
 

 والقرارات العامة المحال شأن فً 3991 لسنه 173 رقم القانون

 إلحكامه المنفذة

 

 

 

 -: 3م

 -: بٌانه اآلتً العامة المحال نوعى على القانون هذا أحكام تسرى

 

 بقصدد المشدروبات و المدأكوتت تقددٌم و لبٌع المعدة المحال من ٌماثلها ما و المقاهً و المطاعم وٌشمل:  األول النوع

 . المحل ذات فً تناولها

 إلٌدوا  المعددة المحدال مدن ٌماثلهدا مدا و المفروشدة البٌدوت و البنسدٌونات و والوكائدل الفنداد  ٌشدمل و:  الثدانً النوع

 اٌده او المعدنٌدة األلدوا  او الخشد  او البندا  مدن منشأة المحال هذه كانت سوا  ذلك و أنواعها اختالؾ علً الجمهور

 او النهدري او البدري النقدل وسدائل مدن وسدٌلة اٌدة علدً او العائمدات فدً او فضدا  ارض فدً كانت او اخري بنا  مادة

 . البحري

 : 2 م

 وزٌدر مدن قدرار بتحدٌددها تصددر التدً تحٌدا  او الشدوارع فدً ات اتول الندوع مدن عامدة محال فتح المدن فً ٌجوز ت

 . المدٌر او المحافظ موافقة علً حصولها بعد المختصة البلدٌة المجالس اقترا  علً بنا  القروٌة و البلدٌة الشئون

 

 : 1 م

 ندوع من محل من اكثر الترخٌص ٌشمل ان ٌجوز و ذلك فً ترخٌص علً الحصول بعد ات عامة محال أي فتح ٌجوز ت

 او التجارٌددة او الصددناعٌة المحددال مددن أي التددرخٌص ٌشددمل ان ٌجددوز كمددا واحدددا   مكانددا تشددؽل كانددت اذا العامددة المحددال

 . اتصلً نشاطه مباشرة ٌستلزمها لتً و العام بالمحل الملحقة المالهً

 :  4 م

 و البٌاندات علدً مشدتمال   المدٌرٌات و بالمحافظات فروعها او الرخص و للوائح العامة اتدارة الى الترخٌص طل  ٌقدم

 ان الطل  الٌها المقدم الجهة علً و القانون لهذا المنفذة القرارات فً علٌها المنصوص الرسومات و اتورا  له مرافقا  

 بأدا  الطال  ٌكلؾ مبدئٌة بصفة الطل  قبول حالة فً و وصوله من شهر ٌجاوز ت مٌعاد فً مقدمه الً فٌه راٌها تبلػ

 . المعاٌنة رسم

 : 9 م

 ٌعتبدر و المعاٌنة رسم ادا  تارٌخ من ٌوما ثالثٌن ٌجاوز ت مٌعاد فً رفضه او لمحل موقع علً بالموافقة الطال  ٌعلن

 (2)  المادة بنص اخالل دون للطال  اخطار تصدٌر دون المذكور المٌعاد فوات الموقع علً الموافقة حكم فً

 



 :  1 م

 ثالثدٌن تجداوز ت مهلدة لده تحددد و فٌده توافرهدا الواجد  باتشدتراطات الطال  ٌعلن المحل موقع علً الموافقة حالة فً

 اتحدوال فدً اطدول مهلدة تحدٌدد الدرخص و للدوائح العامدة لالدارة العام المدٌر موافقة بعد ٌجوز انه علً تتمامها ٌوما

 . ذلك تقتضً التً

 : 7 م

 : اتتٌة اتشتراطات العامة المحال فً تتوافر ان ٌج 

 -: العامة اإلشتراطات

 

 مدن قدرار تشتراطات بهذه وٌصدر مواقعها فً و منها نوع فً او المحال جمٌع فً توافرها الواج  اتشتراطات هً و

 . القروٌة و البلدٌة الشئون وزٌر

 : الخاصة اتشتراطات

 

 ٌعتمدها و الترخٌص طل  عنه المقدم المحل فً توافرها وجو  اتمر ٌعنٌها التً الجهات تري التً اتشتراطات هً و

 . الرخص و للوائح العامة لالدارة العام المدٌر

 : 8 م

 التدراخٌص تجدٌدد ٌجدوز و – مددتها تحدٌدد علدً فٌهدا ٌنص لم ما دائمة القانون هذا تحكام طبقا تعطً التً التراخٌص

 عرضدٌة بصدفة تقدام التً المحال عن مؤقته تراخٌص اعطا  ٌجوز و, المعاٌنة رسم ٌعادل رسم ادا  بعد المدة المحددة

 العدام المددٌر ٌقررهدا التدً اتوضداع و بالشدروط التدراخٌص هذه تعطً و المعارض و اتعٌاد و كالموالد المناسبات فً

 . المدٌر او المحافظ مع باتتفا  الرخص و للوائح العامة لالدارة

 

 :  9 م

 هدذا فدً ٌبدٌن و القروٌدة و البلدٌدة الشئون وزٌر من قرار بتحدٌده ٌصدر الذي التفتٌش رسم سنوٌا له المرخص ٌؤدي

 . الرسم ادا  من اتعفا  احوال القرار

 : 31 م

 . المختصة الجهة موافقة بعد ات به المرخص المحل فً تعدٌل أي اجرا  ٌجوز ت

 

 :  33 م

 : بٌانهم األتً األشخاص الً 1 المادة فً علٌه المنصوص الترخٌص إعطا  ٌجوز ت

 . اعتبارهم الٌهم ٌرد لم و جنائٌة بعقوبة علٌهم المحكوم

 . اعتبارهم الٌهم ٌرد لم و اتمانة و بالشرؾ مخلة جرٌمة فً علٌهم المحكوم

 أو ٌدٌرونده أو ٌسدتؽلونه اكدانو الدذٌن الملهدً أو العدام المحدل بدغؼال  وقوعهدا بسدب  حكدم جرٌمدة فدً علٌهم المحكوم

 . بالعقوبة الحكم صدور علً سنوات ثالث تمضً لم و شهور ثالثة لمده فٌه أعمال علً ٌشرفون



 الدذي النائد  اسدم علدً التدرخٌص طل  أشتمل إذا إت ناقصٌها او األهلٌة عدٌمً الً الترخٌص هذا إعطا  ٌجوز ت كما

 تدؤول الدذٌن ناقصدٌها و األهلٌدة عددٌمً ندوا  علدً الحكدم هدذا ٌسدري و القانون لألحكام مخالفة أٌة عن مسئوت ٌكون

 . المحل ملكٌه الٌهم

 :  32 م

 تدرخٌص علدً الحصدول بعدد ات فٌده أعمال علً مشرفا   أو مدٌرا   ٌعمل ان او عاما محال   ٌستؽل ان شخص تى ٌجوز ت

 . القروٌة و البلدٌة الشئون وزٌر من قرار بتحدٌها ٌصدر التً الرسوم أدا  بعد ذلك فً خاص

 :  31 م

 احدددي فددً او العقوبددات باحدددي لدده المددرخص علددً حكددم اذا 32 – 1 المددادتٌن فددً علٌهددا المنصددوص التددراخٌص تلؽددً

 . 33 المادة فً علٌها المنصوص الجرائم

 

 : 34 م

 تارٌخ من سبوعٌنا خالل المختصة الجهة ابالغ المحل ملكٌة الٌهم الت من علً ٌج  عام بمحل له المرخص وفاة عند

 لده المنفدذة القرارات و القانون هذا احكام تنفٌذ عن مسئوت   النائ  هذا ٌكون و عنهم ٌنو  من باسم و باسمائهم الوفاة

 اتخالل عدم مع ذلك و الوفاة تارٌخ من اشهر اربعة خالل الٌهم المحل تراخٌص لنقل الالزمة اتجرا ات اتخاذ علٌهم و

 . 33 المادة بنص

 : 39 م

 التندازل تارٌخ من اسبوعٌن خالل الٌه المتنازل على و المختصة الجهة بموافقة العام المحل ترخٌص عن التنازل ٌجوز

 الجهدة علدً و التوثٌ  مكات  باحد طرفٌه توقٌعات علً مصدقا   التنازل عقد له مرافقا   الٌه الترخٌص لنقل طلبا   ٌقدم ان

 هدذا احكدام تنفٌدذ عدن مسدئوت   لده المدرخص ٌظدل و تقدٌمده تدارٌخ مدن ٌوما   ثالثٌن خالل فٌه تبت ان الطل  الٌها المقدم

 . التنازل علً الموافقة ٌتم ان الً القانون

 :31م

 مددٌر باسدم الجهدة تلدك ابدالغ المسدتؽل علدً و المحدل مسدتؽل باسدم المختصة الجهة ابالغ عام بمحل له المرخص علً

 . تعمالة منهما أي مباشرة قبل ذلك و فٌه اعمال علً المشرؾ او المحل

 :37 م

 مدن ذلدك فدً خداص ترخٌص علً الحصول بعد ات مخمرة او روحٌة مشروبات تقدٌم او بٌع العامة المحال فً ٌجوز ت

 . الداخلٌة وزارة موافقة بعد الرخص و للوائح العامة لالدارة العام المدٌر

 :38 م

 تقدددٌم او ببٌددع فٌهددا التددرخٌص ٌجددوز التددً العامددة المحددال عدددد مندده بقددرار ٌحدددد ان القروٌددة و البلدٌددة الشددئون لددوزٌر

 هذه فتح فٌها ٌجوز التً األحٌا  او الشوارع ٌحدد أن و المشاتً و المصاٌؾ و المدن فً مخمرة او روحٌة مشروبات

 بهدا توجدد ت التدً الجهدات مدن موافقة علً حصولها بعد الجهات لتلك البلدٌة المجالس اقترا  علً بنا  ذلك و المحال

 . بلدٌة مجالس

 : 39م

 التدً هدً و الجمهدور مصدالح علدً الحظدر ذات اتلعدا  مدن لعبدة أي مزاولدة او القمار لع  العامة المحال فً ٌجوز ت

 اتشٌا  من ؼٌرها و النقود و اتدوات تضبط المادة هذه حكم مخالفة حالة وفً , الداخلٌة وزٌر من قرار بتنفٌذها ٌصدر

 . الجرٌمة ارتكا  فً استعملت التً



 

 :21 م

 السٌاحة مناط  فً المؤسسات او الشركات مع تخدمها التً العقود فً للحكومة ٌجوز السابقة المادة احكام من استثنا 

 ٌقتصدر ان علدً المنداط  تلدك فدً الموجدودة العامدة المحدال فدً القمدار العدا  مزاولدة فً رخصا   تمنحها ان التعمٌر او

 جدوازات بمقتضدً دخدولهم ٌكدون ان علدً و البدالؽٌن اتجاند  علدً اتلعدا  تلدك فٌهدا تدزاول التدً اتماكن الً الدخول

 . اتقامة تصارٌح او سفرهم

 الشروط هذه مخالفة حالة فً التراخٌص هذه الؽا  القروٌة و البلدٌة الشئون لوزٌر و

 : 23 م

 كدل فدو  ٌوضدع أن ٌج  كما العربٌة باللؽة نوعه علٌه مكتو  تفته عام محل لكل الرئٌسً البا  علً ٌوضع ان ٌج 

 . المحل اؼال  وقت الً الشمس ؼرو  من ٌضا  مصبا  المستعملة الخارجٌة ابوابه من با 

 : 22 م

 ات مددذٌاع حٌددازة او بددذلك ٌقومددون الؽٌددر تددرك او الؽنددا  او الددرقص او بالموسددٌقً العددزؾ العامددة المحددال فددً ٌجددوز ت

 . المقررة الرسوم ادا  بعد المدٌر او المحافظ مع باتتفا  فروعها او للرخص العامة اإلدارة من خاص بترخٌص

 

 : 21 م

 عقددد ٌحظددر كمددا عنهددا التؽاضددً او اتدا  او بالحٌددا  مخلددة اشددارات ابدددا  او افعددال ارتكددا  العامددة لمحددال فددً ٌحظددر

 . العام لنظام او لالدا  مخالفة اجتماعات

 

 : 24 م

 فً مسا    عشر الثانٌة الساعة بعد و صباحا   السادسة الساعة قبل المدن فً اتول النوع من العامة المحال فتح ٌجوز ت

 المدة فً صباحا   الواحدة لساعة بعد و صباحا   الخامسة الساعة قبل ت و ابرٌل من 34 حتً و اكتوبر من 39 من المدة

 الثانٌدة المددة فدً و مسدا    التاسدعة السداعة اتولدً لمددة فً ؼلقها فمٌعاد القري فً اما. اكتوبر 34 إلى ابرٌل 39 من

 للمحدال المواعٌدد هدذه ٌمدد ان الدرخص عدام مددٌر بموافقدة المحدافظ او للمددٌر ٌجدوز ان علدً , مسا    العاشرة الساعة

 الهامدة السدٌاحٌة المحدالت الدى بالنسدبة كدذلك و معٌندة محدال الى بالنسبة او مدٌنة اٌه فً اكثر او شارع فً الموجودة

 . السٌاحة مصلحة تقترحها التً

 

 :29 م

 -: اتول النوع من العامة المحال فً ٌحظر

 .مسا    عشر الثانٌة الساعة بعد و صباحا   عشر الحادٌة الساعة قبل المحل لرواد مخمرة او روحٌة مشروبات تقدٌم

 . بٌن سكر حالة فً كانوا لمن او سنة عشرون و احدي عن سنهم تقل من الً مخمرة او روحٌة مشروبات تقدٌم

 ٌدرد لدم و بالشدرؾ مخلدة جدرائم فدً علدٌهن حكدم او كاملدة مٌالدٌة سنة عشرون و احدي سنهن تبلػ لم نسا  استخدام

 . اعتبارهن الٌهن

 



 . انواعه بجمٌع كحول حٌازة

 . المقررة المواعٌد ؼٌر فً فٌها استبقائهم و اشخاص استقبال

 : 21 م

 او الروحٌدة المشدروبات تقددٌم و ببٌدع فٌهدا المدرخص األول الندوع مدن العامدة بالمحدال ظداهر مكان فً ٌوضع ان ٌج 

 ت الدذٌن األشدخاص و المشدروبات هدذه تقددٌم مواعٌد على مشتمل واضح بخط و العربٌة باللؽة مكتو  إعالن المخمرة

 . إلٌهم تقدٌمها ٌجوز

 

 :27 م

 فٌه إٌوائهم ٌجوز الذٌن األشخاص عدد الثانً النوع من عام محل لكل فروعها او الرخص و للوائح العامة اإلدارة تحدد

 . بموافقتها إت العدد هذا تجاوز ٌجوز ت و الترخٌص فً ذلك ٌثبت و

 

 : 28 م

 كدل تخدتم أن و الداخلٌدة وزارة تعتمده الذي للنموذج مطابقا   دفترا   ٌمسك أن الثانً النوع من عام لمحل مستؽل كل علً

 ٌأوي شخص كل لق  و اسم فٌه ٌدرج أن علٌة و , دائرتها فً المحل ٌقع التً المدٌرٌة أو المحافظة بختم فٌه صحٌفة

 تدارٌخ و منهدا القدادم الجهدة و الخدارج فدً او مصدر فدً موطنده و صدناعته و جنسدٌته بٌان مع حضوره ٌوم محله الً

 . المحل مؽادرته

 

 :29 م

 : اآلتٌة األحوال فً إؼالقه تعذر إذا ٌضبط أو إدارٌا المحل ٌؽل 

 39 , 7 , 1 لمواد أحكام مخالفة حالة فً

 جدٌد ترخٌص علً الحصول بدون له المخصص الؽرض أو المحل نوع ؼٌر إذا

 المحل إلدارة نتٌجة العام األمن علً أو العامة الصحة علً داهم خطر وجود حالة فً

 المحل فً تعاطٌها او بتداولها السما  او المخدرات بٌع حالة فً

 : اتتٌة اتحوال فً اؼالقة تعذر اذا ضبطه او ادارٌا   المحل ؼل  ٌجوز و

 .29 المادة من اتول اتربعة البنود و 34 المادة احكام مخالفة حاله فً

 مدن مسدب  قدرار الضدبط او اتداري بدالؽل  ٌصددر و مرة من اكثر العام النظام او لالدا  مخالفة افعال المحل وقعت اذا

 و المحدل فدً تعاطٌهدا او بتدداولها السدما  او المخددرات بٌع حالة عدا فٌما فروعها او الرخص و للوائح العامة اتدارة

 فٌصددر العدام اتمدن علدى داهدم خطر وجود حالة و مرة من اكثر العام النظام او العامة لالدا  مخالفة افعال وقوع حالة

 مدن او العامدة النٌابدة مدن اذن ٌصددر ان الدً الضدبط او اتداري الؽلد  ٌسدتمر و 1 المددٌر او المحدافظ مدن القرار فٌها

 افعدال لوقدوع الضدبط او اتداري الؽلد  كان اذا انه علً نهائً بحكم الجرٌمة فً ٌفصل ان الً او المحل بفتح المحكمة

 . شهرا   مدته تجاوز ان ٌجوز فال مرة من اكثر العام النظام او لالدا  مخالفة

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص العقوبات بتوقٌع الضبط او الؽل  ٌخل ت و

 



 

  11:  م

 : اتتٌة اتحوال فً العام المحل رخصة تلؽً

 الترخٌص انها  و بالمحل العمل بوقؾ المختصة الجهة له المرخص أبلػ اذا-

 متصله شهرا   24 لمدة بالمحل العمل اوقؾ اذا-

 انشاؤه اعٌد او المحل ازٌل اذا-

 مكانه من نقل ثم ثابتا   المحل كان اذا-

 له المخصص الؽرض او المحل نوع ؼٌر اذا-

 للتشؽٌل قابل ؼٌر المحل اصبح اذا-

 المختصة الجهة تحددها التً المدة خالل اصله الً المحل اعادة عدم و"  31"  المادة احكام مخالفة حالة فً

 شهور ثالثة لمدة المحل باؼال  نهائً حكم صدر اذا

 13:م

 إعدالن ٌكدون ان ٌجدوز و اتسدتعجال وجده علً الدعوى فً المحكمة تقتضً 29 – 39 – 37 المواد مخالفة حالة فً

  العامة السلطة رجال احد بواسطة المحكمة امام بالحضور التكلٌؾ ورقه

 

 12:م

 خمسدة تجداوز ت بؽرامة"  29"  المــــــــادة من 1 – 9 البندٌـن و 21 – 24 – 23 المواد احكام مخالفة علً ٌعاق 

 تكدون السدابقة الفقدرة فدً علٌده ندص ممدا جرٌمدة فدً سنه من اقل منذ علٌه الحكم سب  قد المتهم كان اذا و1 جنٌهات

 العقوبتٌن هاتٌن احدي او جنٌهات خمسة تتجاوز ت ؼرامة و ٌوما   عشر خمسة تتجاوز ت مدة بالحبس العقوبة

 

  11:  م

 تتجاوز ت مدة بالحبس"  29"  المادة من 4 -1 – 2 – 3 البنود و 21 – 22 – 37 المواد احكام مخالفة علً ٌعاق 

 التددً اتدوات بمصددادرة الحكددم ٌجددوز و العقددوبتٌن هدداتٌن باحدددي او جنٌهددات عشددرة تتجدداوز ت بؽرامددة و شددهور ثالثددة

 " 22"  المادة فً علٌها المنصوص الجرٌمة ارتكا  فً استعملت

 

  14:  م

 و النقدود و اتدوات بمصدادره ٌحكدم و جنٌدة الدؾ تجاوز ت بؽرامة و بالحبس"  39"  المادة احكام مخالفة علً ٌعاق 

 . الجرٌمة ارتكا  فً استعملت التً اتشٌا  من ؼٌرها

 

 



  19:  م

 و ٌومدا   عشدر خمسدة تجداوز ت مددة بدالحبس لده المنفدذة القدرارات او القدانون هذا تحكام اخري مخالفه كل علً ٌعاق 

 . العقوبتٌن هاتٌن باحدي او جنٌهات خمسة تجاوز ت بؽرامة

 

 

  11:  م

 1 المحل باؼال  الحكم ٌج  32 , 31 , 1 , 2 المواد احكام مخالفة حلة فً

 تجداوز ت مددة محدلال بدغؼال  ٌحكدم"  29"  المدادة مدن اتول البند و 21 , 39 , 38 , 37 المواد مخالفة حالة فً و

 الحكم ج  و المذكورة المواد فً علٌة نص مما لجرٌمة سنتٌن من اقل منذ علٌه الحكم سب  قد المتهم كان فاذا شهرٌن

  شهور ثالثة لمدة المحل بغؼال 

 

 من 1 , 9 , 4 , 1 , 2 البنود و"  7"  المادة احكام مخالفة حالة فً شهرا   تجاوز ت مدة المحل باؼال  الحكم ٌجوز و

 .المذكورتٌن المادتٌن فً علٌها نص مما لجرٌمة سنه من اقل مدة علٌه الحكم سب  قد المتهم كان اذا"  29"  المادة

 

  17:  م

  اتستئناؾ او بالمعارضة الحكم فً الطعن رؼم بالنفاذ تأمر ان للمحكمة ٌجوز باإلؼال  الحكم أحوال فً

 .تنفٌذه فً استشكال بأي اتعتداد دون باإلؼال  الحكم ٌنفذ و

  18:  م

 .القانون هذا تحكام مخالفة اٌه عن معا مسئولٌٌن فٌه اعمال علً المشرؾ و مدٌره و المحل مستؽل ٌكون

  19:  م

 و شددهور ثالثدة تتجداوز ت مددة بدالحبس ٌعاقد  اتداري بدالطرٌ  ضددبط او ؼلد  او باؼالقده محكومدا محدال   ادار مدن كدل

 المحل إؼال  اعادة عن فضال   ذلك و العقوبتٌن هاتٌن باحدي او جنٌة مائة تجاوز ت و جنٌهات عشرة عن تقل ت بؽرامة

  المخالؾ نفقه علً اتداري بالطرٌ  ضبطة او

 

  41 م

 . عامة محات   الجمهور ٌؽشاها التً المحال تعد 21 – 39 المادتٌن احكام تطبٌ  فً

 

  43:  م

 مدأموري صدفة القروٌدة و البلدٌة الشئون وزٌر ٌندبهم الذٌن فروعها و الرخص و للوائح العامة اتدارة لموظفً ٌكون

 فدً الددخول لهدم ٌكدون و لده المنفدذه القدرارات و القدانون تحكدام بالمخالفة تقع التً الجرائم اثبات فً القضائً الضبط

 . علٌها للتفتٌش العامة المحال



  42:  م

 علدً الحصول و األحكام هذه مراعاة أصحابها على و به العمل عند الموجودة العامة المحال علً القانون أحكام تطبٌ 

 و المددن فدً الموجودة المحال الً بالنسبة به العمل تارٌخ من سنة خالل"  1"  المادة فً علٌه المنصوص الترخٌص

 او لهدا مددٌرٌن ٌعملدون او المحدال تلدك ٌسدتؽلون من علً و القري فً الموجودة المحال الً بالنسبة شهور سته خالل

 المنصدوص الخداص التدرخٌص بطلد  القدانون بهذا العمل تارٌخ من شهرٌن خالل ٌتقدموا ان فٌها اعمال علً مشرفٌن

 " 32"  المادة فً علٌه

 

 

  41:  م

 أحكام بعض تطبٌ  من منها منطقة آٌة او جهة او قرٌة او مدٌنة إعفا  القروٌة و البلدٌة الشئون وزٌر من بقرار ٌجوز

 المختلفة الجهات توصٌات على بنا  له المنفذة القرارات او القانون هذا

  44:  م

 و للوائح العامة اتدارة باختصاصات بلدي مجلس أي ادارة الً ٌعهد ان ٌصدره بقرار القروٌة و البلدٌة الشئون لوزٌر

 البلدٌدة المجدالس لمدوظفً ٌكون الحالة هذه فً و بعضها او كلها القانون هذا فً علٌها المنصوص فروعها و الرخص

 تحكام بالمحالفة تقع التً الجرائم اثبات فً القضائً الضبط ماموري صفة القروٌة و البلدٌة الشئون وزٌر ٌندبهم الذٌن

 . علٌها للتفتٌش المحال هذه فً الدخول لهم ٌكون و له المنفذة القرارات و القانون


