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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

التجاريػػة وسػػيمة  امػػة فػػ  الناػػاط التجػػارت نظػػرا  لمػػا ت ققػػ  مػػف فوا ػػد  تعػػد الػػدفاتر
سػػوا   لالنسػػػلة لمتػػػاجر مػػػف  يػػػل ليػػػاف مركػػػزح المػػال  ومػػػا لػػػ   مػػػف  قػػػوؽ ومػػػا  ميػػػ  مػػػف 
التزامػػا و وكػػبلؾ لالنسػػلة لمليػػر كػػدليؿ فػػ  ا دلػػا  ف ػػظ  ػػف دور ػػا فػػ  تنظػػيـ سػػير 

 العمؿ ف  الماروع التجارت.
الػػػدفاتر تتجمػػػج فػػػ  مجػػػاؿ المناز ػػػا  التجاريػػػة  يػػػل يعتلػػػر إال أف أ ميػػػة  ػػػبح  

الدفتر أداة يمكف الرجوع إلج ما تت من  مف قيود وليانا  ل سـ النزاع وا  طا  كػؿ بت 
  ٍؽ  ق . 

إف التطػػور ال ا ػػؿ فػػ  اسػػتسداـ الوسػػا ؿ التقنيػػة وظ ػػور  أوال: أ ميػػة الدراسػػة: 
ة التقميدية)الورقيػػػةت يتمدػػػؿ لاسػػػتسداـ نػػػوع جديػػػد مػػػف التقييػػػد يستمػػػؼ  ػػػف الػػػدفاتر التجاريػػػ
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الوسا ؿ االلكترونية كال اسػ  اللػ  وارقػراص المرنػة واػلكة االنترنػ  وكػبلؾ اسػتسداـ 
أسػػػمو  الم ػػػلرا  ال يمميػػػة )الميكػػػرو فػػػيمـتو لػػػبلؾ لػػػد  ال اجػػػة ماسػػػة لليػػػاف التنظػػػيـ 

" لالػػػدفاتر  القػػػانون  ل ػػػبا ارسػػػمو  ال ػػػديل فػػػ  مسػػػؾ الػػػدفاتر التجاريػػػة و ػػػو مػػػا ن سػػػمي 
 التجارية االلكترونية".

: إف الػػػػدفاتر التجاريػػػػة االلكترونيػػػػة وظ ور ػػػػا إلػػػػج جانػػػػ  دانيػػػػا : ماػػػػكمة الدراسػػػػة 
الػػدفاتر التقميديػػة أدػػار كديػػر مػػف التسػػاؤال  مػػف ألرز ػػا ت ديػػد ما يػػة  ػػبح الػػدفاتر وليػػاف 

نػػا  وقيػػود أاػػكال ا وكػػبلؾ ت ديػػد الاػػروط الظزمػػة لقيػػاـ اال تجػػان لمػػا تت ػػمن  مػػف ليا
 وأسيرا معرفة  اال   بح الدفاتر وآلية تقديم ا إلج الق ا .

: إف ال ػػدؼ مػػف  ػػبح الدراسػػة  ػػو ليػػاف مػػد   جيػػة الػػدفاتر دالدػػا :  ػػدؼ الدراسػػة 
 التجارية االلكترونية ف  ا دلا  الق ا   وبلؾ مف سظؿ الت :

مػػد  معالجت ػػا فػػ  القػػػانوف ػػػػ ت ديػػد الجوانػػ  القانونيػػة لمػػدفاتر التجاريػػة االلكترونيػػة و 1
 العراق .

ػػػػ التعػػرؼ  مػػج أاػػكاؿ الػػدفاتر التجاريػػة االلكترونيػػة والليػػة المتلعػػة فػػ    ػػظ وتسػػزيف 2
 المعموما  ف  مدؿ  بح الدفاتر.

ػػػػػ ت ديػػػد مػػػد   جيػػػة الػػػدفاتر التجاريػػػة االلكترونيػػػة فػػػ  ا دلػػػا  مػػػف سػػػظؿ تو ػػػي  3
لؾ اللية المتلعة ف  اال تجان ل ا أمػاـ ال اال  الت  تدير ا  جية  بح الدفاتر وكب

 الق ا .
: اف  دادة المو وع ت ػتـ  مينػا مػف ج ػة ا تمػاد المػن   رالعا : من جية الدراسة 

الو    الت ميم  لدراسة ن وص قػانوف المعػامظ  ا لكترونيػة وت ميم ػا لليػاف التنظػيـ 
عض القػوانيف مػف اال كػاـ القانون  ل بح الدفاترو ومف ج ة اسر  المقارنة مع ت منت  ل

  السا ة لقيمة الدفاتر ا لكترونية ف  االدلا .
لنػػا    مػػج مػػا تقػػدـ بكػػرح ورجػػؿ ا جالػػة  مػػج التسػػاؤال   سامسػػا : سطػػة الدراسػػة:

الت  أدار ا مو ػوع الدراسػة ولت قيػؽ أ ػداف ا سػوؼ نل ػل المو ػوع فػ  دظدػة ملا ػل 
لكترونية وأاكال او و نتناوؿ فػ  داني ػا الاػروط ن ليف ف  أول ا ما ية الدفاتر التجارية اال
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الظزمة ل جية  بح الدفاتر وقوا د اال ت اظ ل او ونلسط ف  دالد ا  اال   جية الدفاتر 
 التجارية االلكترونية وآلية تقديم ا إلج الق ا . 

 املبحث األول
 ماهية الدفاتر التجارية االلكرتونية وأشكاهلا

لو ػ    واجلػػا  ألقػاح القػػانوف العراقػ   مػػج  ػاتؽ التػػاجر إف مسػؾ الػدفاتر التجاريػػة 
يعتلػػػر مػػػف أ ميػػػة لمكػػػافو لمػػػا يمدمػػػ  الػػػدفتر لالنسػػػلة  دارة الماػػػروع التجػػػارت وتنظػػػػيـ 
 سػػالا  التػػاجر ولالتػػال  يعتلػػر الػػدفتر التجػػارت العمػػود ال قػػرت لناػػاط التػػاجرو ولػػالنظر 

والػػبت تمسػػض  نػػ  اقت ػػاـ ال وسػػلة لمتقػػدـ العممػػ  الكليػػر الػػبت اػػ دت  العقػػود ارسيػػرة 
والتكنولوجيػػػا لممعػػػامظ  التجاريػػػة ظ ػػػر أسػػػمو  جديػػػد يتلعػػػ  التجػػػار فػػػ  مسػػػؾ دفػػػاتر ـ 

 التجارية و و ما يمكف أف نسمي  "لالدفاتر التجارية االلكترونية".
فػ   ػو  مػا تقػػدـ سػنتناوؿ فػ   ػبا المل ػػل ما يػة الػدفاتر التجاريػة االلكترونيػػة  

  مطمليفو نس ص أول مػا لت ديػد ما يػة الػدفاتر التجاريػة االلكترونيػة وأاكال ا وبلؾ ف
 ون ليف ف  داني ما أاكاؿ  بح الدفاتر.

 املطلب األول
 ماهية الدفاتر التجارية االلكرتونية

قلػؿ الولػػون فػػ  ليػػاف ما يػػة الػػدفاتر التجاريػة االلكترونيػػة اللػػد مػػف معرفػػة الػػدفاتر  
التجاريػػة  ػػ  التػػزاـن قػػانون  ألقػػاح الماػػرع العراقػػ   مػػج التجاريػػة ل ػػورة  امػػةو فالػػدفاتر 

التاجر مف أجػؿ ت قيػؽ أ ػداؼ متعػددة مػف ألرز ػا إ ػ ا  التنظػيـ  مػج أ مػاؿ التػاجرو 
إال إف و 1تعري ػػػا   ػػػري ا  لمػػػدفاتر التجاريػػػةومػػػع بلػػػؾ لػػػـ يت ػػػمف قػػػانوف التجػػػارة العراقػػػ  

يػػود التػػ  يقػػوـ التػػاجر لمسػػك ا  نػػد الػػدفاتر التجاريػػة تػػـ تعري  ػػا  مػػج أن ػػا السػػجظ  والق
 2مزاولة نااط  لتدويف كؿ ما يتعمؽ لعمؿ مارو   التجارت.

                                                           

 ت المعدؿ.1984ت لسنة )33مف قانوف التجارة العراق  رقـ) 12ػ المادة/1
 .145القسـ اروؿتو للدادو العاتؾ ل نا ة الكتا و ص)نوف التجارتػ د. لاسـ م مد  ال و القا2
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  1 و بح الدفاتر  مج نو يف:
و ػػ  التػػ  يوجػػ  القػػانوف مسػػك ا ويرتػػ   مػػج مسال ػػة بلػػؾ جػػزا   ػػػػ الػػدفاتر ا لزاميػػة:1

 مدن  وجزا  .
 ريػػة مسػػك ا ل سػػ  مػػا ي تػػان و ػػ  التػػ  يتػػرؾ القػػانوف لمتػػاجر  ػػػػ الػػدفاتر االستياريػػة:2

 إلي  ف  إدارة مارو   التجارت.
أما الدفاتر االلكترونية فمـ يتطػرؽ الماػرع إلػج تعري  ػا فػ  قػانوف التجػارة النافػبو  

نمػػػا اكت ػػػج لا اػػػارة إلػػػج جػػػواز مسػػػؾ التػػػاجر لمػػػدفاتر االستياريػػػة فقػػػط ولممػػػؼ  ػػػور  وا 
لمتطػورة مػػع  ػدـ و ػػع نظػاـ قػػانون  المراسػظ  واللرقيػا  لالوسػػا ؿ التقنيػة وارسػػالي  ا
 2ل بح الدفاتر ي سـ ما يدور ل دد ا مف نزا ا .

ف   و  ما تقدـ فإننا سوؼ نعرض للياف تعريؼ الدفاتر االلكترونية  ند فق ا   
  مج الن و االت : القانوف التجارت ولعض التاريعا  المقارنة

 : أوال: فق  القانوف التجارت
نمػا تنػاولوا تعريػؼ لػػػـ يتطػرؽ ال ق ػا  إ  لػج تعريػؼ الػدفاتر التجاريػة االلكترونيػة وا 

"السػػػجؿ االلكترونػػػ "و ولعػػػؿي السػػػل  فػػػ  بلػػػؾ يعػػػود إلػػػج كػػػوف  ػػػبح الػػػدفاتر لػػػـ يتناول ػػػا 
الماػػرع لنظػػاـ قػػانون  وأ كػػاـ وا ػػ ةو لػػؿ كانػػ  معالجػػة الماػػرع ل ػػبح الػػدفاتر معالجػػة 

 قا رة ياول ا النقص واللموض.
 سجؿ االلكترون "و  يل  رف  أ د ـل ق ا  لاأف تعريؼ "الوقد تلاين  آرا  ا 

لأن  ما مكتو   مج نوع معيف مف الد اما  سوا   أكاف ورقيا  أـ غير بلؾ مف الوسا ؿ 
 3االلكترونية.

                                                           

 ت مف قانوف التجارت العراق  النافب23و19و18المادة ) ػ1
 مف قانوف التجارة العراق .  19ػ ـ/2
ػػػ د. م مػػد فػػواز المطالقػػةو الػػوجيز فػػ  العقػػود التجارية)دراسػػة مقارنػػةتو دار الدقافػػة لمناػػر والتوزيػػعو 3

 .234صو 2336 مافو 
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ومػػن ـ مػػف  رفػػ  مػػف سػػظؿ تعريػػؼ "رسػػالة الليانػػا  االلكترونيػػة" لأنػػ  معمومػػا   
ة أيػػػا  كانػػػ  وسػػػيمة اسػػػتسراج ا فػػػ  المكػػػاف الكترونيػػػة ترسػػػؿ أو تسػػػتمـ لوسػػػا ؿ الكترونيػػػ

 1المستممة في .
أو  ف   يف  رف  آسر لأن  كؿ مجمو ة مف الن وص أو الرسػـو أو ار ػوا  

ال ػػور أو غير ػػا مػػف المعمومػػا  تتمدػػؿ فػػ   ػػورة رقميػػة ويػػتـ إناػػا  ا أو تعػػديم ا أو 
 2ل .  ظ ا أو ف رست ا أو استرجا  ا أو توزيع ا لواسطة نظـ ال اس  ال

يظ ظ  مج التعري ا  ال ق ية السالقة لأن ا استم   لااف ت ديد  نا ر السجؿ  
 االلكترون .

أف التاريعا  المقارنة لـ ت ع تعري ا  ػري ا  لمػدفاتر دانيا: التاريعا  التجارية: 
 االلكترونيةو لؿ  رفت ا تعري اٍ  متلاينة و ت   مسمياٍ  مستم ة. التجارية
االونسػػػتراؿ النمػػػوبج  قػػػد أسػػػما ا "رسػػػالة ليانػػػا " و رف ػػػا   يػػػل نجػػػد أف قػػػانوف 

لأن ا المعموما  التػ  يػتـ إناػا  ا أو إرسػال ا أو اسػتظم ا أو تسزين ػا لوسػا ؿ الكترونيػة 
أو  ػػػػو ية أو وسػػػػا ؿ ماػػػػال ة لمػػػػا فػػػػ  بلػػػػؾ  مػػػػج سػػػػليؿ المدػػػػاؿ ال ال  ػػػػر التلػػػػادؿ 

  3أو التمكس أو النسخ اللرق .االلكترون  لمليانا  أو اللريد االلكترون  أو اللرؽ 
فػػ   ػػيف إف القػػانوف المػػدن  ال رنسػػ   ػػرؼ " الػػدليؿ الكتػػال  " لأنػػ  يتكػػوف مػػف  

رسػػػا ؿ أو  ػػػور أو أرقػػػاـ أو أيػػػة إاػػػارا  أو رمػػػوز تتمتػػػع لداللػػػة وا ػػػ ة م مػػػا كانػػػ  
 4د امت ا أو وسيمة تداول ا.

                                                           

ػػػ د.  ػػادت مسػػمـ يػػونس اللاػػكان و التنظػػيـ القػػانون  لمتجػػارة االلكترونية)دراسػػة مقارنػػةتو دار الكتػػ  1
 .438و ص2339القانونيةو القا رةو 

و 2338ػػػػػػ الم ػػػػػام  م مػػػػػد أمػػػػػيف الرومػػػػػ و المسػػػػػتند االلكترونػػػػػ و دار الكتػػػػػ  القانونيػػػػػةو القػػػػػا رةو 2
 .153ص

 .2331  لااف التجارة االلكترونية لسنة مف قانوف االونستراؿ النموبج 2ػ ـ/3
 مف القانوف المدن  ال رنس   1316 ػ ـ/4
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 ػا الم ػررا  والودػا ؽ أما التاريع العراق  فقد  ػرؼ "المسػتندا  االلكترونيػة" لأن 
التػػ  تناػػأ أو تػػدم  أو تسػػزف أو تسػػتقلؿ كميػػا  أو جز يػػا  لوسػػا ؿ الكترونيػػة لمػػا فػػ  بلػػؾ 
تلػػػػادؿ الليانػػػػا  الكترونيػػػػا  أو اللريػػػػد االلكترونػػػػ  أو اللػػػػرؽ أو الػػػػتمكس أو النسػػػػخ اللرقػػػػ  

  1وي مؿ توقيعا  الكترونيا .
  فػػ  التسػػمية فػػ   ػػيف أن ػػا ممػػا تقػػدـ يت ػػ  أف التاػػريعا  المقارنػػة قػػد تلاينػػ 

ات قػػ   مػػج أف  ػػبح المسػػتندا  أو الليانػػا  " إنمػػا تػػتـ لوسػػا ؿ الكترونيػػة " مػػع مظ ظػػة 
أف التعريؼ البت  اغ  المارع العراقػ  كػاف أكدػر دقػة واػموؿ مػف التعري ػا  ارسػر  
 يػػػل نػػػص  مػػػج أف المسػػػتند االلكترونػػػ   ػػػو الػػػبت يػػػتـ إناػػػاؤح أو اسػػػتظم  أو نقمػػػ  أو 

 ين  لوسا ؿ الكترونية واف ي مؿ  با المستند توقيعا الكترونيا .تسز 
فػػػ   ػػػو  مػػػا سػػػلؽ ل دػػػ  مػػػف الموقػػػؼ ال ق ػػػ  والتاػػػريع  فأنػػػ  يمكػػػف تعريػػػؼ  

" لأنػػ   لػػارة  ػػف الليانػػا  أو المعمومػػا  التػػ  يػػتـ تلادل ػػا مػػف سػػظؿ السػػجؿ االلكترونػػ "
مف سظؿ ارقراص المرنة أو وسا ؿ الكترونية سوا  أكان  مف سظؿ الكة االنترن  أو 

 اااا  ال اس  الل  أو أية وسيمة أسر .
الػػػدفاتر التجاريػػػة ومػػػف سػػػظؿ تعريػػػؼ السػػػجؿ االلكترونػػػ  فأنػػػ  يمكننػػػا تعريػػػؼ " 

لأن ا  لػارة  ػف سػجظ  الكترونيػة يػدوف في ػا التػاجر الليانػا  والقيػود التػ  االلكترونية" 
الػػدفاتر )ميػػا )الػػدفاتر ا لزاميػػةت أـ استياريػػاتتعمػػؽ لأ مػػاؿ تجارتػػ  سػػوا   كػػاف مسػػك ا إلزا

  االستياريةت.
لنا    مج ما تقدـ ولما أف الدفاتر التجارية االلكترونية لات  وسيمة يستعيض ل ا  

مػػف  19التػػاجر  ػػف الػػدفاتر التقميديػػة فأننػػا نو ػػ  الماػػرع العراقػػ  لتعػػديؿ نػػص المػػادة 
 ؾ لاف ينص  مج:النافب وبل 1984لسنة  33قانوف التجارة الرقـ 

 13و 12يجوز لمتاجر أف يستعيض  ػف الػدفاتر المن ػوص  مي ػا فػ  المػواد ))
مػػف  ػػبا القػػانوف لاسػػتسداـ ارج ػػزة التقنيػػة وارسػػالي  ال ديدػػة فػػ  تنظػػيـ  سػػالات   14و

 ولياف مركزح المال تت.
                                                           

 .2312لسنة  78مف قانوف التوقيع االلكترون  والمعامظ  االلكترونية العراق  رقـ  1ػ ـ/1
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 املطلب الثاني
 أشكال الدفاتر التجارية االلكرتونية

تكنولػػػوج  فقػػػد ظ ػػػر  أسػػػالي  جديػػػدة فػػػ  مسػػػؾ  ػػػبح لػػػالنظر لمتقػػػدـ العممػػػ  وال 
الدفاتر التجاريةو  يل أف التػاجر لػـ يعػد يمسػؾ الػدفاتر التقميديػة لتنظػيـ تجارتػ  ف سػ  
لػػػػؿ أسػػػػب يسػػػػتعمؿ ال اسػػػػو  والم ػػػػلرا  ال يمميػػػػة وارقػػػػراص المرنػػػػة واػػػػلكة االنترنػػػػ  

 1كأسالي   ديدة ف  مسؾ الدفاتر التجارية.
لجديػدة فػػ  مسػػؾ الػػدفاتر التجاريػة فػػاف الػػدفاتر التجاريػػة ول سػ   ػػبح ارسػػالي  ا 

 االلكترونية تتعدد إلج اراكاؿ التالية: 
و    لارة  ػف وسػا ؿ الكترونيػة يػتـ أوال : الم لرا  ال يممية )النسخ الم لرةت: 

  2لموجل ا تسزيف المعموما  أو تسميم ا وتمسج " لالمايكرو فيمـ".
ال ا تقػػػػـو  مػػػػج فكػػػػرة إدسػػػػاؿ الم ػػػػرر أو الورقػػػػة إبف الم ػػػػلرا  ال يمميػػػػة لأاػػػػك 

ار ػػػمية إلػػػج أج ػػػزة تستنسػػػخ  ن ػػػا  ػػػورة وتسزن ػػػا لاػػػكؿ م ػػػلر أو م ػػػلوط يتػػػي  
  3استرجا  ا وا  ادة طلا ة نسسة من ا.

و مج ا تلار أف العمؿ التجارت ف  تطور مستمر أ ل   المؤسسػا  التجاريػة  
 ػػرورة ا ت ػػاظ المؤسسػػة التجاريػػة تعػػان  مػػف ماػػكمة فػػ  المسػػزوف الػػورق  النػػات   ػػف 

لػػػدفاتر ا ومراسػػػظت ا ولم ػػػ  الػػػزمف يتزايػػػد  جػػػـ  ػػػبا المسػػػزوف مػػػف المسػػػتندا  والتػػػ  
تاػػكؿ  مميػػ    ظػػ   ل ػػا   مػػج  ػػاتؽ  ػػبح المؤسسػػا و ف ػػظ  ػػف الكم ػػة العاليػػة لمػػورؽ 

                                                           

ػػ د. سالػد ممػػدور إلػرا يـو  جيػة اللريػػد االلكترونػ  فػ  ا دلا )دراسػػة مقارنػةتو دار ال كػر الجػػامع و 1
 .168و ص2338و القا رةو 1ط

ػػػ الميكػػروفيمـ:  ػػو  لػػارة  ػػف ت ػػوير وت ػػلير لممعمومػػا  الورقيػػة  مػػج مػػادة فيمميػػة  ساسػػة ل يػػل 2
ت ػػػؿ نسػػػلة الت ػػػلير إلػػػج درجػػػة ال يمكػػػف مع ػػػا قػػػرا ة المعمومػػػا  لػػػالعيف المجػػػردة ممػػػا يسػػػتد   

 االستعانة لج از لقرا ة  بح المعموما .
لالمستسرجا  االلكترونية ف  الق ايا الم رفيةو مجمة اللنوؾ التػ   ػ د. يونس  ر و  جية ا دلا 3

 . 7و ص2314و 6ت در ا جمعية اللنوؾ ارردنيةو العدد 
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ومػػا يتطملػػ    ػػظ  ػػبح المسػػتندا  مػػف وقػػٍ  وج ػػد وكػػبلؾ اسػػترجا  او ارمػػر الػػبت دفػػع 
سسػػػا  التجاريػػػة الكلػػػر  أف ت كػػػر مميػػػا  لوسػػػيمٍة تسم ػػػ ا مػػػف  ػػػبح الماػػػكمة فكانػػػ  المؤ 

الم ػػػلرا  ال يمميػػػة  ػػػ  ال ػػػؿ ارمدػػػؿ لػػػالنظر لمػػػا تتمتػػػع لػػػ  مػػػف قمػػػة التكم ػػػة وسػػػر ة 
 1ال  ظ.
ولػػـ يكػػف م ػػطم  " الم ػػلرا  ال يمميػػة" واسػػتسدامات  م ػػؿ ا تمػػاـ القػػوانيف فػػ   

 ال م ري من  ف  س ـ الدورة التكنولوجية. السالؽو أما أالف فقد أ ل  ل زاما  
إف قػػػػػػانوف االونسػػػػػػتراؿ النمػػػػػػوبج  لمتجػػػػػػارة الدوليػػػػػػة لػػػػػػـ ي ػػػػػػع تعريػػػػػػؼ سػػػػػػاص  

لالم ػػلرا  ال يمميػػةو لػػؿ اكت ػػج لا اػػارة إلػػج ا تلار ػػا مػػف الوسػػا ؿ التػػ  تسػػتعمؿ فػػ  
ريع  ا  ماؿ التجارية االلكترونية ولعؿ السل  ف  بلؾ ان  قانوف نموبج  العمة مػف تاػ

 ػػػػو و ػػػػع معيػػػػار دولػػػػ  ت تػػػػدت الػػػػدوؿ مػػػػف سظلػػػػ  إلػػػػج  ػػػػياغة تاػػػػريعا  وطنيػػػػة ال 
 2تتعارض مع القوانيف الت  ت كـ التجارة الدولية.

أما القانوف ال رنس  فقد  رؼ الدليؿ الكتال  ف  ا دلا  لأن   لارة  ػف "رسػا ؿ  
واف كػػاف لػػـ  ا  كتاليػػ دلػػيظ    ػػد اأو ليانػػا  أو  ػػور"و ولالتػػال  فػػاف الماػػرع ال رنسػػ  قػػد 

  3ي ع ل ا تعريؼ ساص ل ا.
وقد تعرض المارع العراقػ  إلػج  ػبا الاػكؿ ل ػورة  ػمنية  نػدما أجػاز لمتػاجر  

مسػػػؾ الػػػدفاتر االستياريػػػة وكػػػبلؾ ممػػػؼ  ػػػور المراسػػػظ  واللرقيػػػا  لارسػػػالي  ال ديدػػػة 
 4ومف  بح ارسالي   و الم لرا  ال يممية.

 دانيا: ارقراص المرنة: 
 لليانا  واسترجا  ا ويتـ استسداـمف أكدر الوسا ؿ المتداولة ف  تسزيف ا تعد 

                                                           

و 2335د. لورنس م مػد  ليػدا و إدلػا  الم ػرر االلكترونػ و دار الدقافػة لمناػر والتوزيػعو  مػافو ػ 1
 .216ص

 .2331ة االلكترونية لسنة مف قانوف االونستراؿ النموبج  لااف التجار  6ػ ـ/2
 .133و م در سالؽو صد. لورنس م مد  ليدا ػ 3
 مف قانوف التجارة العراق . 19ػ ـ/4
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 و ػػػبح ارقػػػراصو  ػػبح ارقػػػراص فػػػ  كافػػػة ال واسػػػي  وبلػػػؾ لسػػػ ولة اسػػػتسدام ا وتػػػداول ا
تكػػػوف  مػػػج اػػػكؿ دا ػػػرة وت ػػػنع مػػػف مػػػادة رقيقػػػة مػػػف اللظسػػػتؾ ومطميػػػة لمػػػادة  ساسػػػة 

فمن ا ما يقلؿ التسجيؿ  مج وج  وا د ومملنطة مف أكسيد ال ديد وتتنوع  بح ارقراص 
ولالتػػػػػال  يسػػػػػتطيع التػػػػػاجر تسػػػػػزيف الليانػػػػػا  و من ػػػػػا مػػػػػا يقلػػػػػؿ التسػػػػػجيؿ  مػػػػػج وج ػػػػػيفو 

ومػف مزايػا  ػبح ارسػمو  و والمعموما  وكؿ ما يتعمؽ لاؤوف تجارت   مج  ػبح ارقػراص
يػة ان  بو كم   ز يدة ف ظ  ف قم  ال يػز الػبت تاػلم  ارقػراص وتكػوف بو طاقػة تسزين

  الية . 
إال أف  ػػبح ارقػػراص يعػػا   مي ػػا أن ػػا تمدػػؿ سطػػورة  مػػج مػػا ت تويػػ  مػػف ليانػػا  
وقيػػػود إبا مػػػا تعػػػرض القػػػرص رت سػػػدش ومػػػف دػػػـ  ػػػعولة اسػػػترجاع مػػػا ت تويػػػ  مػػػف 

 معموما  وليانا  .
 : ثالثا: شبكة االنترنت

تعػػػد اػػػلكة االنترنػػػ  أالف مػػػف أكدػػػر الوسػػػا ؿ المسػػػتسدمة فػػػ    ػػػظ المعمومػػػا  
فعػػف طريػػؽ الػػدسوؿ الػػج و سػػ ولة اسػػترجاع الليانػػا  مػػف سظل ػػا دوف  مػػؿ أت ج ػػازل

دساؿ رمػز التعريػؼ الاس ػ  يػتـ   ػظ  الكة االنترن  والدسوؿ  مج الموقع الساص وا 
 واسترجاع المعموما  الت  يريد ا الاسص دوف ال اجة الج القياـ لت رفا  إ افية .

با لػػـ يػػتـ اتسػػاب كافػػة وسػػا ؿ ارمػػاف فػػ  إال إف  ػػبح الوسػػيمة تعػػا  لعػػدـ ارمػػاف إ
  ػػظ الليانػػا  الف الاػػلكة فػػ   الػػة تعػػرض دا ػػـ لعمميػػا  القر ػػنة وسػػرقة المعمومػػا  

ولالتػػال  يقػػوـ التػػاجر ل  ػػظ مػػا يتعمػػؽ لتجارتػػ  مػػف ليانػػا  وقيػػود ومػػا تأتيػػ   1وتػػدمير ا .
 مف مراسظ   مج  بح الالكة ملاارة . 

 سوب: رابعا: التخزين في ذاكرة الحا
يعػػد التسػػزيف الملااػػر لمقيػػود والليانػػا  التػػ  تمدػػؿ انعكػػاس ر مػػاؿ التػػاجر فػػ   

باكرة ال اس  الل  مف غير أف يكوف ل ا أ ؿ مادت ممموس    ا ػد أاػكاؿ الػدفاتر 
 يػػػػل لموجػػػػ   ػػػػبا الاػػػػكؿ ولػػػػدال مػػػػف أف يقػػػػوـ التػػػػاجر لتػػػػدويف و التجاريػػػػة االلكترونيػػػػة

                                                           

 .214المطالقةو الم در السالؽو ص ػ د. م مد فواز1
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دفاتر تقميديػػػة فانػػػ  يقػػػـو لتسزين ػػػا فػػػ  باكػػػرة مػػػدسظ  ومسرجػػػا  ماػػػرو   التجػػػارت لػػػ
ال اسػػػو  ملااػػػرة و ػػػو أمػػػر اقت ػػػت  ال ػػػرورة التػػػ  نتجػػػ   ػػػف التقػػػدـ العممػػػ  ال ا ػػػؿ 

  لموسا ؿ التكنولوجية.
ويتميز  با ارسمو  لأنػ  بو قػدرة تسزينيػة  اليػة ف ػظ   ػف تػوافر ارمػاف  مػج  

د  ػػػف أ مػػػاؿ القر ػػػنة وسػػػرقة مػػػا يقػػػوـ التػػػاجر لتسزينػػػ   مػػػج ال اسػػػو و إب يكػػػوف لعيػػػ
المعموما  ف ظ  ف إمكانية مسؾ دفاتر متعددة مف سظؿ  اسو  وا ػد وفػ  ال قيقػة 

 أف التسزيف يكوف  مج القرص ال م  البت يت من   با ال اسو . 
و با ارسمو  ف  مسؾ الدفاتر التجاريػة كليػرح مػف ارسػالي  ال ديدػة لػـ يتناولػ   

نمػػػػا اكت ػػػػج لجػػػػواز مسػػػػؾ التػػػػاجر لػػػػدفاترح االستياريػػػػة قػػػػانوف التجػػػػارة العراقػػػػ  لػػػػا لتنظيـ وا 
  1لالوسا ؿ ال ديدة.

أما القوانيف ارسػر  فػيظ ظ أف الماػرع ال رنسػ  قػد تنلػ  ملكػرا الػج أف اػكميا   
الدفاتر التجارية التقميدية لو ع ا ال ال  قد أ ل    ا قا أمػاـ إدسػاؿ المعموماتيػة فػ  

 يػػل ادسػػؿ  1983لسػػنة  353   نػػدما  ػػدر قػػانوف رقػػـ   ػػظ  ػػبح الػػدفاتر والمسػػتندا
المعموماتيػػػػة فػػػػ  الم اسػػػػلة وأ ػػػػل  مػػػػف الجػػػػا ز أف ي ػػػػؿ  ػػػػبا ارسػػػػمو  م ػػػػؿ الػػػػدفاتر 

 2 التجارية التقميدية.
ن ػػػس الموقػػػؼ اتسػػػبح القػػػانوف ا مػػػارات   نػػػدما أ  ػػػج المؤسسػػػا  التػػػ  تسػػػتسدـ 

 ال اسو  ف  ا مال ا مف مسؾ الدفاتر التجارية .
مج ما تقدـ نجد أف الدفاتر التجارية االلكترونية     لارة  ف تطور  دل لنا   

فمػف  يػل الم ػنوف  ػ  ليسػ  دفػاتر جديػدة و ف  طريقة أناػا  و  ػظ الػدفاتر التقميديػة
وانمػػػػا  ػػػػ   ػػػػورة جديػػػػدة لمػػػػدفاتر التجاريػػػػة تتمدػػػػؿ فػػػػ  اسػػػػمو  جديػػػػد لتػػػػدويف وتسػػػػزيف 

ط تقنيػة معينػة متعمقػة ل ػ ة المسػتند المعمومػا  يقػـو  مػج وسػا ؿ الكترونيػة با  اػرو 
  ن س  وليس لم موف الدفاتر التجارية.

                                                           

  .1984لسنة  33مف قانوف التجارة العراق  رقـ  19ػ ـ/1
 مف قانوف التجارت ال رنس . 17 -8. ـ/2
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 املبحث الثاني 
 شروط حجية الدفاتر التجارية االلكرتونية وقىاعد االحتفاظ بها 

 تػج يكػوف لمػدفاتر التجاريػة االلكترونيػة قيمػػة قانونيػة يعتػد ل ػا فػ  ا دلػا  اللػػد  
 ا  مانا  ل  ة ما تت من   بح الػدفاتر مػف أف تتوفر في ا  دة اروط تعد ف  مجمم

بلؾ أف الدفاتر التجارية كما سلؽ لياف ا ميت ا لجميع اطراؼ المعامظ  و ليانا  وقيود
التجارية ولما ان  يترت   مج ما تت من   بح الدفاتر  قوؽ لملير فظ لػد أف يرا ػج فػ  

التجارة قد الػـز التػاجر  ومف نا ية اسر  فاف قانوفو مسك ا اروط معينة  با مف نا ية
  1اال ت اظ ل بح الدفاتر مدة زمنية معينة.

االوؿ نتنػاوؿ فيػ  الاػروط و و با ما سػنتناول  فػ   ػبا المل ػل وبلػؾ فػ  مطلػيف 
الظزمػػػة ل جيػػػة الػػػدفاتر التجاريػػػة االلكترونيػػػة والدػػػػان  نلػػػيف فيػػػ  قوا ػػػد اال ت ػػػاظ ل ػػػػبح 

 الدفاتر. 

 املطلب األول 
  ر التجارية االلكرتونيةشروط حجية الدفات

 نػػػاؾ  ػػػدة اػػػروط الزمػػػة لدلػػػو  القيمػػػة القانونيػػػة لمػػػدفاتر التجاريػػػة االلكترونيػػػة  
وترجػػػع  ػػػبح الاػػػروط الػػػج الطليعػػػة السا ػػػة ل ػػػبح الػػػدفاتر التػػػ  تتميػػػز ل ػػػا  ػػػف الػػػدفاتر 

 التقميدية . 
 : ويمكف لياف  بح الاروط لما يم 

 : أوال: الكتالة
عليػر  ػف ا رادة والتػ  تت ػمف تسػطير ال ػروؼ فػ  اػكؿ تعد الكتالة أسمولا لمت 

مادت ظا ر ويعلر  ف معنج كامػؿ او فكػرة مترالطػة  ػادرة مػف الاػسص الػبت نسػل  

                                                           

 تجارة العراق  النافب.مف قانوف ال 18. ـ/1
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الي  دوف اف ياترط ف  الكتالة اف تكوف  مج اكؿ معيف وكبلؾ ال ياػترط في ػا اف تػتـ 
 1لأداة معينة .

لكترونية الت  تتكػوف من ػا الػدفاتر اما لالنسلة لمكتالة الموجودة ف  المستندا  اال 
التجارية االلكترونية ف    مج اكؿ معادال  سوارزميػة تن ػب مػف سػظؿ  مميػا  إدسػاؿ 
سراج ػا مػف سػظؿ اااػة ال اسػػ  اللػ  او أيػة وسػيمة الكترونيػػة أسػر  والتػ  تػتـ مػػف  وا 

وما  سظؿ تلبية الج از ل بح المعموما   ف طريؽ و دا  ا دساؿ او استرجاع المعم
ولعد ال راغ مف معالجة الليانا  يتـ كتالت ػا  مػج اج ػزة و المسزنة ف  المعالجة المركزية

  ة  بح المستندا   مج الطالعة اواالسران الت  تتمدؿ ف  اااة ال اسلة او طلا
 2االقراص المملنطة او اية وسيمة مف وسا ؿ تسزيف الليانا .

نػػ  العراقػػ   ػبا الاػػرط  ػديدا  مػػف سػػظؿ و ػبا ولقػػد تنػاوؿ قػػانوف التوقيػع االلكترو  
تعري   "لمكتالة االلكترونيػة " لأن ػا كػؿ  ػرؼ او رقػـ او رمػز او أيػة  ظمػة اسػر  تدلػ  
 مػػػػج وسػػػػيمة الكترونيػػػػة او رقميػػػػة او  ػػػػو ية او وسػػػػيمة ماػػػػال ة وتعطػػػػ  داللػػػػة قالمػػػػة 

 3لإلدراؾ".
لقانونيػػػػة لمكتالػػػػة وقػػػػد جعػػػػؿ القػػػػانوف العراقػػػػ  لمكتالػػػػة االلكترونيػػػػة با  ال جيػػػػة ا 

 التقميدية  ند توافر اروط معينة.
لػػؿ 4 ػػبا واف االسػػب لالكتالػػة االلكترونيػػة ال يعنػػ  االسػػب ل ػػا مػػف غيػػر  ػػمانا و

يتػػوافر فػػ  الكتالػػة االلكترونيػػة مػػف ال ػػمانا  مػػا قػػد ت ػػوؽ ال ػػمانا  التػػ  فػػ  الكتالػػة 
  1التقميدية.

                                                           

 .236. د.م مد فواز المطالقةو م در سالؽو ص1
و د. م مػػػػػد فػػػػػواز المطالقػػػػػةو م ػػػػػدر سػػػػػالؽو 79.د. لػػػػورنس م مػػػػػد  ليػػػػػدا و م ػػػػػدر سػػػػػالؽو ص2

 .236ص
 .2312لسنة  78/سامسا مف قانوف التوقيع االلكترون  والمعامظ  االلكترونية العراق  رقـ 1. ـ/3
و نارماف جميػؿ نعمػةو القػوة القانونيػة لممسػتند االلكترونػ و ل ػل مناػور فػ  . ـ.ـ  مار كريـ كاظـ 4

 .182مجمة العمـو القانونية والسياسية ػػ جامعة الكوفةو العدد السالعو ص
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جاريػة االلكترونيػة التػ  يمسػك ا تأسيسا  مػج مػا تقػدـ فأنػ  ياػترط فػ  الػدفاتر الت 
التػػػاجر أيػػػا  كػػػاف اػػػكؿ  ػػػبح الػػػدفاتر سػػػوا   كانػػػ  لاسػػػتسداـ ال اسػػػ  االلػػػ  او لواسػػػطة 
االقراص المرنػة او لاسػتسداـ اػلكة االنترنػ  او لطرقػة الم ػلرا  ال يميميػة فانػ  "يجػ  

ؽ اف تكػػػوف ل ػػػوة مكتولػػػة لاػػػكؿ ي  ػػػـ منػػػ  مػػػا تػػػـ كتالتػػػ  في ػػػا مػػػف ليانػػػا  وقيػػػود تتعمػػػ
 لأ ماؿ التاجر ونااط  التجارت".

 :دانيا : التوقيع
التوقيػػع اػػرطا  جو ريػػا  فػػ  المسػػتندا  االلكترونيػػة التػػ  تتكػػوف من ػػا الػػدفاتر  يعػػد 

لما  ػو موجػود او مػدوف فػ   بلؾ رن  يق د لالتوقيع اقرار الموقعو التجارية االلكترونية
 2المستند االلكترون .

نػػ   ػػو " التوقيػػع االلكترونػػ " الػػبت  رفػػ  القػػانوف والتوقيػػع الػػبت ن ػػف ل ػػدد ليا 
العراقػػػػ  لانػػػػ   ظمػػػػة اس ػػػػية تتسػػػػب اػػػػكؿ  ػػػػروؼ او ارقػػػػاـ او رمػػػػوز او ااػػػػارا  او 
ا وا  او غير ا ولػ  طػالع من ػرد يػدؿ  مػج نسػلت  الػج الموقػع ويكػوف معتمػدا  مػف قلػؿ 

 3ج ة الت ديؽ.
االلكترونػػ  " لأنػػ  ليانػػا  امػػا قػػانوف االونسػػتراؿ النموبجيػػة فانػػ   ػػرؼ " التوقيػػع  

فػػ  اػػكؿ الكترونػػ  مدرجػػة فػػ  رسػػالة ليانػػا  او م ػػافة الي ػػا او مرتلطػػة ل ػػا ارتلاطػػا  
منطقيا  يجوز اف تستسدـ لتعييف  وية الموقع لالنسػلة الػج رسػالة الليانػا  ولليػاف موافقػة 

 4الموقع  مج المعموما  الواردة ف  رسالة الليانا .

                                                                                                                                                      

.مف  مانا  الكتالة ا لكترونية "التا ير" و و  ممية ريا ية او معادال  سوارزمية يتـ ل ػا ت ويػؿ 1
وز وااارا  ال يمكف ف م ا اال لعد القياـ ل ؾ الاػ رة وت ويػؿ االاػارا  رم النص المراد ارسال  الج
 .137د. لورنس م مد  ليدا و ن س الم درو صو والرموز الج نص مقرو 

 . د.  لاس العلودتو ارر قانوف االدلا  العراق و2
 / رالعا مف قانوف االدلا  القانوف النافب.1. ـ/3
 ج  .مف قانوف االونستراؿ النموب 4. ـ/4
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بلػػؾ و  ػظ اف القػانوف العراقػ  جػا  لتعريػؼ اكدػر دقػةمػف مظ ظػة التعػري يف يظ 
ان  نص ف  تعري ػ   مػج الػرز  نا ػر التوقيػع االلكترونػ  والتػ   ػ  اف تكػوف  ظمػة 
اس ية واف يكوف ل  طالع اس   مت رد واف يكوف  با التوقيع معتمدا  مػف قلػؿ ج ػة 

 الت ديؽ.
التػػاجر مػػف ليانػػا  فػػ   ػػو  مػػا تقػػدـ نسمػػص الػػج انػػ  لكػػ  يعتػػد لمػػا ي ػػت ظ لػػ   

وقيػػود ومراسػػظ  ينللػػ  اف ت تػػوت  مػػج توقيػػع الكترونػػ  لمتػػاجر ن سػػ  او لمػػف  ػػدر  
  ن  لك  تدل      اسناد  بح المستندا  لاسص الموقع.

 ثالثًا: التصديق:
 دفاتر التجارية االلكترونية قيمةلك  يكوف لممستندا  االلكترونية المكونة لم 

 كمػػا اسػػمت  لعػػض التاػػريعا  اف يكػػوفف تكػػوف م ػػدقة او قانونيػػة فػػ  االدلػػا  اللػػد ا
مودقػػػا  ويق ػػػد " لالت ػػػديؽ" او التوديػػػؽ  ػػػو اف يدلػػػ  نسػػػلة التوقيػػػع االلكترونػػػ  لمموقػػػع 

 1لموج  ا ادة ت در ا ج ة مست ة لالت ديؽ.
و با مػا اسػب لػ  الماػرع العراقػ  فػ  قػانوف التوقيػع االلكترونػ   يػل انػ  ااػترط  

اف يكوف معتمدا  مػف قلػؿ ج ػة  رون  لك  يكوف ل  ال جية ف  االدلا ف  التوقيع االلكت
 2الت ديؽ .

ولعػػػؿ ال كمػػػة التػػػ  توسا ػػػا الماػػػرع مػػػف  ػػػبا الاػػػرط  ػػػو ال  ػػػاظ  مػػػج  قػػػوؽ  
او غػػش يمػػارس  ػػد ـ واف  المتعػػامميف مػػف سػػظؿ الوسػػا ؿ االلكترونيػػة مػػف ات ا تػػدا 

 يق .ا دار ات مستند الكترون  ال يعتد ل  اال لعد ت د
 رابعًا: امكانية االحتفاظ بالمستندات االلكترونية:

يعن   با الارط ان  مف ال رورت امكانية اال ت اظ لالمستند االلكترون  ليعتلر  
دليظ  كامظ  ف  االدلا  كما يج  اف يكوف قالظ  لظ ت اظ ل  لاكم  اال ػم  الػبت ناػأ 

 1ل  والمت ؽ  مي  ليف طرف  العظقة.
                                                           

 .278. د.  لاس العلودتو م در سالؽو ص1
 مف قانوف التوقيع االلكترون  العراق . 5. ـ/2
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قػػػػانوف العراقػػػػ   مػػػػج  ػػػػبا الاػػػػرط  نػػػػدما جعمػػػػ  اػػػػرطا  لظ تػػػػراؼ وقػػػػد نػػػػص ال 
 2لممستندا  االلكترونية لبا  ال جية القانونية الت  تكوف لممستندا  التقميدية.

و ػػبا مػػا اسػػب لػػ  قػػانوف االونسػػتراؿ النمػػوبج  و لعػػض القػػوانيف العرليػػة لمتجػػارة  
د االلكترونػػػ  لاػػػكم  االلكترونيػػػة  يػػػل ن ػػػ   مػػػج وجػػػو  امكانيػػػة اال ت ػػػاظ لالمسػػػتن

 3اال م  كارط ال  طا ح القيمة القانونية ف  االدلا  الق ا  .
 ػػػو ال  ػػػاظ  مػػػج المسػػػتند االلكترونػػػ  مػػػف التظ ػػػ  والتزويػػػر  والعلػػػرة فػػػ  بلػػػؾ 

والتزييؼ ف  المعمومػا  الػواردة فيػ و و مػج بلػؾ يجػ   مػج التػاجر اف ي ػت ظ لمػا يقػـو 
 االلكترونية قالمة لم  ظ لاكؿ آمف.ل  مف معامظ  واف تكوف مستندات  

 خامسًا: امكانية استرجاع المستندات االلكترونية:
ياػػػػترط فػػػػ  دفػػػػاتر التجاريػػػػة االلكترونيػػػػة اف تكػػػػوف مػػػػا تت ػػػػمن  مػػػػف مسػػػػتندا   

الكترونيػة م  وظػة في ػػا قالمػة لظسػػترجاع فػ  الوقػ  الػػبت تػن ض فيػػ  ال اجػة لظطػػظع 
 4ورة الت  تـ   ظ المستند  مي ا. مي ا واف يكوف االسترجاع ل ا لال 

و با الارط ف  ال قيقة يعتلر جو ريػا  فػ  الػدفاتر التجاريػة االلكترونيػة بلػؾ الف  
الدفاتر التجارية كما سلؽ ليان  ل ا ا ميػة سػوا   فػ  االدلػا  او فػ  ليػاف المركػز المػال  

يدلػ  التػاجر  لمتاجر ف ظ   ف ا ميت ا ف   الة تعرض التاجر لإلفظس اب مف سظل ػا
لرا ت  مف جريمة االفظس التق يرت ابا ادل  اف دفاترح التجارية منتظمة ولـ يق ر ف  

 5مسك ا.

                                                                                                                                                      

 .153. د. م مد فواز المطالقةو م در سالؽو ص1
 / اوال مف ن س القانوف.13.ـ/ 2
و مناػػػورا  . د. م مػػد سالػػد جمػػاؿ رسػػتـو التنظػػيـ القػػانون  لمتجػػارة االلكترونيػػة واالدلػػا  فػػ  العػػالـ3

 وما لعد ا. 334و ص2336  ال قوقيةو ليرو و ال مل
. د. لز ر لف سعيدو النظاـ القانون  لعقػود التجػارة االلكترونيػةو دار ال كػر الجامعػةو الطلعػة االولػجو 4

 .129و ص2313االسكندريةو 
 .153. د. لاسـ م مد  ال و م در سالؽو ص5
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وا ميػػػة  ػػػبا الاػػػرط تلػػػدو ل ػػػورة وا ػػػ ة فػػػ  مجػػػاؿ االدلػػػا  الف اللايػػػة مػػػف  
الػػدفاتر التجاريػػة  ػػ  التمسػػػؾ لمػػا في ػػا مػػػف قيػػود وليانػػا   نػػد قيػػػاـ تنػػازع لػػيف التػػػاجر 

 اف يكوف ما ي ت  ل  اللير قالظ  لظسترجاع لالاكؿ البت   ظ في . واللير واللد

 املطلب الثاني
 قىاعد مسك الدفاتر التجارية االلكرتونية

 ف  تقييـ النااط التجارت وكون ا لالنظر ما لمدفاتر التجارية مف أ مية كليرة 
مػػج التػػاجر وسػػيمة مػػف وسػػا ؿ ا دلػػا  فػػ  المناز ػػا  التجاريػػة فػػأف القػػانوف قػػد فػػرض  

قوا ػػد معينػػة  نػػد مسػػؾ الػػدفتر التجػػارتو وكػػبلؾ  ػػدد مػػدة زمنيػػة يمتػػـز التػػاجر سظل ػػا 
 لاال ت اظ لالدفتر التجارت.

ولسل  التطور البت أد  الػج دسػوؿ التكنولوجيػا الػج أ مػاؿ التػاجر وظ ػور مػا  
أسػػميناح "لالػػدفتر التجػػارت االلكترونػػ  " فػػأف ارمػػر قػػد استمػػؼ مػػف  يػػل أ ػػوؿ مسػػػؾ 

 التاجر لدفاترح لسل  االستظؼ ف  طليعة الدفاتر االلكترونية  ف الدفاتر التقميدية.
ولػػبلؾ سػػنتناوؿ  ػػبا المو ػػوع فػػ  فػػر يفو نلػػيف فػػ  اروؿ أ ػػوؿ مسػػؾ الػػدفاتر 
التجاريػػػػػػة االلكترونيػػػػػػة ونتعػػػػػػرؼ فػػػػػػ  الدػػػػػػان   مػػػػػػج مػػػػػػدة اال ت ػػػػػػاظ لالػػػػػػدفاتر التجاريػػػػػػة 

 االلكترونية.
 لدفاتر التجارية االلكترونيةأصول مسك ا: الفرع األول

لقد و ػع قػانوف التجػارة العراقػ  أ ػوؿ يجػ   مػج التػاجر مرا ات ػا  نػد مسػك   
لمػػدفاتر التجاريػػة ومن ػػا إف تكػػوف  ػػبح الػػدفاتر ساليػػة مػػف إت  ػػؾ أو اػػط  أو فػػراغ أو 

 م و أو كتالة ف  ال وامش أو ليف السطور.
اسػػػتعمال  وبلػػػؾ لػػػأف تػػػرقـ كػػػؿ وكػػػبلؾ ألزمػػػ  لتقػػػديـ دفتػػػر اليوميػػػة ار ػػػم  قلػػػؿ  

   ة مف    ات  وأف يوقع الكات  العدؿ وي ع  مي ا ستـ الدا رة لعد إف يبكر  دد 
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ولعؿ الق د مف  با كم   و ال يمولة دوف تظ ػ   1ال   ا  الت  يتكوف من ا الدفتر.
 2التاجر لدفاترح التجارية أو اس ا     ا  من ا أو استلدال ا للير ا.

انوف فرض  مج التاجر ف  ن اية السنة المالية تقػديـ الػدفاتر التجاريػة كما اف الق 
وكػػبلؾ ال ػػاؿ  نػػد توقػػؼ الماػػروع التجػػارت لسػػل  و الػػج الكاتػػ  العػػدؿ لمتأاػػير  مي ػػا

التػػاجر  يػػ  ألػػـز التػػاجر أو وردتػػ  فػػ   ػػاؿ موتػػ  لتقػػديـ الػػدفاتر الػػج  إفػػظس أو مػػو 
 الكات  العدؿ لمتأاير  مي ا لما ي يد بلؾ

إف مػػػا سػػػلؽ ليانػػػ  مػػػف أ ػػػوؿ مسػػػؾ الػػػدفاتر التجاريػػػة تتعمػػػؽ لالػػػدفاتر التقميديػػػة  
)الورقيػػػةت و نػػػا يدػػػور التسػػػاؤؿ:  ػػػؿ نطلػػػؽ فػػػ  مسػػػؾ الػػػدفاتر التجاريػػػة االلكترونيػػػة با  

 ار وؿ الت  يمـز تطليق ا  ند مسؾ الدفاتر التقميدية؟
ليف الػدفاتر التػ   ونيةلإلجالة  مج  با التساؤؿ اللد إف نميز ف  الدفاتر االلكتر  

 يكوف ل ا "أ ؿ مادت" وتمؾ الت  "ليس ل ا ا ؿ مادت".
فلالنسػػلة لمػػدفاتر االلكترونيػػة التػػ  يكػػوف ل ػػا ا ػػؿ مػػادت مممػػوس لػػأف تكػػوف قػػد 
مسػػػػك  أ ػػػػظ  لارسػػػػمو  التقميػػػػدت دػػػػـ تػػػػـ ت ويم ػػػػا الػػػػج مسػػػػتندا  الكترونيػػػػة لوسػػػػيمة 

فػػإف  ػػبا النػػوع  3ل يممية)النسػػخ الم ػػلرةت.و تتمدػػؿ  ػػبح الػػدفاتر لالم ػػلرا  او الكترونيػة
مف الدفاتر االلكترونية ليس  سو  نسخ م لرة  ف الدفاتر التقميدية نر  ان  ينلل  إف 
يرا ػػج فػػ  مسػػك ا مػػا سػػلؽ ليانػػ  مػػف أ ػػوؿ مسػػؾ الػػدفاتر التجاريػػة التقميديػػة مػػف  يػػل 

ال يمميػػة وكػػبلؾ إف كانػػ  الم ػػلرا  و سمو ػػا مػػف إت  ػػؾ أو اػػط  أو فػػراغ أو تلييػػر
 لػػػػدفتر اليوميػػػػة ار ػػػػم  فينللػػػػ  قلػػػػؿ استنسػػػػات الػػػػدفتر وت ػػػػليرح إف يػػػػتـ توقيػػػػع وسػػػػتـ

    ات  مف قلؿ الكات  العدؿ.

                                                           

 /اوال مف قانوف التجارة العراق . 17. ـ/ 1
 .155د  ال و م در سالؽو ص. د. لاسـ م م2
. تقـو الم لرا  ال يممية  مج اساس ادساؿ النسخ اال ػمية)الورقيةت فػ  اج ػزة سا ػة ت ول ػا الػج 3

 نسخ  ليرة ال يمكف مع ا قرا ة ما تت من   بح النسخ اال لواسطة ج از ال اس  الل .
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مػػا لالنسػػلة "لمػػدفاتر التػػ  لػػيس ل ػػا أ ػػؿ مػػادت " و ػػ  الػػدفاتر التػػ  تكػػوف قػػد   وا 
 مسك  ملاارة لأسمو  الكترون  وبلؾ  ف طريؽ ال اس  الل  أو ارقراص المرنػة أو

 استسداـ الكة االنترن  .
لما إف  بح الدفاتر ليس  دفاتر تجارية لػالمعنج التقميػدت فانػ  يتعػبر إف تس ػع  

ف  مسك ا لما سلؽ بكرح مف أ وؿ لمسؾ الدفاتر التقميديةو إب ال مجاؿ الف يكوف في ا 
 ؾ أو اػط  أو كتالػة فػ  ال ػوامش وكػبلؾ ال يمكػف تقػديم ا الػج الكاتػ  العػدؿ رجػؿ 

 ع    ات ا وو ع ستـ الدا رة  مي ا.توقي
و ػػبا يقودنػػا الػػج التسػػاؤؿ : ػػؿ يكػػوف مسػػؾ التػػاجر لمػػدفاتر التجاريػػة االلكترونيػػة  

 الت  ليس ل ا أ ؿ مادت غير سا ع رت أ وؿ وقوا د يمـز التقيد ل ا  ند مسك ا؟
أف ا جالػػة  مػػج  ػػبا السػػؤاؿ لالتأكيػػد سػػتكوف لػػالن   رنػػ  ال يمكػػف تػػرؾ التػػاجر 

سؾ دفػاترح التجاريػة لالوسػا ؿ االلكترونيػة مػف غيػر و ػع أ ػوؿ لمسػؾ  ػبح الػدفاتر. يم
ولالتال  يمكف القوؿ لأف أ وؿ مسؾ الػدفاتر التجاريػة االلكترونيػة التػ  لػيس ل ػا أ ػؿ 

 مادت ممموس تتمسص لما يم :
 أوال : إمكانية االطظع  مج المعموما  الواردة ف  الدفتر التجارت االلكترون  مف 

قلػػؿ اراػػساص المسػػوؿ ل ػػـ لػػاالطظع  مي ػػا وأف تكػػوف قػػد تػػـ تسػػجيم ا لدقػػة ولطريقػػة 
و و ػو مػا سػلؽ ليانػ  1وا  ة و با يعن   رورة أف تكوف  بح المعموما  قالمة لمقػرا ة 

 ف  اروط الدفاتر التجارية االلكترونية .
أف تكػػػػػوف دانيػػػػػا: اال ت ػػػػػاظ لالػػػػػدفاتر التجاريػػػػػة االلكترونيػػػػػة الػػػػػبت تػػػػػـ إناػػػػػا  ا و  

المعموما  الواردة في ا قالمة لمتسزيف واال ت اظ ل ا ل يل يكوف مف الس ؿ الرجوع إلي ػا 

                                                           

وليػةو المركػز القػوم  لإل ػدارا  . د. يونس  سػف يوسػؼو التجػارة االلكترونيػة والعاد ػا القانونيػة الد1
 .186و ص2311القانونيةو الطلعة االولجو القا رةو 
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و ػػبا و 1فػػ  وقػػ  ال اجػػة ل ػػا وبلػػؾ دوف أف يكػػوف في ػػا أت تلييػػر أو ت ريػػؼ أو تلػػديؿ
 أي ا  سلؽ ل د  ف  اروط الظزمة لقياـ ال جية القانونية لمدفاتر االلكترونية .

ج ػػػػة م ايػػػػدة تتػػػػولج م مػػػػة متالعػػػػة الػػػػدفاتر التجاريػػػػة االلكترونيػػػػة دالدػػػػا : تعيػػػػيف  
  ا  قوؽ لمليير وال يمكف وال الةوا اراؼ  مج مسك ا إال إف  بح الدفاتر يترت   مي

 2 بح ترك ا لمتاجر ليدوف ما ياا  ويعدؿ ما ياا  دوف رقالة مف ج ة م ايدة.
"أ ػػوؿ لمسػػؾ الػػدفاتر لنػػا    مػػج مػػا سػػلؽ نو ػػ  الماػػرع العراقػػ  لػػالنص  مػػج  

لإ ػػافة  1984لسػػنة  33مػػف قػػانوف التجػػارة رقػػـ  17االلكترونيػػة" وبلػػؾ لتعػػديؿ المػػادة/
 فقرة سامسة تنص  مج:

سامسا :  مج التاجر الػبت يسػتسدـ الوسػا ؿ ال ديدػة فػ  مسػؾ الػدفاتر التجاريػة ))
 اف يرا   ما يم :

 ولطريقة وا  ة.أف تكوف المعموما  الواردة في ا قد تـ تدوين ا لدقٍة  . أ
أف تكػػػوف  ػػػبح الػػػدفاتر قالمػػػة لم  ػػػظ واالسػػػترجاع لالاػػػكؿ الػػػبت أناػػػأ   ميػػػ  وقػػػ   .  

 ال اجة الي ا.
تقػػديـ الػػدفاتر التػػ  تمسػػؾ لالوسػػا ؿ ال ديدػػة الػػج الكاتػػ  العػػدؿ لظطػػظع  مي ػػا كػػؿ  . ن

 ستة أا رتت.
ميديػة ولالنظر لس و ية الدفاتر التجاريػة االلكترونيػة والتػ  ليسػ  كالػدفاتر التق 

فاف يدور سؤاؿ  ف التػزاـ التػاجر لتقػديـ الػدفاتر التجاريػة الػج الكاتػ  العػدؿ  نػد انت ػا  
   ات  لمتأاير  مي  لما ي يد بلؾو ف   الدفاتر االلكترونية الت  لػيس ل ػا أ ػؿ مػادت 
ال يمكػػف إف تنت ػػ   ػػ  ا  الػػدفتر لسػػل  السػػعة الكليػػرة لمػػباكرة التسزينيػػة فػػ  الوسػػا ؿ 

 ف   با النوع مف الدفاترو فما  و ال كـ ابا  ف   بح ال الة؟ المستعممة

                                                           

. د. سالػػػد  لػػػد ال تػػػار م مػػػدو التنظػػػيـ القػػػانون  لمتوقيػػػع االلكترون )دراسػػػة مقارنػػػةتو المركػػػز القػػػوم  1
 .213و ص2339لإل دارا  القانونيةو الطلعة االولجو القا رةو 

الدلػػػػا  االلكترونػػػػ و مناػػػػورا  ال ملػػػػ  ال قوقيػػػػةو الطلعػػػػة االولػػػػجو . الم ػػػػام  نزيػػػػ  نعػػػػيـ اػػػػظالو ا2
 .95و ص2338ليرو و 
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نجيػػػ   مػػػج  ػػػبا التسػػػاؤؿ لأنػػػ  يجػػػ  أف ت ػػػدد مػػػدة معينػػػة يمتػػػـز التػػػاجر  نػػػد  
انت ا  ا لتقديـ دفاترح الج الكات  العدؿ لظطظع  مج ما دوف في ا ونقترر اف يتـ ت ديػد 

ف ػػظ   ػػف إيجػػاد نػػوع مػػف  كػػؿ فتػػرة سػػتة أاػػ ر وبلػػؾ ل ػػماف  ػػ ة مػػا يدونػػ  التػػاجر
 الرقالة  مج التاجر.

 مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية االلكترونية: الفرع الثاني
لقد فرض القانوف العراق   مج التاجر أو وردت  ف   اؿ موت  اال ت اظ لالػدفاتر  

ر التجارية والم ررا  المؤيػدة لمقيػود الػواردة في ػا مػدة سػلع سػنوا  تلػدأ مػف تػاريخ التأاػي
 مػػج الػػدفتر لانت ػػا   ػػ  ات  أو لوقػػؼ ناػػاط التػػاجرو كمػػا ألػػـز التػػاجر أو وريدػػ  كػػبلؾ 

سػػلع سػنوا  تلػػدأ مػػف تػػاريخ ورود ػػا الػػج  لاال ت ػاظ لأ ػػوؿ الرسػػا ؿ واللرقيػػا  والػػتكمس
 1التاجر أو إرسال ا مف قلم  الج اللير.

لالػػػدفاتر اف مػػػا سػػػلؽ ل دػػػ  مػػػف ا كػػػاـ اال ت ػػػاظ لالػػػدفتر التجاريػػػة انمػػػا يتعمػػػؽ  
 التقميدية ف ؿ يطلؽ ن س ال كـ  مج "الدفاتر التجارية االلكترونية " ؟ 

 نجي   مج  با السؤاؿ  مج الت  يؿ التال :
نميػػز لػػيف الػػدفتر التجػػارت االلكترونػػ  وسػػجؿ المراسػػظ  واللرقيػػا  لو ػػ   مػػف  

 توالع الدفتر التجارت االلكترون .
رونيػة ف نػا نقػوؿ اف المػادة  ػ  ن ػس مػادة   ػظ ػػ فلالنسلة لمدفاتر التجارية االلكت 

الػػدفاتر التقميديػػة و ػػ  سػػلع سػػنوا  إال إف ا اػػكاؿ يدػػور فػػ  ت ديػػد تػػاريخ سػػرياف مػػدة 
السلع سنوا  ف   الدفاتر التقميدية تلدأ  بح المدة مف تاريخ التأاير  مػج الػدفتر لانت ػا  

فػػظ وجػود لمدػػؿ  كػبا  الػػةو   ػ  ت  مػف قلػػؿ الكاتػ  العػػدؿ امػا فػػ  الػدفاتر االلكترونيػة
رف  با النوع مف الدفاتر يتميػز لسػعت  التسزينيػة العاليػة ولالتػال  ال وجػود ل الػة انت ػا  

    ا  الدفتر كما  و ال اؿ الدفاتر التقميدية .
 ابف كيؼ يتـ ت ديد تاريخ لد  سرياف مدة السلع سنوا  ف  الدفاتر االلكترونية؟ 

                                                           

 مف قانوف التجارة العراق . 18. ـ/1
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مػدة السػلع سػنوا  يكػوف سػريان ا مػف تػاريخ اطػظع  نجي   مج  با السػؤاؿ لػاف 
الكات  العدؿ  مج الدفاتر التجاريػة االلكترونيػة رننػا سػلؽ وأف اقتر نػا االطػظع الػدورت 

 لمكات  العدؿ  مج الدفاتر االلكترونية كؿ ستة اا ر.
ػػػ أمػا لالنسػػلة لسػجؿ الرسػػا ؿ واللرقيػا  فإن ػا يسػػرت  مي ػا ن ػػس ميعػاد اال ت ػػاظ  

دفاتر التجاريػػة و ػػ  مػػدة السػػلع سػػنوا  دوف إت إاػػكاؿ فػػ  ت ديػػد تػػاريخ لػػد  سػػرياف لالػػ
 ػػػبح المػػػدة الف  ػػػبح المػػػدة يلػػػدأ سػػػريان ا مػػػف تػػػاريخ إرسػػػاؿ الرسػػػا ؿ واللرقيػػػا  مػػػف قلػػػؿ 
التاجر الج اللير أو ورود ا الي  و يل أف تاريخ  بح الرسا ؿ واللرقيا  يكػوف دالتػا  فػظ 

 لد  سرياف مدة ال  ظ. إاكاؿ  ند ب  ف  ت ديد 
مف قانوف التجارة  18تأسيسا   مج ما تقدـ نو   المارع العراق  لتعديؿ المادة  

 وبلؾ لإ افة فقرة دالدة ينص في ا  مج ما يم :
 :/ دالدا  18ػػ المادة 

 مج التاجر البت يستسدـ الوسا ؿ ال ديدة ف  مسؾ الدفاتر التجارية أو وردت   ((
 لع سنوا  تلدا مف تاريخ آسر اطظع لمكات  العدؿ  مي اتت. اال ت اظ ل ا مدة س

وأسيػػرا  تجػػدر ا اػػارة إلػػج اف ال قػػ  قػػد استمػػؼ فػػ  ت ديػػد الطليعػػة القانونيػػة ل ػػبح  
المػػػدةو نق ػػػد ل ػػػا مػػػدة اال ت ػػػاظ لالػػػدفاتر التجاريػػػة ف ػػػؿ تعػػػد مػػػف قليػػػؿ التقػػػادـ المسػػػقط 

سقوط ال قوؽ الت  ت منت ا الػدفاتر  لم قوؽ أـ أن ا تعد مجرد قيد زمن  ال يترت   مي 
 التجارية ؟ 

لقد ب   جانػ  مػف ال قػ  الػج إف مػدة اال ت ػاظ لالػدفاتر التجاريػة  ػ  مػف قليػؿ  
 1مدد التقادـ الت  يترت   مج م ي ا سقوط ال قوؽ الت  تت من ا الدفاتر التجارية.

سػقطة لم قػوؽ وب   جان  مف ال ق  الج القوؿ لأن ا ال تعػد مػف مػدد التقػادـ الم 
 .1إبا ال تظـز ليف التقادـ المسقط ومدة اال ت اظ الدفاتر التجارية 

                                                           

و 1993. د. سػػػػمي ة القيمػػػػول و القػػػػانوف التجػػػػارتو دار الن  ػػػػة العرليػػػػةو الطلعػػػػة الدالدػػػػةو القػػػػا رةو 1
 .178ص
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وب   فريؽ دالل مف ال ق  الج القوؿ لاف مدة اال ت ػاظ لالػدفاتر التجاريػة ال تعػد 
نمػػا كػػؿ مػػا يمكػػف إف يترتػػ  م ػػي ا قيػػاـ قرينػػة قانونيػػة  مػػج إف  مػػف قليػػؿ مػػدد التقػػادـ وا 
التػاجر قػػد أ ػػدـ دفػػاترح التجاريػػة ولكن ػػا قرينػػة قانونيػػة قالمػػة  دلػػا  العكػػس لكافػػة وسػػا ؿ 

 2ا دلا .
قة ن نو نميؿ الج الرأت الدالل رنػ  اركدػر دقػة واركدػر قانونيػة إبا إف وف  ال قي

م   المدة الت  ألـز القانوف التاجر سظل ا اال ت اظ لالدفاتر التجاريػة ال يترتػ   مي ػا 
 سقوط ما تت من  تمؾ الدفاتر مف  قوؽ.

 املبحث الثالث

 لقضاءحجية الدفاتر التجارية االلكرتونية وآلية تقدميها اىل ا

القوا ػػد المتعمقػػة لػػدور  1979لسػػنة  137لقػػد  ػػدد قػػانوف االدلػػا  العراقػػ  رقػػـ  
الدفاتر التجارية ف  االدلا  و اال   جيت ا كما اف  با القانوف قد  دد الية تقػديـ  ػبح 
الػػػدفاتر الػػػج الق ػػػا  مػػػف اجػػػؿ الطػػػظع  مي ػػػا كميػػػا" او جز يػػػا" مػػػف اجػػػؿ االسػػػت ادة ممػػػا 

 3.ود ف   سـ النزاع القا ـ اماـ الق ا تت من  مف ليانا  وقي
اف مػػا سػػلؽ ليانػػ  يتعمػػؽ لالػػدفاتر التقميديػػة ف ػػؿ تسػػرت  مػػج الػػدفاتر االلكترونيػػة 

جية او مف  يل آ  ؟لية تقديم ا الج الق ا ن س القوا د ف  االدلا  سوا  مف  يل ال  
ف مػػف اجػػؿ االجالػػة  مػػج التسػػاؤؿ السػػالؽ فأننػػا سنقسػػـ  ػػبا المل ػػل الػػج مطملػػي

جيػػة الػػدفاتر التجاريػػة الكترونيػػة ونلػػيف فػػ  الدػػان  آليػػة تقػػديـ  نتنػػاوؿ فػػ  االوؿ  ػػاال    
 . بح الدفاتر الج الق ا 

                                                                                                                                                      

االلكترونيػػة فػػ  االدلػػا  فػػ  القػػانوف االردنػػ و . د. ا مػػد م مػػود المسػػا دةو  جيػػة الػػدفاتر التجاريػػة 1
ل ػػػل مناػػػور فػػػ  مجمػػػة العمػػػـو القانونيػػػة والسياسػػػية/ جامعػػػة المجمعػػػةو العػػػدد السػػػالعو الريػػػاضو 

2312. 
 
 .153. د. لاسـ م مد  ال و م در سالؽو ص2
 ت مف قانوف االدلا  العراق .29و28. المواد )3
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 املطلب االول
 حاالت حجية الدفاتر التجارية االلكرتونية يف االثبات

إف  جيػػة الػػدفاتر التجاريػػة فػػ  االدلػػا  تعنػػ  مػػد  اال تػػداد لمػػا تت ػػمن   ػػبح  
نػا  وقيػود كػدليؿ مػف ادلػة االدلػا  فػ  المناز ػا  التػ  تدػور  نػد مزاولػة الدفاتر مػف ليا

اال ماؿ التجاريةو و اال   جيػة الػدفاتر التجاريػة االلكترونيػة  ػ   ػالتيف ويمكػف ليػاف 
 بلؾ لما يم :

 االحتجاج بالدفاتر التجارية االلكترونية عمى الغير :: الحالة االولى
))ال تكػػوف  ال قػػرة االولػػج  مػػج 28  المػػادة لقػػد نػػص قػػانوف االدلػػا  العراقػػ  فػػ 

القيػػػود الػػػواردة فػػػ  الػػػدفاتر التػػػ  يوجػػػ  القػػػانوف مسػػػك ا سػػػوا " كانػػػ  منتظمػػػة او غيػػػر 
 تتمنتظمة   جة ل ا ل ا

ال تكػػوف القيػػود الػػواردة فػػ  الػػدفاتر )ال قػػرة االولػػج  مػػج ) 29كمػػا ن ػػ  المػػادة  
  ل اتتغير االلزامية والدفاتر واالوراؽ السا ة  جة ل ا

يت   مف نص المادتيف ف  قانوف االدلا  اف  بح القانوف قد اورد قا ػدة  امػة  
م اد ا ان  "ال تكوف القيود والليانا  الواردة ف  الدفاتر التجارية  جة ل ا ل ا مف غير 

 استدنا ".
ويلدو اف القانوف العراق  قد قرر ال كـ ا ظح  مػج اسػاس القا ػدة المعروفػة فػ   

 1   " دـ جواز ا طناع الاسص دليظ لن س ".االدلا  و 
ولالتال  فان  ال يجوز لمتػاجر وال الػة   ػبح اف ي ػت   مػج الليػر سػوا   أكػاف  ػبا  

اللير تػاجرا  اـ غيػر تػاجر لمػا تت ػمن  دفػاترح التجاريػة مػف ليانػا  وقيػودو فػظ يمكػف اف 
 .التجارية ويقدـ دليظ  مف دفاترح  ي ت  التاجر  مج اللير ويطالل  لديف

                                                           

نوف االدلػػا و المكتلػػة القانونيػػةو الطلعػػة الدالدػػةو للػػدادو . د. آدـ و يػػ  النػػداوتو المػػوجز فػػ  اػػرر قػػا1
 .97و ص2338
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اال أف السػػػػػؤاؿ الػػػػػبت ي طػػػػػرير  ػػػػػؿ يسػػػػػرت با  ال كػػػػػـ ل ػػػػػدد الػػػػػدفاتر التجاريػػػػػة  
 االلكترونية اـ اف االمر يستمؼ لعض الا   ؟

لإلجالػػة  مػػج  ػػبا السػػؤاؿ يمزمنػػا التمييػػػز لػػيف الػػدفاتر التجاريػػة االلكترونيػػة مػػػف  
 .ج ة وليف سجؿ الرسا ؿ واللرقيا  البت يمسك  التاجر مف ج ٍة اسر 

ولمػػػا اف قػػػانوف التوقيػػػع االلكترونػػػ  العراقػػػ  قػػػد  لمػػػدفاتر االلكترونيػػػة ػػػػػػ فلالنسػػػلة 
جيػػة القانونيػػة لممسػػتندا  االلكترونيػػة  ػػدة اػػروط مػػف ا م ػػا اف تكػػوف  ااػػترط لقيػػاـ ال  
 مج ا تلار السند  و يل اف قانوف االدلا  العراق  قد نص موقع  مي ا توقيعا  الكترونيا  

مػػف الاػػسص الػػبت  ػػدر  نػػ  سػػندا   اديػػا  نسمػػص الػػج نتيجػػة م مػػ   الػػبت يكػػوف موقعػػا  
"اسػػػران الػػػدفاتر التجاريػػػة االلكترونيػػػة التػػػ  تكػػػوف مسػػػتندات ا االلكترونيػػػة موقعػػػة م اد ػػػا 

توقيعػػا  الكترونيػػا  مػػف قلػػؿ التػػاجر مػػف االوراؽ غيػػر الموقػػع  مي ػػا والتػػ  تناول ػػا القػػانوف 
الػػج السػػندا  العاديػػة التػػ  نظػػـ  31و 33و 28929االدلػػا  العراقػػ  التنظػػيـ فػػ  مػػوادح 

 . "27و 26و 25ا كام ا ن س القانوف ف  المواد 
مف قانوف االدلا   27وف   و  ما سمؼ نو   المارع العراق  لتعديؿ المادة  

 وبلؾ لإ افة فقرة دالدة وكما يم : 1979لسنة 137رقـ 
كترونيػػػة  جيػػػة السػػػندا  يكػػػوف لمػػػدفاتر التػػػ  تمسػػػؾ لالوسػػػا ؿ االل)/دالدػػػا : )27ـ 

 العادية  مج أف ت مؿ توقيعا  الكترونيا تت.
ولالتال  يسػرت  مػج الػدفاتر التجاريػة االلكترونيػة مػف  يػل ال جيػة فػ  االدلػا   

مػػػا يسػػػرت  مػػػج السػػػندا  العاديػػػة ويترتػػػ   مػػػج بلػػػؾ انػػػ  ال يكػػػوف مػػػا يت ػػػمن  الػػػدفتر 
الـ يكػف لمػدفتر تػاريخ دالػ  دلوتػا   مج الليػر ل ػال  التػاجر مػ التجارت االلكترون    جة

 قطعيا . 
مػف قػانوف االدلػا  طػرؽ دلػو  التػاريخ فػ  السػند العػادت  26وقد  ػدد  المػادة  

  يل ن    مج ما يم :
 ))ويكوف تاريخ السند دالتا  ف  ا د  ال اال  التالية: 
 أ . مف يـو اف ي دؽ  مي  الكات  العدؿ.  
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 اسر  دالتة التاريخ.   مف يـو اف يدل  م مون  ف  ورقة
 ن مف يـو اف يؤار  مي  قاض او موظؼ

د. مف يـو وفاة ا د ممف ل ػـ  مػج السػند ادػر معتػرؼ لػ  مػف سػط او ام ػا  او 
 مست يظ   مج ا د مف  ؤال  اف يكت  او يل ـ لعمةٍ  ل مة ال اـ او مف يوـ اف ي ل 

  اف السػند قػد  ػدر ف  جسم  ولوجٍ   اـ مف يوـ وقوع ات  ادل اسر يكوف قاطعا  ف
 قلؿ وقو  تت.

جيػػة السػػند العػػادت مػػف   يظ ػػظ اف الػػنص الػػبت اوردح القػػانوف العراقػػ  يتعمػػؽ ل  
 يل التاريخو واما مف  يل الم موف فاف السند العادت  جة  مج اللير فيما يت من  

 مف التزاما  او  قوؽ.
ل  اػػػػرط التوقيػػػػع ولمػػػػا انػػػػ  قػػػػد تلػػػػيف لنػػػػا اف الػػػػدفاتر التجاريػػػػة االلكترونيػػػػة ولسػػػػ 

االلكترون  تسرت  مي ا ا كاـ السندا  العادية فان  لمتاجر اف ي ػت  لمػا دوف فػ  دفتػرح 
التجارت  مج اللير ول با اللير ابا وجد اف التاجر قد تظ   لاػ ٍ  ممػا تػـ تدوينػ  فمػ  

 .الطعف ل  ت ا وادلا  اد ا ح لدليؿ ادلا  مقلوؿ قانونيا"
جيػػة مػػا ي ػػت ظ لػػ   لرسػػا ؿ واللرقيػػا وامػػا لالنسػػلة لسػػجؿ ا ػػػػػ  فػػظ يدػػور ل ػػدد   

واللرقيا  سوا  التػ  ارسػم ا اـ التػ  اسػتمم ا ات ااػكاؿو الف قػانوف  التاجر مف الرسا ؿ
االدلػػا  العراقػػ  قػػد ا تلر ػػا فػػ   كػػـ السػػندا  العاديػػة لاػػرط أف تكػػوف موقعػػة مػػف قلػػؿ 

 .1المرسؿ واف يكوف ا ؿ الرسالة او اللرقية موجود
جيػػة الػػدفاتر التجاريػػة وت  جػػدر المظ ظػػة الػػج اف القػػانوف العراقػػ  وفيمػػا يتعمػػؽ ل  

التقميديػػة  مػػج الليػػر قػػد تاػػدد لعػػض الاػػ    يػػل انػػ  لػػـ يجعػػؿ لمػػا يمسػػك  التػػاجر ايػػة 
قيمة ف  االدلا  و با  مج سظؼ موقؼ لعض التاػريعا  المقارنػة فعمػج سػليؿ المدػاؿ 

 ا  اف ؿ مف موقؼ القانوف العراق   يل انػ  جعػؿ نجد اف القانوف االردن  قد اتسب موق
لما تت من  الدفاتر التقميدية مف ليانا  وقيود  جة لمتاجر  مج الليػر مػع جػواز توجيػ  

                                                           

 /اوال/دانيا/دالدا مف قانوف االدلا  العراق .27. ـ/1
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لقيمػة الليانػا  التػ  ي ػت   القا   اليمػيف المتممػة الػج التػاجر للػرض اسػتكماؿ قنا تػ 
  1ل ا التاجر.

 ترونية عمى التاجر:الحالة الثانية: االحتجاج بالدفاتر االلك
 ػػػػػػػػال  قػػػػػػػػانوف االدلػػػػػػػػا   ػػػػػػػػبح ال الػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػؽ لالػػػػػػػػدفاتر التقميديػػػػػػػػة فػػػػػػػػ   
يجوز اف تكوف القيػود الػواردة )/ دانيا )28ت من و  يل نص ف  المادة 28/29المادتيف)

 ف  ال قرة السالقة  جة  مج  ا ل ا اريطة  دـ تجز ة االقرار المدل  في اتت
)ال يجػػػوز اف تكػػػوف القيػػػود الػػػواردة فػػػ  ال قػػػرة السػػػالقة / دانيػػػا  )29ون ػػػ  المػػػادة 

  جة  مج  ا ل ا اال ف  ال التيف االتيتيف :
 أ. ابا بكر في ا  را ة ان  استوفج دينا . 

 . ابا بكػػػػػر في ػػػػػا  ػػػػػرا ة انػػػػػ  ق ػػػػػد اف تقػػػػػوـ مقػػػػػاـ السػػػػػند لمػػػػػف ادلتػػػػػ   قػػػػػا  
 لم م ت تت.

جيػة الػدفات  ر التجاريػة  مػج التػاجر لػيف يظ ظ اف القػانوف العراقػ  قػد فػرؽ فػ    
جعؿ ما تت من  مف قيود وليانا   جة  ف   االولجالدفاتر االلزامية والدفاتر االستيارية 

امػا فػ  الػدفاتر  مج التاجر مع ارط وا د و و  دـ تجز ة ما تـ تدليت  في ا مػف اقػرارو 
اسػػتدنج فانػػة جعم ػػا غيػػر با   جيػػة  مػػج التػػاجر مػػف  يػػل اال ػػؿ اال انػػ   االستلاريػػة
اف يكػوف  والدانيػة و اف يكوف التاجر قػد اقػر  ػرا ة انػ  اسػتوفج دينػ   االولج التيفو 

 .التاجر قد ق د لما دون  في ا اف تقـو مقاـ السند المدل  ل ؽ اللير  مي 
فان  كما لينا فػ  ال الػة االولػج لػـ تعػد فػ   كػـ  اما الدفاتر التجارية االلكترونية 

ي ا وانما ا ل   ف   كـ السندا  العادية لسل  ااتراط قػانوف االوراؽ غير الموقع  م
التوقيػػع االلكترونػػ  اف يكػػوف المسػػتند االلكترونػػ  موقعػػا مػػف قلػػؿ اػػسص م ػػررح توقيعػػا  

 الكترونيا . 
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تكوف  جة  مج التاجر فيما  ولنا    مج ما تقدـ فاف الدفاتر التجارية االلكترونية 
ي ا ما يسػرت  مػج السػندا  العاديػة مػف ا كػاـ مػف تت من  مف قيود وليانا  ويسرت  م

  يل  جيت ا ف  االدلا . 
العاديػػة قرينػػة قانونيػػة لموجل ػػا يعتلػػر  وقػػد اقػػاـ القػػانوف العراقػػ  لالنسػػلة لمسػػندا  

السػػند العػػادت  ػػادر  ػػف الاػػسص الػػبت وقعػػ  مػػالـ ينكػػر  ػػرا ة مػػا  ػػو منسػػو  اليػػ  
  1مف سط او م ا  او ل مة ال اـ.

تت ػػػمن  الػػػدفاتر التجاريػػػة االلكترونيػػػة مػػػف قيػػػود  ا تقػػػدـ الػػػج اف مػػػاونسمػػػص ممػػػ 
وليانا  والت  ي ت  ل ا الليػر  مػج التػاجر تعػد  ػادرة  ػف التػاجر مػا لػـ يدلػ  التػاجر 

 سظؼ بلؾ اف انكر نسل  ما ت من  الدفتر الي .
ل جيػػة مػػا  كمػػا وقػػد اجػػاز قػػانوف االدلػػا  لمم كمػػة فػػ  سػػليؿ اسػػتكماؿ قنا ت ػػا 
لػ  الليػر  ػد التػػاجر فػ  د ػواح اف توجػ  الػج  ػػبا الليػر "اليمػيف المتممػة" وبلػػؾ  تمسػؾ

مػف اجػؿ ال ػد مػف االد ػا ا  الكيديػة التػػ  قػد يػد ي ا الليػر ادنػا  سػير الػد و  قا ػػدا  
  2والتأسير ف   سـ الد و . ل ا المماطمة

 املطلب الثاني

 آلية تقديم الدفاتر التجارية االلكرتونية اىل القضاء

لمق ػػػػا  ابا مػػػػا  ػػػػرض  ميػػػػ  نػػػػزاع اف يطمػػػػ  تقػػػػديـ الػػػػدفاتر التجاريػػػػة للػػػػرض  
استسظص اردلة مف القيود المدونة في ا مف اجؿ  سـ النزاع المعػروضو كمػا يسػتطيع 
الس ـ اف يطم  مف الق ا  تكميؼ الطرؼ االسر فػ  الػد و  لتقػديـ الػدفاتر التجاريػة 

 3للرض ا تلار ا دليظ  ف  االدلا .
                                                           

 / اوال مف قانوف االدلا .25. ـ/1
الػػػج أت مػػػف الس ػػػميف فػػػ  . اليمػػيف المتممػػػة: و ػػػ  اليمػػػيف التػػ  يوج  ػػػا القا ػػػ  مػػػف تمقػػػا  ن سػػ  2

الػػػد و  لكػػػ  يسػػػتكمؿ ل ػػػا دلػػػيظ  ناق ػػػا  فػػػ  االدلػػػا  او فػػػ  تقػػػدير مػػػا يػػػراد ال كػػػـ لػػػ . د.  لػػػاس 
 .78و ص 1999 مافو  العلودتو ارر أ كاـ قانوف االدلا  المدن و دار الدقافةو

 .157. د. لاسـ م مد  ال و م در سالؽو ص3
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كانػػ  الج ػػة التػػ  تطمػػ  الػػراز الػػدفاتر التجاريػػة فػػاف  مميػػة الرجػػوع الي ػػا ال  وأيػػا   
 يمكف اف تكوف اال لطرقتيف و ما طريقت  االطظع الجز   واالطظع الكم  وكما يم :

 اواًل: التقديم او االطالع الجزئي:
 ا يق د لالتقديـ او االطظع الجز    و تقديـ الدفاتر التجارية الج الم كمة ن س 

لظطظع  مي ا لنا    مج طم  الس ـ او مف تمقا  ن س ا للػرض اسػتسران القيػود التػ  
 تتعمؽ لالنزاع المعروض.

وتمتػاز  ػبح الطريقػة لعػدـ تسمػ  التػاجر  ػف  يازتػ  لمػدفتر التجػارت وانمػا يكػوف  
اطظع الم كمة  مج الدفتر ت   ااػراف  ولوجػودح ممػا ي ػمف  ػدـ ت ػرر التػاجر مػف 

تػػرح التجػػارتو الف االطػػظع  مػػج الػػدفاتر التجاريػػة مػػف قلػػؿ الليػػر ياػػكؿ سطػػرا  تقػػديـ دف
 نا ػر نجا ػ    مج النااط التجارت لمتاجر مف  يػل كاػؼ اسػرار ماػرو ة ومعروفػة

و با السطر يت قؽ  ندما يكػوف  ػبح الليػر تػاجر منػافس يق ػد مػف اطظ ػ   مػج  ػبح 
 1الدفاتر سرقة اسرار  بح التاجر.

/ اوال مف قانوف االدلا  العراق  ل با ال دد  مج ما يم  53لمادة و با وتنص ا 
))لمم كمة مف تمقا  ن س ا او لنا    مج طم  ا د طرف  الد و  تكميؼ الطرؼ االسػر 
لتقػػػديـ الػػػدفتر او السػػػند الموجػػػود فػػػ   يازتػػػ  او ت ػػػ  ت ػػػرف  الػػػبت يتعمػػػؽ لمو ػػػػوع 

 الد و  متج كاف بلؾ  روريا" ل ماف ال  ؿ في اتت.
ويت ػػػ  مػػػف الػػػنص السػػػالؽ اف االمػػػر فػػػ  الػػػزاـ التػػػاجر لتقػػػديـ دفػػػاترح التجاريػػػة  

متروؾ لتقدير الم كمػة تتسػب قرار ػا مػف تمقػا  ن سػ ا او لنػا    مػج طمػ  الس ػـ االسػر 
 يكوف تقديـ  بح الدفاتر  روريا" واف  بح السمطة التقديرية تس ع لقيد و يد  و "اف

 لم  ؿ ف  الد و ".
  مػػػف م  ػػػػـو الػػػنص اف التقػػػػديـ ال ين  ػػػر فػػػػ  نػػػوع معػػػػيف مػػػػف وكػػػبلؾ نسػػػػتنت 

الػد اوت وانمػا يمكػف اف تمػـز الم كمػة التػاجر لتقػديـ دفػاترح سػوا   كػاف النػزاع بو طليعػة 
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تجارية او مدنية وسوا   كان  الد و  مقامة مف قلؿ تاجر  مػج تػاجر او مػف قلػؿ غيػر 
 التاجر.
فتر التجػػارت ابا كػػاف قػػد تقػػدـ لػػ   مػػج انػػ  تجػػدر المظ ظػػة اف طمػػ  تقػػديـ الػػد 

الس ػػـ االسػػر فػػ  الػػد و  فانػػ  ال لػػد اف يسػػتوف  اػػروط معينػػ  و ػػبح الاػػروط  ػػددت ا 
 / دانيا   يل ن    مج:53المادة 
 ))يج  اف يليف  با الطم : 

 .او اؼ الدفتر او السند البت يتمسؾ ل  . أ
 . . ف و  الدفتر او السند لقدر ما يمكف مف الت  يؿ

 .ة الت  يستدؿ ل ا  مي ن. الواقع
 .الدال ؿ والظروؼ الت  تؤيد لاف الدفتر او السند ف   وزة الس ـ او ت   ت رف  د.

 . ػػ. وج ة الزاـ الس ـ لتقديمة
وتأسيسا   مج  با النص فاف طم  الس ـ يرد ابا تسمؼ في  ا د الاػروط التػ   

 ػػ  الت قػػؽ مػػف  ػػ ة  ػػددت ا المػػادة ا ػػظحو ولعػػؿ ال كمػػة مػػف ورا  كػػؿ  ػػبح الاػػروط 
طم  الس ـ واف ال يكوف ق دح مف الطم   و المماطمة والتأسير ف  الد و  ولالتال  
ابا ت ققػػػ   ػػػبح الاػػػروط فػػػاف الم كمػػػة تسػػػتجي  لطمػػػ  الس ػػػـ وتمػػػـز  ػػػا   الػػػدفتر 
لتقديمػػػ  رجػػػؿ ا تمػػػاد مػػػا يت ػػػمن  دلػػػيظ  فػػػ  االدلػػػا  لم ػػػم ة الس ػػػـ الػػػبت طالػػػ  

 لتقديم .
فالتسػاؤؿ الػبت  تن  يسرت  مج الدفاتر التجاريػة التقميديػة )الورقيػةكؿ ما سلؽ ليا 

يطػػرر مػػا ال كػػـ ابا كػػاف التػػاجر يمسػػؾ دفػػاترح التجاريػػة لارسػػالي  االلكترونيػػة )الػػدفاتر 
 االلكترونيةت

ن جيػػ   مػػج  ػػػبا التسػػاؤؿ لانػػػ  كػػؿ اال كػػاـ التػػػ  تسػػرت  مػػػج الػػدفاتر التقميديػػػة  
لااف االطظع الجز    مج  بح الدفاتر والج ة الت  ل ػا  تسرت  مج الدفاتر االلكترونية

ال ػؽ فػ  طمػ  تقػديـ الػدفاتر. اال اف االسػتظؼ يػن ض فػ  جز يػا  لسػيطة من ػا  الػػة 
كػػوف الس ػػـ االسػػر  ػػو الػػبت طمػػ  تكميػػؼ التػػاجر لتقػػديـ دفتػػرح التجػػارت االلكترونػػ  اب 
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 بح  ولعض 53 ا المادة ال ظنا مما سلؽ ليان  ان  ياترط ف   با الطم  اروط  ددت
الاػػروط ال يمكػػف اف تتػػوفر فػػ  الػػدفاتر االلكترونيػػة كالاػػرط االوؿ "او ػػاؼ الػػدفتر او 
السند البت يتمسؾ ل " ولالتال   مج الم كمػة قلػوؿ طمػ  الس ػـ واف لػـ يكػف مسػتوٍؼ 
لمارط البت بكرناح وبلؾ لس و ية الدفاتر التجارية االلكترونية واستظف ا  ػف الػدفاتر 

 لتقميدية.ا
ومػػف  ػػبح الجز يػػا  التػػ  تستمػػؼ في ػػا الػػدفاتر االلكترونيػػة  ػػف الػػدفاتر التقميديػػة  

 ػػػ  آليػػػة التقػػػديـ الػػػج الق ػػػا  اب أف القا ػػػ  ي كػػػـ لػػػالزاـ التػػػاجر لتقػػػديـ الوسػػػيمة التػػػ  
استعمم ا ف  مسؾ دفاترح التجارية سوا   أكان   بح الوسيمة    ال اس  االل  او الكة 

 1االقراص المرنة او الم لرا  ال يممية. االنترني  او
 ثانيا: التسميم أو االطالع الكمي :

لػػـ ي ػػدد قػػانوف التجػػارة وكػػبلؾ قػػانوف االدلػػا  معنػػج التسػػميـ او االطػػظع الكمػػ   
وقػػد جػػر  ال قػػ   مػػج ت ديػػد معنػػج بلػػؾ لمػػا ي يػػد "و ػػع الػػدفاتر و  مػػج الػػدفاتر التجاريػػة

او ايػدا  ا قمػـ الم كمػة ليل ػل و يازت ا ل ت   ت رؼ الس ـ فيتسمج  ا ل ا  ف  
 من ػػػا مػػػا اػػػا  مػػػف قيػػػود او الس ػػػـ في ػػػا لن سػػػ  او لواسػػػطة مػػػف ينػػػو   نػػػ  ويسػػػتسرن

 ليانا ".
 الماروع التجارت اب لتسم  التاجروال اؾ ان   بح الطريقة تاكؿ سطرا   مج  

 ر وفػ  بلػؾ سطػراسرار تجارت  لملي  ف  يازت  لمدفاتر التجارية فان  يعتلر كأنما افاج
 .كلير  مج نجار مارو   التجارت 

                                                           

و  جيت ػػا فػػ  ظػػؿ تواجػػد ال اسػػو  و انتاػػارح فػػ   . د. قاسػػـ  لػػد ال ميػػد الوتيػػدتو الػػدفاتر التجاريػػة1
السا ة االقت اديةو ل ل مناور  مف أ ماؿ مػؤتمر القػانوف والكمليػوترو المجمػد الدػان و الطلعػة 

 . 683و ص2334الدالدةو االمارا  العرلية المت دةو 
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ولػػبلؾ جػػر  القػػوانيف  مػػج ق ػػر  ػػبح الطريقػػة فػػ  تقػػديـ الػػدفاتر التجاريػػة  مػػج  
 اال  مقيدة ال يجوز تسميـ الدفاتر ف  غير ا و بح ال اال     االرل وقسمة االمواؿ 

 1الواق  من . الماتركة لماركة و الة االفظس وال م 
ف  ال اال  االن ة البكر ال ساية مف اطػظع الس ػـ  مػج الػدفاتر ويظ ظ ان   

التجاريػػة ل ػػوا  اللايػػة مػػف اال ت ػػاظ لالػػدفاتر التجاريػػة و ػػ   ػػدـ افاػػا  اسػػرار الماػػروع 
 .التجارت
 ولػػػـ يتعػػػرض قػػػانوف التجػػػارة العراقػػػ  ل ػػػبح الطريقػػػة فػػػ  تقػػػديـ الػػػدفاتر التجاريػػػة 

سػػػمطة الم كمػػػة فػػػ  االمػػػر لتسػػػميـ الػػػدفاتر ولالتػػػال  دػػػاري نقػػػاش فػػػ  ال قػػػ   ػػػوؿ مػػػد  
ال أف و إقػػانوف العراقػػ  يعطي ػػا  ػػبح السػػمطةالتجاريػػة لػػالرغـ مػػف  ػػدـ وجػػود نػػص فػػ  ال

الػرأت الػراج  ب ػػ  الػج  ػدـ منػػع الم كمػة مػف  ػػبح السػمطة الف  ػدـ الػػنص  مػج  ػػبح 
لتسػػاؤؿ يلػػرز ا و نػػاو السػػمطة فػػ  القػػانوف ال يعنػػ  منػػع الق ػػا  مػػف سػػموؾ  ػػبح الطريقػػة

 ف موقؼ الدفاتر التجارية االلكترونية مػف  ػبح الطريقػة فػ  تقػديـ الػدفاتر التجاريػة الػج 
 ػؿ  ػو با  الموقػؼ لالنسػلة لمػدفاتر التقميديػة اـ اف الموقػؼ مستمػؼ فػ   ػػبح و الق ػا 
 الطريقة؟
ي طلػؽ  مػج الػدفاتر  نجي   مج  با التساؤؿ لأف ما ي طلؽ  مج الدفاتر التقميديػة 
اال انػ  و رونية لالنسػلة لطريقػة االطػظع الكمػ  ولػيسي دمػة اسػتظؼ لين مػا فػ  بلػؾااللكت

تجػػدر االاػػارة الػػج مسػػألة فػػ  غايػػة اال ميػػة و ػػ   الػػة كػػوف التػػاجر يسػػتسدـ فػػ  مسػػؾ 
ولالتػال  و الدفاتر التجارية االلكترونية رمػوز سػرية ل ػماف  ػدـ اطػظع ا ػد غيػرح  مي ػا

بر  مج وردت  االطظع  مج ما تت من  مف ليانا  وقيػود ف   الة وفاة التاجر فأن  يتع
و نا اللد مف   ػظ  ػبح الرمػوز لطريقػة و قد يكوف ل ا ا مية ف  قسمة الماروع التجارت

 .تمكف الوردة مف الو وؿ الي ا 

                                                           

 .87. د.  لاس العلودتو م در سالؽو ص1
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 الخاتمــة
فػػ  ستػػاـ  ػػبح الدراسػػة التػػ  تناولنػػا في ػػا مو ػػوع لػػ  أ ميػػة كليػػرة فػػ  ال يػػاة العمميػػةو  
لمػػػا يترتػػػ   ميػػػ  مسػػػا ؿ كد ػػػري الجػػػدؿ لاػػػأن ا و ػػػو مو ػػػوع ال جيػػػة القانونيػػػة لمػػػدفاتر  ولػػػالنظر

التجارية االلكترونية ولياف ال موؿ لما تديرح  ػبح الػدفاتر مػف ماػكظ  قانونيػةو فقػد تو ػمنا الػج 
والتو ػيا  لاػهن ا و ػ  كمػا   دد مف النتا   الت  تتعمؽ لالتنظيـ القانون  ل بح الدفاتر ال ديدة

 يم :
 تا   .نال: أوال

إف الػػدفاتر التجاريػػة االلكترونيػػة  ػػ   لػػارة سػػجظ  الكترونيػػة يػػدوف في ػػا التػػاجر الليانػػا   .1
والقيػػػػود التػػػػ  تتعمػػػػؽ لأ مػػػػاؿ تجارتػػػػ  سػػػػوا   كػػػػاف مسػػػػك ا الزاميػػػػا  )الػػػػدفاتر االلزاميػػػػةت أـ 

 استياريا )الدفاتر االستياريةت.
 ااكاؿ   : تتسب الدفاتر التجارية االلكترونية ارلعة  .2
 الم لرا  ال يممية. . أ

 ال اس  الل . .  
 ن. االقراص المرنة.
 د. الكة االنترن .

  ناؾ  دة اروط لمسؾ الدفاتر التجارية االلكترونية و  : .3
 أ. الكتالة. 
  . التوقيع االلكترون . 
 ن. الت ديؽ. 
 د. أمكانية اال ت اظ لالمستندا  المكونة لمدفاتر االلكترونية. 
 انية استرجاع المستندا  المكونة لمدفاتر االلكترونية. ػ. امك 
اب أن ػا  إف ا وؿ مسؾ الدفاتر التجارية االلكترونيػة تستمػؼ  ػف الػدفاتر التجاريػة التقميديػة .4

 تس ع لاروط سا ة. 
إف ميعػػاد لػػد  مػػدة اال ت ػػاظ لالػػدفاتر االلكترونيػػة يستمػػؼ  نػػ  فػػ  الػػدفاتر التقميديػػة وبلػػؾ  .5

  ا     ا  الدفتر.لعدـ وجود  الة انت
 سندا   ادية وبلؾ لوجود التوقيع إف الو ؼ القانون  لمدفاتر االلكترونية  و أن ا .6
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 االلكترون   مي ا.
   إف الدفاتر االلكترونية ل ا با  ال جية القانونية لمسندا  العادية ف  االدلا . .7

 التو يا  : دانيا
ل ػػا التػػاجر  ػػف الػػدفاتر التقميديػػة  إف الػػدفاتر التجاريػػة االلكترونيػػة لاتػػ  وسػػيمة يسػػتعيض -1

لسػػنة  33مػػف قػػانوف التجػػارة الػػرقـ  19فأننػػا نو ػػ  الماػػرع العراقػػ  لتعػػديؿ نػػص المػػادة 
يجوز لمتاجر أف يستعيض  ػف الػدفاتر المن ػوص )النافب وبلؾ لاف ينص  مج: ) 1984

لي  مػػػف  ػػػبا القػػػانوف لاسػػػتسداـ ارج ػػػزة التقنيػػػة وارسػػػا 14و 13و 12 مي ػػػا فػػػ  المػػػواد 
 ال ديدة ف  تنظيـ  سالات  ولياف مركزح المال تت.

نو ػػ  الماػػرع العراقػػ  لػػالنص  مػػج "أ ػػوؿ لمسػػؾ الػػدفاتر االلكترونيػػة" وبلػػؾ لتعػػديؿ   -2
 لإ افة فقرة سامسة تنص  مج: 1984لسنة  33مف قانوف التجارة رقـ  17المادة/

دفاتر التجاريػػة اف سامسػػا :  مػػج التػػاجر الػػبت يسػػتسدـ الوسػػا ؿ ال ديدػػة فػػ  مسػػؾ الػػ)) 
 يرا   ما يم :

 إف تكوف المعموما  الواردة في ا قد تـ تدوين ا لدقٍة ولطريقة وا  ة. . أ
إف تكػػوف  ػػبح الػػدفاتر قالمػػة لم  ػػظ واالسػػترجاع لالاػػكؿ الػػبت أناػػأ   ميػػ  وقػػ  ال اجػػة  .  

 الي ا.
سػػتة  تقػػديـ الػػدفاتر التػػ  تمسػػؾ لالوسػػا ؿ ال ديدػػة الػػج الكاتػػ  العػػدؿ لظطػػظع  مي ػػا كػػؿ .  

 ت.تأا ر
مف قانوف التجارة وبلؾ لإ افة فقرة دالدػة يػنص  18نو   المارع العراق  لتعديؿ المادة  -3

 في ا  مج ما يم :
 :/ دالدا  18ػػ المادة 

 مػػػج التػػػػاجر الػػػبت يسػػػػتسدـ الوسػػػا ؿ ال ديدػػػػة فػػػ  مسػػػػؾ الػػػدفاتر التجاريػػػػة أو وردتػػػػ  ))
 ع لمكات  العدؿ  مي اتاال ت اظ ل ا مدة سلع سنوا  تلدا مف تاريخ آسر اطظ

وبلػؾ  1979لسػنة 137مػف قػانوف االدلػا  رقػـ  27نو   المارع العراق  لتعديؿ المادة  -4
 لإ افة فقرة دالدة وكما يم :

يكػػوف لمػػدفاتر التػػ  تمسػػؾ لالوسػػا ؿ االلكترونيػػة  جيػػة السػػندا  العاديػػة )/دالدػػا : )27ـ 
  مج أف ت مؿ توقيعا  الكترونيا تت.
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 قائمة المراجع
 وال: الكتب:ا
د. آدـ و يػػ  النػػداوتو المػػوجز فػػ  اػػرر قػػانوف االدلػػا و المكتلػػة القانونيػػةو الطلعػػة  .1

 .2338الدالدةو للدادو 
العاتػػؾ ل ػػنا ة الكتػػا و و القسػػـ اروؿتو)د. لاسػػـ م مػػد  ػػال و القػػانوف التجػػارت .2

 .2311الطلعة الرالعةو للدادو 
وقيػػػع االلكترون )دراسػػػة مقارنػػػةتو د. سالػػػد  لػػػد ال تػػػار م مػػػدو التنظػػػيـ القػػػانون  لمت .3

 .2339المركز القوم  لإل دارا  القانونيةو الطلعة االولجو القا رةو 
د. سالػػد ممػػدور إلػػرا يـو  جيػػة اللريػػد االلكترونػػ  فػػ  ا دلا )دراسػػة مقارنػػةتو دار  .4

 .2338و القا رةو 1ال كر الجامع و ط
رليػػػػػةو الطلعػػػػػة الدالدػػػػػةو د. سػػػػػمي ة القيمػػػػػول و القػػػػػانوف التجػػػػػارتو دار الن  ػػػػػة الع .5

 .1993القا رةو
 مػػػػػافو  د.  لػػػػػاس العلػػػػػودتو اػػػػػرر أ كػػػػػاـ قػػػػػانوف االدلػػػػػا  المػػػػػدن و دار الدقافػػػػػةو .6

1999. 
د. لز ر لػف سػعيدو النظػاـ القػانون  لعقػود التجػارة االلكترونيػةو دار ال كػر الجامعػةو  .7

 .2313الطلعة االولجو االسكندريةو 
االلكترونػػ و دار الدقافػػة لمناػػر والتوزيػػعو  د. لػػورنس م مػػد  ليػػدا و إدلػػا  الم ػػرر .8

 .2335 مافو 
الم ػػام  م مػػد أمػػيف الرومػػ و المسػػتند االلكترونػػ و دار الكتػػ  القانونيػػةو القػػا رةو  .9

2338 
د. م مػػػد سالػػػػد جمػػػػاؿ رسػػػػتـو التنظػػػػيـ القػػػػانون  لمتجػػػػارة االلكترونيػػػػة واالدلػػػػا  فػػػػ   .13

 .2336العالـو مناورا  ال مل  ال قوقيةو ليرو و 
م مػػػد فػػػواز المطالقػػػةو الػػػوجيز فػػػ  العقػػػود التجارية)دراسػػػة مقارنػػػةتو دار الدقافػػػة د.  .11

 .2336لمنار والتوزيعو  مافو 
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الم ام  نزي  نعيـ اظالو االدلا  االلكترون و مناػورا  ال ملػ  ال قوقيػةو الطلعػة  .12
 .2338االولجو ليرو و 

كترونية)دراسػػػػػة د.  ػػػػػادت مسػػػػػمـ يػػػػػونس اللاػػػػػكان و التنظػػػػػيـ القػػػػػانون  لمتجػػػػػارة االل .13
 .2339مقارنةتو دار الكت  القانونيةو القا رةو 

د. يػػػػونس  سػػػػف يوسػػػػؼو التجػػػػارة االلكترونيػػػػة والعاد ػػػػا القانونيػػػػة الدوليػػػػةو المركػػػػز  .14
 . 2311القوم  لإل دارا  القانونيةو الطلعة االولجو القا رةو 

 ثانيا: الرسائل والبحوث القانونية:
دفاتر التجاريػػػة االلكترونيػػػة فػػػ  االدلػػػا  فػػػ  م مػػػود المسػػػا دةو  جيػػػة الػػػ د. ا مػػػد .1

القػػػػانوف االردنػػػػ و ل ػػػػل مناػػػػور فػػػػ  مجمػػػػة العمػػػػـو القانونيػػػػة والسياسػػػػية/ جامعػػػػة 
 .2312المجمعةو العدد السالعو الرياضو 

و  جيت ػا فػ  ظػؿ تواجػد ال اسػو   د. قاسـ  لد ال ميد الوتيػدتو الػدفاتر التجاريػة .2
مناػػػور  ػػػمف أ مػػػاؿ مػػػؤتمر القػػػانوف  و انتاػػػارح فػػػ  السػػػا ة االقت ػػػاديةو ل ػػػل

 .2334والكمليوترو المجمد الدان و الطلعة الدالدةو االمارا  العرلية المت دةو 
ػ د. يونس  ر و  جية ا دلا  لالمستسرجا  االلكترونيػة فػ  الق ػايا الم ػرفيةو  .3

و 6ل ػػػل مناػػػور فػػػ  مجمػػػة اللنػػػوؾ التػػػ  ت ػػػدر ا جمعيػػػة اللنػػػوؾ ارردنيػػػةو العػػػدد 
2314. 

 لثا: القوانين:ثا
 المعدؿ. 1979لسنة  137قانوف االدلا  العراق  رقـ  .1
 المعدؿ. 1984لسنة  33قانوف التجارة العراق  رقـ  .2
 .1834القانوف المدن  ال رنس  لسنة  .3
 .2312لسنة  78قانوف التوقيع االلكترون  والمعامظ  االلكترونية العراق  رقـ  .4
 .2331االلكترونية لسنة  ف التجارةأاالونستراؿ النموبج  لاقانوف  .5
 .2331لسنة  85قانوف المعامظ  االلكترونية االردن  المؤق  رقـ  .6
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 :ـمخــــصــالمـ
 دراسػة" االلكترونيػة التجاريػة لمػدفاتر القانونية ال جية" دراسة الل ل  با يستق  

 ييػدتق لطريقػة واسػتسدام ا التجاريػة التعػامظ  تطػور مػف المو وع أ مية وتنلع ت ميميةو
 قػانون  تنظػيـ وجود و دـ التجارية الدفاتر مسؾ ف  التقميدية الطريقة  ف تستمؼ  ديدة
 .ال ديدة الدفاتر ل بح ساص

 الت ميمػ  الو ػ   المػن   اللا ػل اسػتسدـ فقػد الدراسػة أ ػداؼ ت قيؽ أجؿ ومف 
 موقػػػػؼ لليػػػػاف المقػػػارف المػػػػن    ػػػف ف ػػػػظ   العراقػػػ و القػػػػانوف ن ػػػوص وت ميػػػػؿ لدراسػػػة

 .التجارية الدفاتر  بح مف المقارنة نيفالقوا
 الػػػج ا ػػػافةو وأاػػػكال ا االلكترونيػػػة التجاريػػػة الػػػدفاتر ما يػػػة الل ػػػل تنػػػاوؿ وقػػػد 
 وآليػة الػدفاتر ل ػبح القانونيػة القيمػة ليػاف واسيػرا ل ػا اال ت ػاظ وقوا ػد الػدفاتر  ػبح اروط
 .المدن  الق ا  الج تقديم ا
 اسػمو  فػ  تطػور سػو  ليسػ  االلكترونيػة الػدفاتر أف الل ػل نتػا   أظ ر  وقد 
 الػػػػدفاتر اف ات ػػػػ  فقػػػػد القانونيػػػػة لقيمت ػػػػا يتعمػػػػؽ مػػػػا فػػػػ  امػػػػا التقميديػػػػةو الػػػػدفاتر مسػػػػؾ

 ولالتػال  االلكترونػ  التوقيػع لاػرط نظرا االدلا  ف  العادت السند  كـ تأسب االلكترونية
 االلكترونيػة الػدفاتر فأ النتا   دل  كما العاديةو لالسندا  اال تجان ا كاـ  مي ا تسرت
  ػػدـ ا مػا مػػف ولعػؿ التقميديػة تمػػؾ  ػف ل ػا تستمػػؼ الجز يػا  لعػض فػػ  س و ػية ل ػا

 .العدؿ الكات  قلؿ مف  مي ا الرقالة طريقة وكبلؾ    ات ا انت ا 
 مػػػواد مػػػف  ػػػدد لتعػػػديؿ التو ػػػية فػػػ  الل ػػػل  ن ػػػا اسػػػ ر التػػػ  النتػػػا   وتػػػنعكس 
 تواكػػػ  التػػػ  الػػػدفاتر ل ػػػبح متكامػػػؿ قػػػانون  ظػػػيـتن لو ػػػع وبلػػػؾ العراقػػػ  التجػػػارة قػػػانوف

 العراقػ  االدلػا  قػانوف لتعػديؿ التو ػية وكػبلؾ التجاريػةو اال ماؿ ف  العممية التطورا 
 السػندا  ل ػا تتمتػع التػ  القانونيػة القيمػة با  الدفاتر  بح ا طا   مج النص سظؿ مف

 .الق ا   االدلا  ف  العادية
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ABSTRACT : 

This research is surveying the topic of Electronic Commercial 

Registers in terms of undergoing an analytical study about its legal 

authenticity. The significance of this topic stems from the recent 

development of commercial transactions and its usage as a modern 

means for record that is different than the classic ones to regulate 

commercial registers. Additionally, this study stems from the non-

existence of a legal regulation dedicated to systemise this type of 

registers . 

For such a purpose, the researcher has utilised the descriptive 

analytical approach to study and analyse Iraqi legal provisions 

besides the comparative tool to identify the stance of other 

comparative laws. This research has scrutinised the concept, types, 

terms, means, legal power, and the official mechanisms to place 

these commercial electronic registers in front of civil courts . 

This study has concluded that electronic registers are no more 

than a state-of-the-art means in the manner of regulating classical 

registers. Regarding its legal authenticity, it has been illustrated and 

shown that these electronic registers take the same provision of 

classical debentures in terms of vindication due to the existence of 

the condition of electronic signature. As a result, all provisions 

regarding the protest of classical portfolios are applicable to the new 

e-registers. In addition, e-registers have characteristics that differ 

than classical ones, such as its non-ending pages and the manner of 

being prone to censorship by the notary . 

Based on the above-mentioned results, it is recommended to 

insert some changes in Iraqi Code of Commerce in terms of setting a 

regulatory legal system regarding these registers to accommodate 

new scientific developments prevailed in commercial activities. It is 

also recommended to do the same with respect to Iraqi Vindication 

Code, which means granting these registers the same legal power 

existed in classical registers in judicial vindication. 


