
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول 
 واھمھا: 18/6/2015الى  11/6/2015ت الحملة من خطوا

  

 اقفاالت وتلف 

تبین ان الرخصة قید بعلبك،  –مخالالت وكبیس حسن جانبین في تمنین التحتا بعد الكشف على     -1

االنجاز وال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة وسط الن المؤسسة قید االنشاء. تم تلف البرامیل 

 میل جدیدة مطابقة للمواصفات .القدیمة لتأمین برا

تبین انھ ال یوجد ترخیص والنظافة العامة عالیھ،  -فروج خلدة في خلدة بعد الكشف على     -2

والشخصیة سیئة والمحل ال یستوفي ادنى الشروط الصحیة فھو یقوم بذبح الفروج ونتفھ داخل المحل 

شمع االحمر لحین استیفائھ الشروط مما یسبب روائح كریھة، بناء على ذلك تم اقفال المحل بال

 الصحیة المطلوبة وعدم الذبح داخل المحل .

تبین كسروان،  -سناك كناریس (موجود على المسبح) للسید ایلي في جونیھ بعد الكشف على     -3

انھ ال یوجد شھادات صحیة ووضع العمال وسط ولدیھ اذن من صاحب المسبح لكن لم یبرز، ووجد 

كلغ) تم تلفھم على  4كلغ شیش طاووق ومجمع مایونیز مقداره  4ھیة الصالحیة (مواد غذائیة منت

الفور وتوجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة والتقید بالنظافة 

 العامة .

تبین انھ یملك ترخیص زحلة،  -ملحمة جرجس دیب عفیش في قب الیاس بعد الكشف على     -4

الصحیة بحاجة الى تجدید ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو  والشھادات

لتبدیل اللوح الخشبي واطفائیة كبیرة ومرایا فوق ماكینات اللحمة وتنظیف البراد، فتم توجیھ انذار 

كلغ بھارات  2م تلف حوالي خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وت

  .مشكلة

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات زحلة،  -ملحمة الضحى في قب الیاس بعد الكشف على     -5

الصحیة بحاجة الى تجدید ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لحمایة 



یزان االنارة وتبدیل اللوح الخشبي واطفائیة كبیرة ومرایا فوق ماكینات اللحمة وتنظیف البراد وم

حرارة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة والتقید 

 كلغ بھارات مشكلة . 2.5بالنظافة العامة وتم تلف 

تبین انھ یملك ترخیص وشھادات صحیة، زحلة،  -ملحمة الثقة في قب الیاس بعد الكشف على     -6

تركیب باب واجھة ومنخل ومرایا فوق ماكینات اللحمة الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فعلیھ 

ووضع تواریخ على البھارات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة 

 كلغ بھارات مشكلة . 3.5المفروضة وتم تلف 

ن انھ تبیالبقاع الغربي،  -مطعم وملحمة السالم في المرج آخر شارع المقاصد بعد الكشف على     -7

ال یملك ترخیص وال شھادات صحیة وال تتوفر في الشروط الصحیة المطلوبة وبعد انذاره سابقا اقفل 

 المطعم طوعاً وبعد اعادة الكشف تبین انھ عاود الفتح من جدید بناء على ذلك تم اقفالھ بشكل نھائي .

تبین انھ ال صیدا،  -فرن ومقھى حسن قاسم في الغازیة المدینة الصناعیة بعد الكشف على     -8

یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم اقفال الفرن 

 العادة التأھیل واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صیدا،  -فرن معجنات في الغازیة المدینة الصناعیة بعد الكشف على     -9

صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم اقفال الفرن العادة التأھیل وال شھادات 

 واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة بعلبك،  -فرن موفق في طلیا بعد الكشف على    -10

فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة  وال لباس موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة

 المطلوبة او اقفال المؤسسة فقام صاحب المحل السوري الجنسیة بإقفال الفرن طوعاً .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال زحلة،  -فروج احمد المحمود علي في سعدنایل بعد الكشف على    -11

ئ، وال یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة فتم اقفال الفرن فوراً شھادات صحیة ووضع العمال سی

 وتحریر محضر ضبط بحقھ .



زحلة،  -مطعم السھول للسید سامي خالد المحمود في العمریة في سعدنایل بعد الكشف على    -12

مطعم بالشمع االحمر تبین انھ ال یوجد ترخیص وال یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة فتم اقفال ال

 وتلف المواد الغذائیة التالیة :

 غ سماق 600كربونات، كلغ  2.5كلغ بھارات مشكلة،  3        •

 غ تمر 200كلغ ملح،  1        •

 كلغ فول مصنع 5ثوم مصنع،   غ 300كلغ طراطور،  0.5كلغ حمص بطحینة،  2        •

 كلغ كبیس 21دزینات فالفل،  5        •

 كلغ طحینة مصنعة 2كلغ طحینة،  0.5        •

تبین انھ یوجد ترخیص زحلة،  -مطعم بینوكیوس في حوش االمراء بعد الكشف على    -13

والشھادات الصحیة بحاجة الى تجدید وال یوجد لباس موحد، والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو 

ریخ صالحیة وبرامیل نفایات مناسبة فتم توجیھ انذار یحتاج لفصل اللحوم عن الخضار ووضع توا

 خطي لھ وتحریر محضر ضبط بحقھ وتلف المواد الغذائیة التالیة المنتھیة الصالحیة وبدون تواریخ :

 لیتر سوس 4غ خردل،  200كلغ معكرونة،  1        •

 كلغ بھارات 0.5علبة سردین وعلبة طون،         •

 كلغ شیش طاووق 2.5رغر، لحمة ھمب غ 700        •

 عجینة فطایر (عفنة)        •

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال زحلة،  - المعلقةفي  Le Pouletمطعم بعد الكشف على     -14

اللحوم عن شھادات صحیة ووضع العمال جید، والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لفصل 

الخضار ووضع تواریخ صالحیة على المنتجات والبھارات وبرامیل نفایات مناسبة واستخدام ادوات 



من الستانلس ستیل فتم توجیھ انذار خطي لھ وتحریر محضر ضبط بحقھ وتلف المواد الغذائیة التالیة 

 المنتھیة الصالحیة وبدون تواریخ :

 كلغ طحین 20ربونات، كلغ ك 7كلغ بھارات مشكلة،  20        •

 كلغ فاصولیاء 2كلغ فروج ،  12        •

 كلغ لحوم (بدون تاریخ صالحیة) 12كلغ جوانح،  5        •

تبین انھ یوجد ترخیص وال شھادات زحلة،  - المعلقةفي  البعینيملحمة بعد الكشف على    -15

بغالبیتھا فھو یحتاج لحمایة االنارة ووضع مرایا  صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة متوفرة

فوق ماكینات اللحمة وتغییر لوح الخشب ودھن السقف والجدران ووضع میازین حرارة للبرادات 

ووضع برامیل نفایات مناسبة وشبك منخلي على النوافذ ووضع تواریخ صالحیة على المنتجات 

بحقھ وتلف المواد الغذائیة التالیة المنتھیة  والبیض فتم توجیھ انذار خطي لھ وتحریر محضر ضبط

كلغ  3.5كلغ لحوم (لحم مبرد، سجق ومقانق، شقف لحمة وقوانص) و 65الصالحیة وبدون تواریخ: 

 بھارات مشكلة .

تبین المتن،  -زریبة ماعز ودجاج تخص السید سمیر قصیر في بیت شباب بعد الكشف على     -16

 وھي غیر مستوفیة الشروط الصحیة المطلوبة فتم اقفال الزریبة بالشمع االحمر .  انھ ال یوجد

طن من االلبان واالجبان و المواد األولیة  25قام مراقبو وزارة الصحة العامة بتلف حوالي    -17

الھ بالشمع االحمر الذي تم اقف معمل المراعي الذھبیة في زحلةالفاسدة المضبوطة في وقت سابق في 

. 

 انذارات خطیة  

تبین ان صیدا،  -فرن منصور لصاحبھ موسى علي منصور في البوابة الفوقا بعد الكشف على     -1

الرخصة والشھادات الصحیة قید االنجاز وال یوجد لباس موحد، االرض مبلطة والجدران مطلیة 

ع ووضع شفاط وبرامیل نفایات وعزل والمیاه صالحة. فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنظیم المستود

 الرطوبة .



صیدا،  -حلویات البابا الشھیرة للسید محمد محمود البابا في البوابة الفوقا بعد الكشف على     -2

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة، االرض والجدران مبلطة والحمام مجھز. فتم توجیھ 

 ھرباء والحفاظ على النظافة.انذار خطي لھ لتنظیم المستودع وعزل الك

صیدا،  -حلویات الدرزي للسید ابراھیم وفیق الدرزي في شارع غسان حمود بعد الكشف على     -3

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة قید االنجاز وال یوجد لباس موحد، الصالة جیدة. فتم 

مع شفاط، وتبدیل االواني بستانلس ستیل  توجیھ انذار خطي لھ لتبلیط الحمام مع شفاط وتبلیط المعمل

 والحفاظ على النظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صیدا،  -سناك االمیر احمد في زاروبة النجاصة بعد الكشف على     -4

ویوجد شھادات صحیة ووضع العمال جید ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة جیدة فتم توجیھ 

 راد من الداخل ووضع المواد الكیمائیة في خزانة وتأھیل الحمام .انذار خطي لھ لتنظیف الب

تبین انھ صیدا،  -فرن الجمیل للسید مصطفى حسن حلیمة في زاروبة النجاصة بعد الكشف على     -5

ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ 

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة . انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد عالیھ،  -فالفل خلیفة في خلدة الطریق العام بعد الكشف على     -6

شھادات صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنظیف البرادات 

 في المطبخ واالھتمام بالمالبس الخاصة بالعمل .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال عالیھ،  -بھارات ادیدا في دوحة عرمون بعد الكشف على     -7

شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال عالیھ،  -ون فرن العائالت لصاحبھ خالد عوض في دوحة عرمبعد الكشف على     -8

یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فتم توجیھ 

 . انذار خطي لھ لتأھیل قسطل للشفاط الى اعلى البناء وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة 



د ترخیص وال شھادات تبین انھ ال یوجعالیھ،  -فرن ابو علي في الشویفات بعد الكشف على     -9

صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق بعض 

 .  الشروط الصحیة المفروضة

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال عالیھ،  -محالت الفاكھاني في الشویفات بعد الكشف على   -10

قوالب من القشقوان موضبة  6عامة والشخصیة جیدة ولكن یوجد حوالي شھادات صحیة والنظافة ال

بطریقة غیر مطابقة للشروط الصحیة وشروط التخزین الصحي وطریقة عرض الكیك والكاتو غیر 

كافیة لتتناسب مع الشروط المطلوبة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط 

 .  الصحیة المفروضة

النبطیة،  -ملحمة یاسین للسید علي نجیب یاسین في كفرتبنیت طریق المعبر بعد الكشف على    -11

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد شھادات صحیة ولباس موحد، الجدران مبلطة ونظیفة، معلقات 

وتطبیق الشروط اللحوم من الحدید ویتم الذبح امام الملحمة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 

 .  الصحیة المفروضة

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات عالیھ،  -ملحمة الساحة في بشامون بعد الكشف على    -12

صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة والنظافة العامة غیر متوفرة واللحوم خارج البراد فتم 

 .  وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ

تبین انھ ال یوجد ترخیص عالیھ،  -ملحمة ابو ھادي في دوحة عرمون بعد الكشف على    -13

والشھادات الصحیة بحاجة الى تجدید ووضع العمال جید، والشروط الصحیة والنظافة العامة جیدة 

م توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط فالملحمة جدیدة وتعمل منذ شھر ونصف فت

 الصحیة المفروضة ومنھا تأمین حاویة نفایات مناسبة وساعة للبرادات .

تبین انھ ال یوجد راشیا،  -بسطة سندویش فالفل في سوق ضھر االحمر بعد الكشف على   -14

، وھي مطابقة للمواصفات فتم توجیھ انذار ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس خاص بالعمل

 خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة والتقید بالنظافة العامة .



تبین انھ ال یوجد بعلبك،  -ملحمة حسین حسن رحال في مشاریع القاع بعد الكشف على    -15

المحل ال یستوفي الشروط الصحیة ویوجد الكثیر ترخیص وال شھادات صحیة ووضع العمال سیئ و

من الذباب والحشرات، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة 

المفروضة والتقید بالنظافة العامة واعمال الصیانة تحت طائلة االقفال بعد اسبوع في حال لم ینفذ 

 االنذار .

تبین انھ ال كسروان،  -للسید جو جبیلي في الكسلیك  Amwajمسبح وسناك على  بعد الكشف   -16

یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع العمال وسط، المعدات قدیمة وغیر نظیفة، حرارة البراد 

منتھي  Burgerوخبز ال مرتفعة ولوح تقطیع واحد للّحمة والخضار وال یوجد شبكة لتغطیة الرأس

فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة  مایا 5الصالحیة منذ 

 والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ یملك ترخیص وال یوجد زحلة،  -ملحمة القناعة في قب الیاس بعد الكشف على    -17

شھادات صحیة ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لحمایة االنارة 

واستكمال تصلیح باب البراد ومرایا فوق ماكینات اللحمة وتغییر اواني البھارات، فتم توجیھ انذار 

 خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات زحلة،  -ملحمة االصیل في قب الیاس بعد الكشف على     -18

الصحیة بحاجة الى تجدید ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لتبدیل 

وتطبیق الشروط الصحیة اللوح الخشبي واطفائیة كبیرة، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 

 المفروضة والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات زحلة،  -ملحمة حداد في قب الیاس بعد الكشف على   -19

الصحیة بحاجة الى تجدید ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو لتبدیل اللوح 

طفائیة كبیرة ومرایا فوق ماكینات اللحمة، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ الخشبي وا

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ یوجد ترخیص والشھادات زحلة،  -ملحمة ابو زیاد في قب الیاس بعد الكشف على    -20

دید ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لمرایا الصحیة بحاجة الى تج



فوق ماكینات اللحمة وفصل اللحوم عن بعضھا البعض فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة.

ن انھ ال یوجد ترخیص والشھادات تبیزحلة،  -ملحمة زیاد في قب الیاس بعد الكشف على   -21

الصحیة بحاجة الى تجدید ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لحمایة 

االنارة وشبك منخلي على النوافذ ومیزان حرارة وتصلیح باب البراد فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 النظافة العامة .لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة والتقید ب

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات زحلة،  -ملحمة العز في قب الیاس بعد الكشف على     -22

الصحیة بحاجة الى تجدید واللباس الموحد غیر مكتمل، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج 

فوق ماكینات اللحمة فتم توجیھ انذار خطي لھ لحمایة االنارة وعزل االسالك الكھربائیة ومرایا 

 لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص زحلة،  -ملحمة الیاس الشنتیري في قب الیاس بعد الكشف على   -23

الموحد غیر مكتمل، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا والشھادات الصحیة بحاجة الى تجدید واللباس 

فھو یحتاج مرایا فوق ماكینات اللحمة ومیزان حرارة للبرادات وقاطع ھواء ووضع اللحوم المتبلة في 

اواني ستانلس ستیل فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة 

 والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص زحلة،  -ملحمة التموین العائلي في قب الیاس بعد الكشف على    -24

والشھادات الصحیة بحاجة الى تجدید واللباس الموحد غیر مكتمل، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا 

لى مكان تحضیر فال یوجد تواریخ صالحیة على بعض االكیاس ودخول بعض العمال الخارجیین ا

الطعام ورمي السجائر على مدخل استقبال المواد الغذائیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 

 وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ یملك رخصة ، كسروان -في الكسلیك  ATCLنادي ومسبح بعد الكشف على     -25

یة ولباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فعلیھ وضع مرایا استثنائیة ویوجد شھادات صح

فوق ماكینات اللحمة وتبدیل االلواح الخشبیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق 

 الشروط الصحیة المطلوبة .



جبیل،  -كفركخلي  سناك السید شریف صابر السید منصور في عمشیت حيبعد الكشف على    -26

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة غیر متوفرة والبراد 

غیر منظم فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة والتقید 

 بالنظافة العامة .

تبین انھ ال البقاع الغربي،  -للمناقیش في المرج الطریق العام فرن الحسام بعد الكشف على     -27

یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فتم توجیھ 

 انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة والتقید بالنظافة العامة .

تبین انھ صیدا،  -مطعم فول عماد محمود فرھود في الغازیة المدینة الصناعیةلكشف على بعد ا    -28

ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، والمحل قید التأھیل فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 لتسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صیدا،  -ن الجمیل في الغازیة المدینة الصناعیة فربعد الكشف على    -29

والشھادات الصحیة جزئیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 لتسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص عكار،  -مسلخ فروج لصاحبھ كرم عید في العبدة بعد الكشف على    -30

وال شھادات صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة فعلیھ تبلیط الجدران علو مترین 

وتأمین واجھة الومینیوم ووضع مناخل على النوافذ وفصل الدجاج الحي عن المذبوح ووضع شناكل 

 تم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .من الستانلس ستیل ف

تبین انھ ال المتن،  -مارون عداد في شارع الغزال في سن الفیل   ملحمةبعد الكشف على      -31

یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ 

 ستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .وا

 -زریبة مواشي للسیدین طانیوس وحیران حدشیتي في المدینة الصناعیة بعد الكشف على    -32

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد وتقع الزریبة في امالك الغیر المتن، 



لزریبة من مكانھا ونقل المواشي الى مكان آخر تحت طائلة اتخاذ فتم توجیھ انذار خطي لھما الزالة ا

 االجراءات القانونیة الالزمة .

 -مدرسة كفرحزیر الرسمیة المختلطة للسیدة فاطمة الحسیني في كفرحزیر بعد الكشف على    -33

تبین انھ یوجد حانوت وال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد، ویلزمھ دھان وتنظیفات الكورة، 

 شاملة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

جد تبین انھ ال یوالبقاع الغربي،  -ملحمة توالي في المرج قرب السوق بعد الكشف على     -34

ترخیص ویوجد شھادات صحیة ولباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا وتم اخذ عینات في 

وقت سابق وكانت النتیجة مطابقة للمواصفات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق 

 الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد صیدا،  -حسنیة في ساحة الشھداء  مطعم فول محمد ابراھیمبعد الكشف على    -35

ترخیص والشھادات الصحیة قید االنجاز وال لباس موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ 

 انذار خطي لھ العادة التأھیل واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صیدا،  -ایز سعود سوبرماكت سعود ماھر فبعد الكشف على    -36

شھادات صحیة وال لباس موحد، االرض مبلطة فتم توجیھ انذار خطي لرفع االصناف عن االرض 

 ووضع برمیل نفایات واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صیدا،  -ملحمة قاسم خلیل طھ في حارة صیدا بعد الكشف على     -37

شھادات صحیة وال لباس موحد، االرض والجدران مبلطة فتم توجیھ انذار خطي لھ لدھان السقف 

 وفصل اللحمة في براد واجھة ووضع برمیل نفایات واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صیدا،  -صیدا  محل الغدیر (فروج ني) في حارةبعد الكشف على    -38

وال شھادات صحیة وال لباس موحد، االرض والجدران مبلطة والنظافة مقبولة فتم توجیھ انذار خطي 

 لھ لوضع واجھة وبرمیل نفایات وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

) في الكفاءات خلف بنك عودة (بنایة مؤسسة احمد كمیل (مستودع + برادینبعد الكشف على    -39

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، یوجد جورة صحیة بعبدا،  -حمزة) 



مكشوفة ضمن المستودع وطبالي خشب وال یوجد بیانات على البعض المواد الغذائیة فتم توجیھ انذار 

 فحصھا في المختبر .خطي لھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة واخذ عینات ل

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد شھادات زحلة،  -فروج الساحة في سعدنایل بعد الكشف على    -40

صحیة وال لباس موحد، وعلیھ وضع قاطع ھواء وحمایة لالنارة وبرامیل نفایات مناسبة وشبك 

وتبدیل االقفاص فتم توجیھ انذار خطي لھ منخلي على النوافذ ووضع تواریخ صالحیة على البضاعة 

 لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین ، البترون -في حامات طریق سیدة التوبة  Saper Stopمقھى وسناك بعد الكشف على    -41

انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة بحاجة الى تحسین 

نة عامة للمكان وتأمین فلتر للمیاه وشبك منخلي فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط وصیا

 الصحیة المطلوبة .

ال یوجد تبین انھ ، البترون -حامات طریق سیدة التوبة  اوتیل تیودور في بعد الكشف على    -42

ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة بحاجة الى تحسین وتنظیم البرادات 

والفریزر ووضع تواریخ صالحیة على البضائع والمحافظة على النظافة فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ، البترون -حامات الساحة قرب البلدیة شكبدي في سناك الربعد الكشف على     -43

ترخیص ویوجد شھادات صحیة ولباس موحد، والشروط الصحیة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 لتأمین اطفائیة مناسبة ووضع تواریخ صالحیة على كافة المنتجات داخل البرادات والفریزر .

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد ، البترون -مقھى وسناك القیولي في كبا كشف على بعد ال  -44

شھادات صحیة وال لباس موحد، والشروط الصحیة بحاجة الى تحسین وصیانة عامة للمكان وتأمین 

 فلتر للمیاه فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین ، البترون -في دوما الطریق العام  Bella Doumaباتیسري وسناك كشف على بعد ال  -45

انھ یملك شھادة تسجیل والشھادات الصحیة قید التجدید ویوجد لباس موحد، والشروط الصحیة جیدة 



وعلیھ تأمین فلتر للمیاه وحمایة لالنارة داخل المطبخ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط 

 طلوبة .الصحیة الم

تبین انھ یوجد ترخیص وال المتن،  -مسمكة مارك كسرواني في انطلیاس بعد الكشف على    -46

یوجد شھادات صحیة، فتم توجیھ انذار خطي لھا لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة والتقید بالنظافة 

 العامة .

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد المتن،  -ابو حبیب في انطلیاس  مسمكة نمربعد الكشف على    -47

شھادات صحیة، فتم توجیھ انذار خطي لھا لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة والتقید بالنظافة العامة 

. 

تبین انھ یملك ترخیص ، كسروان -في ذوق مكایل  Samayaمسبح بعد الكشف على    -48

یة ولباس موحد، الشروط الصحیة جیدة فعلیھ وضع برامیل نفایات مناسبة ومیازین وشھادات صح

حرارة وشبك منخلي للنوافذ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة 

 المطلوبة .

تبین بشري،  -مطعم النودج للسید جورج فضول في بزعون الطریق العام بعد الكشف على     -49

انھ عادم الدخان (الداخون) یبعث بدخانھ على المنازل المجاورة مما یسبب ضرر لصحتھم فتم توجیھ 

 انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

رخیص وال تبین انھ ال یوجد تزغرتا،  -مسمكة عبدهللا صیاح في مریاطة بعد الكشف على     -50

یوجد شھادات صحیة والنظافة العامة غیر جیدة، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق 

 الشروط الصحیة المطلوبة .

زغرتا،  -مسلخ دجاج شمسین للسید صالح محمد شمسین في جبل محسن بعد الكشف على    -51

ت صحیة وال یستوفي الشروط الصحیة المفروضة، فتم تبین انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادا

 توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ بعبدا،  -مستودع عبد الناصر ملكھ للمواد الغذائیة في برج البراجنة بعد الكشف على    -52

ة الصالحیة فتم حجزھا واخذ عینات لفحصھا في المختبر، ال یوجد ترخیص وعثر على مواد منتھی



وتم تحریر محضر ضبط بحقھ وتعھد صاحب العالقى بعدم استعمال المواد المحجوزة لحین صدور 

  Noisetteكلغ مركز  1لیتر مركز لوز و 3.5كلغ مارغرین،  1نتائج العینات والمواد ھي: 

تبین انھ ال یوجد ترخیص عالیھ،  -سناك العزیر (فروج مشوي) في تملین بعد الكشف على    -53

 یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فعلیھ عدم وضع وال

الدجاج بطریقة تعرضھ للتلوث وال یوجد حاویة نفایات مناسبة، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة 

 اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

 تسویة اوضاع  

 -لسید دعیبس عبدهللا في ریفون االوتستراد العام فرن مناقیش ل الكشف علىة بعد اعاد   -1

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وتم تركیب فالتر على الشبكة العامة ، كسروان

وتبلیط االرض وتجدید الشھادات الصحیة وازال المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة 

 المطلوبة .

تبین انھ قام ، البقاع الغربي -معمل البان واجبان روابي تعنایل في المرج  الكشف علىة بعد اعاد   -2

 بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وازال المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

فیذ تبین انھ قام بتن، البقاع الغربي -مطعم العاللي في المرج الطریق العام  الكشف علىة بعد اعاد   -3

 االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وازال المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ قام ، البقاع الغربي -ملحمة االخالص في المرج الطریق العام  الكشف علىة بعد اعاد   -4

للشروط الصحیة المطلوبة بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وازال المخالفات واصبح مستوفي 

 . وتم اخذ عینات في وقت سابق وكانت النتیجة مطابقة للمواصفات

تبین انھ ، البقاع الغربي -ملحمة العائالت الكبرى في المرج الطریق العام  الكشف علىة بعد اعاد   -5

للشروط الصحیة قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وازال المخالفات واصبح مستوفي 

 . وتم اخذ عینات في وقت سابق وكانت النتیجة مطابقة للمواصفاتالمطلوبة 



لصاحبھا محمد زیاد فیاض في راس مسقا  Sea Waveباتیسري  الكشف علىة بعد اعاد   -6

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ الكورة،  -مباشرة على الطریق العام الھیكلیة 

لمطبح مبلط ومدھون بالكامل والمواد في البرادات والفریزر مرتبة والنظافة جیدة وازال جمیع فا

 المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

 -فرن على الغاز للمعجنات لصاحبھ اسكندر زاكي سلیمان في كفرحاتا  الكشف علىة بعد اعاد   -7

السابق الذي قد وجھ الیھ وقام بصیانة شاملة للفرن من تركیب  تبین انھ قام بتنفیذ االنذار، الكورة

بورسوالن للجدران ودھان الفرن بكاملھ وتنظیف االآلت وازال جمیع المخالفات واصبح مستوفي 

 .للشروط الصحیة المطلوبة 

ا تبین انھ، الكورة -فرن على الغاز للمعجنات للسیدة ندى موسى سلیمان  الكشف علىة بعد اعاد   -8
قامت بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھا وقامت بصیانة شاملة للفرن من تركیب بورسوالن 
للجدران ودھان الفرن بكاملھ وتنظیف االآلت وازالت جمیع المخالفات واصبح مستوفي للشروط 

 .الصحیة المطلوبة 


