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 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۰۹-۱٥الى  ۲۰۱٦

  

 :اقفاالت وتلف -       أ

وذلك لحین استیفائھ  عن العمل زغرتا -واجبان البایع لصاحبھ منصور البایع في كفردالقوس معمل البان تم توقیف  -   ۱
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملزغرتا  –لصاحبتھ عبیر العلي في مجدلیا   D’land Dearتم توقیف  -   ۲
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العمل بعبدا -لصاحبھ حسن عیتاني في كفرشیما فرن الباشا تم توقیف  -   ۳
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العمل صیدا -لصاحبھ حبیب الشامي في عبرافرن ابو مازن تم توقیف  -   ٤
 المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العمل صیدا -یة التابع لدار العنایة في الصالح  لصاحبھ إیلي أبو زیدفرن الدار تم توقیف  -   ٥
 الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العمل بنت جبیل –لصاحبھ أحمد مرعي قاسم في بلدة عیتا الشعب فرن المرج تم توقیف  -   ٦
 الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العمل زغرتا  –م في بیادر رشعین لصاحبھ مازن الحكیمحل فروج الجسر تم توقیف  -   ۷
 .الصحیة المطلوبة

 :تسویة االوضاع  - ب

عن العمل بسبب عدم وجود  الشوف -في كفرفاقود لصاحبھ مالك محمود The Expert Cateringبعد ان تم توقیف  -  ۱
تم اعادة الكشف وتبین انھ قد قام باالستحصال علیھا واصبح مستوفي للشروط الصحیة ، بعض الشھادات الصحیة للعمال

 .المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ ، عن العمل زغرتا -في العیرونیة   ملحمة الثقة لصاحبھا حیدر الحج حسینبعد ان تم توقیف  -  ۲
 .المطلوبةقد قام بتسویة وضعھا واصبحت مستوفیة للشروط الصحیة 

تم ، عن العملبعبدا  -بروستد وشاورما الزھراء لصاحبھ قاسم محمود عیون في حارة حریكبعد ان تم توقیف مطعم  -  ۳
 .اعادة الكشف وتبین انھ قد قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العمل بعبدا -  یكمطعم أمیر البحر لصاحبھ علي حمود في حارة حربعد ان تم توقیف  -  ٤
 .قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم ، عن العمل بعبدا -  في حارة حریك  )عبدهللا وشركاه(كافیھ ومطعم التراس بادارة شركة التراس بعد ان تم توقیف  -  ٥
 .واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبةاعادة الكشف وتبین انھ قد قام بتسویة وضعھ 

تم اعادة الكشف ، عن العملبیروت  -حلویات نمر الوادي لصاحبھ نمر الوادي في طریق الجدیدة بعد ان تم توقیف محل  -  ٦
 .وتبین انھ قد قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف ، عن العملبنت جبیل –في بلدة رمیش  –لصاحبھ جان خلیل عساف   Chez jeanبعد ان تم توقیف  -  ۷
 .وتبین انھ قد قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العملبیروت  -في الرحاب   لصاحبھ حسن سویدان  مطعم سویدانبعد ان تم توقیف  -  ۸
 .وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة قام بتسویة

  

 

 


