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 النظام القانوني للعالمات في التشريع  الجزائري 



ان   كر وعرف 
 ش 

 .الحمد هلل والصالة والسالم على نبي هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

مددددا    "تددددى أد ددددل لادددد    لن دددد   أتقدددددم ب الددددو التددددوا وادحتدددداام والتقددددد ا  لددددى أسددددت  تي ال
التددددددى تليددددددلن علددددددي  ددددددلل تبنتنددددددى علم ددددد   ولددددددم تب ددددددو علددددددي بتو  ا تادددددد  الق مدددددد   " عب دددددا

 .وم  أتوا وو أس ت تي ال  ل س هموا في تكولني ونص ئحا  ال  لص  لو ه هللا 

ومددد  أتقددددم   لتدددوا  لدددى ودددو مدددل  ددددم لدددي  دددد المسددد عدة مدددل  الددد  أو    دددد فدددي  ن ددد ا هددد   
 .الم واة
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ءالاهدا  

حمو اسمه  وو أ لى مل انتظ ا  لى مل ولته الا    والو  ا  لى مل علمنى ال ط ء بدول 
لى ادبد افت  ا   ي لى حومت العزيزوالدي وست قى ولم ته ون وم أهتدي با  ال وم وفي الغد وا 

 لى طالق الادا    لى  نبوع الصبا والتل ؤل المستق م  لى طالقي وحلمي  لى أدبي   يوعلم
 .أمى الغالية لى وو مل في الو ود   د هللا واسوله األمو و 

علم  ي لى مل علمون على نلسام  يل آثاون لى م  لى سندي و وتى ومال ي   د هللا 
صالح و جليل ي وأ وات يلى م  هو أ مو مل الح  ة   وت  لى مل أظااوا  الح  ة 

 .العنقود صفاء وآخر خليدة، صونيا، ،أحمدالصغير تنا وكتكو  ،وزوجتهن

لمل  طلع على ه   الم واة  دعو له  الدين يحم   ي لى ال ي د أنسى  وم  اح له عل ن    ل
ال  ل لم  بتسم وبن ل أّم  ح  ن القل  وتل ح  اللؤاد و طاان الندى مل بن ن والم لاة   لاحم  

:  ت ءول  فلام م   ت ءول وو فع ونام ولم أاى  م ل الاهاة  د في  فؤادي  د  ل ام 
 وسام،فيصل،وليد،،بثينةزهرةاالسالم عائشة ريمة،فاطمة،شهرزاد،مروة أمينةرزاق

 ...م،عصا،سليمان،سيف،لطيفرعبد القاد،دمحم،جودة،زاكي ،أدم ،م منعم،إسالدبكة

لى وو امالئي وام الت لى  م ع أصد  ئي في  الدف  في  يوا   التواصو اد تم عيوا 

 . لى وو هؤدء أهدي ثماة  ادي
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 مقدمة

جية وسياسية تطورات اقتصادية وتكنولو  ومنه المجتمع العربي،شهد المجتمع الدولي 
مما أدى فانفتحت الحدود بين الدول وتحررت التجارة الدولية  ،وثقافية وعلمية ضخمة

الذي أدى إلى  ، األمربين الدولوتكاثر المبادالت التجارية والصناعية إلى تضخم 
 .سريع للصناعةالتطور ال

لجعل  ،والقانون قتصاد اإلل ارجالصناعية الذي هو محل اهتمام فظهر موضوع الملكية 
قواعد و كما أدى إلى وضع قوانين  ،أكثر تحديدامعالمه أكثر وضوحا وجعل أحكامه 

 .فكرة الحماية بصفة واضحةتبلورت من خاللها 

السبل الكفيلة من الحماية  كافةيقتضي توفير  وعليه أصبح االهتمام بالملكية الصناعية
ولحقوقهم بما يعود بالنفع والخير على كل من الدولة  ،والمبدعينالالزمة للمكتشفين 

 .والمبدع على حد السواء

أن تكون ويمكن  ،وما دورا معتبرا في عالم التجارةوتلعب حقوق الملكية الصناعية عم
كل من الملكية الصناعية وتشتمل عناصر  ،رجوهريا في الذمة المالية للتاج عنصرا

ات الخدمة وعالم ،وتصاميم الدوائر المتكاملةوالنماذج الصناعية والرسوم  االختراعات
جديدة في  بابتكاراتفنجد أن البعض من هذه الحقوق يتعلق  ،والسلع وتسميات المنشأ

يرمي إلى تمييز المنتجات أو الخدمات بينما البعض اآلخر  ،االختراع تامقدمتها براء
 .عن بعضها كما هو الشأن بالنسبة للعالمات

منتجات  اختالطفي آن واحد فهي تمنع والمستهلك وتعد العالمة وسيلة الضمان للمنتج 
كما تعمل على تكوين الثقة  ،ثلة تحمل عالمة أخرى ابمنتجات ممتحمل عالمة معينة 
تحمل عالمة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة عندما  في منتجات بعينها،

 والسعي إلى اإلتقان في  للتعريف بمنتجاتهم ،اه المنتجين إلى استخدام العالمةاتج
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بما يضمن الصمود أمام  عمالء واستمرار جودة المنتجاتالصنع، للحفاظ على ال
 .المنافسين

الشركات سواء التي تتبعها  ،ويقيةسمهما ضمن منظومة السياسة التكما أنها تلعب دورا 
نظيم تمما يسهم بشكل أو بآخر في  ،أو عن خدماتها ومنتجاتهاللترويج عن نفسها 

وتحقيق ميزة تنافسية  ،اء لزبائنهاالتأثير دوافع الشر  صاحبة العالمة فيدور الشركات 
مما يضمن  ،والتحسين المستمر ،للحفاظ على الجودةعالية من خالل توظيف األموال 

 .السمعة الحسنة والشهرة

 ،ية ضمن القوانين الوطنيةلقد سعت معظم الدول إلى إدراج حقوق الملكية الصناع
كل هذا  ،واإلنتهاكوتصون هذه الحقوق من الضياع التي تكفل لتشريعات افقامت بسن 

الدول  يقنتأ ،ه إزاء التطور الكبير في التجارةإال أن ،المبتكرينقوق حمن أجل حماية 
بالبحث عن عقد فبدأت  ،غير كافي فقط اية على الصعيد الوطنيالحم تكريس بأن

بدأ من  ،وعالقات التجارة الجديدة لالختراعاتية امحلتوفير ال ،جماعيةثنائية و  اتفاقيات
 ،بمختلف التعديالت التي شهدتها 8118إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 

وصوال إلى  ،لعلمية العالمية للملكية الفكريةمة اإلى اتفاقية ستوكهولم إلنشاء المنظ
وكذا  ،رجزائلب دول العالم ومن بينها الاتفاقية تريبس مؤخرا والتي صادقت عليها أغ

للتسجيل النظام القانوني  اولنتتوالتي  8188أفريل  81اتفاقية مدريد المبرمة في 
 77المؤرخ في  81-27وانضمت إليها الجزائر بموجب األمر رقم  ،الدولي للعالمات

 .8827مارس 
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 :أهمية الموضوع

 ،العالمي الحالي االقتصادالتي تسود التجارية الصناعية و و  أمام السيطرة العالمية -
سويق تعلى  ،يجة تحرر التجارة وزيادة التنافسنت ،والتزايد الهائل في المعامالت
في ازدادت أهمية العالمة وأصبحت تلعب دورا مهما  ،المنتجات والخدمات في السوق 

 .سرعة تنفيذ هذه العملية

البد  اأمر  ،ي التجار  اإلشهاربالحمالت الترويجية للعالمة عن طريق  االهتماموأصبح  -
 االقتصاديةحتى يتمكن كل منتج من فرض نفسه أمام المشروعات  استغاللهمن 

براز إمكانياته ،المنافسة ومن هنا  ،ر أسلوب تسويق المنتجات والخدماتفي تطوي وا 
 .عليها االعتداءظهرت الحاجة الملحة لحماية العالمة من صور 

 تلعبه  في المجال الدور الذي أيضا في لعالماتالبالغة لهمية األ و تبرز  -
إلى تنظيم أحكام خاصة  الدول الحديثة عمدتو مصداقا لذلك  ،التجاري  و القتصاديا

 .ماية خاصة في تشريعاتها الداخليةحلها كما كرست  ،بالعالمات

جوان  78بموجب قانون  االستعماريةكانت العالمات منظمة إبان الفترة في الجزائر  -
المتضمن  ،8866مارس88المؤرخ في  92-66ألمر غاية صدور اوهذا إلى  ،8892

المؤرخ في  788-62م المعدل باألمر رق ،المات المصنع والعالمات التجاريةع
وقد بقي هذا القانون ساري المفعول إلى غاية صدور األمر رقم  ،8862أكتوبر88
 .والمتعلق بالعالمات 7118جويلية  88المؤرخ في  18-16

الذي حظيت به  الكبير االهتمامأهمية هذا الموضوع كذلك تكمن في  ومن هنا فإن -
مناداتهم بضرورة توفير الحماية الالزمة للعالمة ل ،المختلفة لفقه والتشريعاتا من قبل

 .ليس على الصعيد الوطني فقط بل وعلى الصعيد الدولي أيضا
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إذ أنها تتحكم في سلوك  تعتبر العالمات واجهة الشركات على عدة مستويات ، -
 .الشركات الكبرى التي تميل إلى عولمة عالماتها على حساب الشركات المحلية 

 :أهداف الدراسة

 :إلى  موضوعتهدف دراسة هذا ال

المتعلق بالعالمات لتطور مفهوم  16-18البحث حول إمكانية مواكبة األمر رقم  -
 .تشريعات األجنبية من حيث مفهومهاالعالمة في ال

 .وتحديد كيفية الحصول على الحق في ملكيتها -

توعية جمهور المفكرين بحقوقهم، و بضرورة حماية ثمار فكرهم من اإلعتداء  -
 .عليه

استهجان اقتناع المنتوجات التي تحمل عالمات مقلدة و نشر ثقافة ضرورة  -
 .حماية العالمات األصلية من اإلعتداء عليها أو استعمالها دون وجه حق

 :الموضوع اختيارأسباب 

ة وكذا زياد ،زيادة قيمتها في الحياة التجاريةمن أسباب اختيار موضوع العالمات هو 
ول بإصدار القوانين التي دحيث قامت مختلف ال ،مية المحافظة عليها وحمايتهاهأ 

 ،في النشاط التجاري  االستقراركل هذا من أجل أن يسود  ،هذه العالمات تحمي بها
 .جانب الحفاظ على جمهور المستهلكين من الغش و التالعب بالعالماتوهذا إلى 

والمتعلق  16-18مر رقم وبالنظر إلى القانون الجزائري وخاصة بعد صدور األ
وكذلك فقد أعطى لنا العديد من المفاهيم الجديدة التي تتعلق بالعالمات  ،بالعالمات

 .أجنبياحمايتها وطنيا و 
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 :الدراسات السابقة

 إال أن جل دراستهم ،عالمة من طرف العديد من الباحثينبالرغم من معالجة موضوع ال
األكاديمية في وهناك بعض الدراسات  ،حماية المدنية والجزائية للعالمةاعتنت بجانب ال

 :القانون الجزائري التي تناولت هذا الموضوع من زوايا مختلفة ونذكر منها

للعالمات التجارية في القانون الجزائري النظام القانوني بعنوان  :الدراسة األولى
ة الدكتوراه في أطروحة مقدمة لنيل درج ،ميلود سالميللباحث  ،واإلتفاقيات الدولية

 ،علوم السياسيةالكلية الحقوق و  ،قسم الحقوق  ،تخصص قانون خاص ،العلوم القانونية
 .بجامعة الحاج لخضر

صفحة، حيث قام بتقسيمها إلى باب تمهيدي تناول  762في لقد جاءت هذه الدراسة 
فيه ماهية العالمات وأنواعها وأشكالها، أما فيما يخص الباب األول فقد درس فيه 
تسجيل العالمة التجارية واألثار المترتبة عنه، أما بالنسبة للباب الثاني فتحدث فيه عن 

 .الحماية القانونية للعالمات التجارية 

المتعلق بالعالمات  16-18إلى تحليل نصوص األمر رقم بحث طرق هذا الت حيث 
واحكام  16-18المقارنة بين أحكام األمر رقم وكذا  ،انينو وغيره من األوامر والق

 .تطرق إلى كيفية تسجيل العالمة وحمايتها كما ،8881لسنة  بيكداألو منظمة 

له العالمات في القانون نحو تحديد النظام الذي تخضع في حين أن دراستنا اتجهت 
جراءات تسجيلها وحمايتها مدنيا وجزائيا  ،الجزائري  من حيث تحديد أنواعها ووظائفها وا 

 .واالتفاقيات الدولية التي تعد الجزائر طرفا فيها
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المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العالمات في بعنوان  :الدراسة الثانية
شهادة دكتوراه العلوم في  أطروحة مقدمة لنيل ،وليد كحولللباحث  ،التشريع الجزائري 

بجامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق  ،تخصص قانون أعمال ،الحقوق 
 .دمحم خيضر

صفحة وقسمت هذه الدراسة إلى فصل  718وجاءت هذه الدراسة فيما يربو عن 
والباب األول فيها يتكلم عن المسؤولية الجزائية  تمهيدي يتحدث عن ماهية العالمة،

عن جرائم التعدي على العالمات، أما عن الباب الثاني فجاء بعنوان المسؤولية المدنية 
 .ة عن التعدي على العالماتالمترتب

ن جرائم الجزائية والمدنية المترتبة ع ؤوليةسويرتكز هذا الموضوع على تحديد نطاق الم
 .العالماتالتعدي على هذه 

وكذلك مع ماهية  ،جزئية الحماية الجزائية للعالماتوهذا يتقاطع من دراستنا في 
 .العالمة

للباحثة  ، المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري تحت عنوان : الدراسة الثالثة
ص، قسم مذكرة مقدمة لنبيل شهادة الماجستير، فرع قانون الخازواوي الكاهنة، 

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة الحقوق،

صفحة، وقسمت إلى فصلين، حيث يتحدث الفصل  891عدد الصفحات هذه الدراسة 
األول عن ماهية المنافسة غير المشروعة، والفصل الثاني يتكلم عن آليات قمع 

  .المنافسة غير المشروعة

انب النظري جوأخر عملي، حيث يدرس ال وتتجسد أهمية هذه الدراسة في جانبين نظري 
ماهية المنافسة غير المشروعة، والجانب العملي يتمثل في معرفة آليات المعتقدة عليها 
لمكافحة أعمال المنافسة غير المشروعة واإلجراءات المتبعة لمعاقبة مرتكبي هذه 

 .األعمال
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لة في مفهوم دعوى في حين أن دراستنا اتجهت نحو جزئية من هذه الدراسة والمتمث
المنافسة غير المشروعة وكيفية قيام دعوى المنافسة غير المشروعة، وكذا معرفة األثار 

 .المترتبة عن دعوى المنافسة غير المشروعة

 :الرئيسية ةليااإلشك

إلقتصادي والذي يشمل عمليتين أساسيتين اإن للعالمة دور مهم في حركة النشاط 
فالعالمة تسهم في تفعيل وتحريك آلية السوق، ومن هنا  وهما اإلنتاج واالستهالك،

 :نطرح اإلشكالية األساسية وهي

اآلليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتنظيم و حماية  فيما تتجلى
  كفايتها؟ العالمات؟ ومامدى فعاليتها و 

 :التساؤالت الفرعية

فرعية التساؤالت إرتأينا لطرح ال تمكن من اإلحاطة بكل جوانب موضوع البحثن ىوحت
 :التالية 

 ما مفهوم العالمة؟  -8
 ؟وما هي وظائفها -7
 فيما تتمثل أنواع وأشكال العالمات؟ -8
 ما هي الشروط الواجب توافرها لتسجيلها؟ -1
 وكيف يتم إنقضائها؟ -9
 فاعلية الحماية المكرسة قانونا لحماية العالمة؟ما مدى  -6
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 :المنهج المتبع

 :هذا على منهجين وهما في بحثنا اعتمدنا 

من أجل وصف و تعريف، وتبيان مفهوم العالمة  وذلك: المنهج الوصفي -
وأنواعها و أشكالها للوصول إلى وظائفها و العوامل التي تتحكم فيها بهدف 

 .استخالص النتائج و تعميمها
في دراسته على المالحظة العلمية  يعتمد المنهج اإلستقرائي :المنهج اإلستقرائي -

شروط تسجيل العالمة وتوضيح مختلف اآلثار للوصول إلى تعميم ما جاءت به 
 . التي ترتبها ،وذكر كيفية إنقضائها وصور حمايتها

 : هيكل الدراسة

  .إلى فصلينهذه الدراسة تقسيم إرتأينا  لمطروحة امن أجل اإلجابة على اإلشكالية 

 من خالل تقسيم الفصل إلى  وذلك، حيث تطرقنا في الفصل األول إلى ماهية العالمة
  .فيه أحكام العالمة والثاني ذكرنا ،األول التأصيل المفاهيمي للعالمةيتناول  ،مبحثين

  ، سنتطرق مستقلين في مبحثينأما الفصل الثاني سنتناول فيه الحماية القانونية للعالمة 
  .سندرس فيه الحماية الدولية والمبحث الثاني،  ةالوطنيإلى الحماية  المبحث األولفي 
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 :تمهيد

تعد العالمة من أهم حقوق الملكية الفكرية في هذا العصر في مجال القطاع التجاري 
وأصحاب  ،فهومه الحديث من التجار والصناعبالنسبة لمتعاطي النشاط التجاري بم

حيث  ،مواطنين أو أجانب ،اعتباريينالحرف والخدمات سواءا كانوا أشخاصا طبيعيين أو 
الخدمات التي  أو ،أو منتجاتهم التي يصنعونها ،بها التي يتاجرون تقوم بتمييز بضاعتهم 

وكذلك بالنسبة لجمهور المستهلكين كونها توفر الحماية لهم من حيث معرفة  ،يقدمونها
وخصائصها، وتدل على  مصدر البضاعة دة من الرديئة إذ أنها تعبر عنالبضاعة الجي

ر أو الصانع أو المكانة التي يمتاز بها التجا جودة البضاعة أو الخدمة التي تعبر عن
 .يره من التجار أو الصناع أو مقدمي الخدماتغأصحاب الخدمة عن 

أكثر بفكرة العالمة سوف نتطرق إليها في هذا الفصل من خالل المبحثين  فوللتعر 
 :التاليين

 .المفاهيمي للعالمة التأصيل :األول المبحث

 .أحكام العالمة :المبحث الثاني 
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 التأصيل المفاهيمي للعالمة: المبحث األول 

فةةةةةةةي النشةةةةةةةاط ا  تصةةةةةةةادي أو  للعالمةةةةةةةة أهميةةةةةةةة كبيةةةةةةةرة فةةةةةةةي الو ةةةةةةةت الحاضةةةةةةةر سةةةةةةةواء
و ييةةةةةةةز منتجاتةةةةةةةه أمكونهةةةةةةةا وسةةةةةةةيلة المنةةةةةةةتل أو التةةةةةةةاجر أو مقةةةةةةةدم الخدمةةةةةةةة لت، التجةةةةةةةاري 

وتعةةةةةةةد العالمةةةةةةةة فةةةةةةةي الكثيةةةةةةةر مةةةةةةةن يشةةةةةةةابهها، و أبضةةةةةةةائعه أو خدماتةةةةةةةه عمةةةةةةةا يماثلهةةةةةةةا 
رفةةةةةة أصةةةةةل فهةةةةةي تسةةةةةمب للجمهةةةةةور بمع ،حيةةةةةان مةةةةةن أهةةةةةم عناصةةةةةر المحةةةةةل التجةةةةةاري األ

التةةةةةي يطلبهةةةةةا ومةةةةةن خاللهةةةةةا يسةةةةةتطيع الز ةةةةةون أن شةةةةةتريه أو الخدمةةةةةة سيي ذالمنةةةةةتل الةةةةة
وتماشةةةةةيا مةةةةةع هةةةةةذا سةةةةةنتناول فةةةةةي هةةةةةذا المبحةةةةةث المطالةةةةةب  ،شغةةةةةيتجنةةةةةب أي خةةةةةداع أو 

 : الموالية

  .مفهوم العالمة :المطلب األول 

 . وظائف العالمة  :المطلب الثاني

 .أنواع وأشكال العالمات :المطلب الثالث
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 مفهوم العالمة: المطلب األول
كةةةةان  ،بمختلةةةةف جوانبةةةةه اال تصةةةةادينظةةةةرا للةةةةدور الةةةةذي تلعبةةةةه العالمةةةةات فةةةةي المجةةةةال 

عةةةةن العالمةةةةة  وذلةةةةك بتنةةةاول نبةةةةذة تاريخيةةةةة ،مةةةةن التوسةةةةع فةةةةي تفسةةةير لفةةةة  العالمةةةةة البةةةد
، أمةةةةا فةةةةي هةةةةا تعريفةةةةا شةةةةامال فةةةةي الفةةةةرع الثةةةةانيكمةةةةا يجةةةةب إعطائ ،وهةةةذا فةةةةي الفةةةةرع األول

 .من المصطلحاتالفرع الثالث سنحاول تمييزها عما يشبهها 

 التطور التاريخي للعالمة: الفرع األول

م بمةةةةةةا أن العالمةةةةةةة تعتبةةةةةةر رمةةةةةةزا أو إشةةةةةةارة توضةةةةةةع علةةةةةةى المنتجةةةةةةات والبضةةةةةةائع فقةةةةةةد تةةةةةة
ومةةةةةةرت بمراحةةةةةل تطةةةةةور تاريخيةةةةةة وتشةةةةةريعية علةةةةةةى  ،اسةةةةةتخدامها منةةةةةذ األزمنةةةةةة القديمةةةةةة

 :النحو التالي

 :في العصور القديمة والوسطى: أوال

بشةةةةةكل بةةةةةدائي فةةةةةي العصةةةةةور القديمةةةةةة مةةةةةع المصةةةةةريين القةةةةةدماء العالمةةةةةة  اسةةةةةتخدامبةةةةةدأ 
 .تمييز األنعام والخيول والشعارات الملكية فحسبألجل 

جةةةةةار األثريةةةةةاء والت ،ى فقةةةةةد ظهةةةةةرت مةةةةةع ا  طةةةةةاعيين الكبةةةةةارأمةةةةةا فةةةةةي العصةةةةةور الوسةةةةةط
فةةةةة يخةةةتم بةةةه كا( دمغةةةة)فكةةةان لكةةةل واحةةةد مةةةةنهم خةةةاتم خةةةا  بةةةه ،كداللةةةة علةةةى الملكيةةةة

 هةةةةةذا هةةةةةو... الحيوانةةةةةات علةةةةةى سةةةةةبيل المثةةةةةال : علةةةةةى الملكيةةةةةة مثةةةةةل للداللةةةةةة ،ممتلكاتةةةةةه
أمةةةةا النةةةةوع الثةةةةاني فهةةةةو بةةةةدء بعةةةة  الصةةةةناع  ،ةالنةةةةوع الةةةةذي ينتفةةةةي بةةةةه غةةةةر  التجةةةةار 

دمةةةةةج منتجةةةةةاتهم  ،وفرنسةةةةةا و ريطانيةةةةةاوالتجةةةةةار فةةةةةي تلةةةةةك العصةةةةةور خاصةةةةةة فةةةةةي إيطاليةةةةةا 
 1.بختم خا  يثبت أن هذا المنتل بتبعهم
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ب وضةةةةع العالمةةةةة علةةةةى المنتجةةةةات والسةةةةلع اختياريةةةةا بسةةةةبب وبعةةةةد الثةةةةورة الفرنسةةةةية أصةةةةب
تةةةةةاجر لمنةةةةةع زوال نظةةةةةام الطوائةةةةةف فأصةةةةةبحت تهةةةةةدف لحمايةةةةةة الجمهةةةةةور والصةةةةةانع أو ال

وظةةةةل هةةةةذا الوضةةةةع  ائمةةةةا إلةةةةى أن حةةةةدث ا زدهةةةةار والتطةةةةر  ،المنافسةةةةة غيةةةةر المشةةةةروعة
عال ةةةةةات الكبيةةةةةرين فةةةةةي الحركةةةةةة التجاريةةةةةة الداخليةةةةةة والدوليةةةةةة ومةةةةةا رافقهةةةةةا مةةةةةن ظهةةةةةور 

 1.إ تصادية جديدة

حيةةةةث أصةةةةبحت الحاجةةةةة ملحةةةةة إلةةةةى  91بةةةةين الةةةةدول فةةةةي النصةةةةف األخيةةةةر مةةةةن القةةةةرن 
اولةةةةةة تطةةةةةوير وسةةةةةائل توزيةةةةةع السةةةةةلع والمنتجةةةةةات وكيفيةةةةةة ايصةةةةةالها إلةةةةةى المسةةةةةتهلك ومح

هةةةةد مةةةةن أجةةةةل تحسةةةةين منتجاتةةةةه وتخفةةةةي  تكةةةةاليف جالصةةةةانع أو التةةةةاجر بةةةةذل أ صةةةةى 
سةةةةةةةواها فةةةةةةةي ميةةةةةةةدان المنافسةةةةةةةة مةةةةةةةن حيةةةةةةةث ا نتةةةةةةةا  ليضةةةةةةةمن رواجهةةةةةةةا وتفو هةةةةةةةا عمةةةةةةةا 

 2.الجودة

 في العصر الحديث: ثانيا

نظةةةةرا للةةةةدور الكبيةةةةر الةةةةذي تلعبةةةةه العالمةةةةات فةةةةي مجةةةةال المنافسةةةةة المشةةةةروعة والحةةةةر  
سةةةةةةةةتقطاب المسةةةةةةةةتهلكين أصةةةةةةةةبب سةةةةةةةةن التشةةةةةةةةريعات الخاصةةةةةةةةة علةةةةةةةةى  روا  البضةةةةةةةةائع واا

التقةةةةةةدم  بالعالمةةةةةةة التجاريةةةةةةة فرضةةةةةةا محتومةةةةةةا علةةةةةةى كافةةةةةةة دول العةةةةةةالم وذلةةةةةةك لضةةةةةةمان
وا زدهةةةةةار علةةةةةى الصةةةةعيدين الصةةةةةناعي والتجةةةةةاري ولهةةةةذا أصةةةةةدرت معظةةةةةم  اال تصةةةةادي

 3.بالعالمة التجاريةالقوانين الخاصة  ،الدول

 
                                              

، 2192 ،مصر  دار الفجر للنشر و التوزيع، ،المعاصرالملكية الصناعية في الفقه والقانون سائد أحمد الخوالي، 1
 34. 

 .34  ،المرجع نفس2
 تأصيلية مزودة ومدعمة باإلجتهاداتدراسة تحليلية )التزوير المعلوماتي للعالمة التجارية ،عامر دمحم الكسواني3

 .24  ،2191 عمان، ،9ط ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،(القضائية
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خةةةةا  بالعالمةةةةات فأصةةةةدرت أول  ةةةةانون وكانةةةةت إيطاليةةةةا أول الةةةةدول فةةةةي هةةةةذا المجةةةةال 
 دول العثمانية وكان ذلك ثم تلتها بلجيكيا وال ،9181التجارية سنة 

أمةةةةةةا بالنسةةةةةةبة للةةةةةةدول العر يةةةةةةة فكانةةةةةةت مةةةةةةن أوائةةةةةةل الةةةةةةدول العر يةةةةةةة التةةةةةةي  ،9181 سةةةةةنة
 9111.1تونس وكان دلك سنة أصدرت  انون خا  بالمعامالت التجارية 

 عقةةةةد مةةةةوتمر دبلوماسةةةةي فةةةةي بةةةةاريس تةةةةم فيةةةةه التو يةةةةع علةةةةى معاهةةةةدة 9114وفةةةةي عةةةةام 
رتفةةةةةةةةع عةةةةةةةةدد اوخةةةةةةةةالل القةةةةةةةةرن التاسةةةةةةةةع عشةةةةةةةةر ، بةةةةةةةةاريس لحمايةةةةةةةةة الملكيةةةةةةةةة الصةةةةةةةةناعية

خاصةةةةةةة بعةةةةةد الحةةةةةةرب العالميةةةةةةة الثانيةةةةةةة إذ بلةةةةةةج عةةةةةةدد  امشةةةةةةكل ملحةةةةةةو  وهةةةةةةبعضةةةةةائها أ 
 العظمةةةةةةىوتعتبةةةةةر معاهةةةةةةدة بةةةةةةاريس الوثيقةةةةةةة  ،دولةةةةةةة 931الةةةةةدول األعضةةةةةةاء فيهةةةةةةا إلةةةةةةى 

 2.على المستوى الدولي التي يرتكز عليها  انون العالمة التجارية

 .في التشريع الجزائري : ثالثا

والمتعلةةةة   9188مةةةةارس91المةةةةور  فةةةةي  78-88الجزائةةةةر تةةةةم إصةةةةدار األمةةةةر ر ةةةةم  فةةةةي
ويعةةةةةةةةةد أول  ةةةةةةةةةانون يةةةةةةةةةنظم العالمةةةةةةةةةات  ،المةةةةةةةةةات المصةةةةةةةةةنع والعالمةةةةةةةةةات التجاريةةةةةةةةةةبالع

التجاريةةةةةةة وجةةةةةةاء متوافقةةةةةةا إلةةةةةةى حةةةةةةد مةةةةةةا مةةةةةةع القةةةةةةوانين و التشةةةةةةريعات وكةةةةةةذا االتفا يةةةةةةات 
 .المنظمة للعالمة

نظةةةةام  المسةةةةتوى اال تصةةةةادي بةةةةالخرو  مةةةةنإال أن التطةةةةور الةةةةذي عرفتةةةةه الجزائةةةةر علةةةةى 
  تصاد الحر والمبني على المنافسة والحرية التجارية  تصاد الموجه إلى االاال
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الةةةةةذي لةةةةةم يعةةةةةد يسةةةةةتجيب  78-88لةةةةةى ضةةةةةرورة إعةةةةةادة النظةةةةةر فةةةةةي األمةةةةةر ر ةةةةةم عأدى 
 1.إلى التطور الذي شهد نظام العالمات

ل بموجةةةةةب األمةةةةةر يعةةةةةد 9188-18-29المةةةةةور  فةةةةةي  912-88تةةةةةاله األمةةةةةر ر ةةةةةم  تةةةةةم
 9188-91-93المةةةةةةور  فةةةةةةي  411-88األمةةةةةةر ر ةةةةةةم و  ،كةةةةةةرهذالسةةةةةةالف  78-88ر ةةةةةةم 

  244-88ثم األمر ر م  ،78-88األمر ر م  تعديلالمتضمن 

و هةةةةةةذا بقةةةةةةي هةةةةةةذا القةةةةةةانون  ،78-88والطةةةةةةي يةةةةةةتمم األمةةةةةةر ر ةةةةةةم  9188المةةةةةةور  فةةةةةةي 
غيةةةر أن هةةةذه القةةةوانين لةةةم تعةةةد مواكبةةةة  ر مةةةن سةةةبعة وثالثةةةين سةةةنة،سةةةاري المفعةةةول أكثةةة
مةةةةةيالد  العةةةةةالمي فةةةةةي الفتةةةةةرة األخيةةةةةرة وخاصةةةةةة بعةةةةةد اال تصةةةةةادعرفهةةةةةا  للتطةةةةةورات التةةةةةي

-14بموجةةةةب األمةةةةر ر ةةةةم  نون جديةةةةدولةةةةذلك فقةةةةد صةةةةدر  ةةةةا ،ةالمنظمةةةةة العالميةةةةة للتجةةةةار 
-88 ةةةةةةةم ألغةةةةةةةى القةةةةةةةانون ر  والمتعلةةةةةةة  بالعالمةةةةةةةات، 2114-18-91المةةةةةةور  فةةةةةةةي  18
 2117-11-12المةةةةةةةةور  فةةةةةةةةي  288-17ثةةةةةةةةم تةةةةةةةةاله المرسةةةةةةةةوم التنفيةةةةةةةةذي ر ةةةةةةةةم  ،78

 2.والذي يحدد كيفيات إيداع العالمات وتسجيلها

 

 

 

                                              

طروحة مقدمة لنيل أ ،الدولية واالتفاقياتالنظام القانوني للعالمات التجارية في القانون الجزائري  ،ميلود سالمي1
جامعة الحا   ،ق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية سم الحقو  ،تخص   انون خا  ،الدكتوراه في العلوم القانونيةدرجة 
 .27  ،2192-2199لخضر،

 أطروحة مقدمة لنيل ،جرائم التعدي على العالمات في التشريع الجزائري المسؤولية القانونية عن  ،وليد كحول2
 دمحم  مجامعة  ، انون أعمال ، سم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخص   ،شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق 

    .12   ،2197- 2193، بسكرة، خيضر
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 .تعريف العالمة: الفرع الثاني

تشةةةةةةريعات لقةةةةةةد اختلةةةةةةف الفقهةةةةةةاء حةةةةةةول وضةةةةةةع تعريةةةةةةف موحةةةةةةد للعالمةةةةةةة كمةةةةةةا اختلفةةةةةةت 
نظةةةرة فاحصةةةة نبةةةين مةةةن خاللهةةةا وعليةةةه البةةةد مةةةن إلقةةةاء  ،الةةةدول فةةةي هةةةذا الصةةةدد أيضةةةا

 :ونبسط للقارئ ما يعنيه ادراك تعريف العالمة وذلك من خالل ما يلي

 :لعالمةل اللغوي  تعريفال: أوال

معرفته وتمييزه عن غيره، وهي والمقصود بها هي كل أثر في الشيىء للداللة عليه، و 
مشتقة من العلم، بمعنى المعرفة ومثل ذلك علم الدول للداللة عليها وتمييزها، و د يقال 

خطين متقطعين يستعا  بهما عن ا مضاء أحيانا لمن عن العالمة أنها عبارة عن 
  2.اليستطيع ا مضاء

  :االصطالحي للعالمة تعريفال: ثانيا 

 :الفقهية التي  يلت في العالمة بأنهامن التعاريف 

«ِِِِِّّّّّ وهِِِِِّّّّّي  ،محلِِِِِّّّّّه التجِِِِِّّّّّاري لمة المميِِِِِّّّّّزة التِِِِِّّّّّي يضِِِِِّّّّّعها التِِِِِّّّّّاجر علِِِِِّّّّّى منتجاتِِِِِّّّّّه الس  
وهِِِِّّّّي عالمِِِِّّّّة  ،ع علِِِِّّّّى المنتجِِِِّّّّات التِِِِّّّّي يقِِِِّّّّوم بصِِِِّّّّنعهاعالمِِِِّّّّة تجاريِِِِّّّّة أو الصِِِِّّّّان

فِِِِّّّّي  مصِِِِّّّّنع قصِِِِّّّّدت  تمييزهِِِِّّّّا عِِِِّّّّن المنتجِِِِّّّّات األخِِِِّّّّر  المشِِِِّّّّا هة لهِِِِّّّّا والمعروضِِِِّّّّة
 2«تستعملها مؤسسة تقديم خدمات مة التيالسوق وكذلك الس   

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

دار الفكر والقانون ، (دراسة مقارنة)الحماية القانونية للعالمة التجارية اقليما ودوليادمحم مصطفى عبد الصادق،  9
 .29،  2199، مصر، للنشر والتوزيع

للنشةةةةر  إبةةةةن خلةةةةدون ، (المحِِِِّّّّل التجِِِِّّّّاري والحقِِِِّّّّوق الفكريِِِِّّّّة)الكامِِِِّّّّل فِِِِّّّّي القِِِِّّّّانون التجِِِِّّّّاري صةةةةالب،  فرحةةةةة زراوي  2
 . 211،   2119والتوزيع، القسم األول، الجزائر، 
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 :وعرفها آخرون بأنها

كِِِّّّل رشِِِّّّارة أو رمِِِِّّّّز يتخِِِّّّذ شِِِِّّّّعارا لتمييِِِّّّز منتجِِِّّّات مشِِِِّّّّروع تجِِِّّّاري أو صِِِِّّّّناعي أو »
أو يتخِِِّّّذ شِِِّّّعارا للخِِِّّّدمات يتخِِِّّّذ شِِِّّّعارا لتغييِِِّّّر منتجِِِّّّات مشِِِّّّروع تجِِِّّّاري أو صِِِّّّناعي 
الصِِِِِّّّّّناعية رلِِِِِِّّّّّّى تمييِِِِِِّّّّّّز التِِِِِّّّّّي يؤديهِِِِِِّّّّّّا المشِِِِِّّّّّروع وتهِِِِِِّّّّّّد  العالمِِِِِّّّّّة التجاريِِِِِِّّّّّّة أو 

نظِِِّّّرا لمِِِّّّا تؤديِِِّّّه لهِِِّّّم خِِِّّّدمات هِِِّّّي  المنتجِِِّّّات لجِِِّّّذب العمِِِّّّالا وجمهِِِّّّور المسِِِّّّتهلكين
 1«سهولة التعر  على ما يفضلونه من بضائع وسلع

 :وعرفت أيضا بأنها

أو هِِِّّّي كِِِّّّل مِِِّّّا يميِِِّّّز السِِِّّّلع والخِِِّّّدمات التِِِّّّي تخِِِّّّ  شخصِِِّّّا مِِِّّّا دون تلِِِّّّك السِِِّّّلع »
 وتتمثل في الصور والمجسمات متعددة  ،الخدمات التي تخ  الغير

 ،الشخصِِِِّّّّيبمِِِِّّّّا فِِِِّّّّي ذلِِِِّّّّك اإلسِِِِّّّّم  ،والصِِِِّّّّوت والرائحِِِِّّّّة والكلمِِِِّّّّات الخاصِِِِّّّّة األبعِِِِّّّّاد،
والشِِِِِّّّّّكل التجِِِِِّّّّّاري المميِِِِِّّّّّز ومجموعِِِِِّّّّّة  ،رمِِِِِّّّّّوز والحِِِِِّّّّّرو  واألرقِِِِِّّّّّاموال ،والرسِِِِِّّّّّومات

 2«األلوان التي تتخذ شكال خاصا ومميزا وأي خليط من هذه العناصر

التعةةةةارف السةةةةالفة الةةةةذكر للعالمةةةةة أن هنةةةةاك تشةةةةابه بينهمةةةةا، والمالحةةةة  مةةةةن خةةةةالل هةةةةذه 
حيةةةةث تضةةةةمنت وشةةةةملت جميعهةةةةا العناصةةةةر األساسةةةةية للعالمةةةةة، والتةةةةي تكمةةةةن فةةةةي أنهةةةةا 
شةةةةكل أو اشةةةةارة أو سةةةةمة أو أنهةةةةا تسةةةةتخدم مةةةةن  بةةةةل الصةةةةانع أو المنةةةةتل أو التةةةةاجر أو 

عةةةةةةن  مقةةةةةدم الخدمةةةةةةة، وأن الغايةةةةةة مةةةةةةن اسةةةةةتخدام العالمةةةةةةة هةةةةةو تمييةةةةةةز هةةةةةذه المنتجةةةةةةات
 .غيرها

 
                                              

   ،عمان ،لطبعة األولىا ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار  ،التجارية اتالعالم ،محمود علي الراشدان1
2111  ،94. 

 .28   ،المرجع السا ق مصطفى عبدالصادق، دمحم2
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 :التعريف القانوني للعالمة: ثالثا

 :التعريف القانوني للعالمة على مستو  التشريع (9

تطر ةةةةت العديةةةةد مةةةةن التشةةةةريعات إلةةةةى تعريةةةةف العالمةةةةة فةةةةي القةةةةوانين الخاصةةةةة بهةةةةا فقةةةةد 
تطةةةةةةةرق إليهةةةةةةةا المشةةةةةةةرع الجزائةةةةةةةري فعةةةةةةةرف العالمةةةةةةةة التجاريةةةةةةةة هةةةةةةةي إشةةةةةةةارة يسةةةةةةةتخدمها 

قومةةةةون ببيعهةةةةا بعةةةةد شةةةةراء سةةةةواء مةةةةن تةةةةاجر جملةةةةة أو التجةةةةار شةةةةعارا لبضةةةةائعهم التةةةةي ي
 1.من المنتل مباشرة فالعالمة التجارية تشير إلى مصدر البيع

 :نهأعلى  18-14من األمر  19في الفقرة . 12و د نصت المادة 

 ال سِِِِِّّّّّيما الكلمِِِِّّّّات بمِِِِّّّّا فيهِِِِِّّّّّا ،كِِِِّّّّل الرمِِِِّّّّوز القا لِِِِِّّّّّة للتمثيِِِِّّّّل الخطِِِِّّّّي: العالمِِِِّّّّات»
  والرسومات أو الصور واألشكال المميزة ،أسماا األشخا  والحرو  واألرقام

والتِِِِِّّّّّي تسِِِِِّّّّّتعمل للسِِِِِّّّّّلع كلهِِِِِّّّّّا  ،واأللِِِِِّّّّّوان مفردهِِِِِّّّّّا أو مركبِِِِِّّّّّة ،ها للسِِِِِّّّّّلع أو توضِِِِِّّّّّي
 2«عن سلع وخدمات غيرهلتغيير سلع أو خدمات شخ  ط يعي أو معنوي 

 :الملغى ما يلي 78-88من األمر ر م  12وجاء في ن  المادة 

األسِِِِِِّّّّّّماا العائليِِِِِِّّّّّّة أو  ،خدمِِِِِِّّّّّّة مِِِِِِّّّّّّات مصِِِِِِّّّّّّنع أو عالمِِِِِِّّّّّّات تجاريِِِِِِّّّّّّةتعت ِِِِِِّّّّّّر عال»
ة والرمِِِِِِِّّّّّّّوز االختياريِِِِِِِّّّّّّّة األسِِِِِِِّّّّّّّماا المسِِِِِِِّّّّّّّتعارة والتسِِِِِِِّّّّّّّميات الخاصِِِِِِِّّّّّّّة أو األغشِِِِِِِّّّّّّّي

والشِِِِِِِِّّّّّّّّكل المميِِِِِِِِّّّّّّّّز للمنتجِِِِِِِِّّّّّّّّات أول شِِِِِِِِّّّّّّّّكلها الظِِِِِِِِّّّّّّّّاهر والبطاقِِِِِِِِّّّّّّّّات و  ،والم تكِِِِِِِِّّّّّّّّرةأ
ة والحواشِِِِِِّّّّّّي البصِِِِِِّّّّّّمات والطِِِِِِّّّّّّابع واألختِِِِِِّّّّّّام وطوابِِِِِِّّّّّّع الرسِِِِِِّّّّّّوم المميِِِِِِّّّّّّزة واألشِِِِِِّّّّّّرط

 والحرو   ،الرسوم والصور أو النقوش النائيةو  ،و ترتيبات األلوانأوتركيبات 

                                              

 ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الملكية الصناعية في القانون الجزائري  ،س فاضليإدري1
2194،   984. 

 .24،   2114، لسنة33، يتعل  بالعالمات، جريدة رسمية ر م2114يوليو91المور  في  18-14األمر ر م 2
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تصِِِّّّلت لتمييِِِّّّز المنتجِِِّّّات األرقِِِّّّام والشِِِّّّعارات وبصِِِّّّفة عامِِِّّّة السِِِّّّمات الماديِِِّّّة التِِِّّّي 
 .و الخدمات لكل مؤسسةأو األشياا 

 1«يجوز اعتبار اإلعالن رذا وقع تسجيله لهذه الغاية

أن المشةةةةةرع الجزائةةةةةري  78-88مةةةةةن هةةةةةذا التعريةةةةةف الةةةةةذي جةةةةةاء فةةةةةي األمةةةةةر والمالحةةةةة  
نمةةةةةا اكتفةةةةةى فقةةةةةط بتبيةةةةةان مةةةةةا  ةةةةةد يصةةةةةلب ومةةةةةا ال  لةةةةةم يتطةةةةةرق إلةةةةةى تعريةةةةةف العالمةةةةةة واا

 .يصلب كعالمة لتمييز العالمات أو الخدمات 

فهةةةةةو يشةةةةةمل جميةةةةةع أنةةةةةواع العالمةةةةةات  18-14بينمةةةةةا التعريةةةةةف الةةةةةذي جةةةةةاء فةةةةةي األمةةةةةر 
كال التةةةةةي يمكةةةةةن وكةةةةةذلك يشةةةةةمل جميةةةةةع األشةةةةة ،و الخةةةةةدماتبمةةةةةا فيهةةةةةا عالمةةةةةات السةةةةةلع 

 أورد والمالح  كذلك من ن  المادة أم المشرع الجزائري  ،أن تأخذها العالمة

مجموعةةةة مةةةن الرمةةةوز التةةةي يمكةةةن أن تكةةةةون عالمةةةة وجةةةاءت هةةةذه الرمةةةوز علةةةى سةةةةبيل 
 .المثال ال على سبيل الحصر

مةةةةن  ةةةةانون العالمةةةةات التجاريةةةةة المعةةةةدل  12عرفهةةةةا المشةةةةرع األردنةةةةي فةةةةي المةةةةادة  و ةةةةد
 :بأنها 9111لسنة  43ر م 

أي شِِِِّّّّخ  لتمييِِِِّّّّز بضِِِِّّّّائعة أو  اسِِِِّّّّتعمالهاأي رشِِِِّّّّارة ظِِِِّّّّاهرة يسِِِِّّّّتعملها أو يريِِِِّّّّد »
 2«و منتجات أو خدمات غيرهأمنتجاته أو خدماته عن بضائع 

 

                                              

، المتعل  بعالمات المصنع وبالعالمات التجارية، جريدة رسمية ر م 9188مارس91المور  في  78-88األمر ر م 1
 .19،   9188، لسنة 24

ا صدار  ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،والتجاريةشرح التشريعات الصناعية  ،صالح زين الدين2
 .993   ، 2118 ،الثالث، األردن
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 2112لسةةةةةنة  12لقةةةةةانون ر ةةةةةم مةةةةةن ا 84فةةةةةي نةةةةة  المةةةةةادة وعرفهةةةةةا المشةةةةةرع المصةةةةةري 
 :الخا  بحماية حقوق الملكية

تشمل على و  ه،ز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غير العالمة التجارية هي كل ما يمي»
 ،واإلمضااات والكلمات والحرو  ،خصو  األسماا المتخذة شكال مميزاوجه ال

والنقوش  ،روالتصوي ،والدمغات واألختام ،وعناوين المحال ،والرموز ،واألرقام والرسوم
وكذلك أي خليط من هذه  ،لوان التي تتخذ شكال خاصا مميزاومجموعة األ  ،البارزة
منتجات  عمل صناعي،  رما في تمييز ،د أن تستخدمرذا كانت تستخدم أو أرا العناصر

ما  ،لمستخرجات األرض أو أي بضاعةأو استغالل زراعي، أو استغالل للغابات، أو  وا 
أو  ،أو مرت تها أو ضمانها ،أو نوعها ،أو البضائع ،المنتجات مصدر للداللة على

ما لل ،طريقة تحضيرها في جميع األحوال يتعين  داللة على تأدية خدمة من الخدماتوا 
 1«أن تكون العالمة التجارية مما يدل بالبصر

مةةةةةن المرسةةةةةوم بالقةةةةةانون  19بتعريفهةةةةةا المشةةةةةرع البحرينةةةةةي فةةةةةي نةةةةة  المةةةةةادة كمةةةةةا  ةةةةةام 
 :البحريني بأنها 9119لسنة  91العالمة 

كِِِّّّل مِِِّّّا يأخِِِّّّذ شِِِّّّكال مميِِِّّّزا مِِِّّّن أسِِِّّّماا أو كلمِِِّّّات أو توقيعِِِّّّات أو حِِِّّّرو  أو أرقِِِّّّام »
و رمِِِِِِِّّّّّّّوز أو أختِِِِِِِّّّّّّّام أو صِِِِِِِّّّّّّّور أو نقِِِِِِِّّّّّّّوش أو أيِِِِِِِّّّّّّّة رشِِِِِِِّّّّّّّارة أخِِِِِِِّّّّّّّر  أو أأو رسِِِِِِِّّّّّّّوم 

ن تسِِِّّّتخدم رمِِِّّّا فِِِّّّي تمييِِِّّّز أأو يِِِّّّراد  هِِِّّّا  مجموعِِِّّّة مِِِّّّن اإلشِِِّّّارات رذا كانِِِّّّت تسِِِّّّتخدم
مِِِّّّا للداللِِِّّّة علِِِّّّى أي شِِِّّّي  أو كِِِّّّان مصِِِّّّدرها او بضِِِّّّائع أو خِِِّّّدمات أي ِِِّّّأمنتجِِِّّّات  ، وا 

رنتاجِِِّّّه بسِِِّّّ ب صِِِّّّنفه أو  المنِِِّّّتل المِِِّّّراد وضِِِّّّع العالمِِِّّّة عليِِِّّّه يعِِِّّّود لمالِِِّّّك العالمِِِّّّة 
 2«أو الداللة على تأدية خدمة من الخدمات ،أو اختراعه أو اإلتجار به

                                              

 .22-29     ،المرجع السا قدمحم مصطفى عبدالصادق، 1
 .22نفس المرجع ،  2
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مةةةةن القةةةةةانون  899فيمةةةةا عةةةةرف المشةةةةرع الفرنسةةةةةي العالمةةةةة التجاريةةةةة فةةةةي نةةةةة  المةةةةادة 
: المتعلةةةةةةة  بقةةةةةةةانون الملكيةةةةةةةة الفكريةةةةةةةة بأنهةةةةةةةا 9112-18-19مةةةةةةةور  فةةةةةةةي ال 718ر ةةةةةةةم 

و خِِِِّّّّدمات أمنتجِِِِّّّّات  قريِِِِّّّّفلتورة خطيِِِِّّّّة وتسِِِِّّّّتخدم رشِِِِّّّّارة يمكِِِِّّّّن أن تظهِِِِّّّّر بصِِِِّّّّ»
 1«شخ  ط يعي أو معنوي 

 :الدولية االتفاقياتتعريف العالمة في  (2

 :أن ىريبس علتمن اتفا ية  19فقرة  97لقد نصت المادة 

تسِِِِِّّّّّمت  تمييِِِِِّّّّّز السِِِِِّّّّّلع والخِِِِِّّّّّدمات  ،عالمِِِِِّّّّّاتأو مجموعِِِِِّّّّّة  ، عالمِِِِِّّّّّة تعت ِِِِِّّّّّر أي»
تلِِِِّّّّك التِِِِّّّّي تنتجهِِِِّّّّا المنشِِِِّّّّنت األخِِِِّّّّر  صِِِِّّّّالحة ألن التِِِِّّّّي تتبعهِِِِّّّّا منشِِِِّّّّأة مِِِِّّّّا عِِِِّّّّن 

ِِِِِّّّّّ.  تكِِِِِّّّّّون عالمِِِِِّّّّّة تجاريِِِِِّّّّّة يما الكلمِِِِِّّّّّات التِِِِِّّّّّي تشِِِِِّّّّّمل وتكِِِِِّّّّّون هِِِِِّّّّّذه العالمِِِِِّّّّّة ال س  
أي مِِِِّّّّزيل مِِِِّّّّن و  أسِِِِّّّّماا شخصِِِِّّّّية وحروفِِِِّّّّا وأرقامِِِِّّّّا وأشِِِِّّّّكاال ومجموعِِِِّّّّات ألِِِِّّّّوان،

وحِِِِِّّّّّين ال يكِِِِِّّّّّون فِِِِِّّّّّي هِِِِِّّّّّذه . للتسِِِِِّّّّّجيل كعالمِِِِِّّّّّة تجاريِِِِِّّّّّةومؤهلِِِِِّّّّّة  ،اتهِِِِِّّّّّذه العالمِِِِِّّّّّ
مِِِِّّّّا يسِِِِّّّّمت  تمييِِِِّّّّز السِِِِِّّّّّلع والخِِِِّّّّدمات ذات الصِِِِّّّّلة ف نِِِِّّّّه يجِِِِّّّّوز لل لِِِِِّّّّّدان  ةالعالمِِِِّّّّ

األعضِِِّّّاا أن تجعِِِِّّّّل الصِِِّّّالحية للتسِِِِّّّّجيل مشِِِّّّروطة بِِِِّّّّالتمييز المكتسِِِّّّب مِِِِّّّّن خِِِِّّّّالل 
ع تسِِِِّّّّجيلها قا لِِِِّّّّة ممنِِِِّّّّو ز  هِِِِّّّّا اشِِِِّّّّتران أن تكِِِِّّّّون العالمِِِِّّّّة الكمِِِِّّّّا يجِِِِّّّّو  ،االسِِِِّّّّتخدام
 2«هاكشرن لتسجيلر لإلدراك بالنظ

أنةةةةواع العالمةةةةات وأن هةةةةذا التعةةةةداد جةةةةاء  دتعةةةةد االتفا يةةةةةنسةةةةتخل  مةةةةن نةةةة  المةةةةادة أن 
كمةةةةا جةةةةاءت هةةةةذه المةةةةادة بأمثلةةةةة للشةةةةارات  ،ى سةةةةبيل المثةةةةال ال علةةةةى سةةةةبيل الحصةةةةرعلةةةة

 .التي تصلب ألن تكون محال للحماية كعالمة تجارية

                                              

1«la marque est un signe susceptible de representation graphique servant 
identifentes produits ou service d’un personne physique ou moral» à 
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أن تكةةةةون العالمةةةةة التجاريةةةةة أن تشةةةةترط وأجةةةةازت المةةةةادة كةةةةذلك للةةةةدول األعضةةةةاء فيهةةةةا 
 . ابلة لإلدراك بالنظر كشرط لتسجيلها

إلةةةةةى تعريةةةةةف العالمةةةةةة  9114بةةةةةاريس لحمايةةةةةة الملكيةةةةةة الصةةةةةناعية لسةةةةةنة  اتفا يةةةةةةبينمةةةةةا 
وأحالةةةةة ذلةةةك إلةةةةى  ،ن تتخةةةةذها العالمةةةةأتحةةةةدد األشةةةكال والصةةةةور التةةةي يمكةةةن  كةةةذلك لةةةم

 .االتفا يةعت على التشريعات الداخلية للدول التي و   

 :أهمية العالمة: رابعا

المجتمةةةةع ا نسةةةةاني فمةةةةن خاللهةةةةةا  وازدهةةةةارفةةةةي نمةةةةو وتقةةةةدم تلعةةةةب العالمةةةةة دورا كبيةةةةرا 
 1.نستطيع تحديد معالم المجتمع فيما إذا كان متخلفا أو متقدما

مةةةةن وجةةةةود العالمةةةة التجاريةةةةة أو الصةةةةناعية هةةةو تمييةةةةز المنةةةةتل عةةةن غيةةةةره مةةةةن  والهةةةدف
المنتجةةةةةات حتةةةةةى يسةةةةةهل للمسةةةةةتهلك التعةةةةةرف علةةةةةى السةةةةةلعة التةةةةةي يفضةةةةةلها أو البضةةةةةائع 

 2.التي يريد شراءها

تعةةةةةزز روح المبةةةةةادرة فةةةةةي العةةةةةةالم مةةةةةن خةةةةةالل سةةةةةعي المنتجةةةةةةين إلةةةةةى تحسةةةةةين وتطةةةةةةوير 
أنهةةةةةةةا تسةةةةةةةهل علةةةةةةةى المسةةةةةةةتهلك عمليةةةةةةةة كمةةةةةةةا  ،منتجةةةةةةاتهم الكتسةةةةةةةاب ثقةةةةةةةة المسةةةةةةةتهلكين

وهةةةةي بهةةةةذا  ،التسةةةةوي  وتسةةةةاعد علةةةةى تحديةةةةد مصةةةةدر المنةةةةتل وعةةةةدم الخلةةةةط بةةةةين السةةةةلع
 .تخدم المنتل أو التاجر ذاته

وأخةةةةةرى حمائيةةةةةة فهةةةةةي وسةةةةةيلة لحمايةةةةةة المسةةةةةتهلك و هةةةةةداف ترويجيةةةةةة أ فالعالمةةةةةة تحقةةةةة  
 المنةةةةةةةتل و لمةةةةةةةوزع مةةةةةةةن البيانةةةةةةةات الغيةةةةةةةر صةةةةةةةحيحة كمةةةةةةةا أنهةةةةةةةا تحمةةةةةةةي المنةةةةةةةتل مةةةةةةةن

 .التصرفات المضادة التي يقوم بها الموزعون 

                                              

 .27   ،المرجع السا ق عامر محمود كسواني،1
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إن  ،للعالمةةةةةة التجاريةةةةةة ا ةةةةةرر مةةةةةع الةةةةةبع  اال تصةةةةةاديةوللداللةةةةةة علةةةةةى مةةةةةدى األهميةةةةةة 
فةةةةةي السةةةةةنوات األخيةةةةرة فةةةةةاق وبشةةةةةكل كبيةةةةةر الفكريةةةةةة  جةةةةةارة حقةةةةةوق الملكيةةةةة ت مةةةةو فةةةةةيالن
 اال تصةةةةةاديةاألمةةةةةر الةةةةةذي يعكةةةةةس وبشةةةةةكل واضةةةةةب األهميةةةةةة  ،تجةةةةةارة السةةةةةلع مةةةةةو فةةةةةينال
ولعةةةةةةل بعةةةةةة  األمثلةةةةةةة  ،اال تصةةةةةةاديةقةةةةةةوق الملكيةةةةةةة الفكريةةةةةةة و دورهةةةةةةا فةةةةةةي التنميةةةةةةة لح

فمةةةةثال لقةةةةد صةةةةرح  ،اال تصةةةاديكبةةةر دليةةةةل علةةةةى الةةةةدور  أالالعمليةةةة فةةةةي هةةةةذا الموضةةةةوع 
أن الشةةةةركة لةةةةو أفلسةةةةت تمامةةةةا فيسةةةةتطيع مةةةةدير الشةةةةركة  كوكِِِِّّّّا كِِِِّّّّوالمةةةةدير عةةةةام شةةةةركة 

نةةةةةةك مةةةةةةن الببالشةةةةةةركة للحصةةةةةةول علةةةةةةى  ةةةةةةر   الخاصةةةةةةة أن يةةةةةةرهن العالمةةةةةةة التجاريةةةةةةة
لعةةةام  كِِِّّّوال كِِِّّّاكو سةةةاس أن  يمةةةة العالمةةةة التجاريةةةة أ عةةةادة تأسةةةيس هةةةذه الشةةةركة علةةةى 

 1(.مليون دوالر 88,41) درت حوالي  2113

 :تمييز العالمة عن ما يشا هها عن مصطلحات أخر  : الفرع الثالث

وعلةةةةةى هةةةةةذا ، والصةةةةةناعيةيات والشةةةةةارات التجاريةةةةةة تتشةةةةةابه العالمةةةةةة مةةةةةع بعةةةةة  التسةةةةةم
التمييةةةةةز بةةةةةين العالمةةةةةة وحقةةةةةوق الملكيةةةةةة التجاريةةةةةة وكةةةةةذلك التمييةةةةةز األسةةةةةاس سةةةةةنحاول 

 :بين العالمة وحقوق الملكية الصناعية على النحو التالي

 :ةالتجاري حقوق الملكيةعن سائر تمييز العالمة : أوال

عهةةةةا التةةةةي  ةةةةد تتشةةةةابه م وبةةةةا ي عناصةةةةر الملكيةةةةة التجاريةةةةةالعالمةةةةة بةةةةين تمييةةةةز اليمكننةةةةا 
 :وذلك وفقا لما يلي لطوتو ع البع  في اللبس و الخ
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 :تمييز العالمة عن اإلسم التجاري  (1

اجر أو مميةةةةزة يتخةةةةذها التةةةةأن المقصةةةةود بالعالمةةةةة هةةةةو كةةةةل إشةةةةارة أو داللةةةةة بينةةةةا سةةةةابقا 
ن أو خدماتةةةةةةةةه عةةةةةةةة منتجاتةةةةةةةه وأ دم الخدمةةةةةةةةة شةةةةةةةعارا لتمييةةةةةةةةز بضةةةةةةةةائعهالصةةةةةةةانع أو مقةةةةةةةة

 . مثيالتها التي يمتلكها اآلخرين

للداللةةةةةة م الكنيةةةةةة المسةةةةةتخد أوب و اللقةةةةةأ االسةةةةةمفهةةةةةو  ،التجةةةةةاري  باالسةةةةةمأمةةةةةا المقصةةةةةود 
 :االثنينومن هنا يتضب لنا الفرق بين على المحال التجاري 

 االسةةةةةةمأمةةةةةةا  ،و الخةةةةةةدماتأو المنتجةةةةةةات أفالعالمةةةةةةة تسةةةةةةتخدم للداللةةةةةةة لتمييةةةةةةز البضةةةةةةائع 
لتةةةةةةي تمةةةةةةارس المحةةةةةةال التجاريةةةةةةة أو المنشةةةةةة ت ا التجةةةةةةاري فيسةةةةةةتخدم للداللةةةةةةة أو تمييةةةةةةز

 .و الصناعيةأفيها المهنة التجارية 

وم التةةةةي فهةةةةو أن العالمةةةةة لهةةةةا العديةةةد مةةةةن الصةةةةور واألشةةةةكال والرسةةةة ،أمةةةا األمةةةةر الثةةةةاني
معةةةين أال التجةةةاري فهةةةو محصةةةور فةةةي شةةةكل  االسةةةمأمةةةا  ،مةةةن الممكةةةن أن تتكةةةون منهةةةا

 .أو اللقب أو الكنية االسموهو 

و الصةةةةةانع أو مقةةةةةدم الخدمةةةةةة ال يسةةةةةتطيع اسةةةةةتخدام أفةةةةةتن التةةةةةاجر  ،جهةةةةةة الثالثةةةةةةومةةةةةن 
 االسةةةةةمأمةةةةةا فةةةةةي  ،فةةةةةي التو يةةةةةع علةةةةةى معامالتةةةةةه الرسةةةةةميةالعالمةةةةةة المملوكةةةةةة مةةةةةن  بلةةةةةه 

 االسةةةةمصةةةةاحبه إجةةةةراء وتو يةةةةع معامالتةةةةه الرسةةةةمية متةةةةى كةةةةان هةةةةذا التجةةةةاري فيسةةةةتطيع 
وحتةةةةةى ولةةةةةو كةةةةةان مضةةةةةافا إليةةةةةه بعةةةةة  األوصةةةةةاف واأللقةةةةةاب  المةةةةةدني لةةةةةه ماالسةةةةةهةةةةةو 

 1.األخرى 

 

                                              

 ،دار وائل للنشر ،(دراسة مقارنة)القانون الواجب التط يق على مسائل الملكية الفكرية ،عامر محمود الكسواني1
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 :مييز العالمة عن العنوان التجاري ت (2

أو شةةةةةارة أو رمةةةةةز أو عبةةةةةارة مبتكةةةةةرة  ،العنةةةةةوان التجةةةةةاري أو عنةةةةةوان المحةةةةةل هةةةةةو تسةةةةةمية
أسةةةةةماء تجةةةةةاري ال يمكةةةةةن أن يكةةةةةون إال ال واالسةةةةةم ،عةةةةةن غيةةةةةرهر ،تسةةةةةمب بتمييةةةةةز المتجةةةةة

التجةةةةةاري الةةةةةذي يمكةةةةةن أن يكةةةةةون إسةةةةةما أو رمةةةةةزا أو رسةةةةةما،كما يمكةةةةةن  بعكةةةةةس العنةةةةةوان
 لالسةةةةةميعتبةةةةةر إجباريةةةةا ولةةةةةيس وجو يةةةةةا كمةةةةةا هةةةةو الحةةةةةال بالنسةةةةةبة  أن يكةةةةون العنةةةةةوان  ةةةةةد

 .التجاري 

ه يختلةةةةف لكنةةةة سةةةةمية مبتكةةةةرة هةةةةي شةةةةروط العالمةةةةة،توشةةةةروط العنةةةةوان التجةةةةاري بوصةةةةفه 
ات يةةةةز السةةةةلع والخةةةةدمفةةةةالغر  مةةةةن العالمةةةةة هةةةةو تمي ،مةةةةن حيةةةةث الفةةةةر  مةةةةع العالمةةةةة

عةةةةن الغةةةةر  مةةةةن العنةةةةوان التجةةةةاري هةةةةو تمييةةةةز المحةةةةل التجةةةةاري بينمةةةةا  ،عةةةةن مثيالتهةةةةا
بينمةةةةةا تعةةةةةود  ،سةةةةةتعمله أوالاوتعةةةةةود ملكيةةةةةة العنةةةةةوان لمةةةةةن  ،غيةةةةره أمةةةةةام جمهةةةةةور العمةةةةةالء

 1.في تسجيلها  األسب ملكية العالمة إلى 

 .تمييز العالمة عن ال يان التجاري  (3

-17مةةةةن المرسةةةةوم التنفيةةةةذي ر ةةةةم  18يقصةةةةد بالبيةةةةان التجةةةةاري وفةةةة  مةةةةا عرفتةةةةه المةةةةادة 
تلِِِِّّّّك اإليضِِِِّّّّاحات وال يانِِِِّّّّات »: الغذائيةةةةة وعرضةةةةها بأنةةةةهوالمتعلةةةة  بوسةةةةم السةةةةلع  313

والِِِّّّذي يقصِِِّّّد بِِِّّّه كِِِّّّل منِِِّّّتل أو تِِِّّّاجر أو حرفِِِّّّي أو -التِِِّّّي يضِِِّّّعها عِِِّّّون رقتصِِِّّّادي
والغايةةةةة  «...اتِِِِّّّّهعلِِِِّّّّى منتجاتِِِِّّّّه أو خدم-مقِِِِّّّّدم خِِِِّّّّدمات أي كانِِِِّّّّت صِِِِّّّّفته قانونيِِِِّّّّة

عةةةة المنتةةةو  مةةةن هةةةذه البيانةةةات هةةةو تفةةةادي خلةةة  لةةةبس لةةةدى المسةةةتهلك فيمةةةا يخةةة  طبي
وهةةةةةةةي غايةةةةةةة مشةةةةةةابهة لوظيفةةةةةةةة العالمةةةةةةة التجاريةةةةةةة التةةةةةةةي  ،هوالشةةةةةةروط الد يقةةةةةةة لصةةةةةةنع

 .لى حماية المستهلك من اللبس والغش وتشجيع المنافسة المشروعةاتهدف 

                                              

العدد  ،مجلة المنتدى القانوني ،في التشريع الجزائري  ني للعالماتالتنظيم القانو  ،رمزي حوحو وكاهنة زواوي 1
 .24   ،بدون سنة نشر ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة ،الخامس
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ا معينةةةةا او وسةةةةما علةةةةى منتوجاتةةةةه وخدماتةةةةه وال يتمتةةةةع التةةةةاجر الةةةةذي يضةةةةع بيانةةةةا تجاريةةةة
سةةةةةتعماله فةةةةةي حةةةةةين تعةةةةةد ابةةةةةل يجةةةةةوز لغيةةةةةره  ،بتكةةةةةارإإذ لةةةةةيس فيةةةةةه أي  ،هبحةةةةة  احتكةةةةةار 

العالمةةةةة مةةةةن حقةةةةوق الملكيةةةةة الفكريةةةةة ولصةةةةاحبها حةةةة  االسةةةةتئثار بهةةةةا ومنةةةةع غيةةةةره مةةةةن 
 1.استعمالها أو إستغاللها إال بترخي  منه

 :الملكية الصناعيةحقوق عن سائر تمييز العالمة : ثانيا

وحقةةةةوق تةةةةرد علةةةةى إبتكةةةةةار  ،بتكةةةةارات الجديةةةةدةحقةةةةوق الملكيةةةةة الصةةةةناعية تةةةةرد علةةةةى اال
وكةةةل هةةةةذه الحقةةةوق تمةةةنب لصةةةةاحبها حةةة  مطلةةة  فةةةةي مواجهةةةة الكافةةةة علةةةةى فةةةي الشةةةكل 

 .خالف العامة التي تمنب لصاحبها ح  نسبي

 :تمييز العالمة على  رااة اإلختراع (1

الجزائةةةةةةةةري للملكيةةةةةةةةة بةةةةةةةةراءة االختةةةةةةةةراع هةةةةةةةةي الوثيقةةةةةةةةة التةةةةةةةةي يسةةةةةةةةلمها المعهةةةةةةةةد الةةةةةةةةوطني 
المتمثةةةةةل فةةةةةي اختةةةةةراع و  ،مةةةةةن التمتةةةةةع بانجةةةةةازه بصةةةةةفة  انونيةةةةةة الصةةةةةناعية حتةةةةةى يةةةةةتمكن

أو سةةةةواء تضةةةةمن منتوجةةةةا صةةةةناعيا جديةةةةدا  ، ابةةةةل للتطبيةةةة  الصةةةةناعي ،جديةةةةد( ابتكةةةةار)
رمةةةةةةز وهةةةةةةي بةةةةةةذلك تختلةةةةةةف عةةةةةةن العالمةةةةةةة التةةةةةةي تعتبةةةةةةر  ،طريقةةةةةةة صةةةةةةناعية مسةةةةةةتحدث

يتخةةةةذه التةةةةاجر أو الصةةةةانع أو مقةةةةدم خدمةةةةة لتمييةةةةز سةةةةلعه أو خدماتةةةةه عةةةةن مةةةةا يماثلهةةةةا 
ذا كةةةةان الحةةةة  فةةةةي البةةةةراءة حةةةة  مط  ا ختةةةةراعيخةةةةول لصةةةةاحبة اسةةةةتئثار واحتكةةةةار  ،لةةةة واا
فةةةةةةتن الحةةةةةة  فةةةةةةي العالمةةةةةةة حةةةةةة  نسةةةةةةبي يخةةةةةةول  ،فةةةةةةي مواجهةةةةةةة الكافةةةةةةة احتكةةةةةةارا كةةةةةةامال

فةةةةي  ،مةةةةن يزاولةةةةون نشةةةةاطا ممةةةةاثال لنشةةةةاطه حةةةة  احتكارهةةةةا فقةةةةط فةةةةي مواجهةةةةةلصةةةةاحبه 
 ،لبةةةةةراءة يعتبةةةةةران حقةةةةةان مو تةةةةةانحةةةةةين أن كةةةةةال مةةةةةن الحةةةةة  فةةةةةي العالمةةةةةة والحةةةةة  فةةةةةي ا

 2.وذلك بالمدة القانونية المحددة

                                              

 .42  ،المرجع السا ق ،ميلود سالمي1
 .43،   المرجع السا قرمزي حوحو وكاهنة زواوي، 2



 ماهية العالمة                                                لفصل األولا

 

 
11 

 

 :تمييز العالمة عن الرسم والنموذج الصناعيين (2

الملكيةةةةةةةةةة والرسةةةةةةةةةوم والنمةةةةةةةةةاذ  الصةةةةةةةةةناعية مةةةةةةةةةن عناصةةةةةةةةةر  اترغةةةةةةةةةم اعتبةةةةةةةةةار العالمةةةةةةةةة
إذ يقصةةةةد بالرسةةةةوم والنمةةةةاذح  ،أن مفهةةةةوم كةةةةل منهةةةةا يختلةةةةف عةةةةن اآلخةةةةرالصةةةةناعية إال 

الصةةةةناعية ذلةةةةك الترتيةةةةب للخطةةةةوط واأللةةةةوان التةةةةي تكتسةةةةب بهةةةةا السةةةةلع والبضةةةةائع رونقةةةةا 
 .جميال وكذلك كل شكل أو  الب أو هيكل يستعمل لصناعة السلع والبضائع 

أن الرسةةةةةةوم والنمةةةةةةاذ  الصةةةةةةناعية تخضةةةةةةع ألحكةةةةةةام در ا شةةةةةةارة كمةةةةةةا سةةةةةةب  الةةةةةةذكر تجةةةةةة
ألحكةةةةةةةةام بينمةةةةةةةةا العالمةةةةةةةةة تخضةةةةةةةةع  ،9188-13-21المةةةةةةةةور  فةةةةةةةةي  18-88ألمةةةةةةةةر ا

 .2114جويلية91الصادر في  18-14األمر 

صةةةةور سةةةةواءا المةةةةن الرسةةةةوم لةةةةه مميةةةةزات أو بمةةةةا أنةةةةه يجةةةةوز أن تكةةةةون العالمةةةةة رسةةةةما 
كانةةةت صةةةةورة شةةةةخ  أو غيةةةةر ذلةةةةك فهةةةةي مرحلةةةةة تةةةةأتي الحقةةةةة لمرحلةةةةة ا نتةةةةا  تهةةةةدف 
إلةةةةى جلةةةةب العمةةةةالء علةةةةى عكةةةةس الرسةةةةوم والنمةةةةاذ  الصةةةةناعية فهةةةةي تنشةةةةأ فةةةةي مرحلةةةةة 

 1.و انونية أثناء مرحلة ا نتا  ا تصاديةسابقة لإلنتا  وترتب عليها عال ات 

 :تمييز العالمة عن تسمية المنشأ (4

الةةةةذي يحةةةةدد منشةةةةأ سةةةةلعة معينةةةةة فةةةةي أي بلةةةةد أو وشةةةةر الجغرافةةةةي تسةةةمية المنشةةةةأ هةةةةي الم
سةةةةةةماتها  سةةةةةةمعتها أو كانةةةةةةت جةةةةةةودة هةةةةةةذه السةةةةةةلعة أو ىمتةةةةةة ، لةةةةةةيم أو منطقةةةةةةة أو جهةةةةةةةا

األخةةةةةرى التةةةةةي تةةةةةةوثر فةةةةةي ترويجهةةةةةةا ترجةةةةةع أساسةةةةةا إلةةةةةةى منشةةةةةأها الجغرافةةةةةةي لمةةةةةا لهةةةةةةذا 
و إلةةةةةى أ ،يةةةةةزة تتعلةةةةة  بالمكةةةةةان الةةةةةذي صةةةةةنعت فيةةةةةهالمنشةةةةةأ مةةةةةن خصةةةةةائ  فريةةةةةدة ومم
 التقليدية أو غير ذلك من العوامل الطبيعية تركيبة التر ة أو المنا  أو البيئة 

                                              

ل على شهادة الماجستير في الحصو مذكرة من أجل  ،النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية ،نشيدة بوداود1
 2191-  2111،الجزائر جامعة بن يوسف بن خدة، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،فرع العقود والمسوولية ،الحقوق 

،    21-22. 
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والبشةةةةةةةرية التةةةةةةةي تسةةةةةةةاهم فةةةةةةةي جةةةةةةةودة وخصةةةةةةةائ  سةةةةةةةلع أو منتجةةةةةةةات ال يمكةةةةةةةن إعةةةةةةةادة 
 .إنتاجها في مكان آخر

وعليةةةةةه فتسةةةةةمية المنشةةةةةأ هةةةةةي تحديةةةةةد لمنطقةةةةةة جغرافيةةةةةة يرجةةةةةع إليهةةةةةا المنتةةةةةو  أو السةةةةةلعة 
بينمةةةةا العالمةةةةة  ،يعيةةةةة التةةةةي تتميةةةةز بهةةةةا تلةةةةك المنطقةةةةةالعوامةةةةل الطب و يةةةةان مميزاتةةةةه مةةةةن

نمةةةةا بيةةةةان مصةةةةدر المنتجةةةةات التجاريةةةةة هةةةةدفها لةةةةيس تحديةةةةد المنشةةةةأ الجغرافةةةةي لمنتةةةةو   واا
والخةةةةةدمات وتمييزهةةةةةا عةةةةةن غيرهةةةةةا مةةةةةن المنتجةةةةةات والخةةةةةدمات المشةةةةةابهة دون أن تكةةةةةون 

 1.مرتبطة بمكان إنتاجها

 وظائف العالمة: المطلب الثاني

خةةةةالل حةةةةديثنا عةةةةن أهميةةةةة العالمةةةةة علةةةةى الصةةةةعيد الةةةةدولي والمحلةةةةي والتةةةةي تتمثةةةةل  مةةةةن
فةةةةي تحقيةةةة  غايةةةةات كةةةةل مةةةةن المنةةةةتل والمسةةةةتهلك علةةةةى حةةةةد سةةةةواء نسةةةةتطيع القةةةةول بةةةةأن 

 :جمالها في الفروع اآلتيةإللعالمات عدة وظائف يمكن 

 :تحديد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات: الفرع االول

أي المنةةةةةةةتل  ،مصةةةةةةةدر الشخصةةةةةةةي للمنتجةةةةةةةات أو البضةةةةةةةائعيةةةةةةةة التحةةةةةةةدد العالمةةةةةةةة التجار 
إذ يةةةةةةةتمكن . أي جهةةةةةةةة ا نتةةةةةةةا  أيضةةةةةةةا ،كمةةةةةةةا أنهةةةةةةةا تحةةةةةةةدد المصةةةةةةةدر ا  ليمةةةةةةةي ،لهةةةةةةةا

المسةةةةةتهلك بواسةةةةةةطة العالمةةةةةةة التمييةةةةةةز بسةةةةةهولة بةةةةةةين المنتجةةةةةةات أو بضةةةةةةائع مماثلةةةةةةة أو 
 إذ يكفي أن  ،در المنتجات أو السلع أو الخدماتمتشابهة كونها تدل على مص

 

 

                                              

 .48-48     ،المرجع السا ق ،ميلود سالمي1
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يةةةةةذكر المشةةةةةتري اسةةةةةم العالمةةةةةة التةةةةةي تحملهةةةةةا السةةةةةلعة التةةةةةي تريةةةةةد شةةةةةراءها دون حاجةةةةةة 
 1.لبيان أوصاف وسمات الشيء المراد شراوه

 :رمز الثقة بصفات المنتجات و البضائع والخدمات: الفرع الثاني

سةةةةواء مةةةةن  ،المنتجةةةةات أو البضةةةةائع التةةةةي تميزهةةةةاتعتبةةةةر العالمةةةةة التجاريةةةةة عةةةةن صةةةةفات 
ويقصةةةةةةد بةةةةةةالنوع مجمةةةةةةوع  المرتبةةةةةةة أو الضةةةةةةمان أو طريقةةةةةةة التحضةةةةةةير،حيةةةةةةث النةةةةةةوع أو 

أو  خصةةةةةةةائ  المنتجةةةةةةةات أو البضةةةةةةةائع التةةةةةةةي تمتةةةةةةةاز بهةةةةةةةا عةةةةةةةن خصةةةةةةةائ  منتجةةةةةةةات
دة وا تقةةةةةان أمةةةةةا المرتبةةةةةة فيقصةةةةةد بهةةةةةا درجةةةةةة الجةةةةةو  ،بضةةةةةائع أخةةةةةرى مماثلةةةةةة أو مشةةةةةابهة

والمقصةةةةةةةةةود بالضةةةةةةةةةمان هةةةةةةةةةو تعهةةةةةةةةةد الصةةةةةةةةةانع أو التةةةةةةةةةاجر  ،للمنتجةةةةةةةةةات أو البضةةةةةةةةةاعة
وذلةةةةةك  ،يةةةةةان العناصةةةةةر الداخليةةةةةة فةةةةةي تركيبهةةةةةاب أو البضةةةةةاعة ة المنتجةةةةةات أوبصةةةةةالحي
ء لتفضةةةةةيل هةةةةةذه ويكةةةةةون دافعةةةةةا للعمةةةةةال ،لةةةةةى رفةةةةةع الثقةةةةةة بالمنتجةةةةةات والبضةةةةةائعيةةةةةودي إ

ة ععلةةةةى سةةةةم هممةةةةا يةةةةدفع مالةةةةك العالمةةةةة إلةةةةى مضةةةةاعفة حرصةةةة ،المنتجةةةةات عةةةةن غيرهةةةةا
العمةةةةالء ن ذهبةةةة ةعفيحةةةر  علةةةةى ا بقةةةةاء علةةةةى هةةةذه السةةةةم ،عالمتةةةه وثقةةةةة عمالئةةةةه بهةةةةا

وتحسةةةةينها بتتقانةةةةه صةةةةنع منتجاتةةةةه والحفةةةةا  علةةةةى جودتهةةةةا فتصةةةةبب العالمةةةةة محةةةةل ثقةةةةة 
 2.عند الجمهور

 :وسيلة اإلعالن عن المنتجات والبضائع والخدمات: الفرع الثالث

العالمةةةةةة التجاريةةةةةة إحةةةةةدى وسةةةةةائل ا عةةةةةالن المهمةةةةةة عةةةةةن المنتجةةةةةات والبضةةةةةائع  تعتبةةةةةر
 فهي من أهم وسائل التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لإلعالن عن سلعته أو 

                                              

ا تحاد العر ي لحماية حقوق  ،حمايتهاورقة عمل عن تقليد العالمة التجارية وأضرار وس ل  ،براك ناصر النون  1
 .18  ،21:21الساعة  ،2198-12-18يوم  ت،من األنترني ،(هيئة عر ية دولية)ملكية الفكريةال
 
   ،2191،عمان ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الملكية الصناعية والتجارية ،صالح زين الدين2

278. 
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ة عةةةةةةن عالمتةةةةةةه يصةةةةةةل إلةةةةةةى إذ عةةةةةةن طريةةةةةة  ا عةةةةةةالن والدعايةةةةةة منتجاتةةةةةةه أو خدماتةةةةةةه،
 الراديةةةةةةةةو و خاصةةةةةةةةة ،بتسةةةةةةةةتخدام وسةةةةةةةةائل الدعايةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةةوذلةةةةةةةةك  ،أذهةةةةةةةةان النةةةةةةةةاس
لةةةةةةةى تثبيةةةةةةةت ممةةةةةةةا  ةةةةةةةد يةةةةةةةودي إ ،الصةةةةةةةحف ومةةةةةةةا إلةةةةةةةى ذلةةةةةةةك المجةةةةةةةالت و التلفزيةةةةةةةون و

فقةةةةةد أصةةةةةبب مةةةةةن الصةةةةةعب تجاهةةةةةل الةةةةةدور المةةةةةوثر الةةةةةذي  ،العالمةةةةةة فةةةةةي ذاكةةةةةرة النةةةةةاس
و بضةةةةةةائع أو خةةةةةةدمات مشةةةةةةروع أتلعبةةةةةةه الدعايةةةةةةة فةةةةةةي جةةةةةةذب العمةةةةةةالء إلةةةةةةى منتجةةةةةةات 

ن مةةةةةةةن خةةةةةةةالل لةةةةةةةذا يحةةةةةةةر  مالةةةةةةةك المشةةةةةةةروع أن يوكةةةةةةةد لجمهةةةةةةةور المسةةةةةةةتهلكي ،معةةةةةةةين
 1.جود المنتجات الموجودةأ الدعاية وا عالن أن منتجاته هذه أفضل و

 :وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة: الفرع الرابع

 تعةةةةةةةد العالمةةةةةةةة التجاريةةةةةةةة وسةةةةةةةيلة هامةةةةةةةة مةةةةةةةن وسةةةةةةةائل المنافسةةةةةةةة التجاريةةةةةةةة النزيهةةةةةةةة و
أنهةةةةةا كمةةةةةا  ،العمةةةةةالء مةةةةةن جهةةةةةة المشةةةةةروعة فهةةةةةي تهةةةةةدف إلةةةةةى اجتةةةةةذاب المسةةةةةتهلكين و

تميزهةةةةةةةا عةةةةةةةن  الخةةةةةةةدمات و السةةةةةةةلع و تقةةةةةةةديم أحسةةةةةةةن المنتجةةةةةةةات و وسةةةةةةةيلة للمنافسةةةةةةةة و
 .غيرها

وتةةةةودي العالمةةةةة دورا هامةةةةا فةةةةي تحقيةةةة  العدالةةةةة بةةةةين المشةةةةتغلين فةةةةي مجةةةةال العال ةةةةات 
حتةةةةى ينةةةةال كةةةةل مةةةةنهم ثقةةةةة  ،اعةةةةات الصةةةةناعة و التجةةةةارة والخةةةةدماتفةةةةي  ط اال تصةةةةادية

اتةةةةةةةةةةه أو بضةةةةةةةةةةائعه أو خدماتةةةةةةةةةةه المسةةةةةةةةةةتهلكين بقةةةةةةةةةةدر حرصةةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةةى تحسةةةةةةةةةةين منتج
 2.والمحافظة على جودتها من اجل كسب الشهرة المأمولة

 

 

                                              

 . 998   ،مرجع سا قال التشريعات الصناعية و التجارية،شرح  ،صالح زين الدين1
 .21   ،المرجع السا ق ،ميلود سالمي2
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 :ضمان لحماية جمهور المستهلكين: الفرع الخامس

فقةةةةد  ،فائةةةدة ،لمةةةةا فيهةةةا مةةةن أر ةةةةاح كثيةةةرة تعتبةةةر التجةةةارة مةةةةن أهةةةم وجةةةوه النشةةةةاط البشةةةري 
ا حتيةةةةةةال فة فةةةةةةي إتبةةةةةةاع ضةةةةةةروب أصةةةةةةحاب النفةةةةةةوس الضةةةةةةعي -هةةةةةةذه األخيةةةةةةرة–تغةةةةةةري 
ثةةةةم ومةةةةن  ،بتخفةةةةاء عيو هةةةةا ،أو بضةةةةائعهم أو خةةةةدماتهم فةةةةي تةةةةرويل صةةةةناعاتهم ،والغةةةةش

لجمهةةةةةةةةور وصةةةةةةةةوال إلةةةةةةةةى اسةةةةةةةةتمالة القةةةةةةةةوة الشةةةةةةةةرائية  ،إظهارهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى غيةةةةةةةةر حقيقتهةةةةةةةةا
فيقةةةةةةةةةدم جمهةةةةةةةةةور المسةةةةةةةةةتهلكين علةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةراء تلةةةةةةةةةك  ،المسةةةةةةةةةتهلكين بصةةةةةةةةةورة تضةةةةةةةةةليلية

تحمةةةةةةةةةل المواصةةةةةةةةةفات و الخةةةةةةةةةدمات اعتقةةةةةةةةةادا مةةةةةةةةةنهم بأنهةةةةةةةةةا أالصةةةةةةةةناعات أو البضةةةةةةةةةائع 
فةةةةي حةةةةين تكةةةةون تلةةةةك  ،علةةةةى النحةةةةو المعلةةةةن عنةةةةه ،يةةةةا الخاصةةةةة بهةةةةاالمحةةةةددة لهةةةةا والمزا

 1.الصناعات أو البضائع أو الخدمات ليست كذلك أو على األ ل دون ذلك

 أنواع وأشكال العالمات: المطلب الثالث

المتعلةةةةةةة   18-14ن األمةةةةةةةر مةةةةةةة 12لقةةةةةةةد أورد المشةةةةةةةرع الجزائةةةةةةةري فةةةةةةةي نةةةةةةة  المةةةةةةةادة 
ولةةةةةم تقةةةةةع بتصةةةةةنيف تلةةةةةك  ،ور القابلةةةةةة ألن تكةةةةةون عالمةةةةةةلةةةةةة مةةةةةن األمةةةةةمج ،بالعالمةةةةةات
وهةةةةذا مةةةا سةةةةوف نتطةةةةرق  ،تلفةةةةة للعالمةةةاتخولةةةةم يتطةةةرق إلةةةةى تبيةةةين األنةةةةواع الم ،الرمةةةوز

أمةةةةا الفةةةرع الثةةةةاني سةةةنعر  فيةةةةه ،  ألول سةةةةنتناول فيةةةه أنةةةةواع العالمةةةاتإليةةةه فةةةةي الفةةةرع ا
 .أشكال العالمات
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 :أنواع العالمات: األول الفرع

نةةةةةوع ينظةةةةر فيةةةةةه  ،ويقسةةةةمها الفقةةةةةه إلةةةةى نةةةةةوعين رئيسةةةةيين ،تعةةةةةددةأنواعةةةةا م اتإن للعالمةةةة
 .من العالمة ونوع ينظر فيه إلى إستعمال العالمة ةللغاية المتوخا

 العالمة بالنظر للغاية المتوخاة منها: أوال

 :واع وهي كاآلتيوتقسم العالمات بالنظر للغاية المتوخاة منها إلى ثالثة أن

 : العالمة الصناعية (9

عةةةةن مثيالتهةةةةا  ،ييةةةةز المنتجةةةةات التةةةةي يقةةةةوم بصةةةةناعتهاوهةةةةي التةةةةي يضةةةةعها الصةةةةانع لتم
 :مثل،  أو مصدر الصنع ،وهي تشير إلى مدر ا نتا  ،من المنتجات األخرى 

أو مصةةةةةنع جولةةةةةد سةةةةةتار الةةةةةذي ينةةةةةتل تلفةةةةةاز  ،نع إيةةةةةديال إذ ينةةةةةتل ثالجةةةةةات إيةةةةةديالمصةةةةة
 1.أو هي شارة المنتل الذي ينتل السلع ،عليها عالمة المصنعجولستار ويضع 

وتعةةةةد العالمةةةةة الصةةةةنع عالمةةةةة تجاريةةةةة إلزاميةةةةة مثةةةةل بقيةةةةة انةةةةواع العالمةةةةات فةةةةي القةةةةانون 
المتعلةةةةةة  بالعالمةةةةةةات والتةةةةةةي  18-14مةةةةةةن األمةةةةةةر  14الجزائةةةةةةري وفقةةةةةةا لةةةةةةن  المةةةةةةادة 

أو  لعةتعت ِِِِِّّّّّر عالمِِِِِّّّّّة السِِِِِّّّّّلعة او الخدمِِِِِّّّّّة رلزاميِِِِِّّّّّة لكِِِِِّّّّّل سِِِِِّّّّّ»: علةةةةةى مةةةةةايلي  تةةةةةن
إال أن هةةةةةةةذا  ،الملغةةةةةةةى 78-88و الحةةةةةةةال فةةةةةةةي األمةةةةةةةر ،كمةةةةةةةا هةةةةةةة«...خدمِِِِِِِّّّّّّّة مقدمِِِِِِِّّّّّّّة

 2.األخير إعتبر عالمة المصنع هي العالمة ا لزامية الوحيدة

 

 

                                              

 .21- 21     ،المرجع السا ق ،دمحم مصطفي عبد الصادق1
 .33   ،المرجع السا ق ،ميلود سالمي2
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 :العالمة التجارية  (2

وهةةةةي عالمةةةةة تميةةةةز تةةةةاجر معةةةةين حةةةةري  علةةةةى جةةةةذب العمةةةةالء بوضةةةةع عالمةةةةة متميةةةةزة 
تةةةدل علةةةى حسةةةن اختيةةةاره و انتقالةةةه لمةةةا يعرضةةةه مةةةن منتجةةةات لةةةذا يطلةةة  عليهةةةا أحيانةةةا 
عالمةةةةةةةة التوزيةةةةةةةع ، أو هةةةةةةةي التةةةةةةةي يسةةةةةةةتخدمها التجةةةةةةةار فةةةةةةةي تمييةةةةةةةز المنتجةةةةةةةات التةةةةةةةي 

مباشةةةةةرة، بصةةةةةرف  يقومةةةةةون ببيعهةةةةةا بعةةةةةد شةةةةةرائها سةةةةةواء مةةةةةن تةةةةةاجر الجملةةةةةة أو المنةةةةةتل
ويةةةةةرتبط بتجةةةةةارة عالمةةةةةة آخةةةةةرى تسةةةةةمى فةةةةةي الواليةةةةةات  ، الإلنتةةةةةا النظةةةةةر عةةةةةن مصةةةةةدر 
نةةةةة مةةةةةن تميةةةةز المنتةةةةو  بعي هةةةةي عالمةةةةةة حديثةةةةة، بعالمةةةةة المحةةةةل والمتحةةةةدة األمريكيةةةةة 

إذ يةةةةتم حمايةةةةة منتةةةةو  المنشةةةةأة عةةةةن طريةةةة  عالمةةةةة خاصةةةةة  ،موسسةةةةة أو منشةةةةأة منفةةةةردة
 logo .1ويرمز لهذه العالمة  برمز 

المتعلةةةة  بعالمةةةةات المصةةةةنع  78-88ولةةةةم تكةةةةن العالمةةةةة التجاريةةةةة إلزاميةةةةة فةةةةي األمةةةةر 
أمِِِِِّّّّّا »: والعالمةةةةةات التجاريةةةةةة الملغةةةةةى حيةةةةةث نصةةةةةت المةةةةةادة األولةةةةةى منةةةةةه علةةةةةى مةةةةةايلي

-14والزامهةةةةا األمةةةةر ر ةةةةم  ،«العالمِِِِّّّّة التجاريِِِِّّّّة أو عالمِِِِّّّّة الخدمِِِِّّّّة فهِِِِّّّّي رختياريِِِِّّّّة
 تعت ِِِِّّّّر عالمِِِِّّّّة السِِِِّّّّلعة أو»: والتةةةةي تةةةةن  علةةةةى مةةةةايلي 19فقةةةةرة  14فةةةةي المةةةةادة  18

 2.«...الخدمة رلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة

 

 

 

 
                                              

الطبعة  ،مكتبة الوفاء القانونية ،رجريمة تقليد العالمة التجارية في ظل التشريع الجزائ ،أحمد نبوهيبة لعوارم 1
 .88 - 87     ، 2197،مصر ،األولى

 .37   ،رجع السا قمال ،ميلود سالمي2
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 :عالمة الخدمة (4

لتميةةةةةةةز الخةةةةةةةدمات التةةةةةةةي  ،المةةةةةةةة التةةةةةةةي يسةةةةةةةتخدمها مقةةةةةةةدم خدمةةةةةةةة مةةةةةةةاويقصةةةةةةةد بهةةةةةةةا الع
 1.يتعاطى بها عن الخدمات التي يقدمها الغير

التةةةةةي كالعالمةةةةةات  ،بع الةةةةةبعضةةةةةها  عةةةةةن وهنةةةةةاك عالمةةةةةات تسةةةةةتخدم لتمييةةةةةز الخةةةةةدمات
تسةةةةةةةتخدمها موسسةةةةةةةات ا عةةةةةةةالن والدعايةةةةةةةة لحسةةةةةةةاب الغيةةةةةةةر كموسسةةةةةةةات النقةةةةةةةل مةةةةةةةثال 

 2.فتعرف هذه العالمات بعالمات الخدمة التي تعتبر من العالمات التجارية

 18-14ونةةةةةةة  عليهةةةةةةةا المشةةةةةةةرع الجزائةةةةةةةري فةةةةةةةي نةةةةةةة  المةةةةةةةادة الثالثةةةةةةةة مةةةةةةةن األمةةةةةةةر 
فجعلهةةةةا « ...زاميِِِِّّّّةتعت ِِِِّّّّر عالمِِِِّّّّة السِِِِّّّّلعة أو الخدمِِِِّّّّة رل»: المتعلةةةة  بالعالمةةةةات بقولةةةةه

 .إلزامية مثلها مثل العالمة التجارية

 :العالمات بالنظر رلى رستعمالها: ثانيا

إن هةةةةةةةذه األنةةةةةةةواع مةةةةةةةن العالمةةةةةةةات يمكةةةةةةةن أن تأخةةةةةةةذ إحةةةةةةةدى الصةةةةةةةور الةةةةةةةثالث و هةةةةةةةي 
 :كاآلتي

 :العالمة اإلحتياطية  (1

تسةةةةةةتهدف تمييةةةةةةز منتجةةةةةةات لةةةةةةم تطةةةةةةرح فةةةةةةي السةةةةةةوق بعةةةةةةد ذلةةةةةةك بغةةةةةةر  وهةةةةةةي عالمةةةةةةة 
و ائيةةةةةا ،إال ان هةةةةةذه العالمةةةةةة معرضةةةةةة للسةةةةةقوط بسةةةةةبب إحتمةةةةةال انتهةةةةةاء مةةةةةدة حمايتهةةةةةا 

 4 .معينة أن يقوم صاحبها بتستغاللها

                                              

 .921   ،المرجع السا ق شرح التشريعات الصناعية و التجارية، ،صالح زين الدين1
  ،الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،(دراسة مقارنة)الملكية التجارية والصناعية ، علي نديم الحم 2

 .213   ،بيروت ،الطبعة األولى
 .81،  المرجع السا قوهيبة لعوارم بن أحمد،  1
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 : العالمة المانعة (2

ويقصةةةةد بهةةةةا العالمةةةةة التةةةةي يةةةةتم تسةةةةجيلها  مةةةةن  بةةةةل شةةةةخ  ال لغايةةةةات اسةةةةتعمالها ال 
يةةةتم تسةةةجيلها بةةةل فةةةال نيةةةة السةةةتغاللها مةةةن  بةةةل مةةةن يسةةةجلها  ،ل فةةةي المةةة الفةةةي الحةةةال و 

و ةةةةةةذلك يكةةةةةةون صةةةةةةاحب  ،و تسةةةةةةجيلها مسةةةةةةتقبالأبقصةةةةةةد منةةةةةةع الغيةةةةةةر مةةةةةةن اسةةةةةةتعمالها 
بهةةةةا ومنةةةع الغيةةةةر  هالعالمةةةة المانعةةةة  ةةةةد اسةةةتفاد مةةةةن أثةةةر التسةةةةجيل المتمثةةةل فةةةةي اسةةةتئثار 

وغالبةةةةةةا مةةةةةا تكةةةةةةون العالمةةةةةةة المانعةةةةةةة  ،مةةةةةن التعةةةةةةدي عليهةةةةةةا بةةةةةةأي صةةةةةورة مةةةةةةن الصةةةةةةور
تجاريةةةةة مسةةةةجلة ومسةةةةتعملة بقةةةةوة مةةةةن  و عالمةةةةاتأ ريبةةةةة مةةةةن عالمةةةةة و نمةةةةاذ  مشةةةةتقة 

 9.صاحبها

 : العالمة الدفاعية (3

 بعالمةةةةةةةة أخةةةةةةةرى  تقتةةةةةةةرن  وهةةةةةةةي عالمةةةةةةةة ال يرغةةةةةةةب صةةةةةةةاحبها فةةةةةةةي اسةةةةةةةتغاللها إال أنهةةةةةةةا
حيةةةةث تهةةةةدف بصةةةةورة مباشةةةةرة إلةةةةى صةةةةعوبة  ،مسةةةةتغلة بالفعةةةةل مةةةةن  بةةةةل نفةةةةس الشةةةةخ 

وعةةةةةةادة مةةةةةةا يةةةةةةتم اللجةةةةةةوء إلةةةةةةى تسةةةةةةجيل العالمةةةةةةات  ،لةغتقليةةةةةةد العالمةةةةةةة التجاريةةةةةةة المسةةةةةةت
 2الدفاعية لحماية العالمات التجارية الضعيفة 
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 . 31،   المرجع السا قصالح زين الدين ،9
 .949- 941،     المرجع السا قسائد أحمد الخوالي ،2



 ماهية العالمة                                                لفصل األولا

 

 
11 

 

 : العالمة الجماعية (4

والعالمةةةةةةةةة الجماعيةةةةةةةةة هةةةةةةةةي تلةةةةةةةةك العالمةةةةةةةةة التةةةةةةةةي تسةةةةةةةةتخدم لتمييةةةةةةةةز مجموعةةةةةةةةة مةةةةةةةةن 
لةةةةةةةك بذاتةةةةةةةه منشةةةةةةةأة ولةةةةةةةو كةةةةةةةان ال يم ،شةةةةةةةخا  الةةةةةةةذين ينتمةةةةةةةون إلةةةةةةةى كيةةةةةةةان معةةةةةةةيناأل

ومةةةةةن الجةةةةةدير بالةةةةةذكر أنةةةةةه تةةةةةتم حمايةةةةةة تلةةةةةك العالمةةةةةة بواسةةةةةطة  ،صةةةةةناعية أو تجاريةةةةةة
 1.خالل هذا الكيانتقديم طلب تسجيل لتلك العالمة من 

 ،المتعلةةةة  بالعالمةةةةةات عنوانةةةةا مسةةةةتقال للعالمةةةةات الجماعيةةةةةة 18-14ولقةةةةد أفةةةةرد األمةةةةر 
 أحكِِِِِِّّّّّّام خاصِِِِِِّّّّّّة"بعنةةةةةةوان  27إلةةةةةةى  22إذا جةةةةةةاء البةةةةةةاب السةةةةةةادس منةةةةةةه فةةةةةةي المةةةةةةواد 

 .و التجارية والصناعية اال تصاديةطًرا ألهميتها نوهذا " .ةبالعالمات الجماعي

 :على أنها 18-14من األمر  12قرة ف 12كما عرفها في ن  المادة 

كِِِّّّل عالمِِِّّّة تسِِِّّّتعمل إلثبِِِّّّات المصِِِّّّدر والمكونِِِّّّات واإلنتِِِّّّاج أو كِِِّّّل ميِِِّّّزة مشِِِّّّتركة »
عنِِِِّّّّدما تسِِِِّّّّتعمل هِِِِّّّّذه المؤسسِِِِّّّّات العالمِِِِّّّّة  ،سسِِِِّّّّات مختلفِِِِّّّّةؤ لسِِِِّّّّلع أو خِِِِّّّّدمات م
 «تحت رقابة مالكها

 :أشكال العالمات: الفرع الثاني

فسةةةةةوف نتنةةةةةةاول أشةةةةةةكال العالمةةةةةةات بعةةةةةد ان بيننةةةةةةا تعريةةةةةةف العالمةةةةةة وأنواعهةةةةةةا وغايتهةةةةةةا 
وعليةةةةةه سةةةةوف نقسةةةةةمها غلةةةةةى  ،ثةةةةةال ال الحصةةةةروهةةةةذه األشةةةةةكال جةةةةاءت علةةةةةى سةةةةبيل الم

 :الشكل التالي

 

 
                                              

،  2197 ،لريا ا ،لطبعة األولىا مكتبة القانون واال تصاد، ،التسجيل الدولي للعالمات التجارية ،وائل دمحم رفعت1
  88. 



 ماهية العالمة                                                لفصل األولا

 

 
11 

 

 : ةاالسميالعالمات : أوال

كمةةةةا هةةةةو الحةةةةال بالنسةةةةبة ل سةةةةماء  ،نةةةةوع مةةةةن ألفةةةةا  ذات داللةةةةة معينةةةةةويتكةةةةون هةةةةذا ال
 .وا مضاءات والكلمات والحروف واألر ام

 :األسماا (1

اري بحيةةةةث يمكةةةةن اتخةةةةاذ ا سةةةةم الشخصةةةةي أو إسةةةةم العائلةةةةة أو المنشةةةةاة أو المحةةةةل التجةةةة
ولكةةةةن هنةةةةا وبسةةةةبب تعةةةةدد ا سةةةةم الواحةةةةد ألكثةةةةر مةةةةن  ،كعالمةةةةة تجاريةةةةة لتمييةةةةز المنةةةةتل

سةةةةم شةةةةكال مميةةةةزا كةةةةأن يكتةةةةب بصةةةةورة هندسةةةةية أو زخرفيةةةةة تخةةةةذ ا يشةةةةخ  فيجةةةةب أن 
 1معينة تميزه عن غيره من األسماء

سةةةةةةرة ألو ا مضةةةةةةاءات عائةةةةةةدة لشةةةةةةخ  طبيعةةةةةةي أو معنةةةةةةوي أو أو ةةةةةةد تكةةةةةةون األسةةةةةةماء 
و أوتلةةةةةك األسةةةةةرة حتةةةةةى يمكةةةةةن اتخةةةةةاذ أسةةةةةمائهم  ،فعندئةةةةةذ البةةةةةد مةةةةةن إرضةةةةةاء هةةةةةوالء ،مةةةةةا

كةةةةةةةةذلك  ةةةةةةةد تكةةةةةةةةون الكلمةةةةةةةةة  ،عالمةةةةةةةةة تجاريةةةةةةةة و مةةةةةةةةوافقتهم علةةةةةةةةى ذلةةةةةةةكإمضةةةةةةةاءاتهم ك
هةةةةةي ، تسةةةةةمية المبتكةةةةةرة فال ،المبتكةةةةةرة مكونةةةةةة للعالمةةةةةة التجاريةةةةةةالمسةةةةةتعارة أو التسةةةةةمية 
 تهألنشةةةةةةةط تهخةةةةةةةالل ممارسةةةةةةة يخفةةةةةةةي الشةةةةةةةخ  هويتةةةةةةةه الحقيقيةةةةةةةة ،إسةةةةةةةم غيةةةةةةةر حقيقةةةةةةةي

لتمييةةةةز نةةةةوع   ARIELأو OMOواألمثلةةةةة علةةةةى ذلةةةةك كثيةةةةرة نةةةةذكر تسةةةةمية  ،العامةةةةة
نةةةةةدا اأو مير  COCA – COLAمعةةةةةين مةةةةةن مسةةةةةحوق الغسةةةةةيل أو كوكةةةةةا كةةةةةوال 

MIRANDA  أوPEPSI أو  ،لتمييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروبات الغازيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  ،لتمييز نوع معين من السجائر  MALBOROللثالجات أو  EDIELإيديال
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كةةةةار فةةةةي التسةةةةمية ولكةةةةن ا بت ،التسةةةةمية مبتكةةةةرة و إال كانةةةةت باطلةةةةةويشةةةةترط أن تكةةةةون 
 1.دون الحاجة ألن يتخذ هذا ا بتكار شكال معينا  ،يعتبر وحده كافيا

 :الحرو  و االرقام (2

كمةةةةةةةا تسةةةةةةةتعمل ذات  ،األشةةةةةةةكال المميةةةةةةةزة كعالمةةةةةةةةر ةةةةةةةام ذات تسةةةةةةةتعمل الحةةةةةةةروف و األ
ويكفةةةةةي .  99التكةةةةةوين المركةةةةةب مةةةةةن أر ةةةةةام وحةةةةةروف علةةةةةى أن يكةةةةةون التركيةةةةةب مثةةةةةل  

أو ويجةةةةوز أن تتخةةةةذ العالمةةةةة شةةةةكل أر ةةةةام  ،تكةةةةون الكلمةةةةة ذات طةةةةابع مميةةةةز مبتكةةةةرأن 
ارا فةةةةي المجةةةةال الصةةةةناعي وتعتبةةةةر الحةةةةروف مةةةةن أكثةةةةر العالمةةةةات انتشةةةة ،حةةةةروف معةةةةين

و ةةةةد تمثةةةةل العالمةةةةة الحةةةةروف األولةةةةى  .ذلةةةةك لسةةةةهولة نطقهةةةةا ووضةةةةوحها و .  والتجةةةةاري 
أو بعةةةةة   777 سةةةةةم شةةةةةركة ولكةةةةةن يكفةةةةةي فةةةةةي هةةةةةذا الطةةةةةابع ا بتكةةةةةار واألر ةةةةةام مثةةةةةل 

وهةةةةةي شةةةةةكل متميةةةةةز كمةةةةةا هةةةةةو الحةةةةةال  .  Envelopesأنةةةةةواع الكولونيةةةةةا واألغلفةةةةةة 
ومثةةةةةةال للعالمةةةةةةات التةةةةةةي  .بالنسةةةةةةبة لزجاجةةةةةةات العطةةةةةةور والميةةةةةةاه الغازيةةةةةةة او المعدنيةةةةةةة 

والحةةةةةةروف مثةةةةةةل عالمةةةةةةة  ،UP7أو مشةةةةةةروبات  ، brut 44تتكةةةةةةون مةةةةةةن أر ةةةةةةام عطةةةةةةر 
g.v.c وغيرهةةةةةا مةةةةةن  ،لمر ةةةةةع والمثلةةةةةث والمنحنةةةةةي والةةةةةدائرةويجةةةةةوز أن يكةةةةةون المةةةةةثمن وا

األشةةةةةكال العامةةةةةة التةةةةةي لةةةةةيس لهةةةةةا مظهةةةةةر خةةةةةا  مميةةةةةز والتةةةةةي هةةةةةي فةةةةةي الوا ةةةةةع مةةةةةن 
 2.العناصر المألوفة المثيرة ا ستعمال
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 .الكلمات (3

ويقصةةةةةةةد بالتسةةةةةةةميات ،الكلمةةةةةةةات التةةةةةةةي  ةةةةةةةد يسةةةةةةةتخدمها الصةةةةةةةانع أو التةةةةةةةاجر أو مقةةةةةةةدم 
( الكلمةةةةةةة)التسةةةةةةمية  و ةةةةةةد تكةةةةةةون  ،تجةةةةةةاتهم أو بضةةةةةةائعهم أو خةةةةةةدماتهمالخدمةةةةةةة لتميةةةةةةز من
جةةةةةةةودة وفائةةةةةةةدة المنتجةةةةةةةات أو و ةةةةةةةد تكةةةةةةةون مقتبسةةةةةةةة مةةةةةةةن تركيةةةةةةةب و  ،جديةةةةةةةدة ومبتكةةةةةةةرة

كمةةةةا  ةةةةد تكةةةةون التسةةةةمية شةةةةائعة  ،الضةةةةروريةلةةةة  عليهةةةةا عندئةةةةذ التسةةةةمية ويط ،البضةةةةائع
بةةةةل  عتبارهةةةةا كةةةةذلك ال بةةةةد أن تكةةةةون  ،عتبةةةةر الكلمةةةةات بحةةةةد ذاتهةةةةا عالمةةةةةتوال ( عامةةةةة)

جديةةةةدة ومبتكةةةةرة وغيةةةةر شةةةةائعة فةةةةي ا سةةةةتعمال وغيةةةةر مشةةةةتقة مةةةةن طبيعةةةةة المنتجةةةةات أو 
لةةةةةةذلك فةةةةةةتن الكلمةةةةةةات التةةةةةةي  ،دتهةةةةةةا وال تةةةةةةودي إلةةةةةةى تضةةةةةةليل الجمهةةةةةةورصةةةةةةفاتها أو جو 
 ،كةةةةون عالمةةةةة هةةةةةي الكلمةةةةات المبتكةةةةرة والجديةةةةدة ويكةةةةةون لهةةةةا صةةةةفة مميةةةةةزةتصةةةةلب أن ت

ألنهةةةةا تفتقةةةةد لصةةةةفة التميةةةةز والجةةةةدة وا بتكةةةةار  ،مةةةةا الكلمةةةةات الشةةةةائعة ال تصةةةةلب لةةةةذلكبين
 1.و د تودي إلى الغش 

 ( الشكلية:)العالمات التصويرية: ثانيا

الرمةةةةةةوز أو  ،مةةةةةةات والةةةةةةذي يوجةةةةةةه أساسةةةةةةا إلةةةةةةى البصةةةةةةرويشةةةةةةمل هةةةةةةذا النةةةةةةوع مةةةةةةن العال
 .األشكال واأللوان ،الدمغات واألختام والنقوش ،الصور والرسوم

 :الرموز والصور والرسوم (1

تخدم و ةةةةةةد تتخةةةةةةذ العالمةةةةةةة رمةةةةةةزا معينةةةةةةا ،سةةةةةةواء كةةةةةةان مسةةةةةةتعدا مةةةةةةن الطبيعةةةةةةة كةةةةةةأن يسةةةةةة
صةةةةةةةةن زيتةةةةةةةةون أو زهةةةةةةةةرة اللةةةةةةةةوتس لتمييةةةةةةةةز غأو  ،التةةةةةةةةاجر أو الصةةةةةةةةانع عنقةةةةةةةةود عنةةةةةةةةب

كةةةةةذلك  ةةةةةد  ،حيوانةةةةةات أو العمةةةةةارات أو السةةةةةياراتو ةةةةةد يسةةةةةتخدم شةةةةةكل أحةةةةةد ال ،منتجاتةةةةةه
 لتمييز أحد  يستخدم رسما أو صورة أشخا  كأحد البحارة أو صور لبقرة

                                              

 .288،   ، المرجع الساب الملكية الصناعية و التجارية ،صالح زين الدين1
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صةةةةةياد أو غةةةةةزال لتمييةةةةةز نةةةةةوع معةةةةةين مةةةةةن أدوات الصةةةةةيد  ةأو صةةةةةور  ،منتجةةةةةات األلبةةةةةان
أن يسةةةةةتأذن صةةةةةاحب  فتنةةةةةه يجةةةةةب عليةةةةةه ،سةةةةةتخدام صةةةةةورة شةةةةةخ اإاّل أنةةةةةه فةةةةةي حالةةةةةة 
فةةةةةةتن  ،تمثةةةةةةل العالمةةةةةةة فةةةةةةي أحةةةةةةد تلةةةةةةك األشةةةةةةكالوفةةةةةةي حالةةةةةةة أن ت ،الصةةةةةةورة أو ورثتةةةةةةه

أو الرسةةةةةةم كةةةةةةذلك األلفةةةةةةا  الموضةةةةةةحة بالرسةةةةةةم أو  ةالحمايةةةةةةة تشةةةةةةمل الرمةةةةةةز أو الصةةةةةةور 
 1.الصورة في حالة وجودها

 :الدمغات واألختام والنقوش( 2

وتختلةةةةةةةةف طريةةةةةةةة   ،ختةةةةةةةةام و النقةةةةةةةةوش كعالمةةةةةةةةةمةةةةةةةةن الجةةةةةةةةائز اسةةةةةةةةتخدام الةةةةةةةةدمغات واأل
... العالمةةةةةات بةةةةةتختالف المةةةةةواد التةةةةةي تطبةةةةةع عليهةةةةةا العالمةةةةةة اسةةةةةتخدام هةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن

نمةةةةةةا هةةةةةةي  ،بمعنةةةةةةى الكلمةةةةةةة فالةةةةةدمغات واألختةةةةةةام والنقةةةةةةوش ال تعتبةةةةةةر عالمةةةةةةة تجاريةةةةةة واا
سةةةةلع ومنتجةةةةات تميةةةةزا لهةةةةا عةةةةن  وسةةةةائل تسةةةةتخدم لتكةةةةون عالمةةةةة تجاريةةةةة توضةةةةع علةةةةى

ام أو فحةةةة  التةةةةاجر ينشةةةةأ فةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة علةةةةى الرسةةةةوم أو األسةةةةماء أو األر ةةةة ،غيرهةةةةا
 ،ال علةةةةةةى الوسةةةةةةائل فةةةةةةي ذاتهةةةةةةا ،يضةةةةةةعها الخةةةةةةتم أو الةةةةةةنقش أو الدمغةةةةةةة الكلمةةةةةةات التةةةةةةي

ال بةةةةد مةةةةن أن يتةةةةوافر فيهةةةةا  ،التجاريةةةةة أو عنصةةةةرا منهةةةةاوحتةةةةى تكتسةةةةب صةةةةفة العالمةةةةة 
 2.الصفة المميزة وعنصر الجدة
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 :األشكال و األلوان( 3

مةةةةةةةن الجةةةةةةةائز اعتبةةةةةةةار األشةةةةةةةكال واأللةةةةةةةوان عالمةةةةةةةة إذا كانةةةةةةةت مةةةةةةةن غيةةةةةةةر مقتضةةةةةةةيات 
الصةةةةةةناعة مةةةةةةادام أن تلةةةةةةك األشةةةةةةكال واأللةةةةةةوان تسةةةةةةتدعي انتبةةةةةةاه جمهةةةةةةور المسةةةةةةتهلكين، 

كمةةةةا  ،مةةةةة إذا مةةةةا كةةةةان ذلةةةةك الشةةةةكل مبتكةةةةراالشةةةةكوالتة عالفيجةةةةوز اعتبةةةةار شةةةةكل  طةةةةع 
ويكةةةةةون  ،جةةةةةزءا منهةةةةةاحةةةةةد أو أكثةةةةةر أو إعتبةةةةةاره يجةةةةةوز ا تصةةةةةار العالمةةةةةة علةةةةةى لةةةةةون وا

إاّل أن مجةةةرد تسةةةجيل لةةةون  ،فصةةةل فةةةي صةةةفة الفار ةةةة لتلةةةك العالمةةةةمحةةةل نظةةةر لةةةدى ال
معةةةين كعالمةةةة أو جةةةزء منهةةةا ال يمنةةةع الغيةةةر مةةةن اسةةةتعماله علةةةى عالمةةةة أخةةةرى لةةةةنفس 
ةةةةةةةودي إلةةةةةةةى تشةةةةةةةابه العالمتةةةةةةةين فةةةةةةةي  الصةةةةةةةنف أو غيةةةةةةةره مةةةةةةةادام ذلةةةةةةةك ا سةةةةةةةتعمال ال ي 

 .مهور وتضليلهمجموعها تشابها  د تودي إلى غش الج

فةةةةةال أن  ،و تصةةةةةبب عنصةةةةةرا فيهةةةةةاأتةةةةةى تكتسةةةةةب األلةةةةةوان واألشةةةةةكال صةةةةةفة العالمةةةةةة حو 
 1.يتوافر فيها الصفة المميزة وعنصر الجدة

 

 

 

 

 

 

 
                                              

 .923- 924،     المرجع السا ق ، شرح التشريعات الصناعية والتجاريةصالح زين الدين، 1
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 أحكام العالمة: المبحث الثاني
القاعةةةدة العامةةةة فةةةي العالمةةةات تقةةةرر أنةةةه حتةةةى يةةةتم التسةةةجيل وينشةةةأ الحةةة  فةةةي الحمايةةةة 

وأخةةةةرى شةةةةكلية فةةةةي القانونيةةةةة البةةةةد مةةةةن تةةةةوافر شةةةةروط معينةةةةة منهةةةةا شةةةةروط موضةةةةوعية 
الطلةةةةةةةب المقةةةةةةةدم للحصةةةةةةةول علةةةةةةةى تسةةةةةةةجيل العالمةةةةةةةة وتمييزهةةةةةةةا عةةةةةةةن بةةةةةةةا ي العالمةةةةةةةات 

تسةةةةةةجيل العالمةةةةةةة األخةةةةةةرى، وجعلهةةةةةةا فةةةةةةي  الةةةةةةب معةةةةةةرف بةةةةةةه  انونةةةةةةا، ويترتةةةةةةب علةةةةةةى 
حقةةةةةةوق، وهةةةةةةذه الحقةةةةةةوق مرتبطةةةةةةة باسةةةةةةتعمال العالمةةةةةةة كالعةةةةةةدول أو ا بطةةةةةةال أو إلغةةةةةةاء 

سةةةةةةوف ندرسةةةةةةه فةةةةةةي هةةةةةةذا المبحةةةةةةث مةةةةةةن خةةةةةةالل المطالةةةةةةب  تسةةةةةجيل العالمةةةةةةة وهةةةةةةذا مةةةةةةا
 :الموالية

 .شروط تسجيل العالمة: المطلب األول

 .األثار المترتبة على تسجيل العالمة: المطلب الثاني

 .نقضاء العالمةا: المطلب الثالث
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 .شرون تسجيل العالمة: المطلب األول
: عنةةةةةد الحةةةةةديث عةةةةةن شةةةةةروط تسةةةةةجيل العالمةةةةةة فهنةةةةةاك نةةةةةوعين مةةةةةن الشةةةةةروط أحةةةةةدهما

شةةةةةةةروط موضةةةةةةةوعية وهةةةةةةةي الشةةةةةةةروط الواجةةةةةةةب توفرهةةةةةةةا فةةةةةةةي العالمةةةةةةةة وذلةةةةةةةك لغايةةةةةةةات 
وجودهةةةةةةا مةةةةةةن الناحيةةةةةةة الوا عيةةةةةةة و روزهةةةةةةا علةةةةةةى أر  الوا ةةةةةةع، أمةةةةةةا الشةةةةةةروط األخةةةةةةرى 

 وط شةةةةةكلية بحيةةةةةث يترتةةةةةب علةةةةةى توافرهةةةةةا وجةةةةةود وا عةةةةةي للعالمةةةةةة، وهةةةةةذا مةةةةةافهةةةةةي شةةةةةر 
األول نتحةةةةدث فيةةةةه عةةةةن شةةةةروط : سةةةةوف تتعةةةةر  إليةةةةه فةةةةي هةةةةذا المطلةةةةب وفةةةةي فةةةةرعين

 .الموضوعية، والثاني نتناول فيه الشروط الشكلية
 .الشرون الموضوعية لتسجيل العالمة: الفرع األول

لتسةةةةجيل العالمةةةةة فةةةةي القةةةةانون الجزائةةةةري شةةةةروطا موضةةةةوعية، تعرضةةةةت إليهةةةةا  يتطلةةةةب
، وهةةةةةي أن تكةةةةةون العالمةةةةةة مميةةةةةزة وجديةةةةةدة 18-14مةةةةةن األمةةةةةر ر ةةةةةم  22و 13المةةةةةادة 

 .وأن تكون غير مخالفة للنظام العام واألدب العامة

 . أن تكون العالمة مميزة: أوال

أو خلةةةةةيط مةةةةةن هةةةةةذه  يجةةةةةب أنتكةةةةةون العالمةةةةةة مولفةةةةةة مةةةةةن حةةةةةروف ورسةةةةةوم أو عالمةةةةةات
، أي  ةةةةةادرة علةةةةةى تمييةةةةةز بضةةةةةائع صةةةةةاحبها عةةةةةن بضةةةةةائع (فار ةةةةةة)األشةةةةةياع ذي صةةةةةفة 

 (9).غيره

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .81-81،     المرجع السا قوائل دمحم رفعت،  9
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ويقصةةةةد بةةةةذلك، أن تكةةةةون للعالمةةةةة شةةةةكال مميةةةةزا خاصةةةةا بهةةةةا وبمعنةةةةى أخةةةةر أن تتصةةةةف 
ط بغيرهةةةةا وتجعةةةةل مةةةةن اليسةةةةر معرفتهةةةةا، وتكةةةةون العالمةةةةة بطبيعةةةةة ذاتيةةةةة تمنةةةةع مةةةةن الخلةةةة

هندسةةةةية معينةةةةة، وتكةةةةون كةةةةأن تتخةةةةذ شةةةةكال العالمةةةةة مميةةةةزة متةةةةى تةةةةم وضةةةةعها بطريقةةةةة 
دائريةةةةا أو مر عةةةةا أو مسدسةةةةا مميةةةةزا أو متةةةةى تةةةةم رسةةةةمها بشةةةةكل زخرفةةةةي معةةةةين، أو متةةةةى 

مميةةةزة، أو متةةةى تةةةم حفرهةةةا بشةةةكل بةةةارز أخةةةر لةةةه صةةةفة  ةتمةةةت كتابتهةةةا بحةةةروف مختلفةةة
 (9).مميزة

 14و 12و 19فقةةةةةرة  18العالمةةةةةات غيةةةةةر المميةةةةةزة  ةةةةةد اسةةةةةتثنت بموجةةةةةب نةةةةة  المةةةةةادة ف
 :تستثنى من التسجيل": من نفس األمر من نظام التسجيل

 (الفقرة األولى) 22المفهوم المادة  تعد عالمة في الرموز التي ال-1

 الرموز الخاصة بالملك الهام أو المجردة من صفة التمييز،-2

الرمِِِِِّّّّّوز التِِِِِّّّّّي تمثِِِِِّّّّّل شِِِِِّّّّّكل السِِِِِّّّّّلع أو غالفهِِِِِّّّّّا رذا كانِِِِِّّّّّت الط يعِِِِِّّّّّة أو وظيفِِِِِّّّّّة -3
 2"التغليف تفرضها،السلع أو 

وشةةةةةةرط التمييةةةةةةز الةةةةةةذي يشةةةةةةترطه القةةةةةةانون فةةةةةةي العالمةةةةةةة التجاريةةةةةةة يختلةةةةةةف عةةةةةةن شةةةةةةرط 
نمةةةةةا يتطلبةةةةةه فةةةةةي حقةةةةةوق  ا بتكةةةةةار الةةةةةذي ال يتطلبةةةةةه القةةةةةانون فةةةةةي العالمةةةةةة التجاريةةةةةة، واا

 4.كالبراءات والرسوم والنماذ  الصناعيةالملكية الصناعية األخرى 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .288  الصناعية والتجارية، المرجع السا ق،الملكية صالح زين الدين، 9
 .24المتعل  بالعالمات،   18-14ألمر ر م ا2

نشةةةةر وتوزيةةةةع إبةةةةن ،(المحِِِِّّّّل التجِِِِّّّّاري والحقِِِِّّّّوق الفكريِِِِّّّّة)الكامِِِِّّّّل فِِِِّّّّي القِِِِّّّّانون التجِِِِّّّّاري  صةةةةالب، فرحةةةةة زواوي 4
 .291، 2118خلدون،القسم األول،الجزائر، 
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القةةةةول نسةةةةتخل  بأنةةةةه يجةةةةب يجةةةةب أن تنطةةةةوي العالمةةةةة علةةةةى شةةةةكل مميةةةةز  وخالصةةةةة
 .يجعل لها ذاتية خاصة وخصائ  معنية

 .أن يكون العالمة جديدة: ثانيا

لكةةةةي تكةةةةون العالمةةةةة محميةةةةة  انونيةةةةا، يجةةةةب أن تكةةةةون جديةةةةدة أي لةةةةم يسةةةةب  اسةةةةتعمالها 
ا سةةةةابقا، ، كمةةةا رأينةةةمةةةن  بةةةل شةةةخ  أخةةةر، أن الغايةةةة األساسةةةية مةةةن العالمةةةة التجاريةةةة

هةةةةةي تتميةةةةةز المنتوجةةةةةات للحةةةةةوول دون الخلةةةةةط بينهمةةةةةا و ةةةةةين منتوجةةةةةات مماثلةةةةةة، لةةةةةذلك 
يجةةةةةب أن تكةةةةةون العالمةةةةةة التةةةةةي يضةةةةةعها التةةةةةاجر أو الصةةةةةانع علةةةةةى منتوجاتةةةةةه جديةةةةةدة، 

يمكنةةةةةةةةة أن يسةةةةةةةةةتعمل عالمةةةةةةةةة تجاريةةةةةةةةة لمنتوجاتةةةةةةةةةه إذا كةةةةةةةةان  ةةةةةةةةد سةةةةةةةةةب   وبالتةةةةةةةةالي ال
هة بيلسةةةةلعة معينةةةةة مماثلةةةةة أوشةةةةاسةةةةتعمال ذات العالمةةةةة مةةةةن  بةةةةل تةةةةاجر أخةةةةر بالنسةةةةبة 

 9.حتى من صنفها لسلعة التاجر األول أو

إن شةةةرط جةةةدة العالمةةةة هةةةو شةةةرط غيةةةر مطلةةة ، بةةةل هةةةو شةةةرط مقيةةةد فةةةي ثةةةالث نةةةواحي 
 :وهي

 .نتجات أو الصنفممن حيث نوع ال( 1

الممنوع  االستعمالتفقد العالمة عنصر الجدة بالنسبة للمنتجات غير المماثلة، أي أن  ال
يكون في حدود المنتجات أو البضائع التي خصصت لها تلك  للعالمة من  بل الغير

العالمة وال ينصرف المنع إال في حالة استخدامها لتمييز ما منتجات غير مماثلة وعلى 
ذلك يبقى شرط الجدة متوافرا في العالمة التجارية فيما إذا استعملت أو تستعمل لتمييز 

 ت  د استعملت أو تستعملمثال وكان مالبس
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

منشورات الحلبي  ،( ين القانون واإلجتهاد، دراسة تحليلية شاملة)والعالمات التجارية رعالنات انطوان الناشف، 9
 941،  9111الحقو ية، لبنان، 
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األجهزة ا لكترونية أي يمكن استعمال  في تمييز صنف من المأكوالت أو لتمييز أحد
 9.على منتجات مختلفةعالمة واحدة للداللة 

 .من حيث المكان( 2

يمكةةةةن تجنةةةةب كةةةةل خلةةةةط أو  تكةةةةون العالمةةةةة مميةةةةزة لمنتجةةةةات معينةةةةة حتةةةةىاألصةةةةل، أن 
ات تجةةةةنلةةةةبس او تضةةةةليل للجمهةةةةور فةةةةي تمييةةةةز المنتجةةةةات للجمهةةةةور فةةةةي تمييةةةةز بةةةةين الم

أن  -مةةةةةن الناحيةةةةةة النظريةةةةةة علةةةةةى األ ةةةةةل -مةةةةةع ذلةةةةةك يجةةةةةوزو أو البضةةةةةائع أو خةةةةةدمات، 
مةةةةةا أن تحمةةةةةل منتجةةةةةات أو بضةةةةةائع أو خةةةةةدمات متشةةةةةابهة عالمةةةةةات تجاريةةةةةة واحةةةةةدة، طال

تلةةةةةةك المنتجةةةةةةات أو البضةةةةةةائع أو الخةةةةةةدمات ال تجتمةةةةةةع فةةةةةةي مكةةةةةةان واحةةةةةةد، بمعنةةةةةةى أن 
مةةةةن الناحيةةةةة –يكةةةةون مجةةةةال تصةةةةريف كةةةةل منهةةةةا فةةةةي أسةةةةواق مختلفةةةةة، وهةةةةو مايصةةةةعب 

  2.االستحالةحدوثه، صعوبة  د تصل إلى درجة  -الوا عية

 .من حيث الزمان( 3
، إذا كان  د سب  استعمالها، وتركت من ةتفقد عنصر الجد إن العالمة التجارية ال
بتجديد تسجيلها، وفقا للشروط القانونية الخاصة بتسجيل العالمة، ةصاحبها، أو لم يقم 

فشرط جدة العالمة، ليس معناه الجدة المطلقة من حيث سب  استعمال العالمة في 
ع السلع أو منتجات مماثلة، فالعالمة تعتبر جديدة حتى ولو سب  استعمالها في ذات نو 
لذلك فتن ... المنتجات، إذا ما أو ف استعمالها مدة طويلة أو لم يقم صاحبها بتجديدها

 4.المقصود بشرط الجدة، الجدة النسبية ال المطلقة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .81-88،     المرجع السا قوائل دمحم رفعت، 9

 .212، الملكية الصناعية والتجارية، المرجع السا قصالح زين الدين، 2

 .31-31،    المرجع السل ق وهيبة لعوارم بن أحمد،4
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 .أن تكون العالمة مشروعة: ثالثا

بمشةةةةةةةروعية العالمةةةةةةةةة أال تكةةةةةةةون العالمةةةةةةةة مخالفةةةةةةةةة للنظةةةةةةةام العةةةةةةةةام أو األداب ويقصةةةةةةةد 
 9.العامة أو الممنوعة  انونيا

تقتضةةةةةي القواعةةةةةد العامةةةةةة أن جميةةةةةع التصةةةةةرفات وكةةةةةذا المعةةةةةامالت بةةةةةين األفةةةةةراد مهمةةةةةةا 
لعةةةةةةةام واألداب نوعهةةةةةةةا ال تكةةةةةةةون صةةةةةةةحيحة ونافةةةةةةةذة إذا ثبةةةةةةةت مخالفتهةةةةةةةا للنظةةةةةةةام اكةةةةةةةان 

نطال ةةةةا مةةةةن هةةةةذا المبةةةةدأ فقةةةةد إتجةةةةه المشةةةةرع الجزائةةةةري فةةةةي األمةةةةر ر ةةةةم  -14العامةةةةة، واا
العةةةةةام واألداب  للنظةةةةةامإلةةةةى منةةةةةع تسةةةةةجيل العالمةةةةة المكونةةةةةة مةةةةةن الرمةةةةوز المخالفةةةةةة  18

 2.العامة

تسِِِِّّّّتثنى مِِِِّّّّن ": مةةةةن نفةةةةس األمةةةةر بأنةةةةه 13فقةةةةرة  18وهةةةةذا مةةةةا جةةةةاء فةةةةي نةةةة  المةةةةادة 
 : التسجيل

الرمِِِِِِّّّّّّوز المخالفِِِِِِّّّّّّة للنظِِِِِِّّّّّّام العِِِِِِّّّّّّام أو األداب العامِِِِِِّّّّّّة و الرمِِِِِِّّّّّّوز التِِِِِِّّّّّّي يحظِِِِِِّّّّّّر -4
الثنائيِِِِّّّّة أو المتعِِِِّّّّددة األطِِِِّّّّرا   االتفاقيِِِِّّّّاتاسِِِِّّّّتعمالها بموجِِِِّّّّب القِِِِّّّّانون الِِِِّّّّوطني أو 

 4".التي تكون الجزائر طرفا فيها

الفقةةةةةرة  18ونجةةةةةد أن المشةةةةةرع الجزائةةةةةري  ةةةةةد أخةةةةةذ مأخةةةةةذا وسةةةةةطا، فقةةةةةد تضةةةةةمنت المةةةةةادة 
 ، ماهو محضور اتخاذه كعالمة، 18-14من األمر  18 و 18و  17و  13
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 .81،  المرجع السا قميلود سالمي، 9
 .24المتعل  بالعالمات،    18-14األمر ر م 2
 .79-71،     المرجع السا قوهيبة لعوارم بن احمد، 4
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وذلةةةةةةةك العتبةةةةةةةارات النظةةةةةةةام العةةةةةةةام وحسةةةةةةةن األداب وحفاظةةةةةةةا علةةةةةةةى المصةةةةةةةلحة العامةةةةةةةة، 
 .العامة وحرصا على تضليل الناس في تعاملهم التجاري 

و األخةةةةةةالق  لةةةةةة دابممنوعةةةةةةة إذا كانةةةةةةت مخالفةةةةةةة  وتطبيقةةةةةةا لةةةةةةذلك، فالعالمةةةةةةات تكةةةةةةون 
سةةةةةواء فةةةةةةي مجموعهةةةةةةا أو فةةةةةي أحةةةةةةد عناصةةةةةةرها، وتكةةةةةون كةةةةةةذلك إذا تضةةةةةةمنت تسةةةةةةميات 
تمةةةةةةةس بةةةةةةةاألخالق كالعالمةةةةةةةات الخالعيةةةةةةةة التةةةةةةةي تسةةةةةةةتعمل فيهةةةةةةةا رسةةةةةةةوم أو صةةةةةةةور أو 

 9.تسميات فاضحة

وأيةةةةةةةةا كةةةةةةةةان األمةةةةةةةةر، فةةةةةةةةتن العالمةةةةةةةةة التجاريةةةةةةةةة تكةةةةةةةةون فا ةةةةةةةةدة لشةةةةةةةةرط المشةةةةةةةةروعية، إذا 
ماخالفةةةةةةةت أي نةةةةةةة   ةةةةةةةانوني أخةةةةةةةر سةةةةةةةواء ورد ذلةةةةةةةك الةةةةةةةن  فةةةةةةةي  ةةةةةةةانون العالمةةةةةةةات 
التجاريةةةةةةةة أو غيةةةةةةةره مةةةةةةةن القةةةةةةةوانين أو األنظمةةةةةةةة السةةةةةةةارية المفعةةةةةةةول، كمةةةةةةةا أن العالمةةةةةةةة 
التجاريةةةةةةة تكةةةةةةون فا ةةةةةةدة الشةةةةةةرط المشةةةةةةروعية، إذا مةةةةةةا خالفةةةةةةت النظةةةةةةام العةةةةةةام و األداب 

 2.العامة

 .ةالشرون الشكلية لتسجيل العالم: الفرع الثاني

وهذه الشروط هي الشروط التي ينبغي اتباعها عند المطالبة با عتراف بالعالمة إعترافا 
إلى المصلحة رسميا بتسجيلها لدى المصلحة المختصة، وعليه سوف نتطرق في البداية 

 .المختصة ثم إلى ا جراءات الواجب إتباعها
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 .79-71،     المرجع السا قوهيبة لعوارم بن أحمد، 9
 .217 الملكية الصناعية والتجارية، المرجع السا ق،  صالح زين الدين،2
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 . تسجيل العالمة المصلحة المختصة: أوال

-84بمقتضى المرسوم ر م (  O . N . P. I)أنشئ المكتب الوطني للملكية الصناعية 
وكانت صالحيته تشمل كافة الملكية الصناعية والتجارية، ثم أنشئ المعهد  231

، و ذلك 82-84الصناعي والملكية الصناعية بناءا على األمر ر م الجزائري للتوحيد 
تحولت اختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية في ميدان الملكية الصناعية إلى 
المعهد الجديد، أما المكتب الوطني للملكية الصناعية فأصبب يسمى بالمركز الوطني 

ه في كل مايتعل  بالسجل اختصاصات ، وانحصرت(C.  N. R. C)للسجل التجاري 
التجاري، رغم أن المشرع الجزائري تدخل مرة أخرى للقيام بتعديل جوهري، الهدف منه 
تحويل كافة صالحيات المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية المتعلقة 
بالعالمات، والرسوم والنماذ  الصناعية وتسميات المنشأ، إلى المركز الوطني للسجل 

لتجاري، وبالتالي كان عى صاحب العالمة أنذاك، إتمام ا جراءات الخاصة با يداع ا
ماعدا براءات )لدى المركز المكلف بالسجل التجاري وبالملكية  الصناعية والتجارية 

 9(.ا ختراع

، وعلةةةةةى هةةةةةذا األسةةةةةاس، 81-11المرسةةةةةوم التنفيةةةةذي لكةةةةن األمةةةةةر اختلةةةةةف منةةةةذ صةةةةةدور 
اع عالمةةةةةةة أن تسةةةةةةتكمل ا جةةةةةةراءات المطلوبةةةةةةة يجةةةةةةب علةةةةةةى كةةةةةةل مةةةةةةن يرغةةةةةةب فةةةةةةي إيةةةةةةد

الهيئةةةةة المكلفةةةةة بكافةةةةة   انونةةةةا لةةةةدى المعهةةةةد الةةةةوطني الجزائةةةةري للملكيةةةةة الصةةةةناعية، ألنةةةةه
 2.الملكية الصناعية ماعدا التقييس
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 .43   المرجع السا ق،وليد كحول، 9
 .244، المرجع السا ق فرحة زراوي صالب،2
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 بةةةةول إيةةةةداع وفحةةةة   الةةةةوطني الجزائةةةةري للملكيةةةةة الصةةةةناعية فةةةةي وتتمثةةةةل مهةةةةام المعهةةةةد
وتسةةةةةجيل العالمةةةةةات التجاريةةةةةة وكافةةةةةة حقةةةةةوق الملكيةةةةةة الصةةةةةناعية، التةةةةةي تعتبةةةةةر الهيئةةةةةة 
ذا كانةةةةت هةةةةذه الهيئةةةةة موسسةةةةة  المختصةةةةة الوحيةةةةدة التةةةةي خولهةةةةا القةةةةانون هةةةةذه المهةةةةام واا

وتجةةةةةةاري لةةةةةةه شخصةةةةةةية معنويةةةةةةة، إال أنةةةةةةه يمةةةةةةارس صةةةةةةالحيات ذات طةةةةةةابع صةةةةةةناعي  
فةةةةةي مجةةةةةال الملكيةةةةةة الصةةةةةناعية كونةةةةةه عامةةةةةة الدولةةةةةة أي يمةةةةةارس صةةةةةالحيات السةةةةةلطة ال

لةةةةةةه مهةةةةةةام تسةةةةةةير الخدمةةةةةةة العموميةةةةةةة المتعلقةةةةةةة بتنفيةةةةةةذ السياسةةةةةةة الوطنيةةةةةةة فةةةةةةي مجةةةةةةال 
 9.الملكية الصناعية

 .اات المتبعة لتسجيل العالمةرااإلج: ثانيا

إن التسةةةةةجيل هةةةةةو عبةةةةةارة عةةةةةن إجةةةةةراءات متتاليةةةةةة، تبةةةةةدأ بتقةةةةةديم طلةةةةةب إلةةةةةى المصةةةةةلحة 
العالمةةةةةات يالحةةةةة   العالمةةةةةات التجاريةةةةةة، و ةةةةةتفح   ةةةةةانون المختصةةةةةة، وتنتهةةةةةي بنشةةةةةر 

ءات التسةةةةةجيل، وتةةةةةرك األمةةةةةر للتنظةةةةةةيم اي لةةةةةم يحةةةةةدد كيفيةةةةةةات إجةةةةةر ر أن المشةةةةةرع الجزائةةةةة
 2.مستقبال

 .يداعاإل(  1
يتمثل في عملية تسليم الملف إلى المصلحة المختصة بالتسجيل، من طرف صاحب 
العالمة أو من يمثله سواء كان شخ  معنوي أو طبيعي، جزائري أو أجنبي، مقيم في 
 الجزائر أو في الخار ، إال أنه إذا كان طالب العالمة يقيم في الخار    البد من وكيل 
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 .17، المرجع السا قميلود سالمي، 9
 .73-74،     المرجع السا قوهيبة لعوارم بن أحمد، 2
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المصةةةةلحة المختصةةةةة ويوجةةةةه الطلةةةةب بواسةةةةطة رسةةةةالة موصةةةةي عليهةةةةا مةةةةع  يمثلةةةةه أمةةةةام
العلةةةةةم بالوصةةةةةول أو أيةةةةةة وسةةةةةيلة تثبةةةةةت ا سةةةةةتالم و البيانةةةةةات التةةةةةي يجةةةةةب توافرهةةةةةا فةةةةةي 

 :الطلب هي

تسةةةةةةجيل يشةةةةةةتمل علةةةةةةى نمةةةةةةوذ  العالمةةةةةةة و يةةةةةةان المنتجةةةةةةات أو الخةةةةةةدمات التةةةةةةي طلةةةةةةب  -
 .تنطب  عليها هذه العالمة

 .العالمة( كليشية)ختم  -
 .الرسوم دفعإثبات  -
ويجةةةةةةب أن يحةةةةةةرر طلةةةةةةب : وكالةةةةةةة بخةةةةةةط اليةةةةةةد وذلةةةةةةك إذا كةةةةةةان المةةةةةةودع يمثلةةةةةةه وكيةةةةةةل -

تسةةةةجيل العالمةةةةة علةةةةى النمةةةةوذ  الةةةةذي يجةةةةب تسةةةةليمه مةةةةن الةةةةديوان الجزائةةةةري للتوحيةةةةد، 
 .الملكية الصناعية والعالمة التجارية

كمةةةةا يجةةةةب أن تراعةةةةي البيانةةةةات التفضةةةةيلية األخةةةةرى التةةةةي نةةةة  عليهةةةةا األمةةةةر التطبيقةةةةي 
  9. 9188لسنة  84 م ر 

 . الفح  (  2

لهةةةةةذا يقةةةةةوم المعهةةةةةد الةةةةةوطني يلعةةةةةب ا بةةةةةداع دورا مهمةةةةةا فةةةةةي اكتسةةةةةاب ملكيةةةةةة العالمةةةةةة، 
الجزائةةةةةري للملكيةةةةةة الصةةةةةناعية بفحةةةةة  الطلةةةةةب المةةةةةودع مةةةةةن ناحيةةةةةة  المضةةةةةمون، فةةةةةتذا 
كةةةةةان الفحةةةةة  إيجابيةةةةةا مةةةةةن النةةةةةاحيتين، يعةةةةةد ا بةةةةةداع مقبةةةةةوال، وعلةةةةةى إثةةةةةر ذلةةةةةك تقةةةةةوم 

 المختصة بتحرير محضر يثبت تاريخ ا يداع، ساعته ومكانه،الهيئة 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري، ، (ة األد ية والصناعيةالملكي)المدخل رلى الملكية الفكرية فاضلي،  إدريس9
2118   ،211. 
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وكةةةةذا ر ةةةةم التسةةةةجيل ودفةةةةع الرسةةةةوم، ونظةةةةرا للبيانةةةةات المدرجةةةةة فيهةةةةا، تعةةةةد هةةةةذه الوثيقةةةةة 
 9.ذا أهمية بالغة لف  النزاعات المحتملة التي يمكن أن تقع بين عدة مودعين

 .تسجيل العالمة وشهرها ( 3

العالمةةةةة  انونيةةةةة يجةةةةري تسةةةةجيلها ويقيةةةةد المكلةةةةف بةةةةذلك فةةةةي المعهةةةةد فةةةةي أن  ظهةةةةر إذا
سةةةةةةةجل تسةةةةةةةجيل العالمةةةةةةةات البيانةةةةةةةات الضةةةةةةةرورية كةةةةةةةر م العالمةةةةةةةة المتسلسةةةةةةةل، وسةةةةةةةنة 
وشةةةةهر ويةةةةوم وسةةةةاعة ا يةةةةداع واسةةةةم ولقةةةةب وجنسةةةةية ومحةةةةل إ امةةةةة المةةةةودع ويةةةةذكر عنةةةةد 

ات التةةةةةي عنةةةةةد اللةةةةةزوم اسةةةةةم ولقةةةةةب ومحةةةةةل واا امةةةةةة الوكيةةةةةل، وتعيةةةةةين البضةةةةةائع والمنتجةةةةة
ستوضةةةةةةةع عليهةةةةةةةةا العالمةةةةةةةةة وكيفيةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتعمال العالمةةةةةةةةة، وبعةةةةةةةةد ا نتهةةةةةةةةاء مةةةةةةةةن هةةةةةةةةذه 
ا جةةةةراءات يكةةةةون التو يةةةةع مةةةةن طةةةةرف مةةةةدير المعهةةةةد الشةةةةخ  المةةةةودع علةةةةى السةةةةجل، 

 2.ويسلم إلى المودع محضر يثبت ا يداع توحي البيانات المنوه عنها أعاله

نمةةةةةا هةةةةةو مجةةةةةردمةةةةةع المالحةةةةة  أن نشةةةةةر العالمةةةةةة التجاريةةةةةة وشةةةةةهرها ال   ينشةةةةةئ حقةةةةةا، واا
تسةةةةةجيل   بةةةةةل عةةةةن طريةةةةة  ا يةةةةةداع السةةةةاب ، ويخةةةةةول وسةةةةيلة  ثبةةةةةات حةةةةة  موجةةةةود مةةةةةن

سةةةةةةةتغالل ينةةةةةةةتل أثةةةةةةةاره خةةةةةةةالل مةةةةةةةدة التسةةةةةةةجيل ا با العالمةةةةةةةة التجاريةةةةةةةة مالكهةةةةةةةا احتكةةةةةةةار 
 4.تحسب من تاريخ إيداع الطلب
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 .41   ، المرجع السا ق،رمزي حوحو وكاهنة زواوي 9
 .78-78     المرجع السا ق، وهيبة لعوارم بن أحمد، 2
 .87المرجع،   نفس 4
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 .األثار المترتبة على تسجيل العالمة: المطلب الثاني

العالمةةةةةة فةةةةةي جانبهةةةةةا المةةةةةالي مةةةةةن حقةةةةةوق الذمةةةةةة الماليةةةةةة وتةةةةةدخل فةةةةةي الضةةةةةمان العةةةةةام 
للةةةةةةدائنين، ويترتةةةةةةب علةةةةةةى تسةةةةةةجيلها حةةةةةة  ملكيتهةةةةةةا حسةةةةةةب طبيعتهةةةةةةا القانونيةةةةةةة والقيةةةةةةام 

المطلةةةةب إلةةةةى فةةةةةرعين، األول بمختلةةةةف العمليةةةةات القانونيةةةةة عليهةةةةا، سةةةةةنتطرق فةةةةي هةةةةذا 
 .ندرس فيه ح  ملكية العالمة، أما الثاني نتناول فيه ح  التصرف في العالمة

 .حق ملكية العالمة: الفرع الثاني

تكتسب ملكية العالمة التجارية نتيجة إتمام إجرءات إدارية خاصة با يداع والتسجيل 
استعملها دون إيداعها  ولهذا ال يمكن ألي شخ  التمسك بحقوق على عالمة ما إذا

للتسجيل كما هو مشترط  انونا، لهذا تودي عملية ا يداع والتسجيل إلى منب المودع 
 في 18-14من األمر  11وهذا ماتوكده المادة  9.حقو ا شرعية من الناحية القانونية

ملكيتها على السلع والخدمات  يخول تسجيل العالمة لصاح ها حق": هابقول 19الفقرة 
بملكية العالمة في التشريع الجزائري من كانت له األسبقية في  ويخت ".يعينها لهاالتي 

ماعدا في حالة ": الفقرة بأنه 18-14من األمر  18المادة   إيداعها وهذا ماتوكده
 انتهاك الحق، ف ن العالمة ملك للشخ  األول الذي استوفى الشرون المحددة لصحة 

أولوية إليداعه في مفهوم اتفاقية باريس المذكورة  الذي أث ت أقدماإليداع أو الشخ  
 ".أعاله
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يكتسب الحق في العالمة ": بأنه 19في الفقرة  18-14من األمر  17 ونصت المادة
ومقتضى هذا الن  أن التسجيل منشئ لملكية ، " تسجيلها لد  المصلحة المختصة

به في التشريع الفرنسي هو أن  سب  استعمال العالمة التجارية، بينما المبدأ المفعول 
العالمة التجارية هو الوا عة المنشئة لح  ملكية العالمة، ويقتصر أثر التسجيل على 
مقرر للملكية، ويعتبر تسجيل العالمة  رينة على ملكيتها، لمن سجلت بتسمه، إال أنها 

  9.تقبل العكس

 .الميراث أو الوصية يع أوملكية العالمة التجارية عن طري  البو د تكتسب 

 .حق التصر  في العالمة: الفرع الثاني

لصاحبها الح  في استغاللها، كما يخول له ذلك الح  في بعد تسجيل العالمة يترتب 
التصرف فيها، وترد العالمة جدة تصرفات، فيكمن التنازل عن العالمة أورهنها، كما 

 :سوف تتناوله يمكن أن تكون موضوع رخصة، وهذا ما

 .انتقال الحق في العالمة: أوال

بمعزل عن التحويل الكلي أو ": على ما يلي 18-14من األمر  93تن  المادة 
الجزئي للمؤسسة، يمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجيل أو تسجيل العالمة 

يمكن التصرف في العالمة عن طري  البيع، ويجوز بيعها أي ، "كليا أو جزئيا أو رهنها
 2.أو جزئيا، بجميع السلع والخدمات التي سجلت من أجلها، أو جزء منها فقطكليا 
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 .213  9117،الموسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، الوجيز في الملكية الفكريةدمحم حسنين9
، ديةةةةوان المطببوعةةةةات الجماعيةةةةة، الجزائةةةةر، الملكيِِِِّّّّة الصِِِِّّّّناعية وفِِِِّّّّق القِِِِّّّّوانين الجزائريِِِِّّّّةسةةةةمير جميةةةةل الفةةةةتالوي، 2

 .411-418دون سنة نشر،     
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مةةةةةةن  97لمشةةةةةرع الجزائةةةةةةري فةةةةةةي نةةةةةة  المةةةةةةادة اشةةةةةةترط  فةةةةةةي العالمةةةةةةة، الحةةةةةة و نتقةةةةةال 
مضِِِّّّاا األطِِِّّّرا  ": مةةةا يلةةةي 18-14األمةةةر  نشِِِّّّترن تحِِِّّّت طائلِِِّّّة الِِِّّّبطالن، الكتابِِِّّّة وا 

كمةةةا أوجةةةب  يةةةد نقةةةل تلةةةك الحقةةةوق فةةةي سةةةجل  ..."فِِِّّّي عقِِِّّّود النقِِِّّّل أو رهِِِّّّن العالمِِِّّّة
العالمةةةةات لةةةةدى المعهةةةةد الةةةةوطني الجزائةةةةري للملكيةةةةة الصةةةةناعية، وال يكةةةةون النقةةةةل نافةةةةذا 

الغيةةةةر إال منةةةةذ تةةةةاريخ تسةةةةجيله فةةةةي سةةةةجل العالمةةةةات وهةةةةذا مةةةةا جةةةةاء فةةةةي فةةةةي مواجهةةةةة 
أوت  12المةةةةةةةور  فةةةةةةةي  288-17مةةةةةةةن المرسةةةةةةةوم التنفيةةةةةةةذي ر ةةةةةةةم  22الةةةةةةةن  المةةةةةةةادة 

 .المتعل  بكيفيات إيداع العالمات وتسجيلها 2117

 .رهن العالمة: ثانيا

يةةةةةن  المشةةةةةرع الجزائةةةةةري علةةةةةى أن الحقةةةةةوق المخولةةةةةة عةةةةةن طلةةةةةب التسةةةةةجيل التسةةةةةجيل 
تسةةةةةةجيل العالمةةةةةةة تكةةةةةةون  ابلةةةةةةة لإلنتقةةةةةةال الكلةةةةةةي أو الجزئةةةةةةي بصةةةةةةورة مسةةةةةةتقلة عةةةةةةن أو 

المحةةةةل التجةةةةاري، كمةةةةا يمكةةةةن أن تكةةةةون محةةةةل رهةةةةن، أي أن العالمةةةةة يمكةةةةن أن تكةةةةون 
محةةةةل رهةةةةن عةةةةن طريةةةة  رهةةةةن المحةةةةل التجةةةةاري بتعتبةةةةاره عنصةةةةر مةةةةن عناصةةةةرها، وفةةةةي 

ل الةةةرهن فةةةي هةةةذه الحالةةةة يجةةةب علةةةى األطةةةراف المتعا ةةةدة أن تةةةن  علةةةى العالمةةةة محةةة
مةةةةن القةةةةانون التجةةةةاري،  991تةةةةن  عليةةةةه المةةةةادة   ائمةةةةة العناصةةةةر المرهونةةةةة، وهةةةةذا مةةةةا

ما أن تكون محل رهن بصورة مستقلة عن المحل  التجاري   9.واا
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 .274،    قالمرجع السافرحة زراوي صالب، 9
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 .رخصة استغالل العالمة: ثالثا

مةةةةةةن األمةةةةةةر  98يجةةةةةةوز التةةةةةةرخي  بتسةةةةةةتعمال العالمةةةةةةة وهةةةةةةذا مةةةةةةا جةةةةةةاءت بةةةةةةه المةةةةةةادة 
يمكِِِِِّّّّّن أن تكِِِِِّّّّّون الحقِِِِِّّّّّوق المرتبطِِِِِّّّّّة بالعالمِِِِِّّّّّة موضِِِِِّّّّّوع رخصِِِِِّّّّّة ":بقولهةةةةةا 14-18

اسِِِِّّّّتغالل واحِِِِّّّّدة أو اسِِِِّّّّتئثارية أو غيِِِِّّّّر اسِِِِّّّّتئثارية، لكِِِِّّّّل أو لجِِِِّّّّزا مِِِِّّّّن السِِِِّّّّلع أو 
 ".العالمة بشأنهايداع أوتسجيل الخدمات التي تم ر

اسةةةةتغالل العالمةةةةة، عةةةةم طريةةةة  رخصةةةةة اسةةةةتغالل العالمةةةةة، وذلةةةةك بمقتضةةةةى العقةةةةد  يةةةةتم
الةةةةذي بموجبةةةةه مةةةةنب صةةةةاحب العالمةةةةة الغيةةةةر حةةةة  اسةةةةتغاللها كليةةةةا أو جزئيةةةةا، وتعتبةةةةر 
هةةةةةذه العمليةةةةةة بالنسةةةةةبة لصةةةةةاحب العالمةةةةةة، وسةةةةةيلة اسةةةةةتثمارية خةةةةةار  موطنةةةةةه، وبصةةةةةفة 

 9.خاصة بالنسبة للعالمات ذات السمعة العالمية
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 .918،   المرجع السا ق، ن الجزائري الملكية الصناعية في القانودريس فاضلي، إ9
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 .انقضاا العالمة: المطلب الثاني
الحةةةة  فةةةةي العالمةةةةة ينقضةةةةي لعديةةةةد األسةةةةباب  ةةةةد تكةةةةون إراديةةةةة أو ال إراديةةةةة، وذلةةةةك إمةةةةا 
بالعةةةةةدول أو التخلةةةةةي عةةةةةةن العالمةةةةةة، أو إبطةةةةةال تسةةةةةةجيل العالمةةةةةة،  أو إلغةةةةةاء العالمةةةةةةة 

وهةةةذا مةةةا سةةةوف ندرسةةةه فةةةي الفةةةروع  إذا لةةةم يقةةةم صةةةاحبها بتسةةةتعمالها فةةةي أجةةةال معينةةةة،
 .الموالية

 . على ررادة صاح ها انقضاا الحق في العالمة  ناا: ولالفرع األ 

 :اآلتيةوتنقضي بناءا على إرادة صاحبها في الحاالت 

 . م تجديد التسجيلعد: أوال

تكتسةةةةةب العالمةةةةةة شةةةةةهرتها وتةةةةةزداد  يمتهةةةةةا بمةةةةةرور الةةةةةزمن، ومةةةةةن ثةةةةةم يحةةةةةر  صةةةةةاحب 
انقضةةةةةاء عشةةةةةر سةةةةةنوات مةةةةةن طلةةةةةب التجديةةةةةد خةةةةةالل سةةةةةتة أشةةةةةهر التاليةةةةةة العالمةةةةةة بعةةةةةد 

لتةةةةاريخ انتهائهةةةةا، حيةةةةث تظةةةةل العالمةةةةة محفوظةةةةة لصةةةةاحبها أو لورثتةةةةه، أمةةةةا إذا انتهةةةةت 
مةةةةةدة السةةةةةتة أشةةةةةةهر مةةةةةن غيةةةةةر طلةةةةةةب تجديةةةةةدها، جةةةةةاز لكةةةةةةل شةةةةةخ  طلةةةةةب تسةةةةةةجيلها 

 .بتسمه

تةةةةةةي مهلةةةةةةة سةةةةةةتة أشةةةةةةهر ال إذا مةةةةةةرت ومجمةةةةةةل القةةةةةةول تنقضةةةةةةي العالمةةةةةةة بعةةةةةةدم التجديةةةةةةد
 9.االنقضاءتسب  انقضاء التسجيل، أو ستة أشهر على األكثر تلي هذا 
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 .919-911     القانون الجزائري، المرجع السا ق، الملكية الصناعية فيإدريس فاضلي، 9
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 . التخلي عن العالمة: ثانيا

يجةةةةةةةةةوز لصةةةةةةةةةاحب العالمةةةةةةةةةة أن يطلةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةن المعهةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةوطني الجزائةةةةةةةةةري للملكيةةةةةةةةةة 
الصةةةةةةناعية، التخلةةةةةةي أو العةةةةةةدول عةةةةةةن تسةةةةةةجيل العالمةةةةةةة لكةةةةةةل أو جةةةةةةزء مةةةةةةن السةةةةةةلع أو 

لعالمةةةةةة، يجةةةةةب أن الخةةةةدمات التةةةةةي سةةةةةجلت مةةةةةن أجلهةةةةةا، ونظةةةةةرا ألهميةةةةةة التخلةةةةةي عةةةةةن ا
يةةةةتم تسةةةةجيله فةةةةي سةةةةجل العالمةةةةات، ثةةةةم نشةةةةره مةةةةن أجةةةةل إعةةةةالم الغيةةةةر، ويسةةةةري مفعةةةةول 

 .التخلي ابتداء من يوم تسجيله

عةةةةةةن عالمتةةةةةةه كليةةةةةةا أو جزئيةةةةةةا، إذا رأى عةةةةةةدم  يويلجةةةةةةأ صةةةةةةاحب العالمةةةةةةة إلةةةةةةى التخلةةةةةة
تمييةةةةز سةةةةلعه أو خدماتةةةةه، وأنهةةةةا أصةةةةبحت غيةةةةر فعالةةةةة فةةةةي  فائةةةةدة مةةةةن وجةةةةود تسةةةةجيلها،

 1.تغييره لنشاطه، فتصبب ال معنى لهاأو عند 

 .انقضاا الحق في العالمة بغير ررادة صاح ها: الفرع الثاني

 :تنقضي العالمة بغير إرادة صاحبها وفقا للحاالت التالية

 .بطالن التسجيل: أوال

هةةةةةد الجزائةةةةةري لحمايةةةةةة حقةةةةةوق مةةةةةن صةةةةةالحيات مصةةةةةلحة العالمةةةةةات التجاريةةةةةة بالمعإن 
أو رفةةةةةة  تسةةةةةةجيل عالمةةةةةةة أو منةةةةةةع اسةةةةةةتغاللها إذا كانةةةةةةت الملكيةةةةةةة، أن تقةةةةةةرر إبطةةةةةةال 

تقليةةةةدا أو ترجمةةةةة تحةةةةدث لبسةةةةا بعالمةةةةة مسةةةةجلة فةةةةي إحةةةةدى دول ا تحةةةةاد وحةةةةازت علةةةةى 
مةةةةن اتفا يةةةةة  19فقةةةةرة  12مكةةةةرر  18الشةةةةروط القانونيةةةةة لحمايتهةةةةا طبقةةةةا لةةةةن  المةةةةادة 

 .سباري
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .32  المرجع السا ق، رمزي حوحو وكاهنة زوواوي،  9
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فةةةةتذا مةةةةا طلةةةةةب  المحكمةةةةة المختصةةةةة، ةةةةرار ا بطةةةةال فتنةةةةه يكةةةةون مةةةةةن صةةةةالحيات أمةةةةا 
صةةةةاحب عالمةةةةة إبطةةةةال إيةةةةداع عالمةةةةة بسةةةةبب ماتسةةةةببه مةةةةن اخةةةةتالط مةةةةع عالمتةةةةه فتنةةةةه 
يشةةةةةترط أن ال يمةةةةةر علةةةةةى طلةةةةةب إيةةةةةداع هةةةةةذه العالمةةةةةة خمةةةةةس سةةةةةنوات فةةةةةتذا مةةةةةا مةةةةةرت 

ذا مةةةةةةةا  تحصةةةةةةةنت العالمةةةةةةةة وال يجةةةةةةةوز إبطالهةةةةةةةا،  ،18المةةةةةةةدة المحةةةةةةةددة فةةةةةةةي المةةةةةةةادة  واا
سةةةةجيله فةةةةي دفتةةةةر العالمةةةةات، و نةةةةاء علةةةةى إشةةةةةعار صةةةةدر الحكةةةةم با بطةةةةال اسةةةةتوجب ت

  9.من كاتب الضبط 

 .االستعمالعدم : ثانيا

إذا لةةةم يقةةةم مالةةةك العالمةةةة المسةةةجلة بتسةةةتعمال هةةةذه العالمةةةة اسةةةتعماال جةةةديا لمةةةدة تزيةةةد 
ترتةةةةةب عةةةةةن ذلةةةةةك إبطالهةةةةةا، وبالتةةةةةالي  انقطةةةةةاع، عةةةةةن ثةةةةةالث سةةةةةنوات متتاليةةةةةة، أي دون 

 .سقوط حقه في العالمة، إال إذا  دم مالك العالمة مبررا  بل انتهاء هذا األجل

وعليةةةةه يجةةةةةوز للجهةةةةةة القضةةةةةائية المختصةةةةةة بنةةةةةاء علةةةةةى طلةةةةةب مةةةةةن الغيةةةةةر الةةةةةذي يعنيةةةةةه 
األمةةةةةر الحكةةةةةم بتلغةةةةةاء تسةةةةةجيل العالمةةةةةة، وال يحةةةةة  للمعهةةةةةد الةةةةةوطني الجزائةةةةةري للملكيةةةةةة 

القةةةةةرار بصةةةةةورة مسةةةةةتقلة، بةةةةةل ال بةةةةةد أن يصةةةةةدر القةةةةةرار مةةةةةن  بةةةةةل  ذ هةةةةةذاالصةةةةةناعية أخةةةةة
 2.الجهة القضائية المختصة، فال تسقط هذه الحقوق إال بحكم القانون 
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 .214-213     خل رلى الملكية الفكرية، المرجع السا ق،المدإدريس فاضلي، 9
 .77-73،     المرجع السا قوليد كحول، 2
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 خالصة الفصل األول

التةةةةي تحةةةةدد العالمةةةةات بصةةةةفة عامةةةةة  إلةةةةى أهةةةةم النقةةةةاط فةةةةي هةةةةذا الفصةةةةل  قةةةةد تعرضةةةةنال
للقواعةةةةةةد المنظمةةةةةةة للعالمةةةةةةة والتةةةةةةي بةةةةةةدورها توضةةةةةةب لنةةةةةةا  نةةةةةةاخاصةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةالل إبراز و 

وضةةةةةةةيب المفهةةةةةةةوم القةةةةةةةانوني وكةةةةةةةذا ت  ،العالمةةةةةةةة التاريخيةةةةةةةة والتشةةةةةةةريعية ورمراحةةةةةةةل تطةةةةةةة
ات والشةةةةةةةةارات التجاريةةةةةةةةة أهميتهةةةةةةةةا وتمييةةةةةةةةز العالمةةةةةةةةة عةةةةةةةةن بعةةةةةةةة  التسةةةةةةةةميللعالمةةةةةةةةة و 
وعرفنةةةةةا بةةةةةأن أشةةةةةكال العالمةةةةةات   ،الوظةةةةةائف التةةةةةي تقةةةةةوم بهةةةةةا وأنواعهةةةةةاو  ، والصةةةةةناعية

المتعلةةةةةةةةةة   18-14ر ر ةةةةةةةةةةم جةةةةةةةةةةاءت علةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةبيل المثةةةةةةةةةةال ال الحصةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةي االمةةةةةةةةةة
بةةةةأن المشةةةةرع الجزائةةةةري وفةةةة  فةةةةي رسةةةةم إطةةةةار  ةةةةانوني   ومةةةةن هنةةةةا نلةةةةتمس ،العالمةةةةاتب

واضةةةةب مةةةةةن خةةةةالل وضةةةةةعه المراحةةةةل التةةةةةي تكةةةةةون متبعةةةةة فةةةةةي تصةةةةميم العالمةةةةةة والتةةةةةي 
لية التةةةةةي فرضةةةةةها فةةةةةةي نقصةةةةةد بهةةةةةا الشةةةةةروط الموضةةةةةةوعية إلةةةةةى جانةةةةةب الشةةةةةروط الشةةةةةةك

ه بةةةةةه مةةةةةن ثار اسةةةةةتئو ومةةةةةا يترتةةةةةب علةةةةةى التسةةةةةجيل مةةةةةن نشةةةةةوء للحةةةةة   ، تسةةةةةجيل العالمةةةةةة
وفةةةي األخيةةةر رأينةةةا بةةةأن الحةةة  فةةةي العالمةةةة ينقضةةةي لعةةةدة   ،طةةةرف مالةةةك هةةةذه العالمةةةة

 .أسباب  د تكون إدارية أو ال إدارية 
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 :تمهيد 

المشاريع حماية العالمة هي من الضرورات التى تبنى عليها عملية المنافسة وجلب  
ذا كان يعاب على التشريع الذي كان يعمل به في الجزائر بضعف  ،جنبيةألاالستثمارية ا وا 

العالمات قد زود مالك العالمة بحماية بالمتعلق  30-30مر رقم ألالحماية القانونية فإن ا
جراءات تجنائية  ،متعددة إن مسألة تنظيم أحكام العالمة ومحاربة التعدي  ،فظيةخومدنية وا 

 ،قليمية لكل دولة ولم تبقى حكرا على التشريعات الوطنيةإلعليها لم يقف عند الحدود ا
في حماية العالمات االجنبية  ،أصبحت غير فعالةقد  ،للعالمة خاصة أن الحماية الوطنية

والخدمات عبر الدول من خالل التجارة الدولية نتقال المنتجات والبضائع إوذلك لسهولة 
 .ابرام اتفاقيات دولية بهذا الصدداالمر الذي أدى الى 

لى أشكال الحماية القانونية للعالمات على إوعليه سوف نتعرض في صلب هذا الفصل 
  :يتيب التالتر 

  .الحماية الوطنية :ولألالمبحث ا

 . الحماية الدولية: يالمبحث الثان
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 .الحماية الوطنية :األولالمبحث 

ينتج عنه اعتراف  ،بالشكل المنصوص عليه في القانون  إن إتمام عملية التسجيل للعالمة 
من الحماية القانونية التى يرتبها  ستفادةالافي عتراف إلويتجسد هذا ا، قانونى بهذه العالمة

وتتجلى هذه الحماية في أصحاب العالمة قرر له القانون  ،القانون لتلك العالمة المسجلة
من خاللها يطلب حماية القضاء لحقه في العالمة ويمكن أن يقاضي كل من  ،دعوى قضائية

ات في الجزائر نصوص القانون المنظم للعالم ستعراضاومن خالل  ،يعتدي على هذا الحق
ما سوف ندرسه في المطالب  وهذاالعالمات نوعين من الحماية  نجد بأنه تشمل حماية

 :التالية

 . الحماية المدنية: المطلب االول

 .الحماية الجزائية: المطلب الثاني
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  .الحماية المدنية: األولالمطلب 

ودراسة هذه   ، مكفولة بموجب دعوى المنافسة غير المشروعةن الحماية المدنية للعالمات إ
ثم  ،المنافسة غير المشروعةوبيان كيفية القيام دعوى  ،تستلزم منا دراسة مفهومها عوةالد

سوف نتناوله وهذا ما  ،نتطرق الى االثار المترتبة على رفع دعوى المنافسة غير المشروعة
 .في ثالث فروع مستقلة

 :المشروعةمفهوم دعوى المنافسة غير  :األولالفرع  

إن االلمام بمختلف الجوانب الفقهية والقانونية حول هذه الدعوى يعد من االمور الهامة  
 ي،والعمل على بيان أساسها القانون ،التعريف بها وبيان خصائصها ،والتى تقتضي منا

 االى تحديد شروطه باإلضافة

   :عةتعريف دعوى المنافسة غير المشرو : أوال

نما سنفصل كال  :التعريف اللغوي لدعوى المنافسة غير المشروعة -1 ال يوجد تعريف لغوي لها وا 
 :منها على حدى

ْعَوى  ،َدعاو   ، و َدَعاَوى  :الجمع  ،(اسم) :َدعَوى  :ُتعرف دعوى لغة –أ  اسم ما : الدَّ
َعى  .فالن  دعوى  ،ُيدَّ

بأنه نزعة فطرية تدعوا الى بذل الجهد في سبيل التشبه بالعظماء  :ٌيعرف التنافس لغة –ب  
أي تسابقوا فيه وتباروا دون أن يلحق بعضهم ، يقال تنافس القوم في كذا، بهم ق واللحو 

2 .الضرر ببعض  
 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

 .842، ص 2332، القاهرة، 1، دار الحديث، المجلد القاموس المحيطمجد الدين دمحم بن يعقوب الفيروز أبادي،  1
، (دراسة مقارنة)دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية المحل التجاري صبرى مصطفى حسن السبك،  2

 .28، ص2312مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى ، اإلسكندرية، 
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، مفعول ِمْن َشَرعَ  ،مشاريعُ  و مشروعات : الجمعاسم  شروع ، :يعرف المشروع لغة بأنه -ج
ْرعُ  : َمْشُروعٌ  َعَمل   . َعَمل  ُمَسوَّغ  ، َأْي َما َسوََّغُه الشَّ

1 

سوف نستعرض فيما يلى بعض : التعريف االصطالحي لدعوى المنافسة غير المشروعة -2
 :المنافسة غير المشروعة يفتعار 

ظهرت المنافسة غير المشروعة أول مرة في فرنسا وكانت سنة  :لتعاريف الفقهيةا -
  .سنتناول بعض تعريفات المنافسة غير المشروعةوفيما يلى ،1283

استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون  :"ا الدكتورة سميحة القليوبي بأنهاوعرفته
 2."أو العرف أو العادات أو الشرف

استخدام التاجر لطرق منافية للقوانين  يه: "ارفها الدكتور مصطفى كمال طه بأنهوع
 0".والعادات أو المبادئ الشرف واألمانة والمعامالت

ألساليب غير سليمة بقصد ر استخدام التاج: "ستاذة نادية فضيل على أنهاألوعرفتها ا
 4".التأثير على العمالء واجتذابهم

فإن دعوى المنافسة غير المشروعة تعد وسيلة في يد التاجر من أجل حماية عناصر وعليه 
 .القاعدة التجارية التي تسهم في تكوين العمالء و اإلحتفاظ بهم

 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

 .1840مجد الدين دمحم بن يعقوب الفيروز أبادي، المرجع السابق، ص1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر، فرع قانون خاص، المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري الكاهنة زواوي، 2 

 .32، ص2332الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة دمحم خيضر بسكرة،قسم 
 .000، ص1991، الدار الجامعية، القاهرة، القانون التجاري مصطفى كمال طه،  0
 .120، ص 2331، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون التجاري الجزائري نادية فضيل،  4
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  :التعريف القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة -3

 :التعريف القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري _ أ

، جدير بالتأكيدوهذا الموقف ، لم نعثر على قانون ينص صراحة على تعريف هذا المصطلح
ودا مالمصطلح أكثر جن إعطاء تعريف محدد للمنافسة غير المشروعة سوف يجعل هذا أاذ 

مى والتقنى في مجال ابتكار الجيل لعريفه في مجتمع يسوده التطور العبحيث ال ينسجم ت
 1.اليب الغشوأس

كما أنه لم تنص القوانين الجزائرية المختلفة على هذا المصطلح سواء في قانون المنافسة أو  
بل اكتفى المشرع الجزائري بالنص على الممارسات والتصرفات  ،القانون التجاري أو غيرها

المتعلق بالممارسات  32-34غير أنه بالرجوع الى قانون  ،المنافية لشفافية ونزاهة المنافسة
التجارية نجد ان المشرع الجزائري قد اعتبر من اعمال المنافسات غير المشروعة في مجال 

تعتبر ممارسات  ":بقوله  32في الفقرة  22ب المادة صذلك في ن ردد العالمات وتقليدها وقد
السيما منها الممارسات التى يقوم من ، تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون 

 : بما يلى العون االقتصادي هاخالل

  2."و تقليد منتجاته أو خدماتهأمنافس  قتصادياون عتقليد العالمات المميزة ل 

باريس  تفاقيةاعرفت  :اتفاقية باريسدعوى المنافسة غير المشروعة في  فتعري -ب
في الفقرة  13المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والذي صادقت عليها بالجزائر في المادة 

 :يمظاهرها واعتبارها محظورة على النحو التالالمنافسة غير مشروعة وذكرت ، 30
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

، دار الحامد، الطبعة (دراسة مقارنة)كية الصناعية المنافسة غير المشروعة للملزينة غانم و عبد الجبار الصفار،  1
 .24، ص2332الثانية، عمان،

، يحددالقواعد المطبقة على المماراسات التجارية، جريدة رسمية العدد 2334يونيو 20المؤرخ في  32-34القانون رقم  2
13. 
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تعتبر من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في "
 :محفوظة بصفة خاصة ما يلي وتكون  ،الشؤون الصناعية والتجارية

حد المنافسين أعمال التى من طبيعتها أن توجد بأي وسيلة كانت ليس مع نشأة ألكافة ا
 .و التجاري أأو نشاطه الصناعى 

تضليل الجمهور  اإلدعاءات التى يكون استعمالها في التجارة من شأنهاو أالبيانات 
 أو ستعمالاللخصائصها أو صالحيتها  بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو

 1"كميتها

 :صائص دعوى المنافسة غير المشروعةخ -4

  .باستمراركما انه واسع وغير دقيق ومتغير  أعمالهاحصر مكن ن مفهومها لين ومرن وال يأ-

 أن مبادئها وقوانينها وليدة ممارسات االجتهاد وتجاربه والتى تم تكريسها من طرف القضاء -

 .الزبائن عنصر وأنها تنصب على جذب -

  2.للوائح والعادات واألمانة والشرفساسا على طرق منافية للقوانين واأأنها تنطوي  -

 :المشروعةلدعوى المنافسة غير  يناألساس القانو : ثانيا

التى تقوم عليه دعوى المنافسة غير  يساس القانونألاختلف الفقه والقضاء العربيان حول ا
نظرا لكون المشرع لم يصنع أحكاما خاصة لتنظيم المسؤولية الناجمة عن ، المشروعة

 لذا رجع القضاء الفرنسي الى القواعد العامة والمطبقة في نطاق ، المنافسة غير المشروعة

 

 
                                                             

 وقد ،جويلية 11آخر تعديل لها في ستوكهولم في ، 1881مارس  02اتفاقية باريس للملكية الصناعية المؤرخة في   1

.12الجريدة الرسمية العدد ،1057جانفي  20المؤرخ في  20-57مر رقم ألانضمت لها الجزائر بموجب ا   
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية القانون التجاري واالعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري،  ،عباس حلمى 0

.50، ص1080  
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 124قانون مدنى التى تقابلها المادة  1022المسؤولية التقصيرية استنادا الى نص المادة 
كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم "من القانون المدنى الجزائري بقولها 

 1"ضيمن كان سببا في حدوثه بالتعو

فقد استند بعض الفقه هذه الدعوى الى القواعد ، رغم اختالف الفقه والقضاء حول هذه النقطة 
ورأى آخرون ان المسؤولية عن فعل المنافسة غير  ،التقصيريةالعامة من باب المسؤولية 

ورأى جانب آخرمن الفقه  أن  عن التعسف في استعمال الحقالمشروعة يعد من قبيل الجزاء 
ويتجه الرأي  .كية متجرهللتاجر في حماية حق مل المقرريبين الحق  أساس هذه الدعوى 

الراجح في الفقه ويكاد يجمع القضاء على ان دعوى المنافسة غير المشروعة تستند الى 
باعتبار ان المنافسة غير  ،احكام المسؤولية التقصيرية كما هو مقرر في القواعد العامة

يض ة بتعو يالمشروعة ما هي إال عمل مشروع ومن ثم فهي تعد خطأ يستوجب التزام متركب
 2.المضرر

ويحق لكل  ، ذن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة معناه رفع دعوى المسؤولية التقصيريةإ
مام القضاء أيرفع دعوى ،أن تاجر أصيب بضرر ناجم على فعل المنافسة غير المشروعة

عمال كلما توافرت شروط ألصابه من ضرر جراء تلك اأيطالب فيها بالتعويض عما 
 0.الخطأ والضرر والعالقة السببيةي المسؤولية وه
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، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الجزائري، األعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري ، القانون التجاري نادية فضيل 1
 .190، ص 2332التاسعة، الجزائر، 

 .88، ص 1993بدون دار نشر،  م المنافية غير المشروعة في القانون الكويتي،أحكاطمعة صعفك الشمري،  2

 .190، ص التجارية، المحل التجاري، المرجع السابق القانون التجاري الجزائري، األعمالنادية فضيل،  0
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   :شروط دعوى المنافسة غير المشروعة: ثالثا

والعالقة السببية  رالخطأ والضر : شروط مباشرة دعوى المنافسة غير مشروعة ثالثة وهي
 .بينهما

ذلك  أساسها وهو في نفس الوقت ،  ولألالخطأ ركن المسؤولية التقصيرية ا  :الخطأ (1
ذلك : ن يكون أبل يجب ، نه ال يكفي ان يحدث الضرر بفعل شخص حتى يلزم تعويضهأ

شترطه جميع تقنيات البالد إوقد ، فالخطأ شرط ضروري للمسؤولية المدنية، الفعل خطأ
ن الخطأ في المسؤولية أوالمستقر عليه فقها و قضاء  ،لعربية على اختالف تعبيراتها عنها

نحراف في سلوك المألوف للشخص إلي بمعنى اأ ،بإلزام قانونى إختاللالتقصيرية هو 
في سلوكه اليقظة والتبصر نع الشخص طن يصأفي وجوب  اإللتزامويتمثل هذا  ،العادي

 ،نحرافإلوكان مدركا لهذا ا ،فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب، حتى ال يضر بالغير
 1.الخطأ يستوجب مسئوليته التقصرية كان هذا
ن تكون هناك منافسة أوهو  ،ينبغي توافر بعض العناصر المهمة كون هناك خطأوحتى ي
ساليب وطرق غير مشروعة أن تستعمل في هذه المنافسة أو  ،قتصاديينإلا األعوانبين 

  2.ومخالفة للعادات واألعراف التجارية فبدون هذان العنصران ال ينشأ الخطأ
دعوى المنافسة غير المشروعة وفقا للرأي المرجح في الفقه  ،كما سبق القول :رالضر (  2

بحيث يحق  ،ساسها الفعل غير المشروعأوالقضاء ال تخرج عن أنها دعوى المسؤولية عادية 
 ن يرفع دعوى المسؤولية أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة ألكل من 

 
ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

الجزائر، بدون بدون دار نشر، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني،  النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني،، بلحاج العربي 1
 .00-02سنة نشر، ص ص 

 .22، ص المرجع السابقالكاهنة زواوي،  2  
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فال محل للمسؤولية إاّل اذا ترتب عن ، ويطالب بالتعويض عن كل ما أصابه من ضرر
 وأمواله أسواء كان هذا الضرر ماديا ينال المتضرر في  ،المنافسة غير المشروعة ضررا

 1.يالمالاره دبيا يمس بسمعته واعتبأ

بحيث يكون المبلغ الذي يقضى به  ،و مستقبالأمحتمال ، و كبيراأوسواء كان الضرر صغيرا 
غير أنه مع اعتبار  .محقق الوقوع وهذا يقتضي أن يكون الضرر القاضى مساويا للضرر

فهذا ال يعنى أننا نطبق عليها جميع  ،دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى المسؤولية
نما تقتضي طبيعة ، مة التى تحكم دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروعاالقواعد الع وا 

مشروعة لحمايتها في هذه الحالة تقرير الالمصالح الخاصة التى تهدف دعوى المنافسة غير 
 2.لها حكم على بعض القواعد العامة ستثناءاتالابعض 

كما الحظنا أن دعوى المسؤولية المدنية يشترط لقيامها وجود  :العالقة السببية بينهما( 2
ساس الذي تستند عليه  دعوى المنافسة غير ألوبما أن ا، خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما

لذا البد من توافر الرابطة السببية بين  ،ساس في المسؤولية المدنيةألالمشروعة هو ذات ا
صاب التاجر المتضرر وبذلك ال يكون أالذي والضرر  ،أفعال المنافسة غير المشروعة

في الحاالت  إالَّ  ،غير المشروعةهنالك محل للكالم عن الرابطة السببية في دعوى المنافسة 
التى أتاها التاجر المنافس سيما  ،عمال غير المشروعةضرر من األ ينشأ فيها المدعالتى 

نما يكو  أي وأن هناك حاالت ال ترتب عليها للمدعى ن المقصود منها الحكم بإزالة ضرر وا 
 0.ع بالنسبة للمستفيدالوضع غير المشرو 
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، ص 2318، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، لملكية الصناعية في القانون الجزائري نوارة حسين، ا 1
102. 

 .109-102ص ص نفس المرجع،  2

 .128، ص المرجع السابقعماد الدين محمود سويدات،  0
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 :مشروعةالقيام دعوى المنافسة غير  :يالفرع الثان

جراءات المتبعة في رفع إلغير المشروعة هي نفسها اجراءات رفع الدعوى المنافسة إلتعد ا 
ساس سنتناول في هذا الفرع ألوعلى هذا ا، وعليه فهى تخضع للقواعد العامة ،أي دعوى 
ر مشروعة وأطراف دعوى المنافسة غيال رمختصة للنظر في دعوى المنافسة غيالمحكمة ال

 .مشروعةال

 :غير المشروعةالمحكمة المختصة للنظر في دعوى المنافسة : أوال

 .يختصاص محلا  و  ،نوعىختصاص إختصاص هنا على شكلين إلا 

فيما يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في الدعوى  :ياالختصاص النوع(1
ختصاص المنصوص عليها في قانون إلمر يخضع للقواعد العامة لألفيبقى ا ،المدنية

منه على ما  02جراءات المدنية واإلدارية الجزائري والمتمثلة كأصل عام في نص المادة إلا
 . أقسام اص العام وتتشكل منختصإلالمحكمة هي الجهة القضائية ذات ا" :يلى

 .قطاب متخصصةأ تتشكل من  أنيضا أن يمك      

جتماعية إلواالسيما المدنية والتجارية والبحرية ، تفصل المحكمة في جميع القضايا
 1...."سرة والتى تختص بها إقليمياألن اوالعقارية وقضايا شؤو

 ختصاص المنصوص عليها في القانون إلمة لانطبق القواعد الع :ياالختصاص المحل( 2
 ذلك لعدم وجود نصوص خاصة تحدد ما يمكن  ،جراءات المدنية واإلدارية الجزائري إلا
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، ص 21نية و اإلدارية، جريدة رسمية العدد ت المد، يتضمن اإلجراءا2332فبراير  28المؤرخ في  39-32قانون رقم  1
10 . 
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ن يعتبر من إجراءات لرفع الدعاوى في مجال حقوق الملكية الصناعية وخاصة دعوى أ
قليمي إلختصاص اإليؤول ا" :على ما يلى 02وتنص المادة  ،المنافسة غير المشروعة
ن لم يكن له المدعي دائرة إختصاصها موطن  يقع في للجهة القضائية التى عليه، وا 

موطن معروف، فيعود اإلختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها أخر موطن له، وفي 
اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن حالة إختيار موطن، يؤول اإلختصاص 

 1."المختار، مالم ينص القانون على خالف ذلك

 :طراف دعوى المنافسة غير المشروعةأ: ثانيا

 .والمدعى عليه يالمدع: أطراف الدعوى هنا هما

وفي حالة تعدد ، وهو كل شخص لحقه ضرر من عمل المنافسة غير المشروعة :المدعى
ذا كانت تجمع بينهم مصلحة إ، المتضررين أمكن رفع هذه الدعوى من طرف مجموع هؤالء

 .مشتركة

عنه وقد يكون شخصا ذاتيا  وهو كل شخص مرتكب للفعل الضار أو مسؤول: المدعى عليه
لمشروعة ضدهم جميعا بصفة أو معنويا وفي حالة التعدد يمكن توجيه دعوى المنافسة غير ا

 2.تضامنية
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 .10، ص المرجع السابقيتضمن اإلجراءات المدنية و اإلدارية،  39-32قانون رقم  1

 www.startimes.com   2 22:38: ، الساعة2310-34-13: اليوم
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 :اآلثار المترتبة على دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثالث

عمال غير ألاذا توافرت شروط دعوى المنافسة غير المشروعة واتضح للمحكمة وقوع ا
ثمار ستإلن يقضى على المرتكب للفعل غير المشروع بالكف على اأ، فالقضاء المشروعة

 .ران يقضي بالتعويض لمن أصابه الضر ، ثم له فيه

 :عمالألوقف ا: أوال   

اء الطبيعي للمنافسة غير المشروعة هو عادة وضع حد لألعمال التى تشكل منافسة ز الج
يدا وأن المنطق يفترض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع تأك ،غير مشروعة
مشروع ال يعنى إزالة الحرفة بصفة نهائية الووقف العمل غير  ،(الضرر يزال)للقاعدة الفقهية 

نما يقصد بذلك  ،ألن ذلك ال يكون إاّل في حالة المنافسة الممنوعة وحدها ن تقوم المحكمة أوا 
 1.ة لمنع استمرار الوضع غير قانونىجراءات الالزمإلا تخاذاب

 :الحكم بالتعويض: ثانيا    

وتحكم المحكمة ، يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر
، وطبقا للقواعد العامة في الفعلى فقط الذى لحق المتضرر فقطبالتعويض عن الضرر 

، والقاضي ويقدر التعويض بالنقد ،المسؤولية يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف
ن كان ليس ملزما بالحكم بالتو  ن يقضي به القاضي اذا كان أنفيذ العيني إاّل انه يتعين عليه ا 

 2.ممكنا

 

 

ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــ

    www.droit7.blogspot.com 4522:1: ، الساعة2310-34-13: اليوم

   www.droit-dz.com 22 :50 2:، الساعة2310-34-13: اليوم
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 .الحماية الجزائية: يالمطلب الثان

ون الجنائي الموضوعية الحماية الجزائية تعرف بأنها الحماية التى تتخذ من قواعد القان
على  عتداءالاوعليه سنسلط الضوء في هذا المطلب على تحديد صور  ،موضوعا لها

أما الفرع ي، حفظية والتنفيذية في الفرع الثانجراءات التإلوالى ا، ولألالعالمة في الفرع ا
 .نتحدث فيه على العقوبات الجزائيةالثالث س

 :على العالمة عتداءإلر اصو :  األولالفرع 

على  عتداءالاوعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى جرائم ، على العالمة متعددة عتداءالاصور 
 .على ملكية العالمة العتداءاوالى جرائم  ،ذاتية العالمة

  :جرائم االعتداء على ذاتية العالمة:أوال  

فعال ألوبيان ا العالمة،فعال المعاقب عليها التى تنصب على ذاتية ألويقصد بها تحديد ا 
، ستعمال هذه الذاتية المزيفةإحيث تنصب على ، على ذاتية العالمة عتداءالاوقائع  يالتى تل

 1.أفعاله مباشرة على ذاتية العالمةحيث يقوم الجاني بتوجيه 

تقليد العالمة التجارية هو محاكاة العالمة التجارية المسجلة أو  :جريمة تقليد العالمة (1
كي ا،أو تحة تشابهها ولكن ال تطابقها تماماالمستعملة من خالل إنشاء عالمة تجاري

 ،هذه العناصر لتكوين عالمة جديدة لغالعناصر الرئيسية للعالمة دون أن تعتمد وتست
خلق عالمة جديدة على غرار عالمة سابقة  بمعنى آخر فإن تقليد العالمة التجارية يعنى

 بذاتها أو على عناصرها  لها دون أن تعتمد في هذا الخلق على العالمة السابقة
ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

العربية  ألحداث التشريعات دراسة تحليلية مقارنة وفقا )الحماية الجزائية للعالمات التجاريةناصر عبد الحليم السالمات،  1
 .220، ص 2332دار النهضة العربية، القاهرة،  ،(و األجنبية
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خرى مختلفة أة وعالمة صليأبحيث لو عرضت العالمتين معا لكنا أمام عالمة  ،الرئيسية
، أمّا التزوير فال يفترض إاّل وجود عالمة فالتقليد إذن يفترض وجود عالمتين، على غرارها

واحدة أصلية تم انتزاعها دون وجه حق وبالتالى استعمالها بدون سبب مشروع كعالمة تجارية 
 1.يصلأللغير مالكها ا

فإن المشرع الجزائري نص حماية حق  ،المتعلق بالعالمات 30-30مر رقم ألبالرجوع الى ا
عالمته وذلك المترتبة عن تسجيل  ئثاريةستإلمالك العالمة ضد من يعتدي على حقوقه ا

 .بتوقيع عقوبة جزائية

تتمثل في كل عمل يمس  ،30-30مر رقم ألمن ا 20وجريمة التقليد حسب نص المادة 
المشرع وعليه فإن  .ه الغير خرقا لحقوق صاحب العالمةلعالمة قام ب ئثاريةستإلبالحقوق ا

عتداء مباشر واألفعال التى تعتبر اعتداء غير مباشر إ الجزائري لم يحدد االفعال التى تعتبر 
حيث أنه في ، على ملكية العالمة والعقوبات المخصصة لها كما فعل في التشريع للعالمات

التى يقوم  ،عتداءاتالاالتشريع الراهن حدد جنحة التقليد بالمعنى الواسع للكلمة بالنظر الى 
وهكذا يالحظ أن  ،معترف بها لصاحب العالمة المودعةالئثارية بها الغير خرقا للحقوق االست

 2.يالفرنسك المشرع لوبهذا سلك مس يد،المشرع الجزائري تبنى المفهوم الواسع للتقل

التعدى على لقد تناولت جميع قوانين العالمات جريمة تقليد العالمة التجارية كإحدى صور 
ريعات لم تحدد أركان هذه ن هذه التشأإال  ،لها الجزاء الذى يستحقه مرتكبها وحددت ،العالمة
 .لتحديد أركان هذه الجريمةمما يقضى منا الرجوع الى القواعد العامة  ،الجريمة

ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـ

 .148، ص المرجع السابقعامر محمود الكسواني،  1
المجلة األكاديمية للبحث القانوني،  حماية العالمات التجارية من جريمة التقليد في القانون الجزائري،سعيدة راشدي،  2

 .221، ص 2312، جامعة الرحمان ميرة، بجاية، 2312-31عدد ، ال38المجلد /السنة الثالثة

 



 الفصل الثاني                                                               الحماية القانونية للعالمة
 

 
74 

 

متناع عن فعل الذي بواسطته إلالفعل أو ا ،ويقصد بالركن المادى للجريمة :الركن المادي - أ
وال توجد جريمة بدون ركن مادي إذ بغير ماديتها ال ، تكتشف  الجريمة ويكتمل جسمها

 1.اعتداءفراد أو الجماعة بأي ألق اتصاب حقو 

تتطلب جريمة تقليد العالمة التجارية سلوكا إيجابيا يتمثل في فعل التقليد عن طريق إضافة 
لوك ويقصد بها التغير الذي يحدث كأثر للساألصلية، نقاص عنصر من العالمة إو أ
جرامى تفسر قانونا أنها إلنتجها السلوك اأفاآلثار المادية التى  ،جرامي الذي قام به الجانىإلا

فالمدلول  ،تيجة مدلولين مادي قانونىوللن ،على حق يحميه القانون  عتداءا تشكل في نهاية 
 ،فعل غير مشروع معاقب عليه قانونا رتكاباالطبيعي الذي ينتج عن  ثرألالمادي هو ا

الطبيعي لجريمة تقليد العالمة هو وقوع المستهلك في خلط يؤدي به الى شراء منتوج واألثر 
ثر الذي يحدثه السلوك المجرم من قبل ألامّا المدلول  القانونى لها فهو ذلك ا ،غير حقيقي

ن لم يكن ظاهرا ، المشرع  2.مس الحق الذي يحميه المشرعي يانونملموسا ولكنه واقع قوا 

ن يكون قد تسبب بسلوكه أيجب ، ولمساءلة الشخص جنائيا عن نتيجة اجرامية معينة
وهو ما يعرف بالعالقة السببية ، ي وجود رابطة بين السلوك والنتيجةأ ،إحداثهافي جرامى إلا

وال تشكل العالقة السببية في جريمة تقليد ، العنصر الثالث من عناصر الركن الماديوهي 
وجه أن قاضى الموضوع هو الذي يقدر التقليد بالمقارنة بين أل ،العالمة التجارية أي إشكال

تهلك في صلية والعالمة المقلدة والتى من شأنها توقيع المساألالشبه المتواجدة بين العالمة 
 0.لبس وغموض بين العالمتين

ــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــ

 .28، ص المرجع السابق وليد كحول، 1
 .100، ص المرجع السابقوهيبة لعوارم بن أحمد،  2
 .104نفس المرجع، ص   0

 



 الفصل الثاني                                                               الحماية القانونية للعالمة
 

 
75 

 

تعد جريمة تقليد العالمة التجارية من الجرائم العمدية  (:القصد الجنائي )الركن المعنوي  -ب
توافر  يكفي لقيامها العلم واإلدارة وال يةوالتى يجب ان يتحقق فيها القصد الجرمى بعنصر 

وهو ، التضليلأو  ن يتوفر القصد الخاص والذي يتمثل في نية الغشأبل البد  ،القصد العام
 باالستئثارالمتمثل على حق مالك العالمة  االعتداءكذلك إذا كان الهدف من التقليد يكون 

وعليه يجب أن تتجه نية الجانى الى استعمال العالمة  ،عالمته تمييز منتجاته باستعمال
المقلدة في تمييز منتجاته أو بضائعه المماثلة أو المشابهة لمنتجات أو بضائع مالك العالمة 

 1.ستهلك وتضليله حول مصدر المنتجاتلغرض غش الم

 ،االحتيالبنية التضليل أو  يوتعنى كلمة التزوير تقليد شئ أصل :جريمة تزوير العالمة(2
وقد استقر القضاء على أن جريمة تزوير العالمة تقوم إذا أضاف المزور الى عالمة الغير 

ال ويقوم نه ال يلزم استعمال العالمة المزورة فعأو  ،عالمة آخرى اسمه الشخص أو اية 
 2.نتاجها لدى هذا المنتجإى سلع تم عالمة المنتج علالذي يضع  ،التزوير من جانب التاجر

باستخدامها لخلق ( المزور )و نقل حرفي لعالمة تجارية بحيث يقوم المعتدي فالتزوير إذن ه
صلية بالكامل ألنقل وأخذ العالمة ابأو قيامه ، أو اصطناع عالمة تجارية له دون وجه حق

واستخدامها دون وجه حق على المنتجات وسلع أخرى غير تلك السلع أو المنتجات التى 
أو حفرها أو من خالل إعادة طبعها أو نقشها ، سجلت أو استعملت باألساس للداللة عليهما

 0.رسمها على منتجاته

 :ركان التاليةألويتطلب لقيام جريمة تزوير العالمة توافر ا
 

 

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ  ـ

 .039-032، ص ص السابقالمرجع ناصر عبد الحليم السالمات،  1
 .024، ص المرجع السابقمصطفى عبد الصادق،  2
 .148، ص المرجع السابقعامر محمود الكسواني،  0
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، إن قوام الركن المادى في جريمة التزوير عالمة تجارية هو فعل التزوير:الركن المادي -أ
أولهما ان يتم هذا الفعل بصورة تؤدي الى خداع غيره ، مرانأوالذي يتطلب فيه توافر 

ل عالمة مزورة وتلك التى حمعته التمييز بين البضائع التى تالوتضليله وبالتالى عدم استط
أمّا إذا تم  ،تم ذلك بدون موافقة صاحب العالمةوثانيهما أن ي، صليةألتحمل العالمة ا

ثبات إلا بئويقع ع،عتداءإلنتفي عنه صفة اوبالتالى ت، فإن ذلك ال يشكل تزويرا، بموافقته
وتطبيقا لذلك قضي بأن جريمة تزوير العالمة التجارية .موافقة صاحب العالمة على المتهم

نه ال أو ، ية عالمة إضافيةأتكون إذا أضاف المزور الى عالمة الغير اسمه الشخصي أو 
 1.المة المزورةعيلزم  استعمال ال

 :الى عنصرين وهما فيتحلل :الركن المعنوي  -ب  

مع ( تغيير الحقيقة) إلجراميبمعنى اتجاه إرادة الجانى نحو إحداث النشاط ا :القصد العام -
 .نهااي لجريمة التزوير والسابق بيعلمه بكافة عناصر الركن الماد

بمعنى انه ال يكفي لقيام جريمة التزوير توفر القصد العام لدى الجانى بل  :القصد الخاص-
به لجريمة ارتكأن يكون ألقيامها من توفر القصد الخاص لدى هذا الجانى بمعنى البد 

الذي قام .رالمحر تتمثل في استعمال  من قبله كيدة وغاية متوخاةأمنبثقة عن نية التزوير 
 2.حقيقتهبتغيير 

 :عتداء على ملكية العالمةإلرائم اج: ثانيا

ذلك انه  ، على ذاتية العالمة عن تلك التى تقع على ملكية العالمة عتداءالاتختلف جرائم 
 في حين الثانية يكون واقفا على  ،العالمة يةاقعا على ذاتو  عتداءالاولى يكون األفي الجرائم 

ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 . 290، ص المرجع السابقناصر عبد الحليم السالمات،  1
 . 184-180، ص ص المرجع السابقعامر محمود الكسواني،  2
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بضائع وسلع متشابهة بدون  على ستعمالهااو ستالء عليها إلويتمثل ذلك با، مادية العالمة
 .وجه حق

ن اويقصد بهذه الجريمة  :وضع بسوء القصد على منتجاته عالمة مملوكة لغيره جريمة (1
جات أو هي عالمة حقيقية يملكها شخص ويستعملها آخر على منت االستعمالمحل العالمة 

 :ليةركان التاأللذا يتطلب لقيام هذه الجريمة توافر ا ،بضائع مماثلة بدون وجه حق

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في وضع عالمة حقيّقية على : الركن المادي-أ
ن تكون البضائع أالبضائع والمنتجات التى تتمتع بحق  استخدام تلك العالمة بشرط 

لذا يعد مرتكبا لهذه الجريمة من قام بنزع العالمة الحّقيقية أو  ،الصنفوالمنتجات من نفس 
 1.لى منتجاته أو بضائعه المماثلةع البضاعة الملصقة على المنتجات ووضعها

تعتبر جريمة استعمال عالمة مملوكة للغير من الجرائم القصدية  :الركن المعنوي  -ب
ن ترتكب أعالمة تجارية للغير ويلزم لقيامها  ستعمالابيعلم بأنه يقوم  ين الجانأيفترض فيها 

انها من الجرائم العمدية لذا نص في هذه الجريمة بسوء نية أو سوء قصد الركن المعنوى 
فال يكفي لقيام هذه الجريمة إتيان  ،ن ترتكب بقصد الغشأاحة على وجوب المشرع صر 

 2.ن يكون لديه القصد السيئأالفاعل صورة من صور العنصر المادي ،بل البد 

ضها للبيع أو حيازتها بقصد جريمة بيع منتجات تحمل عالمة موضوعة بغير حق أو عر (2
 فقد تناولت تشريعات العالمات التجارية هذه الجريمة كإحدى صور :البيع

  
 

 

ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

، ريم للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، (دراسة مقارنة) الحماية الجنائية الموضوعية للعالمات التجاريةآمنة صامت،  1
 . 123، ص 2311بدون بلد نشر، 

، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، ز في حقوق الملكية الصناعية و التجاريةالوجيعبد هللا حسين الخرشوم،  2
 .123، ص 2332األردن، 
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ولهذا يتطلب القيام هذه الجريمة توافر  ،المات وحددت الجزاء على افتراقهاعلى الع االعتداء
  : ركان التاليةألا

تقع هذه الجريمة في حال بيع منتجات تحمل عالمة تجارية مملوكة للغير  :الركن المادي-أ.
إذا كان البيع مقابل  وال فرق في ذلك ،ويشمل جميع صور البيع ،سبب مشروع بدون حق أو

 .أو كان لمرة واحدة أم متكررة  ،ا إذا نتج عن البيع ربح أو خسارةوبين م ،م الأنقدى 

إذ تعتبر هذه الجريمة  ،العام يهذه الجريمة توافر القصد الجرميلزم لقيام  :الركن المعنوى -ب
وبذلك يجب أن تنصرف إرادة الجانى الى ارتكاب الفعل المدقق لجريمة  من الجرائم العمدية،

تحمل بدون مع علمه بأنه يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول أو يجوز بقصد البيع منتجات 
لم بأن هذه العالمة الموضوع ال تخص صاحب بمعنى أنه يع ،حق عالمة مملوكة للغير

 1.تجات التى يبيعها بل تخص شخص آخرالمن

 :جراءات التحفظية والتنفيذيةإلا: يالفرع الثان

حاطتها بعناية خاصة، من المشرع الجزائري على حماية حقوق مالك العالمة احرص لم  ،وا 
ذلك بل نص ك ،رفع دعوى مدنية أو جزائية فحسب  باألمر حق ييقتصر على منح المعن

 .على إجراءات تحفظية وتنفيذية

 :ةجراءات التحفظياإل: أوال  

 ،حماية حقه الى جانب دعوى التقليدمنح المشرع لمالك العالمة المعتدى عليها وسيلة اخرى ل
العالمة قبل لى وذلك بتمكينه من اتخاذ إجراءات تسمح له بإثبات مختلف افعال التعدي ع

 .رفع دعوى التقليد
 

ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 .000 -008، ص ص المرجع السابقناصر عبد الحليم السالمات، 1
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ن يطلب الحجز من المحكمة المختصة على السلع التى تحمل أوعليه يستطيع مالك العالمة 
ن هناك أنتاجها اذا  أثبت إلعالمة مقلدة او مشبهة وعلى الوسائل واألدوات المستخدمة 

مع االشارة ان الحجز هي وسيلة هامة تمكن  األدلةنه يخشى من اختفاء أحقه و  اعتداء على
 .1ييقافه وعليه ال يعد إجراء الزاماثبات االعتداء وا   المدعى في

وذلك بتقديم طلب من  ،مر من رئيس المحكمةأ باستصدارية ويتم اتخاذ االجراءات التحفظ
قبل صاحب العالمة يكون مرفقا بما يثبت نشر تسجيل عالمته لدى المعهد الوطنى الجزائري 

مر على ألصدار اإويتم ، و قام بتبليغ نسخة من تسجيل العالمة للمقلد، أللملكية الصناعية
 2.ذيل عريضة

أنها ويشمل مضمون الطلب إجراء وصف مفصل للمنتجات التى يدعى صاحب الطلب على 
المستخدمة في ن يقع الوصف على الوسائل واألدوات أ أو ،تحمل عالمة مقلدة أو مشتبهة

ر المحكمة بتوقيع الحجز على االشياء المقلدة بناء على ، وعندما تأمالتعدي على العالمة
مر الصادر من ألن يتضمن اأكما يمكن  ،عى فيمكن لها ان تلزم بدفع كفالةطلب المد

 0.قتضاء لمعاونة المحضر في مهامهالقاضي بندب خبير عند اال

شياء ألصحاب اأأو  ،المحكمة الى المعتدين المزعومين ويتم تسليم نسخة من أمر رئيس
ويرفق عند  ،ى تم حجزها في حالة الحجز العينىو التأالموصوفة في حالة الحجز الوصفي 

  4.نسخة من العقد المثبت إيداع الكفالة قتضاءالا

 
ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

 .229-222، ص ص المرجع السابقسعيدة راشدي،  1
 .المتعلق بالعالمات 30-30، من األمر رقم 04و المادة  32الفقرة  22أنظر المادة  2
 .المتعلق بالعالمات 30-30من األمر رقم  30الفقرة  04أنظر المادة  0

  .229، ص المرجع السابقراشدي، سعيدة  4
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ضائية بالطريق ولقد الزم المشرع الجزائري طالب الحجز التحفظى من اللجوء الى الجهة الق
ال أفي  ،أو الجزائي يالمدن مع امكانية المطالبة  ،و الحجز باطالأصبح الوصف أجل شهر وا 

التقليد فإن ذلك ال يؤثر نه في حالة بطالن حجز أشارة في هذا الصدد إل، مع ابالتعويض
 1.في رفع الدعوى امام قاضي الموضوع يعلى حق المدع

 :يةذجراءات التنفيإلا:ثانيا   

مقررة اختلفت مواقف التشريعات بالعالمة التجارية فيما يخص العقوبات التكميلية أو التبعية ال
 :لجرائم التعدي على العالمة، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلى

من االمر  02وقد نص المشرع الجزائري في الماد  :( La confisacation:)المصادرة (1
ن ألية التى يجوز للمحكمة على عقوبة المصادرة كإحدى العقوبات التكمي 30-30رقم 
ت التى تكون موضوع ارتكاب حيث يحكم القاضي بمصادرة المنتجات واألدوا ،تقررها
فإذا كان القاضي . كون الجنحة قد ارتكبت وأثبتتن تأولتطبيق هذه العقوبة يجب  ة،الجنح

ال عبارة ستعمإلوذلك  ،الحكم بالمصادرة لكونها اختياريةفي التشريع السابق غير ملزم ب
ن مرتكب جنحة أحكام الراهنة إذ جاء فيها ألفاألمر  يختلف في ا القانونيفي النص (يجوز)

شياء والوسائل ألالعقوبتين مع مصادرة االتقليد يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين 
إال في حالة الحكم فال يمكن النطق بالمصادرة . ت التى استعملت في ارتكاب الجنحةواألدوا

 2.بعقوبة جزائية

مر ألخير من األالفقرة ا 02وهو ما نصت عليه المادة (: la destruction)تالف إل ا(2
 شياء محل المخالفة ألوالحكم بإتالف ا".المخالفةشياء محل ألتالف اإ":بقولها 30-30رقم 

ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ  ــــــ

 .المتعلق بالعالمات 30-30من األمر رقم  08أنظر المادة  1
، األكاديمية للدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية، العدد الحماية الجزائية للعالمة التجارية من جريمة التقليدآمنة صامت،  2

 . 91، ص 2318، جامعة الشلف، 2318جانفي  10
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 .يلزامإوليس  ي مر مواز أفهو  يرية،متروك لسلطة المحكمة التقد رآم

في و  ،و النهائي للمؤسسةأالغلق المؤقت وينص المشرع الجزائري على عقوبة  :غالقاإل(3
نفيذ يقرر القاضي غلق المؤسسة التى استعملت لت ،حكم على المتهم بعقوبة جزائيةحالة ال
على لكن لم يبين المشرع الجزائري  ،رار اختياريا في التشريع الفرنسيويعد هذا الق ،الجنحة

كما لم  ،نهائيا أو بعد قرار الغلق مؤقتا كانخالف نظيره الفرنسي مصير عمال المؤسسة 
 1.يحدد المدة التى ال يمكن ان يتجاوزها الغلق المؤقت

 :العقوبات الجزائية: الفرع الثالث

 30-30مر رقم ألمن ا 02فالمادة  ،صلية في عقوبة الحبس والغرامةألوتتمثل العقوبات ا
شهر الى أ(60) ستة يعاقب بالحبس من....": يالمتعلق بالعالمات نصت على ما يل

الى عشرة ماليين ( 2.566.666)وخمسمائة ألف دينار سنتين وبغرامة من مليونين 
ن المشرع الجزائري أيالحظ ..."العقوبتين فقطأو بإحدى هاتين (دج16.666.666)دينار 
التى كانت جد ضئيلة في التشريع السابق  ،حالى قد رفع من العقوبات الماليةع اليشر تفي ال

 ،دج 23.333دج الى عشرون  13.333  للعالمات التى كانت تتراوح مابين عشرة آالف
 .قوبات المالية ردع أفعال التقليدن رفع العأمن شوهو بذلك حسب ما فعل 

يقاف التنفيذأن المشرع لم يتطرق الى حالة العود أكما يالحظ   كما ،و الظروف المشددة، وا 
كذلك غير في مدة الحبس حيث كانت في السابق مدة  ،فعل في التشريع السابق للعالمات

 2.السجن من ثالثة أشهر الى ثالث سنوات 

ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 .92، ص عالمة التجارية من جريمة التقليد، المرجع السابقالحماية الجزائية للآمنة صامت،  1
 .202، ص المرجع السابقسعيدة راشدي،  2
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 .الحماية الدولية: يالمبحث الثان

ن أ إالَّ  ،قليمية وفقا لقوانين كل دولةإلا صل عند حد الحمايةألحماية العالمة في اتقتصر 
ظهور العالمات المشهورة وانتقال البضائع والمنتجات عبر الدول المختلفة من خالل التجارة 

ق الملكية لحماية الحقو  يوبعث الدول للتفكير ضمن اولوياتهم الى انشاء نظام عالم ،ليةالدو 
برام اتفاقيات دولية خصوصا بعد احجام المخترعين إعن طريق  ،يالفكرية على نطاق دول

قيم في مدينة فيينا بالنمسا أالذي  ختراعاتاللشتراك في المعرض الدولى إلجانب عن األا
المتعلقة بحماية الملكية  1220تفاقية باريس المبرمة في إ :التفاقياتاومن أبرز هذه 

 . 1291إبرام اتفاق مدريد في  يوفي مجال اإليداع الدول، على وجه العموم  الصناعية

 :وهذا ماسوف نتناوله في هذا المبحث من خالل المطالب اآلتية 

 . باريس اتفاقيةالحماية المكرسة للعالمة في : المطلب األول

 . مدريد اتفاقيةالحماية المكرسة في : المطلب الثاني
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 .قية باريستفاإالحماية المكرسة للعالمة في : ولأل المطلب ا

الدعامة الرئيسية التى ترتكز عليها نظام  ،ة باريس لحماية الملكية الصناعيةاتفاقي تعد
ي والوثيقة العظمى في ساسألكذلك تعد المرجع ا ،الدولية لحقوق الملكية الصناعية الحماية

حماية العالمة في اتفاقية باريس سوف نستعرض في هذا المطلب ضوابط  ،هذا الخصوص
 .حماية العالمة في اتفاقية باريس سنتناول فيه إجراءات ياما الفرع الثان ،ولألفرع افي ال

 :باريس اتفاقيةحماية العالمة في  ضوابط: ولأل الفرع ا   

الدول ي طراف فيها أن تمنح مواطنألتقتضي اتفاقية باريس بأن على كل دولة من الدول ا
وهو ما يطلق عليه بمبدأ المساواة  ،لمواطنيها تمنحها يخرى المزايا نفسها التألا عضاءألا
 ستقاللاسبقية ومبدأ ألقرت كل من مبدأ اأكما ان اتفاقية باريس ، (المعاملة الوطنية)

 .تحادإلالعالمات المسجلة في دول ا

 .باريس فيما يتعلق بحماية العالمة تفاقيةاأهداف : أوال

كية الصناعية تؤخذ بأوسع ن الملأعلى  تفاقيةالامن  30ولى في الفقرة ألبينت المادة ا
نما تطبق كذلك على  ،الصناعة والتجارة بمعناها الحرفيفال يقتصر تطبيقها على  ،معانيها وا 

 .يع المنتجات المصنعة أو الطبيعيةالصناعات الزراعية و اإلستخراجية وعلى جم

حقوق الملكية الصناعية بمعناها الواسع والغرض الرئيسي  يتحم تفاقيةالاومن ثم فإن هذه 
وله منشأة  تفاقيةالاحدى الدول في إلن يكون لكل شخص مقيم أو تتابع أمن إبرامها هو 

 1.تحادإلناعية في كل دولة من دول اتجارية فيها الحق في حماية الملكية الص

 
ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 .219-212، ص ص المرجع السابقسالمي، ميلود  1
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 :التفاقيةاالمبادئ التى أرستها  :ثانيا

هذا عن طريق عضاء فيها و ألبرام اتفاقية باريس هو حماية رعايا كل الدول اإالهدف من 
 :ومن أهم مبادئها ما يلي  ،المبادئ التى قررتها

يتمتع رعايا كل ":نه أمن اتفاقية باريس على  32نصت المادة  :مبدأ المعاملة الوطنية(2
بالنسبة لحماية الملكية الصناعية خرى ألتحاد اإل تحاد في جميع دول اإل دولة من دول ا

بالمزايا التى تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبال قوانين تلك الدول لمواطنيها وذلك دون 
ومن ثم فيكون لهم  ،تفاقيةاال ليها بصفة خاصة في هذه خالل بالحقوق المنصوص عإلا

بحقوقهم بشرط  نفس الحماية التى للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخالل
 ".جراءات المفروضة على المواطنينإتباع الشروط واإل

يتمتعون بكل ونفس  تفاقيةاالن رعايا كل دول اتحاد باريس العضو في أيتبين من هذه المادة 
ء تمنحها كل دولة منها لمواطنيها في ظل تشريعاتها الوطنية سوا يالمزايا والحقوق الت

المتمثل في الحماية ال يمارس إاّل  يهذا الحق الموضوع ،السارية المفعول أو المستقبلية
ويبقى لهذه الدول الحق في  .جراءات المفروضة على مواطنيهاإلابإتباع نفس الشروط وكذا 

  1.باريس من تلك المزايا تفاقيةاحكام أجانب الذين ال يستفيدون من حرمان األ

و تجارية حقيقية أ عليها منشات صناعيةو لهم أ اإلتحادما لم يكونوا مقيمين في احدى دول 
عضاء في اتحاد باريس اأّل تعترف بحقوق الملكية ألفعلى سبيل المثال يجوز للدول ا ،وفعالة

تايالندا لم فال تسجل عالماتهم التجارية وال تحميها كون  ،الفكرية التى تخص رعايا تايالندا
 ن تعلق الحماية أكما يجوز لتلك الدول  ،قية باريس بشان الملكية الصناعيةتصادق على اتفا

ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــ

 .12، ص 2334، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الجديد في العالمات التجاريةحسام الدين عبد الغني الصغير،  1
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والهدف من  تفاقيةالامن هذه  30على شرط المعاملة بالمثل،االمر الذي نصت عليه المادة 
واستثناء  .ي منها يسري عليها جميعاأن تاريخ تقديم الطلب في أو  ،ذلك هو توحيد الحماية

عضاء التمييز في تشريعاتها الوطنية ألللدول ا تفاقيةالاجازت أعلى مبدأ المعاملة الوطنية 
كما  ختصاصالادارية وقواعد إلجراءات القضائية و اإلجانب بخصوص األبين رعاياها و ا

و تعيين وكيل لهم أجانب تحديد محل مختار داخل الدول ألن تشترط على اأجازت ايضا أ
 1.فيها

تحاد والمواطنين في جميع الدول إلقد قررت المساواة بين رعايا دول ا تفاقيةالاوتكون بذلك 
شخاص ألتحاد اإلويعتبر في حكم رعايا دول ا ،لحماية الملكية الصناعية ةتفاقياللالمنظمة 

و التجارية حسب المادة أتحاد والذين لهم فيها محالت صناعية إلالمقيمون في احدى دول ا
  2.من االتفاقية 30

يتمتع كل من اودع في إحدى  ،سبقية المنصوص عليهألفقا لمبدأ اوو  :ألسبقيةامبدأ  ( 2
و أ و رسمأأو التسجيل نموذج منفعة  ختراعالاتحاد طلبا قانونيا للحصول على براءة إلدول ا

اثلة في أو صناعية هو خلفه فيما يخص بإيداع طلبات مم ،و عالمة تجاريةأنموذج صناعى 
عشر  يوهي اثن ،االتفاقيةل المواعيد المحددة في إذا اودعها خال، خرى بحق اسبقيةألالدول ا

وستة شهور ونماذج المنفعة  ختراعالاول بالنسبة لبراءات أليداع الطلب اإشهرا من تاريخ 
فعلى  سبيل المثال يكون  الصناعية والعالمات التجارية والصناعية، بالنسبة للرسوم والنماذج

 -دولة عضو في اتحاد باريس وهى -فرنسابا لتسجيل عالمة تجارية في لكل من أودع طل
 حق اسبقيته في تسجيل عالمة مماثلة في مصر إذا أودع في مصر طلبا للحصول 

ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ

 .من إتفاقية باريس 012أنظر المادة  1
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الصناعيةالنظام القانوني لبراءات اإلختراع و الرسوم و النماذج دمحم أنور حمادة،  2

 . 98-94، ص ص 2332
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ويترتب  ،ول في فرنساألاريخ إيداع الطلب اعلى عالمة مماثلة وذلك خالل ستة أشهر من ت
في مصر من أي شخص آخر عن نفس العالمة خالل الفترة على ذلك أن اي طلب يودع 

له االسبقية في  ول في فرنسا والطلب الثانى في مصر ال تكون ألمن تاريخ إيداع الطلب ا
 1.مصر

. من االتفاقية 30الفقرة السادسة نصت على هذا المبدأ المادة  :مبدأ استقالل العالمات (3
تحاد طبقا إلسجلت العالمة التجارية في دول ا ذاإنه أويقصد بمبدأ استقالل العالمات 

 اإلتحاد،في دولة أو اكثر من دول  صلى ثم سجلتأللألوضاع القانونية المقررة في بلدها ا
من ي صلألفي بلد ا صلية مستقلة عن العالمة التى سجلتألاعتبرت كل هذه العالمات ا

ومعنى ذلك أن حماية  .خرى في الدول االحماية العالمة  مدةفإذا انتهت  ،تاريخ تسجيلها
تحاد تستمر في ذلك البلد وفقا ألحكام إلالعالمة التجارية المودعة في أي بلد من بلدان ا

 2.ولألقوانين البلد االصلى الذى تم فيه االيداع ا

 :حماية العالمة في اتفاقية باريس إجراءات: يالفرع الثان

متعلقة بمنتوجات وسلع غير العالمات التضمنت اتفاقية باريس إجراءات خاصة بمكافحة 
وفقا  اإلتحاد،وجات والسلع في كافة دول وذلك عن طريق مصادرة هذه المنت ،مشروعة

 .االتفاقيةمن  39ة حددتها المادة لحاالت متعدد

 :وم مصادرة المنتجات غير المشروعةمفه: أوال

 :من اتفاقية باريس على ما يلى 39نصت المادة 
ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 . 92-90، ص ص المرجع السابقوائل دمحم رفعت،  1
 .222ص  ،المرجع السابقميلود سالمي،  2
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كل منتج يحمل بطريق غير مشروع عالمة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا  -61"
سم حق الحماية إلتحاد التى يكون فيها لهذه العالمة أو اإل في دول ا االستيراديصادر عند 

 .القانونية

يضا في الدولة التى وضعت فيها العالمة بطريق غير مشروع أو أتوقع المصادرة  -62
 .ليها إفي الدول التى تم استيراد المنتج 

و من أخرى أية سلطة مختصة أتقع المصادرة بناءا على طلب النيابة العامة أو  -63
 وفقا للتشريع الداخلى لكل دولة  صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك

 بالدولة في تجارة عابرة  ي تمرالتتلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات  ال -64

فيستعاض عن ذلك بخطر  االستيرادذا كان التشريع الدولة ال يحيز المصادرة عند إ -65
 .أو المصادرة داخل الدولة  االستيراد

وال  ،ستيرادإلحظر ا ستيراد والإلإذا كان تشريع الدولة ال يحيز المصادرة عند ا -60
جراءات بالدعاوى والوسائل التى يكفلها إلالمصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه ا

ى يتم التعديل الالزم في وذلك حت، في الحاالت المماثلة هاقانون تلك الدولة لرعايا
 ."التشريع

فيها بمصادرة المنتجات  األعضاءة فان اتفاقية باريس تلزم الدول انطالقا من هذه الماد
وتكون مصادرة هذه  ،لحماية القانونيةالحاملة بطريقة غير مشروعة لعالمات تجارية لها حق ا

شارت المادة أكما  ،تحادإلالعالمات أثناء استيراد المنتجات الحاملة لها وذلك في كافة دول ا
 .ستيرادإلعند ا حالة التى يكون فيها قانون الدولة ال يحيز مصادرة المنتجاتالالى 
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مكافحة المنتجات ن المادة حددت جملة من التدابير واإلجراءات التى تهدف الى أوالمالحظ 
والسلع الحاملة بطريقة غير مشروعة لعالمات تجارية وذلك عن طريق مصادرتها إّما عند 

ستيراد منها أو عن إلأو في الدولة التى وضعت فيها العالمة أو في الدولة التى تم ا ستيرادالا
 1.ينهائيا أو وفقا لقانونها الداخل ستيرادالاطريق حظر 

 :ات مصادرة المنتجات غير المشروعةإجراء: ثانيا

 ،مثال جراءات في طلب النيابة العامة أو اية سلطة مختصة آخرى كالجماركإلوتتمثل هذه ا
 يمر بمالكألويتعلق ا ،كان شخصا طبيعيا أو معنوياأأو من صاحب مصلحة سواء 

فعال أن تكون أشريطة  ،م حق استئثار في استغالل العالمةالعالمات التجارية أو الذين له
 2.الغش الماسة بالعالمة قد ارتكبت فعال

وهو ما  ،مرا اختيارياأأوجبت المصادرة ولم تجعلها  تفاقيةالامن  39ن المادة أوالمالحظ 
التى اوجبت توقيع  02بالعالمات في المادة المتعلق  30-30مر رقم ألحكام اأيتفق مع 

   0.درة في حالة ارتكاب جنحة التقليدالمصا

 

 

 

 
ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـ

 . 228-224، ص ص المرجع السابقميلود سالمي،  1
 . 001، ص المرجع السابقدمحم مصطفى عبد الصادق،  2
 . المتعلق بالعالمات 30-30من األمر رقم  32الفقرة  29أنظر المادة  0
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 .مدريد اتفاقيةلمكرسة للعالمة في الحماية ا:ينالمطلب الثا

وتهدف هذه  1292ودخلت حيز التنفيذ سنة  1291فريل أ 14بتاريخ  تفاقيةالاأبرمت هذه 
وقد  ،ية للعالمات والتوفير في النفقاتجراءات تنظيم الحماية الدولإالى تسيير  تفاقيةالا

 1 .1922انضمت اليها الجزائر عام 

مره وهي واجب تسجيل العالمة في الدولة المنشأ قبل أعلى قاعدة  تفاقيةالانصت هذه 
عضاء بإيداع عالماتهم في الدول ألال يسمح لرعايا الدول اوالمقصود هنا أنه  ،دولياتسجيلها 

يتحقق بواسطة إجراء موحد لدى  ي، والتسجيل الدولذا تم تسجيلها في دولة المنشأإخرى إاّل أ
يداع يتولى المكتب إلوبعد مراقبة انتظام ا .( I.P.M.O)المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

يداع إلوتكمن أهمية ا ،للدول المعنيةدارات الوطنية إلللمنظمة تسجيل العالمة وا عالن ا يالدول
نفس االثار التى  الدولي المكتب ىيداع واحد لدإذ ينتج إ ،يداعإلفي تبسيط إجراءات ا يالدول

 2.االعضاء يداع الوطنى في دولإلا انتجهي

ن العالمة الدولية تبقى في الخمس أمن المعلوم  ،دد مدة حماية العالمة بشهرين سنةوتح
 .جري في البلد المنشأأمتصلة بالتسجيل الوطنى الذي  يسنوات التابعة لإليداع الدول

الى فقدانها على وق على العالمة الوطنية يؤدي مباشرة ن فقدان الحقأويترتب عن ذلك 
 .العالمة الدولية

 
ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــ

الدولية منها، إتفاقية  االتفاقياتإلى بعض  االنضمام، يتضمن 1922مارس  22المؤرخ في  13-22أنظر األمر رقم  1
 . 02نيس، جريدة رسمية العدد  اتفاقيةمدريد، و 

 : االنترنيتعلى موقع  االتفاقيةظر أن 2

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ar/docs/madrid-agreeme.pdf. 
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نما تسهيل مهمة المؤسسات بتركيز عملية  ،نشاء عالمة دوليةإالى  تفاقيةالاال تهدف هذه  وا 
ر العسير الذي يتطلب نفقات مألوهو ا ،يداعات في كل الدولإليداع لتفادي تعدد اإلا

دفع بالمنظمة العالمية للملكية  ،التى وجهت الى اتفاقية مدريد داتنتقاالان أغير  ،باهضة
تفاق حول التسجيل الدولى للعالمات المعروف إبرام إشرافها عليها الى إالفكرية من خالل 

 31والذي دخل حيز التطبيق في ،1929 جويلية  22بتسمية بروتوكول مدريد المؤرخ في
 1 .1990فريل أ

دى المكتب ن اتفاق مدريد يتعامل مع اجراءات التسجيل الدولى للعالمات لأوخالصة القول 
تسجيالت  تفاقالاوتسمى التسجيالت التى تجرى بموجب هذا  ،الدولى للويبو في جنيف

وقد يسري في كل الدول  .دان عديدةن كل تسجيل منها يسري مفعوله في بلألدولية نظرا 
ن يكون مودع أيجب  ،االتفاقيةبمزايا  االنتفاعجل أن وم( فيما عدا بلد المنشأ)دة قاعالمت

إحدى الدول المتقاعدة ومن المقيمين فيها أو من المالكين لمؤسسة  يالطلب من مواطن
مته لدى عال يسجل  نأول االمر أويتعين عليه في  ،ة وفعلية فيهايية أو تجارية حقيقصناع

وعلى اثر  ،و المكتب المذكور للحصول على التسجيل الدوليأ المكتب الوطني للعالمات
دة التى ينشد مودع قاعكفل المكتب الدولى بنشره وتبليغه للدول المتتاتمام التسجيل الدولى ي

سباب ذلك أن تبين أعلى  ،ة مدتها سنة واحدةلاضيها خالل مهالطلب حماية العالمة في ار 
رفض  يقليمى الذإلو المكتب اأجراءات لدى المكتب الوطنى إلهذه الحالة تستمر اوفي 

خالل سنة ذا لم يصدر هذا االعالن إّما أ. دة المعينةقاعمحاكم الدولة المت مامأو أالطلب 
 2.قليميإأو  يي تسجيل وطنأرتب على ثر المتأليكون له ذات ا يفإن التسجيل الدول ،واحدة

ـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ  ــــ

ابن  ،(الحقوق الفكرية، حقوق الملكية الصناعية و التجارية) تجاري الجزائري الكامل في القانون الصالح فرحة زراوي،  1
 . 228، ص 2330خلدون للنشر و التوزيع، الجزائر، 

 .120، ص المرجع السابقوائل دمحم رفعت،  2
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 .يخالصة الفصل الثان

تعلق  سواء ،ة على العالمات التجارية المسجلةلقد بسط المشرع الجزائري الحماية القانوني
، مباشرة دعوى المنافسة غير مشروعةعترافه له بالحق في إمر بالحماية المدنية وذلك بألا

و أبمقتضاها يتم توقيع العقوبات على كل من قام بتقليد  يلى الحماية الجزائية والتإباإلضافة 
كما يجوز للمحكمة في كل  ،تعمال عالمة مسجلة ومملوكة للغيرتزوير أو اغتصاب أو اس

كما لم يبسط المشرع الجزائري للعالمة  ،جراءات تحفظية وتنفيذيةإتخاذ إب ن تحكمأحوال ألا
 .نواع الحماية القانونيةأنوع من  يأالتجارية غير المسجلة 

 1220تفاقية باريس إ، تفاقيتينإحماية العالمة من خالل جل أبرام معاهدات دولية من إوكذا 
على  يتجات في حالة التعدالتعويض ومصادرة المنعطت لمالك العالمة المسجلة حق أ التى 

من صعوبات ساسي في التخلص ألفيتمثل هدفها ا 1291تفاقية مدريد إّما أ ،العالمة
هدار الوقت بال إ والتوفير في الرسوم والنفقات والمصاريف وعدم  ،التسجيل الفردي من جهة

 .خرى أقصى حماية للعالمة من جهة أفضال عن توفير  ،طائل
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 الخاتمة 

ن أاتضح لنا بالجزائري، للعالمات في التشريع  ينبعد دراسة موضوع النظام القانو 
اته لتمييز سلعته وخدم االقتصاديشارة يستعملها المتعامل إالعالمة هي عبارة عن 

البد من استيفاء بعض الشروط ، عتبار الشارة عالمةالعن مثيالتها المشابهة لها و 
الجدة  ،لموضوعية تمثلت في شرط المشروعيةفالشروط ا ،شكليةالموضوعية وآخرى 
جراءات إولى في ط الشكلية فقد تبلورت بالدرجة األّما الشرو أ ،وشرط الطابع المميز

م التسجيل المعمول به في نظا نأوما يالحظ  ،صول المقررة لذلكالتسجيل وفق األ
بالتسجيل المزدوج  إذ يسمح ،سطحي فقطسمح لإلدارة بإجراء فحص ي الجزائر
 ،مزاياارضة لما لهذا النظام من وعليه البد من تغيير ذلك واألخذ بنظام المع ،للعالمة

متعلقة بمسائل التقليد أو اللمحاكم ا مامأول دون طرح قضايا ي يح  أذ من شأنه إ
 .دارة الفاصل في معارضة بمثابة حكم ن اإلعفيعتبر القرار الصادر  ،هاالتقليل من

والقيام بكل  ،القانون  يقتضيها يم اختيار العالمة وفق الشروط التفبعد أن يت
هذه الحماية و  ،لكيتها فإنها عندئذ تحظى بحمايتهيتطلبها الكتساب م يجراءات التاإل
نما   تكفلها القوانين الداخلية فحسبال  ينظرا للطابع الدول ،الدولية االتفاقياتيضا أوا 
 .لها

ية بمقتضى يتمتع صاحب العالمة المسجلة بحماية مدن ،ليفعلى المستوى الداخ
التعدي عليها بأي شكل من وحماية جزائية في حالة ، المنافسة غير المشروعة

والمدنية ن جريمة التقليد ترتب المسؤولية الجنائية أفالبد من النص صراحة األشكال، 
 .لفاعلها 

معاهاااادات دوليااااة بهااااذا فقااااد تاااام اباااارام عاااادة اتفاقيااااات و  ،أّمااااا علااااى المسااااتوى الخااااارجي
 3881ومااااااان أهمهاااااااا بااااااااريا بشاااااااأن حماياااااااة الملكياااااااة الصاااااااناعية لسااااااانة  ،الصااااااادد

 واتفاقية مدريد بشأن  ،52/25/3611ليها الجزائر في إوالتى انضمت 
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  /55/21ليهاااااا الجزائااااار فاااااي إ و انظمااااات 3863التساااااجيل الااااادولى للعالماااااات سااااانة 
3695.  

 :الدراسة نتائجـ 1
قااااااد زاد اسااااااتخدامها مااااااع إزدهااااااار ففكاااااارة العالمااااااات موجااااااودة منااااااذ القاااااادم ن إ (3

 .التجارة في القرون الوسطى 
تعااااااد العالمااااااة أحااااااد أهاااااام حقااااااوع الملكيااااااة الصااااااناعية وأكثرهااااااا شاااااايوعا فااااااي  (5

وذلااااااك لعالقتهااااااا المباشاااااارة ماااااااع المسااااااتهلك حياااااا  أن العالمااااااة قاااااااد  ،العااااااالم
 .أو رموز أو أي منها  ألوانكون من حروف أو كلمات أو رسوم أو تت
 .ن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الواسع للعالمة إ (1
ورة والصاااا ،ولااااى منهااااا هااااي العالمااااة الصااااناعيةن العالمااااة ثالثااااة صااااور األإ (4

 .ّما الصورة الثالثة فهي عالمة الخدمة أ ،الثانية هي العالمة التجارية
فاااااي الوظاااااائي التاااااى تؤديهاااااا ساااااواء للبضاااااائع أو تكمااااان همياااااة العالماااااة أ  إن (2

 .للتاجر أو المقدم الخدمة أو المستهلك 
ن تتااااااوافر فااااااي العالمااااااة جملااااااة ماااااان أن المشاااااارع الجزائااااااري حاااااارص علااااااى إ (1

 .آخرى شكلية و الشروط الموضوعية 
ساااااي لبساااااط الحماياااااة ماااااة شااااارط أسايعتبااااار المشااااارع الجزائاااااري تساااااجيل العال (9

وكااااذلك فهااااو ال يبسااااط أي  حمايااااة قانونيااااة علااااى العالمااااة  ،القانونيااااة عليهااااا
وفقاااااااا  وأغيااااااار المساااااااجلة ساااااااواء وفقاااااااا لااااااادعوى المنافساااااااة غيااااااار المشاااااااروعة 

 .لدعوى تقليد العالمة 
ن العالمااااااااة تتمتااااااااع بحمايااااااااة دوليااااااااة التااااااااى ترجماااااااات بمختلااااااااي االتفاقيااااااااات إ (8

الدولياااااااة المبرماااااااة فاااااااي هاااااااذا الشاااااااأن وعلاااااااى رأساااااااها اتفاقياااااااة بااااااااريا لسااااااانة 
3881 . 
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 :ـ التوصيات  2

ألن  ،يفااااي الاااانص القااااانون اء عاااان تعريااااي العالمااااة التجاريااااة الااااواردغنسااااتاإل 3
لتعريفااااات يخااااتص ا نألااااى إتعريااااي قااااد ال يكااااون دقيقااااا بمااااا يكفااااي، باإلضااااافة ال

لااااى التعريااااي فااااي حاااااالت اسااااتثنائية إّمااااا المشاااارع فيلجااااأ أ ،بوضااااعها الفقااااه عااااادة
 .فقط 

ة ر عااااالم وتوعيااااة المسااااتهلك حااااول خطااااو االهتمااااام بجانااااب اإل إلااااىكمااااا ناااادعو  5
ن أل ،الخاااادمات التااااى تحماااال عالمااااات مقلاااادةو أانتشااااار واسااااتعمال تلااااك الساااالع 

  .لى توعية و ارشادإالمستهلك بحاجة 

ة فااااي يوجااااد نااااص خاااااص بالمنافسااااة غياااار المشااااروع أن تقتاااارح علااااى المشاااارع 1
وذلاااااك لتساااااهيل المهماااااة علاااااى كااااال مااااان  ،مجاااااال العالماااااات ويحااااادد حاالتاااااه

القاضااااااي والمحااااااامى فااااااي ايجاااااااد حاااااال للمنازعااااااات المطروحااااااة فااااااي مجااااااال 
 .العالمات 

فااااي نصااااوص  صااااريح نااااص وضااااع لااااىإالمشاااارع الجزائااااري  نلفاااات انتباااااهكماااا  4
المساااااااؤولية الجنائياااااااة والمسااااااااهمة الجنائياااااااة عااااااان حكاااااااام أالعالماااااااات علاااااااى 

 .الجرائم التعدي على العالمة 
 كاااااذلكمنظماااااة التجاااااارة العالمياااااة و ل مامضااااااالنلاااااى إضااااارورة ساااااعي الجزائااااار  2

وذلااااك  لاااى اتفاقيااااة الجواناااب المتصاااالة بالتجاااارة ماااان حقاااوع الملكيااااة الفكرياااة،إ
علاااااى عاااااود بالفائااااادة يل االنااااادماج فاااااي اقتصااااااد العولماااااة وهاااااذا هااااااحتاااااى يمكن

 . ياالقتصاد الوطن
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:المصادر:أوال  

.القرآن الكريم  

: المعاجم  

، دار الحديث، المجلد القاموس المحيطمجد الدين دمحم بن يعقوب الفيروز أبادي،  -1
. 8002، القاهرة، 1  
I. االتفاقيات: 

، آخر تعديل لها 1221مارس  80اتفاقية باريس للملكية الصناعية المؤرخة في  -1
 08-57جويلية، وقد انضمت إليها الجزائر بموجب األمر رقم  11في ستوكهولم في 

.10، جريدة رسمية العدد 1057جانفي 00المؤرخ في   

II. القوانين و األوامر: 

حدد القواعد المطبقة على ، ي8001يونيو  81المؤرخ في  08-01القانون رقم  -1
.10الممارسات التجارية، جريدة رسمية العدد   

، يتضمن اإلجراءات المدنية 8002فبراير  87المؤرخ في  00-02القانون رقم  -2
.81و اإلدارية، جريدة رسمية العدد   

، المتعلق بعالمات المصنع و 1066مارس  10المؤرخ في  75-66األمر رقم  -3
.81، جريدة الرسمية العدد العالمات التجارية  

، يتضمن اإلنضمام إلى 1058مارس  88المؤرخ في  10-58األمر رقم  -4
بعض اإلتفاقيات الدولية منها، اتفاقية مدريد، و اتفاقية نيس، جريدة رسمية العدد 

18.  
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، يتعلق بالعالمات، جريدة 8001يو ليو  10المؤرخ في  06-01األمر رقم  -5
.11رسمية العدد   

 

المراجع :نياثا  

III. الكتب: 

، المؤسسة (دراسة مقارنة ) ، الملكية التجارية و الصناعيةالحمصي نديم علي -1
.8010الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة األولى، بيروت،   

، دار الوجيز في حقوق الملكية الصناعية و التجاريةالخشروم حسين عبد هللا،  -8
.8002الطبعة الثانية، األردن،  وائل للنشر و التوزيع،  

، دار الفجر الملكية الصناعية في الفقه و القانون المعاصرالخوالي أحمد سائد،  -1
.8018للنشر و التوزيع، مصر،   

، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، العالمات التجاريةالراشدان علي محمود،  -1
.8000الطبعة األولى، عمان،   

دراسة مقارنة ) ، الحماية الجزائية للعالمات التجاريةعبد الحليم ناصرالسالمات  -7
.8002، دار النهضة العربية، القاهرة، (وفقا ألحداث التشريعات العربية و األجنبية   

، بدون أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتيالشمري صفعك طمعة،  -6
.1000دار نشر، الكويت،   

، دار الفكر الجديد في العالمات التجاريةالغني حسام الدين، الصغير عبد  -5
.8001الجامعي، اإلسكندرية،   

، بدون دار نشر، الطبعة ، النظرية العامة لإللتزام في القانون المدنيالعربي بلحاج -2
.الرابعة، الجزء الثاني، الجزائر، بدون سنة نشر  
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، ديوان الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائريةالفتالوي جميل سمير،  -0
.المطبوعات الجامعية، بدون سنة نشر  

دراسة تحليلية ) التزوير المعلوماتي للعالمة التجارية الكسواني دمحم عامر، -10
دار الثقافة للنشر و التوزيع، ، (تأصيلية مزودة و مدعمة باإلجتهادات القضائية 

.8010الطبعة األولى، عمان،   

) الملكية الفكرية ائلالقانون الواجب التطبيق على مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -11
.8011، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، األردن، (دراسة مقارنة   

بين القانون و اإلجتهاد، دراسة ) اإلعالنات و العالمات التجاريةالناشف أنطوان،  -18
.1000، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، (تحليلية شاملة   

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الوجيز في الملكية الفكريةحسنين دمحم،  -11
1027.  

، دار األمل للطباعة و الملكية الصناعية في القانون الجزائري حسين نوارة،  -11
.8017يع، الجزائر، النشر و التوز   

، القانون التجاري و األعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري حلمي عباس،  -17
.1020ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   

، النظام القانوني لبراءات اإلختراع و الرسوم و النماذج حمادة أنور دمحم -16
.8008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،الصناعية  

، مكتبة القانون و اإلقتصاد، ، التسجيل الدولي للعالمات التجاريةرفعت دمحم وائل -15
.8017الطبعة األولى، الرياض،   

، دار الثقافة للنشر و ، شرح التشريعات الصناعية و التجاريةزين الدين صالح -12
.8005التوزيع، الطبعة األولى، اإلصدار الثالث، األردن،   
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، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الملكية الصناعية و التجاريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــ -10
.8010الطبعة الثانية، عمان،   

، (دراسة مقارنة ) ، الحماية الجنائية الموضوعية للعالمات التجاريةصامت آمنة -80
.8011ى، بدون بلد نشر، ريم للنشر و التوزيع، الطبعة األول  

دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية صبري مصطفى حسن السبك،  -81
، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، (دراسة مقارنة ) لحماية المحل التجاري 

.8018اإلسكندرية،   

.1001، الدار الجامعية، القاهرة، القانون التجاري طه كمال مصطفى،  -88  

) الحماية القانونية للعالمة التجارية اقليميا و دولياعبد الصادق مصطفى دمحم،  -81
8011انون للنشر و التوزيع، مصر، ، دار الفكر و الق(دراسة مقارنة   

المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية   غانم زينة و الصفار عبد الجبار،  -81
.8005الثانية، عمان، دار الحامد، الطبعة  ،(دراسة مقارنة )       

، (الملكية األدبية و الصناعية ) ، المدخل إلى الملكية الفكريةفاضلي إدريس -87
.8005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   

ديوان المطبوعات  ،الملكية الصناعية في القانون التجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -86
8011الجامعية،الطبعة الثانية، الجزائر،   

المحل التجاري و الحقوق ) الكامل في القانون التجاري فرحة زراوي صالح، -85
8001، ابن خلدون للنشر و التوزيع، القسم األول، الجزائر، (الفكرية  

المحل التجاري و الحقوق ) الكامل في القانون التجاري ـــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -82
.8006نشر و توزيع ابن خلدون، القسم األول، الجزائر، ، (الفكرية   

لملكية الحقوق الفكرية، حقوق ا) لكامل في القانون التجاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ا -80
.8006، ابن خلدون للنشر و التوزيع، الجزائر، (الصناعية و التجارية   
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.8001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون التجاري فضيل نادية،  -10  

لمحل القانون التجاري الجزائري، األعمال التجارية، التاجر، اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -11
.8005، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة التاسعة، الجزائر، التجاري   

 جريمة تقليد العالمة التجارية في ظل التشريع الجزائري،لعوارم بن أحمد وهيبة،  -18
.8017مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، مصر،   

IV. المذكرات: 

:رسائل الدكتوراه  

ني للعالمات التجارية في التشريع الجزائري و النظام القانو سالمي ميلود،  -1
، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم في القانونية، تخصص اإلتفاقيات الدولية

قانون خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 
.8018-8011باتنة،   

لتعدى على العالمات في التشريع ، المسؤولية القانونية عن جرائم اكحول وليد -8
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الجزائري 

أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
8011-8017.  

:مذكرات الماجستير  

، مذكرة مقدمة لصناعيةالنظام القانوني للرسوم و النماذج ابوداد نشيدة،  -1
من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع العقود و المسؤولية، 

-8000كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،
8010.  

، مذكرة ، المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري زواوي الكاهنة -8
فرع قانون خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق و  مقدمة لنيل شهادة الماجستير،

.8005-8006العلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة،   
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:المقاالت و المجاالت  
التنظيم القانوني للعالمات في التشريع  حوحو رمزي و زواوي كاهنة، -1

الجزائري ، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، دمحم خيضر، بسكرة، بدون سنة 
.نشرال  
، حماية العالمات التجارية من جريمة التقليد في القانون راشدي سعيدة -8

الجزائري ، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، السنة الثالثة/المجلد 07، العدد 
.8018، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 01-8018  
، يد، الحماية الجزائية للعالمة التجارية من جريمة التقلصامت آمنة -1

األكاديمية للدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية، العدد 11 جانفي 8017، جامعة 
.8017الشلف،   

 
V. المواقع اإللكترونية: 
، ورقة عمل عن تقليد العالمة التجارية و أضرارها و سبل براك ناصر النون  -1

 ، من(هيئة عربية دولية ) ، اإلتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكريةحمايتها
.80:80: ، الساعة8016-08-06: األنترنيت، اليوم  

.منتدى الحقوق القانونية -8  

 Www. Tiadigitake blogsport. Com        8016-08-01: يوم الزيارة -3

 Www. Mohamad. Net                        8016-08-01:يوم الزيارة -1

 www.startimes. Com                         8016-01-10:يوم الزيارة -7

 Www. Droit 7- blogspot.com              8016-01-10: يوم الزيارة -6

 www.droit- dz.com                           8016-01-10: يوم الزيارة -7

2-http://www. wipo.int/export/ sites/ www/ madrid/ ar/docs/ 
madrid- argeement.pdf. 

 

http://www.startimes/
http://www.droit-/
http://www.droit-/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فهرس المحتوى 



 

 
101 

 العنوان رقم الصفحة
د.أ  مقدمة 

ماهية العالمة: الفصل األول 90  
التأصيل المفاهيمي للعالمة: المبحث األول 09  
مفهوم العالمة : المطلب األول 00  
التطور التاريخي للعالمة : الفرع األول 00  
في العصور القديمة و الوسطى: أوال 00  
في العصر الحديث : ثانيا 01  
في التشريع الجزائري  :ثالثا 01  
تعريف العالمة: الفرع الثاني 01  
التعريف اللغوي للعالمة: أوال 01  
التعريف اإلصطالحي للعالمة: ثانيا 01  
التعريف القانوني للعالمة : ثالثا 01  

 10 أهمية العالمة:رابعا   
تمييز العالمة عن ما يشبهها عن مصطالحات أخرى :الفرع الثالثا 11  
تمييز العالمة عن سائر حقوق الملكية التجارية:أوال 11  
تمييز العالمة عن سائر حقوق الملكية الصناعية: ثانيا 11  
وظائف العالمة : المطلب الثاني 11  
تحديد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات : الفرع األول 11  
تجات والبضائع و الخدماترمز الثقة بصفات المن: الفرع الثاني 12  
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وسيلة اإلعالن عن المنتجات والبضائع والخدمات: الفرع الثالث 12  
وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة : الفرع الرابع 10  
ضمان لحماية جمهور المستهلكين : الفرع الخامس 19  
أنواع وأشكال العالمات : المطلب الثالث 19  
أنواع العالمات : الفرع األول 10  
العالمات بالنظر للغاية المتوخة منها : أوال 10  
العالمات بالنظر الى إستعمالها: ثانيا 11  
أشكال العالمات: الفرع الثاني 11  
العالمات اإلسمية : أوال 13  
العالمات التصويرية : ثانيا 12  
احكام العالمة : المبحث الثاني 10  
شروط تسجيل العالمة : المطلب األول 11  
الشروط الموضوعية لتسجيل العالمة : الفرع األول 11  
أن تكون العالمة مميزة:أوال 11  
أن تكون العالمة جديدة: ثانيا 11  
أن تكون العالمة مشروعة: ثالثا 13  
الشروط الشكلية لتسجيل العالمة:الفرع الثاني 11  
المصلحة المختصة بتسجيل العالمة: أوال 12  
اإلجراءات المتبعة لتسجيل العالمة : ثانيا 10  
األثار المترتبة على تسجيل العالمة : المطلب الثاني 11  
حق ملكية العالمة : الفرع األول 11  
حق التصرف في العالمة: الفرع الثاني 11  
إنتقال الحق في العالمة: أوال 11  
رهن العالمة : ثانيا 11  
رخصة إستغالل العالمة : ثالثا 11  
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إنقضاء العالمة : المطلب الثاني 13  
 الفرع األول إنقضاء الحق في العالمة بناءا على إرادة صاحبها 13
عدم تجديد التسجيل : أوال 13  
التخلي عن العالمة : ثانيا 11  
إنقضاء الحق في العالمة بغير إرادة صاحبها: الثانيالفرع  11  
بطالن التسجيل : أوال 11  
عدم اإلستعمال: ثانيا 12  
 خالصة الفصل األول  10
الحماية القانونية للعالمة : الفصل الثاني 39  
الحماية الوطنية : المبحث األول 30  
مفهوم دعوى المنافسة غير المشروعة : الفرع األول 31  
تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة : أوال 31  
األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة : ثانيا 31  
شروط دعوى المنافسة غير المشروعة: ثالثا 31  
قيام دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثاني 31  
المحكمة المختصة لنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة: أوال 30  
أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة: ثانيا 30  
األثار المترتبة على دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثالث 19  
وقف األعمال :أوال 10  
الحكم بالتعويض: ثانيا 10  
الحماية الجزائية :المطلب الثاني 10  
صور اإلعتداء على العالمة : الفرع األول 11  
على ذاتية العالمة جرائم اإلعتداء: أوال 11  
جرائم اإلعتداء على ملكية العالمة : ثانيا 11  
اإلجراءات التحفظية والتنفيذية : الفرع الثاني 13  
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اإلجراءات التحفظية : أوال 12  
اإلجراءات التنفيذية : ثانيا 12  
العقوبات الجزائية : الفرع الثالث 29  
الحماية الدولية : المبحث الثاني 20  
الحماية المكرسة للعالمة في اتفاقية باريس : المطلب األول 21  
ضوابط حماية العالمة في إتفاقية باريس : الفرع األول 21  
اهداف إتفاقية باريس فيما يتعلق بحماية العالمة: أوال 21  
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 :الملخص

أصببببببعالمات في ببببببامايبببببب اتتماببببببااتتسيببببببتباأالببببببةات   ا ا اببببببااتت ا بببببب ا اعا  عات بببببباام ببببببي اا
ت  فببببتوات ماليببببةبا  ببببلات عابببباي امت  ا اببببامات  ببببب اا ببببةتم راايبببب اال ا ابببباات يم  ببببا ا  ا  ف بببببتا

ياببببيا  بببباا ربببباا بببب اا بببب عات في بببباما  ببببلاصبببب اما  ببببمات  ا اببببامامت عابببباي ا بببب اارببببا 
 بببر يتا  بببلالبببتتتات   ببب ر مات سببباناعابببتتىا  بببمات  ا ابببامات  بببلا ال ببب ا  بببمات في ببباا ببب ا
ارببببااأسببببتال ام  ببببماذت عابربببباايبببب ا  اببببعاع  بببب مالات اببببمةبات  ببببلا اببببع ات عا ببببع املببببةا تةما
أ   ببببباات في ببببباما ببببب ات ااال بببببااتذل صببببباة ا االيببببب اأصبببببعالما ببببب اتتصبببببم اتتسبببببتالايببببب ا

 اأ   بببباات ةتت بببباات  ببببلا ببببي اأيببببةيااا بببب اسببببي ا فتيابببباا  ببببلاعفببببحاتذال ببببا  ام بببب ا بببب ا  ببببتا
ت  بببببمتات  بببباتمس ا  في بببباام  رم رببببا اما   ببببا اما   رببببا ا الةيببببةاأامت رببببا ام بببب تاأابببب ا را ا
م    بببباا  بببباي را امصببببمذا  ببببلابببببتىاال اي ربببباا  ببببلات   بببب مالات مبا بببباامت ةم  ببببا ام  بببباذا

ا ببببببعاا   ابببببب   ايا   بببببب ر مااببببببماي ببببببعاأ ا  في ببببببااأ   بببببباا  ببببببتالاعا ا ببببببعاا    بببببب ر مامعا 
  ببببر ا   ببببعا    بببببااتذس  بببباتام اف بببببعاأل ببببتاتت  االبببباا ابببببةااببببتتىات  ببببب فاام اابببب  ا ي تا ببببباا
ببببباا   اببببب  ايرببببب ا تت بببببتبامت الصبببببم ا  بببببلاأ بببببفاتاايبببببةبا ابببببةا  ببببب ات عاببببباي ات   ببببب ف  ا اأ  
  ببببا ةعايبببب ا ببببتمم اعاببببا  عام  ببببا ةعايبببب ات الصببببم ا  ببببلاأال بببب اتت ببببفاتام ا ببببتعا  ببببلا

  بببلاابببمةبات  ببب فااعا اببباياا  بببلاأارببباا   ابببعا ببب اال ا ببباا ببب ف عا ببب اابببتمتبات  الاياببباا
ا.عق اات    ات  لا  ااععا فراام ااي راا
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