
 

 ۲۰۱٤-۱۱-۲۱بیروت في 

 

أصدر وزیر الصحة العامة وائل أبو ف�اعور ق�راراً یقض�ي بإقف�ال مطحن�ة العظ�ام المتاخم�ة لمس�لخ بی�روت الت�ي ال ت�زال تعم�ل 
وتحول البقایا الملوثة إلى مجرى نھر بیروت، طالباً من وزیر الداخلیة والبلدیات نھاد المشنوق التعمیم لمن یعن�یھم األم�ر اتخ�اذ 

 .اءات المناسبة لتنفیذ ذلكاإلجر

كما أصدر أبو فاعور قراراً بإقفال مزرعة توی�ت ف�ي الش�ویفات الت�ي تب�ّین أنھ�ا غی�ر مس�توفیة ألدن�ى ش�روط الص�حة والنظاف�ة 
وتعم�ل دون ت�رخیص وتص�ّرف المی�اه المبتذل�ة مباش�رة إل�ى نھ��ر الغ�دیر، إل�ى ح�ین تس�ویة أوض�اعھا القانونی�ة وتلبی�ة الش��روط 

 .صحیة تحت طائلة اإلقفال النھائي، طالًبا من وزیر الداخلیة والبلدیات اإلیعاز لمن یلزم لتنفیذ ذلكوالمعاییر ال

 تراخیص المیاه

یة أوض�اع معام�ل تعبئ�ة می�اه الش�رب غی�ر في مجال آخ�ر عّم�م وزی�ر الص�حة العام�ة وائ�ل أب�و ف�اعور الش�روط الواجب�ة لتس�و
 .امھا للتراخیص القانونیةالمرّخصة التي أصدر قراراً بإقفالھا حتى إتم

معام�ل تعبئ�ة می�اه الش�رب غی�ر المرّخص�ة التق�دم بطلب�ات إل�ى وزارة الص�حة العام�ة الس�تیفاء ودعا أبو فاعور جمیع أصحاب 
بیروت، كما یمك�نھم اإلط�الع عل�ى الش�روط  -المتحف –الشروط المطلوبة، في قلم مصلحة الدیوان في مبنى اإلدارة المركزیة 

أو عب��ر زی��ارة الموق��ع اإللكترون��ي  ۷ط –مطلوب��ة ل��دى مص��لحة الھندس��ة الص��حیة ف��ي مبن��ى اإلدارة المركزی��ة والمس��تندات ال
 : للوزارة
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 تراخیص مراكز التجمیل

نتیج�ة لحمل�ة ال�وزارة التنظیمی�ة التجمی�ل، وذل�ك إلى ذلك عمم الوزیر أبو فاعور بشأن كیفیة الحص�ول عل�ى ت�راخیص لمراك�ز 
لمراكز التجمیل في المناطق، وبعد ما تبین أن عدداً كبیراً من ھذه المراكز غیر مرخص وفق االصول، وبع�د ص�دور ق�رارات 

 بإقفال المراكز المخالفة، 

 ۹۸۲۷م الق�انون المنف�ذ بالمرس�وم رق�م وطلب وزیر الصحة م�ن أص�حاب مراك�ز التجمی�ل المخالف�ة علم�اً بوج�وب التقی�د بأحك�ا
المتعل��ق بتنظ��یم مھن��ة التجمی��ل لجھ��ة الحص��ول عل��ى الت��راخیص القانونی��ة لمزاول��ة مھن��ة التجمی��ل ولف��تح  ۲۲/٦/۱۹٦۲ت��اریخ 

وللمزی�د م�ن المعلوم�ات عل�یھم مراجع�ة قس�م المھ�ن الطبی�ة ف�ي مدیری�ة العنای�ة الطبی�ة ف�ي ال�وزارة . واس�تثمار مراك�ز التجمی�ل
 .خالل أوقات الدوام الرسمي) بیروت-المتحف-ابق الخامسالط(

وأوضح وزیر الصحة العامة بأنھ سوف تتم دراسة ملفات مراكز التجمیل التي ت�زاول التجمی�ل الطب�ي المح�دد ف�ي التعم�یم رق�م 
 :ط التالیةالمتعلق باألطباء االختصاصیین في األمراض الجلدیة والجراحة التجمیلیة ضمن الشرو ۲۹/٤/۲۰۱۳تاریخ  ٤۱

 .أن تستوفي الشروط الصحیة والفنیة لمزاولة ھذا النوع من األعمال التجمیلیة الطبیة: أوالً 

وجود عقد موقع مع طبیب اختصاصي في االمراض الجلدیة أو في الجراحة التجمیلیة ش�رط تف�رغ الطبی�ب لمزاول�ة ھ�ذه : ثانیاً 
صة أخرى على أن تبلغ وزارة الص�حة العام�ة ونق�ابتي االطب�اء بنس�خة االعمال الطبیة دون ان یكون لھ الحق في فتح عیادة خا

 .عن ھذا العقد

 .اعتماد استمارة حقوق المرضى والموافقة المستنیرة: ثالثاً 

 :الشروط المطلوبة



 حیازة إجازة مزاولة مھنة التجمیل -۱

  عن الھویة صورة

  أشھر ۳عدلي ال یعود تاریخھ ألكثر من  سجل •

  ة من مختار المحلةصور شمسیة مصدق 4 •

 (BT) أو ( BP) المھنیة في ا لتجمیل الشھادة •

 طلب ترخیص واستثمار مركز تجمیل -۲

  عن الھویة صورة •

  أشھر ۳عدلي ال یعود تاریخھ ألكثر من  سجل •

  صور شمسیة مصدقة من مختار المحلة 4 •

  مصدقة عن إجازة مزاولة مھنة التجمیل نسخة •

  بالتجھیزات الفنیة الئحة •

  مصدقة من مھندس أو مساح ۱۰۰/۱بالمركز  ةخریط •

  صحیة شھادة •

 عقاریة او سند ایجار مصدق افادة •

 :االلكترون�����ي االط�����الع عل�����ى الش�����روط او الحص�����ول عل�����ى الطل�����ب م�����ن موق�����ع وزارة الص�����حة العام�����ة یمك�����ن
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