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 التعاریف
 :  ازاؤھا المبینة المعاني القانون ھذا الغراض التالیة بالمصطلحات یقصد ـ 1 ـ المادة
 . االتصاالت وزیر: الوزیر اوالـ
 .  االتصاالت وزارة في للمعلومات الدولیة الشبكة لخدمات العامة الشركة:  الشركة ثانیاـ
 تنشأ التي ذلك شابھ وما والرموز واالصوات واالشكال والصور والنصوص البیانات: علوماتالم ثالثاـ

 الكترونیة بوسائل تستلم او ترسل او تعالج او تخزن او تدمج او
 اصوات او إشارات أو رموز أو أرقام أو حروف شكل تتخذ شخصیة عالمة:  االلكتروني التوقیع رابعاـ

 .  التصدیق جھة من معتمداً  ویكون الموقع الى نسبتھ على لید متفرد طابع ولھ غیرھا أو
 أو الكترونیة وسیلة على تثبت أخرى عالمة أیة أو رمز أو رقم أو حرف كل:  االلكترونیة الكتابة خامساـ
 . والفھم لإلدراك قابلة داللة وتعطي مشابھة أخرى وسیلة أیة أو ضوئیة أو رقمیة

 الكترونیة بوسائل تتم التي والمعامالت والمستندات لطلباتا:  االلكترونیة المعامالت سادساـ
 او ضوئیة او مغناطیسیة او كھربائیة ادوات او معدات او اجھزة:  االلكترونیة الوسائل سابعاـ

 وتخزینھا وتبادلھا ومعالجتھا المعلومات انشاء في تستخدم مشابھة اخرى وسائل أیة او كھرومغناطیسیة
 . 

 اجراء تنفیذ اجل من تستخدم اخرى الكترونیة وسیلة أیة او الحاسوب برنامج: كترونياالل الوسیط ـ ثامنا
 معلومات تسلم او ارسال او انشاء بقصد الجراء االستجابة او

 تستقبل أو ترسل أو تخزن أو تدمج أو تنشأ التي والوثائق المحررات:  االلكترونیة المستندات ـ عاشرا
 ً ً  أو كلیا ً  البیانات تبادل ذلك في بما نیةالكترو بوسائل جزئیا  او البرق او االلكتروني البرید او الكترونیا

ً  ویحمل البرقي النسخ او التلكس ً  توقیعا  الكترونیا
 یثبت وجھ على االخر بقبول المتعاقدین احد من الصادر االیجاب ارتباط:  االلكتروني العقد عشرـ حادي
 كترونیةال بوسیلة یتم والذي علیھ المعقود في اثره
 تستخدم والتي القانون ھذا احكام وفق التصدیق جھة تصدرھا التي الوثیقة:  التصدیق شھادة عشرـ ثاني

 الموقع الى االلكتروني التوقیع نسبة الثبات



 التعامالت في الستخدامھ للموقع التصدیق جھة تخصصھ الذي الرمــز:  التعریف رمز عشرـ ثالث
 االلكترونیة

 المعلومات النشاء المستخدمة الحاسوب برامج او االلكتروني النظام:  المعلومات عالجةم نظام عشرـ رابع
 الكترونیاً  تخزینھا او معالجتھا او تسلمھا او ارسالھا او

 االلكتروني التوقیع تصدیق شھادات اصدار لھ المرخص المعنوي الشخص:  التصدیق جھة عشرـ خامس
 . القانون ھذا احكام وفق

 الذي الكتروني التوقیع انشاء بیانات على الحائز المعنوي او الطبیعي الشخص ـ موقّعال عشرـ سادس
 قانونا یمثلھ او ینیبھ عمن او نفسھ عن ویوقع.  االلكتروني المستند على یوقع
 الكترونیة بوسیلة االلكتروني المستند لھ یرسل الذي الشخص:  الیھ المرسل عشرـ سابع
 . االلكتروني التوقیع إنشاء أنظمة أو وسائل من وسیلة:  نیةااللكترو االداة عشرـ ثامن
 المالیة بالتحویالت بالتعامل مخولة مؤسسات ایة او المرخص المصرف:  المالیة المؤسسة عشرـ تاسع
 القانون احكام وفق

 تفویض او موافقتھ او علمھ دون الزبون حساب على اضیف مالي قید أي:  المشروع غیر القید:  عشرون
 نھم

 الثاني الفصل
 وسریانھ القانون اھداف
 :  مایأتي الى القانون ھذا یھدف ـ 2 ـ المادة
 االلكترونیة المعامالت اجراء في االلكترونیة الوسائل الستعمال القانوني االطار توفیر اوالـ
 احكامھا وتنظیم االلكتروني والتوقیع االلكترونیة للمعامالت القانونیة الحجیة منح ثانیاـ

 وسالمتھا االلكترونیة المعامالت صحة في الثقة تعزیز لثاـثا
 :  على القانون ھذا احكام تسري ـ اوال ـ 3 ـ المادة

 المعنویون او الطبیعیون االشخاص ینفذھا التي االلكترونیة المعامالت أـ
 الكترونیة بوسائل تنفیذھا على اطرافھا یتفق التي المعامالت ـ ب
 االلكترونیة لتجاریةوا المالیة االوراق ـ جـ

 :  یأتي ما على القانون ھذا احكام تسري ال ثانیاـ
 الشخصیة والمواد الشخصیة األحوال بمسائل المتعلقة المعامالت أـ

 احكامھما وتعدیل والوقف الوصیة إنشاء ـ ب
 سنداتو بھا المتعلقة الوكاالت ذلك في بما المنقولة غیر باالموال بالتصرف المتعلقة المعامالت ـ جـ

 .  االموال بھذه الخاصة االیجار عقود باستثناء علیھا العینیة الحقوق وانشاء ملكیتھا
 معینة شكلیة القانون لھا رسم التي المعامالت ـ د
 القبض وأموامر التفتیش أوامر و بالحضور واالعالنات القضائیة واالعالنات المحاكم اجراءات.  ه

 .  القضائیة واالحكام
 .  العدل الكاتب بوساطة توثیقھ القانون طلبیت مستند أي. و

 الثالث الفصل
 االلكتروني التوقیع



 ھویة لتحدید وسائل توافرت اذا الموقع عن وصادراً  صحیحاً  االلكتروني التوقیع یعد اوالـ ـ 4 ـ المادة
 حول لیھا والمرسل الموقـع اتفاق وبحسب االلكتروني المستند في ورد لما موافقتھ على والداللة الموقع
 االلكترونیة المعاملة اجراء كیفیة
 المقررة الحجیة ذات واالداریة والتجاریة المدنیة المعامالت نطاق في االلكتروني للتوقیع یكون ثانیاـ

 القانون ھذا من) 5( المادة في علیھا المنصوص الشروط انشائھ في روعي اذا الخطي للتوقیع
 فیھ وتوافرت التصدیق جھة من معتمداً  كان اذا االثبات في الحجیة االلكتروني التوقیع یحوز ـ 5 ـ المادة

 : االتیة الشروط
 . غیره دون وحده بالموقع االلكتروني التوقیع یرتبط ان اوالـ
 . غیره دون وحده الموقع سیطرة تحت االلكتروني الوسیط یكون ان ثانیاـ
 .  للكشف بالً قا االلكتروني التوقیع في تبدیل او تعدیل اي یكون ان ثالثاـ

ً  ینشئ ان رابعاـ  .  الوزیر یصدرھا بتعلیمــات الوزارة تحددھا التي لالجراءات وفقا
 :  مایأتــي الشركة تتولى ـ 6 المادةـ
ً  الوزیر موافقة استحصال بعــد التصدیق شھادات اصدار تراخیص منح اوالـ  للقانون وفقا
 .  والتقنیة الفنیة مواصفاتھا وضبط كترونياالل التوقیع النظمة الفنیة المعاییر تحدید ثانیاـ
 ادائھا وتقویم التصدیق شھادات اصدار مجال في العاملة الجھات اداء على واالشراف المتابعة ثالثاـ

 االلكترونیة والمعامالت الشھادة تصدیق أو االلكتروني التوقیع بانشطة المتعلقة الشكاوى في النظر رابعاـ
 . للقانون وفقا شأنھا في المناسبة القرارات واتخاذ
 . الشھادات وتصدیق االلكتروني التوقیع مجاالت في العاملة للجھات الفنیة المشورة تقدیم خامساـ
 واقامة الشھادات وتصدیق االلكتروني التوقیع مجاالت في للعاملین التدریبیة الدورات اقامة سادساـ

 الخصوص بھذا التثقیفیة والمؤتمرات الندوات
 ھذا احكام وفق ترخیص على الحصول دون التصدیق شھادة اصدار نشاط مزاولة الیجوز ـ 7 ـ المادة

 القانون
 :  االتیة الشروط التصدیق شھادة اصدار نشاط بمزاولة الترخیص منح عند الشركة تراعي ـ 8 ـ المادة
 لھ المرخص اختیار في والعالنیة المنافسة ضمان اوالـ
 لترخیصا لنفاذ مناسبة مدة تحدید ثانیاـ
 المرخص الجھات اداء حسن یضمن الذي بالشكل والمالیة الفنیة والمتابعة االشراف وسائل تحدید ثالثاـ

 لھا
 الكلي التنازل او اخرى جھات مع االندماج او بھ المرخص النشاط مزاولة عن التوقف جواز عدم رابعاـ

ً  الشركة موافقة لىع الحصول بعد اال نفاذیتھ مدة خالل للغیر الترخیص عن الجزئي او  للقانون ووفقا
 التواقیع تصدیق مھنة لممارسة الالزمة والمادیة البشریة المستلزمات لھ للمرخص تكون ان خامساـ

 االلكترونیة
 ان على ، االخرى المالیة االلتزامات او التعویضات او بالغرامات للوفاء ضامنة كفالة یقدم ان سادساـ

 الترخیص مدة طیلة قائمة الكفالة تبقى
 بالترخیص المتصل النشاط لممارسة ومعلوم ثابت عمل موقع لھ یكون ان سابعاـ
 الترخیص منح دون یحول امني مانع وجود بعدم المختصة الجھات تأیید ثامناـ
 :  االتیتین الحالتین احدى في ملغاة التصدیق شھادة تعد ـ 9 ـ المادة



 المعنوي الشخص انقضاء او الطبیعي الشخص وفاة عند اوالـ
 للواقع مطابقة غیر او مزورة او خاطئة االلكتروني التوقیع بانشاء المتعلقة المعلومات ان تبین اذا ثانیاـ

 للشھادة المشروع غیر االستعمال عند او االلكتروني التوقیع انشاء منظومة اختراق تم قد انھ او
 :  باالتي لھ المرخص یلتزم ـ 10 ـ المادة
 حمایتھا اجل من موثوقة وبرامج آلیات باستعمال االلكتروني التصدیق شھادات حفظو وتسلم اصدار اوالـ
 واالحتیال التقلید من

ً  علیھ لالطالع مفتوح التصدیق لشھادات الكتروني سجل مسك ثانیاـ  المتعاملین من باستمرار الكترونیا
 بحمایتھ یلتزم ان على الغائھا او الشھادات تعلیق تاریخ فیھا بما العالقة ذات المعلومات على الموقعین مع
 مشروع غیر تغییر كل من

 ومنظومة الموقع بین والصلة تسلمھا تاریخ في الشھادة في علیھا المصادق المعلومات صحة ضمان ثالثاـ
 االلكتروني توقیعھ انشاء منظومة بمسك الموقع وانفراد بتوقیعھ الخاصة والمراجعة التدقیق
 الموقع من بطلب فوراً  االلكتروني التصدیق بشھادة العمل بتعلیـق لھ المرخص یلتزم اوالـ ـ 11 ـ المادة
 ان او مشروع غیر لغرض استخدمت انھا لھ تبین اذا التصدیق شھادة تعلیـق لھ للمرخص أـ ثانیاـ

 وسببھ بالتعلیق فوراً  الموقع اعالم وعلیھ تغیرت تحتویھا التي المعلومات
 االلكتروني السجل في نشره تاریخ من المختصة المحكمة امام التعلیق قرارب الطعن الغیر او للموقع ـ ب

 القانون ھذا من) 10( المادة من) ثانیا( البند في علیھ المنصوص
 المعلومات في تغییر واي لتوقیعھ مشروع غیر استعمال بكل التصدیق جھة باعالم الموقع یلتزم ثالثاـ
 الشھادة تحتویھا التي

 تقاریر من تطلبھ بما المختصة المحكمة او الشركة تزوید لھا المرخص الجھات على والـا ـ 12 ـ المادة
 تزاولھا التي بالنشاطات تتعلق وبیانات ومعلومات

 االلكترونیة والوسائل االلكتروني التوقیع بیانات تكون المادة ھذه من) اوال( البند احكام مراعاة مع ثانیاـ
 افشاؤھا عملھ بحكم علیھا اطلع او الیھ قدمت لمن یجوز وال سریة التصدیق جھة الى تقدم التي والمعلومات

 . اجلھ من قدمت الذي الغرض غیر في استخدامھا او للغیر
 الرابع الفصل

 االلكترونیة المستندات
 الحجیة ذات االلكترونیة والعقـود االلكترونیة والكتابة االلكترونیة للمستندات تكون اوالـ ـ 13 ـ المادة

 :  االتیة الشروط فیھا توافرت اذا الورقیة لمثیلتھا قانونیةال
 .  وقت أي في استرجاعھا یمكن بحیث والتخزین للحفظ قابلة فیھا الواردة المعلومات تكون ان أـ

 دقة اثبات بھ یسھل شكل بأي او بھ اوتسلمھا ارسالھا او انشاؤھا تم الذي بالشكل بھا االحتفاظ امكانیة ـ ب
 .  الحذف او باالضافة التعدیل الیقبل بما تسلمھا او ارسالھا او انشائھا عند فیھا وردت تيال المعلومات

 .  وتسلمھا ارسالھا ووقت وتاریخ یتسلمھا او ینشأھا من على دالة فیھا الواردة المعلومات تكون ان ـ جـ
 للمستندات المرافقة وماتالمعل على المادة ھذه من) اوال( البند في علیھا المنصوص الشروط تطبق ال ثانیاـ
 .  وتسلمھا ارسالھا تسھیل منھا القصد یكون التي
 قانوناً  المقررة االثبات طرق بجمیع االلكتروني المستند صحة اثبات الیھ المرسل او للموقع یجوز ثالثاـ

 اذا االصلیة النسخة صفة على حائزة االلكتروني المستند عن المنسوخة الصورة تكون ـ 14 ـ المادة
 :  االتیة الشروط فیھا توافرت



 االصلیة النسخة مع متطابقة المنسوخة الصورة وبیانات معلومات تكون ان اوالـ
 االلكترونیة الوسیلة على موجودین االلكتروني والتوقیع االلكتروني المستند یكون ان ثانیاـ
 الحاجة عند الیھا رجوعال یمكن بحیث المنسوخة الصورة وبیانات معلومات وتخزین حفظ امكانیة ثالثاـ

 االصلیة النسخة بھ تسلمت او ارسلت او انشئت الذي الشكل في المنسوخة الصورة حفظ امكانیة رابعاـ
 االلكتروني للمستند
 االرسال ووقت وتاریخ والمتسلم الموقع على الدالة المعلومات على المنسوخة الصورة احتواء خامساـ
 والتسلم
 او ارسالھا او بھا المتعلقة المعلومات تقدیم الكترونیة بوسائل معاملة اجراء عند یجوز اوالـ ـ 15 ـ المادة

 وتخزینھا المعلومات تلك طباعة على قادراً  الیھ المرسل كان اذا ورقیة بوسائل الغیر الى تسلیمھا
 .  لدیھ المتوافرة بالوسائل الحق وقت في الیھا والرجوع

 وبخالفھ اجلھ من المعدة الغرض لغیر االلكترونیة المستندات خداماست من الیھ المرسل منع للموقع ثانیاـ
 للموقع ملزمة غیر المستندات ھذه تكون
 منھ خلوھما على اثراً  ورتب عادي او رسمي مستند على توقیع استخدام القانون اشترط اذا ـ 16 ـ المادة

ً  مستنداً  اصبح اذا علیھ االلكتروني التوقیع فأن ً  تم اذا التوقیع عن الً بدی یكون الكترونیا  ھذا الحكام وفقا
 القانون
ً  یحمل منھ جزء أي او االلكتروني المستند یعد اوالـ ـ 17 ـ المادة ً  الكترونیاً  توقیعا  او بكاملھ للمستند موثقا

 ومطابقتھ معتمدة تصدیق شھادة سریان مدة خالل التوقیع تم اذا الحال واقع حسب الجزء بذلك یتعلق فیما
 الشھادة تلك في المبین لتعریفا رمز مع

ً  االلكتروني المستند یعد ثانیاـ  ذلك خالف یثبت لم ما تعدیل أي الى یتعرض ولم انشائھ تاریخ من موثقا
 الخامس الفصل
 االلكترونیة العقود
 الكترونیة بوسیلة العقد في والقبول االیجاب یتم ان یجوز اوالـ ـ 18 ـ المادة
 وسیط بواسطة او عنھ نیابة او عنھ صدرت سواء الموقع عن صادرة كترونیةاالل المستندات تعد ثانیاـ

ً  للعمل معد الكتروني  عنھ بالنیابة او الموقع بوساطة اوتوماتیكیا
 في االساس ھذا على یتصرف وان الموقع عن صادرة االلكترونیة المستندات یعد ان الیھ للمرسل ثالثاـ
 :  االتیة الحاالت من أي
 الغرض لھذا استخدامھ على الموقع مع اتفق ان سبق معلومات معالجة نظام الیھ المرسل ماستخد اذا أـ

 الموقع عن صادرة االلكترونیة المستندات ان من للتحقق
 اومن للموقع تابع شخص بھا قام اجراءات عن ناتجة الیھ للمرسل وصلت التي المستندات كانت اذا ـ ب

 الموقع ھویة لتحدید منھما أي من المستخدمة االلكترونیة الوسیلة الى بالدخول ومخول عنھ ینوب
 الموقع عن المستند صدور بعدم الیھ المرسل علم اذا الموقع عن صادراً  االلكتروني المستند الیعد رابعاـ

 ذلك من للتأكد المعتادة العنایة یبذل لم او
 المستند ذلك بتسلم اعالمھ لكترونيا مستند بموجب الیھ المرسل من الموقع طلب اذا اوالـ ـ 19 ـ المادة

ً  كان او  اخرى وسیلة بأیة او االلكترونیة بالوسائل الموقع باعالم الیھ المرسل قیام فأن ذلك على معھ متفقا
 االتفاق او الطلب لذلك استجابة یعـد المستند تسلم انھ الى یشیر اجراء او تصرف بأي قیامھ او

 غیر المستند فیعد بالتسلم الیھ المرسل من اشعار تسلمھ على االلكتروني المستند اثر الموقع علق اذا ثانیاـ
 االشعار تسلم لحین متسلم



 اثر یعلق ولم لذلك اجال یحدد ولم االلكتروني المستند بتسلم اشعاراً  الیھ المرسل من الموقع طلب اذا ثالثاـ
 المرسل من یطلب ان معقولة مدة خالل االشعار تسلم عدم حالة في فلھ االشعار ذلك تسلمھ على المستند

 لاللغاء قابال المستند یكون ذلك وبخالف ، محددة مدة خالل االشعار ارسال الیھ
ً  المتسلم المستند مضمون ان على دلیالً  بالتسلم الموقع باشعار الیھ المرسل قیام یعد رابعاـ  لمضمون مطابقا

 ذلك خالف یثبت مالم الموقع ارسلھ الذي المستند
 الیخضع معلومات معالجة نظام دخولھا وقت من ، مرسلة االلكترونیة المستندات تعد اوالـ ـ 20 ـ المادة

 ذلك غیر على الیھ والمرسل الموقع یتفق مالم عنھ نیابة ارسلھا الذي الشخص او الموقع لسیطرة
ً  حدد قد الیھ المرسل كان اذا ثانیاـ  الى دخولھا عند متسلمة فتعد المستندات لتسلم المعلومات لمعالجة نظاما
 باعادتھا الیھ المرسل قیام منذ تم قد ارسالھا فیعد تحدیده تم الذي غیر نظام الى ارسلت فأذا ، النظام ذلك
 المعلومات لتسلم منھ المحدد النظام الى

ً  الیھ المرسل یحدد لم اذا ثالثاـ  ھو ھاتسلم وقت فیعد االلكترونیة المستندات لتسلم معلومات لمعالجة نظاما
 الیھ للمرسل تابع المعلومات لمعالجة نظام ألي دخولھا وقت
 وانھا الموقع عمل مقر فیھ یقع الذي المكان من ارسلت قد االلكترونیة المستندات تعد اوالـ ـ 21 ـ المادة

 االقامة محل یعد عمل مقر منھما ألي یكن لم واذا الیھ المرسل عمل مقر فیھ یقع الذي المكان في استلمت
 ذلك غیر على اتفقا قد الیھ والمرسل الموقع یكن لم ما للعمل مقراً 
 مكان ھو بالمعاملة صلة االقرب المقر فیعد عمل مقر من اكثر الیھ المرسل او للموقع كان اذا ثانیاـ

 التسلم او االرسال مكان ھو الرئیس العمل مقر یعد التحدید تعذر وعند التسلم او االرسال
 السادس الفصل

 االلكترونیة والمالیة التجاریة راقاالو
ً  الكترونیة بطریقة والمالیة التجاریة االوراق انشاء یجوز اوالـ ـ 22 ـ المادة  :  لالتي وفقا

 الورقیة والمالیة التجاریة االوراق في توافرھا الواجب والبیانات الشروط ذات فیھا تتوافر ان أـ
ً  علیھا المنصوص  .  قانونا

 االلكتروني التوقیع ان من والتحقق فیھا الحق اثبات على قادراً  المعلومات الجةمع نظام یكون ان ـ ب
 .  المعنیة لالطراف یعود
 الشروط فیھ توافرت اذا التجاریة الورقة في الحق اثبات على قادرا المعلومات معالجة نظام یعد ثانیاـ
 :  االتیة

 خاللھ من التجاریة للورقة آمن تداول ضمان أـ
 للتغییر قابلة غیر بصورة التجاریة الورقة اولتد ضمان ـ ب
 التجاریة الورقة في العالقة اصحاب اسماء اظھار ـ جـ

 الورقیة لمثیالتھا المقررة الحجیة ذات االلكترونیة والمالیة التجاریة لالوراق تكون اوالـ ـ 23 ـ المادة
 ذلك خالف على القانون ینص مالم
 التجاریة االوراق على القانون في علیھا المنصوص الورقیة والمالیة یةالتجار االوراق احكام تسري ثانیاـ

 القانون ھذا واحكام ینسجم وبما االلكترونیة والمالیة
 السابع الفصل

 لالموال االلكتروني التحویل
 الكترونیة بوسائل االموال تحویل یجوز ـ 24 ـ المادة



 الكفیلة االجراءات اتخاذ لالموال االلكتروني حویلالت اعمال تمارس مالیة مؤسسة كل على ـ 25 ـ المادة
 المصرفیة المعامالت سریة على والحفاظ للزبائن مأمونة خدمات بتقدیم
 او االلكتروني التحویل وسیلة استعمال عدم المالیة المؤسسة من یطلب ان للزبون اوالـ ـ 26 ـ المادة
 . قانوني نعما وجود حالة في اال بأموالھ یتعلق فیما العمل ایقاف
 مالم الكتروني تحویل بوساطة حسابھ على یدخل مشروع غیر قید أي عن مسؤوالً  الزبون الیعد ثانیاـ
ً  یكن  اھمالھ او خطئھ عن ناجما

 والقید االلكتروني الدفع وسائل اعتماد ذلك في بما لالموال االلكتروني التحویل اعمال تنظم ـ 27 ـ المادة
 باالعمال تتعلق اخرى امور واي المعلومات عن واالفصاح االخطاء تصحیح واجراءات المشروع غیر

 العراقي المركزي البنك یقترحھ بنظام االلكترونیة المصرفیة
 الثامن الفصل
 ختامیـــــة احكام
 القانون ھذا احكام تنفیذ لتسھیل انظمة اصدار یجوز ـ اوال ـ 28 ـ المادة
 القانون ھذا احكام تنفیذ لتسھیل تعلیمات اصدار للوزیر ثانیاـ

 الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من القانون ھذا ینفذ ـ 29 ـ المادة
 الموجبة االسباب
 وتوفیر االنترنت وانشطة واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا مجال في الحاصل التطور مع انسجاما
 صناعة وتشجیع لحدیثةا االتصاالت وسائل خالل من االلكترونیة للمعامالت القانونیة واالطر االسس

 االلكترونیة والمعامالت االلكتروني التوقیع خدمات وتنظیم وتنمیتھا المعلومات وتكنولوجیا االنترنت
 نظم مع ینسجم بما التقلیدي القانوني النظام وتطویع االلكترونیة الجوانب في القانونیة التطورات ومواكبة

 الحدیثة واالتصاالت المعلومات تقنیة
 . القانـــون ـذاھـــ شرع

 


