
 ۲۰۱٦-۰۲-۲٥في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من
 :وأھمھا ۲۰۱٦-۰۳-۰۳الى 

 :اقفاالت وتلف       - أ

بس�بب ع�دم اس�تیفائھ ألدن�ى الش�روط  ف�رن الس�لطان لص�احبھ تیس�یر أی�وبص�یدا قض�اء لص�حة ف�ي اقفل مراقب�و وزارة ا -  ۱
 .كلغ من الجبنة لعدم مطابقتھا المقاییس الحراریة المناسبة ۱٥كما تم تلف . الصحیة المطلوبة ووجود حشرات فیھ

بس�بب وج�ود الش�امي ف�ي عب�را  ص�یدا ف�رن ومعجن�ات أب�و م�ازن لص�احبھ حبی�بقض�اء اقفل مراقبو وزارة الصحة ف�ي  -  ۲
 .درجة مئویة ۳۰حشرات فیھ، كما تم تلف كمیة من الجبنة بسبب المقاییس الحراریة المرتفعة واللتي بلغت 

فتم  یة لصاحبھ علي مصطفى الریشئللمواد الغذا Acrofoodمستودع بالكشف على صیدا قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۳
بی�رة م�ن األجب�ان وااللب�ان والحم�ص والمرت�دیلال والتم�ور والن�اغیتس الفاس�دة ف�تم توجی�ھ إن�ذار خط�ي لص�احب ضبط كمیات ك

 .العالقة یقضي بضرورة عدم إبقاء أیة مواد غذائیة تالفة في مستودعھ وبراده

إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وت�م توجی�ھ بعبدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ٤
كم�ا ت�م تل�ف بع�ض . الش�روط الص�حیة المطلوب�ة جمی�ع بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ت�رخیص وتنفی�ذ

 :المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة وھي

 )Fresh Creamلیتر  ۳كلغ دجاج،  ۲( العبادیة -محل رمزي أبو رفع         ·

 )كلغ حلیب بودرة وكلغ تمر مطحون ۱( العبادیة -حمد  مؤسسة لصاحبھا سلمان        ·

 )علب مایونیز  ٤( بعلشمیھ - )لیست بحاجة للشھادات الصحیة( مؤسسة بو منیر فخر لصاحبتھا حنان أبو فخر        ·

 )قوالب حلوى ۸-علب رب بندورة و ۱۰( العبادیة -ماركت التموین العائلي         ·

 ۲۸قطعة معمول تمر ،  Fresh Cake  ،۲۸ حبات Twix mini   ،۸كیس شوكوال( ضھور العبادیة -محل ربیع العود         ·
 ) فستق قطعة معمول

تب�ین أن�ھ غی�ر مس�توفي للش�روط الص�حیة وض�بط لدی�ھ كمی�ة م�ن الم�واد  بعبدا -سوبرماركت الوالي جادلكشف على ابعد  -  ٥
 .االنذارات التي وجھت لھ سابقاً، تم إقفال السوبرماركت بالشمع األحمروبعد عدم تنفیذ . الغذائیة التي تلفت

  

 :انذارات خطیة   - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي بعبدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۱
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ

 العبادیة -  میني ماركت حبیب       ·

 العبادیة –فرن نقوال ماضي        ·

 شویت الطریق العام -كافیھ فیروز        ·

 ضھور العبادیة -ماركت عدنان        ·

 العبادیة –ملحمة الحلبي        ·

·       Madi Market – العبادیة 

 العبادیة –لصاحبھا أمجد ماضي محمصة        ·

 شویت –محل إلیاس خوري        ·

·       Lama’s Bakery - بعلشمیھ 

 بعلشمیھ -محل لصاحبھ وحید الدنف       ·

 بعلشمیھ -مطحنة ومونة كروم       ·

 ضھور العبادیة -مؤسسة لصاحبھا نجالء بركة        ·



 العبادیة –مطعم القریة        ·

 العبادیة –الساحة فرن        ·

 )الرخصة قید اإلنشاء(العبادیة  -مأكوالت الشیف منذر        ·

 بعلشمیھ –ملحمة دلوعة الجبل        ·

 العبادیة –ملحمة لصاحبھا عماد العنداري        ·

 القریة –فرن الھادي        ·

 العبادیة –مؤسسة سعید العنداري        ·

 بعلشمیھ –فرن الرائد        ·

 بعلشمیھ –محل أمین بریش وأوالده        ·

 العبادیة –مطحنة النمر لصاحبھا ماھر امین النمر        ·

 العبادیة –میني ماركت مكارم        ·

 بعلشمیھ –ملحمة الرائد        ·

 العبادیة –ملحمة جورج ماضي        ·

 العبادیة –مؤسسة نسیم العنداري التجاریة        ·

 الھاللیة  - Tasty صةمحم       ·

 الھاللیة –سناك وصاج لصاحبھ فرحان زیدان        ·

 بعلشمیھ –مؤسسة عصام الدنف التجاریة        ·

 بعلشمیھ –فرن أریج        ·

 عاریا –كعك أبو عرب لصاحبھ خالد عبد المنعم نجار        ·

 )یوجد شھادات صحیة (العبادیة -مؤسسة سلمان زھر        ·

   الحازمیة -محل روجیھ عقل لیشع الخوري        ·

·       Massaad Express –  الرخصة قید االنشاء(الحازمیة( 

 الحازمیة –معمل ماركت رحال        ·

·       Fish Market  الحازمیة –لصاحبھا انطوان حداد 

 بعبدا – Georginoسناك        ·

 العبادیة –فرن وصاج الجسر        ·

 شویت –محل سلمان أبو سعید        ·

 بعلشمیھ –مطعم الكروم لصاحبھ سعید الدنف        ·

 عاریا –میني ماركت عاریا        ·

 العبادیة –فرن الضیعة الحدیث        ·

 العبادیة –معمل حلویات الباز        ·

 )یوجد شھادات صحیة (عاریا  -مخابز وباتیسري لبنان الحدیثة        ·

 شویت –جنات الھاني مع       ·



 العبادیة –ملحمة لصاحبھا ریاض النجار        ·

 العبادیة –محل مونة لصاحبھ حلیم العنداري        ·

  

  

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي بعبدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۲
 :شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھيبوجوب االستحصال على 

·       Milako – العبادیة 

 العبادیة –محل لصاحبھ روجیھ مكرزل        ·

 العبادیة –خیرات حقلتنا        ·

 العبادیة –ملحمة الحلبي        ·

 شویت-فرن وماركت المیدان        ·

لمؤسس�ات الغذائی�ة وت��م توجی�ھ إن�ذار خط��ي لھ�م یقض��ي بالكش��ف عل�ى ع�دد م��ن ا بی�روتق�ام مراقب�و وزارة الص��حة ف�ي  -   ۳
 :بوجوب االستحصال على شھادات صحیة وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 الظریف –سناك فاھیتا         ·

 الحمرا –معجنات الجامعة         ·

 شارع الراشدین -مطعم الزین         ·

 الحمرا – Uncle Joeفرن         ·

 الحمرا -سناك حماده         ·

بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م كس�روان قض�اء قام مراقبو وزارة الصحة ف�ي  -   ٤
 :یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 ریفون –لمیر اسناك قصر         ·

 )مرخص(ریفون  -مطعم تالل السھر         ·

 )مرخص(صربا  – Makhlouf Wakimمطعم         ·

بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م كس�روان قض�اء قام مراقبو وزارة الصحة ف�ي  -   ٥
 :یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

·       Tonino – ذوق مصبح 

 میروبا – (ZIRAF)مطعم الظراف        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي صیدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ٦
 :بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 كفرحتي -حمة لبنان األخضر لصاحبھا محمود علي قاسم مل        ·

 شارع نتاشا سعد -فرن القبالوي لصاحبھ سلیم حسین قبالوي         ·

 حي الست نفیسھ -معجنات السبكي لصاحبھ محمد محمود السبكي         ·

 عین الدلب -صاج الضیعة لصاحبھ إلیا أبو زید         ·

 الدكرمان –لصاحبھ حاتم أسعد قدورة مطعم فول         ·

 صیدا شارع دالعة -فرن معجنات لصاحبھ عبد الرحمن زیدان         ·



 القریة –محل فالفل القریة لصاحبھ ابراھیم كساب         ·

 شارع دالعة -حلویات اإلخالص لصاحبھ زھیر قبالوي         ·

ف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقض�ي بالكشالكورة قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۷
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع وتنفیذ بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص

 خان بزیزا - فرن إم رمي         ·

 ضھر العین -فرن و صاج حنیفة عبد القادر         ·

 ضھر العین -ھ صلیبا فالس فالفل الملك لصاحب        ·

 ضھر العین -فرن ضھر العین لصاحبھ جورج ضاھر         ·

 ضھر العین -ملحمة جوزیف كرم لصاحبھا انطوني جوزیف كرم         ·

 ضھر العین -شقص تشیكن لصاحبھ محمد شقص         ·

 ضھر العین -سناك عبود لصاحبھ عبد القادر عدس         ·

  

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي بعلبك قضاء و وزارة الصحة في قام مراقب -   ۸
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع بوجوب االستحصال على شھادات صحیة، تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ

 یونین –میني ماركت عیتاوي لصاحبھ مصطفى العیتاوي         ·

 )الشھادات الصحیة قید التنفیذ(البزالیة  -حمة مھدي البزال لم        ·

 بعلبك –ملحمة منیر عساف         ·

 )مستوفي للشروط الصحیة (بعلبك  -ملحمة سمیر عثمان عساف         ·

 )مستوفي للشروط الصحیة (بعلبك  -فرن سلیمان قانصو         ·

 بعلبك –ملحمة حسین عثمان         ·

 )مستوفي للشروط الصحیة (بعلبك -سسة فرن األصدقاء مؤ        ·

 بعلبك –ملحمة فؤاد عواضة         ·

 بعلبك –ملحمة حسن الكیال         ·

 بعلبك –فرن الجدید         ·

 )مستوفي للشروط الصحیة (بعلبك -ملحمة محمد محمد سعید عثمان         ·

 )مستوفي للشروط الصحیة (حسین الحنینيملحمة أحمد         ·

  معمل البان وأجبان لصاحبھ صدیع مصلح الجدوع        ·

 راس العین -أسماك السلطان         ·

 نین التحتامت -محل بیع دجاج الخطیب لصاحبتھ منى الخطیب         ·

 تمنین التحتا -ملحمة نبھا         ·

 البزالیة –م البزال ملحمة وسناك لصاحبھا ابراھی        ·

 بعلبك حي بیت صلح-حلویات الوالء         ·

  



بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي قضاء الھرمل قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۹
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع بوجوب تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ

 الدورة -الربیع لصاحبھ ربیع شالش محل فروج         ·

  المعالي –ملحمة ومطعم النعیم         ·

 الدورة –ملحمة غصن         ·

 الدورة -مطعم األمراء         ·

بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م بنت جبیل قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  - ۱۰
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ، یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة

 برج قالویة -لصاحبھ حسن علیان  Cake Houseمؤسسة         ·

 برج قالویة -فرن الزھراء لصاحبھ لینا حسین المقداد         ·

 قالویةبرج  -مطعم الجوادین لصاحبھ حسین قشمر         ·

 برعشیت –ملحمة األماني لصاحبھا خلیل زین الدین         ·

 شقرا –مطعم فول وحمص إم علي لصاحبھ سمر یونس         ·

 شقرا –ك لصاحبھ علي زین الدین فروج المال        ·

 برج القالویة -مطعم نادر لصاحبھ محمد یوسف نادر         ·

 برج القالویة -قدح  ملحمة وفرن طیبة لصاحبھا علي        ·

 برج القالویة -ملحمة فیاض لصاحبھا سامر فیاض         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقض�ي جبیل قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۱۱
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھيبعض تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ  ، بوجوب االستحصال على شھادات صحیة

 عمشیت –لصاحبھ رشید بلوط  Cedarمعمل شوكوال         ·

 عنایا –إستراحة عنایا         ·

 )مرخص( عنایا -سناك السراج لصاحبھ ریمون أبي یونس         ·

 )مرخص(عنایا -لصاحبھ جاد میشال عبود   Le Pereفرن        ·

 )مرخص( شارع مار جرجس -لصاحبھ مارك بواري   Murex Bمعمل وباتیسري        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھ�م یقض�ي عالیھ قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۱۲
 :طلوبة وھيالشروط الصحیة الم جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ، بوجوب االستحصال على شھادات صحیة

 مجدلیا –محمصة جولدن میل         ·

 مجدلیا -  ملحمة الكرم لصاحبھا فیصل سلیمان مطر        ·

 مجدلیا -  ملحمة ومیني ماركت رسالن لصاحبھا رسالن محمد مطر        ·

 مجدلیا –نانو ماركت لصاحبھ قبالن حكمت مطر         ·

  

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم البقاع الغربي قضاء وزارة الصحة في قام مراقبو -   ۱۳
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ، یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة

 المنارة الطریق العام -إستراحة أبو عماد         ·

 )وصل بالترخیص (الصویري –ین ملحمة الع        ·



 )وصل بالترخیص (المنارة  -ملحمة أبو علي فارس         ·

  المنارة الطریق العام -مطعم وفرن العائلة         ·

 بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�مالبت�رون قض�اء قام مراقبو وزارة الصحة ف�ي  -  ۱٤
 :تقدیم طلب ترخیص وھيویقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة 

 )مرخص(مطعم میولي         ·

 باتیسري الفرح        ·

 فرن رعد        ·

·        Petit Gourmet 

  

 :محاضر ضبط  - ت

تبین أنھ لم ینفذ االنذارات الخطیة الموجھ�ة ل�ھ وم�ا  جونیة -لصاحبھ جورج بدر Saki Sakiمطعم  بعد اعادة الكشف على   -۱
 .زال ال یستوفي أدنى الشروط الصحیة المطلوبة، فتم تسطیر محضر ضابط بحقھ

 :تسویة اوضاع   - ث

، تب�ین أنھ�ا قام�ت بتس�ویة وض�عھا وأص�بحت مس�توفیة لش�روط  الك�ورة -ملحمة ومشاوي امیون  بعد إعادة الكشف على -  ۱
 .النظافة المطلوبة


