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                      لبحث العلمًوزارة التعلٌم العالً وا

 ىــــة دٌالـــــــجامع      

 ٌاسٌة ـلقانون والعلوم السكلٌة ا

  ونـــــــم القانـــــــــقس    

 

  

 جاريــم التـــساإل    

 

 ٌةـٌلـة تحلــدراس     

 

 / ةوالعلوم السٌاسٌلى كلٌة القانون ا( أنور فوزي خلف )ث تقدم به الطالب بح

 لورٌوس فً القانون .البكجزء من متطلبات نٌل شهادة اك ,قسم القانون 

 

 

 

 

 راف ـــــــــــــشإ

 ودهـالد عـان خـم. م. ودٌ

 م 7182                                                                     ـــه8341
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكْوَن ِتَجارًَة َعْن ت َ ))            َراٍض يَا أَي َُّها الَِّذْيَن آَمنُ ْوا الَ تَْأُكُلْوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 ((ِمْنُكْم َوالَ تَ ْقتُ ُلْوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اهللَ َكاَن ِبُكْم رَِحْيًما

 صدق اهلل العظيم                                                            

 ( 59اَية  –)  سورة النساء                                                              
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 إقرار المشرف

 

أشهد أن ىذا البحث الموسوم )أإلسم التجاري( قد جرى تحت إشرافي في كلية 
جامعة ديالى وىو جزء من متطلبات نيل شهادة  /قانون والعلوم السياسية ال

 البكالوريوس في القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم المشرف : م . م وديان خالد عودهإ                                                   

 التوقيع :                                                  

 التأريخ :                                                 
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 ىداءاال

 إلى من علمني النجاح والصبر ..

 وساندني في مواجهة الصعاب ..
 أبي الغالي حفظو اهلل وأطال في عمره ووفقو لكل خير ..

 إلى جنة األرض وتحت قدميها الجنة ..

ا اهلل ومتعها بالصحة والعافية..ي )أمي( حفظهإلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراح  

 إلى إخوتي وأخواتي أألعزاء حفظهم اهلل ..
 إلى اساتذتي وزمالئي واصدقائي الذين ساعدوني على انجاز ىذا البحث  ..

 إلى من يشاىد بحثي ويبحر في معلوماتو ليأخذ أبسط معلومة لو..
 

 

 

 أىدي جهودي لهم جميعاً...
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 شكر وتقدير

 

أتوجو بعميق وخالص الشكر والتقدير ألستاذتي الفاضلة ) م . م وديان خالد عوده ( حيث كان 
لتفضلها باإلشراف علي ىذا البحث اكبر األثر في إثراءه بأفكارىا النيرة ومعلوماتها فال تبخل 

 علينا بنصائحها . لذلك اشكر ىا الشكر الجزيل .

ة قسم القانون خصوصاً واعضاء لجنة المناقشة واتقدم بالشكر واإلحترام والتقدير ألساتذ
 الموقرين .

واتقدم بالشكر الجزيل إلى مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية لما ابدوه لي من مساعدة إلكمال 
 ىذا البحث .

وال يفوتني ان اتوجو بالشكر والتقدير إلى من قدم لي المساعدة او ساىم في ابداء المشورة 
العلمية . والنصح في مسيرتي  

 

...فشكراً لهم جميعاً   
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ةـدمـــلمقـا  

          

 

لكي ديارس العمل سم التجاري من األمور ادلهمة اليت حيتاجها التاجر وال بد من حصولو على ذلك أإل 
 1984( لسنة31العراقي رقم )أواًل( من قانون التجارة  \21نصت عليو ادلادة ) وىذا ما التجاري .
ارياً معنوياً , أن يتخذ لتمييز نشاطو التجاري أمساً جتلى كل تاجر شخصاً طبيعياً كان أم بنصها )ع

( من القانون نفسو على أنو 22وكذلك أشارت ادلادة )  مساء التجارية (أأل سلتلفاً بوضوح عن غَته من
جتارياً( . حيث  أو أية تسمية أخرى مالئمة أمساً  أو لقبومسو الثالثي إ) جيوز للتاجر الفرد أن يتخذ من 

سم ظ أن البعض جيهل أإلسم التجاري أمهية كبَتة دلمارسة العمل التجاري . ومن ادلالحديثل أإل
يتو وفهم سم التجاري والعناية بو ومحاواجلماعة . وشلا الشك فيو أن أإل مهيتو وفائدتو للفردأالتجاري و 

قتصادي  وكذلك يساعد على فض ادلنازعات التجارية التجاري والنمو اإل التقدمنظامو يساعد على 
 جراءات احلكومية .اإلويسهل 

بُت ماىية أإلسم التجاري وأمهية امهية كبَتة وذلك ألهنا ت دتثل دراسة أإلسم التجاريىمية البحث : أ
االقتصادي وفض ادلنازعات ساعد على التقدم التجاري والنمو ل ما يتعلق بو وكذلك توبيان كختاذه إ

 .التجارية 

التجاري وما مدى وجوب إختاذه  شكالية البحث حول ادلقصود باإلسمتتمحور إشكالية البحث : إ
والشروط الالزمة لتسجيلو وكذلك حول دتييز أإلسم التجاري  ختاذه وتسجيلووالنتائج اليت تًتتب على إ

 و وكيفية محايتو وطرق انقضاءه .عن ما يشتبو ب

حيث تناولنا وصف أإلسم التجاري وكل ما يتعلق بو وبينا  . ولقد اتبعنا يف حبثنا ىذا ادلنهج التحليلي 
 فيو .القوانُت اليت تتحكم 
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 ادلقصود باإلسم التجاري وكذلك ما ولقد بينا يف ادلبحث االول.  ذلك قسمنا حبثنا ىذا اىل مبحثُتو ب
وجوب اختاذه وتسجيلو والشروط الالزمة لتسجيلو . وتناولنا يف ادلبحث الثاين دتييزه عن ما يشتبو مدى 

 بو لضمان عدم اخللط بينو وبُت غَته من ادلصطلحات وكذلك كيفية محايتو وطرق انقضاءه .

 ووفقاً لذلك نقوم بتقسيم ىذا البحث اىل مبحثُت وفقاً للتقسيم اآليت :

تخاذه وتسجيلوإسم التجاري ووجوب حث األول : المقصود باإلبالم  

 

سم التجاريادلطلب األول : ادلقصود باإل  

ختاذهإة على سم التجاري والنتائج ادلًتتبتخاذ أإلغادلطلب الثاين : وجوب   

وسم التجاري وشروط تسجيلتسجيل أإلادلطلب الثالث :   

 

التجاري وحمايتو والتصرف فيو  سمالمبحث الثاني : تمييز أإل  

 

سم التجاري عن ما يشتبو بو ادلطلب األول : دتييز أإل  

سم التجاري ادلطلب الثاين : محاية أإل  

سم التجاريادلطلب الثالث : التصرف يف أإل  
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 المبحث األول 

 تخاذه وتسجيلوالمقصود بأإلسم التجاري ووجوب إ

ادلقصود باالسم التجاري أو وجوب اختاذه وكذلك تسجيلو دلا ينصرف كالمنا يف ىذا ادلبحث اىل بيان 
 بكامل حقوقو . لو بالغ االثر يف دتتع صاحب االسم

 -وعلى ىذا قسمنا مبحثنا ىذا اىل ثالث مطالب : 

 

 سم التجاري المطلب االول : المقصود باإل -

 

 تخاذهإالتجاري و النتائج المترتبة على سم المطلب الثاني : وجوب اتخاذ اإل -
 
 
 سم التجاري وشروط تسجيلوالمطلب الثالث : تسجيل اإل -
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 المطلب االول

 سم التجاريالمقصود باإل

ظيم وهتيئة وسائل ادلختلفة حاجة حرفة التجارة اىل التنسم التجاري يف ظل االنظمة االقتصادية يليب اإل
ديكن أن يصل من  عايةويف الواقع االسم التجاري وسيلة للد احلماية للمنتج وادلستهلك على حد سواء .

ر ادلستهلكُت فيشكل بالتايل عنصراً مهما يف انتاج  وتوزيع خالل وسائل االعالم ادلختلفة اىل رلمل مجهو 
 سلتلفة لذلكيف العراق ألحكام متعددة ويف قوانُت  داخلياً و خارجياً وخضع  االسم التجاري السلع

 . والشركات التجاري وتبيانو بالنسبة لألفراد يستوجب دراسة تعريف االسم 

 -سم التجاري :المقصود باإل  - أوالً 

يقصد باالسم التجاري كل تسمية يزاول النشاط التجاري مبوجبها أي شخص طبيعي أو معنوي 
جتارية يديرىا شخص ويتألف االسم التجاري من كل مصطلح مبتكر يعٍت بالنسبة للجمهور أية منشأة 

وديكن تعريفو بأن التسمية  اليت يطلقها  . ( 1)او شركة ديكن التأثَت بو و استقطابو للتعامل معها  طبيعي
أو ديكن تعريفو التسمية اليت  . (2)الشركة عن غَتىا وعلى ادلنشأ ة االتاجر شخصاً طبيعياً او معنوياً 

يطلقها التاجر على متجره لتعريف اجلمهور بو وجلب الزبائن اليو واليت يتخذىا التاجر عادًة كالفتة 
 .( 3)إلجتذاب األنظار اىل متجره

 

 

 136.ص 1987باسم زلمد صاٌف , القانون التجاري , دار احلكمة . مطبعة جامعة بغداد . ( د. 1)

 212,بدون سنة نشر ,صد الشربيٍت , القانون التجاري اجلديد , دار الكتب القانونية  , مصر غادة عما( د. 2)

 174. ص ,بدون سنة نشر األردن  -(  د. أكرم يا ملكي . القانون التجاري .دار الثقافة .عمان3)
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ادلواد  لتجارة كأن يقال مثال ))زلالت األخوين    سم التجاري جللب االنظار عادتاً اإليستخدم و  
التجاري لالسم التجاري حيث نص على  ادلشرعل زياء احلديثة(( . وقد تناو ت األالغذائية (( أو ))زلال

معنوياً أن يتخذ لتمييز نشاطو التجاري أمسا جتارياً سلتلفاً كان إم طبيعياً   نو )) على كل تاجر شخصاً أ
ادلشروع التجاري نفسو او لقبو . وقد يكون اسم مستغل (1)بوضوح عن غَته من األمساء التجارية((

ويتضح ذلك صراحة من نص ادلادة الثانية والعشرين من قانون التجارة الذي يقرر )) جيوز للتاجر الفرد 
.اذ جيب ان يكون االسم  ان يتخذ من امسو الثالثي او لقبو او اية تسمية اخرى مالئمة امسا جتارياً((

ر او ادلنشأة التجارية وكذلك نصت ز النشاط التجاري للتجاادلذكور دلقتضى ىذه ادلادة وسيلة لتميي
من قانون التجارة العراقي ))ال جيوز للتاجر ان يتخذ امسو  الفقرة الثانية من ادلادة احلادية والعشرين

التجاري من االمساء غَت العربية او غَت العراقية او ان يضمنو بيانا سلالفاً للنظام العام او بياناً من شأنو 
ضليل  اجلمهور بواقع حالو أو حبقيقة نشاطو(( مع ذلك فانو جيوز ان يكون االسم التجاري من ت

مؤسسة اجنبية او لتاجر اجنيب رلاز  االمساء غَت العربية والوطنية اذا كان ذلك االسم يعود لفرع شركة او
 (2)يف العراق بشرط ان يضاف اىل ىذا االسم مصطلح فرع العراق 

 

 

 

 

 

 

 1984( لسنة 31القانون التجاري  العراقي رقم ).  21(  م1)

 136مصدر سابق . ص  ,د. باسم زلمد صاٌف  (2)
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يكمن يف اختالف  ويبدو ان سبب اعطاء االمهية لالسم التجاري وعدم االلتفات اىل العنوان التجاري
يعٍت االسم الشخصي الذي ادلقصود من االخَت يف مصر العربية عن مفهومو الدارج يف العراق الذي 

ولتمييزه عن غَته من التجار بينما يعٍت يف مصر )) االسم   يستعملو التاجر لتوقيع معامالتو التجارية
اراد  التجاري(( بادلعٌت الدارج لدينا . اي الذي خيصص لتمييز احملل التجاري وال يبدو ان ادلشرع العراقي

مصر العربية فلو رجعنا   شخص التاجر كما ىو الدارج يفاستعمال )) االسم التجاري(( للداللة على 
لو وجدناه  1972-6-24الصادر يف  1972\161مثال اىل ديوان التدوين القانوين يف قراره ادلرقم 

بقي نفس ما كان معروفاً يف ظل قانون التجارة القدمي . فيطلق االسم التجاري لتمييز احملل التجاري وال 
  (1)نوان التجاري كما ىو احلال يف مصر العربيةيستعمل ذلذا الغرض الع

  -سم التجاري للشركة :اإل -ثانياً 

بالنسبة للشركة التجارية فأن قانون التجارة يقضي بوجوب ان يدل االسم التجاري للشركة على نوعها 
وأن حيتوي على االقل اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعاً  فرديا . 

وتضيف الفقرة االوىل من ادلادة الثالثة عشرة من قانون الشركات ضرورة أن )) يعد ادلؤسسون عقد 
للشركة .. حيتوي اواًل اسم الشركة ادلستمد من نشاطها , يذكر فيو نوعها مع اضافة كلمة ))سلتلطة(( 

, وجيوز اضافة اية ان كانت سلتلطة واسم احد اعضائها يف االقل ان كانت تضامنية او مشروعاً فردياً 
تسمية مقبولة ان كانت مسامهو او زلدودة(( ويف مجيع االحوال فأنو جيب ان يثبت االسم ادلذكور على 

 وكل ما يصدر عنها على ان ))يكون زلل ادارة الشركة الرئيسي . وان يطبع على شهاداهتا ووثائقها
 ( 2)ة.باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل االضاف

 

 

 181, ص  1974, 1د. طالب حسن موسى , مبادئ القانون التجاري ,دار احلرية , ط(   1) 
  138د . باسم زلمد صاٌف , مصدر سابق , ص  ( 2)
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 -سم التجاري للفرد :اإل -ثالثاً 

ويدخل اسم التاجر الشخصي يف تركيب االسم التجاري ويعترب عنصر اساسي فيو . غَت ان من اجلائز 
ان يتضمن االسم التجاري بيانات واضافات اخرى تتعلق بشخص التاجر او بنوع  التجارة اليت ديارسها  

مبتكرة او مستعارة , وىذا ما أشارت اليو ادلادة الثانية من قانون  كما جيوز ان يضاف اىل االسم تسمية
الشخصي عنصر اساسي يف  بقوذلا  ))على من يتخذ امسا حملل جتاري ان يكون امسو.  االمساء التجارية

تكوين ذلك االسم , على اال يتضمن بيانات تدعو اىل االعتقاد بأن احملل التجاري شللوك لشركة , اال 
انو جيوز ان يتضمن االسم بيانات خاصة متعلقة بنوع التجارة ادلخصص ذلا او ان يتضمن تسمية 

  (1). م التاجر الشخصي م التجاري ىو اسمبتكرة او مستعارة (( فالعنصر الرئيسي لالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 286, ص 1بغداد , ط -د .نوري طالباين , القانون التجاري العراقي , اجلزء االول , دار الطبع  والنشر االىلية( 1) 
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 المطلب الثاني

 وجوب اتخاذ االسم التجاري والنتائج المترتبة على اتخاذه

ادى اىل اثارة لبس يف  التجاري ومن عدم اختاذه شلاظهرت ىنالك عدة  آراء حول وجوب اختاذ االسم 
موضوع اختاذ االسم التجاري . وسنبُت يف مطلبنا ىذا بعض اآلراء  اليت قيلت يف ىذا ادلوضوع وكيف 

  بيان النتائج اليت تًتتب على اختاذه .انون العراقي ىذه ادلسألة وكذلك عاًف الق

  -وجوب اتخاذ االسم التجاري : -أواًل  

ملزماً بأن يتخذ اسم  قانونية خاصة حيث مل يكن التاجر االسم التجاري مل يكن خاضعاً لقواعد أن
جتاري حمللو وفق قواعد خاصة شلا ادى اىل اطالق امساء غَت مقبولة االمر الذي دفع ادلشرع لوضع حد 

 سمالذي تضمن تعريفا لال 1959لسنة  25لتلك الفوضى فأصدر قانون االمساء التجارية رقم 
التجارة هبذا الصدد . وبذلك حسم قانون (  1)التجاري وكيفيو اختياره مع تنظيم االحكام اخلاصة بو

 1959لسنة  25تساؤالً كان زلل نقاش سببو النقض الذي كان يشوب قانون االمساء التجارية رقم 
دم االشارة سلباً من حيث ع 1971لسنة  149ادللغي وتعديالتو ادلختلفة. وقانون التجارة ادللغي رقم 

اىل ان اختاذ او اجياباً على وجوب اختاذ ادلشروع التجاري امساً جتارياً ونتيجة ذلذا النقض ذىب البعض 
 دون ان الشخص اختذه وان شاء صرف النضر عنواجباً بل حقاً ان شاء االسم التجاري ال يعد و 

دلمارسة النشاط التجاري النشاط يًتتب على ذلك أي اثر قانوين على الرغم من أن الواقع العملي 
 التجاري يوجب فعال ان يكون للمشروع التجاري
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اسم جتاري لغرض دتييزه عن غَته وتاليف ادلنافسة غَت ادلشروعة . بينما ذىب رأي أخر اىل اعتبار االسم 
التجاري واجباً قانونياً استناداً على ظاىر بعض احكام السجل التجاري اليت تلزم تسجيل ىذا االسم 

ش وازال كل غموض هبذا حال فأن قانون التجارة النافذ قد حسم ىذا النقا عند اختاذه . وعلى اية 
. اذ تقرر الفقرة االوىل من ادلادة احلادية و العشرين من القانون ادلذكور انو ))على كل تاجر  الصدد

شخصاً طبيعياً كان ام معنوياً . ان يتخذ لتمييز نشاطو التجاري امساً جتارياً سلتلفاً بوضوح عن غَته من 
تجاري واجب قانوين على ادلشروع الفردي او اجلماعي اختاذه االمساء التجارية(( عليو اذاً فأن االسم ال

. وخالف ذلك يتعرض جلزاء يتمثل بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على  (1)او مراعاة احكامو
 (2)الف دينار

 النتائج المترتبة على اتخاذ االسم التجاري -ثانياً 

 :يًتتب على اختاذ االسم التجاري ما يلي من النتائج 

القانون ورفض تسجيلو اذا  حكام ضرورة تسجيلو من قبل مسجل االمساء التجارية اذا كان موافقاً أل-أ
 كان سلالفاً ذلذه االحكام

او رفض قيده يف النشرة  ارية نشر قرار قيد االسم التجاريضرورة نشره . على مسجل االمساء التج-ب
اليت تتوىل الغرفة التجارية والصناعية ادلختصة اصدارىا . و يكون قرار التسجيل او الرفض قابالً 

تبليغ ذوي اءة وذلك خالل ثالثُت يوماً من تاريخ دالقضائية زلاكم الباجلهات لالعًتاض والطعن امام 
 العالقة بالقرار

 من الغَت عند للقانون .و الشطب اما أن  يتم بطلب ضرورة شطبو اذا كان قد سجل خالفاً -ج 
 اعًتاض ىذا الغَت لدى ادلسجل على قيد االسم .
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واما أن يتم من ذات ادلسجل . أي يف أي وقت اذا حتقق لديو انو سلالف للقانون ويكون قرار  
أمام الشطب يف مجيع االحوال خاضعاً للنشر يف نشرة االمساء التجارية . وقابالً من جانب أخر للطعن 

 بالقراراءة خالل ثالثون يوماً من تاريخ تبليغ ذوي العالقة داجلهات القضائية .زلاكم الب

 (1)سم التجاري (( على واجهة احملل التجاري))أألثبيتو ضرورة  ت-د 

من استعمالو يف  ويًتتب على قيد االسم التجاري يف السجل التجاري محاية القانون لو مبنع الغَت-ه  
يًتتب على ذلك من احلاق ضرر بو .اذ  نوع التجارة اليت يزاوذلا صاحب االسم التجاري ادلسجل , دلا

أن استعمال الغَت لنفس االسم التجاري يؤدي اىل تظليل اجلمهور ووقوع اللبس بُت ادلتجرين ادلتعلقُت 
بذات نوع التجارة . واذا كان للتاجر فروع يف مدن اخرى وجب منع استعمال ذات االسم يف ذات 

دائرة للسجل يوجد نوع التجارة يف ىذه ادلدن ايضاً بشرط ان يطلب التاجر او مدير الفرع القيد يف كل 
 (2)يف منطقتو ذلا فرع
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 المطلب الثالث

 تسجيل االسم التجاري وشروط تسجيلو

منع ديثل تسجيل االسم التجاري امهية كبَتة ألثبات قانونية االسم وحق الشخص يف استخدامو وكذلك 
غَت ادلشروعة. اال أن تسجيل االسم يتم  الغَت من استخدامو اال مبوجب احكام القانون ومنع ادلنافسة

 بيان تسجيل االسم التجارينتناول ذكرىا يف مطلبنا ىذا بعد وفق شروط وضوابط حددىا القانون س

 -تسجيل االسم التجاري :-أوالً 

عليو غَت ان التاجر  لتجاري حق للتاجر وليس واجباالصل يف اختاذ االسم التجاري انو كالعنوان ا
الذي يتخذ حمللو التجاري امساً جتارياً عليو ان يسجلو يف السجل التجاري الذي دتسكو مديريو التسجيل 

االقتصاد ويعلن عنو  . وجيب على دائرة السجل ان تتحقق قبل تسجيل  ومراقبة الشركات العامة بوزارة
ما  فة الشروط القانونية. اي من كونو مالئماً ومطابقاَ للواقع وال يتضمناالسم من انو مستوٍف لكا

.وىذا ما  (1)داب العامةيؤدي اىل التظليل او ادلساس بالصاٌف العام وال يتعارض مع النظام العام و آل
او  كانطبيعياً   ,اوال منو))على كل تاجر شخصاً  21تناولو القانون التجاري العراقي النافذ يف ادلادة 

معنوياً , ان يتخذ لتمييز نشاطو التجاري امساً جتارياً سلتلفا بوضوح عن غَته من االمساء التجارية(( 
وجيب بعد ذلك نشر االسم يف النشرة اليت تصدرىا مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة حىت يطلع 

 ومااجلمهور عليو ويستطيع كل ذي عالقة االعًتاض عليو خالل اخلمسة عشر ي
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احد عليو , او  التالية لتأريخ النشر وال جيوز تسجيل االسم اال بعد مضي ىذه ادلدة وعدم اعًتاض
اليت يصدرىا ادلسجل هبذا الشأن قابلة يعتقد ادلسجل بوجاىتو . وتكون القرارات  وقوع اعًتاض ال

ثالثُت يوماً من تأريخ التبليغ هبا ولذوي العالقة حق االعًتاض لالعًتاض  لدى وزير االقتصاد خالل 
قطعياً  على قرار الوزير لدى رللس الوزراء خالل مخس عشر يوماً من تأريخ التبليغ ويكون قرار اجمللس

ن االصل ىو عدم أ . وىنالك حاالت يكون ىنالك تغيَت لصاحب االسم التجاري اذ(1)هبذا الشأن
التجاري من قبل الغَت لكن جيوز حبكم القانون يف حالة التصرف باحملل التجاري  جواز استخدام االسم

واالسم التجاري اذ تنتقل ملكية احملل واالسم اىل ادلشًتي ويكون ذلك يف حالة تنازل صاحب  االسم 
حملل ا التجاري وىذا ما اخذ بو قانون التجارة النافذ)) ال جيوز التصرف يف االسم التجاري مستقاًل  عن

لو ادلتنازل او من الت اليو  التجاري  اال ان دلن تنتقل اليو ملكية زلل جتاري ان يستعمل االسم اذا اذن
حقوقو يف ذلك . على ان يضاف اىل االسم بيان يدل على انتقال ادللكية ويقيد يف السجل 

نشأة التجارية وانو .وجيب أن يكون االسم وسيلة لتمييز النشاط التجاري للتاجر او ادل (2)التجاري((
))ال جيوز للتاجر ان يتخذ امسو التجاري من االمساء غَت العربية او غَت العراقية او ان يضمنو بياناً سلالفاً 

ومع . للنظام العام أو بيان من شأنو تظليل اجلمهور أو أيهامو بواقع حالة او حبقيقو نشاطو التجاري(( 
من االمساء غَت العربية والوطنية اذا كان ذلك يعود لفرع شركة ذلك فأنو جيوز ان يكون االسم التجاري 

أو مؤسسة اجنبية او لتاجر اجنيب رلار يف العراق بشرط ان يضاف اىل ىذا االسم مصطلح ))فرع 
 . (3)العراق((
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 ثالثاً . من قانون التجارة النافذ حيث  تنص )) يقيد فرع الشركة او\21وىذا ما اخذت بو ادلادة 
ادلؤسسة االقتصادية االجنبية او التاجر االجنيب اجملاز يف العراق . بإمسو ادلقيد يف سجل بلده مع اضافة 

ألسم التجاري اذا حتقق عنده ان االسم قد أ ادلسجل حق شطب)فرع العراق(.وقد خول القانون ايضاً 
سجل خالفاً ألحكام الفقرة االوىل من ادلادة االوىل من قانون االمساء التجارية . وخيضع قرار الشطب 

 . (1)لإلعالن واالعًتاض عليو من قبل ذوي العالقة

 -شروط تسجيل االسم التجاري : -ثانياً 

فرداً كان او شركة اختاذ اسم جتاري لتمييز متجره . على إن التاجر ليس  يفرض القانون على كل تاجر
.  (2)حراً يف اختيار امسو التجاري بل جيب عليو ان يراعي يف تكوينو عناصر اساسية وضعها القانون

 25لقانون االمساء التجارية رقم  معدالً  ادللغي الذي جاء1975لسنة  61وىذا ما ورد يف قانون رقم 
 ادلادة الثانية من القانون ادلذكور على ما يلي : . اذ تنص 1925لسنة 

 )) ال يسجل امساً جتارياً لغرض ىذا القانون :

 االسم اخلايل من الصفة ادلميزة -أ

انُت االسم الذي يوحي بأنو من مؤسسات الدولة او منشأهتا أو إن استعماذلا شلنوع مبوجب قو -ب
 اخرى

 االسم ادلخالف للنظام العام او الذي يتعارض مع ادلصلحة العامة-ج

 االسم غَت ادلالئم او غَت ادلطابق للواقع والذي يؤدي اىل تظليل او استغالل اجلمهور . -د
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 االمساء االجنبية عدا امساء فروع الشركات االجنبية او االمساء-ه

 ادلشهورة اليت يقتنع ادلسجل بضرورة تسجيلها  

 االمساء ادلشاهبة لألمساء ادلسجلة -و

 (1)بنص خاص استثٌت ما االمساء غَت العربية او الوطنية اال-ز
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 المبحث الثاني

 وحمايتو وكيفية التصرف فيويشتبو بو  تمييز أألسم التجاري عن ما

 يتو وبيان كيفية التصرف يف االسمنتناول يف ىذا ادلبحث دتييز االسم التجاري عن ما يشتبو بو ومحا 
 التجاري .

 

 اآلتية :ولذلك قسمنا ىذا ادلبحث اىل ادلطالب الثالث 

 

 المطلب االول : تمييز االسم التجاري عن ما يشتبو بو

 

 المطلب الثاني :  حماية االسم التجاري

 

 المطلب الثالث التصرف في االسم التجاري 
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 المطلب األول

 تمييز االسم التجاري عن ما يشتبو بو

للخلط والغموض فقد خيتلط من الضروري دتييز االسم التجاري عن بعض ما قد يشتبو بو دفعاً 
مصطلح االسم التجاري مع غَته من ادلصطلحات  ادلرتبطة بادلتجر كالعنوان التجاري والعالمة التجارية 
وغَتمها . ولكي نظهر خصوصية االسم التجاري وطبيعتو ادلستقلة فأنو البد من التمييز بينو وبُت تلك 

 العناصر .

 -ري :االسم التجاري والعنوان التجا -والً أ

فاالسم التجاري ىو االسم الذي يستخدمو التاجر ليميز زللو عن غَته لتعريف اجلمهور وجلب الزبائن 
جتارياً جيري عليو معامالتو ويوقع عليو اوراقو وحيث ان االسم التجاري  اً وعلى كل تاجر ان يتخذ لو امس
جتاري شلاثل واال اعترب ذلك دامو من قبل االخرين يف نشاط استخىو احد عناصر ادلتجر ال جيوز 

ألجل  -التاجر الفرد–االسم الذي يتخذه الشخص  . اما العنوان التجاري فهو(1)منافسة غَت مشروعة
اجراء معامالتو التجارية والتوقيع بو على االوراق ادلتعلقة بالنشاط التجاري وعناصر العنوان التجاري ىم 

كون العنوان التجاري سلتلفاً عن العناوين ادلسجلة قبالً االسم ادلدين للشخص واسم أسرتو . وجيب ان ي
فلو وقع وان تشابو عنوان جتاري مع عنوان اخر فأنو جيب ان يضاف اىل احدمها ما دييزه عن العنوان 

. وخيتلف العنوان عن الشارات االخرى ادلميزة فهو خيتلف عن العالمة يف اهنا هتدف اىل دتييز  (2)االخر
 ادلنتجات .
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 139( د. باسم زلمد صاٌف , مصدر سابق ,ص 2)

 

يف حُت ان العنوان يستخدم يف دتييز احملل التجاري وىو لذلك يشتبو باالسم التجاري شلا يربر الربط 
والعنوان ذلك ان االسم التجاري جيب ان يدخل بينهما . بيد أنو ىناك فارق بُت االسم التجاري 

االسم الشخصي كعنصر اساسي يف تكوينو أما العنوان فيتكون من تسمية مبتكرة او من رمز كما ىو 
الشأن يف العالمة على ان  ىذه الشارات ادلميزة أدلختلفة قد ختتلط غالباً وقد خيتار التاجر تسمية 

اتو ويطلقها يف نفس الوقت كعنوان حمللو . وقد خيتلط االسم مبتكرة يستخدمها كعالمة لتمييز منتج
التجاري بالعنوان يف احلاالت اليت يضاف فيها اىل االسم التجاري تسمية مبتكرة فتكون جزءاً ال يتجزأ 

كما يف شركات ادلسامهة   يف تكوين االسم التجاري  منو ويف احلاالت اليت ال يدخل هبا اسم الشخص
. فاالسم (1)سؤولية احملدودة اليت قد تطلق عليها تسمية مبتكرة كأسم جتاري ذلاوالشركات ذات ادل

ص هبا احملل التجاري مثال التجاري يتألف من مصطلح مبتكر او مستعار او من نوع التجارة اليت خيت
جنحة الذىبية لتأجَت السيارات(( أو )) مطعم الديوان العريب(( كما ديكن ان يتألف االسم ذلك ))األ

يف بعض القوانُت ومن ىنا يأيت اخللط بُت العنوان التجاري واالسم التجاري من اسم او لقب التاجر 
التجاري .مثال ذلك))مؤسسة حامت العبادي(( أو )) مكتب النابلسي للخدمات العقارية(( شلا تقدم 

ىو لتمييز التاجر يظهر ان االسم التجاري يتخذ لتمييز احملل التجاري عن غَته. اما العنوان التجاري 
عن غَته من التجار . فالعنوان ينصرف اىل شخص التاجر اما االسم فينصرف اىل دتييز احملل التجاري 

 .(2)أو الشركة أو غَتىا
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 -االسم التجاري والرسوم والنماذج الصناعية : -ثانياً  

فالرسم الصناعي يعٌت بكل ما يؤدي اىل اكتساب االنتاج مظهراً خاصاً وديكن استعمالو كتصميم لو 
بطريقة صناعية او حرفية. ومثال ذلك ورق اجلدران والرسوم اليت توضع على االواين اخلزفية وادلواد 

تلف الرسم الصناعي عن الرسم الفٍت الذي يستخدم كنوع من الالزمة للنسيج والسجاد. وهبذا خي
جتاري معُت .فالرسم الفٍت ))يقوم على تنظيم اخلط واللون إلعطاء صورة   الدعاية واالعالن إلنتاج

كاللوحة الفنية (( وتظهر هبذا النوع من الرسوم شخصية الفنان ادلبتكر ادلبدع للرسم . ويستحق عليها 
.أما النموذج فهو كل تشكيل ديكن استعمالو كتصميم لعمل انتاج صناعي معُت احلماية القانونية 

ومثالو مناذج السيارات او السفن والطائرات ومناذج الساعات ويتمتع واضع الرسم او النموذج الصناعي 
م حبق استثماره . وحيمي القانون عموماً ىذا احلق من مجيع اوجو االستغالل غَت ادلشروع . وتعترب الرسو 

معنوياً وتنتقل للغَت عند التصرف  منقوالً  فهي دتثل مااًل والنماذج من عناصر احملل التجاري ادلعنوية . 
 (1)باحملل التجاري وبيعو

 االسم التجاري والعالمة التجارية – ثالثاً 

العالمة التجارية ىي كل ما يأخذ شكالً شليزاً من الكلمات واالمضاءات واحلروف واالرقام والرسوم 
والرموز والعناوين واالختام والتصاوير والنقوش أو اي رلموع منها يستخدمو التاجر لتمييز منتجاتو أو 

ة حيث يتمكن التاجر من بضائعو من غَتىا وللعالمة التجارية أمهية كربى يف ميدان ادلنافسة التجاري
ادلستهلكُت االمر الذي دفع بادلشرع يف معظم الدول اىل اصدار القوانُت  ترويج بضاعتو جلمهور 

 . (2)الكفيلة حبماية العالمة التجارية
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أدلعدل . العالمة  1957لسنة  21وتعرف ادلادة االوىل من قانون العالمات والبيانات التجارية رقم  
التجارية بقوذلا )) يعترب عالمة جتارية كل ما يتخذ شكالً شليزاً من الكلمات واالمضاءات واحلروف 

 ذا استعمل أو واالرقام والرسوم والعناوين واالختام والتصاوير والنقوش أو اي رلموع منها أ

طلب استعمالو لبضاعة ما أو كان لو تعلق هبا للداللة على أن تلك البضاعة ختص صاحب العالمة 
بسبب صنعها أو انتاجها أو االجتار هبا أو عرضها للبيع(( . وتعترب العالمة التجارية مااًل معنوياً وعنصراً 

 .  (1)بو وبيعومن عناصر احملل التجاري تنتقل معو للغَت يف حالة التصرف 

 -اإلسم التجاري والشعار التجاري : -رابعاً 

اخذ التجار يضعون . حيث ( 2)من تسميات مبتكرة ذلا  تتداولو احملالت التجارية ما ويقصد بالشعار 
الفتات او شعارات خاصة على واجهات زلالهتم التجارية باإلضافة اىل االسم التجاري وتكون عادتاً 

من اخليال بقصد الدعاية والزيادة يف لفت انظار اجلمهور اىل احملل مثل ) على   تسمية مبتكرة مستمدة
كيفك( . )دلاذا ال( . )تيك تاك( . فهذه الشعارات ليست امساء جتارية مبوجب قانون االمساء اجلارية 

ألنعدم   يشًتط ذلكمل حاب احملالت التجارية . بينما لوادلذكور ألهنا ال تتكون من االمساء ادلدنية ألص
ومع ذلك فأهنا ختضع ألحكام  التمييز بُت االسم التجاري والشعاري وألصبح األخَت صورة خاصة منو

االمساء التجارية فال تعترب واجباً على التاجر وأن اختذ لو شعاراً اصبح عنصراً معنوياً داخالً باحملل 
اري ىي غَت موجودة فيو فعاًل التجاري كما جيب أن ال يتضمن االعالن عن مزايا خاصة باحملل التج

 (3)مثل شعار )زوروا عامل األحذية( جيب أن ال يوضع أال على زلل حيتوي على سلتلف األحذية
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 المطلب الثاني

 حماية اإلسم التجاري

التجاري ادلسجل وفقاً ألحكام القانون محاية تتمثل حبق معارضة من  يضفي قانون التجارة على األسم
سجل االسم للغَت يف استعمالو للنشاط التجاري الذي يزاولو وقد تكون ىذه احلماية جنائية او مدنية . 

وكذلك سنبُت احلماية من حيث ادلوضوع وادلكان وأيضاً ما يتعلق بالشركات اليت ال جيوز ذلا امتالك 
 اري . عنوان جت

 -الحماية القانونية لالسم التجاري : -واًل أ

(  من القانون 24وقد نص القانون التجاري العراقي على ىذه احلماية وذلك ما ورد يف نص ادلادة )
التجاري العراقي النافذ )من قيد يف السجل التجاري امساً جتارياً وفقاً ألحكام ىذا القانون  فال جيوز 

أخر يف نوع التجارة الذي يزاولو صاحب األسم ضمن حدود احملافظة أو  استعمالو من قبل شخص
احملافظات اليت مت قيده فيها( . وبذلك يضفي قانون التجارة على االسم التجاري ادلسجل وفقاً ألحكام 

القانون محاية تتمثل حبق معارضة من سجل األسم للغَت ألستعمالو يف النشاط التجاري الذي ديارسو 
فس احلكم عند استعمال الغَت ألسم مشابو لألسم التجاري ادلسجل قباًل حبيث يؤدي ذلك ويؤخذ بن

ذلذه  جنائيةوكذلك تقرر ادلادة العاشرة من قانون االمساء التجارية محاية . ( 1)التشابو اىل اخللط بينهما
األمساء فتعاقب كل من يستعمل امساً جتارياً خالفاً ألحكام ىذا القانون باحلبس دلدة ال تزيد على سنة 

 تزيد  على مئة دينار أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت . وينطبق ىذا احلكم بوجو خاص على كل وبغرامة ال 
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من يغتصب امساً جتارياً شللوكاً لغَته , او يستعمل امساً شلاثاًل أو مشاهباً ألمساً سبق قيده يف السجل 
التجاري . او يستعمل امساً يتضمن بياناً يؤدي اىل تضليل اجلمهور أو استغاللو أو يتعارض مع النظام 

. و  االعتقاد بأن احملل شللوك لشركة داب العامة . أو خيتار حمللو التجاري بياناً يدعو اىلالعام أو األ
مبقتضى دعوى ادلزامحة غَت ادلشروعة ,  بحماية مدنيةكالعنوان التجاري   يتمتع  االسم التجاري

التدابَت  ختاذومطالبة احملكمة بأفيستطيع التاجر ادلتضرر أن يطالب بتعويضو عن االضرار اليت حلقت بيو 
الالزمة دلنع استعمال ذات االسم أو لرفع اللبس و اخللط بُت االمسُت التجاريُت . وان قانون تعديل 

قد خول ادلسجل حق شطب األسم التجاري اذا حتقق لديو انو  1968لسنة 218االمساء التجارية رقم 
اء التجارية .وىناك جزاء أخر قد سجل خالفاً ألحكام الفقرة االوىل من ادلادة االوىل من قانون االمس

اشار اليو قانون الشركات التجارية يف ادلادة اخلامسة والثالثُت منو يتعلق بشركة ادلسامهة والشركة ذات 
اليت ترى أن شركًة اخرى قد سجلت بأسم يشابو امسها أن  ادلسؤولية احملدودة , أذ تستطيع الشركة

َتة بتبديل امسها أو تعديلو , وحيق للشركة ادلتضررة يف قتصاد تكليف الشركة االخاال تطلب من وزارة 
حالة رفض طلبها ان تراجع احملكمة ادلختصة وتطالبها فضاًل عن ازالة الضرر بتعويض عن االضرار اليت 

ويشًتط لتوقيع العقوبة أن يكون االسم التجاري السابق قد قيد يف السجل التجاري  . (1)حلقت هبا
بقصد اجياد اللبس مساء التجارية . كما يشًتط ثانياً ان يكون األستعمال عمداً وشهر عنو يف جريدة اال

 . (2)وتضليل اجلمهور

 -الحماية من حيث الموضوع : -ثانياً 

يتمتع التاجر الذي سجل امسو التجاري وفق االصول حبق معارضتو أي تاجر أخر عند استعمالو نفس 
امسو التجاري أو امسا مشاهباً لو حبث يؤدي اىل اخللط بينهما فيما أذا كان يزاول نفس التجارة و أما اذا  

 ( 3)ه عن االسم ادلسجل سابقاً دييز  ما فعليو أن يضيف اليو ماذلكان اخللط ناجتاً من تشابو االسم ادلدين 
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 ويتمتع مالك االسم ادلقيد هبذه احلماية طادلا استمر القيد وجتديده اذ يًتتب الشهر اثره دلدة مخس 

 .( 1)جتديدىا عند انقضاء ىذه ادلدة وديكن التجديد اىل ما ال هنايةسنوات يلزم 

 -الحماية من حيث المكان : -ثالثاً 

إن الذي سجل امساً جتارياً لو إن دينع غَته من استعمال نفس االسم أو اي اسم مشابو لو يف داخل 
لتجارية ( . ويبدو من نظام من قانون االمساء ا 6حدود احملافظة اليت يقع فيها عنوان زللو التجاري )م

( إن امر حتديد احملافظات اليت حيمى االسم التجاري يتبع 31)م 1959لسنة  11االمساء التجارية رقم 
أرادة التاجر نفسو بشرط عدم وجود أسم جتاري مشابو مسجل سابقاً وتسري ىذه القاعدة على 

أما بالنسبة ذات ادلسؤولية احملدودة . شركات االشخاص وكل شركة تتخذ ذلا عنواناً جتارياً كالشركة 
للشركات اليت ال جيوز ذلا امتالك عنوان جتاري كشركة ادلسامهة أو الشركة اليت تتخذ ذلا امساً بدل العنوان 
التجاري كالشركة ذات ادلسؤولية احملدودة فأن قانون الشركات التجارية يقضي مبد محاية امسائها التجارية 

ز ىذه القاعدة على اساس ان ىذه الشركات دتثل عادًة مشروعات اقتصادية كربى لكل احناء القطر وترب 
ديتد نشاطها يف كل إقليم الدولة كما ديتد احياناً اىل خارجو. بيد أن ىناك من ال يؤيد ىذا التربير ويؤكد 

فمن غَت على تطبيق نفس القواعد ادلتقدمة على التجار وعلى مجيع الشركات التجارية دون دتييز بينها 
ادلقبول ان يكون ادلشرع قد اراد التفرقة بُت الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة اليت تتخذ عنواناً جتارياً وتلك 

اليت ختتار امساً جتارياً مستمداً من غرضها مع ان القانون خيَت ىذه الشركات بُت سلوك احد ىذين 
 يوجد  الطريقُت على حنو ما تقدم و باإلضافة اىل ذلك انو قد ال

فارق بُت دائرة نشاط الشركة من حيث اتساعها فقد يكون نشاطها مقتصراً على منطقة معينة بالرغم 
 .( 2)من اهنا شركة مسامهة
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 المطلب الثالث

 التصرف في االسم التجاري

يتمتع االسم التجاري بأمهية كبَتة ومحاية قانونية دتنع استغاللو و إستعمالِو من قبل الغَت. وبذلك تظهر 
امهية معرفة كيفية التصرف باالسم التجاري واحلاالت اليت ال جيوز التصرف يف االسم التجاري وكذلك 

 .  تبيان امهية منع التصرف يف االسم التجاري مستقاًل  عن احملل التجاري

 -انتقال ملكية االسم التجاري :  - والً أ

يعترب االسم التجاري يف عداد ادلنقوالت ادلعنوية وعنصراً من عناصر الذمة . لذلك ديكن التصرف بو مع 
احملل التجاري ألنو يعترب من مقومات احملل ادلعنوية . وال جيوز التصرف يف األسم  التجاري اال  مع 

الل عنو , بل ال يتصور وجود األسم التجاري منفصاًل عن ادلتجر . ومل جيز احملل التجاري وليس بأستق
ادلشرع التصرف يف االسم التجاري مستقاًل عن احملل التجاري محاية للجمهور ومنعاً لو من الوقوع يف 

جيوز التصرف يف  . وىذا مانص عليو القانون التجاري العراقي النافذ )) ال( 1)خطأ ودرًء للضرر عنو
, أال إن دلن تنتقل اليو ملكية زلل جتاري إن يستعمل سلفو  االسم التجاري مستقالً عن احملل التجاري

أذا أذن لو ادلتنازل أو من آلت اليو حقوقِو يف ذلك على إن يضاف اىل األسم بيان يدل على انتقال 
  ( 2)ادللكية ويقيد يف السجل التجاري((
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عتقاده بأن احملل التجاري افلو جاز التصرف يف االسم التجاري منفصاًل عن ادلتجر ألستمر اجلمهور يف 
الذي انتقل اليو االسم التجاري ىو نفس احملل األول . ويشًتط القانون ألنتقال ملكية ادلتجر فيما بُت 

بالنسبة للغَت قيد التصرف ادلذكور يف سجل خاص ونشر ملخص التصرف يف صحيفة ادلتعاقدين أو 
يف ادلتجر يف السجل ادلذكور واألعالن عنو ال يغٍت عن القيام مبا يومية . ومع ذلك فأن قيد التصرف 

. إن ( 1)يوجبو القانون من ضرورة التسجيل وأعالن التصرف للعناصر الداخلة فيو ومنها األسم التجاري
ديكن معارضتها فبواسطتها يعلم اجلمهور بتغَت صاحب ادلتجر  ىذه االضافة بالنسبة للعنوان التجاري ال

ديكن إن يكون بعد ذلك أمساً لتوقيع ادلعامالت التجارية للمالك  نو الاري( ألجتوحتولو اىل رلرد )أسم 
لعنوان التجاري فال يوجد داٍع شًتاط االضافة اىل االسم التجاري خاصة إذا مل يكن نفسو ااجلديد أما إ
يتعلق ابتداًء إال باحملل التجاري وبصرف النظر عن مالكو شأنو يف ذلك شأن الشعار  ذلا ألنو ال

وادلؤرخ يف  1972\161التجاري . وديكن تأييد ىذا الرأي ماجاء يف قرار ديوان التدوين القانوين ادلرقم 
ستوىف عنو الرسم من قبل شخص معُت مث انتقل حيث يبُت إن احملل التجاري الذي ا 24-6-1972

خيضع لرسم جديد وإن تغَت موقع احملل من مكان اىل  اىل شخص آخر دون تبديل يف أسم احملل فأنو ال
 .( 2)آخر

 -أىمية منع التصرف في أألسم التجاري مستقاًل عن المحل التجاري : -ثانياً 

مة احملل التجاري وقد يكون أألسم ىو اىم عناصر ديثل االسم التجاري قيمة مالية تدخل يف حتديد قي
ىذا احملل . ونظراً إلرتباط أألسم باحملل أرتباطاً حتمياً لدى العمالء , فقد حظر ادلشرع التصرف يف 

 أألسم التجاري مستقاًل عن التصرف يف احملل التجاري  .
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يف الغلط أذا مسح قد يوقعو  ألسم . ويتتبعو وماع محاية اجلمهور الذي يتعامل مع أوادلقصود هبذا ادلن
ألسم التجاري كعنصر من عناصر احملل لذلك يلزم يف حالة انتقال ملكية أألسم فقط . و بالتصرف يف أ

ألسم كأن يضيف كلمة )سابقاً( أو يف ىذا أه يفيد إنو خلف غَت  أن يضيف من انتقلت اليو ادللكية ما
 . (1)) خلفاء(
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 ة        اتم     الخ

ه من حيث بيان ادلقصود بو ووجوب سم التجاري الذي تناولناوبعد اإلنتهاء من رحلة البحث يف اإل

ومن سم التجاري عن ما يشتبو بو وكيفية محايتو والتصرف فيو. إختاذه وتسجيلو . وكذلك ميزنا أإل

 -خالل رحلة البحث ىذه توصلنا اىل النتائج اآلتية :

يعياً او معنوياً على ادلنشأة أو سم التجاري ىو التسمية اليت يطلقها التاجر شخصاً كان طبان اإل -1

 شأة والشركة من غَتىا نادلالشركة اليت يباشر نشاطو من خالذلا , وذلك بقصد دتييز ىذه 

أن  سم جتاري للتاجر حيث يوجب القانون على كل تاجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً إلزامية إختاذ إ -2

 جتارياً  اً مسيتخذ لتمييز نشاطو التجاري إ

 سم ضرورة تسجيلو وتثبيتو على واجهة احملل التجاري يًتتب على إختاذ أإل -3

مسو التجاري بل جيب عليو أن يراعي يف تكوينو عناصر أساسية إن التاجر ليس حراً يف اختيار إ -4

 وضعها القانون 

 سم التجاري والعنوان ذلك أن اإلسم التجاري جيب أن يدخل اإلسمىنالك فارق مهم بُت اإل -5

 الشخصي كعنصر أساسي يف تكوينو أما العنوان فيتكون من تسمية مبتكرة أو من رمز .

مسو التجاري وذلك بعدم جواز استعمالو من ونية دلن يقيد يف السجل التجاري إتًتتب محاية قان -6

 قبل شخص أخر يف نوع التجارة اليت يزاولو صاحب اإلسم
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 -: التوصيات

القانون باإلضافة اىل منع الغَت من استخدام نفس األسم التجاري يف نوع التجارة اليت يزاوذلا  مشول -1

صاحب أألسم التجاري أن يشمل ادلنع أألسم ادلشابو لألسم ادلسجل قبالً إذا كان ذلك التشابو يؤدي 

 اىل اخللط بينهما

دي اىل األرتباك يعد أمراً يؤ أن اعتبار أألسم ادلدين واللقب من ضمن عناصر أألسم التجاري  -2

 واخللط . فمن االوىل تالفيو  

يف أالسباب ادلوجبة ذلذا القانون  1959( لسنة 25ذكر ادلشرع يف قانون االمساء التجارية رقم ) -3

)أن العناصر اليت يًتكب منها أألسم التجاري قد تكون أألسم الشخصي أو العائلي أو الشركة أو 

أن ادلشرع مل يشًتط ذكر أألسم الشخصي كعنصر من عناصر أألسم التجاري أألسم ادلبتكر ( يتضح 

بل أجاز فقط أن يدخل يف تركيبو كغَته من البيانات األخرى . يف حُت أنو أشًتط يف ادلادة الثانية من 

القانون ذاتو ذكر أألسم الشخصي كعنصر اساسي من عناصر أألسم التجاري . ودلا كان ىدف ادلشرع 

أألسم التجاري فقد كان األوىل بو أن يسًتشد بالفقو الفرنسي الذي  ة بُت العنوان التجاري وىو التفرق

بينما يعترب أألسم التجاري جزءاً من ادلتجر حبيث جيعل العنوان التجاري مرتبطاً مبالك ادلتجر يتغَت بتغَته 

 دتاثلو .يعرفو اجلمهور  أال بو ويسبغ عليو ىوية خاصة دتيزه عن ادلتاجر اليت  ال

 

 

 



  
   34 

 
  

ذكره األمام الشافعي )رض( بعد تأليفو كتابو : )البد أن يوجد  اىل ما وبعد أدتام البحث نشَت أخَتاً  *

 ختالفاً  كثَتاً((امن عند غَت اهلِل لوَجُدوا فيو  اخلطأ , لقولو تعاىل : )) ولو كانَ  يف كتبِ 

 (82اآلية ) –سورة النساء 
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