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تمهيد
والجهد على  الوقت  توفر  الساعة  اإللكترونية سوقًا مفتوحة على مدار  التجارة  تعد 
المتسوق اإللكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة 

تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.

ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقباًال كبيرًا حيث تعد المملكة العربية 
العالم بنسبة  التجارة اإللكترونية في  10 دول نموًا في مجال  السعودية من أعلى 
اللوجستية  والخدمات  اإللكترونية  للتجارة  المالية  التداوالت  ، وقد وصل حجم   %32

إلى 80 مليار ريال خالل العام 2018.

وجاء نظام التجارة اإللكترونية لتحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعامالتها وحماية 
االستراتيجية  األهداف  تحقيق  ويسهم في  النمو  يعزز  بما  فيها  المتعاملين  حقوق 

لرؤية المملكة 2030.

العمل  يجب  التي  اإللكترونية  المتاجر  على  الالزمة  االشتراطات  الدليل  هذا  ويرصد 
في  إبرازها  الالزم  األساسية  البيانات  ويوضح  النظام،  هذا  أحكام  لمسايرة  عليها 
المتاجر اإللكترونية، وبيانات العقود اإللكترونية مع المستهلكين وما يجب أن تتضمن 

عليه، إضافة إلى آلية التعامل مع بيانات المستهلك وسبل حفظها وحمايتها.

التضليل والخداع،  اإللكتروني والحماية من  التجاري  يـركز عـلى ضوابط اإلعالن  كــما 
ويوضح دور الممارس للتجارة اإللكترونية وكيف ُيمّكنه النظام من ممارسة النشاط مع 
متجره  موثوقية  لزيادة  اتباعها  الواجب  والخطوات  الالزمة  االشتراطات  توضيح 
المتاجر  لدور  يتطرق  كما  اإللكترونية،  التوثيق  منصات  في  بتسجيله  اإللكتروني 
اإللكترونية في حفظ وحماية حقوق المستهلك. ويتناول أيضًا مخالفات أحكام هذا 
النظام، وآلية االعتراض على األحكام الصادرة، وضوابط التشهير وغيرها من األحكام 

المهمة.
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الفصـل 
األول

 تعريفات وأهداف
وأحـكـام الــنــظــام



العقد:
ا بـين  االتـفـاق الـذي ُيبـرم إلكتـرونيًـّ
األطـراف الذيـن يتعاملون بالتـجـارة 

اإللكترونية.

المحل اإللكتروني:
منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمـة 
تقديم  أو  بـيعه,  أو  منتـج  عرض 
تبادل  أو  عنها  اإلعالن  أو  خدمة, 

البيانات الخاصة بها.

جهات توثيق المحالت اإللكترونية:
الجهات الـتـي تـرخص لـهـا الــوزارة 
بــتـولي عـمـليــة تـوثـيـق المحالت 

اإللكترونية.

الخطاب اإللكتروني:
بيان أو إعالن أو إشعار أو طلب أو 

عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة 
إلكترونية في مرحلة التفاوض في 

شأن العقد أو أثناء تنفيذه.

اإلعالن اإللكتروني: 
كـل دعاية بوسيلـة إلكـترونية يقوم 
إلـى  تهـدف  الخدمة,  موفر  بها 
تشجيع بيع منتج أو تـقـديـم خـدمـة 

بأسـلوب مباشر أو غير مباشر.

وسيلة إلكترونية:
أي تقنية تستعمل من وسائل تقنية االتصاالت والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو 

كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية الـمـشـابـهـة.

المستهلك:
الشخـــص الــــذي يتعامــل بالتجـــارة 
اإللكترونية رغبًة في الحصول على 
المنتجات أو الخدمات التي يوفرها 

موفر الخدمة.

التعريفات 
التجارة اإللكترونية: 

يباشره  اقتصادي  طابع  ذو  نشاط 
-بصورة  والمـستهلـك  الخدمة  موفر 
كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من 
أو تقديم خدمات أو  بيع منتجات  أجل 
اإلعالن عنها أو تبادل البيانات الخاصة 

بها.

البيانات:
أو  مـصـدره  كان  مهما  بيان  كل 
أو  مباشر  بشكل  شكله,يستـخدم 
غـير مـباشـر عـنـد الـتعامل بالـتجـارة 

اإللـكـترونـيـة.

الشخص:
الشـخـص ذو الـصفة 

الـطـبـيـعيـة أو االعتـبارية.

التاجر:
الشخص المقيد بالسجل التجاري 

الذي يزاول التجارة اإللكترونية.

الممارس: 
الشخص غير المقيد بالسجل التجاري 

الذي يزاول التجارة اإللكترونية.
موفر الخدمة: 

التاجر أو الممارس.

1/1 الفصل األول
تعريفات وأهداف وأحكام النظام
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يأتي نظام التجارة اإللكترونية في توقيت تشهد فيه األنماط التجارية العالمية تغيرًا 
هذه  تعامالت  موثوقية  بتعزيز  النظام  اهتم  لذا  اإللكترونية،  التعامالت  نحو  كبيرًا 
السوق الضخمة عبر  26 مادة توّفر الحماية الالزمة لتعامالت التجارة اإللكترونية من 

الغش والخداع والتضليل واالحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق معًا. 
ويهدف نظام التجارة اإللكترونية إلى:

أهداف النظام

تعزيز الثقة في المعامالت 
التجارية اإللكترونية.

تحفيز أنشـطـة الـتـجــارة 
اإللكترونيـة وتطويرهـا.

 توفير الحماية الالزمة للمستهلك 
من الغش أو الخداع أو التـضـليل.

1/2 الفصل األول
تعريفات وأهداف وأحكام النظام
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 أحكام النظام

أبرز أحكام النظام:

حمايــة البيانـات 
الشخصيــة.

تـنـظـيم اإلعـالنات 
التجارية اإللكترونية.

تنظيم حق المستهلك 
فـي استرجـاع الـسـلع.

أحـكام لمعالـجة الـتأخـير 
فـي التسليـم.

إشراف الوزارة على 
القطاع و تـنظيم المنصات 

اإللكترونية.

سريان أحكام النظام على 
المتاجـر المحلية والدولية 
وضوابط حجب المواقع 

المخـالفة.

تنظيـم ممارسـة 
التجارة اإللكترونيــة. 

تسري أحكام نـظام التجارة اإللكترونية على:

تعزيـز اإلفصـاح عـن بيانـات 
المتاجر اإللكترونية والتواصل 
وخصائص الـسلـع والخدمات.

1/3

التاجر والممارس عبر 
الوسائل اإللكترونية

المتسوق اإللكتروني

الفصل األول
تعريفات وأهداف وأحكام النظام
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الفصـل 
الثــانـي

 بـيــانــات الـمتاجر
 والــتـــعــامـــالت

اإللــكـتـرونـيـة



34

اإللكتروني  المتجر  األساسية في  البيانات  إبراز 
التي  والخدمات  المنتجات  في  الموثوقية  يزيد 
يقدمها، ويشعر المستهلك باألمان أثناء عملية 
الخدمات، ويسهل  شراء السلع والحصول على 
الشرائية،  العملية  أطراف  بين  التواصل  عملية 
إلى  السريع  الوصول  من  الجهات  كافة  ويمكن 
القائمين على المتجر وإبالغهم بالمستجدات أو 
معالجتها  على  للعمل  المستهلكين  شكاوى 

وكسب ثقتهم.

ويجب على موفر الخدمة في متجره اإللكتروني 
إبراز ما يلي :

الــبــيــانـات األسـاسـيـة 
في المتجر اإللكتروني

مميز  بيان  أي  أو  اسمه 
يكن  لم  ما  وعنوانه،  له، 
إحدى جهات  لدى  مسجًال 
توثيق المتاجر اإللكترونية 

مثل "معروف".

 وسائل االتصال به.

12
 اسم السجل المقيد فيه 

ورقمه «إن وجد».

اإلجراءات المتبعة لتلقي 
شكاوى المستهلكين 

ومعالجتها.

د محله اإللكتروني في السجل التجاري وفقًا  * على التاجر أن ُيقيِّ
لنظام السجل التجاري, وتحدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك.

2/1 الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة
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مقـر عملـه هو المحدد 
في السجـل التجــاري.

1
2
3

بــيــانــات مـقـر الـعـمـل  
في المتجر اإللكتروني

ذكـر بيانــات مقــر عمـل موفـر الخدمــة "تاجر أو ممارس" 
التجارة  إليه لتطبيق أحكام نظام  يسهل عملية الوصول 
اإللكترونيــــة، ويلتــزم موفـــر الخدمـــة بإيـضــاح البيانـــات 

الصحيحة في متـجره اإللكتـروني بحسـب طبيعة عمله:

التاجر

مـقـر عـمله هـو المحدد في 
المتجــر اإللكترونـي وإذا لـم 
يـكـن لـه مـقـر عـمــل، يـؤخـذ 

بـمـقـر إقـامـتـه.

2/2

الممارس

استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة ال ينشئ قرينة 
على أن مقـر عـمـله يوجد في تلك الدولة.

إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر 
األوثق صلة بالعقد، مـع مـراعـاة الـظـروف الـتـي كـان األطـراف عـلـى علم بـهـا أو توقعوها في 

أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

االشتراطات الالزمة:

الذي  المعلومات  لنظام  الداعمة  والتقنية  المعدات  أنه يضم  لمجرد  عمل  مقر  المكان  يعد  ال 
نظام  إلى  تصل  أن  أخرى  ألطراف  فيه  يمكن  أو  العقد,  إبرام  في  الخدمة  موفر  يستخدمه 

المعلومات المعني.

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة
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2/3

عند إبرام العقد بين المتجر اإللكتروني والمستهلك يجب إيضاح كافة األحكام والشروط 
بطريقة سهلة وواضحة، ويلتزم موفر الخدمة بتقديـم بيان لـلمـستهلـك يشتمـل على: 

البيانات األخرى التي تحددها الالئحة.

 بيانــــات
 العقد اإللكتروني

الخدمة  موفر  يلتزم  التي  للبيانات  الالزمة  الضوابط  الالئحة  تحدد 
بتقديمها وفقًا لطبيعة كل عملية.

اإلجراءات الواجب اتخاذها 
إلبرام العقد.

البيانات المتعلقة 
بموفــر الخدمــة.

إجمالـي السعــر شامــًال جميـع 
الرسوم أو الضرائـب أو المبالـغ 
اإلضافيـة المتعلقـة بالتسليم 

«إن وجدت».

الخصـائـص األســاسـيـة 
للمنـتجـات أو الـخـدمـات 

محـل الـعـقد.

ترتيبات الدفع والتسليم 
والتنفيذ.

بيانات الضمان «إن وجدت».

12

3

5

4

6

7

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة
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1
2
3

5

الشخصية  البيانات  وحفظ  المستهلك  حماية  جهود  اإللكترونية  التجارة  نظام  يعزز 
أهمية  النظام  ويولي  اإللكترونية،  بالتجارة  للمتعاملين  اإللكترونية  واالتصاالت 

كبرى لحفظ خصوصية المستهلك، ونص على التالي:

 الـمـسـؤولـيـة الـكــامـلـة عـن 
بيـانـات الـمـسـتـهـلـك سـواًء 
كانت بحوزة موفر الـخدمة أو 
الجهـات الـتي يتعامل معها.

 عــدم اســتــخـدام الـبــيــانـات 
ألغــراض غـــيـر مــصــرح لــهـا 

أو مسموح بـها.

الـمستهلك  بـيانـات  حمـايـة 
واتخاذ الوسائل الالزمة لذلك.

االشتراطات الالزمة:

التعامل مع  كيفية 
بيانات المستهلك

2/4

ال يـجـوز لـمـوفـر الخدمة االحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصاالته 
اإللكترونية إالَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة اإللكترونية.

يجـب علـى موفـر الخدمة اتخاذ الوسائل الالزمة لحماية البيـانـات الشخصية 
واالتصاالت اإللكترونية والحفاظ على خصوصيتها خالل مدة احتفـاظـه بـها.

في حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية لالختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار 
علمه  تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  والمستهلك  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة 
بذلك،ويوضح في اإلشعار نطاق االختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ثم يقدم 
تقريرًا تحليليًا يبين فيه األسباب الرئيسية لهذا االختراق، وال يترتب على اإلشعار إعفاء 

موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك.

مسؤولية موفر الخدمة عن حماية البيانات الشخصية  التي تكون في عهدته أو تحت 4
سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكالئها.

ال يـجـوز استعمال بيانات المستهلك ألغراض غير مصرح لها أو مسموح بها, أو 
اإلفصاح عنها لجهة أخرى, بمقابـل أو بدون مقابـل, إال بموافقة المستهلــك.

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة
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 بيانــات الفاتــورة  
المقدمة للمستهلك

حق المستهلك في الحصول على فاتورة مكتوب فيها كافة المعلومات الضرورية 
التي يحتاج إليها وتمكنه من معرفة المتجر اإللكتروني الذي أبرم معه العقد لشراء 
المنتجات أو الخدمات، وتوضح الفاتورة كافة المعلومات المتعلقة بالشراء، ويؤكد 
إلى  فاتورة  تقديم  بضرورة  الخدمات  موفري  على  اإللكترونية  التجارة  نظام 

المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها:

2/5 الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة

00.0
00.0

00.0
00.0

00.0

00/0/0فاتورة

إجـمـالـي الـسـعـر شــامـًال 
جميع الرسوم أو الضرائب
أو الــمــبــالــغ اإلضـــافــيــة 
الـمـتـعـلـقـة بـالـتـسليم إن 

وجـدت.

تكاليف شراء كل 
منتج أو خدمة.

تاريخ التسليم 
ومكانه.
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د  وعَّ اإللكترونية،  التجارية  اإلعالنات  باشتراطات  االلتزام  على  اإللكترونية  التجارة  نظام  نص 
اإلعالن اإللكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة ألطراف العقد، ويمنع النظام 
عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات اإلعالن أو طريقة صياغته حفظًا 

لحقوق المستهلك ومنعًا للتحايل.

يجب أن يتضمن اإلعالن اإللكتروني ما يأتي:

2/6

اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

اسم موفر الخدمة, وأي بيان مميـز له, ما لم يكن 
مسجًال لدى إحدى جهات توثيق المحالت 

اإللكترونية "مثل منصة معروف".

 وسائـل االتـصـال بـمـوفـر الــخدمـــة.

 البيانات األخرى التي تحددها الالئحة.

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة
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ضــوابـــط اإلعـــالن
 التجاري اإللكتروني:



ب أ

االلتزامات
يحظر تضمين اإلعالن اإللكتروني ما يأتي:

العقوبات:
التجارة  فلوزارة  النظام,  أحكام  خالف  الخدمة  موفر  أن  ثبت  إذا 
المخالف،  اإلعالن  بسحب  أو  المخالفة  بإزالة  إلزامه  واالستثمار 

ويخضع المخالف للعقوبات التي نص عليها النظام.

الخدمـات المهنيــة في التجــارة اإللكترونيــة
الطبية  "االستشارات  مثل  معين  لتنظيم  تخضع  مهنة  يمارس  الذي  الخدمة  موفر  على 
بممارستها  تصريحًا  أو  ترخيصُا  وتتطلب  االستشارية،  المهن  من  وغيرها  والقانونية" 

اإلفصاح عن:

الجهة المسجل لديها، وبيانات 
الترخيص أو التصريح الصادر عنها.

اللقب المهني المعمول به، 
والدولة التي منحته.

أو  كاذبـــًا  ادعـــاء  أو  بيانـــًا  أو  عرضــًا 
مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 

خداع المستهلك أو تضليله.

شعــــارًا أو عالمـــة تجاريــــة ال 
يمـــلك موفــــر الخدمــــة حـــق 
استعمالها, أو عالمة مقلدة.

2/6

2/7

2 1
اإللكترونية  للتجارة  االستشارية  المهن  أصحاب  ممارسة  تنظيم  إلى  ذلك  يهدف 
المستهلك  إليها  يحتاج  التي  المعلومات  كافة  أكبر لهم، وتقديم  وإعطاء مصداقية 

أثناء التعامل مع أصحاب المهن االستشارية بما يحفظ كافة الحقوق.

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة
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 ضوابط عمل الممارس
 للتجارة اإللكترونية

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة

يمتلك  وال  اإللكترونية  للتجارة  الممارس  الشخص  اإللكترونية  التجارة  نظام  ُيمّكن 
سجًال تجاريًا من ممارسة النشاط، ويهدف النظام إلى تنظيم عالقته بالمستهلك 
بما يحفظ حقوق جميع األطراف، وعلى الممارس للتجارة اإللكترونية وفقًا للنظام 

االلتزام بما يأتي:

2/8

متجره  في  يحدد  الذي  "المكان  العمل  مقر  إيضاح 
ُأخذ  عمل  مقر  للممارس  يكن  لم  وإذا  اإللكتروني"، 

بمقر إقامته.

الشخصية  المستهلك  بيانات  بحماية  االلتزام 
وخصوصيته والمسؤولية الكاملة عنها.

الممارس  يخضع  النظام  أحكام  مخالفة  حال  في 
للعقوبات المنصوص عليها.

يمكن للممارس توثيق نشاطه التجاري عبر إحدى جهات 
التوثيق.

التي  اإللكتروني  العقد  بيانات  كافة  بتقديم  االلتزام 
نص عليها النظام.

إيضاح البيانات الخاصة في المتجر اإللكتروني (االسم 
أو أي بيان مميز له، العنوان، وسائل االتصال).
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لماذا اهتم نظام التجارة 
اإللكترونية بالممــارس؟

يولي النظام الممارس لنشاط التجارة اإللكترونية أهمية كبرى باعتباره عنصرًا 
من  تمكنه  التي  التقنية  األدوات  كافة  المتالكه  السوق  هذه  في  أساسيًا 
ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلك، ولم يفّرق النظام بينه 
التجارة  نظام  في  ورد  ما  بكل  ويلتزم  والواجبات،  الحقوق  في  التاجر  وبين 

اإللكترونية، وتسري عليه أحكامه.
ال  الذين  األشخاص  "وهم  اإللكترونية  للتجارة  الممارسين  النظام  ويشجع 
يملكــون سجـالت تجاريــة، ويمارسون النشــاط من داخـل أو خارج المملكـــة" 
معروف"  "منصة  مثل  اإللكترونية  المتاجر  توثيق  جهات  في  بالتسجيل 
وخدماتهم  منتجاتهم  تسويق  في  تساعدهم  أكبر  مصداقية  الكتساب 

اإللكترونية وتوصلها إلى شرائح أكبر من الجماهير.

توثيـــق 
المتاجر اإللكترونية

قطاع  على  اإلشراف  مهمة  واالستثمار  التجارة  لوزارة  النظام  أوكل 
التجارة اإللكترونية، وإصدار القواعد الالزمة لتنظيمه -بحسب الحاجة- 
بها,  التعامالت  سالمة  ويحمي  اإللكترونية  التجارة  دور  يعزز  بما 

ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:

جهات توثيق المحالت اإللكترونية
"مثل منصة معروف".

2/8

2/9

المنصــــات اإللكترونيــة التــي 
تــؤدي دور الوساطة بين موفر 

الخدمة والمستهلك.

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة
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2/9
ما هي منصة معروف اإللكترونية؟ 

التجارة في  المتعاملين  لجميع  خدمية   منصة 
 اإللكترونية سواء بائعين أو مشترين، تهدف لتعزيز
من البائع  وتمكن  والبائع،  المشتري  بين   الثقة 
أكبر، كما تعطي صورة  الوصول بسهولة لشريحة 

 واضحة عن جودة خدمات المتجر اإللكتروني

maroof.sa

 مميزات معروف:

تعطي صورة واضحة عن جودة خدمات 
المتجر اإللكتروني مـــن خـالل تعليقـات 

المستهلكيــــن وتقييمهم.

تمكــن المستهــلك من كتابـــــة تعليقاتـــه 
في صفحـــة التـــــاجر وتقييم تجربة الشراء 
واالطـالع علــــــى تعليقــــــات وتجـــــــــارب 

المستهلكين اآلخرين.

من  اإللكتروني  المتجر  صاحب  تمكن 
التواصل  وسائل  في  حساباته  إضافة 
اإللكتروني  وموقعـــه  االجتماعــي 
يسهل  مما  به؛  االتصــال  ووسائــــل 

عملية الوصـول إليه.

تمكن التاجر من تمييز متجره اإللكتروني 
من خـــــالل عـدة وسائل؛ أبرزهــــا ربطه 
شهــــادة  يمنحه  الــذي  التجاري  بسجله 

"معروف" الذهبية.

تمنــح البائـع فرصـة لتسويـق متجره 
اإللكتروني في منصات "معروف" 

المختلفة.

12

34

56

الفصل الثاني
بـيانات المتاجر والتـعامالت اإللكـتـرونـيـة

تمكن البائع من الوصول بسهولة إلى 
شريحة أكبر.
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الفصـل 
الثـالــث

حماية حقوق 
المستهلــــــك



 تنظيم حق المستهلك في 
االسترجــاع وإلغــاء العمليـــة

حقوق  كافة  مراعاة  اإللكتروني  المتجر  مالك  على  يتوجب 
إضافية  مزايا  تقديم  وله  اإللكترونية،  التجارة  في  المستهلك 
تمكين  على  النظام  ونص  المستهلك،  وثقة  رضا  لكسب 
المستهلك من القيام باسترجاع السلعة أو ما قدمه مقابل الخدمة 
عدم  حال  في  والتعاقد  الشراء  عملية  تاريخ  من  أيام   7 خالل 
استخدام المنتج أو عدم االستفادة من الخدمة، أو في حال عدم 
يتحمل  الحالة  هذه  وفي  منهما,  أّي  من  منفعة  على  الحصول 
المستهلك التكاليف المترتبة على عملية االسترجاع، إال إذا اتفق 

أطراف العقد على غير ذلك.

منتجات وخدمات مستثناة 
من حـق االسترجـاع أو اإللغـاء:

الحــاالت األخــــرى التــي تحددهــا الالئحــــة وفـق مــــا تستدعيـه طبيعــة 
المنتجــات أو الخدمــات.

الفصل الثالث
3/1حماية حقوق المستهلك

منتجـات مصنعة بناء على طلـب 
المستهلك أو وفقـًا لمواصفات 
حــددهــا، ويستثنــى مــن ذلـــــك 
المنتجـات التـي بهـا عيـب أو غيـر 
المطابقــة للمواصفـات المتفــق 

عليها.

أسطوانات أو أقراص مدمجة أو 
برامـــــج معلوماتيـــــــة جــــــرى 

استخدامها.

الصحف أو المجالت أو 
المنشورات أو الكتب.

النقـــــل  أو  اإليـــواء  خدمــــات 
أو اإلطعــــام.

7

إذا ظهــر عيب في المنتــج بسبب 
سوء حيـــازة المستهلك.

منتجـــــات تحميـــــل البرامــــج عبــــر 
اإلنترنـــت, ويستثنـــى مـن ذلـــك 
البرامج التي بها عيب يحول دون 
إتمام التحميــل أو غيــر المطابقـة 

لما اتفق عليه.
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يلتــزم موفــر الخدمة بإبـالغ المستهلـك عن أي تأخيــر متوقــع 
أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو 

تنفيذه.

ويعد اإلبالغ عن موضـع الخطأ في العقد اإللكترونـي خالل 24 ساعة من وقت إرسال الخطاب 
تداركـًا للخطـأ إن لم يكـن المستهلك قـد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على 

منفعـة من أي منهمـا.

حق المستهلك
والتزام التاجر عند التأخير

أخــرى  مدة  على  والمستهلـك  الخدمة  موفر  يتفـق  لم  ما 
إلغـــاء  للمستهلـــك  يحــــق  تنفيذه,  أو  العقد  محل  لتسليـــم 
العمليـــة إذا تأخر موفــــر الخدمة عن التسليم أو التنفيـــذ مدة 
الموعد  عن  أو  العقد  إبرام  تاريخ  من  15يومـــًا  على  تزيـــد 
العقد  بمقتضى  دفعه  مــــا  استـــرداد  وله  عليه,  المتفق 
مقابل المنتـــــج أو الخدمـــــة أو غير ذلــــك مـــن تكاليـــف ترتبت 

علـــى هذا التأخيـــر, ما لم يكن التأخيــــر بسبــب قوة قاهرة.

الفصل الثالث
3/2حماية حقوق المستهلك

تمكيـن المستهلــك مـن تصحيــح 
الخطــأ إلكترونيــًا.

توفيـر قنــوات للتبليــغ فـي حــال 
تعـذر القيـام بذلــك تقنيــًا.

 تمكين المستهلك
مــن تـدارك األخطـــاء

يجب على موفري الخدمة تمكين المستهلك من تصحيح األخطاء "إن وجدت" بطريقة سريعة 
وبشكل آلي. ويعــد ذلــك مــن العوامــل المهمـــة التـــي تعـــزز الثقـــة بين المستهلــك والمتجــر 

اإللكترونــي، وعلـى القائميـن علـى المتاجــر اإللكترونيــة:

3/3
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الفصـل 
الرابــــــع

المخالفـــــات



الفصل الرابــع
4/1المخالفـــــــات

4/2

أن يتخـذ في  -من ينيبه-  ا من أحكام النظام أو الالئحة, فـ للوزير أو  ًـّ أيـ إذا خالف موفر الخدمة 
الحــاالت العاجلــة والضروريــة قـرارًا بحجــب المتجــر اإللكترونــي -بالتنسيق مع الجهة المختصة- 
ـا إلى أن تتـم معالجـة المخالفـة أو البـت فيها أيهمـا أسبـق, وإحالـة المخالفـة للجنة  ـا أو كليًّ جزئيًّ
النظـام أو الالئحــة وتوقيــع العقوبــات المنصـوص  النظـر فـي مخالفــات أحكــام  التـي تتولـى 
عليهـا في النظام خالل مدة أقصاها 3 أيام  اعتبارًا من حجـب المحـل اإللكترونـي؛ علـى أن تتخذ 
اللجنة قرارهـا في شـأن المخالفـة خـالل مـدة ال تتجـاوز 10 أيــام اعتبـارًا مـن تاريخ اإلحالـة, وللجنة 

ا إذا رأت مسوغًا لذلك. ا أو كليًـّ وقف قرار حجب المتجر اإللكتروني جزئيًّ

مخالفـــــات أحكــــام النظـــام

غرامـة ماليـة تصـل إلى اإلنـــــذار.
مليــون ريــال.

ـا مـن أحكام  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد ينـص عليها نظـام آخـر, يعاقـب كـل مـن يخالـف أيًّ
النظـام أو الالئحـة بواحـدة أو أكثـر من العقوبـات اآلتـية:

العقوبـــات

إيقــاف مزاولــة التجــارة 
اإللكترونيــــة مؤقًتـــا أو 

ا. ـً دائمــ

حجب المتجر اإللكتروني 
-بالتنسيــق مــع الجهـــة 
ـا,  ا أو كليًّ المختصة- جزئيًّ

ا. ـً ا أو دائمـ ـً مؤقتـ

1234

لجـان النظـر في 
المخالفــــات:

يراعــى فــي اختيــــار العقوبــــة جسامـــة المخالفــة وتكرارهـــا وحجـــم نشــاط موفـر الخدمــة والضـرر الـذي وقع علـى 
اآلخريـن بسببهــــا.

1

2

تكّون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو الالئحة وتوقيع العقوبات المنصوص 
عليها في النظام, على أّال يقل عدد أعضائها عن (ثالثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على األقل, وتصدر قرارات 

اللجنة باألغلبية، ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
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يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في 
صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته, أو في أي وسيلة أخرى 
بعد  النشر  يكون  أن  وتأثيرها، على  المرتكبة وجسامتها  المخالفة  نوع  بحسب  مناسبة، وذلك 
للصفة  مكتسبًا  الصادر في شأنه  الحكم  كان  أو  نظامًا  المحددة  المدة  بمضي  القرار  تحصن 

القطعية.

ضوابط التشهير
بالمخالفيـــــن

الفصل الرابــع
المخالفـــــــات

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك 
دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

4/5

4/3

4/4

 الفصل في
المنازعــــــات

حـــق االعتراض
النظام  على  بناًء  قرار  أي  ضده  صدر  لمن  يجوز 
اإلدارية وفقًا ألحكام  المحكمة  أمام  عليه  االعتراض 

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
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