
 

 

 

 

 

 

يمىع بمىجبه نألشخاص انذيه  561.65.1 ظهيز شزيف رقم

نيس بيذهم رخص أن يستىردوا انثياب وانبذالث انمذويت 

وانعسكزيت سىاء كاوج جذيذة أو بانيت نه يجىنىا بها 

 ويبيعىها
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يمىع بمىجبه نألشخاص انذيه  561.65.1ظهيز شزيف رقم 

انثياب وانبذالث انمذويت نيس بيذهم رخص أن يستىردوا 

وانعسكزيت سىاء كاوج جذيذة أو بانيت نه يجىنىا بها 

ويبيعىها
1

 
ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا أعًاء هللا ٔأػض أيشِ أَّ تالرشاذ ٔصٚش انذاخهٛح  

ٔاعرشاسج ٔصٚش انؼذل ٔٔكٛهٙ ٔصاسج االلرظاد انٕطُٙ فٙ انًانٛح ٔفٙ انرداسج ٔانظُاػح 

  انششٚف تًا ٚأذٙ :أطذسَا أيشَا 

 األولانفصم 

ًُٚغ اعرٛشاد ٔسٔاج ٔتٛغ انثٛاب ٔانثذالخ انؼغكشٚح أٔ انًغرؼًهح تًظانر انذٔنح 

ٔانثهذٚاخ أٔ غٛشْا يٍ اإلداساخ انؼًٕيٛح ٔتانًإعغاخ انؼًٕيٛح عٕاء كاَد ذهك انثٛاب 

 ٔانثذالخ خذٚذج أٔ يغرؼًهح.

داسج ٔانظُاػح أٌ ًُٚر تؼض سخض ٔٚدٕص نٕكٛم ٔصاسج االلرظاد انٕطُٙ فٙ انر 

 االعرٛشاد تؼذ يٕافمح ٔصٚش انذاخهٛح)انًذٚشٚح انؼايح نأليٍ انٕطُٙ(.

ٔال ًٚكٍ تٛغ ٔسٔاج انثٛاب انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفمشج األٔنٗ أػالِ ئال تًٕخة  

 )انًذٚشٚح انؼايح نأليٍ انٕطُٙ(. سخض ٚغهًٓا ٔصٚش انذاخهٛح

مشسج فٙ ظٓٛشَا انششٚف ْزا ػهٗ انثذالخ انؼغكشٚح غٛش أَّ ال ذدش٘ انًشالثح انً 

انرٙ ذغرٕسدْا أٔ ذًغكٓا ئداساخ انًًٓاخ انؼغكشٚح ٔيظانر انذٔنح ٔانثهذٚاخ ٔغٛشْا يٍ 

  اإلداساخ انؼًٕيٛح ٔتانًإعغاخ انؼًٕيٛح.

 انثاويانفصم 

ئٌ انكًٛاخ انًذخشج يٍ انثٛاب ٔانثذالخ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم األٔل أػالِ 

انرٙ ذكٌٕ ئنٗ ٕٚو َشش ظٓٛشَا انششٚف ْزا تٛذ انًغرٕسدٍٚ ٔانرداس ٔانظُاع ٚدة أٌ ٔ

ٚمغ فٙ شأَٓا ذظشٚر يظذق ػهٗ ذسمٛمّ ٔيطاتمرّ نؼًهٛاخ انسغاتاخ ٔٚدة أٌ ٚكٌٕ رنك 

انرظشٚر فٙ ثالثح َظائش ٔفٙ ظشف ػششج أٚاو يٍ َشش ظٓٛشَا انششٚف ْزا ئنٗ ٔصٚش 

نأليٍ ٔٚثٍٛ فٙ انرظشٚر انًزكٕس َٕع انهثاط انًذخش ٔٚثٍٛ كم انذاخهٛح انًذٚشٚح انؼايح 

 طُف يُٓا ٔػذدْا ٔأطهٓا ٔانثًٍ انًإدٖ ػُٓا.

 ُٔٚثغٙ أٌ ذضاف ئنٗ انرظشٚر اَٜف انزكش خًٛغ انسدح انالصيح.

ال ٚدٕص ئػادج تٛغ انثذالخ انؼغكشٚح ئال تؼذ يُر انشخظح انًمشسج فٙ انفظم األٔل  

كٍ ػُذ االلرضاء أٌ ذؼٍٛ ٔذسذد أطُاف انًشرشٍٚ انزٍٚ عرثاع نٓى ذهك انشخظح انرٙ ًٚ

 ذهك انثٛاب طثك انششٔط انًؼُٛح فٙ انشخظح اَٜفح انزكش.
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ٔٚدٕص نهخٛاطٍٛ انظاَؼٍٛ نهثٛاب انؼغكشٚح أٌ ٚكَٕٕا ػُذ االلرضاء خاضؼٍٛ نُفظ 

ٚكٍ صتُاؤْى انًشالثح انداسٚح ػهٗ انرداس ٔأطساب انًظاَغ ٔرنك فٙ زانح يا ئرا نى 

 ػغكشٍٚٛ ال غٛش.

 انثانث انفصم

ذسدض فٙ انًكاذة اندًشكٛح انثذالخ انؼغكشٚح ئرا كاَد يٕضٕػح ُْانك تراسٚخ َشش 

 ظٓٛشَا انششٚف ْزا.

ٔال ٚدٕص ئخشاخٓا يٍ ذهك انًكاذة ٔػشضٓا نهثٛغ ئال تؼذ يُر اإلرٌ انًمشس انفظم  

غاخ انًشعهح ئنٛٓا ذهك انثذالخ ٔػُٕآَا األٔل انز٘ ُٚثغٙ أٌ ٚكٌٕ يثُٛا فّٛ اعى انًإع

 ٔٚؼرثش رنك اإلرٌ تًثاتح سخظح انرشٔٚح ئنٗ يسم انثٛغ انًثٍٛ.

انًشعهح ئنٗ انًغشب تظفح يثاششج لثم ذاسٚخ َشش ظٓٛشَا  ئٌ انثذالخ انؼغكشٚح

انششٚف ْزا عرطثك ػهٛٓا ػهٗ ٔخّ اَرمانٙ ػُذ ٔطٕنٓا ئنٗ انًغشب انًمرضٛاخ انًمشسج 

  شج أػالِ.فٙ انفم

 انزابعانفصم 

 92222ٚسكى ػهٗ يٍ خانف يمرضٛاخ ظٓٛشَا انششٚف ْزا تغشايح ٚرشأذ لذسْا تٍٛ

فشَك ٔتغدٍ ذرشأذ يذذّ تٍٛ ثالثح أشٓش ٔعُح ٔازذج أٔ تازذٖ ْاذٍٛ  322222ٔ 

 انؼمٕترٍٛ فمظ.

تظ ئٌ انكًٛاخ انًذخشج يٍ انثٛاب انؼغكشٚح انغٛش انًظشذ تٓا ٚدة أٌ ٚسدضْا ضا 

انششطح انمضائٛح ٔذأيش انًساكى نضٔيا تزنك انسدض نفائذج انذٔنح ٔرنك يشاػاج نسمٕق انغٛش. 

ٔصٚادج ػهٗ رنك ذسكى انًساكى تغشايح ٚغأ٘ يثهغٓا لًٛح انثٛاب انًسدٕصج يضؼفح ثالز 

 يشاخ ٔرنك صٚادج ػهٗ غهك يإعغاخ انًخانفٍٛ.

 رح اٚاو ٔشٓش ٔازذ.ًٔٚكٍ أٌ ٚظذس األيش تانغهك نًذج ذرشأذ تٍٛ ع 

 انفصم انخامس

ٔكزا ٔصٚش اٌ ٔكٛهٗ ٔصاسج االلرظاد انٕطُٙ فٙ انرداسج ٔانظُاػح ٔفٙ انًانٛح 

ٔٔصٚش انؼذل ْى انًكهفٌٕ كم  () انًذٚشٚح انؼايح نأليٍ انٕط3539ُٙانذاخهٛح فاذر ٚثشاٚش 

يٍ ٕٚو َششِ فٙ ْزا انز٘ عٛدش٘ انؼًم تّ اترذاء ٔازذ فًٛا ٚخظّ ترطثٛك ظٓٛشَا انششٚف 

  .اندشٚذج انشعًٛح ٔانغالو

 3593ُٚاسٚش 5انًٕافك س 3531ٔزشس تانشتاط فٙ فاذر خًادٖ انثاَٛح 

 ٔعدم تشئاعح انٕصاسج تراسٚخّ

 االيضاء : انثكا٘


