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 ةالمقدم

 :البحث فكرة جوىر :أولا 
جعىل العىالم إلى   ادى انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنيا شبكة االنترنت

قريىة واحىدة وظيىىرت العديىد مىىن المواقىو االلكترونيىة التىىط تمىارس نشىىاطًا تجاريىًا  ىىن 
ليىىىا  بىىىر الشىىىبكة العنكبوتيىىىة لمىىىا  طريىىىل التىىىرويال واال ىىىجن  ىىىن منتجاتيىىىا والتسىىىويل

تىىوهره ىىىله الشىىبكة مىىن سىىيولة  ىىرض المنتجىىات وسىىيولة الوصىىول  كبىىر  ىىدد مىىن 
الزبىىىىائن واهىىىىىلت ىىىىىله المواقىىىىىو االلكترونيىىىىىة بىىىىالتطور حتىىىىى  اهىىىىلت شىىىىىكل المحىىىىىجت 

 التجارية ليس بصفتيا التقميدية وانما محجت تجارية االلكترونية.
التجاريىة االلكترونيىة التىط اشىتممت  مى  معىالم للا بدأ االىتمام بيله المحجت 

معىىالم معنويىة ابرزىىىا  نصىر االتصىىال بىالعمج  وبىىدأت إلى   و ناصىر ماديىة افىىاهة
 تأهل حيزًا واسعا من نشاط التجارية الدولية االلكترونية.
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 :اختياره وأسباب البحث موضوع أىمية :ثانياا 
 مو التجارية االلكترونيةالتكييف القانونط لممحجت  موفوع أىمية تتداهل

 :باآلتط إجماليا ويمكن اهتياره أسباب
الن المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىىط يمعىىىب دورًا ميمىىىًا هىىىىط  الموفىىىىوع أىميىىىة تبىىىرز .1

ممارسىىىة النشىىىاط التجىىىاري االلكترونىىىط هصوصىىىاً بعىىىد التطىىىور الحاصىىىل الحيىىىىاة 
يكتسىب قيمىة  التقميديأو  التجارة االلكترونية ال جعل المحل التجاري االلكترونط

 اقتصادية ومالية كبيرة ويؤثر  م  اقتصاد الدول المهتمفة.
كون الموقىو االلكترونىط الىلي ىىو هىط الحقيقىة تجسىيد لممحىل  كللك اىميتو تبرز .2

المسىىىىىتيمك ليبحىىىىىث ويقىىىىىارن بىىىىىين أو  التجىىىىىاري االلكترونىىىىىط الىىىىىلي يسىىىىىيل لمزبىىىىىون
شىىبكة االنترنىىت المنتجىىات والعىىروض المهتمفىىة لانشىىطة التجاريىىة ليشىىتري  بىىر 

 بصورة مباشرة.
ومهتمفىىىىة  ىىىىن  ان لممحىىىىجت التجاريىىىىة احكامىىىىًا هاصىىىىة وطبيعىىىىة قانونيىىىىة متميىىىىزة .3

 دراسىىىىة هىىىط والتعمىىىىل البحىىىث يقتفىىىط الىىىىلي ا مىىىر المحىىىجت التجاريىىىة التقميديىىىىة
ا حكىىىام والتنظىىىىيم  تمىىىك بيىىىان التكييىىىف القىىىانونط لممحىىىجت التجاريىىىة االلكترونيىىىة

 المتوقو لو.
 :البحث مةمشك :ثالثاا 
البحىىىث حىىىىول امكانيىىىة وجىىىود المحىىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط مىىىىن  مشىىىكمة تكمىىىن

الناحية القانونية هصوصا ان المشرع العراقط لم يفرد هط قانون التجارة العراقىط رقىم 
نصوصًا هاصة تنظم المحىجت التجاريىة التقميديىة سىوى اشىارة هىط  1984لسنة  33

ناحيىىىىة ومىىىىن ناحيىىىىة اهىىىىرى  ىىىىدم مواكبىىىىة  ( مىىىىن القىىىىانون ا ىىىىجه ىىىىىلا مىىىىن24المىىىىادة  
النصىوص التشىىريعية التطىىور الحاصىىل هىىط التجىىارة االلكترونيىىةل سىىوا  اكىىان للىىك هىىط 

القىىىىوانين المقارنىىىىة هحتىىىى  مىىىىو وجىىىىود قىىىىانون التوقيىىىىو االلكترونىىىىط أو  القىىىىانون العراقىىىىط
العراقىىط اال ان ىىىلا القىىانون لىىم يعىىالال  2312لسىىنة  78والمعىىامجت االلكترونيىىة رقىىم 
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 أجىل مىن البحث ىله العديد من االشكاليات الهاصة بالتجارة االلكترونية للا وفعنا
 :اآلتية االشكاليات معالجة
مىالا يقصىد بىالمحجت التجاريىىة االلكترونيىةل وىىل ىىىله المحىجت يمكىن ان توجىىد  .1

 بمعزل  ن الواقو المادي؟
حىىىىجت ىىىىىل ىىىىىله المحىىىىجت التجاريىىىىة االلكترونيىىىىة تمتمىىىىك  ناصىىىىر كمثيمتيىىىىا الم .2

الا مىىىا امتمكىىىت  ناصىىىر هيىىىل ىىىىله العناصىىىر تهتمىىىف  ىىىن و  التجاريىىىة التقميديىىىة؟
 العناصر هط المحجت التجارية التقميدية؟

مىىدى امكانيىىة تطويىىو النصىىوص القانونيىىة الهاصىىة بىىالمحجت التجاريىىة التقميديىىة  .3
  م  المحجت التجارية اإللكترونية؟

 رونية"؟ما طبيعة القانونية لممحجت التجارية االلكت .1
 :البحث نطاق :رابعاا 

تحىىىىدد الطبيعىىىىة القانونيىىىىة لممحىىىىجت  القوا ىىىىد التىىىىط دراسىىىىةإلىىىى   البحىىىىث ييىىىىدف
مفيىىىىىوم المحىىىىىجت التجاريىىىىىة : حيىىىىىث مىىىىىن قىىىىىانونط مىىىىىن جانىىىىىب التجاريىىىىىة االلكترونيىىىىىة

اإللكترونية وبيان  ناصرىا ويحث النظريات القانونية التط وفىعت لتحديىد الطبيعىة 
 .جارية االلكترونيةالقانونية لممحجت الت

مىىن هىىجل قىىانون التجىىارة العراقىىط رقىىم  العراقىىط التشىىريو بدراسىىة بحثنىىا ويهىىتص
ومقارنتيا بالتشريو المصري  1997لسنة 21وقانون الشركات رقم  1984لسنة  33

 والقانون االردنط.
 : وىيكميتو البحث منيج: خامساا 
 التجاريىة االلكترونيىةالتكييىف القىانونط لممحىجت  لموفىوع دراستنا هط سنعتمد

 . المقارن التحميمط المنيال  م 
 المبحىىث نهصىىص. ثجثىىة مباحىىث  مىى  الموفىىوع ىىىلا دراسىىة بتوزيىىو وسىىنقوم 
  مىىى  هيىىىو الدراسىىىة وسىىىنوزع مفيىىىوم المحىىىجت التجاريىىىة االلكترونيىىىة لبيىىىان منىىىو ا ول
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 بوالمطمىىىى تعريىىىىف المحىىىىجت التجاريىىىىة االلكترونيىىىىةل ا ول المطمىىىىب يتنىىىىاول مطمبىىىىين
 سىىنبحث الثىىانط المبحىىث أمىىا. هصىىائص المحىىجت التجاريىىة االلكترونيىىة لبيىىان الثىىانط
 لمتعىىىىرف ا ول: مطمبىىىىين هىىىىجل مىىىىن  ناصىىىىر المحىىىىجت التجاريىىىىة االلكترونيىىىىة هيىىىىو

لمعناصىىىر المعنويىىىة لممحىىىجت التجاريىىىة  الثىىىانط المطمىىىب وسىىىيكون العناصىىىر الماديىىىةل
الطبيعىىىة القانونيىىىة  بىىىو هسىىىنتناول حىىىثالب ىىىىلا مىىىن الثالىىىث المبحىىىث امىىىا. االلكترونيىىىة

 ا وللممحىىجت التجاريىىة االلكترونيىىة وللىىك مىىن هىىجل ثجثىىة مطالىىب يكىىون المطمىىب 
لبيىىان نظريىىة المجمىىوع القىىانونط والمطمىىب الثىىانط لبحىىث نظريىىة المجمىىوع الىىواقعط امىىا 

 المطمب الثالث واالهير هسيكون لبحث نظرية الممكية المعنوية.
 سنتوصىل التىط والمقترحىات النتىائال أىىم هييىا نوجز هاتمةب ىلا بحثنا وسننيط

 اليو.

  األولاملبحث 
 مفهىو احملم انتجاري االنكرتوني

 المواقىو مىن كبير  دد ظيورإل   مستهدميو  دد وتزايد االنترنت انتشار ادى
 العنكبوتيىىىة الشىىىبكة هىىىجل مىىىن التجىىىاري نشىىىاطيا تمىىىارس التىىىط التجاريىىىة االلكترونيىىىة

 المعمومىىىات تبىىىادلأو  لمبفىىىائو والتىىىرويال واال ىىىجن الد ايىىىة هىىىجل مىىىن اكىىىان سىىىوا 
 ا ىىىىداد ازديىىىاد بالمثىىىىل قابمىىىو والىىىىلي االنترنىىىت  بىىىىر االتجىىىار هىىىىجل مىىىنأو  التجاريىىىة
 الهىارجطأو  لمدولىة الىداهمط المسىتوى  مى  سىوا  العنكبوتيىة الشىبكة  بىر المتسوقين

 مىا يحتىاج غالبىاً  التجاريىة مىاللا  التىاجر واحىدةل وان احتىراف قرية العالم اصبح ال
 لىول معتىادة حرهىة ويتهىلىا يمارسىيا التىط اال مىال وحجىم مو طبيعىة تتج م اداةإل  
أو  التجاري المحل ىط التجارية اال مال التاجر هجليا من يمارس التط االداة وىله
 .(1 المتجر التشريعات بعض هط  ميو يطمل كما

                                                           

نسااُث  11ٔلاافٌَٕ ةندلاافيت ةييرَاان يلااى 1111نسااُث  11( كًااف  اان لاافٌَٕ ةندلاافيت ةنً اا   يلااى1)

1111. 
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االمىىر يتطمىىب تعريفىىو هىى ن  اللكترونىىطبيىىدف تحديىىد مفيىىوم المحىىل التجىىاري او 
 :هط مطمبين ما سنبحثووىلا  اواًل ومن ثم بيان أىم الهصائص المميزة لول

 

 األولاملطهة 
 تعريف احملم انتجاري االنكرتوني

الماديىة وغيىر  يعرف المحل التجاري بصفة  امة بأنىو " مجمو ىة مىن االمىوال
رجوع لقىىانون التجىىارة العراقىىط رقىىم الماديىىة التىىط تهصىىص لمزاولىىة مينىىة تجاريىىة" وبىىال

نجىىىد انىىىو لىىىم يعىىىرف المحىىىل التجىىىاري بىىىل لىىىم تىىىرد االشىىىارة لممحىىىل  1984لسىىىنة  33
ثانيىىىاع(  نىىىدما اشىىىار بانىىىو ال يجىىىوز التصىىىرف  – 24التجىىىاري اال مىىىن هىىىجل المىىىادة 

ل هىىىط حىىىين  ىىىرف المشىىىرع (1 باالسىىىم التجىىىاري بصىىىورة مسىىىتقمة  ىىىن المحىىىل التجىىىاري
 1999لسىىنة  17مىىن قىانون التجىىارة رقىم  34تجىر هىىط المىادة المأو  المصىري المحىىل

بأنىىو" مجمو ىىة مىىن االمىىوال المنقولىىة التىىط تهصىىص لمزاولىىة تجىىارة معينىىة ويجىىب ان 
 .(2 تتفمن  نصر االتصال بالعمج  والسمعة التجارية"

المتجىر قاصىر  مى  االمىوال أو  جعىل المحىل هتعريف المشىرع المصىري ا ىجه
العناصىىر الىجزم توهرىىىا ليكىون محىىّج تجاريىىّا إلى   واشىار كىىللك الماديىة دون المعنويىىة
 بالمفيوم القانونط.

وكىىللك  ىىرف المشىىرع االردنىىط المحىىىل التجىىاري بمفيومىىو التقميىىدي هىىط المىىىادة 
بأنو"مجمو ىة  ناصىر ماديىة وغيىر ماديىة 1966لسنة 12من قانون التجارة رقم  38

م والشىىىىعار وحىىىىل االيجىىىىار تهتمىىىىف بحسىىىىب االحىىىىوال وىىىىىط هصوصىىىىًا الزبىىىىائن واالسىىىى
 .(3 والعجمات الفارقة واالجرا ات واالجازات والرسوم ..."

                                                           

 .1192نسُث  03ثفَيفً( يٍ لفٌَٕ ةندلفيت ةنع ةلن يلى  -12( ةَظ  ةنًفرت )1)

 .1111نسُث  11يٍ لفٌَٕ ةندلفيت ةنً    يلى  02ًفرت( ةن1)

 .1111نسُث 11يت ةييرَن يلى يٍ لفٌَٕ ةندلف 09( ةنًفرت0)
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هالمحىل التجىاري وهقىاع لتعريىف المشىرع االردنىط مجمو ىة مىن االمىوال المنقولىىة 
تتفىىىمن حتمىىىا أمىىىوال منقولىىىة معنويىىىة كاالتصىىىال بىىىالعمج  والعنىىىوان التجىىىاري وحىىىل 

لىىة ماديىىة مثىىل البفىىائو واالثىىاث واآلالت االيجىىار وتفىىم هىىط لات الوقىىت امىىوااًل منقو 
 الصنا ية وغيرىا.

و رف كللك بانو" مال منقول معنوي يشمل اتصال التاجر بعمجئو وا تيادىم 
 .(1 التردد  م  المتجر نتيجة  ناصر االستغجل التجاري"

وىله التعاريف ا جه سوا  اكانت التشىريعية منيىا ام الفقييىة لىم تعىرف المحىل 
 لكترونط وانما  رهت المحل التجاري التقميدي.التجاري اال

والمحل التجاري االلكترونط ال يهتمىف  ىن المحىل التجىاري بمفيومىو التقميىدي 
مىن حيىث اليىدف الىىلي يسىع  اليىو التىاجر اال وىىىو ممارسىة العمىل التجىاري هالتىىاجر 

 هدماتىىو  مىى  الجميىىور اال انىىو هىىط المحىىلو  هىىط كىىل المحميىىين يقىىوم بعىىرض منتجاتىىو
نشىر نشىاطو بصىورة أوسىو و رفىو  مى  اكبىر  ىدد إلى   لتجاري االلكترونىط ييىدفا

ممكىىىن مىىىن الجميىىىور ويىىىتم تحقيىىىل للىىىك مىىىن هىىىجل الموقىىىو االلكترونىىىط  مىىى  شىىىبكة 
وشىىيو اع  االنترنيىىت تمىىك الشىىبكة العنكبوتيىىة التىىط اصىىبحت الوسىىيمة االكثىىر اسىىتهداماع 

 بشكل اسرع.لعالم والتط تتيح انتشار النشاط التجاري هط شت  انحا  ا
 التجىىىىاري النشىىىىاط الحجىىىر االسىىىىاس هىىىط االلكترونىىىىط التجىىىاري المحىىىىل ويشىىىكل 

 مىىىو تتكامىىىل التىىىط العناصىىىر مىىىن "مجمو ىىىة بانىىىو نعرهىىىو ان يمكىىىن والىىىلي االلكترونىىىط
 .(2 االنترنت"  بر التجاري النشاط لممارسة البعض بعفيا

اري التىىىط ونجحىىىظ  مىىى  التعريىىىف ا ىىىجه انىىىو ركىىىز  مىىى   ناصىىىر المحىىىل التجىىى
تكمىىىل احىىىدى االهىىىرى والتىىىط مىىىن هجليىىىا يىىىتم ممارسىىىة النشىىىاط التجىىىاري  بىىىر شىىىبكة 

                                                           

( عفشإي  ْيةااثق خماالى ةنًلاام ةندلافي  كل ااث  اان ةنما كث ةنًساافًْثق يجافنث يف ساادي ق  فيعااث 1)

 .11قص1311يلًا نًيٍ ربفغيٍ جطيفق كهيث ةنلمٕق ٔةنعهٕو ةنسيفجيثق 

ي  ن يلهث ( ةَظ  ر. حُفٌ يهيكثق ةند   فج ةنمفََٕيث ةنٕةيرت عهى ةنًدل  ةينكد َٔنق بلث يُم1ٕ)

 .10قص1311ق 22ق ةنعار01 فيعث ةنةعثق ةنًلها 
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االنترنىىىت اال انىىىو لىىىم يىىىبن ماىيىىىو ىىىىله العناصىىىر وىىىىل تهتمىىىف  ىىىن  ناصىىىر المحىىىل 
 التجاري التقميدي ام ىط لاتيا.

وهىىىط تعريىىىف اهىىىر لممحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط بانىىىو" مجمو ىىىة مىىىن العناصىىىر 
 مىى  جىىلب الزبىىائن لمهىىدمات التجاريىىة التىىط يقىىدميا  بىىر مواقىىو التىىط تتميىىز بقىىدرتيا 

االنترنىىىت ويشىىىترط هيىىىو ان يكىىىون مشىىىتمجع  مىىى   ناصىىىر المحىىىل التجىىىاري التقميىىىدي 
 .(1 السيما  نصر االتصال بالعمج  وىو المكاهئ لممحل التجاري التقميدي"

ونجحىىىىىظ  مىىىىى  ىىىىىىلا التعريىىىىىف انىىىىىو قىىىىىد لكىىىىىر اىىىىىىم  ناصىىىىىر المحىىىىىل التجىىىىىاري 
فىرورة اشىتمالو  مى   ناصىر إلى   ترونط وىو  نصر جىلب الزبىائن باإلفىاهةااللك

 المحل التجاري التقميدي 
وهط فو  ما تقدم نجىد ان المحىل التجىاري االلكترونىط ال يهتمىف  ىن المحىل 
التجاري بمفيومو التقميدي اال من هىجل اسىتهدامو العىالم االهترافىط لمظيىور لمعىالم 

بانىو" مجمو ىة  نعرف المحل التجاار  اللكترونا ن ان التجاري وبنا   م  للك يمك
مىىن االمىىوال المنقولىىة التىىط تهصىىص لمزاولىىة تجىىارة معينىىة  بىىر شىىبكة االنترنىىت وليىىا 

 اسماع تجارياع لتميزىا  ن غيرىا من المحجت التجارية".

 املطهة انثاني
 خصائص احملم انتجاري االنكرتوني

ط وجدنا انو يتمتو بعىدة هصىائص من هجل تعريف المحل التجاري االلكترون
 وىط: 

 المحل التجار  اللكترون  مال منقول: األولالفرع 
ان ا تبار المحل التجاري االلكترونط ماالع منقواًل  نو يستمد طبيعتو ىله مىن 

 ىىن كونيىىا  االحىىوال جميىىو طبيعىىة العناصىىر الداهمىىة هىىط تكوينىىو والتىىط ال تهىىرج هىىط

                                                           

( يلًا يليا ك لى ةيب ةْيًنق ةشكفنيث حًفلث ةيجى ةندلفي  نهًلالج ةندلفيلث عة  ةيَد َيح  ن 1)

 .42قص1319ق0ق ةنعار10ةنمفٌَٕ ةنع ةلنق بلث يُمٕي  ن يلهث  فيعث ذ  لفيق ةنًلها 



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/الة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمج

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

05 

وان ل  ناصىىر معنويىىىةأو  أكانىىت  ناصىىىر ماديىىة ناصىىر لات طبيعىىة منقولىىىة سىىوا  
العنصىىىر الجىىىوىري الىىىلي البىىىد مىىىن تىىىواهره هىىىط المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط ليكتسىىىب 
وجوده القانونط ىو  نصر االتصىال بىالعمج  والىلي يعىد مىااًل منقىوالع همىن الطبيعىط 

هعااًل هط ان يتسم المحل التجاري االلكترونط بيله الهصيصة ال انو يؤثر تأثيراع  إلاً 
 .(1 التجاري االلكترونط ال يستمد هاصيتو المنقولة منو طبيعة المحل
العنصىىىر ا ىىىجه العناصىىىر االهىىىرى لممحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط إلىىى   ويفىىىاف

مىااًل منقىواًل وىىلا مىا يؤكىد تميىز المحىل التجىاري االلكترونىط بيىله  والتط تعد جميعيىا
االلكترونىىط مىىاال منقىىوال وهفىىو و الهصيصىىة ويترتىىب  مىى  ا تبىىار المحىىل التجىىاري 

بالتالط لاحكام الهاصة بالمنقوالت العديد من النتىائالل هالمحىل التجىاري االلكترونىط 
يهفو  حكام الهاصة بالمنقول وال تسري  ميو القوا ىد القانونيىة الهاصىة بالعقىارل 
هيىىو ال يمكىىن ان يكىىون موفىىو ًا لىىرىن  قىىاري بىىل يمكىىن ان موفىىو ًا لىىرىن حيىىازي 

سري  ميو االحكىام الهاصىة بىالرىن الحيىازي ىىلا مىن ناحيىة ومىن ناحيىة اهىرى ال وت
رىنىىو ال أو  تسىىري  ميىىو احكىىام حقىىول االرتفىىال وان بيىىو المحىىل التجىىاري االلكترونىىط

لمقوا ىد الىىرىن العقىاري هيىىو يهفىو ل حكىىام أو  تهفىو إلجىىرا ات التسىجيل العقىىاري
 .(2 نقولةوالقوا د القانونية التط تحكم االموال الم

 معنو  مال اللكترون  التجار  المحلالفرع الثان : 
يعد المحل التجاري االلكترونىط منقىواًل معنويىًا وان كىان يفىم بعىض العناصىر 
المادية الن ىله االهيرة ليست من مستمزماتو ومن الجائز وجود المحىل مجىردا منيىا 

ة والمعنويىىىىة بوصىىىىفو هالمحىىىىل ىىىىىو لاتىىىىو مىىىىاال معنويىىىىًا يمثىىىىل مجمىىىىوع مكوناتىىىىو الماديىىىى
مجمو ىىىىة مىىىىن االمىىىىوال ليىىىىا هصائصىىىىيا المهتمفىىىىة  ىىىىن هصىىىىائص كىىىىل  نصىىىىر مىىىىن 

                                                           

 .12عفشٕي  ْٔيةثق ي اي جفبك قص (1)

ق رةي ةنثمف ااث نهُماا  ٔةندٕ لاانق عًاافٌق ةألٔلر. عزلااز ةنعكيهاانق شاا ن ةنماافٌَٕ ةندلاافي ق ةنلااز   (1)
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 ناصره هيو يكتسىب صىفة المنقىول المعنىوي مىن طبيعىة غالبيىة  ناصىره رغىم وجىود 
 .(1 العناصر المادية كالمعدات واآلالت والبفائو

لحىل ان أىم ما يمتاز بو التاجر  م  محمو التجاري االلكترونىط ان موفىوع ا
يىرد  مىى  شىىط  غيىىر مىىادي لىىو لاتيىىة متميىزة  ىىن  ناصىىرهل وان محىىل ىىىلا الحىىل ىىىو 
االحتفاظ بالعمج  والعمل  م  زيىادتيم وىىلا الحىل ىىو  بىارة  ىن منقىول معنىوي ال 

 :ل ال ان لمممكيىىىة المعنويىىىة لممحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط ليىىىا جانبىىىان(2 يىىىدرك بىىىالحس
ال بىىالعمج  واسىىتمراره هىىط مزاولىىة نشىىاطو حىىل التىىاجر باالتصىى ا وليقصىىد بالجانىىب 

امىىىا الجانىىىب الثىىىانط هيىىىراد بىىىو ان ال ل التجىىىاري هىىىط ظىىىل ظىىىروف المناهسىىىة المشىىىرو ة
يكىىىون لصىىىاحب المحىىىل التجىىىاري اإللكترونىىىط حىىىل االسىىىتئثار بىىىالعمج  ومىىىنعيم مىىىن 
التىىردد  مىى  محىىل تجىىاري لهىىر بىىل  ميىىو ان يتحمىىل نتىىائال المناهسىىة المشىىرو ةل ومىىا 

تىىىردد العمىىىج   مىىى  محىىىل تجىىىاري منىىىاهس بسىىىبب جىىىودة منتجاتىىىو مىىىثًجل ال يىىىنجم مىىىن 
تقتصر حمايىة ممكيىة المحىل التجىاري االلكترونىط  مى  حمايىة الممكيىة  نىد اال تىدا  
 مييىىىا بسىىىبب اسىىىتعمال المناهسىىىة غيىىىر المشىىىرو ة التىىىط يترتىىىب  مييىىىا تىىىرك العمىىىج  

 .(3 لممحل التجاري االلكترونط والتردد  م  المحل المناهس
ويترتب  م  تمتو المحل التجاري اإللكترونط بيىله الهصيصىة  مىال معنىوي( 
مجمو ىة مىىن النتىىائالل ال ال تنطبىىل  ميىىو بعىض القوا ىىد الهاصىىة بىىالمنقوالت الماديىىة 

سىند صىحيح سىند الممكيىة المنصىوص  مييىا و  كقا دة الحيازة هط المنقول بحسن نيىة
ال يشىترط لسىريانيا التسىميم  (4 لعراقىطمىن القىانون المىدنط ا( 1هقرة-1163هط المادة 

المىىادي وىىىو مىىال ال يمكىىن تصىىوره هىىط المحىىل التجىىاري االلكترونىىط وكىىللك ال يكىىون 
المحىىل التجىىاري االلكترونىىط محىىًج ليبىىة يدويىىة  نىىو مىىال منقىىول معنىىوي وبالتىىالط ال 
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تنطبىىىل  ميىىىو قوا ىىىد اليبىىىة والوديعىىىة كمىىىا ال يمكىىىن ممارسىىىة حىىىل الحىىىبس  ميىىىو الن 
 .(1  يقوم  م  هكرة الحيازة الحبس

 ذو صفة تجارية اللكترون  التجار  المحلالفرع الثالث: 
 كترونط صفة اساسية الكتساب وجودهالصفة التجارية هط المحل التجاري االل

هروجىو مىن إلى   القانونطل وتجريد المحل التجاري االلكترونط من ىله الصفة يىؤدي
ل  مىى  العناصىىر التىىط يتكىىون منيىىا المحىىل نطىىال المحىىجت التجاريىىة حتىى  وان اشىىتم

التجىىىىىاري االلكترونىىىىىط كعنصىىىىىر االتصىىىىىال بىىىىىالعمج  والحىىىىىل هىىىىىط االيجىىىىىار واالثىىىىىاث 
 .(2 والمعدات

ال يمزم هط المحل التجىاري االلكترونىط ان تثبىت الصىفة التجاريىة لنشىاطو ىىلا 
مىىن ناحيىىة ومىىن ناحيىىة اهىىرى يجىىب ان يمىىارس مسىىتغل المحىىل التجىىاري االلكترونىىط 

اطو  م  وجو االحتراف حت  يكتسب الصفة التجارية و م  العكىس مىن للىك الا نش
كان النشاط مدنيًا ال يكون ىناك محل تجاري اإللكترونط وال يكتسب مستغمو الصفة 
التجارية هيناك اهتجف كبير بين ما يعد محًج تجاريًا الكترونيًا وبىين غيىره الىلي ال 

إلىى   تىىفلف واتحىىاد  ناصىىر المحىىل لجىىلب العمىىج  يعىىد محىىًج تجاريىىًا الكترونيىىًا وىىىو
مىىن الطبيعىىة التجاريىىة لنشىىاطو دون ا تمىىادىم كثيىىرًا  االسىىتفادة اجىىل مىىن لاتىىو المتجىىر

 مى  شهصىية مسىتغل المحىل التجىاري االلكترونىط بىدليل اسىتمرارىم هىط التعامىل مىو 
ان  المحىىل التجىىاري االلكترونىىط حتىى  ولىىو تىىم التنىىازل  نىىو لمسىىتغل جديىىدل هىىط حىىين

 نصر االتصال بالعمج  ال يجوز التنازل  نىو لمغيىر هىط حىال التنىازل  ىن المحىال 
غير التجارية االلكترونية الن العمج  هط ىلا النوع من المحجت يرتبطون بشىهص 
القىىائم بالنشىىاط لميارتىىو والثقىىة هىىط شهصىىو اكثىىر مىىن ا تمىىادىم  مىى  العناصىىر التىىط 

 .(3 تتألف منيا محاليم
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 نياملبحث انثا
 عناصر احملم انتجاري االنكرتوني

 ن مجمو ة من العناصرل والتط يمكنالمحل التجاري االلكترونط يتكون م
 ناصىىر ماديىة و ناصىىر معنويىة وىىلا مىىا سىنبحثو مىىن هىجل المطمبىىين إلى   تقسىيميا
 التالين:

 األولاملطهة 
 انعناصر املادية نهمحم انتجاري االنكرتوني

تكىىون منيىىا المحىىل التجىىاري االلكترونىىط ال تهتمىىف ان العناصىىر الماديىىة التىىط ي
 ىىن العناصىىر الماديىىة لممحىىل التجىىاري التقميىىديل هيىىو وان كىىان التعامىىل هىىط المحىىل 
التجىىىىاري االلكترونىىىىط يىىىىتم مىىىىن هىىىىجل شىىىىبكة االنترنىىىىت والعىىىىالم االهترافىىىىط والمحىىىىل 

 موقىىىو االلكترونىىىط مىىىن هىىىجل العىىىالم االهترافىىىطأو  االلكترونىىىط يأهىىىل صىىىيغة معينىىىة
يمارس من هجليا التاجر  رض بفا تو والترويال ليا بشكل اوسو اال انو البد من 
تىواهر  ناصىر ماديىة ليىىله التجىارة االلكترونيىة كالبفىىائو والمعىدات الجزمىة إليصىىال 

 ىله البفائو لمزبائنل وىله العناصر ىط:
 البضائع: األولالفرع 

سىمعًا نصىف أو  ة الصىنووىط المنقوالت المعدة لمبيىو سىوا  أكانىت سىمعة كاممى
ويشىىىىترط ال تبىىىىار ىىىىىله المنقىىىىوالت مىىىىن البفىىىىائو ان تكىىىىون  مىىىىواد اوليىىىىةأو  مصىىىىنعة

 العناصىر أقىل البفائو وتعد ممموكة لمتاجر اللي يستغل المحل التجاري االلكترونط
 معىىدة  نيىىا مؤقتىىة مسىىألة وجودىىىا الن للىىك االلكترونىىط التجىىاري المحىىل هىىط اسىىتقراراً 
 . (1 دائمًا هط المحل التجاري االلكترونط  نصراً  يستل هيط بيعيا لغرض

هىىىط تجىىىارة التجزئىىىة أو  ولمبفىىىائو أىميىىىة كبيىىىرة سىىىوا  اكىىىان هىىىط تجىىىارة الجممىىىة
هبدون ىله البفىائو ال يمكىن القيىام بعمميىة التجىارة االلكترونيىة ال انيىا ىىط موفىوع 
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قارنىىة التىىط نظمىىت القىىوانين التجاريىىة موفىىوع المإلىى   التجىىارة االلكترونيىىةل وبىىالرجوع
المحىىىل التجىىىاري التقميىىىدي نجىىىد انيىىىا نصىىىت  مىىى  البفىىىائو با تبارىىىىا احىىىد العناصىىىر 

 17( مىن القىانون المصىري رقىم 3- 34اللي يتكون منيا المحل هقىد نصىت المىادة  
 مىىىىى  جىىىىىواز ان يتفىىىىىمن المحىىىىىل التجىىىىىاري البفىىىىىائو واالثىىىىىاث واآلالت 1999لسىىىىىنة 

الجزمىىة السىىتغجل المحىىل التجىىاري وكىىللك  واالجيىىزة والمعىىدات وغيرىىىا مىىن الميمىىات
نصت المشىرع التجىاري االردنىط  مى  البفىائو با تبارىىا احىد العناصىر التىط يتكىون 

لامىىا المشىىرع (1 1966لسىنة  12مىن قىىانون التجىارة رقىىم  38منيىا المتجىىر هىط المىىادة 
 24العراقىىط همىىم يىىنص  مىى  احكىىام هاصىىة بالمحىىل التجىىاري سىىوى اشىىارة هىىط المىىادة 

 نىىدما نصىىت  مىى   ىىدم جىىواز بيىىو االسىىم 1984لسىىنة  33انون التجىىارة رقىىم مىىن قىى
 كما لكرنا للك سابقًا(.  التجاري مستقج  ن المحل التجاري

وتعىد البفىائو بالنسىبة لىبعض المحىجت التجاريىة القيمىة االساسىية اال ان ىىىله 
اىميتيىىىىا هىىىىط المحىىىىجت التجاريىىىىة التىىىىط تقتصىىىىر  مىىىى  تقىىىىديم الهىىىىدمات  القيمىىىىة تقىىىىل

بالتهصيص ويترتب  م    قارا  دىا ال يمكن البفائوو  كالفنادل ومؤسسات النقلل
تكون مشمولة هط البيىو الىلي يىرد  مى  المحىل التجىاري االلكترونىط ويكىون يأن  للك

لمبىىائو حىىل االمتيىىاز  مييىىا حتىى  وان كىىان العقىىار الىىلي يجىىري هيىىو اسىىتغجل المحىىل 
 .(2 التجاري ممموكًا لمبائو
 العدد الصناعية: الفرع الثان 

تشىىىىىمل العىىىىىدد الصىىىىىنا ية كاهىىىىىة المنقىىىىىوالت المهصصىىىىىة لجسىىىىىتغجل التجىىىىىاري 
كىىىاآلالت والمعىىىدات التىىىط تسىىىتهدم هىىىط صىىىنو المنتجىىىات وتصىىىميحيا وكىىىللك سىىىيارات 

 .(3 النقل المهصصة لهدمة المحل التجاري االلكترونط

                                                           

ياٍ لافٌَٕ ةندلافيت  09 ٔةنًافرت1111نساُث  11( يٍ ةنمافٌَٕ ةنً ا   يلاى 0- 02ةَظ  ةنًفرت ) (1)

 .1111نسُث  11ةييرَن يلى 

قرةي ةنثمف اااااااااث نهُمااااااااا  1ر.  ااااااااإ   يلًاااااااااا جااااااااافينق شااااااااا ن ةنمااااااااافٌَٕ ةندلااااااااافي ق  (1)

 .199قص1331ٔةندٕ لنقعًفٌق

 .199ر.  ٕ   يلًا جفينق ي اي جفبكقص( 0)
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وينبغىىىىط ان نجحىىىىظ ان االشىىىىيا  التىىىىط تكىىىىون مىىىىن طبيعىىىىة واحىىىىدة قىىىىد تعىىىىد مىىىىن 
البفىىىائو بالنسىىىبة لىىىبعض المحىىىجت التجاريىىىة االلكترونيىىىة وهىىىط لات الوقىىىت تعىىىد مىىىن 
العىىىدد الصىىىنا ية بالنسىىىبة محىىىجت تجاريىىىة االلكترونيىىىة اهىىىرىل هالسىىىيارات تكىىىون مىىىن 
العىىىدد الصىىىنا ية الا كانىىىت مهصصىىىة لهدمىىىة المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط كمىىىا لىىىو 

ن مىىن البفىىائو الا كانىىت وقىىد تكىىو ل كانىىت مهصصىىة لنقىىل منتجىىات المحىىل التجىىاري
معروفة لمبيو هط المحل التجاري االلكترونطل همعيار التفرقة بين ما ال كانىت ىىله 

مىىىن قبىىىل العىىىدد الصىىىنا ية ىىىىو الغىىىرض الىىىلي أو  المنقىىىوالت تعىىىد مىىىن قبىىىل البفىىىائو
يهصىىص لىىو ىىىله المنقىىوالتل هىىىالا كىىان معىىدًا لمبيىىو كىىىان مىىن البفىىائو امىىا الا كىىىان 

وينبنىط ل المحل التجاري االلكترونط  د من العدد الصىنا يةيستهدم لهدمة اغراض 
هىىى ن  الىىىرىنأو   مىىى  للىىىك الا كىىىان المحىىىل التجىىىاري محىىىًج لتصىىىرهات قانونيىىىة كىىىالبيو

الىىرىن با تبارىىىا مىىن  ناصىىر المحىىل أو  العىىدد الصىىنا ية تكىىون مشىىمولة بيىىلا البيىىو
 .(1 التجاري االلكترونط

 انثاني املطهة
 االنكرتوني انتجاري منهمح املعنىية انعناصر

افىىاهة لمعناصىىر الماديىىة التىىط يتكىىون منيىىا المحىىل التجىىاري االلكترونىىط ىنىىاك 
 ناصر معنوية البد من توهرىا ليكتسب المحل صفة المحل التجاري االلكترونط اال 
وىط العناصر المعنوية وىط تمك االموال المنقولة المعنوية التط تسىتغل هىط النشىاط 

 ناصر ىط: التجاريل وىله الع
 التصال بالعمالء: األولالفرع 

ويقصد بو االشهاص اللين يتعاممون مو المحل التجاري االلكترونط من أجل 
 رفيةل والعبرة أو  الهدمات سواُ  أكان بصفة ا تياديةأو  الحصول  م  الحاجات

بالعمج  اللين يتعاممون مو المحل التجاري هط المستقبل هيم اللين يكىون ليىم شىأن 

                                                           

 .111ر. أك و لفيهكنق ي اي جفبكقص( 1)
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هىىط تحديىىد قيمىىة المحىىل التجىىاري االلكترونىىط لويعىىد  نصىىر االتصىىال بىىالعمج  مىىن 
العناصىىىىر الجوىريىىىىة لممحىىىىل التجىىىىاري هبقيىىىىة العناصىىىىر كاالسىىىىم التجىىىىاريل والعجمىىىىة 

غايىىة واحىىدة وىىىط توثيىىل العجقىىة الرابطىىة بىىين المحىىىل إلىى   التجاريىىة جميعيىىا تيىىدف
 .(1 التجاري والعمج 

  يبىىىىىدو اكثىىىىىر وفىىىىىوحًا هىىىىىط المحىىىىىل التجىىىىىاري ان  نصىىىىىر االتصىىىىىال بىىىىىالعمج
االلكترونىىط مىىن نظيىىره المحىىل التجىىاري التقميىىدي ال ان كىىل موقىىو تجىىاري اإللكترونىىط 
يحتىىىوي  مىىى  جىىىدول احصىىىائط يسىىىمح وبشىىىكل دقيىىىل معرهىىىة  ىىىدد العمىىىج  الفعميىىىين 
لمموقو ومعرهة كللك  دد زائري المحل التجاري االلكترونىط لغبىر ان االمىر يهتمىف 

أو  الا كىىىان المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط يقىىىدم هىىىدمات الد ايىىىة التجاريىىىة بحسىىىب مىىىا
يقدم هدمات التسول االلكترونطل هالا كان المحل التجىاري االلكترونىط يقىدم هىدمات 

العمىىىج  بالنسىىىبة لىىىو ىىىىم الشىىىركات التىىىط تىىىربطيم بىىىو  قىىىود هىىى ن  الد ايىىىة االلكترونيىىىة
الىىىلي يقومىىىون بزيىىىارة الموقىىىو بغيىىىة  الوكالىىىة بغيىىىة قيامىىىو بالد ايىىىة ليمامىىىا االشىىىهاص

الحصول  م  هدمات مجانية هيؤال  ال يعتبرون من العمج ل اما بالنسبة لممحجت 
جميىىو االشىىهاص هى ن  التجاريىة االلكترونيىىة التىط تقىىدم هىدمات تسىىول  بىر االنترنىىت

المحىىىىل مىىىىن اجىىىىل الحصىىىىول  مىىىى  البفىىىىائو أو  الىىىىلين يقومىىىىون بالتعاقىىىىد مىىىىو الموقىىىىو
  لممحل التجاري االلكترونط بغض النظر  ن تعاقداتيم سىوا  اكانىت يعتبرون  مج

بصىىىورة  رفىىىية ام دائميىىىةل هتمىىىك المحىىىجت التجاريىىىة االلكترونيىىىة قىىىد افىىىفت  مىىى  
مواقيىىا طابعىىًا تفا ميىىًا يمكىىن لمزبىىون مىىن هجلىىو شىىرا  احتياجاتىىو هىىورًا مىىن هىىجل مىىا 

 .(2 نمالج  قد معدة سمفاً 
 مىى  اسىىتمرار  جقتىىو بىىالعمج  ويعمىىل دائمىىًا  مىى  وغالبىىًا مىىا يحىىرص التىىاجر 

تنميتيا بكل الوسائل المشرو ة لكط يحقىل االقبىال المنشىود  مى  محمىو االلكترونىطل 
غير انو البد من مجحظة ان ا تبىار  نصىر االتصىال بىالعمج   نصىرًا هىط المحىل 

 مى  يكىون لىو حىل ممكيىو يىأن  لصىاحب المحىل التجاري االلكترونىط ال يعطىط الحىل
                                                           

 .119ر. عزلز ةنعكيهنق ش ن ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ي اي جفبكقص( 1)

 .40ب ةْيًنق ي اي جفبكقصيلًا يليا ك لى ةي( 1)



 (مقارنة دراسة) اإللكتروني التجاري للمحل القانوني التكييف أسباب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

 مجئىىو ال لىىيس ىنىىاك مىىا يمىىزم العمىىج  باالسىىتمرار هىىط التعامىىل معىىو هقىىد ينصىىىرف 
العمىىىج   نىىىو  ي سىىىببل حتىىى  وان لىىىم يقىىىو مىىىن التىىىاجر هطىىىأ كمىىىا ال يحظىىىر  مىىى  
 مج  محل معين ان يكونوا  مىج  لمحىل تجىاري الكترونىط اهىر هيىم غيىر ممىزمين 

 .(1  م  التعامل مو محل تجاري الكترونط معين
ان حىىل االتصىال بىالعمج  ال يعتبىر حقىىًا ولكنىو هائىدة تنىىتال إلى   لىب اتجىاهويى

الممكنىة التىط تنشىأ مىو العمىج  ويكىون ليىا قيمىة اقتصىادية أو  من الىروابط المحتممىة
ترا ىىىى  هىىىىط تقىىىىدير قيمىىىىة المحىىىىل التجىىىىاري االلكترونىىىىط ال ان لىىىىيس لممحىىىىل التجىىىىاري 

 التىاجر يممكىو مىا كله ن  مج ل للاااللكترونط وجود اال بتوهر  نصر االتصال بالع
  جقاتىىو جميىىو اسىىتمرارإلىى   االطمئنىىان حىىل ىىىو بىىالعمج  االتصىىال  نصىىر لحمايىىة

 أي ويكىون المسىتقبلل هىط بتجديىدىاأو  بيىا المسىاس من وحمايتيا بزبائنو واتصاالتو
 قيمىة المحىل إنقىاص  ميىو تترتىب  نىدما ها مىو مسىؤولية غير مشروع يستوجب  مل

 المحىىل مسىىتغل أصىاب الىىلي الفىىرر تعىويض طريىىل اللكترونىىط وللىك  ىىنا التجىاري
  مىىىج  اجتىىىلابإلىىى   مشىىىرو ة غيىىىر بطىىىرل منىىىاهس تىىىاجر سىىىع  لىىىو كمىىىا التجىىىاريل
 الحالىىة ىىىله هفىىط معىىول التعامىىل ا تىىادوا الىىلين التجىىاري المحىىل  ىىن وتحىىويميم الغيىىرل

 البىىىىةالمط أجىىىىل مىىىىن المشىىىىرو ة غيىىىىر المناهسىىىىة د ىىىىوى رهىىىىو المحىىىىل يكىىىىون لمسىىىىتغل
االلكترونىىىط  التجىىىاري المحىىىل قيمىىىة نقىىىص جىىىرا  مىىىن أصىىىابو الىىىلي الفىىىرر بتعىىىويض
 .(2  ناصره  نصر من إفعاف بسبب

 التجار  السمالفرع الثان : 
االسىىىم التجىىىاري ىىىىو احىىىد  ناصىىىر المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط هيىىىو كىىىل اسىىىم 

نشىطة التىىط يهتىاره الشىهص لتمييىز النشىاط الىلي يزاولىو لكىط ال يهىتمط بغيىره مىن اال
 .(3 يزاوليا االهرون

                                                           

 .19عفشٕي  ْٔيةثق ي اي جفبك قص( 1)

(2) Françoise DEKEUWER-DéFOSSEZET et Edith BLARY-Clément, op. 

cit, p242 

 .141قص1310( ر. نطيف  ة  كٕيفَنق يٕ ز ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ةنة ق نهطةفعثق0)
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وكللك المشرع المصري االسم التجاري وانمىا اشىار  ولم يعرف المشرع العراقط
 قىانون مىن الثانيىة المىادة  رهىت طىرل صىياغتو بهىجف المشىرع االردنىط الإلى   هقط

االسم التجاري بأنو "االسم اللي يهتاره لتمييىز  2336 لسنة 9 رقم التجارية االسما 
مىىن اسىىم أو  تجىىاري  ىىن غيىىره مىىن المحىىجت والىىلي يتكىىون مىىن تسىىمية مبتكىىرةمحمىىو ال
النشاط اللي أو  منيا جميعًا ومو اي افاهة تتعمل بنوع التجارةأو  لقبوأو  الشهص
 .(1 يمارسو"
هاالسىىم التجىىاري البىىد مىىن وجىىوده سىىوا  أكىىان لمتىىاجر الفىىرد ام لمشىىركة وتبعىىًا  

 االسىم التجىاري يتكىون مىن اسىمو الثجثىط ن هى لللك تهتمف صياغتو هبالنسبة لمتىاجر
اما االسم التجاري لمشركة هيتكون من ( 2 اي تسمية اهرى مجئمة أو  اسمو ولقبوأو 

أية تسىمية مبتكىرة مىو بيىان نىوع الشىركة وطبيعىة النشىاط الىلي تزاولىو مىو افىاهة اي 
ة اسىىم احىىد الشىىركا  الا كانىىت الشىىركة مىىن شىىركات االشىىهاص وافىىاهة كممىىة مهتمطىى

( مىىن قىىانون االسىىما  التجاريىىة 1ونصىىت كىىللك المىىادة   (3 الا كانىىت الشىىركة مهتمطىىة
 مىى  مىىن يممىىك بمفىىرده محىىًج تجاريىىًا ان يتهىىل اسىىمو 1955لسىىنة  55المصىىري رقىىم 

 .(4 الشهصط  نصرًا اساسيًا هط تكوين اسمو التجاري
ولهصوصىىية المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط الىىلي يهتمىىىف بطبيعتىىىو  ىىىن المحىىىل 

مفيىىىوم االسىىىم التجىىىاري لىىىو هصوصىىىية معينىىىة  هفكىىىرة االسىىىم هىىى ن  تجىىىاري التقميىىىديال
الىىدومين أو  التجىىاري بالنسىىبة لممحىىل التجىىاري االلكترونىىط تىىرتبط بفكىىرة اسىىم النطىىال

العبىىارات تسىىتهدم لمداللىىة  مىى  أو  والىىلي "ىىىو  بىىارة مجمو ىىة مىىن الحىىروف واالرقىىام
ا تبىاري  مى  شىبكة االنترنىت  أو موقو حاسوب يسىتهدمو شىهص طبيعىطأو   نوان

 ثجثىىىىة مىىىىن ويتكىىىىون( 5 لتحديىىىد ىىىىىلا الموقىىىىو وتمييىىىىزه  ىىىىن غيىىىىره مىىىىن المواقىىىىو االهىىىىرى
                                                           

 ةييرَن. 1331نسُث  1يٍ لفٌَٕ ةيجًف  ةندلفيلث يلى 1( ةَظ  ةنًفرت1)

 .1192نسُث  03يٍ لفٌَٕ ةندلفيت ةنع ةلن يلى 11ةَظ  ةنًفرت (1)

 ةنًعال1111نسُث  11ةٔيً( يٍ لفٌَٕ ةنم كفج ةنع ةلن يلى  – 10ةَظ  ةنًفرت )( 0)

 .1144نسُث  44( يٍ لفٌَٕ ةيجًف  ةندلفيلث ةنً    يلى 1ةَظ  ةنًفرت )( 2)

ٔكانق خسإلث ةنًُف عافج ةنًدعهماث بءجاًف  ةنُطافق )ريةجاث يلًا خي  يلًٕر ةنعاأةٌ ٔجاعيا ية ( 4)

يمفيَااث باايٍ ةندماا لعيٍ ةييرَاان ٔةنلزة اا  ( بلااث يُماإي  اان يلهااث  فيعااث ةنماافيلث نهعهاإو 

 .131قص1319ق1قةنعار 14ةنمفََٕيثقةنًلها 
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 بيىىىىىىىىىىا االتصىىىىىىىىىىال يىىىىىىىىىىتم التىىىىىىىىىىط الجيىىىىىىىىىىة طبيعىىىىىىىىىىة يحىىىىىىىىىىدد ا ول المقطىىىىىىىىىىو: مقاطعىىىىىىىىىىو
 بىالرمز لىو ويرمىز الثىانط المسىتوى نطاقىات يمثل الثانط والمقطو (http//www وىو
 SLD )المسىىتوى نطاقىىات يمثىىل هيىىو الثالىىث المقطىىو امىىا ارالمهتىى االسىىم يحىىدد وىىىو 

( COM  للىىك مثىىال المصىىنف الهىىادم يحىىدد وىىىو( TLD  بىىالرمز لىىو ويرمىىز العىىالط
 االنترنىىت  بىىر تجىىري التىىط التجاريىىة لممشىىرو ات  نىىوان ىىىو النطىىال هاسىىم( Org و

 .(1 الكترونط" تجاري لمحل العمج  تجلب التط العناصر اكثر من ويعد
النطىىال  الىىدومين( النسىىهة المطىىورة مىىن االسىىم التجىىاري هىىالا كىىان  ويعتبىىر اسىىم

تمك المتطابقة وللك متى  أو  قانون التجارة العراقط يسمح بتسجيل االسما  المشابية
( مىن قىانون 24ما كان النشاط مهتمفًا وىلا يفيم مىن مفيىوم المهالفىة لىنص المىادة  

تجاري االلكترونىط  اسىم النطىال( همىن اما االسم التجاري لممحل ال (2 التجارة العراقط
المستحيل تسجيل اسىمين متطىابقين وللىك  سىباب تقنيىة واسىم النطىال يهفىو لىلات 
االحكام االسم التجاري بصورتو التقميدية هيشىترط بىو مىا يشىترط باالسىم التجىاري مىن 

الىىدومين(ان يكىىون وافىىحا هىىط داللتىىو  مىى    حيىىث الوفىىوح ال البىىد هىىط اسىىم النطىىال
النشىاط التجىىاري ال ال يمكىن تسىىجيل االسىما  المفىممة لمجميىىور حىول حقيقىىة طبيعىة 

طبيعىىىة النشىىىىاط الىىىىلي يىىىزاولل وان ال يكىىىىون مهالفىىىىًا أو  المحىىىل التجىىىىاري اإللكترونىىىىط
النظىىىام العىىىام واآلداب وان يكىىىون منسىىىجمًا مىىىو الىىىلول العىىىام أو  لمنصىىىوص القانونيىىىة

المغىىات أو  غتو اسىىتهدام العربيىىةوالبيئىىة االجتما يىىة المحيطىىة وان يرا ىى   نىىد صىىيا
 .(3 االهرى المستهدمة هط العرال

 وكان االجدر بالمشرع العراقط  دم تقيد صياغة االسم التجاري بالمغة العربيىة
العراقية وان يطمل النص ليشمل المغة االنكميزية كللك لعالمية ىله المغة ىلا من أو 

                                                           

( ٔجاافو عاافي  شاافك  جاإرةنق ةندُظاايى ةنماافََٕن ألجااًف  ةنُطاافقق يجاافنث يف ساادي   فيعااث ةنُلاافن 1)

 .11قص1311ٕ،ُيثق  ن َفبهس  هسطيٍ قكهيث ةنايةجفج ةنعهيفقةن

عهاىميٍ لياا  ان ةنسالم 1192نساُث  03ةٔيً( يٍ لفٌَٕ ةندلفيت ةنع ةلن يلاى -12خُص ةنًفرت ) (1)

ةندلفي  ةجًف خلفيلف ٔ مف ألحكفو ْذة ةنمافٌَٕ  اال للإ  ةجادعًفنّ ياٍ لةام شافص ةخا   ان َإ  

 ضًٍ حأر ةنًلف ظث أٔ ةنًلف ظفج ةندن لياِ  يٓفم ةندلفيت ةنذ  لزةٔنّ صفحب ةيجى

 .41يلًا يليا ك لى ةيب ةْيًنق ي اي جفبكقص( 0)
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ط الهاصىة باالسىم التجىاري  مى  ناحية ومن ناحيىة اهىرى الا مىا قسىنا تطبيىل الشىرو 
شرط المغة العربية والعراقيىة ال يمكىن تطبيقىو الن ه ن  اسم النطال االسم اإللكترونط

اسىىما  النطىىال تسىىجل  مىى  شىىبكة االنترنىىت بىىا حرف الجتينيىىة حتىى  وان كىىان اسىىم 
 سوف يكتب بالمغة الجتينية للا نىد وه نو  المحل التجاري االلكترونط بالمغة العربية

المشىرع العراقىط ان يوسىو مىن مفيىوم الىىنص ويىدهل المغىة االنكميزيىة ك حىدى المغىىات 
التط تستهدم لكتابة االسم التجاري االلكترونىط هىط حىال صىدور تشىريو هىاص يىنظم 

ان يىىىدهل التعىىىديل  مىىى  نصىىىوص قىىىانون التجىىىارة أو  المحىىىجت التجاريىىىة االلكترونيىىىة
 ونية.بحيث تتسو لتشمل المحجت التجارية االلكتر 

 التجارية العالمةالفرع الثالث: 
تعىىد العجمىىة التجاريىىة احىىد  ناصىىر المحىىل التجىىاري االلكترونىىط ووقىىد  رهيىىىا 

( 21( مىىن قىىانون العجمىىات والبيانىىات التجاريىىة رقىىم  1المشىىرع العراقىىط هىىط المىىادة  
المعىىىدل بانيىىىا "كىىىل مىىىا يأهىىىل شىىىكًج مميىىىزاع مىىىن الكممىىىات واالمفىىىا ات  1957لسىىىنة 

اي مجمىىىوع منيىىىا الا أو  واالرقىىىام والرسىىىوم والعنىىىاوين والتصىىىاوير والنقىىىوش والحىىىروف
كىىىان لىىىو تعمىىىل بيىىىا لمداللىىىة  مىىى  تمىىىك أو  طمىىىب اسىىىتعمالو لبفىىىا ة مىىىاأو  اسىىىتعمل

أو  االتجىىىىار بيىىىىاأو  انتاجيىىىىاأو  البفىىىىا ة تهىىىىص صىىىىاحب العجمىىىىة بسىىىىبب صىىىىنعيا
  رفيا لمبيو" 

مىىىىن القىىىىانون الهىىىىاص  63و رهيىىىىا كىىىىللك المشىىىىرع المصىىىىري هىىىىط نىىىىص المىىىىادة 
بانيا" العجمة التجارية ىىط كىل مىا يميىز 2332لسنة 82بحماية الممكية الفكرية رقم 

هدمة  ن غيره ويشمل  م  وجو الهصوص االسما  المتهلة أو  منتجًا سمعة كانت
 شىىكًج مميىىزا واالدا ات والكممىىات والحىىروف واالرقىىام والرسىىوم والرمىىوز نىىاوين المجىىال

 (.1 م ..." والممفات واالهتا
 التجاريىىة العجمىىات قىىانون مىىن(2 هىىط المىىادة  امىىا المشىىرع االردنىىط هقىىد  رهيىىا

يريىىىىىد اسىىىىىتعماليا اي أو  بانيىىىىىا "أي اشىىىىىارة ظىىىىىاىرة يسىىىىىتعمميا 1952 لسىىىىىنة 33 رقىىىىىم
                                                           

 .1331نسُث 91يٍ ةنمفٌَٕ ةنففص بلًفلث ةنًهكيث ةنفك لث ةنً    يلى  10( ةنًفرت1)



 (مقارنة دراسة) اإللكتروني التجاري للمحل القانوني التكييف أسباب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

هىىدمات أو  منتجىىاتأو  هدماتىىو  ىىن بفىىائوأو  منتجاتىىوأو  شىىهص لتمييىىز بفىىائعو
 غيره".

ه لمعجمىىىىة التجاريىىىىة نجىىىىد انيىىىىا وسىىىىيمة همىىىىن هىىىىجل التعريفىىىىات التشىىىىريعية ا ىىىىج
التاجر لتمييز منتجاتو التط تباع هط محمىو التجىاري االلكترونىط  ىن المنتجىات التىط 

 المشابية أو  تباع هط المحال التجارية االهرى المماثمة
إلىى   اجتىىلاب العمىىج إلىى   و ىىادًة مىىا يسىىع  مالىىك المحىىل التجىىاري االلكترونىىط

 مىى  سىىمو ومنتجىىات المحىىجت التجاريىىة المناهسىىة  ىىن  منتجاتىىو وسىىعيو هىىط تففىىيميا
طريىىىىل اتقىىىىان الصىىىىنو لكىىىىط تقتىىىىرن العجمىىىىة هىىىىط لىىىىىن العمىىىىج  والمسىىىىتيمكين بمعنىىىى  

الد ايىىىىىة واسىىىىىتهدام وسىىىىىائل اال ىىىىىجن إلىىىىى   فىىىىىمان الجىىىىىودة واالتقىىىىىان ويمجىىىىىأ التىىىىىاجر
 .(1 المهتمفة من اجل ثبات العجمة التجارية التط ينتجيا هط لاكرة المستيمك

العجمىة التجاريىة مىىن اىىم الوسىىائل التىط يمجىىأ الييىا التىىاجر لتمكىين المسىىتيمك و 
بالتعرف  م  منتجاتو التط تحمل  جمتو التجاريىة اينمىا وجىدت وىىط فىمان كىللك 

بىىىىلل اقصىىىى  جيىىىىده هىىىىط تحسىىىىين منتجاتىىىىو إلىىىى   لعىىىىدم تفىىىىميل الجميىىىىور ممىىىىا يدهعىىىىو
وتهفيض تكاليف االنتاج ليفمن تفوقيا ورواجيا  م  مثيجتيىا هىط ميىدان المناهسىة 
هيىىىط وسىىىيمة ل  ىىىجن  ىىىن المنتجىىىات والهىىىدمات المقدمىىىة سىىىوا  مىىىن التجىىىار ام مىىىن 
الشىىىركات مىىىن هىىىجل المحىىىجت التجاريىىىة االلكترونيىىىة هصوصىىىًا بعىىىد ازديىىىاد وانتشىىىار 

لمنتجىىىات  بىىىر شىىىبكة االنترنىىىت ومىىىن اجىىىل تحقيىىىل الحمايىىىة الكاهيىىىة  ىىىرض السىىىمو وا
لمعجمىة التجاريىة بوصىىفيا احىد العناصىىر المعنويىة لممحىل التجىىاري االلكترونيىة هجبىىد 
من تسجيميا إلكترونيًا باتباع االلية االلكترونية ال يقدم الطمب الكترونيًا ويتم التوقيو 

 .(2 بصورة اإللكترونية 
 التىىط يقىىدميا التسىىجيل االلكترونىىط نجىىد اتجىىاه اغمىىب دول العىىالم ونظىىرًا لممزايىىا

إلىى   ا تمىىاد التسىىجيل االلكترونىىط كالقىىانون ا مريكىىط لىىلا نىىد و المشىىرع العراقىىطإلىى  
                                                           

 .101ر. عزلز ةنعكيهنق ش ن ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ي اي جفبك قص (1)

ةنعاليااث ةندلفيلااث  اان عاللدٓااف باافنعُٕةٌ ةينكد َٔاانق يجاافنث يف ساادي ق عطااف  س جااًيثق حًفلااث  (1)

 .11قص1312 فيعث ةنًسيهثق كهيث ةنلمٕق ٔةنعهٕو ةنسيفجيثق
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ا تماد التسجيل االلكترونط لمعجمة التجارية لممحجت التجارية االلكترونية وان كان 
قىد  ىالال  2312( لسىنة 78رونيىة رقىم  قانون التوقيىو االلكترونىط والمعىامجت االلكت

هىىط جزئيىىة منىىو المعىىامجت االلكترونيىىة اال انىىو مىىا يىىزال قاصىىرًا  ىىن مواكبىىة التطىىور 
 الحاصل هط ميدان التجارة االلكترونية. 

 حقوق الممكية الفكرية والصناعية الفرع الرابع: 
 اولا: حقوق الممكية الفكرية والفنية 

الفنيىين  مى  مصىنفاتيم المبتكىرة أو  ين االدبىينوىط الحقول التط تقىرر لممىؤلف
وتأهل ىله الممكية أىمية كبيرة هط بعض انواع المحجت التجارية االلكترونيىة كىدور 
النشىىر والمسىىارح ودور السىىينما وكىىللك اسىىتغجل بىىرامال الحاسىىوب نظىىرًا لحمايىىة ىىىله 

 .(1 البرامال تحت مظمة حقول المؤلف
 تانيَا: براءة الختراع

االهتىىىراع ىىىىط الشىىىيادة التىىىط تمىىىنح لممهتىىىرع والتىىىط تعىىىد سىىىندا لمحمايىىىة بىىىرا ة 
االلن أو  القانونية الهترا و تمنح المهترع حقىا يسىمح لىو باحتكىار اسىتثمار اهترا ىو

باسىىىىتثماره وىىىىىط  نصىىىىرًا مىىىىن  ناصىىىىر المحىىىىل التجىىىىاري االلكترونىىىىط هيىىىىط جىىىىز  مىىىىن 
تىىىراع و ىىىادة مىىىا تمىىىنح رأسىىىمال المشىىىروع الصىىىنا ط الىىىلي يتىىىول  اسىىىتثمار بىىىرا ة االه

البىىىرا ة لكىىىل ابتكىىىار جديىىىد قبىىىل لجسىىىتغجل الصىىىنا ط سىىىوا  أكىىىان متعمىىىل بمنتجىىىات 
وسىىائل صىىنا ية جديىىدة لمحصىىول  مىى  انتىىاج صىىنا ط أو  بطىىرلأو  صىىنا ية جديىىدة

 .(2 نتيجة صنا ية موجودةأو  قائم
وتعد بىرا ة االهتىراع  نصىرًا جوىريىًا مىن  ناصىر المحىل التجىاري االلكترونىط 
الا كان نشاط المحل ينحصر هىط اسىتثمار واسىتغجل البىرا ة صىنا يًا لىللك الا مىاتم 

البيىىو يشىىمل بيعىىاع هىى ن  بيىىو المحىىل التجىىاري االلكترونىىط الىىلي يسىىتثمر بىىرا ة االهتىىراع
لمبىىىىرا ه ايفىىىىًا والتىىىىط يجىىىىب ان تسىىىىجل باسىىىىم المشىىىىتري لممحىىىىل هىىىىط السىىىىجل الهىىىىاص 

                                                           

 .01عفشٕي  ْٔيةثق ي اي جفبكق ص( 1)

 .101ر. عزلز ةنعكيهنق ش ن ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ي اي جفبكق ص (1)
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ال بىىىرا ة االهتىىىراع مىىىو المحىىىل التجىىىاري بتسىىىجيل الممكيىىىة الصىىىنا ية ال ان دون انتقىىى
االلكترونىط  نىد بيعىىو تنتفىط هكىرة المحىىل ال اسىتمرار وجىود بىىرا ة االهتىراع ىىو الىىلي 

 .(1 يمكن المحل من االحتفاظ بعمجئو
 الرسوم والنماذج الصناعية: ثالثاا 

يعىىىرف الرسىىىم بانىىىو كىىىل تنسىىىيل جديىىىد لمهطىىىوط  مىىى  سىىىطح المنتجىىىات يفىىىفط 
ويكسىىىبيا طابعىىىًا متميىىىزا كالرسىىىوم الهاصىىىة بالمنتجىىىات واالوانىىىط   مييىىىا رونقىىىًا جمىىىيجً 

يدويىة أو  الهزهية وال اىمية لموسيمة التط تستهدم هط الرسم هقد تكون الية كالطبا ىة
قىىىىد تكىىىىون كيميائيىىىىة كمىىىىا هىىىىط صىىىىنو أو  حفىىىىر النقىىىىوش  مىىىى  الهشىىىىبأو  كىىىىالتطريز
 .(2 المنسوجات

جديىىىىىد الىىىىىلي يتهىىىىىله حجىىىىىم امىىىىىا النمىىىىىولج الصىىىىىنا ط هيىىىىىو القالىىىىىب الهىىىىىارجط ال
المنتجىىىات هيعطييىىىا رونقىىىًا مبتكىىىرًا ويميزىىىىا  ىىىن المنتجىىىات المتماثمىىىة كنمىىىالج االزيىىىا  

 .(3 ولعب االطفال وىياكل السيارات
وتعىىىد الرسىىىوم والنمىىىالج الصىىىنا ية مىىىن  ناصىىىر المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط 

االلكترونىىط  المعنويىىة التىىط تسىىيم هىىط جىىلب العمىىج  هىىالا مىىا تىىم بيىىو المحىىل التجىىاري
هيجوز ان يشمل البيو ىله الرسوم والنمالج الصنا ية بنىا   مى  االتفىال بىين البىائو 
والمشىىىتري هعندئىىىل تسىىىجل باسىىىم المشىىىتري لتكىىىون مشىىىمولة بالحمايىىىة التىىىط يقرىىىىا ليىىىا 

 .(4 القانون

 انثانث املبحث
 االنكرتوني انتجاري نهمحم انطبيعة انقانىنية
 يثاره نو  حل التجاري االلكترونطالقانونية لمم قبل الولوج هط تحديد الطبيعة

                                                           

  101ي جفبك قصر. عزلز ةنعكيهنق ش ن ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ي ا (1)

آيُث بٍ لي ة، جفيتق ةنُظفو ةنمفََٕن نه جٕو ٔةنًُفذ  ةن ُفعيثق يجافنث يف سادي   فيعاث لفنًاثق ( 1)

 .11قص1311كهيث ةنلمٕق ٔةنعهٕو ةنسيفجيثق 

 .11ةيُث بٍ لي ة، جفيتق ي اي جفبك قص( 0)

 .123ر. عزلز ةنعكيهنق ش ن ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ي اي جفبك قص( 2)
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تسىىىىاؤل  ىىىىن مىىىىدى امكانيىىىىة ا تبىىىىار المحىىىىجت التجاريىىىىة بصىىىىورتيا التقميديىىىىة محىىىىجت 
تجاريىىىىة الكترونيىىىىة الا مىىىىا امتمكىىىىت موقعىىىىًا الكترونيىىىىًا تفا ميىىىىًا  مىىىى  شىىىىبكة االنترنىىىىت 

 ومارست من هجليا نشاطيا التجاري ؟
المحىل التجىاري التقميىدي الىلي يمتمىك يىأن  ان االجابة  ن ىىلا التسىاؤل يكىون

موقعًا الكترونيًا يمارس من هجلو  مميات التسول االلكترونىطل ال يعىد محىج تجاريىا 
الكترونيىىًا الن ىىىلا الموقىىو االلكترونىىط يكىىون تىىابو لىىو ويىىدهل ىىىلا الموقىىو االلكترونىىط 

ميىدي ولىيس ىىو لممحل التجاري التقميدي كأحد العناصر المكونة لممحىل التجىاري التق
المكىىون لممحىىل التجىىاري لاي ان ىىىلا المحىىل التجىىاري بصىىفتو التقميديىىة انمىىا اسىىتهدم 
ىىلا الموقىو اإللكترونىط لتسىىويل منتجاتىو ولتسىييل  رفىىيا  مى  الجميىور ولىىيس ان 
ىلا الموقو ىىو المكىون لممحىل التجىاري لأمىا الموقىو التجىاري االلكترونىط الىلي يقىدم 

يعىىىد بلاتىىىو محىىىًج تجاريىىىًا وان موقعىىىو يكىىىون محىىىدد ه نىىىو  تهدماتىىىو هقىىىط  بىىىر االنترنىىى
ب مكانىىىو ان يسىىىتعين بشىىىركات متهصصىىىة و  تحديىىىدًا معنويىىىًا هىىىط الففىىىا  المعمومىىىاتط

 .(1 تتول  ادارة المستود ات والمهازن كما الحال بالنسبة لشركة امازون
وبما ان المحل التجاري االلكترونط يتكون من مجمو ة  ناصر مادية واهرى 

عنوية وان ىله العناصر قد ال تجتمو كميا هط المحىل التجىاريل ال يهتمىف تكوينيىا م
حسب نشاط المحل التجاري اإللكترونط وان كان  نصر االتصال بىالعمج   نصىرًا 

كمىىىا لكرنىىىا للىىىك -االلكترونىىىط أو  الزمىىىًا هىىىط كىىىل محىىىل تجىىىاري سىىىوا  أكىىىان تقميىىىدي
يعىىىىة القانونيىىىىة لممحىىىىل التجىىىىاري وان الهىىىىجف الىىىىلي ثىىىىار حىىىىول تحديىىىىد الطب -سىىىىابقاً 

 كترونط وقد ظيرت  دة نظريات وىط:التقميدي ىو لاتو بالنسبة لممحل التجاري االل

 األولاملطهة 
 نظرية اجملمىع انقانىني

ظيرت ىله النظرية هط المانيىا ال يىرى الفقىو االلمىانط ان المحىل التجىاري يعىد 
ديون الناشىىىىئة  ىىىىن النشىىىىاط مجمو ىىىىا قانونيىىىىا مىىىىن االمىىىىوال يشىىىىتمل  مىىىى  الحقىىىىول والىىىى

                                                           

 .42ليا ك لى ةيب ةْيًنق ي اي جفبكقصيلًا ي (1)
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الكترونىط وان ليىلا المحىل لمىة ماليىة أو  التجاري لممحل التجاري سوا  أكىان تقميىدي
بىىىل ان جانىىىب مىىىن الفقىىىو يعتىىىرف ويفىىىفط ل مسىىىتقمة  ىىىن لمىىىة مالىىىك المحىىىل التجىىىاري

الشهصية المعنوية المستقمة لممحل  ن شهصية مالىك المحىل التجىاري ال يىرون ان 
تجىىىاري االلكترونىىىط لمىىىة ماليىىىة وانيىىىا تتفىىىمن هىىىط شىىىل منيىىىا لمتىىىاجر مالىىىك المحىىىل ال

مجمو ا قانونيا من االموال اتحدت بسبب تهصيصيا المشترك لغرض تجىاري وانيىا 
تكىىون هىىط مجمو يىىا المحىىل التجىىاري االلكترونىىط وبسىىبب للىىك يعىىد المحىىل التجىىاري 

شىىئة امىىوال ىىىله اللمىىة فىىامنة لىىديونيا الناهىى ن  لمىىة ماليىىة مهصصىىة وكنتيجىىة لىىللك
 .(1  ن استثمار المحل التجاري االلكترونط

التشىىريو االلمىىانط اهىىل بنظريىىة المجمىىوع القىىانونط واجىىاز هىى ن  وبنىىا   مىى  للىىك
تعدد اللمم وهصص كل منيا لعمميات معينة هقد يكون لمشهص الواحد لمة زرا ية 
ي تهصص الستغجل الزرا ط ولمة مالية ثانية تجارية ترصد لمزاولة النشاط التجىار 

لكل لمة مالية كيان هاص ووجود مستقل  ن غيرىا هتسأل كل لمة  ن ه ن  وىكلا
 .(2 ديونيا هقط

دائنىىو المحىىل التجىىاري االلكترونىىط ينفىىردون بالتنفيىىل هىى ن  وتطبيقىىًا ليىىله النظريىىة
 ميو دون مزاحمة من الدائنين االهىرين لمالىك المحىل التجىاري  التىاجر( ال ان لىيس 

 مىىى  امىىىوال اللمىىىة الماليىىىة التىىىط يقىىىو  مييىىىا الىىىدينل هالمحىىىل لمىىىدائن فىىىمان  ىىىام اال 
التجاري االلكترونط وهقا ليله النظريىة لىو لمىة ماليىة مسىتقمة ليىا اصىوليا وهصىوميا 
هيو وحدة قانونية قائمة بلاتيا ال تظير مقومات الشهصية المعنوية لممحل التجاري 

اريىىًا وكونىىو محىىًج لمتصىىرهات اإللكترونىىط مىىن هىىجل امتجكىىو اسىىمًا تجاريىىًا و نوانىىا تج
 .(3 القانونية

                                                           

خفناااااا ةبااااا ةْيى ةندالحًااااااثق ةنااااإ يز  اااااان ةنمااااافٌَٕ ةندلااااافي ق ةنًعدااااااز نهُمااااا  ٔةندٕ لاااااانق ( 1)

 .94قص1330عًفٌق

حٕيلث بٕيَفٌق خلالا ةنطةيعاث ةنمفََٕياث نهًلام ةندلافي ق بلاث يُمإي  ان يلهاث ةنًفكا ق ةنعاار ( 1)

 .11ةنثفنثق رٌٔ جُث ص

 .133ٌق ي اي جفبكقصر. حٕيلث بٕيَف( 0)
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اللمىىة المهصصىىة ال تتفىىل مىىو التشىىريو أو   مىى  ان نظريىىة المجمىىوع القىىانونط
 القىىىىانون مىىىىن 236المىىىىادة العراقىىىىط الىىىىلي يأهىىىىل بمبىىىىدأ وحىىىىدة اللمىىىىة الماليىىىىة بمقتفىىىى 

ل وكىىىللك كىىىل مىىىن التشىىىريعين المصىىىري واالردنىىىط المىىىلين يأهىىىلان (1 العراقىىىط المىىىدنط
 .  (4  مبدأبنفس ال

هىىالا باشىىر التىىاجر نشىىاطو التجىىاري  ىىن طريىىل محمىىو التجىىاري االلكترونىىط ال 
تنشأ لىو لمىة ماليىة جديىدة تهىتص باآلثىار القانونيىة الناتجىة  ىن ىىلا النشىاط مسىتقمة 
 ن لمتو المالية مهصصة لحياتىو المدنيىة تفىم حقوقىو والتزاماتىول وىىله النظريىة ال 

القىىانون العراقىىط التىىط تقفىىط بانىىو متىى  مىىا توقىىف  تتفىىل ايفىىًا واحكىىام االهىىجس هىىط
التاجر  ن دهو ديونو هط موا يدىا المستحقة وجب تصفية لمتو المالية كميا لسىداد 

 .(2 ديونو جميعيا

 املطهة انثاني
 نظرية اجملمىع انىاقعي نهمحم انتجاري االنكرتوني

 مىىىن واقعىىىط مجمىىىوع التجىىىاري االلكترونىىىط لممحىىىلهىىى ن  النظريىىىة ىىىىله مفىىىمون
إلىى   بعفىىيا التجىىاري االسىىتغجل تهىىدم التىىط العناصىىر فىىم مىىن مجىىرد تنشىىأ ا مىىوال
 .(3 متميزاً  وماالً  شاممة وحدة مجمو يا هط تكون  م  أنيا إلييا والنظر بعضل
 ىىىىله تىىىفلف مىىىن تنىىىتال أنىىىو الهىىىاص إال بكيانىىىو محتفظىىىاً   نصىىىر كىىىل يبقىىى  إل 
 كىل  ىن تهتمىف التىط تيتىو الهاصىةلا ولىو ومتميىزاً  مسىتقجً  مىاالً  واجتما يا العناصر
 التىىىط ا حكىىىام تهتمىىىف  ىىىن هاصىىىة قانونيىىىة  حكىىىام يهفىىىوو   ناصىىىرهل مىىىن  نصىىىر
 ىىلا المىىال يعىد أن دون تكوينىو ول هىط الداهمىة  ناصىره مىن  نصىر كىل ليىا يهفىو
 مىىىن  نصىىىر ىىىىو بىىىل والسىىىمبية  اإليجابيىىىة  ناصىىىرىا ليىىىا مسىىىتقمة ماليىىىة لمىىىة الجديىىىد

                                                           

 .1111نسُث  20يٍ ةنمفٌَٕ ةنًاَن ةييرَن يلى  014( ةَظ  ةنًفرت 1)

 ةنًهغن. 1113نسُث  121( يٍ لفٌَٕ ةندلفيت يلى 1-411( ةَظ  ةنًفرت)1)

(3)Alexandre Braud, l’essentiel du droit commercial et des affaires, 2édit, 

Lextenso Editions paris, 2010, p79. 
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هى ن  لآلهىرين التجىاري االلكترونىط المحىل  ىن تنىازل لاه  المحل  مالك  ناصر لمة
 .(1 للك هجف  م  ينص مالم التنازل بيلا مشمولة تعد ال والديون الحقول

وينىىتال  ىىن اتحىىاد  ناصىىر المحىىل التجىىاري االلكترونىىط مىىال معىىين لو طبيعىىة 
ومىىىن قىىىال بيىىىلا ل هاصىىىة متميىىىز ومسىىىتقل  ىىىن العناصىىىر المهتمفىىىة التىىىط يتكىىىون منيىىىا

أو  التصرهات التط ترد  مى  المحىل التجىاري االلكترونىط كىالبيويأن  برر رأيوالرأي ي
الرىن ال تكون واردة  م  كىل  نصىر مىن  ناصىره  مى  حىدة بىل تىرد  ميىو بوصىفو 
مجمو ىىة هعميىىة مىىن همىىل الواقىىو المتمثىىل هىىط تىىالف  ناصىىره هىىط ا تبىىار لممتعاقىىدين 

االلكترونىىط  مىى  الىىرغم مىىن وىىىو هىىط لات الوقىىت مىىا يبىىرر اسىىتمرار المحىىل التجىىاري 
نظىام قىانونط يهتمىف إل   رىنوأو  تبدل بعض  ناصره كما يبرر هفو و  ند بيعو

 .(2 رىن كل  نصر من  ناصرهأو   ن النظام القانونط اللي يهفو لو بيو
وىله النظرية لم تمل قبواًل من غالبية الفقيا  وتعرفت لعدة انتقادات هيىط لىم 

قانونيىىىىة لممحىىىىل التجىىىىاري االلكترونىىىىط ال ان مصىىىىطمح تىىىىنجح هىىىىط تحديىىىىد الطبيعىىىىة ال
الفعمط ليس لو اي داللة قانونية محددة مما يتعارض وما يتمتو أو  المجموع الواقعط

التجاري االلكترونط من نظام قانونط هافو لنظام اللمة الماليىة لصىاحبو  بو المحل
 .(3 والتط تعد فمانًا لحقول الدائنين

 املبحث انثانث
 هكية املعنىيةنظرية امل

الممكيىىىة المعنويىىىة هىىىط تحديىىىد  يأهىىىل الىىىرأي الىىىراجح هىىىط الفقىىىو المعاصىىىر بنظريىىىة
الطبيعىىة القانونيىىة لممحىىل التجىىاري االلكترونىىط والمتمثمىىة هىىط حىىل االتصىىال بىىالعمج  

 مىىى  فىىىرورة التفرقىىىة بىىىين المحىىىل  تقىىىوم ىىىىله النظريىىىة أساسىىىاً أل ل والسىىىمعة التجاريىىىة
مةل وبين  ناصره المهتمفة الداهمية هط تكوينىو وأن حىل التجاري با تبار وحدة مستق
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التاجر  م  محمو ليس إال حىل ممكيىة معنويىة يىرد  مى  أشىيا  غيىر ماديىة مثمىو هىط 
للك مثل حقول الممكية الصنا ية والفنية ويهتمف بالتالط  ن حقو  م  كل  نصر 

 .(1 من  ناصر المحل التجاري
ل االنفىىىىىراد هىىىىىط محمىىىىىو التجىىىىىاري مقتفىىىىى  ىىىىىىله النظريىىىىىة يكىىىىىون لمتىىىىىاجر حىىىىىبو  

ولىىو ان يىىداهو  ىىن حقىىو هىىط اسىىتمرار االتصىىال بىىالعمج   واالحتجىىاج بىىو  مىى  الكاهىىةل
غيىىىر ان للىىىك ال يعنىىىط ان لىىىو حىىىل احتكىىىار العمىىىج  ومىىىنعيم مىىىن التىىىردد  مىىى  محىىىل 
تجىىىاري االلكترونىىىط اهىىىرل اي ان لصىىىاحب المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط حىىىل حمايىىىة 

   ميىىىىىو وللىىىىىك نتيجىىىىىة اسىىىىىتعمال اسىىىىىاليب المناهسىىىىىة غيىىىىىر محمىىىىىو هىىىىىط حالىىىىىة اال تىىىىىدا
 برا ات االهتراع هفىط ىىله الحالىةأو  المشرو ة من مناهس لو لكتقميد  جمة تجارية

 .(2 المشرو ة  تحميو د وى المناهسة غير
وهط الحقيقة وان كانت ىله النظرية ىط االهفل هط تحديىد الطبيعىة القانونيىة 

ال انىىىو مىىىو للىىىك ظيىىىر هىىىجف بىىىين الفقيىىىا  المؤيىىىدين لممحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط ا
لنظريىىىة الممكيىىىة الفكريىىىة وىىىىو ىىىىل الممكيىىىة حىىىل االتصىىىال بىىىالعمج ؟ ام ان الممكيىىىة 
الفكريىة ىىىط ممكيىة المحىىل التجىاري االلكترونىىط بجميىو  ناصىىره؟ وقىد ظيىىر اتجاىىىان 

 هط تحديد الممكية المعنوية وىما: 
المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط و نصىىىر يىىىأن  القىىىولإلىىى   يىىىلىب ا ولاالتجىىىاه  

االتصىىىال بىىىالعمج  وجيىىىين لعممىىىة واحىىىدة وان المحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط لىىىيس اال 
 نصر االتصال بالعمج   م  ا تبار بقية العناصىر سىوا  أكانىت ماديىة ام معنويىة 

هكممىىىة المحىىىل التجىىىىاري ل تسىىىيم جميعيىىىا هىىىط جىىىىلب اكبىىىر  ىىىدد ممكىىىن مىىىىن العمىىىج 
تكون مرادهىة لعنصىر االتصىال بىالعمج  ال الوجىود لممحىل التجىاري  االلكترونط تكاد
 تقميىىدي ام االلكترونىىط( مىىن غيىر وجىىود العمىىج  هعنصىىر العمىىج  الن  بصىورة  امىىة
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ىىىو العنصىىر المنشىىأ لممكيىىة المحىىل التجىىاري االلكترونىىط ومتىى  وجىىد العمىىج  نشىىأت 
 .(1 لمتاجر ممكية هكرية معنوية تسم  المحل التجاري

االتجاه الثانط هيرى ان  نصر االتصال وان كىان العنصىر الرئيسىط الىلي اما 
ال يتصىىىىور وجىىىىود ىىىىىلا ه نىىىىو  يىىىىدور مىىىىو المحىىىىل التجىىىىاري االلكترونىىىىط وجىىىىودًا و ىىىىدماً 

إلى   اكثر يجىلب العمىج أو   نصر رئيسط اهرإل   العنصر دون ان يكون مستنداً 
ال شىىىط  إلىىى     يجتىىىلبونالمحىىىل التجىىىاري االلكترونىىىط ال ال يمكىىىن القىىىول ان العمىىىج

الممكية المعنوية ىط ممكية المحل التجاري االلكترونط بجميو  ناصىره ه ن  وبالتالط
 .(2 وليست ممكية حل االتصال بالعمج 

ونحىىن نؤيىىد مىىا لىىىب اليىىو االتجىىاه الثىىانط هىىط ان الممكيىىة المعنويىىة ىىىط ممكيىىة 
االتصىال بىالعمج  لممحل التجاري االلكترونط بجميىو  ناصىره ومىن فىمنيا  نصىر 

وان كان ىلا العنصر ىو العنصر االساسط اللي تنطوي تحتو بقية  ناصىر المحىل 
التجاريىىىىىىة لممحىىىىىىل التجىىىىىىاري أو  التجىىىىىىاري اال انىىىىىىو مىىىىىىو للىىىىىىك تبقىىىىىى  الممكيىىىىىىة الفكريىىىىىىة

 االلكترونط هقط.
ان ىىىله النظريىىة ىىىط االهفىىل هىىط تحديىىد الطبيعىىة  وماان خااالل مااا تقاادم نجااد

نظريىىىىة المجمىىىىوع   اري االلكترونىىىىط  مىىىىا سىىىىبقيا مىىىىن نظريىىىىاتالقانونيىىىىة لممحىىىىل التجىىىى
القانونط ونظرية المجموع الواقعط(  نيا تنسجم مىو موقىف المشىرع العرقىط با تراهىو 

( من القانون 73بالحقول المعنوية التط ترد  م  اشيا  غير مادية ال تنص المادة  
ط  غيىر مىادي كحقىول  م " االموال المعنوية ىط التط ترد  مى  شى المدنط العراقط

 والمهترع والفنان". المؤلف
 مىىىن 71 المىىىادة هىىىط يعتىىىرف حىىىين ا ردنىىىط المشىىىرع بىىىو أهىىىل وىىىىو ايفىىىا مىىىا 

 تنظميىىا الماديىىة غيىىر أشىىيا   مىى  الىىواردة المعنويىىة بىىالحقول ا ردنىىط القىىانون المىىدنط
 الىىنقض محكمىىة ل ومىىا يؤيىىد للىىك موقىىف القفىىا  المصىىري ال قىىررت (3 هاصىىة قوا ىىد

                                                           

 .112فبك قصر. عزلز ةنعكيهنق ش ن ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ي اي ج( 1)

 .114ر. عزلز ةنعكيهنق ش ن ةنمفٌَٕ ةندلفي ق ةنً اي ةعالِ قص( 1)

 .1111نسُث  20( يٍ ةنمفٌَٕ ةييرَن يلى 11( ةَظ  ةنًفرت )0)
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  نصىىىىر أن يفيىىىىد إلييىىىىال بمىىىىا المرهو ىىىىة الطعىىىىونأو  المناز ىىىىات أحىىىىد هىىىىط المصىىىىري
 المحىل صىاحب ممكيىة التىاجر صىميم مىن وىمىا التجاريىة والسىمعة بىالعمج  االتصال
 أن قانونىىىىا المقىىىىرر مىىىىن"  بقوليىىىىا. و مىىىىاده التجىىىىاري المحىىىىل أسىىىىاس أنيمىىىىاو  التجىىىىاري
 وأن ومعنويىةل ديىةما ومىن مقومىات ومنقىولل ثابىت من  ناصره جميو تشمل المتجر

 بل لتكوينو تواهرىا جميعاً  تمزم وال  ناصره وأحد هكرتو  ماد ىط المعنوية المقومات
 لوجود غن   نيا ال التط والمكونات العناصر تحديد وتتوقف بعفيال بوجود تكتفط
الرئيسىىىط  العنصىىىر أن إال يزاوليىىىا المحىىىلل التىىىط التجىىىارة نىىىوع  مىىى  التجىىىاري المحىىىل
 نىىىوع بىىىاهتجف يهتمىىىف ال والىىىلي التجىىىاري المحىىىل لوجىىىود تىىىواهره  ىىىن غنىىى  ال والىىىلي
 الىىلي المحىىور با تبارىمىىا التجاريىىة والسىىمعة بىىالعمج  االتصىىال ىىىو  نصىىر التجىىارةل
 .(1 العناصر" حولو تدور

                                                           

 .13( َمالً عٍ عفشٕي  ْٔيةثق ي اي جفبك قص1)
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 خاتمةال
لقىىىد حاولنىىىا مىىىن هىىىجل ىىىىلا البحىىىث تحديىىىد الطبيعىىىة القانونيىىىة لممحىىىل التجىىىاري 

البحىىىىث  ىىىدة اسىىىىتنتاجات ومقترحىىىات يمكىىىىن  وقىىىىد تمهىىىض  ىىىىن موفىىىوع اإللكترونىىىط
  إجماليا باآلتط:

 :الستنتاجات :أولا 
 لمظيىىور االهترافىىط العىىالم يتميىىز باسىىتهدامو االلكترونىىط التجىىاري المحىىل ان .1

 التىىىىط المنقولىىىىة االمىىىىوال مىىىىن مجمو ىىىىة"  وقىىىىد  رهنىىىىاه بانىىىىو التجىىىىاري لمعىىىىالم
 االنترنت". شبكة  بر معينة تجارة لمزاولة تهصص

المحىىىىل التجىىىىاري اإللكترونىىىىط شىىىىأنو هىىىىط للىىىىك شىىىىأن المحىىىىل التجىىىىاري يتمتىىىىو  .2
التقميىىدي بالعديىىد مىىن الهصىىائص المميىىزة لىىو لهيىىو مىىال منقىىول  نىىو يسىىتمد 

العناصىىىر الداهمىىىة هىىىط تركيبىىىو وىىىىط امىىىوال منقولىىىةل أو  طبيعتىىىو مىىىن االمىىىوال
للىك هيىو يحتىوي  مىى  امىوال معنويىة لىللك هيىو مىال معنىىوي إلى   وباإلفىاهة
و كىىىللك لو صىىىفة تجاريىىىة وان تجريىىىد المحىىىل التجىىىاري مىىىن الصىىىفة كىىىللك وىىىى

 هروجو من نطال المحل التجاري االلكترونط.إل   التجاري يؤدي
لممحىىل التجىىاري االلكترونىىط  نصىىران البىىد مىىن وجودىمىىا شىىأنو شىىان المحىىل  .3

 التجاري التقميدي وىما العناصر المادية والعناصر المعنوية .
 اسىىىم بفكىىىرة يىىىرتبط االلكترونىىىط التجىىىاري لممحىىىل ةبالنسىىىب التجىىىاري ان االسىىىم  .4

أو  واالرقىىىام الحىىىروف مىىىن مجمو ىىىة  بىىىارة ىىىىو" والىىىلي الىىىدومينأو  النطىىىال
 شىىىهص يسىىىتهدمو حاسىىوب موقىىىوأو   نىىىوان  مىى  لمداللىىىة تسىىىتهدم العبىىارات
  ىىىن وتمييىىىزه الموقىىىو ىىىىلا لتحديىىىد االنترنىىىت شىىىبكة  مىىى  ا تبىىىاريأو  طبيعىىىط
 االهرى. المواقو من غيره

ين ان الموقىىو االلكترونىىط لممحىىل التجىىاري بصىىفتو التقميديىىة ال يعىىد محىىًج تبىى .5
تجاريىىىىًا الكترونيىىىىًا وانمىىىىا ىىىىىو تىىىىابو لممحىىىىل التجىىىىاري التقميىىىىدي با تبىىىىاره احىىىىد 
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الموقىىو اإللكترونىىط هىى ن   ناصىىره الداهمىىة هىىط تكوينىىو و مىى  العكىىس مىىن للىىك
محىىىًج الىىىلي يمىىىارس  ممىىىو هقىىىط مىىىن هىىىجل شىىىبكة االنترنىىىت دون ان يمتمىىىك 

 تجاريًا تقميديًا ىو محل تجاري االلكترونط.
ظيىر هىجف حىىول تحديىد الطبيعىىة القانونيىة لممحىل التجىىاري االلكترونىط وقىىد  .6

تحديد الطبيعة القانونيىة لممحىل إل   ظيرت العديد من النظريات التط تسع 
هصىىل إلىى   التجىىاري االلكترونىىط ومنيىىا نظريىىة المجمىىوع القىىانونط التىىط تىىد و

ماليىىىىىة لمالىىىىىك المحىىىىىل التجىىىىىاري االلكترونىىىىىط  ىىىىىن المحىىىىىل التجىىىىىاري اللمىىىىىة ال
االلكترونط لاتو اي تقر بوجود لمتين ماليتين منفصمتين كل واحدة منيا ليا 

 وظيفة هاصة.
ظيىىىىىرت كىىىىىللك نظريىىىىىة المجمىىىىىوع الىىىىىواقط لتحديىىىىىد الطبيعىىىىىة القانونيىىىىىة لممحىىىىىل  .7

ة واقعيىة ىله النظرية لممحىل  مى  انىو مجمو ى التجاري االلكترونط ال نظرت
مىىىىىن االمىىىىىوال نشىىىىىأت اتحىىىىىاد العناصىىىىىر الماديىىىىىة والمعنويىىىىىة لممحىىىىىل التجىىىىىاري 
االلكترونط لتكون بمجمو يا كيان مالط واحدل اال ان ىله النظرية لىم تىنجح 
 هط وفو معيار محدد لتحديد الطبيعة القانونية لممحل التجاري االلكترونط.

هىىط تحديىىد الطبيعىىة  تبىىين ان نظريىىة الممكيىىة المعنويىىة ىىىط اهفىىل النظريىىات .8
 العرقىط المشىرع موقىف مىو تنسجم  نيا القانونية لممحل التجاري االلكترونط

 المىادة تىنص ال ماديىة غيىر اشىيا   مى  تىرد التط المعنوية بالحقول با تراهو
  مى  ترد التط ىط المعنوية االموال"  م  العراقط المدنط القانون من( 73 

 ...". مادي غير شط 
 ترحاتثانياا: المق

لىىو يىىأن  مىىن هىىجل بحثنىىا لتكييىىف القىىانونط لممحىىل التجىىاري االلكترونىىط وجىىدنا
 ىىىن المحىىىل التجىىىاري  تميىىىزهالكثيىىىر مىىىن ا حكىىىام الهاصىىىة والطبيعىىىة الهاصىىىة التىىىط 

 للا نأمل من المشرع العراقط أن يأهل بالمقترحات ا تية: التقميدي 
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 وان االلكترونيىىة ريىىةالتجا لممحىىجت ا ىميىىة يىىولط ان العراقىىط المشىىرع نىىد و .1
لمىىىا ليىىىا مىىىن احكىىىام هاصىىىة تميزىىىىا  ىىىن المحىىىجت  هىىىاص بتشىىىريو ينظميىىىا

التجاريىىىىة التقميديىىىىة والن نصىىىىوص قىىىىىانون التجىىىىارة العراقىىىىط ال يحتىىىىوي  مىىىىى  
 المواقىىىىو انتشىىىار بعىىىىد نصىىىوص هاصىىىة تىىىىنظم المحىىىجت التجاريىىىىة هصوصىىىاً 

 مىن العديىد وليىا االنترنىت شىبكة  بىر تجارياً  نشاطاً  تمارس التط االلكترونية
 العالم سمعة اصبحت  نيا قانونياُ  تنظيماً  تنظيميا يتم وان والزائرين الزبائن

 نزا ات مستقبًج.أو  المتحفر ومنعًا من حدوث اي هجهات
 التجاريىىىة لمعجمىىىة االلكترونىىىط التسىىىجيل ا تمىىىادإلىىى   العراقىىىط المشىىىرع نىىىد و .2

 االلكترونىىىىىىىىط وقيىىىىىىىىوالت قىىىىىىىىانون كىىىىىىىىان وان االلكترونيىىىىىىىىة التجاريىىىىىىىىة لممحىىىىىىىىجت
 منىىىو جزئيىىىة هىىىط  ىىىالال قىىىد 2312 لسىىىنة( 78  رقىىىم االلكترونيىىىة والمعىىىامجت
 الحاصىىل التطىور مواكبىة  ىىن قاصىراً  يىزال مىىا انىو اال االلكترونيىة المعىامجت

 .االلكترونية التجارة ميدان هط
أو  العربيىىة بالمغىىة التجىىاري االسىىم صىىياغة تقيىىد نىىد و المشىىرع العراقىىط بعىىدم .3

ثانيًا( من قانون التجارة رقىم  -21نص المادة  مفيوم من يوسو انو  العراقية
 التىىىىط المغىىىىات ك حىىىىدى االنكميزيىىىىة المغىىىىة بالتعىىىىديل ويىىىىدهل 1984لسىىىىنة  33

  سوا  أكان االلكترونيًا ام تقميديًا. التجاري االسم لكتابة تستهدم
هىىىاص يىىىنظم التجىىىارة  نقتىىىرح  مىىى  المشىىىرع العراقىىىط اهيىىىرًا ان يصىىىدر قىىىانون .4

ترونيىىىىة لمىىىىا ليىىىىا مىىىىن أىميىىىىة هىىىىط وقتنىىىىا الحافىىىىر هصوصىىىىًا وان قىىىىانون االلك
التجىىارة العراقىىط قاصىىر هىىط بعىىض جوانبىىو  ىىن مواكبىىة التطىىور الحاصىىل هىىط 

 الحياة التجارية االلكترونية.



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/الة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمج

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

 المصادر
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. حوريىة بورنىىانل تحديىد الطبيعىىة القانونيىة لممحىىل التجىىاريل بحىث منشىىور هىط مجمىىة المفكىىرل د .2

 د.ت .العدد الثالثل 
دراسة   سعيد مبروكطل تسوية المناز ات المتعمقة بأسما  النطالو  محمد هير محمود العدوان .3

لمعمىىىوم مقارنىىىة بىىىين التشىىىريعين االردنىىىط والجزائىىىري( بحىىىث منشىىىور هىىىط مجمىىىة جامعىىىة الشىىىارقة 
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تقديم المحل التجاري كحصة هط الشىركة المسىاىمةل رسىالة ماجسىتيرل جامعىة ل  اشوري ىيبة .2

 .2316محمد لمين دباغين سطيفل كمية الحقول والعموم السياسيةل 
ل ية العجمة التجارية هىط  جقتيىا بىالعنوان االلكترونىطل رسىالة ماجسىتيرحمال  طا  اهلل سمية .3

 .2314كمية الحقول والعموم السياسيةلل جامعة المسيمة
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 :الممخص
 التجىىىىاري النشىىىىاط ممارسىىىىة هىىىىط ميمىىىىاً  دوراً  يمعىىىىب االلكترونىىىىط التجىىىىاري المحىىىىل إن
 المحىل جعىل ال االلكترونية التجارة الحياة هط الحاصل التطور بعد هصوصاً  االلكترونط
  مىىىى  ويىىىىؤثر كبيىىىىرة وماليىىىىة اقتصىىىىادية قيمىىىىة يكتسىىىىب التقميىىىىديأو  االلكترونىىىىط التجىىىىاري

 تجسىىىيد الحقيقىىىة هىىىط ىىىىو الىىىلي االلكترونىىىط الموقىىىو لكىىىونل و ةالمهتمفىىى الىىىدول اقتصىىىاديات
 بىىىىىين ويقىىىىىارن ليبحىىىىىث المسىىىىىتيمكأو  لمزبىىىىىون يسىىىىىيل الىىىىىلي االلكترونىىىىىط التجىىىىىاري لممحىىىىىل

 بصىىىورة االنترنىىىت شىىىبكة  بىىىر ليشىىتري التجاريىىىة لانشىىىطة المهتمفىىىة والعىىىروض المنتجىىات
 تىنظم هاصىة صوصىاً ن 1984 لسىنة 33 رقىم العراقىط التجىارة قىانون هىط يفىرد لمو  مباشرة

  .ا جه القانون من( 24  المادة هط اشارة سوى التقميدية التجارية المحجت
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ABSTRACT: 

The e-commerce subject-matter plays an important role in 

the practice of e-commerce activity, especially after the 

development of life in e-commerce by making the e-commerce or 

traditional subject-matter acquire great economic and financial 

value and affect the economies of different countries. The website, 

which is in fact the embodiment of the electronic business Which 

facilitates the customer or the consumer to search and compare 

various products and offers of commercial activities to buy 

directly through the Internet not specified in the Iraqi Trade Act 

No. 30 of 1984 special texts regulating typical subject-matter but 

only refered to in Article (24) of the above Act ..   

 


