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  : مقدمة

الذي یقوم ،العدید من دول نظام االقتصاد الرأسمالي تبنيفي العصر الحدیث بعد 

الشركات الترویج وأصبح بإمكان ،وسائل اإلنتاجعلى مبدأ الحریة االقتصادیة في امتالك 

ة المنافسة وخوف دوتوزیعھ في مختلف أنحاء العالم، باإلضافة إلى ازدیاد حجھاولمنت

كبیرة، اضطرت إلى ابتكار  خسائر ھاتكبدالشركات من عملیات التقلید لمنتجتھا التي 

وسیلة الضمان تعد على منتوجات وتوزیعھا في مختلف أنحاء العالم التي تضعھا عالمات 

عالمة معینة بمنتجات تحمل  فھي تمنع اختالط منتجاتللمنتج والمستھلك في آن واحد، 

كما تحمل تكوین الثقة في منتوجات مماثلة تحمل عالمة موثوق ,أخرىمماثلة تحمل عالمة 

اتجھ المنتجون إلى استخدام العالمة التجاریة للتعریف ,وللحیلولة من ظھور سلع متشابھةبھا

حفاظ على العمالء واستمرار جودة المنتجات بما والسعي إلى اإلتقان في الصنع والبمنتجاتھم 

.)1(یضمن الصمود أمام المنافسین

كما أن العالمة تحتل مكانة ھامة وممیزة بین حقوق الملكیة الصناعیة باعتبارھا تشكل 

ب العمالء وتسویق ذنظرا ألھمیتھا في جقیمة مادیة كبیرة تضاف إلى قیمة المحل التجاري 

استخدامھا على المستویین الداخلي والدولي واتصالھا بالتجارة أكثر من المنتجات وانتشار 

.باقي حقوق الملكیة الصناعیة األخرى

رض تمییز غلك الوسیلة التي تستخدم فقط بت تعد یضاف إلى ذلك أن العالمة لم

تشكل المنتجات والخدمات عن غیرھا المنافسة في السوق بل أكثر من ذلك إذ أضحت الیوم 

تقاس بما تملكھ من عناصر مادیة مة مالیة للمؤسسة، فبعدما كانت قیمة ھذه األخیرةذأعلى 

إذ أن العالمة التجاریة ھي التي تقوم بتسییر صورة المؤسسة .نفسھااتضح أن القیمة الفعلیة

مكانة في السوق إزاء منافسیھا، فھي تعتبر اتخاذفي إمكانیة اتجاه عمالئھا، وتمنح لھا 

فعن طریق العالمة تقوم المؤسسة بالتعریف بجودة ونوعیة المحرك لتنافسیة المؤسسات، 

، اإلتحاد العربي لحمایة حقوق "ورقة عمل عن تقلید العالمة التجاریة وإضرارھا وسبل حمایتھا"براك ناصر النون، -1

05/05/2016:، تاریخ زیارة الموقع http:/www.google.dz/ur:الموقع اإللكتروني ر على الملكیة الفكریة، منشو
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تسمح لھا بجذب العمالء وكسب ثقتھم الشيء منتجتھا أو خدماتھا المتمیزة عن غیرھا، كما 

.)1(الذي زاد من انتشار استعمالھا في عدة قطاعات 

باعتبار أنھا وسیلة ر العالمة وسیلة ھامة من وسائل المنافسة المشروعة تعتبكما 

الصانع والتاجر ومقدم الخدمة في إطار المنافسة للتعریف بمنتجاتھم أو خدماتھم وتمیزھا عن 

غیرھا، فھي تلعب دورا كبیرا في تحقیق العدالة بین المتعاملین االقتصادیین لنیل كل منھم 

بحرصھ على تحسین منتجاتھم وخدماتھم التي ترمز إلیھا العالمة من ثقة المستھلكین وذلك

أجل تحقیق الربح وكسب الشھرة، إذ تفطن التجار إلى أھمیة العالمة في جلب العمالء 

.)2(وتسویق المنتجات وتحقیق األرباح وأنھا األساس لنجاح المشروع االقتصادي 

أھمیة العالمة التجاریة وما تلعبھ من دور في المجال االقتصادي والتجاري قامت أمام

ھا الحمایة القانونیة من كل أشكال التعدي علیھا حالدول بسن قوانین لتنظیم العالمات ومن

كما قام المشرع .وذلك عبر مختلف االتفاقیاتالدوليسواء على المستوى الداخلي أو 

57-66األمر رقم مات وأول تشریع خاص بالعالمات كان بمقتضى الجزائري بتنظیم العال

المؤرخ 06-03األمر رقم حل محلھ والذي ،المتعلق بعالمات المصنع والعالمات التجاریة

)3(.المتعلق بالعالمات التجاریة2003یولیو  19في 

:البحثإشكالیة 

:التالیةما تقدم یمكننا صیاغة اإلشكالیة من خالل 

في ضمان حمایة العالمة التجاریة في الجزائر ؟قانونیةفعالیة النصوص الما مدى 

.ولإلجابة عن اإلشكالیة قسمنا البحث إلى فصلین

لقد أصبحت العالمة التجاریة محل اھتمام الشركات والعمالء على حد سواء ویزداد 

لتجاریة أو العالمة ا تعدھذا االھتمام مع ازدیاد معدالت االتفاق ومظاھر االستھالك و

1- Kap Ferer Jean Noel, Les marques capital de l’entreprise, 3ème éditions d’organisation, Paris, 2003,

p.12.
لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة أطروحةسعیدة، العالمات في القانون الجزائري الجدید، يشدار-2

.2، ص 2014، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و العلوم السیاسیة الحقوق
,جامعة عبد الرحمن میرة,1عدد ,مجلة سداسیة,المجلة االكادیمة للبحث القانوني,ترخیص العالمة,راشدي سعیدة-3

.198ص ,2010بجایة 
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خدماتھا عن منتجات الشركات والصورة البصریة واجھة الشركات، تمیز منتجاتھا أ

القانون لھا الحمایة القانونیة المدنیة والجزائیة على حد سواء لذلك  نالمنافسة لذلك ضم

الفصل (والحمایة المقررة لھا )الفصل األول(نستعرض القواعد المنظمة للعالمة التجاریة

.)الثاني



فصل األول ــال

القواعد المنظمة 

للعالمة التجاریة 
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الفصل األول 

القواعد المنظمة للعالمات التجاریة 

دورا كبیرا في النشاط االقتصادي والتجاري لكونھا تعتبر أھم تلعب العالمة التجاریة 

الوسائل التي تمكن المستھلك من التعرف على منتجات أو بضائع صانع أو تاجر بعینھ دون 

.عدم تضلیل جمھور المستھلكغیره من الصناع والتجار، فھي الوسیلة التي تضمن 

المبحث (البد أن نتحدث عن ماھیة العالمة التجاریة وللتعرف على العالمة التجاریة 

.)المبحث الثاني(وأھم المقاییس المتبعة في تصمیم العالمة )األول
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المبحث األول 

ماھیة العالمة التجاریة

العالمة التجاریة التي تمیز المنتجات عن غیرھا، وتعد في كثیر من األحیان أھم 

عناصر المحل التجاري، فھي تسمح للجمھور بمعرفة أصل المنتج الذي سیشتریھ أو الخدمة 

یا على ھذا نتناول شخداع أو غش وتماالتي یطلبھا ومن خاللھا یستطیع الزبون أن یتجنب أي 

.یة وأنواعھا وأھم شروط صحتھاماھیة العالمة التجار

المطلب األول 

.مفھوم العالمة التجاریة

وكذلك أھم )الفرع األول(یظھر مفھوم العالمة التجاریة من خالل تعریفھا 

.)الفرع الثاني(خصائصھا 

الفرع األول 

.تعریف العالمة التجاریة

كما أن الفقھ كذلك لم )أوال(لقد تعددت التعاریف القانونیة المقدمة للعالمة التجاریة 

.)1( )ثالثا( و القضاء )ثانیا(للعالمة التجاریة على تعریف جامعیتفق

:القانونيتعریف :أوال 

بھا فقد د من التشریعات إلى تعریف العالمة التجاریة في القوانین الخاصة یتطرقت العد

82الفكریة رقم من قانون حمایة حقوق الملكیة63المادة عرفھا المشرع المصري في 

كل ما یمیز منتجا، سلعة كان أو خدمة، العالمة التجاریة ھي :على أنھا 2002لسنة 

عن غیره وتشمل على وجھ الخصوص األسماء المتخذة شكال ممیزا اإلمضاءات 

والكلمات والحرف واألرقام والرسوم وعناوین المجال الدمغات واألختام والصور، 

مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، دراسة مقارنة، األعمال التجاریة، التجار، المؤسسة التجاریة، الشركات -1

.651، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2الصناعیة، ط التجاریة، الملكیة 
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أي خلیط من أللوان التي تتخذ شكال خاصا وممیزا، وكذلك النقوش البارزة ومجموعة ا

ما في تمییز منتجات عمل صناعي إھذه العناصر إذا كانت تستخدم أو یراد أن تستخدم 

)1(ماإأو استغالل زراعي أو استغالل للغابات أو المستخرجات األرض أو أیة بضاعة، و

ما للداللة على تأدیة الخدمة من الخدمات وفي جمیع األحوال یتعین إطریقة تحضیرھا و

.)2(أن تكون العالمة التجاریة مما یدرك بالبصر 

المعدل  1952لسنة  33رقم عّرفھا المشرع األردني بتعدیل قانون العالمات كما

أي إشارة ظاھرة یستعملھا أو یرید استعمالھا أي "1999لسنة  34بالقانون رقم 

أو منتجاتھ أو خدماتھ عن بضائع أو منتجات أو خدمات ئعھلتمییز بضاشخص 

)2(.غیره

المتعلق 1992یولیو 01المؤرخ في 597-92وعّرفھا المشرع الفرنسي في قانون 

"بالملكیة الفكریة العالمة التجاریة بأنھا  عن طریق التبریر بالرسم أي إشارة یمكنھا :

.)3("األشخاص، سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین أن تمیز الخدمات التي ینتجھا 

من األمر 02المادة أما المشرع الجزائري فقد عّرف العالمات التجاریة في نص 

"المتعلق بالعالمات أنھ 03-06 الرموز القابلة للتمثیل الخطي، السیما الكلمات بما :

صور واألشكال الممیزةفیھا أسماء األشخاص واألحرف واألرقام، والرسومات أو ال

.651المرجع نفسھ، ص -1
،1999لسنة  34من قانون العالمات التجاریة االردني رقم 2م-2
مروة بن سدیرة، الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستیر في -3

-2013، قالمة، 1945ماي 08، كلیة الحقوق، جامعة )االستثماريالنظام القانوني(قانون أعمال القانون، تخصص

.13، ص 2014
4- Loi 92-597….., La marque de fabrication de commerce ou de service est un signe

susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une

personne physique ou morale.
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للسلع أو توقیبھا، واأللوان بمفردھا أو مركبة، التي تستعمل كلھا لتمییز سلع أو خدمات 

.)1("شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات وغیره 

ومن خالل التعریفات السابقة أن المشرع الجزائري لم یقتصر استخدام العالمة 

أجاز استعمالھا لتمییز كافة المنتجات سواء التجاریة على نوع أحد من المنتجات بل 

كانت صناعیة أو تجاریة أو زراعیة أو استخراجیة أو خدماتیة وبذلك قد یكون قد أخذنا 

.)2(سع للعالمة ابالمفھوم الو

.التعریف الفقھي:ثانیا 

:لقد عرفھا جانب من الفقھ على أنھا 

العالمة التجاریة ھي التي یتخذھا الصانع أو التاجر شعارا لمنتوجاتھ تمییزھا عن "

.)3("غیرھا من المنتجات المماثلة 

العالمة التجاریة ھي إشارة محسوسة توضع على المنتج "ویرى البعض اآلخر أن 

.)4("أو ترافقھ من أجل تمییزه عن المنتجات المشابھة للمتنافسین 

.التعریف القضائي :ثالثا 

حروف أو رسوم "جاء في قضاء محاكم األردنیة أن العالمة التجاریة ھي عبارة عن 

وعلى شكل تمیز بضائع )ممیزة(أو عالمات أو خلیط من األشیاء ذي صفة خارقة 

.)5("صاحبھا عن بضائع من الناس 

العالمات والشارات والبطاقات ":وعرفت محكمة االستئناف المصریة العالمة بأنھا 

عبارة عن رموز تستخدم لبیان مصدر وطبیعة الصفات الخاصة للبضائع، أنھا تسمح 

یتعلق بالعالمات، 2003یولیو سنة 19ھـ الموافق لـ 1424جمادي األول عام 19المؤرخ في 06-03األمر رقم -1

.23، ص 2003ولیو ی23، الصادر في 44الجریدة الرسمیة، عدد 
.15-14سابق، ص المرجع اللعالمة التجاریة في التشریع الجزائري، عائشة شابي، مروة بن سدیرة، الحمایة القانونیة ل-2
مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، دراسة مقارنة، األعمال التجاریة، التجار، المؤسسة التجاریة، الشركات -3

651، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2الملكیة الصناعیة، ط التجاریة، 
.204، ص 2004، ، دار الكتب الجامعیة، لبنان1الجھیني، العالمات واألسماء التجاریة، جمنیر محمد -4
.40، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3وطنیا ودولیا، ط –صالح زین الدین، العالمات التجاریة -5
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للمستھلكین بالتمییز بینھا والتعرف بسھولة بین بعضھا البعض واآلخر وعلى مختلف 

".الصناع والتجار 

"أما القضاء الفرنسي عّرفھا بأنھا  المتخذة توف للسماتمنح العالمة وكما ھو معر:

شكال متمیزا اإلمضاءات والكلمات والحروف واألرقام والرسوم وعناوین المعال 

البارزة أو أي عالمة أخرى أي مجموعة منھا شقونوالدمغات واألختام والصور وال

سواء كانت مستخدمة لتمییز تأجر عالمة تجاریة أو صانع عالمة صناعیة أو مقدم خدمة 

.)1(""عالمة خدمة " 

الفرع الثاني 

خصائص العالمة التجاریة

وخصائص خاصة )أوال(للعالمة التجاریة خصائص مختلفة، ھناك خصائص عامة 

.)ثانیا(

.الخصائص العامة للعالمة التجاریة:أوال 

باعتبار العالمة تستخدم لتمییز المنتجات والخدمات فھل الصانع ومقدم الخدمة ملزم 

.بإتخاذھا

:للعالمة التجاریةاإللزاميالطابع -أ

57-66األمر المادة األولى منمھما كانت العالمة التجاریة من قبل اختیاریة حسب

أن العالمة منھ على ألغى ھذا األمر ونص في المادة الثالثة 06-03األمر غیر أن 

.التجاریة عالمة إلزامیة

1900دیسمبر 14المعدلة ببروكسل في ,1883مارس 20مؤرخ في ,من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة4م -1

واستكھولم 1958أكتوبر 31ولشبونة 1934یونیو 2ولندن في  1925نوفمبر  6والھاي في 1911یونیو 2وواشنطن في 

.1979أكتوبر 2و المنقحة في 1967یولیو  14في 

.17ع الجزائري، المرجع السابق، ص عائشة شابي، مروة بن سدیرة، الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشری-2
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:الطابع الفردي-ب

ذات طابع فرديفإنھاواحد طبیعي أو معنويالعالمة التجاریة ملك لشخص باعتبار

التي تنص على الطابع لحمایة الملكیة الصناعیة )1(اتفاقیة باریسھذا ما أكدتھو

مشتركة  ضعیاتالجزائري، لكن متطلبات الحیاة خلقت و06-03األمر وكذلكالفردي 

.تطبق أحكام الملكیة الشائعة المنصوص علیھا في القانون المدنيوھنا

:العالمة التجاریة مال منقول معنوي-ج

العالمة التجاریة ھي مال منقول من نوع خاص، فھي أحد العناصر المعنویة غیر 

.التجاري حیث للعالمة التجاریة ممیزات من حق الملكیة في المنقول للمحلالمحسوبة 

:المنتوج أو الخدمة نعاللیة العالمة التجاریة قاست-د

من  ج أو الخدمة المطلقة علیھا فحسب المادة الثامنةوالمنت عنالعالمة مستقلة طبیعةإن 

العالمة بأي حال تشملھاالخدمات التي وأالسلع طبیعةال تكون ":انھ 03/06األمر 

فمالك العالمة الواردة على المنتج غیر "تسجیل تلك العالمةعائقا أمام من األحوال 

.)1(مشروع، یمكنھ أن یرفع دعوى تقلیب ما دام حقھ على العالمة مقبول

.الخصائص الخاصة للعالمة التجاریة:ثانیا 

بالقبول من  ضىحلكي تكون العالمة التجاریة نموذجیة وناجحة كاملة األوصاف لت

المستھلكین وتساھم في ترویج المنتج أو الخدمة، ولكن تكون الدقة في االختیار لتتناسب 

:النشاط المرغوب فیھ یجب على العالمة التجاریة أن تتصف بـ ھذه العالمة ما یتناسب 

بسیطة الحجم ؛-

مبتكرة خالیة من المعنى اللغوي ؛-

سھلة التذكر ؛-

سھلة النطق ؛-

یم ؛بسیطة التصم-

.540، ص 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1محمد حسین، الوجیز في الملكیة الفكریة، ج-1
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.)1(بسیطة الشكل وتكون قابلة للتسجیل وتحمل عناصر محظورة لتسجیلھا -

المطلب الثاني 

.أنواع العالمة التجاریة

بمثابة البطاقة الشخصیة للمنتجات والبضائع والخدمات أصبحت العالمة التجاریة 

العالمات التجاریة في  ىالتي تشكل العمود الفقري القتصاد الدولة، وأضحت الحاجة إل

.نطاق االقتصاد كالحاجة إلى األسماء المدنیة في نطاق المجتمع

وتتنوع العالمة التجاریة بتنوع النشاط الذي یمارسھ األشخاص، فھناك العالمة الدالة 

الفرع (وعالمات یضعھا الصانع لتمییز المنتجات)الفرع األول (على ملكیة أموال معینة

)الفرع الثالث(.وعالمات یستخدمھا التاجر على البضائع والسلع)الثاني

الفرع األول 

العالمة الملكیة

بینما ، عالمة الملكیة تعني العالمة الدالة على ملكیة أموال منقولة معینة لشخص ما

العالمة التجاریة تدل على نوعیة البضاعة وماھیتھا، أي أن عالمة الملكیة تدل على 

بینما تسیر عالمة الملكیة إلى مالك تلك نفسھا تسیر إلى البضائع  ةمة التجاریالمال، فالعال

.البضائع

ویعتبر ھذا النوع من العالمة األقدم في الظھور إذ یذكر أن اإلنسان كان قد استعمل 

.)2(ولكن تھدف من وراء ذلك إشارة اآلخرین بأن تلك األشیاء خاصیتھ  )عالمة ما(الرمز 

.540المرجع نفسھ، ص -1
.128، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1صالح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، ط-2
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الثاني الفرع

العالمة الصناعیة

ھي السمة الممیزة التي یضعھا الصانع على المنتجات التي یقوم بصنعھا، أو 

أولیة، إذ أنھ تتطلب بعض المنتجات الصناعیة مواد أولیة، والمنتجات التي تكون نھائیة أ

ي وھذه األخیرة یمكن أن تحمل عالمة خاصة بھا لھذا فالصانع الذي ینتج المنتوج النھائ

.یرفق منتوجھ بعالمة تسمى بالعالمة المرفقةأنمعتمدا على تلك المواد األولیة، یمكن 

غیر أن الناحیة العملیة لھذه الوضعیة یمكن أن تعلق نزاعات بین صاحب العالمة 

خاصة إذا كان الصانع الثاني الذي یعتمد على المنتجات وصاحب العالمة األصلیة ةالمرفق

لعالمة األصلیة ال ینتج منتجات في مستوى تلك العالمة، كالخیاط أو األولیة التي تحمل ا

 .مثال "ترقال "صانع األلبسة الذي یستعمل قماشا من نوع 

یة إن ألزم الصانع بوضع عالمة ملزاإأما المشرع الجزائري فقد جعل عالمة المصنع 

تھ بنفسھ، إذ تعد على منتجاتھ حتى ولو في الحالة التي یتولى فیھا المنتج تسویق منتجا

عالمة المصنع إلتزاما یقع على عاتق الصانع، سواء كان المصنع تابع للقطاع العام أو 

القطاع الخاص، وسواء كانت مؤسسة تقوم ببیع ھذه المنتجات أو بالمتاجرة بقطع غیرھا، 

.)1(استعمال العالمة التجاریة عن العالمة الصناعیة  نيواتخذت عالمة تجاریة، فال یغ

الفرع الثالث 

سویقیةالعالمة الت

یقصد بھا العالمة التي یستخدمھا التاجر على البضائع والسلع التي یتعامل بھا ویھدف 

التاجر من جراء ذلك، لفت انتباه الجمھور إلى تلك البضائع والسلع، سواء كانت تلك 

.البضائع أو السلع من إنتاجھ أو إنتاج غیره

حمادي زوبیر، حمایة العالمات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -1

.29، ص 2004سنة  األعمال
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بمفھومھا الواسع أي سواء -أیضا -وینبغي لنا أخذ البضائع أو السلع في ھذا المقام 

كانت ناتجة من عمل صناعي أو عمل تجاري أو من عمل زراعي أو من استثمار للغابات 

ویأخذ قانون العالمات التجاریة األردني بھذا النوع من .الخ...أو من مستخرجات األرض 

.)1(ة الثانیة والسادسة منھ العالمات بداللة الماد

الفرع الرابع 

عالمة الخدمة

شارات اإلتشكل عالمة الخدمة وظیفة للعالمة إذ اتسع دورھا لیشمل الخدمات وھي 

التي تستخدم لتمییز خدمات معینة عن غیرھا شبیھة لھا في أدائھا لنفس الخدمة، فھي 

كاإلشارات التي تضعھا الفنادق، عالمات تھدف إلى حمایة نشاطات مقدمي الخدمات 

.منشآت الرعایة واإلعالن وشركات السینما

وال توضع عالمة الخدمة على المنتجات بغرض تمییزھا وإنما توضع على شكل 

األشیاء والمنتجات المستخدمة في أداء الخدمة، ومن بین العالمات المشھورة على مستوى 

في مجال خدمات الفنادق، وفي ، "Sheraton"وعالمة "Hilton"العالم نجد عالمة 

Mc"مجال خدمات المطاعم، وھناك عالمة  Donald" وعالمة"KFC" وھذا النوع ،

من العالمات لم یتم تبینھا من قبل التشریعات كعالمة قابلة للتسجیل كغیرھا من العالمات، 

أساس المنافسة وھذا ال یعني أنھا لم تعرف من قبل وأنھا كانت حمایتھا مضمونة على 

.غیر المشروعة، مثل قانون العالمات التجاریة األردني سابقا

ة للتجارة في الخدمات لمیعاغیر أنھ مع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة وإنشاء اتفاقیة 

كملحق منظمة وھذا اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة أدى 

الخدمة إلى جانب حمایة عالمات المنتجات، وھو الشأن بالدول تقریر حمایة لعالمة 

.129سابق، ص المرجع ، الوطنیا ودولیا–صالح زین الدین، العالمات التجاریة -1
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یا مع شبالنسبة للقانون المصري والقانون األردني للعالمات التجاریة الذي تم تعدیلھ تما

.)1(بغرض االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة "تركیا "أحكام اتفاقیة 

المطلب الثالث 

شروط صحة العالمة التجاریة

تتخذ العالمة أحد األشكال السابقة حتى تتمتع بحمایة القانون، وإنما یجب ال یكفي أن

أن تستجیب السمة أو اإلشارة لمجموعة من الشروط لكي تعد صحیحة في نظر القانون 

والشروط )الفرع األول(وتحظى بحمایتھ، وتتمثل ھذه الشروط في الشروط الموضوعیة

.)الفرع الثاني(الشكلیة

الفرع األول 

الشروط الموضوعیة

تتعلق الشروط الموضوعیة للعالمة التجاریة بموضوع العالمة في حد ذاتھا، فیجب 

المشابھة وقادرة على تمییز السلع أو الخدمات عن غیرھا)أوال(أن تكون العالمة جدیدة 

  .)ثالثا(وأخیرا یجب أال تكون مخالفة للنظام العام واآلداب العامة )ثانیا(لھا 

.أن تكون العالمة جدیدة:أوال 

الشرط ھو أن تكون العالمة التجاریة جدیدة في شكلھا العام، بحیث لم االمقصود بھذ

یسبق استعمالھا داخل الدولة من قبل على نفس البضائع أو المنتجات أو الخدمات من قبل 

.)2(شخص آخر

عناصرھا ممیزة عن غیرھا وھو وتعتبر العالمة التجاریة جدیدة إذا كانت في إحدى 

ما یعني عدم ضرورة أن تكون جدیدة في كل عناصرھا بل یكفي العتبارھا جدیدة أن 

تفرق عن غیرھا من العالمات في جانب معین من جوانبھا حتى ولو كانت مستعملة أو 

المرجع ،الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائريشدي سعیدة، عائشة شابي، مروة بن سدیرة، ار-1

.69السابق، ص 
.، المرجع السابق06-03من األمر 9المادة -2
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من قبل العالمة األخرى،  ةمن المنوي استعمالھا على نفس الفئات والمنتجات المستعمل

ا في أي ریة ھو اختالفھا وتمییزھا عن غیرھدید مدى جدیة العالمة التجاحبرة في تفالع

عنصر من عناصرھا ولیس في اختالفھا وتمییز ما في كافة عناصرھا حیث یكفي أن 

تتمیز في عنصر واحد فقط من عناصرھا عن غیرھا من العالمات حتى تعتبر جدیدة 

شتركت مع غیرھا من العالمات في بقیة وبالتالي محال للقبول والتسجیل حتى ولو ا

.)1(العناصر 

.أن تكون العالمة ممیزة:ثانیا 

 صال تكون العالمة محال للحمایة القانونیة إال إذا كانت ذات صفة ممیزة، وھذا ما ن

، ولقد بالعالمة المتعلق06-03األمر 2المادة في  علیھ صراحة المشرع الجزائري

استبعد المشرع الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمییز، وال یقصد من 

اشترط تمییز العالمة أن تتخذ شكال مبتكرا كما ھو مطلوب مثال بالنسبة للرسوم 

والنماذج الصناعیة، وإنما كل ما یقصد ھو تمییز العالمة عن غیرھا من العالمات التي 

على ذلك ال بس لدى المستھلك العادي وبناءلاللمنع حصولعة توضع على نفس السل

تتمتع بالحمایة العالمات التي من كلمات أو الرسم الشائعة التي تستعمل بصورة عادیة 

.في التجارة للداللة على نوعیة المنتجات أو مصادرھا كعالمة

أو المشابھة التي تحدث كما یمنع المشرع الجزائري استعمال كافة الرموز المطابقة 

لبس أو تمس حقوق سابقة، كاستعمال عالمة سابقة مسجلة أو عالمة مشھورة أو اسم 

.)2(تجاري 

.العالمة مشروعةأن تكون : ثالثا 

یقصد بمشروعیة العالمة التجاریة أال یحفز استعمالھا بموجب القانون الوطني 

وقد أعتبر قانون من الدستور 132للمادة الجزائر طبقا علیھا واالتفاقیات التي صادقت 

دراسة تحلیلیة تأملیة مزودة ومدعمة باالجتھادات –عامر محمود الكسواني، التزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة -1

.34، ص 2010والتوزیع، عمان، القضائیة، دار الثقافة للنشر 
.200، ص 2010، 1راشدي سعیدة، ترخیص العالمة، المطبعة األكادیمیة للبحث القانوني، عدد -2
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الرموز المخالفة 03/06من األمر 7من المادة5و4الفقرة مات الجزائري في العال

...للنظام العام أو اآلداب العامة 

الرموز المخالفة للنظام العام واآلداب العامة والرموز التي یحظر استعمالھا -

لثنائیة أو المتعددة األطراف التي تكون بموجب القانون الوطني أو االتفاقیات ا

الجزائر طرفا فیھا

أعالم نالرموز التي تحمل من بین عناصرھا ثقال أو تقلید الشعارات رسمیة أ-

شعارات أخرى، أو اسم مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمیة تستخدم 

للرقابة والضمان من طرف دولة أو منظمة مشتركة بین الحكومات أنشأت 

ب اتفاقیة دولیة إال رخصت لھا سلطة المختصة لھذه الدولة أو المنظمة بموج

 .بذلك

الرموز التي یمكن أن تضلل الجمھور أو األوساط التجاریة فیما یخص طبیعة أو -

.جودة أو مصدر السلع والخدمات والخصائص األخرى المتصلة بھا

المصدر الجغرافي مع  ساببیانا قد یحدث لالرموز التي تشكل حصریا أو جزئیا -

لسلع أو خدمات معینة، وفي حالة ما إذا تم تسجیل ھذه الرموز كعالمة بغیر حق 

تعرقل استعمال ذلك البیان الجغرافي من قبل أشخاص آخرین لھم الحق في 

.)1(استعمالھ

العالمة التي من شأنھا أن تظلل الجمھور أو التي تتضمن بیانات كاذبة عن مصدر 

لعالمات التي تحتوي على بیان اسم تجاري وھمي أو مقلد أو مخل المنتجات وكذلك ا

بالحیاء، وعلیھ تكون العالمة التجاریة غیر مشروع إذا ما خالفت أي نص قانوني أمر 

.سواء ورد النص

في قانون العالمات مما تقدم الشروط الالزم توافرھا في العالمة التجاریة ھي أن 

لم تتوفر إحدى ھذه الشروط فإنھا ال تعتبر عالمة تكون ممیزة وجدیدة ومشروعة، فإذا

.، المرجع السابق06-03األمر -1
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تجاریة وفقا للقانون وتعتبر باطلة سواء تم تسجیلھا أو لم یتم ویجوز للمصلحة المختصة 

.)1(أو للغیر إبعادھا

الفرع الثاني 

لتسجیل العالمة التجاریةالشروط الشكلیة

حتى تحظى العالمة بالحمایة القانونیة فالبد من احترام األفكار القانونیة التي تنظم 

  .)ثالثا(والنشر )ثانیا(التسجیل و)أوال(اإلجراءات الخاصة باإلیداع 

.اإلیداع:أوال 

یتمثل في عملیة تسلیم الملف إلى المصلحة المختصة بالتسجیل من طرف صاحب 

أجنبي، مقیم في ,أو طبیعي، جزائري أو,كان شخص معنويالعالمة أو من یمثلھ سواء 

الجزائر أو في الخارج، إال أنھ إذا كان طالب العالمة یقیم في الخارج البد من وكیل 

ي علیھا مع العلم صیمثلھ أمام المصلحة المختصة ویوجھ الطلب بواسطة رسالة مو

:ویتضمن طلب تسجیل العالمة ما یلي بالوصول أو أیة وسیلة تثبت االستالم

.یقدم في استمارة خاصة یتضمن اسم المودع وعنوانھ الكاملطلب تسجیل -

.صورة من العالمة ال تتجاوز مقیاسھا اإلطار المحدد في االستمارة-

.قائمة للسلع والخدمات المراد تسجیل العالمة من أجلھا-

ن قبل وكیل یجب أن یرفق طلب وصل یثبت دفع الرسوم في حالة تمثیل المودع م-

عند تقدیم طلب اإلیداع أمام المصلحة المختصة ،)2(التسجیل بنسخة من الوكالة 

.یتم فحصة من الناحیة الشكلیة أي مستوفي للشروط الشكلیة

تطلب المصلحة المختصة من صاحب اإلیداع عند عدم استفاء اإلیداع لھذه الشروط 

طلبھ، أما في حالة قبول الطلب من الناحیة الشكلیة تسویة طلبھ في أجل شھرین أو رفض

.29المرجع نفسھ، ص ،الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائريعاشة شابي، مروة بن سدیرة،-1
یعد ویتمم المرسوم التنفیذي 27/10/2008ھـ الموافق لـ 1429شوال 26المؤرخ في 08/346سوم التنفیذي رقم المر-2

الذي یحدد كیفیة تحدید العالمات 02/08/2009ھـ الموافق لـ 1429جمادي الثانیة 26، المؤرخ في 277-05رقم 

.وتسجیلھا
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تنتقل المصلحة المختصة إلى فحص اإلیداع من الناحیة الموضوعیة حول مدى تطابق 

المادة العالمة مع القانون وأنھا غیر مستثنیة من التسجیل لألسباب المنصوص علیھا في 

أي فحص مدى توافر الشروط 19/07/2003المؤرخ في 06-03من األمر 07

الموضوعیة للعالمة التجاریة فإذا تبین للمصلحة المختصة عدم توافر أحد الشروط 

الموضوعیة فإنھا ترفض الطلب وتبلغ ھذا الرفض للمعني باألمر تطلب منھ تقدیم 

مالحظاتھ في أجل شھرین ابتداء من تاریخ التبلیغ، ویمكن تمدید ھذا األجل عند 

المدة بناء على طلب من صاحب المصلحة، ولكن ال یعتبر رفض الضرورة لنفس

أصدرت المختصة قرار نھائي إال بعد سماع المعني وإبداء مالحظاتھ، أما إذا المصلحة 

اإلدارة على الرفض وأصدرت قرار نھائي بالرفض فإنھ یحق للمعني باألمر أن یطعن 

.في قرارھا أمام القضاء اإلداري

.التسجیل:ثانیا 

)المركز الوطني للملكیة الصناعیة(د بھ القرار الذي تتخذه المصلحة المختصةصقی

بعد عملیة فحص طلب اإلیداع عندما یتم قید العالمة في الفھرس العمومي لدى المصلحة 

المختصة الذي یذكر فیھ كل البیانات والعملیات المتعلقة بالعالمة حتى یستطیع صاحبھا 

لغیر بعدھا تسلم للمودع أو وكیلھ شھادة تسجیل عن كل عالمة االحتجاج بھا في مواجھة ا

، كما یمكن للغیر بعد تسدید الرسوم المستحقة الحصول على شھادة تعریف تضم مسجلة

كما یمكن تجدید سجل العالمة التجاریة على اعتبار أن المشرع .كل البیانات المقیدة

، إال سنوات من تاریخ إیداع الطلبالجزائري حدد ملكیة حقوق العالمة التجاریة بعشرة 

أنھ أجاز تجدید تسجیل العالمة التجاریة من حین إلى آخر كلما انتھت مدة الحمایة وذلك 

أشھر التي تلي انقضاء التسجیل، ویرفق طلب التجدید بكل الوسائل )6(في مھلة ستة 

التي تثبت بأن العالمة استعملت استعماال جدیا خالل السنة التي سبقت انقضاء التسجیل 

، ولذلك یمكن 19/07/2003المؤرخ في 06-03من األمر 11المادة مع مراعاة أحكام 
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متالحقة قد تصل إلى ما ال نھایة إذا ما بعالمتھ لمدد أخرىلصاحب العالمة االحتفاظ 

:، وال یمكن تجدید العالمة التجاریة إال إذا توافرت الشروط التالیة )1(رغب في ذلك

أال یتضمن طلب التمدید تغییر جذري في نموذج العالمة أو إضافة في قائمة السلع -

.أو الخدمات

.أشھر التي تسبق انقضاء التسجیل)6(دفع رسوم التجدید في مھلة ستة -

.)2(تقدیم إثبات بأن العالمة استعملت خالل السنة التي تسبق انقضاء التسجیل -

على تسجیل العالمة التجاریة أنھ یخول لصاحبھا حق ملكیتھا یخص یترتب

باستغاللھا ومنع الغیر من استغالل عالمتھ تجاریا دون ترخیص مسبق منھ على سلع 

.وخدمات مماثلة لتلك التي سجلت العالمة من أجلھا

.النشر: ثالثا 

على مستوى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة النشرة الرسمیة للعالمات تدون  توجد

فیھ كل ما یتعلق بالعالمات من تسجیالت أو تجدیدات للعالمة، كما تسجل كل إلغاء أو 

إبطال للعالمة التجاریة، فھو یعد بذلك بمثابة شھر إیداع العالمة في النشرة الرسمیة 

ھور عن العالمات المسجلة ولكي یتسنى لھ تقدیم لإلعالنات من أجل إعالم الجم

االعتراض على طلب التسجیل أما المصلحة المكتسبة، إال أن النشر ال ینشأ حقا، إنما ھو 

مجرد وسیلة إلثبات حق موجود من قبل عن طریق اإلیداع السابق، ومن ثمة فتاریخ 

یخ النشر، أما عن من تاریخ التسجیل ولیس من تاراالعتراض على العالمة التجاریة 

تاریخ تسجیل وإیداع العالمات الدولیة في الجزائر، فإنھا تخضع لنفس الشروط 

، یكون نالموضوعیة والشكلیة الالزمة توافرھا في العالمة الوطنیة مع وجود شرط ھو أ

مقدم طلب التسجیل من رعایا إحدى الدول المرتبطة باتفاقیة دولیة تمنح الحمایة المتبادلة 

.)3(ة التجاریة المسجلةللعالم

المرجع ،الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائريشدي سعیدة، عائشة شابي، مروة بن سدیرة، ار-1
.31-29السابق، ص

، 06- 03مر من اال11المادة -2
–31المرجع السابق، ص عائشة شابي، مروة بن سدیرة، الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائري،-3

32.
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الثاني المبحث 

المقاییس المتبعة في تصمیم العالمة

المطلب (بحث بدراسة المعاییر المتبعة في اختیار العالمة التجاریة مسنقوم في ھذا ال

وفي األخیر سنتحدث عن )المطلب الثاني(سنتطرق إلى تصمیم العالمة التجاریة  ثم )األول

.)المطلب الثالث(أھمیة العالمة التجاریة

المطلب األول 

المعاییر المتبعة في تصمیم العالمة التجاریة

إن المعاییر المتبعة في تصمیم العالمة التجاریة مختلفة ومتنوعة فمنھا التي یمكن 

الفرع (ومنھا ما ال یمكن اعتبارھا عالمة تجاریة )الفرع األول(اعتبارھا عالمة تجاریة 

.)الثاني

الفرع األول 

الرموز التي یمكن اعتبارھا عالمة تجاریة

و )أوال(أن تكون ذات صفة فارقة من حیث األسماء ةیشترط لتسجیل العالمة التجاری

و أو األشكال أو األلوان ) ثالثا(و المختصرات األرقاموأو الحروف )ثانیا(التسمیات 

ة لإلدراك عن طریق أو غیر ذلك أو أي مجموعة منھا وقابل)رابعا(الرموز و الصور 

.النظر

.األسماء المتخذة شكال ممیزا:أوال 

یجیز القانون أن تتكون العالمة التجاریة من اسم التاجر أو الصانع على أن یتخذ ھذا 

مثال " فورد "االسم شكال ممیزا وھذه الصورة للعالمة التجاریة شائعة كإطالق اسم 

لتمییز نوع من السیارات، ویجب أن یظھر االسم بشكل ممیز، كأن یكتب بخط خاص 

االسم ن یحاط بدائرة أو مربع، وال یكفي مجرد كتابة كالخط الفارسي أو الكوفي، أو أ

.بأحرف كبیرة دون أن یتخذ أي شكل ممیز
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.التسمیات المبتكرة:ثانیا 

قد تكون العالمة التجاریة من تسمیة معینة، شرط أن تكون ھذه التسمیة مبتكرة لتمییز 

معین لیمیز نوع "Nido"واألمثلة على ذلك تسمیة ،المنتوجات التي تمثلھا عن غیرھا

تسمیة لیمیز نوع من مسحوق الغسیل، أو "Pertsil"تسمیة أو ،من الحلیب المجفف

"Marlboro"1(لیمیز نوع معین من السجائر(.

.الحروف واألرقام والمختصرات: ثالثا 

كما ھو ،غیرھا عنیمكن استخدام الحروف كعالمة تجاریة لتمییز منتجات أو خدمات 

في مجال المنتجات االلكترونیة، "LG"للسیارات، أو "BMW"الشأن بالنسبة لعالمة 

اك، كما یمكن استخدام األرقام كعالمة كما ھو األمر تفي مجال خدمات األی"SGM"أو 

كعالمة لمنتوج العطور الفرنسیة، وقد تتكون العالمة من "1888" بالنسبة لرقم 

"على أن یكون التركیب متمیزا كما ھو الحال بالنسبة لعالمة معا الحروف واألرقام 

7UP" 2(المستعملة في المشروبات(.

.الرسوم والرموز والصور:رابعا 

أو صورة على أن یكون لھا یجوز أن تتكون العالمة التجاریة أیضا من رسم أو رمز 

والغزال واألسد والنمر شكل یمیز ھذه السلع عن غیرھا، ومن أمثلة ھذه الرسوم النخلة

للتاجر أن یتخذ أیضا صورة كرمز لبضاعة، أو صورة زأو أحد اآلثار القدیمة، كما یجو

.)3(رجل مشھور، شرط موافقة ھذا الرجل أو موافقة ورثتھ 

الجرائم الواقعة علیھا وضمانات حمایتھا، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، –جاریة التحمدي غالب الجغییر، العالمات -1

.83–82، ص 2012
، 2012بوشعیب البوعمري، العالمة التجاریة على ضوء القانون واالجتھاد القضائي، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، -2

.96ص 
.85سابق، ص المرجع الحمدي غالب الجغبیر، -3
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الفرع الثاني 

الرموز التي ال یمكن اعتبارھا عالمة تجاریة

:ال یسجل كعالمة تجاریة أو كعنصر منھا ما یلي 

أو المكونة من عالمات أو بیانات لیست إال ،العالمة الخالیة من أیة صفة ممیزة-

التسمیة التي یطلقھا العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادیة لھا ؛

العالمات المخلة للنظام العام واآلداب العامة ؛-

أو الشعارات العامة واإلعالم وغیرھا من الرموز الخاصة بالدول األخرى -

المنظمات اإلقلیمیة أو الدولیة، وكذلك أي تقلید لھا ؛

العالمات المطابقة أو المشابھة للرموز ذات الصبغة الدینیة ؛-

رموز الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو غیرھا من الرموز المشابھة وكذلك -

العالمات التي تكون تقلیدا لھا ؛

مالھا ؛صور الغیر أو شعاراتھ ما لم یوافق على استع-

البیانات الخاصة بدرجات الشرف التي ال یثبت طالب التسجیل حصولھ علیھا ؛-

العالمات والمؤشرات الجغرافیة التي من شأنھا أو تضلل الجمھور أو تحدث لبسا -

لدیھ أو التي تتضمن بیانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو 

ي تحتوي على بیان اسم تجاري، فھي عن صفاتھا األخرى وكذلك العالمات الت

.)1(مقلد أو مزور

.تصمیم العالمة التجاریة:المطلب الثاني 

التحقق من وضرورة )الفرع األول(اختیار العالمة  تطلبتصمیم العالمة التجاریة یل

.)الفرع الثاني(عدم وجود عالمة مشابھة

عبد هللا عبد الكریم عبد هللا، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبة االنترنت، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -1

.80إلى  79من ، ص 2008اإلسكندریة، 
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.اختیار العالمة:الفرع األول 

تعد عملیة اختیار العالمة أحد أھم المراحل في حیاتھا على اإلطالق والبد من 

في البدایة عند اختیارھا قد یكون لھ قدر كبیر من االھتمام، إذ أن أي خطأ یرتكب إعطائھا

وقد یترتب علیھ ضرورة بذل جھود ،على الشركةفیما بعد عواقب یصعب تداركھا 

توفیرھا لنشاط أھم، وھذا كلھ لدعم العالمة المختارة بشكل كان باإلمكان أكبر ونفقات 

والبد بالتالي عند اختیار العالمة من استشارة ،خاطئ ومحاولة تجاوز ذلك الخطأ

القواعد واألسس مختصین في التسویق والقانون والدعایة واإلعالن، فعملیة إتباع ھذه 

.)1(التجاریة یساعد الشركة في تحقیق الغایة المبتغاة منھ عالمتھا

.تحدید عناصر العالمة:أوال 

الخطوة األولى في اختیار العالمة التجاریة في تحدید العناصر التي ستتكون تكمن 

ولكل .الخ...ھل ھي كلمات أو رسم أو أرقام ،والتي ترغب الشركة في استخدامھا،منھا

ھمیة ألمات ذات فإذا كانت مكونة من ك،واحدة من ھذه العناصر إیجابیات وسلبیات

أن لتفاعل عدد كبیر من الحواس معھا، إالانظر ،من ناحیة رسوخھا في األذھانكبرى

اختالف اللغة من دولة إلى أخرى قد یجعل االختصار على ھذا النوع من ھذه العالمات 

بمثابة حاجز یقف في وجھ تسویق المنتج في دولة أخرى، في حین أن العالمة المكونة 

.تتجاوز ھذه الحواجزرةمن لون أو صو

.مراعاة تقالید وقیم المجتمع:ثانیا 

تسویق فیھا، إذ أن التم یجاریة مراعاة تقالید المجتمع التي یجب أثناء اختیار العالمة الت

فیجب تجنب العالمات التي ،لھا دور كبیر من حیث رواج المنتوج وشھرة العالمة نفسھا

تخالف آداب وأخالق المجتمعات المستھدفة فمثال في السعودیة تم رفض أقنعة ألنھا تمثل 

، فمثال شركة   حببة في نفوس المستھلكینصلیبا، وتجنب األدوات التي تثیر معان غیر م

.39، 22سابق، صالمرجع العاشة شابي، مروة بن سدیرة، الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائري،-1
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ألنھا تحمل اللون األحمر الذي ،فشلت في ترویج منتوجھا في أفغانستان" كوكاكوال " 

.)1()الجیش األحمر(یمثل االحتالل السوفیتي 

الفرع الثاني

التحقق من عدم وجود عالمة مشابھةضرورة 

تأتي بعدھا ،المعاییر والمراحل السابقةبعد أن اختارت الشركة عالمتھا التجاریة وفق 

مرحلة البحث، فتجاوز ھذه المرحلة قد یؤدي إلى تحمیل الشركة مبالغ طائلة، بعد اختیار 

العالمة البد من التحقق من أن ھذه العالمة متاحة وغیر مسجلة لحساب شركة أخرى 

یھ، ففي حالة تمارس نشاطھا في المجال نفسھ الذي ترغب الشركة في تسویق المنتوج ف

إنذار لھا أو إقامة إھمال البحث قد تتفاجأ الشركة بعد فترة من استخدامھا للعالمة بتوجیھ 

دعوى ضدھا بطلب منعھا من استخدامھا للعالمة التي اختارتھا لكون العالمة مملوكة 

للغیر وسیكلفھا ھذا تخریب جمیع أغلفة المنتجات والمواد الدعائیة وجمیع ما یحمل 

ة التجاریة المختارة فضال عن مصاریف الدعاوي والمحامین مع إلزامھا بدفع العالم

تعویضات لصاحب العالمة، وتتم عملیة البحث عن العالمة المسجلة في مكتب حمایة 

التجاریة والتي تسمح بتقدیم خدمات البحث للتأكد فیما إذا كانت ھناك وتسجیل العالمات 

عالمة تجاریة مسجلة ومتشابھة للعالمة المصممة، وقد سھلت برمجیات الحاسوب عملیة 

البحث ھذه التي أصبحت تتم في ثوان معدودة بعد أن كانت تتطلب الغوص في السجالت، 

العالم توفر عبر موقعھا إمكانیة البحث عن والكثیر من مكاتب العالمات التجاریة حول 

.)2(العالمات المسجلة لدیھا 

.53، ص المرجع نفسھ-1
.24المرجع السابق، ص الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائري،عاشة شابي، مروة بن سدیرة،-2
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المطلب الثالث 

أھمیة العالمة التجاریة

فمن  ،تلعب العالمة التجاریة دورا كبیرا في نمو وتقدم وازدھار المجتمع اإلنساني

ؤید اضطالع خاللھا نستطیع تحدید معالم المجتمع فیما إذا كان متخلفا أو متقدما، ومما ی

ةالعالمة التجاریة بأھمیة كبیرة ھو إحاطتھا من قبل الفقھ والتشریعات بالعنایة الكبیر

:، و تظھر ھذه األھمیة فیما یلي )1(ومناداتھم بضرورة توفیر الحمایة الالزمة لھا 

الفرع األول 

أھمیة العالمة على المستوى القانوني

أھمیة العالمة على المستوى القانوني من خالل اعتبارھا كوسیلة من وسائل تظھر

.)ثانیا(ووسیلة للمنافسة المشروعة)أوال(حمایة المستھلك

.العالمة التجاریة كوسیلة لحمایة المستھلك:أوال 

تعتبر التجارة من أھم وجوه النشاط البشري فائدة لما فیھا من أرباح كثیرة، فقد تغري 

أصحاب النفوس الضعیفة في إشباع ضروب االحتیال والغش في )العالمة التجاریة(

ترویج صناعاتھم أو بضائعھم أو خدماتھم بإخفاء عیوبھا، ومن ثم إظھارھا على غیر 

لیلیة فیحتم ضلجمھور المستھلكین بصورة تحقیقتھا، وصوال إلى استمالة القوة الشرائیة 

ادا منھم بأنھا قالصناعات أو البضائع أو الخدمات اعتعلى شراء تلك جمھور المستھلكین 

عنھ، فالعالمة تحمل المواصفات المحددة لھا والمزایا الخاصة بھا، على النحو المعلن

التجاریة عندئذ تلعب دورا مھما في ضمان حقوق المستھلكین من ضروب الغش 

لقونھا من ید التي یتواالحتیال حول مواصفات الصناعات أو البضائع أو الخدمات 

.)2(أو مقدمي الخدمات الصناع أو التجار 

دراسة تحلیلیة تأملیة مزودة ومدعمة باالجتھادات –التزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة عامر محمد الكسواني، -1

.25السابق، ص ، المرجع القضائیة
.118، المرجع السابق، ص شرح التشریعات الصناعیة والتجاریةصالح زین الدین، -2
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  .عةولمشراالعالمة كوسیلة للمنافسة :ثانیا 

ع وللعالمة التجاریة أھمیة عملیة بالغة إذ تعتبر إحدى الوسائل الھامة في نجاح المشر

عات على وفي مجال المنافسة مع غیره من المشرمشروعة االقتصادي، فھي وسیلة 

جذب العمالء وجمھور  ىالدولي والمحلي على حد سواء، إذ تھدف إلالصعید 

فھي تؤدي وظیفة مزدوجة، إذ تخدم مصلحتین في آن واحد، فھي من جھة ،المستھلكین

سلعھم أو ھؤالء لة لتمییز یتخدم مصلحة التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة، باعتبارھا وس

،البضائع أو الخدمات المماثلة أو المشابھةبضائعھم أو خدماتھم عن غیرھا من السلع أو 

إلى جمھور المستھلكین، ومن جھة أخرى فھي تخدم )أي العالمة(فیصلوا عن طریقھا 

لتھم للتعرف على السلع أو البضائع أو الخدمات التي یجمھور المستھلكین، إذ أنھا وس

جاریة وسیلة ھامة لذا تعتبر العالمة الت.یفضلونھا وتلقى عندھم میوال أكثر من غیرھا

من وسائل المنافسة المشروعة في مجال التعامل، إذ أنھا تلعب دورا كبیرا في تحقیق 

لینال منھم ثقة المستھلكین ،بین المستغلین في قطاع التجارة والصناعة والخدماتالعدالة 

ھ أو خدماتھ والمحافظة على وجودھا من اتعوصنمبقدر حرصھ على تحسین منتجاتھ أو 

.)1(سب الشھرة المأمولة أجل ك

الفرع الثاني 

أھمیة العالمة على المستوى االقتصادي

تكمن أھمیة العالمة التجاریة على المستوى االقتصادي في اعتبارھا وسیلة لإلعالن 

.)ثانیا(وكذلك وسیلة المنافسة والدخول إلى األسواق)أوال(عن المنتجات والخدمات 

.وسیلة لإلعالن عن المنتجات والخدماتالعالمة التجاریة :أوال 

تعتبر العالمة التجاریة إحدى وسائل اإلعالن المھمة عن المنتجات والبضائع فھي من 

أھم وسائل التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لإلعالن عن سلعتھ أو منتجاتھ أو خدماتھ، 

.117صالح زین الدین المرجع السابق ص -1
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باستخدام وسائل إذ عن طریق اإلعالن والدعایة لعالمتھ یصل إلى أذھان الناس، وذلك 

.الدعایة المختلفة، مما قد یؤدي إلى تثبیت العالمة في ذاكرة الناس

تعد العالمة التجاریة نوعا من اإلعالن یھدف إلى تحدید ھویة اللغة واسم  لخالصةبا

المنتج في عقول الناس الذین یشاھدون اإلعالن، بحیث أن ھؤالء الناس یقومون بدورھم 

للعالمة التجاریة أصبحت تكمن مع توسع األسواق یةفالقیمة األساس، بنقلھا إلى اآلخرین

.وتعقد أنظمة التوزیع، في قدرتھا على تشجیع البیع والشراء

مثل رمز الدقة فحسب، بل إنھا أصبحت أیضا العامل الفعال في فلم تعد العالمة حالیا ت

إحدى فھي كلھا، العالمة ھي التي تبیع البضائعخلق الثقة وقبول المستھلك، أي أن 

وظائف اإلعالن خلق الطلب لدى المستھلك وإعطاء المعلومات عن وفرة استیراد 

المنتجات حتى أصبح االقتصادیین یرون أن وقت اإلعالن الحدیث وصل إلى مرحلة 

.)1(السیطرة والتحكم في السوق

.العالمة التجاریة وسیلة للمنافسة والدخول إلى السوق:ثانیا 

تشكل العالمة التجاریة وسیلة في ید المؤسسة أو المشروع االقتصادي في ظل 

المنافسة مع غیره من المشروعات الكتساب أكبر عدد من العمالء، فعن طریق العالمة 

وخدماتھ عن غیرھا من منتجات والخدمات األخرى یتمكن من تمییز وتفرید منتجاتھ 

إلى منتجاتھ وخدماتھ بإغرائھم ودفعھم على المنافسة لھا، ویعمل على اجتذاب العمالء

وذلك یمنح المستھلك منتجات ،تفضیلھا على منتجات المشروعات األخرى المنافسة

أفضل من حیث الخصائص والجودة والحفاظ على ذلك حتى ال تفقد العالمة قیمتھا لدى 

.المستھلك

عالمة كرمز لجودة مركز المنتج بالنسبة للمنتجین المنافسین عن طریق الدذ یتحدإ

المنتجات أو لصفاتھا التي تمیزھا عن غیرھا، ووظیفة العالمة كضمان جودة المنتجات، 

، 1993یعقوب یوسف صرخوة، النظام القانوني للعالمات التجاریة، دراسة مقارنة، السالسل للطباعة والنشر، الكویت، -1

.66ص 
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فعن طریق الثقة التي اكتسبھا المستھلك بالمنتجات فإنھ ،تمثل أیضا عامل اقتصادي

.ھذا ما یؤدي سرعة تصریفھا،ستدفعھ القتناء المزید

یز بسھولة بین المنتجات والخدمات المختلفة فضل العالمة یمكن المستھلك من التمیبف

المعروضة من قبل المنافسین وتقییمھا واختیار ما یناسب رغباتھ وحاجاتھ وھذا الخیار 

.)1(یساعد على وضع المشروعات في منافسة فعلیة

ومن جانب ذلك تعتبر العالمة وسیلة لكل إستراتیجیة اقتصادیة في تنظیم األسواق إلى

فن التوزیع، فھي تشكل سالح للدخول إلى السوق، واتخاذ مكانة فیھا لیس فقط على 

الذي تلعبھ باإلضافة إلى الدور ایضا،وإنما أیضا على المستوى الدوليالمستوى الوطني 

یكون المنتج ملزم بتحسین إنتاجھ وأسعاره بازدیاد المنافسة إنتاجیة المؤسسات إذ أنھ 

للتقدم، وما یوضح أكثر األھمیة االقتصادیة للعالمة في مؤسسة ما باستمرار فھو عامل

.)2(راتھو القیمة المادیة الكبیرة للعالمة التي أصبحت تقدر بملیارات الدوال

.61الى 60 من  صالمرجع السابق، ، العالمات في القانون الجزائري الجدید، راشدي سعیدة-1
.61الى 60من نفس المرجع، ص -2
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الفصل الثاني 

الحمایة المقررة للعالمة التجاریة 

مما أدى إلى االقتصادي إلى تنامي أھمیة العالمة التجاریة وأدى التطور التجاري 

ا ازدیاد صورة التعدي علیھا، األمر الذي دفع الدول إلى سن القوانین التي تحرم التعدي علیھ

المتعدي، ذلك من أجل توفیر الحمایة وحددت صور التعدي على العالمة ونصت على معاقبة

.القانونیة للعالمة

إال انھ قد بالرغم من أن قانون العقوبات ھو القانون العام في مجال التجریم والعقاب 

الجدیدة في الوقت الذي تبین في بعض األحوال عدم كفایتھ لمواجھة صور وأشكال اإلجرام 

أكثر منھجیة ومنطقیة تسمح بمواجھة كل حاالت من تدخل المشرع لذلك كان البدوعیش فیھ ن

الغش والخداع من أجل إضفاء نوعین من الحمایة، الحمایة المدنیة التي سنتناولھا في 

.)المبحث الثاني(والحمایة الجزائیة )المبحث األول(
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المبحث األول 

لحمایة المدنیة للعالمة التجاریةا

التي للقواعد العامة في المسؤولیة،  فقامدنیة ویتمتع بحمایة حق أي من المسلم بھ أن 

تعتبر بمثابة المظلة التي تستظل بھا كافة الحقوق أیا كانت نوعھا وھي مقررة لكافة الحقوق، 

.كافة التشریعات المختلفةوقد كفلتھا 

والحق في العالمة التجاریة یندرج تحت مظلة الحمایة المدنیة إذ یحق لمن وقع تعد 

عالمة التجاریة أن یرفع دعوى مدنیة على المتسبب في ذلك االعتداء مطالبا على حقھ في ال

.)1(إیاه بالتعویض، تأسیسا على المنافسة غیر المشروعة متى توافرت شروطھا

وبذلك فإن الحمایة المدنیة للعالمة مكفولة بموجب دعوى المنافسة غیر المشروعة 

وبیان أساسھا القانوني والوقوف على شروط ھذه األخیرة تستلزم التعریف بھاودراسة 

وأخیرا آثار حمایة العالمة )المطلب الثاني(وتوضیح إجراءاتھ )المطلب األول(مباشرتھا 

.)المطلب الثالث(عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة وموقف المشرع الجزائري 

المطلب األول 

رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة

باعتبارھا حافزا للتقدم االقتصادي والتقني، ،میة كبیرة في الحیاة االقتصادیةإن للمنافسة أھ

غیر أنھ لتحقیق ذلك یجب أن تمارس في حدودھا المشروعة في إطار مناخ مالئم لھا، أما 

بسبب التصرفات التي قد تصدر اأضرارإذا انحرفت عن ذلك فإنھ یمكن أن یترتب علیھا 

عن المنافسین والتي تعتبر غیر مشروعة وذلك بقصد جذب العمالء واالستفادة بغیر وجھ 

.)2(المنافسین اآلخرین أو القضاء على المنافسین دوھمن ج

.385، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2صالح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجارة، ط-1
.267سابق، ص المرجع ال، العالمات في القانون الجزائري الجدیدراشدي سعیدة، -2
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الفرع األول 

تعریف دعوى المنافسة غیر المشروعة

على ویتعدى بھ بالمال ضرولكنھ رفض أن ی،فیما یكسب ویستثمرإن للفرد حریة

)أوال(حیث نقوم بالتعریف الفقھي )أي المنافسة غیر المشروعة(مصلحة العامة ال

.لدعوى المنافسة غیر المشروعة)ثانیا(والتشریعي 

.التعریف الفقھي:أوال 

وفیما 1850إن مفھوم المنافسة غیر المشروعة ظھر أول مرة في فرنسا حوالي سنة 

  :عة وشرمیلي نتناول بعض تعریفات المنافسة غیر ال

"عرفت على أنھا  المنافسة غیر المشروعة تدل على استخدام أسالیب غیر سلیمة :

.)1("قصد التأثیر على العالم واجتنابھمب

وھناك من عرفھا باالستناد إلى الوسیلة المستعملة، إذ یرى بعضھم أن المنافسة غیر 

"المشروعة ھي  استخدام الشخص لطرق ووسائل منافیة للقانون أو العرف أو العادات :

".أو الشرف 

"أنھا  على كما ذھب البعض اآلخر أو          ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات :

".الشرف 

"أنھا على كما ذھب البعض اآلخر  ارتكاب مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام :

س بلث حداإاألعمال قصد بھذه اوسائل منافیة لمبادئ الشرف واألمانة في المعامالت، إذ

بین منشأتین تجاریین أو إیجاد اضطراب بإحداھما متى كان من شأنھ اجتذاب عمالء

.)2("إحدى المنشأتین لألخرى، أو صرف عمالء المنشأة عنھا 

.39ص المرجع السابق، التشریع الجزائري،الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في شابي عائشة، مروة بن سیرة، -1
.269–266صالمرجع السابق، راشدي سعیدة، العالمات في القانون الجزائري الجدید، -2
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.التعریف التشریعي:ثانیا 

المطبقة على واعدبالقالمتعلق 02-04نمن قانو 27المادة جاء في نص 

التجاریة نجد المشرع الجزائري قد اعتبر المنافسة غیر المشروعة في بالممارسات

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة في مفھوم أحكام ھذا :"أنھامجال العالمات ب

:من خاللھا العون االقتصادي بما یلي یقوم القانون، السیما منھا الممارسات التي 

تشویھ سمعة عون اقتصادي منافس لنشر معلومات سیئة تمس بشخصھ أو -

بمنتوجاتھ أو خدماتھ، 

أو أو تقلید منتجاتھ أو خدماتھتقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس -

اإلشھار الذي یقوم بھ، قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع شكوك وأوھام في 

.)1("...ذھن المستھلك 

التي المشار إلیھا سابقا لحمایة الملكیة الصناعیة "باریس "وبالرجوع إلى اتفاقیة 

ن تكفل لرعایة دول اإلتحاد بالتزام دول اإلتحاد بأ,نصت على المنافسة غیر المشروعة

من االتفاقیة10المادة فنجد أن الفقرة الثانیة من .األخرى حمایة فعالة ضد ھذه األخیرة

تعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة كل منافسة تتعارض مع "على أنھ  تنص

العادات الشریفة في الشؤون الصناعیة والتجاریة، وتعتبر من قبیل المنافسة غیر 

:المشروعة حسب الفقرة الثالثة من نفس المادة األفعال التالیة 

أحد مع منشأة اسبكانت لمن طبیعتھا أن توجد بأي وسیلة التي عمال كافة األ-

 ؛ )2(المنافسین أو منتجاتھ أو نشاطھ التجاري أو الصناعي

اإلدعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة والتي من طبیعتھا نزع الثقة عن -

أو نشاطھ التجاري أو الصناعي ؛منشأة أحد المنافسین أو منتجاتھ 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة، رقم 2004جوان 23المؤرخ في 04/02القانون -1

.27/06/2003، صدر بتاریخ 41
.270صالمرجع السابق، راشدي سعیدة، العالمات في القانون الجزائري الجدید، -2
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التجارة من شأنھ تضلیل الجمھور البیانات أو اإلدعاءات التي تكون استعمالھا في -

بالنسبة لطبیعة السلعة أو طریقة تصنیعھا أو خصائصھا أو صالحیتھا لالستعمال 

.أو كمیتھا

یعتبر :منھ على أنھ 66المادة نصت  فقد  1999لعام المصري قانون التجارة أما 

منافسة غیر مشروعة كل فعل یخالف العادات واألصول المرعیة في المعامالت 

التجاریة، ویدخل في ذلك على وجھ الخصوص االعتداء على عالمات الغیر أو اسمھ 

التجاري أو على براءات االختراع الصناعیة التي یملك حق استثمارھا وتحریض 

دعاء إوكذلك كل فعل أو ،رك العمل عندهالعاملین في متجره على إذاعة أسراره أو ت

أو في منتجاتھ أو إضعاف الثقة في مالكھ س في المتجر أو فيبشأنھ إحداث اللیكون من 

.)1(القائمین على إدارتھ أو في منتجاتھ 

الفرع الثاني 

األساس القانوني لمنافسة غیر المشروعة وشروطھا

في القیام بتصرفات وأفعال مخالفة تبین مما سبق أن المنافسة غیر المشروعة تكمن

األساس القانوني الذي كما ھووالصناعة، سات الشرعیة في التجارة للعادات والممار

.)ثانیا(شروط قیامھا ما ھي و)أوال(تستند إلیھ 

.المشروعةغیر ى المنافسة عواألساس القانوني لد:أوال 

كل " دعوى المنافسة غیر المشروعة تقوم على أساس النظریة القانونیة القائلة بأن 

المادة وھذا ما نصت علیھ  ؛ یلزم فاعلھ بضمان الضرر أي التعویضإضرار بالغیر 

كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص "من القانون المدني الجزائري التي تقضي بأن 124

لمادة كما تنص ا,"كان سببا في حدوثھ بالتعویضبخطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم من 

"03/06من األمر رقم 29 ,ت صاحب العالمة أن تقلیدا قد أرتكب أو یرتكب بأثإذا:

وتأمر بوقف أعمال التقلید ‘فان الجھة القضائیة المختصة تقضي بالتعویضات المدنیة

أو صاحب حق وتربط إجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان تعویض مالك العالمة

.270ص المرجع السابق، راشدي سعیدة، العالمات في القانون الجزائري الجدید، -1
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كل ‘ عند االقتضاء ‘ویمكن أن تتخذ الجھة القضائیة المختصة .االستئثار باالستغالل

قواعد القانون تنھى عن أنذلك .)1(."30تدبیر أخر منصوص علیھ في المادة 

تفرضھ القواعد القانونیة على الكافة، مقتضى ذلك ضرار باآلخرین، إذ ثمة التزام اإل

ذل العنایة الالزمة والتبصر عن بعدم اإلضرار بالغیر، فعلى األشخاص واجب االلتزام 

عمل "                 أو "فإن صدر عنھم فعل یجرمھ القانون وأعمالھم، ممارسة أفعالھم 

الضرر )تعویضا(مھم ضمان و، عموما لز"عمل غیر مشروع "، أو "مخالف للقانون 

من حق المضرور الذي أصاب المضرور من جراء ذلك الفعل أو العمل، إذ یصبح 

جبر الضرر الذي لحق منھطالبا.مقاضاة من صدر عنھ الفعل أو العمل غیر المشروع

م من االستمرار نعھبھ جراء ذلك الفعل أو العمل، وكذلك مقاضاة كل من شارك فیھ وم

.)2(في التعدي 

.المنافسة غیر المشروعةتباراعشروط :ثانیا 

ل فعشروط دعوى المنافسة غیر المشروعة ھي ذات شروط دعوى المسؤولیة عن ال

.غیر المشروع، والتي تتمثل في الخطأ والضرر وعالقة السببیة بین الخطأ والضرر

:الخطأ -أ

ل غیر المشروع، بل فععن الالناتجة للمسؤولیة ھتنظیم دالخطأ عنیعرف المشرع لم 

.تركت ذلك للفقھ والقضاء

خالل بواجب قانوني مقترن اإل":كما استقر علیھ الرأي فقھا وقضاء ھو  أوالخط

:من عنصرین، ویتضح من ھذا التعریف أن الخطأ یتكون"بإدراك لذلك الواجب

والثاني شخصي یتمثل في توافر ،األول موضوعي یتمثل في اإلخالل بواجب قانوني

.التمییز لدى المخل بھذا الواجب

لخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة معنى خاص یختلف عن معناه في على أن ل

ل غیر المشروع، فالتعرف على معنى الخطأ في دعوى فعدعوى المسؤولیة من ال

.المتعلق بالعالمات03/06من األمر رقم 29المادة -1
.391ص المرجع السابق، ، وطنیا ودولیا–العالمات التجاریة صالح زین الدین، -2
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و یرتكب أحدھما المنافسة غیر المشروع یتطلب أن تكون ھناك منافسة بین شخصین أ

في ھذه المنافسة، ویتحقق الخطأ في عمل المنافس سواء حدث ذلك عن عمد أو خطأ 

مجرد إھمال وعدم تبصر، أي سواء توافر لدى المنافس قصد اإلضرار بالغیر وسوء 

.بعھ اإلھمال بحقیقة المنافسنالنیة، أو كان الخطأ غیر عمدي م

ضاء في تحدید معنى الخطأ ھو القیام بأفعال ال والمعیار الذي استقر علیھ الرأي فقھا وق

.)1(تتفق وقواعد األمانة والشرف والنزاھة في التجارة

وأن تكون ھذه المنافسة ،أن تكون ھناك منافسة،وعلیھ، یقتضى لتوفر عنصر الخطأ

والواقع أنھ ال یوجد معیار محدد العتبار المنافسة غیر مشروعة إال أن .مشروعةغیر

وسائل منافیة للعادات والتقالید واآلداب المتبعة في تكون عادة باستخدام األخیرةھذه 

الذي یتنافى مع مبادئ االستقامة ول الذي یقوم بھ التاجر أو الصانع فعمھنة التجارة، فال

وتقالید األمانة المفروضة في التجارة وفي العالقات التجاریة یمكن اعتباره من أعمال 

شروعة، وال یخفى أن مسألة اعتبار المنافسة فیما إذا كانت مشروعة المنافسة غیر الم

أو غیر ذلك، أمر متروك للقاضي ویمكن إثبات األعمال غیر المشروعة بجمیع وسائل 

.)2(اإلثبات بما فیھا شھادة الشھود والقرائن

:الضرر -ب

یكفي عند المنافسة غیر المشروعة توفر الخطأ وإنما یجب أن یترتب على الخطأ  ال

ضرر یصیب المدعي ولذلك یجب علیھ إثبات الضرر، وبدون ركن الضرر ال یمكن 

.أن توجد دعوى المنافسة غیر المشروعة

وإنما یكفي أن یكون الضرر احتمالیا وال تطلب ،یكون الضرر شترط أیضا أن ی كما ال

بوجھ عام بالضرر االحتمالي والذي  بل تكتفي األكید،ب الضررحاكم إثبات وقوع الم

.387ص المرجع السابق، ، الملكیة الصناعیة والتجاریة، صالح زین الدین-1
.387ص ، نفس المرجع-2
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یمكن أن تستخلصھ من قیام المنافس بطرق وأعمال من شأنھا عادة إلحاق الضرر 

.)1(بالمؤسسة المنافسة 

،دعوى المنافسة غیر المشروعة ال تقتصر على تعویض الضرر إذا وجدأنكما 

ولكنھا تھدف إلى حمایة التجارة من أعمال المنافسة غیر المشروعة بالنسبة للمستقبل 

كذلك یجوز رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ولو لم یكن ھناك أي ضرر أصاب و

وبالتالي فلدعوى المنافسة ،إذا كان یخشى من وقوع ھذا الضرر في المستقبل،التاجر

لذا ،بتعویض الضررالمتعلقةة لوظیفتھا األصلیةغیر المشروعة وظیفة وقائیة إضاف

یمكن الحكم بالكف عن االستمرار في األعمال غیر المشروعة ولكن ال یجوز رفع 

دعوى طلب تعویضات استنادا للمنافسة غیر المشروعة إذا ثبت أن ضررا ما قد أصابھ 

.)2(بالقدر الالزم لجبر الضرر

:العالقة السببیة -ج

دعوى المسؤولیة المدنیة وجود خطأ وضرر وعالقة سببیة یشترط لصحة

بینھم وبما أن األساس الذي تسند علیھ دعوى المنافسة غیر المشروعة ھو ذات األساس 

لذا البد من توافر الرابطة السببیة بین أفعال المنافسة غیر ،في المسؤولیة المدنیة

.)3(رالمشروعة والضرر الذي أصاب التاجر المتضر

نافسة والضرر الذي من شأنھ التأثیر على حریة مالعالقة بین فعل الاقعة إثباتإن و

اختیار العمالء ال تستند إلى عوامل ثابتة وسھلة التقویم نظرا إلى طبیعة عنصر 

الزبائن، ولذلك فإن إثبات عالقة السببیة یقتضي االعتماد في الغالب من األحیان إلى 

لرابطة السببیة بین أما في حالة الضرر المحتمل أو المستقبلي فال وجود.قرائن بسیطة

باعتبار أن ھذا الخیر لم یتحقق بعد،  ویقتصر فعل المنافسة غیر المشروعة والضرر، 

طلب المدعي من المحكمة وقف فعل المنافسة غیر المشروعة وال یمتد ذلك إلى طلب 

الجزائري والقانون المقارن، دار الجامعة الجدیدة علي، براءة االختراع الكتسابھا وحمایتھا القانونیة بین القانون  نيحسا -1

.169–168، ص 2010للنشر، 
.124، ص 2012عماد الدین محمود سویدات، الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، -2
.125ص ، نفس المرجع-3
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واستخالص رابطة السببیة بین الفعل والضرر ھي .التعویض بما أن الضرر لم یتحقق

.)1(اقع التي تختص بھا محكمة الموضوع من مساءل الو

ب الثاني المطل

مشروعةالغیر قیام دعوى المنافسة 

رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ھي تلك المتبعة لرفع أي دعوى ما إن إجراءات 

وبالتالي تخضع للقواعد العامة ،دامت ھذه األخیرة مؤسسة على المسؤولیة التقصیریة

، ثم في فرع )الفرع األول(المحكمة المختصة للنظر في دعوى المنافسة:وعلیھ سنبین 

.)الفرع الثاني( عةوشرمثاني سنبین أطراف دعوى المنافسة غیر ال

ولاألالفرع 

أطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة

، أما الطرف )أوال(أطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة ھم المتضررون منھاإن

.)ثانیا(اآلخر فھو المنافس الذي ارتكب الفعل الغیر مشروع

.المتضرر من المنافسة الغیر المشروعة:أوال 

مشروعة وفي حالة تعدد كل شخص لحقھ ضرر من عمل المنافسة غیر ال وھ

كانت  ا، إذاألشخاصالدعوى من طرف مجموع ھؤالءیمكن رفع ھذه المتضررین 

ومن ھنا یحق للمضرور من ھذا العمل إقامة دعوى ضد ،مشتركةتجمع بینھم مصلحة 

ویكون ذلك بإتباع طرق رفع الدعوى المنصوص علیھا في قانون ،منافسھ وشریكھ

.اإلجراءات المدنیة واإلداریة

.القائم بالمنافسة الغیر المشروعة:ثانیا 

أو طبیعیاوقد یكون شخصا ،ھو كل شخص مرتكب للفعل الضار أو مسؤول عنھ

المنافسة غیر المشروعة ضدھم جمیعا ىمعنویا وفي حالة التعدد یمكن توجیھ دعو

.281ص، المرجع السابق، شید سعیدة، العالمات في القانون الجزائري الجدیدار-1
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فإنھ یجب أن یكلف ،بصفة تضامنیة، وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

.)1(المدعى علیھ بالحضور

الفرع الثاني

الجھة القضائیة المختصة للنظر في دعوى المنافسة

إن المحكمة المختصة ھي المحكمة التي تجوز لھا الفصل في دعاوي المنافسة 

.)2(اختصاص نوعي واختصاص محلي :غیر المشروعة واالختصاص على شكلین 

.االختصاص النوعي:أوال 

محكمة ذات اختصاص إن المشرع الجزائري قد بسط التنظیم القضائي بجعل ال

عام في نظر كل المنازعات ما عدا ما استثنى بنص خاص، إذ تعتبر المادة األولى من 

قانون اإلجراءات المدنیة أن المحاكم ھي الجھات القضائیة الخاصة بالقانون العام، وھي 

تفصل في جمیع القضایا المدنیة والتجاریة أو دعاوي الشركات التي تختص لھا محلیا، 

المحاكم بار أن المنافسة غیر المشروعة تدخل ضمن القضایا التجاریة، فإن وباعت

، لكن لم یحدد المشرع أي اختصاص في نوعي التجاریة ھي صاحبة االختصاص

للمحاكم في ھذا الشأن، وبعبارة أخرى لم یضع المشرع الجزائري محاكم متخصصة 

سمعة العالمات التجاریة للفصل في المنازعات الناتجة عن التصدي أو اإلساءة إلى 

بطرق غیر مشروعة، إذ كل ما في األمر أنھ یمكن للمحكمة أن تحتوي على قسم تجاري  

ولكن اختصاصھ ال یعد من النظام العام و إنما مجرد تنظیم داخلي للمحكمة، والسبب في 

ذلك یرجع إلى أنھ قد ال نجد لقسم معین غرفة تقابلھ على مستوى المجلس القضائي، 

ا عكس النظام الفرنسي الذي یعرف تعدد المحاكم ذات الدرجة األولى، إذ یؤول وھذ

اختصاص النزاعات الناتجة عن العالمات التجاریة إلى المحاكم التجاریة أو محاكم 

.المرافعة الكبرى التي یعد اختصاصھا في مثل ھذه القضایا نوعیا

.57و56ص المرجع السابق، ، القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائريالحمایة شابي عائشة، مروة بن سیرة، -1
.35ص المرجع السابق، شابي عائشة، مروة بن سیرة، الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائري، -2
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قة بالعالمات التجاریة فجعل محاكم ذات اختصاص نوعي للفصل في القضایا المتعل

:)1(أھمیة بالغة تكمن فیما یلي 

:من حیث األطراف -أ

:یرتب االختصاص النوعي للمحاكم بالنسبة لألطراف عدة نتائج تتمثل فیما یلي 

یجوز ألي خصم الدفع بعدم االختصاص النوعي، وھذا یشمل حتى الخصم الذي -

النوعي، ألن رفع الدعوى رفع الدعوى على خالف قاعدة من قواعد االختصاص 

ال یؤول بأكثر من أنھ قبول ضمني الختصاص المحكمة، وإذا كان القبول 

الصریح المستفاد من االتفاق الصریح ال یفیده، فمن باب أولى أن ال یقیده القبول 

الضمني الذي یتخلص من توجھھ إلى تلك المحكمة ؛

یجوز للمتدخل في الخصومة أن یدفع بعدم اختصاص ؛-

ى النیابة العامة إذا كانت ممثلة في الدعوى بصفتھا طرفا منضما أن تلفت نظر عل-

المحكمة إلیھ ولو لم یدفع بھ الخصوم ؛

یقتضي المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا ؛-

.)2(ال یجوز للخصوم االتفاق على مخالفة قواعد االختصاص النوعي التنازل عنھا-

:من حیث المواعید -ب

المتعلق بالنظام العام في أیة مرحلة تكون علیھا الدعوى ویتم ذلك الدفع یمكن إثارة 

.حتى ولو قدم ألول مرة أمام المحكمة العلیا

:من حیث تخصص القضاة -ج

مما شك فیھ أنھ لو استحدث المشرع الجزائري محاكم مختصة بالفصل في دعوى 

المنافسة غیر المشروعة وكل النزاعات الناتجة عن العالمة التجاریة بصفة خاصة، 

وعناصر أو حقوق الملكیة الصناعیة بصفة عامة، فإن ھذا سیؤدي بالضرورة إلى 

ناعیة والتجاریة، مما قد یمنح تكوین قضاة متخصصین في میدان حقوق الملكیة الص

.109-108حمادي زوبیر، حمایة العالقات التجاریة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1
.109–108ص نفس المرجع،-2
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ضمانا أكثر لمالكي الحقوق الصناعیة وباألخص األجانب، إذ أن الجزائر أقبلت على 

تشجیع االستثمار وتشجیع الخواص على استثمار أموالھم في مختلف النشاطات 

االقتصادیة، لذا من المستحسن إنشاء مثل ھذه المحاكم وتكوین قضاة متخصصین تكون 

یة كافیة بمثل ھذه الحقوق، وھذا ما قد یمنح االطمئنان لھؤالء المستثمرین لدیھم درا

الصناعیین ویشجعھم على تقدیم منتجاتھم وابتكاراتھم دون أي تخوف، وھذا ما سیعود 

.حتما بالنتائج اإلیجابیة على االقتصاد الوطني

.االختصاص المحلي:ثانیا 

سبق القول إن قواعد االختصاص المحلي تلعب دورا فعاال في تجدید المحكمة 

المختصة من بین محاكم الدرجة الواحدة تختص بالفصل في النزاع، إذ ینص المشرع 

، فاألصل أن تكون المحكمة التي )1(الجزائري على قاعدة خاصة لالختصاص المحلي

وإن لم یكن المدعي علیھ موطن یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ ھي المختصة 

معروف یعود االختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا محل إقامتھ، وإذا لم یكن لھ 

.محل إقامة معروف فیكون االختصاص للمحكمة الواقع في دائرتھا آخر موطن لھ

وتبعا لھذا یكون اختصاص المحكمة عادة المحكمة الواقعة بذات المكان الذي یمارس 

ص تجارتھ وحرفتھ، وعلى ھذا األساس یجوز لكل من تضرر من جراء أعمال فیھ الشخ

غیر محكمة موطن المنافس منافسةالمنافسة غیر المشروعة أن یرفع دعوى إلى 

مشروعة إذا كان شخصا طبیعیا، وإلى محكمة مقر الشركة إذا تعلق األمر بشخص 

.معنوي

لتمییز منتجاتھ عن مثیالتھا في كما یمكن لكل تاجر أو صانع یستعمل عالمة معینة 

السوق، أن یلجأ إلى محكمة موطن المدعى علیھ لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة 

متى قام المدعى علیھ بأعمال أو طرق غیر مشروعة للمساس بالعالمة التجاریة 

.110–109ص حمادي زوبیر، حمایة العالقات التجاریة في القانون الجزائري، المرجع السابق، -1
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كاإلساءة إلى سمعتھا مثال فإن حدث وإن تمت اإلساءة إلى سمعة العالمة التجاریة یحق 

.)1(من لھ مصلحة أن یرفع ھذه الدعوى  لكل

ولعدم وجود نصوص خاصة تحدد ما یمكن أن یعتبر من إجراءات لرفع الدعاوى في 

فبذالك تطبق ,مجال حقوق الملكیة الصناعیة وخاصة دعوى المنافسة غیر المشروعة

العامة لالختصاص المنصوص علیھا في قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة ھذا حسب 

یؤول االختصاص االقلیمي للجھة ":و اإلداریة من قانون اإلجراءات المدنیة37المادة 

و ان لم یكن لھ موطن ‘موطن المدعي علیھ‘القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا

وفي حالة ‘فیعود االختصاص للجھة القضائیة التي یقع فیھا اخر موطن لھ‘معروف

القلیمي للجھة القضائیة التي یقع فیھا الموطن یؤول االختصاص ا,اختیار موطن

".ما لم ینص القانون على خالف ذلك‘المختار

المطلب الثالث 

حمایة العالمة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة و موقف المشرع آثار 

الجزائري منھا 

إذا توفرت شروط قیام المنافسة غیر المشروعة یجوز للتاجر المضرور رفع دعوى 

الفرع (قضائیة للمطالبة بالتعویض ووقف قیام األعمال التي تعد منافسة غیر مشروعة 

الفرع (فما موقف المشرع الجزائري من حمایة الدعوى المنافسة غیر المشروعة )األول

.)الثاني

الفرع األول

المنافسة غیر المشروعةآثار دعوى

القول أنھ إذا توافرت شروط المنافسة غیر المشروعة یجوز للتاجر  سبق    

، ووقف قیام األعمال )الفرع األول(المضرور رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض 

.)الفرع الثاني(التي تعد منافسة غیر مشروعة 

.111–110ص المرجع السابق ‘حمایة العالمات التجاریة في القانون الجزائري، حمادي زوبیر-1
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.التعویض:أوال 

المنافسة للقاضي أن یحكم بمنح تعویضات للمدعي إذا أصابھ ضرر من جراء 

إذ نص المشرع صراحة بأن الجھة 06-03األمر وھذا ما تضمنھ الغیر المشروعة

تقلیدا قد أرتكب أو نالمختصة تقضي بالتعویضات المدنیة إذ أثبت صاحب العالمة أ

.)1(یرتكب 

.المتعلق بالعالمات06-03من األمر 29وھذا حسب المادة 

:لتقییم األضرار على العناصر اآلتیة القضائي على العموم جتھاد ویعتمد اال

الضرر التجاري الناجم عن تخفیض قیمة العالمة بفعل المنتجات األقل جودة ؛-

.)2(مصاریف مراقبة ومتابعة المقلدین-

.المنافسة غیر المشروعةوقف:ثانیا 

ة مشابھة لعالمتھ یفقد یطلب صاحب المصلحة وقف استخدام عالمة تجار

البضائع التي تحملھا أو وقف بیع المنتجات التي تحدث لبسا أو وقف بیع ووقف إنتاج 

.لیل الجمھورضداءات غیر صحیحة وبیانات من شأنھا تاالبضائع التي تحمل 

ولعل في ما سبق ما یثیر مشكلة كبیرة وھي أن الدعوى الموضوعیة سوف یتم 

وجود ة إلثباتبینإلى تقدیم ال ضطروسوف ی، تأسیسھا على وجود منافسة غیر مشروعة

فكیف لقاضي األمور المستعجلة ،المنافسة غیر المشروعة وحصول األفعال التي تشكلھا

وكیف لقاضي الموضوع الذي ینظر ،سواء رفع إلیھ الطلب قبل رفع الدعوى أو معھا

أن یقضي بوقف الممارسة دون دخول في أصل الموضوع ،الطلب المستعجل في دعواه

األصول القانونیة المنظمة للقضاء الحق األمر الذي یخالفمساس بأصل ودون 

.253ص المرجع السابق، ، الجزائري الجدیدسعیدة، العالمات في القانون يراشد-1
للنشر، الجزائر، القصبة، دار 2المجلة القضائیة، العدد على المساس بحق العالمات،لجزاءاتامحمد زغلول بونارن،-2

.72، ص 2002
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المستعجل السیما وأن أھم شروط القضاء المستعجل توافر حالة االستعجال مع عدم 

.)1(المساس بأصل الحق 

الفرع الثاني 

موقف المشرع الجزائري من حمایة العالمة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة

إن المستھلك عند اقتنائھ لحاجاتھ من المنتوجات والخدمات، تقابلھ الكثیر من 

بالمقارنة مع البائع أو عارض الخدمة كما أنھ یجھل لدیھ الصعوبات لضعف القدرة التقنیة 

بعض التجاوزات التي یقدم علیھا المھنیون سعیا منھم إلى تحقیق األرباح دون مراعاة 

عن  )2(دي إلى تعرض ھؤالء إلى الغش واالستغالل والتقلیلمصالح المستھلكین، مما یؤ

19المرخ في 03-03األمربین المتعاملین االقتصادیین المتمثلة فيطریق المنافسة

المرخ 12-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم )3(المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 

.)4(المتعلق بالمنافسة2008یولیو  25في 

.المنافسة غیر المشروعةصور:أوال 

نص المشرع الجزائري أنھ تمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیھة المخالفة 

عون اقتصادي على مصالح عون أو التجاریة النظیفة والتي من خاللھا یتعدىلألعراف 

عدة أعوان اقتصادیین آخرین، ویضیف أنھ تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة في 

ھذا القانون السیما منھا الممارسات التي یقوم من خاللھا العون االقتصادي مفھوم أحكام

:بما یأتي 

أو تھتشویھ سمعة عون اقتصادي منافس ینشر معلومات سیئة تمس بشخصی-

بمنتجاتھ أو خدماتھ ؛

.128–127ص المرجع السابق، عماد الدین محمود سویدات، الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة، -1
كیموش نوال، حمایة المستھلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون -2

.7، ص 2010/2011كلیة الحقوق، الجزائر،  تخصص  الخاص،
.20/07/2003الصادر في 43یة عدد الجریدة الرسم-3
.2008یولیو 02الصادر في 36الجریدة الرسمیة عدد -4
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.)1(تقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتجاتھ-

یقوم بھ قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ یزرع شكوك أو اإلشھار الذي أو خدماتھ 

.الخ...وأوھام في ذھن المستھلك 

وعلیھ فالمشرع الجزائري عرف الممارسات التجاریة غیر النزیھة بالنظر إلى 

ومنھا تقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتجاتھ ،الوسائل المستعملة

المشروعة ھي لجوء شخص وعادة ما أو خدماتھ، وبذلك یمكن القول أن المنافسة غیر 

یكون منافس إلى القیام بتصرفات أو أفعال مخالفة لألعراف التجاریة الشریفة والنزیھة 

.ھیمتعدیا بذلك على مصالح منافس

لحمایة الملكیة الصناعیة فیما "باریس "من اتفاقیة )ثانیا(10رجوع إلى المادة وبال

02-04یتعلق باألفعال التي تعتبر من قبیل المنافسة غیر المشروعة والقانون رقم 

فیمكن إجمال ،السالف الذكر بالنسبة لألفعال التي تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة

:فعال اآلتیة قبیل المنافسة غیر المشروعة في األأھم األعمال التي تعتبر من 

أو بمنتوجاتھ أو تھاألفعال التي تھدف إلى تشویھ سمعة منافس تمس بشخصی-

 ؛ 02-04من القانون 27/1المادة خدماتھ، وھذا ما تناولھ المشرع الجزائري في 

ولقد نص علیھا المشرع ،تھدف إلى إثارة الخلط في ذھن المستھلكالتي األفعال -

.)2(02–04من القانون 27/2في المادة 

.الجزاءات المطبقة على الممارسات التجاریة غیر النزیھة:ثانیا 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02–04حسب القانون رقم 

تتمثل العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون في عقوبة الغرامة كعقوبة أساسیة حیث 

:)3(على ما یلي 02–04من القانون 38تنص المادة 

.290ص المرجع السابق، ،العالمات في القانون الجزائري الجدیدراشدي سعیدة، -1
.291المرجع نفسھ، ص -2
ة یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمی2004جوان 23الصادر في 02-04قانون رقم -3

.6، ص 27/06/2004، الصادر في 41عدد 
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تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة ألحكام "

من ھذا القانون، ویعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف 29و 28و27و26اد المو

".)دج5.000.000(على خمسة مالیین دینار )دج50.000(دینارا 

كما نص على عقوبات أخرى تتمثل في الحجز، المصادرة والغلق اإلداري والمنع من 

.ممارسة النشاط مع إمكانیة إضافة عقوبة الحبس

إذ نص المشرع على إمكانیة حجز البضائع التي ،لعقوبة الحجز فھو جوازيفبالنسبة 

أو تقلید منتجاتھ، أما فیما یخص منافس تحمل عالمات مقلدة لعالمات عون اقتصادي 

جوازي أیضا للقاضي، إذ یمكن أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة المصادرة فھو أمر 

.)1(عمومیةویعود مبلغ بیع السلع المحجوزة للخزینة ال

.294–293ص المرجع السابق، العالمات في القانون الجزائري الجدید،راشدي سعیدة، -1
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المبحث الثاني

الحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة

تعد العالمة التجاریة إحدى الوسائل الھامة المعتمد علیھا في إطار التنافس التجاري، 

ما ، جر أو المنتج یمیز بضاعتھ أو منتجاتھ عن الغیر عن طریق العالمة التجاریةاذلك أن الت

قوانین خاصة تحمي العالمة المشرع یستوجب توفیر الحمایة لھذه األخیرة، حیث وضع 

وھذه الحمایة ال تقتصر على إلتزام المعتدي على العالمة التجاریة المسجلة بدفع ،التجاریة

تعویضات مادیة، حیث أن ھذه الحمایة المدنیة لوحدھا ال تكفي لمنع االعتداء بل توسع 

بمختلف صور ، )1(ایة القانونیة لیضیف عنصر العقاب على المعتدي المشرع في الحم

وتلك اإلجراءات التنظیمیة والتنفیذیة )المطلب األول(االعتداء على العالمة التجاریة 

.)المطلب الثالث(وفي األخیر بیان العقوبات الجزائیة لكل معتدي علیھا )المطلب الثاني(

، "المطلب األول "ولذلك نتعرض لصور االعتداء على العالمة التجاریة في 

، وفي األخیر العقوبات الجزائیة "المطلب الثاني "التحفظیة والتنفیذیة في واإلجراءات 

.للعالمة التجاریة في المطلب الثالث

المطلب األول 

صور االعتداء على العالمة التجاریة

فیمكن أن تتمثل في االعتداء المباشر ،مة التجاریة متعددةصور االعتداء على العال

، أما االعتداء غیر المباشر نتطرق إلى )الفرع األول(جریمة تقلید العالمة وتزویرھا فیھ

.)الفرع الثاني(استعمال عالمة مقلدة أو مشبھة وكذلك تقلید بوضع عالمة ھي ملك للغیر 

:التالي ي الموقع االلكترون‘الحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة الوارد على موقع االنترنت-1

redafadhil.blog.spot.com/2011/blog-post-4655html 05/06/2016:تاریخ زیارة الموقع.
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ول الفرع األ

التجاریةصور االعتداء المباشر على العالمة 

التقلید "المشرع مجمل االعتداءات الواقعة على العالمة تحت مصطلح یجمع 

.وھي أھم الجرائم الواقعة على العالمة)ثانیا("التزویر"و)أوال("

.جریمة تقلید العالمة:أوال 

یقصد بتقلید العالمة اصطناع عالمة مطابقة تماما للعالمة الصناعیة أو التجاریة، 

لالعتماد علیھا من باعتبار العالمة إحدى عناصر المحل التجاري، فإنھا تكون عرضة 

أصحاب المتاجر المنافسة وغیرھم، ویعد ھذا االعتداء فعال من أفعال المنافسة غیر 

، إلى طرق في مجال المال واألعمالوالمقاولین التجار إذ یلجأ العدید من ،المشروعة

عنصر أو إنقاص عنصر من أو زیادة،عالمات متشابھة للسلعفي وضع غیر مشروعة

دافع بلیدفعھ إلى الشراء ،العالمة، والذي من شأنھ أن یحدث خطأ في ذھن المستھلك

آخر مقلد یحمل منتوجا الغلط، فبدال أن یشتري منتوجا ذا عالمة أصلیة فإنھ یشتري 

وفي ھذا المجال فإن ،كن أن یكون بنفس السعر أو أعلى منھموی.ذاتھاالمواصفات

تحجز مرارا بضائع تحمل عالمات مزورة ومقلدة ،مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش

من شأنھ المساس بمبادئ ،ھذا العمل الذي یقوم بھ التاجر بتقلید العالمةوتدلیسیا، 

وكذا المساس بصورة غیر مباشرة بالمستھلك الذي یقع ضحیة ،لحرةالمنافسة ا

.)1(التالعب 

ویعد ":على أنھ المتعلق بالعالمات التجاریة06-03من األمر رقم 26وتنص المادة 

جنحة تقلید لعالمة مسجلة، كل عمل یمس بالحقوق االستئثاریة لعالمة قام بھ الغیر خرقا 

.لحقوق صاحب العالمة

وعلى عكس قواعد قانون العقوبات التي تشترط توفر ركنین لقیام الجریمة الركن 

إال ركنا واحد، وھو )في الغالب(المادي والركن المعنوي، فإن جریمة التقلید ال تتطلب 

نعدام القصد لدى المصطنع، فالركن وال أھمیة لحسن النیة أو ال.استنساخ العالمة

.42ص المرجع السابق، ،حمایة المستھلك في إطار قانون الممارسات التجاریةنوال،شكیمو-1
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واصطناع العالمة یكفي لتجسید الركن المادي جریمة الالمعنوي غیر ضروري في قیام 

.)1(في جریمة التقلید 

.جریمة تزویر العالمة التجاریة:ثانیا 

ر العالمة اصطناع عالمة مطابقة تماما للعالمة األصلیة، أي اقتباسھا یویقصد بتز

نقل العالمة أن التزویر یقصد بھ،بشكل تام وحرفي دون تغییر، ولھذا یرى بعض الفقھ

العالمة المزورة صورة طبق األصل من العالمة  تصبحبحیث ،بشكل حرفي وتاما

ویفرق ھؤالء بین التزویر والتقلید فیقولون بأن الفرق بین التزویر والتقلید ھو الحقیقیة، 

أما الثاني فھو وضع ،أن األول عبارة عن نقل مطابق للعالمة كلھا دون تعدیل أو إضافة

ھ في مجموعھا العالمة الحقیقیة، وھذا ما یؤید ما قضت بھ محكمة التقصي عالمة تشب

.)2(المصریة

المتعلق 03/06من األمر 32المشرع الجزائري على جنحة التقلید في المادة اقتصر 

بأنھ أغفل ذكر باقي جرائم التعدي على إلى االعتقادیدعوامما بالعالمات التجاریة، 

یعد جنحة (من األمر ذاتھ 26المادة ن المشرع الجزائري ذكر في العالمة التجاریة إال أ

تقلید لعالمة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق االستئثاریة لعالمة ما قام بھا الغیر خرقا 

، ونعتقد أنھ كان على المشرع )یعد جریمة یعاقب علیھا القانونلحقوق صاحب العالمة 

صراحة الجرائم التي تقع على الجزائري أن یسلك مسلك نظیره المصري، ویذكر

.العالمة التجاریة، وذلك حتى ال یجعل النص یحتمل التأویل

:الركن المادي -أ

إن تزویر عالمة معناه اصطناع عالمة مطابقة للعالمة األصلیة وھو كفعل مادي 

التزویر أي  فعلالعالمة فقط لذا فإن الجریمة تتم بمجرد )طبع(ینصب على عملیة منع 

.كابھ ویكفي مجرد منع الختم الذي یستخدم لوضع العالمةبمجرد ارت

، ص 2007، 1شیبوب بومدین، العالمات التجاریة، مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین لناحیة تلمسان، العدد -1

157-158.
.158، ص نفس المرجع-2
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تزویر العالمة التجاریة من الجرائم ذات الھدفین، األول یتمثل في وتعد جریمة 

.)1(غش المستھلك وتضلیلھ في االعتداء على العالمة التجاریة أما الثاني فیتمثل 

:الجنائي  دالقص-ب

:العام و الخاصنتطرق في ھذا العنصر إلى القصد الجنائي 

:الجنائي العام  دالقص-1

یجب لقیامھا توافر التي و،تعد جریمة تزویر العالمة التجاریة من الجرائم العمدیة

وبماھیةفعلھبماھیة  نيالجاوالذي یعني انصراف إرادة ،القصد الجنائي العام

إدارتھ إلى ذلك الفعل وآثاره، وبھذا العلم تتجھوأن ،الموضوع الذي ینصب علیھ

.واإلرادة یقوم القصد الجنائي العام

:القصد الجنائي الخاص -2

في ھذه مفترضإلى القول أن القصد الخاص )1(ذھب جانب من الفقھ 

خاصة بالنسبة للتاجر  تسجیل العالمة قرینة على العلم بھاھ، وذلك في أنالجریمة 

لمسجلة وذلك بحكم العرف والذي یفترض فیھ أن عالما بمجموعة العالمة التجاریة ا

.التجاري 

جانب آخر من الفقھ إلى أن القصد الجنائي مفھوم ضمنا في كل في حین ذھب 

جرائم التعدي على العالمة التجاریة، حیث یذھب أصحاب ھذا الرأي إلى وجوب

الجنائي في جریمة تزویر عالمة تجاریة، إذ أنھ لیس من المقبول أن اشتراط القصد 

واألذى، وأن یحاسب األفراد على أفعال لم یصدر منھم عن رغبة حقیقیة باإلجرام 

حرمان مرتكب التزویر من إثبات حسن نیتھ واتخاذ واقعة تسجیل العالمة قرینة 

بھذا تمیل أة للعدالة، ون مفاجوبذلك تكوالعنتقاطعة على علمھ بالعالمة ال یخلو من 

إلى الرأي األول وذلك لصریح النص وألن حكمھ التشریع تملي األخذ بھ إذ یضر من 

الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع یرة، دشابي عائشة، مروة بن س نقال ‘ الملكیة الصناعیة‘سمیحة القلیوبي-1

.68–67ص المرجع السابق، ، الجزائري
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منتجات ع عالمة جدیدة أن تكون على علم بالعالمات السابقة التي تمیز بصنقیامنا 

.)1(اتھ دون حاجة إلثبات سوء النیة حد ذالتزویر معاقب علیھ في وأنھمنافس

الثانيالفرع

صور االعتداء غیر المباشر على العالمة

إلى جانب التقلید والتزویر ھناك أفعال أخرى تعتبر مساس بحقوق صاحب العالمة 

وضع عالمة ھي ملك للغیر أو )أوال(والتي تتمثل في استعمال عالمة مقلدة أو مشبھة 

.)ثانیا(اغتصاب عالمة مملوكة للغیر 

.استعمال عالمة مقلدة أو مشبھة:أوال 

یتعلق بعالمات الصنع و 66/57من األمر 28في المادة اعتبر المشرع الجزائري

القانون، أن فعل استعمال عالمة مقلدة أو مشبھة جریمة یعاقب علیھاالعالمات التجاریة 

قانونا، إال أنھ یعتبر فعل معاقب علیھ ، في التشریع الراھنولم ینص صراحة على ذلك

.إذ من شأنھ اإلضرار بحقوق صاحب العالمة

كما أن المشرع نص على أن تسجیل العالمة یخول صاحبھا الحق في منع الغیر من 

دون ترخیص مسبق منھ على سلع وخدمات مماثلة أو ،استعمال عالمتھ استعماال تجاریا

من استعمل لغرض كما یحق لھ متابعة كل .بھة لتلك التي سجلت العالمة من أجلھاامش

مطابقة أو مشابھة دون بین سلع وخدمات سابتكاد تحدث لعالمة أو اسما تجاریا تجاري 

.ترخیص المالك

معاقب علیھا ،وبناء على ذلك یعتبر مجرد استعمال العالمة جریمة قائمة بحد ذاتھا

ام دون اشتراط أن یكون مستعمل العالمة المقلدة أو المتشبھة ھو ذات الشخص الذي ق

و ان كان الغالب أن الشخص باستعمالھا ھو من یقوم فعال بتقلیدھا أو بتقلیدھا أو تشبیھھا

واالستعمال المعاقب علیھ ھو االستعمال التجاري الذي یھدف من ورائھ تداول .تشبیھھا

.69ص المرجع السابق، ، الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزائريشابي عائشة، مروة بن سیرة، -1
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یستعمل ألغراض تجاریة منتجات تحمل  من تاجر أویالسلعة، وعلیھ یعاقب كل من 

.)1(عالمة مقلدة أو مشبھة

وعلیھ فجریمة االستعمال تسمح بمالحقة كل األشخاص الذین یستعملون العالمة 

إذ یدل فعل التقلید .المقلدة أو المشبھة حتى وإن لم یقوموا بأنفسھم بجریمة تقلید العالمة

غیر مشترط  دواالستعمال جریمتین مختلفتین، كما أن العنصر المعنوي أي عنصر القص

.)2(أن النص القانوني جاء عاما في كال الجریمتین باعتبار 

.التقلید بوضع عالمة ھي ملك للغیر:ثانیا 

فلقد نص المشرع في التشریع ،إلى جانب جریمة استعمال عالمة مقلدة أو مشبھة

األشخاص الذین یضعون على السابق للعالمات صراحة على توقیع عقوبة جزائیة على 

منتجاتھم أو على األشیاء التابعة لتجارتھم عالمة مملوكة للغیر، ویتعلق األمر ھنا بوضع 

عالمة أصلیة ولیست مقلدة لمرافقة منتجات بدون وجھ حق، بمعنى منتجات غیر صادرة 

أما في التشریع الراھن بما أن النص عاما كما أشرنا آنفا، فإن .من مالك العالمة األصلیة

.قبا علیھ باعتباره یمس بحقوق صاحب العالمة المخولة لھ قانوناار معھذا الفعل یعتب

بالنسبة ألركان الجریمة، فیتمثل الركن المادي في واقعة وضع العالمة، فھي الواقعة 

الجریمة، ویجب أن تتم جریمة وضع عالمة مملوكة للغیر لغرض األساسیة في ھذه 

للركن المعنوي فعلى غرار التصرفات تجاري وفي إطار تخصیص العالمة، أما بالنسبة 

فال یشترط في ھذه الجنحة توافر عنصر القصد لذات السبب، كما أن طبیعة السابقة 

.)3(الوقائع كقبیلة سوء النیة لدى الفاعل 

.226المرجع السابق، ص شدي سعیدة، حمایة العالمات التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري، ار-1
.226ص،المرجع نفسھ-2
.227–226المرجع السابق، ص ،العالمات في القانون الجزائري الجدیدرشدي سعیدة، -3



الحمایة المقررة للعالمة التجاریة:الثاني الفصل 

53

المطلب الثاني 

اإلجراءات التحفظیة والتنفیذیة للعالمة التجاریة

منح المشرع لمالك العالمة المعتدى علیھا وسیلة أخرى لحمایة حقھ إلى جانب دعوى 

إجراءات تسمح لھ بإثبات مختلف أفعال التعدي على العالمة التقلید وذلك بتمكینھ من اتخاذ 

)الفرع األول(قبل رفع دعوى التقلید، وتتمثل ھذه اإلجراءات في اإلجراءات التحفظیة

.)1()الثانيالفرع (والتنفیذیة

الفرع األول 

اإلجراءات التحفظیة

مات التجاریة المصنع والعالالمتعلق بعالمات66/57من األمر رقم 38المادة تنص 

"على أنھ  یجوز لصاحب عالمة أن یطلب بمقتضى أمر من رئیس المحكمة إجراء :

للمنتجات التي الوصف المفصل، بمساعدة خبیر عند االقتضاء، مع المصادرة أو بدونھا 

یدعي أنھا معلمة بعالمة تسبب لھ ضررا، ویصدر األمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد 

إثبات تسجیل العالمة، وإذا طلبت المصادرة فیجوز للقاضي أن یطلب كفالة من صاحب 

االلتماس، غیر أن ھذه الكفالة تكون مفروضة دائما على األجانب الذین یتحتم علیھم 

.إیداعھا

ك ألصحاب األشیاء الموصوفة أو المصادرة نسخة من األمر وعند االقتضاء وتتر

."الكفالة وإال كان الطلب باطال وجرت بمطالبة بالتعویضقد المثبت إلیداع عنسخة من ال

یتضح من خالل ھذا النص أنھ یجوز لكل صاحب عالمة تجاریة مسجلة أن یطلب 

تحفظیة إلثبات االعتداء على حقھ في العالمة التجاریة سواء بتقلیدھا أو اتخاذ إجراءات 

.)2(اغتصابھا قبل رفع دعوى بشروط معینة یجب توافرھا 

.228المرجع السابق، ص ،رشدي سعیدة، العالمات في القانون الجزائري الجدید-1
.212–211، ص 2012حمادي زوبیر، الحمایة القانونیة للعالمات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2
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.اإلجراء التحفظيطلبشروط:أوال 

:یمكن استنتاج في الواقع العملي أن شروط اإلجراءات التحفظیة تنحصر في ما یلي 

یجب أن یكون اإلجراء دائما بطلب من صاحب العالمة، إذ یعد ھذا اإلجراء أمرا -

اختیاریا، فیجوز لھ التنازل عنھ ؛

یجب على صاحب العالمة التجاریة إثبات تسجیل عالمتھ لدى المعھد الوطني -

منوحة من المتقدیم شھادة التسجیل الجزائري للملكیة الصناعیة، وذلك عن طریق

المعھد ؛

یرفع الطلب إلى رئیس المحكمة المختصة ؛أن -

تقدیم كفالة من صاحب الطلب، وھذا الشرط ال یعد ضروریا إال أنھ تمكن للقاضي -

أن یشترط تقدیم كفالة إذا رأى أن ھناك ضرورة في ذلك، أما بالنسبة لألجانب فإن 

تقدیم الكفالة یعد شرطا إلزامیا ؛

ترك نسخة من األمر أو نسخة من العقد المثبت إلیداع الكفالة وذلك ألصحاب -

األشیاء الموصوفة أو الحجز ؛

المختصة للفصل في الموضوع، في أجل أقصاه شھر من اللجوء إلى المحكمة -

.تاریخ طلب اإلجراءات التحفظیة وغال بطلت ھذه اإلجراءات بقوة القانون

وھكذا یتعین على كل من یطلب اإلجراءات التحفظیة إلثبات االعتداء على ملكیة 

.عالمتھ أن تتوفر فیھ الشروط السابقة وإال اعتبرت تلك اإلجراءات باطلة بقوة القانون

.اإلجراءات التحفظیة:ثانیا 

یجوز لمالك العالمة التجاریة أن یستصدر بناء على متى توفرت الشروط السابقة 

یضة مرفقة بشھادة تسجیل العالمة التجاریة أمر من رئیس المحكمة المختصة باتخاذ عر

:)1(اإلجراءات التحفظیة الالزمة، وعلى األخص ما یلي 

.213–212المرجع السابق، ص حمایة العالمات التجاریة في القانون الجزائري، حمادي زوبیر، -1
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:إجراءات الوصف المفصل -أ

یقصد بھذا اإلجراء تحریر محضر حصر ووصف تفصیلي عن اآلالت واألدوات 

أو أو البضائع التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجریمة وعن المنتجات 

ھا من األشیاء التي تكون قد وضعت علیھا رعنوان المحل أو األغلفة أو األوراق أو غی

من الخارج إثر البضائع المستوردة العالمة أو البیان موضوع الجریمة، وكذلك

.ورودھا

:الحجز -ب

المشار إلیھا أعاله، وذلك بوضع ھذه المنتجات واآلالت توقیع الحجز على األشیاء 

تحت تصرف القاضي، ویجوز للقاضي االستعانة بخبیر أو أكثر لمساعدة المحضر في 

.أدلتھا طمسھو إثبات وقائع یمكن أن ت حجزعملھ، والھدف من ال

یجوز لصاحب العالمة التجاریة أن یلجأ إلى رئیس المحكمة المختصة وأخیرا الحجز 

للمطالبة بالحجز على المواد المستعملة والمنتجات التي تحمل عالمة من شأنھا أن 

تضر بملكیة صاحب العالمة في عالمتھ، وذلك إلثبات الوقائع التي یمكن أن تزول، 

حب الحجز التحفظي أن یلجأ إلى السلطة غیر أن المشرع الجزائري قد ألزم صا

القضائیة للفصل في الموضوع خالل مھلة شھر وإال أصبح إجراء الحجز باطال بحكم 

طالب اإلجراء إلى القضاء خالل ھذه المدة یجوز للمدعى القانون، وعلیھ فإن لم یلجأ 

المحكمة المودع لدیھا الكفالة للمطالبة  ةعلیھ أن یعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب

وذلك ابتداء من انتھاء الشھر المقرر للمدعي باللجوء إلى المحكمة  بالتعویض 

.02-04من األمر 43و 42، 41، 40، 39المواد وھذا حسب )1(المختصة 

.214-213المرجع السابق، ص حمایة العالمات التجاریة في القانون الجزائري، حمادي زوبیر،-1
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الفرع الثاني 

اإلجراءات التنفیذیة

بین فیما سبق الجرائم التي قد تقع على ملكیة العالمة التجاریة، كما بینا عقوبة كل ی

واحدة في كل األحوال جریمة من تلك الجرائم إذ وجدنا أن العقوبة المقررة لتلك الجرائم 

بتلك العقوبة، بل أجاز فرض  تفأیا كانت الصورة التي وقعت بھا، إال أن المشرع لم یك

رغبة منھ في تحقیق أقصى حمایة ممكنة للعالمة التجاریة، )تبعیة(تكمیلیة عقوبات 

)ثانیا(واإلتالف )أوال(ھذه تتمثل في المصادرة والحجز)التبعیة(والعقوبات التكمیلیة 

:)1(، ونبین فیما یلي المقصود بكل منھا )ثالثا( واإلغالق

.المصادرة والحجز:أوال 

من قانون 24والمادة 2003التجاریة لسنة من قانون العالمات 32المادة أجازت 

االرسوم والنماذج الصناعیة حجز المنتجات المقلدة أو المعلمة بعالمات تسبب ضرر

لصاحب العالمة أو األشیاء التي تمس بصاحب الحق ومصادرتھا وأن یقوم بإتالفھا 

ما یجوز بیع األشیاء المحجوزة وحتى مصادرة وإتالف األدوات المستعملة في التقلید، ك

.)2(خالل بما یستحق من تعویضلصاحب العالمة األصلیة وذلك مع عدم اإل

.اإلتالف:ثانیا 

المحكمة بإتالف األختام ونماذج العالمة، أي األشیاء زیادة على المصادرة تأمر 

في جمیع "واألدوات التي استعملت الرتكاب الجنحة، وبالرغم من إلغاء عبارة 

من األمر 32المادة الفقرة األخیرة من (فإنھ یعتد بإلزامیة الحكم باإلتالف"الحاالت 

.)06-03رقم 

.الغلق: ثالثا 

على عقوبة تكمیلیة مفادھا أنھ یجوز للمحكمة أن تأمر كان التشریع السابق ینص

بإلغاء نص الحكم في األماكن التي تحددھا ونشره بتمامھ أو ملخصا في الجرائد التي 

.116، ص 1986صالح سلیمان األسمر، العالمة التجاریة في القانون األردني والمصري، مطبعة التوفیق، عمان، -1
.75ص المرجع السابق، ، ئريالحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الجزاشابي عائشة، مروة بن سیرة، -2
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تعینھا وذلك كلھ على نفقة المحكوم علیھ، ویجوز الحكم بھذه العقوبة للطرفین على حد 

.سواء في حالة ما إذا انجر عن الدعوى إجراءات مضایقة

وینص المشرع على عقوبة تكمیلیة أخرى تتمثل في الغلق المؤقت أو النھائي 

.)06-03من قانون 32الفقرة الثانیة من المادة ( للمؤسسة

وھكذا في حالة الحكم على المتھم بعقوبة جزائیة یقر القاضي غلق المؤسسة التي 

بید أن النص القانوني لم یفصل في تبعات الغلق سواء في فحواه أو مدتھ أو لتنفیذ الجنحة

.)1(آثاره 

المطلب الثالث 

في حالة االعتداء على العالمة التجاریةالعقوبات الجزائیة 

نص المشرع الجزائري في قانون العالمات على عقوبات جزائیة ضد كل من یعتدي 

على العالمات التجاریة فیجوز لصاحب العالمة رفع دعوى جنائیة أمام المحكمة إذا كانت 

الجنحة من الجنح المنصوص علیھا في التشریع الخاص بالعالمات، وفي ھذه الحالة تطبیق 

.)الفرع الثاني(غرامة وعقوبة ال)الفرع األول(الحبسعلى مرتكب الفعل عقوبة 

الفرع األول 

عقوبة الحبس

یعتبر الحبس عقوبة أصلیة سالبة للحریة وھي تختلف باختالف طبیعة الجریمة، ولقد 

على أنھ في الجنح تكون مدة الحبس من من تقنین العقوبات الجزائري5المادة نصت 

.شھرین إلى خمسة سنوات، أما في المخالفات فھي من یوم واحد على األقل إلى شھرین

32المادة المقررة في )2(أشھر إلى سنتین )6(وھكذا تعتبر عقوبة الحبس من ستة 

كل شخص سواء كان تاجرا أو صانعا أو مقدم ، عقوبة یعاقب بھا06-03من قانون 

  .لعالمة مسجلةخدمات یرتكب فعال یعد تقلیدا 

–49لھواري نسرین، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، بدون سنة، ص ب -1

50.
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الفرع الثاني 

الغرامات المالیة 

القاضي في حالة إخالل شخص ببعض القواعد تعد الغرامة عقوبة مالیة یحكم بھا

القانونیة واألحكام التشریعیة، وتتمثل ھذه الغرامة في دفع المحكوم علیھ مبلغا لإلدارة 

20المالیة المختصة وھي تتجاوز  .دج في مواد الجنح000

السالف الذكر، فإن 03/06من األمر رقم 32المادة  صوفعال فعندما نعود إلى ن

وعشرة مالیین دینار ملیونین وخمسمائة ألف دینار جزائريالمتراوحة ما بین الغرامة

.جزائري، ھي الغرامة التي قد یحكم بھا القاضي على مرتكب تقلید عالمة مسجلة

المادةالعام، فإن وتجدر المالحظة أنھ بالنسبة للشخص المعنوي غیر الخاضع للقانون 

تقضي بأن الحد األقصى للغرامة المالیة ھو يمن تقنین العقوبات الجزائر2مكرر 18

.)1(دج 5.000.000

.129–128ص المرجع السابق، الحمایة القانونیة للعالمات التجاریةحمادي زوبیر، -1
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  :خاتمة

من خالل دراستنا یمكن القول بأن حمایة العالمة التجاریة في بالدنا أصبحت موضع 

تھا في آن واحد باعتبارھا ااھتمام وعنایة من قبل المشرع ویرجع ذلك ألھمیتھا وضروری

فرضحیث یمكنھ من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات التي ت،دلیل مھم للمستھلك

،أنواع الغش والخداع واللبسشتى  منعلیھ دون المساس بحقھ في اختیارھا وحمایتھ قانونا 

مما جعل الدولة تسعى جاھدة من ،یتعرض إلیھ بواسطة منتوجات مقلدة ومزورةقد الذي 

ویظھر ذلك من خالل إصدار ،أجل وضع حد لظاھرة التعدي على أمن البالد اقتصادیا

أحكام العقوبات المقررة على لتقریروإبرام معاھدات دولیة ونیة، القاننصوص المجموعة من 

.قد تكون ھذه العقوبات مدنیة أو جنائیة.التعدي على العالمات التجاریة

ھذه الظاھرة تزداد انتشارا یومأن  الإ:وبالرغم من المجھودات التي بذلتھا الجزائر

، ولھذا یجب إعادة بعد یوم وھذا نظرا للسیاسة التي اتبعتھا في وضع العقوبات والغرامات

النظر في ذلك بتشدید وتسلیط عقوبات قاسیة وقمع كل أشكال المساس بالعالمات التجاریة 

.سة النزیھةفانوحفاظا على االقتصاد الوطني في ظل الم

:تالیة الباالقتراحاتنرى في األخیر أن یتم األخذ 

الالزمة للعالمات التجاریة في إطار قانون واحد تحیط یة تنظیم الحمایة الجزائ-

الجزائیة بھا مختلف الجوانب ؛

ندعو المشرع الجزائري بعدم استبدال عقوبة الحبس بغرامة حتى تكون عقوبة -

رادعة تساھم في تقلیل نسبة المخالفات ؛

لك بمحاربة جریمة التقلید وصي بزیادة االھتمام بموضوع حمایة المستھن-

والتزویر على وجھ الخصوص لما تعكسھ من اضطراب، وما تجر إلیھ من 

اختالل في بنیة التوازن االقتصادي بصوره المختلفة ؛

التحقق من عدم تعرض سلع مقلدة للعالمات التجاریة بإنشاء ھیئات ضبط الغش -

.التجاري والقیام بجوالت میدانیة
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