
 2015-11-26في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 2015-12-03الى 

 اقفاالت وتلف :      - أ

جد غیر مرخصة، ال یوا ، تبین أنھزحلة -ملحمة الخلود لصاحبھا علي محمد المنیني في الكرك بعد الكشف على     -1
شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة(تغییر مستوعبات النفایات، تغییر بعض الشناغل، دھن السقف، إستكمال 

االستحصال على الشھادات الصحیة اللباس..). فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و
  حیة.، كما تم تلف كمیة من المنتجات المنتھیة الصالوالترخیص

، تبین صیدا -لصاحبھ عاطف وھبي في الكورنیش البحري  (محل عصیر وبوظة) Torty Glassمحل بعد الكشف على     -2
أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة 

كلغ من البوظة بنكھة التوت بسبب وجود  ٥، كما تم تلف حوالي والترخیص االستحصال على الشھادات الصحیةالمطلوبة و
  حشرات بداخلھا.

، تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات زحلة -ملحمة األمیر لصاحبھا زوزو زعیتر في جالال بعد الكشف على     -3
لشناغل، دھن السقف، إستكمال اللباس..). فتم صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة(تغییر مستوعبات النفایات، تغییر بعض ا

، كما تم تلف االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصتوجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و
 كلغ من لحم البقر الفاسدة. 10حوالي 

بین أن المنتوجات والمواد الغذائیة فاسدة، ، تزحلة -مؤسسة الزعرت لصاحبھا أكرم الزعرت في الكرك بعد الكشف على     -4
 فتم تلف ھذه المواد والمنتجات وھي: .منتھیة الصالحیة، والبعض منھا دون تاریخ صالحیة

 كلغ من مجامع الفطر ۹        ·

 كلغ كاتشب ٤        ·

 حبة ماجي ۱٤٤        ·

 كلغ جبنة سمیدس ۲        ·

 لوح تویكس ۱٤        ·

 یتر زیتل ۲۰        ·

 باكیت كریم كرامیل ۱۰        ·

  علب سردین ٥        ·

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد بعبدا -فرن مناقیش لصاحبھ مسلم یوسف الجادر في الشیاح بعد الكشف على     -5
زیتون)، منتھیة تبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة فاسدة(عجین، كبیس، و .شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة

فتم  .عجین) مخزنة بطرق غیر صحیة(جبنة، ،)تاریخ صالحیة(لحم بعجین، بھارات، سجق، صلصة بیتزاودون الصالحیة 
كما تم تلف  االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصتوجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و

  .ھذه المواد والمنتجات المذكورة اعاله

، تبین أنھ غیر مرخص، ال بعبدا -معمل افران وباتیسري شمیس لصاحبھ عباس حیدر في الحدث بعد الكشف على     -6
تاریخ ومنھا دون تبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة منتھیة الصالحیة و .یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة

فتم توجیھ إنذار خطي  .أكیاس عجین، عدد كبیر من ربطات الخبز العربي) ۸ة(مخزنة بطرق غیر صحی ،)صالحیة(زبدة عفنة
تم تلف ھذه المواد كما  ،االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصلھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و

 .والمنتجات المذكورة اعاله



، تبین أنھ غیر بعبدا -حمد عبد هللا في حارة حریك معمل سناك فروج العبد هللا لصاحبھ حسن أبعد الكشف على     -7
تبین أن المنتوجات والمواد الغذائیة منتھیة الصالحیة و .مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة

كلغ خارج البراد  ۳٤۰(دجاج نيء ما یقارب  مخزنة بطرق غیر صحیة ،)(دجاج نيء ومشوي دون تاریخ صالحیةومنھا 
فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة  .) poule d’orدرجة مئویة ومصدره ۱۸٫۷ارتھ حر

 .تم تلف ھذه المواد والمنتجات المذكورة اعالهكما  ،االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصو

، تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد الھرمل -سوبرماركت الحیاة لصاحبھا أحمد عدار في المعالي بعد الكشف على     -8
شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة 

علب سمیدس بسبب إنتھاء  ۹ظرف بھارات الحلباوي و ۱۳۰، كما تم تلف االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیصو
  تاریخ الصالحیة.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد الھرمل -محل مواد غذائیة لصاحبھ قزحیا شمص في المعالي بعد الكشف على     -9
لالستحصال شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و

 9وعلب فول،  Puck /Piconعلب جبنة ۱۰و Krikitaس من المكسرات أكیا ۳، وتم تلف على الشھادات الصحیة والترخیص
 بسبب إنتھاء تاریخ صالحیتھم.مراطبین من مربى المشمش  ۳أكیاس من بھار الفالفل وكذلك 

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، مطعم الرشید لصاحبھ مصطفى الرصاص في صوربعد الكشف على   -10
 فتم إقفال المطعم.، افة غیر متوفرة  وغیر مقبولةوالشروط الصحیة والنظ

   

 انذارات خطیة :  - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  جزینقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء     -1
 لالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي :

 یر مرخص)روم (غ -فرن معجنات لصاحبھ أنطوان         ·

 روم (غیر مرخص) -فرن البركة         ·

 شارع السد (غیر مرخص) -سوبرماركت جوزیف مرقوش         ·

 كفرجرة (غیر مرخص) –فرن مناقیش نور         ·

 (غیر مرخص) فرن خبز صاج سد البلدي        ·

 (غیر مرخص) شوالیق -صاج الملك         ·

 ر مرخص)(غی لبعا -  فرن األنسي        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  جبیلقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء     -2
 لالستحصال على شھادات الصحیة وھي :

 جبیل الساحة (مرخص) -فرن الساحة لصاحبھ جورج محفوظ         ·

 العام (غیر مرخص) جبیل شارع -فرن البركة لصاحبھ شربل شلھوب         ·

·        Byblos Cafe  سوق القدیم (مرخص) -لصاحبھ بول قزحیا صلیبا 

 سوق العام (غیر مرخص) -ملحمة صلیبا لصاحبھا فوزي صلیبا         ·

 شارع العام (مرخص) -فرن عجبنة لصاحبھ إلیاس عساكر         ·

 یر مرخص)ساحة جبیل (غ -فرن كعكتنا لصاحبھ دیغول صلیبا         ·



 شارع المیناء (مرخص)  - Kassaï  مطعم        ·

 شارع المیناء (غیر مرخص) - Veronicaمطعم         ·

 شارع سان جورج (مرخص) -ملحمة أبو جورج لصاحبھا بطرس توفیق         ·

 المیناء (غیر مرخص) -لصاحبھ یامن العكري  1188مطعم         ·

 المیناء (مرخص) -ھ ألك القدوم لصاحب Feniquiaمطعم         ·

 المیناء (مرخص) -لصاحبھ جوزف مجاھد  La Pirogueمطعم         ·

 المیناء (غیر مرخص) -لصاحبھ توفیق قدیق  Malenaمطعم         ·

·        Tournesol Massa – Byblos Sur Mer - (غیر مرخص) المیناء  

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  جبیلقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء     -3
 الستحصالھم على شھادات صحیة للعمال ولتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي :

·        Café/pub  سوق القدیم (غیر مرخص) -الباز لصاحبھ طارق حیدر 

 (مرخص) سوق العام -حلویات األبرص لصاحبھ موریس عنتوري         ·

 سوق جبیل (مرخص) -ملحمة جھاد بیالن         ·

 بالط حي الوردیة (مرخص) -باتیسري مجاھد لصاحبھ نبیل مجاھد         ·

 شارع سان جورج (غیر مرخص) -فرن منقوشة تابت لصاحبھ جورج تابت         ·

 شارع سان جورج (مرخص) -سناك میرزا لصاحبھ سیمون میرزا         ·

 شارع المیناء (مرخص) -مطعم ھاواي لصحابیھ مالك فارس ورفیق فاضل         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  كسروانقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء     -4
 لالستحصال على شھادات صحیة للعمال ولتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي :

 جعیتا (مرخص) –عم بالنوادر لصاحبھ بیار نادر مط        ·

 ذوق مصبح (غیر مرخص) -مؤسسة أنطوان ومخایل درویش         ·

 ادونیس (غیر مرخص) –ماركت الملك         ·

 ادونیس (غیر مرخص) -خبز السلطان         ·

 ادونیس (غیر مرخص)  –مسمكة طوني         ·

·        Family market - ح (غیر مرخص)ذوق مصب 

·        Beverly's market - (غیر مرخص) ادونیس 

 عین الریحانة (غیر مرخص) - Little Chefسناك         ·

 ذوق مكایل (مرخص) - Adicoسوبرماركت         ·

 ذوق مكایل (مرخص) - Adicoملحمة         ·

 مرخص) عینطورة (غیر –لصاحبھ ایلي سامي بولس  Break Areaسناك         ·



 ادونیس (غیر مرخص) -فرن عدوان         ·

·        Main Prix Market - (غیر مرخص) ادونیس 

 ادونیس (غیر مرخص) - Kingفرن         ·

 ذوق مصبح (غیر مرخص) - Big Biteسناك         ·

 ذوق مصبح (غیر مرخص) - Joeسناك         ·

 ین الریحانة (غیر مرخص)ع -لبیع العصیر  Chez Antonioمحل         ·

 عین الریحانة (غیر مرخص) - Chez Antoineفرن         ·

 ادونیس (غیر مرخص) - Succée Fou محل تصنیع حلویات         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  البقاع الغربيقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء     -5
 على شھادات صحیة للعمال والترخیص ولتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي : الستحصالھم

 قرب مركز البكشاف -ملحمة حسین صبح         ·

 سحمر الساحة -فروج الباقر         ·

 سحمر الطریق العام -مطعم شھال         ·

 سحمر قرب كشاف الرسالة -رشة سمسم         ·

 سحمر الطریق العام -صاج جدودنا         ·

 سحمر الطریق العام -إستراحة باب الحارة         ·

 سحمر الطریق العام -مطعم الساحة لصاحبھ زیاد یوسف         ·

 سحمر –ملحمة أبو ناصر         ·

روط ، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة، والشالبقاع الغربي -فرن أبو خلیل في سحمر بعد الكشف على     -6
  الصحیة والنظافة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وللتقدم بطلب ترخیص.

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  صورقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء     -7
 م بطلب ترخیص؛ وھي :لالستحصال على الشھادات الصحیة للعمال وللتقد

 طرفلسیھ  -فروج األصیل لصاحبھ حسین عیسى         ·

 طرفلسیھ  -ملحمة عسیلي لصاحبھا لطفي عسیلي         ·

 طرفلسیھ  -ملحمة أمین شلھوب         ·

 صریفا  –فروج أبو علي لصاحبھ حسن نزال         ·

 صریفا –فرن الفرج لصاحبتھ فھیمة نجدي         ·

 صریفا –محمصة نور لصاحبھا أحمد ھاني رمضان         ·

 صریفا –فرن الربیع لصاحبھ عبد جابر         ·

 صریفا –فول الضیعة لصاحبھ سعید حسن شمس الدین         ·



 صریفا –ملحمة البھجة لصاحبھا نجیب مرعي         ·

 صریفا –فرن أحمد نجدي         ·

 صریفا –ملحمة كریم نجدي         ·

 طرفلسیھ –مطعم الكریم لصاحبھ یوسف دیاب مازح         ·

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة بعلبك  -سناك العزیز في دورس بعد الكشف على     -8
تحصال على والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة، ولالس

 الشھادات الصحیة والترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد صیدا -منتزه النور لصاحبھ سامي الشیخ في الكورنیش البحري بعد الكشف على     -9
شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة، 

 ستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.ولال

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد زغرتا -بیتزا ومعجنات الواحة لصاحبھا عبد القادرعمر في مریاطة بعد الكشف على    -10
بة، شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلو

 ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  طرابلسقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء    -11
 لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :

 شارع المطران -معجنات صابر عیسى وأوالده         ·

 المیناء -محل دجاج لصاحبھ أحمد كلسینا         ·

  المیناء –ملحمة االصدقاء لصاحبھا بسام شحاده         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم لتطبیق  زحلةقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء    -12
 لشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وھي :جمیع ا

 شتورة –سناك وفرن آدم         ·

 شتورة –سناك المصري         ·

 حّزرتا –ملحمة أبو لطیف         ·

 حّزرتا –مطعم ھالل عواضة         ·

 حّزرتا –ملحمة حسین أحمد         ·

 حّزرتا –صاج حسن أبو حمدان         ·

 حّزرتا –ملحمة أحمد دیاب         ·

 شتورة – barbecue houseفرن         ·

 حّزرتا –سناك المیر         ·

 جدیتا –فرن قیامة         ·

  جدیتا (مرخص) –مطعم شحادة ھاشم         ·



، فتم توجیھ في صفد البطیخة بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائی جبیل بنتقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء    -13
إنذارخطي لھم لالستحصال على الشھادات الصحیة للعمال والتقدم بطلب الترخیص ولتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة 

 وھي :

 ملحمة القدیر لصاحبھا حكمت درویش        ·

 فرن أبو عزات لصاحبتھ لطیفة فرحات        ·

 حمص) لصاحبھ مصطفى علي قدوحمطعم السنیور (مطعم فول و        ·

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة البترون  -سناك وفرن منتھى زكریا في كفرحي بعد الكشف على    -14
والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة، ولالستحصال على 

 لعمال.شھادات صحیة ل

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة فتم توجیھ إنذار خطي البترون  -سوبر ماركت فیرا في بجدرفل بعد الكشف على    -15
  لھ.

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة البترون  -بیت دوما في بلدة دوما بعد الكشف على    -16
 . لھ لالستحصال على شھادات صحیة للعمالمتوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي 

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة البترون  -ملحمة سعادة في جران بعد الكشف على    -17
 جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة.

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر فروج عواضة في النبطیة ف على بعد الكش   -18
  متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة ولالستحصال على الشھادات الصحیة.

دات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة ، تبین أنھ ال یوجد شھافالفل حمزة زفتا في النبطیة بعد الكشف على    -19
 جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، ولالستحصال على الشھادات الصحیة.

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  النبطیةقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء    -20
 على الشھادات الصحیة وھي :لالستحصال 

 مطعم األمیر زفتا        ·

 كفرمان –سوبرماركت البقاعي         ·

 كفرمان –محالت معلم ماركت         ·

 محالت برجاوي تشیكن        ·

 دیر الزھراني -ملحمة حمزاوي         ·

 دیر الزھراني -فرن الزھراء         ·

 الیمعربص –محل دجاج أبو حسن         ·

  عربصالیم –ملحمة عبود         ·

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة، البترون -ملحمة لصاحبھا قزحیا حنا حرب في بلدة تنورین الفوقا بعد الكشف على    -21
  والشروط الصحیة والنظافة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة.

مرخص، یوجد شھادات  ، تبین أنھبعبدا -ن الكفاءات الحدیثة لصاحبھا حسین سرور في المریجة افرابعد الكشف على    -22
  صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.



مرخصة، ال یوجد  ، تبین أنھا غیربعبدا -سوبرماركت النور لصاحبھا عماد عمرو في المریجة بعد الكشف على    -23
شھادات صحیة للعمال، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة 

 والنظافة ولالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

مرخص، ال یوجد شھادات  ، تبین أنھ غیربعبدا -مستودع رحال لصاحبھ ماھر رحال في المریجة بعد الكشف على    -24
صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة،  

  لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

، فتم توجیھ  المیناءات الغذائیة في بالكشف على عدد من المؤسس طرابلسقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء    -25
 إنذارخطي لھم لالستحصال على الشھادات الصحیة ولتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي :

 حي الرملة (غیر مرخص)   -فروج الوفاء لصاحبھ عامر كنفاني         ·

 شارع أبو عالء المعري(غیر مرخص)   -فرن ھدال لصاحبھ أحمد ھدال         ·

 ساحة الترب (غیر مرخص)   -مسمكة المظلوم لصاحبھا خالد فواال         ·

  شارع الخلود (مرخص)  -ملحمة لبنان لصاحبھا جمال سعید         ·

مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة  ، تبین أنھ غیركسروان  -فرن صقر في صربا بعد الكشف على    -26
تم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة المطلوبة،  االستحصال على والنظافة متوفرة جزئیاً. ف

 الشھادات الصحیة والترخیص.

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة ، فتم توجیھ إنذارخطي لھم  صیداقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء    -27
 الصحیة والترخیص ولتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي :لالستحصال على الشھادات 

 عبرا –فرن مناقیش ومحل عصیر أبو مازن لصاحبھ حبیب الشامي         ·

 الوسطاني –فرن إسماعیل لصاحبھ إسماعیل محمود الغرمتي         ·

  عبرا –فرن السلطان لصاحبھ من آل أیوب         ·

مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة  ، تبین أنھا غیرالمنیة الضنیة -ملحمة أبو زین بعد الكشف على    -28
والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لصاحبھا لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة،  لالستحصال على الشھادات 

 الصحیة والترخیص.

مرخص، یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة  ، تبین أنھ غیرالمنیة الضنیة - مسلخ األصالةبعد الكشف على    -29
 والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة واالستحصال على الترخیص.

مرخص، ال یوجد شھادات صحیة،  ، تبین أنھ غیركسروان  -في صربا  Hommos Houseبعد الكشف على    -30
 والشروط الصحیة والنظافة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

مرخص، ال یوجد  تبین أنھ غیر ،الھرمل -فرن المحبة لصاحبھ حسین ناصر الدین في المعالي بعد الكشف على    -31
شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة،  

 االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

ن أنھ ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر ، تبیبعلبك -سناك الفیحاء في العین بعد الكشف على    -32
 متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والنظافة واالستحصال على الشھادات الصحیة.

توجیھ إنذارخطي لھم  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم صورقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء    -33
 لالستحصال على الشھادات الصحیة وھي :

 معجنات محفوظ لصاحبھا سامر محفوظ (غیر مرخص)        ·



 مطاحن حلواني لصاحبھ شریف وغزوان حلواني (مرخص)          ·

 مشاوي دھیني لصاحبھ حسان علي دھیني (غیر مرخص)        ·

 (غیر مرخص) عصیر القصیر لصاحبھ حسین قصیر        ·

 أندلس لصاحبھ فضل نجم (غیر مرخص)        ·

 سوبرماركت أبو عفیف الخطیب لصاحبھا ناصر الخطیب (غیر مرخص)        ·

 سالنیاس لصاحبھ حسین األشقر (غیر مرخص)        ·

 مطعم بارود لصاحبھ عاطف بارود (غیر مرخص)        ·

 رخص)تاج الصحة لصاحبھ رغد بزون (غیر م        ·

 ملحمة عوض لصاحبھا زكریا حسن عوض (غیر مرخص)        ·

 فرن الغدیر لصاحبھ حیدر علي (غیر مرخص)        ·

 جاد للمشاوي لصاحبھ محمود قرعوني (غیر مرخص)        ·

 بن فراس نفاع لصاحبھ فراس نفاع (غیر مرخص)        ·

 فرن اإلسراء لصاحبھ بالل عوض (غیر مرخص)        ·

 عصیر الفران لصاحبھ حسین الفران (غیر مرخص)        ·

 مطعم النور لصاحبھ محمد نزال        ·

 بن زیاد لصاحبھ علي وزیاد جعفر (غیر مرخص)        ·

لھم لتطبیق بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارخطي  عكارقام مراقبو وزارة الصحة في قضاء   -34
 جمیع الشروط الصحیة المطلوبة ، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص وھي :

 كویخات –سناك فروج مطر لصاحبھ أحمد عمر مطر         ·

 وادي الجاموس -حلویات الصفا والمروى لصاحبھا عبد الرزاق الثالوي         ·

 الجاموس وادي -سوبرماركت محمود حسین         ·

 وادي الجاموس -معجنات الرضا لصاحبھا صالح محمد الرفاعي         ·

 برج العرب -مسلخ فروج لصاحبھ خالد شخیدم         ·

 برج العرب -حلویات الجندول لصاحبھا رجب قدور         ·

 كویخات –ملحمة وفرن معجنات لصاحبھا حسین عمر محمد مطر         ·

 كویخات –طر لصاحبھ محمد حسن مطر مسلخ فروج م        ·

 كویخات   -معجنات ضیعتنا لصاحبھا محمود الحایك         ·

 حلبا –محل معجنات لصاحبھ حسن الحسن         ·

 كویخات –ملحمة لصاحبھا مصطفى مصطفى         ·



 خریبة الجندي-معجنات القرحاني لصاحبھا حسین خالد القرحاني         ·

 مفرق كوشا -العلماویة لصاحبھا جالل العلماویة  حلویات        ·

  

 تسویة اوضاع :  - ت

، تبین أنھ أصبح مستوفي للشروط صور –افران الملك لصاحبھ مصطفى الرصاص في العباسیة بعد إعادة الكشف على     -1
ال قید اإلنجاز. فتم إعادة فتح الصحیة والنظافة المطلوبة وقد استحصلوا على الشھادات الصحیة للعمال، أما الترخیص ما ز

 الفرن.

أصبحت ا ، تبین أنھالكورة -لصاحبتھ دایزي ایلي متري في كوسبا  Dédé Gourmetفرن بعد إعادة الكشف على     -2
  مستوفیة للشروط الصحیة والنظافة المطلوبة واستحصلوا على الشھادات الصحیة للعمال، أما الترخیص ما زال قید اإلنجاز. 

أصبحت مستوفیة للشروط الصحیة والنظافة ا ، تبین أنھالكورةبعد إعادة الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -3
  المطلوبة واستحصلوا على الشھادات الصحیة للعمال، وھي:

 امیون –ملحمة العجیمي لصاحبھا توفیق موسى دیب العجیمي         ·

 كوسبا –بھ طنوس متري لصاح Deli Pain Bakeryفرن         ·

 امیون –لصاحبھ عمر زغلول  Fruitopiaمحل كوكتیل         ·

 امیون –سناك الشیر لصاحبھ جاك عبید         ·

أصبحت مستوفیة للشروط الصحیة والنظافة ا ، تبین أنھالنبطیةبعد إعادة الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -4
  لشھادات الصحیة للعمال، وھي:المطلوبة واستحصلوا على ا

 محالت یاسین تشیكن        ·

 فرن الملك        ·

 میفدون –ملحمة الزھراء         ·

 میفدون –فرن الزھراء         ·

 ملحمة خیرات الجنوب        ·

مستوفي للشروط  ، تبین أنھ أصبحمسبح ومطعم اوازیس لصاحبھ فارس التحومي في البترونبعد إعادة الكشف على     -5
 الترخیص.والصحیة والنظافة المطلوبة واستحصلوا على الشھادات الصحیة للعمال 

 


