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 :اقفاالت وتلف - أ

 

شركة المخازن الكبرى لصاحبھا سعد الدین احمد قضیب البان في الشیاح شارع تم توقیف  -۱

، كما تم تلف كمیة المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھا وذلك عن العمل بعبدا –الطیار 

 . وتم تسطیر محضر ضبط بحق صاحبھا الصالحیةمن المواد المنتھیة 

لصناعة الملبن والنوغا لصاحبھ احمد غسان سلیمان في حارة   Sudestمعمل تم توقیف  -۲

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك عن العملبعبدا  –حریك 

ربیع عبد الحمید عیاد في الرویس  لصناعة الملبن والنوغا لصاحبھ  عیاد معملتم توقیف  -۳

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك عن العملبعبدا  –

عن بعبدا  –وسام الھبر في الحازمیة شارع مار روكز  الصاحبھملحمة الھبر تم توقیف  -٤

 .المطلوبة الصحیة الشروط الحین استیفائھ وذلك العمل

لصاحبھا محمد عبد القادر غندور في بئر  شركة عبد القادر عمر غندور واوالدهتم توقیف  -٥

المطلوبة، كما تم تلف كمیة  الصحیة الشروط لحین استیفائھا وذلك عن العملبعبدا  –العبد 

 . الصالحیة وتم تسطیر محضر ضبط بحق صاحبھامن المواد المنتھیة 



عن  بعبدا –سناك مار تقال لصاحبھ توفیق وھبي في الحازمیة شارع الزھیمة  تم توقیف -٦

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك العمل

 وذلك عن العملالمتن  –مارك كالسي في ضبیھ لصاحبھ   Lime Treeمطعم تم توقیف  -۷

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ

 وذلك عن العملالنبطیة  –ملحمة جبل عامل لصاحبھا غسان مھدي في القصیبة تم توقیف  -۸

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھا

 وذلك عن العملالنبطیة  –ملحمة الیاسمین لصاحبھا اسامة فرحات في كفررمان تم توقیف  -۹

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھا

عن النبطیة  –معمل كرواسان لونا لصاحبھ حسین مخیبر في میفدون تم توقیف  -۱۰

 .المطلوبة الصحیة الشروط لحین استیفائھ وذلك العمل

 –لصاحبھ ایلي كنیھر في المدینة الصناعیة   Sweet D’orحلویات  محلتم اقفال  -۱۱

 .المطلوبة الصحیة الشروط لعدم استیفائھ وذلك بالشمع االحمر زحلة

 

 

 :تسویة االوضاع - ب

ضبیھ  Le Mallلصاحبھ سیمون سركیس في   Cup & Rollمؤسسة  توقیفبعد ان تم  -۱

 .الشروط الصحیة المطلوبة ا قد استوفتالكشف وتبین انھ تم اعادة، عن العمل المتن -
تم ، عن العمل النبطیة –علي شحادي في العباسیة  املحمة الباقر لصاحبھ توقیفبعد ان تم  -۲

 .اعادة الكشف وتبین انھا قد استوفت الشروط الصحیة المطلوبة

 


