
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةلكرتوناإل التجارة لنظام التنفيذية الالئحة مشروع

 

 

 

 م2019هـ/ 1440

  



   
 

2 
 
 

 

 

 فهرس احملتويات
 

 

. املادة األوىل: التعريفات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

. املادة الثانية: نشاط موفر اخلدمة . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

. املادة الثالثة: عنوان املمارس ذي الشخصية الطبيعية . . . . . . . . . . 3 

. املادة الرابعة: تصحيح خطأ اخلطاب اإللكرتوني . . . . . . . . . . . 3 

. املادة اخلامسة: محاية بيانات املستهلك الشخصية . . . . . . . . . . . 4 

. املادة السادسة: بيانات اإلفصاح يف احملل اإللكرتوني . . . . . . . . . 4 

. املادة السابعة: بيانات أحكام العقد املزمع إبرامه وشروطه . . . . . . . . 5 

. املادة الثامنة: بيانات الفاتورة . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

. عن الرتخيص أو التصريحاملادة التاسعة: اإلفصاح  . . . . . . . . . . . 6 

. املادة العاشرة: اإلعالن اإللكرتوني . . . . . . . . . . . . . . . 6 

. املادة احلادية عشرة: حاالت فسخ العقد . . . . . . . . . . . . . . 6 

. املادة الثانية عشرة: قيد حمل التاجر يف السجل التجاري . . . . . . . . . 6 

. املادة الثالثة عشرة: جهات توثيق احملالت اإللكرتونية . . . . . . . . . 7 

. املادة الرابعة عشرة: ترخيص نشاط توثيق احملالت اإللكرتونية . . . . . . 8 

. املادة اخلامسة عشرة: البيانات الالزمة لتوثيق احملل اإللكرتوني  . . . . . . 9 

. املادة السادسة عشرة: التزامات طالب توثيق احملل اإللكرتوني . . . . . . . 9 

. توثيق احملالت اإللكرتونيةاملادة السابعة عشرة: التزامات جهات  . . . . . . 9 

. املادة الثامنة عشرة: املنصات اإللكرتونية اليت تؤدي دور الوساطة . . . . . 10 

 



   
 

3 
 
 

 يةلكرتوناإل التجارة لنظام التنفيذية الالئحة مشروع

 تعريفاتالاملادة األوىل: 

يكون لأللفاظ واملصطططططططلحات الواردة يف الئح الالعحة املعاني املبينة أمام ال منها يف املادة  

( وتاريخ  126، الصطططططططادر باملرسطططططططوم امللكي رق  )م يةلكرتونالتجارة اإل)األوىل( من نظام 

 .الط1440 11 7

 اخلدمة موفر نشاط املادة الثانية:

  عليه وتسطططططري الربح، لتحقيق ممارسطططططته اعتاد إذا اقتصطططططاديًا اخلدمة موفر نشطططططاط يكون

 .ةعحالالو النظام أحكام

 الطبيعية شخصيةاملادة الثالثة: عنوان املمارس ذي ال

  املوضطططحة البيانات حبسطططب وذلك عمله، مقر الو لطبيعيةاالصطططفة  ذي املمارس عنوان .1

 .  التوثيق جهة لدى أو ي،لكرتوناإل حمله يف

  له   اعنوان   إقامته   حمل جوز اعتبار  في عمل  مقر اململكة  داخل  للممارس  يكن مل إذا .2

 :تييأمبا  يلتزم أن على املسجل، الوطين العنوان وفق

 .العمل النشاط وحج  لطبيعة امناسب  نشاطه فيه ارسمي الئي املوقع يكون أن .أ

 .للجريان إزعاج أو ازدحام أييف  النشاط ارسةمم تتسبب أال .ب

  للمسطططططتهلك اخلدمات تقدي  أو املنتجات تسطططططويق النشطططططاط ارسطططططةمم على يرتتب أال .ج

 .إقامته حمل خالل من مباشرة

خرى  النظام أو األنظمة األ بإنفاذ املختصني  للموظفني الوصول  سهل  املوقع يكون أن .د

 .ذات الصلة

 يلكرتونتصحيح خطأ اخلطاب اإل املادة الرابعة:

  أبلغ إذا ،امقبوًل يلكرتوناإل اخلطاب يف الواقع خلطأا املسططططططتهلك تصططططططحيح يكون .1

 .اخلطاب إرسال وقت من (واحد )يوم خالل اخلدمة موفر عنه
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( 1وفًقا للفقرة ) بلغ عنهامل اخلطأ تصطططططحيحإىل  االسطططططتجابة اخلدمة موفرتعني على ي .2

 املنتج. ل سيت أو باخلدمة، انتفاعه املستهلك يباشر مل ما ، من الئح املادة

 بيانات املستهلك الشخصية محاية  املادة اخلامسة:

  الويته وبيانات وصططططورته، امسه، الي: احلماية واجبة الشططططخصططططية  املسططططتهلك بيانات .1

  يلكرتونواإل اهلاتفي التواصططططل ووسططططاعل بريدح، وعنوان إقامته، وعنوان الشططططخصططططية، 

 .  به اخلاصة

 ي:أتي مبا اخلدمة موفر يلتزم .2

 موفر بالتزامات الوفاءالو  الشطططخصطططية  املسطططتهلك ببيانات االحتفاظأن يكون غرض  .أ

  احلصطول  دون التسطويق  أو ااإلعالن أخرىأغراض  ألي اسطتعماهلا  وحيظر اخلدمة،

 .االستعمالالئا  بطبيعة إبالغه بعد يبديها اليت الصرحية املستهلك موافقة على

  إشعار  اخلدمة موفر على بجي لالخرتاق، الشخصية   املستهلك  بيانات تعرضيف حال  .ب

  وآثارح، االخرتاق نطاق فيهيوضطططططططططططططططططح  به، علمه تاريخ من (واحد يوم) خالل لوزارةا

تدابري  عة    الوزارة تتوىلملعاجلته، و    املتخئة  وال تاب تدابري  الئح  م ها    ال هة إىل ا وإحالت  جل

اخلدمة بإشطططططعار الوزارة اإلعفاء من مسطططططؤوليته   وال يرتتب على قيام موفر . املختصطططططة

 .جتاح املستهلك

ستمرة  يلكرتوناإل احملل مع العالقة اانت إذا .ج ضي و م شاء  تقت ساب  إن ستهلك  ح   للم

  املسطططططططططتهلك ببيانات االحتفاظ اخلدمة ملوفرفيجوز  املسطططططططططتقبلية، العقود لتسطططططططططهيل

 .احلساب الئا إغالق املستهلك يطلب أن إىل الشخصية

 يلكرتونبيانات اإلفصاح يف احملل اإل املادة السادسة:

  حمله يف اإلفصطططططططططاح اخلدمة موفر علىيتعني  ،النظام من (السطططططططططادسطططططططططة) املادةمع مراعاة 

 :اآلتية البيانات ي عنلكرتوناإل

 .اخلصوصية سياسة .أ

 .-وجدت إن- ومعاجلتها املستهلكني شكاوى لتلقي املتبعة اإلجراءات .ب
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 .-وجد إن- باملستخدم التعريف ملفات مع التعامل نطاق .ج

 وشروطهأحكام العقد املزمع إبرامه  بياناتاملادة السابعة: 

قدم إىل امل البيان بتضططمني اخلدمة موفر يلتزمالنظام،  من (السططابعة) املادةمع مراعاة  .1

 : اآلتي ،وشروطه إبرامه املزمع العقد أحكام بشأن ملستهلكا

  جاعز ا، الفسططططخ اان إذا النظام من عشططططرة( )الثالثة املادة وفق الفسططططخ حق إيضططططاح .أ

  أنه إىل اإلشطططارة أو الفسطططخ، حق ممارسطططته حال املسطططتهلك يتحملها اليت والتكاليف

 .شار إليهاامل املادة من (2) الفقرة يف الواردةلتوافر إحدى احلاالت جاعز  غري

  التوصطططططيل، وتكاليف األصطططططلي، االثمن دفعه املطلوب السطططططعر تفاصطططططيل إيضطططططاح .ب

  أخرى تكاليف أو العقد لفسخ  تكاليف الناك اان ويف حال. وجدت إن والضراعب 

 .استحقاقها وشروط التكاليف الئح حساب ايفية بيان فيجب مستقباًل حتسب قد

 .اخلدمات الئحتقدي   وشروط ،-وجدت إن -البيع بعد ما خدمات .ج

أن  ب العملية، إمتام عليه يرتتب الئي اإلجراء موفر اخلدمة للمستهلك  يوضح  أن جيب .2

  واسططططططططططططططططططتحقاق العقد إبرام عليه يرتتب ذلك أن عليها النقر جيب اليت اخلانة يف يئار

 .القراءة سهل واضح بشكل وذلك الثمن،

 الفاتورة بياناتالثامنة: املادة 

  إبرام بعد املسطططططططططططتهلك إىل أن يقدم اخلدمة على موفرالنظام،  من (الثامنة) املادةمع مراعاة 

 :اآلتية البيانات تتضمن للحفظ، قابلة فاتورة العقد

  .العقد إبرام تأايد .أ

  وشروط  حسابها  وايفية السعر  تفاصيل  إيضاح  مع اخلدمة، أو للمنتج اإلمجالي السعر  .ب

 .استحقاقها

 .-وجدت إن -التوصيل مسار تتبع وبيانات املنتج، توصيل يتوىل الئي الناقل اس  .ج
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 التصريح أو الرتخيص عن اإلفصاح املادة التاسعة:

  لتنظي  ختضططع مهنة ميارس الئي اخلدمة موفر يلتزمالنظام،  من (التاسططعة) املادةمع مراعاة 

الرتخيص أو   انتهاء تاريخ عن اإلفصططططاحب مبمارسططططتها، تصططططرحيًا أو ترخيصططططًا وتتطلب معني

 .يلكرتوناإل حمله يف التصريح

 يلكرتوناإلعالن اإلاملادة العاشرة: 

  أو حنشططر  عندي لكرتوناإل اإلعالن يتضططمن  أن جيبالنظام،  من (العاشططرة ) املادةمع مراعاة 

 .إعالنية مادة أنهبيان ا واضح ا ب إرساله

 حاالت فسخ العقد احلادية عشرة:املادة 

  يف العقد فسخ  للمستهلك  حيق ال النظام، من عشرة(  )الثالثة املادة من (2) الفقرةمع مراعاة 

 :اآلتية احلاالت

 .العقد إبرام بعد تقدميها، اخلدمة موفر باشر أو اخلدمة، تقدي  مت إذا .أ

الفسطططططططططططططخ،    جواز مدة خالل للتئبئب أسطططططططططططططعارح  تتعرض مما العقد حمل اان إذا .ب

 .والفضة االئالب

 .الفسخ جواز مدة خالل للتلف امعرض ا منتج  العقد حمل اان إذا .ج

 .صحية ألسباب بيعه إعادة ميكن ال امنتج  العقد حمل اان إذا .د

 إعادتها معه ميكن الو هادجممت  عناصططططر عدة يتضططططمن امنتج  العقد حمل اان إذا .ح

 .بها سلمت اليت األصلية حالتها إىل

 قيد حمل التاجر يف السجل التجارياملادة الثانية عشرة: 

 ايوم  (ثالثني)خالل  التجاري السططططططجل يف ي الرعيسلكرتونحمله اإل قيدالتاجر  على .1

 .من تاريخ إنشاعه

موقع الوزارة   على يف السطططططططططططططططططجل التجاريي لكرتوناإل حمله قيدطلب  يقدم التاجر .2

 :اآلتية البيانات الطلبعلى أن يتضمن  ،يلكرتوناإل

 .الطلب مقدم اس  .أ



   
 

7 
 
 

 .التجاري السجل رق  .ب

 .يلكرتوناإل لاحمل خالل من مارسهاسي اليت األنشطة .ج

 الوصول وعنوان منه أنشطته ارسمي الئي الرعيس يلكرتوناإل للمحل وصف .د

 .إليه

  الطلب تضمني  فعليه التجاري السجل  يف يلكرتوناإل حمله قيد يف املمارس رغب إذا .3

 :اآلتية البيانات

 .الويته الطلب، ورق  مقدم اس  .أ

 .يلكرتوناإل بريدح وعنوان الاتفه، ورق  إقامته، عنوان .ب

 .يلكرتوناإل حمله خالل من سيزاوهلا اليت األنشطة .ج

 الوصول وعنوان منه أنشطته يزاول الئي الرعيس يلكرتوناإل للمحل وصف .د

 .إليه

  طلب يف الواردة البيانات على يطرأ تغيري بأي اإلدارة املختصطططططططططططططططة اخلدمة موفر يبلغ .4

 على ئلكل املعد النموذج مبلء وذلك التغيري، حدوث من يومًا (ثالثني) خالل التسططططططجيل، 

 .للوزارة يلكرتوناإل املوقع

 يف الاتني احلالتني: التجاري السجل يف يلكرتوناإل احملل قيد يشطب .5

 .التجاري السجل نظام يف الواردة األسباب من ألي التاجر قيد شطب .أ

 .يةلكرتوناإل التجارةنشاط  ارسةمم عن التوقفيف  اخلدمة موفر رغب إذا .ب

 يةلكرتوناإل التاحمل توثيق جهاتاملادة الثالثة عشرة: 

 متاح ا يكون ية،لكرتوناإل التاحمل توثيق جهات سططجل يسططمى سططجاًل الوزارة تنشطط  .1

 . هلا املرخص التوثيق جهات فيه وتقيد الوزارة، موقع على

  يسططططتجد ما على بناء يةلكرتوناإل التاحمل توثيق جهات سططططجل بيانات الوزارةّدث حت .2

 . تغيري من لديها
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  بأحكام    لتزامها للتحقق من مدى ا  التوثيق جهات  أعمال  على الرقابة    الوزارة تتوىل .3

  لنظامحكام األ اجلهات الئح خمالفات ضطططب  املختصطططة اإلدارة وتباشطططر. والعحته النظام

 .والالعحة

 من )السططططادسططططة(  املادة من( أ) الفقرة يف الوارد اإلعفاء من اخلدمة موفر يسططططتفيد ال .4

  املرخص هلا اإللكرتونية احملالت توثيق جهات إحدى لدى مسطططططططططجًلا اان إذا إال النظام

 الالعحة. الئح مبوجب

 يةلكرتوناإل التاحمل توثيق نشاط ترخيصاملادة الرابعة عشرة: 

طالبة شراة  أن تكون ال يةلكرتوناإل التاحمل توثيق ترخيص نشاط  لطلب يشرتط  .1

  وفق طلبال قدي جيب تنظام الشططراات السططعودي، وحكام أل وفًقاص مؤسططسططة يالرتخ

 :اآلتي اتضمن م لئلك املعد النموذج

 .التجاري السجل يف الشراة قيد شهادة .أ

 .اخلدمة تقدي  على واإلدارية الفنيةالشراة  تابقدر التعريف بيانات .ب

 .تقدميها الشراة تعتزم اليت اخلدمات وصف .ج

 ية.لكرتوناإل التاحمل لتوثيق املتبعة املنهجية .د

 .ومحايتها البيانات على حملافظةغرض ال املطبقة والنظ  الفنية التدابري .ح

 من سبب ألي اخلدمة تقدي  عن توقفت إذا البيانات مع التعامل سياسة .و

 . األسباب

 إىل واملستهلكون اخلدمات موفرو بها يتقدم اليت الشكاوى معاجلة سياسة .ز

 .الشراة

 .الوزارة تطلبها إضافية وثاعق أو بيانات أي .ح

سبب   رفضه  أو الرتخيص طلب بقبول قرارالا الوزارة تصدر  .2   تاريخ من شهرين  خالل ام

 .مكتماًل تسلمه

 .للتجديد قابلة سنوات مخس الرتخيص مدة تكون .3
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 .الوزير عن يصدر بقرار وجتديدح التوثيق جهات ترخيصإصدار  رسوم حتدد .4

 ي لكرتونالبيانات الالزمة لتوثيق احملل اإل املادة اخلامسة عشرة:

لتوثيق، على أن  لالبيانات الالزمة     ديد حت  ةي لكرتوناإل التتوثيق احمل ةعلى جه يتعني  .1

 :اآلتي حبسب األحوال تشمل

 .اأجنبيًّ وأ اان اسعوديًّ ،ممارس ا وأ اان تاجرًا اخلدمة، موفر الوية .أ

 .وجد إن ،التجاري السجل معلومات .ب

 .معه الويته ووساعل التواصل ورق  وعنوانه املمارس اس  .ج

 ،اعتباريًّا شخص ا اان إذا يلكرتوناإل احملل عن لتوقيعيف ا املفوضني أمساء .د

 .إدارته يتولون من وأمساء

 .يلكرتوناإل موقعها وعنوان ي،لكرتوناإل باحملل املرتبطة املنصة وصف .ح

 . البيانات املقدمة صحة من ية التثبتلكرتوناإل التتوثيق احمل على جهة .2

 موقعها يف وتنشططططططططرح التوثيق لطالبه، ية بيانلكرتوناإل التتوثيق احمل جهة تصططططططططدر .3

 مقابل. دون ي،لكرتوناإل

  للبيان التسطلسطلي   والرق  ي،لكرتوناإل وتوقيعها التوثيق جهة باسط   التوثيق بيان يئيل .4

 .صدورح وتاريخ

 يلكرتوناإل احملل التزامات طالب توثيق عشرة: السادسةاملادة 

  أن املطلوبة، على للبيانات املثبتة الرمسية الوثاعق أصطططططططططططول تقدي  التوثيق طالب على .1

 .التوثيق طلب تقدي  تاريخ من ا)تسعني( يوم  لىع تزيد ال مدة خالل صادرة تكون

 .يلكرتوناإل حمله يف واضح بشكل التوثيق بيان نشر اخلدمة موفر على .2

  مبوجب وثقة  امل البيانات   على يطرأ تعديل   بأي  التوثيق جهة  إعالم موفر اخلدمة   على .3

 . التغيري حدوث تاريخ من ايوم  (ثني)ثال خالل املادة الئح

 يةلكرتوناإل التاحمل التزامات جهات توثيق عشرة: السابعةاملادة 

 :يأتي مبا يةلكرتوناإل التاحمل توثيق جهات تلتزم



   
 

10 
 
 

 املخاطرمبراعاة  واسرتجاعها البيانات ومحاية وحفظ لتخزين مؤسسية تدابري تطبيق .أ

 .احملتملة

 أحكام تشرتطها اليت بالسرية التوثيق خدمة لتقدي  ومدرب مؤالل اادر توفري .ب

 .الالعحة والئح النظام

 تكون حبيث للتوثيقتبعة املجراءات واإل التوثيق خدمة تقدي  وشروط أحكام نشر .ج

 .اخلدمة لطالب واضحة

 مبوافقة إال يةلكرتوناإل التباحمل خاصة بيانات من حوزتها يف يكون ما إفشاء عدم .د

 . التاحملالئح  أصحاب

 طاليب شكاوىلتعامل مع ل لديها املتبعة السياسة يلكرتوناإل موقعها على أن تنشر .ح

 .ومعاجلتها نيواملستهلك التوثيق

 يةلكرتوناإل التاحمل إعالم عليها وجب لالخرتاق، التوثيق جهة بيانات تعرضت إذا .و

 وآثارح، االخرتاق نطاقفيه  توضح واحد، يوم خالل للوزارة إشعار وتقدي  بئلك، املتأثرة

 جلهةا إىل وإحالتها التدابري الئح متابعة الوزارة تتوىلو ،ملعاجلته املتخئة والتدابري

جتاح  ابإشعار الوزارة اإلعفاء من مسؤوليته التوثيق جهةوال يرتتب على قيام ، املختصة

 من خدماتها.  املستفيدين

 .طلبها عند للوزارة البيانات والسجالت إتاحة .ز

 ية اليت تؤدي دور الوساطة لكرتوناملنصات اإل عشرة: الثامنةاملادة 

  أو موقعال واملسططتهلك  اخلدمة موفر بني الوسططاطة دور ية تؤديإلكرتونعد منصططة ي .1

  اإلعالن اخدمات ية،لكرتوناإل للتجارة امليسططططططططططططططرة اخلدمات ي يقدمإلكرتون تطبيق

 .الدفع عمليات وإنفاذ الشراء طلبات سل ت وخدمات والرتويج

 :يأتي مبا الوساطة منصة تلتزم .2

 ،مستخدميها والتزامات وحقوق ،املنصة استخدام وشروط أحكام نشر .أ

 واإلجراءات قيود، من استعماهلا على يرد وما ،الشخصية بياناته  حفظ وأساليب



   
 

11 
 
 

 بارز مكان ويف واضح بشكل وذلك ومعاجلتها، املستهلكني شكاوى لتلقي املتبعة

 .املنصة من

 املسجلني املستخدمني وإعالم خدمات، من تقدمه ما على يطرأ تعديل أي نشر .ب

 .األقل على بأسبوع تطبيقه قبل به، لديها

 .والالعحة ،النظام من السادسة املادة وفق املطلوبة البيانات عن اإلفصاح .ج

 وبيانات ،عقد أي إبرامرض لغ املنصة إىل الدخول طالب الوية من التحقق .د

 إن وجد، -التجاري السجل يف قيدح وبيان إن وجد، -التوثيق وبيان به، االتصال

 إليها الرجوع من وميكن سالمتها على احلفاظ يضمن بأسلوب البيانات الئح وختزين

 .طلبها حال يف الوزارة إىل وتقدميها دوري، بشكل وحتديثها احلاجة، عند

 املنصة، وحئف أي حمتوى على والالعحة للنظام خمالف حمتوى أي حئف .ح

 .الوزارة خمالف بناء على طلب

 استخدامها ومنع املنصة، معلومات أمن حلماية اافية مؤسسية تدابري اختاذ .و

 يكفل مبا للمنصة خرق أو حادث أي مع التعامل سرعة وضمان، مشروعة غري لغايات

 .ممكن وقت أقرب يف عتادامل عملهاإىل  عودتها

 بأسلوب وختزينها ،عقود من بواسطتها يربم عما وافية ببيانات االحتفاظ .ز

 عن تقل ال ملدة احلاجة عند إليها الرجوع من وميكن سالمتها على احلفاظ يضمن

 .أطول مدة على آخر نظام ينص مل ما سنوات، )ثالث(

 يموفرلتعامل مع شكاوى ل املتبعة السياسة يلكرتوناإل موقعها على أن تنشر .ح

 اخلدمة موفري بني فيما املنازعات تسوية وسياسة ومعاجلتها، نيواملستهلك اخلدمة

 .واملستهلكني

 واهلل املوفق


