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 األونًجًادي  2صادر في  181881.7ظهيز شزيف رقى 

انًتعهق  11816( بتنفيذ انقانىٌ رقى 2.19ينايز  9) .144

سفاربتنظيى يهنت وكيم األ
1
. 

                     

 انذًذ هلل ٔدذِ،

 :ثذاخهّ –انطبثغ انششٚف 

 )يذًذ ثٍ انذغٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

 

 :أَُب أيشِاػض واعًبِ هللا ، ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا

 ،يُّ  05و 24ٔال عًٛب انفظهٍٛ ثُبء ػهٗ انذعزٕس 

 

  ٚهٙ:يشَب ثًب طذسَب أأ

انًزؼهك  .11.1انمبٌَٕ سلى ، ْزاػمت ظٓٛشَب انششٚف ، ُٚفز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشعًٛخ

 كًب ٔافك ػهّٛ يجهظ انُٕاة ٔيجهظ انًغزشبسٍٚ.، عفبسثزُظٛى يُٓخ ٔكٛم األ

 

 (.4519ُٚبٚش  9) 1225 األٔنٗجًبدٖ  4ٔدشس ثبنشثبؽ فٙ 

  :ٔلؼّ ثبنؼطف      

 ،سئٛظ انذكٕيخ       

 .عؼذ انذٍٚ انؼضًبَٙ  :يؼبءاإل  

 

* 

*    * 
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 سفاراأليتعهق بتنظيى يهنت وكيم  11816قانىٌ رقى 

 حكاو عايتأ: ولانباب األ

 1انًادة 

ٔ اػزجبس٘ ٚمٕو ثظٕسح كم شخض رارٙ أ، عفبسثٕكٛم األٚمظذ فٙ يذنٕل ْزا انمبٌَٕ 

ٔرنك كٛفًب ، ٚغبػذ ػهٗ انمٛبو ثٓب أٔثبنؼًهٛبد انزبنٛخ  ،لظذ انذظٕل ػهٗ سثخ، اػزٛبدٚخ

  أجشِداء كبَذ كٛفٛبد أ

 جًبػٛخ؛ أٔيمبيبد فشدٚخ  أٔ أعفبسٔ ثٛغ رُظٛى أ .أ 

ًٛب دجض ٔال ع،ٔ يمبيبد رُظٛى أٔ ثٛغ خذيبد ًٚكٍ أٌ رمذو ثًُبعجخ أعفبس أ .ة 

ذغبة صثُبئّ ٔدجض غشف ٚجبس ٔعبئم انُمم نأعُذاد انُمم ٔرغهًٛٓب 

 ،ًْب يؼب  أٔثًئعغبد اإلٕٚاء انغٛبدٙ ٔرغهٛى عُذاد اإلٕٚاء أٔ اإلؽؼبو 

ال عًٛب رُظٛى يذاساد ٔ، ٔ ثٛؼٓبطخ ثبالعزمجبل انغٛبدٙ أذيبد يشرجرُظٛى خ .ط 

ٔثٛغ خذيبد انًششذٍٚ صش انزبسٚخٛخ عٛبدٛخ أٔ صٚبساد انًذٌ أٔ انًٕالغ أٔ انًآ

 انغٛبدٍٛٛ.

ٔكذا  ،ٔ ثٛؼٓب( أدَبِ أ4)كًب رى رؼشٚفٓب فٙ انًبدح ، َزبط خذيبد عٛبدٛخ جضافٛخا .د 

ًشاد أٔ انزظبْشاد انشٚبػٛخ أٔ غ األَشطخ انًشرجطخ ثزُظٛى انًئررُظٛى جًٛ

َشطخ ارا كبَذ جًٛغ ْزِ األ، ٔ رظبْشاد يًبصهخانفُٛخ أٔ انضمبفٛخ أٔ انزشفٛٓٛخ أ

)ط( يٍ ْزِ ٔ)ة( ٔ)أ(  رشًم يجًٕع انخذيبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجُٕد

 .ٔ ثؼؼٓبانًبدح أ

يٍ ْزِ أٔ )د( ٔ انخذيبد انٕاسدح فٙ انجُٕد )أ( أٔ )ة( أٔ )ط( ثٛغ انًُزجبد أ .ِ 

  .نذغبثٓىٔ نألعفبسٔ ػذح ٔكالء انًبدح ثبعى ٔكٛم أ

أٔ انخذيبد انًمذيخ يٍ ؽشف ٔادذح أٔ أكضش يٍ يئعغبد زجبد ثٛغ انًُ .ٔ 

ٔ انًششذٍٚ اإلٕٚاء انغٛبدٙ أٔ انًطبػى انغٛبدٛخ أٔ انُبلهٍٛ انغٛبدٍٛٛ أ

 ٔرنك ثبعًٓى ٔنذبعجٓى .،انغٛبدٍٛٛ 

د انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح ػٍ ثؼذ أٔ بص انؼًهٛبَجًٚكٍ نٕكالء األعفبس ا

             انزُظًٛٛخ انًؼًٕل ثٓبٔيغ انزمٛذ ثبنُظٕص انزششٚؼٛخ ، نكزشَٔٛخثٕعٛهخ ا

 2انًادة 

 42انخذيخ انزٙ رضٚذ يذرٓب ػهٗ ، ٚمظذ فٙ يذنٕل ْزا انمبٌَٕ ثخذيخ عٛبدٛخ جضافٛخ

 رؼشع نهجٛغ ثضًٍ "ٚشًم جًٛغ انزكبنٛف" أٔٔانزٙ رجبع  عبػخ أ رشًم لؼبء نٛهخ يجٛذ

رشكالٌ جضءا يًٓب يٍ انخذيخ انغٛبدٛخ  األلمانُبرجخ ػٍ انجًغ انًغجك ثٍٛ ػًهٛزٍٛ ػهٗ ٔ
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ٔ غٛش ربثؼخ اإلٕٚاء أ أخشٖانُمم أٔ خذيبد عٛبدٛخ ٕٔٚاء جضافٛخ ٔرزؼهمبٌ ػهٗ انزٕانٙ ثبإلان

 انُمم .

انتصزيح بأنشطت وكيم و سفارتسهيى رخصت وكيم األ: انباب انثاني

 األسفار

 3انًادة 

يب نى ٚكٍ دبطال ػهٗ سخظخ ٔكٛم  عفبسأل٘ شخض أٌ ٚضأل َشبؽ ٔكٛم أال ٚجٕص 

عفبس يٕصع أعفبس أٔ سخظخ ٔكٛم أعفبس يٍ طُف يٕصع أ –عفبس يٍ طُف يُظى أ

 انًذذدح ثُض رُظًٛٙ.فٛبد ٛانًخزظخ ٔفمب نهك اإلداسحرغهًٓب نٓزا انغشع 

ٚخ انزٙ ػزجبسيٕصع أعفبس نألشخبص اال –عفبس يٍ طُف يُظى ٔكٛم أرًُخ سخظخ 

كضش يٍ أَشطخ ٔكٛم األعفبس انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجُٕد رضأل ثظفخ دظشٚخ ٔادذا أٔ أ

 .أػالِ 1)أ( أٔ )ة( أٔ )ط( أٔ )د( أٔ )ِ( أٔ )ٔ( يٍ انًبدح 

 ألشخبصارًُخ سخظخ ٔكٛم أعفبس يٍ طُف يٕصع أعفبس نألشخبص انزارٍٛٛ أٔ  

يٍ أَشطخ َشبؽب ٔادذا أٔ أكضش ، االػزجبسٚخ انزٍٚ ٚضأنٌٕ ثظفخ صبَٕٚخ نُشبؽٓى انشئٛغٙ

 أػالِ. 1ٔكٛم األعفبس انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجُذٍٚ )ِ( أٔ )ٔ( يٍ انًبدح 

 4انًادة 

زجبسٚخ فٙ االػ نألشخبصعفبس يٕصع أ –عفبس يٍ طُف يُظى رًُخ سخظخ ٔكٛم أ

 ػالِ انزٙ رزٕفش فٛٓب انششٔؽ انزبنٛخ أ 2يٍ انًبدح  4انفمشح 

 وانين المغربية الجاري بها العمل.ن تكون شركة مغربية خاضعة للقأ

  .ال ركٌٕ لذ خؼؼذ نًغطشح انزظفٛخ انمؼبئٛخأ .أ 

يُمطؼخ ٔغٛش ػهٗ ػًبَخ يبنٛخ كبفٛخ فٙ شكم كفبنخ يغزًشح ٌ رضجذ رٕفشْب أ .ة 

خظٛظب نؼًبٌ االنزضايبد انًشطٕدح ٔعفبس ؽٛهخ يضأنخ َشبؽ ٔكٛم األ

 انًجشيخ يٍ ؽشفٓب يغ انضثُبء ٔيمذيٙ انخذيبد.

 اٚذاػٓبكٛفٛبد ٔشكهٓب ٔٔٚذذد ثُض رُظًٛٙ يجهغ ْزِ انؼًبَخ انًبنٛخ  .ط 

  .عذجٓبٔ

ٚغ ػٍ أٌ رضجذ رٕفشْب ػهٗ رؤيٍٛ ػٍ انًغئٔنٛخ انًذَٛخ ٚؼًٍ انزؼٕ .د 

ُشبؽ ٔكٛم األعفبس أٔ أنزٓب نػشاس انزٙ ًٚكٍ أٌ رهذك ثضثُبئٓب ثًُبعجخ يضاأل

 .خالل ثزُفٛز االنزضايبد انُبرجخ ػٍ انؼمذاإل

بئٓب ٚشبس انّٛ فٙ ْزا انمبٌَٕ ُيذم ٚخظض العزمجبل صث أٌ رزٕفش ػهٗ .ِ 

 انًخزظخ ثظٕسح لبََٕٛخ. اإلداسحّ ٔانز٘ رؼبُٚثبنٕكبنخ، 
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 5انًادة

عفبس يٍ طُف يٕصع أعفبس نألشخبص انزارٍٛٛ أٔ األشخبص رًُخ سخظخ ٔكٛم األ

 انزبنٛخ:انزٍٚ رزٕفش فٛٓى انششٔؽ ٔأػالِ  2االػزجبسٚخ انًُظٕص ػهٛٓى فٙ انفمشح 

I. :بالنسبة لألشخاص الذاتيين 

أٌ ٚجهغ ٔأٌ ٚكَٕٕا دبيهٍٛ نهجُغٛخ انًغشثٛخ أٔ يمًٍٛٛ ثظفخ َظبيٛخ ثبنًغشة  .أ 

 عُخ ػهٗ األلم؛ 41عُٓى 

 زؼٕا ثبألْهٛخ نهًًبسعخ انزجبسح؛ًأٌ ٚز .ة 

 كًب ْٕ يذذد ثُض رُظًٛٙ؛، أٌ ٚضجزٕا رٕفشْى ػهٗ ركٍٕٚ أٔ خجشح أٔ ًْب يؼب .ط 

نظشف أٔ أال ٚكٌٕ لذ طذس فٙ دمٓى دكى يٍ أجم انغش فٙ يٛذاٌ يشالجخ ا .د 

انزُفٛز  اٚمبف( أشٓش دٌٔ 2صالصخ )رفٕق يذرٓب  ثؼمٕثخ جُبئٛخ أٔ ثؼمٕثخ دجغٛخ

ثبعزضُبء انجُخ غٛش ، انزُفٛز أٔ دَّٔ يٍ أجم جُذخ اٚمبف( أشٓش يغ .أٔ عزخ )

 ؛انؼًذٚخ

كًب ْٕ يُظٕص ػهٛٓب فٙ ، أٌ ٚضجزٕا رٕفشْى ػهٗ ػًبَخ ثُكٛخ أٔ يبنٛخ كبفٛخ .ِ 

شكهٓب ٔٚذذد ثُض رُظًٛٙ يجهغ ْزِ انؼًبَخ ٔأػالِ.  2انجُذ )ط( يٍ انًبدح 

 ؛عذجٓبٔ اٚذاػٓبٔكٛفٛبد 

ػٍ انًغئٔنٛخ انًذَٛخ ٚؼًٍ انزؼٕٚغ ػٍ أٌ ٚضجزٕا رٕفشْى ػهٗ رؤيٍٛ  .ٔ 

 رهذك ثضثُبئٓى أصُبء يضأنزٓى نُشبؽ ٔكٛم األعفبس  أٌاألػشاس انزٙ ًٚكٍ 

II.  االعتبارية:بالنسبة لألشخاص 

 أٌ ركٌٕ ششكخ رجبسٚخ خبػؼخ نهمٕاٍَٛ انًغشثٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم. .أ 

ٔ يبنٛخ كبفٛخ ،كًب ْٕ يُظٕص ػهٛٓب فٙ أٌ رضجذ رٕفشْب ػهٗ ػًبَخ ثُكٛخ أ .ة 

أػالِ ،ٔٚذذد ثُض رُظًٛٙ يجهغ ْزِ انؼًبَخ ٔشكهٓب  2انجُذ )ط( يٍ انًبدح 

  .ٔعذجٓب اٚذاػٓبكٛفٛخ ٔ

 2انًبدح يٍ  )د(ٔ)ة( ٔأٌ رغزٕفٙ انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجُٕد )أ(  .ط 

 أػالِ.

 6انًادة 

رغٛٛشِ  أٔ عفبساألانًششخ نهذظٕل ػهٗ سخظخ ٔكٛم االػزجبس٘ داسح انشخض ارغُذ 

)د( يٍ انجُذ )ا( يٍ ٔ)ة( ٔ( أنٗ شخض رارٙ رزٕفش فّٛ انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ )ا

كًب ْٕ يذذد ثُض رُظًٛٙ،  ٔ ًْب يؼب،أٔ خجشح أػالِ ٔٚضجذ رٕفشِ ػهٗ ركٍٕٚ أ 0انًبدح 

 غبنف انزكش.دغت َٕع انشخظخ انًشاد رغهًٛٓب انٗ انشخض االػزجبس٘ ان

فٙ دبنخ شغٕس يُظت يذٚش أٔ يذٚش أٔ يغٛش انشخض االػزجبس٘ انذبطم ػهٗ 

ٕٚيب اثزذاء يٍ  25سخظخ ٔكٛم األعفبس، ٚجت اشؼبس اإلداسح انًخزظخ ثزنك داخم أجم 

 ربسٚخ رٕلفّ ػٍ يًبسعخ يٓبيّ.
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ش أشٓ 2ٔػالٔح ػهٗ رنك، ٚزى رؼٕٚغ انًذٚش أٔ انًغٛش انًُزٓٛخ يًٓزّ داخم أجم 

 اثزذاء يٍ َفظ انزبسٚخ.

  7انًادة 

 األعفبس. رذذد ثُض رُظًٛٙ كٛفٛبد رغهٛى سخض ٔكٛم

 8انًادة 

ٌ ركٌٕ دبطهخ ػهٗ ٙ ال رٓذف انٗ رذمٛك انشثخ، دٌٔ أانٓٛئبد انزًٔٚكٍ نهجًؼٛبد 

أػالِ أٔ  1سخظخ ٔكٛم األعفبس، أٌ رًبسط جًٛغ األَشطخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح

اإلداسح انًخزظخ داخم ثؼؼٓب نفبئذح أػؼبئٓب دظشٚب، ششٚطخ أٌ رظشح ثزنك عهفب انٗ 

 أجم شٓش ػهٗ األلم لجم انمٛبو ثكم َشبؽ.

 ٕٚيب لظذ رجهٛغ سفؼٓب انًؼهم ػُذ االلزؼبء.10رزٕفش اإلداسح انًخزظخ ػهٗ أجم 

  9 انًادة

انًئعغخ ثٍٛ  انُفغ االلزظبد٘انًخزظخ ثبنًجًٕػبد راد ٚجت انزظشٚخ نذٖ اإلداسح 

 كالء األعفبس داخم أجم شٓش اثزذاء يٍ ربسٚخ رمٛٛذْب ثبنغجم انزجبس٘.ٔ

 شزوط استغالل رخص وكيم األسفار: انباب انثانث

 .1 انًادة

م األعفبس أٌ ٚششع فٙ اعزغالل سخظزّ داخم ٚجت ػهٗ كم طبدت سخظخ ٔكٛ

اال جبص اإلداسح انًخزظخ أٌ رؤيش ثزٕلٛفٓب أٔ ٔأشٓش انًٕانٛخ نزبسٚخ انذظٕل ػهٛٓب،  انغزخ

 عذجٓب يبنى ٚضجذ طبدت انشخظخ دذٔس لٕح لبْشح أٔ ظشٔف غٛش يزٕلؼخ.

 11انًادة

ظزّ اإلنكزشَٔٙ ٔيُ ٚجت ػهٗ كم ٔكٛم أعفبس أٌ ٚشٛش انٗ سلى سخظزّ فٙ يٕلؼّ

ػالٔح ػهٗ رنك، ٚجت ٔيشاعالرّ. ٔػمٕدِ ٔيُشٕسارّ اإلشٓبسٚخ ٔيطجٕػبرّ ٔانزجبسٚخ 

فٙ كم فشع يٍ ٔػهّٛ أٌ ٚزؼهك ْزا انشلى ثظٕسح ثبسصح، ػُذ االلزظبد، فٙ يذالرّ انًُٓٛخ 

 فشٔػّ.

 12انًادة 

ٚجٕص نكم ٔكٛم أعفبس أٌ ٚفزخ، ثُبء ػهٗ رشخٛض يٍ اإلداسح انًخزظخ، فشػب أٔ ػذح 

 .أػالِ ٔرنك دغت َٕع سخظزّ 1فشٔع رمذو انخذيبد انًؼشفخ فٙ انًبدح

 ٚجت أٌ رغزغم انٕكبنخ ٔانفشٔع رذذ يغئٔنٛخ ٔكٛم األعفبس.
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 13 انًادة

أٔ رغٛٛش ٚجت أٌ رخجش اإلداسح انًخزظخ ثكم رغٛٛش لذ ٚطشأ ػهٗ أجٓضح اداسح 

 انشخض انذبطم ػهٗ سخظخ ٔكٛم األعفبس أٔ سأعًبنّ أٔ ػُٕاَّ.

 14 انًادة

ػهٗ طبدت سخظخ ٔكٛم األعفبس أٌ ٚطهغ اإلداسح انًخزظخ ػهٗ رٕلٛف َشبؽّ  ٚجت

 أٔ االَمطبع ػٍ يضأنزّ.

ٚزشرت، ثمٕح انمبٌَٕ، ػهٗ كم رٕلٛف أٔ اَمطبع نى ٚجهغ ػُّ أٔ يؼٙ ػهّٛ أكضش يٍ 

 عذت سخظخ ٔكٛم األعفبس.، ( أشٓش يززبنٛخ.عزخ )

 15 انًادة

جبس٘ انذبطم ػهٗ سخظخ ٔكٛم األعفبس، ال فٙ دبنخ انزفٕٚذ انكهٙ نهشخض االػز

 25ًٚكٍ نهًشزش٘ أٌ ٚغزًش فٙ اعزغالنّ اال ثؼذ اخجبس اإلداسح انًخزظخ ثزنك داخم أجم 

 ٕٚيب اثزذاء يٍ ربسٚخ انزفٕٚذ.

  16 انًادة

ارا رٕفٙ طبدت سخظخ ٔكٛم األعفبس، جبص نزٔ٘ انذمٕق أٌ ٚغزًشٔا فٙ اعزغالنٓب 

النٓب رمذٚى ؽهت رذٕٚم انشخظخ ثبعى شخض رارٙ أٔ شخض نًذح عُخ، ٚزؼٍٛ ػهٛٓى خ

اػزجبس٘، دغت انذبنخ، رزٕافش فّٛ انششٔؽ انًطهٕثخ فٙ ْزا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزخزح 

 نزطجٛمّ.

فٙ دبنخ ػذو رمذٚى ْزا انطهت أٔ سفؼّ ثمشاس يؼهم يٍ ؽشف اإلداسح انًخزظخ، 

 رظجخ سخظخ ٔكٛم األعفبس انغبنفخ انزكش الغٛخ.

 واجباث وكيم األسفار: اب انزابعانب

 17انًادة 

ٚجت ػهٗ ٔكٛم األعفبس، ثبنُغجخ نكم يذاس عٛبدٙ أٔ خذيخ عٛبدٛخ جضافٛخ يؼشٔػخ 

أٌ ُٚشش ٕٔٚصع ثبعًّ أٔ ثبعى انًئعغخ انًُزجخ نهخذيخ انغٛبدٛخ، ثٕعٛهخ انكزشَٔٛخ نهجٛغ، 

فش ٔانخذيبد ٔاألعؼبس أٔ فٙ شكم كزٛجبد أٔ يطٕٚبد، جًٛغ انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنغ

 انًمزشدخ.

  18 انًادة

أػالِ ٔانزٙ رذخم فٙ اؽبس خذيخ  1ٚجت أٌ ٚجشو فٙ شؤٌ انؼًهٛبد انًجُٛخ فٙ انًبدح

عٛبدٛخ جضافٛخ ػمذ رمذو لجم رٕلٛؼّ يؼهٕيبد يفظهخ دٕل يؼًٌٕ انخذيبد انًمزشدخ 

 انذذٔد. انًزؼهمخ ثؼجٕسٔأعؼبسْب ٔكٛفٛبد انزغذٚذ ٔششٔؽ اثطبل انؼمذ ٔكزا انششٔؽ 
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رؼزجش انًؼهٕيبد انغبنف ركشْب يهضيخ نٕكٛم األعفبس، يبنى ٚزى اؽالع انضثُبء لجم اثشاو 

 انؼمذ ػهٗ انزغٛٛشاد انزٙ ركٌٕ لذ أدخهذ ػهٗ يؼًَّٕ.

ال ًٚكٍ ادخبل أ٘ رغٛٛش ػهٗ انًؼهٕيبد انًغجمخ انغبنف ركشْب اال ارا كبٌ ٔكٛم 

 شادخ ػهٗ ْزا االدزًبل.األعفبس لذ َض فٙ انؼمذ ط

 19 انًادة

ٔانضثٌٕ جًٛغ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثؤعًبء ٚجت أٌ ٚزؼًٍ انؼمذ انًجشو ثٍٛ ٔكٛم األعفبس 

ٔػُبٍٔٚ انًُظى ٔٔكٛم األعفبس ٔانؼبيٍ ٔانًئيٍ ٔٔطف يفظم نًؼًٌٕ انخذيبد 

اجشاءاد ٔانزضايبد األؽشاف، خبطخ فًٛب ٚزؼهك ثبنغؼش ٔانجذٔل انضيُٙ ٔ انًمذيخ ٔدمٕق

انزغذٚذ ٔانًشاجؼخ انًذزًهخ نألعؼبس ٔاثطبل انؼمذ ٔاشؼبس انضثٌٕ ثزنك لجم ثذاٚخ انغفش أٔ 

 انًمبو ٔكزا انششٔؽ انًزؼهمخ ثؼجٕس انذذٔد.

 .2 انًادة

أػالِ،  1ٚؼزجش كم شخض رارٙ أٔ اػزجبس٘ ٚمٕو ثبنؼًهٛبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح

نزضايبد انُبرجخ ػٍ انؼمذ عٕاء كبٌ ػهّٛ أٌ ُٚفزْب غٍ رُفٛز االػٍ د يغئٔال اصاء صثُبئّ

 شخظٛب أٔ ثٕاعطخ يمذيٙ خذيبد آخشٍٚ، دٌٔ انًغبط ثذمّ فٙ انشجٕع ػهٛٓى.

غٛش أَّ، ٚجٕص نّ انزجشإ يٍ يغئٔنٛزّ ارا أرٗ ثًب ٚضجذ أٌ ػذو رُفٛز انؼمذ كال أٔ 

انزغهت ػهّٛ ٚكٌٕ َبرجب ػٍ جضءا ٚشجغ ايب انٗ انضثٌٕ ٔايب انٗ ػُظش غٛش يزٕلغ ال ًٚكٍ 

 شخض ال ػاللخ نّ ثزمذٚى انخذيبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انؼمذ، ٔايب انٗ دبنخ لٕح لبْشح.

 21 انًادة

ال ًٚكٍ أٌ ٚغزؼًم ٔكالء األعفبس فًٛب ٚخض يشافمخ ٔاسشبد صثُبئٓى، ثبعزضُبء 

انًخزظخ ٔفمب  اإلداسحػًهٛبد انزذٕٚم، اال خذيبد انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ انًؼزًذٍٚ يٍ نذٌ 

 نهزششٚغ انجبس٘ ثّ انؼًم.

  22 انًادة

ٚجت ػهٗ كم طبدت سخظخ ٔكٛم األعفبس أٌ ٚؼغ عجالرّ ٔٔصبئمّ سٍْ اشبسح 

 أػٕاٌ اإلداسح انًخزظخ انًئْهٍٛ نًشالجٛٓب.

 23 انًادة

ٚجت ػهٗ ٔكالء األعفبس االيزضبل ألدكبو انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ػهٗ 

 انجٛئخ.ٔدًبٚخ انًغزٓهك ٔانشغم ٔانًُبفغخ ٔخظٕص ثذشٚخ األعؼبس ان
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 نظاو انتًثيم: انباب انخايس

 24 انًادة

ٚجت ػهٗ جًٛغ ٔكالء األعفبس فٙ كم جٓخ يٍ انجٓبد انًذذصخ ثًٕجت انمبٌَٕ أٌ 

ٚئعغٕا فًٛب ثُٛٓى جًؼٛخ جٕٓٚخ ركٌٕ يؼزًذح نذٖ اإلداسح، ٔأٌ ُٚخشؽٕا فٛٓب، رغش٘ ػهٛٓب 

 10) .124جًبدٖ األٔنٗ  2انظبدس فٙ  .24..1.0انششٚف سلى كبو انظٓٛش أد

 ٔاألدكبو انخبطخ انٕاسدح فٙ ْزا انمبٌَٕ. ثزُظٛى انذك فٙ رؤعٛظ انجًؼٛبد(.190َٕفًجش

ٚجت أٌ رؼشع األَظًخ األعبعٛخ ٔاألَظًخ انذاخهٛخ نهجًؼٛبد انًزكٕسح ػهٗ اإلداسح 

 انًخزظخ لظذ انًظبدلخ ػهٛٓب.

  25 انًادة

أػالِ جبيؼخ ٔؽُٛخ نٕكالء األعفبس رغش٘  42رئعظ انجًؼٛبد انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح 

جًبدٖ األٔنٗ  2انظبدس فٙ  .24..1.0ػهٛٓب أدكبو انظٓٛش انششٚف انغبنف انزكش سلى 

 ( ٔاألدكبو انخبطخ انٕاسدح فٙ ْزا انمبٌَٕ..190َٕفًجش  10) .124

انُظبو انذاخهٙ نهجبيؼخ انٕؽُٛخ نٕكالء األعفبس ػهٗ ٚجت أٌ ٚؼشع انُظبو األعبعٙ ٔ

 داسح انًخزظخ لظذ انًظبدلخ ػهًٛٓب.اإل

 26 انًادة

 رُبؽ ثبنجبيؼخ انٕؽُٛخ نٕكالء األعفبس انًٓبو انزبنٛخ 

كزا فٙ كم رًضٛم انًُٓخ نذٖ اإلداسح ٔكم ْٛئخ أخشٖ نٓب اسرجبؽ ثبنغٛبدخ، ٔ -

 رظبْشح راد ؽبثغ عٛبدٙ؛

ٛذ انًشرجطخ ثبالعزمبيخ ٔاألخالق فٙ يضأنخ انًُٓخ ٔاػذاد يذَٔخ طٛبَخ انزمبن -

 ُٓخ رظبدق ػهٛٓب اإلداسح انًخزظخ؛أخاللٛبد انً

انذفبع ػٍ انًظبنخ انًؼُٕٚخ ألػؼبئٓب ٔانزمبػٙ ػُذيب ركٌٕ يظبنخ انًُٓخ  -

 ؛انًششٔػخ يٓذدح

انؼًم  انغٓش ػهٗ ايزضبل أػؼبئٓب نألدكبو انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب -

 ؛نُشبؽٓى ٔالعًٛب رهك انًُظًخ

ادذاس كم يششٔع يٍ يشبسٚغ انزؼبٌٔ أٔ اإلعؼبف أٔ ٔانمٛبو ثبداسح يًزهكبرٓب  -

رغٛٛشِ فٙ اؽبس انُظٕص ٔرُظًّٛ ٔانزؼبػذ أٔ انزمبػذ نفبئذح أػؼبئٓب 

 ؛انزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًمٔانزششٚؼٛخ 

ألػؼبئٓب فٙ اؽبس رؼبٌٔ  رٓذف انٗ انزكٍٕٚ انًغزًش رُظٛى َذٔاد ٔرذاسٚت -

 ؛ٔصٛك يغ اإلداسح انًخزظخ

انزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ثؤَشطخ ٔاثذاء انشأ٘ فٙ جًٛغ يشبسٚغ انُظٕص انزششٚؼٛخ  -

 مذيخ يٍ ؽشف انذكٕيخ.كالء األعفبس، انًٔ
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 انعقىباث: انباب انسادس

 27انًادة 

ػهٗ كم يخبنفخ فٙ يضأنخ َشبؽ ٔكٛم األعفبس رطجٛك انؼمٕثبد اإلداسٚخ انزبنٛخ،  ٚزشرت

 دغت جغبيخ انًخبنفخ:

 .اإلَزاس .أ 

 .انزٕثٛخ .ة 

 .انغذت انًئلذ نهشخظخ .ط 

 .انغذت انُٓبئٙ نهشخظخ .د 

انغذت ٔانغذت انًئلذ نهشخظخ ٔانزٕثٛخ ٔرذذد ثُض رُظًٛٙ كٛفٛبد اإلَزاس 

 انُٓبئٙ نهشخظخ.

 28 انًادة

األدكبو ْزا انمبٌَٕ، ثؼذ ادالء اإلداسح انًخزظخ انشخض انًًُٕدخ رطجٛمب  رغذت 

 رنك فٙ انذبالد انزبنٛخ:ٔطبدت انشخظخ ثبٚؼبدبرّ، 

 إذا أصبحت الشروط المقررة لتسليمها غير متوافرةّ؛ -

إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بااللتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة  -

 متكررة؛و

 أو مقدمي الخدمات. مجموعة االلتزامات المبرمة مع زبنائه ض أوإذا لم يف ببع -

 29 انًادة

فٙ دبنخ رغذت اإلداسح انًخزظخ رهمبئٛب انشخض انًًُٕدخ رطجٛمب ألدكبو ْزا انمبٌَٕ  

 أٔ يٍ أجم يخبنفخ اداَخ طبدت انشخظخ يٍ أجم انغش فٙ انًٛذاٌ انؼشٚجٙ أٔ انجًشكٙ

 نُظبو انظشف.

 .3 انًادة

 دسْى: 0.555انٗ  1.555ٚؼبلت ثغشايخ يبنٛخ يٍ  

كم يزظشف يجًٕػخ راد َفغ الزظبد٘ يئعغخ ثٍٛ ٔكالء أعفبس أغفم انمٛبو  -

 يٍ ْزا انمبٌَٕ؛ 9ثبنزظشٚخ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

 .كم ٔكٛم أعفبس أخم ثبنزضايبرّ انًزؼهمخ ثبإلخجبس يُظٕص ػهٛٓب فٙ انًٕاد  -

 يٍ ْزا انمبٌَٕ. 10ٔ 12ٔ
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 31انًادة 

 05.555فٙ دبنخ انؼٕد ثغشايخ يٍ ٔدسْى،  05.555انٗ  0.555ٚؼبلت ثغشايخ يٍ 

أٔ ثبدذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ ( أشٓش .ثبنذجظ يٍ شٓشٍٚ انٗ عزخ )ٔدسْى  155.555انٗ 

 فمؾ:

كم شخض لبو يجبششح أٔ ثٕاعطخ شخض آخش نذغبثّ انخبص أٔ نذغبة  -

أػالِ أٔ عبػذ  1 ػهٛٓب فٙ انًبدحانغٛش، ثبَجبص ادذٖ انؼًهٛبد انًُظٕص 

نٕ ػهٗ ٔجّ انزجؼٛخ دٌٔ أٌ ٚكٌٕ دبطال ػهٗ سخظخ ٔكٛم وػهٗ اَجبصْب 

 أعفبس؛

كم شخض لذو يغبػذرّ فٙ أ٘ شكم كبٌ انٗ شخض رارٙ أٔ اػزجبس٘ غٛش  -

أكضش يٍ األَشطخ  دبطم ػهٗ سخظخ ٔكٛم أعفبس فٙ يضأنخ َشبؽ أٔ

 انمبٌَٕ؛يٍ ْزا  1ػهٛٓب فٙ انًبدحانًُظٕص 

 كم شخض اعزًش فٙ يضأنخ أَشطخ ٔكٛم األعفبس ثؼذ عذت انشخظخ يُّ؛ -

 كم شخض أدنٗ ثًؼهٕيبد كبرثخ دٕل أَشطزّ كٕكٛم نألعفبس. -

ٚؼزجش فٙ دبنخ ػٕد، كم شخض عجك انذكى ػهّٛ ثًٕجت دكى َٓبئٙ ثؼمٕثخ يٍ أجم  

يًبصهخ لجم يؼٙ خًظ  ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح، صى اسركت يخبنفخادذٖ انًخبنفبد انًُظٕطخ 

رؼذ يخبنفبد يًبصهخ ألجم رمشٚش انؼٕد، جًٛغ ٔعُٕاد يٍ رًبو رُفٛذ رهك انؼمٕثخ أٔ رمبديٓب. 

 انًخهفبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح.

ارا كبٌ انًخبنف شخظب اػزجبسٚب، جبص أٌ رظذس ػمٕثبد انذجظ انًُظٕص ػهٛٓب   

انزارٙ انًٕكٕل انّٛ ثظفخ لبََٕٛخ أٔ َظبيٛخ رًضٛم انشخض  فٙ ْزِ انًبدح ػهٗ انشخض

يجهظ اإلداسح أٔ سئٛظ يجهظ انشلبثخ أٔ انًزظشف انًُزذة أٔ سئٛظ  ال عًٛبٔاالػزجبس٘، 

 انًذٚش انؼبو أٔ انًغٛش انًفٕع.

ارا رؼهك األيش ثجًؼٛخ أٔ ْٛئخ ال رٓذف انٗ رذمٛك انشثخ رمٕو يجبششح أٔ ثٕاعطخ 

أػالِ أٔ  1بص ادذٖ انؼًهٛبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدحة أػؼبئٓب ثبَجشخض آخش، نذغب

نٕ ػهٗ ٔجّ انزجؼٛخ دٌٔ اإلدالء ثبنزظشٚخ انًُظٕص ػهّٛ فٙ ٔعبػذد ػهٗ اَجبصْب 

يٍ ْزا انمبٌَٕ، جبص أٌ رظذس ػمٕثبد انذجظ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح فٙ  .انًبدح

بيٛخ أيش اداس٘ انجًؼٛخ أٔ انٓٛئخ انغبنف ركشْب دك انشخض انزارٙ انًٕكٕل انّٛ ثظفخ َظ

 ثؤ٘ طفخ يٍ انظفبد.

 32 انًادة

ػالٔح ػهٗ ػجبؽ انششؽخ انمؼبئٛخ، ٚئْم نهجذش ػٍ انًخبنفبد ألدكبو ْزا انمبٌَٕ 

 انًُزذثٌٕ خظٛظب نٓزا انغشع يٍ نذٌ اإلداسح انًخزظخ.ٔانًذهفٌٕ يؼبُٚزٓب األػٕاٌ ٔ
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 33 انًادة 

يٍ يجًٕػخ انمبٌَٕ انجُبئٙ ػهٗ  4.4ٔ 4.2انؼمٕثبد انًمشسح فٙ انفظهٍٛ  كرطج

أػالِ ثًٓبيٓى أٔ اسركت ػُفب  24 كم يٍ اػزشع ػهٗ لٛبو األػٕاٌ انًشبس انٛٓى فٙ انًبدح

 أٔ اٚزاء ػذْى.

 ختاييتوأحكاو انتقانيت : انباب انسابع

 34 انًادة

ش ْزا انمبٌَٕ، ػهٗ ادذٖ انشخض ٚجت ػهٗ ٔكبالد األعفبس انذبطهخ، فٙ ربسٚخ َش

انًزؼهك ثبنُظبو األعبعٙ نٕكبالد األعفبس انظبدس  .21.9سلى انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انمبٌَٕ 

(، االيزضبل 1994فجشاٚش 12)1214شٕال  2ثزبسٚخ  2..1.94ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 

ء يٍ ربسٚخ دخٕنّ شٓشا اثزذا 42انُظٕص انًزخزح نزطجٛمّ، داخم أجم ٔألدكبو ْزا انمبٌَٕ 

 دٛض انزُفٛز.

نٓزِ انغبٚخ، ركٌٕ سخظخ ٔكبالد األعفبس انًضأنخ نُشبؽٓب ػُذ ربسٚخ َشش ْزا ٔ

يٕصع أعفبس اال ارا -انمبٌَٕ ثبنجشٚذح انشعًٛخ يؼبدنخ رهمبئٛب نشخظخ ٔكٛم األعفبس يٍ طُف

طُف ؽهجذ ْزِ انٕكبالد داخم األجم انًزكٕس انذظٕل ػهٗ سخظخ ٔكٛم أعفبس يٍ 

 يٕصع أعفبس.

 35 انًادة

انًزؼهك ثبنُظبو األعبعٙ نٕكبالد األعفبس انظبدس ثزُفٛزِ  .21.9ُٚغخ انمبٌَٕ سلى 

 (.1994فجشاٚش  14) 1214شٕال  2ثزبسٚخ  2..1.94انظٓٛش انششٚف سلى 

 36 انًادة

انُظٕص انزُظًٛٛخ انًزخزح نزطجٛمّ فٙ  انمبٌَٕ انزُفٛز اثزذاء يٍ ربسٚخ َشش اٚذخم ْز

 انجشٚذح انشعًٛخ.
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  فهزسفهزس

 2 ................................................ ٚزؼهك ثزُظٛى يُٓخ ٔكٛم األعفبس .11.1لبٌَٕ سلى 

 2 .............................................................................. انجبة األٔل: أدكبو ػبيخ

 2 ................ رغهٛى سخظخ ٔكٛم األعفبس ٔانزظشٚخ ثؤَشطخ ٔكٛم األعفبسانجبة انضبَٙ: 

 . ............................................. انجبة انضبنش: ششٔؽ اعزغالل سخض ٔكٛم األعفبس

 4 ................................................................ انجبة انشاثغ: ٔاججبد ٔكٛم األعفبس

 9 .......................................................................... َظبو انزًضٛمانجبة انخبيظ: 

 15 ............................................................................ انجبة انغبدط: انؼمٕثبد

 14 .............................................................. انجبة انغبثغ: أدكبو اَزمبنٛخ ٔخزبيٛخ

 12 ............................................................................................... فٓشط

 

  


