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 الفصل األول

 تعاريفوال تمهيديةالحكام األ
 تمهيديةالحكام األ: 1المادة 
 .همن( 23-17المواد )قانون المعامالت النافذ والسيما حكام تستند هذه الاّلئحة أل -أ
 قالتسووووووووووويو بحماية المسووووووووووتهلك تهدف هذه الالئحة إلى تحديد النواظم والضووووووووووواب  الخاصووووووووووة  -ب

  .لكترونياإل
ة اللوائح الخاصوووو اللوائح التي تشوووومل بوانق القوانين اات الصوووولة وال سوووويماترتب  هذه الالئحة مع  -ج

 .لكترونية والدفع اإللكترونيبحفظ الوثائق اإل
 التعاريف: 2المادة 

لشبكة اوخدمات  لكترونيالتوقيع اإل بقانون متوافقة مع ما ورد  الاّلئحةإن بميع التعابير المستخدمة في هذه 
ون قانو  ،وقانون تنظيم التواصوووووووول على الشووووووووبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيةة لكترونيالمعامالت اإلوقانون 

ذه هق وُتطبّ ، الخاصوووووووووة بحماية الملكية النافذةانون التجارة والقوانين نون الشووووووووور ات وقاوق حماية المسوووووووووتهلك
 . الاّلئحةالتعريفات على هذه 

 .2014لعام  3ة رقم لكترونيقانون المعامالت اإل: المعامالتقانون 
 .وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: الوزارة
 وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك :الوزير

 .لكترونيالتسويق اإل وبحماية المستهلك الخاصة  التنظيمية الاّلئحة :الاّلئحة
أو أي  طيسية أو  هرطيسية أو ضوئية أو رقميةاة أو  هربائية أو مغنإلكترونيوسائل  ة:لكترونيالوسائل ال 

 المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.وسائل مشابهة ُتستخدم في تبادل 
كة  رلمتحأو الثابتة ور الصوات أو األصأو اسائل رلوص أو النصرات أو االشات أو العالماا المعلومات:

 دد.محق ا بسياطتبرمدراك لإل ًلتي تحمل معنى قابالا
ًا أو بزئيًا، وثيقة تتضوووومن معلومات ُتنشووووم أو ُتدمز أو ُتخزرن أو ُترسوووول أو ُتسووووتقبل،  لي ة:لكترونيالوثيقة ال 

 قابلة لالسترباع بصورة يمكن إدراكها.ة، وتكون إلكترونيبوسيلة 
 مثل ات،المعلوم تخزين   أو حفظ   أو لتبادل   ةلكترونياإل الوسوووائل سوووتخدمُ ي مادي : وسوووي   لكترونيالحامُل ال 
 خرآ وسووي  أيّ   أو ةلكترونيأو الّذاكرات اإل الممغنطة األقراص أو الضوووئّية أو األقراص المدمجة األقراص

 .مشابه
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البريد  –الفاكس  –مثل: الهاتف  ةإلكترونيالمعبر عنه بوسوووووووووائل القانوني  يجابال هو :لكترونييجاب ال ال
 اتصال في غرفة دردشة .....إلخ. –على الشابكة  إلكترونيموقع  – لكترونياإل

البريد  –الفاكس  –مثل: الهاتف  ةإلكترونيالمعبر عنه بوسوووووووووووووووائل  القانونيهو القبول : لكترونيالقبول ال 
 .اتصال في غرفة دردشة .....إلخ. –على الشابكة  إلكترونيموقع  – لكترونياإل
 

 الفصل الثاني
 ةلكترونيبالوسائل ال التعبير عن الرادة 

 لكتروني: اليجاب والقبول ال 3المادة 
 ة على النحو التالي:لكترونييكون التعبير عن اإلرادة بالوسائل اإل

 لكترونياليجاب ال  -أ
 :لكترونييشترط في اإليجاب اإل .1

شوووخاص أو إلى العالم الطليق أن يكون موبهًا إلى شوووخح محدد أو إلى مجموعة من األ -أ
 عبر شبكة االنترنت.

 أن يكون محددًا وقاطعًا اليتضمن تحفظًا وال يحتمل التمويل أو الغموض. -ب
 ض المقدم من قبله إاا اقترن بالقبول.وبود نية بدية لدى الموبق تجعله ملتزمًا بالعر  -ج
أن يبين العنوواصووووووووووووووور الجوهريووة للعقوود المراد إبرامووه و ال فوو ن اإليجوواب يمثوول مجرد دعوة  -د

 للتفاوض.
يبقى اإليجاب منتجًا آلثاره طالما أن من وبه إليه حرًا في أن ينشوووووووووووووو العقد بالقبول للعرض المقدم من  -2

التعاقد بانقضووووووووووووووواا اإليجاب بمرور الوقت المتفق عليه أو موت أي قبل الموبق، وتنتهي قدرة القابل على 
 طرف أو تلف محل العقد أو قوة قاهرة حالت دون التنفيذ.

  لكترونيالقبول ال  -ب
 بالشروط ااتها الواردة فيه. لكترونيبالموافقة على اإليجاب اإل لكترونييكون القبول اإل .1
 في وقت محدد لإليجاب. لكترونييجق أن يكون القبول اإل  .2
بالنقر مرتين على زر أو أيقونة مرتبطة بكلمات مالئمة للقبول )على  لكترونييعبر عن القبول اإل  .3

والتي تنسووجم مع تعابير ، لكترونيأوافق .... ( وفق سووياسووة الموقع اإل –أقبل  -سووبيل المثال: شووراا
 .لكترونينشاا العقد اإلاإليجاب إل
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، ويجوز االتفاق على المسوووووووووووووووائل الجوهرية انعقادًا للعقديعتبر تطابق القبول مع اإليجاب على بميع  -ج
 المسائل التفصيلية فيما بعد إال إاا اعتبر الطرفان المسائل التفصيلية شرطًا واقفا النعقاده.

 لكترونيالتعاقد ال : 4المادة 
الموودرج  لكترونيإاا  ووان التوقيع اإلمنتجووًا آلثوواره القووانونيووة  اً إلكترونيووالموقع  لكترونييعتبر العقوود اإل -أ

عن الهيئة الوطنية لخدمات الشووووبكة أو أي سوووولطة تصووووديق مرخح لها  اً صووووادر مصوووودقًا و على العقد 
 من قبل الهيئة.

ة وثائق تعاقدية مكملة للعقود إلكترونيعن طريق وسائل  وتقديم اإليجاب أو القبولتعتبر اإلعالنات  -ب
 التعاقد بكل ماورد فيها. أطرافبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم إ مالتي يت

 
 الفصل الثالث

 لكترونيالتسويق ال 
 تجاري يهدف إلى التعريف بعمليات البيع والشووووراا للسوووولع نشوووواط أي لكترونيالتسووووويق اإليقصوووود ب: 5مادةال

ت ش األنشووطة التجارية )كمثال :بيع ش شووراا ش تقديم خدماة ويشوومل  افة إلكترونيوالخدمات باسووتخدام وسووائ  
 تسوية مالية ش اتصاالت مصرفية.....(

يمارس من يمكن أن ( إلى التسوووجيل في السوووجل التجاري و  لكتروني: يخضوووع نشووواط ) التسوووويق اإل 6مادةال
ر ة أموال ( بما يتوافق مع شووو –قبل شوووخح طبيعي ) تابر( أو شوووخح اعتباري ) شووور ة أشوووخاص 

جل ة النافذة، على أن يتضووومن السووولكترونيأحكام قانون التجارة وقانون الشووور ات وقانون المعامالت اإل
 .لكترونيالتجاري عبارة )عدا التسويق الشبكي( بعد عبارة التسويق اإل

 :7مادةال
 الوثائق التالية:يجق تقديم  في سجل تجاري بديد لكترونينشاط التسويق اإل لتسجيل -أ

الستمارة الموحدة ( على ان يتضمن تحديد السلع والخدمات باحتراف التجارة )طلق تسجيل وتصريح  .1
 ًا.إلكترونيالمراد تسويقها 

مكتق  –بميع الوثائق المطلوبة للتسوووووووووووووووجيل في السوووووووووووووووجل التجاري ومنها ثبوتية المقر الدائم )محل  .2
 تجاري( لممارسة النشاط التجاري.

 سي للشر ة في حال  ان صاحق العالقة شخح اعتباري.عقد الشر ة أو النظام األسا .3
لسووووووووووووجل التجاري بدراسووووووووووووة طلق صوووووووووووواحق العالقة والوثائق المطلوبة ، وفي حال الموافقة يقوم أمين ا -ب

 المبدئية  يطلق من صاحق العالقة تقديم ما يلي:
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الذي سوووووووووووووويتم تقديم خدمات  لكترونيالشووووووووووووووبكة على الموقع اإل اتموافقة من الهيئة الوطنية لخدم .1
 عبره والك وفقًا للضواب  والنواظم الخاصة بها . لكترونيالتسويق اإل

 .لكترونيموافقة مصرف سورية المر زي في حال التعامل بالدفع اإل .2
 موافقة المؤسسة العربية لإلعالن. .3
 (.ألدوية.....موافقة الجهة المعنية فيما يتعلق بالغاية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة، مثال )ا .4
 .تسديد الرسوم المتوببة أصوالً  .5

 :  8 مادةال
 الوثائق التالية:يجق تقديم  على سجل تجاري مسجل سابقاً  لكترونيإلضافة نشاط التسويق اإل -أ

 ًا.إلكترونيأن يتضمن تحديد السلع والخدمات المراد تسويقها  األساسي، علىطلق تصحيح التصريح  .1
تعديل النظام األسوووواسووووي للشوووور ة في حال  ان صوووواحق العالقة شووووخح ملحق عقد الشوووور ة أو قرار  .2

 اعتباري 
ئية ، وفي حال الموافقة المبديقوم أمين السجل التجاري بدراسة طلق صاحق العالقة والوثائق المطلوبة -ب

 يطلق من صاحق العالقة تقديم ما يلي:
الذي سوووووووووووووويتم تقديم خدمات  لكترونيلشووووووووووووووبكة على الموقع اإلات اموافقة من الهيئة الوطنية لخدم .1

 عبره والك وفقًا للضواب  والنواظم الخاصة بها  لكترونيالتسويق اإل
 .لكترونيموافقة مصرف سورية المر زي في حال التعامل بالدفع اإل .2
 موافقة المؤسسة العربية لإلعالن. .3
(، في )األدوية....موافقة الجهة المعنية فيما يتعلق بالغاية التي تحتاج إلى موافقة مسووووووبقة، مثال  .4

 حال عدم وبودها سابقًا.
 .أصوالً  تسديد الرسوم المتوببة .5

أن يضووووووووووع في مكان واضووووووووووح وظاهر على موقعه  لكترونييلتزم من يمارس نشوووووووووواط التسووووووووووويق اإل: 9 مادة
 المعلومات التالية: لكترونياإل
 اسم التابر أو اسم الشر ة ونوعها  -أ

 نهاعرقم السجل التجاري والمحافظة الصادر  -ب
 .ومعلومات االتصال عنوان المقر الدائم  -ج
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 الفصل الرابع
 لكترونيال  في التعاقد حماية المستهلك

 (مرحلة ما قبل التعاقد )العالن والتفاوض: 10المادة 
 :يحظر على صاحب الموقع -أ

أو  اإلعالن عن أي منتز سوووام أو مغشووووا أو فاسووود أو ضوووار بالصوووحة أو منتهي الصوووالحية  -1
   مخالف للمواصفات المعتمدة.

المبالغة بوصووووف المنتز  بما ال يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشووووجيع المسووووتهلك على  -2
 اقتناا المنتز أو تلقي الخدمة.

 أو التدليس. تسوتخدم للغش أو تقديم خدمات سلع مواد أو أدوات أو اإلعالن عن بيع -3
وضووووع أي داللة أو شووووارة تشووووير إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة ما لم يتم الحصووووول عليها  -4

 دولية (  –ربية ع –من قبل الجهة المخولة بمنحها ) محلية 
أو أي حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية خالفًا  فارقةأي شارة أو أي عالمة  استعمال -5

ل لم  يتم  الحصوووووووو  ما لكترونياإلعلى الموقع لكية النافذة القوانين الخاصوووووووة بحماية الم ألحكام
  عليها  من بهة مخولة بمنحها اصوال.

 اسووتخدام طرق ترويز أو بيع أو شووراا مخالفة للتشووريعات النافذة   تباع أسوواليق توهم المسووتهلك -6
 بقرب نفاا المنتز. 

 اإلخالل بحقوق المستهلك. ابرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شمنه -7
لموقع باإلعالن عن مواصوووووووووووووووفات المنتز و نوعه و طريقة حفظه و تخزينه ايلتزم صووووووووووووووواحق  -ب

 واسووووتعماله و مدة صووووالحيته المحددة بالمواصووووفات القياسووووية السووووورية والقرارات النافذة الصووووادرة عن
 الوزارة إاا  انت طبيعة المنتز تتطلق الك .

 لكترونيال  مرحلة التعاقد :11 لمادةا
مقدم  – الا توزيع و  –بائع مفرق  – تجارية حلقات وساطة –تورد مس –صاحق الموقع )منتز  يقدم -أ

تكون على ان يذ ر فيها سوووعر المبيع والكمية  ،( فاتورة نظامية للمشوووتري مهما  انت صوووفته...خدمة
 .قابلة للحفظ والطباعة

تقع على صووووواحق الموقع مسوووووؤولية اإلعالن عن سووووولع غير مطابقة للمواصوووووفات تم إرسوووووالها  -ب
قوود تكون متووداولووة من قبوول أحوود المنتجين أو الموردين مجهولي العنوان او الهويووة و التي  اً إلكترونيوو
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ويتحمل مسووؤولية الضوورر الحاصوول إاا لم يصوورا عن عنوان و مكان  بشووكل غير نظامي أو مهربة،
 موردها الفعلي. منتجها أو

 و ان الك بسووبق في المكان والزمان المحددينأو الخدمة المتفق عليها  في حال تعذر تسووليم السوولعة -ج
 استرباع  امل المبلغ المدفوع.  له يحقو  ،بذلكيتم اشعار المستهلك  قوة قاهرة،

لتزاماته المترتبة عليه من تعويض الضووووووووووووورر من إأو مقدم الخدمة المتفق عليها  بائع السووووووووووووولعةيعفى  -د
وة قاا  ان الك بسبق في الوقت والمكان المحددين إ السلعة أو الخدمة المقدمةللمستهلك لعدم تسليم 

 قاهرة.
ة بطاقة بيان السووووولعة المسووووولممع  اً إلكترونييجق تطابق معلومات بطاقة بيان السووووولعة المعلن عنها   -ه

 .ن استخدام لغات اخرى الى بانق اللغة العربيةالعربية و يمك باللغة للمستهلك 
 :12المادة 

منتز أو تلقي خدمة عن طريق إحدى ضووووووورار شوووووووخصوووووووية على المسوووووووتهلك نتيجة شوووووووراا في حال وقوع أ -أ
ة يتم معالجة الموضوووووع باالتفاق بين مسووووبق الضوووورر و المسووووتهلك بشووووكل ودي وفق لكترونيالوسووووائل اإل

 إحدى الحاالت التالية:
 التعويض على المستهلك.  .1
 إعادة قيمة السوووووولعة أو الخدمة المقدمة التي تم اسووووووتيفااها من المسووووووتهلك أو فرق القيمة في حال .2

 التراضي .
 .استبدال السلعة أو إعادة تقديم الخدمة .3

بق الضووورر   يتقدم ( مباشووورة باالتفاق بين المسوووتهلك و مسووو 3-2-1في حال تعذر تطبيق الفقرات)  -ب
ة ة أو هاتفيإلكترونيضرر إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها في المحافظات بشكوى خطية أو المستهلك المت

خالل ثالثة أيام عمل  حد أقصوووووى من وقوع الضووووورر ليتم تكليف الضوووووابطة العدلية لمعالجة الموضووووووع 
وتوقيع الطرفين على إلغاا الشكوى ومشاهدة الضابطة العدليةش وفي  المصالحةوتحفظ الشكوى في حال 

حال تعذر الك ينظم الضوووووووووب  الالزم و يحال الى القضووووووووواا أصوووووووووواًل )على ان يكون المسوووووووووتهلك قد تقيد 
 بالتعليمات الخاصة باستخدام السلع بما في الك الحفظ والتخزين(.

 :13المادة 
 ةالخاصوووووووووو   2014لعام  /3ة رقم /لكترونيالمعامالت اإل تضووووووووووب  المخالفات المنصوووووووووووص عنها في قانون 

 من قبلو  حماية المستهلك أحكام قانون بحماية المستهلك من قبل الضابطة العدلية المكلفة بضب  مخالفات 
للمخالفات الخاصوووووووة بحماية  ةالنافذ حماية الملكية وانينالضوووووووابطة العدلية المكلفة بضوووووووب  مخالفات أحكام ق
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. أو ةً إلكترونيبوسوووائل  مقدم من قبل المتضووورر خطيًا أو هاتفيًا أووالك بناا على شوووكوى أو اخبار ، الملكية
أو بحال وبود تقليد من قبل إحدى الجهات الرسووووووووووووومية المخولة بمنح شوووووووووووووهادة مطابقة أو نظام إدارة الجودة 

بشووووكل مخالف نظام شووووير إلى الحصووووول على الشووووارة أو الشووووهادة أو الوضووووع داللة غير محقة على المنتز ت
  لألنظمة والقوانين النافذة.

 
 الخامسالفصل 

 أحكام عامة 
ت في هذه الالئحة من نواظم وضوووووووواب ، ُيربع إلى قانون المعامالعليه نح في  ّل ما لم يرد  :14المادة 

بكة ومك لكترونية، وقانون الّتوقيع اإللكترونياإل بكة، وقانون تنظيم الّتواصووووووووول على الشوووووووووّ افحة وخدمات الشوووووووووّ
ة به الجريمة المعلوماتّية نون وقانون حماية المسوووووووتهلك وقانون الشووووووور ات وقا، اوالّنواظم والضوووووووواب  الخاصوووووووّ

 .النافذةالتجارة والقوانين الخاصة بحماية الملكية 
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