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مادة 5
اوال – تمسك الؽرفة التجارٌة والصناعٌة سجالً تجارٌا لتسجٌل االسماء التجارٌة ،وٌكون رئٌس الؽرفة المختصة مسجال
لهذه األسماء ومسإوال عن السجل التجاري فٌها.
ثانٌا ً – ٌقدم طلب تسجٌل االسم التجاري وبٌانات المسجل التجاري من قبل صاحب المحل او صاحب المشروع الصناعً،
او المدٌر المفوض للشركة ،خالل (ٌ )01وما من تارٌخ افتتاح أو تملك المحل التجاري او المشروع الصناعً ،او انشاء
الشركة ،بموجب استمارة ٌعدها االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة والصناعٌة العراقٌة وفقا للقانون.
مادة 2
اوال – ٌعتد بالبطاقة الشخصٌة لتسجٌل االسم الشخصً اسما تجارٌا وفقا ألحكام المادة ( )22من قانون التجار.
ثانٌا ً – للتاجر ان ٌتخذ لتمٌٌز نشاطه اسما مبتكرا او مستعارا مختلفا بوضوح عن ؼٌره من األسماء التجارٌة المسجلة.
مادة 0
ال ٌسجل اسما تجارٌا– :
اوال – االسم المخالؾ للنظام العام او اآلداب.
ثانٌا ً – االسم الخالً من الصفة الممٌزة.
ثالثا – االسم الذي ٌوحً بؤن المسمى من مإسسات الدولة او احدى منشآتها.
رابعا – االسم الذي ال ٌطابق حقٌقة النشاط التجاري او الصناعً ،او ٌإدي الى توهم واقع الحال.
خامسا – االسم ؼٌر العربً او العراقً ،اال اذا كان اسما لتاجر اجنبً او أحد فروع الشركات األجنبٌة المجازة للعمل فً
العراق ،على ان تضاؾ له عبارة (فرع العراق) .
سادسا – االسم الذي ال ٌدل على اسم لفرع الشركة او ال ٌحتوي ،فً األقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنٌة
او بسٌطة او مشروعا فردٌا.
مادة 4
على مسجل االسماء التجارٌة تلبٌة فً طلب التسجٌل بالقبول او الرفض خالل مدة مناسبة من تارٌخ تقدٌم الطلب.
مادة 1
عند قبول تسجٌل االسم التجاري ،فعلى المسجل قٌد بٌاناته فً السجل التجاري ،اذا كان موافقا ألحكام القانون وان ٌنشر
قراره بالقٌد او الرفض فً نشرة الؽرفة المختصة المعدة لهذا الؽرض واصدار الشهادة الالزمة متضمنة البٌانات
الضرورٌة ،بموجب استمارة ٌعدها االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة والصناعٌة العراقٌة وفقا للقانون.
مادة 6
لكل ذي عالقة ان ٌعترض على قرار قٌد االسم التجاري خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ نشره معززا اعتراضه

بالوثائق والمستندات التً تإٌد صحة اعتراضه وعلى المسجل بعد التؤكد من ان االعتراض موافق للشروط القانونٌة ان
ٌبت فٌه وٌبلػ المعترض بالنتٌجة خالل مدة مناسبة من تارٌخ تسجٌل االعتراض ،وللمسجل عند النظر فً طلب
االعتراض االستٌضاح من اطراؾ العالقة عن موضوع االعتراض.
مادة 7
لكل ذي عالقة ان ٌعترض على قرار المسجل بقٌد االسم التجاري او رفضه او نقل ملكٌته او تعدٌله او شطبه ،لدى محكمة
البداءة المختصة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ التبلػ بالقرار.
مادة 9
ٌجوز تقدٌم طلب تعدٌل البٌانات فً صحٌفة السجل واالسم التجاري بموجب استمارة ٌعدها االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة
والصناعٌة موقعه من قبل صاحب االسم التجاري او وكٌله ،بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل.
مادة 8
ال ٌجوز التصرؾ فً االسم التجاري مستقال عن المحل التجاري او المشروع الصناعً ،اال ان لمن تنتقل الٌه ملكٌة محل
تجاري او مشروع صناعً ان ٌستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من آلت الٌه حقوقه بذلك ،على ان ٌضاؾ الى
االسم بٌان ٌدل على انتقال الملكٌة وٌقٌد فً السجل التجاري.
مادة 51
للمسجل اذا تؤكد من ان المحل التجاري او المشروع الصناعً الذي سجل االسم التجاري من أجله قد أؼلق بسبب قانونً
او توقؾ عن االشتؽال الي سبب آخر ،او صدر قرار بحل الشركة ،ان ٌقرر شطب االسم من السجل ،على أن ٌنشر
القرار فً نشرة الؽرفة.
مادة 55
ٌكون السجل التجاري على نوعٌن  :سجل اسمً ٌسجل فٌه التجار باسمائهم وسجل نوعً ٌصنؾ فٌه التجار حسب انواع
نشاطاتهم.
مادة 52
ال ٌجوز تعدٌل االسم التجاري للمشروع الصناعً اال بعد استحصال موافقة وتؤٌٌد الجهة التً أصدرت اجازة التؤسٌس او
وثٌقة التسجٌل ،على أن ٌتم إبالغ الجهات ذات العالقة بعد اجراء التعدٌل.
مادة 50
ٌستمر العمل بشهادات تسجٌل االسماء التجارٌة الصادرة قبل تنفٌذ هذا النظام.
مادة 54
على الؽرفة المختصة تزوٌد االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة والصناعٌة العراقٌة بنسخة من شهادات القٌد فً السجل
التجاري التً تصدرها واٌة تعدٌالت تطرأ على بٌاناتها بعد نشرها فً النشرة.
مادة 51
ٌنفذ هذا النظام اعتباراً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

