1

انفهرس

3 .....................................................
 1.يوذّيت
 .2يٕهغ يصهذت انصٛذنت ظًٍ ْٛكهٛت ٔصاسة انصذّت انؼايت 4 ...........................................
 .3يٓاو يصهذت انصٛذنت كٔ ٙصاسة انصذت انؼايت 5 .....................................................
6 .....................................................
 .4حؼشٚق انًصؽهذاث
7 .....................................................
انخذياث انًوذّيت ك ٙيصهذت انصٛذنت
 .5ؼهب انذصٕل ػهٗ ئجاصة يؼاؼاة يُٓت انصٛذنت 7 .....................................................
11 ...................................................
 .6ؼهب ئجاصة كخخ ٔئعخثًاس صٛذنٛت
15 ...................................................
 .7ؼهب يباششة ػًم ك ٙصٛذنٛت
18 ...................................................
 .8ؼهب كخخ ٔئعخثًاس يغخٕدع أدٔٚت
23 ...................................................
 .9ؼهب كخخ صٛذنٛت داخم يغخشلٗ
 .10ؼهب ئنـاء حشخٛص يغخٕدع أدٔٚت أٔ صٛذنٛت 27 ...................................................
30 ...................................................
 .11ؼهب كخخ ٔئعخثًاس كشع نًغخٕدع أدٔٚت
34 ...................................................
 .12ؼهب يباششة ػًم ك ٙيغخٕدع أدٔٚت
37 ...................................................
 .13ؼهب ششاء صٛذنٛت
42 ...................................................
 .14ؼهب ششاء يغخٕدع أدٔٚت
47 ...................................................
 .15ؼهب َوم يٕهغ صٛذنٛت
 .16ؼهب حكهٛق صٛذن ٙيذٚش كُ ٙك ٙيغخٕدع أدٔٚت يشخص يكاٌ انصٛذن ٙانًغخوٛم هبم صذٔس
52 ...................................................
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 .20جذٔل بانوٕأَ ٍٛاألَظًت انخ ٙحشػٗ يؼايالث يصهذت انصٛذنت 64 ...............................

2

 .1يوذّيت
ٓٚذف ْزا انذنٛم ئنٗ حجذٚذ انًغخُذاث انالصيت ٔانششٔغ انًلشٔظت ٔانًشادم انخ ٙحًش بٓا انًؼاايالث
اإلداسٚت ك ٙيصهذت انصٛذنت كٔ ٙصاسة انصذّت بـٛت حغٓٛم يًٓت أصاذا انؼالهات ٔانًإنل ٍٛػهاٗ داذء عإاء
ْٕٔ ٚأح ٙحؽبٛواً نوشاس يؼانٔ ٙصٚش انصذّت سهى  1635/1حاسٚخ  9حشش ٍٚاألٔل ٔ 2013انًخؼهّن باػخًاد دنٛم
ئجشاءاث انًؼايالث اإلداسٚت ك ٙيصهذت انصٛذنت ٔانذٔائش انخابؼت نٓا.
ٚخعااًٍ ْاازا انااذنٛم جًٛااغ انًؼهٕياااث داإل انخااذياث انخاا ٙحوااذّيٓا يصااهذت انصااٛذنت باإلظاااكت انااٗ ًَااارج
اإلعخًاساث ٔانوٕأَ ٍٛاألَظًت انخ ٙحشػٗ ْزِ انًؼايالث.
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 .2يٕهغ يصهذت انصٛذنت ظًٍ ْٛك هٛت ٔصاسة انصذّت انؼايت
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 .3يٓاو يصهذت انصٛذنت كٔ ٙصاسة انصذت انؼايت
حخبغ يصهذت انصٛذنت انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت كٔ ٙصاسة انصذت انؼايت .
حخٕنٗ يصهذت انصٛذنت:
االششاف انلُ ٙػهٗ عٛش انؼًم ك ٙانًإعغاث انصٛذالَٛت .
دسط ٔحذعٛش يؼايالث انخشخٛص بًًاسعت يُٓت انصٛذنت ٔكخخ انصٛذنٛاث ٔيغخٕدػاث االدٔٚت ٔكم
يا ُٚص ػه ّٛهإٌَ يضأنت يُٓت انصٛذنت.
انوٛاو بانذساعاث انالصيت إلػذاد يإشش أعؼاس االدٔٚت.
دسط ؼهباث ئعخثًاس يصاَغ االدٔٚت.
اإلششاف ٔ يشاهبت ػًم انذٔائش انخابؼت نٓا .
انخٕهٛغ ػهٗ ئرٌ انخغٕٚن نألدٔٚت انًصُّؼت يذهًٛأ بـٛت انخصذٚش.
ٚهذن بًصهذت انصٛذنت:
 دائشة انًخذساث
 دائشة اعخٛشاد االدٔٚت ٔحصذٚشْا
 دائشة انخلخٛش انصٛذنٙ
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 .4تعرٌف انًصطهحاث
ًَىذج اإلستًارة  ْٙ :اإلعخًاسة انخًٚ ٙهإْا صادب انؼالهت يباششةً أٔ بٕاعؽت ٔكٛهّ بـٛت انذصٕل ػهٗ
حشخٛص أٔ خذيتء يا يٍ انٕصاسة ٔحكٌٕ ْزِ اإلعخًاسة يؼذة يغبواً يٍ هبم اإلداسة ٔكواً نُظاو يٕدذ نخصًٛى
ٔحشحٛب ٔحغًٛت اإلعخًاسة.
يقدّو انطهب  ْٙ :انجٓت انخ ٙعخغخلٛذ يٍ انـاٚت انخ ٙيٍ أجهٓا حى حوذٚى اإلعخًاسةٔ .انجٓت انًغخلٛذة يٍ
اإلعخًاسة نٛغج بانعشٔسة َْ ٙلغٓا انجٓت انخ ٙحوذو أٔ حٕهغ ػهٗ اإلعخًاسة بذٛث يٍ انًًكٍ أٌ حوذو
اإلعخًاسة يٍ ٔكٛم أٔ يلٕض ػٍ صادب انؼالهت األعاع ٙانز٘ ٚغخلٛذ يٍ اإلعخًاسة.
انشروط انًطهىبت :حذذٚذ انًخؽهباث انٕاجب حٕاكشْا نخوذٚى انؽهب.
انًستُداث انًطهىبت :الئذت انًغخُذاث انًؽهٕ اسكاهٓا باإلعخًاسة نٛخى هبٕل انؽهب ٔحغجٛهّ ك ٙانٕدذة
انًخخصت.
انرسىو انًتىجبت :هًٛت انؽٕابغ انًانٛت انخٚ ٙجب أٌ حهصن ػهٗ انًؼايهت أ انًبانؾ انًخٕجب دكؼٓا.
أٌاو تقدٌى انطهباث :األٚاو انخ ٙحوبم كٓٛا انٕدذة انًخخصت انؽهب انًزكٕس.
انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ :انؼُٕاٌ اإلنكخشَٔ ٙنهصلذت انًخؼهوت باالعخًاسة انخاصت بانًؼايهت انًزكٕسة
ٔدٛث ًٚكٍ حُضٚهٓا ٔدلظٓا ئنكخشَٔٛاً.
انقووىاٍٍَ واظَةًووت انتووً ترعووى انقديووت انًقدّيووت :انواإاَ ٔ ٍٛانًشاعااٛى ٔانوااشاساث ٔانخؼااايٛى ٔانًاازكشاث انخااٙ
حشػااٗ انخذياات انًؽهٕباات يااٍ اناإصاسة نهخذواان يااا ئرا كاَااج ُْانااو أٚاات بٛاَاااث أٔ شااشٔغ أٔ يغااخُذاث يؽهاإ
حؽبٛوٓا ٔكواً نٓزِ انوٕأَ ٍٛاألَظًت.
إجراءاث سٍر انًعايهت : :انخؽٕاث انخلصٛهٛت أٔ انًشادم انخ ٙحًاش كٓٛاا انًؼايهات ياٍ حااسٚخ حواذًٓٚا ٔنـاٚات
ئَخٓائٓا ٔحغهًٓٛا نصادب انؼالهت بٓذف انخٕظٛخ نهًٕاؼٍ انًذة انضيُٛت ٔانذساعات انخا ٙحخعاغ نٓاا انًؼايهات
يٍ هبم انًؼُ ٍٛٛك ٙانٕصاسة.
يقطوط سوٍر انًعايهوت ) :(Flow chartسعاى حصإٚش٘ نهًشادام انخا ٙحًاش بٓاا انًؼايهات ياٍ حااسٚخ حواذًٓٚا
ٔنـاٚاات ئَخٓائٓااا ٔحغااهًٓٛا نصااادب انؼالهاات دٛااث ٚكاإٌ أكثااش ٔظاإدا ًٔٚكااٍ بٕاعااؽخّ حخبااغ انخغهغاام انضيُااٙ
نخؽٕاث انًؼايهت.
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انقدياث انًقدّيت فً يصهحت انصٍدنت
 .5طهب انحصىل عهى إجازة يعاطاة يهُت انصٍدنت
 .5.1يقدو انطهب:
يٕاؼٍ يغخٕك ٙانششٔغ انوإََٛت نًًاسعت يُٓت انصٛذنت ػهٗ األساظ ٙانهبُاَٛت

 .5.2انًستُداث انًطهىبت:
ًَ .1اإرج ؼهااب انذصاإل ػهااٗ ئجاااصة يؼاؼاااة يُٓاات انصااٛذنت  HEA001يؼبااأ دغااب األصاإل ٔيٕهّااغ يااٍ
انصٛذن ٙيوذو انؽهب.
 .6أسبغ صٕس شًغٛت يصذهت يٍ انًخخاس ٔيًٕٓسة بخخًّ حٕظغ ك ٙيـهق صـٛش.
 .7صٕسة ػٍ انٕٓٚت يصذهت يٍ انًخخاس أ اخشاج هٛذ كشد٘ ال ٚؼٕد حاسٚخّ الكثش يٍ شٓش.
 .8عجم ػذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ ألكثش يٍ  3أشٓش.
 .9انثإَٚت انؼايت:
يٍ نبُاٌ :
 اكادة َجاح ك ٙشٓادة انبكانٕسٚا  -انوغى انثاَ( -ٙصٕسة ؼبن االصم يصذهت).
يٍ خاسج نبُاٌ :
 اكادة نجُت انًؼادالث يٍ ٔصاسة انخشبٛت (صٕسة ؼبن االصم يصذهت).
 شاآادة انثإَٚاات انؼاياات يصااذهت يااٍ ٔصاسة انخاسجٛاات يااغ صاإسة ؼباان االصاام يصااذهت يااغ انؼالياااث
يصذّهت يٍ انخاسجٛت.
 .10انشٓادة انجايؼٛت :
يٍ نبُاٌ:
 شٓادة انصٛذنت يصذهت يٍ ٔصاسة انخشبٛت ٔ انخؼهٛى انؼان.ٙ
 ػالياث عُٕاث انذساعت يصذهت يٍ ٔصاسة انخشبٛت ٔ انخؼهٛى انؼان.ٙ
يٍ خاسج نبُاٌ:
 شٓادة انصٛذنت يصذهت يٍ ٔصاسة انخاسجٛت يغ صٕسة ؼبن األصم يصذهت.
 ػالياث عُٕاث انذساعت يصذهت يٍ ٔصاسة انخاسجٛت يغ صٕسة ؼبن األصم يصذهت.
 اكادة يٍ علاسة انبهذ أ انكهٛت انًؼُٛت حلٛذ اٌ حهو انشٓادة يؽابوت حًايًا نهشٓادة انخ ٙحؼؽٓٛا انكهٛت ألبُاء
انبالد انًُخغب ٍٛان ّٛدٌٔ َوص أ حؼذٚم ٔاٌ حكٌٕ يوبٕنت نهؼًم ك ٙانبالد َلغٓا.
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 .11انخًش: ٍٚ
أ -ئكااادة حًااش ٍٚنغااُت يصااذهت يااٍ َواباات صااٛادنت نبُاااٌ يااغ صاإسة ؼباان االصاام يصااذهت (كااٙ
نبُاٌ).
 ئكادة حًاش ٍٚنغاُت يصاذهت ياٍ ٔصاسة انخاسجٛات ياغ صإسة ؼبان االصام يصاذهت (خااسجنبُاٌ).
 .12ئكادة َجاح ك ٙانكٕنٕكٕٛو باعخثُاء ؼال انجايؼت انهبُاَٛت (صٕسة ؼبن االصم يصذهت).
 .13ئكااادة نجُاات انًؼااادالث نهخؼهااٛى انؼااان ٙيااٍ ٔصاسة انخشبٛاات ٔانخؼهااٛى انؼااان ٙباعااخثُاء ؼااال انجايؼاات انهبُاَٛاات
(صٕسة ؼبن االصم يصذهت).

 .5.3انرسىو انًتىجبت:
 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕابغ يانٛت بوًٛت  25انق ل.ل ( ؼابؼ 10.000 ٍٛل.ل ٔؼابغ  5000ل.ل حٕظغ ك ٙيـهق صـٛش).
 أيش انوبط هًٛخّ حغأ٘ ظؼق انذذ األدَٗ نألجٕس ٚغخٕكٗ كٔ ٙصاسة انًانٛت.

 .5.4أٌاو تقدٌى انطهباث:
حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت يٍ اإلثُ ٍٛانٗ انخًٛظ ظًٍ دٔاو انؼًم انشعً.ٙ

 .5.5انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:
ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ ًَٕرج ئنكخشَٔ ٙنؽهب انذصإل ػهاٗ ئجااصة يؼاؼااة يُٓات انصاٛذنت HEA001
ػهٗ يٕهغ انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/HEA001.aspx

 .5.6انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى طهب انحصىل عهى إجازة يعاطاة يهُت انصٍدنت:
 هإٌَ يضأنت يُٓت انصٛذنت ك ٙنبُاٌ سهى  94/367حاسٚخ ٔ 1/8/1994حؼذٚالحّ
 يشعاإو سهااى  6382حاااسٚخ ٚ 21/2/1995خؼهاان بخذذٚااذ سعااى اجاااصة يًاسعاات يُٓاات انصااٛذنت ٔكااخخ
ٔاعخثًاس صٛذنٛت أ يغخٕدع أ يصُغ نالدٔٚت ك ٙنبُاٌ

 .5.7يالحةاث:
ٚ خى حوذٚى انؽهب يٍ هبم صادب انؼالهت كوػ
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 الٚوبم انؽهب ارا كاٌ صادب انؼالهت يوًٛا خاسج االساظ ٙانهبُاَٛت
ٚ غهى ايش انوبط ٔاجاصة يضأنت يُٓت انصٛذنت كوػ انٗ صادب انؼالهت
 ك ٙدال ٔجٕد حشجًت ٚجب اٌ حكٌٕ صادسة ػٍ يخشجى يذهق

 .5.8إجراءاث سٍر يعايهت طهب انحصىل عهى إجازة يعاطاة يهُت انصٍدنت:
 .1حوذٚى انؽهب ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ،حغجّم انًؼايهت ك ٙههى يصهذت انصٛذنت كاَ ٙظااو  TWFSنخأخاز سهاى
ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

 .2حذهٛن انًغخُذاث ٔيشاجؼت انٕثائن ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .3ئدخال انًؼهٕياث انًٕجٕدة ػهٗ انؽهب انًوذّو انٗ َظاو انوٕٖ انؼايهت انصذٛت  HRHانًؼهٕياح.ٙ
 .4ؼباػت ئجاصة يؼاؼاة يُٓت انصٛذنت يٍ َظاو ٔ HRHئسكاهٓا يغ انًهق.
ُٚ .5ذال انًهق انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
ُٚ .6ذال انًهق بؼذْا انٗ انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
ُٚ .7ذال انًهق انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهًٕاكوت ٔانخٕهٛغ.
ُٚ .8ؼاد انًهق انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .9ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ٚؼؽٗ ايش انوبط نهصٛذنٚ ٙذكؼّ ك ٙانًصشف أ كٔ ٙصاسة انًانٛت.
ٚ .10ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت ٔٚخى حغهٛى ئجااصة يؼاؼااة يُٓات انصاٛذنت نصاادب
انؼالهت.
ٚ .11خى حٕهٛغ اإلعخالو ػهٗ دكخش صادسٔ/اسد ك ٙيصهذت انصٛذنت.
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 .5.9يقطط سٍر انًعايهت ()Flow Chart 1
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 .6طهب إجازة فتح وإستثًار صٍدنٍت
 .6.1يقدو انطهب:
انصٛذن ٙصادب انؼالهت ٔانًجاص يٍ ٔصاسة انصذّت انؼايت ٔانز٘  ُٕ٘ٚكخخ ٔئعخثًاس صٛذنٛت.

 .6.2انًستُداث انًطهىبت:
ًَٕ .1رج ؼهب ئجاصة كخخ ٔئعاخثًاس صاٛذنٛت  HEA004يؼباأ دغاب األصإل ٔيٕهّاغ ياٍ انصاٛذنٙ
صادب انؼالهت ٔانًجاص يٍ ٔصاسة انصذّت انؼايت ٔانز٘  ُٕ٘ٚكخخ ٔئعخثًاس صٛذنٛت.
 .2أسبغ صٕس شًغٛت نهصٛذن ٙصادب انؽهب يصذهت يٍ انًخخاس ٔيًٕٓسة بخخًّ حٕظغ ك ٙيغهف
صغٍر.
 .3اخشاج هٛذ اكشاد٘ كشد٘ أٔ صٕسة ػُاّ يصاذهت ٔكان األصإل أٔ صإسة ػاٍ انٕٓٚات يصاذهت ياٍ
انًخخاس.
 .4عجم ػذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ الكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .5اكادة عكٍ نهصٛذن ٙصادب انؽهب يصذهت يٍ انًخخاس ٔيًٕٓسة بخخًّ.
 .6صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اجاصة يضأنت يُٓت انصٛذنت.
 .7صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اكادة اَخغا انصٛذن ٙنُوابت صٛادنت نبُاٌ.
 .8شٓا دة حغجٛم انصاٛذنٛت كا ٙانغاجم انخاال بانًإعغااث انخجاسٚات ناذٖ يذكًات انذسجات االٔناٗ ياغ
انكخا انًوذو ياٍ انصاٛذن ٙنهذصإل ػهاٗ ْازا انغاجم (يذكًات انبذاٚات) ػهاٗ اٌ ٚكإٌ انًٕظإع
"صٛذنٛت" كوػ.
 .9اكادة بانًغاكت ب ٍٛانصٛذنٛت انًُٕٖ اَشاؤْا ٔاهش صٛذنٛت نٓا يغ ركش اعًٓا انخجاس٘ :
أ -يٍ يغاح يذهق يصذهت يٍ َوابت انؽبٕؿشاك ٍٛٛك ٙنبُاٌ.
او
 يٍ يُٓذط خبٛش بانًغادت يصذهت يٍ َوابت انًُٓذع.ٍٛ.10

عُذ انًهكٛت باعى انصٛذن ٙصادب انؽهب يغ َغخت ػُّ.

او
 عُذ االٚجاس االصه ٙيغجم نذٖ كاحب انؼذل ٔيغجم ك ٙانبهذٚت حذج سهى ٔ حااسٚخ ٔيٕهاغ ياٍسئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓسة بخخًّ يغ صٕسة ؼبن االصم ػُّ يٕهؼت ٔيًٕٓسة ياٍ سئاٛظ انبهذٚات (كاٙ
11

دال ػذو ٔجٕد بهذٚت ٚصذم يٍ هائًواو أ يذاكظ ٔٚشكان باكاادة ياٍ هائًوااو أ يذااكظ بؼاذو ٔجإد
بهذٚت) ػهٗ اٌ ٚكٌٕ ٔجٓت االعخؼًال صٛذنٛت كوػ.
.11

ك ٙدال حٕهٛغ ػوذ االٚجاس يٍ ٔكٛم ٚشكن بصٕسة يصذهت ػاٍ انٕكانات بخااسٚخ جذٚاذ (ٔياٍ

َلظ كاحب انؼذل).
.12

سعى بًٕهغ انصٛذنٛت ٔحشحٛباحٓا انذاخهٛت حب ٍٛاعى انصاٛذن ٙصاادب انؽهاب ،ئعاى انصاٛذنٛت،

سهى انؼواس ،ئعى انًانو ،انًغادت اإلجًانٛات األسظاٛت نهصاٛذنٛت ،يٕهاغ انخضاَات انذذٚذٚات ،انًخخباش،
انذًاو ٔيذخم انصٛذنٛت يٕهؼت يٍ يُٓذط ٔيصذهت يٍ َوابت انًُٓذع.ٍٛ

 .6.3انرسىو انًتىجبت:
 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕاباااغ يانٛااات بوًٛااات  25اناااق ل.ل ( ؼاااابؼ 10.000 ٍٛل.ل  ،ؼاااابغ  5000ل.ل حٕظاااغ كااا ٙيـهاااق
صـٛش).
 ايش انوبط هًٛخّ حغأ٘ أسبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس ٚغخٕكٗ كٔ ٙصاسة انًانٛت.
 .6.4أٌاو تقدٌى انطهباث:
حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚي ٙاإلثُٔ ٍٛانثالثاء ظًٍ دٔاو انؼًم انشعً.ٙ

 .6.5انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:
ًٚكااٍ انذصاإل ػهااٗ ًَاإرج ئنكخشَٔاا ٙنؽهااب ئجاااصة كااخخ ٔئعااخثًاس صااٛذنٛت  HEA004ػهااٗ يٕهااغ
انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/HEA004.aspx

 .6.6انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى طهب إجازة فتح وإستثًار صٍدنٍت:
 هإٌَ سهى  367حاسٚخ ٚ 1994/8/1خؼهن بًضأنت يُٓت انصٛذنت ٔحؼذٚالحّ.
 هااإٌَ سهااى  673حاااسٚخ ٚ 1998/3/16خؼهاان بانًخااذساث ٔانًااإثشاث انؼوهٛاات ٔانغااالئق ٔحؼذٚالحااّ يااغ
انجذأل انًهذوت بّ.
 يشعٕو سهى  2622حاسٚخ ٚ 1992/8/29خؼهن بخذذٚذ انششٔغ ٔانًٕاصلاث انلُٛت نهصٛذنٛاث.
 يشعاإو سهااى  6382حاااسٚخ ٚ 21/2/1995خؼهاان بخذذٚااذ سعااى اجاااصة يًاسعاات يُٓاات انصااٛذنت ٔكااخخ
ٔاعخثًاس صٛذنٛت أ يغخٕدع أ يصُغ نالدٔٚت ك ٙنبُاٌ
12

 .6.7يالحةاث:
 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء. ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم صادب انؼالهت كوػ. ٚغهى ايش انوبط (هًٛخّ حغأ٘ أسبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس) ٔاجااصة كاخخ ٔاعاخثًاس صاٛذنٛتكوػ انٗ انصٛذن.ٙ
 انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج. .6.8إجراءاث سٍرانًعايهت:
 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙصادب انؼالهت ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغجّم انًؼايهت كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ ٚشكط اعخالو انًهق ٔٚؼاد انٗ صادب انؼالهت.

ُٚ .2شعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘.
ُٚ .3عى جٕا انُوابت ئنٗ انًؼايهت.
 .4حُشعم انًؼايهت ئنٗ هغى انخلخٛش انصٛذن( ٙدائشة انخلخٛش انصٛذن ٙنصٛذنٛاث بٛشٔث -أٔ انخلخاٛش انصاٛذنٙ
ك ٙئدذٖ انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .5حُؼاد انًؼايهت ئنٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ يُاُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيُٕهاغ ياٍ
هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙؼانب انخشخٛص.
 .6حُذسط انًؼايهت ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس بلخخ ٔئعخثًاس صٛذنٛت.
 .7حُذال انًؼايهت يغ انوشاس ئنٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .8حُذال ئنٗ جاَب انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .9حُذال ئنٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .10حُؼاد ئنٗ يصهذت انصٛذنت.
 .11ك ٙدال انخٕهٛغ يٍ هبم يؼان ٙانٕصٚشُٚ ،غهّى أيش انوبط نهصٛذن ٙصادب انؼالهت ٚذكغ ك ٙانًصشف أ كٙ
ٔصاسة انًانٛت ُٚؼاد َغخت يُّ يُّ انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .12غجّم هشاس كخخ ٔئعخثًاس صٛذنٛت ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .13غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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 .6.9يقطط سٍر انًعايهت ()Flow Chart 2
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 .7ؼهب يباششة ػًم ك ٙصٛذنٛت
 .7.1يقدو انطهب:
انصااٛذن ٙصااادب انصااٛذنٛت ٔانًجاااص يااٍ ٔصاسة انصاذّت انؼاياات ٔانااز٘ دصاام ػهااٗ ئجاااصة كااخخ ٔئعااخثًاس
صٛذنٛت
 .7.2انًستُداث انًطهىبت:
ًَٕ .1رج ؼهب يباششة ػًم ك ٙصٛذنٛت  MPH21-3يؼبأ دغاب األصإل ٔيٕهّاغ ياٍ انصاٛذنٙ
صادب انؼالهت (يهصن ػه ّٛؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل).
 .2كاحٕسة أعاعٛت نهصٛذنٛت يًٕٓسة بخخى انصٛذنٛت ٔيٕهؼت يٍ انصاٛذنٚ( :ٙازكش كٓٛاا ئعاى انصاٛذنت
ٔػُٕآَا ٔسهى اإلجاصة)
َ .3غخت يصذّهت ػٍ ئجاصة كخخ ٔئعخثًاس انصٛذنٛت.
 .7.3أٌاو تقدٌى انطهباث:
حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ؼٛهت أٚاو األعبٕع ظًٍ دٔاو انؼًم انشعً.ٙ
 .7.4انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:
ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ ًَٕرج ئنكخشَٔ ٙنؽهب يباششة ػًم ك ٙصٛذنٛت ػهٗ يٕهاغ انإصاسة اإلنكخشَٔاٙ
ٔحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-3.aspx
 .7.5انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى طهب يباشرة عًم فً صٍدنٍت:
 هإٌَ سهى  367حاسٚخ ٚ 1994/8/1خؼهن بًضأنت يُٓت انصٛذنت ٔحؼذٚالحّ.
 هااإٌَ سهااى  673حاااسٚخ ٚ1998/3/16خؼهاان بانًخااذساث ٔانًااإثشاث انؼوهٛاات ٔانغااالئق ٔحؼذٚالحااّ يااغ
انجذأل انًهذوت بّ.
 انًشعٕو سهى  2622حاسٚخ ٚ 1992/8/29خؼهن بخذذٚذ انششٔغ ٔانًٕاصلاث انلُٛت نهصٛذنٛاث
 .7.6يالحةاث:
 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء15

 ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن.ٙ -انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج.

 .7.7إجراءاث سٍر انًعايهت:
 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙصادب انؼالهت ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ ٚشكط اعخالو انًهق ٔٚؼاد انٗ صادب انؼالهت.

ُٚ .2اذسط انًهااق ٔ ُٚذااال ئناٗ دائااشة انخلخااٛش انصاٛذن ٙنصااٛذنٛاث بٛااشٔث أٔ انخلخاٛش انصااٛذن ٙكاا ٙئدااذٖ
انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ نهكشق ػهٗ انصٛذنٛت.
ُٚ .3ؼاد انًهق يٍ انخلخٛش انصٛذن ٙػبش يصهذت انذٕٚاٌ ئنٗ يصهذت انصٛذنت يشكوًا بًذعش انكشق.
ٚ .4خى ئػذاد كخا يٕاكوت ػهٗ يباششة انؼًم ك ٙانصٛذنٛت ك ٙيصهذت انصاٛذنت ُٕٚهاغ ياٍ سئاٛظ يصاهذت
انصٛذنت.
ُٚ .5غهى ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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 .7.8يقطط سٍر انًعايهت ()Flow Chart 3
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 .8طهب فتح وإستثًار يستىدع أدوٌت
 .8.1يقدو انطهب:
انصٛذن ٙصادب انؼالهت ٔانًجاص يٍ ٔص اسة انصاذّت انؼايات ٔاناز٘ ُٚإ٘ انذصإل ػهاٗ ئجااصة كاخخ
ٔئعخثًاس يغخٕدع أدٔٚت.
 .8.2انًستُداث انًطهىبت:
ًَ .1إرج ؼهاب كاخخ ٔئعاخثًاس يغاخٕدع أدٔٚات  MPH21-4يؼباأ دغاب األصإل ٔيٕهّاغ ياٍ انصاٛذنٙ
صادب انؼالهت انز٘  ُٕ٘ٚكخخ ٔئعخثًاس يغخٕدع أدٔٚت.
 .2اسبؼت صٕس شًغٛت نهصٛذن ٙك ٙدال كاٌ انًغخٕدع نهصٛذن ٙكوػ.
 .3اخشاج هٛاذ كاشد٘ نهصاٛذن ٙأٔ صإسة ػُاّ يصاذم ٔكان األصإل أٔ صإسة ػاٍ انٕٓٚات يصاذهت ياٍ
انًخخاس.
 .4عجم ػذن ٙنهصٛذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ الكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .5اكادة عكٍ نهصٛذن ٙيصذهت يٍ انًخخاس ٔ يًٕٓسة بخخًّ.
 .6صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اجاصة يضأنت يُٓت انصٛذنت.
 .7صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اكادة االَخغا نُوابت انصٛادنت.
 .8شٓادة حغجٛم انًغخٕدع ك ٙانغجم انخال بانًإعغاث انخجاسٚت نذٖ يذكًت انذسجت االٔنٗ يغ انكخا
انًوذو يٍ انصٛذن ٙأ انششكت نهذصٕل ػهٗ ْزا انغجم (يذكًت انبذاٚت ).
 .9صٕسة ؼبن االصم ػٍ َظاو انششكت يغجم ك ٙانغجم انخجاس٘.
 .10ػوذ االٚجاس باعى انصٛذن( ٙك ٙدال كاٌ انًغخٕدع نهصٛذن ٙكوػ) أٔ انششكت يغجم كا ٙانبهذٚات حذاج
سهى ٔ حاسٚخ ٔ يٕهغ يٍ سئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓسة بخخًّ يغ صٕسة ؼبن االصم ػُّ يٕهؼت ٔيًٓإسة
يٍ سئٛظ انبهذٚت (ك ٙدال ػذو ٔجٕد بهذٚت ٚصذم يٍ هائًواو أ يذاكظ حشكان باكاادة ياٍ انوائًوااو أ
انًذاكظ بؼذو ٔجٕد بهذٚت) ػهٗ اٌ ٚكٌٕ ٔجٓت االعخؼًال يغخٕدع ادٔٚت كوػ ٔصإسة ؼبان األصام
ػُّ يغجهت نذٖ كاحب انؼذل.
 .11ك ٙدال حٕهٛغ ػواذ االٚجااس ياٍ ٔكٛام ٚشكان بصإسة يصاذهت ػاٍ انٕكانات بخااسٚخ جذٚاذ (َلاظ كاحاب
انؼذل).
 .12سعى يلصم نهًغخٕدع ٚب ٍٛانخشحٛباث انذاخهٛت ٔيكخب انصٛذنٔ ٙؿشكت انخخضٚ ٍٚزكش ك ّٛانؽابن انز٘
ٚوغ كٚ ّٛب ٍٛأٌ يذخهّ خال ٔنٛظ ػهٗ يغخٕٖ انؽشٚن انؼاو يغ ركش يغادت انًٕهاغ ٔيٕهاغ انخضاَات
18

انذذٚذٚت ،اعى ياناو انؼوااس ،اعاى انشاشكت ،سهاى انؼوااس ٔانًُؽوات يٕهّاغ ياٍ يُٓاذط ٔيصاذّم ياٍ َوابات
انًُٓذع.ٍٛ
 .8.3انشروط انًطهىبت:
انبُىد انًطهىبت فً َةاو انشركت طانبت انترخٍص نها بفتح وإستثًار يستىدع ادوٌت
 .1أٌ ٚكٌٕ ادذ انششكاء ػهٗ االهم صٛذن ٙهاإََ ٙيجااص يخلاشؽ بًًاسعات يُٓات انصاٛذنت كا ٙنبُااٌ حُااغ باّ
ئداسة انًغخٕدع يٍ انُادٛت انلُٛت العًّٛا حجاِ ٔصاسة انصذت انؼايت.
 .2حبٛاٌ دصت انصٛذن ٙك ٙسأط يال انششكت  ،بًا ٚخاٛخ ناالداسة انخذوان ياٍ اَاّ شاشٚو كؼها ٙكا ٙانشاشكت ال
يجشد شـشٚو ًْٔ ٙأ اعى يغخؼاس نهذصٕل ػهٗ انخشخٛص ٔ دغب.
 .3اٌ ٚشاػ ٙيٕظٕع انششكت ادكاو انوإٌَ سهى  ،94/367ال عًٛا انًادة ( )75( ٔ )74انخ ٙحذصش انُشااغ
انز٘ ٚذن نهششكت اٌ حخؼاؼاِ ك ٙانًغخٕدع كوػ ببٛغ االشٛاء ٔ االدٔٚت انخ ٙحباع ك ٙانصٛذنٛاث.
 .4اٌ حخٕكش انششٔغ انًبُٛت اػالِ ك ٙانششكت نٛظ كوػ كَ ٙظايٓا االعاع ٔ ٙنذٖ حأعٛغٓا ٔك ٙيشدهت ؼهب
انخااشخٛص ٔيُذااّ ،باام اٚعااا ؼٛهاات يااذة انشااشكت أ ػهااٗ االهاام ؼٛهاات يااذة انؼًاام بااانخشخٛص ،االيااش انااز٘
ٚغااخذػ ٙاٌ حهذااظ االدكاااو انُظايٛاات انًخؼهواات بخؼااذٚم انُظاااو أل٘ عاابب يااٍ االعاابا انخاا ٙهااذ حؽااشأ ػهااٗ
انششكتٔ ،جٕ اعخًشاس حٕكش انشاشٔغ انًصاشّح ػُٓاا كا ٙانشاشكت ،السحبااغ انخاشخٛص باذٔاو حإكش ْازِ
انششٔغ.
 .5ػُذ حـٛٛش (انخلشؽ ػٍ انذصص أ انٕكاة) انصٛذن ٙانششٚو انًذٚش انلُا ٙنهًغاخٕدع بشاشٚو صاٛذن ٙآخاش
حخٕكش كٛاّ انشاشٔغ انًلشٔظات ،كؼهاٗ انشاشكت اباالؽ ٔصاسة انصاذت انؼايات بازنو ٔاالعخذصاال يُٓاا ػهاٗ
هشاس اداس٘ جذٚذ ٚؼذل انوشاس انغابن كٌٕ انًذٚش انلُ ْٕ ٙانًغإٔل ػٍ انًغخٕدع يٍ انُادٛت انلُٛات حجااِ
ٔصاسة انصذت انؼايت.
 .6كاا ٙدااال انخااش خٛص باَشاااء كااشع ٔادااذ أ اكثااش نهشااشكت ٚخعااغ انخااشخٛص نهًؼااايالث انوإََٛاات الَشاااء
انًغخٕدػاث ٔٚخٕنٗ اداسة كم كشع صٛذن ٙهإََ ٙيخلشؽ ششٚو ٔ حُاغ بّ يغإٔنٛت انًغخٕدع انلُٛت ٔ كم
رنو بؼذ يٕاكوت ٔصاسة انصذت انؼايت.
 .7ك ٙدال َوم يٕهغ انًغخٕدع يٍ يكاٌ انٗ آخش ٚغخذصم ػهٗ اجاصة يٍ ٔصاسة انصذت انؼايت.
 .8ك ٙدال حـٛٛش اعى ٔ َٕع انششكت ٚجب اػالو ٔصاسة انصذت انؼايت بزنو ٔ أخز يٕاكوخٓا.
ال كا ٙداال حـٛباّ ٔ ػُاذ رناو ٚكهاق
 .9ال ٚذن نهصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٔ ٙانششٚو اٌ ٚلٕض ادذا بانخٕهٛغ ػُاّ ا ّ
أدذ صيالئّ ػهٗ أٌ ال حخجاأص ياذة انخـٛاب ٔ انخكهٛا ق انشآش انٕاداذ ٔ .ػُاذ حـٛاب انصاٛذن ٙانًاذٚش انلُاٙ
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ٔانششٚو يذة كٕم انشٓش كؼه ّٛأٌ ُٛٚب ػُّ صاٛذنٛا يخلشؿاا ٔ أٌ ٚؼهاى ٔصاسة انصاذت انؼايات ٔ ٚغخذصام
ػهٗ يٕاكوت ٔصٚش انصذت انؼايت.
 .10ػُذ دم انششكت ٚجب االعخذصال ػهٗ باشاءاث ريات يانٛات بهذٚات ٔ ظاًاٌ ٔ اػاالو ٔصاسة انصاذت انؼايات
بزنو.
 .11ا٘ حـٛٛش أ حؼذٚم كَ ٙظاو انششكت ٚجب اػالو ٔصاسة انصذت انؼايت.
 .12ال ٚجٕص نهصٛذن ٙحلٕٚط ادذ بانذعٕس ػُّ اجخًاػاث انششكت.
 .13ال ٚجٕص ػضل انصٛذن ٙيٍ يٓايّ.

 .8.4انرسىو انًتىجبت:
 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕابااغ يانٛاات بوًٛاات  25انااق ل.ل ( ؼااابؼ 10.000 ٍٛل.ل  ،ؼااابغ  5،000ل.ل) (حٕظااغ كاا ٙيـهااق
صـٛش).
 ايش انوبط هًٛخّ حغأ٘ عبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس ٚغخٕكٗ كٔ ٙصاسة انًانٛت.
 .8.5أٌاو تقدٌى انطهباث:
حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت َٓاس انخًٛظ ؼٛهت دٔاو انؼًم.
 .8.6انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:
ًٚكااٍ انذصاإل ػهااٗ ًَاإرج ئنكخشَٔاا ٙنؽهااب كااخخ ٔئعااخثًاس يغااخٕدع أدٔٚاات ػهااٗ يٕهااغ اناإصاسة
اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-4.aspx

 .8.7انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى طهب إجازة فتح وإستثًار يستىدع أدوٌت:
 هإٌَ سهى  367حاسٚخ ٚ 1994/8/1خؼهن بًضأنت يُٓت انصٛذنت ٔحؼذٚالحّ.
 هااإٌَ سهااى  673حاااسٚخ ٚ 1998/3/16خؼهاان بانًخااذساث ٔانًااإثشاث انؼوهٛاات ٔانغااالئق يااغ انجااذأل
انًهذوت بّ.
 يشعٕو سهى  2622حاسٚخ ٚ 1992/8/29خؼهن بخذذٚذ انششٔغ ٔانًٕاصلاث انلُٛت نهصٛذنٛاث.
 يشعاإو سهااى  6382حاااسٚخ ٚ 21/2/1995خؼهاان بخذذٚااذ سعااى اجاااصة يًاسعاات يُٓاات انصااٛذنت ٔكااخخ
ٔاعخثًاس صٛذنٛت أ يغخٕدع أ يصُغ نالدٔٚت ك ٙنبُاٌ
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 .8.8يالحةاث:
 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذنٕٚ ٙو انخًٛظ ؼٛهت دٔاو انؼًم. ٚغهى أيش انوبط (عبؼت أظاؼاف انذاذ األدَاٗ نألجإس) ٔئجااصة كاخخ ٔئعاخثًاس يغاخٕدع كواػ ئناٗصادب انؼالهت ؼٛهت أٚاو األعبٕع يا ػذا ٕٚو انغبج.
 انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج. .8.9إجراءاث سٍر انًعايهت:
 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

 .2حُذسط انًؼايهت ُٔٚشعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘ .
ُٚ .3عى جٕا َوابت صٛادنت نبُاٌ انٗ انًؼايهت ػُذ ٔسٔدِ انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .4حُشعم انًؼايهت انٗ انخلخاٛش انصاٛذن( ٙدائاشة انخلخاٛش نًغاخٕدػاث بٛاشٔث أٔ انخلخاٛش انصاٛذن ٙكا ٙاداذٖ
انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .5حُؼاد انًؼايهت ان ٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ ياٍ
هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
ٚ .6خى ئػذاد يششٔع هشاس بلخخ ٔئعخثًاس يغخٕدع أدٔٚت ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .7حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .8حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .9حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .10حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .11ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ُٚغهّى انصٛذن ٙانًاذٚش انلُا ٙأياش انوابط ٚذكؼاّ كا ٙانًصاشف أ كأ ٙصاسة
انًانٛت.
ٚ .12ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .13غجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .14غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
21

.8.10

يقطط سٍر انًعايهت ()Flow Chart 4
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 .9طهب فتح صٍدنٍت داخم يستشفى
 .9.1يقدو انطهب:
انصٛذن ٙانًجاص يٍ ٔصاسة انصذّت انؼايت ٔانًكهّق باداسة انصٛذنٛت ك ٙانًغخشلٗ.
 .9.2انًستُداث انًطهىبت:
ًَٕ .1رج ؼهب كخخ صٛذنٛت داخم يغخشلٗ  MPH21-6يؼبأ دغب األصٕل ٔيٕهّغ يٍ يذٚش انًغخشالٗ
ٔيٍ انصٛذن ٙيذٚش انصٛذنٛت .
 .2صٕسة ػٍ ئجاصة كخخ ٔاعخثًاس انًغخشلٗ يصاذهت ياٍ هغاى انًٓاٍ انؽبٛات (ٚجاب ركاش اعاى انًغخشالٗ
انخجاس٘ ػهٗ ئجاصة اعخثًاس انًغخشلٗ أ حوذٚى ا٘ يغخُذ ٚثبج ك ّٛاعى انًغخشلٗ).
 .3اخشاج هٛذ نهصٛذن ٙأٔ صٕسة ػٍ انٕٓٚت يصذهت يٍ يخخاس .
 .4عجم ػذن ٙنهصٛذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ ألكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .5ئكادة عكٍ نهصٛذن.ٙ
 .6صٕسة ؼبن األصم ػٍ اجاصة يؼاؼاة يُٓت انصٛذنت نهصٛذن.ٙ
 .7صٕسة ؼبن األصام ػاٍ اجااصة اَخغاا انصاٛذن ٙنهُوابات يصاذهت ػهاٗ اٌ ال ٚكإٌ حاسٚخٓاا أكثاش ياٍ
عُت.
 .8ػوذ انؼًم ب ٍٛانصٛذنٔ ٙانًغخشلٗ يغجم نذٖ كاحب انؼذل.
 .9خشٚؽاات انصااٛذنٛت يٕهؼاات يااٍ يُٓااذط ٔيصااذهت يااٍ َواباات انًُٓذعاا ٍٛحباا ٍٛحشحٛباااث انصااٛذنٛت العااًٛا
انًكاٌ نخذعٛش األدٔٚت ،انخضاَات انذذٚذٚات ،انذًااو ٚٔ ،كخاب اعاى انًغخشالٗ ،انًُؽوات ياغ سهاى انؼوااس
ٔانؽابن.
 .9.3انرسىو انًتىجبت:
 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕابااغ يانٛاات بوًٛاات  25انااق ل.ل ( ؼااابؼ 10.000 ٍٛل.ل  ،ؼااابغ  5،000ل.ل) (حٕظااغ كاا ٙيـهااق
صـٛش).
 ايش انوبط هًٛخّ حغأ٘ أسبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس.
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 .9.4أٌاو تقدٌى انطهباث:
حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚي ٙاالثُٔ ٍٛانثالثاء يٍ كم أعبٕع ؼٛهت دٔاو انؼًم.
 .9.5انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:
ًٚكاٍ انذصاإل ػهااٗ ًَاإرج ئنكخشَٔا ٙنؽهااب كااخخ صااٛذنٛت داخام يغخشاالٗ  MPH21-6ػهااٗ يٕهااغ
انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-6.aspx
 .9.6انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى طهب فتح صٍدنٍت داخم يستشفى:
 هإٌَ سهى ٔ 367حؼذٚالحّ حاسٚخ ٚ 1994/8/1خؼهن بًضأنت يُٓت انصٛذنت.
 هااإٌَ سهااى  673حاااسٚخ ٚ1998/3/16خؼهاان بانًخااذساث ٔانًااإثشاث انؼوهٛاات ٔانغااالئق ٔحؼذٚالحااّ يااغ
انجذأل انًهذوت بّ .
 انًشعٕو سهى  2622حاسٚخ ٚ 1992 /8/29خؼهن بخذذٚذ انششٔغ ٔانًٕاصلاث انلُٛت نهصٛذنٛاث.
 .9.7يالحةاث:
 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن.ٙ -انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج.

 .9.8إجراءاث سٍرانًعايهت:
 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانًكهّق باداسة صٛذنٛت انًغخشلٗ ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

 .2حُذسط انًؼايهت ُٔٚشعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘ .
ُٚ .3عى جٕا َوابت صٛادنت نبُاٌ انٗ انًؼايهت ػُذ ٔسٔدِ انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .4حُشعاام انًؼايهاات انااٗ انخلخااٛش انصااٛذن( ٙدائااشة انخلخااٛش نصااٛذنٛاث بٛااشٔث أٔ انخلخااٛش انصااٛذن ٙكاا ٙادااذٖ
انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
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 .5حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ ياٍ
هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
 .6حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس بلخخ صٛذنٛت داخم يغخشلٗ ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .7حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .8حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .9حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .10حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .11ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ُٚغهّى انصٛذن ٙصادب انؼالهت أيش انوبط ٚذكؼّ ك ٙانًصشف أ كأ ٙصاسة
انًانٛت.
ُٚ .12ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .13غجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .14غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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 .10طهب إنغاء ترخٍص يستىدع أدوٌت أو صٍدنٍت
.10.1

يقدو انطهب:

انصٛذن ٙصادب انصٛذنٛت أ يغخٕدع األدٔٚت انز٘  ُٕ٘ٚئنـاء انخشخٛص
.10.2

انًستُداث انًطهىبت:

ًَٕ .1رج ؼهب ئنـاء حشخٛص يغاخٕدع أدٔٚات أٔ صاٛذنٛت  MPH21-9يؼباأ دغاب األصإل ٔيٕهّاغ ياٍ
انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙانز٘  ُٕ٘ٚئنـاء حاشخٛص يغاخٕدع أدٔٚات أٔ صاٛذنٛت (يهصان ػهٛاّ ؼاابغ ياانٙ
بوًٛت  1000ل.ل).
 .2صٕسة ػٍ بشاءة ريت يٍ انبهذٚت صانذت نإلنـاء يصذهت ٔكن األصٕل.
 .3صٕسة ػٍ بشاءة انزيت انًانٛت صانذت نإلنـاء يصذهت ٔكن األصٕل.
 .4صٕسة ػٍ بشاءة ريت شايهت صادسة ػٍ انصُذٔم انٕؼُ ٙنهعاًاٌ اإلجخًااػ( ٙئرا كاَاج يذصإسة
ٚجب أٌ حكٌٕ صانذت نإلنـاء).
َ .5غخت يصذهت ػٍ سخصت انصٛذنٛت أ انًغخٕدع.
 .6صٕسة يصذهت ػٍ يذعش دم انششكت ك ٙانغجم انخجاس٘ ك ٙدال ٔجٕد ششكت .
.10.3

أٌاو تقدٌى انطهباث:

حوذّو انؽهباث انٗ يصاهذت انصاٛذنت ٚإي ٙاالثُأ ٍٛانثالثااء (نهصاٛذنٛت) ٔانخًاٛظ (نهًغاخٕدع) ؼٛهات
دٔاو انؼًم.
.10.4

انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ ًَٕرج ئنكخشَٔ ٙنؽهاب ئنـااء حاشخٛص يغاخٕدع أدٔٚات أٔ صاٛذنٛت MPH21-9
ػهٗ يٕهغ انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-9.aspx
.10.5

انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى إنغاء ترخٍص يستىدع أدوٌت أو صٍدنٍت :

 هإٌَ سهى  367حاسٚخ ٚ 1994/8/1خؼهن بًضأنت يُٓت انصٛذنت ٔحؼذٚالحّ.
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 هإٌَ انخجاسة انؼايت.
يالحةاث :

.10.6

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء. ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصاٛذن ٙكواػ ٚإي ٙاإلثُأ ٍٛانثالثااء (نهصاٛذنٛت) ٔانخًاٛظ (نهًغاخٕدع) ؼٛهاتدٔاو انؼًم انشعً.ٙ
 ٚغهى اإلنـاء انٗ انصٛذن ٙكم اٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج. انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج.إجراءاث سٍر انًعايهت

.10.7

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙصادب انؼالهت ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ ٚشكط اعخالو انًهق ٔٚؼاد انٗ صادب انؼالهت.

 .2حُذسط انًؼايهت ٔحُشعم انٗ انخلخٛش انصٛذن( ٙدائشة انخلخٛش نصٛذنٛاث ٔيغخٕدػاث بٛشٔث أٔ انخلخٛش
انصٛذن ٙك ٙادذٖ انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .3حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ
يٍ هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
 .4حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .5حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .6حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .7حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .8حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .9ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ُٚغجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .10غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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 .11طهب فتح وإستثًار فرع نًستىدع أدوٌت
.11.1

يقدو انطهب:

انصٛذن ٙصادب انؼالهت ٔانًجاص يٍ ٔصاسة انصاذّت انؼايات ٔاناز٘ ُٚإ٘ انذصإل ػهاٗ ئجااصة كاخخ
ٔئعخثًاس كشع نًغخٕدع أدٔٚت.
.11.2

انًستُداث انًطهىبت:

ًَٕ .1رج ؼهب كخخ ٔئعخثًاس كشع نًغخٕدع أدٔٚت  MPH21-11يؼباأ دغاب األصإل يٕهّاغ ياٍ ياذٚش
انًغخٕدع ٔيٍ انصٛذن ٙانز٘  ُٕ٘ٚكخخ ٔئعخثًاس كشع يغخٕدع أدٔٚت.
 .2اخشاج هٛذ اكشا د٘ نهصٛذن ٙأٔ صإسة ػُاّ يصاذم ٔكان األصإل أٔ صإسة ػاٍ انٕٓٚات يصاذهت ياٍ
انًخخاس.
 .3عجم ػذن ٙنهصٛذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ الكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .4اكادة عكٍ نهصٛذن ٙيصذهت يٍ انًخخاس ٔ يًٕٓسة بخخًّ.
 .5صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اجاصة يضأنت يُٓت انصٛذنت.
 .6صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اكادة االَخغا نُوابت انصٛادنت.
 .7صٕسة ؼبن االصم ػٍ يذعش انجًؼٛت انؼًٕيٛت نهششكت يصذم ك ٙانغجم انخجاس٘.
 .8ػوذ االٚجاس باعى انصٛذن( ٙك ٙدال كاٌ انًغخٕدع نهصٛذن ٙكوػ) أٔ انششكت يغاجم كا ٙانبهذٚات حذاج
سهى ٔ حاسٚخ ٔ يٕهغ يٍ سئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓسة بخخًّ يغ صٕسة ؼبن االصام ػُاّ يٕهؼات ٔيًٓإسة
يٍ سئٛظ انبهذٚت (ك ٙدال ػذو ٔجٕد بهذٚت ٚصذم ياٍ هائًوااو أ يذااكظ حشكان باكاادة ياٍ انوائًوااو أ
انًذاكظ بؼذو ٔجٕد بهذٚت) ػهٗ اٌ ٚكٌٕ ٔجٓت االعاخؼًال يغاخٕدع ادٔٚات كواػ ٔصإسة ؼبان األصام
ػُّ يغجهت نذٖ كاحب انؼذل.
ك ٙداال حٕهٛاغ ػواذ االٚجااس ياٍ ٔكٛام ٚشكان بصإس ة يصاذهت ػاٍ انٕكانات بخااسٚخ جذٚاذ (َلاظ كاحاب
انؼذل).
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 .9سعى يلصم نهًغخٕدع ٚب ٍٛانخشحٛباث انذاخهٛت ٔيكخب انصٛذنٔ ٙؿشكت انخخضٚ ٍٚزكش ك ّٛانؽابن اناز٘
ٚوغ كٚ ّٛب ٍٛأٌ يذخهّ خال ٔنٛظ ػهٗ يغخٕٖ انؽشٚن انؼاو يغ ركش يغادت انًٕهاغ ٔيٕهاغ انخضاَات
انذذٚذٚت ،اعى يانو انؼوااس ،اعاى انشاشكت ،سهاى انؼوااس ٔانًُؽوات يٕهّاغ ياٍ يُٓاذط ٔيصاذّم ياٍ َوابات
انًُٓذع.ٍٛ
انرسىو انًتىجبت:

.11.3

 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕابااغ يانٛاات بوًٛاات  25انااق ل.ل ( ؼااابؼ 10.000 ٍٛل.ل  ،ؼااابغ  5،000ل.ل) (حٕظااغ كاا ٙيـهااق
صـٛش).
 ايش انوبط هًٛخّ حغأ٘ عبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس.
أٌاو تقدٌى انطهباث:

.11.4

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت َٓاس انخًٛظ ؼٛهت دٔاو انؼًم.
انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

.11.5

ًٚكاااٍ انذصااإل ػهاااٗ ًَااإرج ئنكخشَٔااا ٙنؽهاااب كاااخخ ٔئعاااخثًاس كااشع نًغاااخٕدع أدٔٚااات ػهاااٗ يٕهاااغ
انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-11.aspx
يالحةاث:

.11.6

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن.ٙ ٚغهى أيش انوبط (عبؼت أظؼاف انذاذ األدَاٗ نألجإس) ٔئجااصة كاخخ ٔئعاخثًاس كاشع يغاخٕدع كواػ ئناٗصادب انؼالهت ؼٛهت أٚاو األعبٕع يا ػذا ٕٚو انغبج.
 انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج.إجراءاث سٍر انًعايهت:

.11.7

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ
31

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

ُٚ .2شعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘ .
ُٚ .3عى جٕا َوابت صٛادنت نبُاٌ انٗ انًؼايهت ػُذ ٔسٔدِ انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .4حُشعاام انًؼايهاات انااٗ انخلخااٛش انصااٛذن( ٙدائااشة انخلخااٛش نصااٛذنٛاث بٛااشٔث أٔ انخلخااٛش انصااٛذن ٙكاا ٙادااذٖ
انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .5حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ ياٍ
هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
 .6حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .7حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .8حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .9حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .10حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .11ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ُٚغهّى انصٛذن ٙصادب انؼالهت أيش انوبط ٚذكؼّ ك ٙانًصشف أ كأ ٙصاسة
انًانٛت.
ٚ .12ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .13غجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .14غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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 .12طهب يباشرة عًم فً يستىدع أدوٌت
.12.1

يقدو انطهب:

انصااااٛذن ٙصااااادب يغااااخٕدع األدٔٚاااات ٔانًجاااااص يااااٍ ٔصاسة انصاااذّت انؼاياااات ٔانااااز٘ دصاااام ػهااااٗ
ئجاصة كخخ ٔئعخثًاس يغخٕدع األدٔٚت.
.12.2

انًستُداث انًطهىبت:

ًَٕ .1رج ؼهب يباششة ػًم ك ٙيغخٕدع أدٔٚت  MPH21-12يؼبأ دغب األصٕل ٔيٕهّاغ ياٍ انصاٛذنٙ
انًذٚش انلُٔ ٙخخى انًغخٕدع (يهصن ػه ّٛؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل).
َ .2غخت يصذّهت ػٍ سخصت يغخٕدع األدٔٚت.
 .3كاااحٕسة اعاعااٛت نهًغااخٕدع يًٓاإسة بخااخى انًغااخٕدع ٔيٕهؼاات يااٍ انصااٛذن ٙانًغ اإٔل ٚاازكش كٓٛااا اعااى
انًغخٕدع ٔػُٕاَّ ٔسهى االجاصة.
.12.3

أٌاو تقدٌى انطهباث:

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت َٓاس انخًٛظ ؼٛهت دٔاو انؼًم.
.12.4

انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

ًٚكاااٍ انذصااإل ػهاااٗ ًَااإرج ئنكخشَٔااا ٙنؽهاااب يباشاااشة ػًااام كااا ٙيغاااخٕدع أدٔٚااات ػهاااٗ يٕهاااغ
انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-12.aspx
.12.5

يالحةاث:

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙكوػ َٓاس انخًٛظ ؼٛهت دٔاو انؼًم. انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج..12.6

إجراءاث سٍر انًعايهت:

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙك ٙيصهذت انصٛذنت:
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.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

ُٚ .2ذااال ئنااٗ دائااشة انخلخااٛش انصااٛذن ٙنًغااخٕدػاث األدٔٚاات كاا ٙبٛااشٔث أٔ انخلخااٛش انصااٛذن ٙكاا ٙئدااذٖ
انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ.
ُٚ .3ؼاد انؽهب ئنٗ يصهذت انصٛذنت يشكوًا بًذعش انكشق.
ُُٚ .4ظى كخا ُٕٚ ،هغ يٍ سئٛظ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .5غهى ئنٗ صادب انؼالهت (انصٛذن ٙانًذٚش انلُ)ٙ
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.12.7

يقطط سٍر انًعايهت (:)Flow Chart 8
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 .13طهب شراء صٍدنٍت
يقدو انطهب:

.13.1

صادب ٙانؼالهت انصٛذن ٙانبائغ ٔانصٛذن ٙانشاس٘.
انًستُداث انًطهىبت:

.13.2

ًَٕرج ؼهب ششاء صٛذنٛت  MPH21-13يؼبأ دغب األصٕل ٔيٕهّغ يٍ صادب ٙانؼالهت انصٛذن ٙانبائغ
ٔانصٛذن ٙانشاس٘.
انًستُداث انًطهىبت يٍ انصٍدنً انشاري
 .1اسبغ صٕس شًغٛت يصذهت يٍ انًخخاس ٔ يًٕٓسة بخخًّ حعغ ك ٙيغهف صغٍر.
 .2اخشاج هٛذ كشد٘ أٔ صٕسة ػُّ يصذم ٔكن األصٕل أٔ صٕسة ػٍ انٕٓٚت يٕهؼت يٍ انًخخاس.
 .3عجم ػذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ الكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .4ئكادة عكٍ يصذهت يٍ انًخخاس ٔ يًٕٓسة بخخًّ.
 .5صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اجاصة يضأنت يُٓت انصٛذنت.
 .6صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اكادة اَخغا انصٛذن ٙنُوابت صٛادنت نبُاٌ.
 .7شٓادة حغجٛم انًإعغت انخجاسٚت ك ٙانغجم انخجاس٘ ٔانؽهب انًوذو نهًذكًت ػهٗ اٌ ٚكٌٕ انًٕظٕع
"صٛذنٛت كوػ".
 .8أ عُذ انًهكٛت بأعى انصٛذن ٙصادب انؽهب يغ َغخت ػُّ.
أ
 عُذ االٚجاس االصه ٙيغجم نذٖ كاحب انؼذل ٔ يغجم ك ٙانبهذٚت حذاج سهاى ٔ حااسٚخ ٔ يٕهاغ ياٍسئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓسة بخخًّ يغ صٕسة ؼبن االصم ػُّ يٕهؼت ٔيًٕٓسة يٍ سئٛظ انبهذٚت (ك ٙدال
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ػذو ٔجٕد بهذٚت ٚصذم يٍ هائًواو أ يذاكظ يغ ابشاص اكادة يٍ انوائًواو أ يذااكظ اَاّ ال حٕجاذ بهذٚات)
ػهٗ اٌ حكٌٕ ٔجٓت االعخؼًال صٛذنٛت كوػ.
 .9ك ٙدال حٕهٛغ ػوذ االٚجاس يٍ ٔكٛم ٚشكن بصٕسة يصذهت ػٍ انٕكانت بخاسٚخ جذٚذ.
 .10سعى بًٕهغ انصاٛذنٛت ٔحشحٛباحٓاا انذاخهٛات حبا ٍٛيغاادت انصاٛذنٛت االسظاٛت اإلجًانٛاتٔ ،يٕهاغ انخضاَات
انذذٚذٚت انًخخبش ،انذًاو ،يٕهغ با انصٛذنٛت ،دذٔد انؽشٚن بانُغابت نهصٛذنٛت،اعاى انًاناو اعاى انصاٛذنٙ
صادب انؽهب ،سهى انؼواس يٕهؼت يٍ يُٓذط ٔيصذهت يٍ َوابت انًُٓذع.ٍٛ
.11

ك ٙدال حـٛٛش يٕهغ انبا :

اكادة بانًغاكت ب ٍٛانصٛذنٛت انًُٕٖ ششاؤْا ٔاهش صٛذنٛت نٓا يغ ركش اعًٓا انخجاس٘ :
أ -يٍ يغاح يذهق يصذهت يٍ َوابت انؽبٕؿشاك ٍٛٛك ٙنبُاٌ.
او
 يٍ يُٓذط خبٛش بانًغادت يصذهت يٍ َوابت انًُٓذع.ٍٛانًستُداث انًطهىبت يٍ انصٍدنً بائع صٍدنٍته
 .1صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ سخصت انصٛذنت.
 .2ػوذ بٛغ ٔحلشؽ ػٍ يإعغت صٛذالَٛت يصذهت نذٖ كاحب انؼذل يغ صٕسة ؼبن األصم يصذهت.
 .3باشاءة ريا ت شااايهت صااادسة ػااٍ انصااُذٔم اناإؼُ ٙنهعااًاٌ االجخًاااػ ٙحثبااج اٌ انصااٛذنٛت بش ٚاات حجاااِ
انصُذٔم انٕؼُ ٙيٍ أ٘ د ٍٚػهٗ اٌ حكٌٕ صاانذت الجاشاء يؼايهات بٛاغ انصاٛذنٛت كأ ٙصاسة انصاذت
انؼايت.
 .4بشاءة ريت يٍ ٔصاسة انًانٛت حثبج اٌ انصٛذنٛت بش ٚت حجاِ ٔصاسة انًانٛات ياٍ أ٘ دٚاٍ بًاا كا ٙرناو ياٍ
أ٘ ظشٚبت يخشحبت ياٍ جاشاء انبٛاغ ٔانشاشاء ػهاٗ اٌ حكإٌ صاانذت الجاشاء يؼايهات بٛاغ انصاٛذنٛت كاٙ
ٔصاسة انصذت انؼايت.
 .5بشاءة ريت يٍ انبهذٚت حثبج اٌ انصٛذنٛت بش ٚت حجااِ انبهذٚات ياٍ أ٘ دٚاٍ ػهاٗ اٌ حكإٌ صاانذت الجاشاء
يؼايهت بٛغ سخصت انصٛذنٛت كٔ ٙصاسة انصذت انؼايت.
 .6صٕسة ػٍ خشٚؽت انصٛذنٛت انًوذيت انٗ ٔصاسة انصذت انؼايت.
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انرسىو انًتىجبت:

.13.3

 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕابااغ يانٛاات بوًٛاات  25انااق ل.ل ( ؼااابؼ 10.000 ٍٛل.ل  ،ؼااابغ  5،000ل.ل) (حٕظااغ كاا ٙيـهااق
صـٛش).
 ايش انوبط هًٛخّ حغأ٘ أسبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس.

أٌاو تقدٌى انطهباث:

.13.4

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚي ٙاإلثُٔ ٍٛانثالثاء ؼٛهت دٔاو انؼًم انشعً.ٙ
انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

.13.5

ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ ًَإرج ئنكخشَٔا ٙنؽهاب شاشاء صاٛذنٛت ػهاٗ يٕهاغ انإصاسة اإلنكخشَٔأ ٙحذًٛهاّ
ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-13.aspx
انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى طهب شراء صٍدنٍت:

.13.6

 هإٌَ سهى ٔ 367حؼذٚالحّ حاسٚخ ٚ 1/8/1994خؼهن بًضأنت يُٓت انصٛذنت ٔحؼذٚالحّ.
 هاااإٌَ سهاااى ٔ 673حؼذٚالحاااّ حااااسٚخ ٚ 16/3/1998خؼهااان بانًخاااذساث ٔانًاااإثشاث انؼوهٛااات ٔانغاااالئق
ٔحؼذٚالحّ يغ انجذأل انًهذوت بّ.
يالحةاث:

.13.7

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙكوػ. انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج.إجراءاث سٍرانًعايهت:

.13.8

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانبائغ ٔانصٛذن ٙانشاس٘ ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ ٚشكط اعخالو انًهق ٔٚؼاد انٗ صادب انؼالهت.
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 .2حُذسط انًؼايهت ُٔٚشعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘ .
ُٚ .3عى جٕا َوابت صٛادنت نبُاٌ انٗ انًؼايهت ػُذ ٔسٔدِ انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .4حُشعم انًؼايهت انٗ انخلخٛش انصٛذن( ٙدائشة انخلخاٛش انصاٛذن ٙنصاٛذنٛاث بٛاشٔث أٔ انخلخاٛش انصاٛذن ٙكاٙ
ادذٖ انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .5حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ ياٍ
هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
 .6حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .7حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .8حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .9حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .10حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .11ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ُٚغهّى انصٛذن ٙصادب انؼالهت أيش انوبط ٚذكؼّ ك ٙانًصشف أ كأ ٙصاسة
انًانٛت.
ٚ .12ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .13غجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .14غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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.13.9

يقطط سٍر انًعايهت (:)Flow Chart 9
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 .14طهب شراء يستىدع أدوٌت
.14.1

يقدو انطهب:

أصذا انؼالهت انصٛذن ٙانبائغ ٔانصٛذن ٙانشاس٘

.14.2

انًستُداث انًطهىبت:

انًستُداث انًطهىبت يٍ صٍدنً بائع يستىدع اظدوٌت خاصته:
ًَ .1اإرج ؼهااب شااشاء يغااخٕدع أدٔٚاات  MPH21-16يؼبااأ ٔكاان األصاإل ٔيٕهّااغ يااٍ انصااٛذن ٙانبااائغ
ٔانشاس٘ ػه ّٛؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل.
 .2صٕسة ؼبن األصم ػٍ ػوذ انبٛغ ٔانششاء يصذم ػُذ كاحب انؼذل.
 .3بشاءة ريت ياٍ ٔصاسة انًانٛات ٔ انصاُذٔم انإؼُ ٙنهعاًاٌ اإلجخًااػ( ٙئرا كاَاج يذصإسة ٚجاب أٌ
حكٌٕ صانذت نبٛغ يغخٕدع) ٔانبهذٚت ػهٗ اٌ حكٌٕ ْزِ انبشاءث صانذت نهبٛاغ أٔ صإسة يصاذهّت ٔكان
األصٕل.
 .4صٕسة ػٍ سخصت انًغخٕدع ػه ّٛؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل .
 .5ئرا كاااٌ انًغااخٕدع شااشكت صاإسة ؼباان األصاام ػااٍ يذعااش اجخًاااع انشااشكت ٔانًخؼهاان ببٛااغ ئجاااصة
انًغخٕدع يغجهت ك ٙانغجم انخجاس٘.
انًستُداث انًطهىبت نشراء يستىدع أدوٌت يٍ صاحبه انصٍدنً
ًَٕ .1رج ؼهب ششاء يغخٕدع أدٔٚات  MPH21-16يؼباأ دغاب األصإل ٔيٕهّاغ ياٍ انصاٛذن ٙصاادب
انؼالهت .
 .2اسبؼت صٕس شًغٛت نهصٛذن ٙك ٙدال كاٌ انًغخٕدع نهصٛذن ٙكوػ.
 .3اخشاج هٛاذ كاشد٘ نهصاٛذن ٙأٔ صإسة ػُاّ يصاذم ٔكان األصإل أٔ صإسة ػاٍ انٕٓٚات يصاذهت ياٍ
انًخخاس.
 .4عجم ػذن ٙنهصٛذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ الكثش يٍ ثالثت أشٓش.
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 .5اكادة عكٍ نهصٛذن ٙيصذهت يٍ انًخخاس ٔ يًٕٓسة بخخًّ.
 .6صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اجاصة يضأنت يُٓت انصٛذنت.
 .7صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اكادة االَخغا نُوابت انصٛادنت.
 .8شٓادة حغجٛم انًغخٕدع ك ٙانغجم انخال بانًإعغاث انخجاسٚت نذٖ يذكًت انذسجت االٔنٗ يغ انكخا
انًوذو يٍ انصٛذن ٙأ انششكت نهذصٕل ػهٗ ْزا انغجم (يذكًت انبذاٚت ).
 .9صٕسة ؼبن االصم ػٍ ػوذ انبٛغ ٔانششاء يصذّم ػُذ كاحب انؼذل.
 .10ػوذ االٚجاس باعى انصٛذن( ٙك ٙدال كاٌ انًغخٕدع نهصٛذن ٙكوػ) أٔ انششكت يغاجم كا ٙانبهذٚات حذاج
سهى ٔ حاسٚخ ٔ يٕهغ يٍ سئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓسة بخخًّ يغ صٕسة ؼبن االصام ػُاّ يٕهؼات ٔيًٓإسة
يٍ سئٛظ انبهذٚت (ك ٙدال ػذو ٔجٕد بهذٚت ٚصذم ياٍ هائًوااو أ يذااكظ حشكان باكاادة ياٍ انوائًوااو أ
انًذاكظ بؼذو ٔجٕد بهذٚت) ػهٗ اٌ ٚكٌٕ ٔجٓت االعاخؼًال يغاخٕدع ادٔٚات كواػ ٔصإسة ؼبان األصام
ػُّ يغجهت نذٖ كاحب انؼذل.
 .11ك ٙدال حٕهٛغ ػواذ االٚجااس ياٍ ٔكٛام ٚشكان بصإسة يصاذهت ػاٍ انٕكانات بخااسٚخ جذٚاذ (َلاظ كاحاب
انؼذل).
 .12سعى يلصم نهًغخٕدع ٚب ٍٛانخشحٛباث انذاخهٛت ٔيكخب انصٛذنٔ ٙؿشكت انخخضٚ ٍٚزكش ك ّٛانؽابن اناز٘
ٚوغ كٚ ّٛب ٍٛأٌ يذخهّ خال ٔنٛظ ػهٗ يغخٕٖ انؽشٚن انؼاو يغ ركش يغادت انًٕهاغ ٔيٕهاغ انخضاَات
انذذٚذٚت  ،اعى يانو انؼوااس ،اعاى انشاشكت ،سهاى انؼوااس ٔانًُؽوات يٕهّاغ ياٍ يُٓاذط ٔيصاذّم ياٍ َوابات
انًُٓذع.ٍٛ
 .13ئرا كاٌ انًغخٕدع ششكت صٕسة ؼبان األصام ػاٍ يذعاش ئجخًااع انشاشكت ٚبا ٍّٛدصاش اإلداسة انلُٛات
نهًغخٕدع بانصٛذن ٙكوػ.
.14.3

انرسىو انًتىجبت:

 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕاباغ يانٛاات بوًٛات  25.000ل.ل( .ؼااابؼ 10.000 ٍٛل.لٔ .ؼاابغ  5.000ل.ل( ).حٕظااغ كا ٙيـهااق
صـٛش).
 ايش انوبط هًٛخّ حغأ٘ عبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس.
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.14.4

أٌاو تقدٌى انطهباث:

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚو انخًٛظ ؼٛهت دٔاو انؼًم انشعً.ٙ
.14.5

انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ ًَٕرج ئنكخشَٔ ٙنؽهب ششاء يغخٕدع أدٔٚت ػهٗ يٕهغ انٕصاسة اإلنكخشَٔأ ٙحذًٛهاّ
ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-16.aspx
.14.6

يالحةاث:

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء. ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم أصذا انؼالهت كوػ ٕٚو انخًٛظ ؼٛهت دٔاو انؼًم. انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج..14.7

إجراءاث سٍرانًعايهت:

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانبائغ ٔانصٛذن ٙانشاس٘ ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.iii

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ  ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.iv

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

ُٚ .2ذسط ُٔٚشعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘ .
ُٚ .3عى جٕا َوابت صٛادنت نبُاٌ انٗ انًؼايهت ػُذ ٔسٔدِ انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .4حُشعم انًؼايهت انٗ انخلخٛش انصٛذن( ٙدائشة انخلخٛش انصٛذن ٙنًغخٕدػاث بٛشٔث أٔ انخلخٛش انصاٛذنٙ
ك ٙادذٖ انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .5حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ
يٍ هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙانشاس٘.
 .6حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .7حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت.
 .8حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
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 .9حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .10حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .11ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش حُؼاد اناٗ يصاهذت انصاٛذنت ُٚغاهّى انصاٛذن ٙصاادب انؼالهات أياش انوابط
ٚذكؼّ ك ٙانًصشف أ كٔ ٙصاسة انًانٛت.
ٚ .12ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .13غجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .14غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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يقطط سٍر انًعايهت (:)Flow Chart 10

46

 .15طهب َقم يىقع صٍدنٍت
.15.1

يقدو انطهب:

انصٛذن ٙصادب انصٛذنٛت ٔانز٘ َ ُٕ٘ٚوم يٕهغ انصٛذنٛت.
.15.2

انًستُداث انًطهىبت:

ًَٕ .1رج ؼهب َوم يٕهغ صٛذنٛت  MPH21-34يؼبأ دغب األصٕل ٔيٕهّغ يٍ صادب انؼالهت.
 .2أسبؼت صٕس شًغٛت نهصٛذن ٙصادب انؽهب يصذهت يٍ انًخخاس ٔيًٓإسة بخخًاّ حٕظاغ كا ٙيغهوف
صغٍر.
 .3ئخشاج هٛذ اكشاد٘ ال ٚؼٕد حاسٚخّ ألكثش يٍ ثالثت أشٓش أٔ صٕسة ػٍ انٕٓٚت يصذّهت يٍ انًخخاس.
 .4عجم ػذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ ألكثش يٍ ثالثت أشٓش.
.5

ئكادة عكٍ يصذّهت يٍ انًخخاس.

 .6صٕسة ؼبن األصم ػٍ سخصت انصٛذنٛت.
 .7بشاءة ريت يانٛت ،بهذٚت ٔظًاٌ ئجخًاػ ٙػهٗ أٌ حكٌٕ بشاءاث انزيت صانذت نهُوم.
 .8انؽهب انًوذّو نخؼذٚم انغجم انخجاس٘ يٍ دٛث انًٕهغ (صٕسة ؼبن األصم).
 .9صٕسة ؼبن األصم ػٍ شٓادة حغجٛم انصاٛذنٛت كا ٙانغاجم انخجااس٘ نهًٕهاغ انجذٚاذ أٔ ئراػات حجاسٚات
بخاسٚخ جذٚذ.
 .10اكادة بانًغاكت ب ٍٛانصٛذنٛت انًُٕٖ اَشاؤْا ٔاهش صٛذنٛت نٓا يغ ركش اعًٓا انخجاس٘.
 .11عُذ انًهكٛت باعى انصٛذن ٙصادب انؽهب يغ َغاخت ػُاّ أٔ عاُذ اإلٚجااس األصاه ٙيغاجم ناذٖ كاحاب
انؼذل ٔيغجم ك ٙانبهذٚت حذج سهى ٔحاسٚخ ٔيٕهغ يٍ سئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓسة بخخًاّ ياغ صإسة ؼبان
األصم ػُّ يٕهؼت ٔيًٕٓسة يٍ سئٛظ انبهذٚت (ك ٙدال ػذو ٔجٕد بهذٚت ٚصذم ياٍ هائًوااو أٔ يذااكظ
ٔٚشكن باكادة يٍ هائًواو أٔ يذاكظ بؼذو ٔجٕد بهذٚت) ػهٗ اٌ حكٌٕ ٔجٓت اإلعخؼًال صٛذنٛت كوػ.
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 .12ك ٙدال حٕهٛغ ػوذ اإلٚجاس يٍ ٔكٛم ٚشكن بصٕسة يصذهت ػٍ انٕكانت بخاسٚخ جذٚذ.
 .13سعااى بًٕهااغ انصااٛذنٛت ٔحشحٛباحٓااا انذاخهٛاات حباا ٍٛاعااى انصااٛذن ٙصااادب انؽهااب ،اعااى انصااٛذنٛت ،سهااى
انؼوااس ،ئعااى انًاناو ،انًغااادت اإلجًانٛات األسظااٛت نهصااٛذنٛت ،يٕهاغ انخضاَاات انذذٚذٚات ،انذًاااو ٔيااذخم
انصٛذنٛت يٕهؼت يٍ يُٓذط ٔيصذهت يٍ َوابت انًُٓذع.ٍٛ

.15.3

انرسىو انًتىجبت:

 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕاباغ يانٛاات بوًٛات  25.000ل.ل( .ؼااابؼ 10.000 ٍٛل.لٔ .ؼاابغ  5.000ل.ل( ).حٕظااغ كا ٙيـهااق
صـٛش).
 أيش هبط حغأ٘ هًٛخّ أسبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس ك ٙدال حؼذٚم االعى انخجاس٘ نهصٛذنٛت.

.15.4

أٌاو تقدٌى انطهباث:

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚي ٙاالثُٔ ٍٛانثالثاء ؼٛهت انذٔاو انشعً.ٙ
.15.5

انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ ًَٕرج ئنكخشَٔ ٙنؽهب َوم يٕهغ صٛذنٛت  MPH21-34ػهٗ يٕهغ انٕصاسة
اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-34.aspx
.15.6

انقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى طهب َقم يىقع صٍدنٍت:

 هإٌَ سهى ٔ 367حؼذٚالحّ حاسٚخ ٚ 1994/8/1خؼهن بًضأنت يُٓت انصٛذنت ٔحؼذٚالحّ.
 هاااإٌَ سهاااى ٔ 673حؼذٚالحاااّ حااااسٚخ ٚ 1998/3/16خؼهااان بانًخاااذساث ٔانًاااإثشاث انؼوهٛااات ٔانغاااالئق
ٔحؼذٚالحّ يغ انجذأل انًهذوت بّ.
 انًشعٕو سهى  2622حاسٚخ ٚ 1992/8/29خؼهن بخذذٚذ انششٔغ ٔانًٕاصلاث انلُٛت نهصٛذنٛاث.
.15.7

يالحةاث:

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت.48

 ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم صادب انؼالهت كوػ. -انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج.
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إجراءاث سٍر انًعايهت:

.15.8

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙصادب انؼالهت ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

ك ٙدال اكخًال انًهق ٔئعخٛلائّ انششٔغ ،حغاجّم انًؼاي هات كا ٙههاى يصاهذت انصاٛذنت كاَ ٙظااو
 TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ ٚشكط اعخالو انًهق ٔٚؼاد انٗ صادب انؼالهت.

 .2حُذسط انًؼايهت ٔحُشعم انٗ انخلخٛش انصٛذن( ٙدائشة انخلخٛش انصٛذن ٙنصاٛذنٛاث ٔيغاخٕدػاث بٛاشٔث
أٔ انخلخٛش انصٛذن ٙك ٙادذٖ انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .3حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ
يٍ هبهٓى ٔيٍ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
 .4حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .5حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .6حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .7حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .8حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .9ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ُٚغاهى أياش انوابط نهصاٛذن ٙصاادب انؼالهات كواػ كا ٙداال حـٛٛاش اإلعاى
انخجاس٘.
ٚ .10ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .11غجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .12غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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 .16طهب تكهٍف صٍدنً يدٌر فًُ فً يستىدع أدوٌت يرخص يكاٌ
انصٍدنً انًستقٍم قبم صدور انقاَىٌ 94/367
.16.1

يقدو انطهب:

انصٛذن ٙانًغخوٛم ٔانصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙانًكهّق ك ٙيغخٕدع أدٔٚت.
.16.2

انًستُداث انًطهىبت:

ًَٕ .1رج ؼهب حكهٛق صاٛذن ٙياذٚش كُا ٙكا ٙيغاخٕدع أدٔٚات ياشخص يكااٌ انصاٛذن ٙانًغاخوٛم هبام صاذٔس
انوإٌَ  MPH21-21- 367/94يؼبأ دغب األصٕل ٔيٕهغ يٍ يذٚش انًغخٕدع ٔانصاٛذن ٙانًاذٚش انلُاٙ
انجذٚذ (يهصن ػه ّٛؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل).
 .2كخا اعخوانت انًذٚش انلُ ٙيٕاكن ػهٓٛا يٍ انششكت (يهصن ػه ّٛؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل).
 .3صٕسة ؼبن األصم ػٍ سخصت انًغخٕدع.
 .4صٕسة ػٍ كخا انخكهٛق انصادسػٍ ٔصاسة انصذت انؼايت نهصٛذن ٙانًغخوٛم.
 .5اخشاج هٛذ كشد٘ أٔ صٕسة ػُّ يصذهت ٔكن األصٕل أٔ صٕسة ػٍ انٕٓٚت يصذهت يٍ انًخخاس.
 .6عجم ػذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ الكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .7اكادة عكٍ نهصٛذن ٙصادب انؽهب يصذهت يٍ انًخخاس ٔيًٕٓسة بخخًّ.
 .8صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اجاصة يضأنت يُٓت انصٛذنت.
 .9صٕسة ؼبن االصم يصذهت ػٍ اكادة اَخغا انصٛذن ٙنُوابت صٛادنت نبُاٌ.
.16.3

انرسىو انًتىجبت:
 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل.
 ؼٕابغ يانٛت بوًٛت  25.000ل.ل( .ؼابؼ 10.000 ٍٛل.لٔ .ؼابغ  5.000ل.ل( ).حٕظغ كٙ
يـهق صـٛش).

.16.4

أٌاو تقدٌى انطهباث:

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚو انخًٛظ ؼٛهت انذٔاو انشعً.ٙ
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.16.5

انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

ًٚكٍ انذصٕل ػهاٗ ًَإرج ئنكخشَٔا ٙنؽهاب حكهٛاق صاٛذن ٙياذٚش كُا ٙكا ٙيغاخٕدع أدٔٚات ياشخص
يكاٌ انصٛذن ٙانًغخوٛم هبم صذٔس انوإٌَ  MPH21-21 367/94ػهٗ يٕهغ انٕصاسة اإلنكخشَٔاٙ
ٔحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-21.aspx
.16.6

يالحةاث:

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم أصذا انؼالهت كوػ. انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج..16.7

إجراءاث سٍر انًعايهت:

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانًغخوٛم ٔانصٛذن ٙانًكهق ك ٙيصهذت انصٛذنت:
.v

حُذسط انًؼايهات كا ٙداال اكخًاال انًهاق ٔئعاخٛلائّ انشاشٔغ ،حغاجّم انًؼايهات كا ٙههاى يصاهذت
انصٛذنت كَ ٙظاو  TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.vi

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

ُٚ .2شعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘ .
ُٚ .3عى جٕا َوابت صٛادنت نبُاٌ انٗ انًؼايهت ػُذ ٔسٔدِ انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .4حُشعم انًؼايهت انٗ انخلخٛش انصٛذن( ٙدائشة انخلخاٛش انصاٛذن ٙبٛاشٔث أٔ انخلخاٛش انصاٛذن ٙكا ٙاداذٖ
انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .5حُؼاااد انًؼايهاات انااٗ يصااهذت انصااٛذنت ػبااش يصااهذت انااذٕٚاٌ يااغ يذعااش كشااق بااانٕاهغ يااُظى يااٍ هباام
انًلخش ٍٛانصٛادنت ٔيٕهغ يٍ هبهٓى.
 .6حُذسط انًؼايهت ك ٙيصهذت انصٛذنت ٔٚخى ئػذاد كخاب ٙانخكهٛق ٔانخخهّ.ٙ
ٚ .7غهّى كخا انخكهٛق انٗ انصٛذن ٙانجذٚذ ٔكخا انخخه ٙنهصٛذن ٙانًغخوٛم يٕهغ يٍ يصهذت انصٛذنت.
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 .17طهب تفرغ صٍدنً يدٌر فًُ فً شركت يستىدع أدوٌت يرخص
نصٍدنً آخر
.17.1

يقدو انطهب:

انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙانجذٚذ ٔانصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙانًغخوٛم.
.17.2

انًستُداث انًطهىبت:

ًَٕ .1رج حلشؽ صٛذن ٙيذٚش كُ ٙك ٙششكت يغخٕدع أدٔٚت يشخص نصٛذن ٙآخش  MPH21-22يؼباأ دغاب
األصٕل ٔيٕهغ يٍ يذٚش انًغخٕدع ٔانصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙانجذٚذ (يهصان ػهٛاّ ؼاابغ ياان ٙبوًٛات 1000
ل.ل(.
 .2بشاءاث ريت يانٛت ،ظًاٌ ،بهذٚت صانذت نهخلشؽ ػٍ دصص أ اعٓى انصٛذن ٙانًخلشؽ.
 .3كخا اعخوانت انصٛذن ٙانًخلشؽ يٍ اإلداسة انلُٛت نًغخٕدع األدٔٚت ػهٓٛا يٕاكوت انششكت.
 .4صٕسة ؼبن األصم ػٍ سخصت انًغخٕدع.
 .5صٕسة ؼبن األصم ػٍ يضأنت انصٛذنت نهصٛذن ٙانًكهق.
 .6صٕسة ؼبن األصم يصذهت ػٍ ئكادة اَخغا نُوابت انصٛادنت نهصٛذن ٙانًكهق.
 .7اخشاج هٛذ نهصٛذن ٙانًكهق أ صٕسة ػٍ انٕٓٚت يصذهت يٍ انًخخاس.
 .8عجم ػذن ٙنهصٛذن ٙانًكهق ال ٚؼٕد حاسٚخّ ألكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .9ػوذ حلشؽ ػٍ انذصص نهصٛذن ٙانجذٚذ يصذم ػُذ كاحب انؼذل (صٕسة ؼبن األصم).
 .10ئكادة عكٍ.
 .11صاإسة ؼباان األصاام ػااٍ يذعااش انشااشكت ٚخعااًٍ انًٕاكواات ػهااٗ ػوااذ انخلااشؽ ٔحكهٛااق انصااٛذن ٙانشااشٚو
انجذٚذ كًذٚش كُٚ ٙخًخغ بُلظ دوٕم ٔٔاجباث انصٛذن ٙانًخلشؽ يصذم نذٖ انًذكًت انخجاسٚت.
.17.3

انرسىو انًتىجبت:

 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 ؼٕاباغ يانٛاات بوًٛات  25.000ل.ل( .ؼااابؼ 10.000 ٍٛل.لٔ .ؼاابغ  5.000ل.ل( ).حٕظااغ كا ٙيـهااق
صـٛش).
 أيش هبط حغأ٘ هًٛخّ عبؼت أظؼاف انذذ األدَٗ نألجٕس.
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أٌاو تقدٌى انطهباث:

.17.4

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚو انخًٛظ ؼٛهت انذٔاو انشعً.ٙ
انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

.17.5

ًٚكااٍ انذصاإل ػهااٗ ًَاإرج ئنكخشَٔاا ٙنؽهااب حلااشؽ صااٛذن ٙيااذٚش كُاا ٙكاا ٙشااشكت يغااخٕدع أدٔٚاات
يشخص نصٛذن ٙآخش  MPH21-22ػهٗ يٕهغ انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-22.aspx
يالحةاث:

.17.6

 ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب أ٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ اإلهخعاء ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت. انًشاجؼاث كم أٚاو األعبٕع باعخثُاء ٕٚو انغبج.إجراءاث سٍر انًعايهت:

.17.7

 .1حوااذٚى انؽهااب يااٍ هباام انصااٛذن ٙانًااذٚش انلُاا ٙانجذٚااذ ٔانصااٛذن ٙانًااذٚش انلُاا ٙانًغااخوٛم كاا ٙيصااهذت
انصٛذنت:
.i

حُاذسط انًؼايهاات كاا ٙدااال اكخًااال انًهااق ٔئعاخٛلائّ انشااشٔغ ،حغاجّم انًؼايهاات كاا ٙههااى يصااهذت
انصٛذنت كَ ٙظاو  TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

ُٚ .2شعم كخا انٗ َوابت صٛادنت نبُاٌ إلبذاء انشأ٘ .
ُٚ .3عى جٕا َوابت صٛادنت نبُاٌ انٗ انًؼايهت ػُذ ٔسٔدِ انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .4حُشعم انًؼايهت انٗ انخلخٛش انصٛذن( ٙدائشة انخلخٛش انصٛذن ٙنًغخٕدػاث بٛشٔث أٔ انخلخٛش انصاٛذنٙ
ك ٙادذٖ انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .5حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ
يٍ هبهٓى ٔيٍ هبم انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
 .6حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .7حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت.
 .8حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
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 .9حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
 .10حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت.
 .11ك ٙدال يٕاكوت ٔحٕهٛغ انٕصٚش ُٚغهّى انصٛذن ٙصادب انؼالهات أياش انوابط ٚذكؼاّ كا ٙانًصاشف أ كاٙ
ٔصاسة انًانٛت.
ٚ .12ؼاد َغخت يٍ أيش انوبط انًذكٕع انٗ يصهذت انصٛذنت.
ُٚ .13غجّم انوشاس ك ٙيصهذت انذٕٚاٌ نٛأخز سهى ك ٙعجم هشاساث انٕصٚش.
ٚ .14غهّى انوشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت ئنٗ انصٛذن ٙصادب انؼالهت.
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 .18طهب َقم يىقع يستىدع أدوٌت
.18.1

يقدو انطهب:

انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙك ٙيغخٕدع األدٔٚت.
.18.2

انًستُداث انًطهىبت:

ًَٕ .1رج ؼهب َوام يٕهاغ يغاخٕدع أدٔٚات  MPH21-23يؼباأ دغاب االصإل ٔيٕهّاغ ياٍ انصاٛذن ٙانًاذٚش
انلُ ٙك ٙيغخٕدع األدٔٚت ٔانًجاص يٍ ٔصاسة انصذت انؼايت (يهصن ػه ّٛؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل).
 .2بشاءة ريت يانٛت ،بهذٚت ،ظًاٌ صانذت نُوم يغخٕدع األدٔٚت.
 .3يذعش انجًؼٛت انؼًٕيٛت نهششكت انًؼذل يصذّم نذٖ انغجم انخجاس٘ (ك ٙدال كاَج ششكت).
 .4صٕسة ؼبن األصم ػٍ انؽهب انًوذو نذٖ انغجم انخجاس٘ نخؼذٚم انًٕهغ.
 .5ك ٙدال حى حؼذٚم االعى انخجاس٘ نهًغخٕدع شٓادة حغجٛم جذٚذة ٔئراػت حجاسٚت جذٚذة.
 .6اخشاج هٛذ نهصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙأٔ ْٕٚت نهصٛذن ٙيصذّهت.
 .7عجم ػذن ٙال ٚؼٕد حاسٚخّ ألكثش يٍ ثالثت أشٓش.
 .8اكادة عكٍ يصذّهت يٍ انًخخاس ٔيًٕٓسة بخخًّ نهصٛذن ٙانًذٚش انلُ.ٙ
 .9ػوذ االٚجاس باعى انصٛذن( ٙك ٙدال كاٌ انًغخٕدع نهصٛذن ٙكوػ) أٔ انششكت يغجم كا ٙانبهذٚات حذاج سهاى
ٔحاسٚخ ٔيٕهغ يٍ سئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓس بخخًّ يغ صٕسة ؼبن األصم ػُّ يٕهؼت سئٛظ انبهذٚت ٔيًٕٓسة
بخخًّ ٔخخى انبهذٚت ػهٗ اٌ حكٌٕ ٔجٓت االعخؼًال يغخٕدع أدٔٚت كوػ.
 .10حغجٛم ػوذ االٚجاس نذٖ كاحب انؼذل (صٕسة ؼبن االصم) (ٔك ٙدال حٕهٛغ ػوذ االٚجاس ياٍ ٔكٛام ٚشكان
بصٕسة يصذّهت ػٍ انٕكانت بخاسٚخ جذٚذ ٔيٍ َلظ كاحب انؼذل).
 .11سعى يلصم نهًغخٕدع ٔحشحٛباحّ انذاخهٛت ٚبٔ ٍٛجٕد يذخم خال ،يٕهغ انخضاَت انذذٚذٚت ،يكخب انصٛذنٙ
ٔؿشكت انخخض ،ٍٚاعى انًانو ،اعى انششكت ،انؽابن ،سهى انؼواس ٔانًُؽوت ،يٕهؼت يٍ يُٓذط ٔيصاذّهت ياٍ
َوابت انًُٓذع.ٍٛ
.18.3

انرسىو انًتىجبت:

 ؼابغ يان ٙبوًٛت  1000ل.ل ٚهصن ػهٗ انؽهب.
 أيااش هاابط حغااأ٘ هًٛخااّ عاابؼت أظااؼاف انذااذ األدَااٗ نألجاإس كوااػ كاا ٙدااال حـٛٛااش اإلعااى انخجاااس٘
نهًغخٕدع.
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أٌاو تقدٌى انطهباث:

.18.4

حوذّو انؽهباث انٗ يصهذت انصٛذنت ٕٚو انخًٛظ ؼٛهت انذٔاو انشعً.ٙ
انرابط عهى انًىقع اإلنكتروًَ:

.18.5

ًٚكااٍ انذصاإل ػهااٗ ًَاإرج ئنكخشَٔاا ٙنؽهااب َواام يٕهااغ يغااخٕدع أدٔٚاات  MPH21-23ػهااٗ يٕه اغ
انٕصاسة اإلنكخشَٔٔ ٙحذًٛهّ ػهٗ انشابػ انخان:ٙ
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-23.aspx
يالحةاث:

.18.6

ٚؼٕد نٕصاسة انصذت انؼايت انذن بؽهب ا٘ يغخُذ ثبٕح ٙآخش ػُذ األهخعاء.
ال ٚوبم انؽهب ك ٙدال نى حكٍ انًغخُذاث انًؽهٕبت كايهت.
ٚخى حوذٚى انؽهب يٍ هبم صادب انؼالهت انًذٚش انلُ ٙكوػ.
حغهى اجاصة َوم يغخٕدع األدٔٚت كوػ انٗ انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙيٍ اإلثُ ٍٛانٗ انجًؼت.

إجراءاث سٍر انًعايهت:

.18.7

 .1حوذٚى انؽهب يٍ هبم انصٛذن ٙانًذٚش انلُ ٙك ٙيصهذت انصٛذنت:
.i

حُاذسط انًؼايهاات كاا ٙدااال اكخًااال انًهااق ٔئعاخٛلائّ انشااشٔغ ،حغاجّم انًؼايهاات كاا ٙههااى يصااهذت
انصٛذنت كَ ٙظاو  TWFSنخأخز سهى ك ٙعجم صادسٔ/اسد ٔحذصم ػهٗ سهى داخه. ٙ

.ii

ك ٙدال ػذو حٕكّش انششٔغ سكط اعخالو انًهق ٔئػادحّ انٗ صادب انؼالهت.

 .2حُشعاام انااٗ انخلخااٛش انصااٛذن( ٙدائااشة انخلخااٛش انصااٛذن ٙنًغااخٕدػاث بٛااشٔث أٔ انخلخااٛش انصااٛذن ٙكااٙ
ادذٖ انًذاكظاث ػبش يصهذت انذٕٚاٌ).
 .3حُؼاد انًؼايهت انٗ يصهذت انصٛذنت يغ يذعش كشق بانٕاهغ ياُظى ياٍ هبام انًلخشا ٍٛانصاٛادنت ٔيٕهاغ
يٍ هبهٓى ٔيٍ هبم انصٛذن ٙانًذٚش انلُ.ٙ
 .4حُذسط ٔٚخى ئػذاد يششٔع هشاس ك ٙيصهذت انصٛذنت.
 .5حُذال انًؼايهت يغ يششٔع انوشاس انٗ يذٚشٚت انؼُاٚت انؽبٛت إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
 .6حُذال انٗ عؼادة انًذٚش انؼاو إلبذاء انشأ٘ ٔانخأشٛش ك ٙدال انًٕاكوت.
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 .7حُذال انٗ يؼان ٙانٕصٚش نهخٕهٛغ ك ٙدال انًٕاكوت.
ُٚ .8ؼؽٗ انوشاس سهًًا ٔحاسٚخً نذٖ يصهذت انذٕٚاٌ .
 .9حُؼاد انٗ يصهذت انصٛذنت نخغهٛى انوشاس انٗ انصٛذن ٙانًذٚش انلُ.ٙ
يالدظت :ك ٙدال حـٛٛش االعى انخجاس٘ ػُذ َوم انًغخٕدع ٚؼؽٗ أيش هبط عبؼت اظؼاف انذذ االدَٗ نألجٕس.
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جذٔل بًُارج اإلعخًاساث انؼائذة نؽهباث يصهذت انصٛذنت
ؼهب انذصٕل ػهٗ ئجاصة يؼاؼاة يُٓت انصٛذنت

HEA001

ؼهب ئجاصة كخخ ٔئعخثًاس صٛذنٛت

HEA004

ؼهب يباششة ػًم ك ٙصٛذنٛت

MPH21-3

ؼهب كخخ ٔئعخثًاس يغخٕدع أدٔٚت

MPH21-4

ؼهب كخخ صٛذنٛت داخم يغخشلٗ

MPH21-6

ؼهب ئنـاء حشخٛص يغخٕدع أدٔٚت أٔ صٛذنٛت

MPH21-9

ؼهب كخخ ٔئعخثًاس كشع نًغخٕدع أدٔٚت

MPH21-11

ؼهب يباششة ػًم ك ٙيغخٕدع أدٔٚت

MPH21-12

ؼهب ششاء صٛذنٛت

MPH21-13

ؼهب ششاء يغخٕدع أدٔٚت

MPH21-16

ؼهب َوم يٕهغ صٛذنٛت

MPH21-34

ؼهب حكهٛق صٛذن ٙيذٚش كُ ٙك ٙيغخٕدع أدٔٚت يشخص يكاٌ انصٛذنٙ
انًغخوٛم هبم صذٔس انوإٌَ 94/367

MPH21-21

ؼهب حلشؽ صٛذن ٙيذٚش كُ ٙك ٙششكت يغخٕدع أدٔٚت يشخص نصٛذن ٙآخش

MPH21-22

ؼهب َوم يٕهغ يغخٕدع ادٔٚت

MPH21-23

63

 .19جدول بانقىاٍٍَ واظَةًت انتً ترعى يعايالث يصهحت انصٍدنت

يرسىو رقى 2622

29/8/1992

ٚخؼهن بخذذٚذ انششٔغ
ٔانًٕاصلاث
انلُٛت نهصٛذنٛاث

قاَىٌ رقى 367

1/8/1994

هإٌَ يضأنت يُٓت انصٛذنت

قاَىٌ رقى 673

16/3/1998

هإٌَ ٚخؼهن بانًخذساث
ٔانًإثشاث انؼوهٛت ٔانغالئق
يغ انجذأل انًهذوت بّ.
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