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صلى اهلل عليو  -أن رسول اهلل    -رضي اهلل عنو-عن أبي ىريرة   
إذا مات ابن آدم انقطع عملو إال من ثالث: صدقة    "ق ال: -وسلم

 رواه مسلم ."          جارية، أو علم ينتفع بو، أو ولد صالح يدعو لو

 

و يكون  ،  ىذا العملقني في  من اهلل عز و جل أن يوف    ف أرجو 
 علما ينتفع بو.

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 كلمة شكر

 اشكر قبل كل شيء اهلل سبحانو و تعالى.

ثم اخص األستاذ المشرف "محمد اق لولي" على المجيود الذي بذلة  
 في سبيل تصويب و إثراء ىذا العمل.

إلى األساتذة الكرام الذين عملوا على    و العرف انأتقدم بالشكر  
و تكويننا في جميع مراحل تعلمنا.  تعليمنا  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة مولود معمري تيزي وزو التي أتاحت  
 لنا ىذه الفرصة و التي إن شاء اهلل ستفتح أمامنا أبواب النجاح
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 مقّدمة:

لقد دفعت عجمة التطور السريع و القوّي لممجاؿ االقتصادي، و تصاعد حدة المنافسة بيف  
مختمؼ الشركات، و التفاوت في السيطرة عمى األسواؽ و اجتذاب المستيمكيف إلى انتياج سياسات 

و لتحقيؽ ذلؾ لجأت المؤسسات  .لضماف االستمرارية و النجاحمتنوعة لتنمية القدرات التنافسية 
المختمفة إلى تسخير و استغبلؿ كؿ أمواليا، بما في ذلؾ حقوؽ الممكية الصناعية، التي أصبحت 
تتمتع بقيمة و فعالية كبيرة، بؿ قد تشكؿ أحيانا القيمة األعمى بيف عناصر المشروع التجاري، الذي 

ا بشكؿ أساسي، و مف بينيا العبلمة التجارية التي صارت محبل لمعديد يقـو بدوره عمى استغبللي
 مف العقود المحمية و الدولية، أىميا عقد تحويؿ العبلمة التجارية.

لمتغمب عمى  1يبرز عقد تحويؿ العبلمة التجارية كوسيمة أوجدىا رجاؿ األعماؿ األمريكييف  
ؽ و التوزيع، و عجز األسواؽ المحمية مف عجز العقود الكبلسيكية عمى مواجية مشاكؿ التسوي

استيعاب منتجاتيا، لتعرؼ بعد ذلؾ انتشارا واسعا إلى باقي دوؿ العالـ ومنيا الجزائر الذي عرفتو 
 بفضؿ انفتاحيا عمى االقتصاد العالمي.

 يؿ الدورة التجارية لمسمعالعبلمة التجارية في تفعو يعود الفضؿ في ذلؾ لمدور الذي تمعبو    
 ،فيي بمثابة بوابتيا لمحياة االقتصادية و منفذ الكتساب العمبلء و تسييؿ عممية البيع ،لخدماتو ا

في  توسع الو تزايدت ىذه األىمية بفضؿ دوليا.  بالنسبة لممؤسسة و تعريؼ اتصاؿو وسيمة 
بشكؿ مستقؿ عف المشروع  فيياالتصرؼ  لمالؾ العبلمة وظيفتيا، فبعدما كاف مف غير المسموح

 يا و بيف المشروعأف عدـ الفصؿ بينمة لمداللة عمى مصدر المنتجات، و تجاري باعتبارىا وسيال
لتصبح وسيمة تضمف تطور دورىا ، في لبس بشأف مصدرىا يشكؿ ضمانا لممستيمؾ و عدـ إيقاعو

وسيمة لئلعبلف عنيا، و أداة تبني عمييا الشركات و  و رمزا لمثقة بصفاتيا، (2)المنتجاتجودة 
، بؿ تشكؿ روح المبادرة و مصدر لمربح لدى المؤسسات حوؿ مختمؼ األسواؽإستراتيجيتيا لدخوؿ 

                                                             
 

1
- http://ar.wikipedia.og/wiki     02:71على الساعة  7102نوفمبر  73تن االطالع على الموقع يوم . 

الصناعية، العبلمات التجارية،  ، النماذجالممكية الصناعية و التجارية)براءات االختراع، الرسـو الصناعية، زين الدين صالح - 2
 .     25، ص2000فة لمنشر و التوزيع، عماف، البيانات التجارية(، اإلصدار األوؿ، مكتبة دار الثقا

 

http://ar.wikipedia.og/wiki
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، صار مف المسموح التصرؼ في العبلمة التجارية بشكؿ مستقؿ عف المشروع و بالتالي (1)العالـ
 .عقود بتحويؿ العبلمة التجارية جواز إبراـ

في توفير مناصب  ىذا فضبل عف المزايا المتعددة التي يحققيا ىذا العقد، فباإلضافة لدوره 
العمؿ، و تنمية االقتصاد المحمي و تحريؾ األسواؽ المحمية عبر الرفع مف نسب االستثمار فييا    

 و إدخاؿ أساليب و مناىج جديدة إلييا و الرفع مف مستوى التنافس و الجودة. 
مجموعة مف المزايا لطرفيو، فقياـ المرخٍّص باعتباره صاحب العبلمة بالسماح لممرخَّص  فانو يوفر

لو باستغبلؿ عبلمتو و وضعيا عمى سمع و/ أو خدمات التي يقـو بتصنيعيا، إنتاجيا أو تسويقيا 
و ذلؾ لقاء مقابؿ متفؽ عميو يسمح لو بتوسيع و زيادة شيرة عبلمتو باستثمارىا خارج موطنو     

توسيع المحيط االستيبلكي لمسمع و الخدمات التي تحمؿ العبلمة بفضؿ استغبلؿ الُمرخَّص لو  و
ليا، و بالتالي زيادة أرباحو دوف التعرض لمعديد مف المخاطر جراء عمميات البحث و التطوير    

فير و التوسع، فضبل عف المقابؿ الذي يدفعو لو الُمرخَّص لو الستغبلؿ عبلمتو، زد إلى ذلؾ تو 
فرصة لمتوسيع مف دائرة المنتجات التي توضع عمييا العبلمة بالسماح لمُمرخَّص لو باستعماليا 

  عمى منتجات لـ يسبؽ لمُمرخِّص استغبلليا. 
أما فيما يتعمؽ بالمرخَّص لو فإف ىذا العقد يجنبو إنفاؽ الكثير مف المصاريؼ التي تمزمو  

تحوز عمى إقباؿ و استحساف جميور المستيمكيف، إذ تخمؽ انطباعا لدي ىذا  لبناء عبلمة مشيورة
 األخير بأف السمع و الخدمات التي يقّدميا المرخَّص لو تحمؿ نفس الجودة التي تحمميا بضائع   

و الخدماتيو      و خدمات المرخٍّص، مما يمكنو مف التركيز و توسيع نشاطو و أساليبو اإلنتاجية
و تحسيف وضعو  و تحقيؽ أفضؿ نتيجة، و بالتالي تطوير عائده المالي و التسويقية
  .(2)االقتصادي

                                                             
  كمية الحقوؽ لنيؿ درجة الدكتوراه في العمـو تخصص قانوف،، العبلمات في القانوف الجزائري الجديد، أطروحة سعيدة راشدي - 1

 .203، ص 2014 ،ولود معمري تيزي وزو جامعة م و العمـو السياسية،
لنيػؿ  مػذكرة ، النظػاـ القػانوني لعقػد التػرخيص باسػتعماؿ العبلمػة التجاريػة )دراسػة مقارنػة(،الجبورري مياو ط ط لوب  بود يمو دي - 2

 .                                                       2، ص 2009درجة الماجستير في القانوف الخاص، جامعة بابؿ، 
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أما فيما يخص جميور المستيمكيف، فعقد تحويؿ العبلمة التجارية يمكف مف توفير منتجات  
تحمؿ عبلمات مشيورة و تتمتع بجودة سمع و خدمات المرخٍّص، و ذلؾ بفضؿ ما يفرضو ىذا 

ص لو مف التقّيد بمعايير الجودة التي تتمتع بيا منتجات المرخَّص لمحفاظ عمى العقد عمى المرخَّ 
 سمعة الشبكة و العبلمة، و بالتالي استفادة المستيمكيف مف توفير منتجات متفاوتة الجودة.

و لكف كؿ ىذا ال يعني أف عقد تحويؿ العبلمة التجارية عقد مثالي بؿ ىو في الواقع عقد  
مف التفوؽ االقتصادي لمطرؼ المرخٍّص عمى الطرؼ المرخَّص لو بسبب حاجة ينـ عف وجود نوع 

ىذا األخير في الحصوؿ عمى عبلمة مشيورة، مما يسمح لممرخٍّص مف فرض ما يراه مناسبا مف 
شروط، خاصة تمؾ المتعمقة بحصر نشاط ىذا األخير في إقميـ محدد و عمى منتجات معينة،    

 د أحيانا عمى الرغـ مف إجحافيا في حقو.و مع ذلؾ يقبؿ بإبراـ العق
رغـ ذلؾ فاف اعتماد الجزائر ليذا األسموب مف الناحية العممية ال يزاؿ محدودا مقارنة  

بالتطور و االنتشار الذي عرفو في باقي الدوؿ، و لكنو في نمو مستمر في مختمؼ المجاالت 
...،   كرال، ك ندي ، لري ، بيبسي كرال كرك كمجاؿ المأكوالت و المشروبات الغازية مثؿ العبلمات 

 ررنر جاؿ السيارات كالعبلمة، و م ...شراترن، ىمترن، لر ميريدي نو مجاؿ الفندقة كالعبلمات 
  .و غيرىا

و عمى الرغـ مف ذلؾ فاف عقد تحويؿ العبلمة التجارية شأنو شأف العديد مف العقود  
االقتصادية الحديثة، الذي عمى الرغـ مف أنو مف العقود التجارية الميمة نظرا ألحكامو التي جعمت 
 منو استثناء مف حيث الخضوع لمقواعد العامة، كونو ينشأ عند قيامو العتبارات عممية تحكـ النشاط
التجاري، و مراكز ذات طبيعة خاصة، فإنو لـ يمؽ الرعاية القانونية البلزمة مف المشرع الجزائري 
عمى الرغـ مف الصعوبات التي يواجييا مختمؼ المتعامموف االقتصادييف، لغياب تنظيـ قانوني 

، و الذي (1)المتعمؽ بالعبلمات التجارية و عبلمات المصنع 57-66األمر رقم لمعقد سواء في 

                                                             
، صادر بتاريخ 23ر عدد  ، يتعمؽ بعبلمات المصنع و العبلمات التجارية، ج1966مارس  19مؤرخ في، 57-66أمر رقم  - 1

 (ممغى. )1966مارس  22
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و الذي ال يختمؼ عف  (1)المتعمؽ بالعبلمات 06-03األمر رقم اقتصر عمى إجازتو فقط،  ثـ في 
 األمر السابؽ كثيرا.

انطبلقا مما سبؽ تبرز أىمية دراسة عقد تحويؿ العبلمة التجارية في القانوف الجزائري          
مى شيرة العبلمة التجارية و التعاوف بيف و التعرؼ عمى جوانبو القانونية، باعتباره نظاما يعتمد ع

المشاريع المستقمة، و الذي غالبا ما يكوف الطرؼ الجزائري طرفا مرخَّصا لو، و الذي عمى الرغـ 
، ، مما يخضع في معظـ جوانبو لمقواعد العامة، و إرادة األطراؼمف كثرة استعمالو إال انو ال يزاؿ 

ي أبداه المشرع الجزائري بتنظيم  قد تيريل العالمة مدى االىتم م الذعف  البحثيفرض عمينا 
   التج رية؟.

ية لعقد تحويؿ العبلمة التجارية ة المطروحة نحاوؿ إبراز الطبيعة القانونيشكالخبلؿ اإلمف  
 (.الفصل الا ني) ىذا العقداآلثار المترتبة عف  (، ثـ نبحث فيالفصل األرل)

، إذ اعتمدنا المنيج التحميمي مف خبلؿ دراسة أحكاـ سبيؿ ذلؾ اعتمدنا منيجا تحميميا و في 
المتعمؽ بالعبلمات، و الوقوؼ عمى جميع جزئياتو المنظمة لعقد تحويؿ  06-03األمر رقم مواد 

العبلمة التجارية مع الرجوع إلى بعض القوانيف المختمفة و المكممة لجوانب ىذا العقد. و اقتضت 
المنظمة لمعقود في العديد مف العناصر اليامة و التي لـ ينظميا  الدراسة الرجوع إلى القواعد العامة

 المتعمؽ بالعبلمات. 06-03األمر رقم 

 

 

 

 

                                                             
 . 2003يوليو 23، صادر بتاريخ 44، يتعمؽ بالعبلمات، ج ر عدد 2003يوليو  19مؤرخ في  ،06-03 أمر رقم - 1
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 األرلالفصل 

 الطبيعة الق نرنية لعقد تيريل العالمة التج رية

   زيادة حجـ المؤسساتل تيدؼ إستراتيجية تجارية العبلمة التجارية عبارة عفعقد تحويؿ  
مؤسسة مالكة و تعزيز قدرتيا التنافسية و غزو األسواؽ و ذلؾ عبر سماح  و توسيع دائرة نشاطيا
 بإنتاجيا.قـو لمغير بوضعيا عمى السمع و الخدمات التي سيلعبلمة تجارية مشيورة 

الفكر االقتصادي و التجاري و مساىمة في و زاد انتشار ىذا العقد بفضؿ التحوالت  
خبلليا تكامؿ المشروعات التي يتحقؽ مف  اآللياتحد أ فأصبحالتكنولوجيا الحديثة بشكؿ كبير، 

الفرانشيز و االمتياز قود الحديثة كليصبح جزء ال يتجزأ عف بعض الع استعمالوو تطور  المختمفة.
درجة  إلى، بؿ وصؿ التشابو و التكامؿ بيف ىذه العقود و عقد تحويؿ العبلمة التجارية يالتجار 

                         صعبا. أمراز كؿ منيا جعمت مف التفريؽ بيف النظاـ القانوني الذي يميّ 
البد  البلزمة لمعرفة خصوصيتو لعقد تحويؿ العبلمة التجارية و لتحديد الطبيعة القانونية 

  (.المبيث الا نيتكوينو) طريقة (، واألرلالمبيث ) مف تبياف مفيـو ىذا العقد

األرلالمبيث   

 مفيرم  قد تيريل العالمة التج رية

انتشارا في  األكثرالعقود الواردة عمى العبلمة و  أىـيعد عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف  
 مفف مالؾ العبلمة نو نظاـ يمكّ يتعمؽ بالعبلمات المشيورة، ذلؾ أ الحياة االقتصادية خاصة فيما

البد مف  ىذا العقد ألىمية، و استثمارىا بالسماح لمغير باستغبلليا. و نظرا الحفاظ عمى ممكيتو
 .)المطمب الا ني( القانوني وتكييف، ثـ (األرل)المطمب  بوتحديد المقصود  مف خبلؿتحديد مفيومو 
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 األرلالمطمب 

 التعريف بعقد تيريل العالمة التج رية

نو عقد تتولى مؤسسة مالكة لعبلمة تجارية عقد تحويؿ العبلمة التجارية عمى أؼ يعرّ  
و مف بيف صفاتو  )الفرع األرل(،مشيورة بمنح حقوؽ استغبلؿ عبلمتيا قصد التوسع و االنتشار 

 الا لث(. الفرع)و متعدد األنواع  )الفرع الا ني(،انو متعدد الميزات 

 الفرع األرل

 ةيتعريف  قد تيريل العالمة التج ر 

متعريؼ التشريعي بالنسبة لعقد تحويؿ العبلمة التجارية سواء  تعددت و اختمفت تعريفات 
 )ا ني (.أو تعريفات الفقو  )أرال(،

 لعقد تيريل العالمة التج رية التعريف التشريعي -أرال 

أوؿ مف فتح  1946سنة  الصادر  Lanham  Actالني م  األمريكي قانوفاليعتبر   
سمح لمالؾ العبلمة التجارية بالترخيص  مفالمجاؿ أماـ استثمار حقوؽ الممكية الفكرية، و أوؿ 

الص در بت ريخ  Loi Doubinدرب ن  ق نرنلمغير باستخداميا، أما في فرنسا فكاف 
كل شخص "  منو: 1 الم دةأوؿ مف نظـ ىذا العقد، حيث جاء في نص  (1)31/12/1989

يضع تيت تصرف شخص آخر اسم تج ري أر  المة أر شع ر، ر يمزمو بمبدأ القصر أر شبو 
القصر لمم رسة نش طو، أن يقدم لمطرف الا ني قبل إبرام العقد ر ليم ية المصمية المشتركة 

                                                             
1
 - 1

e
 article Alenia 1 de loi doubin« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom 

commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-

exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans 

l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des information  sincères, 

qui lui permette de s’engager en connaissance de cause»  .Voir :-Loi N° 89-1008 du 3 décembre 1989, 

relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur 

environnement économique, juridique et social, JORF du 02 janvier 1990, texte 0009. 
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مب شرة لمطرفين رايقة تيتري  مى معمرم ت صريية، مم  يسمح لمطرف اآلخر من اإلقدام  مى 
 "..العمل مع إدراكو لجميع الظررف

إلى  اكتفى باإلشارة و ،وجوانبلج جميع يعا لـ بتعريؼ العقد و لـ يقـ إال أف ىذا القانوف 
الميتميف  معظـ غير أف .مجموعة مف البيانات اليامة قبؿ إبراـ العقدبص لو ضرورة إعبلـ المرخَّ 

 محموىذا العقد، فيو ينطبؽ عمى كؿ عقد  ياعمى أنو منظـ لعدة أنواع مف العقود من اتفقوا بدراستو
           عبلمات، و يفرض فيو حؽ القصر أو شبو حؽ القصر.  أو  شعار، اسـ تجاري

ؼ لـ تعرّ  لكنيا ،المنظمة لمعبلمات دت النصوص القانونيةفقد تعدّ لق نرن الجزائري ا في أما 
 اتفاقية عمىالجزائر  مصادقةالمتضمف  02-75 األمرالقانوف الصادر بموجب  فيف ،ىذا العقد

       ،ىذا النوع مف العقود إلى إشارة أيلـ يتضمف  (1)الصناعيةباريس المتعمقة بحماية الممكية 
المتعمؽ  57-66األمر رقم أما في  عقد التنازؿ عمى العبلمة و رىنيا، إلى باإلشارة و اكتفى

منو   25ر  24 لم دتيني انص في اقتصرفقد  ،الممغى (2)التجاريةبلمات المصنع و العبلمات بع
بباقي  مقترنة أوجزئيا، مستقمة  أوالحقوؽ المتصمة بالعبلمة قابمة لمتحويؿ كميا  أفذكر عمى 

رغـ  و لـ يتغير األمر ح حؽ امتياز باستغبلؿ ىذه الحقوؽ.جواز من ، مععناصر المحؿ التجاري
: " اليط في أن منو  مى 9 لم دةفقد نصت ا، (3)بالعبلماتالمتعمؽ  06-03األمر رقم  صدور

العالمة يخرل ص يبو...ر منح رخص استغالل ر منع الغير من استعم ل  المتو تج ري  درن 
أر مش بية لتمك التي سجمت العالمة من  ترخيص مسبط منو  مى سمع ر خدم ت مم امة

 أجمي ..."

                                                             
، يتضمف المصادقة عمى اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية المبرمة في 1975جانفي  9مؤرخ في  ،02-75أمر رقم  - 1

         1958نوفمبر  6و الىاي في  1911يونيو  2و واشنطف في  1900ديسمبر 14و المعدلة ببروكسؿ في  1883مارس  20
                                                                  .1975فيفري  4 صادر بتاريخ، 10، ج ر عدد 1967جويمية  14ي و استكيولـ ف

 مرجع سابؽ.تعمؽ بعبلمات المصنع و العبلمات التجارية، مd، 57-66أمر رقم  - 2
 مرجع سابؽ.تعمؽ بالعبلمات، مd ،06-03أمر رقم  - 3
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" يمكن أن تكرن اليقرط المرتبطة ب لعالمة :مف نفس األمر 16 الم دة نصت كما 
       مرضرع رخصة استغالل رايدة أر إستئا رية أر غير إستئا رية، لكل أر لجزء من السمع

                                                                                              أر الخدم ت التي تم إيداع أر تسجيل العالمة بشأني ."

و اكتفى بتحديد العناصر التي يقـو عمييا و المتمثمة في  لـ يقـ بتعريؼ العقد،المشرع ف 
نو قد ينصب عمى كؿ أو جزء دة، و حدد أنواع العقد، كما بيف أالعبلمة التجارية و المقابؿ و الم

  .بشأنيا العبلمة سجيؿ أو إيداعمف الحقوؽ التي تـ ت

 الفقيي لعقد تيريل العالمة التج ريةتعريف ال -ا ني  

عقد تحويؿ  Jacques  AZEMAوGALLOUX Jean-Christophe يف األستاذ ؼعرّ  
بشكؿ العبلمة عماؿ العبلمة لشخص آخر باست: " العقد الذي يسمح فيو مالؾ بأنوالعبلمة التجارية 

غبلؿ تسمى تتناسب مع االست إتاواتعمى شكؿ  يأتي، لقاء أجر معيف غالبا ما ئيجز  أوكمي 
ص لو مف ص و المرخَّ بيف المرخِّ  أيضايمكف أف ينعقد  و، مجانيا قد يكوف أو أيضا بالعائدات

 (1)". في الحدود المسموح بيا الباطف

"عقد تحويؿ العبلمة  أففترى  Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI األست ذة أما 
التجارية ىي االتفاقية التي تبـر بيف شخص يسمى المانح و الذي يقـو بالترخيص باستغبلؿ عبلمة 

 (2).مقابؿ"ص لو، لقاء يسمى المرخَّ  آخرتجارية لشخص 

                                                             
1
 -«  La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque accord à un tiers le droit de 

l’exploiter en tout ou en partie, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances 

proportionnelles à l’exploitation appelée aussi royalties. Tout comme la licence de brevet, le contrat de 

licence de marque peut aussi être conclu entre un licencié et un sous-licencié dans la mesure où le licencié 
est autorisé à concéder des sous- licences. On peut  également rencontrer des licences gratuites. » . voir : 

AZEMA  Jacques. GALLOUX Jean-Christophe. Droit de la propriété industrielle, 7
e
 édition, Dalloz, 

PARIS, 2012, P 906.   
2
 -« La licence de marque est une convention par laquelle une personne, appelée concédant, autorise 

l’exploitation d’une marque à une autre personne, appelée licencié, moyennant versement d’une 

contrepartie.». voir : SCHMIDT-SZALEWSK Joanna Droit de la propriété industrielle (la protection des 
créations industrielles, la protection des signes distinctifs, 7

e
 édition, Dalloz, PARIS, 2009,  p104. 

 



 الفصل األول:                                   الطبيعة القانونية لعقد تحويل العالمة التجارية   

 

9 

 GRALL Jean-Christophe et POUEDRAS Emmanuelle Laur األست ذين أما 

و الخدمات  السماح لمغير بوضع العبلمة عمى السمع ةاليدؼ مف عقد تحويؿ العبلم أف ياففير 
 .(1)تسويقياو  ،التي تشمميا العبلمة

العقد الذي يوافؽ صاحب العبلمة عمى منح الغير أنو ب" فو األست ذ فرية زراري ص لح رّ  
مناسبة لبلستغبلؿ تسمى ال، مقابؿ دفع رسـو يا أو جزئيا، بصورة استئثارية أو استغبلليا كمحؽ 

 .(2)"باإلتاوات

     ص( " عقد بيف مالؾ العبلمة التجارية )المرخِّ  أنوب سميية القميربياألست ذة  فتوو عرّ  
باستعماؿ العبلمة  أكثر أوص لو( بموجبو يسمح مالؾ العبلمة لشخص )المرخَّ آخرو بيف شخص 

                                             .(3)العبلمةالخدمات المسجمة عنيا  أوبعض المنتجات  أوعمى كؿ 

 " العقد الذي يجيز بموجبو مالؾ العبلمة التجارية بأنو  نرري ميمد خ طر األست ذفو و عرّ   

لشخص أو أكثر استخداميا، عمى كؿ أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجمة عنيا العبلمة، 
  .(4)"استعماؿ المالؾ لعبلمتو عمى منتجاتوىذا و ال يحوؿ ىذا الترخيص دوف 

عقد ترخيص استعماؿ العبلمة التجارية ىو اتفاؽ بموجبو تقوـ  أف م لح زىرة ذكرتو  
ص باستعماؿ العبلمة التجارية صاحبة حقوؽ الممكية الصناعية و العناصر مؤسسة تدعى المرخِّ 

ص لو بحؽ استعماؿ العبلمة التقنية، بمنح ترخيص استعماليا إلى طرؼ ثاني يدعى المرخَّ 

                                                             
1
 -« une licence de marque a pour objectif d’autoriser un tiers à utiliser une marque dont il n’est pas le 

titulaire, de lui permettre d’apposer la marque  sur les produit ou services couverts par la licence, et de les 

commercialiser. »
. 
voir : GRALL Jean-Christophe, LAUR-POUEDRAS Emmanuelle, Contrat de licence, 

droits et devoirs, la revue des marques, n 65, janvier 2009, pp30-32, p 30. 

الممكية الصناعية و التجارية، حقوؽ الممكية ، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري، الحقوؽ الفكرية )حقوؽ فرية زراري ص لح - 2
 .252، ص 2006األدبية و الفنية(، نشر و توزيع ابف خمدوف، وىراف، 

، ص 2005، الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية و التجارية، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، األردف، الخشررم  بد اهلل يسين - 3
165                                   .                                                                      

الممتقى الرطني يرل  قرد األ م ل ر دررى  ، المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعية، درار جميمةنقبل عف  - 4
مايو  17و  16معة عبد الرحماف ميرة بجاية، يومي ، المنعقد بكمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جافي تطرير االقتص د الجزائري

                                         .103، ص 107 - 90، ص ص2012
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بالمعرفة الفنية و المساعدة التقنية، فيستغميا ىذا األخير في اإلنتاج، أو التوزيع  التجارية، مزودة
     أو الخدمات، وفؽ شروط و قواعد صاحب نظاـ الترخيص، بصفة مستقمة عنو قانونا، ماليا، 

 .(1)ماليص لو بدفع مقابؿ و بالمقابؿ يمتـز المرخَّ 

يبـر بيف طرؼ عقد تحويؿ العبلمة التجارية عقد  عمى أفالتعريفات السابقة  أجمعت 
بناء ص لو المرخَّ  أوالعبلمة  صاحبو الذي قد يكوف ، رالمؤجٍّ  أوبالمانح  أيضايسمى  صمرخِّ 

يسمى  ص لوو مرخَّ  ،(2)فالباطترخيص مف  تجيز لو منح األصميص المرخِّ  عمى رخصة مف
 خاصة، أوعامة  أشخاصا إما، و قد يكوف الطرفيف إليوالمنقوؿ  أو المستأجر أوبالمتمقي  أيضا

ص بالسماح يقـو خبللو المرخٍّ  شركة،شخص طبيعي أو  وطنية أو دولية، طبيعية أو معنوية،
      ص لو باستغبلؿ الحقوؽ التي ترد عمييا عبلمتو التجارية المشيورة و الحائزة عمى ثقة لممرخَّ 

و االستفادة منيا دوف أف  ص لو بحيث يتمكف ىذا األخير مف استعمالياالمستيمكيف لممرخَّ و إقباؿ 
                                                                                                                                                          العبلمة.    يشكؿ استعمالو ليا أي اعتداء أو انتقاؿ لممكية

المتعاقدة الحرية في  لؤلطراؼ تترك بؿ ،العقدنوع  تحددبعض التعريفات التي لـ  و توجد 
  غفؿ ذكرىا ممدة و ىناؾ مف أل أشارتىناؾ مف التعريفات مف  و ،عبلقتيـ التعاقديةتحديد حدود 
بعض العقد يبـر بيدؼ وضع العبلمة عمى  أف إلى أشارنو ىناؾ مف كما أ، األساسيرغـ دورىا 

 .جميا العبلمةسجمت مف أالسمع و الخدمات التي أو كؿ 

 يقرم بمرجبو"اتف ط : بأنوتعريؼ عقد تحويؿ العبلمة التجارية  ةمف التعريفات السابقيمكف  
 ص لو ب ستغالل كل  لمرخ  ب ب لسم ح لطرف آخر ر يسمى ص لمرخ  بسمى ر المم لك العالمة 

     ج تو في نط ط جغرافي معينر رضعي   مى منت ، المتود  ميي  بعض اليقرط التي تر  أر
 ."معينر خالل مدة زمنية ميددة لق ء مق بل 

                                                             
حقوؽ، جامعة دراسة عقد ترخيص استعماؿ العبلمة التجارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية ال م لح زىرة، - 1

 .34، ص 2002الجزائر، 
2
 - GAUMONT-PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, 2

e
 édition, LexisNexis, PARIS, 2009, P 

227. 
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 الفرع الا ني

 خص ئص  قد تيريل العالمة التج رية

سواء كاف ذلؾ شكؿ خصائص عقد تحويؿ العبلمة التجارية بمجمميا انعكاسا لمفيومو، ت 
االقتصادية التي  األىداؼيسعى لتحقيؽ  باعتباره مشروعا تجارياو أ (،أرال)متعمقا باعتباره عقدا 

 )ا ني (. وجد مف أجميا

  امميزات  قد تيريل العالمة التج رية ب  تب ره  قد -أرال 

مف عقود  عف كونوففضبل  ،بعدد مف الخصائصعقد تحويؿ العبلمة التجارية ز يتميّ  
  ،(1) المستمرة التنفيذ زمنية، فإنو مف العقود اللطرفيو ةممزمالو  المقننة غير الرضائية األعماؿ 

  .(3)الشخصي عتبارعمى أساس اال و القائـ ،(2)مشتركةمصمحة  ذا ر

  قد زمني مستمر التنفيذ -1 

ىو  العقد الزمنيأف  باعتبار التنفيذ مستمرا زمنيا دعقعقد تحويؿ العبلمة التجارية  يعتبر  
تمكيف  حيث يعدّ  ،(1)االلتزاـر بو محؿ مقياسا يقدّ  ويشكؿ فيو الزمف عنصرا جوىريا  العقد الذي

، صالمرخِّ خبلؿ مدة زمنية محددة مف أىـ االلتزامات التجارية ص لو مف االنتفاع بالعبلمة المرخَّ 
 .       النتفاعو بالعبلمةص لو تقديـ مقابؿ عمى المرخَّ  يجبو في المقابؿ 

تحتاج فترة  ،ةزمنيّ بؿ أكثر مف ذلؾ إذ تتصؼ االلتزامات التي تترتب عف العقد بأنيا التزامات    
النشاط التجاري كما أف ص لو بشكؿ رئيسي مف تحقيؽ انتفاعو بالعبلمة، ف المرخَّ حتى يتمكّ  طويمة

 .(2)مستمرأنو عقد ذو أداء  خاصة، مدة معينةراحؿ يحتاج تنفيذىا م بعدة أّيا كاف يمر

 

                                                             
 .51، ص1993، النظرية العامة لبللتزاـ)نظرية العقد(، القسـ الثاني، الدار الجامعية لمطباعة و النشر، بيروت، فرج ترفيط - 1
القانوف المدني) النظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـ، العقد و اإلرادة المنفردة، ، الواضح في شرح السعدي ميمد صبري - 2

 .69، ص 2007، 2006 (، الطبعة الرابعة، دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع، عيف مميمة،دراسة مقارنة في القوانيف العربية
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 مصمية مشتركةيتضمن  قد  -2 

عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف عقود المصمحة المشتركة القائمة عمى تعاوف كؿ مف  يعدّ   
مكؿ منيما مصمحة في ىو وجود زبائف مشتركيف بينيما، فد، و تحقيؽ ىدؼ موحّ طرفيو قصد 

         .، مما يعود بالنفع عمى كبل الطرفيفثـ تطويرىـ و تنميتيـ ،و المحافظة عمييـ يـجذب
ؼ كؿ منيما بما يصب في و يتطمب قياـ العقد عمى المصمحة المشتركة ضرورة تصرّ   

ص مف توسيع أسواقو و مستيمكيو و زيادة حيث يستفيد المرخِّ  ،سبيؿ تحقيؽ اليدؼ بشكؿ مستمر
    ص لو مف شيرة لقاء استفادة المرخَّ ، المصاريؼربح و توفير الشيرة عبلمتو و بالتالي تحقيؽ 

ما كاف ليحققيا لوحده في  و تحقيؽ شيرتو الخاصة و أرباح ،صو منتجات المرخِّ  سمعة عبلمة و
و التي تتولد مف االعتبار يتحقؽ بتوفر الثقة المتبادلة بينيما ـ و دعّ ، و الذي ي(1)قصيروقت 

 الشخصي الذي يقـو عميو ىذا العقد و الذي يضمف فعالية التعاوف و نجاحو. 

  فخاصية المصمحة المشتركة تعني قطعا أف العقد قائـ عمى االعتبار الشخصي، فالتعاوف  
خر بعناية طرؼ بالحرص عمى اختيار الطرؼ اآل يفرضاف ضرورة قياـ كؿ و المصمحة المشتركة

 .(2)المشروعو بالشكؿ الذي يضمف لو نجاح 

  الشخصي  تب راال قد يقرم  مى  -3 

يقصد بالعقد الذي يقـو عمى االعتبار الشخصي ذلؾ العقد الذي تمعب فيو شخصية  
كؿ طرؼ يختار الطرؼ الذي  أفحيث  ،(3)التنفيذعمى مستوى االنعقاد و  المتعاقد دورا حاسما
مف  تأكدهو  مصمحتو التي تخدـ اإلمكانياتالمعايير و نو مف توفره عمى سيتعاقد معو بعد تيقّ 

                                       .إشكاالت أيةنو مف تنفيذ بنود العقد دوف مكّ مما ي ،سموكو في السوؽ و سمعتو و شيرة العبلمة
                                                             

الممتقى الرطني يرل ، "التعويض حؽ مانح االمتياز التجاري في عدـ تجديد العقد مقابؿ حؽ المتمقي في طمب "، نبيمة كردي - 1
، المنعقد بكمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية،  قرد األ م ل ر دررى  في تطرير االقتص د الجزائري

 .118، ص128 - 117، ص ص 2012ماي  17و  16يومي
، عقد الفرانشيز)دراسة عمى ضوء الفقو و االجتياد و العقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولية(، لبنى  مر مسق ري - 2

                                                                       .                                   65، ص 2012شركة المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، 

                                                                          .                                                                                                                            101سابؽ، ص ، مرجع درار جميمة - 3
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:أساسييف ثريفأ عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف عقود االعتبار الشخصيو يترتب عف اعتبار 
الترخيص بو  أو وتنازؿ عنالفبل يجوز لو مطمقا   ،عاقد نفسوالمت مف قبؿ تنفيذ العقد يجب- 

 وجد اتفاؽ يسمح بذلؾ. إذا إالعممية التنفيذ لغيره،  مف الباطف و توكيؿ

طراؼ كالتغيير في األاألسباب المؤثرة عمى االعتبار الشخصي ألحد  أحدظيور  يعد كما- 
 .العقد نقضاءال سببا أساسياشخص الطرؼ المتعاقد أو في صفة أساسية لو 

 مميزات  قد تيريل العالمة التج رية كمشررع تج ري -ا ني   

ص بالسماح لممشروع المشروع المرخِّ  عقد تحويؿ العبلمة التجارية اتفاقا يقـو بموجبو يعتبر  
، و دوف التأثير عمى استقبللية (1)المرخَّص لو باستثمار عبلمتو التجارية تحت إشرافو و رقابتو 

                                                                                                  (.2)نشاط المشروع المرخَّص لو 

  ص لوص  مى المشررع المرخ  المستمر لمشررع المرخ   الرق بة ر اإلشراف -1 

ص لو مف أىـ ص عمى المشروع المرخَّ التي يمارسيا المشروع المرخِّ  الرقابة المستمرةشكؿ ت 
د و ثابت شكؿ موحّ  تحقيؽل ةدفا، و الي(1)التجاريةعقد تحويؿ العبلمة في عمييا  فؽتّ يُ البنود التي 

المقدمة  و الحفاظ عمى درجة الجودة ،يايمستجاوز  أيو حمايتيا مف  ،لشبكة الترخيص
        .(2)صلممرخِّ ص لو في حالة تبعية اقتصادية الرغـ مف أف ىذا األمر قد يضع المرخَّ بممستيمكيف، ل

 اتجاه عمى التجاريةلعبلمة الذي تتركو ا الكبير التأثيرمف  أىميتياو تستمد ىذه الميزة  
تبرر ىذه  لذا ،و قدرتيا عمى تحويؿ انتباىو لممنتجات التي يقدميا المشروع التجاري ،المستيمؾ

                                                             
، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، كمية الحقوؽ، مجمة المجمة األك ديمية لمبيث الق نرني، ترخيص العبلمة، راشدي سعيدة - 1

 .                                                                                203، ص 207-198سداسية، العدد األوؿ، ص ص 
عرفت التبعية االقتصادية بأنيا:" العبلقة التجارية التي ال يكوف فييا لمؤسسة ما حؿ بديؿ مقارف إذا أرادت رفض التعاقد  - 2

     مؤرخ في ،03-03أمر رقم مف  4فقرة   3بالشروط التي تفرضيا عمييا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا." المادة 
ق نرن رقم      ، المعدؿ و المتمـ بموجب 2003جويمية  20، صادر بتاريخ 43ج ر عدد  ، يتعمؽ بالمنافسة،2003جويمية  19
جويمية، و المتعمؽ بالمنافسة، ج ر عدد  16، المؤرخ في 03-03األمر رقم ، يعدؿ و يتمـ 2008جواف  25مؤرخ في  ،08-12
، يعدؿ و يتمـ 2010أوت  15مؤرخ في  ،05-10ق نرن رقم ، المعدؿ و المتمـ بموجب 2008جويمية  02بتاريخ  ، ص در36

 . 2010أوت  18بتاريخ  ، ص در46، و المتعمؽ بالمنافسة، ج ر عدد 2003جويمية 19، المؤرخ في 03-03األمر رقم 
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يقدموف  ثر عمى اتجاه المستيمكيف الذيفص مف أص لو لعبلمة المرخِّ الرقابة لما الستعماؿ المرخَّ 
معتقديف بأنيـ يتعامموف مع  ،عمى اقتناء ىذه المنتجات عمى أساس العبلمة التجارية التي تحمميا

ص و المساس بسمعة المرخِّ  في وضع يسمح لو باإلساءة لو صص، و بذلؾ يكوف المرخَّ المرخِّ 
ص تمكف المرخِّ  و الكافية و ممارسة الرقابة الفعمية .أقؿ جودةالتجارية مف خبلؿ عرض منتجات 

 ،(1)توزيعوو  عممية إنتاجوص لو في المرخَّ  ليتبعيامعينة  اليب و مواصفات و شروطمف فرض أس
تمتع منتجات  صمما يكفؿ لممرخٍّ  و ذلؾ دوف التدخؿ في طريقة إدارتو أو توجيو التعميمات لو،

                                       التضميؿ. مخداع ولعدـ تعرض الجميور  و منتجاتو، (2)نوعيةو  جودةص لو بنفس المرخَّ 

 صص لو  ن المشررع المرخ  الق نرني لممشررع المرخ  االستقالل الم لي ر  -2 

يتـ النشاط االقتصادي سواء كاف فرديا أو جماعيا مف خبلؿ مشروع يتكوف مف ذمة مالية   
  و يشكؿ وحدة ذاتية مستقمة قانوناالمشروع المرخَّص لو  تشكؿ انعكاسا لشخصيتو القانونية.مستقمة 

صة و ال يربط بينيما عقد عمؿ، بؿ ىو عبارة عف فرعا تابعا لممؤسسة المرخِّ  و ليس، (3)اماليو 
 نظاـ يجسد التعاوف المباشر و المستمر بيف مشاريع مستقمة عف بعضيا.

كافة التكاليؼ المتعمقة  المشروع المرخَّص لو تحمؿمف خبلؿ ىذه االستقبللية  و تتجسد 
 و  المخاطر التي ستواجيو ، العبلمة استغبلؿ مقابؿباإلضافة إلى  أو تسييرهبتأسيسو أو توسيعو 

 القيـ التجارية التي أف يخصصفمو  ،تسيير مشروعوإدارة و  نفراد فيو اإل، المحققةاألرباح و 
و إبراـ  ،و المؤىبلت المبلئمةالتزود بالمصادر البشرية التي تتوفر عمى اإلمكانيات  و، تناسبو

                                                             
، موقؼ المؤسسات المتوسطة و الصغيرة مف حقوؽ الممكية الفكرية بيف ضرورة التسجيؿ       فاليي ص لح  مر، شيخة ليمى - 1

المنعقد بجامعة حسيبة بف بوعمي، ، الممتقى الدرلي يرل متطمب ت تأىيل المؤسس ت الصغيرة ر المترسطةو ارتفاع تكاليفو، 
                                                                                                                                                                                                                                                                              .           810، ص 817-806، ص ص 2006افريؿ  18و  17الشمؼ، يومي 

، االنتفاع بالمعمومات المتعمقة بالعبلمات التجارية ألغراض عقود الترخيص و االمتياز، ندوة الويبو الوطنية عف كنع ن األيمر - 2
ارة الممكية الصناعية مف أجؿ زيادة األعماؿ والتجارة  والبحث والتطوير، مف تنظيـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وز 

 .14ص  WIPO/IP/DAM/04/DOC.8، 2004مايو  11،12االقتصاد و التجارة، و غرفة التجارة الدولية السورية، بتاريخ 
3
 - PICHONNAZ Pascal, Le contrat de franchise, la pratique contractuelle 3(symposium en droit des 

contrats), éditions romandes, Genève, 2012, pp42-68.p 43.     www.schulthess.com   LE 05/06/213   à    
23 :30. 

http://www.schulthess.com/
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احتراـ كافة االلتزامات التي يفرضيا  شرط، (1)الخاصكافة العقود التي تدعمو باسمو و لحسابو 
 و القيد في السجؿ التجاري. القانوف التجاري باعتباره تاجرا كمسؾ الدفاتر التجارية

و في ، في نشاطو صنوعا مف الحماية مف تدخؿ المرخِّ لممرخَّص لو االستقبللية ر ىذه توفٍّ ف 
      بإعبلـ المستيمكيف بصفتو كمؤسسة مستقمة بشكؿ واضح التزاما جوىريا عميوالمقابؿ تفرض 

ظيور المشروعيف  يؤدي إلىأي لبس قد  لتجنب ،(2)اإلشياريةو مقروء في جميع وثائقو خاصة 
 قانونيا و ماليا.كمشروعيف مستقميف  و إنما ،ص لو كمشروع واحدص و المرخَّ المرخِّ 

 الا لثالفرع 

 أنراع  قد تيريل العالمة التج رية

، يتخذ عقد تحويؿ بالعبلماتالمتعمؽ  06-03رقم  األمرمف  16/1الم دة  إلىاستنادا  
قد يكوف  كما، (ا ني )كذلؾ و قد ال يكوف ،(أرال)استئثاري يكوف  فقد، أنواعالعبلمة التجارية ثبلثة 

 .(ا لا )ا وحيد

 التج رية االستئا ري قد تيريل العالمة  -أرال 

و لكف ليس ىناؾ ما يمنع األطراؼ  ،(3)بطبيعتوعقد تحويؿ العبلمة التجارية ليس استئثاريا  
 مف التوصية المشتركة (1/9الم دة )، و عرفتو مف تحديد اإلقميـ الذي سيتـ استغبلؿ العبلمة فيو

      ص لو رايد فقط لمرخ  " تعني  ب رة ' الترخيص االستئا ري' الترخيص الذي يمنح :لمريبر 
 .(4)"ر ييرل درن انتف ع ص يب التسجيل ب لعالمة ر درن منح تراخيص ألي شخص آخر

                                                             
1
 - LELOUP Jean-Marie, La franchise, 4

e
 édition, édition Delmas, PARIS, 2004, p220. 

، يحدد الشروط و الكيفيات 2013نوفمبر  9مؤرخ في  ،378-13تنفيذي رقم مف مرسـو  60-58-56-38-12المواد  - 2
 .2013نوفمبر  18، صادر بتاريخ 58 دد المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، ج ر 

3
 - LE TOURNEAU Philippe, L’ingénierie, les transfèrts de technologie et de maitrise industrielle, édition 

du Juris-Claseur, PARIS, 2003, p21. 

التوصية المشتركة المقترحة بشأف تراخيص العبلمات التجارية كما أقرتيا لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانوف العبلمات التجارية  - 4
(، لترفع إلى الجمعية العامة 2000مارس  30إلى  27اذج الصناعية والبيانات الجغرافية في دورتيا الرابعة ) مف والرسـو والنم

 .A/35/10، المرفؽ،2000لمويبو، و جمعية اتحاد  باريس بغرض اعتمادىا في سبتمبر 
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استغبلؿ احتكار حؽ  بموجبو المرخِّص لممرخَّص لو العقد الذي يمنحىو العقد االستئثاري ف  
المنتجات المبينة في العقد، و ذلؾ لمدة عمى و  العبلمة التجارية دوف سواه، في الرقعة الجغرافية

           نفس المدة.داخؿ نفس اإلقميـ و خبلؿ  العبلمة التصرؼ فيفي  لحريتو و المقيد ،(1)زمنية

      ينقسـ عقد تحويؿ العبلمة التجارية االستئثاري إلى نوعيف:و   

 الُمرخِّصالطرؼ  عمى يمنع لذيو ا  قد تيريل العالمة التج رية االستئا ري المطمط: -أ 
 ، فترة العقديستغميا ىو نفسو طيمة  أفو ال  ،آخرطرؼ  أليتوقيع عقود بتحويؿ عبلمتو التجارية 

و ىو عقد شبو مستحيؿ  ،لو و خارجيا صممرخَّ ل الممنوحة الجغرافية الرقعةو ذلؾ في حدود 
حد  إلىحريتو في التصرؼ في عبلمتو  لتقييدص مستعد المرخِّ  بأف نتصور أفال يمكف  إذ الوقوع،
    ، بؿيااستغبلل تنتج عففيو بذلؾ يحد مف الفوائد التي قد يا، درجة تشبو التنازؿ عن إلىيصؿ 
                                    .والمرخَّص ل إلى عبلمتوحؽ احتكار استغبلؿ ىو  حؽ يتمتع بو و أىـؿ يحوِّ  و كأنو

المرخِّص  عمىيمنع فيو  الذي ا ري النسبي:العالمة التج رية االستئقد تيريل   -ب 
، (2)معينةو ذلؾ في حدود جغرافية  ،أو القياـ باستغبلليا بنفسو الترخيص باستغبلؿ عبلمتو لمغير،

ذلؾ بمثابة اعتداء اعتبر و إال  ،ف يتـ حصر ىذه المنطقة في حدود والية ما أو بمد أو غيرهكأ
 لو.عمى المرخَّص 

ص لو كونو و الواقع أف عقد تحويؿ العبلمة التجارية االستئثاري يصب في مصمحة المرخَّ  
يمكِّنو مف االنفراد بمنافع استغبلؿ العبلمة التجارية  و المنافسة،ضغوطات عدـ تعرضو ل يضمف لو

 .خبلؿ الفترة الزمنية المعينةالحدود الجغرافية المتفؽ عمييا  داخؿ

                                                             
في القوانيف: األردني و اإلماراتي و )دراسة مقارنة  -الممكية الصناعية–، شرح قواعد الممكية الفكرية نرري يمد خ طر- 1

 .331، ص 2005الفرنسي(، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، األردف، 

- PAINCHAUD François, KOUTSOGIANNIS Panagiota, Licence: éviter de signer des conventions mal 
rédigées, ROBIC, Montréal, 1999, p p 1-7, p 1. 

حقوؽ الممكية الصناعية و النمو االقتصادي، مذكرة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة الماجستير في ، استغبلؿ نعم ن رىيبة - 2
 .67، ص 2009/2010جامعة الجزائر،  الحقوؽ، فرع الممكية الفكرية، كمية الحقوؽ،
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 ستئا رياالغير  قد تيريل العالمة التج رية  -ا ني  

"الترخيص  غير االستئثاري بأنو: لترخيصا ولمويبالتوصية المشتركة مف (101/الم دة)عرفت     
 .(1)خر"يل ب لعالمة أر منح تراخيص لشخص آالذي ال ييرل درن انتف ع ص يب التسج

استغبلؿ عبلمتو التجارية بص لمُمرخِّ يسمح ستئثاري االغير ة عقد تحويؿ العبلمة التجاريف 
       التي ترد عمييا العبلمة.  المنتجاتو ذلؾ عمى نفس  ،(3)لمغير بالترخيص بيا، أو (2)بنفسو

في  كونو ال يقيد حقو صعقد يصب بشكؿ كامؿ في مصمحة الطرؼ المرخِّ ال ىذا المبلحظ أف و
 األمر الذيوذلؾ خبلؿ ذات الفترة الزمنية و في نفس الحدود الجغرافية المحددة،  يا،استغبلل
بسبب ما ص لو ، بينما ينعكس ىذا العقد بصورة سمبية عمى المرخَّ المالية هعمى تعزيز موارد يساعد

  .منافسة مف قبؿ المنتجات التي تحمؿ نفس العبلمة التجاريةسيواجيو مف 

   العالمة التج رية الرايد قد تيريل -ا لا  

 الم دةفي عقد تحويؿ العبلمة التجارية الواحد  WIPO لمريبرالتوصية المشتركة  عرفت 
"الترخيص الذي يمنح لمرخص لو رايد فقط ر ييرل درن منح ص يب التسجيل : بأنو (1/10)

 .(4)"ر لكنو ال ييرل درن انتف ع ص يب العالمة من التسجيل آخرشخص  أليتراخيص 

 الترخيص أسموب اعتماديتفقا في العقد المبـر بينيما عمى  أفيمكف لمطرفيف المتعاقديف  
لجزء مف الحقوؽ التي ترد عمييا العبلمة  أوالواحد، وذلؾ عف طريؽ منح حؽ استغبلؿ لكؿ 

خبلؿ  في العقد، وص لو واحد فقط عمى كامؿ حدود الرقعة الجغرافية المتفؽ عمييا التجارية لمرخَّ 
ص بحقو في ، ىذا مع احتفاظ المرخِّ صص لو لممرخِّ اء مقابؿ يدفعو المرخَّ لق ،الفترة الزمنية المحددة

                                                             
 سابؽ.           خيص العبلمات التجارية لمويبو، مرجعالتوصية المشتركة المقترحة حوؿ تر  - 1

2
 -  PAINCHAUD François, KOUTSOGIANNIS Panagiota, op cit, p1. 

 .      229، ص 2001،العقود التجارية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، الفتالري سمير جميل يسين - 3

 - BRAUD Alexandre, Droit commercial, 2
e
 édition, lextenso éditions, PARIS, 2009, p 152. 

 .4سابؽ، ص خيص العبلمات التجارية لمويبو، مرجع التوصية المشتركة المقترحة بشأف ترا - 4
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ص لممرخِّ  إف بؿ ،الجغرافية و خبلؿ ذات الفترة الزمنية عمى نفس الرقعة  (1)ةالعبلمنفس  استغبلؿ
مع الغير عمى عقود  إبراـ ص لو، و في المقابؿ يمنع عميومزاولة نفس النشاط الذي يمارسو المرخَّ 

 .(2)العقدمطمؽ طيمة فترة بشكؿ  العبلمة نفس

 بفضؿممرخِّص لمع ترجيح الكفة  طرفيو ىذا النوع مف العقود فرصا متعادلة لكبل يتيح 
انعكاسات المنافسة التي يبدييا لؾ ىو عقد يحمي المرخَّص لو مف خبرتو و إمكانياتو، و مع ذ

و في المقابؿ سيكوف عميو مواجية التحديات التي سيفرضيا  ،وجدواص ليـ اآلخريف لو المرخَّ 
ص أيضا ص، و لكف سيكوف عمى المرخَّ المرخِّ  عمية واقع مباشرتو لنفس النشاطات التي يباشرىا

 تحمؿ النتائج التي تترتب عف حرمانو مف منح عقود الستغبلؿ عبلمتو لمغير.

 الا ني المطمب

 العالمة التج ريةتيريل التكييف الق نرني لعقد 

العقود  عف والحدود التي تفصمتحديد تكييؼ عقد تحويؿ العبلمة التجارية تبياف  يستوجب 
 قد يكوف عقد تحويؿ العبلمةالعقود التي  عفو  الفرع األرل(،)التي تقع عمى استغبلؿ العبلمة 

 .(الا لث)الفرع مما يبرز خصوصية ىذا العقد ، )الفرع الا ني( جزءا أساسيا منيا التجارية

 األرلالفرع 

  ن التصرف ت التي ترد  مى العالمةريل العالمة التج رية تمييز  قد تي

عمى  صعبلمة المرخِّ ص لو حؽ وضع إلى منح المرخَّ  عقد تحويؿ العبلمة التجاريةيؤدي  
بينو و بيف التنازؿ  مخمطكيتيا، األمر الذي قد يؤدي لبإنتاجيا دوف المساس بممالمنتجات التي يقـو 

 )ا ني (.و رىنيا مف جية أخرى  )أرال(،عف العبلمة التجارية مف جية

                                                             
 .124، ص1984ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،استغبلؿ براءة االختراع،الفتالري سمير جميل يسين - 1
 .230سابؽ، ص،العقود التجارية، مرجع سمير جميل يسين الفتالري -2
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  التن زليز  قد تيريل العالمة التج رية  ن  قد تمي -أرال 

لصالح شخص آخر مالؾ العبلمة بنقؿ ممكية عبلمتو  يقـو بموجبوالتنازؿ عف العبلمة عقد  
         (2)التجاريالمحؿ بمتصمة  ،و نيائي دوف أي قيود بشكؿ كمي أو جزئي ،(1)معيفلقاء مقابؿ 

           .أو منفصمة عنو
 يؿ العبلمة التجارية االستئثاريبيف عقد تحو بعض نقاط التشابو  نجد ىذا التعريؼمف  

تصرؼ فييا لو يتـ ا، يماكمي لمحبلالتجارية العبلمة  كوف خاصة المطمؽ و عقد التنازؿ عنيا،
    جوانب أىميا: يختمفاف في عدة فإنيماذلؾ رغـ لكف و  ،اريالتج المحؿب مرتبط بشكؿ مستقؿ أو

يكوف  أفعقد التنازؿ عف العبلمة  يشترط في ص لمعالمة التج رية:من ييث ممكية المرخ  - 
تسمح بمنح تراخيص مف  المتنازؿ مالكا لمعبلمة عمى عكس عقد تحويؿ العبلمة التجارية التي

                                                        الباطف متى اتفؽ الطرفاف عمى ذلؾ.
عقد التنازؿ عف العبلمة مف العقود الشكمية التي اشترط  يعد :اإلبرام شررطمن ييث  - 

عقد تحويؿ العبلمة عمى عكس  ،(3)البطبلفالقانوف الكتابة و إمضاء األطراؼ تحت طائمة فييا 
                                             التجارية الذي يشترط الكتابة لئلثبات ال لبلنعقاد.

تتطمب  العبلمة التجارية مف العقود الفورية التي ال عف التنازؿعقد  يعد من ييث المدة: - 
يحتاج فترة و  التنفيذد عقدا زمنيا مستمر الذي يععقد تحويؿ العبلمة التجارية ، عكس ىاوقتا لتنفيذ

          .وتحقيؽ المنفعة المرجوة منل زمنية
يؤدي إلى نقؿ ممكية العبلمة مف ذمة  عف العبلمة التجارية التنازؿ من ييث اآلا ر: - 

المتنازؿ إلى ذمة الغير، و بذلؾ يكوف ليذا األخير حؽ عيني عمى العبلمة التجارية يمنحو حؽ 

                                                             
 .189سابؽ، ص  ت في القانوف الجزائري الجديد، مرجعالعبلما سعيدة،راشدي  - 1
أمر رقم     مف 117إلى  79مف  تخضع عممية نقؿ العبلمة التجارية بشكؿ متصؿ بباقي عناصر المحؿ التجاري لممواد - 2
،المعدؿ و 1975ديسمبر  19، بتاريخ  101، يتضمف القانوف التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،75-59

   http://www.joradp.dz ،المتمـ
 سابؽ.يتعمؽ بالعبلمات، مرجع  ،06-03أمر رقم مف  15المادة  - 3

http://www.joradp.dz/
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 أنيا كما حؽ التصرؼ بجميع الحقوؽ التي تخوليا عممية تسجيؿ العبلمة و مف أبرزىاالتمتع 
، عمى الوضع المالي لمالكيا بيف دائف و مديف  بتأثر تتأثرورثتو مف بعد وفاتو، و  إلىتنتقؿ 
حؽ ال يخولو، (1)لوممرخص حؽ شخصي ل نشاءإل يؤدي عقد تحويؿ العبلمة التجارية الذي عكس

ورثتو و ال تدخؿ  إلىفبل تنتقؿ  متفؽ عميياالحدود الفي استغبلؿ الحقوؽ التي ترد عمييا العبلمة ب
 ضمف الضماف العاـ لديونو.

 العالمة التج رية  ن  قد الرىن تمييز  قد تيريل -ا ني  

جؿ تمويؿ تجارتو، مبالغ مالية مف أ إلىقد يحتاج التاجر خبلؿ ممارستو لنشاطاتو التجارية  
رىف عبلمتو التجارية لبلقتراض  إلىفيضطر  ،شخصيا يأتمنومف  إيجاديتمكف مف  أفدوف 

في  تسجيؿ الرىف مع ضرورة بصورة مستقمة عف المحؿ التجاري ماإبضمانيا، وقد يتـ ىذا الرىف 
تـ التصرؼ ، و متى عناصره المعنويةحد أ مرتبطة بو باعتبارىا أو، (2)بالعبلماتالسجؿ الخاص 

ذكرىا صراحة في قائمة العناصر المرىونة، و إذا لـ يتـ تحديد  فييا مرتبطة بالمحؿ التجاري وجب
 العناصر التي يرد عمييا الرىف عمى وجو الدقة، عندىا ال يكوف شامبل إال العنواف و االسـ

التجاري في السجؿ مع إلزامية قيد الرىف  التجاريةالتجاري و الحؽ في اإلجارة و الزبائف و الشيرة 
 .(3)الصناعيةلدى المعيد الوطني لمممكية  في السجؿ الخاص بالعبلمات المتواجد و

و متى توفرت جميع شروط الرىف كاف العقد نافذا في مواجية الغير دوف الحاجة إلى نقؿ  
األخير  ليذا و ليس ،حيازياالعبلمة التجارية رىنا  رىفرغـ مف زة العبلمة لمدائف المرتيف بالحيا

حرماف و حبسيا يؤدي إلى  ،أحد عناصر االستغبلؿ التجاري باعتبارىاالحؽ في حبس العبلمة 
 .صاحبيا مف أىـ العناصر التي تمكنو مف تحقيؽ ىذا االستغبلؿ

                                                             
 .   124سابؽ،  ص ، استغبلؿ براءة االختراع، مرجع سمير جميل يسين الفتالري - 1
 سابؽ. انوف التجاري المعدؿ و المتمـ، مرجع الق، يتضمف 59-75أمر رقم  مف 147المادة  - 2

 يتضمف القانوف التجاري المعدؿ و المتمـ، نفس المرجع.                                        ،59-75أمر رقم مف  119 -147 -99 وادالم – 3



 الفصل األول:                                   الطبيعة القانونية لعقد تحويل العالمة التجارية   

 

21 

عمى  لمغير حقوقا و عقد الرىف عقد تحويؿ العبلمة التجاريةمف  ترتيب كؿعمى الرغـ مف  
يختمفاف في عدة نقاط جوىرية  أنيما إال، لعبلمةمع بقاء الممكية في يد صاحب ا العبلمة التجارية،

      فيما يمي: أساساتتمثؿ 

يعتبر عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف العقود الرضائية التي ال يشترط : اإلبراممن ييث  - 
يشترط  مة التجارية الذي يعد عقدا شكمياعقد رىف العبلعمى عكس  لصحتيا استفاء شكمية معينة،

 .(1)األطراؼتحت طائمة البطبلف الكتابة و توقيع 

يعتبر رىف العبلمة التجارية تصرفا قانونيا تابعا اللتزاـ أصمي  من ييث طبيعة التصرف: - 
سابؽ لو، فيجريو صاحب العبلمة التجارية بيدؼ ضماف الوفاء بو، و بالتالي يدور وجودا وعدما 

  االلتزاـ الذي تقرر الرىف مف أجمو، أما عقد تحويؿ العبلمة التجارية فيو عقد مستقؿ بذاتو.    مع 

عمى الرغـ مف أف صاحب العبلمة التجارية في المترتبة  مى العقد:  من ييث اليقرط - 
كؿ مف عقد تحويؿ العبلمة التجارية وعقد رىنيا يبقى مالكا لمعبلمة، إال أف الدائف المرتيف في 

استرداد  و  يخولو حؽ التقدـ و التتبع المرىونةعقد الرىف يتمتع بحؽ عيني عمى العبلمة التجارية 
ص لو في عقد تحويؿ العبلمة التجارية فبل يد كانت و التنفيذ عميو، أما المرخَّ العبلمة مف أي 

 . يايتمتع إال بحؽ شخصي يخولو حقا باستغبلل

 الفرع الا ني

 األخرىتمييز  قد تيريل العالمة التج رة  ن بعض العقرد 

يعتبر عقد تحويؿ العبلمة التجارية وليد حاجات التجارة و مف خمؽ رجاؿ األعماؿ شأنو  
     ىذه العقودو الواقع العممي فرض نوع مف التداخؿ و التكامؿ بيف شأف بعض العقود األخرى، 

، و التي يبرز عمى رأسيا عقد و الذي يستمـز التمييز بينيا و عقد تحويؿ العبلمة التجارية

                                                             
 سابؽ.يتعمؽ بالعبلمات، مرجع  ،06-03أمر رقم مف  1/ 15المادة  1
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و ىو  ،)أرال(شيز الذي يعتمد بشكؿ جوىري عمى العبلمة التجارية لترسيخ النشاط القائـ عميوالفران
  .)ا ني ( التجاري االمتيازعقد نفس ما نجده في 

  قد تيريل العالمة التج رية  ن  قد الفرانشيز تمييز -أرال 
لزيادة حجـ مبتكرا وليد متطمبات التجارة الدولية التي تيدؼ  أسموباعقد الفرانشيز  يعتبر 

ببيع المنتجات  أخرىعدة مشاريع  أونشاطو، و ذلؾ بالترخيص لمشروع  المشروع و توسيع دائرة
 .(1)صالمرخِّ ممشروع يعود لو نظاـ تجاري  معارؼ بإتباعتقديـ الخدمات  أو

يمتـز بمقتضاه المانح بتمقيف الطرؼ  ،األمدطويمة ؼ الفرانشيز بأنو تقنية تعاقدية و يعرَّ  
ستغبلؿ ال البلزمةو تزويده بالمساعدة التقنية  ،الثاني الممنوح لو المعرفة الفنية التي يمتمكيا

 ية خاصة عبلمتو التجارية و تزويدهالمعرفة الممنوحة لو، و تخويمو استعماؿ عناصر ممكيتو الفكر 
 التجارية و التزودو   يمتـز الممنوح لو باستغبلؿ المعرفة الفنيةو في المقابؿ  ،لذلؾ البلزمة بالمواد

                                           .(2)االستثمارمف المانح، و دفع مقابؿ ىذا 

تسمح  التي المعرفة الفنيةفضبل عف عقد تحويؿ عبلمة تجارية  يشمؿعقد الفرانشيز ف 
 زيادة شيرة أوالحفاظ و  ،الشروط أفضؿممتمقي ضماف تسويؽ البضائع الحاممة لمعبلمة في ل

مما يخمؽ تشابيا كبيرا بيف العقديف، خاصة و أف كمييما ينشئاف عبلقة عقدية  ،التجارية العبلمة
 .(3)الشخصيطويمة بيف مشاريع مستقمة قانونا و ماليا و إداريا، و كبلىما مف عقود االعتبار 

                                                             
، العمـو اإلنسانية، مجمة ج معة ب بل، المعرفة الفنية و أثرىا في عقد الفرانشيز، ك ظم ن صر ر نظ م جب ر ط لب بد الميدي  - 1

 .275، ص 294إلى  274،ص ص 2009، 2 ، العدد17المجمد 

 .206مرجع سابؽ، ص  ية  في القانوف الجزائري الجديد،، العبلمة التجار راشدي سعيدة -2

الفنية(، دار الجامعة الجديدة،  دراسة في نقؿ المعارؼ franchise، عقد االمتياز التجاري )إبراىيمميمد ميسن  النج ر -3
 .11-10، ص 2007اإلسكندرية، 
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 التجاريةلكف ما يميز عقد  الفرانشيز أنو يعتبر نظاما أكثر تعقيدا مف عقد تحويؿ العبلمة  
 ، التقنية،الفنيةو نقبل لممعارؼ  ،التجاريةعقد تحويؿ العبلمة لساسية األالعناصر  الشتمالو عمى

ضماف حصرية جغرافية عمى و ، و و رقابتوإشرافتحت  المناىج و األساليب المتبعة مف المانح
 .(1)موقدّ ليست جوىرية في عقد الفرانشيز و ذلؾ لقاء استفادتو مف مقابؿ لما  أنياالرغـ مف 

         :ىما أساسييفيتضمف عنصريف  أفعقد الفرانشيز يجب  أفو يجمع الفقياء عمى         

عقد الفرانشيز قياـ المانح  إلزاميايتضمف  أف: يجب يقرط الممكية الصن  يةتيريل  - 
 أوالخدمات  أوجات المميزة لممنت الصناعيةر الممكية مف عناص أكثر أوبوضع  عنصر 

و الشعارات التجارية و التي تعد  األسماءالمتمثمة في كؿ مف العبلمات التجارية و  المؤسسات، و
                                         .(2)التجاريةمقارنة بالعبلمة  أىميةفي جذب العمبلء، و لكف ىذه العناصر تقؿ  األساس

و ىي  ،(3)الفرانشيزتعتبر المعرفة الفنية جوىر عقد  :تقديم المعرفة الفنية لمممنرح لو - 
يؤدي إلى التغيير في التكييؼ القانوني لعقد الفرانشيز و تحولو بالتالي إلى عقد  ياو غياب، معارؼ

تحويؿ العبلمة التجارية، و الغياب المقصود ليس االنعداـ الكمي و إنما يمكف لمقاضي الحكـ بيذا 
ؿ يستفيد منيا المتمقي و ال تشك الغياب في حالة ما إذا كانت المعرفة الفنية ليست أصمية بحيث ال

 .العقد إلبراـالدافع 

 تمييز  قد تيريل العالمة التج رية  ن  قد االمتي ز التج ري - ا ني  

    اتفاؽ بيف طرفيف يتعيد بمقتضاه تاجر يسمى الممتـز بأنوؼ عقد االمتياز التجاري يعرّ  
يسمى بمانح  آخرف ينحصر نشاطو عمى توزيع بضائع معينة ينتجيا تاجر ، بأأو المتعيد

                                                             
1  –PETIT Bruno , Droit commercial, 2eédition, édition du juris-classeur, PARIS, 2002, p72 -73. 

 
االمتياز التجاري ) دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في قانوف األعماؿ، ، النظاـ القانوني لعقد يرسف جياللي - 2

 .121، ص 2011/2012جامعة وىراف،  كمية الحقوؽ،
 

 3
                                                                                      .277سابؽ، ص ، مرجع بد الميدي ك ظم ن صر ر نظ م جب ر ط لب -
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 االمتياز، في منطقة جغرافية محددة و لمدة زمنية محددة، عمى أف يكوف لمممتـز وحده حؽ احتكار
 .(1)العقدبيع ىذه السمعة في النطاؽ الجغرافي المتفؽ عميو، شرط احتراـ السياسة المبينة في  إعادة

 بإعادةسمو ليقـو بعدىا بشراء بضائع تحمؿ عبلمة رفيعة با فصاحب االمتياز تاجر يقـو 
وبذلؾ  ،معيف إقميـبيعيا في  إعادةبيعيا لحسابو الخاص، مع امتبلكو لحؽ حصرية عمى عممية 

  .(2)اإلستثمارىذا يتحمؿ لوحده مخاطر 

ما أطرافيلتمتع لذلؾ يتفؽ عقد تحويؿ العبلمة التجارية مع عقد االمتياز التجاري  
فضبل عف اعتبار كمييما مف االتفاقات   الرقابة و اإلشراؼ، يو توفرىما عمى عنصر  باالستقبللية

العمودية كونو يبـر بيف مؤسسات ليست مف نفس المستوى االقتصادي مف اإلنتاج و التوزيع أي 
بيف مؤسسات غير متنافسة و الذي  إف كاف مف حيث المبدأ يقيد المنافسة إال انو جائز لتحقيقو 

 بينيما تتمثؿ أساسا في:و مع ذلؾ نجد عدة فوارؽ  ،(3) التطور االقتصادي

يعتبر عقد االمتياز التجاري مف عقود التوزيع التي تقـو عمى  :من ييث مرضرع النش ط- 
شرط الحصرية، و ىو يتضمف التزامات متبادلة لتنظيـ عمميات البيع و الشراء ، بحيث ال يجوز 

البضائع محؿ العقد، عمى عكس عقد تحويؿ العبلمة التجارية التي  أو ذات السمع إنتاجلمممنوح لو 
 .(4) العقدذات السمع بؿ و حتى توزيعيا وفقا لشروط  بإنتاجتسمح لممرخص لو 

                                                             
، عقد الفرانشيز و آثاره، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف الخاص، كمية الدراسات العميا، البشت ري د  ء ط رط بكر - 1

 . 43، ص 2008جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 
كمية  ، النظاـ القانوني لعقود التوزيع الدولية، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ،ن دية يعقربي - 2

 .37-36، ص 03/05/2006،  جامعة مولود معمري تيزي وزو، و العمـو السياسية  الحقوؽ
مخترر دليمة، تطبيط أيك م ق نرن المن فسة في اط ر  قرد الترزيع، أطررية لنيل شي دة دكترراه في العمرم تخصص  – 3

 ر م  بعدى .  49، ص 2015ج نفي  24ق نرن، كمية اليقرط ر العمرم السي سية، ج معة مرلرد معمري تيزي رزر، 

االختراع، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف الخاص، كمية ، عقد الترخيص باستغبلؿ براءة ايمد ط رط بكر البشت ري -4
 .48، ص 2011الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطيف،
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يقـو الممتـز بشراء  إذ بيع،عقد  بأنوؼ عقد االمتياز التجاري يكيّ  :ة النش طعمن ييث طبي- 
يقـو بيعيا في منطقة جغرافية محددة عمى سبيؿ االستئثار، بينما  بإعادةمنتجات مف المانح ويقـو 

  ص لو حقوؽ الستغبلؿ العبلمة التجارية محؿ العقد.عقد تحويؿ العبلمة التجارية عمى منح المرخَّ 

صاحب ناقبل لممكية البضائع إلى ذمة  يعتبر عقد االمتياز التجاري عقدا :من ييث االا ر- 
 ص.ممرخِّ فيو ممكية العبلمة التجارية ل تبقى الذي ؿ العبلمة التجاريةعكس عقد تحوي االمتياز،

 الفرع الا لث

 خصرصية  قد تيريل العالمة التج رية

ختمفت آراء الفقياء حوؿ التكييؼ القانوني لعقد تحويؿ العبلمة التجارية، فيناؾ مف يرى إ 
جاريا يرد اعتباره عمبل ت كما أف ،)ا ني ( إيجارنو عقد أ و ىناؾ مف يرى، )أرال( حؽ انتفاعبأنو 

 .)ا لا (يمنحو تكييفا خاصا عمى ماؿ منقوؿ معنوي 

  قد تيريل العالمة التج رية يط انتف ع - أرال 

و ذلؾ  ،(1)انتفاعحؽ  بأنوتكييؼ عقد تحويؿ العبلمة التجارية  إلىاتجو جانب مف الفقو  
    نقؿ حقي االستغبلؿ بخبللو مالؾ الشيء  مف يقـو ىو الحؽ الذينتفاع عمى أساس أف حؽ اإل

ؿ ىذيف الحقيف بشكؿ مباشر شريطة استعميقـو با الذي ،و االستعماؿ دوف حؽ التصرؼ لممنتفع
 .(2)االنتفاعحفاظو عميو، و رده لصاحبو عند نياية 

، فكمييما النقاطالعديد مف في حؽ المنفعة  يقترب عقد تحويؿ العبلمة التجارية مفحيث   
و في كمييما يوجد طرؼ آخر غير المالؾ  ،بوال ينقبلف ممكية الشيء بؿ يقتصراف عمى االنتفاع 

الذي يجب أال يكوف قاببل  ينتفع بشيء غير ممموؾ لو، و في كمييما يقع عمى المستفيد رد الشيء

                                                             
 .  64سابؽ، ص ، مرجع نعم ن رىيبة - 1

، 78، يتضمف القانوف المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75من أمر رقم و ما بعدىا  849المواد مف  - 2
  http://www.joradp.dz، المعدؿ و المتمـ 1975مبر سبت 30صادر بتاريخ 

 

http://www.joradp.dz/
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وارؽ الجوىرية لكف بالرغـ مف ذلؾ توجد العديد مف الفالعقد. مالكو عند نياية  إلى لبلستيبلؾ
  بينيما تتمثؿ أساسا في:

      لوحدهص لو التجارية لمرخَّ : يمكف منح حقوؽ استغبلؿ العبلمة من ييث األطراف - 
                             عمى عكس حؽ االنتفاع الذي ال يمكف منحو إال لمنتفع واحد. أو أكثر،

تحويؿ العبلمة التجارية حؽ شخصي، عقد المترتب عف  حؽفال: طبيعة اليط من ييث - 
    .بالشيءالمباشر يخوؿ المنتفع االنتفاع  ،1)الغيرنافذ في مواجية  بينما حؽ االنتفاع حؽ عيني

انقضاء عقد تحويؿ العبلمة التجارية بالوفاة ال يؤدي إلى  إف االنقض ء: آا ر من ييث - 
 ، عكس ذلؾتـ االتفاؽ عمى  إذا إال انتقاؿ آثاره إلى الورثة كونو عقد قائـ عمى االعتبار الشخصي،

 .(2)تفعالمنينقضي بوفاة فحؽ االنتفاع  بينما

 نو حؽ انتفاععمى أعقد تحويؿ العبلمة التجارية نو ال يمكف تكييؼ أليذه األسباب نرى   
  لكؿ منيما نظامو الخاص الذي ال ينطبؽ عمى اآلخر. أفبتاتا، فالفوارؽ الموجودة بينيما تبيف 

  قد تيريل العالمة التج رية  قد إيج ر -ا ني  

اتجو جانب آخر مف الباحثيف إلى تكييؼ عقد تحويؿ العبلمة التجارية عمى أنو عقد إيجار  
اإليجار ىو ذلؾ  ذلؾ باعتبار أف نو ال يوجد فرؽ بيف العقديف، ويروف أ إذ ،(3)ةالتجاريلمعبلمة 

خبلؿ مدة محددة لقاء مقابؿ العقد الذي يتـ بمقتضاه تمكيف المستأجر مف االنتفاع بشيء ما 
ص لو ) في عقد تحويؿ و المرخَّ  ، فكبل العقديف يعطياف لممستأجر )في عقد اإليجار((4)فمعي

                                                             
ص  ،1998 المطبعية، الجزائر،، المدخؿ لمعمـو القانونية، نظرية الحؽ، المؤسسة الوطنية لمفنوف ميمدي )زراري( فريدة - 1

43،44.             

 .سابؽ ، مرجعالمعدؿ و المتمـ ، يتضمف القانوف المدني58-75من أمر رقم  852الم دة  - 2
3 - CHAVANN Albert, BURST Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle, 7

e
 édition, DALLOZ, 

PARIS, 2012, p 908. 

 المرجع.نفس ، المعدؿ و المتمـ ، يتعمؽ بالقانوف المدني58-75امر رقم مف  467لمادة ا - 4
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الحؽ  ايعطييم حقا شخصيا منشئا ،معيف االنتفاع بمحؿ العقد لقاء مقابؿالعبلمة التجارية( حؽ 
تقاس المنفعة و التي مف العقود المحددة المدة،  كبلىما أف، كما في مطالبة الطرؼ الثاني بالتنفيذ

       عنيما كااللتزاـ بالتسميـ  ةترتبالمالتشابو في االلتزامات  عف فضبل ،(1)فالزمفييما بعنصر 
                                                .و دفع المقابؿ الضماف و الصيانةو 

نو عمى الرغـ مف ىذا التشابو الذي يصؿ إلى حد التطابؽ و لكف ما تجدر اإلشارة إليو أ 
بيف العقديف، إال أف ىنالؾ اختبلفات رئيسية تعزز فكرة عدـ تكييؼ عقد تحويؿ العبلمة التجارية 

                                             عقد إيجار و يتمثؿ ىذا التعارض أساسا في :بأنو 

: حيث أف األصؿ في عقد تحويؿ العبلمة التجارية ىو من ييث قصرر يط االنتف ع - 
عكس عقد اإليجار الذي ال  استئثاريا،ص بمنح تراخيص جديدة إال إذا كاف عدـ تقييد يد المرخِّ 

ص لو ممـز كما نجد أف المرخَّ  ،(2)الوقت يسمح لممؤجر بتأجير نفس الشيء لمستأجريف في نفس
 االنتفاع بالشيء المؤجر.                                       ب الذي ال يمـز باستعماؿ العبلمة التجارية طيمة فترة العقد عكس المستأجر

: يعد عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف العقود االقتصادية األىمية االقتص ديةمن ييث  - 
 ص لو ببناء مشاريع بقيـ مالية ضخمة، عمى عكس عقد اإليجارتعتمد أساسا عمى قياـ المرخَّ  التي

             الذي ىو عبارة عف عقد بسيط ينحصر دور المستأجر فيو عمى االنتفاع بالشيء المؤجر.

و إف عقد إيجار، بار عقد تحويؿ العبلمة التجارية الفوارؽ تؤيد فكرة عدـ اعت كؿ ىذه 
 .يكوف ىذا العقد ذا طبيعة خاصة أفمف بؿ البد  جمعت بيف العقديف العديد مف النقاط،

  

 
                                                             

، العقود المسماة، البيع و اإليجار) وفقا لقانوف المالكيف و المستأجريف وفقا ألخر التعديبلت مع التطبيقات  مى ى دي العبيدي - 1
 .232ص  ،2009، األردف الثقافة لمنشر و التوزيع، القضائية لمحكمة التمييز(، اإلصدار الثالث، دار

و  يجار، الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد، العقود الواردة عمى االنتفاع بالشيء )اإلالسنيرري  بد الرزاط أيمد - 2
 .630، ص 1998العارية(، المجمد األوؿ، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
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 تيريل العالمة التج رية الط بع الخ ص لعقد: ا لا 

العبلمة التجارية عقد إيجار، إال أف اعتبار عقد تحويؿ بالرغـ مف اتجاه معظـ الفقو إلى  
عميو غير ممكف لما تتميز بو العبلمة التجارية مف خصوصية باعتبارىا ماؿ  والقوؿ بتطبيؽ أحكام

 .(2)، فضبل عف اعتبار العقد مف األعماؿ التجارية (1)منقوؿ معنوي 

 خصرصية ميل  قد تيريل العالمة التج رية -1 

 إلى تأدّ العوامؿ التي  أىـتعتبر خصوصية محؿ عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف بيف   
العبلمة خاصة و أف العقديف،  بيفتشابو العمى الرغـ مف  إيجار دعق بأنورفض تكييؼ ىذا العقد 

التجارية عبارة عف ماؿ منقوؿ معنوي تخوؿ صاحبيا حؽ ممكيتيا عمى السمع و الخدمات التي تـ 
و فحوى  ، و حرية التصرؼ فييااستغبلليا،  استئثار، و بذلؾ يتمتع بحؽ (1)بشأنيالعبلمة تسجيؿ ا

   .(2)غيرهاستعماليا دوف مزاحمة مف  حؽ احتكارلمالؾ العبلمة  فأىذا الحؽ 

   األىمية البالغة التي تكتسييا بفضؿ تبرز خصوصية العبلمة التجارية باإلضافة إلى ذلؾ 
      و التي تنبع مف الوظائؼ التي تؤدييا، سواء لمصانع أو لمتاجر أو لمقدـ الخدمة أو لممستيمؾ،

مف  بيا، بالتأكد و ثقة عمبلئو ة إلى حرصو عمى المحافظة عمى سمعتياو التي تدفع بمالؾ العبلم
السبب يعد ، و ليذا و انكسار شيرتيا بيا زعزعة الثقة إلىيؤدي بما  يااستعمالإساءة  عدـ

ظ عمى الرقي ص الذي يساعده عمى الحفاص لو ىاـ جدا بالنسبة لممرخِّ االعتبار الشخصي لممرخَّ 
           .الذي وصمت لو عبلمتو

ما تـ تجديد  إذاحؽ دائـ  حؽ ممكيتيا أف خصوصية العبلمة التجارية باعتبار أف كما 
تحويؿ  ص لو مف خبلؿ عمميةتجعؿ المرخَّ  ،لمقانوفالتسجيؿ و استعماؿ العبلمة التجارية وفقا 

لمعنوية لمعبلمة الطبيعة ا عف فضبل ،ما كاف استئثاريا في مرتبة القويّ  إذاخاصة حقوؽ استغبلليا 

                                                             
 سابؽ.يتعمؽ بالعبلمات، مرجع ،  03/06أمر رقم مف  9/1المادة   - 1

دار الجامعة الجديدة لمنشر،  ، التنظيـ القانوني لعناصر الممكية التجارية و الصناعية، بدوف طبعة،النج ر ميمد ميسن ابراىيم - 2
 .131، ص 2005االسكندرية، 

 



 الفصل األول:                                   الطبيعة القانونية لعقد تحويل العالمة التجارية   

 

29 

كؿ ىذه و  ،وع تجاري كامؿ المعدات و اليياكؿص لو ببناء مشر التي تسمح لممرخَّ التجارية نفسيا 
 أف إال اإليجار التجارية، و الذي و إف كاف يتشابو مع عقدز عقد تحويؿ العبلمة تؤكد تميّ  العوامؿ

 عقد تحويؿ العبلمة التجارية.أحكامو ال تصمح لتطبؽ عمى جميع جوانب 

 التج ريةتج رية  قد تيريل العالمة  -2 

  يعد عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف العقود التجارية و ذلؾ وفقا لبعض المعايير: 

أف العنصر الجوىري في العمؿ التجاري ب لمقوؿبعض الفقياء : اتجو معي ر المض ربة -ا 
، و اليدؼ بغض النظر عف شكؿ االستغبلؿ( 1)الربحعنصر المضاربة أي السعي لتحقيؽ  ىو

                      .  طرفيواألساسي مف عقد تحويؿ العبلمة التجارية ىو تحقيؽ الربح لكبل

    ألمواؿ،المعيار أف التجارية تعني تداوؿ ا: يرى أصحاب ىذا معي ر تدارل األمرال -ب 
و ذلؾ  التي تتعمؽ بالوساطة األعماؿ أييعتبر عمبل تجاريا كؿ ما يدخؿ في ىذا التداوؿ،  و بذلؾ

ينطبؽ  مبدأىو  و (2)ؾالمستيم يد  إلىحيف وصوليا  إلىمف وقت تحريؾ السمعة مف يد منتجيا 
    .األمواؿخبللو تداوؿ العديد مف مف ؿ العبلمة التجارية التي يتـ يعمى عقد تحو 

المقاولة ىي استعماؿ وسائؿ  أف: مفاد ىذا المعيار المشررع أرمعي ر المق رلة  -ت 
وجو التكرار بناء  عمىيتـ العمؿ  أف أي ،(3)ماديةة عمى منشأ أسستفي منظمة دائمة  اإلنتاج

مقاولة يعتبر عمبل  أوكؿ مف يمارس نشاطو عمى شكؿ مشروع  عميوعمى تنظيـ مادي معيف، و 
                    . ص لو، و ىو ما يتوفر عميو نشاط المرخَّ تجاريا

                                                             
، 2008لتجارية، التجار، األمواؿ التجارية(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، القانوف التجاري) األعماؿ ا، الفقي ميمد السيد - 1

 .  34ص

2
، أساسيات القانوف التجاري )دراسة مقارنة ، األعماؿ التجارية، المؤسسة التجارية ، الشركات التجارية، مصطفي كم ل طو - 

 . 45، ص 2006الممكية الصناعية( ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت ، 
 .36، نفس المرجع، ص الفقي ميمد السيد -

 
األنشطة التجارية المنظمة،  -الحرفي -التاجر-، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري) األعماؿ التجاريةفرية زراري ص لح - 3

 .75، ص 2002خمدوف، وىراف، السجؿ التجاري(، نشر و توزيع ابف 
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ؿ التي تصدر مف شخص تمؾ األعما تعرؼ بأنيا: و التي التج رية المينةمعي ر  -ث  
ة، إذ يعتمد ىذا المعيار عمى قياـ الشخص بالعمؿ عمى وجو التكرار و االستمرار، احترؼ التجار 

                                                                                          احتراؼ التجارة يسبؽ اكتساب صفة التاجر. أفأي 

العبلمة التجارية عقد تجاري فعبل، وفقا  و باالعتماد عمى ىذه المعايير نجد أف عقد تحويؿ  
 (1)الحصرالمشرع الجزائري األعماؿ التجارية عمى سبيؿ  لتحديدو لكف نظرا ، ألكثر مف معيار

استثنى مف مجاؿ تطبيؽ القانوف التجاري العديد مف العقود التجارية التي أصبحت شائعة في نو فإ
نرى بضرورة قياـ المشرع بتغيير  التجارية، و لذلؾالعممي  ومف بينيا عقد تحويؿ العبلمة  الوسط

التجارية عمى  األعماؿقيامة بتحديد  أوالتصنيؼ الذي جاء بو،  إلىوقفو تجاه ىذا العقد و ضمو م
 صفة التجارية ليذا العقد و مثيمو مف العقود. إعطاءسبيؿ المثاؿ مما يسمح مف 

ال يمكف  إذ، لعقد تحويؿ العبلمة التجارية مما سبؽ تتأكد الطبيعة القانونية الخاصةانطبلقا  
     ،معبلمة التجاريةالمعنوية ل، و ذلؾ راجع لمطبيعة إيجارعقد  بأنوحؽ انتفاع و ال  بأنووصفو 

           بتنظيـ قانوني خاص بو يتبلءـ إفرادهالذي يستمـز  األمر ،الصفة التجارية ليذا العقد و
األقرب لعقد  اإليجارالتنظيـ يبقى عقد  او خصوصية طبيعتو القانونية، و لكف و مع غياب ىذ

و لكف مف نوع خاص، مما يفرض  إيجاراعتباره عقد  إلىبؿ ذىب الكثير  تحويؿ العبلمة التجارية
 . لخصوصيتوعمى جوانب ىذا العقد مع توخي الحذر مراعاة  اإليجارعقد  أحكاـ إعماؿ

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .مرجع سابؽ، المعدؿ و المتمـ يتضمف القانوف التجاري ،59-75رقم  أمرمف  4-3-2المواد  - 
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 يث الا نيالمب

 تكرين  قد تيريل العالمة التج رية

ترد عمى  ،داألمالطويمة العقود االقتصادية  أحد أشكاؿعقد تحويؿ العبلمة التجارية  يعتبر  
لذا  ،إبرامياعمى  اإلقداـقبؿ  ياالتدقيؽ في إلىتحتاج  ميمةساسة و تفاصيؿ و ح أساسيةعناصر 

ممحة لضبط جميع بنود العقد و ضرورة )المطمب األرل( العقد إبراـالتي تسبؽ فاف عممية التفاوض 
 األطراؼ إراداتالتوفيؽ بيف متعددة مما يجعؿ  أطراؼكاف العقد يبـر بيف  إذاخاصة  ،تفاصيمو

 )المطمب الا ني(.العقد  إبراـ إلىلمتوصؿ  ةو مرحمة ضروري ،أمرا صعبا

 المطمب األرل

 المريمة الس بقة لمتع قد

، المزايدة االتصاؿ المباشر أو فقد تتـ عبر عقد تحويؿ العبلمة التجارية، إبراـ طرؽ تتعدد 
لؤلساليب السابقة،  إما بشكؿ أصمي أو مكمؿ التفاوضأسموب  أو عبر اعتمادالمناقصة، أو 

 عبلقات متشابكة بشكؿ جمي لما ينطوي عميو مف في عقد تحويؿ العبلمة التجارية أىميتو تظيرف
جعمت مف االلتزاـ باإلعبلـ التزاما جوىريا لضماف ، )الفرع األرل( مالية ضخمة مخاطر و قيـر 

 )الفرع الا ني(.إدراؾ األطراؼ لما يقدموف عميو 

 األرلالفرع 

 المف رض ت في  قد تيريل العالمة التج ريةأىمية 

نظرا لصعوبة المفاوضات في أي عقد مف العقود، فإنيا تتطمب مف أطرافيا بعض  
 (.ا ني ) تشكؿ عممية ذات فعالية كبيرة ألطراؼ عقد(، كما أنيا أرالالمقومات األساسية )
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 مقرم ت العممية التف رضية -أرال 

المتفاوض عف فف أكثر مف كونيا عمما، فيي تشترط عمى  عبارة المفاوضات أفبحكـ   
عبارة فيي ، المرجوة بالبنودو الخروج  ىاالتي تؤىمو لخوض غمار  اإلمكانياتالتمتع بالمواىب و 

 قصدو مناقشات  ، و التي تتخمميا دراساتآلرائيـو تبادؿ  عف حوار ممتـز بيف األطراؼ المعنية
عمى أساس حسف النية ، أو بقبوؿ الحموؿ الوسطى مختمؼ المصالح ى التوفيؽ بيفالتوصؿ إل
 .(1)العقدإبراـ  فيجدية الرغبة المتبادلة و 

 إلىو الكفاءة و القدرة عمى التوصؿ ة مقروف بالميار  أسموبتعتمد عمى  عممية معقدة فيي 
    و المثابرة  اإلصرارلمحاورات و المراوغات و ا تتضمف مجموعة متنوعة مف إذ، األنسبالحؿ 

      قصد تحسس المصمحة ، أحياناو يقبؿ  أحيانا، فكؿ متفاوض يعرض (2)لمميارةو استعراض 
 .قدر مف االلتزامات بأكبرمع ضماف التزامو  ،تحقيؽ مراده مف أجؿعف المتفاوض و تكويف فكرة 

كثر تعقيدا مف العقد الداخمي في الدولي أ تحويؿ العبلمة التجارية عقدالتفاوض عمى و  
      تشابؾ العبلقات نتيجة االنفتاح لؤلسواؽ العالمية أماـ الجميع،  و ذلؾ بسبب ،األعماؿحياة 

التي  المغة القانونيةفي و ظيور الشركات المتعددة الجنسيات، و ما صاحب ذلؾ مف صعوبات 
بعض شروط  باإلضافة إلى تميز العقد نفسو الذي غالبا ما يضـ، سرياف المفاوضات تصعب

 .(3)عناصرهخاصة أثناء تحديد لا

الترخيص إلى ية عبر دعوة لمتفاوض يقدميا طالب تبدأ المفاوضات في عقد تحويؿ العبلمة التجار  
حصولو عمى حقوؽ استغبلؿ جؿ أمالؾ العبلمة التجارية، يعمف فييا عف إرادتو في التفاوض مف 

                                                                                                                                       عقد مستقببل.العمى أمؿ إبراـ العبلمة، 

                                                             
، 2000، العدد الثاني، 10، المجمد إدارة، "المفاوضات التجارية: مفيوميا، خواصيا، و بعض تقنياتيا"، ص لحخ لص ص في  - 1

 .                                                                               92، ص 101 – 87ص ص مف 
، المسئولية المدنية في مرحمة التفاوض)دراسة في القانونيف المصري و الفرنسي(، بدوف دار النشر، ميمد يس م ميمرد لطفي - 2

 .      2، ص1995القاىرة، 
3
 - CHATILLON Stéphane, Le contrat international, 4

e
 édition, Magnard-Vuibert, PARIS, avril 2011, p 81. 
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و الذي يتـ مف خبلؿ لقاءات  ،و طالب الترخيص غالبا ما يمجأ إلى التفاوض المباشر 
الرغبة في إجراء المفاوضات ، و اليدؼ مف اعتماد ىذا األسموب ىو المعنييفمباشرة بيف الطرفيف 

  اآلراء إلبداءالفرصة  إعطاء، و في سرية تامة، و ضماف عدـ اعتراض المنافسيف لممفاوضات
التفاوض غير  أسموبمف اعتماد  األطراؼلكف في المقابؿ ليس ىناؾ ما يمنع  تقريب بينيا.الو  

 .(1)المباشر

غالبا ما يتصادـ مع سرية المعارؼ  ألنو بسيولة،ال يتـ المتفاوضيف التقارب بيف  إحداثف 
، و لما تسببو ىذه السرية مف تزعزع العبلقة بيف إبراموارتبطت بمحؿ العقد المراد  إذاالفنية 

 أساسوغالبا ما يقابؿ طمب المتفاوض بترخيص العبلمة التجارية، بطمب مقابؿ ف المتفاوضيف،
براءة  أو عارؼ الفنية والتقنية،المصر الممكية الفكرية كعنا ألحدالحصوؿ عمى ترخيص 

و في ىذه الحاالت يعترض الخوؼ مف تمبية طمب  التي يمتمكيا طالب الترخيص، االختراع...
 .بإبراـ العقد اآلخرمف التزاـ الطرؼ  يتأكد أفقبؿ الممكية ىذه أسرار المتفاوض بالكشؼ عف 

 فع لية العممية التف رضية ألطراف العقد -ا ني  

إذا رادة بوجييو االيجابي و السمبي، حيث أنو المفاوضات تجسيدا لمبدأ سمطاف اإلتعتبر   
إلى إبراـ العقد، تجسد ىذا المبدأ بوضوح في القوة الممزمة لمعقد، و إذا لـ  ىذه المرحمة انتيت
 .(2)التعاقداالمتناع عف  فإف مبدأ سمطاف اإلرادة يضفي الشرعية عمى بإبراموتنتيي 

العقود االقتصادية التي تفرض دراسة المشروع يعتبر عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف و  
 مكانياتإلدراسة لمسوؽ، و  بإجراءال، و الذي يتحقؽ  أـكاف االستثمار فيو مجد  إذالمعرفة ما 

                                                             
الثاني، الدار العممية الدولية و مكتبة دار  اإلصدار/ األولى، الموجز في قانوف التجارة الدولية، الطبعة ط لب يسن مرسى - 1

 .63، ص 2001الثقافة، عماف، 
الطبيعة القانونية لمسؤولية األطراؼ في مرحمة ما قبؿ العقد) دراسة في العقود الدولية لنقؿ "، الشبالط نبيل اسم  يل - 2

، ص 336 - 299،ص ص 2013، العدد الثاني، 29، المجمد مجمة ج معة دمشط لمعمرم االقتص دية ر الق نرنية، "التكنولوجيا(
311-312. 
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جب تو إذ ي ،لكبل طرفيو مرحمة أساسيةالمفاوضات  لذا تشكؿ .(1)خاصةالمالية و الفنية  األطراؼ
روط التي و الذي يستطيع أف يمزمو ببعض الش ،ص لو المناسبالمرخَّ  ختياراص المرخِّ  عمى

 ص لو.و نفس األمر بالنسبة لممرخَّ  ،مستقبميا لو نو سيكوف منافسار أباعتبا و تحميو تساعده

    الرقابةاشتمالو عمى عنصر و  ،العبلمة التجارية مشروعا تجارياعقد تحويؿ  اعتبار و  
 ، إذ يمكف لممؤسسةص لوالمرخَّ  لؤلطراؼ و خاصةالقوة التفاوضية  أىمية و اإلشراؼ تؤكد

قصد حماية نفسيا مف أي  ،ص لوعمى المرخَّ  و رقابتيا المباشرة قوانينياتفرض أف  صةالمرخِّ 
و، و صعوبتيا خاصة فيما يتعمؽ بنوعية قصور الرقابة عمى أعمالجراء  تعرض لوخطر قد ت

و المسؤولية التي قد تترتب عنيا، فيي في النياية ستقـو بتحويؿ حقوؽ استغبلؿ ، تالمنتجا
ا ، و اختيار الشروط التي تراىةعبلمتيا التجارية، مما يعطييا أفضمية اتخاذ اإلجراءات البلزم

مف تخط  امع األخذ بعيف االعتبار المنافع التي ستعود عميي حماية عبلمتيا و سمعتيا،كفيمة ل
 .النشاطنوع  االنحصار في و 2الجغرافيةلمادية و معقبات ال

 لتكويف عبلمةعمى الرغـ مف أنيا توفر لو الوقت الكفيؿ فص لو أما فيما يخص المرخَّ   
، إال أنيا قد تضعو في وضع خطير خاصة إذا لـ ينؿ الحقوؽ الحصرية تسويؽ منتجاتوو  مشيورة
 .نشاطوتحمميا خاصة في بداية  ذا تكاليؼ عالية ال يستطيع و التسويؽ، أو قد يكوف لئلنتاج

 األسبابالمفاوضات في عقد تحويؿ العبلمة التجارية دورا فعاال في الوقاية مف كما تمعب  
تدفع التي ، (3)ةاألمانتمتع المتفاوضيف بالنزاىة و   أىميةو مف ىنا تظير  النزاع، إلىالتي تؤدي 

نزاع  أيكؿ التدابير البلزمة لتفادي الوقوع في تكفؿ اتخاذ و  اآلخر،الثقة بالطرؼ  إلىما يبكؿ من
العديد  شيدقد ي  الذي و األمدالطويمة  لعقد مف العقودف ىذا اأ خاصة و يثار مستقببل، أفيحتمؿ 

و ضغوطات  ما تعرفو ىذه العقود مف تقمبات أماـ و باألخص، خبلؿ عممية التنفيذ اإلشكاالتمف 
                                                             

جامعة ، ، تسوية المنازعات الناشئة عف عقد الترخيص الدولي، رسالة دكتوراه دولة في القانوف، كمية الحقوؽيسن  مى ك ظم - 1
 .54، ص 2004/2005الجزائر، 

 
2 -  G RICHAR Hugues, Le contrat de licence ses clauses principales et la gestion des risques, Robic, 

Montréal, 1995, p1     www.robic.ca le 15/06/2013   à 12 :13, p 2. 

3 GRDNER de BEVILLE . E, La morale et le droit des affaires, Montchrestien, E.J.A, PARIS, 1996, p 48. 

http://www.robic.ca/
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العقد  إبراـمما يظير التفاوض قبؿ  مة الذمـ المالية التي تتأثر بيا،و لتعدد و ضخا منافسة، و
 لتحصيف عبلقتيـ العقدية.  كضرورة البد منيا

حقوؽ تتطمب و تزامات لعبلمة التجارية  يشتمؿ عمى اال عقد تحويؿ أفذلؾ  إلىؼ اضي 
 المترتبة عف  اآلثارالتنفيذ و  ،باإلبراـ، و تغطية جميع جوانبو المتعمقة دقيقةمناقشة و معالجة 

ما تتضمنو مف  بفضؿو ىذا  يذ،خبلؿ مرحمة التنف هتفسير فضبل عف دورىا في  ،(1)االنقضاء
أداة معبرة عف  باعتبارىا، تعتبر كمرجع ىاـ لتفسير العقد مناقشات و دراسات متبادلة بيف األطراؼ

  لنزاع.لحؿ االمحكمة أو ىيئة التحكيـ  و تستدؿ بيااإلرادة المشتركة لؤلطراؼ المتعاقدة، 

يتـ  و ،آف واحدو نافعة في  مرحمة خطرة عمى األطراؼ كؿ ىذا يجعؿ مف المفاوضات 
 .التعاقدي، أىميا االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ تسخير التزامات معينة تكفؿ ذلؾب تفادي خطورتيا

 الفرع الا ني

 االلتزام قبل التع قدي ب إل الم

 ، عاتؽ المتفاوضيفمى االلتزاـ باإلدالء بالمعمومات مف بيف أىـ االلتزامات التي تقع ع يعد 

، و الذي بالرغـ مف محد مف التفاوت بيف المتعاقديفأنو إجراء إلزامي ل الفقو و القضاء يرى و التي
 صإال أف الواقع العممي قد فرض عمى المرخٍّ  )أرال(، بنص صريح ينظموأف المشرع الجزائري لـ 

    )ا ني (.ص لو بمجموعة مف المعمومات إعبلـ المرخَّ 

 

 

 

   

                                                             
1
 - PAINCHAUD François, KOUTSOGIANNIS Panagiota, op cit, p 2-3. 



 الفصل األول:                                   الطبيعة القانونية لعقد تحويل العالمة التجارية   

 

36 

 األس س الق نرني لاللتزام قبل التع قدي ب إل الم -أرال  

رأى أنو التزاـ  فمنيـ مف ،لبللتزاـ باإلعبلـ قبؿ إبراـ العقدحاوؿ بعض الفقياء تحديد أساس  
ى أنو أر منيـ مف و ،  (1) لمعقدمستقؿ يدعـ الثقة المشروعة في الروابط عقدية و ليس التزاما تابعا 

، و آخروف (3)التدليسو آخروف يروف أف أساسو  ،(2)القانوف أو مبادئ نبثؽ مف قواعد األخبلؽم
و لكف في النياية نجد أف كؿ ىذه اآلراء تطبيقات لمبدأ حسف  ،(4)النيةيروف أنو تطبيؽ لمبدأ حسف 

كما أنو انعكاس الحتراـ ، (5)اىتنفيذالنية، الذي يعد مبدءا تنبني عميو العقود أثناء تكوينيا و 
و ىو االلتزاـ بمبادئ الشرؼ التجاري و األمانة  و التعيدات مؤسس عمى معنى معنوي القوانيف

 .(6)التعاقديةالعامة في العبلقات 

بنص صريح رغـ  لـ ينظـ ىذا االلتزاـ الق نرن الجزائري ما مف الناحية القانونية فنجد أفأ 
 .(7)ياألجنبص خاصة ص لو الذي غالبا ما يكوف جزائري أثناء تفاوضو مع المرخِّ ممرخَّ أىميتو ل

                                                             
التزامات أطراؼ التفاوض في عقود "، ذكرى ميمد يسين، استبرط ميمد يمزة انظر، Ghestin   مف بينيـ الفقيو جستاف    -1

إلى  273، ص ص مف 2014، السنة السادسة، 4، العدد مجمة الميقط اليمي لمعمرم الق نرنية ر السي سية، "التجارة الدولية
 .302، ص ص 358

، التزامات األطراؼ في المرحمة السابقة لمتعاقد، مذكرة لنيؿ شيادة براى مي ف يزةلحسيف بف الشيخ آث ممويا، نقبل عف  - 2
 .113، ص 2008/2009وف العقود و المسؤولية، كمية الحقوؽ، جامعة ابو بكر بمقايد، تممساف، الماجستير تخصص قان

 .17-16، ص 28إلى  14ص ص مف  ،2007، العدد األوؿ، جويمية اليجة، "االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد"، رايس سعيد 

 .301، ص سابؽ مرجع يمزة،ذكرى ميمد يسين، استبرط ميمد ، انظر Starkمف بينيـ الفقيو ستارؾ  - 3
   . 302المرجع ، ص  نفس ذكرى ميمد يسين، استبرط ميمد يمزة، ، أنظر   Gal Ais Onloyمف بينيـ الفقيو الفرنسي - 4
                       .100ص  مرجع سابؽ، ،مسق ري لبنى  مرال -

شيادة الماجستير تخصص قانوف العقود المدنية، كمية الحقوؽ، ، مبدأ حسف النية في العقود، مذكرة مقدمة لنيؿ بن يرب ىدى  - 5
 و ما بعدىا 134، ص 2012/2013جامعة العربي بف مييدي اـ البواقي، 

، التفاوض في العقود االقتصادية الدولية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ و العمـو يمردي ن صر - 6
 .59، ص2002عمري تيزي وزو، السياسية،  جامعة مولود م

عمى الرغـ مف أف غالبية فقياء القانوف الوضعي يرفضوف إلزاـ المتعاقد بااللتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي إال أف األمر غير ذلؾ  - 7
 ذلؾ لدى البعض اآلخر، خاصة و أف الشريعة اإلسبلمية تعتبر مصدرا مف مصادر القانوف طبقا لنص المادة األولى مف التقنيف

 المدني الجزائري، و االلتزاـ  باإلعبلـ قبؿ التعاقدي التزاـ قائـ في الشريعة اإلسبلمية، و ذلؾ لما رواه وائمة بف االسقع عف الرسوؿ
ـُ ذلؾ إال بيََّنو."،   كما روى عق بة صمى اهلل عميو و سمـ انو قاؿ: " ال يحؿ ألحد أف يبيع شيئا إال بّيف ما فيو، و ال يحؿ ألحد يعَم
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مف  أساسويستمد عقد تحويؿ العبلمة التجارية  أفمقواعد العامة المنظمة لمعقود فنجد لكف بالرجوع ل
المتعاقد بما ورد في العقد بؿ يشمؿ  إلزاـالذي ال يقتصر عمى  مبادئ القانوف كمبدأ حسف النية

بكؿ عناصر  المتفاوض إعبلـ، و التي مف بينيا لكؿ ما يعد مف مستمزماتو بحسب طبيعة االلتزاـ
     العقد، إبطاؿيستمـز  بشكؿ إرادتوعيب يؤثر عمى  في ب الوقوعو أطرافو و الكفيمة لتجن العقد
مف القانوف المدني  1الم دة  أف، فضبل عف الحقيقة إخفاءبمعمومات كاذبة قصد  إمداده عدـو 

مبدأ حسف  أقرتقد  األخيرةو ىذه مصدر مف مصادر القانوف  اإلسبلميةالشريعة  أفتنص عمى 
 .(1)التفاوضالنية في المعامبلت و مف بينيا 

لتزاـ بالرغـ ىذا اال إلىالمتعمؽ بالعبلمات فانو لـ يشر  06-03رقم  ب ألمرفيما يتعمؽ  أما 
ص فاف ىذا يفرض عمى المرخِّ  إيجارعقد  بأنوتكييفو  أساس، و لكف و عمى البالغة أىميتومف 

ة و بالتالي العبلمة ر ص لو بجميع المعمومات المتعمقة بالعيف المؤجالمرخَّ  إعبلـباعتباره مؤجرا 
 نو تعكير استعماليا.أي عيب قد تتضمنو مف شأ إخفاءالتجارية، و عدـ 

مسؾ الدفاتر  فيفترض بأطرافوتجارا، بلمة التجارية عقد تحوؿ الع أطراؼو فيما يتعمؽ باعتبار 
 .(4)التسجيؿاإلشيار القانوني الذي يرتبو  فضبل عف، (3)يالتجار و القيد في السجؿ  (2)التجارية

ف الغير مف معرفة يمكّ االطبلع عمى السجؿ التجاري عبر  و القانوني اإلشيار أفلكف رغـ  
طريؽ غير  وأن إال ،المحؿ التجاري أو الشركة التجارية ،عمؽ بالوضعية القانونية لمتاجركؿ ما يت

                                                                                                                                                                                                          

عامر اف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ:" المسمـ اخو المسمـ، ال يحؿ لمسمـ باع مف أخيو بيعا و فيع عيب إال بينو."  = =فب
                   .173نفس المرجع، ص  ،سعيد رايسعف  نقال

سابؽ، ص مرجع بن يرب ىدى، لممزيد مف المعمومات عف اعتبار الشريعة اإلسبلمية كمصدر يتاسس عميو التفاوض أنظر :  - 1
 و ما بعدىا. 23
 سابؽ.، مرجع المعدؿ و المتمـ ، يتضمف القانوف التجاري59-75أمر رقم مف  17-9المواد  - 2
 المرجع.نفس ، المعدؿ و المتمـ يتضمف القانوف التجاري، 59-75أمر رقم مكرر مف  20-20-19المواد  - 3
، يتعمؽ بشروط ممارسة األنشطة التجارية،  2004أوت  14مؤرخ في  ،08-04رقم ق نرن مف  15 - 12 -11انظر المواد  - 4

، 2013جويمية  23، مؤرخ في 06-13رقم ، المعدؿ و المتمـ بموجب قانوف 2004أوت  18بتاريخ  ، ص در52ج ر عدد 
، 39جارية، ج ر عدد ، و المتعمؽ بشروط ممارسة األنشطة الت2004أوت  14المؤرخ في ،8-04الق نرن رقم يعدؿ و يتمـ 

                                        .2013جويمية  31بتاريخ  ص در
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تقديـ  الذي يتـ خبللو باإلعبلـختمؼ عف االلتزاـ قبؿ التعاقدي و ت، لتحصيؿ المعمومات مباشر
  .صص لو مباشرة مف قبؿ المرخِّ المعمومات لممرخَّ 

 نط ط االلتزام قبل التع قدي ب إل الم -ا ني . 

و الطرؼ القوي  ،باعتباره مالؾ لمعبلمة التجارية صالواقع العممي عمى المرخِّ  لقد فرض 
و لكف في  ،إرادتو ةإلنار بكؿ المعمومات الكفيمة و البلزمة  ىذا األخيرإعبلـ  ص لورنة بالمرخَّ مقا

بذؿ المجيود البلـز لتحصيؿ المعمومات البلزمة  و ص لو واجب االستعبلـالمقابؿ يقع عمى المرخَّ 
 ص.لتعزيز موقفو تجاه المرخِّ 

ص تقديميا التي يفترض بالمرخِّ  لممعموماتالمشرع الجزائري  بالرغـ مف عدـ تحديد و 
بتقديـ بعض المعمومات الكفيمة  والعمؿ قد جرى عمى قيام أف إاله، ص لو و ال كيفية تنفيذلممرخَّ 

  ، و التي تتمثؿ أساسا في:ص لو مف تقدير ما سيقدـ عميولتمكيف المرخَّ 

 ،و عنواف مقرىا الرئيسي ،و شكميا القانوني ،ياعنوانك ،صالمرخِّ  بمؤسسةمعمومات متعمقة  
 ،او مراحؿ تطورى تأسيسياو مبمغ رأسماليا و تاريخ  ،ؽ بمقاولة فرديةتعم إذايسيا و ىوية رئ

ئحة التسجيؿ في الئحة فيرس أو ال رقـ القيد في السجؿ التجاريو التسيير فييا، و  اإلدارةىيئات 
 .االمتخذة ضدى اإلجراءات، و كؿ القضائية الصادرة ضدىا باألحكاـاف بي الحرؼ، و

 11لمراد من ا أحكاـفرضيا المشرع الجزائري في  ،في متناوؿ الجميع ىذه المعمومات أفو الواقع 
 مف 4-3لم دتين التجارية و ا األنشطةالمتعمؽ بشروط ممارسة  08-04ق نرن رقم مف  17 إلى

 .(1)محتواهالذي يحدد نموذج مستخرج السجؿ التجاري و  222-06المرسرم التنفيذي رقم 

 ، و عناصر العقد و االلتزامات(2)الشبكةالكفيمة لمعرفة قوة  معموماتالكما يفترض بو تقديـ  

                                                             
، صادر 42، يحدد نموذج مستخرج السجؿ التجاري، ج ر عدد 2006جواف  21، مؤرخ في 222-06مرسرم تنفيذي رقم  -  1

 .2006جواف  25بتاريخ 
، "و المتوسطة المؤسسات الصغيرةلترقية  ( كأداة قانونية و اقتصاديةfranchisingعقد اإلعفاء التجاري )"، فرزي نعيمي - 2

 .155، ص2000دد الثاني، ، الع10، المجمد إدارة
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 الدفع المصرفية. أماكف، و النفقات و االستثمارات الواجب تحقيقيا و المترتبة عنو 

لكف ، واحد قة المعمومات في مستند كتابييتـ تنفيذ ىذا االلتزاـ بتسميـ وثيأف يفضؿ و  
  كالقرص المرف أو المضغوط،  ىخر اؿ أشكبأبعض الفقو ال يرى ما يمنع تقديـ ىذه المعمومات 

ص ، و تكوف ىذه المعمومات مؤكدة بالمستندات المناسبة، و منح المرخَّ (1)يبصر أو شريط سمعي 
 .(2)قرارهلو المدة الكافية لدراسة المعمومات المقدمة لو و اتخاذ 

بتقديـ ىذه المعمومات  صقد جرى عمى قياـ المرخِّ العمؿ  أفو لكف عمى الرغـ مف  
ص تزويد المرخِّ ص لو بدوره نو في الواقع التزاـ تبادلي، بحيث يتوجب عمى المرخَّ أ إالص لو لممرخَّ 

   دراسة بسيطة لمسوؽ المحمي المراد مباشرة النشاط فيو،  و بمعمومات حوؿ شخصو و مؤسستو
الشبكة مف  إلى لبلنضماـص لو المرخَّ  مناسبةيقرر مدى  أفص مف و ذلؾ حتى يتمكف المرخِّ 

اعتبار عقد  أف، فضبل عمى (3)احتياجاتياالسوؽ و  أحواؿبلطبلع عمى و يعطيو فرصة ل و،عدم
العقد متوقفا عمى  إبراـتحويؿ العبلمة التجارية مف عقود االعتبار الشخصي و التي تجعؿ مف 

مف الطرفيف  أيو التي ال يستطيع  اآلخرامتبلؾ الطرؼ المعني لممؤىبلت التي يحتاجيا الطرؼ 
 مف خبلؿ المعمومات التي يتـ تقديميا. إال إدراكيا

 

 

 

 

                                                             
 .11سابؽ، ص ، مرجع جياللي يرسف - 1

طرفيو، القانوف الذي ، عقد االمتياز التجاري في القانوف الدولي الخاص) ماىية عقد االمتياز التجاري، التزامات الرربي ميمد - 2
 .80، ص 2012يحكمو(، دار النيضة العربية، القاىرة، 

، الطبيعة القانونية لعقد الفرانشيز، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو القانونية، تخصص قانوف خاص،  ررسي س سية - 3
 .40، ص 17/06/2015، 2كمية الحقوؽ، جامعة سطيؼ 
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 المطمب الا ني

 المريمة التع قدية في  قد تيريل العالمة التج رية

تتطمب المرحمة التعاقدية في عقد تحويؿ العبلمة التجارية توفر أركانو األساسية المتمثمة في  
السبب، و أىمية الشكؿ و آثاره عمى العقد (، و الا ني الفرع(، و المحؿ )األرل الفرعالتراضي )

 (.الا لث الفرع)

 األرلالفرع 

 اضير تال

متطابقتيف  إرادتيف بتوفرالرضا  وجودشترط عبلمة التجارية كغيره مف العقود يعقد تحويؿ ال 
 (. ا ني و خموىما مف أي عيب قد يمحقيما )، (أرال) و القبوؿ اإليجابخبلؿ توافؽ كؿ مف مف 

 الرض رجرد  -أرال 

       ص حد المتعاقديف سواء المرخِّ اإليجاب مف قبؿ أ ينعقد العقد البد مف صدور حتى 
 .(2)صادر مف المتعاقد اآلخر لوقبوؿ مطابؽ يقابمو  أف و، (1)ص لو أو المرخَّ 

 اإليج ب -1 

ا عف إرادتو معبر  شكؿ جاـز و باتب حد األشخاصالعرض الذي يصدر مف أ ىواإليجاب  
عقد تحويؿ العبلمة  باعتبار و. (1)دالعقاتصؿ بو قبوؿ مطابؽ انعقد في التعاقد، بحيث لو 

يوجبا نفسييما عمى االلتزاـ بالعقد  فإف طرفي العقد ،العقود التي تسبقيا مفاوضاتمف التجارية 
                     .(2)النيائي

أن   يجبالمفاوضات و اإلبراـ   بيف مرحمتيفاصبلا حدّ و إيجابا، ليعد التعبير عف اإلرادة  و
                                                             

 سابؽ. قانوف المدني المعدؿ و المتمـ، مرجع يتضمف ال، 58-75األمر رقم مف  59 -54المواد  - 1
 .64سابؽ، ص ، مرجع ط لب يسن مرسى - 2
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يكرن  أنيجب  والعقد،  إبراـالفعمية في  اإلرادةالقاطعة و يعبر عف النّية  يكرن ب ت  ر ج زم 
 .(1)عنونظر عف طريقة التعبير بغض المتضمنا لكؿ العناصر الرئيسية لمعقد ك مال 

 القبرل  -2 

 مف قبؿ الموجب لو و الذي يعمف فيو قبولو لمتعاقد وفقا لماالرد اإليجابي  يعتبر القبوؿ ذلؾ 
 لإليج بيكرن القبرل مط بق   أف، و اإليج بيصدر ممن رجو لو  أنرط تشو ي ،اإليجابجاء في 
انقص منو اعتبر  أوبأف زاد عميو  اإليجابما اختمؼ القبوؿ عف  إذا وأنحيث  ،(2)ت مةمط بقة 

 .(4)عنوالتعبير بغض النظر عف طريقة  (3)جديدا إيجابا يتضمفالقبوؿ رفضا 

عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف العقود التي تسبقيا مفاوضات، فاف  أفو لكف و باعتبار  
بؿ ىو  ،حدىما فقط، و ليس مجرد قبوؿ صادر مف أطرفيو مف صنع كبل يكوف مشتركاالقبوؿ 

 تمت مناقشتو خبلؿ مرحمة التفاوض. قبوؿ صادر مف كبل المتعاقديف عمى ما

 

                                                             
لـ يحدد القانوف أي طريقة لمتعبير عف اإليجاب بما فييا عقد تحويؿ العبلمة التجارية، فمممتعاقد الحرية المطمقة في اختيار  - 1

ىو أف يتـ التعبير صراحة، فقد يكوف التعبير بالمفظ أو اإلشارة المتداولة عرفا أو الكتابة، كما الطريقة التي تناسبو، و لكف األصؿ 
 قد يكوف باتخاذ موقؼ ال تدع ظروؼ الحاؿ أي شؾ حوؿ مدلولو األصمي، كما قد يكوف ضمنيا طالما أنو ذو داللة قاطعة عمى

دار الجامعة  ، الطبعة الثالثة،، مصادر االلتزاـرمض ن ابر السعرد أنظر  اب.الشروط الواجب توفرىا في اإليج اشتمالو لكؿ
 .41-40-39-، ص2003ر، اإلسكندرية، الجديدة لمنش

 .113،ص 2008، االلتزامات، النظرية العامة لمعقد، المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية، الجزائر، فياللي  مي - 2

النظرية العامة لبللتزاـ ) المصادر،اإلثبات، اآلثار، األوصاؼ، االنتقاؿ، االنقضاء(، ، الوجيز في السنيرري  بد الرزاط ايمد - 3
 .73، ص 2004منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، 

، يتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ، المرجع 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم مف  60تقضي المادة  - 4
يكوف بشكؿ صريح أو ضمني ما لـ يشترط القانوف أو المتعاقداف غير ذلؾ، فقد يتـ القبوؿ  السابؽ ، باف التعبير عف القبوؿ

و في حالة ما إذا نمف نفس األمر أ 68صراحة بالمفظ أو الكتابة أو اإلشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقؼ، و جاء في المادة 
تدؿ عمى أف الموجب لـ يكف ينتظر تصريحا بالقبوؿ فاف العقد  كانت طبيعة المعاممة أو العرؼ التجاري أو غير ذلؾ مف الظروؼ

يعتبر انو قد تـ، و يعتبر السكوت في القبوؿ ردا، إذا اتصؿ باإليجاب بتعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف أو كاف اإليجاب لمصمحة مف 
 .وجو لو
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 صية التراضي -ا ني  

يصدر مف وجود التراضي لوحده غير كاؼ إلبراـ عقد تحويؿ العبلمة التجارية بؿ البد أف  
 (.2) مشوبة بعيب مف عيوب اإلرادة ، و لـ تكف إرادتيـ(1) أطراؼ يتمتعوف باألىمية البلزمة

 األىمية-1 

تمتعيما باألىمية التامة و الكاممة، أي أف يبمغا رفي عقد تحويؿ العبلمة التجارية يشترط في ط 
  .(2)منياقاص االنتأو  ، يايؤدي إلى انعدام ضدوف أف يعترييا عار  ،(1)كاممةسنة  19سف 

أو ذا عتو سنة  13 دوف بـر عقد تحويؿ العبلمة التجارية صبي غير مميزما أ أما إذا - 
                                                                                       .(3)مصمحتوف كاف يصب بشكؿ كمي في إ العقد يعتبر باطبل بطبلنا مطمقا، حتى وف فإأو جنوف 

و لكف و بالرجوع إلى القانوف التجاري نجد ما يعرؼ بالقاصر التاجر، حيث سمح القانوف   
                                      األعماؿ التجارية متى توفرت فيو الشروط التالية:ف يباشر ألمقاصر 

سنة، أي أف يكوف مميزا، إذ يجوز ترشيد المميز  13: و ىي وجوب استكماؿ المعني الترشيد*
  أموالو.أو بناء عمى إذف األبويف أو القاضي الذي سمح لو بالتصرؼ في لزواجو، سواء 

                                                             
 سابؽ.انوف المدني، المعدؿ و المتمـ، مرجع ، يتضمف الق58-75أمر رقم مف  40المادة  - 1
، فعديـ سابؽمرجع ، يتضمف القانوف المدني، المعدؿ و المتمـ، 58-75أمر رقم مف  43 -42بالرجوع إلى نص المادة  - 2

سنة و المجنوف و المعتوه، و ناقص األىمية ىو كؿ مف الصبي  13األىمية ىو كؿ مف الصبي الغير مميز أي الذي لـ يبمغ 
 ف الرشد و كاف سفييا أو ذا غفمة.المميز أو مف بمغ س

، يتضمف قانوف األسرة، ج ر عدد 1984جواف  09مؤرخ في ، 11-84ق نرن رقم مف   83 -82و بالرجوع إلى نص المادة  
، فإف تصرفات الصبي الغير مميز باطمة  http://www.joradp.dzـ ، المعدؿ و المتم1984جواف  12، صادر بتاريخ 24

بطبلنا مطمقا، اما تصرفات الصبي المميز فانيا صحيحة اذا كانت نافعة و باطمة اذا كانت ضارة، و قابمة لبلبطاؿ اذا كانت دائرة 
 بؿ لبلبطاؿ.بيف النفع و الضرر، , بالتالي و باعتبار عقد تحويؿ العبلمة التجارية عقد دائر بيف النفع و الضرر فانو قا

مف نفس األمر فاف تصرفات المجنوف و المعتوه و السفيو تعد باطمة إذا صدرت بعد الحكـ بالحجر عميو، و  107و وفقا لممادة 
 تعتبر صحيحة قبؿ الحكـ بالحجر عميو إذا لـ تكف حالة الجنوف و العتو و السفو ظاىرة و فاشية،

إذا ما تمت قبؿ الحجر عميو، باستثناء حالة استغبلؿ حالة السفو، الغفمة أو التواطؤ، اما تصرفات السفيو و ذا الغفمة فانيا صحيحة 
 أما بعد صدور الحكـ بالحجر عميو فيندرج تحت حكـ تصرفات الصبي المميز.

 .نفس المرجع ،المعدؿ و المتمـ القانوف المدني يتضمف ،58-75أمر رقم مف  42المادة  - 3

http://www.joradp.dz/
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 سنة كاممة. 18: باإلضافة إلى الترشيد البد مف أف يكمؿ القاصر سنة 18استكم ل *

عمى إذف والده أو أمو، أو عمى قرار مف مجمس  الحصوؿعمى القاصر المرشد  يجب: اإلذن*
العائمة مصدؽ عميو مف المحكمة، إذا كاف والده متوفى، أو غائبا، أو أسقطت عنو سمطتو األبوية، 

 .(1)األـأو استحاؿ عميو مباشرتيا، أو في حالة عدـ وجود األب، أو 

اإلذف راشد في حدود و عميو متى توفرت في القاصر المميز ىذه الشروط اعتبر بمثابة ال 
 آلثارهو اعتبر صحيحا و مرتبا  عقد تحويؿ العبلمة التجارية، إبراـو كاف لو الحؽ في الممنوح لو 

 جميا.مف أ اإلذفو يندرج ضمف الحدود التي منح طالما ان

  يرب اإلرادة-2  

عمى الرغـ مف أف الوقوع في عيب مف العيوب أمر قميؿ الحدوث في ىذا النوع مف العقود،  
إرادة كؿ مف  عبلـ الذي ييدؼ إلى إنارةو ما تضمنتو مف اإل ،السابقة لئلبراـ مفاوضاتال بفضؿ
 لذا يجب أف ،ليس منعدمااف كاف ىذا االحتماؿ ضئيبل إال انو  ص لو، و لكف وص و المرخَّ المرخِّ 

 .و االستغبلؿ اإلكراه الغمط، التدليس، و المتمثمة في اإلرادة خاليا مف عيوب العقد أف يكوف

الغمط كعيب  أحكاـعمى  الجزائريمف القانوف المدني  85 إلى 81المراد : نصت الغمط -أ 
لغمط بأنو الوىـ أو االعتقاد الذي يقـو في نفس المتعاقد و يجعمو و يعرؼ ا عيوب اإلرادة.مف 

 .(2)حصحيف الخطأ ى الصحيح عمى أنو خطأ أو يعتقد بأيتصور الواقع عمى عكس حقيقتو فير 

 الجس مةو أف يبمغ درجة مف التعاقد، يكوف الدافع إلى ف جرىري  الغمط أن يكرنيشترط و  
 .اآلخربعمم المتع قد  و، و البد مف اتصال(3)العقدبـر لما أ وليا الطرؼ الواقع في لو تفطفبحيث 

                                                             
 يتضمف القانوف التجاري، المعدؿ و المتمـ، المرجع السابؽ. ،1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 59-75أمر رقم مف  05المادة  - 1
 .88، ص 1994دار النيضة العربية، القاىرة،  ، الموجز في النظرية العامة لبللتزامات) مصادر االلتزاـ(، بد الردرد يييى - 2

- TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil, les obligations, 8
e
 édition, Dalloz, 

PARIS, 2002, P21. 
ومف بيف صور الغمط الجوىري الذي يمكف اف يقع فيو المرخص لو الغمط صفات المرخص أو العبلمة الجوىرية، كأف يعتقد  - 3

 =تجارية جيدة، أو أف يعتقد بأنو يتعاقد مع مالؾ العبلمة بينما ىوبأف العبلمة التجارية التي يتعاقد عمييا مشيورة و تتمتع بسمعة 
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نيا أف تؤدي إلى خداع مف شأ احتيالية: يعرؼ التدليس بأنو انتياج طرؽ التدليس -ب  
 فيص لو ضحية الوقوع ص أو المرخَّ و حتى يعتبر المرخِّ ، (1)العقدبراـ إل والمدلس عميو، و تدفع

      كالكذب، و التضميؿ، و التغرير، و االحتياؿ، استعم ل طرط ايتي ليةالتدليس يجب أف يتـ 
 .(2)التع قدبيدف يممو  مى حد المتعاقديف، مف قبؿ أ الحقيقة إخفاءو 

ىو ضغط مادي أو أدبي يقع عمى المتعاقد مولدا لديو رىبة تجبره عمى  :اإلكراه -ج 
   كره غير سميـ بحيث يفقده الحريةالمتعاقد الذي أ و اإلكراه يعيب اإلرادة، و يجعؿ رضاالتعاقد، 

مف  غير مشرر ة رسيمة استعم لو و يشترط في، و االختيار، مما يدفعو إلى إبراـ العقد رغما عنو
تجبره عمى ليده رىبة في نفس المتع قد و تو ، ممو بو إمك ن أر ممو مع  خراآلقبؿ المتعاقد 

 العقد.إبراـ 

اقد ىوى جامح في المتع أوف حد المتعاقديف باستغبلؿ طيش بيّ : ىو قياـ أاالستغالل -ت 
أف يكوف  يشترط فيوو  .(3)فادحغبف  في إيقاعو إلىالعقد، مما يؤدي  إبراـلجبره عمى  اآلخر

 نتيجة الستغالل الطيش أر اليرى، و يكوف ذلؾ تف رت كبير بين التزام ت المتع قدينىنالؾ 
و يسقط الحؽ في المطالبة باإلبطاؿ بمرور سنة مف تاريخ الموجود في نفس الطرؼ المغبوف، 

 .  (4)العقدإبراـ 

 
                                                                                                                                                                                                          

في الواقع يتعاقد مع مرخص لو مف الباطف،أو أف يعتقد انو بصدد عقد تنازؿ عف العبلمة بينما الواقع انو ليس إال مجرد عقد =
 تحويؿ عبلمة تجارية استئثاري و مطمؽ.

ـ )مصادر االلتزاـ في القانوف المدني الجزائري(، الطبعة السادسة، ديواف المطبوعات ، النظرية العامة لبللتزا مي  مي سميم ن - 1
 .  60، ص 2006الجامعية، 

كإيفاء الرىوف الواقعة عمى العبلمة التجارية، أو المتابعة القضائية التي تعد العبلمة محبل ليا، يعتبر تكريس القانوف لمتدليس  - 2
زاـ باإلعبلـ، فكؿ مف يكتـ معمومات ىامة لـ يكف بمقدور الطرؼ اآلخر االطبلع عمييا، يعد مخبل عف طريؽ الكتماف اخبلال بااللت

                                                                                                         .بااللتزاـ باإلدالء بالمعمومات المتعمقة بجوانب العقد
الواضح في شرح القانوف المدني) النظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـ، العقد و اإلرادة المنفردة،  ميمد صبري السعدي - 3

 .198، ص 2007/ 2006دراسة مقارنة في القوانيف العربية(، الطبعة الرابعة، دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع، عيف مميمة،
 سابؽ.انوف المدني، المعدؿ و المتمـ، مرجع يتضمف الق، 58-75أمر رقم مف  90/2المادة  - 4
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 الفرع الا ني

 الميل 

، و ليذه األخيرة معنى عقد تحويؿ العبلمة التجاريةالعبلمة التجارية جوىر تعتبر  
  )ا ني (.مجموعة مف الشروط الموضوعية و الشكمية حتى تصمح لتكوف محبل لمعقد و، أرال(محدد)

  العالمة التج رية تعريف -أرال 

 أسماءة لمتمثيؿ الخطي، خاصة الكممات و كؿ الرموز القابم بأنياتعرؼ العبلمات  
    ،وضيبياو الصور المميزة لمسمع و ت األشكاؿ، و الرسومات و األرقاـو  األحرؼو  األشخاص

معنوي  أوخدمات شخص طبيعي  أو، التي تستعمؿ كميا لتمييز سمع مركبة أوا بمفردى األلوافو 
  .(1)غيرهعف سمع و خدمات 

إلى تحديد العبلمة التجارية بأنيا كؿ ماؿ يمكف تمثيمو خطيا و التي المشرع  حيث ذىب 
الوقوع في المبس  حماية المستيمكيف مف قصد، المتشابيةالمنتجات تعمؿ و تساعد عمى تمييز 

 رقم األمررد في عكس ما و  أف تتخذىااألشكاؿ التي يمكف لمعبلمة  بتعدادقاـ فقط نو أ إال ،بشأنيا
ما أدى لعدـ مواكبتو لمتطورات ، مالممغى بلمات الصنع و العبلمات التجاريةالمتعمؽ بع 66-57

 .(2)الصوتيةالعبلمات ك صور جديدةالتجارية التي أدت إلى ظيور 

داللة مادية مميزة  أو إشارة" كؿ  بأنيايا، فيناؾ مف عرفيا تعريفكما حاوؿ الباحثوف  
الصانع أو التاجر أو مقدـ الخدمة لتمييز صناعتو أو بضاعتو أو خدماتو عف مثيبلتيا يتخذىا 

 .(3)لآلخريف"التي يصنعيا أو يتاجر بيا أو يقدميا 

                                                             
 سابؽ. تعمؽ بالعبلمات، مرجعي ،03/06أمر رقم مف  2/1أنظر المادة  - 1
 .                                                                                                                        29سابؽ، ص التجارية، مرجع  ، الممكية الصناعية وصالح زين الدين  - 2

ر و ، الحماية الجنائية و المدنية لمعبلمات التجارية و األسماء التجارية و المؤشرات الجغرافية، دار السماح لمنشىش م زرين - 3
 .12، ص 2004زيع، الجيزة، التو 
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       لمداللة عف مصدرىا أومادية تستخدـ لتمييز البضائع  إشارةؿ بأنيا " ك و ىناؾ مف عرفيا 
 .(1)تحضيرىا"طريقة  أوضمانيا  أومرتبتيا  أونوعيا  أو

 ،العبلمة التجارية بالمعنى الواسع تشمؿ كبل مف العبلمة التجارية أفو ما يمكف قولو  
تقسيميا بحسب كما يمكف  مة، و ىو تقسيـ يعتمد عمى الموضوعالصناعية و عبلمة الخدالعبلمة 

 جماعية.احتياطية، و عبلمة مانعة و عبلمة  و عبلمةتنقسـ إلى عبلمة أصمية ف طريقة استغبلليا

 شررط العالمة التج رية -ا ني  

 أف أيضابؿ يجب  ،اتخاذ العبلمة التجارية شكبل معينا لتتمتع بالحماية القانونية ال يكفي 
 ،  التي تكسبيا الطابع الرسمي (2)و الشكمية  ،(1)مجموعة مف الشروط الموضوعيةتتوفر عمى 

  االعتراؼ القانوني. و

 الشررط المرضر ية الراجب ترفرى  في العالمة التج رية -1 

  :يجب أف تتوفر العبلمة التجارية عمى ثبلثة شروط موضوعية أساسية  

لـ يبيف المشرع الجزائري المقصود بشرط التميز، و اكتفى باشتراطو في  شرط التمييز: -أ 
" العالم ت: :أف و التي جاء فييا المتعمؽ بالعبلمات  06-03رقم  األمر مف 2/1م دة ال نص

كل الرمرز الق بمة لمتمايل الخطي،...، التي تستعمل كمي  لتمييز سمع أر خدم ت شخص طبيعي 
:" التي تنص عمى األمرمف نفس  7/2الم دة  نص و، أر معنري،  ن سمع ر خدم ت غيره."

  الع م أر المجردة من صفة التمييز."تستانى من التسجيل: الرمرز الخ صة ب لممك 

 المنتجاتز بيف تميّ الالبيانات و األشكاؿ قادرة عمى  أف تكوف جميع السمات، يجب يبالتالو 
 .نيائياتستثنى مف التسجيؿ  وز كانت باطمة، مميّ الطابع الالمتماثمة، فإذا كانت خالية مف 

                                                             
 .16، ص 1986مطبعة التوثيؽ، عماف، ، العبلمة التجارية في القانوف األردني و المصري، صالح سمم ن األسمر - 1
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بؿ  العبلمة ألشياء أصمية و مبتكرة لـ تكف موجودة قببل تتضمفال يعني أف  و التمّيز  
          يكفي أف تحمؿ سمات تكسبيا ذاتية خاصة تميزىا عف باقي العبلمات التي تحمميا سمع

غير احب العبلمة، فيو يحميو مف المنافسة صشابية، و ىذا الشرط يصب في صالح م و خدمات
 المعنية.جات المنتف قوع في المبس و الغمط بشأو يحمي  المستيمؾ مف الو  ، (1)ةالمشروع

، لـ يسبؽ أف قدـ طمب لتسجيميا العبلمة التجارية جديدة تكوف أفيجب شرط الجدة:  -ب 
  .(2)مشيوراسـ تجاري  أومصدر جغرافي،  أو، و ليست مشيورة، أو تـ تسجيميا مف قبؿ

      ، (4)الزمافأو  ،(3)المنتجاتنوع  مف حيث ميو قيودترد ع بؿىذا الشرط ليس مطمقا،  و 
 أييكوف عمى العبلمة  أالفالميـ   ستعماؿاالجدة نسبية يقصد بيا الجدة في  فيي، (5)المكافأو 

 .منافس في نفس المجاؿ النشاط عند وضع طمب التسجيؿ حتى تعتبر عبلمة جديدة أيحؽ مف 

تكوف مشروعة، و يقصد  أفحتى تكوف العبلمة صحيحة البد مف : شرط المشرر ية -ت 
مخالفة لمقانوف حيث ىنالؾ بعض الرموز  أوالعامة،  اآلدابتكوف مخالفة لمنظاـ العاـ و  أالبذلؾ 

نصوص قانونية وطنية أو دولية تمنع ذلؾ، كما تعتبر  ودتتخذ كعبلمة لوج أفالتي ال يمكف 

                                                             
،   2012خاص،  ، عددمجمة الميكمة العمي ، "العبلمة التجارية عمى ضوء القانوف و االجتياد القضائي"، برشعيب البر مري - 1

 .999، ص 116-90ص ص 
 سابؽ.يتعمؽ بالعبلمات، مرجع ، 06-03أمر رقم مف  9، 8، 7فقرة  7المادة   - 2
استعماؿ العبلمة التجارية مف قبؿ احد الصناع أو التجار عمى سمع منتجات معينة، ال يمنع الغير مف استعماؿ نفس العبلمة  - 3

 المنتجات األولى.لتمييز منتجات أخرى تختمؼ عف 
المرجع ، بعشر سنوات بدءا مف نفس يتعمؽ بالعبلمات،  ،06-03األمر رقم ( مف 5/2مدة ممكية العبلمة محددة في المادة ) - 4

تاريخ إيداع الطمب، و إذا ما انتيت ىذه المدة دوف تجديد العبلمة، فاف ذلؾ يعتبر تنازؿ المالؾ عنيا، مما يسمح لمغير باستعماليا 
 .أف يعتبر تصرفو اعتداء عمى العبلمةدوف 

استغبلؿ العبلمة يتـ عمى كافة إقميـ الدولة و ليس في حدود منطقة أو جزء مف الدولة فقط، و لكف باستثناء االتفاقات الدولية  - 5
إف لـ تكف مسجمة فييا، التي تقرر بحماية العبلمة في إقميـ الدوؿ التي تعني بيا االتفاقية و التي تحمي العبلمة في باقي الدوؿ و 

( فقرة ثانية مف اتفاقية باريس " ال يجوز إبطاؿ صحة العبلمة 6بؿ يكفي تسجيميا في بمدىا فقط و ىذا ما أشارت لو المادة )
استنادا إلى عدـ إيداعيا أو تسجيميا أو تجديدىا في دولة المنشأ"، باإلضافة الى العبلمات المشيورة التي تخص بحماية دولية و 

 نية دوف اف تكوف مسجمة او مودعة.وط
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رىا أو جودتيا غير العبلمات التي مف طبيعتيا تضميؿ الجميور في طبيعة المنتجات أو مصد
 .(1)مشروعة

 الشررط الشكمية الراجب ترفرى  في العالمة التج رية -2 

الشروط الشكمية البلزمة الكتساب عمى مجموعة مف رية تتوفر العبلمة التجا أفيجب  
 تسجيميا.قصد  اإلجراءاتمجموعة مف عبر مرورىا ب الحقوؽ عمى  لمعبلمة،

المعيد الوطني الجزائري  إلى تسميـ أو إرساؿ ممؼب اإليداعيتـ إيداع طمب التسجيل:  -أ 
يتضمف نموذج العبلمة المعنية مرفقا بتحديد لممنتجات التي تنطبؽ عمييا  لمممكية الصناعية،

طريؽ البريد، أو أية طريقة أخرى مناسبة تساعد عمى إثبات  عف أوبشكؿ مباشر ، (2)العبلمة
        ب بوكالة مؤرخةالطمإرفاؽ  ، أو وكيؿ عنو شرطنفسومف قبؿ صاحب العبلمة  ،(3)االستبلـ

مقيما في الخارج فإنو  طالب التسجيؿأما إذا كاف  ،(4)الوكيؿو عنواف  اسـ ممضاة و تتضمف و 
، و يجب أف (5)وكيؿمف البلـز أف يمثؿ أماـ المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية مف قبؿ 

الرسمي الذي تسممو المصمحة المختصة، و الذي يجب أف يحتوي يحرر الطمب عمى النموذج 
عنوانو، صورة لمعبلمة و بياف لممنتجات أو الخدمات يانات إجبارية خاصة اسـ المودع، عمى ب

                                                             
 سابؽ.يتمؽ بالعبلمات، مرجع ، 06-03أمر رقم مف   6 - 5 - 4/  7المادة  - 1
، يحدد كيفيات إيداع العبلمات و تسجيميا، ج ر عدد 2005أوت  02مؤرخ في  ،277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  2المادة  - 2
، 2008أكتوبر  26، مؤرخ في 346-08مرسرم تنفيذي رقم ، المعدؿ و المتمـ بموجب 2005أوت  07بتاريخ  ، ص در54

، الذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات و تسجيميا، ج ر 2005أوت  2، المؤرخ في 277-05المرسرم التنفيذي رقم يعدؿ و يتمـ 
 . 2008نوفمبر  16، صادر بتاريخ 63عدد 

 يحدد كيفيات العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع.، 277-05مرسرم التنفيذي  مف 3/1المادة  - 3
 يحدد كيفيات العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع.، 277-05مرسرم التنفيذي مف  2-7/1المادة  - 4
، يحدد كيفيات إيداع العبلمات و  277-05التنفيذي مف  6المعدلة لممادة  ،346-08مرسرم التنفيذي مف  1المادة  - 5

 .نفس المرجعتسجيميا ، 
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 (1)نيسو المدرجة في التصنيؼ الدولي لممنتجات و المحدد في اتفاقية  تنطبؽ عمييا العبلمة التي
    (2)النشرالتسجيؿ و  ،باإلضافة إلى وصؿ يثبت دفع رسـو اإليداع

نسخة مف طمب التسجيؿ تحمؿ تأشيرة  إليوترسؿ  أووكيمو  أوو يتـ تسميـ المودع    
، و يعتبر تاريخ اإليداع تاريخ استبلـ (3)اإليداعالمصمحة المختصة و تتضمف تاريخ و ساعة 

 (4)لمطمبالمصمحة المختصة 

طمب مف الالمعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية  يفحص اإليداع: فيص -ب  
            ناحيتيف:

مف  المرادمف توفر العبلمة عمى الشروط المنصوص عمييا في  يتحقؽف: يةالن يية الشكم 
الطمب ليذه الشروط يطمب المعيد  يستوؼو إذا لـ  ،277-05 التنفيذي لمرسرممف ا 7إلى  4

 تسوية طمبو خبلؿ شيريف، مع إمكانية التمديد لشيريف آخريف بناء عمى طمب المعنيالمودع مف 

 

                                                             
اف تعييف  ،سابؽو تسجيميا، مرجع  يحدد كيفيات إيداع العبلمات ،277-05مرسرم تنفيذي رقم  مف 2جاء في المادة  - 1

لي لممنتجات و ، و المتعمقة بالتصنيؼ الدو 1957جواف  15المنتجات يتـ وفقا لمتصنيؼ الذي جاءت بو اتفاقية نيس بتاريخ 
، و التي انضمت ليا الجزائر 1967جويمية  14الخدمات بقصد تسجيؿ العبلمات، و التي أعيد النظر فييا باستكيولـ بتاريخ 

، صادرة 32، يتضمف االنضماـ إلى بعض االتفاقيات الدولية، ج ر عدد 1972مارس  22، مؤرخ في 10 -72أمر رقم بموجب 
 .1972افريؿ  21بتاريخ 

يحدد كيفيات إيداع العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع عمى أف:  277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  4/1تنص المادة  - 2
 -2طمب تسجيؿ يقدـ في االستمارة الرسمية يتضمف اسـ المودع وعنوانو الكامؿ،  -1"...يتضمف طمب تسجيؿ العبلمة ما يأتي:

المحدد ليذا الغرض في االستمارة الرسمية، و إذا كاف الموف عنصرا مميزا صورة مف العبلمة عمى أف ال يتعدى مقاسيا اإلطار 
قائمة واضحة و كاممة لمسمع و الخدمات،  -3لمعبلمة و يشكؿ ميزة لمعبلمة، عمى المودع اف يرفؽ الطمب بصورة ممونة لمعبلمة، 

 و صؿ يثبت دفع رسـو اإليداع و النشر المستحقة." -4
 ،يحدد كيفيات إيداع العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع. 277-05نفيذي رقم مرسرم تمف  3/2المادة - 3
 يحدد كيفيات إيداع العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع. ،277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  4/2المادة - 4
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الرسـو  و يسقط الحؽ في استرجاع حالة عدـ التسوية يرفض الطمب، و في عند الضرورة، 
  .(1)المدفوعة

فحص الطمب  يتـ: بعد التأكد مف استفاء الطمب لكؿ الشروط الشكمية البلزمة، الن يية المرضر ية
تثناة مف التسجيؿ لمخالفتيا النظاـ مسالعبلمة غير  أفالفاحص مف  بتأكد مف حيث المضموف،

يستوفي  اإليداع أفبيف ت إذاو  (2)...مشيورة أو مضممة لممستيمؾ أنيا أوالعامة،  اآلدابالعاـ و 
 حدأ يافي أفتبيف  إذا أما، تسجيؿ العبلمةحينيا يتـ  شكبل و مضمونا كؿ الشروط المفروضة

بناء المودع تقديـ مبلحظاتو خبلؿ شيريف قابميف لمتمديد مرة واحدة  يطمب مفموانع القانونية، ال
  .عمى طمب معمؿ مف صاحب الطمب

الجزائر في حدود االتفاقيات  إلىحمايتيا  أما فيما يتعمؽ بتسجيؿ العبلمات الدولية التي تمتد 
  مفحص التمقائي لمتأكد مف أنيا غير مستثناة، لنيا تخضع الدولية التي انضمت إلييا الجزائر، فإ

التسجيؿ مدة شيريف قابميف لمتمديد مرة واحدة بناء عمى طمب فاف لصاحب  العكستبيف  إذاو 
بعيف االعتبار الموافقة الكتابية  يأخذطمب معمؿ مف صاحب التسجيؿ لتقديـ مبلحظاتو، و 

  رقم األمرمن  9-7/8لم دة في حالة التشابو المنصوص عميو في ا األسبؽلصاحب الحؽ 
  .، المتعمؽ بالعبلمات03-06

 يقصد بالتسجيؿ القرار الذي يصدره مدير المعيد الوطني الجزائري لمممكية التسجيل:  -ت 

، و الذي تقيد فيو بالعبلمات خاصالسجؿ القيد العبلمة التجارية في  إلىو الذي يؤدي الصناعية، 
 .(3)بالعبلماتالمتعمؽ  06-03 رقم األمرالعبلمات، و كافة العقود التي نص عمييا 

المحدد لكيفيات إيداع  277-05 رقم المرسرم التنفيذيمف  30لمم دة وفقا : النشر -ث 
بعد عممية التسجيؿ يتـ نشر جميع التصرفات التي ترد عمى العبلمة بما  العبلمات و تسجيميا فانو

                                                             
 .السابؽ المرجع ، يحدد كيفيات إيداع العبلمات و تسجيميا، 277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  11-10المادة - 1

 المرجع. نفس،  يحدد كيفية إيداع العبلمات و تسجيميا،277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  7المادة  - 2
 .المرجع نفسالعبلمات و تسجيميا،  إيداع، يحدد كيفية 277-05رقم  مرسرم تنفيذيمف  14المادة - 3
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    ،، و في ىذا المرسـو06-03 رقم األمر فييا التسجيؿ و التجديد و كؿ القيود التي وردت في
  ،(1)الفكريةدوري في النشرة الرسمية لمعبلمات مف قبؿ المعيد الوطني لمممكية  بشكؿو يتـ النشر 

متى تـ تسجيؿ العبلمة يترتب عمى ذلؾ حمايتيا فيكوف لصاحبيا حؽ مطمؽ في منع الغير  و 
عبلمة مشابية تخص نوع السمع و الخدمات المماثمة لتمؾ التي أي و أ نفس العبلمة،ماؿ مف استع

 .(2)العبلمتيفلبس عند المستيمكيف بيف  لتفادي حدوثسجمت بشأنيا العبلمة التجارية 
 الفرع الا لث

 الشكمية في  قد تيريل العالمة التج رية
مف العقود الرضائية و بالتالي ال يحتاج لينعقد صحيحا  ةيعتبر عقد تحويؿ العبلمة التجاري 

 ف كاف يكفيإ فحتى( أرالتسجيمو ) القانوف إفراغو في شكؿ معيف، و لكف في نفس الوقت اشترط
 .(ا ني )كفي إلثباتو و االحتجاج بو تجاه الغيرف ذلؾ ال يإال أ هالنعقاد الطرفيف المتعاقديفتراضي 
 تسجيل  قد تيريل العالمة التج ريةإجراءات  -أرال 
في  إفراغويتـ تسجيؿ العقد و ىذا يعني بطريقة تمقائية  أفلقد اشترط المشرع الجزائري   

        .(2)حتى يكوف مف الممكف قيده  (1)ؿ معيفكش
 الكت بة -1
 األمرمف  17/2 لم دةا لكف، عقد تحويؿ العبلمة التجاريةل شكبل معينايحدد القانوف لـ   
 كتابة العقد.ضرورة  يبيفمما في سجؿ العبلمات  هقيد ألزمت المتعمؽ بالعبلمات 06-03رقم 

عقدىما في الشكؿ  إلفراغ المتعاقديف أماـؿ مفتوحا ترؾ المجا شرط الكتابةو عدـ تحديد  
فرغ العقد في متى أعمى صحة العقد، و لكف  الكتابة ال تؤثر أف، خاصة و الذي يريانو مناسبا

 06-03األمر رقم مف  16الم دة وجب تضمينو مجموعة مف العناصر المحددة في قالب معيف 
 المتعمؽ بالعبلمات و المتمثمة في: 

                                                             
 المرجع.نفس  تسجيميا،، يحدد كيفية إيداع العبلمات و 277-05مرسرم تنفيذي رقم  مف 30المادة - 1
 .سابؽ مرجع ، يحدد كيفية إيداع العبلمات و تسجيميا،277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  29المادة - 2
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تكوف  أفكاف مف الممكف ىو ما إذا  أىـ ما يمكف أف يثارإف  :العالمة التج رية -أ 
لكف ما  الناحية الموضوعية ليس ىناؾ ما يمنع، مف ومسجمة محبل لمعقد، و نجد انالغير العبلمة 

تحقؽ مانع يحوؿ دوف ما قد يترتب عف ذلؾ خاصة في حالة يجب أف يؤخذ في عيف االعتبار 
، و عمى ذلؾ يحبذ انتظار التسجيؿ النيائي لمعبلمة  تسجيميا، ففي ىذه الحالة ال قيمة لمعقد المبـر

 العقد.قبؿ إبراـ 
سيتـ استغبلؿ العبلمة التجارية  تشكؿ المدة الفترة الزمنية التي :تيديد فترة الرخصة -ب 
 أف تكوف المدة يجب لذا ،(1)العقدتبعا لمدة  تتحددالطرفيف التزامات و حقوؽ  أف، باعتبار خبلليا

 .جمياالتي أبـر العقد مف أ تمكف المرخص لو مف استفاء المنفعة متعاقبة و مستمرة،
نياية لبداية و ف يتفؽ الطرفاف عمى تاريخ معيف بطريقة مباشرة بأ قد يتـو تحديد مدة العقد        

 و إذا، (2)ثالثلطرؼ  األمركترؾ  ألمور خارجة عف العقد مراألف يتركا العقد، أو غير مباشر بأ
ة بالمدة غير محدد المدة، كما يمكف ربط المدعقد ال عدـ تحديد المدة ليصبحلـ يتفؽ الطرفاف عمى 

 العبلمة.المقررة لحماية 

مى الطرفيف المتعاقديف يتوجب ع: جمي ابرم العقد من أالسمع ر الخدم ت التي  تيديد -ت 
و ما إذا كاف السمع و الخدمات التي سيقـو المرخص لو بوضع العبلمة التجارية عمييا  تحديد

 أفمالؾ العبلمة و عند تسجيمو لمعبلمة البد مف  أف، ذلؾ بشكؿ كمي أو جزئي االستغبلؿ سيتـ
و ذلؾ وفقا لمتصنيؼ  ،العبلمةيدرج تحديدا واضحا لجميع السمع و الخدمات التي ستندرج تحت 

 ص بياالمنتجات المرخَّ  تتعدى أاليجب ف (3)العبلماتالدولي لمسمع و الخدمات لغرض تسجيؿ 
  .ص بتسجيؿ العبلمة عميياحدود المنتجات التي قاـ المرخِّ 

ص لو مف ناحية نوع المنتجات التي ص بالتحكـ في نشاط المرخَّ عممية تسمح لممرخِّ ىذه الو  
 التقميد.مقترفا لجريمة اعتبر معتديا  ىاعمى غير  يا، و إذا ما وضعبوضع العبلمة عميياسيقـو 

                                                             
 .247سابؽ، ص ، مرجع  مي ى دي العبيدي - 1

2
 - GOUACHE Jean-Baptiste, La licence de marque, Gouache Avocats, PARIS, novembre 2014, pp 1-8,     

p 2. 
 .سابؽمرجع  ،يتعمؽ بالعبلمات، 06-03أمر رقم مف  9المادة  - 3
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العبلمة عمييا في سجؿ ص في المنتجات التي تـ تسجيؿ فيما يتعمؽ بتعديؿ المرخِّ  أما 
متى تـ تسجيؿ عقد تحويؿ  نو ال يمكف لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعيةالعبلمات فإ

موافقة بتقديـ تصريح ينص عمى  إاليقبؿ العدوؿ عف تسجيؿ العبلمة  أفالعبلمة التجارية 
 .(1)العدوؿص لو عمى ىذا المرخَّ 

يراعي شروط  أفص لو يجب عمى المرخَّ ف محؿ العقد المنتجاتا يخص نوعية م في أما 
الحفاظ عمى نفس درجة الجودة التي  قصد، صتتمتع بيا منتجات المرخِّ  دة و النوعية التيالجو 
أف يتضمف عقد عمى تحسينيا، و عمى ىذا األساس يجب  جميور المستيمكيف و العمؿ ألفيا

سعيا لمحفاظ عمى ، نوعيتيا لممنتجات و تحديدتحويؿ العبلمة التجارية تحت طائمة البطبلف عمى 
غالبا ما يتـ إيراد بند في العقد فممحفاظ عمى ىذه الجودة  بؿ أكثر مف ذلؾسمعة و شيرة العبلمة، 
نوعية و تصميـ و مواد  مفو توزيع منتجات  بإنتاجص لو فيتعيد المرخَّ  ينص عمى رقابة الجودة،

 ف التصنيع و التوزيع سيكوف موافقا لممعايير التي حددىا لو تصنع بطرؽ جيدة، و بأ جيدة، و أف
 أصبل. (2)القانوف او التي نص عميي

تعتبر الحصرية اإلقميمية شرط جوىري في عقد تحويؿ تيديد اإلقميم الجغرافي:  -ث 
 وتتيح لذا يجب تحديدىا بدقة، خاصة لماغيابو يؤدي إلى إبطاؿ العقد و  العبلمة التجارية

يمكنو مف تحقيؽ أرقاـ مرتفعة في النطاؽ اإلقميمي  مف احتكار ص لوالحصرية اإلقميمية لممرخَّ 
باستغبلؿ العبلمة التجارية في المنطقة المتفؽ عمييا بيف  نتيجة انفراده، (3)العقد المبيف في

                                                             
 سابؽ.فية إيداع العبلمات و تسجيميا، مرجع ، يحدد كي277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  26المادة - 1
الويبو الوطنية عف االنتفاع بالمعمومات المتعمقة بالعبلمات التجارية ألغراض عقود الترخيص و االمتياز، ندوة  ،األيمر كنع ن - 2

الممكية الصناعية مف أجؿ زيادة األعماؿ و التجارة و البحث و التطوير، مف تنظيـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو( 
مايو  12و 11بالتعاوف مع وزارة االقتصاد و التجارة، و غرفة التجارة الدولية السورية، بتاريخ 

2004،WIPO/IP/DAM/04/DOC.8   14، ص.                                                                                 
 .219سابؽ، ص ة في القانوف الجزائري الجديد، مرجع ، العبلمة التجاريسعيدة راشدي -
 ، االلتزاـ بمنح الحقوؽ الحصرية في عقود االستثمار النفطية، عف الموقع: مرتضى جمعة   شرر - 3

 http://law.thiqaruni.org   le 30/11/2014   à  22 :57  

http://law.thiqaruni.org/
http://law.thiqaruni.org/
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نع عمى المرخص لو و/أو الغير باالستغبلؿ في نفس منطقة الحصرية و ذلؾ بحيث يم المتعاقديف
 . باألخذ بعيف االعتبار طبيعة الحقوؽ الممنوحة

 تسجيلال -2
تـ التسجيؿ بإيداع طمب بقيد العقد أماـ المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية مرفؽ بنسخة ي 

الخاص بالعبلمات  في السجؿ وقـو المعيد بتسجيملي، (1)لوعف عقد الترخيص أو مستخرج مطابؽ 
و عدـ تسجيؿ ىذا  لصحتو.بعد التأكد مف توفره عمى جميع الشروط القانونية و األركاف البلزمة 

 أيقيد  ضرورة إلى كما تجدر اإلشارة، (2)الغيرالعقد يؤدي إلى عدـ إمكانية االحتجاج بالعقد تجاه 
 أيفيما يتعمؽ بالتغييرات التي تمس العبلمة التجارية فاف  األمر، و نفس (3)دتجدي أو وتعديؿ في
ف يتحصؿ عمى الموافقة البد أ ةتعديؿ يتـ عقب تسجيؿ عقد تحويؿ العبلمة التجاري أوتغيير 

 .(4)تسجيموالمسبقة لممرخص لو حتى يتمكف المعيد مف 
 النشر -3 
في النشرة  (5)التجاريةتجديد يمحؽ بعقد تحويؿ العبلمة  أوتعديؿ  أوتسجيؿ  أييجب نشر  

 .الصناعيةالجزائري لمممكية قبؿ المعيد الوطني  دوري مفالرسمية لمعبلمات و التي تنشر بشكؿ 
 نف ذ  قد تيريل العالمة التج رية  -ا ني  

كاف عقد تحويؿ  فإذااالحتجاج بو تجاه الغير، يقصد بنفاذ العقد قدرة المتعاقديف عمى  
 يختمؼ بالنسبة لمغير الذيف األمرف فإبمجرد اإلبراـ اقديف عفيما بيف المت أثارهالعبلمة التجارية ينتج 

وجب حيث أ، (6)النشرالتسجيؿ و  إجراءاتاستكمؿ  إذا إالال يمكف التمسؾ بالعقد في مواجيتيـ 
 ضروري إجراءى تكوف لو حجية في مواجية الغير، فيو عقد حتاليتـ تسجيؿ  أفالمشرع الجزائري 

                                                             
 سابؽ.فية إيداع العبلمات و تسجيميا، مرجع ، يحدد كي277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  14المادة - 1
 يحدد كيفية إيداع العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع. ،277-05مرسرم تنفيذي رقم  مف 24المادة - 2
 ، يحدد كيفية إيداع العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع. 277-05مرسرم تنفيذي رقم  مف 23المادة - 3
 يحدد كيفية إيداع العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع. ،277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  26المادة - 4
 يحدد كيفية إيداع العبلمات و تسجيميا، نفس المرجع. ،277-05يذي رقم مرسرم تنف مف 30المادة - 5
 المرجع.نفس  ، يحدد كيفية إيداع العبلمات و تسجيميا،277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  24/3المادة - 6
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لتمكيف السمطة المختصة و الغير مف االطبلع عمى جميع العقود و قيمتيا االقتصادية، و عائدات 
 .(1)ؿاالستغبل

نو أف يوفر حماية فعالة مف شأ ةالعبلمة التجاري عقد تحويؿ د أف تسجيؿو بالتالي نج 
حقو في استغبلؿ العبلمة التجارية محؿ العقد طيمة فترة العقد و ذلؾ عبر ضماف  ص لو،لممرخَّ 

دوف أف يمحقو أي أضرار مف كؿ مف ليس لو مصمحة في إبراـ العقد، ذلؾ أف التسجيؿ مف شأنو 
إعبلـ الغير بواقعة إبراـ عقد تحويؿ العبلمة التجارية، و تعريفو بما ورد في العقد مف حقوؽ و 

 التزامات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .67، مرجع سابؽ، صرىيبة نعم ن - 1



 خاتمة:

 

5 



آثار عقد تحويل العالمة التجارية                                 الفصل الثاني:                     

 

56 

 الفصل الا ني

 آا ر  قد تيريل العالمة التج رية

مف  عمى عاتؽ كؿ اآلثار القانونية الميمةة مف مجموع يرتب عقد تحويؿ العبلمة التجارية 
يجب  لو، محرص عمى التنفيذ الحسفو ل ،باعتباره عقدا ممزما لجانبيف ص لوص و المرخَّ المرخِّ 
   "، العقد شريعة المتع قدين"  لمبدأتنفيذا  بيابنود العقد وعدـ المساس احتراـ كبل الطرفيف  عمى

 .()المبيث األرل كامؿ التزاماتيما تنفيذبحسف النية في و االتصاؼ 

فضبل عف اعتبار عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف العقود الزمنية المستمرة التنفيذ، و الذي  
ال يحقؽ الغاية و المنفعة التي أبـر مف أجميا إال باستيفاء المدة المتفؽ عمييا، مع األخذ بعيف 

تب التزامات مؤبدة بؿ مؤقتة تنقضي بانقضاء االعتبار أنو كغيره مف العقود الزمنية فيو ال ير 
األجؿ الذي اتفؽ عميو أو بأحد أسباب االنقضاء األخرى، و لكف ما يميز ىذا العقد عف معظـ 

، و يتوجب عمييما طرفيو العقود أف انقضاءه يرتب مجموعة مف االلتزامات عمى عاتؽ كبل
 )المبيث الا ني(.تنفيذىا

 المبيث األرل

  قد تيريل العالمة التج رية  التزام ت أطراف

يعد عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف العقود الممزمة لجانبيف، و الذي يرتب التزامات متبادلة  
و التي تجعؿ  عمى عاتؽ كؿ مف طرفيو، و التي تستمد مف البنود و الشروط التي يتضمنيا العقد،

،    )المطمب األرل(لتزامات المرخِّص سواء تعمؽ األمر با ،مف مضمونو واجب التنفيذ و بحسف نية
  )المطمب الا ني(.أو تعمؽ بالتزامات المرخَّص لو 
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 المطمب األرل

 ص في  قد تيريل العالمة التج ريةالتزام ت المرخ  

)الفرع يمتـز المرخِّص أساسا بتمكيف المرخَّص لو مف جميع عناصر العقد المتفؽ عمييا  
و ذلؾ بشكؿ ىادئ )الفرع الا ني(،  ليباشر استغبلليا ضمف الحدود الحصرية الممنوحة لو األرل(،

 .الا لث( )الفرعطيمة فترة سرياف العقد 

 الفرع األرل

 االلتزام بنقل  ن صر االستغالل

عناصر  تتمثؿ بشكؿ رئيسي فيالتي عناصر االستغبلؿ و  أو تسميـ يعد االلتزاـ بنقؿ 
 .)ا ني (التقيد بالنوعية و الجودة  التقنية التي تكفؿ و المساعدة )أرال(، االتصاؿ بالعمبلء

 تمكين المرخ ص لو من  ن صر االتص ل ب لعمالء -أرال 

لـ يقـ المشرع الجزائري بتحديد عناصر االتصاؿ بالعمبلء التي يمـز المرخِّص بنقميا ، إال  
المتعمؽ بالعبلمات فنجد أنو ممـز أساسا  06-03من األمر رقم  16 الم دةأنو و بالرجوع لنص 

، إال أف العمؿ قد جرى عمى اتفاؽ الطرفيف (1)بتمكيف المرخَّص لو مف استغبلؿ العبلمة التجارية 
 .(2)بإجازة استعماؿ الشعار

 تمكين المرخ ص لو من استعم ل العالمة التج رية-1
 

بلمة، بؿ عمى تحويؿ حقوؽ ال ينصب عقد تحويؿ العبلمة التجارية عمى نقؿ ممكية الع  
المرخِّص لممرخَّص لو ىذه العممية، وتمكينو مف االنتفاع بيا في  استغبلليا عف طريؽ تسييؿ
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، مع احتفاظو بكامؿ حقوقو )1(نشاطو طواؿ الفترة المحددة في العقد، ووفقا لمشروط المتفؽ عمييا
 عمى العبلمة.                           

 مرجردةص مف تنفيذ ىذا االلتزاـ يجب أف تكوف العبلمة محؿ العقد المرخِّ و حتى يتمكف       
وقت إبراـ العقد و وقت تنفيذه، و يتحقؽ ذلؾ بأف يكوف مالكا ليا، و لـ يمحؽ بيا سبب مف أسباب 

بالعبلمات                                               في السجؿ الخاص مسجمةو  شررطي لجميع  مسترفية و يجب أف تكوف  ،)2(انقضائيا
 .مف أّي اعتداء مف قبؿ الغير التي تصونيا متمتعة ب ليم ية الق نرنيةأي 

و نقؿ الحؽ باستعماؿ العبلمة التجارية في ىذا العقد يقـو مقاـ التسميـ الذي نجده في    
تسميـ فيو بسبب خصوصية العبلمة التجارية العقود العادية كالبيع و اإليجار، و ذلؾ لتعذر ال

التسميـ العادي فيو، باإلضافة إلى قابمية العبلمة  كونيا ماؿ منقوؿ معنوي يستحيؿ تحقؽ
لبلستعماؿ مف قبؿ أكثر مف شخص واحد خبلؿ نفس الفترة الزمنية، و عمى ىذا األساس يتـ 

، و الذي يتحقؽ مف )3(بأي فعؿ مادي العقد دوف الحاجة لمقياـ التسميـ بشكؿ تمقائي بمجرد إبراـ
خبلؿ نقؿ الحؽ في استعماليا لممرخَّص لو و تمكينو مف ذلؾ طواؿ فترة العقد، فضبل عف تزويده 
بالمستندات و التصريحات المطموبة ألي جية مف الجيات الرسمية و التي تفيد التصريح باستخداـ 

 .)4(المبلئـ لمصمحة الطرفيفالعبلمة التجارية وفقا لشروط االتفاقية، و بالشكؿ 

 الشع ر استعم ل ص لو منتمكين المرخ   -2 

 )5(الشعار عبارة عف إشارة مرئية تستعممو المؤسسة التجارية لتتميَّز عف المؤسسات المختمفة 
قصد تمكيف المستيمكيف مف معرفتيا، و المشرع الجزائري لـ يقـ بتعريفو، و قد عرؼ موقفو تذبذبا 

مف القانوف التجاري،      78/2لم دة شعار نفسو العنواف التجاري و ىذا في نص ابيف اعتبار ال
                                                             
1
- AZEMA  Jacques, GALLOUX Jean-Christophe,  op cit, p 908. 

 سابؽ. عمؽ بالعبلمات، مرجعيت، 06-03أمر رقم مف  21-20-19 -11المواد   2 -
 .135ص  ،سابؽمرجع الجبرري ميا ط ط لب  بد يم دي ،  - 3

 4-www.ESHAMEL.NET    00:15عمى الساعة    17/11/2014يـو. 
 .46سابؽ، ص ، مرجع  ررسي س سية - 5

http://www.eshamel.net/
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 378-13المرسرم التنفيذي رقم مف  3الم دة و بيف اعتباره شكبل مف أشكاؿ العبلمة في نص 
 الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ.

التجارية لمدور الذي يمعبو في تكممة دور و تبرز أىمية الشعار في عقد تحويؿ العبلمة  
العبلمة التجارية في جذب العمبلء، خاصة و أف العبلمة تكوف ممتصقة بالسمعة فتنتقؿ معيا،     

و تصؿ  لمزبوف أينما وجدت، بينما الشعار و الرتباطو بالمنشأة، فإنو يمعب دورا في الداللة عمى 
عبير عف وحدة الشبكة و التي تفرض عمى جميع مكانيا، فضبل عف الدور الذي يمعبو في الت

المرخَّص ليـ المنضميف إلييا استعماؿ نفس الشعار عمى واجية مؤسساتيـ، و فعالية حصرية 
 الشعار التي تمنع  المرخِّص مف السماح لمغير باستعمالو ضمف الحدود الممنوحة لممرخَّص لو.

از السماح لمغير باستعماؿ الشعار و عمى الرغـ مف أف المشرع الجزائري لـ ينص عمى جو 
)العنواف التجاري( إال انو قد جرى العمؿ عمى السماح لممرخَّص لو بوضع شعار المرخٍّص عمى 
مؤسستو، و عمى ىذا األساس يجب أف يحرص المرخص لو عمى الشعار بنفس المعايير و العناية 

  . )1(التي يبذليا في سبيؿ استعماؿ و حماية العبلمة التجارية

  التقنية المس  دةتقديم االلتزام ب -ا ني  

تعتبر المساعدات التقنية و التجارية مف العناصر غير الجوىرية في عقد تحويؿ العبلمة  
، ألنيا تترافؽ مع عممية الرقابة التي يباشرىا )2(التجارية، إال أنيا تنتقؿ بشكؿ تمقائي لممرخَّص لو

 .)3(المرخِّص عمى نشاط المرخَّص لو

 

                                                             
1
 -VIDTS Françoise, Le contrat de franchise et les droit intellectuels, Le contrat de franchise Séminaire 

organisé à liège le 29 septembre 2000, DELTA, Liban, 2002, p p 61 à 89, p 84. 
2
 - LE TOURNEAU Philippe. Les contrats de concession ( distribution sélective- concession exclusive- 

distribution automobile- droit interne et communautaire), édition du Juris-Classeur, PARIS, 2003,p 26. 
3
 - STERLIN Carolin, L’essor de la protection accordée au franchisé dans ses relations avec le franchiseur 

aux stades de l’exécution du contrat et de sa rupture, université LILLE2, p 13. 
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 )1(و يتـ تقديـ ىذه المساعدة عف طريؽ النصح و اإلرشاد المجسد في مجموعة التوجييات 
الضريبية، التجارية، المالية، اإلدارية و القانونية البلزمة لتسيير النشاط المرخَّص لو، إذ يعطي 
المرخِّص نصائح و آراء أثناء الزيارات الدورية التي يقـو بيا، و توجيو المبلحظات و تزويده 

لمحمبلت بالوثائؽ التي يحتاجيا لتسيير مشروعو، و مساعدتو في عمميات التجييز و اإلعداد 
   .اإلشيارية مع تقديـ اقتراحات لطرؽ إنتاج، تغميؼ، حفظ، عرض و تسويؽ المنتجات

مساعدتو عمى إيجاد و النصح حوؿ كيفية مواجية العقبات التي يتعرض ليا،  كما يقدـ لو 
تدريب المرخَّص لو و عامميو و ميندسيو و فنييو  و ،)2(كؿ التي تواجيو في نشاطولحموؿ لممشاا

لحاجة و بالقدر الكاؼ إلدارة المشروع بنجاح و عمى مستوى عدة جوانب مف النشاط، و التي عند ا
و التعريؼ بالمنتجات المسوقة وتبياف جودتيا،        مف أىميا عممية التسويؽ مف خبلؿ الترويج

و تفوقيا عمى المنتجات المنافسة ليا مع تبياف لكيفية و سبؿ تخزيف السمع، و اختيار المواد 
األولية المستعممة في عممية اإلنتاج و كيفية التغميؼ و التركيب ...، باإلضافة إلى تعميميـ كيفية 

النطبلؽ المشروع و البلحقة  السابقة الحفاظ عمى وسائؿ اإلنتاج و صيانتيا..، و ذلؾ طيمة الفترة
ة سير العمؿ و جود ضماف حسف عمى قصد تكويف كفاءات قادرة ،)3(لو إف اقتضى األمر

 .)4(تحقيؽ األىداؼ االقتصادية المتوقعةو بالتالي المنتجات، 

 

 

                                                             
1
- DELEUZE Jean-Marie , Le contrat international de licence de know-how (savoir-faire), 4

e
 édition, 

Masson, PARIS, 1988, p 73. 

2
 - LE TOURNEAU Philippe, Les contrats de concession, op cit, p 43.   

 ، ص2005االستثمار في الترخيص االمتيازي )الفرانشايز(، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، عماف، مصطفى سمم ن يبيب،  3-
50                                                                                . 
جيا في ظؿ قانوف التجارة الجيود الدولية و أحكاـ نقؿ التكنولو ، اإلطار القانوني لنقؿ التكنولوجيا)في ظؿ جالل رف ء ميمدين - 4

 .48، ص 2001،  دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، الجديد(
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 الفرع الا ني

 ايترام اليقرط اليصرية الممنرية لممرخ ص لو

ص لو فيو نشاطو، و المنتجات ص بتحديد اإلقميـ الذي يباشر المرخَّ غالبا ما يقـو المرخِّ  
ص ىذه الحدود وقع عمى المرخِّ  (، بحيث متى تـ تحديدأرالالمسموح لو بوضع العبلمة عمييا)

 (.ا لا (، و تحمؿ النتائج المترتبة عف إخبللو بيا )ا ني احتراميا )
 اليصريةشرط  مضمرن -أرال  
عمى الرغـ مف أف الشروط الحصرية ليست مف الشروط المصيقة بعقد تحويؿ العبلمة  

إدراجيا في بنود العقد، و بالرجوع إلى  التجارية إال انو ليس ىناؾ ما يمنع األطراؼ المتعاقدة مف 
المتعمؽ بالعبلمات نجد أنيا قد حددت نوعيف  06-03األمر رقم مف  17ر  16الم دتين نص 

  (.2)، و حصرية نوعية (1)مف الحصرية، حصرية إقميمية 
 اإلقميمي بشرط اليصريةااللتزام  -1 
حصريا ليباشر استغبلؿ العبلمة فيو،    غالبا ما يمتـز المرخِّص بمنح المرخَّص لو إقميما   

و العمؿ عمى ضماف ىذه الحصرية التي تسمح لممرخَّص لو باالنفراد باستعماؿ العبلمة المرخصة 
 ، طيمة فترة سرياف العقد. )1(داخؿ ىذا النطاؽ

يعتبر تحديد النطاؽ اإلقميمي مف بيف أىـ العناصر التي يتوجب عمى المتعاقديف االتفاؽ   
اتساع اإلقميـ الممنوح لممرخَّص لو قد يختمؼ مف عقد آلخر، و ، )2(في العقد المبـر بينيماعمييا 

أو منطقة شاسعة مف اإلقميـ، خاصة في حالة عقد تحويؿ  فقد يتسع ليشمؿ إقميـ دولة أو أكثر،
العبلمة التجارية الدولي، أو تنحصر بمساحة جغرافية صغيرة تقع في دائرتيا مقر مؤسسة 

 المرخَّص لو، كأف تحدد بعدد مف الواليات، كما يمكف أف يكوف غير محدد بمنطقة معينة.

                                                             
1
 - FERRIER Didier, Contrat modèle de franchise internationale de la CCI :Les obligation de franchiseur , 

Le contrat de franchise Seminaire organisé à liège le 29 septembre 2000 , DELTA ,LIBAN , 2002, p p 133 à 

141, p 137. 
2
- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, op cit, p 106.  

–STERLINE Caroline, op  cit, p 29. 
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: يتمثؿ في امتناعو عف القياـ األرلو التزاـ المرخِّص بالحصرية اإلقميمية يأخذ مظيريف،  
 الا ني بأي عممية إنتاج أو تقديـ خدمات داخؿ النطاؽ اإلقميمي المخصص لممرخَّص ليـ، و

الشبكة، جاعمة منو حكما بيف المرخَّص ليـ، مما  قيامو بضبط ىذه الحصرية داخؿيتمثؿ في 
الشبكة مف اإلقداـ عمى أي تجاوز لحدود النطاؽ الجغرافي المخوؿ  يساىـ في منع كؿ طرؼ في

  .)1(لو و االعتداء عمى اإلقميـ الممنوح لباقي المرخَّص ليـ

استغبلؿ  احتكار ةص لو إذ يتيح لو فرصمصمحة المرخَّ  و الواقع أف ىذا الشرط يصب في 
احتكار المستيمكيف طواؿ  و، )2(دوف منافسة مف الغير المرخَّص بواإلقميـ  داخؿالعبلمة التجارية 

ص الذي يحـر مف التعامؿ مع فترة العقد مما يتيح لو فرصة لنجاح مشروعو، عمى عكس المرخِّ 
إال أف ىذا ال مرخص ليـ آخريف، يتسع لا ما كاف الزبائف المتواجديف داخؿ ىذا اإلقميـ، خاصة إذ

بشكؿ مطمؽ بؿ يمكف أف يصب في مصمحتو و مصمحة شبكتو بالحفاظ عمى  بويضر  يعني أنو
 .)3(مصدر دخؿ أساسي ليا فضبل عف كونو يشكؿتناسؽ الشبكة و التحكـ بما يجري فييا 

 االلتزام بشرط القصر النر ي -2 

التي ُيسمح  لممرخَّص لو  المنتجاتمف  تحديد نوع معيف عمىيقـو شرط القصر النوعي   
بوضع العبلمة التجارية عمييا دوف غيرىا، بغض النظر إف كانت العبلمة مسجمة عمى مجموعة 

العبلمة التجارية محؿ العقد عمى منتجات  ص يستعمؿأكبر مف المنتجات و حتى لو كاف المرخِّ 
 ، و يأخذ أحد شكميف:)5(و ىو شرط جائز قانونا ،)4(د العقدأخرى غير تمؾ التي اتفؽ عمييا في بنو 

                                                             
    .59سابؽ، ص مرجع  عقد االمتياز التجاري، ،النج ر ميمد ميسن ابراىيم - 1

2
- MESTRE Jaques, RODA Jean-Christophe, Les principes clauses des contrats d’affaires, lextenso 

éditions, PARIS, 2011, p 379.  
3
 - SIMON François-Luc,  Droit de la franchise, Petites affiches, N° 224, PARIS, 15 novembre 2007,p 22.  

 .178سابؽ، ص مرجع  ميا ط ط لب  بد يم دي الجبرري، - 4
 مرجع سابؽ.تعمؽ بالعبلمات، ي ، 06-03األمر رقم مف  16المادة  - 5
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و الذي يسمح لممرخَّص لو بوضع العبلمة التجارية عمى  شرط القصر النر ي الكمي - 
االمتناع عف استغبلؿ يتوجب عمى المرخِّص  ، و عمى ىذا األساسالمسجمةجميع المنتجات 

عمى جميع  باستغبلليا لمغير طيمة فترة العقدالعبلمة التجارية بشكؿ شخصي أو بإبراـ عقود 
 .                       المنتجات

 جزءص لو وضع العبلمة التجارية عمى و الذي يتيح لممرخَّ  شرط القصر النر ي الجزئي - 
استغبلؿ العبلمة عف  ص االمتناععمى المرخِّ  مما يفرضمف المنتجات المسجمة فقط و ليس كميا، 

، سواء تـ ذلؾ تـ االتفاؽ عمييا في العقد المبـر بينيماالتجارية عمى نفس المنتجات التي 
                                                 االستغبلؿ بشكؿ شخصي أو عبر الغير.

  تنفيذ االلتزام بشرط القصر -ا ني  

ص لو مف خبلؿ تمكيف ىذا التي منحيا لممرخَّ ص لمحقوؽ الحصرية يتحقؽ احتراـ المرخِّ  
نشاط منافس لنشاط ل و عدـ مباشرتو ،األخير مف االنفراد باستغبلؿ العبلمة التجارية محؿ العقد

ص لو عمى نفس اإلقميـ و عمى نفس المنتجات طيمة فترة العقد، كما يمتنع عف إبراـ نفس المرخَّ 
ص لو، و بذلؾ فس الحدود الجغرافية المخصصة لممرخَّ نوع العقد لمغير، أو أي عقد مشابو لو في ن

ص نفسو، ص ليـ اآلخريف أو مف المرخِّ ص لو محميا مف أي منافسة تصدر مف المرخَّ يكوف المرخَّ 
ص لو الطرؼ الوحيد في المنطقة و ذلؾ باعتبار أف ىذا النوع مف الحصرية يجعؿ مف المرخَّ 

  صة لو.المرخَّ 

ص لشرط القصر المتفؽ عميو في بنود العقد، إلى إخبللو بالتزاـ يؤدي عدـ احتراـ المرخِّ و  
ص بدعوى المسؤولية ص لو في العودة عمى المرخِّ تحريؾ حؽ المرخَّ  وعقدي، و يترتب عن

ص، فضبل عف حقو العقدية، و لو اف يطمب فسخ العقد و استرداد المبالغ التي قاـ بدفعيا لممرخِّ 
  الذي لحؽ بو جراء ىذا اإلخبلؿ.في المطالبة بالتعويض عف الضرر 
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 الفرع الا لث

 االلتزام ب لضم ن

ال يكفي أف يقـو المرخِّص بتمكيف المرخَّص لو مف استعماؿ العبلمة التجارية و إنما عميو  
،   )أرال(فضبل عف ذلؾ ضماف أي اعتداء قد يمس بحقو في االستغبلؿ اليادئ لمعبلمة التجارية

 .ا ني (أو عيب خفّي قد يعكره)

 االلتزام بضم ن التعرض ر االستيق ط  -أرال 

يمتـز المرخِّص بضماف أي تعرض شخصي أو مف قبؿ الغير مف شأنو المساس بحؽ  
، و في حالة ما إذا تحقؽ التعرض و ثبت الحؽ فيو (1)التجارية المرخَّص لو في االنتفاع بالعبلمة

  .(2)وجب عميو ضماف االستحقاؽ 

 ضم ن التعرض -1 

 ،الكامؿ لمعبلمة التجارية ومف االنتفاع اليادئ لو ص يؤدي التعرض إلى حرماف المرخَّ  
ص مف ضماف جؿ تفادي ذلؾ كاف البد عمى المرخِّ كس عميو و عمى نشاطو سمبا، و مف أمما ينع

 تعرض صادر مف قبمو أو مف قبؿ الغير.أي 

قانوني يقـو بو المرخِّص و مف فكؿ عمؿ مادي أو : االلتزام بضم ن التعرض الشخصي -أ 
مف إبراـ  انتفاعا يحقؽ بو الغاية شأنو عرقمة استغبلؿ المرخَّص لو لمعبلمة التجارية و انتفاعو بيا

أ م ل م دية عمى  مبني م ديناتج عف تعرض  ،)1(العقد، سواء كاف اإلنقاص جزئيا أو كميا
إعبلنات تضر بالمرخَّص لو  و إجراءتغيير بالعبلمة التجارية يقمؿ مف قيمتيا، إحداث ك ،ميضة

أو منعو مف تسويؽ بضاعتو في نطاقو الجغرافي الحصري ، أو منافستو منافسة غير  أو منتجاتو

                                                             
  الجزائري)عقد البيع(، الجزء الرابع، ديواف المطبوعات الجامعية،، الوجيز في شرح القانوف المدني خميل ايمد يسن قدادة - 1

 .145، ص 2000، الجزائر
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كأف يتصرؼ المرخِّص في العبلمة التجارية و يسمح  )1(ق ئم  مى تصرف ت ق نرنيةمشروعة، أو 
ا رغـ أف حؽ المرخَّص لو عمى العبلمة التجارية استئثاري يعد تعرضا شخصيا لمغير باستغبللي

         . )2(يفرض عمى المرخِّص ضمانو
حقا عمى العبلمة  بإدعائو أف لو ، مى أس س ق نرنيمبني  تعرض شخصي أو ناتج عف 
انتقمت ممكيتيا إليو،  وعقد و بعد إبرامالوقت إبراـ  لياص غير مالؾ كأف يكوف المرخِّ ، التجارية

ص لو مف االستغبلؿ عمى أساس أف العقد لـ يبـر مف صاحب الحؽ فيحاوؿ حينيا حرماف المرخَّ 
و يقـو ىذا األخير بتسجيؿ عقده  ، يقـو بالترخيص لمغير باستعماؿ نفس العبلمة في إبرامو، أو أف

 استغبلؿ العبلمة محؿ العقد.ص لو األوؿ، مما يؤدي إلى حرماف ىذا األخير مف حقوؽ قبؿ المرخَّ 

االمتن ع  ن و يتوجب عمى المرخِّص في سبيؿ تحقيؽ ضماف تعرضو القانوني  
، و في حالة عدـ استعماليا لمدة ال تتجاوز باستعماليا بشكؿ جدي المم رس ت المسقطة لمعالمة

حالت دوف  ثبلث سنوات متتالية أف يقدَّـ قبؿ انقضاء ىذه المدة ما يدؿ عمى أف ظروفا عسيرة
   تجديد اإليداعب، كما يفترض بو تجديدىا )3(استعماليا، ليتـ تمديد األجؿ إلى سنتيف عمى األكثر

إيداع طمب بالتجديد في ظرؼ ستة أشير التي تسبؽ أو تمي انقضاء  و تسجيؿ العبلمة عبر
 .بالضمافص مخبل بالتزامو و في حالة عدـ التجديد تنقضي ممكية و اعتبر المرخِّ  )4(التسجيؿ

عف تسجيؿ العبلمة فإف األمر ال يؤثر عمى عقد تحويؿ  صأما فيما يتعمؽ بعدوؿ المرخِّ  
العبلمة التجارية لمممكية الفكرية ذلؾ أف المعيد الوطني الجزائري ال يجوز لو قبوؿ العدوؿ عف 

ص لو تصريحا بالموافقة عمى العدوؿ، شريطة أف يكوف العقد تسجيؿ العبلمة إال إذا قدـ المرخَّ 

                                                             
 ،االنتفاع بالشيء)اإليجار و العارية( ، الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد، العقود الواردة عمى بد الرزاط أيمد السنيرري - 1

 .300، سابؽ مرجع
 يتضمف القانوف المدني، المعدؿ و المتمـ، مرجع سابؽ. ،58-75رقم  أمرمف  486/1المادة  - 2
 سابؽ.تعمؽ بالعبلمات، مرجع ي، 06-03أمر رقم مف  11 الم دة - 3
 .مرجع سابؽ العبلمات و تسجيميا، إيداعيحدد كيفيات ، 277-05مرسرم تنفيذي رقم مف  18المادة - 4
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ص لو الحؽ في االحتجاج عمى ىذا التخمي، و ضماف استمرارية مما يعطي لممرخَّ  ،)1(مسجبل
   ص.الممكية لممرخِّ 

التعرض الق نرني ص بدفع يمتـز المرخِّ  :الغيرااللتزام بضم ن التعرض الص در من –ب  
، سواء كاف ىذا الحؽ )2(الصادر مف الغير الذي يدعي حقا عمى العبلمة التجارية درن الم دي

دفع اال تداءات ثابتا لمغير قبؿ إبراـ عقد تحويؿ العبلمة التجارية أو بعده، و في سبيؿ ذلؾ عميو 
عف طريؽ رفع دعوى إلبطاؿ تسجيؿ كؿ ر المط لب ت الراقعة  مى العالمة من قبل الغير

مف شأنيا خمؽ التباس مع العبلمة محؿ العقد، في أجؿ خمس سنوات مف تاريخ  العبلمات التي
 في حالة، أو رفع دعوى التقميد )3(التسجيؿ، و بقاء المدة غير محددة في حالة الغير سيئ النية

، باتخاذ اإلجراءات التي تفيد نجاح الدعوى، خاصة )4(االعتداء عمى العبلمة عف طريؽ التقميد
ص لو رفع دعوى التقميد بعد االعذار ما لـ يوجد مع األخذ بعيف االعتبار أف لممرخَّ إجراء الحجز، 

 .)5(ص ىذا الحؽ بنفسواتفاؽ بغير ذلؾ إذا لـ يمارس المرخِّ 

 االلتزام بضم ن االستيق ط -2

، و أنيا ليا مالؾنو يضمف أ ص استحقاؽ الغير لمعبلمة، بحيث عميو أفيضمف المرخِّ 
في حالة ما إذا فشؿ في رد التعرض و استحؽ الغير العبلمة التجارية،  وليست مقمدة أو مزورة، 

الناتجة  سخ العقد و المطالبة بالتعويضاتفعندىا  لو صتحمؿ مسؤولية ذلؾ، و لممرخَّ  فاف عميو
بعدـ الضماف، ، إال إذا وجد اتفاؽ مسبؽ بيف طرفي العقد يقضي مف حرمانو مف استغبلؿ العبلمة

                                                             
 . مرجع سابؽ العبلمات و تسجيميا، إيداعيحدد كيفيات  ،277-05تنفيذي رقم  مرسرممف  26المادة - 1
  . مرجع سابؽالمعدؿ و المتمـ،  يتضمف القانوف المدني، 58-75 رقم أمرمف  487 - 2 /483المادة  - 2
 .سابؽ  مرجعتعمؽ بالعبلمات، ي ،06-03أمر رقم مف  20/2المادة  -3

 .المرجعنفس تعمؽ بالعبلمات، ي، 03-06أمر رقم  مف 33الى  26المواد مف- 4
 .نفس المرجعبالعبلمات،  يتعمؽ، 06-03أمر رقم مف  31لمادة ا - 5
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ص أو ينقصا مف الضماف، شرط أال يتعمد المرخِّ  ذلؾ انو يمكف لممتعاقديف أف يسقطا أو يزيدا
  . )1(إخفاء حؽ الغير

  تزام بضم ن العيرب الخفيةلاال  -ا ني 

قد يبدو مف الوىمة األولى أنو مف المستحيؿ أف تتضمف العبلمة التجارية أي عيب خفي قد  
لكف غالبا ما يكوف المرخَّص لو قميؿ الخبرة، فيغفؿ بذلؾ عف بعض الجوانب التي يقمؿ مف قيمتيا، 

التي يمكف أف تحمميا  (2)تجعمو عمى يقيف مما يقدـ عميو، لذا يمـز المرخِّص بضماف العيوب الخفية
 لحؽ المرخَّص لو في االنتفاع اليادئ و الكامؿ بالعبلمة التجارية. العبلمة تجسيدا

الخفي في العبلمة التجارية ىو ذلؾ العيب الذي يؤدي إلى االنتقاص مف قيمتيا و العيب  
أو مف االنتفاع بيا، و التي لـ يكف المرخَّص لو عمى عمـ بيا وقت إبراـ العقد، أو التي قاـ 

، سواء كاف العيب متعمقا بالعبلمة التجارية مباشرة كوجود مانع مف (3)المرخِّص بإخفائيا غشا منو
ا و عدـ انتباه المعيد الوطني لمممكية الصناعية ليذا العيب و تسجيميا، أو عدـ دفع تسجيمي

الرسـو المستحقة عمييا و تعريضيا إلى احتماؿ لمبطبلف، أو تعمؽ بالمنتجات التي تندرج تحت 
 العبلمة، كأف تكوف ذات نوعية سيئة أو ذات صفات تضر برواجيا، أو أف يتعمؽ بشيرة العبلمة.

مجرد وجود عيب في العبلمة التجارية ال يعد كافيا لتحقؽ الضماف بؿ البد أف يكوف و لكف  
العيب قديما و مؤثرا بحيث يؤدي إلى استحالة استعماليا أو يؤدي إلى االنتقاص مف ىذا االنتفاع 

كأف يبيف المرخَّص لو ذلؾ، الطرفيف يقضي بخبلؼ  انتقاصا محسوسا، شرط أال يوجد اتفاؽ بيف
أف الداعي مف وراء إبرامو لعقد تحويؿ العبلمة التجارية ىو استعماليا لمتعريؼ بسمع  في عقده

محددة إال أف المرخِّص يخفي عمى المرخَّص لو أف العبلمة غير مسجمة لتوضع عمى ذلؾ النوع 

                                                             
  . مرجع سابؽالمعدؿ و المتمـ،  ، يتضمف القانوف المدني،58-75رقم  أمرمف  377المادة  - 1
 .217، العبلمات في القانوف الجزائري الجديد، مرجع سابؽ، ص راشدي سعيدة -2

  -  AZEMA  Jacque, GALLOUX Jean-Christophe  , op  cit, p 908. 
 .المرجع نفس معدؿ و المتمـ،اليتضمف القانوف المدني،  ،58-75رقم  أمرمف  490-488المادة  -3
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مف السمع، و ىذا األمر يؤدي إلى عدـ تمكف ىذا األخير مف استعماؿ العبلمة لمغرض الذي أبـر 
 مف أجمو أو أف السبب ىو شيرة العبلمة الدولية بينما شيرتيا محمية.العقد 

فمجرد الشؾ غير  منو متيقنا و (1)و يجب أال يكوف المرخَّص لو عمى عمـ بالعيب وقت إبراـ العقد
 و إال سقط حقو في التمسؾ بالضماف. ،(2)كاؼ لسقوط الضماف

تصوره في عقد تحويؿ العبلمة التجارية ولكف فيما يتعمؽ بعنصر الخفاء فانو مف الصعب  
و ذلؾ بالنظر إلى المفاوضات التي تسبؽ إبراـ العقد، و لكف قد يستعص عمى المرخَّص لو تبينو 

 بسبب قمة خبرتو أو ألنيا عيوب ال يمكف اكتشافيا إال بعد مباشرة العمؿ.
ف لممتعاقديف االتفاؽ و التزاـ المرخص بضماف العيوب الخفية ليس مف النظاـ العاـ بحيث يمك

 .(3)عمى التخفيؼ أو اإلعفاء منو، شرط أف ال يكوف المرخص قد أخفى ىذه العيوب غشا

 المطمب الا ني

 ص لوالتزام ت المرخ  

تتعدد التزامات المرخَّص لو في عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف أىميا القياـ باستغبلؿ  
(، فضبل عف التقيد الفرع الا ني( و تقديـ مقابؿ ليذا االستغبلؿ ) الفرع األرلالعبلمة التجارية )

 (. الفرع الا لثبالشروط الحصرية المتفؽ عمييا ) 

 

 
                                                             

المرجع المعدؿ و المتمـ،  يتضمف القانوف المدني ،1975تمبر سب 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم مف  488/3المادة  - 1
 .السابؽ

، الضماف القانوني لمعيب الخفي و تخمؼ الصفة في عقد البيع، بحث لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في جريدة خراص - 2
 .76، ص1986جواف  جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ،العقود و المسؤولية، 

، يتضمف القانوف المدني، المعدؿ و المتمـ، نفس 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم مف  490/2المادة  - 3
 المرجع. 
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 الفرع األرل

 االلتزام ب ستعم ل العالمة التج رية

، التقيد )أرال(يفرض تنفيذ االلتزاـ باالستعماؿ الفعمي لمعبلمة التجارية عمى المرخَّص لو  
 .)ا ني (و الشروط التي حددىا المرخِّص  المعاييرب

 تعم ل العالمة التج رية االلتزام ب ستنفيذ  -أرال  

يجب عمى المرخَّص لو أف يستعمؿ العبلمة التجارية بشكؿ شخصي و فعمي، إذ يعد  
االلتزاـ باستعماليا أىـ ما يتوجب عميو القياـ بو، كما أنو يشكؿ أحد الحقوؽ األساسية التي يتمتع 

يا، فاستعمالو لمعبلمة حؽ و واجب في نفس الوقت، و ييدؼ االستعماؿ الى المحافظة عمى ب
 .(1)قيمة العبلمة و الزيادة مف شيرتيا، و حمايتيا مف السقوط بسبب عدـ االستعماؿ

بؿ يتوجب عميو أف يباشر نشاطو  ،(2)لوو استعماؿ العبلمة ليس عمبل اختياريا لممرخَّص  
جوىر عقد تحويؿ العبلمة التجارية، و األساس في تنفيذ المشروع   التجارية باعتبارىاتحت العبلمة 

محؿ العقد بشكؿ شخصي باعتبار أف ىذا العقد قائـ عمى االعتبار الشخصي لممتعاقد و أف 
المرخِّص لـ يكف ليبـر العقد لو لـ يكف يثؽ في شخصو، و بذلؾ يمنع عمى المرخَّص لو أف يقـو 

 ف الباطف و ال التنازؿ عف العقد إال إذا وجد اتفاؽ يسمح بذلؾ.    بالترخيص م

بوضعيا  ر بيسن نية، استعم ل العالمة التج رية بشكل جديو يتوجب عمى المرخَّص لو  
عمى السمع  التي يصنعيا و/ أو يسوقيا، أو الخدمات التي يقدميا، و استعماليا في األعماؿ 

                                                             

" يعتبر استعم ل العالمة من قبل ي مل يتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ عمى: ، 06-03أمر رقم مف  12تنص المادة  1- 
و عمى ىذا األساس عدـ استعماؿ المرخص لو لمعبلمة يرتب  الرخصة بما بة استعم ل من قبل المردع أر م لك العالمة نفسو."،

 نفس اآلثار التي يرتبيا عدـ استعماليا مف قبؿ المالؾ اذا ما تعدت المدة ثبلث سنوات، و ىو اثر السقوط.
2
 - LE TOURNEAU Philippe, Les contrats de franchisage, éditions  du juris-classeur, PARIS, 2003 ,   p 

245. 
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، (1)خذ بعيف االعتبار المعايير و الشروط التي تـ االتفاؽ عميياالترويجية ليذه المنتجات، مع األ
 باعتبارىا الضماف الذي يتحقؽ معو النجاح المتوقع لممشروع.

و ال يجب أف يقـو المرخَّص لو بمجرد االستغبلؿ، بؿ البد عميو مف أف يراعي في  
منتجاتو التي يعرضيا، وكؿ ، و ذلؾ عمى كؿ  نصري االنتظ م ر االستمراريةممارستو لنشاطو 

  .عممياتو التجارية المتعمقة بالنشاط المتعمؽ بالعبلمة، و مراسبلتو التجارية و العمميات االشيارية
 التقيد بتعميم ت ر قرا د المرخص  -ا ني  

يمتـز المرخَّص لو بتنفيذ جميع التعميمات الصادرة مف المرخِّص سواء كانت تجارية أو مالية  
( 3)أو المتعمقة بممارسة النشاط (2)أو الدعاية اإلعبلنية (1)سواء تعمقت بمظير الشبكة أو تقنية،

المنصوص عمييا في العقد المبـر بينيما، فيعد ىذا االلتزاـ أمرا ال مفر منو باعتباره الوسيمة التي 
تكفؿ لممرخِّص سيطرتو عمى شبكة الترخيص لضماف تجانسيا، و التي يحقؽ بيا الحماية البلزمة 

 لصورة و سمعة عبلمتو. 

 الع م لمشبكة مظير لالتقيد ب لمع يير المرتبطة ب -1 

، (2)ير الذي تتخذه محبلتوص لو مظيرا معينا مطابقا لممظى المرخَّ يشترط المرخِّص عمقد  
، ةصرخَّ المُ مستيمكيف مف االستدالؿ إلى المنتجات التي تحمؿ العبلمة و ال تمكيف العمبلء مف أجؿ

 ، و بذلؾ يجب عمى المرخَّص لو أف يعتمد في محبلتيـو إعطاء انطباع موحد لمشبكة في أذىانيـ
، و ىذه المظاىر أعضاء الشبكة محبلت باقي المعتمد فيو الداخمي  نفس المظير الخارجي

، مما يسيؿ عمى الزبائف (3)متنوعة منيا مراعاة المساحات و شكؿ الواجيات، و كيفية وضعيا
التعرؼ عمى المنشآت التي تحمؿ العبلمة التجارية المعنية، و ىناؾ مف يشترط وحدة األزياء     

                                                             
1
 - STERLINE Caroline, op  cit, p 25. 

2
 - LE TOURNEAU Philippe, Les contrats de concession, op cit, p 37 . 

بدوف رية، دراسة مقارنة(، ، عقد الفرانشيز التجاري) في ضوء تشريعات المنافسة و منع الممارسات االحتكااليديدي ي سر السيد -3
  .64ص بمد النشر، بدوف سنة النشر،
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ة ديكور الغرؼ، و ىو الشرط يعتبر ضروريا في بعض األنشطة التي تعتمد عمى وحدة و وحد
 المظير لجمب الزبائف كالمطاعـ و الفنادؽ...

لكف تفاوت اإلمكانيات و تعدد الثقافات االجتماعية و القانونية تصّعب عمى المرخَّص لو  
ؽ الطرفاف عمى التخفيؼ مف ىذه التقيد بالشروط التي يفرضيا المرخِّص، لذا مف الممكف أف يتف

القيود أو تغييرىا بما يتوافؽ و قدرات المرخَّص لو و بشكؿ ال يضر بالعبلمة التجارية و ال 
 بالشبكة المستفيدة مف حقوؽ استعماؿ ىذه العبلمة.

 المتعمقة ب لسي سة اإل النيةتعميم ت لا -2 

اإلعبلنية و الدعائية، بحيث تتـ كؿ تمعب العبلمة التجارية دورا جوىريا في العمميات  
و الترويج لممنتجات ميما كاف نوعيا مف خبلؿ العبلمات التجارية التي توضع  عمميات اإلشيار

       .(1)عمييا، خاصة و أنيا وسيمة تعريؼ عابرة لمحدود بفضؿ العممية االشيارية
السياسة حيد عف إدارة ص ىو المسئوؿ الو و ما يميز الدخوؿ في شبكة الترخيص أف المرخِّ  

كبر يتوجب و لتحقيؽ فعالية أ ،الموجية لجمب الزبائف عف تحضير اإلستراتجية ،(2)العامة لمشبكة
 ص لو بإدارة عممية اشيارية محميةفي المقابؿ يمتـز المرخَّ  موحدة، اعتماد واجيات و إشيارات

 ص لو.في رقابة و توجيو المرخَّ ، بؿ ليذا األخير الحؽ صالذي يروجو المرخِّ  اإلشيار متوافقة مع

و بالنظر ألىمية العمميات االشيارية بالنسبة لممرخِّص كونيا قد تنعكس إما ايجابيا أو  
سمبيا عمى عبلمتو، أو عمى الشبكة باعتباره عممية عابرة لمحدود، فإنو غالبا ما ينفرد بتقرير 

معينة خبلؿ العمميات االشيارية،  السياسة اإلعبلمية فيفرض عمى المرخَّص لو إتباع إستراتجية
دوف أف يؤدي ىذا لحرماف المرخَّص لو مف إتباع سياسة إعبلنية مف تنظيمو، و إنما األمر يتطمب 

 .(3)موافقة المرخِّص عمييا

                                                             
1
 - Philippe LE TOURNEAU, L’ingénierie, les transfères  de technologie et de maitrise industrielle, op cit, 

p21.  

2
 - BESSIS Philippe,.Le contrat de franchisage, EJA-LGDJ, PARIS, 1992, p 85. 

 .66، 65، المرجع السابؽ،  ص ي سر سيد اليديدي - 3
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 المتعمقة بمم رسة النش طالتقيد ب لتعميم ت  -3 

ص لو مزاولة المرخَّ  ص بفرض نوع آخر مف المعايير المرتبطة بكيفيةيقـو المرخِّ  غالبا ما 
و تتصؿ أساسا ىذه التعميمات بكيفية ومناىج مباشرة النشاط، فاستغبلؿ العبلمة التجارية  ،لمنشاط

و ضماف تمتع منتجاتو بنفس النوعية و الجودة التي  ىذا األخيرلوحدىا غير كاؼ لضماف نجاح 
الحفاظ عمى شيرة و سمعة عبلمتو  ص فينجاح المرخِّ  بذلؾص، و تتميز بيا منتجات المرخِّ 

 .(1)التجارية لدى جميور المستيمكيف

و لكف أحيانا قد يتعذر عمى المرخَّص لو التقيد بيذه التعميمات خاصة في حالة عقد تحويؿ  
، أو المتطمبات االقتصادية    (2)العبلمة التجارية الدولي و ذلؾ بسبب القيود التي تفرضيا القوانيف

التي تكوف متعمقة بشكؿ أساسي بذوؽ المستيمؾ، االعتبارات الدينية األخبلقية،     و االجتماعية 
و مدى توفر المنتجات البديمة و القدرة الشرائية، مما يفرض عميو التحكـ باإلنتاج بما يتوافؽ      

  .(4)أو المواصفات التقييسية (3)و حجـ الطمب عميو

                                                             
 .283، المرجع السابؽ، ص يرسف جياللي - 1
، يتعمؽ بحماية المستيمؾ     2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09ق نرن رقم مف  11مف بيف ىذه القيود نجد نص المادة  - 2

، التي تنص عمى: " يجب أف يمبي كؿ منتوج معروض لبلستيبلؾ 2009مارس  08صادر بتاريخ ، 15ج ر عدد  و قمع الغش،
 لممستيمؾ مف حيث طبيعتو و صنفو و منشئو و مميزاتو األساسية و تركيبتو و نسبة مقوماتو البلزمة و ىويتو  الرغبات المشروعة

 .و األخطار الناجمة عف استعمالو" و كمياتو و قابميتو لبلستعماؿ،

الغذائية ، يحدد شروط و كيفيات استعماؿ المضافات 2012ماي  15مؤرخ في ، 214-12مرسرم تنفيذي رقم أحكاـ   -
منو التي نصت عمى إال  6، فجاء في نص المادة 2012ماي  16، صادر بتاريخ 30الموجية لبلستيبلؾ البشري ، ج ر عدد 

منو عمى أف المضافات الغذائية يجب  9يتـ دمج المضافات الغذائية في الغذاء إال تمؾ التي وردت في القانوف، كما نصت المادة 
 أف تكوف حبلؿ.

 .239سابؽ، صمرجع  عقد االمتياز التجاري،  ،ميمد ميسن ابراىيم النج ر - 3
              بتاريخ صادر، 41ج ر عدد  تعمؽ بالتقييس،، ي2004جواف  23مؤرخ في، 04-04ق نرن رقم مف  2/1المادة -4

، نصت عمى أف: " التقييس: النشاط الخاص المتعمؽ بوضع أحكاـ ذات استعماؿ موحد و متكرر في مواجية 2004جواف  27
مشاكؿ حقيقية أو محتممة يكوف الغرض منيا تحقيؽ الدرجة المثمى مف التنظيـ في إطار معيف،  و يقدـ وثائؽ مرجعية تحتوي عمى 

 =ت و السمع و الخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العبلقات بيف الشركاءحموؿ لمشاكؿ تقنية و تجارية تخص المنتوجا
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 الفرع الا ني

 االلتزام بأداء المق بل

يعتبر أداء المقابؿ مف أىـ االلتزامات التي يتوجب عمى المرخَّص لو تنفيذىا، و مف بيف  
أىـ الحقوؽ التي يستحقيا المرخِّص، و يتـ االتفاؽ عمى مقداره و كيفية أدائو في وثيقة العقد،    

، )أرال(يا أو في المبلحؽ القانونية المعتمدة بيف الطرفيف، و يتخذ المقابؿ عدة صور، فقد يكوف نقد
  )ا ني (.كما يمكف أف يكوف عينيا

 المق بل مبمغ نقدي  -أرال

المقابؿ النقدي ىو ذلؾ المبمغ مف النقود الذي يمتـز المرخَّص لو بدفعو لممرخِّص لقاء  
استغبللو لعبلمتو التجارية، و الذي يتوقؼ تحديد قيمتو عمى عدة عوامؿ أىميا قوة الطرفيف 

المقابؿ نقدا مف أسيؿ الطرؽ وأكثرىا شيوعا في المعامبلت، و يرجع السبب  و تقدير .(1)التفاوضية
في ذلؾ إلى سيولة تقدير المبمغ النقدي و الوفاء بو، كما أف النزاعات قميبل ما تثور بشأنو، إال أف 

كما ( 2)أو دوري  (1)طريقة الوفاء بتقديـ المقابؿ النقدي قد تختمؼ، إذ يمكف أف تتـ بشكؿ جزافي
  (.3)كوف مزيجا مف االثنيف معات ف أفيمك

 

                                                                                                                                                                                                          

و الذي ييدؼ أساسا إلى إعداد مواصفات المنتجات و معايير و مناىج ييف و التقنييف و االجتماعييف." االقتصادييف و العمم=
 إنتاجيا.

ديسمبر  11صاد بتاريخ  ،80  دد ج رتعمؽ بتقييـ المطابقة، ي، 2005ديسمبر  06 في مؤرخ ،465-05 رقم مرسرم تنفيذي -
 مطابقة المنتجات لممواصفات المطموبة.  ، و الذي يعمؿ عمى ضماف2005

  مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود ، يحدد شروط 2005ديسمبر  06 فيمؤرخ  ،467-05تنفيذي رقم مرسرم  -
الذي يعمؿ عمى ضماف مطابؽ المنتجات المستوردة  ، و2005ديسمبر  11بتاريخ  ، صادر80ج ر  دد و كيفيات ذلؾ، 

 منو. 7لممواصفات القانونية و التنظيمية المعموؿ بيا، و ىذا عمبل بأحكاـ المادة 
 .59، مرجع سابؽ، ص جالل رف ء ميمدين - 1
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 المبمغ النقدي مبمغ جزافي-1

المبمغ الجزافي عبارة عف مبمغ مالي يدفعو المرخَّص لو كمقابؿ النتمائو إلى الشبكة، و التي  
لما أنفقو المرخِّص  و كمقابل ،أو الستفادتو مف العبلمة التجارية الشبكةتعرؼ بحقوؽ الدخوؿ إلى 

التي يحوزىا في السوؽ،     في األبحاث و التجارب التي قاـ بيا مستخدموه لموصوؿ إلى المكانة
يقدميا في سبيؿ نقؿ حقوؽ استغبلؿ العبلمة و المصاريؼ و الرسـو  و مجموعة الخدمات التي

لدعاية، باإلضافة إلى المرخَّص لو مف ىذا االستغبلؿ كنفقات التكويف و ا التي تحّمميا لتمكيف
المصاريؼ غير المباشرة كالعموالت و المكافئات المقدمة لؤلطراؼ التي ساعدت عمى إنجاح     

 .(1)و إتماـ العقد

و يتـ تقدير ىذا المبمغ باألخذ بعيف االعتبار زيادة عمى المصاريؼ التي يتحمميا المرخِّص  
التجارية و درجة احتكاره لمسوؽ الذي يوفر لو مجموعة مف العناصر كشيرة العبلمة و سمعتيا 

إمكانات معينة باعتباره الفرصة الوحيدة أو إحدى الفرص القميمة أماـ المرخَّص ليـ لتحقيؽ 
النجاح، و األىمية التجارية لممنطقة الحصرية الممنوحة لممرخَّص لو و لمخدمات المقدمة، توقعات 

 .(2)نويالربح و التي تكوف قيمتيا متوقعة بشكؿ س

 دفع األت رى الدررية -2 

 قد ال يرتاح المرخَّص لو لمنتائج التي يتوقعيا مف خبلؿ استغبللو لمعبلمة التجارية كثيرا ما 
 فيقـو بدفع مبالغ دورية عمى شكؿ ،محؿ العقد، ما يدفعو إلى تفضيؿ اعتماد أسموب الدفع الدوري

                                                             
 .125، ص 2003دار وائؿ لمنشر و التوزيع، عماف،  ،القانونية لعقود نقؿ التكنولوجيا، اآلثار نداء ك ظم ميمد جراد المرلى - 1

- VERBRAEKEN Claude, Contrat modèle de franchise internationale de la CCI : Les obligations du franchisé, 
Le contrat de franchise Séminaire organisé à liège le 29 septembre 2000 , DELTA ,Liban , 2002, p p 143 à 
153, p 143. 

 .100، ص سابؽ ، مرجعزىرة م لح - 2
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، و عادة ما يقبؿ المرخِّص اعتماد (1)الطرفيف تستحؽ عمى فترات زمنية يتـ تحديدىا باتفاؽ أقساط 
ىذا األسموب في حالة توقع نجاح االستثمار بنسبة كبيرة، و تحقيقو ألرباح أكبر مف تمؾ التي 
يحتمؿ أف يحققيا لو تـ دفع المقابؿ بشكؿ إجمالي، أو لتخوؼ المرخَّص لو مف حالتو المالية 

 خبلؿ فترة قصيرة. الضعيفة، خاصة و أف نتائج استغبللو لف تظير

دورية تحدد باتفاؽ الطرفيف، قد تبدأ بتسميـ إما مبالغ مالية  و يتـ التقسيط عمى شكؿ دفعات 
قميمة ثـ تتصاعد، أو بمبالغ مالية كبيرة ثـ تنزؿ تدريجيا، و الطريقة األكثر استعماال و فعالية ىي 

عميو دفع مبالغ كبيرة، خاصة أف كونيا أرفؽ بالمرخَّص لو، الذي يتعذر  ،(2)الطريقة األولى
مشروعو لـ يترسخ في الميداف بعد، ويتـ تقدير ىذه المبالغ  بالنظر إلى النتيجة االقتصادية 
المحققة كاالعتماد عمى حجـ اإلنتاج و حجـ و سعر المبيعات المحققة، و تستحؽ عمى شكؿ 

  .(3)ـ األعماؿ المحققةومنتظمة، كما يمكف أف يتحدد بنسبة مئوية مف رق مدفوعات متتالية

 المق بل المختمط -3

، فيقـو (4)ص لو عمى الجمع بيف الدفع اإلجمالي و الدوريص و المرخَّ المرخِّ يمكف أف يتفؽ  
ص لو بدفع مبمغ جزافي أولي عند إبراـ العقد و مبمغ آخر دوري محدد بدقة بنص العقد،    المرخَّ 

أو المبيعات أو األرباح، و أحيانا يتفؽ عمى  المنتجاتو يكوف ىذا األخير إما نسبة مئوية مف 
 حدود دنيا أو قصوى ليذا المبمغ بحيث ال يتجاوز رقما معينا.

 

 

                                                             
كمية  ، الثمف في عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف تخصص قانوف االعماؿ،مركة  بد الكريم - 1

 .65، ص 31/01/2007،  جامعة مولود معمري تيزي وزو، ة و العمـو السياسيةالحقوق
 .314، ص2010بي الحقوقية، بيروت، عقد االستثمار التكنولوجي)دراسة مقارنة(، منشورات الحم ،مرتضى جمعة   شرر - 2

3
- VERBRAEKEN Claude, op cit, p 144.  

 .117ص  ،سابؽمرجع ، يسن  مي ك ظم - 4



آثار عقد تحويل العالمة التجارية                                 الفصل الثاني:                     

 

76 

 الدفع العيني -ا ني  

يمكف لمطرفيف االتفاؽ عمى أف يكوف المقابؿ عينيا، بحيث يتـ الدفع مثبل عف طريؽ المواد  
نسبة معينة مف المنتج الذي تقـو شركة المرخَّص  المصنعة أو القابمة لمتصنيع أو بالحصوؿ عمى

 .(1)لو بإنتاجو و تحقيقو تحت العبلمة التجارية محؿ العقد

و يمجأ المرخِّص ليذا األسموب ليتجنب قيامو بإنتاج السمع بنفسو، و الحصوؿ عمييا مف  
ليقـو بإعادة المشروعات التي قامت بإنتاجيا تحت إشرافو و رقابتو، و تـ وضع عبلمتو عمييا، 

بيعيا في أسواؽ أخرى، متفاديا التكاليؼ البلزمة إلنتاجيا، و قد يمجأ ليا المرخَّص لو غالبا إذا ما 
كاف طرفا ضعيفا يفتقر لئلمكانيات البلزمة إلنجاح مشروعو، و لكي يجذب المزيد مف الرعاية    

ؿ و استثمارىا في مجاالت و االىتماـ بالمشروع مف قبؿ المرخِّص، فضبل عف توفير بعض األموا
 .(2)أخرى أو توسيع نشاطو الحالي دوف المجوء إلى االقتراض

باإلضافة إلى ىذه الطريقة فانو يمكف أف يتفؽ الطرفيف عمى أف يكوف المقابؿ مزيجا بيف   
حيث يتـ المجوء إلييا في حالة تكافؤ  ،(3) األداء النقدي و العيني، أو أف يتـ عمى شكؿ مقايضة

يف، بحيث يمتمؾ كؿ طرؼ منيما إلمكانيات يفتقر ليا الطرؼ اآلخر، كأف يمتمؾ أحدىما الطرف
لعبلمة تجارية مشيورة ال يحوزىا الطرؼ اآلخر بينما يمتمؾ ىذا األخير براءة اختراع أو معرفة 
فنية يحتاج إلييا الطرؼ األوؿ، فيتفؽ الطرفاف عندىا عمى أف يقـو الطرؼ األوؿ بتحويؿ حقوؽ 

 بلؿ عبلمتو لمطرؼ الثاني لقاء السماح لو باستغبلؿ براءة اختراعو.استغ

 

 

                                                             
 .66سابؽ، ص ، مرجع مركة  بد الكريم - 1
 .319-318سابؽ، صمرجع  مرتضى جمعة   شرر - 2
 .66ص ، سابؽ، مرجع ن دية يعقربي -3
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 الفرع الا لث

 االلتزام بشررط اليصرية المتفط  ميي 

تحتوي عقود تحويؿ العبلمة التجارية عمى مجموعة مف الشروط الحصرية ذات الطابع  
و التي يمجأ ليا المرخِّص حرصا منو عمى ضماف استمرارية نشاطو و تفوؽ  ،التجاري و الحمائي

وضعيتو في السوؽ دوف أف يتعرض لضغوطات بسبب منافسة مشروع المرخَّص لو لمشروعو، 
باعتبار أف المرخَّص لو يباشر نشاطو بشكؿ مستقؿ عف نشاط المرخِّص، و تتجسد ىذه القيود 

 .)ا ني (و عمى منتجات معينة )أرال(في إقميـ معيفأساسا في حصر نشاط المرخَّص لو 

و تخضع أحكاـ ىذا االلتزاـ إلى اتفاؽ الطرفيف و ىو مف أىـ العناصر التي يجب تحديدىا  
  و التي تتـ مناقشتيا خبلؿ المفاوضات التي جمعت الطرفيف. (1)في بنود العقد

 االلتزام ب يترام شرط القصر المك ني -أرال

االلتزاـ عمى المرخَّص لو مباشرة نشاطو في المحيط الجغرافي الحصري الممنوح يفرض ىذا  
و يتـ تحديد ىذا النطاؽ باالعتماد عمى أسس معينة، ييدؼ مف خبللو  ،لو و عدـ تجاوزه

الُمرخِّص إلى تأميف تناسؽ الشبكة بحيث يكوف لكؿ ُمرخَّص لو حرية العمؿ في حدود اإلقميـ 
 و يرتكب بذلؾ جريمة التقميد. ،(2)و إلقميـ الُمرخِّص أو ُمرخَّص لو آخرالممنوح لو، دوف تعدي

يمنح ىذا اإلقميـ االستئثاري لممرخَّص لو حقا مطمقا في االنفراد باستغبلؿ العبلمة التجارية،  
بحيث يمنع عمى أي شخص آخر مباشرة نفس النشاط في نفس اإلقميـ المخصص لو، و لو تـ 
االستغبلؿ مف قبؿ الُمرخِّص نفسو، و عدـ مباشرة نشاطو لخارج ىذا اإلقميـ، إال أف ىذا ال يمنع 
الطرفيف المتعاقديف مف االتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ و السماح لمُمرخِّص أو الُمرخَّص ليـ اآلخريف 

                  بمباشرة نفس النشاط و استعماؿ نفس العبلمة في نفس اإلقميـ.                                                                     
                                                             

 . مرجع سابؽتعمؽ بالعبلمات، ي، 06-03أمر رقم مف  17المادة  -1

2 - LE TOURNEAU Philippe, Les contrats de concession, op cit, p 52. 
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لممرخَّص لو احتكارا يمكنو مف ضماف عدـ وجود منافسة مف و تتيح الحصرية اإلقميمية  
أما  ،(1)المرخِّص نفسو أو مف المرخَّص ليـ، و تحقيؽ أرقاـ أعماؿ مرتفعة في اإلقميـ الممنوح لو

مما يحقؽ أرباحا متزايدة لعبلمتو ص ليـ المرخَّ المرخِّص فيستفيد مف عممية الترويج  التي يقـو بيا 
واؽ الجديدة التي تكسبو إياىا عبلمتو فضبل زيادة قيمة األقساط المدفوعة مف بفضؿ الشيرة و األس

 .ص ليـ كمقابؿ لمحقوؽ الحصرية الممنوحة ليـ و التي تتزايد بزيادة عددىـالمرخَّ 

و مضموف ىذا االلتزاـ يتمثؿ في ضرورة قياـ المرخَّص لو بمباشرة مشروعو عمى اإلقميـ  
عف التعدي إلى األقاليـ األخرى سواء بإدارتو شخصيا لنقاط إنتاج،  الممنوح لو، مف خبلؿ امتناعو

أو تسويؽ داخؿ ىذا اإلقميـ خبلؿ مدة العقد أو باالستعانة بأشخاص آخريف، أو بتوسيعو لمحيط 
نشاطو المبني عمى استغبلؿ العبلمة التجارية المرخَّص بيا إلى خارج اإلقميـ الممنوح لو، مما 

 ص ليـ آخريف في مناطقيـ الحصرية.يضمف عدـ تعرضو لمرخَّ 

و المبلحظ أف ىذا الشرط قد يشكؿ تقييدا لممرخَّص لو، فضبل عمى أنو يعد مف الشروط  
تقييد لحرية العرض بمنعو  المقيدة لممنافسة، كونو مناؼ لمبدأ حرية المنافسة بسبب ما يتضمنو مف

خؿ اإلقميـ الممنوح لو، كما يمنع لممرخِّص و باقي المرخَّص ليـ مف منافسة المرخَّص لو دا
، إال أنو يتيح لو إقصاء أي نشاط مماثؿ (2)المرخَّص لو مباشرة نشاطو خارج اقميمو الحصري

   لنشاطو و مستند عمى نفس العبلمة، و بذلؾ يتفادى أي منافسة مف قبؿ الغير.
رع الجزائري و عمى الرغـ مما يشممو ىذا العقد مف مساس بحرية المنافسة إال أف المش  

يسمح بمنح حقوؽ استغبلؿ العبلمة التجارية في حدود إقميمية معينة، دوف تحديد أي قيود       
  أو شروط ليذا الحؽ عمى الرغـ مف تيديده ليذه الحرية و ترؾ أمر تحديده التفاؽ الطرفيف.

 

 
                                                             

 .53سابؽ، ص مرجع عقد االمتياز التجاري، ، ميمد ميسن ابراىيم النج ر - 1
2
-DIDIER Ferrier, Droit de distribution, Droit de la distribution, 6

e
 édition, LexisNexis, PARIS, 2012, p 

286. 
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 االلتزام بشرط القصر النر ي -ا ني  

تعتبر تحديد المنتجات و نوعيتيا المفترض بالمرخَّص لو وضع العبلمة التجارية عمييا مف    
بيف العناصر الجوىرية المكونة لممحؿ في عقد تحويؿ العبلمة التجارية، و التي يتوجب عمى 
المتعاقديف تحديدىا في بنود العقد تحت طائمة البطبلف، بحيث يجب تعييف المنتجات التي يسمح 

 .(1)و تبياف نوعية السمع المصنعة أو الخدمات التي سيقدميا  خَّص لو إنتاجيا، لممر 

و حؽ المرخَّص لو في وضع العبلمة التجارية عمى منتجاتو صورتيف، إذ قد يسمح لو  
المرخِّص بوضعيا عمى جميع المنتجات التي تـ تسجيؿ العبلمة التجارية بشأنيا و يسمى العقد في 

حويؿ العبلمة التجارية الكمي، و مف أمثمة ىذا االستغبلؿ أف تكوف العبلمة ىذه الحالة بعقد ت
توضع عمى المشروبات بمختمؼ أنواعيا مف مشروبا غازية، و عصائر و مياه معدنية، و يمنح 
المرخَّص لو حقا بوضع العبلمة عمى جميع ىذه المنتجات دوف استثناء، كما يمكف أف يكوف ىذا 

معيف مف السمع و الخدمات التي تـ تسجيؿ العبلمة التجارية بصددىا،  الحؽ محصورا عمى جزء 
و يطمؽ عميو اسـ عقد تحويؿ العبلمة التجارية الجزئي، كأف يستفيد المرخَّص لو مف حؽ استغبلؿ 

 العبلمة عمى المشروبات الغازية حصرا دوف باقي المنتجات مف مياه معدنية و عصائر.

ص لو التقيد بو و عدـ تجاوزه، بأف يستعمميا عمى غير يفرض ىذا الشرط عمى المرخَّ  
المنتجات المحددة في العقد، أو باستعماليا لتمييز سمع أو خدمات غير تمؾ التي تستخدـ العبلمة 
لمداللة عمييا، و ىو مف الشروط التقييدية المشروعة التي تمت إجازتيا في مختمؼ التشريعات بما 

 فييا القانوف الجزائري.
 

 

 

 

                                                             
 .مرجع سابؽ، تعمؽ بالعبلماتي، 06-03أمر رقم مف  16المادة  - 1
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 المبيث الا ني

 انقض ء  قد تيريل العالمة التج رية

يحقؽ عقد تحويؿ العبلمة مجموعة مف الفوائد لكبل طرفيو، و ذلؾ بغض النظر عف  
االلتزامات و القيود التي يتضمنيا، و التي غالبا ما تزيد مف حدة الضغوطات التي تقع عمى 

ير مؤسسة المرخِّص و المرخَّص لو    األطراؼ، خاصة و أنو مف العقود الطويمة األمد التي تظ
كمؤسسة واحدة، إال أنو كغيره مف العقود الزمنية فإنو ينقضي متى توفر سبب مف أسباب االنقضاء 

(، و يتميز عنيا باعتبار أنو يرتب مجموعة مف االلتزامات عمى كؿ مف المرخِّص المطمب األرل)
 (.المطمب الا نيو المرخَّص لو بعد انقضاء العقد )

 المطمب األرل

 أسب ب انقض ء  قد تيريل العالمة التج رية

وترقية االقتصاد  تنمية ياة التجارية ويمعب عقد تحويؿ العبلمة التجارية دورا ىاما في الح 
 عادية أسبابلتوفر  فينقضي يصؿ فيو إلى نيايتو،الوطني، لكنو كغيره مف العقود يأتي وقت 

 الفرع الا ني(.أو غير عادية ) ،الفرع األرل()

 الفرع األرل

 الطرط الع دية النقض ء  قد تيريل العالمة التج رية

تكوف األسباب العادية النقضاء جميع العقود المستمرة التنفيذ كعقد تحويؿ العبلمة التجارية  
، أو بقطع )أرال(مرتبطة بشكؿ أساسي بنياية المدة الزمنية المتفؽ عمييا في العقد المحدد المدة 

 )ا ني (.العبلقة التعاقدية بالنسبة لمعقد الغير محدد المدة 
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  انقض ء  قد تيريل العالمة التج رية ب نتي ء األجل المتفط  ميو -أرال 

لخطر اإلنياء المفاجئ لمعقد،  العقد تسمح لطرفيو بمباشرة نشاطو دوف تعرضو مدةتحديد  
تفادي االلتزاـ المؤبد خاصة  و  ،بالطرؼ اآلخرمقيدا في العبلقة التعاقدية التي تربطو  إبقائوأو 
           نتائج سمبية. رتبإذا 

 (1) و األصؿ العاـ في انقضاء عقد تحويؿ العبلمة التجارية ىي انقضائو باستفائو لمدتو 
 .(2) لكف ليس ىنالؾ ما يمنع المتعاقديف مف االتفاؽ عمى تجديده

 غي ب اليط في تجديد  قد تيريل العالمة التج رية الميدد المدة -1 

األصؿ ىو انقضاء عقد تحويؿ العبلمة التجارية بانتياء مدتو، فيستعيد بذلؾ كؿ مف  
، المرخِّص و المرخَّص لو حريتو التعاقدية، دوف أف يكوف ألي منيما الحؽ في التمسؾ بالتجديد

 أصبلاالختيار بيف قبوؿ أو رفض التعاقد تسمح ألي شخص بالتي  ةاليرية التع قدياحتراما لمبدأ 
، فضبل عمى أف العقد الصحيح يفرض عمى أطرافو التقيد بما جاء فيو و مف و بالتالي التجديد

                                                             .بينيا مدة العقد احتراما و تنفيذا لمبدأ القوة الممزمة لمعقد، و عدـ المطالبة بالتجديد
وفي حالة ما إذا قاـ أحد األطراؼ بتوجيو إخطار لمطرؼ اآلخر يعرب لو فيو عف رغبتو  

في تجديد العقد قبؿ استفاء مدتو و اتجيت إرادتو إلى رفض ىذا التجديد البد عمى ىذا األخير أف 
     .(1)يقدـ لو ردا يعممو فيو عف رفضو لمتجديد قبؿ انقضاء العقد

مرتبطة بفع لية  ألسب بكما يعيد بعض الفقياء حرماف المرخَّص لو مف الحؽ في التجديد  
التي تجيز لممرخِّص إقصاء األطراؼ األقؿ كفاءة  اليف ظ  مى العالمة التج ريةو ضرورة  الشبكة

أضرارا أو لئلخبلؿ بااللتزامات، التقصير في أدائيا، أو فشؿ مشروعو و إلحاقو  ،(2)مف الشبكة
 .(3)بسمعة و شيرة العبلمة التجارية و بالتالي سمعة و شيرة المرخِّص و منتجاتو

                                                             
 .122، 121 ، صمرجع سابؽ، كردي نبيمة - 1

 .334سابؽ، ص ، مرجع جياللي يرسف -2
 .121، نفس المرجع، ص كردي نبيمة - 3
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 ات الراردة  مى مبدأ  دم التجديداالستان ء -2 

، إال أف (1)عمى الرغـ مف أف المشرع الجزائري قد أجاز تجديد عقد تحويؿ العبلمة التجارية 
تمقائية، بؿ البد مف االتفاؽ عمييا صراحة في بنود ذلؾ ال يعني أف عممية التجديد مفترضة أو 

، إذ ال يممؾ المرخَّص لو الحؽ في المطالبة بتجديد العقد الذي انتيت مدتو كأصؿ، إال في (2)العقد
 حالة االتفاؽ المسبؽ بإجازة التجديد.

يمكف لكؿ مف المرخِّص و المرخَّص لو إدراج  إدراج شرط التجديد صراية في العقد: -أ 
ند في العقد المبـر بينيما يقضي بإمكانية تجديده، أو تقديـ تعيد مف المرخِّص بتجديده متى أبدى ب

 المرخَّص لو رغبتو في ذلؾ.

يمكف لمطرفيف المتعاقديف االتفاؽ عمى تجديد العقد  إدراج شرط التجديد ضمني  لمعقد: -ب 
انقضاء المدة الزمنية المحددة لو،  ضمنيا بإدراج شرط فيو يقضي باستمرار العبلقة التعاقدية بعد

و إذا ما فضؿ أحد  ،(3)إذا لـ يبد أي مف الطرفيف رغبتو في إيقافو خبلؿ المدة المتفؽ عمييا
األطراؼ اإلنياء، ما عميو إال القياـ بإخطار الطرؼ اآلخر برغبتو بذلؾ فينقضي العقد، و يبقى 

فاء المدة، أما في حالة عدـ إعبلف رفض كبل الطرفيف ممـز باحتراـ جميع التزاماتو لحيف است
 .التجديد، فإف التجديد الضمني يتـ بسكوت الطرفيف عند حموؿ األجؿ

  انقض ء  قد تيريل العالمة التج رية الغير ميدد المدة -ا ني  

عمى الرغـ مف أىمية تحديد المدة الزمنية لسرياف عقد تحويؿ العبلمة التجارية، إال أنو قد  
طرفيو  يقـو المتعاقديف بتعيينيا، و بذلؾ يعتبر العقد غير محدد المدة، مما يمنح كبليحدث أف ال 

                                                             
 سابؽ.تعمؽ بالعبلمات، مرجع ي، 06-03أمر رقم مف  23المادة  - 1
تبرز أىمية التجديد في انو يحقؽ نوعا مف المصمحة المشتركة بيف المرخص و المرخص لو بالسماح ليذا األخير باالستمرار  -2

 .عبلمتواستغبلؿ  لمقابؿ المرخِّص تمقي لقاءاستمرار تحصيؿ األرباح  بالتاليفي استغبلؿ العبلمة التجارية و 
 .337سابؽ، ص ، مرجع جياللي يرسف - 3
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و لكف ىذه الحرية في اإلنياء ليست  ،(1)الحؽ في إنيائو في أية مرحمة شاء باإلرادة المنفردة 
 (.2)مطمقة بؿ تستمـز توفر شروط  محددة 

  جراز فسخ العقد بإرادة منفردة -1 

التزامات أطراؼ العقد ليست أبدية، لكف في حالة عدـ تحديد مدة لمعقد فإف األصؿ أف  
 .العبلقة التعاقدية تبقى قائمة لحيف قياـ أحد األطراؼ بإنيائيا في أية مرحمة كاف عمييا العقد

 إجراءات الفسخ االنفرادي لمعقد الغير الميدد المدة -2 

إنياءه متى أراد  ألي منيماعاقدية، إذ يمكف ال يجوز ألي متعاقد التمسؾ بدواـ العبلقة الت 
و الحؽ في فسخ العقد بصفة انفرادية ليس مطمقا بؿ يشترط فيو إجراء  ذلؾ و دوف تبرير قراره،

جسيمة  بالوضعية لمعقد قد يؤدي إلى إلحاؽ أضرار ، ذلؾ أف اإلنياء المفاجئ (1)اإلخطار المسبؽ
درجة التوقؼ عف مزاولة النشاط، و قصد حماية  ، قد تصؿ حدتيا إلىاآلخر االقتصادية لمطرؼ

المتعاقد مف اإلنياء المفاجئ لمعقد و العمؿ عمى منحو الوقت البلـز لتنظيـ أموره قبؿ اإلنياء، كاف 
في اإلنياء، و ذلؾ خبلؿ المدة التي تـ االتفاؽ عمييا، و إذا لـ يتـ  الرغبةمسبقا ب والبد مف إعبلم

ء يحدد مدة لذلؾ باألخذ بعيف االعتبار مدة العقد و حجـ تحديد ىذه المدة فإف القضا
االستثمارات... لكف تجدر اإلشارة إلى أف الحؽ باإلخطار ليس حقا مطمقا إذ يستثنى تطبيؽ ىذا 

     .(2)و القوة القاىرة المبدأ في حالة الخطأ الجسيـ

 

 

 
                                                             

، المنعقد بكمية الرطني يرل  قرد األ م ل ر دررى  في تطرير االقتص د الجزائري  الممتقى، "عقد الفرانشيز"،  يميش يمينة - 1
 .128-108 ، ص ص2012ماي  17-16الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، يومي 

 .343ص سابؽ،  مرجع، جاللي يرسف - 2
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 الفرع الا ني

                    النقض ء العقدالطرط غير الع دية                               
زيادة عمى األسباب العادية النقضاء عقد تحويؿ العبلمة التجارية، نجد مجموعة أخرى مف       

، )أرال(األسباب التي توصؿ لنفس النتيجة، سواء كانت بسبب الفسخ لئلخبلؿ بااللتزامات التعاقدية
 .)ا ني (ساسي أثناء عممية اإلبراـأو متعمقة باالعتبار الشخصي الذي يعتد بو بشكؿ أ

  إلخالل ب اللتزام ت التع قدية:ل قد تيريل العالمة التج رية فسخ  -أرال 

األطراؼ المتعاقدة في تنفيذه اللتزاماتو التعاقدية سببا رئيسيا لفسخ العقد،  أحد يعتبر تقصير 
 (.2( أو باتفاؽ الطرفيف )1و ذلؾ عبر المجوء إلى القضاء )

 الفسخ القض ئي لمعقد -1 

 1يتحقؽ الفسخ القضائي بصدور حكـ قضائي يقضي بذلؾ، و ذلؾ بعد المرور باإلجراءات 
 المتمثمة فيما يمي:

يجب عمى الدائف توجيو اعذار لممديف يطالبو بتنفيذ العقد أو فسخو قبؿ رفع : ذاراال  -ا 
و دليؿ عمى امتناعو أو تأخره في  بمثابة دليؿ عمى تقصير المديف دعوى الفسخ، و ىو أمر يعد

إنذار لو، أو ما يقوـ  مما يعطي مصداقية أكثر لمدعوى، و يتـ اإلعذار عبر توجيو (2)التنفيذ
، كما يمكف أف يعتبر المديف معذرا بمجرد حموؿ األجؿ دوف الحاجة إلى االعذار، كما يمكف مقامو

، أو إذا ، أو إذا أصبح غير مجد بفعؿ المديفجراء في حالة تعذر تنفيذ االلتزاـاإل ىذا اإلعفاء مف
 .(3)صرح ىذا األخير كتابة بعدـ نيتو في تنفيذ التزامو

                                                             
1
  المتعمؽ بالقانوف المدني، مرجع سابؽ.، 58-75أمر رقم من  111المادة  - 

     ، االعذار في المواد المدنية و التجارية طبقا لمقانوف الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع العقودلراني  بد المجيد - 2
 .36، ص 2004/2005، ،  جامعة الجزائر كمية الحقوؽ و المسؤولية المدنية،

  .، نفس السابؽ، يتضمف القانوف المدني، 58-75أمر رقم مف  181-180المادة  - 3
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: ال يكفي توجيو االعذار لوحده إلقرار الفسخ، إذ قد يحدث أف رفع د رى الفسخ-ب 
يتسامح الدائف مع مدينو بعد توجييو، أو أف يتمسؾ بالتنفيذ بدؿ الفسخ، بؿ عمى الدائف أف يقوـ 

العقد و عميو في سبيؿ ذلؾ إثبات تخمؼ المديف برفع دعوى يطمب فييا مف القاضي الحكـ بفسخ 
 .(1)واعد العامة لئلثبات التي يمـز عمى مف يدعي أمرا أف يثبتوعف تنفيذ التزامو طبقا لمق

يجب عمى المدعي انتظار إصدار حكـ قضائي نيائي يقضي  صدرر يكم ب لفسخ: -ت 
بفسخ العقد، ألف المديف قد يقـو بالتنفيذ بعد رفع الدعوى، أو قد ال يحكـ القاضي بالفسخ أو أف 

 (.2)مراعاة منو لمظروؼ المحيطة بالدعوى فسخ العقديمنح لممديف أجبل لمتنفيذ قبؿ الحكـ ب

 الفسخ االتف قي لعقد تيريل العالمة التج رية - 2 

أجاز القانوف عمى الطرفيف المتعاقديف االتفاؽ عمى فسخ العقد باإلرادة المنفردة دوف حاجة  
 شرط التقيد باإلجراءات التالية: لمجوء إلى القضاء،

: يجب عمى الدائف قبؿ فسخو لمعقد أف يعذر المديف بالشكؿ الذي اتفقا عميو   اال ذار -أ 
اتفاؽ و لو بال يجوز اإلعفاء منو فاالعذار إجراء إلزامي ، (3)فسخالقبؿ القياـ بأو وفقا لمعرؼ 

   حد لمحرية التعاقدية، سواء تعمؽ األمر بالفسخ القضائي لما في ذلؾ مف، عمى الرغـ المتعاقديف
 .االتفاقي أو

و يجب أف يتضمف االعذار تحديدا دقيقا لخطأ المديف، و إخطارا واضحا بضرورة التنفيذ   
بحيث يعد مف الخطأ قطع العبلقة التعاقدية قبؿ  ،و المدة الزمنية التي يتوجب تصحيح الخطأ فييا

عقد منقضيا انقضاء ىذا األجؿ، و إذا ما انقضت ىذه المدة دوف تصويب المديف لخطئو، اعتبر ال
   .دوف الحاجة إلى رفع دعوى قضائية

                                                             
  .سابؽ مرجعيتضمف القانوف المدني، المعدؿ و المتمـ، ، 58-75أمر رقم  مف 323المادة  - 1
                                       .107ص  ، مرجع سابؽ، مى  مى سميم ن -2

  نفس المرجع. ،قانوف المدني، المعدؿ و المتمـلا يتضمف، 58-75األمر رقم مف  120المادة  - 3
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ي حؿ حقو ف وعند استعمال الفسخ يقع إذ ،إ الن الدائن  ن تمسكو بفسخ العقد -ب 
الفسخ لمطرؼ المديف بعد حموؿ األجؿ، فإرادة الدائف الرابطة التعاقدية بإعبلنو لرغبتو الصريحة في 

و ال حتى  إلقراره، و ليس مجرد االمتناع عف تنفيذ االلتزاـفي الفسخ ىي التي تؤخذ بعيف االعتبار 
.(2)لف ينتج آثارهوصولو إلى عمـ المديف و إال  مع ضرورة، (1)االتفاؽ المسبؽ عمى إيقاع الفسخ

  انقض ء  قد تيريل العالمة التج رية ألسب ب مرتبطة ب ال تب ر الشخصي -ا ني  

حد األطراؼ أو تغير صفتو مؤديا النقضاء العقد.ينيار االعتبار الشخصي أساسا لتغير أ 
     انقض ء  قد تيريل العالمة التج رية بسبب تغير األطراف -1 

عقد تحويؿ العبلمة الجارية مف عقود االعتبار الشخصي، و فقداف احد األطراؼ أو التغيير  
        فييـ عوامؿ أساسية تؤدي النقضاء العقد.

ينتيي عقد تحويؿ العبلمة التجارية  :ني ية الشخصية الق نرنية لممتع قدانقض ء العقد بسبب  -أ
بانتياء الشخصية القانونية لمطرؼ المتعاقد، فتنتيي الشخصية القانونية لمشخص الطبيعي بوفاتو 

، إال إذا وجد اتفاؽ بيف المتعاقديف يقضي بخبلؼ (3)دوف أف تنصرؼ آثار العقد إلى خمفو العاـ
 ،      (4)بتوفر احد األسباب العامة النقضاء الشركاتالنسبة لمشخص المعنوي ذلؾ، و تنتيي ب

                                                             
كمية ية، ، انحبلؿ العقد عف طريؽ الفسخ، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف فرع قانوف المسؤولية المينيمر يسينة - 1

 .37، ص 20/12/2011 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو، العمـو السياسيةو الحقوؽ 
 .مرجع سابؽيتضمف القانوف المدني، المعدؿ و المتمـ، ، 58-75أمر رقم مف  61المادة - 2
نفس المرجع، عمى أف آثار العقد  ،المعدؿ و المتمـ ،المدني القانوف تضمفي، 58-75أمر رقم مف  108المادة تقضي  - 3

تنصرؼ إلى المتعاقديف و خمفيما العاـ، إال إف عقد تحويؿ العبلمة التجارية ال يندرج تحت ىذا المبدأ لما لبلعتبار الشخصي مف 
 أىمية في استمرار العقد.

                                          :تنتيي ألحد األسباب التاليةمف القانوف المدني فاف الشركة  441إلى  437بالرجوع إلى المواد مف األسب ب الع مة:  - 4
فمتى انتيت المدة المحددة لمشركة تنقضي الشركة بقوة القانوف بغض النظر في رغبة األطراؼ انتي ء األجل الميدد لمشركة:  -

                                                                                في اإلبقاء عمييا أو عدـ تحقيقيا لميدؼ الذي أنشئت مف أجمو، 
، حتى و إف لـ تنتيي مدتيا، إال أنو مف الجائز أف تمتد الشركة لسنة انتي ء الشركة بتيقيط اليدف الذي أنشئت من أجمو -

                                                                       أخرى إذا كانت تقـو بنفس المياـ التي وجدت مف أجميا، 
                                              ، أو ىبلؾ الحصة العينية ألحد الشركاء قبؿ تقديميا،    ىالك كل م ل الشركة أر معظمو -
=                                            .، إال إذا وجد اتفاؽ عمى عكس ذلؾب نسي بو أر مرت ايد الشرك ء أر اليجر  ميو، أر إفالسو -
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            .(1)أو باندماجيا
و المعنوية إلى  الشركة المندمجة المادية ياانتقاؿ جزء مف أصولر يقصد ب ندم ج الشركة  

التي تكوف إما قائمة مف قبؿ أو أنشئت مف أجؿ متابعة نشاط الشركة المندمجة  الشركة الدامجة
     .(2)مع ضـ أصوليا إلييا بشراء جميع أو جزء كبير مف عناصر الشركة

                                       :و أثر عممية االندماج عمى عقد تحويؿ العبلمة التجارية يتغير بتغير طريقة االندماج
: بمقتضاه يتـ االتفاؽ بيف شركتيف قائمتيف أو أكثر عمى أف ي لة االندم ج بطريط الضم 

تنضـ إحداىما إلى األخرى، فتنقضي الشركة المندمجة، وتنتقؿ أصوليا إلى الشركة الدامجة)شركة 
          .   (3)ديوف الشركة المندمجة بكؿممزمة  ومستقمة بحؽ التقاضي،  ىذه األخيرة قائمة( فتصبح

ص لو باعتباره دائف ال يكوف أماـ المرخَّ  فإنو ص دامجة لشركة أخرىشركة المرخ   فإذا كانت -
   ممساس مباشرة بصالحولإذا كانت تؤدي  (4)ص إال االعتراض عمى عممية االندماجعادي لممرخِّ 

العبلقة التعاقدية، يدد استمرارية ي بشكؿ صالمرخِّ  افبلسو ذلؾ في حالة ما إذا أدى الندماج إلى 
ص لو استنادا لمقواعد العامة لئلدنماج  طمب إنياء العقد، مع و في ىذه الحالة يمكف لممرخَّ 

              .(5)مطالبة بالتعويضال
إلى انقضاء شخصيتيا  بما يؤدي : في شركة أخرىص مندمجةشركة المرخ   أما اذا كانت -

                                                                                                                                                                                                          

                                   بإجماع كؿ الشركاء، أو بتحقؽ األغمبية المتفؽ عمييا في العقد.  االتف ط  مى إني ء الشركة -=
                                                                                                 يل الشركة بيكم قض ئي. -
و  عمى أف إفبلس الشركة مرجع سابؽيتضمف القانوف التجاري، المعدؿ و المتمـ، ، 59-75أمر رقم مف  215نصت الم دة  ر -

 عجزىا عف أداء تنفيذ التزاماتيا مما يستوجب حميا بقوة القانوف.
 .نفس المرجعيتضمف القانوف التجاري، المعدؿ و المتمـ، ، 59-75أمر رقم مف  744المادة  - 1
   .403، ص  1999 النشر، بيروت و لمطباعة عويدات التجارية، دار الشركات التجارة، قانوف في الكامؿ ،ن صيف إلي س - 2
 .مرجع سابؽ يتضمف القانوف التجاري المعدؿ و المتمـ، 58-75رقم  أمرمف  756/1المادة - 3
 .المرجع نفس، يتضمف القانوف التجاري المعدؿ و المتمـ، 59-75رقم  أمرمف  756/2المادة - 4
ر دررى  في تطرير االقتص د  الممتقى الرطني يرل  قرد األ م ل، "خصوصية عقد الفرانشيز في السوؽ"، ايت رازر زاينة -5

ص ص  2012ماي  17و  16يومي المنعقد بكمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية ،الجزائري
 .159، ص 172الى129
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الحؽ  لو صممرخَّ ل كاففي جميع أصوليا و خصوميا،  ياالقانونية، و حموؿ الشركة الدامجة محم
في االختيار بيف االستمرار في العبلقة التعاقدية أو إنيائيا، و لو حؽ طمب التعويض عما يترتب 

         .(1)مف أضرار و لو كاف اإلنياء مف قبمو
المندمجتيف و قياـ يف : يترتب عف عممية المزج فناء الشركتي لة االندم ج  ن طريط المزج 

ص لو مرتبطا  المرخَّ  يبقىىذه الحالة في تنتقؿ إلييا كؿ رأسماؿ الشركة المدمجة، و  شركة جديدة
، و ال يجوز لو االعتراض بصفتو (2)فيما يتعمؽ بحقوقو و التزاماتو بالذمة المالية لمشركة الجديدة

     ه الشركة.ذماج إال إذا أدى ذلؾ إلى إعسار ىدائنا عمى االند
ص لو مف فسخ العقد عمى أساس زواؿ االعتبار الشخصي إال أف ىذا ال يمنع المرخَّ   

و بذلؾ ال ينتقؿ العقد  ،(3)صةص عمى اثر انقضاء شخصيتو القانونية لمشركة المرخِّ لشركة المرخِّ 
عف حقو في اإلنياء  كما يمكف لو التنازؿة الجديدة إال إذا وجد اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ، كإلى الشر 

 .(4)و االستمرار مع الشركة الجديدة

ف طريؽ المزج، فإف شركة عتمتع بحرية مباشرة عممية اندماج ت المرخِّصو إذا كانت شركة  
 ص ص لو ال تتمتع بنفس الحرية، إذ يتوجب عمييا الحصوؿ عمى الموافقة المسبقة مف المرخِّ المرخَّ 

 باستقبللية مف مساس ىذا األمر يشكؿ لما يشكمو الرغـ ب، (5)عمييالكؿ عممية دمج تريد اإلقداـ 
 في تأكيد ىذا الحؽ.  كبير عتبار الشخصي أثرلبل لكفص لو، المرخَّ 

: تثير فكرة التنازؿ عف العقد غموضا حوؿ اآلثار التن زل  ن العقدالفقدان بسبب  -ب 
 خَّص لو.التي يمكف أف يحدثيا، سواء صدر مف قبؿ المرخِّص أو المر 

                                                             
1-http://www.droitetentreprise.org/web/?p=1404   عمى الساعة  02/12/2014  تـ االطبلع عمى الموقع يوـ

23:10. 
 .مرجع سابؽيتضمف القانوف التجاري المعدؿ و المتمـ،  ،58-75رقم  أمرمف  749المادة  - 2
 .405سابؽ، ص مرجع الي س ،  ن صيف - 3
 .نفس المرجعيتضمف القانوف التجاري المعدؿ و المتمـ،  ،58-75رقم  أمر مف 756المادة  -4

 .144مرجع سابؽ، ص  ، عقد االمتياز التجاري،ابراىيميمد ميسن م النج ر - 5

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=1404%20
http://www.droitetentreprise.org/web/?p=1404%20
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ال يطرح أي إشكاؿ، أما إذا  األمر لممرخِّص فإف ي لة التن زل من قبل المرخ ص لو ففي -       
و عمى أساس أف االعتبار الشخصي جوىري في عقد تحويؿ العبلمة التجارية، فإنو يجب  لمغيرتـ 

 ،(1)عمى المرخَّص لو إخطار المرخِّص برغبتو في التنازؿ، و إعطائو ميمة معقولة لمتفكير في ذلؾ
                               .(2)العقدأو فسخ نياية المدة  فإذا ما رفض التنازؿ كاف لممرخَّص لو متابعة التنفيذ إلى حيف

الذي غالبا ما يكوف عبارة عف شركة، أو مجموعة  صي لة التن زل من قبل المرخ   أما في- 
شركات تتولى إدارة شبكة الترخيص و اختيار المرخَّص لو المناسب، األمر الذي يجعؿ مف 
االعتبار الشخصي لممؤسسة السبب في إبراـ العقد بغض النظر عف شخصية المانح، فإف تغييره 

ؾ و عدـ إجراء تغيير في اقتصاديات العقد شرط إعبلـ المرخَّص لو بذل، ال يؤدي إلى فسخ العقد
 .(3)بشكؿ يؤثر عمى الوضع القانوف أو االقتصادي لمعقد

 يد أطرافوالعالمة التج رية بسبب تغير صفة أانقض ء  قد تيريل  -2 

ال يعتبر فقداف أحد أطراؼ العقد السبب الوحيد المؤثر سمبا عمى استمرارية عقد تحويؿ  
يضاؼ إلييا فقداف احد األطراؼ لصفة تعد أساسية بالنسبة لمطرؼ اآلخر، العبلمة التجارية، بؿ 

  و ذلؾ سواء كاف الطرؼ شخصا طبيعيا أو معنويا.

: يمكف تعداد الحاالت التي يتـ الي الت المشتركة بين الشخص الطبيعي ر المعنري -أ 
 ني و التقني، باإلضافة، فقداف التأىيؿ الف(4)فييا فقداف صفات جوىرية في كؿ مف فقداف األىمية

 

                                                             
 .162، المرجع السابؽ، ص ازر زاينةر  ايت -1

، يتضمف القانوف المدني، المعدؿ و 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم مكرر مف  124بالرجوع الى المادة  - 2
الموافقة عمى تنازؿ المرخص لو عف عقد تحويؿ العبلمة التجارية، ، فانو في حالة ما إذا رفض المرخص المرجع السابؽالمتمـ، 

 يمكف أف يؤدي الى تحميمو مسؤولية تقصيرية، و  ذلؾ تطبيقا لؤلحكاـ التي تنظـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ.
 .63، مرجع سابؽ، ص مسق ري لبنى  مر - 3
إبراـ العقد ال بعده، و لكف العقود المبنية عمى أساس االعتبار فقداف األىمية ال يؤدي النقضاء العقد الف توفرىا مفروض عند  - 4

 الشخصي تفرض تنفيذ المتعاقد اللتزاماتو بنفسو و فقدانيا يؤدي الستحالة تنفيذ العقد و بالتالي إلغائو.
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  .(1)إلى الكفاية المالية 

: يمكف تحديد الحاالت التي تطرأ عمى الشخص الي الت المتعمقة ب لشخص المعنري -ب 
المعنوي و التي تمس باستمرارية عقد تحويؿ العبلمة التجارية في كؿ مف تغير الشركاء، تغير 

 .(3)أو تغير صفة جوىرية في الشركة (2)المسيريف

 المطمب الا ني 

 االلتزام ت المترتبة  ن انقض ء  قد تيريل العالمة التج رية

ينطوي عقد تحويؿ العبلمة التجارية عمى ميزات متعددة مف بينيا تشابؾ مصالح أطرافو  
مما يجعؿ ىذا العقد يرتب أثارا محددة بعد انتيائو، فيو عمى عكس أغمبية العقود يرتب التزامات 

 .)الفرع الا ني(ص ، أو المرخِّ )الفرع األرل(لو ص، سواء تعمؽ األمر بالمرخَّ تحمي مصالح أطرافو

 

 
                                                             

1
 التفميسة محؿ المفمس ئلفبلس و بالتالي حموؿ وكيؿقد يؤدي ل يعتبر التأىيؿ المالي ضماف لحسف التنفيذ، و فقداف ىذا التأىيؿ -

حد مف النفقات التي يبذليا المرخص عمى مشروع الترخيص و عمى شبكة الترخيص مف نفقات اإلشيار و التكويف و بال الذي سيقـو
التقميص مف العماؿ مما يؤثر سمبا عمى عبلقة الترخيص و بشكؿ يؤدي إلى انييار المشروع كما يمس بشيرة العبلمة و سمعتيا و 

، و باعتبار أف وكيؿ التفميسة الذي ال يتمتع بالتأىيؿ الفني و فبلس تؤثرا سمبا عمى تنفيذ العقدلتجارية كما أف إجراءات اإلالسمعة ا
 . التقني و المالي البلـز ليحؿ محؿ المفمس فاف ذلؾ يعتبر مساسا باالعتبار الشخصي و يعتبر مبررا كافيا إلنياء العقد

 .155 ، صعقد االمتياز التجاري، مرجع سابؽميسن ابراىيم،  ميمد النج ر -
يؤدي النقضاء عقد تحويؿ العبلمة التجارية إذا أدرج شرط في العقد يدؿ عمى أف في الشركة: أر المسيرين  تغير الشرك ء  - 2

و خبرتيـ و معارفيـ الفنية و أمانتو و سمعتو الجيدة السبب في إبراـ العقد و  أو المسيريف الشخصي ليؤالء الشركاء االعتبار
 .تضمينو شرطا يقضي بزواؿ العقد لزواؿ ىؤالء األشخاص

- AL SURAIHY Yasser, op cit, p 249-250-251-252. 
قد يؤدي التغير في صفة جوىرية لمشركة اعتبرت أساسية إلبراـ العقد كشكميا و موضوعيا و قدرتيا باعتبارىا عوامؿ لتحديد  - 3

ىوية ىذا الشخص و استقراره، و التغيير فيو قد ييدد استمرارية العبلقة التعاقدية كالتغيير مف شركة تضامف إلى شركة مسؤولية 
 العنصر كسبب رئيسي إلبراـ العقد في بنود العقد. محدودة، شرط أف يدرج ىذا 
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 الفرع األرل

 ص لوااللتزام ت م  بعد التع قدية لممرخ  

االمتناع عف ب ص لو التزاماالمرخَّ مة التجارية عمى انقضاء عقد تحويؿ العبل يفرض 
بعدـ منافسة  االتزامتعتبر أثرا مباشرا لبلنقضاء، و  و التي ،)أرال(استعماؿ عناصر العقد

و التي  المتعاقديفو الذي يعد مف بيف االلتزامات التي يتـ االتفاؽ عمييا بيف  ،)ا ني (صالمرخِّ 
 ص االقتصادية.تيدؼ إلى حماية مصالح المرخِّ 

 االمتن ع  ن استعم ل  ن صر العقد -أرال 

عماؿ عناصر االتصاؿ بالعمبلء الخاصة بالمرخِّص يفترض بالمرخَّص لو التوقؼ عف است 
، حيث يفقد أي حؽ قانوني باستغبلؿ ىذه العناصر ليستردىا بعد ذلؾ (1)بمجرد انتياء العقد

 . (2)صاحب نظاـ الترخيص،  بحيث لو خالؼ ىذا االلتزاـ كاف لممرخِّص متابعتو 

 كيفية تنفيذ االلتزام  -1 

يتـ التنفيذ بالتوقؼ النيائي عف استغبلؿ جميع الشارات المميزة لشبكة المرخِّص مف العبلمة   
التجارية و الشعار و مواقع االنترنت و التي كاف يستغميا خبلؿ فترة سرياف العقد، و االمتناع عف 

، (1)تومنتجاوضعيا عمى واجيات المحؿ التجاري و جميع الفتاتو و ممصقاتو االشيارية و أغمفة 
مع منحو الوقت البلـز لتنفيذ ذلؾ و الكفيؿ بتمكينو مف نزع البلفتات التي تـ وضع العبلمة       

 . (2)و الشعار عمييا و الذي يحتاج إلى وقت

 

 

                                                             
1
 - LE TOURNEAU Philippe, Les contrats de franchisage, op cit, p 284. 

2- AL SURAIHY Yasser, op cit , p 354.                                                
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 : ن صر العقداستعم ل  ب لترقف األار المترتب  ن مخ لفة االلتزام -2 

يسمح استمرار المرخَّص لو باستعماؿ الشارات المميزة لمشبكة لممرخِّص بمتابعتو عمى   
 أساس المنافسة غير مشروعة أو جريمة التقميد.

 06-03األمر رقم مف  26الم دة نصت  المت بعة  مى أس س جريمة التقميد: -أ 
لحقوؽ االستئثارية لعبلمة المتعمؽ بالعبلمات انو يعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة كؿ عمؿ يمس با

ص لو معتديا إذا ما قاـ بو الغير خرقا لحقوؽ صاحب العبلمة، و عمى ىذا األساس يعتبر المرخَّ 
، إذ يعد مرتكبا لجنحة التقميد، و التي يعاقب عمييا بالحبس مف ستة المرخِّص واصؿ وضع عبلمة

      ار إلى عشرة مبلييف دينارأشير إلى سنتيف و بغرامة مالية مف مميونيف وخمسمائة ألؼ دين
  أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف مع الغمؽ المؤقت أو النيائي لممؤسسة و مصادرة األشياء و الوسائؿ 

 .(1)المخالفةو المعدات التي استعممت في المخالفة باإلضافة إلى إتبلؼ األشياء محؿ 

ص ص متابعة المرخَّ : يستطيع المرخِّ المت بعة  مى أس س المن فسة غير المشرر ة -ب  
االستمرار في االستغبلؿ رغـ انقضاء العقد  باعتبار أفلو عمى أساس المنافسة غير المشروعة، 

تجارية غير نزيية مخالفة و ممارسة ، (2)اعتداء عمى المصالح االقتصادية لممرخص يشكؿ
تقميد العبلمات التجارية المميزة لعوف اقتصادي أو تقميد  باعتبار أف، (3)التجارية النزيية ألعراؼ

قد يثير االلتباس أو الغموض في ذىف  عمبلمنتجاتو أو اإلشيار الذي يستخدمو لمترويج لمنتجاتو 
المرخَّص األصمية إلى  ومنتجاتالمرخِّص و ف عتحوؿ الإلى  و تدفعيـزبائف المؤسسات المتنافسة، 

                                                             
 .سابؽ مرجعتعمؽ بالعبلمات، ي، 06-03أمر رقم مف  32المادة  - 1
(، دار بغدادي لمطباعة   02-04و القانوف  03-03، قانوف المنافسة و الممارسات التجارية) وفقا لؤلمر الشريف كتر ميمد - 2

 .114، ص 2010والنشر والتوزيع، الجزائر،
 . مرجع سابؽ ،القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ، المعدؿ و المتمـ يحدد ، 02-04 رقم ق نرن مف 26 المادة - 3
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سواء تعمد التقميد أو وقع لتقصيره أو إىمالو، و لو لـ يكف سيء النية ، (1)العناصرالمقمد ليذه  لو
 .(2)شريطة أف يكوف التشابو كافيا ليؤدي إلى مخاطر االلتباس

المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية  02-04الق نرن مف  38لم دة و لقد نصت ا
عمى أف تقميد العبلمة يعد عمبل تجاريا غير نزيو يعاقب عمييا بغرامة تتراوح مف خمسيف ألؼ 
دينار الى خمسة مبلييف دينار، مع إمكانية الحكـ عميو بإحدى العقوبات التكميمية المتمثمة في 

مف نفس  48إلى  39المراد منصوص عمييا في الحجز و المصادرة و الغمؽ اإلداري و ال
 القانوف. 

ص لو بالتوقؼ عف استعماؿ العبلمة التجارية و باقي عناصر باإلضافة إلى التزاـ المرخَّ  
ص قد أمده بيا الممكية الفكرية، فانو يمتـز برد المعدات أو ما يعادليا، و التي قد يكوف المرخِّ 

خزيف و الحمبلت الدعائية و أجيزة اإلعبلـ اآللي، و غالبا مباشرة عقب انقضاء العقد كمعدات الت
ص لو ردىا عند انقضاء العقد ما يتـ ذلؾ عمى شكؿ عارية االستعماؿ، مما يفرض عمى المرخَّ 

  .(3)بالحالة التي كانت عمييا وقت انعقاد العارية

عف طريؽ رفع ص أف يتابعو مدنيا ص لو بيذا االلتزاـ كاف لممرخِّ و إذا ما اخؿ المرخَّ  
دعوى المسؤولية المدنية مطالبا إياه بالتعويض عف األضرار التي لحقتو جراء ذلؾ، و/أو جزائيا 

تعارة، و تعاقب عمى عمى أساس جريمة خيانة األمانة، بحيث يتـ العقاب عمى تبديد األشياء المس
 دينار 500مف  لحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنوات و بغرامة مالية تتراوحىذه الجريمة با

                                                             
 . مرجع سابؽ ،القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ، المعدؿ و المتمـ يحدد ، 02-04 رقم ق نرنمف  27/2المادة  - 1
 .116ص  ،سابؽ ، مرجعميمد الشريف كتر - 2
 .المعدؿ و المتمـ، مرجع سابؽ، يتضمف القانوف المدني، 58-75أمر رقم مف  545المادة  -3
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، كما يمكف متابعتو عمى أساس جريمة السرقة التي يعاقب عمييا القانوف (1)دينار 20000إلى 
 (2)دج 20000إلى  500بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات، و بغرامة مف 

 االلتزام بعدم المن فسة -2 

يتضمف عقد تحويؿ العبلمة التجارية غالبا شرطا يفرض عمى المرخَّص لو السابؽ عدـ   
منافسة المرخِّص عقب انقضاء العقد، و ذلؾ بامتناعو عف ممارسة أي نشاط مماثؿ أو مشابو 
لمنشاط الذي كاف يمارسو خبلؿ فترة سرياف العقد، أو بعدـ انضمامو لشبكة منافسة لشبكة 

 .(3)المرخِّص السابؽ

و ييدؼ ىذا االلتزاـ باألساس إلى حماية المرخِّص عبر ضماف مصمحتو المشروعة بحماية  
و السمعة الحسنة و الشيرة التجارية     (4)عنصر الزبائف و الحفاظ عمى اليوية المشتركة لمشبكة

و الذي يتحقؽ مف خبلؿ تجريد نشاط المرخَّص لو مف أثار عقد تحويؿ العبلمة التجارية عبر 
حرمانو مف العبلمة التجارية و الشعار و التجييزات التي تدؿ عمى مؤسسة المرخِّص و مف 

 التوقؼ عف استعماؿ أسراره التسويقية و التجارية وأساليبو التنظيمية و اإلدارية.

و بالرغـ مف أىمية ىذا االلتزاـ مف الناحية العممية و ما يتضمنو مف حرماف لممرخَّص لو  
رة نشاطو، و مساس بحقو في المنافسة إال أف المشرع الجزائري لـ يقـ بتنظيـ ىذا السابؽ مف مباش

االلتزاـ و ما زاؿ حتى اآلف يستمد مف العادات و االعراؼ التجارية العممية. مما يطرح التساؤؿ 
عف مدى حؽ المرخِّص في فرض ىذا االلتزاـ خاصة واف انقضاء عقد تحويؿ العبلمة التجارية 

عمى المرخَّص لو السابؽ التوقؼ عف وضع عبلمة المرخِّص عمى منتجاتو، و إتباع  يفرض أساسا

                                                             
 11خ ،صادر بتاري49، يتضمف قانوف العقوبات، ج ر عدد 1966جواف  08مؤرخ في ، 156-66أمر رقم  مف 376المادة  -1

  http://www.joradp.dz، 1966جواف 

 ، نفس المرجع.المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف العقوبات، 156-66أمر رقم مف  350/1المادة   - 2
                    .115مرجع سابؽ، ص ، يميش يمينة - 3

 .223سابؽ، ص ، مرجع المسق ري لبنى  مر - 4

http://www.joradp.dz/
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تقنياتو و أساليبو و إعبلناتو مما يؤدي إلى قطع أي صمة تربطو بعمبلء المرخِّص. و أكثر مف 
ذلؾ و عمى فرض اشتراط ىذا الشرط فعبل البد أال يكوف مطمقا، إذ البد فعبل مف تدخؿ القانوف 

 ة المرخِّص في تحديد مدة ىذا االلتزاـ و نطاقو مف حيث المكاف و المنتجات.لتقييد حري
فضبل عمى أف إخبلؿ المرخَّص لو السابؽ بيذا االلتزاـ يعد مخالفة اللتزاـ تعاقدي يرتب  

و يخوؿ المرخص الحؽ في مطالبتو بالتعويض، الذي يتـ تقديره باتفاؽ الطرفيف  مسؤوليتو العقدية،
س الشرط الجزائي، أو يتـ قضائيا حيث يقـو القاضي بتقديره وفقا لما فات مسبقا عمى أسا

 .المرخص مف كسب و لحقو مف خسارة

 الفرع الا ني

 التزام المرخص بتعريض المرخص لو 

قميبل ما قد يرتب انتياء عقد تحويؿ العبلمة التجارية التزامات عمى عاتؽ المرخِّص تجاه  
لتساؤؿ يثور بشأف التزامو بتعويض المرخَّص لو السابؽ بسبب المرخَّص لو السابؽ، إال أف ا

( و مدى أحقيتو في التعويض عف فقدانو لمعمبلء أرالانقضاء العقد لئلخبلؿ بو أو عدـ تجديده )
 (. ا ني )

 التعريض إلني ء العقد -أرال 

و تحويؿ  يعتبر التعويض مف المسائؿ الميمة و التي تثور عقد انتياء االمتياز و الفرانشيز
العبلمة، بسبب التكاليؼ الباىظة التي ترافؽ مباشرة النشاط، و ما يرتبو إنياء العقد مف آثار سمبية 

  عمى نشاط المرخَّص لو.

 و بالرجوع لطرؽ اإلنياء فنجد أف المرخص ممـز بالتعويض عف إنياء العقد في الحاالت التالية:

الوفاء وفقا لمقواعد بص لو أف يجبره دية فاف لممرخَّ ص اللتزاماتو التعاقففي حالة إخبلؿ المرخِّ  -
التنفيذ ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا ب المديف العامة التي تنظـ التنفيذ الجبري، إال أف القوؿ بإجبار

عف عدـ  ص فيو فانو ال يمكف مساءلتوكاف ذلؾ ممكنا، فإذا كاف ذلؾ مستحيبل لسبب ال يد لممرخِّ 
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فانو ممـز في ىذه الحالة تجاه المديف إلخبللو  والستحالة راجعة لتصرفالتنفيذ ، أما إذا كانت ا
، باعتبار أف التعويض مف الجزاءات المقررة لعدـ  (1)ص لوبالتزاـ عقدي و إلحاقو أضرارا بالمرخَّ 

تنفيذ االلتزامات المترتبة عف العقد و اإلخبلؿ بقوتو الممزمة بسبب عدـ التنفيذ العيني ليذه 
 التعويض.  ص لو سوى المجوء إلى طمببحيث ال يبقى أماـ المرخَّ االلتزامات 

،    ص لو جراء اإلنياء المفاجئ لمعقد المحدد المدةالتعويض عف األضرار التي تمحؽ بالمرخَّ  -
ص لو الحؽ في إنياء العقد ص و المرخَّ عمى الرغـ مف أف لكؿ مف المرخِّ  أو الغير محدد المدة،
ص لو بذلؾ يعد عمبل أف القياـ بإنياء العقد بشكؿ مفاجئ و دوف إعبلـ المرخَّ بإرادتو المنفردة، إال 

 تعسفيا يستمـز التعويض.

ص غير ممـز بتجديد العقد إال إذا وجد اتفاؽ التعويض لعدـ التجديد: عمى الرغـ مف أف المرخِّ  -
نيتو بالتجديد، أو إذا ص عمى القياـ بأعماؿ توحي بيسمح بذلؾ، إال انو في حالة ما إذا أقدـ المرخِّ 

 .(2)ص لو بعدـ رغبتو في التجديد، اعتبر متعسفا في استعماؿ حقولـ يقـ بإعبلـ المرخَّ 

 ص لو ب لتعريض  ن العمالءمدى أيقية المرخ   -ا ني  

تعتبر مسألة مدى أحقية المرخَّص لو في الحصوؿ عمى التعويض عف العمبلء الذيف  
العبلمة التجارية مف بيف أكثر المواضيع إثارة لمجدؿ، و بالرغـ يفقدىـ جراء انقضاء عقد تحويؿ 

مف ذلؾ لـ يقـ المشرع الجزائري بتبياف موقفو تجاه ىذا النزاع، بينما انقسمت االتجاىات وسط 
الفقياء بيف مؤيد إللزاـ المرخِّص بتعويض المرخَّص لو عما يفقده مف عمبلء، و بيف رافض لمنح 

 عمى خسارتو لمعمبلء. المرخَّص لو ألي تعويض

حيث يرى أصحاب الرأي الرافض لحؽ المرخَّص لو في التعويض أف المرخَّص لو مالؾ  
لعمبلء مرتبطيف بنشاطو ال بالعبلمة التجارية لممرخِّص يتعارض مع إلزاـ المرخَّص بالتعويض عف 

ي باستثناء الحالة التي يتـ العمبلء، ذلؾ أف إنياء العقد ال يؤدي إلى فقدانو ليؤالء العمبلء، و بالتال

                                                             
 .مرجع سابؽيتضمف القانوف المدني، المعدؿ و المتمـ،  ،58-75رقم  أمرمف  176المادة  - 1
 .114سابؽ، ص مرجع يميش يمينة،   - 2
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فييا االتفاؽ بيف الطرفيف عمى التعويض لممرخَّص لو عف العمبلء الذيف يفقدىـ عقب انقضاء 
 العقد فانو ال يعد سببا موجبا لمتعويض.

بينما يرى معظـ الفقياء بضرورة تعويض المرخَّص لو عف العمبلء الذيف خسرىـ بسبب  
ء التقميدي لمقاعدة التجارية يجعؿ ممف قاـ بإنجاز المشروع مالكا انقضاء العقد عمى أساس أف البنا

ليا و ليس مف ابتكرىا، و أف العمبلء في عقد تحويؿ العبلمة التجارية ثمرة جيود مشتركة بيف 
، و نتيجة لمترابط و التكامؿ بينيما، حيث انو مف غير الممكف عمى (1)المرخِّص و المرخَّص لو

لعمبلء المتمركزيف لوال المجيود الذي بذلو المرخَّص لو في سبيؿ إنشاء المرخِّص الحصوؿ عمى ا
 . (2)عمبلءتمركز جغرافي مكونا بذلؾ عنصرا جوىريا لموصوؿ إلى 

ص لو بالتعويض عف الزبائف الذيف فقدىـ و عمى ىذا األساس يمكف القوؿ بأحقية المرخَّ  
المصمحة المشتركة خاصة أماـ ما بذلو مف جراء فسخ عقد تحويؿ العبلمة التجارية، عمى أساس 

 .(3)عنوص و ىو ما يستحؽ التعويض مرخِّ و ربطيـ بشبكة ال جيد لجذب المستيمكيف،
كما يمكف أف يبرر التعويض عف فقداف العمبلء نتيجة حتمية لشرط عدـ المنافسة الذي  

عف مزاولة نشاطو  يفرضو المرخِّص عمى المرخَّص لو عقب انقضاء العقد، فتوقؼ المرخَّص لو
 يودي بشكؿ محتـ إلى فقدانو لمعمبلء الذيف ينتموف إليو ال إلى عبلمة المرخِّص.

و مف ىنا يمكف تبيف األساس الذي يمكف االستناد عميو لتبرير منح المرخَّص لو التعويض   
عف فقدانو لمعمبلء عند انقضاء العقد، و ذلؾ باستثناء الحالة التي يكوف فييا االنقضاء راجع إلى 

 .تعويضارتكاب المرخَّص لو لخطأ جسيـ يبرر الفسخ دوف 
 

                                                             
رسالة لنيؿ شيادة  بالعمبلء كعنصر جوىري في القاعدة التجارية )دراسة مقارنة(،، المركز القانوني لبلتصاؿ أنيسةيم درش  - 1

، ص 26/01/2012، بتاريخ جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،الدكتوراه في العمـو التخصص قانوف
81. 
 .88المرجع ، ص نفس، يم درش أنيسة - 2

3
 - AL SURAIHY Yasser, op cit, 366.     
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عض النظريات التي يتأسس عمييا حؽ المرخَّص لو و قد حاوؿ بعض الباحثيف استعراض ب
 :(1)بالتعويض عف العمبلء أىميا

مف القانوف المدني فاف كؿ مف  141لم دة بالرجوع إلى نص ا :نظرية اإلاراء بال سبب -     
ُأثرَي عمى حساب الغير دوف سبب قانوني يمتـز باف يرد ليذا الغير قدر ما اثري بو في حدود ما 

 لحقو مف خسارة، و لو وقع ذلؾ بحسف نية.
و باعتبار أف المرخَّص لو ساىـ بمجيوده الفردي بشكؿ كبير في جمب العمبلء و تنميتيـ  

اء العقد يؤدي لحرمانو مف االستفادة مف عنصر العمبلء، مما يؤدي إلى و تطويرىـ، و أف انتي
   افتقاره، األمر الذي يفرض عمى المرخِّص تعويض المرخَّص لو عنو.

 سؼ في عقد تحويؿ العبلمة التجارية: حيث يرتبط التعنظرية التعسف في استعم ل اليط -    
و عدـ تجديد العقد رغـ سبؽ تجديده أغالبا في عدـ احتراـ إجراء االعذار السابؽ إلنياء العقد، 

ص لو بعدـ الرغبة في لمرات سابقة بنفس الشروط و دوف سبب معقوؿ، أو عدـ إببلغ المرخَّ 
 ص لو. التجديد، األمر الذي يمحؽ أضرارا بنشاط المرخَّ 

 

                                                             
 .168-176، المرجع السابؽ، ص ايت رازر زاينة - 1
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 خ تمة:

شكؿ عقد تحويؿ العبلمة التجارية نموذجا فعاال و عمميا يعتمد عميو في عمميات التطور   
الصغيرة           االقتصادي، خاصة في شكمو الدولي فيو يشكؿ لممؤسسات الناشئة و التقدـ و

و المتوسطة الجزائرية منياجا يعتمد عميو لفرض وجودىا و مكانتيا في األسواؽ، بحيث يمكنيا مف 
االستفادة مف سمعة و شيرة العبلمة التجارية المرخَّص ليا باستعماليا و استغبلليا لمترويج 

لمؤسسة المرخِّصة، مما لمنتجاتو و طرحيا في السوؽ، فضبل عف االستفادة مف خبرات و تقنيات ا
 يساعدىا عمى ادخار الجيد والمصاريؼ و الوقت البلزميف لتكويف عبلمة مشيورة خاصة بيا.

 ولقد أسفرت ىذه الدراسة عمى نتائج ىامة تبيف معالـ ىذا العقد و تبيف مضمونو: 

مالؾ  فعقد تحويؿ العبلمة التجارية عبارة عف اتفاؽ يسمح مف خبللو المرخِّص باعتباره -1 
العبلمة التجارية المشيورة لطرؼ آخر يسمى المرخَّص لو باستغبلليا خبلؿ الفترة الزمنية و عمى 
المنتجات و في اإلقميـ الجغرافي المتفؽ عميو، لقاء مقابؿ معيف. فقد ينفرد المرخَّص لو باستغبللو 

ارؾ ىذا االستغبلؿ مع لمعبلمة طيمة فترة العقد و ىذا ما يعرؼ بالترخيص االستئثاري، أو قد يتش
المرخِّص نفسو و أشخاص آخريف في نفس اإلقميـ و عمى نفس المنتجات و خبلؿ نفس المدة،   

و ىذا ما يعرؼ بالترخيص غير االستئثاري، كما قد يتـ استغبلؿ العبلمة مف قبؿ المرخَّص لو    
 خيص الواحد.  و المرخِّص فقط ضمف النطاؽ الممنوح لممرخَّص ضمف إطار ما يعرؼ بالتر 

و ينطوي ىذا العقد عمى خصائص متنوعة، ففضبل عف اعتباره عقدا غير مسمى،  -2 
يكتفي بالرضا النعقاده صحيحا، و الذي يحتاج تنفيذه لفترة زمنية، و القائـ عمى االعتبار 
 الشخصي و المصمحة المشتركة، فإنو يقـو باعتباره مشروعا تجاريا عمى دعامتيف ميمتيف تتمثبلف
في الرقابة المستمرة التي يمارسيا المرخِّص عمى نشاط المرخَّص لو و اليادفة لحماية سمعة 

المرخِّص التجارية و شيرة عبلمتو عبر التأكد مف احتراـ المرخَّص لو لمشروط المتعمقة بالجودة   
فؿ لممرخَّص لو و النوعية، و االستقبللية اإلدارية و المالية و القانونية بيف المشروعيف و التي تك

 استقبللو التاـ عف المرخِّص، و حمايتو مف أي تدخؿ مف شأنو الحد مف ىذه االستقبللية.
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و عقد تحويؿ العبلمة التجارية عقد متميز عف باقي العقود التي ترد عمى العبلمة  -3 
ي، فيو عقد التجارية كالتنازؿ و الرىف، و عف العقود الدولية األخرى كالفرانشيز واالمتياز التجار 

في شكمو البسيط يعد جزءا صغيرا منيا، كما يمكف أف يكوف شامبل ليذه العقود بحيث يكوف أوسع 
منيا، فضبل عف تمتعو بتكييؼ قانوني خاص بفضؿ الطبيعة المعنوية لمعبلمة التجارية، و ميزة 

 العقد التجارية.

لمفاوضات التي تكفؿ لمطرفيف  أما فيما يتعمؽ بتكويف العقد فغالبا ما يبدأ بمرحمة مف ا -4 
االطبلع عمى كامؿ التفاصيؿ التي ينطوي عمييا، و باعتبار عقد تحويؿ العبلمة التجارية مف 
العقود التي يكوف فييا المرخَّص لو طرفا ضعيفا فإف العمؿ قد جرى عمى إلزاـ المرخِّص باإلدالء 

ـ العقد لممرخَّص لو، و ذلؾ عبر بمجموعة مف البيانات التي تكفؿ نوعا مف الحماية قبؿ إبرا
 االطبلع عمى حجـ و مخاطر العقد الذي ىو بصدد اإلقداـ عميو.

و عقد تحويؿ العبلمة التجارية متى انعقد صحيحا رتب مجموعة مف االلتزامات  -5 
المتبادلة عمى كبل طرفيو، فيقع عمى المرخِّص تمكيف المرخَّص لو مف جميع عناصر االستغبلؿ 

في العبلمة التجارية، و المساعدات التقنية التي تترافؽ بشكؿ تمقائي مع استعماؿ العبلمة، المتمثمة 
بشكؿ يساعد المرخَّص لو مف مباشرة استغبللو بشكؿ ىادئ، و يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ القياـ بجميع 
اإلجراءات الكفيمة بتسجيؿ العبلمة أو التي تحمييا مف السقوط، كما يتوجب عميو مواجية أي 

عتداء عمييا، بما يكفؿ لممرخَّص لو استفاء االستغبلؿ. كما جرى العمؿ عمى قياـ المرخِّص ا
بالسماح لممرخَّص لو باستعماؿ شعاره و وضعو عمى واجية محبلتو و ىو و إف لـ يكف المشرع 
الجزائري يسمح بالتصرؼ فيو إال بشكؿ مرتبط بالمحؿ التجاري إال أف العمؿ قد جرى عمى عكس 

 ذلؾ.

أما فيما يخص المرخَّص لو فيتوجب عميو استعماؿ العبلمة التجارية ضمف الحدود  
المرخَّص بيا و وفقا لمتعميمات التي تـ االتفاؽ عمييا بيف المتعاقديف، باإلضافة إلى تسميـ المقابؿ، 

 و التقيد ببعض الشروط الحصرية.
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المتفؽ عمييا و ىذا في حالة العقد و ينتيي عقد تحويؿ العبلمة التجارية إما بانتياء المدة  
المحدد المدة، أو بالفسخ باإلرادة المنفردة و ذلؾ في حالة العقد الغير المحدد المدة، كما يمكف 
فسخو قضائيا أو باتفاؽ الطرفيف، كما قد يؤدي انييار االعتبار الشخصي إلى إنياء العقد، شريطة 

اإلنياء التزاـ مباشر عمى المرخَّص لو بالتوقؼ عف أف يكوف السبب وراء إبراـ العقد. و يترتب عف 
استعماؿ عناصر العقد، كما قد يتـ االتفاؽ عمى عدـ منافستو لممرخِّص عقب االنتياء، كما قد 
يفرض عمى المرخِّص التزاما بتعويض المرخَّص لو عف األضرار التي لحقتو جراء اإلنياء 

 عمى أساس المصمحة المشتركة.التعسفي، و تعويضو عف العمبلء الذيف يفقدىـ 

و بناء عمى ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج، و ضمانا لفعالية العقد البد مف اتخاذ مجموعة  
 مف النصوص القانونية التي تكفؿ نجاح ىذا النظاـ منيا:

تعديؿ الموقؼ الذي اعتمده المشرع الجزائري في تنظيمو لنصوص القانوف التجاري و  - 
و فتح المجاؿ أماـ ، األعماؿ التجاريةتحديثيا بشكؿ يجعؿ مف العقود المستحدثة مف ضمف 

 األعماؿ التجارية الجديدة التي كانت وليدة الحياة العممية و منيا عقد تحويؿ العبلمة التجارية.

حؽ المرخِّص في الرقابة و اإلشراؼ، و وضع حدود ليا لمحد مف تدخبلتو في تنظيـ  - 
 نشاط المرخَّص لو، و حماية ىذا األخير مف تعسؼ المرخِّص في استغبلؿ ىذا الحؽ.

نظرا لؤلىمية البارزة لممفاوضات في إبراـ العقود بما فييا عقد تحويؿ العبلمة التجارية  - 
ركز متخصص في تكويف و تدريب مفاوضيف متخصصيف كاف مف األفضؿ لو تـ إنشاء م

 يتمتعوف بكافة القدرات التي تمكنيـ مف فرض قوتيـ أثناء العممية التفاوضية.

كما أنو مف األفضؿ لو أف يقـو المشرع الجزائري بإيراد نص قانوف يمـز المرخِّص  باإلعبلـ  
زالة أي غموض حوؿ العقد و مؤسسة قبؿ التعاقدي، و إمداد المرخَّص لو بالمعمومات البلزمة إل

 المرخِّص، و إقرار جزاءات تحميو مف أي تحايؿ.
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أما فيما يخص المرخَّص لو و باعتباره الطرؼ الضعيؼ في ىذه العبلقة البد مف تنظيـ  - 
بعض الجوانب مف التزاماتو، خاصة فيما يتعمؽ باحتراـ معايير النشاط المعتمدة مف قبؿ المانح،  

تقديـ المنتجات التي يتـ وضع العبلمة عمييا بنفس الجودة و النوعية، و تقرير و ذلؾ بيدؼ 
التعاوف بيف كؿ مف المرخِّص و المرخَّص لو لحماية العبلمة التجارية، و تسوية نزاعاتيما بالطرؽ 

 الودية.  

ـ و تنظيـ الجانب المتعمؽ بااللتزامات التي تمي انقضاء العقد، خاصة تمؾ المتعمقة بعد   
صاحب المركز القوي في العبلقة التعاقدية بتعويض المرخَّص لو عف  المنافسة، و إلزاـ المرخِّص

 األضرار التي تمحقو جراء إنياء العقد.
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III- المق الت: 

، االنتفاع بالمعمومات المتعمقة بالعبلمات التجارية ألغراض عقود الترخيص     األيمر كنع ن -1
و االمتياز، ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الصناعية مف أجؿ زيادة األعماؿ و التجارة   
و البحث و التطوير، مف تنظيـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو( بالتعاوف مع   
، 2004مايو  12و 11اد و التجارة، و غرفة التجارة الدولية السورية، بتاريخ وزارة االقتص 
 WIPO/IP/DAM/04/DOC.8           

الطبيعة القانونية لمسؤولية األطراؼ في مرحمة ما قبؿ العقد) دراسة "، الشبالط نبيل اسم  يل -2
، القتص دية رالق نرنيةمجمة ج معة دمشط لمعمرم ا، "في العقود الدولية لنقؿ التكنولوجيا( 
 .                           336إلى  299ص ص  ،2013، العدد الثاني، 29المجمد  

الممتقى الرطني يرل  قرد األ م ل    ، "خصوصية عقد الفرانشيز في السوؽ"، زاينة ايت رازر -3
المنعقد بكمية الحقوؽ و العمـو السياسية،  ،ر دررى  في تطرير االقتص د الجزائري 
  .172الى129ص ص  ،2012ماي  17و  16يومي جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، 

  بوشعيب البوعمري،" العبلمة التجارية عمى ضوء القانوف و االجتياد القضائي"، -4
 .116-90، ص ص 2012، عدد خاص، العمي  الميكمة مجمة  

، الجوانب القانونية لعقد الترخيص وفقا لمقانوف األردني، ندوة الويبو الوطنية ط رط يمرري -5
عف الممكية الفكرية ألعضاء ىيئة التدريس و طبلب الحقوؽ في الجامعة األردنية،  
 06تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية)الويبو( بالتعاوف مع الجامعة األردنية، مف  
        WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.14،  2004افريؿ 08إلى  

الرطني يرل  قرد األ م ل ر دررى  في تطرير   الممتقى، "عقد الفرانشيز" ،يميش يمينة -6
المنعقد بكمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة  ،االقتص د الجزائري 
 .                     128-108، ص ص 2012ماي  17-16يومي  بجاية 
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الممتقى الرطني يرل ،"المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعية "،درار جميمة -7
المنعقد بكمية الحقوؽ و العمـو  ،األ م ل ر دررى  في تطرير االقتص د الجزائري  قرد  
   ،2012ماي  17و 16يوميجامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، السياسية،  
  .107- 90ص ص  

التزامات أطراؼ التفاوض في عقود التجارة "، ذكرى ميمد يسين، استبرط ميمد يمزة -8
، 2014، السنة السادسة، 4، العدد مجمة الميقط اليمي لمعمرم الق نرنية ر السي سية، "الدولية

 .358إلى  273ص ص مف 

، جامعة عبد الرحماف المجمة األك ديمية لمبيث الق نرني، "ترخيص العبلمة"، سعيدة راشدي -9
 .207-198،ص ص  2010بجاية، كمية الحقوؽ )مجمة سداسية(، العدد األوؿ، ميرة  

 ، 2007، العدد األوؿ، جويمية اليجة، "قبؿ التعاقد باإلعبلـااللتزاـ "، رايس سعيد -10
 .                  28 - 14ص ص  

،"المفاوضات التجارية: مفيوميا، خواصيا، و بعض تقنياتيا"، خ لص ص لح ص في -11
  .    101 - 87، ص ص 2000، العدد الثاني، 10المجمد   ،إدارة 

، "المعرفة الفنية و أثرىا في عقد الفرانشيز"، نظ م جب ر ط لب ، بد الميدي ك ظم ن صر- 12
 - 274، ص ص 2009 ،2، العدد 17، العمـو اإلنسانية، المجمد مجمة ج معة ب بل

294  . 

موقؼ المؤسسات المتوسطة و الصغيرة مف حقوؽ "، ليمى شيخة ،فاليي ص لح  مر -13
الممتقى الدرلي يرل متطمب ت ، "الممكية الفكرية بيف ضرورة التسجيؿ و ارتفاع تكاليفو

عقد بجامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ، يومي المن، المؤسس ت الصغيرة ر المترسطة تأىيل 
 . 817-806ص ص ، 2006 افريؿ 18و  17
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حؽ مانح االمتياز التجاري في عدـ تجديد العقد مقابؿ حؽ المتمقي في طمب "، كردي نبيمة -14
 ،الممتقى الرطني يرل  قرد األ م ل ر دررى  في تطرير االقتص د الجزائري، "التعويض 
 17و  16يومي الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية،المنعقد بكمية  
 .                 128 - 117، ص ص 2012ماي  

 ( كأداة قانونية و اقتصادية لترقية franchisingعقد اإلعفاء التجاري )"، نعيمي فرزي -15
  ، 2000الثاني، دد ، الع10، المجمد إدارة، "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
   .159 -135ص ص  

 

 IV- :النصرص الق نرنية 

 ت الدرلية:تف قي اال -أ 

يتضمف االنضماـ لبعض االتفاقيات الدولية، ،1972مارس  22مؤرخ في  ،10-72أمر رقـ  -1
 .1972افريؿ  21 بتاريخصادرة  ،32ج ر عدد   

، يتضمف المصادقة عمى اتفاقية باريس لحماية 1975جانفي  9مؤرخ في  ،2-75أمر رقم  -2
ديسمبر  14و المعدلة ببروكسؿ في  1883مارس  20الممكية الصناعية المبرمة في  
14و استكيولـ في  1958نوفمبر  6و الىاي في  1911يونيو  2و واشنطف في  1900 
 .1975فيفري  4، بتاريخ (10)، ج ر عدد 1967جويمية   

 النصرص التشريعية: -ب

تعمؽ بعبلمات المصنع و العبلمات ي ،1966مارس  19مؤرخ في ،57-66أمر رقم  -1
 (ممغى. )1966مارس  22، بتاريخ 23ر عدد  التجارية، ج 
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،49، يتضمف قانوف العقوبات، ج ر عدد 1966جواف  08مؤرخ في ، 156-66أمر رقم  -2
  http://www.joradp.dz، 1966جواف  11صادر بتاريخ  

، 78يتضمف القانوف المدني، ج ر عدد  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،58-75أمر رقم  -3
  http://www.joradp.dz،1975سبتمبر  30 بتاريخ  

 ج ر  التجاري، القانوفتضمف ي ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،59-75أمر رقم  -4
 http://www.joradp.dz،1975ديسمبر  19بتاريخ   ، 101عدد  

 ،24 األسرة، ج ر عدد قانوفتضمف ، ي1984 جواف 09 فيمؤرخ ، 11-84ق نرن رقم  -5 
 فيمؤرخ  ،02-05أمر رقـ موجب المعدؿ و المتمـ ب ،1984جواف  12صادر بتاريخ  
 .2005فيفري  27، صادر بتاريخ 15، ج ر 2005 فيفري 27 

صادر ، 43ر عدد  تعمؽ بالمنافسة، جي، 2003جويمية  19مؤرخ في  ،03-03أمر رقم  -6
 25مؤرخ في  ،12-08 ق نرن رقمموجب ، المعدؿ و المتمـ ب2003جويمية  20بتاريخ  
جويمية، و المتعمؽ  16، المؤرخ في 03-03األمر رقم يعدؿ و يتمـ  ،2008جواف  
، المعدؿ و المتمـ بموجب 2008جويمية  02 بتاريخ ، ص در36ج ر عدد  بالمنافسة، 
، 03-03األمر رقم ، يعدؿ و يتمـ 2010أوت  15مؤرخ في  ،05-10ق نرن رقم  
 بتاريخ ، ص در46، و المتعمؽ بالمنافسة، ج ر عدد 2003جويمية 19المؤرخ في  
 .2010أوت  18  

صادر  ،44تعمؽ بالعبلمات، ج ر عدد ي، 2003 جويمية 19مؤرخ في  ،06-03أمر رقم  - 7
  .2003يوليو 23 بتاريخ  

القواعد المطبقة عمى الممارسات  يحدد ،2004 جواف 23مؤرخ في  ،02-04 رقم ق نرن -8
ق نرن موجب متمـ بالمعدؿ و ال ،2004جواف  27بتاريخ  ، ص در41ج ر عدد  التجارية، 
المؤرخ  ،02-04الق نرن رقم ، يعدؿ و يتمـ 2010أوت  15 مؤرخ في ،06-10رقم  

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 ، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج ر2004جواف  23في  
  2010أوت  18، صادر بتاريخ 46عدد   

، صادر 41عدد ج ر تعمؽ بالتقييس، ي ،2004جواف  23مؤرخ في  ،04-04ق نرن رقم  -9
 .2004جواف  27  بتاريخ 

  ،تعمؽ بشروط ممارسة األنشطة التجاريةي ،2004أوت  14مؤرخ في  ،08-04ق نرن رقم  -10
 رقم، المعدؿ و المتمـ بموجب قانوف 2004أوت  18 بتاريخ صادر، 52 عدد ر ج 
المؤرخ في  ،8-04الق نرن رقم يعدؿ و يتمـ  ،2013جويمية  23، مؤرخ في 13-06  
 صادر، 39، و المتعمؽ بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج ر عدد 2004أوت  14 
              .2013جويمية  31بتاريخ  

 تعمؽ بحماية المستيمؾ و قمع الغش،ي ،2009فيفري  25مؤرخ في  ،03-09ق نرن رقم  -11
 .2009مارس  08بتاريخ  ، ص در15ر عدد  ج  

 النصرص التنظيمية: -ت

  إيداع العبلمات  اتحدد كيفيي، 2005أوت  02مؤرخ في  ،277-05ي رقم ذتنفيمرسرم  -1
، المعدؿ و المتمـ بموجب 2005أوت  07 بتاريخ ، ص در54و تسجيميا، ج ر عدد  
المرسرم ، يعدؿ و يتمـ 2008أكتوبر  26، مؤرخ في 346-08مرسرم تنفيذي رقم  
ذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات ، ال2005أوت  2، المؤرخ في 277-05التنفيذي رقم  
 . 2008نوفمبر  16، صادر بتاريخ 63و تسجيميا، ج ر عدد  

 ج رتعمؽ بتقييـ المطابقة، ي، 2005ديسمبر  06فيمؤرخ  ،465-05 رقم مرسرم تنفيذي -2
 .2005ديسمبر 11 صادر بتاريخ ،80  دد  
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شروط مراقبة مطابقة  يحدد ،2005ديسمبر  10 فيمؤرخ  467-05مرسرم تنفيذي رقم  -3
  بتاريخ، ص در 80ج ر  ددالمنتجات المستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلؾ،  
 .2005ديسمبر  11 

، يحدد نموذج مستخرج السجؿ 2006جواف  21، مؤرخ في 222-06مرسرم تنفيذي رقم  -4
 .2006جواف  25، صادر بتاريخ 42التجاري، ج ر عدد  

، يحدد شروط و كيفيات استعماؿ 2012ماي  15مؤرخ في  ،214-12مرسرم تنفيذي رقم  –5
               ، صادر بتاريخ30المضافات الغذائية الموجية لبلستيبلؾ البشري، ج ر عدد  
 .2012 ماي 16 

، يحدد الشروط و الكيفيات 2013نوفمبر  9مؤرخ في  ،378-13تنفيذي رقم مرسـو  -6
 .2013نوفمبر  18، صادر بتاريخ 58 دد المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، ج ر  

  V- :الرا ئط 

التوصية المشتركة المقترحة بشأف تراخيص العبلمات التجارية كما اقرتيا لجنة الويبو الدائمة  -1
المعنية بقانوف العبلمات التجارية و الرسـو و النماذج الصناعية و البيانات الجغرافية في  
(، لترفع الى الجمعية العامة لمويبو،و 2000مارس  30الى  27دورتيا الرابعة ) مف  
   A/35 ، المرفؽ،2000جمعية اتحاد باريس بغرض اعتمادىا في سبتمبر  

VI- :المراقع االلكتررنية 

1- www.ESHAMEL.NET  عمى 2014نوفمبر  17يـو   تـ االطبلع عمى الموقع  
 .00:15الساعة  

، االلتزاـ بمنح الحقوؽ الحصرية في عقود االستثمار النفطية، مرتضى جمعة   شرر -2
http://law.thiqaruni.org:57 le 30/11/2014   à  22            

http://www.eshamel.net/
http://law.thiqaruni.org/
http://law.thiqaruni.org/
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3- http://www.droitetentreprise.org/web/?p=1404  تـ االطبلع عمى الموقع يـو 
 .23:10عمى الساعة  02/12/2014 

4- http://ar.wikipedia.og/wiki     02:71عمى الساعة  7102نوفمبر  73االطبلع عمى الموقع يـو تن . 
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e
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00- LE TOURNEAU Philippe. Les contrats de concession ( distribution sélective- 

 concession exclusive- distribution automobile- droit interne et 

 communautaire), édition du Juris-Claseur, PARIS, 2003.                

07- LE TOURNEAU Philippe. Les contrats de franchisage, éditions  du juris-

 classeur, PARIS, juin 2003. 
 
02- MESTRE Jaques, RODA Jean-Christoohe. Les principes clauses des contrats 

 d’affaires, lextenso éditions, PARIS, 2011 .  

 

01- PETIT Bruno. Droit commercial, 2
e
édition, édition du juris-classeur, PARIS, 

 2002. 

01- SCHMIDT-SZALEWSK Joanna. Droit de la propriété industrielle (la 

 protection  des créations industrielles, la protection des signes distinctifs, 7
e
 

 édition, Dalloz, PARIS 2009. 

02-  TERRE François. SIMLER Philippe. LEQUETTE Yves. Droit civil, les 

 obligations, 8
e
 édition,  Dalloz, PARIS, 2002.                                 

 

 II- Thèses : 

1- AL SURAIHY Yasser. La fin du contrat de franchise, thèse pour le doctorat en 

 droit, université de poitiers, faculté de droit et des sciences sociale,  9 

 septembre 2008. 

2- STERLIN Caroline. L’essor de la protection accordée au franchisé dans ses  

 relations avec le franchiseur aux stades de l’exécution du contrat et de sa  

 rupture, université LILLE2.  

                     

 III- Articles : 

1-  Hugues G RICHAR," Le contrat de licence ses clauses principales et la gestion 

des risques", Robic, Montréal, 1995, p1     www.robic.ca le 15/06/2013   à 12 :13.  

 2 - FERRIER Didier. "Contrat modèle de franchise internationale de la CCI :Les 

 obligation de franchiseu"r , Le contrat de franchise Seminaire organisé à liège 

le  29 septembre 2000 , éditions DELTA ,LIBAN , 2002, p p 133 à 141, p 137.  

 

http://www.robic.ca/
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3- GOUACHE Jean-Baptiste, "La licence de marque", Gouache Avocats, PARIS, 

 novembre 2014, p p 1-8  

4- GRALL Jean-Christophe. LAUR-POUEDRAS Emmanuelle," Contrat de 

 licence, droits et devoirs", la revue des marques, n 65, janvier 2009, pp30-32

  

5- PAINCHAUD François. KOUTSOGIANNIS Panagiota," Licence :éviter de 

 signer des conventions mal rédigées", Leger ROBIC RICHARD/ROBIC,1999, 

 p p 1-7.. 

6- PICHONNAZ Pascal." Le contrat de franchise, la pratique contractuelle" 

 3(symposium en droit des contrats), éditions romandes, Genève, 2012, 

  pp42-68.     www.schulthess.com   LE 05/06/213   à    23 :30. 

7- SIMON François-Luc." Droit de la franchise", Petites affiches, N° 224, Paris,  15 

novembre 2007.             

8- VERBRAEKEN Claude. "Contrat modèle de franchise internationale de la CCI : 

 Les obligations du franchisé", Le contrat de franchise Séminaire organisé à 

 liège le 29 septembre 2000 , DELTA ,Liban , 2002, p p 143 à 153.     

9- VIDTS Françoise. "Le contrat de franchise et les droit intellectuels", Le contrat de 

 franchise Séminaire organisé à liège le 29 septembre 2000, DELTA,  Liban, 

 2002, p p 61 à 89.                   

 

IV- Texte juridique : 

- Loi N° 89-1008 du 3 décembre 1989, relative au développement des 

entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur 

environnement économique, juridique et social, JORF du 02 janvier 1990, 

texte 0009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schulthess.com/
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ٌعتبر عقد تحوٌل العالمة التجارٌة من العقود التجارٌة ذات الطبٌعة القانونٌة الخاصة، التً أوجدها رجال 

ص األعمال قصد مواكبة و تلبٌة المتطلبات التجارٌة السرٌعة. و ٌقوم هذا العقد أساسا  ص للمرخَّ بسماح المرخِّ

له باستغالل عالمته، و قد عرف انتشارا كبٌرا فً جمٌع دول العالم خاصة بعد إجازة معظم القوانٌن التصرف 

فً العالمة التجارٌة بشكل مستقل عن المحل التجاري، و تطور استعماله ٌصبح جزءا ال ٌتجزأ فً بناء و 

 ة كالفرانشٌز و االمتٌاز التجاري.تكوٌن العدٌد من العقود االقتصادٌة الحدٌث

و له تأثٌر كبٌر  فعٌل الدورة التجارٌة للمنتجات،و ٌلعب عقد تحوٌل العالمة التجارٌة دورا هاما فً ت 

على كال طرفٌه باعتباره عقدا ٌقوم على االعتبار الشخصً و على مبدأي الرقابة و اإلشراف و االستقاللٌة 

لهما، كما ٌرتب مجموعة من اآلثار الهامة سواء خالل مرحلة التنفٌذ خاصة فٌما  المالٌة و القانونٌة و اإلدارٌة

ٌخص الشروط التقٌٌدٌة، و مدى تأثٌرها على المنافسة و مراكز األطراف، أو بعد نهاٌة العقد، لكن بالرغم من 

لكبٌر للعقد فً ذلك فان المشرع الجزائري اكتفى بإجازة العقد دون تنظٌم جزئٌاته، بالرغم من االنتشار ا

ص األجنبً غالبا. الجزائر  ص له الضعٌف مقارنة بالطرف المرخِّ  و أخذ الطرف الجزائري مركز المرخَّ

Le contrat de transformation de la marque commerciale est un des contrats 

commerciaux de nature juridique propre créés par des hommes d’affaires dans le but 

de répondre aux besoins commerciales rapides. Ce contrat porte essentiellement sur 

la permission de l’autorisateur au autorisé à utiliser sa marque, chose qui a été 

considérablement répandue dans tous les pays du monde, surtout après que la plupart 

des lois ont autorisé l’usage de la marque commerciale indépendamment du fonds de 

commerce, son usage a évolué pour devenir une partie intégrante dans la construction 

et la composition de divers contrats modernes tel que la franchise et la concession 

commerciale. 

 Le contrat de transformation de la marque commerciale joue un rôle important 

dans l’activation du cycle commerciale des produits, comme il a un impact 

significatif sur deux parts étant un contrat bas é sur l’avis personnel et sur les 

principes de contrôle, de supervision, de l’autonomie financière, juridique et 

administrative, il a aussi des effets importants, que ce soi durant la phase d’exécution 

notamment en ce qui concerne les conditions restrictives et son impact sur la 

concurrence et les centres des parties ou après la fin du contrat, toutefois, le 

législateur algérien s’est contenté d’autoriser le contrat sans organisation de ses 

phases, en dépit de la fort propagation du contrat en Algérie et la partie algérienne qui 

se caractérise par l’autorisateur, une position souvent faible par rapport au partie 

autorisateur étranger    

 

 
 

 


