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ملخّص
تحتل أسممممال الن اك مكانة متميزة لل الصمممعيد اال تصممممااي موما والتجارة االلكترونية
خصمواما السميما في تل ت ور وسمائل التكنولوجياه وتشور مبكة االنترنب ف امبحب أسممال الن اك
تساهم في التسويق والتسوك اإللكتروني بر بكة االنترنب في الم افتراضي ال يلتقي فيه العمالل
شا

الن م المعمماريا التجارية والتعري

في مكان واحده إضممافة إلل ا تبارها وسمميلة إ الن فعالة ل

الن أيعممما م منتجاتشا وخدماتشا التي تقدمشا أما مم الناحية

إلل جمشور المسمممتشلكيم والعمالل ل

التقنية فإن أسمال الن اك تسا د لل استرجاع المعلومات المخزنة لل العبكةه وكذلك تسا د لل
.البحث مم خالل استعمال محركات البحث
. أسمال الن اكه التجارة االلكترونيةه التسويق االلكترونيه االنترنب:الكلمات املفتاحية
Abstract
‘The domain names’ occupies a distinguish place in the economic field in
general and in the electronic trade in particular especially in light of the technological
means development and the appearance of the internet network. The domain names
has participated in the electronic marketing and shopping through the internet network
in a virtual world in which customers do not meet in the same place. In addition to

being an effective advertising tool for advertising businesses and making them
known to consumers and to the public advertise their products and services,
technically, domain names helps retrieve stored information on the Web, as
well as search through search engines that are intended for this.
Keywords :Domain names; the electronic trade; the electronic marketing; internet.

المؤل المرسل
853

دور أسماء النطاق يف تطوير معامالت التجارة اإللكرتونية يف الجزائر

مقدّمة
شد العالم مؤخرا ثورة ر مية تغلغلب في جميا المياايم والمجاالته أهمشا ميدان
التجارة الذي شد ت ورا كبيرا في مجال المعامالت التجارية م طريق تباال السلا والخدمات
وإتمام الصفقات بر بكة االنترنب اون حاجة النتقال األطراف والتقائشم في مكان معيمه
األمر أاى إلل والاة التجارة اإللكترونية ا تبارها نعاط تجاري و عكل أاك تعا دات البيا
والعرال وطلبات الخدمة وتلقيشا آليات تقنية وضمم يئة تقنية (تقنية المعلومات) إلاارة
وتنفيذ النعاط التجاريه حيث تحول موجبشا العالم إلل سوك مفتوح أمام المستشلك وألغيب
كل القيوا الزمانية والمكانيةه وتقلصب الوثائق واألوراك التي كانب تستعمل في تل التجارة
التقليدية مما أاى إلل توفير الجشد والو به لذلك أابحب التجارة اإللكترونية تعتمد في
ياناتشا األساسية لل ا دة اتصاالت حديثة ومت ورة ه مم أجل ر ط أ اليم العالم بععشا
البعض لتسويق منتجاتشا مختل أنوا شا إرضالً لرغبة العميل أو المتعامليم.
ولتسشيل المعامالت التجارية اإللكترونية وحمايتشا في نفس الو ب سبب جشل كل
طرف مم يتعامل معهه تم استعمال آلية إلكترونية افتراضية تحدا م طريقه الشوية
اإللكترونية للمتعا د كل أمان وسرية أطلق ليشا اسم المجال أو الدوميمه أو اسم الن اك الذي
يعتبر المفتاح الرئيسي للدخول إلل سوك التجارة اإللكترونية وذلك حتل تعكس الصورة
المعروضة لل ا ة الحاسوب الوضا الحقيقي للمتعامليم وللمبااالت اإللكترونية المرتب ة
نعاطات تجارية اون غموض أو نقصاه جسدها المعرع الجزائري في انون التجارة االلكترونية
وا تبرها رط أساسي مم روط ممارسة التجارة االلكترونيةه فما مدى فا لية أسمال الن اك
في مجال المعامالت التجارية وفقا للتعريا الجزائري؟
هذه اإل كالية الرئيسية تتفرع نشا العديد مم اإل كاليات الفر ية:
-

ما المقصوا سمال الن اك؟

-

ما هي العال ة يم أسمال الن اك والمعامالت التجارية وفقا لقانون التجارة
االلكترونية؟

-

ماهي حدوا هذه العال ة؟
كي

ألسمال الن اك المساهمة في رفا القدرات التنافسية في مجال التجارة

االلكترونية؟
-

ماهي الصعو ات والعرا يل التي تواجه أسمال الن اك؟

أهمية الدراسة
تتجلل أهمية الدراسة مم أهمية التعامالت االلكترونية في العصر الحاضره كون
االنترنب هي البنية التحتية للتجارة االلكترونيةه ضا فب في فتح أسواك جديدة بر االنترنب
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مم أجل تسويق السلا والخدمات وأسمال الن اك جزل مم الم االنترنبه ل هي البوا ة
الرئيسية لعبكة االنترنب ومفتاح الدخول إلل سوك التجارة االلكترونيةه فال يمكم الولوج إلل
هذا العالم إال مم خالل أسمال الن اكه لذلك مم ناحية األهمية فشي تعكل المة فار ة في
الحياة التجارية م طريق التعامل االلكتروني ل

الن م المعاريا والتعري

شا إلل جمشور

العمالل والمستشلكيمه واإل الن م الخدمات والمنتجات التي تقدمشاه مما يجعلشا ال تقل أهمية
م اور حقوك الملكية الصنا ية والتجارية في الحياة المااية النسبة للمعاريا والمؤسسات
التجاريةه وهو ما أنعكس لل المعاريا التجارية التي أابحب تولي أهمية كبيرة لشذه األسمال
ومكوناتشا لكي تحظل العشرة التي تحقق لشا رواجا كبيرا بر فعال االنترنب.

أهداف الدراسة
تشدف هذه الدراسة إلل:
-

التعري

سمال الن اك وتبيان إجرالات تسجيلشا لكونشا لم تلق االهتمام القانوني

والفقشي الكافي الموازاة ما أهميتشا اال تصااية.
-

الو وف لل الدور الذي تلعبه أسمال الن اك في ت وير معامالت التجارة االلكترونية
وفقا لما جال ه المعرع الجزائري في انون التجارة االلكترونية.

-

حداثة موضوع التجارة االلكترونية كنعاط جديد واسا ومتنوع يحتاج إلل تنظيمه
وضبط أطره لتعزيز وت وير األنع ة اال تصااية لل االنترنبه وخلق سوك المي
تعتد فيه المنافسة الجتذاب أكبر دا مم المعتريم وزيااة األر اح.

منهج الدراسة
ل جا ة لل اإل كاليات السا قة ا تمدنا المنشج الوافي مم أجل التعري

سمال

الن اك وتبيان أنوا شا وإجرالات تسجليشاه والمنشج التحليلي لتبيان العال ة يم أسمال الن اك
والمعامالت التجارية في إطار التجارة االلكترونية.

فرضيات الدراسة
-

أسمال الن اك هي البنية التحتية للتسويق االلكتروني.

-

تصميم المو ا االلكتروني أهم وأولل الخ وات المؤثرة للدخول في النعاط
التجاري.

-

رال ن اك خاص للمو ا رط أساسي لتوسيا النعاط التجاري بر االنترنب.
دون اسم الن اك ال يست يا الز ائم معرفة العنوان والمو ا االلكتروني وتصفح
المنتجات وأخبار العالمة التجارية والتفا ل معشا.

-

القرانة االلكتروني اجتاحب أسمال الن اك.
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الدراسات السابقة
تعتبر هذه الدراسة حديثة النسبة للجزائره نظرا لصدور انون التجارة االلكترونية سنة
2018ه إذا ما ارناها غيرها مم الدول األخرى التي رفب هذا النوع مم القوانيم في و ب
مبكره ولكم هذا ال يمنا مم وجوا عض المقاالت التي تناولب هذا الموضوع مم جزئيات
مختلفة منشا:
-

مقال لألستاذ :اال وزيدة يتمحور حول :الحماية الجزائرية ألسمال ن اك الموا ا
االلكترونية.

-

مقال معترك لألستاذيم :محمد خير محموا العدوانه وسعيد مبروكي موسوم م:
تسوية المناز ات المتعلقة سمال الن اك (اراسة مقارنة).
في حيم لم نعثر لل اراسة متخصصة في هذا المجاله وهو ما يعفي افة
الحداثة لل هذا الموضوع في الجزائر.

محاور الدراسة
ل جا ة م هذه اإل كالية سمنا ور تنا البحثية إلل ثالثة مباحث:
المبحث األول :ماهية أسمال الن اك.
المبحث الثاني :القيمة اال تصااية والفنية ألسمال الن اك.
المبحث الثالث :الصعو ات والعرا يل التي تحد مم فا لية أسمال الن اك.

املبحث األول :ماهية أسماء النطاق
مم أهم الخ وات التي تدور في فلك شا الت عامالت الت جار ية اإللكترون ية هو االرت باط
عمممبكة االنترنب م طريق إنعمممال الموا ا التجارية للتعامل ما الجمشوره وال لب مم موراي
الخدمات تخصمممين نوان للمو اه وتحديد المجال أو الن اك الذي يسممممح فيه ممارسممممة
الن عاطه ثم يتم ن عر المو ا التجاري لل

بكة االنترنب للو اول إلل دا أكبر مم العمالل

م طريق اإل ال نات الت جار يةه و هذه الموا ا الت جار ية تعممم به المحالت الت جار ية ولكن شا
افتراضمميةه لذلك ال د مم معرفة المقصمموا سمممال الن اك (الم لب األول) وأنوا شا و وا د
التسجيل المتبعة فيشا (الم لب الثاني).
املطلب األول :تعريف أسماء النطاق على أساس أنها عنوان أو موقع
نظرا لحداثة هذا الم ص لح اختلفب ع نه التعريفاته تعدا المعايير المختلفةه فشناك
مم يعرفشا لل أساس أنشا نوانه وهناك مم يعرفشا لل أساس أنشا مو ا:

856

نوال لصلج

الفرع األول  :أسماء النطاق عنوان مميز وفريد
يقصد اسم الن اك أو اسم المو ا أو ما يعرف اسم المجال أو الدوميم (domaine de
)nomه و اللغة االنكليزية ( ( domain nameالرموز التي تسمممتخدم مم بل كل حاسممموب
مرتبط عمبكة االنترنب للداللة ليه وتمييزه م غيره مم الحواسميب األخرى المرتب ة ذات
العركة (هااي مسلمه 2005ه افحة .)140
أو هي بارة م سممملسممملة مم الكلمات التي يفصمممل ينشا نقاط تتولل تعري

نوان

رتوكول االنترنب ينفرا شا حائزه (فارس محمده  )2015ه فلكل حاسممموب متصمممل عمممبكة
االنترنب روتوكول خاص ه يعرف مم ) ( (IP Adresseنوان روتوكول االنترنب) Internet
Protocol Adresseويقا ل ر م البروتوكول اسم المو ا اإللكتروني لل العبكةه ي لق يه
اسمممم العمممبكةه وتكمم مشمة البروتوكول في تحديد ال ريقة التي يتم شا تجزئة المعلومات
والر سائل ليتاح ار سالشا بر

بكة االنترنب وأثير الف عال االلكترونيه وتجزأ هذه الر سائل أو

الملفات المرسمملة سمموال اتخذت ممكل نصمموص أو أحرف أو أر ام أو أامموات أو اممور إلل حزم
اغيرة تتحرك م طريق الموجشات مم حاسوب إلل آخر (م ر ه 2009ه افحة .)223
ويتكون هذا العنوان اإللكتروني مم ثالثة أجزال وهي:
أوال –  wwwوهي اختصمممار لكلمات )( World ,Wide ,Webه أي مممبكة العمممبكات أو
االنترنبه كما ي لق ليشا أيعمممما خدمة ( الويب)  webه وتعد هذه الخدمة مم أهم خدمات
االنترنب ه يرجا لشا الفعل في انت عار االنترنب واإل بال ليشا وخصواا مم الناحية التجاريةه
فشي تعممممل لل حقل واسممما مم المعلومات المختلفة في مممتل المياايم ( الم ه -2009
2010ه افحة )51ه ويعبر نه الجزل الثا ب حيث يعير إلل البرتوكول المستخدمه ويثبب إلل
جميا المعرو ات والعركات واأل خاص الذيم يمتلكون موا ا لل العبكةه أما قية الجزأيم
فشما متغيريم.
ثانيا – اال سم االلكتروني أو ا سم الكيان القانوني أو اال ت صاايه وهذا اال سم د يكون
االسم الحقيقي للعخن ال بيعي أو المعنويه و د يكون اسمًا مستعارا.
ثالثا – اسم الدوميم المفشوم الصحيحه إذ يحدا طبيعة أو مجال نعاط الكيان المعني ه
وتسمممل سمممال الدوميم النو ية والدوميم اإل ليميةه فيعمماف مصمم لح نو ي للداللة لل
طبيعمة النعاط مثل ) ( com

تجاريه ) ( netمتعلق األنترنب ه ) ( eduأكاايمي ه )( org

متعلق المنظمات ...الخ ون اك جغرافي محدا ذكر اختصمممار اسمممم اولة مثل فرنسممما )( frه
الجزائر )( dzه م صر )...( egالخ ( صمب ه اون سنة طبا ه افحة )188ه فعلل سبيل المثال
مكان منظمة التجارة العالمية لل بكة االنترنب هو المو ا http :// www.wto.org :
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و د واكبب التعريعات الدولية والعر ية هذا األساس في تعري أسمال الن اك مم ينشا
المنظمة العالمية للملكية الفكرية  wipoنه نوان مستخدم االنترنب ااة إذ تسشل معرفته
أو تذكره ).(Addresses, 1999
التعريا السوري الذي رف اسم المو ا نه " مجمو ة مم الرموز األ جدية والر مية
ذات االلة ا لة للتذكر وتقا ل نوان لل مو ا االنترنبه ويت ل هذا االسم مم مجمو ة مم
الحقول التراتيبية التي يفصل يم كل اثنيم متتالييم منشا رمز خاص هو النق ة ( ( ").انون
التو يا االلكتروني وخدمات العبكة السوريه )2009ه و رفشا التعريا الجزائري نشا " بارة
م سلسلة أحرف  /أو أر ام مقيسة ومسجلة لدى السجل الوطني ألسمال الن اك ه وتسمح
التعرف والولوج إلل المو ا اإللكتروني " (القانون ر م 05-18ه  )2018ويالحظ لل هذا
التعري أن المعرع الجزائري حسنا فعل في تبيانه الجشة المرخن لشا تسجيل أسمال الن اك
في حيم اكتفل نظيره السوري تحليل مكونات أسمال الن اك اون الت رك إلل الجشة المكلفة
التسجيل.
الفرع الثاني :على أساس أنها موقع أو عنوان على شبكة االنرتنت
يذ هب أنصممممار هذا االت جاه إلل تعري أسممم مال الن اك ن شا " مجرا نوان للشي ئات
والمنظمات والمعممرو ات واأل ممخاص يمكم لشا الواممول م طريقه" (م ر ه 2009ه اممفحة
)224ه كما تم تعريفه لل أنه مو ا يمكم مم خالله الوامممول إلل مممركة أو مؤسمممسمممة أو
مجمو ة ا تصمممااية لل مممبكة االنترنبه وذلك مم أجل تسمممويق سممملا أو خدمات تنتجشا أو
تقدمشا هذه الكيانات اال تصااية ( شلولي ه 2017ه افحة .)443
في خعمممم اختالف هذه التعريفات يرى الفقه أن التعري المسمممتند إلل الوتيفة التي
يؤاي شا العنوان اإللكتروني هو األ رب للوا ا واألاكه وذلك لكو نه نوان افتراضمممي ال ي حدا
موا ا المعرو ات لل أرض الوا اه ولكنه يحداها لل بكة االنترنب (م ر ه 2009ه افحة
.)225
املطلب الثاني :أنواع أسماء النطاق وقواعد تسجيلها
مااامب أسممممال الن اك مو ا أو نوان مميز وفريد مم نو هه فشي تختل مم ناحية
تكوينشا و وا د تسمممجيلشا وتخعممما لعمممروط المية وضمممعتشا هي ت الميةه وأخرى وطنية
وضعتشا الدول المسجل اسم المو ا ضمم ن ا شاه وهو ما سوف يتم الت رك إليه.
الفرع األول :أنواع أسماء النطاق
تنقسمممم أسممممال الن اك إلل نو يم :فمنشا أسممممال تكون لل مسمممتوى المي أو اولي
(أسممممال الموا ا العليا العامة)ه ومنشا ما تكون لل مسمممتوى وطني أو محلي (أسممممال الموا ا
الوطنية).
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أوال – أسماء املواقع العليا العامة (gTLDs) Generic Top Level Domains
ويقصمد شا تلك الموا ا التي تعمير إلل أنعم ة اولية امةه ال تنتمي إلل اولة عينشا
وإنما توجه الدرجة األولل إلل المسممتشلكيم في كل اول العالم (م ر ه 2009ه اممفحة )228ه
يعني أن األسممممال التي ال تحمل رمز اولة معينة فشي أسممممال امةه ويوجد في الو ب الحالي
تقري با  14اسمممم مو ا اليه وهي BIZ :لأل مال ه  INFOلالسمممت خدا مات ال عا مة PRO
للمحترفيمه  NAMEللموا ا العمممخصممم يةه  AEROلل يران ه  MUSEMللم تاح ه COM
للموا ا الجارية  EDUالموا ا التعليميةه  CCOPلموا ا األ عممال في تعاونيات األ مالهGOV
للموا ا الحكوميةه MILللموا ا العسممكريةه INTلموا ا منظمات المؤسممسممة موجب معاهدة
اوليةه NETموا ا ال عركات مزواة خدمات االنترنب  ORGموا ا المنظمات التي ال ت ستشدف
الر ح ( لوان ه 2005ه الصفحات .)252-251
وا تبر الفقه أن أ ممشر مو ا المي النسممبة لمسممتخدمي االنترنب هو مو ا comه إذ
تعرض فيه كل األنعممم ة والبعمممائا والخدمات المتعلقة التجارةه كما أن أامممحاب العالمة
التجارية يفعمملون اسممتخدام هذا العنوان ليعرضمموا منتجاتشم وخدماتشم ليه (م ر ه 2009ه
افحة .)229
ثانيا – أسماء املواقع الوطنية)Country code Top Level Domains . (ccTLds
ويق صد شا تلك العناويم التي تنتشي حرفيم ي عيران إلل ا سم الدولة التي تنتمي لشا
تلك العناويم حيث يخصمممن لكل اولة مم اول العالم رمز خاص شا وفقا لمعيار األيزو (Iso
)3166 Standard

1

( )https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.htmفمثال تنتشي موا ا أسمممممممال
الجزائر)(dzه تونس )(tnه مصر)(egه فرنسا )...(frالخ.
الفرع الثاني :قواعد تسجيل أسماء النطاق
تخ عا ملية ت سجيل أ سمال الن اك لمجمو ة مم ال عوا ط تتحدا وتتنوع ح سب نوع
و نوان المو ا االلكتروني سممموال مم ناحية الجشة القائمة التسمممجيل أو مم ناحية اإلجرالات
المتبعة في ذلك ( وزيدة ه 2018ه امممفحة  )850ه وتختل الجشة التي تسمممجل لديشا أسممممال
الن اك ح سب نوع المو ا الم لوب ت سجيلهه ويمكم أن نفرك في هذا ال ع ن يم نو يم مم
الجشات ( :لوان ه 2005ه افحة .)252
أوال – تسجيل أسماء املواقع العليا العامة
يتم منح العنوان اإللكتروني العام م طريق قد تسجيل يتم يم العخن الذي يريد
التسجيل في هذا العنوان والجشة المختصة منحه (م ر ه 2009ه افحة .)229
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في البداية أناطب مؤسممسممة االنترنب األمريكية ) ( Internet Societyه )(ISOCه مشمة
إاارة ومنح أسممممال الن اك إلل لجنة منح األر ام في االنترنب )Internet Assigned (IANA
Number Authorityه وهي مؤسمممسمممة حكومية أمريكيةه وكانب د كلفب هذه اللجنة ثالث
هيئات إاارة وتسممجيل اسمممال الن اك بر العالم وهي  NCC RIPEالنسممبة ألرو ا ه APNIC
النسمممبة إلل آسممميا والباسمممفيك ه  Inter NICالنسمممبة للواليات المتحدة والدول االخرى غير
المعممممولة الشيئتيم السممما قتيمه وكانب هذه الشيئات تخول اخرى فر ية او محلية اخرى في
الدول للقيام شذه المشمة (هااي مسممملمه 2005ه الصمممفحات  )144 -143ه وفي سمممنة 1998
انتقلممب سمممل ممة منح األسممممممال إلل العمممركممة األمريكيممة ( األي كان) )Internet ( ICANN
 Corporation for Assigned Names and Numbersوهي مؤسممسممة أمريكية خااممة – غير
تجارية -أي غير ر حية تتولل تخصممين األسمممال واألر ام لل ممبكة االنترنبه وتمثل حاليا
الكيان العالمي لمجما االنترنب (https://www.icann.orgه ال تاريخ) .
و موجب هذا النظام الجديد اسممتمرت لجنة منح االر ام في االنترنيب  - IANAالمعممار
اليشا سمما قاً – في تولي أمر ناويم الموا ا النسممبة لألسمممال المحلية التي ترمز إلل اسمممال
الدول  ccTLDه في حيم انتقلب االحية منح ا سمال الن اك العامة (الدولية)  gTLDإلل أكثر
مم خمسمميم مكتباً متخصممصماً موز اً لل مناطق مختلفة مم العالم إال انشا تعمل جميعاً تحب
ا راف مؤ س سة  ICANNالم عار اليشاه لل أن ت عاف مكاتب جديدة عكل تدريجي وح سب
الحاجةه و د ا رت هذه المؤسسة في اجتماع مجلس ااارتشا في سنغافورة في  4مارس 1999
آليات جديدة حول تفويض المكاتب لتسممجيل اسمممال الن اك حول العالم ما يتاللم ما معايير
كل مم اتفا ية اريس الخاامممة الملكية الصمممنا ية للعام  1883المعدلةه واتفا ية TRIPS
الخااة منظمة التجارة العالمية فعالً م مباائ المنظمة العالمية للملكية الفكرية .WIPO
و ذلك ا ابحب الجشات المانحة (والم سجلة) أل سمال الن اك مؤ س سة ( )ICANNالن سبة
ألسممممال الن اك العامة (أو الدولية)  gTLDه أما أسممممال الن اك الوطنية التي تحمل رموز الدول
 ccTLDفتتوالها هيئات ومؤ س سات وطنية في كل اولة تحب ا راف مؤ س سة ( )IANAه وهذا
يعني خعوع أسمال الن اك مم ال ائفة االولل انونياً وتقنياً لمؤسسة ( )ICANNالمعار اليشاه
أما ال ائفة الثانية مم أسممممال الن اك فإنشا تخعممما انوناً للقوا د والعممموا ط التي تحداها
القوانيم الوطنية في كل اولةه أما تقنياً فإنشا تخعمما لمؤسممسممة ( )IANAالمعممار اليشا سمما قاً
(هااي مسممملمه 2005ه الصمممفحات  ) 147- 146ه ما اإل مممارة إلل أن مممركة )Verisign (NSI
 Global Registry Servicesمازالب لحد اآلن المسممؤولة م تسممجيل أسمممال الن اك العالية
)(COMه )( (NETهلسه ه 2010ه افحة .)43
وتتلخن إجرالات تسجيل أسمال العناويم اإللكترونية العامة ما يلي:
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 يدخل العمخن الراغب تسمجيل العنوان اإللكتروني إلل مو ا العمركة المعترف شاهال الت كد مم دم توافر أو توافر اسمممم
والمصمممرح لشا التسمممجيل مم بل األيكانه ويقوم أو ً
العنوان الذي يرغب تسمجيله م طريق البحث في وا د البيانات التي يوفرها مو ا العمركة
المسجلة.
 يقوم العممخن الراغب التسممجيل تقديم طلب م طريق إمالل اسممتمارة التسممجيلالمتاحة لل العنوان اإللكترونيه أو مو ا ال عركة الم سجلةه ويدخل البيانات الخا اة هه ومم
ضمممنه اسمممه و نوانه الذي يتيح االتصممال ه ويذكر أيعمما المسممائل الفنية المتعلقة الخاام
الرئيسمممي أو الثانوي العا ئد له أو لغيرهه و نواني روتوكولي االنتر نب المرتبط شا (م ر ه
2009ه الصفحات .)233-232
 -يحدا العمخن الراغب الت سمجيل وسميلة افا مناسمبة لهه تكون ااة

ا ة ائتمان

)(Credit cardسممموال كانب فيزا أو ماسمممتر أو انترنب كارا (Internet credit card,Master
)card,Visaويوافق لل نوا اتفا ية تسجيل اسم المو ا المبرمة ينه و يم الجشة المسجلة.
 تظشر رسالة للمسجل تتيح له الت كد مم المعلومات التي سجلشاه وتقوم الجشة الت كدمم وجوا راممميد له كاف له لعمممرال اسمممم المو ا في

ا ة الدفا التي حداهاه ويمنح اسمممم

المو ا ح سب ال سيا سة الخا اة ال عركات الم سجلة أل سمال الموا ا ( لوان ه 2005ه افحة
.)260
وتقوم مؤسممسممة االنترنب (اآليكان) تقديم خدمة التسممجيل لمم يسممبق تقديم طلب
التسمممجيله وذلك ت بيقا للقا دة التي وضمممعتشا محكمة اريس مناسمممبة عمممية مؤسمممسمممة
 " Multimédia Academyمم يصل أوالً يخدم أوالً " ) .1 (Première arrivé ,première servi
والت سجيل في أ سمال الن اك العليا العامة إما أن تكون مفتوحة اون أية يوا وتد ل (
) uTLDsمثال  (com),(net),(org) :ه أي تعمل ضمم سيا سات ر سمشا مجما االنترنب العالمي
) (Global Internet Communityعممكل مبا ممر م طريق مؤسممسممة ( اآليكان)ه أو تكون غير
مفتوحة " مقيدة" حيث يعترط للتسجيل فيشا تقديم اثباتات مم بل طالب التسجيل كإثبات
ممخصمميته وي لق ليشا) ( sTLDsومثالشا  ( gov) :ه )(milه )( ( eduم ر ه 2009ه اممفحة
)233ه حيث تدار وفقا لقوا د و ممروط موضممو ة مسممبقاه أ ممبه ميثاك يتعلق الن اك يعرف
الشدف الذي أنعممم مم أجله وطريقة ملهه ويوجد له منسمممق يمثل المجتما الخاص العممميق
المت ثر شذا النوع مم الن ا اته حيث يقوم المنسممق اإل ممراف لل رسممم السممياسممة ااخل
الن اكه وتحمل مسمممؤوليته فيما يتعلق شذا الن اك الخاصه مثال  :الن اك ) (eduيخصمممن
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للمؤ س سات التعليميةه والمعاهد والجامعات )( Educationه ويدار وا س ة )...(Educauseالخ
( حااة ه 2013ه افحة .)20
ثانيا – تسجيل أسماء املواقع الوطنية
يتم تسمممجيل أسممممال الموا ا الوطنية لدى مركز المعلومات الوطني الخاص كل اولةه
وتكون الدولة حرة في تعييم الجشة المختصة لتسجيل أسمال الموا ا االلكترونية ضمم ن ا شا
العاليه والجشة د تكون حكوميةه أو خا اة أو جمعيةه أو أية جشة أخرى تختارها الدولة (هل سه
ه 2010ه افحة )11ه ففي الجزائر يختن مركز البحث العلمي والتقني منذ سنة  1999منح
أ سمال الن اك  DZوت سجيلشاه و ام هذا المركز إن عال مصلحة تا عة له م سؤولة م ا ستقبال
المسائل المتصلة سمال الن اك والبب فيشا ( حااة ه 2013ه افحة .)12
ويتم تسممجيل اسممم الن اك – الجزائر –  DZنفس طريقة أسمممال الن ا ات وذلك بر
المو ا  http://webidn.nic.dzالتي تحمل ا سم مركز أ سمال الن ا ات – الجزائر – (مازوني ه
2008ه اممفحة )198ه وهو عممو مرخن مم الشيئات العالمية لألسمممال واألر ام ل نترنب مم
أجل إاارة أسمممال الن ا ات المخصممصممة للجزائره الذي ممرع في ت بيقه منذ 2012ه لما أن
ملية التسممجيل في الشيئة العالمية لألسمممال واألر ام ل نترنيب ان لقب سممنة 2011ه وهذا
االمتداا  DZضمممروري يسممممح للعمالل الترويج لنعممماطشم لل االنترنيب في الجزائر (مركز
البحث في اال الم العلمي والتقنيه ال تاريخ).
ويتم التسجيل بر مركز أسمال الن ا ات م طريق الخ وات التالية:
-1تقديم طلب التسجيل مو ا مم المالك النشائي السم الن اك.
-2وثيقة لتبرير اختيار اسم الن اك.
- 3تقديم مل لدى مركز أسمممال الن ا ات يتعمممم الوثائق التالية (نسممخة مم السممجل
التجاريه نسممخة مم تسممجيل العالمة لدى المعشد الوطني لحقوك الملكية الفكرية أو المنظمة
العالمية للملكية الفكريةه نسمممخة مم المرسممموم الرسممممي إلنعمممال (هيئة حكوميةه جمعية أو
منظمة)ه وفي حالة وجوا وسممميطه يقدم ال لب وكالة يعيم فيشا الوسممميط المكل

عملية

تسجيل اسم الن اك.
-4يقوم المسمممجل وضممما المل

بر االنترنيب (االسمممتمارة ممعممماة ومملولةه ووثيقة

لتبرير اختيار اسم الن اك) وهي وثائق موجواة لل مركز أسمال الن ا ات – الجزائر-
-5يقوم مركز أسمممال الن ا ات – الجزائر – تقديم ممشااة تسممجيل اسممم الن اك تحب
ال لبه وذلك عد التحقق مم اممحة الملفاته وإذا تم اكتعمماف أن عض ممروط التسممجيل أو
معظمشا غير كاملة أو متغيرة في هذه الحالة يلغي المركز التسجيل.
-6يقوم مركز أسمال الن ا ات – الجزائر -تسجيل أسمال الن ا ات في ا دته الخااةه
التي تعتبر أامملية وتحتوي لل جميا أسمممال الن ا اته كما يحتفظ هذا األخير حقه في جعل
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كل المعلو مات م تا حة للجميا بر مو ا االنترن يب مركز أسممم مال الن ا اته و هذه ال ري قة
تسمممح معرفة اسممم الن اك واتصمماالته اإلاارية والتقنيةه ما العلم أن التسممجيل يتم اون أية
تكلفة للمسجليم (مركز البحث في اإل الم العلمي والتقنيه ال تاريخ).
أما م روط التسجيل صفة امة فتنحصر في رطيم  :األول كلي يتمحور حول
أ جدية اسمممم الن اك ( أي يبدأ اسمممم الن اك حرف أ جدي أو ر م )ه إضمممافة إلل دم إمكانية
اسممتخدام رموز الواممالت كما يتوجب أن ال يتعدى اسممم الن اك  63حرفاه ما تفعمميل االيجاز
والبساطة في نوان الموا اه وال د أن يتناسب اسم الن اك وموضوع المو ا أو المعروع الذي
يمثلهه أما الثاني فيمثل

رط مو ضو ي منشا

رط جدة العنوان االلكترونيه والعمل قا دة

أول القااميم أول المخدوميمه وال د أن يكون االسمممم مميزا يسمممشل الوامممول إليه ه وت ا ق
العنوان ( نوان المو ا ) ما القانون والتنظيمات المعمول شا ( وزيدة ه 2018ه افحة . )851

املبحث الثاني :األهمية االقتصادية والفنية ألسماء النطاق
أابحب أهمية أسمال الن اك ال تقتصر لل الجانب الفني فقطه ل أابحب لشا أهمية
ا تصممااية كبيرة في مجال المعامالت االلكترونية السمميما التجارية منشا في تل االنفتاح لل
السوك العالمية مم خالل بكة االنترنبه األمر الذي يسر لرجال التجارة والمال رض سلعشم
وخدماتشمه وأ

ب هامعمممما مم الحرية للمسمممتشلكيم في ا تنال السممملا وال خدمات في تل

المنافسة التي تعرفشا التجارة االلكترونيةه مما أاى إلل كسب ثقة المتعامليم.
ومم خالل هذا المبحث سممنتناول في الم لب األول (القيمة اال تصممااية)ه وفي الم لب
الثاني (القيمة التقنية)
املطلب األول :القيمة االقتصادية ألسماء النطاق
مااامب التجارة االلكترونية تقوم لل مبدأ السممر ة في المعامالت التجارية فإن أسمممال
الن اك تسمممماهم در جة كبيرة وف عا لة في ت وير م عامالت الت جارة االلكترون ية مم خالل
المظاهر اال تصمممااية المتمثلة في ا تبار أن أسممممال الن اك تمثل البنية التحتية للتسمممويق
والتسممموك االلكترونيه أو مم خالل المظاهر التقنية المتمثلة في اسمممترجاع المعلومات والبحث
نشا.
الفرع األول :أسماء النطاق تمثل البنية التحتية للتسويق والتسوق االلكرتوني
أوال – أسماء النطاق تساهم يف التسويق االلكرتوني

تمثل أسممممال الن اك البنية التحتية للتسمممويق االلكترونيه إذ ال يمكم الولوج إلل الم
التجارة االلكترونية اون اختيار اسمممم الن اك المناسمممب ل بيعة النعممماط التجاري لل مممبكة
االنترنبه وهو يمثل نق ة البداية في التواجد لل ممبكة االنترنب (سممامي ه  )2021فالن اك
الجديد الخاص المو ا هو الواجشة الرئيسية للنعاط والشوية الخااة المعروع المراا إاارتهه
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لذلك أ تبره الم عرع الجزائري

رط أ سا سي مم

روط ممار سة التجارة االلكترونية موجب

نن المااة  08مم القانون ر م  05-18المتعلق التجارة االلكترونية " يخعمما نعمماط التجارة
االلكترونية للت سجيل في ال سجل التجاري أو في سجل ال صنا ات التقليدية والحرفيةه ح سب
الحالة ه ولنعمممر مو ا الكتروني أو امممفحة الكترونية لل االنترنب ه مسمممتعممماف في الجزائر
امتداا " " com.dzه ويجب أن يتوفر المو ا اإللكتروني للمورا اإللكتروني لل وسائل تسمح
الت كد مم احته "ه كما ن صب المااة  09فقرة  02مم نفس القانون – ال سال الذكر... " -ال
يمكم ممارسة نعاط التجارة االلكترونية إال عد إيداع اسم الن اك لدى مصالح المركز الوطني
للسجل التجاري ."...
و ليه يتعح مم خالل نن المااة أن التسجيل المسبق ألسمال الن اك إلزامي لل كل
مورا مم خالل اممميغة المااة " ال يمكم"ه ل ورتب المعمممرع جزال لل اإلخالل شذا اإللزام
موجب نن المااة  42مم القانون ر م  05-18المتعلق التجارة االلكترونيةه لذلك فان أهم
خ وة لممارسة النعاط التجاري اإللكتروني هو حجز ا سم ن اك لل بكة االنترنب لتسشيل
م مارسممممة الت جارة االلكترون يةه ان ال ا مم حقي قة من ق ية م فاا ها ال ت جارة إلكترون ية اون
وسائل إلكترونيةه مما يدل لل أهمية واور أسمال الن اك في ممارسة التجارة االلكترونية.
والتسمممويق االلكتروني (  )E- Markitingيم ثل جزل أسمممماسمممي مم أنعممم ة الت جارة
االلكترونية لل ا تبار أنه ي عم كافة األن ع ة الت سويقية التي تم تنفيذها مم خالل

بكة

االنترنبه يقوم لل إاارة التفا ل يم المنظمة والم ستشلك في ف عال البيئة االفترا ضية مم
أجل تحقيق المنافا المعمممتركة (الصمممبا ه  2016ه امممفحة )14ه أو أنه االسمممتخدام األمثل
للتقن يات الر م ية ما في ذ لك تقن يات المعلو مات واالتصمممماالت لتفع يل إن تاج ية التسمممويق
و ملياته المتمثلة في الوتائ التنظيمية والعمليات والنعمممماطات الموجشة لتحديد حاجات
األ سواك الم ستشدفة وتقديم ال سلا والخدمات للعمالل وأ احاب الم صلحة في المنظمة (طه ه
2008ه افحة .)45
مم خالل هذه التعريفات نسمممتنتج أن التسمممويق االلكتروني هدفه تلبية احتيا جات
وطلبات الز ائم أو الم ستشلكيم وإتمام ملية التباال ا ستخدام التكنولوجيا الر مية المعتمدة
لل مممبكة االنترنب ه حيث يعمل لل رض المنتجات لل دا ممكم مم العمالل مجرا
إنعمال المو ا االلكتروني اإلضمافة إلل البحث اإللكترونيه الرسمائل البريدية المجتمعة ...الخه
ألن اسمممم الن اك هو الذي يذكرنا عنوان منتج معيم أو المة تجارية معينة لل االنترنبه
و دونه ال يسممت يا الز ائم معرفة العنوان االلكتروني للمنتج وتصممفح منتجاته وأخبار المته
التجارية والتفا ل معشا (حجازي ه .)2021
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والتسمممويق االلكتروني مم مكو نات المزيج التسمممويقي ا لذي يعني مجمو ة األاوات
المتاحة للمؤ س سة والتي ت ستعملشا لبلو أهدافشا في أ سوا شا الم ستشدفةه تتكون في األال
مم أر عة ناار تعرف م  4PSأو ر ا ية pه وهي:
-

المنتج بر االنترنمب ( :)Productمحور النعممممماط التجمماري الممذي تممدور العمليممة
التسمممويقية حوله هو انتاج المنتج أو الخدمة وإيصممماله إلل المسمممتشلك في الو ب
المحداه فالمنتج سمموال كان سمملعة أو خدمة أو فكرة أو فراا أو منظمة ...هو جوهر
أي نعاط تجاري تقليدي أو نعاط تجاري إلكتروني يجري بر بكة االنترنب.

-

السممعر بر االنترنب ( :)Priceهو القيمة التي يدفعشا المسممتشلك لبائا السمملعة أو
الخدمة لقال الحصمممول ليشاه أو الوحدات النقدية التي يحداها البائا ويرتعمممي
بولشا لقال السلعة أو الخدمة (الصحم ه 1999ه افحة .)22

-

الترويج االلكتروني ( :)promotionهو تعري المسمممتشلك تقديم المعلومات م
السممملعة أو الخدمة العالمة التجاريةه األسمممعاره اسمممتخدامات السممملعة أو الخدمةه
استخدام أاوات وأساليب لبنال ال ة وخلق الثقة في العميل.

-

التوزيا أو المكان االلكتروني ( :( placeهو منفذ التوزيا أو ناة التوزيا أو مسممملك
التوزياه ويشدف إلل إيصمممال السممملعة أو تقديم الخدمات مم منتجيشا إلل طالبيشا
(الصحم ه 1999ه افحة .)26

فإذا أسممق نا هذه العنااممر األر عة للتسممويق االلكتروني لل أسمممال الن اك لمعرفة
العال ة ينشماه نجد أن أسمممال الن اك تعتبر وسمميلة فعالة ل

الن م المعممرو ات والترويج

لشاه حيث تقوم هذه األخيرة تعري الجمشور المنتجات والخدمات وضمما البيانات الكافية م
السمملعة أو الخدمة المقدمة والتي مم مم نشا خلق تفكير واع متبصممر يعمل لل تكويم إرااة
وا ية مستنيرة لدى المستشلك ندما يقدم لل التعا د (كاتمه 2016ه افحة )214ه ف ابح
التحدي الرئيسي في المعامالت التجارية موما هو وضا إ الن يجذب اهتمام المستشلك ه وال
يكتفي فقط وضا إ الن لل افحة إلكترونية لحث المتصفح لل العرال.
و د نصمممب المااة  10القانون ر م  05- 18المتعلق التجارة االلكترونية -السمممال الذكر – "
ي جب أن تكون كل م عام لة ت جار ية الكترون ية مسمممبو ة عرض ت ج اري إلكتروني وأن توثق
موجب قد إلكتروني ي صممااك ليه المسممتشلك اإللكتروني "ه كما نصممب المااة  11مم نفس
القممانون لل أنممه " يجممب لل المورا أن يقممدم العرض التجمماري

ريقمة مرئيممة ومقرولة

ومفشومةه ويجب أن تتعمم لل األ له ولكم ليس لل سبيل الحصره المعلومات اآلتية:
-

ر م التعري الجبممائيه والعنمماويم المممااة وااللكترونيممةه ور م هممات المورا
االلكترونيه

-

ر م السجل التجاريه أو ر م الب ا ة المشنية للحرفيه
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-

طبيعةه وخصائن أسعار السلا أو الخدمات المقترحة احتساب كل الرسومه

-

حالة توفر السلعة أو الخدمةه

-

كيفيات ومصاري وآجال التسليمه ." ...

و شذه ال ريقة تجاوزت أسممممال الن اك الدور اإل الني م المعمممرو ات إلل اور أكبر
وم شم وهو تصمممري المنتجات والخدمات التي تقدمشا هذه المعمممرو ات تمشيدا إل رام العقد
االلكترونيه مما أاى إلل تزايد أهميتشا يوماً عد يومه ف خذت المعممماريا التجارية تولي أهمية
لشذه األ سمال ومكوناتشا وذلك لكي تحظل ال عشرة التي تحقق لشا رواجاً بر فعال االنترنيبه
تماما كما تشتم هذه الم عاريا سمائشا أو الماتشا التجارية في الم التجارة التقليدية(هااي
مسلمه 2005ه الصفحات .)138- 137
ثانيا – أسماء النطاق تساهم يف التسوق االلكرتوني
يعد التسممموك بر مممبكة االنترنب مم الخدمات التي أامممبحب رائجة ومتزايدةه وذلك
سممبب سممشولة الواممول إلل ممبكة االنترنب وإلل المواا المراا ممراضها وانخفاض األسممعار
والحرية في االختياره وأامممبح مالل الموا ا االلكترونية يبحثون م منتجات ذات جواة الية
و سعار مناسبة و خدمات أفعل (الكراي ه ال تاريخ).
ويعرف لل أنه مممرال مجمو ة مم المنتجات والخدمات مم خالل مممبكة االنترنبه
اإلضافة إلل خدمات التسليم وغيرهاه فالمستشلك تجذ ه األسواك اإللكترونية اال تماا لل
يمة السممملعةه جواة المنتجه وجوا العال ة ما الز ونه الراحة والماللمة وخبرة في اسمممتعمال
متجر ال سوك االلكتروني بر االنترنبه أو سلوك التب عا و رال الم ستشلك مم موا ا الت سوك
االلكترونية بر الحدوا الدولية ( ولقرون ه جاما ه و وراويه 2020ه افحة .)162
وتساهم أسمال الن اك في تحديد هوية المعامالت التجارية لل بكة االنترنبه حيث
ي ست يا الم ستشلك أو المت سوك مم خالل هذا العنوان أن يت صل صفة  webلشذا الم عروعه
ويتعرف مم خاللشا لل أن ع ة الم عروع وما يقدمه مم منتجات وخدمات (ا وس و وتوميبه
العناويم االلكترونية واورها في ت وير التجارة االلكترونيةه )2015
و ليه فإن أسمال الن اك لشا يمة ا تصااية ال تقل أهمية م اور بكة االنترنب حد
ذات شاه ان ال ا مم حقي قة كون هذه األسممم مال هي المح ات التي يمكم مم خالل شا ت حد يد
ومعرفة مو ا معيمه فكما نحتاج نوان ممخن معيم حتل نرسممل له رسممالة معينة ه كذلك
الحواسممميب اآللية تحتاج إلل نوان إلكتروني تعبر نهه وال د أن يكون لكل مو ا إلكتروني
لل ممبكة االنترنب نوان يميزه م غيره مم الموا ا لتسممشيل واممول المسممتخدميم إلل
المو ا الم لوبه وذلك م طريق العنوان االلكتروني الخاص ه (السمممبعاوي و السمممليفاتيه
2019ه ال صفحات )33-32ه وهذا ما يمثل فزة نو ية في مجال ت ور الن عاط الت سويقي م
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طريق جذب العمالل مم مختل

قاع العالم وتد يم كافة الممار سات لتحقيق ر ضاهم ( سام ه

2015ه افحة .)43
الفرع الثاني :أهم مواقع العناوين االلكرتونية العاملية والوطنية املساهمة يف تطور التجارة
االلكرتونية
يوجد العديد مم العناويم االلكترونية العالمية والوطنية لل الويب التي سممماهمب في
ت وير معامالت التجارة االلكترونية م طريق يعشا لمختل أنواع المنتجات نذكر مم أهمشا:
أوال – العناوين التجارية العاملية
 -1مو ا " أمازون"  : Amazonيعتبر هذا المو ا الذي ت سممس سممنة  1994المنصممة
ر م واحد في الم التجارة االلكترونية ه لذلك فشو يتر ا لل رش القائمة اون
منازع ه فقد حقق هذا المو ا حسب آخر اإلحصائيات أكثر مم ملياري زيااة شرية
ه األمر ا لذي يدل لل الث قة التي يحظ شا هذا المو ا في و لب ز ائ نه ه نظرا
لتوفره لل واجشة اسمممتخدام سمممشلة سمممي ة وتقديمه روض وخصمممومات لل
ال عد يد مم المنت جات ال يمكم اي جاا ها في غيره مم الم تاجر االلكترون ية األخرىه
اإلضافة إلل ذلك يمتاز هذا المو ا السر ة في التسليم ( مم الموا ا القليلة في
العالم التي دأت خدمة التسمممليم في نفس اليوم) وكذلك تواجده عدة اول أخرى
م ثل  :الوال يات المت حدة األمريك ية ه ك نداه الممل كة المت حدة ه الش ند ه فرنسمممما ه
اإلمارات ...
 -2مو ا " لل اكسممبريس " :Ali expressيعد مم أفعمممل موا ا التجارة االلكترونية
في العالمه لتوفره لل ا دة مسممتخدميم ضممخمة تقدر مممم م  01ليون مسممتخدم
تقري باه يقا المقر الرئيسمممي للمتجر دو لة الصممميم ويعتبر فر ا للعمممر كة األم
لمجمو ة " لي ا ا" يقدم المو ا مجمو ة ضمممخمة ومتنو ة مم المنتجات حيث
يمكم رال كل يل تقريبا.
 -3مو ا " ايباي" eBay:مو ا مميز هو اآلخره وال يقتصممر لل ممرال المنتجات فقطه
ل يمكنك أي عا رض منتجاتك الخا اة للبياه حيث يمكنك إن عال متجر الت سوك
الخاص ك مسممما دة ت بيق  eBay storeلل الويب و عدها يمكنك البدل في
ملية التسممويق والبياه يجذب هذا المو ا دا كبير مم المعممتريم سممنويا ومم
جميا أن حال العالمه ويقدم في المناسمممبات ال خااممممة روض مميزة و لل فئات
مختلفة مم المنتجات.
 -4مو ا " لي ا ا"  Ali baba:ثاني مو ا امممينيه و د أنعم م في األامممل لتسمممشيل
ملية التداول يم المعتري والبائا لل الصعيد العالمي (المورا عكل أاك) لدى
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هذا المتجر

عبية كبيرة القارة اآل سيوية وين وي لل مفشوم أ سا سي هو البيا

الجملةه ويوفر هذا المو ا للمورايم منصممممة هامة لبيا سممملعشم سمممعار جد
معقولةه حيث يوجد اليوم أكثر مم  02مليون مورا مسمممجل المو اه وهو منافس
وي النسبة لمو ا أمازون (الكرجاتي ه .)2021
ثانيا – العناوين التجارية الوطنية
 -1مو ا واا كنيس "  :"www.ouedkniss.comيعتبر هذا المو ا مم أ مممشر الموا ا
التجارية الجزائرية إ باال في أوسمماط مسممتعملي االنترنب ه أسممس هذا المو ا مم
طرف خمس مممبان جزائرييم سمممنة  2006وهو متخصمممن في مجال التسمممويق
االلكترونيه يقدم دة خدمات كتصمممميم الموا ا نوا شا ا م الموا ا المختلفة
البرامج واألفكار الالزمة ه كما يقوم صفة أساسية توفير فرص اإل الن لكل مم
يريد رض سملعه وخدماته  :كما يوفر مسماحات إ مشارية للعمركات والمؤسمسمات
اال تصااية.
 -2مو ا سمموك الجزائر "www.dezoq.com" :يعممبه هذا المو ا إلل حد كبير مو ا
 eBayأسس مم طرف السيد سالم يوس

عد رجو ه إلل الجزائر الستثمار خبراته

في مجال الموا ا االلكترونيةه اممممم هذا المو ا تقنية المية مم حيث تقنيات
االتصمممال والبرمجة يشتم التباال التجاري االلكتروني (امممراعه 2014ه الصمممفحات
.)161-160
 -3مو ا جوميا "  :www.jumia.dz "jumia dzيعد هذا المو ا مم أهم موا ا التسوك
االلكتروني في الجزائره والذي يعد رائدا للتجارة االلكترونية في افريقيا والجزائره
ي ستقبل المو ا حوالي  1.5مليون زائره كما ا ستقبل ما يم  15000و 20000طلبا
شريا في سنة  2017زيااة ن سبة  ٪50لل أ ساس سنويه وارتفا دا زوار هذا
المو ا إلل  1.7مليون في أوائل ( 2018يوس ه .)2020
ومم خالل رض ألهم الع ناويم الت جار ية ال عالم ية والوطن يةه يتعمممح ل نا أن حجم الت جارة
االلكترونية العالمية في نمو مت سارعه حيث والب مبيعات التجارة االلكترونية العالمية حلول
 2020إلل 135ه 4تريليون اوالره مما يجعل التجارة االلكترونية امممنا ة متنامية ومر حةه
ال سيما في تل انت عار كوفيد  19وتبني سيا سة التبا د االجتما ي الذي ساهم عكل كبير
في ارتفاع ال لب لل دا السلا الرئيسية بر متاجر السوك االلكتروني والتجارة االلكترونية
(السمميد ه )2020ه كما تعممير االحصممائيات إلل أن التسمموك المبا ممر بر االنترنب Shopping
 Onlineمم أهم مجاالت اسمتخدام اإلنترنب فقد ل

دا الموا ا التجارية لل اإلنترنب أكثر

مم  250000مو ا تجاري ). (Shane, 2001, p. 172
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أما لل المسمممتوى الوطني فالنعممماط التجاري اإللكتروني سمممجل نموا متزايدا فعل إنعمممال
العركات الصغيرة والمتوس ة وحتل الكبيرة منشاه إذ أاركب هذه المؤسسات أهمية التسويق
االلكتروني كجانب مشم مم التجارة االلكترونيةه ولكنه لم يرك إلل نعممماطات التجارة العالمية
وحتل العر ية منشا لل غرار السعواية و

ر ومصر (زروك و م بد السالم ه .)2021

الم لب الثاني  :المظاهر التقنية
تتجلل المظاهر التقنية ألسمممال الن اك في أنشا وسمميلة السممترجاع المعلومات المخزنة
ااخل بكة االنترنب والتي لسبب مم األسباب د يفقدها العمالل أو المتعامليمه كما أن تعكل
وسممميلة للبحث م المعلومات التي يريدها العمالل م أي سممملعة أو معلومة تخن المعامالت
التجارية اإللكترونية مم خالل استخدام محركات البحث المخصصة لذلك.
الفرع األول :استرجاع المعلومات
يتعامل م ستشلكي التجارة اإللكترونية ما المعلومات الم سجلة لل

بكة االنترنب مم

خالل نظام إجرائي ي لق ليه البر نامج العالمي للتعامل ما االنتر نب  Word wide webأو
اختصمممار ) ( wwwوهو رنامج إجرائي ين وي لل معايير مقبولة الميا لفرز واسمممترجاع
وتعمممكيل رض الملفات ااخل يئة االنترنبه هذه المعلومات إذا ما تعلقب معاملة تجارية
سممما قة تم نسممميانشا أو رغب األطراف في تخزينشا اون تذكر مو ا تخزينشا فان هذا المو ا
وغيره مم العناويم االلكترونيةه كما يوجد رنامج يختن في نقل الملفات اختصممماره )(FTP
وهو رنامج إجرائي كذلك يسمح لمستخدمي بكة االنترنب نقل الملفات سوال كانب تحتوي
لل يانات نصية أو اوتية أو رسوم أو اور مم حساب آلي إلل آخر بر العبكةه وتقوم حاليا
العديم مم المنظمات إنعممال موا ا لل ممبكة االنترنبه تعرض خاللشا أهم المعلومات التي
ترغب في أن ي لا ليشا مالئشاه وهو ما يخدم اسمممتراتيجيتشا التسمممويقية (طه ه 2008ه
الصفحات .)207 -203

الفرع الثاني :البحث م المعلومات
يتم البحث م الموا ا والصممفحات االلكترونية ااخل ممبكة االنترنب مم خالل رنامج
يسممممل رنامج البحث أو محرك البحث search engineه ويسمممتخدم إليجاا الملفات المخزنة
ااخممل المو ا

(ا وس و وتوميممب ه العنمماويم اإللكترونيممة واورهمما في ت وير التجممارة

االلكترونية).
ويعرف محرك الب حث :search engine

لل أ نه " بارة م وا د يا نات ضمممخمة

عناويم وموا ا وما و ا م صغر ل صفحات االنترنب المختلفة والتي وا س تشا أي محركات
البحث يمكم البحث م موضوع معيم في حقل مم الحقول المختلفة في ال عبكة عكل اائم
غرض إيجاا اليل معيم لشذه الصفحات "( بدهه .)2004
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فالعمممبكة وموا عشا لم تكون ذات فائدة كبيرة النسمممبة لنا لو لم تكم محركات البحث
لل االنترنب موجواةه في البدل كانب محركات البحث بارة م أاالل تقوم فشرسمممة موا ا
اإلنترنب الجديدةه و د كان ذلك فعاال ندما كان حجم إنترنب يقدر مالييم الصمممفحاته ثم
ت ورت إنترنب وان عم إليشا المالييم مم مؤ س سات األ ماله والمؤ س سات الحكومية و الييم
الصمممفح ات مم أالة اسمممتخدام المنتجات والمعلومات الخاامممة المسمممتثمريمه وغير ذلك مم
المعلومات التي تقوم تسمميير جلة ا تصمماا إنترنبه وما هذا النمو أاممبح مم العممروري ل
ومم الحتمي إضممممافة محرك حث فعال إلل كافة موا ا انترنبه يقوم فشرسممممة وتصمممني
المعلومات الموجواة ضمممم هذا المو ا كي تتمكم مم خدمة زوارها عممكل فعال (حسمميم ه
2011ه افحة .)58

المبحث الثالث :الصعو ات والعرا يل التي تحد مم فا لية أسمال الن اك
الرغم مم ت ور استعمال بكة االنترنب وما ااحبشا مم ت ور تقني وانتعار تسجيل
أ سمال الن اك الذي ساهم في ت وير المعامالت التجاريةه مما أاى إلل خدمة المجتما وازاهار
التجارة االلكترونيةه نظراً لتسممشيل االتصمماالت وسممر تشا في ا تصمماا الو ب والنفقاته ولكنه
المقا ل خل كثيرًا مم الصمممعو ات والعرا يل التي مسممممب األنظمة المعلوماتيةه مم ينشا
القراممنة االلكترونية ( راممنة أسمممال الن اك)ه (الم لب األول) ما إ

ال نماذج أو أمثلة حية

لل هذا النوع مم القرانة (ضع الحماية القانونية أسمال الن اكه كم لب ثاني).
الم لب األول :رانة أسمال الن اك
القرامممنة اإللكترونية تاهرة حديثة (نسمممبيا) تشرت بر مراحل الت ور التكنولوجي
والثورة الر مية التي يمر شا العالمه تتم بر بكة االنترنب اختراك أجشزة الحاسوب
غير

ريقة

ر ية وألغراض غير سويةه وتمثل نو ا مم أنواع االنتشاكات التي تمس أ سمال الن اكه

مما يترتب ليشا نعمموب خالفات أو نزا ات ما عض األسمممال أو العالمات التجارية أو حتل ما
أسمال ن اك أخرى.
ومم خالل هذا الم لب سوف نتعرف لل معنل رانة أسمال الن اكه واور القرانة
اإللكترونية ألسمال الن اك.
الفرع األول :تعري

رانة أسمال الن اك

تعرف رانة أسمال الن اك وفق معياريم :األول ضيقه والثاني واسا
أوال – التعريف الضيق
وفقا لشذا المعيار فان رامممنة أسممممال الن اك هي " الممارسممات غير المعممرو ة التي
تتعممممم انتشاكا للعالمة التجارية فقط ه وتقا ند تسمممجيل واسمممتعمال أسممممال الن اك "
(الخصمممماونة ه 2017ه امممفحة )279ه وهذا التعري يت ا ق ما التعري الذي أوراته الشيئة
الفرن سية للت سميات لل

بكة االنترنب ( " ) AFNICت سجيل ا سم ن اك عكل أو
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تعسفية ه واالسم المسجل يت ا ق ما المة معشورة أو اسم ركة معروفة ه والذي ال يكون
له الحق ليهه وهدف هذا التسمممجيل يكون إ ااة يا هذا االسمممم لمالك العالمة الحقيقي ه أو
منا الدخول لمو عه والحيلولة اون ت سجيل اال سم مم ااحب العالمة أو ال عركة المعنية ه أو
االضرار الصورة التجارية للعالمة أو ال عركة لتحويله إلل مو ا ا احي ه أو اال ستفااة مم شر
العالمة لزيااة اإل بال لل مو عه ا ستخدام ا سم الن اك " (الشيئة الفرن سية للت سميات لل
بكة االنترنب ( )AFNICه ال تاريخ).
ويرى الفقه ان هذا التعري

الرغم مم تبنيه المفشوم ال عيق للقر انة االلكترونيةه

إال أنه يمتاز الوضممموح و عده م الغموض إذا ارناه تعريفات أخرى (الخصمممماونة ه 2017ه
افحة .)280
ثانيا – التعريف الواسع
تعرف رانة أسمال الن اك المعنل الواسا لل أنشا " تسجيل اسم ن اك سول نية
ه ولغايات يعه للملك الحقيقي للعالمة التجارية التي يمثلشا هذا االسم ه أو لصاحب االسم ه أو
العنوان التجاري ه أو ااحب ا سم الن اك ال سا ق الذي أغفل ااحبه تجديده ه فاال تدال ال يقا
لل العالمات التجارية فقط ه ل يمتد ليعممممل العديد مم امممور حقوك الملكية الفكرية ه
كاال سم والعنوان التجاري ه أو لي عمل ا سم ن اك آخر ه أو ا سما أو لقبا يخن

خ صا طبيعيا

فمسممجل اسممم الن اك الذي ال يمتلك أي حق لل المة تجارية يقوم تسممجيل هذه العالمة
في اورة ا سم ن اك لل

بكة االنترنب ه وذلك ق صد اإل ضرار مالك العالمة ه أو ق صد

إ ااة يا اسم الن اك إلل هذا ا لمالك مرة أخرى ثمم مغالل فيه "(الخصاونة ه 2017ه افحة
.)281
المالحظ لل هذا التعري أنه حمل في طياته العديد مم الممار سات غير الم عرو ة
التي يتعمنشا تسجيل أو استخدام اسم الن اكه لذلك تم ترجيحه.
الفرع الثاني :صور القرصنة ألسماء النطاق
تتمثل أغلب امممور القرامممنة ألسممممال الن اك في اال تدال لل العالمات التجاريةه
واالنتشاكات الوا عة لل اسم ن اك آخر.
أوال – القرانة االلكترونية الوا عة لل العالمة التجارية
تعرف العالمة التجارية لل أنشا " كل إ مممارة أو االلة توضممما لل السممملا والخدمات
لتمييزها م السممملا و الخدمات المماثلة أو المتعممما شة " كما رفتشا اتفا ية " تريبس" في
المااة  15منشا لل أنشا " أي المة أو مجمو ة المات تسمممح تمييز السمملا والخدمات التي
تنتجشا منع م ة م تلك التي تنتجشا منع م ة أخرىه و يدخل في داا العالمة التجارية األسمممال
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والحروف واألر ام واأل كال ومجمو ات األلوان وأي مزيج منشا يصلح للتسجيل كعالمة تجارية
" (زوانيه 2020ه افحة .)300
و رف شا المعمممرع الجزائري في ال مااة  02مم األمر ر م  06-03المتعلق العال مات
الت جارية لل أن شا " كل الرموز ال قا لة للتمث يل الخ ي السمممي ما الكل مات ما في شا أسممم مال
األ مممخاص واألحرف واألر ام والرسمممومات والصمممور واأل مممكال المميزة للسممملا والخدمات أو
توضممميبشاه واأللوان مفراها أو مركبة التي تسمممتعمل كلشا لتمييز سممملا أو خدمات مممخن
طبيعي أو معنوي م سلا وخدمات أخرى" (األمر ر م 06- 03ه .)2003
و الرجوع إلل سياسة تسجيل أسمال الن اك نجدها تعتمد لل ا دة " مم ي تي أوال
يخدم أوال" هذه القا دة فتحب مجال واسممما أمام األفراا لحجز أسممممال المية تعوا لعالمات
تجارية م عشورة ه مما أاى إلل ن عول مناز ات متعلقة سمال الن اك وملكيتشاه و اتب أ سمال
الن اك محل اسمممتعماالت معمممبوهة (العدوان و مبروكي ه 2018ه امممفحة  )107مما يعني
إمكانية تسمممجيل اسمممم ن اك معممما ه أو م ا ق لعالم تجارية معمممشورة شدف إ ااة يعه
للحصممول لل مكاسممب مالية (سممول النية) وهو ما يعممكل تعدي لل حق امماحب العالمة مم
خالل إ سالة ا ستخدام مبدأ األ سبقية الت سجيله لذلك فان سول نية ااحب ا سم الدوميم أو
الن اك ي عكل ركنا أ سا سيا في ا تبار فعل ما ر انة الكترونية مم دمه (العبااي ه )2014ه
وليس لمالك العالمة التجارية سمموى االختيار يم أمريم  :إما أن يعممتري اسممم الن اك مقا ل
دل مالي يحداه المعتديه أو اللجول إلل القعمال الوطني لدولته (هلسمه ه 2010ه امفحة )34
مثال  :ممركة كوكا كواله التي تعممامم فيشا كمد يم  :كل مم ممركة يبسممي كواله و ممركة
ماكدونالدزه وا ن م و سب للن عره ضد المد ل ليه الذي سجل العديد مم أ سمال الن اك
الم ا قة للعالمات التجارية للمد يمه مما أاى المحكمة إلل تجريم أفعال المد ل ليه ألنشا
تمثل رانة الكترونية (زوانيه 2020ه افحة . )301
و د يتم تسممجيل اسممم ن اك يحتوي لل المة تجارية ما إضممافة بارات تحقيريهه
ح يث يتم إضممممافة بارات أو كل مات للتحقير مم العالمة الت جارية المعن ية أو اإلسممممالة ل شاه
مثل )boycott.cocola.com(:فإضممممافة كلمة  boycottأو اطا السمممم مو ا ()cocola.com
معناه إسالة لمو ا العركة ( لوان ه 2005ه افحة .)281
ثانيا – االنتهاكات الواقعة على اسم نطاق آخر
مم حاالت اال تدال لل اسم الن اك ذاتهه ما يقوم ه خن أو ركة مم تسجيل
اسم ن اك كان مملوكا لعخن معيم ولم يقم هذا األخير تجديدهه حيث ينتشز هذا العخن
الفر اة ويقوم ت سجيل ا سم الن اك الذي لم يجداه ااحبهه أو ن سي ذلكه وي سجله ا سمه
ويعرضممه لل العممركة المعنية يعشا هذا االسممم ه أو يعرض لل منافس العممركة امماحبة
اال سم يعشا ا سم الن اك مقا ل مبل نقديه حيث ا تبرته محكمة النقض الفرن سية مناف سة
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غير معممرو ة تؤاي إلل تعممليل المسممتشلكه كما يعد أيعمما مم حاالت اال تدال لل اسممم
الن اك ذاته أيعمما ما يسمممل الخداع أو التحايل )  ( feshingوهو مصمم لح يجما يم امميد
األسمممماك والقرامممنة (العدوان و مبروكي ه 2018ه امممفحة )112ه ويعتبر مم ضممممم الصمممور
المسممتحدثة للقراممنة االلكترونية لل أسمممال الن اكه حيث يتم خداع المسممتشلك البسمميط
و الذات مالل البنوك بر ارسمممال ريد الكتروني مزي يتعممممم تزييفا السمممم ن اك يعوا
لعممركة أو نك حتل يتوهم المسممتشلك أنه يتعامل ما نكه األاممليه وي لب مم المسممتشلك
تقديم عض البيانات العخصية مثل  :اسم المستخدم ه وكلمة السر الخااة ه ور م حسا هه
و د يت عمم را

ا مجرا النقر ليه يقدم الم ستشلك ياناته ال عخ صيةه ي ستغلشا ال عخن

سيئ النية لتحويل عض األموال لل حساب المستشلك (الخصاونة ه 2017ه افحة .)289
املطلب الثاني :ضعف الحماية القانونية ألسماء النطاق
حتل نعممممم نمو التجارة االلكترونية وازاهارهاه كان ال د مم وضممما آليات انونية
لحماية أ سمال الن اك مم القر انة االلكترونيةه تع ي الحق للمت عرر ا سترجاع حقهه وهي ال
تخرج م القوا د العامة للمسممؤولية التقصمميرية مم :خ ه ضممرره ال ة سممببية يم الخ
والعرره في تل غياب تعريا خاص حماية أسمال الن اك.
الفرع األول :أنواع الحماية القانونية املقررة ألسماء النطاق
أرسمممل المعمممرع الجزائري مجمو ة مم اآلليات لحماية أسممممال الن اك مم القرامممنة
االلكترونيةه يلج إليشا أاحاب أسمال الن اك المعتدى ليشمه مم أجل افا اال تدال واسترجاع
حقو شم المسلو ة منشم ال رك االحتيالية وتتمثل هذه اآلليات في:
أوال – دعوى التقليد
تعرف هذه الد وى نشا النقل الحرفي للعالمة أو نسمممخ الجزل األسمممماسمممي المميز
للعالمة (هلسمممه ه 2010ه امممفحة  )95ه وأسممماس يام هذه الد وى ترجا إلل المسمممؤولية
التق صيرية في

كلشا العامه حيث يحق ل صاحب ا سم الن اك منا هذا التعدي مم ا ستخدام

ن ا هه ألن هذا النوع مم التعدي يحدث لبسممما وخ

لدى الجمشور وتوهمشم نشم يتعاملون

ما المؤسسة األالية (العدوان و مبروكي ه 2018ه افحة .)114
وال تقبل هذه الد وى إال توافر مجمو ة مم العروطه ولعل أهمشا:
-

اثبات ملكية اسم الن اك

-

االلتباس والخلط يم اسم الن اك واسم آخر أو المة تجارية في ذهم المستشلك

-

تقليد حرفي أو به حرفي السم الن اك (العدوان و مبروكي ه 2018ه افحة .)115

-

العرر
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ثانيا – دعوى املنافسة غري املشروعة
يقصممد شا في المفشوم التقليدي اسممتعمال وسمميلة غير معممرو ةه أو غير متوافقة ما األ راف
التجارية واألخال ية للسي رة لل السوك التجاريةه أو االستئثار المستشلكيم غية إلحاك العرر فئة
معينة مم الناس صمورة مقصمواة (هلسمه ه 2010ه امفحة )100ه وأسماس هذه الد وى كذلك يرجا
إلل المسمممؤولية التقصممميرية كما هو الحال في –ا وى التقليد -لذلك امممنفشا الفقه لل أنشا ا وى
مكملة ومسممماندة لد وى التقليد نظرا لت ا ق مممروط رفا هذه الد وى ما نفس مممروط رفا ا وى
التقليد مثل :الخ

والعرره اإلضافة إلل المنافسةه واثبات الملكية التجارية.

وتتجلل أهمية ا وى المنافسممة غير المعممرو ة في حماية التجار و دمي الخدمات وكذا جمشور
المسممتشلكيم في توفير يئة آمنة للمنافسممة العممريفة التي ال تتنافل ما القوانيم واأل رافه وهذا هو
األال في المعامالت التجارية وغيرها (العدوان و مبروكي ه 2018ه افحة .)120

ثالثا – دعوى التعويض
ت بيقا للقوا د العامة في مجال المسممؤولية المدنيةه فإنه يحق للمتعممرر مم القراممة
االلكترونية إحدى الصور-المذكورة سا قا-رفا ا وى أمام القعال للم البة جبر العرر الذي
تعرض لهه ويقدر هذا التعويض لل أساس ما فاته مم كسب وما لحقه مم خسارةه و د نن
المعمممرع الجزائري في ال مااة  124مم ال قانون ال مدني الجزائري ( كل فعال أ يا كان يرتك به
ال عخن خ ئهه وي سبب ضررا للغيره يلزم مم كان سببا في حدوثه التعويض" (األمر ر م
 58- 75ه .)1975

الفرع الثاني :غياب تشريع وطني خاص بحماية أسماء النطاق
الرغم مم اممدور العديد مم التعممريعات الخااممة األنترنب والتجارة االلكترونية في
الجزائره إال أنه ال يوجد تعمممريا خاص ينظم أسممممال الن اك ويعمل لل حمايتشاه وانما ورات
مجمو ة مم اآلليات في تعممريعات متفر ة لحماية أسمممال الن اك ور

شا السممجل التجاري أو

البريد االلكتروني أو العالمة التجارية ه منشا ما ورا في انون التجارة االلكترونية ر م -15
08ه في الفصممممل الثاني المتعلق الجرائم والعقو اته و كذلك ما ورا في األمر ر م 05-03
المتعلق حقوك المؤل

والحقوك المجماورة (االمر ر م 05-03ه  )2003وأامممبحمب المد ماوى

القعمممائية التي يمارسمممشا اممماحب اسمممم الن اك ال يحكمشا أسممماس انوني واحده وانما جالت
متفر ة لل دة وا د انونية ه فيمكم اللجول إلل القوا د العامة المتعلقة المسمممؤولية ه
كما يمكم اللجول إلل انون العالمة التجاريةه وغيرها مم القوانيم التي لشا ال ة التجارة
والمستشلك والمنافسة  -كما سبق وأن رأينا –
وهو ما يدل لل أن المعمممرع الجزائري لج إلل تكيي القوا د العامة واسمممقاطشا لل
مو ضوع أ سمال الن اك كما يؤكد الوا ا أنه لم ت سجل أية ا وى عائية ع ن اال تدال لل
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أسممممال الن اكه حيث يتم اللجول إلل مركز أسممممال الن اك الجزائري إجباريا بل اللجول إلل
القعاله كذلك ال توجد إحصائيات لعدا العكاوى المرفو ة أمامه سوال كانب ليلة أو كثيرة.

خاتمة ونتائج الدراسة
ن ستنتج مما سبق أن أ سمال الن اك ت عكل وا ة أ سا سية للو اول إلل الموا ا التجارية التي
تعد مم مرتكزات سيا سة ال عركات التجاريةه كما ت عكل و سيلة ذات أهمية كبيرة في ر ط الم ستشلك
المتجر االفتراضمممي في الم الت جارة اإللكترون ية ا لذي تغ يب ف يه العال ة الم با مممرة يم ال بائا
والمعتريه اختصرت فيه معالم الزمان والمكانه وسشلب لل الكثيريم بئ االتصال والترويج للسلاه
فيكفي أن يمتلك أي خن حاسوب ور

ه عبكة األنترنب إلنعال مو ا إلكتروني تجاري يمارس مم

خالله األنع ة التجارية.
ولكم إنعمممال اسمممم الن اك في المجال التجاري ال يكفي وحدهه ل ال د مم ر

ه ما العالمات

التجارية لمعرفة ائديه المتجر االفتراضمي مم أجل ضممان جواة الخدمات والبعمائا التي يقدمشاه مما
نتجب نه مظاهر سمملبية مم ينشا القراممنة اإللكترونيةه ومناز ات ملكية أسمممال الموا ا اإللكترونية
ومعرفة طبيعتشا القانونيةه وهذا كله يرجا إلل دم إيجاا انون ممامل يعممم تنظيم أسمممال الن اك
تنظيما انون يا ا ي قا ه ف كل القوانيم التي ت ر نا إلي شا في م جال الت جارة اإللكترون ية ومن شا ال قانون
الجزائري ر م  05 – 18المؤرخ في  10ماي  2018المتعلق التجارة اإللكترونية نصممب صممفة رضممية
لل اسم الن اك مم خالل تعريفه وا تباره رطا أساسيا لممارسة التجارة اإللكترونيةه اون الت رك
إلل ما يثيره هذا األخير مم مناز اته وحتل المحاكم الوطنية تعاملب ما أسمال الن اك لل أنشا مجرا
ناويم الكترون ية تعتمد لل إجرالات فن ية في مل شاه وهو ما يدل لل أن المعمممرع الجزائري لم
يسممماير الثورة الر مية ما العلم أنه أامممدر العديد مم التعمممريعات الخاامممة البيئة االلكترونية مثل :
التو يا االلكتروني
لذلك ينبغي:
-

إيجاا تعريا خاص حماية أسمال الن اك

-

توفير األمم االلكتروني للرفا مم القدرات التنافسممية للمؤسممسممات مم خالل نعمماطشا بر
موا عشا االلكترونية

-

توفير كل الو سائل القانونية للت سويق االلكتروني ومم ثمة توفير البيئة العامة للت سويق
االلكتروني

-

تدريب القعاة لل المسائل الفنية الخااة التجارة االلكترونية

-

وضا وا د انونية أكثر ارامة لمنا اإل الن االلكتروني المعلل والر ا ة ليشا
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الهوامش
 -1هو معيار اممماار م المنظمات الدولية للمعايير إيزوه يقوم إ

ال رموز للدول المقاطعات

غير المستقلة والمناطق الخااة ذات األهمية الجغرافية وتقسيماتشا اإلاارية األساسية.
 - 2تتلخن و ائا هذه القعية في أن مؤسسة  Multimédia Academyامب اتخاذ إجرالات تسجيلشا
في سجل التجارة سنة  1995وذلك عالمة تجارية )(MMAه وفي سنة  1998ررت أن تثبب نعاطشا مم
خالل بكة االنترنب حيث سجلب الماتشا لشذا النعاط في  10مارس  1999لدى مؤسسة )( L’afinic
الخااة تسجيل العناويم اإللكترونية تحب مسمل ) ( K.Bisه وفي شر أ ريل  1999تدخلب ركة (
) Mutuelles du Mansلدى مؤسسة  Multimédia Academyه وذلك مم أجل أن تتخلل لل العنوان
اإللكتروني الخاص شا ومم ثم

لل العالمة التجارية ه وأحيل النزاع لل محكمة اريس التي عب

لمم ام التسجيل أوال السم الدوميم هو مؤسسة  Multimédia Academyوألزمب ال رف اآلخر
التعويض.
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