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 نظام التجارة اإللكرتونية 

 املادة األوىل:

هذاةرررن خ يفٔ   -ألغررر تط ّقَررررل هذهرررنظ ترررقت تباعرررنظ  ذكعرررا ٍنبهيةرررنٔ ختب َرررن تٔ ت ّررررص      

 همنظ نل ماثن  من مل ذكِْض تبشرنم غري ذبو:تملَراص تمل ننز  -تباعنظ

 نعنظ تبْحن ش تإلبهرتخنرص. تباعنظ:

 تبالعرص تبْاؿرقذص بياعنظ. تبالعرص:

 خزت ش تبْحن ش ختالسْٖةن . تبدزت ش:

 زذ  تبْحن ش ختالسْٖةن .خ تبدزذ :

ٍعرد ش نيررص هخ   -نصنط ذخ طنٍع تقْعنيفس ذَنش ح مدؾ  ترتامص ختملشْثيو تبْحن ش تإلبهرتخنرص: 

ٍدسررريص ًبهرتخنرررص  مررب هجررل ٍرررع ماْحررنٔ هخ ّكرراذال  ررامنٔ هخ تإللررالة لاثررن هخ َّررنيف        -جزعرررص

 تبَرنننٔ ترتنصص ٍثن.

  ذشرْداظ ٍصررهل مَنشر  هخ غررري مَنشر  لاررا    نرل ٍرررنة مثةرن نررنة معرا ح هخ شررهيج   تبَرننرنٔ:  

 تبْ نمل ٍنبْحن ش تإلبهرتخنرص.

  تبصدص ذخ تبعؿص تبقَر رص هخ تاللَْن ذص. تبصدص:

 تبصدص تملكرا ٍنبشحل تبْحن س تبقس ذزتخ  تبْحن ش تإلبهرتخنرص. تبْنج :

 تبصدص غري تملكرا ٍنبشحل تبْحن س تبقس ذزتخ  تبْحن ش تإلبهرتخنرص.   تملةن س:

 تبْنج  هخ تملةن س.مدؾ  ترتامص: 

تبصدص تبقس ذْ نمل ٍنبْحن ش تإلبهرتخنرص  غًَص   تذتعد  ليض تملاْحرنٔ هخ ترترامنٔ    تملشْثيو:

 تبيت ذدؾ تن مدؾ  ترتامص.

 تالّؿنم تبقس ُذربظ ًبهرتخنرًّن ٍني تألط تف تبقذب ذْ نميدة ٍنبْحن ش تإلبهرتخنرص. تب كا:

ماعص ًبهرتخنرص ّْرح ملدؾ  ترتامرص لر ط مارْخ هخ ٍر رج  هخ ّكراذال  امرص  هخ        تحملل تإلبهرتخنز:

 تإللالة لاثن هخ َّنيف  تبَرنننٔ ترتنصص ٍثن.
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تدتثرنٔ تبريت ّر  ص ارن تبردزت ش ٍْردبز لةيررص ّدٕررل تحملرالٔ           جثنٔ ّدٕررل تحملرالٔ تإلبهرتخنررص:   

 تإلبهرتخنرص.

خ طيررُ هخ لرر ط ذدجثررج هطرر تف تب كررا ٍدسررريص     ٍرررنة هخ ًلررالة هخ ًشرر ن  ه   ترتقررنِ تإلبهرتخنررز: 

 ًبهرتخنرص   م ذيص تبْؿنخط   شوة تب كا هخ هٕانظ ّاؿرقح.

نل يفلنذص ٍدسريص ًبهرتخنرص ذكدظ ٍثن مدؾ  ترتامص  ّثراف ً  ّصرحرع ٍررع     تإللالة تإلبهرتخنز:

 ماْخ هخ ّكاذال  امص ٍوسيدِ مَنش  هخ غري مَنش .

هس ّكاررررص تسرررْ ةن  مرررب خسرررنعل ّكاررررص تالّعرررنالٔ ختمل يدمرررنٔ سررردتظ نننرررٓ       خسرررريص ًبهرتخنررررص: 

نث ٍنعرررص  هخ نث خمػانطرشرررص  هخ ٍعرر ذص  هخ أرردعرص هخ  قةرررص هخ هس شررهل ى رر  مررب خسررنعل       

 تبْكارص تملصنٍثص.

 املادة الثانية:

 ّش س هذهنظ تباعنظ ليض نلٍّ ممب ذوّز:

 مدؾ  ترتامص يفت ل تملةيهص. -ه

 د تملةيهررص تبررقس ذكرراظ ماْحررنٔ هخ  ررامنٔ يفت ررل تملةيهررص مررب  ررال  ل أررثن      تملةررن س  ررن  -ِ

 ٍق ذكص متهب تملشْثيو مب تبدصد  ًبرثن.

 تملشْثيو. -د

 املادة الثالثة:

 ذكعا مبك  لةل مدؾ  ترتامص ألغ تط ّقَرل هذهنظ تباعنظ من ذوّز: -1

 تبْحن س.ٍنباشَص ً  تبْنج   ذهدة مك  لةيج لادتنج تحملايف   سحيج  -ه

ٍنباشَص ً  تملةن س  ذهردة مكر  لةيرج تملهرنة تبرقس يفرايفح   ستيرج تإلبهرتخنرز           -ِ

 من مل ذَٖٓ غري ذبو.
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ًذت ننة ملدؾ  ترتامص هنٖ  مب مك  لةل خمل يفايف هذاتن  ذهدة مك  تب ةل تمل ْرا ٍرج ترد     -2

ٍثرن هخ ّدق دترن     تملك  تألخٕل صيص ٍنب كا  مع م تلنش تبع خف تبيت نرنة تألطر تف ليرض ليرال     

 هس خقٓ قَل ًٍ تظ تب كا هخ لاا ًٍ تمج.

ًذت مل ذهب بيةةن س ذس تبصدعرص تبقَر رص مكر  لةرل  ذهردة تملكر  تمل ْرا ٍرج سترل ًقنمْرج          -3

 تباعنمز  خحتايف تبالعرص تمل نذري ختبص خط تبالزمص بقبو.

باعررنظ تمل يدمررنٔ تبررقس   ال ذ ررا تملهررنة مكرر  لةررل يرر يف هنررج ذلررال تمل رراتٔ ختبْكارررص تباتلةررص       -4

ذشررْدامج مرردؾ  ترتامررص   ًٍرر تظ تب كررا  هخ رهررب ؾرررج ألطرر تف ه رر ط هة ّعررل ً  نعررنظ         

 تمل يدمنٔ تمل ين.

تسررْداتظ مرردؾ  ترتامررص تسررال نقررنم هخ لارردتة ٍ ذررا ًبهرتخنررز ذت صرريص ٍاخبررص م راررص ال ذاصررػ    -5 

 ق ذاص ليض هة مك  لةيج ذدجا   ّيو تباخبص.

 املادة الرابعة:

ًذت ذاث  قو مب تملشْثيو    قنِ ًبهرتخنز خمل ّرْح برج ّكاررص تالّعرن  ّات نرج  ؾيرج هة ذَيرؼ        

مرردؾ  ترتامررص مبدأررع ترتقررو ؾررد  ليةررج ٍررج  ررال  تملثيررص تبرريت حتررايفتن تبالعرررص  خذ ررا تررقت تإلٍررالؽ   

ّات نًن بيدقو ًة مل ذهب قا تسْؿنيف مرب مارْخ مردؾ  ترتامرص هخ  امْرج هخ ذعرل ليرض ماؿ رص مرب          

 هس ماثةن.

 املادة اخلامسة:

من مل ذْؿل مدؾ  ترتامص ختملشْثيو ليض ماش ه  ط  خيفخة ً ال  مبن ذكلز ٍرج نعرنظ ى ر   ال     -1

جيدز ملدؾ  ترتامص تالذْؿنظ ٍَرنننٔ تملشرْثيو تبصدعررص هخ تّعرنالّج تإلبهرتخنررص ًالا   تملراش      

 ُ تختررنذ تبدسررنعل تبالزمررص ذتةنذْثررن  تبرريت ّكْلرررثن طَر ررص تبْ نمررل ٍنبْحررن ش تإلبهرتخنرررص  خجيرر

ختذتؿنظ ليض  عدصرْثن  ال  ماش تذْؿنظج ٍثن  خذهردة مردؾ  ترتامرص مشر خاًل لرب  نذرص       

تبَرنننٔ تبصدعرص بيةشْثيو هخ تّعنالّج تإلبهرتخنررص تبريت ّهردة   لثاّرج هخ حترٓ سررق ش       
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صدعرررص تبرريت جيررُ   تدتثررنٔ تبرريت ذْ نمررل م ثررن هخ مررع خنالعثررن. خحتررايف تبالعرررص تبَرننررنٔ تب       

 تحملنؾعص ليض  عدصرْثن خؾكًن ألتةرْثن.

ال جيدز ملدؾ  ترتامص تسْ ةن  ٍرنننٔ تملشرْثيو تبصدعررص هخ تّعرنالّج تإلبهرتخنررص ألغر تط       -2

غررري معرر   اررن هخ مشررةد  ٍثررن  هخ تإلؾعررن  لاثررن دتثررص ه رر ط  مبكنٍررل هخ ٍرراخة مكنٍررل  ًال        

 ننٔ تبصدعرص هخ ًذت تقْلٓ تألنعةص ذبو.مبدتؾكص تملشْثيو تبقس ّْ يل ٍج تبَرن

 املادة السادسة: 

 ليض مدؾ  ترتامص تإلؾعن    ستيج تإلبهرتخنز لب تبَرنننٔ ت ّرص:

تمسررج هخ هس ٍرررنة ممرررز بررج  خلادتنررج  مررن مل ذهررب مشررحاًل برراط ًذرراط جثررنٔ ّدٕرررل تحملررالٔ   -ه

 تإلبهرتخنرص.

 خسنعل تالّعن  ٍج. -ِ

 تسال تبشحل تملكرا ؾرج خ قةج ًة ننة مكراًت   سحل جتن س هخ سحل ى   مْن  بي ةدظ.        -د

 تبَرنننٔ تأل  ط تبيت حتايفتن تبالعرص. -يف

 املادة السابعة:

ذيْزظ مدؾ  ترتامص ٍْكاذال ٍرنة بيةشْثيو ذدأرح ؾررج هذهرنظ تب كرا تملزمرع ًٍ تمرج خشر خطج  ليرض         

 هة ذصْةل تبَرنة ليض من ذوّز:

 تإلج تظتٔ تبدتجُ تختنذتن إلٍ تظ تب كا. -ه

 تبَرنننٔ تملْ يكص مبدؾ  ترتامص. -ِ

 ترتعنعص تألسنسرص بيةاْحنٔ هخ ترتامنٔ ستل تب كا. -د

ًمجررنبز تبشررر   شرررنماًل مجررررع تب سررردظ هخ تبلررر تعُ هخ تملَرررنبؼ تإلأرررنؾرص تملْ يكرررص ٍنبْشررريرال ًة   -يف

 خجأ.

 .ّ ّرَنٔ تباؾع ختبْشيرال ختبْاؿرق -تر

 ٍرنننٔ تبلةنة ًة خجا. -خ
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 تبَرنننٔ تأل  ط تبيت حتايفتن تبالعرص. -ز

خحتررايف تبالعرررص تبلرردتٍم تبالزمررص بيَرننررنٔ تبرريت ذيْررزظ مرردؾ  ترتامررص ٍْكررارثن خؾكررًن بقَر ررص نررل     

 لةيرص.

 املادة الثامهة:

نرل مارْخ    ليض مدؾ  ترتامص ّكاذال ؾنّد ش ً  تملشْثيو ٍ ا ًٍ تظ تب كا مرَني ؾرثرن ّهرنبرـ شر تظ    

هخ ّكرراذال  امررص  خًمجررنبز تبشرر   شررنماًل مجرررع تب سرردظ هخ تبلرر تعُ هخ تملَررنبؼ تإلأررنؾرص تملْ يكررص       

 ٍنبْشيرال ًة خجأ  خّن ذخ تبْشيرال خمهننج  خذبو خؾل من حتايفح تبالعرص.

 املادة التاسعة:

 ليرررض مررردؾ  ترتامرررص تبرررقس ررررن س مثارررص ختلرررع بْاعررررال م رررني  خّْقيرررُ ّ  رعرررًن هخ ّعررر يفنً        

 مبةن سْثن  تإلؾعن  لةن ذوّز:

 تدتثص تملشحل باذثن  خٍرنننٔ تبرت رص هخ تبْع ذح تبعنيف  لاثن. -ه

 تبيكُ تملثين تمل ةد  ٍج  ختباخبص تبيت مارْج. -ِ

 تبَرنننٔ تأل  ط تبيت حتايفتن تبالعرص. -د

 املادة العاشرة:    

    بي كديف خميزمص ألط تف تب كا.ُذ ا تإللالة تإلبهرتخنز مب تبدٕنعل تبْ نقاذص تملهةيص  -1

 جيُ هة ذْلةب تإللالة تإلبهرتخنز من ذوّز: -2

 تسال تملاْخ هخ ترتامص تمل يب لاثن. -ه

تسررال مرردؾ  ترتامررص  خهس ٍرررنة ممرررز بررج  مررن مل ذهررب مشررحاًل برراط ًذرراط جثررنٔ ّدٕرررل   -ِ

 تحملالٔ تإلبهرتخنرص.

 خسنعل تالّعن  مبدؾ  ترتامص. -د

 ط تبيت حتايفتن تبالعرص.تبَرنننٔ تأل   -يف
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 املادة احلادية عشرة:

 يفع  ّلةني تإللالة تإلبهرتخنز من ذوّز: 

ل أًن هخ ٍرننًن هخ تيفلنظ ننذٍرًن هخ معردغًن ٍ َرن تٔ مرب شرونثن هة ّر يفس ٍعرد ش مَنشر ش هخ غرري           -ه

 مَنش ش ً   اتع تملشْثيو هخ ّليريج.

 ذل تسْ ةنان  هخ لالمص مكياش.ش ن ًت هخ لالمص جتن ذص ال ريو مدؾ  ترتامص  -ِ

 املادة الثانية عشرة:

لصرر شم مررب تباعررنظ  ًذت َٕررٓ هة مرردؾ    مررع لرراظ تإل ررال  ٌٍذكررنع تب كدٍررنٔ تبرردت يفش   تملررنيفش  تبٖنماررص  

م مب تملنيفش  تب نش شم هخ تملرنيفش  تذتنيفذرص لصر شم مرب تباعرنظ       2ترتامص  نبـ هذًّن مب هذهنظ تبؿك ش  

 بص تملدنبؿص هخ ٍشرُ تإللالة  ال  ذدظ ختذا مب ّن ذخ ًٍالغج.  ؾييدزت ش ًبزتمج ٌٍزت

 املادة الثالثة عشرة:

  غرررري تذترررنالٔ -مرررع لررراظ تإل رررال  ٍوذهرررنظ تبلرررةنة تالّؿنقررررص ختباعنمررررص  بيةشرررْثيو    -1

ؾشرخ تب كرا  رال  تألذرنظ تبشرَ ص تبْنبررص بْرن ذخ         -م مب تقح تملرنيفش 2تملاعدص ليرثن   تبؿك ش  

تملاْخ هخ بْن ذخ تبْ نقا ليض ّكراذال ترتامرص  مرن يفتظ هنرج مل ذشرْداظ مارْخ مردؾ  ترتامرص         ّشيةج 

هخ مل ذشرررْؿا مرررب  امْرررج هخ مل يفعرررل ليرررض ماؿ رررص مرررب هس  ماثةرررن  خ  ترررقح تذتنبرررص ذْرةرررل   

 تملشْثيو تبْهنبرـ تملرتَّص ليض ؾشخ تب كا ًال ًذت تّؿل هط تف تب كا ليض غري ذبو.

 م مب تقح تملنيفش   تذتنالٔ ت ّرص:1ؾشخ تب كا مبدجُ تبؿك ش  ال يفل بيةشْثيو  -2

ًذت ننة ستل تب كا ماْحنٔ معا ص ٍانظ ليض طيُ تملشرْثيو هخ خؾكرًن ملدتصرؿنٔ ذرايفتن       -ه

 خذشْٖاض مب ذبو تملاْحنٔ تبيت ٍثن لرُ هخ غري تملقنٍكص بيةدتصؿنٔ تملْؿل ليرثن.

قدتننٔ هخ هق تصرًن مازترص هخ ٍر تمخ م يدمنّررص     ًذت ننة ستل تب كا هش طص ؾرراذد هخ هسر   -ِ

 ج ط تسْداتمثن.

 ًذت ننة تب كا ذْانخ  ش تظ صرـ هخ زتالٔ هخ ماصد تٔ هخ نُْ. -د

 ًذت ظث  لرُ   تملاْخ ٍشَُ سدظ ذرنزش تملشْثيو. -يف
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 ًذت ننة تب كا ذْانخ  ّكاذال  امنٔ ًذدتظ هخ نكل هخ ًط نظ. -تر

ظ ماْحررنٔ حتةرررل تبررربتمخ لرررب تإلنرتنررٓ  خذشررْٖاض مررب ذبررو    ًذت نررنة تب كررا ذْاررنخ  شرر ت  -خ

 تبربتمخ تبيت ٍثن لرُ يفد  يفخة ًمتنظ تبْرةرل هخ غري تملقنٍكص ملن تّؿل ليرج.

 تذتنالٔ تأل  ط تبيت حتايفتن تبالعرص خؾل من ّشْالرج طَر ص تملاْحنٔ هخ ترتامنٔ. -ز

 املادة الرابعة عشرة:

ملشررْثيو ليررض مرراش ه رر ط بْشرريرال ستررل تب كررا هخ ّاؿرررقح  يفررل      مررن مل ذْؿررل مرردؾ  ترتامررص خت   -1

بيةشرْثيو ؾشررخ تب كرا ًذت ّررو   مرردؾ  ترتامرص لررب تبْشريرال هخ تبْاؿرررق مرراش ّزذرا ليررض   شررص      

لصرر م ذدمررًن مررب ّررن ذخ ًٍرر تظ تب كررا هخ لررب تملدلررا تملْؿررل ليرررج  خبررج تسرررتيفتيف مررن يفؾ ررج مبكْلررض  

بو مرب ّهرنبرـ ّ َّرٓ ليرض ترقت تبْرو ري  مرن مل ذهرب         تب كا مكنٍل تملاْخ هخ ترتامص هخ غري ذ

 تبْو ري ٍشَُ قدش قنت ش.

م مب تقح تملرنيفش  ذيْرزظ مردؾ  ترتامرص ٍرٌٍالؽ تملشرْثيو لرب هس        1يفخة ً ال  مبن خ يف   تبؿك ش   -2

 ّو ري مْدقع هخ ص دٍنٔ ذهدة ان ّوٕري جدت س   ّشيرال ستل تب كا هخ ّاؿرقح.

 املادة اخلامسة عشرة:

ض تبْررنج  هة ُذكر ررا ستيررج تإلبهرتخنررز   تبشررحل تبْحررن س خؾكررًن باعررنظ تبشررحل تبْحررن س  خحتررايف ليرر

 تبالعرص تبلدتٍم تبالزمص بقبو.

 املادة السادسة عشرة:      

تبكدتلررا تبالزمررص  -حبشررُ تذتنجررص-ّصرر ف تبرردزت ش ليررض ققررنع تبْحررن ش تإلبهرتخنرررص  خّعررا     

خنررص خيفةرز سرالمص تبْ رنمالٔ ٍثرن  خذصرةل ذبرو ّاعررال مرن          بْاعرةج مبرن ذ رزز يفخ  تبْحرن ش تإلبهرت   

 ذوّز:

 جثنٔ ّدٕرل تحملالٔ تإلبهرتخنرص. -ه

 تملاعنٔ تإلبهرتخنرص تبيت ّ يفس يفخ  تبدسنطص ٍني مدؾ  ترتامص ختملشْثيو. -ِ
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 املادة السابعة عشرة:  

هة ذْدرق     -ذارَرج هخ مرب  -ًذت  نبـ مدؾ  ترتامص هذًّن مرب هذهرنظ تباعرنظ هخ تبالعررص  ؾييردزذ       

 -ٍنبْاشرررل مررع تدتثررص تملدْعررص -تذتررنالٔ تب نجيررص ختبلرر خ ذص قرر ت ًت حبحررُ تحملررل تإلبهرتخنررز  

جزعرًّررن هخ نيرًّررن ً  هة ّررْال م ندتررص تملدنبؿررص هخ تبَررٓ ؾرثررن هذثةررن هسررَل  خًذنبررص تملدنبؿررص ً  تبيحاررص   

اعنظ  ال  مراش هقعرنتن  ٕالٕرصم هذرنظ      م مب تملنيفش  تبْنس ص لص شم مب تب1تملاعدص ليرثن   تبؿك ش  

تلَْرن ًت مرب ذحرُ تحملرل تإلبهرتخنرز  ليرض هة ّْدرق تبيحارص ق ت ترن   شروة تملدنبؿرص  رال  مراش ال              

ّْحنخز  لص شم هذنظ تلَْن ًت مب ّن ذخ تإلذنبص  خبيحاص خقـ ق ت  ذحُ تحملل تإلبهرتخنرز جزعرًّرن هخ   

 نيرًّن ًذت  هٔ مشدغًن بقبو.

  مهة عشرة:املادة الثا

مع لاظ تال ال  ٍوس لكدٍرص هشرا ذراص ليرثرن نعرنظ ى ر   ذ نقرُ نرل مرب  رنبـ هذًّرن مرب هذهرنظ              

 تباعنظ هخ تبالعرص ٍدتذاش هخ هنٖ  مب تب كدٍنٔ ت ّرص:

 تإلنقت . -ه

 م ميردة  ذن .1.111.111غ تمص ال ّزذا ليض   -ِ

 ًذكنف مزتخبص تبْحن ش تإلبهرتخنرص م قًْن هخ يفتعًةن. -د

 جزعرًّن هخ نيرًّن  م قًْن هخ يفتعًةن. -ٍنبْاشرل مع تدتثص تملدْعص-ذحُ تحملل تإلبهرتخنز  -يف

  املادة التاسعة عشرة:

ّهد ة ٍك ت  مب تبدزذ  دتاص  هخ هنٖ م ّْرد  تباعر    شتنبؿرنٔ هذهرنظ تباعرنظ هخ تبالعررص        -1

تباعررنظ  ليررض هالل ذكررل لررايف     خّدقرررع تب كدٍررنٔ تملاعرردص ليرثررن   تملررنيفش  تبٖنماررص لصرر شم مررب       

هللررنعثن لررب  ٕالٕررصم خذهرردة مررب ٍررراثال مشْصررن  نعررنمز ليررض تألقررل  خّعررا  قرر ت تٔ تبيحاررص  

 خذعا  تبدزذ  ٍك ت  ماج قدتلا لةل تبيحاص خيفايف مهنؾئ هللنعثن. ٍنألغيَرص.

تبرقس   ذ تلض   ت ْرن  تب كدٍص جشنمص تملدنبؿص خّه ت تن خذحال نصنط مدؾ  ترتامص ختبل   -2

 خقع ليض ت   ذب ٍشََثن.
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   املادة العشرون:

تاللرتتط ليرج همنظ تحملهةص تإليفت ذص خؾكًن ألذهنظ هس ق ت  ٍانًظ ليض تباعنظ جيدز ملب صا  أاح 

 نعنظ تمل تؾ نٔ همنظ يفذدتة تملعنمل.

   املادة احلادية والعشرون:

ماقدقج ليرض نؿكرص تملدرنبـ   صرررؿص     جيدز ّلةني تبك ت  تبعنيف  ٍْراذا تب كدٍص تباص ليض نص  

 هخ هنٖ م مب تبعرـ تحمليرص تبيت ّعرا    سترل ًقنمْرج  هخ   هس خسرريص ه ر ط مانسرَص  خذبرو        

حبشُ ندع تملدنبؿص تمل ّهَص خجشنمْثن خّوٕريتن  ليض هة ذهدة تباص  ٍ ا حتعرب تبكر ت  مبلرز    

 ًَن بيعؿص تبكق رص.تملاش تحملايفش نعنمًن هخ ننة تذتهال تبعنيف    شونج مهْش

 املادة الثانية والعشرون:  

ّْد  تحملهةص تملدْعرص تبؿعرل   تملانزلرنٔ  مبرن   ذبرو يفلرنخط تملقنبَرص ٍرنبْ دذض تبانشرغص لرب           

 ّقَرل هذهنظ تباعنظ.

 املادة الثالثة والعشرون:  

ّ رنمالٔ تبْحرن ش   هلةن  تب قنٍص ختبْؿْررض ليرض    -ذعا  ٍْ رراثال ق ت  مب تبدزذ -ذْد  مدظؿدة 

 تإلبهرتخنرص خأَم شتنبؿنٔ هذهنظ تباعنظ ختبالعرص.

 املادة الرابعة والعشرون:

ؾرةرررن مل ذررر يف   شرررونج نرررص  رررنص   تباعرررنظ  ّشررر س ليرررض تبْحرررن ش تإلبهرتخنررررص هذهرررنظ نعرررنظ  

 تبْ نمالٔ تإلبهرتخنرص ختألنعةص تأل  ط ذتٔ تبعيص.

 املادة اخلامسة والعشرون:  

العرص  ال   ّش نيم ذدمًن مب ّن ذخ نص  تباعنظ   تدت ذاش تب مسرص  خذ ةل ٍثن مرب  ذعا  تبدزذ  تب

 ّن ذخ تب ةل ٍج.

 املادة السادسة والعشرون:

 ذ ةل ٍنباعنظ ٍ ا ملز  ّش نيم ذدمًن مب ّن ذخ نص ح   تدت ذاش تب مسرص.

*** 


