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 الالئحة التهفيذية لهظام الزهو التجاري

 املادة األوىل:

 املاد٠ يف َٓٗا نٌ أَاّ املب١ٓٝ املعاْٞ ذات ايالئخ١ٖرٙ  يف ايٛازد٠ ٚاملصطًخات األيفاظب ٜكصد

 ٖـ.6/6/9341( ٚتازٜخ 68)ّ/ زقِ املًهٞ باملسضّٛ ايصادز ،ايتجازٟ ايسٖٔ ْعاّ َٔ( األٚىل)

 املادة الثانية:

جيٛش ألطساف عكد ايسٖٔ االتفام ع٢ً اعتباز ْكٌ حٝاش٠ املاٍ املسٖٕٛ إىل املستٗٔ أٚ ايعدٍ  .9

 ايٛض١ًٝ ايٛحٝد٠ يٓفاذ عكد ايسٖٔ.

 : يف اسبايتني اآلتٝتني سٖٔ إال باْتكاٍ حٝاش٠ املاٍ املسٖٕٛ إىل املستٗٔ أٚ ايعدٍايال ٜٓفر عكد  .2

    ايٛزق١ ايتجاز١ٜ احملسز٠ سباًَٗا، ٚذيو عٓد زٖٔ ايك١ُٝ املطتخك١ مبٛجبٗا. . أ

 زٖٔ ايبضائع املشُٛي١ بايبٛيٝص١. دايشخٔ، ٚذيو عٓبٛيٝص١  . ب

 املادة الثالثة:

ايتطًِٝ اسبكٝكٞ يًُاٍ املسٖٕٛ، ٚذيو خبسٚج٘ َٔ حٝاش٠ املسٖٕٛ بٜتخكل اْتكاٍ حٝاش٠ املاٍ 

اضتُساز حٝاش٠ املستٗٔ أٚ ايعدٍ يًُاٍ ، َع اشرتاط ايسأٖ ٚدخٛي٘ فعًًٝا يف حٝاش٠ املستٗٔ أٚ ايعدٍ

 املسٖٕٛ طٛاٍ َد٠ ضسٜإ عكد ايسٖٔ.

 : الزابعةاملادة 

تطتخٌٝ -َاٍ َسٖٕٛ مت زٖٔ حص١ َشاع١ يف إذا َٔ ايالئخ١،  (ايجايج١)َع َساعا٠ املاد٠  .9

فًٝصّ الْتكاٍ حٝاشت٘ إىل املستٗٔ أٚ ايعدٍ َٛافك١  ،ممًٛى ألنجس َٔ شخص-قطُت٘ أٚ فسشٙ 

فال ٜٓفر عكد ايسٖٔ يف َٛاج١ٗ ايغري إال  ذيو،إذا تعرز ٚع٢ً ذيو، مجٝع َالن٘ نتاب١ 

 بايتطجٌٝ.

ايتٓفٝر ع٢ً اسبص١  ٜتِدٕٚ اإلخالٍ بأحهاّ ايتٓفٝر ع٢ً املاٍ املسٖٕٛ ايٛازد٠ يف ايٓعاّ،  .2

إىل  ايتٛصٌمبا حيفغ حكٛقِٗ، فإذا تعرز تفام َع مجٝع َالن٘ املس١ْٖٛ َٔ املاٍ املشرتى باال

 ١.ًتٓفٝر ع٢ً األَٛاٍ املشرتنملٓع١ُ ياكٛاعد ٚاي حهاّألي ًافٝتِ ايتٓفٝر ٚفك َعِٗ، اتفام
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 :اخلامسةاملادة 

َٔ ازب١ٗ اييت ذبتفغ  نتابٚايٛدائع ألجٌ بعد اسبصٍٛ ع٢ً  ازباز١ٜاسبطابات  ُتسٖٔ .9

َٛجٛدات اسبطاب أٚ  يف ايتصسف بتكٝٝد ابايسٖٔ ٚتعٗدٖ اباسبطاب أٚ ايٛدٜع١ ٜتضُٔ عًُٗ

أٟ َٔ يف  ايهتابزفض تكدِٜ ٖرا  هلرٙ ازب١ٗٚحيل  .عكد ايسٖٔ ٚفل أحهاّايٛدٜع١ 

 :اآلت١ٝاسباالت 

ٗا ضُإ دَٜا مل ٜهٔ ي حل ع٢ً َٛجٛدات اسبطاب أٚ ايٛدٜع١ يًج١ٗ املرنٛز٠إذا نإ  .أ 

 طداد ذيو اسبل.يناف 

 املٛجٛدات. يفملصًخ١ ايغري بتكٝٝد ايتصسف  ازب١ٗ تإذا تعٗد .ب 

 املصسفعٔ تطٗٝالت َٓخٗا  ْاشئ١َٛجٛدات اسبطاب ٚناْت إذا ناْت ازب١ٗ َصسفًا  .ج 

 إىل ايسأٖ.

طسٟ ، ٚتاملاي١ٝ ايطٛم ٖٝئ١ جمًظ ٜضعٗا اييت يًضٛابط االضتجُاز١ٜ اسبطابات زٖٔ خيضع .2

 .يف ايضٛابط( َٔ ٖرٙ املاد٠ فُٝا مل ٜسد ب٘ ْص 9ايفكس٠ )

ع عدّ اإلخالٍ حبل املستٗٔ يف ايتٓفٝر ع٢ً املاٍ املسٖٕٛ، إذا نإ َستٗٔ اسبطاب ازبازٟ أٚ َ .4

اضتخداّ  هلرٙ ازب١ٗايٛدٜع١ ٖٛ ازب١ٗ اييت ذبتفغ بريو اسبطاب أٚ تًو ايٛدٜع١، فال جيٛش 

 .اسبطاب ازبازٟ أٚ ايٛدٜع١ يصاسبٗا أٚ االْتفاع بُٗا

 :السادسةاملادة 

َٔ ايٓعاّ، ُٜٓرز املٓفر املدٜٔ ٚايسأٖ بأداء  (ايجا١ْٝ ٚايجالثني)( َٔ املاد٠ 9سبهِ ايفكس٠ ) تٓفٝرًا

( أٜاّ عٌُ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اإلْراز َهتٛبًا َٚسافكًا ي٘ ْطخ١ َٔ عشس٠ايدٜٔ املضُٕٛ خالٍ )

 إٔ ٜتضُٔ اإلْراز ايبٝاْات اآلت١ٝ: ٚجيبَطتخسج ايتٓفٝر املباشس، 

 ٕٛ.َكداز ايدٜٔ املضُ .أ 

 ٚصف املاٍ املسٖٕٛ. .ب 

 تازٜخ اضتخكام ايدٜٔ املضُٕٛ. .ج 
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 باضِ ضٓد ًَه١ٝ املاٍ املسٖٕٛ قٝدٚ إىل املٓفر أٚ عدٍ خيتازٕٙٛ طًب ْكٌ حٝاش٠ املاٍ املسٖ .د 

إذا نإ املدٜٔ ال ٜطتطٝع ضداد ايدٜٔ ٚذيو  حبطب األحٛاٍ، ،عدٍ خيتازٙباضِ املٓفر أٚ 

 املضُٕٛ خالٍ َد٠ اإلْراز.

 ( َٔ ايٓعاّ.ني( َٔ املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايجالث3ايفكس٠ )طسٜك١ بٝع املاٍ املضُٕٛ، َع َساعا٠  .ٙ 

 تازٜخ ايبٝع، َٚهاْ٘.  .ٚ 

 :السابعةاملادة 

خيتازٙ ايرٟ عدٍ اياملٓفر أٚ  إىل دٕٚ ضداد ايدٜٔ أٚ ْكٌ حٝاش٠ املاٍ املسٖٕٛبعد اْكضاء َد٠ اإلْراز 

َطتخسج ايتٓفٝر  رفاملٜٓكدّ  ،خيتازٙعدٍ باضِ املٓفر أٚ  باضِ قٝد ضٓد ًَه١ٝ املاٍ املسٖٕٛأٚ 

 ت١ٝ:اآل اتأحد اإلجساء ارباذيطًب  املباشس إىل ازبٗات املختص١

  .ر أٚ إىل عدٍ خيتازٙاملاٍ املسٖٕٛ إىل املٓفحٝاش٠  ْكٌ  .أ 

  .خيتازٙ عدٍر أٚ باضِ فًَه١ٝ املاٍ املسٖٕٛ باضِ املٓضٓد  قٝد .ب 

 رفاملًَٓه١ٝ املاٍ املسٖٕٛ باضِ ضٓد  ٚقٝداملاٍ املسٖٕٛ إىل املٓفر أٚ إىل ايعدٍ ْكٌ حٝاش٠  .ج 

 . خيتازٙ عدٍأٚ باضِ 

 يًتٓفٝر ع٢ً املاٍ املسٖٕٛ.  ًاالشَاإلجساء هٕٛ ٜإٔ  ؛ارباذ أٟ َٔ اإلجساءات أعالٜٙٚشرتط يطًب 

 :الثامهةاملادة 

( َٔ نيإجساءات ايتٓفٝر عٔ طسٜل ٚنٌٝ ايتٓفٝر ٚفكًا ألحهاّ املاد٠ )اسباد١ٜ ٚايجالث متتإذا  .9

ثِ جيٓب َٔ ٖرٙ  فٝخصِ ٚنٌٝ ايتٓفٝر ْفكات ايتٓفٝر َٔ حص١ًٝ ايبٝع، َٚٔ ،ايٓعاّ

اسبص١ًٝ حكٛم املستٗٓني ذٟٚ األٚي١ٜٛ األع٢ً َٔ املستٗٔ املٓفر، ٚبعد ذيو ٜطتٛيف املستٗٔ 

يف حطاب  َٔ اسبص١ًٝ َٚا تبك٢َا مت دبٓٝب٘ ، ٜٚٛدع املٓفر حك٘ َٔ املتبكٞ َٔ ٖرٙ اسبص١ًٝ

خيصص ملصًخ١ املستٗٓني اآلخسٜٔ، ٚتطسٟ ع٢ً ٖرا اسبطاب أحهاّ بٓهٞ باضِ ايطجٌ 

 ( َٔ ايٓعاّ.نياملاد٠ )ايطادض١ ٚايجالث

نٌٝ ايتٓفٝر، ٚطًبًا إىل ايطجٌ أٚ -بعد اضتٝفاء مجٝع املستٗٓني حكٛقِٗ -ٜكدّ ايسأٖ  .2

 حبطب األحٛاٍ، الضتعاد٠ املبًغ املتبكٞ يف اسبطاب.
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 املادة التاسعة:

َٔ ايٓعاّ، ُٜٓرز املستٗٔ املدٜٔ ٚايسأٖ  (ايطابع١ ٚايعشسٜٔ)/أ( َٔ املاد٠ 9سبهِ ايفكس٠ ) تٓفٝرًا

 ايبٝاْات اآلت١ٝ: اإلْراز بأداء ايدٜٔ املضُٕٛ نتاب١، ع٢ً إٔ ٜتضُٔ

 َكداز ايدٜٔ املضُٕٛ. .أ 

 ٚصف املاٍ املسٖٕٛ. .ب 

 تازٜخ اضتخكام ايدٜٔ املضُٕٛ. .ج 

 شزة:اعالاملادة 

تبدأ َٔ تازٜخ  )مخظ( ضٓٛاتبأصٍٛ ناف١ املطتٓدات ٚايٛثائل املتعًك١ بايتٓفٝر ملد٠  رفاملٓحيتفغ 

تازٜخ َطتخسج ايطٓد  َٔ َٔ ايٓعاّ أٚ (ايطابع١ ٚايعشسٜٔ)/أ( َٔ املاد٠ 9ايٛازد يف ايفكس٠ )اإلْراز 

 حبطب األحٛاٍ.ٚذيو  اشسٓفٝرٟ أٚ َطتخسج ايتٓفٝر املبايت

 :احلادية عشزةاملادة 

ق١ُٝ املاٍ املسٖٕٛ ٚفل ايكٛاعد ٚاإلجساءات اييت ٜتفل عًٝٗا ايسأٖ ٚاملستٗٔ يف عكد ايسٖٔ  ذبدد

فٝكّٛ نٌ َٔ ايسأٖ ٚاملستٗٔ بتعٝني َكِٝ  مل ٜهٔ ٖٓاى اتفام بُٝٓٗا، ٕأٚ يف َطتٓد الحل، فإ

خالٍ  ًاَعتُد ًاٚإذا مل ٜعني أحد ايطسفني َكَُٝعتُد، َٚٔ ثِ ٜتِ اعتُاد َتٛضط ايتكُٝٝني، 

( أٜاّ عٌُ َٔ تعٝني ايطسف اآلخس يًُكِٝ املعتُد ٚإخطازٙ بٗرا ايتعٝني، فٝعتُد تكِٝٝ عشس٠)

ز٠ َٔ اهلٝئ١ ايطعٛد١ٜ يًُكُٝني ملاٍ املسٖٕٛ ٚفل ايكٛاعد املكستكِٝٝ ا. ًٜٚتصّ املكِٝ باملعني املكِٝ

 املعتُدٜٔ.

 عشزة: الثانيةاملادة 

 ١ٝ، ُٜٚعٌُ بٗا َٔ تازٜخ ْشسٖا.ُتٓشس ايالئخ١ يف ازبسٜد٠ ايسمس

 واهلل املوفق

 

 


