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 إْـــــــــــــــذاء

 
ْذي ثىاب ْزا اجلهذ إىل سوح أيب انطاْشج، وأعأل اهلل انعظٍى أٌ ٌشصلّ أ

يف يمعذ  –طهى اهلل عهٍّ وعهى  –جىاس عٍذ اخلهك وحثٍة احلك حمًذ 

 .طذق عُذ يهٍك يمرذس

 .اَذذين تذعائها، وأكشيرين تشضاْاوإىل أيً انغانٍح انيت غًشذين حبثها، وع

وإىل صوجيت انفاضهح انيت حتًهد يعً يراعة ْزا انثحث جبًٍم طربْا، 

 .وعذاد سأٌها

وٌىَظ وحمًذ األيني وعثذ انشكىس، انزٌٍ  اعىصكشٌا أتى انم: وإىل أوالدي

 .أعأل اهلل ذلى أٌ ٌكىَىا يٍ انظاحلني

 

 

 



 

 شكش

 

 .ٍك جبالنّ وعظًح عهطاَّاحلًذ هلل أوال عهى ذىفٍمّ، محذا ٌه

 .ويٍ مل ٌشكش انُاط مل ٌشكش اهلل

ار انذكرىس تٍ انضٌٍ حمًذ األيني عهى ذششٌفّ يل تمثىنّ عرفانشكش نال

اإلششاف عهى ْزِ األطشوحح، انيت كاٌ نّ فٍها كم انفضم، وانزي مل 

 .ٌثخم عهً ترظىٌثاذّ وذىجٍهاذّ انذائًح، فهّ يين مجٍم انشكش وانعشفاٌ

كش ادلغثك نكم أعضاء جلُح ادلُالشح، انزٌٍ حتًهىا كثري انعُاء يف مث انش

متحٍض وذظىٌة ْزا اجلهذ انثششي انزي يهًا كًم فإَّ َالض، فههى 

 .ى آٌاخ انشكش وانعشفاٌامسيين 

وانشكش يىطىل إىل كم يٍ لذو يل ٌذ انعىٌ يٍ لشٌة أو يٍ تعٍذ 

 .إلمتاو ْزا احلث وإخشاجّ يف شكهّ انُهائً

  



 َكد١َ

 أ
 

:كدَــ١َ

كاف اإلنساف في العصكر البدائية يعتمد عمى نفسو في تكفير جميع احتياجاتو، 
مف الغذاء كالكساء كالمسكف، لو كلعائمتو كما يممؾ مف األنعاـ كالحيكانات، فيك 
يأكؿ مما يصطاد كيزرع، كيصنع لباسو مف جمكد األنعاـ، كيتخذ مف الجباؿ كجذكع 

لحر، كمف قسكة البرد، كينتج بنفسو أدكات صيده، األشجار بيكتا تؤكيو مف شدة ا
ككسائؿ حمايتو كدفاعو عف نفسو كعائمتو كممتمكاتو، لذلؾ فيك لـ يكف بحاجة إلى 

 .جية أخرل تحميو أك تكفر لو ما يحتاج إليو

كفي غياب القكانيف التي تضبط العبلقات بيف الناس في البيئة الكاحدة، أك في 
نكف الغاب" القكم يأكؿ الضعيؼ" ككاف الرجؿ القكم بنفسو، البيئات المختمفة، ساد قا

أك بعائمتو، أك بقبيمتو، يستطيع أف يتممؾ أم شيء، كتحت أم يدو كاف دكف مراعاة 
 .لحقكؽ اآلخريف

كلعؿ ىذا النظاـ المعيشي كاف يتناسب مع الحياة البدائية السائدة آنذاؾ، كلكف 
كمتطمباتو، كمع كثرة القبائؿ كتعدد  مع تطكر الحياة، كتنكع احتياجات اإلنساف

عددىا كعدتيا، ككثرة المبلؾ فييا كتنكع ممتمكاتيـ، لـ يعد في إمكاف كؿ قبيمة أف 
خرل مف األقبائؿ الالمجكء إلى  أف تحتاج إلى تكفر احتياجات سكانيا كاممة، دكف

أجؿ سد النقص المكجكد فييا، كما يمكف أف يككف لدل بعض القبائؿ فائض في 
منتجات عما يحتاجو مكاطنييا، فتسعى إلى تسكيقو خارج القبيمة، عكض أف يمحقو ال

 .الكساد كاليبلؾ

مف خبلؿ ىذا التطكر ظيرت بعض األزمات المتعمقة بجكدة المنتجات 
، كحدكث عمميات غش كتدليس كاسعة، يبلؾستكنكعيتيا، كمدل صبلحيتيا لبل

فع ثمنيا، كالتطفيؼ في الكيؿ كاحتكار السمع التي يحتاج إلييا الناس بيدؼ ر 
غبلؿ السادة كاألشراؼ كاألغنياء لمضعفاء، بشراء ممتمكاتيـ منيـ استكالميزاف، ك 

 .بأبخس األثماف دكف رضاىـ



 َكد١َ

ب  
 

حداث أساليب استكقد دعت ضركرة مكافحة ىذه الظكاىر، إلى التفكير في 
يؿ كالميزاف، حتكار، كتجريـ الغش في الكجديدة، كتحديد األسعار، كمنع اال تنظيمية

كتحديد سعر الفائدة، كأخرل عقابية ضد كؿ مف يثبت في حقو غش المستيمكيف 
كتغميطيـ، أك تكجيو إرادتيـ القتناء بضائع غير تمؾ التي يرغبكف فييا، حيث 
كصمت العقكبة في بعض التشريعات القديمة إلى حد اإلعداـ في حالة إلحاؽ األذل 

 .مؤبد، أك مصادرة الممتمكاتالقاتؿ بالمستيمكيف، أك النفي ال

كمف بيف ىذه القكانيف التي كصمت إلينا، ككاف فييا اىتماـ بحماية المستيمؾ، 
قانكف "حمك رابي" عند البابمييف، كقانكف "بكخكريس" عند قدماء المصرييف، كقانكف 

 ."صكلكف" عند اإلغريؽ، كمدكنة "جيستنياف" الشييرة عند الركماف

ات كاألحداث كازدادت خطكرتيا، كمما تنامى إدراؾ ىذه ككمما تطكرت ىذه األزم
المجتمعات لضركرة سف القكانيف كاألنظمة التي تكفؿ الحماية لممستيمكيف، كليذا 

قرار كالثبات، ألنيا ستنجد أف حماية المستيمؾ مف أىـ األنظمة التي ال تعرؼ اال
 .لخداعفي تغيُّر دائـ كمستمر، تبعا لتطكر أساليب الغش كالتدليس كا

كمف أىـ العراقيؿ التي كانت تكاجو ىذه المجتمعات، الصعكبة الكبيرة في تحديد 
أصحاب المنتجات التي كانت السبب في إلحاؽ الضرر بالمستيمكيف، كمف ثـ عدـ 

كال يكجد  ،القدرة عمى إثبات المسؤكلية في جانبيـ، كىذا نظرا لتشابو السمع كالبضائع
 .ع كالبضائع األخرلما يميزىا عف غيرىا مف السم

 ،ات عمى ممتمكات الغير، كادعاء ممكيتياعتداءكثرة االداعيات ىذا الخمط كمف ت
دكف أف يستطيع المالؾ الحقيقي إثبات أحقيتو في ما يممؾ، كقد تجمت مظاىر ىذا 
الخمط بشكؿ كبير في منتكجات القمح كالشعير كغيرىا مف الحبكب، ككذلؾ في 

لمتشابو الكبير المكجكد بينيا، مما فرض عمى أصحابيا رؤكس األغناـ كاألبقار، 
ثبات حقيـ في ممكيتيا  سماءبعض الرمكز كاأل اتخاذ كالشارات لتمييز ممتمكاتيـ، كا 

 .في مكاجية الغير عند حصكؿ أم نزاع حكليا



 َكد١َ

ت  
 

ساعدت ىذه الرمكز فيما بعد المستيمكيف عمى التمييز بيف السمع كالبضائع ك 
ا، كأصبح بإمكانيـ أف يختاركا منيا ما يشبع حاجتيـ كيمبي المعركضة عمييـ لشرائي

رغباتيـ، كما صار بإمكانيـ متابعة أصحابيا في حالة ثبكت أم ضرر أك غش أك 
 .تدليس أك خداع

ىذه الرمكز، التي  خداـاستية كاالجتماعية قتصادلذلؾ فقد اقتضت الضركرة اال
خدمت في القديـ مف است التيك أطمؽ عمييا في عصرنا ىذا مصطمح العبلمات، 

أجؿ تحديد الجية المالكة لممنتجات أك الخدمات، كتمييز كؿ مالؾ عف غيره مف 
 .التجار كالصٌناع المنتجيف لمسمع كالبضائع المشابية لما ينتجو فقط

مر ىذا الكضع طيمة مراحؿ العصكر القديمة كالكسطى إلى أف جاءت الثكرة استك 
عية في أساليب كطرؽ الصناعة كالتجارة كالخدمات، الصناعية، التي أحدثت نيقمة نك 

كأبدعت في طرؽ التسكيؽ كالدعاية كالمنافسة، كتجاكزت كؿ التصكرات في مجاؿ 
المعمكماتية كاالتصاالت، كأصبح العالـ معيا قرية صغيرة، كتحطـ المفيـك التقميدم 

ت لمكجكد ية الكبرل، كظير قتصادلمحدكد اإلقميمية لمدكؿ، كتككنت التكتبلت اال
الشركات المتعددة الجنسيات العابرة لمقارات، كازدىرت التبادالت التجارية بيف الدكؿ، 

(، OMCكتأسست مف أجؿ تنظيميا كالسير عمى تطكيرىا المنظمة العالمية لمتجارة )
 .كتشابكت المصالح بيف عالـ متطكر منتج كعالـ متخمؼ مستيمؾ

كبيرة في المفاىيـ، سكاء فيما تعمؽ كتكاكب مع ىذا التطكر المتسارع تغيرات 
األكؿ يضيؽ مف  تجاهيف، االاتجاىحيث تجاذب مفيـك المستيمؾ ، بحماية المستيمؾ

الثاني يكسع مف مفيكمو إلى درجة اعتبار كؿ مف يشترم  تجاهمفيكـ المستيمؾ، كاال
يا شخصيا أـ عمالاستيا، سكاء كاف الغرض مف يبلكاستأك يقتني بضاعة بغرض 

مستيمكان، كقد شرعت مف أجؿ حمايتو تشريعات كثيرة في أغمب الدكؿ، مينيا 
ات عديدة بشأنو، حتى أصبح الشغؿ الشاغؿ لمحككمات كالمنظمات، اتفاقيكأبرمت 

لما لئلنساف مف أىمية كبرل في أم تنمية أك تطكر، كىك المحكر الذم تدكر حكلو 
 .جميع السياسات كالبرامج كطنيا كدكليا



 َكد١َ

ث  
 

ؽ بمفيكـ العبلمة، فقد تطكر ىك اآلخر كثيرا بعد أف كاف اليدؼ أما فيما تعم 
 اارتباطمف كجكدىا ىك تمييز المنتجات كتحديد مصدرىا فقط، فقد أصبحت مرتبطة 

عضكيان بالمستيمؾ، ككأنيا كهضعت خصيصا ليذا الغرض دكف غيره، لما ليا مف 
 .ىتماماتيـاف رغباتيـ كمخاطبة جاذبية لممستيمكيف، كقدرة عمى التعبير ع

العبلمة بكؿ أنكاعيا باىتماـ متزايد، تبعا لمدكر الفعاؿ الذم تؤديو  حظيتكقد 
ىتماـ المتزايد في العالـ أككف مبالغا إذا قمت أنو لكال االفي حماية المستيمؾ، كقد ال 

ىتماـ كالحماية الداخمية نالت العبلمة كؿ ىذا الحظ مف اال بحماية المستيمؾ، لما
 .كالدكلية

باإلضافة إلى كظيفتيا التقميدية في تمييز المنتجات كتحديد مصدرىا،  فالعبلمة 
فيي كسيمة المنتج في المنافسة المشركعة كتسكيؽ منتجاتو، كالدعاية كالتركيج ليا، 

مالتيـ إلييا، استكاألداة الفعالة في كسب ثقة المستيمكيف في جكدة المنتجات ك 
الضماف، سكاء فيما تعمؽ بالمنتكج، أك فيما تعمؽ كالكسيمة التي بيا يشعر المستيمؾ ب

 .بحقكقو كرغباتو

كبما أف حماية المستيمؾ تستمـز بالضركرة تحصينو ضد كؿ أشكاؿ الغش 
كالتدليس كالخداع، فإف العبلمة المشركعة، كالتي تتكفر فييا جميع الشركط الشكمية 

 .ؾ عمى تحقيؽ ذلؾكالمكضكعية، ىي أداة مف األدكات التي يستعيف بيا المستيم

ىتماـ المستيمؾ بأنكاع محددة مف المنتجات كالخدمات المكسكمة كىذا ما يفسر ا
بعبلمات معينة، الذم يكاد يككف عامًّا كمطمقان، بحيث ال تجد مستيمكا عمى 
اإلطبلؽ صغيرا أك كبيرا ال يعرؼ العبلمة التي يفضميا عف غيرىا مف العبلمات، 

، أك المكاد الغذائية، أك المكاد الكيركمنزلية، أك كشاحال كأسكاء تعمؽ األمر بالمباس 
غير ك  السيارات، أك اليكاتؼ النقالة، أك الخدمات الفندقية، أك الخدمات المطعمية،

 .ذلؾ مف المنتجات كالخدمات

لذلؾ يبذؿ المستيمؾ جيده كمالو مف أجؿ الحصكؿ عمى السمع كالخدمات التي  
. غناء عنيا ككأنيا جزء مف شخصيتوستكال يمكنو اال تحمؿ العبلمات التي يفضميا،



 َكد١َ

ج  
 

كالثقافي  االجتماعيبؿ ذىب البعض إلى حد اعتبار العبلمة معيارا لقياس المستكل 
 .لممستيمؾ

 : إشكالية البحث -
 : ايتطاؤالت ايتاي١ٝ ٖرا ايبخح حٍٛ إغهاي١ٝ تأضٝطا ع٢ً َا ضبل تتُخٛز

 طتًٗو َٔ ايتضًٌٝ؟املُٞ إٔ حت ًعال١َ املػسٚع١ينٝف ميهٔ  

ٖٛ دٚز ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًعال١َ يف ضُإ حل املطتًٗو يف ايتعٜٛض ٚاملتابع١  َٚا 
 اجلصا١ٝ٥؟

 ع٢ً احلل يف ايعال١َ ع٢ً محا١ٜ املطتًٗو؟ عتدا٤ٚإىل أٟ حد ٜؤثس اال

 : كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية قسمنا البحث إلى بابيف
من  حماية المستهمكفي ة ملعالدور انتطرؽ في الباب األكؿ إلى  -

العالمة النزاهة وحماية مف خبلؿ تكضيح الدكر ، كنستجمي ىذا التضميل
بحماية  النظام القانوني لمعالمةعالقة )الفصؿ األكؿ(، كالبحث في 

 .)الفصؿ الثاني( المستهمك من التضميل
آثار اكتساب الحق في العالمة  ارتباط كنتطرؽ في الباب الثاني إلى -

عالقة ممكية حث في كنستجمي ذلؾ مف خبلؿ الب، مستهمكبحماية ال
آليات )الفصؿ األكؿ(، كالبحث في  العالمة ووظائفها بحماية المستهمك

 .)الفصؿ الثاني( من تقميد العالمة لمستهمكا حماية

 : الموضوع اختيارأسباب  -

 : يمي ىذا المكضكع ما ختيارمف األسباب التي دفعتني ال

 تميز السمع كالبضائع كالخدمات المعركضة عمى  كثرة العبلمات التي
المستيمكيف، حيث نحصي في الصنؼ الكاحد منيا مئات العبلمات الجذابة، التي قد 
 .تؤدم إلى التغرير بالمستيمؾ كتضميمو، إذا لـ تتكفر فييا الشركط القانكنية لحمايتيا



 َكد١َ

ح  
 

 جيف لمتركيج حمبلت الدعاية كاإلشيار المركزة كالمكثفة التي يستعمميا المنت
لسمعيـ كخدماتيـ، كالتي ال تخمك مف الكذب كالتضميؿ كالمبالغة في كصؼ 

حيدة التي تحمؿ تمؾ المكاصفات، بينما في الحقيقة ك محاسنيا، كتقديميا عمى أنيا ال
 في ىذه عماالاستىي أقؿ مف ذلؾ بكثير، كالمثير في ذلؾ أف الكسيمة األكثر 

غناء عنيا، إلشباع ستيمكف لممستيمؾ اال تي الالدعاية كاإلشيار ىي العبلمة، ال
 .حاجاتو

  تفشي ظاىرة تقميد كتزكير العبلمات كطنيا كدكليا، كعجز الدكؿ عمى
ئصاؿ ىذه الظاىرة كمكافحتيا، رغـ ما تـ تسخيره مف كسائؿ مادية كقانكنية است

المعنكية لذلؾ، كالتأثيرات السمبية التي تقع عمى عاتؽ المستيمؾ، كاألضرار المادية ك 
 .التي تمحؽ بو

  بساطة عمـك المستيمكيف كقمة خبرتيـ، تؤدم إلى سرعة التأثر بالحمبلت
جابة لتأثيراتيا، كاالنجذاب نحك العبلمات الجذابة، مف دكف أف تككف ستالدعائية كاال

 .لديو القدرة عمى التمييز بيف العبلمة األصمية كالعبلمة المقمدة

  الخطير الذم يمكف أف تتسبب فيو جيؿ عمـك المستيمكيف بالضرر
 .العبلمات غير المشركعة أك المقمدة

  عدـ إدراؾ الكثير مف المستيمكيف لحقكقيـ التي تقع عمى عاتؽ مالؾ العبلمة
أك مف يقـك مقامو، كاآلليات القانكنية لحمايتيا، كطرؽ التعكيض عف األضرار التي 

 .يس كالخداعيتكبدكنيا عندما يقعكف ضحايا لمغش كالمبس كالتدل

 : أهداف البحث -

"دور العالمة في حماية المستهمك" تتجمى أىداؼ البحث في مكضكع 
 : يمي فيما

 حقيقة الدكر الذم تؤديو العبلمة في حماية المستيمؾ،  كمدل  جبلءاست
 .أىمية شرعية العبلمة في تحقيؽ ذلؾ



 َكد١َ

خ  
 

  ،لى أكمفيكـ  البحث في مفيـك العبلمة كنشأتيا م مدل حماية المستيمؾ، كا 
يمكف لممستيمؾ أف يتضرر مف عدـ مشركعية العبلمة، أك مف عدـ تكفير الحماية 

 .القانكنية ليا

  البحث في الكظائؼ التي تؤدييا العبلمة، كمدل تأثر المستيمؾ بيا، مف
إعبلمو كتكجييو، كضماف سبلمتو، كجذبو ككسب ثقتو  العبلمة في خداـاست خبلؿ

 .التي تميزىا في جكدة كنكعية السمع كالخدمات

  البحث في مدل اعتماد أصحاب المشاريع عمى العبلمة، في اقتحاـ
األساليب  خداـاستاألسكاؽ، كمنافسة غيرىـ في اجتذاب العمبلء كالمستيمكيف، ب

الحديثة في الدعاية كاإلشيار، كدكر ذلؾ في التأثير عمى رغبات المستيمكيف، كتمبية 
 .حاجاتيـ

 لدفاع عف اة التي يعتمد عمييا المستيمؾ في قانكنيالبحث في اآلليات ال
 .العبلمة المقمدة خداـاستحقكقو في مكاجية التضميؿ كالتدليس ب

  حصر الثغرات التي كقع فييا المشرع، فيما تعمؽ بالنظاـ القانكني لمعبلمات
كعبلقتو بحماية المستيمؾ، كالتنبيو إلييا مف أجؿ تداركيا، كتجنيب المستيمؾ 

 .بية عمى حمايتوتأثيراتيا السم

 : أهمية الموضوع -

تتمخص أىمية المكضكع في أف أغمب الدراسات السابقة التي اىتمت بالممكية 
الفكرية عمكما، كبالعبلمات عمى كجو الخصكص، تناكلت النظاـ القانكني ليا، كلـ 

 .تدرس تأثيرىا عمى حماية المستيمؾ، إال فيما تعمؽ بجزئية كظائؼ العبلمة

تناكلت في األساس حماية المستيمؾ، كتطرقت بشكؿ عىرىضي  كىذه الدراسات
إلى حمايتو عمى أساس قانكف العبلمات كلـ تتطرؽ إلى النظاـ القانكني لمعبلمة 

الذم يكاد يككف  رتباطباعتباره كسيمة أساسية في حماية المستيمؾ، بالنظر إلى اال
 .عضكيا بيف العبلمة كالمستيمؾ



 َكد١َ

د  
 

أجؿ تدقيؽ كتحميؿ العبلقة المكجكدة بيف كؿ  كمف ىنا يأتي ىذا البحث مف
نطبلقا مف فرضية كني لمعبلمات، كحماية المستيمؾ، اجزئية مف جزئيات النظاـ القان

أف الغاية المرجكة مف ىذا النظاـ في بيعده اإلنساني، تكمف في إحاطة المستيمؾ 
جراء  كتحصينو ضد كؿ أشكاؿ الغش كالمبس كالتضميؿ التي قد يقع ضحية ليا مف

 .عدـ شرعية العبلمة

 33/36كتظير ىذه الفكرة جمية مف خبلؿ دراسة نصكص قانكف العبلمات رقـ  
الذم يؤكد في كؿ مناسبة عمى أف كؿ الرمكز التي تؤدم إلى إحداث المبس في 

يمكف أف تككف محبل لمعبلمة التجارية، كحتى  ذىف المستيمؾ، أك تضميو، ال
دم، فإنو ذا تبيف فيما بعد أنيا تضمؿ المستيمؾ العاالعبلمات التي سبؽ تسجيميا إ

يجب إلغاؤىا أك إبطاليا، كحتى التشريعات المقارنة ركزت عمى أف الغاية مف حماية 
ئثارية التي ستالعبلمة تكمف في حماية مالؾ العبلمة مف أم مساس بحقكقو اال

ميؿ، كضماف غش كالتضتخكليا لو ممكية العبلمة مف جية، كحماية المستيمؾ مف ال
 .حقو في التعكيض مف جية أخرل

 : المناهج العممية المعتمدة -

، ألنو األنسب لمثؿ ساسية عمى المنيج الكصفياعتمدت في ىذه البحث بصفة أ
ىذه الدراسات القانكنية، كبصفة ثانكية عمى المنيج المقارف، عندما يتعمؽ األمر 

األخرل )الفرنسي كاألردني  بالمقارنة بيف التشريع الجزائرم كبعض التشريعات
خبلص الفكارؽ كاالختبلفات، استك  (كأحيانا البريطاني كالمغربي كالسكرم كالمصرم

 .تحميؿ اآلراء كنقدىا أك ترجيح بعضيا عف اآلخرك 
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 ايباب األٍٚ
 ايتجازٟ َٔ ايتضًٌٝ محا١ٜ املطتًٗويف يعال١َ دٚز ا

حيث كاف  ميو اآلف،ىك ع مفيـك العبلمة بعدة مراحؿ حتى كصؿ إلى ما مر
المالكة لتمؾ المنتكجات  ية األمر مف أجؿ تحديد الجيةالعبلمة في بدا عماؿاست

ثـ انتقؿ ىذا . البسيطة، كضماف عدـ اختبلطيا بما يشابييا مف منتجات أخرل
المفيـك إلى مستكل آخر أصبحت العبلمة بمكجبو كسيمة لتحديد الجية المسؤكلة 

ف خبلؿ معرفة مصدر المنتج كالجية المالكة لو، كقد عف األضرار التي تسببيا، م
رافؽ ىذا المفيـك تطكر األعماؿ التجارية كاتساعيا، كالتنقؿ بالسمع كالبضائع مف 

 .الكاسع قبيمة المحدكد إلى المحيط الخارجيمحيط ال

بقي ىذا المفيكـ سائدا إلى أف جاءت الثكرة الصناعية التي أحدثت طفرة كاسعة ك 
ات كاالكتشافات، التي ساىمت بشكؿ كبير في ازدىار التجارة ختراعفي مجاؿ اال

العالمية كتطكرىا، كقد رافؽ ذلؾ إنشاء الشركات التجارية كالصناعية كالخدماتية، 
يراد، كالشركات المتعددة الجنسيات، كظيرت لمكجكد أنظمة ستكشركات التصدير كاال

، عالـ متقدـ، كعالـ متخمؼ، كعالـ ية مختمفة، كانقسـ العالـ إلى ثبلثة أقساـاقتصاد
كؿ ىذه التحكالت أدت إلى انتقاؿ العبلمة مف المفيـك . سائر في طريؽ النمك

 .التقميدم الضيؽ، إلى أكسع مفاىيميا

حيث أصبح مفيكـ العبلمة مرتبط أكثر بمفيـك التسكيؽ، كاإلشيار كاإلعبلف 
لمستيمكيف، كغير ذلؾ مف التجارم، كضماف الجكدة، كاجتذاب العمبلء، ككسب ثقة ا

ىك الذم جعؿ أصحاب  رتباطالمفاىيـ الحديثة التي يعرفيا عصرنا الحالي، كىذا اال
عبلمات جديدة تتماشى مع  ابتكارالعبلمات ينفقكف أمكاال طائمة في سبيؿ إبداع ك 

التي  ،بحماية المستيمؾاألدكار كالكظائؼ الحديثة المنكطة بيا، كخاصة ما تعمؽ 
ساليب كتقنيات ألكبير كالمتزايد ، تماشيا مع الحجـ التطكرا كبيراخرل ىي األ عرفت

في حاجة ضركرية لمنتجات مميزة ما يجعميـ مغش كخداع كتدليس المستيمكيف، 
 .بعبلمات مطابقة لما تشترطو القكانيف المنظمة ليا
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 بالنسبة لممستيمؾ كحاجتو إلييا،مف خبلؿ إدراؾ الخبراء ألىمية العبلمة ك  
بلمات تتعمؽ بالمستيمكيف كليس ع ابتكاربالتفكير في  أصحاب المشاريع كفيكص
كحمايتيا بكؿ الطرؽ القانكنية المتاحة، حتى ال يقع المستيمككف ضحايا  ،يـركاتبش

ألف مف أىـ أىداؼ العبلمة اليـك جذب المستيمؾ كالتعبير عنو  ،التضميؿلعمميات 
 .كمخاطبة اىتماماتو

 : يفمإلى فص ليذا قسمنا ىذا الباب

 : نتناكؿ فيو الفصؿ األكؿ
 َا١ٖٝ املطتًٗو ٚايعال١َ

 : ونتناكؿ فيفالفصؿ الثاني أما 
 .َٔ ايتضًٌٝ ُا١ٜ املطتًٗوحب ًعال١َعاّ ايكاْْٛٞ يعالق١ ايٓ
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 ايفؿٌ األٍٚ
 َا١ٖٝ املطتًٗو ٚايعال١َ

 : متٗٝد

الذم نحف بصدد البحث عف الدكر قبؿ أف نتطرؽ إلى مفيـك العبلمة التي 
ى نتطرؽ إلالضركرم أف نرل أنو مف ، يمكف أف تؤديو في مجاؿ حماية المستيمؾ

التي عرفيا الفقو في تعريؼ  اتتجاىاالعمى  مفيـك المستيمؾ كحمايتو، بناءن 
خذ أمف  منيـكسع لتعريؼ المستيمؾ، ك مال تجاهباالمف أخذ  المستيمؾ، فمنيـ

نبية التشريعات األج أيضا اختمفت ؼاالختبلكتبعا ليذا . الضيؽ لتعريفو تجاهباال
لدكر العبلمة في  قد رأيت أنو مف المفيد في بحثناك  كالعربية في تعريؼ المستيمؾ،

نحدد مجمؿ التعريفات التي تناكلت المستيمؾ لغة كفقيا  أف حماية المستيمؾ،
المراحؿ التاريخية التي مرت بيا  عمىبشكؿ مكجز  ريعا، ثـ نعرج كتشكقضاء 
، مف خبلؿ التركيز عمى جكانب الحماية المرتبطة مستيمؾ بصكرة عامةحماية ال
ي لتا كحمايتو ستيمؾلمم مية ذلؾ في معرفة الحدكد الحقيقيةكتكمف أى. بالعبلمة

 .في ىذا البحث انعنيي

حماية المستيمؾ مف المكاضيع التي الزمت اإلنساف منذ القدـ، كمف المعمكـ أف 
، ذلؾ ألنيا مرتبطة باإلنساف كاالىتماـ المتزايد كاالتكال تزاؿ تثير الكثير مف اإلش

م الذم يمر بو، كىذا ما يفسر التطكر الدائـ قتصادكبالكضع االجتماعي كاال
لمكضكع حماية المستيمؾ الذم ال يكاد يستقر عمى حاؿ، كحتى القانكف كرغـ تطكره 

األحياف عف  عاجزا في بعض بقي. ات المرتبطة بحماية المستيمؾكمكاكبتو لممستجد
الغش كالتدليس كالخداع كتطكر أساليبيا، مع   تفشي ظاىرة حماية المستيمؾ، أماـ
 .(1)دراجواستسيكلة قمة كعي المستيمؾ ك 
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قدرتيا عمى المنافسة تكمف في العبلمة  كبما أف الغاية التي مف أجميا ابتكرت 
السمع كالخدمات  اراختي، كالتأثير عمى إرادة المستيمكيف، كدفعيـ إلى كجذب العمبلء

إلى تحديد مفيكـ العبلمة، مف خبلؿ   فإف ذلؾ يدفعنا  التي تميزىا دكف غيرىا،
، لمكقكؼ التطكر التاريخي ليا، كتعريفيا، كتمييزىا عف المفاىيـ األخرل المشابية ليا

 .عمى حقيقة العبلمة، كمدل حاجة المستيمؾ ليا مف أجؿ ضماف حمايتو

 حماية مفيكـتطكر إلى األكؿ نتطرؽ فيو : ي مبحثيفكسنتناكؿ ذلؾ بالتفصيؿ ف
 مفيـك العبلمةى تطكر لإ كالثاني نتطرؽ فيو. المستيمؾ
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 املبخح األٍٚ
 املطتًٗو محا١ٜتطٛز َفّٗٛ 

ة باقتناء العائمي كيسعى إلشباع حاجاتو الشخصية أ كؿ فرد مف أفراد المجتمع
. أك بدكف مقابؿ، يعتبر مستيمكان بمقابؿ  ، سكاء كاف ذلؾالسمع كالمنتجات كالخدمات

كىذه الكضعية تتكرر مع كؿ األشخاص يكميا، سكاء كانكا تجارا أك صناعا أك 
 يفأك مستيمك يفمحترف يفينيعادييف، كسكاء كانكا م اأصحاب خدمات أك أشخاص

 .ألف حياتيـ كمعيشتيـ مرىكنة بإشباع ىذه الحاجات. يفعادي

كؿ الحرص عمى اقتناء الحاجات التي  لذلؾ كاف المستيمؾ كال يزاؿ حريصا
المستيمؾ  مف أىـ الكسائؿ التي اعتمد عميياك  لحمايتو، تتكفر عمى ضمانات أكثر
العبلمة، لما ليا مف أىمية في ضماف حقكقو حيف  ،عبر التاريخ لتحقيؽ رغباتو

 .عتداءلبلتتعرض 

نجذابو تحديد مصدر السمع كالخدمات، كتأثر المستيمؾ كاكيظير ذلؾ مف خبلؿ 
بفعؿ العبلمة المكسكمة بيا، كشعكر المستيمؾ  خدمات دكف غيرىا القتناء سمع أك

 .بالحماية كالضماف الكافي لحقكقو، في عبلمة أكثر مف غيرىا
 املطًب األٍٚ

 َفّٗٛ املطتًٗو

نتناكؿ في ىذا المطمب أىـ التعريفات المغكية كالفقيية كالقضائية، لما ليا مف 
ؿ الدراسة، كالمستيمؾ الذم يكليو المجتمع أىمية بالغة، كيظير أىمية في تحديد مجا

 .ذلؾ جميا مف خبلؿ التشريعات الحديثة المتعمقة بحماية المستيمؾ
 األٍٚ ايفسع

 ٚقضا٤ًيػ١ ٚفكٗا  ملطتًٗوتعسٜف ا

 : يػ١ً  .1
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ٍيمً  ، كيقاؿ كان، كتىٍيميكةن، بمعنى مات، فيك ىالؾىمؾ فبلف ىبلكان، كىيمككان، كمى
 .(1)عنده مف طعاـ أك متاع يمؾ مااستمالو كنحكه، أنفقو كأىمىكىو، كيقاؿ  يمؾاست

كىمؾ . يمؾ، كمعناه اإلسراؼ أك اإلنفاؽ أك اليبلؾاستمف  سـاالالمستيمؾ ىك ك 
أك يمؾ الماؿ أك أفناه استعمؿ ك استالشيء ييمؾ ىبلكا أك ىمككا كميمكا، كمعناه 

 .(2)نفذ
 "Consommerرنسية "" كبالفConsumeكيقابؿ ىذا المصطمح باإلنجميزية "

 .كيطمقاف عمى نفس المعنى المراد في المغة العربية

 يمؾ، أف المستيمؾ ىك الشخص الذم است لكممةيستفاد مف ىذا المعنى المغكم 
. الضركرية كالكمالية الحاضرة كالمستقبمية شباع حاجاتويقتني المنتجات مف أجؿ إ

ذه األشياء عف طريؽ إعادة تسكيقيا كما ىك دكف أف تككف لديو نية المضاربة بي
الحاؿ بالنسبة لممنتج أك المكزع، كما أنو ال يممؾ القدرة الفنية لمعالجة ىذه األشياء 

 .(3)أك إصبلحيا

الشيء مف أف يككف منتفعا بو   إخراج نييع يبلؾستاالكيستفاد منو أيضا أف 
 .(4)ف صفة إلى صفةأك ىك تغيير الشيء م ،منفعة مكضكعية مطمكبة منو عادة

 : فكًٗا  .2

كالمستيمؾ مف المكاضيع األساسية في عمـ  يبلؾستااليعتبر مصطمح 
، كقد دخمت حديثا لغة القانكف، رغـ أنو مصطمح قديـ بالنسبة لمفكر قتصاداال
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 . 19ص 

قد في القانكف الككيتي، مقاؿ منشكر في جماؿ النكاس، حماية المستيمؾ كأثرىا عمى النظرية العامة لمع -  (3)
 . 60ص  1989، يكنيك 2العدد  13مجمة الحقكؽ الككيتية السنة

الطبعة  –دراسة مقارنة  -أحمد محمد محمكد خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في القكانيف الخاصة -  (4)
 . 53، ص 2007-مصر  –األكلى المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، المنصكرة 
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يعد كسيمة لئلشباع الذاتي  قتصادمف كجية نظر اال يبلؾستكاال ،(1)مقتصاداال
غير  ،(2)ية لمسمع كالخدماتقتصادمكجبو الكظيفة االلؤلفراد، أم ىك تصرؼ تتحقؽ ب

 ،يةقتصادتختمؼ بعض الشيء عف النظرة اال الفقو القانكني إلى المستيمؾ أف نظرة
في  عمى اعتبار أف المستيمؾ طرؼ ضعيؼ -نظرية العقد -حيث يدرجو ضمف 

ف حماية في مكاجية طرؼ آخر قكم تربطو بو عبلقة تعاقدية ماليحتاج إلى  العقد
مما أثار جدال كاسعا حكؿ المعنى الذم ينبغي أف  ،(3)أجؿ إشباع حاجة شخصية

يتنازعاف ىذا المفيـك أحدىما  يفاتجاىأدل ذلؾ إلى بركز يأخذه المستيمؾ، كقد 
 .(4)يتكسع فيو كالثاني يضيؽ منو

 : ضع ملفّٗٛ املطتًٗواملٛ اجتاٙاال .أ 

كؿ شخص يقـك بالتعاقد  ،يتجو أصحاب ىذا الرأم إلى اعتبار المستيمؾ     
يا عمالاستسكاء كاف الغرض مف . (5)يايبلكاستمف أجؿ اقتناء أشياء بغرض 

 .شخصي أك ميني

تيمكيف الحرفي كالميني الذم يشترم يستفاد مف ىذا أنو يدخؿ ضمف المس
ألف دكرة ىذه السمع . يا في حرفتو أك مينتوعمالاستاألشياء كالسمع كاألدكات بغرض 

 .(6)عممت مف أجمواستي عنده، بغض النظر عف الغرض الذم كاألدكات تنتي

                                                           

بكركبة ربيعة، حماية المستيمؾ في ظؿ النظاـ القانكني لمعبلمات، مذكرة ماجستير في القانكف الخاص،  - (1)
 . 6، ص 2007/2008جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، 

منير ميدم، مؤثرات االستيبلؾ في تطبيقات القانكف التجارم، مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ المغربية،  - (2)
 . 52، ص2011السنة السادسة  11مغربية لمنشر كالتكزيع، العدد: دار اآلفاؽ ال

محمد شعيبي، الحماية القضائية لممستيمؾ في مادة زجر الغش في البضائع،محاضرة مقدمة ضمف  - (3)
أشغاؿ ندكة حماية المستيمؾ بالمغرب، مجمة القانكف كاالقتصاد التي تصدر عف كمية العمـك القانكنية 

 . 70، ص1995سنة  10العدد:  -المغرب–جتماعية، جامعة سيدم محمد بف عبد ا،هل، فاس  كاالقتصادية كاال
مكفؽ حماد عبد، الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة اإللكتركنية، الطبعة األكلى، مكتبة السنيكرم،  - (4)

 . 13ص  2011 –العراؽ  –منشكرات زيف الحقكقية، بغداد 
 . 8، ص2010، -األردف  –اية المدنية لممستيمؾ، رسالة ماجستير جامعة اليرمكؾ ىدل أكذاينية، الحم -  (5)
 . 13مكفؽ حماد عبد، المرجع السابؽ، ص  -  (6)
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ية التي تمثؿ قتصادػ ىك العممية اال تجاهػ حسب ىذا اال يبلؾستكبالتالي فإف اال
 ية التي تحصؿ في إطار الجماعة،قتصادالحمقة األخيرة في سمسمة العمميات اال

عادة تصناستكالتي تبدأ مف  يعيا، مركرا خبلص المكاد األكلية ثـ تصنيعيا كا 
بتسكيقيا بالجممة أك بالتجزئة، كتنتيي كأغذية أك أدكات بيف يدم المستيمؾ 

 .(1)المستعمؿ

ألشخاص المعنكية كاألشخاص الطبيعية في كمف ىنا كانت التسكية بيف ا
أمر طبيعي، فالشركات مثبل في ىذه الحالة كرغـ ككنيا شخص ميني،  يبلؾستاال

مع أم مستيمؾ آخر، لجيميا باألصكؿ الفنية لمشيء إال أنيا تكجد في نفس المركز 
كمثاؿ ذلؾ أف تتعاقد إحدل الشركات لتزكيدىا بنظاـ اإلنذار لحماية . المتعاقد عميو

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممينييف، مثؿ الطبيب الذم يشترم منتجات . (2)منشآتيا
ة كاألجيزة ، كالمبلبس كالمكاد الغذائيو الشخصي ىك أك أفراد عائمتويبلكستال

الكيركمنزلية يعتبر مستيمكا، كيككف في نفس الكضعية )مستيمؾ( عندما يشترم 
كيستثنى . أجيزة كأدكات الزمة لعممو كطبيب في عيادتو أك في المستشفى الذم يديره

المكسع كؿ مف يشترم منتجات أك سمع أك  تجاهحسب اال ،يـك المستيمؾمف مف
 .(3)الحالة يعتبر تاجرا كليس مستيمكابضائع بغرض إعادة بيعيا، ففي ىذه 

المكسع لمفيكـ المستيمؾ، يتمثؿ في  تجاهإف اليدؼ الذم تكخاه أصحاب اال
ح نطاؽ ممكف، لدرجة أف البعض منيـ جعمكا مصطم كسعمى أعبسط الحماية 

نطبلقا مف مصمحة المستيمؾ التي تظير مف خبلؿ المستيمؾ مرادفا لكممة مكاطف، ا
طنيف كالعديد مف المؤسسات، مثؿ المستشفيات كالمكتبات اة بيف المك العبلقة التبادلي

 .(4)في المجتمع كالمدارس كالجامعات كالمتاجر، كغيرىا مف أنكاع األعماؿ األخرل

                                                           
  19غسان رباح، قانون المستهلك الجديد المرجع السابق، ص -  (1)

اية المستيمؾ في الشريعة محمد إبراىيـ بندارم، حماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف، مداخمة في ندكة: " حم -  (2)
 . 3، ص 1998كالقانكف " بجامعة اإلمارات، ديسمبر 

أنكر أحمد رسبلف، الحماية التشريعية لممستيمؾ، مداخمة في ندكة: " حماية المستيمؾ في الشريعة  -  (3)
 . 4، ص 1998كالقانكف " جامعة اإلمارات العربية، 

 . 19ابؽ، ص عبد المنعـ مكسى إبراىيـ، المرجع الس -  (4)
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أك حرفيتو،  لذلؾ فإف العبرة في ككف الشخص مستيمكا ال ترجع إلى عدـ مينيتو
نما تعكد إلى عدـ ا سمع لجعمو يدرؾ مكنكنات امتبلكو لمقدرات الفنية التي تكا 
إال أنو عمى الرغـ مف ككنو يمارس ربما مينة أك حرفة . كالخدمات التي يقتنييا

بغرض إشباع حاجاتو الشخصية أك  ،يعتبر الطرؼ الضعيؼ حيف إبرامو لمعقكد
حاجات عائمتو، أك بغرض تكفير متطمبات مينتو أك حرفتو مف أجيزة ككسائؿ 

 .كأدكات

تمدة في تحديد المستيمكيف، أف يككف الغرض مف اقتناء كمف المعايير المع
كالتأميف سكف كالسيارة مئجار الاستكالطعاـ ك  كالكسائؿ،الخدمات كاألدكات ك  السمع

كليس مف أجؿ  ،(1)الشخصي أك العائمي عماؿستعمى البيت كغير ذلؾ، مف أجؿ اال
 .(2)إعادة بيعيا كالتاجر

إلى درجة أصبح ف نطاؽ حماية المستيمؾ ينتقد ككنو كسع م تجاهىذا اال إال أف
بالتفريؽ بيف  خاصة فيما تعمؽ. معيا قانكف المستيمؾ غير محدد بشكؿ دقيؽ

فإذا اتفقنا عمى أف الميني الذم يتصرؼ خارج نطاؽ تخصصو . كالمستيمؾ الميني 
مف ثـ فإنو حيف يشترم مف أجؿ مشركعو يككف في ك يمكف اعتباره كالجاىؿ، 

إال أف الحقيقة تكمف . الضعيؼ، كبالتالي يمكف مقارنتو بالمستيمؾ كضعية المتعاقد
كصاحب المينة قانكف خاص يحمييـ مف كؿ التجاكزات، مصانع كالتاجر لفي أف 

ألف العقكد . كليسكا في حاجة إلى الحماية عمى أساس قانكف حماية المستيمؾ
 .(3)بالتبعيةالمبرمة مف أجؿ المينة التجارية تعتبر مف األعماؿ التجارية 

 ضٝل ملفّٗٛ املطتًٗوامل اجتاٙاال .ب 

                                                           

الطبعة  –دراسة في القانكف المدني كالمقارف  –عامر قاسـ أحمد القيسي، الحماية القانكنية لممستيمؾ  -  (1)
 11، ص 2002 –األردف  –األكلى، الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف 

 57أحمد محمد محمكد خمؼ، المرجع السابؽ، ص  -  (2)
منشأة المعارؼ  –دراسة مقارنة  –يد محمد السيد عمراف، حماية المستيمؾ أتناء تككيف العقد الس -  (3)

 . 10ص  -مصر –باإلسكندرية 
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عتبارم الذم يقتني أك ىك الشخص الطبيعي أك اال تجاهالمستيمؾ حسب ىذا اال
يستعمؿ األمكاؿ أك الخدمات لغرض غير ميني، أم إلشباع حاجاتو الشخصية أك 

كيخرج مف مفيـك المستيمؾ كؿ مف يتعاقد ألغراض مينية أك . حاجات عائمتو
ى كلك كاف ىذا التصرؼ خارج مجاؿ ككؿ ميني يتصرؼ لغرض ميني حت ،تجارية

 .(1)ختصاصوا

 أف المستيمؾ ىك كؿ شخص يتعاقد بيدؼ إشباع حاجاتو ،(2)يرل غالبية الفقياء
ماؿ أك  خداـاستأك  يبلؾاستد لغرض كاف التعاقالشخصية أك العائمية، سكاء 

مف تعاقد مف أجؿ تكفير كيظير جميا مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف كؿ . (3)خدمة
الكسائؿ الضركرية لمينتو أك تجارتو أك صناعتو ال يعد مستيمكا، كمف ثـ فإنو ال 
 يستفيد مف الحماية التي تقرىا النصكص القانكنية لحماية المستيمؾ، عمى اعتبار أف

عتباره طرفا ضعيفا لو المينية كالتجارية، كال يمكف اما يقـك بو يعتبر مف صميـ أعما
 .التعاقدفي 

 : قضا٤ً .3

يعتبر القضاء الفرنسي رائدا في تحديد مفيـك المستيمؾ، حيث عرفت إحدل 
الفرد الذم مف أجؿ حاجتو الشخصية يصبح «: محاكـ الدرجة األكلى المستيمؾ بأنو

 .(4)»( كالخدماتفي عقد يتعمؽ بالتزكيد بالماؿ )السمع طرفا

الغرض مف التعاقد كأساس  ما يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو اعتمد عمى معيار
. (5)لتحديد مفيـك المستيمؾ، كتمييزه عف التاجر كالميني الذم يتعاقد مف أجؿ مينتو

المكسع لمفيكـ المستيمؾ كالمضيؽ لو، فإف القضاء الفرنسي  تجاهكتماشيا مع اال

                                                           

 . 9، ص2010 -األردف -ىدل أكذاينية، الحماية المدنية لممستيمؾ، رسالة ماجستير جامعة اليرمكؾ   -  (1)
 . 19لسابؽ، صنقبل عف عبد المنعـ مكسى إبراىيـ، المرجع ا -  (2)
 . 58أحمد محمد محمكد خمؼ، المرجع السابؽ، ص  -  (3)
 . 58أحمد محمد محمكد خمؼ، المرجع السابؽ، ص  -  (4)
 . 11عامر قاسـ أحمد القيسي، المرجع السابؽ، ص  -  (5)
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يف، كفيما يمي بعض تجاىأخذ ىذا المنحى أيضا فيك في كؿ مرة يأخذ بأحد اال
 : ذلؾالتي تبيف ائية األحكاـ القض

/ تشريف 33_ اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في الحكـ الصادر بتاريخ 
اؾ الذم تعاقد ألغراض مينية عمى شراء جياز سم، أف بائع اال1979األكؿ/ 

 .(1)إلطفاء الحريؽ مستيمكا

، عندما اعتبرت أف تجاه_ كفي حكـ آخر أيدت محكمة النقض الفرنسية ىذا اال
يا عمالستسسة الدينية التي تعاقدت مف أجؿ شراء آلة تصكير المستندات الإدارة المؤ 

 .(2)لفائدة اإلدارة، مستيمكة

المبلحظ مف خبلؿ ىذيف الحكميف أف العنصر المشترؾ بيف بائع السمؾ 
فنية كالتقنية لمكشؼ عف المنتج )جياز كالمؤسسة الدينية أف كبلىما ال يممؾ القدرة ال

( الذم تعاقدا مف أجؿ شرائو، رغـ أنو تـ اقتناؤه لمصمحة يراإلطفاء ػ آلة التصك 
 .المينة، كمع ذلؾ اعتبرتيما المحكمة مستيمكيف

معاكس لؤلحكاـ القضائية السابقة، أصدرت الغرفة المدنية األكلى  اتجاه_ كفي 
حكما يقضػي برفض اعتبار المزارع الذم أبػـر عقدا مع  24/11/1993بتاريخ 

 .(3)شجيرات التفاح مستيمكا صاحب مشتمة لشراء

المحكمة في ىذه القضية اعتبرت تصرؼ المزارع يندرج ضمف إطار مينتو، 
 .كلمصمحتيا، كلذلؾ ال يمكف اعتباره مستيمكا

يرفض  15/6/1988أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما بتاريخ كما _ 
بطاقات زيارة  اعتبار تاجر األدكات الكيربائية الذم تعاقد مف أجؿ شراء آلة طباعة

                                                           

 –ربية الرفاعي أحمد محمد محمد، الحماية المدنية لممستيمؾ إزاء المضمكف العقدم، دار النيضة الع -  (1)
 . 26، ص 1994 –مصر 

 . 36، ص 2009 –الجزائر  –سي يكسؼ زاىية حكرية، المسؤكلية المدنية لممنتج، دار ىكمة  -  (2)
 . 31ذكره الرفاعي أحمد محمد محمد، المرجع السابؽ، ص  -  (3)
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(، نتو )آلة الطباعة أداة كيربائيةألف التاجر تعاقد في إطار مي. (1)العمبلء، مستيمكا
عادة البيع، فيكفي أف يككف التعاقد  ف لـ يكف تصرفو بغرض المضاربة كا  حتى كا 

 .لمصمحة مينتو
 : املٗين ٝٝص املطتًٗو عٔمت .4

ألخرل في العقد، كىـ إلدراؾ حقيقة المستيمؾ البد مف تمييزه عف األطراؼ ا
 .أصحاب الميف أك الحرؼ عمكما

ىك الشخص الطبيعي أك اإلعتبارم  الميني أك الحرفي عمى خبلؼ المستيمؾ
يتصرؼ لتمبية حاجات مينتو أك حرفتو، فيك يستأجر المكاف ألغراض تجارية  الذم 

رسة يا، أك يشترم أدكات ككسائؿ تتطمبيا مماأك يشترم البضائع مف أجؿ إعادة بيع
المينة أك يقترض الماؿ مف أجؿ تطكير مشركع عممو، كىكذا فإف اليدؼ مف 
تصرفو ىك الذم يسمح بتصنيفو ضمف فئة المينييف كالمحترفيف، كليس ضمف فئة 

لذلؾ فإف التصرفات أك النشاطات التي تدخؿ في دائرة اإلنتاج كالتكزيع . المستيمكيف
ف بمعرفة فنية كتقنية كمعمكمات شاممة ، ألنيـ يتمتعك يفقد أصحابيا صفة المستيمؾ

كقدرات مالية تجعميـ في مركز أقكل مف المستيمؾ الذم ال يممؾ كؿ ذلؾ، كىك 
كمف ثـ فإف حمايتو ال تقكـ عمى أساس أنو . الطرؼ األضعؼ في مثؿ ىذه العقكد

نما مف أجؿ خمؽ تكازف في العبلقة بيف الميني  قاصر أك فاقد لؤلىمية، كا 
 .(2)كالمستيمؾ

، تستند عمى التمييز ما بيف لذلؾ فإف القكاعد القانكنية المنظمة لحماية المستيمؾ
األكلى تتعمؽ بتقرير : النشاط الميني كالنشاط الذاتي، كيظير ىذا التمييز في حالتيف

الحماية لممستيمؾ بصفتو شخصا عاديا يتصرؼ لتمبية حاجياتو غير المينية، 
لقانكنية مف نطاؽ تطبيقيا كؿ األعماؿ التي يقـك كالثانية عندما تستبعد النصكص ا

                                                           

كلى، دار الكتب          الطبعة األ –دراسة مقارنة  –ذكره سامح عبد الكىاب التيامي، التعاقد عبر اإلنترنت  -  (1)
 . 255ص  2008 –مصر –
 . 12عامر قاسـ أحمد القيسي، المرجع السابؽ، ص  -  (2)
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، مف امتياز الحماية بيا الشخص الطبيعي بمناسبة ممارستو ألنشطتو المينية
 .(1)المخصصة لممستيمؾ

 بعاداستىذا المعنى القضاء الحديث لمحكمة النقض الفرنسية، حيث تـ  كيؤكد
نت معامبلتو ليا صمة الميني مف الحماية عمى أساس قانكف المستيمؾ، طالما كا

 .(2)نشاطو الميني مباشرة مع

مف خبلؿ ىذا التمييز بيف الميني كالمستيمؾ تبرز ثبلث خصائص أساسية في 
 : (3)تحديد مفيكـ المستيمؾ كاآلتي

قكدا يبـر ع (جمعية –مؤسسة  –شركة )المستيمؾ شخص طبيعي أك معنكم  .أ 
و ية أك تمؾ المرتبطة بحياتبصفة متكررة، ألجؿ إشباع حاجاتو الفردية أك األسر 

 .اليكمية
نتفاع بيا دكف أف تككف لديو النية المستيمؾ يبـر العقكد مف أجؿ اال .ب 

عف طريؽ إعادة بيعيا أك ، المسبقة لممضاربة بيذه السمع كالخدمات التي يقتنييا
مبكسات ليمبسيا ىك أك أفراد عائمتو، كاألغذية مفالمستيمؾ يحصؿ عمى ال. تصنيعيا
ككؿ فرد يمكف أف . ، كالمنزؿ ليسكنوكالسيارات لقيادتيا كقضاء الحاجات بيا ليأكميا،

فصانع . يككف مستيمكا عمى ىذا األساس، حتى كلك كاف منتجا أك مكزعا لسمعة ما
السيارات منتج ليا بينما يعتبر مستيمكا لمسمع الغذائية، كاألدكات الكيربائية األخرل، 

طالما أنو  ،ى أساس قانكف حماية المستيمؾمف أجؿ ذلؾ يستفيد مف الحماية عم
 .خصي أك العائميالش يبلؾستتحصؿ عمى ىذه السمع كالخدمات لغرض اال

المستيمؾ ال يتمتع بالقدرة الفنية كالتقنية لمحكـ عمى ما يسعى القتنائو مف  .ج 
سمع كخدمات مف ناحية جكدتيا كمتانتيا، كال يستطيع القياـ بالصيانة الدكرية الفنية 

 .ير منيالمكث

                                                           

 . 54منير ميدم، المرجع السابؽ، ص  - (1)
 . 48ص 2009أحمد عبد القادر سميماف، حماية المستيمؾ في المعامبلت اإللكتركنية، الطبعة األكلى،  -  (2)
 . 47مرجع السابؽ صجماؿ النكاس، ال -  (3)
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، كتجدر اإلشارة إلى أف أغمبية الفقو اتجو إلى تبني المفيكـ الضيؽ لممستيمؾ
 .(1)مف تحديد كدقة كتمييز بيف المستيمؾ كغيره مف أطراؼ العقد األخرل لما فيو

 ايجاْٞ ايفسع

 تػسٜعا ملطتًٗوتعسٜف ا

ر التي لقد اىتمت التشريعات الحديثة بتحديد مفيـك المستيمؾ، كتباينت المعايي
كقد ساىمت بشكؿ كبير في كضع تعريفات جامعة كمانعة . اعتمدت عمييا في ذلؾ

يعاب كؿ فئات المستيمكيف، كشمميـ بالحماية ست، في محاكلة جادة اللممستيمؾ
كتحصينيـ ضد كؿ أشكاؿ الغش كالتدليس التي تكاجييـ خاصة مف طرؼ الذيف 

 .جيؿ العبلمة لصاحبيائثارية التي يخكليا تسستيعتدكف عمى الحقكؽ اال

 : يف ايتػسٜع ايفسْطٞ .1

ىك مف يستخدـ المنتجات إلشباع «: عرؼ المشرع الفرنسي المستيمؾ بقكلو
األشخاص المسؤكؿ عنيـ، كليس إلعادة بيعيا أك  احتياجاتالخاصة، أك  احتياجاتو

كقد جاء ىذا التعريؼ في منشكر  ». ويا في نطاؽ مينتخداماستتحكيميا، أك 
 .(2)المتعمؽ بالنصكص الخاصة بضركرة كضع بطاقات األسعار 14/1/1972

ىذا التعريؼ دقيقا ككاضحا في تحديد الحاالت التي يعتبر فييا  لقد جاء
الشخص مستيمكا، كاعتمد المشرع الفرنسي في ذلؾ عمى معيار الغرض مف اقتناء 

لمقتني صفة ، اكتسب افإذا كاف تمبية لمحاجات الشخصية أك العائمية. ىذه المنتجات
المستيمؾ، أما إذا كاف تمبية لحاجاتو المينية، فبل يمكف أف نطمؽ عميو صفة 

 .المستيمؾ
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كقد تدعـ ىذا التعريؼ بنص آخر أكثر كضكحا جاءت بو لجنة تنقيح قانكف 
ٌصمكف أك األشخاص الذيف يهحى «: ، حيث عٌرفت المستيمكيف بأنيـيبلؾستاال

 .(1) » غير الميني عماؿستيستعممكف المنقكالت أك الخدمات لبل

ما يعاب عمى ىذا التعريؼ أنو أغفؿ ذكر العقارات كىي مجاؿ كاسع كلكف 
أنو اعتمد عمى معيار أكثر دقة كأكسع نطاقا لتحديد معنى  رغـ، يبلؾستلبل

غير الميني لمسمع أك الخدمات  عماؿستكيتمثؿ ىذا المعيار في اال. المستيمؾ
بيف أعضاء  حكؿ مفيـك المستيمؾ مف نقاش ثيركرغـ كؿ ما أ. المتحصؿ عمييا

الفرنسي في صيغتو النيائية  يبلؾست أف قانكف اال، إاليبلؾستلجنة تنقيح قانكف اال
 .(2)جاء خاليا مف أم تعريؼ

 : يف ايتػسٜع ايربٜطاْٞ .2

نصكص كثرة الفي مجاؿ حماية المستيمؾ، ل أيضا تعد بريطانيا مف الدكؿ الرائدة
الذم  1973في ىذا الشأف، كمف أىميا قانكف التجارة لسنة  درتياالتي أصقانكنية ال

الشخص الذم ال يتعاقد في عمؿ ينفذه، كلكنو يتعاقد مع «: عرؼ المستيمؾ بأنو
 .(3)» الشخص الذم يقـك بتنفيذه

بحيث اعتبر كؿ عقد يجر منفعة كقد تكسع ىذا التعريؼ في مفيكـ المستيمؾ، 
ئجار البيكت أك الحصكؿ عمى استراء السمع أك ، كشيبلؾاستعقد  عمى المستيمؾ

العائمي، كما أف لفظ  يبلؾستكقد أغفؿ ىذا التعريؼ اال. خدمات مف شخص آخر
الشخص جاءت عامة، فقد يقصد بيا الشخص الطبيعي أك الشخص المعنكم أك 

 .المعنييف معا

                                                           

الحماية القانكنية لممستيمؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ، رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر،  ذكره العيد حداد، -  (1)
 . 39، ص 2002ية، معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدار 
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 : يف ايتػسٜع املؿسٟ .3

إليو أحد  ـقدىك كؿ شخص ت«: عرؼ المشرع المصرم المستيمؾ بقكلو
الشخصية أك العائمية أك يجرم التعامؿ أك التعاقد معو  احتياجاتوالمنتجات إلشباع 
 .(1) » بيذا الخصكص

لكف كاف عمى  (2). المقصكد بالمنتجات في ىذا التعريؼ السمع كالخدمات معا
لفظ الخدمات، ألف مصطمح المنتجات عادة ما يطمؽ المشرع مف باب أكلى إضافة 

 .ع كالبضائع كال يشمؿ الخدماتعمى السم

يضا عمى ىذا التعريؼ أنو ذكر "الشخص" عمى عمكمو دكف تحديد ما كيبلحظ أ
إف كاف المقصكد األشخاص الطبيعيكف كالمعنكيكف، أـ أف المقصكد األشخاص 

إذ أف الشخص المعنكم . يبف ذلؾ بشكؿ كاضحأف الطبيعيكف فقط، ككاف حرم بو 
السمع أك الخدمات إلى  اقتناءقكد التي يبرميا مف أجؿ الذم ال ييدؼ مف كراء الع

 .المضاربة كالربح يعتبر مستيمكا مثؿ الشخص الطبيعي

اعتمد المشرع المصرم في التفريؽ بيف المستيمؾ كغيره مف أطراؼ العقد 
األخرل، عمى معيار الغاية مف إبراـ العقد، فكمما كاف اليدؼ مف ذلؾ إشباع 

عائمية، كاف الشخص المتعاقد مستيمكا، بغض النظر إف الحاجات الشخصية أك ال
 .غير ميني، كيتمتع بالحماية كفؽ قانكف حماية المستيمؾ كاف مينيا أك

لممستيمؾ، نرل أف المشرع المصرم  تعاريؼكبالمقارنة مع ما جاء بو الفقو مف 
قد بالغ في األخذ بالمفيـك الضيؽ لممستيمؾ، كلـ يقدـ تعريفا جامعا كمانعا 

 .لممستيمؾ تاركا ذلؾ لمفقو
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 .2006مايك 
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 : يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ .4

كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقتني «: ؼ المشرع الجزائرم المستيمؾ بقكلوعر  
النيائي، مف أجؿ تمبية حاجتو  عماؿستبمقابؿ أك مجانا، سمعة أك خدمة مكجية لبل

 .(1) » الشخصية أك تمبية حاجة شخص آخر أك حيكاف متكفؿ بو

 معنكم يقتني سمعا قدمت المستيمؾ كؿ شخص طبيعي أك«: بقكلوفو أيضا كعرٌ 
 .(2) » لمبيع أك يستفيد مف خدمات عرضت كمجردة مف كؿ طابع ميني

يظير أف المشرع الجزائرم قد كفؽ إلى حد كبير في  يفالتعريف مف خبلؿ ىذيف
ؼ جامع لكؿ العناصر األساسية التي تندرج ضمف مفيـك المستيمؾ، تقديـ تعري

فادة مف ىذا التعريؼ، أك أف تتشبو ستفئة أخرل غير المستيمكيف، مف اال نع ألمكما
 .بيـ

الفقيي ، قد أخذ بالمفيكـ كيظير مف خبلؿ ذلؾ أف المشرع الجزائرم كغيره
 .(3)الضيؽ في تعريؼ المستيمؾ

 املطًب ايجاْٞ

 ايتػسٜع اجلصا٥سٟ يف دلاٍ محا١ٜ املطتًٗو

كأحاطو بمجمكعة مف  المستيمؾبف التشريعات ىتـ التشريع الجزائرم كغيره ما
أجؿ أف يكفر لو الحماية البلزمة، كمف أىـ الجكانب التي مف النصكص القانكنية 

المميزات التي يمتاز بيا عف غيره مف األطراؼ األخرل،  بينتيا ىذه النصكص،
كعمى ضكء تمؾ المميزات حدد الحقكؽ التي يجب عمى جميع المحترؼ كالميني، ك

 .دخميف ضمانيا لممستيمؾالمت
                                                           

يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش،  2009/فبراير/25المؤرخ في  09/03مف قانكف   3/1المادة -  (1)
 . 08/03/2009الصادرة بتاريخ  15الجريدة الرسمية عدد 

طبقة عمى يتعمؽ بالقكاعد الم 2004/يكنيك/23المؤرخ في  04/02مف قانكف   2/البند3المادة -  (2)
 . 27/06/2004، الصادرة بتاريخ 41الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 

 . 7بكركبة ربيعة، المرجع السابؽ، ص  - (3)
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 ايفسع األٍٚ

 ايتػسٜع اجلصا٥سٟ يف دلاٍ محا١ٜ املطتًٗوَساحٌ 

 : مر التشريع الجزائرم في مجاؿ حماية المستيمؾ بمرحمتيف

قبلؿ، كالتي طبقت فييا قكانيف الدكلة ستا قبؿ االرحمة ممىي : األولىمرحمة ال
بمكجب القانكف الصادر في قبلؿ ستبعد اال مر ىذا الكضع إلى مااستالمستعمرة ك 

عمارية إلى حيف صدكر ستمرار نفاذ القكانيف االاستالذم نص عمى  31/12/1962
ثناء القكانيف التي تتعارض مع السيادة الكطنية استنصكص قانكنية كطنية جديدة، ب
مر العمؿ بأحكاميا إلى سنة استعمارية التي ستكمف أىـ النصكص القانكنية اال

إلى سنة  31/8/1935لغش كالتدليس الفرنسي الصادر في قانكف قمع ا 1975
خمص منو المشرع الجزائرم سبعة مكاد المتعمقة بحماية المستيمؾ استعندما  1975

 .(1)كأدرجيا ضمف قانكف العقكبات

بدأت مع إصدار قكانيف جديدة في شتى المجاالت، ككاف : المرحمة الثانية
، الذم عدؿ 1966/يكنيك/38رخ في المؤ  66/156أىميا  قانكف العقكبات رقـ 

الذم جاء النص فيو عمى معاقبة مف يقـك بالغش في  (2)75/47بمكجب األمر رقـ 
بيع السمع كالتدليس في المكاد الغذائية كالطبية كأدرجت ضمف الباب الرابع تحت 

 .عنكاف الغش في السمع كالتدليس في المكاد الغذائية كالطبية
المعدؿ كالمتمـ، فقد  26/39/1975المؤرخ في  75/58أما القانكف المدني رقـ

اشتمؿ عمى بعض النصكص الخاصة بحماية المستيمؾ خاصة ما تعمؽ منيا 
البائع بضماف العيكب  التزاـ، ككذلؾ (3)بعيكب اإلرادة كالغمط كالتدليس كاإلكراه

                                                           

4ص  2005/2006مكسى زىية، دركس في قانكف االستيبلؾ، كمية الحقكؽ جامعة منتكرم قسنطينة،   - . 
(1)  

المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، ج  17/7/1975لمؤرخ في ا 75/47مف أمر  435إلى 429المكاد مف  - (2)
 . 53ر عدد

يتضمف القانكف المدني، المعدؿ  26/09/1975الصادر بتاريخ 75/58كما بعدىا مف أمر 81المادة  - (3)
 . 30/09/1975، الصادرة بتاريخ 78كالمتمـ، الجريدة الرسمية عدد 
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ل ذلؾ إلى نقص في قيمتو أك في الخفية التي تكجد في الشيء المبيع، إذا أد
 .(1)تفاع بوناال

غير أف ىذه النصكص كغيرىا لـ تكف كافية كال مؤثرة بشكؿ كبير عمى حماية 
م االشتراكي الذم تمعب قتصادالمستيمؾ في ذلؾ الكقت، كىذا في ظؿ النظاـ اال

فيو الدكلة دكر المنتج كالمالؾ لكسائؿ اإلنتاج في نفس الكقت، الذم اعتمدتو 
لؾ في دستكرىا "االشتراكية قرار ال رجعة قبلؿ، كنصت عمى ذستالجزائر بعد اال

 ."فيو

 قتصادمر الكضع عمى ىذه الحاؿ إلى أف بدأت تظير مؤشرات انييار االاستك 
السكؽ  اقتصاداالشتراكي، مما دفع بالجزائر إلى إقرار التحكؿ التدريجي إلى نظاـ 
ت ىذا التحكؿ تماشيا مع التحكالت العالمية، كمكاكبة لتطكر التجارة العالمية، كقد أقر 

كقد . (2)، حيث تبنت ما يمميو ىذا النظاـ مف مبادئ كحريات1989في دستكر 
المؤرخ في  89/32دعى ذلؾ إصدار قانكف خاص بحماية المستيمؾ يحمؿ رقـ است
، يتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ، حيث حدد الخطكط 37/32/1989

م قتصادنو بقدر ما أتاح اإلنفتاح االالعريضة كأطر عممية حماية المستيمؾ، ذلؾ أل
بيف السمع كالبضائع المعركضة عميو، بقدر ما كاف ذلؾ  ختيارلممستيمؾ حرية اال

 .سببا في كثرة التقميد كالغش كالتدليس كبركز المنافسة غير المشركعة

ية نظرا يبلكستجاء ىذا القانكف  لحماية الطرؼ الضعيؼ في العقكد اال
كاالجتماعية التي ازدادت حدتيا منذ بداية القرف العشريف الذم  يةقتصادلمتحكالت اال

تميز بثكرة كبيرة في الصناعة كالتجارة كالخدمات، األمر الذم أثر عمى العبلقة 
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. (1)القانكنية بيف المستيمؾ مف جية كالميني أك المكزع أك المنتج مف جية أخرل
لمستيمككف عرضة ليا، كما رافؽ ذلؾ مف زيادة في حجـ المخاطر التي أصبح ا

كذلؾ بسبب كثرة اإلنتاج الذم يعزز احتماؿ انفبلت بعض السمع مف الرقابة، إضافة 
إلى الفصؿ بيف المنتجيف كالمكزعيف، حيث صار ىؤالء المكزعيف في بعض األحياف 
ال يؤتمنكف، ألف ىدفيـ تحقيؽ أكبر عائد مالي دكف مراعاة األساليب كالطرؽ 

 .(2)مبتغاىـ المشركعة لمكصكؿ إلى

كقد تدعمت الحركة التشريعية لحماية المستيمؾ في الجزائر بصدكر عدة 
نصكص قانكنية، كمراسيـ تنفيذية لئلحاطة بحماية المستيمؾ مف جميع النكاحي 

 : نذكر منيا

  يتعمؽ برقابة  1993/جانفي/33المؤرخ في  93/39مرسـك تنفيذم رقـ
 .الجكدة كقمع الغش

 يتعمؽ بضماف  1993/ديسمبر/31المؤرخ في  93/266مرسـك تنفيذم رقـ
 .المنتجات كالخدمات

  يتعمؽ بالشركط  1991/فبراير/23المؤرخ في  91/53مرسـك تنفيذم رقـ
 .يبلؾستالصحية المطمكبة عند عممية عرض األغذية لبل

  يتعمؽ بمراقبة  1992/فبراير/12المؤرخ في  92/65مرسـك تنفيذم رقـ
 .حميا كالمستكردةمطابقة المكاد المنتجة م

  يتعمؽ بتحديد القكاعد  2334/جكاف/23المؤرخ في  34/32قانكف رقـ
 .المطبقة عمى الممارسات التجارية
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  يتعمؽ بالتقييس 2334/جكاف/ 23المؤرخ في  34/34قانكف رقـ 

  يتعمؽ بشركط ممارسة  2334/أكت/14المؤرخ في  34/38قانكف رقـ
 .األنشطة التجارية

  يحدد شركط  2339/مايك/12المؤرخ في  39/181مرسـك تنفيذم رقـ
يراد المكاد األكلية، كالمنتكجات كالبضائع المكجية إلعادة البيع استممارسة أنشطة 

عمى حالتيا مف طرؼ الشركات التجارية التي يككف فييا الشركاء أك المساىمكف 
 .أجانب

  يحدد شركط  2339/مايك/12المؤرخ في  39/182مرسـك تنفيذم رقـ
 .فيات إنشاء كتييئة الفضاءات التجارية كممارسة بعض األنشطة التجاريةككي

  يتعمؽ بحماية المستيمؾ  2339/فيفرم/25المؤرخ في  39/33قانكف رقـ
 .كقمع الغش

 ايفسع ايجاْٞ

 ممٝصات املطتًٗو يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ

 : ةليبالمميزات التا يتميز المستيمؾ حسب تعريؼ المشرع الجزائرم
 : غخـ طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ واملطتًٗ .1

فيك  "كؿ شخص طبيعي أك معنكم  ": حدد المشرع طبيعة المستيمؾ بقكلو
أصبغ صفة المستيمؾ ػ باإلضافة إلى الشخص الطبيعي ػ عمى األشخاص المعنكية 

مادامت ال تمارس نشاطا مينيا تحصؿ منو عمى  كالمؤسسات كالجمعيات كالنقابات،
 .مكاردىا المالية

القضاء  أيضا الرأم مع أغمب التشريعات الحديثة، كىذا ما ذىب إليويتكافؽ ىذا 
الحديث لمحكمة النقض الفرنسية حيف اعتبرت إحدل الشركات العاممة في مجاؿ 
األنشطة العقارية تتمتع بصفة المستيمؾ، كتستفيد مف النصكص المتعمقة بحماية 

ارس نشاطا غـ أنيا شخص معنكم يمر  ،الشركط التعسفية بخصكصالمستيمؾ 
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مينيا، كذلؾ في الحكـ الصادر عف محكمة النقض الفرنسة بتاريخ 
 .1987/أبريؿ/28

إنذار لحماية أماكنيا، ثـ حيث أف ىذه الشركة تعاقدت مف أجؿ شراء جياز 
أنو معيب، فأرادت الشركة إبطاؿ العقد الذم يربطيا بالبائع، كعند التصدم  تبيف

عقد تعسفية، كبالتالي تعتبر كأف لـ تكف كفقا لمقضية اعتبرت المحكمة أف شركط ال
ألحكاـ قانكف حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية، كذلؾ ألف الشركة تعاقدت في 
مجاؿ أجنبي عف نشاطيا الميني يتعمؽ بالتقنية الخاصة بنظاـ اإلنذار، كما أنيا 

 .(1)خربصدد العقد محؿ النزاع تكجد في نفس الحالة مف الجيؿ مثؿ أم مستيمؾ آ
 : املطتًٗو ٖٛ املكتين يًطًع١ أٚ اخلد١َ .2

أطمؽ المشرع صفة المستيمؾ عمى الشخص الطبيعي أك المعنكم المقتني 
لمسمعة أك الخدمة، دكف غيره مف األشخاص الذيف قد يستعممكف السمعة أك يستفيدكف 

 بذكر المقتني دكف ذكر المستعمؿ، رغـ ياكتفم يشر إلييـ المشرعمف الخدمة، كلـ 
أنو في كثير مف األحياف يككف الشخص المستعمؿ لمسمعة أك الخدمة مختمؼ عف 

 .الذم اقتناىاالشخص 

لسمعة أك الخدمة غير الشخص الذم يمؾ ااستعندما يككف الشخص الذم ك 
إال أنو  ،يبلؾستقتناىا، فإف ىذا الغير مف الناحية القانكنية ليست لو عبلقة بعقد االا

 ص الذيف يكفميـ المستيمؾ الذم اقتنى السمعة أك الخدمةيندرج ضمف دائرة األشخا
ج أك مقدـ كبالتالي فإف الطرؼ المتعاقد ىك الذم يممؾ الصفة في مكاجية المنت

كىك المستعمؿ كليس المقتني، أف الطرؼ المتضرر في ىذه الحالة  غير. الخدمة
قانكف  حكاـأ كفؽ أنو مكفكؿ مف طرؼ المقتني فإنو يستفيد مف الحماية عمى أساس

 .حماية المستيمؾ
 : املطتًٗو ٜكتين ايطًع١ أٚ اخلد١َ مبكابٌ أٚ دلاْا .3

أشار المشرع الجزائرم إلى أف الشخص الطبيعي أك المعنكم يستفيد مف صفة 
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المستيمؾ بغض النظر عف الطريقة التي حصؿ بيا عف السمعة أك الخدمة، سكاء 
ف كاف المقتني قد حصؿ عمى ذلؾ و حتى كا  إذ أن. كاف ذلؾ بمقابؿ أك بدكف مقابؿ

عبلمات لزبائنيـ، أك في المجانا، كما في حالة اليدايا التي يخصصيا أصحاب 
عني إعفاء فإف مجانية السمعة أك الخدمة ال ت. حالة ما يسمى "الطمبكال" كغير ذلؾ

 .اتو القانكنية نحك المستيمؾالتزاممقدميا مف 

ماية حيف اعتبر الشخص الذم يقتني ذا يككف المشرع قد كسع مف دائرة الحيبك 
يتمتع أيضا بصفة المستيمؾ، رغـ أف األصؿ في عقكد  (مجانا)السمعة بدكف مقابؿ 

 .(1)أنيا عقكد تبادلية، كعقكد معاكضة يبلؾستاال
 : ايٓٗا٥ٞ عُاٍضتاملطتًٗو ٜكتين ايطًع١ أٚ اخلد١َ يال .4

لمستيمؾ شرطا أساسيا النيائي لمسمع كالخدمات التي يقتنييا ا عماؿستيعتبر اال
قتني السمعة أك الخدمة مف إلضفاء صفة المستيمؾ عميو، إذ أف الشخص الذم ي
ج، ية لممنتى قتصادنده الدكرة االأجؿ إعادة بيعيا أك تصنيعيا أك تكزيعيا، ال تنتيي ع

المباشر بقصد  يبلؾستالنيائي ىك اال يبلؾستألف اال. كلذلؾ ال يعتبر مستيمكا
ية تمر براحؿ تتمثؿ في اإلنتاج قتصادة، حيث أف العممية االإشباع حاجة معين

ىك آخر مرحمة لمتدرج  يبلؾست، كبالتالي فإف االيبلؾستكالتداكؿ كالتكزيع كاال
غير المنتج ألنو يفني القيمة المستيمكة دكف  يبلؾست، كيسميو البعض االمقتصاداال

طبيعية كالمعنكية إحبلؿ غيرىا محميا، كيدخؿ ضمف ذلؾ مشتريات األشخاص ال
الحككمي كالذم يعني  يبلؾستالتي ال تسعى إلى الربح، باإلضافة إلى ما يسمى باال

قياـ الدكلة باقتناء سمع كخدمات لتسيير المرافؽ العامة بما يحقؽ إشباع الحاجات 
 .(2)الجماعية
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النيائي،  عماؿستلذلؾ أكد المشرع كجكب أف تككف السمع كالخدمات مكجية لبل
كف مجردة مف كؿ طابع ميني لكي يكتسب مقتنييا صفة المستيمؾ، كفيما كأف تك

 .عدا ذلؾ يككف ذك صفة مينية
 : ايطًع ٚاخلدَات ٗالىضتذلٌ اال .5

ىك دائما السمع كالخدمات التي يقتنييا  يبلؾستاعتبر المشرع الجزائرم محؿ اال
 .الشخص

مقدـ غير  الخدمة ىي كؿ عمؿ«: كقد عٌرؼ الخدمة في نفس القانكف بقكلو
 .(1) » تسميـ السمعة حتى كلك كاف ىذا التسميـ تابعا أك مدعما لمخدمة المقدمة

قابؿ أك مىي كؿ شيء مادم قابؿ لمتنازؿ عنو ب«: كعٌرؼ السمعة بقكلو
 .(2)»مجانا

دكف تمييز بيف  يبلؾستكبالتالي فإف كؿ األمكاؿ تصمح ألف تككف محبل لبل
ؾ في مدة طكيمة مف كالغذاء، أك التي تستيماألمكاؿ التي تستيمؾ بصفة فكرية 

 .يا كالماكينات كالسيارات كاألدكات الكيركمنزلية كنحك ذلؾعمالاست

كتمؾ التي  ،كما لـ يفرؽ المشرع بيف المقتنيات التي يدفع المستيمؾ مقاببل ليا
 .يبلؾستيا مجانا، فكؿ ذلؾ يصمح ألف يككف محبل لبليحصؿ عمي

 : ع احلاجات ايػخؿ١ٝ ٚايعا١ًٝ٥إغبا ٗالىضتايػسض َٔ اال .6

 اقتناءينبغي أف يككف الغرض مف  يةيبلكاستمف أجؿ أف نككف أماـ عممية 
أك حاجات عائمتو أك حاجات السمع كالخدمات إشباع الحاجات الشخصية لممقتني 

عمؿ أك استمف يكفمو بشرا كاف أك حيكانا، كفي ىذا تكسيع لمحماية لتشمؿ كؿ مف 
مثؿ  يبلؾستالخدمات، حتى كلك لـ تكف لو عبلقة مباشرة بعقد االفاد مف السمع ك است

 .المقتني ذاتو
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كيعتبر الغرض مف الحصكؿ عمى السمع كالخدمات معيارا أساسيا كميما في 
التفرقة بيف المستيمؾ كغيره مف أصحاب الميف كالحرؼ، الذيف يقتنكنيا إلشباع 

ال تيمؾ عندىـ بؿ تنتقؿ عف  ااقتنكىكلذلؾ فإف األمكاؿ التي . المينيةحاجاتيـ 
بالبيع أك اإليجار أك التبرع، إلى أشخاص طبيعييف أك  يبلؾستطريؽ عقكد اال

. معنكييف إلشباع حاجاتيـ الشخصية أك حاجات شخص آخر أك حيكاف يتكفؿ بو
كيككف . كحسنا فعؿ المشرع الجزائرم حيف أكرد ىذا المعيار في تعريؼ المستيمؾ

مف يقتني السمع كالخدمات لغير ذلؾ الغرض، مف الحماية كؿ  بعداستبذلؾ  قد 
كلذلؾ فإف الحماية تشمؿ حتى التاجر أك . عمى أساس قانكف حماية المستيمؾ

المنتج أك الميني الذم يقتني السمع كالخدمات ليذا الغرض، بصرؼ النظر عف 
 .ـ المينيةصفتي
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 اْٞـــح ايجــخــاملب

 ١ـــّٛ ايعالَـــَفٗ

مة مف أىـ عناصر الممكية الصناعية التي يحتؾ بيا المستيمؾ يكميا، في تعتبر العبل
كغير ذلؾ، حيث ال يمكف . . . سعيو لتمبية حاجاتو مف الغذاء كالكساء كالسكنى كالمركب

 .غناء عنيا، باعتبارىا دليمو كقائده لتحقيؽ رغباتوستألحد مف المستيمكيف اال

رؽ إلى مفيـك العبلمة مف خبلؿ مف أجؿ ىذا سنحاكؿ في ىذا المبحث التط
التطرؽ إلى التطكر التاريخي كالتشريعي لمفيكـ العبلمة، ثـ نتطرؽ إلى مجمؿ 
التعريفات المغكية كالفقيية كالقانكنية لمعبلمة، ثـ نبيف األشكاؿ التي يمكف لمعبلمة أف 
تأخذىا، كنميزىا عف بعض ما يشابييا سكاء مف عناصر المحؿ التجارم، أك مف 

 .صر الممكية الصناعية األخرلعنا
 املطًب األٍٚ

 ايتطٛز ايتازخيٞ ٚايتػسٜعٞ ملفّٗٛ ايعال١َ

عرؼ مفيكـ العبلمة تطكرا كبيرا عمى المستكل التاريخي كالتشريعي، حيث انتقؿ 
مف مجرد شارة أك رمز لتمييز المنتجات كتحديد مصدرىا، إلى كسيمة لممنافسة 

لى قيمة  ية كمالية كاجتماعية، أثرت بشكؿ كبير في صاداقتكالتسكيؽ كاإلشيار، كا 
 .مردكد التجارة كالصناعة كالخدمات في العالـ

 ايفسع األٍٚ

 ايتطٛز ايتازخيٞ ملفّٗٛ ايعال١َ

التطكر الحاصؿ في العصر الحديث في مجاؿ حماية الممكية الصناعية عمكما 
لى العصكر كحماية العبلمات عمى كجو الخصكص، تمتد جذكره في أعماؽ التاريخ إ

رشاد المستيمؾ إلى القيـ  القديمة، لما لمعبلمة مف دكر في التعريؼ بالمنتجات، كا 
، حيث نجد التجار كالصناع الركماف قد (1)كالضمانات التي تنتظره مف ىذه العبلمة

                                                           
(1) -BROUDIER Carolin, La Relation entre le Client et la Marque, Mémoire du Master2 

Professionnel de Marketing, université de paris I-panthéon-Sorbonne, 2007/2008, p: 9.  
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الجيات التي يقطنكف فييا، أك بعض الرمكز  أسماءائيـ أك اسماعتادكا عمى كضع 
ككاف . بالتحؼ الفنية كاألكاني الفخارية، كالعقاقير الطبيةاألخرل كخاصة فيما تعمؽ 

 .(1)اليدؼ مف كسـ ىذه المنتجات ىك حمايتيا مف السرقة كالتقميػػد

بؿ ذىب بعض الباحثيف إلى أف أبسػط مفاىيـ العبلمات التجارية ظيرت منذ ما 
ال يقؿ عف خمسة آالؼ سنة، حيث كانت تستخدـ في تمييز ممكية الحيكانات 

الكشـ أك الحرؽ أك القص لبعض أجزائيا كاألذف أك الذيؿ، بطريقة تكفؿ  عماؿستاب
 .(2)تمييزىا عف غيرىا مف الحيكانات، كبياف الجية المالكة ليا

كما تدؿ الكثائؽ كالدراسات التاريخية كالحفريات األثرية، أف المصرييف القدامى 
را لتمييز كؿ مقاطعة عف خدمكا الحيكانات شعااستىـ أيضا عرفكا العبلمات، حيث 

خدمكا زىرة المكتس لتميػيز مممكة مػصر العمػيا)مقاطعات جنػكب استاألخرل، كما 
 .(3)عممكا كرقة البردم لتمييز مممكة مصر السفمىاستك   (مصػر

كتطكر ىذا المفيكـ مف مجرد االقتصار عمى تحديد مالؾ المنتىج كمصدر السمع 
ية يتعمؽ بتمييز جكدة المنتج عف غيره مف كالبضائع، إلى تأدية دكر أكثر أىم

المنتجات، حيث نجد أف بريطانيا في العصكر الكسطى كانت تطمب مف صناع 
السيكؼ كضع عبلمات عمى السيكؼ التي ينتجكنيا حتى يتمكف مػف يستعممو مف 
متابعة الصانػع في حاؿ تبيف عدـ جكدتػو، كتطكر األمػر أكثػر في القرنيف الرابع 

ات التجار كالصناع التي كانت في اتحادامس عشر مف خبلؿ ظيكر عشر كالخ
بداية األمػر مرتبطة ببعض المدف التي يشتغمكف فييا، كيتخذكنيا كمراكز لصناعات 

ات عف اآلليات تحادمعينة عالية الجكدة، ثـ تطكر الكضػع إلى درجة بحث ىذه اال

                                                           

عة األكلى الطب –مفيكميا، خصائصيا، إجراءات تسجيميا –سائد أحمد الخكلي حقكؽ الممكة الصناعية  -  (1)
   31ص  2004 -األردف –دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع عماف 

المجمة األردنية في  –العبلمات التجارية: قراءة في أصكؿ الحماية كمعاييرىا –نقبل عف طارؽ الحمكرم -  (2)
  149ص  2010الحقكؽ كالعمـك السياسية المجمد الثاني شير نيساف 

دار الجيب لمنشر  –ماىيتيا، مفرداتيا، طرؽ حمايتيا  –ية الفكرية عامر محمكد الكسكاني الممك -  (3)
  133ص   1998كالتكزيع 
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ة، كذلؾ بتكفير الحمايػة ليا الكفيػمة بالحفاظ عمى سمعة منتجػاتيـ، كجكدتيا العالي
إلى معاقبة كؿ مف ينتج أك يبيع منتجات ال  اتتحاداالكقد لجأت . كتنظيميا

ثمار سمعػتيا مف استمػرت عمى ىذه الحاؿ في استتتناسب مع الجكدة المطمكبة، ك 
لكضع عبلمة مميزة عمى منتجاتيـ كأداة  تحاداالخبلؿ التأكيد عمى جميع أعضاء 

لجكدتيا، كمف خبلؿ ىذا التأكيد بدأ يبرز الدكر الياـ لمعبلمػة في  لتمػييزىا كرمزا
ضماف جػكدة المنتجات، كخمؽ شعػكر لدل المستيمؾ بمدل جكدة المنتج المكسكـ  

 .بتمؾ العبلمات

لقد أدل ازدياد حجـ التجارة كاتساع رقعتيا إلى تطكر أشكاؿ العبلمة كصكرىا، 
خدمت الصكر كاأللكاف كالرمكز بيدؼ است، فكالنقكش سماءكلـ تعد مقتصرة عمى األ

تمكيف أكبر عدد ممكف مف شرائح المستيمكيف، مف التعمؽ بيذه المنتجات كالتمييز 
بيف المتشابو منيا، كالربط بيف العبلمة كالتاجر أك الصانع المالؾ ليا، كدرجة جكدة 

لتجارية، مما كقد صاحب ذلؾ ازدياد الكعي بأىمية العبلمة ا. المنتجات المميزة بيا
دفع بالدكؿ إلى التفكير في سف تشريعات تنظـ ىذا المجاؿ الكاسع مف الحقكؽ 

 .(1)كتحدد آليات حمايتو القانكنية
 ايفسع ايجاْٞ

 ايتطٛز ايتػسٜعٞ يٓعاّ ايعالَات

لقد تبيف لنا بشكؿ كاضح أف الدافع مف كراء نشأة العبلمة، إنما ىك حماية 
ئثارىـ بحقيـ في ممكية العبلمة، كقد كاف لذلؾ است، كضماف عتداءأصحابيا مف اال

األثر الكبير في منع كؿ أشكاؿ تقميد كتزكير العبلمات، الذم مف شأنو أف يؤدم 
إلى إلحاؽ الضرر بجميع المستيمكيف، كتعريض مصالحيـ المادية كالمعنكية كحتى 

 .الجسدية لمخطر

                                                           

المجمة األردنية في القانكف  –العبلمات التجارية: قراءة في أصكؿ الحماية كمعاييرىا –طارؽ الحمكرم  -  (1)
 . 151ك 150، ص 2010كالعمـك السياسية المجمد الثاني العدد الثاني، شير نيساف 
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تيمؾ، كاف مف بيف أىـ الكثيؽ بيف نشأة العبلمة كحماية المس رتباطكىذا اال
األسباب التي دفعت بالدكؿ إلى سف القكانيف التي تعنى بحماية العبلمات بكؿ 

براـ اال  : يمي ات كالمعاىدات بشأف ذلؾ، كالتي نكرد أىميا في ماتفاقيأنكاعيا، كا 
 : يف فسْطا .1

اقة إلى سف قانكف المصانع كالتصنيع كمكاف العمؿ، تعتبر فرنسا مف الدكؿ السب  
( منو عمى معاقبة كؿ مف 16الذم نصت المادة )، 1833أفريؿ  23لؾ في كذ

 .يستعمؿ ختما يعكد لغيره عمى أنو لو

 1824كالمعدؿ في  1813ثـ أتبع ىذا القانكف بقانكف العقكبات الصادر في 
مكاف تصنيع  اسـ( منو عمى معاقػبة كؿ مف يستعمؿ 433كالذم ينص في المادة )

كضعت فرنسا أكؿ تنظيـ متكامؿ  1857جكاف  23يخص الغير، كفي تاريخ 
لمعبلمات في العالـ تحت عنكاف قانكف التصنيع كعبلمات البضائع، كالذم تـ تعديمو 

 34عدة مرات آخرىا قانكف العبلمات التجارية الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ 
قانكف  اسـبإلغاء  1992(، كالذم تـ تعديمو سنة 37تحت رقـ ) 1991كانكف الثاني 

دماجو ضمف مجمكعة قكانيف الممكية الفكرية الصادر بتاريخ ، العبلمات التجارية كا 
 .(1) 597تحت رقـ   1992تمكز  31

 : يف بسٜطاْٝا .2

كقد تـ تعديمو عدة ، 1935صدر أكؿ تشريع لتنظيـ العبلمات في بريطانيا سنة 
تشريف  21بتاريخ  مرات آخرىا القانكف اإلنجميزم الجديد لمعبلمات التجارية الصادر

 .(2) 1994األكؿ 

ثـ تكالت التشريعات التي تعنى بحماية العبلمات كتنظيميا، مف جميع دكؿ 
ية ممحة، كما ميد ذلؾ إلبراـ العديد اقتصادالعالـ التي رأت في ذلؾ ضركرة قانكنية ك 

                                                           

  151طارؽ الحمكرم المرجع السابؽ ص  -  (1)
 –ىالة مقداد أحمد الجميمي، العبلمة التجارية دراسة قانكنية الطبعة األكلى المكتبة القانكنية دمشؽ  -  (2)

    13ص  2004 -سكريا
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ات كالمعاىدات الدكلية بشأف حماية حقكؽ الممكية الصناعية، حيث تفاقيمف اال
 .العبلمات التجارية مف أىـ عناصرىاتعتبر 

 : ات ايدٚي١ٝتفاقٝيف اال .3

 : (1)يمي ات المبرمة في مجاؿ العبلمات نذكر ماتفاقيمف أىـ اال

، 1883مارس  23_ معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية المؤرخة في 
ارية كىي الكثيقة األساسية التي ارتكزت عمييا مجمؿ القكانيف المنظمة لمعبلمات التج

ات اتفاقيكقد ميدت ىذه المعاىدة الطريؽ إلبراـ عدة ، عمى المستكل الدكلي
 كمعاىدات أخرل بيذا الشأف كىي: 

، كالتي 1891مدريد بشاف التسجيؿ الدكلي لمعبلمات المبرمة سنة  ةاتفاقي_ 
 .1979عدلت عدة مرات كاف آخرىا تعديؿ عاـ

الزائفة أك المضممة المبرمة سنة مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع  ةاتفاقي_ 
1891 
نيس بشأف التصنيؼ الدكلي لمسمع كالخدمات ألغراض تسجيؿ  ةاتفاقي_ 

 .1957العبلمات المبرمة سنة 
 .1973_ معاىدة فيينا بشأف تسجيؿ العبلمة أبرمت سنة 

فيينا بشأف التصنيؼ الدكلي لمعناصر التصكيرية في العبلمات  ةاتفاقي_ 
 .1973سنة التجارية أبرمت 

 .1981_ معاىدة نيركبي بشأف حماية الرمز األكلمبي أبرمت سنة 
، 1989مدريد بشاف التسجيؿ الدكلي لمعبلمات أبـر سنة  اتفاؽ_ بركتكككؿ 

 .1996كالبلئحة التنفيذية بيف اتفاؽ كبركتكككؿ مدريد، عاـ 
 .1994_ معاىدة قانكف العبلمات أبرمت سنة 

                                                           

عية، براءات االختراع، الرسـك كالنماذج الصنا –صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية كالتجارية  -  (1)
 –األردف  –الطبعة األكلى مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف  –العبلمات التجارية، البيانات التجارية 

، الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية، الطبعة 251ك 250ص  2000 ، عبد ا،هل حسيف الخشرـك
 . 18، ص2005األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف،
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 : يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ .4

بؿ سارعت الكثير منيا إلى ، دكؿ العربية فمـ تكف بعيدة عف ىذا التحكؿأما ال
 : سف القكانيف المنظمة لمعبلمات، كالتي نذكر منيا مايمي

 .1936كالذم عدؿ سنة  1889سنة  ي تكنس صدر أكؿ قانكف لمعبلمات_ ف
 .1916_ في المغرب صدر قانكف حماية الممكية الصناعيػة سنة 

 .1924رار التشريعي لمعبلمة  سنة _ في لبناف صدر الق
 .1938ثـ عدؿ سنة  1933_ في فمسطيف صدر قانكف العبلمات  سنة 

_ في مصر صدر قانكف العبلمات التجارية كالرسـك كالنماذج الصناعية سنة 
1939. 

_ في سكريا صدر القرار التشريعي بشأف حماية الممكية الصناعية كالتجارية 
 .1946سنة 

 .1952ر قانكف العبلمات سنة _ في األردف صد
 .1957_ في العػراؽ صدر قانكف العبلمات سنة 

كقد تـ التفكير في كضع قانكف العبلمات التجارية العربي المكحد، كذلؾ بعد 
كقد جرت ، مناقشات كبيرة خاضيا خبراء عرب كأجانب في مجاؿ العبلمات التجارية

ـ تـ تدقيقو كتمحيصو بجنيؼ ث، 1975ىذه المناقشات بتكنس في شير حزيراف سنة 
ثـ تـ إقراره بالدكحة في شير تشريف الثاني مف ، 1975في شير تشريف األكؿ سنة 

 .(1)نفس السنة
 يف اجلصا٥س .5

 : مر التشريع الجزائرم في مجاؿ العبلمات كذلؾ بمرحمتيف

قبلؿ، كالتي طبقت فييا قكانيف الدكلة المستعمرة ستالمرحمة األكلى كانت قبؿ اال
قبلؿ بمكجب القانكف ستمر ىذا الكضع إلى مابعد االاستي ذكرناىا سابقا ك كالت

عمارية إلى ستمرار نفاذ القكانيف االاستالذم نص عمى  31/12/1962الصادر في 
                                                           

 251صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية كالتجارية، المرجع السابؽ ص  -  (1)
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ثناء القكانيف التي تتعارض مع استحيف صدكر نصكص قانكنية كطنية جديدة، ب
 .السيادة الكطنية

المشرع الجزائرم لـ يتكانى في إصدار  قبلؿ فإفستأما في مرحمة ما بعد اال
المؤرخ في  66/57قكانيف جديدة في شتى المجاالت، ككاف أىميا قانكف رقـ 

، يتعمؽ بعبلمات الصنع كالعبلمات التجارية، كالذم تـ تعديمو 19/33/1966
المتعمؽ بالعبلمات، كالذم كرس فيو المشرع إرادتو الصريحة  33/36بمكجب أمر 

 .ئثارية لمالؾ العبلمةستمات مف كؿ ما يمس بالحقكؽ االفي حماية العبل

يبرز اىتماـ المشرع بحماية العبلمة مف خبلؿ أف قانكف العبلمات كاف مف بيف 
قبلؿ، إدراكا لمدكر ستأكلى أكلكياتو حيف بادر بإصداره في السنكات األكلى لبل

ييدؼ إلى تمييز  م الكبير الذم تؤديو العبلمة، فإذا كاف قانكف العبلماتقتصاداال
عرض سمعا كخدمات يا التجارم أك أية إشارة كجعميا تاسمالمؤسسة مف خبلؿ 

المؤسسة التي  اختيارمعينة، فذلؾ لو اثر عمى المستيمؾ مف حيث السماح لو ب
 .(1)يرغب في التعامؿ معيا، كانتفاء أجكد السمع التي تشكؿ لو كقاية كحماية

 املطًب ايجاْٞ

 تعسٜف ايعال١َ

خدـ التجار كالصناع كالفبلحكف استت العبلمة اإلنساف منذ األزؿ، حيث صاحب
كصكر حيكانات كغير ذلؾ، مف أجؿ تمييز ممتمكاتيـ  أسماءن ك  كغيرىـ رمكزا كأشكاال

عما يشابييا عند غيرىـ، غير أنيـ لـ يطمقكا عمى تمؾ الرمكز مصطمح عبلمة، 
 .الذم لـ يعرؼ إال في العصر الحديث

                                                           

أرزيؿ الكاىنة، استخداـ حقكؽ الممكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس في السكؽ، المجمة الجزائرية لمعمـك  - (1)
 . 457، ص 2015جكاف  2القانكنية االقتصادية كالسياسية، العدد: 
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 ايفسع األٍٚ

 تعسٜف ايعال١َ يػ١ ٚفكٗا

ىتماما بالغا بتمييز منشآتيـ عف غيرىا مف لقد أبدل التجار كالصناعيكف ا
التجارم كالعنكاف التجارم، فبل تكاد  سـاال خداـاستالمنشآت المشابية ليا، كذلؾ ب

 .يا كعنكانيااسمتبلحظ منشأة كاحدة ال تحمؿ الفتػػة مكتكب عمييا 

يتـ تمييز السمع كالبضائع كالمنتجات الصادرة مف لذلؾ فإنو مف باب أكلى أف 
رمكز كأشكػاؿ مميزة تشكػؿ في مجمميا عبلمات  خداـاستىذه المنشآت، كذلؾ ب

فارقة، يتـ مف خبلليا التمييز بيف مختمؼ المنتجات، كمف ثـ حماية المستيمؾ مف 
ككفؽ الكقكع في المبس أك التضميؿ، فبل يقتني مف السمع إال التي تشبع حاجتو 

 .إرادتو

لذلؾ ارتبط تعريؼ العبلمة دائما بمدل قدرتيا عمى حماية المستيمؾ مف الغش 
كالمبس كالتضميؿ، مف خبلؿ تمييز السمع التي تكضع عمييا عف السمع كالمنتجات 

 .المشابية ليا

مف ىنا تظير أىمية العبلمة بالنسبة لمالكيا في تجنيب منتجاتو كؿ أنكاع 
جات غيره المشابية، كما تحظى بنفس القدر مف األىميػة الخمط كالمبس مع منت

بالنسبة لممستيػمؾ، في تيسير التعرؼ عمى المنتجات، كتمبية رغباتو حسب 
 .(1)المكاصفات التي يريػدىا

 : ايتعسٜف ايًػٟٛ .1

العػبلمة لغة ىي كؿ أثػر في الشيء لمػداللة عميو، كمعرفتو كتمييػزه عف غيره، 
 .(2)معنى المعرفة، كمثؿ ذلؾ عمـ الدكلة لمداللػة عميياكىي مشتقة مف العمـ ب

                                                           

  20يمي المرجع السابؽ ص ىالة مقداد أحمد الجم -  (1)
بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية في ظؿ القانكف األردني  -  (2)

ص  2010 –األردف  –كالقانكف المصرم كاالتفاقيات الدكلية الطبعة األكلى دار عالـ الكتاب الحديث عماف 
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كقد تككف جمع أعػبلـ بمعنى السمة كاألمػارة، كالفاصؿ الذم يفصػؿ بيف 
األرضيف، أك شيء منصكب في الطريؽ ييتدل بو، كيقاؿ لو اإلشارة، كيقاؿ المعمـ 

: لو عبلمة، كما يقاؿ شخص (1)مف العبلمة أم األثػر الذم يستدؿ بػو عمى الطريؽ
. (2)العبلمة كاألثر، كالرسـ في الثكب: أم أف لو أمارة أك إشارة يعرؼ بيا كالعمىـ
كما يطمؽ عمييا في المغة . marque(3)كيطمؽ عمييا في المغة الفرنسية مصطمح

 .mark(4) اإلنجميزية مصطمح

كلمتعريؼ المغكم أىمية كبيرة في إدراؾ دالالت المصطمح كتبياف حدكد مفيكمو 
 .لمغكم، الذم بو نسترشد في فيـ المصطمح مف الناحية الفقيية كالقانكنيةا

 : ايتعسٜف ايفكٗٞ .2

اىتـ فقياء القانكف التجارم بتحديد تعريؼ فقيي دقيؽ لمصطمح العبلمة، 
معتمديف في ذلؾ عمى العناصر التي تتكػكف منػيا العبلمػة، كالغػاية التي أنشئت مف 

 .أجميا ىػذه العبلمة

اىتماميـ بالعبلمة انطبلقا مف كجكد آالؼ المنتجات المتنافسة،  كقد جاء
كالشيء الذم يفرؽ بيف ىذه المنتجات كيميزىا عف بعضيا البعض، إنما ىك العبلمة  

أك رمز أك شارة أك مخطط، ييعىًرؼ السمع كالخدمات  اسـالتي تتمثؿ في كؿ 
 .(5)يا في إطار المنافسةالمعركضة بكاسطة التاجر، كيبيف االختبلفات المكجكدة بين

                                                           

 . 624المعجـ الكسيط، ص  -  (1)
لبناف  –الطبعة األكلى دار العمـ لممبلييف بيركت  –معجـ لغكم عصرم  –جبراف مسعكد، المعجـ الرائد  -  (2)
 . 563ص 1992 –
قصر –قامكس بالمغتيف العربية كالفرنسية  –ابتساـ القراـ المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم -  (3)

  185ص  1998 –الجزائر  -الكتاب البميدة   
تشريعات، أحكاـ قضائية، اتفاقيات دكلية كمصطمحات  -حقكؽ الممكية الفكريةبا طاىر القميكبي،ر  -  (4)

 . 486ص  1998 -األردف -عماف قانكنية، الطبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
(5) -KIRILLOVA Svetlana, Le rôle de la marque dans le choix de la stratégie publicitaire, 
MEMOIR, université paris i panthéon-Sorbonne, 2000/2001, p: 11.  
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لقد عرؼ بعض الفقياء العبلمػة بأنيػا أداة مميػزة تخص تاجػرا أك صانعػا، 
لتمييز سمعػو أك خدمػاتو عما يشابييا مف سمع أك خدمػات الغيػر، كقد تكػكف رمزا أك 
رسما أك حرفا أك غير ذلؾ مما يصمح أف يككف عبلمة، تستيدؼ التػدليؿ عمى 

ضماف مػزايا معينة فييا، فتقـ بذلؾ عبلقة بيف مالؾ العبلمة أصػؿ السمعػة، ك 
 .(1)ئػثار بثقتيـستكعمػبلئو، كتمكنػو مف اال

العبلمة ىي كؿ إشارة محسكسة تكضع عمى المنتج «: كىناؾ مف عرفيا بقكلو
أك الخدمة لغرض تمييزه عما يشتبو بو مف منتجات منافسة أك ما يقدـ مف 

 .(2) »خدمة

نيا كؿ إشارة أك داللة يضعيا التاجر أك الصانع عمى المنتجات كتعرؼ أيضا بأ
التي يقـك ببيعيا أك صنعيا لتمييزىا عف غيرىا مف السمع كالمنتجات المماثمة، 
كتيدؼ لجذب العمبلء كجميكر المستيمكيف، نظرا لما تؤديو ليـ ىذه العبلمة مف 

ما تشير إلى بمد خدمات في سيكلة التعرؼ عمى ما يفضمكنو مف سمع كبضائع، ك
المنتج، أك مصدر صناعة السمع، أك مصدر بيعيا، أك أنكاعيا، أك مرتبتيا، أك 

 .(3)ضمانيا، أك طريقة تحضيرىا، أك لمداللة عمى تأدية خدمة مف الخدمات

كيرل فقياء آخركف أف العبلمة ىي الشعار الذم يتخذه الصانع أك التاجر 
مييزا ليا عف غيرىا مف المنتجات كالبضائع لتمييز منتجاتو أك بضائعو أك خدماتو ت

كالخدمات المشابية ليا، كذلؾ لتمكيف المستيمؾ مف التعرؼ عمى السمع التي يريدىا 
 .(4)أينما كجدت

                                                           

 –جامعة القاىرة  سماعيؿ محمد حسيف الحماية الدكلية لمعبلمة التجارية أطركحة دكتكراهإنقبل عف  -  (1)
 .46ص 1998 -مصر

م اإلماراتي مع تحادريع االكفقا ألحكاـ التش -أسامة نائؿ المحيسف، الكجيز في حقكؽ الممكية الفكرية - (2)
 -الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف -اإلشارة إلى بعض التشريعات العربية كاالتفاقيات الدكلية

 .27، ص2011 -األردف
 1967 –مصر  –الحديثة القاىرة  سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية مكتبة القاىرة - (3)

 .220ص
 .25ص ،المرجع السابؽ ،قبل عف بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشاتن -  (4)
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كقاؿ آخركف أيضا بأنيا إشارة مادية يضعيا التاجر أك الصانع عمى سمعتو 
 .(1)ىا عف السمع األخرل مف ذات الصنؼليسيؿ تمييز 

العبلمة : يو في القانكف التجارم الدكتكر مصطفى كماؿ طو بقكلوكعرفيا الفق
ىي اإلشارة التي يتخذىا التاجر أك الصانع شعارا لمنتجاتو أك بضائعو أك خدماتو 

 .(2)تمييزا ليا عف غيرىا مف الخدمات كالمنتجات كالبضائع

كقد اتجو إلى نفس المعنى الدكتكر صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي عندما 
ىي في العادة إشارة تكسـ بيا البضائع كالسمع كالمنتجات، أك : رؼ العبلمة بقكلوع

تعم ـ تمييزا ليا عما يماثميا مف سمع تاجر آخر، أك منتجات أرباب الصناعات 
 .(3)اآلخريف

مف خبلؿ ىذه التعاريؼ الفقيية التي ذكرناىا يستقر في أذىاننا، أف مجمؿ 
 : مة عمى جانبيف أساسييف ىماالفقياء ركزكا في تعريفيـ لمعبل

العناصر كاألشكاؿ التي تصمح أف تتككف منيا العبلمة، كىي في الغالب : أكال -
إما أف تككف إشارة أكسمة أك رسما أك شعارا أك صكرة، يشترط فييا أف تككف متكفرة 

 .عمى عنصر التمييز

يز السمع الكظيفة التي مف أجميا كضعت العبلمة، كالمتمثمة في تمي: ثانيا -
كالخدمات كالمنتجات المتشابية عف بعضيا البعض مف حيث النكع، كالمصدر، 

 .كالمنشأ، كالجية المالكة، كالمزايا التي تضمنيا لممستيمؾ

ىي كؿ رسـ أك شكؿ أك : خبلص التعريؼ التالي لمعبلمةاستلذلؾ فإنو يمكننا 
التاجر أك الصانع أك  أك رقـ أك نحك ذلؾ، مما يتخذه اسـإشارة أك رمز أك لكف أك 

                                                           

  267ص  1982مصر  –عكض عمي جماؿ الديف الكجيز في القانكف التجارم دار النيضة القارة  -  (1)
األعماؿ التجارية كالمحؿ التجارم الطبعة الثانية دار الجامعة  –مصطفى كماؿ طو القانكف التجارم  -  (2)

  249ص  1996 –مصر –ر اإلسكندرية العربية لمنش
صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي الكجيز في الممكية الصناعية كالتجارية الطبعة األكلى، دار الفرقاف  -  (3)

  253ص  1983 –األردف  –لمنشر كالتكزيع، عماف 
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عف سمع كمنتجات غيره المشابية  صاحب الخدمة أمارة لتمييز سمعو أك منتجاتو،
 .ليا

 ايفسع ايجاْٞ

 تعسٜف ايعال١َ قاْْٛا

عمدت أغمب دكؿ العالـ إلى سف قكانيف كتشريعات تتماشى مع التطكر 
ليا مف أثر المتسارع لحقكؽ الممكية الفكرية بشكؿ عاـ كالعبلمات بشكؿ خاص، لما 

عمى التجارة كالصناعة مف جية، كعمى المستيمكيف مف جية أخرل، كلما ليا مف 
ية كبيرة، غير أف ىذه التشريعات تباينت في تعريفيا لمعبلمة اقتصادقيمة مالية ك 

 : يمي التجارية، كأكردت عدة تعاريؼ نذكر بعضيا في ما
 : تعسٜف املػسع اجلصا٥سٟ يًعال١َ .1

كؿ الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي، السيما «: رم العبلمة بأنياعرؼ المشرع الجزائ
األشخاص، كاألحرؼ، كاألرقاـ، كالرسكمات أك الصكر،  أسماءالكممات بما فييا 

كاألشكاؿ المميزة لمسمع أك تكضيبيا، كاأللكاف بمفردىا أك مركبة التي تستعمؿ كميا 
 .(1) » دمات غيرهلتمييز سمع أك خدمات شخص طبيعي أك معنكم عف سمع كخ

يظير جميا مف خبلؿ ىذا النص أف المشرع الجزائرم حذا حذك الفقو في تعريؼ 
 : العبلمة، معتمدا عمى معياريف أساسييف

يتعمؽ بالعناصر التي تدخؿ في تشكيؿ العبلمة، كالتي جاء ذكرىا عمى : األكؿ
ة لمتمثيؿ سبيؿ المثاؿ، كليس عمى سبيؿ الحصر ألنو اعتبر جميع الرمكز القابم

التمثيؿ الخطي( يعني أف )و ليذا المفظ عمالاستالخطي تصمح أف تككف عبلمة، ك 
العبلمة يجب أف تككف مدركة بالعيف المجردة، كىذا يعتبر قصكر في التعريؼ، ألف 
العبلمات في ىذا العصر تطكرت بشكؿ كبير، كتجاكزت األشكاؿ التقميدية ليا، إلى 

ة كالعبلمات التي تعتمد عمى الرائحة، مف أىـ درجة اعتبار العبلمات الصكتي
                                                           

ريدة الرسمية ـ، يتعمؽ بالعبلمات، الج 2003يكليك  19مؤرخ في  03/06مف أمر رقـ  2/1المادة  -  (1)
 -الجزائر –ـ  2003يكليك  23المؤرخة في  44السنة األربعكف، العدد 
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 .(1)العبلمات التي يتكجب عمى المشرع تكفير الحماية القانكنية ليا

يتعمؽ بالمعيار الكظيفي لمعبلمة، كالمتمثؿ في قدرتيا عمى تمييز السمع : الثاني
 .كالخدمات المكسكمة بيا، عف غيرىا مف المنتجات المماثمة ليا

شريعات عمى معيار العبلمة الفارقة، أك العبلمة المميزة، ذلؾ كقد اعتمدت كؿ الت
ختبلؼ بيف المنتجات المتماثمة يعتبر مف أىـ درة العبلمة عمى إظيار الفرؽ كاالألف ق

، كحماية مالكيا مف كؿ (2)الكظائؼ المنكطة بالعبلمة التجارية، كأىـ شرط لحمايتيا
أشكاؿ  حماية المستيمؾ مف كػؿأشكاؿ المنافسة غير المشركعة، كمف جية أخرل 

الغش كالتدليس، ألنيا تفيده في التعرؼ عمى البضائع كالسمع التي يفضميا، كىذا ما 
 .(3)يدفع المنتجيف إلى بذؿ أقصى جيد لتحسيف منتجاتيـ لتتفكؽ عمى غيرىا

 : تعسٜف املػسع املؿسٟ يًعال١َ .2

ة، كلكف بشيء مف يتفؽ المشرع المصرم مع المشرع الجزائرم في تعريؼ العبلم
كؿ ما يميز منتجان سمعة كاف أك خدمة : التفصيؿ، حيث نص عمى أف العبلمة ىي
المتخذة شكبلن مميزان، كاإلمضاءات،  سماءعف غيره، كتشمؿ عمى كجو الخصكص األ

، كالرمكز، كعناكيف المحاؿ، كالدمغات،  كالكممات، كالحركؼ، كاألرقاـ، كالرسـك
قكش البارزة، كمجمكعة األلكاف التي تتخذ شكبلن خاصان كاألختاـ، كالتصاكير، كالن

كمميزان، ككذلؾ أم خميط مف ىذه العناصر إذا كانت تستخدـ أك يراد أف تستخدـ إما 
غبلؿ الغابات، أك مستخرجات األرض، أك استفي تمييز منتجات عمؿ صناعي، أك 

ما لمداللة عمى مصدر المنتجات أك البضائع، أك أنك . أية بضاعة اعيا، أك مرتبتيا، كا 
ما لمداللة عمى تأدية خدمة مف الخدمات. أك ضمانيا، أك طريقة تحضيرىا كفي . كا 

                                                           

 2006/ 14/02يكنس بنكنة العبلمة التجارية بيف التشريع كاالجتياد القضائي كفقا آلخر تعديبلت ظيير  -  (1)
  19ص  2006 –المغرب  –المغربي الطبعة األكلى مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 

أشرؼ فؤاد أبك طالب الشركط كاإلجراءات القانكنية لمعبلمة التجارية، مقاؿ منشكر في النشرة الشيرية  -  (2)
  5ص  2002اإللكتركنية لممجمع العربي لمممكية الفكرية ديسمبر 

العبلمات الرسـك كالنماذج الصناعية ك  -إبراىيـ أحمد إبراىيـ، الممكية الفكرية في تشريعات الدكؿ العربية -  (3)
  30ص  1996الربع الرابع  50مقاؿ منشكر في مجمة حماية الممكية الفكرية، العدد  –
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 .(1)جميع األحكاؿ يتعيف أف تككف العبلمة التجارية مما يدرؾ بالبصر

كيتضح مف ىذا التعريؼ أف المشرع المصرم أراد أف يحصي أكبر عدد ممكف 
عمى سبيؿ الحصر، مما يعني أنو ضيؽ  مف األشكاؿ التي تتخذىا العبلمة، كذلؾ

أشكاؿ أخرل مف العبلمات، كالعبلمة  ابتكارفي أمر كاسع كمفتكح عمى إمكانية 
الصكتية، كعبلمة الرائحة الغير مذككرتاف في التعريؼ، كما فصؿ بشكؿ دقيؽ أنكاع 

 .العبلمات الصناعية كالتجارية كعبلمات الخدمة
 : تعسٜف املػسع األزدْٞ يًعال١َ .3

شارة ظاىرة إ ىي كؿ«: دـ المشرع األردني تعريفان مختصران لمعبلمة بقكلوق
يا أم شخص لتمييز بضائعو، أك منتجاتو، أك خدماتو، عمالاستيستعمميا أك يريد 

 .(2) » عف بضائع، أك منتجات، أك خدمات غيره

يبلحظ مف ىذا التعريؼ أف المشرع األردني نحى منحان آخر عند تعريؼ 
لتركيز عمى ضركرة أف تككف العبلمة مككنة مف رمكز ظاىرة يتسنى العبلمة، با

يا بيدؼ تمييز بضائع أك منتجات أك عمالاستإدراكيا بالعيف المجردة، كأف يتـ 
 اتجاهكتبدك إرادة المشرع األردني كاضحة في . خدمات عف غيرىا مما يشابييا

ذ بالمفيـك الكاسع العبلمة كشرط لحمايتيا، كما أخ عماؿاستالتشديد عمى ضركرة 
نظران  لمعبلمة حيف أشار إلى عبلمة الخدمة إلى جانب العبلمة التجارية كالصناعية

 .(3)لما ليا مف أىمية حقيقية في الكاقع العممي
 : تعسٜف املػسع املػسبٞ يًعال١َ .4

يراد بعبلمة الصنع أك الخدمة أك التجارة «: عرؼ المشرع المغربي العبلمة بقكلو
                                                           

 22، الجريدة الرسمية عدد 2002لسنة  85مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  63المادة  -  (1)
  2002جكاف 02المؤرخة في

قانكف العبلمات التجارية األردني، الجريدة الرسمية عدد المعدؿ ل 1999لسنة  34مف القانكف رقـ  2المادة -  (2)
  1999جانفي  01المؤرخة في  4389

صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية كالتجارية، الطبعة األكلى / اإلصدار الثاني، دار الثقافة  -  (3)
  114ص  2005 –األردف -لمنشر كالتكزيع عماف 
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ة لمتجسيد الخطي، تمكف مف تمييز منتجات أك خدمات شخص طبيعي كؿ شارة قابم
 .(1) » أك معنكم

كلـ يترؾ المشرع المغربي مفيـك الشارة القابمة لمتجسيد الخطي غامضان، بؿ بينو 
 : (2)" يعتبر شارة بكجو خاص: بقكلو

 سماءالكممات كمجمكعة الكممات كاأل: التسميات كيفما كاف شكميا مثؿ-أ
 .كالجغرافية كالمستعارة كالحركؼ كاألرقاـ كالمختصراتالعائمية 

الرسـك كالمصائؽ كالطكابع كالحكاشي كالمبرزات : الشارات التصكيرية مثؿ -ب
لكغك( كالصكر المركبة )ىكلككراـ( كالشعارات المرسكمة )كالرسـك باألبعاد الثبلثية

ز خدمة ما كالترتيبات كاألشكاؿ كالسيما التي تتعمؽ منيا بالمنتج أك تكضيبو أك تميي
 .كمجمكعة األلكاف أك تدرجات األلكاف

كقد أضاؼ المشرع المغربي في نفس النص شارتيف ىامتيف بمناسبة تعديمو 
 : لقانكف العبلمات كىما

 .األصكات كالجمؿ المكسيقية: الشارات الصكتية مثؿ -ج

 .(العبلمات الشمية )التي تعتمد عمى حاسة الشـ -د

 .عريؼ يككف المشرع المغربي قد كاكب أحدث المفاىيـ لمعبلمةمف خبلؿ ىذا الت
 : تعسٜف املػسع ايفسْطٞ يًعال١َ .5

عبلمة الصنع أك العبلمة التجارية أك عبلمة «: عرفيا المشرع الفرنسي بالقكؿ
الخدمة ىي كؿ إشارة قابمة لمتمثيؿ البياني بتمييز المنتجات أك الخدمات المقدمة مف 

 .(1) » كمكؿ شخص طبيعي أك معن

                                                           

 14كالمؤرخ في   1/  05/ 190المعدؿ بالظيير الشريؼ   97/17لقانكف رقـ مف ا 1الفقرة 133المادة  -  (1)
المتعمؽ  2006فيفرم  20المؤرخة في  5397الجريدة الرسمية عدد  31/ 05لتنفيذ القانكف رقـ  2006فيفرم

 بالعبلمات 
 سالؼ الذكرالمعدؿ كالمتعمؽ بالعبلمات ال 97/17مف القانكف المغربي رقـ  2الفقرة  133المادة  -  (2)
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يبدك تعريؼ المشرع الفرنسي خاليان مف تعداد أشكاؿ العبلمات، كما رأينا في 
أف تككف لمعبلمة القدرة عمى التمييز، كأف : التعاريؼ السابقة، مكتفيا بذكر شرطيف

غير أنو تخمى عف ىذا الشرط، . تككف شاممة عمى إشارات قابمة لمتمثيؿ البياني
المتعمؽ بتطبيؽ  2333ديسمبر  31المؤرخ قي  486بمناسبة صدكر القرار رقـ 

 .(2)ة تريبساتفاقيأحكاـ 

 : يًعال١َ "تسٜبظ"١ اتفاقٝتعسٜف  .6

ة الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية، المعركفة اتفاقيتعتبر 
ة كضعت اتفاقي، أكؿ (3)بالفرنسية ADPIC)باإلنجميزية أك )TRIPS)) اسـاختصاران ب
تعتبر عبلمة أك مجمكعة عبلمات تسمح «: عبلمة، حيث نصت عمى أنوتعريفان لم

بتمييز السمع كالخدمات التي تنتجيا منشأة ما عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت 
األخرل، صالحة ألف تككف عبلمة تجارية، كتككف ىذه العبلمات السيما الكممات 

مزيج مف ىذه  شخصية كأرقامان أشكاال كمجمكعات ألكاف كأم أسماءالتي تشمؿ 
 .(4) » العبلمات، مؤىمة لمتسجيؿ كعبلمات

إف المبلحظ عمى ىذا التعريؼ انو تعريؼ كاسع، حيث شمؿ كؿ شارة يمكف أف 
تشكؿ عبلمة تجارية شريطة أف تككف قادرة عمى تمييز السمع كالخدمات، كعميو فإف 

=                                                           

المتعمؽ بالعبلمات الجريدة  1991جانفي  04الصادر بتاريخ  91/07المادة األكلى مف القانكف الفرنسي  -  (1)
كقد تـ إلغاؤه كأصبحت أحكامو بناء عمى القانكف رقـ  1991جانفي 06الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ 

كية الفكرية. أشارت إلى ىذا فرحة زراكم مدكنة في قانكف المم 1992جكيمية  01المؤرخ في  92/597
القسـ الثاني، دار ابف خمدكف  –المحؿ التجارم كالحقكؽ الفكرية  –صالح،الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم 

 . 209ص  2001الجزائر  (EDIKلمنشر كالتكزيع)

رات الحمبي الحقكقية لبناف حمادم زكبير، الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية،الطبعة األكلى منشك  -  (2)
 . 24ص  2012

بف الزيف محمد األميف محاضرات في الممكية الفكرية الجزء األكؿ: حقكؽ المؤلؼ جامعة الجزائر كمية  -  (3)
 . 4ص  2008/2009الحقكؽ بف عكنكف السنة الجامعية 

 المغربية  بمدينة مراكش  1994أبريؿ  15مف اتفاقية تريبس المؤرخة في  15المادة  -  (4)
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في نظر ىذه  أم شارة تقـك فعميا في السكؽ بدكر تمييز السمع كالخدمات تعد عبلمة
 .(1)ةتفاقياال

كما يبدك كاضحان مف خبلؿ ىذا التعريؼ التخمي عف شرط القابمية لمتمثيؿ 
البياني الذم كرد في مجمؿ التعريفات السابقة، كىذا تماشيان مع التطكر الحاصؿ في 
مجاؿ العبلمات، كبركز أنكاع أخرل مف العبلمات ال تستجيب ليذا الشرط كالعبلمة 

 .(2)مة الرائحةالصكتية كعبل

نخمص في نياية ىذه التعاريؼ إلى أنيا في مجمميا حرصت عمى تعريؼ 
العبلمة مف خبلؿ الغاية منيا، كاألشكاؿ التي تتخذىا مف دكف حصر كال تقييد، 

، مع اشتراط بعض التشريعات أف (كاألنكاع التي تشمميا )صناعية كتجارية كخدماتية
ات الحديثة في ظؿ ما تجاىصر، غير أف االتككف العبلمة مما يمكف إدراكو بالب

يعرفو العالـ مف تطكر تكنكلكجي في المجاليف الصناعي كالتجارم اتجيت إلى قبكؿ 
تسجيؿ عبلمتي الصكت كالرائحة رغـ أنيما مما ال يدرؾ بالبصر، ففي فرنسا 
يطاليا صدرت تشريعات تجيز ذلؾ، كفي إنجمترا سجمت رائحة الحشائش  كألمانيا كا 

 .(3)2331طكعة حديثان كعبلمة مميزة لكرات التنس عاـ المق
 املطًب ايجايح

 متٝٝص ايعال١َ عُا ٜػابٗٗا

البحث في مجاؿ العبلمات يكشؼ لنا عف كجكد الكثير مف التشابو بينيا كبيف 
عناصر المحؿ التجارم األخرل مف جية، كغيرىا مف عناصر الممكية الصناعية 

 .مف جية أخرل

                                                           

جبلؿ كفاء محمديف الحماية القانكنية لمممكية الصناعية كفقا التفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ  -  (1)
 . 104ص 2000 –مصر  –الممكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية 

  25حمادم زكبير المرجع السابؽ ص  -  (2)
يد مبارؾ العبلمة التجارية كطرؽ حمايتيا كفؽ القكانيف النافذة في فمسطيف، رسالة محمكد أحمد عبد الحم -  (3)

 . 14ص 2006 –فمسطيف  –ماجستير في القانكف الخاص كمية الدراسات العميا جامعة النجاح 
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لعبلمة كالعناصر المشابية ليا أممتو ضركرة حماية المستيمؾ، إف التفريؽ بيف ا
حيث أف الخمط بيف العبلمة كىذه العناصر، قد يؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ، 

حداث لبس في ذىنو حكليا  .كا 

 : كمف ىذه العناصر المشابية لمعبلمة نذكر ما يمي

 ايفسع األٍٚ

 ايتجازٟ ضِاالٚ ايعال١َ

 : ٟايتجاز ضِتعسٜف اال: أٚال

التجارم ىك التسمية أك  سـ" اال: التجارم بقكلو سـعرؼ المشرع الجزائرم اال
 .(1)العنكاف الذم يعٌرؼ المؤسسة"

التجارم  سـمف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ أف المشرع الجزائرم قد كحد بيف اال
كالعنكاف التجارم، في حيف أف المصطمحاف مختمفاف معنى كمبنى، ىذا ما سنراه 

 سـريؽ بيف العبلمة كالعنكاف، كما بيف المشرع الجزائرم أف اليدؼ مف االعند التف
بينما المشرع األردني . يةقتصادالتجارم يكمف في التعريؼ بالمؤسسة أك المنشأة اال

الذم يختاره الشخص لتمييز محمو  سـالتجارم ىك اال سـاال«: فإنو عرفو بقكلو
الشخص  اسـمف تسمية مبتكرة أك مف التجارم عف غيره مف المحبٌلت كالذم يتككف 

أك لقبو أك منيما جميعان، كمع أم إضافة تتعمؽ بنكع التجارة أك النشاط الذم 
 .(2) »يمارسو

 سـعتمد في تعريؼ االا التعريؼ أف المشرع األردني قد ايظير مف خبلؿ ىذ
ز التجارم حيف بيف أف كظيفتو تكمف في تميي سـالتجارم عمى المعيار الكظيفي لبل

المحبٌلت التجارية عف بعضيا البعض، باإلضافة إلى المعيار الشكمي كالذم بمكجبو 
التجارم، كىي ال  سـبيف المشرع األردني األشكاؿ التي يمكف أف يتككف منيا اال

                                                           

 يتعمؽ بالعبلمات، السالؼ الذكر.  03/06مف أمر رقـ  5المادة الثانية الفقرة  -  (1)
 2006نية مف قانكف األسماء التجارية األردني، لسنة المادة الثا -  (2)



 ٚايعال١َ املطتًٗو َا١ٖٝ: األٍٚ ايفؿٌ        ايتجازٟ ايتضًٌٝ َٔ املطتًٗو محا١ٜ يف ايعال١َ ايباب األٍٚ: دٚز

 

   
 

 .ألقابيـ كنكع التجارة التي يمارسكنياك  األشخاص أسماءتعدك أف تككف مزيجان بيف 

ر تسميات يزاكؿ بمكجبيا الشخص الطبيعي أك التجارية تعتب سماءلذلؾ فإف األ
المعنكم نشاطو التجارم، كىك مشتؽ مف نكع التجارة التي يمارسيا، باإلضافة إلى 
أنو يتألؼ مف كؿ مصطمح مبتكر يعني بالنسبة لمجميكر منشأة تجارية أك صناعية، 

 التجارم عمى سـ، كىناؾ مف يرل ضركرة اشتماؿ اال(1)لجذب العمبلء كالزبائف
" عمى مف : الشخصي لمتاجر، كىذا ما نص عميو المشرع المصرم بقكلو سـاال

و التجارم اسمو الشخصي عنصران أساسيان في تككيف اسميممؾ محبلن تجاريان أف يتخذ 
التجارم بيانات تدعك لبلعتقاد بأف المحؿ التجارم  سـكال يجكز أف يتضمف اال

، كلكف في (حسيف لؤللبسة الجاىزة " كمف أمثمة ذلؾ)محبٌلت الحاج. مممكؾ لشركة
التجارم المناسب لجذب العمبلء كتمييز  سـاال اختيارىذا تقييد لحرية التاجر في 

الشخصي لمغير  سـمف اال سـمحمو عف غيره مف المحبلت، كيجب أف ال يتككف اال
التاجر بؿ البد مف ذكر إحدل  سـكلك أبدل مكافقتو، كال مف األحرؼ األكلى ال

 .(2)واسمالتي يتككف منيا الكممات 

التجارم لتمييز المحؿ التجارم، فإنو يؤدم كظائؼ أخرل  سـككما يستخدـ اال
كثيرة، حيث يستخدـ لمتكقيع عمى المستندات كالتعيدات التي تصدر عف صاحبو، 

التجارم في الفتة عمى كاجية المحؿ، كما يكضع عمى رأس الفكاتير  سـكيكضع اال
 .(3)كغيرىا مف أكراؽ التجارة كالخطابات كاإلعبلنات

المدني لمتاجر أك لقبو يؤدم حتمان إلى  سـالتجارم عمى اال سـإف اشتماؿ اال
المدني  سـذلؾ ألف اال. تداخمو مع العنكاف التجارم، بحيث ال يمكف التفرقة بينيما

ا، لمتاجر كلقبو ما ىما إاٌل كسيمة لتمييز الفرد عف غيره، كىما ال يقببلف التخمي عنيم
التجارم عنصرا معنكيا مف عناصر  سـكال يمكف تقكيميما بالماؿ، بينما يعتبر اال

                                                           

  255سمير جميؿ حسيف الفتبلكم المرجع السابؽ ص  -  (1)
  316سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية المرجع السابؽ ص   -  (2)
دار ىكمة  الجزائر  –الممكية األدبية كالفنية كالصناعية  –فاضمي إدريس المدخؿ إلى الممكية الفكرية  - (3)

 . 307ص  2003/2004
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، كيجكز التنازؿ عنو كانتقالو مع المحؿ التجارم في (1)المحؿ التجارم لو قيمة مالية
، ككاف ينبغي عمى المشرع الجزائرم تجنب ىذا الخمط (2)حالة التصرؼ فيو لمغير

 .لتجارمالتجارم كالعنكاف ا سـبيف اال

 ايتجازٟ ضِختالف بني ايعال١َ ٚاالأٚج٘ اال: ثاْٝا

كؿ منيما،  عماؿاستالتجارم مف حيث نطاؽ  سـكيظير الفرؽ بيف العبلمة كاال
حيث أف تسجيؿ أم عبلمة لدل المصمحة المختصة بذلؾ، يكجب حمايتيا عمى 

، إذا طمب مستكل كؿ إقميـ الدكلة، كما يمكف تمديد الحماية إلى خارج حدكد الدكلة
التجارم فيتـ تسجيمو لدل الماحقات  سـبينما اال. صاحب العبلمة حمايتيا دكليان 

التجارم تككف في  سـالمحمية لممركز الكطني لمسجؿ التجارم، كلذلؾ فإف حماية اال
نطاؽ المنطقة التي ينشط فييا فقط كليس في كؿ تراب الكالية، ناىيؾ عف إقميـ 

 .(3)الدكلة بكاممو

التجارم مف حيث المحؿ الذم يميزه كؿه  سـك الفرؽ بيف العبلمة كاالكما يبد
التجارم ييستخدـ لتمييز المحؿ التجارم عف غيره مف  سـمنيما، حيث أٌف اال

المحبٌلت التجارية التي تمارس نشاطات تجارية مماثمة، كيعطي لصاحبو الذم قاـ 
اإلطار الجغرافي  و ضمفعمالاستئثار بستبتسجيمو في السجؿ التجارم حؽ اال

و، كاتخاذ كؿ عمالاستالمحدد لو، كيعطيو التسجيؿ الحؽ في منع الغير مف 
عميو، كما يعطيو حؽ التصرؼ فيو  عتداءءات القانكنية لحمايتو في حاؿ االاإلجرا

 .(4)مع المتجر باعتباره شارة مميزة لو، كأحد العناصر المعنكية التي ليا قيمة مالية

                                                           

 . 93أسامة نائؿ المحيسف، المرجع السابؽ، ص  - (1)
العمميات  -العقكد التجارية -التاجر -القسـ األكؿ: النظرية العامة -باسـ محمد صالح القانكف التجارم - (2)

 . 137ص  1987القطاع التجارم االشتراكي. منشكرات دار الحكمة بغداد  -المصرفية
(3) -CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine. <Marque de fabrique de commerce ou de 

service > Répertoire Commercial. DALLOZ mars 1997 p: 2.  

العمـك التجارية(  –المتجر  –التجار  -عزيز العكيمي شرح القانكف التجارم الجزء األكؿ )العماؿ التجارية -  (4)
 209إلى205ص: مف  2008 -األردف –ة لمنش كالتكزيع عماف دار الثقاف
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تخدـ لتمييز السمع كالمنتجات كالخدمات التي يعرضيا غير أف العبلمة فتس
صاحب العبلمة، عف غيرىا مف السمع كالمنتجات كالخدمات المشابية ليا، كيتـ 

ختبلؼ قرار محكمة التمييز كقد أكد ىذا اال. عمى ىذا األساس تسجيميا كحمايتيا
عف مكضكع أنو يختمؼ مكضكع العبلمة التجارية )األردنية، كالذم جاء في حيثياتو

بينيما، فالعبلمة التجارية تستعمؿ لتمييز أصناؼ  ارتباطالتجارم، كليس ثمة  سـاال
التجارم  سـالبضائع كتسجؿ ليذه الغاية كفؽ أحكاـ كشركط قانكف العبلمات، كاال

التجارية، كال  سماءيستعمؿ لتمييز المحبٌلت التجارية، كيسجؿ كفؽ أحكاـ قانكف األ
 .(1)التجارم( سـكؽ ممكية العبلمة كحقكؽ ممكية االتكجد أم عبلقة بيف حق

التجارم الذم يستعممو صاحب المحؿ التجارم لتمييز محمو ىك  سـكقد يككف اال
التجارم  سـنفسو العبلمة التي يستخدميا في تمييز منتجاتو، كفي ىذه الحالة فإف اال

المنتجات التي يؤدم كظيفتيف مختمفتيف، األكلى لتمييز المحؿ، كالثانية لتمييز 
 .يقدميا المحؿ

سـ التجارم، غير أف ىذا زدكاج الكظيفي لبلإف القانكف ال يمنع مثؿ ىذا اال
التجارم  سـزدكاج يثير إشكالية تحديد القانكف الذم عمى أساسو تتـ حماية االاال

كالعبلمة المدمجيف في شارة مميزة كاحدة، كفي ىذه الحالة تتمتع ىذه الشارة بحماية 
سماء التجارية، ية مزدكجة عمى أساس قانكف العبلمات كالقانكف المنظـ لؤلقانكن

كمف أمثمة ىذه . (2)النظاـ القانكني المناسب لحمايتيا اختياركتبقى لمالكيا حرية 
تجارم لتمييز فندؽ بالجزائر العاصمة،  اسـك" األوراسي" الشارات المزدكجة نذكر

تي يقدميا الفندؽ، كقد ذىبت العديد مف كفي نفس الكقت عبلمة لتمييز الخدمات ال
( SONYيا التجارم مع عبلمتيا مثؿ شركة)اسمالشركات التجارية إلى تكحيد 

يا التجارم كفي نفس الكقت عبلمتيا التي اسماليابانية لؤلجيزة الكيربائية الذم ىك 
 .تكسـ بيا منتجاتيا
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يد الصكرة في ذىف التجارم كالعبلمة قد يؤدم إلى تكح سـإف ىذا الجمع بيف اال
 سـالمستيمؾ عف السمعة التي يريدىا، كيزداد تعمقو بيا أكثر، عمى خبلؼ ما إذا كاف اال

 .(1)عند المستيمؾ االرتباؾالتجارم مستقؿ عف العبلمة فإف ذلؾ مف شأنو أف يزيد مف حالة 
 ايفسع ايجاْٞ

 ايعال١َ ٚايعٓٛإ ايتجازٟ

 يعٓٛإ ايتجازٟتعسٜف ا: أٚال

التجارم كالعنكاف التجارم كما أشرنا  سـمشرع الجزائرم لـ يفرؽ بيف االرغـ أف ال
كيظير ذلؾ مف خبلؿ تعريؼ العنكاف ، إلى ذلؾ سابقان، إاٌل أف الفرؽ بينيما كاضح

التجارم الذم يعني التسمية المبتكرة التي يتخذىا التاجر لتمييز محمو التجارم عف 
التجارم، لككنو ال يعتمد في تككينو  سـالكىك بذلؾ يختمؼ عف ا. غيره مف المحبٌلت

التسمية التي  ابتكارالشخصي لمتاجر، بؿ لمتاجر الحرية المطمقة في  سـعمى اال
تجذب العمبلء، ككؿ ما يشترط في العنكاف التجارم أف يككف مبتكران، كجديدان لـ 

عامة، و مف طرؼ الغير، كأف ال يككف مخالفا لمنظاـ العاـ كاآلداب العمالاستيسبؽ 
 .(2)كأف ال يؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ

التسمية  اسـكيطمؽ بعض الفقو عمى العنكاف التجارم بالمعنى المذككر سابقا 
السيدة ) اسـأك الشعار، كأف يطمؽ التاجر عمى متجره  التجارية، أك البلفتة،

التجارم فإذا أضيؼ إليو  سـالجميمة( أك )النسر الذىبي(، كىك صكرة مف صكر اال
 .(3)شممو الحماية القانكنية المقررة لوت

التجارم ىك العنكاف التجارم كيتككف مف عناصر  سـبينما يرل المشرع األردني أف اال
التاجر كلقبو، كعناصر أخرل قانكنية غير إلزامية تتمثؿ  اسـقانكنية أساسية إلزامية تتمثؿ في 

تحمؿ ىذه اإلضافة العمبلء  و كلقبو، بشرط أف الاسمفي اإلضافة التي يمحقيا التاجر ب
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 .(1)كالزبائف عمى فيـ خاطئ فيما يتعمؽ بيكيتو أك أىمية تجارتو أك سمعتيا

 ف بني ايعال١َ ٚايعٓٛإ ايتجازٟختالأٚج٘ اال: ثاْٝا

كيختمؼ العنكاف التجارم عف العبلمة، اختبلفا كظيفيان حيث أف الكظيفة 
جات كالخدمات عف غيرىا مما األساسية لمعبلمة تتمثؿ في تمييز السمع كالمنت

يشابييا، بينما كظيفة العنكاف التجارم في حاؿ اعتباره تسمية مبتكرة، فتتمثؿ في 
 اسـتمييز المحؿ أك المنشأة التجارية عف غيرىا، أما إذا اعتبرناه مشتمبل عمى 

التجارم، كلذلؾ فإف كظيفتو  سـكلقب التاجر فيك في ىذه الحالة يختمؼ عف اال
كما يختمؼ عنيا مف حيث . تمييز الشخص عف غيره مف األشخاصتتمثؿ في 

نطاؽ الحماية حيث أف العنكاف التجارم تتـ حمايتو في الحدكد الجغرافية لمنطقة 
النشاط التجارم، كقد يتخذ التاجر عنكانو التجارم عبلمة في نفس الكقت، ففي ىذه 

مات، أٌما إذا لـ يكف جزءان الحالة تتـ حماية العنكاف التجارم عمى أساس قانكف العبل
 .(2)مف العبلمة التجارية فتتـ حمايتو عمى أساس دعكل المنافسة غير المشركعة

 جايحاي ايفسع

 ايعال١َ ٚتط١ُٝ املٓػأ

 تعسٜف تط١ُٝ املٓػأ: أٚال

 سـتعني تسمية المنشأ اال«: عرؼ المشرع الجزائرم تسمية المنشأ بقكلو
منطقة، أك ناحية أك مكاف مسمى كمف شأنو أف  الجغرافي لبمد أك منطقة أك جزء مف

يعيف منتجان ناشئا فيو، كتككف جكدة ىذا المنتج أك مميزاتو منسكبة حصران أك أساسان 
 .(3) » لبيئة جغرافية تشتمؿ عمى العكامؿ الطبيعية كالبشرية
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ة " تريبس" التي عرفت المؤشرات اتفاقييتفؽ ىذا التعريؼ مع ما جاءت بو 
أنيا المؤشرات التي تحدد منشأ سمعة ما في أراضي بمد عضك، أك في الجغرافية ب

منطقة أك مكقع في تمؾ األراضي، حيف تككف النكعية أك السمعة أك السمات 
 .(1)األخرل ليذه السمعة راجعة بصكرة أساسية إلى منشئيا الجغرافي

ميزة مثؿ مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف لنا أف تسمية المنشأ تعتبر مف الشارات الم
العبلمة، كلذلؾ فإنيا يمكف أف تختمط معيا كتحدث لبسا في ذىف المستيمؾ، كىذا ما 

ثناء الرمكز التي تشكؿ حصريا أك جزئيا بيانا قد يحدث استدفع المشرع الجزائرم إلى 
 رتباط، ال(2)لبسا مع المصدر الجغرافي لسمع أك خدمات معينة، مف التسجيؿ كعبلمة

كسمعة كسمات السمع التي تحمؿ تسمية المنشأ أساسان ببيئة منشأ كجكدة كنكعية 
يا كعبلمة أك جزء منيا عمالاستجغرافية معينة، كتتمتع بخصائص كميزات محددة، ك 

سيؤدم حتمان إلى تضميؿ المستيمكيف فيما تعمؽ بالمنشأ الحقيقي لمسمعة، رغـ أف 
 .سماءاألصؿ في العبلمة أنيا يمكف أف تتشكؿ مف جميع األ

 أٚج٘ االختالف بني ايعال١َ ٚتط١ُٝ املٓػأ: ْٝاثا

تختمؼ العبلمة عف تسمية المنشأ مف حيث المصدر الذم تعينو كؿ منيما، 
فالعبلمة تحدد الجية التي صنعت السمعة أك كضعتيا في السكؽ، بينما تسمية 
المنشأ فإنيا تحدد المكاف أك الحيز الجغرافي الذم جاءت منو تمؾ السمع، كتختمفاف 

، حيث أف العبلمة تستعمؿ في تمييز السمع عماؿستكذلؾ مف حيث مجاؿ اال
ات الدكلية كالتشريعات تفاقيكالخدمات، في حيف أف المؤشرات الجغرافية ال تسمح اال

 .(3)يا عمى الخدماتعمالاستالكطنية السائدة حاليا ب

                                                           

مف اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية، المؤرخة في  01الفقرة  22المادة  - (1)
 بمراكش المغربية، السالفة الذكر.  1994/أبريؿ/15

 يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.  03/06مف أمر رقـ  07البند  07المادة  -  (2)
الطبعة األكلى، منشكرات  -دراسة مقارنة -عدناف غساف برا نبك، التنظيـ القانكني لمعبلمة التجارية -  (3)

 . 83، ص 2012 -لبناف –الحمبي الحقكقية، بيركت 
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مة ، فإذا كاف مالؾ العبلعماؿستكيظير الفرؽ بينيما مف حيث الترخيص باال
يا، فإف تسمية المنشأ تعتبر حقان لكؿ مف عمالاستكحده مف يممؾ حؽ الترخيص ب

 .ينتج سمعا تستمد خصائصيا أساسا مف تمؾ البيئة الجغرافية



 ١َ حبُا١ٜ املطتًٗو َٔ ايتضًٌٝعالق١ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًعال: ايجاْٞ ايفؿٌ     ايتجازٟ ايتضًٌٝ َٔ املطتًٗو محا١ٜ يف ايعال١َ ايباب األٍٚ: دٚز

 

   
 

 يفؿٌ ايجاْٞا

 َٔ ايتضًٌٝ ُا١ٜ املطتًٗوعالق١ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًعال١َ حب

 : متٗٝـد

الخدمة مف أشكاؿ أك كؿ ما يخطر عمى باؿ التاجر أك الصانع أك صاحب إف 
إال تمؾ الرمكز التي  يصمح أف يككف عبلمة، أسماءرمكز أك ألكاف أك خطكط أك 

لما ليا مف  ثناىا المشرع، أك التي تتعارض مع اآلداب العامة كالنظاـ العاـ،است
ز التي أباح كمف ثـ فإف معرفة الرمك  جانب المعنكم لممستيمؾ،تأثير سمبي عمى ال

إلبداع ك  لحماية المستيمؾ مف جية، كعبلمات، ىي بداية الطريؽغبلليا استالمشرع 
ئثار بالحقكؽ التي تخكليا لو ستعبلمة يحمييا القانكف، كيعطي التفكيض لمالكيا باال

 ،مف جية أخرل غبلليا في المجاالت التي سجمت مف أجميااستالعبلمة، مف خبلؿ 
بلؼ أنكاعيا المتعددة، كيختمؼ نطاؽ تأثير العبلمة عمى حماية المستيمؾ، باخت

يتجاكز تأثيرىا إقميـ الدكلة المسجمة فييا،  فالعبلمة المحمية عمى سبيؿ المثاؿ ال
 .تأثيرىا حدكد الدكلة التي نشأت فيياعمى عكس العبلمة المشيكرة التي يتجاكز 

كما اشترط المشرع شركطا مكضكعية كأخرل شكمية يجب أف تتكفر في  
ه الشركط أثر كبير في ضماف الحماية يذلك ا كحمايتيا، العبلمة، حتى يتـ تسجيمي

 المصمحة المختصة، كالذم ىذه الشركط مف طرؼ فحص لممستيمؾ، مف خبلؿ
 .يؤدم بالضركرة إلى تمحيص كتصفية كؿ العبلمات المقمدة أك المضممة لممستيمؾ

 تأثير أشكاؿ العبلمة كأنكاعيانطاؽ األكؿ يتعمؽ ب: كىذا ما نبينو في مبحثيف
حماية تأثير شركط العبلمة عمى نطاؽ كالثاني يتعمؽ ب. ة المستيمؾعمى حماي
 .المستيمؾ
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 خح األٍٚاملب

 يف ضُإ حكٛم املطتًٗو ايعال١َ ٚأْٛاعأغهاٍ دٚز 

أفضؿ األشكاؿ، كأكثرىا جاذبية  اختياريحرص أصحاب المشاريع عمى 
إلدراكيـ لمدل أىمية  لممستيمؾ، حينما يفكركف في إبداع عبلمة لتمييز منتجاتيـ،

)المطمب  منتجاتيـ ختيارمالتو كجذبو الاستذلؾ في التأثير عمى إرادة المستيمؾ ك 
األكؿ(، ألف المستيمؾ العادم المتكسط الحرص يتأثر بشكؿ الإرادم، كينجذب 

لكاف جذابة بعفكية نحك السمع كالخدمات التي تميزىا عبلمات متككنة مف أشكاؿ كأ
يد، كقد يؤدم بو ذلؾ إلى طبلع كالرغبة في اكتشاؼ الجداال كمبتكرة، بدافع حب

 .حاجة حقيقية لو بيا اقتناء سمع أك خدمات ال

قطابيا استكما يكلكف أىمية بالغة النتشار عبلماتيـ عمى أكسع نطاؽ ممكف، ك 
ألكبر عدد مف العمبلء كالمستيمكيف، ألف ذلؾ ىك الذم يحدد لمعبلمة قيمتيا بيف 

كىذا الذم  ل كيضمف ليـ ثقة المستيمكيف فييا )المطمب الثاني(العبلمات األخر 
العبلمة الفردية كالجماعية، ك  تجارية كالصناعية كالخدماتية،العبلمة ال يبرز الفرؽ بيف

، مف حيث نطاؽ كمجاؿ تأثير كؿ نكع مف أنكاع كالعبلمة المحمية كالمشيكرة
 العبلمات

 املطًب األٍٚ

 ٚايتضًٌٝ بني ايتُٝٝصأغهاٍ ايعالَات 

أفضؿ األشكاؿ كالرمكز مف أجؿ إبداع عبلمة لتمييز  اختيارحرص عمى إف ال
مالة استعمى  قدرتيابجاذبية أكبر، ك  ياتمتع السمع كالخدمات، يككف عمى أساس

بالخبراء في ىذا  مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ فاستعكيي  اتو،اختيار المستيمؾ كالتأثير عمى 
 .في نجاح أم مشركع ، لما ليذه األشكاؿ مف أىميةالمجاؿ

إال أف معظـ  تكجد لمعبلمة أشكاالن أك صكران محددةن كمحصكرةن، كرغـ أنو ال
األشكاؿ الشائعة في ىذا المجاؿ كتقديميا  حرصت عمى ذكر بعض مف تالتشريعا

لذلؾ سنذكر أمثمة عف أشكاؿ العبلمات التي جاء . عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
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 : ما يميك يا،النص عمي
 األٍٚ ايفسع

 َٛاؾفات أغهاٍ ايعالَات غري املض١ًً

 : امسا٤األ .1

التجار كالصناعييف كأصحاب الخدمات، ككذلؾ  أسماء، سماءالمقصكد باأل
 .(1)منشآتيـ، أك الجيات المكجكدة بيا ىذه المنشآت أسماء

كيشمؿ كذلؾ أم لفظ يدؿ عمى شيء أك مغزل معيف شريطة أف يككف كاضحان 
النظر عف المغة التي يكتب بيا، الميـ أف تككف لو صفة  كمفيكمان كمعركفان بصرؼ
خط معيف في كتابتو، أك كضعو في شكؿ ىندسي  عماؿاستفارقة تميزه عف غيره، ك

يا كعبلمات عمالاستالعائمية يمكف  سماءمعيف )مثمث دائرة، مستطيؿ(، كحتى األ
يف، سميف االإدخاؿ إضافة لمتمييز بشريطة أف يمتـز التاجر األحدث في التسجيؿ ب

ىا كعبلمة أسماء خداـاستأما بالنسبة لمشخصيات األدبية كالفنية، فإنو يمكف 
 .(2)مسجمة، إذا تـ الحصكؿ عمى إذف مف صاحبيا أك كرثتو

ان منافسان اسمالمتشابية في العبلمة بشرط أف ال يككف  سماءاأل خداـاستكيمكف 
 .(3)وخداماستالذم سبؽ  لمغير، كأف يستخدـ في نشاط مغاير كمختمؼ عف النشاط

الكممات كعبلمة، إذا كانت قادرة عمى تمييز المنتجات أك  خداـاستكيمكف أيضان 
الخدمات التي كضعت عمييا، سكاء كانت ىذه الكممة عادية، مثؿ عبلمة 

(CAMEL)  المشيكرة بالنسبة لمسجائر، أك كانت الكممة ذات مدلكؿ خيالي أك
ث لتمييز  (Bright Sun)ارة رغباتيـ، مثؿ عبلمة جمالي بيدؼ جذب المستيمكيف كا 

مستحضرات التجميؿ الكتساب البشرة البركنزية رغـ أف معناىا " الشمس الساطعة"، 
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 -األردف -محمكد عمي الرشداف، العبلمات التجارية، الطبعة األكلى، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع عماف  -  (2)

 . 18، ص2009
  18محمكد عمي الرشداف، المرجع السابؽ، ص  -  (3)
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كقد تككف الكممة المستعممة كعبلمة مرتبطة بشكؿ السمعة أك مدلكليا المفظي مثؿ 
مستكحى التي تعني "الخنفس" لتمييز سيارة ألمانية شكميا الخارجي (Bug)عبلمة 

" ة"بيج: كمف التسميات المبتكرة في الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ. (1)مف ىذا الحيكاف
(BAHJA) ، أك( "مايا"MAYA ،)أ( "ك "ميناMINA لتمييز نكع مف أنكاع )

( لتمييز نكع مف SENIA( أك "السانيا" )NGAOUSالصابكف، ك"نقاكس")
 .(2)ركشات( بالنسبة لممفATLAS"أطمس" )ك المشركبات الغازية، 

كالكممات عبلمات، معمؽ عمى شرط قدرتيا عمى التمييز،  سماءإف اعتبار األ
حيث أف المستيمؾ المعني باقتناء منتج يحمؿ عبلمة معينة، ينبغي أف ال يقع في 

، كما يجب أف ال يككف ضحية غش كتدليس مف جراء تداخؿ كااللتباسالخمط 
 .كمياكالكممات التي تش سماءالعبلمات كتشابو األ

 : احلسٚف .2

بصفة  سماءالمقصكد بيا الحركؼ بصفة عامة، كاألحرؼ األكلى مف األ
كالخدمات عف  سمعخاصة، حيث يمكف أف تستخدـ ىذه الحركؼ كعبلمة لتمييز ال

غيرىا مما يشابييا، إال أنو يجب أف تشكؿ مع بعضيا البعض مجمكعة متناسقة 
جيزة الكيركمنزلية كاليكاتؼ ( لؤلLGمثؿ عبلمة ). تتصؼ بالقدرة عمى التمييز

لميكاتؼ المحمكلة، كعبلمة السيارات المشيكرة  (NOKIAالمحمكلة، كعبلمة )
(BMW ،فيي مشكمة مف ثبلثة أحرؼ بحيث تشكؿ مجتمعة كممة كاحدة متناسقة ،)

كيتـ ترتيب الحركؼ بشكؿ تحكمي، يمكف أف يشكؿ عبلمة تتمتع بالحماية القانكنية 
 .مالكيا إثبات أف ليا معنى ثانكيان البلزمة، كيجب عمى 

كقد قامت الحماية لمترتيب التحكمي لمحركؼ عمى أساس صعكبة تذكر  
المستيمكيف لقكائـ الحركؼ المنظمة بشكؿ تحكمي، عمى عكس العبلمات المشكمة 

 عماؿاستعند  التباسامف الطيكر أك الكممات المعركفة، كىذه الصعكبة قد تثير 
                                                           

اعية، العبلمات التجارية كالصناعية، سميحة القميكبي، الممكية الصناعية )براءة االختراع، الرسـك كالنماذج الصن -(1)
 .286بدكف سنة النشر ص  -مصر –بية االسـ كالعنكاف التجارم(، الطبعة الثانية، دار النيضة العر 

 . 219فرحة زراكم صالح المرجع السابؽ ص  -  (2)
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متشابية مف قبؿ جية أخرل، ألف تغيير حرؼ مف مجمكعة مف الحركؼ ال
المجمكعة التي تشكؿ عبلمة، أك إعادة ترتيب الحركؼ في المجمكعة قد يخمؽ 

 T. T. Mعبلمة مككنة مف األحرؼ  عماؿاستعمى المستيمؾ، فمثبلن  التباسا
عمى منتجات أك خدمات منافسة  T. M. Tمجمكعة أخرل مف الحركؼ عماؿاستك 

 .(1)لدل المستيمكيف االلتباس يؤدم حتمان إلى

ئثار ستإف المبلحظ في الحركؼ أنيا عامة، كليس ألحد الحؽ في احتكارىا أك اال
، متى كانت ليا يا عبلمةعمالاستالمشرع مف إجازة بيا دكف الغير، إال أف ذلؾ لـ يمنع 

 .(2)القدرة عمى التمييز، كمنح لصاحبيا حقا مانعان عمييا في مكاجية الكافة
 : قاّاألز .3

( التي 555ي العبلمة )العبلمة شكؿ أرقاـ كما ىك الحاؿ فيمكف أف تتخذ 
 .(3)تستخدـ لتمييز نكع مف العطكر أك السجائر أك المشركبات

( التي 7UP) كما يمكف الجمع بيف الحركؼ كاألرقاـ لتشكيؿ عبلمة مميزة، مثؿ
لنكع مف أنكاع ( العبلمة المميزة i10)تدؿ عمى نكع مف المشركبات الغازية، أك

 ."ىيكندام"السيارات التي تنتجيا شركة 

رقـ كاحد لمداللة عمى  خداـاستكال يشترط في األرقاـ أف تككف متعددة، بؿ يمكف 
نفس األرقاـ لتمييز منتجات أك سمع متماثمة  خداـاستعبلمة معينة، مع مراعاة عدـ 

 .(4)أك متشابية، تجنبان ألم خمط أك لبس في أذىاف المستيمكيف
 : ايسَٛش .4

المقصكد بالرمكز الرسـ المرئي المجسـ، كصكرة الشمس أك صكرة القمر أك 
كيجب أف تككف لمرمكز . صكرة باخرة أك صكرة طائرة أك صكرة حيكاف كغير ذلؾ

                                                           

 –كيت ة الكمطبكعات جامع –دراسة مقارنة  -يعقكب يكسؼ صرخكة، النظاـ القانكني لمعبلمات التجارية -  (1)
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تقابميا حتى ال يحدث أم خمط أك لبس بيف مف يستخدـ الرمز كعبلمة كمف  أسماء
يستخدـ رمز األسد كعبلمة، مثؿ شركة الرمز كعبلمة، كمثاؿ ذلؾ مف  اسـيستخدـ 

(Peugeot لصناعة السيارات، كمف يستخدـ )األسد كعبلمة، لنفس السمعة أك  اسـ
يشابييا، فينا نككف أماـ تداخؿ بيف العبلمتيف قد يؤدم إلى تضميؿ  ما

كيذىب بعض الشراح إلى أف ثبكت الحؽ عمى الرمز يستتبعو ثبكت . (1)المستيمكيف
ف لـ تكف مكجكدة، كالعكس صحيح أيضان، لكجكد التبلـز الحؽ عمى التسم ية حتى كا 

بيف الرمز كالمفظ في ذىف المستيمؾ، كعادة كما يعبر عف الرمز بالمفظ عند طمبو 
 .(2)لمسمعة كلك اقتصرت عبلمتيا عمى الرمز

 : ايسضّٛ .5

كيشترط ، (3)الرسـك ىي تصاميـ فنية لمناظر طبيعية أك مجمكعة مف المرئيات
أك رمكز، حتى يتـ قبكؿ  أسماءأف تككف بارزة كمنفصمة عف أم كممات أك فييا 

تسجيميا كعبلمة تحظى بالحماية القانكنية، فإذا اختمط الرسـ مع العبلمة التي تتككف 
الفصؿ بينيما،  ةبك صع إلى درجة أك غير ذلؾ، أسماءمف كممة أك كممات أك 

يا، لذلؾ فإنو كمما كاف الرسـ الذم فإنيما يشكبلف معان عبلمة كاحدة كال يمكف تجزئت
يشكؿ أرضية لمعبلمة بارزا كممفتان ألنظار المستيمكيف، كمما تحكؿ مف مجرد أرضية 

 .(4)المنتجات أك الخدمات التي تكضع عميياك  إلى عبلمة مميزة لمسمع
ككثيرا ما يككف الرسـ محبلن لمحماية بكصفو عبلمة، كمحبلن لمحماية بكصفو 

 .(5)متع بحماية الممكية الفنية، كمحبلن لمحماية بكصفو رسما صناعياعمبلن فنيان يت
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محمد السيد عرفة الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية طبقا لنظاـ العبلمات التجارية السعكدم مقاؿ  -  (2)
تحت عنكاف: حقكؽ  336منشكر في كتاب  لمركز الدراسات كالبحكث بجامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية عدد 

 .292ص  2004 –السعكدية  – الممكية الفكرية، الطبعة األكلى، الرياض
 . 55ىالة مقداد أحمد الجميمي المرجع السابؽ ص  -  (3)
 . 35يعقكب يكسؼ صرخكة المرجع السابؽ ص  -  (4)
مصطفى كماؿ طو أساسيات القانكف التجارم )دراسة مقارنة( األعماؿ التجارية، التجار، المؤسسة التجارية،  - (5)

 . 655ص 2006ات الحمبي الحقكقية لبناف اعية، الطبعة األكلى منشكر الشركات التجارية، الممكية الصن
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أف يككف مميزان بذاتو، كمثاؿ ذلؾ  ،لذلؾ فإف الشرط لتسجيؿ الرسـ كعبلمة
العبلمة المككنة مف ثبلثة خطكط متكازية كممكنة عمى كؿ جنب مف جانبي الحذاء 

تـ تسجيؿ ىذا الرسـ إلنتاج األحذية الرياضية، حيث  (Adidas)الرياضي لشركة 
كعبلمة، بعد أف تـ تقديـ إثبات كاؼ عمى كجكد معنى ثانكم ليا، كما تـ تقديـ 
إثبات كاؼ عمى معرفة المستيمكيف بأصؿ البضاعة بسبب كجكد الخطكط 

 .(1)الممكنة

التي تتشكؿ منيا  المستيمؾ بكؿ رسـ مف الرسـك ارتباطكيؤكد ىذا األمر 
و بجكدة المنتكج، كمصدره، مما يعطي لمرسـك أىمية العبلمة، كيرتبط ذلؾ في ذىن

مالتيـ القتناء السمع كالمنتجات استكبيرة في التأثير عمى إرادة المستيمكيف، كجذبيـ ك 
 .التي تميزىا

 : ٚاألغهاٍ ٚاأليٛإ ايؿٛز .6

كما يمكف أف تككف الصكر  ،(2)الفكتكغرافية لئلنسافالصكر الصكر بالمقصكد 
 .(3)كالبحار كالجباؿ، أك لمحيكانات كاألسد كالغزاؿ كالبقرة الفكتكغرافية لمطبيعة

فإذا كانت العبلمة مككنة مف صكرة صاحب العبلمة ذاتو، أك أم صكرة لمغير 
فإنو يجب الحصكؿ عمى مكافقة صاحب الصكرة أك مف ينكب عنو، إذا كاف ال يزاؿ 

مى مقدـ طمب عمى قيد الحياة، أما إذا كاف صاحب الصكرة متكفيا فإنو يتعيف ع
مثؿ الشرعي ال يرادؼ الكارث، تسجيؿ العبلمة أف يطمب مكافقة ممثمو الشرعي، كالم

 .(4)كارثا كاف أـ غير كارث ،إلى المتكفى بنسب كؿ مف يمتُّ  فيك

يمكف تسجيميا كعبلمة قابمة ، األشكاؿ التي تتخذىا بعض السمع كالمنتجاتأما 
، أم أنو يستحيؿ السمعة مستمزمات  شريطة أف ال يككف ىذا الشكؿ مفمحماية ل
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إنتاج السمعة بشكؿ آخر، حيث يترتب عمى اعتباره عبلمة أف يكتسب صاحبيا 
 .(1)احتكارا دائما في إنتاج ىذه السمعة

كمف أمثمة األشكاؿ التي تعتبر مف مستمزمات السمعة أك المنتج، الشكؿ الدائرم 
طار إال دائريا ليؤدم كظيفتو، لعجبلت السيارات كالمركبات، فبل يمكف أف يككف اإل

أما فيما تعمؽ باألشكاؿ التي ليست مف مستمزمات السمعة، نجد مثبل زجاجة 
مشركب كككاككال التي كانت مسجمة عمى أساس نمكذج صناعي كبعد انتياء مدة 
حمايتيا بيذه الصفة، قامت الشركة بتسجيميا كعبلمة تجارية مع أحرؼ العبلمة 

 .(2)حماية الدائمة ليا"كككاككال" لضماف ال

أما بالنسبة لؤللكاف فيمكف تسجيميا كعبلمة تجارية كذلؾ، سكاء كانت مككنة مف 
االتصاالت الكطنية الككيتية  لكف كاحد، كالمكف البرتقالي الذم تستخدمو شركة

، أك المكف األخضر لشركة االتصاالت الكطنية الجزائرية "نجمة" اسـركفة بالمع
  ، أك كانت ألكانان متعددة كالعبلمة لمسحكؽ الغسيؿبيميس""مو  اسـالمعركفة ب

(AREIL)  التي اتخذت األلكاف األخضر كاألحمر كاألزرؽ كالبرتقالي كاألبيض ممكنة
 .بذلؾ األزىار كالمبلبس

كيشترط في المكف أف ال يككف مف مستمزمات السمعة أك المنتج، أما إذا كاف 
مف  سيؤدم حتمان إلى احتكار إنتاج السمعة ، فإنو يتـ رفض تسجيمو، ألف ذلؾكذلؾ

، كفي ذلؾ تأثير سمبي عمى إرادة (3)طرؼ منتج كاحد كحرماف اآلخريف مف إنتاجيا
المكف األصفر لميمكف، كاألخضر  :كمف أمثمة ذلؾ. ختيارالمستيمؾ كحريتو في اال

 .(4)بف كالبني لمكاكاكم  للمنعناع، كاألبيض 
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 : ايؿٛت ٚايسا٥خ١ .7

نا أف المشرع الجزائرم قد أغفؿ الحديث عف ىذا النكع مف سبؽ كأف قم
 .العبلمات، كاكتفى بالعبلمات القابمة لئلدراؾ بالبصر

غير أف تشريعات أخرل نظمت ىذه العبلمات كمنحتيا الحماية عمى أساس 
قانكف العبلمات، رغـ أنيا ال تتمتع بخاصية مميزة لتمييز منتكج معيف، كنبلحظ 

مف العبلمات، في األغاني التي تصحب إشيار معيف، أك األصكات كثيرا ىذا النكع 
المصاحبة لحصة تمفزيكنية كغير ذلؾ، كمف بيف ىذه التشريعات نذكر التشريع 

-711الفرنسي الذم نص عمى حماية كتسجيؿ اإلشارات الصكتية كذلؾ في المادة 
كتابة أك الرسـ مثؿ مف قكانيف الممكية الفكرية الفرنسية، كالتي اعتبرتيا قابمة لم 1

 .(1)النكتات كالجمؿ المكسيقية

كما نص المشرع التكنسي عمى ذلؾ في المادة الثانية مف قانكف حماية عبلمات 
عبلمة الصنع أك التجارة أك «: بقكلو 2331الصنع كالتجارة كالخدمات الصادر سنة 

مات التي الخدمات ىي شارة ظاىرة تمكف مف تمييز المنتجات التي يعرضيا أك الخد
 : . . .يسدييا شخص طبيعي أك معنكم، كيمكف أف تتككف ىذه الشارة خاصة مف

 .» الشارات الصكتية مثؿ األنغاـ كالجمؿ المكسيقية -ج

سبانيافي اكاألمر كذلؾ   ألمانيا ك  لتشريعات المنظمة لمعبلمات في الككيت كا 
يطاليا كالبرتغاؿ كاليكناف كالنمسا  .(2)كا 

لصكتية مف أفضؿ أشكاؿ العبلمات الحديثة، رغـ أنيا معيبة تعتبر العبلمات اك 
األلكاف ك بتأثيرىا الضعيؼ عمى فئة األمييف، ألنيـ ينجذبكف أكثر لمصكر 

ا بيف الصكت المسمكع  كالرسكمات، كفي غالب األحياف تككف العبلمة الصكتية مزيجن
 .(3)كالكتابة أك الرسـ المنظكر
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édition, Dalloz, 2006, p: 777. 
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الصكت أك الرنيف، الذم قد يصاحبو صكرة إف أىـ ما يميز العبلمة الصكتية 
إنساف أك حيكاف، كمثاؿ ذلؾ صكت األسد المصحكب بصكرتو، الذم تستعممو 

األمريكية إلنتاج األفبلـ السينيمائية، في اإلعبلف عف  )مترو جولدوين ماير(شركة 
ة ككذلؾ األمر بالنسبة لمجمؿ المكسيقية، مثؿ القطعة المكسيقية المعركف. (1)أفبلميا

(Lettre à Elise) (2)التي تتمتع بالحماية المزدكجة لحقكؽ المؤلؼ كالعبلمات. 

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعبلمات التي تعتمد عمى حاسة الشـ كالتي تسمى 
العبلمات الشمية أك عبلمات الرائحة، حيث أجازت تسجيميا كحمايتيا بعض 

تي، كالتشريع الككيتي، كالتشريع كالتشريع اإلمارا ،(3)التشريعات مثؿ التشريع المغربي
الفرنسي، كالتشريع األمريكي، كمف بيف عبلمات الرائحة التي تـ قبكؿ تسجيميا في 

ر بتفتح زىرة بمكميريا الكاليات المتحدة األمريكية، رائحة عطر األزىار الذم يذك  
(Plumeiria)(4)، الذم يستعمؿ في تعطير خيكط الغزؿ كالطرز كالخياطة. 

رط المشرع الفرنسي إمكانية عرض عبلمة الرائحة بشكؿ معادلة كما اشت
 .(5)كيميائية حتى يتـ قبكؿ تسجيميا

كيشترط لتسجيميا أيضا ضركرة أف تككف الرائحة مضافة إلى البضائع أك 
م يستخدميا، كأف تككف المنتجات بفعؿ مالؾ العبلمة، كأف يككف ىك الكحيد الذ

في أذىاف المستيمكيف أم تعبر عف منتجات أك اكتسبت معنى ثانكيان الرائحة قد 
غير أف تسجيؿ عبلمة الرائحة ال يخمك مف مصاعب أىميا، . خدمات معينة بذاتيا

صعكبة التمثيؿ البصرم ليا مف أجؿ تسجيميا، ككذلؾ صعكبة تثبيت عبلمة الرائحة 
مى لذلؾ فإف حماية عبلمة الصكت التي تعتمد ع. (6)عمى المنتج أك ربطيا بالخدمة
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السماع، كعبلمة الرائحة التي تعتمد عمى حاسة الشـ، يحتاج إلى تكفر الكثير مف 
الركائح المتشابية، كىذا مف األصكات المتقاربة، ك الكسائؿ التقنية لمتفريؽ بيف 

 .الصعكبة بمكاف
 : األختاّ ٚايدَػات ٚايٓكٛؽ .8

نما الطريقة التي ي تـ بيا إف ىذه الكممات ال تعني العبلمات في ذاتيا، كا 
حيث أف طريقة كضع العبلمة تختمؼ تبعان  ،(1)صناعتيا، أك كضعيا عمى المنتجات

لممادة التي تتشكؿ منيا السمع كالمنتجات، فإذا كانت مف مادة خشبية فإف العبلمة 
ذا كانت مف  تحفر حفران، أما إذا كانت مف مادة نحاسية فإف العبلمة تصب صبان، كا 

 .(2)ط عمييا ضغطان مادة شمعية فإف العبلمة تضغ

يشترط في ىذه األشكاؿ أف تككف مبتكرة، كقادرة عمى تمييز السمع كالمنتجات 
ات، حتى يتـ قبكؿ تسجيميا التي تكضع عمييا عما يشابييا مف سمع أك منتج

تبر كعبلمة، كأف ال تككف مطابقة أك مشابية لؤلختاـ كالدمغات الرسمية، التي تع
، ألف ذلؾ مف شأنو أ يضمؿ جميكر (3)و كعبلمةممكا عاما اليمكف قبكؿ تسجيم

 .المستيمكيف
 : أغهاٍ أخس٣ َٔ ايعالَات .9

نما عمى سبيؿ المثاؿ كلذلؾ فإف  إف األشكاؿ المكضحة آنفا ليست حصرية كا 
أشكاؿ العبلمات غير محدكدة، حيث يمكف أف يككف شكؿ العبلمة األغمفة التي 

تكضع فييا، أك مزيجان مف ىذه تمؼ بيا المنتجات أك العمب كالزجاجات التي 
 .(4)األشكاؿ كميا أك بعضيا

كىناؾ مف أضاؼ عبلمة الذكؽ أك الطعـ إذا كاف ذكؽ المنتج مميزان عف مذاؽ 
غيره مف المنتجات المنافسة، ككذلؾ عبلمة المممس إذا كاف بإمكاف المستيمؾ تمييز 
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 .(1)المنتجات عف طريؽ مممس السمعة
 ايفسع ايجاْٞ

 املض١ًً ايعالَات غهاٍأ زفض تطجٌٝ

العبلمات المضممة ىي العبلمات التي تحتكم عمى بيانات مف شانيا أف تكقع 
 (2). المستيمؾ في الغمط حكؿ طبيعة أك مصدر أك نكع المنتكج أك الخدمة

 اختيارالمشرع الجزائرم لـ يشذ عف قاعدة إعطاء الحرية لؤلشخاص في 
يا في ثناءات كرد النص عميستذلؾ ببعض االالعبلمات المميزة لمنتجاتيـ، مع تقييد 

مف قانكف العبلمات، سكاء تمؾ الخاصة بالتشريع الجزائرم، أك تمؾ التي  7المادة
 .ات الدكلية الثنائية أك المتعددة األطراؼتفاقيكرد النص عمييا في اال

 املض١ًً يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟايسَٛش ٚاألغهاٍ : أٚال

أسباب الرفض" في القسـ الثاني، أنو يستثنى حيث نص المشرع تحت عنكاف " 
ثنائيا مف استمف التسجيؿ في سجؿ العبلمات التجارية عدة رمكز دكف اإلشارة إلى 

 .عماؿستاال

 : ثناءات في حاالت متعددة نذكرىا فيما يميستكتتمثؿ ىذه اال

 .الرمكز التي ال تعد عبلمة في مفيـك قانكف العبلمات .1
 عاـ أك المجردة مف صفة التمييزالرمكز الخاصة بالممؾ ال .2

 .الرمكز المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة .3
ات الثنائية تفاقييا بمكجب القانكف الكطني أك االعمالاستالرمكز التي يحضر  .4

 .أك المتعددة األطراؼ التي تككف الجزائر طرفا فييا
أعبلـ أك الرمكز التي تحمؿ بيف عناصرىا نقبل أك تقميدا لشعارات رسمية أك  .5

مختصر أك رمز أك إشارة أك دمغة رسمية تستخدـ لمرقابة  اسـشعارات أخرل أك 
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ة اتفاقيكالضماف مف طرؼ دكلة أك منظمة مشتركة بيف الحككمات أنشئت بمكجب 
 .دكلية، إال إذا رخصت ليا السمطة المختصة ليذه الدكلة أك المنظمة بذلؾ

ص طبيعة أك جكدة أك مصدر الرمكز التي يمكف أف تضمؿ الجميكر فيما يخ .6
 .السمع كالخدمات، كالخصائص األخرل المتصمة بيا

الرمكز التي تشكؿ حصريا أك جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر  .7
الجغرافي لسمع أك خدمات معينة، كفي حالة ما إذا تـ تسجيؿ ىذه الرمكز كعبلمة 

اص آخريف ليـ الحؽ ذلؾ البياف الجغرافي مف قبؿ أشخ عماؿاستبغير حؽ، تعرقؿ 
 .وعمالاستفي 

تجارم يتميز بالشيرة في الجزائر كتـ  سـالرمكز المماثمة لعبلمة أك ال .8
و لسمع مماثمة كمشابية تنتمي لمؤسسة أخرل، إلى درجة إحداث تضميؿ خداماست

 .التجارم سـبينيما، أك الرمكز التي ىي بمثابة ترجمة لمعبلمة أك اال
و خداماستية لعبلمة تتميز بالشيرة في الجزائر، كتـ الرمكز المماثمة أك المشاب .9

لسمع أك خدمات ال تعد مطابقة أك مشابية لتمؾ التي طمب تسجيؿ العبلمة مف 
أجميا، إذا كاف ذلؾ يدؿ عمى صمة بيف ىذه السمع أك الخدمات كمالؾ العبلمة 

 إلحاؽ ضرر بمصالح صاحب العبلمة عماؿستالمسجمة، كأف يككف مف شأف ىذا اال
 .المسجمة
الرمكز المطابقة أك المشابية لعبلمة كانت محؿ طمب تسجيؿ أك  .13

تسجيؿ يشمؿ سمعا أك خدمات مطابقة أك مشابية لتمؾ التي سجمت مف أجميا 
يحدث لبسا، كينطبؽ ذلؾ أيضا عمى العبلمات  عماؿستالعبلمة، إذا كاف ىذا اال

داع طمب تسجيميا، أك التي انتيت فترة حمايتيا منذ سنة أك أكثر قبؿ تاريخ إي
العبلمات الجماعية التي انتيت فترة حمايتيا منذ ثبلث سنكات أك أكثر قبؿ ىذا 

 .التاريخ
 نعال١َأضباب زفض تطجٌٝ ايسَٛش املض١ًً : ثاْٝا

ثناءات يظير أف المشرع الجزائرم قد أقر برفض تسجيؿ ستمف خبلؿ ىذه اال
 : كؿ تمؾ الرمكز لؤلسباب التالية
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  شأنو أف يجرد العبلمة مف أىـ شرط لقبكؿ تسجيميا )التمييز(، ألف ذلؾ مف
 .أك يمس بجكىر الكظيفة التي مف أجميا كجدت العبلمة

  ألف ذلؾ مف شأنو تضميؿ الجميكر المستيمؾ، أك إحداث لبس في ذىنو
الرمكز التي  خداـاستحكؿ طبيعة أك مصدر تمؾ السمع أك الخدمات، كما في حالة 

 .ة لدكلة أك منظمة دكليةتحمؿ الصفة الرسمي
 كممات  خداـاستألف ذلؾ مف شأنو أف يمس بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة ك

 .قبيحة كمذمكمة، أك صكر فاضحة

كيعتبر النظاـ العاـ كاآلداب العامة مف المفاىيـ النسبية التي يصعب حصرىا، 
خر، بؿ كتحديد مضمكنيا بشكؿ دقيؽ، ألنيا تختمؼ مف دكلة ألخرل كمف مجتمع آل

 .قد تختمؼ داخؿ المجتمع الكاحد مف حقبة زمنية ألخرل

كرغـ ذلؾ ىناؾ مف اعتبر كؿ األعماؿ التي يككف ليا أثره سمبي عمى المجتمع 
كعمى سبلمة أمنو كنظامو، مخالفة لمنظاـ العاـ، أما العبلمات المخالفة لآلداب 

كتخدش الحياء العاـ العامة، فيي تمؾ الرمكز غير المناسبة التي تصدـ المياقة، 
 .(1)بمعناىا كشكميا، أم الرمكز التي تؤدم إلى ىدـ القكاعد المقررة لآلداب السميمة

العبلمة التي  اختيارتعد ىذه األسباب بمثابة قيكد عمى حرية األشخاص في 
تميز سمعيـ كخدماتيـ عف غيرىا مف السمع كالخدمات المماثمة أك المشابية، كبذلؾ 

 .زائرم قد اتفؽ مع أغمب التشريعات المقارنةيككف المشرع الج

 (2)يف ايتػسٜعات األخس٣ٚاألغهاٍ املض١ًً ايسَٛش : ثايجا

  حظر المشرع اإلنجميزم تسجيؿ العبلمات التي تحتكم أم إشارة أك كسيمة
تشبو التاج الممكي أك األعبلـ الممكية أك تمثؿ الممكة أك أفراد عائمتيا، أك أم 

لممستيمكيف أف كاضع العبلمة يتمتع بالرعاية الممكية أك كممات أك أحرؼ تكحي 
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حمايتيا، كذلؾ إال بإذف خاص مف الممكة أك مف ينكبيا أك أحد أفراد العائمة الذيف 
ككذلؾ العبلمات التي تحتكم عمى ما يمثؿ عمـ إنجمترا أك كيمز أك . ييميـ األمر

يا مضمبل لمجميكر أك امخداستاسكتمندا أك شماؿ أيرلندا، فبل تسجؿ إذا تبيف أف 
 .يحدث ضررا شديدا

  حظر المشرع المصرم كالعراقي تسجيؿ العبلمات التي تشمؿ البيانات
الخاصة بدرجة الشرؼ، إذا لـ يكف يستحقيا، أك التي تحتكم عبارات تكحي بتمتع 

 .صاحبيا برعاية سامية، بدكف إثبات تحريرم
  األلفاظ أك العبارات حظر المشرع األردني تسجيؿ العبلمات التي تشمؿ
 : التالية

سجؿ _ رسـ مسجؿ _ حقكؽ امتياز ممكي _ مي _ ذك  امتياز_ ذك  امتياز -
 .(1)الطبع _ التقميد يعتبر تزكيرا، أك ما شابو ذلؾ مف األلفاظ كالعبارات

  حظر المشرع الككيتي تسجيؿ أم عبلمة قرر مكتب مقاطعة إسرائيؿ أنيا
 .(2)أك شعار إسرائيميمطابقة أك مشابية لعبلمة أك رمز 

 إشارة أك  حظر المشرع السعكدم تسجيؿ العبلمات التي تتككف مف تعبير أك
رسـ مخؿ بالشعائر الدينية أك يككف مطابقا أك مماثبل لرمز ذم صبغة دينية 

 .(3)بحتة
  حظر المشرع الفرنسي العبلمات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة، كالتي
ا بمكجب القانكف، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعبلمات التي تدفع يا ممنكععمالاستيعد 

 .(1)األشخاص بحكـ طبيعتيا لمكقكع في الخطأ
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 ات ايدٚي١ٝتفاقٝيف االٚاألغهاٍ املض١ًً ايسَٛش : زابعا

لـ يضع قائمة محددة لمثؿ ىذه العبلمات المضممة،  تفاقيالقانكف الدكلي اال
كالرمكز التي تمس حرية المعتقد، أك  كىي عادة رمكز محددة عمى سبيؿ المثاؿ،

ديف مف األدياف، أك تمس كرامة اإلنساف أك تنتيؾ حقكقو، أك تشجع عمى التمييز 
 (2). العنصرم عمى أساس العرؽ أك الجنس أك المكف أك المعتقد

التي جاء النص عمييا في مف التسجيؿ كعبلمة  ةستثنالماكمف أمثمة الرمكز  
 : يمي نذكر ماات تفاقياال

 تحاد" تكافؽ دكؿ اال: ة باريس لحماية الممكية الصناعية نصت عمى أفاتفاقي 
عمى رفض أك إبطاؿ تسجيؿ الشعارات الشرفية كاألعبلـ كشعارات الدكلة األخرل 

كالعبلمات كالدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة كالضماف التي  تحادالخاصة بدكؿ اال
احية الشعار، كتكافؽ عمى اتخاذ اإلجراءات تتخذىا ىذه الدكؿ، ككؿ تقميد ليا مف ن

يا دكف تصريح مف السمطات المختصة، كذلؾ سكاء كعبلمة عمالاستالمبلئمة لمنع 
 .(3)صناعية أك تجارية أك كعناصر مككنة ليا"

شارات كمختصرات  تسرم ىذه األحكاـ عمى ما تعمؽ بشعارات كأعبلـ كا 
 .(4)كتسميات المنظمات الدكلية

بتبادؿ القائمة الخاصة بالشعارات كالعبلمات  تحادكؿ االيجب أف تقكـ د
كالدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة كالضماف ككؿ التعديبلت البلحقة عمييا، عف 

 .(5)طريؽ المكتب الدكلي لمكيبك، حتى تتمكف مف المطالبة بحمايتيا

=                                                           
(1)-SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Le droit des marque, édition DALOZ, PARIS, 1997, 

P: 7.  
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ة كالمراد بالشعارػ حسب القضاء المصرم ػ مجمكعة العبلمات كالرسـك كالزخرف
الداخمة كالخارجة، المحيطة بالدرع الذم تتخذه دكلة أك مدينة أك عائمة شريفة رمزا 
ليا، فمثبل الدكلة البريطانية تتخذ صكرة األسد الناىض كالفرس الكاثب رمزان ليا، كما 

متعانقيف داخؿ باقة مف الزىكر  R. Fتتخذ فرنسا الجميكرية الثالثة شعارا ليا، حرفي 
مهثمثٍي األشكاؿ، بينما الكاليات المتحدة األمريكية فتتخذ النسر كعمميف متعانقيف 

الطائر كالقابض بإحدل رجميو عمى فرع مف نبات، كبالرجؿ األخرل عمى سياـ 
 .(1)شعاران ليا

  معاىدة نيركبي بشأف حماية الرمز األكلمبي )خمس حمقات متشابكة( الصادرة
لدكؿ المتعاقدة بحماية الرمز جميع ا التزاـ، نصت عمى 1981/أيمكؿ/26بتاريخ 

و ألغراض تجارية في الدعاية، ككعبلمة تجارية عمى خداماستاألكلمبي مف 
 .(2)المنتجات، دكف تصريح مف المجنة الدكلية االكلمبية مالكة الرمز

 ايعالَات املض١ًً تطجٌٝ تطبٝكات قضا١ٝ٥ يسفض: خاَطا

، لما ليا مف عبلماتكالرمكز المضممة ك شكاؿدائما تسجيؿ األرفض القضاء 
كفيما يمي بعض األمثمة عمى الحر  ختيارانعكاسات عمى حؽ المستيمؾ في اال

 : ذلؾ

كعبلمة  الصكر المستخدمة لشخصيات تاريخية القضاء تسجيؿرفض كمف ذلؾ 
كمف أمثمة ذلؾ رفض القضاء المصرم . تجارية، ألنيا ممؾ لجميع أفراد المجتمع

صكرتيا لتمييز منتجات  عماؿاستة، كحكـ بأف كميكباترة( كعبلم)تسجيؿ صكرة 
 .(3)يا في تمؾ المنتجاتعمالاستمعينة يككف مانعا لمغير مف 

كاألمر كذلؾ بالنسبة لمقضاء في بريطانيا، حيث أف مكتب تسجيؿ براءات 
كعبلمة بناء عمى أف كجييا  (ديانا)كالعبلمات رفض تسجيؿ كجو األميرة ختراعاال
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كعبلمة لتمييز نكع  (مكنيكا لكينسكي)ـ قبكؿ تسجيؿ صكرة ممؾ لمعالـ، غير أنو ت
 .(1)معيف مف السيجار

كمف أىـ األسباب التي جعمت مسجؿ العبلمات يرفض تسجيؿ كجو األميرة  
)ديانا( كعبلمة، لما في ذلؾ مف تضميؿ كخداع لممستيمكيف الذيف قد يغرييـ كجو 

دكف أف تككف ليـ حاجة إلييا، أك قد األميرة كيدفعيـ إلى اقتناء السمع التي تميزىا، 
 .يعطييـ ذلؾ الثقة كاألماف في جكدة كنكعية تمؾ السمع دكف أف تككف كذلؾ

كىنا تظير السمطة التقديرية لمكاتب تسجيؿ العبلمات في قبكؿ تسجيؿ الصكر 
الفكتكغرافية الخاصة بالمشاىير كعبلمات أك عدـ تسجيميا، بناء عمى درجة تأثير 

 .ختيارة المستيمؾ في االذلؾ عمى حري

كمف أمثمة األشكاؿ التي تعتبر مف مستمزمات السمعة أك المنتج، الشكؿ الدائرم 
لعجبلت السيارات كالمركبات، فبل يمكف أف يككف اإلطار إال دائريا ليؤدم كظيفتو، 
أما فيما تعمؽ باألشكاؿ التي ليست مف مستمزمات السمعة، نجد مثبل زجاجة 

التي كانت مسجمة عمى أساس نمكذج صناعي كبعد انتياء مدة مشركب كككاككال 
حمايتيا بيذه الصفة، قامت الشركة بتسجيميا كعبلمة تجارية مع أحرؼ العبلمة 

 .(2)"كككاككال" لضماف الحماية الدائمة ليا

ليمكنادة( لتمييز مشركب )في فرنسا رفض القضاء تسجيؿ العبلمة التجارية  -
( لتمييز آلة لجمع الحركؼ، كىذا الرفض مرده Monotypeمف الميمكف، كلفظ )

إلى أف ىذه العبلمات ال تتضمف سكل التسمية المعتادة لمسمعة، كىي جزء مف المغة 
 .(3)يا كال يممؾ أحد حؽ احتكارىاعمالاستالتي يسمح لمجميع 

لمداللة عمى المنتجات التي ( Pharm)عبلمة خداـستككذلؾ الحاؿ بالنسبة ال 
منطقة جغرافية  اسـعبلمة تدؿ عمى  خداـاستباحتكار الصيادلة، أك ليست مشمكلة 
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-Franco)تتطابؽ مع تسمية المصدر، إذا كاف ال يتمتع بيا المنتكج مثؿ عبلمة 

suisse)  مف أجؿ الداللة عمى عدد كبير مف المنتكجات التي ليست مف أصؿ
 .(1)سكيسرم

الصناعية عقب ىجمات  في سكيسرا قاـ المعيد الفيدرالي السكيسرم لمممكية -
، كالتي اتيـ فييا أسامة بف الدف_ رحمو ا،هل_ 2331الحادم عشر مف أيمكؿ العاـ 

المسجمة في  )ابن الدن(بالتخطيط ليا، بالبدء بإجراءات سحب العبلمة التجارية 
سكيسرا كالمممككة لشقيؽ أسامة بف الدف، حيث يقـك بتسكيؽ سمسمة مف المبلبس 

: ، كقد فسر إريؾ ميير ػ مدير المعيد ػ تكجييـ ىذا قائبلن سـالالشبابية تحت ىذا ا
ألف ىذه العبلمة التجارية قد تؤذم  2331أيمكؿ11"رأينا أف الظركؼ قد تغيرت بعد 

 .(2)مشاعر المجتمع بعد تمؾ اليجمات، لذلؾ بدأنا إجراءات سحب العبلمة التجارية"

يرل أف ىذه القيكد  يبقى أف نشير إلى أف المتجكؿ في السكؽ الجزائرية
ثناءات الكاردة عمى العبلمة كخاصة المتعمقة بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة ستكاال

ليست محترمة تماما بالنسبة لممنتجات المستكردة التي تحمؿ عبلمات فاضحة 
تخدش الحياء كتؤذم مشاعر المجتمع، كيظير ذلؾ بشكؿ كبير في المنتجات 

ميؿ كاأللبسة الداخمية النسائية كالرجالية، كاألدىى مف ذلؾ المتعمقة بالزينة كمكاد التج
أنو يتـ التركيج كالدعاية ليا في كسائؿ اإلعبلـ العامة كالخاصة، دكف مراعاة لديف 

كينطبؽ ىذا األمر عمى الكثير مف الدكؿ . كثقافة كتقاليد كأعراؼ المجتمع الجزائرم
 .(3)العربية كاإلسبلمية، كمصر كاألردف

النظاـ العاـ ينطكم عمى مكانع ذات طبيعة آمرة، تستشؼ مف رغـ أف 
ية، كتظير بشكؿ خاص في القكاعد الرامية لحماية قتصادالتشريعات اال

،  كمشركعية العبلمة، إنما تقررت لمصمحة المستيمؾ، حماية لو مف (4)المستيمؾ
 .الغش كالتضميؿ كالخداع، كاحتراما لدينو كمشاعره كذكقو كمكركثة الثقافي
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لذلؾ فإف األداة المرجعية المستخدمة في مكضكع النظاـ العاـ كاآلداب العامة، 
تكمف في تطابؽ نظرة المستيمؾ في حد ذاتو مع طبيعة كمفيـك النظاـ العاـ 
كاآلداب العامة التي يريدىا، كبعد ذلؾ ننظر إلى الجكانب األخرل في صكرة 

 .(1)العبلمة
 ايجاْٞ املطًب

 حبكٛم املطتًٗو الَاتـٛاع ايعـأْ ازتباط

بمثابة بطاقة اليكية لممنتجات كالسمع كالبضائع  تعتبر العبلمة بكؿ أنكاعيا 
غناء عنيا في كؿ ستية ال يمكف االاقتصادكالخدمات، بما يجعميا ضركرة اجتماعية ك 

ية داخؿ الدكلة كخارجيا، لما ليا مف أىمية في قتصاداال المعامبلت كالتبادالت
 .كتقدمياتطكر المجتمعات 

إلى عدة أنكاع، إما بحسب النشاط الذم يمارسو صاحب  كتنقسـ العبلمات
تداد الجغرافي الذم تنتشر العبلمة، أك بحسب الجية التي تممكيا، أك بحسب االم

 .فيو، كلكؿ نكع مف ىذه العبلمات نطاؽ خاص يؤثر فيو عمى حماية المستيمؾ
 األٍٚ ايفسع

 اتـــــأْٛاع ايعالَ

 طبٝع١ ايٓػاط ايرٟ ميازض٘ أؾخابٗا حبطب: أٚال

 : ايعال١َ ايتجاز١ٜ .1

 ى السمعػيا التاجر عمػالمقصكد بيذا النكع مف العبلمات، العبلمة التي يضع

كذلؾ . (2)كالبضائع التي يقكـ بتسكيقيا سكاء كانت مف إنتاجو أك مف إنتاج غيره
عبلـ المستيمكيف بيا كجمب أكبر عدد من  .يـ القتنائيابقصد التركيج لبضاعتو كا 

البضائع كالسمع كؿ البضائع ميما كاف مصدرىا، سكاء كانت  اسـكيندرج تحت 

                                                           
(1)-MOURIAK Vincent, op. cit,  p: 64.  
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ناتجة عف عمؿ صناعي أك تجارم أك زراعي أك مف مستخرجات األرض أك مف 
كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة نذكر منيا مثبل عبلمة . (1)ثمار الغابات كغير ذلؾاست

(LUX)  اسم)األسد مع أنكاع الصابكف، كعبلمة كىي عبلمة تجارية لتمييز نكع مف 
 .لتمييز نكع مف أنكاع المشركبات الغازيةحمود بوعالم( 

 : ايعال١َ ايؿٓاع١ٝ .2

العبلمة الصناعية ىي العبلمة التي تشير إلى المنتجات الصناعية التي يختص 
خراجية أك استفي إنتاجيا الصناعيكف، ميما تكف ىذه الصناعات، إنتاجية أك 

 .(2)نقمية أك زراعية إنشائية أك

كاليدؼ مف كضع ىذه العبلمات ىك تمييز المنتجات الصناعية عف غيرىا مف 
المنتجات المماثمة أك المشابية ليا، مف أجؿ جذب العمبلء كجميكر المستيمكيف، 
نظران لما تقدمو العبلمة الصناعية مف خدمات في تسييؿ التعرؼ عمى ما يفضمكنو 

التاجر مف إبراز خصائص منتجاتو كما تتصؼ بو مف مف بضائع كسمع كما تمكف 
لتمييز نكع مف الصناعة  (SONY)كمف أمثمة ذلؾ نجد العبلمة . (3)جكدة

لتمييز نكع مف اليكاتؼ المحمكلة،  (NOKIA)اإللكتركنية اليابانية، كعبلمة 
 .لتمييز نكع مف السيارات األلمانية( BMW)كالعبلمة 

 : عال١َ اخلد١َ .3

نكا العبلمات ىك الذم يستخدمو أصحاب الخدمات حتى يمك  ىذا النكع مف 
عطائيـ القدرة  جميكر المستيمكيف مف التمييز بيف الخدمات المعركضة عمييـ، كا 
عمى المفاضمة بينيا، كرغـ أف الخدمة ليست شيئا ماديا مممكسا مثؿ المنتجات 

تعتبر «: بقكلوشرع الجزائرم قد نص عمييا التجارية كالصناعية، إال أف قانكف الم
خدمة مقدمة، بيعت أك عرضت لمبيع  عبلمة السمعة أك الخدمة إلزامية لكؿ سمعة أك
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بتعريؼ  المبلحظ عمى ىذا النص أنو لـ يأت، ك (1)»...عبر أنحاء التراب الكطني
: " التي نصت عمى أنو"تريبسة اتفاقيلعبلمة الخدمة، إال أننا نستشؼ ذلؾ مف 

يز السمع كالخدمات الخاصة بمنشأة ما عف سمع تعتبر كؿ إشارة تسمح بتمي«
المنشآت األخرل كخدماتيا، مؤىمة ألف تككف عبلمة، كىذه العبلمة تستخدـ لتمييز 

 .(2) » ات التي تؤدييا المشركعات األخرلالخدم

في مجاؿ الخدمات  (HILTON)كمف أمثمة عبلمات الخدمة نذكر عبلمة 
الخدمات المطعمية، كعبلمة  في مجاؿ (MOKDONALDS)الفندقية، كعبلمة

في مجاؿ الخدمات الياتفية، كغير ذلؾ مف العبلمات في مجاالت متعددة  )موبيميس(
 .(3)...شارات القانكنية كالكساطة العقاريةستاالك  كالسياحة كالنقؿ كاألعماؿ البنكية

 حبطب اجل١ٗ اييت متًهٗا: اثاْٝ

 : ايعال١َ ايفسد١ٜ .1

مى العبلمة التي يممكيا شخص طبيعي أك يطمؽ ىذا النكع مف العبلمات ع
معنكم كاحد، كالتاجر أك الصانع أك الشركة أك المؤسسة العامة أك المؤسسة 

 .الخاصة، ميما كانت غايتيا، تجارية أك صناعية أك خدماتية
كعبلمة األجيزة الكيركمنزلية  (FIAT)كمف أمثمة ذلؾ عبلمة السيارات

كعبلمة  (SOUMMAM)حميب كمشتقاتوكعبلمة إنتاج ال( LG)كاإللكتركنية 
كلـ . كغير ذلؾ (TVالشروق)أك  (TVالنهار)أك  (الجزيرة)القنكات التمفزيكنية مثؿ 

يكرد المشرع الجزائرم أم تعريؼ لمعبلمة الفردية، مكتفيا بالنص عمى تعريؼ 
العبلمة الجماعية، عمى اعتبار أف أغمب العبلمات المتداكلة ىي عبلمات فردية، 

لمتكرار أيضا حيث يمكف أف يستشؼ تعريفيا مف خبلؿ مفيـك المخالفة، أم  كتفاديا
 .أف كؿ عبلمة ليست جماعية ىي بالضركرة عبلمة فردية

                                                           

 ، يتعمؽ بالعبلمات، السالؼ الذكر. 03/06مف أمر  03المادة  -  (1)
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 بمراكش المغربية، السالفة الذكر.  1994/أبريؿ/15الصادرة بتاريخ 
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 : ايعال١َ اجلُاع١ٝ .2

ىي كؿ عبلمة تستعمؿ إلثبات المصدر «: عرفيا المشرع الجزائرم بقكلو
مختمفة، عندما  كالمككنات كاإلنتاج، أك كؿ ميزة مشتركة لسمع أك خدمات مؤسسات

 .(1) » تستعمؿ ىذه المؤسسات تحت رقابة مالكيا

لذلؾ فإف العبلمة الجماعية ىي العبلمة التي ال تستأثر بيا جية كاحدة، بؿ تممكيا 
أكثر مف جية مف األشخاص االعتبارية )المؤسسات(، كليس بالضركرة أف يككف ىدفيا 

مييز مراسبلتيا، كالجمعيات تجاريا، بؿ يمكف أف تتخذىا ىيئات ذات نفع عاـ لت
كالنقابات كالجامعات كغير ذلؾ، كيشترط في تسجيميا ما يشترط في العبلمات األخرل، 

 .(2)، كقابمية اإلدراؾ بالنظربتكاراالك  مف تكفر الصفة الفارقة، كالجدة،

العبلمة الجماعية عندما يقتضي األمر  خداـاستكعادة ما تدعك الضركرة إلى 
يا بشكؿ كاسع في عمالاستتنظيـ البيع كرقابة اإلنتاج، كيظير تركيز اإلنتاج ك 

مجاالت معينة زراعية كصناعية، ذلؾ أف بعض الطمبات التي تنصب عمى مادة 
معينة كبكميات كبيرة، ال يمكف أف تقدر عمى تنفيذىا شركة محمية كاحدة أك مجيز 

المنتجيف إلى  كاحد، كبالتالي تضيع الصفقة عمى الجميع، كىذا ما يدفع بيؤالء
العبلمة الجماعية، كينتشر  خداـاستالعمؿ كفؽ أسمكب جماعي، كتمييز منتجاتيـ ب

ىذا مف العبلمات في الكثير مف دكؿ العالـ، كخاصة في أكركبا، فيما يخص إنتاج 
المختصة في تعريؼ  (SOPEXA)كتسكيؽ المنتجات الحيكانية كالزراعية مثؿ عبلمة

التي تشمؿ عدة  (IKAELECTRICA)في فرنسا، كالعبلمةكتسكيؽ المنتجات الغذائية 
 .(3)مشركعات تنتج األدكات الكيركمنزلية في مصر

كقد ذىبت معظـ التشريعات إلى األخذ بيذا المفيكـ لمعبلمة الجماعية، كمف 
ذلؾ القانكف اإلنجميزم الذم نص عمى أف الرمكز التي تتككف منيا العبلمات 

ي تتككف منيا العبلمات التجارية، كتستخدـ ىذه الجماعية ىي ذات الرمكز الت
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العبلمات الجماعية في تمييز سمع أك خدمات جمعية ما عف تمؾ التي يممكيا 
 .(1)أعضاء جمعية أخرل

ة باريس لحماية الممكية الصناعية الدكؿ األعضاء بحماية اتفاقيكما ألزمت 
أف تقبؿ إيداع ب تحادتتعيد دكؿ اال«: العبلمات الجماعية حيث نصت عمى أف

كحماية العبلمات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي ال يتعارض كجكدىا مع قانكف 
ف كانت تمؾ الجمعيات ال تمتمؾ منشأة صناعية أك تجارية  .(2) »دكلة المنشأ حتى كا 

 حبطب اَتداد غٗستٗا: اثايج

 : ايعال١َ احمل١ًٝ .1

التي تكفرت فييا الشركط المقصكد بالعبلمة المحمية أك الكطنية، كؿ العبلمات 
القانكنية التي يفرضيا القانكف الكطني، كقاـ مالكيا بتسجيميا لدل المصالح 
المختصة بذلؾ، كفؽ اإلجراءات الشكمية كالمكضكعية التي نص عمييا القانكف، 

كمف . كأصبحت بذلؾ معركفة عمى المستكل المحمي لمدكلة لدل جميكر المستيمكيف
 )األوراسي(لممياه المعدنية، كعبلمة  )اللة خديجة(عبلمة أمثمة ذلؾ في الجزائر 

لمصناعات  (ENIEM)لممعارض، كعبلمة)سفاكس( لمخدمات الفندقية، كعبلمة 
كغير ذلؾ مف العبلمات التي تتمتع بالشيرة عمى المستكل المحمي أك . الكيركمنزلية

 .الكطني مقارنة بالعبلمات ذات الشيرة العالمية
 : ايعال١َ املػٗٛز٠ .2

 : تعسٜف ايعال١َ املػٗٛز٠ .أ 

لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم إلى تعريؼ العبلمة المشيكرة، كلـ يفردىا بأم أحكاـ 
 اتتفاقيكاال، (3)األخرل حميةمخاصة لحمايتيا، عمى عكس أغمب القكانيف ال
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، التي اىتمت بالعبلمة المشيكرة كأكلتيا حماية أكثر، كشددت في معاقبة (1)الدكلية
 .عمى حقكؽ أصحابيامف يعتدم 

كلتعريؼ العبلمة المشيكرة البد مف الرجكع إلى الفقو الذم اختمفت اآلراء فيو 
إنطبلقا مف  BECHER، حيث عرفيا الفقيو حسب الزاكية التي ينطمؽ منيا كؿ فقيو

المدلكؿ المفظي لمفظ الشيرة، فاعتبر أنو يتمتع بيذا الكصؼ كؿ ما يصبح معركفا 
ميـ ميما كانكا زبناء، أصدقاء، أك أعداء، بدكف تمييز في لدل مجمكع سكاف اإلق

ر العبلمة ضاؼ تعتبأالسف، الثقافة، الطبقة االجتماعية، االنتماء السياسي، ك 
مشيكرة عندما تشكؿ جزءا مف المغة المألكفة كالمعتادة لدل الجميكر لتمييز شيء 

 .(2)محدد

بلمة عادية في األصؿ، كفي حقيقة األمر فإف العبلمة المشيكرة ليست سكل ع
غير أنيا انتشرت بصكرة كاسعة في األسكاؽ المحمية كالدكلية حتى أصبحت معركفة 
عند أغمبية المنتجيف كالمستيمكيف، كارتبطت شيرتيا أكثر بما تقدمو مف منتجات أك 

كبالتالي فيي العبلمة التي تجاكزت شيرتيا بمد . (3)خدمات ذات جكدة عالية كمميزة
 .(4)ككف معركفة في أكثر مف بمدالمنشأ، كت

 : َعاٜري حتدٜد غٗس٠ ايعال١َ .ب 

نظرا لككف الشيرة مسألة نسبية ال يمكف ضبطيا بدقة فقد ثارت إشكاالت عديدة 
كمراعاة ليذه اإلشكاالت . حكؿ العكامؿ التي يجب مراعاتيا في تحديد شيرة العبلمة

كمعالـ في تحديد مدل بعض الضكابط التي يمكف اتخاذىا  "تريبس"ة اتفاقيكضعت 
حيث نصت عمى كجكب مراعاة مدل  16/32شيرة العبلمة، كذلؾ في المادة 

معرفة العبلمة لدل قطاع كاسع مف الجميكر المعني، بما في ذلؾ معرفتيا في البمد 
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 .فيو نتيجة تركيج العبلمة ،العضك المعني

العبلمة أف ىذه الضكابط لـ تكف لتحؿ الخبلفات المتباينة حكؿ معنى  غير
المشيكرة، مف أجؿ ذلؾ اعتمدت الجمعية العامة لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

بعة كالثبلثكف لجمعيات الدكؿ افي دكرة مشتركة خبلؿ سمسمة االجتماعات الر 
، التكصية المشتركة بشأف األحكاـ المتعمقة بالعبلمة (1))الكيبك( األعضاء في

 .(2)المشيكرة

 : (3)يمي ت بو ىذه التكصيات ماكمف بيف أىـ ما جاء

 .إلزاـ صاحب العبلمة بتقديـ معمكمات تثبت شيرة العبلمة .1
مراعاة الظركؼ التي يستخمص منيا بأف العبلمة مشيكرة، كمعرفة العبلمة  .2

يا عمالاستالعبلمة كمجاالت  عماؿاستلدل قطاع كاسع مف الجميكر المعني، أك مدة 
 .كنطاقيا الجغرافي

تركيج، كمدة نجاح حمبلت التركيج كعرض منتجاتيا في مدة الدعاية كال .3
 .األسكاؽ كالمعارض الداخمية كالدكلية، كحجـ مبيعاتيا

عدد البمداف المسجمة فييا، أك طمبات تسجيميا، كالمدة الزمنية التي مضت  .4
 .عمى تسجيميا

مدل نجاح إنفاذ الحقكؽ في العبلمة في الدكؿ المجاكرة، كالسيما إقرار  .5
 .ختصة بشيرتياالجيات الم

قيمة العبلمة، كىناؾ عدة طرؽ لتقدير قيمتيا، ككمما كانت قيمتيا كبيرة قد  .6
 .يستفاد منيا أنيا عبلمة مشيكرة

ىذا فيما تعمؽ بالمعايير المعتمدة في تحديد مدل شيرة العبلمة في حد ذاتيا، 
مف  كقد تـ التركيز فييا بشكؿ أساسي عمى معرفة العبلمة مف طرؼ القطاع الكاسع

                                                           

 . 1999سبتمبر  29ك 20كانت ىذه الدكرة ما بيف  -  (1)
 -حساـ الديف عبد الغني، الجديد في العبلمات التجارية، الطبعة األكلى دار الفكر الجامعي اإلسكندرية -  (2)
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المنتجات المكسكمة بيذه العبلمة، في دكلة المنشأ كباقي  يبلؾاستالجميكر المعني ب
 .الدكؿ األخرل

 : يمي إف المقصكد بالجميكر المعني عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر ما

ف لمسمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة المستيمككف الفعميكف كالمحتممك  .1
 .المشيكرة

كات تكزيع المنتجات كالخدمات التي تميزىا ف في قناألشخاص المعنيك  .2
 .العبلمة
األكساط التجارية التي تتعامؿ في أنكاع السمع كالخدمات التي تميزىا  .3
 .العبلمة

لممشركبات الغازية،  )كوكاكوال(كمف أمثمة العبلمات المشيكرة نجد عبلمة
لصناعة  (ROLEX)لمستحضرات التجميؿ، كعبلمة  (CHANEL)كعبلمة 
 .لصناعة السيارات (TOYOTA)كعبلمةالساعات، 

 : َٔ َبدأ ايتخؿٝـ ايعال١َ املػٗٛز٠جٓا٤ اضت .ج 

يقصد بمبدأ التخصيص حماية العبلمة فيما تعمؽ بالسمع أك الخدمات التي 
سجمت مف أجؿ تمييزىا، أما المنتجات األخرل غير المماثمة، فإنو ليس لمالؾ 

، إال أف العبلمة المشيكرة (1)مييانفس العبلمة ع عماؿاستالعبلمة حؽ منع الغير مف 
 ثار عمى تضميؿ كتدليس المستيمؾتثناة مف ىذا المبدأ لما ليا مف آتعتبر مس

لمشرع الجزائرم صراحة عمى رفض تسجيؿ الرمكز المماثمة أك المشابية نص ا
و لسمع مماثمة خداماستتجارم يتميز بالشيرة في الجزائر كتـ  اسـلعبلمة أك 

 .(2)مؤسسة أخرل إلى درجة إحداث تضميؿ بينيماتنتمي ل ،كمشابية
يظير مف ىذا النص أف المشرع الجزائرم قد حصر تقميد العبلمة المشيكرة في 
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يا في السمع كالخدمات المشابية أك المماثمة فقط كىذا قد يثير إشكاال حقيقيا عمالاست
، عمى سمع أك العبلمة المشيكرة ذاتيا أك أم عبلمة مشابية ليا خداـاستفيما تعمؽ ب

خدمات مختمفة، لما قد يحدثو ذلؾ مف تضميؿ كالتباس لدل المستيمكيف مف جية، 
فادة صاحب العبلمة المماثمة أك المشابية مف شيرة العبلمة المشيكر كانتشارىا استك 

 .الكاسع، كما تمثمو مف جكدة كنكعية مميزة، كمف قيمة تجارية كتسكيقية ىائمة

األمر بالنص أيضا عمى منع تسجيؿ  درؾاستم قد لذلؾ فإف المشرع الجزائر 
فيما تعمؽ بالسمع  الرمكز أك العبلمات المطابقة أك المشابية لمعبلمة المشيكرة،

كفقا لما  ،(1)كالخدمات غير المماثمة لتمؾ التي تـ تسجيؿ العبلمة المشيكرة بشأنيا
مة التجارية تمؾ العبل خداـاستة" تريبس"، التي اشترطت أف يدؿ اتفاقيجاءت بو 

بالنسبة لتمؾ السمع أك الخدمات عمى صمة بيف تمؾ السمع أك الخدمات كصاحب 
في إلحاؽ ضرر محتمؿ  خداـستالعبلمة التجارية المسجمة، كأف يتسبب ذلؾ اال

 .(2)بمصالحو

لى ىذا المنحى اتجو الفقو كاال ثنيت استالقضائي في فرنسا حيث  جتيادكا 
حيث ضمف الحماية لمعبلمة التجارية . (3)تخصيصالعبلمة المشيكرة مف مبدأ ال

المشيكرة عمى جميع المنتجات أك الخدمات سكاء كانت مماثمة لمتي خصصت ليا 
ثناء ستأك كانت غير مماثمة، كمف أىـ الكسائؿ التي لجأ إلييا القضاء الفرنسي ال

 : (4)العبلمة المشيكرة مف مبدأ التخصيص مايمي
الغير العبلمة المشيكرة دكف  خداـاستالمدنية، ألف القكاعد العامة لممسؤكلية  .1

إذف مف مالكيا، يعتبر تطفبل كتحايبل، ترفضو مبادئ العدالة، كيتعارض مع مبادئ 
 .األمانة كالشرؼ التي يقتضييا قياـ المنافسة التجارية

                                                           

 يتعمؽ بالعبلمات، السالؼ الذكر.  03/06، مف أمر 9/البند 7المادة -  (1)
 مف اتفاقية "تريبس" السالفة الذكر.  16/3المادة  -  (2)
المقصكد بمبدأ التخصيص الذم تخضع لو العبلمات، أف يتـ تسجيؿ العبلمة لتمييز منتجات أك خدمات  -  (3)

يا فقط، أما المنتجات أك الخدمات األخرل غير المماثمة فإنو معينة تعيينا دقيقا، حيث تتـ حمايتيا مف أجم
 بإمكاف الغير استخداـ ذات العبلمة لتمييزىا، كال يعتبر ذلؾ مساسا بالحؽ االستئثارم لمالكيا. 

 . 402المرجع السابؽ، ص عدناف غساف برا نبك، - (4)
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قكاعد اإلثراء ببل سبب ألف الغير يستفيد مف شيرة العبلمة التجارية، التي  .2
 .ي سبيؿ تحقيقيا أمكاالن طائمة، كجيدان معتبران بذؿ مالكيا ف

الحؽ ألف القانكف يكفؿ لكؿ تاجر أك صانع أك  عماؿاستنظرية إساءة  .3
العبلمة التجارية المناسبة لتمييز منتجاتو، إاٌل أنو  اختيارصاحب خدمة، الحؽ في 

ىذا الحؽ، كقصد  عماؿاستو لعبلمة الغير المشيكرة يككف قد أساء خداماستب
 .فادة مف شيرتياستضرار بمالكيا كاالاإل

فكرة المنافسة غير المشركعة ألف ذلؾ يضر بمصالح مالؾ العبلمة المشيكرة  .4
خاصة فيما تعمؽ بجذب العمبلء، كاىتزاز ثقة المستيمكيف في العبلمة، كالمساس 

 .بالسمعة التجارية لمالؾ العبلمة، كغير ذلؾ

فادة مجانا مف ستؼ يسمح باالكقد ظير في فرنسا مصطمح "التطفؿ" كىك تصر 
نتاجواختراعك  الغير إبداعات  .(1)اتو أم االعتماد عمى مجيكد الغير كشيرتو كا 

كمف أمثمة ذلؾ بالنسبة لمقضاء الفرنسي، نذكر القضية المعركضة عمى محكمة 
عمى  اعتداءلمسيارات بكقكع  "Pontiac"ئناؼ بباريس التي تمسكت فييا شركةستاال

يا مف طرؼ الغير بخصكص صناعة الثبلجات، عمالاستة، كأنو تـ عبلمتيا المشيكر 
 " Pontiacئناؼ بأف قياـ الشركة بتسجيؿ عبلمة"ستحيث قضت محكمة اال

عممت عبلمة مشيكرة عالميا استيا في مجاؿ صناعة الثبلجات، تككف قد عمالاستك 
قد يقع لو في قطاع السيارات الفخمة بالكاليات المتحدة األمريكية، كأف المستيمؾ 

خمط، كيذىب إلى االعتقاد بككف الشركة األمريكية لصناعة السيارات المشيكرة قد 
كسعت مجاؿ نشاطيا لتشمؿ مجاؿ صناعة الثبلجات، مما يتعيف معو التشطيب 

 .(2)عمى عبلمة ىذه األخيرة
كعمى نفس المنكاؿ سار القضاء المغربي، في الفصؿ في القضايا المعركضة 

كالتي كقع تسجيميا  ليكو()قضية الشركة مالكة العبلمة المشيكرة عميو، كمف ذلؾ 
الخاصة بألعاب األطفاؿ، ضد شركة أخرل قامت بتسجيؿ نفس  28ضمف الفئة 
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الخاصة بالشككالطة كالحمكيات، ممتمسة التشطيب عمى  33العبلمة ضمف الفئة 
عى عمييا الحكـ، أنفت المداستجابة لمطمب ابتدائيا، ستعبلمة ىذه األخيرة، كبعد اال

 متمسكة بحقيا في العبلمة لكجكد اختبلؼ في النشاط التجارم لمعبلمتيف، حيث ال
 .يمكف لمجميكر الخمط بيف لعب األطفاؿ، كمنتكج الشككالطة

ئناؼ التجارية بالدار البيضاء ردت ىذا الدفع كقضت بتأييد ستإاٌل أف محكمة اال
أصحاب العبلمات المشيكرة يتمتعكف  إف«: الحكـ المستأنؼ ضمف الحيثية التالية

بحماية أكسع مف العبلمات العادية، بسبب تعرضيا لمتشكيش مف بعض المنافسيف 
كأف تمتد بالتالي لكافة الطبقات، إذ يمنع عمى أم طرؼ أف يسجؿ عبلمة مشيكرة 

كرغـ اختبلؼ طبقات تسجيؿ عبلمة  (الكاقعة)في طبقة أخرل، كانو في النازلة 
غبلال غير مبرر استييما فإف ذلؾ سيمس بمصالحيما كيشكؿ المستأنؼ عم

 .(1)»...لعبلمتيما، كبالتالي فإف ىذا الدفع يبقى غير مرتكز عمى أساس كيتعيف رده

يتبيف لنا مف خبلؿ ىذه األحكاـ أف حماية العبلمة التجارية المشيكرة تنسحب 
تي سجمت مف أجميا، عمى كؿ المنتجات كالخدمات المماثمة كغير المماثمة، لتمؾ ال

ألنو مف شأف ذلؾ أف يزيؿ كؿ خمط أك التباس في صمة تمؾ المنتجات أك الخدمات 
غبلؿ أك استبمالؾ العبلمة المشيكرة، لدل جميكر المستيمكيف، كما يضع حدان ألم 

كىذا ما يطمؽ عميو القضاء الفرنسي مصطمح . ثمار غير مبرر لشيرة العبلمةاست
فادة منيا في جذب ستا فييا مف تطفؿ عمى شيرة العبلمة، كاالالمنافسة الطفيمية، لم

 .(2)العمبلء كتحصيؿ الثركة
 : أ١ُٖٝ ايعال١َ املػٗٛز٠ يًُطتًٗو .د 

 : (3)تظير أىمية العبلمة المشيكرة بالنسبة لممستيمؾ في النقاط التالية
 كبذلؾ يتعرؼ المستيمؾ عمى : العالمة المشهورة تشكل تسمية مصدر
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، كىي تشترؾ في ىذا العنصر مع العبلمة العادية، لكف ما ؤسستوالمنتج كعمى م
 : يميزىا ىك

ا ليذا اسمإذا كانت العبلمة التي تميز المنتكج مشيكرة فإنيا قد تصبح  -
 .المنتكج في حد ذاتو

ليذه  اسـإذا كانت العبلمة التي تميز المؤسسة مشيكرة فإنيا قد تتحكؿ إلى  -
 المؤسسة

 إذا كانت العبلمة العادية تكحي : منوعية الرفيعةالعالمة المشهورة رمز ل
لممستيمؾ بفكرة معينة ناتجة عف التجربة، فإف العبلمة المشيكرة تذىب غمى أبعد 

 .مف ذلؾ فيي تكقظ في ذىف المستيمؾ فكرة النكعية الرفيعة كالعالية
 عندما تتزاحـ السمع كالخدمات كتتعدد : العالمة المشهورة كمنقذ لممستهمك
الخدمة التي  أكالعبلمة المشيكرة كمنقذ لممستيمؾ في اختير السمعة  تأتيع كتتنك 
 .، كما أنيا تشكؿ مرجعا لو في معرفة األسعاردىايير 

 بحسب نوعية البيانات التي تضمنها: رابعا
 : ايٛضِ .1

 : تعسٜف ايٛضِ .أ 
ٍسمان كًسمىةن : لغة  ـى الشيء يًسميو كى سى  .(1)ككاه فأث ر فيو بعبلمة: كى

" كؿ البيانات أك اإلشارات أك : عرؼ المشرع الجزائرم الكسـ بأنو: ااصطالح
العبلمات أك المميزات أك الصكر أك التماثيؿ أك الرمكز المرتبطة بسمعة، تظير 
عمى غبلؼ أك كثيقة أك سمة أك ممصقة أك بطاقة أك ختـ أك معمقة مرفقة أك دالة 

 .(2)لنظر عف طريقة كضعيا"عمى طبيعة منتكج ميما كاف شكميا أك سندىا، بغض ا
كبالتالي فإف الكسـ يأخذ نفس معنى البيانات التجارية التي نظمتيا بعض 

 .(3)التشريعات بنصكص خاصة
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كتعرؼ البيانات التجارية بأنيا إيضاحات يضعيا التاجر أك الصانع أك صاحب  
ياف الخدمة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عمى المنتجات كالسمع كالخدمات بغرض ب

عددىا أك كميتيا أك كزنيا أك مصدر إنتاجيا أك طريقة تركيبيا أك صنعيا أك 
إنتاجيا أك مككناتيا أك خصائصيا أك صفاتيا أك كجكد حؽ مف حقكؽ الممكية 
الصناعية عمييا أك أم ميزات تجارية أك صناعية أك خدماتية ليا، كالبيانات 

، (1)ت مف عناصر الممكية الصناعيةالتجارية ليس ليا أم قيمة مالية، كما أنيا ليس
عمى عكس العبلمة التي الترتبط بإيضاح البيانات، كقد تككف بعيدة كؿ البعد عف 
طبيعة المنتج أك الخدمة كما ىك الحاؿ في عبلمة الفيؿ لتمييز منتكج الشام، أك 

 .(2)عبلمة األسد لتمييز منتكج القيكة

ككنيا كسيمة فعالة مف كسائؿ قمع  كلمبيانات التجارية أىمية كبيرة تستمدىا مف
المنافسة غير المشركعة، كتيدؼ أساسا إلى حماية جميكر المستيمكيف مف الغش 
التجارم، مف خبلؿ إعبلميـ بكؿ البيانات المتعمقة بالمنتجات أك الخدمات التي 
يرغبكف في اقتنائيا، بحيث يككف المستيمؾ عمى دراية تامة بنكعية كمككنات 

 ختيارطريقة التحضير كغير ذلؾ مف البيانات التي تساعدىـ في االكمصدر ككزف ك 
 .كالتفضيؿ بيف المنتجات كالخدمات المتماثمة

كما تدفع ىذه البيانات التجار كالصناع إلي التحقؽ مف مطابقة ىذه البيانات 
لمحقيقة، كالكشؼ عف كؿ بياف أك كصؼ غير صحيح، مف أجؿ محاربة المنافسة 

إلضافة إلى المساعدة عمى مراقبة المنتجات كالخدمات غير المشركعة، با
المعركضة في األسكاؽ، مف خبلؿ التأكد مف مطابقتيا ألكصاؼ صنعيا في الكاقع، 

 .(3)ككشؼ البيانات الزائفة التي تؤدم إلى غش كتدليس المستيمكيف

 : يمي مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج ما
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يتجزأ مف البيانات التي يجب العبلمة تعتبر شكبل مف أشكاؿ الكسـ، كجزء ال  -
أف يتضمنيا الكسـ، كمف ثـ فإنو يمكف اعتبار كؿ عبلمة كسـ كالعكس غير 

 .صحيح
يجب أف تككف كؿ البيانات كالرمكز كالصكر كالتماثيؿ التي يتضمنيا الكسـ  -

مرتبطة بالسمعة، سكاء تعمؽ األمر بمككنات السمعة، أك بخصكصياتيا، أك 
، أك عماؿستيا، أك تاريخ صبلحيتيا، أك طريقة االبمصدرىا، أك تاريخ إنتاج

 .، أك غير ذلؾعماؿستاحتياطات اال
يجب أف تككف بيانات الكسـ مرئية كمقركءة مف طرؼ جميع المستيمكيف،  -

، ألف العبرة مف الكسـ أف يتمكف مف نقؿ كتبميغ تمؾ (1)كغير قابمة لئلزالة أك المحك
 .البيانات بصكرة كاضحة كدقيقة

غبلؼ السمعة أك كثيقة ممصقة أك بطاقة أك ختـ أك معمقة  خداـتاسيمكف  -
مرفقة دالة عمى طبيعة السمعة، كال ييـ شكميا كال طريقة كضعيا، الميـ أ تؤدم 

 .الغرض منيا
 : ايتُٝٝص بني ايعال١َ ٚايٛضِ .ب 

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا الفرؽ بيف العبلمة التجارية التي تستخدـ لمتمييز 
كالخدمات المتماثمة، كالكسـ أك البيانات التجارية الدالة عمى جكدة بيف المنتجات 

كنكعية كمككنات كمصدر كصفات المنتجات أك الخدمات سكاء كانت ىذه البيانات 
مكضكعة عمى المنتجات كالخدمات ذاتيا أك عمى المحاؿ أك المخازف أك بداخميا أك 

طابات أك كسائؿ اإلعبلف، كغير عمى عناكينيا أك األغمفة أك الفكاتير أك أكراؽ الخ
الخدمات عمى جميكر المستيمكيف، حماية ك  ذلؾ مٌما يستعمؿ في عرض المنتجات

 .ليـ مف كؿ أنكاع التزييؼ كالغش كالتدليس

" يتبيف مف تعريؼ البياف التجارم : لقد أكد ىذا المعنى القضاء المصرم بقكلو
ت التجارية، كمف المكاد التالية ليا مف قانكف العبلمات كالبيانا 26الكارد في المادة 

أف الشارع قصد حماية الجميكر مف كؿ تضميؿ في شأف حقيقة ما يعرض عميو مف 
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منتجات، كلذلؾ أكجب أف يككف ما يتعمؽ بيا مف البيانات التي تعرؼ بيا لدل 
الناس مطابقان لمحقيقة، كسٌكل في ذلؾ بيف البيانات التي تكضع عمى ذات المنتجات 

ضة ككؿ البيانات األخرل التي تستعمؿ في عرض البضائع عمى الجميكر، المعرك 
كقضى بمعاقبة مف يخالؼ ىذه األحكاـ، فمناط العقاب إذف أف يككف لمبياف التجارم 
أثر في التضميؿ في شأف منتجات أعدت بالفعؿ لمعرض عمى جميكر المستيمكيف، 

 .(1)تجات ذاتياكال يشترط أف يككف البياف التجارم مكضكعان عمى المن

كاألصالة، ألنيا مجرد  بتكاركما أف الكسـ أك البيانات التجارية ال تستكجب اال
بيف منتجات   معمكمات قد تككف في كثير مف األحياف متشابية إلى درجة التطابؽ

 .الجدةك  بتكارأك خدمات متماثمة، بينما العبلمة فإف مف أىـ شركطيا اال

ئثارية التي يتمتع بيا ستإلى اإلقرار بأف الحقكؽ االكىذا ما دفع المشرع الجزائرم 
نفس البيانات التجارية الحقيقية  خداـاستمالؾ العبلمة ال تخكلو منع الغير مف 

نشأ أك فترة إنتاج ىذه المتصمة بالصنؼ أك الجكدة أك الكمية أك القيمة أك مكاف الم
ان كمقتصران ألغراض محدكد عماؿستداء ىذه الخدمات، عمى أف يككف االالسمع أك أ

التعريؼ أك اإلعبلـ  فقط كفقان لمممارسات النزيية في المجاؿ الصناعي أك 
كالتفضيؿ بيف  ختياركفي ىذا حماية إلرادة المستيمكيف كحريتيـ في اال. (2)التجارم

المنتجات أك الخدمات المعركضة عمييـ، مف خبلؿ ضماف حقيـ في اإلعبلـ 
 .ارية المتصمة بياكالتعريؼ بكؿ البيانات التج

 : عال١َ املطابك١ .2

 ١تعسٜف عال١َ املطابك .أ 

عبلمة المطابقة فيي عبلمة جماعية تخضع لنفس األحكاـ التشريعية كالتنظيمية 
، كلذلؾ يمتـز المعيد الجزائرم لمتقييس بتسجيميا لدل (3)المطبقة عمى العبلمات
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ئلشياد عمى أنو الييئة المختصة بالعبلمات، كىي عبلمة تكضع عمى منتكج ما ل
 .(1)مطابؽ لمكاصفات معينة كيجب أف تككف منفصمة عف العبلمة التجارية

فتعني قابمية الشيء المبيع لتحقيؽ الغرض  يبلؾستأما المطابقة في عقد اال
المقصكد منو في عقد البيع، كمطابقة المنتكج تعني أف يككف مكافقا لمرغبة 

 .(2)المشركعة لمستيمؾ

مطابقة تعتبر اآللية لتحقيؽ الرغبات المشركعة لممستيمؾ، لذلؾ فإف عبلمة ال
مف حيث طبيعة لمنتكج كصنفو، كمنشئو كمميزاتو األساسية كتركيبتو كنسبة مقكماتو 

 .وعمالاستكاألخطار الناجمة عف  عماؿستالبلزمة كىكيتو ككمياتو كقابميتو لبل

حيث مصدره  كما يجب أف يستجيب المنتكج لمرغبات المشركعة لممستيمؾ مف 
زات التنظيمية مف ناحية تغميفو كتاريخ صنعو كالتاريخ كالنتائج المرجكة منو كالممي

حتياطات المتعمقة بذلؾ االك  و كشركط حفظوعمالاستو ككيفية يبلكستاألقصى ال
 .(3)كالرقابة التي أيجريت عميو

 ايتجاز١ٜمتٝٝص عال١َ املطابك١ عٔ ايعال١َ  .ب 

عبلمة العادية _ التي يبدعيا المنًتج مف أجؿ تمييز تتميز عبلمة المطابقة عف ال
نما يممكيا  منتجاتو أك خدماتو _  بأنيا ال يمكف أف تككف ممكا لشخص طبيعي، كا 

عبلمة  عماؿاستشخص معنكم، يخضع لقانكف أساسي يحكمو كيحدد شركط 
المطابقة، كأنيا تخضع لرقابة فعمية كمستمرة، مف أجؿ ضماف فعاليتيا في تكفير 

 .(4)ألمف لممستيمؾا
كما أف عبلمة المطابقة باعتبارىا عبلمة جماعية، فإنيا ال يمكف أف تككف محؿ 
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 .(1)انتقاؿ أك تنازؿ أكرىف كال يمكف أف تككف تحت طائمة أم حكـ تنفيذ جبرم

 : (2)كيمكف أف تككف محؿ حكـ باإللغاء في الحاالت التالية

 .عند زكاؿ الشخص المعنكم صاحب العبلمة -
يا بشركط عمالاستالعبلمة الجماعية، أك يتـ السماح ب عماؿاستما يتـ عند -

 .عماؿستأخرل غير تمؾ المحددة في نظاـ اال
يا بطريقة مف شأنيا تضميؿ عمالاستيا أك السماح بعمالاستعندما يتـ  -

 .الجميكر حكؿ أم خاصية مشتركة لمسمع أك الخدمات التي سجمت العبلمة بشأنيا
 

بقة مع العبلمة في ككنيما يشتركاف في كظيفة إعبلـ كتتفؽ عبلمة المطا
المستيمؾ، كأف كمييما مصدر لثقة المستيمؾ في جكدة كنكعية المنتكج، كضماف 

 .ألمف كسبلمة المستيمؾ مف الغش كالتدليس كالخداع
 ايفسع ايجاْٞ

 جاب١ حلكٛم املطتًٗوضتيف اال ايٛضِ ٚعال١َ املطابك١ دٚز

 39/33نكف امات التي كرد النص عمييا في قنتطرؽ في ىذا الفرع لمعبل
الذم يحدد القكاعد المطبقة  34/32المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، كقانكف

، كنرجئ الحديث عمى الممارسات التجارية، كيتعمؽ األمر بالكسـ كعبلمة المطابقة
 .اب الثانيعف كظائؼ العبلمة بصكرة عامة إلى الب

كعة معتبرة مف النصكص القانكنية في مجاؿ أصدر المشرع الجزائرم مجم
حماية المستيمؾ، كأبرز ما جاءت بو ىذه النصكص ما تعمؽ بمكضكع الحقكؽ التي 

 .ات عمى عاتؽ المتدخميف في السكؽالتزامتعتبر 

كالقانكف المحدد لمقكاعد المطبقة عمى  يعتبر قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش
كبيرة بذلتيا الجزائر في سبيؿ تكفير أنجع السبؿ  ثمرة جيكد الممارسات التجارية،
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ات لتزامف عمى مجمكعة مف الحقكؽ كاالينه القكالحماية المستيمؾ، كقد اشتمؿ ىذ
 : التي تقكـ عمييا حماية المستيمؾ، كفيما يمي بيانيا

 .إلزامية النظافة كالنظافة الصحية لممكاد الغذائية -
 .إلزامية أمف المنتكجات -
 .ة المنتكجاتإلزامية مطابق -
 .إلزامية الضماف كالخدمة ما بعد البيع -
 .إلزامية إعبلـ المستيمؾ -
 .عدـ المساس بالمصالح المادية كالمعنكية لممستيمكيف -

عتراؼ بالمنفعة العمكمية لجمعيات حماية المستيمؾ ضمف الشركط اال -
 .فادتيا مف المساعدة القضائيةاستالقانكنية ك 

ا مباشرا ارتباطات أف بعضيا مرتبط لتزامالكالمبلحظ مف خبلؿ مجمكع ىذه ا
بالعبلمة، خاصة ما تعمؽ بإلزامية إعبلـ المستيمؾ، كمطابقة المنتكجات، كأمف 

 .رتباطيمي تكضيح ىذا اال المنتجات كسبلمتيا، كفي ما

 حل املطتًٗو يف اإلعالّ بايٛضِ ازتباط: أٚال

 : باإلعالّ يتصاّتعسٜف اال .1

عاـ يغطي المرحمة السابقة عمى التعاقد في جميع  اـالتز باإلعبلـ ىك  لتزاـاال
، كيتكجب عمى الممتـز باإلعبلـ أف يفضي بكافة البيانات يبلؾستعقكد اال

كالمعمكمات البلزمة لضماف رضاء حر كسميـ لممستيمؾ، يسمح لو بالبدء بإبراـ العقد 
كشركطو، كمدل  كىك عمى عمـ بحقيقة التعاقد، كالبيانات التفصيمية المتعمقة بأركانو

 .(1)مبلءمتيا لمغرض الذم يبتغيو مف التعاقد
أكجب المشرع الجزائرم عمى المنتج ضركرة إعبلـ المستيمؾ بجميع البيانات 
التي مف شأنيا أف تضمف لممستيمؾ حقو في اإلعبلـ كالتبصير، كقد جاء النص 

                                                           

 . 367عبد المنعـ مكسى اسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص - (1)
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يككف  " يجب أف: عمى ذلؾ في عدة نصكص قانكنية منيا القانكف المدني بقكلو
المشترم عالما بالمبيع عمما كافيا، إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع كأكصافو 

 .(1)األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو"

تحت الفصؿ الخامس مف الباب األكؿ مف قانكف أيضا  لتزاـكنص عمى ىذا اال
" يجب عمى كؿ متدخؿ أف ييعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة : بقكلو 39/33

 .(2)"...يبلؾستبالمنتكج الذم يضعو لبل

" كؿ شخص طبيعي أك معنكم يتدخؿ في : المقصكد بالمتدخؿ في ىذا القانكف
كيدخؿ ضمف المتدخميف جميع األشخاص . (3)"يبلؾستعممية عرض المنتكج لبل

، سكاء تعمؽ يبلؾستالطبيعية كالمعنكية التي تتدخؿ في مراحؿ كضع المنتكج لبل
 .(4)يراد أك التخزيف أك النقؿ أك التكزيع بالجممة أك بالتجزئةستأك االاألمر باإلنتاج 

عمى جميع المتدخميف إعبلـ  34/32كما نص المشرع الجزائرم في قانكف
" يتكلى : المستيمؾ تحت الباب الثاني المتضمف شفافية الممارسات التجارية بقكلو

 .(5)لخدمات كبشركط البيع"البائع كجكبا إعبلـ الزبائف بأسعار كتعريفات السمع كا

مف خبلؿ ىذه النصكص يبرز اىتماـ المشرع بإعبلـ المستيمؾ لما لو مف 
 .أىمية في ضماف الحماية لممستيمؾ مف خبلؿ ضماف شفافية الممارسات التجارية

كيككف إعبلـ المستيمؾ إما قبؿ التعاقد في صكرة اإلشيار أك اإلعبلف التجارم، 
ما أف يككف أثناء مرحم ة التعاقد كيطمؽ عميو اإلفضاء، كفي كبل الحالتيف فإنو كا 

 .(6)يستيدؼ دائما تنكير كتبصير رضا المستيمؾ
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 : باإلعالّ يتصاّذلت٣ٛ اال .2

باإلعبلـ ىك حؽ لممستيمؾ عمى عاتؽ المتدخميف، يستفيد منو قبؿ كأثناء  لتزاـاال
 : يتمثؿ فيما يمي لتزاـالتعاقد، كمحتكل ىذا اال

 ١ املٓتٛج عٔ املطتًٗوعدّ نتُإ حكٝك : 

يسمى ىذا الجانب مف اإلعبلـ بالجانب السمبي، ألف سككت المنتج المحترؼ 
في الكقت الذم كاف يجب عميو أف يقدـ لممستيمؾ المعمكمات الكافية عف 
الخصائص كالصفات األساسية لمسمعة أك الخدمة، يعتبر مف قبيؿ التدليس عمى 

 .المستيمؾ

 األمكر إذا اطمع عميو المستيمؾ تأثر رضاؤه، كسكتفإذا ثبت أف أمرا مف  
 .(1)المتدخؿ عف بيانو، اعتبر تغريرا كتدليسا بالمستيمؾ

كقد سكت المشرع الجزائرم عف ىذا الجانب السرم في الكتماف، في نصكص 
، كلكف بمفيكـ المخالفة يككف قد أشار إليو، بحكـ أنو أكجب عمى 39/33قانكف 

يمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو المتدخؿ أف يعمـ المست
 .(2)يبلؾستلبل

" كيعتبر تدليسا السككت : بينما نص عمى ذلؾ بكضكح في القانكف المدني بقكلو
العقد لك عمـ بتمؾ  عمدا عف كاقعة أك مبلبسة إذا ثبت أف المدلس عميو ما كاف ليبـر

عف  -عمدا أك سيكا-غفؿ المنتجكبالتالي فإنو إذا . (3)الكاقعة أك ىذه المبلبسة"
اإلشارة لبعض البيانات الجكىرية في التعاقد، يعتبر مضمبل كمدلسا، رغـ أف القاعدة 
الفقيية ال تعتبر مجرد السككت أك الكتماف طريقة احتيالية ألف التدليس يفترض كما 

عاقد التحرم كالسؤاؿ عف كؿ يقكؿ بعض الفقو عمبل إيجابيا، حيث يجب عمى المت
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 .(1)ييمو في الشيء المتعاقد عميو ما
 ج يًُطتًٗوٛايتؿسٜح حباي١ املٓت : 

يسمى ىذا الجانب مف اإلعبلـ بالجانب اإليجابي، لما فيو مف كشؼ كبيف 
لحقيقة المنتكج، مف خبلؿ تقديـ جميع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بسماتو 

يمثميا المنتكج عمى  الجكىرية، ككذلؾ العيكب الكامنة فيو، كدرجة الخطكرة التي
 .(2)كمخاطره عماؿستالكفيمة بتجنب صعكبات اال عماؿستالمستيمؾ، كبياف طريقة اال

 عمالستودليل اال خدامستبيان طريقة اال : 

نص المشرع الجزائرم عمى كجكب أف يتضمف إعبلـ المستيمؾ بياف طريقة 
نتكج، ككؿ و، باإلضافة إلى شركط ضماف المعمالاستالمنتكج، كدليؿ  خداـاست

 .(3). . . معمكمة أخرل منصكص عمييا في التنظيـ السارم المفعكؿ

تأتي ىذه البيانات مف أجؿ حماية المستيمؾ مف جميع األضرار كاألخطار التي قد 
 .المنتكج، خاصة إذا تعمؽ بالدكاء أك الغذاء عماؿستتتسبب فييا الطريقة الخاطئة ال

مات أكثر إلحاحا عندما يتعمؽ محؿ العقد كيصبح اإلدالء بيذه البيانات كالمعمك 
بسمعة حديثة العرض في األسكاؽ، كتتميز بخطكرتيا الكامنة فييا، أك في طريقة 

أنو مف الضركرم أف يتـ كضع  Malinvaufdاذ ستيا، كيقكؿ االخداماست
خصائص السمع أك إمكانية حدكث الضرر منيا في أم مكاف ظاىر مف السمعة في 

 .(4)لياالنشرة المصاحبة 
 : عالّ املطتًٗونآي١ٝ إلايٛضِ  .3

أكجب المشرع الجزائرم عمى المنتج ضركرة إعبلـ المستيمؾ بجميع البيانات 
                                                           

اإلعبلف التجارم بيف القانكف الجزائرم كالتشريع الجزائرم، رسالة ماجستير تخصص بمعيدم صباح،  - (1)
 . 113، ص 2010/2011، 1شريعة كقانكف، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة الجزائر
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التي مف شأنيا أف تضمف لممستيمؾ حقو في اإلعبلـ كالتبصير، كقد جاء النص 
" يجب أف يككف : عمى ذلؾ في عدة نصكص قانكنية منيا القانكف المدني بقكلو

ا بالمبيع عمما كافيا، إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع كأكصافو المشترم عالم
 .(1)األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو"

حكؿ  عبلـ المستيمؾ كتبصيرهات التي يعتمد عمييا المنًتج في إكمف أىـ اآللي
مميزات السمعة أك الخدمة، باإلضافة إلى إعبلمو باألسعار، الكسـ الذم يبينيا 

كلو، مف أجؿ كضع المستيمؾ في مأمف كتفادم كؿ مفاجأة فيما كيضعيا في متنا
يخص المبمغ المدفكع القتناء السمعة أك الخدمة، فمف حؽ المستيمؾ أف يعرؼ الثمف 
اإلجمالي لمسمعة الذم سيدفعو، كأف يعرؼ كيفيات الدفع كالتخفيضات كالرسـك 

 .(2)كالمسترجعات
 : ايٛضِ نآي١ٝ إلضفا٤ ايػفاف١ٝ .4

إلى إضفاء الشفافية حكؿ الممارسات التجارية، ألف المشرع  ييدؼ الكسـ
الجزائرم أكجب عمى جميع المتدخميف في السكؽ أف يقدمكا لممستيمؾ المعمكمات 
المتعمقة باألسعار كتعريفات السمع كالخدمات عف طريؽ كضع عبلمات أك كسـ أك 

التي تساىـ في ، كاعتبر ذلؾ مف الكسائؿ (3)معمقات أك بأية كسيمة أخرل مناسبة
بسط الشفافية كالكضكح عمى الممارسات التجارية، مما يعيف المستيمؾ عمى حرية 

 .ختياركحسف اال
 : َٔ املٓتٛجاتايٛضِ نآي١ٝ يضُإ أ .5

، حيث اعتبرىا يعتبر أمف المنتكجات مف المفاىيـ المرتبطة بحماية المستيمؾ
تيمؾ، كيعرؼ أمف المشرع حقا مف الحقكؽ التي يمتـز المنتج بضمانيا لممس
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المستيمؾ بأنو الحالة التي يككف فييا الكياف الجسدم كالصحي لممتعاقد محفكظا مف 
 .(1)اتو التعاقديةالتزاميسببو لو تنفيذ  اعتداءأم 

، عرض المنتكج كمف أىـ عنصر المنتكج التي يمتـز فييا المتدخؿ بأمف المستيمؾ
تبلفو ككذا كؿ اإلرشادات أك المعمكمات و عمالاستككسمو كالتعميمات المحتممة الخاصة ب كا 

 .، كىذا الذم يؤكد أىمية الكسـ كدكره في أمف المستيمؾ(2)الصادرة عف المنتج

 حل املطتًٗو يف َطابك١ املٓتٛجات بعال١َ املطابك١ ازتباط: اثاْٝ

بمطابقة المنتكجات مف أىـ الحقكؽ التي قررىا المشرع لصالح  لتزاـيعتبر اال
، يبلؾستلما ليا مف دكر في ضماف صبلحية المنتكج أك الخدمة لبلالمستيمكيف، 

 .كلما تمثمو عبلمة المطابقة مف ثقة في جكدة كنكعية المنتكجات التي تكسـ بيا

 34/34كقد اىتـ المشرع الجزائرم بعبلمة المطابقة كنظميا بمكجب قانكف 
ذ ندرج دراسة ىذه العبلمة في ىذا البحث(3)يتعمؽ بالتقييس ، ذلؾ لما ليا مف ، كا 

 .تأثير كدكر في حماية المستيمؾ
 : تعسٜف ايتكٝٝظ .1

" النشاط الخالص المتعمؽ بكضع أحكاـ : عرؼ المشرع الجزائرم التقييس بأنو
مكحد كمتكرر في مكجية مشاكؿ حقيقية أك محتممة، يككف الغرض  عماؿاستذات 

كثائؽ مكجية تحتكم منيا تحقيؽ الدرجة المثمى مف التنظيـ في إطار معيف، كيقدـ 
عمى حمكؿ لمشاكؿ تقنية كتجارية تخص المنتكجات كالسمع كالخدمات التي تطرح 

ييف كالعممييف كالتقنييف قتصادبصفة متكررة في العبلقات بيف الشركاء اال
 .(4)كاالجتماعييف"

                                                           

 . 38بركات كريمة، حماية أمف المستيمؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ )دراسة مقارنة( المرجع السابؽ، ص - (1)
 يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، السالؼ الذكر.  09/03مف قانكف  10/4المادة - (2)
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 . 2334/يوليو/27بتاريخ

 يتعمؽ بالتقييس السالؼ الذكر.  04/04مف قانكف  2/1المادة - (4)
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كيشرؼ عمى التقييس في الجزائر المعيد الجزائرم لمتقييس الذم يعتبر مؤسسة 
، كىذا المعيد ىك الييئة المخكلة قانكنا (1)ابع صناعي كتجارمعمكمية ذات ط

 .إلصدار كامتبلؾ عبلمات المطابقة
 : املٛاؾفات ايكٝاض١ٝباملطابك١ ٚ يتصاّاالتعسٜف  .2

بالمطابقة يعني تعيد البائع بأف يككف المبيع كقت التسميـ مكافقا لمشركط  لتزاـاال
كيا عمى المكاصفات التي تجعمو المتفؽ عمييا في العقد صراحة أك ضمنا، كمحت

بحسب طبيعتو، ككفقا لغرض المشترم بما يضمف حسف االنتفاع  عماؿستصالحا لبل
 .(2)بو كتكقي أضراره

"كثيقة : " بأنياI S Oأما المكاصفات القياسية فقد عرفتيا المنظمة الدكلية لمتقييس"
في مجاؿ ما معتمدة مف سمطة معترؼ بيا تـ إعدادىا باتباع أساليب التقييس 

 .(3)لتشمؿ مجمكعة االشتراطات التي ينبغي تكافرىا"
 : عال١َ املطابك١ تضُٔ اجلٛد٠ .3

رقابة الجكدة ىي مجمكعة مف األنشطة التي تستخدـ بيدؼ التأكد مف 
أف اإلنتاج الذم تـ تحقيقو يتفؽ كيتطابؽ مع تمؾ المكصفات التي كضعت 

 .(4)ليا
أسمكب تفتيش المنتج النيائي كأسمكب إف أسمكب ضبط الجكدة تطكر كثيرا مف 

الضبط كالتحكـ، إلى ضماف كتككيد الجكدة الذم ييعنى بأمر الجكدة خبلؿ مرحمة 
اإلنتاج، إلى أف ساد مفيـك كأسمكب إدارة الجكدة الشاممة أخيرا، كالذم ييعنى بالجكدة 

طمب، في كؿ مراحؿ اإلنتاج ابتداء مف طمب المستيمؾ، ثـ التخطيط لمقابمة ىذا ال
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 .(1)كيمي ذلؾ كؿ عمميات اإلنتاج حتى تمبية رغبات المستيمؾ

ج لمداللة عمى أف كعبلمة المطابقة ىي عبلمة الجكدة التي يستخدميا المنتً 
، لذلؾ فإف السمع (2)السمعة أك المادة مطابقة لممكاصفات القياسية الخاصة بيا

رية، يعني ذلؾ لممستيمؾ كالخدمات التي تحمؿ عبلمة المطابقة بجانب العبلمة التجا
أف منتج ىذه السمع أك الخدمات قد احتـر جميع المكاصفات القياسية التي تعيد 

 .بضمانيا لممستيمؾ كقت تسميميا لو

كليذه المكاصفات القياسية أىمية في الداللة عمى درجة المطابقة، كمستكل جكدة 
كتشمؿ المصطمحات المنتكج،  كصفاتو كامتداد أبعاده، كمتطمبات السبلمة فيو، 

كالرمكز كطرؽ االختبار كطرؽ أخذ العينات، ككضع بطاقات البياف، كتستند إلى 
 .(3)نتائج العمـ كالترقية كالخبرة، كتيدؼ غمى تحقيؽ المصمحة العامة المثمى

 : عال١َ املطابك١ تضُٔ ضال١َ ٚأَٔ املٓتجات .4

ال يمحؽ ضررا  كأف، المشركع المنتظر منو عماؿستمنتكج آمف بالنظر إلى اال
أك  عماؿستبصحة المستيمؾ كأمنو كمصالحو، كذلؾ ضمف الشركط العادية لبل

 .(4)الشركط األخرل المتكقعة مف المتدخميف
، كالسير (5)كسبلمة منتكج يعني السير عمى أف ال يضر بصحة المستيمكيف

عمى احتراـ شركط النظافة كالنظافة الصحية لممستخدميف، كألماكف كمحبلت 
نيع أك المعالجة أك التحكيؿ أك التخزيف، ككذا كسائؿ نقؿ ىذه المكاد، كضماف التص

 .(6)عدـ تعرضيا لئلتبلؼ بكاسطة عكامؿ بيكلكجية أك كيميائية أك فيزيائية
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إف الذم يضمف سبلمة المنتكج كأمنو بالمفيكـ الذم رأيناه سابقا ىك عبلمة 
ة لكؿ مراحؿ اإلنتاج إلى غاية المطابقة لما ليا مف قدرة عمى المراقبة كالمتابع

 .كصكلو إلى المستيمؾ سميمان كآمنان 

تأتي أىمية المكاصفات القياسية مف قدرتيا عمى كضع حد لعممية الغش، كعمى 
إلزاـ الشركات المنتجة بالتقيد بمكاصفات معينة حفاظا عمى صحة المستيمؾ 

ياسية ترتبط أكثر كسبلمتو، كحمايتو مف الغش كالخداع، لذلؾ فإف المكاصفات الق
 .بأمف المنتجات
 : بضُإ املطابك١ يتصاّخؿا٥ـ اال .5

 : (1)بضماف المطابقة بالخصائص التالية لتزاـيمتاز اال

 .أنو تعيد كضماف قانكني يثقؿ كاىؿ المنًتج لمصمحة المستيمؾ -
 .أف تككف محققة كقت تسميـ المنتكج -
 .احةتتحدد المطابقة كفقا لمشركط المتفؽ عمييا ضمنا أك صر  -
بحسب طبيعتو كتخصيصو، كغرض  عماؿستأف يككف المنتكج صالحا لبل -

 .المستيمؾ منو
 .تقتضي المطابقة اشتماؿ المنتكج عمى عناصر كمكاصفات األماف كالسبلمة -

مف خبلؿ ىذه الخصائص التي تتميز بيا المكاصفات القياسية كعبلمة المطابقة 
حقكؽ المستيمؾ سكاء تعمؽ األمر  تتجمى األىمية الكبيرة ليذه العبلمة، في ضماف

 .بإعبلمو أك سبلمتو أك أمنو أك جكدة المنتجات كالخدمات التي يقتنييا
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 جاْٞاملبخح اي

 ضُإ يعدّ تضًٌٝ املطتًٗو ال١َــيعسٚط اــغ

لـ يترؾ المشرع أمر تسجيؿ العبلمات لمسمطة التقديرية لمجية اإلدارية المخكلة 
ة المرفكع أماميا النزاع، بؿ ضبط ذلؾ بعدة شركط بذلؾ، كال إلى الجية القضائي

مكضكعية، تتعمؽ بالصفة الفارقة، كالجدة، كالمشركعية، كشركط شكمية، تتعمؽ 
بالجية المختصة بالتسجيؿ، كمف لو الحؽ في طمب التسجيؿ، كالكيفية التي يتـ بيا 

نشر ذلؾ في نشرة ك اإليداع، كفحص الممؼ، كتقييد العبلمة في سجؿ خاص، 
 .رسمية خاصة بالعبلمات

لدعـ حماية المستيمؾ، مف  أنيا غالبا ما جاءت الشركط المبلحظ عمى ىذهك  
كؿ العبلمات التي ال تتكافؽ مع ما اشترطو المشرع، كالتي مف  تسجيؿ خبلؿ رفض

كالتدقيؽ في مشركعية العبلمة مف  شأنيا تضميؿ المستيمؾ، أك التدليس عميو كغشو،
لي الذم تنتيجو المصمحة المختصة مف أجؿ غربمة خبلؿ نظاـ الفحص اآل

عمى مجمكعة مف المعايير،  باالعتمادثناىا المشرع مف التسجيؿ، استالعبلمات التي 
 .أىميا مدل تضميميا لممستيمؾ العادم، متكسط الحرص

 املطًب األٍٚ

 ًعال١َايػسٚط املٛضٛع١ٝ ي

لى األسباب التي عمى تعتبر الشركط المكضكعية لمعبلمة التجارية مف أىـ كأكٍ 
أساسيا تقرر المصمحة المختصة البدء في إجراءات تسجيؿ العبلمة، أك رفض 

، كقد شدد المشرع عمى فحصيا بشكؿ دقيؽ، ألف كياف العبلمة الطمب ابتداءن 
 .ككجكدىا ينبني عمى ذلؾ
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 األٍٚايفسع 

 ايؿف١ ايفازق١ يًعال١َ

منو جاءت العبلمة الفارقة، أم ، ك (1)الفارؽ لغة يعني الذم يميز أمرا مف أمر
المميزة بيف السمع أك الخدمات المتشابية، كالمقصكد بالعبلمة المميزة ليس اتخاذىا 

نما القصد أف تككف عبلمة مفركقة عف غيرىا شكبل مبتكرا أك عمبل فنيا جديدا ، كا 
يا كاضحا كال يسبب أم حيرة حكؿ مصدر السمع أك عمالاستبحيث يككف 

 .(2)الخدمات

ثناء العبلمات غير استىذا ما دفع مختمؼ التشريعات في مجاؿ العبلمات إلى ك  
مف  7ةفي المادالذم نص ع الجزائرم يشر تالالمميزة مف التسجيؿ كعبلمة، كمنيا 

 : ستثنى مف التسجيؿت«: قانكف العبلمات عمى أنو

 .(3))الفقرة األكلى(2_ الرمكز التي ال تعد عبلمة في مفيـك المادة 1

 .رمكز الخاصة بالممؾ العاـ أك المجردة مف صفة التمييز_ ال2

_ الرمكز التي تمثؿ شكؿ السمع أك غبلفيا إذا كانت الطبيعة أك كظيفة السمع 3
 .»أك التغميؼ تفرضيا

التي أكردىا المشرع الجزائرم، أف أىـ شرط  ثناءاتستااليظير مف خبلؿ ىذه 
بحيث  مثؿ في صفة التمييز،مكضكعي يجب أف يتكفر في العبلمة التجارية، يت

تككف العبلمة فارقة كمميزة لمسمع كالبضائع كالخدمات التي تكسـ بيا، كىذا منعان 
 .ألم لبس أك تضميؿ أك خمط قد يقع فيو المستيمككف

إف اشتراط المشرع لصفة التمييز في العبلمة، أمر أساسي حتى تؤدم العبلمة 
منافسيو الذيف يشتغمكف في نفس يا، فيي تحمي مالكيا مف خداماستالغرض مف 

المجاؿ التجارم أك الصناعي أك الخدماتي، كما تحمي المستيمكيف مف أم لبس، 
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كتمكنيـ مف التعرؼ عمى السمع كالمنتجات التي يرغبكف فييا، كذلؾ كمو متعمؽ بما 
 .(1)تحممو العبلمة مف خصائص مميزة كصفات فارقة

د مف أية صفة فارقة أك مميزة، فإنيا ال كمف ىذا المنطمؽ فإف العبلمة التي تتجر 
تعد عبلمة صحيحة، كمثاؿ ذلؾ العبلمة التي تتككف مف شكؿ شائع كمألكؼ، 
كصكرة رجؿ يركب حصانا، أك شكؿ ىندسي معيف كالمربع أك الدائرة، أك إذا كانت 
العبلمة التجارية مجرد عبلمة كصفية كأف تدؿ عمى مصدر المنتجات فقط مثؿ 

مدة  االعتبار، كمع ذلؾ يجب األخذ بعيف الجبنة الفرنسية""أك " "البن اليمني
ىذا النكع مف العبلمات الكصفية فحسب، إذ يمكف أف تستقر في أذىاف  عماؿاست

يا، ككثفت حممة الدعاية ليا، فتصبح جديرة عمالاستالمستيمكيف إذا طالت مدة 
 .(2)بالحماية القانكنية

 ف١ ايفازق١تكدٜس ايؿيف عٝاز املطتًٗو ٖٛ امل -

كالمعيار المعتمد في تقدير ما إذا كانت العبلمة تتمتع بالذاتية كالتمييز عف 
قر القضاء عمى أنو يجب النظر إلى العبلمة في مجمكعيا، كليس استغيرىا، فقد 

ف كانت بعض ىذه  إلى كؿ عنصر مف العناصر التي تتركب منيا، حتى كا 
رل، ألف العبرة بالصكرة العامة العناصر مستعممة أيضان في تركيب عبلمات أخ

كالشاممة التي تنطبع في أذىاف المستيمكيف، نتيجة تركيب كدمج ىذه العناصر 
 .(3)كالرمكز، كبالشكؿ الذم تبرز بو العبلمة في النياية

كبما أف أكجو التشابو بيف العبلمات عندما تككف متعددة كمتطابقة، تتسبب في 
فارقة أك رة في تقدير اكتساب العبلمة لمصفة التضميؿ جميكر المستيمكيف، فإف العب

ختبلؼ ال بأكجو التشابو، كينبغي أف تككف العبلمتاف المميزة، تكمف بأكجو اال
متعمقتاف بتمييز نفس المنتجات أك الخدمات، كيؤخذ في تقدير التشابو برأم 
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 .(1)المستيمؾ العادم المتكسط الحرص

عمى أف المسائؿ التي ليا تأثير في  القضائي في األردف، جتياداالقر استكقد 
 : (2)تقدير التشابو بيف العبلمات التجارية تتمثؿ في اآلتي

  الفكرة األساسية التي تنطكم عمييا العبلمة كمظاىرىا الرئيسية، كنكع
 .البضاعة التي تكسـ بيا، كاألشخاص الذيف يحتمؿ أف يككنكا مستيمكيف

 قد كقع في النظر  االلتباسء أكاف تعتبر العبلمة أنيا تؤدم إلى الغش، سكا
 .الذم يطمؽ عمييا سـأك في سماع اال

  ال يفترض أف المستيمؾ عند الشراء يفحص العبلمة فحصا دقيقا، كخصكصا
 .إذا كاف المستيمؾ مف عمـك الناس العادييف

إف اعتماد ىذه المعايير مف شأنو أف يساعد في تقدير ما إذا كانت العبلمة 
 .فارقة أـ ال مميزة، كذات صفات

 االبتدائيةكمف األحكاـ القضائية الصادرة في ىذا الشأف، قرار المحكمة المدنية 
النزاع بيف مالؾ العبلمة ، كالتي تتمخص في )اليفبوي( بدبي بشأف العبلمة

 .الخاصة بالصابكف، كمالؾ العبلمة )الفميجكم( الخاصة بالصابكف أيضا )اليفبوي(

يد العبلمة )الفميجكم( لمعبلمة التجارية حيث قضت المحكمة بثبكت تقم
رة بينيما، تؤدم حتما إلى غش كتضميؿ ػ)اليفبكم(، كىذا لكجكد عناصر تشابو كبي

لحاؽ الضرر المادم كالمعنكم بمالؾ العبلمة األصمية  .(3)جميكر المستيمكيف، كا 

 محكمةبال الغرفة التجارية كمف القضاء المبناني نذكر النزاع الذم عرض عمى
         مالكة العبلمة التجارية "دوال الندس آ"بيركت، مف طرؼ شركة ب إلبتدائيةا

                                                           

عيسى مبدادلؿ، العبلمة التجارية كحمايتيا، مقاؿ منشكر في كتاب المؤتمر العربي الدكلي األكؿ لمممكية  - (1)
 . 58، ص 1995 -األردف-دار المجمع العربي لمممكية الفكرية، عماف الفكرية، إص

، منشكر لدل سمير فرناف 11/11/1953الصادر بتاريخ  31/1953قرار محكمة العدؿ العميا رقـ  - (2)
 . 761بالي كنكرم جمك، المرجع السابؽ، ص 

، منشكر لدل سمير فرناف 30/05/1990الصادر بتاريخ  133/90قرار المحكمة المدنية اإلبتدائية، رقـ -  (3)
 . 839بالي كنكرم جمك، المرجع السابؽ ص 
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(NOPRON)  ،المسجمة لدل دائرة حماية الممكية التجارية كالصناعية في لبناف
األلكاف عمى مكاد الصيدلة كالطب البيطرم كالمكاد ك  لتكضع بجميع القياسات

طيرة، ضد الشركة المسماة اد المالصحية كالمصؽ الطبية كالتضميد كالمك 
الخاصة أيضا  (NUPRIN )المالكة لمعبلمة التجارية  بريستول_مايرز كومباني""

 .بالمستحضرات الصيدالنية

، كشطبيا مف سجؿ (NUPRIN)كقد قررت المحكمة إبطاؿ تسجيؿ العبلمة 
لزاـ مالكيا ب عدـ العبلمات الفارقة لدل دائرة حماية الممكية التجارية كالصناعية، كا 

 .(1)يا تحت طائمة غرامة إكراىية )تيديدية(عمالاست

ندكا في قرارىـ عمى استكبالنظر إلى حيثيات القرار نجد أف قضاة المحكمة قد 
 : العناصر التالية

 ،أكجو التشابو قريبة جدا مف ناحية المفظ، كالكتابة، كاألحرؼ بيف العبلمتيف 
ف كاف الذم يصؼ كمف شأف ذلؾ إثارة اإللتباس في ذىف المستيمؾ  العادم، حتى كا 

 .الدكاء ىك الطبيب، كالذم يبيعو ىك الصيدلي، ككبلىما رجؿ خبير
 التحقؽ مف تكفر جـر التقميد. 
 التحقؽ مف تكفر جـر اإلحتذاء )المحاكاة(، بقصد الغش. 

( منيا 4(، كأف أربعة)6كمف الكاضح أف عدد أحرؼ كؿ مف العبلمتيف ىك ستة)
كفي  (O. O)، كأف الحرفيف الباقييف في العبلمة األكلى ىما(N. P. R. N)متماثمة 

كىذه الحركؼ مف األحرؼ الصكتية، مما يدؿ عمى أف  (U. I)العبلمة الثانية ىما
 .المخارج الصكتية التي تحدثيا تظؿ متشابية في النطؽ إلى حد بعيد

قة مف خبلؿ ىذه األحكاـ القضائية، تظير األىمية الكبيرة لشرط الصفة الفار 
كالمستيمؾ عمى حد السكاء، مف خبلؿ  كالمميزة لمعبلمة التجارية، بالنسبة لمالكيا

ضماف عدـ كقكع أم خمط بيف السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة، كغيرىا مف 
                                                           

، منشكر لدل 31/03/1994الصادر بتاريخ  76قرار الغرفة اإلبتدائية التجارية بمحكمة بيركت، رقـ  -  (1)
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 .السمع كالخدمات المشابية ليا
 ايجاْٞ ايفسع

 د٠ــــــــــاجِل

ذات العبلمة  عماؿاستتـ  إف الجدة المقصكدة في ىذا الشرط ىي أف ال يككف قد
داخؿ إقميـ الدكلة، كخارجو ػ إذا كانت مشيكرة ػ عمى ذات السمع أك المنتجات أك 

العبلمة مف  عماؿاستالعبلمة مف أجميا، أم عدـ سبؽ  خداـاستالخدمات، المراد 
 .طرؼ منتج أك تاجر آخر عمى منتجات مماثمة

قة تزيؿ أك تيدـ عنصر كلتحديد جدة العبلمة يجب البحث عف عدـ كجكد ساب
الجدة، كعادة ما يمجأ أصحاب العبلمات إلى خدمات مكاتب دراسات متخصصة، 

 .(1)كما يمكف أف يقـك بيذا البحث الجية المختصة

كالجدة كشرط مكضكعي في العبلمة التجارية، ليست الجدة المطمقة في خمؽ 
نما المقصكد ىك الجدة ، ك ختراعالعبلمة، كما ىك الحاؿ مثبل في براءات اال ابتكارك  ا 

 .(2)في التطبيؽ عمى ذات السمع

كتتجمى الجدة في إحداث عبلمة تجارية عمى نحك يجعؿ منيا عبلمة مميزة عما 
 .(3)سبقيا مف عبلمات مسجمة متميزة كمميزة لبضاعة تاجر آخر

 -بخصكص العبلمة المشيكرة - كقد أشار إلى ىذا المعنى المشرع الجزائرم
رة رفض تسجيؿ أم عبلمة تشتمؿ عمى الرمكز المماثمة حيف نص عمى ضرك 
و لسمع خداماستتجارم يتميز بالشيرة في الجزائر، كتـ  اسـكالمشابية لعبلمة أك 

مماثمة كمشابية تنتمي لمؤسسة أخرل، إلى درجة إحداث تضميؿ بينيما، أك الرمكز 
 .(4)التجارم سـالتي تعتبر ترجمة لمعبلمة أك اال
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مى شرط الجدة في العبلمة حتى يتـ قبكؿ تسجيميا، بالنسبة كفي ىذا تأكيد ع
لمسمع كالمنتجات المماثمة كالمشابية، كبمفيـك المخالفة نستشؼ مف النص أف 

مسجمة، لتمييز منتجات كسمع غير مماثمة كغير  عبلمة خداـاستانكف يسمح  بالق
تتميز بشركط  مشابية لتمؾ المخصصة لتمييزىا، فيما عدا العبلمات المشيكرة التي

سكاء بالنسبة لممنتجات كالخدمات المماثمة أك غير المماثمة . خاصة كما ذكرنا سابقا
ىذه العبلمة مف أجؿ سمع كخدمات  عماؿاستإذا قدرت المصمحة المختصة، أف 

غير مطابقة، يدؿ عمى صمة بيف ىذه السمع كالخدمات كمالؾ العبلمة المسجمة، كأف 
 .لحاؽ ضرر بصاحب العبلمةإلى إ عماؿستيؤدم ىذا اال

ثنى المشرع ػ بخصكص العبلمات المحمية ػ مف التسجيؿ كعبلمات استكما 
تجارية، الرمكز المطابقة أك المشابية لعبلمة كانت محؿ طمب تسجيؿ، أك تسجيؿ 
يشمؿ سمعا أك خدمات مطابقة أك مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا إذا 

بسا في أذىاف المستيمكيف، كالحاؿ نفسو بالنسبة يحدث ل عماؿستكاف ىذا اال
لمعبلمات التي انتيت فترة حمايتيا منذ سنة أك أكثر، قبؿ تاريخ إيداع طمب 
تسجيميا، أك العبلمات الجماعية التي انتيت فترة حمايتيا منذ ثبلث سنكات أك أكثر 

 .(1)قبؿ ىذا التاريخ

ا المشرع الجزائرم، أف العبلمة ثناءات كغيرىا التي أكردىستالمبلحظ مف ىذه اال
التجارية التي يضمف ليا القانكف الحماية، ىي العبلمة التجارية الجديدة كمية أك التي 

يا لتمييز سمع كمنتجات كخدمات غير مطابقة عمالاستتككف مستعممة كلكف يتـ 
كغير مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة التجارية مف أجميا، كمف يطمب تسجيؿ 

لتمييز منتكج القيكة، كاآلخر يطمب تسجيؿ نفس العبلمة لتمييز  األسد""عبلمة 
صناعة األلبسة الجمدية، ففي ىذه الحالة الفرؽ كاضح بيف المنتجيف، كلذلؾ فإف 

نفس العبلمة لتمييزىما ال يؤدم إلى تضميؿ المستيمكيف، كال إلى المنافسة  عماؿاست
ية غير جديدة، غير إف الجدة المعتبرة غير المشركعة بينيما، رغـ أف العبلمة الثان

العبلمة لتمييز سمع كمنتجات غير متطابقة أك  خداـاستفي ىذه الحالة، تتعمؽ ب
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متشابية، كألف العبلمة المسجمة تككف محمية فقط بالنسبة لممنتجات كالخدمات التي 
سجمت مف أجؿ أف تكسـ بيا، كال يستأثر بيا مالكيا بالنسبة لما دكف ذلؾ مف 

 .منتجات أك الخدمات غير المطابقة أك المشابية لياال

يا مف الغير عمالاستكبالتالي فإف العبلمة ال تفقد عنصر الجدة حتى كلك سبؽ 
عممت لتمييز نكع استقبؿ تسجيميا، كما أنيا تضؿ جديدة كمرتبطة بعنصر الجدة إذا 

التمييز بيف العبلمة، ىي  عماؿاستآخر مف المنتجات أك الخدمات، ألف الغاية مف 
 .(1)السمع كالبضائع، بحيث ينتفي المبس كالخمط عمى المستيمكيف

لقد عبر عمى ىذا المعنى القضاء المصرم، مف خبلؿ القضية المعركضة عمى 
ػ طاعنة ػ التي تممؾ ( T. S & Fry Sons L. T. D)محكمة النقض، بيف شركة 

 (Fry)، كمالؾ عبلمة ( بفكاكاك، كاكاك بالم)لتسكيؽ منتجات غذائية  (Fry)عبلمة 
ػ مطعكف ضده ػ المسجمة لتمييز منتجات فهكىط صحية مف الكرؽ كالسيميمكز 

تعتبر جزءان مف  (Fry)السيدات، حيث دفعت الشركة الطاعنة بأف عبلمة  عماؿستال
 سـة باريس لحماية الممكية الصناعية، تكفؿ حماية االاتفاقييا التجارم كأف اسم

 .زءان مف عبلمة تجارية أك صناعية أك لـ يكفالتجارم سكاء كاف ج

ا اسم، كاعتبرت العبلمة المذككرة ليست االدعاءإال أف المحكمة رفضت ىذا 
فهكىط صحية لمسيدات(، ال يعتبر )يا لتمييز سمع أخرلعمالاستتجاريا، كبالتالي فإف 

 .منافسة غير مشركعة لمشركة، كليس فيو تضميؿ أك خمط في أذىاف المستيمكيف

 خداـاستلتمييز منتجات معينة، ال يمنع الغير مف  عبلمة خداـاستكأقرت بأف 
يمتنع معو الخمط  اختبلفانفس العبلمة التجارية لتمييز منتجات أخرل مختمفة عنيا 

بيف المنتجات، ىك ما تستقؿ بو محكمة  كاالختبلؼبينيما، كتقدير قياـ التشابو 
 .(2)المكضكع
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العتبار العبلمة جديدة، إذا كانت ال تؤدم إلى  كعمى ىذا األساس فإنو يكفي
المبس أك التضميؿ مع عبلمة أخرل مستعممة لتمييز نفس المنتجات أك البضائع أك 
الخدمات، كمستعممة في نفس اإلقميـ، ألف المشرع قصد الجدة النسبية التي تمنع 

سبقية المبس أك التضميؿ في مصدر المنتجات أك الخدمات، كالعبرة في الجدة بأ
مف حيث نكع المنتجات أك الخدمات التي : ، التي تتحدد مف نكاح ثبلثعماؿستاال

يا لمداللة عمى خداماستتميزىا العبلمة، إذ يجب أف ال تككف العبلمة قد سبؽ 
منتجات مماثمة، كمف حيث المكاف الذم تسكؽ فيو، إذ يجب أف ال تككف العبلمة قد 

حيث الزماف الذم تستعمؿ فيو ىذه العبلمة،  يا في نفس اإلقميـ، كمفعمالاستسبؽ 
يا مف شخص آخر ثـ تركيا فدخمت في عمالاستإذ يجب أف ال تككف العبلمة سبؽ 

 .(1)الممؾ العاـ
 ايجايح ايفسع

 سٚع١ٝـــــاملػ

يا، خداماستأال تككف مف العبلمات التي تمنع القكانيف  تعني مشركعية العبلمة
لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة، أم أف العبلمة  كأال تككف مف العبلمات المخالفة

المشركعة ىي التي تتككف مف الرمكز التي تسمح القكانيف بتسجيميا، أك عمى األقؿ 
 اختياريا، كيبدك أف ىذا الشرط مقيدان لحرية األشخاص في عمالاستال تعارض 

 .(2)عبلماتيـ أك العناصر التي تتككف منيا
العبلمة المناسبة لتمييز  اختيارالمطمقة في مف حيث المبدأ لمشخص الحرية 

مع الحرية الشخصية  نسجامااالعناصر كالرمكز التي تتككف منيا،  اختيارمنتجاتو، ك 
لمتجارة كالصناعة، غير أف المصمحة العامة تقتضي أحيانا تقييد ىذه الحرية 

إيجاد  المطمقة، ألف المصمحة العامة دائما مقدمة عمى المصمحة الخاصة، كالبد مف
 .(3)نكع مف التكازف بيف المصمحتيف
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يجب أف تحتـر أمريف أساسييف، األكؿ يتعمؽ بالنظاـ العاـ  كمف ثـ فإف العبلمة
كاآلداب العامة، كالثاني يتعمؽ بالقدرة عمى تمييز المنتجات كالخدمات المسجمة مف 

 .(1)أجميا عف غيرىا مف المنتجات كالخدمات التي تشابييا

ؽ عممت التشريعات المنظمة لمعبلمات التجارية كطنيا كدكليا مف ىذا المنطم
عبلماتيـ، كحؽ المجتمعات في  اختيارعمى ضبط العبلقة بيف حرية األشخاص في 

 .عدـ اإلضرار بمصمحتيا العامة

: ة الممكية الصناعية حيف نصت عمىة باريس لحماياتفاقيكىذا ما جاءت بو 
الشارات التي تعمف عنيا الدكؿ األعضاء  الدكؿ األعضاء بحماية التزاـضركرة «

 عماؿاستكالمنظمات الدكلية الحككمية األخرل األمر الذم يترتب عميو عدـ جكاز 
 .(2)» ىذه الشارات كعبلمة تجارية

 املطًب ايجاْٞ

 ايػسٚط ايػه١ًٝ يًعال١َ

تتعمؽ الشركط الشكمية في العبلمة التجارية، بإجراءات تسجيميا كفؽ ما تقتضيو 
غبلؿ ستصكص القانكنية المنظمة لذلؾ، حتى تصبح العبلمة صحيحة كقابمة لبلالن

كتأثيرىا عمى المستيمؾ يظير مف خبلؿ تشدد  ،(3)التجارم، كالحماية مف قبؿ الدكلة
المشرع في إلزامية تسجيؿ العبلمة كفؽ إجراءات محددة، تسمح لممصمحة المختصة 

ات الخاصة بالسمع كالخدمات التي جاء بضبط كؿ البيانات الخاصة بالمكدع، كالبيان
 .طمب تسجيؿ العبلمة بشأنيا

كبالتالي فإف ىذه اإلجراءات ستسمح في النياية بتحديد مسؤكلية كؿ طرؼ، عند 
العبلمة عمى منتجات لـ تيسجؿ  عماؿاستما يتعرض المستيمؾ لمغش كالتدليس، ك

 .كلة إيياـ المستيمؾ بذلؾامف أجميا، كمح
                                                           

(1)-MOURIAK Vincent, LE Consommateur et le Droit des Marques, Thèse pour l’obtention 

du DOCTEUR EN droit de université  de Strasbourg, 2010, p: 85.  
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 األٍٚ ايفسع

 املض١ًًايعال١َ يف غسب١ً ايعالَات  اجل١ٗ املختؿ١ بتطجٌٝ دٚز

أف اكتساب الحؽ في العبلمة يككف بتسجيميا لدل  أكد المشرع الجزائرم
كيعتبر المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ىك الجية  ،(1)المصمحة المختصة

. رتبطة بالعبلماتالمختصة بتسجيؿ العبلمات، كبكؿ األنشطة الرئيسية كالثانكية الم
نشطة كقد حؿ محؿ المعيد الجزائرم لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية في األ

ات، كمحؿ المركز الكطني لمسجؿ التجارم في األنشطة المتعمقة ختراعالمتعمقة باال
 .(2)بالعبلمات كالرسـك كالنماذج الصناعية كتسميات المنشأ

ع طمب تسجيؿ عبلمة أف يستكمؿ كبالتالي فإنو يجب عمى كؿ مف يريد إيدا
اإلجراءات المطمكبة لدم المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية، باعتباره الييئة 

 .(3)المختصة بكافة أنشطة الممكية الصناعية ما عدا التقييس

، يتـ جبلًّ خاصاًّ بالعبلماتلذلؾ فإنو يتعيف عمى الجية المختصة أف تمسؾ س
لمتعمقة بالعبلمات التجارية كأصحابيا، التي يتبيف بعد الفحص فيو قيد كؿ البيانات ا

أنيا مطابقة شكبل كمضمكنا، كما تقيد فيو كؿ العقكد كالتصرفات التي نص عمييا 
سكاء كانت ترخيصا أك تحكيبل أك  ،(4)قانكف العبلمات كالنصكص المتخذة لتطبيقو

عاـ كغير ذلؾ مما يمحؽ تنازال أك حجزا أك رىنا أك تخمي أك سقكطيا في الممؾ ال
 .اتالتزامالعبلمة مف حقكؽ كما يترتب عمى مالكيا مف 

إال أف ، يعتبر سجؿ العبلمات أمر ميـ جدا في األنشطة المرتبطة بالعبلمات
المشرع الجزائرم لـ يشأ النص عمى ذلؾ صراحة في قانكف العبلمات، كترؾ أمر 
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ارم العمؿ بو، كقد أصدر المشرع تنظيمو كالبيانات الكاجب مسكيا فيو لمتنظيـ الس
يبيف بشكؿ مقتضب البيانات كالعقكد التي  ،(1)مرسكما تنفيذيا 2335الجزائرم سنة 

يتـ قيدىا في سجؿ العبلمات دكف تفصيؿ، عمى عكس تشريعات أخرل، منيا 
 : التشريع األردني الذم نص عمى ذلؾ صراحة في قانكف العبلمات بقكلو

سجؿ العبلمات )راؼ المسجؿ سجؿ يسمى "ينظـ في الكزارة تحت إش .1
مالكييا كعناكينيـ كما طرأ عمى  أسماءالتجارية( تدكف فيو جميع العبلمات التجارية ك 

 : ىذه العبلمات مف األمكر التالية
يا عمالاستأم تحكيؿ أك تنازؿ أك ممكية أك ترخيص مف مالكيا لمغير ب .أ 

 .كيستثني التسجيؿ ما في عقد الترخيص مف سرية
قع عمى العبلمة التجارية أك أم قيد عمى الرى .ب  ف كالحجز الذم يهكى
 .ياعمالاست

يحؽ لمجميكر اإلطبلع عمى سجؿ العبلمات كفقا لمتعميمات التي يصدرىا  .2
 .الكزير ليذه الغاية كيتـ نشرىا في الجريدة الرسمية

الحاسكب اآللي لتسجيؿ العبلمات التجارية كبياناتيا كتككف  عماؿاستيجكز  .3
 .(2)"ستخرجة مف المسجؿ حجة عمى الكافةت كالكثائؽ المالبيانا

حسنا فعؿ المشرع األردني عندما أكرد ىذه التفصيبلت، لما ليا مف أىمية في 
ضبط سجؿ العبلمات كتعييف البيانات التي يجب عمى المسجؿ مسكيا، كالتأكيد 

 .عمى ىذه البيانات االطبلععمى أحقية جميكر المستيمكيف في 

محة مختصة بتسجيؿ العبلمات، كتسجيؿ جميع التصرفات التي إف كجكد مص
أك سقكط أك بطبلف أك  تخمي أك تنازؿ أك بيع أك رىف أك ترخيص)تطرأ عمييا 

(، كنشر ذلؾ بصفة دكرية في النشرة الرسمية لمعبلمات، مف شأنو أف ...إلغاء
ميا القانكف يكفيضمف لممستيمؾ الحؽ في اإلعبلـ، الذم يعتبر مف أىـ الحقكؽ التي 
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مشركعية العبلمات التي يختارىا لممستيمؾ، لما لو مف أىمية في تكجييو، كضماف 
 .حاجاتوالمستيمؾ لتمبية 

 ايجاْٞ ايفسع

 ايعال١َ أؾخاب احلل يف طًب تطجٌٝ

ترؾ بؿ المشرع الجزائرم لـ يحصر حؽ طمب تسجيؿ العبلمة في فئة معينة 
كاف  سكاء مة أك يزعـ امتبلكو لعبلمة عبل عماؿاستمف يرغب في الباب كاسعا لكؿ 

 .(1)جزائريا أك غير جزائرم، مقيـ داخؿ الكطف أك خارجو

كعندما يككف صاحب العبلمة مقيـ في الخارج فإنو يجب عميو تعييف نائب 
جزائرم مقيـ في الجزائر، ينكب عنو في القياـ بإجراءات إيداع طمب التسجيؿ، 

ؾ العبلمة التجارية غير مطمكب، بؿ يمكف كبالتالي فإف الحضكر الشخصي لمال
كتشمؿ الككالة كؿ األعماؿ  ،(2)تمثيمو شريطة أف يقدـ نائبو ككالة خاصة تثبت ذلؾ

بلـ الببلغات المنصكص عمييا، مالـ يكجد نص يتضمف أحكاما استالقانكنية، ككذا 
 .(3)خاصة

خرل، لذلؾ يمكف القكؿ أف أم شخص طبيعي أك مؤسسة أك ىيئة أك أم جية أ
سكاء كانت تنشط في المجاؿ التجارم أك الصناعي أك الخدماتي، كسكاء كاف 
أصحاب ىذه العبلمات مكاطنكف أك أجانب، فإف القانكف يسمح ليـ بإيداع طمب 
تسجيؿ عبلماتيـ لدل المصمحة المختصة، كيستكم في ذلؾ إف كانكا ىـ مالكي 

 .العبلمة أك كرثتيـ أك المتنازؿ ليـ أك المرخص ليـ
كتظير أىمية ذلؾ بالنسبة لممستيمؾ، في معرفة مالؾ العبلمة، كالجية المسؤكلة 

ة، كالتي يحؽ عف األضرار التي تمحقو مف اقتناء سمع أك خدمات تحمؿ عبلمة معين
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 .لو مطالبتيا بالتعكيض
 ايجايح ايفسع

 نآي١ٝ إلعالّ املطتًٗو تطجٝــٌ ايعــال١َ

 ايعال١َ إجسا٤ات تطجٌٝ: أٚال

الجزائر بنظاـ اإليداع البسيط، كمعنى اإليداع تقديـ أك إرساؿ طمب تأخذ 
يتضمف نمكذج العبلمة المطمكب حمايتيا، مرفقا بقائمة بتعداد كافة المنتجات أك 
الخدمات التي تكسـ أك تميز بيذه العبلمة، كيتـ اإليداع بطريقة مباشرة أك غف 

، كتسمـ أك ترسؿ لممكدع أك ككيمو بلـستطريؽ البريد أك بأية كسيمة مناسبة تثبت اال
نسخة مف طمب التسجيؿ تحمؿ تأشيرة المصمحة المختصة، كتتضمف تاريخ كساعة 

 .(1)اإليداع

كيحرر الطمب كفؽ النمكذج الذم تسممو المصالح المختصة بالمعيد الكطني  
الجزائرم لمممكية الصناعية، كيجب أف يخضع طمب اإليداع إلى جممة مف الشكميات 

حيث أنيا جاءت مفصمة في المرسـك  ،(2)نا المشرع في بيانيا عمى التنظيـأحال
 : (4)، كمما جاء فيو ما يأتي(3)التنفيذم الذم يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا

المكدع  اسـمارة الرسمية، كيتضمف ستطمب تسجيؿ العبلمة يقدـ في اال .1
 .كعنكانو الكامؿ

ل مقاسيا اإلطار المحدد ليذا الغرض في صكرة مف العبلمة عمى أف ال يتعد .2
ذا كاف المكف عنصرا مميزان لمعبلمة كيشكؿ ميزة لمعبلمة، عمى ستاال مارة الرسمية، كا 

 .المكدع أف يرفؽ الطمب بصكر ممكنة لمعبلمة
 .قائمة كاضحة ككاممة لمسمع كالخدمات .3
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ك كصؿ يثبت دفع رسكـ اإليداع كالنشر المستحقة كيعتبر تاريخ اإليداع ى .4
 .بلـ المصمحة المختصة الطمب المذككر أعبلهاستتاريخ 

كلذلؾ ينبغي أف يشتمؿ طمب اإليداع عمى جممة مف البيانات اإلجبارية تتمثؿ 
 : (1)يمي فيما

 بمة ابياف المنتجات أك الخدمات التي تنطبؽ عميو العبلمة، أك األصناؼ المق
 .لمتصنيؼ الذم حدده القانكف

 ا كالشكؿ المميز الخاص بالمنتج أك مظيره تركيب األلكاف أك ترتيبي
 .الخارجي
 الككالة الخاصة المسٌممة إلى الككيؿ : إرفاؽ الطمب ببعض الكثائؽ منيا

المفكض إذا كاف الذم يقـك باإليداع شخص آخر غير مالؾ العبلمة، كالمستندات 
 .المتعمقة باألكلكية، كسند إثبات دفع الرسـك

 العبلمة، كما يحددىا القانكف تقديـ البيانات الشخصية لصاحب : 
  إذا كاف صاحب العبلمة امرأة متزكجة أك أرممة، ينبغي أف يبيف طمبيا لقبيا

 .الزكج اسـيا بعد اسمك 
  إذا كاف صاحب العبلمة عدة أشخاص مشتركيف، يمتـز كؿ كاحد منيـ فرديا

 .بتقديـ البيانات الخاصة بو

طمب تسجيميا، عمى عاتؽ مقدـ  كيقع عبء إثبات ممكية العبلمة المراد إيداع
 .(2)الطمب، كذلؾ بتقديـ البيانات كاإلثباتات المؤكدة لذلؾ

دراؾ األخطاء المادية الكاردة استكما يمكف لممكدع قبؿ تسجيؿ العبلمة، طمب 
 .(3)في الكثائؽ المكدعة
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كما يمكنو ىك أك ككيمو سحب طمب تسجيؿ العبلمة في أم كقت قبؿ  
أك الرىف، يرفؽ طمب السحب  غبلؿستااللتنازؿ عمى حقكؽ التسجيؿ، كفي حالة ا

 .(1)بمكافقة مكتكبة لجميع المستفيديف مف ىذا الحؽ

 يف إعالّ املطتًٗو ايعال١َ دٚز تطجٌٝ: ثاْٝا

كالبيانات المفصمة التي اشترط المشرع  ،مف خبلؿ إجراءات التسجيؿ كاإليداع
الحرص  بدك لناي ،المختصة تكافرىا في ممؼ إيداع طمب التسجيؿ لدل المصمحة

 : لػ الشديد الذم أكاله المشرع

 : خصية لمقدـ الطمب كلمالؾ العبلمةلبيانات الشا -

رة في إعبلـ المستيمؾ حكؿ مصدر السمع أك الخدمات ليذه البيانات أىمية كبي
كالتمييز بيف المنتجات قبؿ اإلقداـ  ختيارالتي تعرض عميو، كما تضمف لو حرية اال

ر التي قد تصيبو مف تمؾ المنتجات ئيا، كتضمف لو التعكيض عف األضراعمى اقتنا
 .أك الخدمات، مف خبلؿ معرفتو بمالؾ العبلمة

 : قائمة السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة محؿ طمب التسجيؿ -

 كألممستيمؾ في تحديد مصدر تمؾ السمع  أىمية لما ليذه البيانات مف 
لعبلمة في تمييز سمع أك خدمات أخرل غير تمؾ ا عماؿاستالخدمات، كضماف عدـ 
از ىتز ضماف لعدـ امشركعية العبلمة، ك لف اضمي ذلؾ ف، ك التي سجمت مف أجميا

 .(2)فيياالمستيمؾ  ثقة
 ايسابع ايفسع

 ايعال١َ فخـ ًَف طًب تطجٌٝ

بمناسبة إيداع العبلمة يتـ فحصيا مف طرؼ المصمحة المختصة، مف ناحية 
ل احتراـ صاحب العبلمة لمنظاـ المعمكؿ بو، كالصيغ الشركط الشكمية، كمد
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الخاصة بو، كخاصة البيانات المتعمقة بالبضائع كالخدمات التي تسجؿ العبلمة مف 
 .(1)ند عميواستأجميا كفي حالة رفض الطمب يجب تقديـ الدكافع التي 

إف الجية اإلدارية المختصة بالممكية الصناعية ىي المعنية بفحص طمب 
لعبلمػة التجارية، كلقد اختػمفت التشريعات في تحديد نطػاؽ سمطتيا فيما تسجيؿ ا

 .تعمؽ بفحص الطمب
 (2)ايفخـ أْع١ُأْٛاع : أٚال

 افة إلى النظاـ البريطاني يعتمد عمى نظاـ الفحص المسبؽ لمعبلمة، باإلض
عتراض لمغير أماـ أميف سجؿ العبلمات، كقد طبؽ ىذا شير، الطمب، كفتح باب اال

سبانياك  ـ في بمداف أكركبا الشمالية كأيضا البرتغاؿالنظا  .ا 
  النظاـ األلماني يعتمد أيضا عمى الفحص المسبؽ لمعبلمة، كيمكنو رفض

الطمب خاصة إذا كانت العبلمة مطابقة تماما لعبلمة سابقة، أك كانت العبلمة 
 .مخالفة لآلداب العامة، كلمطالب إثبات أحقيتو في العبلمة عف طريؽ القضاء

  النظاـ الفرنسي ال يقكـ بالفحص المسبؽ لمطمب مف حيث المكضكع، بؿ
يكتفي بتكفر الشركط الشكمية حتى يقبمو، كال يحؽ لمجية اإلدارية رفض الطمب ألم 
سبب مف األسباب األخرل، كلصاحب المصمحة الحؽ في رفع دعكل إلغاء العبلمة 

 .أماـ المحكمة المختصة
  العبلمات دكف فحص سابؽ عمى مسؤكلية النظاـ السكيسرم يقبؿ إيداع

الطالب، مع إمكانية الرفض في حاالت محددة، كعمى األخص عندما تككف العبلمة 
أما إذا كانت العبلمة غير جديدة فعمى اإلدارة إببلغ . منافية لآلداب العامة

 .صاحبيا، كلو أف يتمسؾ بطمبو أك يسحبو

                                                           
(1) -MOURIAK Vincent, op. cit, p: 61.  
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 ْعاّ ايفخـ يف اجلصا٥س: ثاْٝا

الجزائرم عمى فحص الممؼ مف طرؼ مسجؿ العبلمات بالمعيد النظاـ يعتمد 
 مف الناحيتيف الشكمية كالمكضكعيةالكطني الجزائرم لمممكية الصناعية، كذلؾ 

 : فخـ ايطًب َٔ حٝح ايػهٌ .1

إذا كاف الممؼ صحيحا مف حيث الشكؿ أم جاء مستكفيا لكؿ البيانات المحددة 
يفاء اإليداع لمشركط الشكمية، استي حالة عدـ قانكنا، فإف اإليداع يعتبر مقبكال، أما ف

تطمب المصمحة المختصة مف المكدع تسكية طمبو في أجؿ شيريف، يمكف تمديده 
عند االقتضاء لنفس المدة بناء عمى طمب معمؿ مف صاحب الطمب، كفي حالة عدـ 
التسكية في اآلجاؿ المحددة ترفض الطمب، كال يسترد صاحب الطمب الرسـك 

 .(1)المدفكعة
 : فخـ ايطًب َٔ حٝح املضُٕٛ .2

كفى الشركط استتتكلى الييئة المختصة فحص الممؼ مف ناحية المضمكف إذا 
الشكمية، كتبحث المصمحة المختصة عما إذا لـ تكف العبلمة المكدعة مستثناة مف 
 7التسجيؿ لسبب أك لعدة أسباب مف أسباب الرفض المنصكص عمييا في المادة 

فكمما كانت العبلمة مميزة كمبتكرة،  ،(2)تعمؽ بالعبلماتالم 33/36مف األمر 
كجديدة، كمشركعة، كاف اإليداع صحيحا، كبالتالي يتـ كضع رقـ التسجيؿ كطابع 
المصمحة، كتأشير المدير أك مف يمثمو، كتكجو إلى المكدع أك ممثمو نسخة تككف 

 .(3)بمثابة شيادة تسجيؿ
تسجيؿ فإنو ال يتـ رفضيا مباشرة، بؿ تبمغ أما إذا تبيف أف العبلمة مستثناة مف ال

المصمحة المختصة بذلؾ المكدع كتطمب منو تقديـ مبلحظاتو في أجؿ أقصاه 
شيراف مف تاريخ التبميغ، كيمكف تمديد ىذا األجؿ عند الضركرة لنفس المدة بناء 
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 .(1)عمى طمب معمؿ مف صاحب الطمب

ادية في العبلمة، أما إذا كىناؾ مف يرل أف ىذه اآلجاؿ تتعمؽ باألخطاء الم
كانت مخالفة لمنظاـ العػاـ كاآلداب العامة، فيتـ رفضيا مباشػرة دكف أف تمنح لممكدع 

 .(2)ميمػة لتصحيح إيداعو

غير أف المبلحظ عمى النص التنظيمي المذككر سابقا انو جاء عاما، حيث  
ثناء استأسباب  منح ىذه اآلجاؿ لكؿ مكدع لعبلمة إلبداء مبلحظاتو، دكف تمييز بيف

 .العبلمة مف التسجيؿ

كاألمر كذلؾ بالنسبة لمعبلمات الدكلية التي يطمب أصحابيا تمديد الحماية ليا 
في الجزائر، فإنيا تخضع لمفحص التمقائي كفؽ الشركط كاإلجراءات المطبقة عمى 

 .(3)العبلمات المحمية

لو، ال يعني إف إيداع طمب تسجيؿ عبلمة لدل الييئة المختصة، كفحصو كقبك 
( سنكات 13اكتساب الحؽ في العبلمة بصكرة أبدية، بؿ بصفة مؤقتة لمدة عشر)

قابمة لمتجديد لفترات غير محددة، كيسرم تجديد اإليداع مف اليـك الذم يمي تاريخ 
 .(4)انقضاء التسجيؿ

يجب أال يتضمف طمب تجديد التسجيؿ أم تعديؿ جذرم في نمكذج العبلمة، أك 
أم أف طمب التجديد يجب أف ال  ،(5)ة السمع أك الخدمات المعنيةإضافة في قائم

بعاد التعديبلت التي استيؤدم إلى تغييرات جكىرية في اإليداع األصمي، لذلؾ يتـ 
تغير ػ مثبل ػ الرمكز المختارة كعبلمة، ألننا في ىذه الحالة سنككف أماـ عبلمة 

 .(6)جديدة تتطمب إجراء إيداع جديد
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باآلجاؿ التي يتـ فييا طمب التجديد فإف المشرع الجزائرم نص أما فيما تعمؽ 
أشير التي تمي انقضاء مدة  36أشير قبؿ انقضاء مدة التسجيؿ، أك  36عمى ميمة 
العبلمة  عماؿاستكيجب أف يرفؽ طمب التجديد بما يثبت بكؿ الكسائؿ . (1)التسجيؿ

لتي تسبؽ انقضاء بشكؿ جدم كفؽ ما ينص عميو قانكف العبلمات، خبلؿ السنة ا
 .(2)مدة تسجيؿ العبلمة

 ايفسع اخلاَظ

 ســـد ٚايٓػـــايتكٝٝ

مت المصادقة عمى صحة إذا كانت نتيجة فحص طمب اإليداع إيجابية كت
، فإنو يتعيف عمى الييئة المختصة تقييد ذلؾ في سجؿ خاص بالعبلمات، العبلمة

 : (3)يأتي كيمكف كؿ شخص بعد تسديد الرسـك المستحقة الحصكؿ عمى ما

 .شيادة تعريؼ تضـ البيانات المقيدة في السجؿ .1
 .نساخ لما قيد في السجؿ، أك شيادة تثبت عدـ كجكد ذلؾاست .2

 كتمتـز المصمحة المختصة بأف تسمـ لصاحب التسجيؿ أك لككيمو شيادة تسجيؿ
 .(5)كتعتبر تمؾ الشيادة بمثابة سند ممكية العبلمة. (4)عف كؿ عبلمة مسجمة

لطمب كتمت المكافقة عميو دكف اعتراض أك تحفظ، فإنو الييئة فإذا سجؿ ا
المختصة تتبع ذلؾ بشير العبلمة في النشرة الرسمية لئلعبلنات القانكنية، كتتضمف 
ىذه النشرة أربعة أقساـ، مف بينيا قسـ خاص بالممكية الصناعية كالتجارية، يذكر 

. (6)تي تؤثر عمى ىذه الحقكؽفيو مختمؼ النشرات التنظيمية المتعمقة بالعمميات ال
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كما تنشر المصمحة المختصة دكريا في النشرة الرسمية لمعبلمات، تسجيبلت 
لغائيا، ككذلؾ كؿ قيد سجؿ بمقتضى  كتجديدات العبلمات، إضافة إلى إبطاليا كا 

 .(1)35/277، كبمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ33/36األمر رقـ 

أ مف تاريخ اإليداع، بمعنى أف النشر ال كيعد النشر بمثابة تقرير لحؽ سابؽ بد
نما يكشؼ عنو فقط  .(2)ينشئ الحؽ كا 

مع العمـ أف الذم يتحمؿ تكاليؼ النشر في كؿ الحاالت، ىك صاحب العبلمة 
 .(3)كليس الييئة المختصة

كتكمف أىمية النشر في إعبلـ جميكر المستيمكيف، حتى يمكنيـ تجنب كؿ 
 اختيارلدعائي، التي قد ترىف إرادتيـ كحريتيـ في أشكاؿ الغش كالتضميؿ التجارم كا

 .العبلمة التجارية الحقيقية التي يرغبكف فييا

بلمة التجارية في ختاـ ىذا الباب نككف قد بسطنا مفيكـ المستيمؾ كحمايتو، كالع
سكاء عمى مستكل التعريفات أك عمى مستكل النشأة  كأشكاليا كأنكاعيا كشركطيا،

عما يشابييما مف  ، أك فيما تعمؽ بتمييز المستيمؾ كالعبلمةالتاريخية لكؿ منيما
 .مصطمحات، أك مف خبلؿ تأثير أحكاـ العبلمة عمى حماية المستيمؾ

نتاجو مف ىذا الباب، أف المستيمؾ في إشباع رغباتو أك رغبات استكما يمكف 
ات عائمتو، أك إشباع حاجات األشخاص أك الحيكانات التي تحت مسؤكليتو أك النبات

التي يتعيدىا، أك أم شيء تحت كاليتو، سيككف كجيا لكجو مع العبلمة التجارية في 
 .كؿ ذلؾ، مف خبلؿ البحث الدائـ عف العبلمة التي تشبع رغباتو، كفؽ إرادتو الحرة

كسيجد في مكاجيتو عددا خياليا مف العبلمات المقمدة أك المزكرة، كال يسعفو في 
ا إال المعرفة المسبقة بمفيـك العبلمة، كأشكاليا تجاكزىا كاالنتصار عمى أصحابي
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، بما يجعمو في منأل عف التجاذبات التي تشيدىا العبلمات كشركطيا كأنكاعيا
 .التجارية، كعدـ الكقكع ضحية الغش كالخداع

كفي المقابؿ فإف أصحاب المشاريع التجارية أك الصناعية أك الخدماتية، يدرككف 
بينيـ كبيف أصحاب المشاريع المشابية قائمة عمى  تماـ اإلدراؾ بأف المنافسة

عنصر كاحد ككحيد، يتعمؽ بمعركة جذب العمبلء كالمستيمكيف، كمف يككف منيـ 
عمى اطبلع كاسع كفيـ عميؽ لرغبات كحاجات جميكر المستيمكيف المستيدؼ، ىك 

 .الذم سينتصر في األخير

اتو الركاج، كالقدرة عمى كبالتالي فإف أم منتج أك صاحب خدمة، إذا أراد لمنتج
العبلمة التي تحمميا منتجاتو، ألنيا ىي التي تككف في  اختيارالمنافسة، أف يحسف 

قباؿ المستيمكيف، كعمى قدر إجابتيا عمى رغباتيـ تككف جاذبيتيا ليـ، ستالكاجية ال
المستيمكيف، قبؿ إبداع أم  كليذا البد عمى المنتجيف مف دراسة كتحميؿ سمكؾ

تككف ىي السبب في كساد منتجاتيـ، أك تككف ىي السبب في ثرائيـ  ، قدعبلمة
 .كغناىـ

ـ العبلمات مف خبلؿ كما حرصت التشريعات عمى إصدار األحكاـ التي تنظ
ثناء األشكاؿ كالرمكز استضبط األشكاؿ كالرمكز التي تصمح لتسجيميا كعبلمة، ك 

 ميـ مف خبلؿ إيياميـالتي تؤدم إلى إحداث المبس في أذىاف المستيمكيف، كتضمي
باإلضافة إلى تحديد أنكاع العبلمات، كالشركط الشكمية . بما يخالؼ الحقيقة

كالمكضكعية التي ينبغي أف تتكفر في العبلمة حتى تنتج آثارىا القانكنية، في 
 .مكاجية الكافة
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 ايباب ايجاْٞ

 ُا١ٜ املطتًٗوحبآثاز انتطاب احلل يف ايعال١َ  ازتباط

حؽ في العبلمة آثارا متعددة، أىميا أنو يصبح بإمكاف مالؾ ينتج اكتساب ال
العبلمة أف يستعمؿ عبلمتو لتمييز المنتجات التي تندرج ضمف األصناؼ التي تـ 

داء كظائفيا المتنكعة، التي أجميا، كبذلؾ تتمكف العبلمة مف أ تسجيؿ العبلمة مف
المباشر عمى ذىنية في مجمميا تتجو نحك جميكر المستيمكيف، مما يعني التأثير 

رادتو، نحك منتجات بعينياالمستيمؾ، كتكجيو رغباتو   .كا 

كما أف اكتساب الحؽ في العبلمة يخكؿ صاحب العبلمة الحؽ في الحماية 
ئثارية، سكاء كاف ذلؾ ستالمدنية كالجزائية لعبلمتو مف كؿ أشكاؿ المساس بحقكقو اال

 .غير المباشر لياعف طريؽ التقميد المباشر لمعبلمة، أك التقميد 

كليذه الحماية تأثير كبير عمى كؿ األطراؼ المرتبطيف بالعبلمة، مف منتجيف، 
 عماؿاستأك مكزعيف أك بائعيف، أك مستكرديف، أك مصدريف، أك مرخص ليـ ب

ليا، أك مستيمكيف، باعتبارىـ الفئة المقصكدة بصفة مباشرة مف غبلاستالعبلمة ك 
 .ية في مجممياقتصادالعممية اال

لذلؾ فإنو كمما كانت العمة مسجمة كمحمية قانكنا، كمما كفر ذلؾ لممستيمؾ 
أقكل الضمانات القانكنية لحماية حقكقو، كضماف التعكيض عف األضرار التي قد 

 .أك تضميؿتصيبو مف خبلؿ كقكعو ضحية لبس 

ممكية  عالقةكقد قسمنا ىذا الباب إلى فصميف، نتناكؿ في الفصؿ األكؿ 
آليات حماية  ، كنخصص الفصؿ الثاني إلىمكبحماية المسته هاائفوظو  العالمة

 .من تقميد العالمة لمستهمكا
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 ايفؿٌ األٍٚ

 ُا١ٜ املطتًٗوحبٚظا٥فٗا ًَٚه١ٝ ايعال١َ  عالق١

 : متٗٝـد

أف تنتج آثارىا إال إذا اكتسب صاحبيا الحؽ في ممكيتيا، كقد معبلمة ال يمكف ل
تتمثؿ في تسجيؿ  التيتتكفر حتى يتحقؽ ذلؾ، ك بيف المشرع األسباب التي يجب أف 

الجدم ليا، كبيذا تتأىؿ العبلمة  عماؿستكاال لدل المصمحة المختصة، العبلمة
داء كظائفيا المنكطة بيا عمى أكمؿ كجو، سكاء تعمؽ األمر بتمييز المنتجات أل

 كتحديد مصدرىا، أك بالدعاية كالتسكيؽ كضماف الجكدة كالثقة في المنتجات، أك
 .يا ككسيمة فعالة لممنافسة المشركعةعمالاستب

ائؼ التي تؤدييا ىذه الكظالمتعمقة بممكية العبلمة ك  ىذه األسباب كالمبلحظ عمى
مف خبلؿ ضماف حقو  ، أف المستيدؼ مف كرائيا ىك المستيمؾ في حد ذاتو،العبلمة

بلمة، أك مف ؾ الحقيقي لمعبلمة، كسيكلة تحميؿ مالؾ العفي المتابعة القضائية لممال
المسؤكلية عف األضرار التي أصابتو، كما يضمف المستيمؾ اقتناء  يقـك مقامو،

 العبلقة التيكمف ىنا جاء التساؤؿ عف حاجاتو دكف أف يتعرض لمغش كالتضميؿ، 
تربط بيف حماية المستيمؾ ككظائؼ العبلمة، كىذا ما سنجيب عنو في المبحثيف 

 : التالييف
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 املبخح األٍٚ

 حبُا١ٜ املطتًٗو ًَه١ٝ ايعال١َ عالق١

لقد أثارت الكاقعة المنشئة لمحؽ في ممكية العبلمة خبلفا كبيرا بيف مف يرل أف 
، كبيف مف يرل أف األسبقية عماؿستممكية العبلمة ال تثبت إال بالتسجيؿ كال قيمة لبل

العبلمة التجارية ىي الكاقعة المنشئة لمحؽ في العبلمة، كىناؾ مف  عماؿاستفي 
إلى مدل تأثير ذلؾ عمى  يجمع بيف الرأييف، كمرد ىذا الخبلؼ في جكىره يعكد

 .المستيمؾ

مف خبلؿ ىذا المبحث ندرس العبلقة بيف ممكية العبلمة كحماية المستيمؾ، عمى 
ضكء األثر المترتب عف كؿ آلية مف آليات اكتساب الحؽ في ممكية العبلمة، فيما 

الطريؽ المعتمد الكتساب ىذا الحؽ تسجيؿ يتعمؽ بحماية المستيمؾ، سكاء كاف 
 .العبلمة قبؿ تسجيميا عماؿاستالعبلمة لدل المصمحة المختصة، أك 

 كفي كبل الحالتيف تبدك أىمية ذلؾ بالنسبة لممستيمؾ، عمى اعتبار أف أم
مساس بحؽ ممكية العبلمة سيؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ، خاصة فيما تعمؽ 

 ي تميزىا تمؾ العبلمة، كضماف حقو في التعكيضبمصدر السمع أك الخدمات الت
 .يمي بياف ذلؾ كفي ما
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 املطًب األٍٚ

 محا١ٜ املطتًٗوع٢ً  حلل يف ًَه١ٝ ايعال١َاانتطاب  طسمتأثري 

ىاميف، يتعمؽ األكؿ بإيداع طمب  لحؽ في ممكية العبلمة بطريقيفيتـ اكتساب ا
 .الجدم لمعبلمة عماؿستباال تسجيؿ العبلمة لدل المصمحة المختصة، كالثاني يتعمؽ

 األٍٚ ايفسع

 ملطتًٗوضُإ حكٛم اب تطجٌٝ ايعال١َعالق١ 

 تٗاًَهٝع٢ً كس١ٜٓ تطجٌٝ ايعال١َ ن: أٚال

 : يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ .1

يكتسب «: نص المشرع الجزائرم عمى عبلقة التسجيؿ بالحؽ في العبلمة بقكلو
 .(1)» مة بتسجيميا لدل المصمحة المختصةالحؽ في العبل

مف خبلؿ ىذه النص يظير لنا أف المشرع الجزائرم أخذ بالرأم الذم يقكؿ بأف 
التسجيؿ ىك الكاقعة المنشئة لمحؽ في ممكية العبلمة، كبذلؾ يككف قد أكقؼ اكتساب 
ممكية العبلمة عمى إجراء شكمي جكىرم، يتمثؿ في تسجيؿ العبلمة أك إيداع طمب 

 .(2)تسجيؿ بشأنيا لدل الجية المختصة

لـ يكتؼ المشرع باشتراط تسجيؿ العبلمة الكتساب الحؽ فييا، بؿ شدد عمى 
 عماؿاستال يمكف «: بؿ تسجيميا، كذلؾ بالنص عمى أنوأم عبلمة ق عماؿاستمنع 

سجيؿ بشأنيا لدل أم عبلمة لسمع أك خدمات إاٌل بعد تسجيميا، أك إيداع طمب ت
 االحتجاجالعبلمة ال يمكنو كفي ىذا تأكيد عمى أف مالؾ . (3)»المصمحة المختصة

بحقو في العبلمة في مكاجية الكافة، إال إذا بادر بتسجيؿ عبلمتو لدل المصمحة 
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أم عبلمة لتمييز  عماؿاستكما يستفاد مف مكقؼ المشرع الجزائرم أف . المختصة
سمع أك خدمات قبؿ تسجيميا، يعتبر مخالفا لمقانكف، كيعرض مف قاـ بذلؾ إلى 

 .(1)يدةعقكبات جزائية شد

كيعتبر تسجيؿ العبلمة في القانكف الجزائرم قرينة بسيطة عمى ممكية العبلمة 
 : (2)يمكف لمغير إثبات عكسيا، كذلؾ كفؽ الشركط التالية

إذا تبيف أف تسجيؿ العبلمة كاف ينبغي أف ال يككف لسبب مف األسباب التي  -
أك الغير طمب  فإنو يمكف لممصمحة المختصة ،(3)ثناىا المشرع مف التسجيؿاست

 .إبطاؿ تسجيؿ العبلمة بأثر رجعي
( 5أف يتـ رفع دعكل إبطاؿ التسجيؿ ضمف آجاؿ التقادـ المحددة بخمس) -

 .سنكات مف تاريخ تسجيؿ العبلمة
 .أف ال تككف العبلمة قد اكتسبت صفة التمييز بعد تسجيميا -

 .كيستثنى مف شرطي التقادـ كالتمييز طمب التسجيؿ الذم تـ بسكء نية
ذلؾ فإف تسجيؿ العبلمة ال يعتبر قرينة قطعية عمى ممكية العبلمة، كىذا ال ل

يعني أف مف قاـ بتسجيؿ عبلمتو كفؽ اإلجراءات المحددة قانكنا، سيبقى حقو في 
ممكية العبلمة مرىكنا إلى األبد بعدـ رفع دعكل إبطالو مف قبؿ الغير، بؿ حدد 

بطاؿ التسجيؿ، كقد اشترط المشرع ( سنكات لمغير لممطالبة بإ5المشرع مدة خمس)
يا بشكؿ جدم عمى السمع أك الخدمات عمالاستعمى مف قاـ بتسجيؿ عبلمة، إلزامية 

يا بطريقة منتظمة كىادئة طيمة عمالاستمر استفإذا . (4)التي سجمت مف أجميا
لـ يتـ  خبلؿ ىذه الفترة المطالبة بإبطاليا، أصبح تسجيؿ ك  ( سنكات5خمس)

قطعية عمى الحؽ في ممكية العبلمة كال يمكف ألحد المنازعة فيو، كفي العبلمة قرينة 
 .ىذا ضماف الطمئناف أصحاب الحقكؽ عمى حقكقيـ
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 : يف ايتػسٜعات األخس٣  .2

بالرجكع إلى بعض األنظمة المقارنة نجد أف المشرع الفرنسي كاف يعتبر ممكية 
الممكية بؿ ىك مقرر أما اإليداع فميس منشئا لحؽ  عماؿستالعبلمة لؤلسبؽ في اال

، كنتيجة 1964/ديسمبر/31كقد ساد ىذا الرأم قبؿ صدكر قانكف  (1). ليا
لئلشكاالت التي أحدثيا ىذا النظاـ، خاصة فيما تعمؽ بصعكبة إثبات أسبقية 

كتساب ممكية رنسي مف رأيو، كأصبح يأخذ بنظاـ ا، عدؿ المشرع الفعماؿستاال
ذا مضى عمى تسجيؿ العبلمة . عماؿاستالعبلمة بمجرد اإليداع كليس مف أكؿ  كا 

خمس سنكات كانت ممكية العبلمة لمف قاـ بتسجيميا بصفة نيائية ال تقبؿ المنازعة 
 .(2)فييا

كيعتبر ىذا النظاـ نتيجة طبيعية لعدـ أخذ المشرع الفرنسي بنظاـ الفحص 
أف المسبؽ، كمف مزايا ىذا النظاـ تاميف مالؾ العبلمة الذم أىمؿ تسجيميا مف 

و، غير اسمتغتصب عبلمتو مف طرؼ أحد منافسيو عف طريؽ السبؽ إلى إيداعيا ب
أف ىذا النظاـ ال يخمك مف مساكئ أىميا أنو يشجع عمى إىماؿ مالؾ العبلمة 
لضركرة تسجيميا، كما يجعؿ المالؾ الذم قاـ بتسجيؿ العبلمة قمقان عمى ممكيتو 

العبلمة مف طرؼ منافس  عماؿاستلمعبلمة لمدة طكيمة، ألنو قد يفاجأ بأسبقية 
 .(3)آخر

كىذا النظاـ يتكافؽ مع ما ذىب إليو المشرع الجزائرم كاألردني كالمصرم 
 .(4)كالعراقي كغيرىـ

السابؽ  نجد النظاـ األلماني الذم يعتبر تسجيؿ  تجاهكمف األنظمة المخالفة لبل
كمف . عماؿستبقية االالعبلمة ىك الكاقعة المنشئة لحؽ ممكية العبلمة، كال عبرة بأس

مزايا ىذا النظاـ تحديده لممركز القانكني لمف قاـ بالتسجيؿ بصكرة قاطعة كثابتة، 
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كيعاب عمى ىذا النظاـ أنو قد . كالقضاء عمى كؿ النزاعات حكؿ ممكية العبلمة
يهيدر حؽ المبتكر الحقيقي لمعبلمة التجارية الذم أىمؿ تسجيميا لمصمحة شخص 

لنية، فيبادر إلى تسجيميا كيصبح ىك المالؾ الحقيقي لمعبلمة آخر قد يككف سيئ ا
 .(1)التجارية حسب ىذا النظاـ

كبالتالي يعتبر نظاـ التسجيؿ ذم األثر المنشئ لحؽ الممكية، كالمؤجؿ لفترة 
 عماؿستالقائؿ بأف أسبقية اال تجاهزمنية محدكدة)خمس سنكات( نظاما كسطا بيف اال

القائؿ بأف  تجاهكاال. ممكية، كال عبرة لتسجيؿ العبلمةىي الكاقعة المنشئة لحؽ ال
كىذا ما أخذ بو المشرع . عماؿستالعبرة في ذلؾ بأسبقية التسجيؿ كليس اال

 .(2)الجزائرم

 : َٛقف ايكضا٤ َٔ قس١ٜٓ ًَه١ٝ ايعال١َ .3

ممكية العبلمة مف الطرؼ  ض األحكاـ القضائية التي تؤكدنكرد فيما يمي بع
 .ياالذم سبؽ إلى تسجيم

ئناؼ بالدار ستلقد أيد ذلؾ القضاء المغربي، في القرار الصادر عف محكمة اال
عبلمة مكدعة بحسب  عماؿاستإف «: ، كمما جاء في حيثياتو(3)البيضاء المغربية

القانكف بصفة عمنية كمستمرة، خبلؿ خمس سنكات عمى األقؿ بدكف أف تككف محؿ 
 .» منازعة قضائية، تجعؿ الممكية نيائية

أف األكلكية في اكتساب ممكية العبلمة تككف دائما لممالؾ الذم  ؤكد ىذا القراركي
يا، كليس لمف سبؽ في التسجيؿ كانقطع عف عمالاستسبؽ في تسجيؿ العبلمة ك 

يا أك تخمى عنيا، ألف حؽ ممكية العبلمة يتأكد نيائيا، كيككف غير قابؿ عمالاست
                                                           

. كأيضا ىالة مقداد أحمد 667مصطفى كماؿ طو، أساسيات القانكف التجارم، المرجع السابؽ، ص  -  (1)
 . 118الجميمي، المرجع السابؽ، ص 

 يتعمؽ بالعبلمات، السالؼ الذكر.  03/06مف أمر  33/3المادة - (2)
ره يكنس بنكنة، المرجع السابؽ، ذك 1936/83، في الممؼ رقـ 12/11/1985قرار صادر بتاريخ  - (3)
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 : (1)لئلبطاؿ إذا تكفر شرطاف أساسياف

 مستمراعماالاستالعبلمة  اؿعماست . 

 عدـ رفع دعكل عميو بالمنازعة في ممكيتيا خبلؿ خمس سنكات المكالية لتسجيميا. 

ممكية «: كىذا ما أكده القضاء المصرم أيضا في حيثيات إحدل قراراتو بقكلو
قر عميو است، ككما 57/1939مف القانكف رقـ  33العبلمة حسبما تقضي بو المادة

، ال يستند إلى مجرد التسجيؿ، بؿ إف التسجيؿ ال ينشئ بذاتو قضاء محكمة النقض
العبلمة، كال يقـك التسجيؿ إال  عماؿاستحقا في ممكية العبلمة، إذ أف ىذا الحؽ كليد 

العبلمة، إال أف  عماؿاستقرينة عمى ىذا الحؽ يجكز دحضيا لمف يدعي أسبقيتو في 
قؿ مف تاريخ التسجيؿ دكف عممت بصفة مستمرة خمس سنكات عمى األاستتككف قد 

 .(2)»أف ترفع دعكل حكـ بصحتيا

 أثس تطجٌٝ ايعال١َ ع٢ً حكٛم املطتًٗو: ثاْٝا 

مف خبلؿ إجراءات التسجيؿ كاإليداع، كالبيانات المفصمة التي اشترط المشرع 
تكافرىا في ممؼ إيداع طمب التسجيؿ لدل المصمحة المختصة، يبدك لنا الحرص 

 : مشرع لػالشديد الذم أكاله ال

 : البيانات الشخصية لمقدـ الطمب كلمالؾ العبلمة -

لما ليذه البيانات أىمية كبيرة في إعبلـ المستيمؾ حكؿ مصدر السمع أك 
كالتمييز بيف المنتجات  ختيارالخدمات التي تعرض عميو، كما تضمف لو حرية اال

تصيبو مف قبؿ اإلقداـ عمى اقتنائيا، كتضمف لو التعكيض عف األضرار التي قد 
 .تمؾ المنتجات أك الخدمات، مف خبلؿ معرفتو بمالؾ العبلمة

 : قائمة السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة محؿ طمب التسجيؿ -

لما ليذه البيانات مف أىمية لممستيمؾ في تحديد مصدر تمؾ السمع أك  
                                                           

 . 309محمد السيد عرفة، المرجع السابؽ، ص  - (1)
 . 665، ذكره سمير فرناف بالي كنكرم جمك، المرجع السابؽ، ص 03/05/1949جمسة  354طعف رقـ  -(2)
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 العبلمة في تمييز سمع أك خدمات أخرل غير تمؾ عماؿاستالخدمات، كضماف عدـ 
التي سجمت مف أجميا، كفي ذلؾ ضماف لمشركعية العبلمة، كضماف لعدـ اىتزاز 

 .(1)ثقة المستيمؾ فييا

ألف ما ييـ المستيمؾ ىك اقتناء المنتكج الذم يحمؿ عبلمة تجارية معينة لتمبية 
حاجاتو أك حاجات عائمتو، كقد يتضرر إذا كاف في كؿ مرة يجد أف ممكية العبلمة 

ؾ جديد، مما يضعؼ ثقتو في العبلمة، كتيتز ثقتو في المنتجات قد انتقمت إلى مال
 .أك الخدمات التي كانت تمثؿ لو عنصر رضا كاطمئناف نفسي تبعا لذلؾ

تسجيؿ العبلمة ال يصب في مصمحة مالؾ العبلمة كحده فحسب، بؿ لمصمحة ف
المستيمؾ أيضا مف خبلؿ األثر اإليجابي الذم يتركو عمى أمف المستيمؾ كضماف 

 جكدة المنتجات كالخدمات كمطابقتيا لممكاصفات المطمكبة فييا قانكنان 
 ايجاْٞ ايفسع

 ع٢ً محا١ٜ املطتًٗو اجلدٟ يًعال١َ عُاٍضتاالأثس 

 يًعال١َ اجلدٟ عُاٍضتغسٚط اال: أٚال

إف الحؽ في ممكية العبلمة ال يتكقؼ عمى تسجيؿ العبلمة التجارية، ألف 
 .العبلمة عماؿاستا التسجيؿ مرىكف بفادة مف الحقكؽ التي يخكليستاال

إف ممارسة الحؽ المخكؿ عف «: المشرع الجزائرم عمى ذلؾ بقكلو كقد نص
الجدم لمعبلمة عمى السمع أك تكضيبيا أك عمى  عماؿستتسجيؿ العبلمة مرتبط باال

 .(2)»صمة مع الخدمات المعرفة بالعبلمة
الذم ينتج اآلثار  عماؿستالجدم لمعبلمة في ىذا النص يقصد بو اال عماؿستكاال

المطمكبة الكتساب الحؽ في العبلمة، كحتى يتحقؽ ذلؾ البد مف أف تتكفر في 
 : (3)الشركط التالية عماؿستاال

                                                           

 . 15بكركبة ربيعة، المرجع السابؽ، ص - (1)
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 : ايتجازٟ عُاٍضتاال .1

التجارم لمعبلمة بأنو ذلؾ  عماؿستلقد عرؼ القانكف األمريكي لمعبلمات اال
م، كليس فقط ألجؿ حجز الحؽ حسف النية لمعبلمة في المجاؿ التجار  عماؿستاال

التجارم لمعبلمة فيما يتعمؽ بالسمع كالمنتجات  عماؿستكيككف اال. في العبلمة
بكضعيا أك نقشيا أك دمغيا أك ربطيا بالمنتج ذاتو أك الغبلؼ أك الكعاء المحيط 

التجارم مف خبلؿ عرض العبلمة  عماؿستأما فيما تعمؽ بالخدمات فيككف اال. بو
مثؿ عرض العبلمة عمى جدراف الفندؽ، كعمى . متمقي الخدمة بأم كسيمة عمى

 .ألبسة عمالو، كغير ذلؾ
 : املػسٚع عُاٍضتاال .2

كلذلؾ فإف . مف المبادئ القانكنية المستقرة تاريخيا أف الغش يفسد كؿ شيء
الذم يكسب صاحبو الحؽ في العبلمة، ينبغي أف يككف صاحبو حسف  عماؿستاال

ألف الذم يستعمؿ عبلمة كىك . عدم عمى حقكؽ اآلخريفالنية، كال يقصد منو الت
ليذه العبلمة يككف غير مشركع، كمف أىـ صكر  وعمالاستيعمـ أنيا ممؾ لمغير، فإف 

عبلمة الغير في غياب الترخيص، كفصؿ العبلمة األصمية عف  عماؿاستذلؾ، 
ائع المنتكج األصمي الذم تميزه، كانتياؾ حرمة التصرؼ الفردم أك الخاص لمبض

 .(1)كالخدمات التي تميزىا العبلمة األصمية
 : املطتُس عُاٍضتاال .3

، ألف ذلؾ ىك مرارستكاالالعبلمة عمى سبيؿ الدكاـ  عماؿاستينبغي أف يككف 
 عماؿستإذ أف اال. الذم ينشئ تمؾ الرابطة بيف العبلمة كالمنتجات التي تكسـ بيا

مستمر  عماؿاستافس قاـ بالعىرضي كالمتقطع ال يترتب عميو حؽ يحتج بو ضد من
 .(2)كىذا ما قررتو محكمة النقض السكرية. لمعبلمة
 : ايعًين عُاٍضتاال .4

                                                           
(1) - BONNARD Hervé, La Contrefaçon De Marque, Litec, paris, 2008, p:    -     

الصادر بتاريخ  2030رقـ  317قرار محكمة النقض السكرية، الغرفة المدنية الرابعة، أساس  -  (2)
 . 210مشار إليو لدل عدناف غساف برانبك، المرجع السابؽ، ص  30/10/1982
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ظاىران . العبلمة مرافقا لممنتجات عماؿاستالمقصكد بيذا الشرط أف يككف 
العبلمة يككف ظاىرا  عماؿاستلذلؾ فإف . لممستيمكيف الراغبيف بشراء تمؾ المنتجات

 .إلى عمـ الجميكر عماؿستعندما يصؿ ىذا اال
 : داخٌ اإلقًِٝ عُاٍضتاال .5

إف الحؽ في العبلمة ىك حؽ إقميمي، كلذلؾ ينبغي عمى مالؾ العبلمة 
يا عمالاستيا داخؿ إقميـ الدكلة التي سجؿ فييا عبلمتو التجارية، كال يكفي عمالاست

 .داخؿ إقميـ دكلة أخرل الكتساب الحؽ في العبلمة
 : ايراتٞ عُاٍضتاال .6

فالبائع، . لحساب مالؾ العبلمة عماؿستالذاتي أف يتـ اال عماؿستاالالمقصكد ب
، كالمكزع، كالككيؿ التجارم، كغيرىـ كميـ يستعممكف عماؿستكالمرخص لو باال

العبلمة التجارية لحساب مالكيا كليس لحساب ذكاتيـ، كلذلؾ فبل يككف مف حقيـ 
ذاتي ال يعني كجكب أف ال عماؿستلذلؾ فإف اال. الحؽ في ممكية العبلمة اكتساب

نما يمكف أف يتـ  يا مف قبؿ الغير عمالاستيستعمؿ مالؾ العبلمة التجارية بنفسو، كا 
صريح أك ضمني يعترؼ بمكجبو بممكية  اتفاؽلحسابو، ما لـ يكجد بينو كبيف الغير 

 .ذلؾ الغير ليذه العبلمة التجارية
تي الذم بمكجبو الذا عماؿستكمف التطبيقات القضائية التي بينت شرط اال

يكتسب الحؽ في ممكية العبلمة، القضية المعركضة عمى القضاء األردني بيف 
. التي تممكيا شركة أجنبية "خيل الريح"مستكردىيف لبضائع تحمؿ العبلمة التجارية 

. المسجمة في األردف لتمييز نفس البضائع " راكب الريح"ضد مالؾ العبلمة التجارية
يراد ىذه البضائع يعتبر استا، مؤسسيف طمبيما عمى أف مطالبيف بإلغاء تسجيمي

 . منيما لمعبلمة التجارية بالمعنى المقصكد قانكناعماالاست
يراد البضاعة التي تحمؿ عبلمة استإف مجرد «: كجاء رد المحكمة كما يمي

تجارية مف شخص مف ضمف أشخاص آخريف يستكردكنيا مف الخارج ال ينطكم 
 عماؿستأف اال مقصكد في قانكف العبلمات التجارية،إذال عماؿستعمى معنى اال
     ةػاعة صاحب العبلمػعبلمة تجارية خاصة بتمييز بض عماؿاستالمقصكد يعني 
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 .(1)» ذاتو

 ايعال١َ ع٢ً املطتًٗو عُاٍاضتأثس : ثاْٝا

يا عمالاستما يستفاد مف ىذه الشركط أف تسجيؿ أم عبلمة تجارية، مف دكف 
سيمحؽ الضرر بالغير مما يعطييـ الحؽ في المطالبة  عمى الكجو المذككر،

غبلليا كليس احتكارىا دكف استألف العبرة مف تسجيؿ العبلمة تكمف في . بإبطاليا
 .فادة منياستيا كحرماف الغير مف االعمالاست

يسمى ىذا النكع مف  يا،عمالاستيا أك الترخيص بعمالاستكاحتكار العبلمة دكف 
نما لمنع استانعة التي يسجميا صاحبيا ليس بغرض العبلمات بالعبلمة الم غبلليا، كا 

 .(2)الحؽ عماؿاستيا، كتسجيميا ينطكم عمى التعسؼ في عمالاستكحرماف الغير مف 

"تحظر : كفي ىذا تقييد لحرية المنافسة التي حظرىا المشرع الجزائرم في قكلو 
ة أك الضمنية عندما ات كاالتفاقات الصريحتفاقيالممارسات كاألعماؿ المدبرة كاال

 اإلخبلؿتيدؼ أكيمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة، أك الحد منيا أك 
 .(3)"...بيا

إبطاليا، ما عدا في  ،العبلمة عماؿاستكلذلؾ رتب المشرع الجزائرم عمى عدـ 
 : (4)الحاالت التالية

 .( سنكات دكف انقطاع3أكثر مف ثبلث) عماؿستإذا لـ يستغرؽ عدـ اال -
لـ يقـ مالؾ العبلمة قبؿ انتياء ىذا األجؿ بتقديـ الحجة بأف ظركفا  إذا -

يا، ففي ىذه الحالة يسمح بتمديد الجؿ إلى سنتيف عمى عمالاستعسيرة حالت دكف 
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 .األكثر

يستفاد مف ىذا النص أف أقصى مدة يمكف لمف قاـ بتسجيؿ العبلمة أف ينقطع 
كات، إذا قدـ الدليؿ عمى كجكد ( سن5عبلمتو ال تتجكز الخمس) عماؿاستفييا عف 

 عماؿاستعف  االنقطاع( سنكات مف 3السبب األجنبي كذلؾ قبؿ انتياء أجؿ ثبلث)
العبلمة المسجمة تحت طائمة  عماؿاستكفي ىذا تأكيد عمى إلزامية . العبلمة
 .البطبلف

أم عبلمة قبؿ  عماؿاستكلقد ذكرنا سابقا أف المشرع الجزائرم قد منع 
العبلمة كشرط  عماؿاستذلؾ فإننا ال نتصكر أم كجكد لكاقعة كل ،(1)تسجيميا

الكتساب الحؽ في العبلمة إال بعد تسجيؿ العبلمة، حيث يمـز مالؾ العبلمة 
 .يا بقكة القانكفعمالاستب

أجؿ التأكد مف  ارعا شي مأني (عماؿستالتسجيؿ كاال)كالمبلحظ عمى ىذيف الشرطيف
 عتداءذا حماية لصاحبيا مف كؿ أشكاؿ االىداء كظيفتيا، ك مف قدرة العبلمة عمى أ

ة لممستيمؾ مف الغش كالتدليس كالتضميؿ الذم يضر كحماي ئثارية،ستعمى حقكقو اال
 .بيـ كبمصالحيـ

 املطًب ايجاْٞ

 املطتًٗوبعالق١ احلكٛم ايٓااجت١ عٔ ًَه١ٝ ايعال١َ 

صرؼ غبلؿ العبلمة كالتاستئثار بستممكية العبلمة تخكؿ لصاحبيا الحؽ في اال
فييا بكؿ التصرفات التي يتيحيا القانكف، كما تخكلو حؽ الترخيص الكمي أك الجزئي 

خالصة لمسمع أك الخدمات التي سجمت العبلمة مف أجميا، كىذه الحقكؽ بقدر ماىي 
لمالؾ العبلمة، بقدر ماليا تأثير عمى حقكؽ المستيمؾ، فيي تضمف ثقة المستيمؾ 

ية مف المنتجات يبلكستكتؤمف لو احتياجاتو االفي العبلمة، كتضمف عدـ تضميمو، 
 .أك الخدمات
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 األٍٚ ايفسع

 ثك١ املطتًٗو فٝٗا ٜض٦ُٔجاز بايعال١َ ضتاالحل 

 ٦جازضتحل اال: أٚال

لصاحبيا حؽ ممكيتيا يخكؿ تسجيؿ العبلمة  «: نص المشرع الجزائرم عمى أنو
 .(1)» عمى السمع كالخدمات التي يعينيا ليا

نص أف مف أىـ اآلثار التي تترتب عف تسجيؿ العبلمة، بعد يستفاد مف ىذا ال
يز جميع السمع كالخدمات يغبلليا في تماستيا ك عمالاستئثار بستالحؽ في ممكيتيا، اال

التي تـ تعينيا عند إيداع طمب تسجيؿ العبلمة، حيث يعتبر ذلؾ مف أىـ البيانات 
يتـ تعييف  «: في قكلوفي الطمب، كىذا ما أكد عميو المشرع التي يجب تعيينيا 

السمع كالخدمات عند إيداع العبلمات، طبقا لمتصنيؼ الدكلي لمسمع كالخدمات، 
 .»(2) تفاؽ نيسالعبلمات المحدد بمكجب ا لغرض تسجيؿ

كلتحديد ىذه األصناؼ بكجو دقيؽ آثار متعددة، يتعمؽ بعضيا بمالؾ العبلمة 
فادة مف ستتو، كعدـ االنفسو، بحيث يضمف عدـ تطفؿ أم منًتج آخر عمى عبلم

ما ب نفس العبلمة  عماؿاستالنجاح الذم بمغتو عبلمتو بغير كجو حؽ، إما بتقميدىا كا 
، بحيث تحدث خمطا في ذىف المستيمؾ، كتؤدم إلى عمى سمع أك خدمات مشابية

 .اعتقاده بأف تمؾ السمع أك الخدمات ليا نفس المصدر، في حيف أف الحقيقة عكس ذلؾ

 ٦جاز ع٢ً ثك١ املطتًٗوضتاالأثس حل : ثاْٝا

يمحؽ أضرارا كبيرة بمالؾ العبلمة، مف خبلؿ تحكيؿ  ئثارستالمساس بحؽ اال
، كلعؿ مثؿ ىذا (3)المستيمكيف لشراء منتجات أخرل لبللتباس كالخمط الذم كقعكا فيو
كالسمع كالخدمات  الخمط قد يؤثر بشكؿ أكبر عمى ثقة المستيمكيف في العبلمة
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 .ىا، خاصة إذا كانت المنتجات المشابية أقؿ جكدة كأضعؼ نكعيةالمحددة لتمييز 

كاىتزاز ثقة المستيمكيف في عبلمة ما، سيؤدم إلى فقداف صاحبيا لكثير مف 
 .األسكاؽ كاألمكاؿ

المستيمؾ، مف خبلؿ تأكده كضمانو بأف كؿ كيتعمؽ بعض ىذه اآلثار ب
األمر يجعمو مطمئنا  ، كىذاالمنتجات التي تحمؿ نفس العبلمة ليا نفس المصدر

ككاثقا بأف السمع كالخدمات التي اقتناىا، ىي ذاتيا التي يحتاج إلييا إلشباع حاجاتو 
 .كحاجات عائمتو

ذلؾ أنو كمما نمت تجارة السمعة كتسكيقيا، زاد إقباؿ المستيمكيف عمييا، 
ف كاشتيرت عبلمتيا التجارية كزادت أرباحيا، مما يغرم المنافسيف المغمكريف الذي

 اغتصابتزكير أك رة تمؾ العبلمة كيستعممكنيا عف طريؽ تقميد أك يستغمكف شي
إليياـ المستيمكيف كتضميميـ، كتفكيت الربح عمى أصحاب تمؾ العبلمات،  العبلمة

 .(1)إلى أف يفقد المستيمككف ثقتيـ في ىذه السمعة
ة مف ئثار مالؾ العبلمة بجميع األصناؼ التي سجمت العبلماست كبالتالي فإف

سيؤدم إلى حماية إرادة المستيمؾ، كاحتراـ رغباتو، كحمايتو مف أم غش أك  أجميا،
ذات العبلمة لتمييز سمع أك خدمات  عماؿاستبفعؿ  ،قد يتعرض لو أك خداعلبس 

فادة مف شيرة ستالتنتمي إلى نفس التصنيؼ مف طرؼ الغير، تطفبل كرغبة في ا
تميٌت بأم صمة إلى المالؾ األصمي  كىي في كاقع األمر ال العبلمة األصمية،

 .لمعبلمة

ئثار بممكية العبلمة يعزز ثقة المستيمؾ في السمع أك الخدمات التي ستكىذا اال
تميزىا تمؾ العبلمة خاصة إذا حافظ مالكيا عمى مستكل نكعيتيا كجكدتيا، أما لك 

ترة تنتقؿ إلى شخص مختمؼ، فإف ذلؾ سيجعؿ أف ممكية العبلمة في كؿ ف
تيمؾ ال يثؽ كثيرا في تمؾ المنتجات أك الخدمات، كقد يعزؼ أصبل عف المس

 .اقتنائيا
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 ايجاْٞ ايفسع

 حيُٞ املطتًٗو َٔ ايتضًٌٝايعال١َ  ايتؿسف يف حل

 حل ايتؿسف: أٚال

يعتبر حؽ التصرؼ مف الحقكؽ األصمية ألية ممكية، كىذا ما نص عميو المشرع 
التصرؼ في األشياء بشرط أف ال الممكية ىي حؽ التمتع ك «: الجزائرم بقكلو

 .(1)»  تحرمو القكانيف كاألنظمةعماالاستيستعمؿ 

تصرؼ في عبلمتو عمى الكجو الذم ال الؾ العبلمة يتمتع أيضا بحؽ الكم
فإف الحؽ في العبلمة  «: ف، كقد نص عمى ذلؾ المشرع صراحة بقكلوتحرمو القكاني

 عماؿاستكمنع الغير مف غبلؿ استصاحبو حؽ التنازؿ عنيا كمنح رخص  يخكؿ
عبلمتو تجاريا دكف ترخيص مسبؽ منو عمى سمع أك خدمات مماثمة أك مشابية 

 .(2)» لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا

الحؽ  يامالكلمنح المشرع  ،في التصرؼ فييا العبلمة مالؾكانطبلقا مف حؽ 
 ،(3)ا أك جزئياأك تسجيؿ العبلمة كمي ،عف طمب التسجيؿ لو في نقؿ الحقكؽ المخكلة

مضاء األطراؼ في عقكد النقؿ أك رىف  كاشترط تحت طائمة البطبلف، الكتابة كا 
 .(4)العبلمة المكدعة أك المسجمة

غير أف انتقاؿ ىذه الحقكؽ يعتبر باطبل إذا كاف الغرض منو تضميؿ الجميكر 
ا يتعمؽ عمى كجو الخصكص، بطبيعة أك بمصدر أك يمأك األكساط التجارية ف

أك الخدمات التي تشمميا  السمع خداـاستقابمية خصائص أك ة صنع أك بطريق
 .(5)العبلمة
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ة عمى التأثير المتعدد الجكانب الذم يمكف أف إف ىذا النص يدؿ داللة قاطع
تحدثو العبلمة في ذىف المستيمؾ، بما يؤكد أىمية العبلمة في حماية المستيمؾ، 

ى الخصكص في العناصر التي بينيا مف خبلؿ الضمانات التي تكفرىا لممستيمؾ عم
 .المشرع بشكؿ دقيؽ

كيتـ قيد نقؿ الحقكؽ المتعمقة بالعبلمة في سجؿ العبلمات مف قبؿ المصمحة 
 .(1)ختصة بناء عمى طمب أحد األطراؼ المعنيةالم

 أثس حل ايتؿسف يف ايعال١َ ع٢ً املطتًٗو: ثاْٝا

عبلمة في التصرؼ يظير أف حؽ مالؾ ال المذككرة سابقا كصمف خبلؿ النص
كاء تعمؽ األمر بالبيع، أك ئثارية التي يخكليا لو تسجيؿ عبلمتو، سستالحقكؽ االفي 

، أك غير ذلؾ مف التصرفات التي غبلؿستباالالرىف، أك التنازؿ، أك الترخيص لمغير 
في  لمستيمؾلقكانيف، مرتبط بمدل صدقية انتقاؿ ىذه الحقكؽ، كعدـ كقكع اتقرىا ا

بيعة كخصائص السمع كالخدمات التي طميؿ، خاصة في مصدر ك أم لبس أك تض
 .تشمميا العبلمة

غير أف بعض التشريعات ربطت بيف مصير ممكية العبلمة مف جية، كممكية 
المحؿ التجارم مف جية أخرل، فمنعت انتقاؿ ممكية العبلمة مستقمة عف المحؿ أك 

مف  19م نص في المادةالذ المشركع التجارم الذم يستعمميا، كالتشريع األردني
 اسـيتـ تحكيؿ العبلمة التجارية كنقميا بعد تسجيميا مع «: قانكف العبلمات عمى أنو

حؿ التجارم المختص بالبضائع التي سجمت العبلمة بشأنيا، كتنقضي مكشيرة ال
 .»(2)بزكاؿ ذلؾ المحؿ كشيرتو

كعدما مع  كانطبلقا مف ذلؾ يككف المشرع األردني قد جعؿ العبلمة تدكر كجكدا
المحؿ التجارم، بيدؼ حماية المستيمؾ مف التضميؿ الذم قد يقع فيو حكؿ مصدر 
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التي تميزىا العبلمة، كيحدث المبس في ذلؾ إذا بيعت العبلمة  السمع أك الخدمات
، فيؤدم ذلؾ إلى الخمط بيف كحدىا، كأصبحت تستعمؿ في تمييز سمع متجر آخر

 .(1)ت كؿ منيماالمحميف، كصعكبة التفريؽ بيف منتجا

، فمـ يجز التصرؼ في العبلمة إال مع ممشرع المصرمل األمر كذلؾ بالنسبةك 
المؤسسة التي تستخدميا في تمييز منتجاتيا، كاعتبر ذلؾ مف النظاـ العاـ، يترتب 

 .(2)عمى مخالفتو بطبلف التصرؼ في العبلمة

 ،كف العبلماتكقد أرجع المشرع المصرم ىذا الحظر في المذكرة التفسيرية لقان
إلى عدـ تضميؿ الجميكر بالنسبة لمصدر البضاعة، تماشيا مع المبادئ المعمكؿ 

 .(3)بيا في بعض الدكؿ األكركبية كما ىك الحاؿ في سكيسرا كبمجيكا
 ايجايح ايفسع

 حاجات٘ ًُطتًٗوي ََِّٔؤٜ ػالٍ ايعال١َاضتب رتخٝـاي احلل يف

 عكد ايرتخٝـ: أٚال

غبلؿ استتخكليا العبلمة لمالكيا، حؽ الترخيص لمغير بإف مف أىـ الحقكؽ التي 
أك لجزء  ، لكؿئثاريةاستأك غير  ئثاريةاستغبلؿ استالعبلمة عف طريؽ منحو رخصة 

 .(4)مف السمع أك الخدمات التي تـ إيداع أك تسجيؿ العبلمة بشأنيا

ؿ بمكجبو مالؾ  عماؿاستكيعرؼ عقد الترخيص ب العبلمة بأنو العقد الذم يخك 
ىذه العبلمة خبلؿ مدة زمنية معينة في مقابؿ أجرو معمكـ،  عماؿاستالعبلمة الغير ب

 (5)مع بقاء صاحب العبلمة محتفظان بممكيتيا
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كقد شدد المشرع تحت طائمة البطبلف، عمى كجكب أف يتضمف عقد الترخيص 
لتي المبـر كفقا لمقانكف المنظـ لمعقد، العبلمة، كفترة الرخصة، كالسمع كالخدمات ا

غبلؿ العبلمة في مجالو، أك استمنحت مف أجميا الرخصة، كاإلقميـ الذم يمكف 
، كيجد ىذا (1)مف قبؿ حامؿ الرخصة نكعية السمع المصنعة أك الخدمات المقدمة

المستيمكيف، تنتقؿ إلى  اتجاهات مالؾ العبلمة التزامالتشديد مبرره في أف جميع 
 عماؿاستيعتبر بمثابة  ؿ حامؿ الرخصةالعبلمة مف قب عماؿاستألف  ،المرخص لو

بضماف جكدة  منيا خاصة ما تعمؽ،(2)مف طرؼ المكدع أك مالؾ العبلمة نفسو
السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة، كضماف عدـ اإلساءة إلى العبلمة كسمعتيا، 
كعدـ تجاكز أنكاع السمع أك الخدمات المتفؽ عمييا، أك الحدكد الجغرافية المسمكح لو 

 .(3)العبلمة عماؿاستفييا ب

 عماؿاستلذلؾ أعطى المشرع لمالؾ العبلمة الحؽ في منع أم طرؼ مف 
العبلمة تجاريا دكف ترخيص مف مالكيا، كاعتبر ذلؾ مساسا بحؽ مف الحقكؽ 

، كما يمكنو (4)ئثارية التي تخكليا العبلمة لمالكيا، كالذم يعاقب عميو القانكفستاال
ا اسممكاجية الغير، الذم يستعمؿ عبلمة أك رمزا أك التمسؾ بيذه الحقكؽ في 

تجاريا مشابيا إلى درجة المبس بيف سمع كخدمات مطابقة أك مشابية، دكف ترخيص 
، كفي ذلؾ تأكيد عمى حماية المستيمؾ مف التضميؿ كالمبس حكؿ طبيعة (5)منو

 .كمصدر تمؾ السمع أك الخدمات

 ملطتًٗوَني حاجات اأثس عكد ايرتخٝـ يف تأ: ثاْٝا

حماية المستيمؾ إلى البيانات التي يشتمؿ عمييا عقد الترخيص كجكبا، تيدؼ 
مف جميع التبلعبات التي يمكف أف تؤدم إلى تضميمو كخداعو، كدفعو إلى اقتناء 
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 .تشبع حاجاتو بالدرجة التي يريدىاخدمات غير مطابقة لمحقيقة، كال  سمع أك

 إف كاف مالؾ_ ة أك مصدر السمعة تيمو الجية المنًتج أف المستيمؾ الكما 
احتفاظ السمع كالخدمات التي تميزىا  يموبقدر ما ي _العبلمة أك المرخص لو

 .ضماف، التي كانت عمييا قبؿ الترخيصالنكعية ك الجكدة ك بنفس درجة ال ،العبلمة

غبلليا عمى جميع السمع أك الخدمات أك استكما أف عجز مالؾ العبلمة عف 
ة لممستيمؾ الذم كضع ثقتو في تمؾ ي أضرار معنكية كماديبعضيا، قد يتسبب ف

كمف ثـ فإف الترخيص لمغير  كيرىف احتياجاتو، العبلمة، كارتبطت بيا شخصيتو،
ضمف لممستيمؾ كيغبلليا تجاريا كميا أك جزئيا يحكؿ دكف كقكع تمؾ األضرار، استب

 .رابمراره في اقتناء ما يحتاج إليو مف سمع أك خدمات دكف أم اضطاست

ختاما ليذا المبحث يتبيف لنا أف التشريعات الحديثة قد أكلت أىمية كبيرة لسٌف 
القكاعد كاألحكاـ القانكنية المتعمقة بالعبلمات التجارية، مف خبلؿ تعريفيا كضبط 
األشكاؿ كالرمكز التي يصح أف تتشكؿ منيا العبلمة كالرمكز المستثناة مف ذلؾ، 

ية كالشكمية التي يجب أف تتكفر في العبلمة حتى كالتأكيد عمى الشركط المكضكع
قرار الحماية القانكنية ليا  .يتـ قبكؿ تسجيميا كا 

ىتماـ المتزايد بالعبلمة التجارية ػ رغـ أنيا ليست سكل مجمكعة مف إف ىذا اال
حركؼ أك أرقاـ أك ألكاف بسيطة أك خميط مف كؿ ىذا ػ ليس كليد الصدفة كال ينبع 

مف الدكر المتعاظـ الذم تؤديو ىذه الرمكز البسيطة عمى كؿ  مف فراغ، بؿ ينطمؽ
حيث ال تجد شركة أك مؤسسة أك . ية كالتجارية كاالجتماعيةقتصادالمستكيات اال

تاجرا أك صانعا أك صاحب خدمة أك حتى صاحب حرفة بسيطة، يمكنو أف يستغني 
ثميا مف منتجات العبلمة التجارية لتمييز منتجاتو أك خدماتو عما يما عماؿاستعف 

مف أجؿ أف يجد لعبلمتو مكضع قدـ في السكؽ في ظؿ ما تعرفو . أك خدمات غيره
 .األسكاؽ الداخمية كالخارجية مف مزاحمة كمنافسة شديدة بيف كؿ المتدخميف فييا

ال شؾ أف التشريعات المنظمة لمعبلمة التجارية ىدفت إلى حماية طرفي العممية 
قد يمس  اعتداءفر الحماية لمالؾ العبلمة مف أم فيي مف جية تك . يةقتصاداال
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كمف جية أخرل تكفر الحماية لجميكر المستيمكيف مف كؿ أشكاؿ الغش . بحقكقو
رادتيـ كحرية  ىـ لممنتجات أك اختيار كالتدليس كالتضميؿ ككؿ ما يؤثر عمى رغباتيـ كا 

 .الخدمات التي يريدكنيا
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 املبخح ايجاْٞ

 م املطتًٗوكٛحبٚظا٥ف ايعال١َ  ازتباط

بكؿ مككناتيا إنما أبدعيا صاحبيا بيدؼ جذب العمبلء  العبلمةإف 
كالمستيمكيف، مف خبلؿ قدرتيا عمى كسب ثقتيـ في أصناؼ السمع كالخدمات التي 
تميزىا، كالتعبير عمى درجة معينة مف الجكدة كالنكعية، كطمأنة جميكر المستيمكيف 

 .بضماف ذلؾ

مة أك إضعافيا، إنما ىي العناصر الخارجية إف الذم يساىـ في تطكير العبل
التي تمثؿ بيئة العبلمة، كالتي تتشكؿ مف السكؽ، كالمستيمكيف، كالمنافسة المباشرة 

 .(1)المحيطة بياأك غير المباشرة، كالمكزعكف، كالظركؼ اإلدارية كالقانكنية 

لخدمات، ح األمضى في الدعاية كالتركيج ليذه السمع كاالسبلكما تعتبر العبلمة 
 .المتدخميف في السكؽ كالكسيمة الفعالة في مكاجية كؿ المنافسيف

يا الكثيؽ ارتباط، في ائؼ العبلمة في مكضكع ىذه البحثكتظير أىمية كظ
في حماية المستيمؾ، مف خبلؿ مساعدتو عمى تحقيؽ  اسـبالمستيمؾ، كدكرىا الح

شعاره بالحماية مف كؿ أنكاع ا شباع حاجاتو، كا   .لغش كالتدليس كالخداعرغباتو، كا 
تضمف الكثير مف الكظائؼ، خصكصا ما تعمؽ بالتمييز  كانطبلقا مف أف العبلمة

تقـك بنكعيف مف  أيضا فيي، كالتمييز بيف البضائع كالخدمات، بيف المشاريع
ظائؼ تتعمؽ بالمستيمكيف، تتمثؿ في كظيفة ضماف منشأ كأصؿ البضائع الكظائؼ، ك 

لجكدة، ككظيفة الدعاية كاإلشيار، ككظيفة حماية الحيز كالخدمات، ككظيفة ضماف ا
كالمنظر الذم لو األكلكية في المنافسة، ككظائؼ أخرل تتعمؽ بالمنتجيف تتمثؿ في 

الصكرة التي تنطبع في ذىف المستيمؾ مف خبلؿ كظيفة التمكقع في السكؽ، ككظيفة 
 .(2)قتمع مركر الك  صكرتيا في األذىاف اشتيار العبلمة، التي تتراكـ

                                                           
(1) -KIRILLOVA Svetlana , op. cit , p: 19 

(2) - AIT SAYAD NISRINE, Le Contentieux des Marques (étude nationale et international), 

Mémoire d’obtention de Master en droit des Affaires et de l’entreprise, Université Cady 

= 
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 األٍٚاملطًب 

 ٚض١ًٝ يتُٝٝص املٓتجات ٚحتدٜد َؿدزٖا ايعال١َ

تعتبر العبلمة أداة ميمة يرتكز عمييا المستيمؾ في تحديد السمع كالخدمات التي 
يحتاجيا إلشباع حاجاتو الشخصية أك األسرية، فالمستيمؾ عندما يريد أٌم سمعة أك 

ا ألنو يعرؼ مصدرىا، فمثبل إذا أراد خدمة، عادة ما يطمبيا كفؽ العبلمة التي تميزى
شراء قاركرة ماء معدني فإنو يميز بيف أنكاع المياه المعدنية المعركضة لمبيع 
بالعبلمة التي يفضميا، فقد يطمب ماء" سعيدة " أك ماء" مكزاية " أك غير ذلؾ، 

 .كيتكرر األمر مع كؿ المقتنيات
 األٍٚ ايفسع

 ايعال١َ ٚض١ًٝ يتُٝٝص املٓتجات

المشرع الجزائرم في تعريؼ العبلمة، عمى كظيفة التمييز بيف المنتجات  ركز
ث نص عمى أف المقصكد كأكؿ كأىـ كظيفة كجدت العبلمة مف اجؿ تحقيقيا، حي

 أسماءكؿ الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي، السيما الكممات بما فييا «: بالعبلمات
شكاؿ المميزة لمسمع أك األشخاص كاألحرؼ كاألرقاـ كالرسكمات أك الصكر كاأل

خدمات  تكضيبيا، كاأللكاف بمفردىا أك مركبة، التي تستعمؿ كميا لتمييز سمع أك
 .(1)»شخص طبيعي أك معنكم عف سمع أك خدمات غيره

ع األردني في يشر أغمب التشريعات العربية، منيا التىذا المعنى  كدتكقد أ
ع المصرم في يشر ، كالت1952لسنة  33التجارية رقـ  مف قانكف العبلمات 2المادة
 (2). 2332لسنة  28مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية رقـ  63المادة 

=                                                           
Ayad, Faculté des sciences juridiques, économiques et social de Marrakech, 2008/2009, p: 

  -     

 يتعمؽ بالعبلمات، السالؼ الذكر.  03/06مف أمر  2/1المادة - (1)
ماف الغكيرم، العبلمة التجارية كحمايتيا)العبلمة المشيكرة كحمايتيا(، دار الفبلح األردف عبد ا،هل حميد سمي - (2)

 . 47ص 
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يتضح مما سبؽ أف العبلمة في األساس ال تعدك أف تككف إشارة تكسـ بيا السمع 
 .(1)كالبضائع، أك تيعمـ بيا تمييزان ليا عما يماثميا مف سمع كبضائع كمنتجات

العبلمة، تكمف في التعريؼ بيكية سمع أك خدمات  ابتكار كمف ثـ فإف الغاية مف
كىذا التمييز . مجمكعة كاحدة مف البائعيف، كتمييزىا عف سمع أك خدمات المنافسيف

بشكؿ متبادؿ بيف المكرد كالمشترم  بيا بالعبلمات يعني" خمؽ عبلقة معترؼ
 .(2)تتخطى المعامبلت الفردية المتفرقة، أك أفرادا بعينيـ

ف العبلمة شارة لمتمييز، كبالتالي فيي شعاع حقيقي يدعـ نقؿ البضائع ذلؾ أل
عبلـ المستيمكيف بيا، كىي التي تحشد المشتريف كتحدث فييـ أثرا  كالخدمات كا 

 .(3)فكريا

كتعتبر كظيفة التمييز مف األىمية بمكاف بالنسبة لصاحب العبلمة كجميكر 
ف منافسيو الذيف ينتجكف أك المستيمكيف عمى حد السكاء، حيث تحمي مالكيا م

يبيعكف سمعا مماثمة، مف أم شكؿ مف أشكاؿ المنافسة غير المشركعة، كما تمكف 
 التباسجميكر المستيمكيف مف التعرؼ عمى السمع كالخدمات التي يفضمكنيا، كعدـ 

كيعد ىذا مف أىـ األسباب التي دعت المشرعيف الشتراط أف تككف . (4)األمر عمييـ
ة أك ذات صفة فارقة لتحظى بالحماية، كرفض تسجيؿ أم عبلمة تفتقد العبلمة مميز 
كمف ذلؾ ما نص . لما في ذلؾ مف تضميؿ لجميكر المستيمكيف ،(5)ليذا العنصر

عمى تسجيؿ العبلمة، حيث يتعمؽ أغمبيا  ثناءاتاستعميو المشرع الجزائرم مف 
المستيمؾ  اختيار بسبب فقدانيا لصفة التمييز، كمدل تأثير ذلؾ عمى سبلمة كصحة
 .(6)لمسمع كالخدمات التي يريدىا إلشباع حاجاتو الشخصية كاألسرية

                                                           

 . 233صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي المرجع السابؽ ص  - (1)
مفكركف كأفكار صنعكا مجد اإلدارة، مف إعداد قسـ التطكير كالتعميـ المستمر، إدارة بكؾ لمنشر، الناشر  - (2)

 . 269، ص 2007القاىرة  -بميؾ -الخبرات المينية لئلدارةمركز 
(3)-MOURIAK Vincent, op. cit, p721.  

 . 231سميحة القميكبي، الكجيز في التشريعات الصناعية، المرجع السابؽ، ص  - (4)
 . 1510طارؽ الحمكرم، المرجع السابؽ، ص  - (5)
 لسالؼ الذكر. يتعمؽ بالعبلمات، ا 03/06مف أمر  07المادة  - (6)
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، الممكية الصناعيةات الدكلية المبرمة في مجاؿ تفاقيكتتفؽ مع ىذا المعنى اال
الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ  ةاتفاقي كالتي نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

بينت الكظيفة األساسية لمعبلمة كالتي عمى ضكئيا تريبس(، التي )الممكية الفكريػة 
تعتبر أم عبلمة أك مجمكعة عبلمات  «: تككف معتبرة، حيث نصت عمى إنو

تسمح بتمييز السمع كالخدمات التي تنتجيا منشأة ما عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت 
ة كفي ىذا تأكيد عمى الصفة الفارق. (1)» األخرل صالحة ألف تككف عبلمة تجارية

كالمميزة لمعبلمة التجارية، كتدعيما لذلؾ نصت عمى الحقكؽ التي يمنحيا تسجيؿ 
يتمتع صاحب العبلمة التجارية المسجمة بالحؽ المطمؽ  «: العبلمة لصاحبيا بالقكؿ

في منع جميع األطراؼ الثالثة التي لـ تحصؿ عمى مكافقة صاحب العبلمة مف 
في أعماليا التجارية بالنسبة لمسمع العبلمة ذاتيا أك عبلمة مماثمة  خداـاست

كالخدمات ذاتيا أك المماثمة لتمؾ التي سجمت بشأنيا العبلمة التجارية، حيف يمكف 
حدكث لبس في  احتماؿكيفترض . حدكث لبس احتماؿعف  خداـستاالأف يسفر ذلؾ 

عبلمة تجارية مطابقة بالنسبة لسمع أك خدمات مطابقة، كيحضر أف  خداـاستحالة 
 .(2) »...حقكؽ الممنكحة أعبله بأية حقكؽ سابقةتضر ال

يستفاد مف ىذا التأكيد أف العبلمة ذات الصفة الفارقة كالمميزة، إذا قاـ مالكيا 
يا بنفسو أك الترخيص لمغير عمالاستمطمؽ في  ئثارماستبتسجيميا، يككف لو حؽ 

اقيـ أذك  احتراـيا، كما يستفيد مف ذلؾ المستيمككف أيضا مف خبلؿ عمالاستب
 خداـاستاتيـ، كتجنيبيـ أم لبس أك تضميؿ، قد يؤثر عمى قراراتيـ في حاؿ اختيار ك 

عبلمة تجارية مطابقة بالنسبة لنفس السمع كالخدمات التي تكضع عمييا العبلمة 
 .(3)المسجمة

في حماية مالؾ  ،أىمية الصفة المميزة لمعبلمة القضائي أكد جتياداالكما أف 
تيمؾ عمى حد السكاء، كفي ىذا السياؽ نذكر قرار محكمة العبلمة كالجميكر المس

                                                           

 مف اتفاقية تريبس المذككرة سابقا.  15/1المادة  - (1)
 مف نفس االتفاقية.  16المادة  - (2)
 . 116جبلؿ كفاء محمديف، المرجع السابؽ، ص  - (3)
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ئناؼ المقدـ مف طرؼ شركة فادية بركات زبيدة ستالعدؿ العميا األردنية، في اال
عكاشة، ضد مسجؿ العبلمات ػ مستأنؼ عميو ػ، كالذم يتضمف رفض تسجيؿ 

، كمما (Light Damatnos Jordan BRIDAL FASHOIY)العبلمة التجارية 
 : الحيثيات التالية جاء فيو

مف قانكف العبلمات التجارية بصيغتيا المعدلة  8/13إننا بالرجكع إلى المادة  
يجكز تسجيميا  نجد أنيا تتضمف العبلمات التي ال 1999لسنة  34بالقانكف رقـ

 : كعبلمات تجارية كما يمي

العبلمة التي تطابؽ عبلمة تخص شخصان آخر سبؽ تسجيميا لنفس البضائع «
ي يراد تسجيؿ العبلمة مف أجميا، أك لصنؼ منيا، أك العبلمة التي تشابو العبلمة الت

كحيث أف العبلمتيف مكضكع الطعف . إلى درجة قد تؤدم إلى غش الجميكر
حركفان كلفظان، كىما لنفس الصنؼ مف البضائع، األمر  سـمتشابيتيف مف حيث اال

 .الذم مف شأنو تضميؿ الجميكر كغشيـ

مف قانكف العبلمات التجارية فإف ما  8/13ء أحكاـ المادةكبذلؾ كفي ضك 
تكصؿ إليو مسجؿ العبلمات التجارية، بقراره المستأنؼ برفض طمب المستأنؼ يتفؽ 

 .(1) » ئناؼستكأحكاـ القانكف األمر الذم يتعيف معو رد اال

كتأسيسان عمى ما سبؽ مف نصكص قانكنية كأحكاـ قضائية، يتجمى بكضكح 
غ الذم تحدثو كظيفة التمييز بيف السمع كالخدمات التي تؤدييا العبلمة األثر البال

التجارية، بالنسبة لممستيمؾ عمى كجو الخصكص مف خبلؿ تمكينو مف حرية 
كالتفضيؿ بيف السمع كالخدمات التي يريدىا مف جية، كحمايتو مف كؿ  ختياراال

ىي التي تكفر  أشكاؿ الغش كالتدليس مف جية أخرل، ذلؾ ألف كظيفة التمييز
رادتو اتواختيار لممستيمؾ كسائؿ كآليات حماية كاحتراـ   .كا 
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 ايجاْٞ ايفسع

 ٚض١ًٝ يتخدٜد َؿدز املٓتجاتايعال١َ 

تتميز السمع كالبضائع كالخدمات بككنيا ليا مصدراف، مصدر شخصي يتعمؽ 
كمصدر إقميمي يتعمؽ . اعتباريابالمنتج، سكاء كاف شخصان طبيعيا أك شخصان 

كال شؾ في أف األداة التي . (1)ية أك المنطقة التي جاءت منيا المنتجاتبالج
يستعيف بيا المستيمؾ لتحديد مصدر السمع كالخدمات، سكاء الشخصي أك اإلقميمي، 

إذ يتمكف بكاسطتيا المستيمؾ مف التمييز بيف السمع كالخدمات  ،إنما ىي العبلمة
 .(2)يدؿ عمى مصدرىاالمماثمة كالمتشابية، باعتبارىا الرمز الذم 

كمثاؿ ذلؾ العبلمات المستخدمة في مجاؿ السيارات تدؿ عمى الصانع الذم 
، كالجية التي جاءت منيا، كمف ثـ فبل حاجة لممستيمؾ في (مصدر شخصي)أنتجيا

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لؤلجيزة . بياف أكصاؼ كسمات كمزايا ىذه السيارة أك تمؾ
 .لبسة كاألغذية كغير ذلؾالكيركمنزلية كاإللكتركنية كاأل

كقد تطكرت ىذه الكظيفة لمعبلمة التجارية كثيران، بحيث لـ تعد تقتصر عمى 
نما أصبحت رمزان لمداللة عمى مصدر المنتج  إبراز شخصية الصانع أك المنتج، كا 
الذم يقـك باإلنتاج في إطار جماعي، فيي مف جية رمز لمميارة الشخصية لممنتج، 

كقد ساند ىذا الرأم  ،(3)ع كمصدر لممنتجات مف جية أخرلكما ىي رمز لممشرك 
ىي كؿ عبلمة تستعمؿ  «: المشرع الجزائرم حينما عرؼ العبلمة الجماعية بقكلو

إلثبات المصدر كالمككنات كاإلنتاج، أك كؿ ميزة مشتركة لسمع أك خدمات مؤسسات 
 .(4)» مختمفة، عندما تستعمؿ ىذه المؤسسات العبلمة تحت رقابة مالكيا

يتبيف لنا مف ىذا التعريؼ أف لمعبلمة التجارية كظيفة ىامة في تحديد مصدر 
المنتجات، بحيث يستطيع المستيمؾ بكؿ يسر، التعرؼ عمى مصدر السمع 
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إذ يكفي  ،(1)كالخدمات التي يريدىا، عمى الرغـ مف كثرة المنتجات المعركضة عميو
، دكف اقتناءىااعة التي يريد العبلمة التي تحمميا البض اسـأف يذكر المشترم 

 كمزاياىا كقيمتيا، ألف كؿ ذلؾ مضمكف ،(2)الحاجة إلى بياف أكصافيا كسماتيا
 .كمحدد مف خبلؿ العبلمة

 ايفسع ايجايح

 ملطتًٗواملٛاؾفات اييت تٓطبع يف ذٖٔ ا 

إف العبلمة مف شدة تأثيرىا عمى المستيمؾ، فإنيا تطبع في ذىنو الكثير مف 
لتي يثؽ في كجكدىا في السمع كالخدمات التي تميزىا تمؾ العبلمة المكاصفات، ا

 : (3)كفي ما يمي ىذه المكاصفات
ا كثيقا، بصفات محددة لمسمعة في ذىف ارتباطترتبط العبلمة : الصفات .1

لصناعة السيارات تقدـ الصفات الخاصة بيا،  (مرسيدس)المستيمؾ، فمثبل عبلمة 
، كليا ىيبة قكية، كذات سرعة كبيرة، عمى أنيا مصممة بشكؿ جيد، كمضمكنة

ىذه الصفات تتبادر إلى ذىف المستيمؾ بمجرد ذكر العبلمة التجارية، . كغالية الثمف
 .كحتى قبؿ رؤية السيارة، أك تجريبيا، ألنيا مرتبطة بالعبلمة في حد ذاتيا

ال يشترم المستيمؾ الصفات، بؿ المزايا، كلذلؾ يتـ تقديـ ىذه : المزايا .2
في شكؿ مزايا كظيفية كشعكرية، ككمثاؿ عمى ذلؾ صفة "مضمكنة" يمكف الصفات 

عند شراء سيارة جديدة فإنني «: تقديميا كفائدة كظيفية أك عممية عمى النحك اآلتي
أما صفة "غالية ، »أفكر في عدـ القدرة عمى شراء سيارة جديدة كؿ عدة سنكات

أشعر أنني إنساف ميـ «: اليالثمف" فيمكف تقديميا كفائدة شعكرية عمى النحك الت
 .»  كمحتـر
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تقدـ العبلمة التجارية المعمكمات عف منظكمة القيـ لممستيمؾ، فالذم : القيمة .3
ية المميزة ليا، كسبلمتيا خدامستـ فييا الصفات االيشترم سيارة مرسيدس يقي  

 .كىيبتيا
 اانعكاسباإلضافة إلى كؿ ما سبؽ، فإف العبلمة التجارية تعتبر : الفردية .4

لمشخصية أك الفردية، فتجد المستيمككف ينجذبكف إلى عبلمة تجارية دكف أخرل لما 
 .يركا فييا مف تطابؽ أشكاليـ كطباعيـ مع أشكاؿ كمزايا العبلمة التجارية

مف خبلؿ ىذه المزايا ندرؾ السبب مف كراء بحث المستيمؾ عف مصدر السمعة، 
عبلمة  ختياريو إرادة المستيمؾ الالذم تحدده العبلمة، كلما لو مف أىمية في تكج

تجارية دكف أخرل، كما أف تحديد مصدر السمع كالبضائع كالخدمات، يكفر الحماية 
لكؿ األطراؼ مف المنتج إلى البائع إلى المستيمؾ، رغـ أف المستيمؾ العادم في 

ؿ عمى شراء منتجات تحمؿ عبلمات تجارية معينة دكف أف كثير مف األحياف، يهقبً 
ك ييتـ بمعرفة مصدرىا، أك المؤسسة التي أنتجتيا أك التي تكزعيا، كمرد يعرؼ أ

 عماؿاستخاصة ب ذلؾ إلى متطمبات التجارة الحديثة، كالتكزيع الدكلي لمبضائع،
نادرا ك ، (1)لمبائع دكف أم تحديد لمصدر المنتكج عبلمات التكزيع التي تقدـ ضمانات

ع التي تحمؿ عبلمة معركفة في ما تسمح لممستيمؾ بمعرفة مصدر أك أصؿ السم
 .(2)عالـ التجارة

كىذا ال ينقص أبدا مف أىمية العبلمة في تحديد مصدر السمع كالبضائع 
 .كالخدمات، كتأثير ذلؾ عمى حماية المستيمؾ مف كؿ أنكاع الغش كالتقميد كالتدليس
 ، كقد نصت أغمب التشريعات عمى أف تحديد المصدر مف أىـ كظائؼ العبلمة

 ،عرؼ العبلمة بأىـ كظيفة مف كظائفياذه التشريعات التشريع الجزائرم الذم كمف ى
خدمات شخص طبيعي أك معنكم، عف سمع كخدمات غيره كألـز  كىي تمييز سمع أك

كؿ مف يبيع أك يعرض لمبيع عبر أنحاء التراب الكطني سمعان أك خدمات، بكضع 
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 .(1)ذلؾ حالةاستعند عبلمة عمى غبلؼ السمعة أك الخدمة، أك عمى الحاكية 

كفي ىذا اإللزاـ تأكيد مف المشرع عمى أىمية العبلمة التجارية في تحديد مصدر 
 .السمع كالخدمات

كمف أجؿ تجنيب المستيمؾ كؿ أشكاؿ التضميؿ كالتدليس في مصدر المنتجات، 
نص المشرع الجزائرم عمى عدـ تسجيؿ أم عبلمة مشٌكمة مف رمز أك عدة رمكز 

الجميكر أك األكساط التجارية، فيما يخص طبيعة أك جكدة أك  يمكف أف تضمؿ
 .(2)مصدر السمع كالخدمات، كالخصائص األخرل المتصمة بيا

حيث أف العبلمة يجب أف تككف مطابقة لمحقيقة، فبل يجكز أف تحتكم عمى 
بيانات كاذبة عف مصدر السمعة أك صفاتيا، ألف ذلؾ سيؤدم إلى تضميؿ 

 .(3)المستيمؾ
 يجاْٞا املطًب

 ايعال١َ ٚض١ًٝ تطٜٛل ٚأدا٠ ثك١

جذابة مف حيث  اب الخدمات إلى كضع عبلماتيمجأ التجار كالصناع كأصح
الشكؿ كالمضمكف عمى منتجاتيـ، لعمميـ بالتأثير الكبير الذم تؤديو في جذب 

قطاب المستيمكيف، كألنيا أكؿ شيء تقع عميو أبصارىـ، كيؤدم إلى استالعمبلء، ك 
 .لدييـ في اقتناء ىذه المنتجات، كتجريبيا إثارة الرغبة

لذلؾ يحرص أصحاب المنتجات عمى تسكيقيا كالدعاية ليا عف طريؽ كسائؿ 
 خداـاستلجميكر بالمباشر با باالتصاؿاإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة، كحتى 

تعتبر سبلح المنتجيف كأصحاب الخدمات  افة إلى ذلؾ فإف العبلمة، كباإلضالعبلمة
 .في اقتحاـ األسكاؽ كخكض غمار المنافسة التجارية الشريفة مع اآلخريف
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كما تتككف لدل غالبية المستيمكيف عبلقة ثقة في بعض العبلمات التجارية، لما 
تدؿ عميو مف جكدة في المنتجات، كمطابقتيا لممكاصفات كالمقاييس المحددة ليا، 

مالتيـ استكيف كقدرتيا عمى كمف ىنا تظير أىمية العبلمة في كسب ثقة المستيم
إلييا، مف خبلؿ ضمانيا لعناصر الجكدة كالمطابقة التي يرغب فييا جميكر 

 .المستيمكيف، كىذا ما سنراه في ىذا المبحث
 ايفسع األٍٚ

 ايعال١َ ٚض١ًٝ دعا١ٜ ٚتطٜٛل

إف ما يدفع المستيمؾ القتناء سمعة أك بضاعة أك خدمة معينة، عادة ما يككف 
كالتجربة، أك عف  عماؿستإليو عف طريؽ اال انتقمتذاكرتو سكاء  فكرة سابقة في

، اقتناءىايا، كزينكا لو عمالاستطريؽ اآلخريف مف حكلو الذيف يككنكف قد جربكا 
كاألكثر مف ذلؾ كمو التأثير الدعائي كاإلعبلني الذم عادة ما يستعممو أصحاب 

كالمرئي كالمكتكب، المنتجات في تركيج منتجاتيـ، عف طريؽ اإلشيار السمعي 
ذلؾ ألف لئلعبلف كظائؼ متعددة، أىميا خمؽ الطمب . كبكؿ طرؽ اإلشيار األخرل

غرائو، أمبل في زيادة المبيعات، كتسريع الدكرة اإلنتاجية، حيث  لدل المستيمؾ كا 
كصؿ فف اإلعبلف الحديث إلى مرحمة السيطرة عمى األسكاؽ كالتحكـ فييا، كأصبح 

 .(1)لدل المستيمكيف في جميع المجاالت االجتماعيةىيـ يتدخؿ في تشكيؿ المفا

النشاط أك الفف الذم يستيدؼ إحداث تأثير  «: لذلؾ يعرؼ اإلعبلف عمى أنو
 .(2) » نفسي عمى الجميكر تحقيقا لغايات تجارية

تعتبر العبلمة مف أىـ كسائؿ اإلعبلف التجارم، بحيث تفيد صاحب المنتجات 
 خداـاستكليذا كثيرا ما يتـ التركيج لمسمع كالخدمات ب في اإلعبلف كالدعاية ليا،

نظرا لصغر حجميا، كقمة حركفيا كأشكاليا، مما يسيؿ ترسيخيا في أذىاف ، العبلمة
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بكؿ أشكاليا كرمكزىا كرسكميا كزخارفيا كصكرىا  يمكيف، ليذا فإف العبلمةالمست
ضاء الفرنسي، الذم كركائحيا كمكسيقاىا، تعد إعبلنا تجاريا في حد ذاتيا حسب الق

ذىب إلى اعتبار البطاقات المكضكعة عمى المنتجات، كالكتابة التي تكجد فكؽ 
أغمفة المنتجات مف قبيؿ اإلعبلف أيضا، إذ تعتبر رسالة مكجية إلى المستيمؾ 

 .(1)تحكم البيانات كالمعمكمات اإلرشادية كميا

 تخطئو العيف كقع خاص في ذىف المستيمؾ، كداللة كمغزل معيف الكلمعبلمة 
المجردة، فمثبل في عالـ السيارات تتخذ شركة "بيجك" مف األسد عبلمة تجارية 
لتسكيؽ منتجاتيا، كىك يرمز إلى القكة، بينما تستخدـ شركة "مرسيدس" رمز النجمة 

 .(2)كعبلمة تجارية لمداللة عمى السمك كالعمك في عالـ السيارات

العبلمة التجارية، إلى تثبيت  ومخدااستكييدؼ اإلعبلف التجارم مف كراء 
العبلمة في ذاكرة المستيمكيف، حيث أصبح مف الصعب تجاىؿ الدكر الذم تؤديو 
الدعاية كاإلشيار في جذب العمبلء، إلى منتجات أك بضائع أك خدمات مشركع 

ية عمى التأكيد لجميكر قتصادكلذلؾ يحرص أصحاب المشاريع اال (3). معيف
لدعاية كاإلعبلف عمى أف منتجاتيـ ىي األفضؿ كاألجكد، المستيمكيف، مف خبلؿ ا

 (4). مف غيرىا مف المنتجات المشابية

كما أف أسيـ العبلمة كقيمتيا المالية، ترتفع كمما ارتفع مستكل التعمؽ التجارم 
شاراتيا  بيا كشيرتيا كدرجة قبكليا لدل المستيمكيف، كعناصرىا التجارية القكية كا 

أىـ  عمىفي دراسة أجريت المتبادلة مع قنكات التسكيؽ، ك  التجارية، كعبلقاتيا
 : (5)العبلمات التجارية في العالـ تبيف أف لكؿ عبلمة قيمة مضافة عمى النحك التالي

                                                           

 . 44مكفؽ حماد عبد، المرجع السابؽ، ص  - (1)
 44مكفؽ حماد عبد، نفس المرجع، ص  - (2)
 . 236عبد العزيز العكيمي، المرجع السابؽ،  - (3)
 . 275مكية الصناعية كالتجارية، المرجع السابؽ، ص صبلح زيف الديف. الم - (4)
، الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية 1998تمت ىذه الدراسة سنة - (5) ، كردت لدل عبد ا،هل حسيف الخشرـك

 . 143، ص 2005كالتجارية، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف،
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 المرتبة (بمميارات الدوالرات)القيمة العالمة

 1 3. 39 كككاككال

 2 7. 38 مالبكرك

 3 1. 17 اـ. بي. ام

 4 3. 15 مكتكركال

 5 1. 13 باكارد-ىيكليت

 6 7. 11 مايكركسكفت

 7 6. 11 ككداؾ

 8 3. 11 بادكايز

 9 3. 11 كيمكجس

 13 3. 13 نيسكافيو

 11 7. 9 اينتؿ

 12 6. 9 جيميت

 13 8. 7 بيبسي ككال

 14 4. 7 ايو-جي
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 15 9. 6 ليفايس

ة كالشؾ في أف ليذه األرقاـ المعتبرة داللة كاضحة عمى أىمية العبلمة التجاري
في مجاؿ الدعاية كاإلعبلف، األمر الذم دفع بكؿ التشريعات إلى تجريـ اإلعبلنات 
الكاذبة، كمعاقبة أصحابيا، حماية لممستيمؾ مف الكقكع في الخداع كالغش مف جية، 
كمف أجؿ أف تبقى العبلمة التجارية كسيمة مف كسائؿ المنافسة المشركعة بيف 

ببعض التشريعات إلى حد منع اإلعبلف التجار مف جية أخرل، كقد كصؿ األمر 
عف البضائع المضرة بصحة اإلنساف، كبريطانيا التي منعت اإلعبلف عف السجائر 

مف أف الدعاية كاإلعبلف يؤثراف عمى قرار  انطبلقاكىذا  ،(1)في كسائؿ اإلعبلف
المستيمؾ في الشراء، كتجعبلنو يقدـ عمى شراء منتجات قد ال يككف في حاجة 

ت تأثير جيكد الدعاية المرٌكزة كالمكثفة لمنتىج معيف، كقد تنجح العبلمة في إلييا، تح
كسب ثقة المستيمؾ بعد تجريبيا، فتناؿ قبكلو، كمف ثـ اإلقباؿ عمييا، كقد يحدث 

كيستكم في ذلؾ المستيمؾ الكبير كالصغير، . (2)العكس إذا كجد نكعية المنتىج رديئة
 .(3)لو تأثير قكم عمى قرارات المستيمؾألف اإلعبلف سبب مباشر في الشراء ك 

، في تسكيؽ المنتجات كتحقيؽ و العبلمةكألىمية ىذا الدكر الدعائي الذم تؤدي
األرباح، كاف البد عمى التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة أف يختار عبلمتو 

شارة ككاالت اإلعبلف المتخصصة، حيث يراعي استبدقة متناىية، كذلؾ ب
، تيدؼ إلى لفت انتباه اعتباراتىـ لشكؿ العبلمة، عدة يار اختالمختصكف في 

المستيمؾ، بأف تككف ذات نغـ مكسيقي شائع، أك كممات قصيرة كبسيطة تقربيا إلى 
نفكس كعقكؿ المستيمكيف، لتؤدم دكرىا في تركيج السمع كالخدمات، مع الحذر عند 

آخر مغايران كغير  يا في دكؿ أخرل غير دكلة المنشأ، فقد يككف ليا معنىعمالاست
                                                           

حماية  –تجارية في حماية المستيمؾ، بحث مقدـ في ندكة محمد محمكد الكمالي، دكر العبلمات ال - (1)
 . 198المرجع السابؽ، ص  -المستيمؾ في الشريعة كالقانكف

 بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات، المرجع السابؽ، ص.  - (2)
الطبعة  –دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي  –بكدالي محمد، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف  - (3)

 . 203، ص 2006األكلى، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر 
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 .(1)مقبكؿ أك غير ميذب في لغة أخرل

التي تثير المستيمكيف، كتجذبيـ إلييا، كتدفعيـ لشراء  مةلذلؾ فإف العبل
بأف تككف معبرة  اختارىاالمنتجات التي تحمميا، ىي العبلمة التي تنُـّ عف ذكاء مف 

 .(2)عف نكعية كجكدة المنتجات
 ايفسع ايجاْٞ

 ١ٝ يًرتٜٚج اإلعالْٞ ايٓاجحاملساحٌ ايطٝهٛيٛج

السيككلكجية  ر بمف يقكـ بالتركيج لسمعة أك خدمة معينة أف يدرس المراحؿيجدال
 : (3)لمتركيج اإلعبلني الناجح، كالتي تتمثؿ في اآلتي

مف خبلؿ حجـ اإلعبلف كمساحتو كمكقعو كتصميمو كانفراده  االنتباهجذب  .1
 .كتميزه عف غيره

شارات معبرة كمحببة، كتقديـ اإلعبلف عبر فكرة ىتماـ مف خبلؿ إإثارة اال .2
 .إبداعية جديدة

المستيمكيف األساسية كالثانكية،  احتياجاتخمؽ الرغبة مف خبلؿ معرفة  .3
 .كالقدرة عمى تحديد النقاط التفضيمية لدييـ

كىك أىـ مرحمة، كيتـ مف خبلؿ مخاطبة العقؿ أك العكاطؼ أك  االقتناع .4
بلف ىنا داعما قكيا لجعؿ السمعة أك الخدمة ىي كبلىما معان، حيث يككف اإلع

 .البديؿ األنسب لممستيمؾ، مف بيف البدائؿ المتاحة لو في مجمكعتو المنتقاة
كالحركة كىي المرحمة التي يتبنى فييا المستيمؾ مكقفا إيجابيا مف  جابةستاال .5

 .مكضكع اإلعبلف، كيتخذ قراره بالشراء
ادة مف قكانيف التذكير، لترسيخ العبلمة فستالتثبيت في الذاكرة مف خبلؿ اال .6

التجارية في أذىاف المستيمكيف ألطكؿ فترة ممكنة، كقانكف التكرار، كقانكف األسبقية، 

                                                           

 . 29ىالة مقداد أحمد الجميمي، المرجع السابؽ، ص ص  - (1)
 . 56عبد ا،هل حميد سميماف الغكيرم، المرجع السابؽ، ص  - (2)
ماؿ، كمية شيناز عمي الخطيب، التركيج اإلعبلني كآثاره عمى سمكؾ المستيمؾ، ماجستير قسـ إدارة األع - (3)

 . 123، ص 2005 -جامعة دمشؽ -االقتصاد
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 .كقانكف الحداثة
لذلؾ فإف اليدؼ األكؿ لممنتجيف يكمف في جذب مشترم جديد، يتعمؽ بالعبلمة 

عبلمة معينة،  هاتجاكجكد مشترم مندفع ب طكؿ أجؿ ممكف، كىذا الذم يؤكدأل
 .(1)كمشترم آخر غير مندفع

كفي المحصمة ندرؾ أف عالـ الدعاية كالتركيج يقـك عمى أساس دراسات 
ئثار برغبة المستيمكيف، ليس مف ستفي االاح بعض العبلمات متخصصة، كأف نج
نما   .عمى سياسة إعبلنية كتركيجية مدركسة باالعتمادفعؿ الصدفة، كا 

 ايفسع ايجايح
 دا٠ ثك١ يف جٛد٠ املٓتجاتايعال١َ أ

ليست فقط أشكاال كرمكزا كصكرا، لمتعريؼ بيكية السمع كالمنتجات  العبلمة
أداة لتحديد مصدر ىذه  فقط كليست ،(2)كالخدمات، كتمييزىا عف غيرىا مما يشابييا

المنتجات كالمساىمة في تسكيقيا كالدعاية ليا فقط، بؿ تتعدل كظائفيا ذلؾ إلى 
 .ة المنتىج، كغرس الثقة فيوالداللة عمى جكد

ذلؾ ألف المستيمؾ عندما يرل عبلمة تجارية عمى منتىج أك خدمة معينة، ينتابو 
شعكر قكم مف أف المنتىج أك الخدمة يحكز عمى درجة الجكدة التي يقبميا أك يريدىا 
أك يتكقعيا، كىذا الشعكر مرده إلى الثقة بأنو سيجد في ىذه المنتجات ما اعتاد عميو 

 .(3)رضيو مف جكدة كنكعية أك

إال  ليست ضمانة قانكنية لجكدة السمع كالخدمات التي تميزىا، رغـ أف العبلمة 
أنيا في منظكر المستيمؾ ىي الضامف لمجكدة التي يطمبيا، كىذا ناتج عف التأثير 

 .(4)البسيككلكجي لمعبلمة كمصدرىا

                                                           
(1)-BOUDIER Caroline, op. cit, p: 12.  

 . 296مفكركف كأفكار صنعكا مجد اإلدارة، المرجع السابؽ، ص  - (2)
 . 153طارؽ الحمكرم، المرجع السابؽ، ص  -(3)

(4)- CHAVANNE Albert et  Burst Jean-Jacques, op. cit, p: 753.  
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 اتخاذىاالشراء، يتـ كتؤكد أحدث الدراسات النفسية كالعصبية أف معظـ قرارات 
 جبلدكيؿمالككلـ  "الومضة"ثانية( حيث يقكؿ صاحب كتاب  6. 2في حكالي )

(Malcolm Gladwell) :»  إنو كمما كاف قرار الشراء سريعا كمما كاف القرار
صائبا كمناسبا، كيعمؿ رأيو بأف كثرة المعمكمات المتزايدة، غالبا ما تربؾ المستيمؾ، 

 .(1) » كامو عمى الشراءحسف تقديراتو كأحكال ت

إف السر في اتخاذ قرار الشراء يكمف في أف العبلمة التجارية الخاصة  
كال يتأٌتى  ،(2)بالمستيمؾ مكجكدة في ذىنو، كأف تككف سريعة التذكر كقكية اإلقناع

ذلؾ إاٌل إذا كثؽ المستيمؾ في مكاصفات المنتىج كجكدتو، بناء عمى العبلمة التجارية 
 .المكسـك بيا

كىذه الكظيفة الجديدة لمعبلمة التجارية المتعمقة بالداللة عمى نكعية المنتجات 
كجكدتيا، ظيرت في الثبلثينات مف القرف الماضي، غير أف ذلؾ ال يعني إضفاء 
صفة الضماف عمى مفيـك العبلمة التجارية، ألنيا ال تشٌكؿ ضمانا كال كفالة 

ف العبلمة تفيد متانة كثبات نكعية بالمفيـك القانكني لذلؾ، بؿ يدؿ فقط عمى أ
 .(3)البضائع أك الخدمات التي يشترييا، كتحمؿ عبلمة معينة

يثؽ تماـ ، " في الجزائرسائح الذم يقصد فندؽ " الشيراطكفككمثاؿ عمى ذلؾ ال 
الثقة أٌف ىذه العبلمة الخدماتية في عالـ الفندقة تقدـ نفس نكعية كجكدة الخدمات 

لؾ الحاؿ بالنسبة لممطاعـ ذات العبلمات التجارية المشيكرة، ككذ. في أم بمد آخر
كغير ذلؾ مف السمع الخدمات األخرل، لذلؾ فإف الدافع الحقيقي لثقة المستيمؾ في 
منتىج أك خدمة معينة إنما ىك جكدتو كنكعيتو، كليس شكؿ العبلمة أك مظيرىا أك 

ع عمى عاتؽ مالؾ حتى مصدر البضاعة، كمف ثـ فإف عبء تثبيت ىذه الثقة يق
العبلمة التجارية، مف خبلؿ حرصو الشديد عمى مضاعفة الجيد في اإلبقاء عمى 

                                                           

ترجمة أحمد ثابت، الطبعة  -منيج أكثر إليامان لنمك األعماؿ التجارية -بيتر فيسؾ، العبقرية التجارية - (1)
 . 256ص 2009األكلى، عالـ الكتب، القاىرة، 

 . 256بيتر فيسؾ، المرجع نفسو، ص  - (2)
 . 64يعقكب يكسؼ صرخكة، المرجع السابؽ، ص  - (3)
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عناصر الجكدة كالنكعية التي يريدىا المستيمؾ، حتى يتأكد مف تثبيت الثقة في 
كما يحرص تماـ الحرص عمى سمعة عبلمتو كثقة عمبلئو  ،(1)أذىاف المستيمكيف

 .مرار جكدتيااستتقاف صنعيا، كالحفاظ عمى بيا، مف خبلؿ تحسيف منتجاتو كا  

مف خبلؿ ذلؾ أصبح لمعبلمة التجارية دكر ميـ في تحديد مركز المنتج أك 
 .(2)الصانع أك مقدـ الخدمة بيف غيره مف المنافسيف اآلخريف

كفيما يمي جدكؿ يبيف كيؼ تتغير مكانة كرتبة العبلمة التجارية مف سنة ألخرل، 
المستيمكيف بيا مف جية  ارتباطمة كشيرتيا مف جية، ك اؿ العبلاسمبناء عمى ر 

 . (3)أخرل

 1996سنة  1993سنة 

 _ ماكدكنالد1 _ كككاككال1

 _ كككاككال2 _ كيممكغز2

 _ ديزني3 _ ماكدكنالد3

 _ ككداؾ4 _ ككداؾ4

 _ سكني5 _ مالبكرك5

 _ جيميت6 ـ. ب. _ أم6

 _ مرسيدس بنز7 _ أمريكاف إكسبريس7

                                                           

 . 136ع السابؽ، ص عامر محمكد الكسكاني، المرج - (1)
 . 116صبلح زيف الديف، شرح التشريعات الصناعية، المرجع السابؽ، ص  - (2)
 . 32أ. ؼ ككتمر، المرجع السابؽ، ص  - (3)
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 ليفيز _8 _ سكني8

 _ مايكرك سكفت9 _ مرسيدس بنز9

 _ مالبكرك13 _ نيسكافو13

، كدرجة ثقة المستيمكيف بيا ليست الجدكؿ أف رتبة العبلمة يظير مف خبلؿ ىذا
نما تتغير مف سنة إلى أخرل، كمف أجؿ أف يحافظ مالؾ العبلمة عمى  ثابتة، كا 

راتيجيات ستإعداد اال مكانتيا في السكؽ، أك رفعيا إلى درجة أعمى، البد لو مف
 .لدعـ كتحسيف شيرة العبلمة، كجكدة كنكعية المنتجات التي تميزىا

كمما يمكف مبلحظتو مف الجدكؿ أيضا أف عبلمة "كيممكغز" لممنتجات الغذائية، 
كانت تحتؿ المرتبة الثانية، كخبلؿ أربع سنكات فقدت مكانتيا ضمف  1993سنة 

اللة قكية عمى أف ثقة المستيمكيف ليست ممكا العبلمات العشر األكائؿ، كفي ىذا د
 .ئثار بو، بؿ تتغير تبعا لتغير جكدة كنكعية المنتجاتستخاصا يمكف اال

ىك حمـ يراكد جميع الشركات كالمنظمات في  األداءكال شؾ أف تحقيؽ جكدة 
م العاـ كالخاص، ذلؾ ألف تحقيؽ الجكدة يعني تحقيؽ الكجكد، قتصادالقطاع اال

مرار الكجكد، كتدعيـ الجكدة يعني تدعيـ الكجكد، كتراجع استلجكدة يعني مرار ااستك 
ان يمكف الٌنككص عنو، اختيار الجكدة يعني تراجع الكجكد، فالجكدة لـ تعد ترفان أك 

نما ىي  اٌل أصبح كجكد الشركة التي تقدـ السمعة أك الخدمة  التزاـكا  ال بديؿ عنو كا 
 .(1)مرارىا محاطان بالشككؾاستك 

كتنامييا، لتنكع السمع   اتختيار االفإف المستيمؾ عادة ما يكاجو مسألة كثرة  لذلؾ
عمى مستكل الجكدة كالقيمة كالخدمة المقدمة  باالعتمادكالخدمات المعركضة عميو، 

كيقبؿ عمى شراء بضائع يعرفيا منذ زمف بعيد، أك يسمع عنيا، أك تـٌ اإلعبلف  ،(2)لو

                                                           

 . 61فؤاد زكريا، المرجع السابؽ، ص  - (1)
 . 106شيناز عمي الخطيب، المرجع السابؽ، ص  - (2)
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 .(1)نكعيتياعنيا بكثرة، ألنو يعرؼ جكدتيا ك 

يطمبكنو  ؾ جبف " البقرة الضاحكة " تجد الكبار كالصغارككمثاؿ عمى ذل 
كيحرصكف عمى شرائو، لما ثبت في أذىانيـ مف أنيا ذات جكدة عالية كنكعية 

 .(2)مثالية

اتو، كالسمع اختيار كبالتالي فإف العبلمة التجارية تساعد المستيمؾ عمى تحديد 
تدؿ عميو مف صفات كخصائص كاعتبارات يطمئف ليا كالخدمات التي يفضميا، لما 

كىذا ما يؤكد الدكر الياـ الذم تؤديو العبلمة التجارية كأداة . (3)المستيمؾ كيثؽ فييا
دمات يثؽ مف خبلليا المستيمؾ في صفات كخصائص كنكعية كجكدة السمع كالخ

 .المكسكمة بيذه العبلمة
 ايجايح املطًب

 ضُإفط١ ٚأدا٠ ايعال١َ ٚض١ًٝ َٓا

ية عمى قتصادأصبح العالـ اليـك سكقا كبيرة يتنافس فييا أصحاب المشاريع اال
خدمات التي ينتجكنيا، كأىـ كسيمة مستيمؾ لمسمع كال اكتساب أكبر جميكر

مالة المستيمكيف استيستخدمكنيا في ىذه المنافسة العبلمة، لما ليا مف قدرة عمى 
 .رىا العبلمة ليـكجذبيـ، كيعكد مرد ذلؾ لمضمانات التي تكف
 األٍٚ ايفسع

 ٚض١ًٝ يًُٓافط١ املػسٚع١ ايعال١َ

م إلى تمييز منتجاتو كخدماتو عف غيرىا قتصاديسعى صاحب المشركع اال
العبلمة، غير أف غايتو مف كراء ذلؾ تكمف في جذب المستيمكيف  عماؿاستب

غرائيـ بتفضيؿ منتجاتو كخدماتو عف منتجات كخدمات غيره في إطار  ،(4)كا 
                                                           

 . 64يعقكب يكسؼ صرخكة، المرجع السابؽ، ص  - (1)
 . 19عمر طالب حمد الحطاب، المرجع السابؽ، ص  - (2)
 . 257سمير جميؿ حسيف الفتبلكم، المرجع السابؽ، ص  - (3)
 . 56عبد ا،هل حميد الغكيرم، المرجع السابؽ، ص  - (4)



 حبُا١ٜ املطتًٗوٚٚظا٥فٗا يعال١َ ًَه١ٝ اعالق١ : األٍٚ ايفؿٌ     ازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعال١َ حبُا١ٜ املطتًٗو: يباب ايجاْٞا

 

    
 

ىي إاٌل تصميـ أك  ما ية، ألف العبلمةقتصاداالالمنافسة المشركعة بيف المشاريع 
، مف أجؿ ماقتصادمرئي يكسـ بو منتىج أك خدمة ما مف قبؿ منظمة أك مشركع  اسـ

تمييزه عف غيره مف المنتجات أك الخدمات المنافسة، كطمأنة المستيمكيف عمى أف 
 .(1)المنتج سيككف ذا جكدة مرتفعة كثابتة

لذلؾ فإف أصحاب العبلمات يحرصكف دائمان عمى جعؿ منتجاتيـ كخدماتيـ 
 .تبدك مختمفة كمميزة كثابتة الجكدة

ىامة تعمؿ عمى تحسيف اإلنتاج،  يةاقتصادتعتبر المنافسة المشركعة أداة ك 
م أف يمجأ قتصادكتؤدم إلى نمك التجارة كاتساعيا، كمف كاجب صاحب المشركع اال

مبتكرة كمميزة كجذابة  عبلمة عماؿاستافسة، كمنيا شركعة في المنإلى الكسائؿ الم
عمى منتجاتو أك خدماتو، حيث تعد المنافسة عمبل غير مشركع، إذا كانت منافية 
لؤلخبلؽ كالتقاليد كاألعراؼ التجارية، ككانت تنطكم عمى اإلخبلؿ باألمانة كالشرؼ 

 .(2)مف التجار كاإلساءة ليـ كالصدؽ في المعامبلت التجارم، بقصد اإلضرار بغيره

لذلؾ فإف انعداـ الكسيمة لبياف المنتجات الجيدة مف المنتجات الرديئة، يجعؿ 
التاجر ال يجيد نفسو لبيع المنتجات ذات الجكدة العالية، لكف المستيمؾ عندما 
تعرض عميو منتجات كخدمات متنافسة ليختار منيا ما يشاء، فإنو بالتأكيد سيحتار 

بينيا، لذلؾ البد مف كجكد نظاـ رمكز تجارية يستطيع مف  ختيارو االكيصعب عمي
خبلليا كؿ منافس أف يشخص كيميز منتجاتو أك خدماتو عف غيرىا مف منتجات أك 

 .خدمات المنافسيف اآلخريف

إف حفظ «: كقد عبر عف ىذا الرأم القضاء األمريكي في أحد أحكامو بقكلو
الؾ المنتجات، يخدـ غرضان عامان عمى جانب العبلمة التجارية ككسيمة تشخيص لم

مف األىمية، فيك يجعؿ المنافسة الفٌعالة ممكنة في سكؽ معقد، كذلؾ بتقديـ أسمكب 
يستطيع المستيمؾ بكاسطتو التعرؼ عمى المنتجات التي يرغب فييا كيكافئ المنتج 
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بالطمب المستمر عمييا، فبدكف تشخيص المنتجات تنعدـ حرية المستيمؾ في 
مف ىنا ندرؾ األىمية . (1)»، كتصبح المنافسة في النكعية ببل معنىختيارالا

مف طرؼ أصحاب المتاجر  ياخداماستية لمعبلمة التجارية، كضركرة قتصاداال
كالمصانع كالحرؼ كالخدمات ككسيمة لممنافسة المشركعة، كالتعريؼ بالمنتجات 

 .(2)ـ في شأنياكأصحابيا، كضماف عدـ تضميؿ جميكر المستيمكيف كخديعتي

كقد شٌدد عمى ىذا المعنى جانب مف الفقو في تعريؼ المنافسة غير المشركعة 
إذا انحرفت المنافسة عف الطريؽ السميـ، فمـ تعد كسيمة لئلجادة  «: بالقكؿ
العمبلء الذيف اعتادكا التعامؿ مع  اقتناص، بؿ  أصبحت تيدؼ إلى مجرد بتكاركاال

 .(3) » بر منافسة غير مشركعةا العمؿ يعتمحؿو آخر، فإف ىذ

كسيمة ىامة مف كسائؿ المنافسة  اعتبارىا، لؾ فإف مف أىـ كظائؼ العبلمةلذ
المشركعة في المجاالت التجارية كالصناعية كالخدماتية، ألنيا تؤدم دكرا ىاما 
ككبيرا في تحقيؽ العدالة بيف جميع المتنافسيف، ليناؿ كؿ متعامؿ ثقة المستيمؾ 

يحرص فيو عمى تحسيف منتجاتو أك خدماتو، كالمحافظة عمى جكدتيا بالقدر الذم 
 .(4)مف أجؿ كسب الشيرة

، لما ليا مف أثر كبير عبلمةكىذا ما دفع المشرعيف إلى سف القكانيف لحماية ال
بأخبلقيات المنافسة المشركعة، كالتركيز عمى مبدأ الشرعية في التعامؿ  لتزاـعمى اال

 .(5)يةقتصادستيمؾ، كأثر ذلؾ عمى التنمية االالتجارم بيف المنتج كالم
كأداة حقيقية كفعالة لممنافسة  لتفصيؿ في أىمية العبلمةمف خبلؿ ىذا ا

المشركعة، يظير مدل الترابط بيف ىذه الكظيفة كدكر العبلمة لتمييز منتجات 
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 .مالكيا عف غيرىا مف المنتجات المشابية أك المماثمة

 ايجاْٞ ايفسع

 يًُٓتجات ُإأدا٠ ض ايعال١َ

يمجأ التجار كالصناع كأصحاب الخدمات في كثير مف األحياف إلى الغش 
كالتحايؿ في إنتاج سمع كخدمات ال ترقى إلى مكاصفات الجكدة كالنكعية الحقيقية 

كما مر معنا  (1)التي يتـ التركيج ليا، كىذا بيدؼ جذب أكبر عدد مف المستيمكيف،
رية ككسيمة لئلعبلف كالدعاية، مما يتسبب في بياف ذلؾ في كظيفة العبلمة التجا

قتناء منتجات أك خدمات غير التي ا تضميؿ المستيمؾ، كدفعو لمتعاقد مف أجؿ
 .قصدكىا

، كاالحتياؿلذلؾ فإف الضماف األساسي لحماية المستيمؾ مف الغش كالتدليس 
أنيا يكمف في العبلمة التجارية التي تكسـ بيا المنتجات كالخدمات، عمى اعتبار 

كفؽ مكاصفات كمقاييس دقيقة كمحددة، ، تدؿ عمى درجة معينة مف الجكدة كالنكعية
كما تدؿ عمى مصدر المنتجات كالخدمات بكضكح، مما يسيؿ عمى المستيمؾ 

رجاع استبداؿ المنتىج أك باستالمطالبة بالتعكيض في حالة تعرضو لمضرر، سكاء ب
 .طرؽ التعكيضالثمف كًميا أك جزئيا، أك بأم طريؽ آخر مف 

" : مف ىنا جاء تشديد المشرع الجزائرم عمى إلزامية ضماف أمف المستيمؾ بقكلو
مضمكنة كتتكفر عمى األمف،  يبلؾستيجب أف تككف المنتجات المكضكعة لبل

المشركع المنتظر منيا، كأف ال تمحؽ ضرران بصحة المستيمؾ  عماؿستبالنظر إلى اال
 .(2)"...كأمنو كمصالحو

" : أيضا عمى ضركرة مطابقة المنتجات لرغبات المستيمؾ بالقكؿكما شدد  
الرغبات المشركعة لممستيمؾ، مف  يبلؾستيجب أف يمبي كؿ منتكج معركض لبل
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حيث طبيعتو كصنفو كمنشؤه كمميزاتو األساسية كتركيبتو كنسبة مقكماتو البلزمة، 
، كما يجب أف وعمالاست، كاألخطار الناجمة عف عماؿستكىكيتو ككمياتو كقابميتو لبل

مصدره كالنتائج المرجكة  يستجيب المنتج لمرغبات المشركعة لممستيمؾ، مف حيث
 .(1) "...منو

إلى أف أم  انصرفتالمشرع الجزائرم  إرادة يبلحظ مف خبلؿ ىذه النصكص أف
ضرر يمحؽ بالمستيمؾ كبأمنو كمصالحو، كأف أم غش أك تضميؿ أك تحايؿ يؤدم 

ؿ تبعاتو المنًتج أك ستيمؾ إلى غير رغباتو المشركعة يتحمإلى تكجيو إرادة الم
 .صاحب الخدمة

ىي أكثر شيء يجذب المستيمكيف كيحثيـ عمى الشراء، كىي  كبما أف العبلمة 
أيضا أكثر شيء يحرص المنًتج أك صاحب الخدمة عمى تثبيتو في أذىاف 

مقياس الحقيقي المستيمكيف، كالتعبير عف جكدة كنكعية منتجاتو كخدماتو، كىي ال
لسمعة مالؾ العبلمة، عندئذ تؤدم العبلمة التجارية دكرا ىاما في ضماف حقكؽ 

التي عادة ما تككف بطرؽ كأساليب  ،(2)كاالحتياؿالمستيمكيف مف كؿ ضركب الغش 
غير مشركعة، فقد يتـ ذلؾ إٌما بناء عمى أعماؿ كأكاذيب مف شأنيا إظيار الشيء 

ٌما  مظيران يخالؼ ماعمى غير حقيقتو، أك إلباسو  ىك عميو في الحقيقة كالكاقع، كا 
بناء عمى فعؿ مف شأنو أف يغير مف طبيعة أك خكاص أك فائدة المكاد التي دخؿ 
عمييا فعؿ الفاعؿ، كقد كثرت ىذه المشاىد في حياتنا العممية نظران النتصار سمطاف 

 .(3)المادة كطغيانيا عمى غيرىا مف مقكمات الحياة
ذ تضمف ال لممستيمؾ منتجان أك خدمة مطابقة لممعايير كالمكاصفات التي  عبلمةكا 

يريدىا، فإنيا في نفس الكقت تمنحو كسيمة فعالة إللزاـ البائع بتسميـ مبيع مطابؽ 
عمييا، كالتي تستمزميا األعراؼ كطبيعة التعامؿ، عمى  االتفاؽلممكاصفات التي تـ 
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 .(1)أساس دعكل ضماف العيكب الخفية

يتعمؽ بمالؾ كظائؼ كثيرة، منيا ما  معبلمةلنستنتج أف المبحث ىذا في ختاـ 
ىي الكسيمة الفعالة في يد صاحبيا، في  حًد ذاتو، حيث تككف العبلمة العبلمة في

إبراز منتجاتو أك خدماتو كتمييزىا عف غيرىا مف منتجات أك خدمات اآلخريف كفي 
لخمط بيف العبلمات المتشابية ىذا حماية لو مف تحمؿ تبعات األضرار الناجمة عف ا

 .أك المقمدة

كما تكفر العبلمة لمالكيا آلية فعالة كمؤثرة في مجاؿ الدعاية كاإلعبلف 
التجارم، كتساىـ بشكؿ كبير في تسكيؽ منتجاتو أك خدماتو، حيث أف أغمب 
اإلعبلنات التجارية كحمبلت الدعاية المكثفة تعتمد بصكرة أكلية كرئيسة عمى 

 .جارية، حتى يتمكف مالكيا مف تثبيتيا في أذىاف المستيمكيفالعبلمة الت

، كلذلؾ كىذا ىك المدخؿ إلى اقتحاـ األسكاؽ كالسيطرة عمييا بطرؽ مشركعة
أكثر قدرة عمى المنافسة التجارية الشريفة مف غيرىا، حيث  تبدك بعض العبلمات

ثبيت العبلقة يعتمد في ذلؾ التجار كالصٌناع كأصحاب الخدمات بشكؿو كبير عمى ت
بيف العبلمة التجارية كمكاصفات الجكدة كالضماف في أذىاف المستيمكيف، إلى درجة 

 .الثقة المستمرة في المنتجات أك الخدمات التي يعرضكنيا

خصية المستيمؾ كالعبلمات التي يستعمميا في كقد يصؿ األمر إلى الربط بيف ش
 .نكاحي حياتو كؿفي ك  ، كمركبو،كمسكنو ،كمشربو ،كممبسو ،ومكمأ

ئمية، الشخصية أك العا احتياجاتوبالمستيمؾ، الذم أصبحت كؿ  كمنيا ما يتعمؽ
، حيث أنو يختار مقتنياتو مف المنتجات أك الخدمات مرتبطة بشكؿ دائـ بالعبلمة

بناء عمى خمفية سابقة مف العبلمات التي تميزىا، سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ التجربة 
 .عاية كاإلشيارالشخصية، أك عف طريؽ الد

لذلؾ فإٌف المستيمؾ يثؽ كثيرا في بعض العبلمات، لما تمثؿ لو مف قيمة كنكعية 
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، كىذا ما يفسر ختياركجكدة كضماف لتمبية حاجاتو كفقا إلرادتو كحريتو في اال
 .ة بيف المستيمؾ كالعبلمةالعبلقة التفاعمي

تيـ التركيجية كعمى ضكء ىذه العبلقة يرسـ أصحاب العبلمات التجارية سياسا
كالتنافسية، مف أجؿ تسكيؽ منتجاتيـ أك خدماتيـ، كالتمكقيع داخؿ األسكاؽ الداخمية 

شركات  اعتمادكالخارجية، بناء عمى رغبات كميكؿ المستيمكيف، ككمثاؿ عمى ذلؾ 
الياتؼ النقاؿ في الجزائر "مكبيميس "ك" أكريدك" عمى العبي كرة القدـ المشيكريف، 

(، 3G++ة لمتركيج كالدعاية لخدمات الجيؿ الثالث مف اإلنترنيت )كفناني الككميدي
لـ يأت اعتباطا، بؿ جاء بناء عمى بحث كدراسة معمقة لشخصية  ختياركىذا اال

المستيمؾ الجزائرم، كمعرفة مسبقة بقدرة الشخصيات الرياضية كالفنية عمى التأثير 
 .ىذه العبلمات ختيارفيو، كجذبو ال

الكظائؼ اليامة  أف بعض الباحثيف يركف أنو رغـ ىذهكيجب اإلشارة إلى 
، كالدكر الذم تؤديو في حماية المستيمؾ، إال أنيا ال تخمك مف أساليب خداع لمعبلمة

متطكرة، قد تمحؽ العناصر الداخمية لمعبلمة، كطبيعة كنكعية المنتجات أك 
لمنتجات أك الخدمات، كما قد تمحؽ العناصر الخارجية لمعبلمة، كضماف كمراقبة ا

 .(1)أك أصميا الجغرافي، أك مصدرىاالخدمات، 

كمف أجؿ تكفير الحماية لممستيمؾ البد مف منع كؿ أشكاؿ الغش كالتدليس 
كالدعاية الكاذبة، كمف أىـ الكسائؿ الفعالة في تحقيؽ ذلؾ، حماية العبلمات مف 

خبلؿ كظائؼ  كما تبيف معنا مف التقميد، لما ليا مف صمة كثيقة بحماية المستيمؾ،
 .كىذا ما نراه في الفصؿ المكالي العبلمة،

                                                           
(1)- MOURIAK Vincent,op. cit, p: 171-    
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 يفؿٌ ايجاْٞا

 َٔ تكًٝد ايعال١َ ملطتًٗوامحا١ٜ آيٝات 

 : متٗٝـد
العالمية، كالتطكر  إف حماية العبلمة جاء نتيجة حتمية لتطكر التجارة

لى يكمنا ىذا، فمـ 19التكنكلكجي كالخدماتي الرىيب الذم شيده العالـ، منذ القرف   كا 
يعد العالـ قرل كقبائؿ متناثرة كمتباعدة، كال تكاصؿ كال اتصاالت بينيا، بؿ أصبح 
العالـ قرية صغيرة في ظؿ الثكرة اإلعبلمية كالرقمية اليائمة التي نشيدىا في ىذا 

 .العصر

مجاؿ كقد انعكس ىذا الكاقع المتطكر عمى حجـ التبادالت التجارية الدكلية، في 
ات عمى عتداءدمات، مما أدل إلى ظيكر العديد مف االالتجارة كالصناعة كالخ

غبلؿ عبلمة استالعبلمات التجارية سكاء بالتقميد، أك التزكير، أك باالغتصاب، أك ب
أك بأم شكؿ مف أشكاؿ  غير المشركع، عماؿستأك باال الغير بدكف ترخيص،

 .عمى العبلمة عتداءاال

بداعياىا ابتكار ؿ كال شؾ أف ىذه العبلمات قد بذؿ أصحابيا في سبي كشيرتيا  كا 
أمكاال طائمة، كجيكدا مضنية، كبعد ذلؾ كمو يأتي أشخاص آخركف يستفيدكف مف 

 .تمؾ العبلمة، كيكسبكف مف كراء ذلؾ أمكاال طائمة بغير كجو حؽ

كقد ألحؽ ىذا الكضع أضرارا جسيمة بأصحاب العبلمات، كسبب ليـ خسائر 
عنيـ، كاىتزاز ثقة المستيمكيف في السمع  مف خبلؿ انفضاض العمبلء مادية فادحة،

بؿ تعداه  ،األمر تكقؼ عند ىذا الحد كليت. كالخدمات التي تحمؿ تمؾ العبلمات
الغش كالتدليس كالخداع الذم إلى إلحاؽ الضرر بجميكر المستيمكيف، مف خبلؿ 

، كتضييع الماؿ كالجيد في اقتناء سمع أك خدمات تحمؿ عبلمات يقعكف ضحايا لو
 .كال تشبع حاجاتيـ التي يرغبكف فييا ةمزيف

إف أضرارا كيذه لـ يكف لممجتمع الدكلي أف يقرىا أك يغض الطرؼ عنيا، مما 
براـ المعاىدات است ، مف اتتفاقيكاالدعى إحداث ثكرة حقيقية في مجاؿ التشريع كا 
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كما تخكلو مف  لمعبلمات -دنيا كجزائيا م –أجؿ تكفير الحماية القانكنية الكافية 
ألف . حقكؽ ألصحابيا، لما ليذه الحماية مف أثر بالغ في تكفير الحماية لممستيمؾ

 .حماية المستيمؾ تقتضي بالضركرة حماية قانكنية فعالة لمعبلمات التجارية
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 املبخح األٍٚ

 َٔ تكًٝد ايعال١َ ًُطتًٗوياحلُا١ٜ املد١ْٝ 

يزة، فإف كؿ جتماعية ىامة كمماك  يةاقتصادمكانة ى بتحظبما أف العبلمة 
حمايتيا مف جرائـ التقميد بىتماما كبيران الحديثة الكطنية كالدكلية، أكلت االتشريعات 

كالغش كالتدليس كالتضميؿ، حتى ال يمحؽ المستيمؾ أم ضرر مادم أك معنكم، 
ألف المستيمؾ عندما يرغب في شراء أم منتج أك خدمة معينة إنما يختار العبلمة 

، أك االجتماعيء عمى تجربة سابقة، أك بتأثير مف محيطو التي يثؽ بيا، إما بنا
بدافع االكتشاؼ كالتجريب، أك تحت تأثير الحمبلت اإلعبلمية المركزة، كليذا فإنو 

 .يدرؾ تماما نكعية كجكدة المنتجات أك الخدمات التي يريدىا

، يتككف لديو عنصر األماف ؾ عندما يتأكد مف حماية العبلمةلذلؾ فإف المستيم
الضماف الكافي في المنتجات أك الخدمات المكسكمة بيا، إلى درجة الثقة التي ك 

تجعمو ينفؽ األمكاؿ الباىظة في سبيؿ الحصكؿ عمى ما يريد، كقد يتحكؿ ىك نفسو 
 .إلى أداة لئلشيار كالدعاية ليا كاإلقناع بيا بدكف مقابؿ

مكعة مف اآلليات عمى مج المدنية لممستيمؾ مف العبلمة المقمدةحماية الكتعتمد 
القانكنية التي سخرىا المشرع لصالح مالؾ العبلمة مف جية، كجميكر المستيمكيف 

 .الذيف يثقكف بتمؾ العبلمة مف جية أخرل

كأىـ اآلليات التي تحمي المستيمؾ مدنيا كتضمف لو الحؽ في التعكيض، كالحؽ 
دنية التي في الحصكؿ عمى سمع كخدمات غير مدلسة كغير مغشكشة، الحماية الم

لغاء العبلمة  تندرج تحت مظمتيا مجمكعة مف الدعاكل القضائية، كدعكل إبطاؿ كا 
المضممة، كدعكل التعكيض عمى أساس المسؤكلية التقصيرية لممنتج كمف يأخذ 

كدعكل المنافسة غير المشركعة، . حكمو كالبائع كالمكزع، كدعكل المسؤكلية العقدية
 عماؿاستو المعيبة بعيب العبلمة المقمدة، أك عدـ كدعكل مسؤكلية المنتج عف منتجات

 .عبلمة غير مسجمة أك اغتصاب عبلمة الغير عماؿاستعبلمة أك 
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 املطًب األٍٚ

 دع٣ٛ املٓافط١ غري املػسٚع١

الحماية العامة المقررة لجميع الحقكؽ أياًّ كاف نكعيا،  مقصكد بالحماية المدنيةال
كتأسيسا عمى القاعدة القانكنية  ،(1)مشركعةكذلؾ بناء عمى أحكاـ المنافسة غير ال

"كؿ إضرار بالغير يمـز فاعمو كلك لـ يكف مميزان بضماف : التي تنص عمى أف
الضرر"، كىذا الضماف غالبا ما يككف تعكيضا ماديا، إذ يحؽ لمف تضرر مف 

أف يرفع دعكل مدنية عمى مف تسبب فيو، لممطالبة بجبر العبلمة الغير عمى  اعتداء
 .(2)ر كالحصكؿ عمى التعكيض المادم كالمعنكم المناسبالضر 

كالمرخص  ىذه الحماية المدنية مقررة لصاحب العبلمة المسجمة كغير المسجمة،
بعكس الحماية  غبلليا، كالمستيمؾ، ككؿ مف لحقو الضرر مف تقميد العبلمة،استلو ب

كىذا ما  لمرخص لو،كا ،(3)المسجمة العبلمة الجزائية، التي ال يستفيد منيا إال مالؾ
يميز الدعكل المدنية، عمى اعتبار أنيا تحمي كؿ المراكز القانكنية، سكاء ارتفعت 
إلى درجة الحؽ الكامؿ أك لجزء منو فقط بينما الدعكل الجزائية فبل يمكف ألم طرؼ 

 .(4)، إال إذا اكتممت جميع عناصرىاعمى العبلمة عتداءلة االتحريكيا في حا
 ايفسع األٍٚ

 يًُطتًٗو املٓافط١ غري املػسٚع١دع٣ٛ ١ أُٖٝ

إف حرية التجارة كالصناعة كالسعي كراء اجتذاب أكبر عدد مف المستيمكيف 
طرؽ  عماؿاستلتحقيؽ األرباح الطائمة، كقياـ التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة ب

ككسائؿ الدعاية المركزة لتشجيع المستيمكيف كدفعيـ إلى تفضيؿ منتجاتيـ عف غيرىا 
المنافسة بيف التجار كالصناع كأصحاب  احتداـمما يشابييا، يؤدم بالضركرة إلى 

                                                           

 . 371لسابؽ، ص سميحة القميكبي، التشريعات الصناعية، المرجع ا - (1)
 . 230صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية كالتجارية، المرجع السابؽ، ص  - (2)
 147بساـ مصطفى طبيشات، المرجع السابؽ، ص  - (3)
محمكد إبراىيـ الكالي، حقكؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  - (4)

 . 78، ص1983
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 .(1)الخدمات الذيف يمارسكف نشاطا مماثبل

طرؽ ككسائؿ  عماؿاستكىذه المنافسة قد تدفع بذكم النفكس الضعيفة إلى 
منافسة غير مشركعة، كمنافية لما يقتضيو العرؼ التجارم مف أمانة كشرؼ 

محؽ الضرر بمالؾ العبلمة مف خبلؿ تفكيت فرص كبيرة لمربح، مف في ،(2)كنزاىة
المستيمكيف مف حكلو، كما يمحؽ الضرر بالمستيمكيف أنفسيـ مف  انفضاضخبلؿ 

 .خبلؿ الغش كالتضميؿ كالخداع الذم يقعكف فيو

ير المشركعة ألفاظ النزاىة مشرع في تعريفو ألعماؿ المنافسة غعمؿ الاستكقد 
لتجارم، كىي فكرة مرنة تتماشى مع التغيرات الزمنية كالمكانية، كالشرؼ كالعرؼ ا

زاىة، كمما مما يجيد القضاء في البحث كالتنقيب عف العادات كأعراؼ الشرؼ كالن
 .(3)رفعت أمامو دعكل المنافسة غير المشركعة

مف  مشركعة في حماية العبلمةمف ىنا تتجمى أىمية دعكل المنافسة غير ال
 .تيمؾ مف جية أخرلجية كحماية المس

كتعتبر دعكل المنافسة غير المشركعة مف الدعاكل المدنية المقررة لكؿ ذم 
 ب، يمتجئ إلييا أصحاعمى العبلمة عتداءؿ االمصمحة تضرر مف خبلك صفة 

الحقكؽ عندما ال تتكفر شركط اإلدانة في الجريمة المرتكبة عمى العبلمة، حيث ال 
يض أماـ القضاء الجزائي، عف طريؽ الدعكل يككف في إمكانيـ المطالبة بالتعك 

المدنية التبعية، أك عف طريؽ الدعكل المدنية األصمية أما القضاء المدني، كفي ىذه 
منع أصحاب الحقكؽ مف رفع دعكل مدنية أخرل عؿ يالدعكييف ال  عالحالة فإف رف

 أساس المنافسة غير المشركعة، كال يعتد بحجية األمر المقضي فيو، ذلؾ ألف
ف   .(4)في السبب اختمفتافي المكضكع فقد  اتحدتاالدعكييف كا 

                                                           

 155حمادم زكبير، المرجع السابؽ، ص - (1)
 ، يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، السالؼ الذكر. 04/02مف قانكف  26المادة - (2)
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 . 245فاضمي إدريس، المرجع السابؽ، ص  - (4)
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ة اتفاقيكقد جاء النص عمى دعكل المنافسة غير المشركعة بشكؿ صريح في 
كىي أحد أعضائيا  ،(1)باريس لحماية الممكية الصناعية التي انضمت إلييا الجزائر

الدكؿ حماية فعالة  ، بأف تكفؿ لرعايا ىذهتحادمما يجعميا ممزمة كغيرىا مف دكؿ اال
ضد كؿ أشكاؿ المنافسة غير المشركعة، التي مف معانييا المنافسة التي تتعارض 

 .(2)مع العادات الشريفة في الصناعة كالتجارة

عمى  عتداءكبناء عمى ذلؾ أقر المشرع الجزائرم لكؿ صاحب عبلمة تعرض ال
كيض حيث نص عمى ، أف يتمسؾ بحقو في التعاحتمالياحقو في العبلمة فعميان أك 

إذا أثبت صاحب العبلمة أف تقميدان قد ارتكب أك يرتكب، فإف الجية القضائية  «: أنو
المختصة تقضي بالتعكيضات المدنية، كتأمر بكقؼ أعماؿ التقميد كتربط إجراء 

ئثار ستأك صاحب حؽ االالمتابعة بكضع كفالة لضماف تعكيض مالؾ العبلمة، 
 .»(3)غبلؿستباال

ى ىذا النص أف المشرع شدد عمى التعكيض المدني لممتضرر مف كيبلحظ عم 
العبلمة، بغض النظر مف أف التقميد كقع بالفعؿ أـ أنو قد يقع في المستقبؿ،  تقميد

في تقميد العبلمة، مف  مرارستاالكأتبع ذلؾ بإجراء احترازم مف أجؿ سد الطريؽ أماـ 
 .خبلؿ األمر بكقؼ كؿ أعماؿ التقميد

 ايفسع ايجاْٞ

 األضاع ايكاْْٛٞ يدع٣ٛ املٓافط١ غري املػسٚع١

مف القانكف المدني  124تقـك دعكل المنافسة غير الشرعية عمى أساس المادة 
كؿ فعؿ أيًّا كاف يرتكبو الشخص بخطئو كيسبب ضررا «: التي تنص عمى أف

يتضح مف خبلؿ ىذا النص . »(4) لمغير، يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض
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إحدل ىذه الحقكؽ  يما كاف نكعيا، كالعبلمةاية المدنية مقررة لكؿ الحقكؽ مأف الحم
قاؽ الحماية المدنية بيف حاستالمندرجة ضمف حقكؽ الممكية الصناعية، كال فرؽ في 

ألف رفع الدعكل المدنية مف أجؿ طمب  ،(1)المسجمة كغير المسجمة العبلمة
 بسبب التقميد أكالمستيمؾ  أك قكع الضرر بصاحب العبلمةالتعكيض، يتطمب فقط ك 

 .(2)التشبيو أك التزكير

في دعكل التعكيض عمى أساس المنافسة غير المشركعة ىك  لذلؾ فإف أىـ ركف
 .(3)الضرر، كالذم يجب أف يككف التعكيض عنو جابرا لكؿ الضرر

كالتعكيض يعني ما يمتـز بو المسؤكؿ في المسؤكلية المدنية لصالح مف أصابو 
يسمـ بمسؤكليتو كيضطر  دعكل المسؤكلية ذاتيا، ألف المسؤكؿ الالضرر، كىك 

 .(4)إلى أف يقيـ ىذه الدعكل، كقد يعرؼ التعكيض أيضا بالضماف المضركر

مدني كأداة  التزاـكيعتبر التعكيض عف الضرر جزاء قانكني، فرضو ضمانة لكؿ 
، فإنو لمغيرلتنفيذه، كالمشرع إذا فرض ىذا الجزاء عمى كؿ مف احدث بخطئو ضررا 

ثنائية كترؾ أمر تحديده لمسمطة استلـ يقـ بتعييف مداه إال في حاالت خاصة ك 
 .(5)التقديرية لمقاضي

كىناؾ مف يرل أف دعكل المنافسة غير المشركعة إنما تقـك عمى أساس نظرية 
الحؽ، ذلؾ أف التنافس في األعماؿ التجارية كالصناعية  عماؿاستالتعسؼ في 

مرغكب فيو، لما ينتج عنو مف بقاء لؤلحسف كاألفضؿ مف حيث كالخدماتية أمر 
الجكدة كالنكعية كالتعامؿ الجيد كالسعر المناسب، كىك ما يدؿ عمى مبدأ حرية 
المنافسة، الذم ىك مف الحقكؽ المكفكلة لكؿ تاجر، متى كاف أساس ىذه المنافسة 
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 .قكاعد األمانة كالصدؽ كالنزاىة كمبدأ عاـ

ة ىذه القكاعد تعني أف التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة كمف ثـ فإف مخالف
الحؽ،  عماؿاستقد تجاكز حدكد الحؽ الممنكح لو، كىك ما يطمؽ عميو التعسؼ في 

 .(1)غير المشركع لمحؽ، كالذم يعد مف أىـ تطبيقات الفعؿ الضار عماؿستأم اال

ف قبيؿ الجزاء كبناء عمى ىذا الرأم فإف دعكل المنافسة غير المشركعة تعتبر م
الحؽ، فإذا قاـ أحد المنافسيف بفعؿ يتنافى مع العادات  عماؿاستعمى التعسؼ في 

حقو  عماؿاستكاألصكؿ الشريفة المرعية في المعامبلت التجارية، فإنو يككف قد أساء 
في ممارسة النشاط التجارم ألف المنافسة بيف التجار أمرا مشركعا كضركريا، إذا 

 .(2) غير مشركععماالاستسميـ، كلـ يستعمؿ ىذا الحؽ كانت في إطارىا ال

مكرر مف القانكف المدني الجزائرم، نجد أف المشرع  124كبالرجكع إلى المادة  
يشكؿ «: الحؽ، بقكلو عماؿاستقد حدد الحاالت التي تعتبر مف قبيؿ التعسؼ في 

 : التعسفي لمحؽ خطأ السيما في الحاالت اآلتية عماؿستاال

 .صد اإلضرار بالغيرإذا كقع بق -
 .إذا كاف يرمي لمحصكؿ عمى فائدة قميمة بالنسبة إلى الضرر الناشئ لمغػػػػػػػير -
 ». إذا كاف الغرض منو الحصكؿ عمى فائدة غير مشركعة -

نرل أف ىذه الحاالت تتناسب في الكثير مف جكانبيا مع دعكل المنافسة غير 
لخدمة  بتجاكز حدكده في المشركعة، ألف قياـ التاجر أك الصانع أك صاحب ا

المنافسة الشريفة، يككف بقصد إلحاؽ الضرر بالغير في كثير مف األحياف، كأنو 
يرمي مف كراء ذلؾ إلى الحصكؿ عمى فائدة ميما كانت قميمة كال تتناسب مع 
الضرر الذم ألحقو بمالؾ العبلمة التجارية مستعمبل في ذلؾ طرقاه ككسائؿ غير 

 .مشركعة
ب مف الفقو ىذا األساس القانكني لدعكل المنافسة غير المشركعة، كقد انتقد جان

                                                           

 . 178بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات، المرجع السابؽ، ص  - (1)
 . 262عزيز العكيمي، المرجع السابؽ، ص  - (2)



 َٔ تكًٝد ايعال١َ املطتًٗو آيٝات محا١ٜ: ايجاْٞ ايفؿٌ     نتطاب احلل يف ايعال١َ حبُا١ٜ املطتًٗوازتباط آثاز ا: يباب ايجاْٞا

 

    
 

الحؽ المستند إلى غاية  عماؿاستانطبلقاه مف أف ثمة تعارض بيف التعسؼ في 
الفعؿ، بينما المنافسة غير المشركعة المستندة أساساه إلى الكسائؿ المستعممة فييا، 

بقصد اإلضرار بالغير، أما  الحؽ ميزتو األساسية أنو عماؿاستكما أف التعسؼ في 
المنافسة غير المشركعة فإف قياميا ممكف دكف تكافر نية اإلضرار، طالما أف سمكؾ 

 .(1)المعتدم عمى العبلمة فيو تجاكز لحدكد المألكؼ كالمعتاد في األعراؼ التجارية

مف خبلؿ ىذا البياف يتضح لنا أف المنافسة غير المشركعة أكسع كأشمؿ مف أف 
الحؽ، رغـ أنيما يمتقياف معاه في أف كبلىما  عماؿاستنظرية التعسؼ في تحتكييا 

 .يتسبب في إلحاؽ الضرر بالغير

كرغـ أف مسألة تحديد األساس القانكني لدعكل المنافسة غير المشركعة، قد 
تضاربت حكليا اآلراء الفقيية، إاٌل أنو لـ يتـ ترجيح أساس عمى آخر، كلذلؾ فإنو 

عمى المسؤكلية التقصيرية، يمكنيا أف تؤسس عمى نظرية كما يمكف أف تؤسس 
الحديث إلى اعتبار الحؽ في  تجاهالحؽ، حيث ذىب اال عماؿاستالتعسؼ في 

المنافسة ذك طبيعة مركبة، فيك يجمع بيف سمات الحؽ الشخصي كالحؽ العيني، 
كمف ثـ فإف تحديد األساس القانكني لدعكل المنافسة غير المشركعة يبنى عمى 

كء اإلجابة عمى تساؤؿ مفاده، ىؿ دعكل المنافسة غير المشركعة ىدفيا ض
رداد ماؿ؟ أم ىؿ ييدؼ المدعي إلى تأكيد حقو في المنافسة استالمطالبة بحؽ، أـ ب

كما يتصؿ بيا مف حقكؽ؟ أـ ىؿ ييدؼ إلى الحصكؿ عمى تعكيض عما أصاب 
ركعة تمحؽ الضرر مف ضرر؟ كبما أف المنافسة غير المش (العبلمة مثبله )مالو 

في الجانبيف المالي كاألدبي معاه، فإف دعكل المنافسة  كالمستيمؾ بصاحب العبلمة
غير المشركعة التي تحمي حقكقو ال تندرج ضمف التقسيـ التقميدم لمدعاكل، بؿ 

 .(2)تعتبر ذات طبيعة خاصة
قرا عمى اعتبار دعكل استكمع تعدد النظريات نرل أف الفقو كالقضاء قد 

افسة غير المشركعة خاضعة لمقكاعد العامة في المسؤكلية التقصيرية، ألنيا ال المن
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 .(1)تتطمب القصد الجنائي مع مراعاة الطبيعة الخاصة ليذه الدعكل

قتناء السمع كالبضائع الدافع القكم لممستيمؾ، مف أجؿ ا كبما أف العبلمة ىي
س ضماف المنتجات، فإف كالخدمات، كىي محؿ الثقة، كدليؿ الجكدة كالنكعية، كأسا

عمييا بالتقميد يمحؽ ضررا بالمستيمؾ كجب جبره، كيؤسس المستيمؾ طمب  عتداءاال
عمى أساس المنافسة غير المشركعة، ألف تقميد العبلمة يعتبر مف أعماؿ تعكيضو 

 .المنافسة غير المشركعة
 ايفسع ايجايح

 أعُاٍ املٓافط١ غري املػسٚع١

 : يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟؾٛز املٓافط١ غري املػسٚع١  .1

مات عدة صكر، تيدؼ جميعيا تتخذ المنافسة غير المشركعة في مجاؿ العبل
لحاؽ الضرر بالمستيمؾ  عتداءإلى اال عمى العبلمة التجارية كمالكيا مف جية، كا 

 : (2)يمي مف جية أخرل، كيمكف تمخيص ىذه الصكر في ما

 .تزكير العبلمة كتقميدىا -
 .عبلمة مزكرة أك مقمدة عماؿاست -
 .عبلمة مممككة لمغير بدكف ترخيص عماؿاست -
بيع البضائع التي تحمؿ عبلمة مزكرة، أك مقٌمدة، أك مممككة لمغير، أك  -

 .أك حيازتيا عرضيا لمبيع، أك لمتداكؿ،

كقد عمد المشرع الجزائرم إلى عدـ ذكر ىذه الصكر بالتفصيؿ في قانػكف 
 بإجماليا في صكرة تقميد العبلمة لشمػكليتيا لكؿ صػكر ، كاكتفى(3)العبلمات الجديد
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 .(1)المنافسة غير المشركعة، بينما كانت في النص القديـ مذككرة بالتفصيؿ

غير أنو بمناسبة إصداره لمقانكف المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات 
، تقميد التجارية، أشار إلى أنو يعتبر مف الممارسات غير المشركعة كغير النزيية

م منافس، أك تقميد منتكجاتو أك خدماتو أك اإلشيار اقتصادالعبلمات المميزة لعكف 
الذم يقـك بو قصد كسب زبائف ىذا العكف إليو، بزرع شككؾ كأكىاـ في ذىف 

 (2). المستيمؾ

كفي ىذا بياف لمصكر التي تتخذىا المنافسة غير المشركعة، في مجاؿ  
إلى تحقيقيا المنافس مف خبلؿ أعماؿ المنافسة غير العبلمات، كالغاية التي يسعى 

المشركعة، تتجمى في جذب عمبلء صاحب العبلمة المنافس لو، كالتأثير عمى ذىف 
المستيمؾ مف خبلؿ الدعاية الكاذبة، كزرع الشككؾ كاألكىاـ كتشكيو السمعة التجارية 

 .لممنافس

زائرم، إغراء كمف المنافسػة غير المشركعة التي نص عمييا المشرع الج
حداث خمؿ في تنظيمو التجارم، ستمستخدمي المنافس كاال فادة مف أسراره المينية، كا 

حداث اضطراب في السكؽ، ك  عماؿاستكتحكيؿ زبائنو ب غبلؿ استطرؽ غير نزيية، كا 
 .(3)شيرتو خارج األعراؼ كالممارسات التجارية النزيية

 : ١ بازٜظاتفاقٝؾٛز املٓافط١ غري املػسٚع١ يف  .2

ة اتفاقينكتفي ببياف صكر المنافسة غير المشركعة التي جاء النص عمييا في 
 : (4)باريس لحماية الممكية الصناعية، حيث حددتيا بكضكح كذلؾ بقكليا

األخرل حماية فعالة ضد  تحادبأف تكفؿ لرعايا دكؿ اال تحادتمتـز الدكؿ اال .1
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 .المنافسة غير المشركعة

لمشركعة كؿ منافسة تتعارض مع العادات يعتبر مف أعماؿ المنافسة غير ا .2
 .الشريفة في الشؤكف الصناعية كالتجارية

 : يمي كيككف محظكرا بصفة خاصة ما .3
كافة األعماؿ التي مف طبيعتيا أف تكجد لبسا بأية كسيمة كانت، مع منشأة   -

 .أحد المنافسيف أك منتجاتو أك نشاطو الصناعي أك التجارم
في مزاكلة التجارة، كالتي مف طبيعتيا نزع الثقة دعاءات المخالفة لمحقيقة اال -

 .مف منشأة أحد المنافسيف، أك منتجاتو، أك نشاطو الصناعي أك التجارم
يا في التجارة، مف شأنو تضميؿ عمالاستدعاءات التي يككف البيانات أك اال -

الجميكر، بالنسبة لطبيعة السمع، أك طريقة تصنيعيا، أك خصائصيا، أك صبلحيتيا 
 .، أك كميتياعماؿتسلبل

المبلحظ عمى ىذه األعماؿ المحظكرة أنيا ذكرت في البداية بشكؿ عاـ، حيث 
أشارت إلى اعتبار األعماؿ المنافية لمصدؽ كاألمانة كالشرؼ كالعرؼ التجارم، مف 

ثـ جاء النص عمى بعض األعماؿ بصكرة خاصة، . قبيؿ المنافسة غير المشركعة
 : ساسية كالتالييمكف حصرىا في ثبلثة أعماؿ أ

 أعماؿ تدليسية. 
 أعماؿ التشكيو كالدعاية الكاذبة. 
 أعماؿ تضميمية. 

كقد جاء حظر ىذه األعماؿ حماية لمتاجر كالصانع كصاحب الخدمة مف جية، 
كحماية لجميكر المستيمكيف مف جية أخرل، مف المنافسة غير المشركعة، لما ليا 

 .مف آثار سمبية عمى الجميع
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 ايسابعايفسع 

 املٓافط١ غري املػسٚع١سٚط دع٣ٛ غ

تعتبر دعكل المنافسة غير المشركعة مف الدعاكل الكقائية التي يباشرىا 
المستيمؾ، عمى أساس المسؤكلية التقصيرية، عمى اعتبار أنو ليس طرفا منافسا 
نما طرؼ متضرر مف تقميد العبلمة الذم يعتبر مف أعماؿ المنافسة غير  كا 

كؿ مف يكتشؼ ذلؾ التقميد، كيكفي المستيمؾ لرفعيا أف المشرعة، كقد يككف ىك أ
، (1)يثبت كقكع التقميد دكف حاجة إلثبات الضرر الكاقع بؿ يكفي الضرر االحتمالي

 .كيشترط فييا نفس شركط المسؤكلية التقصيرية

قرا عمى أف أساس دعكل المنافسة استإلى أف الفقو كالقضاء قد سبقت اإلشارة 
نادا إلى استك القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية التقصيرية، غير المشركعة إنما ى

مف القانكف  1382مف القانكف المدني الجزائرم، التي تقابميا المادة  124المادة 
كلـ ينص المشرعيف الجزائرم كالفرنسي عف أساس خاص   (2). المدني الفرنسي

 .بدعكل المنافسة غير المشركعة في قانكف المنافسة

د القضاء أيضا عمى أساس المسؤكلية التقصيرية في إصدار أحكامو، كما اعتم
تعد «: كمف ىذه األحكاـ القضائية ما جاء في حكـ محكمة النقض المصرية

المنافسة غير المشركعة فعبلن تقصيريا يستكجب مسؤكلية فاعمو عف تعكيض الضرر 
عماؿ مخالفة لمقانكف المترتب عميو، كيعد تجاكزان لحدكد المنافسة المشركعة ارتكاب أ

 .»(3)كسائؿ منافية لمبادئ الشرؼ كاألمانة في المعامبلت خداـاستأك العادات أك 
فالدعكل المؤسسة عمى المنافسة غير المشركعة، ال تخرج « كجاء في حكـ آخر

عف ككنيا دعكل مسؤكلية عادية، أساسيا الفعؿ الضار، حيث يحؽ لكؿ مف أصابو 

                                                           

 . 87بكركبة ربيعة، المرجع السابؽ، ص  - (1)
(2)- Mousseron jean marc «Responsabilité civil et droit intellectuels » mélange offert Albert 

Chavanne, droit pénal de propriété industrielle, Litec, 1990, p 251.  
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 . 805ص
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ير المشركعة أف يرفع الدعكل بطمب التعكيض لو عما ضرر مف أفعاؿ المنافسة غ
مف جرائيا عمى كؿ مف شارؾ في إحداث الضرر، متى تكفرت . أصابو مف ضرر

 .(1)»شركط تمؾ الدعكل، كىي الخطأ كالضرر كرابطة السببية بيف الخطأ كالضرر

لذلؾ فإف شركط دعكل المنافسة غير المشركعة، ىي نفس شركط دعكل 
صيرية عف العمؿ غير المشركع، كالتي تتمثؿ في الخطأ كالضرر التق المسؤكلية

 .كالعبلقة السببية، كفيما يمي بياف ذلؾ
 : اخلطأ .1

لقد دأب فقياء القانكف المدني عمى اعتبار الخطأ ركنا في المسؤكلية المدنية 
كليس الفعؿ الضار، بينما اعتمدت التشريعات الحديثة عمى أف المسؤكلية مكضكعية 

خطأ فييا، كنادل الفقو بنظرية تحمؿ التبعة، كما لحؽ بيا مف تبعات، تدكر محؿ لم ال
كميا حكؿ الضرر دكف البحث في الخطأ،  كما تراجع القضاء عف فكرة الخطأ كابتكر 

بالسبلمة كعدـ اإلضرار، كىناؾ مف الفقياء مف أبقى عمى الخطأ كركف  لتزاـفكرة اال
ات التي لتزامسابؽ، كمف بيف أىـ اال التزاـبفي المسؤكلية المدنية كاعتبركه إخبلؿ 

 .(2)الغش كالخداع مع الناس عماؿاستبعدـ  لتزاـاعتبركا اإلخبلؿ بيا خطأ، اال

المستيمؾ، يدكر حكؿ ىذا العنصر، الذم  اتجاهكالخطأ المكجب لممسؤكلية 
ظـ المنتج أك البائع أك مقدـ الخدمة بعدـ غش أك خداع المستيمؾ، كأع التزاـيتعمؽ ب

العبلمة المضممة، سكاء بتقميدىا أك  عماؿاستغش يتعرض لو المستيمؾ ىك 
 .اغتصابيا أك عدـ تسجيميا، أك بيع منتكج ال يحمؿ عبلمة أصبل

كبالتالي فإف الخطأ ىنا يتمثؿ في انحراؼ سمكؾ المنتج أك إخبللو بالكاجب 
غير متعمدة، كىذا القانكني العاـ بعدـ اإلضرار بالغير، سكاء كاف بصفة متعمدة أك 

ما دفع بالقضاء الفرنسي العتبار طرح منتكج معيب أك ال يحقؽ السبلمة المرتجاة 
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 .(1)منو، يمثؿ خطأ في جانب المنتج

لذلؾ فإف المسؤكلية عمى أساس الخطأ الكاجب اإلثبات ىي القاعدة العامة في 
ي يصدر المجاؿ غير التعاقدم، كالمسؤكلية في ىذه الحالة ترجع إلى خطا شخص
 .(2)مف المسؤكؿ نفسو، دكف كساطة شخص آخر، أك تدخؿ شيء مستقؿ عنو

يهعرؼ المشرع الجزائرم الخطأ عند تنظيمو ألحكاـ المسؤكلية  كمع ذلؾ لـ
التقصيرية، ككذلؾ فعمت أغمب التشريعات، تاركة المجاؿ لمفقو كالقضاء، حيث 

قانكني مقترف بإدراؾ  قر الرأم فقيا كقضاء عمى أف الخطأ ىك إخبلؿ بكاجباست
 .(3)المخؿ لذلؾ الكاجب

يظير مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف الخطأ يتـ اعتباره إذا تكفر فيو شرطاف، األكؿ 
مكضكعي يتمثؿ في اإلخبلؿ بكاجب قانكني مف خبلؿ انحراؼ الشخص في سمككو 
عف سمكؾ الشخص العادم، المحاط بنفس الظركؼ الخارجية، كالثاني شخصي 

 .(4)جكب أف يككف مرتكب الخطأ مميزان كمدركان لذلؾ الكاجب القانكنييتمثؿ في ك 

كلمخطأ في المنافسة غير المشركعة مفيـك آخر يختمؼ عف مفيكمو في 
المسؤكلية التقصيرية، ذلؾ ألنو ذك طبيعة مختمفة، حيث يشترط فيو كجكد منافسة 

المنافسة غير بيف طرفيف، كأف يرتكب أحدىما خطأ في ىذه المنافسة، مما يجعؿ 
 : كسيتـ بياف ذلؾ فيما يأتي. (5)مشركعة
 غسٚط اخلطأ يف املٓافط١ غري املػسٚع١ : 

يشترط في الخطأ في المنافسة غير المشركعة، عدة شركط يشترؾ فييا 
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المستيمؾ مع مالؾ العبلمة أك المنتج، لخصكصية ىذه الدعكل، كعدـ إمكانية رفعيا 
ف، كأف يككف مرتكب الخطأ مميزا كمدركا المنتجيإال إذا كجدت منافسة حقيقية بيف 

لؤلفعاؿ التي يقـك بيا، لذلؾ إذا لـ تكفر في الخطأ ىذه الشركط تنتقؿ دعكل 
 .التعكيض مف أساس المنافسة غير المشركعة، إلى أساس آخر

 : ٚجٛد َٓافط١ .أ 

دعكل المنافسة غير المشركعة، عمى  أك مستيمؾ ال يعقؿ أف يرفع تاجر
تاجر كال يتنافس معو في تجارة، لمجرد أنو ارتكب عميو خطأ أك  شخص آخر غير

فعبلن غير مشركع، فينا نككف بصدد دعكل المسؤكلية التقصيرية، كليس دعكل 
 .بينيما المنافسة غير المشركعة، لعدـ تكفر شرط كجكد منافسة

كمف ىنا فإف تنافس المشركعات التجارية كالصناعية كالخدماتية فيما بينيا مف 
أجؿ جذب العمبلء كالزبائف، يعتبر نتيجة مباشرة لمبدأ حرية التجارة الصناعة، غير 

ما يشاء مف الكسائؿ لجذب العمبلء  خداـاستأنو إذا كاف التاجر يتمتع بالحرية في 
إليو كفقان لممبدأ المذككر، فإف ىذه الحرية ليست مطمقة، بؿ ترد عمييا بعض القيكد، 

المنافسة التي تتنافى مع األمانة كالشرؼ، كتخالؼ التي تضع حدان لكؿ كسائؿ 
العادات كاألعراؼ التجارية المستقرة، كتجاكز تمؾ القيكد يعطي الحؽ لمطرؼ 
المتضرر في رفع دعكل المنافسة غير المشركعة لممطالبة بالتعكيض، ككقؼ 

 .(1)التصرفات غير المشركعة أك إزالتيا
كقضاءن في تحديد معنى الخطأ في دعكل  قر عميو الرأم فقيان استكالمعيار الذم 

المنافسة غير المشركعة، ىك القياـ بأفعاؿ ال تتفؽ كقكاعد األمانة كالشرؼ كالنزاىة 
في التجارة، كالحقيقة أف اعتبار المنافسة مشركعة أك غير مشركعة يبقى مترككا 
ؿ لمسمطة التقديرية لمقاضي، كيمكف إثبات األعماؿ غير المشركعة بجميع كسائ

 .(2)اإلثبات، بما في ذلؾ شيادة الشيكد كالقرائف
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كيجب أف تككف ىذه المنافسة في نفس المجاؿ التجارم أك الصناعي أك 
يمكف اعتبار المنافسة التجارية بيف بائع أدكات كيركمنزلية،  الخدماتي، حيث ال

كبائع أدكات مدرسية، منافسة مشركعة أك غير مشركعة، كذلؾ الختبلؼ مكضكع 
كمف ثـ فإننا نككف أماـ حالة انتفاء ألساس . اط التجارم الذم يقـك بو كؿ تاجرالنش

 .دعكل المنافسة غير المشركعة، كذلؾ لعدـ كجكد المنافسة بينيما أصبلن 

كىذا الذم يفسر نسبية الحؽ الذم تخكلو العبلمة لصاحبيا، إذ أنو يمكف ألم 
العبلمة مف أجميا أف يقـك  منتج لسمعة مغايرة كغير مشابية لمسمعة التي سجمت

 .(1)غبلؿ تمؾ العبلمة بكضعيا عمى منتجاتواستب

كال يشترط في كجكد المنافسة بيف المشركعات، أف يككف ىناؾ تطابؽ تاـ بينيا 
بؿ يكفي أف يكجد نكع مف التقارب بينيا، بحيث يككف لكؿ منيما تأثير عمى عمبلء 

نسي، عندما اعتبر أنو مف الجائز الطرؼ اآلخر، كىذا ما ذىب إليو القضاء الفر 
مباشرة دعكل المنافسة غير المشركعة ضد شخص ال يباشر تجارة مماثمة أك 
مشابية، متى كاف لممدعي شيرة ذائعة تجذب العمبلء لعبلمتو التجارية، كادعى أف 

المدعى عميو لذات العبلمة عمى منتجاتو المختمفة يؤدم إلى اعتقاد  خداـاست
ىذه المنتجات بالمدعي صاحب العبلمة، كىذا ما يعرؼ بالمنافسة  ارتباطالعمبلء ب
 .(2)الطفيمية

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بأف التصرفات الطفيمية يمكف أف تشكؿ  
. مف القانكف المدني، في حالة غياب كجكد أم منافسة 1382خطأ طبقا لممادة 

بأسعار مخفضة، كلكنيا كتتمخص كقائع القضية في أف تاجران عرض لمبيع منتجات 
تحمؿ بطريقة غير مشركعة عبلمة مشيكرة، مما دفع بصاحب العبلمة المشيكرة 

لتاـ بيف ا االختبلؼإلى رفع دعكل عمى أساس المنافسة غير المشركعة، رغـ 
خدمت فيو العبلمة بطريقة استو العبلمة، كالنشاط الذم النشاط الذم سجمت مف أجم

                                                           
(1)- PEROT- MOREL, Marie Angèle «La marque emblématique», Mélanges offerts a 

CHAVANNE Albert, droit pénale de propriété industrielle, Litec 1990 P, 263.  
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ة قبمت الدعكل كقضت باعتبار ىذا السمكؾ الذم غير مشركعة، غير أف المحكم
 .(1)يظير إرادة التطفؿ يشكؿ خطأ يبرر تحريػػؾ دعكل المنافسة غير المشركعة

كما يشترط في المنافسة أف تككف ممارسة النشاط التجارم أك الصناعي أك 
عبلمة تجارية لتاجر آخر،  عماؿاستالخدماتي في نفس الكقت، فإذا قاـ احد التجار ب

ه عمى العبلمة ال يؤثر عمى مف كاف متكقفان عف النشاط، إال إذا كانت اعتداءفإف 
، ألف انفضاض العمبلء أك إنقاص (2)ىناؾ إمكانية لعكدتو إلى النشاط في المستقبؿ

غير  عماؿستقيمة العبلمة التجارية كسمعتيا، كغش المستيمكيف كتدليسيـ، باال
عمى مالؾ العبلمة الذم لـ يستعمؿ المشركع لمعبلمة، سيككف لو ضرر بالغ 

ذات العبلمة، في حيف أف  الضرر  عماؿاستئناؼ نشاطو باستعبلمتو، إذا ما قرر 
الذم  يمحؽ المستيمؾ الذم تعمؽ بالمنتجات المكسكمة بذات العبلمة سيككف مؤكدان 

 .سكاء عاد مالؾ العبلمة لمنشاط أك لـ يعد

يا في عمالاستمالؾ العبلمة ب تزاـالليذا شدد المشرع الجزائرم عمى ضركرة 
األصناؼ التي سجمت مف أجميا، حتى يتمكف مف التمتع بالحقكؽ المخكلة لو مف 

إف ممارسة الحؽ المخكؿ عف تسجيؿ العبلمة مرتبط «: تسجيميا، كذلؾ بقكلو
الجدم لمعبلمة عمى السمع أك تكضيبيا، أك عمى صمة مع الخدمات  عماؿستباال

 .(3)»المعرفة بالعبلمة
رتب المشرع الجزائرم ، يفاء الحقكؽاستالعبلمة كصمة ذلؾ ب عماؿاستكألىمية 

، كىذا اإلبطاؿ يعني أف العبلمة تصبح (4)إبطاؿ العبلمة عماؿستعمى عدـ اال
مباحة كيمكف ألم تاجر أك صانع أك صاحب خدمة، أف يستعمميا لتمييز منتجاتو، 

لحقكؽ المخكلة عف ذلؾ، كال يمكف فادة مف استو، كاالاسمكالمطالبة بتسجيميا ب
عمميا بتقميد عبلمتو، أك استلصاحب العبلمة األصمية الذم لـ يستعمميا، اتياـ مف 
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 .بالمنافسة غير المشركعة

العبلمة ال يترتب عنو إبطاؿ العبلمة في كؿ األحكاؿ،  عماؿاستغير أف عدـ 
يا، كقد عمالاستدـ بؿ ىناؾ بعض الحاالت التي ال يتـ فييا إبطاؿ العبلمة رغـ ع

 : (1)بينيا المشرع الجزائرم كما يمي

 .أكثر مف ثبلث سنكات دكف انقطاع عماؿستإذا لـ يستغرؽ عدـ اال -

إذا لـ يقـ مالؾ العبلمة قبؿ انتياء ىذا األجؿ بتقديـ الحجة بػأف ظركفان  -
عمى يا، ففي ىذه الحالة يسمح بتمديد األجؿ إلى سنتيف عمالاستعسيػرة حالت دكف 

 .األكثر

 عماؿاستكالمبلحظ أف المشرع الجزائرم ىدؼ مف خبلؿ ىذا التشديد عمى 
يا بأنفسيـ أك خداماستالعبلمة التجارية، إلى تشجيع أصحاب العبلمات عمى 

لمعبلمة مف قبؿ مالؾ  عماؿاستالترخيص لمف يستخدميا، ألف ذلؾ يعتبر بمثابة 
ريؽ عمى الذيف يحتكركف العبلمات كما أنو ىدؼ إلى قطع الط (2). العبلمة نفسو

يا، حيث يعمد كثير مف التجار عمالاستئثار بيا دكف ستالتجارية بتسجيميا كاال
كالصناع كأصحاب الخدمات إلى تسجيؿ عدة عبلمات مشابية لعبلماتيـ الرئيسة، 

غبلليا كلكف مف أجؿ حرماف الغير مف ذلؾ، كالشؾ أف ىذا استليس مف أجؿ 
سة غير مشركعة، تمقتهيا األعراؼ كالعادات التجارية الشريفة، السمكؾ يعتبر مناف
كىذا ما دفع بالمشرع الجزائرم إلى منح كؿ مف أراد أف يستعمؿ . كتحرميا القكانيف

ثناءات ستعبلمة تجارية ميجكرة مف طرؼ مالكيا األصمي، كال تنطبؽ عمييا اال
 .ياعمالاستالمذككرة آنفا، الحؽ في تسجيميا ك 

الجدم لمعبلمة في الظركؼ العادية،  عماؿستة ثبلث سنكات لبلكتعتبر مد
، إذا كانت لدل مالكيا نية  كخمس سنكات في الظركؼ العسيرة أمر منطقي ككاؼو

يا، كتتفؽ مع ىذا الرأم الكثير مف التشريعات العربية منيا التشريع عمالاستجدية في 
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 .(1)المصرم، كاليمني كالسعكدم

يككف بيف أصحاب المتاجر كالمصانع كالخدمات كبما أف التنافس دائما 
حكاذ عمى أكبر عدد مف العمبلء كالمستيمكيف، فإف ىذه ست، مف أجؿ اال(2)المتشابية

المنافسة مف حيث المبدأ مشركعة، بؿ أكثر مف ذلؾ فإف حرية التجارة تقتضي حرية 
ا يشاء المنافسة، لذلؾ فإف التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة لو أف يستخدـ م

مف الكسائؿ المشركعة لجذب العمبلء كالمستيمكيف، بناء عمى مبدأ حرية التجارة 
كالصناعة، غير أف ىذه الحرية ليست مطمقة، بؿ ترد عمييا بعض القيكد، فيما تعمؽ 

قكاعد الصدؽ كاألمانة كالشرؼ كاألعراؼ التجارية المعمكؿ بيا في المنافسة  التزاـب
الفتيا إمكانية قياـ الطرؼ المتضرر ػ سكاء كاف التاجر أك التجارية، كيترتب عمى مخ

الصانع أك صاحب الخدمة أك المستيمؾ أك غيرىـ ػ رفع دعكل المنافسة غير 
المشركعة، كالمطالبة بحقو في التعكيض ككقؼ التصرفات غير المشركعة أك 

 .(3)إزالتيا
 : إٔ ٜهٕٛ َستهب اخلطأ ممٝصًا .ب 

شركعة ال يكفي أف تكجد منافسة بيف مشركعيف، لقياـ دعكل المنافسة غير الم
بؿ البد مف أف يككف الطرؼ الذم ارتكب المنافسة غير المشركعة مميزان كمدركان 

، كيستكم في ذلؾ أف يككف الخطأ (4)ألفعالو التي أخٌمت بقكاعد المنافسة المشركعة
اإلخبلؿ بيذا ، أم ال يشترط تكفر القصد كالنية السيئة في (5)متعمدان أك غير متعمد

الكسائؿ غير القانكنية المشركعة  خداـاستالكاجب القانكني المتمثؿ في المنافسة ب
لذلؾ، حيث أف المشرع الجزائرم شدد عمى منع كؿ الممارسات التجارية غير النزيية 

تمنع كؿ الممارسات التجارية غير النزيية المخالفة لؤلعراؼ التجارية «: بقكلو
م عمى مصالح عكف اقتصادالتي مف خبلليا يتعدل عكف النظيفة كالنزيية، ك 
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، كينبغي اإلشارة إلى أف المقصكد »(1)ييف آخريفاقتصادم أك عدة أعكاف اقتصاد
م حسب المشرع الجزائرم، كؿ منتج أك تاجر أك حرفي أك مقدـ قتصادبالعكف اال

، أك خدمات أٌيا كانت صفتو القانكنية، يمارس نشاطو في اإلطار الميني العادم
 .(2)بقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أجميا

كالحقيقة أف الذم يقـك بأم عمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة، كتقميد 
العبلمة، أك تزكيرىا، أك عرض منتكجات لمبيع تحمؿ عبلمات مقمدة أك مزكرة، أك 
 كضع عبلمة دكف ترخيص مف مالكيا، كغير ذلؾ، بالتأكيد فإنو يقكـ بذلؾ كىك
مميز كمدرؾ لمفعؿ الذم ارتكبو، كأف التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة، ليسكا 
أشخاصان عادييف بحكـ الصفة المينية التي يتمتعكف بيا، كلذلؾ فإف المشرع يطالبو 
ببذؿ عناية في كؿ تصرفاتو، بحيث يحرص في منافستو لآلخريف أف ال يتسبب في 

 .(3)أم ضرر ليـ

دراؾ مف يقـك بيا ألعماليا، يعتبر مف مسٌممات ىذه إال أف العمـ بالمناف  سة كا 
المنافسة، كىذا ال يعني افتراض سكء النية كقصد اإلضرار بصاحب العبلمة 
األصمية فيو، لذلؾ فإنو يعتبر منافسان حتى كلك لـ يقصد اإلضرار بصاحب الحؽ، 

نما كاف يقصد الحصكؿ عمى األرباح مثبلن أك تركيج بضاعتو  .(4)كا 
عمى ذلؾ نفرؽ بيف المنافسة التي ال تككف إال عمدية كبعمـ صاحبيا،  اءن كبن

كفي الحالتيف يمكف لمف . كبيف الخطأ الذم قد يككف متعمدان كقد يككف غير متعمد
تضرر مف المنافسة غير المشركعة، أف يرفع دعكل عمى ىذا األساس لممطالبة 

يا، عمالاستف رخص لو ببالتعكيض كجبر الضرر سكاء كاف صاحب العبلمة، أك م
أك الككيؿ الحصرم لتسكيؽ العبلمة، أك المستيمؾ، أك غيرىـ ممف قد يتضرر بفعؿ 
المنافسة غير المشركعة، ألف الشرط األكؿ في رفع ىذه الدعكل ىك ارتكاب الخطأ 
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 .مف المنافس سكاء كاف سيئ النية أك حسنيا

 : ايضسز .2

المشركعة، كعمى المدعي يقع  يعتبر الضرر مف أىـ شركط دعكل المنافسة غير
عبء إثبات الضرر الذم لحقو، كىك شرط الـز ماداـ أساس ىذه الدعكل قكاعد 
المسؤكلية التقصيرية، كطبقا ليذه القكاعد قد يككف الضرر ماديا أك أدبيا، حاال أك 

 .(1)مستقببل، كال خبلؼ حكؿ ذلؾ إال مف حيث أف يككف الضرر محققا كليس احتماليا

يع التشريعات عمى اعتبار الضرر الناتج عف الفعؿ غير المشركع، كتتفؽ جم
ييكجب تعكيض مف كقع عميو الضرر متى كاف ىذا الضرر كاقعان كمحققان، أك 
مستقببل كلكنو مؤكد الكقكع، ألف األضرار الكاقعة ذات اآلثار المممكسة ىي المعتبرة 

إنو يصعب عمى القاضي في حساب قيمة التعكيض، أما األضرار المحتممة الكقكع ف
كليذا يهعرؼ الضرر المستقبمي بأنو كؿ ضرر . أف يقٌدر ليا التعكيض المناسب

تحقؽ سببو كتراخت آثاره، أما الضرر المحتمؿ فيك كؿ ضرر لـ يقع كلـ يكجد ما 
 .(2)يؤكد كقكعو في المستقبؿ

كقكع، كبالتالي فإنو باإلضافة إلى الضرر الكاقع، كالضرر المستقبمي المحقؽ ال
 .يمكف اعتبار الضرر االحتمالي سببان لرفع دعكل المنافسة غير المشركعة

كيعرؼ الضرر بأنو كؿ ما يصيب المضركر في جسمو أك مالو أك كرامتو أك 
شرفو، أك أم معنى آخر مف المعاني التي يحرص الناس عمييا، أم أف الضرر ىك 

 .(3)شركعةاألذل الذم يصيب الشخص في حؽ مف حقكقو، أك مصمحة م
 : ايضسز بايٓطب١ ملايو ايعال١َ .أ 

إذا أثبت أف مساسا بحقكقو أصبح كشيكا  يمكف لصاحب العبلمة التجارية
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)ضررا محتمبلن( أف يرفع دعكل المنافسة غير المشركعة، كفي ىذه الحالة ال يطالب 
نما يطالب باتخاذ اإلجراءات الكقائية الكفيمة بمنع ستبالتعكيض ال حالة حسابو، كا 

كلمجية القضائية المختصة بالفصؿ في مكضكع الدعكل، األمر . قكع الضررك 
تبلفيا عند االقتضاءاستبمصادرة،  األشياء كالكسائؿ التي   .(1)عممت في التقميد كا 

القضاء المصرم في القضية التي  بالنسبة لمالؾ العبلمة كقد أيد ىذا الرأم 
 : (2)تتمخص كقائعيا فيما يأتي

كالشركة المالكة لمعبلمة   Hosta panشركة مالكة عبلمةثار نزاع بيف ال
حكؿ أحقية كؿ كاحدة في العبلمة، كقد أقرت محكمة أكؿ  Nasta panالتجارية 

درجة أف العبلمتاف متشابيتاف لدرجة كبيرة جدا تدعك إلى الخمط كعدـ التمييز، سكاء 
 .ؽمف ناحية الشكؿ أك مف ناحية الجرس السمعي لكؿ منيما عند النط

كقد تـ  Nasta panئناؼ الحكـ مف طرؼ الشركة المالكة لمعبلمة استكتـ 
حصر األسباب في عدـ كجكد تشابو بيف العبلمتيف، ألنيما يتككناف مف مقطعيف، 

فيك اصطبلح  panأما المقطع  Nastيختمؼ عف المقطع  Hostكأف المقطع 
يؼ كاإلزالة، مثؿ تجارم يستخدـ في جميع المنتجات الكيميائية الخاصة بالتنظ

 .Berre panك Vag panو Maxa panالعبلمات 

ئناؼ ترل ستكرغـ كجكد التشابو في الشكؿ كفي الجرس السمعي، فإف محكمة اال
يمكف أف يؤدم إلى الخمط أك  خبلفا لما ذىبت إليو محكمة أكؿ درجة أف ذلؾ ال

نظؼ البلـز المبس المذيف تدعييما المستأنؼ ضدىا في مجاؿ تجارة المسحكؽ الم
لمصانع الطبع كالصباغة، ألف المستيمكيف مف ذكم الخبرة كالفف، كليسكا مستيمكيف 

 .عادييف، كبالتالي يصعب تضميميـ
ألغراض أخرل  Hosta panإال أف تسجيؿ الشركة المستأنؼ ضدىا لمعبلمة 
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ية ىي الصابكف كالركائح العطرية كالزيكت الطيارة، كمكاد يبلكاستتتعمؽ بمكاد 
تجميؿ، كالشامبك كمعجكف األسناف، قد يحمؿ الشخص العادم متكسط اإلدراؾ مف ال

جميكر المستيمكيف ليذه المكاد، عمى أف يمتبس عميو األمر فيقبؿ عمى المكاد 
ية التي قد تنتجيا المستأنؼ ضدىا، بمضنة أنيا مف صنع الشركة يبلكستاال

حقيا تبلفيو، كال يشترط في المستأنفة، كىذا قد يمحؽ ضررا بيا في المستقبؿ مف 
 .(1)الضرر أف يككف محققا بؿ يكفي أف يككف احتماليا

كليذا ال يشترط لرفع دعكل المنافسة غير المشركعة، أف يككف الضرر قد كقع 
نما يكفي مجرد احتماؿ كقكع الضرر، كفي  فعبل، أك قد يقع في المستقبؿ حتمان، كا 

ات البلزمة، لرفع المبس كالخمط الذم يمكف ىذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ اإلجراء
 .(2)أف يحصؿ في أذىاف المستيمكيف

الضرر المراد إثباتو في دعكل المنافسة غير المشركعة، بالنسبة لمالؾ لذلؾ فإف 
العبلمة أك المنتج، ىك تحكؿ العمبلء عف متجر المدعي كانصرافيـ عنو نتيجة 

ى عميو، سكاء تـ تحكؿ العمبلء إلى عمميا المدعاستالكسائؿ غير المشركعة التي 
غير أف تحديد قيمة . مف قاـ بالفعؿ غير المشركع، أك إلى غيره مف المنافسيف

الضرر تبقى مسألة نسبية ما داـ العمبلء ليسكا ممكا لمتاجر، بحيث يمكنيـ منعيـ 
مف التحكؿ أك االنصراؼ إلى متاجر اآلخريف، كأف عمؿ المنافسة غير المشركعة 

 .(3)سبب الكحيد في انصرافيـليس ال

كالضرر قد يككف ضرران ماديا يتمثؿ في انفضاض العمبلء، كقد يككف معنكيا 
، كال عبرة في أف يككف الضرر الكاجب (4)يتمثؿ في المساس بسمعة أك شيرة التاجر

التعكيض جسيمان أك طفيفان، ألف أساس التعكيض ىك كقكع الضرر في حد ذاتو، كال 
ـ الضرر، كما أف األصؿ في تقدير التعكيض عف الضرر الحاؿ عبلقة لذلؾ بحج
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ىك أف يقدر بقدر الضرر بصرؼ النظر عف درجة الخطأ المسؤكؿ، فرب خطأ تافو 
يسبب ضرران فادحان، كرب خطأ جسيـ ال يترتب عميو إال ضرر تافو، فينبغي إذف أف 

 .(1)يقدر التعكيض بقدر الضرر، بدكف أدنى اعتبار لدرجة الخطأ

لصعكبة تقدير قيمة التعكيض المقابؿ لمضرر البلحؽ بصاحب العبلمة، فإف ك 
 .(2)عانة بأصحاب الخبرةستالمحاكـ تمجا إلى تقديره بصكر جزافية، أك عف طريؽ اال

كانطبلقان مف ىذا فإف قاضي المكضكع مخير بيف أف يقدر التعكيض بنفسو، إذا 
ال فإنو يستعيف بخبير كانت عناصر الضرر كمقداره كاضحة في ممؼ الدعكل ، كا 

 .لتقدير ذلؾ

حيث أف الضرر المشار إليو «: كفي ىذا الشأف قضت المحكمة العميا بما يمي
في القرار، لـ يكجد أم نص يقدر تعكيضو، كبالتالي فإف تقديره يدخؿ ضمف السمطة 
التقديرية لمقاضي، كعميو فإف مراقبتو غير خاضعة لسمطة المحكمة العميا، كأف 

خبير مف أجؿ تقدير التعكيض غير ممـز لمقاضي، إذا كانت عناصر  تعييف
التعكيض كافية في الممؼ، كتسمح لمقاضي بتقدير الضرر الناتج، كليذا فإف القرار 
المطعكف فيو جاء عمى أساس قانكني كمسببان مما يستكجب رفض ىذا الكجو كرفض 

 .»(3)الطعف

ر عناصر الضرر التي اعتمد كيجب عمى القاضي عند تقديره لمتعكيض أف يذك
عمييا في حساب التعكيض، كيعتبر ذلؾ مف المسائؿ القانكنية التي تخضع لرقابة 

 .(4)المحكمة العميا
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أما فيما تعمؽ بالضرر المعنكم فإف تقديره يرتكز عمى عنصر عاطفي ال يحتاج 
: يوإلى تعميؿ، كىذا ما أكده قرار المجمس األعمى لمقضاء في القرار الذم جاء ف

إذا كاف يتعيف عمى قضاة المكضكع أف يعممكا قرارىـ مف حيث منح التعكيض، «
بل، فإف الكضع يخالؼ ذلؾ إذا ػر التي اعتمدكا عمييا فعػكذلؾ بذكر مختمؼ العناص

ض يتعمؽ بالضرر المعنكم، ألنو يرتكز عمى العنصر العاطفي الذم ال ػكاف التعكي
 .» (1)غير محتاج لتعميؿ خاص يحتاج إلى تعميؿ، كبذلؾ يككف القرار

كتجدر اإلشارة إلى أف مجرد شراء العمبلء سمعا تحمؿ عبلمة مشابية لمعبلمة 
المنافسة، الشتباىيـ أنيـ يقتنكف المنتكج الذم يحمؿ العبلمة األصمية، يعتبره 

، كىذا ما حكمت بو محكمة الجزائر في (2)القضاء الجزائرم ضرران يستحؽ التعكيض
كصاحب العبلمة التجارية  HABANITA ثار بيف صاحب عبلمةالنزاع الذم 

BANITA كقد أيد ىذا الحكـ مجمس قضاء الجزائر، كاعتبر تسمية ،BANITA 
، كمما جاء في HABANITA يعتبر تقميدا لمعبلمة التجارية التي يحمميا عطر

حيثياتو أنو يستخمص مف مجرد مقارنة بطاقات المتيـ كبطاقات الطرؼ المدني، 
كد تشابو صارخ بينيما، مف حيث الرسـك كاأللكاف، كمف حيث السمع، كأف كج
القضائي يعتبر جنحة التقميد قائمة عندما يتـ تقديـ منتكج في تغميؼ يحمؿ  جتياداال

ا اسمأكجو تشابو كتطابؽ كبيرة مع تغميؼ المنتكج محؿ المنافسة، حتى كلك كاف 
 .(3)محاكاتيا العبلمة التي تمت اسـمغايران، كلكنو يكحي ب

كقد اشترط القضاء في بعض المحاكـ أف يككف صاحب العبلمة المسجمة قد 
كضعيا عمى منتجاتو أك خدماتو، كقد طرح تمؾ المنتجات أك الخدمات في األسكاؽ 
بصكرة فعمية، حتى يتمكف مف المطالبة بالتعكيض، أما إذا احتفظ بالعبلمة المسجمة 

، كمف ثـ ترفض (4)ليبلن عمى عدـ إصابتو بالضرريا، فإف ذلؾ يعتبر دعمالاستدكف 
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دعكاه كال يتـ تعكيضو، لتأخر شرط الضرر الذم يعتبر أساسان لقياـ دعكل المنافسة 
 .غير المشركعة

التجارية  االبتدائيةكمف القرارات القضائية الصادرة في ىذا الشأف، قرار الغرفة 
كك منيا مسجمة دكف أف تككف طالما أف العبلمة المش«: في بيركت، كمما جاء فيو

المدعى عمييا قد كضعتيا عمى بضاعة مكجكدة في األسكاؽ المبنانية كما يستفاد 
مف كبلـ الطرفيف، فتككف شركط المزاحمة )المنافسة( غير المشركعة غير متكفرة، 

 .» (1)كبالتالي فإف شركط التعكيض غير محققة، كيقتضي رد ىذا الطمب

نو يرل بأف عدـ طرح البضاعة في السكؽ، ليس دليبل بينما القضاء السكرم فإ
مقنعان عف عدـ كقكع الضرر مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة، فقد يككف امتناع 
مالؾ العبلمة عف طرح بضاعتو في األسكاؽ بسبب كجكد ىذه المنافسة غير 
المشركعة، كحتى ال يحصؿ التباس لدل المستيمكيف، فتتضرر سمعة العبلمة مف 

اء كجكد نكعيف مف ىذه البضاعة يحمبلف نفس العبلمة، كمف أجؿ نفي الضرر جر 
البد مف إقامة الدليؿ عمى أف ظركؼ مالؾ العبلمة لـ تكف تسمح لو بتسكيؽ 

 .(2)بضاعتو في نفس الكقت الذم تـ فيو تزكير أك تقميد عبلمتو

كأف  يعتبر ىذا الرأم مف أحسف اآلراء لما فيو مف تدقيؽ في إثبات الضرر،
العبلمة التجارية أمر معتبر لتحديد كقكع الضرر مف  عماؿاستسبب االمتناع عف 

كقد تبنى المشرع . عدمو أثناء ارتكاب الفعؿ غير المشركع في حؽ العبلمة التجارية
الجدم لمعبلمة، كعدـ كجكد  عماؿستالجزائرم نفس الرأم، مف خبلؿ اشتراطو اال
فادة مف الحقكؽ التي ستمالكيا مف اال ظرؼ طارئ يمنعو مف ذلؾ، حتى يتمكف

 .كمنيا التعكيض عف الضرر كما رأينا سابقا (3)يخكليا لو القانكف
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كىناؾ مف يرل أف دعكل المنافسة غير المشركعة، ال تتكقؼ عمى كجكد 
الضرر، كما إذا كاف مف شأف العمؿ الذم قاـ بو الطرؼ المنافس إحداث الخمط 

ممكؾ لمنافسو، ففي ىذه الحالة ال يشترط حصكؿ بيف محمو التجارم كمحؿ آخر م
الضرر مف ىذا العمؿ، بؿ يمكف لمف تأذل مف ذلؾ أف يطمب مف القضاء إزالتو 

 .(1)دكف أف يتكقؼ ذلؾ عمى إثبات الضرر

ألف مجرد القياـ بعمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة، كاحتماؿ كقكع الخمط 
ك المنشأتيف، يعتبر سببان كافيان لممطالبة بكقفو، في أذىاف المستيمكيف بيف العبلمتيف أ

 .حتى كلك لـ يتسبب في انفضاض العمبلء عنو

ذا كاف الضرر المادم يتـ تقدير تعكيضو عمى أساس ما لحؽ صاحبو مف  كا 
، فإف الضرر المعنكم الذم يشمؿ المساس بالحرية أك (2)خسارة، كما فاتو مف كسب

لتعكيض عنو بالماؿ أيضا رغـ أنو ضرر غير ، يتـ تقدير ا(3)الشرؼ أك السمعة
 .(4)مادم كيصعب تقديره

لكف بعض الفقو كالقضاء، كحتى بعض التشريع قد أنكر التعكيض عف الضرر  
المعنكم، بحجة أنو إذا كاف التعكيض عف الضرر المادم يسيؿ تقديره حسابيان، 

يؿ تقدير ما فميس األمر كذلؾ بالنسبة لمتعكيض عف الضرر المعنكم، إذ ال يس
ذا كاف التعكيض عف الضرر المادم  يصيب الشرؼ كالسمعة كالمشاعر مف آالـ، كا 
 قد يصمح ما أفسده الضرر كيمحك آثاره، فإف التعكيض عف الضرر المعنكم ال
يمكف أف يزيؿ آثاره، إلى جانب ذلؾ فإنو ليس مف المقبكؿ أك السائغ أف يتقاضى 

 .(5)سمعتو مف أذلالمرء ماالن ثمنان لما أصاب شرفو ك 
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 : ايضسز بايٓطب١ يًُطتًٗو .ب 

يختمؼ عف الضرر المعتبر بالنسبة لمالؾ  بالنسبة لممستيمؾ شرط الضرر
محؿ اعتبار في تقدير الضرر  لممستيمؾ المشركعة ةمصمحال ذالعبلمة، ألنو يأخ

عمى عاتؽ  اتالتزاممف  وترتب لما الذم يمحقو مف خبلؿ المنافسة غير المشركعة،
، تتعمؽ بأمف المنتكجات، كالسبلمة الصحية لممستيمؾ، أك المكزع ،، أك البائعالمنتج

عبلـ المستيمؾ، كلذلؾ فإف أم إخبلؿ أك مساس  كضركرة مطابقة المنتكجات، كا 
 .بيذه الحقكؽ، ييمحؽ الضرر بالمستيمؾ

، ىك ما تعمؽ باإلخبلؿ لكف الضرر المقصكد في المنافسة غير المشركعة
شركعة التي مف صكرىا تقميد العبلمة الم ةيكالشرؼ كاألعراؼ التجار بقكاعد النزاىة 
عبلمة غير  عماؿاستبلمة الغير لتمييز منتجات مقمدة، ك ع عماؿاستأك تزكيرىا، ك 

مسجمة، كبيع منتجات ال تحمؿ عبلمة، كغير ذلؾ مف الممارسات التجارية غير 
كىذه األعماؿ غير النزيية ، (1)النزيية المخالفة لؤلعراؼ التجارية النظيفة كالنزيية

تعتبر انتياكا صارخا لحؽ المستيمؾ كمصمحتو في الحصكؿ عمى السمع كالمنتجات 
 .دكف غش كال تدليس

غير أنو كخبلفا لقكاعد المسؤكلية التقصيرية، فبل يشترط أف يككف الضرر قد 
 كقع فعبلن، بؿ يكفي في ذلؾ أف ىذا الضرر مف الممكف أف يحدث في المستقبؿ،
شريطة أف يثبت المستيمؾ أف ىذا الضرر كاقع ال محالة نتيجة خطأ مف أتى بأفعاؿ 

بالضرر المنافسة غير المشركعة، فعدـ اشتراط كقكع الضرر في الحاؿ، كاالكتفاء 
المحتمؿ مف مميزات دعكل المنافسة غير المشركعة، فيي دعكل كقائية كعبلجية،  

دؼ إلى منع كقكع الضرر قتصر عمى تعكيض الضرر فحسب، بؿ تيت ال
 .(2)مرار فيوستكاال

 : كينقسـ الضرر الذم يمحؽ بالمستيمؾ إلى قسميف
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 ٟايضسز املاد : 

المقصكد بالضرر المادم، الضرر الذم يصيب المستيمؾ في جسده أك في 
 .مالو

كيعتبر الضرر المادم أىـ ضرر يمحؽ المستيمؾ مف المنافسة غير المشركعة، 
باشر لمعبلمة، مما يؤدم بالمستيمؾ، إلى ك غير المأيد المباشر التي تقـك عمى التقم

يا قد يؤدم بو إلى المكت أك المرض أك يبلكاستاقتناء منتكجات مغشكشة، ك 
اإلصابة بعاىات دائمة أك مؤقتة، كمف يشترم غاسكؿ يحمؿ عبلمة تجارية 

ره، و يتسبب لو في تساقط شععمالاستمشيكرة، معمـك الجكدة كالنكعية، كبعد 
، كقد تسببت لو في عاىة مستدامة، أك كيكتشؼ بعد ذلؾ أنو يحمؿ عبلمة مقمدة

كمف يشترم قطعة غيار مقمدة لسيارتو، فتتسبب لو في حادث مركر تنجـ عنو 
 .أضرارا مالية كجسدية

و بقكاعد التزامىذا الضرر المادم الذم يمتـز المنتج بتعكيضو، ألنو أخؿ ب
 .المنافسة المشركعة

  املعٟٓٛايضسز : 

بالمس بعاطفة المستيمؾ أك مشاعره أك كرامتو أك يتعمؽ الضرر المعنكم 
 .(1)عقيدتو

كيعرؼ أيضا بأنو إخبلؿ أك مساس بمصمحة أك حؽ غير مالي، كمعيار التفرقة 
بيف المصالح المالية كالمصالح غير المالية، ىك في المحؿ المعتدل عميو، كىك 

 .(2)معنكملمادم كالضرر النفسو معيار التفرقة بيف الضرر ا

ة كبيرة قد معنكي أضراركال شؾ ف تقميد العبلمة بمفيكمو الكاسع، سيؤدم إلى 
يصعب جبرىا، لما لمعبلمة مف رابطة شخصية مع المستيمؾ، كبالتالي فإف أم 
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مساس أك تعدو عمى العبلمة سيؤدم إلى اىتزاز ثقة المستيمؾ في جميع المنتكجات 
كقد يجرح مشاعره، كما قد يمس عقيدتو إذا كاف المنتكج ، بلمةالتي تميزىا تمؾ الع

 .و في عقيدتويبلكاستالمقمد الذم اقتناه يىحـر 

ف كاف معتبرا فإف جبره كتعكيضو مف الصعكبة بمكاف  ، لعدـ كىذا الضرر كا 
القدرة عمى تقدير أك تقكيـ قيمتيا ماليا، غير أف ىناؾ بعض األضرار المعنكية التي 

انقطاع نتفاع بالمنتكج الذم اقتناه، أك ضيا، مثؿ حرماف المستيمؾ مف االكييمكف تع
الخدمة بسبب ىبلؾ الشخص المقد ـ ليا، أك ىبلؾ الماؿ المنتفع بو، شريطة أف 

 .(1)تككف ىذه األضرار النتيجة المباشرة لؤلضرار الجسدية أك المادية

 : ايطبب١ٝ ايعالق١ .3

مشركعة تكفر شرطي الخطأ كالضرر، بؿ ال يكفي لرفع دعكل المنافسة غير ال
تؤكد أف الخطأ المرتكب تسبب في  البد مف كجكد عبلقة سببية بيف الضرر كالخطأ،

 .(2)ؾ الدعكل المدنيةيأىـ شرط لتحر  كىذه العبلقة ىي كقكع الضرر،

ال عبلقة لو بالخطأ الذم  أك المستيمؾ إذا كاف الضرر الذم لحؽ مالؾ العبلمة
منافس لو، فإف الدعكل المدنية التي يرفعيا ضده يككف مآليا ارتكبو الطرؼ ال

الرفض مف طرؼ الجيات القضائية المختصة النتفاء أىـ شرط فييا، كىك العبلقة 
 .السببية بيف الخطأ كالضرر

كيقع عبء إثبات تكافر العبلقة بيف أفعاؿ المنافسة غير المشركعة كالضرر 
مى عاتؽ المدعي، إاٌل أف القضاء يظير ع أك المستيمؾ لذم لحؽ مالؾ العبلمةا

 .(3)مركنة فيما تعمؽ بإثبات عبلقة السببية

كال يككف الفعؿ مكجبا لممسؤكلية إاٌل إذا ثبت أنو السبب المباشر في إحداث 
الضرر، أك في احتماؿ كقكعو، كمتى تحققت العبلقة السببية بينيما، فإنو ال سبيؿ 
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كل إثبات مشركعية الفعؿ الذم قاـ بو، أك لممدعى عميو لمتخمص مف المسؤكلية س
 .(1)نفي صدكره منو

غير أنو تكجد حاالت ال يترتب فييا عمى أعماؿ المنافسة غير المشركعة أم 
ضرر لممستيمؾ، بحيث يككف اليدؼ مف دعكل المنافسة غير المشركعة، الحكـ 

لمدنية، بإزالة الكضع غير المشركع في المستقبؿ، كىي بيذا تختمؼ عف الدعكل ا
فبل يمكف الحديث عف شرط العبلقة السببية، التي تيدؼ إلى تعكيض الضرر، لذلؾ 

، لذلؾ فإف أعماؿ المنافسة (2)إال إذا نشأ ضرر مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة
غير المشركعة المتعمقة بتقميد العبلمات تشكؿ في حد ذاتيا ضررا قد ينشا في أم 

ية، كمف ثىـ  فقد يعجز المستيمؾ عف إثبات تصادقمرحمة مف مراحؿ العممية اال
العبلقة السببية إذا لـ ينشأ الضرر بعد، كىذا ينبغي أف ال يحرمو مف رفع ىذه 

 .كقكعو اتقاءالدعكل 

 : (3)كألىمية ىذا الشرط فقد تجاذبتو ثبلث نظريات ىامة
 : ْعس١ٜ تهافؤ األضباب .أ 

(، كيتمخص محتكاىا Von Buri) فون بورينادل بيذه النظرية الفقيو األلماني 
في أف كؿ فعؿ ساىـ في إحداث الضرر يؤخذ بعيف اإلعتبار، بغض النظر عف 

 .درجة تأثيره، كطبيعة عبلقتو بالضرر

انتقدت ىذه النظرية، لعدـ تفريقيا بيف السبب المباشر كالسبب غير المباشر في 
 : الضرر، كقد ىجرىا القضاء الفرنسي إلى النظرية اآلتية

 : ١ٜ ايطبب املٓتج أٚ ايفعاٍْعس .ب 

كتنص عمى عدـ  (Von Kreis)فون كريز نادل بيذه النظرية الفقيو األلماني
إال السبب الفعاؿ، أك السبب المنتج، الذم لعب الدكر  االعتباراألخذ بعيف 
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 .األساسي في إحداث الضرر
 : ْعس١ٜ ايطبب ايكسٜب ٚايطبب ايبعٝد .ج 

إاٌل السبب  االعتباربيا أنو ال يؤخذ بعيف كىي نظرية انجمكساكسكنية يرل أصحا
القريب أك المباشر، أما السبب البعيد أك غير المباشر فبل يؤخذ بو، كذلؾ ألف العبرة 
في إثبات العبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر، تككف بالسبب الذم كانت لو عبلقة 

باشرة فإف مباشرة بإحداث الضرر، أما غير ذلؾ مف األسباب اليامشية كغير الم
أثرىا في إحداث الضرر ال قيمة لو حسب ىذا النظرية، كىي قريبة مف نظرية 

 .السبب المنتج

 كبالنظر إلى ىذه النظرية األخيرة فإنو يمكف نفي العبلقة السببية بيف الخطأ
الضرر إذا أثبت المدعى عميو أف الضرر قد نشأ عف سبب ال يد لو فيو، كالحدث ك 

ىرة، أك أف الخطأ صدر مف المضركر نفسو، أك خطأ الغير، كبناء المفاجئ، كالقكة القا
 .(1)عمى انتفاء العبلقة السببية فإف المدعى عميو غير ممـز بالتعكيض عف الضرر

كفي حالة تعدد التجار أك الصناع أك أصحاب الخدمة الذيف تضرركا بفعؿ 
سمعة الذم ضطراب في سكؽ الالمشركعة، كما في حالة إثارة اال المنافسة غير

يمارسكف فيو نشاطيـ، جاز لكؿ منيـ أف يرفع دعكل المنافسة غير المشركعة 
منفردان، لممطالبة بالتعكيض عف الضرر الحاؿ بو كليس المحتمؿ الكقكع، كتقاـ 
الدعكل ضد كؿ مف ارتكب الخطأ، ككؿ مف اشترؾ فيو، كتككف مسؤكليتيـ عف 

 .(2)ي العمؿف ارتباطالتعكيض بالتضامف إذا كيجد بينيـ 
 املطًب ايجاْٞ

 إيػا٤ ايعال١َ املض١ًًٚ دع٣ٛ إبطاٍ

جاء قانكف العبلمات لتحقيؽ حماية قبمية لممستيمؾ، مف خبلؿ تكفير الحماية 
لمعبلمة التجارية، التي سيعـ أثرىا باإلضافة إلى أصحاب العبلمات، كالمنافسة 
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ثناء جميع استى المشركعة، جميكر المستيمكيف، حيث نص المشرع الجزائرم عم
الرمكز التي مف شانيا تضميؿ المستيمكيف كاألكساط التجارية، فيما يتعمؽ بطبيعة أك 

 (1). جكدة أك مصدر السمع أك الخدمات كالخصائص األخرل المتصمة بيا

يمكف أف تككف محبل لمتسجيؿ  يتبيف مف ىذا النص أف العبلمة المضممة ال
مخالؼ لمقانكف، كلكف إذا حدث كأف أخطأ  كعبلمة، كبالتالي فإف تسجيميا يعتبر

مسجؿ العبلمات، كقًبؿ تسجيميا، أك اكتشؼ بعد تسجيميا أنيا مضممة لممستيمكيف، 
فإنيا ستككف عرضة لئلبطاؿ أك اإللغاء، رغـ أف معناىما يكاد يككف كاحدا، إال أف 

طمب  الفرؽ بينيما يتجمى في أف إبطاؿ العبلمة يسرم بأثر رجعي مف تاريخ إيداع
 .(2)تسجيميا، بينما إلغاء العبلمة فيسرم مف تاريخ النطؽ بالحكـ القضائي

لكف السؤاؿ المطركح ىؿ يحؽ لممستيمؾ أك مف يمثمو رفع دعكل إبطاؿ أك 
 إلغاء العبلمة المضممة؟

 : ٍٚايفسع أل

 تعسٜف اإلبطاٍ ٚاإليػا٤

بىطىؿى البيع يقاؿ أ. جعمو باطبل: اإلبطاؿ لغة أم جاء بالباطؿ، كفي الشيء-
 .» كال تبطمكا أعمالكـ«: كفي التنزيؿ العزيز. كالحكـ كالدليؿ كالعمؿ

 .(3)فسد كسقط حكمو، ييقاؿ بىطىؿى البيع كبىطىؿى الدليؿ فيك باطؿ: كبىطىؿى 

كيقاؿ ألغى القانكف، كفي . اإللغاء في المغة جاء مف ألغى الشيء بمعنى أبطمو-
 .(4)أسقطو: كيقاؿ ألغى مف العدد كػػذا. المكره" كاف ابف عباس يمغي طػبلؽ": الحديث

المبلحظ أف اإلبطاؿ كاإللغاء يشتركاف في نفس المعنى المغكم الذم مؤداه 
 .اإلسقاط كاإلفساد
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 جاْٞايفسع اي

 ؾف١ َٚؿًخ١ املطتًٗو يف زفع دع٣ٛ اإلبطاٍ أٚ اإليػا٤

الؾ العبلمة مف البداىة أف ندرؾ أف تأثير العبلمة المضممة ال يقؼ عند حد م
أك المصمحة المختصة، بؿ يتعداه إلى جميكر المستيمكيف، إف لـ نقؿ أنو المتضرر 

 .األكبر مف العبلمة المضممة

لذلؾ أشار المشرع إلى الغير الذم يعنيو األمر، عندما يتبيف بأنو كاف ال ينبغي 
، (1)تسجيؿ العبلمة، في معرض حديثو عف أصحاب الحؽ في رفع دعكل اإلبطاؿ

ير انو لـ يحدد لنا صفة ىؤالء الغير، مما يدفعنا إلى البحث في صفة المستيمؾ غ
 .كمصمحتو في رفع دعكل إبطاؿ العبلمة المضممة

 : ؾف١ املطتًٗو يف زفع دع٣ٛ اإلبطاٍ أٚ اإليػا٤ .1

يجكز ألم  " ال: جاء النص في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو
فة كلو مصمحة قائمة أك محتممة يقرىا شخص التقاضي مالـ يكف لو ص

كبناء عمى ذلؾ فإف المستيمؾ عندما تعرض عميو السمع أك الخدمات التي (2)القانكف"
تحمؿ عبلمة مضممة، فغف كقكعو في التدليس كالغمط قائـ، كليس فقط محتمؿ 
الكقكع، كتضرره مف ذلؾ أيضا قائـ، كالمشرع الجزائرم أعطى الصفة في التقاضي 

، كبما أف (3)عكل إبطاؿ العبلمة المضممة، لممصمحة المختصة أك الغيركرفع د
المستيمؾ ىك أكؿ المتضرريف مف العبلمة المضممة، كىي مكجية إليو أصبل، فإنو 

 .يممؾ الصفة في رفع دعكل إبطاؿ العبلمة المضممة سكاء بصكرة فردية أك جماعية
 : َؿًخ١ املطتًٗو يف زفع دع٣ٛ اإلبطاٍ أٚ اإليػا٤ .2

المصمحة الفردية كالجماعية لممستيمكيف تكمف في حقيـ في الحصكؿ عمى  
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سمع كخدمات غير مقمدة كال تحمؿ عبلمات مضممة، كمصمحتيـ قائمة في حقيـ في 
اإلعبلـ بجميع البيانات التي تعتبر العبلمة مف أىـ عناصرىا، كىي التي عبر عنيا 

البيانات أك الكتابات أك اإلشارات أك " كؿ : المشرع الجزائرم بالكسـ الذم عرفو بأنو
 (1)"...العبلمات

كشدد المشرع في قانكف العبلمات عمى إبطاؿ جميع العبلمات المضممة أك 
إلغائيا بطمب مف المصمحة المختصة ممثمة في المعيد الكطني الجزائرم لمممكية 

سكؽ أك الصناعية، أك بطمب مف الغير، قد يككف مالؾ عبلمة أك أم متدخؿ في ال
مستيمؾ أك جمعية حماية المستيمؾ التي خكليا القانكف الدفاع عف المصالح الفردية 

 .(2)كالجماعية لممستيمكيف أماـ الجيات القضائية المختصة
 : حل املطتًٗو يف إبطاٍ ٚإيػا٤ ايعال١َ املض١ًً .3

 ترجع أحقية المستيمؾ في الحماية المدنية مف تقميد العبلمة إلى طبيعة الحماية
المدنية التي تعتبر المظمة التي تستظؿ تحتيا جميع الحقكؽ، كيكفي أف تتكفر 

الفعؿ الضار كالضرر كالعبلقة السببية بينيما(، كأف تتكفر في المدعي )أركانيا 
األىمية كالصفة كالمصمحة، حتى يستفيد منيا، ذلؾ ألف العبرة في أحقية أم طرؼ 

 .الضرر المادم أك المعنكمفي كقكع في رفع الدعكل المدنية، تتمثؿ 

كالشؾ في ككف المستيمؾ أكثر األطراؼ تضرراه مف عمميات تزكير أك تقميد  
العبلمة، حيث يعتبر المستيمؾ الحمقة األخيرة في دكرة اإلنتاج، كمف ثـ فإف أضراراه 
كثيرة قد تصيبو في مالو كصحتو كمعنكياتو، في حاؿ شرائو لمنتجات أك اقتنائو 

عبلمات مزكرة أك مقمدة، ألنو يصرؼ أمكالو في غير المنتكج أك  لخدمات، تحمؿ
 .خدمة الحقيقية التي قصد اقتناءىاال

أدكات كيركمنزلية_ )أك عمى سبلمتو  (دكاء_ غذاء)كقد يؤثر ذلؾ عمى صحتو  
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أك غير ذلؾ مف األضرار، كليذا أعطي لو الحؽ في رفع الدعكل  (أدكات ميكانيكية
نافسة غير المشركعة، أماـ الجيات القضائية المختصة المدنية عمى أساس الم

 .(1)لممطالبة بالتعكيض
 ايجايحايفسع 

 أضباب اإلبطاٍ أٚ اإليػا٤

إف إبطاؿ تسجيؿ العبلمة أك إلغائو ال يتعمؽ إال بالجزء الذم تكفرت فيو 
الشركط القانكنية التي نص عمييا المشرع، كال يشمؿ األجزاء األخرل مف السمع 

ت التي يتكافؽ تسجيؿ العبلمة بشأنيا مع ما جاء بو القانكف، كيتـ تقيد كالخدما
 .(2)الحكـ القضائي النيائي الذم قضى باإلبطاؿ أك اإللغاء في سجؿ العبلمات

كمف أىـ الشركط كاألسباب التي تقتضي الحكـ بإبطاؿ أك إلغاء تسجيؿ العبلمة 
 : لجزء منيا، األسباب التالية بالنسبة لجميع السمع كالخدمات المسجمة بشأنيا، أك

 : رلايف١ ايكإْٛ .1

يمكف «: نص المشرع الجزائرم عمى ىذا السبب إلبطاؿ تسجيؿ العبلمة بقكلو
الجية القضائية المختصة إبطاؿ تسجيؿ العبلمة بأثر رجعي مف تاريخ اإليداع، 
 كذلؾ بطمب مف المصمحة المختصة، أك مف الغير عندما يتبيف بأنو كاف ال ينبغي

مف  7مف المادة  9إلى1تسجيؿ العبلمة لسبب مف األسباب المذككرة في الفقرات مف
 .»(3)ىذا األمر

يشير ىذا النص إلى األسباب التي تستدعي رفض تسجيؿ أم عبلمة تجارية أك 
صناعية أك خدماتية، كقد جاء النص عمييا عمى سبيؿ الحصر، في صكرة عبلمات 

ـ بيانو سابقا، في معرض الحديث عف الرمكز كرمكز مستثناة مف التسجيؿ، كقد ت
 .ثناىا المشرع مف التسجيؿاستالمضممة التي 
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ثناءات أنيا تشترؾ في االعتماد عمى معيار ستالمبلحظ عمى جميع ىذه اال  
أساسي، يتعمؽ بمدل مساىمة ىذه الرمكز في إحداث المبس كالتضميؿ في أذىاف 

لجزائرم في تكفير النصكص القانكنية المستيمكيف، مما يؤشر عمى رغبة المشرع ا
ه لمسمع كالخدمات اختيار التي تحيط المستيمؾ بحماية أكسع، كضماف إرادتو كحرية 
 .التي يرغب في اقتنائيا مف دكف غش أك تدليس أك تضميؿ

كما يؤشر أيضا عمى الدكر الخطير الذم تؤديو العبلمة، في التأثير عمى إرادة 
ء حاجاتو كحاجات عائمتو، كأف أم تشابو أك تطابؽ أك المستيمؾ، كالدفع بو اقتنا

تماثؿ بيف العبلمات، سكاء كانت مشيكرة أك محمية، سيحدث لبسا أك تضميبل في 
 .ذىف المستيمؾ، قد يؤدم بو إلى أضرار جسيمة

كيؤشر أيضا عمى أف حماية العبلمة مف كؿ أشكاؿ التقميد، يمكف اعتباره حماية 
و مف انعكاسات إيجابية عميو، خاصة فيما تعمؽ بضماف مباشرة لممستيمؾ، لما ل

 .عدـ غشو كتضميمو
 : عدّ انتطاب ايعال١َ يؿف١ ايتُٝٝص .2

لقد شدد المشرع الجزائرم عمى كجكب أف تككف العبلمة قد اكتسبت صفة 
التمييز، لكي يستأثر صاحب العبلمة المسجمة بحؽ ممكيتيا في مكاجية الكافة، 

إقامة دعكل اإلبطاؿ إذا اكتسبت العبلمة صفة التمييز  ال يمكف«: كذلؾ في قكلو
 .»(1)بعد تسجيميا

يستفاد مف ىذا النص أف المشرع الجزائرم راعى في تثبيت ممكية العبلمة  
بصكرة نيائية مصمحة المستيمكيف بالدرجة األكلى، ذلؾ ألف أىـ كظيفة لمعبلمة 

كخدمات صاحبيا عف غيرىا التجارية كالتي مف أجميا ابتكرت إنما ىي تمييز سمع 
مف السمع كالخدمات المشابية أك المطابقة ليا، كىذه العبلمة تكتسب صفة التمييز 
مف خبلؿ تعمؽ المستيمكيف بيا، كثقتيـ في جكدة كنكعية المنتجات التي تميزىا، 
كمف ثـ فإف حماية ىذه العبلقة الناشئة بيف المستيمؾ كالعبلمة تقتضي عدـ تيديد 
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 .قرار حقكقو، كحماية مركزه القانكنياستطاليا، كضماف مالكيا بإب

لذلؾ فإف اكتساب العبلمة لصفة التمييز يحصف صاحبيا مف رفع دعكل إبطاؿ 
تسجيميا، شريطة أف تستمر عمى ىذه الحاؿ دكف منازعة مف أحد خمس سنكات مف 

ع الجزائرم تاريخ تسجيميا، ألف دعكل اإلبطاؿ تتقادـ بيذه المدة، كىذا ما أكده المشر 
 .»(1)كتتقادـ الدعكل بخمس سنكات ابتداء مف تاريخ تسجيؿ العبلمة«: في قكلو

كالحكمة مف إقرار ىذه المدة بيف التسجيؿ الفعمي لمعبلمة كبيف اكتساب ممكيتيا 
بصفة نيائية، غير قابمة لممنازعة كاإلبطاؿ، تكمف في أف العبلمة في ىذه المدة 

، كىذا معناه أف أم إبطاؿ لتسجيميا سيتسبب في تككف قد اكتسبت صفة التمييز
أضرار معتبرة لكؿ مف مالكيا كجميكر المستيمكيف الذيف ألفكا اقتناء السمع 

 .كالخدمات المكسكمة بتمؾ العبلمة

كتشترؾ حالة اإللغاء مع حالة اإلبطاؿ في ىذا السبب، حيث أنو ال يمكف إلغاء 
فة التمييز، رغـ أنيا متككنة مف رمكز تسجيؿ العبلمة إذا اكتسبت ىذه العبلمة ص

خاصة بالممؾ العاـ، أك مجردة مف صفة التمييز، كالتي تعتبر مف الرمكز المستثناة 
تمغي الجية القضائية «: مف التسجيؿ، حيث نص المشرع الجزائرم عمى ذلؾ بقكلو

 : المختصة تسجيؿ العبلمة بناء عمى ما يأتي

ير الذم يعنيو األمر إذا نشأ سبب مف طمب مف المصمحة المختصة أك مف الغ
مف ىذا األمر بعد تسجيؿ  (7إلى5ك3الفقرات ) 7األسباب المذككرة في المادة 

غير أنو إذا كاف سبب اإللغاء ناتجا عف . العبلمة، كظؿ قائما بعد قرار اإللغاء
( فإف التسجيؿ ال يمغى إذا اكتسبت العبلمة صفة التمييز بعد 2)الفقرة 7المادة
 .(2)»مياتسجي

يستفاد مف ىذا النص أف ىناؾ بعض العبلمات التي تتكفر عمى كافة الشركط 
الشكمية كالمكضكعية مف أجؿ تسجيميا إال أنيا ال تستمر عمى ىذه الحاؿ، فقد يطرأ 
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عمييا سبب مف األسباب المانعة لتسجيميا، عندئذ تقكـ الجية المختصة بالتسجيؿ 
الجية القضائية المختصة لممطالبة بإلغاء تسجيؿ  أك الغير برفع دعكل اإللغاء أماـ

ثنى مف اإللغاء العبلمات التي اكتسبت صفة استغير أف المشرع الجزائرم . العبلمة
التمييز إذا كاف السبب الذم نشأ عمى العبلمة يتعمؽ بالرمكز الخاصة بالممؾ العاـ، 

ة التي تنشأ بمكجب كىذا حفاظا عمى المراكز القانكني. (1)أك المجردة مف التمييز
اكتساب صفة التمييز سكاء لمالؾ العبلمة أك لجميكر المستيمكيف، كألف العبلمة 

 .(2)التجارية تعتبر رمزان لمثقة كىي مرتبطة بيا كمحمية مف أجميا
 : ايعال١َ عُاٍاضتب يتصاّعدّ اال .3

 عماؿاستلقد ذكرنا سابقا أف الكاقعة المنشئة لحؽ ممكية العبلمة، تتمثؿ في 
العبلمة المقركف بإيداع طمب تسجيميا لدل المصمحة المختصة، كال يكفي التسجيؿ 

 .كحده لنشأة الحؽ في ممكية العبلمة

العبلمة، فإنو  عماؿستمف خبلؿ ىذه األىمية التي أكالىا المشرع الجزائرم ال
العبلمة التجارية يستكجب إبطاليا في الحالتيف  عماؿاستشدد عمى أف عدـ 

 : (3)التاليتيف

 .العبلمة أكثر مف ثبلث سنكات دكف انقطاع عماؿاستإذا لـ يستغرؽ عدـ  .1

إذا لـ يقـ مالؾ العبلمة قبؿ انتياء أجؿ الثبلث سنكات، بتقديـ الحجة، بأف  .2
ففي ىذه الحالة يسمح بتمديد األجؿ إلى سنتيف . ياعمالاستظركفا عسيرة حالت دكف 

 .عمى األكثر

 لتزاـجيؿ العبلمة التجارية كاحتكارىا دكف االىذا يعني أف العبرة ليست في تس
نما العبرة في عمالاستب غبلليا حتى يستفيد مف مزاياىا استالعبلمة ك  عماؿاستيا، كا 

 .مالكيا كالمستيمككف عمى حد سكاء
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كيتضح لنا مف خبلؿ النص السابؽ أف أقصى مدة يمكف أف تبقى فييا العبلمة 
لعادية ال تزيد عف ثبلث سنكات دكف في الحاالت ا عماؿاستالمسجمة مف دكف 

انقطاع، كيمكف أف تضاؼ إلى ىذه المدة سنتيف في حاؿ كاف المانع الذم كاف سببا 
العبلمة القكة القاىرة، أك الظركؼ العسيرة لمالكيا، كفي المجمكع  عماؿاستفي عدـ 

العبلمة، الخمس سنكات كىي مدة معتبرة  عماؿاستال ينبغي أف تتجاكز مدة عدـ 
 .ياعمالاستكافية إلبراز مدل جدية مسجؿ العبلمة في ك 

حتكار كاألعماؿ يا يضع حدا لكؿ أشكاؿ االعمالاستمالؾ العبلمة ب التزاـكما أف 
عبلمة الحاجز، كىي شبيية  اسـاالحتيالية المعتمدة في ىذا المجاؿ، كالتي تعرؼ ب

اـ الغير مف بالعبلمة المستعممة كلكف الغرض مف تسجيميا كضع حاجز أك سد أم
يا خدامستيا، كاألمر كذلؾ بالنسبة لعبلمة االحتياط التي يسجميا صاحبيا العمالاست

 .(1)في الكقت المناسب
 : تضًٌٝ املطتًٗو .4

كنعني بذلؾ تسجيؿ عبلمة مشابية لعبلمة أخرل بما يحدث تضميبل كلبسا في 
عمى نفس ذىف المستيمؾ، كفي ىذه الحالة إذا حدث كأف تـ تسجيؿ ىذه العبلمة 

السمع أك البضائع أك الخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة السابقة، فإنو يمكف 
 .لمالؾ العبلمة األكلى أف يرفع دعكل إبطاؿ تسجيؿ ىذه العبلمة المشابية

بينما إذا تـ تسجيؿ العبلمة مف أجؿ سمع أك بضائع أك خدمات مغايرة، فإنو ال 
بلمة األكلى تتمتع بالشيرة التي تجعؿ المستيمؾ يمكف طمب إبطاليا إال إذا كانت الع

 ارتباطيعتقد أف المنتجات كالخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة المشابية ذات صمة ك 
بالمنتجات كالخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة المشيكرة، كأنيا تابعة لنفس المنًتج، 

 .(2)لمتصمة بياكتتمتع بذات الجكدة كالطبيعة كالمصدر، ككؿ الخصائص ا
رغـ أف القاعدة العامة في مثؿ ىذه الحالة أف ال يتـ إبطاؿ تسجيؿ العبلمة 
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المشابية، كقد جاء بيذا الرأم المخالؼ القضاء الفرنسي، عندما أجاز رفع دعكل 
المنافسة غير المشركعة ضد شخص ال يباشر تجارة مماثمة أك مشابية متى كاف 

المدعى عميو لذات  خداـاستء لعبلمتو، كأدل لممدعي شيرة ذائعة تجذب العمبل
العبلمة إلى اعتقاد العمبلء بتعمؽ ىذه التجارة بالمدعي صاحب العبلمة المشيكرة، 

 .(1)كيعرؼ ىذا النكع مف المنافسة بالمنافسة الطفيمية
 : عال١َ غري َطج١ً عُاٍاضت .5

ع طمب لقد نص المشرع الجزائرم صراحة عمى إجبارية تسجيؿ العبلمة أك إيدا
 .(2)تحت طائمة البطبلف عماؿاستبتسجيميا قبؿ أم 

كفي ىذا تشديد عمى ضركرة أف يقـك التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة 
بتسجيؿ العبلمة التي يستعمميا حتى يستأثر بالحقكؽ التي يخكليا لو القانكف، كمرد 

 : إلى األسباب التالية عماؿستىذا التشديد عمى التسجيؿ قبؿ اال

 قرار مالؾ العبلمة ككؿ مف يرتبط بيذه العبلمة، مف حيث التأكد استف ضما
مرار ثقة المستيمكيف كالعمبلء فييا دكنما استمف عدـ منازعتو في ممكيتيا، ك 

 .اضطراب أك اىتزاز

  تحكـ األجيزة المختصة في تنظيـ السكؽ كالمنافسة كقمع الغش مف خبلؿ
 .لتي تركج داخؿ اإلقميـ الكطنيمعرفة مصدر كؿ السمع كالبضائع كالخدمات ا

  سيكلة تحديد الجية المسؤكلة مدنيا كجزائيا في حاؿ كقكع أضرار مادية أك
عمى العبلمة بالرجكع إلى سجؿ العبلمات الذم يحدد مالؾ  اعتداءمعنكية، أك أم 

 .العبلمة كالمنتجات أك الخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة
 لغش كالتدليس التي يمكف أف يقع فييا بسبب حماية المستيمؾ مف كؿ أنكاع ا

عدـ معرفتو لمالؾ العبلمة، مما يؤدم إلى ضياع حقو في التعكيض في حاؿ 
 .أصابو ضرر
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لذلؾ فإنو إذا كاف تسجيؿ العبلمة إجباريا فإف العبلمة غير المسجمة تعتبر 
 .باطمة بقكة القانكف

 املطًب ايجايح

 كد١ٜدع٣ٛ ايتعٜٛض ع٢ً أضاع املطؤٚي١ٝ ايع

الذم يربطو بالمنتج أك البائع،  يبلؾستيستطيع المستيمؾ إبطاؿ عقد اال
كالمطالبة بالتعكيض، إذا كقع في التدليس أك الغمط في العبلمة التي يريدىا، حتى 
كلك كاف المنتكج المقمد أعمى جكدة مف المنتكج األصمي، كيؤسس دعكاه عمى قكاعد 

 .القانكف المدني
 ايفسع األٍٚ

 ٗالىضتكد االَفّٗٛ ع

 تعسٜف ايعكد: أٚال

اتفاؽ يمتـز بمكجبو شخص أك عدة  دالعق": المشرع لجزائرم العقد بقكلو عرؼ
 .(1)أشخاص نحك شخص أك عدة أشخاص آخريف بمنح أك فعؿ أك عدـ فعؿ شيء ما"

ة تيدؼ إلى بيع سمعة أك تأدية خدمة، اتفاقي" كؿ : بأنو يبلؾستعرؼ عقد االك 
أطراؼ االتفاؽ مع إذعاف الطرؼ اآلخر بحيث اليمكف ىذا حرر مسبقا مف أحد 

 .(2)األخير إحداث تغيير حقيقي فيو"

بناء عمى ىذيف التعريفيف يستطيع المستيمؾ أف يطالب بإبطاؿ العقد كالتعكيض 
ات التي التـز بيا كؿ طرؼ، في حاؿ اإلخبلؿ بيا، بناء لتزام، كفؽ االعف األضرار

 .لمتعاقديف"عمى قاعدة " العقد شريعة ا

 .(3)بعضيما بعضا لتزاـكيككف العقد ممزما لمطرفيف متى تبادؿ المتعاقداف اال
                                                           

 يتضمف القانكف المدني لجزائرم السالؼ الذكر.  75/58مف أمر  54المادة - (1)
 يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، السالؼ الذكر 04/02مف قانكف  3/4المادة - (2)
 يتضمف القانكف المدني الجزائرم السالؼ الذكر.  75/58مف أمر  55المادة - (3)
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 َبادئ املطؤٚي١ٝ ايعكد١ٜ: ثاْٝا

 : (1)ئ أساسيةيقـك العقد عمى ثبلثة مباد
 : َبدأ ضًطإ اإلزاد٠ .1

فكرة العقد تقـك عمى أساس حرية اإلرادة التي يتمتع بيا جميع أطراؼ العقد، كعميو 
اإلرادة الحرة لممتعاقديف ىي التي تنشئ العقد كتحدد محتكاه، كعمى ضكء ذلؾ يجب فإف 

أية حماية أخرل خارجو، حيف عمى كؿ متعاقد أف يحمي نفسو في العقد، كال يتكقع 
 .يستغمكنو يتعدل اآلخركف حدكد المشركعية في التعامؿ معو فبل يغشكنو كال

ممنتج أك التاجر، مما دفع المشرع إلى ا ليمكنو أف يقؼ ندًّ  غير أف المستيمؾ ال
 : م مف أجؿ تحقيؽ اليدفيف التالييفقتصادات عمى عاتؽ المتدخؿ االالتزامترتيب 

  ات عمى عاتقوالتزامإعبلـ المستيمؾ بكؿ ما يتضمنو العقد مف شركط ك. 
  تضميف العقد شركطا تعسفية يككف المستيمؾ ضحية لياعدـ. 
 : َبدأ ايك٠ٛ املًص١َ يًعكد .2

عقد قكة تمـز أطرافو، فبل يجكز ألم طرؼ نقضو أك تعديؿ أحكامو ألم سبب لم
 .كاف بإرادتو المنفردة

كألنو طرؼ ضعيؼ في العقد، كليست لو القدرة الفنية كالقانكنية لكف المستيمؾ 
ثناء عف ىذا المبدأ، فيعطى استكالكقت الكافي لمتفكير في جميع ما يبرمو، يعتبر 

 .الرجكع عنيا قبؿ التنفيذ كبعده، ألنو يحتاج لحماية خاصةالحؽ في نقض العقكد ك 
 : ثس ايٓطيب يًعكدَبدأ األ .3

يقتضي ىذا المبدأ أف المستيمؾ إنما أبـر العقد مع التاجر كليس مع المنتج، 
كلذلؾ فإف حقو في المطالبة بالتعكيض عما لحقو مف ضرر عمى أساس العقد، إنما 

تطكرات الحديثة تمنح المستيمؾ حؽ الرجكع عمى ، غير أف اليقـك في مكاجية البائع
 .المنتج مباشرة لممطالبة بالتعكيض بصفة فردية أك جماعية
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 غسٚط املطؤٚي١ٝ ايعكد١ٜ: يجاثا

يشترط لقياـ لمسؤكلية العقدية جممة مف الشركط، التي بتخمفيا تنتفي المسؤكلية 
 .لمسؤكلية التقصيريةالعقدية، كال يككف أماـ المستيمؾ لممطالبة بالتعكيض إال ا

 : د عكد ؾخٝح بني املطتًٗو ٚاملتدخٌٛٚج .1

لقياـ المسؤكلية العقدية يشترط كجكد عقد بيف المستيمؾ كالمتدخؿ سكاء كاف 
منتجا أك تاجرا أك مكزعا أك أم ميني آخر، فيخرج بذلؾ مف نطاؽ المسؤكلية 

العقد  ، كأف يككفلعقدالعقدية الفترة السابقة عمى العقد، كالفترة البلحقة النتياء ا
 .(1)صحيحا فبل مسؤكلية عقدية في عقد باطؿ

 : اخلطأ .2

نا يتمثؿ في التعاقد حكؿ سمع أك خدمات تحمؿ استالخطأ المقصكد في در 
المتعارؼ عميو في الممارسات التجارية النزيية كالشريفة  كاألصؿ أف، عبلمات مقمدة

 .(2)كغير مقمدة المتدخؿ ممتـز ببيع سمع أك تقديـ خدمات أصمية أف

بإعبلـ المستيمؾ،  لتزاـات التي تقع عمى عاتؽ المتدخؿ االلتزامألف مف أىـ اال 
سمع تحمؿ بأمف المنتكجات، كتسمي  لتزاـ، كاالبضماف المنتكج كمطابقتو لتزاـكاال

 .اتلتزامعبلمات مقمدة يعتبر إخبلال بيذه اال
 : ايضسز .3

، كتضميمو إلى ختيارمؾ في االعمى حرية المستي يتمثؿ الضرر في االعتداء
درجة التعاقد عمى شراء سمعة تحمؿ عبلمة مقمدة، لك عمـ بيا قبؿ إبراـ العقد لما 

 .(3)تعاقد مع البائع

                                                           

 . 200العيد حداد، المرجع السابؽ، ص  - (1)
 . 80بكركبة ربيعة، المرجع السابؽ، ص - (2)
 04/02زبيرم بف قكيدر، حماية المستيمؾ مف الممارسات التجارية غير المشركعة في ضكء قانكف - (3)

لة ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، رسا
 . 63ص 2005/2006الجزائر، -تممساف –أبي بكر بمقايد 
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 ايفسع ايجاْٞ

 دع٣ٛ إبطاٍ ايعكد ع٢ً أضاع ايتديٝظ

 تعسٜف ايتديٝظ: أٚال

تدفعو طرؽ احتيالية مف شأنيا أف تخدع المدل س عميو، ك  عماؿاستالتدليس ىك 
الحيؿ، كاآلخر  عماؿاستاألكؿ مادم كىك : إلى التعاقد، فيك يفترض قياـ عنصريف
الجسامة بحيث لكالىا لما أبـر المدل س عميو  شخصي كىك أف تككف ىذه الحيؿ مف

 .(2)حيمة تكقع المتعاقد في غمط يدفعو لمتعاقد عماؿاستكيعرؼ أيضا بأنو  .(1)العقد

 ضاع ايكاْْٛٞاأل: ثاْٝا 

" : ؽ ـ ج التي نصت عمى أنو 86سس ىذه الدعكل عمى أساس المادة تؤ 
يجكز إبطاؿ العقد لمتدليس، إذا كانت الحيؿ التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف، أك 
النائب عنو مف الجسامة بحيث لكالىا لما أبـر الطرؼ الثاني العقد، كيعتبر تدليسا 

مدل س عميو ما كاف ليبـر العقد السككت عمدا عف كاقعة أك مبلبسة، إذا ثبت أف ال
 ."، أك ىذه المبلبسةلك عمـ بتمؾ الكاقعة

 : حتى نككف أماـ كاقعة التدليس حسب المشرع الجزائرم يجب أف يككف
 ._ حجـ الحيمة المستخدمة في التدليس جسيما

 ._ السككت عف كاقعة أك مبلبسة لك عمـ بيا الطرؼ اآلخر لما أبـر العقد
 .الثاني بيا _ عدـ عمـ الطرؼ

 .ف إبراـ العقدعمـ بيا قبؿ إبراـ العقد المتنع ع _ لك
لذلؾ فإف العقد ميما كاف صحيحا، إذا ثبت أف أحد أطرافو قد دل س فيو 
بالتحايؿ، أك بالسككت عف عيب الشيء محؿ العقد، فإف مثؿ ىذا العقد يككف 

 .سعرضة لئلبطاؿ عف طريؽ رفع دعكل إبطاؿ العقد عمى أساس التدلي
                                                           

 60عمي عمي سميماف، المرجع السابؽ، ص  - (1)
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 غسٚط دع٣ٛ إبطاٍ ايعكد ع٢ً أضاع ايتديٝظ: اثايج

الشركط العامة لمدعاكل المدنية، مف خطأ كضرر يشترط في ىذه الدعكل 
 .كعبلقة سببية

 : اخلطأ .1

خفاء الكقائع كالمبلبسات، التي دفعت  يتمثؿ الخطأ في فعؿ التدليس، كا 
 .براـ العقدالمستيمؾ إلى إبراـ العقد، كلك عمـ بيا قبؿ ذلؾ المتنع عف إ

إلى االمتناع عف إبراـ العقد، كاقعة تقميد العبلمة،  تدفع المستيمؾ كأىـ كاقعة قد
عبلمة الغير دكف ترخيص، مما يعتبر  عماؿاستعبلمة غير مسجمة، أك  عماؿاستأك 

 .خطأ جسيما كجكىريا في العقد

 كمف يتعاقد مع منتج لشراء مكاد غذائية مف عبلمة معينة، تعني لممستيمؾ
الجكدة كالنكعية، لكنو يفاجأ بأف تمؾ المكاد الغذائية تحمؿ نفس العبلمة لكنيا مقمدة، 

 .في ىذه الحالة يستطيع إبطاؿ العقد عمى أساس التدليس
 : ايضسز .2

أىـ ضرر يتعرض لو لمستيمؾ مف التدليس، يتعمؽ بمصمحتو المشركعة مف 
منتكج أصمي كغير  عدة جكانب، فقد يككف سببا في تفكيت فرصة عميو في شراء
الشيء المقمد  عماؿاستمقمد، كقد يككف سببا في خسارة جزء مف مالو، كقد يسبب لو 

أضرارا جسدية، أك أضرارا معنكية تصؿ حد فقداف الثقة في عبلمتو المفضمة، كما 
 .يتبعو مف آثار نفسية عميقة

 : ايعالق١ ايطبب١ٝ .3

خطأ كالضرر الذم لحقو يقع عمى عاتؽ المستيمؾ عبء إثبات العبلقة بيف ال
ف لـ  مف تقميد العبلمة، غير أنو يمكنو إبطاؿ العقد لمجرد اكتشاؼ التدليس حتى كا 
يصبو أم ضرر، كعميو أف يثبت فقط جسامة الحيمة كأنو لك عمـ بيا المتنع عف 

 .ؽ ـ ج 86، كىذا ما جاءت بو المادةإبراـ العقد
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 ايفسع ايجايح

 دع٣ٛ إبطاٍ ايعكد ع٢ً أضاع ايػًط

 تعسٜف ايػًط: أٚال

فبل ينفذ العقد إذا كقع  كىـ غير الكاقع، فبل عبرة بالظف البيف خطأهتىك الغمط 
غمط في صفة جكىرية في نظر المتعاقديف، أك يجب اعتبارىا كذلؾ لمظركؼ التي 

 .(1)تـ فييا العقد، كلما ينبغي في التعامؿ مف حسف نية

د، ىك الغمط الذم يقع في المادة كقد اعتبر الفقو الغمط المكجب إلبطاؿ العق
، حسب المفيكـ التقميدم لمغمط، الذم يظؿ كسيمة (2)التي يتككف منيا المنتكج

محدكدة، كال يحقؽ الحماية التي يحتاجيا المستيمؾ، بالنظر إلى الشركط كالقيكد 
التي تحكـ تمسؾ المستيمؾ بإبطاؿ العقد لكقكعو في الغمط، ككمثاؿ عمى ذلؾ فقد 

كمة التمييز الفرنسية إبطاؿ عقد شراء جياز تمفزيكف كقع مشتريو في رفضت مح
 .(3)غمط متعمؽ بمصدر الجياز

لذلؾ الفكر الفقيي كالقضائي الحديث لـ يتكقؼ عند ىذا المعنى، بؿ تكسع في 
مفيـك الغمط في العقد، بحيث يمكف حاليا لممستيمؾ إبطاؿ العقد لمغمط في أم 

يس فقط في مادة الشيء محؿ العقد، كما يمكنو كصؼ مف أكصاؼ محؿ العقد كل
إبطاؿ العقد لمجرد الغمط في فيـ شرط مف شركط العقد ألف ذلؾ يؤدم إلى الغمط 

 .(4)في صفة مف صفات الشيء المتعاقد عميو
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 األضاع ايكاْْٛٞ: ثاْٝا

يجكز لممتعاقد الذم كقع في غمط جكىرم ": وؽ ـ ج عمى أن 81نصت المادة
 قد أف يطمب إبطالو"كقت إبراـ الع

" يككف الغمط : ؽ ـ ج بقكلو 82كعرؼ المشرع الغمط الجكىرم في المادة 
العقد لك لـ جكىريا إذا بمغ حدا مف الجسامة، بحيث يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ 

 .يقع في الغمط

كيعتبر الغمط جكىريا عمى األخص إذا كقع في صفة لمشيء يراىا المتعاقداف 
ذا كقع في ذات ك يجب جكىرية أ اعتبارىا كذلؾ نظرا لشركط العقد كلحسف النية، كا 

المتعاقد أك في صفة مف صفاتو، ككانت تمؾ الذات أك ىذه الصفة السبب الرئيسي 
 .في التعاقد"

الغمط فيما تعمؽ بمشركعية العبلمة، فإنو يقع في صفة جكىرية في  أساس أما
، كقد يمجأ بعض المحترفيف ية كاإلشيارالعقد، بحكـ أف العبلمة أداة فعالة في الدعا

إلى أساليب غير مشركعة، لتحصيؿ الربح السريع، كاجتذاب المستيمكيف كتحريضيـ 
طرؽ ككسائؿ خداعية غير نزيية كاإلعبلنات المضممة،  عماؿاستعمى الشراء ب

 .(1)كالغش كالتضميؿ بكؿ أشكالو

كالممارسات التجارية،  ؾيبلستفي قكانيف اال كجب المشرعأتي لكما أف البيانات ا
إعبلـ كتبصير المستيمؾ بيا، تعتبر جميعيا بيانات جكىرية، كأف أم غمط فييا 
يؤثر عمى اإلرادة الحرة لممستيمؾ، كيترتب عف عدـ العمـ بيا حؽ المستيمؾ في 

 .إبطاؿ العقد

لذلؾ فإف تقميد العبلمة بمفيكمو الكاسع، سيكقع المستيمؾ في الغمط في مصدر 
ستعمؿ لتمييز منتكج مقمد، كج كنكعيتو كجكدتو، ألف العبلمة المقمدة بالتأكيد ستي المنت

كزفي كثير مف األحياف يككف أقؿ جكدة مف المنتكج األصمي، كليذا الغمط ضرر 
                                                           

بسكرم أنيسة، الحماية القانكنية المقررة لممستيمؾ في نطاؽ ضماف العيكب الخفية في القانكف الجزائرم،  - (1)
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يتعمؽ بعكاطفو كمشاعره، كالغمط ىك  معنكم عمى مادم )مالي كجسماني( كضرر
 .النتيجة المتكقعة مف التدليس

التدليس بالغمط مف حيث أف الدافع لمكقكع في الغمط ىك التدليس  ارتباط كيتجمى
بطاؿ إ، كليذا يشترؾ التدليس كالغمط في نفس الشركط لرفع دعكل (1)في حد ذاتو

 .العقد عمى أساسيما
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 ايجاْٞ بخحامل

 يعال١َيًُطتًٗو َٔ تكًٝد احلُا١ٜ اجلصا١ٝ٥ ا

ة التي تستظؿ تحتيا جميع لقد رأينا فيما سبؽ أف الحماية المدنية ىي المظم
عمييا  التي لـ يرؽ االعتداءالحقكؽ، كأنيا مقررة أكثر لمصمحة صاحب العبلمة 

ف جنحة التقميد بكؿ أركانيا ، فتككف حماية حقكقيـ مضمكنة باتباع الطريؽ ألف يكك 
، لممستيمؾي مكضكع الحماية المدنية كفؽ القكاعد العامة التي فصمناىا ف المدني

، ففي ىذه الحالة يككف لو بارتكاب جنحة التقميد مختمؼ عندما يتعمؽ لكف األمر
الخيار بيف أف يتبع الطريؽ المدني كحده، أك أف يتبع الطريؽ الجزائي مصحكبا 

بالنسبة لمالؾ العبلمة فإف الحماية عف طريؽ دعكل التقميد ال تككف ف بادعاء مدني،
 .(1)إال إذا كانت العبلمة مسجمة

ئثارم يحميو القانكف استيا يخكؿ لصاحبيا حؽ عمالاستلعبلمة ك ألف تسجيؿ ا 
 .(2)كيعاقب كؿ مف يعتدم عميو

لذلؾ فإف ممكية العبلمة المسجمة محمية بجزاءات جنائية تكقع عمى مف يعتدم 
، فضبل عف حؽ صاحبيا في رفع عتداءعمى ىذا الحؽ بأم كجو مف أكجو اال

 .(3)التعكيض دعكل المنافسة غير المشركعة لمحصكؿ عمى
يخكؿ تسجيؿ العبلمة «: كقد أشار إلى ىذا المفيـك المشرع الجزائرم بقكلو

إف الحؽ في ممكية . ..لصاحبيا حؽ ممكيتيا عمى السمع كالخدمات التي يعينيا ليا
غبلؿ، كمنع الغير مف استالعبلمة يخكؿ صاحبو حؽ التنازؿ عنيا كمنح رخص 

مسبؽ عمى سمع أك خدمات مماثمة أك مشابية عبلمتو تجاريا دكف ترخيص  عماؿاست
 .(4)» لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا
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مف ىنا يتبيف لنا أف المشرع الجزائرم قد ربط ممكية العبلمة التجارية كما يترتب 
ئثارية، بشرط تسجيؿ العبلمة لدل المصالح اإلدارية المختصة استعميو مف حقكؽ 

 .(مكية الصناعيةالمعيد الكطني الجزائرم لمم)بذلؾ 

لمعبلمة، الجنح التي جاء النص  الحماية الجزائية مف غير أف ما يعني المستيمؾ
المتعمؽ بالعبلمات، ككذلؾ الجنح كالمخالفات  33/36مف أمر  33عمييا في المادة

المتعمؽ بحماية  39/33مف قانكف  83ك 78: التي نص عمييا المشرع في المكاد
سكاء عف طريؽ  يا بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـاطرتبالمستيمؾ كقمع الغش، ال

 .العبلمة أك عف طريؽ الكسـ الذم تعتبر العبلمة أحد أىـ بياناتو

كتحرؾ الدعكل الجزائية طبقا لؤلحكاـ العامة المنصكص عمييا في قانكف 
اإلجراءات الجزائية، إما عف طريؽ شككل تكجو إلى ككيؿ الجميكرية الذم كقعت 

، كعيب ىذا الطريؽ أنو طكيؿ لبطء إجراءات جريمة التقميدفي دائرة اختصاصو 
ما عف طريؽ االدعاء المدني، كىك األسرع كلكنو مكمؼ مف  التحقيؽ االبتدائي، كا 

 (1). حيث كجكب تسديد كفالة مالية يتناسب مبمغيا مع حجـ العبلمة المدعى عمييا
 املطًب األٍٚ

 دــــايتكًٝ ّٛـــَفٗ

التقميد عمى كؿ تصرؼ يؤدم إلى المساس  نحةجأطمؽ المشرع الجزائرم 
دكف أف يميز بينو كبيف  ئثارية التي تخكليا العبلمة لصاحبيا،ستبالحقكؽ اال

 .لمشابية لو مثؿ التزكير كالتزييؼالتصرفات األخرل ا

كقد اعتمد المشرع في تقدير تقميد العبلمة عمى أكجو التشابو بيف العبلمتيف،   
بلمة، كعمى رأم المستيمؾ العادم، لما ليذه المعايير مف كعمى المظير العاـ لمع

 .أثر عمى تضميؿ كخداع المستيمؾ
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 األٍٚ ايفسع

 ٚمتٝٝصٙ عُا ٜػابٗ٘ تعسٜف ايتكًٝد

 : ايتعسٜف ايًػٟٛ .1

، كقمد فبلف فبلنا رققيا كلكاىا عمى شيء الحديدة ، يقاؿ قمديُّ مٌ الالتقميد لغة ىك 
 .(1)ف غير حجة كال دليؿ، كحاكاهاتبعو فيما يقكؿ أك يفعؿ م تقميدا

قمد القبلدة إذا كضعيا في عنقو، كقٌمد الفقيو إذا اتبعو فيما يقكؿ أك يفعؿ  يقاؿكما 
 .(2)أك حاكاه، كجمع تقميد تقاليد كىي العادات المتكارثة التي يقمد فييا الخمؼ السمؼ

 : ايتعسٜف ايفكٗٞ .2

ؿ أك يفعؿ معتقدا لمحقيقة فيو عرفو الجرجاني بأنو إتباع اإلنساف غيره فيما يقك 
 .(3)مف غير نظر كتأمؿ، كأف ىذا المتبع جعؿ قكؿ الغير أك فعمو قبلدة في عنقو

بينما عرؼ الفقو تقميد العبلمة التجارية بأنو اصطناع عبلمة مطابقة تماـ  
أك . ..ػالتطابؽ لمعبلمة األصمية حتى كلك أضاؼ إلييا المقمد ألفاظا مثؿ احتذاء ب

 .(4)أك صنؼ أك نكع أك صفة. .ػ.ل بمحتذ
كتكسع آخركف في إطبلؽ معنى التقميد عمى كؿ اصطناع أك محاكاة لعبلمة 
تماثؿ في مجمكعيا العبلمة األصمية، تماثبل مف شأنو أف يخدع الجميكر كيضممو 
بخصكص مصدر البضاعة التي تحمؿ العبلمة المقمدة، أم أف تقميد العبلمة يعني 

ية، أك قريبة مف الشبو في مجمكعيا بعبلمة أخرل، بحيث كضع عبلمة مشاب
تمييز إحداىما عف األخرل، لما يكجد مف لبس أك خمط  يصعب التفرقة بينيما أك

 .(5)بينيما يضمؿ جميكر المستيمكيف
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كىذا التقميد مف شأنو أف يجعؿ الشيء المقمد شبييا بالشيء األصمي في مظاىره 
في ذلؾ أف يككف الشيء المقمد قد حصؿ بكيفية  أك عناصره أك تركيباتو، كيستكم

متقنة كمدققة كبميارة عالية، أك قد يككف التقميد قد تـ بكيفية كبميارة أقؿ إتقانا، ألف 
كبلىما يفضي إلى خداع جميكر المستيمكيف، كتمكييو كتضميمو بشأف الشيء الذم 

اذب صطناع شيء كالتقميد ىك تغيير الحقيقة بالذلؾ فإف ؛ (1)يرغب فيو كيستيمكو
 .كاالدعاء بأنو الشيء الحقيقي

 بؿ يكفي ،لدرجة يصعب معيا الكشؼ عنو تقنامكال يشترط في التقميد أف يككف  
 .(2)ء المقمدمكف في صحة الشييجعؿ الناس العادييف يتكىٌ  في ذلؾ التقميد الذم

 : ايتعسٜف ايتػسٜعٞ .3

 نص عمى أف تقميد العبلمةاكتفى المشرع الجزائرم بالفقد  في مجاؿ التشريع اأم
كلـ يميز  المسجمة، يعتبر جريمة يعاقب عمييا القانكف، كلـ يقدـ أم تعريؼ لمتقميد

تاركا المجاؿ لمفقو لتحديد مفيـك التقميد، كتمييزه عف  (3)بينو كبيف المحاكاة التدليسية،
ف غيره مف األعماؿ كالممارسات التي تختمؼ عنو، كحسنا فعؿ المشرع الجزائرم أل

أم تعريؼ قانكني لمتقميد قد يككف قاصرا عف حصر جميع األعماؿ كالممارسات 
التي يمكف اعتبارىا تقميدا لمعبلمة التجارية، خاصة إذا عممنا أف المشرع الجزائرم 

لعبلمة المسجمة يعتبر ئثارية لصاحب استبالحقكؽ اال أم عمؿ يمس اعتبر أف
 .تحت أم مسمى كاف، (4)جنحة تقميد
ئثارية، في ستعمى المشرع أنو حصر التقميد في المساس بالحقكؽ االكيعاب 
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 حيف أف التقميد قد يمس أيضا بحقكؽ المستيمؾ أيضا، الذم قد يستعمؿ منتكجا ال
يتبلءـ مع ما كاف ينتظره مف شرائو، كقد يضرُّ بو كبالمجتمع، ككف التقميد يشكؿ 

 .(1)منافسة غير عادلة

ت نجد أف المشرع الجزائرم قد نص عمى جرائـ تقميد كبالرجكع إلى قانكف العقكبا
أختاـ الدكلة كالدمغات كالطكابع كالعبلمات، غير أف النصكص التي أدرجت تحت 
ىذا العنكاف جاءت أكسع مما عبر عنو، حيث تناكلت إلى جانب جريمة التقميد 

ضو الشيء المقمد، كتحصيمو، كصناعتو، كالتركيج لو، سكاء ببيعو أك عر  عماؿاست
ف في ذاتيا جريمة التقميد،  أك تصديره، لذلؾ فإف كؿ ىذه األفعاؿ كالممارسات تكك 

 .(2)ألنيا تشترؾ جميعيا في غاية كاحدة، تتمثؿ في تغيير الحقيقة، كتضميؿ الناس
 عُا ٜػابٗ٘ متٝٝص ايتكًٝد يف دلاٍ ايعالَات .4

ؿ نقؿ يعني اصطناع مشابو في مجمكعو لمعبلمة األصمية، مف خبل: التقميد -
العناصر األساسية ليا، أك نقؿ بعضيا، بما يؤدم إلى الخمط بيف العبلمتيف بحيث 

 .(3)يصعب عمى المستيمؾ العادم التفرقة بينيما لما في ذلؾ مف خداع كتضميؿ
يعني النقؿ الحرفي التاـ لمعبلمة، نقبل كامبل كمطابقا بحيث تصبح : التزوير -

العبلمة األصمية، دكف أف يرافؽ عممية العبلمة المزكرة صكرة طبؽ األصؿ مف 
 .(4)النقؿ أية إضافات أك تعديبلت

كقد ذىب جانب مف الفقو إلى القكؿ بعدـ كجكد أىمية لمتفرقة ما بيف التزكير 
 .(5)كالتقميد، فكؿ منيما يشمؿ اآلخر
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أك انتزاع العناصر الجكىرية لمحؽ دكف تغيير فييا،  عماؿاستيعني : التزييف -
غبلؿ أك الحكر، كالتقميد ستئثار باالستمى صاحب الحؽ في االع اعتداءكىك 

 .(1)التشبو الذم يجعؿ الحؽ المقمد ال يقـك بدكره التمييزم بالمحاكاة أك

كميما يكف المصطمح المستخدـ لمتعبير اصطناع عبلمة مماثمة أك مشابية أك  
كخداع  مطابقة لمعبلمة األصمية، فإف العبرة تكمف في مدل قدرتو عمى تضميؿ

ؾ، كالتأثير عمى إرادتو، كعدـ تحقيؽ مبتغاه في إشباع حاجاتو، كمف ثـ  فإف المستيم
ئثارية لمالؾ ستعمؿ يؤدم إلى ذلؾ، يعتبر مف قبيؿ المساس بالحقكؽ االأم 

 .العبلمة الذم تجرمو القكانيف كتعاقب عميو
 ايجاْٞ ايفسع

 ٗاٚدٚز املطتًٗو فٝ قٛاعد تكدٜس ايتكًٝد

ر التقميد مف طرؼ الجيات القضائية المختصة إلى جممة مف يخضع تقدي
القكاعد كالمعايير، فميس كؿ تشابو بيف عبلمتيف يعني أف إحداىما مقمدة، كمف ثـ 

جابة لرغبات استكجب عمى القاضي المختص أف ال يقرر كجكد التقميد مف عدمو 
القكاعد  المدعي، أك بناء عمى رؤيتو الخاصة، كلكف يقرر ذلؾ إعماال ليذه

 : كالمعايير، التي سيأتي بيانيا
 : ختالفاألخر بأٚج٘ ايتػاب٘ ال بأٚج٘ اال .1

عند إجراء المقارنة بيف العبلمة األصمية كالعبلمة المقمدة، ينبغي النظر إلى 
،فإذا ظير أف ىناؾ تشابو بيف (2)االختبلؼأكجو التشابو بينيما كليس إلى أكجو 

، كأف ىذا (3)التي تتككف منيا العبلمة األصميةالعبلمتيف في العناصر الجكىرية 
 .(4)التشابو ىك العامؿ المؤثر الذم يؤدم إلى خداع جميكر المستيمكيف كتضميمو

                                                           

 . 24مينة حربي، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 139ربا طاىر قميكبي، المرجع السابؽ، ص- (2)
 . 48مدحت الدبيسي، المرجع السابؽ، ص  - (3)
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ألف العبرة في تقدير كجكد التقميد مف عدمو بالصكرة العامة التي تنطبع في ذىف 
الشكؿ كالرمكز مع بعضيا، ك  سماءالمستيمؾ، نتيجة لتركيب الصكر كالحركؼ كاأل

عمى . (1)الذم تبرز بو في العبلمة، بغض النظر عف العناصر التي تركبت منيا
اعتبار أف المستيمؾ عند اقتنائو ألم منتكج أك خدمة ال يفترض فيو فحص 
البضاعة فحصا دقيقا، كبالتالي فإف المظير العاـ لمعبلمة المنطبع في ذىنو ىك 

يطة التي ال تغير مف المظير الذم يؤدم إلى تضميمو، كليست الفركقات البس
 .(2)العاـ

كقد أخذ القضاء بيذا المعيار في تقدير تقميد العبلمة، كمف القضايا التي 
عرضت عمى القضاء الجزائرم، قضية النزاع الذم دار بيف "مخابر قارنيني" المالكة 

 لمستحضرات الغسيؿ كالعطارة، كالسيد "إرني نسيـ" المالؾ لعبلمة "موفيدا"لعبلمة 
المسجمة لنفس الغرض، حيث قضى المجمس القضائي بإبطاؿ تسجيؿ  "مفيدة"
 "موفيدا"بناء عمى  أكجو التشابو الكبيرة المكجكدة بينيا كبيف عبلمة  "مفيدة"عبلمة 

 .(3)مف حيث األحرؼ كالنطؽ كالمظير العاـ

كالعبلمة     "SI-TONE"كقد قضى القضاء األردني بكجكد تشابو بيف عبلمة 
"SI-PHON " حيث يظير ىذا التشابو مف خبلؿ الشكؿ كالمفظ كاألحرؼ، كعمى

ئناؼ حكما يقضي ستنفس المنكاؿ سار القضاء المصرم، حيث أصدرت محكمة اال
رغـ كجكد اختبلؼ  "Coca-Cola"كعبلمة  "Cairo-Cola"بكجكد تشابو بيف عبلمة 

 .(4)بينيما
 : األخر باملعٗس ايعاّ ٚيٝظ بايعٓاؾس اجلص١ٝ٥ .2

المظير العاـ لمعبلمة التجارية ىك أكؿ شيء ينطبع في ذىف المستيمؾ، إف 
كلذلؾ تركز الكمضات اإلشيارية عمى ترسيخ المظير العاـ لمعبلمة في أذىاف 
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المستيمكيف، ليقينيا بأف تمؾ الصكرة المخزنة في ذاكرة المستيمؾ ىي التي تدفعو 
كالجزئيات التي تفرؽ  لتفضيؿ عبلمة عمى أخرل، دكف أدنى اىتماـ بالتفاصيؿ

 .بينيما

كبالتالي فإف الفيصؿ في التمييز بيف عبلمتيف ليس احتكاء العبلمة عمى حركؼ 
نما العبرة في ذلؾ بالصكرة العامة  أك رمكز أك صكر مما تحتكيو العبلمة األخرل، كا 
التي تنطبع في الذىف نتيجة لتركيب ىذه الصكر أك الرمكز أك الحركؼ، أك بالشكؿ 

تبرز فيو في عبلمة أخرل، ألف تقميد العبلمة يتـ بمحاكاة الشكؿ العاـ لمعبلمة الذم 
 .(1)في مجمكعيا

العبلمة  عماؿاستكاعتمادا عمى أساس المحاكاة اإلجمالية حكـ القضاء بمنع 
(Faivy)  لتمييز منتجات العطكر لتشابييا مع العبلمة(Fairy)  لتمييز ذات

نع، أنو بعد مشاىدة العبلمتيف كؿ عمى حده ثبت المنتجات، كقد جاء في أسباب الم
 .(2)أف المظير العاـ لكبل العبلمتيف يتشابو كيخدع المستيمؾ العادم

كألف التقميد يفترض تقدير االصطناع شبو الكامؿ لبعض العناصر األساسية في 
حيف تفترض المحاكاة التدليسية تقدير المبس الممكف حدكثو لدل الجميكر العريض 

القضائي في القضية التي ثارت بيف  جتياداالمستيمكيف، كفي ىذا السياؽ جاء مف ال
لممشركبات " zerka"كمؤسسة  "Selecto"المالكة لعبلمة"حمود بوعالم" مؤسسة 

 "Selectra"المالكة لعبلمة 
كقد قضت المحكمة بأف التسميتيف المتيف يقدـ بيما المنتكجاف بيما أكجو تشابو 

، كأف كجكد العبلمتيف الثابت تشابييما معا، كفيؿ عماؿستبخصكص الطبيعة كاال
كانت السابقة في  "Selecto"بإحداث المبس في أذىاف المستيمكيف، كبأف عبلمة 

 .Selectra"(3)"التسجيؿ عمى عبلمة
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كال يشترط لقياـ جريمة التقميد أف يككف التقميد متطابقا بشكؿ تاـ، بؿ يكفي 
، ال في كؿ عنصر مف العناصر التي تتركب منيا، النظر إلى العبلمة في مجمكعيا

" مف المقرر أف تقميد العبلمة : كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية في قكليا
التجارية يقـك عمى محاكاة تتـ بيا المشابية بيف األصؿ كالتقميد، كأف العبرة بمحاكاة 

ارزة فييا دكف الشكؿ العاـ لمعبلمة في مجمكعيا، كالذم تدؿ عميو السمات الب
تفاصيميا الجزئية، كمف ثـ فإنو يتعيف عمى المحكمة أف تكرد في حكميا كصؼ 

 .(1)العبلمة الصحيحة كالعبلمة المقمدة، كأكجو المشابية بينيما"
 : األخر بتكدٜس املطتًٗو ايعادٟ .3

إف التقميد الذم ينتج أثره في دعكل التقميد، ىك الذم مف شأنو تضميؿ 
حد ر المعتمد في تقدير ذلؾ ااث المبس كالخمط بيف المنتجات، كالمعيالمستيمكيف، كا 

ىك ما ينخدع بو المستيمؾ العادم المتكسط الحرص كاالنتباه، كليس المستيمؾ 
الغافؿ الميمؿ الذم يقتني السمعة دكف فحص عادم، أك المستيمؾ الشديد الحرص 

 .(2)اليقظ الذم يكثر الفحص كالتدقيؽ قبؿ االقتناء

عند المقارنة بيف عبلمتيف أال نقدميما لممستيمؾ العادم متجاكرتيف، ألف كينبغي 
ذلؾ مف الناحية العممية نادر الحدكث، ألف المستيمؾ عند شرائو لمسمعة ال تككف 

كفي حالة حدكثو فإنو يسيؿ عمى  (3)معو العبلمة األصمية إلجراء المقارنة،
يجب النظر إلييما تباعا بدءان  المستيمؾ العادم اكتشاؼ العبلمة المقمدة، كليذا

بالعبلمة األصمية، ثـ العبلمة المقمدة، فإذا كانت الصكرة األخيرة تكحي بالتشابو بيف 
 .(4)العبلمتيف، فإف جريمة التقميد قائمة

 "SINGER"كمف القضايا التي عالجيا القضاء الجزائرم قضية العبلمتيف 

                                                           

طر لطفي، المرجع ، ذكره خا26/03/1991في جمسة 59السنة  1173قرار محكمة النقض المصرية رقـ - (1)
 . 324السابؽ، ص 
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العادم عمى النحك الذم تقدـ حيث يظير جميا أف المستيمؾ  "SINCER"كعبلمة 
بالنظر إلى التشابو الكبير بيف  (1)بيانو، سيقع في المبس كالتضميؿ كالغمط،

( في C( في العبلمة األكلى ك)Gالعبلمتيف، كأنيما ال تختمفاف إال في حرؼ كاحد)
 .العبلمة الثانية

ة ئناؼ التجاريستىذا المعيار في قرار لمحكمة اال مغربيكقد أكد القضاء ال
ليبتكف، إال أف الشكؿ  اسـلندف يختمؼ عف  اسـ" إذا كاف : بالدار البيضاء جاء فيو

الذم كتب بو سكاء مف حيث األلكاف المستعممة أك في طريقة الكتابة بخصكص 
الحجـ كالحركؼ، فإف مف شأف ذلؾ إيقاع المستيمؾ العادم في الغمط كحممو عمى 

 ."(2). . . ؿ أف األمر يتعمؽ بمنتكج آخراالعتقاد بأنو يشترم منتكج ليبتكف كالحا

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقضاء المصرم الذم قضى بأف مف يستخدـ عبلمة 
"Crosley"  لتمييز أدكات كتابية يرتكب تقميدا إزاء عبلمة"Croxley لتمييز "

منتجات مماثمة نظرا لمتشابو بيف العبلمتيف في شكؿ الكتابة كالكقع عمى السمع كفي 
كالتسمية  "Optica"تـ القضاء بكجكد مشابية إجمالية بيف التسمية الحقيقية لبناف 

 .Optikos"(3)"المشكك منيا 

كمف القضايا التي عرضت عمى القضاء األردني، قضية تسجيؿ عبلمة تتعمؽ 
حيث قررت  "RULID"التي تشبو العبلمة "RUXID "البشرم، عماؿستبدكاء مكجو لبل

مكضكع التشابو بيف العبلمتيف، الذم يؤدم إلى غش  المحكمة أف ال مجاؿ لبحث 
يا محصكر بيف الطبيب كالصيدلي، كىما مف أىؿ عمالاستالمستيمؾ العادم، ألف 

 .(4)االختصاص كال يمكف خداعيما
جماال ينبغي أف ندرؾ بأف ىذه األسس كالمعايير المعتمدة في تقدير التقميد، ال  كا 
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ألف الخمط كالمبس ليس أمرا قانكنيا، بؿ ىك  يمكف االعتماد عمييا بصكرة منفردة،
كاقعة مادية تقتضي األخذ في االعتبار جميع األسس عمى كجو اإلجماؿ، كيمكف 

 .(1)في ىذا المجاؿ إذا أشكىؿ عميو األمر ةعانة بأىؿ الخبر ستلمقاضي اال

 املطًب ايجاْٞ

 33/30قإْٛ ايعالَات محا١ٜ املطتًٗو جصا٥ًٝا ٚفل

بلمة التي جاءت مجممة في التشريع الجزائرم، ىي جرائـ كثيرة جرائـ تقميد الع
يمكف حصرىا، إال أف ذلؾ ال يمنع مف ذكر أىميا، حتى ال يعتقد  كمتنكعة، ال

أك مف يقكـ  البعض أف جنحة تقميد العبلمة تتعمؽ فقط بمف يباشر التقميد بنفسو
إلى درجة  ،رئيسية منيابالنقؿ الحرفي لمعبلمة التجارية نقبل كامبل، أك لؤلجزاء ال

ساىـ في عمؿ عبلمة مقمدة، أك استبؿ حتى الذم  (2)يصعب التفرقة بيف العبلمتيف،
حيازة سمع أك خدمات تحمؿ عبلمات يراد أك تكزيع أك استلمبيع أك  بيع أك عرضو 

مقمدة، يعتبر أيضا في حكـ المقمد المباشر لمعبلمة، كييضاؼ إلى ذلؾ فئة أخرل مف 
العبلمة، تتعمؽ باغتصاب العبلمة دكف إذف صاحبيا، أك كضع عبلمة جرائـ تقميد 

أك بيع أك عرض لمبيع سمع أك خدمات ال تحمؿ  عمى سمع أك خدمات قبؿ تسجيميا
 .، أك عدـ كضع عبلمة عمى السمع أك الخدماتعبلمة أصبل

 لذلؾ فإف الجنح التي يحؽ لممستيمؾ، أف يحرؾ الدعكل العمكمية بشأنيا
أما جرائـ تقميد العبلمة ، 33/36مف أمر  33التي نصت عمييا المادة ، ىيمباشرة

األخرل فإف حماية المستيمؾ جزائيا منيا تتـ بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تحريؾ 
الدعكل العمكمية مف طرؼ مالؾ العبلمة أك المرخص لو، أك مف خبلؿ أجيزة 

 .الدكلة لمكافحة الغش، أك عف طريؽ جمعيات حماية المستيمؾ
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 ايفسع األٍٚ

 محا١ٜ املطتًٗو جصا٥ٝا َٔ تكًٝد ايعال١َ بػهٌ َباغس

يستند المستيمؾ في المطالبة بالتعكيض عف األضرار الجسمانية كالمادية إلى 
الدعكل الجزائية المصحكبة بادعاء مدني، ألف اليدؼ مف متابعة مرتكب الجريمة 

 .ىك الحصكؿ عمى التعكيض المناسب
 ال١َ ع٢ً ضًع أٚ خدَاتجسمي١ عدّ ٚضع ع: أٚال

 : ايسنٔ ايػسعٞ .أ 

الركف الشرعي في أم جريمة ىك النص القانكني الكاجب التطبيؽ الذم يدؿ 
عمى تجريـ الفعؿ المككف لمجريمة، كيحدد العقاب الذم يفرضو عمى مرتكبيا، إذا لـ 

 (1). يكف الفعؿ خاضعا لسبب مف أسباب اإلباحة

يعاقب بالحبس مف «: لجريمة بقكلونص المشرع الجزائرم صراحة عمى ىذه ا
دج( إلى مميكني 333. 533شير إلى سنة كبغرامة مف خمسمائة ألؼ دينار)

 : دج( أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط، األشخاص333. 333. 2دينار)

( مف ىذا األمر، بعدـ كضع عبلمة عمى سمعيـ 3الذيف خالفكا أحكاـ المادة) (1
 .(2)» ...أك خدماتيـ

 
ركف الشرعي في جريمة عدـ كضع عبلمة عمى سمعة أك خدمة، في كيتمثؿ ال

مخالفة إلزامية كضع عبلمة تجارية لتمييز السمع كالخدمات التي نص المشرع عمييا 
امية لكؿ سمعة أك " تعتبر عبلمة السمعة أك الخدمة إلز : في قانكف العبلمات بقكلو

 ...خدمة مقدمة
حالة ذلؾ، إذا لـ استالحاكية عند  يجب كضع العبلمة عمى الغبلؼ، أك عمى
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 .تسمح طبيعة أك خصائص السمع مف كضع العبلمة عمييا مباشرة

ال يطبؽ ىذا اإللزاـ عمى السمع أك الخدمات التي ال تسمح طبيعتيا كخصائصيا 
 .(1)، ككذلؾ السمع التي تحمؿ تسمية منشأ"مف كضع العبلمة عمييا

رم قد ألـز المنتج أك مقدـ الخدمة أف المشرع الجزائالمبلحظ عمى ىذا النص 
بكضع عبلمة عمى منتجاتو المقدمة، كفي الحالة التي ال تسمح السمعة أك الخدمة 

بكضع عبلمة كلك عمى  لتزاـبكضع العبلمة عمييا مباشرة، فإف ذلؾ ال يىعفيو مف اال
ؿ السمع أك غبلؼ السمعة أك الخدمة فإف تعذر ذلؾ يضعيا عمى الحاكية التي تنق

حرص المشرع الشديد عمى كجكب كضع العبلمة، حماية  خدمات، مما يؤكدال
 .لممستيمؾ مف الغش كالخداع كالتدليس

، يسمح لممنتج بعدـ كضع عبلمة عمى سمعو كخدماتو لتزاـثناء مف ىذا االاستك 
 : تالمقدمة إذا كان

 ._ طبيعتيا كخصائصيا ال تسمح بذلؾ

 ._ تحمؿ تسمية منشأ
 : ايسنٔ املادٟ .ب 

كف المادم في أم جريمة يتعمؽ بترجمة الجاني لمفكرة اإلجرامية في شكؿ الر 
سمكؾ مادم مممكس، سكاء كاف ىذا السمكؾ إيجابيا أك سمبيا، كيقكـ عمى ثبلثة 

عمى مصمحة  اعتداءالسمكؾ اإلجرامي، كالنتيجة اإلجرامية كىي : عناصر ىي
تيديدىا، كالعبلقة السببية بيف عمييا فعبل، أـ كقع  عتداءيحمييا القانكف، سكاء تـ اال

، غير أنو يكجد بعض الجرائـ التي يكتفي فييا السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة المحققة
 (2). المشرع بالسمكؾ كحده لمقكؿ بقياـ الركف المادم
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في كاقعة  يتمثؿ حسب النص المذككر سابقا، ةميالركف المادم في ىذه الجر ك 
ـ لذاتو الخدمات، كيبدك أف ىذا الفعؿ مجر  عدـ كضع عبلمة إلزامية عمى السمع ك 

بغض النظر عف ما إذا باعيا صاحبيا أك عرضيا لمبيع أـ ال، كىذا يعني أف 
الشخص الذم أنتج سمعا أك خدمات كلـ يضع عمييا عبلمة يعتبر مرتكبا لجريمة 

 .معاقب عمييا قانكنا
 : ايسنٔ املعٟٓٛ .ج 

ى السمع كالخدمات، لـ يشترط عدـ كضع عبلمة عمجريمة المشرع الجزائرم في 
تكفر القصد الجنائي، مما يعني أف سكء النية مفترض فيمف يقكـ بإنتاج سمع أك 
خدمات دكف أف يضع عمييا عبلمة، إذا كانت طبيعتيا أك خصائصيا تسمح بذلؾ، 

ذه المخالفة يرتكبيا المنتج نفسو، كىك شخص ى. مالـ يقـ الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ
العمـ بإلزامية العبلمة، كالعمـ بحؽ المستيمؾ في الحصكؿ عمى محترؼ يفترض فيو 

كبتكفر عنصرم العمـ كاإلرادة يككف القصد الجنائي منتجات دكف غش كال تدليس، 
 .(1)مفترض في المخالؼ

اليدؼ مف إنتاج السمع كالخدمات ىك عرضيا كتقديميا لمبيع، كىي مكجية ألف 
فإف عدـ كضع عبلمة عمييا كما نص عمى ذلؾ المحمي أك لمتصدير، كلذلؾ  يبلؾستلبل

ألنو شخص محترؼ، قانكف العبلمات، جعؿ المشرع يفترض فيمف قاـ بذلؾ سكء النية 
 .يمكف نفيو إال إذا تكفر السبب الخارجي ، كالفيو كبالتالي فإف القصد الجنائي مفترض

 جسمي١ بٝع أٚ عسض يًبٝع ضًع١ أٚ خد١َ ال حتٌُ عال١َ: ثاْٝا

 : ػسعٞايسنٔ اي .أ 

يعاقب بالحبس مف «: يتمثؿ الركف الشرعي في ىذه الجريمة في قكؿ المشرع
دج( إلى مميكني  533.333شير إلى سنة كبغرامة مف خمسمائة ألؼ دينار)

=                                                           
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 : دج( أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط، األشخاص 2.333.333دينار)

ر أك قدمكا خدمات ال كالذيف تعمدكا بيع أك عرضكا لمبيع سمعة أك أكث ... (1
 .(1)»تحمؿ عبلمة

كىذه لمخالفة شبيية بمخالفة عدـ كضع عبلمة عمى السمع أك الخدمات 
 : المقدمة، كتختمؼ عنيا في عنصريف

ع أك عرض لمبيع السمع _ الشخص الذم ارتكب ىذه المخالفة ىك الذم تكلى بي
 .أك الخدمات التي ال تمؿ عبلمة

فيمف قاـ بيذه المخالفة، بعكس المخالفة _ عدـ افتراض القصد الجنائي 
 .السابقة

 : ايسنٔ املادٟ .ب 

الركف المادم ليذه الجريمة أيضا في كاقعة بيع أك عرض لمبيع سمع أك  يتجمى
كيتحقؽ مف خبلؿ القياـ بأحد ىذه األفعاؿ مف بيع  ،ال تحمؿ عبلمةخدمات 

األسكاؽ  منتجات كضع عمييا عبلمات مقمدة أك مزكرة، أك عرضيا لمبيع في
رساؿ العينات  كالمساحات التجارية الكبرل كالمحبلت كحتى عف طريؽ اإلنترنيت كا 

أك حيازتيا بقصد  يرادىا كتكزيعيا،استأك النشرات كفي أم مكقع آخر لمبيع، أك 
 .البيع

كال خبلؼ في ككف ىذه األفعاؿ تعتبر كقائع مادية تمس بحقكؽ المستيمؾ كال  
تضرر أيضا المستيمؾ العادم الذم يندفع القتناء تمؾ كي. تمبي حاجتو في اإلعبلـ

 .السمع أك الخدمات التي ال تمبي حاجاتو، كال تضمف حقكقو
 : ايسنٔ املعٟٓٛ .ج 

بيع أك عرض لمبيع سمع أك خدمات بدكف كضع عبلمة بمخالفة فيما تعمؽ 
عمييا، فقد اشترط المشرع تكفر القصد الجنائي فييا مف خبلؿ قكلو" الذيف 
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، كىذا يعني أف سكء نية الفاعؿ غير مفترضة بؿ عمى مف يدعي ذلؾ (1)"تعمدكا
 .إثباتو

رغـ أف البائع أك مقدـ الخدمة شخص محترؼ يفترض فيو العمـ بجميع 
تضبط الممارسات النصكص القانكنية التي تحكـ نشاطو التجارم، كالقكاعد التي 

ارتكابو لمخالفة بيع أك  التجارية النزيية، إال أف عدـ افتراض القصد الجنائي في
عرض لمبيع منتكج أك تقديـ خدمة ال تحمؿ عبلمة، سيعقد مف ميـ المستيمؾ في 

كالتنصؿ مف  إثبات انصراؼ إرادة مرتكب المخالفة إلى إلحاؽ الضرر بالمستيمكيف،
 مسؤكليتو الجزائية عف األضرار التي تسببيا ليـ تمؾ المنتجات أك الخدمات التي ال

 .تحمؿ عبلمة

الحقيقة التي تبدك ظاىرة مف ىذه األفعاؿ، أنيا جميعا يفترض فييا سكء النية ك 
ماداـ تسجيؿ العبلمة سييحم ؿ صاحبيا كؿ األضرار التي تمحؽ بالمستيمكيف، مف 
خبلؿ الغش كالتدليس كالخداع الذم قد يقع فيو، كىذا يعتبر سببا رئيسا لتيرب 

 .لغير إثبات المسؤكلية في جانبوصاحب العبلمة مف تسجيميا، حتى يصعب عمى ا

 جسمي١ ٚضع عال١َ ع٢ً ضًع أٚ خدَات دٕٚ تطجًٝٗا: ثايجا

 : ايسنٔ ايػسعٞ .أ 

 : نص المشرع الجزائرم عمى معاقبة األشخاص

الذيف كضعكا عمى سمعيـ أك خدماتيـ عبلمة لـ تسجؿ أك لـ يطمب تسجيميا « 
ررة لجريمة عدـ كضع عبلمة بنفس العقكبة المق. (2)»( مف ىذا األمر4كفقا لممادة)

بدكف  تقديميا أك بيعيا أك عرضيا لمبيع جريمة أك المقدمة،عمى السمع أك الخدمات 
 .عبلمة

أم عبلمة لسمع أك خدمات عبر  عماؿاستال يمكف ": عمى أنو 4كتنص المادة
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اإلقميـ الكطني إال بعد تسجيميا أك إيداع طمب تسجيؿ بشأنيا عند المصمحة 
 .المختصة"

 : نٔ املادٟايس .ب 

عبلمة غير مسجمة، أك لـ يتـ  عماؿاستيتمثؿ الركف المادم ليذه الجريمة في 
إيداع طمب تسجيؿ بشأنيا، مف خبلؿ كضعيا عمى السمع أك الخدمات، عبر اإلقميـ 

 .الكطني

كيستكم في ذلؾ إف كانت العبلمة غير مسجمة تماما، أك كانت مسجمة كقد 
عممت استأك سقطت بسبب مف أسباب السقكط، أك انتيت آجاؿ تجديدىا كلـ تجدد، 

لتمييز أصناؼ مف السمع أك الخدمات التي لـ تيسجؿ مف أجميا، أك دٌكف بغير حؽ 
عمى عبلمتو أك مستنداتو بيانا يؤدم إلى اعتقاد الغير بتسجيؿ العبلمة، كىذا ما 

 .(1)يطمؽ عميو جريمة إيياـ الغير

فادة  ستبلمة كما يضمف لمالكيا االكفي ىذا تأكيد ضمني عمى أف تسجيؿ الع
مف الحقكؽ التي تيخكليا، فإنو في مقابؿ ذلؾ يحممو التبعات كالمسؤكلية التي تنجر 

المستيمكيف  اتجاهغير المشركع ليا، خاصة فيما تعمؽ بمسؤكليتو  عماؿستعف اال
 .الذيف كضعكا ثقتيـ في عبلمتو

 : ايسنٔ املعٟٓٛ .ج 

ألفعاؿ، أف المشرع قد افترض فيمف يقـك بذلؾ يستفاد مف النص الذم جـر ىذه ا
تكفر القصد الجنائي لديو، ألف مف عادة المشرع النص عمى شرط العمد أك سكء 

ذلؾ، كبحكـ أف المنتج أك التاجر يفترض فيو العمـ بإلزامية  فترضالنية، إذا لـ ي
 إذا كجدت تعمده، كال يعذر بجيؿ القانكف إال عبلمة كلكنو بأفعالو ىذه يؤكدتسجيؿ ال

 .القرائف التي تثبت خبلؼ ذلؾ
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 جاْٞاي سعايف

 بػهٌ غري َباغستكًٝد ايعال١َ محا١ٜ املطتًٗو جصا٥ٝا َٔ 

إف حماية المستيمؾ جزائيا بمفرده، مف الجرائـ التي خكلو المشرع في قانكف 
 عتداءالعبلمات الحؽ في متابعة أصحابيا، قد ال تككف كافية لحمايتو، ألف أكجو اال

العبلمات متعددة، كآثارىا السمبية عمى حقكقو متنكعة، كالمستيمؾ بمفرده ليس  عمى
لو الحؽ في متابعة أصحابيا، لذلؾ كفر المشرع الحماية لو منيا بطريؽ غير 

 .غبلليااستمباشر، بكاسطة مالؾ العبلمة أك المرخص لو قانكنا ب
 ًعال١َاملباغس يتكًٝد ايجسمي١ : أٚال

رم عمى معيار تسجيؿ العبلمة لدل المصمحة المختصة، عتمد المشرع الجزائا
تعد  ال«: حقاؽ العبلمة التجارية لمحماية الجزائية، كذلؾ في قكلوستال كأساس

األفعاؿ السابقة لنشر تسجيؿ العبلمة مخمة بالحقكؽ المرتبطة بيا،غير أنو يمكف 
 »(1)فيو شتبومتابعة األعماؿ البلحقة بتبميغ نسخة مف تسجيؿ العبلمة لممقمد الم

داع طمب تسجيؿ يستفاد مف ىذا النص أف العبلمة غير المسجمة أك التي تـ إي
بشأنيا، كلـ يتـ نشر تسجيميا في النشرة الخاصة بذلؾ، ال يمكف ألصحابيا إذا ما 

 .عمى عبلماتيـ أف يرفعكا دعكل جزائية لكقفو عتداءتـ اال

ككف الطرؼ الذم يممؾ الحؽ نطبلقا مف فؽ أغمب التشريعات مع ىذا الرأم اكتت
في رفع الدعكل الجزائية، يجب أف يتمتع بالصفة كال يكفي تكفر عنصر الضرر كما 

إذ أف الدعكل الجزائية تعتبر مرفكعة مف غير ىك عميو الحاؿ في الدعكل المدنية، 
ذم صفة كغير مقبكلة إذا قاـ صاحب العبلمة برفعيا قبؿ مباشرة إجراءات التسجيؿ 

تمامو،  عمييا  عتداءأك بعد انتياء مدة التسجيؿ دكف تجديده، حيث ال يعد فعؿ االكا 
ف كاف يصمح أساسا لممطالبة بالتعكيض المدني  .(2)مككنا لجريمة كاممة األركاف، كا 

إال إذا  ،أك تزكيرىا، جريمة يعاقب عمييا القانكف تقميد العبلمة ال يمكف اعتبارك 
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مثميا  ، كالركف المعنكم،كف المادمالر شرعي، ك الركف ال في ةتمثممتكفرت أركانيا، ال
 .مثؿ الجرائـ األخرل

 : ايسنٔ ايػسعٞ .1

كف الشرعي في أم جريمة ىك النص القانكني الكاجب التطبيؽ الذم يدؿ الر 
، إذا لـ عمى تجريـ الفعؿ المككف لمجريمة، كيحدد العقاب الذم يفرضو عمى مرتكبيا

 (1). ةيكف الفعؿ خاضعا لسبب مف أسباب اإلباح

كبالرجكع إلى األمر المتعمؽ بحماية العبلمات، نجد أف المشرع الجزائرم قد 
مع مراعاة أحكاـ «: نص صراحة عمى تجريـ فعؿ تقميد العبلمة التجارية بقكلو

يعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة كؿ عمؿ يمس بالحقكؽ أعبله،  13المادة 
 .حب العبلمةـ بو الغير خرقا لحقكؽ صائثارية لعبلمة قاستاال

 .(2)»33لى إ 27بالعقكبات المحددة في المكاد يعد التقميد جريمة يعاقب عمييا 

: ذلؾ بقكلو المقررة ليا فقد نص المشرع عمى األصمية أما فيما تعمؽ بالعقكبة
( أشير إلى سنتيف، 6فإف كؿ شخص ارتكب جنحة تقميد يعاقب بالحبس مف ستة )«

 دج( إلى عشرة مبلييف دينار 2.533.33ينار )كبغرامة مف مميكنيف كخمسمائة د
 .(3)»دج( أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط 13.333.33)

 : مية تتمثؿ فيكقد أضاؼ المشرع إلى ذلؾ عقكبات تكمي

 الغمؽ المؤقت أك النيائي. 
  عممتاستمصادرة األشياء كالكسائؿ كاألدكات التي. 
 إتبلؼ األشياء محؿ المخالفة. 

لعقكبات التكميمية ذات أىمية بالغة في اقتبلع آثار التقميد مف كتعتبر ىذه ا
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 ذلؾ باإليجابكعكد تك  عكد المقمد إلى التقميد مرة أخرل مف جية،جذكره، حتى ال ي
 .عمى المستيمؾ كحمايتو مف كؿ أشكاؿ الغش كالتدليس مف جية أخرل

ػ    لمسجمة أف المشرع قد اعتبر تقميد العبلمة ا أيضا، ستفاد مف ىذا النصيي ك 
يشكؿ جنحة يعاقب عمييا  دكف غيرىا مف العبلمات المستعممة مف غير تسجيؿ ػ
ال تعتبر مساسا بالحقكؽ القانكف، كمف ثـ فإف األفعاؿ السابقة لنشر التسجيؿ 

 .(1)المرتبطة بيا

ال يخكؿ تسجيؿ «: كما كضع قيكدا عمى الحقكؽ المخكلة عف التسجيؿ بقكلو
 : في منع الغير مف أف يستخدـ تجاريا كعف حسف نية العبلمة لصاحبيا الحؽ

 .و المستعاراسمو كعنكانو ك اسم (1
البيانات الحقيقية المتصمة بالصنؼ أك الجكدة أك الكمية أك الكجية أك القيمة  (2

داء ىذه الخدمات، عمى أف يككف ىذا ع أك أأك مكاف المنشأ أك فترة إنتاج ىذه السم
ض التعريؼ أك اإلعبلـ فقط كفقا لمممارسات محدكدا كمقتصرا ألغرا عماؿستاال

 .(2)»النزيية في المجاؿ الصناعي أك التجارم

كمعنى ىذا التقييد لمحقكؽ، أف ىذه الممارسات ال تعتبر مساسا بالحقكؽ 
، المخكلة لمالؾ العبلمة عف تسجيؿ العبلمة، كبالتالي فإنيا ال تشكؿ جنحة تقميد

مخالفة فإف عبء إثبات القصد الجنائي شريطة أف تتـ بحسف نية، كبمفيـك ال
 .(رخص لومأك ال لمرتكب ىذه األفعاؿ تقع عمى عاتؽ المدعي)مالؾ العبلمة

 : ايسنٔ املادٟ .2

التماثؿ أك التقارب بيف األصؿ  في كاقعة التقميد،الركف المادم في جريمة  رظيي
الشكؿ  كالشيء المقمد، سكاء مف حيث الكظيفة التي يؤدييا كؿ منيا، أك مف حيث

 .(3)يظيراف بياالعاـ كالييئة التي 
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التقميد تكمف في ككف غش المستيمؾ كتضميمو  تجريـفإف العبرة مف  كمف ىنا
ناشئ عف كجكد تشابو بيف العبلمة األصمية كالعبلمة المقمدة بحيث يصعب عميو 

التشابو التفريؽ كالتمييز بينيما، كبمفيـك المخالفة فإف جريمة التقميد تنتفي إذا انتفى 
 .(1)الذم يؤدم إلى غش المستيمؾ كتضميمو

 : يتطمب أك تزكيرىا تقميد العبلمة الركف المادم في جريمة يستفاد مف ىذا أف

التي تعني تقريب الشبو بيف عبلمة كعبلمة أخرل بطريقة  اقعة التقميدكجكد ك  ػ
 .مف شأنيا إحداث المبس بينيما

 .(2)ير الخارجي لمعبلمةظيف في المػ أف يككف ىذا التقميد قد ضمؿ المستيمك

كتقرير كجكد تقميد لعبلمة أصمية مف شأنو أف يخدع جميكر المستيمكيف، ىك 
مف المسائؿ المكضكعية التي تدخؿ ضمف صبلحيات قاضي المكضكع ببل معقب 

محكمة القانكف أك الطعف( متى كانت األسباب التي أقيـ )عميو مف محكمة النقض
 .(3)التي انتيى إليياعمييا تبرر النتيجة 

 : يسنٔ املعٟٓٛا .3

الجانب الشخصي أك النفسي لمجريمة، فبل  بكجو عاـ المقصكد بالركف المعنكم
تقـك الجريمة بمجرد قياـ الكاقعة المادية التي نص المشرع عمى تجريميا، بؿ البد 

كأدل  ا معنكيا أك أدبيا،ارتباطبيا  مف أف تصدر ىذه الكاقعة عف إرادة فاعميا كترتبط
ال : قر في الجانب القانكني مبدأاستىذا إلى تطكر مفيكـ المسؤكلية الجنائية، ك 

 (4). جريمة دكف خطأ
كيرىا، فيتمثؿ في " قصد أك تز  العبلمة أما الركف المعنكم في جريمة تقميد

لدل الفاعؿ،  االحتياؿ"، إذ البد لقياـ جريمة التقميد أك التزكير أف تتكفر نية االحتياؿ
                                                           

 . 45مدحت الدبيسي، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 198يعقكب يكسؼ صرخكة، المرجع السابؽ، ص -(2)

 . 673مصطفى كماؿ طو، أساسيات القانكف التجارم، المرجع السابؽ، ص  - (3)
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 : إذا عممنا أف التقميد ىك مف الجرائـ ذات اليدفيف خاصة

 .عمى الحؽ في العبلمة عتداءيتمثؿ األكؿ في اال -

ك أ ميمو، سكاء كاف التضميؿ مؤكداتضكيتمثؿ الثاني في غش المستيمؾ ك  -
 .(1)محتمبل

ئي لمرتكب التقميد، غير أف المشرع الجزائرم لـ ينص مطمقا عمى القصد الجنا
ـ منو أنو ال يشترط لتجريـ التقميد تكفر العمـ بو كسكء نية مرتكبو، حيث مما يهفي

ئثارية ستيعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة كؿ عمؿ يمس بالحقكؽ اال«: ؿاكتفى بالقك 
 .» (2)لعبلمة قاـ بو الغير خرقا لحقكؽ صاحب العبلمة

جب البحث عف فإنو يكفي لقياـ جنحة التقميد تكفر الركف المادم فييا، كال ي يذال
كيبرر أصحاب ىذا الرأم ذلؾ ، (3)نية مرتكب فعؿ التقميد حسنة كانت أك سيئة

قبلال عف سكء القصد، كليس لممتيـ استبككف تقميد العبلمة معاقب عميو في ذاتو 
كىك يفترض تطابؽ العبلمتيف، يستبعد  الحؽ في إثبات حسف نيتو، كألف التقميد

 .(4)تو الدليؿ عمى سكء القصدمجرد التكافؽ العرضي، كيحمؿ بذا

سكء النية خبلفا لما  جريمة تقميد العبلمة ال يفترض فييا بينما يرل آخركف أف
يجب أف يتكفر في جريمة التقميد أك  ، لذلؾ(5)ىك معمكؿ بو في قانكف الجمارؾ

بأنو يقـك بتقميد  التزكير حتى تكتمؿ أركانيا، أم أف الفاعؿ يجب أف يككف عالما
يـ بككف تسجيؿ العبلمة قرينة ك تزكيرىا، كيبرر أصحاب ىذا الرأم رأيى العبلمة أ

عمى سكء نية المقمد ألنو يفترض عممو بيا، إال أنو يجكز لمفاعؿ إثبات حسف نيتو 
 .(6)مف خبلؿ إثبات عدـ عممو بسبؽ تسجيؿ العبلمة المشابية
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 زؤ١ٜ ايكضا٤ يًسنٔ املعٟٓٛ يف جسمي١ ايتكًٝد 

رضت عمى القضاء الجزائرم، النزاع الذم ثار بيف شركة كمف القضايا التي ع
، في الكقت الذم كاف "Trésor"ف جديدم الذم سمى عطرهكبي "LANCOM"عطكر

، حيث اعتبر "Trésor de Lancom"فيو لشركة العطكر عطرا يحمؿ عبلمة 
مجمس قضاء الجزائر أف المتيـ قد ارتكب جنحة التقميد كحكـ بإلغاء عبلمتو المقمدة 

كفي ىذا المثاؿ قرينة التقميد قاطعة كال يمكف دحضيا، حيث  ،(1)ع تعكيض الشركةم
 فادة مف سمعتيا في السكؽستأف المتيـ قد تعمد بسكء نية تقميد ىذه العبلمة كاال

 .كبالتالي فإنو يكفي تكفر الركف المادم لمقكؿ بقياـ جنحة التقميد

ا، فصمت محكمة تمييز يبفترض عمـ الكافة ي أف تسجيؿ العبلمة كعمى أساس
" ال تقبؿ دعكل تقميد : دبي في قرار جديد ليا، الذم نص في أحد حيثياتو عمى أنو

العبلمة التجارية إاٌل عمى مف قمدىا، كال مجاؿ لحسف نية األخير أك سكء نيتو، 
طالما كانت العبلمة التجارية المعتدل عمييا مسجمة في الدكلة، ألنو يفترض عمـ 

 ."(2)الكافة بيا

كفي نفس السياؽ سار القضاء األردني في النزاع الذم عرض عميو حكؿ تقميد 
التي تستعمؿ لتمييز نكع " كت كات " عبلمة، حيث اشتكت الشركة المالكة لعبلمة الػ

مف الشككالطة، مف تقميد عبلمتيا مف طرؼ الشركة المالكة لعبلمة "سمفانا" المسجمة 
 االختبلؼرغـ  سمفانا""بإلغاء عبلمة  ، كقد حكـ قاضي الصمحلنفس الغرض
كؿ عبلمة كأنو ال يكجد أم تقميد أك غش لممستيمكيف، إال أف  اسـالظاىر مف 

كالتقميد  نظر إلى العبلمة بصكرة إجمالية، كاقتنع أف قصد الغش صمح قدقاضي ال
متكفر ألف العبلمة المقمدة تشبو العبلمة األصمية مف حيث المكف كالحجـ كالتصميـ 

، كأف سـالكممات المطبكعة عمى الغبلؼ مف األماـ كالخمؼ، كال يختمفاف إال في االك 
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ىذا التشابو مف شأنو أف يغش الجميكر كيؤدم إلى انخداعو، كأف التقميد كالتزكير قد 
 (1). ظيرا بجبلء ككضكح، كقد أيد النائب العاـ المستأنؼ أمامو ىذا الحكـ

ائي، كسكء نية المقمد مفترضاف إذا تكفر القصد الجنيستفاد مف ىذا الحكـ أف 
 .الركف المادم في جريمة التقميد أك التزكير، كال نحتاج إلى دليؿ آخر إلثباتيما

 " كحيث أف نية: كمف القرارات الصادرة عف القضاء المبناني في ىذا الشأف
الغش يمكف أف تثبت مف ظركؼ القضية، كحيث أف المدعى عميو مف المنتجيف 

السكؽ، كبضاعة المدعية منتشرة كرائجة منذ زمف في السكؽ، فبل  بمنتجاتالممميف 
 .(2)" بامبرس " (عبلمة)يعقؿ أف يككف المدعى عميو جاىبل بتسمية ماركة 

كخبلصة القكؿ في الركف المعنكم في جريمة تقميد العبلمة، أف المشرع الجزائرم 
مختصة بالتسجيؿ بنشر عندما ألـز مالؾ العبلمة بتسجيميا، كألـز المصمحة ال

شيار كؿ العبلمات المكدعة لدييا، في النشرة الرسمية لمعبلمات كبشكؿ دكرم  ،(3)كا 
تسجيبلت كتجديدات العبلمات، إضافة إلى  ،كألزميا أيضا بالنشر في النشرة الرسمية

كؿ ىذا يعني أف المشرع قد افترض  ،(4)ؿ عميياج  إبطاليا أك إلغائيا، ككؿ قيد سي 
بجيمو بتسجيؿ العبلمة األصمية،  االحتجاجمف يقـك بالتقميد، كال يمكنو  العمـ في

 .كمف ثـ فإنو ال يمكنو أف يدفع بحسف نيتو
أما القانكف الفرنسي فقد فرؽ بيف التقميد المباشر الذم يفترض فيو القصد الجنائي، 

لية إال كالتقميد غير المباشر الذم يفترض فيو حسف نية صاحبو الذم ال يتحمؿ المسؤك 
 .(5)كعمى نفس المنكاؿ سار المشرع المغربي إذا ارتكبيا كىك عمى عمـ بيا
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 ًعال١َي غري املباغس تكًٝدايجسا٥ِ : اثاْٝ

يتعمؽ ىذا النكع مف التقميد بكؿ األفعاؿ كالجرائـ التي يرتكبيا أصحابيا دكف أف 
ا بطريقة أك ، بؿ ساىمك يككنكا ىـ الذيف باشركا فعؿ التقميد أك التزكير بأنفسيـ

أك الخدمات التي تحمؿ عبلمات مقمدة أك مزكرة، كمف التركيج لمسمع في بأخرل 
 : يمي بيف أىـ ىذه الجرائـ ما

 : عال١َ َكًد٠ عُاٍاضتجسمي١  .1

 : ػسعٞايسنٔ اي .أ 

ئثارية التي ستالجزائرم اعتبر كؿ مساس بالحقكؽ اال سبؽ كأف قمنا بأف المشرع
كمف بيف أىـ ىذه الحقكؽ  بمثابة تقميد لمعبلمة يخكليا تسجيؿ العبلمة لمالكيا،

عبلمتو بدكف  عماؿاستالمنبثقة عف حؽ ممكية العبلمة، الحؽ في منع الغير مف 
أية عبلمة مشابية لعبلمتو تؤدم  عماؿاستترخيص منو، كالحؽ في منع الغير مف 

 اعتداءكلذلؾ فإف أم  ،(1)إلى إحداث لبس بينيا كبيف عبلمتو في أذىاف المستيمكيف
بنفس العقكبات  عمى ىذا الحؽ اعتبره المشرع جنحة تقميد يعاقب عمييا القانكف

 .(2)المقررة لجريمة تقميد أك تزكير العبلمة بشكؿ مباشر
 : ايسنٔ املادٟ .ب 

أك المزكرة تتحقؽ بكضع العبلمة عمى  العبلمة المقمدة عماؿاست جريمة إف
عمى أغمفتيا، أك عف طريؽ الدعاية  السمعة أك الخدمة ذاتيا، أك لصقيا عمييا، أك

كاإلشيار لممنتجات التي ستحمؿ ىذه العبلمة قبؿ عرضيا لمبيع، أك بأية  كالتركيج
 .(3)طريقة أخرل كلك بكضعيا عمى كاجية المحؿ أك كسائؿ اإلعبلف األخرل

تتـ  عبلمة مقمدة أك مزكرة عماؿاستبينما يرل جانب آخر مف الفقو أف جريمة 
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العبلمة  عماؿاستعمى المنتجات أك البضائع، كبالتالي ال عقاب عمى  بكضع العبلمة
التجارم خبلفا لممنتجات كالبضائع كاإلعبلنات كغيرىا إذ عمى تكابع المحؿ 

 .(1)المادم المرافؽ لممنتجات عماؿستالمقصكد بيذه الجريمة اال

 عبلمة مقمدة أك مزكرة يكمف في عماؿاستلذلؾ فإف الركف المادم لجريمة 
، في المجاؿ التجارم، في الفترة التي تمتد مف في حد ذاتو ىذه العبلمة عماؿاست

لحظة تقميد العبلمة أك تزكيرىا، إلى المحظة التي يبدأ فييا بيع البضاعة أك عرضيا 
 .عماؿستميما كانت طبيعة ذلؾ اال ،(2)لمبيع

ة مف نفس كال يشترط أف تككف المنتجات التي تحمؿ العبلمة المقمدة أك المزكر 
نما يشترط في ىذه المنتجات أف تككف مف نفس النكع  درجة الجكدة أك أقؿ منيا، كا 

 .(3)الذم تميزه العبلمة األصمية

كيتجمى تأثير ىذه الجريمة عمى المستيمؾ، مف خبلؿ الغش كالتدليس كالتضميؿ 
عبلمة مقمدة عمى سمع أك خدمات مماثمة أك  عماؿاستالذم يقع فيو، مف جراء 

 .بية لتمؾ التي سجمت العبلمة األصمية مف أجميامشا
 : ايسنٔ املعٟٓٛ .ج 

سبؽ القكؿ بأف المشرع الجزائرم لـ يشترط تكفر القصد الجنائي في جريمة تقميد 
العبلمة، عمى اعتبار أف النية السيئة مفترضة في الفاعؿ، كاألمر كذلؾ بالنسبة 

 .عبلمة مقمدة أك مزكرة عماؿاستلجريمة 

 ميااير مف التشريعات تعتبرىا مف الجرائـ العمدية التي يشترط لقيغير أف الكث

إحداث  بتقميد العبلمة أك تزكيرىا، كتعمد ، أم العمـتكفر نية الغش كالتدليس
 .(4)السمعة طبيعة كمصدرالخمط كخديعة الجميكر في 
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كيجب التمييز بيف المستعمؿ الذم قاـ بفعؿ التقميد أك التزكير بنفسو، حيث 
عمؿ العبلمة المزكرة أك استفي حقو القصد الجنائي، كالمستعمؿ الذم  يفترض

المقمدة دكف أف يككف ىك مف قاـ بتقميدىا أك تزكيرىا، حيث يستطيع أف يدفع عف 
ىذه، بأف يثبت عدـ انخداع المستيمكيف بيا أك أف ذلؾ قد  عماؿستنفسو جريمة اال
 .(1)تـ بمكافقة مالكيا

 حتٌُ أٚ خدَات أٚ حٝاش٠ بػسض ايبٝع يطًع تٛشٜع ٚأرياد اضتأٚ جسمي١ بٝع أٚ عسض يًبٝع  .2
 : عال١َ َكًد٠

 : ايسنٔ ايػسعٞ .أ 

نما يمكف  نباط ذلؾ استلـ يرد النص عمى تجريـ ىذه األفعاؿ بشكؿ صريح، كا 
دخؿ ضمف ييا، كالتي ليا تسجيؿ العبلمة لصاحبخكً ئثارية التي يي ستمف الحقكؽ اال

مة المسجمة في منع الغير الذم يستعمؿ تجاريا حؽ مالؾ العبل يا الكاسعنطاق
دمات مطابقة أك إلى المبس بيف سمع كخ ا تجاريا مشابيااسمعبلمة أك رمزا أك 

كؿ مساس بيا كيعتبر ذلؾ  عمى كالتي يعاقب القانكف ،(2)مشابية دكف ترخيص
نفس  ، كمف ثـ فإف العقكبة المقررة لجميع ىذه األفعاؿ ىي أيضابمثابة جنحة التقميد

 .(3)عقكبة التقميد أك التزكير المباشر

بيع سمعة أك خدمة تحمؿ عبلمة مقمدة أك مزكرة أك عرضيا لمبيع، أك  ندرجكي
ئثارية ستكتكزيعيا، أك حيازتيا بغرض البيع، ضمف المس بالحقكؽ االيرادىا است

 .لمالؾ العبلمة
 : ادٟايسنٔ امل .ب 

ؿ القياـ بأحد ىذه األفعاؿ مف الركف المادم في كؿ ىذه الجرائـ يتحقؽ مف خبل
بيع منتجات كضع عمييا عبلمات مقمدة أك مزكرة، أك عرضيا لمبيع في األسكاؽ 

رساؿ العينات  كالمساحات التجارية الكبرل كالمحبلت كحتى عف طريؽ اإلنترنيت كا 
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أك حيازتيا بقصد  يرادىا كتكزيعيا،استلمبيع، أك  آخر كفي أم مكقع أك النشرات
ئثارية ستخبلؼ في ككف ىذه األفعاؿ تعتبر كقائع مادية تمس بالحقكؽ اال كال البيع،

 .صميةلمالؾ العبلمة األ

كبالقدر الذم يتضرر فيو مالؾ العبلمة األصمية مف ىذه الجرائـ، يتضرر أيضا 
، ندفع القتناء تمؾ السمع أك الخدمات التي ال تمبي حاجاتوالمستيمؾ العادم الذم ي

 كالجكدة التي كانت تضمنيا العبلمة األصمية، كؿ ذلؾ يتـ كال تضمف لو النكعية
تحت تأثير العبلمة المقمدة، ألف التقميد في ىذه الجرائـ لـ يتكقؼ عند القياـ بو، بؿ 

إلى تضميؿ  تعداه إلى تسكيؽ المنتجات التي تحمؿ العبلمة المقمدة، مما يؤدم
 .كخداعو المستيمؾ

فصيؿ في أغمب القكانيف المتعمقة ص عمى ىذه األفعاؿ بالتكقد جاء الن
ٌباؽ إال أف المشرع الجزائرم شذ عف ىذه القاعدة، رغـ أنو كاف الس ،(1)بالعبلمات

كىذا يعتبر مف  ،(2)الممغى صنع كالعبلمات التجاريةإلى ذلؾ في قانكف عبلمات ال
 .(3)قانكف العبلمات الجديدقبيؿ الفراغات التي تعيب 

 : ايسنٔ املعٟٓٛ .ج 

كف المعنكم في ىذه األنكاع مف الجرائـ في القصد الجنائي كالنية يتمثؿ الر 
 .السيئة، التي الغاية منيا تدليس المستيمؾ كغشو كخداعو

كبالنظر إلى المشرع الجزائرم الذم لـ يفصؿ في ذكر ىذه الجرائـ، يمكف 
ئثارية لمالؾ ستتحت مظمة الممارسات التي تمس بالحقكؽ اال اعتبارىا مندرجة

المشرع قد  ي بينا سابقا أفكالتي كصفيا بجريمة التقميد، الت ة األصمية،العبلم
النية حتى  يئس ؽ بتسجيؿ العبلمة، كبالتالي فيكالعمـ المسب اافترض فيمف يرتكبي

ف لـ يقصد أك يتعمد ذلؾ  .كا 

                                                           

 . 223يعقكب يكسؼ صرخكة، المرجع السابؽ، ص  - (1)

 يتعمؽ بعبلمات الصنع كالعبلمات التجارية، السالؼ الذكر.  66/57ر أم - (2)
 يتعمؽ بالعبلمات، السالؼ الذكر.  03/06أمر  - (3)



 َٔ تكًٝد ايعال١َ املطتًٗو آيٝات محا١ٜ: ايجاْٞ ايفؿٌ     نتطاب احلل يف ايعال١َ حبُا١ٜ املطتًٗوازتباط آثاز ا: يباب ايجاْٞا

 

    
 

يراد كتكزيع أك الحيازة بغرض البيع استغير أف جريمة بيع أك عرض لمبيع أك 
عمـ يمكف أف نفترض فيمف قاـ بيا ال ال ،مؿ عبلمة مقمدةلسمع أك منتجات تح

 .المسبؽ بتقميد العبلمة أك تزكيرىا، خاصة إذا لـ يكف ىك ذاتو مف ارتكب ذلؾ

عف نفسو التيمة بإثبات  كبالتالي فإنو بإمكاف مف قاـ بيذه األفعاؿ أف يدفع
ركف بمثؿ جً ، كما لك أثبت أنو اشترل البضاعة مف شركات أك أشخاص يت  حسف نيتو

بضاعة كلدييـ سجبلت تجارية بذلؾ، كأف الثمف الذم اشترل بو يقارب الثمف ىذه ال
في األسكاؽ، عمى أف تككف البيانات مكثقة مف الجيات التي اشترل منيا، كترجع 

 .(1)السمطة التقديرية في ذلؾ لقاضي المكضكع
 : جسمي١ اغتؿاب عال١َ ممًٛن١ يًػري .3

 : ايسنٔ ايػسعٞ .أ 

ئثارية لمالؾ سترع الجزائرم عمى أف كؿ عمؿ يمس بالحقكؽ االنص المش
 .(2)العبلمة، يعد جنحة تقميد يعاقب عمييا القانكف

ئثارية التي نص عمييا المشرع، حؽ مالؾ العبلمة في ستكمف بيف ىذه الحقكؽ اال
عبلمتو تجاريا دكف ترخيص مسبؽ  عماؿاستمف كمنع الغير  غبلؿستاالمنح رخص 

 .(3)ع أك خدمات مماثمة أك مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجمياعمى سم ،منو

 غبلال لعبلمة الغير دكف رضاه، كلذلؾ فيك مفاستبلمة يعتبر ػكاغتصاب الع
ىا المشرع مساكية ئثارية لمالؾ العبلمة، التي عدستاألفعاؿ التي تمس بالحقكؽ اال
 .لجريمة التقميد، في األثر كالعقكبة

  :ايسنٔ املادٟ .ب 

تمثؿ الركف المادم في جريمة اغتصاب عبلمة مممككة لمغير، في القياـ بكضع ي
لـ تخصص ليا عبلمة أصمية مسجمة تسجيبل صحيحا مممككة لمغير، عمى منتجات 
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 .ابدكف ترخيص مف مالكيك 

غبلؿ العمب كالصناديؽ كالزجاجات الفارغة، التي استىذه الجريمة  مف صكرك 
ائع غير المخصصة لتمؾ العبلمة كممئيا بمكاد كبض تحمؿ عبلمات مممككة لمغير،

 .(1)ما يطمؽ عميو جريمة المؿء أك التعبئة كىذا

لمختـك بيا ككضعيا عمى منتجات كمف صكرىا أيضا نزع العبلمة الحقيقية أك ا
إليياـ جميكر العمبلء كالمستيمكيف،  أك بضائعو المماثمة التي يقكـ ببيعيا، المقمد

 .(2)قيقية التي تميزىا العبلمةبأنيا المنتجات الح

إف ىذا األسمكب المتبع في تقميد العبلمة، يمكف اعتباره مف أخطر األساليب 
تؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ، بغض النظر عف ًمينيتو كمستكل حرصو، ألف التي 

الغش كالتقميد في ىذه الجريمة يتعمؽ بالسمعة أك الخدمة، كال يتعمؽ بالعبلمة في حد 
ه اختيار ف ثـ فإف المستيمؾ عندما يقتني تمؾ السمع أك الخدمات، يككف ذاتيا، كم

تحمؿ نفس العبلمة التي يثؽ فييا، كتضمف لو درجة معينة مف صحيحا مادامت 
 .كجكدة المنتجات، كىذا التكىـ ىك الذم يكقعو في الغش كالتضميؿنكعية 

 : ايسنٔ املعٟٓٛ .ج 

اليمكف أف يشترط فييا القصد يا تجاريا، عمالاستك إف اغتصاب عبلمة الغير 
، ألف سكء النية مفترض فيمف يأخذ عبلمة مممككة لمغير غصبا كيستغميا يالجنائ

تجاريا، مالـ يقـ الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ، كأف يقدـ مستعمؿ العبلمة البينة عمى 
مة، أك أف بينيما عقد لـ تنتو مدتو، كترجع السمطة التقديرية في مكافقة مالؾ العبل

 .(3)اضي المكضكعذلؾ لق
 -أردني-)مصرم إال أف أغمب التشريعات المتعمقة بحماية العبلمة التجارية

أم  تشترط تكفر القصد الجنائي كسكء نية المغتصب، (...العراقي -ككيتي -مغربي
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بقصد إدخاؿ الغش عمى الجميكر، كاإلفادة مف الشيرة التي تتمتع بيا العبلمة 
ـ المسبؽ بممكية العبلمة لمغير، أمر غير مفترض كينبغي أف كترل أف العم الحقيقية،

 .(1)يقـك الدليؿ عمى إثباتو

نستنتج أف الحماية الجزائية لمعبلمة، كما ىي مقررة لحماية لفرع كفي ختاـ ىذا ا
يا، فيي عمالاستمالكيا أك المرخص لو بلالتي تيخكليا العبلمة ئثارية ستاال الحقكؽ

ية كفعالة لممستيمؾ ميما كاف مستكاه، كدرجة حذاقتو، ألف مف باب أكلى حماية حقيق
 .العبرة في األحكاـ بمآالتيا كما ترمي إلى تحقيقو مف أىداؼ كغايات مشركعة

كلعؿ الغاية التي برر بيا المشرع تجريـ التقميد بكؿ صكره المباشرة كغير 
ليس كالخداع، ة، تكمف في حماية المستيمؾ مف كؿ أشكاؿ الغش كالمبس كالتدالمباشر 

 .الذم يمكف أف يككف ضحية لو مف جراء تقميد العبلمة
 املطًب ايجايح

 39/33ملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعال١َ ٚفل قإْٛ محا١ٜ املطتًٗوامحا١ٜ 

إف الحماية الجزائية لممستيمؾ كفؽ قانكف العبلمات، سكاء بمفره، أك عف طريؽ 
تكاطأ مالؾ العبلمة األصمية  مالؾ العبلمة أك المرخص، لـ تعد كافية، خاصة إذا

مع مقمد العبلمة، مقابؿ تعكيض مالي معتبر فتتكقؼ المتابعة الجزائية لممقمد، كيبقى 
المتضرر الكحيد مف ىذه المنتجات المقمدة ىك المستيمؾ، كرغـ ذلؾ فإنو يمكنو 

ل، التي مف أىميا قانكف متابعة الجاني عمى أساس النصكص القانكنية األخر 
 .كقانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش العقكبات،

 ايفسع األٍٚ

 تكًٝد ايعال١َ َٛضٛع يف جسمي١ ايػؼ ايتجازٟ

ينصب الغش عمى السمعة ذاتيا، كيككف محمو أغذية اإلنساف أك الحيكاف، 
كالعقاقير كالنباتات الطبية كاألدكية، كالحاصبلت الزراعية، كالمنتجات الطبيعية 
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ة في الغش، كعمة تجريـ الغش ىي المحافظة عمى كالصناعية، كالمكاد المستخدم
 صحة اإلنساف كالحيكاف، مف األغذية كاألدكات المغشكشة، كضماف مذاؽ األطعمة

 (1)كرائحتيا، كحماية سمعة الصناعات المتصمة بيا

" كؿ لجكء إلى التبلعب أك : كيعرؼ الغش حسب محكمة النقض الفرنسية بأنو
  تتفؽ مع التنظيـ، كتؤدم بطبيعتيا إلى التحريؼالمعالجة غير المشركعة، التي ال

 .(2)في التركيب المادم لممنتكج"

تعتبر ىذه الجريمة نتيجة حتمية لتقميد أك تزكير العبلمة، ألف التقميد الذم ك 
يمس العبلمة ىدفو غش المستيمؾ كالتدليس عميو، كىي الجريمة التي تمحؽ أضرارا 

لؾ تشدد المشرع في إلحاؽ أقسى العقكبات بمف ، كلذبالمستيمؾ مادية كجسدية كبيرة
 .يرتكبكنيا بأنفسيـ أك يشارككف في ارتكابيا

ككأم جريمة يجب أف يتكفر فييا الركف المادم كالمعنكم كالشرعي، حتى 
 .، كيجب أف ترفع الدعكل الجزائية مف ذم مصمحةتكتمؿ

 ايسنٔ ايػسعٞ: أٚال

فيما تعمؽ بتقميد العبلمة، في  يتمثؿ الركف الشرعي في جريمة الغش التجارم
" يعاقب بالعقكبات المنصكص عمييا في : نص المشرع عمى ىذه الجريمة بقكلو

مف قانكف العقكبات، كؿ مف يغش أك يعرض لمبيع أك  432ى مف المادة الفقرة األكل
يبيع كؿ منتكج مزكر أك فاسد أك ساـ أك ال يستجيب إللزامية األمف المنصكص 

مف ىذا القانكف، إذا ألحؽ ىذا المنتكج بالمستيمؾ مرضا أك  13 ةعمييا في الماد
 .عجزا عف العمؿ

( سنكات إلى 13كيعاقب المتدخمكف المعنيكف بالسجف المؤقت مف عشر )
دج( إلى مميكني  1.333.333( سنة، كبغرامة مف مميكف دينار)23عشريف)
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بؿ لمشفاء، أك ىذا المنتكج في مرض غير قا دج(، إذا تسبب 2.333.333دينار)
 .(1)عضك أك إصابة مستديمة" عماؿاستفي فقداف 

إذا ألحقت ": يمي فقد نصت عمى ما (2)مف قانكف العقكبات 432 أما المادة
، أك الذم المادة الغذائية أك الطبية المغشكشة أك الفاسدة بالشخص الذم تناكليا
عرض أك  قدمت لو مرضا، أك عجزا عف العمؿ، يعاقب مرتكب الغش ككذا الذم

كضع لمبيع أك باع تمؾ المادة كىك يعمـ أنيا مغشكشة أك فاسدة أك سامة، بالحبس 
دج( إلى 533.333( سنكات، كبغرامة مف )13( سنكات إلى عشر )5مف خمس )

 .دج(1.333.333)

سنة، ( 23) ( سنكات إلى عشريف13السجف المؤقت مف عشر )جناة بكيعاقب ال
دج(، 2.333.333) دج( إلى مميكني دينار1.333.333) كبغرامة مف مميكف دينار

عضك أك  عماؿاستإذا تسبب ىذا المنتكج في مرض غير قابؿ لمشفاء، أك في فقداف 
 .إصابة مستديمة

 .كيعاقب الجناة بالسجف المؤبد إذا تسببت تمؾ المادة في مكت إنساف"
 ايسنٔ املادٟ: ثاْٝا

رم فيما تعمؽ بتقميد العبلمة، في يتمثؿ الركف المادم في جريمة الغش التجا
ئثارية التي ستارتكاب أم فعؿ مف األفعاؿ التي اعتبرىا المشرع مساسا بالحقكؽ اال

إلى المساس بصحة المستيمؾ كاإلخبلؿ تخكليا ممكية العبلمة، كيؤدم ىذا التقميد 
ذم جعمو المشرع عمى عاتؽ المنتج، كعمى ضكء ذلؾ بأمف المنتكجات ال لتزاـباال
ف األفعاؿ التي يتككف منيا الركف المادم لجريمة الغش ىي التي نص عمييا فإ

 : (3)ؽ ع ج كالتي نكجزىا فيما يمي 431المشرع في المادة 
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كالمقصكد : هالكستغش المواد الغذائية والطبية والفالحية والطبيعية الموجهة لال .1
 .يةيبلكستدة االبذلؾ كؿ تغيير أك تشكيو يدخمو الصانع أك المنتج عمى جكىر الما

يشتمؿ ىذا الفعؿ المجر ـ : عرض أو وضع لمبيع أو بيع مواد مغشوشة .2
قانكنا عمى ثبلثة أفعاؿ كىي عرض المكاد المغشكشة في أماكف يصؿ إلييا 

، أك تككف المكاد المستيمككف، أك كضعيا لمبيع كىذا يأخذ نفس معنى العرض
تعداد كؿ الفعاؿ رغبة في  المغشكشة قد بيعت فعبلن، كيظير حرص المشرع عمى

 .إحاطة أغمب األفعاؿ بالتجريـ

التعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش بالعرض أو بالوضع أو بالبيع  .3
كىنا لـ يكتؼ المشرع بتجريـ أفعاؿ الغش، أك التعامؿ : هاعمالاستوالتحريض عمى 

تي ، بؿ أضاؼ تجريـ حتى التعامؿ في المكاد الخاصة الفي المكاد المغشكشة
يا، كىذا كمو مف أجؿ الكقاية مف عمالاستتستعمؿ في الغش، أك التحريض عمى 

 .الغش كمف مسبباتو

ال تدخؿ في التككيف الطبيعي لممادة األصمية،  كيككف الغش إما بإضافة مادة
كيكفي القاضي إلثبات ىذه الحالة أف يثبت أف المادة األصمية لـ تبقى عمى حاليا، 

ما باحتكاء السمعة  ف لـ تكف ضارة بصحة المستيمؾ، كا  عمى مكاد غريبة، حتى كا 
ألف المشرع لـ ييدؼ إلى حماية ذلؾ فحسب، بؿ ىدؼ أيضا إلى حماية مذاؽ 

 .(1)ئحتيا كحماية سمعة الصناعات المتصمة بيا كمزاج مستيمكييااألطعمة كرا
جزء مف العناصر المككنة لمسمعة، عف طريؽ كما قد يككف الغش بإنقاص 

جريمة تقميد  ىذه ىيفادة مف العنصر المسمكب،)ستؿ أك التغيير، بغرض االالتعدي
حداث الكمي ستأك يككف الغش بالصناعة عف طريؽ اال المؿء( العبلمة عف طريؽ

 .(2)العادم أك الجزئي لسمعة بمكاد ال تدخؿ في تركيبيا
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 ايسنٔ املعٟٓٛ: ثايجا

أك القصد الجنائي، كفي يقصد بالركف المعنكم في الجريمة، سكء نية الفاعؿ 
شترط تكفر نية الغش لدل الفاعؿ، ألف النص القانكني ال يتناكؿ إال جريمة الغش يي 

، كىذا يعني أف جريمة الغش ىي (1)الغش الذم يقصد بو إيقاع المستيمؾ في الخطأ
مف الجرائـ العمدية التي يجب أف يتكافر فييا عمـ الفاعؿ بأف سمككو ينطكم عمى 

ة، كأنو يعرض أك يضع لمبيع أك يبيع سمعا مغشكشة كسامة غش في السمع
جريمة كقتية، غير أف  تعتبر جريمة الغش، ك لممستيمكيف، بغرض غشيـ كخداعيـ

جرائـ العىرض أك الكضع لمبيع أك البيع لممكاد المغشكشة، فتعتبر جرائـ مستمرة، 
 .(2)يمكف العمـ بيا في أم كقت

ف الجاني في كامؿ كعيو كعممو بكٍكف أم أف القاضي عميو أف يتثبت مف أ
لمبيع أك باعيا مغشكشة أك المكاد التي يعرضيا  المنتكج محؿ الجريمة مغشكشان، كأف

إرادة الفاعؿ  اتجاهك سامة أك أنيا تستعمؿ في غش كتزكير المنتكج، مع فاسدة أ
دكف إكراه أك ضغط نحك إتياف فعؿ التغيير كالتزييؼ كالزيادة أك اإلنقاص في 

 .(3)لمنتكجا

العمـ بارتكابيا مفترض في  رغـ أف جريمة تقميد العبلمة، ىناؾ مف يرل بأفك 
ألنيا ، عمدية جريمة الغشأف إاٌل أف ذلؾ ال يتعارض مع  -كما رأينا –المقمد 

ج ال يعمـ بفساد أك عدـ صبلحية المكاد األكلية متصمة بذات السمعة، كقد يككف المنتً 
 .كليس قصدا منوالتي يستعمميا مف المصدر 

 ع ايجاْٞايفس

 بإعالّ املطتًٗو يتصاّجسمي١ اإلخالٍ باال

تيمؾ، كىي التي تجذبو كتؤثر عمى سلمعبلـ اإتعتبر العبلمة كسيمة ميمة في 
 في عماالاستإرادتو في اقتناء السمع كالخدمات، كىي المادة األكثر ركاجا، كاألكثر 
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عمى  اعتداءكالخدمات، لذلؾ فإف أم الدعاية كاإلعبلف كاإلشيار كالتركيج لمسمع 
 .العبلمة بالتقميد، سيؤدم حتما إلى أضرار جسيمة بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ

أداة إلعبلـ المستيمؾ، ىك اعتبار المشرع ليا األساس القانكني العتبار العبلمة 
بيانا مف البيانات الكاجب كضعيا عمى المنتكج إلى جانب الكسـ، الذم ىك كسيمة 

" يجب : و بإعبلـ المستيمؾ، حيث نص المشرع عمى دلؾ بقكلوالتزامج لمكفاء بالمنت
عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو 

 .(1)، بكاسطة الكسـ ككضع العبلمات أك بأية كسيمة أخرل مناسبة"يبلؾستلبل

ـ في معرض تعريفو لمكسـ كما اعتبر المشرع العبلمة بيانا مف بيانات الكس
كؿ البيانات أك الكتابات أك اإلشارات أك العبلمات أك المميزات أك : " الكسـ: بقكلو

 .(2)"...الصكر أك التماثيؿ

دراج العبلمة ضمف بيانات الكسـ لـ يكف ليككف لكال الدكر الفعاؿ الذم تؤديو  كا 
تعمؿ في تسييؿ الدعاية ، كألنيا تسالعبلمة في مجاؿ إعبلـ المستيمؾ عف المنتكج

كالتركيج لمسمع نظرا لمتدفؽ الكبير لمسمع المتشابية في الشكؿ كالمظير كالمختمفة 
 .(3)في النكعية كالمصدر

مساسا بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ،  رلذلؾ فإف المساس بالعبلمة بتقميدىا يعتب
بو عقكبة  رتب عمى اإلخبلؿصنفو المشرع في خانة الجرائـ، ك  الذم لتزاـكىك اال
 .جزائية

باإلعبلـ،  لتزاـيستطيع المستيمؾ أف يؤسس دعكاه عمى أساس اإلخبلؿ باال
عندما يعزؼ مالؾ العبلمة أك المرخص لو عف رفع دعكل التقميد تكاطؤا مع المقمد 

عف األضرار التي  ، حتى ال يضيع حقو في التعكيضمقابؿ تعكيض مالي معتبر
 .ـ بو المتنع عف اقتناء السمعة أك الخدمةأصابتو بفعؿ التقميد الذم لك عم
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 ايسنٔ ايػسعٞ: أٚال

بإعبلـ المستيمؾ، في نص  لتزاـيتمثؿ الركف الشرعي في جريمة اإلخبلؿ باال
المشرع صراحة عمى تجريـ ىذا السمكؾ الذم يؤثر عؿ إرادة المستيمؾ بالتدليس 

 .م إلى الغمطالذم يؤد

المتعمؽ بحماية  39/33قانكف  مف 78كقد جاء النص عمى ذلؾ في المادة 
. 133" يعاقب بغرامة مف مائة ألؼ دينار): المستيمؾ كقمع الغش كما يمي

دج( كؿ مف يخالؼ إلزامية كسـ المنتكج 333. 333. 1دج( إلى مميف دينار)333
 مف ىذا القانكف" 18ك 17المنصكص عمييا في المادتيف 

متدخؿ أف يعمـ  " يجب عمى كؿ: عمى انو 17كنص المشرع في المادة
بكاسطة الكسـ  يبلؾستالمستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو لبل

 .أك بأية كسيمة أخرل مناسبة" ككضع العبلمات

كاشترط أف تككف بيانات الكسـ كجميع المعمكمات األخرل محررة بالمغة العربية، 
ئية كمقركءة كال يمكف مع إمكانية إضافة لغات أخرل لتسييؿ الفيـ، كأف تككف مر 

 (1). محكىا
 ايسنٔ املادٟ: ثاْٝا

في يتمثؿ الركف المادم لجريمة اإلخبلؿ بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ كالتبصير 
مخالفة المنتج لمنظاـ القانكني لمكسـ، الذم يمـز المنتج بالتصريح بجميع البيانات 

تب المسؤكلية الجنائية التي يحتاجيا المستيمؾ لمعمـ كالتبصر الكاؼ بالمنتكج، كتتر 
كامتنع غف  يبلؾستباف كضع المنتكج لبل لتزاـعمى المستيمؾ، إذا خالؼ ىذا اال

 .إعطاء المستيمؾ المعمكمات الكافية عنو

فإذا امتنع المتدخؿ عف كضع الكسـ، أك خالؼ الشركط القانكنية لكضعو، 
المستيمؾ، أك غير المغة العربية، أك كضعو في مكاف أك حيز ال يراه  عماؿاستك

 .(1)و بإعبلـ المستيمؾالتزامنو بذلؾ قد أخؿ بكتبو بمادة يسيؿ محكىا، فإ
                                                           

 يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش السالؼ الذكر.  09/03فمف قانك  18المادة - (1)
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كالعبلمة جزء ال يتجزأ مف الكسـ كتقميدىا يشتمؿ عمى جميع ىذه األفعاؿ التي 
لفة صريحة لمنظاـ القانكني لمكسـ، كمف ثـ مف شأنيا تظميؿ المستيمؾ، كفيو مخا

اسا بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ حكؿ المنتكج كيشكؿ فإف مجرد تقميد العبلمة يعد مس
 .ركنا ماديا في ىذه الجريمة

كيندرج ضمف الركف المادم ليذه الجريمة، اإلشيار كالدعاية الكاذبة، التي مف 
أىـ كسائميا العبلمة التجارية، فإذا كانت العبلمة مقمدة أك غير مسجمة أك مغتصبة، 

عبلمة مشيكرة، أك تحتكم عمى رمكز تضميمية بأكفييا مف الرمكز ما يكحي بصمتيا 
 .و بإعبلـ المستيمؾالتزامكتدليسية لممستيمكيف، كؿ ذلؾ يعد إخبلال مف المنتج ب

" كؿ ما يستخدمو التاجر لحفز المستيمؾ عمى اإلقباؿ : كيعرؼ اإلعبلف بأنو
كىك ما يسمى  عمى سمعتيف سكاء تـ ذلؾ بكسائؿ مرئية أك مسمكعة أك مقركءة

ي، أما الدعاية فيي كؿ ما يبذلو المنتج مف اجؿ تركيج كتسكيؽ يبلكستعبلف االباإل
 .(2)سمعيـ، كىي إحدل صكر اإلعبلف

 ايسنٔ املعٟٓٛ: ثايجا

عندما نص عمى تجريـ إخبلؿ المنتج بحؽ المستيمؾ في المشرع الجزائرم 
ء النية، أك يقصد تضميؿ  اإلعبلـ، لـ يصرح بضركرة أف يككف المنتج سي 

اتو التزامنو يفترض في المنتج المحترؼ العمـ بكاجباتو ك لمستيمؾ، مما يستشؼ منو أا
خاصة إذا تعمؽ األمر بكسـ المنتكجات، ككضع العبلمات، فبل يعقؿ أف يتـ تسكيؽ 

 .المنتكج لممستيمكيف دكف ذلؾ

كما أف كضع العبلمة عمى السمع كالخدمات إجبارم، كقانكف العبلمات يعاقب 
عبلمة القصد الجنائي، كؿ ىذا و، كيفترض فيمف سكؽ منتكجا بدكف عمى مخالفت

يدفعنا إلى القكؿ بأف القصد الجنائي في جريمة اإلخبلؿ بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ 
=                                                           

 . 163-162فاطمة بحرم، المرجع السابؽ، ص ص - (1)
المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع  09/03صياد الصادؽ، حماية المستيمؾ فظؿ القانكف الجديد رقـ:  - (2)

-الجزائر– 1معة قسنطينةالغش، رسالة ماجستير في القانكف تخصص قانكف أعماؿ، كمية الحقكؽ جا
 64ص 2013/2014
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مفترض، كبالتالي فإف الجريمة قائمة لمجرد إىماؿ المنتج كعدـ احتياطو، الذم 
حة الرسالة اإلعبلنية يتحقؽ في لحالة التي يتـ فييا عدـ التأكد مف صدؽ كص

 .(1)المكجية لممستيمكيف

                                                           

 . 174فاطمة بحرم، المرجع السابؽ، ص - (1)
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 : ١ـــامتخ

 ا يجد فيي التي يعتبر المجاؿ التجارم كالخدماتي مف أكثر المجاالت
بحكـ طبيعة ىذه  ،كمباشرة مع القائميف عميودائمة  يمككف أنفسيـ في عبلقةالمست

لى إشباع األنشطة كعبلقتيا الكطيدة بالمستيمكيف، حيث يسعى المستيمؾ دائما إ
حاجاتو كحاجات عائمتو ككؿ شخص أك حيكاف يكفمو كيرعاه، كىذا السعي يجعمو في 
كؿ مرة يصطدـ برغبات فئة مف المنتجيف كأصحاب الخدمات، الذيف يرغبكف فقط 

التي يرغب فييا المستيمؾ،  في الربح السريع، عمى حساب ضماف الجكدة كالنكعية
، كالغش كالتدليس كالخداع كالدعاية الكاذبة، الكسائؿ غير المشركعة خداـاستكذلؾ ب

فقداف الثقة في كؿ إلى كالتقميد كالتزكير، كقد أدل ىذا الكضع بكثير مف المستيمكيف 
 .تي ييسكؽ ليا المنتجكف كأصحاب الخدماتالشعارات البراقة ال

غرائيـ كتكجيو استكمف أىـ الكسائؿ التي  خدميا ىؤالء، في جذب المستيمكيف كا 
، التي أصبحت الصنارة التي يقع ير عمى إرادتيـ، العبلمةـ كميكالتيـ، كالتأثرغباتي

 .في مصيدتيا كبار المستيمكيف كصغارىـ

الكظائؼ التي أصبحت  عمى المستيمكيف، مف خبلؿبلمة كيتجمى تأثير الع
مف يفكز  حكؿالمحمـك بيف المنتجيف كأصحاب الخدمات،  تنافستؤدييا في حسـ ال

مف العمبلء كالمستيمكيف، حيث انتقمت العبلمة مف مجرد شارة عدد  قطاب أكبراستب
لتمييز السمع كالخدمات المتشابية عف بعضيا البعض، كالتعريؼ بصاحب السمعة 
أك الخدمة، إلى كسيمة لمتسكيؽ كالدعاية كالتركيج، كالمنافسة المشركعة في األسكاؽ 

جات كالخدمات كضماف لجكدتيا كالمساحات التجارية الكبرل، كأداة لمثقة في المنت
 .كنكعيتيا

، تحت تأثير العبلمة كؿصبح المستيمؾ يمبي حاجاتو كحاجات مف يعي كبيذا أ
سكاء شعر بذلؾ أك لـ يشعر، كقد أدل ىذا الكضع بكثير مف المستيمكيف إلى 

 قد ال يحتاجكف إلييا، أك أنيـ ال الكقكع في الخطأ كالغمط، مف خبلؿ اقتناء منتجات
خدمات تحمؿ  يا، أك اقتناء سمع أككنيريد كاا بالجكدة كالنكعية التي كانينك يجد
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خدمات تحت تأثير حمبلت الدعاية  ، أك اقتناء سمع أكعبلمات مقمدة أك مزكرة
ضرارا معنكية ، دكف أف تككف ليـ فييا أم حاجة، مما يمحؽ بيـ أالمركزة كالتركيج

 .كمادية كحتى جسمانية

كاإلعبلف التجارم الكاذب، كالتقميد  لغش كالتدليس كالخداعكتفاديا لتكرار كقائع ا
إلدراكيـ لمدل تأثيرىا عمى -، لذم يعتمد في األساس عمى العبلمةكالتزكير ا
براـ اال -المستيمكيف ات كالمعاىدات مف تفاقيسعى المشرعكف إلى سف القكانيف كا 

تيمؾ، عطفا عمى حماية كاسعة لممس -كما رأينا-عبلمة، ألف في ذلؾ أجؿ حماية ال
 ." ماال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب": القاعدة الفقيية التي تقكؿ

الكاجبات، التي  دً كى كال شؾ أف حماية المستيمؾ في ىذا العصر صارت مف أكٍ 
يجابان  تعتبر العبلمة ، مف التي تعد جزءا لصيقا بشخصية المستيمؾ، يتأثر بو سمبان كا 

 .أىـ آليات تحقيقيا

، كيؼ أف النصكص القانكنية نطمؽ تبيف لنا مف خبلؿ ىذا البحثذا المكمف ى
المنظمة ألحكاـ العبلمة التجارية، بدءان بتعريؼ العبلمة التجارية، ككيفية اكتساب 

ئثارية التي ست، كالحقكؽ االمستثناة مف التسجيؿ كعبلمةالحؽ في العبلمة، كالرمكز ال
الحماية آليات  ، كصكال إلىالعبلمة اؿك إبطأ إلغاءتخكليا لمالكيا، كمركرا بأسباب 

مف كؿ أشكاؿ التقميد كالتزكير، كميا جاءت في خدمة لممستيمؾ المدنية كالجزائية 
 .الطرفيف الرئيسيف المستفيديف مف العبلمة، مالؾ العبلمة كالمستيمؾ

إٍذ ال يمكف أف نتصكر كجكد عبلمة يستفيد مف حمايتيا مالكيا فقط، ألنو مف 
يستفيد المستيمؾ مف حمايتيا أيضا كربما بشكؿ أكبر، مادامت العبلمة المنطقي أف 

غرائو، كلذلؾ فإف العبلمة كمما كانت أصمي ة، كصادقة قد أيبدعت مف أجؿ جذبو كا 
فيما يدعيو مالكيا مف جكدة كنكعية، كمحمية بشكؿ كبير، كمما كانت محؿ ثقة 

كفي السمع كالخدمات  فيياأكبر مف طرؼ المستيمكيف، كفي حالة العكس فإف ثقتيـ 
 .تيتز، كيحدث انفضاضيـ عنياالتي تميزىا 

 : مف خبلؿ بحثنا لدكر العبلمة في حماية المستيمؾ تكصمنا إلى النتائج التالية
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السمع كالخدمات  اختيارالعبلمة ىي دليؿ المستيمؾ األكثر تأثيرا عميو، في  .1
 .موالتي يحتاج إلييا في إشباع حاجاتو كحاجات كؿ مف يكف

المستيمؾ بيا، كارتفعت درجة ثقتو  ارتباطكمما كانت العبلمة مشركعة ازداد  .2
 .في السمع أك الخدمات التي تميزىا

المستيمؾ العادم المتكسط الحرص ىك أىـ معيار يعتمده القضاء في تقدير   .3
 .كقكع تقميد العبلمة مف عدمو

ك غش كؿ األحكاـ التي تنظـ العبلمة ربطيا المشرع بعدـ تضميؿ أ .4
 .المستيمؾ

كثير مف المستيمكيف الذيف كقعكا ضحايا لتقميد العبلمة، يمتنعكف عف المجكء  .5
 .إلى القضاء، لطكؿ اإلجراءات ككثرة التكاليؼ

كاف عمى المشرع أف ينص صراحة عمى حؽ المستيمؾ في التعكيض  .6
 إلى جمعيات حماية المستيمؾ،، عند ثبكت حالة الغش كالتضميؿ، بالمجكء المباشر

 .دكف المجكء إلى القضاءك 

المغات الرسمية الكطنية)العربية  عماؿاستالنص الصريح عمى كجكب  .7
كاألمازيغية(، بشكؿ أساسي لكتابة العبلمة أك اإلشيار ليا، مع إمكانية إضافة لغات 

 .أجنبية بشكؿ ثانكم كأقؿ بركزا مف المغة الرسمية

، كأكثر تفصيبل مما جاء اد العبلمة المشيكرة بأحكاـ خاصة، أكثر كضكحاإفر  .8
 .النص عميو مجمبل

عدـ اإلكتفاء بالنص عمى جريمة التقميد كحدىا، دكف تفصيؿ لباقي الجرائـ  .9
 .التي تأخذ حكميا، عمى النحك الذم سارت عميو أغمب التشريعات

النص صراحة عمى منع تسكيؽ أم عبلمة أجنبية في الجزائر، إذا  .13
أقؿ جكدة كغير مطابقة لنفس المعايير المطبقة  كانت السمع أك الخدمات التي تميزىا

 .مسكقة في بمد المنشأت الاعمى السمع أك الخدم
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النص عمى حؽ المستيمؾ في التعكيض عف السمع أك الخدمات التي  .11
العبلمة، دكف أف يككف في  خداـاستاقتناىا تحت تأثير اإلشيار كالدعاية المركزة، ب

 .جة إليياحا

إلى أف لمعبلمة دكر ميـ في حماية المستيمؾ،  بحثالكنخمص في ختاـ ىذه   
أكثر في تكفير  جتياداالكبخاصة المستيمؾ العادم متكسط الذكاء، كلذلؾ ينبغي 

 تستيدؼ تقميد العبلمة كتزكيرىا، ، التيالطرؽ كاألساليبالحماية ليا، كمحاربة كؿ 
 متكاطئيف معيـ، كتمكيف المستيمؾ مف اآلليات القانكنية لمكجية مقمدم العبلمة كال

 .لمستيمكيف، كتيديد صارخ لسبلمتيـ كحقكقيـعمى الما في ذلؾ مف ضرر حقيقي 

الغير عمى العبلمة ليس الضرر الكحيد الذم ييدد المستيمكيف،  اعتداءأف  كما
بؿ يمكف أف يمحقيـ ضرر أكبر مف طرؼ مالؾ العبلمة نفسو، مف خبلؿ إغراء 

ة كالتركيج المركزة، كالتي في غالب األحياف حمبلت الدعاي عماؿاستالمستيمكيف ب
تككف مجانبة لمصكاب، كمف يدعي كاذبا أف عبلمتو ىي أجكد ما في السكؽ، أك أف 

 .ج أك الخدمة التي تميزىا ال يضاىييا أم منتكج أك خدمة أخرلنكعية المنتك 

العالـ المتقدـ كالشركات العالمية الكبرل، تيدؼ مف كراء المطالبة  كما أف
حتكار الذائعة الصيت، إلى اال حماية الكاسعة لعبلماتياحثيثة كالمستمرة، بتكفير الال

ف تحججت االىتماـ الكبير بحماية المستيمؾ، كالدليؿ عمى ذلؾ ب كالتسمط، حتى كا 
ؽ العالـ الثالث، أقؿ جكدة أف منتجاتيا أك خدماتيا التي يتـ التركيج ليا في أسكا

 .في أسكاؽ العالـ المتقدـكنكعية مف تمؾ التي يسكقكنيا 

كفي ىذا تأثير سمبي كبير عمى المستيمكيف، الذيف يجدكف أنفسيـ يقتنكف سمعا 
أك خدمات ال تمبي رغباتيـ الحقيقية تحت تأثير الدعاية الكاذبة، كليذا ينبغي تكثيؼ 

عمى ىؤالء، كتكسيع نطاؽ الحماية لممستيمكيف، ليشمؿ كؿ أساليب الخداع الرقابة 
 .ء، كتمكينو مف الدفاع عمى حقكقوكاإلغرا

، كليذا نجد كما يبلحظ عمى إجراءات التقاضي في ىذا المجاؿ أنيا ميٍكًمفة جدان 
أف كثيرا مف المستيمكيف ال يستطيعكف تحمؿ ىذه التكاليؼ، خاصة إذا كاف ثمف 



 خامت١

 

    
 

السمعة أك الخدمة زىيد بالمقارنة مع مصاريؼ التقاضي، كبالتالي يتحممكف ذلؾ 
 .مى مضض، في سبيؿ تجنب مصاريؼ قضائية مرىقةالضرر ع

جمعيات كتنظيمات  كليذا البد مف تشجيع المستيمكيف عمى التييكؿ في إطار
لمدفاع عمى حقكقيـ، كما ينبغي عمى الدكلة تكفير كافة الكسائؿ كاإلمكانات القانكنية 

لتي لجمعيات حماية المستيمؾ، حتى تتمكف مف التأسيس كطرؼ مدني في القضايا ا
 .رة فردية أك جماعيةتيـ المستيمؾ بصك 
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 .1981 -الجزائر –الجامعية بف عكنكف 

 -قكانيف الخاصةأحمد محمد محمكد خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في ال -2
 الطبعة األكلى المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، المنصكرة  –دراسة مقارنة 

 .2007مصر،
أحمد عبد القادر سميماف، حماية المستيمؾ في المعامبلت اإللكتركنية، الطبعة  -3

 .2009األكلى، 
أحمد كماؿ الديف مكسى، الحماية القانكنية لممستيمؾ في المممكة العربية  -4

 ىػ1406السعكدية بدكف دار النشر،
كفقا ألحكاـ التشريع  -ػ أسامة نائؿ المحيسف، الكجيز في حقكؽ الممكية الفكرية5
 -ات الدكليةتفاقيم اإلماراتي مع اإلشارة إلى بعض التشريعات العربية كاالتحاداال

 .2011 -األردف -الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف
الجزء الرابع، ترجمة مازف نفاع،  –السمع كاألسعار  –تمر، التسكيؽ ؼ كك . أ -6

 .2002منشكرات دار عبلء الديف، سكرية، 
 بالمغتيفقامكس  –ابتساـ القراـ المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم  -7

 1998 –الجزائر  -قصر الكتاب البميدة   –العربية كالفرنسية 
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ات الدكلية الطبعة األكلى دار عالـ تفاقيانكف المصرم كاالظؿ القانكف األردني كالق
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دراسة مقارنة مع  –بكدالي محمد، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف  -10
 2006الطبعة األكلى، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر  –القانكف الفرنسي 

 -منيج أكثر إليامان لنمك األعماؿ التجارية -تجاريةػ بيتر فيسؾ، العبقرية ال11
 2009ترجمة أحمد ثابت، الطبعة األكلى، عالـ الكتب، القاىرة، 

حقكؽ : بف الزيف محمد األميف محاضرات في الممكية الفكرية الجزء األكؿ -12
 .2008/2009كف السنة الجامعية المؤلؼ جامعة الجزائر كمية الحقكؽ بف عكن

الطبعة األكلى دار  –معجـ لغكم عصرم  –سعكد المعجـ الرائد جبراف م -13
 1964 –لبناف  –العمـ لممبلييف بيركت 

ة الجكانب تفاقيجبلؿ كفاء محمديف الحماية القانكنية لمممكية الصناعية كفقا ال -14
المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية 

 .2000 –مصر  –
الطبعة األكلى دار ، الجديد في العبلمات التجارية، حساـ الديف عبد الغني -15

 2004 -مصر -الفكر الجامعي اإلسكندرية
منشكرات  ،الطبعة األكلى الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية، حمادم زكبير، -16

 2012لبناف  ،الحمبي الحقكقية
دراسة تأصيمية لمقانكف  –الفكرية خاطر لطفي، مكسكعة حقكؽ الممكية  -17
 –في شأف حماية حقكؽ الممكية الفكرية، شركة ناس لمطباعة  2002لسنة  82رقـ

 .2003 -مصر
، ، المنافسة غير المشركعة لمممكية الصناعيةالصفار زينة غانـ عبد الجبارػ 18

 .2007الطبعة الثانية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف، 
حمد محمد محمد، الحماية المدنية لممستيمؾ إزاء المضمكف العقدم، الرفاعي أ -19

 1994 –مصر  –دار النيضة العربية 
ات اتفاقيتشريعات، أحكاـ قضائية،  -ربا طاىر قميكبي، حقكؽ الممكية الفكرية -20

دكلية كمصطمحات قانكنية، الطبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمنشر 
 .1998 -األردف -كالتكزيع،عماف
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دراسة مقارنة  –السيد محمد السيد عمراف، حماية المستيمؾ أتناء تككيف العقد  -21
 ػمصر -منشأة المعارؼ باإلسكندرية  –

مفيكميا، خصائصيا، إجراءات –سائد أحمد الخكلي حقكؽ الممكة الصناعية  -22
 .2004 -األردف –الطبعة األكلى دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع عماف  –تسجيميا 

الطبعة  –دراسة مقارنة  –سامح عبد الكىاب التيامي، التعاقد عبر اإلنترنت  -23
 2008 –مصر  –األكلى، دار الكتب 

، الرسـك كالنماذج ختراعسميحة القميكبي، الممكية الصناعية )براءة اال -24
كالعنكاف التجارم(، الطبعة الثانية،  سـاالالصناعية، العبلمات التجارية كالصناعية، 

 .بدكف سنة النشر -مصر –ار النيضة العربية د
سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية مكتبة القاىرة الحديثة القاىرة ػ 25
 .1967 -مصر -

الممكية الصناعية كفؽ القكانيف الجزائرية، ديكاف  سمير جميؿ حسيف الفتبلكم، -26
 .1988المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

نكرم جمك المكسكعة العممية في العبلمات الفارقة ك  ف باليسمير فرنا -27
الطبعة األكلى،  -دراسة مقارنة –كالمؤشرات الجغرافية كالرسـك كالنماذج الصناعية 

 .2007 -لبناف -بيركت  منشكرات الحمبي الحقكقية،
سي يكسؼ زاىية حكرية، مسؤكلية المدنية المنتج، دار ىكمة،  -28

 .2009الجزائر،
 .2012اط حسيف، شرح قانكف المنافسة، دار اليدل، الجزائرشرك  -29
صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي الكجيز في الممكية الصناعية كالتجارية  -30

 .1983 -األردف –الطبعة األكلى، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، عماف 
 /الطبعة األكلى رح التشريعات الصناعية كالتجارية،صبلح زيف الديف ش -31

 .2005 –األردف -اإلصدار الثاني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف 
، الرسـك ختراعبراءات اال –صبلح زيف الديف الممكية الصناعية كالتجارية  -32

الطبعة األكلى مكتبة  –كالنماذج الصناعية، العبلمات التجارية، البيانات التجارية 
 .2000 -األردف -دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف 
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دراسة في القانكف  –أحمد القيسي، الحماية القانكنية لممستيمؾ  اسـعامر ق -33
الطبعة األكلى، الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع  –المدني كالمقارف 

 .2002 –األردف  -عماف 
 – ماىيتيا، مفرداتيا، طرؽ حمايتيا –عامر محمكد الكسكاني الممكية الفكرية  -34

 .1998دار الجيب لمنشر كالتكزيع 
العبلمة المشيكرة )عبد ا،هل حميد سميماف الغكيرم، العبلمة التجارية كحمايتيا -35

 .، بدكف سنة النشركحمايتيا(، دار الفبلح األردف
عبد ا،هل حسيف عمي محمكد، حماية المستيمؾ مف الغش التجارم كالصناعي،  -36

، دكف دار كسنة ت العربية المتحدة كالدكؿ األجنبيةدراسة مقارنة بيف دكلة اإلمارا
 .النشر
، الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية،  -37 عبد ا،هل حسيف الخشرـك

 .2005الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف،
عبد الرحماف السيد قرماف، المنافسة الطفيمية، دراسة لمدل مشركعية التطفؿ  -38
 .2002م عمى قيـ المنافسة التجارية، دار النيضة العربية، القاىرة، سنة تصادقاال
 -حؽ الممكية –عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم الكسيط في شرح القانكف المدني  -39

 -نافلب–بيركت ، دار إحياء التراث العربي 8الجزء 
لجزء األكؿ،" ا -القسـ العاـ –عبد ا،هل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم  -40

 .1998الجامعية، الجزائر، الجريمة" ديكاف المطبكعات 
ديكاف  -القسـ الخاص –عبد ا،هل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم  -41

 .1998الجامعية، الجزائر،  المطبكعات
دراسة مقارنة(، الطبعة األكلى )عبد المنعـ مكسى إبراىيـ، حماية المستيمؾ -42

 .2007 -لبناف -الحقكقية بيركتمبي منشكرات الح
عبد العزيز سعد، شركط ممارسة الدعكل المدنية أماـ المحاكـ الجزائية،  -43

 .1992 لكطنية لمكتاب، الجزائر،المؤسسة ا
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 عبد الكىاب عرفة، المكسكعة العممية في حماية الممكية الفكرية -44
فني لممكسكعات كالئحتو التنفيذية(، الجزء األكؿ، المكتب ال 82/2002)قانكف

 مصر –القانكنية، اإلسكندرية 
 -التجار  -العماؿ التجارية)عزيز العكيمي شرح القانكف التجارم الجزء األكؿ  -45

 .2005 -األردف -كالتكزيع عماف  رالعمـك التجارية( دار الثقافة لمنش -المتجر 
لقانكف في ا لتزاـ، مصادر االلتزاـعمي عمي سميماف، النظرية العامة لبل -46

 .1998الجزائرم، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،
 -دراسة مقارنة -عدناف غساف برا نبك، التنظيـ القانكني لمعبلمة التجارية -47

 .2012 -لبناف -الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت 
 –دار النيضة القارة عكض عمي جماؿ الديف الكجيز في القانكف التجارم  -48

 .1982مصر 
غساف رباح، قانكف المستيمؾ الجديد، الطبعة الثانية، منشكرات زيف الحقكقية،  -49

 .2011 -لبناف -بيركت 
الممكية األدبية كالفنية  –فاضمي إدريس المدخؿ إلى الممكية الفكرية  -50

 .2003/2004دار ىكمة  الجزائر  –كالصناعية 
ماية الجنائية لممستيمؾ، الطبعة األكلى، دار الفكر فاطمة بحرم، الح -51

 .2014 -مصر–الجامعي، اإلسكندرية 
فؤاد زكريا، ضبط الجكدة كحماية المستيمؾ، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف  -52

 .2005األردف، سنة 
المحؿ التجارم  –فرحة زراكم صالح،الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم  -53

( الجزائر EDIKالقسـ الثاني، دار ابف خمدكف لمنشر كالتكزيع) –رية كالحقكؽ الفك
2001. 

حياء   -54 مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، اإلدارة العامة لممعجمات كا 
 .2004 –مصر -التراث، الطبعة الرابعة مكتبة الشركؽ الدكلية 

 -مصر-المصرية  ـكزارة التربية كالتعمي المعجـ الكجيز مجمع المغة العربية، -55
1994. 
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 -الجزائر - محمد حسنيف الكجيز في الممكية الفكرية المؤسسة الكطنية لمكتاب -56
1985. 

اعيؿ، القانكف التجارم األردني، الطبعة األكلى، دار عمار، اسممحمد حسيف  -57
 .عماف
 محمكد عمي الرشداف، العبلمات التجارية، الطبعة األكلى، دار المسيرة لمنشر -58

 .2009 -األردف -كالتكزيع عماف 
حقكؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائرم، ديكاف  محمكد إبراىيـ الكالي، -59

 .1983المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
          محمد حسني عباس التشريع الصناعي دار النيضة العربية القاىرة  -60
 .1967 –مصر –

د الكريـ عبد ا،هل، كفاتف حسيف حكل، مكسكعة ، كعبد ا،هل عباسـمحمد حسف ق -61
ات الدكلية كاإلقميمية ذات الصمة تفاقيالتشريعات العربية في الممكية الفكرية كأىـ اال

" مع مدخؿ عاـ إلى حقكؽ الممكية الفكرية"، الجزء األكؿ، الطبعة األكلى، دار 
 .2011سنة  –األردف  –الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف 

كتاب التعريفات، دار الكتب العممية، بيركت، ، لشريؼ الجرجانيمحمد ا -62
1995. 

ػ محمكد سمير الشرقاكم، القانكف التجارم الجزء األكؿ، دار النيضة العربية 63
 .1982 –مصر  –القاىرة 

مدحت الدبيسي، مكسكعة حقكؽ الممكية الفكرية في مصر كالتشريعات العربية  -64
 .د الثاني، دار محمكد لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصركالمعاىدات الدكلية، المجم

مسمـ عبد الرحماف أبك عكاد، الحماية المدنية لمعبلمات التجارية غير المسجمة  -65
 -المكتبة الكطنية عماف  -دراسة مقارنة–الدكلية  اتتفاقيكاالكفؽ القانكف األردني 

 .2007 -األردف
دراسة مقارنة( األعماؿ )جارم مصطفى كماؿ طو أساسيات القانكف الت -66

التجارية، التجار، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية، الممكية الصناعية، الطبعة 
 .2006حمبي الحقكقية لبناف األكلى منشكرات ال
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األعماؿ التجارية كالمحؿ التجارم  –مصطفى كماؿ طو القانكف التجارم  -67
 .1996 –مصر  -شر اإلسكندرية الطبعة الثانية دار الجامعة العربية لمن

ممدكح محمد عمي مبركؾ، ضماف مطابقة المبيع في نطاؽ حماية المستيمؾ،  -68
 .2008 -مصر –دار النيضة العربية، القاىرة 

مكفؽ حماد عبد، الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة اإللكتركنية، الطبعة  -69
 .2011 -العراؽ  -، بغداد األكلى، مكتبة السنيكرم، منشكرات زيف الحقكقية

دراسة  -اإلسبلمي قتصادكاالمكفؽ محمد عبده، حماية المستيمؾ في الفقو   -70
 .2002 -األردف-مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف ، الطبعة األكلى -مقارنة
، كمية الحقكؽ جامعة منتكرم يبلؾستدركس في قانكف اال، مكسى زىية -71

 ،2005/2006قسنطينة، 
مقداد أحمد الجميمي العبلمة التجارية دراسة قانكنية الطبعة األكلى ىالة  -72

 .2004 -سكريا –المكتبة القانكنية دمشؽ 
 –دراسة مقارنة  -يعقكب يكسؼ صرخكة، النظاـ القانكني لمعبلمات التجارية -73

 .1993 –الككيت  –مطبكعات جامعة الككيت 
القضائي كفقا آلخر  جتيادااليكنس بنكنة العبلمة التجارية بيف التشريع ك  -74

المغربي الطبعة األكلى مطبعة النجاح الجديدة  2006/ 14/02تعديبلت ظيير 
 .2006 –المغرب  –الدار البيضاء 

المنظمة العربية لممكاصفات كالمقاييس، جمعية حماية المستيمؾ ػ إنشاؤىا  -75
 .1984ػ  كدكرىا كمشاكؿ حماية المستيمؾ ػ الطبعة األكلى عماف ػ األردف

مفكركف كأفكار صنعكا مجد اإلدارة، مف إعداد قسـ التطكير كالتعميـ المستمر،  -76
 .2007القاىرة  -بميؾ -إدارة بكؾ لمنشر، الناشر مركز الخبرات المينية لئلدارة

 : الدكتوراهًًرسائلً-2
اعيؿ محمد حسيف الحماية الدكلية لمعبلمة التجارية أطركحة دكتكراه جامعة اسم -1
 .1998 -مصر -لقاىرة ا
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دراسة مقارنة( )السكؽ  اقتصادبركات كريمة، حماية امف المستيمؾ في ظؿ  -2
أطركحة دكتكراه في العمـك تخصص قانكف، كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم 

 .2014 –الجزائر  –كزك 
بكقميجة نجية، المنافسة غير المشركعة في ميداف الممكية الفكرية، رسالة  -3
 .2013/2014تكراه في العمـك تخصص قانكف، كمية الحقكؽ جامعة الجزائر، دك
السكؽ، رسالة دكتكراه،  اقتصادالحماية القانكنية لممستيمؾ في ظؿ  العيد حداد، -4

 .2002جامعة الجزائر، معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، 
لقانكف قادة شييدة، المسؤكلية المدنية لممنتج، أطركحة دكتكراه دكلة في ا -5

 .2004/2005الجزائر،  -تممساف –الخاص، كمية الحقكؽ جامعة أبي بكر بمقا يد 
مينة حربي، آليات حماية حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية " دعكل التزييؼ  -6

نمكذجان"، أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، جامعة محمد الخامس، 
 .2010/2011الرباط، –ية كاالجتماعية السكيسي قتصادكمية العمـك القانكنية كاال

عقد البيع  –نزىة الخمدم، الحماية المدنية لممستيمؾ ضد الشركط التعسفية  -7
أطركحة لنيؿ الدكتكراه في القانكف الخاص، كمية العمـك القانكنية  –نمكذجا 

 .2004/2005الرباط،  –ية كاالجتماعية، أكداؿ قتصادكاال
بلمات في القانكف الجزائرم الجديد، أطركحة دكتكراه في راشدم سعيدة، الع -8

 .2014قانكف، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك الجزائر، : العمـك تخصص
كالتسجيؿ في  عماؿستعمر طالب حمد الحطاب، ممكية العبلمة التجارية بيف اال -9

القانكنية القانكف األردني، أطركحة دكتكراه فمسفة في القانكف الخاص، كمية الدراسات 
 .2007عماف األردف  العميا، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا،

ً:ًالماجستيرًًمذكراتً-3

باسؿ محمد يكسؼ قبيا، التعكيض عف الضرر األدبي، رسالة ماجستير في  -1
 .2009 –فمسطيف  –القانكف الخاص كمية الدراسات العميا جامعة النجاح نابمس 
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لتجارم بيف القانكف الجزائرم كالتشريع الجزائرم، بمعيدم صباح، اإلعبلف ا -2
، 1رسالة ماجستير تخصص شريعة كقانكف، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة الجزائر

2010/2011. 
بكركبة ربيعة، حماية المستيمؾ في ظؿ النظاـ القانكني لمعبلمات، مذكرة  -3  

 .2007/2008ماجستير في القانكف الخاص، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، 
المتعمؽ  09/03: صياد الصادؽ، حماية المستيمؾ فظؿ القانكف الجديد رقـ -4

بحماية المستيمؾ كقمع الغش، رسالة ماجستير في القانكف تخصص قانكف أعماؿ، 
 .2013/2014-الجزائر– 1كمية الحقكؽ جامعة قسنطينة

ماية فاطيمة الزىراء بف طالب حاج شعيب، دكر العبلمة التجارية في ح -5
رسالة ماجستير في القانكف، كمية الدراسات العميا  -دراسة مقارنة –المستيمؾ 

 .2011الجامعة األردنية، 
كالـ حبيبة، حماية المستيمؾ، رسالة ماجستير تخصص عقكد كمسؤكلية، كمية  -6

 .بدكف سنة المناقشة -جامعة الجزائر –الحقكؽ 
مع القانكف الفرنسي، ماجستير في  مامش نادية، مسؤكلية المنتج دراسة مقارنة -7

 -تبزم كزك -القانكف تخصص قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم 
 .2012الجزائر 

مبركؾ ساسي، الحماية الجنائية لممستيمكيف ماجستير في القانكف تخصص  -8
 .2010/2011الجزائر  -باتنة–عمـك جنائية، كمية الحقكؽ جامعة الحاج لخضر 

مكد أحمد عبد الحميد مبارؾ العبلمة التجارية كطرؽ حمايتيا كفؽ القكانيف مح -9
النافذة في فمسطيف، رسالة ماجستير في القانكف الخاص كمية الدراسات العميا جامعة 

 .2006 –فمسطيف  -النجاح 
الربيعي رشا جكاد جمعة، سمطة الضبط اإلدارم في حماية المستيمؾ، رسالة  -10

 .النيريف، بغدادماجستير، جامعة 
زكبير أرزقي، حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة، رسالة ماجستير في  -11

القانكف فرع المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك الجزائر 
2011. 
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زبيرم بف قكيدر، حماية المستيمؾ مف الممارسات التجارية غير المشركعة - -12
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، رسالة  04/02في ضكء قانكف 

 -تممساف –ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة أبي بكر بمقايد 
 .2005/2006الجزائر

سكفالك أماؿ، حماية العبلمة التجارية المشيكرة بيف التشريع الجزائرم  -13
القانكف، فرع الممكية الفكرية، كمية الحقكؽ ات الدكلية، رسالة ماجستير في تفاقيكاال

 .2004/2005جامعة الجزائر،
التركيج اإلعبلني كآثاره عمى سمكؾ المستيمؾ،  شيناز عمي الخطيب، -14

 .2005 -جامعة دمشؽ -قتصادماجستير قسـ إدارة األعماؿ، كمية اال
ائرم، رسالة شرياؼ محمد، المسؤكلية المدنية لممنتج كفقا ألحكاـ القانكف الجز  -15

 .2008تخرج المركز الجامعي خميس مميانة سنة 
 -ىدل أكذاينية، الحماية المدنية لممستيمؾ، رسالة ماجستير جامعة اليرمكؾ   -16

 .2010 -األردف

ً:ًالمق التً-4

أشرؼ فؤاد أبك طالب الشركط كاإلجراءات القانكنية لمعبلمة التجارية، مقاؿ  -1
لكتركنية لممجمع العربي لمممكية الفكرية ديسمبر منشكر في النشرة الشيرية اإل

2002. 
حماية ": أنكر أحمد رسبلف، الحماية التشريعية لممستيمؾ، مداخمة في ندكة -2

كالقانكف بجامعة  التي نظمتيا كمية الشريعة المستيمؾ في الشريعة كالقانكف"
 .1998ديسمبر  7-6اإلمارات، في الفترة مف 

الرسـك  -ىيـ، الممكية الفكرية في تشريعات الدكؿ العربيةإبراىيـ أحمد إبرا -3
رية، مقاؿ منشكر في مجمة حماية الممكية الفك –العبلمات ك  كالنماذج الصناعية

 .1996الربع الرابع  50العدد 
حقكؽ الممكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس في السكؽ،  خداـاستأرزيؿ الكاىنة،  -4

 .2015جكاف  2: ية كالسياسية، العددقتصادالقانكنية االالمجمة الجزائرية لمعمـك 
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في ظؿ التضميؿ أك العمـ  يبلؾستأمازكز لطيفة، األثر القانكني إلبراـ عقكد اال -5
ية كالسياسية، تصدر عف قتصادغير الكافي، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاال

 .2015مارس  الصادرة في 1/2015: ، عدد1كمية الحقكؽ جامعة الجزائر
تنظيـ المنافسة الحرة كآلية لضبط السكؽ التنافسية، المجمة  ناصرم نبيؿ -6

ية كالسياسية، تصدر عف كمية الحقكؽ كالعمكـ قتصادالجزائرية لمعمـك القانكنية اال
 .2015ديسمبر  4: ، العدد1السياسية جامعة الجزائر

لقانكف األردني مع دراسة ات كاألكلكية فييا في اختراعمي ممكية االباسؿ بسطا -7
 .1995سنة  46ة الممكية الفكرية العدد مقاؿ منشكر في مجمة حماي، مقارنة

براؽ محمد كعدناف مريزؽ كيحيات مميكة، رقابة الجكدة كدكرىا في حماية  -8
المستيمؾ، مداخمة ألقيت في الممتقى الكطني " حماية المستيمؾ في ظؿ اإلنفتاح 

 .2008/أفريؿ/14-13لمركز الجامعي بالكادم أياـ مف تنظيـ ا م "قتصاداال
المتدخؿ بسبلمة المستيمؾ في مجاؿ الصناعة الغذائية،  التزاـبركات كريمة،  -9

مجمة معارؼ، عممية محكمة تصدر عف جامعة آكمي محند اكلحاج قسـ العمـك 
 .2014الصادر في ديسمبر 17القانكنية، العدد

نية المقررة لممستيمؾ في نطاؽ ضماف العيكب بسكرم أنيسة، الحماية القانك  -10
ية كالسياسية قتصادالخفية في القانكف الجزائرم، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية اال

 .2015الصادرة في مارس  1/2015: العدد
بالميدم عبد الحفيظ، التقميد في العبلمة التجارية، أشكالو كطرؽ الحماية،  -11

القضائي،  جتيادالتقميد في ضكء القانكف كاال -د خاصعد-مجمة المحكمة العميا
 .2012قسـ الكثائؽ 

ترجمة أمقراف عبد العزيز(، مساىمة القضاء في حماية العبلمات )بيكت نذير -12
التجارية، مقاؿ منشكر في المجمة القضائية التي تصدرىا المحكمة العميا، العدد 

 .2004يا ، قسـ الكثائؽ بالمحكمة العم2002الثاني، سنة 
جماؿ النكاس، حماية المستيمؾ كأثرىا عمى النظرية العامة لمعقد في القانكف  -13

، يكنيك 2: العدد 13: الككيتي، مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ الككيتية السنة
1989. 
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 جتيادقرمكش عبد المطيؼ، تقميد العبلمات التجارية في ضكء القانكف كاال -14
 جتيادالتقميد في ضكء القانكف كاال -عدد خاص-مياالقضائي، مجمة المحكمة الع

 .2012القضائي، قسـ الكثائؽ 
 دكر السمطات العمكمية في حماية القدرة الشرائية لممستيمؾ، كريـ قش، -15

م" قتصادنفتاح االالكطني "حماية المستيمؾ في ظؿ االمداخمة ألقيت في الممتقى 
 .2008/أفريؿ/14-13مف تنظيـ المركز الجامعي بالكادم أياـ 

العبلمة  –كماؿ محرر، الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية الصناعية بالمغرب  -16
مقاؿ منشكر في مجمة القضاء كالقانكف الصادرة عف كزارة العدؿ  –التجارية نمكذجا 
 .2005سنة  151المغربية العدد 

قيت في مداخمة أل ستيمؾ كالميني مفيكماف متبادالف،ليندة عبد ا،هل، الم -17
م " مف تنظيـ المركز قتصادالممتقى الكطني " حماية المستيمؾ في ظؿ اإلنفتاح اال

 .2008/أفريؿ/14-13الجامعي بالكادم أياـ 
 العبلماتمحمد السيد عرفة الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية طبقا لنظاـ  -18

جامعة نايؼ التجارية السعكدم مقاؿ منشكر في مجمة مركز الدراسات كالبحكث ب
حقكؽ الممكية الفكرية، الطبعة : تحت عنكاف 336العربية لمعمـك األمنية عدد 

 .2004 –السعكدية  –األكلى، الرياض 
" : محمد إبراىيـ بندارم، حماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف، مداخمة في ندكة -19

نكف بجامعة حماية المستيمؾ في الشريعة كالقانكف " التي نظمتيا كمية الشريعة كالقا
 .1998ديسمبر  7-6في الفترة مف اإلمارات،

محمد محمكد الكمالي، دكر العبلمات التجارية في حماية المستيمؾ، بحث  -20
مقدـ في ندكة " حماية المستيمؾ في الشريعة كالقانكف " التي نظمتيا كمية الشريعة 

 .1998ديسمبر  7-6كالقانكف بجامعة اإلمارات، في الفترة مف 
 محمد شعيبي، الحماية القضائية لممستيمؾ في مادة زجر الغش في البضائع، -21

محاضرة مقدمة ضمف أشغاؿ ندكة حماية المستيمؾ بالمغرب، مجمة القانكف 
ية كاالجتماعية، جامعة قتصادالتي تصدر عف كمية العمـك القانكنية كاال قتصادكاال

 .1995نة س 10: العدد -المغرب–سيدم محمد بف عبد ا،هل، فاس  
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بضماف  لتزاـمعمر كلد محمد السالـ، التعكيض عف إخبلؿ الناقؿ باال -22
 11مجمة الفقو كالقانكف، مجمة الكتركنية شيرية، العدد -دراسة مقارنة -السبلمة
 .2013السنة 
في تطبيقات القانكف التجارم، مقاؿ منشكر  يبلؾستمنير ميدم، مؤثرات اال -23

السنة  11: لعدددار اآلفاؽ المغربية لمنشر كالتكزيع، ا في مجمة الحقكؽ المغربية،
 .2011السادسة 

أثناء التعاقد، مداخمة ألقيت في الممتقى  ؾعادؿ عميرات، حماية رضا المستيم -24
مف تنظيـ المركز الجامعي  م "قتصادنفتاح االلكطني " حماية المستيمؾ في ظؿ االا

 .2008/أفريؿ/14-13بالكادم أياـ 
المجمة الجزائرية . الجيبللي، منازعات العبلمات الصناعية كالتجاريةعجة  -25

السنة  1: ية كالسياسية، جامعة الجزائر كمية الحقكؽ، العددقتصادلمعمـك القانكنية اال
2009. 

عيسى مبدادلؿ، العبلمة التجارية كحمايتيا، مقاؿ منشكر في كتاب المؤتمر  -26
ة، إصدار المجمع العربي لمممكية الفكرية، عماف العربي الدكلي األكؿ لمممكية الفكري

 .1995 -األردف-
غازم خالد أبك عرابي، حماية رضاء المستيمؾ)دراسة مقارنة بيف قانكف حماية  -27

الفرنسي كمشركع قانكف حماية المستيمؾ  يبلؾستالمستيمؾ اإلماراتي كتقنيف اال
كمية الحقكؽ الجامعة  األردني( مجمة دراسات عمـك الشريعة كالقانكف تصدر عف

 .2009، 1، العدد36األردنية، المجمد
فكزم شمبي، التعريؼ بالعبلمة التجارية كالصناعية كعبلمة الخدمة، مجمة  -28

–حماية الممكية الفكرية، الصادرة عف المجمع العربي لحماية الممكية الفكرية، عماف 
 .1997سنة  52العدد -األردف 

 –حقكؽ المؤلؼ كالمصنفات الفكرية –ية الفكرية زىدم العممي حقكؽ الممك -29
 .1995الربع الرابع  46رية العددمقاؿ منشكر في مجمة حماية الممكية الفك
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 –قراءة في أصكؿ الحماية كمعاييرىا : العبلمات التجارية–ػ طارؽ الحمكرم 30
ير نيساف ش العدد الثاني، العمـك السياسية المجمد الثانيك  انكفقال المجمة األردنية في

2010. 

ًالق انونيةفتا اييالً-6 ً:ًاتًوالنصوص

ة اتفاقيتضمف انضماـ الجزائر إلى ي 25/2/1966المؤرخ في  66/48أمر رقـ  -1
ريدة المعدلة، الج 20/03/1883باريس لحماية الممكية الصناعية المؤرخة في 

 .25/2/1966 بتاريخ ةصادر ال 16: الرسمية عدد
 تعمؽ بعبلمات المصنعي، 1966/مارس/19ي ، المؤرخ ف66/57أمر رقـ  -2

 .22/03/1966 بتاريخ ةصادر ال 23: كالعبلمات التجارية، الجريدة الرسمية عدد
يتعمؽ بالرسـك كالنماذج  28/04/1966المؤرخ في  66/86أمر رقـ  -3

 .03/05/1966 بتاريخ ةصادر ، ال35: الصناعية، الجريدة الرسمية عدد
المتضمف قانكف العقكبات  1966يكنيك  8في المؤرخ  66/156أمر رقـ  -4

 .1966يكنيك  11الصادرة بتاريخ  49: المعدؿ كالمتمـ، الجريدة الرسمية عدد
ة اتفاقييتضمف المصادقة عمى  1975يناير  9المؤرخ في  75/02أمر رقـ  -5

، حتى تعديؿ 1883مارس20المؤرخة في  باريس لحماية الممكية الصناعية،
 .1975فبراير  4الصادرة بتاريخ  10: يدة الرسمية عددجر ال، 1967كيكلـ سنة است
يتضمف القانكف المدني، الجريدة  26/09/1975المؤرخ في  75/58أمر رقـ -6

 07/05نكفا، المعدؿ كالمتمـ بق30/9/1975بتاريخ ة صادر ال 78: مية عددالرس
الصادرة بتاريخ  31: ، الجريدة الرسمية عدد13/05/2007المؤرخ في 

13/05/2007. 
يتعمؽ بتسميات المنشأ، الجريدة  16/07/1976المؤرخ في 76/65أمر رقـ  -7

 .23/07/1976المؤرخة في  59: عدد الرسمية
، يتعمؽ بالجمعيات، الجريدة 2012/ يناير/12المؤرخ في  12/06قانكف رقـ -8

 .2012/يناير/15، المؤرخة في2: الرسمية عدد
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، يتعمؽ بالنشرة الرسمية 18/2/1992خ في المؤر  92/70مرسـك تنفيذم رقـ  -9
 .23/2/1992المؤرخة في  14لئلعبلنات القانكنية، الجريدة الرسمية عدد

، المتعمؽ بإنشاء 21/02/1998، المؤرخ في98/68مرسـك تنفيذم رقـ  -10
المؤرخة في  11المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية، الجريدة الرسمية عدد

21/02/1998. 
يتعمؽ بإنشاء المعيد 1998/فبراير/21المؤرخ في  98/69مرسكـ تنفيذم  -11

 .1998/مارس/01، الصادرة بتناريخ11: الجزائرم لمتقييس، الجريدة الرسمية عدد
المتعمؽ بالعبلمات الصادر  2003/يكليك/19المؤرخ في  03/06أمر رقـ  -12

رة بتاريخ ، الصاد44، الجريدة الرسمية عدد 2003/ يكليك/ 23بتاريخ 
23/07/2003. 
، الجريدة ختراعيتعمؽ ببراءات اال 19/07/2003المؤرخ في  03/07أمر  -13

 .23/07/2003 صادرة بتاريخال 44: الرسمية عدد
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة  2004/يكنيك/23المؤرخ في  04/02القانكف رقـ  -14

رة بتاريخ ، الصاد41عمى الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 
27/06/2004. 
يحدد كيفيات إيداع  2005/أكت/02المؤرخ في  05/277مرسـك تنفيذم رقـ  -15

 .2005/أكت/02 الصادرة بتاريخ 54العبلمات كتسجيميا، الجريدة الرسمية عدد 
تعمؽ بحماية المستيمؾ ي 2009/فبراير/25المؤرخ في  09/03قانكف رقـ  -16

 .08/03/2009الصادرة بتاريخ  15 كقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد
ة الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية، المؤرخة في اتفاقي -17
 .بمراكش المغربية 1994/أبريؿ/15

ًأجنبيةً-7 ًي انونية ً:ًنصوص

، المصرم حماية المستيمؾ قانكف شأف إصدارب 2006لسنة  67قانكف رقـ  -1
 .2006مايك  19مؤرخ في 
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، الجريدة الرسمية 2002لسنة  85كية الفكرية المصرم رقـ قانكف حماية المم -2
 .2002جكاف  02المؤرخة في 22عدد 

الجريدة ، المعدؿ لقانكف العبلمات التجارية األردني 1999لسنة  34القانكف رقـ  -3
 .1999جانفي  01المؤرخة في  4389الرسمية عدد 

 14كالمؤرخ في   1/  05/ 190 المعدؿ بالظيير الشريؼ 97/17رقـ القانكف  -4
المؤرخة في  5397الجريدة الرسمية عدد  31/ 05لتنفيذ القانكف رقـ  2006فيفرم
 .المتعمؽ بالعبلمات 2006فيفرم  20
المتعمؽ بالعبلمات  1991جانفي  04الصادر بتاريخ  91/07القانكف رقـ  -5

أصبحت كقد تـ إلغاؤه ك  1991جانفي 06الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ 
مدكنة في  1992جكيمية  01المؤرخ في  92/597أحكامو بناء عمى القانكف رقـ 

 .قانكف الممكية الفكرية
 1110المعدؿ كالمتمـ، الجريدة الرسمية رقـ  1952لسنة  33القانكف رقـ  -6

 عبد الكريـ ، كعبد ا،هلاسـمنشكر لدل محمد حسف ق 01/06/1952الصادرة بتاريخ 
 .سيف حكلعبد ا،هل، كفاتف ح

، المتعمؽ 1994/يكليك/29الصادر بتاريخ  315/94القانكف الفرنسي رقـ  -7
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     ..................................................................................... :المادي الركن.ب 

     ..................................................................................... :المعنوي الركن.ج 

يمة: ثانيا      ................................ علامة تحمل لا خدمة أو سلعة للبيع عرض أو بيع جر

     ....................................................................................... :الشرعي الركن.أ 

     ..................................................................................... :المادي الركن.ب 

     ..................................................................................... :المعنوي الركن.ج 

يمة: ثالثا   3  ................................... تسجيلها دون خدمات أو سلع على علامة وضع جر

  3  ....................................................................................... :الشرعي الركن.أ 

  3  ..................................................................................... :المادي الركن.ب 

  3  ..................................................................................... :المعنوي الركن.ج 

  3  ....................... مباشر غير بشكل العلامة تقليد من جزائيا المستهلك حماية :الثاني الفرع

يمة: أولا   3  .................................................................. للعلامة المباشر التقليد جر

33  .................................................................................. :الشرعي الركن  .  

 3  ....................................................................................:المادي الركن  .  

  3  .................................................................................... :المعنوي الركن .  

  3  ............................................................... للعلامة المباشر غير التقليد جرائم: ثانيا

  3  ................................................................... :مقلدة علامة استعمال جريمة.  

  3  ....................................................................................... :الشرعي الركن.أ 

  3  ..................................................................................... :المادي الركن.ب 

    ..................................................................................... :المعنوي الركن.ج 

يع أو استيراد أو للبيع عرض أو بيع جريمة .   خدمات أو لسلع البيع بغرض حيازة أو توز
     :مقلدة علامة تحمل

     ....................................................................................... :الشرعي الركن.أ 

     ..................................................................................... :المادي الركن.ب 

     ..................................................................................... :المعنوي الركن.ج 

3   ............................................................. :للغير مملوكة علامة اغتصاب جريمة.  

 3   ....................................................................................... :الشرعي الركن.أ 

 3   ..................................................................................... :المادي الركن.ب 

     ..................................................................................... :المعنوي الركن.ج 



 فًرس احملتويات

 

    
 

     ....... 39/33المستهلك حماية قانون وفق العلامة تقليد من المستهلك حماية :الثالث المطلب

يمة :الأول الفرع      ................................. العلامة تقليد موضوع في التجاري الغش جر

     ................................................................................... الشرعي الركن: أولا

     ..................................................................................... المادي الركن: ثانيا

     .................................................................................... المعنوي الركن: ثالثا

يمة :الثاني الفرع      .......................................... المستهلك بإعلام بالالتزام الإخلال جر

     ................................................................................... الشرعي الركن: أولا

     ..................................................................................... المادي الركن: ثانيا

     .................................................................................... المعنوي الركن: ثالثا

     ................................................................................................. خامتـــة

     ............................................................................................ املراجع قائنة

     ......................................................................................... احملتويات فًرس
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