تعليماث ترخيص أماكن بيع نباتاث السينت وتقاويها رقم (ز )9/لسنت
 2003وتعديالتها
طبدس ثًٕجت انًبدح  19يٍ قبٌَٕ انضساػخ انًؤقذ سقى  44نسُخ 2002
المادة 1
رسًٗ ْزِ انزؼهًٛبد ( رؼهًٛبد رشخٛض يذالد ثٛغ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب
ٔٚؼًم ثٓب يٍ ربسٚخ َششْب ف ٙانجشٚذح انشسًٛخ .

)

المادة 2
ال ٚجٕص ثٛغ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب إال ف ٙيكبٌ يشخض نٓزِ انغبٚخ ٔدست
انششٔؽ انزبنٛخ :
 .1يكبٌ طبنخ نهؼشع ٔػهٗ ٔاجٓخ شبسع يذذد ػهٗ نٕدخ انزُظٛى .
 .2رٕفش ثٛئخ يُبسجخ نهُجبربد (جٛذح انزٕٓٚخ  ،اإلػبءح  ،انشؽٕثخ ٔانذشاسح) .
 .3طٕسح يظذقخ ػٍ شٓبدح رسجٛم انًذم نذٖ ٔصاسح انظُبػخ ٔانزجبسح .
تعديالث المادة :
 ْكزا اطجذذ ْزِ انًبدح ثؼذ رؼذٚهٓب ثًٕجت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سقى ص6/نسُخ  2013دٛث كبٌ َظٓب انسبثق كًب ٚه: ٙ
ال ٚجٕص ثٛغ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب اال ف ٙيكبٌ يشخض نٓزِ انغبٚخ .
المادة 3
أٚ .قذو ؽهت رشخٛض يكبٌ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب ألٔل يشح نًذٚش انضساػخ فٙ
انًذبفظخ .
ةٚ .كهف يذٚش انضساػخ يٍ ٚشاِ يُبسجبً نهزذقق يٍ طالدٛخ انًكبٌ ٔػهٗ انًذٚش
ارخبر انقشاس انًُبست ٚٔ ،زى إطذاس انزشخٛض يٍ قجم يذٚش انضساػخ ٔرشسم َسخخ
انزشخٛض نهٕصاسح  ،ف ٙدٚ ٍٛكٌٕ رجذٚذ انزشخٛض انسُٕ٘ يٍ يذٚشٚبد انضساػخ
انًؼُٛخ ف ٙاألنٕٚخ .
تعديالث المادة :
 ْكزا اطجذذ ْزِ انًبدح ثؼذ رؼذٚهٓب ثًٕجت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سقى ص6/نسُخ  2013دٛث كبٌ َظٓب انسبثق كًب ٚه: ٙ
أ ٚ .قذو ؽهت رشخٛض يكبٌ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب نًذٚش انضساػخ ٔدست يقزؼٗ
انذبل .
ةٚ .كهف يذٚش انضساػخ يٍ ٚشاِ يُبسجب نهزذقق يٍ طالدٛخ انًكبٌ ٔػهٗ انًذٚش
ارخبر انقشاس انًُبست خالل ثالثٕٚ ٍٛيب يٍ ربسٚخ رقذٚى انطهت .
المادة 4
ٚؼًم ثبنشخظخ انظبدسح ثًٕجت ْزِ انزؼهًٛبد نًذح سُخ اثزذاء يٍ انٕٛو االٔل
يٍ شٓش كبٌَٕ ثبَٔ ٙرُزٓ ٙف ٙانٕٛو االخٛش يٍ شٓش كبٌَٕ أل يٍ َفس
انسُخ ثغغ انُظش ػٍ انزبسٚخ انز٘ طذسد ف ّٛانشخظخ .

المادة 5
رذذد انفزشح يب ث ٍٛاالٔل يٍ كبٌَٕ انثبَٔ ٙدزٗ َٓبٚخ آراس يٍ
نزجذٚذ رشخٛض ايبكٍ ثٛغ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب.

كم ػبو يٕػذا

تعديالث المادة :
 ْكزا اطجذذ ْزِ انًبدح ثؼذ انغبء َظٓب انسبثق ٔاالسزؼبػخ ػُّ ثبنُض(ص )5/نسُخ  2009دٛث كبٌ َظٓب
انذبن ٙثًٕجت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سقى
انسبثق كًب ٚه: ٙ
رذذد انفزشح ث ٍٛاالٔل يٍ كبٌَٕ ثبَٔ ٙدزٗ َٓبٚخ شٓش شجبؽ يٍ كم ػبو
يٕػذا نزجذٚذ رشخٛض ايبكٍ ثٛغ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب .
المادة 6
ٚسزٕفٗ ثذل رشخٛض ٔرجذٚذ رشخٛض ايبكٍ ثٛغ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب ثًٕجت
قشاس ثذل انخذيبد انضساػٛخ انًؼًٕل ثّ .
المادة 7
ارا فقذد انشخظخ أ ارهفذ ٚظذس يذٚش انضساػخ انًؼُ ٙسخظخ جذٚذح ثذال ػُٓب
يقبثم انجذل انًقشس ثًٕجت قشاس ثذل انخذيبد انضساػٛخ انًؼًٕل ثّ .
المادة 8
ٚجت اٌ رزٕفش فَ ٙجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب انًؼشٔػخ نهجٛغ انششٔؽ انزبنٛخ :
 .1اٌ ركٌٕ َجبربد انضُٚخ ثذبنخ طذٛخ جٛذح ٔخبنٛخ يٍ االفبد انضساػٛخ .
 .2اٌ ركٌٕ انزقبٖٔ راد دٕٚٛخ جٛذح ٔخبنٛخ يٍ االفبد انضساػٛخ .
 .3اٌ ركٌٕ انزقبٖٔ انًؼشٔػخ نهجٛغ ػًٍ ػجٕاد يُبسجخ يجُٛب ػهٓٛب انُٕع
ٔانظُف ٔرؼهًٛبد صساػزٓب .
 .4اٌ ركٌٕ انُجبربد يضسٔػخ ف ٙؽٕثبسح ٚزُبست دجًٓب يغ دجى انًجًٕع
انخؼش٘ نهُجزخ .
المادة 9
ٌ اٌ أ٘ يٍ انُجبربد أ انزقبٔ٘ انًؼشٔػخ نهجٛغ غٛش طبنذخ نهضساػخ أ ارا
ارا رجٙ
كبَذ يظبثخ ثبفبد صساػٛخ ٚظؼت يؼبنجزٓب  ،نهٕصٚش ثُبء ػهٗ رُسٛت يٍ انجٓخ
انًخزظخ االيش ثبرالفٓب ػهٗ َفقخ انًبنك ٔدٌٔ رؼٕٚغ .
المادة 10
ٚجت اٌ رزٕفش ف ٙانًكبٌ ٔسبئم انؼُبٚخ ( رٕٓٚخ  ،اَبسح  ،رجشٚذ  ،رذفئخ  ،س٘ )
انًُبسجخ نهُجبربد ٔرقبٔٓٚب .
المادة 11
نهٕصٚش انسًبح الطذبة االيبكٍ انًشخظخ اسزٛشاد ادزٛبجبرٓى يٍ َجبربد انضُٚخ
انذاخهٛخ ٔاصْبس انقطف ٔرقبٔٓٚب .

المادة 12
ػهٗ اطذبة ايبكٍ ثٛغ َجبربد انضُٚخ ٔرقبٔٓٚب رسٓٛم يًٓخ يٕظف ٙانٕصاسح
ا نًفٕػٔ ٍٛارجبع رؼهًٛبرٓى ػُذ يًبسسزٓى الػًبل انشقبثخ .
المادة 13
كم يٍ ٚخبنف ادكبو ْزِ انزؼهًٛبد ٚؼبقت ثبنؼقٕثخ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح
( )19يٍ قبٌَٕ انضساػخ انًؤقذ سقى  44نسُخ . 2002
المادة 14
رهغٗ انزؼهًٛبد ٔانقشاساد راد انؼالقخ ٔانظبدسح ثًٕجت قبٌَٕ انضساػخ سقى
نسُخ . 1973
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