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 اهالينا الكرام اصحاب المصالح والمحالت التجارية 

 نداء بخصوص ترخيص المحالت والمصالح التجارية وفقا لقانون ترخيص المحالت والمصالح التجارية

 ن ترخيص المصالح التجارية )المجدد( قانو

 أهداف القانون 

 ضمان الجودة المناسبة للبيئة بما في ذلك الوقاية من المخاطر والمضايقات. 

 وتقليل المخاطر على الجمهورعلى السالمة العامة  المحافظة 

 وبمحاذاته الحفاظ على أمان الجمهور المتواجد في المحل التجاري. 

  المياه بالمبيدات واألسمدة واألدويةاألمراض الحيوانية ومنع تلوث مصادر تفشي الوقاية من. 

 ضمان صحة الجمهور العامة، بما في ذلك ضمان ظروف صحية مالئمة. 

 تنفيذ القوانين التي تتعلق بخدمات التصميم والبناء ومكافحة الحرائق. 

 

 ملزمة  األعمال التي تتطلب الترخيص بموجب قانون ترخيص المصالح التجارية
مصلحة  لكل شخصية ومخصصةالرخصة . بالحصول على رخصة من السلطة المحلية

  .تجارية ولنوع العمل
 

 ...وبحسب التعليمات واالوامر المنبثقة عنه 1968من قانون ترخيص المصالح التجارية  4وفقا للبند  .1

ال يعمل شخص بمهنة او مصلحة تجارية يلزمها ترخيص اال اذا كان بيده رخصة حسب قانون 

 .ترخيص المصالح التجارية والشروط المقررة بموجبه

( يحدد انه في مجال نفوذ سلطة محلية يحق لرئيس المجلس او من وكل من قبله ان يصدر 1)أ() 5بند  .2

 .لمصلحة تجارية رخصة
مجلس كفر قرع ينوي العمل وفقا للقانون المذكور اعاله وبحسب الصالحية المعطاة له من اجل تنفيذه  .3

 وتنفيذ القوانين المساعدة االخرى التي لها عالقة بالموضوع. 
 امتالك رخصة سارية المفعول هو امر اجباري ويمنع اشكاالت مستقبلية الكل بغنى عنها. .4
قسم ترخيص المصالح  –المفعول عليك التوجه للمجلس المحلي  من اجل الحصول على رخصة سارية .5

 التجارية والتقدم بطلب ترخيص بحسب االصول القانونية. 
 .االجراءات تعاونك معنا يهون عليك .6
نلفت انتباهك انه اذا كنت قد تقدمت بطلب ترخيص ولم تستوف الشروط التي طلبت منك فعليك  .7

لن تصدر لك رخصة وستكون  هفان ك هذه الرسالة. ولذلكوط فورا عند استالماستكمال تلك الشر
 بحقكالمجلس المحلي اتخاذ اجراءات قانونية  مما يلزممخالفا لقانون ترخيص المصالح التجارية 
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واصحاب ورشات العمل التوجه للمجلس لتقديم طلب لهذا نطلب من جميع اصحاب المحال والمصالح التجارية 

 التجارية او ورشة العمل. ةترخيص المصلح

 مع فائق المحبة واالحترام 

 قرع المجلس المحلي كفر 


