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الفصل األول
المادة  :1األحكام التمهيدية

األحكام التمهيدية والتعاريف

أ -تستند هذه الالّئحة ألحكام قانون المعامالت النافذ والسيما المواد ( )23-17منه.

ب-

تهدف هذه الالئحة إلى تحديد النواظم والضو و و و وواب الخاص و و و ووة بحماية المس و و و ووتهلك والتس و و و ووويق

اإللكتروني.
ج -ترتب هذه الالئحة مع اللوائح التي تشو وومل بوانق القوانين اات الصو وولة وال سو وويما اللوائح الخاصو وة
بحفظ الوثائق اإللكترونية والدفع اإللكتروني.
المادة  :2التعاريف

إن بميع التعابير المستخدمة في هذه الالّئحة متوافقة مع ما ورد بقانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة

وقانون المعامالت اإللكترونية وقانون تنظيم التواصو و و وول على الشو و و ووبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية ،وقانون

طبق هذه
حماية المس و و و ووتهلك وقانون الش و و و وور ات وقانون التجارة والقوانين الخاص و و و ووة بحماية الملكية النافذة ،وتُ ّ
التعريفات على هذه الالّئحة.
قانون المعامالت :قانون المعامالت اإللكترونية رقم  3لعام .2014

الوزارة :و ازرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الوزير :وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الالّئحة :الالّئحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك و التسويق اإللكتروني.

الوسائل ال لكترونية :وسائل إلكترونية أو هربائية أو مغناطيسية أو هرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي

وسائل مشابهة تُستخدم في تبادل المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.
المعلومات :العالمات أو االﺷارات أو النصوص أو الرسائل أو األصوات أو الصور الثابتة أو المتحرﻛة
التي تحمل معنى قابالً لﻺدراك مرتبطا بسياق محدد.

الوثيقة ال لكترونية :وثيقة تتض وومن معلومات تُنش ووم أو تُدمز أو تُخزرن أو تُرس وول أو تُس ووتقبل ،لياً أو بزئي ًا،
بوسيلة إلكترونية ،وتكون قابلة لالسترباع بصورة يمكن إدراﻛها.
وتخدم الوسووائل اإللكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين المعلومات ،مثل
ُ
الحامل ال لكتروني :وسووي مادي يسو ُ
أي وسووي آخر
األقراص المدمجة أو األقراص الضو ّ
ووئية أو األقراص الممغنطة أو ال ّذاﻛرات اإللكترونية أو ّ

مشابه.
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اليجاب ال لكتروني :هو اليجاب القانوني المعبر عنه بوس و و و ووائل إلكترونية مثل :الهاتف – الفاﻛس – البريد
اإللكتروني – موقع إلكتروني على الشابكة – اتصال في غرفة دردﺷة .....إلخ.
القبول ال لكتروني :هو القبول القانوني المعبر عنه بوس و و و و و و ووائل إلكترونية مثل :الهاتف – الفاﻛس – البريد
اإللكتروني – موقع إلكتروني على الشابكة – اتصال في غرفة دردﺷة .....إلخ..
الفصل الثاني
التعبير عن الرادة بالوسائل ال لكترونية
المادة  :3اليجاب والقبول ال لكتروني

يكون التعبير عن اإلرادة بالوسائل اإللكترونية على النحو التالي:
أ -اليجاب ال لكتروني

 .1يشترط في اإليجاب اإللكتروني:

أ -أن يكون موبهاً إلى ﺷووخح محدد أو إلى مجموعة من األﺷووخاص أو إلى العالم الطليق
عبر ﺷبكة االنترنت.

ب -أن يكون محدداً وقاطعاً اليتضمن تحفظاً وال يحتمل التمويل أو الغموض.
ج -وبود نية بدية لدى الموبق تجعله ملتزماً بالعرض المقدم من قبله إاا اقترن بالقبول.

د -أن يبين العنوواصو و و و و و وور الجوهريووة للعقوود المراد إب ارمووه و ال ف و ن اإليجوواب يمثوول مجرد دعوة
للتفاوض.
 -2يبقى اإليجاب منتجاً آلثاره طالما أن من وبه إليه ح اًر في أن ينش و و و و و ووو العقد بالقبول للعرض المقدم من
قبل الموبق ،وتنتهي قدرة القابل على التعاقد بانقضو و و و و و وواا اإليجاب بمرور الوقت المتفق عليه أو موت أي

طرف أو تلف محل العقد أو قوة قاهرة حالت دون التنفيذ.
ب -القبول ال لكتروني

 .1يكون القبول اإللكتروني بالموافقة على اإليجاب اإللكتروني بالشروط ااتها الواردة فيه.
 .2يجق أن يكون القبول اإللكتروني في وقت محدد لﻺيجاب.

 .3يعبر عن القبول اإللكتروني بالنقر مرتين على زر أو أيقونة مرتبطة بكلمات مالئمة للقبول (على
سووبيل المثال :ﺷ وراا -أقبل – أوافق  ) ....وفق سووياسووة الموقع اإللكتروني ،والتي تنسووجم مع تعابير
اإليجاب إلنشاا العقد اإللكتروني.
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ج -يعتبر تطابق القبول مع اإليجاب على بميع المس و و و و و و ووائل الجوهرية انعقاداً للعقد ،ويجوز االتفاق على
المسائل التفصيلية فيما بعد إال إاا اعتبر الطرفان المسائل التفصيلية ﺷرطاً واقفا النعقاده.

المادة  :4التعاقد ال لكتروني

أ -يعتبر العقوود اإللكتروني الموقع إلكتروني واً منتج واً آلثوواره القووانونيووة إاا ووان التوقيع اإللكتروني الموودرج
وادر عن الهيئة الوطنية لخدمات الش ووبكة أو أي س وولطة تص ووديق مرخح لها
على العقد مص وودقاً وص و اً

من قبل الهيئة.

ب -تعتبر اإلعالنات وتقديم اإليجاب أو القبول عن طريق وسائل إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود
التي يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ماورد فيها.
الفصل الثالث
التسويق ال لكتروني

المادة :5يقصو وود بالتسو ووويق اإللكتروني أي نشو وواط تجاري يهدف إلى التعريف بعمليات البيع والش و وراا للسو وولع
والخدمات باسووتخدام وسووائ إلكترونية ويشوومل افة األنشووطة التجارية (ﻛمثال :بيع ش ﺷوراا ش تقديم خدمات ش
تسوية مالية ش اتصاالت مصرفية).....

المادة : 6يخض ووع نش وواط ( التس ووويق اإللكتروني ) إلى التس ووجيل في الس ووجل التجاري ويمكن أن يمارس من
قبل ﺷ ووخح طبيعي ( تابر) أو ﺷ ووخح اعتباري ( ﺷ وور ة أﺷ ووخاص – ﺷو ور ة أموال ) بما يتوافق مع
أحكام قانون التجارة وقانون الش وور ات وقانون المعامالت اإللكترونية النافذة ،على أن يتض وومن السو وجل
التجاري عبارة (عدا التسويق الشبكي) بعد عبارة التسويق اإللكتروني.
المادة:7

أ -لتسجيل نشاط التسويق اإللكتروني في سجل تجاري بديد يجق تقديم الوثائق التالية:
 .1طلق تسجيل وتصريح باحتراف التجارة (الستمارة الموحدة ) على ان يتضمن تحديد السلع والخدمات
المراد تسويقها إلكترونياً.

 .2بميع الوثائق المطلوبة للتسو و و و و و ووجيل في السو و و و و و ووجل التجاري ومنها ثبوتية المقر الدائم (محل – مكتق
تجاري) لممارسة النشاط التجاري.
 .3عقد الشر ة أو النظام األساسي للشر ة في حال ان صاحق العالقة ﺷخح اعتباري.

ب -يقوم أمين السو و و و و ووجل التجاري بد ارسو و و و و ووة طلق صو و و و و وواحق العالقة والوثائق المطلوبة  ،وفي حال الموافقة
المبدئية يطلق من صاحق العالقة تقديم ما يلي:
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 .1موافقة من الهيئة الوطنية لخدمات الش و و و و و ووبكة على الموقع اإللكتروني الذي س و و و و و وويتم تقديم خدمات
التسويق اإللكتروني عبره والك وفقاً للضواب والنواظم الخاصة بها .
 .2موافقة مصرف سورية المر زي في حال التعامل بالدفع اإللكتروني.
 .3موافقة المؤسسة العربية لﻺعالن.
 .4موافقة الجهة المعنية فيما يتعلق بالغاية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة ،مثال (األدوية.).....
 .5تسديد الرسوم المتوببة أصوالً.

المادة : 8

أ -إلضافة نشاط التسويق اإللكتروني على سجل تجاري مسجل سابقاً يجق تقديم الوثائق التالية:

 .1طلق تصحيح التصريح األساسي ،على أن يتضمن تحديد السلع والخدمات المراد تسويقها إلكتروني ًا.

 .2ملحق عقد الش وور ة أو قرار تعديل النظام األس وواس ووي للش وور ة في حال ان ص وواحق العالقة ﺷ ووخح
اعتباري

ب -يقوم أمين السجل التجاري بدراسة طلق صاحق العالقة والوثائق المطلوبة ،وفي حال الموافقة المبدئية
يطلق من صاحق العالقة تقديم ما يلي:
 .1موافقة من الهيئة الوطنية لخدمات الش و و و و و ووبكة على الموقع اإللكتروني الذي س و و و و و وويتم تقديم خدمات
التسويق اإللكتروني عبره والك وفقاً للضواب والنواظم الخاصة بها
 .2موافقة مصرف سورية المر زي في حال التعامل بالدفع اإللكتروني.
 .3موافقة المؤسسة العربية لﻺعالن.
 .4موافقة الجهة المعنية فيما يتعلق بالغاية التي تحتاج إلى موافقة مسو و ووبقة ،مثال (األدوية ،)....في
حال عدم وبودها سابقاً.

 .5تسديد الرسوم المتوببة أصوالً.

مادة  :9يلتزم من يمارس نش و و و وواط التس و و و ووويق اإللكتروني أن يض و و و ووع في مكان واض و و و ووح وظاهر على موقعه
اإللكتروني المعلومات التالية:
أ-

اسم التابر أو اسم الشر ة ونوعها

ب-رقم السجل التجاري والمحافظة الصادر عنها
ج -عنوان المقر الدائم ومعلومات االتصال.

7

الفصل الرابع
حماية المستهلك في التعاقد ال لكتروني

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

 -1اإلعالن عن أي منتز سووام أو مغشوووا أو فاسوود أو ضووار بالصووحة أو منتهي الصووالحية أو
مخالف للمواصفات المعتمدة.
 -2المبالغة بوص ووف المنتز بما ال يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تش ووجيع المس ووتهلك على
اقتناا المنتز أو تلقي الخدمة.
 -3اإلعالن عن بيع مواد أو أدوات أو سلع أو تقديم خدمات تسوتخدم للغش أو التدليس.
 -4وضو ووع أي داللة أو ﺷو ووارة تشو ووير إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة ما لم يتم الحصو ووول عليها
من قبل الجهة المخولة بمنحها ( محلية – عربية – دولية )

 -5استعمال أي ﺷارة أو أي عالمة فارقة أو أي حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية خالفاً
ألحكام القوانين الخاصو و ووة بحماية الملكية النافذة على الموقع اإللكتروني ما لم يتم الحصو و ووول
عليها من بهة مخولة بمنحها اصوال.

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

 -7ابرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من ﺷمنه اإلخالل بحقوق المستهلك.
ب -يلتزم ص و و و و و و وواحق الموقع باإلعالن عن مواصو و و و و و ووفات المنتز و نوعه و طريقة حفظه و تخزينه
واسو ووتعماله و مدة صو ووالحيته المحددة بالمواصو ووفات القياسو ووية السو ووورية والق اررات النافذة الصو ووادرة عن
الو ازرة إاا انت طبيعة المنتز تتطلق الك .
المادة  :11مرحلة التعاقد ال لكتروني

أ -يقدم صاحق الموقع (منتز – مستورد – حلقات وساطة تجارية – بائع مفرق – و الا توزيع – مقدم
خدمة )...فاتورة نظامية للمشووتري مهما انت صووفته ،يذ ر فيها سووعر المبيع والكمية على ان تكون
قابلة للحفظ والطباعة.

ب-

تقع على صو وواحق الموقع مسو ووؤولية اإلعالن عن سو وولع غير مطابقة للمواصو ووفات تم إرسو ووالها

إلكتروني واً من قبوول أحوود المنتجين أو الموردين مجهولي العنوان او الهويووة و التي قوود تكون متووداولووة
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بشووكل غير نظامي أو مهربة ،ويتحمل مسووؤولية الضوورر الحاصوول إاا لم يصوورا عن عنوان و مكان
منتجها أو موردها الفعلي.
ج -في حال تعذر تسووليم السوولعة أو الخدمة المتفق عليها في المكان والزمان المحددين و ان الك بسووبق
قوة قاهرة ،يتم اﺷعار المستهلك بذلك ،ويحق له استرباع امل المبلغ المدفوع.
د -يعفى بائع السو و و و و وولعة أو مقدم الخدمة المتفق عليها من إلتزاماته المترتبة عليه من تعويض الضو و و و و وورر
للمستهلك لعدم تسليم السلعة أو الخدمة المقدمة في الوقت والمكان المحددين إاا ان الك بسبق قوة
قاهرة.
ه -يجق تطابق معلومات بطاقة بيان السو وولعة المعلن عنها إلكترونياً مع بطاقة بيان السو وولعة المسو وولمة
للمستهلك باللغة العربية و يمكن استخدام لغات اخرى الى بانق اللغة العربية.
المادة :12
أ -في حال وقوع أض و و ورار ﺷو و ووخصو و ووية على المسو و ووتهلك نتيجة ﺷ و و وراا منتز أو تلقي خدمة عن طريق إحدى
الوس ووائل اإللكترونية يتم معالجة الموض وووع باالتفاق بين مس ووبق الض وورر و المس ووتهلك بش ووكل ودي وفق
إحدى الحاالت التالية:
 .1التعويض على المستهلك.

 .2إعادة قيمة الس و وولعة أو الخدمة المقدمة التي تم اس و ووتيفااها من المس و ووتهلك أو فرق القيمة في حال
التراضي .
ب-

 .3استبدال السلعة أو إعادة تقديم الخدمة.

في حال تعذر تطبيق الفقرات(  ) 3-2-1مباﺷ ورة باالتفاق بين المسووتهلك و مس وبق الضوورر يتقدم

المستهلك المت ضرر إلى الو ازرة أو إحدى مديرياتها في المحافظات بشكوى خطية أو إلكترونية أو هاتفية

خالل ثالثة أيام عمل حد أقص و ووى من وقوع الض و وورر ليتم تكليف الض و ووابطة العدلية لمعالجة الموض و وووع

وتحفظ الشكوى في حال المصالحة وتوقيع الطرفين على إلغاا الشكوى ومشاهدة الضابطة العدليةش وفي
حال تعذر الك ينظم الضو و و ووب الالزم و يحال الى القضو و و وواا أص و و و ووالً (على ان يكون المسو و و ووتهلك قد تقيد
بالتعليمات الخاصة باستخدام السلع بما في الك الحفظ والتخزين).

المادة :13

تضو و و و ووب المخالفات المنصو و و و وووص عنها في قانون المعامالت اإللكترونية رقم  /3/لعام  2014الخاص و و و و وة
بحماية المستهلك من قبل الضابطة العدلية المكلفة بضب مخالفات أحكام قانون حماية المستهلك ومن قبل

الضو و ووابطة العدلية المكلفة بضو و ووب مخالفات أحكام قوانين حماية الملكية النافذة للمخالفات الخاصو و ووة بحماية
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الملكية ،والك بناا على ﺷ ووكوى أو اخبار مقدم من قبل المتض وورر خطياً أو هاتفياً أو بوس ووائل إلكتروني ًة .أو
من قبل إحدى الجهات الرسو و و و و وومية المخولة بمنح ﺷو و و و و ووهادة مطابقة أو نظام إدارة الجودة بحال وبود تقليد أو
وض ووع داللة غير محقة على المنتز تش ووير إلى الحص ووول على الش ووارة أو الش ووهادة أو النظام بش ووكل مخالف
لألنظمة والقوانين النافذة.
الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة  :14في ّل ما لم يرد عليه نح في هذه الالئحة من نواظم وضو و و وواب ُ ،يربع إلى قانون المعامالت
اإللكترونية ،وقانون التّوقيع اإللكتروني وخدمات ال ّشو و و و وبكة ،وقانون تنظيم التّواص و و و وول على ال ّشو و و و وبكة ومكافحة
ص و و وة بها ،وقانون حماية المسو و ووتهلك وقانون الشو و وور ات وقانون
الجريمة
المعلوماتية و ّ
ّ
النواظم والض و و وواب الخا ّ
التجارة والقوانين الخاصة بحماية الملكية النافذة.
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