
 
 

ي المعرفة االقتصاديةأوراق 
 ف 

 
 

 

 
 4من  1 صفحة حوار بير  خبير اقتصادي وطالب تكنولوجيا المعلومات فاروق يونس

 

ن خبير اقتصادي وطالب فاروق يونس*:  حوار بير
 تكنولوجيا المعلومات

 
 

ي المرحلة األوىل تكنولوجيا المعلومات أود معرفة 
 
: أستاذ أنا طالب ف الطالب مخاطبا الخبير
 االسم التجاري والعالمة التجارية. بعض المعلومات ولو بصورة مبسطة عن 

 
ي أن تعلم بأن االسم التجاري والعالمة التجارية 

ي البداية ينبغ 
 
: عىل الرحب والسعة.  ف الخبير

ي بلدنا العراق تنص 
ي قوانير  مختلف الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية.  فف 

 
منظمة ف
 من قانون التجارة رقم 21المادة )

ا
)عىل كل تاجر شخصا طبيعيا كان او  ١٩٨٤لسنة  30( أوًل

ه من االسماء  معنويا ان يتخذ لتميير  نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غير
 التجارية(

 
 الطالب: ولكن أستاذ من هو التاجر؟

 
: أحسنت.  هذا سؤال جيد.    الخبير

 
ي آنف الذكر، المادة 

 
  ٧التاجر حسب قانون التجارة العراف

ا
ا كل شخص طبيغي أو يعتي   -أوًل  تاجرا

ا وفق أحكام هذا القانون.  اف عمال تجاريا   معنوي يزاول باسمه وحسابه عىل وجه االحي 
 

ي قانون 
 
ا.  ما هي األعمال التجارية؟  وهل وردت عىل سبيل الحرص ف الطالب: أستاذ عفوا

؟ ي
 
 التجارة العراف

 
ي األسباب الموجبة للقانون ان القانون أقا

 
: جاء ف م )نظرية األعمال التجارية عىل أساس الخبير

ي 
ي ذلك أن تشتمل عىل جميع األعمال التجارية الت 

 
ا ف من تعداد وارد عىل سبيل الحرص مراعيا

ي 
 
ا باالعتبار حقائق األوضاع التجارية واالقتصادية ف

ا
ي حدود التصور المعقول آخذ

 
تقع ف

اح لهم رأي آخر.   القطر(.  لكن بعض الشر
 

ي المادة أما األعمال التجار 
 
ي نص عليها القانون فهي الواردة ف

حيث تعتي  األعمال التالية  ٥ية الت 
ض فيها هذا القصد إذا لم يثبت العكس.   تجارية إذا كانت بقصد الرب  ح ويفي 

ا
 أعماًل

 



 
 

ي المعرفة االقتصاديةأوراق 
 ف 

 
 

 

 
 4من  2 صفحة حوار بير  خبير اقتصادي وطالب تكنولوجيا المعلومات فاروق يونس

 

اء او استئجار االموال منقولة كانت ام عقارا ألجل بيعها او ايجارها.  -اوال   شر
 والخدمات. توريد البضائع  -ثانيا 
اد والتصدير.  -ثالثا  اد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب االستير  استير
 الصناعة وعمليات استخراج المواد األولية.  -رابعا

 النشر والطباعة والتصوير واالعالن.  -خامسا
ميم والخدمات والصيانة.  -سادسا  مقاوالت البناء والي 
والمطاعم ودور السينما والمالبس ودور العرض خدمات مكاتب السياحة والفنادق  -سابعا

 المختلفة األخرى. 
.  -ثامنا ي

ي محالت المزاد العلت 
 
 البيع ف

 نقل االشياء او االشخاص.  -تاسعا
ا  شحن البضائع او تفري    غ او إخراجها.  -عاشر

ي المستودعات العامة.  -حادي عشر 
 
 استيداع البضائع ف

ي عشر 
ها من المناسبات االجتماعية.  التعهد بتوفير متطلبات الحفالت -ثان   وغير

 عمليات المصارف.  -ثالث عشر 
.  –رابع عشر   التأمير 

كات وسنداتها.  -خامس عشر  ي أسهم الشر
 
 التعامل ف

الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والداللة واعمال الوساطة  -سادس عشر 
 التجارية االخرى. 

ق التجارية والعمليات المتعلقة بها عمال تجاريا برصف النظر عن يكون انشاء االورا - ٦المادة 
 صفة القائم بها ونيته. 

 
ة؟ ا من يمارس حرفة صغير   الطالب: أستاذ هل يعتي  تاجرا

 
: كال حيث نصت المادة  ة.   ١١الخبير : ال يعتي  تاجرا من يمارس حرفة صغير ي

ا عىل اآلن   وثانيا
ا
أوًل

ة كل حرفة ذات ي ذلك عىل نشاطه   تعتي  حرفة صغير
 
كلفة زهيدة يمارسها شخص مقترص ف

ة.  ي او عىل استخدام االت ذات قوة محركة صغير
 البدن 
 

ي أسواقنا المحلية الكثير من المحال التجارية تحمل أسماء تجارية متشابهة 
 
الطالب: يالحظ ف
 فهل يجوز ذلك؟

 



 
 

ي المعرفة االقتصاديةأوراق 
 ف 

 
 

 

 
 4من  3 صفحة حوار بير  خبير اقتصادي وطالب تكنولوجيا المعلومات فاروق يونس

 

: من واجب الغرف التجارية العراقية تسجيل األسماء التجار  ية وعىل التاجر أن يتخذ الخبير
، وعىل 

ا
ت سابقا ه من األسماء التجارية كما أشر ا بوضوح عن غير

ا
ا مختلف ا تجاريا لنفسه اسما

ي تنفيذ القانون. 
 
 الغرف التجارية ممارسة دورها ف

 
ء من المعلومات عن العالمة التجارية؟ ي

ويدي بشر    الطالب: هل تتفضل أستاذي بي  
 

: حاض  وبكل شور.   العالمة التجارية عبارة عن إشارة تسمح بتمير  المنتجات أو الخبير
الخدمات لمؤسسة عن اآلخرين؛ هي إشارة أو رمز أو أي تركيبة منها هدفها تميير  السلع أو 

 الخدمات المقدمة من بائع ما عّما يقدمه المنافسون االخرون. 
 

 الطالب: إىل ماذا تهدف العالمة التجارية؟
 

: أحد أهم األه يفة ذلك أن بيع الخبير داف للعالمة التجارية هو تحقيق المنافسة الشر
ا  وير مما ينعكس سلبا ي التقليد والي  

المنتجات دون أن تحمل عالمة تجارية سيؤدي إىل تفشر
ي السوق. 

 
ي جودة المنتجات المعروضة ف

ي وتدن 
 عىل االقتصاد الوطت 

 
ي األسواق الطالب: لكن يالحظ وجود سلع ومنتجات تحمل عالمات )ماركات( 

 
مزورة ف

 المحلية. 
 

ي عىل الجهات المختصة المسؤولة 
ة ينبغ  : نعم.  تزييف العالمة التجارية ظاهرة خطير الخبير

ييف ومن الدعاية الضارة أو  عن الرقابة النوعية حماية المستهلك من عمليات االستنساخ والي  
 الكاذبة لسلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات الفنية القياسية. 

 
ي الدول الصناعية ال

 
كات المنتجة ف ي بلدنا العراق الحظنا قيام الشر

 
ة ف ي السنوات األخير

 
طالب: ف

ي األسواق 
 
المتقدمة بطرح منتجات جديدة لكنها تحمل عالمتها التجارية نفسها المعروضة ف

  التجارية. 
 

ي إنتاج من
ي تعت 

كات العالمية الرصينة عملية االبتكار الت  : نعم تمارس الشر تجات جديدة  الخبير
ي األسواق العالمية ذلك ألن االبتكار 

 
كوسيلة لتدعيم عالمتها التجارية والحفاظ عىل حصتها ف

ي السلع 
 
ي أذهان المستهلكير  ويساعد عىل بناء الثقة الدائمة ف

 
يثبت العالمة التجارية ف

 .  والخدمات المتاحة للمستهلكير 
 



 
 

ي المعرفة االقتصاديةأوراق 
 ف 

 
 

 

 
 4من  4 صفحة حوار بير  خبير اقتصادي وطالب تكنولوجيا المعلومات فاروق يونس

 

 لوك المستهلك؟الطالب: يبدو أن للعالمة التجارية تأثير مهم عىل س
 

كات  ة وتحاول الشر : نعم.  المستهلك يتأثر بجودة المنتج الذي يحمل عالمة تجارية ممير  الخبير
الصناعية ذات الشهرة العالمية طرح منتجات جديدة تتماشر مع متطلبات وحاجات ورغباتك 

كات المنتجة خلق وتعميق الوالء لعالماتها التجار  ، وتحاول الشر ية من وأذواق المستهلكير 
ي مختلف األسواق 

 
اء لمنتجاتها المعروضة ف خالل االبتكار إلغراء وإغواء المستهلك لتكرار الشر

 المحلية والخارجية. 
 

 .
ا
ا جزيًل  الطالب: شكرا

 
: أشكرك.   الخبير

 
ي لمزيد من المعلومات أنظر: 

، فلسطير  العالمة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانير  النافذة ف  ، رسالة ماجستير
 ٢٠٠٦اعداد محمود احمد عبد الحميد مبارك، 

 
، ثير العالمة التجارية عىل سلوك المستهلكأتجاري صالح،  جامعة محمد ، رسالة ماجستير
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