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Abstract: As a result of the prevailing modern technologies and the abundance of illegal methods carried by suppliers and producers
through the modern technology, and what associated the technology with of new crimes, which appear in particular in the Commercial
transactions.
Where the needed require to create consumer protection, whether at the national or international level, as the consumer represents the weak
party in the contractual process that takes place by electronic means, and to protect against commercial fraud, which has become one of the
most dangerous phenomena that can affect the economy of the individuals and the state, especially With the growth of global and local
products and industry, and the spread of commodities and industries in a way that leads to competition between products at the expense of
the consumer; Fraud has spread through various means and methods, especially with the role that advertising media and propaganda
temptations play in luring consumers and attracting sellers to buyers in order to mislead them with their products and fraudulent goods,
especially after-sales service.
Where the research dealt in the first section with the concept of commercial fraud in after-sales services. On other section it’s dealt with
legal tools to protect consumers from commercial fraud.
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الحساية القانهنية لمسدتهمك من الغش التجاري في خدمة ما بعد البيع
في عقهد التجارة االلكترونية
ؾيذ خميل سالم السعايصة ،نــػرة سمسان الحادي

أستاذ القانهن التجاري السداعد

باحثة قانهنية في مرحمة الساجدتير
السمخص : :نتيجة التقشيات الحجيثة الدائجة وكثخة األساليب غيخ السذخوعة التي قػم بيا السدوديغ والسشتجيغ عبخ وسائل التقشية الحجيثة ،وما قج يرحب ىحا
التصػر مغ أنساط الجخائع السدتحجثة ،التي تعتسج بذكل خاص عمى ىحا التصػر ،وعمى وجو الخرػص في ضل السعامالت والتجارة اإللكتخونية ،كان ال بج مغ

إيجاد حساية لمسدتيمظ سػاء عمى السدتػى الػششي أو الجولي ،كػن السدتيمظ يسثل الصخف الزعيف في العسمية التعاقجية التي تتع بػسائل إلكتخونية ،ولحساية مغ
الغر التجاري ،الحي أصبح مغ أخصخ الطػاىخ التي يسكغ أن تريب اقتراد الجولة و األفخاد و خاصة مع تشامي السشتجات و الرشاعة العالسية و السحمية ،و
انتذار الدمع و الرشاعات بذكل يؤدي إلى مشافدات بيغ السشتجات عمى حداب السدتيمظ؛ فالغر انتذخ بػسائل و أساليب متشػعة خاصة مع الجور الحي تمعبو
الػسائل اإلعالنية و اإلغخاءات الجعائية في إغخاء السدتيمظ و جحب الباعة الس ذتخيغ مغ اجل تزميميع بسشتػجاتيع و الدمع السغذػشة و عمى وجو الخرػص
خجمة ما بعج البيع.

حيث بات الغر التجاري يذكل ضاىخة تؤثخ بذكل سمبي وممحػظ عمى جسيع مختادي السػاقع اإللكتخونية الحجيثة بػجو عام ،وعمى السدتيمكيغ الحيغ يقبمػن عمى
شخاء الدمع والخجمات بػجو خاص ،مغ اجل إشباع رغبات شخرية ال تتػقف عمى تحقيق السكاسب السالية ،بل تعجى األمخ إلى الغر في الػسائل االجتساعية
والػسائل الجعائية وغيخىا مغ اجل التدػيق لسشتجاتيع بصخيقة غيخ مذخوعة ،مدتشجيغ إلى ذلظ افتقار السدتيمظ إلى أدق التفاصيل لمػقػع في ىحا الغر التجاري

الستس ثل في السػاقع اإللكتخونية مغ اجل تحقيق الغاية السخجػة مشو وىي تحقيق السكاسب السالية بعس الشطخ عغ شبيعة السشتج و مجى جػدتو وتزسشو لمعشاصخ
األساسية ،حيث أصبحت السعامالت اإللكتخونية جدء مغ حياة السدتيمظ ال غشى عشى ،ومع استسخار استعسال السدتيمظ ليحه الدائل االلكتخونية ،زادة صػر الغر
والػسائل االلكتخونية الستبعة ،حيث باتت الػسائل التقميجية ال تفي لحساية السدتيمظ مغ ىحا الغر التجاري.

الكمسات السفتاحية :تجارة إلكتخونية ،قانػن تجاري ،حساية مدتيمظ ،غر تجاري ،معامالت تجارية.

 1مقدمة
نتيجة التقشيات الحجيثة الدائجة وكثخة األساليب الغيخ مذخوعة التي قػم بيا السدوديغ والسشتجيغ عبخ وسائل التقشية الحجيثة ،وما قج
يرحب ىحا التصػر مغ أنساط الجخائع السدتحجثة ،التي تعتسج بذكل خاص عمى ىحا التصػر ،وعمى وجو الخرػص في ضل السعامالت

والتجارة اإللكتخونية ،مغ ىشا ،كان ال بج مغ إجاد حساية لمسدتيمظ سػاء عمى السدتػى الػششي أو الجولي ،كػن السدتيمظ يسثل الصخف
الزعيف في العسمية التعاقجية التي تتع بػسائل إلكتخونية ،ولحساية مغ الغر التجاري ،الحي أصبح مغ أخصخ الطػاىخ التي يسكغ أن

تريب اقتراد الجولة و األفخاد و خاصة مع تشامي السشتجات والرشاعة العالسية والسحمية ،وانتذار الدمع والرشاعات بذكل يؤدي إلى
مشافدات بيغ السشتجات عمى حداب السدتيمظ؛ فالغر انتذخ بػسائل و أساليب متشػعة خاصة مع الجور الحي تمعبو الػسائل اإلعالنية
و اإلغخاءات الجعائية في إغخاء السدتيمظ و جحب الباعة السذتخيغ مغ اجل تزميميع بسشتػجاتيع و الدمع السغذػشة و عمى وجو

الخرػص خجمة ما بعج البيع.

فكان ال بج مغ تجخل السذخع البحخيشي بػضع قػانيغ تكفل حساية السدتيمظ وحقػقو بػجو عام ،وعمى وجيو خاص ؼيسا يتعمق بخجمة ما

بعج البيع ، ،كحلظ وافقت مسمكة البحخيغ إلى االنزسام إلى القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري لجول مجمذ التعاون لجول
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الخميج العخبية بقانػن رقع ( )12لدشة  ،2018السعشي بذكل خاص بسكافحة الغر التجاري ،كحلظ حخص السذخع البحخيشي عمى إصجار
قانػن الستعمق بالسعامالت االلكتخونية و ذلظ مغ خالل إصجار قانػن الخصابات و السعامالت االلكتخونية رقع ( )54لدشة ،2018
ولتخسيخ حخص السذخع البحخيشي عمى مػاكبة التصػرات الحجيثة ،انزست السسمكة إلى اتفاؾية األمع الستحجة بذأن استخجام الخصابات

االلكتخونية في العقػد الجولية مغ خالل قانػن رقع ( )1لدشة .2020
السبحث األول :ماهية الغش التجاري في خدمات ما بعد البيع.

تعج التجارة اإللكتخونية مغ أكثخ الػسائل شيػعا واستخجاما في عرخنا الحالي وذلظ مغ خالل تػفيخىا الػقت والجيج لجسيع أشياف

السجتسع ،ولكغ استغميا البعس استغالال إلشباع حاجاتو الخاصة وذلظ مغ خالل الغر التجاري الحي يقع عمى السدتيمكيغ .وعميو

إؾبال السدتيمكيغ عمى شخاء الدمع عغ شخيق الػسائط السؤتستة بذكل معتاد وارتباشيا بطاىخة الغر التجاري التي أصبحت اليػم تسثل
أكثخ ضيػ ار عسا كان عميو في الدابق ،واختالف أساليب الغر وتشػعيا أصبحت تذكل تيجيج ضاىخ وحؿيقي لػاقع التجارة االلكتخونية،

وعميو سشتصخق في ىحا السبحث إلى ماـية الغر التجاري في السصمب األول ،وفي السصمب الثاني الغر في خجمات ما بعج البيع.
السطمب األول :ماهية الغش التجاري.

نتيجة التصػر التكشػلػجي الحجيث في شتى السجالت ،سػاء عمى الرعيج التقشي أو السعمػماتي أو االقترادي ،بات الغر التجاري يذكل
ضاىخة تؤثخ بذكل سمبي وممحػظ عمى جسيع مختاديغ السػاقع اإللكتخونية الحجيثة بػجو عام ،وعمى السدتيمكيغ الحيغ يقبمػن عمى شخاء
الدمع والخجمات بػجو خاص ،مغ اجل إشباع رغبات شخرية ال تتػقف عمى تحقيق السكاسب السالية ،بل تعجى األمخ إلى الغر في
الػسائل االجتساعية و الػسائل الجعائية وغيخىا مغ اجل التدػيق لسشتجاتيع بصخيقة غيخ مذخوعة ،مدتشجيغ إلى ذلظ افتقار السدتيمظ

إلى أدق التفاصيل لمػقػع في ىحا الغر التجاري الستسثل في السػاقع اإللكتخونية مغ اجل تحقيق الغاية السخجػة مشو وىي تحقيق السكاسب

السالية بعس الشطخ عغ شبيعة السشتج و مجى جػدتو وتزسشو لمعشاصخ األساسية ،حيث أصبحت السعامالت اإللكتخونية جدء مغ حياة
السدتيمظ ال غشى عشى ،ومع استسخار استعسال السدتيمظ ليحه الدائل االلكتخونية ،زادة صػر الغر والػسائل االلكتخونية الستبعة ،حيث

باتت الػسائل التقميجية ال تفي لحساية السدتيمظ مغ ىحا الغر التجاري ،وعميو سشتصخق في السصمب إلى تعخيف الغر التجاري في الفخع
األول ،وصػر الغر التجاري في الفخع الثاني.

الفرع األول :تعريف الغش التجاري.
ابتجاء نالحع أن السذخع البحخيشي لع يعخف ما السقرػد بالغر التجاري ،وخي اخ فعل حيث انو فتح الصخيق أمام الفقو والقزاء لبيان

مفيػم الغر التجاري ،كػن أن الغر لو العجيج مغ السخادفات سػاء القانػنية أو االصصالحية ،و كحلظ العجيج مغ الرػر التي مغ
الرعب إحرائيا ،وعادة ما يكػن الجور الحؿيقي لمغر ىػ إخفاء الحؿيقة وإضيار خالف ذلظ مغ اجل تحقيق مرمحة لمسدود أو

السشتج ،وعادة ما يقع ضحية الغر التجاري السدتيمظ وعمى وجو الخرػص الحي يقػم بإجخاء معامالت إلكتخونية ،إال انو اذا تع اخح

مفيػم الغر التجاري نججه انو مفيػم مػسع و مذعب ،كػن أن مػضػع الغر التجاري ال يذسل السدتيمظ فقط الحي يكػن عادة مذسػل
في الحساية القانػنية ،فمػ نطخنا في االتجاه السعاكذ سشجج أيزا أن التاجخ أو السدود قج يقع ضحية الغر التجاري ،كػنو ال يعمع

بتفاصيل السشتج عمى نحػ كاف ،عمسا أن التاجخ ىػ صاحب مخكد القػى في العالقات التعاقجية و التي تتع بػجو الخرػص في
السعامالت االلكتخونية.
وعميو باستقخاء قانػن رقع ( )62لدشة  ،2014بذأن مكافحة الغر التجاري السعسػل بو سابقا ،والسمغي بالقانػن (الشطام) السػحج لسكافحة
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الغر التجاري لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبي ،نجج أن القانػن السحكػر سابقا نجج أن السذخع البحخيشي ،أشار في السادة ()1
السقرػد مغ الدمعة " جسيع أنػاع السػاد الغحائية والسشتجات األساسية والكسالية والعقاقيخ الصبية واألدوية والشباتات والسدتحزخات
الريجالنية ومدتحزخات التجسيل السدتخجمة في األغخاض الصبية والحراالت الدراعية والسشتجات الحيػانية والشباتية والسػاد الخام
السرشعة ونرف السرشعة وغيخ ذلظ مسا يشتج أو يرشع أو يدرع أو يدتشبت“
وعميو لع يخد تعخيف لمدمعة وفق القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري ،وىحا تع االستشاد عميو سابقا ،إال أن القانػن (السػحج)
لسكافحة الغر التجاري عخف البزائع السغذػشة ،حيث أورد في السادة  1الفقخة  10تعخيف البزاعة السغذػشة " أي بزاعة ادخل
عمييا تغيخ أو تقميج برػرة ما ،مسا أفقجىا شيئا مغ ؾيستيا السادية أو السعشػية ،سػاء كان ذلظ باإلضافة أو اإلنقاص أو بتغييخ في ذاتيا
أو شبيعتيا أو جشديا أو نػعيا أو خػاصيا أو شكميا أو عشاصخىا أو كيميا أو مقاسيا أو عجدىا أو شاقتيا أو عيارىا أو مشذأىا أو

مرجرىا ،أو اإلعالن عشيا أو التخويج ليا بسا يخالف حؿيقتيا".

1

حيث يقرج بالغر التجاري" "كل تغييخ أو تعجيل أو تذػيو يقع عمى جػىخ أو التكػيغ الصبيعي لسادة أو سمعة معجة لمبيع ،يكػن مغ
شأن ذلظ الشيل خػاصيا األساسية أو إخفاء عيػبيا أو إعصاء شكل أو مطيخ سمعة أخخى تختمف عشيا في الحؿيقة ،وذلظ بقرج

االستفادة مغ الخػاص السدمػبة أو االنتفاع بالفػائج السدتخمرة والحرػل عمى فارق الثسغ ".2

وجاء أيزا في تعخيف الغر التجاري ،الغر التجاري ىػ الفعل السعاقب عميو قانػنا نتيجة لجػء مختكبو إلى ادعاء ومػاصفات في

بزاعة معجة لمبيع غيخ متػفخة فييا تمظ السػاصفات أصال ،وىػ عمى عمع مدبق بحلظ ،كحلظ ىػ الذأن عشج تقجيع السيشي بيانات كاذبة
حػل مشتػج أو خجمة معيشة ىي في األصل مخالفة لمػقع  ،كالتاجخ الحي يبيع سيارة مدتعسمة عمى أساس أنيا سيارة ججيجة ويبيع مشتػج
غحائي كالحع مجسج السػسػم ببيانات تطيخه عمى أنو لمحع شازج ويبعو ،كحلظ ىػ الذأن بالشدبة لمسيشي الحي يفزي بسعمػمات خاشئة
لمسدتيمظ حػل خرائز الفشية لمسشتػج الخصأة في تخكيبو ونػعو ومشذأه ،بيجف الحرػل عمى ربح وترخيف بزاعتو ومثال عغ ذلظ

السيشي الحي يبيع مشدػجات مرشػعة في الريغ ويبعيا عمى أساس أنيا مرشػعة في فخندا ،كحلظ ىػ الذأن في عجم تقجيع معمػمات

لمسدتيمظ بخرػص الدمعة أو الخجمة مغ قبل السيشي.3

كحلظ عخف الفقو الغر التجاري ،بانو " كل فعل عسجي إيجابي يشرب عمى سمعة معيشة أو خجمة يكػن مخالفا لمقػاعج في التذخيع أو
في أصػل البزاعة متى كان مغ شأنو أن يشال مغ خػاصيا أو فائجتيا أو ثسشيا بذخط عجم عمع الستعامل األخخ بو" ،وجاء أيزا في

تعخيف الفقياء بأنو اتجاه اإلرادة إلى ارتكاب الفعل أو التخك غيخ السذخوع فزال عغ االتجاه إلى إحجاث الزخر ،فسزسػن التعخيف

اقخب إلى مفيػم الخصأ العسج مشو إلى الغر ،الن اىع ما يتسيد بو الغر عغ الخصأ العسج ىػ عشرخ التزميل و إخفاء ما تعسجت

 1القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري ،نز السادة  1ص  ،4وكحلظ جاء تعخيف البزاعة السغذػشة وفق القانػن السمغي رقع  62لدشة  " ،2014الدمع السغذػشة :ىي كل سمعة أدخل عمييا
تغييخ أو عبث بيا برػرة ما ،مسا أفقجىا شيئاً مغ ؾيستيا السادية أو السعشػية ،سػاء كان ذلظ باإلضافة أو باإلنقاص أو بتغييخ في ذاتيا أو شبيعتيا أو جشديا أو نػعيا أو خػاصيا أو شكميا أو عشاصخىا
أو كيميا أو مقاسيا أو عجدىا أو شاقتيا أو عيارىا أو مشذئيا أو مرجرىا ،كسا تعج البزائع مغذػشة في حال مخالفتيا لمػائح الفشية الػششية ،أو إذا كانت البيانات مػجػدة عمى عبػاتيا تخالف حؿيقة
تخكيبيا ،أو إذا جخى إخفاء فدادىا أو تمفيا أو فػات مجة صالحيتيا لالستعسال" .نالحع أن التعخيف الػارد في ىحا القانػن اشسل وأعع عسا ور في القانػن السػحج لسكافحة الغر التجاري ويسثل حساية أوسع
لمسدتيمظ ،وعمى وجو الخرػص في السعامالت التي تتع بػسيمة إلكتخونية.
 2ليشجة بدتػت ،ويدان ،بػغيجن ،الغر التجاري ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة عبج الخحسغ ميخة -بجاية ،ص 7
 3زكخيا مػالي ،حساية السدتيمظ مغ الغر التجاري ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الجدائخ ،كمية الحقػق ،ص.15
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اإلرادة مخالفتو.4

وعخفت محكسة الشقس السرخية الغر بقػليا " أن الغر قج يقع بإضافة مادة غخيبة إلى الدمعة أو بانتداع شيء مغ عشاصخىا الشافعة،
كسا يتحقق أيزا بإخفاء البزاعة تحت مطيخ خادع مغ أنو غر السذتخي ،ويتحقق ذلظ بالخمط أو اإلضافة بسادة مغايخة لصبيعة
البزاعة أو مغ نفذ شبيعتيا ولكغ مغ صشف أقل جػدة بقرج اإلييام بأن الخميط ال شائبة ؼيو ،أو بقرج إخفاء رداءة البزاعة

وأضيخاىا في صػرة أجػد مسا ىي عميو في الحؿيقة ".
ال يذتخط في القانػن أن تتغيخ شبيعة البزاعة بعج الححف أو اإلضافة ،بل يكفي أن .تكػن قج زيفت ويدتفاد مغ كل خمط يشصػي عمى
الغر بقرج اإلضخار بالسذتخي

5

ويتزح لشا مغ جسيع السفاـيع السحكػرة أعاله نالحع أن الغر ىػ إضيار الدمعة عغ غيخ حؿيقتيا ،ويكػن ويشرب عمى سمعة معيشة أو

خجمة ،يكػن مخالفة لمقػاعج السشرػص عمييا واألعخاف التجارية،

حيث أن القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري ،لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية ،أشار إلى تعخيف البزاعة ،حيث
أورد في نز السادة  1الفقخة  9مشو " جسيع أنػاع الدمع والسشتجات األساسية والكسالية ،والسػاد الخام والسرشعة ونرف السرشعة وكل ما
يشتج أو يرشع".
في حيغ أن نز السادة السحكػر أعاله ،أشارت إلى نصاق مكافحة الغر التجاري ،مغ حيث الدمع والبزائع ،ولع يتصخق القانػن إلى

الخجمات السعخوضة سػء السقجمة بالصخق التقميجية ،أو الخجمات االلكتخونية ،حيث أن القانػن أعاله أشار في السادة  1الفقخة  10تعخيف
البزاعة السغذػشة " أي بزاعة اد خل عمييا تغيخ أو تقميج برػرة ما ،مسا أفقجىا شيئا مغ ؾيستيا السادية أو السعشػية ،سػاء كان ذلظ
باإلضافة أو اإلنقاص أو بتغييخ في ذاتيا أو شبيعتيا أو جشديا أو نػعيا أو خػاصيا أو شكميا أو عشاصخىا أو كيميا أو مقاسيا أو

عجدىا أو شاقتيا أو عيارىا أو مشذأىا أو مرجرىا ،أو اإلعالن عشيا أو التخويج ليا بسا يخالف حؿيقتيا"  ،و كحلظ البزاعة الفاسجة
حيث جاء في الفقخة  11مغ نز السادة  " 1أي بزاعة لع تعج صالحة لالستغالل أو االستعسال أو االستيالك".

6

وعميو نجج إن القانػن الشطام السػحج لسكافحة الغر التجاري ،أشار بذكل واضح عمى مدألة اإلعالن أو التخويج عغ البزائع بسا
يخالف حؿيقتيا ،حيث تعج مدألة اإلعالن عغ البزائع أو تدػيقيا أو التخويج ليا مغ أكثخ صػر الغر التجاري الستبعة في الػقت

الحاضخ ،كتقميج البزائع مغ حيث الذكل واالسع والعالمة التجارية والجػدة ،وتدداد ىحه الرػر في حالة اإلعالن عشيا بػسائل

إلكتخونية بحث ال يدتصيع مدتخجم تمظ السػاقع التسييد بيغ البزاعة األصمية والبزاعة السقمجة سػاء كان الذخز مدتيمظ أم ميشي.
الفرع الثاني :صهر الغش التجاري.

 4زكخيا مػالي ،مخجع سابق ،ص .13
 5نقس في الصعغ وقع ،1727جمدة  ،39مػسػعة الجكتػر عبج الفتاح مخاد ،أحكام محكسة الشقس الجشائية والسجنية ،شبعة أولى ،نادي القزاء ،2010 ،ص 36
 6قانػن (الشطام) مكافحة الغر التجاري ،ص ،8وفي نفذ الداق قانػن رقع ( )62بذأن مكافحة الغر التجاري السمغي الدمع السغذػشة :ىي كل سمعة أدخل عمييا تغييخ أو عبث بيا برػرة ما ،مسا
أفقجىا شيئًا مغ ؾيستيا السادية أو السعشػية ،سػاء كان ذلظ باإلضافة أو باإلنقاص أو بتغييخ في ذاتيا أو شبيعتيا أو جشديا أو نػعيا أو خػاصيا أو شكميا أو عشاصخىا أو كيميا أو مقاسيا أو عجدىا أو
شاقتيا أو عيارىا أو مشذئيا أو مرجرىا ،كسا تعج البزائع مغذػشة في حال مخالفتيا لمػائح الفشية الػششية ،أو إذا كانت البيانات مػجػدة عمى عبػاتيا تخالف حؿيقة تخكيبيا ،أو إذا جخى إخفاء فدادىا أو
تمفيا أو فػات مجة صالحيتيا لالستعسال.
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تعج السعامالت اإللكتخونية مغ أكثخ الػسائل استخجاما في الػقت الحاضخ ،و لكثخه ىحه السعامالت ،لع يعج معيار التبريخ ىػ أو عقػد

السدافة التي تتع بػسائل إلكتخونية ،السدألة ذات األىسية لحساية السدتيمظ ،حيث اصبح السشتجيغ والتجار يقػمػن بسعامالت إلكتخونية
تتزسغ العجيج مغ أوجو الغر التجاري ،متزسشة مجاالت االستيالك و كافة العقػد و السشتجات ،حيث أصبحت تسثل ىحه السشتجات
السغذػشة ،و السعخوضة عمى السػاقع اإللكتخونية مرجر حؿيقي ييجد امغ السدتيمظ وسالمتو ،نتيجة عجم مصابقة ىحه السشتجات

لمسػاصفات و السقاييذ القانػنية.

وعميو نجج أن السذخع البحخيشي وافق عمى قانػن ( الشطام ) السػحج لسكافحة الغر التجاري ،حيث نز القانػن عمى صػر الغر
التجاري ،ومذار إلييا في نز السادة  1الفقخة  10تعخيف البزاعة السغذػشة " أي بزاعة ادخل عمييا تغيخ أو تقميج برػرة ما ،مسا
أفقجىا شيئا مغ ؾيستيا السادية أو السعشػية ،سػاء كان ذلظ باإلضافة أو اإلنقاص أو بتغييخ في ذاتيا أو شبيعتيا أو جشديا أو نػعيا أو

خػاصيا أو شكميا أو عشاصخىا أو كيميا أو مقاسيا أو عجدىا أو شاقتيا أو عيارىا أو مشذأىا أو مرجرىا ،أو اإلعالن عشيا أو التخويج
ليا بسا يخالف حؿيقتيا".
بالخجػع إلى نز السادة السحكػر أعاله ،نالحع إن القانػن السػحج أشار برػر واضحة إلى ماـية البزاعة السغذػشة حيث أورد

البزاعة التي أورد عمييا تغييخ أو تقميج برػرة ما ،مسا أفقجىا شيئا مغ ؾيستيا السادية أو السعشػية ،حيث سششاقر ىحا الشز في ضػء

الفخوع التالية ،سيكػن الفخع األول متعمق في إنذاء البزاعة السغذػشة ،وفي الفخع الثاني الغر في شبيعة البزاعة وجػىخىا ،وفي

الفخع الثالث ،الغر في مرجر البزاعة.
أوال :إنذاء البزاعة السغذهشة.

مغ الغيخ مترػر إنذاء مػاد أو بزائع مغذػشة مغ غيخ التجخل البذخي ،حيث أن السشتج لمبزاعة ىػ الذخز الحي يختكب ىحا
الشػع مغ الغر التجاري ،و ال بج مغ اإلشارة في ىحا الرجد ،انو ليذ السدتيمظ الحي يقػم في التعاقج بػسيمة إلكتخونية أو وسيمة تقميجية

ىػ مغ يقع ضحية الغر التجاري ،فكان ال بج مغ اإلشارة إلى أن السدود أو السعمغ قج يقع ضحية الغر التجاري الػاقع عميو مغ قبل

السشتج ،كػنو في العجيج مغ الحاالت ال يجرك السدود ماـية الغر في البزاعة ،أو شبيعة السػاد السدتخجمة فييا ،أو حتى إذا كان ىشاك

تقميج في السشتج أم ال ،أو إن إض افة بعس السػاد التي تجخل في شبيعتيا أدت إلى االنقاص مغ ؾيستيا ،السادية كانت أو السعشػية.

وبالخجػع إلى أحكام قانػن حساية السدتيمظ ،وضع السذخع البحخيشي التدام عمى السػرد بالتقيج بالقػانيغ والمػائح واالشتخاشات الفشية أو أية

اشتخاشات أخخى بذأن السشتج وضسان سالمتو ومالئستو لالستخجام وفقا لمزػابط واالشتخاشات التي يرجر بيا قخار مغ الػزيخ.

فالسالحع مغ نز السادة الدابق مغ قانػن حساية السدتيمظ ،إن ىحه االشتخاشات ىي التدام يقع عمى عاتق السدود لزسان حساية
السدتيمظ مغ وقػعو ضحية لمغر التجاري ،والبزاعة الغيخ خاضعة ليحه االشتخاشات والجػدة والسقاييذ.
حيث إن القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري ،أشار في السادة ( )2مشو " مع مخاعات ما يقزي بو قانػن (الشطام) السػحج
بجول السجمذ ،يحطخ استيخاد الزائع السغذػشة أو الفاسجة أو ترجيخىا أو إنتاجيا أو ترشيعيا أو عخضيا أو بيعيا أو تخديشيا أو نقميا
أو تدػيقيا أو تجاوليا أو تخويجيا أو ترخيفيا أو حيازتيا بقرج البيع ،كسا يحطخ الذخوع في أي مغ ذلظ".
وعميو فإنشي أرى إن ىحا االلتدام يقع عمى عاتق السدود أو التاجخ عمى وجو الخرػص ،فيتػجب عميو معايشة البزاعة واإللسام بكافة

تفاصيميا قبل بيعيا واإلعالن عشيا ،وإخزاعيا لكافة االشتخاشات القانػنية لجول مجمذ التعاون الخميجي ،فإن السدود سػاء كان شخز
شبيعي أم شخز معشػي ،ىػ السعشي في عسمية شخاء واستيخاد البزائع وىػ الحي يجرك تفاصيميا ،كػنو تخبصو عالقة تعاقجية مع السشتج
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عغ شبيعة البزاعة السخاد تػريجىا لمسدتيمظ.
فقج أشار قانػن حساية السدتيمظ البحخيشي ،في السادة ( )6مشو " عمى كل مدود أو معمغ إمجاد السدتيمظ بالسعمػمات الرحية عغ شبيعة
السشتج وخرائرو وتجشب ما يؤدي إلى خمق انصباع غيخ حؿيقي أو مزمل لجى السدتيمظ أو وقػعو في غمط أو خمط ".
فشجج إن قانػن السدتيمظ وس ع نصاق الحساية لمسدتيمظ ،فمع يكتفي في إلسام السدود أو التاجخ بخرائز البزائع ،بل أوجب عمى
السعمغ أن يمع بخراص البزاعة السخاد اإلعالن عشيا أو بيعيا لمسدتيمظ ،وخي اخ فعل السذخع البحخيشي في ذلظ.
ثانيا :الغش في طبيعة البزاعة وجههرها.
يعتبخ الغر في شبيعة البزاعة والتغيخ في خرائريا ،مغ اىع األمػر التي يجب إعصاء األىسية ليا ،كػن إن ىحه الخرائز

والسكػنات ىي التي تسيد البزاعة عغ البزائع األخخى والسشتجيغ ،فيحه الخرائز ىي الجافع الحؿيقي لمتعاقج ،ؼيكسغ مزسػن الغر
في شبيعة البزائع ،عغ شخيق إعصاء صػرة غيخ حؿيقة عغ مكػنات البزائع ،بحث تشتقل شبيعة الدمعة مغ شيء إلى أخخ.
وعادتا ما يكػن اإلؾبال الحؿيقي لمسدتيمظ ليحه البزاعة نتيجة جػدتيا وشبيعة الخرائز السكػنة ليا ،حيث تختمف صػر الغر في

ىحه البزاعة عمى حدب شبيعتيا ،حيث أشار القانػن (الشطام) عمى ذلظ صخاحة حيث نز في الفقخة ( )2مغ السادة الثانية مشو "
الخجاع أو الغر في نػع البزاعة ،أو عجدىا ،أو مقجارىا ،أو ؾياسيا ،أو كيميا ،أو وزنيا ،أو شاقتيا ،أو عيارىا ،أو حؿيقتيا ،أو
شبيعتيا ،أو صفاتيا ،أو عشاصخىا ،أو أصػليا ،أو مشذأىا أو تخكيبيا ،أو تاريخ صالحيتيا".
مغ السالحع إن نز السادة السحكػر سابقا أشار بذكل واضح إلى صػر الغر التجاري في نػع البزاعة ،ولع يتصخق إلى نػع وجػدة

ونػع السػاد السكػنة لمسشتج ،والسثال الػاضح عمى ذلظ ،التقميج في السشتجات والدمع العالسية ،حيث يحىب السدتيمظ إلى ىحه العالمات

التجارية مغ اجل جػدة السشتج والخرائز السكػنة لو ،وعميو تعتبخ تػع البزاعة وجػدتيا وصشفيا ،ىي السعيار الحؿيقي لتسييد

البزائع عغ بعزيا البعس ،وعغ مثيالتيا الستػافخة في الدػق.

وبالتالي فإن البزاعة الستػافخة في األسػاق تتذابو مغ حيث السطيخ والذكل ،ولكشيا عمى وجو التأكيج تختمف مغ حيث الجػدة وشبيعة

السػاد الج اخمة في تكػيشيا ،وىحا ما يسيد السشتجات الستذابية ،وال بج مغ اإلشارة إن التقميل مغ ىحه السػاد قج ال يؤدي إلى تغيخ شكل
السشتج أو مؿياسو أو مكيالو ،ولكشيا قج تؤدي إلى فقجان ؾيستو السعشػية أو السادية.
ومغ ناحية أخخى ،قج يتعمق األمخ بسقجار وكسية الدمعة ،بحث يؤدي الغر في السكػنات الخئيدية لمبزائع إلى التقميل مغ وزنيا أو
كيميا أو حتى كبيعة الصاقة التي تشتجيا الدمعة مثال ذلظ التمفاز والثالجات والبزائع الكيخبائية ،ففي بعس األحيان يقػم السشتج بػضع
مقاييذ معيشة عمى البزائع ،تؤدي إلى االختالف في الصاقة الحؿيقة لمسشتج أو الدمعة ،ومغ األمثمة الػاضحة عمى ذلظ ،كسا ىػ الحال

في بيع العرائخ التي تكػن خالية مغ الدكخيات ،في حيغ أو الػاقع يكػن خالف ذلظ.
ثالثا :الغش في مردر البزاعة.

تعج صػرة الغر في مرجر الدمعة مغ أكثخ الرػر شيػعا ،حيث يكػن االتفاق أن يكػن مكان إنتاج البزاعة مكان محجد وبعجىا يتع
ذلظ عمى عكذ الحؿيقة ،و مغ األمثمة الػاضحة عمى ذلظ ان يتع بيع سجاد عمى انو تخكي السشذاء ،و الحي يتدع بو ىحا الدجاد عمى
انو ذو جػدة و مغ الستعارف عميو إن الدجاد التخكي يتدع بيحه الرفات ،و يتبيغ بعج ذلظ انو عمى خالف ذلظ ،و ال يتدع في الجػدة،

عمسا انو تع وضع السمرقات عمى ىحا الدجاد عمى انو تخكي ،فيحه الرػر مغ اكثخ صػر الغر التجاري شيػعا.
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وىحا ما أشار إليو القانػن (الشطام)السػحج في العجيج مغ فقخاتو ،حيث أشار إلى ذلظ صخاحة ،بإن "وصف البزاعة أو اإلعالن عشيا أو
عخضيا بأسمػب يحتػي عمى بيانات كاذبة أو خادعة أو مزممة" مخالف ليحا القانػن وكحلظ الحال الدم السذخع البحخيشي السدود في
قانػن حساية السدتيمظ ،إبجال الدمعة محل التعاقج إذا كانت غيخ مصابقة لمسػاصفات السعتسجة قانػنا أو لمغخض الحي تع التعاقج مغ

أجمو.
وعادة ما يقع الغر التجاري في مرجر البزاعة ،إذا كل محل الذيء السخاد بيعو عيخ الستفق عميو في العقج السبخم بيغ البائع والسذتخي
وكحلظ يتع مغ خالل تغيخ ىػية السشتج وذلظ بػضع ممرقات تجل عمى غيخ حؿيقة البمج السشذئ ليحه البزاعة ،وفي العجيج مغ األحػال

يتع الغر في مرجر البزاعة بصخيقة كمية أو بذكل جدئي ،ومثال ذلظ أن يكػن جدء مغ مرجر ىحه البزاعة متفق عمى مغ دولة

معيشة ،في حيغ يكػن الجدء األخخ مغ البزاعة مغ دولة أخخى ،مثل استيخاد اليػاتف مغ بمج معيغ ،في حيغ تكػن الذػاحغ وباقي

القصع مغ دول أخخى.

وإنشي أرى إن الغر التجاري لو العجيج مغ الرػر التي يرعب حرخىا ،وكػن نصاقيا يتكػن مغ مزسػن واسع ،وعمى ىحا فإنشي
أوصي عمى أن يكػن ىشاك ربط حؿيقي بيغ الشرػص القانػنية في القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري ،وقانػن حساية
السدتيمظ مغ اجل تػسيع الحساية لمسدتيمظ مغ كافة وسائل الغر والخجاع التي يقػم بيا السدود أو السشتج أو حتى السعمغ عغ

البزاعة ،كػن أن نصاق الغر في البزاعة التجارية يجج بيئة خربة وخاصة عغ شخيق السعامالت التي تتع بػسيمة إلكتخونية ،أكثخ

عسا كانت عميو في الدابق.

السطمب الثالث :الغش في خدمات ما بعد البيع
مسا ال شظ ؼيو ،فإن اغمب السدتيمكيغ يتجيػن إلى شخاء معطع الدمع في الػقت الحاضخ عغ شخيق الػسائط السؤتستة ،وذلظ نتيجة كثخة
العخوض أو ربسا لغايات اقترادية تكػن ليع أوفخ مغ األسػاق التقميجية ،أو حتى لديػلة الػصػل الدمعة السخاد شخائيا ،وتختمف رغبة
السدتيمكيغ عمى األؾبال عمى الدمعة عمى حدب شبيعتيا, ،و عميو فقج اصبح السدوديغ أو التجار يقجمػن خجمة ما بعج البيع مغ اجل

زيادة اإلؾبال عمى سمعيع و مشتجاتيع و ذلظ عمى حدب شبيعة الدمعة أو الخسة السقجمة عغ شخيقيع ،حيث أصبح السدتيمكػن يعانػن

مغ الغر في خجمات ما بعج البيع ،ولع يقترخ األمخ عمى الغر في السشتج ،بل امتج ذلظ إلى سالمة مدتخجميغ ىحه األجيدة و اآلالت

الحجيثة ،مدببة أضخار في أمػاليع و اآلالت التي تع شخائيا و أض اخ ار لحقت بيع عمى مدتػى الدالمة الذخرية و عميو سشصخق في ىحا

السصمب إلى فخعيغ ،في الفخع األول سشتصخق إلى ماـية التدام خجمة ما بعج البيع ،و في الفخع الثاني ،أساس االلتدام بخجمة ما بعج
البيع.
الفرع األول :ماهية التزام خدمة ما بعد البيع.
اتجو السدوديغ في اآلونة األخيخ وعمى وجو الخرػص في ضػء التصػر الكبيخ الحي حجث في مجال تكشػلػجيا السعمػمات ،والػسائط
السؤتستة إلى جمب اىتسام السدتيمكيغ ليذ فقط عغ شخيق اإلعالنات التجارية أو التدػيق ليا ،بل إلى التخكيد عمى خجمات ما بعج

البيع ،التي أصبحت معيا ار لجى السدتيمظ لؿياس مجى فعالية الذخكات التجارية التي تقػم بعخض مشتجاتيا عبخ السػاقع اإللكتخونية وذلظ
باعتبارىا وسيمة ميسة لإلعالن عغ مشتجاتيا بحثا عغ اليجف السشذػد وىػ ثقة السدتيمظ بيا.
وعميو يسكغ تعخيف خجمة ما بعج البيع ،عمى إنيا " كل األنذصة التي يبحليا السشتج ،والتي مغ شأنيا والتي مغ شأنيا تسكيغ السدتيمظ
مغ تأميغ أفزل استفادة يحرل عمييا مغ الدمع ،مغ خالل زيادة السشافع اإلضاؼية ،بحيث تحقق أكبخ إشباع مسكغ لحاجياتو ورغباتو
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ومغ الشاحية االقترادية ،مغ خالل تعخيف خجمة ما بعج البيع يخى االقتراديػن إنيا عبارة عغ مجسػعة مغ الخجمات واألنذصة التي
يقػم بيا السشتج لكدب رضاء السدتيمظ مغ اجل اقرى انتفاع مغ ىحه الخجمة ،أما مغ الشاحية القانػنية ،وعمى وجو الخرػص السذخع

البحخيشي ،نجج إن السذخع البحخيشي  ،لع يعخف السقرػد بخجمة ما بعج البيع وخي اخ فعل ،إلى انو بالخجػع إلى نز السادة التاسعة نجج انو
ىشاك تأصيل قانػني لخجمة ما بعج البيع ،حيث القى السذخع البحخيشي التداما عمى عاتق السدود ،بااللتدام بتػفيخ قصع الػيار األصمية ،و
الريانة الالزمة الستعسال السشتج و ذلظ عمى حدب شبيعة السشتج.
وعميو نجج أن الحساية القانػنية الػاردة في قانػن حساية السدتيمظ غيخ كاؼية ،وكحلظ نجج إن القػاعج العامة ال تدعفشا في إيجاد حساية

كاؼية لمسدتيمظ ؼيسا يتعمق بخجمة ما بعج البيع ،وذلظ نجج إن مذخعيغ الجول األخخى و عمى وجو الخرػص السذخع الجدائخي أما

بالشدبة لمسذخع الجدائخي فمع يقجم تعخيف لمخجمة ما بعج البيع ولكغ بتحميل نز السادة  16مغ قانػن رقع  ،03-09نالحع أن السقرػد

بالتدام خجمة ما بعج البيع ،في نطخ السذخع الجدائخي أنيا مجسػعة األداءات التي تتعمق بزسان صيانة وإصالح السشتػج ،السعخوض في
الدػق في الحالة التي ال يسكغ لمزسان أن يؤدي مفعػلو ،مسا يسيده ويجعمو التداما مدتقال بحاتو عغ االلتدام بالزسان سػاء الزسان
القانػني أو االتفاقي ،ومشو فالسذخع الجدائخي أخج بالسفيػم الزيق اللتدام خجمة ما بعج البيع.8

ومغ السالحع مغ نز السادة التاسعة مغ قانػن حساية السدتيمظ البحخيشي ،انو التدام مفخوض مغ قبل السذخع البحخيشي ،إال إن
السدوديغ يدتخجمػنو كػسيمة لمجعاية مغ اجل جمب السدتيمكيغ لذخاء مشتجاتيع ،عمسا إن السذخع الدم السدود السدود بتػفيخ قصع الػيار
والريانة الالزمة الستعسال السشتج مجة معقػلة تتشاسب مع شبيعة السشتج ،وىحه الخاصية تجل عمى اإللدامية وعجم مجانية الخجمة.
وعمية فإنو مغ أرى ،كان يتػجب تجعيع قانػن حساية السدتيمظ ،بتػفيخ الحساية اإلضاؼية لخجمة ما بعج البيع والتسييد بيغ الخجمات التي

تتصمب ثسشا اتفاؾيا غيخ مذسػل بثسغ السبيع ،ومثال ذلظ صيانة اآلالت واألجيدة التي تفخض عمى السدود نفقات إضاؼية مدتقمة عغ
ثسغ السبيع ،حيث يتػجب عمى السدود إعالم السدتيمظ بتمظ الخجمة وتبريخه بيا خالل مخحمة التعاقج ،وليذ استغالل الخجمات السبيع
التي فخضة كالتدام عمى السدود بتػفيخىا.
الفرع الثاني :أساس االلتزام بخدمة ما بعد البيع.
نجج إن األساس القانػني لخجمة ما بعج البيع مشرػص عميو في قانػن حساية السدتيمظ رقع  35لدشة  2012إن السذخع البحخيشي نز
في السادة ( )9مشو ”يمتدم السدود بتػفيخ قصع الػيار والريانة الالزمة الستعسال السشتج مجة معقػلة تتشاسب مع شبيعة السشتج ،ويجػز
االتفاق مع السدتيمظ كتابة عمى مجة معيشة ويعفى السدود مغ ىحا االلتدام حال إخصار السدتيمظ كتاب ًة بعجم تػافخ قصع الػيار لمسشتج
ومػافقة السدتيمظ عمى ذلظ”.
وعميو بالشطخ إلى نز السادة الحكػر سابقا ،نجج أن خجمة ما بعج البيع تذكل ضسانا قانػنيا ،وكحلظ ضسانا اتفاؾيا ،حيث يعج الزسان
القانػني ،إلدام فخض عمى السدود بتػفيخ القصع والريانة الالزمة لآلالت وتختمف عمى حدب شبيعة السشتج ،وكحلظ تعتبخ كجعاية

إعالنية لمسدود أو السشتج ،حيث يدتفج مغ ىحا الخيار السشتج حيث يتجشب الجعاوي القزائية خالل فتخة الزسان كػنو يذكل عميو إلدام
فخض مغ الشاحية القانػنية.

 7عؿباي الصاىخ ،حشيغ ياسيغ ،خجمة ما بعج البيع كآلية لحساية السدتيمظ ،جامعة أحسج دراية ادار ،2019 ،ص 9
 8عؿباوي الصاىخ ،حشيغ ياسيغ ،مخجع سابق ،ص 11

© 2022NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

Applied Science University Journal, Vol.6 No.1 Jun.2022

116

أما االلتدام االتفاقي ،فشالحع أن السذخع البحخيشي في السادة السحكػرة سابقا ،ويجػز االتفاق مع السدتيمظ كتابة عمى مجة معيشة ويعفى
السدود مغ ىحا االلتدام حال إخصار السدتيمظ كتاب ًة بعجم تػافخ قصع الػيار لمسشتج ومػافقة السدتيمظ عمى ذلظ.
وعميو ال يػجج ما يسشع مغ اتفاق السدود مع السدتيمظ عمى إعفاءه مغ تدويج السدتيمظ في قصع الػيار أو الريانة الالزمة لمسشتج
شخيصة أن يتع إخصار السدتيمظ كتابة بعجم القجرة عمى تػفيخ قصع الػيار األصمية وذلظ بحج الحرػل عمى مػافقة مغ السدتيمظ

بحلظ.

فإنشي أرى غي ىحا الرجد ،إن نز السادة التاسعة ال تدعفشا في حالة االلتدام االتفاقي فكان ال بج مغ اإلشارة إلى التفخقة بيشو وبيغ
الزسان االتفاقي ،حيث في األخيخة يبخز دور االلتدام الػارد في نز السادة  9يبجأ دور الزسان االختياري ،حيث يتعيج السدود
ب إصالح الخمل الحي يطيخ في السبيع واستبجالو ،وعميو يتع االتفاق ما بيغ السدتيمظ والبائع عمى أن يتجخل في إصالح الخمل الػارد
في السشتج وإصالحو مقابل اجخ معيغ وخالل مجة معيشة مغ الدمغ.

فال بج مغ اإلشارة ،إلى إن معطع السدوديغ والسشتجيغ وعمى وجو الخرػص الحيغ يدتخجمػن السػاقع االلكتخونية ،ما يقسػن بػضع
إعالنات مزممة تدعى إلى غر وخجاع السدتيمظ وذلظ مغ خالل إعالنيع عغ االلتدام ما بعج البيع ،وىي مقخرة قانػنا وتقع عمى
عاتق السدود االلتدام بيا مقابل السدتيمظ وتػفيخ قصع الػيار الالزمة لسشتجاتيع.
السبحث الثاني :األدوات القانهنية لحساية السدتهمك من الغش التجاري
إن التجارة االلكتخونية أصبحت واقع مفخوض عمى الجسيع ال يسكغ إنكاره ،حيث أصبحت ضخورة لكافة الفئات العسخية ،وكافة

مجاالت الحياة ،ومغ األمػر التي أسيست في فخض ذلظ الػاقع ،تصػر شبكة األنتخنت مغ جية ،ومغ جية أخخى اتباع السعمشيغ
آليات الدػيق اإللكتخوني وكثخة العخوض التخويجية والسشافدة بيغ التجار ،األمخ الحي رافقو ضيػر أشكال متشػعة مغ الغر التجاري،
األمخ استجعى السذخع البحخيشي إلى وضع أدوات والتدامات عمى السدوديغ والسعمشيغ لحساية السدتيمكيغ مغ الغر التجاري الػاقع

عمييع في ضل السعامالت االلكتخونية ،و عميو و سػف نفدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ في السصمب األول التدامات السدود كأداة لحساية
السدتيمظ ،وفي السصمب الثاني ،التػؾيع اإللكتخوني كأداة لحساية السدتيمظ
السطمب األول :التزامات السزود كأداة لحساية السدتهمك.
بالخجػع إلى القخار رقع ( )66لدشة  2014بإصجار الالئحة التشفيحية لمقانػن رقع ( )35لدشة  2012بذأن حساية السدتيمظ ،نالحع

إن السذخع البحخيشي وضع جسمة مغ التدامات التي فخضت عمى السدود أو السعميغ مغ أىسيا:
الفرع األول :اإلعالم بهاسطة الهسم.

يعتبخ الػسع مغ اىع الػسائل التي يتبعيا السشتج أو السعغ إلعالم السدتيمظ عغ شبيعة السشتج أو البزائع السخاد اقتشاءىا ،حيث يعخف

الػسع ىي تمظ البيانات السػضػعة عمى األغمفة أو العبػات والتي تعتبخ ضخورية إلعالم السدتيمظ ،ويجب أن تكػن بصخيقة ال تحػي

بأي أشكال أو اضصخابات في ذىغ السدتيمظ وأال تحسل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الطغ أو الذظ فييا.9

وبالخجػع إلى الالئحة التشفيحية ( )66لدشة  2014الستعمقة بذأن حساية السدتيمظ ،نالحع إن السذخع البحخيشي لع يعخف الػسع ،وخيخ
فعل في ذلظ حيث أن التعخيف ىي مغ وضيفة الفقو ،وعميو وبالخجػع إلى نز السادة الثانية مغ الالئحة التشفيحية ،حيث تع الشز
 9الرادق صياد ،حساية السدتيمظ في ضل القانػن الججيج رقع  03/09الستعمق بحساية السدتيمظ وقسع الغر ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة قدشصيشة ، 1كمية الحقػق ،الجدائخ.2014 ،
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عمى " يمتدم السدود لجى عخض السشتج لمتجاول بكافة اشتخاشات سالمة السشتج ومالءمتو لالستخجام ،كسا يمتدم بػضع البيانات
السصمػب تػافخىا عغ السشتج  -بذكل واضح ومقخوء وبصخيقة يتعحر إزالتيا –عمى غالف السشتج أو عبػتو ،وذلظ بالمغة العخبية أو

بمغتيغ أو أكثخ ،شخيصة أن تكػن إحجاىا المغة العخبية ،بالبيانات التالية:

اء في الػزن أو الؿياس أو العجد أو الكيل أو الصاقة أو السعيار ،أو أية مقاييذ أخخى
 )1اسع السشتج وشبيعتو ومكػناتو ومقجاره ،سػ ً
تؤثخ في ؾيسة السشتج )2 .بمج السشذأ (اسع الجولة مدبػقاً بعبارة :صشع في).
)3

الس ِشتج أو السدتػرد واسسو التجاري وعشػانو.
اسع ُ

)4

شخوط التجاول والتخديغ وشخيقة االستعسال ،بحدب شبيعة السشتج.

)5

ما قج يشصػي عميو استعسال السشتج مغ مخاشخ.

ويتعيغ عمى السدود إرفاق بيان تفريمي داخل عبػة السشتج ،يتزسغ بذكل واضح مكػنات السشتج ومػاصفاتو ومخاشخة.
ولإلدارة السخترة شمب إضافة أية بيانات أخخى عغ السشتج الحي ُيعخض لمتجاول ،وفقاً ألحكام ىحه السادة ،ووفقاً لمستصمبات اإلضاؼية
األخخى الػاردة في السػاصفات السعتسجة قانػنا.
وبالشدبة لمسشتجات غيخ القابمة لػضع البيانات عمى عبػاتيا أو أغمفتيا ،يمتدم السدود بأن يخفق بالسشتج بصاقة بيانات تتزسغ كافة

البيانات الػاردة في ىحه السادة.

وعميو فقج حخص السذخع البحخيشي عمى ضخورة إدراج البيانات السصمػبة ،والتي يجب تػافخىا في السشتج وذلظ مغ اجل إرساء حق
السدتيمظ في اإلعالم حيث يجب كتابة ىحه البيانات بذكل واضح ومقخوء يتعحر إزالتيا عغ غالف السشتج.
وكحلظ الحال تع االشتخاط أن تتع كتابة ىحه البيانات التي يجب تػافخىا في السشتج بالمغة العخبية ،أو بمغتيغ أو أكثخ عمى أن تكػن

المغة العخبية مغ بيشيسا ،إال إن السذخع البحخيغ الدم السشتجيغ الكتابة بالمغة العخبية عمى كافة السشتجات ،عمى خالف بعس مذخعيغ

الجول العخبية التي تع اإلشارة إلييا عمى وجو الخرػص ،ومثال ذلظ السذخع الجدائخي التي نز عمييا عمى وجو الحرخ والخرػص

وعمى سبيل السثال ،السشتجات الريجالنية والسشتجات الكيسيائية ،و كحلظ أجيدة اإلشفاء و مكافحة الحخائق و يجب أن تكػن المغة
العخبية واضحة و بارزة في جسيع الحاالت ،فسغ السالحع إن السذخع البحخيشي وسع في مفيػم الػسع ليذسل كافة الدمع بغس الشطخ
عغ شبيعة السشتج و استخجامو حث أراد السذخع البحخيشي إن يتع تػسيع الغخض مغ اإلعالم حتى ال يقع السدتيمظ في خصأ او أي

غر تجاري سػاء صادر مغ السػرد أو السشتج ،كسان اإلعالم عغ شخيق الػسع يعتبخ ضسانة و افزل أداة يتع الشز عمييا لتعخيف
السدتيمكيغ بصبيعة السشتج و استخجامو.

وعالوة عمى ذلظ ،إن ما نرت عميو السادة الثانية مغ الالئحة التشفيحية يجب عمى السدود باإلضافة إلى المغة العخبية أن يبيغ اسع

السشتج وشبيعتو ومكػناتو ،ومقجاره سػاء في الػزن أو الؿياس أو العجد أو الكيل أو الصاقة أو السعيار أو أي مقاييذ تؤثخ عمى ؾيسة

السشتج ،كحلظ بمج السشذأ ،واسع السشتج ،ما يشصػي عمى استعسال السشتج مغ مخاشخ ،وكحلظ يحق لإلدارة السخترة شمب أي بيانات
إضاؼية تتعمق في السشتج.
والسقرػد مغ ىحا أن يكػن أن يكػن ىحا الػسع واضحا سػء مغ حيث العبارة والجاللة وتديل عمى السدتيميغ استخجامو وتسييده،

وباإلضافة إلى ذلظ أن يكػن ىحا الػسع واضحا لمعيان ،أي ان تكػن ىشاك سيػلة حؿيؿية في قخاءتو وبمػن مغايخ لػن السشتج أو
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مػضػع في مكان محجد يديل الخجػع عميو ،ومؤكجا عمى ذلظ ما جاء في نز السادة  3مغ الالئحة التشفيحية لقانػن حساية السدتيمظ
حيث جاء فييا" ،عمى السدود أن يزع عمى جسيع السخاسالت والسدتشجات والسحخرات التي ترجر عشو في تعاممو أو تعاقجه مع
السدتيمظ – بسا في ذلظ السحخرات والسدتشجات اإللكتخونية – البيانات التي مغ شأنيا تحجيج شخريتو التجارية ،وبرفة خاصة
البيانات اآلتية:
)1

اسع السدود التجاري ،وعشػانو ،وأرقام ىػاتفو

)2

رقع الدجل التجاري لمسدود".

وعميو يتػجب عمى السدود إدراج اسسو التجاري وعشػانو ورقع الدجل التجاري عمى كافة السحخرات الػرؾية والسدتشجات والسحخرات
االلكتخونية ،وذلظ مغ اجل ضسان تحقق عمع السدتيمظ وإعالمو برفة السدود حتى ال يقع في غر تجاري.
الفرع الثاني :مطابقة السشتجات لمسهاصفات والسقاييس
نتيجة التصػر الججيج الحي شخاء عمى مفيػم التجارة االلكتخونية ،وما رافقتيا مغ تغيخات عمى جسيع الشػاحي ،سػاء االقترادية أو

التكشػلػجية و غيخىا ،وضيػر الغر التجاري بذكل ممسػس أصبح يؤثخ عمى حياة وامغ السدتيمظ ،وعميو فخض السذخع البحخيشي

قانػن حساية السدتيمظ مغ اجل حساية السدتيمظ مغ ضاىخة الغر التجاري وكحلظ فخض السذخع البحخيشي القانػن الججيج رقع ()9
لدشة  2016بذأن السػاصفات والسقاييذ ،مغ اجل زيادة الحساية لمسدتيمظ عمى كافة الدمع والسشتجات التي تعخض لمبيع واالستعسال
ومغ اجل ضسان جػدة ىحه البزائع لمسدتيمظ.
وعميو يجب تػافخ السػاصفات والسقاييذ القانػنية لجسيع السشتجات التي تقجم لمسدتيمظ التي تكػن الغاية مشيا االستيالل أو الخجمة،

حيث ما نرت عميو السادة ( )1مغ القانػن السحكػر سابقا ،عمى تعخيف السػاصفات الؿياسية حيث عخفت السػاصفات الؿياسية" وثيقة
تحجد لالستخجام االعتيادي و الستكخر ،القػاعج أو التعميسات أو الخرائز لمسشتجات أو العسميات و شخق اإلنتاج ذات العالقة ،و

التي ال يكػن التقيج بيا إل داميا و قج تذسل أو تبحث بذكل خاص السرصمحات أو التعاريف و التعبئة ،و متصمبات وضع العالمات أو
السمرقات التي تشصبق عمى السشتجات أو العسميات أو شخق اإلنتاج".

وعميو عمى جسيع السدوديغ والسشتجيغ لمبزائع األخح بيحه السػاصفات والسقاييذ القانػنية ألنو ؼيسا بعج ال يترػر تقجيع شيادة

السصابقة ألي مشتج أو خجمة تقجم عغ شخيق السحتخف لمسدتيمظ لسشتج ال يشدجع لمذخوط والقانػن السحكػر أعاله كػنيا ستختب ضخ ار
عمى صحة وسالمو السدتيمظ.
وعميو نالحع أن السذخع البحخيشي عخف السقاييذ بأنيا " عمع الؿياسات الحي يتزسغ الجػانب الشطخية والعمسية وكحلظ ارتياب الؿياس
في حقػل العمػم التقشية وتصبيقيا"

10

كحلظ عخف السذخع البحخيشي شيادة السصابقة بانيا ىي " الػثيقة التي تؤكج بأن الدمعة أو الخجمة

أو شخق اإلنتاج وأنطسة اإلدارة مصابقة لمسػاصفات الؿياسية أو المػائح الفشية ".

لحلظ تعتبخ شيادة السصابقة أو عالمة السصابقة السالذ الحؿيقي الحي يمجأ إليو السدتيمظ لكي يذعخ باألمان بإن ىحه السشتجات أو
الخجمات السقجمة إليو خاضعة الشتخاشات الدالمة والمػائح الفشية.
فالعسمية االستيالكية ،والتصػر التكشػلػجي اليائل الحي حرل في اآلونة األخيخ ،وكثخة السشتجيغ وسيػلة شخاء البزائع عغ شخيق
 10قانػن السػاصفات والسقاييذ رقع  9لدشة 2016
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السػاقع االلكتخونية وسيػلة نقميا مغ مكان إلى أخخ ،أدى ذلظ كشتيجة حتسية عمى الجولة لمتجخل لتقجيع السديج مغ الحسايات لمسدتيمظ
وعمى وجو الخرػص ،السعامالت التي تتع بػسائل إلكتخونية ،لمحج مغ السخاشخ التي يتعخض ليا السدتيمظ عشج شخائو ىحه الدع
التي ال يمع بتفاصيميا عمى نحػ جيج كػنو مدتيمظ ،وعالوة عمى ذلظ لزسان سالمتو وامشو مغ جسيع الخجمات والدمع التي يتعاقج

مغ أجميا.

وتججر اإلشارة انو يتػجب عمى السعمغ والسدود تزسيغ الدمع والخجمات بالسػاصفات والسقاييذ ،وبيعيا لمسدتيمظ برػرتيا الحؿيؿية
الخالية مغ أية عيػب وعجم استيخادىا أو ترشيعيا بصخيقة مخالفة لمسػاصفات السػضػعة لحلظ ،كػنو مغ الغيخ مترػر أن يتع مشح
شيادة السصابقة لدمع أو خجمات خالية مغ ىحه السػاصفات.
السطمب الثاني :التهقيع اإللكتروني كأداة لحساية السدتهمك
نتيجة إؾبال السدتيمكيغ بذكل كبيخ عمى استخجام السػاقع االلكتخونية ،وكثخة السشتجيغ والسعمييغ عغ الدمع والخجمات ،حيث أصبحت
السعامالت االلكتخونية واقعا ال يسكغ إنكاره ،إال انو أصبحت ىشاك ضاىخة ما يصمق عمييا الغر التجاري ،لحلظ سعى معطع مذخعيغ

الجول إلى إيجاد تجابيخ وإجخاءات وقائية تدعى إلى شسأنة السدتيمظ وثبت روح الثقة واألمان لجييع ،وعميو سشقدع ىحا السصمب إلى
فخعيغ ،في الفخع األول مفيػم التػؾيع اإللكتخوني ،وفي الفخع الثاني ،حساية البيانات الستعمقة بالسدتيمظ

11

الفرع األول مفههم التهقيع اإللكتروني.
تديع التجارة اإللكتخونية في تػفيخ الػقت وتخؽيس الشفقات عمى السدتيمكيغ ،وعميو حخص السذخع البحخيشي إلى إجاد مجسػعة مغ
آليات لزسان تحقيق األمان والثقة بيغ السدتيمظ والسدود مغ خالل التػؾيع اإللكتخوني إلضفاء صفة األمان العتباره حجة قانػنية في
مؤمشة إلنذاء التػؾيع
مػاجية الغيخ ،ولسديج مغ االحتياط والزبط في التجارة اإللكتخونية عسل السذخع كحلظ عمى وضع آلية ّ
اإللكتخوني تفاديا لكل أساليب الغر التجاري السحتسل أن تؤثخ عمى عشرخ األمان والثقة السفتخضة في التجارة عامة واإللكتخونية
خاصة.

12

وعميو بالخجػع إلى قانػن الخصابات والسعامالت اإللكتخونية رقع  54لدشة  2018حيث أن السذخع البحخيشي عخف التػؾيع اإللكتخوني
بسػقع الدجل ولبيان
في نز السادة “ 1بيانات في شكل إلكتخوني ضسغ سجل إلكتخوني أو ممحقة أو مختبصة بو ،تُ َ
دتخجم لمتعخيف ُ
يتزسشيا الدجل".
قرجه بذأن السعمػمات التي
َّ
ْ
في نفذ الدياق نالحع أن الفقو عخف التػؾيع اإللكتخوني بأنو :مجسػعة مغ اإلجخاءات و الػسائل يتبع استخجاميا عغ شخيق الخمػز

أو األرقام إخخاج رسالة إلكتخونية تتزسغ عالمة مسيدة لراحب الخسالة السشقػلة إلكتخونيا يجخي تذفيخىا باستخجام زوج مغ السفاتيح،

واحج معمغ و األخخ خاص براحب الخسالة.13

وعخفو أخخون بأنو " :مجسػعة مغ اإلجخاءات التقشية التي تدسح بتحجيج شخرية مغ ترجر عشو ىحه اإلجخاءات وقبػلو بسزسػن

الترخف الحي يرجر التػؾيع بسشاسبتو“ .وعخفو البعس اآلخخ عالمة أو رمد متسايد يعػد عمى شخز بعيشو ،مغ خاللو يعبخ

 11د .الؿيدي ،عامخ قاسع ،2002،الحساية القانػنية لمسدتيمظ ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عسان ،ص 9
 12د .السصالقة ،دمحم فػاز ،2010،الػجيد في عقػد التجارة اإللكتخونية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عسان ،ص.75
 13مخيع بغ خميفة ،التدػيق اإللكتخوني وآليات حساية السدتيمظ ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة دمحم لسيغ دباغيغ ،2016 ،ص.132
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الذخز عغ إرادتو ويؤكج حؿيقة البيانات الستزسشة في السدتشج الحي وقعو.14
في حيغ ركد جانب آخخ مغ الفقو عمى الجانب التقشي لمتػؾيع " رقع أو رمد سخي أو شفخة خاصة مسا ال يفيع معشاه إال صاحبو ،ومغ
يكذف لو عغ مفتاح ذلظ التخؾيع أو التخميد أو التذفيخ أو التػكيج ،حتى يعتسج عمى خػارزميات التخؾيع أو التذفيخ أو التكػيج في
إخفاء معشى الخمد أو الخقع"

15

فسغ السالحع أن السذخع البحخيشي في تعخيفو لمتػؾيع اإللكتخوني ،جسع بيغ الجانب الػضيفي والجانب التقشي حيث عخفو في قانػن
بسػقع
الخصابات والسعامالت االلكتخونية" بيانات في شكل إلكتخوني ضسغ سجل إلكتخوني أو ممحقة أو مختبصة بو ،تُ َ
دتخجم لمتعخيف ُ
يتزسشيا الدجل " 16و عالوة عمى ذلظ اضفى السذخع البحخيشي في نز السادة األولى
قرجه بذأن السعمػمات التي
َّ
الدجل ولبيان ْ

مغ القانػن السحكػر أعاله التػؾيع اإللكتخوني األمغ حيث يتع ىحا التػؾيع بالرفات التالية:
)1
)2
)3

بالسػِّقع.
يكػن مقخوناً عمى نحػ مسيد ُ
السػِّقع.
يسكغ مغ خاللو إثبات ىػية ُ

يتع إنذاؤه باستخجام بيانات إنذاء تػؾيع إلكتخوني يكػن باستصاعة مشذئ التػؾيع استخجاميا ،بجرجة عالية مغ الثقة ،تحت

وح َجه.
سيصختو ْ
)4

يختبط بالدجل اإللكتخوني الستعمق بو ،بحيث ِ
أي تغييخ الحق يص أخ عمى ىحا الدجل.
يس ّكغ مغ التعخف عمى ِّ
َ

 )5يتع إنذاؤه باستخجام أداة إنذاء تػؾيع إلكتخوني آمغ صادرة عغ ِ
السعتسج لحلظ الغخض ،ومدتشجة عمى شيادة
مدود ِخ ْجمات الثقة
ّ
َ
تػؾيع إلكتخوني آمشة.
لحلظ ىجف السذخع البحخيشي إلى بث الصسأنيشة لجى السدتيمكيغ الحيغ يبخمػن معامالت إلكتخونية ،وتقػية الخابصة بيغ السدود أو

السعمغ وبيغ السدتيمكػن الحيغ يتعاممػن مع أشخاص في مجالذ عقجية عغ بعج ال يخى مشيع اآلخخ ،وشبيعة السعاممة تكػن عغ

شخيق مػاقع افتخاضية.

17

الفرع الثاني :حساية البيانات الستعمقة بالسدتهمك.
إن معطع السعامالت االلكت خونية التي تتع بيغ السدتيمظ والسدود أو السعمشيغ عبخ السػاقع االلكتخونية ،تتصمب مغ السدتيمظ أن يقػم

بتدود السعمغ أو التاجخ ببيانات شخرية حتى يتع تشفيح السعاممة االلكتخونية ،18ومشيا بيانات متعمقة بذخرو ،وكحلظ بيانات متعمقة
بسقخ إقامتو وعسمو ،وغيخىا مغ البيانات التي ال يخغب السدتيمظ بالكذف عشيا لػال شبيعة السعاممة تتصمب ىحا األجخاء.
و عميو تكػن السػان االلكتخونية محسل ثقة فال تقع بتدخيب ىحه البيانات و التعامل معيا في الحج السصمػب و حخص السذخع البحخيشي
و غيخه مغ السذخعيغ عمى حرػل السػاقع اإللكتخونية عمى شيادة ثقة ،و يكػن السػقع االفتخاضي محسل ثقة لمجسيػر والسدتيمكيغ،

 14مخيع بغ خميفة ،مخجع سابق ،ص .132
 15د .عالء الجيغ دمحم ذياب عبابشة ،دراسات في قانػن التجارة اإللكتخونية البحخيشي والسقارن ،جامعة العمػم التصبيؿية ،مسمكة البحخيغ ،الصبعة األولى ،2008 ،ص.292
 16قانػن الخصابات والسعامالت اإللكتخونية ،رقع  54لدشة .2018
 17د .خميفة ،دمحم سعج ،2004 ،مذكالت التعاقج عبخ األنتخنت ،دار الشيزة القاىخة ،ص 41
 18د .عبج العال ،شارق ،2003 ،التجارة اإللكتخونية :السفاـيع ،التجارب ،التحجيات ،األبعاد التكشػلػجية والسالية والتدػيؿية والقانػنية ،الصبعة األولى ،الجار الجامعية ،مرخ ،ص.36 :
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إال انو في بعس األحيان و يقع السدتيمظ في عسمية احتيال و غر تجاري أو حتى قج يدئ صاحب السػقع االفتخاضي استخجام
السػقع و يدتخجم البيانات الذخرية لغيخ األغخاض السخررة لدياسة السػقع و غيخىا ،حيث في اآلونة األخيخة اصح تدخيب
البيانات الذخرية لمسدتيمكيغ ضاىخة تجعػا لمقمق تدامشا مع العالع الخقسي الحي نتعامل بو ،و عميو نجج ان السذخع البحخيشي حخص

في قانػن الخصابات و السعامالت االلكتخونية عمى حساية البيانات الذخرية لمسدتيمكيغ حيث نز في السادة الدادسة مشو " أ) إذا

أوجب القانػن تػؾيع شخف ما ،فإن التػؾيع اإللكتخوني عمى الدجل اإللكتخوني يكػن مدتػؼياً لستصمبات القانػن في ىحا الذأن ،وذلظ
ِ
السدتعسمة
قرجه بذأن السعمػمات الػاردة في ذلظ الدجل اإللكتخوني ،وكانت الصخيقة
إذا استُعسمت شخيقة لتحجيج ذلظ الصخف ،وبيان ْ
َ
مػثػقاً بيا بسا يتشاسب والغخض الحي تع مغ أجمو إنذاء أو إرسال الدجل في ضػء الطخوف ذات العالقة ،أو ثبت فعمياً تحؿيقيا
لمػضيفة السذار إلييا في ىحه الفقخة ،سػاء كانت مشفخدة أو مجتسعة مع أدلة أخخى.
ب) يجػز أن تذتسل الطخوف السذار إلييا الفقخة (أ) مغ ىحه السادة ما يمي:
)1

أية قػاعج تذغيل تتعمق بتقييع مجى الثقة في الشطام.

)2

ضسان سالمة البيانات.

)3

السرخح بو لمشطام.
مشع االستخجام والشفاذ ،غيخ
َّ
القجرة عمى ْ

)4

أمغ أنطسة معجات حاسب آلي ( )Hardwareوالبخمجيات (.)Software

)5

مجى انتطام تجقيق الشطام مغ ِقَبل جية مدتقمة ونصاق ىحا التجقيق.

)6

السدتخجمة.
وجػد شيادة مغ ِقَبل جية إشخاف أو اعتساد أو نطام شػعي بذأن الثقة في الصخيقة
َ

)7

أية معاييخ ؾياسية يكػن معسػالً بيا.

)8

أي اتفاق ذي صمة".
ُّ

وعميو خي اخ فعل السذخع البحخيشي باإلشارة في نز السادة الدادسة الفقخة(ب) ضسان سالمة البيانات كحلظ ما نز عميو السذخع
تس ِّكغ مغ تعخيف شخز
البحخيشي في نز السادة األولى حيث عخف السذخع بيانات التعخيف الذخرية بأنيا" مجسػعة بيانات َ
شبيعي ،أو شخز شبيعي يسثل شخراً اعتبارياً خاصاً أو عاماً أو أياً مغ الجيات العامة األخخى" 19.لحا نجج أن السذخع البحخيشي
أشار بذكل واضح إلى تعخيف البيانات الذخرية ،كحلظ شسل السذخع البحخيشي في ىحا التعخيف الذخز الصبيعي واالعتباري سػاء

كان عاما أو خاصا حخصا مشو عمى حساية البيانات الذخرية لمسدتيمكيغ أو األشخاص الحيغ يبخمػن معامالت إلكتخونية.

وباإلضافة إلى ذلظ تعتبخ خرػصية البيانات الذخرية لمسدتخجميغ مغ اىع الحقػق الججية بالحساية وكػن ليذ األمخ مقترخ عمى

السدتيمظ في إبخام معامالت إلكتخونية بل السجتسع ككل ،بل يجي أن تكػن ىشاك آليات معالجة إلكتخونية وعمى وجو الخرػص
البيانات الذخرية لمسدتخجميغ ال تطيخ لسالك السػاقع االلكتخونية ،وتتع معالجتيا بذكل آلي دون أي تجخل بذخي حخصا عمى

حساية السدتيمظ ولبث روح الثقة والصسأنيشة لسدتخجميغ السػاقع االلكتخونية.

 19السجالي ،أحسج عبج الخحسغ ،والسراروة ىيثع أحسج ،2015 ،حساية السدتيمظ في العقػد اإللكتخونية" ،دراسة تحميمية في الفقو اإلسالمي والقانػن الدعػدي ،مكتبة القانػن واالقتراد ،ص .35
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في حيغ إن بعس السدوديغ والسعمشيغ يدعػن إلى نذخ بياناتيع الذخرية وشبيعة أعسال القائسيغ عمى ىحه السػاقع ،وذلظ مغ بات

التدػيق وإضفاء الثقة لمسدتيمكيغ ،إال إن الخػف دائسا يبقى مػجػد كػن أن أكثخ عسميات القخصشة تتع عغ شخيق اختخاق البيانات
الذخرية لمسدتخجميغ وعميو نجج أن معطع السذخعيغ وعمى وجو الخرػص السذخع البحخيشي حخص كل الحخص عمى إجاد آليات

لحساية البيانات الذخرية ،وكػن األمخ متعمق في الشاحية التقشية أكثخ مغ الشاحية القانػنية في ىحا الذأن و مشيا تقشية التذفيخ و
عمى سبيل السثال التذفيخ السعمػماتي و نطام التذفيخ الستساثل و غيخ الستساثل ،التي ييتع بتشطيسيا بػجو األشخاص التقشية أكثخ مغ

القانػنييغ.
الخاتسة
تعتبخ مسمكة البحخيغ مغ أكثخ الجول الستصػرة في استخجام التقشيات الحجيثة ،حيث تحتل مسمكة البحخيغ مكانة رائجة إقميسياً في التحػل

الخقسي ،حيث أولت السسمكة أىسية كبيخة لمتكشػلػجيا ودورىا في تعديد نسػىا االقترادي وخمق فخص عسل نػعية ورفع معجالت التشسية

البذخية مغ أجل حياة أفزل لمجسيع .لقج كانت البحخيغ والتدال مغ أوائل الجول الجاعسة لمسؤسدات والذخكات التقشية وتحخص عمى
تػفيخ البيئة التشطيسية السشاسبة ليا ،حيث تثسغ السسمكة الجور الكبيخ ليحه السؤسدات في دفع عجمة االقتراد الػششي .تعتبخ مسمكة

البحخيغ أول دولة في مشصقة الخميج العخبي تقػم بتحخيخ قصاع االتراالت لجييا .وقج ساىع ذلظ في خمق بشية تحتية راسخة لتكشػلػجيا
السعمػمات واالتراالت .وبحدب تقخيخ االتحاد الجولي لالتراالت ( ،)ITUتحتل البحخيغ السختبة األولى عخبياً في مؤشخ تشسية

االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات ( )IDIوالسختبة الخابعة عالسياً في مؤشخ البشية التحتية لالتراالت ( )TIIحدب تقخيخ األمع الستحجة

تساما
حػل جاىدية الحكػمة اإللكتخونية .لحلظ ،فإن البيئة التقشية والبشية التحتية لتكشمػجيا السعمػمات في مسمكة البحخيغ مجيدة ً
الستيعاب وتبشي تقشيات ججيجة وناشئة والسيسا بأن ندبة مدتخجمي اإلنتخنت في البحخيغ وصمت إلى  ٪98والتي تعتبخ الثالث عالسياً

بحدب تقخيخ .ITU

ال شظ بأن ىحه اإلنجازات التقشية قج جعمت لمبحخيغ مكانة رائجة في تصػيخ ساحة خربة لالبتكارات والتقشيات الججيجة ،وكسا ستحجد
االستخاتيجية الخقسية الػششية لسسمكة البحخيغ والتي سترجر قخيباً مالمح التػجييات حػل كيؽية االستفادة مغ التقشيات الشاشئة لتعديد
تقجيع الخجمات في السسمكة والشيػض بيا نحػ حياة أفزل لمجسيع.20
فسغ خالل ىحه الجراسة حاوانا أن نبيغ بالذخح والتفريل مػضػع عمى غاية مغ األىسية متعمق في أكثخ السػاضيع شيػعا وعمى وجو
الخرػص الػضع الخاىغ الحي رمى بطاللو ع مى كافة قصاعات الحياة ،ولكغ نان الشريب األكبخ لحساية السدتيمظ مغ الغر

التجاري في ضل عقػد التجارة اإللكتخونية.

حيث حاولت قجر اإلمكان اإللسام بكافة السػاضيع الستعمقة بحساية السدتيمظ ،وعمى وجو الخرػص في ضػء العقػد االلكتخونية،

حيث قست بالتحميل مفيػم السدتيمظ ومبخرات حسايتو في فرل تسييجي ،وكحلظ تع إعصاء أىسية كبيخة لمتشطيع القانػني لمغر التجاري

مغ حيث ماىيتو ،وصػره ،وتع تكخيذ ذلظ في ضػء خجمة ما بعج البيع وأساس االلتدام بو ،وفي الفرل األخيخ آليات حساية

السدتيمظ حيث تصخق عمى نحػ مفرل عمى التػؾيع اإللكتخوني كآلية لحساية السدتيمظ والػسع ،ومصابقة السشتجات لمسػاصفات
والسقاييذ.
إن اىع ما لسدشاه في ىحه الجراسة ،ىػ تشطيع السذخع البحخيشي لقانػن حساية السدتيمظ في قانػن رقع  35لدشة  2012إال ىحا القانػن
 20الحكػمة اإللكتخونية ،التقشيات الشاشئة ،مسمكة البحخيغ.
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بحاجة إلى تعجيالت ،ومغ اجل مػاكبة التعجيالت الحاصمة في ضػء السعامالت االلكتخونية ،وتػسيع نصاق الالئحة التشفيحية قانػن

حساية السدتيمظ ،لتذسل القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبي ،في حيغ ان
السذخع البحخيشي أحاط بسعطع جػانب حساية السدتيمظ إال إن ىشاك العجيج مغ السػاضيع التي ما زالت بحاجة إلى تشطيع و مغ األمثمة
عمى ذلظ خجمة ما بعج البيع و تػسيع نصاق الحساية لمسدتيمظ و كحلظ األليات حساية السدتيمظ ،ففي نياية السصاف خمرت الجراسة

إلى مجسػعة مغ االستشتاجات و التػصيات و ىحه األخيخة ىي:
االستشتاجات
 .1نالحع إن قانػن حساية السدتيمظ شسل بالحساية الذخز ،سػاء أكان شخز شبيعي أو شخز اعتباري ليذ برفتو ،إنسا
بشػع السعاممة التي تع إجخائيا واليجف مشيا ،كحلظ نجج أن التػجيو األوروبي وقانػن حساية السدتيمظ مشدجسان مغ حيث الغاية،
حيث أورد السذخع البحخيشي عبارة إلشباع حاجياتو أو احتياجات التابعيغ لو ،في حيغ أن التػجيو األوروبي أورد ،عبار خارج
تجارتو ،ميشتو وأعسالو.

 .2نالحع أن تعخيف السذخع البحخيشي ؼيسا يتعمق بالسدود ،نجج أن السدود "كل مغ يقجم السشتجات سػاء كان بائعاً أو تاج اًخ بالجسمة
أو بالتجدئة أو وكيالً تجارياً أو مرشعاً أو مقجم خجمة" .في حيغ إن التػجيو األوروبي ،في حيغ أن التػجيو األوروبي عخف
السدود ،كل شخز شبيعي أو معشػي ،خاص أو عام ،يترخف بشفدو أو مغ خالل وسيط لغايات تتعمق بتجارتو ،أعسالو،
حخفتو ،أو ميشتو ،وعميو نجج أن السذخع البحخيشي ضيق الشصاق عمى السدود لكي يػسع الحساية الػاسعة لمسدتيمظ.

 .3نالحع إن نز السادة  9مغ قانػن حساية السدتيمظ ،لع يشز عمى خجمة ما بعج البيع ،حيث أورد التدام عمى عاتق السدود
بتػفيخ القصع والريانة الالزمة لمسشتج ،وىحا التدام بسػجب قانػن حساية السدتيمظ ،ويختمف بذكل كمي عغ خجمة ما بعج البيع
التي يتػجب عمى السدتيمظ تبريخ السدتيمظ بيا خالل فتخة إبخام العقج أو بعج إبخام العقج وتكػن مدتقمة عغ ثسغ السبيع.

 .4نالحع انو يػجج فخق بيغ تعخيف السدود في قانػن حساية السدتيمظ وقانػن مكافحة الغر التجاري ،حيث جاء تعخيف السدود في
قانػن مكافحة الغر التجاري اعع واشسل عسا ورد في قانػن حساية السدتيمظ ،حيث تعخيف السدود وفق قانػن مكافحة الغر

التجاري يسثل حساية أوسع لمسدتيمظ.

 .5نالحع أن السذخع البحخيشي لع يكتفي في إلدام السدود باإللسام بتفاصيل البزاعة ،بل امتج ىحا االلتدام ليذسل السعمغ وخي اخ فعل

السذخع البحخيشي في ذلظ ،حيث وسع السذخع البحخيشي نصاق الحساية لمسدتيمظ حتى ال يقع ضحية الغر التجاري سػاء كانت

السعاممة إلكتخونية أو تقميجية.
التهصيات.
 .1وضع آليات ومحجدات وصؽية تتزسغ معالجة اإلعالنات الخادعة ،والتػسع في نصاق الشرػص القانػنية لتذسل خجمة ما بعج
البيع وشبيعتيا وخرائريا.

 .2تزسيغ قانػن حساية السدتيمظ نرػص قانػنية تتزسغ الشز عمى خجمة ما بعج البيع ،حتى ال يقع السدتيمظ في استغالل أو
تجليذ ،وإعالم السدتيمظ بيا وتبريخه خالل مخحمة إبخام العقج.

 .3العسل عمى تػحيج تعخيف السدود في قانػن حساية السدتيمظ مع قانػن مكافحة الغر التجاري ،حيث جاء تعخيف السدتيمظ اعع
واشسل عسا تع تعخيفو في قانػن حساية السدتيمظ.

 .4العسل عمى ربط الشرػص القانػنية الستعمقة بقانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري ،وقانػن حساية السدتيمظ مغ اجل
تػسيع الحساية لمسدتيمظ مغ كافة وسائل الغر والخجاع التي يقػم بيا السدود أو السشتج أو حتى السعمغ عغ البزاعة ،كػن أن
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نصاق الغر في البزاعة التجارية يجج بيئة خربة وخاصة عغ شخيق السعامالت التي تتع بػسيمة إلكتخونية ،أكثخ عسا كانت
عميو في الدابق.

 .5تػسيع نصاق الالئحة التشفيحية قانػن حساية السدتيمظ ،لتمع القانػن (الشطام) السػحج لسكافحة الغر التجاري لجول مجمذ
التعاون لجول الخميج العخبي.
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