح، الحمامات غیر مالئمة، الذبح على االرض والمیاه المستعملة تصرف بطریقة سیئة ووجود معدات داخل المحل 
 الستعماالت خارجة عن نطاق المحل فتم اقفالھ لحین تسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال یستوفي شروط النظافة مؤسسة خالد علي في عكار، بعد الكشف على   -28
كلغ  200العامة بشكل كلي، االواني واالرض والجدران سیئة، ال یوجد واجھة للمحل فتم تحریر محضر ضبط بحقھ وتلف 

 بالشمع االحمر . كبیس والبرامیل البالستیكیة المنتھیة الصالحیة وتم اقفالھ

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال عكار،  -مسلخ نادر صالح في برقایل الطریق العام بعد الكشف على   -29
یستوفي شروط النظافة العامة بشكل كلي، االواني واالرض والجدران سیئة، وجود خضار ضمن المسلخ فتم تحریر محضر 

 الحمر .ضبط بحقھ واقفالھ بالشمع ا

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات عكار،  - للسید عبد الحكیم اآلغا Agha Chikenمطعم وفروج بعد الكشف على   -30
كلغ كبیس (لفت، حر) وتلفت البرامیل  100صحیة وال یستوفي شروط النظافة العامة، وضع التبرید سیئ وتم تلف حوالي 

 . المستعملة وتم تحریر محضر ضبط بحقھ

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس النبطیة،  -ملحمة ومشاوي السید في كفرصیر بعد الكشف على   -31
كلغ لحوم فاسدة وتوجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط  2موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة، فتم تلف 

 في حال لم یتجاوب ویلتزم باالنذار. الصحیة المفروضة تحت طائلة االقفال

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ویوجد لباس النبطیة،  -ملحمة ابو احمد في كفرصیر بعد الكشف على   -32
لتسویة  موحد، النظافة العامة مقبولة ولكن ھناك اھمال في مراقبة نوعیة اللحوم الموجودة في البراد فتم توجیھ انذار خطي لھ

 كلغ من اللحمة المفرومة واخذ عینة مقانق ولحمة مفرومة . 3اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وتلف 

  

 انذارات خطیة 

تبین انھ ال یوجد ملحمة الغفري للسید سامي الغفري والسید المستثمر فارس جقمرة في برج حمود، بعد الكشف على     -1
ؤمنة كما یجب فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة واخذ ترخیص والشروط الصحیة غیر م

عینات من اللحوم لمعرفة مدى مطابقتھا للمواصفات المعتمدة. وبعد انتھاء مھلة االنذار تبین انھ لم یقم بتسویة اوضاعھ فتم 
 الصحیة المطلوبة .تحریر محضر ضبط بحقھم ونقترح باقفال الملحمة لعدم استیفائھا الشروط 

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشروط الصحیة غیر ملحمة العز للسید یاسر جقمرة في برج حمود، بعد الكشف على     -2
مؤمنة كما یجب فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة واخذ عینات من اللحوم لمعرفة مدى 

عد انتھاء مھلة االنذار تبین انھ لم یقم بتسویة اوضاعھ فتم تحریر محضر ضبط بحقھم مطابقتھا للمواصفات المعتمدة. وب
 ونقترح باقفال الملحمة لعدم استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ یوجد ترخیص وشھادة صحیة ویوجد عامل واحد صاحب البقاع،  -ملحمة ابو فادي في زحلة بعد الكشف على     -3
رتدي لباس خاص بالعمل والشروط الصحیة غیر مكتملة كما یجب فعلیھ تغییر لوح الخشب، حاویة النفایات ووضع الملحمة وی

 اشارة ممنوع التدخین فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادة الصحیة موجودة ویوجد عامل زحلة،  -ملحمة شكر في قب الیاس بعد الكشف على     -4
واحد صاحب الملحمة ویرتدي لباس خاص بالعمل والشروط الصحیة متوفر منھا الجزء االكبر فعلیھ تغییر الشناغل الى 

 .ستانلس ستیل ووضع اشارة ممنوع التدخین فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة 

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد شھادات صحیة ولباس زحلة،  -ملحمة ابو ركان في قب الیاس بعد الكشف على     -5
خاص بالعمل والشروط الصحیة والنظافة العامة متوفرة وعلیھ وضع منخل على الشبابیك وقاطع ھواء وتبدیل حاویات النفایات 

 یق الشروط الصحیة .فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطب



تبین انھ یملك ترخیص ویوجد زحلة،  -ملحمة عبودي للسید عبدهللا خلیل عبد المولى في قب الیاس بعد الكشف على     -6
شھادات صحیة ولباس خاص بالعمل والشروط الصحیة والنظافة العامة متوفرة، علیھ وضع قاطع ھواء وتبدیل حاویات 

 لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة . النفایات فتم توجیھ انذار خطي

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال زحلة،  -مطعم وكافیھ االرز لصاحبھ نزار الشوباصي في سعدنایل بعد الكشف على     -7
شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة والفنیة والنظافة العامة غیر متوفرة، فالمطعم غیر نظیف والبرادات غیر 

سمة بشكل صحیح، ال یوجد تواریخ على البضاعة المستعملة، االنارة غیر محمیة واطفائیات الحریق قدیمة ودون تاریخ فتم مق
 توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة .

صل بالتصریح من تبین انھ یملك والنبطیة،  -ملحمة سمیر نور الدین في كفررمان الطریق العام بعد الكشف على     -8
البلدیة والشھادات الصحیة منتھیة الصالحیة واللباس الموحد جزئي، الجدران نظیفة والبرادات واسعة ونظیفة وتبردیھا جید 

 ولكن یتم الذبح امام الملحمة فتم توجیھ انذار خطي لھ لعدم الذبح امام الملحمة وتم اخذ عینات من اللحوم لفحصھا .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال حل لبیع الدجاج للسید محمود محمد في عكار، مبعد الكشف على     -9
المحل غیر معزول وغیر مبرد والبرادات غیر ، النظافة معدومة، الحمامات غیر متوفرةلباس موحد ووضع العمال سیئ، 

فتم توجیھ انذار خطي لھ بطریقة عشوائیة. ، ال عزل للدجاج الحي عن الدجاج المذبوح والمیاه المستعملة تصرف مالئمة
 لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة .

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال الطریق العام،  -محل عادل عبد السالم ابراھیم في عكار بعد الكشف على   -10
ض والجدران سیئة، وضع التبرید سیئ ووجود حشرات على اللحوم یستوفي شروط النظافة العامة بشكل كلي، االواني واالر

 في المحل فتم تحریر محضر ضبط بحقھ .

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال عكار،  -محل محمد حسین طعان في برج العرب بعد الكشف على   -11
الرض والجدران سیئة، وضع التبرید سیئ واالواني یتآكلھا الصدأ فتم یستوفي شروط النظافة العامة بشكل كلي، االواني وا

 تحریر محضر ضبط بحقھ .

تبین انھ غیر مرخص وال عكار،  -ملحمة ساھر للسید ساھر عادل ابراھیم عند مفرق بارزلة بعد الكشف على    -12
مة، البرادات سیئة والشیش طاووق داخل البرادات بدون تاریخ شھادات صحیة وال یستوفي الشروط الصحیة والنظافة العا

 وبدون مصدر فتم تحریر محضر ضبط بحقھ .

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال یستوفي مسلخ دجاج للسید احمد الشیخ في عكار، بعد الكشف على   -13
 رض والجدران سیئة، فتم تحریر محضر ضبط بحقھ .الشروط الصحیة والنظافة العامة، االواني واال

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال عكار،  -ملحمة ابو حسن للسید محمود محمد عبدهللا بعد الكشف على    -14
كلي، االواني واالرض والجدران سیئة، وضع التبرید سیئ فتم تحریر محضر ضبط بحقھ یستوفي شروط النظافة العامة بشكل 

. 

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات عكار،  -مطعم فروج البنوت للسید ادیب ابراھیم البنوت في منیارة بعد الكشف على    -15
الشروط الصحیة والنظافة العامة، الشناكل یتآكلھا الصدأ والمیاه التي تستعمل لغسل الدجاج ھي عبارة عن صحیة وال یستوفي 

 نبریش میاه من خارج المحل بدون سكر ویوجد قن دجاج بجانب المحل فتم تحریر محضر ضبط بحقھ .

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال بكار في عكار، مطعم بكار تشیكن للسید خالد محمود بعد الكشف على    -16
لباس موحد وال یستوفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، ال یوجد شبك على النوافذ ویوجد صراصیر في المحل والتبرید سیئ 

 فتم تحریر محضر ضبط بحقھ .

تبین انھ غیر مرخص وال شھادات عكار،  -ر عبد القادر حداد في عرقا مسلخ فروج اآلمانة للسید ماھبعد الكشف على   -17
صحیة وال یستوفي الشروط الصحیة والنظافة العامة، الشناكل یجب تغییرھا الى الستانلس ستیل فتم تحریر محضر ضبط بحقھ 

ي الشروط الصحیة والنظافة عكار، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال یستوف -ماھر عبد القادر حداد في عرقا 
 العامة، الشناكل یجب تغییرھا الى الستانلس ستیل فتم تحریر محضر ضبط بحقھ .



تبین انھ ال یوجد ترخیص الشوف،  –مطعم واستراحة بیت جدي للسید نبیل حمدان في علمان بعد الكشف على  -18
الشروط الصحیة جیدة، ال یوجد واجھة للسناك فتم توجیھ انذار خطي  ،مؤمنة والشھادات الصحیة موجودة والنظافة الشخصیة

 لھ لتسویة وضعھ.

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة موجودة الشوف،  –فرن ابراھیم غانم في علمان بعد الكشف على  -19
د واجھة للسناك فتم توجیھ انذار خطي لھ لتأمین بعض الشروط الشروط الصحیة جیدة، ال یوج ،والنظافة الشخصیة مؤمنة

 المفروضة كتأمین حاویة نفایات مع غطاء ووضع مطافئ للحریق .

شھادات صحیة والشروط الصحیة   تبین انھ ال یوجد ترخیص والزحلة،  -ماركت الغدیر في ابلح بعد الكشف على   -20
 لغیر متوفر تواریخ على بعض المنتجات وحمایة لالنارة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ .متوفرة بغالبیتھا، وا

تبین انھ ال یوجد زحلة،  -مؤسسة الجرد لبیع الفروج واالسماك المثلجة والمبردة في علي النھري بعد الكشف على   -21
شروط الصحیة غیر مكتملة، فالغیر متوفر تواریخ على بعض المنتجات ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد وال

وحمایة لالنارة وضع الدجاج في الستانلس ستیل في البراد، قاطع ھواء او باب منخل فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 
. 

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الشوف،  -ا مطعم فروج العبدهللا للسید علي حمیة في برجبعد الكشف على   -22
الصحیة قید االنجاز والنظافة الشخصیة مؤمنة والشروط الصحیة غیر مكتملة، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 

 وتأمین بعض الشروط المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس ، النبطیة -ملحمة ومشاوي الكرم في كفرصیر بعد الكشف على   -23
موحد، یلزمھ صیانة داخل الملحمة وتنظیف الحمام فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة 

 المفروضة واخذ عینات من اللحوم لفحصھا .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات النبطیة،  -ابراھیم ریحان في كفرصیر محل لبیع الدجاج للسید بعد الكشف على   -24
صحیة یحتاج لدھن مكان تحضیر الدجاج بمادة عازلة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة 

 المفروضة .

تبین انھ صیدا،  -انیوس جرجورة في عین الدلب الشارع العام فرن معجنات بربر باشا للسید ربیع طبعد الكشف على   -25
ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع العمال جید الشروط الصحیة متوفرة جزئیاً، الصالة وسط، الحمام یحتاج لشفاط 

صالحیة وانارة وتنظیف المستودع وعدم وضع الشوائب على مطلع الدرج وتم تحریر محضر ضبط لوجود مواد منتھیة ال
 كلغ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة . 5(جونبون + مرتدیال) حوالي 

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات صیدا،  -صاج ایام زمان للسیدة میرفت حرب في عین الدلب بعد الكشف على    -26
والجدران مبلطة والمنخل على النوافذ جزئي والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة  الصحیة قید االنجاز، االرض

 اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة كفصل االقسام عن بعضھا وتركیب باب على مطلع الدرج .


