الفصل األول
تعاريف وأحكام عامــــة
مادة (: )1في تطبيق أحكام ذا ا الئحة اك نكالك ئاكاوامع االئتبام الع الئالال ة هاام
ذالع الئوتنى الئوبيّن في قامولك الئموام ا الئولحاد هادال مااع الئ تاماك
ئدال الئخايج الئترهيك االئورسل الئساطموي الئصمة ه طبيقه  ،كوم نكلك
ئاكاواامع االئتباام الع الئ مئيااك الئوتنااى الئوبـــااـيّن قاارنن كااه نااام  ،اام ئ ا
نق ض سيمق الئنص تنى آخر :
الترخيــــــــــــص  :الئولالفقااك الئصاامة اان الئواادنر الئتاام ئ ااخص
طبيتااااي أا الر باااام ة ئواالائااااك و اااامط الئ خااااايص
الئموركي أا انك نداب خاص جوركي .
المرخــــــــــص له  :الئ ااخص الئطبيتااي أا الالر باام ة الئصاامة ئااه
لالفقااك اان الئواادنر الئت ام ئواالائااك و اامط الئ خااايص
الئموركي أا انك نداب خاص جوركي .
الئكيمواامع الئقمولويااك الئ ااي ال ت و ااب همئ خصاايك
المنشآت الفردية :
الالر بم نااك سالالء كموااأ أارالاااام تمم نااك أا اياار
تمم نك .
الئفرة الئوفلض ن قبه ذاة الئ أك افقم ً ئ كا
المندوب المعتمد :
الئواامة  )5اان ذاا ا الئحة ـااـك االئصاامة همر واامةا
قرال ن الئودنر الئتم .

السجــــــــــــــــل  :الئساامه الئاا ة تن اا ا الإلةال انخصااص ئقيااد
اتااااادانن هيمواااااـمع الئوااااارخص ئاااااا االئوناااااداهين
الئوت ودنن .
الئسمه الئ ة ن فظ هاه الئوارخص ئاه هواالائاك
سجل المعامالت :
و اااامط الئ خايـااااـص الئموركااااي انكاااالك خصصاااام ً
ئ دانن الئبيمومع الئونصلص راياام فاي الئوامة )15
ن ذ ا الئحة ك .

مادة ( : )2ال نملز االائك و مط الئ خايص الئموركي أا انك ناداب خااص
جوركااي إالّ هتاد الئ صاالل راااى الئ اارخيص الئااحز ئا ئ اان الإلةال
ذ ا الئحة ك
افقم ً ئا راط االإلجرالءالع الئونصلص رايام في
.
مادة ( : )3يصدددر الئواادنر الئتاام قاارال ال ً ه دنااد راادة الئواارخص ئاا فااي الئااداالةر
الئموركيك  ،انملز هقرال نه زنمة ذ ال الئتدة إذال الق ضاأ الئ مجاك أا
الئضرا ذئ .
مادة ( : )4استثنا ًء ن حك الئومة  )2ان ذا ا الئحة اك نمالز ئلحادالع الئماامز
الإلةال ة ئادائااك االئبتتاامع الئدهال مساايك الئوت وااد فااي الئساااطنك بم اار
أرومل الئ خايص الئموركي رااى الئبضامةب الئووالكاك ئاام ان خاحل أحاد
لظفيام هولجب تفلنـض ك لب صمة رنام  ،اتكلك في ذ ا الئ مئك
جارالء ام نقاب
س ائك دويم ً ه تلنض الئغير رن الألارال الئ ي تا قاا
ّ
ااان الئولظااال الئوفااالض ااان جااارالة أا خمئفااامع جوركياااك هونمسااابك
بم رته أرومل الئ خايص الئموركي .

مادة ( : )5يجوز هقرال ن الئوادنر الئتام هنامء رااى طااب الئ اركمع االئون اتع
الئفرةنك الئتم اك في الئساطنك الر ومة نداهين ئام في الئداالةر الئموركياك
همئتاادة الئونمسااب ئوبم اار أرواامل الئ خايااـص الئموركااي راااى الئبضاامةب
الئووالكك ئام رنطك الآلتي :
 -1أك نكلك الألفرالة
انك نداب

ه الئطاب س لفين الئ راط الئحز ك ئووم سك
خاص جوركي .

 -2تقدن تتاد ك لب ان الألفارالة الئوا كل نن فاي الئبناد الئسامهق هتاد
االائاااك الئواناااك إالّ ئ سااامب الئ اااركك أا الئون اااأ قد اااك الئطااااب

االالئ ـــاااااااااـاال هااااااااامئقلالوين االئااااااااانئ االئاااااااااالالة الئموركياااااااااك
الئوتولل هام .
 -3تقااادن تتااااد ك ااالب ااان الئووتاااه الئقااامولوي ئا اااركك أا الئون اااأ
هاامالئ اال همبااـر الألااارال الئ ااي تصاايب الئغياار جا ّارالء اام نقااب اان
ناااداهيام ااان جاااـرالة أا خمئفااامع جوركياااك هونمسااابك بم ااارتا
أرومل الئ خايص الئموركي .
مادة ( : )6يكددو ئألفاارالة الئ ااق فااي بم اار أرواامل الئ خااايص الئموركااي راااى
الئبضمةب الئووالكك ئا االئ ي نكلك جابام أا تصدنرذم ألارالض اير
تمم نك  ،سلالء هأوفسا أا هلكيه رنا .
مادة ( : )7تكدددو سااال الئ ااارالخيص الئونصااالص راياااام فاااي ذااا ا الئحة اااك
الئدا الع الئ د نبيك الئو م إئيام في
اتمدندذم  ،ا سل
الئفقر  )6ن الئومة  )11ن ذ ا الئحة ك  ،افقم ً ئاوا ق الئورفق .
مادة ( : )8يكددددو الو قاااامل نااااداهي الئوخاصااااين الئموااااركيين هااااين الئوخاصااااين
الئموركيين افقم ً ئاقلالرد الئ ي نصد هام قرال ن الئودنر الئتم ان ادة
ذ ال الئقرال سل الإلو قمل هتد لالفقك ازال الئومئيك .
الفصل الثانـــي
شروط وإجراءات الترخيــــص
مادة ( : )9يلزم ئا رخيص هووم سك و مط الئ خايص الئموركي أك نكلك طمئاب
الئ رخيص ركك أا ن أ فرةنك س لفم ئا راط الآلتيك :
روامويين أا ئررمنام
 -1أك تكلك اكياك أساومئام همئكم اه ئوالالطنين ُ
ن ةال ماع الئ تماك ئدال الئخايج الئترهيك .

 -2أك تكاالك قيااد همئساامه الئ ماام ة ا ن ساابك إئااى ارفااك تماام
رومك .
اصنمرك ُ
 -3أك نكلك ن هين أارالاام االائك و مط الئ خايص الئموركي .
 -4تقدن الئضومك الئومئي الئحز ئووم سك الئن مط االئ ة نقد ا الئودنر
الئتم ه سب حم الئن مط هوـم ال نقه رن أئفين اخوسومةك لاير ،
اال ناند راى ر ر آالف لاير  ،انمب أك نكلك الئضومك ايـر
راط اسم نم ً طلالل د الئ رخيص .
 -5تقدن تتاد ك لب ن الئووتاه الئقامولوي ئا اركك أا الئون اأ هتاد
فا كمتاـب إالّ فااي الئااداالةر الئموركيااك الئو اادة ئااام هاامئ رخيص
اتماياذم هوم ناا ئووم سك الئن مط .
 -6أالّ نكلك وتاام الئقمولوي قد صد حك وامةي هإةالو ه فاي جرنواك
خاك همئ رف أا الأل موك أا في جرنوك تارناب جوركاي  ،ام ئا
نكن قـد ة إئيه الر بم ا .
مادة ( : )10يقدم طاب الئ رخيص ئواالائاك و امط الئ خاايص الئموركاي ان
الئ ركك أا الئون أ إئى الإلةال راى الئنولذج الئ ة تتدا ئا ال الئغرض
افلرم ً همئوسا ندالع الئوتب ااك السا يفمةام الئ ااراط الئونصاالص رايااام
في الئومة الئسمهقك اأنك س ندالع أخرى قد ترالذم الإلةال الز ك .
مادة ( : )11يلدددزم ئا ااارخيص هووم ساااك اناااك ناااداب خااااص جوركاااي
الئ راط الآلتيك :
الس يفمء طمئب الئ رخيص
روموي الئمنسيك .
 -1أك نكلك ُ
 -2أالّ نقه رورا ران  )18ثواموي ر ار سانك يحةناك اقاأ تقادن
الئطاب .

 -3أك نكاالك حساان الئسااير االئسااوتك  ،انن فااي ذ ا ال الئ اارط هتباالع
ال تكمهه جرنوك تارنب جوركي  ،ائل الو اأ صا م ً .
 -4أالّ نكاالك قااد ساابق إةالو ااه فااي جرنوااك خاااك همئ اارف أا الأل موااك
ه ك قضمةي وامةي  ،م ئ نكن قد ةّ إئيه الر بم ا .
 -5أك نكلك اوم ً همئاغ ين الئترهيك االإلومايانك قرالء اك مهك  ،إئوم م ً
نكفي ئووم س ه الئوانك .
 -6الج يمز الئدا الع الئ د نبيك الئ ي تتقدذم الإلةال أا أنك جاك ت ود
ن قباام ئا ال الئغرض  ،أا الال مك الئوتد ئ ئ ان قباه الإلةال
.
 -7أالّ نكلك قاد سابق إئغامء الئ ارخيص الئصامة ئاه ا ُ ناب وامةيام ً ان
االائك الئوانك .
مادة ( : )12يقدم طاب الئ رخيص ئواالائك اناك ناداب خااص جوركاي
اافلرم ً همئوسا ندالع الئوتب ااك
إئااى الإلةال راااى الئنواالذج الئوتااد ئا ئ
الس ا يفمء طمئااب الئ اارخيص الئ ااراط الئونصاالص رايااام فااي الئواامة
 )11ن ذ ا الئحة ك اسأ صل خصيك .
مادة ( : )13تُقيد طابمع الئ ارخيص الئونصالص راياام فاي الئوامةتين )10
ا  )12اان ذ ا ا الئحة ااك فااي الئساامه فااي تاام نو اساامرك ا اةذاام ،
انمب الئبأ فيام خحل د ال تمـماز ثحثين نل م ً ن تم نو قيدذم .
ويصدر همئ رخيص قرال ان الئوادنر الئتام تكالك دتاه سان ين قمهااك
ئا مدند ئود أا ئودة ومثاك انكلك الئ مدند هنمء راى طاب نقد ــن
ذة الئ أك قبه الو امء د الئ رخيص هتحثين نل م ً راى الألقه .

ويعتبدددر قااارال ال ً هااامئ رخيص أا ه مدنااادا ضاااي أة ااان الئويتااامةنن
الئونصالص راياواام فاي الئفقاارتين الئساامهق ين ةاك الئباأ فااي الئطاااب ،
افااي حمئااك فااض الئطاااب نمااب أك نكاالك قاارال الئاارفض سااببم ً ،
انكاالك ئوقااد الئطاااب الئ ا ئا اان قاارال الئاارفض إئااى الئوف ا الئتاام
ئا رطك االئموم ا خحل سا ين نل ام ً ان تام نو إخطام ا هامئقرال ،
انمب الئبأ في الئ ئا خحل ثحثين نل م ً ن تم نو تقدنوه  ،انت بر
ضي ذ ال الئويتمة ةاك الئبأ فيه قرال ال ً همئرفض .
الفصل الثالث
واجبات المرخـــــــص له
مادة (: )14

يجب راى الئورخص ئه الالئ اال همآلتي :

 -1الئ قيااد فااي وم سااك الئن اامط أا الئوانااك هأحكاام الئقاالالوين االألوئوااك
الئوتولل هام .
االئالالة الئموركيك
 -2إخطم الإلةال هأة تغيير نطرأ راى الئبيمومع الئخمصاك هاه االئ اي
راى أسمسام .
ن ئه الئ رخيص
 -3إخطم الإلةال هأة تغيير نطرأ راى الئبيموامع الئخمصاك هونداهياه
أا الالساا غنمء راان خااد مع أة اانا  ،اذئاا همئنساابك ئاوخاااص
الئموركي .
 -4بم اار أرواامل الئ خااايص الئموركااي ئمويااب أواالال الئوتاام حع
الئموركياااك ةاك ت دناااد  ،اذئااا فاااي وطااامق الئاااداالةر الئموركياااك
الئو دة في الئ رخيص الئوونلح ئه .

 -5الئ صلل راى تفلنض سبق ن مئ الئبضمرك ئوبم ر أرومل
الئموركي ه أوام .
الئ خايص
 -6مهتااك إجاارالءالع إوماامز الئوتم اااك الئموركيااك اان هاادالن ام اح ااى
وامن ام .
 -7ت اارة الئدقااك فااي ااهء الئبياامك الئموركااي اتقدنوااه إئااى الئاادالةر
الئموركيااك ا نحً ه لقيااب نااداب الئوخاااص الئموركااي ا بصاال م ً
هخاامت الئوخاااص الئموركااي ا اافلرم ً همئوس ا ندالع الئ ااي ت اادةذم
الإلةال .
 -8الئو مفئااك راااى ساارنك الئوتال اامع الئوداوااك فااي الئبياامك الئموركااي
اايرذم ن الئوتال مع الئ ي تصاه إئاى راواه هونمسابك وم سا ه
الئن مط أا الئوانك .
 -9الالح فمظ هسمه الئوتم حع ئود خوع سنلالع ان تام نو الو اامء
الئقيد هه  ،اذئ همئنسبك ئاوخاص الئموركي .
 -10الئ قياااد همئتااادة الئوااارخص همسااا خدال ه ااان ناااداهي الئوخاصاااين
الئموركيين  ،اذئ همئنسبك ئاوخاص الئموركي .
 -11توكين الئوخ صاين هامإلةال ان الالطاح رااى سامه الئوتام حع
ى طاب نه  ،اذئ همئنسبك ئاوخاص الئموركي .
مادة ( : )15باإلضافة إئى الئلالجبمع الئونصلص رايام في الئومة الئسامهقك ،
نا ا الئوخاص الئموركي هإو مء سمه ئاوتم حع تداك فيه الئبيموامع
الآلتيك :
 -1اخص الئوتم حع الئموركيك الئ ي ت إوممزذم ئ سمب الئغير .
 -2الس مئ الئبضمرك .
 -3ق الئبيمك الئموركي اتم نخه .

 -4قيوااك الئضاارنبك الئموركيااك الئوساادة راان الئبضاامرك ا قا اتاام نو
إنصمل الئسدالة .
 -5قيوااك الألجاال الئوس ا قك راان أرو امل الئ خااايص الئموركااي ا ق ا
الئخمص هام .
اتم نو إذك الئدفب
 -6الئونف الئموركي الئ ة ةخاأ أا خرجأ نه الئبضمرك .
 -7اسياك وقه الئبضمرك ا ق اتم نو إذك الئ ساي الئخمص هام .
الفصل الرابع
العقـــــــــــــــوبــــــــات
مادة ( : )16يُعاقب هإحدى الئتقلهمع الئونصالص راياام فاي الئوامة )114
اان قاامولك الئمواام ا الئولحااد ئاادال ماااع الئ تااماك ئاادال الئخااايج
الئترهيك كه رخص ئه أخ ّه همئ اال مته الئونصلص رايام في الئومة
 )14ن ذ ا الئحة ك  ،اذئ راى الئن ل الآلتي :
 -1الإلو ال في حمئك الإلخحل هأة ن الالئ اال امع الئونصالص راياام
فااي الئبناالة  ، )6 ،5 ، 4اتكاالك الئتقلهااك ذااي الئغرال ااك الئ ااي ال
تكارال
تمماز  )500خوساومةك لاير فاي حمئاك
الئوخمئفك .
 -2الئغرال ك الئ ي ال تمماز  )500خوسومةك لاير فاي حمئاك الإلخاحل
هأة ن الالئ اال امع الئونصالص راياام فاي الئبنالة ، ،7 ،3 ، 2
 ، )10 ،9اتكاالك الئتقلهااك ذااي اقاال الئن اامط ااد ال تانااد راااى
سن ين في حمئك تكرال الئوخمئفك .
 -3إئغمء الئ رخيص االئوناب ان االائاك الئن امط فاي حمئاك الإلخاحل هاأة
ن الالئ اال مع الئونصلص راياام فاي الئبنادنن  )11 ، 8أا ال تكمهاه

جرنواااك تارناااب جوركاااي  ،ائااال الو ااااأ صاااا م ً  ،أا صااادا حكااا
قضمةي وامةي ادا همإلةالوك في جرنوك خاك همئ ارف أا الأل مواك أا
ثباالع رااد السا يفمةه أة اان الال ا رالطمع الئ ااي ن ااأ ئااه الئرخصااك
راى أسمسام  ،أا إذال كامك قاد سابق تمقب اه هلقال الئن امط أكتار ان
ر خحل د الئ رخيص .

انصد همئتقلهك قرال ن الئودنر الئتم هتد إجرالء ت قياق إةال ة
في الئلالقتك ب الئورخص ئه ن قبه الئمااك الئوخ صاك هامإلةال ،
انملز ئاورخص ئه الئ ئا ن قارال الئتقلهاك إئاى الئوفا الئتام
ئا اارطك االئمواام ا خااحل سا ين نل ام ً اان تاام نو إخطاام ا هااه ،
انمااب الئبااأ فااي الئا ئا خااحل ثحثااين نل ام ً اان تاام نو تقدنوااه ،
انت بر ضي ذ ال الئويتمة ةاك الئبأ فيه قرال ال ً همئرفض .
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-1

س إصدال /تمدند ترخيص االائك و مط
الئ خايص الئموركــــي.

-2

س إصدال /تمدند ترخيص االائك
انـــــــــــــــك نــــــــــــــــــداب خاص

)1000

)500

لاير

لاير

)100

 )30نمالً

نمالً

جوركي.
-3

س الئدا الع الئ د نبيك ئكه فرة) .

)200

)100

نمالً

نمالً

