
 2112-2-11في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقريراً أسبوعياً حول خطوات الحملة من 

 :وأهمها 2112-2-11الى 

  

 :اقفاالتوتلف-أ

-الغازية-فيمجمعالسفيرGolden Foodلشركةتم تلف كمية من المواد الغذائية المنتهية الصالحية في مخزن تابع     -1

 .وتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة الحصول على رخصة قانونية وتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة صيدا

، وذلك لسوء التخزين صيدا-الغازية-فيمجمعالسفيرMany Foodلشركةتم إقفال مخزن للمواد الغذائية التابع     -2

 .الصحية ، وقد تم تسطير إختر بالمواد المنتهية الصالحية وتلفهاوعدم توفر أدنى الشروط 

تبين أنه ال يستوفي أدنى الشروط الصحية  كسروان-مطعمالصحارىلصاحبهربيعصفيرفيريفونبعد الكشف على     -3

 .ألحمرفنظم محضر ضابط بحقه وتم إقفال المطعم بالشمع ا. المطلوبة كما أنه ال يوجد شهادات صحية للعمال

كفرصيربعد الكشف على     -4 النبيلفيبلدة تبين أنه ال يوجد شهادات صحية وهو ال يستوفي ألدنى  النبطية-ملحمة

 .كلغ  من اللحوم الفاسدة 5فتم توجيه إنذار خطي بمضمون المخالفات لتسوية الوضع وتم تلف حوالي . الشروط الصحية

وتبين أنه غير مرخص والشروط الصحية  النبطية-مياهالوفاءفيبلدةعدشيتمعملتكريروتعبئةبعد الكشف على     -5

 .غير متوفرة، فتم إقفال المعمل

تبين أنه غير مرخص، ال يوجد شهادات  صيدا-ابراهيمكسروانفيبنعفول.مطحنةتوابلوبهاراتدبعد الكشف على     -2

 .سة لحين استيفائها للشروط المطلوبةفتم إقفال المؤس. صحية والشروط الصحية غير متوفرة

تبين أنه غير مرخص، ال يوجد صيدا-مطعمفولوحمصعارفيلصاحبهجملمحمدهاشمعارفيبعد الكشف على     -7

 .فتم إقفال المؤسسة لحين استيفائها للشروط المطلوبة. شهادات صحية والشروط الصحية غير متوفرة

تبين أنه غير مرخص، يوجد شهادات صحيةأما الشروط صيدا-اإلخالصفيالغازيةمطبخحلوياتبعد الكشف على     -1

 .فتم إقفال المؤسسة لحين استيفائها للشروط المطلوبة. الصحية غير متوفرة

  

 :انذارتخطية-ب

بعد الكشف على     -1 ناجيشهابفيعمشيتLa Station مطعم لحة ، تبين أن الشهادات الصحية غير صالصاحبه

فتم . التاريخ ، أماكن تحضير الطعام بحاجة للتنظيف، المعدات واالواني بحاجة للتجديد، البرادات والثالجات بحاجة للتنظيف

 .توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة تجديد الشهادات الصحية وتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة

، تبين أنه مرخص، الشهادات الصحية  جبيل-ااهرفيعنايالصاحبهاأنجال/ Cave مطعمالموالبعد الكشف على     -2

فتم توجيه إنذار خطي لها يقضي . مستوفي للشروط الصحية Caveقيد التجديد ومطبخ  الموالغير صالحة التاريخ ، مطبخ 

 .بضرورة تجديد الشهادات الصحية

تبين أن الرخصة قيد اإلنشاء ، الشهادات  جبيل-شارعماريعقوب-فرنجبورلصاحبهميشالجبوربعد الكشف على     -3

فتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة االستحصال على الشهادات . الصحية غير صالحة التاريخ والشروط الصحية متوفرة

 .الصحية للعمال

لتاريخ والشروط مرخص، الشهادات الصحية غير صالحة ا تبين أنهجبيل-الميناء-Pizza Napoli بعد الكشف على     -4

 .فتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة االستحصال على الشهادات الصحية للعمال. الصحية متوفرة

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، فتم توجيه إنذارات خطية لها  قااءكسروانقام مراقبو وزارة الصحة في     -5

 :لتطبيق بعض الشروط الصحية وهي

 زوق مكايل - Foreslaمطعم        ·

 ريفون  - مطعمالبركة        ·

 جونية الساحة - سوبرماركتإسكالوب        ·

 صربا – ستزمرد        ·

 عين الريحانة - ملحمةجورجعقيقي        ·



 غوسطا –ملحمةراميالشمالي        ·

 جونية الطريق البحرية - مطعمرصيفنا        ·

 (غير مرخص) صربا –لصاحبهيوسفلحودمينيبيتزا        ·

 (غير مرخص)صربا  - سناكلصاحبهايليشاكر        ·

 عمشيت – ملحمةالشدياق        ·

 (غير مرخص) ريفون – فرنمناقيشدعيبس        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، فتم توجيه إنذارات خطية لها  قااءكسروانقام مراقبو وزارة الصحة في     -2

 :لتطبيق بعض الشروط الصحية واالستحصال على شهادات صحية للعمال وهي

 غزير –مطعممونتانا        ·

 صربا – Saki Sakiمطعمسوشي        ·

 بلونة –سوبرماركتخلوف        ·

 جديدة غزير - بوبمطاحنسميرافراملبيعالح        ·

 غزير –Kitchen Delightمطعم        ·

 غزير – مطعمالبيتالقديم        ·

 (بحاجة إلى صيانة) ذوق مصبح - مطعمنيوتون        ·

·        Helado Ice Cream  ساحل علما –محل لبيع البوظة 

·        Snack Mrs. Potato- صربا 

 هرهريا القطين - مطعمومقهىعشتروت        ·

 القليعات –مطعمفؤادالرومية        ·

 معاملتين – خيمةشيشبيش        ·

 عشقوت المستديرة - البيادرلبيعالحبوب        ·

 بلونة – صاجإمشربل        ·

·        Pain d’or – غزير 

 ذوق مصبح - فرنلورانسأباظة        ·

·        Patisserie Cocktail – صربا 

 ذوق مصبح - سوبرماركتسليمبارمو        ·

 جعيتا – Avousسناك        ·

 زوق مكايل – TresBonفرنوسناك        ·

 بلونة  – باتيسرياليسار        ·

 ذوق مصبح - الحصادونلبيعالحبوب        ·

·        Petit Café- الكسليك 

قام مراقبو وزارة الصحة في     -7 بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، فتم توجيه إنذارات خطية  حاصبياقااء

 :لهالالستحصال على شهادات صحية للعمال وهي



 حي صفيفا – مطعمفونتانالصاحبهمحمدبدوي        ·

 الهبارية – ملحمةعدنانابراهيم        ·

 الهبارية – ملحمةفاعورابراهيم        ·

 الدرونديلصاحبهمحمدعليبازفرن·

 شويا - فرناألمانةلصاحبهنسيمدعيبس        ·

النبطيةقام مراقبو وزارة الصحة في     -1 بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، فتم توجيه إنذارات خطية  قااء

 :لهالالستحصال على شهادات صحية للعمال وهي

 كفرصير –فرنجعفر        ·

 كفررمان -ملحمةالياسمين        ·

 كفرصير –سناكالنجمالذهبي        ·

  

تبين أنه غير مرخص، ال يوجد شهادات صحية للعمال  النبطية-معمللبنعيراننادينفيزبدينبعد الكشف على     -9

فتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة التقدم بطلب ترخيص، االستحصال على . والشروط الصحية غير متوفرة جزئياً 

 .شهادات صحية للعمال وتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، تبين انها تستوفي طرابلسقااء-الميناءقام مراقبو وزارة الصحة في           -11

االستحصال على شهادات ، جزئياً الشروط الصحية فتم توجيه إنذارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة

 :صحية للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي

·        Café du Palmيالكورنيش البحر - لصاحبهرياضحالق 

 حارة التنك  - فرنالوسيملصاحبهوسيمعبيد        ·

 الحارة الجديدة - فرنالحياةلصاحبهمحمدبياون        ·

 الحارة الجديدة - فالفلهاللصاحبهمحمدعليبياون        ·

 الكورنيش البحري -مقهىومطعمبيتجديلصاحبهعبدالفتاحالمصري        ·

 الكورنيش البحري - لصاحبهنزيهالصديقمطعمالصديق        ·

 الكورنيش البحري -لصاحبهحبيبالصايغJeddoHabibمطعم        ·

 المساكن الشعبية - ملحمةأبوخارلصاحبهأحمدياغي        ·

 المساكن الشعبية -فرنسميريمق        ·

 المساكن الشعبية - فرنالميرلصاحبهحبيبالمير        ·

 المساكن الشعبية -فرنالمصريلصاحبهمحمدالمصري        ·

 المساكن الشعبية-مطعمأبومحمدلصاحبهرشادالمبيض        ·

 المساكن الشعبية -سناكالطرطوسيلصاحبهمصطفىطرطوسي        ·

 حي الرملة - فالفلالمنارةلصاحبهمرادعبدالكريم        ·

 الحارة الجديدة - حبهسالمالبترونيفرنالبترونيلصا        ·

 الحارة الجديدة - ملحمةالديكلصاحبتهأمانيبقاعي        ·

 الحارة الجديدة - صاجأحمدالفج        ·

 الحارة الجديدة -فرنالمصريلصاحبهجهادالمصري        ·



 الكورنيش البحري- مطعمالفنارلصاحبهصالحطالب        ·

 الكورنيش البحري -سمكةالمحرمجيلصاحبهفاديالمحرمجيمطعم        ·

 الكورنيش البحري -لصاحبهسميرالخيرSea Starمطعم        ·

 الكورنيش البحري -مطعمالميناءسلطانوشعارلصاحبهجمالسلطان        ·

 الكورنيش البحري -بوظةياهاللصاحبهباللحاتم        ·

 الكورنيش البحري -الميساءلصاحبهباللحاتمبوظةوصالة        ·

 شارع البوابة -مطعمالمدينةلصاحبهمرادالعش        ·

 شارع البوابة - سحلبنجالصاحبهنبيلنجا        ·

 ساحة الترب - سحلباألشرملصاحبهمحمداألشرم        ·

 شارع البوابة -سحلبالمصريلصاحبهناصرالمصري        ·

 شارع علم الدين  - فرنحمادةلصاحبهأحمدسالمة        ·

 شارع علم الدين - فرنوليدلصاحبهوليدغواني        ·

 شارع مار الياس -فرنطارقلصاحبهطارقرجا        ·

 شارع البوابة -ملكالسمكةالحرةأبوفاديالسيدواوالدهلصاحبهفاديالسيد        ·

 شارع األندلس - لصاحبهعبدالرزاقصبرافالفلاألندلس        ·

 شارع سعيد فريحة - فالفلصبرالصاحبهراميصبرا        ·

 شارع الخراب - فرنبالللصاحبهباللعبدهللا        ·

 شارع المونو - صاجأبوخالدلصاحبهمحمدشاكر        ·

·        Italian Pizza Houseر الياسشارع ما - لصاحبهكاملتنبكجي 

 شارع المونو - لصاحبهماغابيبندليPizza FMفرنوسناك        ·

 شارع بور سعيد-حلوياتسعيدصباغلصاحبهعبدالمجيدصباغ        ·

 شارع أبو عالء المعري -فالفلصبرالصاحبهفاديصبرا        ·

 شارع علم الدين -فالفلصبرالصاحبهفؤادصبرا        ·

 شارع مار الياس -فرنميرولصاحبهاميلجمل        ·

 شارع مار الياس -فرنرعدلصاحبهسفيانرعد        ·

·        Tasmim Cocktailدوار البركة - لصاحبهأحمدعليقنا 

 شارع الزراعة - بوظةالبيروتيلصاحبهعزتالبيروتي        ·

 شارع األندلس-البيروتيبوظةالحاجموسىالبيروتيلصاحبهكامل        ·

 شارع المونو - سناكبيتالمشاويلصاحبهرياضفرح        ·

 شارع بور سعيد - فروجعليخليللصاحبهحسنخليل        ·

 التل – ملحمةعبدالرحمنكالس        ·

 النجمة –محلكوكتيلاألمراء        ·

 التل–ملحمةزيادة·



 باب الرمل - افرانالشرق        ·

 النجمة –جنةالمعجنات        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، تبين انها ال تستوفي قااءطرابلسقام مراقبو وزارة الصحة في            -11

االستحصال على شهادات صحية ، الشروط الصحية فتم توجيه إنذارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة

 :للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي

 النجمة – فالفلأبوالعبد        ·

 النجمة –Man2oushetAbouAliفرن        ·

 (مرخص)الجميزات  - مطعمالحالب        ·

 ساحة النور -محلبوظةبشير        ·

 النجمة – سناكوفالفلأبوالفوف        ·

 (لمحافظةمرخص من ا)التل – افرانبحمدوني        ·

 النجمة – مطعمالجود        ·

 ساحة النجمة - سناكجنتلمان        ·

 باب الرمل - مشاويوملحمةأبويوسف        ·

 التل –YamYamمعجنات        ·

 التل – معجناتأبوأنس        ·

 (مرخص من المحافظة)التل – فرنالرواة        ·

 شارع مار الياس -مكاويلصاحبهغسانWahidمحلفالفل        ·

 شارع مار الياس -لصاحبهوليدطيباCrepinaسناك        ·

 شارع الدكتور يعقوب لبان - فرنالشاطريةلصاحبتهسارهشاطرية        ·

 شارع مار الياس -سناكالريدانيلصاحبهعثمانريداني        ·

 (مرخص( بحريالكورنيش ال - بوظةالبلحةلصاحبهسميرالحالق        ·

 (مرخص)الكورنيش البحري  - محلأمواجلصاحبهفوازمسعود        ·

 (مرخص)شارع مار الياس -مطعمالجزيرةلصاحبهويليامالدبس        ·

 (مرخص)التل  - فروجالمحترم        ·

 ساحة النور - فالفلأبوأندريه        ·

 النجمة –فرنحداد        ·

 شارع الجميزات -(فول وحمص) الجميزاتمطعم        ·

 التل –( فول وحمص) مطعمأبوحسين        ·

 التل–فرنالسعادة·

 التل -(ملحمة ومطعم) مشاويأبوأحمد        ·

 التل –مقهىالقهوةالبرازيلية        ·

 التل –فرنالقطب        ·



 باب الرمل - معماللوزةللقشطة        ·

 باب الرمل - باتيسرييكري        ·

 (مرخص)باب الرمل  -( فول وحمص) مطعمالحجار        ·

 النجمة – حلوياتأبوفوازغفور        ·

 باب الرمل - فالفلطافش        ·

 باب الرمل - حلوياتالوزة        ·

 التل –فالفلالحرية        ·

 الزاهرية –معجناتالفيحاء        ·

 (ترخيص مرحلة أولى)طريق الميناء  - Gingersمطعم        ·

 طريق المئتين -معجناتعجاج        ·

 شارع الجميزات - معجناتطارق        ·

 الزاهرية –سناكعلىذوقك        ·

 شارع المصارف - معجناتشاهين        ·

  

عدد من المؤسسات الغذائية، تبين انها تستوفي جزئياً بالكشف على قااءصيداقام مراقبو وزارة الصحة في            -12

االستحصال على شهادات صحية ، الشروط الصحية فتم توجيه إنذارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة

 :للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي

 الغازية – فرنوملحمةالغازيةلصاحبهجعفرحمدان        ·

 الغازية – حمةالمجدلصاحبهتامرحمودالعيشيفرنومل        ·

 حي البراد - صاجومناقيشالجوادلصاحبهمحمدالحاج        ·

 شارع نتاشا سعد - كوكتيلاألندلسلصاحبهناهدكمالالمراعة        ·

 حي البراد -شركة البقاعي  - سوبرماركتالبقاعي        ·

 (مرخص والشهادات الصحية قيد التجديد)الغازية  - محمودعبدالنبيفروجعبدالنبيلصاحبه        ·

 (شهادات صحية متوفرة)الغازية  - ملحمةالايافة        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، تبين انها تستوفي جزئياً قااءمرجعيونقام مراقبو وزارة الصحة في            -13

االستحصال على شهادات صحية ، ارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبةالشروط الصحية فتم توجيه إنذ

 :للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي

 الخيام -ملحمةعمادالعباني        ·

 تولين – مطعمالايعة        ·

 تولين -فرنالمحبة        ·

 تولين – محلمحمدموسى        ·

 الخيام الساحة -فرنوباتيسرييارا        ·

 مرجعيون–فرنالطاحونة·

 مرجعيون الطريق العام - ملحمةعباسونسة        ·



  

  

 :تسويةاوااع-ت

، تبين أنها قامت بتنفيذ االنذار الخطي الموجه لها سابقاً  قااءكسروانبعد إعادة الكشف على المؤسسات التالية في     -1

 :صحية المطلوبة وهيوأصبحت تستوفي الشروط ال

·Pain d’orكفرحباب 

·        Patisserie Cocktail(يوجد رخصة صناعية)غزير  -معملتصنيعحلويات 

تبين أنه قام بتنفيذ االنذار الخطي الموجه له سابقاً  البقاعالغربي-فالفلأهلالكرمفيجبجنينبعد إعادة الكشف على     -2

 .الصحية المطلوبةوأصبح يستوفي الشروط 

تبين أنه قام بتنفيذ االنذار الخطي الموجه له سابقاً طرابلس-ملحمةالحافظفيشارعالجميزاتبعد إعادة الكشف على     -3

 .وأصبح يستوفي الشروط الصحية المطلوبة

 


