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أحمد اهللا أوالً حمداً كثيراً متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جالله            

اً علي رسله صالة تستغرق مع سيد البـشر         حمد الحامدين وأصلي وأسلم ثاني    
سائر المرسلين، فالحمد هللا رب العالمين، والـصالة والـسالم علـي خـاتم        

، وانطالقاً من قول الرسول الكريم سيدنا محمـد         )r(المرسلين سيدنا محمد    
)r ( ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: "عن أبي هريرة أنه قال."  

يفإني أتوجه بخالص شكري وتقدير    
        أستاذ القانون التجاري والبحري كلية الحقـوق

جامعة القاهرة وأستاذ ورئيس قسم القانون الخاص كلية القـانون الـشارقة،            
الذي غمرني بتوجيهاته ومنحني من وقته الثمين ما يعجز معه القلم عـن أن              
يوفي له حقا، ولو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلي من الشكر عند اهللا في 

  .ا لسيادته مهذبة، حذوا علي حذو ما أولي من حسنالثمن لمنحته

ـ              خيـر   مأسأل له اهللا أن يجزيه عني وعن مريديه من طـالب العل
وإني ألشكر اهللا علي أن وفقني ألن أدرس علي يدي عالم بمثل حجم . الجزاء

  .أستاذي الجليل

 وأتوجه بالشكر والتقـدير   
 ستاذ القانون التجاري والبحري كلية الحقوق جامعة حلوان، لتفضلها         أ

وقبولها االشتراك في لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة علي الرغم من مشاغلها            
ة وكلي ثقة فـي إننـي       ل الجلي ياذتتسأالعديدة، وأنه لشرف عظيم لي أن تشترك        

لمهمة والتي سوف تخـرج     يد من خبراتها العلمية وتوجيهاتها ا     فتسوطالب العلم سن  
  .الرسالة في أحسن صورة فلها مني خالص الشكر والتقدير
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 والتقدير ركما أتوجه بالشك  
          أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحـري كليـة

ثيـر  الحقوق جامعة القاهرة، علي تفضل سيادته ومنحه إياي من وقتـه الك           
وقبوله المشاركة في لجنة المناقشة والحكم علي هذه الرسالة، فأتاح لي بذلك            

  .فرصة بأن أستزيد من علمه الغزير وفكره المستنير

 وال يفوتني هنا أن أتوجه بالـشكر إلـي        
        أستاذ القـانون العـام بكليـة

 ووزير القوي العاملة األسبق لما قدمه لي من عون          – القاهرة   الحقوق جامعة 
صادق وعلم غزير وأبوه حانيه ونصح رشيد فلـه منـي جزيـل الـشكر               

  .والعرفان

 وأتقدم بخالص الشكر والتقدير   
        ًعما نهلت من علم ومن نصح و إرشاد وسـؤاله عنـي كـان زادا  

  . اهللا عن طالبه ومريديه خيراً الجزاءال ينضب و فجزاه

وأخيراً ال يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلي أسـرتي الكبيـرة            
وأخواني وأصدقائي، وكل من ساهم بجهد في سبيل إنجـاز هـذا العمـل،              

فلهم، جميعاً كل شكر وتقـدير       وأخص بالشكر 
  .وعرفان
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شخاص المماثلة سواء األشخاص الطبيعيـة أو        األ يزييقوم االسم بتم  
بعض فيميز االسم المدني األشخاص فى المجتمـع        عن  بعضها  االعتبارية ،   

ـ ويجعل من السهل حصرهم وتمي    ،  الواحد   ـ   . زهمي صر تعريـف   فهـو عن
ويعتبـر المتجـر أداة     ،  هذا الشخص   لجتماعي  اللشخصية أو عنصر إدماج     

ه  يقوم بتحديـد    ويتميز المتجر بوجود اسم تجارى      .رةلممارسة التجا التاجر  
  . ة أو المماثلةالمشابه وتعريفه للجمهور والتمييز بينه وبين المتاجر

 شهرة التجارىويحدد دوره فى النشاط االقتصادي، وقد يشتهر االسم     
ة السوقية والسمعة التجارية للتاجر ويعـزز عنـصر         ميواسعة فيزيد من الق   

  . تصال بالعمالءاال
أموال مادية ومعنوية يتم تنسيقها بهـدف جـذب     ويتكون المتجر من    

والتي تنفصل  ويكتسب المحل التجارى الشخصية القانونية       )١(ء للمحل المالع
 شخصية اقتصادية فى محـيط  كونفى أغلب األحوال عن صاحب المتجر وتُ     

ابها، ويمارس النشاط االقتصادي مما يجعل للمتجر شخصية مستقلة عن أصح
 معنوية وتتعاون   أخرى نشاطه االقتصادي بواسطة عناصر مادية و      )٢(المتجر

 عنصر االتصال بالعمالء فى جـو مـن         وجدهذه العناصر فيما بينها حتى تُ     
 يـسعى الـى     ىتجارالمشروع  ال وأيضاً، فإن    .المنافسة التجارية المشروعة  

ا يسمح بـذلك نظـام      بقدر م وتثبيتهم   العمالء   جذبتحقيق الربح عن طريق     

                                         
 ، بنـد     ، دار النهضة العربية    ٢٠١٢ ،   على قاسم ، مبادئ القانون التجارى فى دولة االمارات        / د) ١(

   .٢١٥ ص٢٦٠
   .١٩٨، ص، دار النهضة العربية ٢٠٠٣ ، نادية محمد معوض ، مبادئ القانون التجارى/  د)٢(
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الحرية االقتصادية وإذا نجح المتجر فى تكوين وتثبيت العمالء فقـد وجـب             
 بتحقيـق هـذا     ثار على الوسائل التي سـمحت     ئستاالعتراف له بنوع من اال    

ثار باستخدام الشارة المميـزة التـي ثبـت         ئستق فى اال  النجاح، فللمتجر الح  
، وهـذا   التجـارى أو االسـم    نجاحها فى اجتذاب العمالء كالعالمة التجارية       

  .  يحتج به فى مواجهة الغيرى بهذا الحق حتقراراًئثار ليس إال إستاأل
سواء كان شخصا طبيعيـاً أو      ،   بتمييز التاجر    التجارىويقوم االسم   

ـ       .معنويا فى محيط األعمال المتماثلة أو المتشابه       ى  ويعتبر االسم علمـاً عل
  . رهاالمنشأة التجارية يميزها عن غي

 هو االسم الذى يتخذه التاجر سواء كان      "  بأنه   التجارى االسم   عرفْيو
 أو المشروع تمييزاً له عـن       التجارىيز محله   ي طبيعياً أو معنوياً لتم    شخصا

  .)١(غيره من المحال المماثلة
ف الـذى يعـر   « بأنه  ،  التجارى االسم   عرفْيوفى القانون الفرنسي    
  . » )٢(ىنشاط التجار داخل الالمؤسسة التجارية لدى الزبائن

 يقـوم   - عن العالمة التجارية، فى أن األول      التجارىويختلف االسم   
 للتاجر مع ما يماثله من منـشآت أمـا   التجارى فى المحيط  )٣(لتمميز المنشأة 

العالمة التجارية فهى تستخدم لتمييز المنتجات والداللـة علـى مـصدرها            
                                         

 ، دار النهـضة     ١٩٩٧  الجزء األول،   على قاسم، قانون األعمال،    أستاذنا الدكتور  )١(
 ، الطبعـة    ٢٠٠٩ سميحة القليوبي، الملكية الـصناعية،    . ، د ٤٦٣ ص العربية ، 

  . ٧٨ صالثامنة ، دار النهضة العربية ،
(2) Alexanhra. Mendoza. Les Noms DEL'Entrep Rise No 51 p. 67. 

Le nom Commercial – Autrefois appele rals on de Commerce, le nom 
Commercial identifie le fonds de Commerce a l'egard de la clientele. AU 
Sein l'actinite Commerciale. 

 ، منشورات الحلبـى     ٢٠٠٦ ،التجارىمصطفى كمال طه، أساسيات القانون      . د )٣(
  . ٦٨٧ ص الطبعة األولى ،– بيروت –الحقوقية 
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مميزة التي يضعها التـاجر أو      ومنشأها، فالعالمة التجارية هى تلك الشارة ال      
  .الصانع لتمييز البضائع التي ينتجها

يز المنـشأة التجاريـة، عالمـة       ي بجانب تم  التجارىوقد يتخذ االسم    
ن األولى تمييز المنـشأة     لبضائع والخدمات فيصبح له وظيفتا    تجارية لتمييز ا  

ـ  ما ع التجارىالتجارية فى محيط المنشآت المماثلة وتمييز بضائع المحل          ا  م
  . يماثلها من منتجات أو خدمات متماثلة

 يمثل رمزاً فى التنافس االقتصادي ويـدعم هـذا          )١(التجارىواالسم  
 من ناحيـة، ويحـدد عالقـة       التجارىالتنافس باعتباره علما على المشروع      

صاحب المشروع بالمنشأة التجارية من ناحية ثانية ويحدد نـوع الـشخص            
  .  وحجمهالمعنوي

  . المشروع بالمتعاملين الخارجيينفإنه يحدد مسئولية أصحابثالثاً وأخيراً 


   : األهمية النظرية 

تتحدد األهمية النظرية لموضوع الدراسة فى كون الدراسات الكثيرة         
ـ     التجارىوالتى أعدت فى مجال الملكية الصناعية والمحل         فراد إ لم تهـتم ب

ضال عن عدم وجود دراسة متخصصة  وفالتجارىدراسات خاصة عن االسم 
 فـى قلـب   التجـارى شاملة لجميع جوانب الموضوع لتضع موضوع االسم     

دراسات الملكية الصناعية باعتباره أهم وسيلة فى عنصر االتصال بالعمالء          
والذى يحدد بدوره القيمة االقتصادية للمشروع، وقلة الدراسات فى موضوع          

 عن أهمية الموضـوع فـى الملكيـة          فى الفقه المصري، فضالً    التجارىاالسم  
                                         

   .٢٠١ ص ، دار النهضة العربية،٢٠٠٣ ن التجارى ،نادية محمد معوض ، مبادئ القانو/  د)١(
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الصناعية واكتساب الشخصية المعنوية للـشركات، وتحديـد نـوع الـشخص            
  . أو المختلطة األشخاص سواءشركاتالتحديد مسئولية الشركاء فى والمعنوي، 

  : األهمية العملية 

   فـى أنـه يحـدد       التجـارى تتحدد األهمية العملية لموضوع االسم      
أن شروع فى محيط األعمال التجاريـة، فـضال عـن           القيمة االقتصادية للم  

 ى أدى الى وجود عالقة طردية بين االسـم التجـار          التجارىاستخدام االسم   
، التجارى كعالمة للمنتجات التي ينتجها المحل التجارىكمييز للمنشأة واالسم 

مما جعل الدراسات الخاصة بالعالمات التجارية وكذلك قـانون العالمـات           
 فى مجال   التجارىحدث عن بعض الخصائص والمميزات لالسم       التجارية يت 

 يرتبط مـن الناحيـة      التجارى وبالتالي، فاالسم     ، استخدامه كعالمة تجارية  
 التجـارى  من جهة وبالعمالء المرتبطين بالمحل       التجارىالعملية بالمشروع   

 والعالمة التجارية كعنصر اتـصال      التجارى، ويعمل االسم     أخرى من ناحية 
إذ  ؛ وهو األمر الذي أكدته محكمة الـنقض       )١(ء وتكوين شهرة المحل   بالعمال

 من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتـذاب         التجارىتكون شهرة المحل    
  . )٢(العمالء

 ثمرة لنظام االقتصاد الرأسمالي الحر ىفالحقوق المعنوية للمحل التجار
شاط اقتـصادي،  العمالء باعتباره الغاية ألي نبتصال  االأهمية عنصر   وتأتى  

                                         
 بدون تاريخ نشر ، دار – والمحل التجارى محمد حسني عباس، الملكية الصناعية، . د )١(

   .٣٧٢النهضة العربية ، ص
 ١٤ الـسنة  ١٩٦٣ من مايو سنة ٢٩مجموعة أحكام النقض المدنية والتجارية، جلسة        )٢(

  . ٧٥٦العدد الثاني، ص
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 على فكرتي الملكية والعقد بل علـى        ن محور النشاط المهني ال يقوم     أبحيث  
  . فكرتي المنافسة واالحتكار


  : المنهج االستقرائي: أوالً

إلـى   والوصـول بهـا      )١(ويقوم هذا المنهج على استقراء الجزئيـات        
 ما يـسرى علـى      نوذلك باعتبار أ   وحقائق يتم تعميمها على الكل    . الكليات

إذا اتحدت أفرادها ، وما يسرى على الكل يـسرى           الجزء يسرى على الكل   
لـى  إ، فأساس المنهج االستقرائي هو االنتقال من الجزئيـات           على أفراده ،  

  . )٢(لى العامإالكليات أو االنتقال من الخاص 
ويعرف المنهج االستقرائي فى الدراسات القانونية بالمنهج التأصيلي        

ترد األحكام الجزئية الى أحكام كلية تنطبـق        ف رد الجزئيات الى أصلها      ووه
  . )٣(على تلك األمثلة وما يشابهها

  :)٤(المنهج االستنباطي : ثانياً
ويعمل المنهج االستنباطي عكس المنهج االستقرائي، ذلـك إذا كـان             

األخير يعمل على رصد حكم الجزئيات لتعميمها على الكل، فـإن المـنهج             
                                         

  ، دار النهضة العربيـة ،      ١٩٩٥  ، نون البحث العلمي  فر جاد نصار، أصول و    جاب. د )١(
  .  ٣٤ص

 ، نهضة مصر ،     بدون سنة نشر   حامد طاهر، منهج البحث بين التنظير والتطبيق،      . د )٢(
  . ٢٩ص

 ،  ١٩٧٧ عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمـي،      . لمزيد من التفاصيل راجع، د     )٣(
  .  وما بعدها١٧٠ صكالة المطبوعات ، الكويت ،الطبعة الثالثة ، الناشر و

(4) La Methode de Decluction. 
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تنباطي يبدأ من العموميات ويطبقها على الجزئيات فهو يبـدأ بدراسـة            االس
المبادئ العامة والقواعد العامة وتطبيقها على الجزئيـات، ولهـذا المـنهج            
تطبيقات فى علم القانون، حيث يقتضى األمر فهم وتحليل النصوص القانونية           

 التحليلـي   والسوابق القضائية وتطبيقها على الوقائع ويطلق على هذا المنهج        
ما ها وإنَّقترافا االستقرائي والمنهج االستنباطي وال يعني االختالف بين المنهج

إلى ع الواحد، فإذا كان المنهج االستقرائي يهدف ويتكامالن فى دراسة الموض
 المنهج  على رصد األحكام الجزئية، فإناًتكوين قواعد ونظريات عامة اعتماد

  . لقواعد عند تطبيقها على هذه الجزئياتاالستنباطي يهتم بتحليل هذه ا

 المنهج المقارن  

  : دراسة التشريعات الوطنية : أوالً

شكل دراسة القانون المصري الخطوة األولى واألساسـية لعمـل          ست
 التجـارى وسيتم دراسة جميع األحكام الواردة والتي تخص االسم         . الدراسة

 أو لشركات األموال، ونضيف أن      شخاص األ اتسواء للتاجر الفرد أو لشرك    
 اًمماف المحيطة بالتشريع سوف تلقي اهتور التاريخية والتي تشكل الظروذجال

  . عندما يكون لهذا التاريخ أهمية فى فهم الحاضر

 ٥٧وعلى ذلك يتم دراسة ما تم العمل عليه قبل إصدار القانون رقم             
 هو مـا يطلـق عليـه     الخاص بالعالمات التجارية وهذا النظام     ١٩٣٩لسنة  

للقب والعالمة التجارية بدفاتر خاصة معـدة بالمحـاكم          )١(ىاإلداريداع  باإل
                                         

(1) Gaston Caby. Le Régime du nom commercial en Droit Français et 
en Droit Egyptien et l'Institution du Dépot. P5.   

 الحادية عشرة العددان السادس والسابع، السنة     . مقال منشور بمجلة القانون واالقتصاد    
 .١٩٤١سنة 
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 ٥٧المختلطة وكذلك دراسة األحكام الخاصة باالسم والواردة بالقانون رقـم           
 الخاص بالعالمات التجارية الملغى وكذلك القانون الحالي رقـم          ١٩٣٩لسنة  

، التجـارى  الخاص بالسجل    ١٩٧٦ لسنة   ٣٤، وقانون رقم    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢
 ١٥٩م   الخاص باألسماء التجارية والقانون رق     ١٩٥١ لسنة   ٥٥والقانون رقم   

 القـديم الـصادر     التجارىموال، والقانون    الخاص بشركات األ   ١٩٨١لسنة  
 والذى يحكم شـركات األشـخاص وقـانون       ١٨٨٣ نوفمبر سنة    ١٣بتاريخ  

   . ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة الحديث رقم 
  : دراسة االتفاقيات الدولية : ثانياً

 الدول بإبرام اتفاقيات دولية بخصوص حقـوق الملكيـة           بعض قامت
 ٩،  ٨  وكرست المادتان١٨٨٣د باريس فى عام الفكرية فأبرمت اتفاقية اتحا  

تفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية     إ ها ألحكام االسم التجارى وجاءت    من
. سبعرف بـالتري   التى ت  ١٩٩٤الفكرية فى منظمة التجارة العالمية فى عام        

  . اذ أحكام الحماية لحقوق الملكية الفكريةفنوتضمنت جوانب ال
  : )١(القانون المقارن : ثالثاً

دة  أحكامه الوار  تقوم بمقارنة القانون الفرنسي بتحليل    إذ   الدراسة   وهذه  
 )٢(سمح باالستفادة من عناصـر المقارنـة      فإنها ت  بخصوص االسم التجارى  

وتسهم فى فهم أفضل للقواعد القانونية حيث التطور التشريعي فى القـانون            
ب لالفرنسي مقارناً بالقانون المصري وهو فى جذوره التاريخية مأخوذ فى أغ

  .  العادات التجاريةوقواعده من القانون الفرنسي 
                                         

(1) Gregaire Loiseau, Le Nom object d'un contract No.4. p. 4.     
انونى ، مقال ، مجلة القـانون المقـارن ،   قالطريقة المقارنة فى البحث ال. عزيز ابراهيم  /  د )٢(

  .١١٠ ، ١٠٨العراق ، ص
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ح  

 تاحية التاريخية ، فإن الشارات المميزة لتمييز البضائع، بدأ        من الن ف
حرفيون يضعون على ما يقومون فى العصور القديمة حيث كان الصناع أو ال     

عـالن  تد ذلك فى العصور الوسطى، ثم تم إ       مميزة، وقد ام   )١(ه عالمة بصنع
 مارس سنة ١٧فى  Colbert  التجارة والصناعة عن طريق قانونمبدأ حرية

 الذى حدد   ١١ القرن× ١ جيرمنيال   ٢٥ ثم بعد مدة طويلة صدر قانون        ١٧٩١
 بمـا قبلـه     ا مرتبط ١٨٢٤ يونيه سنة    ٢٨حماية للعالمة التجارية وجاء القانون      

ثم صدر قانون   : ب فيما يخص صناعة المنتجات      اقللمسميات واال اوقرر حماية   
، ١٩٦٤ سنة    ديسمبر ٣١،  ١٨٥٧ الجزئية، يونيه سنة     ٢٣ ىالعالمة التجارية ف  

نون  الفرنسي وخاصة القا  التجارى، وهذا التطور فى القانون      ١٩٩١ يناير سنة    ٤
  . به تطور كبير نسبياً ١٩٩٢ يوليو سنة ١الصادر فى 


" دراسة مقارنـة   "التجارى لالسم   ىندرس فى هذا البحث النظام القانون       

ـ  وبابين فصالً تمهيدياًتشمل خطة البحث     بـاب فـصلين  ل  ويتفرع عـن ك
  : وتفصيل الخطة كاآلتي 
 بين الرموز  ه و يف باالسم التجارى والتفرقة بين    التعر

   .المشابهة له 
  . ووظيفته  تعريف االسم التجارى:المبحث األول 

  . تعريف االسم التجارى:المطلب األول
  . ى وظيفة االسم التجار:لمطلب الثانى ا

  . وما يتشابه معه بين االسم التجارى التفرقة:المبحث الثانى
                                         

(1) Alexandra Mendoza. Le nome de l' Entrepris. p.11. 
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ط  

  . بين االسم التجارى واالسم المدنى ةفرقت ال:المطلب األول 

  .التفرقة بين االسم التجارى والسمة التجارية  :المطلب الثانى 

  . التفرقة بين االسم التجارى والعالمة التجارية:المطلب الثالث 

  .البيان التجارى  التفرقة بين االسم التجارى و:المطلب الرابع 

  .ن االلكترونى ا التفرقة بين االسم التجارى والعنو:المطلب الخامس 

جاريةت الحق فى االسم التجارى والسمة ال.  

    تكوين االسم التجارى:األولالفصل 

  .فردية لمنشأة  االسم التجارى:المبحث األول 

  .لمدنى للتاجر تكوين االسم التجارى من االسم ا:المطلب األول 

  .تكوين االسم التجارى من االسم المدنى للغير :المطلب الثانى 

  .االسم المستعار :المطلب الثالث 

  . لشركة التضامن  االسم التجارى:المبحث الثاني 

  .عنوان شركة التضامن :المطلب األول 

  .فاة أحد الشركاءوتخارج أو  :المطلب الثانى 

  . القانونى لشركة التضامنغيير الشكلت :المطلب الثالث 

  . بنوعيها التوصية ات لشرك االسم التجارى:المبحث الثالث 

  .  للشركة ذات المسئولية المحدودة االسم التجارى:المبحث الرابع 

  .  لشركة المساهمةى االسم التجار:المبحث الخامس 
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ي  

  ى اكتساب ملكية االسم التجار: الثاني الفصل
  .فى القانون المصرى ىق فى االسم التجار اكتساب الح:المبحث األول 

ل نفاذ القانون رقم    دارى لالسم التجارى قب   يداع اإل  اإل :المطلب األول   
  .١٩٣٩ لسنة ٥٧

  . التجارىشهار االسمإوقيد  :المطلب الثانى 
  .شهار االسم التجارىإ :المطلب الثالث 

لقانون فى ا   باالستعمال ى اكتساب الحق فى االسم التجار     :المبحث الثاني 
  .الفرنسى

  .  السمة التجارية والعنوان اإللكتروني:الفصل الثالث 
  .  السمة التجارية:المبحث األول

  .الشروط الواجب توافرها فى السمة التجارية :المطلب األول 
  .اكتساب ملكية السمة التجارية والتصرف فيها :المطلب الثانى 

  .  العنوان اإللكتروني:المبحث الثاني
  .لكترونى وطبيعته ماهية العنوان اإل:األول المطلب 

  .نترنتالمنظمة الخاصة باألسماء واألرقام عبر اإل :المطلب الثانى 
  .لكترونىحماية العنوان اإل :المطلب الثالث 

نطاق الحق فى االسم التجارى وحمايته  .  
  . االسم التجارىالحق فى نطاق  :الفصل األول

  .طبيعة االسم التجارى :المبحث األول 
       . مال من طبيعة معنويةالسم التجارىا  :األولالمطلب 
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