
 

 

۲۰۱٦-۱۰-۲۰ الى ۲۰۱٦-۱۰-۱۳ من األسبوعي التقریر  

 

 :اقفاالت وتلف - أ
معمل مخلالت المجد لصاحبھ رفعت علي احمد قاسم بالشمع االحمر في علي تم اقفال  -۱

 . وذلك لعدم استیفائھ ادنى الشروط الصحیة والفنیة المطلوبة زحلة –النھري 

 لحین استیفائھ وذلك عن العمل المتن -نجیب عبید في الفنار مسلخ عبید لصاحبھ  تم توقیف -۲

 .المطلوبة الصحیة الشروط

عن  المتن –في برج حمود  ملحمة غسان لصاحبتھا صونیا غارابات ابانیان تم توقیف -۳

كما تم تسطیر محضر ضبط بحقھا  المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك العمل

 .قل اللحوم من المسلخ بسیارة غیر مجھزةبسبب ن

عن بعبدا  –مخزن التموین العائلي لصاحبھ اسعد احمد صالح في حارة حریك  توقیف تم -٤

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك العمل

لصاحبھا حسین نجیب بیضون في حارة  ) بیضون سابقاً ( HBسوبرماركت  تم توقیف -٥

ضبط وتلف  كما تم المطلوبة الصحیة الشروط الحین استیفائھ وذلك عن العملبعبدا  –حریك 

تسطیر محضر ضبط بحق صاحب وتم  كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة

 . السوبرماركت

 وذلك عن العملبعبدا  –سناك لیالي بغداد لصاحبھ حنا جبرائیل في برج البراجنة  تم توقیف -٦

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ



لحین  وذلك عن العملبعبدا  –فرن البركة لصاحبھ الیاس عبال في عین الرمانة  تم توقیف -۷

 .المطلوبة الصحیة الشروط استیفائھ

 عن العملا بعبد –افران الوالء لصاحبھ حسین محمد شمیس في برج البراجنة  تم توقیف -۸

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك

 وذلك عن العملزغرتا  –ماركت األحالم لصاحبھا خالد العبدهللا في مجدلیا  میني تم توقیف -۹

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ

 -كرواسان المختار لصاحبھ احمد ابراھیم عكر في حي األبیض  محل تم توقیف -۱۰

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك عن العملبعبدا 

 لحین استیفائھ وذلك عن العملالمتن  -مطعم برج الحمام في انطلیاس تم توقیف  -۱۱

كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة وتم  المطلوبة الصحیة الشروط

 .تسطیر محضر ضبط بحق الشركة

وذلك لعدم  صیدا –العاقبیة  جعفر النابلسي في االنابلسي لصاحبھ ملحمةتم اقفال  -۱۲

 .ادنى الشروط الصحیة المطلوبة ااستیفائھ

وذلك لعدم  دوار االمیركان –فرن الرشید لصاحبھ عمر العامر في صیدا تم اقفال  -۱۳

كما تم تلف كمیة من الجبنة لعدم مطابقتھا المقاییس  استیفائھ ادنى الشروط الصحیة المطلوبة

 .الحراریة المناسبة

وذلك لعدم  صیدا – مطعم كروم الشمس لصاحبھ حسن طھ في مغدوشةتم اقفال  -۱٤

مواد الغذائیة المنتھیة استیفائھ ادنى الشروط الصحیة المطلوبة كما تم تلف كمیة من ال

 .الصالحیة

 عن العملحاصبیا  –محل سمانة لصاحبھ امین ابراھیم في كفرحمام  تم توقیف -۱٥

كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة  المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك

 .الصالحیة

 وذلك عن العملحاصبیا  –فرن الطحان لصاحبھ امجد ضاھر في شبعا  تم توقیف -۱٦

كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة  المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ

 .الصالحیة

 

 



 :تسویة االوضاع - ب

، عن العمل المتن –حسن عساف في البوشریة  اعساف لصاحبھمسمكة  توقیفبعد ان تم  -۱

 .الشروط الصحیة المطلوبة ا قد استوفتتم اعادة الكشف وتبین انھ
عن بنت جبیل  –محل حلویات كریم لصاحبھ محمد كریم في بلدة سلم  توقیفبعد ان تم  -۲

 .تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة، العمل
عن بنت جبیل  –مسمكة الجنوب لصاحبھا احمد اسماعیل في برعشیت  توقیفبعد ان تم  -۳

 .الشروط الصحیة المطلوبة ا قد استوفتتم اعادة الكشف وتبین انھ، العمل
تم اعادة الكشف ، عن العملكسروان  –ملحمة منیر ابي راشد في فیطرون  توقیفبعد ان تم  -٤

 .الشروط الصحیة المطلوبة ا قد استوفتوتبین انھ
تم اعادة الكشف ، عن العمل كسروان –في فیطرون ملحمة فؤاد ابي راشد  توقیفبعد ان تم  -٥

 .الشروط الصحیة المطلوبة ا قد استوفتوتبین انھ
عن زغرتا  -حلویات رضوان لصاحبھ محمد رضوان في العیرونیة  محل توقیفبعد ان تم  -٦

 .قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة تم اعادة الكشف وتبین انھ، العمل
محل تصنیع عجینة فوزي الجاھزة والمثلجة لصاحبھ محمد عبدهللا  توقیفبعد ان تم  -۷

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى الشروط ، عن العملزغرتا  – في مجدلیا الشمیطة

 .الصحیة المطلوبة
عن زغرتا  -حلویات رضوان لصاحبھ محمد رضوان في العیرونیة  محل توقیفبعد ان تم  -۸

 .تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة، العمل

 


