
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 مشروع نظام محاية املستهلك 
 
 
 
 

 م 2022هـ/ 1443



 مــــــــســـــــــودة 
 

1 

 

 احملتوايت فهرس 
 

 2 .............................................................. الباب األول: أحكام عامة
 5 ................................................. الباب الثاين: حقوق املستهلك األساسية

 6 ............................................... الباب الثالث: توفري املعلومات للمستهلك
 10 ..................................................... الباب الرابع: املمارسات التجارية

 15 .................................................. الباب اخلامس: التعاقد مع املستهلك
 15 ........................................................... عامة أحكام األول: الفصل
 18 ...................................... االقتصادي  املشغل حمل خارج التعاقد الثاين: الفصل
 20 ........................................................ بعد عن التعاقد الثالث: الفصل

 23 ............................................................. الباب السادس: الضمان 
 23 ........................................................... العام الضمان األول: الفصل
 24 ........................................................ النظامي الضمان ثاين:ال الفصل
 26 ....................................................... اإلضايف الضمان الثالث: الفصل
 27 ............................................. الصيانة  وخدمات  الغيار قطع الرابع: الفصل

 27 ........................................................ مراقبة األسواقالباب السابع: 
 31 ........................................................ الباب الثامن: تسوية املنازعات 

 34 .................................................. املخالفات والعقوابت الباب التاسع:
 37 ......................................................... الباب العاشر: أحكام ختامية 



 مــــــــســـــــــودة 
 

2 

 محاية املستهلك مشروع نظام 
 : أحكام عامةاألول الباب

 تعريفاتالاملادة األوىل: 
املعاين املبينة أمام كل منها ما مل يقتض   -أينما وردت يف هذا النظام-  يقصد ابلكلمات والعبارات اآلتية

 السياق غري ذلك:
 محاية املستهلك.نظام  النظام: 

 الالئحة التنفيذية للنظام. الالئحة:
احلكومية املختصة:اجلهة  بامل  اجلهة  النظام  ختصة  سياسات و تنفيذ  وقواعد  إعداد  محاية    ولوائح 

 .السوق  ومراقبة، املستهلك يف اململكة واإلشراف على تنفيذها
حكومية    كل :املعنية اتاجله مهمات متارس  جهة  أو  املستهلك   اختصاصات  حبماية  صلة   ذات 

 ة السوق.ومراقب
ي   ذوشخص   املستهلك: طبيعية  بغرض  صفة  خدمة  أو  منتج  على  احلصول  إىل  إشباع  سعى 

 عيشية. املعائلية أو الشخصية أو احتياجاته ال
املشغل  

 االقتصادي: 
  صناعًيا أو    جتارّيً ميارس نشاطًا    خاصة أو عامة  صفة طبيعية أو اعتبارية  وشخص ذ

أو يصنعه أو يستورده أو   امنتجً ينتج  أو    يقدم خدمة للمستهلك و   ،حرفًياأو    مهنًياأو  
لمستهلك أو  ل قدميهتيصدره أو يبيعه أو يؤجره أو يعرضه أو يوزعه أو يسوقه هبدف 

 . مبا يف ذلك الوسائل اإللكرتونية كانت  وسيلةأبي  وذلك  ،التعامل أو التعاقد معه
إطار   مقدم اخلدمة: يقدم خدمة يف  اقتصادي  أو  مشغل  الصناعي  أو  التجاري  املهين أو  نشاطه 

 . مبقابل أو بدون مقابل، إىل املستهلك  احلريف
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 أي منتج صناعي أو زراعي أو حيواين أو فكري أو تقين أو حتويلي أو حمتوى رقمي  املنتج:
املستهلك  العناصر األولية  ، سواء كان جديًدا أو مستعماًل يقدم إىل  ، مبا يف ذلك 

 واملواد واملكوانت الداخلة فيه. 
 للمستهلك.  مقدم اخلدمةيؤديه   نشاط مادي أو فكريأي  اخلدمة: 

املوقع اخلاص احملل: أو  أعماله    متنقلة  أةوأي منش   املكان  االقتصادي  املشغل  فيها  يزاول 
 ، مبا يف ذلك املوقع اإللكرتوين وغريه. ابنتظاموأنشطته 

التجاري املقيد    املشغل االقتصادي  عنوان عنوان: ال السجل  الوطين أو حمل ال فوإ  ،يف  عنوانه 
 . أو اخلدمةاملنتج إقامته، أو العنوان املبني يف املنصة اإللكرتونية املستخدمة لتوفري 

 حبسب األحوال. ،اخلدمة أو بدل االنتفاع أو االستعمالمقابل أداء أو املنتج مثن  السعر:
املنتج أو كميته أو كفاءته، أو اختالف يف شكله أو حجمه    اخلدمة أو  نقص يف جودة العيب:

أو مكوانته، انتج عن خطأ يف تصميمه أو تصنيعه أو إنتاجه أو طريقة تقدميه إىل 
دون  املستهلك، ويؤدي إىل اإلضرار به أو حرمانه كلًيا أو جزئًيا من االستفادة منه،  

 ينشأ العيب عن تصرف من املستهلك سواًء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.  أن
أو اخلدمات أو  املنتجات  أي شكل من أشكال التواصل يهدف إىل تسويق وترويج   اإلعالن:

 تعزيز مسعة أو مكانة املشغل االقتصادي يف السوق.
أبي طريقة و  ،أبسعار خمفضةأو تقدميها  بقصد بيعها  عرض املنتجات أو اخلدمات   :اتالتخفيض

 كانت.
مسمى   يحتت أ  غريهامباشرة أو بوسيلة إعالمية أو    املستهلك ل عمل يُعرض على  ك املسابقة: 

 . مالية أو عينية ةاحلصول على جائز يف األمل لديه مبا يبعث 
التدابري  

 التصحيحية:
 تصحيحها أو إزالتها. لأو  والالئحةملنع وقوع أي خمالفة للنظام تتخذ إجراءات 



 مــــــــســـــــــودة 
 

4 

  املادة الثانية: أهداف النظام
 :من خالل اآليتاألداء السليم للسوق  تعزيزو م إىل محاية حقوق املستهلك يهدف النظا

 .واملستهلك  بني املشغل االقتصاديوالواجبات قوق احليف  العادل التوازنحتقيق  .أ
 .أو املعيبة أو املخالفة أو غري اآلمنة الضارة واخلدمات  املستهلك من املنتجات محاية  .ب 
 مكافحة املمارسات اجملحفة حبقوق املستهلك. .ج
نشر وتعزيز ثقافة حقوق املستهلك، وتوعية املستهلك حبقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة االستهالك   .د

 املستدام. 
 .السوقمراقبة  كفاءة  تعزيز .ه
 .ل االقتصاديك واملشغ املستهل بني  اليت تنشأ زعات ا ناملتيسري تسوية  . و
إجياد سبل لتعزيز مشاركة املستهلكني واملشغلني االقتصاديني يف إبداء اآلراء يف األنظمة واللوائح   . ز

 اليت متس مصاحلهم. 
 املادة الثالثة: نطاق التطبيق

املستهلك   .1 العالقة بني  النظام على  اليت يكون حملها منتًجايسري هذا  أو    ،واملشغل االقتصادي 
مبا يف ذلك العقود املربمة   ، كان أسلوب املتاجرة به وتبادلهيف اململكة أّيً وفر  يُ عرض أو  يُ   ،خدمة

 عن بعد. 
 ته. ُمربًما يف مكان إقاماملستهلك املقيم يف اململكة عن بعد  هالعقد الذي يربم يعد .2
مبستوى احلماية املمنوح للمستهلك مبا يف ذلك أسلوب التجارة  ابملنتج  ال خيل أسلوب املتاجرة   .3

 اإللكرتونية. 
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   األساسية: حقوق املستهلك ين الثاالباب 
 األساسيةحقوق املستهلك  :الرابعةاملادة 
 :احلق يف اآليت على األخص للمستهلك  يكونحقوق املستهلك، و هذا النظام يكفل 

 احلصول على املنتجات واخلدمات األساسية. .أ
 احلماية من املخاطر اليت هتدد حياته وصحته وسالمته. .ب 
يف شأن اختيار املنتج أو اخلدمة وفًقا   هالالزمة الختاذ قرار   الصحيحة  احلصول على املعلومات .ج

 . الحتياجاته
 املرتتبة على اختياراته. االقتصادية واالجتماعية والبيئية آلاثر اب  تثقيفوال التوعية .د
 . الشخصية هبياانت محاية و   تهخصوصياحلفاظ على كرامته و صون   .ه
   .دمةاخلنتج أو تلقيه ابملعند تزويده  النظام العام واآلداب العامةو احرتام القيم الدينية   . و
املستهلك  . ز منازعات  لتسوية  والفعالة  املناسبة  الوسائل  و توفري  القضائية،  الدعاوى  د  عن  ،رفع 

 . أو اإلضرار هبا أو تقييدها، وذلك إبجراءات سريعة وميسرة هاإلخالل حبقوق
حصوله أو    شرائه أو  بسبب  أو أبمواله  احلصول على تعويض عادل عن األضرار اليت تلحق به .ح

 .دمةاخلأو تلقيه  للمنتجاستعماله العادي 
 . اجلماعية املستهلكني  صاحلملمتثيل صول على احل .ط
 . هايلإأو االنضمام  كنياملستهل تشكيل مجعيات  . ي
 حبماية املستهلك.   املتعلقةاألنظمة واللوائح  املشاركة وإبداء الرأي يف .ك
 الالئحة. األنظمة األخرى ذات العالقة و  يفينص عليها حقوق أخرى   أي .ل

 املعرض للضرراملستهلك  :اخلامسةاملادة 
والقرارات    ما يف حكمهاو   واللوائحنظمة  األ  ودراسةعند إعداد    املعنيةاجلهة املختصة واجلهات    على .1

تتعلق   اختصاصات أو تنفيذها أو تفسريها أو ممارسة    صلة حبماية املستهلك الذات    واإلجراءات 
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أو    للضرراملعرض  عناية خاصة ابملستهلك  إيالء  هبا،   أكرب من غريه ألسباب شخصية  بشكل 
موضوعية مؤثرة يف اإلرادة أو اإلدراك، كالعمر أو اإلعاقة أو احلالة العقلية أو النفسية أو الذهنية  

   . وغريها من احلاالت املؤثرة سلًبا يف قراره واختياره
إذا إيالء عناية خاصة ابملستهلك املعرض للضرر بشكل أكرب من غريه    على املشغل االقتصادي .2

تقتضي طبيعة العمل  كانت  أو    له  معروفة( من هذه املادة  1املشار إليها يف الفقرة )كانت األسباب  
 .معرفتها

 للمستهلكتوفري املعلومات : ثالث الالباب 
  أو اخلدمة املنتج معلومات  :السادسةاملادة 
 : حبسب طبيعة املنتج أو اخلدمة اآلتية ملعلومات اب ملستهلك أن يزود ا  املشغل االقتصاديعلى جيب 

 .تهمعرفتؤدي إىل بياانت أخرى أو أي  هالتسلسلي أو رمز رقمه أو  جمموعته أو  املنتجنوع  .أ
 .أو اخلدمة للمنتج أو العالمة التجارية سماال .ب 
 .أو اخلدمات  املنتجات عدد  .ج
 .املكونة للخدمةأو العناصر األساسية  املنتجمكوانت  .د
 . أو قياسه املنتجوزن  .ه
 . للمنتج بلد املنشأ  . و
 . اخلدمة املنتج أوسعر  . ز
 . ة أو ترخيصوجود شهاديتطلب تقدميها اليت  ةتقدمي اخلدم ترخيص املنتج أو تصنيع   ةشهاد .ح
وعنوان    )إن وجد(  الرتخيصبياانت  و   أو العالمة التجارية  االسم التجاريمبا يف ذلك  اهلوية  بياانت   .ط

 :لكل مناإللكرتونية االتصال ورقم اهلاتف ووسائل احملل 
 املصنع أو من ميثله أو املستورد.   .1
 .أو الوكيل املوزع .2
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  اتلحصول على معلوملاللجوء إليه    لمستهلك حيق لآخر  أو أي شخص    املشغل االقتصادي .3
 شكوى. تقدمي أو إضافية 

 . الالئحة هاحتددأي معلومات أخرى  . ي
 املعلومات  تقدمي :السابعةاملادة 

 . مضللةوغري وكافية  ودقيقة واضحة املقدمة إىل املستهلك تكون املعلومات  أنجيب  .1
املستهلك   أنجيب   .2 إىل  املقدمة  املعلومات  وامللصقات   علىمكتوبة  تكون  واألغلفة  اإلعالانت 

 حملتواها. مناسبة  أخرى وسيلةأو أي والتحذيرات وتعليمات االستخدام 
 . ، على حنو يتيح طباعتها جماانً وسيط إلكرتوين عربتقدمي املعلومات  جيوز .3

 : اللغةالثامنة املادة
 كانت الطريقة أو الوسيلة أو الشكل ابللغة العربية، أّيً   املقدمة إىل املستهلك   املعلومات جيب أن تكون  

 . العربية اللغة جانب إىل أخرى لغات  استخدام وجيوز ،املقدمة به
 املنتج  سعر بيان :التاسعةاملادة 

على املنتج نفسه بشكل سعر املنتج الذي يوفره للمستهلك    أن يبنيعلى املشغل االقتصادي  جيب   .1
 . بشكل ابرز يف مكان عرضهظاهر أو اإلعالن عنه 

قواعد  حتدد   .2 االقتصادي  ا  استخدامالالئحة  الضوئي  تقنية  ملشغل  العاملي    ابلرقم  اخلاصةاملسح 
 للمنتجات. 

 ة اخلدمسعر  بيان  :العاشرةاملادة 
  - يتضمنة، و ومفهوم  ةواضحبلغة  مكتوب    سعرلل عرض    إعدادقبل تقدميها    مقدم اخلدمةجيب على   .1

 :أييتما  -على األقل
 .وعنوانهاسم مقدم اخلدمة  .أ

 . وطبيعتها تفاصيل اخلدمة .ب 
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 معايري حمددة. على  بناءاحملسوب السعر احملدد للخدمة أو السعر  .ج
 مدة سرّين عرض السعر. .د

 . هإعدادالعرض قبل املستهلك بتكلفة  االقتصادي املشغل ما مل يبلغا يً يكون عرض السعر جمان .2
، ومدة  للمنتج تلتزم مراكز اخلدمة والصيانة إببالغ املستهلك أبعمال الصيانة واإلصالح الالزمة   .3

   .  اإلصالح وتكلفته، وجيب عليها احلصول على موافقته الصرحية على هذه األعمال قبل إجرائها
 الشامل السعر :عشرة احلاديةاملادة 

بيان سعر    .1 السعودي،  اخلدمة    املنتج أو جيب  الضرائب  يكون شاماًل أن  و ابلرّيل    والرسوم   مجيع 
 .أو اخلدمة املنتج ذلك شراء عند أو استخدامه ه ؤ شرايلزم أو خدمة  منتجوتكاليف أي 

  توضيح املشغل االقتصادي    فيجب على  ،اخلدمة  املنتج أوطبيعة  حبكم  مسبًقا    السعربيان  تعذر  إذا   .2
 لمستهلك.ل ه طريقة حساب

 األسعاربيان االختالف يف  :عشرة الثانيةاملادة 
 واحد. حمليف   متماثلة أو خدمات  ملنتجات خمتلفة أسعار عرض على املشغل االقتصادي حُيظر  .1
  عندابلسعر األقل  أو اخلدمة    املنتجللمستهلك احلصول على    حيقخر،  جزاء آ أبي  اإلخالل  دون   .2

من املشغل    متعمد  غريخطأ    ذلك بسببيكن  ما مل    ( من هذه املادة1حبكم الفقرة )خالل  اإل
 .أدى إىل اختالف السعر االقتصادي

 ختفيض السعر عشرة: الثالثةاملادة 
  -ات التخفيض  محالت يف غري  -  أو خدمة   منتج على املشغل االقتصادي عند ختفيض سعر  جيب   .1

السابقة   -على األقل-  يوًما  (الثالثني)خالل  أو اخلدمة    للمنتج سعر  أقل  و املخفض  سعر  البيان  
 . ضيخفتالاتريخ ى ل ع

 .قصرية األجل للتلف أوتعرًضا  األكثرلمنتجات ختفيض السعر لقواعد  لالئحة وضع .2
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 الفاتورة   تقدمي  :عشرة الرابعةاملادة 
  ورقية أو إلكرتونية  بفاتورةاملنتج أو تقدمي اخلدمة    شراء  بعد  يلتزم املشغل االقتصادي بتزويد املستهلك  .1

 البياانت اآلتية:   تتضمن
 . عنوانالو  السم التجاريمبا يف ذلك ا هوية املشغل االقتصادي بياانت  .أ

 . اهلاتف أو الوسائل اإللكرتونيةوتشمل رقم مع املشغل االقتصادي االتصال وسائل  .ب 
 . ، وسعرهو اخلدمةأ للمنتجوصف موجز  .ج
 .أو الشراء العقدإبرام اتريخ  .د
 .املدفوعوالشامل اإلمجايل السعر  .ه
 . إن وجد ،الرقم الضرييب للمشغل االقتصادي . و
 أي بياانت أخرى حتددها الالئحة.  . ز

للمنتج  من أعمال صيانة  أجري ما تتضمن تلتزم مراكز اخلدمة والصيانة إبصدار فاتورة للمستهلك  .2
 .بدل من أجزاءوما استُ حمل الصيانة 

الفقرتني )إذا مل يزود املشغل االقتصادي املستهلك   .3 ( من هذه  2)و  ( 1ابلفاتورة وفًقا ملا ورد يف 
ف اخلدمة  املنتجبياانت    إثبات للمستهلك  يحق  املادة،  التعاقد    أو  طرق من  طريق  أبي  وشروط 

   اإلثبات. 
 عقد  التقدمي  :عشرة اخلامسةاملادة 

االقتصادي    يلتزم املستهلك باملشغل  العقد  نسخة منب  -طلبهعند    -تزويد  دون    املعد مسبًقا  منوذج 
 . مايل مقابل
 عبء اإلثبات   :عشرة سادسةالاملادة 

 . ة بتوفري املعلومات للمستهلك قل عاملتابلتزاماته الوفاء   إثبات عبء املشغل االقتصادي يقع على 
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 املمارسات التجارية : رابعالالباب 
 اجملحفة املمارسات التجارية  :عشرةالسابعة املادة 
 : اآلتية اجملحفةالتجارية  ات مارساملحتظر 

 . توفريهاميكن ال و  غري متوفرة خدمات  وأمنتجات اإلعالن عن  .أ
دون  أو بكمية حمدودة،    ، عينةأو بشروط م  ، حمدودة  دة مل  فر اتو تس  ما   أو خدمة  ا أبن منتجً االدعاء   .ب 

 ذلك. جراءالطلب املتوقع  ةلبيتلتكفي كمية من املخزون وجود  
تقليص دورة حياة املنتج أو التأثري سلًبا يف كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زّيدة استهالكه   .ج

 دون مربر. 
  ملنتج أو للرتويج    أي وسيلة إعالميةيف    من املشغل االقتصادييعاز  إب مادة حتريرية  أو استغالل    نشر .د

 . إعالنية  هذه املادة أن إىل  ومقروءةدون اإلشارة بصورة واضحة خدمة 
 استخدام سلوك أو لغة تعسفية أو مسيئة.  .ه
لتأثري يف بغرض ا  و أي حالة أو ظرف يؤثر يف صحة تقييمهاستغالل ضعف أو جهل املستهلك أ . و

 قراره فيما يتعلق ابملنتج أو اخلدمة.
 اختاذها نظاًما.  وزالتهديد ابختاذ إجراءات ال جي . ز
 مرهقة أو غري مربرة عند رغبة املستهلك يف ممارسة حقوقه النظامية.فرض شروط أو قيود  .ح
عة ال ترد وال تستبدل" أو أي صيغة مشاهبة هلا أو دالة على معناها ياستعمال عبارة: "البضاعة املب .ط

 أو على واثئقه أو أوراقه أو إعالانته.  املشغل االقتصادي يف مقر
املستهلك   . ي بياانت  على  أواحلصول  وحفظها  شكل  استخدامها  الشخصية  ه إبالغدون    أبي 

 . واحلصول على موافقته
امباشرة    عروض  تقدمي .ك أو    ملستهلك إىل  اهلاتف  املواقع  ابعرب  أو  الربيد  أو  اإللكرتونية  لوسائل 

التزام تعاقدي  ذلك  يقتض  ما مل    أخرى للتواصل عن بعداإللكرتونية أو التطبيقات أو أي وسائل  
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 .لائهبذه الوس هاتلقيعلى صراحة  املستهلك وافق أو 
املشغل   ها د  ور  أو خدمة  منتج    إعادة أو حفظ لتكاليف  ابلدفع الفوري أو اآلجل  إلزام املستهلك   .ل

 . دون طلبه  إليهاالقتصادي 
استخدام وسيلة دفع   عنداليت يتحملها املشغل االقتصادي    تلك على  تزيد    احتميل املستهلك رسومً  .م

 معينة.
أو   . ن تعليقات  املستهلك  زائفة  آراءتقدمي  تعليقات    و أ  للمنتج الرتويج    بغرض وآرائهم    نيأو حتريف 

 .للقيام بذلك آخر أو تكليف شخص  ،ةاخلدم
 بني املستهلكني على أساس العرق أو اجلنس أو اجلنسية.  دون مربر التمييز  . س
 . حتددها الالئحة أخرىجمحفة   ممارسات جتاريةأي  . ع

 املضللةالتجارية املمارسات  :الثامنة عشرةاملادة 
أو ترتب على طريقة  أو كان من شأهنا  زائفة  معلومات    تضمنت  اليت  ةضلل املالتجارية    ات املمارسحتظر  

، أو صلة  ذات   معلومة  ألي  ءً تضمنت إخفا  ، أو إذاوسيلة تقدميها    كانتأّيً   ،خداع املستهلك عرضها  
تعد املمارسة  و مقروء أو غري مفهوم، أو إذا أغفلت بيان طبيعتها التجارية.  غري  بشكل    هاكان تقدمي

 :من العناصر اآلتية التجارية مضللة إذا انصبت على أي   
 .مقدارهأو  امنهتكون ياجلوهرية أو العناصر اليت صفاته أو املنتج طبيعة  .أ

أو اتريخ إنتاجه أو اتريخ صالحيته أو شروط    أو وزنه أو حجمه أو طريقة صنعهملنتج  امصدر   .ب 
 .استعماله أو حماذيره

 .والنتائج املتوقعة من استخدامه  أو اخلدمة املنتج خصائص  .ج
 إضافية. يف ذلك أي مبالغ مبا   اخلدمة،أو املنتج سعر  .د
 .املشغل االقتصادي هوية بياانت  .ه
 .وحماذير االستعمال نوع اخلدمة ومكان تقدميها وصفاهتا اجلوهرية . و
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 .ما بعد البيع، والضمان ات شروط التعاقد وإجراءاته، وخدم . ز
 . أو اخلدمة املنتج اجلوائز أو الشهادات أو عالمات اجلودة اليت حصل عليها  .ح
 .العالمات التجارية أو البياانت أو الشعارات  .ط
 .وجود ختفيضات على خالف احلقيقة . ي
 أي عناصر أخرى حتددها الالئحة.  .ك

 اإلعالن املقارن :التاسعة عشرةاملادة 
منتج  و   ةمعروض  أو   ةمتوفر   ةأو خدممنتج  يتضمن مقارنة صرحية أو ضمنية بني  الذي  عالن  يف اإليشرتط  
 : اآليتحتقق  شغل اقتصادي آخرمل ةأو خدم

 .ممارسة مضللة تضمنأال ي .أ
 .للمستهلك  ذاهتااحلاجات تليب  أو خدمات  منتجات بني   أن تكون املقارنة .ب 
من  لتحقق  ا  وميكن  ةاخلدم  أو  للمنتج  الرئيسةّي  از املمن    أكثرأو  واحدة  بني ميزة    أن تكون املقارنة  .ج

 . صحتها
 نافس. امل سمعة ل اتشويهً  إساءة أو  يتضمنأال  .د

 اإلعالن اإللكرتوين :رونالعش املادة 
 تهعلى موافق  احلصول  ملستهلك لكرتوين  اإلالربيد  مشغل اقتصادي إىل    من  إعالن  رسالإل  يشرتط .1

 .على تلقي اإلعالانت  املسبقة والصرحية
عنعلى  جيب   .2 االقتصادي  على  املشغل  حصوله  للمستهلك اإلالربيد  د  قد   ه أبن  هغبالإ  لكرتوين 

 . ذلك رفض للمستهلك و  ،ألغراض اإلعالن ستخدميُ 
 :اآليتملستهلك عرب الوسائل اإللكرتونية  اىلإرسل يُ نشر أو يُ أي إعالن  يتضمنجيب أن  .3

يجب  فاإللكرتوين للمستهلك الربيد  إىلإرسال إعالن   يف حالة و ، بيان واضح أنه مادة إعالنية .أ
أنه    -عنواناليف  التوضيح    تعذرإذا    اهاحمتو أو يف بداية    -الرسالة  عنوانيف  ا  وضحً مأن يكون  
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 .إعالن
 . حتديد هوية املشغل االقتصادي الذي نشر اإلعالن ابمسه أو نيابة عنه .ب 
 الوسائل اإللكرتونية.  من خالل استخدامعالانت تلقي اإل إيقافإبالغ املستهلك بطريقة  .ج

 . حتديد األحكام الالزمة لتنفيذ هذه املادة  لالئحةو 
 ألطفالإىل ااملوجه  اإلعاليناحملتوى  :والعشروناحلادية املادة 
  اإلعالن أو  سالمتهم،  باإلضرار اجلسيم  أي رسالة من شأهنا  املوجه إىل األطفال    عالنتضمني اإلحيظر  
 . منتجات ال تتوافق مع فئاهتم العمريةبشأن 
 : التواصل مع املشغل االقتصاديوالعشرون الثانيةاملادة 

املستهلك  .1 املشغل   أي  ال جيوز حتميل  اليت جيريها مع  اهلاتفية  االتصاالت  مبالغ مقابل  أو  رسوم 
 ا لتعريفة االتصاالت املعتمدة.  طبقً  ددةاالقتصادي تفوق القيمة احمل 

أو مبالغ مقابل استخدام وسائل   رسوم  أي  أو حتميلهال جيوز للمشغل االقتصادي مطالبة املستهلك   .2
اليت يتيحها للتواصل املباشر أو  اإللكرتونية  و املواقع  التواصل اإللكرتونية أو الذكاء االصطناعي أ

 املستهلكني. معغري املباشر 
 ات التخفيض :والعشرونالثالثة املادة 

 .على أال تنطوي على ممارسة مضللة وفًقا ألحكام النظام واإلعالن عنها ات تخفيضال إجراءجيوز  .1
 .إجرائهاو  ات التخفيض محالت  إلعالن عناوضوابط شروط الالئحة حُتدد  .2

 املسابقات  :والعشرونالرابعة املادة 
 .اجلهة املختصةترخيص من احلصول على  ها اإلعالن عنيشرتط إلقامة املسابقات أو  .1
املسابقة يتضمن املعلومات  بدء    قبلاجلهة املختصة  إىل    ا طلبً يقدم  أن  املشغل االقتصادي  على    جيب .2

 : اآلتية
 منها. عنوان املسابقة والغرض  .أ
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 للمسابقة.اجلغرايف النطاق  .ب 
 . وانتهائها  بدئها اتريخ و مدة املسابقة  .ج
 موعد إعالن النتائج واملوعد النهائي لتقدمي اجلوائز وتسليمها.  .د
 شروط املشاركة يف املسابقة. .ه
 .يوجودها يف حوزة املشغل االقتصادما يثبت و  على الفائزينتوزع ساجلوائز اليت  . و
 وعينة منها. عدد قسائم املسابقة  . ز

، لالشرتاك يف املسابقةأو خدمة    منتجشراء    أو اشرتاط،  املنتجقسائم املسابقة داخل    وضع  رظحي .3
 املسابقة.إجراء  مدة ملسابقة خالل ابرتبطة امل أو اخلدمات  املنتجات أسعار زّيدة  رظحيكما 

 ا. عالن عنهاإلاملسابقات و  إقامة ضوابط الالئحة حتدد  .4
 واالمتناع عن توفريهاأو اخلدمات املنتجات : إخفاء والعشروناخلامسة املادة 

االسرتاتيجية املعدة  أو اخلدمات  املنتجات  مع مراعاة أحكام األنظمة ذات الصلة، حُيظر حبس   .1
 .إبخفائها، أو عدم عرضها للبيع، أو االمتناع عن بيعهاأبي صورة سواء  للبيع عن التداول 

املختصة  حتدد   .2 اجلهة  رئيس  من  تو واخلدمات  املنتجات  بقرار  ومدة ااالسرتاتيجية، وضوابط  فرها 
 .ذلك 

ابملنتجات  االسرتاتيجية لغري االستعمال الشخصي إبخطار اجلهة املختصة  املنتجات  يلتزم حائزو   .3
 .املخزنة لديهم وكمياهتا 

 األسعار يف  العادية: الزايدة غري والعشرون السادسة  املادة
ن الظروف واحلاالت االستثنائية  وغريها مالظروف الطارئة واألزمات واجلوائح يف لرئيس اجلهة املختصة 

لك الزّيدة ومحاية مصاحل  لحد من تل  وقتيةيف األسعار، اختاذ إجراءات    عاديةزّيدة غري    اترتتب عليهاليت  
يف األسعار    عاديةزّيدة غري    دديد ما يعاملستهلكني بعد موافقة جملس الوزراء. وتبني الالئحة أسس حت

 واإلجراءات الوقتية اليت يتعني اختاذها. 
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 املستهلكالتعاقد مع : امساخلالباب 
 أحكام عامة :األول الفصل

 شروط العقد  :والعشرونالسابعة املادة 
معدة من املشغل   ةمنوذجي    تسواء أكاناملربمة مع املستهلكني    ودعقالتسري أحكام النظام على   .1

 . نموذجيةتقدم أحكام العقد التفاوضية يف التطبيق على أحكام العقد الو ،  تفاوضيةاالقتصادي أم  
 . النموذجية على شروط العقدعبء إثبات التفاوض  يقع على املشغل االقتصادي  .2

 عند التعاقدتوفري املعلومات   :والعشرونالثامنة املادة 
العقد   .1 إبرام  قبل  االقتصادي  املشغل  املستهلك يزو بتيلتزم  العقد    د  واملعلومات  وأحكامه  بشروط 

بشأن   اخلدمة    املنتجالضرورية  االو أو  طبيعة  -ستعمال  كيفية  منهاحبسب  ذلك -كل  يف  مبا   ،
 اآلتية: والبياانت املعلومات 

 . أو اخلدمة للمنتجاخلصائص األساسية األوصاف و  .أ
 . مبا يف ذلك االسم التجاري والعنوان ،املشغل االقتصاديهوية بياانت  .ب 
اهلاتف والعنوان اإللكرتوين ملشغل االقتصادي مبا يف ذلك  معلومات االتصال اخلاصة اب .ج رقم 

 .إن وجدت  ،وسائل اتصال إلكرتونية أخرىوأي 
 . أو اخلدمة املنتجسعر  .د
 .مؤجاًل العقد  تنفيذ كان   إذاوالتنفيذ والتوصيل الدفع والتسليم أحكام  .ه
 االستبدال واالسرتجاع.  أحكام . و
 عند االقتضاء. ، املنتجة شروط تركيب واستخدام وصيان . ز
 ا. تلقائيً يتجدد كان غري حمدد املدة أو   إذاإهنائه  مدة العقد أو شروط  .ح
 . إزالتهاأو احلد منها أو الوقاية وطرق   ،إن وجدت  ،أو اخلدمة املنتج خماطر استخدام  .ط
لكرتوين  اإلعنوان  ال  ، مبا يف ذلك إن وجدت ،  لتعامل مع شكاوى املستهلكنياسياسة وإجراءات   . ي
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 .هاخصص لتقدميامل
منصة    إىل  أو   املنازعات لتسوية  مقدم وسائل بديلة    إىلاملستهلك    منازعةإحالة  إمكانية  بيان   .ك

 . املنازعات لتسوية إلكرتونية 
 حتددها الالئحة. أي معلومات أخرى  .ل

  ه وما ب  املنتج أبن يبني للمستهلك حالة  يف حال بيع منتجات مستعملة  املشغل االقتصادي  يلتزم   .2
ن  أب   ىف حال بيع مركبات مستعملةاملشغل االقتصادي  يلتزم  و   .من عيوب، وفًقا ملا تبينه الالئحة

مرخص    مقدم خدمة صيانة ا حبالة املركبة وما هبا من عيوب صادرًا من  يقدم إىل املستهلك تقريرًا فنيً 
تضامنية إذا    ومقدم خدمة الصيانةاملشغل االقتصادي  مسؤولية  وتكون    .يف مزاولة هذا النشاط  له

 تقرير  نيإمتام البيع، أو كان عدم تضميف  الشراء أو  سعر    يف ثبت تعمد إخفاء بياانت جوهرية تؤثر  
 إمهال جسيم. بسببالفحص تلك البياانت 

من هذه    (1يف الفقرة )املنصوص عليها    هإثبات الوفاء ابلتزاماتعبء  املشغل االقتصادي    يقع على .3
   .املادة

  شروط العقدبتزويد املستهلك   :التاسعة والعشروناملادة 
 ودقيقة وغري مضللة.واضحة ومفهومة  جيب تزويد املستهلك بشروط العقد بطريقة .1
 .أو عرب وسيط إلكرتوينكتابة شفاهة أو  جيوز تزويد املستهلك بشروط العقد  .2

 اجملحفة لشروط احظر  : الثالثوناملادة 
،  هذا الشرط ابطاًل   يعدو ،  املستهلك عقد بني املشغل االقتصادي و يف    جمحفحُيظر وضع شرط   .1

عدا الشرط اجملحف  ما تبقى من شروطه وأحكامه  في يسري  و بطالن العقد    ه وال يرتتب على بطالن
 ما أمكن ذلك. 
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عنه تفاوت جسيم بني حقوق طريف العقد والتزاماهتما املتقابلة مبا    نشأ يعد شرطًا جمحًفا كل شرط ي .2
أبرم الظروف اليت  على أن يتم مراعاة   ،أكثرذلك عن شرط واحد أو  نشأ  ء  سواً   يضر ابملستهلك 

 فيها العقد.
 عقودال يف  الشروط احملظورة :والثالثون  احلاديةاملادة 

 : بني املشغل االقتصادي واملستهلك عقد    إذا وردت يف  جمحفة  -يف مجيع األحوال-  اآلتية  شروطال  تُعد
 . والالئحةإعفاء املشغل االقتصادي من التزاماته املقررة مبوجب النظام  .أ

 . رادته املنفردةإبملصلحته  فسخ العقد أو تعديل أو تفسري شروطه    صالحيةملشغل االقتصادي  ا  منح .ب 
 . أو احلد منها اخلطأ أو اإلمهالعن املسؤولية  من املشغل االقتصاديإعفاء  .ج
 .أو احلد منه القضاءإىل يف اللجوء املستهلك حق استبعاد  .د
تقع يف  اليت    كمةاحمل أمام حمكمة غري  إقامة الدعوى  املستهلك مبباشرة اإلجراءات القضائية أو  إلزام   .ه

 . تهإقاممكان 
 عن عقد ُعرض أو نُفذ يف اململكة.   ة الناشئ املنازعةاشرتاط سرّين نظام دولة أخرى على  . و
 أخرى حتددها الالئحة. شروط أي  . ز

 املنتج  : تسليموالثالثونالثانية املادة 
يوًما    (مخسة عشر) تجاوز  تال    خالل مدةإىل املستهلك    املنتججيب على املشغل االقتصادي تسليم   .1

 تفق على خالف ذلك. من اتريخ إبرام العقد، ما مل يُ 
  جوهري يكون هلا أتثري  متوقعة    ت على املشغل االقتصادي أن يبلغ املستهلك أبي أتخري أو صعواب .2

 .   للتسليم أو التنفيذ املتوقعتاريخ وال، العقدالتسليم أو تنفيذ إمتام يف 
الفقرة يف  يف املوعد احملدد    املنتج ملشغل االقتصادي  يسلمه امل  للمستهلك احلق يف فسخ العقد إذا   .3

 . تفق على خالف ذلك ، ما مل يُ أو املوعد املتفق عليه ( من هذه املادة 1)
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وذلك خالل مدة ال تتجاوز    ،املستهلك رد ما دفعه  باملشغل االقتصادي  يلتزم    ،فسخ العقديف حال   .4
 فسخ. لاباإلبالغ يوًما من اتريخ  (أربعة عشر)
 تبعة اهلالك: والثالثون الثالثةاملادة 

، يتحمل املشغل أو ينيبه إىل املستهلك أو من يعينه    تسليمهقبل  حمل عقد البيع  إذا هلك املنتج   .1
   .االقتصادي تبعة ذلك 

دون توصية من   معني من قبلهانقل    هتسلميف عقد البيع إذا    املنتجتبعة هالك  يتحمل املستهلك   .2
 املشغل االقتصادي.

 شروط العقد  : تفسري والثالثونالرابعة املادة 
 العقد لصاحل املستهلك.يف   أو بند شرطأي  أي غموض أو شك يف معىن يفسر

 املشغل االقتصادي حملخارج  التعاقد : الثاين الفصل
 العقد املربم خارج حمل املشغل االقتصادي  : والثالثوناخلامسة املادة 

أو تقدمي اخلدمة مربًما خارج حمل املشغل االقتصادي إذا أبرمه مع مستهلك يف   املنتج  يكون عقد بيع 
ما مل تكن الزّيرة بناء  أثناء زّيرة جيريها خارج حمله، أو يف أثناء زّيرته حملل إقامة املستهلك أو مقر عمله  

 على طلب املستهلك. 
 العقد  فسخ حق  : والثالثونالسادسة ادة امل
دون إبداء  أّيم    (سبعة )خالل    املشغل االقتصادي  حملاملربم خارج  العقد  فسخ  للمستهلك  حيق   .1

فسخ  حق المدة  تبدأ  و   .على أن يبلغ املشغل االقتصادي كتابة بذلك   تكاليف، حتمل  أو    أسباب 
اتريخ    منو   املنتج،غري انقل  معني من قبله  أو شخص آخر    املستهلك املنتج من قبل  تسلم  من اتريخ  

 .يف عقود اخلدمات إبرام العقد 
 . نشأ مبوجبه وأي عقد فرعيعليه التزامات األطراف املرتتبة انقضاء العقد فسخ يرتتب على  .2
 .فسخ العقديقع على املستهلك عبء إثبات  .3
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 ال حيق للمستهلك فسخ العقود املنصوص عليها يف املادة )الثانية واألربعني(.  .4
 .فسخ العقدإجراءات  ديحتدلالئحة  .5

 فسخ العقد : التزامات األطراف عند والثالثونالسابعة املادة 
بفسخ ملشغل االقتصادي  امن اتريخ إبالغ  أّيم    (سبعة)املستهلك خالل مدة ال تتجاوز  جيب على   .1

 .هينوب عنمن إىل أو يه إلاملنتج  إعادةالعقد 
أربعة  )  خالل مدة ال تتجاوز  املستهلك   مجيع املبالغ اليت تلقاها منبرد  املشغل االقتصادي  يلتزم   .2

املنتج  لم  س تإىل حني    هاردتعليق    ، وللمشغل االقتصاديإبالغه بفسخ العقديوًما من اتريخ    (عشر
 ، أيهما أسبق. يه إلإرساله  إعادته أو املستهلك ما يثبتتقدمي أو 

يرد املشغل االقتصادي املبالغ ابلطريقة اليت دفع املستهلك هبا ما مل يوافق املستهلك صراحة على  .3
على   ،أو تعذر استخدام نفس الطريقة لسبب خارج عن إرادة املشغل االقتصادي  أخرى،طريقة  

 . أال يرتتب عليها حتميل املستهلك أي تكاليف 
  للتحقق   هو الزمما  مه على  استخدقصر ايف حيازته وأن يالذي    ملنتججيب على املستهلك االعتناء اب .4

 . (واألربعنيالتاسعة )يف املادة الضمان النظامي املنصوص عليه  اتفاقه مع من
 وأحكامه فسخ العقد  : إبالغ املستهلك حبقوالثالثون الثامنة املادة 

بني  أبن يخارج حمله  يلتزم املشغل االقتصادي قبل إبرام العقد  ،  (الثامنة والعشرينمع مراعاة املادة ) .1
 : ما أييت، ، وبطريقة واضحة ومفهومةعرب وسيط إلكرتوينتابة أو ك  لمستهلك ل
املنصوص  املدة  حتمل تكاليف خالل    أسباب أودون إبداء    العقدفسخ  يف  احلق  لمستهلك  ل  أن .أ

 . (نيالسادسة والثالث)( من املادة 1عليها يف الفقرة )
 .   حسب النظام فسخ العقدشروط  .ب 

 . املادة ابلتزاماته املنصوص عليها يف هذه   ءوفااليقع على املشغل االقتصادي عبء إثبات  .2
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 عن بعد التعاقدالفصل الثالث: 
 عن بعد  العقد املربم: التاسعة والثالثوناملادة 

من أو تقدمي اخلدمة مربًما عن بعد إذا أبرمه مشغل اقتصادي مع مستهلك    املنتج  بيعيكون عقد   .1
وسيلة من وسائل االتصال عن بعد مبا يف ذلك اهلاتف والفاكس والربيد واملوقع اإللكرتوين خالل  

 وغري ذلك مما حتدده الالئحة. 
املستخدمة   .2 الوسيلة  أًّي كانت  احل  للتعاقدللمستهلك  يف  احلق  بعد  هذا  عن  مبوجب  املقررة  ماية 

 النظام.
 : االستثناءاتاألربعوناملادة 

 ال تسري أحكام العقود املربمة عن بعد على العقود اآلتية: 
 .  اآليلاملربمة من خالل أجهزة البيع العقود  .أ

 الية.املدمات اخلعقود تقدمي  .ب 
 أي عقود أخرى حتددها الالئحة.  .ج

 املربم عن بعد العقدفسخ : حق واألربعون  احلاديةاملادة 
،  حتمل تكاليف  أسباب أو دون إبداء  أّيم    (سبعة )للمستهلك فسخ العقد املربم عن بعد خالل  حيق   .1

  تسلم املنتج فسخ العقد من اتريخ  حق  على أن يبلغ املشغل االقتصادي كتابة بذلك. وتبدأ مدة  
اتريخ إبرام العقد يف عقود ، ومن  املنتجغري انقل  معني من قبله  أو شخص آخر  من قبل املستهلك  

 اخلدمات. 
 يرتتب على فسخ العقد انقضاء التزامات األطراف املرتتبة عليه وأي عقد فرعي نشأ مبوجبه.  .2
 يقع على املستهلك عبء إثبات فسخ العقد. .3
 د إجراءات فسخ العقد.يلالئحة حتد .4
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 فسخ العقد: االستثناءات من حق واألربعونالثانية املادة 
 العقود اآلتية:فسخ ال حيق للمستهلك 

احلصول بعد  عقود إال  هذه الال جيوز البدء يف تنفيذ  على أنه    ، تنفيذها  لتماكعقود اخلدمات اليت   .أ
 .عند اكتمال التنفيذ العقد فسخوإقراره أبنه سيفقد احلق يف  هعلى موافقة صرحية من

، مبا يف  طابع شخصيذات  املستهلك أو    حددها  وفق مواصفات   ةاملصمماملنتجات  عقود توريد   .ب 
 أو غري املطابقة للمواصفات احملددة.   عيبة املاملنتجات وال يشمل ذلك  ،ذلك احملتوى الرقمي

 توريد الصحف أو اجملالت أو النشرات الدورية أو الكتب.  شراء أو عقود .ج
هذه  . وال جيوز البدء يف تنفيذ  لكرتوينإعقود تقدمي احملتوى الرقمي الذي يُوفر من خالل وسيط   .د

 العقد.  فسخاحلصول على موافقة صرحية من املستهلك وإقراره أبنه سيفقد احلق يف  بعد  عقود إال  ال
 بعد التسليم. تتح غلقة اليت فُ املعقود توريد التسجيالت الصوتية أو الفيديو أو برامج احلاسوب  .ه
أو خدمات   أو خدمات أتجري السيارات أو التمويناملنتجات  أو نقل    أو اإليواء  عقود توفري السكن . و

 أو خدمات األنشطة الرتفيهية إذا نص العقد على اتريخ أو مدة لتنفيذ األعمال. نقل الركاب 
 .حمل العقد ةأو اخلدم املنتجه طبيعة قتضيحبسب ما ت أي عقود أخرى حتددها الالئحة . ز
 . استخدامهبسبب سوء  املنتجال حيق للمستهلك فسخ العقد إذا ظهر عيب يف يف مجيع األحوال، و 

  عند فسخ العقد: التزامات األطراف واألربعونالثالثة املادة 
من اتريخ إبالغ املشغل االقتصادي بفسخ أّيم    (سبعة )جيب على املستهلك خالل مدة ال تتجاوز   .1

 من ينوب عنه.إىل أو يه إل املنتجالعقد إعادة 
أربعة  )يلتزم املشغل االقتصادي برد مجيع املبالغ اليت تلقاها من املستهلك خالل مدة ال تتجاوز   .2

املنتج إىل حني تسلم  ردها  ، وللمشغل االقتصادي تعليق  إبالغه بفسخ العقديوًما من اتريخ    (عشر
 أو تقدمي املستهلك ما يثبت إعادته أو إرساله إليه، أيهما أسبق. 

يرد املشغل االقتصادي املبالغ ابلطريقة اليت دفع املستهلك هبا ما مل يوافق املستهلك صراحة على  .3
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على   ،طريقة أخرى، أو تعذر استخدام نفس الطريقة لسبب خارج عن إرادة املشغل االقتصادي
 . أال يرتتب عليها حتميل املستهلك أي تكاليف 

 الزم للتحقق هو  وأن يقصر استخدامه على ما  حيازته  يف  الذي    ملنتججيب على املستهلك االعتناء اب .4
 (. واألربعنيالتاسعة يف املادة ) الضمان النظامي املنصوص عليه اتفاقه مع من
 املستهلك هبا مسبًقا  تزويدالواجب : املعلومات واألربعونالرابعة املادة 

أن  قبل إبرام العقد عن بعد  جيب على املشغل االقتصادي  ،  (الثامنة والعشرينمع مراعاة املادة ) .1
املستهلك   يبطريقة واضحة ومفهومة  يزود  بتناسب  ومبا  املستخدمة عن  االتصال    عد مع وسائل 

 اآلتية:والبياانت ابملعلومات 
 . والعنوان االسم التجاريمبا يف ذلك ، هوية املشغل االقتصاديبياانت  .أ

 . والفعال لتواصل املباشراوسيلة  .ب 
املنصوص  املدة  حتمل تكاليف خالل    أسباب أوالعقد دون إبداء  فسخ  بيان حق املستهلك يف   .ج

وذلك يف حالة سرّين    ، وإجراءات ممارسته  (احلادية واألربعني)( من املادة  1عليها يف الفقرة )
 هذا احلق. 

 مفصلة عن طرق الدفع.معلومات  .د
إذا مل   .2 للمستهلك  العقد ملزًما  التزاًما ال يكون  يرتب عليه  إبرامه  له املشغل االقتصادي أن  يبني 

 ابلدفع.
والبياانت املنصوص    يقع على املشغل االقتصادي عبء إثبات التزامه بتزويد املستهلك ابملعلومات  .3

 . عليها يف هذه املادة 
املربمة عرب املنصات  لعقود  ا  مبا يف ذلك   يف العقود عن بعد  توفري املعلومات   متطلبات د  يحتدلالئحة   .4

 اإللكرتونية. 
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 لطلب عديل ا: احلق يف تواألربعوناخلامسة  املادة
طلبه خالل    عديلتله    املستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم أتكيد موافقته، وأن يتاح  إذا أبدى

لم املستهلك  س وما مل يتعلى ذلك    زيدت  هلةما مل يتفق الطرفان على م  وافقةمن املساعة    (نيأربع وعشر )
. وحتدد الالئحة طرق أتكيد موافقة املستهلك وشروط  عديلالتإجراء  أو يستفد من اخلدمة قبل    هطلبما  

 طلب. ال عديلوإجراءات ت
 الضمان : السادس بابال

 العام  ضمان ال: األول الفصل
 للمعايري واملواصفات أو اخلدمة املنتج مطابقة : واألربعونالسادسة املادة 

واملواصفات القياسية ومعايري اجلودة وحنوها للمعايري  اخلدمة    املنتج أومطابقة  املشغل االقتصادي  يضمن  
 من شروط ومتطلبات. 

  اإلبالغ :  السابعة واألربعون املادة 
اجلهة املختصة    إبالغجيب على املشغل االقتصادي  نظام آخر،  ينص عليه  خالل أبي التزام  اإلدون   .1

تطابق  ب اخلدمات  املنتجات  عدم  جوهريأو  يف  تطلبات  املمع    بشكل  عليها  املادة  املنصوص 
وذلك خالل )عشرة(  ،  ، وابألضرار احملتملةاملنتجمبا يف ذلك وجود عيب يف    ،(نيواألربع  السادسة)

ويسري    . ااختاذهيعتزم  أو    اليت اختذهاتصحيحية  التدابري  المع بيان  أّيم من اكتشافه أو علمه بذلك،  
املنتج حبالة عدم تطابق    على علم املشغل االقتصادي  يكون    يفرتض أن  احلاالت اليت يف    احلكم  هذا
 لديه. توافرة أو املفرتض توافرها املبناء على املعلومات اخلدمة  أو

املختصة .2 اجلهة  إبالغ  االقتصادي  املشغل  على  املشغلني   وعناوين  أبمساء  -طلبهاعند  -  جيب 
( من هذه  1ها يف الفقرة )يلإاملشار    أو اخلدمات   ملنتجات اب  زودهم  الذيناآلخرين  االقتصاديني  

 . هبا  هو زودالذين  املشغلني االقتصادينياملادة و 
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 النظاميضمان ال: الثاينالفصل 
 من الضمان النظامي العقود واملنتجات املستثناة: الثامنة واألربعوناملادة 

 : اآليتعلى الفصل هذا أحكام  تسريال 
هبا   مرتبطةأو  املنتجات  مدجمة يف    إال إذا كانت  ةاخلدمات الرقميأو  عقود توفري احملتوى الرقمي   .أ

 . أو طرف اثلثاملشغل االقتصادي  من مبوجب عقد البيع هامع رهاوف  و 
 .جهة خمتصةعن طريق أو  لتنفيذ اجلربياب تباع اليت نتجات امل .ب 
 .املستعملة اليت تباع مبزاد عليناملنتجات  .ج
 احليواانت احلية.  .د
 . أي منتجات أو عقود أخرى حتددها الالئحة .ه

   النظامي ضمانال:  التاسعة واألربعوناملادة 
من    اخلوهضمان  ملستهلك  إىل اأو تقدمي اخلدمة   املنتج تسليم  عند   االقتصادياملشغل    علىجيب   .1

 :اآليت مع اتطابقهو  العيب
 العقد املربم مع املستهلك.أحكام شروط و  .أ

 .ملستهلك قبل إبرام العقدعلى ا اعرضهيت ال ت،إن وجد أو النموذج،  عينةال .ب 
ذات  من  أو اخلدمات    املنتجات فرها يف  ااملتعارف على تو األخرى    زاّياجلودة والكميات وامل .ج

 . النوع
امللصقات   علىاإلعالن أو  يف  وخاصة    عنه، نيابة    االقتصادي أو املشغل    نمأي بيان صادر   .د

 . أو اخلدمة طاقات التعريفية للمنتجبأو ال
 . العقديف  انصوص عليهامل ستخداماالرتكيب و الوتعليمات أو اخلدمة   املنتجمواصفات  .ه
 النوع.ذات من أو خدمات  منتجات  أجلهامن  األغراض اليت تستخدم  . و
 .عقدالقبل إبرام  عليه ويوافقاملشغل االقتصادي  ه ببلغ يُ أي غرض حمدد  . ز
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مبا يف    ، وتزويده هبااملنتجات الرقمية    تحديثات إبالغ املستهلك ب  املشغل االقتصاديعلى    جيب .2
 .متطلبات الضمان النظامي  اهئاستيفاالالزمة للحفاظ على  حتديثات احلمايةذلك 

لضمان  اببشكل واضح ومفهوم ومقروء  غ املستهلك  بالعند التعاقد إاملشغل االقتصادي  جيب على   .3
وحقوق املستهلك فيما يتعلق به، وحتدد الالئحة نوع املعلومات اليت يلزم توضيحها    نطاقهالنظامي و 

 للمستهلك وطريقة إبالغه هبا. 
  ، ويقع ابطاًل إليه  ملكية املنتجلت  ذي انتقالملصلحة املستهلك األخري    ايبقــى الضمان النظامي قائمً  .4

 .كل اتفاق على خالف ذلك 
 رتكيب طأ يف الاخل : اخلمسوناملادة 

 :هاتني احلالتنييف  لضمانابإخالاًل ملنتج اركيب عن اخلطأ يف ت شئناالاإلخالل  يعد
البيع  نصإذا   .أ االقتصادي    مسؤولية  على  عقد  تركيب  املشغل  كيب  الرت كان  أو  به  ك  ر و   املنتجعن 

 . هإبشراف
 .املشغل االقتصاديمقدمة من  تركيب خاطئة  تعليمات سبب بوأخطأ  املنتجاملستهلك  ركبإذا  .ب 

 النظامي : مدة الضمان واخلمسون احلادية املادة
  ( سنتني) خالل  قع  املنتج يضمان  بإخالل  عن أي  جتاه املستهلك  مسؤواًل  املشغل االقتصادي  يكون   .1

تقل   أالعلى    لسلع املستعملةلأقل    ضمان على مدة    االتفاق وجيوز    ، هتسليماتريخ  من  على األقل  
 . (سنة)عن 

  ( سنة )خالل  قع  اخلدمة ي ضمان  بإخالل  مسؤواًل جتاه املستهلك عن أي  املشغل االقتصادي  يكون   .2
   ها.على األقل من اتريخ تقدمي 

ابستمرار  للمستهلك  على توفري احملتوى الرقمي أو اخلدمة الرقمية    ةالرقمي  ات املنتجإذا نص عقد بيع   .3
احملتوى أو اخلدمة  هذا    ضمان بإخالل  عن أي  مسؤواًل  املشغل االقتصادي  يكون  ،  حمددةمدة  خالل  

توفري احملتوى  إذا نص العقد على  و .  احملتوى أو تنفيذ اخلدمةتسليم  اتريخ  من    (سنتني)قع خالل  ي
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  لضمان ابإخالل  عن أي  مسؤواًل  املشغل االقتصادي  يكون  ،  (سنتني)ابستمرار ألكثر من  أو اخلدمة  
 .اليت يُورد خالهلا احملتوى أو اخلدمة مبوجب عقد البيعاملدة قع خالل ي

 ذلك. طبيعتها  قتضياليت ت أو اخلدمات  للمنتجات  مدد أخرىد يحتدلالئحة  .4
 الضمان النظامي: اإلعفاء من واخلمسون الثانيةاملادة 

 :ما أييت النظامي  ابلضمانإخالاًل عد يال 
متوافقً  .أ اخلدمة كان  أو  املنتج  أن  االقتصادي  املشغل  أثبت  وصاحلً   اإذا  الضمان  متطلبات    ا مع 

 .املستهلك عن سوء استخدام  او كان اإلخالل انجتً ، أملستهلك إىل الالستخدام عند تسليمه 
ضمان وفق املادة  لاملستهلك صراحة عند إبرام العقد بوجود إخالل ابإذا أبلغ املشغل االقتصادي   .ب 

 (، وقبل املستهلك ذلك كتابة. التاسعة واألربعني)
 ضمان النظاميابلحقوق املستهلك عند اإلخالل :  واخلمسون الثالثةاملادة 

جاعه  إر إبصالح املنتج أو إبداله أو  عند وقوع إخالل ابلضمان النظامي  يلتزم املشغل االقتصادي   .1
 . حتدده الالئحةوفًقا ملا  وذلك ، ون تكلفة على املستهلك ورد قيمته د

برد قيمة اخلدمة أو مقابل ما جيرب النقص  عند وقوع إخالل ابلضمان النظامي    مقدم اخلدمةيلتزم   .2
 حتدده الالئحة. وفًقا ملا أو أدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك   ،فيها

 . لضماناباإلخالل  ناشئ عنالضرر اللتعويض عن اب ةلباطامل حيق للمستهلك  .3
 الفصل الثالث: الضمان اإلضايف

 اإلضايف  : الضمانواخلمسون الرابعةاملادة 
  مع   ا إضافيً ضماانً   عند التعاقد  عليه  عرضيأو  ملستهلك   اىلإأن يقدم  للمشغل االقتصادي  جيوز   .1

بلغة    مكتوبةتكون    عرب وسيط إلكرتوينأو    مستقلةمبوجب وثيقة ضمان  وذلك  ،  النظاميالضمان  
   .واضحة ومفهومة

 : يتما أي اإلضايفالضمان  وثيقةتضمن أن ت جيب .2
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وقوع  يف حال  مايل  مقابل  بال  له مبوجب النظام  املقررة    احلقوقكامل  متتع املستهلك بيفيد    ما .أ
 . ابلضمان اإلضايفر ال تتأث وأن هذه احلقوق  ،لضمان النظاميابإخالل 

 .اإلضايف الضمانمقدم املشغل االقتصادي وعنوان اسم  .ب 
 . الواردة عليهواالستثناءات  -إن وجدت - تهتكلفو  مدتهو اإلضايف الضمان  نطاق .ج
 . اإلضايف لضمانة ابعلقأي حقوق متملمارسة املستهلك  يتبعهااليت اإلجراءات  .د

أن يبني أنه "ضمان    عند اإلشارة إىل هذا الضمان أو التواصل بشأنه املشغل االقتصادي  على  جيب   .3
 لتمييزه عن الضمان النظامي. إضايف"

 الفصل الرابع: قطع الغيار وخدمات الصيانة
 الصيانةقطع الغيار وخدمات توفري  : واخلمسون اخلامسةاملادة 

طبيعة املنتج أو  اليت تقتضيها  دة  املخالل    بتوفري قطع الغيار وخدمات الصيانة  املشغل االقتصادي  يلتزم
 املدد الالزمة لذلك.األحكام و  حتدد الالئحةو وإبالغ املستهلك هبذه املدة، اخلدمة، 

 لتوفري قطع الغيار ملدة الالزمة اإلبالغ اب: واخلمسون  السادسةاملادة 
 عند التعاقد. توفري قطع الغيارل الالزمةابملدة  املستهلك  بالغإب املشغل االقتصادي يلتزم

 السوق مراقبة : السابعالباب 
 إجراءات مراقبة السوق  : واخلمسون السابعة املادة

التزام   من  للتحقق  السوق  على  الرقابة  املختصة  اجلهة  االقتصاديني  تتوىل  م  اظنالحكام  أباملشغلني 
 . الالزمة حلماية املستهلك  ، وتصدر قواعد وضوابط وإجراءات الرقابة ةوالالئح
 قبة ار امل: أدوات واخلمسون  الثامنةاملادة 

تبادل املعلومات مجع و لقواعد البياانت و تبين النظم املناسبة    واجلهات املعنية  املختصةاجلهة    جيب على
و مل والسلوكيات  الوقائع  رصد  راقبة  والتدابري  و   نيابملستهلكاملتعلقة  والشكاوى  السوق  مراقبة  إجراءات 

 محاية املستهلك.جمال التصحيحية والعقوابت املفروضة يف 
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 م اهتومهماملفتشني : تعيني التاسعة واخلمسوناملادة 
 املراقبةأعمال    اجلهة املختصة  رئيس  يصدر بتعيينهم قرار من  –جمتمعني أو منفردين  –مفتشونيتوىل   .1

وتكون هلم  ،  والالئحةضبط خمالفات أحكام النظام  و   ومساع األقوال  والتفتيش والتقصي واالستدالل
 . صفة الضبط اجلنائي 

 : اآلتيةصالحيات ال نيمفتش يكون لل  .2
ستودعات املفروع و الكاتب و املو   العمل  مواقعو   لاحملا  وتفتيشدخول  الرقابية و الزّيرات  إجراء   .أ

 .املشغل االقتصادي ستخدمهاي واملركبات اليتالتخزين  أماكنو 
  وفحصها وضبطها خالفة  ملابذات الصلة    والسجالت   والبياانت   واملعلومات   على الواثئقاحلصول   .ب 

 . هباواالحتفاظ  تها ومراجع هاومجع
وكل من لديه    يعمل لديه   أو أي شخص آخرالنظامي للمشغل االقتصادي  املمثل    استدعاء .ج

املشغل االقتصادي    حملاملختصة أو  جلهة  إىل مقر ا   للحضور  معلومة قد تفيد يف كشف املخالفة
 أو مكان تقدمي اخلدمات. تسليمها  أو ختزينها أو توزيعها أو  املنتجات  أو املكان املخصص لبيع  

 .والالئحةالنظام  حكام  أب  من االلتزامللتحقق  الفحص الالزم  و جراء االختبارات  إلأخذ العينات   .د
 .أو قرائن أدلةلحصول على  ل أو اخلدمات  املنتجات واختبار فحص  .ه
 ل. ااالطالع على تسجيالت كامريات املراقبة للمح . و
التصريح    أو اخلدمات   املنتجات شراء   . ز التفتيش  ةيالوظيفالصفة    أووية  هلابدون  إذا    ،ألغراض 

 . خرىاألطرق لاباحلصول على األدلة   تعذر
 . املعنيةهات اجلأي من  توصلت إليهااليت واملراقبة التفتيش االستفادة من نتائج  .ح
 عند احلاجة.  جلهات املختصةاباالستعانة  .ط

 تقدمي ما يثبت صفته عند ممارسة صالحياته.  املفتشوعلى 
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يلتزم املفتشون مببادئ السرية واحلفاظ على األسرار املهنية والتجارية، ومحاية البياانت الشخصية  .3
 .للمشغلني االقتصاديني والعاملني لديهم أو غريهم

التقيد هبا يف أداء  عليهم  الضوابط واإلجراءات اليت يتعني  و   معايري اختيار املفتشني،  حتدد الالئحة .4
 . ممهماهتم وممارسة صالحياهت 

 جيوز حفظ املخالفة يف حال تصحيحها من قبل املشغل االقتصادي وتسويتها مع املستهلك. .5
لمفتشني والعاملني على كشف لرئيس اجلهة املختصة قواعد منح مكافآت مالية  بقرار من  صدر  ت .6

 .  والالئحة خمالفات النظام
 التفتيش : حمضر الستون املادة

 : يتاآل يتضمنإعداد حمضر  تهنتيج  كانتأّيً تفتيش أي  عند االنتهاء منجيب على املفتش  .1
 .احملضراتريخ ووقت  .أ

 .احملضر عدماملفتش هوية وتوقيع  .ب 
 .  عنوانه و   اخلاص به  ضرييبالرقم  الو أو سجله التجاري    ته اسم املشغل االقتصادي املعين ورقم هوي .ج
 . مهتاصفو  مهتهوّيم ارقأاملشغل االقتصادي و حمل يف املوجودين  األشخاص اءأمس .د
 . وقائع التفتيش ونتائجه .ه
  .من أي شخص يف مكان التفتيش إن وجدت  مت احلصول عليهابياانت إفادات أو  . و

  .ضرورية لبيان وتقييم الوقائع ذات العالقةاملفتش يراها أو مستندات واثئق أي رفق ابحملضر ت .2
مبا يف ذلك عدم اإلفصاح عن  ،  أداء أعماهلمعن    املفتشني  إعاقة   منع أو  أي شخص  حيظر على .3

 .مضللة املعلومات، أو تقدمي معلومات غري صحيحة أو 
 ةاإلداري اتاجلزاء : والستون احلاديةاملادة 

ال .1 املخالفات  الالئحة  اليت  بسيطحتدد  بشأهنا  إيقاع  للمفتشيكون  ة  إدارية  وضوابط  جزاءات   ،
 . النظاميف حدود ما نص عليه  ومقدار الغرامة ذلك،وإجراءات 
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ة جتاه املشغل يتاجلزاءات اإلدارية اآل  إيقاعالالئحة  أو    للنظام  بسيطةخمالفة    عند ضبط  للمفتش .2
  :االقتصادي

   .هإنذار  .أ
 . والالئحة، مبا يتفق مع أحكام النظام حمددةمدة خالل املخالفة بتصحيح إلزامه  .ب 
 . ال تزيد على )مخسة( آالف رّيلغرامة إلزامه بدفع  .ج
 االعرتاض : احلق يف والستون الثانية املادة

اإلشعار    جيب .1 يتضمن  االقتصادي    املوجهاجلزاء    يقاعإبأن  املشغل  االعرتاض   بيانإىل   حقه يف 
 بطريقة واضحة ومفهومة.ه وإجراءات

اخلامسة  )زاء إداري االعرتاض عليه أمام اللجنة املشكلة مبوجب املادة  صدر ضده قرار جبحيق ملن   .2
وتفصل اللجنة يف االعرتاض خالل مدة ال   ابلقرار،إبالغه  يوًما من    (ثالثني)خالل    (نيوالسبع

تقدمييوًما    (مخسة عشر)تتجاوز   أو  أتييد  وللجنة  ،  همن اتريخ  أو القرار حمل االعرتاض  تعديله 
 .إلغاؤه

 . املختصةجيوز االعرتاض على قرار اللجنة أمام احملكمة  .3
 منع املمارسات املخالفة  دعاوى:  والستون الثالثة املادة

املصلحةو االقتصادي  للمشغل   .1 املستهلك  ذي  التجار الو   نيومجعيات  املشغلني يغرف  ومجعيات  ة 
أي  لوقف أو منع  أو حكم  مؤقت    أمر  إصدارطلب  لاالقتصاديني رفع دعوى أمام احملكمة املختصة  

 . خمالفة ممارسة 
 :يتا أي اإللزام أبي مم من هذه املادة  ( 1)يف الفقرة  هيلإاملشار  تضمن احلكمي أنجيوز  .2

 ابلصيغة املالئمة، أو نشر بيان تصحيحي. ملخصهأو  احلكمنشر  .أ
 املخالفة.والتكاليف الناشئة عن عن األضرار تعويض املستهلكني  .ب 

إثبات تعرض كل مستهلك  املدعي    لزمال يو للمدعي،    هتوكيل الدعوى    يفلتمثيل املستهلك    ال يشرتط .3
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املشغل    من  ثبات أي تعمد أو إمهال أو تقصريإفرد متضرر من املخالفة خلسارة أو ضرر فعلي أو  
 .كل مستهلك جتاه   االقتصادي

 . املنصوص عليها يف هذه املادة الدعاوىإجراءات و قواعد حتدد الالئحة  .4
 يف املطالبة حبقوقهم. -تمعنيأو جم ينمنفرد -نيال ختل أحكام هذه املادة حبق املستهلك .5

 : تفويض أنشطة مراقبة السوق لستونوا الرابعةاملادة 
 للجهة املختصة إسناد واحد أو أكثر من أنشطة مراقبة السوق إىل اجلهات املعنية. .1
جيوز إسناد أنشطة مراقبة السوق إىل القطاع اخلاص وفق مع مراعاة التقيد أبحكام النظام والالئحة،   .2

الضوابط اليت حتددها الالئحة، وال يشمل ذلك إصدار اإلنذارات وفرض التدابري التصحيحية أو  
 . والعقوابت  اجلزاءات التوصية هبا وإيقاع 

 تسوية املنازعات : الثامنالباب 
 املستهلك عنالضرر رفع :  والستون اخلامسةاملادة 

أي من األفعال املشغل االقتصادي  اإلخالل حبقوقه أو ارتكاب  بسبب  حلقه ضرر    للمستهلك الذي
، مبا يف ذلك إهناء  اإلجراءات املناسبةختاذ  اباملطالبة    ، املخالفة املنصوص عليها يف النظام أو الالئحة

خيل ذلك إبيقاع    ، والتعويض عن األضرار اليت حلقت بهالأو خفض سعره، و   املنتج عقد أو استبدال  ال
 . اجلزاءات والعقوابت املنصوص عليها يف النظام

 اليسرية : املطالبات والستون السادسةاملادة 
 وتطبق ،  واملشغل االقتصاديبني املستهلك    اليت تنشأ  املنازعات يف    والفصل  النظر تتوىل احملكمة املختصة  

 . ذات العالقةاليسرية وفق ما حتدده األنظمة  طالبات امليف  للنظر والفصلوعاجلة  بسطةم إجراءات 
 املنازعات لتسوية بديلة ال وسائل ال : والستون  السابعةاملادة 

وحيادية  و   بديلة   وسائلإىل  اللجوء  للمستهلك   .1 وفعالة  املشغل منازعاتتسوية  لمنصفة  مع  ه 
 .االقتصادي
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بني املستهلكني    املنازعات   تسوية للكرتونية  اإلنصات  املو ملقدمي الوسائل البديلة  شبكة موحدة    أتُنش  .2
 . اإلجراءات والضوابط الالزمة لذلك  الالئحة ددحت و  ،واملشغلني االقتصاديني

على    :والستون   الثامنةاملادة   البديلة  اإلشراف  الوسائل  لتسوية  اإللكرتونية  نصات  املو مقدمي 
  املنازعات

املختصة  .1 اجلهة  وزارة  -  تشرف  مع  البديلة  على    -العدلابلتعاون  الوسائل  نصات  املو مقدمي 
 .بني املستهلكني واملشغلني االقتصاديني املنازعات لتسوية اإللكرتونية 

اإللكرتونية لتسوية املنازعات بني املستهلكني    واملنصات البديلة  لوسائل  لجلنة  اجلهة املختصة  ُتشكل   .2
 : اآلتية  ات املهم داءتعىن أبواملشغلني االقتصاديني، 

 .النظام  احملدد يفعلى النحو  ا ضماهن إجراءات متطلبات اجلودة و لبيان إصدار إرشادات  .أ
املنازعات اب  إجراءات على  املعنيني  حتديد متطلبات تدريب املسؤولني   .ب  البديلة  لوسائل  تسوية 

 .عرب املنصات اإللكرتونيةو 
إعداد عرض و ،  اإللكرتونيةنصات  املو البديلة  الوسائل  مقدمي  التقارير التشغيلية من  مجع وحتليل   .ج

 .للعموموإاتحته ابلنتائج موجز 
 زعاتالتسوية املنإللكرتونية  واملنصات االوسائل البديلة  قدمي  ممتطلبات    :التاسعة والستون املادة  

البديلة  الوسائل    لدى مقدمي   من املختصني  وغريهمواخلرباء  والوسطاء  احملكمون  كون  أن يجيب   .1
 . من ذوي اخلربة واالستقالل واحلياد لتسوية املنازعات املنصات اإللكرتونية و 

فعالة ومنصفة اإللكرتونية  املنصات  عرب  و البديلة  لوسائل  اب  تسوية املنازعات   جيب أن تكون إجراءات  .2
القرار  االتليب متطلبات  أن  و  وحتدد الالئحة    ،تهونظاميستقالل والشفافية وفعالية إجراءات اختاذ 

 الالزمة لذلك. املتطلبات 
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ال:  السبعوناملادة   البديلة  ملتشغيل  ال و تأسيس  إجراءات  الوسائل  اإللكرتونية  قدمي  واملنصات 
 املنازعاتلتسوية 

املختصةحتدد   وزارة    -اجلهة  مع  وإجراءات   -العدلابالتفاق  قدمي ملوالتشغيل  تأسيس  ال  متطلبات 
البديلة   و و   ،املنازعات لتسوية  اإللكرتونية  نصات  املو الوسائل  لعملها،  والفنية  اإلدارية    حدود الضوابط 

وحقوق املستهلك واملشغل االقتصادي ،  احملكمني والوسطاء واخلرباءاختصاصها، ومتطلبات وشروط  
 ، وأحكام الرقابة عليها. كل منهما جتاه  العامة واخلاصة لديها، والتزاماهتا 

 : متطلبات الشفافيةوالسبعون احلاديةاملادة 
 : ما أييتللعموم املنازعات لتسوية واملنصات اإللكرتونية الوسائل البديلة  وتيح مقدمب أن يجي .1

 .الربيدي والعنوان اإللكرتوين، مبا يف ذلك العنوان التواصلمعلومات  .أ
بديلة  الوسائل التقدمي  األشخاص الطبيعيني املسؤولني عن  احملكمني والوسطاء وغريهم من  أمساء   .ب 

   تعيينهم.وكيفية املنازعات لتسوية 
 املنازعات. لتسوية بديلة وسائل توفري القواعد اإلجرائية اليت تنظم إجراءات  .ج
 .ت إن وجد ،تكلفة اإلجراء .د
 . ةاملنازعتسوية ل الالزمة دةاملمتوسط  .ه
 املنازعة. ن االستمرار يف املستهلك ع تنازلإمكانية بيان  . و
 املنازعات.لتسوية البديلة الوسائل نتائج إجراءات  إلزامية  مدىبيان  . ز
 . إذا اقتضى األمر ذلك  للتنفيذ، التسويةإجراءات نتائج قابلية بيان  .ح

أنشطتهم ويقدموهنا   عن  اتقاريرً   املنازعات لتسوية  اإللكرتونية  نصات  املو مقدمو الوسائل البديلة  يعد   .2
ومعدل التنازل عن   ،ها عانو أو   ،عدد املنازعات   :هايبني فيى أن  ل ع،  اجلهة املختصة ووزارة العدلإىل  

التنازل وأسباب  اإلجراءات بااللتزام  ومعدل    ، املنازعات    ، لتسويةل  الالزمة  دة املومتوسط    ،نتائج 
 .  وقيمته ونوع التعويض احملدد ،تسويةالواملستفيد من 
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 : ضمان اجلودة والسبعون  الثانيةاملادة 
اجلودة  الالئحةحتدد   ضمان  على  إجراءات  و   أدوات  البديلة شبكة  كفاءة  احلفاظ  الوسائل  مقدمي 

 املنازعات.لتسوية اإللكرتونية نصات املو 
 اجلماعيةالدعاوى : والسبعون  الثالثة املادة

 :يتمعيات املستهلكني ما أي جل .1
 واملصاحل  حلقوقاب   ةعلقاملتاألضرار  عن  تعويض  لللمطالبة ابأمام احملاكم املختصة  إقامة الدعاوى   .أ

 اجلماعية للمستهلكني.
عن  ابلتعويض    واملطالبة  ،والالئحةأحكام النظام    يخمالفالقائمة ضد    ىاالنضمام إىل الدعاو  .ب 

 . عند ثبوت اإلدانة اجلماعية للمستهلكني واملصاحل حلقوقاب ةتعلقاملاألضرار 
 ،للمستهلكني  نيإجراءات متثيل مجعيات املستهلك  -ابالتفاق مع وزارة العدل  -هة املختصةتبني اجل .2

 اجلماعية. للدعاوى  ئيةقواعد اإلجراالو  ،وىاالدعهذه  ىلإوأحكام انضمام املستهلكني 
 يف املطالبة حبقوقهم. -منفردين أو جمتمعني -ال ختل أحكام هذه املادة حبق املستهلكني .3

 املختصة  احملكمة: والسبعون الرابعةاملادة 
موطن  اليت يقع    حملكمةن منازعات املستهلك والعقود املربمة عن بُعد اعختتص بنظر الدعاوى الناشئة  

 . يف نطاق اختصاصهاأو مكان إقامة املستهلك  
 والعقوابتاملخالفات  :التاسع الباب 

  النظر يف املخالفات جلنة: والسبعون اخلامسةاملادة 
على أال يقل عدد أعضائها عن )ثالثة( يكون    جلنة )أو أكثر(رئيس اجلهة املختصة  تكو ن بقرار من   .1

األقل، وتصدر قرارات اللجنة ابألغلبية. وتصدر بقرار من رئيس  من بينهم مستشار نظامي على  
 .اجلهة املختصة قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها

 الصالحيات واملهمات اآلتية:  اللجنة تتوىل .2
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 . والالئحة خمالفات أحكام النظاميف  النظر .أ
 )الثانية والستني(. النظر يف االعرتاضات املقدمة أمامها مبوجب املادة   .ب 
 اختاذ تدبري أو أكثر من التدابري التصحيحية املنصوص عليها يف املادة )السابعة والسبعني(. .ج
 إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوابت اإلدارية املنصوص عليها يف املادة )الثامنة والسبعني(. .د

خمالفات ألحكام معينة  أو معينة  قطاعات اقتصاديةخمالفات  للنظر يف  (أو أكثر)ة إنشاء جلنجيوز  .3
 .والالئحةلنظام ل

 معايري حتديد العقوبة: لسبعون وا السادسةاملادة 
يراعى يف حتديد العقوبة اليت توقعها اللجنة مدى جسامة املخالفة، وتكرارها، وظروفها، ومالبساهتا،  

 النشاط. وآاثرها والضرر املرتتب عليها، وحجم نشاط املخالف، ومدة مزاولة 

 : التدابري التصحيحيةوالسبعون السابعةاملادة 
للجنة النظر يف املخالفات ،  والالئحةمن أحكام هذا النظام    أّيً املشغل االقتصادي    خمالفة  يف حال .1

بتعديل أوضاعه وإزالة املخالفة خالل  شغل االقتصادي إلزام املو  خالفةهذه املن م املستهلك حتذير 
 .مدة حمددة

بصحة املستهلك وسالمته، يكون للجنة اختاذ    اإلضرار أو ترتب عليها  املخالفة  كان من شأن  إذا   .2
 تدبري أو أكثر من التدابري التصحيحية اآلتية: 

 .تعليق توفري املنتج أو اخلدمة حمل املخالفة إىل حني تصحيحها  .أ
 . أو الضمان حمل املخالفة إىل حني تصحيحها هتعليق العمل ابلعقد أو شروط .ب 
( أربعة وعشرينإلزام املخالف بوقف ممارسة جتارية حمظورة أو سحب إعالن حمظور خالل )   .ج

 ساعة. 
تقييد   .د أو  الدخول إىل منصة إلكرتونية  للمستهلكني عند  املخالف بعرض حتذير صريح  إلزام 

 .اهاالوصول إليها أو إزالة حمتو 
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  رو صد  أو  أعمال االستدالل والتحقيقحمل املخالفة إىل حني انتهاء    جات املنتالتحفظ على    .ه
 . شأهنا يف يقضائ أو حكم قرار

إلزام مقدم خدمات االستضافة بتقييد الوصول إىل منصة إلكرتونية أو منع الوصول إليها أو   . و
 إيقافها.

 .تسجيلها حبذف اسم نطاق والسماح للجهة املعنية بتسجيله  وكالءإلزام مسجلي النطاقات أو   . ز
 . وشروطه تدبريل لاملدة الالزمة  اللجنةن القرار الصادر ع جيب تضمني .3
احملكمة مر  أتانفذة من اتريخ صدورها، ما مل    لتدابري التصحيحيةالصادرة اب  اللجنةتكون قرارات   .4

 .  بوقف تنفيذها املختصة
 اإلدارية : العقوابتوالسبعون الثامنةاملادة 

اإلخالل أب .1 آخر،  ي  دون  نظام  عليها  ينص  اقتصادي  يعاقب كل  عقوبة  أًّي من الف  خيمشغل 
 : اآلتيةالعقوابت بواحدة أو أكثر من  والالئحةأحكام النظام 

 اإلنذار. .أ
 املنتج حمل املخالفة. علىاحلجز  .ب 
 . مؤقتةدائمة أو بصفة املخالفة  حمل اخلدمة منع تقدمي .ج
 . الئحةا حتدده المل وفًقا املخالفة حمل املنتجاستدعاء  .د
 . رّيلتزيد على )مائة( ألف غرامة ال إيقاع  .ه
مبا يف ذلك إغالق   ، ايومً (  تسعني)مدة ال تتجاوز    -جزئًيا أو كلًيا  -إيقاف النشاط أو األعمال  . و

 ملخالف.ااإللكرتوين  املوقعاحملل وحجب 
خالل )ستني( يوًما من  املختصةحيق ملن صدر يف حقه قرار ابلعقوبة االعرتاض عليه أمام احملكمة  .2

 وفًقا لوسائل اإلبالغ اليت حتددها الالئحة.   هاتريخ إبالغه ب 
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النص على نشر منطوقه على نفقة املخالف يف صحيفة )أو أكثر( من    قرار العقوبةجيوز تضمني   .3
،  اجلهة املختصة  ا حتدده  الصحف احمللية اليت تصدر يف حمل إقامته، أو يف أي وسيلة أخرى مناسبة

احلكم الصادر يف اكتساب  ، أو  اعلى أن يكون النشر بعد حتصن القرار مبضي املدة احملددة نظامً 
 . النهائية لصفة اشأنه 

 العقوابت اجلزائية :  التاسعة والسبعون  املادة
( 3,000,000على )تزيد  دون اإلخالل أبي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة ال   .1

 : يتمما أي أّيً  رتكبا  منماليني رّيل، كل ثالثة 
 ( نيوالعشر السادسة  )و  (نياخلامسة والعشر )و   (نيوالعشر احلادية  )و   (السابعة عشرة)ملواد  اخمالفة   .أ

 . (3/الستني)و ،(واألربعنيالسابعة )و ( نيالثالث)و
ن احملكمة املختصة لوقف أو منع أي ممارسة خمالفة  وامر واألحكام القضائية الصادرة عخمالفة األ .ب 

 . (والستنيالثالثة )ا للمادة وفقً 
 . (والسبعنيالسابعة ) للمادة اوفقً  ةعدم االمتثال للتدابري التصحيحية املفروض .ج

جسامة املخالفة، وتكرارها، وظروفها، ومالبساهتا، وآاثرها والضرر  مدى  يراعى يف حتديد العقوبة   .2
 .املرتتب عليها، وحجم نشاط املخالف، ومدة مزاولة النشاط

 عليها يف هذه املادة.   فات املنصوصواالدعاء يف املخاللتحقيق ابختتص النيابة العامة  .3
 . العقوابت  وإيقاعن تطبيق هذه املادة، املختصة النظر يف الدعاوى الناشئة عاحملكمة  توىلت .4

 أحكام ختامية  :العاشرالباب 
 توفيق األوضاع :الثمانون املادة 

  ه ا ألحكامعلى املشغلني االقتصاديني وغريهم من املخاطبني أبحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم طبقً 
 . نفاذهمن اتريخ  سنةوذلك خالل 
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 : الالئحة  والثمانوناحلادية املادة 
يوًما من اتريخ نشر النظام يف اجلريدة الرمسية   (مائة ومثانني)الالئحة خالل  رئيس اجلهة املختصة  يصدر  

 . نفاذه  من اتريخ اويعمل هب
 : النفاذوالثمانون  الثانية املادة

التجاري   الغش  مكافحة  نظام  النظام  هذا  )يلغي  رقم  امللكي  ابملرسوم  واتريخ  19م/الصادر   )
)م/،  هـ23/4/1429 رقم  امللكي  ابملرسوم  الصادر  اإللكرتونية  التجارة  واتريخ  126ونظام   )

  ( مائة ومثانني)مضي  بعد    انفًذا هذا النظام  كون  ي ما يتعارض معه من أحكام، و   كلو ه،  7/11/1440
 نشره يف اجلريدة الرمسية.   اتريخ يوًما من

 وهللا املوفق


