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مشروع نظام التجارة اإللكرتونية
الفصل األول :أحكام عامة
املادة األوىل:
تدل الكلمات والعبارات اآلتية الواردة يف النظام على املعاني املوضحة أمام كل منها ،ما مل
يقتضي السياق خالف ذلك :
النظام :نظام التجارة اإللكرتونية.
اللوائح التنفيذية :اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة :وزارة التجارة والصناعة.
الوزير :وزير التجارة والصناعة.
التجارة اإللكرتونية  :نشاط اقتصادي يتم كليًا أو جزئيًا من خالل تقنية االتصال عن بعد
باستخدام وسيط إلكرتوني لتوفري سلعة أو خدمة.
احملل اإللكرتوني :كل منصة الكرتونية ميكن للتاجر من خالهلا عرض سلعه ،وتقديم خدماته أو
بيعها.
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اخلطاب :أي بيان أو إعالن أو إشعار أو طلب ،مبا يف ذلك أي عرض أو قبول عرض ،يتعني على
األطراف توجيهه أو خيتارون توجيهه يف سياق تكوين العقد أو تنفيذه.
إلكرتوني :تقنية استعمال وسائل كهربائية ،أو كهرومغناطيسية ،أو بصرية ،أو أي شكل آخر من
وسائل التقنية املشابهة.
املستهلك :من حيصل على سلعة أو خدمة إشباعًا حلاجته.
املادة الثانية:
يهدف هذا النظام إىل ما يلي:
أوالً :تعزيز الثقة يف صحة معامالت التجارة اإللكرتونية وسالمتها.
ثانيًا :توفري احلماية الالزمة للمستهلك من الغش أو اخلداع أو التضليل.
ثالثاً :دعم وتطوير التجارة اإللكرتونية.
املادة الثالثة:
تسري أحكام هذا النظام على كل من ميارس التجارة اإللكرتونية يف اململكة أو يقدم سلعه أو
خدماته داخلها وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها.
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الفصل الثاني :املعامالت التجارية اإللكرتونية
املادة الرابعة:
أ.

ألغراض تطبيق هذا النظام ،يفرتض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة اإللكرتونية هو املكان
الذي يعينه ،ما مل يثبت خالف ذلك.

ب.

إذا مل يعني ممارس التجارة اإللكرتونية مقر عمله ،وكان له أكثر من مقر عمل ،كان مقر
العمل ،ألغراض هذا النظام ،هو املقر األوثق صلة بالعقد ،مع مراعاة الظروف اليت كان
األطراف على علم بها أو توقعوها يف أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

ج.

إذا مل يكن للشخص الطبيعي مقر عمل ،أخذ مبحل إقامته املعتاد.

د.

ال يكون املكان مقر عمل جملرد أنه:
 .1يضم املعدات والتقنية الداعمة لنظام املعلومات الذي يستخدمه الطرف يف سياق تكوين
العقد.
 .2أو ميكن فيه ألطراف أخرى أن تصل إىل نظام املعلومات املعين.

ه.

إن جمرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكرتوني ذي صلة ببلد معني ال ينشئ
قرينة على أن مقر عمله يوجد يف ذلك البلد.
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املادة اخلامسة:
ال حيول النظام دون تطبيق أي شروط إضافية باتفاق األطراف ،قد تلزمهم باإلفصاح عن اهلوية
أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى.
املادة السادسة:
أ.

عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ يف ختاطب إلكرتوني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر
وال يوفر نظام الرسائل اآللي لذلك الشخص فرصة لتصحيح اخلطأ ،حيق لذلك الشخص،
أن يسحب ذلك اجلزء من اخلطاب اإللكرتوني الذي ارتكب فيه اخلطأ إذا:
 .1أبلغ الطرف اآلخر باخلطأ يف أقرب وقت ممكن بعد علمه به.
 .2مل يكن قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف اآلخر أو حصل
منها على أي منفعة.

ب.

جيوز تطبيق أي شروط إضافية باتفاق األطراف حتكم آثار أي خطأ.

املادة السابعة:
على ممارس التجارة اإللكرتونية أن يفصح عن املعلومات اآلتية:
أ.

امسه أو امسه التجاري ،ووسائل االتصال به.

ب.

بيان اسم السجل املقيد به ورقمه -إذا كان مقيداً يف سجل جتارى أو سجل مماثل .-
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الفصل الثالث :محاية املستهلك
املادة الثامنة:
على ممارس التجارة اإللكرتونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط
العقد ،ومن ذلك ما يأتي:
أ.

اخلطوات الفنية الواجب إتباعها إلبرام العقد.

ب.

البيانات املتعلقة مبقدم اخلدمة.

ج.

وصف للخصائص األساسية للخدمات أو البضائع.

د.

سعر اخلدمات والبضائع ،شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية.

ه.

الرتتيبات املتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ.

و.

مدة سريان العرض والسعر.

ز.

بيانات الضمان -إن وجد .-

ح.

ما إذا كان موضوع العقد سيتم ختزينه أو االحتفاظ به من قبل مقدم اخلدمة أو السلعة،
وإمكانية الوصول إليه ،وختزينه ،ونسخه ،واالحتفاظ به ،من قبل املستهلك وطرق ذلك.

6

املادة التاسعة:
على ممارس التجارة اإللكرتونية تقديم فاتورة إىل املستهلك تبني تكاليف شراء كل سلعة أو
خدمة وإمجالي التكلفة شاملة مجيع الرسوم ،وتاريخ التسليم.
املادة العاشرة:
على مقدم اخلدمة الذي ميارس مهنة ختضع لتنظيم معني ،وتتطلب ترخيصاً أو تصرحياً
ملمارستها اإلفصاح عن ما يلي:
أ.

بيانات اجلهة أو املؤسسة املهنية املسجل لديها مقدم اخلدمة.

ب.

اللقب املهين املعمول به واسم الدولة اليت مت منح اللقب فيها.

ج.

أي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية اإلفصاح عنها حلماية املستهلك.

املادة احلادية عشرة:
أ.

جيب يف اإلعالنات التجارية اليت تتم عرب وسائط إلكرتونية أن يتضمن اإلعالن اسم التاجر
وأي بيان مميز له وبيان االتصال به واسم السلعة املعلن عنها.

ب.

حيظر يف اإلعالنات التجارية اليت تتم عرب وسائط إلكرتونية اآلتي:
 .1تقديم إعالن يتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها
أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل خداع أو تضليل املستهلك.
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 .2تقديم إعالن يتضمن شعاراً أو عالمة جتارية دون وجه حق يف استعماهلا ،أو استعمال
عالمة مقلدة.
ج.

للوزارة إلزام من ال يتقيد بالشروط الواردة يف هذه املادة سحب اإلعالن خالل يوم عمل واحد
من إخطاره بذلك ،ويف حال عدم االستجابة ،للوزارة حجب احملل اإللكرتوني املخالف مع بيان
املخالفة بالتنسيق مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

املادة الثانية عشرة:
يعد إعالنًا جتاريًا كل دعاية تتم عرب وسائط إلكرتونية تهدف بصفة أساسية إىل تشجيع بيع
منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غري مباشر أو حتسن صورة املشروع أو الشركة أو الشخص
الذي له أنشطة جتارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة املستخدمة.
املادة الثالثة عشرة:
يتعني عند اإلعالن إلكرتونياً عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات األساسية اليت حتددها اللوائح
التنفيذية.
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املادة الرابعة عشرة:
تعد اإلعالنات ووثائق الدعاية املرسلة أو املبثوثة عن طريق وسائط إلكرتونية وثائق تعاقدية
مكملة للعقود اليت يتم إبرامها للحصول على السلع واخلدمات املعلن عنها ويلتزم أطراف
التعاقد بكل ما ورد فيها.
املادة اخلامسة عشرة:
أ.

ال جيوز ألي جهة حتصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العمالء أن حتتفظ
بها إال للمدة اليت تقتضيها طبيعة املعاملة ،وليس هلا أن تتعامل يف هذه البيانات ألغراض
غري مصرح أو مسموح بها مبقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إال إذا كان مطلوباً منها
أو مصرحاً هلا مبوجب األنظمة والتعليمات ذات العالقة ،أو مبوافقة كتابية مسبقة من
العميل الذي تتعلق به املعلومات.

ب.

تكون تلك اجلهة مسئولة عن أي سجالت حتتوي على املعلومات الشخصية للعميل أو أي
سجالت لالتصاالت اإللكرتونية للعميل ،تكون يف عهدتها أو حتت سيطرتها أو مع وكالئها أو
منسوبيها ،وعليها اختاذ اخلطوات املعقولة ،لضمان أن املعلومات الشخصية للعميل،
والسجالت ذات الصلة ،حممية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.
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املادة السادسة عشرة:
أ.

مع عدم اإلخالل بأحكام الضمان النظامية واالتفاقية ،حيق للمستهلك أن يفسخ العقد
املربم إلكرتونيًا خالل اخلمس عشرة يومًا التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد
على تقديم اخلدمة ،طاملا مل يقم املستهلك باستخدام املنتجات أو البضائع أو اخلدمات اليت
تسلمها أو حصل منها على أي منفعة ،ويتحمل املستهلك تكاليف إرجاعها.

ب.

ال جيوز للمستهلك ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقرة السابقة يف احلاالت اآلتية:
 .1إذا كان العقد يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه أو وفقًا ملواصفات حددها ،إال يف حال
وجود عيب أو غري مطابقة للمواصفات اليت مت االتفاق عليها.
 .2إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدجمة أو برامج معلوماتية
يف حال جرى استخدامها.
 .3إذا كان العقد يتناول شراء الصحف واجملالت واملنشورات والكتب.
 .4إذا ظهر عيب يف السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل املستهلك.
 .5إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
 .6إذا كان العقد يتناول شراء خدمة حتميل برامج عرب اإلنرتنت إال يف حال وجود عيب يف
الربنامج حال دون إمتام التحميل.
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املادة السابعة عشرة:
أ.

ما مل يتفق ممارس التجارة اإللكرتونية واملستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد،
للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخري يف التسليم أو يف تنفيذ العقد ملدة تزيد على مخسة
عشرة يوماً من تاريخ التسليم املتفق عليه ،واسرتداد أي مبالغ قام بدفعها مبقتضى العقد
مقابل املنتجات أو البضائع أو اخلدمات أو غريها من التزامات العقد األخرى املتأثرة بهذا
التأخري.

ب.

يلتزم ممارس التجارة اإللكرتونية بإخطار املستهلك عن أي تأخري أو صعوبات يواجهها هلا
تأثري جوهري على تنفيذ العقد.
الفصل الرابع :السجل التجاري

املادة الثامنة عشرة:
ملمارس التجارة اإللكرتونية أن يتقدم بطلب لقيد امسه وحمله اإللكرتوني يف السجل التجاري
وفق ًا لنظام السجل التجاري ،وتوضح اللوائح التنفيذية أحكام ذلك.
املادة التاسعة عشرة:
للتاجر أن يتقدم بطلب إضافة حمله اإللكرتوني إىل سجله الرئيسي ،وتوضح اللوائح التنفيذية
أحكام ذلك.
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الفصل اخلامس :اإلشراف واجلزاءات
املادة العشرون:
ختتص الوزارة باإلشراف على هذا قطاع التجارة اإللكرتونية ،وتصدر

 -حسب احلاجة

-

اللوائح الالزمة لتنظيم القطاع ،مبا يعزز دور التجارة اإللكرتونية وحيمي املستهلك ،ومن ذلك
تنظيم اآلتي:
أ.

جهات توثيق املتاجر اإللكرتونية.

ب.

املزادات اإللكرتونية.

ج.

املنصات اإللكرتونية اليت تقوم بدور الوساطة بني البائع واملستهلك.

وبيان شروط كل منها وحتديد مراكزها ومسئولياتها.
املادة احلادية والعشرون:
يتوىل موظفو الوزارة الذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير ،القيام بأعمال الرقابة والتفتيش
والضبط على ممارسي التجارة اإللكرتونية.
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املادة الثانية والعشرون:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر ،يعاقب من خيالف أحكام هذا النظام ولوائحه
جبزاء أو أكثر مما يأتي:
أ.

اإلنذار.

ب.

غرامة مالية ال تزيد على مليون ريال.

ج.

شطب السجل التجاري.

جيوز مضاعفة العقوبة يف حالة العود ،ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب يف واحدة أو أكثر من
الصحف احمللية.
املادة الثالثة والعشرون:
يراعى يف حتديد اجلزاء جسامة املخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على
اآلخرين بسبب تلك املخالفة.
املادة الرابعة والعشرون:
للوزارة حجب احملل اإللكرتوني املخالف مع بيان املخالفة وذلك بالتنسيق مع هيئة االتصاالت
وتقنية املعلومات ،و يف حال تعذر ذلك ،للوزارة بيان احملالت املخالفة يف موقع الوزارة اإللكرتوني
حتى تتم معاجلة املخالفة.
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الفصل السادس :أحكام ختامية
املادة اخلامسة والعشرون:
تسري أحكام نظام التعامالت اإللكرتونية ونظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية على كل ما مل يرد
بشأنه نص يف هذا النظام ومبا ال يتعارض مع أحكامه.
املادة السادسة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
املادة السابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللوائح التنفيذية هلذا النظام خالل تسعني يوماً من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية،
ويعمل بها بعد نفاذه.
واهلل املوفق
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