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 بعذ البيع عي

 

بضع سنٌن، وبفضل تطور التكنولوجٌات الحدٌثة، شهدت التجارة االلكترونٌة ازدهارا مهما. وإذا كان البٌع عن بعد  ذمن

أن التسوق عبر  ٌوفر عدة مزاٌا )عدم التنقل، تنوع فً االختٌار، إمكانٌة رؤٌة المنتوجات، سهولة المقارنة...(، إال

 االنترنٌت ٌعرف تجاوزات وغش، لذا فعلى المستهلكٌن أن ٌكونوا ٌقظٌن.

 

I. هارا ًقصذ بالبيع عي بعذ ؟ 

أٔ انفبكظ  انٓبرف ػٍ طشٚكيُزٕج أٔ رمذٚى خذيخ  ششاء ػُذيب ٚزىَزحذس ػٍ "انؼمٕد انًجشيخ ػٍ ثؼذ" أٔ انجٛغ ػٍ ثؼذ، 

 أٔ انزهفبص أٔ اإلَزشَٛذ. نكزبنٕجاأٔ 

 

II. البيع عقذ الضرورية الىاجب تىفرها في الوعلىهات  

 

 الوعلىهات الوتعلقة بالوىرد

ٗ:ٚدت ػهٗ انًٕسد أٌ ٚشٛش فٙ انؼمذ انًجشو ػٍ ثؼذ   إن

 ًرغًٛزّ انزدبسٚخ؛ ّٔ اع 

 يمشِ االخزًبػٙ ٔػُذ االلزضبء ػُٕاٌ انًؤعغخ انًغؤٔنخ ػٍ ٔ ثشٚذِ اإلنكزشَٔٙ ٔػُٕاَّّ ٔيؼطٛبرّ )ْبرف

 انؼشض(؛

 نهزُظٛى )أعًبل انششكخ، سلى رؼشٚفّ انضشٚجٙ، أٔ سلى انشخصخ ٔ ربسٚخٓب ٔ انغهطخ انزٙ  سلى رغدٛهّ، طجمب

 ؛خبضغ نُظبو انزشخٛص عهًزٓب فٙ حبنخ َشبط

 يشخغ انمٕاػذ انًُٓٛخ انًطجمخ ٔ صفزّ انًُٓٛخ ٔ انجهذ انز٘ حصم فّٛ ػهٗ ْزِ  ،ارا كبٌ يُزًٛب نًُٓخ يُظًخ

 انًُٓٙ انًغدم فّٛ؛ انصفخ ٔ كزا اعى انٓٛئخ أٔ انزُظٛى

 

 بالوٌتج أو السلع أو الخذهة وتعلقةالوعلىهات ال

 :انزبنٛخًؼهٕيبد انبنؼمذ انؼشض انًزؼهك ثٚدت أٌ ٚزضًٍ 

 انًًٛضاد األعبعٛخ نهًُزٕج أٔ انغهؼخ أٔ انخذيخ ؛ 

 يصذس ؛ 

 ؛ػُذ االلزضبء  ،ربسٚخ َٓبٚخ انصالحٛخ 

  ٔ ؛، ػُذ اإللزضبءدنٛم االعزؼًبلطشٚمخ 

 ماذا نقصد بالتاجر السيبراني ؟ 

 ً ً أو معنوي ٌتصرف ف كل شخص طبٌع

ً أو تجاري باستعمال  إطار نشاط مهن

 شبكة األنترنٌت.

قبل إبرام أي عقد عن بعد، ٌجب على 

المورد أن ٌذكركم بإمكانٌة تأكٌد طلبٌتكم 

 أو تعدٌلها حسب رغبتكم.



2 
 

  انضًبٌ ٔ ششٔطّ؛يذح 

  زؼشٚفخ.انأٔ  ثًٍان 

 

 الوعلىهات الوتعلقة بالوعاهالت

 ٚدت أٌ ٚزضًٍ ػشض ػمذ انششاء انًؼهٕيبد انزبنٛخ :

 ركبنٛف انزغهٛى، ػُذ اإللزضبء، أخبل ٔ 

 1حك انًغزٓهك فٙ انزشاخغ، 

 كٛفٛبد األداء ٔ انزغهٛى أٔ انزُفٛز؛ 

 يذح صالحٛخ انؼشض ٔ ثًُّ أٔ رؼشٚفزّ؛ 

 ركهفخ اعزؼًبل رمُٛخ االرصبل ػٍ ثؼذ )رًٍ انًكبنًخ يثال( ؛ 

 .انًذح انذَٛب نهؼمذ انًمزشذ، إرا الزضٗ انحبل، ػُذيب ٚزؼهك األيش ثزضٔٚذ يغزًش أٔ دٔس٘ نًُزٕج أٔ عهؼخ أ خذيخ 

 نششٔط انزؼبلذٚخ.ٚدت ػهٗ انزبخش انغٛجشاَٙ أٌ ًٚكٍ انًغزٓهك يٍ رأكٛذ طهجّ أٔ رؼذٚهّ حغت سغجزّ ٔكزنك إػاليّ ثب

 دٌٔ طهت يُّ.  رٕسٚذال ٚزحًم انًغزٓهك أ٘ يمبثم فٙ حبنخ  

ٔعبئم األداء انزٙ ٚمزشحٓب. ػُذ ٔلٕع َضاع ثٍٛ انًغزٓهك ٔانًٕسد، ٚدت ػهٗ انًٕسد  عاليخضًٍ أٌ ٚٚدت ػهٗ انًٕسد 

 (ئرحًم ػتء اإلثجبد )ػهٗ انًٕسد إثجبد أَّ ػهٗ صٕاة ٔأَّ نى ٚخط

 

III.  للوستهلك الحق في التراجع 

 

 عي هشترياتهها العول إرا كاى الوستهلك غير راضي 

إثشاو ػمذ أٔ  ًُزٕجيٍ ربسٚخ رغهى ان اثزذاءٌٕ عجؼخ أٚبو ض، ًٚكٍ نّ إسخبػّ فٙ غا كبٌ انًُزٕج ال ُٚبعت انًغزٓهكإر

 .نخذيبدا

انفٕس ٔػهٗ أثؼذ رمذٚش داخم انخًغخ ػشش ٕٚيب انًٕانٛخ ٚدت ػهٗ انًٕسد اٌ ٚشد انٗ انًغزٓهك انًجهغ انًذفٕع كبيال ػهٗ 

 ٔ نكٍ ركبنٛف إػبدح انًُزح ٚحًهٓب انًغزٓهك.  .نهزبسٚخ انز٘ رًذ فّٛ يًبسعخ انحك انًزكٕس

 ششٔط انجٛغ. فٙ ٚدت اإلشبسح إنٗ ْزِ اإلخشاءاد 

 

 ها العول إر لن يلتزم الوىرد باحترام العقذ

ْبرفّ ٔػُٕاَّ(، ًٚكٍ انزغهٛى،  أخبلثبنغدم انزدبس٘،  ّزغدٛهكصيخ ثبنًٕلغ )الانًؼهٕيبد انفٙ حبنخ يب نى ٕٚفش انًٕسد 

 اثزذاء يٍ ربسٚخ رغهى انغهؼخ أٔ لجٕل انؼشض ثبنُغجخ نهخذيبد.  نهًغزٓهك  انزشاخغ فٙ غضٌٕ ثالثٍٛ ٕٚيب

أثؼذ رمذٚش داخم انخًغخ ػشش ٕٚيب انًٕانٛخ ٚدت ػهٗ انًٕسد اٌ ٚشد انٗ انًغزٓهك انًجهغ انًذفٕع كبيال ػهٗ انفٕس ٔ ػهٗ 

 نهزبسٚخ انز٘ رًذ فّٛ يًبسعخ انحك انًزكٕس.

غٛش يزٕفش. ٚزحًم انًٕسد  انًطهٕة جًٕٚكٍ نهًٕسد أٌ ٕٚفش يُزٕخب ركٌٕ نّ َفظ اندٕدح َٔفظ انثًٍ إرا كبٌ انًُز

 .انزشاخغ ّ فٙحم انًغزٓهك يًبسعخ ذيصبسٚف اإلسخبع انًزشرجخ ػُ

                                                                 
 ثبنشخغ ػٍ لشاس. ششائّ انزخهٙ ػٍ 1
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 ٚدت اإلشبسح إنٗ ْزِ اإلخشاءاد فٙ ششٔط انجٛغ. 

IV. التراجع الحق في الحاالت التي ال يوارس فيها 

 

 ال ًٚكٍ أٌ ًٚبسط حك انزشاخغ، إال إرا ارفك انطشفبٌ ػهٗ خالف رنك، فٙ انؼمٕد انًزؼهمخ ثًب ٚهٙ :

  كبيهخ ؛انؼمٕد انزٙ ششع فٙ رُفٛزْب ثًٕافمخ انًغزٓهك لجم اَزٓبء أخم انغجؼخ أٚبو 

 انؼمٕد انزٙ ٚكٌٕ ثًُٓب أٔ رؼشٚفزٓب سُْٛب ثزمهجبد أعؼبس انغٕق انًبنٛخ ؛ 

  ٔانغهغ انًصُٕػخ حغت يٕاصفبد انًغزٓهك أٔ انًؼذح نّ خصٛصب أٔ انزٙ ال ًٚكٍ ثحكى طجٛؼزٓب إػبدح إسعبنٓب أ

 ركٌٕ يؼشضخ نهفغبد أٔ عشٚؼخ انزهف ؛

 ؛ ػُذيب ٚطهغ ػهٛٓب انًغزٓهك رغدٛالد عًؼٛخ أٔ ثصشٚخ أٔ ثشايح يؼهٕيبرٛخ 

 .اندشائذ أٔ انذٔسٚبد أٔ انًدالد 

 

V. هارا عي أجال التسلين؟ 

 

ٚدت ػهٗ  حبنخان ْزِ ، ٔفٙػهٗ حذٖ ًبنٛٓإشبسح إليب نى رزى اانغهؼخ  أٔانجٛغ يصبسٚف رغهٛى انًُزٕج  ٚزضًٍ ثًٌٍ أٚدت 

  .نهًغزٓهك انزغهٛى انًٕسد رمذٚى فبرٕسح

ٌ يصبسٚف انزغهٛى أبنثًٍ ػهٗ انًزؼهمخ ثٌ رذل خًٛغ انًؼهٕيبد أٚدت  ،انغهغ أٔػُذيب ال ٚمٕو انًٕسد ثزغهٛى انًُزٕخبد 

  غٛش يزضًُخ فٙ ثًٍ انجٛغ.
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