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 كراس شروط يتعلق بضبظ شروط ممارسة نشاط

مؤسسة حفظ الصحة 

 

. ُٚغجك ْزا انكشاط ػهٗ يًبسسخ َشبط زفظ انصسخ: الفصل األول

 ػهٗ يؼُٗ ْزا انكشاط يؤسسخ زفظ انصسخ ْٙ كم شخص يبد٘ أٔ يؼُٕ٘ ًٚبسط نفبئذح :2الفصل 

.      انغٛش ػًهٛبد  رُظٛف ٔإثبدح انسششاد ٔاندشراٌ ٔاندشاثٛى

ٚدت ػهٗ كم شخص ٚشغت فٙ يًبسسخ َشبط يؤسسخ زفظ انصسخ أٌ ٚمذو نهًصبنر : (جديد)3الفصل 

: انًكهفخ ثسفظ صسخ انٕسظ ٔزًبٚخ انًسٛظ ثٕصاسح انصسخ انٕثبئك انزبنٛخ

رصشٚر ػهٗ انششف ٚثجذ أٌ انٕكٛم أٔ يبنك انًؤسسخ خبل يٍ خًٛغ انًٕاَغ انمبََٕٛخ،  -

 َسخخ يٍ انًؼشف اندجبئٙ، -

 َسخخ يٍ انُظبو األسبسٙ نهًؤسسخ، -

 شٓبدح يؼبدنخ ثبنُسجخ نهٕكٛم أٔ يبنك انًؤسسخ، َسخخ يٍ شٓبدح فُٙ سبو فٙ زفظ انصسخ أٔ -

شٓبداد عجٛخ رثجذ أٌ األػٕاٌ انؼبيهٍٛ ثبنًؤسسخ لذ رى إخضبػٓى نفسص عجٙ ػُذ االَزذاة  -

 ٔلجم يجبششرٓى نهؼًم ٔأَٓى يؤْهٍٛ نًًبسسخ انُشبط،

عشق يصبدق ػهٛٓب يٍ لجم انسهغخ انفُٛخ راد انُظش نًمبٔيخ انسششاد ٔانؼمبلٛش ٔانًمبدٚش  -

 ٔانزشكٛضاد انًسزؼًهخ يٍ لجم انًؤسسخ،

 لبئًخ فٙ يؼذاد انساليخ انزٙ رًزهكٓب انًؤسسخ، -

 لبئًخ فٙ ردٓٛضاد انشش انًسزؼًهخ يٍ لجم انًؤسسخ، -

َسخخ يٍ ػمٕد رأيٍٛ األػٕاٌ انؼبيهٍٛ ثبنًؤسسخ ٔػمٕد رأيٍٛ ػٍ انًسؤٔنٛخ انُبردخ ػٍ  -

 .األخغبء انًُٓٛخ ألػٕآَب

 ٚدت ػهٗ يؤسسخ زفظ انصسخ إػالو انًصبنر انًكهفخ ثسفظ صسخ انٕسظ ٔزًبٚخ :4الفصل 

 .انًسٛظ ثٕصاسح انصسخ ثكم رغٛٛش ٚغشأ ػهٗ يب رى ركشِ ثبنفصم انثبنث

 ٚزى اسزغالل يؤسسخ زفظ انصسخ يٍ لجم انًبنك أٔ انٕكٛم انز٘ رزٕفش فّٛ انششٔط :(جديد)5 الفصل

. انمبََٕٛخ انًغهٕثخ إصاء سبئش انًصبنر انًؼُٛخ

 ردش٘ ػًهٛبد انزُظٛف ٔإثبدح انسششاد ٔاندشراٌ ٔاندشاثٛى ثًسبػذح فُٙ يزسصم ػهٗ :6الفصل 

. شٓبدح فٙ انزمُٛخ انصسٛخ أٔ شٓبدح يؼبدنخ

 ٚخضغ األػٕاٌ انًكهفٌٕ ثؼًهٛبد انشش نهًشالجخ انغجٛخ ٔٚزهمٌٕ ركُٕٚب فٙ يدبل انساليخ :7الفصل 

. ٔانٕلبٚخ ٔٚزى رأيُٛٓى يٍ كم األخغبس انًؼشضٍٛ نٓب

 لفبصاد ٔألُؼخ ٔ) ٚدت أٌ رٕفش انًؤسسخ نؼًبنٓب انًسزؼًهٍٛ نهًجٛذاد صٚب خبصب ثبنؼًم :8الفصل 

. (ثضاد ػًم ٔلجؼبد



. (يبء سبخٍ ٔثبسد ٔصبثٌٕ) ٚدت أٌ رٕفش انًؤسسخ نؼًبنٓب زًبيبد سشبشبد :9الفصل 

 ٚدت أٌ رخضغ انًؤسسخ ثصفخ دٔسٚخ كم سزخ أشٓش أػٕآَب انًسزؼًهٍٛ نهًجٛذاد :10الفصل 

. (رسذٚذ َسجخ انكٕنُٛسزشاص فٙ انذو)نهًشالجخ انجٕٛنٕخٛخ 

 ُٚجغٙ ػهٗ يؤسسخ زفظ انصسخ أٌ رضغ ػهٗ ريخ انؼًبل صُذٔق أدٔٚخ ٚسزٕ٘ ػهٗ :11الفصل 

. ػذح ػالج اسزؼدبنٙ ٔيضبداد سًٕو نكم يجٛذ يسزؼًم

 ٚدت أٌ رسزدٛت يسالد يؤسسخ زفظ انصسخ ألزكبو يدهخ انساليخ ٔانٕلبٚخ يٍ :(جديد)12الفصل 

 انًؤسش 2009 نسُخ 11أخغبس انسشٚك ٔاالَفدبس ٔانفضع ثبنجُبٚبد انصبدسح ثًمزضٗ انمبٌَٕ ػذد 

 2004 أٔد 11 انًؤسش فٙ 2004 نسُخ 1876 ٔكزنك ألزكبو األيش ػذد 2009 يبسط 2فٙ 

. انًزؼهك ثصهٕزٛخ انًسم ٔشٓبدح انٕلبٚخ

.  ٚزى رخضٍٚ انًجٛذ ثًسم يسزمم ػٍ انًكبرت اإلداسٚخ:13الفصل 

:  رزى ػًهٛبد خهظ انًجٛذاد ثًسم يخصص نهغشض، ٚسزدٛت نهًٕاصفبد انزبنٛخ:14الفصل 

. رٕفش انزٕٓئخ ٔاإلضبءح -

 ".faïences"زًبٚخ اندذساٌ ثبنخضف  -

 .رٕفٛش عبٔنخ يٍ فٕالر ال ٚزأكسذ أٔ يٍ خضف -

 .رٕفٛش انًبء ٔانصبثٌٕ ٔيُشفخ نهٛذ -

 .ردهٛض األسضٛخ -

 .رصشٚف انًٛبِ انًسزؼًهخ ثغشٚمخ يغبثمخ نهزصشٚف انصسٙ ثبنًسٛظ -

 

 ًُٚغ يُؼب ثبرب اسزؼًبل أ٘ يجٛذ غٛش يشخص فّٛ يٍ لجم انًصبنر انًكهفخ ثسفظ صسخ :15الفصل 

. انٕسظ ٔزًبٚخ انًسٛظ ثٕصاسح انصسخ

 ال ُٚجغٙ أٌ ٚشكم َشبط يؤسسخ زفظ انصسخ خغشا ػهٗ صسخ اٜخشٍٚ أٔ أٌ ٚكٌٕ :16الفصل 

. يصذسا نزهٕٚث انًسٛظ

 ٚدت ػهٗ يبنك يؤسسخ زفظ انصسخ أٔ ٔكٛهٓب االنزضاو ثمٕاػذ ٔششٔط زفظ انصسخ :(جديد)17الفصل 

 1996 خٕاٌ 10 انًؤسش فٙ 1996 نسُخ 41عجمب نهزششٚغ اندبس٘ ثّ انؼًم ٔخبصخ انمبٌَٕ ػذد 

 انًؤسش 2001 نسُخ 14انًزؼهك ثبنُفبٚبد ٔيشالجخ انزصشف فٛٓب ٔإصانزٓب، كًب رى رُمٛسّ ثبنمبٌَٕ ػذد 

 انًزؼهك ثزجسٛظ اإلخشاءاد اإلداسٚخ انخبصخ ثبنزشاخٛص انًسهًخ يٍ عشف ٔصاسح 2001 خبَفٙ 30فٙ 

. انجٛئخ ٔانزٓٛئخ انزشاثٛخ فٙ انًدبالد انشاخؼخ نٓب ثبنُظش

 ُٚجغٙ أٌ ال رمزصش ػًهٛبد إثبدح انسششاد ٔاندشراٌ ٔاندشاثٛى ػهٗ اسزؼًبل انًجٛذاد فمظ :18الفصل 

ثم ُٚجغٙ أٌ رغهت انًؤسسخ يٍ زشفبئٓب انزمٛذ ثمٕاػذ زفظ انصسخ ٔانزغٓٛش راد اندذٖٔ يٍ زٛث 

. انًمبٔيخ انؼضٕٚخ ٔانجٕٛنٕخٛخ



 ٚسدش ػهٗ األػٕاٌ انؼبيهٍٛ ثًؤسسخ زفظ انصسخ سش انًجٛذاد ثأيبكٍ رسٕٚم :(جديد)19الفصل 

. ٔيؼبندخ ٔخضٌ َٔمم ٔػشض ٔثٛغ انًٕاد انغزائٛخ أٔ ػهٗ األدٔاد انًُضنٛخ

كًب ٚدت ػهٗ يبنك أٔ ٔكٛم يؤسسخ زفظ انصسخ ارخبر كم انزذاثٛش ٔاالززٛبعبد انضشٔسٚخ انزٙ يٍ 

. شأَٓب ضًبٌ ساليخ انؼًٕو لجم إرًبو ػًهٛبد سش انًجٛذاد

.  ُٚجغٙ أٌ ال ٚؤد٘ اسزؼًبل انًجٛذاد إنٗ إنسبق انضشس ثصسخ انًٕاعٍ:20الفصل 

. (fumigation) ًُٚغ يُؼب ثبرب اسزؼًبل انًجٛذاد ثٕاسغخ انزجخٛش :(جديد)21الفصل 

 ٚدت ػهٗ يبنك أٔ ٔكٛم يؤسسخ زفظ انصسخ إثشاو ػمٕد نزأيٍٛ األػٕاٌ انؼبيهٍٛ :(جديد(22الفصل 

ثبنًؤسسخ ضذ األخغبس انُبخًخ ػٍ انًسم ٔردٓٛضارّ ٔكزنك إثشاو ػمٕد نهزأيٍٛ ػٍ يسؤٔنٛزّ انُبردخ 

. ػٍ األخغبء انًُٓٛخ ألػٕاَّ

 ٚدت ػهٗ يبنك أٔ ٔكٛم يؤسسخ زفظ انصسخ أٌ ًٚذ ثصفخ يُزظًخ انًصبنر انًكهفخ :(جديد)23الفصل 

ثسفظ صسخ انٕسظ ٔزًبٚخ انًسٛظ ثٕصاسح انصسخ ثجشَبيح َشبط انًؤسسخ انشٓش٘ لجم انششٔع فٙ 

كًب ٚدت ػهّٛ يسك دفزش رذٌٔ ثّ كم انًؼغٛبد انًزؼهمخ ثبألَشغخ انًُدضح يٍ عشفٓب ٔٔضؼّ . االَدبص

. ػهٗ ريخ يصبنر انًشالجخ انصسٛخ ػُذ انغهت

 رخضغ َشبعبد يؤسسخ زفظ انصسخ نشلبثخ انًصبنر انًخزصخ ثٕصاسح انصسخ انًكهفخ :24الفصل 

ثسفظ صسخ انٕسظ ٔزًبٚخ انًسٛظ ٔنهغشض ٚدت ٔضغ خًٛغ اإلسشبداد انًغهٕثخ رسذ رصشف 

. انًشالجٍٛ

 رًُر انًؤسسبد انزٙ رًذ يؼبُٚخ يخبنفزٓب ألزكبو ْزا انكشاط يٓهخ رزشأذ ثٍٛ :(جديد)25الفصل 

أشٓش رضجظ يٍ لجم اإلداسح نزسٕٚخ ٔضؼٛزٓب ٔرنك ثٕاسغخ سسبنخ  (3)ٕٚيب ٔثالثخ  (15)خًسخ ػشش 

.  يضًَٕخ انٕصٕل يغ اإلػالو ثبنجهٕؽ

ًٔٚكٍ أٌ رزؼشض انًؤسسخ نؼمٕثخ انًُغ انٕلزٙ نًًبسسخ انُشبط نًذح ألصبْب شٓش إرا نى ٚزى رفبد٘ 

. انًخبنفبد انًشبس إنٛٓب أػالِ فٙ األخم انًسذد

ٔفٙ صٕسح يؼبُٚخ رٕاصم ػذو اززشاو أزكبو كشاط انششٔط، رًُغ انًؤسسخ َٓبئٛب يٍ يًبسسخ انُشبط 

ثُبء ػهٗ يسضش رفمذ يؼهم ٔيسشس يٍ لجم يزفمذٍٚ اثٍُٛ يؤْهٍٛ لبََٕب نهغشض ٔربثؼٍٛ نٕصاسح انصسخ 

. ٔرنك ثؼذ االسزًبع إنٗ يبنك انًؤسسخ انًؼُٛخ أٔ ٔكٛهٓب

. ٔرسهظ ػمٕثزٙ انًُغ انٕلزٙ ٔانًُغ انُٓبئٙ يٍ يًبسسخ انُشبط ثمشاس يٍ ٔصٚش انصسخ

 

 


