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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 " َ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا ّللاَّ

ا قَدََّمْت ِلغٍَد  َ  ۖ  َوْلتَنُظْر نَْفٌس مَّ َواتَّقُوا ّللاَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  ۖ    "إِنَّ ّللاَّ
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داء  ـــــــــإى  
 أىدي ثمرة عملي المتواضع إلى:

حمين اهلل وأسكنين الفردوس األعلىي ر تاروح أمي وأخ  
إلى التي أنارت دربي وكانت سببا فيما أنا عليو اليوم، ومن غمرتني  

 . أمي الثانية "مامي". في الحياة  بحبيا وحنانيا، إلى جنتي
إلى سندي وقوتي في الحياة، من أراه قدوة لي، وىو رمز         

 الحكمة والعطاء .... أبي الحبيب
، ومن صبر  إلى رفيق دربي ومن رسم في حياتي طعم السعادة واألمان

 زوجي العزيز  ىذا العمل... وتحمل معي مشقة  
  واألمل الحبية نبع المحبةجدي العزيز وجدتي "ميما"  إلى         

 ا تاج فوق رؤوسناميما اهلل وأدامحفظي...
إلى توأم روحي ونصفي الثاني من تحملت معي تعب ىذا العمل  

 "أختي سارة" سيرت بجانبي ...و 
أبنائيا، إلى حبيبات قـلبي وسر فرحتي أخواتي العزيزات... أمينة و 

 زىرةو  ،رانية وبناتياو 
  "إبراىيم"روح البيت والفرحة .....   عزيزإلى أخي ال

 خلود وعلي وأنس.... عيني  إلى قرة          
 ...... كل من يسعده نجاحيإلى   ......                 

 الباحثة



رـــــــر وتقديـــــــشك  
إلتمام ىذا البحث    لي  على توفيقو  عز وجل وأشكره  هللبداءة  أحمد  

 المتواضع، حمدا يليق بجاللو وعظيم سلطانو

من لم يشكر الناس لم يشكر اهللأما بعد:   

 "فرحات حمو"لألستاذ الفـاضل الدكتور    نفكل الشكر والعرفـا
االطروحة، والذي لم يبخل على  اإلشراف على ىذه  على تشريفو بقبول  

       جزيل    مني  بوقتو ونصائحو وتوجيياتو السديدة والدائمة، فـلو
 .الشكر والعرفـان

"بن عديدة نبيل" على  كما ال يفوتني أن أشكر األستاذ الفـاضل  
من مراجع، وإرشادات، بحكم تخصصو    جميع المساعدات التي قدميا لي

 كر واالحترام.في مجال االستيالك، فـلو مني كل الش
إلى أساتذة أعضاء لجنة    حترام يسعني إال أن أتقدم بالشكر واال الو 

 المناقشة، لقبوليم مناقشة ىذا البحث.

وال يفوتني أن أشكر في ىذا المقـام أسرة كليتي "كلية الحقوق والعلوم  
 السياسية" بجامعة مستغانم، أساتذة وإدارة.

للجميع وجزاىم اهلل أحسن الثواب على كل ما سخروه في    فشكرا       
                                 .سبيل العلم
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 مقدمـــــــــة
اجتماعية واقتصادية الزمت البشرية منذ األزل، بدأت في صورتيا االستيالك ظاىرة  
التي  ضروريات الحياةجميع  نسان يتتمد عم  نسسو، في سد  اإل حيث كان البسيطة البدائية

باكتساء ذاتي فيما  -إل  حد كبير -تمتع ي وكان ومسكن،من غذاء وكساء يحتاجيا ىو وعائمتو، 
االستيالكية متطمبات الو  غيره في إنتاج وتوفير تمك االحتياجاتلم يكن بحاجة إل  يحتاجو، و 

    البسيطة.

 المثالية لالستيالك وجود، فقدلم يتد لتمك الصورة البسيطة و  في التصر الحالي، ولكن 
يب التيش فييا، وتغيرت البيئة السياسية أعداد البشر، و تطورت الحياة وأسال تضاعف

الصناعي  التقدمالحضاري و رقي مل حتمية ومنطقية نتيجةكواالجتماعية واالقتصادية لممجتمتات، 
اتستت دائرة التالقات االجتماعية وتتقدت مظاىرىا، وظيرت حيث ، المتسارعوالتكنولوجي 

نتاج مبتكرة زادت في إمجاالت كثيرة لمنشاط االقتصادي وتشتبت مخرجاتيا، فاستحدثت طرق 
أنماط  وحاجات   -خاصة السترة األخيرة في - برزتحجم وتنوع البضائع والسمع والخدمات، و 

أصبحت من و  ك عم  المجتمتات المتاصرة،االستيال ثقافة طغت فييا استيالكية جديدة،
رىيبة لمدعاية  تأثير وسائلتحت  التادات الراسخة التي يمارسيا الكثير من الناس بال شتور

من ) اشتدت المنافسة بين مختمف المتتاممين االقتصاديين التجاري، وفي مقابل ذلكشيار واإل
منتجات وعرض  بتقديمية واألجنبية، لمولوج واكتساح األسواق المحم (منتجين وصناعيين وتجار
العالمات وشارات متينة يطمق عمييا مصطمح "  ارموز  مستتممين في ذلكمبتكرة وخدمات متنوعة 

      ىي من مسردات التصر الجديدو وتتّد التالمات من أىم حقوق الممكية السكرية،  ،1التجارية"
المتتاممون االقتصاديون  يتول عمييامن أىم األدوات التي  واستتماليا ، وأضح  امتالكيا

رباح، فيي تضمن تحقيق األتميز و ال فيخدمة..( المقدم و  تاجرالصانع، ال منتج،الن )و لمتدخموا
المستيمكين، وجذب أكبر عدد من  إل ، وتمكنيم من الوصول وخدماتيم رواجا واستا لمنتجاتيم

 الموسومة. التمالء، وجتميم يقبمون عم  اقتناء تمك السمع والخدمات 

 تمنع اختالط وبذلك أصبحت التالمات، وسيمة ضمان لممنتج والمستيمك في آن واحد فيي 
                                                           

    يستتمل السقو عادة مصطمح " التالمة التجارية "  ليشمل كل أنواع التالمات، سواء كانت عالمة تجارية  -1
  .أو صناعية أو خدمية
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ى         المنتجات أو الخدمات التي تحمل عالمة متينة بما يشبييا أو يماثميا يحمل عالمة أخر 
وتماثميا في خدمات، السمع والنواع المنتجات و ، خاصة مع ازدياد أوتتمل عم  تكوين الثقة والوالء
متتاممين االقتصاديين لمبقاء في ال فال يكون من سبيل أمام الشكل والمكونات والخصائص،

في جودة الإلتقان في الصنع و زبائنيم إال باحساظ عم  والضمان مراكزىم التنافسية فيو، السوق و 
مام الصمود أ بما يضمنبيا وتمييزىا استخدام التالمات لمتتريف والخدمات، و  المنتجات
  .المنافسين

المتتاممون تبتيا يميمًا في سياسات التسويق واإلعالن التي  دور تمتبكما أنيا  
مما  ،االتي يقدموني خدماتالمنتجات والأو لمترويج عن  منسسيلإلعالن عن أسواء  االقتصاديون،

تالية من التنافسية ال ايامز الوتحقيق  المستيمكين،التأثير عم  نسوس في  آخر يسيم بشكل أو
   ن السمتة اضمومن ثم لحساظ عم  الجودة والتحسين المستمر في اخالل توظيف األموال 

                                                                                                                     .الحسنة والشيرة

وتحقيق مثل ىذه الغاية ال يتسن  ليؤالء المتتاممين االقتصاديين والمتدخمين إال  ببذل  
وما يقدمونو من خدمات، وعرضو في من سمع وبضائع تحسين ما ينتجونو بمجيودات أكبر 

البحث عن كل بلرفع من قدراتيم التنافسية ، وباشكل خاص يميزه عما يشبيو أو يماثمو في السوق
        ثر عميو من عوامل اجتماعية وثقافيةؤ ص الزبون )المستيمك( وسموكو، وما يما يتتمق بشخ

غيرىا   تتمقو بتالمة دون و  ثقتوفي أخرى، والسر  عم جتمو يسضل عالمة ت اقتصادية افعو ود ،
مختمف رغباتو  ةتمبيو ، لديولتأثير عم  قرار الشراء في ا ايتوصمون إليي النتائج التي ، واستخدام

 ، وىو ما يضمن ليم والءه واستمراره في التتامل متيم.وعةالمشر 

باعتبارىا اىتماما خاصا بالتالمات، المشروعات االقتصادية، المؤسسات و مختمف  وتولي   
 ممؤسسات الصغيرة والمتوسطةبالنسبة ل -خاصة-أن أىميتيا تزداد أكثر ثروة حقيقية، بل

حيث ، لمواجية تحديات المنافسة المتوحشة التي تسرضيا المؤسسات والشركات التالمية التمالقة
 وتتمقيم المستيمكين لدىفي السوق ومدى شتبيتيا  ة عالمتيابراز قيمإل شديدا حرصال يكون
أنو  إل وىذا ما خمصت إليو بتض الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع، حيث توصمت بيا، 

، كانت ليا القدرة عم  المنافسة والتسوق في مجال يةعالتالمة السوقية لم ت القوة والقيمةكمما كان
          أصدرتو شركة الذي قال المنشاطيا في السوق، وخير مثال عم  ذلك ما ورد في 
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لكتروني الموقع اإل( في شركة استشارية لمتالمات التجارية وىي) Interbrandإنتربراند 
www.hiamag.com عالمة كل من  حولlAppeوعالمة ، Google حيث تمكنت ىاتان ،

    المتان من فرض نسسييما وتحقيق التسوق في مؤشرات أسواق األسيم التالمية )البورصات(الت
تجارية ات تممك عالم منافسة ، وفي عائدات األرباح المحققة، مقارنة مع عائدات شركات

         ما لمتالمةال يمكن ألحد اليوم أن ينكر فغير متروفة في األسواق التجارية.  وأضتيسة، 
القانونية عم  حد احي االقتصادية والمالية و و من النمن قيمة  -ةيأو تجارية أو خدم صناعية –

 عائدات وفوائديجنيو المتدخل صاحب التالمة من ما  يالحظ أن سواء، فمن الناحية االقتصادية
في السوق واالستحواذ عم  جزء منيا يتناسب مع قوة عالمتو، عم  الرغم  التموضع يمكنو من

، ومن الناحية االستمرار في أداء نشاطيم وتوسيتو مستقبال مما فييا من تنافسية شديدة، وأيضا
مة ضتيسة      المالية الشك أن التالمة  القوية تكون قيمتيا السوقية أعم  بكثير عن قيمة عال

فإن ما تتمتع بو التالمة من حماية قانونية ينتكس  الناحية القانونيةأو غير متروفة، ومن 
باإليجاب عم  حقوق أصحابيا، وكمما كانت الحماية قوية، كان المركز القانوني لصاحبيا أقوى 

 تالمتو. أو أي تقميد ل االستئثارية وحقوق وأفيد لمواجية أي اعتداء من المنافسين عم 

 وتضمن التالمة بمختمف أشكاليا وأنواعيا الكثير من الوظائف، منيا ما يتتمق بالمتدخمين 
لدى  مثيالتيا عن أصحاب التالمات، فيي تؤدي وظيسة التتريف بالسمع والخدمات، وتمييزىا

 إل  في السوق، باإلضافة المنافسة بين المتدخمينوضبط وسيمة لتنظيم ين، وتتتبر أيضا منافسال
إعالم من  م، من خالل ما تحققو ليينالدعاية واإلشيار، ومنيا ما يتتمق بالمستيمك فيدورىا 

رشاد حول ال من جودة لمسمع والخدمات  مما تضمنو لي و، والخدمات صمي لممنتجاتاألمصدر وا 
                                التي تميزىا. 

نقاط تماس عديدة، مما جتميا تكتسي أىمية بالغة وتمتقي التالمة مع عممية االستيالك في  
ليس فقط بالنسبة لممتتاممين االقتصاديين فحسب، بل وأيضا بالنسبة لممستيمكين، فيي عالوة 
عم  وظيستيا في تمييز المنتجات والخدمات المتماثمة التي يطرحيا المتدخمون في السوق، تسمح 

ويمبي حاجياتيم عم  بينة من األمر، فيي من جية أيضا لممستيمكين باختيار ما يناسب رغباتيم 
أول  أداة فتالة لضبط السوق ودعم شسافية الممارسات التجارية فيو، ومن جية ثانية وسيمة 
مناسبة لتحقيق الحد األدن  من الجودة والنوعية التي يتطمع إلييا المستيمكون في المنتجات 

http://www.hiamag.com/
http://www.hiamag.com/
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بو التالمة باعتبارىا ىمزة  تضطمع ّتال والقيم الذيالس ىذا الدورو والخدمات التي اعتادوا عمييا. 
ترقية مجال األعمال في  أىميتيانظر لتزايد بالوصل بين المتدخل )مالك التالمة( والمستيمك، و 

في حّد ات حت  أن قيمتيا قد أصبحت أكبر من قيمة السمع والخدماالبتكاري،  وتحسيز النشاط
االقتصاد الحديث، ومظير من مظاىر الرقي الثقافي ذاتيا، فقد أضح  امتالكيا سمة من سمات 

وضع تشريتات خاصة لضرورة  المتاصرة الدولمتظم لذلك تنبيت  االجتماعي، التحضرو 
، وىو ما كر سو المشرع الجزائري منذ ستينات القرن الماضي بإصداره حماية التالماتبتنظيم و 

 . 2صنع والتالمات التجاريةتتمق بتالمات المالم 1166مارس  11في  75-66األمر رقم 

الجزائر في ىذه السترة، كانت قد حسمت اختيارىا االيديولوجي، بتبن ييا  أن ولكن ما يالحظ       
االشتراكية، كنظام اجتماعي وتوجو اقتصادي، تجم  بوضوح في ىيمنة الدولة عم  كل مساصل 

، ولكن ورغم ىذا فإن ىذا التجاريو  النشاط االقتصادي كافة مجاالتحركية المجتمع، واحتكارىا  ل
 كثيرا عن لم يتكس ىذا التوجو االشتراكي، ولم تختمف أحكامو (75-66رقم  )األمر القانون

 حبرا عم  ورق ولم تحظ األمر الذي جتل نصوصو، الذي كان ساريا آنذاك القانون السرنسي
 وال يكترثىمية التالمة أال يتترف ب المشرع الجزائري مما بتث االعتقاد بأنلتستيل، ا سرصةب
التحول الذي عرفتو الجزائر مع نياية  ولكن مع .االقتصادي ردورىا في تحقيق النمو والتطو ل

الذي أس س لنظام سياسي ديمقراطي تتددي  1191الثمانينات من القرن الماضي، وصدور دستور
واستبدالو باألمر  75-66ر رقم األمإلغاء ونظام اقتصادي ليبرالي تنافسي، وكان من نتائج ذلك 

و رغبة المشرع حيث عكست أحكام، 3، المتتمق بالتالمات3330يوليو  11في  30-36
ألىمية التالمة ودورىا من ناحية أول  كأداة لتنشيط دواليب االقتصاد الجزائري في رد االعتبار 

نتاج ورفع إلوتمكين المتدخمين من تطوير قدراتيم التنافسية، وتحسيزىم عم  االستثمار في ا
المستيمك لتنوير مستوى النوعية والجودة المطموبة في السمع والخدمات، ومن ناحية ثانية كوسيمة 

      األصمية، وحمايتو من خالل تجريم أي فتل متالمات لإرشاده ختيار بوتحرير إرادتو في اإل
مساس بصحة ينجر  عنو  وأخطر أو استتمال غير مشروع أو غير نزيو، قد ينطوي عم  

                                                           
، يتتمق بتالمات المصنع والتالمات التجارية، ج.ر عدد 1166مارس  11المؤرخ في  75-66األمر رقم  -2

  . )الممغ (1166مارس  33، الصادرة بتاريخ 30
 30، الصادر بتاريخ 44، المتتمق بالتالمات، ج.ر عدد 3330يوليو  11المؤرخ في  36-30األمر رقم  -3

  .3330يوليو 
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 .والمتنوية الماديةمصالحو وسالمة المستيمك الجسدية و 

وليست ىناك مبالغة في القول، إذا منحنا لمتالمة أىمية أكثر من غيرىا من التناصر التي  
تقوم عمييا التالقة االستيالكية، فيي تمثل نقطة التالقي والتقاطع بين مصمحة المتدخل الذي 

لييا في تمبية إا في مواجية المنافسين، والمستيمك الذي يتطمع يممك الحق فييا ويتول عميي
     رغباتو المشروعة، وتحقيق آمالو في الحصول عم  السمتة أو الخدمة بصورة مضمونة وآمنة

ن كان  يرمي  -بحسب األصل  -، وىذا ما يستشف من فمسسة وغاية  قانون التالمات، الذي وا 
لتالمة، إال أن ذلك ال يتني عدم أخذه بتين االعتبار حماية المتدخل صاحب الحق في ا إل 

المصالح المشروعة لممستيمكين، ولتل ىذا ما يبرر التباين وربما التتارض بين مصالح الطرفين 
، خاصة في الحاالت التي يستتمل فييا المتدخل التالمة بطريقة غير بريئة تنطوي عم  تضميل 

  ط والمبس في ذىن المستيمك.أو كان من شأن ذلك االستتمال خمق الخم

االقتصاديون أصحاب التالمات في التصر الحالي، عم  مختمف ن و يتتمد المتتاممو  
القنوات  وعبر، والمقروءة المرئيةو  واالعالم، المسموعة تصالالتكنولوجية الحديثة لال وسائلال

 والخدمات منتجاتمالسضائية وشبكة األنترنيت، لمدعاية واإلشيار التجاري من أجل الترويج ل
  التناصر األربتة لمتدخل في السوق جانب إل التجاري  اإلشيارو  ...صميةاأل يمالحاممة لتالمات

دور فّتال في  بما لو منيتّد أحد أوجو االتصال التجاري ، (المنتوج، الستر، التسويق والتوزيع)
، وىذا ما يبرر اعتماد التديد من التأثير عم  سموك المستيمك وفي عممية الخيار بين المنتجات

المتتاممين االقتصاديين، في إشياراتيم التجارية عم  ما لتالماتيم من قوة وقيمة سوقية لمتأثير 
  عم  ميول وتوجيات المستيمكين.                           

والدعاية  اإلشيار التالمات في يستتممون قد ،المتتاممين من ىؤالء بتضالغير أن  
بطريقة تنطوي عم  غش  ولكن -وىذا حق مشروع كسمو القانون ليم-لمنتجاتيم وخدماتيم 

( من أجل  »   « publicité trompeuseوىو ما يترف باإلشيار المضمل) ممستيمكينل وتضميل
عم  أول  متيبة، تؤثر من جية  وأمغشوشة  أو خدمات لمتتاقد عم  منتجات ودفتيم حثيم

محق ضررا بالمنافسة النزيية بين تسالمة المستيمك )متمقي اإلشيار( ومن جية ثانية صحة و 
      تقميد عالمة تجارية لمتدخل منافس  ارتق  ذلك الغش والتضميل لدرجةالمتدخمين، خاصة إذا 
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                     أو تقميد إشياره ، أو المساس بسمتتو وتشويييا.

 اتسع نطاقمن أقدم الجرائم وأكثرىا انتشارا عم  مر التاريخ، وقد  التجاري يتتبر الغشو  
ليشمل مختمف مجاالت النشاط االقتصادي، خاصة التالقات االستيالكية، فأصابت ىذه الظاىرة 

الضرورية منيا  ،حياتووأثرت عم  كل الجوانب في المستيمك في مأكمو ومشربو وممبسو 
التتدي عم  حقوقو ومصالحو  قتصادي واالجتماعي، وضتف مركزه االاستغالل بوالكمالية، 

قواعد الدولية من  الوطنية وحت  ال يكاد يخمو تشريع من التشريتاتلذلك و  ،المحمية شرعا وقانونا
التضميل في و  عوالخداأساليب الغش  مع مالحظة أن و ومتاقبة مرتكبيو.تجريمقانونية صارمة ل

، والتكنولوجيا وسائل اإلنتاج والتصنيعرة التي تتقد م بيا مجال األعمال، تتطور طرديا بنسس الوتي
 والتسويق.                  

أبرز مس بحقوق الممكية الصناعية عامة وبمجال التالمات خاصة، من ي الذيتّد التقميد يو  
          Domaine des » مجال األعمالاالعتداء التي تيدد صور أخطر مظاىر الغش التجاري و 

affaires »   حقوق المتدخمين )أصحاب ل انتياكيا، فيي إل  جانب ككل قتصاد الوطنياالو
في  تجتمو و، وتشكل ىاجسا لتحدث اضطرابا لدى المستيمك و سمتتيم، ب ومساسياالتالمات( 

تحمل عالمة ومن منيا التي ، والخدمات المتروضة عميو ممنتجات، وتردد في اختياراتو لحيرة
  المقمدة؟ أصمية ومن منيا

وأمام استسحال ظاىرة الغش التجاري في مجال التالمات والتي من صورىا التقميد بمختمف  
ينجر عنيا من إلحاق الضرر  وما تطمتات المستيمك المشروعة، أشكالو، وتأثيرىا الكبير عم 

ل و ، تو وأمنو ومصالحو المادية والمتنويةوسالمتو صحب قانون ) 36-30 رقم جانب األمر ا 
المتتمق بحماية المستيمك وقمع  30-31إصدار القانون رقم ب الجزائري تدخل المشرع(  التالمات

باعتباره الطرف - تالقة االستيالكية، بين المستيمكإعادة التوازن في ال من أجل، 4الغش
باعتباره الطرف القوي -المتدخل و  من جية أول ، -الضتيف واألقل مترفة ودراية بخبايا السوق

      (ة)صاحب التالم المتدخل، وذلك من خالل التشديد عم  من جية ثانية –الخبرة والنسوذذو 

                                                           
، المتتمق بحماية المستيمك وقمع الغش المتدل والمتمم، 3331فيسري  37المؤرخ في  30-31القانون رقم  -4

 . 3331لسنة  17ج.ر عدد 
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لزامو بإعالم المستيمك وتزويده بكل الجوانب المادية والقانونية المتصمة ب البيانات، وتنويره ، وا 
تيمك المس لحماية األساسية تّد من بين الضماناتت التيفرض آلية الوسم و  ،بالسمتة أو الخدمة

إرفاق المنتوج ببطاقة لتحديد كافة البيانات المتتمقة  يةإلزامعن طريق  مغش،ل الوقوع فريسةمن 
باإلضافة إل  عالمة  ،مضممة وأكاذبة أو الخدمة، مع ضرورة أال تكون تمك البيانات  بالسمتة

       قانونا توضع لإلشياد عم  أن المنتوج مطابق لممتايير والمواصسات المحددةالتي المطابقة 
صحتو  المناسب لضمانسبيل ، وال، وبذلك تتد أداة لتحقيق الرغبات المشروعة لممستيمك

    الغش التجاريأو تضميل، وبصسة عامة من كل مظاىر  تدليس أي منو، وحمايتو أمنو  توسالمو 
حق  فيالمتمثمة  ،المشرع الجزائري يااستحدث ، مع األخذ بتين االعتبار اآللية الجديدة التي

 .أو المقمدة في يد المستيمك لمواجية المتدخل صاحب التالمة المضممةفتال التدول، كسالح 

في مجال  بشكل عام، و ومما ال شك فيو أن موضوع حماية المستيمك من الغش التجاري  
   إشكاالت كثيرةمن  هتثير  لمامن المواضيع الشائكة والمتقدة، عم  وجو التحديد، يتتبر  التالمات

التطور السريع في وسائمو وأساليبو، والنقمة النوعية لمتكنولوجيا الحديثة لإلعالم  خاصة أمام ،
المضمل، ومن ثم التأثير سمبا عم  حقوق ليا في الدعاية الكاذبة واإلشيار ، واستتمالواالتصا

الل المشرع الجزائري، من خالتي أوالىا  حمايةالىنا تظير أىمية  ومصالح المستيمك، ومن
 المجمس الوطني لحماية المستيمكو  رسمية كوزارة التجارةالمتديد من الجيات اإلدارية ل تخصيصو

الجمتيات رسمية كالغير ، و لمممكية الصناعيةالجزائري المتيد الوطني و  مجمس المنافسةو 
وتوعيتيم و احترام حقوق المستيمكين،  ، وفرضالرقابة لممارسة ومنظمات المجتمع المدني،

أمام بتض تيم وتمثيميم مساند، و ف المخاطر التي قد تيدد أمنيم وسالمتيم وصحتيمبمختم
فال  في حالة عدم كساية ىذه الرقابة، و حمايتيم والدفاع عن مصالحيملالييئات المتخصصة، 

حماية الحقوق، والتصدي  ية فيوفتال ةقو  بما لو من ءحينيا من المجوء إل  القضا مناص
  .لالعتداءات والتجاوزات التي يتترض ليا المستيمكون في متامالتيم التجارية

       في التشريع الجزائري حماية المستيمك من الغش التجاري في مجال التالماتوتكتسي  
     بالنسبة لي شخصيا، أىمية خاصة، كانت ىي الدافع الختياري ليا موضوعا ليذه األطروحة

لم  -من وجية نظري- عامة تتمثل في أن مثل ىذه المواضيعبتضيا أسباب تدة لويرجع ذلك ، 
، وموضوع موضوع التالماتأن كال من ، وىذا بالرغم من والبحث تحظ بنصيب وافر من الدراسة
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 التديد من الباحثين، إاّل أنقد تم تناوليما في الكثير من الدراسات ومن قبل  حماية المستيمك،
فتتم متالجة التالمات تناولت الموضوعين بشكل منسصل، وكل عم  حدة،  دراساتتمك الأغمب 

منسصمة، ودون البحث  التجارية في دراسة مستقمة، والبحث في حماية المستيمك في دراسة أخرى
بالجانب  فقط اعتنت في محاولة الربط بينيما، فالبنسبة لمدراسات التي خصصت لمتالمات،

واآلثار المترتبة والشروط  كيسية تسجيميابيان وظائسيا، و و من حيث تتريسيا  ياللتام ا قانونيال
عم   دون أن تتطرق لدورىا في التأثير، و حمايتيا من التقميدبالكسيمة واإلجراءات والسبل  عمييا

         المنظور نسسبمن جانب آخر و و  وانتكاسات ذلك عم  حقوقو ومصالحو، سموك المستيمك
، تناولتو من باب البحث في اإلطار المستيمك حماية موضوعبالنسبة لمدراسات التي خصصت ل، 

القانوني لمتالقة االستيالكية فحسب، بالتركيز عم  أركانيا وشروطيا والمركز القانوني لممستيمك 
 قمر  القانون فييا، باعتباره الطرف الضتيف األول  واألجدر بالحماية القانونية، وفق ما كر سو

ويمكننا استحضار أمثمة من ىذه . المتتمق بحماية المستيمك وقمع الغش وفقط 31-30
 الدراسات فيما يمي:  

بتنوان اآلليات القانونية لحماية المستيمك في القانون ،  محمد مالكي لمباحثأطروحة دكتوراه  -
تستيل حماية المستيمك المقارن تناول من خالليا القواعد الموضوعية، واإلطار المؤسساتي كآلية ل

 في التشريع الجزائري وفي التشريتات المقارنة.
الموسومة بالحماية القانونية لمتالمة التجارية )دراسة  ،سماح محمدي لمباحث أطروحة دكتورة -

      من خالليا إل  تحديد السبل القانونية التي اعتمدىا كال من المشرع الجزائريتطرقت مقارنة( 
 ي لحماية التالمة التجارية، وكيف عالج مسألة االعتداء عمييا.المصر المشرع و 
حماية المستيمك في ظل القانون الجديد رقم "تنوان ب صياد صادق لمباحث رسالة ماجستير -

تحميل ما جاء بو قانون  تناول من خالليا، "المتتمق بحماية المستيمك وقمع الغش 31-30
المستيمك الجزائري من قواعد وضمانات من شأنيا حماية المستيمك، والحساظ عم  مصالحو 

 المادية والمتنوية.
حماية حقوق الممكية الصناعية من "المسومة ب لياس رسالة ماجستير لمباحث أيت شتالل -

قد ييدد أصحاب حقوق الممكية السكرية ومن بينيم  اعتداءتترض فييا ألىم و  ،"جريمة التقميد
سواء ، في مواجية التقميد سبل حماية ىذه الحقوقبين وىو خطر التقميد، ثم  ،أصحاب التالمات
 الدولية.   أو الحماية الوطنية،
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الشخصية  اىتماماتي، فتكمن في التي ساىمت في اختياري ليذا الموضوع األسباب الخاصة أماو 
 ىو -جدالبال -فتصرنا ، الممكية السكرية عامة وبمجال التالمات خاصة ق بحقوقبكل ما يتتم

من أبرز مظاىره، فيي تصادفك في كل مكان التالمات وتتد  ر التكنولوجيا واالبتكارات،عص
بوقبل أن القتناء أي منتوج أو سمتة أو خدمة، حت  تجذبك  وفي كل حين، و      تستتممو أو تجر 

لقول بأن ليا مستوليا السحري في التأثير عم  ميول ورغبات وقرارات وببساطة يمكن ا، 
    في ىذه الرابطة الخسية بين المستيمك والتالمة خصصنا ىذه الدراسة لمبحثلذلك المستيمكين، 

حينما يتترض ألي صورة من صور  ممستيمكتكسل حماية فتالة لاألطر القانونية التي  ، وتتبع
سواء تقررت تمك الحماية بموجب القواعد التي تضمنيا  الغش التجاري في مجال التالمات،

 متتمقال 30-31 رقم (، أو تمك التي تضمنيا القانونقانون التالمات) 36-30رقم  األمر
ي نحدد فيو الحماية األول، ثم ننتقل لمسصل الثاني والذ في السصل شبحماية المستيمك وقمع الغ

 القضائية لممستيمك من الغش التجاري.  

كونيا تقوم عم  متالجة المشاكل القانونية  في ىذا الموضوع، تتجم  أىمية الدراسةكما  
التي تثيرىا التالقة االستيالكية من منظور حماية المستيمك، خاصة تمك التي تنطوي ضمن 

نان مختمسان، لكل منيما فمسستو وغاياتو، قانون عناصرىا عم  عالمة، ويتقاطع عندىا قانو 
لصالح دور فّتال وممحوظ األساسي فيو، بما تمتبو من  محورالتالمة التتّد  التالمات الذي

في ظاىره لموىمة  ،يبدوقد االستيالك الذي  مجال التجارة واألعمال، وقانونفي المتدخمين 
نظرا لطابتيا  اّ جدومركبة متقدة عممية عممية بسيطة، إاّل أنيا في األصل مجرد  ،األول 

ن كان  وغيرىا، حت  بيئيةال و ثقافيةوال ،جتماعيةاالقتصادية، االالمتشتب، وحجم تداعياتيا،  وا 
 لممستيمك ىو األكثر بروزا. بالنسبة االقتصادي الجانب

يتأثر ، الذي ىو حجر الزاويةفي التالقة االستيالكية،  لمستيمكا عم  كل حال يبق و  
تقميد تضميل و و  تجاري ن من غشو مشروعة التي يرتكبيا المتدخمالبمختمف الممارسات غير 

محاولة الربط والجمع والتوفيق بين مختمف المصالح التي ييدف  ومن ىنا يمكن ،لمتالمات
المتتمق  36-30رقم  األمرالمتضمنة في اسقاط القواعد  تحقيقيا، ومن ثم إل القانونان 

متالمة أثر كبير عم  لأّن طالما   لحماية المستيمك بصورة غير مباشرة وتخصيصيا، التالماتب
التي يترضيا  ىي ليس مجرد وسيمة لمتتريف بمختمف السمع والخدماتو  ،سموك المستيمك
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أداة فتالة إلحاطة المستيمك بالحماية وتحصينو ضد كل أشكال  فوق ذلك، بل ىي المتدخمون
الجزائري المشرع  هرسالما أ يكون ضحية لو، وباإلضافة طبتاذي قد ال والتقميد الغش والتضميل

بحماية  خصوالمتتمق بحماية المستيمك وقمع الغش، والذي  30-31 رقم القانون في قواعدمن 
محساظ عم  صحة وسالمة الوقائية الالزمة ل نص عم  التديد من التدابيرالخالل مباشرة من 

 سيمة بضمان حقوقو ومصالحو المشروعة.واإلجراءات الردعية الك المستيمك

التي تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عمييا، تكمن  ية القانونيةإن اإلشكالفوتأسيسا عم  ما سبق  
بيئة األعمال ظل التالقة االستيالكية التي تكون التالمة عنصرا مؤثرا فييا، في في  في البحث

          الحاممة لمختمف التالمات المتنوعة اتلمسمع والخدم المتاصرة التي تتسم بالتدفق اليائل
ظاىرة الغش التجاري ل وبالتنافسية الشديدة في الممارسات، وما يستتبع ذلك من تسشي ممنيج، 

التي خولها  القانونية ماهي الوسائل واآللياتف ..من أضرار مادية ومتنوية لممستيمكيخمسو وما 
 ؟ بمختلف مظاهره الغش التجاري في مجال العالماتلمستهلك من حماية االمشرع الجزائري ل

 نطوي تحت ىذه اإلشكالية تساؤالت فرعية أىميا:يو 
 سموك المستيمك؟دورىا في التالقة االستيالكية، وما تأثيرىا عم  ما المقصود بالتالمة وما  -
اسبة توفير الحماية المنلالتالمات ب المتتمق 36-30 رقم األمر وىل يمكن االستناد عم  -

 لممستيمك؟
لحماية المصالح  وقمع الغش كافيا المتتمق بالمستيمك 30-31 رقم القانون يمكن اعتبار ىل -

 ؟في مواجية الغش التجاري في مجال التالمات المادية والمتنوية لممستيمك
جرائم الغش ومواجية  حماية المستيمك اآلليات القانونية المدنية والجزائية فيما مدى نجاعة  -

 التجاري ؟

ولمتالجة ىذه اإلشكالية واالجابة عم  التساؤالت التي ترتبط بيا، اقتضت طبيتة الموضوع   
بغرض  و تنوع وتتارض المصالح التي يتضمنيا، اعتماد منيج مركب، بين المنيج التحميمي

المتتمق  36-30 رقم األمرت الصمة بتناصره، خاصة ذا تحميل مختمف النصوص القانونية
بغرض  ، والمنيج الوصسيالمتتمق بحماية المستيمك وقع الغش 30-31 رقم مات، والقانونبالتال
أىم  باعتبارهوالتقميد  ،التالمات والمستيمك ذات الصمة، خاصةمختمف المساىيم  وتوضيح بيان

 دعت كمما باإلضافة إل  المنيج المقارن ،صور الغش التجاري في مجال التالماتوأبرز 
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 السرنسيخاصة  المقارنة،لمقارنة موقف المشرع الجزائري مع بتض التشريتات الحاجة 
االختالفات النتائج و استخالص مع ضرورة المصري، وأحيانا المغربي والتونسي واألردني، و 
 والمساضمة بينيا.ترجيح الو 

 بابين عم  النحو التالي: إل وقسمنا الدراسة  
 . ية المستهلك من الغش التجاري في مجال العالماتالقواعد الموضوعية لحما: الباب األول

المتتمق  36-30حماية المستيمك من الغش التجاري عم  ضوء األمر رقم السصل األول:  -
 .التالماتب
المتتمق  30-31 رقم قانونالمستيمك من الغش التجاري عم  ضوء الحماية  الثاني:السصل  -
 .حماية المستيمك وقمع الغشب

 .الحماية اإلجرائية للمستهلك من الغش التجاري في مجال العالمات: الباب الثاني
.                    الحماية غير القضائية لممستيمك من الغش التجاري في مجال التالمات األول: السصل -
 .  في مجال التالمات الحماية القضائية لممستيمك من الغش التجاري :يالثان السصل -
 

                                                                 
 

   

 



 
 الباب األول

القواعد الموضوعية لحماية 
المستهلك من الغش التجاري في 

 مجال العالمات
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 الباب األول
 القواعد الموضوعية لحماية المستهمك من الغش التجاري في مجال العالمات

كبدرجات  ،المجاالتعرفت الجزائر تحكالت كبيرة مست تقريبا كؿ مع نياية األلفية الثانية 
عف النظاـ  ميتختـ الحيث  ،كانت في المجاؿ االقتصادم لتحكالتاذه ى متفاكتة كلعؿ أبرز

ليبرالي يقكـ عمى حرية المنافسة رأسمالي نظاـ  حؿ محموك  ،الذم كاف سائدا المكجو شتراكياال
انفتاحا  السكؽ الجزائرية فعرفت ،الخاصة االنتاجية كالمبادالت التجارية كرفع القيكد عف المبادرات

التي ك ) المستكردة  كالمنتجة محميا أ سكاء ،كالخدمات مختمؼ السمع كالبضائععمى  غير مسبكؽ
اقتصاد " صبح االقتصاد الجزائرم يكصؼ بألدرجة أف  راألكبر كاألكفالنصيب كاف ليا 

كميكلو ، اتو عميقا في سمككتحكال المجتمع الجزائرم كبالمكازاة مع ذلؾ شيد(، "البازار
الحثيث بكؿ أطيافيـ كمجاالت تدخميف الم ىكنجـ عف تظافر كؿ ىذه العكامؿ سع، ةاالستيالكي
أصحاب مف ، اتمقدمي خدم كأتجار، ك أصناعييف،  كأ منتجيف سكاء كانكا أنشطتيـ

عمى تمبية لتنافس ، في االمتكسطة كأالصغيرة (، المؤسسات الفردية أك الجماعية )الشركات
كالكفاء باحتياجاتيـ كطمباتيـ بالكفرة الالزمة كالجكدة المطمكبة كالفكز رغبات كأذكاؽ المستيمكيف 

تدؿ كتسيؿ الكصكؿ إلى  سماتكىـ في سبيؿ ذلؾ يتخذكف ألنفسيـ شارات ك  ،يـكقبكل ىـرضاب
 .عمى جميكر المستيمكيفسمع كخدمات ك  منتجات يعرضكنو مف ما

بتسكيقيا تحت ـ أجنبية أ كطنيةالمقدمة سكاء كانت المنتجات كال يخفى أف العديد مف ىذه 
 إلىمف جية  أصحابيا، منتجيف محمييف أك مجرد مستكرديف، سعىي ،الرمكزشارات أك ال تمؾ

مف جية ثانية تككف تمؾ الشارات  كفي المقابؿ ،بأنفسيـ كمصدر منتجاتيـ كخدماتيـالتعريؼ 
 العركض تمؾ بيف مختمؼكالمفاضمة  أداة يعتمد عمييا المستيمؾ في التمييز أك ،كالسمات كسيمة
 .في السكؽ بما ينعكس إيجابا عمى سيكلة كحسف اختيارهالمطركحة عميو 

يمحقيا كصؼ بحسب مجاؿ ك  " العالمات تسمية "ىذه الرمكز أك الشارات يطمؽ عمييا 
إذا قمنا  ةكليس ىناؾ مف مبالغأك عالمة خدمة، ، صناعية أك عالمة تجاريةاستخداميا فتككف ال
كديككرا يطبع كؿ  ،اليكميةة حياالمف  يتجزأأصبحت جزء ال  الكقت الحاليبأف العالمات في 
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فأينما تكلي كجيؾ فثمة منتكج جديد يحمؿ عالمة مميزة، فعصرنا بال   ،مجاالت النشاط االنساني
 .1منازع عصر العالمات التجارية

إليو  طمحكفتعد مف أىـ الكسائؿ التي تحقؽ ألصحابيا ما يالتجارية كبيذا فإف العالمات        
يحقؽ ليـ  ابم يفمستيمكإلى جميكر ال كصكليا سيؿيضمف لمنتجاتيـ ركاجا كاسعا، كيمف تمُيز 

بعض  ىذه المزايا التي تضطمع بيا العالمات كثيرا ما تدفع إاّل أف ؛رباحمف تفكؽ كزيادة في األ
كالنكايا  الجشعة النفكس مذك  االنتيازييف مف كالمتعامميف االقتصادييف ،المتطفميف متدخميفال

 بيدؼ تحقيؽ الربح السريع عف طريؽ ،اتلمعالم ةانب اإليجابيك الج الؿ ىذهاستغ الخبيثة الى
كبيذا  ،ناجحة بدكف كجو حؽأصمية عالمات بالتركيج كتسكيؽ منتجات كخدمات تحت  تقميدال

أصحاب العالمات الحقيقيف عمى  ةة غير المشركعة تؤثر بشدالسمبي ه الممارساتفإف ىذ
في في السكؽ، كاإلضرار بمصالحيـ المادية كالمعنكية يـ ػو سمعتػتشكي خالؿمف  كالشرعييف
نفكس المستيمكيف  عمىكمف جية ثانية تؤثر تمؾ األعماؿ المشينة  ،يفافسنالم يػباقمكاجية 

الذم أصبح يخيـ عمى  بسمكال ،التضميؿ فتخمؽ لدييـ عدـ الثقة كالشعكر باإلحباط نتيجة
فئات أخرل مف كل التقميد فتظير دعأف ذلؾ قد يخمؽ نكعا مف كليس ىذا فقط بؿ  ؛اختياراتيـ
 المطابقة كغير المغشكشةكالخدمات  المنتجاتلعديد مف كلتسكيؽ اركيج تمل تأىبتالتّجار 

لممكاصفات كالضكابط الفنية، ك بذلؾ تيدد صحة كأمف المستيمكيف، كالشيء الذم يدعك الى 
ىذه الفئات مف  بعض قد تتحكؿ الى اعتقاد لدلالقمؽ أكثر ىك أف ىذه التجاكزات الخطيرة 

فيقدمكف عمى تمؾ  ا،مشركعك  اعادي اأمر ما يقكمكف بو مف عمميات التقميد يعتبر التجار بأف 
عف عمد كعمـ كبينة بخطكرتيا، كمع ذلؾ ال يخفكنيا كال يتحرجكف مف المجاىرة بيا الممارسات 

  صيف في مجاؿ التقميد. بالمختصيف كالمتخصبؿ يسعدكف كيفرحكف لمف يصفيـ 

كعمد عمى إرساء   -كغيره مف المشرعيف - مشرع الجزائر مىذه األكضاع تدخؿ ال كلمكاجية
عمى  الشديد كحرصو أبدل مف خالليا اىتمامو صرامة،الحـز ك كثير مف الآمرة فييا قكاعد قانكنية 

 06-03القانكف  تضمنيامف خالؿ القكاعد المكضكعية التي  بالدرجة األكلىالمستيمؾ حماية 
 كقمع الغش. المستيمؾ المتعمؽ بحماية  03-09القانكف  كأيضا  المتعمؽ بالعالمات

                                                           
خديجة عبد الالكم، مدل فعالية حماية المستيمؾ مف العالمات التجارية المقمدة في ظؿ القانكف الجزائرم،  -1

  .112ص. ،2018، ديسمبر 03، العدد 01المجمد المركز الجامعي آفمك، مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية، 
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إلى  دراستوقسمنا  كلمعالجة االشكاالت التي يتضمنيا ىذا الباب سبؽ كتأسيسا عمى ما
        خصصنا أكليما لحماية المستيمؾ مف الغش التجارم عمى ضكء قانكف العالمات :فصمبف

ثانييما لحماية المستيمؾ مف الغش التجارم عمى ضكء قانكف ( كخصصنا  06–03) القانكف 
 (.03 –09) القانكف  حماية المستيمؾ كقمع الغش

 
 الفصل األول

 حماية المستهمك من الغش التجاري عمى ضوء قانون العالمات

ه الكبير تأثير  لو تنافسيةالعالمات كقيمة تجارية كأداة  أىمية زديادمع ا مما ال شؾ فيو أف
بالنظر ، عمى الحياة االقتصادية عمكما مما يستكجب معو ضركرة االىتماـ بيا كالمحافظة عمييا

الجكدة كالنكعية في السمع  أصبحت بمثابة العنكاف الذم يقصده المستيمؾ بحثا عفلككنيا 
جزائرم بحسب صفة في التشريع ال العالمات كتتنكع؛ في مصدرىاالثقة كالضماف كالخدمات ك 

( التجارالمؤسسات التجارية ) ضعياتالتجارية التي ات فمنيا العالم صاحبيا ك ميداف نشاطو،
التي تستعمميا صناعية ال منيا العالمات، ك ا عف مثيالتيا لدل المنافسيفلتمييز منتجاتي

الخدمة التي  اتعالمىناؾ ك بالسمع التي تنتجيا  لمتعريؼالمؤسسات الصناعية )الصناعيكف( 
     . تضعيا المؤسسات الخدمية عمى األدكات كالمعدات المستخدمة في تقديـ  خدماتيا

فمـ تعد لى أىميتيا االقتصادية كالمالية، إبالنظر  التجارية قد تغيرت النظرة لمعالماتك اليكـ ك 
، بؿ أصبحت في السكؽ عف مثيالتيالتمييز السمع كالخدمات تكضع  اتز أك شعار ك مجرد رم

كلذلؾ أكلت المؤسسات  .1مف قيمة المنتجات في حّد ذاتيابكثير  تمثؿ قيمة مالية معنكية أكبر
التي تمكنيا مف جذب  الفعالة أف العالمة ىي الكسيمةب إدراكا منيابالغا بيا،  ىتماماا االقتصادية

 .2يا كاألرباح المترتبة عمييامبيعات أكبر عدد مف المستيمكيف كبالتالي زيادة حجـ

                                                           
، أطركحة دكتكراه، ات في التشريع الجزائرمكليد كحمكؿ، المسؤكلية القانكنية عف جرائـ التعدم عمى العالم -1

 ،2015-2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، ةعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسيتخصص قانكف األ
 . 10ص.
، د.ط، دار الحمادية العامة، -مدخؿ تسكيقي أساسي –معراج ىكارم، مصطفى ساحي، العالمة التجارية  2-

  .19-18، ص ص.2008د.ب.ف، 
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ذا كانت العالمات في تركيبتيا تتككف مف كلكف أف ذلؾ ليس عمى  إالّ  ،أشكاؿ كرمكز كا 
كما ىك األمر  ،الصالحية ألف يككف عالمة يقرىا كيحمييا القانكففيناؾ ما يستثنى مف  إطالقو 

      مشيكرة  اتالمماثمة لعالم كبالشعارات الرسمية أك تمؾ ،بالممؾ العاـ بالنسبة لمرمكز الخاصة
         1جميكر المستيمكيفل ؿيتضمقبكؿ مثؿ ىذه الرمكز  شأف مف ألف ة،تجاريال لألسماءأك 

 ك الخدمة.أأك مصدر تمؾ السمعة  ،أك إحداث لبس في أذىانيـ حكؿ طبيعة

 كاحدة مف خاصة باعتبارىا ،اتبالعالم ىتمامواالمشرع الجزائرم كتأكيدا ليذا التدقيؽ أكلى  
 06-03األمر  تنظيميا تنظيما دقيقا بمكجبف خالؿ ، كذلؾ م2أىـ عناصر الممكية الفكرية

مف يريد تسجيؿ ل الذم ركز عمى ضركرة تكافر شركط محددة يجب مراعاتيا ،المتعمؽ بالعالمات
 حقكؽ دعـ كحمايةإلى يدؼ االىتماـ مف المشرع بمكضكع العالمات يىذا لعؿ . ك عالمة تجارية

اىر الغش ك الحمقة األضعؼ خاصة أماـ تفشي ظ باعتباره ،تدخميففي مكاجية الم المستيمؾ
 ىا.كتقنيات تنفيذ كالتدليس كالخداع كتطكر أساليب

كعميو سنقكـ مف خالؿ ىذا الفصؿ بتسميط الضكء عمى الضكابط التي فرضيا القانكف مف       
ؼ ػشكاؿ ككظائنتطرؽ ألث األكؿ(، ثـ ػا )المبحػكمضمكنة شكال ػػػبالعالم االعتراؼأجؿ 

 بحقكؽ المستيمؾ )المبحث الثاني( القتياػالمات كعػالع

                                                           

العالمة المضممة ىي التي تحتكم عمى بيانات مف شأنيا أف تكقع المستيمؾ في غمط حكؿ طبيعة أك مصدر 1 - 
أك نكع المنتجات. راجع: سعيدة راشدم، العالمات في القانكف الجزائرم الجديد، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ 

  .140ص. ،2014-2013كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ، الجزائر، 
كالمسماة كذلؾ بالحقكؽ الذىنية فيي كؿ إنتاج فكرم لمعقؿ البشرم، كتنقسـ إلى طائفتيف:  - 2 
حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية، كالتي تشمؿ كؿ ما يتعمؽ باالختراعات كالرسـك كالنماذج الصناعي، *

 كتسميات المنشأ كعالمات السمع كالخدمات.
كالفنية، كالتي  ترد في شكؿ حقكؽ المؤلؼ عمى مصنفاتو ككذا مختمؼ أشكاؿ الحقكؽ  حقكؽ الممكية األدبية *

المجاكرة. كتمنح ىذه الحقكؽ لصاحبيا حقا احتكاريا مؤقتا الستثماره، بما يخكلو لو حؽ طمب الحماية، فال يجكز 
إلبداع األدبي كالفني ألم شخص استغالؿ إنتاجو الفكرم سكاء في المجاؿ التجارم أك الصناعي، أك في مجاؿ ا

فرحات حمك، محاضرات في قانكف الممكية الفكرية، ألقيت عمى طمبة الدكتكراه )غير دكف ترخيص منو. أنظر: 
 .2018-2017منشكرة(، تخصص قانكف األعماؿ، لممكسـ الدراسي 
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 المبحث األول
 حماية المستهمك من الغش التجاري بموجب الشروط القانونية لمعالمات

كجب في البداية إخضاع كالخدمات السمع الغش كالتقميد في لضماف سالمة المستيمؾ مف 
فالقانكف  .1ذلؾالعالمات لنظاـ قانكني يحدد شركط ككيفيات استعماليا، كينظميا بشكؿ يحقؽ 

الدكلية عمى ضركرة أف تتكافر في  كاالتفاقيات ،الجزائرم يتفؽ مع باقي التشريعات المقارنة
مخالفة العالمة كشرط التميز، كشرط الجدة، كشرط عدـ  العالمة ضكابط مكضكعية محددة

كما يتطمب إجراءات شكمية تتعمؽ بضركرة إيداع ـ كاآلداب العامة )المطمب األكؿ(، لمنظاـ العا
)المطمب  2لعالماتخاص باالعالمة لدل الجيات المختصة بالتسجيؿ، ككذا نشرىا في السجؿ ال

 .الثاني(

 المطمب األول
 الشروط الموضوعية لمعالمات كأساس لحماية المستهمك

 المنافية لمنزاىة كالتصرفات ،األعماؿمف  العديديجد صاحب العالمة نفسو في مكاجية قد    
 الحقكؽعالمتو، كالتي تحّد مف بمصالحو المشركعة كنتيجة مباشرة لالعتداء عمى  التي تضرك 

 ىذه االنتياكاتمثؿ ، كما يتأثر المستيمؾ في الجية المقابمة مف المخكلة لو قانكنا االستئثارية
 مف قدرتو عمى حسف كيحدّ  رهتبصّ  عيؽي بما ، التي تتعرض ليا العالماتالتقميد كمظاىر 

يحمالف نفس  متماثميف يجد نفسو أماـ منتجيفف ،كالمفاضمة بيف ما ىك مطركح عميو يارتخاال
ىذا  فيحدث ؛التقنية صفاتاالمك نفس الشكؿ مع اختالؼ في المككنات كالتركيب ك ك  ،العالمة
 بيف ما ىك أصمي كما ىك مقمد.  ا كتخبطافي نفسو ارتباك األمر

 

                                                           
، 4، حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف العالمات، مجمة الحقكؽ كالحريات، العدد كليد كحمكؿ، زكاكم كاىنة -1

، قدمت كمداخمة في الممتقى الدكلي حكؿ: "الحماية 624، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص.2017أفريؿ 
  ."القانكنية لممستيمؾ في ظؿ التحكالت االقتصادية الراىنة

، منشكرات المرافعة، 1، ط.-معمكمات حكؿ العالمات  –كالصناعية عادؿ المالكي، الممكية الفكرية التجارية  -2
  .20-19، ص ص.2001لبناف، 
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، فرض المشرع الجزائرم جممة مف استدراجوكعي المستيمؾ كسيكلة خبرة ك  لقمة مراعاةك 
الحماية بذلؾ يضمف مف جية أكلى التجارية، ك ات الشركط المكضكعية لقبكؿ تسجيؿ العالم

 .يفالمستيمك لحقكؽ حمايةالك لدعـ ا كمف جية ثانيةالعالمة،  يلمالك ةالقانكني

مخكض في ل كبعد ذلؾ ننتقؿ(، الفرع األكؿارتأينا أف نبدأ أكال بالتطرؽ لماىية العالمة )كقد 
      06-03في األمر الجزائرم أكردىا المشرع  كمالمعالمة الشركط المكضكعية  كتحميؿ تحديد

 ) الفرع الثاني (.

 ماهية العالمة التجارية :الفرع األول
 كتجار ككسطاء فمنتجي مف، مختمؼ المتدخميفيسعى  (فيالمستيمك)بغية جذب العمالء 

التي يقدمكنيا  كالخدمات يـمنتجاتكضعيا عمى الستعماليا ك  ،بعض الرمكز كالشارات ختيارا ىإل
 في السكؽ اآلخركف مما يعضو المنافسكف لمتمييز بينيا كبيف ما يماثميا أك يشبييا لمجميكر

 ." les marques "لعالماتا مصطمح "كالشارات  لرمكزاى تمؾ يطمؽ عمف

ف ك المستيمك ىي الكسيمة المفضمة التي يعكؿ عمييا  –كمازالت  - العالماتكلما كانت  
مف حيث مصدرىا كنكعيا  ،ىاؤ اقتناالمراد  خدماتلتعرؼ عمى مختمؼ السمع كالاالتمييز ك  في

 لياالتشريعات المنظمة تطكر عرض ب ،مف الضركرم تحديد ماىيتيا يككف كدرجة جكدتيا
 مام عف غيرىا  ىاتمييز البحث في مسألة ثـ  ،)أكال( تعريفيا ل التشريعية كالفقيية محاكالتالك 
  .(نيا)ثا كالتجارية األخرل مف عناصر الممكية الصناعية أك يختمط بيا شبيياي
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 وخصائصها لعالماتا تعريف أوال :
سكاء الكطنية،  اتػالتشريع العديد مف ف قبؿمتنظيـ كعناية خاصة بات ػحظى مجاؿ العالم

كأما ما ، أيضا اىتماما خاصا منذ أمد 3الدكلية اتػاالتفاقي كما أكلتيا، 2ةػمنيا أك العربي 1ةػاألجنبي
                                                           

، أما ألمانيا فقد 1857فيما يخص الدكؿ األجنبية فقد أصدرت فرنسا أكؿ تشريع لمعالمات التجارية سنة  -1
، أما 1875رية في سنة ، كقد أقرت بريطانيا قانكف تسجيؿ العالمات التجا1874أصدرت قانكف العالمات سنة 

حيث أصدرت قانكف العالمات  1946بالعالمات ككيانات ذات قيمة إلى غاية  باالعتراؼأمريكا فقد تأخرت 
،  1الكاقعة عمييا كضمانات حمايتيا(، ط االعتداءاتراجع: حمدم غالب جغفير، العالمات التجارية ) التجارية.

طارؽ الحمكرم، العالمات التجارية  كأيضا .19، ص.2012لبناف، شر كالتكزيع، منشكرات الحمبي الحقكقية لمن
)قراءة في أصكؿ الحماية كمعاييرىا(، المجمة األردنية في القانكف كالعمـك السياسية، المجمد الثاني، العدد الثاني، 

 .150، ص.2010شير نيساف، 
 الدكؿ العربية قد سارعت لسف القكانيف المنظمة لمعالمات: - 2

صدر أكؿ قانكف  ي المغربف، في تكنس 1934عدؿ سنة ك  1889ر أكؿ قانكف لمعالمات سنة صدفي تكنس 
 صدر قانكف العالمات التجارية كالرسـك كالنماذج الصناعية في مصر، 1916حماية الممكية الصناعية سنة ل

 .1957سنة  التجارية صدر قانكف العالمات في العراؽ ،1939سنة 
التجارية،  ، العالماتاالختراعزيف الديف، الممكية الصناعية كالتجارية )براءات  صالحراجع في ىذا الخصكص، 

  .251، ص.2018، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، 4(، طالبيانات التجارية
، كانضمت الجزائر الى البعض منيا كصادقت عمييا، في مجاؿ العالمات  االتفاقياتالعديد مف  تأبرم - 3

التي  ، كىي الدعامة أساسية 1883مارس  20عاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية المؤرخة في م نذكر منيا:
المنظمة لمختمؼ عناصر حقكؽ الممكية الصناعية  تشريعاتيا الكطنية الكثير مف الدكؿ في سفعمييا  ارتكزت

يعتبرىا البعض بمثابة دستكر الممكية الصناعية الذم استميمت منو الدكلي،  صعيدعمى الكمف بينيا العالمات ، ك 
 معظـ االتفاقيات الدكلية األخرل ذات الصمة بيذا المجاؿ أحكاميا منيا ، كيمكننا أف نذكر : 

، 1979تي عدلت عدة مرات آخرىا عاـ ، كال1891مدريد بشأف التسجيؿ الدكلي لمعالمات المبرمة سنة  اتفاقية
نيس بشأف  اتفاقية، 1891ئفة أك المضممة المبرمة سنة يد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزامدر  اتفاقية

أف تسجيؿ بش  معاىدة فيينا، 1957تسجيؿ العالمات المبرمة سنة التصنيؼ الدكلي لمسمع كالخدمات ألغراض 
مات التجارية ي العالفيينا بشأف التصنيؼ الدكلي لمعناصر التصكيرية ف اتفاقية، 1973العالمة أبرمت سنة 

معاىدة قانكف العالمات ، 1981ة الرمز األكلي المبرمة سنة معاىدة نيركبي بشأف حماي، 1973المنعقدة سنة 
 .1994أبرمت سنة 

، الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية، ط ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، 1راجع: عبد اهلل حسيف الخشرـك
نماذج المنفعة.  )براءة االختراع.سميحة القميكبي، الممكية الصناعية  كأيضا: .18ك 17، ص.2005األردف، 

البيانات كالعالمات التجارية كالمؤشرات  التصميمات التخطيطية لمدكائر المتكاممة. المعمكمات غير المفصح عنيا.
النباتية. االسـ التجارم كفقا ألحكاـ قانكف حماية حقكؽ  الجغرافية. التصميمات كالنماذج الصناعية. األصناؼ

دار النيضة العربية، القاىرة ،  ،10ط. كالئحتو التنفيذية كاتفاقية تربس(، 2002لسنة  82الممكية الفكرية رقـ 
 .466، ص.2016
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مطبقة في  فقد خضعت إباف الفترة االستعمارية لنفس قكانيف العالمات التي كانتبالجزائر  ؽيتعم
ضركرة التخمي عف التشريعات الفرنسية بدأ التفكير في ، ، كلكف مباشرة بعد االستقالؿافرنس

صدر أكؿ كاستبداليا بأخرل جزائرية تتناسب خاصة مع التكجو االشتراكي الذم تبنتو الجزائر ف
ع المتعمؽ بعالمات المصن 1966مارس  18المؤرخ في  75-66األمر قانكف لمعالمات بمكجب 
تطبيؽ  ، المتضمف1966مارس  26في  المؤرخ 63-66المرسكـ  تبعوكالعالمات التجارية، 

 كتبعو صدكر، 1المتعمؽ بالعالمات 06-03ا بمكجب األمرمتـ إلغائي، ك األمر المتعمؽ بالعالمات
  .2الذم يحدد كيفيات إيداع العالمة كتسجيميا 277-05 رقـ المرسـك التنفيذم

 تعريف العالمة: – 1
أىمية بالغة بالنظر الى ضركرة تكفر الشركط كالخصائص  3يكتسي تعريؼ العالمة
ف تعريؼ العالمة ، كعميو فإالمقررة لياتحديد نطاؽ الحماية  ضركرة الالزمة في التعريؼ كأيضا

سنحاكؿ  لؾلذ ،4اليسيؿ فيمي اكالتدليؿ عميييا كبمككناتيا كأشكاليا كخصائصيا ب العمـ بيتطم
                                                           

 المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر. 06-03األمر رقـ  -1
إبداع العالمات  كتسجيميا،  ، المحدد لكيفيات2005غشت  2خ في ر المؤ ، 277-05المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 16الصادرة في   ،63عدد ،،ج.ر 2008أكتكبر  26في  رخالمؤ  34-08رقـ  التنفيذمالمعدؿ كالمتمـ بالمرسـك 
 .2008نكفمبر 
التشريعية كياتو جعميا مف أكللالستقالؿ، حيث  السنكات األكلى منذالعالمات ب الجزائرم المشرع اىتماـ يتضح

سكاء كانت مكضكعة عمى سمعة أـ  ،الكبير الذم تمعبواالقتصادم مدكر ا منو لكادر ا  ك  ،نظرا ألىميتيا التجارية 
أداة فعالة في ىي ك  عمى المنتجيف كالتجار كالمستيمكيف عمى حد سكاء، فإف فكائدىا تككف عظيمةخدمة ، 

ت اػػدمػكالخ سمعلمختمؼ اببو مف تعريؼ تسمح مف خالؿ ما  العمالء،كبالتالي جذب ؽ ػػلتسكيعمميات اإلشيار كا
كعمى المنتجيف  ،عمى الدكلة بشكؿ عاـ االقتصاديةالمماثمة كالمنافسة ليا، كىذا ما يعكد بالفائدة  عفيزىا يكتم

ير المشركعة ، العالمة التجارية كحمايتيا مف أعماؿ المنافسة غ نسيـ خالد الشكاكرة. راجع: كالتجار بشكؿ خاص
    .39، ص.2017كالتكزيع، األردف،  الثقافة لمنشر، دار 1)دراسة مقارنة(، ط

العالمة لغة ىي جمع أعالـ بمعنى السمة كاألمارة، كالفاصؿ الذم يفصؿ بيف األرضيف أك شيء منصكب  -3
 المنجد. راجع: في الطريؽ ييتدل بو، كيقاؿ لو اإلشارة كيقاؿ المعمـ مف العالمة أم األثر الذم يستدؿ بو الطريؽ

 . 526، لبناف، ص.2003، 39في المغة كاألعالـ، المكتبة الشرقية، دار المشرؽ لمنشر، ط.
ياسر يكسؼ عبد المعطي، تريسا راجع:  .Logo, Sign, Trademarkكيطمؽ عمييا بالمغة اإلنجميزية مصطمحات 

(، د. ط، دار إنجميزم -مع كاشؼ عربي عربي -لشر، القامكس الشارح في عمـك المكتبات كالمعمكمات )إنجميزم
 .41، ص.2009الكتاب الحديث، القاىرة، 

 ،2012، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 1زكبير حمادم، الحماية القانكنية لمعالمات التجارية، ط -4
  .23ص.



 

 

 

20 

بعد ذلؾ نستعرض ثـ  ،كمحاكلة بياف مكاطف القصكر فييا التشريعيةالتعاريؼ  التطرؽ لبعض
بيف لمقكاسـ المشتركة  جامع اقتراح  تعريؼنصؿ إلى كالتعميؽ عمييا، لالفقيية بعض التعاريؼ 
 عالتشري سكاء عمى مستكل ،ليياإكجيت ادات التي لالختالفات كاالنتق كمتجنباكؿ تمؾ التعاريؼ 

  .ك الفقوأ
 
 التعريف التشريعي لمعالمة: - أ

المنتج صاحبيا )لدل كؿ مف  تياأىمي بالنظر الى، 1معالمةلالتعاريؼ التشريعية  نكعتت
مكاقؼ بعض مف لكنستعرض فيما يمي  كمقدـ الخدمة( كالمستيمؾ. رأك التاج كالصانع

 المشرعيف:

 بالنسبة لممشرع الجزائري:. 1-أ
" كؿ  :التالي تعريؼال ائيبإعطا 06-03 مراأل فيلمعالمة  الجزائرم تعرض المشرع

الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي السيما الكممات بما فييا أسماء األشخاص كاألحرؼ كاألرقاـ 
كالرسكمات أك الصكر كاألشكاؿ المميزة لمسمع أك تكضيبيا، كاأللكاف بمفردىا أك مركبة التي 

 .    2نكم عف سمع كخدمات غيره"تستعمؿ كميا لتمييز سمع أك خدمات عف شخص طبيعي أك مع

عمى أساسيما يمكف  عمى معياريف  اعتمدقد في صياغتو ليذا النص أف المشرع  كيبدك
      تدرج في تشكيؿ العالمةيمكف أف العناصر التي  بذكر األكؿ تعمؽ، يما يعتبر عالمةتحديد 

 ضمنيا أنو قد استبعدشارة أيضا الى ك تجدر اإل ،الحصر كليس عمى سبيؿ المثاؿ أكردىاقد  ك
 رسميا لعدـ القدرة عمى التي ال يمكفكىي تمؾ  اخطي ؿتمثأف  التي ال تقبؿ بطبيعتيا الرمكز

                                                           
1
منذ قديـ الزماف، كبالتحديد قبؿ ثالث آالؼ  استخدمتاألثرية بأف العالمة قد  كاالكتشافاتأثبتت الدراسات  - 

لـ يعد مقصكرا عمييـ  استخدامياإاّل أف  جات الخزفية،العالمة لتمييز المنتك  استعمؿعاـ كالركمانيكف ىـ أكؿ مف 
 عشر، الذم ساد فيو ما 15مف القرف  ابتداءأيضا اإليطاليكف كالفرنسيكف فيما بعد، كذلؾ  اقتبسوفحسب بؿ 

يعرؼ بنظاـ الطكائؼ الذم فرض في القركف الكسطى عالمات الصناعة، بغية تمييز أصحاب التجارة كالصناعة 
راجع: الجياللي عجة، أزمات حقكؽ الممكية الفكرية، د.  كمنتجاتيـ عف ما يشبييا مف منتجات أخرل.لسمعيـ 

 .271، ص.212ط، دار الخمدكنية، الجزائر، 

 Michel Dupuis, La Propriété intellectuelle, Ed  Ellipes, Paris, 2017, P.333.-   

بالعالمات، السالؼ الذكر.المتعمؽ  06 – 03رقـ  ية مف األمرالمادة الثان - 2  
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الجزائرم ال يساير التعريؼ  أف المشرعيبدك بيذا ك  ،( بالعيف المجردة بحاسة البصر )إدراكيا 
 كانت  ككل عالماتك الرمكز كؿسمحت بتسجيؿ  التي مف اتفاقية تربس 151المادة  الذم تضمنتو
 . ( إدراؾ بالنظربدكف  )لمتمثيؿ الخطي غير القابمة 

في ظؿ ما يشيده العالـ اليكـ مف تطكر  -كمالحظة يجب الكقكؼ عندىا -لكفك 
البد مف الصناعي كالتجارم،  يفخاصة المجالمجاالت، كافة ال ىائؿ كمتسارع في تكنكلكجي
غير قابمة حتى كلك كانت  ،جديدة قبكؿ تسجيؿ عالمات حديثة تؤيد اتجاىات كرظيالتنكيو ب

لعالمات بعض اكما ىك الشأف بالنسبة ل ( غير قابمة لمتمثيؿ الخطي لإلدراؾ بحاسة البصر)
 « auditives ou sonores أك الصكتية السمعية تأخرل كالعالما بحكاستتعمؽ التي 

marques « حاسة السمع )األذف( كالعالمات الشميةدراكيا عمى إكيعتمد  ،تتعمؽ باألصكات التي  

« marques olfactives » دراكيا عمى حاسة الشـ )األنؼ( إيعتمد ك  ،تتعمؽ بالركائح التي
         الذكؽ  دراكيا عمى حاسةإ قكـيتتعمؽ باألذكاؽ ك  التي»  marques gustatives «ة كالعالمات الذكقي

إدراكيا  مكانيةإبالرغـ مف عدـ  كاألذكاؽ ائحك ت كالر اصك األفتسجيؿ العالمات المتعمقة ب، )المساف(
الكاليات المتحدة فمثال في  .بحاسة البصر يدؿ عمى تجاكز مرحمة األشكاؿ التقميدية لمعالمة

  .2تسجيؿ ذلؾإمكانية كألمانيا كبريطانيا صدرت تشريعات تنظـ كتجيز  األمريكية

لدل  يانع يعبر التي ، كىيخاصية التمييزأما المعيار الثاني فيتعمؽ بكظيفة العالمة أم 
 التي تحممياعمى تمييز السمع كالخدمات  ةقدر ال تعنيك  ،" العالمة الفارقة" ب بعض الفقو العربي

 المشابية ليا في األسكاؽ. أك  مثيالتياعف غيرىا مف 

 بالمفيكـ الكاسعالجزائرم أخذ في تعريفو لمعالمة  أف المشرعب كما يجب  التذكير أيضا
لؾ التجارية كالصناعية(، ككذالعالمات ) التي تحمميا السمع كالمنتجاتكؿ أنكاع العالمات  شمؿلي

                                                           
عالمة تجارية أم إشارة قادرة عمى تمييز السمع كالخدمات المنتجة مف مؤسسة معينة عف تمؾ التي  " تعتبر -1

تنتجيا مؤسسات أخرل،  فتعد عالمات تجارية الكممات التي تشمؿ أسماء شخصية كحركفا، كأرقاما ، كأشكاال 
رية أم إشارة صكتية        كمجمكعات ألكاف كأم مزيج مف تمؾ العالمات، يؿ مف الجائز أف تشكؿ عالمة تجا

، 1، ط.راجع: الطيب زركتي، القانكف الدكلي لمممكية الفكرية تحميؿ ككثائؽأك الشارة المدركة بكاسطة الشـ...". 
  .   106ك 105ص.، 2004مطبعة الكاىنة، الجزائر، 

ذة في فمسطيف، رسالة محمكد أحمد عبد الحميد مبارؾ، العالمة التجارية كطرؽ حمايتيا كفؽ القكانيف الناف -2
 . 14، ص.2006كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح، فمسطيف،  ،ماجستير، تخصص قانكف خاص
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إلزامية بعد  06-03(، كأصبحت بمكجب األمر عالمات الخدمةتمؾ التي ترتبط بتقديـ الخدمات )
 الممغى. 57-66ف كانت اختيارية في األمر رقـ أ

 بالنسبة لممشرع الفرنسي:. 2-أ
مف قانكف الممكية  الفقرة األكلى 711نص المادة  بمكجبالعالمة  الفرنسي المشرع عرؼ 
صنع أك العالمة التجارية أك عالمة الخدمة ىي كؿ إشارة قابمة ال:" عالمة أنياب الفرنسي الفكرية

 ".شخص طبيعي أك معنكم بتمييز المنتجات أك الخدمات المقدمة مف كؿ خطيلمتمثيؿ ال
بذكر  اكتفىكيتضح لنا مف ىذا التعريؼ أنو قد جاء خاليا مف تعداد أشكاؿ العالمات، كقد  

    كأف تككف ليا القدرة عمى التمييز  خطيلمتمثيؿ الالعالمة شاممة عمى إشارات قابمة  أف تككف
 .1لفارقةا بالعالمة  أك ما يعرؼ

بالنسبة لممشرع المصري: .3-أ    
المشرع  عرؼ، 2002الممكية الفكرية المصرم لسنة  حقكؽ بالرجكع لقانكف حماية

سمعة كاف أك خدمة عف غيره، كتشمؿ عمى كجو  ،:" كؿ ما يميز منتجابقكلو  العالمة المصرم
الخصكص األسماء المتخذة شكال مميزا أك اإلمضاءات كالكممات كالحركؼ كاألرقاـ، كالرسـك 

كالدمغات كاألختاـ، كالتصاكير كالنقكش البارزة كمجمكعة األلكاف التي  حالتالم اكيفكعن كالرمكز
أك يراد أف تتخذ شكال خاصا كمميزا، ككذلؾ أم خميط مف ىذه العناصر إذا كانت تستخدـ 

    الغابات، أك مستخرجات األرض  استغالؿأك   ـ إما في تمييز منتجات عمؿ صناعيتستخد
ما لمداللة عمى مصدر المنتجات .أك أية بضاعة            أك أنكاعيا، أك مرتبتيا أك البضائع كا 

ما لمداللة عمى تأدية خدمة مف الخدمات  كفي جميع األحكاؿ أك ضمانيا، أك طريقة تحضيرىا. كا 
 .2يتعيف أف تككف العالمة التجارية مما يدرؾ بالبصر"

                                                           

  أوظز، فً التعلٍك على هذا الىصو -1
 Albert Chavanne , Jean jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, 5eme Ed, Dalloz delta, Paris, 

P .478 .  
2

المتعلك بحماٌت حموق الملكٍت الفكزٌت المصزي، راجع: أوور طلبت،  2002لسىت  22مه الماوون رلم  33المادة  -

 .54، ص.2006دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  د.ط ،الممكية الفكرية،  حموق
حساـ الديف عبد الغني صغير، الجديد في العالمات التجارية في ضكء قانكف حماية الممكية الفكرية  كأيضا
 .50، ص.2004، دار الفكر الجامعي، مصر، 1تريبس، ط كاتفاقيةالجديد 
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بعض العالمات التي ال تدرؾ بالبصر  استبعدقد  ىك اآلخر مف ىذا التعريؼ أنو الكاضح
الحماية  تشممياال ك يذا النكع مف العالمات يعترؼ ب فيككبالتالي  ،بالشـ كبالسمع كتمؾ المتعمقة

 القانكنية.

التشريعات  أغمب أفالخالصة التي يمكف الخركج بيا مف استعراض ىذه التعاريؼ ك 
كاكتفت فقط  ،تعريؼ دقيؽ لمعالمة ي إعطاءما فييا التشريع الجزائرم لـ تكف مكفقة فالمقارنة ب

الفقو فيككف مف البدييي الرجكع إلى العالمة،  تتشكؿ منياف أبتحديد الصكر كاألشكاؿ التي يمكف 
 لمكصكؿ الى ىذه الغاية ) إعطاء تعريؼ دقيؽ ( فيؿ ذلؾ ممكف؟ 

 :لمعالمة التعريف الفقهي -ب
لييا إانطالقا مف النقائص كاالنتقادات التي كجيت لمتعاريؼ التشريعية السابؽ االشارة  

يمكف أف تتكفر فيو ما ل لمقتضيات الدقة كالشمكليةستجيب ي ،حاكؿ الفقو كضع تعريؼ لمعالمات
عمماء سكاء مف قبؿ  ،الشركط كتنطبؽ عميو صفة، كقد تعددت في ىذا الخصكص المحاكالت

       عمى البعض مف ىذه المحاكالت  تعرضلذلؾ سكؼ نسف فقياء القانكف أك م قتصاداال
 الي.النحك الت

 لعالمة:من مسألة تعريف ااالقتصاد  موقف عمماء -1ب
أف خمؽ أم عالمة تجارية يككف مف خالؿ تجميع  Andrea Semprini عالـ االقتصاديرل 

مزيج مف  ، فيي1بإنشائيااألفكار التي تمت مناقشتيا في حكارات فردية أك مشتركة متعمقة 
المخزنة في أذىاف الزبائف كالمبنية عمى القيـ المممكسة كغير المممكسة التي تمنحيا  طباعاتاالن

مف خالليا تطكرت ني التي يرتبط بيا المستيمؾ ك عبارة عف مجمكعة مف المعا أم أنيا؛ العالمة
                                                           

1
- « une marque est constituée par l’ensemble des discours tenus à son égard par la totalité des sujets 

(individuels et collectifs) impliqués dans sa création ».  

 George Lewi, Jérôme Lacoeuilhe, Branding Management (La marque de l’idée  à l’action), 2
eme

 Ed 

Pearson, Paris, 2007, P.10.  
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ليا معنى يمكف أف يتعدل الخصائص المادية  كفؽ ىذا الرأم فالعالمة التجارية .عالقتو معيا
 . 1لممنتج؛ فيي باختصار االسـ الذم يمكنو أف يؤثر في قرارات الشراء لدل المستيمؾ

بقكليـ: "حتى يككف  مغايربأسمكب معو آخركف تعريفا لمعالمة ك  Lamarque العالـيطرح  كما
يميزؾ عف اآلخريف  التركيجية ينبغي أف يككف لؾ عنصرلؾ جميكر يسمعؾ كيتابع حمالتؾ 

حتى تستفيد مف كؿ ما تنفقو عمى حمالتؾ التركيجية كىك عنصر العالمة، التي بغيابيا ال يمكف 
 .2مكنيـ سماعؾ"لممستيمكيف التعرؼ عميؾ كبالتالي ال ي

الحظ أف ىذا الفقيو قد عرؼ العالمة مف خالؿ الكظيفة التي تقكـ بيا كىي كالم  
 كما أّنيا ،في األسكاؽ يطرحيا التي االقتصادم )المؤسسة(، كبالمنتجاتالتعريؼ بالمشركع 

 .كعمى قراراتو أكثر كسيمة مؤثرة في سمكؾ المستيمؾ تعبير عف

أف العالمة  القكؿ بيا مف آراء عمماء االقتصاد، تمكننا مفخركج كالخالصة التي يمكف ال
ر عف مجمكعة مف التكقعات يتعببؿ ىي  ،تتعدل ككنيا مجرد اسـ أك شعاربالنسبة لممستيمؾ 

 .ا المنِتجيقدمي كالخدمات التي سمعالذىنية التي تخزف في ذاكرتو نتيجة تجربتو لم

 لعالمة:من مسألة تعريف ا القانون موقف فقهاء -2ب
    بعض التعاريؼ سكاء مف الفقو العربي أك الفقو األجنبي استعراضيمكننا في ىذا الصدد 

" كؿ إشارة يتخذىا الصانع أك التاجر شعارا  : بقكلو العالمة الدكتكر سمير حسف الفتالكم فيعرؼ
كالبضائع لمنتجاتو أك بضاعتو التي يقكـ ببيعيا أك صنعيا تمييزا ليا عف غيرىا مف المنتجات 

                                                           
راضية يكسفي، عبد الرزاؽ حميدم، أثر محددات قيمة العالمة التجارية لدل المستيمؾ عمى كالئو ليا )دراسة  -1

(، مجمة الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية، جامعة زياف عاشكر، الجمفة، عدد Condor Electroniqueتطبيقية  لعالمة 
  .362(، ص.01)34

دراسة حالة العالمة التجارية كأثرىا عمى سمكؾ الجزائرم ) قيمة، عائشة عتيؽ، خديجة عتيؽ، زىية حايد - 2
مارس،  ،8مستغانـ، العدد  -ميس(، مجمة المالية كاألسكاؽ، جامعة عبد الحميد بف باديسالعالمة التجارية مكبي

 . 62، ص.2018
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أك تجارية، فاألكلى تشير إلى مصدر  كالخدمات المماثمة كما يمكف أف تككف العالمة صناعية
 .1البيع كالثانية إلى مصدر الصنع"

ر مف ككنيا شارة في حيف أنيا رمز أكثإالعالمة  اعتبر أنوعمى ىذا التعريؼ  يمكف أخذه ماك 
عمى نحك ما رأيناه في  تتخذىا العالمة فذكر األشكاؿ التي يمكف أ كما أنو قد أغفؿ ،شارة

بيف  ركز عمى التمييز ( ، كما أنوحرؼ أك األلكاف كغيرىا كالكممات أك األ)   التعاريؼ التشريعية
ىذا التعريؼ يصمح  أف ـ يتطرؽ لعالمة الخدمة كمعنى ذلؾكلصنع العالمة التجارية كعالمة ال

ات المصنع كالعالمات التجارية، في حيف المتعمؽ بعالم 57-66 رقـ ألمرامازاؿ لك في ظؿ 
عتبار أف يجب األخذ بعيف االالمتعمؽ بالعالمات السالؼ الذكر،  06-03 رقـ صدكر األمرب وأن

 .عالمات الخدمة أصبحت حقيقة قانكنية ال يمكف إغفاليا

          التاجر أك الصانع يتخذىاكؿ إشارة أك داللة  :"بأنيا  الفقيو محمد حسنيف العالمة كيعرؼ
أك المشركع فردا كاف أـ شركة خاصة كانت أك عامة شعارا لبضائعو أك خدماتو التي يؤدييا 

 .2مثيالتيا، فال تمتبس بيا في السكؽ" تمييزا عف
 االسـالعالمة جزءا مندمجا في  اعتبر حيث، لغمكضينتابو بعض ا أيضا ىذا التعريؼك 

يتـ تسجيمو يمثؿ المؤسسة ك التجارم  فاالسـ، دأف الفرؽ بينيما ال ينكره أحالتجارم، في حيف 
    تمثؿ المنتج أك السمعة أك الخدمة  في حيف أف العالمة ،لدل المركز الكطني لمسجؿ التجارم

ر( مصطمح )الشعا استعمؿقد كزيادة عمى ذلؾ فتسجؿ لدل المعيد الكطني لمممكية الصناعية، ك 
ر فالشعا ،ا البعضميختمفاف عف بعضيحيف أنيما في أنيما مترادفاف كك لمتعبير عف العالمة،

 ، بينما العالمة كسيمة لمتمييز بيف3تعبير دعائي عف شيء معيف يرتبط بفكرة المحؿ التجارم كىك
 كيضيع بيف المنتجات المتماثمة. ،حتى ال يقع المستيمؾ في المبس السمع كالخدمات المنتجات ك

                                                           
، 2012لبناف، ، منشكرات الحمبي الحقكقية، 1، ط4العالمة التجارية )خصائصا كحمايتيا(، ج، الجاللي عجة -1

 .23ص.
ط، ديكاف المطبكعات  كأيضا: سمير جميؿ حسيف الفتالكم، الممكية الصناعية كفؽ القكانيف الجزائرية، د

 .252، ص.س ف الجامعية، الجزائر، د
 ، ص1985، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، طمحمد حسنيف، الكجيز في الممكية الفكرية، د. -2

  .199-198.ص
.24عجة، العالمة التجارية )خصائصيا كحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص. اللييالج - 3  
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أك شعار  أك رمز العالمة بأنيا:" إشارة Ladasاألستاذ  يعرؼ األجنبي، الفقو المقارف كمف
 . 1يميز المكاد المصنكعة مف طرؼ رجؿ صناعة أك تجارة، كالتي يستخدميا لتمييز مكارد منافسيو

فيك لـ يسمـ مف النقد فقد أغفؿ العديد مف العناصر الميمة لتعريؼ العالمة  أيضا ىذا التعريؼك 
التي  ( أرقاـ أك كممات أك حتى ألكاف كغيرىا ) تظير بيا العالماتاألشكاؿ التي قد لـ يشر الى 

كشعار في حيف أنيما يمكف أف تككف العالمة  أف اعتبر، كما تستدعي انتباه جميكر المستيمكيف
لتمييز بيف المكاد في اأنو قد حصر العالمة فقط  كما بينا ذلؾ سابقا، باإلضافة الىيختمفاف 

في  ا بقكة ككسيمة ميمة كفعالةنفسي تفرضي تال ةالخدم عالمات  فؿكأغالصناعية كالتجارية، 
 . مجاؿ التجارة كاألعماؿ

عريؼ آخر لمعالمة بقكلو:" كؿ إشارة أك لفظ يضعو التاجر ت " Guyon"األستاذ  كما أكرد
عمى بضائعو لمسماح لممشترل بمعرفة أصؿ البضاعة، كما أّنيا تعتبر كسيمة لجذب العمالء 

ليا بغير رضا مالكيا يعد تقميدا  استخداـ، ككؿ االستعماؿ اركاحتكتمنح لصاحبيا حؽ 
                      .2لمعالمة"

قد تطرؽ لكظيفة العالمة فالسابقة،  تعاريؼأكثر شمكال مقارنة بال في نظرنا التعريؼيعد ىذا  
كسيمة لمحماية مف المنافسة غير  اعتبرىاممستيمؾ، كما لأك بالنسبة  ابالنسبة لصاحبي سكاء

ا يعاب عميو ىك أنو قد قصر ر لصاحبيا كفقط، إال أف ماكتحاالمشركعة عمى أساس أنيا حؽ 
اع األخرل نك األعمى نكع كاحد مف العالمات كىي العالمة التجارية، كلـ يتطرؽ لباقي  وتعريف

 .خدمةالمة العك  ععالمة الصنك

كاالنتقادات التي كجيت ب النقائص نتجللة منا ك ذكره، كمحا مف جانبا كبناء عمى ما سبؽ
ز سواء كان عبارة و رمال:" كل بأنيا  لمعالمات ا خاصا بناتعريف نقترح يمكف أف السابقةلمتعاريؼ 

أو صاحب  غيرها، يتخذها التاجر أو الصانع أو أرقام أو كممات أو ألوان أو عن أحرف 
  لتي يقدمهامنتجات أو الخدمات االعمى  الخدمة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا،

                                                           
عبد اهلل درميش، الحماية الدكلية لمممكية الصناعية كتطبيقاتيا القانكنية، أطركحة دكتكراه، جامعة الحسف  -1

 . 51نسيـ خالد شكاكرة، مرجع سابؽ، ص. . مشار إليو لدل: 553، ص1986الثاني، دار البيضاء، 

. 30-29.ص ص حمادم، مرجع سابؽ، زكبير - 2  
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عمى بهها في األسواق من جهة أخرى، اتمييزها عن مثيالتها وما يشو  لمتعريف بها من جهة
 .يترتب عميه مسؤولية مدنية أو جزائية" استغاللها في حقالمساس بأن أي 

 خصائص العالمات : – 2
استخالص جممة مف الخصائص األساسية  -ةقالساب اريؼمختمؼ التععمى  بناء- يمكنناك 

 ، كىي كالتالي: أك خدمة أك تجارةنت عالمة صنع، سكاء كاات العالمبيا تتميز  التي

 لمعالمة:  خاصية التمييز -أ 
عف باقي منتجات مؤسسة ما خدمات األصؿ أف غاية العالمة ىي تمييز منتجات كسمع ك 

كالخدمات  منتجاتلمىكية بطاقة خاصية بمثابة يذه الالعالمة بأصبحت ة، فالمؤسسات المنافس
 نطاؽالفي أكثر مف ضركرية الحاجة إلييا اآلف  أضحت كبذلؾ ،تعرضيا المؤسسة التي

  .1الحاجة إلي األسماء المدنية في نطاؽ المجتمعم كما ىي االقتصاد

       فراداأل)الطبيعية كالمعنكية األشخاص  امارسيينشطة التي تتنكع العالمات بتنكع األك  
خاصية أىمية عمى  2القضاء الجزائرم يؤكدكفي ىذا الصدد  لذلؾ ،عمى حد سكاء مؤسسات(كال

 .كالمستيمؾ عمى حد سكاء ،حب العالمةبيدؼ حماية صا عالمةمالتمييز ل

 خاصية تجنب المبس والخداع:  -ب 
، حيث أف 3قانكف حماية المستيمؾ في و كأساسونطمقيجد مىذه الخاصية  كلعؿ العبرة مف

بشكؿ كامؿ في بالحماية القانكنية المقررة، كجب أف تؤدم كظيفتيا كلكي تحظى العالمة 
                                                           

العالمات التجارية كطنيا كدكليا، د.ط، دار الثقافة لمنشر  صالح زيف الديف، العالمات التجارية كطنيا كدكليا، -1
  .70ص. ،2006كالتكزيع، عماف، 

كانت  التي، ك 07/01/2010بتاريخ  588439كىنا نذكر أحد قرارات المحكمة العميا في ممؼ القضية رقـ  -2
ضد شركة ذ.ـ.ـ  مجبنة البقرة الظريفة صاحبة العالمة  (Danisرفي دانكف الحاممة لمعالمة )اأطرافيا  شركة ج

(Dany كالتي تغطي نفس المنتج لمشركة األكلى كىي مكاد )كىنا قد اعتبرت الغرفة 30ذات صنؼ  غذائية ،
تجارية متشابية مع عالمة سابقة في استغالؿ كممة أنو يعّد تقميدا استعماؿ عالمة : "البحرية عف حؽ ك التجارية

راجع: القرار  ."مألكفة كشائعة في السكؽ، مف شأنيا إحداث المبس في مصدر كنكعية نفس المنتكج كتغميط الزبكف
         عدد خاص، المجمة القضائية، 588439، الممؼ رقـ 07/01/2010الصادر عف المحكمة العميا بتاريخ 

 .43ك 42، ص.2012، 

.34الجياللي عجة، العالمة التجارية )خصائصيا كحمايتيا(،  مرجع سابؽ، ص. - 3
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 .1الذم يمكف أف يقع فيو المستيمؾ حيف يقبؿ عمى سمع أك خدمات معّينة التصدم لمخمط كالمبس
مضممة لممستيمؾ  كأ 2العالمة إذا كانت خادعة ةصفأية شارة مميزة كبمفيـك المخالفة ال تكتسب 

 عمى خالؼ الحقيقة.عية خاصة نك  مفعمى كجو يجعمو يتكىـ أف المنتج أك الخدمة 

  :تخصص خاصية ال –ج 
في  استعماليا كحمايتياكينحصر يختص أف يعني  الذمك  ،العالمة مبدأ التخصصيحكـ      
ممؼ ب الحؽ في العالمة طالبيا عينكالخدمات التي يُ  لمسمعبالنسبة الذم تتعمؽ بو  القطاع

استعماؿ يمكف ـ . كمف ث3في مكاجية الكافةمة ليس حقا مطمقا لصاحبو إيداعو، فالحؽ في العال
دكف أف يعتبر ذلؾ الرمز أك الشارة  كعالمة لتمييز منتجات مغايرة تتعمؽ بقطاع مختمؼ  نفس

 العالمة األكؿ. تعديا عمى حقكؽ صاحب

ذا كاف ك    يتعمؽ األكؿ :استثناءافعميو رد أنو ي إالّ  ،في خاصية التخصصالمبدأ ىذا ىك ا 
حينيا كاألصالة ؿ لمعالمة يتضمف نكعا مف اإلبداع، بالحالة التي يككف فييا الرمز المشك منيما

 (قانكف الممكية األدبية كالفنية لحؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة )الرمز مف الحماية المقررة يستفيد 
 حتى كلك كاف ،حؽ المؤلؼ إال بإذف صاحبلو كعالمة  ذلؾ الرمزكيمنع عمى الغير مف اتخاذ 

المشيكرة، فسمعتيا ات الثاني بالعالماالستثناء كيتعمؽ  كضع لتمييز سمع أك خدمات مغايرة.سي
 عالمة يحظر الغير مف اتخاذىا ك ،لجميكر المستيمكيفكما تشكمو في الكاقع مف عامؿ جذب 

 .4كخدمات مف صنؼ مغاير سمع لتمييز

                                                           

.33طارؽ فيمي غناـ، مرجع سابؽ، ص. - 1
  

ككمثاؿ عمى العالمة الخادعة أف يسمي الخباز منتكجو بعالمة "خبز خاؿ مف المكاد الكيمياكية" األمر الذم  -2
يكحي لجميكر المستيمكيف بأف ىذا الخبز يتميز عف باقي عركض الخبز األخرل المكجكدة في السكؽ، كفي 

يدة بؿ ألف ىناؾ منع بمكجب نص قانكني الحقيقة أف الخبز كمو يخمك مف ىذه المكاد كىذا ليس بسبب نكعيتو الج
يحظر مف اضافة مكاد كيمياكية إلى الخبز، كفي حالة مخالفة ىذا األمر يترتب عنو مسؤكلية صاحب ىذه 
التسمية المقامة عمى أساس دعكل المنافسة غير المشركعة. راجع: الجياللي عجة، العالمة التجارية )خصائصيا 

 . 34كحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص.

،  2015تيزم كزك،  الممكية الصناعية في القانكف الجزائرم، د.ط.، األمؿ لمنشر كالتكزيع، نكارة حسيف ، -3
  .44ص.

، منشكرات 1الممكية الصناعية كالتجارية )دراسة في القانكف المغربي كاالتفاقيات الدكلية(، ط.فؤاد معالؿ،  -4
  .424، ص.2009مركز قانكف االلتزامات كالعقكد، الرباط، 
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 : ة اإللزاميخاصية  –د  
عمى المتعمؽ بالعالمات  06-03مر رقـ مف األ 03ادة أكد المشرع الجزائرم في نص الم  

أك الخدمة إلزامية لكؿ سمعة أك خدمة مقدمة، بيعت أك عرضت لمبيع   أنو: "تعّد عالمة السمعة
تعريؼ ممزمكف باتخاذ عالمة ل تجارعبر أنحاء التراب الكطني". كىذا يعني أف المنتجيف كال

، إاّل أّف ىذا االلتزاـ 1فغيرىـ مف المتعامميمنتجات كسمع  يـ عفكخدمات يـسمعك كتمييز منتجاتيـ 
ال يطبؽ عمى السمع كالخدمات التي ال تسمح طبيعتيا كخصائصيا مف كضع عالمة عمييا 

 التشريعات المقارنة التي تعتبرخالؼ بعض عمى ككذلؾ السمع التي تحمؿ تسمية المنشأ؛ كىذا 
التشريع  كمف ذلؾ، أك الخدمة  عمى رغبة صاحب المنتج قؼيتك  اختيارياأمرا  اتالعالم استعماؿ
          .3المغربي التشريعك  2المبناني

 أو يختمط بها  تمييز العالمة عما يشبهها: ثانيا
يزىا عف بعض يكجب تملذلؾ ، االفكرية عمكمىـ عناصر الممكية أكاحدة مف تعد العالمة       

     (المحؿ التجارم الممكية التجارية )عناصر عناصرليا سكاء تعمؽ األمر ب المشابية العناصر
 ) تسميات المنشأ كالرسكـ كالنماذج الصناعية، كاالختراعات ..( عناصر الممكية الصناعيةب أك

الحماية الالزمة ىك بالدرجة األكلى تحقيؽ  ،لييا مف كراء ىذا التمييزإالتي نيدؼ  الغايةكلعؿ 
بما يؤدم إلى إىدار حقكقو  ،كؿ ىذه العناصر س بيفالمبأك  خمط الفي مستيمؾ كتجنب الكقكع لم

لحاؽ الضرر بمصالحو المشركعة   .القانكنية كا 

  تشابوقد ت :)حقوق الممكية التجارية( يز العالمة عن عناصر المحل التجارييتم -1
عناصر حقكؽ الممكية التجارية، كاالسـ التجارم كالعنكاف التجارم، كالبياف مع بعض  العالمة 

 االختالؼ بينيا عمى النحك التالي:  مما يستدعي بياف نقاط التمييز ك  التجارم
                                                           

1 - Albert Chavanne , Jean jacques Burst, Op. Cit, P.489. 
المتعمؽ بنظاـ حقكؽ الممكية  17/01/1924الصادر بتاريخ  2385/1924مف القرار رقـ  69المادة  -2

الصادرة بتاريخ  18، ج.ر عدد 03/04/1999الصادر بتاريخ  75الفكرية، المعدؿ بالقانكف رقـ 
، المؤسسة الجامعية 1الممكية التجارية كالصناعية )دراسة مقارنة(، ط. عمي نديـ الحمصي، . 13/04/1999

  .284، ص.2010لمدراسات لمنشر، بيركت 

 2004ديسمبر  18كالذم دخؿ حيز التنفيذ بتاريخ  2000الصادر سنة  17-97مف القانكف رقـ  39 المادة -3
معالؿ، مرجع سابؽ،  فؤاد المتعمؽ الممكية الصناعية كالتجارية.  2006فبراير  14كالمعدؿ كالمتمـ بتاريخ 

  .421ص.
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 التجاري: واالسمالعالمة  -أ 
يستخدـ في جميع الذم ، 1التجارم مف أىـ عناصر المحؿ التجارم المعنكية االسـيعد  

يجار، ك بيع، المعامالت التجارية مف  يتحقؽ ارتباط العمالء  كعف طريقو، كغيرىا رىف، كامتيازكا 
بأنو :" التسمية التي يستخدميا التاجر سكاء كاف  فقياء القانكف التجارم وكيعرف .2بمتجر معيف

اؿ عف غيره مف المح و االقتصادممشركعيز محمو التجارم أك يشخصا طبيعيا أك معنكيا لتم
  .3"المماثمة

 .4العنكاف الذم يعرؼ المؤسسة"التسمية أك "ىك  بقكلو:قد عرفو فالمشرع الجزائرم أما 
التجارم كالعنكاف التجارم  االسـجمع بيف الجزائرم قد كقع في خمط حينما كالمالحظ أف المشرع 

م يؤديو ىذا ي الذكظيفمعيار  عمى اعتمدباإلضافة إلى أنو ، رغـ االختالؼ الكاضح بينيما
بخالؼ المشرع األردني الذم جمع ىذا  ،االقتصادية (نشأة)الم ةؤسسبالمكىك التعريؼ  ،االسـ

ف أينص عمى حيث ، في نفس الكقت شكمييف كظيفي ك معيار بيف  لالسـ التجارم وفي تعريف
ا كمع أم ػعػميػأك لقبو أك منيما ج الشخص اسـمف تسمية مبتكرة أك مف  التجارم يتككف االسـ
 6رع المصرمػف المشػؿ مػذكه كػػحذا ح دػ، كق5وػػذم يمارسػاط الػشػك النأارة ػكع التجػعمؽ بنػة تتػػإضاف

                                                           
 .109، ص.2017لمنشر، الجزائر، الجسكر  ،، د.طفضيمة سحرم، أساسيات في القانكف التجارم الجزائرم  -1
مكجبات التجار  -نظرية التاجر -ىاني محمد دكيدار، التنظيـ القانكني لمتجارة )نظرية األعماؿ التجارية -2

  .250، ص.1997لنشر، د.ب.ف،  مجدالشركات التجارية(، د.ط، دار  -المؤسسة التجارية -القانكنية

 ، مركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع،1ط، التجارم )دراسة مقارنة( االسـ خالد محمد سيد إماـ، الحؽ -3
 .27، ص.2016 مصر،

 المتعمؽ بالعالمات ، اآلنؼ الذكر. 03/06المادة الثانية الفقرة  الخامسة مف األمر رقـ  -4
     مر رقـ مف األ 78أحد أىـ عناصر المحؿ التجارم في المادة  باعتبارهالتجارم  لالسـكما تطرؽ المشرع 

 .78، ج.ر، عد المعدؿ كالمتمـ، المتضمف القانكف التجارم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-59
 .2006لسنة  6المادة الثانية مف القانكف األسماء األردني رقـ  -5
، كألـز فيو المالؾ 1999لسنة  17التجارم في القانكف التجارة المصرم رقـ  لالسـتعرض المشرع المصرم  -6

 التجارم. اسموفي تككيف  الشخصي عنصرا أساسيا إسميوالمحؿ التجارم أف تتخذ 
التجارم كالعالمة التجارية )دراسة مقارنة بالقكانيف العربية(،  لالسـراجع: محمد بف براؾ الفكازف، النظاـ القانكني 

 .26-24.ص ، ص2017،، المممكة العربية السعكديةكاالقتصادمكتبة القانكف ، 2ط.
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التجارم  االسـعريؼ تعمى  اتفقتقد القكانيف العربية فإف العديد مف كبيذا  .1المشرع السعكدمك 
 .ا لمحمو التجارمجاريا تاسملمتاجر المدني  سـالاإمكانية أف يتخذ تعريفا شامال مع 

لمتكقيع عمى التعيدات ، فيك يستخدـ كيؤدم االسـ التجارم العديد مف الكظائؼ
كاجية كالفتة عمى  الى جانب العنكاف التجارم كالمستندات التي تصدر عف صاحبو، كما يكضع

 .2التجارية الكثائؽكضع أيضا عمى الفكاتير كالخطابات كاإلعالنات كغيرىا مف ، كيالمتجر

التي ك في العديد مف النقاط  فيكمف ،التجارم كاالسـالفرؽ بيف العالمة أما في ما يتعمؽ ب 
 نكرد منيا:

التجارم ىك تميز المحؿ التجارم عف غيره مف  االسـالغرض مف  من حيث الوظيفة: -
يمنح لصاحبو حؽ  كىك بذلؾ يعتبر حقا ماليا، 3تزاكؿ نفس النشاط التي المحالت التجارية

 .لممحؿ التجارمعناصر المعنكية الأحد  باعتبارهالتصرؼ فيو 

يعرضيا صاحب العالمة عمى  التيكالخدمات ز السمع يالعالمة فتستخدـ لتميأما  
كعمى  في األسكاؽ، آخركف ضيا منافسكفر المستيمكيف، عف تمؾ المشابية أك المماثمة التي يع

د أف لمشركع كاحمثال يجكز ات المؤسسة الكاحدة أك المشركع الكاحد، فف تتعدد عالمأيمكف  ذلؾ
ة، حيث يختص كؿ التجاري اءسمألا في اال نجدى ، كىذه الميزةتجاريةيمتمؾ أكثر مف عالمة 

 .4ال غيرمحؿ تجارم باسـ تجارم مميز كاحد فقط 

تعكد ممكية االسـ التجارم لألسبقية في استعمالو، بينما  ا:مكل منه استعمالمن حيث نطاق  -
مصالح ممحقات لدل  التجارم االسـيتـ تسجيؿ ك تعكد ممكية العالمة إلى األسبقية في التسجيؿ. 

ؽ المنطقة التي ينشط فييا ال عمى مستكل نطا توحماي فتتحدد، لمركز الكطني لمسجؿ التجارما
                                                           

المؤرخ في  15السعكدم، الصادر بالمرسـك الممكي رقـ  التجاريةالمادة األكلى مف نظاـ األسماء  -1
 ق.12/08/1420

، ديكاف المطبكعات 2، ط. -الممكية األدبية كالفنية كالصناعية–، المدخؿ إلى الممكية الفكرية إدريس فاضمي -2
 .307ص.، الجزائر، 2010الجامعية،  

دار  د.ط، (،ةالتجاري قكدالع-المتجر -التجار -التجارية شرح القانكف التجارم )األعماؿ عزيز العكيمي، -3
 .210ص. ،2008الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

 .67ص. مرجع سابؽ، خالد محمد سيد إماـ، -4



 

 

 

32 

يتـ تسجيؿ العالمات لدل المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية، كتمتد حمايتيا ، بينما غير
 .1لدكؿ أخرل، كقد تمتد جميع حدكد اإلقميـ الجزائرمبعد تسجيميا لتشمؿ 

ر في دعكل المنافسة التجارم يحظى بحماية مدنية تنحصاالسـ  من حيث مجال الحماية: -
التجارم أك اسـ  واسمأك استعماؿ  يحؽ لمتاجر أف يمنع غيره مف اتخاذف،  2غير المشركعة

بينما تتمتع العالمة التجارية بحماية  .3بينيماتحدث لبسا أك  ،غير مشركعةبصكرة  مشابو لو 
كدعكل التقميد الجزائية كعمى كافة التراب  ،المدنية قانكنية مزدكجة عف طريؽ دعكل التقميد

 .الكطني

ييز كعالمة لتم مر االتج واسمقد يستعمؿ  صاحب المحؿ التجارم اإلشارة إلى أف كتجدر     
التجارم ال يمنعيا  لالسـيفة المزدكجة كىذه الكظ، 4رضيا لمبيعالتي يقـك بع لخدماتالسمع كا
التجارم كالعالمة  االسـتحت أم قانكف تتـ حماية ىك كلكف اإلشكاؿ الذم يثكر  القانكف

 ؟المدمجيف تحت شارة كاحدة
القانكف الذم بمكجبو تتـ  اختيارلممالؾ حرية  أف ،يرل أغمب الفقو ىذه الحالة مثؿ فيك      

أف كما يضيؼ البعض ب ؛لقانكف المنظـ لألسماء التجاريةباإما بقانكف العالمات أك  الحماية
 ،التجارم كالعالمة تحت رمز كاحد لو دكر إيجابي في تكحيد الصكرة االسـعممية الجمع بيف 

 ثيؽك الكما يزيد مف تعمقو  ،كترسيخيا في ذىف المستيمؾ عف المنتكج الذم يريد الحصكؿ عميو
 العالمة. تمؾب

 

                                                           
مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك النظاـ القانكني لمعالمة التجارية في القانكف الجزائرم، دعماش،   عيزة -1

 .37حمادم زكبير، مرجع سابؽ،ص.كأيضا:  .59ص. ،2017-2016السياسية، 
)دراسة مقارنة في ضكء القكانيف الجزائرية  العالمات التجارية المشيكرة استعماؿك شعبة، حماية ممكية  أميف بك -2

 ةركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعالدكلية ذات الصمة(، أط كاالتفاقياتكالقكانيف المقارنة 
 .40، ص. 2014،كلكد معمرم، تيزم كز ك م

3
 -Jean Bernard Blaise, Droit des Affaires : commerçants, concurrence, distribution, 2

éme
 Ed, L.G.D.J, 

P.373. 
كالنماذج الصناعية، العالمات التجارية الصناعة، الممكية الصناعية )براءة االختراع، الرسـك كبي، يسميحة القم -4

 .294ص.،1996، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 2االسـ كالعنكاف التجارم(، ط.
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 العالمة والعنوان التجاري: -ب 
التي يختارىا التاجر لمتعريؼ  ةك العبارة المبتكر أالتسمية  يعرؼ العنكاف التجارم بأنوو

عنكية ذات القيمة أحد العناصر الم بذلؾ يعد أيضا فيك 1عف المتاجر األخرل يزهيبمحمو كتم
 .2المالية في المحؿ التجارم

المشرع الجزائرم لـ يفرؽ بالرغـ مف أف  -التجارم  االسـيختمؼ عف لكف مع ذلؾ فيك ك  
التجارم ىك التسمية  فاالسـ، ككاضح بينيما جمي االختالؼأف  ، إالّ 3العالماتبينيما في قانكف 
 اسموتككف مف كقد ي ،التجارم تمييزا لو عف غيره مف المحالتر عمى محمو اجالتي يطمقيا الت

لـ يسبؽ  أك مبتكرة العنكاف التجارم ىك تسمية جديدة، كىك كجكبي في حيف أف 4الشخصي
كأال تحمؿ أم لبس  ،العامة كاآلدابكيشترط فييا أال تككف مخالفة لمنظاـ العاـ  ،تناكليا مف الغير

 .لبسأك غمكض يكقع جميكر العمالء كالمستيمكيف في تضميؿ أك 

مف حيث  ،المةعف الع 5الذم يكضع عمى الفتة المحؿ التجارم كيختمؼ العنكاف التجارم 
السمع كالبضائع كالخدمات عف مثيالتيا  تمييز ىيالعالمة كظيفة نيما، فم الكظيفة المككمة لكؿ
     (المنشأة) ةأك المؤسس المحؿ التجارم تمييز ىيالعنكاف التجارم كظيفة في األسكاؽ، بينما 

 عف غيره مف المحالت المشابية.

فتككف عمى أساس قانكف العالمات، إذا كاف  ،حمايةال يختمفاف أيضا مف حيث طرؽك   
يمثؿ التجارم أك  االسـ مدمجا في، أما إذا كاف العنكاف مدمجا في العالمة أك جزءا  منيا العنكاف

 .6التجارم تشممو لالسـفإف الحماية القانكنية المقررة  ،أضيؼ إليوأك  جزءا منو

                                                           
ط،   د. )حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة، حقكؽ الممكية الصناعية(، ي، حقكؽ الممكية الفكريةقنسريف شر  -1

 .140،ص2014،الجزائر، دار بمقيس لمنشر كالتكزيع
 المتضمف القانكف التجارم، السالؼ الذكر. 59-75مف األمر  2ؼ78المادة  -2
الجزائر،  التكزيع ،لمشر ك  يكمو الد.ط، دار  األكؿ كالثاني،  ج ،التجارمنادية فضيؿ، النظاـ القانكني لممحؿ  -3

 .27، ص.2011
 .314إدريس فاضمي، مرجع سابؽ، ص.  -4

، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 1طو، النظرية العامة لمقانكف التجارم كالبحرم، ط ؿمصطفى كما -5
  .100، ص.2006لبناف، 

 .المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر 06-03المادة الثانية مف األمر رقـ  -6
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 العالمة والبيان التجاري:  -ج
احات التي يضعها العون اإليضتمك  " البياف التجارم بأنو: المشرع الجزائرم ؼيعر 
من حيث تسمية المنتج والكمية الصافية لممواد المعبئة أو خدماته  عمى منتجاته 1االقتصادي

          موزع الأو عنوانها أو العالمة المسجمة وعنوان المنتج أو الموضب أو  واسم الشركة
وتحديد حصة الصنع وطريقة االستعمال  ،والبمد األصمي أو بمد المنشأالمستورد،  وأ

 الستهالكالصالحية الدنيا واألقصى  الصنع أو التوضيب وتاريخ وتاريخ االستعمال، واحتياطات
إجراء إلزامي بالنسبة لممنتجات الغذائية  كىك ،2 ..."المكونات والشروط الخاصة بالحفاظوقائمة 

  .3لالستيالؾالمعبأة مسبقا كالمكجية 

مف  2كعرفو في نص المادة قد أطمؽ المشرع الجزائرم عميو تسمية الكسـ التجارم، ك 
عمى البطاقة  "كل نص مكتوب ومطبوع أو كل عرض بياني يظهربأنو:  484-05 رقـ المرسكـ

 أو يوضع قرب هذا األخير ألجل ترقية البيع".  الذي يرفق بالمنتوج، 

ارشاد المستيمؾ  ، كىيلى حد ما لكظيفة العالمةإ كالغاية مف كضع ىذه البيانات مشابية 
كما ييدؼ إلى فيما يخص طبيعة المنتكج كالشركط الدقيقة لصنعو،  لديو،مبس التفادم خمؽ ك 

مف  مف المنتجيف، مف خالؿ تحقيؽ نكع حماية المستيمكيف مف الغش الذم قد يمارسو البعض
 إاّل أّف ىذا ال يمنع مف كجكد اختالؼ بينيمافي السكؽ.  تتداكؿحقيقة السمع التي  حكؿالرقابة 

في حيف أف  ابتكار، إذ ليس فيو أم 4استعمالولمغير  ز، بؿ بجك احتكارهفالبياف التجارم ال يمكف 
 بترخيص منو. إالّ  استغاللياالغير مف  عكيمن ،العالمة التجارية يستأثر بيا صاحبيا

                                                           
 رقـ مف القانكف 3راجع: المادة  حرفي أك مقدـ خدمات أيا كانت صفتو القانكنية، كؿ منتج أك تاجر أكىك ك  -1

المؤرخة  41عدد. ج.ر المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 2004يكنيك 23المؤرخ في  04-02
، 46ج.ر. عدد ،2010 غشت، 15المؤرخ في  06-10بالقانكف رقـ  دؿ كالمتمـكالمع، 27/06/2004 في

 .18/08/2010الصادرة في 
كالمتعمؽ بكسـ السمع الغذائية  2005ديسمبر 22المؤرخ في  484-05قـ مف المرسـك التنفيذم ر  06 المادة -2

 . 83 عدد، ج.ر كعرضيا،
.، السالؼ الذكربكسـ السمع الغذائية كعرضياتعمؽ ، الم484-05 التنفيذم رقـ مف المرسـك 4المادة  - 3  

الدكلية ، أطركحة دكتكراه،  كاالتفاقياتميمكد سالمي، النظاـ القانكني لمعالمات التجارية في القانكف الجزائرم  -4
 .32ص. ،2012-2011دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة باتنة،
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غير مطابؽ لمحقيقة فيك بذلؾ يشكؿ التجارم البياف  ذا كافإأنو في حالة ما  الى اإلشارة مع
تغميط جميكر ب يقكـ بيذا التصرؼ أك التاجر ، ألّف المنتج1جريمة خداع كغش لممستيمؾ

تشكؿ خطرا عمى صحتيـ  قد منتجات القتناءيدفعيـ ف ،المستيمكيف حكؿ حقيقة السمعة
 كسالمتيـ.

 في كظائؼال كتتشابو قد يحدث أف تتداخؿ يز العالمة عن عناصر الممكية الصناعية:يتم -2
ىناؾ تطابقا بيف أف ببعض عناصر الممكية الصناعية، فيدعك األمر الى اعتقاد  المف  كثير
العديد مف  كذلؾ، فيناؾليست الحقيقة  إاّل أفخرل العالمة كمفاىيـ تمؾ العناصر األ مفيكـ

 كارؽ سنحاكؿ التطرؽ الييا مف خالؿ النقاط التالية :الف

 :العالمة وتسمية المنشأ -أ  
بيانات المصدر با البعض ػيسميي ، كقد2المؤشرات الجغرافيةمف أ ىي كاحدة ػالمنش اتػتسمي

مف يككف مسمى ، أك مكاف ةػمنطقأك جزء مف  منطقة بأك   الرتباطيا ببمد ،ـ الجغرافيػاالسأك 
أك أساسا  حصرالى نسبتو إجكدة المنتج أك ميزاتو  كتعكدناشئ فيو،  بمنتجشأنو أف يعيف 

الغرض فيككف  .3مميزة بشريةعكامؿ طبيعية ك  تشتمؿ عميو مف ماالنظر للبيئة جغرافية محددة ب
كتضفي ،لبضائع فييا اة التي تنتج الجغرافي أك المنطقة تحديد المكاف تسميات المنشأ ىك مف

 بشرية.اليعية ك طبالعكامؿ مستمدة مف ال مميزة، خصائصجكدة معينة ك عمييا 

                                                           
كالمتضمف قانكف العقكبات  1966يكنيك  08المؤرخ في  156-66 رقـ مف األمر 430ك 429المادتيف  -1

   .1966جكاف  10، الصادرة بتاريخ 48، ج.ر، عدد المعدؿ كالمتمـ
 .63ص.مرجع سابؽ،  ،نكارة حسيف -2
، 59المتعمؽ بتسميات المنشأ ،ج.ر،عدد 1976يكليك  16المؤرخ في  65-76رقـ  األمرالمادة األكلى مف  -3

 يبس.ر ت االتفاقيةفقرة األكلى مف  22، كالمادة 1976يكليك  27الصادرة في 
صمية، كىذا كقد استعمؿ المشرع عدة مصطمحات لمداللة عمى تسمية المنشأ منيا منشأ البضاعة، كالتسمية األ

 بخالؼ المشرع المصرم الذم استعمؿ مصطمح العالمة التجارية لمداللة عمى جميع ىذه التسميات. اطمع عمى:
 .37زكبير حمادم، مرجع سابؽ،ص.

كقد عرفيا الدكتكر عبد اهلل حسيف الخشرـك بانيا:" أم مؤشر يحدد منشأ منتج بمد معيف أك بمنطقة، أك بمكقع 
انت نكعية المنتج أك شيرتو اك خصائصو األخرل تعكد بصكرة أساسية إلى ذلؾ المنشأ" إذا ك معيف مف أراضيو

، مرجع  سابؽ،ص.يراجع : عبد اهلل حس  .229ف الخشرـك
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كظيفة التعريؼ بالمنتج ب ما يتعمؽلكف رغـ التشابو بيف العالمة كتسمية المنشأ خاصة فيك  
مف حيث ف بينيما يظير عمى أكثر مف مستكل، أف االختالؼ الّ إ ،كالتمييز بينو كبيف غيره

في أك طرحتو في السكؽ التي صنعت المنتج  يرتبط كجكد العالمة بالجية أك المؤسسة المصدر
 جانبت فييا، كمف جانت ة التيالجغرافي يرتبط كجكدىا بالمكاف أك المنطقةحيف أف تسمية المنشأ 

، كتكمف قيمتيا السمع كالخدماتالمنتجات ك  تستعمؿ لتميزنطاؽ استعماىا، فإف العالمات 
ية بخالؼ المؤشرات الجغراف ،1بيف جميكر المستيمكيف كانتشارىاية في ترسيخ مصداقيتيا األساس

التي تناكلتيا  2الدكلية االتفاقياتالتشريعات الكطنية ك  -في الكقت الحالي  -التي ال تسمح 
  الخدمات. في نطاؽ ستخدمياا، بالتنظيـ

عمى خالؼ تسمية مانعا، ا ير اكتح، حقا افقط صاحبياتمنح العالمة أف عالكة عمى ىذا 
         ا سمعاك الحيز الجغرافي أف ينتج فييأالمنشأ التي يجكز لكؿ مف تكاجد في تمؾ المنطقة 

 .3د مف تسمية تمؾ المنطقةيكيستف ،ينةمع أك بضائع

 العالمة والرسوم والنماذج الصناعية: -ب 
عمى شكؿ كمظير ، تنصب ذات طابع فني ابتكاراتىي  ج الصناعيةكالنماذ الرسكـ

كما ىك الشأف  ،تصنؼ ضمف طائفة حقكؽ الممكية الصناعية. ك 4ركنقا كجماال ياتكسبف المنتجات
      أف الرسـ  صحيح كيظير مف زكايا مختمفة، ا كبيرم؛ إاّل أّف الفرؽ بينياتمعالمل بالنسبة
كالنمكذج ىك ذلؾ الشكؿ القابؿ لمتشكيؿ كالمركب بألكاف  ،عف تركيب لخطكط أك ألكافعبارة ىك 

                                                           
 .53-52ص ص. ،2005مصر، ،1ط كريتس ككؾ، حقكؽ الممكية الفكرية ، دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع، -1
التجارية التي تشمؿ عمى مؤشر جغرافي إذا كاف استعماليا مف  تسجيؿ العالمة تريبساتفاقية ال كقد منعت -2

 .37ص. راجع ميمكد سالمي، مرجع سابؽ، شأنو أف يضمؿ الجميكر فيما يتعمؽ بالمنشأ الحقيقي لمسمعة.
الحمبي الحقكقية،  ، منشكرات1، ط.-دراسة مقارنة–التنظيـ القانكني لمعالمة التجارية عدناف غساف برانيك،  -3

 .83ص. ،2012بيركت، 
الكاىنة زكاكم، المنافسة غير المشركعة في الممكية الصناعية في التشريع الجزائرم، أطركحة دكتكراه،  -4

، 2014/2015تخصص قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .  131ص.
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يمكف استعمالو كصكرة أصمية لصنع كحدات أخرل، كيمتاز عف النماذج المشابية  ك بدكنيا، أك
 .1لو بشكمو الخارجي

مف العالمة باعتبارىا  ايتفي تركيبقريبيف  يجعؿ كال مف الرسـ كالنمكذج الصناعيكىك ما 
تقتصر كظيفة  أف ثمة فركؽ بينيما حيث الّ إ ،كليا مظير خارجي أيضا رمكز تتشكؿ خطيا

ى السمع كالبضائع ضفاء المظير الجميؿ كالشكؿ الخاص عمإالرسـ أك النمكذج الصناعي عمى 
شرائيا مى كاقباليـ عفي جذب العمالء ذلؾ سيـ كي لييا،إالمستيمكيف  جميكرا يشد انتباه ممّ 

فيي التعريؼ بالمنتجات  -كما رأينا-أما كظيفة العالمة األساسية  ،2كتفضيميا عف مثيالتيا
بالرجكع لنص لكف ك كالخدمات ك تمييزىا، كبغض النظر عف ركنؽ العالمة كجاذبية مظيرىا. 

العالمة مف تتشكؿ أف  اإلمكافبالعالمات نجد أنو بالمتعمؽ  06-03 رقـ المادة األكلى مف األمر
أك النمكذج  ضيبيا. كبالتالي يمكف لمرسـلتمييز السمع كتك   جأك نماذرسكمات  أشكاؿ تعبر عف

 المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية  ، كيتـ تسجيمو لدلالصناعي أف يككف عالمة تجارية
  في سجؿ العالمات كيحظى بالحماية القانكنية المقررة ليا.

  :االختراعالعالمة وبراءة  -ج  
فئة حقكؽ الممكية الصناعية، كما  يما مفأيضا في أف كمي 3العالمة كبراءة االختراع تمتقي       

"  الجدة"  طار مف بيف تمؾ الشركطفي ىذا اإل ييمناما ، ك شركطا معينةييما ف بتطمّ  أف المشرع 
اع يختمؼ، فبالنسبة لبراءة االختر في كمييما ، إاّل أّف المقصكد بالجدة االثنافحيث يشترؾ فيو 

أما بالنسبة  ،كلـ يسبؽ الكشؼ عنو جديد مف حيث المضمكف االختراعيتعمؽ األمر بأف يككف 
                                                           

ر عدد  المتعمؽ بالرسـك كالنماذج، ج. 1966أفريؿ  28المؤرخ في  86-66 ـرق المادة األكلى مف األمر -1
  .1966مام  03، الصادرة في 35
.223عزيز العكيمي، مرجع سابؽ، ص. - 2  

يقصد ببراءة االختراع الكثيقة التي تمنحيا الجيات المختصة في الدكلة مقابؿ كشؼ صاحب الطمب عف سر  -3
عصاـ مالؾ أحمد العبسي، مقتضيات المصمحة العامة بشأف براءات االختراع في اختراعو لمجميكر. راجع: 

أك أنيا الشيادة  .45، اإلسكندرية، ص.2011، مكتبة الكفاء القانكنية لمنشر، 1تشريعات الدكؿ العربية، ط. 
كماؿ طو،  مصطفىالتي تمنحيا اإلدارة لممخترع، فتخكلو الحؽ في استغالؿ االختراع كحده دكف غيره، راجع: 

ساسيات القانكف التجارم )األعماؿ التجارية، التجار، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية، الممكية الصناعي(، أ
 .101، ص.2006، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 1ط
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الذم لـ يسبؽ استعمالو في تمييز ذلؾ  الخارجي أك المظير في الشكؿفقط لمعالمة فالجدة تكمف 
  النكع مف المنتجات كالسمع أك الخدمات 

لحماية مالكيا أك صاحبيا العالمة تسعى ف ،بمجاؿ الحمايةيتعمؽ اختالؼ آخر كىناؾ   
لى إسنكات قابمة لمتجديد (، كلكف في نفس الكقت ترمي 10كلمدة قصيرة نسبيا ) بالدرجة األكلى 

المماثمة، في  تكفير الحماية لممستيمؾ حتى ال يقع في لبس أك تضميؿ حكؿ السمع كالخدمات
لمدة تفكؽ مدة حماية صاحب مانعا ا يحيف أف البراءة كضعت لحماية صاحبيا كمنحو حقا احتكار 

    .سنة غير قابمة لمتجديد( 20)العالمة 

 الفرع الثاني: الضوابط الموضوعية لمعالمات
ىا في كفر محددة استكجب تشركطا   مشرع الجزائرمكضع ال غرار التشريعات المقارنةعمى   

، أك ما مع أك الخدمات عف مثيالتياعمى تمييز الس الحماية، بأف تككف قادرة العالمة محؿ طمب
مف طرؼ أك عدـ سبؽ استعماليا عنصر الجدة  ، كأف يتكفر فييا)أكال(الفارقة يعبر عنو بالصفة 

 .ا()ثالث غير مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامةك  أف تككف مشركعة ثـ ،)ثانيا( الغير

الحماية  تمثؿ الحد األدنى لضمافيا الحظ منذ الكىمة األكلى عمى ىذه الشركط أنكالم 
عمى حد سكاء، بحيث تستبعد كؿ عالمة ال لجميكر المستيمكيف ك  ،المقررة لصاحب العالمة

تستجيب ليذه الشركط مف الحماية القانكنية، كفي نفس الكقت يمنع استعماليا حتى ال يككف مف 
 .يف كغشيـ حكؿ قانكنية كجكدىاؿ المستيمكيتضم شأف ذلؾ 

  Le caractère distinctif ( الصفة الفارقة لمعالمةشرط التميز )   -أوال 
 06-03صراحة في نص المادة الثانية مف األمر رقـ  الشرط ىذا أكرد المشرع الجزائرم       

كممات أك أسماء  المراد تسجيميا، كأيا كاف تركيبيا )  العالمة ، كأكد عمى أف1المتعمؽ بالعالمات
درة عمى قاتككف أف يجب ، ( ك صكر أك أشكاؿ، أك خميط منياأأك رسكـ  أك أرقاـ  أك أحرؼ

                                                           
مات " العالمة كؿ الرمكز.... تستعمؿ كميا لتمييز السمع أك الخدمات شخص طبيعي أك معنكم عف سمع كخد -1

 غيره".
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ال  2العالمات غير المميزةمفيكـ المخالفة فإف كب .1منتجات غيرهتمييز منتجات صاحبيا عف 
 د ػػف، كقػػػبؿ المستيمكيػقِ ؿ ػلبس أك تضمي ا قد تحدثو مفميقبؿ تسجيميا كال تحظى بالحماية تفاديا ل

 .4القكانيف المقارنة فيك  3ىذا الشرط في االتفاقيات الدكلية تردد ذكر

منع مف ذاتية خاصة ت اأك مظير يعطيي بشكؿكيقصد بصفة التمييز أف تتمتع العالمة  
األشكاؿ العادية أك المعركفة كبيذا تككف الرمكز ك  ؛لتعرؼ عميياسيؿ اتك  ،مع غيرىا خمطال

الشارات  كأيضا، كائردأك  اتمربعمف ة يكالشائعة لدل الجميكر المستيمكيف كاألشكاؿ اليندس
 المعركفةالتي تدؿ عمى مصدر المنتجات فقط مثؿ "الجبنة الفرنسية" أك "الساعة السكيسرية"، ك 

، كبالتالي ليست عالمات فارقةمجردة مف أية صفة رمكز يي في األصؿ ف ،5الكصفية بالعالمات
 .مف الناحية القانكنية صحيحة ال تعدّ ك  حقيقية

 ال تعد   nouveauté et originalité أف الجدة ك األصالة التنكيو الىيجب في ىذا السياؽ ك 
                                                           

التجارية،  النماذج الصناعية، العالماتك ، الرسـك االختراعصالح زيف ديف، الممكية الصناعية كالتجارية )براءة  -1
 . 277ص. البيانات التجارية(، مرجع سابؽ،

 تستثنى مف التسجيؿ:." المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر 06-03مف األمر رقـ  15المادة  -2
 ؛)الفقرة األكلى( 2التي ال تعد عالمة في مفيـك المادة  الرمكز –
 ؛الرمكز الخاصة بالمالؾ العاـ أك المجردة مف صفة التمييز –
 تفرضيا.....". الرمكز التي تشكؿ السمع أك غالفيا إذا كانت الطبيعية اك كظيفة السمع كالتغميؼ -
تسمح بتمييز سمع :" تعتبر أم عالمة أك مجمكعة عالمات  1994لسنة  لتريبسا اتفاقيةمف  15المادة  -3

باريس  اتفاقية"ب" مف  الفقرة 6المادة ك  تنجزىا منشأة عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت األخرل....". كالخدمات التي
 التام حددت حاالت الرفض تسجيؿ العالمة أك إبطاليا إذا كانت مجردة مف أية صفة مميزة.

 مف قانكف الممكية الفكرية الفرنسي : تنص المادة منو: 1-711ة الماد -4
« la marque est un signe....a distinguer les produits ou services ». 

، المتعمؽ بالعالمات التجارية 1999لسنة  34المعدؿ بالقانكف رقـ  1952لسنة  33مف القانكف رقـ  2كالمادة 
 ذم ينص:" العالمة التجارية ىي أم إشارة ... لتمييز بضائع كمنتجات..."األردني المشار إليو أنفا، كال

، المشار إليو أنفا، كالذم نص :" 2002لسنة  85مف القانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  63كالمادة 
 العالمة كؿ ما يميز منتجا سمعة كاف أك خدمة عف غيره.....".

 . 220ص. صالح، المرجع السابؽ، كمافرحة زر  -5
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 ف تككف أىك فقط المقصكد ىنا  ألف، 1بأف العالمة تتمتع بصفة التمييزعيارا يقاس عميو لمحكـ م
 أك غمكض يسبب أم لبس كاضحا ال استعمالياكمميزة بما يكفي لجعؿ  العالمة فارقة عف غيرىا

 .التي تشمميا حكؿ مصدر السمعة أك الخدمة

و بطمتالذم ي أك االختراع بتكاراالالعالمات يختمؼ عف شرط  فيز ف شرط التميأكما 
كالبراءات كالرسكـ كالنماذج الصناعية، فصفة  2حقكؽ الممكية الصناعية األخرلفي  المشرع

حمي مالكيا مف منافسيو الذيف ىي تتمكف العالمة مف تأدية كظيفتيا، ك التميز أمر أساسي حتى ت
ف يبيعكف منتجات مماثمة، كفي نفس الكقت مكف في نفس المجاؿ التجارم أك الخدماتي كالذييشتغ

 .3يرغبكف فييا كيفضمكنيامع كالخدمات التي نيـ مف التعرؼ عمى السيتمكتحمي المستيمكيف ب

جاء في أحد قرارات المحكمة ، فقد كفؽ ىذا المنحى يحدد القضاء شرط التميز كثيرا ماك  
يجب أف تككف العالمة " أك عدمو:القاعدة األساسية لجكاز تسجيؿ عالمة تجارية  أفب  4يةاألردن

     .5"لعالمة تجارية تخص شخص آخر مطابقة ذات صفة فارقة كأال تككف مشابية أك

                                                           
1

 - Jérôme Passa, Droit de la Propriété Industrielle, T1, Ed  L.G.D.J, Paris, 2006, P.84. 

 بقكليا:   TPICEكىذا ما عبرت عنو محكمة الممكية الفكرية لممجمكعة األكركبية 
«Pour établir le caractère distinctif d’un signe, il n’est pas nécessaire de constater que le signe est 

original ou fantaisiste ». 
 .118فرحة زراكم صالح، مرجع سابؽ،ص. كأيضا، .75ميمكد سالمي، مرجع سابؽ،ص. -2
الممكية الصناعية )براءة االختراع، الرسـك كالنماذج الصناعية، العالمات التجارية الصناعة، سميحة القميكبي،  -3

 .297ص مرجع سابؽ،لعنكاف التجارم(، االسـ كا
تأثير في تقدير التشابو  االقضائية لو عمى أف المسائؿ التي لي االجتياداتفي أحد  استقرالقضاء األردني قد  -4

 بيف العالمات التجارية تتمثؿ فيما يمي:
مؿ أف تككف مف تحكالفئة التي يعة التي ترسـ بيا، * الفكرة الرئيسية التي تنطكم العالمة كمظاىرىا، كنكع البضا

 المستيمكيف.
 الذم يطمؽ عمييا. االسـيقع في النظر أك في سماع  االلتباسكاف أ* تعد العالمة أنيا تؤدم إلى غش ، سكاء 

يقـك بفحص العالمة فحصا جيدا، كخصكصا إذا كاف مف عامة  االقتناء* ال يفترض أف المستيمؾ عند عممية 
 الناس العادييف.

، مشار إليو لدل: 11/11/1953الصادر بتاريخ  31/1953قرار محكمة العدؿ العميا رقـ راجع :  أكثر لتفصيؿ
المكسكعة العممية في العالمات الفارقة كالمؤشرات الجغرافية كالرسـك كالنماذج  جمك،  كنكرم كسمير فرناف بالي 

 .   761ص. ،2007بناف،، بيركت، ل1الصناعية )دراسة مقارنة(، منشكرات الحمبي الحقكقية ،ط
 -العالمات التجارية –الرسـك الصناعية – االختراعصالح زيف الديف، الممكية الصناعية كالتجارية )براءة  -5

 .277ص. مرجع سابؽ، البيانات التجارية(
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ذاتية عف غيرىا مف ير ما إذا كانت العالمة تتمتع بتقد كما تجدر اإلشارة إلى أف
كؿ عنصر مف عناصر تركيبيا عمى ل لييا في مجمكعيا ككؿ كليسإجب النظر ي العالمات،

صكرة مما العالمة عمى حرؼ أك حركؼ أك رمز أك رمكز أك  حتكاءفي ا تالعبرة ليسة، ألف حد
   في ذىف المستيمؾ كلكف األمر يكمف في الصكرة العامة التي تنطبع أخرل.تحتكيو عالمة 

 .1العالمةبو نتيجة لدمج كتركيب ىذه الرمكز كبالشكؿ النيائي الذم تبرز 

تيف تجاريتيف عالم حكؿبيذا الشأف في نزاع  2كذىب القضاء الجزائرم في أحد قراراتو      
فيو يتبيف أنو لمطعكف إلى أنو :" بمراجعة القرار ا (برانساس) كالثانية بعبارة (برانس) عبارةباألكلى 

 (برانس)ثار مف طرؼ الطاعنة عندما صرح بعدـ كجكد تشابو بيف كممة دفع المالقد أجاب عف 
المبس الذم يقصده المشرع ىك ذلؾ ك  لنسبة لمجميكر.كبالتالي انعداـ أم لبس با ،(برانساس)ك

كذلؾ  ،(برانس)كممة خمط بيف المنتكج الذم يحمؿ ي االنتباهالذم يجعؿ مف المستيمؾ المتكسط 
مف يتكلى اإلمارة، سكاء لكما أف الكممتيف ىما عبارة عف لقب يمنح  (برانساس)الذم يحمؿ كممة 
ككذا النطؽ بيا ال  فإف مجمكع الخصائص لكتابة كؿ عالمة رباختصاكأنو  ،أكاف ذكرا أـ أنثى

 تشكؿ أم تشابو يمكنو إحداث خطر المبس أك الخمط بينيما".
منيما ال ، ككذا النطؽ بكؿ العناصر لكتابة كؿ مف العالمتيف فإف القضاء يرل أف مجمكع بيذاك 

تكمف في النظر إلى العالمة بمجمكعيا كفي مجمميا كليس إلى  ةعبر ال، ك 3يشكؿ أم تشابو بينيما
 جزء منيا.

حكؿ نزاع قائـ  العميا في دبي االستئناؼمحكمة تو صدر أفي قرار آخر  تكرر ألمرنفس اك  
 (Luv)الثاوٍت بعبارة و (Lux)تجاريتيف تتعمقاف بمنتجات الصابكف، األكلى بعبارة  متيفبيف عال

فكرقة التغميؼ   (Luv)ك (Lux)بيف العالمة  تشابو "عدـ كجكد إلى:حيث ذىبت المحكمة 
 (Luv)كالمصنكعة في إنجمترا تختمؼ تماما عف الكرقة التي يغمؼ بيا صابكف  (Lux) لصابكف

                                                           
، جمك نكرم ك سمير فرناف بالي  كأيضا:  .58ات، المرجع السابؽ،ص.يشبساـ مصطفى عبد الرحمف طب -1

 .852ك  839سابؽ، ص.مرجع 
المجمة ، عف المحكمة العميا، الغرفة التجارية البحرية، 02/2002 05، الصادر في 261209ار رقـ القر  -2

 .267-266ص. ، ص2003، 1القضائية، عدد 
الغرفة التجارية -القضائي عمى ضكء قرارات المحكمة العميا االجتيادالتقميد في مفيـك  محمد مجبر، -3

 .14ص. ص ،2012 جمة المحكمة العميا، عدد خاص التقميد،، م-كالبحرية
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كالذم يتـ صناعتو في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مف حيث النكعية كالمكف كحتى الممعاف 
 ال يشكؿ أم لبس أك خمط لدل فئة المستيمكيف. يذا األمرفكعميو  .1بصكرة كاضحة"

األكليف ( 2حرفيف)الف كأ( 3ىك ثالثة ) )الكممتيف(أف عدد أحرؼ كؿ مف العالمتيف  صحيح
عمى قانكنية  أف ىذا األمر ال يؤثر فقط في الحرؼ األخير، إال كاالختالؼف منيما متماثال

ف بالنظر مكفي تكفر شرط التميز ي معيارالف أأف راينا بفقد سبؽ ك  العالمة المطعكف في صحتيا،
أم لبس بيف الكممتيف مف ىنا ، كبالتالي ينتفي ةلمجمكع العالمة كليس لكؿ جزء منيا عمى حد

 الختالفيمايع بدكره التمييز بسيكلة بينيما كالذم يستط ،االنتباهطرؼ المستيمؾ العادم متكسط 
 في المفظ كالجرس الصكتي.

أىمية كبيرة بالنسبة لو الصفة الفارقة لمعالمة  التميز أك شرطمما سبؽ أف كعميو نستخمص 
لبس عدـ كقكع ل األساسي ضمافال باعتبارهالعالمة كالمستيمؾ عمى حد سكاء،  صاحبكؿ مف ل

 .أك المتشابية في السكؽ ماثمةتمط بيف المنتجات كالخدمات المكخ

 la disponibilité la nouveauté ou) الوجود (   شرط الجدة ثانيا:
الذم  الرمزأف يتمتع  ،في العالمة التجارية مف أىـ الشركط المكضكعية الالـز تكافرىا

جديدة أم لـ يسبؽ قصد بيا أف تككف العالمة ي ك ،" la nouveauté "بالجدة  تتككف منو 
 .2إقميـ الدكلة أك خارجوداخؿ ميا مف قبؿ أك تسجي تداكليا استعماليا أك 

مسجمة سابقا عالمة اإلضرار بحقكؽ  كأعدـ المساس يجب أف تبنى عمى صحة العالمة ف
أك كانت معمكمة لكافة الناس، كبالرجكع لنص المادة السابعة في فقرتيا التاسعة مف األمر رقـ 

مطابقة أو المشابهة لعالمة تستثنى من التسجيل الرموز ال" :ىا تنص عمى أنونجد 03-06
مشابهة لتمك التي تسجيل يشمل سمعا أو خدمات مطابقة أو أو محل طمب التسجيل كانت 

 حدث لبسا".ي االستعمالان هذا كأو العالمة التجارية إذا  عالمة الصنعسجمت من أجمها 
                                                           

الصادرة عف مجمة حماية الممكية الفكرية لممجمع العربي لحماية  1981لسنة  116القضية االستئنافية رقـ  - 1
الممكية الصناعية )براءة سميحة القميكبي، ، مشار إليو لدل:  15، ص1992، سنة 34الممكية الفكرية، العدد 

ص  مرجع سابؽ،االختراع، الرسـك كالنماذج الصناعية، العالمات التجارية الصناعة، االسـ كالعنكاف التجارم(، 
.300. 
 .98ص . التجارية كطنيا كدكليا، مرجع سابؽ،صالح زيف الديف، العالمات  -2
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نظاـ  الشأف في العالمة، كما ىك كابتكارليست الجدة المطمقة في خمؽ  ىنافالجدة المقصكدة 
نما المقصكد ىك االختراعبراءات  الجدة في التطبيؽ عمى  فقط  كالرسكـ كالنماذج الصناعية، كا 

 .2أم الجدة النسبية التي تمنع المبس أك التضميؿ في مصدر المنتجات أك البضائع .1ذات السمعة

 كاف الرمز الذم تتشكؿ منو قد سبؽكبيذا يمكف القكؿ أف العالمة تعد جديدة حتى كلك 
 سياراتالكعالمة لتميز  استعمالوفرمز األسد الذم يتـ  .3عمى سمع أك خدمات مغايرةاستعمالو 
غير بشرط أف تككف نفسو عمى سمع كمنتجات أخرل  استعمالويمكف  ،"PEUGEOTمف نكع "
أك الجمدية  أك المنتجات يستعمؿ كعالمة لتميز األلبسةفال مانع مف أف  سيارات،لعالـ المماثمة 

ؤدم إلى تضميؿ ي، كال بيف المجاليف االختالؼ كاضحكالمالحظ ىنا أف منتجات التجميؿ مثال، 
 كجكد ال ،ف الصنفيف كأيضاالتمييز كمالحظة الفرؽ بي مكيف الذيف بدكرىـ يستطيعكفالمستي
رجع إلى أف العالمة التجارية ال ي، كالسبب في جكاز ذلؾ بيف المنتجيف غير مشركعة لمنافسة
 Le"  بالنسبة لممنتجات التي خصت بتميزىا كىذا ىك مبدأ التخصيصإالّ  ،لصاحبياممكا  تصبح

principe de spécialité "  قد أشرنا اليو عند تطرقنا لخصائص جكىر نظاـ العالمات، الذم يعد
 .4زكثيقة بعنصر التميّ لو عالقة العالمات  كما أف 

          تحديدىا بثالثة معايير  يتـأف الجدة النسبية أيضا إلى شارة ىنا ينبغي اإلكما       
المذاف تستعمؿ في  المكافكالزماف ك يا العالمة، تختص بأك الخدمات التي  المنتجات :ىي

   نطاقيما نفصميا كما يمي:

                                                           
سـك كالنماذج الصناعية، العالمات التجارية الصناعة، الممكية الصناعية )براءة االختراع، الر سميحة القميكبي،  -1

 .301مرجع سابؽ،ص.االسـ كالعنكاف التجارم(، 
  2 .71نسيـ خالد الشكاكرة، مرجع سابؽ، ص. -

عالمة لتميز  استخداـكىذا ما أقره القضاء المصرم في أحد قراراتو الصادرة عف محكمة النقض بأف:"  -3
 اختالفانفس العالمة التجارية لتمييزه منتجات أخرل مختمفة عنيا  استخداـالغير مف  نعمنتجات معينة ال يم

 بيف المنتجات، ىك ما تستقؿ بو محكمة المكضكع". كاالختالؼيمتنع معو الخمط بينيما، كتقدير قياـ التشابو 
نزاع  ومت في)كالذم فص16/12/1968الصادر بتاريخ  453/34راجع : قرار المحكمة النقض المصرية رقـ 

أم المطعكف ضده،  « Fry »لتسكيؽ منتكجات غذائية، كمالؾ عالمة  « Fry »طاعنة تممؾ عالمة  عف قائـ
 .703لمنتجات الكرؽ السميمكز(، مشار إليو لدل سمير فرناف بالي كنكرم حمك، المرجع السابقنص.

 .221كم صالح، مرجع سابؽ،ص.افرحة زر  -4
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شارة الى ذلؾ عند تطرقنا لخصائص العالمات، كالمقصكد : كقد سبؽ اإلمف حيث التخصيص -  
عمييا مة بتغطية أنكاع محددة مف السمع أك الخدمات، كيقتصر استعماليا بو أف تختص كؿ عال

كلكف عمى نكع أك انكاع مغايرة  ،فقط، كمف ثـ ال مانع مف استعماؿ نفس العالمة مف قبؿ الغير
 كمختمفة .

 ة ػػلخدمة أك ػػمعػلسددة ػكمح ةز ػػكف مميػة أف تكػػالمػػؿ في العػاف: األصػػالجدة مف حيث المك -
تجات دكف يتمكف المستيمؾ مف اقتناء المن حتى ،ضمف حيز جغرافي أك نطاؽ مكاني محدد

جديدة  العالمة أف تككفأك لبس بيف المنتجات المتماثمة، كمعنى آخر يجب  كقكعو في أم خمط 
إقميـ في جزء مف  ما عالمة ألف سبؽ استعماؿ ، 1ال تشبو عالمة أخرل داخؿ إقميـ الدكلةبحيث 
 .الحقة لعالمةا لفقد عنصر الجدة كافي يككف ،الجزائرية مثالالدكلة 

الحماية القانكنية لمعالمات  الممكية الصناعية تشريعاتتعطي جؿ  :الجدة مف حيث الزماف -
كفؽ ما تقضي بو  ذلؾ بيا بطمباحأصتقدـ متى  ،ديدج، تككف قابمة لمتةػمدة معينالمسجمة ل

الّ ، اإلجراءات المقررة في ىذا الشأف العالمة  تمؾعف حقو في ممكية  2تنازؿ عد ذلؾ بمثابة كا 
         تعد أم ذلؾ  يككف فيدكف أف  ،خدماتو كأمنتجاتو  لتمييزكبيذا يجكز لمغير استعماليا 
 .أك مساس بالحقكؽ التي ترتبيا

 

 

                                                           
استعماؿ العالمة التجارية خارج إقميـ الدكلة الجزائرية فإنو ال يفقد العالمة صفة الجدة عند استعماليا  أما  - 1

 داخؿ إقميـ الدكلة، إاّل انو يستثنى مف ىذه القاعدة حالتاف ىما:
الدكؿ. إذا كجدت اتفاقيات دكلية تكفؿ لرعايا الدكؿ المنظمة ليا، حماية عالماتيـ التجارية في أقاليـ ىذه  -  
أف ال يككف القصد مف استعماؿ ىذه العالمة كتسجيميا داخؿ إقميـ الدكلة، الغش كالخمط بينيا كبيف السمع  -

األجنبية، باعتبار أف الغش يفسد كؿ تصرؼ. راجع: نجيب عرار خريس، جرائـ االعتداء عمى العالمة التجارية 
    .26ص.د.س.ف، ، الجامعة األردنية، عماف، في القانكف األردني كالقكانيف العربية، رسالة ماجستير

 استعمالياستخمص مف خالؿ أف الذم ترؾ العالمة لف يرجع إلى تك التنازؿ مسألة مكضكعية أمسألة الترؾ  -2
ممزيد ل .في لبس أك تضميؿ المستيمكيفال ييدؼ إلى كضع جميكر  استعمالياكأف الذم ينكم إعادة  ،ثانيةمرة 
أنظر أيضا: عمي نديـ  .103ص. كدكليا، مرجع سابؽ، كطنيا التجارية: صالح زيف الديف، العالمة عراج

 .285الحمصي، المرجع السابؽ، ص.
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 مشروعية العالمة  شرط ثالثا:
ة ليستعمميا في المناسب العالمة اختيارفي  كؿ صانع أك تاجر مطمؽ الحريةف لأاألصؿ 

شكمف تالتي ت زك الرمك أالعناصر  ختياراىك ما يعني أيضا، حريتو في ك  منتجاتو كخدماتو تمييز 
بضكابط معينة يككف الحرية المطمقة تمؾ  تقييد أحيانا تقتضيالمصمحة العامة ، غير أف منيا

بما يضمف  الغرض منيا حماية األسس االجتماعية كاالقتصادية كاألخالقية لممجتمع المجتمع 
 لح.اإيجاد نكع مف التكازف بيف المص

 ضركرة أف تككف العالمة مشركعة، فال، تستكجب التشريعات المختمفةكمف ىذا المنطمؽ   
 كاآلدابلنظاـ العاـ ما يخالؼ ا، كأال تككف مااستخداميالقكانيف  منعت ف الرمكز التيتككف م
تختمؼ ف نسبية، مف حيث المكاف العاـ كاآلدابفكرة النظاـ العاـ كما ىك معركؼ فإف ك  الحسنة.

  داخؿ نفس البمد ، كمف حيث الزماف1مف بمد إلى آخر حسب عادات كمعتقدات كؿ مجتمع
برفض تسجيميا لمخالفتيا لقكاعد  -عند اختياره لعالمتو - التاجر األجنبييصطدـ  كعمى ذلؾ فقد
كىذا ما لمنظاـ العاـ في بمده األصمي،  ام، حتى كلك كاف ذلؾ ال يعتبر مخالفالجزائر النظاـ العاـ 
داع العالمة يالمحدد لكيفيات إ 277-05 رقـ التنفيذم األكلى مف المرسكـ الفقرة 13أكدتو المادة 

" تخضع التسجيالت الدولية لمعالمات الممتدة حمايتها إلى تنص عمى : حيث 2كتسجيميا
إلى الفحص التمقائي بهدف الجزائر، في إطار االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر 

ق من أنها غير مستثناة من التسجيل بسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المذكورة التحق
إذف فالمشرع الجزائرم، ككباقي  المتعمق بالعالمات". 30-33من األمر رقم  7في المادة 

شارة  كأ عمى كجكب مشركعية العالمة كمنع تسجيؿ أم رمزنص صراحة التشريعات المقارنة، 
          التي نصت 04فقرة ال 7المادة  أكرده في، كىذا ما 3الحسنة كاآلدابتككف مخالفة لمنظاـ 

                                                           
 .71ص.  سابؽ، دم، مرجعزكبير حما -1

 السالؼ الذكر.كتسجيميا،  المحدد لكيفيات  إبداع العالمات ،277-05المرسـك التنفيذم رقـ  - 2
(  الفقرة )ب( 6في المادة ) 1883باريس  اتفاقيةالحسنة أكردتو  كاآلدابة النظاـ العاـ شرط عدـ مخالف  -3

العامة،   كاآلدابك إبطاليا  إذا كانت مخالفة لمنظاـ  العاـ أا كالتي فقد  حددت حاالت رفض تسجيؿ  العالمة ثالث
 كانتك إبطاليا  إال إذا أك التجارية  التي   تشمميا المادة أ  ما  يمي: "ال  يجكز رفض تسجؿ العالمة  الصناعية

نو ال  أك النظاـ العاـ كالسيما مف طبيعة يترتب عمييا تضميؿ  الجميكر  كمف المتفؽ  عميو أمخالفة لألدب 
ذا عالمة مخالفة لمنظاـ العاـ لمجرد عدـ مطابقتيا ألحد األحكاـ التشريع الخاص بالعالمات إال إ اعتباريجكز 

  .23". راجع: حسيف مبركؾ، مرجع سابؽ، ص.كاف ىذا الحكـ يتعمؽ في حد ذاتو بالنظاـ العاـ
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حظر التي يالعامة والرموز  واآلدابالرموز المخالفة لمنظام العام  " تستثنى من التسجيل :
   ة األطراف التي تكون الجزائرمتعددأو ال الثنائية االتفاقيات بموجب القانون أو  استعمالها

 طرفا فيها".
         محياء ل دشتي يككف فييا خال تك العباراأالكممات  اتخاذىذه المادة فإنو ال يمكف  كسيرا عمى نيج

         عمى الكراىية أك التمييز العنصرم أك غيرىا مما يشكؿ تيديدا ضرمكز تح استعماؿأك 
 .1الجزائرم مساسا بكياف المجتمع أك

تتكقؼ عمى  ،سألة مكضكعيةم الحسنة  كاآلدابمدل مخالفة الرمز لمنظاـ العاـ  كتحديد
 كاآلدابأف فكرة النظاـ العاـ  الى أشرنا سابقاخاصة كقد ، كفؽ سمطتو التقديرية 2ا يراه القاضيم

 العامة نسبية مف حيث الزماف كالمكاف.

 المطمب الثاني
 الشكمية كضمان لحماية المستهمكشروط ال

ال يكفي تكافر الشركط المكضكعية في الحؽ  عمكما حقكؽ الممكية الصناعية أنظمةفي  
جراءات إداريةشركط شكمية ك  استيفاءيتطمب القانكف بؿ  ،حظى بالحماية القانكنيةلي معينة تؤكد  ا 

كفي ىذا السياؽ شّدد المشرع  .لمحماية القانكنية كاستحقاقو المطمكب تسجيمو، الحؽ ممكية
مع مراعاة اإلجراءات القانكنية المنصكص عمييا في ئرم عمى إلزامية تسجيؿ العالمة ك الجزا

كلعؿ الغاية التي المحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا،  277-05المرسكـ التنفيذم رقـ 
اكتساب  كتأكيد أحقية المكدع في ،قصدىا المشرع مف كراء ىذه االجراءات ىي أنيا تسمح بتثبيت

برفض تسجيؿ تكفير الحماية لجميكر المستيمكيف  اأيضالعالمة مف جية، ك التي ترتبيا حقكؽ ال
ات التي يككف مف شأنيا المساس بحقكقو المشركعة نتيجة التضميؿ أك المبس الذم قد عالمال

 يحدث لديو.

                                                           
دكتكراه، جامعة   أطركحةحمك فرحات، التنظيـ التشريعي لحقكؽ الممكية الصناعية كدكرىا في التنمية،  -1

 .218ص. ،2012-2011كىراف،
  أنظر ،القضاء الفرنسيالرمكز المخالفة لمنظاـ العاـ في عف مثمة مف األ -2

.Jérôme  Passa, op.cit. P.127 
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اكتساب الحؽ في العالمة كالحؽ في استعماليا بطريقة مشركعة كعمى ىذا األساس فإف  
كفؽ  تقديـ طمب التسجيؿبيداع اإل ؿ إجراءكيتـ ذلؾ مف خال ،بشكؿ صحيح ياتسجيميستكجب 

الطمب فحص عممية إلزامية اإليداع )الفرع األكؿ(، تميو االجراءات المحددة كىك ما يعبر عنو ب
 ا )الفرع الثاني(.كنشرى اصدارىا  الجية المختصة كينتيي األمر بتسجيؿ العالمة ك  قبؿ مف

 إلزامية إيداع العالمة :الفرع األول
كمف ثـ استفادتو مف  ،استحقاقو لممكيتيامف المراد تسجيميا يتمكف صاحب العالمة  لكي 

شركط القانكنية لدل الجيات لمأف يبادر بإيداع طمب مستكفي عميو ، الحماية المقررة ليا
 وطابعك اإللزامي  وطابعترتبط ب آثارمف رتبو لما ي ،ىمية خاصةأاإليداع  كتسيكي. المختصة

بتنظيـ  خصيا المشرع لذلؾ ،في ظؿ القانكف الجزائرم في استحقاؽ ممكية العالمة 1المنشئ لمحؽ
مف حيث اإلجراءات المتبعة  كأ )أكال(، الزامية االيداع سكاء مف حيث دقيؽ عمى كؿ المستكيات 

 .)ثانيا( اإليداع لذلؾ

  اإليداع الزامية مضمون :أوال
بالكيفية ضركرة تسجيميا،  األمر استغالؿ أم عالمة عمى التراب الجزائرم يقتضي قبؿ 
 177–05 رقـ المرسكـ التنفيذمك  ،06–03مر رقـ حددىا المشرع الجزائرم بمكجب األ التي

كىذا ، يداعت اإلجراءاإتماـ إإاّل بعد الحؽ في العالمة ال يكتسب كعميو، ف . ليو سابقاإالمشار 
المتعمؽ  06-03مف األمر رقـ  5في المادة نص قد  لزاميا حيثإأمر يعتبره المشرع الجزائرم 

    " يكتسب الحق في العالمة بتسجيمها لدى المصمحة المختصة...".أنو:  عمى بالعالمات

 تماـ عمميةإلزاميا كأف إااليداع الجزائرم يعتبر  المشرع أف  مف ىذا النص ما يالحظ
دكف  العالمة استعماؿ أسبقيةب مجاؿ لمتمسؾال ك مة، قرينة قاطعة عمى ممكية العال يعتبر التسجيؿ

 كما ىك الشأف في التشريع ة،المقارنالتشريعات  العديد مف تسجيميا، كىذا عمى خالؼ
تمتعيا ك  ،3ممكية العالمة التجاريةالحؽ في الذم يفيـ منو أف األصؿ في اكتساب  ،2األمريكي

                                                           
1
 -M- Ali Haroun, La Protection de la Marque au Maghreb (contribution a l’étude de industrielle en 

Algérie, en Tunisie et au Maroc), Ed O. P. U, Alger, 1979, P.96.  
2

- Debourah E.Bouchoux, La propriété intellectuelle –Le droit des marques, Le droit d’auteur, Le droit 

des brevets d’invention et des secrets commerciaux, Edition Nouveaux Horizons, Paris, 2007, P.22 
ما بأسبقية التس -3 ما تكتسب ممكية العالمة التجارية بإحدل الطرؽ التالية: إما بأسبقية االستعماؿ، كا  جيؿ، كا 

   بطريؽ التنازؿ عنيا. 
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كنفس المكقؼ نجده لدل  ؛تسجيميا لزامياإ ستعماليا كليسىك أسبقية ا ،القانكنيةبالحماية 
، أما التسجيؿ إف 2استعماليا لسبؽفي ممكية العالمة  بإسناد الحؽ 1كالمبناني المصرم يفالمشرع
كعميو يمكف لمف استعمؿ العالمة استعماال  .يمكف إثبات عكسياما ىك إال قرينة بسيطة ف كجد

يتمسؾ بحقو ك خدمة أك عرضيا لمبيع في األسكاؽ أف أبكضعيا عمى سمعة كمستمرا كذلؾ ظاىرا 
 التسجيؿ.ب رغـ عدـ قيامو  في ممكيتيا

 شرط ضركرميداع كالتسجيؿ في التشريع الجزائرم اإلأف ب سبؽ يمكننا القكؿ رتيبا عماكت
مف  اعتداءأم  مف القانكنيةلحصكؿ عمى الحماية االكتساب الحؽ في ممكية العالمة ك لزامي ا  ك 

أداة إلعالـ  زيادة عمى ككنو، فاإليداع لو كظيفة كقائية كردعية في نفس الكقتطرؼ الغير، 
تقميد ال كبالتالي مكاجية ظاىرةاستعماليا،  الغير مف فيمنعليا مالكيا الغير بكجكد عالمة 

  .   3مالؾ العالمةل بالنسبةأىمية كبيرة فيككف لإليداع بذلؾ  ؛صاحبيا كاغتصاب حقكؽ

 Procédures de dépôt ثانيا: كيفية اإليداع
مو كمحتكل الممؼ الذم يقد (،1) )المكدع( صفة مقدـ الطمبفي ىذه الجزئية لتعرض ن 

 . (2)االيداع عند عممية  ىذا األخير

  Le dépositaire du dossier:صفة مقدم الطمب - 1

المشرع الجزائرم لكؿ شخص طبيعي، أك معنكم يرغب في االستفادة مف الحماية  أعطى 
 القانكنية المقررة لمعالمات الحؽ في تقديـ طمب تسجيؿ عالمتو، كلـ يفرؽ في ذلؾ بيف الجزائرم

 .4داخؿ الكطف أك خارجو امقيماء كاف ك سجزائرم الغير ك 

، فزيادة مقيما في الخارج ،الذم يريد تسجيميا في الجزائر ،إذا كاف صاحب العالمةلكف ك  
 ؿ ػػػػػيتكفؿ ػػػػػبككية ػػػػػمطمكب مف المقيميف بالجزائر، يمزميـ المشرع الجزائرم باالستعان كعمى ما ى

                                                           

المتعمؽ بنظاـ حقكؽ الممكية التجارية كالصناعية، السالؼ الذكر. 2385/1924مف القرار رقـ  77المادة  - 1  
   .95كميمكد سالمي، مرجع سابؽ، ص. كأيضا: .286عمي نديـ الحمصي، مرجع سابؽ، ص. -2
العالمة التجارية )دراسة مقارنة(، د.ط، دار الجامعة الجديدة،  سراج عامر العربي قاسـ، منازعات -3

  .39، ص.2018اإلسكندرية، 

.289ص. إدريس فاضمي ، مرجع سابؽ، - 4  
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المشرع أف تككف الككالة مكتكبة كمؤرخة كتحمؿ اسـ  اشترطكما قياـ بإجراءات اإليداع، بال
         التي  تحدد سمطات الككيؿ فييا بالنسبة لكؿ األعماؿ القانكنية، فأكعنكاف الككيؿ، ك 

 . 1تتطمبيا العممية

القانكف  يسمح لوكاف أك أجنبيا،  كطنياأم شخص طبيعي أك معنكم،  كالخالصة أف 
 المكدع ، كيستكم في ذلؾ أف يككف2لدل المصمحة المختصة تو عالمممؼ طمب تسجيؿ بإيداع 
 بذلؾ. ا لومرخصارثا أك أك ك   العالمة ىك مالؾ

  ضمانة ميمة، إذ يمكنو مف معرفة صاحب العالمة بالنسبة لممستيمؾ كيعتبر االيداع 
تعرضو ألم ضرر كفي حالة ، التي قدمت لو المنتج أك الخدمة مصدرـ التعرؼ عمى كمف ث

   ، كجزائيا إف كاف بالتعكيض ، مدنيا لمطالبتوعف ذلؾ المسؤكؿ يككف مف السيؿ عميو متابعة
              . لذلؾ محؿ

 Le contenu du dossier : محتوى الممف – 2
كفقا لمنمكذج الذم تسممو الجية  استمارة يحررىا المكدع عمى ،المعد لإليداع حتكل الممؼي  

عف لتنظـ  بشأنياالمشرع  أحاؿ التيالى جممة مف الكثائؽ كالمستندات  باإلضافةالمختصة، 
اسـ كصفة المكدع كجميع بياناتو، كتحديد بياف ، بفيتـ مؿء االستمارة المقدمة  .3طريؽ التنظيـ

يرفؽ  عنكانو كجنسيتو، كما ، مع بيافصفة أخرل أية، أك شخص معنكم أك ككيالل مثالمإف كاف 
اإلشارة  ، ككذاعمى النمكذج الطمب بصكرة لمعالمة المراد تسجيميا في المكاف المخصص لذلؾ

لمرتبطة بتمؾ العالمة كتحديدىا، ك إذا كاف الطمب يستند عمى حؽ إلى قائمة السمع كالخدمات ا
 .4أكلكية فيجب اإلشارة إلى ذلؾ

                                                           

ذكر. ال السالؼالمحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا،  277-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  07المادة  - 1  

المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية، كالذم أنشأ بمكجب  المصمحة المختصة بإيداع الطمبات ىي -2
المؤرخ  11العدد  رمرفقا بو القانكف األساسي، ج. 1998فيفرم  21مؤرخ في ال 98/86المرسـك التنفيذم رقـ 

  .1998مارس  01في 
  3  ذكر.ال سالؼالالمحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا،  277-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  14المادة  -

  4 .المرجع نفسو مف 04المادة  -



 

 

 

50 

لى جانب ك    إرفاؽ الممؼ بعدد مف الكثائؽ  الجزائرم المشرع أكجب ،ىذه االستمارة ممئا 
 :يمكف ايرادىا فيما يمي الكتماؿ الطمب،  اكجكدىا ضركري يعتبركالمستندات كالتي 

كما حددتو المادة  ،تمثيؿ خطي كباأللكاف إذا اقتضى األمر ذلؾ لمعالمة في شكؿ صكرة ليا -
 مف المرسكـ التنفيذم. 04
 .1في حالة ما إذا كاف الطمب مقدما مف ككيؿ فيجب تقديـ الككالة المكتكبة كالمكقعة -
يجب تقديـ نسخة رسمية مف اإليداع المثبت لألكلكية في خالؿ  في حالة المطالبة باألكلكية -

  .  2ثالثة أشير مف إيداع الطمب لدل المصمحة المختصة
كضع قائمة دقيقة ككاممة بالسمع كالخدمات التي تغطييا العالمة كالفئة التي تنتمي إلييا كفؽ  -

 .3الترتيب الدكلي المعتمد في ىذا الشأف
رسـك التسجيؿ أك شيؾ بالمبمغ المحرر لفائدة المعيد الكطني الجزائرم  كصؿ إثبات دفع -

   لمممكية الصناعية.

كحده بتمقي  ( INAPI)خّص المشرع الجزائرم المعيد الكطني الجزائرم لممكية الصناعية كقد  
، أك عف طريؽ البريد أك بأية كسيمة مناسبة تثبت 4طمبات اإليداع، كقد يتـ اإليداع بطريقة مباشرة

، كتسمـ لممكدع أك ككيمو نسخة مف طمب التسجيؿ تحمؿ تأشيرة المصمحة المختصة االستالـ
 .5كتاريخ اإليداع كتتضمف ساعة

                                                           
ذكر.الالمحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا، السالؼ  277-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  07المادة  - 1  
  2    .رجع نفسومف الم 05المادة  -

بغرض تسييؿ تسجيؿ العالمات، كخصص لترتيب  1957كضع اتفاؽ دكلي في مدينة نيس الفرنسية سنة  -3
فئة خاصة بالخدمات، كتـ تعديميا عدة مرات آخرىا  11فئة خاصة بالسمع ك  34السمع كالخدمات في فئات منيا 

، اطمع عمى المكقع اإللكتركني ، لمعرفة قكائـ الترتيب الدكلي لممنتكجات كالخدمات13/01/2002كاف في تاريخ 
 التالي: 

 http://bases-marques.inpi.fr .23:53، عمى الساعة: 2019جكاف  28، تاريخ االطالع:     
   

إلى المصمحة  ط أم أف يقـك صاحب العالمة بتقديـ الطمب بنفسويالمشرع الجزائرم أخذ بنظاـ اإليداع البس - 4
  المختصة.

ذكر. الالمحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا، السالؼ  277-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  03المادة  - 5  

http://bases-marques.inpi.fr/
http://bases-marques.inpi.fr/
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كالتي تسمح بأف يككف اإليداع لدل أكثر مف جية  ،كىذا عمى خالؼ بعض التشريعات 
كعمى سبيؿ المثاؿ المشرع الفرنسي الذم أجاز أف يتـ اإليداع لدل إما لدل المعيد الكطني 

 .1لمممكية الصناعية، أك لدل كتابة ضبط المحكمة التجارية التي يقع في دائرتيا مكطف المكدع

 العالمة ستحقاقاإلجراءات الشكمية الالفرع الثاني: 
المستكفي لجميع الشركط التي حددىا المشرع، ينتقؿ األمر إلى بعد عممية إيداع الطمب  

فإذا  ؽ )أكال(،يكالتحق عممية الفحصالذم يتكلى ، لمممكية الصناعية الجزائرم المعيد الكطني
 .)ثانيا( يصدر قرارا بذلؾ كيتـ نشرهيجابية إنتيجة كانت ال

  :  L’examen du dossier  الطمبفحص   -أوال
لمضكابط المكضكعية  تقتضي عممية الفحص، البحث في مدل احتراـ صاحب العالمة 

يخضع نجد أف المشرع الجزائرم  االطاركفي ىذا  .كالشركط الشكمية التي سبؽ التطرؽ الييا
 الشكمية كالمكضكعية. تيفكذلؾ مف الناحي ممؼ المكدع لمفحص

 الطمب من حيث الشكل:  فحص -1
 ات ػػيس البيانػة المقايػدكر المعيد في ىذه المرحة التأكد ما إذا كاف الطمب مستكفي لكاف 

، كىي ما يطمؽ عمييا بمرحمة الفحص الظاىرم، فإف كاف 2اإللزامية التي سبؽ كحددىا المشرع
الشركط الشكمية، أك كرد  كذلؾ فاإليداع يعتبر مقبكال، أما في حالة عدـ استفاء اإليداع إلحدل

فإف المصمحة المختصة تطمب مف المكدع تسكية طمبو  ،ىناؾ إغفاؿ أك نقص في إحدل البيانات
في أجؿ شيريف، كما يمكف تمديده عند االقتضاء لنفس المدة بناء عمى طمب مسبب مف طرؼ 

ف لصاحب صاحبو، كفي حالة عدـ التسكية في اآلجاؿ المحددة يتـ رفض الطمب، كما ال يمك
 .3الطمب أف يسترد الرسـك التي سبؽ كدفعيا

 

                                                           
Jonna Schmidt -Szalewski, Le droit des marques, Ed  Dalloz, 1997, Paris,P.17.-

1
 

المحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا،  277-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  07إلى  04المكاد مف  -2
  ذكر. الالسالؼ 

. المرجع نفسو مف  10المادة   - 3  
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 فحص الطمب من حيث الموضوع: -2
الممؼ مف حيث  1في ىذه المرحمة ال يكتفي المعيد الكطني لمممكية الصناعية بفحص 
بؿ سينتقؿ ىنا لعممية أخرل، كىي  ،كالتأكد مف كجكد كافة المستندات كالكثائؽ المطمكبة ،الشكؿ

التأكد مف مدل تكافر الشركط المكضكعية في العالمة مف تميز كابتكار كمشركعية، فكمما كانت 
ف لممصمحة أف العالمة مضممة يّ العالمة تحتـر ىذه المكاصفات اعتبر اإليداع صحيحا، أما إذا تب

، كقد منح 2حؽ لممعيد رفض تسجيميالجميكر المستيمكيف أك كانت مستثناة مف التسجيؿ فإنو ي
المشرع ىنا لصاحب العالمة أجؿ شيريف لتقديـ مالحظاتو مف تاريخ تبميغو بالرفض، كيمكف 

 . 3تمديد ىذا األجؿ عند الضركرة لنفس المدة بناء عمى طمب معمؿ مف صاحب الطمب

فقد منح المشرع ميمة شيريف لممكدع  ،كالمالحظ مف ىذا النص التنظيمي أنو قد جاء عاما 
كتسكية الكضع سكاء كاف الخطأ مف حيث الشكؿ أك حتى مف حيث  ،بغرض إبداء مالحظاتو

 إالّ  ،شيريف لممكدعالأجؿ المشرع يمنح  مف المستحسف أالكاف أنو المكضكع، كفي ىذا المقاـ 
       انات أكفي الكثائؽككجكد نقص في البي أم ،مخالفات مف حيث الشكؿحينما يتعمؽ األمر ب
يرفض مباشرة تسجيؿ العالمة التي تخالؼ  كاف عميو أف مادية، في المقابؿأك لتصحيح أخطاء 

مف األسباب المستثناة مف التسجيؿ لسبب  مف المسائؿ كانت متى أك ،أحد الضكابط المكضكعية
  المتعمؽ بالعالمات.    06-03مف األمر رقـ  7المنصكص عمييا في المادة 

إذا تبيف مف مضمكف الفحص أنو مطابؽ فقط لجزء مف السمع أك الخدمات  نوأ ،مالحظةالمع 
 .  4فإف تسجيؿ العالمة يككف فقط ليذا الجزء مف السمع كالخدمات

 

 
                                                           

كىذا ال يستمـز فحص  ،اـ اإليداع فقطػػدكؿ مف يعتمد عمى نظػػة لمفحص ىناؾ مف الػػـ المختمفػكؿ النظػػح -1 
النظاـ(، في المقابؿ ىناؾ مف الدكؿ أك تأكد مف صحتيا )عمى سبيؿ المثاؿ سكيسرا تعتمد ىذا  ػػةلمعالم مسبؽ

 مف تعتمد عمى نظاـ التسجيؿ كبذلؾ فيي تقـك بفحص مسبؽ لمعالمة  )بريطانيا، أمريكا عمى سبيؿ المثاؿ(.
.236ك 235فرحة زراكم صالح، مرجع سابؽ، ص. - 2  

المة كتسجيميا، المحدد لكيفيات إيداع الع 277-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  3ك 2الفقرتيف  12المادة  -3
 ذكر. الالسالؼ 

 المرجع نفسو.مف  5فقرة  12المادة  -4
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 ونشر شهادة الحماية العالمةتسجيل نيا: ثا
، ككنو كىك إجراء لو طابع قانكني، 1اإليداع كالفحصالذم يمي يعد التسجيؿ اإلجراء  

 إجراء هالمشرع الجزائرم يعتبر فإف  ،الى ذلؾ سابقإككما أشرنا  .2يكسب حقا كىك ممكية العالمة
يحصؿ صاحبيا عمى الحماية بشقييا  ، كبو3نشكء الحؽ في امتالؾ العالمةا يترتب عميو إلزامي

في عالمة في مجاؿ التجارة بكجو عاـ المدني كالجزائي، إاَل أنو رغـ األىمية التي تحظى بيا ال
اال أف بعض قيمة،  المحالت التجاريةكقتنا الحاضر، فيي تعَد في معظـ األكقات أكبر عناصر 

 ، كالمبناني كاليمنيالمشرع المصرم لزامي، كما ىك شأفإالتشريعات ال تجعؿ مف تسجيميا أمرا 
كمف أبالنسبة لمف يسجؿ األمر تيار الحر، كيستكم مف الناحية القانكنية خلالالمسألة حيث ترككا 

   .4متركؾ لرغبة صاحبيا ال يسجؿ ك يكتفي باالستعماؿ، كاالمر

 إصدارىا يمسؾ بحسب رقـ العالمة كتاريخ  ،5في فيرس خاص كيتـ تسجيؿ العالمة بقيدىا 
 كنمكذجيا، بعدىا يتكلى المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية تسميـ المكدع شيادة تثبت 

دأ حيث يبلمتسجيؿ أثرا رجعيا،  الجزائرم أعطى المشرع الى أفاإلشارة  مع. 6حقو في العالمة
سنكات مف تاريخ اإليداع كليس تاريخ اإلصدار، مراعاة  (10سرياف مدة الحماية المقدرة بعشرة )

 .مصمحة المكدع ضد تصرفات الغير سيئ النية في ذلؾ

                                                           
 نكعيف مف التسجيؿ: تسجيؿ كطني كالذم يتـ عمى مستكل الداخمي لدكلة المكدع  بيف نميز في ىذا المرحمة -1

بو  أك المعيد الكطني لمممكية الصناعية. تسجيؿ دكلي: كىك ما أقرت  كيككف لدل المكتب الكطني لمعالمات
 مدريد، كىنا يتـ بتقديـ طمب التسجيؿ إلى المكتب الدكلي الكائف مقره بالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية.       اتفاقية
. 88ميمكد سالمي ، مرجع سابؽ، ص. - 2  
المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر. 06-03مف األمر رقـ  5المادة  - 3  

، مركز الدراسات العربية، 1العالمة التجارية كدكرىا في حماية المنتج كالمستيمؾ، ط. غناـ،طارؽ فيمي  -4
  .10ص.، 2016مصر، 

كالذم يمسكو المعيد الكطني لمممكية ، يطمؽ عميو "بدفتر العمكمي"  Registre des marquesىذا السجؿ -5
منيا كحتى الخدماتية، ككذا باقي حقكؽ الصناعية، كالذم يدكف فيو كافة أنكاع العالمات الصناعية كالتجارية 

       .ص الممكية الصناعية االخرل كالتي يتـ تسجيميا حسب األصكؿ. راجع: نكارة حسيف، مرجع سابؽ، ص
57-58 .  

لممكدع كذلؾ الحصكؿ عمى شيادة تعريؼ تضـ البيانات المقيدة في السجؿ، كاستنساخ لما قيد فيو.  يمكف  - 6
 المحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيالىا، السالؼ الذكر.  277-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  15راجع: المادة 
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الحؽ في العالمة أشبو بحالة  اكتسابأصبح  و قدأن ،عمى ىذا الترتيب التشريعيكالمالحظ  
ما قبؿ ل آثارىا إلى الماضي كارتدتالجنيف، فإف كلد حيا تقرر لو كعاء الشخصية القانكنية 

ف كلد ميتا الكالدة، ، كىذا ما كرد في القرار أم حؽ في العالمة أك سقط فال مجاؿ لمكالـ عف  كا 
األكركبية لحقكؽ اإلنساف، بنصيا عمى أّنو: "إذا كانت العالمة تمثؿ حقا الصادر عف المحكمة 

 . 1ماليا فإف ىذا الحؽ يظؿ احتماليا إلى غاية ثبكتو نيائيا بالتسجيؿ"

المة ممكية الحؽ فييا أف عممية التسجيؿ ال تعطي لصاحب العب در التذكير، أيضايجك  
 2المقارنة تشريعاتغالبية ال ما تأخذ بوكىذا  ،سنكات (10بصفة أبدية بؿ لمدة مؤقتة تقدر بعشر)

ا ػمم ؛3ددةػرات غير محػفتل د ػػػجديػمة لمتػابػي قػخ اإليداع، كىػالمدة مف تاريتمؾ اب ػتسػدأ احػكيب
 يا.حسب ما يراه صاحب  ،4التشريعات تسمح بتجديد العالمة إلى أجؿ غير مسمىني أف ػيع

ات كما أف عممية التمديد ال تتـ بصفة تمقائية، بؿ البد مف مراعاة جممة مف اإلجراء 
 القانكنية، بدءا بالتصريح لدل المعيد الكطني لمممكية الصناعية بالرغبة في التجديد، عف طريؽ

مع ضركرة دفع  األصمية، أشير التي تسبؽ انقضاء مدة الحماية 06تقديـ طمب بذلؾ خالؿ مدة 
كؿ ما يثبت االستعماؿ الفعمي كالجدم لمعالمة بالممؼ أف يرفؽ  عميو يجب، ك 5رسكـ التجديد

 06-03 رقـ مف األمر 11كفقا لما كرد في نص المادة  المنتجات أك الخدمات، مجاؿسكاء في 
                                                           

 في قضية:       11/10/2005المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف  -1
                   Anheuser-Bucsh/ Portugal: Req 73049L01  

 .225راجع: حمك فرحات، مرجع سابؽ، ص.
منيا، كالتي تقدر  بسبع  18إلى الحد األدنى لمدة حماية العالمة التجارية في المادة  تربس اتفاقيةأشارت  -2

جالؿ كفاء . راجع: كىي تعد كحد أدنى لحماية حقكؽ الممكية الفكرية  سنكات، قابمة لمتجديد لمرات غير محددة
جارة مف حقكؽ الممكية الفكرية الجكانب المتصمة بالت التفاقيةمحمديف، الحماية القانكنية لمممكية الصناعية )كفقا 

     .114، ص.2004بس(، د.ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، تر 
.  المحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا، السالؼ ذكره 277-05المرسـك التنفيذم رقـ  مف 5المادة  - 3  

4- 
Jérôme Passa, Op .Cit, P.174. 

، 1، المجمد األكؿ، ط1كآخركف، ترجمة منصكر القاضي، المطّكؿ في القانكف التجارم، ج لكيس قكجاؿ -راجع: 
إيناس خالدم، محمد سعد الرحاحمة،  كأيضا: .663، ص.2007المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، لبناف، 

                       .  42، ص.2012، دار حامد لمنشر، األردف، 1مقدمات في الممكية الفكرية، ط
  5   ذكر. الالمحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا، السالؼ  ،277-05 رقـ مف المرسـك التنفيذم 18المادة  -

5  



 

 

 

55 

طمب تجديد التسجيؿ أم تعديؿ جدرم في نمكذج  أال يتضمفالمتعمؽ بالعالمات، كما يجب 
، أك باإلنقاص أك إضافة في قائمة السمع أك الخدمات المشمكلة بالعالمة األصمية 1العالمة

  .2عتبره المشرع إيداعا جديداة لذلؾ يفلامخكؿ كالحذؼ منيا، ك 

مف المرسـك  20ك 19فقد نظميا المشرع بمكجب المادتيف  ،أما بالنسبة لعممية النشر 
ىذه الميمة لممعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية  حيث أككؿ، 277-05 رقـ  مالتنفيذ

 في النشرة الرسمية لمممكية الصناعيةإدراج العالمة المسجمة كما يرتبط بيا مف تعديالت بضركرة 

(BOPI،) في النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية أيضا تزامنا مع نشرىا (BOAL)، قسـ في ال
خاص بالممكية الصناعية كالتجارية الذم ينشر فيو مختمؼ النشرات التنظيمية المتعمقة بيذه ال

 .3الحقكؽ
          عمكما  جميكرال عنيا، حتى يتمكف عالفكاإلشير إيداع العالمة،  ىكالنشر الغرض مف ك  

يتفادل الكقكع في كبيذا  مف التعرؼ عمى تمؾ العالمة كالتأكد مف قانكنيتيا، كالمستيمكيف خاصة
 التجارم. في الكسط افة أشكاؿ الغش كالتضميؿك

 المبحث الثاني
 أشكال ووظائف العالمات ودورها في تكريس حماية المستهمك 

  صانعا أك مقدـ خدمة كاف أـ  تجيز مختمؼ التشريعات أف يتخذ مالؾ العالمة تاجرا
معينا لمعالمة لتمييزىا عف غيرىا، كالتي قد تككف عالمة إسمية أك شكمية أك مركبة       شكال 

)أم مزيج مف الرسكـ كالكممات كغيرىا(، الميـ أف تظير بصكرة مادية مممكسة لجميكر 
المنتجات لما  المستيمكيف. كفي المقابؿ قد سمحت دكؿ أخرل بإدراج شارات غير مادية لتمييز

ليا مف أىمية ىي األخرل، كالسماح ليا بتسجيميا لدل الييئات المختصة كىي كال مف عالمة 
 الصكت كالرائحة.

                                                           
كبمفيـك المخالفة فإنو تقبؿ التغييرات إذا كانت سطحية أك غير جدرية في اإليداع األصمي. راجع : فرحة  -1

  .237ص. ،زراكم صالح ، مرجع سابؽ
       ..ذكرالالمحدد لكيفيات إيداع العالمة كتسجيميا، السالؼ  277-05مف المرسـك التنفيذم  20ك 17 ادتيفالم -2

، يتعمؽ 1998فيفرم 18المؤرخ في  70-92الفقرة األكلى )ب/ثالثا( مف المرسـك التنفيذم رقـ  3المادة  -3
  .1998فيفرم  23، المؤرخة في 14بالنشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية، ج.ر عدد 
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ما يصبكا إليو  -المتدخؿ-فالعالمة تعد مف أىـ الكسائؿ التي تحقؽ لممتعامؿ االقتصادم 
تو مف ركاجا باىرا في مف عائد كبير، فيي تحسب لو كثركة حقيقية في ذمتو، لما تضمف لمنتجا

. فيي لـ تعد تقتصر عمى الكظيفة التقميدية فقط أم التعريؼ بالبضائع 1األسكاؽ، كجذب لمعمالء
؛ بؿ أصبحت تقكـ بأدكار أخرل فيي 2كالخدمات، كما ىي الحاجة لألسماء لمتعريؼ باألشخاص

لمحصكؿ عمى ترمز إلى صفات المنتجات كخصائصا ككذا مصدرىا، عالكة عمى ذلؾ فيي أداة 
 كالء كثقة المستيمكيف تجاه منتكج ما.

 كعميو سنتطرؽ أكال ألشكاؿ كأنكاع العالمات )المطمب األكؿ(، ثـ ننتقؿ بعد ذلؾ لعرض
 أىـ الكظائؼ التي تؤدييا العالمة )المطمب الثاني(.

 المطمب األول
 أشكال ومواصفات العالمات وعالقتها بحقوق المستهمك

تمعبو العالمة في الحياة االقتصادية المعاصرة، أدل ذلؾ إلى دفع  الذمتساع الدكر امع  
فئات المنتجيف كأصحاب المشاريع إلى القياـ بإتباع رغبات الجميكر، كالتركيز عمى األشكاؿ 
كالرمكز المشركعة لعرض مختمؼ السمع كالخدمات في األسكاؽ؛ بغرض جذب المستيمؾ 

حاممػة لذلؾ النكع مف العالمػات، باإلضافػة إلى إتباع خطط ال كاستمالتو القتناء تمؾ المنتجات
معينة لمتركيج عف العالمػػػة عبػر مختمؼ كسائؿ االتصاؿ السمعية كالبصرية، كحتى  3تسكيقيػة

 عبر الشبكات العنكبكتية.

في حيف استغؿ البعض اآلخر مف المتدخميف كظيفة العالمة األساسية، كحكليا كأداة  
ؿ أثناء التركيج لمختمؼ أنماط السمع كالخدمات، كذلؾ باستخداـ رمكز مضممة لمتحايؿ كتضمي

                                                           
1
 - Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Op. Cit, P.489. 

.13حمدم غالب الجغبير، مرجع سابؽ، ص. - 2  
دارة األعماؿ كتعني اتباع استراتيجية معينة  Marketing Plan  كىي ما تعرؼ بمصطمح -3 في مجاؿ التجارة كا 

مف خالؿ دراسة السكؽ كمككنات التسكيؽ كالجدكؿ الزمني كالميزانية، كتطبؽ ىذه الخطة مف خالؿ سمسمة مف 
 اإلجراءات اليادفة إلى تحقيؽ اىتماـ المجتمع المحدد لمتسكيؽ بمنتجات أك خدمات معينة. بالقدر الذم يجعميـ
يقبمكف عمى استخداـ أك شراء تمؾ الخدمات ك المنتجات. راجع: ياسر يكسؼ عبد المعطي ك تريسا لشر، مرجع 

 .255سابؽ، ص.
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كمقمدة. كىذا ما يؤثر سمبا عمى فكر المستيمؾ، كيحّممو عمى الكقكع في لبس قد يضفي إلى 
 عكاقب كخيمة تمس بصحة كسالمتو الجسدية.

(، ثـ إلى أثر كعميو سنحاكؿ مف خالؿ ذلؾ التعرض إلى أشكاؿ العالمات كأنكاعيا )أكال 
 ىذه العالمات عمى سمكؾ المستيمؾ )ثانيا(.  

 شكالهاالعالمات وأنواع الفرع األول: أ
الحديث عف األشكاؿ التي سمح بيا بالمشرع ألف تأخذ شكؿ عالمة   قبؿ الخكض في

مف منتجات عما يشبييا تمييزىا  كيتـ طرحيا في األسكاؽ مصاحبة لسمع كخدمات معينة، بغية
سكاء مف ناحية تقاربيا مع حقكؽ الممكية الصناعية أك حتى  ،المستيمؾ في لبس لكقكعتفاديا ك 

 عناصر المحؿ التجارم، كجب عمينا أكال الكقكؼ عند أنكاع ىذه العالمات.مع 

 أنواع العالمات  أوال:
بحسب الزاكية التي ينظر منيا لمتصنيؼ، فقد يككف ذلؾ عدة أنكاع،  ىإلالعالمات  تقسـ
الخصائص التقنية لمعالمة، فيككف التقسيـ ثالثيا، عالمة صنع )صناعية( كعالمة  بناء عمى

تجارة )تجارية( كعالمة خدمة )خدمية (، كيعد ىذا التقسيـ تقميديا تعتمده كافة التشريعات المقارنة 
كقد يككف التقسيـ بناء عمى  .(1) 061 -03 رقـ كمنيا التشريع الجزائرم الذم أكرده في األمر

قد يككف التقسيـ بناء عمى عامؿ  ؛ كما(2ية العالمة، العالمة الفردية كالعالمة الجماعية )ممك
 .(3الشيرة كاالنتشار الجغرافي، العالمة المشيكرة كالعالمة العادية أك المسجمة )

         عمى المستيمؾلمعالمة بناء عمى عامؿ التأثير النفسي  تقسيـ آخر لمعالمات يككف ؾكىنا 
 ىذا التقسيـ األخير لف نأخذ بو في ىذه  ننكه ىنا أفك ، 2المة الكظيفية كالعالمة الرمزية، الع

 

                                                           
لتمييز سمع أك خدمات شخص طبيعي أك معنكم عف  المادة األكلى منو: "كؿ الرمكز...التي تستعمؿ كميا - 1

     بنصو عمى أنيا: "تعتبر عالمة السمعة أك الخدمة إلزامية لكؿ سمعة  03سمع كخدمات غيره"، كأيضا المادة 
  أك خدمة".

2
--Kamel Hachmaoui, Perception des Marques Sportives Internationales par les Jeunes 

Consommateurs Algériens ( Approche exploratoire), Thèse de Magister, Spécialité Entreprise 

et Finance, Université de Mascara, 2003/2004, P.15. 
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  التقسيمات التي أتى بيا المشرع الجزائرم فقط.، كسنكتفي ب1الدراسة
  العالمات بناء عمى خصائصها التقنية: تقسيم -1      

تحت لفظ الجزائرم أدرجيما المشرع )ك  صناعيةك  إلى تجارية ات،مكفيو تقسـ العال
 عالمة الخدمة.(، ك السمعة عالمة

 : Marque de commerce)عالمة التجارة ( العالمة التجارية  - أ

 خاصة إذا كانت ىذه العالمة ال ترمز لمصدر عالمة التكزيعتسمية يطمؽ عمييا البعض ك      
نما كضعت لمداللة عمى المركج كمكزع السمعة المميزة التي كيقصد بيا الشارة  .2المنتكج كا 

كضماف البيع كالبضائع التي يشمميا نشاطو التجارم ب سمعاللتحديد  أك المكزع  يستخدميا التاجر
ـّ التكزيع الجيد ليا، ك  مف  هاؤ اقتنال ييـ إف كاف المنَتج قد تـ الحصكؿ عميو مف المنِتج مباشرة أك ت

 . 3تاجر الجممة

كالبضائع السمع  بيف لتمييزات، في اا النكع مف العالمكتكمف الغاية مف كراء كضع ىذ
كما أنيا تضمف لممستيمؾ سيكلة ، في السكؽ جارالتي يعرضيا التالمتماثمة أك المتشابية 

                                                           
كىك يعد ( Jaworski, Parker. Cw, Mac Innisمف أمثػاؿ )االقتصاد بعػض فقيػاء ىذا التقسيـ كاف مف اقتراح  -1
بعيف االعتبار النظر الى نكع الحاجيات كالرغبات التي تمبييا لممستيمؾ فيو جػديػػػد لمعالمات يأخذ  تصنيؼك

 بصفتو المتمقي لمختؼ أنكاع السمع كالخدمات. كفي ىذا االتجاه يمكننا ذكر األنكاع التالية:  
 ة لممستيمؾ.عالمات قائمة عمى أساس مفيـك كظيفي: كىي التي تيتـ بتمبية الحاجات الخارجي -
ماركات قائمة عمى أساس مفيـك رمزم: دكرىا تمبية الحاجات الداخمية لممستيمؾ )كالحاجة إلى تقدير النفس،  -

 االنتماء إلى الطبقة االجتماعية(.
 عالمات قائمة عمى أساس مفيـك تجريبي: كىي التي تسعى لتمبية الحاجيات الحسية لممستيمؾ )الذكؽ السمع، -

محي الديف عبد القادر مغراكم، دراسة تفضيؿ . راجع: بيؿ المثاؿ: المنتكجات االستيالكيةالبصر(، عمى س
منزلية(،  حكؿ العالمات الكيرك استطالعيةجنبية عمى العالمة المحمية )دراسة المستيمؾ الجزائرم لمعالمة األ
، 2010/2011كالعمـك التجارية كالتسيير، جامعة أبي بكر بمقايد،  االقتصاديةمذكرة ماجستير، كمية العمـك 

 .60-59ص.
  
 . 38، ص.مرجع سابؽة دعماش، يز عز  -2

- Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Op. Cit, P. 482. 

  .283ص. ،مرجع سابؽإدريس فاضمي،  -3
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 كمتابعتو في حالة كانت ىذه المنتكجات السمعة، تمؾ صاحب التاجر أك المكزع التعرؼ عمى
 .استخدامياأك سببت لو ضررا جراء  مقمدة معيبة أك

قد ترتبط ببعض  -بيذا المعنى  -في ىذا السياؽ أف العالمة التجارية  كتجدر اإلشارة
المنتجات التي يمتـز أصحابيا باحتراـ الطبيعة كالمحافظة عمى البيئة، فتكضع لمتعريؼ بتمؾ 
المنتجات كلتمييزىا عف مثيالتيا التي ال تتكافر فييا تمؾ الخصائص، كىي ما يسمييا بعض 

تأثير كبير كالحقيقة أف ىذا النكع مف العالمات أصبح ليا  1-ة البيئيةبالعالمات التجاري -الفقو
فيي عالكة عمى ، أك اقتناء أم منتكج شراءإقدامو عمى عمى سمكؾ كقرارات المستيمؾ أثناء 

فإنيا، أيضا أداة فعالة في إرشاد المستيمؾ  ممنتجات الصديقة لمبيئةكظيفتيا التمييزية كالتركيجية ل
كالشركط قد تفتقر ألدنى الطبيعة كالبيئة، ك  ـال تحتر التي  ، ؽالمتداكلة في السك  المنتجات لتجنب

عنو مف آثار سمبية  ينجرمخاطر االستيالؾ غير الكاعي، كما  مف الكفيمة بالحمايةكالمعايير 
 تمس بصحة كسالمة المستيمؾ مف جية كبمحيطو مف جية أخرل.

 : Marque de fabrique  ) عالمة الصنع ( العالمة الصناعية -ب
قكـ تلتحديد المنتجات التي  المؤسسة المنتجة أك التي يضعيا الصانع عالمةىي الك 
( المماثمة التي يطرحيا المنافسكف في المصنكعاتالمنتكجات ) مف ىاعف غير كتمييزىا  2بصنعيا
ينتجيا ميزة لمادة أكلية مكقد تككف  ،شير إلى مصدر اإلنتاجفيذا النكع مف العالمات ي، السكؽ

في إعداد منتكجو النيائي، كفي ىذه الحالة عمى  (صانع ثاني) يعتمد عمييا منتج آخرمنتج أكؿ ك 
ال شؾ ك  .3ىذا األخير أف يرفؽ منتكجو بعالمة تسمى "بالعالمة المرافقة" أك "العالمة المصاحبة"

الخصائص التي تتمتع بيا تمكيف الصانع مف إبراز  مف كضع ىذه العالمة كؿاليدؼ األأف 
 القتناءالمستيمكيف كدعكتيـ  أكبر عدد مف جذب، كمف ثـ منتكجاتو كما تتصؼ بو مف جكدة

                                                           
          "كؿ شارة أك سمة، بما فييا الكممات أك األحرؼ أك األرقاـ، الرسـك أك األكاف أك صكر األشكاؿ،  -1

 ةآمن المقدمة الخدمة أك أك مزيج مف كّؿ ىذه األدكات، تستعمؿ لمتعريؼ بأف المنتكج أك السمعة أك الشعارات،
راكية مطماطي، العالمة ، حمك فرحات :راجع". لمماثمة، كأداة لتمييزه عف باقي المنتجات كالسمع ا لمبيئة ةكصديق

، 13، العدد 07المجمد التجارية البيئية كأثرىا عمى سمكؾ المستيمؾ الجزائرم، مجمة القانكف العقارم كالبيئة، 
 . 99ص.، 2019جكاف 

2
 -Michel Dupuis, Op. Cit, P.334. 

. 20، ص.2013، دار الجامعة الجديدة، مصر، نعيمة عمكاش، العالمات في مجاؿ المنافسة، د.ط - 3  
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 في جكدتيارداءة ظيكر عيكب في خصائص تمؾ السمع أك ، كلكف في حالة التي ينتجيا 1السمع
  .مؾ المتضرركع عميو مف قبؿ المستيكالرج ،تصبح العالمة كسيمة إلثبات كتحديد ىكية الصانع

األمر  العالمة اإللزامية الكحيدة في ظؿ كتجدر اإلشارة الى أف عالمة الصنع كانت تعتبر
المتعمؽ بالعالمات إلزامية كباقي  06-03الممغى، في حيف يعتبرىا األمر رقـ  57-66رقـ 

 أنكاع العالمات األخرل.

 : Marque de servicesعالمة الخدمة  -ج
لمتعريؼ بالخدمات التي  ات الخدميةالمؤسسمقدمك الخدمات ك ستخدميا ي عالمة كىي أيضا

إشباع حاجيات ب يي تتعمؽف .2خدمات غيرىاىا عف مثيالتيا مف لتمييز تقدميا لممستيمكيف ك 
، كالنقؿ كاالتصاالت السمكية كالسمكية، كقد عدد التأميفخدمات ثؿ المستيمؾ مف خدمة معينة، م

ثمانية أصناؼ مف الخدمات منيا: إشيار  3كلي لمعالماتاتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الد
 األعماؿ، التأمينات، البنكؾ، االتصاالت، معالجة مكاد النقؿ كغيرىا. 

مف األمر رقـ  كقد عرؼ المشرع الجزائرم الخدمة في نص المادة الثانية/ الفقرة الرابعة
، يقصد باألداء في ىذا ة"" كل أداء له قيمة اقتصاديالمتعمؽ بالعالمات عمى أنيا:  03-06

المضمار تمؾ الجيكد المقدمة مف طرؼ شخص طبيعي أك معنكم لجميكر المستيمكيف دكف أف 
    يككف في شكؿ سمعة.

                                                           
يأخذ بالمفيـك الكاسع لمصطمح السمعة سكاء تعمؽ األمر بالمنتجات الصناعية أك الطبيعية أك الزراعية  -1

منيا مف األمر  3التقميدية، كسكاء كانت خاـ أك مصنعة، كىذا ما أكده المشرع الجزائرم في المادة الثانية الفقرة 
عمؽ بالعالمات، أثناء تعريفو لمسمعة بأنيا:" كؿ منتكج طبيعي أك زراعي أك تقميدم أك صناعي خاما المت 03/06

مف إتفاقية باريس التي تنص في فحكاىا أف  3أك مصنعا"، كىذا المفيـك يتطابؽ مع نص المادة األكلى الفقرة 
كالتجارة بالمعنى الضيؽ، بؿ يشمؿ  الممكية الصناعية تأخذ بأكسع معانييا، كال يقتصر تطبيقيا عمى الصناعة

 أك الطبيعية.   الصناعة االستخراجية كالزراعية كجميع المنتكجات المصنكعة
  .39ص.المرجع السابؽ، طارؽ فيمي الغناـ،  - 2
، كالمتعمؽ بالتصنيؼ الدكلي لممنتجات كالخدمات بقصد تسجيؿ العالمات، بدأ 15/06/1957الصادر في  -3

 22/03/1972إلييا الجزائر في  انضمت، كقد 1977، كالمعدؿ في جنيؼ سنة 08/04/1967العمؿ بو في 
  .32، ج.ر عدد 72/10بمكجب األمر 
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كفي ىذا السياؽ نجد أف الفقو قد قسـ الخدمات المقدمة مف مختمؼ المنشآت إلى نكعيف 
 :  1مف الخدمات

بسمعة أك منتكج معيف، كالعالمات التي يستخدميا النكع األكؿ: عبارة عف خدمات ال ترتبط  -
أصحاب البنكؾ عمى المطبكعات كالمراسالت مثال؛ كىنا المؤسسة تسعى لتمييز نكع الخدمات 
    التي تقدميا عف غيرىا مف خدمات المنافسيف كليست غايتيا تمييز المطبكعات أك اإلتجار بيا

    مة في حّد ذاتيا كالتي ال ترتبط بشيء مادم ، كبيذا فإف أداء ىذه المؤسسات يتمثؿ في الخد
نما ىي تيدؼ إلشباع حاجيات جميكر المستيمكيف مف تمؾ الخدمة مباشرة.  ، كا 

النكع الثاني: يتمثؿ في الخدمات المرتبطة بشيء مادم سمعة أك منتكج معيف، كعمى سبيؿ  -
ليذه المنشأة أف تقدـ ىذه ، كالتي ال يمكف OREDOOالمثاؿ خدمات االتصاؿ التي تقدميا شركة 

الخدمة إاّل عمى منتج مادم، فينا السمعة تحمؿ عالمتيف األكلى عالمة المنتج أك الصانع كىي 
، كىنا كجب لزاما عمى مقدـ OREDOOمثال كالثانية عالمة مقدـ الخدمة كىي  WIKOعالمة 

 يمؾ في لبس بينيما.الخدمة أف يفصؿ اسـ عالمتو عف عالمة المنتج الحقيقي حتى ال يقع المست

كما يجب التنكيو بأف الخدمة المعترؼ بيا ىي التي يككف ليا مضمكف اقتصادم، كبيذا  
تستثنى العالمات كالشعارات التي يتخذىا أصحاب الميف الحرة عمى الخدمات التي يقدمكنيا مثؿ 

 األطباء كمكاتب المحاماة.  

قد أكجبت عمى الدكؿ األعضاء في  بسيتر  اتفاقيةأف  ، أيضاكالجدير بالذكر في ىذا المقاـ
 نيا، أل2منظمة التجارة العالمية بأف تعمؿ عمى المساكاة بيف عالمة السمعة كعالمة الخدمة

مف العناصر حاليا تعد ك العالمات السابقة، األنكاع األخرل مف ال تقؿ أىمية كقيمة عف أصبحت 
   الخدمات.ات األساسية في مؤسس

  العالمات بناء عمى ممكيتها:  تقسيم  -2
     فردية إما الشخص مالؾ العالمة، كبذلؾ تككف العالمة  إلى صفةيستند ىذا التصنيؼ 

كىذا التقسيـ ال يستيػدؼ تمييػز المنتجػات فحسب، بؿ تحقيػؽ األمف القانكني  اعيةػأك جم
                                                           

.30دعماش، مرجع سابؽ، ص. عزيزة - 1  
، مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمنشر، الرياض، 1ط. ،التسجيؿ الدكلي لمعالمات التجاريةكائؿ محمد رفعت،  -2

  .66ص. ،2015
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ص بجماعة معينة تتمتع كالصالح العػاـ التجػارم كالصناعػي أك الزراعي، كأيضا الصالح الخا
 .  1بالشخصية االعتبارية

 :  Marque individuelleالعالمة الفردية -أ

يكرد المشرع الجزائرم تعريفا ليذا النكع مف العالمات، كلكف يمكف أف تعّرؼ بأّنيا تمؾ لـ 
العالمة التي يمتمكيا شخص طبيعي أك معنكم )مؤسسة( كيستعمميا بشكؿ انفرادم سكاء كاف 

. كيرجع سبب 2أك تاجرا  أك مقدـ خدمة لتمييز المنتكجات كالخدمات التي يقدميا لمجميكر صانعا
تفادم التكرار، خاصة أنو أعطى تعريفا لمعالمة  عدـ تعريؼ المشرع ليذا النكع مف العالمات ىك

كمف ثـ كبمفيكـ المخالفة يعد كؿ ما  –كما سيأتي بياف ذلؾ في العنصر المكالي  –الجماعية 
 عالمة جماعية عالمة فردية. ليس

 : Marque collective العالمة الجماعية - ب

  06-03بمكجب المادة  الثانية مف األمر رقـ  العالمة الجماعية عرؼ المشرع  الجزائرم      
كيقصد بيا  ،4اصة في الباب السادس مف نفس األمر، كما خصيا بأحكاـ خ 3بالعالماتالمتعمؽ 

 نعف شخص معنكم خاضع إما لمقانكف العاـ أك الخاص لمداللة عمى أتمؾ العالمة التي تصدر 
بمصدر  لمتعريؼىذه العالمة انتجت مف قبؿ أعضاء ىذا الشخص االعتبارم كأنيا كضعت 

ليست حكرا عمى المكدع  ىذه العالمة. ك 5ا أثناء عممية التداكؿ االقتصادمالمنتجات التي يقدمي
                                                           

1
، مكتبة الكفاء القانكنية 1جريمة تقميد العالمة التجارية في ظؿ التشريع الجزائرم، ط كىيبة لعكاـر بف أحمد، - 

  .70.، ص2015لمنشر، اإلسكندرية، مصر، 
2
-Yves Sant -Gal,  Protection et défense des Marques de fabrique et concurrence déloyale, 5

émé
édition, 

Masson, Paris, 1982, P.C
8
.  

المتعمؽ بالعالمات ، السالؼ الذكر،  بنصو التالي :" كؿ عالمة  06-03مف األمر رقـ  2ؼ  02المادة  -3
تستعمؿ إلثبات المصدر كالمككنات كاإلنتاج أك كؿ ميزة مشتركة لسمع أك خدمات مؤسسات مختمفة، عندما 

 تستعمؿ ىذه المؤسسات العالمة تحت رقابة مالكو".
 الذكر.، السالؼ 06-03مر رقـ أنظر الباب لسادس المتضمف أحكاـ خاصة بالعالمات التجارية، مف األ -4
 .40، مرجع السابؽ، ص.شماععزيزة د -5
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. كما 1أعضاء المجمكعة التي ليا الحؽ في تممكياجميع يستعمميا فقط، بؿ  )الشخص المعنكم(
 )المؤسسات(.  يمكف أف تمتمكيا أكثر مف جية مف األشخاص االعتبارية

 ػةادة السابعػالم ػات فيكع مف العالمػعمى ىذا الن 18832نصت اتفاقية باريس لسنة  كقد 
 : عمى أنو

دكؿ االتحاد بقبكؿ إيداع كحماية العالمات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي ال  تتعيد – 1"  
ف كانت تمؾ الجمعيات ال تمتمؾ منشأة صناعية  يتعارض كجكدىا مع قانكف دكلة المنشأ حتى كا 

 ؛أك تجارية
ف أ، كيجكز ليا تكافرىا لحماية العالمة الجماعيةتقرر كؿ دكلة الشركط الخاصة التي يجب  -2 

ذه االتفاقية قد ىتفرض الحماية إذا كانت العالمة تتعارض مع المصمحة العامة". كيتضح أف 
 ألزمت الدكؿ األعضاء بتكفير الحماية ليذا النكع مف العالمات.

زيادة عمى الشركط  -العالمة الجماعية  الجزائرم قد أخضع المشرعكبناء عمى ذلؾ ف 
ليذه العالمة تحديد كافة  المنظـ األساسي القانكف، إذ يجب أف يتضمف 3شركط خاصةل - العامة

يا، كما يمتـز صاحب ىذه د استغاللالشركط الخاصة باستعماليا، ككذا ممارسة الرقابة الفعمية عن
العالمة بأف يسير عمى حسف استعماليا بما يتماشى مع النصكص القانكنية كالتنظيمية المعمكؿ 

 . ككمثاؿ عمى العالمة الجماعية اتفاؽ مجمكعة المقاكالت عمى استعماؿ 4بيا في ىذا اإلطار

                                                           
فرحة زراكم صالح، الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم )حقكؽ الممكية الفكرية : حقكؽ الممكية الصناعية  -1

 .209ص. ،ر، الجزائ2006خمدكف لمنشر كالتكزيع،  ابفبية كالفنية(، كالتجارية، حقكؽ الممكية االد
المتضمف المصادقة  1975يناير 9المؤرخ في  02-75كلى كالثانية مف األمر رقـ مف الفقرة األ 7المادة  -2

 14كالمعدلة ببرككسؿ في  1983مارس  20باريس لحماية الممكية الصناعية المبرمة في  االتفاقية عمى
كلشبكنة في  1934يكنيك 2، كلندف في 1925نكفمبر  6كالىام في  1911يكنيك  2 ككاشنطف، 1900ديسمبر

ستكيكلـ في  1958أكتكبر 31  .1975فبراير  4لصادرة في  10عدد ، ، ج.ر1967يكليك  14كا 
 .25-24.ص ، ص2007 ،، الجزائرةدار اليكم ،1راجع أحسف مبركؾ، المدكنة الجزائرية الممكية الفكرية، ط

 .52.ابؽ،صسحمادم زكبير ، مرجع -3
 المتعمؽ بالعالمات ، السالؼ الذكر. 03/06مف األمر رقـ  23المادة  -4
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عالمة معينة بصفة جماعية كفؽ نظاـ معيف بغرض تطكير سياسة التسكيؽ كمف ثـ يككف ليـ 
عالـ مكحد، أك كاتفاؽ أعضاء جمعية مينية أك تعاكنية عمى اتخاذ عالمة مكحدة  إشيار كا 

 . 1لتحديد منتجات أك خدمات أعضائيا

 إحدل الصكر التالية: مف الناحية القانكنية  تأخذ العالمة الجماعية ك 
 تدؿ فييا عمى مصدر المنتكج كطبيعتوكيقصد بيا تمؾ الشارة التي يسعالمة الشهادة: * 

تؤدم دكرا  سمع كالبضائع، فيي عالمة رقابية،ال تمؾنات اكجكدتو، فيي تدؿ عمى مكاصفات كبي
الثقة لدل جميكر المستيمكيف حكؿ مصدر ىذا المنتجات كطبيعتيا، كالمكاد  زرع ميما في

 كمف بيف عالمات التصديؽ المشيكرة عالمة  ،3التصديؽبعالمة  ، كتعرؼ2الداخمة في تركيبتيا

ISO 
صداراتيا المتعددة. 4  بأنكاعيا كا 

                                                           

.415فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص. - 1  
، 2006 ، األردف،1صالح زيف الديف ، العالمة التجارية كطنيا كدكليا، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ،ط -2

 .74.ص
لسنة  34األردني المعدؿ رقـ  إلييا المشرع األردني في المادة الثانية مف قانكف العالمات التجارم أشار -3

كالتي قد نظميا المشرع بمكجب المرسـك  -عالمة المطابقة –كيقابميا في التشريع الجزائرم مصطمح  ،1999
الصادرة في  80عدد ، ج.ر ة،، المتعمؽ بتنظيـ المطابق2005ديسمبر  06المؤرخ في  465-05التنفيذم رقـ 

ك تسمـ حسب أمنو عمى أنيا :" عالمة محمية ، تكضع  3/3، كقد عرفيا في نص المادة  2005ديسمبر  11
مطابقة  ةك الخدمة المؤشر أك المسار أقكاعد نظاـ اإلشياد عمى المطابقة تبيف بدرجة كافية مف الثقة أف المنتكج 

فيي عالمة تضعيا الييئة المختصة بمراقبة المطابقة ممثمة  خصكصية أخرل". تقيسيولمكاصفة أك كؿ كثيقة 
المنتكج مطابؽ لمكصفات معينة مف حيث الخصائص  أف"المعيد الجزائرم لمتقييس" بغرض اإلشياد  في:

مف  س، الذم يرمي إلى حماية المستيمؾيكالتركيبة كالطبيعة الكيماكية لو، فيذه العالمة تندرج تحت نظاـ التقي
 جية ككذا تحسيف نكعية السمع كالمنتجات.

، لصادرة  41ج.ر.عددالمتعمؽ بالتقييس،  ،2004يكنيك  23لمؤرخ في  04-04مف القانكف  03راجع : المادة 
    .37، ج.ر عدد 2016يكنيك  22، المؤرخ في 04-16المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ ، 2004يكنيك 27في 

كىي المنظمة  " International Standardization Organization" لعبارة  باألحرؼ األكلى اختصارىذه الكممة  -4
الدكلية لممكاصفات كالمقاييس قامت بكضع معايير دكلية لنظاـ إدارة جكدة ألم مؤسسة بغض النظر عف النشاط 

ر لذا عمدت المنظمة إلى الذم تمارسو سكاء أكاف تجاريا أـ صناعيا أـ خدماتيا. كتتعمؽ األيزك بنشاط المتج
منح عمى شكؿ شيادة كلكؿ نشاط معايير معينة ت ISO 9000سميت ب ، لمكاصفات القياسيةكضع سمسمة مف ا
نداء كاظـ محمد جكاد المكلى، مستجدات المتجر )دراسة في دؿ عمى نكع النشاط. راجع: ليا رقـ خاص ي

 .341ك 340، ص.2005يناير ، 22التشريع األردني(، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد 
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كىي تمؾ العالمة التي ، 1العالمة المشتركة باسـ ك كما يطمؽ عميياأ عالمة الروابط التجارية:* 
رابطة اإلنتاج التجارم كأعضاء تدؿ عمى العالقة بيف  التييشترؾ في ممكيتيا أكثر مف شخص، ك 

كفر النكع مف العالمات ي أف ىذاكال يخفي  .غيرىا مف الركابط منتجاتيزه عف يمعينة مف أجؿ تم
الخداع، ألف عالمة حماية قكية لجميكر المستيمكيف ضد كؿ أشكاؿ التقميد كعمميات الغش ك 

 .2الرابطة ليست مجرد اسـ جغرافي يمكف تزييفو بسيكلة

 :تقسيم العالمات بناء عمى عامل الشهرة واالنتشار الجغرافي - 3
، عالمة مسجمة )عادية( كعالمة مشيكرة تتخذ العالمة كفؽ ىذا التقسيـ نكعيف أساسيف

كىذه األخيرة التي قد رسخت في أذىاف الجماىير كالتي لقت ترحيبا كبير مف قبؿ المستيمكيف 
 بسب قكة كسرعة انتشارىا.  

ط ضكابالفييا تي تكافرت كيقصد بيا عالمة السمعة أك عالمة الخدمة، ال العالمة المسجمة: -أ 
بتسجيميا لدل الجيات  قانكف المحمي )الداخمي(، كيككف مالكيا قد قاـالقانكنية التي يفرضيا ال

كاإلجراءات الشكمية، كما ىك الشأف بالنسبة لبعض لشركط المكضكعية ، كفؽ االمختصة
 "Condor" لممشركبات، ك" نقاوس لمخدمات الفندقية، ك" األوراسي"العالمات الجزائرية مثؿ "

 .ةلممنتجات الكيرك منزلي

 جاكزـ أخذت تنشر في األسكاؽ كتتثىي في  األصؿ عالمة عادية  العالمة المشهورة: -ب 
رتباطيا بعدة ا، نتيجة 3د المنشأدكد الدكلة التي تـ تسجيميا فييا، كاكتسبت شيرة خارج بمح

 ىذه لدل المستيمكيف ياتكدرجة الصفة الفارقة التي تتمتع بيا، كدرجة الثقة التي اكتسب ،عكامؿ
 .4ستمرار في استعماليا كدرجة الدعاية كاإلعالف عنيا، كقيمتيا التجارية في السكؽكمدل اال

يتمتع بيذا الكصؼ كؿ  أفالفقو انطالقا مف لفظ الشيرة، عمى اعتبار  كلذلؾ عرفيا بعض 
ز ي، بدكف تميمنافسيف، أصدقاء، عمالءما يصبح معركفا لدل مجمكع سكاف اإلقميـ ميما كانكا 

                                                           
 .40مرجع سابؽ، ص.، عجة الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا كحمايتيا( -1
 .76-75ص. صالح زيف الديف، العالمة التجارية كطنيا كدكليا، مرجع سابؽ، ص -2

بساـ مصطفى عبد الرحمف طبيشات، الحماية القانكنية لمعالمات التجارية في ظؿ لقانكف األردني كالقانكف  -3
 .33ص. ،2010، دار عالـ لمكتاب الحديث، األردف ،1ط. الدكلي، كاالتفاقياتالمصرم 

 .168، ص. مرجع سابؽميمكد سالمي ،  -4
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إذف عالمة معركفة مف ، فيي 1نتماء السياسياإلالطبقية االجتماعية، أك  ،الثقافةأك  في السف
الجميكر كليس فقط مف قبؿ المختصيف. كبالرجكع إلى القانكف الجزائرم، لـ عدد كبير مف 

، عمى عكس 2ةػا خاصػػة المشيكرة، كلـ يخصص ليا أحكامػالعػػالمػ يتطرؽ المشرع  إلى تعريؼ
تنظيميا بشكؿ مختمؼ ، التي اىتمت ب4كاالتفاقيات الدكلية 3ارنػػة األخرلػالمقػات ػبعض التشريعػ

 كأكلتيا حماية خاصة.

 ثانيا: أشكال العالمات 
تعد العالمة مف األدكات الرئيسية التي يمجأ إلييا المنتج أك المتعامؿ االقتصادم عمى كجو  

العمكـ لمتعريؼ بمنتكجاتو كتفريقيا عف غيرىا مف المنتجات المماثمة، كىذه الشارات ليس ليا 
قالب محدد أك شكال معينا يجب أف تفرغ فيو حتى يضفى عمييا كصؼ العالمة، كعميو ذىب 

الجزائرم عمى غرار التشريعات األخرل إلى سرد قائمة مف األشكاؿ الشائعة، كالتي يمكف المشرع 
أف تتخذ كعالمة، كمنيا أسماء األشخاص أك األحرؼ أك األرقاـ كالرسكمات أك الصكر كاأللكاف 
شريطة أف يككف ىذا الرمز قبال لمتمثيؿ الخطي؛ كبيذا قد سمح لممنتج أيا كاف شخصا طبيعيا أـ 

يا، الختيار شكؿ العالمة التي يرغب فييا بغرض كسميا عمى المنتجات التي سيقدميا معنك 
 مستقبال، كىذا كمو تماشيا مع مبدأ الحرية الشخصية لمتجارة كالصناعة.  

كلكف ىذا ال يمنع مف أف يتدخؿ المشرع مرة أخرل كيضع بعض القيكد كاالستثناءات عمى  
لشارات المضممة، كىذا كمو بغرض الحفاظ عمى المصمحة ذلؾ المبدأ، مف خال حضر استعماؿ ا

 العامة كبالتحديد مصالح المستيمكيف الذيف ىـ في تعمؽ دائـ بالماركات.

                                                           
ماجستير، مذكرة الدكلية،  كاالتفاقياتبيف التشريع الجزائرم ، حماية العالمة التجارية المشيكرة أماؿ سكفالك -1

 .14.، ص 2005-2004ر، فرع الممكية الفكرية ، كمية الحقكؽ جامعة الجزائ
المتعمؽ  03/06مف اأّلمر رقـ  7بالعالمة المشيكرة في الفقرة الثامنة في المادة  قد اعترؼالمشرع الجزائرم  -2

 بالعالمات ، السالؼ الذكر.
لسنة  82مف القانكف رقـ  68العالمة المشيكرة في نص المادة  إلىبالنسبة لممشرع المصرم قد تطرؽ  -3

 ، السالؼ الذكر.بحماية حقكؽ الممكية الفكرية المتعمؽك  2002
)ثانيا(، دكف أف  باريس قد تنبت )العالمة المشيكرة بمكجب المادة السادسة اتفاقيةعمى الصعيد الدكلي نجد  -4

التريبس التي قد  التفاقيةكذلؾ األمر بالنسبة ك لحماييا،  ةحكاما خاصأا أم تعريؼ كلكف قد كضعت ليا تضع لي
 .67-21.ص ص راجع : حساـ الديف عبد الغني، المرجع السابؽ، منيا. 16عالجتيا في المادة 
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(، ثـ نحدد العالمات 1كعميو سنتعرض ألشكاؿ العالمات الحقيقية غير المضممة ) 
 (.2المضممة لجميكر المستيمكيف )

 :لمعالمات )الحقيقية( ةاألشكال المباح -1
يمكف أف تتجسد العالمات التجارية، الصناعية، أك عالمة الخدمة في أحد األشكاؿ  

" كؿ الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي المنصكص عمييا في المادة الثانية مف قانكف العالمات كىي 
ك الصكر كاألشكاؿ كالرسكمات أ  كاألحرؼ كاألرقاـ  األشخاص  أسماء السيما الكممات بما فييا 
 .1كاأللكاف بمفردىا أك مركبة..."المميزة لمسمع أك تكضيبيا 

قابال لمتمثيؿ  كعميو انطالقا مف ىذا النص يمكف القكؿ بأف العالمات قد تككف رمزا 
مف كممات   -تعتمد في إدراكيا عمى حاسة البصر -الخطي كيعبر عنو بكسائؿ التعبير التقميدية

دراكيا عمى الحكاس األخرل إتعتمد في  –)أ( كأشكاؿ كصكر )ب(، أك بكسائؿ غير تقميدية 
 .مف أصكات كركائح كأذكاؽ )ج( -كالسمع كالشـ كالذكؽ 

 Les marques formées de mot  العالمات المشكمة من الكممات  -أ
يمكف أف تتشكؿ العالمة مف كممة أك مجمكعة كممات، أك مف مجمكعة أحرؼ أك أرقاـ      

المتعمؽ  06-03، كىذا ما أكده المشرع صراحة في األمر 2أك مزيج مف كؿ ىذه العناصر
محدد أـ ال، كسكاء كاف التعبير عنيا ) تمثيميا  ـفيك ليا معنى أك م بالعالمات، فالكممة سكاء كاف

خطيا( بأسمكب بسيط كعادم أـ  بأسمكب فني راقي، مستمد مف الكاقع أكمف محض الخياؿ، فيذه 
األمكر كميا ال تؤخذ في الحسباف، بؿ الميـ ىك أف تؤدم كظيفتيا كالغرض منيا في التمييز  

مالة رغباتيـ عند رؤيتيا، نتيجة ترسخ شكميا في كأف تككف ليا القدرة عمى جذب المستيمكيف كاست
ذىف الجميكر؛ كعمى كؿ حاؿ يمكف أف تتجسد الكممات التي تتشكؿ منيا العالمات في أحد 

 األشكاؿ التالية:

 

                                                           
1

كعالمة كىذا مف خالؿ عبارة "السيما"  استخداميانالحظ أف المشرع قد أدرج أمثمة عف األشكاؿ التي يمكف  -
التي أدرجيا في النص، كيفيـ أف ىذا التعداد كرد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. راجع: فرحة زراكم صالح مرجع 

  .210سابؽ، ص.

 Christophe Alleaune, Nicolas Craipeau, propriété intellectuelle, Ed Lextenso, Paris, 2010, P.22.-
2
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  سماءاال (إسميةعالمات) Les marques nominales  
منتجاتو      أجاز المشرع لممكدع أف يتخذ مف اسمو الشخصي أك العائمي عالمة لتمييز  

أك الخدمات التي يقدميا، أك أف يككف لشخص أخر مشيكر، عمى قيد الحياة أك متكفى، كأف 
يككف لشخصية تاريخية أك أدبية أك فنية أك رياضية، شريطة الحصكؿ عمى إذف منو أك ترخيص 

Noms geographiques أماكه، كما يمكف أف تككف ألسماء 1مف خمفو
2

كما يمكف   أك آثار، ، 
أف تستعمؿ األسماء المستعارة ك المبتكرة، كيمكف استخداـ األسماء المتشابية بشرط أال يككف  

 .3فييا منافسة لمغير، كأال يستغؿ في مشركع مغاير يختمؼ عف النشاط الذم يستخدمو الغير

إمضاءه كعالمة مميزة لمنتكج معيف شريطة أف ال يككف ذلؾ  كيمكف أيضا استعماؿ التاجر 
كيدخؿ في دائرة كقالب االسـ، لذلؾ أخذت  ؛ء عاديا، كيتخذ شكال خاصا كمميزااإلمضا

 .4حكـ األسماء في ىذا السياؽاإلمضاءات 

 الشعارات كالعناكيف Les emblèmes et titres      
يمكف أف تتخذ العالمة شكؿ شعار أك عنكاف بمراعاة شرط التميز كاالبتكار، كأال يككف في  

بحقكؽ الممكية األدبية كالفنية، مع اإلشارة الى أنو ال يكجد نص يمنع أك يحظر استعماليا مساس 
 .   5المؤلؼ  إيداع  عنكاف مصنفو األدبي أك الفني كعالمة ىعم

 األحرؼ كاألرقاـlettres et chiffres   Les 
لمداللة  (B.M.W، كاستخداـ أحرؼ )7كاألرقاـ لتجسيد عالمة معينة 6قد تستخدـ الحركؼ 

( لتميز بعض المنتجات مف العطكر 000)عمى نكع مف السيارات، أك استعماؿ مجمكعة أرقاـ 
                                                           

Yves Sqint-Gal, Op.Cit, P.D3. -
1
  

2
 - Jérôme Passa, Op.cit., P.73. 

، أطركحة دكتكراه، فرع القانكف الخاص، -دراسة مقارنة–دكر العالمة في حماية المستيمؾ مختار بف قكية، ال -3
  .54ص.، 2017-2016يكسؼ بف خدة،  1كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 

.75ص. كىيبة لعكاـر بف أحمد، مرجع سابؽ، - 4
  

5
 - Cass. Civ, N

0
 01-03328, daté en 4 avril 2006, Bull.Civ 1.  

 مفة أك مف عنكاف المؤسسة، أك مالؾ العالم اسـيقصد بيا األحرؼ بصفة عامة، أك األحرؼ األكلى مف  -6
 المنتج.  اسـ

7
 - Joanna Schmidt –Szalewski, Jean-Luc Pierre, Droit de la Propriété Industrielle, Ed  Litec, Paris, 

1996, P.191.  
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قد تشير إلى معنى محدد، كما قد ال تشير الى أم معنى، كلكف  ـ، كىذه األحرؼ أك األرقا1مثال
 ميا. يشترط فييا أف تككف ليا خاصية القدرة عمى التمييز بالنسبة لممنتكج أك الخدمة التي تحم

كعميو كجب أف تكظؼ الحركؼ كاألرقاـ كالمختصرات، بطريقة فنية مميزة تعطييا مظيرا  
 كطابعا خاصا، يجعميا تتميز عف شكؿ عالمة أخرل تتشكؿ مف حركؼ كأرقاـ مماثمة.    

     Les marques figuratives       العالمات التصويرية   -ب
ىذا النكع مف الرمكز كؿ األشكاؿ التي تدرؾ بالبصر غير الكممات، كقد أكردىا  كيضـ 

 06-03المشرع الجزائرم ضمف األمثمة التي ذكرتيا المادة الثانية مف الفقرة الثانية مف األمر رقـ 
 المتعمؽ بالعالمات نكرد منيا:

  الرسكـdessins  Les 
ت فنية تعكس مناظر محددة، تككف عبارة عف تصاميـ ىندسية أك تشكيال 2الرسـك 

الطبيعة )رسـ جبؿ أك نير، الشمس، القمر أك النجكـ(، كما قد يككف الرسـ مف مستكحاة مف 
، كيشترط فيو أف يككف بارزا كممفتا 3كحي الخياؿ )رسـ حيكاف خيالي كتنيف أك حصاف بأجنحة(

 ألنظار المستيمكيف، كمميزا بذاتو.

ككثيرا ما يعبر الرسـ عف مصنؼ فني يحظى بالحماية المقررة في قانكف حقكؽ المؤلؼ  
كالحقكؽ المجاكرة، كقد يعبر عف رسـ صناعي يحظى بالحماية المقررة في قانكف حقكؽ الممكية 
. 4الصناعية، سكاء كفؽ قانكف الرسكـ كالنماذج الصناعية، أك كفؽ قانكف العالمات التجارية

في تكجيو إرادة  المستيمكيف، كجذبيـ القتناء المنتجات كالخدمات  ـ تأثيرا كبيراكتمارس الرسك 
 التي تحمميا كعالمة.

 

                                                           

، مرجع سابؽ، ص - .148-147.ص عبد اهلل حسيف الخشرـك 1  
ضي إلى تشكيؿ صكرة مجسمة، مرئية تعرؼ بأنيا األشكاؿ التي تتككف مف ترتيب لمخطكط عمى نحك يف  -2

 .  446ميما كاف مكضكع الصكرة كميما كانت طريقة إنجازىا: راجع: فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص.

  .78ص.مرجع سابؽ،  كىيبة لعكاـر بف أحمد، -3

  .655، ص.مرجع سابؽمصطفى كماؿ طو،  -4
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 الصكر كالنماذج Les photos et models   
 1عبارة عف صكرة فكتكغرافية، سكاء كانت صكرة لشخص طبيعي العالمة يجكز أف تككف 

كلكف في حالة ما إذا  2ظر طبيعي، أك غير ذلؾأك لحيكاف أك نبات أك بناية أك معمـ أثرم أك من
كانت الصكرة لمغير أك لشخص متكفي، فينا يشترط الحصكؿ عمى إذف مف صاحب الصكرة     

 أك مف كرثتو ، كالسبب في ذلؾ أف الصكرة تعد مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية.

ارة المميزة  ثالثية كىك ما يعرؼ بالش 3كما قد تككف العالمة عبارة عف رمز ثالثي األبعاد 
، سكاء استعمؿ ذلؾ الشكؿ في تجسيد المنتكج نفسو، كشكؿ signe à trois dimensions  4األبعاد

، أك بكضع 5قطعة الصابكف أك قالب الشكككال متى كاف ذلؾ الشكؿ أك القالب مميزا كمبتكرا
كما ىك الشأف بالنسبة لقاركرات المياه  6الشكؿ المجسد لمعالمة عمى الغالؼ الذم يحتكم المنتكج

 المياه الغازية كالمعدنية كالعطكر.

                                                           
، نابميكف، األمير عبد القادر...( كميكباتراىناؾ إشكاؿ بيف الفقو حكؿ صكر األشخاص التاريخية )كصكرة  -1

صكرة  استعماؿفي ىذا الصدد ذىب القضاء المصرم إلى أف ك كعالمة تجارية أـ ال ؟  استعمالياىؿ يحؽ 
عمى نفس المنتجات، إال أنو تـ رفض تسجيؿ صكرة  استعماليا"كميكباترا" لتمييز المنتجات يككف مانعا لمغير مف 

 جيؿ العالمات التجارية ببريطانيا بحجة أف كجو األميرة ممؾ لمعالـ."األميرة ديانا" مف قبؿ مكتب تس
 راجع: 

Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst,  op.cit., P533. 

 .83صالح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص.
  .25نعيمة عمكاش، مرجع سابؽ، ص.

.289سميحة القميكبي، مرجع سابؽ، ص. - 2  
 06-03العالمة لألشكاؿ الثالثية األبعاد في األمر  اتخاذلـ ينص المشرع الجزائرم صراحة عمى إمكانية  -3

ىا عمى الشركط ر فيزة لمسمع أك تكضيبيا، شريطة تكاالمتعمؽ بالعالمات، إال أف ىذا يدخؿ في عمـك األشكاؿ المم
لـ تنص عمى حماية األشكاؿ ثالثية األبعاد بؿ  بستر  اتفاقيةالقانكنية المفركضة كىي تميزىا عف غيرىا؛ كما أف 

تركت الخيار لمدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية لحمايتيا. راجع: حساـ الديف الصغير، مرجع سابؽ، 
 . 55ص.
.216فرحة زراكم صالح، مرجع سابؽ، ص. - 4  
.82ك 81كىيبة لعكاـر بف أحمد، مرجع سابؽ، ص. - 5  

6
 -M-Ali Haroun, op.cit, p.49. 
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ات، أك النقش عمى الخشب ػكمف الجائز كذلؾ استخداـ الدمغات أك األختاـ أك البطاق 
شريطة أف تؤدم ىذه الشارات كظيفتيا، كىي تمييز  1أك أم رمز مف ىذا القبيؿ نحاسكال

 سكؽ.المنتجات كالخدمات عف مثيالتيا في ال

 األلكافLes couleurs  
أجاز المشرع الجزائرم استعماؿ األلكاف في تشكيؿ العالمات، سكاء ركبت مف لكف كاحد  

، كيعكؿ عمى طريقة تركيب تمؾ األلكاف لمفصؿ في الصفة الفارقة           2أك مف عدة ألكاف
 لتمؾ العالمة.

 couleur unie ouكفي ىذا السياؽ ، يجب اإلشارة إلى أف العالمة ذات المكف المنفرد  

plate  فالقضاء الفرنسي رفض 3كاجيت بعض االعتراضات كتضاربا في األحكاـ القضائية ،
  4كعالمة  viveux cuivreكنحاسي فاتح bleu platتسجيؿ عالمة بمكف منفرد أزرؽ مسطح 

 بشيء  كظيفة التمييز، لذا كجب أف يرفؽ المكف الكحيد  بحجة أف ىذه األلكاف المنفردة ال تؤدم
 . 5خاصية المفارقة  تحقيؽ عمى  قادرا  آخر يجعمو 

كمف جانبنا نرل أنو كاف مف المستحسف أف يبقي المشرع الجزائرم عمى النص الممغى  
تيبات األلكاف كعالمة تجارية، بدال مما قرره في الذم كاف يجيز إمكانية اتخاذ تركيبات أك تر 

الذم يسمح بالعالمات ذات األلكاف المنفردة، التي أثارت الكثير مف  06-03األمر رقـ 
 االعتراضات الفقيية كالعديد مف الصعكبات أماـ القضاء.

 

                                                           

. 84صالح زيف ديف، العالمات التجارية كطنيا كدكليا، مرجع سابؽ، ص. - 1  

المتعمؽ بالعالمات. 03/06المادة الثانية الفقرة األكلى مف القانكف  - 2  
3
- Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst,  Op.Cit ,P.530. 

   
 :مف القضاء الفرنسيأنظر   4-

CA Paris, 4Févirier 1988, PIBD 1988, III , p. 190. 

CA Paris, 1 Mars 1971, Ann. Propr. ind 1971, p. 41. 

Michel Dupuis, Op.Cit , P.543.  
أغمب التشريعات )الفرنسي، المصرم...( تشترط أف يرافؽ المكف الكحيد شيء آخر يجعمو قادرا عمى تحقيؽ  -5

 كالكاليات المتحدة األمريكية. ةاألنجمك سكسكنيكؿ الد باستثناءصفة التميز، 
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 Les marques particulières ouالعالمات غير التقميدية )العالمات الخاصة(   -ج 

spécifiques 
كىذه العالمات تتشكؿ مف رمكز مختمفة يعتمد إدراكيا عمى حكاس أخرل غير حاسة  

كقد  ،)العالمات الصكتية(في شكؿ رمكز تدرؾ بحاسة السمع كاألصكات البصر، فقد تككف 
 تككف بحاسة الشـ كالركائح  )العالمات الشمية(.

نكاع مف ليذه األ 1المتعمؽ بالعالمات 06-03كلـ يتعرض المشرع الجػزائرم في األمر رقـ  
فحكل  باالستناد عمىضمنيا  إمكانية استنتاجيا بعض الفقو يرل بشكؿ صريح، رغـ أف العالمات
الجزائرم المشرع  يتبعلك  كمف جانبنا نحبذ ؛قابمة لمتمثيؿ الخطيكانت  طالما 02/01المادة 

عمى جكاز تسجيؿ العالمات الصكتية صراحة نص بالبس يالنيج الذم جاءت بو اتفاقية تر 
 كالشمية بجكار العالمات التقميدية. 

 العالمة الصكتية   Les marques sonores 
يككف التعبير عنيا عف طريؽ كتابة النكتة المكسيقية الخاصة بيا تمؾ الشارات التي فيي  

فيي تعتمد باألساس عمى السمع إليصاؿ خطابيا، عمى خالؼ الشارات التصكيرية  كتسجيميا.
بالنسبة لممقاطع المكسيقية التي ترافؽ البرامج اإلذاعية  لحاؿكما ىك ا التي تعتمد عمى البصر؛ 

كعمى سبيؿ المثاؿ العالمة التجارية الصكتية الصادرة في الكاليات المتحدة  ،أك التمفزيكنية
 .2"رالخاصة بصكت األسد المصاحب إلعالف أفالـ شركة "مترك جمديف ما ياألمريكية 

ألمانيا  3كبيذا نجد أنو قد سار عمى ىذا النيج معظـ تشريعات الدكؿ الغربية كفرنسا 
أف المشرع الجزائرم لـ يمتفت إلييا في  إالّ  ؛ةػة الصكتيػقد أجازت تسجيؿ العالمايطاليا، التي 

                                                           
في نص ، ى حماية كتسجيؿ اإلشارات الصكتيةعمصراحة خالؼ المشرع الفرنسي الذم نص عمى كىذا  -1

  مف قانكف الممكية الفكرية. 1-711المادة 
التمفزيكنية كعمى سبيؿ المثاؿ: كما ىك الشأف بالنسبة لممقاطع المكسيقية التي ترافؽ البرامج اإلذاعية أك  -2

العالمة التجارية الصكتية الصادرة في الكاليات المتحدة األمريكية الخاصة بصكت األسد المصاحب إلعالف أفالـ 
   .63كائؿ محمد رفعت، مرجع سابؽ، ص. راجع:  ماير" شركة "مترك جمديف

3
أصبح مشرع االتحاد األكركبي يجيز إيداع الشارات الصكتية بكاسطة ممفات إلكتركنية، تتضمف  2005 فمنذ - 

  .425فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص.تسجيال لمصكت المرغكب اعتماده كعالمة. راجع: 
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بالعالمات، عمما أف النص الفرنسي الذم أخذ منو المشرع الجزائرم  النص األصمي المتعمؽ
 . 1يشير إلييا صراحة

ف لـ تعتبر الشارات الصكتية كعالمة بالمفيكـ القانكني، فإنيا تعتبر كسمة   كعميو حتى كا 
مميزة تستفيد مف الحماية المقررة في القكاعد العامة، أم أنيا تحظى بالحماية بكاسطة دعكل 

 فسة غير المشركعة.  المنا

 :العالمات الشميةLes marques olfactives   
ىي تمؾ الشارات التي تقـك عمى إصدار ركائح معينة لتعييف سمعة أك خدمة؛ فالرائحة  

يعد تسجيؿ العالمة الخاصة ، حيث 2يمكف التعبير عنيا ببيانات رقمية كىك أسمكب تقني حديث
كالذم  "زىرة بمكمريا"تسجيؿ عطر األزىار المستمد مف  فقد تـرغـ ذلؾ بحاسة الشـ أكثر تعقيدا، 

كلكف ىذا  .3في خيكط الحياكة كالغزؿ كالتطريز في الكاليات المتحدة األمريكية كعالمة يستعمؿ
ال يمنع مف احتماؿ حدكث المبس فيما يتعمؽ بالرائحة كبير، خصكصا أّف التمييز بيف الركائح 

تتكافر لدل غالبية جميكر المستيمكيف؛ فرائحة نكع مف العطكر قد يتطمب خبرة كمعرفة قد ال 
تتشابو مع رائحة مف نكع آخر لدرجة يككف معيا احتماؿ حدكث خمط عند الجميكر، مما يفقد 

 . 4الرائحة الصفة الفارقة كالتمييز المنصكص عميو في النصكص القانكنية

مشرع الجزائرم قد مشى عمى نفس كما نخمص إليو فيما يتعمؽ بأشكاؿ العالمات أف ال 
النيج الذم تبنتو اتفاقية تربس، كالتي بدكرىا فد تضمنت أمثمة فقط عف الشارات التي تصمح أف 
تككف محال لمحماية كعالمة، كبيذا ال مانع مف إضفاء الحماية عمى شارات أخرل طالما كانت 

 قادرة عمى تمييز السمع كالخدمات عف مثيالتيا. 

 

                                                           
1
 - Article 711-1 du C.P.I.F énonce que peuvent constituer des marque :  

« a- Les dénomination sous toutes les formes telles que les : mots, assemblages des mots, noms 

patronymiques et géographiques pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; 

b- Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales … ». 
رية )دراسة مقارنة(، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك سماح محمدم، الحماية القانكنية لمعالمة التجا -2

 . 25ص. ،2015/2016السياسية، جامعة باتنة، 
  .292سميحة القميكبي، مرجع سابؽ، ص. -3

.46نسيم خالد شواورة، مرجع سابق، ص. - 4  
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 معالمات:ل المحظورة شكالاأل – 2
ىناؾ بعض الشارات أك الرمكز التي قد ترافؽ السمع كالخدمات كيعتبرىا المشرع غير  

مشركعة فيي إما أنيا مخالفة لمنظاـ العاـ الداخمي، أك أنيا مخالفة ألحكاـ اتفاقية دكلية، أك أنيا 
نطكم عمى تضميؿ مشابية لعالمة أك السـ مشيكر في الجزائر، الميـ أنيا محظكرة ألنيا ت

كالغرض منيا االستحكاذ عمى أكبر قدر مف المستيمكيف، كالتشكيش عمى سمعة المنافسيف        
فمنع   1)المنتجيف كمقدمي الخدمات(. كليذا حذا المشرع الجزائرم حذك باقي التشريعات المقارنة

عالمات، كىك نفس المتعمؽ بال 06 -03استعماؿ العديد مف الرمكز كالشارات بمكجب األمر رقـ 
، كىذا كمو بالنظر لما يحدثو قبكؿ تسجيؿ تمؾ الرمكز كعالمات مف  2ما قررتو االتفاقيات الدكلية

 كقع سمبي، منافي لمحقيقة، عمى نفكس المستيمكيف. 

كأما عف الرمكز التي يحظر تسجيميا كعالمات في القانكف الجزائرم فقد كرد ذكرىا حصرا  
 المتعمؽ بالعالمات، كىي كالتالي: 06-03رقـ  مف األمر 07في المادة 

 الرمكز التي لـ يرد ذكرىا صراحة في نص المادة الثانية مف قانكف العالمات، كىي تمؾ -
ف لـ يقـ المشرع بإدراجيا ضمف التعداد، الذم أكرده عمى سبيؿ المثاؿ، إال أنيا  الشارات التي كا 

 ي. تشمؿ كؿ الرمكز التي ال تقبؿ التمثيؿ البيان
                                                           

بالنسبة لممشرع المصرم حظر تسجيؿ العالمات التي  -بعض الرمكز المحضكرة في التشريعات األخرل:   - 1
تشمؿ البيانات الخاصة بدرجة الشرؼ، إذا لـ يكف يستحقيا، أك التي تحتكم عبارات تكحي بتمتع صاحبيا برعاية 

، المكتبة 1التجارية دراسة قانكنية، ط. سامية، بدكف إثبات تحريرم. راجع: ىالة مقداد أحمد الجميمي، العالمة
. كأيضا: عجة الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا كحمايتيا(، 79، ص.2004القانكنية، دمشؽ، سكريا، 

 .66مرجع سابؽ، ص.
ذك  -بالنسبة لممشرع األردني فقد حظر تسجيؿ العالمات التي تشمؿ األلفاظ أك العبارات التالية: امتياز -

التقميد يعتبر تزكيرا، أك ما شبو ذلؾ مف  -حقكؽ الطبع -رسـ مسجؿ -ُمسجؿ  -ك امتياز ممكيذ -امتياز
 .89األلفاظ كالعبارات. راجع: صالح زيف الديف، العالمات التجارية كطنيا كدكلّيا، مرجع سابؽ، ص.

ة أك رسـ مخؿ كعمى غرار ذلؾ فقد حظر المشرع السعكدم تسجيؿ العالمات التي تتككف مف تعبير أك اشار  -
مرجع بحثة. راجع: عدناف غساف برانبك،  أك مماثال لرمز ذك صبغة  دينية بالشعائر الدينة أك يككف مطابقا

 .129سابؽ، ص.
)ثالثا( البند األكؿ.)أ( مف اتفاقية باريس السالفة الذكر. كالمالحظ اف القانكف الدكلي لـ يعدد لنا  06المادة  -2

نما المحظكرة العالمات     دياف، تمس حرية المعتقد، أك ديف مف األ أكردىا عمى سبيؿ المثاؿ، كالرمكز التي ، كا 
  أك تمس كرامة االنساف، أك التي تشجع عمى التمييز العنصرم عمى أساس العرؽ أك المكف أك المعتقد.
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كيقصد ، الرمكز التي تمثؿ شكؿ السمع أك غالفيا إذا كانت طبيعة أك كظيفة السمع تفرضيا -
      الذم يكضع عمى المنتجات أك الكسـ الذم يصاحبيا، ألنيا عبارة عف رمكز  1بذلؾ الغالؼ

أك كتابات صكر، ألكاف، شارات تكضع عمى كاجية المنتج لمداللة عمى طبيعتو كطرؽ استعمالو 
المستيمؾ بكافة المعمكمات حكؿ ىذه السمع  ـكتحدد ىكية منتجو، كبذلؾ فيي كسيمة إلعال

 ككجكدىا إلزامي بالنسبة لممتعامؿ االقتصادم، كال يتكقؼ حسب رغبتو الشخصية.
كما أف طبيعة المنتج قد تفرض الشكؿ الذم يعرض بو، حينيا ال يصمح اعتبار ذلؾ الشكؿ 

 عالمة.
الممؾ العاـ أك تمؾ المجردة مف صفػػة التمييز، فال يمكف لمعالمة أف تمثػػؿ   الرمكز الخاصة ب -

، كالرمكز المستمدة مف 2بأشيػػاء أك رمكز ترجع ممكيتيا لممجمكعة الكطنية ك لمشعب بأكممو
 التراث الشعبي ) ذات طابع فمكمكرم أك ثقافي أك االجتماعي (. 

الفقرة  07المادة  المجردة مف صفة التمييز في اتتسجيؿ العالم الجزائرمالمشرع يعد منع ك 
تمييز درة عمى ألف الكظيفة األساسية لمعالمة ىي أف تككف فارقة أم قا ،الثانية أمر بدييي

، كفي ذلؾ تأكيد عمى ما كرد في الفقرة األكلى التي كانت عف مثيالتياالمتماثمة المنتجات 
ز المخػػالفػػة لمنظػػاـ العػػػاـ كاآلداب العػػامة، مع صريحة في اشتراط خاصية التمييز. كأيضا الرمك 

قد  الحسنة في الجزائر ضركرة التذكير بنسبية ىذه الفكرة، فما يعّد مساسا بالنظاـ العاـ كاآلداب
يعتبر مباحا في مجتمعات أخرل، كعمى ىذا األساس يجكز مثال، ابطاؿ عالمة لتركيج العطكر 

 .3تكحي بتشجيع جميكر المستيمكيف عمى تعاطي الممنكعات تحمؿ تسمية "كككاييف" ألنيا قد
الرمكز التي يحظر استعماليا بمكجب االتفاقيات الدكلية، فإذا كانت الجزائر طرفا في اتفاقية  -

ثنائية أك عضكا في اتفاقية متعددة األطراؼ الى جانب دكؿ أخرل، يحضر فييا استعماؿ بعض 
م عمى الجزائر كيعد سببا لرفض تسجيؿ مثؿ ىذه الرمكز كعالمات، فإف ىذا الحظر يسر 

                                                           
كؿ تعميب  و: "مف قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش عمى أن 03عرؼ المشرع الجزائرم التغميؼ في المادة  - 1

مككف مف مكاد أم كانت طبيعتيا مكجية لتكضيب كحفظ كحماية كعرض كؿ منتكج كالسماح بشحنو كتفريغو 
  كنقمو كضماف إعالـ المستيمؾ بذلؾ".

 ،2005لبناف،  ،د.د.ف ،1الماركات التجارية كالصناعية )دراسة في القانكف المقارف(، ط نعيـ مغبغب، -2
 .   59ص.

  3 .56الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا كحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص.عجة  -
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. كلكف ما 1العالمات ألف االتفاقيات كالمعاىدات التي تصدؽ عمييا تسمك عمى القانكف الداخمي
 براـ كالتصديؽ عمى مثؿ ىذه االتفاقيات؟ إمصير العالمات المسجمة قبؿ 

كيمحقيا البطالف، كلكف ال يتقرر في مثؿ ىذه الحالة يرل الفقو مبدئيا أف العالمة تفقد مشركعيتيا 
، فيك كحده المخكؿ بذلؾ، كعميو ليس لالتفاؽ أك القانكف قكة عمى 2ذلؾ إال عف طريؽ القضاء

 ابطاليا.
أك أعػالـ أك اسما  3الرمػكز التي تحمؿ بيف عناصرىػػا نقػالن أك تقميػدان لشعػارات رسميػػة -

تستخدـ لمرقابة، أك الضماف مف طرؼ دكلة أك منظمات  4أك دمغة رسمية شارةإأك  مختصػرا
           لدكلة ليا السمطة المختصة ليذه ا 5دكلية أنشئت بمكجب اتفاقية دكلية، إاّل إذا رخصت

  أك المنظمة بذلؾ.
لى تغميط الجميػػكر أك األكساط إ االرمػكز المضممة، كىي تمؾ التي يمكف أف يؤدم استعمالي -

حكؿ طبيعة أك جكدة أك مصدر السمع كالخدمات، فقد يمجأ بعض المتعامميف إلى التجاريػػة 
التحايؿ كاستغالؿ رمز مشيكر لتركيج منتجاتيـ عف طريؽ الغش التجارم بإضفاء بعض 
 التعديالت الطفيفة عمى شكمو قصد خداع المستيمكيف، كعمى سبيؿ المثاؿ تحكز عالمة

"ADIDAS"  ميكر لنكعية كجكدة المنتجات كالسمع الرياضية التي ثقة لدل الجعمى سمعة طيبة ك
تقدميا، فيمجأ بعض المتحايميف الى استغالؿ ذلؾ، كيطرح منتجات مشابية بنكعية كجكدة رديئة 

 لمعالمة األصمية.  "ABIBAS"مستعمال رمزا )عالمة( مشابية في شكميا 
                                                           

، المتضمف التعديؿ الدستكرم لدستكر 2006مارس  16المؤرخ في  16/01مف القانكف رقـ  150المادة  -1
  .29، ص.14.ر عدد ج 1996

.المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر 03/06مف األمر رقـ  20المادة  - 2  
تمنع مف استعماؿ بعض الشارات الرسمية كرمز الصميب  1906جكيمية  06فاتفاقية جنيؼ المبرمة في  -3

                                                   .Christophe Alleaune, Op. Cit, P.22صميب جنيؼ كعالمة لتمييز المنتجات أك الخدمات. راجع: أك  األحمر 
يضعيا أفراد القكة العمكمية أك أفراد الجيش الشعبي الكطني أك الرمكز التي ترد في الدمغة كالشارات التي  -4

: عجة مشار إليو لدل، 101محمد حسنيف، ص. أنظر:الرسمية كاألختاـ الخاصة باإلدارات العمكمية.  
 .58الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا كحمايتيا(،  مرجع سابؽ، 

أيمكؿ  26بي بشأف حماية الرمز األكلمبي )خمس حمقات متشابكة(، الصادرة بتاريخ نصت معاىدة نيرك  - 5
عمى التزاـ جميع الدكؿ المتعاقدة بحماية الرمز األكلمبي مف استخدامو ألغراض تجارية ككعالمة تجارية  1981

دين، الملكية راجع: صالح زين ال الرمز. عمى المنتجات، دكف تصريح مف المجنة الدكلية األكلمبية مالكة

 .654الصناعية والتجارية، مرجع سابق،  ص.



 

 

 

77 

بغرض خداع المستيمؾ كتضميمو  ما عالمةكفي ىذا الصدد يرل بعض الفقو أنو إذا تـ استعماؿ 
، كيشكؿ ذلؾ 1بشأف نكعية البضاعة أك الخدمة، أك مصدرىا الجغرافي فإف ىذه العالمة مغشكشة

 الصحيحة.   العالمة مانعا أماـ المستيمؾ مف الحصكؿ عمى
الرمكز المماثمة أك المشابية لعالمة أك السـ تجارم، يتميز بالشيرة في الجزائر كتـ استخدامو -
 مع مماثمة كمشابية تنتمي لمؤسسة أخرل لدرجة إحداث تضميؿ بينيا.لس

فالمالحظ أف المشرع قد أعطى األكلكية لحماية االسـ التجارم المشيكر كالعالمة المشيكرة لما 
ليما مف سمعة مرمكقة في الجزائر، كيكثر الطمب عمى المنتجات أك الخدمات المرتبطة بيما مف 

كمف ثـ منح الحؽ ألصحابيا في إبطاؿ العالمات المشابية، منعا قبؿ جميكر المستيمكيف؛ 
 لمتضميؿ فييا الذم ينشر الحيرة كالمبس في نفكس المستيمكيف. 

حكؿ  2الرمكز التي تككف بمثابػة ترجمػة لمعالمػة أك االسـ التجػارم، كىنا اختمؼ الفقو-
بالترجمة، ىؿ ىي الترجمة المغكية، كبيذا يككف المشرع قد كسع مف دائرة إبطاؿ  المقصػكد

لى الحكـ ببطالف معظـ العالمات إالعالمات، أـ ىي الترجمة الكظيفية التي سكؼ تؤدم 
 المكجكدة في السكؽ الجزائرية الشتراكيا في نفس الكظائؼ بشأف السمع كالخدمات المتشابية. 

 عالمات عمى سموك المستهمكالفرع الثاني: أثر ال
العالمات التجارية حيزا كبيرا مف اىتماـ المؤسسات االقتصادية، كالعمالء عمى حد  تحتؿ 

سكاء كالسبب في ىذا راجع الزدياد معدالت اإلنفاؽ، كتعدد مظاىر االستيالؾ مف خالؿ تنكع 
البدائؿ المتاحة أماـ المستيمؾ؛ فيك ال يقكـ دائما بشراء المنتجات كفقا لطبيعتيا كخصائصيا 

 .3بؿ يقدـ عمى قراره الشرار تحت تأثير الصكرة التي تعكس العالمة التجارية لممنتج المممكسة،

فأصبحت العالمة دليال ميما لممستيمؾ، بتأثيرىا االيجابي عمى سمككو، فتسيؿ عميو  
عممية التسكؽ، كتضمف لو اقتناء أجكد المنتجات في كقت كجيز كبجيد أقؿ )أكال(، كلكف مع 

 مقابمة، قد يككف لمعالمة تأثير سمبي، بخمقيا لديو رغبات مصطنعة)ثانيا(.ذلؾ، كفي الجية ال

 
                                                           

.62نعيـ مغبغب، مرجع سابؽ، ص. - 1  
  2 .60عجة الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا كحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص. -

. 58مرجع سابؽ، ص.، حايدعائشة عتيؽ، خديجة عتيؽ، زىية  - 3  
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 عمى قرار الشراء لدى المستهمك اإليجابي لمعالماتثر األ أوال: 
تمعب العالمة دكرا أساسيا في التأثير عمى سمكؾ المستيمؾ الحالي كالمرتقب؛ كقد عرؼ  

نشطة الذىنية كالعضمية المرتبطة بعممية "مجمكعة األبعض عمماء االقتصاد ىذا السمكؾ بأنو: 
مجمكع أَنو: "بآخركف  يرلك  .1"تقييـ كالمفاضمة كالحصكؿ عمى السمع كالخدمات كاستخداميا

التصرفات التي تصدر عف األفراد، كالمرتبطة بشراء كاستعماؿ السمع االقتصادية كالخدماتية  
 . 2"ىذه التصرفاتكبما في ذلؾ عممية اتخاذ القرارات التي تسبؽ كتحّدد 

يا تصب في معنى كاحد إاَل أنَ  لسمكؾ المستيمؾالتعاريؼ التي أعطيت  تعددرغـ كعميو، 
األنشطة كالتصرفات التي يقدـ عمييا المستيمككف أثناء بحثيـ عف السمع كالخدمات  ةمجمكعكىي 

التي يحتاجكف إلييا بيدؼ إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ فييا، كأثناء تقييميـ ليا كالحصكؿ عمييا 
 ، كنخمص مف ذلؾ الى أفالقرار ة اتخاذكالتخمص منيا كما يصاحب ذلؾ مف عممي كاستعماليا
ؾ المستيمؾ كالتي ك عمى أنيا تميز سم أجمع عمماء االقتصادف الخصائص التي جمكعة مىناؾ م

 نكرد منيا:
 ...يميالتعماه كمستك  المستيمؾ شخصية، كمؿ الداخميةاسمكؾ ناتج عف تفاعالت العك  ىك-

  .3عمى سبيؿ المثاؿ كالطبقة االجتماعية كالثقافةكالعكامؿ الخارجية 
قادرا عمى إشباع ، كيككف 4ء منتكج يالئمو"المستيمؾ" لشرا الفردجمكع تصرفات يقكـ بيا م ىك  -

 حاجاتو كرغباتو.
                                                           

، سمكؾ المستيمؾ كاتخاذ إبراىيـ سعد عقؿ، خالد عطا الطراكنة، إيياب كماؿ ىيكؿ، أبك خميؿمحمد منصكر  -1
 . 23، ص.2013، دار حامد لمنشر، األردف، 1القرارات الشرائية )مدخؿ متكامؿ(، ط.

، د.ط، ديكاف المطبكعات الجامعية، 2عنابي، سمكؾ المستيمؾ )عكامؿ التأثير النفسية(، ج. بف عيسى -2
  .11ك 10، ص، 2010الجزائر، 

أحمد يقكر، التسكيؽ المصرفي كسمكؾ المستيمؾ، د.ط، مؤسسة الثقافة الجامعية لمنشر، ، صادؽ صفيح  -3
العالمة التجارية كأثرىا عمى سمكؾ المستيمؾ بالجمفة قار، ز الديف نكر كأيضا: . 93، ص.2010االسكندرية، 

   .305 -304، ص.2017، ، ديسمبر4(، مجمة تنكير، جامعة الجمفة، العدد كندكر)دراسة حالة: مؤسسة 
نما يمتد إلى مجمكع التصرفات كاألفعاؿ التي تحيط بو،  -4 سمكؾ المستيمؾ ال ينحصر فقط في عممية الشراء كا 

خ. لاستخداـ خدمة بنكية...إك سكؽ، ات كتحميميا كالمفاضمة بينيا، كالالمنتجب كالبحث عف المعمكمات المتعمقة
 . 11عنابي، مرجع سابؽ، ص. راجع: بف عيسى
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فع بالمستيمؾ إلى البّد مف كجكد قكة محركة داخمية تد إذكراءه دافع أك سبب،  يقؼ سمكؾ كى-
 .1سمكؾ ىادؼ كغير عشكائي، أم أنو القياـ بفعؿ ما

     كؾ ػدء كؿ سمػدد بػؿ تحػد فكاصػتكجة، فال ػػرة متصمػة مستمػعف عممي عبريكؾ ػسم ػكى-
 . 2يصعب أحيانا معرفتو أك التنبؤ بو ممػا وػػأك نيايت

و كتصرفات و،المالحظة المباشرة لحركات عمى سمكؾ المستيمؾ مف خالؿ يمكف التعَرؼك 
قرار الشراء، كما يمكف أف يتـ ىذا السمكؾ بدكف  اتخاذهكالتي يقكـ بيا عند و، أفعالردكد ك 

 يتكالكىك ما يسمى "بالصندكؽ المظمـ"،  و،ذىنمف خالؿ التغيرات التي تتـ داخؿ  ،مشاىدتو
بالغ مف طرؼ  باىتماـ، لذلؾ يحظى ىذا المكضكع 3بيا ؤنبتيصعب الك  القرار اتخاذسبؽ عممية ت

تحديد  في ساىـتعرؼ عمى مختمؼ العكامؿ التي تالالباحثيف الذيف يسعكف لفيـ سمكؾ المستيمؾ ك 
 ا السمكؾ. ىذ

فالمشترم يقبؿ عمى شراء المنتجات بغرض تمبية حاجاتو، كرغباتو الشخصية أك العائمية 
فإذا تمكف مف تحقيؽ ذلؾ بنجاح، في المرة األكلى، يكَرر شراء نفس المنتج الحامؿ لتمؾ العالمة 

الستبداؿ تمؾ التي جذبتو كأثارت انتباىو أكؿ كىمة في السكؽ، كبيذا ال يصبح لديو أم استعداد 
 العالمة أك التنازؿ عنيا.

ىـ في بحث  ات،الخدم يع كمقدمناالصك ، يفمنتجالمتدخميف مف  نالحظ أف كؿ كلذلؾ 
حاجات كرغبات ىؤالء في  أف خاصة ،المستيمكيف جذبتمكنيـ مف دائـ عف المعمكمات التي 

كالمغرية، كأساليب المنتجات الجديدة  نتيجة لمتطكر الحاصؿ في مجاؿ ابتكارر مستمر، تغي
 تسكيقيا. كلكف كيؼ يمكف لمعالمة أف تغير مف قرار الشراء لدل المستيمؾ؟

                                                           
في معظـ األحياف يككف ىذا السكؾ االستيالكي عشكائي )غير رشيد( أم تنجـ عممية الشراء لممنتج دكف  -1

تكافر المعمكمات الكافية عنو لدل المستيمؾ، فبمجرد مثال ما يتـ اإلعالف لسمعة معينة في السكؽ يتأثر بيا 
  .25يا. راجع: محمد منصكر أبك خميؿ كآخركف، مرجع سابؽ، ص.المستيمؾ كيقدـ عمى الشراء قصد تجربت

التسكيقي لممؤسسة عمى اتخاذ قرار الشراء مف طرؼ المستيمؾ )دراسة  االتصاؿأسماء طيبي، تأثير مزيج  - 2
كالعمـك التجارية  االقتصاديةبالجزائر(، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك  ةالكيرك منزليحالة سكؽ المنتجات 

  .6-5، ص.2016/2017كالتسيير، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

  3 .92، مرجع سابؽ، ص.أحمد يقكر ،صادؽ صفيح -
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كلإلجابة عمى ذلؾ، البد مف الكقكؼ عند تحديد المقصكد بقرار الشراء لدل المستيمؾ  
 (.2(، ثـ تحديد مف ىـ المتدخمكف في صنع ىذا القرار )1)

 المقصود بقرار الشراء: -أ 
األسػاسػي ألم منِتج أك تاجر، ىك التأثيػر عمى سمكؾ المستيمؾ كدفعػو التخػاذ  إّف اليػدؼ 

قػرار الشػػراء، لػػذلؾ يسعى أصحاب المؤسسات كمحترفك التسكيؽ الى البحث عف الكيفية التي 
، ك نرل أّف ذلؾ القرار ىك محصمة ما يتكصؿ إلييا 1يتخذ بيا المستيمؾ قراره عند الشراء

كما أشرنا الى ذلؾ  -تحاد مجمكعة مف العكامؿ الداخمية كالخارجية كالتسكيقية المستيمؾ بعد ا
؛ فقرار الشراء يتبايف حسب طبيعة المنتج كالعالمة التي يحمميا مف جية، ككذا -فيما سبؽ

 شخصية المستيمؾ ك ظركفو كامكانياتو مف جية أخرل. 

جراء الذم يقكـ بو المستيمككف مف كيقصد بقرار الشراء لدل فقياء عمـ االقتصاد بأّنو: اإل 
خالؿ جمع المعمكمات كتحميميا كاالختيار بيف بدائؿ السمعة أك الخدمة، فيك خالصة محاكمة 
شبػاع الحاجات عمى  عقمية كصكال لمسعر المنطقػي العػادؿ، كاإلنفػاؽ االستيػالكي المتكازف كا 

ا جمع المعمكمات عف المنَتج كالعالمة ، فيك يعبر إذف عف العممية التي يتـ مف خاللي2كجو أكمػؿ
 التي يحمميا كتحميميا بغية الكصكؿ إلى نتيجة محددة، ىي اتخاذ قرار الشراء.

كالمستيمؾ في مثؿ ىذا الكضع يتعرض في حياتو اليكمية لمجمكعة مف المنبيات التي   
    لعالمة التي يحمميايستقبميا مف المحيط الخارجي، كالتي قد تككف خاصة بالمنَتج أك بسعره أك با

، أك حتى بطرؽ االتصاؿ المستعممة لمتعريؼ بو؛ كيتـ تحميؿ ىذه المنبيات في الجياز الداخمي 
 ليشكؿ في األخير قرارات خاصة باختيار العالمة المميزة لذلؾ المنتج.

                                                           
ف االقتصاديف يستخدمكف كافة األدكات المتاحة مف خبرات مكتسبة في األسكاؽ، كفنكف البيع ك فالمتعامم -1

خالد بف عبد الرحماف الجريسي، سمكؾ المستيمؾ  المستيمؾ. راجع:كالتسكيؽ لمتأثير عمى قرار الشراء لدل 
 ، ص2006، مكتبة الممؾ فيد لمنشر، الرياض، 3)دراسة تحميمية لمقرارات الشرائية لألسرة السعكدية(، ط.

 .43-42.ص

، 2006 األردف، ، دار حامد لمنشر كالتكزيع،1نصر المنصكر كاسر، سمكؾ المستيمؾ مدخؿ اإلعالف، ط -2
 . 76.ص
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قد يتدخؿ في صنعو مجمكعة مف األشخاص، يختمؼ عددىـ حسب طبيعة  1ّإال أف ىذا القرار 
 جة تعقد المنَتج كنكع العالمة التي يحمميا.     كدر 

 المتدخمون في صنع القرار:  -ب 
كؿ مف: المشترم  ف في صنع القرار مع المستيمؾ فييمكف حصر األشخاص المتدخمي 

 :المبادر، المستعمؿ، المؤثر كمتخذ القرار

  2كىك أساس عممية االستيالؾ، قد يككف ىك المبادر بطرح فكرة الشراء ألكؿ مرة المشترم: -
أم الذم يشعر بالحاجة، كيعبر عنيا كما قد يككف متخذ القرار أم مف يقرر الشراء أك مف 

 يعطي األمر بذلؾ.
ىك الشخص الذم يستعمؿ السمعة أك الخدمة، أم قد يككف ىك نفسو المشترم     المستعمؿ: -
شخص آخر بمعنى المشترل يقكـ بعممية شراء المنتج الحامؿ لتمؾ العالمة مميزة كلكف ليس أك 

ّنما لتمبية حاجات كرغبات شخص يكفمو.   الستعمالو الشخصي كا 
كىك الذم يباشر في خمؽ أفكار جديدة لدل المستيمؾ، كتحفيزه عمى اتخاذ قرار الشراء  المؤثر: -

لمنتجػػات جدػيدة، مف خالؿ استعماؿ أسالػيب مغريػػة، كممفػت النتباىػو، كاالستعانػة بػالعالمػة 
 ف كعرض السػمع كالخدمػات في األسػكاؽ، أك قد تككف عمميػة التأثيػر م 3أثناء عمميػة التركيج

                                                           
يمر قرار الشراء بالنسبة لممستيمؾ النيائي بمراحؿ معينة، بدءا بالشعكر بالحاجة لسمعة معينة، ثـ تمييا مرحمة  -1

تجميع المعمكمات عف المنتج في السكؽ كعف البدائؿ المتاحة، كبعدىا يقـك بتقييـ ىذه المعمكمات مف أسعار 
ء. كتجدر االشارة أف القرار ال يتكقؼ ىنا بؿ تأتي مرحمة أخرل كنكعية متعمقة بيا، كفي األخير يتخذ قرار الشرا

كىي التقييـ ما بعد القرار، أم ىؿ كاف قرار الشراء لممنتج  الحامؿ لتمؾ العالمة صحيحا أـ ال؟ فاذا حققت 
ف لـ تكف كذلؾ  فإف السمعة أك الخدمة الغاية المقصكدة مف اقتنائيا فإف عممية الشراء تتكرر لذلؾ المنتج، كا 

ككد، ترجمة  راجع: جيمس بال لعالمة أخرل.  هالمستيمؾ بدكره سيعيد النظر في قراء الشراء الالحؽ باختيار 
، دار زىراف لمنشر، 1مكسى يكسؼ، البضاعة الراكدة في الشركات التجارية )أسباب كطرؽ التخمص منيا(، ط.

مد الباشا، منذر الخميمي، التسكيؽ كأيضا: طارؽ الحاج، عمي ربايعة، مح .283ك 282، ص.2010األردف، 
 كما بعدىا. 50، ص.2010، دار صفاء لمنشر، األردف، 1مف المنتج إلى المستيمؾ، ط.

  2  .281المرجع نفسو، ص. ككد، ترجمة مكسى يكسؼ، جيمس بال -
 2006يكنيك  08، صادر في 06/215عرؼ المشرع الجزائرم البيع التركيجي بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 21، الصادرة في 41المتعمؽ بتحديد  شركط البيع عند خارج المحالت التجارية بكاسطة فتح الطرد، ج.ر عدد 
يا كالتي يرمي العكف االقتصادم نو: "كؿ تقنية بيع سمع ميما يكف شكمأعمى  07. في نص المادة 2006يكنيك 

 عف طريقيا إلى جمب الزبائف ككسب كفائيـ".
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 . كعميو فالمؤثر يككف إما:1خالؿ االعػتمػاد عمػى كسائؿ أخرل كاإلشيار
شخػص طبيػعػػي أك معنػػكم: كالػذم يتػمثؿ في المتعامػؿ االقتصػادم متخػذا إمػا صفػػػة المنتِػػج - 

 أك الصػانع، التػاجر أك مقػدـ خدمػػة، الػذم يتخػذ مػف العالمة كسيمة لجذب المستيمكيف كاستمالة
رغباتيـ مف خالؿ المزايا اإليجابية، التي تحمميا تمؾ العالمة فتكضع بأسمكب تقني كعممي 

 مدركس باستغالؿ األشكاؿ كالصكر األخاّذة كالممفة لنظر المستيمكيف.
كسيمػة ميمػة يعتمد عمييا المعمنػكف في تحقػػيؽ سياستػػيـ التسكيقيػة،  إلشػيار: يعػتبر اإلشػيارا - 

قناعيـ عف طريؽ إحا طة المستيمكيف بكؿ المعمكمات عف المنتج كالعالمة التي يحمميا كا 
؛ فيك حػمقػة كصػؿ بيف مرحمة اإلػنتاج كالتسػكيػؽ  كبػكاسطتو يتـ تكصيؿ المعمكمػة ابأفضميتي

ف كاف مصدر المنَتج كاحد فإف كسائؿ التركيج لو متعددة  .2لممستيمكيف، حتى كا 

 تنظيـ اإلشيار بمكجب عدد مف النصكص القانكنية عمىكقد تدخؿ المشرع الجزائرم في 
  

                                                           
كيعرؼ اإلشيار بأنو: "ذلؾ النشاط المخطط عمى أسس عممية كعممية، كاليادؼ إلى خمؽ الطمب عمى  -1

شباعو مقابؿ أجر مدفكع، مف خالؿ كسائؿ النشر المناسبة شريطة مراعاة كافة الضكابط  السمعة أك الخدمة كا 
نجية بكقميجة، راجع:  لمراد مخاطبتو".الفنية كالشكمية المتأثرة بو كالمؤثرة إلحداث األثر اإليجابي في الجميكر ا

، -بف عكنكف–الممكية الفكرية كالمنافسة غير المشركعة، مذكرة ماجستير، فرع الممكية الفكرية، كمية الحقكؽ 
 . 53-52الجزائر، ص ص.

في حيف يرل آخركف بأنو: "فف حث األفراد عمى السمكؾ االستيالكي". أك أنو: "عممية اتصاؿ غير شخصي  
ييدؼ لتقديـ المعمكمات عف المؤسسة أك المنتج كيتـ بثيا إلى جميكر المستيدؼ )الطبقة المستيمكة( مف مدفكع 

عالنات الطرؽ" دكر ، عصاـ سميماني . راجع:خالؿ كسائؿ اإلعالـ كالتمفزيكف كالراديك كالصحؼ كالمجالت كا 
اسة حالة عالمة كندكر(، مجمة اآلفاؽ اإلشيار في تعزيز الصكر المرغكبة لمعالمة التجارية بذىف المستيمؾ )در 

، جامعة الجمفة  .112ص.  ،2018، 11، العدد 3المجمد  ،لمعمـك
كالمالحظ مف ىذه التعريفات أف اإلشيار يتمتع بجممة مف الخصائص كالتي تتمثؿ في: أنو كسيمة غير شخصية 

إلى كضكح شخصية مقدـ  تتـ بيف المعمف )تاجر، صانع، مقدـ خدمة( كالجميكر أم المستيمؾ. باإلضافة
عالف كنشاطو لممستيمكيف مف خالؿ تحديد كافة المعمكمات كبالبيانات عنو. كما أف غاية اإلعالف تكمف في اإل

 حث المستيمكيف عمى اقتناء السمعة أك الخدمة حاممة العالمة المعمف عنيا.
، جامعة عبد الغني عراب، اإلشيار في التشريع الجزائرم بيف األطر التنظيمية  -2 كالقانكنية، مجمة آفاؽ لمعمـك

  .61ص. ،2018، مارس 11، العدد 03الجمفة، المجمد 
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مختمؼ ، المذاف حددا 2 103-91، ثـ المرسـك 1 101-91مراحؿ أىميا المرسـك التنفيذم 
االلتزامات المتعمقة باإلشيار كلكف دكف إعطاء أم تعريؼ لو،  ثـ تدخؿ المشرع مرة أخرل 

المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى  02-04محاكال إعطاء تعريؼ لإلشيار بمكجب القانكف 
المتعمؽ برقابة  39-90، كالمرسكـ التنفيذم 3الممارسات التجارية في نص المادة الثالثة منو

 .   4الجكدة كقمع الغش
كنرل أف اإلشيار في الكقت الراىف، قد أصبح ضركرة ال غنى عنيا لكؿ مؤسسة        

مات التسكيؽ الحديث كالسميـ، كالتعريؼ األميف أك منتح، بؿ كالمستيمؾ نفسو، ك يعّد مف مستمز 
 .5لكؿ مف يعمؿ في مجاؿ االقتصاد كالتجارة

إاّل أف ىناؾ مف استغؿ ىذه الكسيمة لممارسة بعض التصرفات غير األخالقية كالمنافية  
لألعراؼ كالقيـ التجارية، بالمبالغة في ابراز مزايا السمع أك الخدمات التي تحمميا تمؾ العالمات 

، حيث -اإلشيار التجارم المضمؿ  -بغرض تضميؿ المستيمكيف كتغميطيـ، كحينيا يطمؽ عميو 
 كالتي تتمثؿ في: 6أف المشرع الجزائرم لـ يعرفو، بؿ اكتفى بتحديد حاالت التضميؿ نجد

                                                           
، كالمتضمف منح امتياز عف األمالؾ الكطنية 1901أبريؿ  20 ؤرخ فيالم 101-91 رقـ المرسـك التنفيذم -1

 19متمفزيكف، ج.ر عدد كالصالحيات كاألعماؿ المرتبطة بالخدمة العمكمية لمتمفزيكف إلى المؤسسة العمكمية ل
  .1991أبريؿ  24كالمؤرخة في 

كالمتضمف منح امتياز عف االمالؾ الكطنية  ،1991أبريؿ  20المؤرخ في  103-91 رقـ المرسـك التنفيذم -2
العقارية كالمنقكلة كالصالحيات كاالعماؿ المرتبطة بالبث اإلذاعي السمعي إلى المؤسسات العمكمية لإلذاعة 

  .1991أبريؿ  24الصادرة في  19المسمكعة، ج. ر عدد 

إعالف ييدؼ بصفة مباشرة أك غير مباشرة إلى تركيج بيع السمع كالخدمات ميما كاف المكاف أك كسائؿ  كؿ " - 3
 االتصاؿ المستعممة".  

"جميع االقتراحات كالدعايات أك البيانات أك العركض اإلعالنات أك المنشكرات أك التعميمات المعدة لتركيج  -4
ك سمعية بصرية".  ما يعاب عمى ىذا التعريؼ أف المشرع كتسكيؽ سمعة أك خدمة بكاسطة دعامة بصرية أ

الجزائرم قد حصر كسائؿ اإلشيار في كسيمتيف إما البصرية أك السمعية البصرية، في حيف أننا في عصر 
 السرعة كالتكنكلكجيا فال يمكف حصر كسائؿ االتصاؿ.  

، (المؤسسات العمكمية االقتصادية بالجزائرفريد ككرتؿ، العالقات العامة كاإلشيار )إشارة خاصة لكاقع بعض  -5
  .99ص.، 2018، 01، العدد 01مجمة االقتصاد كالمجتمع، مخبر البحث الكبير االقتصاد كالمجتمع، المجمد 

المتعمؽ بتحديد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية المعدؿ  02-04 رقـ مف القانكف 28المادة  -6
 ، السالؼ الذكر.كالمتمـ
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أف يتضمف تصريحات أك بيانات أك تشكيالت يمكف أف تؤدم إلى التضميؿ بتعريؼ منتكج     -
 أك خدمة أك كميتو أك كفرتو أك مميزاتو؛

ك مع منتكجاتو          أف يحتكم عمى عناصر يمكف أف تؤدم إلى االلتباس مع بائع آخر أ -
 أك خدماتو أك نشاطاتو؛

أف يتعمؽ بعرض معيف لسمع أك خدمات في حيف أف العكف االقتصادم ال يتكفر عمى مخزكف  -
كاؼ مف تمؾ السمع، أك ال يمكنو ضماف الخدمات التي يجب تقديميا عادة بالمقارنة الضخمة مع 

 اإلشيار.

كالمالحظ أف المشرع الجزائرم أعطى ىذه الصكر أك الحاالت التي يعتبر فييا اإلعالف  
لممستيمكيف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كالميـ ىنا أنو قد حضر كؿ إشيار مضمال 
المستيمؾ في غمط حكؿ كؿ ما يتعمؽ بعناصر المنتكج كخصائصو   مف شأنو ايقػاع 1تضميمي

 مة التي يحمميا.كطبيعتو بما في ذلؾ  العال

كبيذا يمكننا استخالص أف العالمة تمتقي مع اإلشيار التجارم في نقطة ميمة، ىي  
غراء جميكر المستيمكيف، كبيذا يمكف اعتبار العالمة كجيا مف أكجو اإلشيار  كظيفة جذب كا 

ير مف كقع كبير في نفكس المستيمكيف، كتأث -بمختمؼ أشكاليا كأنكاعيا  -، لما ليا 2التجارم
كبير كفعاؿ في تغيير قرار الشراء لدييـ، بؿ أنيا في كثير مف األحياف قد تخمؽ في ذىف 
المستيمكيف رغبات لحاجات كمنتكجات ىـ أصال في غنى عنيا. كيمتد ىذا األثر ليشمؿ مختمؼ 

 .3المنشآت االقتصادية

                                                           
         "كؿ إشيار يتـ عرضو بطريقة تؤدم إلى التضميؿ المخاطبيف بو  :اإلشيار المضمؿ بأنو الفقو يعرؼ -1

خالد مكسى تكني، الحماية الجنائية . راجع: المنافسيف عمى نحك قد يمحؽ ضرران بمصالحيـ االقتصادية"أك 
   .114، ص.2007دار النيضة العربية، مصر،  ،1لممستيمؾ مف اإلعالنات الخادعة، ط

كما يعرؼ بأنو: "اإلشيار الذم مف شانو خداع المستيمؾ مف خالؿ تككيف انطباع غير حقيقي عف السمع 
منى أبك بكر الصديؽ، االلتزاـ بإعالـ المستيمؾ عف المنتجات، ط. د، دار . راجع: كالخدمات المعمف عنيا"

  .    151، ص.2013سكندرية، مصر، اإل الجامعة الجديدة،
2 .54نجية بكقميجة، مرجع سابؽ، ص. -

  

 
3
- Claire Beaume Brizzi, Marque et identité (Le rôle de la marque dans les processus de régulation 

identitaire des managers, Le cas de l’industrie de lux), Thèse de Doctorat, Spécialité Science de 

gestion, Université Paris-Dauphine, Paris, 2017, P.49 -50.  
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يا مختمؼ فال غرابة إذا، إذا قمنا بأف العالمة اليكـ أضحت ثركة حقيقية تعكؿ عمي 
   المؤسسات الصناعية كالتجارية كالخدماتية، كبغض النظر عف حجميا كمجاؿ تخصصيا. 

 ثانيا: األثر السمبي لمعالمات في خمق رغبات مصطنعة لممستهمك 
عمى فيما مضى ، كالتي كانت قائمة 1-عالمة كالمستيمؾال-لمثنائي نظرة اللقد تغيرت  

كالتي تتكقؼ عمى تمبيتيا  2إلييا اآلف مف منظكر عالقاتيأساس التبادؿ ال أكثر، كالنظر 
لمختمؼ حاجات المستيمؾ كقياميا بعدة كظائؼ تضمف لو عممياتو الشرائية، كتخفض لو متاعب 

 .3االختيار

فالعالمات قد تمعب دكرا كبير في التأثير عمى رغبات المستيمكيف مف خالؿ تغيير  
حتى أنيا في الكثير مف األحياف تخمؽ لدييـ رغبات األخرل ك  تفضيميـ لبعض العالمات عمى

 مصطنعة حكؿ احتياجيـ لمنتكجات ىـ في غنى عنيا. 
كمسألة تغيير الرغبات كاالتجاىات لممستيمؾ حكؿ سمعة ما أك خدمة معينة كاف أمرا 
يصعب تحقيقو فيما مضى، كلكف بفضؿ تأثير العالمات، أصبحت إمكانية الكصكؿ لذلؾ أمرا 
ىينا،  فقط ينبغي التركيز عمى عممية تصميـ العالمة كاختيار الشكؿ المناسب لعرضيا، كطريقة 

السمكؾ االستيالكي يتأثر بعدة عكامؿ، منيا الظركؼ االجتماعية كالثقافية كما استخداميا؛ ألف 
سبؽ بيانو، كالعالمة كفيمة بتحقيؽ ذلؾ، فيي قادرة عمى جذب المستيمكيف كالفكز بكالئيـ مف 
خالؿ ابراز مزايا ذلؾ المنتج أك الخدمة كالتركيج  لجكدتو كقيمتو العالية في السكؽ، حتى لك 

خاصة أف غاية بعض المعمنيف عف ىذه المنتجات ىك تحقيؽ األرباح كلك كاف  كانت كىمية،
 عمى حساب المستيمكيف. 

فالعالمات مف ىذه الزاكية تخمؽ جكا مالئما لتأييد المستيمؾ كتأكيد سالمة قراره في اختيار 
جة كقعيا شديد كتأثيرىا كبير عمى السمكؾ االستيالكي، لدر  ، كيككفأك الخدمةذلؾ المنتكج 

                                                           
فقد تطكرت النظرة تجاه العالمة مف منيج يعتبرىا كأداة لمتمييز كالتحديد إلى مفيـك آخر يعتبرىا كأداة حكارية  -1

 . 307تيدؼ إلى إنتاج األحاسيس كتحكيؿ كنقؿ العكاطؼ. راجع : زقار نكر الديف، مرجع سابؽ، ص.
2
- Mélodie Pilon, la relation du consommateur à la marque : Une application au secteur des 

cosmétiques, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de maitre des Sciences, L’université de 

Montréal, 2007, P-P.6-7.  

.89أسماء طيبي، مرجع سابؽ، ص. - 3  
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تكىمو في أغمب األحياف بأنو يريد ما ليس في حاجة اليو، فيي تحممو إلى اإلقداـ عمى الشراء 
دكف كعي كاؼ بحاجتو لمسمعة أك الخدمة، فتصبح العالمة بذلؾ كسيمة  ضغط نفسي تؤدم بو 

   إلى الشراء دكف تميؿ أك تدبر.

عمف عف العالمة في حاجة كما يجب التنكيو إلى أنو في الكثير مف األحياف ال يككف الم
لتغيير سمكؾ المستيمكيف تغييرا أساسيا، بؿ يعمؿ فقط، عمى استمالة رغباتيـ كجذب انتباىيـ إلى 
نفس المنتكج أك نفس الخدمة التي تحمؿ عالمة أخرل، تككف تمؾ العالمة في الغالب مزيفة 

التأثير عمييـ في قرار  األمر الذم يشكش عمى المستيمكيف كيعيقيـ في عممية الخيار كبالتالي
 .1الشراء

 ثانيالمطمب ال
 وظائف العالمات وانعكاساتها عمى حقوق المستهمك

العالمة دكرا محكريا في الحياة االقتصادية المعاصرة، فيي تعد عصب التسكيؽ  تمعب
           .2كالدعاية لما ليا مف أىمية بالغة في تنظيـ األداء االقتصادم كالمنافسة في السكؽ

كما أنيا تستعمؿ ككسيمة لالتصاؿ بيف مالكيا كالمستيمكيف، الذيف غالبا ما ينظركف إلييا كأداة 
لتعريفيـ بالسمع كالخدمات، ىذا مف ناحية، كمف ناحية ثانية تعتبر ككاجية لممؤسسات 

ستيمكيف الذيف االقتصادية )الصناعية كالتجارية كالخدماتية(، كحاممة لعنكاف الجكدة المتكاصمة لمم
إذا ما شعركا بالرضا تجاه جكدة ىذا المنتج أك الخدمة فإنيـ سيقبمكف عمى عمميات الشراء مرة 

  أخرل كيتعمقكف بالعالمة، حتى يبمغكا مرحمة الكالء ليا لما تحممو مف مزايا خاصة في نظرىـ. 

مدركسة، فإف ذلؾ كالعالمة بمختمؼ أشكاليا متى تـّ تصميميا بدقة، ككضعيا بأساليب 
، منيا ما يتعمؽ بالمستيمكيف، فتضمف ليـ منشأ كأصؿ 3يجعميا تضمف الكثير مف الكظائؼ

                                                           
 عالقة االشيار التجارم االلكتركني بسمكؾ المستيمؾ"، مداخمة قدمت عزة عبد الناصر، راكية مطماطي، -1

 -عمي لكنيسي-2لممشاركة في الممتقى الكطني المنظـ مف طرؼ كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة البميدة 
 . 14-13.ص "، ص 18/05 حكؿ "قراءة في قانكف التجارة اإللكتركنية رقـ  2019جكاف  20ك 19يكمي 
.52، مرجع سابؽ، ص.جغفير حمدم غالب - 2  

، دار األياـ 1عمار محمكد، ثائر محمكد رشيد، الممكية الفكرية كنقؿ التكنكلكجيا إلى البمداف العربية، ط. -3
  .204-203، ص ص.2019لمنشر كالتكزيع، األردف، 
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كأيضا نكعيتيا كجكدتيا، كمنيا ما يتعمؽ بالمتعامميف االقتصادييف فتؤدم ليـ  ةالمنتج أك الخدم
   كظيفة الداعية كاإلشيار كتمييز منتجاتيـ كخدماتيـ عف منافسييـ.   

في جميع األحكاؿ يجب استعماليا في اإلطار الذم تفرضو قكاعد السكؽ، كالمنافسة  كلكف
 حتى ال ينقمب ذلؾ سمبا عمى مالكييا كالمستيمكيف عمى حد سكاء.المشركعة 

ذا كانت تمييز السع  ) كىي 1أساسا الكظيفة األساسية لمعالمة ىي كظيفة قانكنية كا 
نا سنحاكؿ مف خالؿ ىذا المطمب التطرؽ إلى مختمؼ فإن ،(كالخدمات عف مثيالتيا في األسكاؽ

الكظائؼ االقتصادية لمعالمة، فيي كسيمة لممنافسة كالتركيج التجارم )الفرع األكؿ(، كىي أيضا 
 ضمانة لمجكدة كأداة لمثقة لدل المستيمؾ )الفرع الثاني(.

 وسيمة لممنافسة والترويج التجاريالفرع األول: العالمة 
ىناؾ مف اختالؼ حكؿ اعتبار العالمة كسيمة ميمة لتنظيـ المنافسة المشركعة بيف  ليس

 مختمؼ المتدخميف )أكال(، كما أنيا تعد أداة ميمة لمدعاية كالتسكيؽ )ثانيا(. 

 المشروعةأداة لممنافسة أوال: العالمة 
ت، ذات تعرؼ األسكاؽ كالمحالت التجارية كثافة كتنكعا في المنتجات كالسمع كالخدما

المصادر المتعددة، محمية كمستكردة؛ األمر الذم يدفع بأصحاب ىذه المنتجات كالخدمات إلى 
ضركرة تمييزىا عف غيرىا، تفاديا الختالطيا كالتباسيا بما يماثميا مف منتجات كخدمات 

الكلكج إلى  المنافسيف، كالشؾ أف خير كسيمة لذلؾ تكمف في كضعيـ لعالمات مميزة، تمكنيـ مف
لسكؽ كتكفؿ ليـ عدـ االعتداء عمى حقكقيـ. كانطالقا مف أف عالـ التجارة يحكمو مبدأ حرية ا

المنافسة، الذم ينجر عنو ضركرة أف تككف المنافسة مشركعة عمى نحك ما تقضي بو األعراؼ 
 التجارية النظيفة كالنزيية. 

صناعي كالتجارم كاالبداع، في المجاؿ ال كما تعد المنافسة المحرؾ األساسي لالبتكار
ؼ في ىذا الصدد بأنيا التنافس بيف عدة ؛ كتعرّ 2كبفضميا تتحقؽ أفضؿ النتائج كتزيد األرباح

                                                           
1
- Albert Chavanne , Jean-Jacques Burst, Op, Cit , P.488. 

شر ندار حامد لم ،-دراسة مقارنة–ية ( زينة غانـ عبد الجبار، المنافسة غير المشركعة )الممكية الصناع -2
 .16، ص.2007كالتكزيع، عماف، 
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متعامميف اقتصادييف في نفس السكؽ، كبيا يتـ ضبط العالقة بيف المؤسسات التي تتنافس عمى 
كأفضؿ  جذب العمالء، كتتحقؽ الكفاءة االقتصادية بتكفير السمع كالخدمات بأقؿ األسعار

في مجاؿ العالمات قد يحدث فيو تجاكز كيدخؿ ما  2لممستيمكيف، غير أف المنافسة 1النكعية
 .3يعكر صفكىا كيشكه القكاعد التي تحكميا، فيبرز ما يعرؼ  بأعماؿ المنافسة غير المشركعة

 الجزائرم تدخؿ المشرع اىة كالشرؼ فييا،النز  حقيؽ مزاياكلتنظيـ المنافسة المشركعة كت
سعى مف خاللو إلى تشجيع المنافسة كتنميتيا كتكسيعيا لتشمؿ ، 034-03األمر كجب بم

كالممارسات  -بمختمؼ صكره -التجارم  الغش أساليبالقطاعات االقتصادية، كمحاربة  مختمؼ
                                                           

1
 -Charaf Deen Osseni, La stratégie de marque comme élément de consolidation de la relation client : 

Cas de Coca Cola, mémoire  publié dans le site : https://memoireonline.com  , consulté le : 08/10/2019, 

à 20 :10.  
 المنافسة الحرة فكرة اقتصادية، كلكف ىذا لـ يمنع فقياء القانكف مف إعطاء تعريؼ ليا. تعد -2
التعريؼ االقتصادم لممنافسة: ىي قدرة المؤسسة عمى تزكيد المستيمؾ بالسمع كالخدمات بشكؿ أكثر كفاءة  =

مؤسسة، كقدرتيا عمى كفعالية. مف المنافسيف في السكؽ الدكلية، كتقاس التنافسية مف خالؿ معدالت نمك ال
تحقيؽ حصة أكبر في السكؽ. راجع: عماد صقر سمماف، االتجاىات الحديثة لمتسكيؽ )محكر األداء في الكيانات 

رية مف  خالؿ دكر االتصاالت يف قدرة المؤسسة التنافسية كالتسيكاالندماجيات(، نقال عف العربي بف حراث، تحسي
كمية الحقكؽ كالعمـك التجارية، مستغانـ، ، الجزائرم، مذكرة ماجستير دراسة عينة مف مؤسسات الغرب–التسكيقية 
أك أنيا القدرة عمى الصمكد أماـ المنافسيف بغرض تحقيؽ األىداؼ مف الربحية كنمك  .5، ص.2009-2010

معية كاسترار كتكسع كابتكار كتجديد. راجع: فريد النجار، المنافسة كالتركيج التطبيقي، د.ط، مؤسسة الشباب الجا
 .11، ص.2000لمنشر، االسكندرية، 

التعريؼ القانكني لممنافسة: ىي طريقة لمتنظيـ االجتماعي حيث تؤدم مبادرة األعكاف االقتصادييف غير  =
قانكف  الممركزة إلى ضماف الفعالية المثمى في تخصيص المكارد النادرة لممجمكعة. راجع: محمد شريؼ كتك،

(، د.ط، منشكرات بغدادم، د.س.ف، 04/02كالقانكف  03/03)كفقا لألمر  المنافسة كالممارسات التجارية
  .10ص.الجزائر، 

  3 .3الكاىنة زكاكم، مرجع سابؽ، ص. -
 20، الصادر بتاريخ 43، ج.ر عدد المتعمؽ بالمنافسة، 2003يكليك  19المؤرخ في  03-03األمر رقـ  -1

، الصادر بتاريخ 46، ج.ر عدد 2010غشت  15المؤرخ في  05-10، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 2003 جكيمية
 .2010غشت  18

    .يعرؼ البعض المنافسة غير المشركعة بأنيا : تحكيؿ العمالء بمناكرات غير مشركعة مف طرؼ المنافس -2 
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أك استغالؿ شيرة الغير مف خالؿ االنتفاع بعالمات  بما فييا تقميد العالمات، 1غير المشركعة
 .2أك خدمات متماثمة أقؿ جكدةمشابية عمى سمع 

يخمك مف أم تعريؼ لممنافسة غير  3كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف التشريع الجزائرم
، األمر الذم دعانا لالستعانة باالتفاقيات الدكلية التي تناكلت ىذا المكضكع، كبالفعؿ 4المشركعة

منافسة غير المشركعة كبالرجكع الى نصكص اتفاقية تريبس نجدىا أحالت في تحديد المقصكد بال
تمتـز دكؿ ، كالتي جاء فييا : "5مكرر مف اتفاقية باريس 10كصكرىا إلى ما كرد في المادة 

  ؛األخرل حماية فعالة ضد المنافسة غير المشركعة االتحادبأف تكفؿ لرعايا دكؿ  االتحاد

يفة في يعتبر مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة كؿ منافسة تتعارض مع العادات الشر  -
 ؛الشؤكف الصناعية أك التجارية

 كيككف محظكرا بصفة خاصة ما يمي: -
        كافة األعماؿ التي مف طبيعتيا أف تكجد بأم كسيمة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسيف -أ

 ؛أك نشاطو الصناعي أك التجارم أك منتجاتو
طبيعتيا نزع الثقة عف منشأة أحد االدعاءات المخالفة لمحقيقة في مزاكلة التجارة كالتي مف  -ب

 ؛6التجارم أك أك نشاطو الصناعي المنافسيف أك منتجاتو
                                                           

1
 -« La concurrence déloyale est un détournement de clientèle provoqué par les manœuvres d’un 

concurrent ».  

 Voir : Yves Guyon, Droit des affaires, T.1, 9
émé

Edition, Delta, Paris, P.875. 

 

.418فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص. - 2
  

3
المتعمؽ بالمنافسة اآلنؼ ذكره كال في النصكص القانكنية  03-03أم المشرع لـ يعرفيا ال في األمر رقـ  - 

  فقط باألفعاؿ المككنة ليا. اكتفىاألخرل. بؿ 

"قياـ المنافس ـ العديد مف التعريفات كالتي نرل أنيا تصب كميا في معنى كاحد كىي: أما الفقو فقد اجتيد كقد -4
مانة كالنزاىة كالتي تقـك عمييا الحياة التجارية، كالتي بممارسات غير نزيية مخالفة لمقانكف كلمبادئ الشرؼ كاأل

مف شأنيا إلحاؽ ضرر بمنافس آخر بسبب تحكيؿ عمالئو كاستقطابيـ". راجع: رفيقة بسكرم، الحماية المدنية 
 ،الحاج لخضر -1-باتنة  جامعةلمعالمة التجارية في التشريع الجزائرم، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، 

  .411، ص.2019، مام 02، العدد 06المجمد 

، ريس لمممكية الصناعيةالمتضمف المصادقة عمى اتفاقية با 1975يناير  09المؤرخ في  75/02األمر رقـ  -5
 السالؼ الذكر.

ركزت االتفاقية عمى مجاؿ التجارة كالصناعة كأغفمت النشاط الخدماتي كالذم أيضا تمسو ىذه الممارسات  - 6
  كالمتمثمة في المنافسة غير المشركعة.غير النزيية 
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البيانات أك االدعاءات التي يككف استعماليا في التجارة مف شأنو تضميؿ الجميكر بالنسبة  -ج
  .1"أك كميتيا لالستعماؿتيا يقة تصنيعيا أك خصائصيا أك صالحيلطبيعة السمع أك طر 

 2ذا النص أف المنافسة غير المشركعة تتعدد صكرىا ك تتمثؿ في كؿ عمؿيستخمص مف ى
مخالؼ لمقانكف، كينافي األعراؼ كالتقاليد التجارية، باستعماؿ أساليب غير مشركعة كممتكية أثناء 
الممارسات التجارية؛ الغاية منيا تحكيؿ زبائف العكف االقتصادم المنافس، كالتيـ صفة المتدخؿ 

حرفيا أك مقدـ خدمات، بشرط أف يككف في نفس مجاؿ النشاط، فال كجكد لممنافسة كاف أك  منتجا
 غير المشركعة بيف متدخميف ال يمارسكف نفس النشاط االقتصادم. 

اتفاقية باريس كصادقت عمييا، فيمكف  كعمى ىذا األساس، كباعتبار الجزائر قد كقعت عمى
القانكف الكطني )الداخمي( المتعمؽ بالمنافسة غير كاجبة التطبيؽ عمى مستكل  10اعتبار المادة 

 المشركعة.

 وسيمة لمتسويق والدعاية ثانيا: العالمة 
  Publicitéكأيضا كسيمة ميمة لمدعاية  Marketingتمثؿ العالمة أداة أساسية لمتسكيؽ 

 لمختمؼ السمع كالخدمات، كىذا ما سنحاكؿ بيانو في العناصر المكالية. والتزوٌج 

 في التسويق  ةمهم وسيمة عالمةال - 1
يحتػؿ التسكيػؽ مكانػة ميمػة كفعالػة، بالنسبة لمؤسسات كالمشاريػع الصناعية كالتجارية 

قبؿ  حتى دأػالتي تبػة األنشطة كالفعاليات مجمكع كاإلنتاجيػة كالخدماتيػة، كىك بذلؾ تعبير عف
كالمعمكمات كتستمر خالليا، مع تكفير كافة  اتػانػع البيػة مف خالؿ جمػيػدكرة اإلنتاجػال

                                                           
 .26حسيف مبركؾ، مرجع سابؽ، ص. -1
أم ال تقع صكر المنافسة غير مشركعة تحت حصر فكؿ سمكؾ يتبعو المنافس كيككف مخالؼ لمبادئ  -2

. راجع: حسف محمد  الشرؼ كالنزاىة كأصكؿ التعامؿ التجارم يمكف اعتباره مف قبيؿ المنافسة غير المشركعة
محمد البدكم، حرية المنافسة التجارية كضركرة حمايتيا مف الممارسات االحتكارية )دراسة فقيية مقارنة(، د.ط، 

 . 25، ص.2015دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
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الخصائص المطمكبة في المنتج؛ ثـ إلى ما بعد العممية اإلنتاجية الى أف يصؿ المنتج في يد 
 . 1المستيمؾ بالمكاصفات المطمكبة

، كال يمكف ألية مؤسسة محترمة أف 2فأصبحت بذلؾ العالمة أداة أساسية مف أدكات التسكيؽ
سميا لسياستيا التسكيقية، كالتي بفضميا تسمح ليا بالتعريؼ بمختمؼ سمعيا تستغنى عنيا أثناء ر 

 كخدماتيا كتساىـ في عممية التركيج لمنتجاتيا كتمييزىا عف باقي المنتجات المنافسة.

شيء كجب التركيز عميو أثناء إعداد تمؾ السياسة التسكيقية، ىك خمؽ عالمة مبتكرة  كأىـ
كمميزة تتماشى مع السمعة أك الخدمة مف جية، كتضمف تحقيؽ الغرض في جذب المستيمكيف 

، فيناؾ 3مف جية ثانية.. فال تحظى كؿ العالمات المتداكلة في األسكاؽ بنفس القكة كالثقؿ
ي ذىف المستيمؾ كتصبح محفكرة في مخيمتو، لدرجة أف مجرد ذكر اسميا بعضيا يترؾ بصمتو ف

عنده يكحى لو بجكدة منتجاتيا العالية كال يحتاج لمتأكد مف خصائصيا أك تركيبتيا أثناء اقتنائو 
 ليا.   

 لدعاية:فعالة في اأداة العالمة  - 2
             -المتعامميف االقتصادييف -دفع بالمتدخميف  تنكع كتعدد السمع كالخدمات، كاشتداد المنافسة

إلى البحث عف قنكات اتصاؿ فعالة بينيـ كبيف المستيمكيف، مف أجؿ ترسيخ الصكر الجيدة عف 
                                                           

المناىج  بشير عباس عالؽ، أساسيات التسكيؽ الشامؿ كالمتكامؿ، د.ط، دار، يدمعمحمكد أبك جاسـ الص -1
  .15، ص.2012 لمنشر، األردف،

     كالذم يعني السكؽ،    Mercatusىي كممة مشتقة مف المصطمح الالتيني   Marketingمصطمح التسكيؽ  -2
تعني المتجرة. راجع: محمد أميف سيد عمي، أسس التسكيؽ ، د.ط، مؤسسة  ك  Mercari شتؽ مف كممةتكبدكره 

 . 24، ص.2012الكراؽ لمنشر، األردف، 
           التسكيؽ بأنو: "جميع أنشطة األعماؿ التي تكجو عممية تدفؽ السمع كالخدمات مف المنتج إلى المستيمؾ  كيعرؼ

 .19، ص.2002، دار الثقافة لمنشر، األردف، 1أك المستخدـ". راجع: محمد صالح المؤذف، مبادئ التسكيؽ، ط.
كالتسكيؽ ال يقتصر عمى مجرد تكصيؿ السمع أك تقديـ الخدمات إلى المستيمكيف، بؿ األمر يتعدل ىذا، فيك 
يساىـ في خمؽ المنفعة الشكمية لمسمع المنتجة كذلؾ عف طريؽ إبالغ إدارة اإلنتاج أك التصميـ برغبات 

تى في أساليب كطرؽ التغميؼ. راجع: المستيمكيف كآرائيـ بشأف السمع المطمكبة مف حيث الشكؿ أك الجكدة أك ح
  .26، ص.2002عبد السالـ أبك قحؼ، أساسيات التسكيؽ، د.ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، 

3
 -Michel Dupuis, Op. Cit, P.336. 
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أحد أىـ ىذه القنكات، ككنيا تتميز بخاصية االتصاؿ  1منتجاتيـ ككسب كالئيـ؛ كتعد الدعاية
ؿ النشر كاإلعالـ المختمفة، المقركءة كالمسمكعة ؛ كتتـ عف طريؽ كسائ2المباشر كالكاضح

كالمرئية )مجالت كجرائد، كراديك كتمفزيكف(، كحتى الحديثة منيا )األنترنت كالتكنكلكجيا الحديثة 
 لإلعالـ كاالتصاؿ(.

كتعتبر العالمة كاحدة مف أىـ كسائؿ الدعاية، إذ تمكف صاحبيا مف التعريؼ كالتركيج    
و مف خاصية القدرة عمى الجذب فيسيؿ ترسيخيا في أذىاف المستيمكيف، فيي لمنتجاتو، بما تحمم

رغـ صغر حجميا كقمة حركفيا إاّل أف صداىا كبير كفعاؿ في نفسية الجميكر، األمر الذم 
يجعمنا نقكؿ أف العالمة بمختمؼ أشكاليا كرمكزىا كرسكميا كصكرىا كألكانيا كمكسيقاىا، تعد 

 تحمؿ في  ذاتيا دعاية تجارية فعالة ..  يفرسالة مكجية إلى المستيمك

عكما أف العالمة بالنسبة لبعض المستيمكيف، أصبحت تمثؿ نمط الحياة الذم يتبعكنو  
كتعكس الطبقة التي ينتمكف إلييا، كبذلؾ تكحي في نفكسيـ خصائص معينة كالقكة كالثقة 

نفس الغرض )االنتقاؿ مف  ، فمثال في عالـ السيارات فرغـ أف كؿ السيارات تحقؽ3كالرفاىية
                                                           

فالدعاية الناجحة تحتاج لدراسة كافة المراحؿ السيككلكجية لممستيمؾ باعتباره أىـ طرؼ في العممية  -1
جذب االنتباه مف خالؿ تخصيص مساحة معتبرة لحجـ الدعاية  -االستيالكية، كالتي نجمميا في النقاط التالية: 

 كتصميميا بدقة كمحاكلة تمييزىا عف باقي اإلعالنات األخرل.
تمقي تقديـ الدعاية عبر فكرة إعالنية جديدة، كاعتماد أسمكب اإلشارات المعبرة بيدؼ إثارة اىتماـ الجميكر الم -

كأف تككف العالمة ذات منظر جميؿ، أك مككنة مف كممة بسيطة ذات كقع مكسيقي. راجع: صالح زيف الديف، 
 .44العالمات التجارية كطنيا كدكليا، مرجع سابؽ، ص.

خمؽ الرغبة مف خالؿ معرفة احتياجات المستيمكيف، كتحديد مختمؼ النقاط التفضيمية لدييـ كىذا يككف عف  -
 .28سكيؽ. راجع:  محمد صالح مؤذف، مرجع سابؽ، ص.طرؽ بحكث الت

        االقناع كىك أىـ مرحمة حيث تسعى الدعاية لمخاطبة العقؿ أك العاطفة أك كالىما معا، لجعؿ السمعة  -
 أك الخدمة البديؿ األنسب لممستيمؾ  مف بيف جميع العركض المتاحة. 

في الذاكرة مف خالؿ االستعانة بمختمؼ قكانيف الطبيعة، كقانكف التركيز، كقانكف التكرار، كقانكف  التثبيت -
األسبقية؛ بغرض ترسيخ العالمة التجارية في ذىف المستيمؾ. راجع: شيناز الخطيب، التركيج اإلعالني كآثاره 

، 2005جامعة دمشؽ،  عمى سمكؾ المستيمؾ، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة عامة، كمية االقتصاد،
 . 123ص.

.207عصاـ سميماني،  مرجع سابؽ، ص. - 2  
.52، مرجع سابؽ، ص.دناف غساف برانبكع - 3
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مكاف آلخر(، إالّ أف البعض يفضؿ سيارة مف عالمة معينة عمى عالمة أخرل، لمجرد أنيا 
 تعكس في نفسيتو مظاىر الرفاىية أك القكة  أك التميز. 

 ثقة المستهمككسب ثاني: العالمة ضمان لمجودة وأداة لالفرع ال
كتػارة األخػرل بكظيفتػيػا التي تقدميػػا لكػال مػف  ،بطبيعػتيػػاتتميػز العػالمػػات التجػاريػػة تػارة 

، فيي تمؾ الشارات المميزة كالتي تكمف كظيفتيا األساسية في عممية الضماف كالمستيمؾ المنتػػج
كما أف  ؛مف خاللو ما تضمنو لممستيمؾ أك المستعمؿ النيائي مف مصدر أصمي لممنتجات

ابطة القكية بينيا كبيف المستيمؾ، كىذا ما ساعد عمى بناء نكع قد رسمت نكعا مف الر  عالماتال
الشارات مف جكدة السمع  همف الثقة بيف ىذا األخير )أم الزبكف بصفتو مستيمكا( كما تقدمو ىذ

 كالخدمات التي تحمميا. 

 مجودة بالنسبة لممستهمكين أوال: العالمة ضمان ل
؛ مما قد يغرم 1فائدة، لما فييا مف أرباح كثيرةتعتبر التجارة أىـ كجكه النشاط البشرم 

أصحاب النفكس الضعيفة، مف صناع كتجار كمقدمي خدمات إلى إتباع أساليب االحتياؿ كالغش 
خفاء  بإنتاج سمع كتقديـ خدمات ال ترقى إلى المكاصفات المطمكبة مف جكدة كنكعية كأماف، بؿ كا 

ظيارىا بصكرة تضميمية، خالفا لممزاي  . 2ا المعمف عنيا، أك عمى األقؿ دكف ذلؾعيكبيا كا 

  3كلتجنب ذلؾ كجدت العالمات، فيي تمعب دكرا ميما في ضماف حقكؽ المستيمكيف

                                                           
  .42صالح زيف الديف، العالمة التجارية كطنيا كدكليا، مرجع سابؽ، ص. -1
  .53عزيزة دعماش، مرجع سابؽ، ص. -2
في ىذا الصدد قد لقيت كظيفة العالمة التجارية المتعمقة بضماف الجكدة اىتماما كبيرا مف قبؿ محكمة العدؿ  -3

األكركبية، كالتي أشارت إلى كظيفة الضماف ككأنيا كظيفة أساسية لمعالمة التجارية شأنيا في ذلؾ شأف كظيفة 
ة التجارية بمثابة ضماف لممستيمؾ، حيث يضمف أف الداللة عمى األصؿ أك المنشأ، كذلؾ بقكليا: "تعتبر العالم

جميع السمع التي تحمؿ عالمة معينة قد تـ إنتاجيا بمعرفة أك تحت إشراؼ نفس الجية المصنعة، كلذا يرجح أف 
تككف عمى نفس المستكل مف الجكدة، كلكف ضماف الجكدة الذم تقدمو العالمة ليس مطمقا، ألف لممنتج حرية 

مف نتائج  -كليس منافسكه –و، رغـ أنو يفعؿ ذلؾ تحت مسؤكليتو كأنو ىك الذم سيعاني تغيير جكدة منتجات
سماحو بانخفاض مستكل جكدة منتجاتو، كمف ثـ فإف العالمة التجارية ال تقدـ أم شكؿ مف أشكاؿ الضماف 

بصفة يكمية". راجع: القانكني لمجكدة، إال أنيا مف الناحية االقتصادية تكفر الضماف الذم يطمئف إليو المستيمؾ 
 .  48كائؿ محمد رفعت، مرجع سابؽ، ص.



 

 

 

94 

مما  ،1كالحصكؿ عمى سمع كخدمات تدؿ عمى درجة معينو مف الجكدة، كتضمف مصدرىا
     يسيؿ عمى المستيمؾ في حالة تضرره الرجكع عمى المتسببيف في ذلؾ، كمطالبتيـ بالتعكيض

 أك متى كاف ذلؾ ممكنا، استبداؿ المنتج أك إرجاع الثمف كميا أك جزئيا. 

كفي ظؿ مثؿ ىذا الضماف الذم تكفره العالمة، َتسيؿ عممية تكرار الشراء، كتُيسر تكجيو 
دراؾاختيار المستيمؾ  ، فيحصؿ عمى السمع كالخدمات التي 2كممارسة حقو الطبيعي عف بينة كا 

يريدىا بعينيا، كقد تأكد مف جكدتيا نتيجة الستخدامو المتكرر، كىك عمى يقيف أنو سيحصؿ عمى 
الجكدة ذاتيا كمما اقتنى المنتجات الحاممة لتمؾ العالمة؛ كمف ناحية ثانية يدفع بالمؤسسة        

 إلى المحافظة عمى تمؾ الدرجة مف الجكدة ليحافظ عمى بقاء زبائنو األكفياء. أك المتدخؿ 
فالعالمة بنظره ضماف لجكدة  3-بكظيفة الضماف  -كقد أطمؽ البعض عمى ىذه الكظيفة 
 .4المنتجات كالسمع كالخدمات التي تحمميا

                                                           
فالعالمة التجارية تحدد المصدر الشخصي لممنتجات، كما أنيا تحدد المصدر اإلقميمي، أم جية اإلنتاج  -1

أيضا. ألف أم عالمة تعطي لمسمع كالخدمات ذاتيتيا، كبالتالي يمكف التعرؼ عمييا، إذ يكفي أف يذكر المشترم 
الحاجة لبياف أكصاؼ المنتج المراد شرائو. راجع: نبيؿ  فعالمة التي تحمميا السمعة التي يريد اقتنائيا دك اسـ ال

كنكغي، النظاـ القانكني لمعالمة التجارية في التشريع الجزائرم، المجمة األكاديمية لمبحكث  القانكنية كالسياسية، 
   .43ك 42، ص.2019، العدد األكؿ، يناير 03المجمد 

( كالتي أكد فييا عف الكظيفة Arsenal FCعف محكمة العدؿ األكركبية في أحد قراراتيا لقضية ) قد صدرف
األساسية لمعالمة ىي تحديد األصؿ كالمصدر الصناعي أك التجارم لممنتج. كحسب االجتياد المستقر ليذه 
المحكمة فقد جاء فييا: )إف الكظيفة األساسية لمعالمة التجارية ىي ضماف ىكية مصدر المنتج الذم يحمؿ 

     ذلؾ مف خالؿ تمكينو، بدكف أم احتماؿ لمخمط، بأف يميز المنتج العالمة لممستيمؾ أك المستخدـ النيائي، ك 
أك الخدمة عف المنتجات األخرل ذات المصدر المختمؼ. فمكي تككف العالمة التجارية قادرة عمى القياـ بدكرىا 

ا تصدر األساسي في نظاـ المنافسة السميمة فإنيا يجب أف تقدـ ضمانة بأف جميع البضائع كالخدمات التي تحممي
شراؼ جية كاحدة مسؤكلة عف جكدتيا(. راجع:  برقابة كا 

CJCE, 12 nov.2002,aff.C-206/1, Arsenal FC, Rec.CJCE,1,P.10237.  

- Michel Dupuis, Op. Cit, P.335. 
.419فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص. - 2  

  .49عزيزة دعماش، مرجع سابؽ، ص. -3
كيقصد بالضماف في ىذا المضمار عمى أنو تعيد التاجر أك الصانع بصالحية كجكدة المنتجات التي تحمؿ  -4

حمدم غالب  راجع:  مما يؤدم إلى زيادة التعمؽ بيا، كسببا دافعا لتفضيؿ العمالء لمنتج عف آخر.، عالمتو
  .53جغفير، مرجع سابؽ، ص.



 

 

 

95 

التي تحمميا  كلكف ينبغي التنكيو، أف العالمة تضمف لممستيمكيف جكدة معينة في المنتجات
، كليست بالضركرة دائما الجكدة العالية 1سكاء كانت )جكدة عالية أك متكسطة أك منخفضة(

بمعنى أنيا تضمف ليـ أف جميع المنتجات الحاممة لتمؾ العالمة ىي مف مستكل الجكدة ذاتو، كال 
المة تضمف ليـ مستكل جكدة معيف. فمثال المستيمؾ الذم إعتاد ارتياد فندؽ معيف يحمؿ ع

معينة كتقدـ فيو خدمات مميزة، يتكقع أف يحصؿ عمى ذات الخدمة كمما اتجو إلى أماكف أخرل 
 .2بيا فنادؽ تحمؿ ذات العالمة

 ئه وال المستهمك و لثقة ثانيا: العالمة أداة 
في ككنيا كسيمة لمداللة عمى المنتجات، فيي تضمف  نا ىذايكمالعالمة إلى  ال تزاؿ

لممستيمؾ نكعا مف اإلعالـ مف حيث أنيا تمكنو مف التعرؼ عمى مختمؼ السمع كالخدمات التي 
ثـ تطكرت كظيفتيا نتيجة لمختمؼ التغيرات االقتصادية ككفرة اإلنتاج، فمـ يعد  ؛3يرغب فييا

ج فقط؛ بؿ أصبحت رمزا لصفات كخصائص دكرىا يقتصر عمى تحديد المصدر أك أصؿ المنت
 .5، فكجكد العالمة كحده يكحي بالثقة كضماف الجكدة لممستيمؾ4المنتجات التي تميزىا

كلكف ال يكفي التركيز عمى شكؿ العالمة التي تحمميا المنتجات كمظيرىا الجمالي لكسب 
معالمة لو تأثير كبير في ثقة العميؿ كالتخمي عف جكدة المنتكج، بالرغـ مف أف المظير الخارجي ل
كلكف لكحده ال يرقى  ،سمكؾ المستيمؾ مف خالؿ استمالة رغبات جميكر كما سبؽ بيانو معنا

                                                           
مفيـك الجكدة كمصطمح ىك تمؾ المستكيات التي بمكجبيا تتدرج  إف أكؿ ما يتبادر لذىف المستيمؾ عند طرح -1

القبكؿ أك الرفض  تحديا كىذه المستكيات متعددة كالتي بمكجبيا ينكعية السمعة أك الخدمة كىك ما يشير إلى جكدت
 إدارةلنكعية المنتجات عمى النحك : ردئ الجكدة، متكسط الجكدة، جيد...إخ. راجع: مؤيد عبد الحسف فضؿ، 

 . 20، ص.2002، الكراؽ لمنشر، األردف، 1الجكدة الشاممة مف المستيمؾ إلى المستيمؾ )منيج كمي(، ط.
  .81طارؽ فيمي غناـ، مرجع سابؽ، ص. -2

.419فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص. - 3  
كيقصد ىنا  ،فالعالمة تعبر عف صفات المنتجات التي تميزىا، سكاء مف حيث النكع أك المرتبة أك الضماف -4

صالح زيف  . راجع:بالنكع مجمكع خصائص البضائع التي تمتاز بيا عف خصائص المنتجات األخرل المماثمة
 .43الديف، العالمات التجارية كطنيا كدكليا، مرجع سابؽ، ص.
. 53حمدم غالب جغبير، مرجع سابؽ، ص.. راجع: أما المرتبة فتكمف في درجة الجكدة كاإلتقاف لممنتجات

 .80: طارؽ فيمي غناـ، مرجع سابؽ، ص.كأيضا
.39، مرجع سابؽ، ص.نبيؿ كنكغي - 5  
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كمف ثـ فعبئ تثبيت ىذه الثقة يقع عمى مالؾ  ؛لتككيف حبؿ ثقة قكم بيف المستيمؾ كالمنَتج
كمف تـ حرصو العالمة فيما يتعمؽ بالمحافظة إلى ما كصمت إليو منتجاتو مف سمعة جيدة، 

كالنكعية التي تضمنيا العالمة  ،الشديد عمى مضاعفة الجيد في اإلبقاء عمى عنصر الجكدة
حتى يتأكد مف ترسيخ عامؿ الثقة في نفسية كذىف  ،كالتي يرغب فييا عمالئو مف المستيمكيف

 الزبكف المستيمؾ. 

كنكعية لممنتجات كعميو، بفضؿ العالمة كالسمعة التي تتمتع بيا، كما تضمنو مف جكدة  
تنشأ رابطة الثقة في نفكس المستيمكيف، كىي األساس الذم يكفؿ إخالص  ،التي تحمميا

        رػػو سيشعػإنػو فػاتػى رغبػج قد لبػا رأل أف المنتَ ػر إذا مػذا األخيػفي ،اػلي 1وػمؾ ككالئػػػيػالمست
     الحاممة لتمؾ العالمة المميزةلنفس السمع كالخدمات  ، كبذلؾ سكؼ يكرر قرار الشراء2بالرضا

، كقد يصؿ إلى مرحمة الزبكف المخمص الذم ليس لو أم استعداد إلبداؿ ذلؾ المنتكج أك التخمي 
 .3عنو
 
 
 
 
 

                                                           
عميؽ مف قبؿ المستيمؾ بإعادة شراء منتج معيف مفضؿ لديو، كقياـ ىذا األخير بتكصية  التزاـفالكالء ىك  -1

اآلخريف باقتنائو، مع كجكد اتجاه قكم لعدـ التحكؿ عف ىذه العالمة حتى بحاؿ كجكد مؤثرات تركيجية تستيدؼ 
كآخركف، مرجع إبعاده عف التعامؿ مع ىذا المنتج  لصالح منتجات أخرل. راجع: محمد منصكر أبك خميؿ 

 .133سابؽ، ص.
عند مقارنة أداء المنتج الذم حصؿ عميو فعال بالتكقعات التي كاف يحمميا  باالرتياحالمستيمؾ  الرضا شعكر - 2

عف ىذا المنتج مف قبؿ كيجد أنيا إيجابية كقد أشبعت رغباتو، كالرضا يصنؼ إلى: رضا عاـ )كينجـ عف تقييـ 
صؿ عمييا مثؿ األسعار، الجكدة، تكافر السمعة أك الخدمة(، كرضا خاص )كينجـ المستيمؾ لممنافع الكمية التي ح

عف المنافع التي قد حصؿ عمييا المستيمؾ مف خالؿ تعاممو مع مؤسسة أك منشأة بعينيا(. راجع: سيؼ اإلسالـ 
امعية، شكية، سمكؾ المستيمؾ كالمؤسسة الخدماتية )اقتراح نمكذج لمتطكير(، د.ط، ديكاف المطبكعات الج

  .21، ص.2006قسنطينة، 

3
، 2007، دار المناىج ، األردف 1، ردينة عثماف يكسؼ، سمكؾ المستيمؾ، ط.محمكد أبك جاسـ الصميدم -
  .166.ص
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 فصل الثاني ال
 حماية المستيمك عمى ضوء قانون حماية المستيمك وقمع الغش

 يسعىو  ياطرفا فيارتباطو بعالقة استيالكية يكوف  مفألي شخص حياة اليومية ال ال تخمو
عقود التزود  ابراـ مف االستفادةإلشباع حاجياتو الشخصية أو العائمية، عف طريؽ مف خالليا 

 قدوأثناء ىذه العممية التعاقدية  أو الخدمات، سواء كاف ذلؾ بمقابؿ أو بدوف مقابؿ. بالسمع 
 تدخؿحقوقو مف قبؿ الملاالنتياكات التجاوزات و  لبعض امستيمؾ بصفتو طرفا ضعيفاليتعرض 

 ةالعالمقوة  مستغال بذلؾ ،مغشوشة و، التي قد تكوفمنتجاتللمترويج  سوى السعيال ييمو الذي 
  ودفعو لمتعاقد. ضاهمتأثير عمى ر لكسالح 

 الرتباطياظاىرة الغش التجاري في مجاؿ العالمات تعد أحد أىـ موضوعات الساعة و 
 ا مفومحاربتييذه الظاىرة ل التصدي ويكوفالمعاش،  االستيالكيبحياتنا اليومية وبالواقع 

د يأف فيو إنكار لواجب الثقة واإلخالص، الذي يعتبر جزءا مف الرص باعتبار مسؤولية الجميع
 )ديني( شرعيانتياؾ لواجب  وينطوي عمىلطبيعة اإلنسانية، الذي تعوؿ عميو ا الدائـ خالقياأل
بعدـ الغش في إبراـ  قانوني بالتزاـوفيو فوؽ ذلؾ اخالؿ  .1أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ ةحرمب

 العقود وتنفيذىا بحسف نية.

لدييـ مقارنة  والخبرة لمعرفةعند المستيمكيف، ونقص االثقافة االستيالكية  ضعؼنتيجة لوك
خاصة مع ، 2وظروؼ إبراـ االتفاقيات بصفة عامةالعقدية  تقنياتفيما يتعمؽ بال تدخميفالمب
تبّيف أف المستيمؾ العادي غالبا و  ،لمنتجات الحديثةة التي أصبحت تنطوي عمييا االفنيات ديتعقال

       ، فيو بحكـ عدـ خبرتوتدخؿالم في مواجية محمايةلفي موضع الضعؼ ويحتاج  يكوفما 
 المنتجاتخبايا بفي الكثير مف الحاالت  وجيمو األعماؿ  وأسرار معرفتو بآليات السوؽ  أو قصر

 ظروؼالتي تحيط بمور ره باألص  يبو مف يرشده إلى بحاجة ، الضحية يكوف دائما في موضع
                                                           

موالي، حماية المستيمؾ مف الغش التجاري، مذكرة ماجستير، فرع قانوف حماية المستيمؾ والمنافسة،  زكريا -1
 . 2، ص.2016-2015كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

مرحمة التعاقد(، د.ط،  -حماية المستيمؾ مف الغش والخداع التجاري )مرحمة اإلعالف حساـ موسى توكؿ ، -2
  .27ص. ،2019دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
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في المحظور ما وقع  إذااسترجاع حقوقو لو  إلى مف يضمفيحتاج أيضا كما ، التعاقد مالبساتو 
  .غشوشةمالنتجات مف الم

ولذلؾ تعد حماية المستيمؾ إحدى المسائؿ التي أوالىا المشرع الجزائري اىتماما كبيرا نظرا 
 ةػالمتعمؽ بحماي 03-09المستيمؾ خاصة بعد صدور القانوف رقـ الرتباطيا بصحة وسالمة 

، والتي 1ومراسيـ تنفيذيةوقمع الغش المعدؿ والمتمـ، وما عقبو مف نصوص قانونية  المستيمؾ
كانت تصب جميعيا في خانة وضع التدابير واإلجراءات مف أجؿ التأكد مف جودة المنتجات 

أف  كما لمحفاظ عمى سالمة وصحة المستيمؾ المادية والمعنوية. ،والنشاطات التجارية والخدمات
ىذه النصوص في فحواىا قد شممت شقيف أساسيف، الجزء األوؿ يتضمف األحكاـ المتعمقة 

في عممية اإلنتاج وعرض السمع والخدمات، أما  حتراميااو بالمقاييس والمعايير الواجب إتباعيا 
عمى تأطير ومراقبة مدى  لممؤسسات والمرافؽ التي تسيرالجزء الثاني فتعرض لمنظاـ القانوني 

 .2، سواء كانوا صناعييف أو مستخدميف أو تجارتدخميفالموالشروط مف قبؿ  المعاييرىذه  حتراـا
                                                           

 والتي نذكر منيا: -1
المعدؿ  ،، المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش1990جانفي  30المؤرخ في  39-90المرسـو التنفيذي رقـ  -

 . والمتمـ
 ، المتعمؽ بضماف المنتجات والخدمات.1990ديسمبر  01المؤرخ في  266-90المرسـو التنفيذي رقـ  -
، المتعمؽ بالشروط الصحية المطموبة عند عممية 1991فبراير 23المؤرخ في  53-91المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لالستيالؾعرض األغدية 
، المتعمؽ بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محميا 1992فبراير  12المؤرخ في  65-92المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمستوردة.
المتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  2004جواف  23المؤرخ في  02-04القانوف  -

 .المعدؿ والمتمـ
 .، المعدؿ والمتمـ، المتعمؽ بالتقييس2004جواف  23المؤرخ في  04-04القانوف  -
 .، المعدؿ والمتمـ، المتعمؽ بشروط ممارسة األنشطة التجارية2004أوت  14المؤرخ في  08-04القانوف  -
ولية، المواد األ استراد، يحدد شروط أنشطة 2009مايو  12المؤرخ في  181-09المرسـو التنفيذي رقـ  -

   ي يكوف فييا الشركاء والمنتوجات والبضائع الموجية إلعادة البيع عمى حالتيا مف طرؼ الشركات التجارية الت
 أو المساىموف أجانب.

إنشاء وتييئة  وكيفيات، المحدد لشروط 2009مايو  12المؤرخ في  182-09المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .الفضاءات التجارية وممارسة بعض االنشطة التجارية

 .ص ، ص2009 ، الجزائر، ، دار الخمدونية1سميـ سعداوي، حماية المستيمؾ في الجزائر نموذجا، ط - 2
16-17.  
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التي تنظـ القانونية  اآللية باعتبارهىذا األساس، سنتعرض إلى عقد االستيالؾ  عمىو   
عف  بحثمننتقؿ لالمبحث األوؿ(، ثـ )صاحب العالمة  تدخؿبالم المستيمؾ عالقةوتضبط 

العالقة بيف قانوف العالمات وقانوف حماية المستيمؾ وانعكاساتيا عمى حقوؽ المستيمكيف 
  )المبحث الثاني(.

 األول المبحث
 الغشآلية قانونية لتنظيم وضبط العالقة االستيالكية ولمحماية من  ستيالكاالعقد 

وازدحاـ األسواؽ المحمية تدفؽ المنتجات،  في عمميةساىـ التطور العممي والتكنولوجي 
التجارية  مف السمع االستيالكية الحاممة لمختمؼ أنواع الشارات متنوعةوالعالمية بأشكاؿ 

عالمات  والسيماالسمع الغذائية والدوائية وحتى األجيزة اإللكترونية، ، عمى أغمفة والصناعية
 في مختمؼ القطاعات.المدرجة الخدمة 

تزايد عدد المستيمكيف األمر الذي أدى بصورة مباشرة إلى اتساع دائرة  فضال عمى
الراىف، حيث كثيرا  ، والتي تتسـ بالسرعة في الوقتتدخؿالمعامالت التي تربط بيف المستيمؾ والم

كالغش والتحايؿ مف قبؿ العديد مف  ،ما يكوف فييا المستيمؾ عرضة لممارسات غير مشروعة
حقوقو كطرؼ ضعيؼ، كالحؽ في توفير األماف والحماية مف الذيف ال يراعوف  تدخميفالم

المنتجات التي تضر بصحتو، والحؽ في الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات الصحيحة التي 
كنو مف اتخاذ قرار الشراء المناسب، عالوة عمى الحؽ في التعويض العادؿ في حالة تعرضو تم

 . 1لمضرر بسبب السمع والخدمات المروجة

مواجية الغش التجاري وخصوصيتو لولذا سنخصص ىذا المبحث لدراسة عقد االستيالؾ 
لمواجية الغش التجاري نتطرؽ الى القواعد الخاصة لحماية المستيمؾ ثـ  ،)المطمب األوؿ(

 .باستعماؿ العالمات )المطمب الثاني(

 
                                                           

سعيد عوض الرطيؿ، حقوؽ المستيمؾ ومستوى حمايتيا في السوؽ اليمنية )دراسة تحميمية(، ورقة عمؿ مقدمة  -1
، 2008يناير  17-13في ندوة "حماية المستيمؾ والغش التجاري"، المنعقد في شـر الشيخ، مصر، يومي 

 .  4ص.
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 المطمب األول
 واجية الغش التجاريلم كآلية ستيالكاالعقد خصوصية 

ليدخؿ في عالقات تعاقدية مع  المستيمؾالحاجة لتمبية الرغبات مف سمع وخدمات، تدفع 
 ايتمتع بيلالختالؼ في الخبرة والقوة اقتصادية التي متوازنة نظرا غير تكوف في العادة  ،تدخؿالم
 واستسالـ لألمر الواقع في مركز ضعؼ يكوفالذي و  ،المستيمؾ المتعامؿ معوبمقارنة  تدخؿالم

ال يتردد في الذي عادة و ، ىذا األخير التي يفرضيا عميومشروط لاألمر الذي يجعمو يرضخ 
 ينجر عف ذلؾغير مكترث بما ،المستيمؾ سمعا مغشوشة لمناورات االحتيالية وتسميـ استعماؿ ا
 . بأقؿ كمفة وبسرعةح اربالحصوؿ عمى ما يمكف مف أىو  بالنسبة لو الميـف مف أضرار،

قانونية  ةباعتباره أداعقد االستيالؾ خصوصية ىذه المقدمة سنتكمـ عف  وانطالقا مف
العالقة  األوؿ(، ثـ نتعرض لظاىرة الغش التجاري في )الفرع لتنظيـ وضبط العالقة االستيالكية

 حقوؽ المستيمؾ )الفرع الثاني(.  وانعكاساتو عمىاالستيالكية 

 عقد االستيالك أداة قانونية لتنظيم وضبط العالقة االستيالكيةالفرع األول: 
وفي مجاؿ االستيالؾ  ،عمى المعامالت االقتصادية عمومافي الوقت الراىف  تييمف

 واسعةالمعرفة بال اأحدىخصوصا أنواعا مف العقود تجمع بيف أطراؼ غير متكافئة، غالبا يتميز 
خر عمى اآلرؼ بينما ال يكوف الطلنشاط الذي يزاولو، المينية الكبيرة با بالخبرةو بخبايا السوؽ 

 قتناىاويكوف مضطرا ال ،تعرض عميو التيات بالسمع و الخدممعرفة نفس الدرجة مف الدراية وال
عمى ىذا النوع مف  أطمؽ الفقو وقد ىذه الظروؼ. مثؿ األمر الذي يعكس خطورة التعاقد في ظؿ

 عقود االستيالؾ".تسمية "العقود 
نتطرؽ لبياف الخصوصية التي ينطوي عمييا سوؼ  لعقد االستيالؾونظرا لمطبيعة المميزة     

الخصوصية التي ينطوي عمييا مف حيث موضوعو وطبيعتو  بيافثـ ( أوال)مف حيث األطراؼ 
 .(ثانيا)القانونية 
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  )األطراف(عقد مالنطاق الشخصي لخصوصية عقد االستيالك من حيث : أوال
أف العقد نتاج لإلرادة ب يعنيالذي  ،العقود كأصؿ عاـ عمى مبدأ سمطاف اإلرادة تبنى

القانوف حينما يتدخؿ بغرض  ما يفرضو سوىفيما يقررونو  ـوال معقب عميي ،المشتركة ألطرافو
عمى التفاوض الحر بيف  يقوـ، فالعقد 1الحفاظ عمى النظاـ العاـ واآلداب الحسنة لممجتمع

 . 2الطرفيف

بيف أطراؼ العالقة التعاقدية  والدراية التفاوت المحسوس في المعرفة رو ظيل ونظراولكف 
لذي األمر ا ،المميزة العالمات مختمؼالتي يتـ تسويقيا تحت  ،السمع والخدماتبالنسبة ألنواع 

فاختمت التوازنات  يفالمستيمكعمى حساب  وسطوتيـ تدخميفممل التعاقدي تعزيز المركزأدى إلى 
فتحوؿ العقد مف وانقمب مبدأ سمطاف اإلرادة الى عكس الغايات التي وجد مف أجميا،  ،التعاقدية
ويفرض بموجبيا  (تدخؿ)الم قويالطرؼ يستغميا ال ،تعسفية أداةإلى  المتكافئ لمتفاوضوسيمة 
 القبوؿ بالعرض )المستيمؾ( الذي ال يكوف أمامو مف خيار سوى ضعيؼالطرؼ العمى  شروطو

 في نياية المطاؼ فتكوف النتيجة، ليوإرغـ شدة الحاجة  أو التخمي عنو عمى ما فيو مف تعسؼ
لذلؾ تطمب  ،مرغما أو الخدمة اقتناء تمؾ السمعةلوضع و اإلذعاف والتسميـ با وفي أغمب األحياف

  العالقة.ىذه األمر حماية المستيمؾ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في 

مسألة تحديد (، ثـ نتعرض إلى 1لما سبؽ سنشرع في تعريؼ عقد االستيالؾ ) وتأصيال
 (.2) أطرافو

 عقد االستيالكتعريف  -1
 بعقود التعاقدية العالقة في متكافئيف غير طرفيف بيف تجمع التي العقوديطمؽ عمى       

 اإلذعاف أو االنضماـ طريؽ عف يبـر مكتوب عقد كؿ: "بأنيا البعض عرفيا والتي االستيالك
                                                           

المستيمؾ مف الشروط التعسفية في عقود االستيالؾ، مذكرة ماجستير، تخصص إيماف بوشارب، حماية  -1
، 2012-2011قانوف العقود المدنية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة العربي بف مييدي، أـ البواقي، 

  .2ص.
لة. راجع: محمد أي العقد قوامو رضائية، فيو يمثؿ حال وسطا بيف مصالح أطرافو ووسيمة مثمى لتحقيؽ العدا -2

، دار -دراسة مقارنة مع قوانيف فرنسا ألمانيا ومصر–بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانوف الجزائري 
 . 10، ص.2007ىومة، الجزائر، 
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 ضيقا تعريفا أعطى قد الفقيو أف المفيوـ ىذا مف يتضح. 1"الميني أو والمحترؼ المستيمؾ بيف
 كركف الكتابة فييا تعدّ  والتي ،الشكمية العقود زاوية في حصرىا وقد العقود مف الطائفة ليذه

 المعامالت مف العديد اليـو نفس في يبـر قد المستيمؾ أف حيف في االستيالؾ، عقد لقياـ أساسي
 كأف مكتوبة، عقود ىناؾ تكوف أف بدوف تدخميفالم مع التعاقدية العالقات مف الكثير في ويدخؿ
       الشخصية رغباتو إلشباع الغذائية السمع بعض القتناء تجاري محؿ نحو األخير ىذا يقدـ
 استعمؿ قد أنو كما(. مثال رصيده كتعبئة) الخدمات بعض مف يستفيد أف أو العائمية، أو

في حيف  محترؼ مع أو ميني مع يتعامؿ أف إما المستيمؾ وكأف والميني المحترؼ مصطمحيف
  .دخؿالمت وىو الشخص نفس يشمالف المفظيفأف 

          مادية منقولة أشياء تقديـ أو توريد في تتمثؿ عادية عقود" :بأنيا آخروف ويعرفيا
 الفرد أي المستيمؾ ىو والمتمقي مينا، أو منتجا يكوف الخدمة أو السمعة مقدـ أف إال خدمات أو

           التجاري بنشاطو الصمة منقطعة عائمية، أو شخصية حاجة إلشباع يبغي الذي العادي
 يرد قد والذي االستيالؾ عقد محؿ عمى ركزما يالحظ مف ىذا التعريؼ أنو قد  .2"الميني أو

 يتعاقد محترفا مينيا أحدىا يكوف حيث األطراؼ بصفة ىتـا أيضا كما ،خدمات أو سمع عمى
 ما أما ؛3مينتو نطاؽ عف بعيدا يتعاقد الذي المستيمؾ فيو اآلخر أما الميني، نشاطو لخدمة
 منتجا صاحبيا يكوف أف عمى تقتصر الخدمة مقدـ وظيفة جعؿ قد فإنو  التعريؼ ىذا عمى يعاب

 كؿ يشمؿ أوسع مصطمح فيو الحقا معنا بيانو سيأتي وكما الميني أف حيف في ميني، أو
 جميع في يتدخؿ ، 4الخدمات بأداء يقوـ أو لممنتجات مورد أو منتج معنوي أو طبيعي شخص
 اقتنائيا قبؿ لالستيالؾ النيائي العرض إلى ،ووضع العالمة التجارية اإلنتاج بداية مف المراحؿ

 .المستيمؾ طرؼ مف

                                                           
فضيمة سويمـ، حماية المستيمؾ مف الشروط التعسفية، مذكرة ماجستير، تخصص قانوف األعماؿ المقارف،  -1

  .61، ص.2011-2010والعمـو السياسية، جامعة وىراف، كمية الحقوؽ 
، د.ط، دار الجامعة الجديدة، -دراسة تحميمية مقارنة–محمد ميدي الصغير، قانوف حماية المستيمؾ  -2

  .68، ص. 2015اإلسكندرية، 
.23مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابؽ، ص. - 3  
. 19نبيؿ بف عديدة، االلتزاـ باإلعالـ وتوابعو في مجاؿ قانوف اإلستيالؾ ، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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ي يبرم بين ذ"ذلك العقد الوبناء عميو يمكف أف نورد التعريؼ التالي لعقد االستيالؾ بأنو: 
     طرفين يسمى األول المتدخل ويسمى الثاني المستيمك، ويكون موضوعو توربد سمع مادية 

لممستيمك وذلك من أجل استخدامو الشخصي أو العائمي والذي ال صمة لو بنشاطو  أو خدمات
 أو الميني". التجاري

 أطراف عقد االستيالك -2
أوسع وأشمؿ، فقد ضمت في داخميا كؿ أنواع البيوع، وجذبت  االستيالكيةأضحت العالقة 

رة المتعاقد لتحّؿ محميا أنواع أخرى مف العالقات القانونية، إذ نجد أنو قد تراجعت فكإلييا 
، فقد حؿ مفيوـ "المستيمؾ" محؿ مفيوـ "المشتري"، وحؿ مفيـو تدخؿموال 1فكرة المستيمؾ

    .2"البائع" " محؿ مفيـوتدخؿ"الم

                                                           
إسالـ ىشاـ عبد المقصود . راجع: المستيمؾ مادتو األصمية ىمؾ، يقوؿ ابف منظور: وأىمكو غيره واستيمكو -1

سعد، الحماية القانونية لممستيمؾ بيف القانوف المدني والفقو اإلسالمي )دراسة مقارنة(، د.ط، دار الجامعة 
وفي حديث عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو: إذا  قاؿ الرجؿ ىمؾ . 24، ص.2014الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

قاؿ األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة، الجمد  راجع: نفذه.الناس فيو أىمكيـ، واستيمؾ الماؿ أنفقو وأ
، ساعة 30/11/2018تاريخ اإلطالع:  و مسمـ. راجع الموقع اإللكتروني:السابع، ىذا حديث صحيح، أخرج

   https://www.sahab.net>forums .16:19اإلطالع: 
، أنفقو وأىّمك و، ويقاؿ استيمؾ ما عنده فالمستيمؾ لغة، اسـ فاعؿ لفعؿ استيمؾ، ويقاؿ استيمؾ مالو ونحوه

حياء التراث، ط. راجع: أو متاع مف طعاـ  ، 4المعجـ الوسيط معجـ المغة العربية، اإلدارة العامة لممجمعات وا 
  .991، ص.2004مكتبة الشروؽ الدولية، مصر، 

     ويستفاد منو أف االستيالؾ يعنى إخراج الشيء مف أف يكوف منتفعا بو منفعة موضوعية مطموبة منو عادة، 
أحمد محمد محمود خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في راجع:  أو ىو تغيير الشيء مف صفة إلى صفة.

 .53، ص.2008المنصورة، مصر،  ، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع،1القوانيف الخاصة )دراسة مقارنة(، ط
 . أنظر:  "consommateur" وتجدر اإلشارة أنو يقابؿ ىذا المصطمح بالمغة الفرنسية

- Salah Matar, La langue des Gens de robe, Dictionnaire trilingue juridique et économique, 4
émé

 Ed, 

Librairie juridique Al- Halabi, Liban, 2004, P.482.      
 . أنظر:باإلنجميزية ""consumerوكممة 

- René-Jean Dupuy, A.I. Mcewan, Dictionnaire Economique juridique, 4
éme

 Ed, L.G.D.J Delta, Paris, 

1995, P.65. 
 وىما يطمقاف عمى نفس المعنى المراد في المغة العربية.

 .25-24 ص.صمرجع سابؽ، حساـ موسى توكؿ ،  -2
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وعميو، يعد مف الضروريات وضع تعريفات في مقدمة كؿ موضوع لما ليا مف إيضاح   
المستيمؾ مف المفردات التي أثارت كثيرا مف الجدؿ ىو متقدـ بعده، حيث يعد مصطمح  وتبياف ما
 (.ب) المتدخؿ(، ثـ أ) ، لذا وجب عمينا أف نحدد المقصود بمفيـو المستيمؾوالقانوني الفقيي

 مفيوم المستيمك: - أ
أىمية بالغة، وذلؾ ألنو يعد كمعيار لتحديد نطاؽ  يكتسي تحديد مفيوـ المستيمؾ  
 متعريؼلوعميو سنتعرض  بحماية المستيمؾ وقمع الغش. المتعمؽ 03-09قواعد القانوف تطبيؽ 
التشريعات بعض  بيا تالمفاىيـ التي جاءنورد بعض ، ثـ (1-أ)لمصطمح المستيمؾ  الفقيي

 (.2-أ)مف ذلؾ  المشرع الجزائري لنختـ بموقؼ مقارنةال

 :(االصطالحيالتعريف الفقيي ) -1-أ
، فيو مف المفاىيـ قتصاداالمف المواضيع األساسية في عمـ  االستيالؾيعد مصطمح 

 ، وىو ما2، كما أنو يعد حديث الظيور في المجاؿ القانوني1االقتصاديبالنسبة لمفكر القديمة 
المواضع لذلؾ نجد أنو مف  وفقياء القانوف. 3االقتصادفي المصطمح بيف فقياء  االختالؼيفسر 

قد تعددت التعريفات بخصوص تحديد مف ىو  لذلؾ، 4الفقييث ثورة عمى المستوى التي أحد
                                                           

Jean Calais-Auloy et Henri Temple, Droit de la consommation,9éme édition, Dalloz, 2015, P.6.  -1  
في الواقع، مع بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف، بدأ مصطمح مفيـو المستيمؾ يحظى باىتماـ الفقو  -2

عمماء االقتصاد، لكف تزايد استعمالو في المجاؿ  القانوني، بحيث كاف ىذا المصطمح مستعمال فقط مف قبؿ
القانوني خاصة مع بداية حركة الدفاع عف المستيمكيف، حيث أف فكرة حماية المستيمكيف  انطمقت مف الواليات 

مارس  15"جوف كنيدي" إلى الكونغرس بتاريخ  المتحدة األمريكية عمى يد الرسالة التي ووجييا الرئيس األمريكي
تي حث فييا عمى وجوب وضع قوانيف إضافية حتى تتمكف الحكومة الفيدرالية مف تنفيذ التزاماتيا ـ، وال1962

قبؿ المستيمكيف، وتضمنت ىذه الرسالة حقوؽ جديدة لممستيمؾ منيا حؽ األماف، وحؽ اإلعالـ، والحؽ في 
 .39رجع سابؽ، ص.محمد بودالي، م -راجع: اإلختيار، والحؽ في سماع صوت المستيمكيف لمجيات المعنية.

القانونية زاىية حورية سي يوسؼ، الرقابة عف طريؽ جمعيات حماية المستيمؾ، مجمة البحوث والدراسات وأيضا: 
 .200، ص.2012دحمب، الجزائر، العدد الثاني، جانفي  والسياسية، جامعة سعد

اإلقتصادية، والتي تتميز عف عرؼ عمماء اإلقتصاد اإلستيالؾ بأنو: "المرحمة األخيرة مف مراحؿ الدورة  -3
مرجع  المرحمتيف السابقتيف وىما اإلنتاج والتوزيع المذاف ييدفاف إلى تحويؿ وتوزيع الثروات"، راجع: فضيمة سويمـ،

  .13سابؽ، ص.
المجمد أماؿ بوىنتالة، قواعد حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية،  -4

  .95، ص.2008الصادرة في جانفي  ، -1-، جامعة الحاج لخضر باتنة 8د العد، 03
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، فالبعض يرى 1(**) وموسع (*) بيف مضيؽ الخالؼ بيف اآلراء الفقيية ما واحتدـالمستيمؾ، 
الذيف يتعامموف بعيدا عف تخصصيـ في تدخميف ضرورة توسعة الحماية وذلؾ بإدخاؿ طائفة الم

في حيف الطائفة األخرى تدعوا إلى تضيقة ىذا  ،الموسع باالتجاهإطار الحماية، وىذا ما يعرؼ 
  .2المضيؽ باالتجاهيطمؽ عميو  األمر بحيث ال تسع الحماية إال لممستيمكيف وىذا ما

 المفيوم الواسع لممستيمك *
وذلؾ بغية إفادة أكبر عدد  ،سعى بعض الفقو إلى إعطاء تصور واسع لمفيوـ المستيمؾ

مف الحماية التي وضعيا  تدخميفممكف مف األشخاص الذيف يبرموف شتى أنواع العقود مع الم
 المشرع لممستيمؾ.
، أي 3االستيالؾالمستيمؾ كؿ شخص يتعاقد بيدؼ  اعتبارذىب البعض إلى وعميو فقد 

ض إشباع حاجاتو الشخصية السمعة أو الخدمة لغر  استخداـكؿ مف يبـر تصرفا قانونيا لغرض 
           الشخصي الستعمالووعميو يعّد مستيمكا كؿ مف يشتري سيارة  4أو العائمية أو المينية

، وبالتالي يستبعد مف ىذا استعمالياالميني، ألف ىذه األخيرة تستيمؾ عف طريؽ  الستعمالوأو 
  .5في ىذه الحالة االستيالؾغاية  النتفاءالتصور الشراء ألجؿ البيع، 

مف ذلؾ أنو يدخؿ ضمف طائفة المستيمكيف الحرفي والميني الذي يشتري األشياء  ويستفاد
 6في حرفتو أو مينتو، ألف دورة ىذه السمع واألدوات تنتيي عنده استعمالياوالسمع بغرض 

                                                           
عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوؽ الممكية الفكرية وحماية المستيمؾ في عقود التجارة اإللكترونية،  -1
  .20، ص.2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1ط
انونية لممستيمؾ بيف القانوف المدني والفقو اإلسالمي)دراسة سعد إسالـ ىاشـ عبد المقصود، الحماية الق -2

  .31،32، ص.2014عة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ممقارنة(، د.ط، دار الجا
ىدى أوذاينية، الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة  :. راجع أيضا31عمي رسوؿ سنكو، مرجع سابؽ،ص -3

  .8، ص.2010اليرموؾ، األردف، اإللكترونية، رسالة ماجستير، جامعة 
.87حساـ توكؿ موسى، مرجع سابؽ، ص. - 4  

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، دار  03-09إبراىيـ بف داود، قانوف حماية المستيمؾ وفقا لقانوف  -5
 . 33، ص.2016الكتاب الحديث، القاىرة، 

، منشورات زيف الحقوقية، العراؽ، 1اإللكترونية، طموفؽ حماد عبد، الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة  - 6
  .13، ص.2011
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أعطى  قد االتجاهوبيذا يكوف ىذا  .1االستيالكيةفالمستيمؾ في نظرىـ كؿ مف يقوـ بالعممية 
بحيث يشمؿ بعض األشخاص الذيف يتصرفوف لغرض ميني  2تصورا واسعا لمفيوـ المستيمؾ

مف القانوف الفرنسي  35ولكف خارج مجاؿ تخصصيـ، فيذا الرأي كاف مستند إلى نص المادة 
، الخاص بالشروط التعسفية الذي جاء فيو: " نصوص ىذا القانوف 10/01/1978الصادر في 

 .3أو المستيمكيف" مينييف وغير المينييفبرمة بيف الالمتعمقة بالشروط التعسفية تخص العقود الم

كما ذىب البعض اآلخر، إلى بسط الحماية عمى أوسع نطاؽ ممكف، األمر الذي دفع 
،  وأنو يجب أف 4عمو كمرادؼ لوفجالمستيمؾ وكممة المواطف،  مفيوـعض إلى المساواة بيف ببال

ىي حماية الحقوؽ المدنية وىذا كمو ينطمؽ مف خالؿ مصمحة  االستيالؾتكوف الغاية مف قانوف 
                                                           

.17، ص.2011رباح غساف، قانوف حماية المستيمؾ الجديد، مكتبة زيف الحقوقية واألدبية، بيروت، لبناف،  - 1  
 :االتجاهومف المعايير المعتمدة في تحديد المستيمكيف ليذا  -2
المباشر) اإلسناد المباشر(: أي يجب أال يكوف العمؿ لو رابطة مباشرة مع النشاط الذي يمارسو  االرتباطمعيار  -

: حساـ توكؿ موسى،  . راجعبمعنى آخر يجب أال يقترف التصرؼ القانوني الذي يتـ والمينة التي تمارسالميني، 
  .94مرجع سابؽ، ص.

ي يتعاقد خارج تخصصو، ويمارس نشاطو في صورة معيار ظرؼ التعاقد: أي قصر الحماية عمى الميني الذ -
عمي رسوؿ سنكو، مرجع . وأيضا: 40ص. سعد إسالـ ىاشـ عبد المقصود، مرجع سابؽ، . راجع: مشروع فردي
الشخصي )تمبية حاجاتو  االستعماؿالسمع والخدمات مف أجؿ  اقتناءأي أف تكوف الغاية مف  . 34سابؽ،ص.
عامر قاسـ أحمد  . راجع:وليس مف أجؿ إعادة بيعيا كالتاجر .إشباعا حاال ومباشرا(،  أو العائمي االستيالكية

، الدار العممية الدولية ودار الثقافة 1القيسي، الحماية القانونية لممستيمؾ، دراسة في القانوف المدني والمقارف، ط
  .57ود خمؼ، مرجع سابؽ، ص.أحمد محم. وأيضا: 11، ص.2002لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

ويمكف تحديد ذلؾ في الحالة التي يتعاقد فييا الميني وال يكوف فييا : معيار عدـ الخبرة أو عدـ التخصص -
، االقتصاديةعمى قدر كبير مف المعرفة حوؿ محؿ العقد، سواء كاف ذلؾ مف النواحي الفنية أو القانونية أو 

حساـ توكؿ موسى، مرجع سابؽ،  راجع: توفير الحماية المقررة لممستيمؾ.فالضعؼ في ىذه الحالة يعتبر كمبرر ل
    .96ص.
.33إبراىيـ بف داود، مرجع سابؽ،ص. -  3  

خالد ممدوح إبراىيـ، حماية المستيمؾ في العقد  . راجع أيضا:87حساـ توكؿ موسى، مرجع سابؽ، ص. -4
  .22، ص.2008اإللكتروني، د.ط، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
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المستيمؾ التي تظير مف خالؿ العالقة التبادلية بيف المواطنيف والعديد مف المؤسسات، مثؿ 
 .1المستشفيات والجامعات والمتاجر وكذلؾ مع مختمؼ أنواع األعماؿ األخرى داخؿ المجتمع

بؿ  احترافيووبالتالي فالعبرة في تحديد كوف الشخص مستيمكا، ال تعود إلى عدـ مينيتو أو 
لمقدرات والخبرات الفنية التي تمكنو مف تحديد مكونات المنتوجات  امتالكوترجع إلى عدـ 

عمى الرغـ مف كونو مف خالؿ مختمؼ العالمات المميزة والمأثرة،  والخدمات التي تعرض عميو
 العقدحيف إبرامو  2أنو في ىذه الحالة يعتبر كطرؼ ضعيؼإال  ،فة أو مينة معينةيمارس حر 

 متطمبات مينتو أو حرفتو مف أجيزة وأدوات.الذي يسعى مف خاللو مثال إلى توفير 

كما أننا نستبعده مف الدراسة ألننا ، 3االنتقاداتلـ يخؿ مف  االتجاهوينبغي الذكر أف ىذا 
سنركز عمى المستيمؾ المباشر والذي يتأثر قرار شرائو بعالمة مميزة تثير انتباىو فيقدـ عمى 

 اقتناء ذلؾ المنتج  أو الخدمة. 

 الضيق لممستيمكالمفيوم  **
الغالبية العظمى مف الفقياء، فنجدىـ يعّرفوف المستيمؾ بأنو كؿ  تجاهاالىذا  ويتبنى

شخص يقوـ بإبراـ التصرفات القانونية مف أجؿ الحصوؿ عمى الماؿ، أو الخدمة بيدؼ إشباع 
حاممة  أو خدمة بضاعة، فيو كؿ شخص يكتسب أو يستعمؿ 4حاجياتو الشخصية أو العائمية

                                                           
، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 1موسى إبراىيـ عبد المنعـ، حماية المستيمؾ)دراسة مقارنة(، ط -1

  .19، ص.2007
يقتصر بالضرورة عمى الشخص  المستيمؾ، بؿ يمكف أف يكوف الطرؼ الذي يتعاقد مع  الطرؼ الضعيؼ ال2-

 يفتقر لعنصر الخبرة والكفاءة بالمقارنة مع ذلؾ الحرفي. راجع: الحرفي في مجاؿ معيف ويكوف ذلؾ المتعاقد
Abbas Ghasemi Hamed, Le professinnel et le consommateur- Les deux parties à l’obligation 

d’information, Revue juridique de L’ouest, N 4, 1998, P.507.  
غير  االستيالؾلمصطمح المستيمؾ مف شأنو أف يجعؿ حدود قانوف  االتجاهالتوسع الذي جاء بو أنصار ىذا  -3

مضبوطة بشكؿ دقيؽ، وبالتالي سيتوقؼ عمى كؿ حالة عمى حده، مما يستمـز البحث قبؿ إقرار الحماية لممتعاقد، 
مؾ قد خرج عف الغاية التي توخاىا المشرع وىو حماية المستي االتجاهكما أف ىذا  .وستكوف النتيجة دائما ظنية

سعد إسالـ ىاشـ عبد المقصود، مرجع . راجع: االقتصاديةالذي يكوف غير متكافئ مف الناحية الفنية أو 
الميني الذي يتعاقد خارج تخصصو كطرؼ ضعيؼ، فيـ في الغالب ما  اعتبارال يمكف . وأيضا 42سابؽ،ص.

ـ يشكؿ أفضؿ وىذا ما ينفي ع عف مصالحيا، وبالتالي يمكنيـ الدفاالقتصاديةيكونوف متفوقيف مف الناحية 
 .91حساـ توكؿ موسى، مرجع سابؽ، ص.. راجع: حاجتيـ لمحماية

.9ىدى أوذاينية، مرجع سابؽ، ص. -  4  
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المستخدـ لمخدمات، أو المشتري لممنتجات  زبوفغير الميني، فيو ال الستعماؿل لعالمة معينة
ستيمؾ مف مؼ آخر لميوفي تعر  إلشباع حاجاتو الخاصة، أو حاجات األشخاص الذيف يعوليـ.

إبراـ -االستيالؾقبؿ الدكتور حسيف عبد الباسط الجميعي:" كؿ شخص يقوـ بعمميات 
 خاصةجات والخدمات مف أجؿ إشباع رغباتو الالتي تمكنو مف الحصوؿ عمى المنتو  -التصرفات

وعمى ذلؾ فإنو يخرج مف نطاؽ مفيـو المستيمؾ كؿ شخص يتعاقد مف أجؿ  .1"سريةأو األ
ألغراض مينتو أو حرفتو، أو المشروع الذي يديره وكذلؾ يستبعد  خدمةأو  الحصوؿ عمى سمعة

 عادة بيعيا.مف ىذا المجاؿ الشخص الذي يقوـ بشراء السمع المنتجات بقصد إ

وف حماية المستيمؾ، في أف ىذا نىذه الحالت مف مجاؿ قا استبعادوتكمف العمة مف 
اؽ التعامالت التي يجرييا في األسو  ، وكذا خبرتو مف خالؿاالقتصاديالشخص بحكـ مركزه 

 .2وتخصصو الميني فيو ليس بحاجة إلى تمؾ  حماية

ذلك الشخص الذي يبرم عقودا مختمفة، من أجل إشباع حاجياتو المستيمؾ ىو وعميو، 
منيا والكمالية، دون أن تكون لو نية المضاربة بيذه  الضروريةالشخصية وكذا العائمية، 

 . وقد أقدم عمى عممية الشراء بعد تأثره بالعالمة المروجة لتمك المنتجات ،األشياء
يتبيف لنا مما تقدـ أف صفة المستيمؾ تمتحؽ بمف يتحقؽ فيو ىتاف الشرطاف، حسب ىذا و 
 الضيؽ: االتجاه
الشخصي  االستيالؾأف يكوف المستيمؾ قد تحصؿ عمى المنتوج أو الخدمة بغرض  -

   أي ال يكتسب صفة المستيمؾ مف يتعاقد ألغراض مينية أو يقتني ماال ، أو العائمي
 .3أو خدمة لغرض مزدوج

 .حامؿ لشارة مميزة 4منتوجا أو خدمة االستيالؾأف يكوف محؿ عقد  -

                                                           
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش،  09/03صياد الصادؽ، حماية المستيمؾ في ظؿ القانوف الجديد رقـ: -1

 . 34، ص.2014-2013مذكرة ماجستير، ، كمية الحقوؽ، جامعة قسنطينة، 
  .52، ص.مرجع سابؽخالد موسى توني،  -2

.24محمد بودالي، مرجع سابؽ، ص. -  3  
ؼ(، وبعضيا ذات طابع مالي)التأميف واالئتماف(، يادي) اإلصالح والتنظبعض الخدمات ذات طابع م -4

ستيالؾ ذه الخدمات يمكف أف تكوف محال لالوبعضيا اآلخر ذات طبيعة ذىنية)االستشارات القانونية(، كؿ ى
 .28طالما أف غايتيا غير مينية. راجع : عمي رسوؿ سنكو، مرجع سابؽ،ص.
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وفقا ليذا المفيوـ الضيؽ لممستيمؾ، فإف الشخص المعنوي سيظؿ بعيدا عف التمتع بيذه 
، نجدىـ عند تحديدىـ لمفيـو تجاهاالفعند استقرائنا لجؿ التعريفات التي قدميا فقياء ىذا  ،الصفة

المستيمؾ يستعمموف مصطمح "شخص"، دوف التحديد إف كاف المقصود بو شخص طبيعي أـ 
  شخص معنوي، ولكف عند إتماـ القراءة يتضح لنا أنيـ يقصدوف فقط "الشخص الطبيعي" ألنو 

ت مف ىو في الغالب مف يقتني السمع والخدمات مف أجؿ إشباع حاجاتو الشخصية أو حاجيا
 يعوليـ  وبالتالي ىذا األمر ال يمكف أف نقيسو عمى الشخص المعنوي.

  :التعريف التشريعي -2-أ
بعد الصراعات جامع ومانع لممستيمؾ، وذلؾ  سارعت بعض التشريعات إلعطاء تعريؼ  

بشتى أنواع الحماية  المستيمؾ شمؿ فضال عمى رغبتيا في، ذلؾالتي شيدىا الفقو حوؿ 
مالؾ  تدخؿالم وتحصينو ضد كؿ أشكاؿ الغش والخداع التي قد تواجو في األسواؽ مف طرؼ

 .تدخؿلذلؾ الم ةاالستئثاريالذيف يعتدوف عمى الحقوؽ أو مف  ،العالمة

     :التشريع الفرنسي بالنسبة* 
 1972يناير  14لقد عرؼ المشرع الفرنسي المستيمؾ مف خالؿ المنشور صادر في 

يستخدـ المنتجات "مف  المتعمؽ بتطبيؽ النصوص الخاصة بضرورة وضع األسعار كالتالي:
       األشخاص المسؤوؿ عنيـ، وليس إلعادة بيعيا  احتياجاتالخاصة أو  احتياجاتوإلشباع 

عمى يذا المفيوـ المشرع في تحديده ل اعتمدوقد  .1"في نطاؽ مينتو استخدامياأو تحويميا أو 
صفة  اكتسبالمنتجات لتمبية حاجاتو الشخصية أو عائمية فقد  اقتنىمعيار الغرض، أي مف 

أو حرفتو فال يمكف أف يطبؽ عميو وصؼ  المستيمؾ، أما مف كانت غايتو تمبية حاجات مينتو
المستيمؾ، وبالتالي نجد أف ىذا التعريؼ قد جاء واضحا في تحديد الحاالت التي يعتبر فييا 

  ستيمكا.الشخص م

                                                           
الجنائية لممستيمؾ في مجاؿ عدـ اإلخالؿ باألسعار وحماية المنافسة ومنع أحمد محمود خمؼ، الحماية   - 1

  .26االحتكار، مرجع سابؽ، ص.
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عمى المنتجات دوف  االستيالؾفيما يتعمؽ بمحؿ  اقتصريعاب عمى ىذا التعريؼ أنو ما ولكف 
     بأف المستيمكيف  االستيالؾكما قد ورد تعريؼ آخر جاءت بو لجنة تنقيح قانوف  الخدمات.

 .1"غير الميني لالستعماؿاألشخاص الذيف يحصموف أو يستعمموف المنقوالت أو الخدمات " ىـ:

يستفاد مف ىذا التعريؼ أف األشخاص التي تحصؿ عمى الخدمات أو المنقوالت ألغراض و 
ما ينتقد عميو أما  وبالتالي ال تحظى بالحماية. ،المستيمكيفضمف فئة  ال تدرجمينية أو حرفية 

لمعيار كاف أكثر دقة وأوسع نطاؽ لتحديد معنى المستيمؾ، إال أنو  اعتمادهىذا التعريؼ أنو رغـ 
لعممية  العقارات والتي تعتبر مجاؿ واسع عمى المنقوالت وأغفؿ ذكر االستيالؾحصر محؿ 

 .االستيالؾ

 تشريع المصري: لم بالنسبة** 
شخص تقدـ إليو أحد المنتجات إلشباع  "كؿ :أنوعرؼ الشرع المصري المستيمؾ ب

 .2"عامؿ أو التعاقد معو بيذا الخصوصالشخصية أو العائمية أو يجري الت احتياجاتو
ويقصد بالمنتجات مف خالؿ ىذا التعريؼ السمع والخدمات، وقد جاءت المادة األولى مف قانوف 

  ويالحظ أف ىذا التعريؼ ذكر مصطمح "شخص" عمى عمومو .3حماية المستيمؾ لتحدد ذلؾ
أو المعنوي أـ الطبيعي فقط، ولكف ماداـ و/دوف أف يحدد إف كاف المقصود بو الشخص الطبيعي 

أو خدمات ال ييدؼ لتحقيؽ الربح  سمع اقتناءرامو لمعقود مف أجؿ أف الشخص المعنوي أثناء إب
 مستيمكا كالشخص الطبيعي. اعتبارهأو المضاربة، فال يوجد إشكاؿ مف 

عمى معيار الغاية في التمييز بيف  اعتمدي ىو اآلخر قد كما نجد أف المشرع المصر 
ف اليدؼ مف ىذا التصرؼ ىو إشباع كاالمستيمؾ وغيره مف األطراؼ األخرى في العقد، فكمما 

                                                           
جامعة ، كمية الحقوؽ، ذكره العيد حداد، الحماية القانونية لممستيمؾ في ظؿ إقتصاد السوؽ، رسالة دكتوراه -1

  .39، ص.2002الجزائر، 
مايو  19بشأف قانوف حماية المستيمؾ المصري، المؤرخ في  2006سنة ل 67المادة األولى مف القانوف رقـ   -2

 . 2006مايو  20مكرر، الصادرة  في  20، ج.ر عدد 2006
المنتجات: " السمع والخدمات المقدمة مف أشخاص القانوف العاـ أو الخاص، وتشمؿ السمع المستعممة التي  -3

ؼ المنصوص عميو في المادة الخامسة مف الالئحة التنفيذية يتـ التعاقد عمييا مف خالؿ مورد"، وىو نفس التعري
 .117لقانوف حماية المستيمؾ. راجع: حساـ توكؿ موسى، مرجع سابؽ،ص.
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الحاجات الشخصية أو العائمية، كاف الشخص المتعاقد مستيمكا، ويتمتع بالحماية وفؽ قانوف 
 حماية المستيمؾ.

وؿ أف جؿ التعريفات التي جاءت بيا التشريعات المقارنة سواء يمكف الق لما سبؽ تأصيال
سواء مف حيث إغفاؿ بعض العناصر في  االنتقاداتألجنبية كانت تشوبيا بعض  أو العربية منيا

أو ترؾ المفظ عمى عمومو دوف تحديد ما المقصود منو، األمر الذي يجعمو يتحمؿ عدة  ،التعريؼ
ي القانوف أثناء دراسة التعريؼ الذي جاء بو المشرع اإلسباني ف انتباىناتأويالت. ولكف ما لفت 

المستيمؾ كؿ شخص " تعمؽ بالدفاع عف المستيمكيف والمستخدميف قولو:مال 1984يوليو  19رقـ 
أو العقارية  ةالمستيدؼ النيائي لألمواؿ المنقول هباعتبار و معنوي يمتمؾ أو يستخدـ طبيعي أ

مف  ويعتبره البعض لمفيوـ المستيمؾ، اجامعا ومانع اأعطى تعريفقد ف. 1"لممنتجات أو الخدمات
 .2أو التشريع سواء كانت مف قبؿ الفقو  صيغت  التعريفات التي ؿأفض

 :لتشريع الجزائري بالنسبة*** 
كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقتني سمعا قدمت  " عّرؼ المشرع الجزائري المستيمؾ بقولو:

كؿ "كما عّرفو بقولو:  .3"أو يستفيد مف خدمات عرضت ومجردة مف كؿ طابع ميني لمبيع
النيائي، مف  لالستعماؿشخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابؿ أو مجانا، سمعة أو خدمة موجية 

 .4"أجؿ تمبية حاجتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيواف متكفؿ بو

     لجزائري يمكننا استخالص مالحظتيفاالمشرع وردىا أالتعريفات التي  ىذه  خالؿ ومف 
أيضا عمى الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي  عمىصفة المستيمؾ  ألولى أنو أصبغ: ا

ال تمارس و  تقتني السمع والخدمات مف أجؿ تمويف أعضائيا، كالجمعيات والنقابات، ماداـ أنيا
                                                           

محمود عمي خمؼ، الحماية الجنائية . وراجع أيضا : أحمد 29إسالـ ىاشـ عبد المقصود، مرجع سابؽ، ص. -1
  .21محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ،ص.، عمر 62لممستيمؾ)دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص

 ص. أحمد محمود خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في القوانيف الخاصة )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص - 2
63-64.  

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، المعدؿ والمتمـ، السالؼ  03-09مف القانوف رقـ  01ؼ 03المادة  -3
 الذكر. 

، يتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى 2004يونيو  23المؤرخ في في  02-04مف القانوف  02ؼ 03المادة  -4
 .46، ج.ر عدد 2010يونيو  23المؤرخ في  06-10الممارسات التجارية، المعدؿ والمتمـ بالقانوف  رقـ 
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مواردىا  االستفادة مف ورائو في أرباح أوؽ يو إلى تحقئتسعى مف ورا أف  دوف يا المينينشاط
بذكر مصطمح المقتني لمسمعة أو الخدمة دوف ذكر المستعمؿ، رغـ أنو  اكتفى وأنوالثانية  المالية.

وبالتالي إف صح  ،اقتناىافي غالب األحياف يكوف الشخص المستعمؿ لمسمعة مختمؼ عف الذي 
        بالحماية نفسيا التي يتمتع بيا ذلؾ القوؿ، ىؿ سيحظى المستعمؿ لمسمعة أو الخدمة 

 أـ ال؟ المقتني
 االستيالؾليست لو عالقة بعقد  استيمكياالسمعة أو  استعمؿمف الناحية القانونية الشخص الذي 

أو الخدمة في حالة  عالمةالمنتج، وبالتالي ال يمكنو أف يواجو صاحب الالقائـ بيف المقتني و 
       )المقتني( وحده مف يممؾ الصفة في مواجية مقدـ السمعة  وعميو الطرؼ المتعاقد تضرره.

أو الخدمة )المنتج(، غير أنو بالنسبة لمطرؼ المتضرر والذي يتمثؿ في المستعمؿ فإنو يمكنو أف 
         أساس أنو مكفوؿ مف  يستفيد مف الحماية وفقا ألحكاـ قانوف حماية المستيمؾ، عمى

  طرؼ المقتني.

نجده قد  ،مفيوـ المستيمؾبخصوص المشرع الجزائري  قد تبناهريؼ الذي مف خالؿ التعو 
وفؽ إلى حد كبير في إعطاء تعريؼ جامع لكؿ النقاط األساسية التي يمكف إدراجيا ضمف ىذا 

، وفي نفس الوقت مانع ألي فئة أخرى غير المستيمكيف مف  مف الحماية  االستفادةالمفيـو
 .1نخمص أف المشرع قد أخد بالمفيـو الضيؽ في تعريؼ لممستيمؾ وبيذا المقدمة.

 :تدخلالممفيوم  - ب
، فيرى بخصوص الطرؼ المقابؿ في العالقة التعاقدية منحتتعددت التسميات التي 

بأنو  ، ويرى فريؽ أخر3مقدـ الخدمة أو أو المنتج الصانع كما قد يكوف 2التاجربعض أنو ىو ال
                                                           

 لممسؤولية عف فعؿ المنتجات المعيبة، مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني ثامر خالدي، اإلطار المفاىيمي -1
أحمد بف يحي الونشريسي         "المسؤولية عف فعؿ المنتجات المعيبة" مف تنظيـ المركز الجامعي الموسـو ب
لمستيمؾ ربيعة بوروبة، حماية ا . راجع أيضا:5ص.، 2018نوفمبر  27 يـو ، معيد العمـو القانونية،تيسمسيمت

في ظؿ النظاـ القانوني لمعالمات، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع القانوف الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة 
  .14، ص.2008-2007الجزائر، 

مف األمر  . أنظر المادة األولىوىو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا ويتخذه مينة معتادة لو -2
  التجاري، المعدؿ والمتمـ. المتضمف القانوف 59-75رقـ 
ىو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقـو بأداء وتقديـ عمؿ غير تسميـ السمعة. - 3  



 

 

 

113 

كؿ ىذه الصفات وىو ما استقر عميو غالبية الفقو، ويعرؼ ىذا الميني بحكـ أنو يجمع ىو 
"مف يمتمؾ المعمومات أو البيانات أو المعرفة التي تسمح لو بالتعاقد عمى بينة  :األخير بأنو
، وىناؾ والخبرة في األسواؽ المعرفة الفنية امتالؾ، معتمديف في ذلؾ عمى معيار 1ودراية تامة"

فتو أنو :"مف يتعاقد أثناء مباشرة حر بلميني اىذا الذي يمارسو  مف يسند تعريفو عمى النشاط
 احتياجاتو. وعمى نقيض المستيمؾ فيو ذلؾ الشخص الذي يتصرؼ مف أجؿ ،2المعتادة"
ألف ىذا  ؛يبدو واضح بيف المستيمؾ والميني فاالختالؼ أي مف أجؿ احتياجاتو المينية ،الخاصة
الحاممة لعالمات ، فيو يشتري البضائع أو حرفتويتصرؼ مف أجؿ تمية حاجات مينتو األخير 
في سبيؿ إعادة بيعيا، ويستأجر األماكف ألغراض تجارتو، ويقتني المعدات واآلالت مميزة 

        3ليستعمميا في ممارسة مينتو، ويقترض النقود مف أجؿ تمويؿ نشاطو وتوسيع مشروعو
       باع حاجاتو ىذه األشياء إلش القتناءمف المستيمؾ الذي يسعى  فيو بالطبع عمى خالؼ

 أو العائمية.  الشخصية
أقوى في مواجية المستيمؾ، بما يكتسبو مف خبرات  اقتصاديكما أف الميني يتمتع دائما بمركز 

، والعالمات التي وما بجعبتو مف معارؼ ومعمومات تقنية لممنتجات والخدمات التي يعرضيا
  .الماليةعمى قدراتو  فضال عنيا يروج

ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العالمة وفي األخير نتوصؿ إلى أف الميني :"
منتجا كان أو موردا أو مقدم خدمة، يتصرف من أجل حاجياتو المينية، وبذلك فيو يتمتع 

 لمستيمك".بعناصر من األفضمية أو التفوق والدراية التامة بما يقدمو من منتجات عمى ا

                                                           
نواؿ شعباني، التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضوء حماية المستيمؾ وقمع الغش، رسالة  -1

  .15و14، ص.ص.2012الجزائر، ماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
كما يعرؼ بأنو: "كؿ شخص طبيعي أو معنوي يمتمؾ بحكـ ممارستو لمينة معينة، التفوؽ االقتصادي والتقني 
والمعرفة الفنية سواء كاف يحوزىا بنفسو او بواسطة غيره ما يؤىمو لتقديـ السمع أو الخدمات لجميور المستيمكيف، 

حمد حسيف التميمي، التنظيـ القانوني لمميني دراسة مقارنة في نطاؽ األعماؿ الذيف وثقوا بو". راجع: أكـر م
 .34، ص.2010، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 01التجارية، ط 

. 107حساـ توكؿ موسى، مرجع سابؽ، ص. - 2  
.12عامر قاسـ إبراىيـ القيسي، مرجع سابؽ، ص. - 3  
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فيو اآلخر لـ يستقر بعد عمى مصطمح ثابت يبف مف أما بخصوص المشرع الجزائري 
والذي يعرفو بأنو  1فتارة يستعمؿ لفظ "المحترؼ" خاللو الطرؼ الذي ىو في مواجية المستيمؾ،

أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، وعمى العموـ كؿ متدخؿ ضمف   أو حرفي ،صانعالأو   :"المنتج
ما يالحظ مف ىذا  .2 مينتو، في عممية عرض المنتجات أو الخدمة لالستيالؾ..."اطار 

في تعداد األصناؼ التي تدرج تحت لفظ المحترؼ وكاف مف  أسيبالتعريؼ أف المشرع قد 
ض كل شخص طبيعي أو معنوي يدخل أو يساىم في عممية عر  المحترؼبأف األحسف أف يقوؿ 

  .أو الخدمة لالستيالك سمعةال

المتعمؽ  02-04القانوف رقـ  في فحوىمغاير قد استخدـ مصطمح  وفي سياؽ آخر نجده
، والذي يعرفو بأنو: "كؿ 3بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية وىو لفظ "العوف االقتصادي"

منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدـ خدمات أيا كانت صفتو القانونية، يمارس نشاطو في اإلطار 
وما يستشؼ مف ىذا التعريؼ أف  .4ادي أو يقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أجميا"الميني الع

 المشرع قد وسع مف دائرة األشخاص الذيف يمكف اعتبارىـ كطرؼ مقابؿ في العالقة االستيالكية.

                                                           
بعض التشريعات المقارنة كالتشريع األردني مثال يستعمؿ مصطمح "المزود" بدؿ المحترؼ والذي يعرؼ بأنو:  -1

"الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يعمؿ مف أجؿ حاجات مينتو، ويسعى إلى الربح، وعمى سبيؿ االحتراؼ". 
، دار الثقافة لمنشر 01، ط -دراسة مقارنة– راجع: عبد اهلل ذيب محمود، حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتروني

  .44، ص.2012والتوزيع، األردف، 
المتعمؽ بضماف المنتجات  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90المرسـو التنفيذي رقـ مف  02المادة  -2

 24والذي قد تـ إلغائو بموجب المادة . 1246، ص.1990سبتمبر  19، الصادرة في 40ج.ر عدد  والخدمات،
، المحدد لشروط وكيفيات وضع ضماف السمع 2013سبتمبر 26المؤرخ في  327-13مف المرسـو التنفيذي رقـ 

  .18، ص.2013أكتوبر  02، الصادرة في 49والخدمات حيز التنفيذ، ج.ر، عدد 
 مف المرسـو التنفيذي 05،04،02،01المواد  والذي قد استخدمو في العديد مف النصوص التنظيمية. أنظر: -3

يحدد العناصر األساسية لمعقود المبرمة بيف األعواف  2006سبتمبر  10مف المؤرخ في  306-06رقـ 
. 17، ص.2006سبتمبر  11، الصادرة في 56االقتصادييف والمستيمكيف والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر عدد 

 10، الصادرة في 07ر عدد ، ج.2008فبراير  03المؤرخ في  44-08المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
فبراير  16المؤرخ في  66-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  07،06،03،02،01. وأيضا المواد 2008فبراير 
، المحدد لنموذج الوثيقة التي تقـو مقاـ الفاتورة وكذا فئات األعواف االقتصادييف الممزوف بالتعامؿ بيا، 2016

  .03، ص.2016فبراير  22، الصادرة في 10ج.ر عدد 
لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، السالؼ  المحدد 02-04الفقرة األولى مف القانوف رقـ  03المادة  -4

 ذكره. 
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المتعمؽ بحماية  03-09تناوؿ المشرع مرة أخرى مصطمح جديد في القانوف رقـ كما قد 
، والذي 1يعبر عف الطرؼ الثاني في العالقة التعاقدية وىو "المتدخؿ"المستيمؾ وقمع الغش 

أو معنوي يتدخؿ في جميع المراحؿ مف بداية اإلنتاج إلى العرض يشمؿ كؿ شخص طبيعي 
         قبؿ اقتنائيا مف المستيمؾ، وبالتالي يضمف ىذه المراحؿ المنتج  أي النيائي لالستيالؾ

جر أو المستورد أو الموزع وعمى العموـ كؿ شخص يتدخؿ ضمف أو الصانع أو الوسيط أو التا
 إطار مينتو في عممية عرض المنتوج أو الخدمة لالستيالؾ.

نحف مف جانبنا ومف باب يواجو المستيمؾ، المفصؿ حوؿ الطرؼ الذي بعد ىذا الطرح و 
واسع وجامع  مصطمحألنو  خالؿ كامؿ ىذه الدراسة، "المتدخل" لفظالمفاضمة سوؼ نستعمؿ 

تشمؿ مجموع يشمؿ جميع الفئات التي تدخؿ ضمف عممية عرض المنتجات لالستيالؾ، والتي 
والتخزيف والنقؿ والتوزيع بالجممة وبالتجزئة، كما أنو نتفادى ذكر  واالستيرادمراحؿ اإلنتاج 

ف تظير فئات أخرى جديدة مستقبال تدخؿ أأصناؼ المتدخميف ألنو ال يمكف حصرىـ، تحسبا 
 ضمنيـ.

 (القانونية  ةطبيعالمضمون و خصوصية عقد االستيالك من حيث النطاق الموضوعي )ال ثانيا:
توصمنا مما سبؽ إلى أف عقد االستيالؾ ذلؾ التصرؼ القانوني الذي يربط المستيمؾ 
باعتباره المقتني لمسمع أو الخدمات بغرض اشباع حاجياتو غير المينية، بالمتدخؿ صاحب ىذه 

 المنتجات وصاحب تمؾ العالمة المؤثرة. 

طائفة مف العقود والمالحظ أف مصطمح عقد االستيالؾ قد يوحي ألوؿ وىمة بوجود 
إاّل أنيا في الحقيقة ليست سوى تطبيقا  .2المستقمة بذاتيا إلى جانب الطوائؼ األخرى مف العقود
فيي تغطي عقودا تقميدية في مسمياتيا  ،حديثا لعقود معيودة سمفا كعقد البيع والتأميف وغيرىا

 .3ولى بالحمايةعمى أف ىذه العقود تتسـ بكوف أحد العاقديف فييا ىو المستيمؾ وىو األ
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 مضمون عقد االستيالك -1
والمتدخؿ صاحب العالمة، ال بد مف  لمعرفة مضموف عقد االستيالؾ المبـر بيف المستيمؾ

  (.ب(، ثـ نبحث عف مقوماتو )أتحديد محؿ ىذا العقد بداءة )

 محل عقد االستيالك: - أ
 الشخص يقتنييا التي" والخدمات السمع" في ممثال الجزائري المشرع عند االستيالؾ محؿ يعدّ 
 تنازؿ موضوع يكوف أف يمكف خدمة أو سمعة كؿ بأنو 1"المنتوج" مصطمح في حصرىا والتي
 بمقابؿ عنو لمتنازؿ قابؿ مادي شيء كؿ بأنيا السمعة عرؼ القانوف نفس وفي. مجانا أو بمقابؿ

 .مجانا أو

 السمع كؿ تشمؿ وىي ويشترى، يباع أف يمكف ما كؿ ىي السمع بأف القوؿ فيمكف
 وىي إنتاجيا، أثناء بمرحمتيف تمر أنيا كما ميني، غير إطار في المستيمؾ جانب مف المستخدمة

 كؿ إطار في المشرع أدرجيا فقد الخدمة أما. لممستيمؾ تصؿ حتى التوزيع ومرحمة اإلنتاج مرحمة
 في المجسدة غير االقتصادية األنشطة مجموع بيا يقصد وىو السمعة تسميـ غير مقدـ عمؿ
 . المالية األسواؽ و التأميف شركات مف المقدمة المالية الخدمات مثؿ مادية، سمع صورة

 بأوؿ تستيمؾ  التي أي فورية بصفة تستيمؾ التي األمواؿ بيف لمتمييز مجاؿ ال أنو كما
 كؿ ألف؛ مثال كاآلالت استعماليا بعد طويمة مدة في ستيمؾ التي أو كاألغدية، ليا استعماؿ
 .المشرع نظر في لالستيالؾ محال تكوف ألف تصمح األمواؿ

 مقومات عقد االستيالك: - ب
  قد االستيالؾ في أنو مف العقود التي يتـ فييا اقتناء السمعة تكمف مقومات أو خصائص ع

(، 2(، اقتناء السمعة أو الخدمة يكوف لالستعماؿ النيائي )ب1بأو الخدمة بمقابؿ أو مجانا )
 (.3ب) إشباع الحاجات الشخصية والعائمية االستيالؾالغاية مف 

 السمعة أو الخدمة بمقابل أو مجانا اقتناء-1ب
  بغض النظر عف الطريقة التي حصؿ بيا الشخص عمى السمعة أو الخدمة، سواء كاف
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      ألوراؽ اليانصيب أو عروض الحظىو الحاؿ بالنسبة  ماذلؾ بمقابؿ أو بدوف مقابؿ ك
ختمؼ العالمات التي " والتي يقدـ فييا أصحاب المحالت عروض مجانية لمالطمبولة ألعاب  "

 التزاماتيـنتجاتيـ وخدماتيـ في شكؿ ىدايا، فإف ىذه المجانية ال تعفي مقدمييا مف تحمميا م
 القانونية نحو المستيمؾ.

ا تبادلية أني االستيالؾأف األصؿ في عقود مف رغـ الوضع أنو بال لنا مف خالؿ ىذا بيفيت
الطرفيف يأخذ مقابال، إال أف المشرع قد وسع  عقود معاوضة بمعنى أف كال مف فيي تأخذ صورة

 الشخص الذي يقتني السمعة مجانا أيضا يتمتع بصفة المستيمؾ. اعتبردائرة الحماية حيف 

 النيائي لالستعمالسمعة أو خدمة  اقتناء -2ب
 باالستيالؾ ،النيائي" لمسمعة أو الخدمة االستعماؿقصد المشرع مف خالؿ مصطمح " 

    المباشر بقصد إشباع حاجاتو، فالشخص الذي يقتني السمعة أو الخدمة مف أجؿ إعادة بيعيا 
عنده، فكما نعمـ أف  االقتصاديةألنو ال تنتيي الدورة  ،اكأو توزيعيا ال يعد مستيم أو تصنيعيا

، وبالتالي فإف واالستيالؾوالتوزيع  والتداوؿتمر بمراحؿ تتمثؿ في اإلنتاج  االقتصاديةالعممية 
غير المنتج ألنو ينفي  باالستيالؾويسميو البعض  االقتصاديىو آخر مرحمة لمتدرج  االستيالؾ

 االستيالؾ، ويدخؿ ضمف ذلؾ طائفتيف، طائفة 1القيمة المستيمكة دوف إحالؿ غيرىا محميا
يات األشخاص الطبيعية والمعنوية التي ال تسعى إلى الربح، باإلضافة الخاص: وىي تمؾ مشتر 

سمع وخدمات لتسيير المرافؽ  باقتناءالحكومي: والذي نقصد بو قياـ الدولة  االستيالؾإلى طائفة 
 .  2العامة بما يحقؽ إشباع الحاجات الجماعية

 إشباع الحاجات الشخصية والعائمية:  االستيالكالغاية من  -3ب
السمع أو الخدمات  اقتناءينبغي أف تكوف الغاية مف  استيالكيةحتى نكوف أما عممية 

         أو حاجات عائمتو أو حاجات مف يعولو مف إنساف  ،إشباع الحاجات الشخصية لممقتني
                                                           

 أحمد محمد محمود خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في القوانيف الخاصة)دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، -1
  .54ص.

محمد محمود خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في مجاؿ عدـ اإلخالؿ باألسعار وحماية المنافسة ومنع  أحمد-2
  .19، ص.مرجع سابؽاالحتكار، 
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أو حيواف، كما أف الحماية ال تقتصر عمى المقتني بؿ تمتد لتشمؿ المستعمؿ والمستفيد مف تمؾ 
 ، وىذا قد سبؽ بيانو.االستيالؾحتى ولو لـ تكف ىناؾ عالقة مباشرة بعقد  المقتنيات،

وتعد الغاية مف الحصوؿ عمى ىذه السمع والخدمات مف أىـ المعايير في التفرقة بيف        
المستيمؾ وأصحاب الحرؼ أو الميف، ألف ىذه الطائفة تسعى إلشباع حاجاتيـ المينية، كما أف 

خرى عف طريؽ عممية إعادة أال تيمؾ عندىـ، بؿ تنتقؿ لدورة  اقتنائيااألشياء التي عمدوا عمى 
حتى تصؿ لفئات أخرى غايتيا الوحيدة إشباع  ،التأجير وغيرىا مف التصرفات القانونيةأو  البيع

ونالحظ أف الشرع حسنا  رغباتيـ الشخصية أو العائمية وىي مف يطمؽ عمييـ بطائفة المستيمكيف.
 ما فعؿ حيف ما أورد ىذا المعيار في تعريؼ المستيمؾ. 

  الطبيعة القانونية لعقد االستيالك -2
 أف يحصؿ المستيمؾ عمى ما يحتاجو مف منتجات عف طريؽ إبراـ عقد رضائي األصؿ

يقتصر فييا األمر عمى مجرد التسميـ  ،ولكف غالبا ما يجد المستيمؾ نفسو أماـ حاالت( أ)
مناقشتو. لذلؾ اتجيت غالبية التشريعات عمى اعتبار عقود االستيالؾ مف  فبشروط العقد دو 
 .(ب) 1(Contrats d’adhésionsعقود اإلذعاف )

 
 االستيالك عقد رضائي أم شكمي:عقد  - أ
 السؤاؿ الذي يطرح بخصوص ذلؾ يدور حوؿ طبيعة ىذا العقد، ىؿ اشترط المشرع شكالو

                                                           
 De la déclaration  في كتابو: R.SALEILLESأوؿ مف استعمؿ مصطمح عقود اإلذعاف ىو الفقيو الفرنسي  -1

de volonté  .وىي ما يعبر عنيا "بعقود االنضماـ"، حيث إنو مف يقبؿ العقد ينضـ إليو مباشرة  دوف أف يناقشو
 F.Terré, P.Simler, Y.Lequette, Droit Civil, Les obligation,  Dalloz, 9 مشار إليو مف قبؿ:    

éme  
éd, Paris 

,  p.75. 

Mohamed  Lachachi, L’équilibre du contrat de consommation (étude comparative), Mémoire de 

magister, Faculté de Droit , Univeristé d’Oran, 2012-2013, P.20.                                                              

                     

رحموف عامر،  ىذا المصطمح. راجع:أوؿ مف استخدـ  لعربي  فيعد الفقيو السنيوري ىوأما في الفكر القانوني ا
عقد اإلذعاف في الفقو اإلسالمي والقانوف المدني الجزائري )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير، تخصص شريعة 

 .20ص. د.س.ف، ،وقانوف، كمية العمـو اإلسالمية، جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر
بخصوص المشرع الجزائري فقد اكتفى بتنظيـ عقود اإلذعاف في القانوف المدني دوف وضع تعريؼ محدد لو.  أما

 78المتضمف لمقانوف المدني، ج.ر عدد  26/09/1975المؤرخ في  58-75مف األمر رقـ  70اطمع: المادة 
 المعدؿ والمتمـ.، 30/09/1975الصادرة بتاريخ 
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بمجرد تبادؿ التعبير عف إرادتيف متطابقتيف مف صاحب  خاصا إلبراـ عقد االستيالؾ أـ أنو
 العالمة والمستيمؾ شفاىة يتـ التعاقد؟ 

المتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة  02-04مف قانوف  04الفقرة  03بالرجوع لفحوى المادة 
عمى الممارسات التجارية، نجد أف المشرع قد استمـز الشكمية في العقود المبرمة بيف المستيمكيف 

وىذا ما يستشؼ مف عبارة "حرر مسبقا"، والمقصود ىنا بالكتابة مجرد إيراد البنود تدخميف والم
 العامة لمتعاقد في وثائؽ مختمفة والتي تصدر مف صاحب العالمة، وليس الكتابة الرسمية.

يمكف أف ينجز العقد عمى شكؿ طمبية أو فاتورة أو سند ضماف أو جدوؿ أو وصؿ وعميو 
أو أي وثيقة أخرى ميما كاف شكميا تتضمف الخصوصيات أو المراجع المطابقة  ،أو سند تسميـ

 ة المقررة سمفا.لشروط البيع العام

والمالحظ أف الغرض مف ىذه الصيغة ىي حماية المستيمؾ، فقبؿ أف يقدـ ىذا األخير 
عمى توقيع الوثائؽ المتعمقة بعقد االستيالؾ يجد نفسو مجبرا لمراجعة بنود العقد واالطالع عمييا 

    قبوؿ بشروطو وما إذا ما كاف سيقدـ عمى العقد والر في جدوى العقد ماليا واقتصاديا، والتفكي
 أـ ال. 

 عقد االستيالك عقد إذعان أم عقد مساومة: -ب
التي  1وىي تمؾ العقود ،مف طائفة عقود اإلذعافيعّد عقد االستيالؾ  يرى غالبية الفقو أف

      مسبقا دوف أف يكوف لمطرؼ اآلخر حؽ في تعديميا ينفرد فييا أحد الطرفيف بوضع شروط 
ة الطرؼ الموجب عمى حساب مصمحة الطرؼ القابؿ حوبيذا تقوى مصم، 2منيا أو إلغاء شيء

وبيذا نمغى فرضية اعتبار أف عقد االستيالؾ مف عقود  ليذه الشروط والتي قد تكوف تعسفية.
                                                           

ع ثالث خصائص أساسية في المفيـو التقميدي ليا وىي أف يتعمؽ العقد بسمع تتميز عقود اإلذعاف باجتما -1
تعتبر مف الضروريات األولية بالنسبة لممستيمكيف، ويكوف ىناؾ احتكار قانوني أو فعمي أو قياـ منافسة محدودة 

الحديث فال  النطاؽ بشأف ىذه السمع، وأخيرا صدور اإليجاب بشروط متماثمة ولمدة غير محدودة. أما المفيـو
يشترط توافر ىذه الشروط الثالثة بؿ يكفي أف يكوف قد تـ تجييز العقد مسبقا بواسطة أحد المتعاقديف )صاحب 
العالمة( بحيث ال يقبؿ أي مناقشة لمشروط الواردة فيو. راجع: نصيرة خموي، الحماية القانونية لممستيمؾ عبر 

 .     43، ص.2018لقانونية لمنشر، االسكندرية، مصر، ، مكتبة الوفاء ا1، ط.-دراسة مقارنة–االنترنت 
.23رحموف عامر، مرجع سابؽ، ص. - 2  
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حتى يتمكف مف  وىو المتدخؿ، المساومة ألف المستيمؾ ليس عمى قدـ المساواة مع الطرؼ األخر
   صيا.الكافي بطيعة المنتجات وخصائ و ال يممؾ الخبرة وال العمـعقد أو تعديميا فيمناقشة بنود ال

وننوه في ىذ الصدد أف اإليجاب في عقد اإلذعاف يصدر مف شخص قوي اقتصاديا وىو 
صاحب العالمة لممنتج أو الخدمة، ويكوف في صورة قاطعة ويشمؿ كافة بنود العقد الجوىرية 

الموجب عمى استعداد لممناقشة فييا، فضال عمى أنو يتميز والتفصيمية لتمؾ المنتجات؛ وال يكوف 
بخاصية العمومية كونو يوجو لمجميور أو إلى فئة معينة كطائفة المستيمكيف مثال، وال يوجو إلى 

 . 1شخص معيف بذاتو

أما بالنسبة لمقبوؿ فيكوف بمجرد التسميـ واإلذعاف لشروط العقد والتي سبؽ وأف حددىا 
ة مساومتو، ألف ىذا الطرؼ المذِعف يتمتع بقوة إقتصادية وفنية، تجعمو في الموجب دوف إمكاني

أثناء ىذه التعامالت تدخميف وضعية غير متكافئة مع المستيمؾ. لذلؾ قد يتمادى ىؤالء الم
ترىؽ المستيمؾ، مستغميف بذلؾ العالمة كسالح إلغرائو  2االستيالكية بإدراج شروط تعسفية

الذي يعيؽ مف حرية الخيار لدى المستيمؾ، ويجعمو يتوقؼ عند عالمة وتغيير تفضيالتو، األمر 
 معينة بحكـ حاجتو لتمؾ المنتجات التي تحمميا ومف تـ التسميـ بما ورد في ذلؾ العقد. 

 ؽ في التصرؼ ػالحؽ المطم العالمة بػح صاحػولـ يمن ،ؿػتدخ 3ولكف التشريع الجزائري
                                                           

. 64، ص.1996أنور رسالف، الموجز في مصادر االلتزاـ، د.ط، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  - 1  
والتي تعرؼ عمى أنيا: " ذلؾ الشرط الذي لـ يكف محال لممفاوضة والنقاش الفردي الفعمي بيف طرفي العقد،  -2

والذي يترتب عميو إيجاد حالة مف عدـ التوازف والتكافئ بيف الحقوؽ وااللتزامات التي تنشأ عف العالقة التعاقدية، 
رأي المستيمؾ أو مشورتو أي تأثير في مدى إمكانية وأف يكوف ىذا الشرط مكتوبا بصفة بسبقة دوف أف يكوف ل

تغيير ىذا البند، ويستوي اف تكوف ىذه الحالة التعاقدية بسبب االختالؼ في القوة االقتصادية بيف الطرفيف        
د أو بسبب المعرفة الفنية أو بسبب القانوف". راجع: عبد المنعـ أحمد خميفة، الحماية القانونية لممستيمؾ في عقو 

 .   50، ص.2015توريد برمجيات الحاسوب، د.ط، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
ف نص المشرع  - 3 ال تتضمف المنظومة التشريعية  نظاـ خاص لحماية المستيمؾ مف البنود التعسفية، حتى وا 

 306-06ذي رقـ عمى إنشاء لجنة البنود التعسفية تحت وصاية الوزير المكمؼ بالتجارة بموجب المرسـو التنفي
المتعمؽ بتحديد العناصر األساسية لمعقود المبرمة بيف األعواف االقتصادييف والمستيمكيف والبنود التي تعتبر 

. فيي ذات طابع استشاري والتوصيات التي تدلي بيا 56، ج.ر عدد 2006سبتمبر  10تعسفية، المؤرخ في 
 المستيمؾ.  ىي غير ممزمة، وبالتالي فإف دورىا غير فعاؿ لحماية 
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وىذا  ،1التجاوزاتذه ػاره الطرؼ المذع ف مف ىػالمستيمؾ باعتبة ػد، بؿ سعى لحمايػببنود العق
نجده قد أجاز لمقاضي سمطة التدخؿ وذلؾ بتعديؿ  كما .2عمى غرار باقي التشريعات المقارنة

               .4، كما أجاز تفسرىا لمصمحة المستيمؾ3الشروط التعسفية، أو أف يعفي الطرؼ المذع ف منيا

             ما سبؽ فإف عقد االستيالؾ لو طبيعة خاصة ومميزة ترجع إلى صفة  وخالصة
  ومضمونو.المتدخؿ ( –) المستيمؾ أطرافو 

 العالقة االستيالكيةفي  مخالفة لممشروعية والنزاىة الفرع الثاني: الغش التجاري
مف  العديد أصحاب العالمات تدخميففي المعامالت التي يبرميا مع الم يواجو المستيمؾ

طاؿ كؿ  قد اليوـ أف الغشالمالحظ ف ،حؿ تنفيذهاالعقد أو في مر  ابراـ عندالغش، سواء  مظاىر
مختمؼ الى وصوال  المنتجات التكنولوجية المعقدة ف ،البسيطة بالسمع االستيالكية ايةبد ،شيء

  لخدمات.ا

داع واالحتياؿ والتضميؿ لخ ،مختمؼ أساليب التدليس في استعماؿ تدخميفوال يتوانى الم
 مغشوشةالخدمات اللسمع و اقتناء تمؾ ا اتخاذ قرارسمبا، فيقدـ عمى  إرادتووالتأثير عمى المستيمؾ 
غياب الثقافة  وأ واندفاعو الغريزي نتيجة محدودية ،و وخبرتوذلؾ قمة وعيفي مستغميف 

     السمع والخدمات مكوناتخفاء أو التضميؿ حوؿ ، معتمديف في ذلؾ عمى اإلاالستيالكية لديو
                                                           

بالرجوع إلى القواعد العامة مف القانوف المدني الجزائري نجد بعض النصوص التي يمكف إعماليا إلعادة  -1
   حسف النية.التعامؿ بقاعدة والتي تنص عمى  107 ، وأيضا المادةبالغبفالمتعمقة  70 ادةكالمالتوازف العقدي 

المؤرخ  78/23تدخؿ المشرع الفرنسي ألوؿ مرة لحماية المستيمؾ ضد الشروط التعسفية بموجب القانوف رقـ  -2
مدعما ذلؾ بإنشاء لجنة تختص بمراقبة عقود اإلذعاف والبحث إف كانت متبوعة بشروط  1978جانفي  10في 

ف تحقؽ األمر فإنيا تقدـ رأيي بطاؿ ىذه البنتعسفية، وا   ود راجع:ا مشموال بمنع وا 
 Brigitte Hess-Fallon, Simon Anne-Marie, Droit commercial et des Affaires,9 

éme 
Ed, Sirey, Paris, 

P.169. 
والذي نص عمى دعوى حذؼ الشروط  1988 جانفي 05بموجب القانوف الصادر في ذلؾ النص  وقد تـ إلغاء

الذي يقضي ببطالف الشرط التعسفي   1993التعسفية، وقد تـ إدماج ىذيف القانونيف في قانوف االستيالؾ لسنة 
 .   46ذاتو وليس عمى كؿ العقد. راجع محمد بودالي، مرجع سابؽ، ص.

ؿ والمتمـ، السالؼ الذكر.المتضمف القانوف المدني المعد 58-75مف األمر رقـ  110المادة  - 3  
، المرجع نفسو.  01ؼ 112المادة  - 4  
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 المخادعة كوسيمة لزرع الثقةاتيـ قوة عالم يعتمدوف عمى يا، ومف جية أخرىصخصائحوؿ أو 
 .المنتجات  تمؾعيوب عمى متغطية لكسالح  ، والمستيمكيف في نفوس

وارتباطيا  ثـ نتناوؿ صوره)أوال(،  الغش التجاريسنحاوؿ تحديد المقصود بعميو و 
 )ثانيا(. هالعقد أو في مرحمة تنفيذ عند ابراـ سواء بالعالمات

 الغش التجاريالمقصود ب أوال:
إظيار أحد المتعاقديف أو غيره العقد بخالؼ الواقع : "بأنو  التجاري 1الغش الفقويعرؼ بعض 

بوسيمة قولية أو فعمية وكتماف وصؼ غير مرغوب فيو لو عمـ بو الطرؼ اآلخر ألمتنع مف 
والمالحظ ىنا أف ىذا التعريؼ قد اقتصر عمى احدى صور الغش وىي التدليس  .2"التعاقد عميو

 كما أنو قد أعطى مدلوال لمغش بصفة عامة.. 3فحسب واغفؿ المعاني األخرى لو

      كؿ فعؿ مف شأنو أف يغير مف طبيعة أو خواص المواد يعرفو آخروف بأنو: "في حيف 
التي دخؿ عمييا عمؿ الفاعؿ، وال تيـ الوسيمة التي لجأ إلييا الفاعؿ في سبيؿ تحقيؽ  أو فائدتيا

غايتو، فقد يتـ الغش بإحالؿ مواد أقؿ قيمة مكاف أخرى أعمى منيا فيما يراد إدخاؿ الغش عميو 
                                                           

شاكر حامد عمي حسف لمصطمح الغش عدة استعماالت في المغة، فتارة يقصد بو نقيض النصح. راجع:  -1
جبؿ، جريمة غش المستمزمات الطبية والعقوبات المقررة ليا في الفقو اإلسالمي، د.ط، دار الفكر الجامعي 

ظيار الشيء بخالؼ ما ُيْضمر.  .2013اإلسكندرية، لمنشر،  وتارة أخرى يراد بو الخداع بمعنى إخفاء الحقيقة وا 
، دار 2نعمة ، عصاـ مدور، لويس عوجيؿ، كنري شماس، المنجد في المغة العربية المعاصرة، ط. أنطوافراجع: 

 . 1055، ص.2001المشرؽ لمنشر، بيروت، 
أنظر: محمد بودالي، شرح جرائـ الغش في ما ىو عميو في الحقيقة والواقع.  بمعنى إلباس الشيء مظيرا يخالؼ

  .09، ص.2005بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، د.ط، دار الفجر لمنشر، مصر، 
يوىـ وجود  عرفو ابف عرفة بقولو الغش أف، لذلؾ فقد ويأتي بمعنى الخروج عمى حسف النية في التعامؿ عمدا

رضا متولي وىداف، الخداع اإلعالني ع أو يكتـ وجود موجود مقصود فقده. راجع: ود مقصود بوجوده في المبيمفق
، دار 1وأثره في معيار التدليس )دراسة مقارنة في القانوف المدني وقانوف حماية المستيمؾ والفقو اإلسالمي(، ط.

 .   14، ص.2008الفكر والقانوف، المنصورة، 
.13مرجع سابؽ، ص.زكريا موالي،  - 2  

لقد شاع بيف الفقو استعماؿ العديد مف األلفاظ لمداللة عمى الغش كالخداع والتغرير والحيمة والخالبة، رغـ أف  -3
ىذه المصطمحات ليست مترادفة إذ لكؿ لفظ منيا معناه الخاص، إال أنو عند الغوص في مبانييا نجدىا جميعيا 

التصرؼ نوعا مف التالعب وكتمانا لمحقيقة، واظياره بطرؽ ممتوية عمى غير تدور حوؿ معنى واحد ىي أف في 
 .13ما ىو عميو. راجع: رضا متولي وىداف، مرجع سابؽ، ص.
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أو إضافة مواد أخرى عميو تزيد مف كميتو وتقمؿ مف مفعولو، وغير ىذا  ،أو بإنقاص بعض المواد
الصور التي تدخؿ تحت حصر ويتفنف الغشاشوف في استنباطيا لتحقيؽ أغراضيـ بالحصوؿ مف 

 .1"عمى أرباح طائمة وغير مشروعة

ينصب عمى صاحب العالمة  تدخؿي إيجابي يصدر مف المعمدوبناء عميو فيو كؿ فعؿ 
منتوج معيف أو خدمة، ويكوف مخالفا لمقواعد المقررة في التشريع أو في أصوؿ البضاعة، متى 

 .بذلؾ المستيمؾ أيكاف مف شأنو أف يناؿ مف خواصيا أو ثمنيا شريطة عدـ عمـ الطرؼ اآلخر 

لغش لـ يعرؼ ا 2عمى غرار باقي التشريعات المقارنة وتجدر اإلشارة ىنا أف المشرع الجزائري
بؿ أورد بعضا في قانوف العقوبات أو في القانوف المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش،  التجاري

 التي قد تتصؼ بو كتغيير عنصر مف عناصر المنتوج أو دمجو بمادة أخرى السموكياتمف 
مف قبؿ  ليست مف طبيعتو، أو عدـ احتراـ التدابير القانونية الالزمة والتنظيـ المعموؿ بو

   . تدخؿالم

 العالماتفي مجال  الغش التجاري مظاىرثانيا: 
، لما ينطوي عميو مف 3يعد الغش التجاري بمختمؼ أنواعو مجرما مف قبؿ كافة التشريعات

سالمة الو  العامة صحةاللما فيو مف مساس ب ،ممتعامميف كافة والمستيمكيف خاصةلتضميؿ وخداع 
الثقة  ،ركائز السوؽ ولما في ذلؾ مف اخالؿ بأىـ، االستيالكيةماف الضرورييف في العالقات واأل

(، أو في مرحمة 1إما في وقت إبراـ العقد ) باستعماؿ العالمات قد يرتكب الغشو  واالئتماف.
  (.2تنفيذه )

                                                           
عبد اهلل حسيف عمي محمود، حماية المستيمؾ مف الغش التجاري والصناعي  )دراسة مقارنة بيف دولة  -1

. وأيضا: 9، ص. 2002.ط،  دار النيضة العربية لمنشر، القاىرة، اإلمارات العربية المتحدة والدوؿ األجنبية(، د
     . 11، ص.2014محمد مختار القاضي، الغش التجاري، د.ط، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

بؿ تركت ميمة إيجاد تعريؼ لو لإلجتياد القضائي، وىذا ما جاء في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسية  -2
ء إلى التالعب أو المعالجة غير المشروعة التي ال تتفؽ مع التنظيـ، وتؤدي بطبيعتيا إلى بأنو: "كؿ لجو 

التحريؼ في التركيب المادي لممنتوج". عمي حساني ، ضماف حماية المستيمؾ نحو نظرية عامة في القانوف 
 .   421-240، ص ص.2017المقارف، د.ط،  دار الفكر الجامعي لمنشر، اإلسكندرية، 

نأخذ عمى سبيؿ االستدالؿ التشريع الفرنسي الذي جـر الغش في عدة نصوص قانونية، ويعد القانوف الصادر  -3
 . 108القاعدة في مجاؿ قمع الغش. راجع: نصيرة خموي، مرجع سابؽ، ص. 1905أوت  01في 
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 أثناء إبرام العقدباستعمال العالمات  الغش -1
بصفة عامة يتطمب األمر وجود إرادتيف متطابقتيف، أي إيجاب معيف مف إلتماـ العقد 

أثر الغش  . ويبدو1وقبوؿ مطابؽ لو مف قبؿ المستيمؾ صادر عف تراض صحيحقبؿ الميني 
المدلس استخداـ  تدخؿالتجاري جميا في مرحمة اإليجاب حيث يعتمد أحد المتعاقديف وىو الم

وىو المستيمؾ المدلس عميو في غمط مف شأنو المتعاقد اآلخر االحتيالية ليوقع  الحيؿ أو الوسائؿ
  .2أف يدفعو إلى التعاقد

     مف شأنو أف يغير مف طبيعة  تدخؿ،وقد نجد الغش التجاري يتمثؿ في كؿ فعؿ قاـ بو الم 
 ، وال ييـ الوسيمة التي لجأ إلييا ىذا األخير مفالحاممة لعالمة مميزة أو فائدة المنتوج أو الخدمة

أو بإنقاص  ،أجؿ تحقيؽ غايتو، فقد يتـ الغش بوضع مواد أقؿ قيمة مكاف أخرى أعمى منيا
ويأخذ الغش  .3مواد أخرى تزيد مف كمية المنتوج وتقمؿ مف مفعولوبعض المكونات أو إضافة 

  التجاري الذي قد يقع باستعماؿ العالمات الصور التالية :

  Falsification par additionالغش باإلضافة أو الخمط:  - أ
الحاممة لعالمة مميزة  ،المقمدة ويتحقؽ الغش في ىذه الصورة بإضافة مادة إلى ىذه البضاعة

      مختمفة عنيا في الكـ والكيؼ، أو مف نفس الطبيعة ولكف أقؿ جودة بغرض إخفاء رداءتيا 
طرؽ شيوعا بيف التجار أشير ال، ويعد ىذا النوع مف الغش 4أو إظيارىا بوصفيا ذات جودة عالية

  .لسيولو عممو مف الناحية العممية، إذ ال يتطمب في الغالب اتباع طرؽ فنية دقيقة

                                                           
تتحقؽ صحة التراضي إذا كانت إرادة كؿ مف الطرفيف صادرة مف ذي أىمية، وخالية مف العيوب التي تفسد  -1

ال أصبح العقد قابال لإلبطاؿ، وتحدد ىاتيف اإلرادتيف ما يترتب عف عقد االستيالؾ  اإلرادة وىي الغمط والتدليس وا 
 .  14مف آثار. راجع: عبد اهلل حسيف عمي محمود، مرجع سابؽ، ص.

منيا عمى جواز  86مف القانوف المدني الجزائري. والتي قد أجاز المشرع في نص المادة  87و 86المادتيف  -2
إبطاؿ العقد لمتدليس إذا كانت األساليب التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف قد بمغت حدا مف الجسامة، بحيث لوالىا 

 لما أبـر الطرؼ اآلخر العقد.   
لتزاـ المحترؼ باإلعالـ، مذكرة ماجستير، تخصص قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو نبيؿ بف عديدة، ا -3

 . 32-31ص ، ص.2010-2009السياسية، جامعة وىراف، 
.424عمي حساني، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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         نصوص قانونية  وحتى يعتبر ىذا الخمط غشا يجب أال يكوف قد رخص بو بموجب
لقياـ جريمة  فمجرد الخمط أو اإلضافة وحده كافي ؛2كإضافة مادة حافظة إلى الغذاء 1أو تنظيمية

 الغش ولو لـ يترتب عميو اإلضرار بالصحة العامة.

  Falsification par retraitالغش باإلنقاص:  - ب
ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ سمب أو نزع جزء أو كؿ مف العناصر النافعة لممادة بغرض االستفادة 

لمسمعة  ويشترط ىنا أف تترؾ، مع احتفاظ الناتج الجديد بنفس االسـ، 3مف العنصر المسموب
 . 4يوحي باعتبارىا سمعة أصمية الموسوـ بعالمة مشيورة المظير الخارجي

 Falsification par fabrication   :تصنيعالطريقة الغش ب -ج   
إلى صناعة بضاعة  تدخميفيتجو بعض الم ، حيث5يتعمؽ األمر في ىذه الحالة بالتقميد

وذلؾ عف طريؽ استحداث كمي أو جزئي ، 6ولكف دوف محتواىاتأخذ شكؿ البضاعة األصمية 
أي صناعة منتوج غير مطابؽ لممواصفات  ،7لمنتوج ما بمواد ال تدخؿ في تركيبو العادي

الميـ أف يحمؿ ىذا األخير عالمة تجارية تكوف معروفة لدى غالبية  8والمقاييس القانونية
  المستيمكيف.

                                                           
، يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بيا في المواد 2002/ 14/02 القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في -1

 . 31الغذائية، ج.ر عدد 
. 32محمد بودالي، شرح جرائـ الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، مرجع سابؽ، ص. - 2  
.88مرجع سابؽ، ص.موالي،  زكريا - 3  
.  424عمي حساني، مرجع سابؽ، ص. - 4  

راجع: محمد مختار  فالمقمد ىنا يسعى لتصنيع سمعة مشابية لمسمة األصمية ولكف مف عناصر رديئة. -5
    . 17القاضي، مرجع سابؽ ص.

، مداخمة ألقيت 09/03صافية إقمولي ولد رابح، حماية المستيمؾ مف أساليب الغش عمى ضوء القانوف رقـ  - 6
الحماية القانونية لممستيمؾ في ظؿ التحوالت االقتصادية الراىنة"، في فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر حوؿ "

، مف طرؼ مخبر الحقوؽ والحريات العامة في األنظمة المقارنة، كمية 2017أفريؿ  11-10المنعقد يومي 
  .16الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص.

ذلؾ أف جميع السمع تحدد ىويتيا الكاممة مف محتواىا وتركيبيا وخصائصيا الجوىرية بالنص أو العرؼ  -7
 الميني أو باالبتكار المرخص بو والمسجؿ تحت عالمة تجارية.  

.  121نصيرة خوي، مرجع سابؽ، ص. - 8  
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 عند تنفيذ العقدباستعمال العالمات  الغش  -2
العقد بغير خداع وتتوفر في المنتج العناصر التي تـ االتفاؽ عمييا بيف الطرفيف، إال قد يبـر 

     كميا ف يتـ تسميـ المستيمؾ سمعة أو خدمة أخرى تختمؼ رتب عند التنفيذ إشكاالت، كأأنو يت
المعيودة التي تعود  الثقةاالئتماف المفترض و أو بمخالفة ، ما تـ االتفاؽ عميو مسبقا عف أو جزئيا

عمييما المستيمؾ في العالمة، أو كأف يماطؿ صاحب العالمة في تسميـ السمعة بدوف مبرر 
فتتعرض لمتمؼ مما يؤثر سمبا عمى صحة وسالمة المستيمؾ عند استعماليا، فيعد ىذا التنفيذ 

 بسوء نية مف قبؿ الميني صورة بارزة مف صور الغش التجاري.

      التي ال تعكس جودة المنتوج  العالماتالتجاري أيضا استعماؿ  غشيعد مف قبيؿ الكما 
 ىايعتمدقد اإلعالنات المضممة أو الكاذبة التي  باستعماليا في، أو الخدمة المعمف عنيا

عند التنفيذ بالحصوؿ عمى منتجات ال تتطابؽ ليتفاجأ لمتعاقد،  جرهالمستيمؾ و لإليقاع ب تدخموفالم
 اإلعالف.في  المذكورة  والبيانات مع المواصفات

 المطمب الثاني  
 في قانون حماية المستيمكالقواعد الخاصة لمواجية الغش التجاري باستعمال العالمات 

العقدي  ختالؿ التوازفانتيجة ، 1توفير الحماية لممستيمؾفي قصور القواعد التقميدية نظرا ل
بسبب المعرفة  المستيمؾو  تدخؿمراكز بيف المالفي  مف الناحيتيف االقتصادية والقانونية، والتفاوت

مقارنة  االستيالكية وي في العالقةقالطرؼ ال عتبارهابتدخؿ، تتوفر في المالكبيرة التي الدراية 
                                                           

-1
ظرية العامة لمعقد عمى فرضية القواعد التقميدية أضحت غير كافية في الوقت الراىف، فما تقـو عميو الن 

مساواة شكمية بعيدة عف مقتضيات العدالة  يالمساواة بيف المتعاقديف ىي مساواة مجردة ليست مطمقة أ
واالقتصادي وحتى المعرفي.  االجتماعيواإلنصاؼ، خاصة مع ظيور بعض التفاوت بيف المتعاقديف في الجانب 

. 385، ص.214، موفـ لمنشر، الجزائر، 3ؽ لمتعويض، ط.راجع: عمي فياللي، االلتزامات الفعؿ المستح
وأيضا: الحسيف بمحسايف، االلتزاـ بتمييز المستيمؾ بيف قواعد االخالؽ ومقتضيات القانوف واالقتصاد، مجمة 

 .30، ص.2001، المغرب، 01طنجيس لمقانوف واالقتصاد، ع 
تـ مف خالؿ نظرية عيوب اإلرادة، إال أف التطبيؽ فمثال حماية اإلرادة في المرحمة السابقة عمى التعاقد كانت ت

العممي كشؼ عف قصورىا في تحقيؽ الحماية المنشودة في بعض الحالت بسبب تشدد الشروط الالزمة لتطبيقيا. 
، جامعة شمؼ، 01، العدد01أنظر: زىية عيوب، حؽ المستيمؾ في اإلعالـ، الدراسات القانونية المقارنة، المجمد 

 .142، ص.2015
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ما وىو  تدخؿخالؿ فرض التزاـ عمى عاتؽ الم تدخؿ المشرع ليتدارؾ ىذه الفجوة مف، 1بالمستيمؾ
الطرؼ المقابؿ في العالقة بكافة  يتـ إعالـبأف  يشترط فيووالذي ، 2-اللتزام باإلعالمبا–يعرؼ 

ـ أو الخدمة المعروضة، وىذا بغرض المنتج المقد  لبيانات والمعمومات الخاصة سواء المتعمقة با
مؾ ويتـ إعالـ المستي تنوير المستيمؾ ومساعدتو عمى اتخاذ القرار المالئـ إلبراـ العقد مف عدمو.

        بمختمؼ أشكاليا وأنواعيا أو بأي وسيمة  ،أو العالمةالوسـ في جميع المراحؿ بواسطة 
 أخرى مناسبة. 

ارتباط واجب اإلعالـ والتبصر باستعماؿ العالمات لحماية  سوؼ نتطرؽ الىوبناء عميو،  
باستعماؿ  بإلزامية الوسـ والمطابقةالى ارتباط  ثـ )الفرع األوؿ(، المستيمؾ مف الغش التجاري

 )الفرع الثاني(.لحماية المستيمؾ مف الغش التجاري  العالمات

 االلتزام واجببالعالمات باستعمال  الغش التجاري ارتباط حماية المستيمك منالفرع األول: 
 اإلعالم والتبصر ب

في إطار  تدخؿالمإعالـ المستيمؾ يعد مف أىـ االلتزامات التي فرضيا المشرع عمى 
في  عمى ذلؾ صراحةالجزائري ، فقد نص المشرع 3امبيني تنشأة االستيالكية التي عالقالتنظيـ 
االلتزاـ بإعالـ تحت عنواف " الفصؿ الخامس  مف 18و 17ف االمادتبموجب  03-09القانوف 
كيفيات المتعمقة المشروط و لالمحدد  387-13تنفيذي المرسوـ وأتبع ذلؾ بإصدار ال، " المستيمؾ

بموجبو كيفية تطبيؽ االلتزامات التي يفرضيا قانوف حماية  بحماية المستيمؾ، والتي أبرز
 . واجب اإلعالـ والتبصرالمستيمؾ ومف بينيا 

                                                           
1
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع  03-09، التزاـ المتدخؿ بإعالـ المستيمؾ في ظؿ القانوف مناؿ بوروح - 

  .301، ص.2016، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية والسياسية، جامعة الجزائر، 02، ع 55الغش، المجمد 

وقمع الغش، السالؼ ذكره.تيمؾ مسلمتعمؽ بحماية الا 09/03مف القانوف رقـ  18و 17المادتيف  - 2
  

3
 - Jacque Ghestin, Traité du droit civil (La formation du Contact), Edition L.G.D.J, Paris, P.53. 
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 وثيقة  صمةلو  1ااعتباره إجراء وقائيبفي العقود االستيالكية  ىذا االلتزاـونظرا ألىمية 
ثـ ( أوال  وأىميتو في العالقة االستيالكية ) بياف مفيوموليو بإباستعماؿ العالمات، سوؼ نتطرؽ 

 .)ثانيا( باستعماؿ العالمات مضمونوالرتباط نتعرض 

 والتبصر وأىميتو في العالقة االستيالكيةعالم اإلأوال: االلتزام ب
ترمي الى إحدى الركائز األساسية لكؿ سياسة والتبصر اإلعالـ ب تعد القواعد الخاصة

امكانية ممستيمؾ موضوعي مستنير كاف ل، فكمما كاف ىناؾ إعالـ 2لدفاع عف المستيمكيفا
وما أىميتو في ؟ كآلية لحماية المستيمؾ وعميو ما المقصود بااللتزاـ باإلعالـ  .3فضؿاأل ختياراال

                    العالقة االستيالكية ؟ 

   كآلية لحماية المستيمك االلتزام باإلعالمالمقصود ب  -1
 وأطمؽ عميو عدة تسميات ، 5ووضع لو عدة تعاريؼ ،4الفقو الحديث بااللتزاـ اإلعالـعنى   

                                                           
زىية حورية سي يوسؼ، التزاـ المنتج بإعالـ المستيمؾ، مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة  -1

  .83، ص.2012 ، جانفي02البميدة، العدد 
 بفئة المستيمكيف عاما ومستقال خاصاالمستيمؾ وقمع الغش التزاما  يعد االلتزاـ باإلعالـ في قانوف حماية -2

مف القانوف المدني الجزائري  352ولكف سابقا كاف المشرع ينص عميو في القواعد العامة، حيث نص في المادة 
تعمؽ بو مف خصائص ومواصفات أساسية تمكنو مف التعرؼ عمى ضرورة إعالـ المشتري بالمبيع حوؿ كؿ ما ي
. ولمتفصيؿ حوؿ ذلؾ نافيا لمجيالة حوؿ الشيئ المتعاقد عميو عميو، أي  ضرورة عمـ المشتري بالمبيع عمما كافيا

، ص ص 2012راجع: محمد صبري سعدي، الواضح في شرح القانوف المدني، د.ط، دار اليدى، الجزائر، 
57-59      . 

3
 - « Mieux infirmés, les consommateurs courront mieux choisir ».   

Jean Calais Auloy,F. Steinmetz , Droit de la consommation, 5
émé

 Ed,  Dalloz, Paris, 2000, P.49.  
نظـ مف بيف االلتزامات التي عرفتيا ال ويعتبرهحديث النشأة، ليس االلتزاـ باإلعالـ  يرى بعض الفقو أف -4

قانوف األلواح االثني عشر يفرض عمى  كافالقانونية لمعقود مند زمف بعيد، فبالرجوع إلى القانوف الروماني مثال 
البائع اعالـ المشترى بالبيانات الخاصة بالمبيع مف خالؿ وضع ال فتة تبيف لممشترى كافة العيوب، وكذلؾ 

البائع بإعالـ المشتري خاصة في مجاؿ بيع العبيد. راجع: فرض ضرورة التزاـ  ) نسبة الى أثينا( ثينياألالقانوف 
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانوف خاص، االستيالؾعالـ وتوابعو في مجاؿ قانوف نبيؿ بف عديدة، االلتزاـ باإل

حساـ الديف عربوج،  :اوأيض .2-1 ، ص ص.2018-2017، 2ة وىراف عجامكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
  .228ص.مرجع سابؽ، 

ـ ، وعممت  بالشيء أي عرفتو، وعمـ  -5 ِم فقد جاء تعريؼ اإلعالـ في لساف العرب عمى أنو مشتؽ مف فعؿ ع 
، دار 4، ط.09األمر بمعنى أدركو وتحصؿ عمى حقيقتيو. أنظر: ابف المنظور اإلفريقي، لساف العرب، المجمد 

  .264، ص،2005صادر لمطباعة والنشر، لبناف، 
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، في حيف يرى آخروف 1التزاـ باإلفضاء بالبيانات والمعموماتأو  فالبعض يرى أنو التزاـ بالتبصير
ف تعػددت المصطمحػات فيي ال تخػرج مف دائػرة االلتػػزاـ التي  . وعميو2التػزاـ باإلخبػػار أنو وحتى وا 

عمى عاتؽ المديف والتي تدفعو لمتحمي بالصدؽ واألمانة في تقديـ كافة المعمومات  تفػػرض
 والبيانات، ومف تـ تجنب الغش والتضميؿ اتجاه المتعاقد اآلخر)المستيمؾ(.

ؽ عمى أنو: "التزاـ سابؽ عمى التعاقد يتعمؽ بالتزاـ وعميو فقد عرفو الدكتور نزيو محمد الصاد
المتعػػاقديف بأف يقػػدـ لممتعػاقػد اآلخػر عػند تكويػف العقػد البيانػات الالزمػة إليجػاد رضػا سميػػـ أحد 

عمى عمـ بكافة تفصيالت ىذا العقد، وذلؾ بسب ظروؼ واعتبارات معينة قد ترجع كامػؿ متنػور 
د أو صفة أحد طرفيو أو طبيعة محمو، أو أي اعتبار آخر يجعؿ مف إلى طبيعة ىذا العق

المستحيؿ عمى أحدىما أف يمـ ببيانات معينة أو يحتـ عميو منح ثقة مشروعة لمطرؼ اآلخر الذي 
 . 3يمتـز بناء عمى جميع ىذه االعتبارات بااللتزاـ باإلدالء بالبيانات"

، كما قد ركز عمى أف االلتزاـ باإلعالـ يكوف في أف ىذا الفقيو قد أسيب في تعريفو ىنا المالحظ
المرحمة السابقة لمعقد وفقط، ولكف تنوير إرادة المستيمؾ ال تتوقؼ عند تمؾ الفترة، بؿ البّد أف 
تمتد كذلؾ في مرحمة إبراـ العقد وتنفيذه فيذه المراحؿ كذلؾ ميمة. كما أنو لـ يقتصر صفة 

كذلؾ مف الطرؼ اآلخر مدينا بااللتزاـ ويقصد بو  بؿ جعؿ تدخؿالمديف بااللتزاـ عمى الم
المستيمؾ. وحسف ما فعؿ الدكتور حينما أعطى تعريفا موسعا لاللتزاـ فجعمو يشمؿ العقود 

 االستيالؾ التقميدية أو االلكترونية. 

وعرفو آخروف بأنو: "الواجب الضمني الذي أوجده القضاء والذي بمقتضاه يمتـز الطرؼ 
 .4واألفضؿ معرفة بإبالغ الطرؼ اآلخر بالبيانات المتعمقة بموضوع العقد"األكثر تخصصا 

                                                           
 .115، ص.2016، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 1ضماف حماية المستيمؾ، ط. عمي حساني، -1
رغـ أف الكثير مف  الفقو يجري تمييزا بيف مصطمح اإلعالـ ومصطمح اإلخبار عمى أساس أف األوؿ دو أصؿ -2

مرجع سابؽ،  نبيؿ بف عديدة، ، قضائي، والثاني ذو أصؿ قانوني باعتباره واجبا مفروضا بواسطة القانوف.
 .12ص.

نزيو محمد الصادؽ الميدي، االلتزاـ قبؿ التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد وتطبيقاتو عمى بعض  -3
  .15، ص.1982أنواع العقود )دراسة فقيية قضائية مقارنة(، د.ط، دار النيضة العربية، مصر، 

.51، ص.2000حقوقة، بيروت، نعيـ مغبغب، قانوف األعماؿ، د.ط، مكتبة الحمبي ال  - 4
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كما أنو واجب يقع عمى الطرؼ  ،1ويتضح مف ىذا المفيوـ أف االلتزاـ باإلعالـ ذو نشأة قضائية
المتدخػؿ باعتبػاره ممػـ بكؿ المعمومات المتعمقػة بالمنتوجػات مف خصائػص القوي وىو 

 وىو المستيمؾ. ومكػونػات، وطػرؼ ضعيػؼ 

ويرى جانب أخر بأنو: "التزاـ البائع باإلدالء بالبيانات والمعمومات لممشتري بما يتفؽ مع 
 .2يرا"موجبات حسف النية في التعامؿ والتي مف شأنيا أف تشكؿ رضا حرا مستن

ما يعاب عمى ىذا التعريؼ أنو قد حصر مف مفيوـ االلتزاـ باإلعالـ وجعمو قاصرا عمى عقد 
 معيف، وىو عقد البيع في حيف أنو قد يمتد ليشمؿ كافة عقود االستيالؾ. 

يمكف استخالص أنيا قد تناولت ىذا االلتزاـ  ،ومف خالؿ استعراض كافة التعريفات السابقة 
تصب في مجمميا في معنى واحد ىو اإلدالء بالمعمومات  بذلؾ فييلوظيفة، دور وامف ناحية ال

 ، مستنيرا فيمحؿ العقدعارفا ببصورة تجعؿ الدائف بااللتزاـ  ،الميمة عف الشيء المتعاقد عميو
  العقد سيال بعيدا عف التعقيد والمنازعة. تنفيذيجعؿ ضاه مما ر 

في العالقة "واجب يفرض اللتزاـ باإلعالـ بأنو: ومف جانبنا يمكننا أف نعرؼ اومف ىنا 
)المستيمك( الذي يكون غالبا إعالم الطرف اآلخرب( تدخلعمى الطرف القوي )الماالستيالكية 

ومحمو العقد  شروطحول  ،والضرورية التي يجيمياجوىرية المعمومات ىو الطرف الضعيف بال
                                                           

ونذكر في ىذا الصدد بعض األحكاـ القضائية التي حاولت تبياف مصطمح االلتزاـ باإلعالـ، حيث قد  1-
تبنت فيو وألوؿ مرة ىذا الحؿ مؤسسة  07/11/2006أصدرت محكمة النقض )الغرفة المدنية األولى( قرار في 

 االحتياطاتومات الوافية حوؿ قرارىا عمى أحكاـ المسؤولية بفعؿ المنتجات المعيبة بشأف منتج لـ يعط المعم
الواجب اتخاذىا مف طرؼ مستعمؿ الخرسانة، فالمنتوج الذي يحوي عيبا أو خمال ماديا داخميا يمكف أف يكوف 
معيبا حسب القانوف عندما يكوف اإلعالـ حوؿ شروط االستعماؿ غير كافية. راجع:  مختار رحماني محمد، 

وكذلؾ . 120ص. ،2016الجزائر،  اليومة لمنشر، المسؤولية المدنية عف فعؿ المنتجات المعيبة، د.ط، دار
القرار الصادر عف محكمة النقض الفرنسية، والذي قضت فيو بمسؤولية الشركة المنتجة لممعجوف الذي قد 
استخدمو أحد الرساميف، ألنيا لـ توضح لو طريقة استخدامو وأنو سيحدث تشققات في الموحات التي يستخدـ فييا 

يف في تجييزه. راجع: بدر الديف الحاج عمي، الحماية التشريعية المعجوف، في حاؿ عدـ إتباع أسموب مع
لممستيمؾ مف مخاطر التعاقد، مداخمة ألقيت في الممتقى الوطني الموسـو بالحماية القانونية لممستيمؾ في عممية 

          .           231، بالمركز الجامعي مغنية، ص.2019نوفمبر  12و 11التسويؽ بيف الواقع والمأموؿ، يومي 
، منشأة المعارؼ، 1أشرؼ محمد مصطفى أبو حسيف، التزامات البائع في التعاقد بوسائؿ التصالح، ط.2- 

  .94، ص.2008اإلسكندرية، 
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   إبرام العقد  في الخدمة ومساعدتو وج أوعمى غرار تمك المتعمقة بشروط البيع، ومميزات المنت
أيضا تحذيره ولفت انتباىو إذا ما  عميو ويتعين ، بلعمى بصيرة وبينة من األمر تنفيذهو 

ىذه المسألة فمـ يعط أي  مفالمشرع الجزائري موقؼ  أما بخصوص استدعت الضرورة لذاك".
  فعؿ. اوىو بذلؾ حسن ءالقضالفقو و ا الجتيادات ترؾ األمر وتعريؼ ليذا االلتزاـ 

طبيعتو  تحديد يبقى أف نشير الى مسألة أخرى ذات أىمية بالنسبة ليذا االلتزاـ وىيو 
أـ  باإلبراـ الفعمي لكؿ عقد عمى حدىترتبط طبيعة تعاقدية  جية أولى ىؿ ىو مف مف ،القانونية

تيمكيف بغض تجاه جميع المس تدخؿ صاحب العالمةتفرض عمى الم 1طبيعة غير تعاقدية مفأنو 
حوؿ مدى اعتباره التزاـ ببذؿ عناية أـ  ثانيةتعاقده معيـ مف عدمو، ومف جية  عفالنظر 

 . 2بتحقيؽ نتيجة

                                                           
فااللتزاـ باإلعالـ إذا وجد في المرحمة السابقة عمى التعاقد سمي بااللتزاـ قبؿ التعاقدي، ويجد مصدره في  -1

في نصوص القانوف نفسو، أي أنو مستقؿ عف العقد وسابؽ عمى إبرامو، وفي حالة تـ المبادئ العامة لمقانوف أو 
أما الطائفة األخرى فترى أف ىذا االلتزاـ ذو  اإلخالؿ بو فتقـو المسؤولية التقصيرية، وىذا ىو رأي الفريؽ األوؿ.

، وفي حالة اإلخالؿ بو باإلعالـويسمى بااللتزاـ التعاقدي  طبيعة عقدية ألنو يستمد وجوده مف العقد الالحؽ عميو
محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية المدنية لممستيمؾ التقميدي واإللكتروني، فتقـو المسؤولية العقدية. راجع: 

، نبيؿ بف عديدة، التزاـ المحترؼ باإلعالـ. وأيضا: 281، ص.2015د.ط، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
وف، آليات حماية المستيمؾ في القانوف الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانوف وأيضا: زكرياء بوع .53ص.

. ونذكر في ىذا 14-13، ص.ص 2017-2016األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، 
ر تحريره الصدد أف المشرع الجزائري لـ يميز بيف االلتزاـ قبؿ التعاقدي لإلعالـ وااللتزاـ أثناء التعاقد في إطا

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش بؿ تناوؿ االلتزاـ  03-09مف األمر رقـ  18و 17لنص المادتيف 
    باإلعالـ بأسموب مجمؿ دوف الخوض في تفاصيمو.    

جانب مف الفقو يرى أف االلتزاـ باإلعالـ ىو التزاـ بوسيمة، وحجتيـ في ذلؾ أنو عمى المديف )المتدخؿ( ببذؿ  -2
ف كاف ال يضمف تحقيقيا، فيو ممـز بتقديـ كافة المعمومات غا ية جيده وعنايتو بغرض تحقيؽ نتيجة معينة وا 

والبيانات  لمدائف )المستيمؾ( ولكف ال يمكنو أف يضمف فيـ ىذا األخير وأنو سيتقيد بما قدمو لو مف تعميمات 
، فالمديف ال غايةبتحقيؽ  االلتزاـباإلعالـ ىو  وارشادات حوؿ المنتجات. أما الفريؽ اآلخر فإنو يرى أف االلتزاـ

وأماـ ىذه الصراعات . تبرأ ذمتو إال إذا تحققت النتيجة، خاصة في نطاؽ العقود التي ترد عمى أشياء خطيرة
الفقيية وتبايف المواقؼ ظيرت طائفة  حديثة تنادي بضرورة معرفة ما يمتـز يو المديف تجاه الدائف حتى يمكف 

ة القانونية ليذا االلتزاـ، وقد تـ الوصوؿ إلى قاعد مفادىا أف ىذا االلتزاـ باإلعالـ ىو التزاـ بتحقيؽ تحديد الطبيع
نتيجة مخففة، بمعنى أف ىذا االلتزاـ أقوى مف أف يكوف التزاـ ببذؿ عناية ألف ىناؾ أمور يجب عمى المديف القياـ 

ألمور تخرج مف سيطرة المديف ويرجع فييا األمر بيا، وأقؿ مف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة حيث أف ىناؾ بعض ا
 .37 -34ص. ؿ االستيالؾ، مرجع سابؽ، صلمدائف. راجع: نبيؿ بف عديدة، االلتزاـ باإلعالـ وتوابعو في مجا



 

 

 

132 

 :أىمية االلتزام باإلعالم في العالقة االستيالكية-2
سواء مف قبؿ الفقو أو مف قبؿ  -ال شؾ أف االىتماـ الذي حظي بو االلتزاـ باإلعالـ 

نما ولـ يكف و  ،لـ يأت مف فراغ -المشرع الجزائريالمشرعيف ومف ضمنيـ  ليد االجتياد النظري وا 
طبيعة وخصوصية العالقة االستيالكية )التي يجسدىا عقد عوامؿ عممية أفرزتيا أممتو 

 .طرفي االلتزاـ فانعكست تمؾ األىمية عمى االستيالؾ (، 

 رقـ لقانوفكما ىو منظـ في ا -عالـ بديييا ومنطقيا إذا قمنا بأف اإل قد يبدو أمراوعميو، 
العالقة محورا أساسيا في سالمة وصحة يعد  -المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش 09-03

خاصة وأنو يتميز باعتباره، في نفس الوقت، حقا بالنسبة لطرؼ وواجبا بالنسبة  االستيالكية
 لمطرؼ المقابؿ. 

و في مواجية فيحؽ صاحب الو باإلعالـ، الدائف بااللتزاـ الطرؼ  ويعد المستيمؾ ىو        
بيف اإلطالؽ  وحوؿ مدلولو تباينت مواقؼ الفقياء والمشرعيف حوؿ تعريفووقد تعددت و ، تدخؿالم

المتعمؽ  03-09مف القانوف  01الفقرة  03عرفو المشرع الجزائري في المادة كما ، 1والتقييد
)خاصة باعتباره   كؿ ىذه المسائؿوقد سبؽ لنا التعرض إلى  ،بحماية المستيمؾ وقمع الغش

          لييا في موضعيا مف إالطرؼ الضعيؼ الذي يحتاج الى الحماية(، ونكتفي باإلحالة 
  .2ىذه الدراسة

 الطرؼ األقوى في عقد االستيالؾ وىو ،المديف بااللتزاـ باإلعالـ ىو يعدف تدخؿما المأ       
     يتحمؿ واجب إخبار وتنبيو الطرؼ اآلخر بكؿ ما يتعمؽ مف معمومات حوؿ المنتج  وعميو أف

 تحديد مف ىو المديف بااللتزاـ حوؿ ياءوقد اختمؼ الفق أو الخدمة التي تحمميا تمؾ العالمة.
البعض في المنِتج فقط أي الذي يتمتع حصره ، فتدخؿضمف السياؽ الشامؿ لمصطمح الم

وىي المقدرة التقنية بحيث يكوف عمى معرفة تامة بما يقدمو مف منتجات  ،بعناصر مف األفضمية
. وىو ما يعرؼ باالتجاه 3مقدرة اقتصادية وقانونية تمكنو مف التفوؽ عمى المستيمؾ وخدمات وكذا

                                                           
، دار األياـ لمنشر، األردف، 1شيناز رفاوي، االلتزاـ قبؿ التعاقدي باإلعالـ في عقود االستيالؾ، ط.  -1

  .78، ص.2017

.102-94راجع ما سبؽ البند المتعمؽ "بمفيـو المستيمؾ"، ص ص. - 2  
متبايناف، مداخمة قدمت في أعماؿ الممتقى األوؿ حوؿ حماية  فليندة عبد اهلل، المستيمؾ والميني مفيوما -3

، 13المستيمؾ في ظؿ االنفتاح االقتصادي، معيد العمـو القانونية واإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، يومي 
  .31، ص.2008أفريؿ  14
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. أما الطائفة األخرى فجعمتو يمتد ليشمؿ كؿ متدخؿ في عممية عرض المنتوج وىو 1الضيؽ
تد ليشمؿ كؿ شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد في مباشرتو لنشاط ميني االتجاه الموسع الذي ام

 .2بصفة معتادة، سواء كاف ىذا النشاط صناعيا أـ تجاريا

إمكانية فرض وينبغي التنويو ىنا إلى أف ىناؾ طائفة جديدة قد طرحت موقفا آخر يكمف في 
لة عممو ببعض االلتزاـ باإلعالـ في حاالت معينة عمى المستيمؾ، ويتحقؽ ذلؾ في حا

المعمومات التي يجيميا المتدخؿ والتي تأثر في قرار ىذا األخير بشأف التعاقد، ماداـ أف القاعدة 
ولكف نحف نستثني ىذه  .3طة بالعقد يمتـز بأف يفضي بياعمومات المرتبمفادىا أف مف يممؾ الم

والذي قد  ،المتمكف مف مجاؿ نشاطو تدخؿالطائفة مف الدراسة، ألنو ما ييمنا ىو المديف الم
لذلؾ وجب عميو أف  ،استغؿ الرموز والشارات لصالحو لمتأثير عمى الطرؼ اآلخر وىو المستيمؾ

  أو الخدمة الحاممة لتمؾ العالمة.  المعمومات المتعمقة بيذا المنتج يعمـ ىذا األخير بكافة

لتزاـ فقد عبر عنو بمصطمح أما بالنسبة لموقؼ المشرع الجزائري بخصوص المديف باال 
الطرؼ القوي في العالقة  باعتباره)بالتفصيؿ الخوض في ىذه الجزئية وقد سبؽ لنا  "المتدخؿ"

ومف ىنا نخمص  .4لييا في موضعيا مف ىذه الدراسةإ(، ونكتفي باإلحالة وأيضا صاحب العالمة
                                                           

 . 14ص.مرجع سابؽ، زكرياء بوعوف،  -1

، التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضوء قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش، مذكرة نواؿ شعباني -2
، 2012ماجستير، فرع المسؤولية المينية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .14ص.

باإلعالـ في عقود االستيالؾ )دراسة مقارنة في القانوف الفرنسي والتشريعات مصطفى أبو عمرو، االلتزاـ  -3
وىذا ما أكده قرار المحكمة  .96-95، ص.ص 2010العربية، د.ط، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

والذي قد أشارت حيثياتو إلى مبدأ عدـ المساواة في العمـ  «Poussin »الفرنسية في القضية المشيورة باسـ 
والمعرفة بيف المتعاقديف، نتيجة النخفاض المستوى الفني لمبائع )مدرسة(، مقارنة بخبرة ودراية المشتري )المتحؼ 
 الوطني( فقد كاف يتعيف عمى المشتري بحكـ خبرتو ودرايتو أف يمفت انتباه المدرسة إلى مثؿ ىذه المعمومات

مف  1110الجوىرية لما ليا مف تأثير كبير عمى رضائيا بالعقد. وبذلؾ قضت بالبطالف استنادا لنص المادة 
      . 91القانوف المدني الفرنسي. راجع: شييناز رفاوي، مرجع سابؽ، ص.

.13-07راجع ما سبؽ البند المتعمؽ "بمفيـو المتدخؿ"، ص ص. - 4  
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بااللتزاـ باإلعالـ متأسيا بذلؾ إلى أف المشرع الجزائري قد تبنى المفيوـ الموسع في المديف 
   .        1بنظيره المشرع الفرنسي

  المستيمكوتبصير  بإعالم مضمون االلتزام ثانيا:
)الطرؼ  تقتضي حماية المستيمؾ بموجب االلتزاـ باإلعالـ ضرورة تزويد الطرؼ اآلخر      

وىو ما يمثؿ  ؛والبيانات الجوىرية ذات الصمة بالعقد المزمع إبرامو ،الضعيؼ( بكافة المعمومات
وبذلؾ فإف مضموف ىذا األخير ىو التعريؼ بالمنتوجات والخدمات  ،الشؽ اإليجابي ليذا االلتزاـ

التي تحمميا تمؾ العالمة والتي كانت سببا في استمالة وجذب ذلؾ الزبوف، وتقديـ كافة 
األمر الذي سيساعد في توعية المستيمؾ ومف تـ تمكينو مف ممارسة المعمومات الضرورية عنيا، 

وال ريب أف ىذه . 2حريتو في االختيار والسماح لو بالدفاع عف مختمؼ حقوقو ومصالحو
أو الخدمة            3وصاؼ المادية والقانونية لممنتوجالمعمومات ميمة ومتعددة يتعمؽ بعضيا باأل

 روط البيع.، والبعض اآلخر باألسعار وبش
                                                           

وأيضا: محمد عماد الديف عياض، نطاؽ تطبيؽ قانوف حماية  .15، مرجع سابؽ، ص.محمد بودالي -1
، 2013، جواف 09المستيمؾ وقمع الغش، مجمة دفاتر السياسية والقانوف، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، العدد 

  .69-68ص.ص 

2
 ،2010، شركة المطبوعات لمنشر، لبناف، 1حمد، حماية المستيمؾ في نطاؽ العقد، ط.أآمانج رحيـ  -

  .79ص.

مف القانوف المدني، وىو نفس التعريؼ الذي قد  02مكرر الفقرة  140عرؼ المشرع المنتوج في نص المادة  -3
مف القانوف المدني الفرنسي، والذي تضمف المنقوؿ  3-1386تبناه مف التشريع الفرنسي الوارد في نص المادة 

راجع: مختار رحماني محمد، مرجع سابؽ، بصفة عامة، سواء كاف ماديا أو معنويا ولو كاف متصال بالعقار. 
مف المرسـو التنفيذي رقـ  02. ولكف تطبيقا لنص القاعدة أف الخاص يقيد العاـ فإف المادة 54-42ص.ص 

مادي قابؿ ألف يكوف المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش المعدؿ والمتمـ، عرفت المنتوج بأنو: "كؿ شيء  90-39
ا فإف المشرع قد أخذ بالمفيـو الضيؽ لممنقوؿ ألنو اشترط بأف يكوف ماديا، موضوع معامالت تجارية". وبيذ

 .67وبالتالي نستبعد المنقوؿ المعنوي والممكية الفكرية. راجع: نصيرة خموي، مرجع سابؽ، ص.
المتعمؽ  04-04المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  04-16مف القانوف رقـ  02وأيضا تعرض لو في نص المادة 

    السالؼ الذكر، بأنو: كؿ مادة أو مكوف أو مركب أو جياز أو نظاـ أو إجراء أو وظيفة أو طريقة  بالتقييس،
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش المعدؿ  09/03مف القانوف رقـ  03أو خدمة. وكذلؾ تناولتو المادة 

مجانا". والسمعة عند تعريفو ليا والمتمـ عمى أنو: "كؿ سمعة أو خدمة يمكف أف تكوف موضوع تنازؿ بمقابؿ أو 
نجده قد حصرىا في كؿ شيء مادي. ويتضح لنا مف ىذه التعريفات أف المشرع لـ يضبط بعد مصطمح المنتوج 
بعد، كما أنو قد استبعد المنقوؿ المعنوي مف الحماية. ويبدو لنا مف األجدر أف يتدارؾ المشرع ىذه الفجوات ويقـو 

 ؿ المنقوالت المعنوية وليس فقط المنقوالت المادية، لتوفير حماية أكبر لممستيمؾ.بتمديد مسؤولية الميني لتشم
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     إعالم المستيمك بالجوانب المادية المتصمة بالمنتوجأوال وعميو يجب عمى المتدخؿ       
فالمستيمؾ باعتباره كطرؼ ضعيؼ في العالقة التعاقدية يحتاج قبؿ إبراـ العقد لمعرفة  أو الخدمة

تمؾ المعرفة  المواصفات المادية والخصائص األساسية لممنتوج، وما بو مف عيوب، فعمى ضوء
تتحدد جودة المنتوج الحامؿ لتمؾ العالمة المميزة والتي قد لفتت انتباىو دوف العالمات األخرى. 

 03-09مف القانوف رقـ  17فعمـ المستيمؾ بالخصائص األساسية يجد أساسو في نص المادة 
  ، ويعد كأسموب وقائي لحماية رضا المستيمؾ.1المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش

وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه األوصاؼ األساسية لممنتوج تختمؼ وذلؾ حسب طبيعة المنتوج       
 ما إذا كاف يتعمؽ بمنتوجات غذائية، أو غير غذائية، أو تعمؽ األمر بخدمات.

      مف المرسوـ التنفيذي رقـ 12لنص المادة و  2بالنسبة لمبيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية
الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة باإلعالـ نجدىا قد ذكرت مختمؼ البيانات  13-378

                                                           
1

- Article L111-1 Code de Consommation Français:  « Avant que le consommateur ne soit lié par un 

contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, 

de manière  lisible et compréhensible les informations suivantes : 

1
0 
les caractéristiques essentielles du bien ou de service, compte tenu du support de communication 

utilisé et du bien ou service concerné. »   

 محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع ىذه المادة تعد كقاعدة عامة لجميع عقود االستيالؾ. لمتفصيؿ راجع:
   .299سابؽ، ص.

في نص المادة  -بالمادة الغذائية-تعرض المشرع لتعريؼ المنتجات الغذائية والتي إصطمح عمى تسميتيا  - 2
مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش، وىي كؿ المواد المستعممة في تصنيع األغدية الثانية الفقرة /02

منيا المواد المستخدمة في شكؿ أدوية أو مواد التجميؿ أو  فقط وتستثنى)أو جزئيا  وتحضيرىا ومعالجتيا كميا 
 378-13 كما قد خصص ليا فصال مستقال في فحوى المرسـو التنفيذي رقـ. (مواد التبغ لطبيعتيا الخاصة

 المحدد لشروط وكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ.
ي قصد بيا المواد الموضوعة مسبقا في أف المنتجات الغذائية نوعيف منتجات غذائية معبئة مسبقا، والتكما 

ونقمو وضماف يقصد بو كؿ تعميب موجو لتوضيب وعرض وحماية كؿ منتوج والسماح بشحنو وتفريغو )التغميؼ
ف يحتوي أىو كؿ تغميؼ متصؿ مباشرة بمنتوج موجو لمتوزيع، و يمكف )أو في وعاء  .(إعالـ المستيمؾ بذلؾ

(، لتقديمو لممستيمؾ أو لممطاعـ الجماعية، ؾلتعبئة عند تقديمو لممستيممف ا الوعاء عمى عدة وحدات أو أصناؼ
معبأة مسبقة والتي تقدـ بتمؾ الطريقة لممستيمؾ نظرا لطبيعتيا، ويتـ لؼ ىذه المنتوجات ومنتوجات أخرى غير 
أو أي وسيمة ىذه المنتوجات تكوف معرفة بواسطة تسمية البيع وتكوف مدونة عمى الفتة  عند عممية البيع مباشرة

وىذا بيدؼ الرعاية الصحية  أخرى، حتى ال يدع موقعيا )المادة المعينة( أي مجاؿ لمشؾ بالنسبة لممستيمؾ،
 لممستيمؾ.
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وقد ذكرىا المشرع عمى نحو مستفاض، األمر  ،1تدخؿد بيا مف طرؼ المااللزامية الواجب التقيّ 
الذي يوحي أف المشرع قد أولى عناية كبيرة لحماية المستيمؾ، مف خالؿ إضافة عدة بيانات 

ـ ىذا األخير بجميع المعمومات المتعمقة بالمنتوج حتى يمبي احتياجاتو الضرورية جديدة إلعال
ويحقؽ الرغبة المشروعة لديو. كضرورة بياف تسمية المبيع، واسـ البمد المنتج، والمواد الداخمة في 
إنتاجو واإلضافات الكيميائية كاأللواف واألصماغ ومكسيات الطعـ، فضال عف بياف كميتو ووزنو 

" بالنسبة لممواد الغذائية ؿ، باإلضافة إلى إدراج مصطمح "حال2افي وتاريخ صالحيتوالص
 وغيرىا مف البيانات. ، 3المعينة
البيانات التي ذكرىا ىذه مف بيف ف ،4لبيانات الخاصة بالمنتجات غير الغذائيةا خصوصأما ب

والكيفيات المتعمقة الذي يحدد الشروط  378-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ بموجب  المشرع
والتي أوجب فييا المشرع أف  ،نورد منيا ضرورة تسمية البيع لممنتوج السالؼ الذكر باإلعالـ

، حتى ال يقع المستيمؾ في لبس 5أو عالمة الصنع تكوف مختمفة عف تسمية العالمة التجارية
عانة بعالمات ألنو قد يكوف المنت ج واحد ولكف بغرض الترويج لو وعرضو في السوؽ تـ االست

                                                           
ىذه البيانات االلزامية تخص المواد الغذائية المعبأة مسبقا، أما المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا فيكتفي  -1

  الميني بذكر تسمية المنتوج فقط.
لمتفاصيؿ راجع: نبيؿ بف عديدة، االلتزاـ باإلعالـ وتوابعو في مجاؿ قانوف االستيالؾ، مرجع سابؽ، ص ص   -2
.53-77.  
المتضمف المصادقة عمى النظاـ التقني الذي  2014مارس  17في  المؤرخراجع القرار الوزاري المشترؾ  -3

  .2014مارس  19، الصادرة بتاريخ 15د يحدد القواعد المتعمقة بالمواد الغذائية "حالؿ" ج.ر عد
الذي يحدد الشروط  378-13مف المرسـو التنفيذي رقـ  37تعرؼ المنتجات غير الغذائية حسب المادة   -4

تمؾ المنتجات سواء كانت أداة أو وسيمة أو آلة أو مادة موجية " :بأنيا السالؼ الذكر والكيفيات المتعمقة باإلعالـ

والمالحظ ىنا أف المشرع قد عدد لنا أنواع ىذه  ."األمر باستعمالو الخاص و/أو المنزليلممستيمؾ، سواء تعمؽ 
المنتجات غير الغذائية ولكنو لـ يعرفيا كما سبؽ وأف فعؿ مع المنتجات الغذائية، كما أنو قد وسع مف قائمة ىذه 

)المشرع ىنا كاف  آلنؼ ذكرها 366-90البيانات مقارنة بما كاف ينص عميو سابقا في المرسـو التنفيذي رقـ 
وحسنا ما فعؿ المشرع بخصوص ىذا األمر ألنو  (،ينص عمى خمس بيانات إلزامية ممقاة عمى عاتؽ الميني

 يخدـ بالدرجة األولى مصمحة المستيمؾ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في العالقة التعاقدية. 
وج والكمية الصافية وعالقة المطابقة في نفس يجب أف تجمع البيانات المتعمقة بالعالمة وتسمية بيع المنت -5

المجاؿ البصري الرئيسي لموسـ، والذي يسمح لممستيمؾ بالتعرؼ المباشر عمى المنتوج بالنسبة لخصائصو 
  وطبيعتو. 



 

 

 

137 

متعددة تختمؼ مف ناحية مظيرىا ومف حيث قوة تأثيرىا عمى المستيمؾ. باإلضافة إلى وجوب 
تحديد طريقة استعماؿ المنتوج والذي يساعد المستيمؾ عمى استعمالو بطريقة صحيحة السيما إذا 

المسجمة العالمة  أو كاف المنت ج خطير أو معقد. فضال عمى ضرورة ذكر اسـ أو عنواف الشركة
 أو المستورد عندما يكوف المنتوج مستوردا.  لمنتج أو الموضب أو الموزع وعنواف ا

فقد فرض المشرع قائمة مف البيانات االلزامية والتي أوجب   ،1الخاصة بالخدمة في حيف البيانات
مقدـ  : اسـ2لممستيمؾ سواء كانت بالمجاف أو بمقابؿ. والتي نورد منياالمقدمة أف ترافؽ الخدمات 

الخدمة وعنوانو وكذا معموماتو الخاصة أما إذا تعمؽ األمر بشخص اعتباري يذكر عنواف 
مؤسستو ومقرىا، ذكر رقـ القيد في السجؿ التجاري أو في سجؿ الصناعة التقميدية والحرؼ، 

قؿ تحديد البيانات المتعمقة بالرخصة المسممة بالنسبة لمنشاطات المقننة، تبياف كال مف تكاليؼ الن
والتسميـ وكيفيات التنفيذ وأيضا مدة صالحية العرض وسعره وكذا المدة الدنيا لمعقد المقترح عندما 

 يتضمف تزويدا مستمرا أو دوريا لمخدمة.

جوانب القانونية بالعالـ المستيمؾ ممـز بإصاحب العالمة إلى جانب ذلؾ فالمتدخؿ        
شيء المبيع، بمعنى أف بيف لو جميع ليذا الالحالة القانونية  وتوضيح لو قبل التعاقد لممنتج

العقبات والصعوبات التي ستواجو مف استعماؿ الشيء أو استغاللو. فيمتد ذلؾ ليشمؿ كافة 
البيانات والمعمومات المتعمقة بتقييد حؽ المستيمؾ في استعماؿ المبيع واالنتفاع بو عمى وجو 

يعمـ المستيمؾ بكافة اإلجراءات واألشكاؿ اإلدارية الواجب مألوؼ. فيجب عمى ىذا األخير أف 
وغيرىا مف  اتبعاىا حتى يتمكف مف استعماؿ الشيء المبيع، كأف يحصؿ عمى تصريح مسبؽ،

 اإلشكاالت التي قد تواجيو.

التي يقتنييا بإعالم المستيمك بأسعار السمع  تدخؿلـز المشرع الجزائري المكما قد أ 
المحدد لقواعد  02-04مف القانوف رقـ  04وىو ما أكدتو المادة  3يد منياوالخدمات التي يستف

المطبقة عمى الممارسات التجارية المعدؿ والمتمـ، عندما نص عمى أنو يتولى البائع وجوبا إعالـ 
                                                           

 .                  الخدمة ىي التزاـ الميني بأداء عمؿ دوف تبعية، والذي ال يكوف محؿ إنشاء أو تنازؿ عف حؽ عيني -1
J.Pizzio, Droit de la consommation, ENCIC, D.1987, N راجع:

0 
480, P.52. 

  .98ص. ،، االلتزاـ باإلعالـ وتوابعو في مجاؿ قانوف االستيالؾ، مرجع سابؽنقال عف: نبيؿ بف عديدة
وقد سبؽ معنا وأف تناولنا مفيـو الخدمة بإسياب، وكذا العالمة التي يعتمد عمييا الميني لجذب العمالء بغرض 

 تمييز أدائو عف خدمات غيره، وىي ما عرفناىا آنفا بعالمة الخدمة. 
  2 المتعمؽ بتحديد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ. 13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  55المادة  -

3
 - Safia benzemour, La remise en cause des principes du droit commun par le doit de la consommation 

(étude comparative), mémoire de magistère, faculté de droit, Université d’Oran, 2012-2013, P.26.   
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الزبائف بأسعار وتعريفات السمع والخدمات وبشروط البيع. فيذا االلتزاـ لو أىمية كبيرة في مجاؿ 
يالؾ، فإلى جانب دوره في تنوير وتبصير إرادة ىذا الطرؼ الضعيؼ فيو يسمح عقود االست

 .   1أيضا بخمؽ جو تنافسي

كما أف المشرع لـ يكتفي بالزاـ الميني بإعالف عف األسعار بؿ نص أيضا عمى ضرورة     
لمبيع ، وأف تعد أو توزف أو تكاؿ السمع المعروضة 2تبييف ىذه األسعار بصفة مرئية ومقروءة

سواء كانت بالوحدة أو بالوزف أو بالكيؿ أماـ المشتري، وعندما تكوف ىذه السمع مغمقة ومعدودة 
أو موزونة أو مكيمة يجب وضع عالمات عمى الغالؼ تسمح بمعرفة الوزف أو الكمية أو عدد 

بمغ ، كما أوجب أف توافؽ األسعار أو التعريفات المعمنة الم3األشياء المقابمة لمسعر المعمف
 .4اإلجمالي الذي يدفعو الزبوف مقابؿ اقتناء سمعة أو الحصوؿ عمى خدمة

  الوسم والمطابقةب واجب االلتزامالمستيمك ب مايةالفرع الثاني: ارتباط ح
مداده بالبيانات الالزمة عف السمع والخدمات المطروحة في السوؽ        يتـ إعالـ المستيمؾ وا 

المشرع صراحة  نص عميوبواسطة الوسـ ووضع العالمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة، ىذا ما 
 أيضاحماية المستيمؾ، و  المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش 03-09مف قانوف 17في المادة 

المحدد لمشروط والكيفيات المتعمقة  378 -13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  04في نص المادة 
أف المشرع قد أعطى الحرية الكاممة لمميني  ظيربإعالـ المستيمؾ. ومف خالؿ ىذيف النصيف 

 .ات التي يطرحيا في السوؽأو الخدم ات المنتوج وسـفي سبيؿ اختيار الوسيمة المناسبة ل

                                                           

.237حساـ الديف عربوج، مرجع سابؽ، ص. - 1  
وىي ما تعرؼ بخاصية الوضوح في االلتزاـ باإلعالـ باألسعار، وىنا يتعمؽ األمر بالمغة المستعممة في  -2

  الكتابة، العممة، والمبمغ الواجب الدفع.
المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية المعدؿ والمتمـ،  04/02مف القانوف  03ؼ  05 المادة -3

  األنؼ الذكر. 
بالنسبة لمخدمات فقد ألـز المشرع إمداد المستيمؾ بكشؼ وذلؾ قبؿ إنجاز الخدمة، موضحا فيو بشكؿ مفصؿ 4- 

 06يفات وكيفيات الدفع. راجع: اطمع المادة عمى الخصوص طبيعة الخدمة والعناصر المكونة لألسعار والتعر 
المحدد لمكيفيات الخاصة المتعمقة باإلعالـ  2009فبراير  07المؤرخ في  65-09مف المرسـو التنفيذي رقـ 

، الصادرة 10حوؿ األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السمع والخدمات المعينة، ج.ر عدد 
 .11/02/2009في 
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)أوال(  كآلية إلعالـ المستيمؾ نظاـ الوسـالتعرض ل مف خالؿىذه الجزئية سنتناوؿ ، وعميو      
 )ثانيا(.لمعرفة مدى االرتباط بيف عالمة المطابقة وحقوؽ المستيمؾ ثـ 

 كآلية لحماية حقوق المستيمك أوال: الوسم
       التي يضعيا التاجر أو الصانع  ،عبارة عف مجموعة مف البيانات واإليضاحات 1الوسـ      

أو كميتيا  ،أو صاحب الخدمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى المنتجات بغرض بياف عددىا
أو صنعيا أو خصائصيا وطبيعتيا، أو أي ميزات و مصدر إنتاجيا أو طريقة تركيبيا أو وزنيا أ

نات التي تبيف خصائص المنتوج . فيو بذلؾ مجموع البيا2تجارية أو صناعية أو خدماتية ليا
 والتي توضع عمى بطاقة تسمى بطاقة الوسـ. 

فيو يعد مف التوابع األساسية لممنتجات، غايتو حماية جميور المستيمكيف مف دروب الغش       
( بإعالـ صحيح ودقيؽ خاؿ مف البيانات تدخميفالتجاري. وذلؾ مف خالؿ إلزاـ المنتجيف )الم

فمف خالؿ الوسـ يكوف الزبوف عمى دراية تامة بطبيعة ومحتويات المنتجات ، 3المغرية والكاذبة
وطريقة االستعماؿ وغير ذلؾ مف البيانات التي تساعدىـ عمى االختيار والتفضيؿ بيف مختمؼ 

، فيو وسيمة فعالة إليصاؿ المعمومات 4السمع والخدمات. وقد أطمؽ عمى تسميتو "البائع الصامت"
عمى المتدخؿ مف إضافة بيانات أو شطب أو تصحيح البيانات عمى  لممستيمؾ، لذلؾ يمنع

                                                           
 03-09مف القانوف رقـ  03عرؼ المشرع الجزائري الوسـ في عدة نصوص قانونية مختمفة، منيا المادة  -1

مف  02التي تنص عمى أنو: "كؿ البيانات أو الكتابات أو اإلشارات أو العالمات...". كما قد عرفو في المادة 
والمتمـ، بأنو: "جميع العالمات  المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش المعدؿ 39-90المرسـو التنفيذي رقـ 

والبيانات وعناويف المصنع أو التجارة والصور والشواىد أو الرموز التي تتعمؽ بمنتوج ما والتي توجد في أي 
تغميؼ أو وثيقة أو كتابة أو سمة أو خاتـ أو طرؽ يرافؽ منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بيما". والمالحظ ىنا أف 

ضمف تعريؼ الوسـ، في حيف أف العالمة التجارية ليا نظاـ قانوني خاص يحميا وىو  المشرع قد أدرج العالمات
المتعمؽ بالعالمات. ولكف يبدو أف كالىما يشترؾ في وظيفة وحدة وىي التعريؼ بالسمع والخدمات  03/06األمر 

 وتمييزىا عف بعضيا البعض.
تحديد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالـ المتعمؽ ب 13/378مف المرسـو  14ؼ  03وأخيرا عرفو في المادة 

 قصد إعالـ المستيمؾ".المستيمؾ بأنو: وصؼ لخصائص التغذية لمادة غذائية، 
  2 .83مختار بف قوية، مرجع سابؽ، ص. -
.109-107شييناز رفاوي، مرجع سابؽ، ص ص. - 3  
.77محمد بودالي، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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 2بغرض إخفاء أو حجب أو قطع أو فصؿ عبارات أخرى موضوعة عمى الوسـ األصمي 1الوسـ
. وعميو يمكف أف نمِخص 3تدخؿحتى ال يقع المستيمؾ في غمط، وأال يكوف ضحية لتالعب الم

 وظيفة الوسـ في عنصريف:

ـ المستيمؾ: فيو يعد مف أىـ اآلليات التي يعتمد عمييا الميني في تبصير الوسـ كآلية إلعال -
وتنوير إرادة المستيمؾ حوؿ مميزات السمع والخدمات، كما يمفت انتباىو إلى األخطار التي قد 

 . 4ويشترط فيو أف تحرر بياناتو بالمغة العربية وأف تتسـ بالوضوح ؛تنجـ عنيا
ة: مف المعموـ أف لممستيمؾ حؽ في معرفة الثمف اإلجمالي الوسـ كوسيمة إلضفاء الشفافي -

وأف يكوف عمى دراية بكافة التفاصيؿ حوؿ كيفيات الدفع والتخفيضات  ،لمسمعة والذي سيدفعو
أف يقدموا لممستيمؾ  تدخميفوالرسوـ والمسترجعات. لذلؾ قد أوجب المشرع عمى جميع الم

، والوسـ ىنا يعد مف الوسائؿ التي تساىـ في بسط الشفافية 5المعمومات المتعمقة باألسعار
  والوضوح عمى الممارسات التجارية. 

وعمى قائمتيا المعمقات، والتي  6وننوه ىنا إلى أنو قد يختمط مفيوـ الوسـ بعدة مفاىيـ أخرى      
اآلنؼ ذكره، في كوف أف  02-04مف القانوف رقـ  05والتي قد ذكرىا المشرع في نفس المادة 

كالىما يستعمؿ لنقؿ المعمومات إلى المستيمؾ، ولكف وجو االختالؼ بينيما كبير، كوف الوسـ 
يعد كأداة إلعالـ المستيمؾ عف جميع المعمومات والخصائص المتعمقة بالمنتوجات بما فييا 

ال تكوف لصيقة  األسعار، أما المعمقات فيي وسيمة لإلعالـ عف األسعار وفقط، كما أنيا
                                                           

المحدد لشروط والكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ، السالؼ  13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  01ؼ 06المادة  -1
 الذكر. 

، المرجع نفسو.21ؼ 03المادة  - 2  
ولكف ىناؾ بعض الحالت االستثنائية التي يسمح فييا لمميني بالتدخؿ بغرض تعديؿ أو إضافة بعض  -3

البيانات في حالة نسياف بياف أو عدة بيانات في الوسـ األصمي، وذلؾ مف خالؿ إعادة مطابقة ىذه البيانات 
مف  02في فقرتيا  06المادة بواسطة طرؽ متعددة تحت رقابة المصالح المكمفة بقمع الغش استنادا ألحكاـ 

   ، السالؼ الذكر.المحدد لشروط والكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ 378-13التنفيذي رقـ المرسـو 
سعاد نويري، االلتزاـ باإلعالـ وحماية المستيمؾ في التشريع الجزائري، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية،  -4

  .233، ص.2016، جانفي 01العدد  ،03جامعة الحاج لخضر باتنة، المجمد 
المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية المعدؿ والمتمـ. 04/02مف القانوف  01ؼ 05المادة  - 5  
ونقصد ىنا اإلشيار التجاري والتغميؼ والمعمقات.  - 6  
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نما توضع أماـ المنتوجات أو في واجية المتاجر، وىذا عمى خالؼ الوسـ الذي  بالبضاعة وا 
 .      1يكوف لصيقا بيا

 كآلية لحماية المستيمك مطابقةال :ثانيا
تاجرا كاف أـ صانعا لتمييز  تدخؿحداىما يختارىا المإ، 2قد تتضمف بعض المنتجات عالمتيف    

 marque " 3 والثانية تضعيا الييئة المختصة لمراقبة المطابقة، وىي ما تعرؼ بعالمة المطابقة ،بضاعتو

de conformité".  وىي تدرج ضمف طائفة الشارات المميزة، وتخضع لنفس األحكاـ التشريعية
أي  5. وىذه األخيرة ترجع ممكيتيا لمجياز المكمؼ بالتقييس4والتنظيمية المطبقة عمى العالمات

 ، ويمتـز ىذا األخير بتسجيميا لدى الييئة المختصة بالعالمات. 6المعيد الجزائري لمتقييس

أما المطابقة في عقود االستيالؾ فتعني استجابة كؿ منتوج موضوع لالستيالؾ لمرغبة     
وكذا مطابقتو لمقواعد اآلمرة الخاصة بالمواصفات الواردة في القوانيف  7المشروعة لممستيمؾ

                                                           

  1 .111-110شييناز رفاوي، مرجع سابؽ، ص.ص  -
.206صالح، مرجع سابؽ، ص. فرحة زراوي - 2  

مف القرار الوزاري المؤرخ في  05السمعة ىي نفسيا عالمة المطابقة. اطمع: المادة ال يجوز أف تكوف عالمة  -3
جراءات ذلؾ ج.ر عدد  1996يوليو  23 ، 33الذي يحدد منح عالمات المطابقة لممواصفات الجزائرية وسحبيا وا 

  .22، ص.1997يوليو  23الصادرة في 
المتعمؽ بالتقييس، السالؼ الذكر. 04/04مف القانوف  20المادة  - 4  

بأنو: "وضع وتطبيؽ قواعد لتنظيـ نشاط معيف لصالح  والذي يعرؼ حسب المنظمة الدولية لمتقييس إيزو -5
جميع األطراؼ المعنية وبتعاونيا وبصفة خاصة لتحقيؽ اقتصاد متكامؿ مع االعتبار الواجب لظروؼ األداء 
ومقتضيات األماف".  راجع: نصيرة تواتي، دور مطابقة المنتوجات لممقاييس القانونية في حماية المستيمؾ عمى 

، 09المتعمؽ بالتقييس، مجمة االجتياد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجمد  16/04قـ ضوء القانوف ر 
 .461، ص.2017، مارس 14العدد 

ىذا المعيد عبارة عف مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لو استقاللية مالية، يمارس عدة  -6
نسيؽ مع مختمؼ القطاعات، إنجاز البحوث صالحيات نورد منيا: السير في إعداد المواصفات الوطنية بالت

جراءات التحقيقات العمومية في مجاؿ التقييس، فضال عف  تحديد االحتياجات الوطنية لمتقييس وكذا  والدراسات وا 
مف  08و 02ضماف تمثيؿ الجزائر في الييئات الدولية والجيوية لمتقييس التي تكوف طرفا فييا. انظر: المادتيف 

المتعمؽ بتنظيـ التقييس وسيره، مرجع سابؽ. سنتناوؿ ىذه الجزئية بالتفصيؿ في  464-05رقـ  المرسـو التنفيذي
 الباب الثاني.    

كريمة بركات، حماية أمف المستيمؾ في ظؿ إقتصاد السوؽ )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، تخصص  -7
 .  45، ص.2014-2013قانوف، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمر تيزي وزو، الجزائر، 



 

 

 

142 

، ولكف ال يكفي مجرد التصريح شفاىية 1لموائح والمقاييس والعادات المينية في الجية المقابمةوا
بذلؾ والذي يتـ مف خالؿ عممية تأكيد مف طرؼ ثالث بأف  2بذلؾ وفقط، بؿ ال بّد مف  اإلشياد

. 3تدخؿأو مسار أو نظاـ تـ احتراميا مف طرؼ ذلؾ الم لخصوصية المتعمقة بمنتوجالمتطمبات ا
عمى  4و/أو تجسيده بوضع وسـ المطابقةمطابقة بتسميـ شيادة المطابقة ويتـ اإلشياد عمى ال

فإف المنتجات الموجية لالستيالؾ واالستعماؿ والتي تمس السالمة المنتوج أو التعبئة. وعميو 
والصحة والبيئة فإنيا تخضع إلى اإلشياد اإلجباري، والذي يفرض عمى المنتجات سواء كانت 

 . 5محميا أو مستوردة مصنعة

وينبغي التنويو أف المعيد الجزائري لمتقييس وحده المخوؿ بتسميـ شيادات المطابقة       
اإلجبارية التي ترخص وضع عالمة المطابقة الوطنية اإلجبارية بخصوص المنتجات المصّنعة 

اإلجبارية ما بخصوص السمع والخدمات المستوردة فيجب أف تحمؿ عالمة المطابقة أ. 6محميا
معترؼ بيا مف المعد الجزائري لمتقييس  التي تسمميا الييئات المؤىمة لمبمد المنشأ شريطة أف تكوف

 المتعمؽ بتقييـ المطابقة. 465-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  14حسب الفقرة الثانية مف المادة 

ات المشروعة فإف عالمة المطابقة ىي الوسيمة لتحقيؽ تمؾ الرغبتأصيال لما سبؽ، و     
لممستيمؾ، ألنيا توضع عمى منتوج ما لإلشياد عمى أنو مطابؽ لمواصفات معينة، مف حيث 
طبيعتو وصنفو، ومنشأه ومميزاتو األساسية وتركيبتو ونسبة مقوماتو الالزمة، وىويتو وكمياتو 

                                                           

  1  .283ص.محمد بودالي، مرجع سابؽ ،  -
اإلشياد عمى المطابقة الخاصة بالمنتوج ىو الذي يثبت بو مطابقة المنتوج لصفات دقيقة أو لقواعد محددة  -2

سابقة وخاضعة لرقابة صارمة. عمما اإلشياد بالمطابقة يشمؿ كال مف: اإلشياد بالمطابقة الخاصة باألشخاص 
لشخص في أدائو لعمؿ محّدد(. وأيضا اإلشياد )وىو مسار يتمثؿ في التقييـ واالعتراؼ العمني بالكفاءة التقنية 

عمى المطابقة الخاصة بالنظاـ )والذي يّضـ عمى الخصوص ما يمي: تسيير الجودة، تسيير البيئة، تسيير 
 . 56-55السالمة الغذائية، تسيير الصّحة والسالمة في الوسط الميني(. زكريا بوعوف، مرجع سابؽ، ص ص .

المتعمؽ بتقييـ المطابقة، السالؼ الذكر.   465-05التنفيذي رقـ مف المرسـو  01ؼ 03المادة  - 3  
األنؼ الذكر، كاف المشرع يستعمؿ مصطمح  04-16المتعمؽ بالتقييس بالقانوف  04-04قبؿ تعديؿ القانوف  -4

بدال مف مصطمح وسـ المطابقة الحالي، ونرى بذلؾ حسنا ما فعؿ  19مصطمح عالمة المطابقة في نص المادة 
الوسـ أوسع وأشمؿ مف لفظ العالمة، كما أف المشرع في تعريفو لموسـ أدرج فيو أنو بإمكاف أف  ألف مصطمح

 تستعمؿ العالمة كوسـ لمتعريؼ بطبيعة وخصائص المنتجات بغرض إعالـ المستيمؾ.  
المتعمؽ بتقييـ المطابقة، السالؼ الذكر.   465-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  13المادة  - 5  
المتعمؽ بتقييـ المطابقة، السالؼ الذكر. 465-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  01ؼ 14المادة  - 6  
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فإف ىذه العالمة وظيفتيا األساسية  . ولذا1وقابميتو لالستعماؿ واألخطار الناجمة عف استعمالو
ىي إعالـ المستيمؾ وتنوير بصيرتو تجاه الجودة والنوعية التي يتمتع بيا ىذا المنتج، فضال عف 

ؿ في األسواؽ مف قبؿ بعض أنيا السبيؿ لتحقيؽ سالمتو وضماف أمنو مف الغش والتدليس المفتع
 .    المتدخميف

 
 مبحث الثانيال

 عالمات وقانون حماية المستيمك وانعكاساتيا عمى حقوق المستيمكالعالقة بين قانون ال

تضمف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش قواعد آمرة تتميز بالصرامة، فال وجود لقاعدة 
التسامح مع المتدخميف بخصوص وضع المنتجات لالستيالؾ، يتضح ذلؾ مف تشدده في 

بضرورة التقيد بأحكامو، وعدـ المساس االلتزامات التي فرضيا عمى التجار )المحترفيف( 
بالمصالح المادية والمعنوية لممستيمؾ، فضال عمى وجوب النظافة الصحية لممواد الغذائية 

لزامية الضماف وخدمة ما بعد البيع لزامية أمف المنتجات، وا  ، مع منح المستيمؾ حؽ العدوؿ 2وا 
كما أنو تشّدد في مواجية العديد مف عف العقد بإرادتو المنفردة دوف تقديـ أي مبرر لممتدخؿ، 

 الممارسات كالغش والخداع ومختمؼ التجاوزات المفتعمة في األسواؽ.

وفي المقابؿ فإف قانوف العالمات يقوـ عمى فمسفة عطاء صاحبو حقا استئثاريا مانعا 
تو يخولو االنفراد باستغالؿ ثمرات ذلؾ الحؽ، وفي نفس الوقت منع الغير مف منافستو أو مزاحم

طواؿ مدة الحماية بدوف الحصوؿ عمى ترخيص منو أو موافقة مسبقة؛ وبالتالي فإف ىذا القانوف 
 جاء ليخدـ بصورة مباشرة المتدخؿ صاحب العالمة ويحميو مف أي اعتداء.  

إذف وكما ىو واضح مما سبؽ، مف جية أولى الشؾ أف ىناؾ اختالفا وتباينا بيف القانونيف          
، وىناؾ في األسس واألىداؼ ما ينعكس عمى خدمة حقوؽ المستيمؾ، ومف جية مف جية أولى

 ثانية ىناؾ تناغـ وانسجاـ بيف القانونيف.

                                                           
، المركز القانوني لإلصدارات 1ىدى تريكي، الحماية المدنية اإلجرائية لممستيمؾ )دراسة مقارنة(، ط. -1

 .  34، ص.2017القانونية، القاىرة، 
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش،  03-09مف القانوف  16إلى  04عمى الباب الثاني مف المادة  اطمع -2

 السالؼ الذكر. 
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 ومدى القانونيف وأىداؼ االختالؼ والتبايف في أسس وبناء عمى ما سبؽ سنتطرؽ الى
واالنسجاـ في التناغـ  )المطمب األوؿ( ثـ ننتقؿ لمبحث في مسألة لخدمة المستيمؾيـ تكريس

 األىداؼ بيف القانونيف باعتبارىا تحقيؽ لمصمحة المستيمؾ ) المطمب الثاني(.

 المطمب األول: االختالف والتباين في األسس بين القانونين تكريس لخدمة المستيمك
دراسة االختالؼ والتبايف في األسس بيف قانوف العالمات وقانوف حماية  تقتضي منا

ألىداؼ التي يرمي كؿ قانوف إلى تحقيقيا، ويبدو مف الظاىر أف البحث عف االمستيمؾ، 
وحمايتو في مواجية المنافسيف  تدخؿالعالمات ىو تحقيؽ مصمحة الماليدؼ األساسي لقانوف 

لمظفر برضا ووالء المستيمكيف )الفرع األوؿ(، أما ىدؼ قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش 
بضبط وتقييد  تدخميفلمستيمكيف وحمايتيـ في مواجية المبالدرجة األولى المحافظة عمى مصالح ا

 الفرع الثاني(.)العالقة بينيـ 

في  مالك العالمة تدخلالفرع األول: أساس وىدف قانون العالمات ىو تحقيق مصمحة الم
 مواجية المنافسين

أولى المشرع بموجب قانوف العالمات اىتماما كبيرا بالمتدخؿ، فقد منحو الحؽ في ممكية 
واستعماليا في المجاؿ الذي  2بمجرد تسجيميا، وىو ما يخولو الحؽ في استغالليا 1العالمة

خصصيا لو سواء الصناعي أو التجاري أو الخدماتي، فضال عف حقو في التصرؼ فييا ببيعيا 
 . 3أو رىنيا أو بمنح ترخيص كمي أو جزئي لمغير باستغالليا

                                                           

المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر. 06-03مف األمر رقـ  01ؼ 09المادة  - 1  
يعرؼ استغالؿ العالمة يكوف إما شخصيا مف صاحبيا وذلؾ مف خالؿ وسميا عمى منتجاتو وىوما  -2

باالستغالؿ المباشر  أو أف يكوف االستغالؿ مف طرؼ الغير ويتحقؽ ذلؾ بمنحيـ تراخيص لممارسة ذلؾ وىو ما 
 يسمى باالستغالؿ غير المباشر.

  Voir :Patrick Tafforeau, Cédric Monnerie, Droit de la Propriété intellectuelle (Propriété littéraire et 

artistique, Propriété industrielle, Droit international), Edition Extenso, Paris, P.416.                                                            
تجدر اإلشارة إلى أف اتفاقية تربس لـ تنص صراحة عمى ىذا الحؽ المطمؽ لمالؾ العالمة في ابراـ كافة  -3

أنو يستخمص مف خالؿ نصوصيا أنيا قد منحت لصاحبيا حؽ الترخيص لمغير التصرفات القانونية عمييا إال 
باستخداـ العالمة  أو التنازؿ عنيا لمغير، وبالتالي أي تصرؼ قانوني يرد عمى حقوقيـ بإرادتيـ ورغبة منيـ فإنو 

  .222تصرؼ ال تعارضو االتفاقية. راجع: وحيد محمد عمي المييبي، مرجع سابؽ، ص.
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يرتبيا قانوف العالمات لمالؾ العالمة الذي وعميو سنتناوؿ في ىذا الفرع الحقوؽ التي 
استوفى كافة اإلجراءات القانونية )أوال(، ومف ثـ انعكاسات تمؾ الحقوؽ عمى حماية المستيمؾ 

 )ثانيا(.

 الحقوق التي يرتبيا قانون العالمات لمالك العالمة: -أوال
جراءات الشكمية ييا الشروط الموضوعية، واستوفت اإليثبت لمالؾ العالمة التي توافرت ف

( ونكتفي ىنا بالتطرؽ ألىـ 03-06)األمر لتسجيميا عدة حقوؽ نص عمييا قانوف العالمات 
  وأبرز تمؾ الحقوؽ:

 المانع (: الحق االستئثاري ) االحتكاري – 1
مانعا، بموجبو يكوف لو وحده دوف  يعطي المشرع الجزائري لصاحب العالمة حقا استئثارّيا

( 10عمى السمع والخدمات، التي يحددىا طيمة المدة القانونية المحددة بعشرة )سواه أف يستعمميا 
لفترات متتالية، فضال عف حقو في منع الغير مف استعماؿ نفس العالمة  2قابمة لمتجديد 1سنوات

المشمولة أو المماثمة لتمؾ التي  أو وضع عالمة مشابية عمى المنتجات والسمع، أو الخدمات
 .4، تطبيقا لمبدأ االعتراؼ لصاحب العالمة التجارية بالحقوؽ المطمقة3مةتوضع عمييا العال

مع اإلشارة إلى أف المشرع الجزائري قد ربط ممارسة ىذا الحؽ بضرورة االستغالؿ  ىذا       
ال تـ إبطاليا بالصورة التي  6ويقصد بجدية االستعماؿ االنتظاـ في استخداميا. 5الجدي ليا وا 

تنتج آثارىا المطموبة، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ االستعماؿ الحقيقي لمعالمة أي بوضعيا أو نقشيا    
أو دمغيا أو ربطيا بالمنتج ذاتو، أو الغالؼ أو المحيط بو فيما يتعمؽ بالسمع، و بالنسبة 

أية وسيمة. كما ب التجاري الجدي بعرضيا عمى الزبوف متمقي الخدمة لمخدمات يكوف االستعماؿ
                                                           

 20سنة بالنسبة لتونس و 15بيف دوؿ المغرب العربي فيي تقدر ب فيي تختمؼ ة لمدة الحماية أما بالنسب -1
 سنة بالنسبة لدولة مغرب. راجع:

M-Ali Haroun, Op.Cité, P.117. 
2

- Michel Dupuis, Op.Cité, P.397. 

.117عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابؽ، ص. - 3  
. 40سابؽ، ص. سراج عامر العربي قاسـ، مرجع - 4  
المتعمؽ بالعالمات والتي تتمثؿ في:  03/06مف األمر رقـ  11باستثناء الحاالت اآلتية التي ذكرتيا المادة  - 5 
( سنوات دوف انقطاع؛3"... إذا لـ يستغرؽ عدـ االستعماؿ أكثر مف ثالث )-  
لـ يقـ مالؾ العالمة قبؿ انتياء ىذا األجؿ بتقديـ الحجة بأف ظروفا عسيرة حالت دوف استعماليا، ففي ىذه  إذا -

  الحالة يسمح بتمديد األجؿ إلى سنتيف عمى األكثر".   
. 93عجة الجياللي، العالمة التجارية، مرجع سابؽ، ص. - 6  
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بترخيص  يجب أف يكوف االستعماؿ مشروعا أي مف قبؿ مالكيا، أو مف الغير المخوؿ باستغالليا
أو إذف مسبؽ، وكؿ مف يسعى بخالؼ ذلؾ يعد استعمالو ليا غير مشروع ومف أىـ صور ذلؾ 

في  فصؿ العالمة األصمية عف المنتوج األصمي الذي تميزه والتي تعد كانتياؾ لحرمة التصرؼ
. كما يجب أف يكوف االستعماؿ بصورة مستمرة 1البضائع والخدمات التي تميزىا العالمة األصمية

، فاالستعماؿ العرضي والمتقطع ليا مف قبؿ المتدخؿ ال يترتب عميو حؽ االحتجاج بو 2وعمنيا
 ضد منافس قاـ باالستعماؿ المستمر ليا. 

يحكمو مبدأ اإلقميمية، والذي  مة المسجمةوتجدر اإلشارة أيضا إلى أف حؽ االستئثار بالعال
تخوؿ العالمات المسجمة في الجزائر أصحابيا حؽ االستئثار باستعماليا فوؽ التراب  بموجبو

 .      3الجزائري فقط

 حق التصرف في العالمة: -2
، وىذه 5في العالمة عمى الوجو الذي ال تمنعو القوانيف 4يتمتع المتدخؿ بحؽ التصرؼ

المكنة منحيا المشرع الجزائري بنص صريح: "الحؽ في العالمة يخوؿ صاحبو حؽ التنازؿ عنيا 
                                                           

. 128مختار بف قوية، مرجع سابؽ، ص. - 1  
. 92، مرجع سابؽ، ص.نعيـ مغبغب - 2  
. 511فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص. - 3  

نشير ىنا إلى أف جانبا مف الفقو قد تبنى فكرة التصرؼ في العالمة وحدىا دوف أف يرتبط ذلؾ بالمشروع، وقد  -4
وقد أخذ بذلؾ كال مف التشريع الفرنسي الذي قد أجاز انتقاؿ العالمة مستقمة عف المشروع الذي تستخدـ فيو 

 ,Jean-luc Piotraut, Droit de la propriété intellectuelle, Edition Ellipses, Paris اللة عمى منتجاتو.        لمد

2004, P .197.   
وأيضا التشريع المبناني، في حيف ذىب البعض اآلخر إلى عدـ جواز التصرؼ بيا وحدىا دوف المتجر إذ جعمت 

تجاري، كما ىو الشأف في التشريع المصري واألردني. راجع: صالح زيف العالمة تدور وجودا وعدما مع المحؿ ال
ولكف ىناؾ مف أخذ موقفا وسطا  .211-210.ص صالديف، العالمات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابؽ، 

بيف االتجاىيف وقضى بجواز التصرؼ في العالمة التجارية بصورة مستقمة عف المحؿ التجاري بشرط أال يحدث 
تصرؼ لبسا فيؤدي إلى خداع المستيمكيف بشأف عالقة تمؾ المنتجات التي تحمؿ العالمة المتصرؼ فييا ذلؾ ال

 . 257والمشروع. راجع: صالح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص.
أما بخصوص المشرع الجزائري فقد أخذ بيذا االتجاه األخير إذ أقر بالتصرؼ في العالمة بصورة مستقمة عف 
المحؿ، لكف دوف أف يكوف اليدؼ منو تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية فيما يتعمؽ بطبيعة ومصدر السمع 

المتعمؽ  06-03مف األمر رقـ  14أو الخدمات التي تستعمؿ فييا العالمة محؿ التصرؼ. انظر: المادة 
 بالعالمات، السالؼ الذكر. 

مف األمر  674فالممكية ىي حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء بشرط أف ال تخالؼ القوانيف واألنظمة. المادة  -5
  المتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ، السالؼ الذكر. 58-75األمر رقـ 
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ومنح رخص استغالؿ ومنع الغير مف استعماؿ عالمتو تجاريا دوف ترخيص مسبؽ منو عمى سمع 
 . 1أو خدمات مماثمة أو مشابية لتمؾ التي سجمت العالمة مف أجميا"

خذ عمميا عدة صور فقد يكوف بالتنازؿ عف ممكيتيا ببيعيا وحؽ التصرؼ في العالمة يأ
 (.ج) الترخيص لمغير باستعماليا (، أو عف طريؽبوقد يكوف برىنيا )( أمثال )

 التنازل عن العالمة بالبيع:-أ
متى رأى المتدخؿ أف إبراـ أي تصرؼ قانوني عمى العالمة يحقؽ لو ميزة أو مصمحة فإف 

وبيذا فإنو يجوز لو التصرؼ في العالمة التجارية عف طريؽ بيعيا مف حقو إبراـ ىذا العقد، 
وذلؾ بنقؿ ممكيتيا منفردة أو مع بقية عناصر المحؿ التجاري بما ليا وما عمييا مف حقوؽ 

. وىو ما أشارت إليو المادة 2والتزامات مف مالكيا إلى شخص آخر مقابؿ ثمف يتـ االتفاؽ عميو
 ؽ بالعالمات. المتعم 06-03مف األمر رقـ  14

والتنازؿ عف ممكية العالمة قد يكوف عف طريؽ البيع كميا أو جزئيا، فإذا تـ البيع بصورة 
كمية جاز لممشتري استغالليا عمى جميع تمؾ السمع والخدمات، أما إذا تـ البيع عمى جزء منيا 

ف البعض أي تـ التنازؿ عف احتكار استغالليا لبعض المنتجات المسجمة ألجميا العالمة دو 
ال اعتبر مقمدا       اآلخر، فال يجوز ىنا لممشتري أف يستغؿ غير ما تـ االتفاؽ عميو في العقد وا 

 .   3أو منافسا لمبائع منافسة غير مشروعة

مع مالحظة أف نقؿ الحؽ في ممكية العالمة سواء كاف كميا أو جزئيا، ال يكوف صحيحا 
لشروط الشكمية واإلجراءات القانونية التي تطمبيا المشرع ومرتبا آلثاره القانونية إال إذا استوفى ا

مضاء األطراؼ باإلضافة 06-03الجزائري في األمر  ، والتي تكمف في كؿ مف شرط الكتابة وا 
 06-03مف األمر رقـ  15بالرجوع لنص المادة و إلى شرط قيد التصرفات المتعمقة بالعالمة. 

ىذه التصرفات الواردة عمى العالمة كالبيع مثال  المتعمؽ بالعالمات نجدىا قد فرضت أف تكوف
متضمنة إمضاء األطراؼ عمييا وذلؾ تحت طائمة بطالف التصرؼ. والمتطمع ليذا النص يالحظ 
  أف المشرع لـ يشترط الكتابة الرسمية كما ىو الشأف في حالة التصرؼ في العالمة المرتبطة

                                                           

المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر.  06-03مف األمر رقـ  02ؼ 09المادة   - 1  
.142نعيـ مغبغب، مرجع سابؽ، ص. - 2  
.45وليد كحموؿ، مرجع سابؽ، ص. - 3  
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بؿ فرض فقط الكتابة العرفية شريطة أف تكوف مرفقة بتوقيع األطراؼ عمى  ،1بالمحؿ التجاري
عقد البيع الوارد عمى العالمة. وعميو نرى أنو كاف مف األفضؿ لممشرع أف يشترط الرسمية عمى 
ىذا التصرؼ ألف العالمة حاليا تحظى بأىمية اقتصادية وتجارية كبيرة فيي اآلف تعّد كثروة 

 غيرة والمتوسطة لقيمتيا المالية المعتبرة.حقيقية لممؤسسات الص

مف المرسوـ رقـ  22نصت المادة  فقد شرط قيد التصرفات المتعمقة بالعالمةأما بالنسبة ل
ضرورة قيد الحقوؽ المتعمقة بالعالمات  ،المحدد لكيفيات إيداع العالمات وتسجيميا 05-277

لمممكية الصناعية، وىذا بعد تقديـ وذلؾ بالمعيد الوطني  ،التجارية في سجؿ خاص بالعالمات
والمالحظ ىنا أف  .2طمب مف أحد األطراؼ المعنية مرفوقا بكؿ عقد أو وثيقة تثبت تصرؼ البيع

، وىذا بخالؼ 3ىذا النص لـ يشترط أي مدة معينة لتقديـ طمب قيد التصرؼ الوارد عمى العالمة
البيع الوارد عمى العالمة التجارية  المشرع المبناني الذي قد اشترط مدة شير واحد لتسجيؿ عقد

بؿ فرض أيضا غرامة تأخيرية عمى كؿ مف ال يقوـ بتسجيؿ العقد  ،ابتداء مف تاريخ توقيع العقد
 . 4في األجؿ المذكور

 
 رىن العالمة التجارية:  -ب

 5تعد العالمة عنصرا جوىريا في الذمة المالية لصاحبيا، شخصا طبيعيا كاف أو معنويا
ونظرا العتبارىا ماال منقوال فقد أجاز المشرع التصرؼ فييا، عف طريؽ الرىف الكمي أو الجزئي 

؛ وقد يحصؿ رىنيا ضمف عممية رىف المحؿ التجاري ولو شروطو 6ليا ضمانا لموفاء بالديوف
                                                           

إذا تـ التصرؼ في العالمة مع المحؿ التجاري باعتبارىا أحد عناصره المعنوية، فإف األمر يتحتـ التعرض  -1
لمشروط الشكمية لمتصرؼ في المحؿ التجاري، والتي تتطمب الشكمية الرسمية عالوة عمى ضرورة توافر النشر في 

لمسجؿ التجاري، فضال عف ضرورة قيد التصرؼ  النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية والشير لدى المركز الوطني
المتعمؽ بالقانوف التجاري المعدؿ  59-75مف األمر رقـ  122-79لمممكية الصناعية. المواد في المعيد الوطني 

 والمتمـ، السالؼ الذكر.
.154نسريف شرقي، مرجع سابؽ، ص. - 2  

 22تسجيمو لدى الجيات المختصة. المادة فيذا التصرؼ ال يكوف نافذا في مواجية الغير إال مف تاريخ  -3
 يا، السالؼ الذكر.  المحدد لكيفيات إيداع العالمات وتسجيم 277-05مف المرسـو رقـ مف االمر رقـ  01ؼ
المتعمؽ بالماركات التجارية والصناعية المبناني. 2385/24مف القرار رقـ  76المادة  - 4  
.250فرحة زراوي صالح، مرجع سابؽ، ص. - 5  
. 87دعماش عزة، مرجع سابؽ، ص. - 6  
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فتسري عميو القواعد  1الخاصة، أو بصفة مستقمة عنو ويعد في ىذا اإلطار بمثابة رىف حيازي
 وما يمييا مف القانوف المدني الجزائري.  948ة المنصوص عمييا في المادة العام

مضاء األطراؼ، وىو ما نصت  ويشترط في رىف العالمة وتحت طائمة البطالف الكتابة وا 
المتعمؽ بالعالمات، باإلضافة إلى الضوابط الموضوعية  06-03مف األمر رقـ  15عميو المادة 

الرىف، وأيضا قيد الرىف في سجؿ العالمات بالمعيد الوطني لمممكية والشكمية الواجب توافرىا في 
 الصناعية.

اثباتا لحقو  وبذلؾ يكوف لمدائف المرتيف حؽ الحصوؿ عمى سند، يسمـ لو مف طرؼ المعيد
عمى العالمة؛ مع مالحظة أنو ليس لو الحؽ في حيازة العالمة كما ىو الشأف في رىف 

رماف صاحبيا مف استغالليا، فيعد رىف العالمة رىنا حيازيا المنقوالت، ألف ذلؾ يؤدي إلى ح
 . 2ولكف مف نوع خاص

 الترخيص باستغالل العالمة: -ج
مف أىـ الحقوؽ التي يخوليا قانوف العالمات لممتدخؿ، حؽ الترخيص لمغير باستغالؿ 

، فصاحب 3العالمة كميا أو جزئيا بصورة استئثاريو أـ ال، وذلؾ بمقابؿ يكوف عمى شكؿ إتاوات
العالمة قد ال يرغب في التنازؿ عف ممكيتيا نيائيا ويفضؿ المجوء إلى الترخيص لمغير 

 06-03مف األمر رقـ  18إلى  09باستعماليا، وقد نظمو المشرع الجزائري في المواد مف 
 . فما المقصود بيذا الحؽ؟4المتعمؽ بالعالمات

حؽ ممكية العالمة، والذي يعترؼ بو يعد الترخيص أحد المكنات التي تترتب عمى        
لممتدخؿ صاحب العالمة، حيث ال يمكف لمغير استغالليا دوف موافقتو بمنح ترخيص بذلؾ، في 
صورة عقد يسمى "عقد الترخيص"، ويع رؼ بأنو: "ذلؾ العقد الرضائي الذي يتصرؼ بموجبو 

                                                           

.92الجاللي عجة، العالمة التجارية )خصائصيا وحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص.  - 1  
ألف العالمة ماؿ منقوؿ معنوي وال تخضع حيازتو لقاعدة الحيازة سند الممكية. راجع: وليد كحموؿ، مرجع  -2

  .47سابؽ، ص.
. 102حمادي زوبير، مرجع سابؽ، ص. - 3  

المتعمؽ بعالمات الصنع الممغى فكاف يطمؽ عميو "بحؽ امتياز االستغالؿ"،  57-66في األمر رقـ  أما -4
 منو.     25ضمف المادة 
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يؽ منح ىذا األخير صاحب العالمة أو المرِخص لممرخص لو في العالمة الممموكة لو عف طر 
حؽ استغالؿ العالمة كإنتاج السمع أو تقديـ الخدمات التي تشمميا في حدود إقميـ معيف، وخالؿ 

 .1مدة زمنية معينة وفقا لشروط عقد الترخيص مع احتفاظ المرِخص بحؽ مميكة العالمة"

ممموكة فالواضح أف عقد الترخيص في استعماؿ العالمة ال يؤثر في ممكيتيا إذ تبقى 
، يخوؿ لممرخص لو حؽ استغالليا عمى 3، وال يترتب عنو حؽ عيني بؿ حؽ شخصي2لممتدخؿ

اعتبار عقد الترخيص ، األمر الذي جعؿ بعض الفقو يتجو إلى 4الوجو المتفؽ عميو في العقد
 . 6ومحمو ىو استعماؿ العالمة 5شبييا بعقد اإليجار

ويتحقؽ ذلؾ عندما يكوف محمو الحؽ فيكوف كميا ويأخذ عقد الترخيص عدة صور 
لممرخص لو في استغالؿ كافة المنتجات أو السمع أو الخدمات المتعمقة بالعالمة المسجمة، وقد 
         يكوف الترخيص جزئيا ينحصر حؽ المرخص لو في جزء فقط مف المنتجات أو في سمعة

 .8يعتبر مرتكبا لجنحة التقميد ، وعميو أف يمتـز بذلؾ وفي حالة التعدي7أو خدمة معينة بالذات
                                                           

يونس بنونة، العالمة التجارية بيف التشريع واالجتياد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة لمنشر، الدار البيضاء،  -1
ي يخوؿ بموجبو مالؾ العالمة لمغير باستعماؿ ىذه العالمة وأيضا عرؼ بأنو: "العقد الذ  .48، ص.2006

خالؿ مدة زمنية معينة في مقابؿ أجر معمـو مع بقاء صاحب العالمة محتفظا بممكيتيا". عدناف غساف برانبو، 
 .412مرجع سابؽ، ص.

Christophe Alleaune, Op.Cit, P.205.  
صوص عقد الترخيص، فالمشرع الجزائري عمى غرار وينبغي التنويو في ىذ المقاـ إلى غياب نص تشريعي بخ
مف قانوف العالمات التونسي(، والمصري )مف المواد  28التشريعات المقارنة كالتشريع التونسي )بمقتضى الفصؿ 

 مف القانوف الممكية الفكرية 714/1مف قانوف الممكية الفكرية المصري( والفرنسي )بموجب المادة  99إلى  95
اكتفوا فقط بإجازتو أي يمكف لمحقوؽ المرتبطة بالعالمة أف تكوف موضوع ترخيص استغالؿ الفرنسي( فقد 

استئثاري أو غير استئثاري. راجع: عجة الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا وحمايتيا(، مرجع سابؽ، 
 .97-96ص.ص

. 219صالح زيف الديف، العالمات التجارية وطنيا ودوليا، ص. - 2  
د أحمد الجميمي، العالمة التجارية، مشار إليو لدى: سراج عامر العربي القاسـ، منازعات العالمة ىالة مقدا -3

 . 47التجارية )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص.
فالمرخص لو ال يمكنو إقامة دعوى التقميد ضد مغتصب العالمة ألنو ال يتمتع بحؽ مباشر عمى العالمة.  - 4  

5
- Jérome Passa, Op.Cit, P.391. 

. 59سماح محمدي، مرجع سابؽ، ص. - 6  
7
- Michel Dupuis, Op.Cit, P.379. 

.101عجة الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا وحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص. -  8 
Jérome Passa, Op.Cit, P.395.  
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العالمة كما يكوف عقد الترخيص وحيدا يكوف محمو رخصة واحدة ويستطيع بموجبو صاحب 
، كما ال يجوز لممرخص أو المرخص لو منح تراخيص 1استغالليا إلى جانب المرخص لو

 جديدة لمغير. 
استغالؿ العالمة التجارية محؿ عقد الترخيص مقصورا  فيصبحوقد يكوف الترخيص استئثاريا 

عمى المرخص لو وحده، كما يستأثر ىذا األخير بالحؽ في منح تراخيص جديدة لمغير دوف 
يكوف الترخيص غير استئثاري أو كما  وقد. 2المجوء إلى طمب الموافقة مف المالؾ األصمي ليا

ؾ العالمة ) المرخص ( بحقو في إبراـ عقود وبموجبو يحتفظ  مال 3يطمؽ عميو بالترخيص البسيط
عقود تراخيص جديدة لفائدة الغير ولكف بالمقابؿ ال يجوز لممرخص لو منح تراخيص أخرى 

 . 4لمغير

وتجدر اإلشارة ىنا بأنو يخضع عقد الترخيص باستغالؿ العالمة إلى الضوابط الموضوعية   
حؿ جائز، وسبب مشروع، باإلضافة الواجب توافرىا في كافة العقود مف رضا صحيح وم 5العامة

باإلضافة إلى الشروط الشكمية واالجراءات القانونية التي يتطمبيا المشرع الجزائري مف ضرورة 
                                                           

.309سمير جميؿ حسف الفتالوي، مرجع سابؽ، ص. - 1  
2
- Deborah E. Bouchoux, Op.Cit. P.82.  

. 217صالح زيف الديف، العالمات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابؽ، ص. - 3  
. 103زوبير حمادي، مرجع سابؽ، ص. - 4  

والجذير بالذكر ىنا أف بعض القوانيف كالتشريع األمريكي وكذا تشريعات الدوؿ التي حذت حذوه ترى أف  -5
توافر الشروط الموضوعية العامة لوحدىا ال يكفي بؿ البد مف توافر شرط آخر ينفرد بو عقد الترخيص وىو رقابة 

المرخص لو ومدى مطابقتيا مع معايير بحؽ مراقبة جودة وكفاءة منتجات  الجودة، أي يحتفظ المرِخص لنفسو
الجودة الخاصة بالعالمة محؿ الترخيص، وىذا كمو حتى ال تتعرض سمعة العالمة لإلساءة وال يتعرض الجميور 

سميحة القيموبي، الممكية الصناعية براءة االختراع، الرسـو والنماذج الصناعية، العالمة : لمغش والتضميؿ. راجع
 .341-340السـ والعنواف التجاري(، مرجع سابؽ، ص.صالتجارية والصناعية، ا

والتي أقرت فييا المحكمة  «Cocacola-Benette »الخاصية ىي مف ابداع القضاء األمريكي بمناسبة قضية  وىذه
األمريكية بحؽ المرخص في التفتيش واإلشراؼ عمى جميع مراحؿ التعبئة لمراقبة جودة سمع المرخص لو حتى 

 تحمي جميور المستيمكيف مف الوقوع في غش وخداع وأيضا ىي بذلؾ تحمي سمعة المالؾ األصمي لمعالمة. 
بؿ المرخص لو  تدخؿالمرِخص ال يعني تبعية المرخص لو لممولكف ينبغي التوضيح ىنا أف حؽ الرقابة الممنوح 

يتمتع باالستقاللية التامة عف مؤسسة المرِخص مف الناحية القانونية والمالية وحتى التسييرية. راجع: عجة 
  .  98الجياللي، العالمة التجارية )خصائصيا وحمايتيا(، ص.
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يتضمف العالمة والمدة الزمنية المخصصة الستغالؿ  1إفراغ عقد الترخيص ضمف شكؿ مكتوب
جغرافي الذي الرخصة ونوعية السمع أو الخدمات التي منحت مف أجميا الرخصة، واإلقميـ ال

 . 2يسمح باستغالؿ العالمة في نطاقو

كما ألـز المشرع أطراؼ عقد الترخيص بضرورة قيده ضمف السجؿ الخاص بالعالمات        
، حتى 3الممسوؾ عمى مستوى المعيد الوطني لمممكية الصناعية مقابؿ دفع الرسوـ المستحقة

 تكوف الرخصة نافذة في مواجية الغير.

االتفاقي باستغالؿ العالمة التجارية، باعتباره يقـو والجدير بالذكر ىنا أف عقد الترخيص        
عمى منح مالؾ العالمة منفعة ىذه األخيرة إلى المرخص لو مقابؿ أجرة محددة يمتـز بدفعيا، فإنو 

و يخضع مف يدخؿ في حكـ إجارة األشياء. لذلؾ فإنو ما لـ يتفؽ أطرافو عمى أحكاـ مخالفة، فإن
، والتزامات عاتؽ المرخص لتزامات تقع عمىاتترتب عنو لألحكاـ المباشرة، التي حيث اآلثار 

بنقؿ الحؽ في  ىذا األخيرفبالنسبة لممتدخؿ )المرِخص( يمتـز ؛ لو أخرى ترد عمى المرخص
يعني أف استغالؿ العالمة طبقا لالشتراطات العقدية المتفؽ عمييا بينو وبيف المرخص لو، وىو ما 

. بيد أّنو مف جانب آخر فإنو يمتـز بتقديـ 4عميو أف يمكنو مف استغالليا في اطار تمؾ الحدود
المساعدة الفنية لممرخص لو في شكؿ تكويف خاص لعمالو عف كيفية استغالؿ العالمة وطريقة 

ا والتي طالم 5تحقيؽ الجودة المطموبة في المنتجات التي تحمؿ العالمة محؿ عقد الترخيص
، أو مف خالؿ تثبيت المعرفة الفنية في دعائـ إلكترونية وتسميميا كانت مالزمة لممستيمؾ

 لممرخص.
                                                           

الترخيص باستغالؿ العالمة لدى بعض التشريعات في حيف تعد الكتابة مجرد وسيمة لإلثبات في عقد  -1
المقارنة، وقد اكتفت فقط بالنص عمى ضرورة قيده في السجالت المخصصة لذلؾ. راجع: سميحة القيموبي، 
الممكية الصناعية براءة االختراع، الرسـو والنماذج الصناعية، العالمة التجارية والصناعية، االسـ والعنواف 

 .   340، ص.التجاري(، مرجع سابؽ
المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر.  06-03مف األمر رقـ  01ؼ 17المادة  - 2  
المحدد لكيفيات إيداع العالمات وتسجيميا، اآلنؼ الذكر.   277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  23المادة  - 3  
.283فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص. - 4  
. 49سابؽ، ص. سراج عامر العربي قاسـ، مرجع - 5  
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كما يمتـز مانح الترخيص عمى مستوى آخر بإخطار المرخص لو بأي تغيير أو تطوير يجريو 
عمى العالمة محؿ الترخيص، وأيضا يقع عاتقو ضماف استغالؿ المرخص لو لمعالمة ويخضع 

    سواء مف شخصو  2واالستحقاؽ 1ماف لمقواعد العامة مف حيث ضماف عدـ التعرضىذا الض
أو مف قبؿ الغير طيمة مدة الترخيص. وعميو فإذا كاف التعرض في شكؿ تقميد فإنو ينبغي عمى 
المرخص لو إخطار المرخص بذلؾ حتى يتسنى لو متابعة المقمد، وفي حالة تقاعسو أو التزامو 

 جاز لممرخص لو االدعاء بنفسو في دعوى التقميد. الصمت بعد االخطار
وفي األخير يمتـز المرخص باحتراـ مدة الترخيص المتفؽ عمييا في العقد حيث ال يجوز 

وفي حالة مخالفة ذلؾ تقوـ مسؤوليتو  ،لممرخص لو إنياء العقد قبؿ حموؿ أجمو بإرادتو المنفردة
وجدية دفعتو إلى ذلؾ تتعمؽ  ،أسباب مشروعةولكف قد يعفى مف ىذه المسؤولية إذا كانت ىناؾ 

االلتزاـ بتجديد العقد نظرا  4. كما يتحمؿ المرخص لدى بعض التشريعات المقارنة3بسمعة العالمة
                                                           

 التعرض قد يكوف ناتج الفعؿ الشخصي أو فعؿ الغير: -1
ضماف التعرض الشخصي:  يمتنع مانح العالمة عف إتياف أي فعؿ مادي مف شأنو أف يعكر صفو حيازة  -

المرخص لو لمعالمة  أو يمنعو مف استغالليا عمى الوجو المتفؽ عميو، ويتحدد ىذا الضماف انطالقا مف نطاؽ 
رخيص بحيث إذا كاف يكتسي طابعا استئثاريا مثال فإف عمى المرخص أف يمتنع عف استغالؿ العالمة بنفسو الت

وعف منح أي ترخيص آخر لمغير باستغالليا. كما يمتنع المرخص عف كؿ تصرؼ قانوني يأثر عمى االستغالؿ 
قبؿ إال إذا وافؽ عميو المرخص. اليادئ لمعالمة أو يحرمو مف ذلؾ بما في ذلؾ التخمي عف العالمة الذي ال ي

الذي يحدد كيفيات إيداع العالمة وتسجيميا، السالؼ  277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  26راجع: المادة 
 الذكر.

ضماف التعرض الصادر مف الغير: يضمف المرخص كؿ تعرض مادي في شكؿ منافسة مف الغير، وأيضا  -
 التقميد. التعرض القانوني كدعوى البطالف، أو دعوى

Patrick Tafforeau, Cedric Monnerie, Op.Cit, P.420. 
 الغير دعوى استحقاؽكؿ استحقاؽ يثبت لمغير عمى العالمة يقع ضمانو عمى مانح العالمة، وعميو فإذا أقاـ  -2

العالمة عمى صاحبيا ونجحت دعواه فإف الترخيص باعتباره قد منح مف غير مالؾ العالمة يقع باطال، غير أنو 
إذا كاف المرخص لو حسف النية فإف أعماؿ االستغالؿ التي أجراىا إلى أف يتـ تضميف الحكـ القاضي باستحقاؽ 

ف حينئذ أثره إال بالنسبة لممستقبؿ، ويترتب العالمة لمغير في سجؿ العالمات تعتبر صحيحة، فال ينتج البطال
 ضماف ذلؾ عمى مانح الترخيص.    

 . 49سراج عامر العربي قاسـ، مرجع سابؽ، ص. -3
بشأف حماية الممكية الفكرية المصري.  2002لسنة  82مف القانوف رقـ  02ؼ 59المادة  - 4  
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لما يكوف المرخص لو قد بذلو مف إنشاءات وتجييزات ضخمة فيذه االستثمارات ومف باب العدؿ 
 . 1تتطمب تجديد الترخيص باستغالؿ العالمة التجارية

استغالؿ العالمة طبقا لمضوابط المحددة في عقد  يتعيف عميوف بالنسبة المرخص لو أما 
كاحتراـ كمية اإلنتاج والنوعية والنطاؽ اإلقميمي والزماني لالستغالؿ. ويشترط في   2الترخيص

 . 4وبصفة شخصية 3االستغالؿ أف يكوف فعمّيا
 Lesرخيص والذي يسمى باألتوات "وعمى صعيد آخر يمتـز المرخص لو بسداد مقابؿ الت

royalties"5  ويتخذ المقابؿ شكؿ مبمغ نقدي كدفعة واحدة أو عمى دفعات، أو في شكؿ نسبة مف
، ويكوف ىذا المبمغ 7يتـ احتسابيا بناء عمى رقـ األعماؿ المحقؽ في كؿ سنة مالية 6األرباح

 .8عينية مف اإلنتاجبالعممة الوطنية أو بالعممة المتفؽ عمييا، كما قد يكوف حصة 

 انيا: انعكاسات حقوق مالك العالمة عمى حماية المستيمك:ث
إذا كانت ممكية العالمة تخوؿ حقوقا خالصة لصاحبيا، وىو ما أكده المشرع بموجب    

المتعمؽ بالعالمات مف استئثاره باستغالؿ العالمة وحقو في التصرؼ فييا  06-03األمر رقـ 
بكؿ التصرفات التي يسمح بيا القانوف، باإلضافة إلى حقو في الترخيص الكمي أو الجزئي 

مت العالمة بخصوصيا، فإف ىذه الحقوؽ ستنعكس بصورة غير مباشرة لممنتجات التي قد سج
                                                           

  1   . 107، ص.العالمة التجارية )خصائصيا وحمايتيا(عجة الجياللي،  -
العدد  القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة،مبروؾ بمعزاـ، عقد الترخيص التجاري الدولي، مجمة االجتياد  -2

 . 107-106، ص ص. 2018، سبتمبر 10، المجمد 17
يستبعد االستغالؿ الصوري، ويمكف ترجمة ذلؾ مثال عف طريؽ إدراج بند في العقد يمـز مف خاللو  أي -3

المرخص لو بضرورة إنتاج حد أدنى مف المنتجات تحظى بنفس جودة سمع المرخص وىذا االلتزاـ ىو مف قبيؿ 
  االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة.

عقد الترخيص باستغالؿ العالمة قائـ عمى االعتبار الشخصي فالمرخص لو ممـز بتنفيذ التزامو  ماداـ -4
باالستغالؿ بصفة شخصية وبالتالي ال يجوز لو تفويض غيره لمقياـ بيذه الميمة بموجب عقد ترخيص مف 

  الباطف.
,252فرحة زراوي صالح، مرجع سابؽ، ص. - 5  

6
- Patrick Tafforeau, Cedric Monnerie, OP.Cit, P. 220-221.   

 وىذه الطريقة تسمح لممرخص لو بمراقبة حسابات السنة المالية الخاصة بالمرخص لو. -7
Albert Chavanne, Jean Jaques Burst, Op Cit, P.291.   

، دراسة تحميمية آلثار عقد الترخيص باستغالؿ براءة االختراع، مجمة الفكر القانوني، جامعة سميماف قنقارة - 8
  .285-284، ص.ص 2019، أكتوبر 02، المجمد 03عمار ثمجي األغواط، العدد 
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عمى المستيمؾ وىذا طبعا مف خالؿ ما ستضمنو لو ىذه العالمة مف ثقة في المنتجات وعدـ 
 تضميؿ، فضال عمى تأمينيا لمختمؼ السمع والخدمات التي يحتاجيا ىذا األخير. 

 ية المستيمك:أثر الحق االستئثاري لمالك العالمة عمى حما – 1
سنتناوؿ مف خالؿ ىذا الجزء كال مف أثر الحؽ االستئثاري لمالؾ العالمة بالمنافسة وأثر    

ذلؾ عمى حماية المستيمؾ )أ(، ثـ نتعرض لعالقة الحؽ االستئثاري لمالؾ العالمة بالمسؤولية 
 عنا ما يمحؽ المستيمؾ مف أضرار )ب(.

 لمنافسة وأثر ذلك عمى حماية المستيمك: عالقة الحق االستئثاري لمالك العالمة با - أ
ال شؾ أف الحؽ االستئثاري لمعالمة يمكف صاحبيا مف استعماليا واستغالليا عمى جميع   

السمع والخدمات التي تـ تعيينيا عند إيداع طمب التسجيؿ، ومف تـ فيو يضمف عدـ انتساب أي 
متدخميف مف االستفادة مف النجاح منتج خارج القائمة التي حددىا إلى عالمتو، ويمنع أيضا ال

الذي بمغتو عالمتو بغير وجو حؽ سواء مف خالؿ تقميدىا أو باستعماليا عمى سمع وخدمات 
 مشابية بغرض إيياـ المستيمكيف وتضميميـ.

وعميو فإف استئثار مالؾ العالمة بجميع المنتجات التي سجمت العالمة مف أجميا سيؤدي   
مف أي غش أو لبس أو خداع يتعرض لو، وىو ما سيعزز ثقة إلى حماية إرادة المستيمؾ 

المستيمؾ في تمؾ المنتجات التي تميزىا تمؾ العالمة، األمر الذي سيجعمو دائما يقدـ عمى 
 اقتنائيا.

الحؽ االستئثاري وسيمة قانونية لتنظيـ المنافسة بيف المتدخميف، بحيث وبيذا يمكف القوؿ أف  
يسعى كؿ واحد منيـ في سبيؿ التفوؽ عمى منافسيو والفوز بأكبر قدر مف حصص السوؽ 
وبالتالي الزيادة في أرباحو إلى العمؿ بإصرار عمى تقديـ أفضؿ ما لديو مف منتجات وخدمات 

متازة عسى أف يناؿ رضا المستيمؾ ويحظى بوالئو لو وىذا ما ذات الجودة العالية والنوعية الم
  .المستيمؾينعكس إيجابا عمى مصمحة 

 عالقة الحق االستئثاري لمالك العالمة بالمسؤولية عن ما يمحق المستيمك من أضرار: - ب
وجذب الزبائف  فييا، ماداـ أنو مف مصمحة المتدخميف تشخيص منتجاتيـ إلتاحة التصرؼ       

فإنو يمكف ألي مستيمؾ بيذا عبر العالمات التجارية أو الصناعية أو عالمة الخدمة،  إلييا
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التشخيص أف يستغمو بغرض متابعة المتدخؿ صاحب العالمة في حالة تضرره مف ىذه السمع 
الرديئة أو المغشوشة والتي تميزىا عالمات تبدو في ظاىرىا أنيا أصمية إال أنيا في الحقيقة 

 فقط كواجية لتضميمو. مقمدة، استعممت

ومف ىنا يأتي دور العالمة جميا في ضماف حؽ ىؤالء المستيمكيف في الرجوع عمى         
ىؤالء المتدخميف وتحديد مسؤوليتيـ عف آثار التضميؿ الذي وقعوا فيو في حالة تفطنيـ لمفرؽ بيف 

أو أي عنصر آخر قد  العالمات التي تحمميا تمؾ السمع أو الخدمات، سواء في الشكؿ أو الموف
 .1يميز بينيما

         جب عمى صاحب العالمة أف يتحمؿ تبعات أي أضرار تمحؽ بمصالح المادية بناء عميو، و و  
 لى ممكيتو ليذه العالمة. إأو المعنوية لممستيمؾ، وتثبت مسؤوليتو استنادا 

 :أثر حق التصرف في ممكية العالمة عمى حماية المستيمك -2
حؽ المتدخؿ التصرؼ في العالمة التجارية التي يممكيا، وىذا مف خالؿ التنازؿ عنيا مف        

لمغير سواء عف طريؽ البيع أو الرىف ماداـ أف الغرض مف ذلؾ ليس تضميؿ جميور 
المستيمكيف، أو األوساط التجارية بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة صنع، أو خصائص أو قابمية 

التي تشمميا العالمة. فيذا التصرؼ يعود بإيجابيات عمى المستيمؾ استخداـ السمع أو الخدمات 
مف خالؿ ما تضمنو لو مف وفرة وتداوؿ لتمؾ البضائع والخدمات التي يحتاجيا في السوؽ. 
األمر الذي يعزز مف ثقة المستيمؾ تجاه ىذه المنتجات التي تميزىا ىذه العالمات خاصة إذا 

المشتري أو المرتيف( عمى نفس المستوى مف الجودة  -لو حافظ المالؾ الجديد )أي المتنازؿ
والنوعية التي عيدىا المستيمؾ في ىذه المنتجات؛ أما لو أف ممكية العالمة أصبحت في كؿ فترة 
تنتقؿ مف شخص إلى شخص مختمؼ عف طريؽ التعاقدات مف الباطف، األمر الذي قد يجعؿ 

مقدمة الخدمة، باإلضافة إلى عدـ مراعاة صاحب العالمة شخصا مختمفا عف منتج السمعة أو 
المعايير والمواصفات المطموبة في السمع والخدمات التي تعود المستيمؾ عمى وجودىا، فإف ىذه 

 العالمة ستتأثر وتفقد مصداقيتيا في السوؽ، األمر الذي يجعؿ المستيمؾ يعزؼ عف اقتنائيا.

                                                           

.51وائؿ محمد رفعت، مرجع سابؽ، ص. - 1  
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 الترخيص باستغالليا، فإف لوعقد طريؽ أما بخصوص التصرؼ في العالمة عف        
باعتباره وسيمة الستثمارىا خارج  ،صاحب العالمةالمتدخؿ عمى بصورة مباشرة إيجابيات تعود 

المرخص لو فيو يستفيد مف حؽ استغالليا، فيذه  كذلؾ بالنسبة موطنو لدخوؿ األسواؽ األجنبية،
. وفي المقابؿ فيذا العقد 1لميةالعممية تكتسي أىمية كبيرة خاصة إذا كانت العالمة ذات سمعة عا

حيث إذا عجز  ،2يـالمستيمكيف، فيو مف ناحية يعمؿ عمى تأميف حاجيات جميورلو تأثير عمى 
مالؾ العالمة عف استغالليا عمى السمع أو الخدمات فإنو يتسبب في أضرار معنوية ومادية 

جاتو، وعميو فالترخيص الذي وضع ثقتو الكاممة في تمؾ العالمة وجعميا رىف احتيا ،لممستيمؾ
يحوؿ دوف الوقوع تمؾ األضرار، كما يضمف لممستيمؾ استمراره لمغير باستغالليا كميا أو جزئيا 

في اقتناء ما يحتاج إليو مف منتجات دوف اضطراب، فالمستيمؾ ال تيمو بالدرجة األولى الجية 
والخدمات التي تميزىا بقدر ما يحتاج أف يجد في السوؽ تمؾ السمع  ،المنتجة أو مصدر السمع

وأف تكوف بنفس الدرجة مف الجودة والضماف التي كانت عمييا قبؿ  ،العالمة والتي عيد اقتنائيا
 الترخيص.

ولكف ىذا ال يمنع مف اإلشارة إلى أف ىذا العقد يثير مشكمة حقيقية تتعمؽ بصورة وجودة 
يمؾ أصبح يالحظ أف ىذه المنتج أو الخدمة التي تحمؿ العالمة محؿ عقد الترخيص، فالمست

العالمة ال ترقى إلى قيمة المنتجات األصمية التي حازت عمى ثقتو وأنيا أقؿ جودة. وىذه المسألة 
يؤيدىا الواقع العممي وأبرز مثاؿ عمى ذلؾ األدوية باعتبارىا سمع حيوية، فالمنتج الذي يحمؿ 

ذلؾ الذي يحمؿ الترخيص عالمة معينة ومصنوع في الدولة األصمية يكوف أكثر فاعمية مف 
. وىنا 3باستغالؿ العالمة، إال أنو مف الصعوبة إمكانية اثبات ذلؾ مف قبؿ المستيمؾ العادي

ينبغي أف يتحمؿ مسؤولية ذلؾ الشركة المرخصة والمرخص لو عمى اعتبار أف ذلؾ يشكؿ صورة 
ض أف يقـو مف خداع المستيمؾ، مف خالؿ استغالؿ ثقتو بالعالمة محؿ الترخيص حيث يفتر 

المرخص بمراقبة جودة المنتجات التي تحمؿ عالمتو بصفة دورية وال ينبغي لو أف يسمح 
 بانخفاض جودة المنتج تحت أي ظرؼ كاف.   

                                                           

.102زوبير حمادي، مرجع سابؽ، ص. - 1  
.137بف قوية، مرجع سابؽ، ص. مختار - 2  

. وأيضا: سماح محمدي، مرجع 221-220صالح زيف الديف، العالمات التجارية وطنيا ودوليا، ص ص. -3
  .162سابؽ، ص.



 

 

 

158 

المستيمك في مواجية  حقوق الفرع الثاني: أساس وىدف قانون حماية المستيمك ىو حماية
 المتدخل

خالؿ ىذا الفرع إلى إحدى أىـ اآلليات القانونية، التي استحدثيا المشرع  نتطرؽ مف
. 1المتعمؽ بتعديؿ قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش 09-18الجزائري بموجب القانوف رقـ 

 حيث منح المستيمؾ الذي لـ يكف مستنيرا وقت اتخاذه قرار الشراء لمنتوجات مختمفة تحت عنواف
ي العدوؿ بما يعني إعطاء المتعاقد فرصة التفكير والتقصي ليقرر بإرادتو عالمات مميزة، الحؽ ف

 المنفردة خالؿ أجؿ محدد ىؿ يستمر في العالقة التعاقدية أـ يضع حدا ليا؟  

و عميو سنتعرض مف خالؿ ىذا الجزء إلى النظاـ القانوني لحؽ المستيمؾ في العدوؿ 
دخؿ، فنتطرؽ لبياف المقصود بالحؽ في العدوؿ بخصوص عقود االستيالؾ والذي يعد كتقييد لممت

ونحاوؿ تحديد نطاؽ تطبيقو )أوال(، ثـ نستعرض اآلثار التي يرتبيا بالنسبة لكؿ مف المستيمؾ 
 وصاحب العالمة )ثانيا(.

 أوال: مفيوم الحق في العدول 
مف يعد الحؽ في العدوؿ مف الحقوؽ المستحدثة في القانوف الجزائري، وقد تبنتو الكثير 

التشريعات المعاصرة حماية لممستيمؾ الذي قد يتسرع ويقدـ بدوف ترو إلى إصدار قبولو، ليجد 
نفسو أماـ عقد مف طبيعة مختمفة عما كاف يتوقعو، فيتحصؿ مف خاللو عمى سمع وخدمات 

 بمواصفات غير التي تصورىا، أو مقابؿ مبالغ مضاعفة لـ يكف ليتحمؿ تكمفتيا.

المتدخؿ سواء كانت بطريقة مباشرة ) في السوؽ وعمى واجيات فالعروض المقدمة مف  
المحؿ(، أو غير مباشرة ) عبر وسائؿ الدعاية واإلشيار اإللكتروني (، قد ال تعطي لممستيمؾ 
التصور الكافي الذي يسمح لو باتخاذ قراره بناء عمى إرادة واعية ومستنيرة، وقد يتعجؿ فيصدر 

                                                           
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش،  03-09المتعمؽ بتعديؿ القانوف رقـ  09-18مف القانوف  19المادة  -1

لمشرع الجزائري مصطمح العدوؿ ألوؿ مرة في القرض االستيالكي مف خالؿ السالؼ الذكر. وقد استخدـ ا
المتعمؽ بشروط وكيفيات العروض في مجاؿ  2015مايو  12المؤرخ في  114-15المرسـو التنفيذي رقـ 

 11، والتي قد نص فييا بموجب المادة 2015مايو  13، الصادرة بتاريخ 10القرض االستيالكي، ج.ر عدد 
أياـ عمؿ تحسب مف تاريخ إمضاء  8نية منو عمى أنو: "...غير أنو يتاح لممشتري أجؿ لمعدوؿ مدتيا الفقرة الثا
 العقد".   
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ة لتمؾ السمعة أو الخدمة اعتقادا منو بأنيا تعكس الجودة العالية قبولو لمجرد تعمقو بعالمة مميز 
 التي ال تستدعي االطالع والتمحيص في طبيعة وخصائص تمؾ المنتجات.

وليذا يعد الحؽ في العدوؿ مف الضمانات األساسية التي كرسيا القانوف، وجعميا سالحا 
المستيمؾ )الطرؼ الضعيؼ( في العالقة التعاقدية بالنظر لعدـ توافر الخبرة الكافية  فعاال يحمي

لديو مقارنة بالمتدخؿ. فما ىو المقصود بحؽ العدوؿ؟ وماىي خصائصو؟ وما ىو نطاؽ تطبيقو؟ 
 وىذا ما سنحاوؿ معالجتو فيما يمي: 

 :ومقوماتو العدولفي حق المقصود بال -1
اختمفت وتعددت التسميات التي قيؿ بيا لمتعبير عف ىذا الحؽ، ومف ذلؾ نذكر" حؽ  

. إاّل أف 1الخيار"، "حؽ الندـ أو إعادة النظر"، " حؽ الرجوع"، " حؽ التنازؿ"، "رخصة السحب"
كؿ ىذه المصطمحات تقصد معنى واحدا، ىو تمكيف المستيمؾ مف التحّمؿ مف التزامو بالعقد 

 فردة وفقا لضوابط قانونية معينة.بإرادتو المن

استقرت وفضمت استعماؿ  -ومنيا التشريع الجزائري -والمالحظ أف أغمب التشريعات   
" وىي األكثر شيوعا         Le Droit de rétraction الحق في العدول  مصطمح أو عبارة "

 مف غيرىا.

"مكنة ممنوحة ألحد طرفي : حاوؿ الفقو وضع تعريؼ ليذا الحؽ، فعّرفو البعض بأنووقد 
"        ، وعرفو البعض اآلخر 2العقد، يستعمميا خالؿ مدة محددة لمعدوؿ عف تنفيذ العقد المبـر

. 3بأنو: "سمطة أحد المتعاقديف بنقض العقد والتحمؿ منو دوف توقؼ ذلؾ عؿ إرادة الطرؼ اآلخر"
بيا كأف لـ تكف، مع منع ترتيب وعر ؼ أيضا بأنو: "الرجوع عف اإلرادة المعبر عنيا مف قبؿ وسح

                                                           
 .248عمي سنكو رسوؿ، مرجع سابؽ، ص. -1
المتعمؽ بحقوؽ  2011-83أحمد رباحي، المبادئ العامة لحؽ العدوؿ عف العقد وفؽ التوجيو األوروبي رقـ  -2

، جامعة 01، العدد 02المستيمكيف وقانوف االستيالؾ الفرنسي، مجمة الدراسات القانونية والسياسية، المجمد 
 .  136، ص2016عمار ثمجي األغواط، جانفي 

.81ص. نصيرة خموي، مرجع سابؽ، - 3  
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ويمكننا أف نذكر في . 1آثارىا، فيو تعبير عف إرادة عكسية فيو بمثابة إعالف عف إرادة مضادة"
حؽ بأنو  09-18مف القانوف  19ىذا الصدد أيضا ما أورده المشرع الجزائري في فحوى المادة 
 السبب.المستيمؾ في التراجع عف اقتناء منتوج أو خدمة ما دوف تبياف 

وما يالحظ عمى كؿ ىذه التعاريؼ أنيا لـ تبيف المصدر أو األساس الذي يعطي لممتعاقد 
الحؽ في العدوؿ، كما أنيا لـ تبيف مف ىو صاحب الحؽ في العدوؿ وىؿ ىو حؽ مؤقت        

 ومحدد بأجؿ أـ ال؟

عقد ويبدو في نظرنا أف الحؽ في العدوؿ ىو حؽ يمنحو القانوف لمطرؼ الضعيؼ في ال
أي المستيمؾ، ويسمح لو خالؿ أجؿ معيف بأف يعدؿ بإرادتو المنفردة عف رضائو الذي قد أبداه 
في مرحمة إبراـ العقد مف غير الحاجة لبياف أسباب ذلؾ الرجوع، وحتى ولو لـ يخؿ  المتدخؿ بأي 

ويض مف التزاماتو؛ كما أف استعماؿ المستيمؾ ليذا الحؽ ال يترتب عميو قياـ مسؤوليتو بتع
 3. ومف ثـ فإف ممارسة ىذا الحؽ2المتعاقد اآلخر عما قد يصيبو مف أضرار في حالة الرجوع

تؤدي إلى إعادة المتعاقديف ) كال مف المستيمؾ والمتدخؿ صاحب العالمة ( إلى الحالة التي 
 كانا عمييا قبؿ التعاقد، فيرد المستيمؾ المنتوج الذي تسممو إلى المتدخؿ مف دوف دفع مصاريؼ

 إضافية عف ذلؾ، وبالمقابؿ يسترد ما يكوف قد دفعو مف ثمف.

                                                           
دليمة معزوز، حؽ المستيمؾ في العدوؿ عف تنفيذ العقد اإللكتروني، مجمة المعارؼ، جامعة البويرة، المجمد  -1

  .04، ص، 2017، جواف 22، العدد 12
، العدوؿ عف التعاقد اإللكتروني في عقد االستيالؾ اإللكتروني، مجمة  -2 منصور حاتـ، إسراء خضير مظمـو

، العراؽ،  د.س.ف، 04، المجمد 02المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية، كمية القانوف جامعة بابؿ، العدد 
  .57ص.

ؽ، أي ىؿ حؽ العدوؿ يرد عمى عقد تاـ وبممارستو يزوؿ إف الفقو قد اختمؼ حوؿ الطبيعة القانونية ليذا الح -3
العقد، أـ يرد عمى عقد لـ يكتمؿ بعد؟ ولمخروج مف ىذا الخالؼ اقترح البعض التفرقة بيف تماـ العقد وفعاليتو، 
فرأوا أف العقد مع وجود حؽ الرجوع يكوف تاما منذ أف يتبادؿ الطرفاف رضائيما، عمى أف تؤجؿ فعاليتو خالؿ 

العدوؿ، فإف استعمؿ المستيمؾ ىذا الحؽ اعتبر العقد ال غيا بيف الطرفيف. راجع: أحمد رباحي، مرجع  فترة
 .   140-138سابؽ، ص ص.
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التعريفات السابقة يمكف تحديدىا في  ضوء عمى الحؽ في العدوؿ أما بخصوص مقومات
، كما أنو يرد عمى 1العناصر الموالية: بأنو حؽ تقديري يعمؽ استعمالو عمى إرادة المستيمؾ وحده

مصادره محددة بالقانوف واالتفاؽ، ويمارس مف قبؿ ، 2عقد الـز باألصؿ كالبيع واإليجار
المستيمؾ دوف الحاجة لمجوء إلى القضاء، ودوف الحاجة إلثبات التعرض إلى أي وسيمة مف 

 .3وسائؿ التأثير أو الخداع

كما أف ىذا الحؽ يدخؿ ضمف الخيارات المؤقتة أي محدد المدة، وينقضي إما باستعمالو  
أو بفوات المدة المحددة لممارستو، وىو حؽ ال يقتصر فقط في مجاؿ السمع بؿ يشمؿ كذلؾ 

. وينبغي التنويو أف غالبية التشريعات التي قد أقرت بيذا العدوؿ، جعمت األحكاـ 4الخدمات
، وبالتالي ال تجيز لممستيمؾ النزوؿ عنو، ويقع تحت طائمة 5مقة بالنظاـ العاـالمنظمة لو متع

 البطالف أي شرط يقضي بخالؼ ذلؾ. 

عالوة عمى ذلؾ فإف حؽ المستيمؾ في العدوؿ يخضع لقواعد قانونية متماثمة، إال أف 
أف يقرر  خالليا )المستيمؾ( فيما بينيـ يكمف في المدة الزمنية التي يحؽ لمزبوفاالختالؼ 

ونشير  .6( يـو30( أياـ و)07في غالبية القوانيف بيف سبعة )الرجوع عف العقد، وىي تتراوح 
وفي انتظار صدور المرسوـ  العدوؿ،ىنا إلى أف المشرع الجزائري لـ يحدد بعد آجاؿ 

مبدئيا بالمدة  ، نأخذكافة الشروط وكيفيات ممارسة الحؽ في العدوؿالتنفيذي الذي يحدد 
                                                           

يرى الفقو بأنو حؽ يمس بالقوة الممزمة لمعقد ويشكؿ خروجا عف المبدأ العاـ الذي ينص عمى أف العقد شريعة  -1
اتفاؽ الطرفيف، أو لألسباب التي يقرىا القانوف، وبذلؾ قد اعتبره شراح المتعاقديف ال يجوز نقضو أو تعديمو إال ب

القانوف بأنو عقد صحيحا غير الـز بالنسبة لممستيمؾ، وعقدا صحيحا الزما لممزود أي المتدخؿ صاحب العالمة. 
ؾ، مجمة آفاؽ راجع: نصيرة غزالي، رزؽ اهلل العربي بف مييدي، الحؽ في العدوؿ كوسيمة قانونية لحماية المستيم

 . 301، ص.2019، جويمية 03، العدد 11الجزائر، المجمد –العممية، المركز الجامعي لتامنغست 
. فيو ال 225. وأيضا: خالد ممدوح إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص.252عمي سنكو رسوؿ، مرجع سابؽ، ص. -2

 يرد عمى العقود غير الالزمة كعقد الوكالة. 
  .770، ص.2008، دار المنشأة لممعارؼ، مصر، 2اية العقدية لممستيمؾ، ط.عمر عبد الباقي محمد، الحم -3
نصيرة خموي، الحماية القانونية لممستيمؾ عبر االنترنت، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص المسؤولية  -4

 . 73، ص.2013المينية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
. 302نصيرة غزالي، رزؽ اهلل العربي بف مييدي، مرجع سابؽ، ص. - 5  
.  239خالد ممدوح إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص. - 6 



 

 

 

162 

أجؿ لمعدوؿ  )المستيمؾ( لممشتري حددىا في القرض االستيالكي والتي تنص عمى أفالتي 
  .1( أياـ08مدتو ثمانية )

  :تطبيق الحق في العدول نطاق -2
رأينا فيما سبؽ أف الحؽ في الرجوع ممنوح لمطرؼ الضعيؼ في العالقة التعاقدية، وىو 

لمتطبيؽ مف حيث النطاؽ الشخصي، ولكف المستيمؾ وبيذا فإنو ال يوجد أي إشكاؿ بالنسبة 
اإلشكاؿ يدور حوؿ النطاؽ المادي أو الموضوعي، ىؿ ىو حؽ مطمؽ يشمؿ كافة العقود أـ أف 

 ؟2مجالو محدد

مبدئيا يمكننا القوؿ بشمولية الحؽ في العدوؿ لجميع المعامالت، سواء كانت عقودا عادية 
ـّ ابراميا بالوسائؿ التقميدية أـ إلكترونيا، ولكف سرعاف ما يصطدـ  أـ عقودا استيالكية وسواء ت

ىذا التوسع مع مبادئ عقدية ثابتة ومستقرة، فكما نعمـ أف العقد لو قدسيتو وقوتو الممزمة، وال 
يمكف الخروج عنو إال استثناء ولألسباب التي يقررىا القانوف أو يتفؽ عمييا المتعاقداف، وماداـ أف 

عدة االتفاؽ فإنو ال يجوز التوسع في حالتو حفاظا عمى توازف حؽ العدوؿ يعتبر استثناء عف قا
العالقة التعاقدية واستقرار المعامالت، وبيذا يمكف القوؿ أف ىذا الحؽ يمارس في إطار محدد 

 تبعا لطبيعة العقد المبـر ومحمو وطبيعتو. 

تتعمؽ  يالت ف الحؽ في العدوؿ رغـ امتداده ليشمؿ العديد مف العقودفإوتبعا لذلؾ إذف 
 3خدمات، كالعقود اإللكترونية وقروض االستيالؾ والتاميف وغيرىا، إال أنو قد استثنيالسمع و الب

 الحاالت، والتي نعدىا كالتالي:  الكثير مف نطاؽ تطبيقو مف
                                                           

( 07تحسب مف تاريخ إمضاء العقد، أما إذا تـ بيع المنتج عمى مستوى المنزؿ فإف مدة العدوؿ تكوف سبعة )-1
      مف المرسـو التنفيذي رقـ 01ؼ14و 02ؼ 11ف أياـ ميما يكوف تاريخ التسميـ أو تقديـ السمعة. المادتي

  المتعمؽ بشروط وكيفيات العروض في مجاؿ القرض االستيالكي، السالؼ الذكر 15-114
.141أحمد رباحي، مرجع سابؽ، ص. - 2  

ننوه ىنا أف تعداد وحصر االستثناءات الواردة عمى حؽ العدوؿ تختمؼ مف مشرع آلخر وىذا حسب ما يراه  -3
مناسبا وكافيا لحماية المستيمؾ، وفي ىذا السياؽ سنذكر االستثناءات التي جاء بيا المشرع الفرنسي في نص 

انونية لممستيمؾ عبر االنترنت )دراسة مف قانوف االستيالؾ. راجع: نصيرة خموي، الحماية الق 121/20المادة 
 .   84مقارنة(، مرجع سابؽ، ص.
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بموافقة المستيمؾ قبؿ انتياء المدة المقررة  تدخؿعقود الخدمات التي يبدأ في تنفيذىا الم -
، وىذا يمس كثيرا العقود التي تبـر عف طريؽ الشبكة اإللكترونية 1لممارسة الحؽ في العدوؿ

ويعود السبب ىنا الستحالة استرجاع الخدمة بعد تقديميا وىذا خالفا لمسمع المادية، وأيضا ماداـ 
 لمعقد فينا الحؽ في الرجوع يفقد معناه.أف المستيمؾ قد وافؽ عمى التنفيذ الفوري 

العقود المتعمقة بالسمع أو الخدمات التي تحدد أثمانيا وفقا لتقمبات معدالت السوؽ المالية  -
 . 2، كالتعامؿ في الفضة أو الذىب مثالالمتدخؿوالتي ال يتحكـ بيا 

لو معنى ألف ىذه ، فحؽ العدوؿ ىنا ليس 3عقود تزويد السمع المعدة خصيصا ألجؿ المستيمؾ -
السمعة لف تتوافؽ مع رغبة زبوف آخر. وأيضا التعاقد عمى الجرائد والدوريات ال يجوز لممستيمؾ 
العدوؿ فييا ألف ىذه المنتجات ذات طبيعة مؤقتة وبالتالي إذا لـ ينتفع بيا المستيمؾ في حينيا 

 .تدخؿقيمة تجارية بالنسبة لمم فإنيا قد تفقد قيمتيا المادية كما أف استرجاعيا بعد العدوؿ ليس لو
العقود التي تتعمؽ بخدمات الرىاف واليانصيب المصرح بيا فال يمكف لممستيمؾ العدوؿ عنيا  -

 .            4بحكـ أنيا ال تخدـ مصمحتو

 عمى حماية المستيمك  الحق في العدول التي يرتبيا ثاراآل: ثانيا
يمكف القوؿ بأف ممارسة الحؽ في العدوؿ يترتب عنيا وضع حد اللتزامات الطرفيف  مبدئيا

وبذلؾ تنتيي الرابطة العقدية، والعودة إلى الحالة التي كانت قبؿ إبراـ العقد. و سنعالج في ىذه 
 (.2(، وأيضا بالنسبة لممستيمؾ )1النقطة اآلثار التي يرتبيا العدوؿ بالنسبة لممتدخؿ )

 : تدخلول بالنسبة لممآثار العد -1
عند ممارسة المستيمؾ لحقو في العدوؿ فإف ذلؾ سيرتب آثارا عمى المتدخؿ صاحب العالمة 
المميزة لتمؾ السمعة أو الخدمة، وىي في الحقيقة عبارة عف التزامات ارتدادية يتعيد بيا نحو ذلؾ 

 الزبوف وتتمثؿ في:
                                                           

.303نصيرة غزالي، العربي بف مييدي رزؽ اهلل، مرجع سابؽ، ص. - 1  
، منشورات زيف الحقوقية، 1موفؽ حماد عبد، الحماية القانونية لممستيمؾ في عقود التجارة اإللكترونية، ط -2

 . 237، ص.2011بغداد، 
. وأيضا: خالد ممدوح إبراىيـ، 74خموي، الحماية القانونية لممستيمؾ عبر االنترنت، مرجع سابؽ، ص. نصيرة -3

 . 247حماية المستيمؾ في العقد اإللكتروني، مرجع سابؽ، ص
. 143أحمد رباحي، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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 برد ثمن السمعة:    تدخلالتزام الم - أ
التي أقرت حؽ العدوؿ، فإنيا جميعا تنص عمى إلزاـ  1التشريعات المقارنةبالرجوع إلى 

 المتدخؿ برد المبالغ التي دفعيا المستيمؾ خالؿ مدة معينة.
 تدخؿأنو في حالة انقضاء المدة ولـ يقـ الم عمى وفي ىذا الصدد نص المشرع الفرنسي

، أما في حالة رفضو لذلؾ فإف 2المستيمؾكؿ يوـ تأخير يصاحبو فوائد لصالح  بإرجاع الثمف فإف
 جنائي ىذا التصرؼ يعد كمخالفة ويتـ المعاينة والتحقيؽ فيو، وقد يؤدي ذلؾ إلى توقيع جزاء

ف وكما ىو واضح فإ، 3يورو 7500( أشير وغرامة مالية تقدر ب6تمثؿ في الحبس لمدة ستة )ي
منع أي تماطؿ أو رغبة في عدـ وىذا حتى ي ،لصالح المستيمؾ تدخؿد مع المالمشرع قد تشدّ 
 إرجاع الثمف. 

، إذا ما توافرت فيو كما يمتـز المتدخؿ بقبوؿ استرداد المنتج الذي عدؿ المستيمؾ عنو 
الشروط القانونية والمتمثمة في السالمة وعدـ تعرضو لمتمؼ، وأف يكوف في الحالة التي كاف عمييا 

 .4وقت تسممو مف طرؼ الزبوف

 زوال العقد التابع لمعقد الذي تم العدول عنو:  - ب
قد يكوف العقد المراد الرجوع فيو مرتبطا بعقد آخر أو ممحؽ لو، وبالتالي ممارسة حؽ العدوؿ 
في العقد األصمي تؤدي مباشرة إلى زواؿ ىذه العقود والمالحؽ التبعية، وذلؾ كحالة عقد القرض 

ف طرؼ الغير بيدؼ ثمف السمعة أو الخدمة التي االستيالكي التبعي الذي يمنح لممستيمؾ م
                                                           

عدوؿ المستيمؾ يجب منو: عمى أنو في حالة  12الذي نص في المادة  2011-83كالتوجيو األوروبي رقـ  -1
 . 147عمى المتدخؿ رد ثمف السمعة لممستيمؾ. راجع: أحمد رباحي، مرجع سابؽ، ص.

وأيضا نجد التشريعات العربية قد أجمعت عمى وجوب أف يقـو المتدخؿ برد المبمغ الذي استممو كامال لممستيمؾ 
منو:  30التونسي قد نص في المادة  2000لسنة  83حيث نجد أف قانوف المبادالت والتجارة اإللكترونية رقـ 

"...وفي ىذه الحالة يتعيف عمى البائع إرجاع المبمغ المدفوع لممستيمؾ..."، وىو ما نص عميو قانوف حماية 
المستيمؾ البناني عمى أنو: "يتوجب عمى المحترؼ في حاؿ مارس المستيمؾ خياره المنصوص عميو في المادة 

 .   262و رسوؿ، مرجع سابؽ، ص.كتقاضيا...". راجع عمي سن، إعادة المبالغ التي يكوف قد 55
.89نصيرة خموي، الحماية القانونية لممستيمؾ عبر االنترنت )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص. - 2  
.  242موفؽ حماد عبد، مرجع سابؽ، ص. - 3  

، 2012الجديدة، اإلسكندرية، ، دار الجامعة 1كوثر سعيد عدناف خالد، حماية المستيمؾ اإللكتروني، ط -4
  .650ص.
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كانت محؿ عقد شراء مع صاحب العالمة، فالعدوؿ عف الشراء ينيي معو عقد القرض وىذا 
 .   1الحكـ ليس سوى تطبيقا لممبدأ العاـ الذي يقضي بأف زواؿ العقد التبعي بزواؿ العقد األصمي

 :ممستيمكبالنسبة لأثر العدول  -2
يرتب القانوف عمى ممارسة حؽ العدوؿ آثار قانونية تخص المستيمؾ، تتمثؿ في التزامو 

 برد السمعة وأيضا  بدفع المصاريؼ التي يتطمبيا رد  المنتجات. 

 التزام المستيمك برد السمعة:  -أ 
عف العقد، التزاـ يكمف في إرجاعو لممنت ج إلى  يقع عمى عاتؽ المستيمؾ في حالة عدولو 

وفي ظروؼ مالئمة بما ال يؤثر عمى سالمتيا، ويجب أف تكوف  2المتدخؿ خالؿ المدة المحددة
ىذه السمعة في نفس الحالة التي استمميا جديدة دوف أف يحدث فييا تغيرات أو عيوب نتيجة 

ألصمي بالعالمات والرموز المميزة ليا منعا تجريبو ليا، وأف ترد السمعة في حزمتيا أو طردىا ا
 ألي تقميد في حالة ما كاف الشراء عف بعد.

وأيضا عمى المستيمؾ أف ال يتعسؼ في استعمالو ليذا الحؽ وينقص مف قيمة السمعة        
يقع عمى المستيمؾ أية التزامات  أو يستيمؾ أجزاء منيا. أما بالنسبة لحالة العدوؿ عف الخدمة فال

 .3الخدمة لـ تؤدى بعد وليس لو ما يرجعو لممتدخؿ ألف

 التزام المستيمك بدفع مصاريف رد السمعة: -ب 
  4سبؽ وأف بيّنا بأف المستيمؾ ال يتحمؿ مقابؿ عدولو عف العقد أي تعويض أو مصاريؼ

                                                           
مف القانوف الفرنسي المتعمؽ بالمستيمؾ أحكاـ تقضي  25/1-311وفي ىذا الشأف فقد جاء  في نص المادة  -1

بأف العقد الذي عدؿ عنو المستيمؾ والذي تـ تمويمو مف قبؿ المورد أو مف قبؿ الغير بناء عمى اتفاؽ بيف الطرؼ 
القانوف وبدوف أي تعويض، وىنا المشرع قد  الثالث والمورد فإف عدوؿ المستيمؾ سوؼ ينيي عقد التمويؿ بقوة

 نظر إلى العقديف عمى أساس 
أنيما عقد واحد ال يمكف تجزئيما لذلؾ قرر أف زواؿ العقد األصمي وىو عقد االستيالؾ يتبعو زواؿ عقد القرض 

 .   264وفي ذلؾ حماية لممستيمؾ. راجع: عمي سنكو رسوؿ، مرجع سابؽ، ص.
. 305مييدي رزؽ اهلل، مرجع سابؽ، ص. نصيرة غزالي، العربي بف - 2  
.648كوثر سعيد عدناف خالد، مرجع سابؽ، ص. - 3  

مف التوجيو األوروبي رقـ       14وىو ما نصت عميو صراحة العبارة الثانية مف الفقرة األولى مف المادة  -4
 . 148المتعمؽ بحقوؽ المستيمكيف. راجع: أحمد رباحي، مرجع سابؽ، ص. 83-2011
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فرض تكاليؼ إضافية عمى المستيمؾ ال يتماشى مع اليدؼ مف إقرار ىذا الحؽ؛ كما ال  فأل
يتحمؿ المخاطر التي قد تتعرض ليا السمع مف تمؼ، ألف ممكية البيع تقع عمى عاتؽ البائع 

 وليس المشتري طبقا لمقواعد العامة.

المنتجات المتعاقد  وعميو فالمستيمؾ ممـز فقط بتحمؿ عبئ التكاليؼ المباشرة لعممية رد 
عمييا، والتي تبدو نتيجة حتمية لممارستو خيار العدوؿ، ودوف أف يسأؿ أيضا عف األسباب التي 

 أدت بو لذلؾ.  

 واالنسجام  بين القانونين تحقيق لمصمحة المستيمك  وافقالمطمب الثاني: الت
وقمع الغش إلى  ييدؼ التنظيـ التشريعي لكؿ مف قانوف العالمات وقانوف حماية المستيمؾ

التوفيؽ بيف المصالح المختمفة لمميني صاحب العالمة مف جية، والمستيمؾ مف جية ثانية 
بإحداث نوع مف التوازف واالنسجاـ في العالقة التعاقدية، ويتجمى تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تكريس 

و وعدـ قواعد قانونية لحماية الحؽ االحتكاري المانع ألصحاب العالمات، والذي يجب احترام
التضحية بو، وفي مقابؿ ذلؾ يجب أال ُييدر حؽ المستيمؾ في ضرورة حصولو عمى منتجات 

 سميمة وغير مغشوشة أو مقمدة.

وتحميال لذلؾ خصصنا ىذا المطمب مف الدراسة لتوضيح أىمية ودور قانوف العالمات في 
رشاده في عممية الخيار )الفرع األوؿ (، ثـ بياف أىمية ودور السعي أيضا إلى تنوير المستيمؾ وا 

قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش كآلية إلعادة التوازف في العالقة التعاقدية بيف المتدخؿ 
 والمستيمؾ )الفرع الثاني(.     

رشادهالفرع األول:   دور قانون العالمات في تنوير المستيمك  وا 
كؿ مستيمؾ ميما كانت سنو وميما كاف مستواه االجتماعي والثقافي، ال شؾ يتأثر 
بالحمالت الدعائية التي تعرفيا األسواؽ، وينجذب نحو العالمات المميزة دوف أف يكوف لديو 
القدرة عمى التمييز بيف العالمة األصمية والعالمة المقمدة، لذلؾ يعتبر قانوف العالمات في الجية 

ة وسيمة ميمة لحماية المستيمؾ، ويتجمى ذلؾ مف خالؿ وضعو لضوابط موضوعية المقابم
وشكمية صارمة أثناء عممية تسجيؿ العالمات، والزاـ المتدخميف والمتدخميف بوسـ منتجاتيـ بتمؾ 
العالمات باعتبارىا وسيمة لمتعريؼ بمختمؼ السمع والخدمات لممستيمؾ، كما منع استعماؿ أية 
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التي يكوف  –التي تستعمؿ كعالمات  -، وحرص عمى استبعاد الشارات  1مياعالمة قبؿ تسجي
 في استعماليا تضميؿ أو لبس قد يأثر عمى سموؾ المستيمؾ أثناء عممية الشراء. 

 06-03فقد أفرد لو المشرع الجزائري بابا مستقال في األمر  2أما بخصوص الشؽ الحمائي
المستيمؾ، ألف المشرع بتجريمو لظاىرة تقميد  فيو أيضا يخدـ مصمحة 3المتعمؽ بالعالمات

العالمات وتوقيعو الجزاءات المناسبة عمى مرتكبييا، ىو بذلؾ يساىـ في محاربة الترويج لمسمع 
  والخدمات المقمدة التي كثيرا ما يكوف فييا تيديد ومساس بصحة وسالمة المستيمؾ.   

 لمعالقةإعادة التوازن في الثاني: دور قانون حماية المستيمك وقمع الغش  الفرع
 (التعاقدية)العالقة  االستيالكية

كثيرا ما ينقاد أحد المتعاقديف إلبراـ تصرؼ معيف بجيؿ منو لطبيعة وخصائص الشيء 
بيف  محؿ العقد، أو بسبب أمور أخفاىا عنو الطرؼ اآلخر، لذلؾ فالعالقة العقدية التي تجمع

المتدخؿ والمستيمؾ كثيرا ما تتميز بعدـ التوازف نتيجة االختالؼ في درجة الخبرة والدراية وقوة 
  .4النفوذ التي يتمتع بيا الطرؼ القوي مقارنة بالطرؼ اآلخر وىو المستيمؾ

ال يخمو مف المخاطرة، كونو البد سوؼ يصطدـ ببعض  5والبحث في مسألة التوازف
 المبادئ التقميدية التي ترسخت بمرور الزمف في قاموس وأدبيات الفكر القانوني وسيطرت عميو 

                                                           
لمعالمة ولكف بعد مرور زمف يتوانى عف استعماليا أو حتى يمتنع عف  تدخؿأما في حالة تسجيؿ الم -1

الترخيص لمغير باستغالليا وىو ما يعرؼ بالعالمات المانعة، نجد أف المشرع قد منح لمغير حؽ إبطاليا ألف في 
المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ  03-03قـ مف األمر ر  06ىذا تقييد لحرية المنافسة التي حظرىا المشرع في المادة 

  والمتمـ، السالؼ الذكر. 
، سنتناوليا بإسياب في الباب الثاني الموسـو بالحماية الحماية بشقييا المدني والجزائي وحتى اإلداري -2

  اإلجرائية لممستيمؾ مف الغش التجاري في مجاؿ العالمات.   
المتعمؽ بالعالمات. 03/06عقوبات مف األمر رقـ الباب السابع الموسـو بالمساس بالحقوؽ وال - 3  

سامي بف حممة، إعادة التوازف العقدي بيف المستيمؾ والمتدخؿ في عقود االستيالؾ، مجمة الباحث لمدراسات  -4
 . 89، ص.2015، -1-جامعة الحاج لخضر، باتنة  ،05العدد  ،02المجمد  األكاديمية،

فكرة التوازف العقدي فكرة قديمة قدـ النظـ القانونية يقـو كيانيا عمى مبدأ التناسب والمساواة والموازنة في   5-
األخذ والعطاء بيف طرفي العالقة التعاقدية، فما يأخذه كؿ طرؼ بمقتضى العقد ينبغي أف يكوف معادال نوعا ما 

وفكرة توازف مصالح المنتج وحقوؽ المستيمؾ )دراسة  لما يعطيو لمطرؼ اآلخر. راجع: مريـ طويؿ، قانوف السوؽ
مقارنة(، أطروحة دكتوراه في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

 .39، ص.2017-2018
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 . 1طويال، كمبدأ سمطاف اإلرادة والقوة الممزمة لمعقد والقواعد المترتبة عنيما

ولكف أماـ عدـ التكافؤ الذي قد يحدث في عقود االستيالؾ تدخؿ المشرع وأولى أىمية  
، مف 03-09، واتخذه أساسا لنظاـ الحماية الذي أقره في القانوف رقـ 2خاصة لمتوازف المعرفي

خالؿ االلزاـ بإحاطة المستيمؾ عمما بما يجيمو، وبما يجعؿ إرادتو مساوية إلرادة المتدخؿ مف 
        قوة في مدى كونيا محيطة بكؿ مضموف العقد المزمع إبرامو ومف حيث نطاقوحيث ال

 غير معيبة وتستند عمى رضا مستنير وسميـ. ومداه، لكي يعتد بيا كإرادة صحيحة

ىذا فضال عمى تشديده اللتزامات المتدخميف وتغميظ الجزاءات عمى مخالفتيا، ونذكر في 
ىا عمى المتدخميف المخالفيف إللزامية سالمة المواد الغذائية ىذا الصدد بعض العقوبات التي أقر 

مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش بتسميط  05و 04كما ىو منصوص عمييا في  المادتيف 
، وأيضا بالغرامة مف 3دج 500.000و 200.000عقوبة الغرامة المالية التي تقدر بيف

زامية النظافة الصحية كما ىو د.ج، عمى كؿ مف يخالؼ إل 1000.000إلى  50.000
 5دج 500.000دج إلى  200.000، وبالغرامة مف 074و 06منصوص عمييا في المادتيف 

 100.000وبالغرامة مف   10بالنسبة لمخافة إلزامية أمف المنتوج المنصوص عمييا في المادة 
ييا في دج بالنسبة لمف يخالؼ إلزامية إعالـ المستيمؾ المنصوص عم 1.000.000دج إلى 
 . 6مف نفس القانوف 18و 17المادتيف 
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 الباب الثاني
 الحماية االجرائية لممستهمك من الغش التجاري في مجال العالمات

 أفش موضوعش حمايةش المستيمؾش أصبحش مفش أىـش المواضيعش التيش أولتش لياش السمطاتش ش كؾال
ش لياش مفش ش عمىش غرارش السمطةش العموميةش فيش الجزائرش ،العموميةش فيش مختمؼش الدوؿ أىميةش بالغة،ش لما

ش األثرش عمىش  ش المجتمععظيـ ش المواطنيفش واستقرار ش واآلفاتش التيش ش ،خاصةش حياة ش المخاطر ش تزايد بعد
ش األخبلقية ش غير ش التجارية ش الممارسات ش جَراء ش المستيمكيف ش وصحة ش سبلمة ش لممنافسةش ش ،تيدد والمنافية

ش المتع ش بعض ش قبؿ ش مف ش فيش ش ،امميفالمكروعة ش والتقميد ش الغش ش باستعماؿ ش االقتصادييف والفاعميف
 خاصةش المكيورةش منياش أوش تمؾش التيش تجدش قبوالش ومصداقيةش لدىش الجميور.ش ،العبلماتش الممموكةش لمغير

والش يعدش غريباش إذاش اعتبرناش ىذهش الحمايةش ترجمةش فعميةش لممفيوـش المعاصرش لحقوؽش اإلنساف،ش بماش ش ش ش 
مةش واستقرارش لوش ولكؿش أفرادش عائمتو،ش بحيثش تكفؿش الدولةش ليـش الحمايةش توفرهش فيش حياتوش مفش أمفش وسبل

ش والماؿ ش النفس ش في ش البلزمة ش والمعنوية ش الكريمةش ،المادية ش الحياة ش مف ش المعقوؿ ش الحد ش ليـ ش ش وتوفر
ش رغباتيـ ش ويكبعوف ش احتياجاتيـ ش عمى ش لممنتجاتش األصميةش ش ،فيحصموف ش كمقابؿ ش العادؿ ش السعر بدفع

 .1ودتياش وسبلمتياالتيش تقدـش ليـش معش مراعاةش ج

وتفادياش لئلضرارش بمصالحيـش ش ،تنفيذاش ليذاش المسعىش واستجابةش لممطالبش المكروعةش لممستيمكيف
ش والمعنوية ش لفرضش ش ،المادية عمىش ش الرقابةنصش المكرعش الجزائريش عمىش العديدش مفش الجياتش اإلدارية
ش حقوقيـ ش المدنيش ،احتراـ ش المجتمع ش منظمات ش جانبيا لى ش الحركاتش ش ،وا  ش بعض ش في ش خاصة ممثمة

ش العبلقةش  ش في ش الضعيؼ ش الطرؼ ش باعتبارىـ ش المستيمكيف ش مساندة ش عمى ش تعمؿ ش التي الجمعوية
بتعريفيـش وتوعيتيـش وتحسيسيـش بمختمؼش حقوقيـش وبكؿش السبؿش المتاحة،ش وىوش ماش سوؼش ش ،االستيبلكية

ش  ش مف ش لممستيمؾ ش القضائية ش غير ش الحماية ش عنواف ش تحت ش نتناولو ش في ش التجاري مجاؿش الغش
 )الفصؿش األوؿ(.العبلمات

فيش ش (داريةش والجمعويةاإل)ش عمىش أنوش فيش حاؿش عدـش قدرةش أوش عدـش كفايةش الرقابةش غيرش القضائية
فبلش مناصش حينئذش مفش المجوءش الىش القضاءش باعتبارهش السمطةش ش ،تحقيؽش الحمايةش المطموبةش لممستيمكيف

                                                           
–محمدش خيضرش ش جامعةت،ش التكريعش الجزائري،ش مجمةش الحقوؽش والحريامنيرةش بمورغي،ش حركةش حمايةش المستيمؾش فيش ش -1

ش .172-171،ش صش ص.2017أفريؿش ،ش 04،ش العددش 03المجمدش ش بسكرة،
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ش لحمايةش ش ،القوية ش قانونا ش المخولة لبلعتداءاتش والتجاوزاتش التيش يتعرضش التصديش وش ش ،الحقوؽوالفعالة
ش التجارية ش المستيمكوفش فيش معامبلتيـ ش بالعبلماتش التيش أصبحتش وسيمةش ش ؛ليا ش منيا ش المتعمقة خاصة

ش وخداعيـسيم ش وتضميميـ ش الستدراجيـ ش مغكوكةوش ش ،ة ش بمنتجات ش وكأنياش ش تزويدىـ ش ظاىرىا ش في تبدو
ش ذل ش كؿ ش مف ش ولحمايتيـ ش أصمية. ش خوليـ ش وأمنيـ، ش سبلمتيـ ش ولضماف ش السترجاعش القؾ ش سبيميف انوف

ش المدني ش السبيؿ ش وش ش حقوقيـ، ش الضررش منوش غرضاليكوف ش عمىش ،جبر ش العادؿش التعويضش والحصوؿ
االعتداءاتش والتجاوزات،ش وسنعالجش ىذاش األمرش ش توقيعش العقوبةش المناسبةش لردعش بوالسبيؿش الجزائيش ويكوفش 

ش اتش )الفصؿش الثاني(.ش ش ش ش فش الغشش التجاريش فيش مجاؿش العبلمتحتش عنوافش الحمايةش القضائيةش لممستيمؾش م
ش 

 الفصل األول
 الحماية غير القضائية لممستهمك من الغش التجاري في مجال العالمات

 

إفش موضوعش حمايةش المستيمؾش مفش الغشش التجاريش فيش مجاؿش العبلماتش أصبحش ضرورةش ممَحةش ش 
كافػةش األمرش لتظافرش جيودش حسب،ش بؿش يحتاجش فالش تعنىش بياش جيةش إداريةش بعينياش أوش مؤسسةش ش بذاتياش 

ش كانتش ش الييئػاتش والمؤسساتش الوطنية ش رسمية ش ومختمؼش المجالسش والمعاىدش والمحمية ش التجارة كوزارة
ش أوش غيرش رسميةش كالجمعياتش ومختمؼش منظماتش المجتمعش المدني خاصةش فيش ظؿش تزايدش ش ،الوطنية،

االنتياكاتش التيش تمسش بمجاؿش العبلماتش مفش جية،ش وعجزش الجيودش الفرديةش فيش مواجيتياش مفش جيةش 
 ىش األمرش الذيش ينعكسش سمباش عمىش حقوؽش المستيمؾش ومصالحوش الماديةش والمعنوية.أخرش 

ش اإلطارش سنعرضش دورش السمطاتش اإلداريةش فيش الرقابةش عمىش احتراـش وحمايةش حقوؽش ش  وفيش ىذا
ش وش  ش الجمعوية ش الحركات ش دور ش ثـ ش األوؿ(، ش )المبحث ش )المبحثالمستيمؾ ش المستيمؾ ش بحماية ش عبلقتيا

ش .الثاني(
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 
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 المبحث األول
 السمطات اإلدارية عمى احترام وحماية حقوق المستهمكرقابة 

ش  ش المنتجاتش والخدماتش المعروضة ش الغشش في ش ظاىرة ش لتفاقـ ش المكرعش ش لبلستيبلؾ،نظرا جعؿ
فيش تسخيرش ش كمفتعاقبش مرتكبييا،ش بؿش أضاؼش ضماناتش أخرىش تش نصوصش وضعالجزائريش الش يكتفيش ب

سمطاتش وصبلحياتش واسعةش ش اتطبيؽش ىذهش النصوصش مفش خبلؿش منحيش 1بةأجيزةش إداريةش مؤىمةش لرقا
ش يرتكبيا ش التي ش المخالفات ش عف ش والككؼ ش التحري ش ش في ش إبرش أالمتدخميف ش المعامبلتش ثناء ش مختمؼ اـ

ش التجارية.
                                                           

تعنيش الرقابةش خضوعش الكيءش بذاتوش لرقابةش ىيئةش أوش جيازش معيفش يحددهش القانوفش بغيةش القياـش بالتحريش والككؼش عفش ش -1
المبلئـش لتحقيؽش الوقاية.ش لمتفصيؿش راجع:ش خضيرش كاظـش محمود،ش موسىش الحقائؽش المقررةش قانوناش ومفش تـش اتخاذش اإلجراءش 
ش ط. ش األعماؿ، ش إدارة ش مبادئ ش الموزي، ش 1سبلمة ش األردف، ش والتوزيع، ش لمنكر ش إثراء ش صش ص.2008، .ش 282-283،

ش والرقابةش نوعاف:ش 
التأكدش ش رقابةش إجبارية:ش وىيش تمؾش الرقابةش المفروضةش عمىش عاتؽش المتدخؿش قبؿش عرضوش لممنتجاتش لبلستيبلؾش بغية-

ش  ش لنصش المادة ش طبقا ش قانونا،ش وىذا ش لممقاييسش المحددة المتعمؽش بحمايةش ش 03-09مفش القانوفش ش 12مفش مدىش مطابقتيا
ش المستيمؾش وقمعش الغش.

،ش أيفش يفرضش المكرعش فيياش عمىش المتدخؿش حصولوش عمىش رخصةش مسبقةش إلنتاجش سابقةوقدش تكوفش ىذهش الرقابةش اإلجباريةش 
،ش وىذاش كموش بغيةش الحفاظش عمىش صحةش ساـ،ش أوش التيش تككؿش خطراش مفش نوعش خاصالموادش االستيبلكيةش ذاتش الطابعش ال

،ش المعدؿش لمقرارش الوزاريش المؤرخش 2008ديسمبرش ش 31وسبلمةش المستيمكيف.ش راجع:ش القرارش الوزاريش المكترؾش المؤرخش فيش 
مفش نوعش ش الذيش يحددش قائمةش المنتجاتش االستيبلكيةش ذاتش الطابعش الساـش أوش التيش تككؿش خطراش 1997ديسمبرش ش 28فيش 

،ش المصادرةش 23خاصش وكذاش قوائـش الموادش الكيماويةش المحظورةش والمنظـش استعمالياش لصنعش ىذهش المنتجات،ش ج.رش عددش 
ش .2009فبرايرش ش 29بتاريخش 

كماش قدش تكوفش الحقةش أيش تجرىش الرقابةش عمىش المنتوجش الذيش اكتمؿش صنعوش وأصبحش جاىزاش لمتسويؽش واالستيبلؾش بغيةش 
ش اكتكاؼش المخاطرش التيش قدش تككمياش المنتجاتش المخالفةش لماش ىوش مفروضش قانونا.ش 

مثبلش كعرضش رقابةش إختيارية:ش وىيش التيش يمجأش إليياش المتدخؿش بمحضش إرادتوش حتىش يضمفش ثقةش إضافيةش لمنتوجاتو،ش -
المنتوجش عمىش مخبرش معتمدش أوش عمىش ىيئةش عالميةش تمنحش لوش كيادةش أوش عبلمةش مطابقةش بغيةش ضمافش نوعيةش ثابتةش مفش 

)المتعمؽش بحمايةش ش 03-09الجودةش عمىش منتجاتو.ش راجع:ش مناؿش بوروح،ش ضماناتش حمايةش المستيمؾش فيش ظؿش قانوفش 
مستيمؾش والمنافسة،ش كميةش الحقوؽ،ش جامعةش الجزائرش المستيمؾش وقمعش الغشش (،ش مذكرةش ماجستير،ش فرعش قانوفش حمايةش ال

ش .147،ش ص.2015-2014،ش 01
ش 
ش 
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ش 1كماش تضطمعش ىذهش الييئاتش اإلداريةش باختبلؼش اختصاصياش بدورش فعاؿش فيش حمايةش المستيمؾ
ماش تعمؽش منياش بالدورش الوقائيش لتجنبش إلحاؽش الضررش بالمستيمؾ،ش أوش الدورش العبلجيش )الردعي(ش ش سواء

فيش حالةش وقوعش الضررش مفش طرؼش المتدخؿ.ش وتنقسـش ىذهش األجيزةش إلىش ىيئاتش رقابيةش ذاتش التدخؿش 
ش المباكرش )المطمبش األوؿ(ش وىيئاتش رقابيةش ذاتش تدخؿش غيرش مباكرش )المطمبش الثاني(.

ش 
 المطمب األول

 يئات الرقابية ذات التدخل المباشراله
ش مفش الييئات ش كبيرا ش القانونيةش الجزائريةش عددا ش المنظومة ش التيش تسيرش واألجيزش ش ،تضـ ش اإلدارية ة

ش  ش تطبيؽ ش ويوفعمى ش المستيمؾ ش مصالح ش يخدـ ش بما ش احترامو ش وفرض ناجحةش ش حمايةش لوش رالقانوف
الوصيةش التيش تكرؼش رسمياش الجيةش ش -فيش الجزائرش -وىي،ش وتأتيش فيش مقدمتياش وزارةش التجارةش 2وناجعة

ش توجدش بعضش المجافش والييئاتش األخرىش التيش  ش وش إلىش جانبيا ش الفرعش األوؿ(، ش المستيمؾ) عمىش حماية
ش ىيش تحتش وصايتياش )الفرعش الثاني(.

الجيةش الوصيةش التيش تكرؼش رسمياش عمىش ش -فيش الجزائرش -وتأتيش فيش مقدمتياش وزارةش التجارةش وىيش ش ش ش ش ش 
ش  ش الفرعش األوؿ(، ش المستيمؾ) ش بعضش المجافش والييئاتش األخرىش التيش ىيش حماية ش توجد ش إلىش جانبيا و

ش (.تحتش وصايتياش )الفرعش الثاني

 المستهمك حقوق حمايةو  عمى احترام وزارة التجارة رقابةالفرع األول: 
ش إلىش  ش الجزائر ش في ش العمومية ش السمطة ش تسعى ش التي ش األىداؼ ش بيف ش مف ش الوقائية ش الميمة تعد

بغرضش حمايةش المستيمؾش مفش ظاىرةش الغشش التيش مستش المجاؿش التجاريش فيش مختمؼش ش ،تكريسياش قانونا
ش وش  ش إلى ش مباكر ش بككؿ ش الميمة ش إسناد ش خبلؿ ش مف ش ذلؾ ش ويتحقؽ ش والخدمات، ش التجارةش المنتجات زارة

فكيؼش تعاممتش وزارةش التجارةش معش ىذهش الظاىرةش خاصةش حينماش تؤديش الىش انتياؾش ش ومصالحياش الخارجية،
 ؿش المتدخميف؟ش حقوؽش المستيمكيفش مفش قب

                                                           
1
-Naim Sabik, Le role de le propriété industrielle dans la protection du consommateur, Thése de 

Doctorat en Droit privé, Université Jean Moulin , Lyon 3, 2010 , P .280. 

.319عبدش المنعـش موسىش إبراىيـ،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 2 
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ش عمىش ذلؾش بالتطرؽش إلىسنحا ش بحمايةش ش وؿش اإلجابة ش وعبلقتيا ش التجارة ش لوزارة ش المركزية اإلدارة
المستيمؾش )أوال(ش ثـش ننتقؿش إلىش بحثش دورش المصالحش الخارجيةش لوزارةش التجارةش ومدىش ارتباطياش بالدفاعش 

 (.عفش ىذهش الحقوؽ)ثانيا

 المستهمك حماية حقوقو لموزارة في الرقابة عمى احترام اإلدارة المركزية دور : أوال
ش الجيود ش ظؿ ش التجاريش المسخرةش في ش الغش ش ظاىرة ش انتكار ش ش ،لمكافحة ش مجاؿش والتقميد في

والتحقؽش محبلتش التجاريةش الوش ش ،ومتابعةش كافةش المنتجاتش المعروضةش فيش األسواؽالعبلماتش التجاريةش 
ش اش يتمتعش بوش مفش صبلحياتبموزيرش التجارةش ش يبرزش دورمفش مطابقتياش لؤلنظمةش والمواصفاتش القانونية،ش 

لىش جانبوش (ش وش 1)لمتكفؿش بذلؾ ش (.2مديرياتش متعددةش لكؿش منياش اختصاصياش )ا 

 دور وزير التجارة في حماية المستهمك - 1
لوزيرش التجارةش دورش ممموسش فيش توفيرش الحمايةش لممستيمؾ،ش حيثش إنوش يتولىش تنظيـش الرقابةش عمىش 
ش النزيية ش غير ش لمختمؼش الممارساتش التجارية ش محاربتو ش وكذا ش المنتجاتش فيش األسواؽ، ش وأمف ش ش النوعية

ش كؿش اليياكؿش والمصالحش التابعةش لو.كماش أنوش يسيرش عمىش التنسيؽش بيفش 

ش  ش المادة ش لنص ش وزيرش وبالرجوع ش صبلحيات ش بتحديد ش المتعمؽ ش التنفيذي ش المرسوـ ش مف الثانية
ش حددتش مختمؼش اش ،1التجارة ش قد ش فيش وظيفتيفش لصبلحياتنجدىا ش والتيش يمكفش حصرىا ش بو ش ش ش ش ش المنوطة

،ش ومياـش خاصةش 2الخارجيةش بككؿش عاـالداخميةش وش ش عامةش وىيش التيش تتجمىش فيش تنظيـش التجارةش مياـ:ش 
ش يا:أىمش اتش والممارساتش غيرش المكروعة،ش والتيش مفالتجاوزش تتعمؽش بحمايةش المستيمؾش مفش مختمؼش 

يتحقؽش ذلؾش مفش خبلؿش اقتراحش ش التجارية: بالنسبة لحماية المستهمك من خالل ضبط األسواقش -
ش إجراء ش معاينةش ش ،كؿ ش وأيضا ش والسميمة، ش النزيية ش المنافسة ش وكروط ش قواعد ش ودعـ ش تعزيز ش كأنو مف

ىوش الكأفش فيش اإلكيارش المضمؿش بالنسبةش لمجاؿش ش الممارساتش غيرش المكروعةش ووضعش حداش ليا،ش كما
                                                           

ش التنفيذيش رقـش ش -1 ،ش المحددش لصبلحياتش وزيرش التجارة،ش ج.رش ش 2002ديسمبرش ش 21المؤرخش فيش ش 453-02المرسـو
ش .ش ش 2002ديسمبرش ش 22،ش الصادرةش فيش 85عددش 

فيوش مكمؼش بالمساىمةش فيش إعدادش اإلطارش المؤسساتيش والتنظيميش المتعمؽش بالمبادالتش التجاريةش الخارجية،ش تنظيـش ش -2
وتحضيرش االتفاقياتش التجاريةش الدوليةش والتفاوضش بكأنياش وتنفيذىاش ومتابعتيا،ش السيرش عمىش جعؿش القوانيفش والتنظيماتش 

وضعش وتنظيـش سيرش مناطؽش التبادؿش الحر،ش يسيؿش ويكجعش مطابقةش لمنصوصش التيش تسيرش التجارةش الدولية،ش يساىـش فيش 
ش اإللكتروني:ش  ش الموقع ش راجع ش وخارجو. ش الوطف ش داخؿ ش اإلقتصادية ش التظاىرات ش في ش االقتصادييف ش المتعامميف مكاركة

www.commerce.gov.dz  ش .17:11،ش عمىش الساعة:ش 03/02/2020تاريخش اإلطبلع:ش ش

http://www.commerce.gov.dz/
http://www.commerce.gov.dz/
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ووقايتوش مفش األضرارش المترتبةش عمىش ش ،العبلمات،ش وفيش ذلؾش مساىمةش فعالةش لحمايةش مصالحش المستيمؾ
ش يعمؿش فيش نفسش السياؽش عمىش حمايةش 1أعماؿش الغشش المختمفةش عمىش غرارش االحتكارش والتدليس .ش كما

ش الكرائيةش لممستيمؾ أوش بالمخالفةش ألنظمةش األسعارش ش ،والتغريرش بومفش كؿش أككاؿش المضاربةش ش ،القدرة
اش بمش 2المقننةش وسياساتش التسعيرش عندش االقتضاء،ش ويساىـش بذلؾش فيش تنظيـش األسعارش وىوامشش الربح

ش .ينسجـش معش حمايةش المستيمؾش والمحافظةش عمىش قدرتوش الكرائية

وتتجسدش بالعمؿش عمىش ش :الخدماتمك من خالل ضمان جودة المنتجات و حماية المستهلبالنسبة  -
التنسيؽش فيماش بيفش القطاعاتش والييئاتش المعنيةش ببرامجش الرقابةش االقتصاديةش وقمعش الغش،ش مفش خبلؿش 
ش الصحيةش  ش والنظافة ش بالجودة ش يتعمؽ ش فيما ش لبلستيبلؾ ش المعروضة ش والخدمات ش لمسمع ش كروط وضع

تجاريةش والتسمياتش واألمف.ش باإلضافةش إلىش اقتراحش كؿش اإلجراءاتش المناسبةش لوضعش نظاـش العبلماتش ال
ش كؿش  ش بإقصاء ش المستيمؾ ش حقوؽ ش عمى ش الحفاظ ش إلى ش بيا ش ييدؼ ش والتي ش تنفيذىا، ش ومتابعة األصمية،

ش المقمدةالمن ش و ش المعيبة ش والخدمات ش برامجش ش وأش تجات ش إلعداد ش يسعى ش .كما ش مضممة ش لكارات الحاممة
مكبوىةش التوعيةش والتحسيسش بالمخاطرش التيش تنجرش عمىش مثؿش تمؾش الممارساتش غيرش المكروعةش أوش ال

ش عمىش أرضش الواقعش باكراؾش الحركاتش  ش لموقايةش مفش األضرارش الغذائيةش وغيرش الغذائيةش وتفعيميا تحقيقا
ش .3ذلؾالجمعويةش فيش 

ونظراش لمدورش الموكؿش لوزيرش التجارةش فيش مجاؿش حمايةش المستيمؾ،ش نبلحظش مفش الناحيةش العمميةش 
يؼش الخرجاتش الميدانيةش أفش ىناؾش حرصاش كديداش عمىش تجسيدش وتفعيؿش تمؾش الصبلحيات،ش مفش خبلش تكث

ش  ش لمراقبة ش المرتكبةش  4األسواؽوالفجائية ش المخالفات ش في ش القضائية ش والمتابعة ش التحقيؽ ش مف والتأكد
باستعماؿش ش مختمؼش أساليبش الغشش المفتعمةش بيفش المتدخميفش خاصةش فيماش يتعمؽش بمخالفاتش اإلكيارش 

                                                           
ش الوطنيش ش -1 ش الممتقى ش فعاليات ش في ش ألقيت ش مداخمة ش المستيمؾ، ش حماية ش في ش ودورىا ش التجارة ش وزارة ش مطماطي، راوية

ش ب:ش الحمايةش القانونيةش لممستيمؾش فيش عمميةش التسويؽش بيفش الواقعش والمأموؿ،ش المنعقدش يوميش  نوفمبرش ش 12وش 11الموسـو
ش السياسية،ش ص.2019 ش ش .ش 433،ش بالمركزش الجامعيش ش معيدش الحقوؽش والعمـو

ش التنفيذيش رقـش ش ش 05ؼش 04المادةش ش -2 المتعمؽش بتحديدش صبلحياتش وزيرش التجارة،ش السالؼش ش 453ش -02مفش المرسـو
ش الذكر.

ش التنفيذيش رقـش ش 06وش 05المادتيفش ش -3 المتعمؽش بتحديدش صبلحياتش وزيرش التجارة،ش السالؼش ش 453ش -02مفش المرسـو
ش الذكر.ش ش 

ش "كماؿش رزيؽش -4 ش التجارة ش االلكتروني:ش وزير ش الموقع ش عمى ش اطمع ش لمتفصيؿ ش التجارية، ش لؤلسواؽ ش مفاجئة ش بزيارة ش يقـو "
://www.maghrebvoives.comhttps ش .12:34عمىش الساعة:ش ش 28/07/2020تاريخش االطبلع:ش ش ش

https://www.maghrebvoives.com/
https://www.maghrebvoives.com/
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الحفاظش عمىش صحةش وسبلمةش المضمؿش وتقميدش ش العبلمات،ش فمحاربةش مثؿش ىذهش الممارساتش يساىـش فيش 
ش مفالمستيمؾ ش والتأكد ش ش ، ش لممنتجاتش ش التزاـمدى ش القانونية ش والضوابط ش المعايير ش باحتراـ المتدخميف

لمختمؼش أساليبش الغشش المفتعمةش بيفش المتدخميفش ش مواجيتووالخدمات،ش ومدىش استجابتيـش ليا،ش وأيضاش 
ش مفش تقميدش لمعبلمات،ش والتبلعبش فيش األسعار.

 

 المديريات المركزية التابعة لوزارة التجارة: -2
،ش سخرش لياش المكرعش كؿش اإلمكانياتش الماديةش والمعنويةش 1تتفرعش وزارةش التجارةش إلىش عدةش مديريات

ش  ش المرتبطة ش مياميا ش وش ألداء ش جية، ش مف ش المستيمؾ ش حقوؽ ش عف ش تطبيؽش ش اإلكراؼبالدفاع ش حسف عمى
ش مفش جي ش المديريةش العامةش لضبطش وش ،ش 2ةش أخرىالقوانيفش المتعمقةش باالستيبلؾش وضمافش احتراميا أىميا

ش )أ(ش والمديريةش العامةش لمرقابةش االقتصاديةش وقمعش الغشش )ب(،ش  ش والتيش نرىش عمىالنكاطاتش وتنظيميا
ش .مقارنةش بباقيش المديرياتش بالمستيمؾمباكرةش ش أنياش ذاتش صمة

 المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها: -أ
ش أربعةش مديرياتش  ش المديريةش بمساعدة بضبطش السوؽش والسيرش ش ،تكرؼش عميياش فرعيةتتكفؿش ىذه

ش  ش أي ش مف ش المستيمكيف ش حماية ش لوش اعتداءعمى ش اصبحواش ش يتعرضوف ش قد ش الذيف ش المتدخميف، ش قبؿ مف
يتبلعبوفش بأذىافش العمبلءش مفش خبلؿش التسويؽش المضمؿ،ش مستغميفش بذلؾش حجـش وقوةش العبلمةش التجاريةش 

ش لمتأثيرش عمييـش والتيش غالباش ماش تكوفش ىذهش الكاراتش ش مقمدة.ش 

ش  ش الجودة ش مديرية ش ش واالستيبلؾوتعد ش المادة ش لنص ش بالرجوع ش حيث ش ش 04أىميا ش المرسـو مف
ش التنفي ش رقـ ش اليوش 18-14ذي ش أبرزىاش ش المكار ش ولعؿ ش الصبلحيات ش مف ش بجممة ش تتمتع ش نجدىا آنفا،

ذاتش ش -قانونيةش وذلؾش عفش طريؽش اقتراحش مكاريعش ونصوصش المساىمةش فيش إرساءش حؽش االستيبلؾش 
بترقيةش الجودةش وبحمايةش المستيمكيف،ش وأيضاش المكاركةش فيش كؿش ش ارتباطلياش ش -طابعش تكريعيش وتنظيمي

                                                           
ش اش -1 ش لضبط ش العامة ش المديرية ش الخارجية، ش لمتجارة ش العامة ش لمرقابةش المديرية ش العامة ش المديرية ش وتنظيميا، لنكاطات

ش والكؤوفش  ش التنظيـ ش مديرية ش العامة، ش والوسائؿ ش المالية ش مديرية ش البكرية، ش الموارد ش مديرية ش الغش، ش وقمع االقتصادية
ش  ش المادة ش المعموماتية. ش األنظمة ش مديرية ش ش 02القانونية، ش رقـ ش التنفيذي ش المرسـو ش ش 18-14مف ش في ينايرش ش 21المؤرخ

ش التنفيذيش رقـش ش ،ش يعدؿش ويتم2014 والمتضمفش تنظيـش اإلدارةش ش 2002ديسمبرش ش 21المؤرخش فيش ش 454-02ـش المرسـو
ش .2014ينايرش ش 26،ش الصادرةش فيش 04المركزيةش فيش وزارةش التجارة،ش ج.رش عددش 

2
-Alli Fillali, Le droit de la consommation : une adaptation du droit commun des contrats, Les Annales 

De L’université d’Alger N
0
 27,Tome 2, Juillet 2015, P.8. 
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الجودةش والنظافةش الصحيةش المطبقةش فيش جميعش مراحؿش بش ذاتش الصمةبالمواصفاتش ش المرتبطةالدراساتش 
ش إرساء ش إلى ش الرامية ش التدابير ش كؿ ش واتخاذ ش المنتوجاتش وتسويقيا، ش التصنيفيةش ش صنع ش لمعبلمات أنظمة

فضبلش عمىش تكجيعش المبادراتش الداعمةش لتطويرش المراقبةش الذاتيةش ش التسمياتش األصمية.ش وحمايتياش وكذا
ش لمجودةش عمىش مستوىش المتدخميفش وتنكيطش عمميةش تفتيشش المنتجاتش وطرؽش تحاليؿش الجودةش ومتابعتيا.

ش اش بذلؾش ارتباطوش  ش مف ش مجموعة ش عمى ش المديرية ش ىذه ش الفرعيةتكرؼ ش ش ،1لمديريات أىمياش لعؿ
ش  ش وحماية ش الجودة ش لترقية ش الفرعية ش وش ا2المستيمكيفالمديرية ش البرامج ش إلعداد ش تسعى ش العممياتلتي

ش والوقائية ش والتحسيسية ش ش اإلعبلمية ش وحموتنفيذىا ش الجودة ش مجاؿ ش وكذلؾفي ش المستيمؾ، التكجيعش ش اية
ش عمىش إنكاءش جمعياتش المستيمكيفش والمكاركةش فيش تنكيطش أعماليا.ش 

 المديرية العامة لمرقابة االقتصادية وقمع الغش:-ب
ش   ش لممادة ش التنفيذيش ش مفش 04طبقا ش االقتصاديةش ش 454-02المرسوـ ش لمرقابة ش العامة ش المديرية تعد
ش 3الغشش وقمع ش لمسياسةش ، ش العريضة ش الخطوط ش بتحديد ش مكمفة ش فيي ش التجارة، ش وزارة ش ىياكؿ ش أىـ إحدى

الوطنيةش لممراقبةش فيش مياديفش الجودةش وقمعش الغش،ش ومكافحةش الممارساتش المضادةش لممنافسةش والتجارةش 
ش .يرش عمىش توجيوش برامجش المراقبةش االقتصاديةش وقمعش الغشش وتنسيقياش وتنفيذىاالبلمكروعة،ش وأيضاش الس

ش المراقبةش وعصرنتياش ش ش  ش تدعيـش وظيفة ش بإنجازش كؿش الدراساتش واقتراحش كؿش التدابيرش بغية ش تقوـ كما
ش بياش ػالتيش تقش ،ةش وقمعش الغشػةش االقتصاديػوش نكاطاتش المراقبػةش إلىش أنياش تسعىش لتوجيػباإلضاف ش ـو

                                                           
المديريةش الفرعيةش لتقييسش المنتجاتش الغذائيةش والتيش تيدؼش إلىش العمؿش عمىش إنتاجش منتوجش غذائيش وصحيش وسميـش ش -1

ش مطابؽش لممواصفاتش والمعاييرش التيش نصتش عميياش القوانيفش والتنظيمات،ش المديريةش الفرعيةش لتقييسش المنتجاتش الصناعية
ش لمـ ش منتوجش صناعيش مطابؽ ش إنتاج ش عمى ش المتاحة ش الوسائؿ ش الحرصش بكؿ ش آمفش qوغرضيا ش ويكوف واصفاتش العالمية

ش لممستيمكيفش ذاتش  ش أفش تكوفش الخدماتش المقدمة ش لتقييسش الخدماتش وغايتيا ش الفرعية ش المديرية ش استخدامو، ش أثناء وسميـ
ش معاييرش ومواصفاتش عالمية.ش 

ش ش -2 ش التنفيذيش رقـش 03المادة ش التجارةعمؽش بالمتوش ش 18-14ش مفش المرسـو ش فيش وزارة ش المركزية ش اإلدارة ش السالؼش تنظيـ ،
ش الذكر.ش ش 

ش الغشش )ش 3- ش وقمع ش لممنافسة ش العامة ش المديرية ش فيش فرنسا ش المديرية ش ميمةش D.G.C.C.R.Fيقابؿش ىذه ش ليا ش التيش توكؿ )
ش  ش ومدىش مطابقتيا ش عمييـ ش لبللتزاماتش المعروضة ش المتدخميف ش مدىش احتراـ ش السوؽش ومراقبة لمنصوصش القانونيةش تنظيـ

 والتنظيميةش المفروضةش عمييـ.ش راجع:
Gamblli Franck et Leclerc Rémy, La réglementation européenne des produit, Ed CETIM, Paris, 2000, 

P.106-107. 
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ش نكاطاتش  ش بتقييـ ش القياـ ش ليا ش يعيد ش وكذلؾ ش وتقييميا. ش وتنسيقيا ش بالتجارة ش المكمفة ش الخارجية المصالح
تجاربش وتحاليؿش الجودة،ش والتحقيقاتش ذاتش منفعةش وطنيةش بخصوصش االختبلالتش التيش تمسش المخابرش 

 السوؽش والتيش لياش تأثيراتش عمىش االقتصادش الوطني.

لىش جانبش ىذهش المياـش المخولةش لياش لحماية مفش ظاىرةش الغشش التجاريش التيش طغتش ش المستيمؾش وا 
،ش فييش تكرؼش عمىش أربعش مديرياتش وىيش المديريةش المكمفةش بمراقبةش الممارساتش عمىش مجاؿش العبلمات

،ش ومديريةش مراقبةش الجودةش وقمعش الغش،ش ومديريةش مخابرش التجاربش النزييةش التجاريةش المضادةش لممنافسة
 حقيقاتش االقتصادية.وتحاليؿش الجودة،ش وأيضاش مديريةش التعاوفش والت

 موزارة في الرقابة عمى احترام وحماية حقوق المستهمكالمصالح الخارجية لدور : ثانيا
مديرياتش جيويةش )أوال(،ش وأخرىش والئيةش ش فيش ككؿتـش تنظيـش المصالحش الخارجيةش لوزارةش التجارةش 

ش ش )ثانيا( ش رقـ ش التنفيذي ش وش ش ،091-11بموجبش المرسـو ش جاء ش لمنظاـ ش مسايرا ش التنظيـ االقتصاديش ىذا
ش المنافسةش وتحريرش األسعارش ومحاربةش كافةش أنواعش الغش، ش هوقدش خوؿش المكرعش ليذش القائـش عمىش حرية

ش الصبلحيات ش مف ش العديد ش لمش تيدؼش ،المديريات ش عمىكميا ش وش ش حفاظ ش وسبلمةش حقوؽ ش وأمف صحة
ش المستيمؾ.

  :لمتجارة المديريات الجهوية -1
،ش لتحؿش 2مديرياتش منتكرةش عبرش الترابش الوطنيتـش إنكاءش المديرياتش الجيويةش والمحددةش بتسعش 

ش الغش ش وقمع ش االقتصادية ش لمتحقيقات ش الجيوية ش المفتكيات ش ش ،3محؿ ش مديرية ش كؿ ش ثبلثش وتنظـ في
                                                           

ش التنفيذيش رقـش ش -1 ،ش المتضمفش تنظيـش المصالحش الخارجيةش فيش وزارةش 2011ينايرش ش 20المؤرخش فيش ش 09-11المرسـو
ش .ش 2011ينايرش ش 23،ش الصادرةش فيش 04جارةش وصبلحياتياش وعمميا،ش ج.رش عددش الت
ش مكترؾش بيفش بيفش الوزيرش المكمؼش بالتجارةش ش -2 ش اإلقميميش بموجبش بقرا ش الجغرافيش واختصاصيا ش موقعيا والتيش يتحدد

ةش والوزيرش المكمؼش بالجماعاتش المحمية،ش وتسيرش كؿش مديريةش مفش قبؿش مديرش جيويش يكمؼش أساساش بضمافش صيانةش ونظاف
ش المادتيفش  ش انظر: ش التنفيذيش رقـش ش 13وش 11أمفش وسبلمةش األمبلؾش الموضوعةش تحتش تصرفو. ش 09-11مفش المرسـو

ش المتعمؽش تنظيـش المصالحش الخارجيةش فيش وزارةش التجارةش وصبلحياتياش وعمميا،ش السالؼش الذكر.ش 
ش ش -3 ش فيش وزارة ش والتقويـ ش لمتفتيشش والرقابة ش تنفيذيش دائـ ش كجياز ش المفتكية ش كانتش ىذه ش فييش تكرؼش عمىش وقد التجارة،

أعماؿش الرقابةش والتحقيقاتش االقتصاديةش إلىش جانبش تفتيشش المخابرش العمميةش والتقنيةش التيش تحمؿش وتراقبش جودةش ش وأمفش 
ش التنفيذيش رقـش  والذيش غيرش التسميةش ش 2003نوفمبرش ش 11المؤرخش فيش ش 409-03المنتوجات،ش إلىش غايةش صدورش المرسـو

ش أل ش ثـ ش لمتجارة، ش الجيوية ش مديريات ش إلى ش رقـ ش التنفيذي ش المرسـو ش بموجب ش المصالحش ش 09-11غي ش تنظيـ المتضمف
ش الخارجيةش فيش وزارةش التجارة،ش اآلنؼش ذكره.



 

 

 

178 

مصالحش وتحتويش كؿش منياش عمىش ثبلثش مكاتبش عمىش األكثرش فيناؾش مصمحةش تخطيطش ومتابعةش المراقبةش 
ش .1اإلدارةش والوسائؿوتقييميا،ش مصمحةش اإلعبلـش االقتصاديش وتنظيـش السوؽ،ش ومصمحةش 

ش  ش لنصش المادة ش ش 10واستنادا ش ذات ش فإمف ، ش الوظائؼش المرسـو ش مف ش العديد ش المديريات ش ليذه ف
ش عمىش األسواؽش التجارية،ش وذلؾش عممياتش الرقابةش والتفتيشوتنظيـش ش ببرمجةوالمياـش لعؿش أىمياش القياـش 

ش تنفيذىا ش عمى ش والسير ش الوالئية ش والمديريات ش المركزية ش اإلدارة ش مع ش بالتنسيؽ ش التحقيقاتش وا ش ، ش كؿ جراء
ش التجارية ش والممارسات ش بالمنافسة ش المتعمقة ش النزييةش المتخصصة ش تمسش ش غير ش التي ش كاالنتياكات (

ش االقتصادية( ش لممنكآت ش قوة ش وعامؿ ش ميمة ش أداة ش باعتبارىا ش التجارية ش وش ش ،العبلمات حمايةش والجودة
ش المنتوجات ش الش المستيمؾش وسبلمة ش ظاىرة ش تنكيطش غشش التجاريمف ش إلى ش باإلضافة ش وتقييـش ، وتأطير

ش لمييئاتش التابعة ش الخارجية ش والمصالح ش المبادرةش ش نكاطاتش المديرياتش الوالئية ش وأيضا ش التجارة، لقطاع
ش بمياـش تفتيشش مصالحش المديرياتش الوالئيةش لمتجارةش التابعةش الختصاصياش اإلقميمي.

 المديريات الوالئية لمتجارة   -2
ش  ش وفرؽ ش مصالح ش لمتجارة ش الوالئية ش المديرية ش مصمحةش 2تفتيشتتضمف ش مف ش كؿ ش في ش تتمثؿ ،

ش  ش السوؽ، ش وش مبلحظة ش لممنافسة، ش المضادة ش الممارساتش التجارية ش المنازعاتش وش مصمحةش مراقبة مصمحة
والتيش تضـش حمايةش المستيمؾش وقمعش الغشش ش مصمحةش اإلدارةش والوسائؿ،ش ومصمحةوش والكؤوفش القانونية،ش 

صناعيةش والخدمات،ش ومكتبش عمىش غرارش باقيش المصالحش ثبلثةش مكاتب:ش مكتبش مراقبةش المنتوجاتش ال
ش مراقبةش المنتوجاتش الغذائية،ش ومكتبش ترقيةش الجودةش والعبلقاتش معش الحركاتش الجمعوية.

فيش تنفيذش السياسةش الوطنيةش المقررةش فيش مياديفش التجارةش الخارجيةش ش 3وتتمثؿش مياـش ىذهش المديرية
ش والجودة ش والرقابةش ش والمنافسة ش المقننة ش والميف ش التجارية ش النكاطات ش وتنظيـ ش المستيمؾ، وحماية

                                                           
حميدةش أحمديف،ش اإلصبلحاتش التكريعيةش والتنظيميةش فيش قطاعش التجارةش وآلياتش حمايةش المستيمؾ"،ش مجمةش البحوثش ش -1

ش  ش البميدة ش جامعة ش والسياسية، ش القانونية ش عمي،ش -2والدراسات ش ش لونيسي ش 02العدد ش المجمد ش 01، ش جانفي ،ش 2012،
ش .384ص.

ش ج.رش عددش 2011سبتمبرش ش 22أنظرش القرارش الوزاريش المؤرخش فيش ش -2 ش فرؽش التفتيشش عمىش 66، ش الذيش يحددش عدد ،
مستوىش المديرياتش الوالئيةش لمتجارة،ش حيثش وضعتش ىذهش الفرؽش تحتش تصرؼش مديرياتش التجارةش مفش أجؿش مراقبةش الجودةش 

ش دش البريةش والبحريةش والجويةش والمخازفش تحتش الجمركة.وقمعش الغشش عمىش مستوىش الحدوش 
ش التنفيذيش رقـش ش 03المادةش ش -3 المتعمؽش تنظيـش المصالحش الخارجيةش فيش وزارةش التجارةش وصبلحياتياش ش 09-11مفش المرسـو

ش وعمميا،ش السالؼش الذكر.ش ش 
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ش الصفةش فيش مجاؿش حمايةش المستيمؾش ،االقتصاديةش وقمعش الغش بمتابعةش تطوش األسعارش ش وتكمؼش بيذه
ش  ش االستراتيجية، ش أو ش الضرورية ش والخدمات ش السمع ش واستيبلؾ ش إنتاج ش عند ش عمى ش جميعش فضبل اقتراح

وضعش نظاـش إعبلميش فش السمعش والخدماتش المطروحةش فيش السوؽ،ش وكذاش اإلجراءاتش الراميةش إلىش تحسي
حوؿش ظاىرةش ش وتحسيسش المتدخميفش والمستيمكيفش بالتنسيؽش معش اليياكؿش المعنيةش حوؿش وضعةش السوؽ

ش الخدمة ش عبلمات ش وحتى ش والصناعية ش التجارية ش تمسش العبلمات ش التي ش إلىش ،التقميد تقديـش ش باإلضافة
ش ش المساعدات كماش لممستعمميفش والمستيمكيفش فيش ميدافش الجودةش وأمفش المنتوجاتش والنظافةش الصحية،

ش ذ ش موضوعيا ش يكوف ش التي ش جمعية ش أو ش منظمة ش كؿ ش وتنكيط ش تطوير ش في ش بحمايةش ش وتساىـ صمة
ش المستيمؾ.

ش عمى ش التجارةش وعطفا ش مديرية ش أعواف ش يتولى ش بالتحقيقاتش 1ذلؾ ش القياـ ش في ومعاينةش ش ،الحؽ
ش المستيمؾش مخالفاتش الممارساتش التجارية ش بمصالح ش التيش تضر ش لنصش المادة ش طبقا ش وىذا مفش ش 49،

ش األنؼش ذكره،ش 02-04ش القانوف ش المطبقةش عمىش الممارساتش التجارية ش القواعد والتيش مفش ش الذيش يحدد
ش  ش بيابينيا ش يقوـ ش متدخميفش آخريفش مفش الش االعتداءاتش التيش قد متدخؿش عمىش مصالحش متدخؿش أوش عدة

،ش األمرش الذيش يعدش مفش 2بلؿش تقميدش العبلماتش المميزةش ليذاش المنافسش قصدش كسبش زبائفش ىذاش األخيرخ
ش رعش ػقدش أخضعش المكوش ش ةش المستيمكيف.ػعودش سمباش عمىش كريحػةش والذيش قدش يػةش غيرش النزييػؿش المنافسػقبي

                                                           
قمعش الغش،ش والثانيةش ش ىؤالءش األعوافش الذيفش أسندتش ليـش ميمةش الرقابةش ينقسموفش إلىش كعبتيفش األولىش تعرؼش بكعبةش -1

ش كعبةش المنافسةش والتحقيقاتش االقتصادية.ش وسنحاوؿش التركيزش عمىش الفئةش األولىش والتيش تضـ:
ش سمؾش مراقبيش قمعش الغشش وفيياش رتبةش وحيدةش وىيش رتبةش مراقبش قمعش الغش.ش -
محققيش قمعش الغشش وتتضمفش ثبلثش رتب:ش رتبةش رئيسش محقؽش رئيسيش لقمعش الغش،ش ورتبةش محقؽش رئيسش لقمعش ش سمؾش -

ش الغش،ش ورتبةش محقؽش لقمعش الغش.
سمؾش مفتكيش قمعش الغشش وتجمعش ثبلثش رتب:ش رتبةش رئيسش مفتشش رئيسيش لقمعش الغش،ش ورتبةش مفتشش رئيسيش لقمعش ش -

ش الموادش  ش راجع: ش لقمعش الغش. ش رتبةش مفتشش قسـ ش وأخيرا ش التنفيذيش رقـش ش 39-28ش -25الغش، ش 415-09مفش المرسـو
،ش المتضمفش القانوفش األساسيش الخاصش المطبؽش عمىش الموظفيفش المنتميفش لؤلسبلؾش 2009ديسمبرش ش 16المؤرخش فيش 

ش .2009ديسمبرش ش 20،ش الصادرةش فيش 75الخاصةش باإلدارةش المكمفةش بالتجارة،ش ج.رش عددش 
المتعمؽش بتحديدش القواعدش المطبقةش عمىش الممارساتش التجارية،ش السالؼش ش 02-04مفش القانوفش ش 02ؼش ش 26ش المادتيف-2

ش الذكر.ش 
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ش حجز ش إمكانية ش إلى ش إضافة ش جزائية ش عقوبات ش إلى ش المخالفة ش ىذه ش التيش ش 1مرتكب ش والتجييزات العتاد
ش المخالفة ش ارتكاب ش النية2استعممتش في ش حسف ش الغير ش حقوؽ ش مراعاة ش مع ش عمىش ش ؛، ش بناء ش الحجز ويتـ

وليذاش ش ،3محضرش رسميش يحتويش عمىش بياناتش ككميةش تجعؿش المحضرش قاببلش لمبطبلفش فيش حالةش تخمفيا
،ش ثـش ترسؿش ىذهش المحاضرش إلىش األخيرش حجيةش قانونيةش يعتدش بياش القاضيش إلىش أفش يطعفش فيوش بالتزوبر
ش المديرش الوالئيش لمتجارةش والذيش بدورىاش يرسمياش إلىش وكيؿش الجميورية.ش 

ش ـتمكنيش عوافش التجارةش عدةش صبلحياتألقدش منحش ش الجزائريش أفش المكرعالصددش بننّوهش فيش ىذاش وش 
تفحصش المستنداتش اإلداريةش والتجاريةش )كالوصوالتش ش سمطةمفش ش ،مفش أداءش مياميـش عمىش أكمؿش وجو

ش اإللكترونيةش وش  ش )كالدعائـ ش معموماتية ش أو ش مغناطيسية ش وسائؿ ش أو ش أجيزة ش أي ش وأيضا الفواتير...(،
ش قدش خوؿش ليـش األقراصش المضغوطة...(ش دوفش أفش يحتشّ وش  جش المتدخؿش بأفش ىذهش المعموماتش سرية.ش كما

ش أماكفش الكحفش والتخزيفش ولكفش  ش الدخوؿش إلىش المحبلتش التجاريةش والمكاتبش والممحقاتش وكذا إمكانية
يـش بكامؿش الحمايةش أثناءش ممارستيـش لعمميـش تحاطصاحبش المحؿش أوش ممثمو،ش وىذاش طبعاش معش إش بحضور

ش أيضاوالجديرش بالذكرش عمميةش المراقبة؛ش لكؿش متدخؿش يعرقؿش أوش يرفضش ش 4بتوقيعش عقوبةش جزائيةش ذلؾوش 
ش ش ،ش ولكف5أفش قانػوفش الممارسػػاتش التجاريةش قدش مكفش ىؤالءش األعوافش مفش سمطػةش اقتراحش العقوبػػات

                                                           
مفش قانوفش الممارساتش التجارية،ش ش 40الحجزش قدش يكوفش حجزش عينيش أيش كؿش حجزش ماديش لمسمعش طبقاش لنصش المادةش ش -1

ش عوفش التجارةش بتكميعش الموادش المحجوزةش بالكمعش األحمر،ش وتوضعش ت حتش حراسةش مرتكبش المخالفة.ش أماش الحجزش إذش يقـو
االعتباريش فيوش كؿش حجزش يتعمؽش بمنتجاتش الش يمكفش لمرتكبش المخالفةش أفش يقدمياش لسببش ماش مثبلش لخطورةش نقمياش نظراش 
ش القبمية(ش  ش كتدبيرش احترازيش )أيش نوعش مفش الرقابة ش إجراءش الحجزش يعد ش أفش الغرضش مفش اتخاذ ش والمبلحظش ىنا لطبيعتيا.

منعش ىؤالءش المتدخميفش مفش ارتكابش المزيدش مفش المخالفاتش والتيش تعودش بالضررش عمىش أمفش يسعىش العوفش مفش خبللوش ل
ش وسبلمةش المستيمؾش واالقتصادش الوطني.ش ش ش 

المتعمؽش بتحديدش القواعدش المطبقةش عمىش الممارساتش التجارية،ش السالؼش ش 02-04مفش القانوفش ش 52وش 51المادتيفش ش -2
ش الذكر.

ذيفش عاينواش المخالفة،ش أوش فيش حالةش عدـش توقيعش مرتكبش المخالفة.كعدـش توقيعش المحضرش مفش طرؼش الموظفيفش الش - 3 
ألؼش إلىش مميوفش دينارش جزائري،ش طبقاش لنصش المادةش ش 100الحبسش مفش ستةش أكيرش إلىش سنتيف،ش وغرامةش مفش ش وىيش -4

ش لنصش المادةش ش 60،ش إضافةش إلىش عقوبةش الغمؽش لمدةش 02-04مفش القانوفش ش 53 ش طبقا ش 06-10مفش القانوفش ش 10يـو
ش السالؼش الذكر.ش 

ش اش -5 ش تقدير ش الرقابة ش ألعواف ش وىنا ش المالية ش الغرامة ش في: ش تتمثؿ ش إمكانيةش والتي ش مع ش المخالفة، ش حسبش جسامة لغرامة
ش والتيش  ش الغمؽش اإلداريش لممحبلتش التجارية ش وأيضا ش مفش السوؽ، ش وسحبيا ش المغكوكة ش أو ش لممنتوجاتش المقمدة المصادرة

ش السالؼش الذكر.ش ش ش ش ش 06-10مفش القانوفش ش 10يوماش بموجبش نصش المادةش ش 60يوماش ثـش أصبحتش ش 30كانتش تقدرش المدةش بش 
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ش .ش ش 1ليـش صبلحيةش فرضياش بؿش ىيش مخولةش لمقاضيش فقطليسش 

 المستهمك حقوق حمايةو  الحترامالهيئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة  ابةقر الفرع الثاني: 
،ش نصش المكرعش عمىش وتوفيرش لوش أكبرش قدرش مفش األماففيش سبيؿش الحفاظش عمىش حقوؽش المستيمؾش 

ش  ش العديد ش والمؤسسات ش اإلدارية ش األجيزة ش ش االستكارية،مف ش التجارةش بمركزتيياالمتسمة ش لوزارة ش والتابعة
أخرىش (،ش وصوالش إلىش أجيزةش ثانيا(ش ومجمسش المنافسةش )أوالبدايةش بالمجمسش الوطنيش لحمايةش المستيمؾش )

ش (.ش ثالثاالمستيمؾش كالمخابرش وكبكاتش اإلنذارش السريعش )مصالحش تساىـش فيش حمايةش 

 اية المستهمكالمجمس الوطني لحم :أوال
فيش حمايةش وضبطش عبلقةش المستيمؾش بالمتدخؿش استحدثش المكرعش فيش نصش ش بغرضش المساىمةش 

ش  ش تدش 03-09القانوفش رقـ ش استكارية ش ىيئة ش المستيمؾش وقمعش الغش، ىش فيش صمبش عالمتعمؽش بحماية
ش .-المجمسش الوطنيش لحمايةش المستيمكيف–النصش 

ش لش نتطرؽفش  ش لمطبيعة ش )القانونية ش المستيمكيف ش لحماية ش الوطني ش 1ممجمس ش لبياف(، ش ننتقؿ ش ثـ
صبلحياتوش خاصةش تمؾش التيش تساىـش فيش تطويرش وترقيةش سياساتش حمايةش المستيمؾش مفش ظاىرةش الغشش 

 (.2التجاريش فيش مجاؿش العبلماتش )

 :الطبيعة القانونية لممجمس الوطني لحماية المستهمك -1
ش المستيمؾش  ش لحماية ش الوطني ش المجمس ش ش 2أنكئ ش رقـ ش التنفيذي ش المرسوـ ش 355-12بموجب

ش ال ش تككيمة ش بتحديد ش أساسوش المتعمؽ ش ويستمد ش واختصاصاتو، ش المستيمكيف ش لحماية ش الوطني مجمس
                                                           

.259سابؽ،ش ص.الكاىنةش زواوي،ش مرجعش ش - 1 
ش رقـش ش ش ش ش ش ش -2 ش التنفيذي ش المرسوـ ش بموجب ش مرة ش ألوؿ ش المستيمكيف ش لحماية ش الوطني ش المجمس ش إنكاء ش عمى نصش المكرع

المتعمؽش بالقواعدش العامةش لحمايةش المستيمؾش ش 02-89مفش القانوفش رقـش ش 24وذلؾش استجابةش لنصش المادةش ش 92-272
ش المكرعش التونسي ش التيش اعتمدىا ش وىيش نفسش التسمية ش ش الممغى. ش ش 117فيش نصش القانوفش رقـ ش لدىش 1992لسنة ش أما ،

وىذاش حسبش ماش نصش عميوش المكرعش فيش القانوفش ش  التكريعش المغربيش فيدعىش بالمجمسش االستكاريش األعمىش لبلستيبلؾ
أماش المكرعش الفرنسيش فيعدش سباقاش فيش انكاءش المجمسش ش الذيش ينصش عمىش تحديدش تدابيرش لحمايةش المستيمؾ.ش 03-08رقـش 

ش رقـش الوطنيش لحمايةش المست راجع:ش وليدش .ش 1983يوليوش ش 12الصادرش بتاريخش ش 542-83يمؾش وذلؾش بموجبش المرسـو
لعوامري،ش الحمايةش القانونيةش لحقوؽش لممستيمؾش التعاقديةش فيش القانوفش الجزائري،ش أطروحةش دكتوراهش فيش القانوفش الخاص،ش 

ش .149،ش ص.2017-2016كميةش الحقوؽ،ش جامعةش قسنطينة،ش 
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،ش والتيش 1المتعمؽش بحمايةش المستيمؾش وقمعش الغشش 03-09مفش القانوفش ش 24القانونيش مفش نصش المادةش 
التيش ش 2تنصش عمىش أنو:ش "ينكأش مجمسش وطنيش لحمايةش المستيمكيفش يقوـش بإبداءش الرأيش واقتراحش التدابير

ويحددش مقرهش بمدينةش الجزائرش عمبلش بمقتضياتش تساىـش فيش تطويرش وترقيةش سياساتش حمايةش المستيمؾ".ش 
ش التنفيذي. ش المادةش األولىش مفش نفسش المرسـو

ش أماش عفش التككيمةش البكريةش ليذاش المجمسش فيوش يتكوفش مفش ممثؿش واحدش عف:ش 
ش الريفية،ش ش :بالنسبة لوزارات - ش والتنمية ش الفبلحية ش المائية، ش الموارد ش االقميمية، ش والجماعات الداخمية

صبلحش المستكفيات،ش الصناعةش والمؤسساتش الصغيرةش والمتوسطةش وترقيةش  التجارة،ش الصحةش والسكافش وا 
ش  ش الوطنيش ش االتصاؿاالستثمار، ش التضامف ش والمناجـ، ش الطاقة ش الصيدية، ش والموارد ش البحري ش الصيد ،

ش .واألسرة
ش المعيدش ش بالنسبة لمهيئات والمؤسسات العمومية: - ، ش والرـز ش النوعية ش لمراقبة ش الجزائري المركز

الوطنيش الجزائريش لمممكيةش الصناعية،ش المعيدش الجزائريش لمتقييس،ش الديوافش الوطنيش لمقياسةش القانونيةش 
،ش المعيدش الوطنيش لمصحةش العمومية،ش المعيدش الوطنيش لحمايةش الن باتاتش المركزش الوطنيش ليمـش السمـو

 الغرفةش الجزائريةش لمتجارةش والصناعية،ش الغرفةش الوطنيةش لمفبلحة.

 عفش كؿش جمعيةش حمايةش المستيمكيفش المؤسسةش قانونا.:ش بالنسبة لمحركات الجمعوية -

ش )ش :بالنسبة لمخبراء - ش المنتوجاتش 05خمسة ش المستيمكيفش وأمفش وجودة ش خبراءش فيش مجاؿش حماية )
 ؾ..يختارىـش الوزيرش المكمؼش بحمايةش المستيم

ش يميزش ش  ش ما ش التككيمةإفش أىـ ش تمثيؿش الحركاتش الجمعويةش ش 3ىذه ش وسعش مفش دائرة أفش المكرعش قد
                                                           

ش التنفيذيش رقـش ش -1 ،ش الذيش يحددش تككيمةش المجمسش الوطنيش لحمايةش 2002أكتوبرش ش 02المؤرخش فيش ش 355-12المرسـو
ش .56المستيمكيفش واختصاصاتيـ،ش ج.رش عددش 

وعميوش فالمجمسش ىوش ىيئةش استكاريةش الش يتمتعش بالكخصيةش القانونيةش واالستقبلؿش الماليش بؿش يوضعش تحتش وصايةش ش -2
ش )وزيرش التجارة(.ش ؾالوزيرش المكمؼش بحمايةش المستيم

ش التنفيذيش ش 09تجدرش اإلكارةش ىناش الىش أفش المجمسش الوطنيش لحمايةش المستيمكيفش يتضمفش حسبش المادةش ش -3 مفش المرسـو
ش  ش فئةش ش 355-12رقـ ش مف ش حاليا ش ينتخب ش أصبح ش والرئيسش الذي ش المتخصصة، ش المجاف ش المكتب، ش العامة، ش الجمعية :

قربش مفش جميورش المستيمكيفش واألكثرش درايةش بحقوقيـ،ش ولذلؾش جمعياتش حمايةش المستيمكيفش فقطش باعتبارىـش الحمقةش األ
ش كافش الرئيسش ينتخبش مفش ضمفش  ش بعدما ش فيش رئاسةش المجمس، ش بأحقيتيا ش فعؿش باعترافوش ليا ش أفش المكرعش حسفش ما نجد

أعضائوش بأغمبيةش األصوات،ش أيش بمعنىش قدش يكوفش الرئيسش ممثبلش مفش الوزاراتش أوش الييئاتش أوش المؤسساتش العموميةش ش ش 
ش .ش ش ش ش 194ء.ش راجع:ش زكرياءش بوعوف،ش ص.أوش الخبرا
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ش المستيمؾ ش وطنياش ش ،لحماية ش كاف ش سواء ش طابعيا ش عف ش بغضش النظر ش جمعية ش كؿ ش عف ش ممثبل ش ش ش ش ش ش لتكمؿ
فيش (ش ممثميفش فقط،ش كماش كان10يعدش يقتصرش عمىش عكرةش )،ش باإلضافةش الىش أنوش لـش أوش والئياش أوش محميا

،ش باإلضافةش إلىش أنوش قدش اعتمدش عمىش كفاءةش (الممغىش 272-92فيش المرسوـش التنفيذيش رقـش ش السابؽش )
ونوعيةش األكخاصش الممثميفش لمجمعياتش بدؿش الكميةش بحيثش اكترطش أفش يكونواش حاصميفش عمىش كيادةش 

فيش ش 05دراساتش عمياش أوش كيادةش لياش عبلقةش بمجاؿش حمايةش المستيمؾش بحسبش ماش نصتش عميوش المادةش 
ش التنفيذيش رقـش ش 03فقرتياش   السالؼش ذكره.ش 355-12مفش المرسـو

ش قرباش مفش جياتالأكثرش ش باعتبارىامجمعياتش أولىش أىميةش خاصةش لوالمبلحظش ىناش أفش المكرعش قدش ش 
ش ذاتش ش المستيمؾ ش فيش اتش العبلمش بمجاؿش استخداـش درايةولكونيا ش ( ش والخدمية ش والصناعية ش التجارية (

التجارش ومقدميش الخدماتش فيش اقتحاـش األسواؽش المنتجيفش وش ذش تعدش سبلحاش ميماش بيدش الحياةش ش التجاريةش إ
ش .سبلمةش المستيمؾأمفش وش وخوضش غمارش المنافسةش وماش قدش يقابمياش مفش تجاوزاتش ش قدش تيددش صحةش وش 

  :صالحيات المجمس وعالقته بحماية المستهمكين -2
نجدىاش تحددش المياـش المخولةش ش 355-12مفش المرسوـش التنفيذيش رقـش ش 23باستقراءش نصش المادةش ش 

ش المستيمكيف ش باتخاذش ش ،لممجمسش الوطنيش لحماية ش والتوصية ش باآلراء ش حوؿش اإلدالء ش أساسا والتيش تدور
ش أفش  ش يمكف ش التي ش األخطار ش مف ش الوقاية ش في ش الخصوصش بالمساىمة ش عمى ش عبلقة ش ليا ش التي التدابير
ش أجؿش  ش مف ش وتحسينيا ش األسواؽ، ش في ش مقمدة ش لعبلمات ش والحاممة ش المغكوكة ش المنتوجات ش فييا تتسبب

يكوفش ش القوانيفش والتنظيماتش التيش يمكفش أفش المستيمكيف،ش وكذلؾش اقتراحش وعرضش مكاريعش حمايةش صحة
ش عمىش االستيبلؾش وش  ش تأثير ش الجودةش ليا ش لمراقبة ش السنوية ش البرامج ش فضبلش عمىش إعداد كروطش تطبيقيا،

 وقمعش الغش،ش وش وضعش استراتيجيةش ترقيةش جودةش المنتوجاتش وحمايةش المستيمكيف.

معش مختمؼش المعموماتش الخاصةش بمجاؿش حمايةش المستيمكيفش ويرتبطش ذلؾش بسعيش المجمسش لجش 
ش جمعياتش  ش لصالح ش المقررة ش المساعدة ش ومكاريع ش برامج ش إعداد ش تـ ش ومف ش وتوزيعيا، واستغبلليا

ش بدائؿش لمتدابيرش الوقائيةش بغرضش ضبطش السوؽش وكذلؾش  ش يبادرش بتقديـ ش كما آلياتش ش اقتراحالمستيمكيف.
 لحمايةش القدرةش الكرائيةش لممستيمكيف.

وينبغيش التنويوش ىناش أفش عمؿش ىذاش المجمسش الش يقتصرش عمىش ىذهش المجاالتش فقطش بؿش قدش عيدش ش 
ش  ش لنصش المادة ش طبقا ش أيضا ش ش 23لو ش التنفيذيش رقـ ش المرسـو ش الممتقياتش ش 355-12مف ش في المكاركة
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ش المستوىش  ش عمى ش المكترؾ ش الطابع ش ذات ش أو ش المماثمة ش الييئات ش مع ش العبلقات قامة ش وا  ش ش ش اإلعبلمية،
ش .1الوطنيش والدولي

ش يمعبش  ش الذي ش الميـ ش لمدور ش ونظرا ش المستيمؾ، ش حماية ش مجاؿ ش في ش المجمس ش سعيوش و ش خبلؿ مف
ش بالمنتجاتش وبالعبلماتش الفارقةش  ش البياناتش والمعموماتش الخاصة ش المستيمؾش بجميع لتحسيسش وتوعية
حتىش يتمكفش مفش المفاضمةش بيفش ماش ىوش أصميش ومقمد،ش ينبغيش عمىش المكرعش أفش يعجؿش فيش تنصيبش 

ش مفش أجمو.ش ش أنكئش تمكفش مفش تحقيؽش اليدؼش الذيىذاش المجمسش حتىش ي

 : مجمس المنافسة ثانيا
فش فيش تمؼش األنكطةش التيش يمارسياش المتدخموش تتدخؿش الدولةش بواسطةش سمطاتياش لمرقابةش عمىش مخش 

ش ش المجاؿش االقتصادي،ش وقدش أوكمتش ميمةش تنظيـش المنافسةش وضبطش السوؽش لييئةش إداريةش مستقمةش تدعىش 
ش التجاريةش مفش خبلؿش الحفاظش عمىش توازفش األسواؽش -بمجمسش المنافسةش – ش الحياة ش تسيرش عمىش تنظيـ

غيرش المكروعةش والتيش مفش ش الممارساتش التنافسيةفش والقضاءش عمىش كؿش أككاؿش الفوضىش التيش تنجـش ع
ش بغرضش تضميؿش  ش عمىش منتجاتش مقمدة ش واستعماليا ش لمغير ش العبلماتش الممموكة ش التعديش عمى صورىا

ش ش ش المستيمكيف.

،ش ثـش نكيرش إلىش عبلقتوش (1)وفيش ىذاش اإلطارش سنتعرضش لمطبيعةش القانونيةش لمجمسش المنافسةش ش 
ش (.2)المستيمكيفش خاصةش فيش مجاؿش العبلماتش بحمايةش 

 :الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة - 1
ش فيش تجسيدىا،ش  ش االقتصاديش التيش كرعتش الجزائر ش اإلصبلح ش سياسة ش مع ش معش وش ش تزامنا تماكيا

ش عَرؼش والذيش -المنافسةش مجمسش -أنكئش الجزائر،ش تبنتوش الذي(ش ش السوؽش اقتصاد)ش ش ماليش النظاـش الرأس
ش "أنوش عمىش بالمنافسةش المتعمؽش 03-03ش األمرش بموجب ش القانونيةش بالكخصيةش تتمتعش إداريةش سمطة:

ش رقـ."بالتجارةش المكمؼش الوزيرش لدىش توضعش المالي،ش واالستقبلؿ ش التنفيذي ش المرسـو ش أكده ش ما ش ش ش ش وىو
                                                           

ش 355-12ش التنفيذيش رقـش والمبلحظش أفش ىذهش صبلحيةش جديدةش منحياش المكرعش لممجمسش واستحدثياش بموجبش المرسـوش -1
ش التنفيذيش رقـش  ش الممغى.ش ش ش 272-92ولـش يكفش منصوصاش عميياش فيش المرسـو
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ش مستقمةش عمىش 11-241 ش إدارية ش سمطة ش المنافسة ش "مجمس ش القانونيةش 1أنو: ش بالكخصية ش يتمتع ،
 .ش 2واالستقبلؿش الماليش ويوضعش لدىش الوزيرش المكمؼش بالتجارة"

ش ش  ش يمكف ش بأفوعميو ش ش القوؿ ش كيفو ش كما ش مجمسش المنافسة ش الجزائري ش المكرع ش ىو سمطةش صراحة
ش ش معترؼش لوش بممارسةش السمطةش القمعيةش لضبطش مجاؿش المنافسةش وقمعش جميعش الممارساتش ،3إدارية

                                                           
ولكفش السؤاؿش المطروحش ىؿش يعدش مجمسش المنافسةش ىيئةش مستقمةش حقيقةش كماش تكيرش الىش ذلؾش المادةش أعبلهش أـش أنوش ش -1

مجردش جيازش تابعش لجياتش أخرى؟ش واألصؿش أفش اإلستقبلليةش تعنيش تحريرش السمطةش اإلداريةش المعنيةش مفش الخضوعش أليةش 
ابةش ش باإللغاءش أوش التعديؿش أوش السحبش مفش سمطةش وصايةش أوش سمطةش سممية،ش والش تتعرضش القراراتش الصادرةش عنياش أليش رق

ش .ش راجع:تعموىا
Rachid  Zouaimia, Les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulation Economique, Revue, 

IDARA, N
°
 02, Alger, 2003, P.25.  

بداءش وأفش مفش مظاىرش تجسيدش "مبدأش االستقبللية"ش لمجمسش المنافسةش ىيش كونوش يتمتعش ب سمطةش اتخاذش القرارش واالقتراحش وا 
ش أوش قطاعاتش النكاطش التيش  ش فيش المناطؽش الجغرافية، الرأيش بيدؼش تكجيعش وضمافش السيرش الحسفش لممنافسةش وترقيتيا

،ش إاّلش 03-03مفش األمرش رقـش ش 34تنعدـش فيياش المنافسةش أوش تكوفش غيرش متطورةش بماش فيياش الكفاية.ش وىذاش ماش أكدتوش المادةش 
ذهش المسألةش تظيرش لناش مفش زاويةش أخرىش تبعيتوش لوزارةش التجارةش مفش خبلؿش عبارةش "...ش توضعش لدىش أنوش عندش الخوضش فيش ى

ش لممادةش  مفش ش 07الوزيرش المكمؼش بالتجارة"،ش وأيضاش مفش جيةش إدراجش ميزانيةش ىذاش المجمسش بعنوافش ميزانيةش التجارةش وفقا
ش التنفيذيش رقـش  حيةش وضعش نظاموش الداخميش السالؼش ذكره،ش فضبلش عمىش تجريدش المجمسش مفش صبلش 241-11المرسـو
الذيش ينصش عمىش ش 12-08وكذاش التعديؿش الذيش جاءش بوش القانوفش ش 03-03مفش األمرش رقـش ش 31وىوش ماش أقرتش بوش المادةش 

ش تنفيذي".ش األمرش الذيش يوحيش لناش بأفش مجمسش المنافسةش قدش  أنو:ش "يحددش تنظيـش مجمسش المنافسةش وسيرهش بموجبش مرسـو
ش وليستش فعمية. ش قانونية ش استقبللية ش الّسوؽش والّنكاطش ش منحتش لو ش عفش االختصاصش فيش ضبط ش حسايف، ش سامية راجع:

ش المجمدش  ش القانونيةش والسياسية، ش العمـو ش مجمة ش التجارة، ش العددش 10الّتجاريش بيفش مجمسش المنافسةش ومصالحش وزارة ،ش 02،
.ش وأيضا:ش الكاىنةش زواوي،ش مرجعش سابؽ،ش 633،ش ص.2019الجزائر،ش سبتمبرش -جامعةش الكييدش حّمةش لخضرش بالواديش 

ش .233-ش 231صش ص.
ش ش -2 ش ش 02المادة ش التنفيذيش رقـ ش المؤرخش فيش ش 241-11مفش المرسـو ش مجمسش المنافسة ش تنظيـ يوليوش ش 10الذيش يحدد

ش .2011يوليوش ش 13،ش الصادرةش فيش 39،ش ج.رش عددش 2011
ش بإضفاءش الطبيعةش اإلداريةش ش -3 ش المجمسش وىذا ش أفش المكرعش قدش فصؿش فيش مسألةش الطبيعةش القانونيةش ليذا المبلحظش ىنا

ستبعادش الصفةش ش القضائيةش أوش الكبوش القضائيةش التيش كانتش تغمبش عميوش فيش ظؿش األمرش رقـش عميو،ش  حيثش قدش ش 06-95وا 
كافش نصؼش أعضائوش قضاة،ش باإلضافةش إلجراءاتش التقاضيش المتبعةش أماموش والتيش كانتش تكبوش إجراءاتش التقاضيش أماـش 

ش الد ش حقوؽ ش احتراـ ش بضرورة ش المكرع ش قيدىا ش والتي ش العادية ش القضائية ش القراراتش الييئات ش وتبميغ ش المواجية ش ومبدأ فاع
ش مذكرةش  ش لمجمسش المنافسة، ش القانونية ش الطبيعة ش راجع:ش عمارش سمطاف، ش الجزاء. ش فيش توقيع ش اختصاصو ش وكذا لؤلطراؼ،

ش  ش قسنطينة، ش مونتوري، ش جامعة ش القوانيف، قميمية ش وا  ش العامة ش فرعش اإلدارة ش وأيضا:ش 08،ش ص.2011-2010ماجستير، .
لمجمسش المنافسةش الجزائري:ش النصوصش والواقع،ش مجمةش دفاترش السياسةش والقانوف،ش ش جييدش سحوت،ش عفش المركزش القانوني

ش .428،ش ص.2018،ش جوافش 19العددش ش ،10ش ورقمة،ش المجمدقاصديش مرباحش جامعةش 
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ش .1والحدش مفش آثارىاالمنافيةش لياش 

أماش بخصوصش الييكؿش التنظيميش لمجمسش المنافسةش فيوش يتكوفش مفش ىيئةش اتخاذش القرارش والممثمةش ش 
ش ويكوفش تحتش  ش إلىش نائبيف، ش باإلضافة ش المكونيفش لو، رئيسش اإلدارةش الفيش رئيسش المجمسش واألعضاء

ش مفش  ش األالمكونة ش العاـ، ش مكتبش التنظيـ ش أو ش العاـ ش مديرياتميف ش أربع ش ويقابؿش 2والذيش تمحؽش ضمنو ،
ش .3اإلدارةش جيازش التحقيقاتش المكوفش مفش المقررش العاـش وخمسش مقرريف

وينبغيش التنويوش ىناش أنوش قدش أخضعتش تككيمةش المجمسش مفش حيثش األعضاءش المكونيفش لوش إلىش ش 
والتيش تنصش عمىش أنوش ش 12-08مفش القانوفش ش 10اتش وكافش آخرىاش بموجبش المادةش العديدش مفش التغييرش 

ش يتكوفش مفش ثبلثش فئاتش وىيش كاآلتي:
(ش أعضاءش يختاروفش مفش ضمفش الكخصياتش والخبراءش الحائزيفش عمىش األقؿش 6تضـش ستةش )ش :األولى

ش ثمانيش سنواتش ) ش مينيةش مدة ش جامعيةش مماثمةش وخبرة ش الميسانسش أوش كيادة (ش عمىش األقؿش فيش 8كيادة
ش مؤىبلتش فيش مجاؿش المنافسةش والتوزيعش واالستيبلؾ،ش المجاؿش القانونيش  و/أوش االقتصاديش والتيش ليا

ش الفكرية.ش الممكيةش وفيش مجاؿ
ش ) :الثانية ش أعضاءش يختاروفش مفش ضمفش المينييفش المؤىميفش الممارسيفش أوش الذيفش مارسواش 4أربعة )

ش نكاطاتش ذاتش مسؤوليةش والحائزيفش عمىش كيادةش جامعيةش وليـش خبرةش مينية...
ش (ش مؤىبلفش يمثبلفش جمعياتش المستيمكيف.2عضوافش )ش الثالثة:

                                                           
ش غيرش قادرش عمىش مواكبةش التطوراتش ش -1 ىذهش السمطةش كانتش تؤوؿش فيش السابؽش إلىش القضاءش الجزائيش الذيش أصبحش اليـو

ش بس ش التيش تتسـ ش فيش االقتصادية ش مجمسش المنافسة ش دور ش بمحارث، ش ليندة ش راجع: ش التعامبلتش والتغيير. ش في ش الحركة رعة
ش  ش المجمد ش ، ش البويرة ش أولحاج ش محمد ش أعمي ش جامعة ش معارؼ، ش مجمة ش الحرة، ش المنافسة ش 11ضبط ش العدد ش ديسمبرش 21، ،

ش .ش 228،ش ص.2016
ش والتعش -2 ش اإلعبلـ ش أنظمة ش مديرية ش الممفاتش والمنازعات، ش اإلجراءاتش ومتابعة ش والوسائؿ،مديرية ش اإلدارة ش مديرية ش اوف،

ش التنفيذيش رقـش ش 02مديريةش دراساتش األسواؽش والتحقيقاتش االقتصادية.ش انظرش المادةش  ،ش المؤرخش 214-11مفش المرسـو
ش  ش ش 10في ش 2011يوليو ش عدد، ش ج.ر ش وسيره، ش مجمسش المنافسة ش تنظيـ ش الذيش يحدد ش بالمرسوـش 39، ش والمتمـ ش المعدؿ ،

ش .ش 04،ش ج.رش عدد.2015سش مارش ش 08المؤرخش فيش ش 79-15التنفيذيش رقـش 
.634ساميةش حسايف،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 3 
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وممثؿش إضافيش يعينافش بموجبش قرارش وزاريش يناطش باإلضافةش إلىش ممثؿش عفش الوزيرش المكمؼش بالتجارةش 
ش .ش 1ليماش حضورش أكغاؿش المجمسش دوفش التصويتش عمىش أيش عمؿش مفش أعماؿش المجمس

ش المستيمكيش ،والمبلحظش ىناش  ش لجمعياتش حماية ش لمييئاتش الممثمة ش المجاؿ ش فتح ش المكرعش قد فش أف
أىمياش مجاؿش االستيبلؾش والتوزيعش والممكيةش ش ،وكؿش الكخصياتش التيش لياش خبرةش مينيةش فيش عدةش مياديف

الفكريةش لبلنضماـش فيش تكويفش المجمس،ش األمرش الذيش ينعكسش إيجاباش عمىش دورش ىذاش األخيرش فيش األخذش 
ش المستيمؾ. ش بحماية ش لوش صمة ش ما ش لممثؿش عفش وزيرش ش بعيفش االعتبارش كؿ ش إلدراجش المكرع ش بالنسبة أما

لمبسش ألفش فيش ذلؾش تأثيرش عفش مسألةش استقبلليةش ىذاش أمراش يثيرش افيش التككيمةش فيوش فيش الحقيقةش التجارةش 
ش المجمسش مفش عدميا.

 :ضبط وحماية المستهمكالصالحيات مجمس المنافسة في  -2
ش الإفش الغرضش مفش تنصيبش ش  ش ىذا وبالتاليش حمايةش جميعش ش ،المنافسةمجمسش ىوش ترقيةش وحماية

ش  ش مصالح ش حماية ش فييا ش بما ش بينيما ش التوازف ش وضماف ش االقتصادية ش العبلقة .ش 2المستيمؾعناصر
مختمؼش األحكاـش التيش وردتش فيش قانوفش المنافسةش نجدىاش قدش جاءتش لتضعش أسسش المنافسةش ش وباستقراء

وبالتاليش تفاديش ش تجاريالنزييةش ومفش تـش تنظيـش تصرفاتش وممارساتش مختمؼش المتدخميفش فيش المجاؿش ال
ش ل ش الفعاليةش االقتصاديةش ش ياكؿش ممارسةش مقيدة ش كموش قصدش زيادة ومراقبةش التجمعاتش االقتصادية،ش وىذا

ش .وتحسيفش ظروؼش معيكةش المستيمكيف

الوظائؼش وظيفةش نوعيفش مفش بمجمسش المنافسةش لعيدش قدش ش الجزائريش عميوش نجدش أفش المكرعبناءش وش ش 
ش .)ب(ش استكاريةش )أ(ش واألخرىش ردعية

ش 
ش 
 

                                                           

المتعمؽش بالمنافسة،ش السالؼش الذكر.ش 03-03مفش القانوفش رقـش ش 26المادةش ش - 1 
خدمةش لممستيمؾش وبغرضش الحفاظش عمىش مصالحو،ش كارؾش ممثميش مجمسش المنافسةش فيش ممتقياتش وندواتش ووركاتش ش -2

عبرش الترابش الوطنيش والتيش قدش تـش تنظيمياش مفش طرؼش الجامعاتش والحركاتش الجمعويةش لحمايةش المستيمكيف،ش والتيش قدش 
ش الم ش جميور ش بحماية ش وعبلقتو ش المنافسة ش مجاؿ ش تنظيـ ش في ش تصب ش مواضيعيا ش المثاؿش كانت ش سبيؿ ش وعمى ستيمكيف،

وىوش الممتقىش التاسعش لحمايةش المستيمؾ.ش راجع:ش النكريةش الرسمةش ش 2013مارسش ش 17الممتقىش المنعقدش بالواديش بتاريخش 
ش .ش ش 173مكارش إليوش لدىش محمدش مالكي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش -10-لممنافسة،ش ص
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 الوظيفة االستشارية لمجمس المنافسة:   - أ
ش الرأيش بكأفش جميعش األكغاؿش والمعامبلتش  ش إبداء والمسائؿش ش يتمتعش مجمسش المنافسةش بصبلحية

ش عمىش أكمؿش وجوش فيش بوش دورش المنوطبالالقانوفش ىذهش الوظيفةش لمقياـش التيش لياش صمةش بالمنافسة،ش وخولوش 
ش .االقتصاديةش المتعددةاتش نصاؼش فيش العبلقمكروعةش وضمافش الكفافيةش واإلالحرةش وش الش منافسةالتنظيـش 

ش االستكارةش  ش ش 1وتعد ش المجمسش أماـ ش ش وىوىذا ش ش االقتصاديالخبير ش المجاؿ فيش متناوؿش فيش ىذا
سمطةش عامةش كالمكاركةش فيش الحياةش االقتصاديةش داخؿش الدولةش ابتداءش مفش الحكومةش ش 2جميعش الجيات

ش الحم ش باعتباره ش البسيط ش المستيمؾ ش السوؽإلى ش األضعؼش في ش الجمعويةش مروراش ،قة والتيش ش بالحركات
مفش غشش وتضميؿش فيش المجاؿش ش التجاوزاتش التيش تعترضش طريؽش المستيمكيفتسعىش جاىدةش لعرضش 

ش .جراءش المنافسةش غيرش المكروعةش ،يمارسياش المتدخميفش فيماش بينيـش نتيجةش االنتياكاتش التيش التجاري،

 لمجمس المنافسة:  الردعيةالوظيفة   - ب
ش ش  ش المستيمؾش أكبر ش التيش ش يفمتضررش اليعتبر ش الممارساتش العكوائية ش عفمف المتدخميفش ش تصدر

ش االختبلؿش أوش عدـش االلتزاـش بقواعدش المنافسةش الحرةش خاصةش فيش ظؿش ،أثناءش إبراـش المعامبلتش ش التجارية
ش وش فيش أوش  ش لمختمؼتقييدىا؛ ش جوش مفش التوازفش فيش السوؽوبغرضش خمؽش التجاوزاتش ش ىذهش لوضعش حّد

ش التالية:ش لمقياـش بالمياـش مجمسش المنافسةش وضبطوش يسعى
المكرعش مبدأش حظرش ىذهش االتفاقياتش بموجبش نصاش المادةش ش ّرسحظرش االتفاقياتش المقيدةش لممنافسة:ش ك-

المعدؿش والمتمـ،ش وىيش تخصش كؿش ممارسةش أوش عمؿش أوش إتفاؽش صريحش ش 03-03رش رقـش مفش األمش 06
ش أوش اإلخبلؿش بياش  ش منيا ش المنافسةش أوش الحد أوش ضمنيش ييدؼش أوش يمكفش أفش ييدؼش إلىش عرقمةش حرية

                                                           
نيش أفش الجياتش المعنيةش باالستكارةش ممزمةش ىناؾش نوعيفش مفش االستكارةش األولىش اختياريةش واألخرىش إلزاميةش والتيش تعش -1

وجوباش باستكارةش المجمسش بغضش النظرش عفش األخذش أوش عدـش األخذش برأيياش والتيش تكوفش فيش حالتيش ىماش خروجش الدولةش 
ش صش  ش سابؽ، ش مرجع ش بمحارث، ش ليندة ش راجع: ش االقتصادية. ش التجمعات ش يخص ش وفيما ش ، ش األسعار ش حرية ش مبدأ عف

ش .ش 236-235ص.
المنافسةش فيش كؿش مكاريعش النصوصش التكريعيةش والتنظيميةش ذاتش الصمةش بالمنافسة،ش وىذاش ش تستكيرش الحكومةش مجمسش -2

المعدؿش والمتمـ،ش والتيش تنصش عمى:ش "يبديش مجمسش المنافسةش رأيوش فيش ش 03-03مفش األمرش رقـش ش 35طبقاش لنصش المادةش 
المواضيعش نفسياش كؿش مسألةش ترتبطش بالمنافسةش إذاش طمبتش الحكومةش منوش ذلؾ..."،ش ويمكفش أفش تستكيرش فيش أيضاش فيش 

ش الجمعاتش المحميةش والمؤسساتش الماليةش والجياتش المينيةش والنقابيةش وجمعياتش المستيمكيف".ش 
ش  ش نصتش المادة ش يخصش معالجةش ش 38كما ش فيما ش رأيش مجمسش المنافسة ش "يمكفش أفش تطمبش الجياتش القضائية عمىش أنو:

ش القضاياش المتصمةش بالممارساتش المقيدةش لممنافسة...".ش ش ش ش ش 
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فمثؿش ش مقمدهسمعش أوش خدماتش تحمؿش عبلماتش ش أوش توزيعش استيرادعمىش عرضش منتجاتش أوش ش كاالتفاؽ
ش وبصحةش  ش المادية، ش وبمصالحيا ش العبلمة ش صاحبة ش األصمية ش الكركة ش بسمعة ش تضر ش الممارسة ىذه

ش وسبلمةش المستيمؾش مفش جيةش أخرى.ش 
لمركزىاش ش ستغبلليااحظرش الممارساتش التعسفيةش التيش تمجأش إليياش بعضش المنكآتش الكبرىش مفش خبلؿش ش -

ش غيرةصتعسفيةش تجاهش بعضش المؤسساتش اللمييمنةش وفرضش الكروطش الش 1وقوتياش االقتصاديةش فيش السوؽ
ش حالةش التبعيةش التيش تتواجدش عميياش ىذهش األخيرة.ش استغبلؿنتيجةش 

حظرش البيعش بأسعارش منخفضةش تعسفيا:ش قدش يمجأش بعضش المتدخميفش بيعش السمعش بسعرش يقؿش عفش سعرش ش -
بعادش مؤسسةش أوش  أحدش ش إحجاـاإلنتاجش والتحويؿش والتسويؽ،ش األمرش الذيش يؤديش إلىش عرقمةش المنافسةش وا 

الذيش طالماش يسعىش لمبحثش عفش ش 2منتجاتياش مفش الدخوؿش لمسوؽ،ش فينعدـش قرارش الخيارش أماـش المستيمؾ
ش فالعبلمةش بالنسبةش إليوش دليؿش عمىش الجودةش والثقةش ،تعودش عمىش اقتنائيامميزةش جاتش تحمؿش عبلماتش منت

ش .لتمؾش السمعش والخدمات

ش وش ش  ش لذلؾ ش نوعكنتيجة ش ش ايمارسش مجمسش المنافسة ش الرقابة ش اتخاذش قبميةالمف ش خبلؿ بعضش ش مف
ش المجمسش بناءش عمىش اطابعش استعجاليش يتخذىش اتذش ةمؤقتش اتقرارش ىيش عبارةش عفش وش ش )ش التدابيرش المؤقتة

،ش مثبلش لفائدةش مؤسسةش تأثرتش مصالحياش جراءش 3لمحدش مفش تمؾش الممارسة(ش األطراؼش المعنيةش ش طمبات
ش واستمالةش زبائنياش ش آخريفش لجذبش منافسيفاستخدامياش مفش قبؿش ش وأش روعةالتعديش عمىش عبلمتياش المك

                                                           
1
- Manuel sur la protection du consommateur, Conférence des nations unies sur le commerce et le 

développement, Nation Unies, Genève, Février  2019, P .P 56-57. 
يرىش البعضش أفش البيعش بأسعارش منخفضةش يعودش بالفائدةش عمىش المستيمؾ،ش ولكفش ىذاش عمىش المدىش القصيرش بالمقارنةش ش -2

ش األمرش مفش كأنوش إقصاءش المنافسيفش فيش السوؽش وبالتاليش بقاءش  معش السمبياتش التيش ستنجـش عفش ىذهش الظاىرةش ألفش ىذا
ش باألسعارش االمرش الذيش  ش تكوفش فيش وضعيةش ىيمنةش وتحكـ ش راجع:ش مؤسسةش وحيدة سينعكسش عمىش مصالحش المستيمؾ.

ش الباحثش  ش مجمة ش المبادرة، ش وضبطش حرية ش الحرة ش المنافسة ش حماية ش بيف ش لمجمسش المنافسة ش القمعية ش السمطة ش بزاز، الوليد
ش .374،ش ص.2019،ش مايش 02،ش العددش 06الجمدش ش ،الحاجش لخضرش -1-باتنةش ش جامعةلمدراساتش األكاديمية،ش 

األوامرش والتدابيرش المؤقتةش الصادرةش عفش مجمسش المنافسة،ش مجمةش األستاذش فاطمةش محمودي،ش القراراتش الفاصمةش فيش ش -3
،ش 2018،ش مارسش 09الباحثش لمدراساتش القانونيةش والسياسية،ش جامعةش محمدش بوضياؼش بالمسيمة،ش المجمدش الثاني،ش العددش 

ش .ش 952ص.
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ش اإلخطارش حينياش ؛المستيمكيفش مف ش تمقي ش بعد ش المجمس ش المؤسسش 1يقوـ ش قبؿ االقتصاديةش ش ةمف
ش  ش مفالتحقوش المتضررة، ش وش ش ؽ ش االخطار ش جدية ش كروطو ش والموضوعيةتوافر ش مباكرةش 2الككمية ش ليقوـ ،

ش ويفصؿش ،مفش وثائؽش لمتأكدش مفش صحةش وقوعش ممارسةش منافيةش لممنافسةش ليوإردش فيماش وش ش 3بإجراءش التحقيؽ
ش .ش ش ش 4اتخاذش القرارش المناسببفيش النزاعش 

 لمخابر وشبكات اإلنذار السريع ا ثالثا:
تقدـش المساعدةش واالستكارةش فيماش يخصش المعاينةش التقنيةش ش أقرش المكرعش بوجودش أجيزةش متخصصةش 

والتيش قدش تجسدتش فيش ش ،التيش أصبحتش عرضةش لمغشش والتقميدش مفش قبؿش المتدخميفش والفنيةش لممنتجات
ش .(2باإلضافةش إلىش كبكةش اإلنذارش السريعش )ش (،1مختمؼش المخابرش المنتكرةش عبرش ربوعش الوطفش )

                                                           
ؿش مخالفةش ألحكاـش الموادش يتمتعش مجمسش المنافسةش بنفسوش بسمطةش اإلخطارش تمقائيا،ش كمماش تبّيفش لوش أفش ممارسةش ماش تككش -1

اآلنؼش ذكره.ش كماش يمكفش أفش ش 12-08المعدلةش بموجبش القانوفش ش 03-03مفش األمرش رقـش ش 12،ش 11،ش 10،ش 07،ش 06
يكوفش اإلخطارش مفش قبؿش الوزيرش المكمؼش بالتجارةش بإعتبارهش الكرطةش اإلداريةش الساىرةش عمىش المصمحةش العامة،ش وكذاش مفش 

لتنافسيش لقانوفش الصفقاتش العمومية.ش راجع:ش سميرش خمالية،ش عفش سمطةش قبؿش الجماعاتش المحميةش وىذاش نظراش لمطابعش ا
ش وزو،ش  ش تيزي ش معمري، ش مولود ش جامعة ش الدولة، ش تحوالت ش فرع ش ماجستير، ش مذكرة ش السوؽ، ش ضبط ش في مجمسش المنافسة

ش .ش 63،ش ص.2013
بالعمميةش كماش يجوزش لجمعياتش حمايةش المستيمكيفش إخطارش المجمسش باعتبارش أفش المستيمؾش ىوش المعنيش األوؿش والمباكرش 

ش التنافسية.ش ش ش 
الضوابطش الككميةش ىيش الكروطش العامةش المطموبةش لقبوؿش دعوىش قضائيةش مفش توافرش كرطش المصمحةش والصفة،ش أماش ش -2

ش الكروطش الموضوعيةش فييش التأكدش مفش أفش موضوعش اإلخطارش ىوش مفش صبلحياتش المجمس.ش 
المتضمفش قانوفش المنافسة،ش بالمادةش ش 03-03المتمـش ألحكاـش األمرش رقـش ش 12-08مفش القانوفش ش 24حددتش المادةش ش -3

ش الذيفش ش 49 ش المستخدموف ش القضائية؛ ش ضباطش وأعوافش الكرطة ش األكخاصش المؤىميفش بالتحريش والتحقيؽش وىـ: مكرر،
ش بالت ش المكمفة ش لئلدارة ش والتابعوف ش بالمراقبة ش الخاصة ش األسبلؾ ش إلى ش إدارةش ينتموف ش لمصالح ش التابعوف ش االعواف جارة؛

ش الجبائية؛ش المقررش العاـش والمقرروفش لدىش مجمسش المنافسة.ش 
ش ومرجعش  ش المسجمة ش المآخذ ش يتضمف ش المنافسة ش مجمس ش لدى ش معمؿ ش تقرير ش يودع ش التحقيؽ ش اختتاـ ش عند ش أنو ش ىنا وننوه

ش المكمؼش  ش الوزير لى ش أخرىش وا  ش مرة ش رئيسش المجمسش التقرير ش ويبمغ ش إبداءش المخالفاتش المرتكبة ش يمكنيف ش والذيف بالتجارة
ش 55مبلحظاتيـش مكتوبةش فيش أجؿش كيريف،ش كماش يحددش ليـش تاريخش الجمسةش المتعمقةش بالقضية.ش وىذاش طبقاش لنصش المادةش 

ش المتعمؽش بالمنافسةش المعدؿش والمتمـ.ش 03-03مفش األمرش رقـش 
ش مجمسش المنافسةش فيجوزش ليذش -4 ش األخيرش تقريرش عقوباتش فيش حالةش عدـش استجابةش المؤسسةش لمقراراتش التيش أصدرىا ا

مالية،ش وقدش اعتمدش المكرعش فيش تحديدش قيمةش ىذهش العقوبةش إلىش أساسش رقـش األعماؿش المحقؽش فيش آخرش السنةش وىيش غرامةش 
السالؼش الذكر،ش باإلضافةش إلىش نكرش القراراتش المتضمنةش ش 12-08مفش القانوفش ش 56طبقاش لنصش المادةش ش %12تقدرش بش 

ش الم ش عمىش سمعة ش حتما ش والذيش سيؤثر ش مقيدةش لمعقوبة ش ارتكابش ممارسة ش الحرصش عمىش عدـ ش عمى ش يجبرىا ش مما ؤسسة
ش .ش ش 377-376لممنافسة.ش لمتفصيؿش راجع:ش الوليدش بزاز،ش مرجعش سابؽ،ش صش ص.
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 :المخابر وعالقتها بحماية المستهمك -1
ش المخابرش  ش الرقابش 1تعد ش ممارسة ش في ش اإلدارية ش الجيات ش تساعد ش التي ش التقنية ش األجيزة ػػػةش أحد
ش التجاوزاتش والككؼ ش المتدخمش ،عف ش يرتكبيا ش قد ش وش التي ش مجاؿ ش في ش تجاهش ف ش والخدمات ش لمسمع إنتاج

ش والمخابر ش وتتنوعش المستيمكيف؛ ش تتعدد ش الجزائري ش لمتكريع ش فيناؾ2وفقا تابعةش الش الخاصةش مخابرالش ،
ش وش ش لممؤسسات ش الخاص ش لحسابيا ش المتدخموفش خضعيوش تعمؿ ش خبلليا ش أكخاصش ،مف ش كانوا ش اسواء

ش .3نكاطيـش األساسيش الستكماؿش إلىش ماش يعتبرش رقابةش ش ذاتيةش طبيعييفش أوش معنوييف

مفش خبلؿش تقديـش نتائجش الفحوصاتش ش يطمبش ذلؾلمفش تقدـش خدماتياش المستقمةش وش ش مخابرىناؾش الوش ش 
ش  ش الدورية ش تجرييا ش لذلؾالتي ش مالي ش مبمغ ش المنتجاتش مقابؿ ش وش 4عمى ش ال؛ ش ىناؾ بصفةش ش معتمدةالمخابر
ش الغشش رسمية ش الوصية5فيش إطارش قمع ش مفش قبؿش الوزارة ش الفحوصاتش عمىش العيناتش وش ش ،، تجرىش فييا

ش الرقابة ش أعواف ش طرؼ ش مف ش فييا ش المحددةش ،المككوؾ ش لمكروط ش رقـش وفقا ش التنفيذي ش لممرسوـ ش ش ش ش ش ش طبقا
ش تجمعش كبلش مف:وش ،ش بةش الجودةش وقمعش الغشالمتعمؽش بمراقش 90-39

ش تقوـش بميمةش أساسيةش تتمثؿش فيش فحصش العيناتش المقتطعةش مفش المنتجاتش ش مخابر تحميل الجودة: -
ش السمعش  ش مطابقة ش مدى ش بتحديد ش وذلؾ ش الغش، ش قمع ش إطار ش في ش لتحميميا ش مميزة ش عبلمات ش تحمؿ التي

ش و/أوش المواصفاتش القانونيةش والتنظيميةش التيش يجبش أفش تتصؼش بيا،ش أوش لتبيافش عدـش إلحاؽش ش ش لممقاييس
ش 

                                                           
ش التنفيذيش رقـش ش -1 ،ش المحددش لكروطش فتحش 2002فبرايرش ش 06المؤرخش فيش ش 68-02عرفياش المكرعش فيش كؿش مفش المرسـو

ش  ش ج.رش عدد ش واعتمادىا، ش الجود ش تحاليؿ ش ب11مخابر ش  ش . ش تدرسش ش ش ش ش ش ش ش ش 02موجبش المادة ش تقيسش أو ش كؿش ىيئة ش " عمىش أنيا:
أوش تجربش أوش تعايرش ش أوش بصفةش عامةش تحددش خصائصش أوش فعالياتش المادةش أوش المنتوجش ومكوناتيا"،ش وىوش نفسش التعريؼش 

ش  ش المكرعش فيش نصش المادة ش التنفيذيش رقـش ش 02الذيش أورده ،ش 2013سبتمبرش ش 26المؤرخش فيش ش 328-13مفش المرسـو
،ش والذيش قدش جاءش تطبيقاش 49طش وكيفياتش اعتمادش المخابرش قصدش حمايةش المستيمؾش وقمعش الغش،ش ج.رش عددش المحددش لكروش 
ش المتعمؽش بحمايةش المستيمؾش وقمعش الغش،ش اآلنؼش ذكره.ش ش 03-09مفش القانوفش ش 36لنصش المادةش 

ميا.ىذاش التنوعش لممخابرش يكوفش تبعاش لموسائؿش المستعممةش وتأىيؿش مستخدمييا،ش ونوعيةش الخدماتش التيش تقدش - 2 
.135مناؿش بوروح،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 3 
.194محمدش مالكي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 4 

ش -5 ش لنصش لممادة ش ش 35طبقا ش القانوف ش التابعةش ش 03-09مف ش المخابر ش تؤىؿ ش الغش، ش المستيمؾش وقمع ش بحماية المتعمؽ
ش لموزارةش المكمفةش بحمايةش المستيمؾش وقمعش الغشش لمقياـش بالتحاليؿش واالختباراتش والتجاربش قصدش حمايةش المستيمؾ.ش 
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ش الماديةش االمنتوجش أوش المادةش ضررش  ش المستيمؾش وسبلمتوش وش بمصالحو ش ش .1بصحة ش ىنا فش مخابرش أوننوه
ش .2"تحميؿش الجودةش جاءتش كبديؿش عفش تسميةش "مخابرش تحميؿش النوعية

ش النوعيةش النوعية:شبكة مخبار التجارب وتحاليل - ش وتحاليؿ ش التجارب ش مخابر ش كبكة ش 3أنكئت
ش  ش رقـ ش التنفيذي ش المرسوـ ش 355-96بموجب ش مخابرش وىي، ش مف ش الوزاراتش تتكوف ش مف ش لمعديد ش ش ش ش ش ش ش ش تابعة

ش ش ) ش التجارة، ش وزارة ش الصحة، ش وزارة ش المؤسسات ش والمتوسطةوزارة ش (...وغيرىاش الصغيرة ش مع إمكانيةش ،
                                                           

ش منتوجاتش تيددش صحةش وسبلمةش المستيمؾش مفش بينياش -1 ش فقدش ككفتش التحاليؿش المخبريةش عفش وجود ش الصدد وفيش ىذا
"،ش إذش أكدتش التحاليؿش عمىش إحتواءش عصيرش "أميبل"ش عمىش FAMICO "ش ،ش وقيوةش "فاميكوش  AMILLAمسحوؽش "أميبلش 

ش المصنفةش عمىش أنياش مفش قبيؿش الموادش الكحوليةش والتيش ت ستعمؿش كمؤثرش عقميش األمرش الذيش مركبش مفش مادةش "بيرازوؿ"
ش قامتش  ش قامتش السمطاتش المختصةش بسحبش المنتوجش مفش السوؽش وأيضا يعرضش صحةش المستيمؾش إلىش الخطر،ش وبيذا
بغمؽش المؤسسةش نيائياش والكائفش مقرىاش بواليةش البميدة.ش أماش فيماش يتعمؽش منتوجش القيوةش ش "ش فاميكو"ش ش فقدش أظيرتش التحاليؿش أفش 

وىيش ش %03معاييرش المطابقةش إذش تحتويش عمىش نسبةش السكرش المحروؽش تفوؽش الش تراعيش ش ىذهش العبلمةش التجاريةش لمقيوة
ش توقيؼش تسويؽش  ش استوجب ش الذي ش األمر ش بمرضش السرطاف، ش اإلصابة ش سيما ش ال ش المستيمؾ ش صحة ش عمى ش خطرا تككؿ

عادةش عرضش المنتوجش فيش األسواؽش بعدش امتثاؿش المتدخؿش لبللتزاـش بال مطابقة.ش المنتوجش مؤقتا،ش وتـش الحقاش رفعش التوقيؼش وا 
ش بالحمايةش  ش المتعمؽ ش الوطني ش الممتقى ش المستيمؾ، ش حماية ش الغشش في ش قمع ش أعواف ش دور ش كنعة، ش أمينة ش راجع: لمتفصيؿ

ش  ش والمأموؿ، ش الواقع ش التسويؽش بيف ش لممستيمؾش فيش عممية ش ش 12وش 11القانونية ش 2019نوفمبر ش الحقوؽش والعمـو ش معيد ،
ش .152السياسية،ش المركزش الجامعيش مغنية،ش ص.

ش ش وىذاش -2 ش التنفيذيش رقـ ش المرسـو ش بموجبش أحكاـ ش إليو ش ش 192-91مكار ش يونيو ش والمتعمؽش 1991المؤرخش فيش أوؿ ،
مفش ش 31)الممغىش أحكاموش بموجبش المادةش ش 1991يونيوش ش 02،ش الصادرةش فيش 27بمخابرش تحميؿش النوعية،ش ج.رش ،ش عددش 

ش التنفيذيش رقـش   ،ش السالؼش ذكره(.68-02المرسـو
ش أنوش قبؿش فتحش ش مخابرش مفش ى ش القبيؿش الش بدش مفش توافرش المؤىبلتش البلزمةش فيش األكخاصش المعنييفش مفش ونكيرش ىنا ذا

خبلؿش تقديـش كيادةش عمميةش فيش التخصصش المطموب،ش أماش فيش حالةش عدـش وجودش ذلؾش فيتعيفش عمىش مقدـش الطمبش إسنادش 
ش لممعن ش إستكماؿش الممؼش تقدـ ش بعد ش فيش ميدافش النكاط، ش لنكاطش المخبرش إلىش كخصش مؤىؿش قانونا ش التقنية يش المسؤولية

،ش يضاؼش لياش رخصةش اإلستغبلؿش التيش  رخصةش فتحش المخبرش مفش طرؼش مديرش المركزش الجزائريش لمراقبةش النوعيةش والرـز
ش لمتفصيؿش راجع: ش اإلعتماد. ش رأيش لجنة ش أخذ ش بعد ش التجارة(، ش المستيمؾش )وزير ش المكمؼش بحماية ش الوزير زكرياءش ش يسمميا

ش .ش ش 212-210بوعوف،ش مرجعش سابؽ،ش صش ص.
ش التنفيذيش رقـش -3 ش فيش ش 355-96ش المرسـو ش ش 19المؤرخ ش التجاربش 1996أكتوبر ش مخابر ش كبكة ش إنكاء ش المتضمف ،

ش  ش عدد ش ج.ر ش وتنظيميا، ش النوعية ش 62والتحاليؿ ش بتاريخ ش الصادرة ش ش 20، ش 1996أكتوبر ش المرسـو ش بموجب ش والمتمـ ،
ش .ش 1997ديسمبرش ش 07،ش الصادرةش بتاريخش 80،ش ج.رش عددش 1997المؤرخش فيش أوؿش ديسمبرش ش 459-97التنفيذيش رقـش 
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مراقبةش التقنية،ش وضبطش اللييئاتش والمؤسساتش والجمعياتش التيش لياش نكاطاتش مرتبطةش بمجاؿش اش انضماـ
ش المذكورش /الفقرةش 05طبقاش لممادةش ش 1المقاييسش والتصديؽش إلىش الكبكة ش .سابقاش الثانيةش مفش المرسـو

ش الكبكةش  ش مياـ ش ش وتكمف ش لنصش المادة ش ش فيش الثانيةطبقا ش التحاليؿش المساىمة ش مخابر ش تنظيـ في
ش  ش وتطويرىا، ش النوعية ش وش ومراقبة ش حماية ش سياسة ش المستيمؾش االقتصادفيش إعداد ش وأمف ش الوطنيش والبيئة

ش السمعش وتنفيذىا ش نوعية ش ترقية ش كأنيا ش مف ش التي ش العمميات ش تطوير ش عمى ش تعمؿ ش أنيا ش إلى ش باإلضافة ،
المساعدةش التقنيةش لحمايةش خدماتش ،ش والقياـش بإنجازش كؿش الككؼش عفش المنتجاتش المغكوكةوش والخدماتش 

عبلمو إلىش القياـش بدراسةش ش رميتش كماالمعروضةش فيش السوؽ،ش ش وتحسيفش نوعيةش المنتجاتش ،المستيمؾش وا 
ش  ش الضرورية ش التجارب ش وحمايةش طرؽ ش واألمف ش بالنظافة ش المتعمقة ش السيما ش والمقاييس ش القواعد إلعداد

ش المنتوجاتالبيئة ش الستعماؿ ش التأىيؿ ش عامة ش وبصفة ش ، ش المعنيةش ، ش الوزارات ش رقابة ش تحت ش تضمف كما
ش  ش منيا ش ومراقبتياش وبطمب ش النوعية ش بتحميؿ ش يتعمؽ ش فيما ش المتخصصة ش الدولية ش الييئات ش مع العبلقات

ش .2وتتولىش بذلؾش مراقبةش نوعيةش المنتجاتش المستوردةش و/أوش المنتجةش محمياوسبلمةش المنتجات،ش 

 :اإلنذار السريع شبكة-2
ش المكرعش  ش ش استحدث ش رقـ ش التنفيذي ش المرسوـ ش الش 2033-12بموجب ش لئلنذار ش تابعجيازا ش سريع

ش التجارة ش ش ،لوزارة ش السمعش يعد ش أنواع ش مكمؼش بمراقبة ش فيو ش المستيمؾ، ش حماية ش مجاؿ ش في ش إيجابية نقطة
فيش جميعش مراحؿش عمميةش العرضش لبلستيبلؾ،ش ويتحرىش الموجيةش إلىش االستيبلؾش النيائي،ش والخدماتش 

ش  ش وقت ش أسرع ش في ش المنتجات ش حوؿ ش المعمومات ش عمى ش كسحبش ش جراءاتاإلش التخاذلمحصوؿ البلزمة
ش  ش المطابؽ ش غير ش أو ش الفاسد ش ذلؾالمنتوج ش وغير ش كؿش ، ش عف ش ممثميف ش تككيمتو ش في ش الجياز ش ىذا ويضـ

ش المعنيةش الوزاراتش مختمؼسيؽش بيفش الوزاراتش المرتبطةش بمصالحش المستيمؾش مماش يسيؿش مفش عمميةش التن
ش حمايةش المستيمؾ.ياش ووزارةش التجارةش باعتبارىاش الجيةش المنوطش ب

                                                           
ش ش -1 ش لنصش المادة ش ش 06طبقا ش رقـ ش التنفيذي ش المرسـو ش مجمسش يدعىش ش ش ش ش ش ش 355-96مف ش الكبكة ش يسّير ش أعبله، المذكور
سنوات،ش وينقسـش مجمسش ىذهش المخابرش إلىش ش 03والذيش يضـش رئيساش وخمسةش نوابش ينتخبوفش لمدةش ش ش -بمجمسش الكبكة–

ةش الصيانةش والتجييز،ش لجنةش اإلعبلـش خمسش لجافش يكرؼش عميياش وينكطياش نوابش الرئيسش وىيش لجنةش تأميفش النوعية،ش لجن
ش العممي،ش لجنةش القياسش والموازيف،ش لجنةش طرؽش التحاليؿ.

ش التنفيذيش رقـش ش 09المادةش ش - ،ش السالؼش الذكر.ش ش ش 355-96مفش المرسـو 2 
ش ش -3 ش رقـ ش التنفيذي ش ش 203-12المرسـو ش في ش ش 06المؤرخ ش أمفش 2012مايو ش مجاؿ ش في ش المطبقة ش بالقواعد ش يتعمؽ ،

ش .ش 2012مايوش ش 09،ش الصادرةش بتاريخش 28المنتجات،ش ج.ر،ش عددش 
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ش السريعش سعىتوش ش  ش اإلنذار ش الجش كبكة ش اإلنذار ش كبكات ش مختمؼ ش مع ش والدوليةش لمتواصؿ ش يوية
ش المستيمكيفوش  ش حقوؽ ش عف ش الدفاع ش جمعيات ش مع ش المعمومات ش عمىش ش ،1لتبادؿ ش يؤثر ش ما ش كؿ لمعرفة

ش .الخطارش التيش تيددىـتمؾش الش وضعش حدش ثـومفش ش يـش مصالح

الخطيرةش ش الممارساتش تحديدتتبعش أثرش المنتجاتش وش فيش تكمفش مياـش ىذهش الكبكةش ش وتبعاش لذلؾش فإفش 
ش  ش تيديدا ش المستيمؾش وصحةش مفش وسبلمةألوالمككمة ش التيمثؿش ، ش التقميد ش ش ش انتكرتش بككؿش كبيرش ش ظاىرة

معروفةش لدىش عامةش التقميدش العبلماتش المكيورةش فيش مجاؿش لـش تسمـش منياش أيش سمعةش أوش خدمةش خاصةش وش 
عمىش منتجاتش رديئةش ش -ش بدوفش وجوش حؽش -غيرش نزىاءش ش متدخميفقبؿش استغبللياش مفش إذش يتـش الناس،ش 

ش يستوجبش ش ؛واألمفش كروطش السبلمةلوالمطابقةش المطموبةش وش معاييرش الجودةش لش تفتقد التدابيرش ش اتخاذمما
ش .ذلؾش متابعتيـش فيوش تجاهش مرتكبيياش المبلئمةش 

 المطمب الثاني
 الهيئات الرقابية ذات التدخل غير المباشر

الش تقتصرش عمميةش حمايةش حقوؽش المستيمكيفش ومصالحيـش عمىش عمؿش وجيودش السمطاتش اإلداريةش 
ش المباكر ش فقطش بالتدخؿ ش ، ش ليا ش التابعة ش المصالح ش أو ش التجارة ش ش -كوزارة ش بيانو ش سبؽ ش ىناؾش ش -كما بؿ

ش المستيمؾجياتش أخرىش الش تقؿش أىميةش مفش حيثش المياـش الموكمةش إليياش فيش السيرش عمىش احتراـش حقوؽش 
المؤسساتش فيش بعضش ش ىذهش الجياتش تكمفوش ش ،بوالتيش قدش تمحؽش رش اضرش األحمايتوش مفش والحرصش عمىش 

ش التقنيةوش  ش ش األجيزة ش النوعيةاكالمتخصصة ش الجزائريش لمراقبة ش وش ش لمركز ش التقييسوالرـز والمعيدش ش أجيزة
ش )الفرعش األوؿ(.ش الوطنيش لمممكيةش الصناعية
لىش جانبش ذلؾ االعتداءاتش الخطيرةش التيش تطاؿش سبيؿش مكافحةش ش وفيش عمىش الطرؼش المقابؿ،ش وا 
مفش ش ذلؾماش قدش ينجرش عفش وش ش ،(ش التقميدش مثبلظاىرةش ك)ش ش االستئثاريةش قيـحقوش أصحابش العبلماتش فيش 

إلىش تفعيؿش ش السمطاتش العامةش فيش الدولةش ش ةش المستيمكيف،ش فقدش عمدتبأمفش وسبلمةش ش وصحش مساس
اختصاصش تضطمعش بش وتحتؿش موقعاش استراتيجيا،ش ش سمطةش عموميةباعتبارىاش ش دورش المصالحش الجمركية

ش )الفرعش الثاني(.ش أصيؿش يمتدش ليغطيش المنافذش الحدودية
ش 
 

                                                           

.430راويةش مطماطيش ،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 1 
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  في  من الغش التجاري حماية المستهمك عمى لمرقابة التقنيةاألجهزة المؤسسات و  الفرع األول:
 مجال العالمات

ش بالحمايةش  ش المستيمؾ ش ش الضروريةش بغرضش إحاطة ش المكرع ش استحدث ش الكافية، أجيزةش الجزائري
ش والخدماتش اش ،مختمفة ش السمع ش نوعية ش مكمؼش بمراقبة ش ىو ش ما ش فيش السوؽمنيا ش وتتمثؿش فيش لمعروضة

ش  ش والرـز ش النوعية ش ما)أوالالمركزش الجزائريش لمراقبة ش ومنيا اتش المنتجش مطابقةش يسعىش لمحفاظش عمىش (،
اش استيبلكيش غايةش مرحمةش إلىش اتسويقيوش ،ش اإنتاجيش احؿمرش مختمؼش عبرش لممستيمؾش ش ةالموجيش والخدمات

ش في ش )ش وتتمثؿ ش التقييس ش ثانياأجيزة ش لممتدخميفش (، ش االستئثارية ش الحقوؽ ش بحماية ش يختص ش ما ومنيا
قدش يبدوش لموىمةش الصناعيةش الذيش ش المعيدش الوطنيش الجزائريش لمممكيةأصحابش العبلماتش وتتمثؿش فيش 

ش (.ثالثاالمستيمؾش )ميمةش بحمايةش عبلقةش ش رغـش أفش لوش صاحبش العبلمةيخصش فقطش األولىش أنوش 

 : المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزمأوال
جممةش مفش المعاييرش واالكتراطاتش يكترطش فيوش مراعاةش ش ،لبلستيبلؾش ويعرضش كؿش منتوجش يوضعش 

ش ب ش المرتبطة ش الجودة ش والتوضيبوطريقة ش المسعىش ،التغميؼ ش ىذا ش وطنيش ش ولتجسيد ش جياز ش إنكاء تـ
ش .1والرـزش لممراقبةش يتمثؿش فيش المركزش الجزائريش لمراقبةش النوعية

ش واالستقبلؿيتمتعش بالكخصيةش المعنويةش ش ،وبعدش ىذاش المركزش مؤسسةش عموميةش ذاتش طابعش إداريش 
ش المكمؼش بالنوعية ش الوزير ش تحتش وصاية ش موضوع ش وش 2المالي ش ش ىو، ش يعد ش لمختمؼبذلؾ ش تمثيمية ش ش ش ش ش ش ىيئة

                                                           
ش ش -1 ش ب" ش اليو ش CACQEيرمز ش الوطني ش المعيد ش فرنسا ش في ش ويقابمو ش )"  Institut National de laلبلستيبلؾ

Consommation ش تأسسش فيش سنةش ش والذيش قد ش التنفيذيش رقـش ش 1966( ش 05المؤرخش فيش ش 67/1082بموجبش المرسـو
ش  ش تجاربش وخبرات1967ديسمبر ش مركز ش يعتبر ش أنو ش في ش تتمثؿ ش أساسية ش ثبلثش مياـ ش بأداء ش المعيد ش ىذا ش ويقـو ش مقارنة،

ش مالكي،ش  ش محمد ش راجع: ش والتكويف. ش واالقتصادية ش لمدراساتش القانونية ش يمثؿش مصدرا ش كما ش ووثائؽ، ش إعبلـ ش مركز وأيضا
ش .176مرجعش سابؽ،ش ص.

ش ش -2 ش رقـ ش التنفيذي ش المرسـو ش ش 147-89وتأسسش بموجب ش المؤرخ ش ش 08في ش مركزش ش 1989غكت ش إنكاء المتضمف
ش وتنظيموش وعممو،ش المعدؿش والمتمـ،ش ج.رش عددش  .ش 1989غكتش 09،ش الصادرةش فيش 33جزائريش لمراقبةش النوعيةش والرـز

ش فيش مياموش أميفش عاـش  ش المركزش مديرش عاـش يعيفش بناءش عمىش اقتراحش مفش الوزيرش المكمؼش بالنوعية،ش يساعده ويديرش ىذا
رش العاـش إدارةش جميعش المصالحش التابعةش ليذاش الجياز،ش كماش يتصرؼش باسـش المركزش ويمثموش ومجموعةش مدراء،ش ويتولىش المدي

ش ببرنامجش  ش واالتفاقياتش التيش ليا ش كذلؾش جميعش الصفقاتش والعقود ش ويبـر ش مكروعش الميزانية، ش بإعداد ش ويقـو ش القضاء أماـ
ش األعماؿ.ش 
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(،ش وكذاش تحسيفش نوعيةش 1،ش يعمؿش عمىش تحقيؽش أىداؼش السياسةش الوطنيةش فيش مجاؿش النوعيةش )1الوزارات
ش والتوضيبش وتطويرىاش ) ش (.2الرـز

 :مراقبة المركز لمنوعية وحماية المستهمك -1
ش النوعيةش  ش فيش مجاؿ ش الوطنية ش السياسة ش تنفيذ ش مفش الىش ش يسعىش المركزش فيش إطار تحقيؽش جممة

ش المستيمؾش يأتيش عمىش رأسياش ،األىداؼ ش ش فيش حماية ش صحتو ش ش تحسيفوش وأمنو، ش اإلنتاج لمسمعش نوعية
ش وتحسيسش المستيمكيف.ش ش واالتصاؿالتكويفش واإلعبلـش وش ش والخدمات،

مفش المرسوـش التنفيذيش رقـش ش 04ولتجسيدش مثؿش ىذهش السياسةش يكمؼش المركزش طبقاش ألحكاـش المادةش ش 
ش ش 89-147 ش الذكر، ش السالؼ ش المكاركة ش إعداد ش التكش نصوصالفي ش الطابع ش والتنظيميش ذات ريعي

ش وش  ش بموضوعو، ش المتعمقة ش رقـ ش التنفيذي ش المرسوـ ش إلى ش المجمسش ش 355-12بالرجوع ش لتككيمة المحدد
ش  ش لحماية ش واختصاصاتوالوطني ش ش خاصةش ،المستيمكيف ش نصش المادة ش المركزش ش 03في ش أف ش نجد منو

ش يعدش عضواش مفش أعضاءش المجمسش الوطنيش لحمايةش المستيمؾش و يعدش ش الوطنيش لمراقبةش النوعيةش والرـز
ش  ش الرأي ش إلبداء ش استكارية ش ش واقتراحىيئة ش كأنيا ش مف ش التي ش السياسةش ش المساىمةالتدابير ش تطوير في

ش ش .الحمائيةش لممستيمؾ

لتكريعش والتنظيـش المعموؿش بيماش مخالفاتش ابحثش عفش أعماؿش الغشش أوش التزويرش وش يقوـش بالكماش ش 
وقمعش الغشش التابعةش تطويرش مخابرش مراقبةش النوعيةش وش بنوعيةش السمعش والخدماتش ومعاينتيا،ش ش فيماش يتعمؽ

يفش نوعيةش يسعىش لمقياـش بكؿش أعماؿش البحثش التطبيقيش والتجريبيش المتعمقةش بتحسلوش وتسييرىا،ش ش كماش 
ش  ش مقاييسش السمعش والخدماتش المعروضةش لبلستيبلؾش السيماش ش والحرصالسمعش والخدمات، عمىش إعداد

                                                           
فش مفش ممثميش الوزاراتش المختمفةش وكذاش يضـش المركزش مجمسش التوجيوش الذيش يرأسوش الوزيرش المكمؼش بالنوعيةش ويتكوش ش -1

ش مديرش  ش التيش يرأسيا ش والتقنية ش العممية ش المجنة ش إلىش ممثؿش عف ش باإلضافة ش المستيمكيف، ش المجمسش الوطنيش لحماية ممثؿ
مديريةش الجودةش واالستيبلؾش التابعةش لوزارةش التجارة،ش وش تتكوفش مفش ممثميفش عفش معيدش باستور،ش وش المعيدش الوطنيش لعمـش 

ش ا ش المعيد ش و ، ش والديوافش السمـو ش الجزائريش لمتقييس، ش والمعيد ش الوطنيش لمطبش البيطري، ش النباتاتش والمعيد ش لعمـ لوطني
الوطنيش لمقياسةش القانونية،ش والغرفةش الجزائريةش لمتجارةش والصناعة،ش والغرفةش الوطنيةش لمصناعةش التقميديةش والحرؼ،ش والغرفةش 

ش المستيم ش لحماية ش الوطني ش والمجمس ش المائيات، ش وتربية ش لمصيد ش الوطنية ش المادة ش راجع: ش ش 17ؾ. ش المرسـو ش مف مكرر
ش  ش رقـ ش ش 318-03التنفيذي ش في ش ش 30المؤرخ ش ش 2003سبتمبر ش رقـ ش التنفيذي ش لممرسـو ش والمتمـ ،ش 147-89المعدؿ

ش ج.رش عددش  ش وتنظيموش وعممو، ش والرـز ش النوعية ش المركزش الجزائريش لمراقبة ش 59المتضمفش إنكاء ش الصادرة أكتوبرش ش 05،
ش .ش ش ش 2003
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ش  ش الوطنية، ش التقنية ش والعمىش مستوىش المجاف ش بتقييـ ش الدراساتش والتحقيقاتش المتعمقة ش بكؿ نوعيةش التكفؿ
ش واالعتماد.باإلضافةش إلىش مساىمتوش فيش أعماؿش وضعش عبلماتش الجودةش والتصديؽش 

لىش جش  ش المينييفوا  ش لفائدة ش التنكيطش واالتصاؿ ش برامج ش يعمؿش عمىش وضع ش فيو ش المياـ ش انبش ىذه
الندواتش واألياـش الدراسيةش والمعارضش والممتقياتش العمميةش والتقنيةش أوش االقتصاديةش ش بتنظيـش والمستيمكيف

ش لصالحش جمعياتش المستيمكيف.ش 

  :وأثر ذلك عمى حماية المستهمك دور المركز في تطوير الرزم والتوضيب -1
ش مظيرىاش ش  ش وحسف ش الرـز ش نوعية ش بتحسيف ش تسمح ش التي ش البحث ش بأعماؿ ش القياـ ش المركز يتولى
،ش كماش أنوش يقوـش بإجراش بالعبلمات،ش ووسميا ش ءوتكجيعش استعماؿش الموادش األوليةش المحميةش فيش إنتاجش الرـز

ش الرـز ش تقنياتش إنتاج ش تتضمف ش تتكوفش ،الدراساتش التي ش التي ش المؤسساتش ش والمواد ش مع ش بالتعاوف منيا
ش  ش منيا ش الوطنية ش المختصة ش األب1والدوليةوالييئات ش كؿ ش إجراء ش إلى ش باإلضافة ش والتحاليؿش ، ش ش ش ش ش ش ش ش ش حاث

ش ومدىش مبلئمتياش لممحتوى ش .ش 2أوش االختباراتش المخبريةش التيش تسمحش بفحصش نوعيةش الرـز

ش أنوش مفش  ش ش الواسعةالصبلحياتش ش بيفش وعميوش يتبيفش لنا المركزش الوطنيش لمراقبةش التيش يتمتعش بيا
ش لنظاـش المراقبةش والتحقيؽش عمىش مستوىش الترابش الوطنيش ،النوعيةش والرـز ش ش 3والذيش يككؿش الييئةش العميا

التجاريش رقابةش قبميةش تظيرش مفش خبلؿش سعيوش لموقايةش مفش ظاىرةش الغشش أنوش يمارسش نوعيفش مفش الرقابة،ش 
ش السمعش والخدمات ش مصاش فيش مجاؿش نوعية ش وسبلمتيـش ش ش ش ش ش لحش المستيمكيفوالتيش أصبحتش كياجسش ييدد

رش نجاعةش كونوش يرتكزش ثكوالتيش تكوفش أش ،دش النصوصش القانونيةوالتيش يمارسياش فيش ظؿش مساىمتوش إلعدا
ش عمىش أسسش محكمة ش فيش مجاؿش ش ،فيش اقتراحوش ليا ش التيش ينجزىا ش بالنظرش إلىش الدراساتش العممية وىذا
ش والتحقيقاتش الميدانية ش والرـز ش الغالجودة ش مختمؼش أنواع ش عف ش بحثا ش ، التوضيبش ووسـش شش فيش نوعية

                                                           
ش وممارستياش ش وفيش -1 ش الرقابة ش حوؿ ش يتمحور ش نظاما ش يتضمف ش الذي ش الكندي ش الجزائري ش المكروع ش نذكر ش الصدد ىذا

 بمختمؼش أككالياش فيش قطاعش الموادش الغذائيةش بيدؼش إيجادش غذاءش صحي.ش راجع:
M.Kahloula, G.Mekemcha, La protectiondu consommateurdans le droit  Algérien, P .03. 

ش .ش ش 179مالكيش ،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش محمدش :مكارش إليوش لدىش 
ش ش -2 ش ش 05المادة ش التنفيذيش رقـ ش 147-89مفش المرسـو ش والرـز ش النوعية ش الجزائريش لمراقبة ش المركز ش المتضمفش إنكاء ،

ش وتنظيموش وعممو،ش المعدؿش والمتمـ،ش السالؼش الذكر.
،ش أطروحةش دكتوراهش فيش -دراسةش فيش القانوفش الجزائريش ش –عادؿش عميرات،ش المسؤوليةش القانونيةش لمعوفش االقتصاديش ش -3

ش السياسية،ش جامعةش تممساف،ش  ش .212،ش ص.2016-2015القانوفش الخاص،ش كميةش الحقوؽش والعمـو
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ش ش السمع ش التيش بالعبلمات، ش عمىش مستوالتحاليؿ ش بيا ش والتيش ش 1المخابرش ىوش يقوـ ش لسمطتو، التيش تخضع
ش المنتجش معش المعاييرش والمتطمباتش  ش مراعاةش المطموبةترتكزش عمىش التحقؽش مفش مطابقة ش فييا ش يتـ ش كما ،

ش جميعش الجوانبش المتعمقةش بصحةش وسبلمةش المستيمؾ.

ش التحميؿش التقنيش لممنتوجش ش ش  ش المركزش بعد ش فييش ذاتش طابعش عبلجيش يمارسيا ش البلحقة ش الرقابة ش ش ش ش ش ش ش ش أما
ش التوضيب ش يمكفوش ش ،أو ش متابعةش أش الذي ش يمكف ش إثره ش وعمى ش المستيمؾ ش صحة ش عمى ش خطرا ش يككؿ ف

ش  ش تبوثش الغشش فيش نوعية ش فيش حالة ش القضاء ش أماـ ش اكتكاؼش ش المنتجالمتدخؿ ش لبلستيبلؾش أو الموجو
ش .2الغشش فيش توضيبوش أوش عدـش مطابقتوش لممقاييسش التكريعيةش المعموؿش بيا

 من الغش التجاري لضمان جودة المنتجات وحماية المستهمكأجهزة التقييس : ثانيا
ش لممقاييسش  ش المنتجات ش مطابقة ش مدى ش مراقبة ش ميمة ش الجزائري ش المكرع ش أوكؿ لعدةش ش 3لقد

(،ش وأيضاش أجيزةش النظاـش 2(ش والمعيدش الوطنيش لمتقييسش )1لمتقييسش )المجمسش الوطنيش أجيزةش أىمياش 
                                                           

ش عمىش أربعةش وعكروفش )ش -1 (ش مخبرا،ش عممياش يتوزعش عمىش كافةش الترابش 24يوفرش المركزش الوطنيش لمراقبةش النوعيةش والرـز
ش منياش  ش المستوردة ش السوؽ ش في ش المطروحة ش االستيبلكية ش المواد ش لمختمؼ ش التحميمية ش المراقبة ش عمى ش تعمؿ ش فيي الوطني

نة،ش ىذاش العددش مفش المتوقعش أفش يرتفعش باستمرارش عيش 1600والمحمية،ش حيثش بمغش متوسطش العيناتش المعالجةش فيش السنةش 
ش  ش االلكتروني: ش الموقع ش راجع: ش جديدة. ش إنجاز ش مكاريع ش استبلـ ش االطبلع:ش ش www.cacqe.orgمع تاريخ

ش .21:20،ش عمىش الساعة:ش 28/05/2020
ش لش -2 ش كآلية ش والرـز ش النوعية ش لمراقبة ش الجزائري ش المركز ش القضائي،ش قاسميش رزقي، ش االجتياد ش مجمة ش المستيمؾ، حماية

ش .591،ش ص.2017،ش أبريؿش 14جامعةش محمدش خيضرش بسكرة،ش المجمد،ش العددش 
ش ذاتش وش ش La normalisation التقييسش -3 ش أحكاـ ش الخاصش بوضع ش النكاط ش ذلؾ ش بأنو:" ش الجزائري ش المكرع عرفو

ش الغرضش منيا ش يكوف ش محتممة ش أو ش حقيقية ش مكاكؿ ش مواجية ش في ش ومتكرر ش موحد ش المثمىش مفش ش استعماؿ ش الدرجة تحقيؽ
ش المتعمؽش بالتقييس.ش 04-16الفقرةش الثانيةش مفش القانوفش رقـش ش 02التنظيـش فيش إطارش معيف"ش ش المادةش 

مجموعةش القواعدش الفنيةش المتفؽش عميياش والمصادؽش عميياش مفش طرؼش جيازش معتمد،ش تنتجش عفش ش بينماش يعرفوش الفقوش بأنو
ش المتعامميفش االقت ش وكركاءش مسعىش واختيارش جماعيش مدروسش بيف ش ومستعمميف، صادييفش واالجتماعييفش )مفش صناع،

موصيفش محتمميفش كممثميش اإلداراتش والوزاراتش الوصية(،ش مفش أجؿش إيجادش عبلقاتش مكتركةش فيماش بينيـش والعمؿش عمىش 
تحسينيا،ش وتكوفش موجيةش الستعماالتش متكررةش أوش مستمرةش وحسبش نتيجةش التكنولوجياش والتجربةش لزمفش معطى،ش فيش ىذاش 

ش :ش المعنىش انظر
Jean Niger, Normalisation et certification des composants électronique, Ed RADIO Du nord, Paris, 

1991,P.P 12-13. 
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ش ) ش لمقياسة ش سمع3الوطني ش لو ش وضماف ش المستيمؾ ش بغرضش حماية ش كمو ش وىذا ش تتناسبش ش (، وخدمات
دفعيـش وش ،ش 1متدخميفحرصاش منوش عمىش تطويرش أداءش اليةش ثانيةش مفش جوش ش ،مفش جيةش ورغباتوش المكروعة

ش المطموبةش قانونا.ش مواصفاتالمقاييسش وش البوالتقيدش بللتزاـش لش ستجيبوخدماتش نوعيةش تش سمعالىش تقديـش 

 :الوطني لمتقييس جمسالم -1
ش 3تعمؿش تحتش وصايةش الوزارةش المكمفةش بالتقييسش استكاريةىيئةش 2الوطنيش لمتقييسيعدش المجمسش ش 
ش ش عفش ممثميفمفش يتككؿش  ش وزارات، ش المستيمكيفش وعدة ش و4ممثؿش عفش جمعياتش حماية ممثؿش عفش ش ،

وممثؿش عفش الغرفةش الجزائريةش لمتجارةش ش ،جمعياتش حمايةش البيئة،ش وش ممثؿش عفش الغرفةش الوطنيةش لمفبلحة
عضاءش بقرارش مفش جميعش ىؤالءش األتعييفش ش ويتـش أربعةش ممثميفش عفش جمعيةش أربابش العمؿ،ش ووالصناعة،ش 

السمطةش والجمعيةش مفش ش اقتراحالوزيرش المكمؼش بالتقييسش لمدةش ثبلثش سنواتش قابمةش لمتجديدش بناءش عمىش 
ش .5كفاءتيـالتيش ينتموفش إليياش بحكـش 

                                                           
يمثؿش التقييسش بالنسبةش لممتدخميفش أداةش اتصاؿش وقاعدةش لمتفاوضش معش العمبلءش والممونيف،ش وكذلؾش كمرجعش قاعديش ش -1

ش عمىش صحةش  ش والمحافظة ش االقتصادية ش السياسة ش لتنفيذ ش اداة ش فيو ش العامة ش لمسمطة ش بالنسبة ش أما ش المنتوج، ش عمى لئلكياد
البيئة.ش راجع:ش الطيبش قموش،ش دورش التقييسش فيش حمايةش ش المستيمكيفش إضافةش إلىش تسييرش المواردش الطبيعيةش لمدولةش وحماية

ش بفش بوعمي ش حسيبة ش جامعة ش واإلنسانية، ش لمدراساتش االجتماعية ش األكاديمية ش مجمة ش الجزائري، ش -المستيمؾش فيش التكريع
ش .ش 180،ش ص.2017،ش جوافش 18،ش العددش 09كمؼ،ش المجمدش 

ش ش -2 ش التنفيذيش رقـ ش المرسـو ش التقييسش وسيش 132-90فيش ظؿ ش بتنظيـ ش يسمىش ش ش ش ش ش المتعمؽ ش الجياز ش ىذا ش كاف ش الممغى، ره
ش أكغاؿش التقييسش وتنسيقيا– ش -بمجنة ش ش  ش التنفيذيش رقـ ش تحوؿش إلىش المجمسش الوطنيش لمتقييسش بصدورش المرسـو ش ش ش ش ش 05ثـ
ش .2005/ش 11/12،ش الصادرةش فيش 80،ش ج.رش عددش 2005ديسمبرش ش 06المتعمؽش بالتقييسش وسيره،ش المؤرخش فيش ش 464-

ش أساليبش التقييسش مفش 3- ش تطبيؽ ش انسجاـش ش إف ش ييدؼش إلىش ضماف ش فيو ش الفوائد ش مف ش العديد ش بتحقيؽ ش يسمح ش أف كأنو
المنتوجاتش وتوافقيا،ش وش يسعىش لتحسيفش اإلنتاجش مفش حيثش الكميةش والنوعيةش واالقتصادش فيش التكاليؼ،ش مفش خبلؿش تقديـش 

ش  ش إنكاء ش بإمكانية ش يسمح ش وأيضا ش المواصفات، ش مع ش المتطابقة ش والمنتجات ش لممواد ش الضرورية ش الجودة دليؿش معايير
لمصناعاتش المحميةش القائمةش يحقؽش تنظيماش داخمياش لممؤسساتش والكركاتش مفش جية،ش وتنظيماش لؤلسواؽش مفش جيةش أخرى،ش 
ويؤديش الىش رفعش الكفايةش اإلنتاجيةش الوطنيةش عفش طريؽش إحكاـش الرقابةش عمىش الوارداتش والتأكدش مفش مبلءمتياش لمظروؼش 

ىندش بوراس،ش جيةش المنافسةش األجنبيةش فيش ىذاش المعنىش راجع:ش ش واالحتياجاتش الوطنية،ش وزيادةش الصادراتش وتنويعياش لموا
ش اإلنسانية،ش  ش العمـو ش مجمة ش الوطني، ش االقتصاد ش المنتجاتش وحماية ش لضمافش جودة ش آلية ش الجزائر: التقييسش الوطنيش في

 .ش ش ش 63ص.ش ،2018،ش جوافش 49جامعةش اإلخوةش متنوريش قسنطينة،ش المجمدش أ،ش عددش 
ش يدؿش ش -4 ش الجديدش أفش المكرعش قدش أدرجش جمعياتش حمايةش المستيمؾش فيش تككيمةش المجمس،ش وىذا المبلحظش فيش المرسـو

ش عمىش أنوش ش يقدرش الدورش الذيش تمعبوش ىذهش الحركاتش الجمعويةش لصالحش المستيمؾش ويعززه.ش 
ش التنفيذيش رقـش ش 04المادةش ش - المتعمؽش بالتقييسش وسيره،ش السالؼش الذكر.ش ش 464-05مفش المرسـو 5 
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ش ش وتكمفش  ش المجمس ش ليذا ش المخولة ش لنصالمياـ ش ش طبقا ش رقـش 03المادة ش التنفيذي ش المرسوـ ش ش ش مف
ش ش 05-464 ش بالتقييسش وسيره، ش المتعمؽ ش النظاـش ش اقتراحفي ش بتطوير ش الكفيمة االستراتيجياتش والتدابير

ش وترقيتو ش لمتقييس ش وش ش ،الوطني ش تطبيقاتيا، ش وتقييـ ش لمتقييس ش الوطنية ش البرامج ش مكاريع وتحديدش دراسة
ش  ش ويتجسد ش المدى، ش والبعيدة ش المتوسطة ش بتقديـش ذلؾاألىداؼ ش لمتقييسش ش كمو ش الوطني ش المجمس رئيس

ش نكاطاتػػحصي ش الوزيػػػمة ش إلى ش سنة ش كؿ ش آخر ش في ش و ش ويصػػػر ش باألغمبيػاألوؿ، ش المطمقػادؽ ش عمىش ػػة ش ش ش ة
ش التوصياتش واآلراء.

 :المعهد الوطني لمتقييس -2
ش الجزائريش  ش المكرع ش ش استحدث ش تسمىىيئة ش لمتقييس ش لمتقييس -وطنية ش الجزائري ش ش ش ش ش 1 -المعيد

ش ش ش ش ش ش ش واالستقبلؿش الماليش ،وىوش مؤسسةش عموميةش ذاتش طابعش صناعيش وتجاريش تتمتعش بالكخصيةش المعنوية
ش التنفيذيش رقـش ش ،لمقتضياتش دفترش الكروطش العامةيضمفش تبعاتش الخدمةش العموميةش وش  الممحؽش بالمرسـو

ش 11-202 ش معش الدولة؛ ش فيش عبلقتو ش المطبقةش عمىش اإلدارة ش لمقواعد ش فيش ش ،ويخضع ش التجارية ولمقواعد
ش عبلقتوش معش الغير.

ش المواصفاتش الوطنيةش  ش بإعداد ش يكمؼش المعيد ش الصفة بالتنسيؽش معش مختمؼش القطاعاتش ش ،وبيذه
ش الجزائرية ش لممواصفات ش المطابقة ش عبلمات ش استعماؿش ش ،واعتماد ش تراخيص ش ومنح ش الجودة وطابع

ش بوش ،العبلماتش والطوابع ش المعموؿ ش فيش التكريع ش استعماليا ش رقابة ش بش ،3مع ش يقـو ش الدراساتكما ش إنجاز
ش فيش مجاؿش التقييس ش التحقيقاتش العمومية جراء ش البرنامجش الوطنيش ش وش ،والبحوثش وا  السيرش عمىش تنفيذ

ش .ش 4والجيويةش لمتقييسش التيش تكوفش طرفاش فيياالييئاتش الدوليةش لمتقييس،ش وضمافش تمثيؿش الجزائرش فيش 

 :النظام الوطني لمقياسة كآلية وقائية لممستهمك -3
ش استحداثش ىيئػػاتش جديػدةش ش ،5ةػػاسػيش لمقيػالمتعمؽش بالنظاـش الوطنش 09-17القانوفش رقـش ش تضمفش 

                                                           

المتعمؽش بالتقييس،ش السالؼش الذكر.ش ش 04-04مفش القانوفش رقـش ش 04المادةش ش - 1 
ش التنفيذيش رقـش ش -2 ،ش المتضمفش إنكاءش المعيدش الجزائريش لمتقييس،ش ج.رش 2011ينايرش ش 25المؤرخش فيش ش 20-11المرسـو

ش .ش ش 30/01/2011المؤرخش فيش ش 06عددش 
ش التنفيذيش رقـش ش 07المادةش ش -3 المتضمفش إنكاءش المعيدش الوطنيش ش 1989يرش فبراش 21المؤرخش فيش ش 69-98مفش المرسـو

ش .11الجزائريش لمتقييسش والمحددش لقانونوش األساسي،ش المعدؿش والمتمـ،ش ج.رش عدد.
ش التنفيذيش رقـش 07المادةش ش - المتعمؽش بالتقييسش وسيره،ش السالؼش الذكر.ش ش ش 464-05مفش المرسـو 4 

ش .ش 21،ش المتعمؽش بالنظاـش الوطنيش لمقياسة،ش ج.رش عددش 2017مارسش ش 27المؤرخش فيش ش 09-17القانوفش رقـش ش -5
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وأبرزش ش ،ش ولعؿش أىـوسبلمتيـش ش لمحفاظش عمىش مصالحش المستيمكيفش وحمايةش صحةش المواطنيفش وأمنيـ
 المجمسش الوطنيش لمقياسةش )أ(،ش والييئةش الوطنيةش لمقياسةش )ب(.يئاتش يىذهش ال

 المجمس الوطني لمقياسة:  –أ
وتتمثؿش مياموش عمىش الخصوصش ش ،ينكأش المجمسش الوطنيش لمقياسةش لدىش الوزارةش المكمفةش بالقياسةش 

ش الوطنيةش والتوج ش السياسة ش وتنسيؽش ش ياتش العامةش فيش مجاؿش القياسةفيش تحديد والسيرش عمىش تنفيذىا،
برنامجش عمؿش يرتبطش ش اعتمادنكاطاتش مختمؼش القطاعاتش الوزاريةش فيش مجاؿش القياسة،ش باإلضافةش إلىش 

بالمخططش الوطنيش لتطويرش القياسةش وتقييـش تنفيذىا،ش وكذاش دعـش كؿش مبادرةش مفش كأنياش تركيدش القياسةش 
ش وتطويرىا ش وترقيتيا ش ال1القانونية ش النظاـ ش انسجاـ ش عمى ش الممارساتش والحرص ش مع ش لمقياسة وطني

ش والتطوراتش عمىش المستوىش الدولي.

 الهيئة الوطنية لمقياسة:  -ب
ش ش  ش فيش المادة ش إلييا ش المكار ش لمقياسة ش الوطنية ش الييئة ش القانوفش ش 06تعد ش السمطةش ش 09-17مف ،

القانونية،ش وتكمؼش ش اسةيالمؤىمةش والمسؤولةش عفش السمسمةش الوطنيةش لممعايرة،ش ولياش صبلحياتش سمطةش الق
ش نكاطاتش القياسةش  ش تنفيذ ش الوطنيش لمقياسة، ش النظاـ ش قيادة ش منيا ش المياـ، ش مف عمىش الخصوصش بجممة

ش األ ش الصناعية، ش والقياسة ش القانونية ش والقياسة ش ساسية ش مستوىش وأيضا ش عمى ش الوطني ش التمثيؿ ضماف
ش المنظماتش الدوليةش والجيويةش لمقياسة.

ش األسبابش التيش دفعتش بالمكرعش ولعؿش  ش بيف ش لمتقييسش الجزائريش مف ش وطني ش نظاـ ش ش ش ش 2إلىش وضع
ش التحكـش فيش كؿش السمعش ش وماش ينجرش عنوش مفش صعوبةش فيىوش توجوش الجزائرش نحوش االقتصادش المفتوح،ش 

ش  ش حيثالموالخدمات ش ش أضحتش عروضة ش والدوليةش -األسواؽ ش ش المحمية ش سواء ش حد ش تستوجب–عمى
                                                           

،ش المتعمؽش بالنظاـش الوطنيش لمقياسة،ش السالؼش الذكر.ش ش 09-17مفش القانوفش رقـش ش 05المادةش ش - 1 
ش عبرش مرحمتيف،ش مرحمةش -2 ش البرنامجش الوطنيش لمتقييسش ش والذيش يتـش تسطيره ش بناءاوالذيش إعداد عمىش اإلحتياجاتش ش يتـ

ش معش  ش والتنسيؽ ش بالتكاور ش إحصائيا ش لمتقييس ش الوطني ش المعيد ش يتولى ش والتي ش المجاؿ ش ىذا ش في ش عنيا ش المعبر الوطنية
بداءش رأيوش بخصوصو،ش االطراؼش الميتمة،ش وبعدش ذلؾش يقدش مكروعش البرنامجش عمىش المجمسش الوطنيش لمتقييسش لدرش  استوش وا 

ش هش الوزيرش المكمؼش بالتقييسش لممصادقةش عميو.ش خيرش يتـش عرضوش عمىش وزيرش الصناعةش بإعتبارش وفيش األ
ش إعدادش المواصفاتش القياسيةوش  ش مرحمة ش . ش المواد ش التنفيذيش رقـش ش 15،16وش 14أنظر: المتعمؽش ش 464-05مفش المرسـو

ش بتنظيـش التقييسش وسيره،ش السالؼش الذكر.
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ش المطالبة ش ش وتحرصش عمى ش المواصفاتبتقديـ ش مع ش التطابؽ ش حوؿ ش المستوياتش ش 1اإلثبات ش تحدد التي
ش  ش الذي ش األمر ش والتنظيمية، ش التكريعية ش األحكاـ ش وتراعي ش لمجودة ش مراقبةش يالمبلئمة ش مف ش لمدولة سمح

صنعيا،ش مماش يزيدش مفش درجةش يجيؿش مصدرش التيش كثيراش ماش والمستوردةش خصوصاش ش ،المنتجاتش المحمية
المنوطش التقييسش ش ىيئاتاش يبرزش دورش حينيش ،المستيمؾش وأمفش التيش قدش تيددش صحةش وسبلمةش المخاطر

بماش تقدموش ش وتعكسش سمعةش المؤسساتش فالتيش تستجيبش الحتياجاتش المستيمكيش ،تقديـش المواصفاتبياش 
الىش السوؽش ش تساىـش فيش الحدش مفش ولوجش السمعش الرديئةش والمقمدةش والمغكوكةوش ش وخدمات،ش مفش منتجات

ش .الوطنية

 ش لمممكية الصناعية الجزائري لمعهد الوطنيا -ثالثا
ش الصناعيةش ش ش  ش لمممكية ش الجزائري ش الوطني ش المعيد ش إنكاء الممكيةش ش لحمايةش « I .N.A.P.I »ش 2تـ

المبتكريفش فيش المجاؿش التقنيش والفنيش عمىش المستوىش الصناعيةش والتجارية،ش والحقوؽش الماديةش والمعنويةش 
عبرش مراحؿش ش اإلصبلحاتش التيش مرتش بياش الجزائرش محصمةيعدش وش يـش أصحابش العبلمات،منوش ش الوطني

                                                           
ش اإلنتاجش والخدماتش والتيش مفش ش -1 ش جودة ش عمييا ش تقـو ش المواصفاتش بمثابةش معاييرش أساسية ش يمكفش إحداثش تعد خبلليا

ش الحياةش  ش لتسيير ش أساسا ش وضعت ش أنيا ش كما ش ثقتيـ، ش وضماف ش المستيمكيف ش رغبات ش لتمبية ش المطموبة ش التطوير عمميات
ش اتفؽش عمىش  ش ما ش إلى ش يؤديش غيابيا ش قد ش ولذا ش الدولي، ش المستوى ش عمى ش أو ش الدولة، ش داخؿ ش التجارية ش المبادالت وتسييؿ

ش ب ش لمتجارة-تسميتو ش التقنية ش تصب-الموانع ش قد ش كما ش تختمؼش باختبلؼش الطبقةش ، ش مسألة ش الجودة ش عمى ش الحكـ ش مسألة ح
ش .64المستيمكةش والمستويات.ش ىندش بوراس،ش مرجعش سابؽ،ص.

تجدرش اإلكارةش ىناش أفش القيمةش القانونيةش لممواصفةش القياسيةش ىيش أفش المتدخؿش ليسش ممزماش بتطبيقياش ألنياش اختياريةش وىذاش 
اآلنؼش ذكره،ش أيش ىيش وثيقةش غيرش إلزامية،ش ش 04-16القانوفش رقـش الفقرةش الثانيةش مفش ش 02وفقاش لماش وردش فيش نصش المادةش 

المتعمؽش بالتقييس،ش والتيش ش 04-04مفش القانوفش ش 22غيرش أنوش ىناؾش حاالتش استثنائيةش وىيش التيش نصتش عميياش المادةش 
فرضتش عمىش المنتجاتش التيش تمسش بأمفش وصحةش األكخاصش و/أوش الحيواناتش أوش النباتاتش والبيئةش أفش تكوفش موضوعش 

ش إج ش اوش عمييماش إكياد ش القياسية ش المواصفة ش أو ش الفنية، ش يمكفش أفش يكوفش عمىش توافرش البلئحة ش فاإلكياد باريش لممطابقة،
ش .ش 181معا.ش الطيبش قموش،ش مرجعش سابؽ،ش ص.

سعتش معظـش الدوؿش إلىش إنكاءش مراكزش أوش مكاتبش وطنيةش متخصصةش لتوفيرش الحمايةش لحقوؽش الممكيةش الصناعيةش ش -2
تبلؼش التسمياتش التيش منحتش ليذهش المؤسسةش بحسبش التكريعاتش الوطنيةش إاّلش أفش ودعـش القدراتش االبتكارية،ش ورغـش اخ

ىدفياش واحدش ىوش ترقيةش مجاؿش الممكيةش الفكرية،ش ومفش ذلؾش يسمىش فيش المغربش "ش المكتبش المغربيش لمممكيةش الصناعيةش 
بالعربيةش ش ش ش (ش ش والذيش ترجمتوش ش I N P I.ش وفيش فرنساش يسمىش )ش 59والتجاريةش ".ش أنظر:ش فؤادش معبلؿ،ش مرجعش سابؽ،ش ص.

ش "ش المعيدش الوطنيش لمممكيةش الصناعيةش ".
Jonna Schmidt -Szalewski, Le droit des marques, Op.Cit,  P.17.   ش
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1مفش إنكاءش الديوافش الوطنيش لمممكيةش الصناعيةش متعددة،ش بدءا
«O N P I »   الذيش كانتش صبلحياتوش ش

المعيدش تبلهش أنكاءش وكؿش ماش يتعمؽش بالسجؿش التجاريش ثـش ش ،تكمؿش حقوؽش الممكيةش الصناعيةش والتجارية
المعيدش  حاليا الذيش قدش حؿش محمو « I A N P I  » 2الصناعيةالجزائريش لمتوحيدش الصناعيش والممكيةش 

ش الصناعية ش لمممكية ش وش ش ،الوطني ش الصناعيةش ش أصبحالذي ش الممكية ش عناصر ش بجميع ش المكمفة الييئة
 .3والتجارية

المعيدش الجزائريش لمتوحيدش الصناعيش والممكيةش ش كافش سباقاش إلنكاءش المكرعش الجزائريش أفش المبلحظوش ش ش 
ش الجميورش عمىش العبلماتش باطبلعخاصةش بالممكيةش الصناعيةش تتكفؿش ش كييئةش ،ش 1973ش الصناعيةش سنة

ش .4باريسش اتفاقيةقبؿش مصادقتوش عمىش ش ىذاش حتىش الصناعيةش والتجاريةش وش ش وباقيش حقوؽش الممكية

ش لتدخؿش اسنحوش ش  ش القانونية ش )اوؿش التعرضش إلىش الطبيعة ش الصناعية ش الوطنيش لمممكية ش ثـش 1لمعيد ،)
 (.ش ش ش 2المستيمؾش )نبحثش عفش عبلقتوش بحمايةش 

ش ش 
                                                           

ش ش -1 ش التنفيذيش رقـ ش فيش ش 248-63المرسـو ش ش 10المؤرخ ش لمممكيةش 1963يوليو ش الوطني ش الديواف ش إنكاء ش المتضمف ،
ش .ش 1963يوليوش ش 19،ش المؤرخةش فيش 49الصناعية،ش ج.رش عددش 

ش ش -2 ش التنفيذيش رقـ ش فيش ش 62-73المرسـو ش ش 21المؤرخ ش لمتوحيدش 1973نوفمبر ش الجزائري ش إحداثش المعيد ش يتضمف ،
والذيش قدش خوؿش المكرعش مياموش إلىش .ش 1973نوفمبرش ش 27المؤرخةش فيش ش 95الصناعيش والممكيةش الصناعية،ش ج.رش عددش 

ش المكرش  ش يكوف ش وبيذا ش اإلختراع، ش براءات ش باستثناء ش التجاري ش لمسجؿ ش الوطني ش الممكيةش المركز ش طائفة ش مف ش أخرج ش قد ع
ش والتيش أسندتش إلىش مياـش  ش الحقوؽش التجارية ش تحتش طائفة ش والنماذجش ووضعيا ش والرسـو ش العبلماتش التجارية الصناعية

ش الوضعش حتىش سنةش  أيفش نجدش أفش المكرعش قدش وضعش حدش لذلؾ،ش ش 1998لممركزش الوطنيش لمسجؿش التجاري،ش وبقيش ىذا
ش ال ش المركز ش حيثش بقي ش فيش موضعو، ش كؿش جياز ش المعيدش ووضع ش وانفرد ش التجاريش يحتفظش بصبلحياتو، وطنيش لمسجؿ

ش والتجارية ش الصناعية ش بالممكية ش المرتبطة ش االختصاصات ش بكؿ ش الصناعية ش لمممكية ش الجزائري ش زوبيرش الوطني ش راجع: .
ش .77-75حمادي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.صش 

،ش عمىش 2020/ش 01/05،ش تاريخش اإلطبلع:ش services.inapi.org-www.eراجعش الموقعش اإللكترونيش التالي:ش ش -3
ش .05:52الساعة:ش 

التيش تقضيش بأفش تتعيدش كؿش دولةش مفش دوؿش االتحادش بإنكاءش مصمحةش وطنيةش تختصش بالممكيةش الصناعيةش ومكتبش ش -4
ش والنماذجش وش ورش عمىش العبلماتش التجاريةش مركزيش إلطبلعش الجمي الصناعية،ش وبراءاتش االختراعش ونماذجش المنفعةش والرسـو

ش بانتظاـش بنكرش أسماءش البراءاتش الممنوحةش معش بيافش طبؽش  الصناعية،ش وتصدرش ىذهش المصمحةش نكرةش دوريةش رسميةش تقـو
ش المسجمة.ش راجعش ش األصؿش لمعبلمات ش المتضمفش المصادقةش عمىش اتفاقيةش باريسش 02-75مفش األمرش رقـش ش 12المادة ،

ش الؼش الذكر.الس

http://www.e-services.inapi.org/
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ش  :المعهد الوطني لمممكية الصناعية الطبيعة القانونية لتدخل -1
ش  ش رقـ ش التنفيذي ش المرسوـ ش لمممكيةش ش 68-98أسند ش الجزائري ش الوطني ش المعيد ش إنكاء المتضمف

ش  ش لقانونو ش والمحدد ش ىاما األساسي،الصناعية ش دورا ش ، ش عمومية ش مؤسسة طابعش صناعيش ذاتش باعتباره
ش ش وتجاري، ش المعنوية ش بالكخصية ش وش يتمتع ش المالي ش إلواالستقبلؿ ش الصناعةيخضع ش وزارة ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 1كراؼ

ش  ش يتعمؽش فيش م، ش فيش كؿش ما ش العامة ش بحقوؽش مارسش صبلحياتش السمطة ش والتجاريةالممكية ش ش الصناعية
طارش إفيش ش -أصحابش العبلماتش عمىش القائمةش منيـوش ش –المعنويةش لممبدعيفوحمايةش الحقوؽش الماديةش وش 

ش والتنظيماتش السارية.القوانيفش 

ودعـش ثـش دورهش فيش تنميةش التقنيةش واإلداريةش لممعيدش )أ(ش ش مياـالوماش ييمناش فيش ىذاش اإلطارش ىوش بيافش 
ش ش .)ب(ش الوطنيةالكركاتش ش واالقتصادش 

 :التقنية واإلدارية لممعهد مهامال-أ
ش المتضمفش إنكاءش ىذاش 68-98مفش الرسوـش التنفيذيش رقـش ش 08وش 07بالرجوعش لنصش المادتيفش 

نجدىاش تحددش مياموش المتعمقةش بحقوؽش الممكيةش الصناعيةش بطريقةش ش ،المعيدش الوطنيش لمممكيةش الصناعية
ش عمومي ش طابع ش ذات ش خدمات ش تقديـ ش عمى ش تسير ش مؤسسة ش منو ش األساسيةش ش ولعؿش ،2تجعؿ الميمة

ش لو ش ش واألصمية ش ومنح ش إصدار ش في ش تكمف ش ش ،االختراعبراءات ش الوكيادات ش لمدوائرتصاميـ ش الككمية
ش وش  ش المتكاممة، ش الصناعيةكيادات ش والنماذج ش الرسوـ ش ش إيداع ش وتسمياتش وكيادات ش العبلمات تسجيؿ

ش المنكأ ش الصناعية، ش لمممكية ش السجبلتش الوطنية ش التصرفاتش وش ومسؾ ش الحقوؽش وكير ش وتقييد العقودش ،
ش .يياالمنصبةش عم

ش الرسميةش الجيةش باعتبارهش يتولىش المعيدش إدارةش الفيرسش الرسميش لمممكيةش الصناعية،ش تبعاش لذلؾوش 
ش إيداع ش طمبات ش بتمقي ش الصناعيةش ،المختصة ش الممكية ش حقوؽ ش العبلمات(ش ش وتسجيؿ ش ضمنيا )ومف

طبلعش وش  ،ش عفش طريؽش نكرش المعموماتش التقنيةش الواردةش فيش ياجميورش عمىش كؿش معمومةش الزمةش حولالا 
ش سنداتش الممكيةش الصناعيةش وفؽش الكيفيةش المنصوصش عميياش فيش القانوفش المتعمؽش بالممكيةش الصناعية.

                                                           
ش .13نسريفش كريقي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش -1
ش التنفيذيش رقـش ش 06نصتش المادةش ش -2 السالؼش الذكر،ش عمىش أنو:ش "يؤديش المعيدش ميمةش الخدمةش ش 68-98مفش المرسـو

ش والتزاماتيماش  ش والدولة ش وتخضعش حقوؽش المعيد ش الصناعية. ش يتعمؽش بالممكية ش فيما ش ويمارسش صبلحياتش الدولة العمومية
ش ميمةش الخدمةش العموميةش لدفترش الكروطش العامة،ش يصادؽش عميوش وفؽش التكريعش المعموؿش بوش ".ش ش التيش تقتضييا
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لى ش بتحسيفش ش وا  ش المعيد ش يقـو ش الصناعية ش الممكية ش وتطوير ش وألجؿش دعميا ش التقنية، ش الميمة جانبش ىذه
ش اقتناش استيرادظروؼش  ش مسار ش وتحديد ش والرقابة، ش بالتحميؿ ش لمجزائر، ش مراعاةش ش ئياالتقنياتش األجنبية مع

ش .الوطنيةش حقوؽش الممكيةش الصناعية

ش االتفاقياتش والمعبش إليوش عيدش كما ش أحكاـ ش تطبيؽ ش اإلكراؼش عمى ش الدولية ش ذاتش الصمةاىدات
الممكيةش الصناعيةش التيش تكوفش الجزائرش طرفاش فييا،ش وعندش االقتضاءش المكاركةش فيش أكغاليا،ش خاصةش ب

ش الفكرية ش لمممكية ش العالمية ش لممنظمة ش الدولي ش المكتب ش مع ش بالعبلقاتش اإلدارية ش يتعمؽ وعبلقاتش ش ،فيما
ش عمقةش بالممكيةش الصناعية.التعاوفش معش المكاتبش والييئاتش الدوليةش والجيويةش األخرىش المت

والمبلحظش أفش المعيدش يعمؿش عمىش توفيرش حمايةش واسعةش لحقوؽش الممكيةش الصناعية،ش وكذاش تحفيزش ش 
وتدعيـش القدرةش اإلبداعيةش واالبتكاريةش عفش طريؽش اتخاذش اإلجراءاتش التكجيعيةش الماديةش والمعنوية،ش ومفش 

بعيدةش عفش المنافسةش غيرش التجاريةش الش خبلؿش ترقيةش وتنميةش قدرةش المؤسساتش الجزائريةش لتسييؿش العبلقات
يسعىش إلىش تنفيذش أيش إجراءش ييدؼش إلىش تحقيؽش الرقابةش عمىش تحوؿش التقنياتش فيش ذلؾش ىوش المكروعة،ش وش 

دماجياش فيش جوانبياش المتعمقةش بالممكيةش الصناعية. ش وا 

يةش االقتصادش والكركاتش الجزائريةش ستمرش كعامؿش لتنممالمعيدش ش عمؿش أفش إلىش اإلكارةش ىناش وتجدر
ش المجوءبتسيي ش اش ؿ ش التنميةش الستخداـ ش استراتيجية ش في ش أساسيا ش عنصرا ش تككؿ ش التي ش الصناعية لممكية

تتمثؿش ش اسيةش عمىش المستوىش الوطنيش والدوليستةش محاورش أسلش هتنفيذمفش خبلؿش ،ش االبتكارالقائمةش عمىش 
ش :1في
ش المختصةش مفش خبلؿش تقصيرش آجاؿش دراسةش ش - تطويرش الخدماتش المقدمةش لممتعامميفش معش المصمحة

ش طمباتش اإليداعش والتسجيؿ.
الموقعش عمىش مفش خبلؿش )ش يمكفش ذلؾش فيش الوقتش الحاليش تسييؿش الدخوؿش والحصوؿش عمىش المعمومةش ش -

ش المختصةش االنترنتش الخاصش كبكة ش القريببؿش فيش المستقش عمىش أفش يعتمدش (inapi.org)ش بالمصمحة
ش عمىش إجراءاتش التسجيؿش اإللكتروني.

ش المساىمةش فيش تطويرش البيئةش القانونيةش والمؤسساتية.ش -
                                                           

ش ش www.mdipi.gov.dzعمىش الموقعش اإللكترونيش التالي:ش ش -1 ،ش عمىش الساعة:ش ش 01/05/2020تاريخش االطبلع:
ش .06:22

http://www.mdipi.gov.dz/
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ش العمؿش عمىش التدخؿش كفاعؿش مركزيش فيش مكافحةش ظاىرةش التقميد.ش -
ش متابعةش التحوؿش الداخميش لممصمحةش مفش ثقافةش اإلجراءاتش إلىش ثقافةش الخدمات.ش -
ش تكجيعش المجوءش إلىش تسجيؿش الحقوؽش فيش الممكيةش الصناعيةش مفش أجؿش تحديدش االبتكارات.ش -

رفتياش المنتجاتش تصاعدش عممياتش التقميدش التيش عش معش تناميش وش ،ش خاصةماش سبؽترتيباش عمىش وش 
ش ا ش الحيوية ش والسمع ش العبلمات، ش مجاؿ ش طالت ش لتي ش حوؿ ش التساؤؿ ش بنا ش يجدر ش التي عتمدىاش يالوسائؿ

أدنىش مفش الحمايةش ألصحابش العبلماتش مفش جية،ش والمستيمكيفش مفش جيةش ش ايضمفش حدش لكيالمعيدش 
ش ماش سنتعرضش لوش فيش الجزءش الموالي.ش وىذاأخرى،ش 

الجزائري لمممكية الصناعية في تنمية ودعم االقتصاد والشركات  المعهد الوطني دور -ب
 المستهمك: الوطنية و حماية

ش  ش عمى ش تنصب ش التي ش الحقوؽ ش حماية ش وش التعتبر ش ش ،عبلماتالكارات ش في ش تستعمؿ ييزش تمالتي
يستيدفياش المعيدش الوطنيش ش مفش األمورش الضروريةش التيش ،المؤسساتش الصناعيةش والتجاريةالمنتجاتش وش 

ش وش  ش الصناعية ش لمممكية ش )الجزائري ش األعماؿ ش قطاع ش مف ش كؿ ش عمى ش باإليجاب ش متدخميفش مفتنعكس
ش ( ش ومستيمكيف ش وسيمة ش األخير ش ليذا ش بالنسبة ش العبلماتش تككؿ ش تمؾ ش أف ش ذلؾ بالمؤسساتش متعريؼش ل،

ش ل ش والترويج ش السوؽ ش في ش الموجودة ش المعروضةوش مسمع ش المستيمكيف،ش الخدمات ش تمخيصش ش عمى ويمكننا
 ش :نوعيفش مفش الرقابةش اآللياتش التيش يتبعياش المعيدش لحمايةش المستيمكيفش في

ش :الرقابة القبمية لممعهد )الدور الوقائي(*
ش الرقابةش وتكمف ش ش ىذه ش المتبعة ش حيثش فيش اإلجراءاتش الككمية ش المعيد، ش لتحقيؽش أماـ ش كآلية تعد

يجبش استيفاءىاش عندش إيداعش العبلماتش وتسجيمياش إجراءاتش دقيقةش ش الجزائريالمكرعش أوردش ش فقدش ،الحماية
عدـش استيفاءش الكروطش القانونيةش المطموبةش فييا،ش أجازش ش وأبياش ش تقيدش المودعوفيش حالةش عدـش ،ش ونكرىا

ش إمكانيةش رفضش  ش كاإليداعش طمباتالمكرعش الجزائريش لممعيد ش كانتش ، ش إذا ش ما ش الكأفش فيش حالة ش ىو ما
ش واآلدابش الحسنة ش العاـ ش لمنظاـ ش 1العبلمةش مخالفة ش لعبلمةش مكيورة، ش أوش مكابية ش تسجيمياألفش قبوؿش ،

أككاؿش الغشش والتضميؿش فيش ش ورطةش ويدفعوش لموقوعش فيش ككؿش مفش المستيمؾش فيش والحاؿش كذلؾش يضع
ش الوسطش التجاري.ش ش 

                                                           
1
-Naim Sabik, op.cit. , P.238.  
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عبلمةش باسـش صاحبش الحؽش االستئثاري،ش باعتبارهش ممثبلش يؿش تسجويستتبعش ذلؾش أيضاش وجوبش رفضش 
ش  ش نفسش ش حيثتجاريا، ش في ش التجارية ش العبلمة ش ومالؾ ش التجاري ش الممثؿ ش صفتي ش بيف ش الجمع ش يمكف ال
،ش فيذاش األمرش سيحدثش لبساش فيش نفسش المستيمؾش يجعموش الش يعرؼش عمىش مفش يرجعش فيش حالةش 1الوقت

 .وقوعش الضررش بغيةش الحصوؿش عمىش تعويض

ش :)الدور العالجي( البعديةالرقابة  *
ش  ش مف ش العبلمة ش تسجيؿ ش الصناعيةش المعيدش لدىفيش حالة ش الجزائريش لمممكية وحصوؿش ش الوطني

استغبللياش عمىش الترابش الوطني،ش ثـش تبيفش أفش ىذهش االستئثارش بتسمحش لوش بش الكيادةش التيصاحبياش عمىش 
غبلفيا،ش أوش أنياش تحمؿش بيفش لككؿش السمعش أوش لش كأفش تكوفش ممثمةمخالفةش لممتطمباتش القانونيةش العبلمةش 

ش أوش نقبلش لكعاراتش رسميةش أوش رمزش أوش دمغة..،ش أوش أنياش  ش تقميدا ؿش فيماش يتضمتنطويش عمىش عناصرىا
ش حصرياش  ش تككؿ ش أو ش بيا، ش المتصمة ش األخرى ش والخدمات ش السمع ش مصدر ش أو ش جودة ش أو ش ش ش ش ش يخصش طبيعة

ش  ش فإنو ش خدمات، ش أو ش الجغرافيش لسمع ش المصدر ش مع ش يحدثش لبسا ش قد ش بيانا ش جزئيا ش أفش أو ش لممعيد يمكف
ش .ش ش 2الجياتش القضائيةش المختصةش أماـىاش ءإلغاش يطمب

ش أف ش ش والخبلصة ش اإلوجود ش امؤسسالطار ش تي ش المعيد ش في ش العبلماتش المتمثؿ ش أصحاب يحمي
حمايةش يسعىش بصورةش غيرش مباكرةش إلىش ش وبالمقابؿ،ش األخرىش حقوؽش الممكيةش الصناعيةأصحابش وباقيش 

فيش مرحمةش ش ،ش سواءش مفش خبلؿش رقابتوش القبميةش )العامةش صحتوأمنوش وسبلمتوش وش والحفاظش عمىش ش المستيمؾ
ش ش .اإليداعش والتسجيؿش (ش أوش مفش خبلؿش رقابتوش البعديةش )ش فيش مرحمةش استغبلؿش العبلمةش المسجمةش (

في  من الغش التجاري حماية المستهمك كجهاز لمرقابة عمى الجمرك مصالح: الفرع الثاني
 مجال العالمات

بميمةش رقابةش السمعش والبضائعش المكمفةش اإلداريةش ش السمطاتتعدش مصالحش الجمارؾش مفش بيفش أىـش ش 
ش تمثؿش خطاش دفاعياش أساسياش أماـش تدفؽش المنتجاتبذلؾش ىيش وش ،ش الصادرةش أوش الواردةش عبرش حدودش الدولة

ش  ش و3عمىش مستوىش مختمؼش الحدوداألجنبية ش ش . ش عند ش لعمنا ش التي ش التقميد ش ظاىرة انتكرتش الحديثش عف
                                                           

.86ميمودش سبلمي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 1 
المتعمؽش بالعبلمات،ش السالؼش الذكر.ش 06-03مفش األمرش رقـش ش 21المادةش ش - 2 

خيرش الديفش بوسنة،ش الجمارؾش بيفش الوظيفتيفش الجبائيةش واالقتصادية،ش أطروحةش دكتوراه،ش تخصصش القانوفش الخاص،ش ش -3
ش .ش ش 14،ش ص.2015-2014،ش -01-كميةش الحقوؽ،ش جامعةش الجزائر
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ش الدولةش لياإلغاءش احتكارش نتيجةش تحريرش التجارةش الخارجيةش بككؿش كبيرش  فيش ش السمطة،ش يبرزش دورش ىذا
ش ومحاربة ش الغشش اكتكاؼ ش أنواع ش العبلماتش كؿ ش في ش التقميد ش فييا ش بما ش ومف ش االجراءاتش ش ثـ، اتخاذ

ش  ش البلزش القانونية ش المخالفيف، ش ش حجزش السمعبمةش ضد ش .والبضائعش المقمدة ش المؤسساتش وبالتبعية ش أحد تعد
ش المستيمؾش وحمايتوش ش وصحةش التيش تعمؿش عمىش ضمافش أمفش وسبلمة باإلضافةش بصورةش غيرش مباكرة

ش إلىش مختمؼش المياـش األخرىش المسندةش إلييا.

ش بيافش الذلؾش ش  ش ىو ش مفش الدراسة ش الجزء ش فيش ىذا ش ييمنا ش لوما ش القانونية ش الجمارؾش مؤسسةلطبيعة
ش لتدخؿش الجمركيش اش وحدودش )أوال(،ش ثـش األسسش القانونيةوعبلقتياش بالحمايةش مفش الغشش فيش العبلماتش 

 الجمارك مصالحتدخل أوال: الطبيعة القانونية ل
وقدش نصش قانوفش ش وزارةش المالية،لمركزياش مفش بيفش الييئاتش اإلداريةش التابعةش ش 1إدارةش الجمارؾتعدش ش 

فيش ككؿش مكاتبش ومراكزش جمركيةش ش ،الجمارؾش عمىش تنظيـش المصالحش الجمركيةش عمىش المستوىش المحمي
وعمىش مستوىش أعمىش مفش ذلؾش ضمفش مديرياتش ش ،أعمىش فيش ككؿش مفتكياتش أقساـعمىش مستوىش ظـش تتن

جيوية،ش أماش اإلدارةش المركزيةش فيبقىش مجاؿش تدخمياش محصوراش ضمفش مياـش التنظيـ،ش التقييـ،ش التنسيؽش 
ش الخارجية، ش المصالح ش نكاط ش اختصاصش وطنيش ش ومراقبة ش ذات ش متخصصة ش خارجية ش مراكز وتنكأ

ش واإلحصائيات... ش اآللي ش اإلعبلـ ش مثؿ ش المركزية ش اإلدارة ش مياـ ش ضمف ش تضطمعش ش ،2خإللتتدخؿ كما
تضـش ثبلثش مديرياتش والتيش ش ،المقمدةش منياش مديريةش التحقيقاتش الجمركيةش الكتكاؼبميمةش رقابةش السمعش 

ش  ش لمكافحة ش الفرعية ش المديرية ش بينيا ش مف ش مكافحةش ش ،الغشفرعية ش إستراتيجية ش إعداد ش مياميا والتيش مف
ش  ش وضعيا ش عمى ش والسير ش الفكريةش الغشش والتقميد ش الممكية ش حقوؽ ش حماية ش في ش والمكاركة ش التنفيذ، حيز

                                                           
ش ش -1 ش وتعرؼش يحمؿ ش الببلد ش حدود ش تقطع ش التي ش البضائع ش عمى ش يؤخذ ش ما ش ىو ش األوؿ ش معنياف، ش لغة ش الجمارؾ مصطمح

بالمكوسش سابقا،ش أماش الثانيش فيوش يعنيش غدارةش أوش مصمحةش مكمفةش بمراقبةش الحدودش وحمايةش االقتصادش واستيفاءش الحقوؽش 
ش ال ش أو ش مفش خبلؿش االستيراد ش سواء ش الحدود، ش ىذه ش التيش تقطع ش عمىش البضائع ش يوسفي،ش والرسـو ش سميرة ش راجع: تصدير.

الدورش الرقابيش إلدارةش الجمارؾش فيش اطارش حمايةش المستيمؾ،ش أعماؿش الممتقىش الوطنيش حوؿش الحمايةش القانونيةش لممستيمؾش 
ش التسويؽش بيفش الواقعش والمأموؿش يوميش  ش الحقوؽش ش 2019نوفمبرش ش 12و11فيش عممية ش معيد بالمركزش الجامعيش مغنية

ش السياسية،ش ج. ش .218،ش ص.2019بفش حمدةش لمطباعةش والنكر،ش الكمؼ،ش ش ،ش دار1،ش ط.2والعمـو
ش التيش أوكمياش  ش اليماـ ش بؿش اكتفىش بتحديد ش يضعش أيش تعريؼش لمجمارؾ، ش أفش المكرعش لـ ش فنجد ش القانونية ش مفش الناحية أما

ش إلييا،ش والتيش سنعرضياش فيش الجزءش المواليش مفش ىذهش الدراسة.ش ش 
ش تخصصش نسريفش بميواريش -2 ش ماجستيرش فيش الحقوؽ، ش مذكرة ش التقميد، ش الجمركيش لمكافحة ش القانونيش لمتدخؿ ش النظاـ ،

ش .ش 57،ش ص.2009-2008قانوفش الدولةش والمؤسساتش العمومية،ش كميةش الحقوؽ،ش جامعةش الجزائرش بفش يوسؼش بفش خدة،ش 
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تنسيؽش وتوحيدش وكذاش ،ش بالتعاوفش معش الييئاتش العموميةش المختصةش ومعش حائزيش حقوؽش الممكيةش الفكرية
ش .1اش يخصش مكافحةش الغشنكاطاتش وتدخبلتش المصالحش غيرش الممركزةش فيم

فييش تككؿش محؿش ،ش 2التكريعش الجمركيش يتمحورش أساساش حوؿش البضاعةش وتجدرش اإلكارةش ىناش أفش 
،ش ويمكفش تقسيـش ىذهش البضائعش إلىش السموؾش اإلجراميش لكؿش الجرائـش الجمركيةش ومفش بينياش جريمةش التقميد

ش :3فئتيف
ش بصفةش قطعيةش وىيش وىيش البضائعش الش البضائع المحظورة حظرا مطمقا:-أ عمىش تيش منعش استيرادىا

 نوعيف:
ش وتكمؿش كبلش مف:ش المنتجات المادية: *
ش - ش لممادة ش طبقا ش المزيفة ش البضائع ش وكذا ش مزورة ش منكأ ش عبلمات ش المتضمنة ش قانوفش ش 22البضائع مف

ش الجمارؾ.
ش البضائعش التيش منكأىاش بمدش محؿش مقاطعةش تجاريةش كإسرائيؿش مثبل.-

ش وتكمؿ:ش المنتجات الفكرية:* 
ش والقيـش ش - ش لؤلخبلؽش اإلسبلمية ش منافيا ش أوش إكيارا ش أوش قصصا ش التيش تحمؿش صورا النكرياتش األجنبية

ش الوطنيةش ولحقوؽش اإلنسافش أوش التيش تكيدش بالعنصريةش أوش التعصبش والعنؼ.
ش وأصوؿش ش - ش الفوتوغرافية ش والصور ش الزيتية ش والموحات ش واإلعبلنات ش الرسمية ش والمحررات المطبوعات

ش آلدابش العامة...الصورش وأيش كيءش آخرش مخالؼش ل

وىيش السمعش التيش اوقؼش المكرعش استيرادىاش عمىش ترخيصش مفش  البضائع المحظورة حظرا جزئيا: -ب
عش والموادش التبغيةش نالسمطاتش المختصة،ش ويتعمؽش األمرش ب:ش المخدراتش والمؤثراتش العقمية،ش التبغش المص

ش إلنقراض...إلخ.بكافةش أصنافياش األمبلؾش الثقافية،ش أصناؼش الحيواناتش والنباتاتش الميددةش با
                                                           

ش التنفيذيش رقـش ش 07المادةش -1 دارةش المركزيةش ،ش يتضمفش تنظيـش اإل2017فبرايرش 20المؤرخش فيش ش 90-17مفش المرسـو
ش .2017فبرايرش 26الصادرةش بتاريخش ش 13لممديريةش العامةش لمجمارؾش وصبلحياتيا،ش ج.رش عددش 

فيش الفقرةش جش فيش نصيا:ش "...ش بأنياش كؿش المنتجاتش واألكياءش التجاريةش وغيرش التجاريةش ش 05والتيش قدش عرفتياش المادةش ش -2
ش والتممؾ". ش لمتداوؿ ش القابمة ش األكياء ش جميع ش عامة ش ش وبصفة ش مف ش رقـ ش فيش ش 10-98القانوف ش 1998غكتش 22المؤرخ

ش .ش ش 61والمتضمفش قانوفش الجمارؾ،ش ج.رش عددش ش 1979يوليوش ش 21المؤرخش فيش ش 07-79المعدؿش والمتمـش لمقانوفش رقـش 
.ش 61-60،ش صش ص.2016أحسفش بوسقيعة،ش المنازعاتش الجمركية،ش طش الثامنة،ش دارش اليومة،ش الجزائر،ش ش - 3 
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اتخذتش إدارةش مكافحةش ظاىرةش التقميدش التيش مستش قطاعاتش واسعةش مفش الصناعاتش فيش سبيؿش وش ش 
إجراءاتش تتعمؽش بتنظيـش ىيكميش مناسبش وتنسيؽش وتعاوفش معش الكركاتش ش 2007الجمارؾش مندش سنةش 

ش  ش الفكرية ش الممكية ش لحقوؽ ش مفالمالكة ش كؿ ش مع ش بروتوكوؿ ش توقيع ش خبلؿ ش مف :Britich Américan 

Tabacco ،BCRN est MorrisPhilips ،Unileve ، ش ش كؿش ش 2010وفي ش مع ش اتفاقيات ش ابراـ تـ
 Société Schneider Electric Group Imperial Tabacco ،Société Hager،Société leمف:

Grand Electric
1
فضبلش عمىش ذلؾش فقدش تـش تعزيزش جيازش المراقبةش وقمعش الغشش مفش خبلؿش االكتراؾش ش .

حيثش تندرجش ىذهش الخطوةش فيش إطارش تعزيزش ش .2فيش خدماتش قاعدةش المعموماتش لوكالةش تومسوفش رويترز
ش .2016/2019لرقابةش الجمركية،ش ضمفش المخططش اإلستراتيجيش إمكانياتش ا

 األسس القانونية وحدود التدخل الجمركي لحماية المستهمك : ثانيا
ومجاؿش ش ،عامةش الماسةش بحقوؽش الممكيةش الفكريةش لتقميداش لظاىرةش يجدش التدخؿش الجمركيش لمتصديش 

ش 04-17مفش القانوفش رقـش ش 02أساسوش فيش قانوفش الجمارؾ،ش فباستقراءش نصش المادةش ش خاصةش العبلمات
ش  ش لممواد ش والمتمـ ش ش 6،5،4،3،2المعدؿ ش رقـ ش القانوف ش السالؼش ش 07-79ألحكاـ ش بالجمارؾ المتعمؽ

ش يمي: ش الجمارؾش ش :03"المادةش الذكر،ش والتيش تنصش عمىش ما عمىش الخصوصش فيماش تتمثؿش ميمةش إدارة
ش ... ش بحش يمي: ش المساس ش الفكريةمكافحة ش الممكية ش المكروعيفش ش قوؽ ش غير ش والتصدير واالستيراد

أيش انتياؾش ش وبذلؾش يكوفش مفش اختصاصش إدارةش الجمارؾش التصديش ومحاربةش لمممتمكاتش الثقافية...".
االقتصادش الوطنيش ش لحقوؽش الممكيةش الفكريةش بكقيياش الفنيش والصناعي،ش باعتبارىاش الجيةش المعنيةش بحماية

ضرارش بالمصالحش الماديةش والمعنويةش واإلش والموجيةش لغزوش السوؽش المحميةمفش مختمؼش البضائعش المقمدةش 
ش .لممستيمؾ

                                                           
ش الجمارش ش -1 ش آلياتش تدخؿ ش الدراساتش فيش عزش الديفش معمـ، ش مجمة ش الصناعية، ش فيش حمايةش حقوؽش الممكية ؾش الجزائرية

ش .ش 414،ش ص.2017،ش أفريؿش 03،ش جامعةش الجزائرش 01،ش العددش 06االقتصادش والتجارةش المالية،ش المجمدش 
،ش والتيش تسمحش إلدارةش الجمارؾش بحيازةش المعموماتش المتعمقةش 2016فبرايرش ش 01تـش التوقيعش عمىش ىذهش االتفاقيةش فيش ش -2

لموادش األوليةش والموادش الخاضعةش لمبورصة،ش األمرش الذيش يسمحش بإثراءش قاعدةش معموماتش القيـش المرجعيةش لمجمارؾش بقيـش ا
وتعزيزش جيازش الرقابةش ومكافحةش الغش،ش مفش خبلؿش التحكـش فيش المكاكؿش المتعمقةش بالنقؿش غيرش المكروعش لؤلمواؿش وكذاش 

رية،ش تعزيزش جيازش المراقبةش ومكافحةش الغشش "الجمارؾش تخفيضش قيمةش البضاعة.ش راجع:ش المديريةش العامةش لمجمارؾش الجزائ
ش فايزةش 04،ش ص.2016،ش 02الجزائريةش تكترؾش فيش خدماتش وكالةش تومسفش رويترز"،ش عددش رقـش  ش المكارش إليوش لدى: .

ش البحوثش والدراساتش  ش مجمة ش الصناعية، ش بحقوؽش الممكية ش الماسة ش التقميد ش جريمة ش لمكافحة ش الجمارؾش كألية ش إدارة سقار،
ش .20،ش ص.2019،ش 02،ش العددش 08اسية،ش المجمدش القانونيةش والسي
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ش إلىش المادةش ش  ش يأتيش أسموبش محاربةش ىذهش الظاىرةش استنادا والتيش ش 1قانوفش الجمارؾش مفش 22كما
ش أنو: ش الممكيةش ش تنصش عمى ش والتيش تمسش بحقوؽ ش المقمدة ش السمع ش والتصدير، ش االستيراد ش مف "...تحظر

ش السيما:ش الفكرية
السمعش بماش فيش ذلؾش توضيبياش والتيش تحمؿش بدوفش ترخيصش عبلمةش صنعش أوش عبلمةش تجاريةش تكوفش ش -

مماثمةش لعبلمةش صنعش أوش عبلمةش تجاريةش مسجمةش قانوناش بالنسبةش لنفسش السمعش أوش التيش الش يمكفش التمييزش 
ش بحقوؽش  ش تمس ش والتي ش التجارية ش أو ش الصناعية ش العبلمة ش ليذه ش األساسي ش بمظيرىا ش يتعمؽ ش فيما بينيا

ش العبلمةش المعنية؛ش صاحب
ش استمارةش ش - ش دعائية، ش نكرة ش ممصؽ، ش بطاقة، ش رمزية، ش )عبلمة ش بالعبلمة ش المتعمقة ش الرموز جميع

وثيقةش الضماف(ش حتىش ولوش تـش تقديمياش منفصمةش عفش بعضياش ضمفش نفسش الكروطش التيش ش االستعماؿ
ش قدمتش فيياش السمعش المذكورةش أعبله؛

ش المقدمش - ش المقمدة، ش لعبلماتش السمع ش الحاممة ش األغمفة ش بصفة ش ضمفش نفسش الكروطش التيش ة منفصمة،
ش أعبله ش المذكورة ش السمع ش فييا ش 2..."قدمت ش . ش مف ش المادة ش ىذه ش بتعديؿ ش المكرع ش قاـ ش إعادةش وقد خبلؿ

دوفش التفصيؿش فيش عناصرش الممكيةش الفكريةش محيبلش بذلؾش إلىش التكريعش ش 3صياغتياش بصورةش مختصرة
                                                           

ش القرارش المؤرخش فيش ش وتطبيقاش -1 ش أصدرش وزيرش المالية ش المادة ش لكيفياتش 2002يوليوش ش 15لنصش ىذه تطبيؽش ش المحدد
ش .2002غكتش ش 18المؤرخةش فيش ش 56مفش قانوفش الجمارؾش والمتعمؽش باستيرادش البضائعش المزيفة،ش ج.رش عددش ش 22المادةش 

،ش 2008المتضمفش لقانوفش الماليةش لسنةش ش 2007ديسمبرش ش 31،ش المؤرخش فيش 12-07رقـش مفش القانوفش ش 42المادةش -2
ش المتعمؽش بالجمارؾ،ش السالؼش الذكر.ش 07-79مفش القانوفش رقـش ش 22،ش المعدؿش والمتمـش ألحكاـش المادةش 82ج.رش عددش 

ش  ش أفش نصش المادة ش تحظرش عندش االستيرادش كش 22وينبغيش التنويوش ىنا ش كالتالي:ش " ؿش البضائعش قبؿش التعديؿش كانتش محررة
ش األظرفةش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش أو ش األحزمة ش أو ش الصناديؽ ش أو ش األغمفة ش عمى ش أو ش نفسيا ش المنتجات ش عمى ش مكتوبة ش بيانات ش تحمؿ التي

ش جزائري..."،ش  ش أفش توحيش بأفش البضاعةش اآلتيةش مفش الخارجش ذاتش منكأ أوش األكرطةش أوش الممصقات،ش والتيش مفش كأنيا
ؿش فقطش فيش حالةش عمميةش االستيرادش كوفش أفش المكرعش لـش ينصش والتيش يفيـش منياش ألوؿش وىمةش أفش مصالحش الجمارؾش تتدخ

ش المصادرةش  ش إلى ش وتخضع ش "... ش تنص: ش منو ش االخيرة ش الفقرة ش أف ش النصش نجد ش اتماـ ش عند ش ولكف ش التصدير، ش حالة عمى
البضائعش الجزائريةش أوش األجنبيةش المزيفة".ش يتضحش لناش أفش المكرعش قدش أغفؿش كممةش "التصدير"ش أوش االجدرش انياش قدش سقطتش 

نصرش الديفش عموقة،ش آلياتش مكافحةش التقميدش بيفش قوانيفش الممكيةش الفكريةش وأحكاـش القضاء،ش ا.ش لمتفصيؿش راجع:ش منوش سيوش 
ش أدرار، ش دراية ش أحمد ش جامعة ش السياسية، ش والعمـو ش الحقوؽ ش كمية ش خاصش معمؽ، ش تخصصش قانوف ش دكتوراه، ش أطروحة

ش .77ص.ش ،2017-2018
ش 07-79مكررش مفش القانوفش رقـش ش 22وش 22المادتيفش ش المعدؿش والمتمـش ألحكاـش 04-17مفش القانوفش ش 09المادةش ش -3

ش  ش المادة ش " ش يأتي: ش والتيش تحررش كما ش وتصديرش السمعش 22المتضمفش قانوفش الجمارؾش السالؼش الذكر، ش يحظرش استيراد :
ش المقمدةش التيش تمسش بحؽش الممكيةش الفكريةش كماش ىيش معرفةش فيش التكريعش الساريش المفعوؿش ...".ش 
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ش  ش رقـ ش )األمر ش الصناعية ش الممكية ش لقوانيف ش المفعوؿ ش بالعبلماتش عمىش سبيؿش ش 03-06الساري المتمؽ
ش (.ستدالؿاال

الطابعش االستراتيجيش لتواجدش جيازش الجمارؾش عمىش الحدودش نقطةش يبقىش تجدرش اإلكارةش ىناش أنوش وش ش 
ش دخوؿش سواءش عندقوةش ليا،ش األمرش الذيش يجعمياش مؤىمةش لقمعش كؿش مساسش بحقوؽش الممكيةش الصناعيةش 

جزءش مفش الترابش الوطني.ش أوش بمناسبةش الرقابةش التيش تمارسياش عمىش ش ياش خروجش البضائعش المقمدةش وش عند
ش المصالحش  ش ىذه ش الذيش تكغمو ش الميـ ش الموقع ش ذاتياش ويأتيش ىذا ش فيش حد ش إلييا ش الموكمة ليرتبطش بالمياـ

ش لقمعش  ش الجمركية ش اإلدارة ش تتدخؿ ش عميو ش بناء ش األساسش الذي ش يككؿ ش بما ش نوعية ش عرفتش نقمة ش قد والتي
ش ش التقميد.

ش الجمارؾش  دارة ش المكرعش وا  ش ليا ش أوكؿ ش األخرى ش اإلدارات ش المياـش ش الجزائريش كباقي ش مف العديد
ش  ش لتحقيؽ ش والغايات ش ليااألىداؼ ش ش ،المحددة ش كما ش المادةذكرش وىي ش ش 03ش تيا ش المف ش 10-98قانوف

ش وىيالجمارؾش المتعمؽش بتعديؿش قانوف ش التيش تسمحش بتطبيؽش ش ، ش والتنظيمية ش اإلجراءاتش القانونية تنفيذ
ش التعريفة ش وش ش 1قانوف ش الجمركييف، ش لوالتكريع ش المخولة ش والتنظيمية ش القانونية ش التدابير ممصالحش تطبيؽ

الجزائريش الموضوعةش تحتش البضائعش ذاتش المنكأش البضائعش المستوردةش أوش المصدرة،ش وش عمىش ش يةركالجم
عدادش إحصائياتش التجارةش الخارجيةش وتحميميا.وش المصنعش الخاضعش لممراقبةش الجمركيةش ش ش نظاـ فضبلش ش ا 
المتخصصةش ش جياتحقوؽش الممكيةش الفكريةش بالتعاوفش معش مختمؼش المكافحةش آفةش التقميدش لبش قيامياعمىش 
ش  ش إلىأومع ش المياـ ش ىذه ش تقسيـ ش يمكف ش وعميو ش الحقوؽ. ش ىذه ش )صحاب ش تقميدية ش مياـ ش ومياـش 1: ش ش ش ش (،

ش (.2حديثةش )

ش :وعالقتها بالغش التجاري في العالمات المهام التقميدية إلدارة الجمارك-1
ش ش  ش ميمة ش تنحصر ش تنظيـال ش إعداد ش عمى ش الجمارؾ ش ش وتيسيرش إدارة ش البضائع والسمعش تبادالت
تظيرش الميمةش الجبائيةش بعدش مفش ذلؾش بغرضش حمايةش الفضاءش االقتصادي،ش وش أبؿش تذىبش إلىش ش ،فحسب

                                                           
رسميةش تحتويش عمىش مدونة،ش وبنودىاش الفرعيةش تضـش نوعيةش البضائعش وكؿش نوعش ش التعريفةش الجمركيةش عبارةش عفش وثيقة-1

ش جمركية،ش أماش المدونةش فييش وثيقةش تضيؼش البضائعش وترميزىاش )  ,famille, sous familleمفش البضائعش حقوؽش ورسـو

section, sous-section   ش ش ( ش سنة ش الجزائر ش انظمتش إلييا ش دولية، ش اتفاقية ش بمقتضى ش المدونة ش جاءتش ىذه ش 1992وقد
المعدؿش والمتمـش ش 10-98مفش القانوفش رقـش ش 06.ش راجع:ش المادةش Lesystéme harmoniséوتعتمدش عمىش النظاـش المنسؽش 

ش .104،ش مرجعش سابؽ،ش ص.نصرش الديفش عموقةلقانوفش الجمارؾ،ش السالؼش الذكر.ش ولمتفصيؿش أكثرش راجع:ش 
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خاصةش بالنسبةش لمدوؿش الناميةش ويأتيش ش ياعمىش رأسش قائمةش المياـش المخولةش ل)أيش تحصيؿش الضرائب(ش 
الجبائية،ش حيثش تحتؿش اإلراداتش الجمركيةش المرتبةش الثانيةش بعدش مداخيؿش ذلؾش مفش خبلؿش حجـش اإليراداتش 

ش .1المحروقات

ش االتفاقياتش ذلؾش بماش فيش عمىش تطبيؽش قانوفش الجمارؾش بمفيوموش الواسعش اإلدارةكماش تسيرش ىذهش ش 
والتكريعاتش والتنظيماتش المتعمقةش بمختمؼش (،ش ش الثنائيةش وأمتعددةش األطراؼش ش سواءش الجمركيةش الدوليةش )
ش  ش التجارة(الم)اإلداراتش العمومية ش الصحة، ش الضرائب، ش ش 2الية ش الرقابة ش بتطبيؽ ش تقـو عمىش حركةش فيي
ش  ش والبضائع ش الجمركيالسمع ش اإلقميـ ش كامؿ ش 3عمى ش ، ش وش دخولعند ش الجمركيةش ش ياخروجيا ش الحدود عبر

تسعىش لمكافحةش الغشش التجاريش وش ش الجمركي.حركةش المسافريفش وردعش كؿش مخالفةش لمتكريعش باإلضافةش ل
السيرش عمىش تطبيؽش إجراءاتش منكأش البضاعةش نوعياش وقيمتيا،ش وش ش فيماش يخصش وعاءش الحقوؽش والرسوـ

ش .4لمنتجاتش المستوردةفيش مواجيةش اوتدابيرش حمايةش المنتوجش الوطنيش مفش المنافسةش غيرش الكرعيةش 

ش مبلحظةش  ش تغييراتش مع ش عدة ش عرفت ش قد ش المياـ ش ىذه ش كش ،أف ش كيدىاش نتيجة ش التي لمتحوالت
ش بعد ش السيما ش الوطني ش ش الجزائرش تحوؿش االقتصاد ش السوؽإلى ش اقتصاد ش تحريرش ش ،نظاـ ش مف ش رافقو وما

ش بذلؾش عرفتف،ش ككؿش مواكبةش التغيراتش والتحوالتش التيش كيدىاش العالـحتميةش تحتش متجارةش الخارجية،ش ل
ش المؤسساتي.الدورش التكريعيش والييكؿش إدارةش الجمارؾش نقمةش نوعيةش عمىش صعيدش 

                                                           
دورش الجمارؾش فيش حمايةش االقتصادش الوطنيش فيش ظؿش التحدياتش الراىنةش ش ش ش ش ،ش عبدش الكريـش خميسي،يبشعبدش الكريـش ك-1
ش المجمدش 2،ش مجمةش الباحثش االجتماعي،ش جامعةش عبدش الحميدش ميري،ش قسنطينةش -حالةش الجزائرش – ش العددش 13، ،ش 01،

ش .348ص.،ش 2017مايش 
المؤسساتيش لمكافحةش بحثش فيش اإلطارش –نسريفش بميواري،ش حمايةش حقوؽش الممكيةش الفكريةش فيش القانوفش الجزائريش ش -2

ش .62،ش د.ط،ش دارش بمقيسش لمنكر،ش د.س.ف،ش الجزائر،ش ص.-التقميد
ش ىذاش ش -3 ش تطبيؽ ش نطاؽ ش الجمركي: ش اإلقميـ ش يكمؿ ش أنو ش تنصش عمى ش التي ش الجمارؾ ش قانوف ش األولىش مف حسبش المادة

ش )وىيش  ش  ش الداخمّية ش والمياه ش الجزائرية(، ش السياسيش لمدولة ش الوطنيش )أيش اإلقميـ ش اإلقميـ ش مفش خطش القانوف، ش الممتدة المياه
ش والمياهش  ش اإلقميمي(، ش بيفش خطش الكاطئش فيش الساحؿش والخطش القاعديش لمبحر ش وىيش تقع ش اإلقميمية األساسش إلىش المياه

ش ب ش )وىيش محددة ش المتاخمةش ش 12اإلقميمّية ش والمنطقة ش فيش االتفاقياتش الدواية(، ش بو ش معموؿ ش ىو ش حسبش ما ميبلش بحريا
ش محددةش ب ش انطبلقاش 12)وىيش أيضا مفش خطش نيايةش البحرش اإلقميميش فيش اتجاهش عرضش البحر(ش والفضاءش ش ميبلش بحريا

ش الجويش الّذيش يعموىا.
السالؼش الذكر،ش والتيش تحررش ش 07-79مفش القانوفش رقـش ش ش 6وش 5وش 4وش 3التيش تعدؿش وتمـش أحكاـش الموادش ش 02المادةش ش -4

فيش حمايةش االقتصادش ش :ش تتمثؿش ميمةش إدارةش الجمارؾش عمىش الخصوصش فيماش يأتي:ش ...ش المساىمة03كماش يأتي:ش "المادةش 
ش الوطنيش وضمافش مناخش سميـش بعيداش عفش كؿش ممارسةش غيرش كرعية...".
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ش ش ش وعالقتها بالغش التجاري في العالمات: المهام الحديثة إلدارة الجمارك - 2
ش ش  ش الجمارؾ ش الجزائريش إلدارة ش المكرع ش التقميديةش -أوكؿ ش جانبش وظيفتيا ش مفش ش -ش إلى مجموعة

ش المكاركةش فيش  ش الحديثةش السيما البحثش بش والمنتجات،والسيرش عمىش حمايةش األكخاصش ش الدفاعالمياـ
ش المحظورةش حظراش مطمقاش أوش جزئيا.ش عفش البضائع

ماش لوش عبلقةش بمسألةش مراقبةش الجودةش مفش كؿش ويبرزش دورش ىذهش المصالحش فيش حمايةش المستيمؾ،ش بش 
ش  ش المواد ش أف ش مف ش التحقؽ ش عالمياخبلؿ ش المحددة ش اإلنتاج ش وكروط ش لمعايير ش خاضعة ش ش ش ش ش ش ش .1المستوردة

الجمركيةش حتىش الش تزيدش مفش أسعارش كماش أنياش تعمؿش عمىش تطبيؽش آليةش خفضش نسبش الحقوؽش والرسوـش 
ش المكرعش  ش أقر ش ذلؾ ش سبيؿ ش وفي ش الزيادة، ش ىذه ش أعباء ش المستيمؾ ش يتحمؿ ش ال ش ولكي ش السوؽ ش في السمع
ش ذاتش نسبش ضعيفة ش لرسوـ ش يخضع ش ما ش منيا ش عمىش البضائع، ش نوعيفش مفش الرسوـ ش ش ش ش ش ش ش 2الجزائريش وضع

ش .3%45ةش خضعش لرسوـش عاليةش وىيش تمؾش التيش تتجاوزش نسبتياش اإلجمالييش منياش ما،ش وش 

ش ش  ش تكما ش بأصحابش حقوؽش لالجمارؾش ش مؤسسةسعى ش الذيش إلىش جانبش اإلضرار ش التقميد محاربة
ش جراءش اقتنائوالمستيمؾش وصحةش أمفش ةش وش بسبلمش أيضاش قدش يمسش ،الممكيةش الفكريةش )أصحابش العبلمات(

ويتـش تسويقياش وعرضياش فيش السوؽش ش ش تفتقرش ألدنىش كروطش المطابقةش لممنتجش األصميش ،منتجاتش مزيفةل
ش .ش غطاءش عبلماتش مقمدةش تحت

ش ش  ش ش فميسش ىناؾش كؾوعميو ش فيش إطارش الدفاعش عفش حوؿش الدورش الفعاؿش الذيش تمعبو ش اإلدارة ىذه
ش لياش ،المستيمؾ ش المخولة ش الصبلحيات ش خبلؿ ش مف ش يظير ش الذي ش األمر ش حمايتو وعبلقتياش ش ،وتحقيؽ

ش بال ش والمالي، ش واالقتصادي ش التجاري ش مجاؿ ش ومباكرا ش وثيقا ش ارتباطا ش يرتبط ماىيش فش ،بالمستيمؾالذي
ش ؟فيش العبلماتش أككاؿش الرقابةش الجمركيةش لحمايةش المستيمؾش مفش الغشش التجاريش والتقميد

 الرقابة الجمركية لحماية المستهمك من الغش التجاري:-أ
ش تتمثؿش الرقابةش الجمركيةش فيش عمميةش تنفيذش البرامجش المسطرةش مسبقاش الراميةش إلىش مكافحةش الغشش 

                                                           

.349،ش مرجعش السابؽ،ش ص.،ش عبدش الكريـش خميسييبشعبدش الكريـش كش - 1 
.223سميرةش يوسفي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 2 

المتضمفش قانوفش الجمارؾ،ش ش 07-79ألحكاـش القانوفش رقـش ش المتمـش ش 04-17مفش القانوفش ش 6وش 5ؼش ش 98المادةش ش -3
ش مكرر،ش السالؼش الذكر.ش 212بالمادةش 
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ش ،ش الرقابةمفش الرقابةش فيش نوعيفش ىاحصرش يمكفش أفش ن،ش وش الموجيةش لبلستيبلؾالبضائعش فيش ش 1التجاري
ش .(**)ش والرقابةش البلحقة(ش *)ش المسبقة

ومراقبةش ش ،إلزاميةش التصريحش الجمركيش ثبلثش إجراءاتش ىيش :ش وتتمثؿش ىذهش الرقابةش فيالرقابة المسبقة*
ش .الوثائؽ،ش والفحصش الماديش لمبضاعة

ش إلش - ش الجمركيفبالنسبة ش التصريح ش كؿش ش ،لزامية ش بإحضار ش متعامؿ ش كؿ ش الجزائري ش المكرع ش ألـز فقد
ش استيرادىا ش أعيد ش أو ش مستوردة ش لش ،بضاعة ش معدة ش أو ش أو ش مركبش ألخر ش مف ش لمنقؿ ش أو إلعادةش متصدير

ش .ش 2التصدير،ش أماـش مكتبش الجمارؾش المختصش وىذاش قصدش إخضاعياش لممراقبةش الجمركية

ش التصريحش  ش ش وىذا ش رسمية ش وثيقة ش عف ش المتدخؿقدميعبارة ش عفش ش ،الجمركيةلمسمطاتش ش يا تعبيرا
ش  ش التخميصش الجمركيش ارادتو ش عممية ش التيش تحتويش عمييا ش لمبضاعة ش المميزة ش العناصر ش لكؿ المتضمنة

استراتيجيةش منياش مراقبةش ش وفقاش لمقواعدش الجمركية،ش وييدؼش ىذاش التصريحش المفصؿش إلىش تحقيؽش أىداؼ
ش الخارجية ش البضائعش لبلسش ،التجارة ش مفش صحةش وقابميةش ىذه ش بالمستيمؾش والتأكد ش إضرارىا ش تعماؿش وعدـ

ش .ش 3لبضائعش بيفش الجزائرش والخارجمبادالتش اتأطيرش التدفقاتش الماليةش وش وش 

ش لمراقبة- ش بالنسبة ش المراقبةش ش ،الوثائؽش وأما ش سمطة ش الجمارؾ ش لمصالح ش الجزائري ش المكرع ش أعطى فقد
ش المستيمؾ ش حماية ش لتحقيؽ ش البلزمة ش بالتدابير ش فحصش لموثائؽش ش ،والقياـ ش إجراءات ش طريؽ ش عف وذلؾ

ش الوثائؽ ش لكؿ ش مفش فواتير4بواسطةش سماعش المتدخميفش المعنييفش أوش عفش طريؽش المعايناتش المباكرة ش )
(ش المرفقةش بالبضائعش عندش استيرادىا،ش ليتـش وغيرىاش نقؿ...وجداوؿش إرساؿش وعقودش ،ش تجاريةش مستنداتوش 

                                                           
يعدش غكاش تجارياش كؿش محاولةش يرميش مفش خبللياش المتدخؿش لتسويؽش منتجاتش مغكوكةش بعيداش عفش أيش رقابةش جمركيةش ش -1

اش أوش االنقاصش مفش قيمتياش أوش تصريحش لدىش المصالحش الجمركيةش بقيمةش ليستش القيمةش الحقيقيةش السمعةش أوش تغييرش منكئي
ش جمركيةش أقؿ.ش راجع:ش سميرةش يوسفي،ش مرجعش سابؽ،ش ص. ش .220بيدؼش الحصوؿش عمىش امتيازاتش أوش دفعش رسـو

المتضمفش قانوفش ش 07-79مفش القانوفش رقـش ش 51المعدؿش والمتمـش ألحكاـش المادةش ش 04-17مفش القانوفش ش 18المادةش ش -2
ش الجمارؾش السالؼش الذكر.

ش اش -3 ش المجمدش جيبلليش بفش طيبش الجيبللي، ش آفاؽش عممية، ش مجمة ش االقتصادية، ش لمككؼش عفش الجرائـ لتدابيرش الجمركية
ش .ش 241،ش ص.2018الجزائر،ش ش دسيمبرش –،ش العددش األوؿ،ش المركزش الجامعيش لتمنراستش 11

ش المفتشش بفحصش دقيؽش لموثائؽش ومدىش مطابقتياش لممعموماتش الواردةش فيياش معش ش -4 بعدش تسجيؿش التصريحش المفصؿش يقـو
يش التصريحش المفصؿ،ش فالفحصش يكمؿش الفاتورةش بمقارنةش المبمغش الواردش فييا،ش تاريخش تحريرىا،ش عنوافش تمؾش التيش تظيرش ف

ش بالتأكدش مفش الوضعيةش التعريفيةش وكيادةش المنكأ.ش راجع:ش نسريفش بميواري،ش النظاـش القانونيش  المورد،ش اسمو...ش كماش يقـو
ش .ش 56لمتدخؿش الجمركيش لمكافحةش التقميد،ش مرجعش سابؽ،ش ص.
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التابعةش لئلدارةش المكمفةش بحمايةش المستيمؾش وقمعش بعدىاش إخطارش المفتكيةش الحدوديةش المختصةش إقميمياش 
ش .1الغش

ش مطابقةش كموش وىذاش  ش رقابة ش تتـ ش وش ش 2حتى ش المستوردة ش المنتوجات ش مف ش مصداقيتياش التأكد مدى
التجاريةش اإلجابةش ش ةكماش يجبش عمىش كؿش متدخؿش فيش المعامم،ش 3وصحتياش عندش الحدودش قبؿش جمركتيا

تسميميـش كافةش الوثائؽش التيش تثبتش تمؾش المعامبلتش بعدش األسئمةش التيش يطمبياش األعوافش ش وش ش مختمؼش مىع
ش المخالفةش ،ةنالمعاي ش ش 4وفيش حالةش وجود ش 5قمعش ومكافحةش الغشش بإعدادش محضربش المكمؼش عوفاليقوـ

يتـش بعدىاش فتحش ممؼش منازعةش لش ،يوجوش مباكرةش إلىش السمطاتش المركزيةش قصدش اتخاذش اإلجراءاتش البلزمة
ش .ش 6عفش توافرش سوءش النيةش مفش عدموش لدىش المخالؼش بغرضش متابعةش المخالفيفش وذلؾش بغضش النظر

ش بالنسبة- ش المكمفيفش ش لمبضاعة،مفحصش الماديش ل أما ش الجمارؾ ش الجزائريش ألعواف ش المكرع ش أوكؿ فقد
بمتابعةش عممياتش مكافحةش الغشش بتفتيشش البضائعش لمتأكدش مفش حقيقةش السمعش المصرحش بيا،ش عفش طريؽش 

وأحياناش يتـش االستعانةش بأعوافش قمعش ش والككؼ،المعايناتش المباكرةش بالعيفش أوش بواسطةش أجيزةش القياسش 
                                                           

ش ش -1 ش ش 02المادة ش التنفيذيش رقـ ش المرسـو ش فيش ش 467-05مف ش ش 10المؤرخ ش مراقبةش 2005ديسمبر ش لكروط ش المحدد ،
ش .2005ديسمبرش ش 11،ش الصادرةش فيش 80مطابقةش المنتوجاتش المستوردةش عبرش الحدودش وكيفياتش ذلؾش ج.رش عددش 

زفش تحتش الجمركة،ش وتوضعش ىذهش المفتكياتش متواجدةش عمىش مستوىش الحدودش البريةش والبحريةش والجويةش والمناطؽش والمخا
ش المفتكياتش بقرارش مكترؾش بيفش الوزيرش المكمؼش بالتجارةش  ش ىذه ش وتنكأ ش ذلؾ، ش العابرة ش تدفؽش السمع ش تقتضيش حجـ عندما

ش .ش 197والوزيرش المكمؼش بالماليةش والسمطةش المكمفةش بالوظيفةش العمومية.ش راجع:ش محمدش مالكي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.
مطابقةش المنتجاتش تكوفش استناداش إلى:ش ش - 2 
المواصفاتش القانونيةش أوش التنظيميةش التيش تميزه؛ش إلىش كروطش استعمالوش ونقموش وتخزينو؛ش لمبياناتش المتعمقةش بالوسـش و/أوش ش 

ش الوثائؽش المرفقة؛ش عدـش وجودش أيش تمؼش أوش تموثش محتمؿش لممنتوج.ش ش 
المتمؽش بحمايةش المستيمؾش وقمعش الغش،ش السالؼش الذكر.ش 03-09مفش القانوفش رقـش ش 30المادةش ش - 3 

ش ش -4 ش لقد ش المادة ش مفش ش 01ؼش 241خولت ش لمعديد ش وضبطيا ش الجمركية ش المخالفات ش معاينة ش الجمارؾش حؽ ش قانوف مف
ش " ش الجمارؾش حيثش تنصش عمىش أنو: ش إدارة ش وأعوانياش الييئاتش ومنيا ش القضائية يمكفش أعوافش الجمارؾش وضباطش الكرطة

ش لحراسش  ش الوطنية ش الضرائبش وأعوافش المصمحة ش وأعوافش مصمحة ش فيش قانوفش اإلجراءاتش الجزائية، المنصوصش عمييـ
ش أفش  ش الغش، ش وقمع ش واألسعارش والجودة ش والمنافسة ش والمنافسة ش األعوافش المكمفيفش بالتحرياتش االقتصادية الكواطئش وكذا

ش ينةش المخالفاتش الجمركيةش وضبطيا".ش يقومواش بمعا
ش والمخالفاتش ش -5 ش المعاينة ش الوقائع ش فييا ش وتبيف ش المنجزة ش الرقابة ش وأماكف ش تواريخ ش فييا ش يدوف ش المحاضر ش ىذه تحرير

ش لنصش المادةش  ش استنادا المتعمؽش بحمايةش المستيمؾش ش 03-09مفش القانوفش ش 31المسجمةش والعقوباتش المتعمقةش بيا.ش وىذا
ش وقمعش الغش.ش 

.ش 221في،ش مرجعش سابؽ،ش ص.سميرةش يوسش - 6 
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ش والالغشش وش  ش السمع ش إلىش إخضاع ش بغرضش لمحصوؿش عمىش توضيحاتش المجوء ش لمخبراتش التقنية بضائع
ش عممي ش أو ش تقني ش طابع ش ش ،ذات ش يتـ ش االقتضاء ش وعند ش التحاليؿش اقتطاع ش إلجراء ش تعرض ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش عينات

ش التجارب ش ماش ش ،أو ش وىو ش قبؿش جمركتيا، ش الحدود ش عند ش المنتوجاتش المستوردة ش مطابقة ش رقابة ش أجؿ مف
معش العمـش ش أفش المكرعش الجزائريش ش ،وقمعش الغشش مفش قانوفش حمايةش المستيمؾش 30نصتش عميوش المادةش 

ش االمتيازات ش مف ش جممة ش مياميـ ش ممارسة ش الجمارؾش فيش إطار ش منحش ألعواف ش مفش التيش ش 1قد تمكنيـ
ش .تطبيؽش الرقابةش الجمركيةش عمىش البضائعش واألكخاصش ووسائؿش النقؿ

ويكوفش فيياش ش ،ياضبطيتـش وتتمثؿش ىذهش الرقابةش فيش عمميةش إتبلؼش البضائعش التيش  الرقابة الالحقة:**
ش لقانوفش ش المستيمؾ،ش وصحةش مساسش بأمفش وسبلمة ش الجديد ش المكرعش الجزائريش فيش تعديمو حيثش أقر

الصالحةش لبلستيبلؾش البكريش أوش الحيواني،ش وتمؾش ش غيرش الجمارؾش بعمميةش إتبلؼش البضائعش والمنتجات
                                                           

ش وتتمثؿش فيش كؿش مف:ش -1
حؽش وش ش مفش قانوفش الجمارؾ،ش السالؼش الذكر.ش 41وقدش أكارتش إلىش ذلؾش المادةش ش :حؽش تفتيشش األكخاصش ووسائؿش النقؿ-

يتـش تفتيشش المنازؿش إالش مفش نفسش القانوف.ش والذيش تقيدهش بعضش الكروطش ىيش أالش ش 47تفتيشش المنازؿش طبقاش لنصش المادةش 
ش الغشش  ش وجود ش تؤكد ش جدية ش أدلة ش ثمة ش وأف ش لمجمارؾ، ش العاـ ش المدير ش قبؿ ش مف ش المؤىميف ش الجمارؾ ش أعواف ش طرؼ ش ش ش ش ش ش ش مف
ش كتابيش  ش إذف ش وجود ش ضرورة ش عمى ش فضبل ش الغش، ش تثبتش وجود ش تمتش حيازتيا ش وثائؽ ش أو ش بضائع ش وجود ش باألحرى أو

ش مفش  ش الموافقةش عمىش طمبيـ ش بعد ش يكترطش أفش يكوفش التفتيشش بالتفتيشش يتحصؿش عميو ش كما ش المختصة. ش القضائية الييئة
ش يمكفش  ش نيارا ش فيو ش كرع ش الذي ش التفتيش ش أف ش غير ش المكاف، ش يكغموف ش ممف ش استئذاف ش بدوف ش الدخوؿ ش يجوز ش وال ش ش ش ش نيارا

ش مواصمتوش ليبل.ش 
تمؾش ش وينبغيش اإلكارةش ىناش أفش قانوفش الجمارؾش قدش ميزش بيفش حالةش البحثش عفش الجريمةش داخؿش النطاؽش الجمركيش وبيف

مفش قانوفش ش 226قصدش البحثش عفش البضائعش الحساسةش لمغش،ش وىذهش البضائعش قدش تناولتياش المادةش ش ،التيش تجريش خارجو
ش الجمارؾش والتيش تحددش قائمتياش بقرارش وزاريش مكترؾش بيفش الوزيرش المكمؼش بالماليةش والوزيرش المكمؼش بالتجارة.ش 

تش الش صمةش لياش بالجريمة،ش وكذاش أيةش وثيقةش ترافؽش يجيزش القانوفش حؽش ضبطش األكياءش حتىش إذاش كانش حؽش ضبطش األكياء:-
ش راجع:ش  ش قانونا. ش الغراماتش المستحقة ش فيش حدود ش بيا ش الجزاءاتش التيش يحكـ ش البضائعش بيدؼش ضمافش تنفيذ حسيبةش ىذه

ش السياسية،ش  رحماني،ش خصوصيةش المخالفةش الجمركيةش فيش القانوفش الجزائري،ش أطروحةش دكتوراه،ش كميةش الحقوؽش والعمـو
ش .ش 236،ش ص.2019ري،ش تيزيش وزو،ش جامعةش مولودش معم

ش النقؿش  ش وسائؿ ش وعمى ش الغش ش ارتكاب ش في ش استعممت ش وأدوات ش ميربة ش مواد ش عمى ش األكياء ش ضبط ش ينصب ش ما وعادة
فقرةش يش مفش قانوفش الجمارؾ،ش السالؼش الذكر،ش ش 5تعريؼش وسيمةش النقؿش فيش نصش المادةش ش ،ش وقدش جاءالمستخدمةش فيش ذلؾ

وىي:ش "ش كؿش حيوافش أوش آلةش أوش سيارةش أوش أيةش وسيمةش أخرىش استعممتش بأيةش صفةش كانت،ش أوش أعدتش لنقؿش البضائعش محؿش 
ش الغشش أوش التيش يمكفش أفش تستعمؿش ليذاش الغرض".

منوش ألعوافش الجمارؾش صبلحيةش ش 03ؼش ش 241نصش المادةش ش حؽش توقيؼش األكخاص:ش لقدش خوؿش قانوفش الجمارؾش فيش -
ش ش .فيش حالةش الجنحش الجمركيةش المتمبسش بياش معش مراعاتش اإلجراءاتش القانونية،ش أماش فيش غيرش ذلؾش فبلش يجوزش التوقيؼ
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اش الش يمكفش التيش تمسش بالصحةش العموميةش واآلدابش العامةش والنظاـش العاـش أوش األمفش القومي،ش أوش عندم
ش التصرؼش فيياش لوجودش موانعش قانونية.ش 

تبلفياش يكوفش إماش بناءش عمىش طمبش مفش مالكيياش  أوش مفش إدارةش الجمارؾش بعدش الحصوؿش عمىش ش ،وا 
رخصةش مفش رئيسش المحكمةش المختصةش إقميمياش أوش مفش جيةش التحقيؽش المختصةش إذاش كانتش البضاعةش 

ش عمىش أفش يتـش موضوعش تحقيؽش قضائيش كريطةش األخذش المسبؽش لعيناتش مفش ىذهش ا لبضاعةش لمعاينتيا
ش بتاريخش ومكافش اإلتبلؼش وش إببل ش التصريحش غش مالكيا ش اإلتبلؼش مع ش القضائيش المتضمفش رخصة األمر

بإتماموش فوراش بحضورهش أوش بغيابو،ش وتتـش ش عمميةش اإلتبلؼش تحتش رقابةش لجنةش وزاريةش مكتركةش تحددش عفش 
أوش يتـش خصمياش مفش ناتجش مالؾش البضاعة،ش ش مصاريؼش اإلتبلؼش عمىش عاتؽش ،ش وتكوف1طريؽش التنظيـ

البيعش فيش حالةش بيعش البضائعش المتبقيةش أوش البقاياش والنفاياتش الناجمةش عفش عمميةش اإلتبلؼ،ش أماش إذاش لـش 
ش البيع، ش ناتج ش كفاية ش وعدـ ش معروفا ش البضاعة ش مالؾ ش مصاريؼش ش يكف ش العمومية ش الخزينة فتتحمؿ

 ش .ش 2اإلتبلؼ

ش العالمات:الرقابة الجمركية لحماية المستهمك من تقميد  -ب
ش التقميدش فيش  ش خطر ش مكافحة ش المش ،سبيؿ ش لمبضائع ش مكبوه ش أيش تواجد ش النطاؽش ش زيفةوقمع ضمف

ش آليتيف ش وفؽ ش الجمركية ش المصالح ش تتدخؿ ش تعرؼالجمركي ش "ش ش األولىش ، ش طمب ش عمى ش بناء ش بالتدخؿ ش ش ش ش ش ش "
عمىش مستوىش الجياتش المختصةش ش المعنيش صاحبش الحؽمالؾش العبلمةش ش يقدموعمىش طمبش ش تكوفش بناءوش 

ش تعرؼش  ش بينما ش وتكوفش بالتدخؿش التمقائيش مفش اش الثانية، ش القانوفش " ش بالتدخؿش بقوة ش ش ش ش ش لمصالحش الجمركيةش "
بمناسبةش عممياتش الرقابةش التيش تمارسياش اعتيادياش ش (،المعنيش ش صاحبش الحؽأيش مبادرةش مفش دوفش )ش ب

ش .عمىش البضائعش المقمدةش عمىش مستوىش المكاتبش الجمركية

مفش قرارش وزيرش ش 01فقرةش ش 04وتقررتش ىذهش اآلليةش بموجبش نصش المادةش ش طمب:التدخل بناء عمى  *
،ش حيثش يمكفش لصاحبش الحؽش المعنيش ش إيداعش طمبش خطيش 2002جويميةش ش 15الماليةش المؤرخش فيش 

ش لمجمارؾ ش العامة ش تدخؿش ش ،لدىش المديرية ش التدابيرش الضروريةش ش السمطاتش الجمركيةيمتمسش فيو التخاذ
فيش ش 02المادةش ش جراءش وفؽش نصويتبعش ىذاش اإلش ،ش متولعبلش مقمدةلوش وجودش سمعش أوش بضائعش اتضحش متىش 

                                                           
ش -1 ش ش 4وش 3وش 2و1ؼش ش 98المادة ش القانوف ش ش 04-17مف ش رقـ ش القانوف ش ألحكاـ ش قانوفش ش 07-79المتمـ المتضمف

ش رر،ش السالؼش الذكر.مكش 212الجمارؾ،ش بالمادةش 
.ش 223سميرةش يوسفي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.- 2 
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وكؿش مالؾش ،ش خدميةش وتجاريةش أأوش ش يةعامفش نفسش القرارش مفش طرؼش كؿش مالؾش لعبلمةش صنش 02فقرتياش 
مرخصش لوش باستعماؿش تمؾش ش ختراعش و/أوش أحدش الحقوؽش الفكريةش األخرى،ش أوش أيش كخصش آخرإلبراءةش 

ش العبلمةش أوش البراءة.ش ويجبش أفش يتضمفش الطمب:ش 
ش فش مصالحش الجمارؾش مفش التعرؼش عمييا.وصفاش دقيقاش بماش فيوش الكفايةش لمسمعش حتىش تتمك-
بيافش يثبتش أفش صاحبش الطمبش ىوش مالؾش الحؽش بالنسبةش لمسمعش المعنية،ش أيش أفش يقدـش كيادةش تسجيؿش -

ش قدش مكتوبش يعطيوش الحؽش فيش استعماليا.أوش أيش عش 1ترخيصش باستغبللياالالعبلمة،ش أوش 

ش اتخاذكماش يجبش عمىش مالؾش الحؽش تقديـش كؿش المعموماتش البلزمةش لتمكيفش إدارةش الجمارؾش مفش ش 
ش التاريخش المحددش لوصولياش أوش خروجيامكافش وجودش السمعش أوش وجيتياش وش ش ،وتكمؿقرارىاش عفش درايةش 

ش .ش 2وسيمةش النقؿش المستعممةش وىويةش المستوردش أوش المموفش أوش الحائزو
ىوش تعميؽش جمركةش البضائعش طمبش صاحبش العبلمةش مفش إدارةش الجمارؾش معش اإلكارةش الىش أفش مضموفش 

ش .3المككوؾش فيياش بأنياش مقمدة

عمىش مستوىش المديريةش المتضمفش طمبوش لممؼش اإيداعش استيفاءش صاحبش العبلمةش إلجراءاتش وبعدش ش 
ش وتعمـش صاحبوش خطياش عفش قرارىاش ،النظرش فيوالمختصةش دراستوش وش ش تتولىش المصالحالعامةش لمجمارؾ،ش 
ش حالتيف:ش إحدىش الالذيش الش يخرجش عفش 

ش - ش قبوؿش الطمب: ش حالة ش لمجمارؾش ش الطمبحظىش يعندما ش العامة ش المديرية ش تتخذ ش بتحديدش بالقبوؿ، قرارا
ش ش ميعاد ش مصالحيا، ش البضائعش ش وتدخؿ ش مستواه ش عمى ش تتواجد ش الذي ش مكتبش الجمارؾ ش إلى ش ارسالو يتـ

ش بالتقميد ش 4المكبوىة ش ويتـ ش لش إببلغو، ش العبلمة ش لوش ش ،بقبوؿش طمبوصاحبش الحؽش في ش الممنوحة والميمة
ش  ش المختصة، ش السمطاتش القضائية ش إلخطار ش بتعميؽش رفعش كما ش إلعبلمو ش البضاعة ش لمالؾ ش أيضا ش ش ش ترسؿ

ش اليدش عنيا.
                                                           

1
- Naim Sabik, op.Cit, P.293. 

مفش قانوفش ش 22المحددش لكيفياتش تطبيؽش المادةش ش 15/07/2002مفش القرارش المؤرخش فيش ش 02ؼش 04المادةش ش -2
ش الجمارؾ،ش السالؼش الذكر.

.106ص.ش نصرش الديفش عموقة،ش مرجعش سابؽ،ش - 3 
مفش قانوفش الجمارؾ،ش ش 22المحددش لكيفياتش تطبيؽش المادةش ش 15/07/2002مفش القرارش المؤرخش فيش ش 07المادةش -4

ش السالؼش الذكر.ش 
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ش أنوش عندش قبوؿش الطمب ش الجمارؾش عمىش صاحبش الطمبش ش ،وينبغيش التنبيوش ىنا يمكفش أفش تفرضش إدارة
أوش عدـش ش ،بمثابةش كفالةش تيدؼش لحمايةش المكتكىش منوش فيش حالةش فكؿش العمميةش تكوفش ،1تقديـش ضمانات

ش .االدعاءاتصحةش 
معش ش فيش ىذهش الوضعيةش يكترطش قانوفش الجمارؾش التبميغش الخطيش لمرفضوش حالةش رفضش طمبش التدخؿ:ش -

ش راتش عدـش التدخؿ.ذكرش مبرش 

ضمفش أعوافش الجمارؾش ش بمناسبةش عممياتش الرقابةش المعتادةش التيش يمارسياش  التدخل بقوة القانون: **
ش ش النطاؽش الجمركيش  ش أف ش يحدث ش ش يككؼقد ش ش سمععف ش بضائع ش مقمدةش أو ش أنيا ش تحمؿش ش ،يتضح أو

ماداـش أفش ىناؾش اعتداءش قدش مسش ش أجازش ليـش القانوفش تعميؽش جمركتيا،ش ،ش وفيش ىذهش الحالةعبلماتش مقمدة
عمىش أنوش الش العبلماتش التجاريةش مثبل(،ش ش عمىش كاالعتداءش أوش يمكفش أفش يمسش بحقوؽش الممكيةش الفكريةش )

 .2عميؽش ثبلثةش أياـش مفتوحة،ش لتمكيفش مالؾش الحؽش مفش إيداعش طمبش التدخؿالتش يمكفش أفش تتجاوزش مدة
ومطالبتوش االتصاؿش بصاحبش الحؽش المعنيش يمكفش لممصالحش الجمركيةش ش 3التدخؿش التمقائيش ىذاش وبمجرد

فش اقتضىش األمرش حضورش ا ش لككؼش التقميد،ش وش تقديـش جميعش المعموماتش الضروريةش والمساعداتش البلزمةش ب
ش خبيرش تقنيش لفحصش البضائعش وتحديدش فيماش إذاش كانتش مقمدةش أـش ال.ش 

ش وتكوفش مصالحش الجمارؾش ممزمةش بإعبلـش صاحبش الحؽش بمكاف،ش وتاريخش التعميؽش الجمركيش 
                                                           

ش تجاهش ش -1 ش الجمارؾش المحتممة ش إدارة ش مسؤولية ش تغطية ش الضماناتش المقدمةش مفش صاحبش الطمبش ىي: ش مفش ىذه الغاية
افش مفش مالؾش الحؽش أوش فيش الحالةش التيش يتبيفش فيياش األكخاصش المعنييفش فيش حالةش عدـش استكماؿش اإلجراءاتش نتيجةش نسي

ش بسببش إيداعش  ش بيا ش النفقاتش الممتـز ش لضمافش تسديد أفش السمعش ليستش مزيفةش والش تمسش بحقوؽش الممكيةش الفكرية.ش وأيضا
المحددش ش 15/07/2002مفش القرارش المؤرخش فيش ش 06السمعش فيش مخزفش جمركيش أيش تحتش رقابةش جمركية.ش راجع:ش المادةش 

ش لكيفياتش تطبيؽش ال ش حقوؽش الممكيةش ش 22مادة ش حماية ش نسريفش بميواري، ش وأيضا: ش السالؼش الذكر. مفش قانوفش الجمارؾ،
ش .105-104،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش صش -بحثش فيش اإلطارش المؤسساتيش لمكافحةش التقميد–الفكريةش فيش الجزائرش 

مفش قانوفش الجمارؾ،ش ش 22المحددش لكيفياتش تطبيؽش المادةش ش 15/07/2002مفش القرارش المؤرخش فيش ش 08المادةش ش -2
ش السالؼش الذكر.ش ش 

،ش 2008مفش قانوفش الماليةش لسنةش ش 43مكررش المعدلةش بنصش المادةش ش 22ىذاش التدخؿش مؤسساش طبقاش ألحكاـش المادةش ش -3
محؿش تعميؽش مفش رفعش يدش أوش محؿش حجزش فيش حالةش ماش إذاش ...تـش ش السالؼش الذكر،ش بقوليا:ش "تكوفش السمعش المكبوىةش بالتقميد

ش مفش قانوفش الجمارؾ".ش 51وش 29وش 28اكتكافياش عندش إجراءش المطابقةش طبقاش لمموادش 
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ش  ش عكرة ش ميمة ش لو ش المختصةش 10وتمنح ش القضائية ش إلىش الجية ش لكيش يمجأ ش مفتوحة ش كانتش ش ،أياـ سواء
ويقوـش أيضاش بتقديـش الضماناتش التيش تغطيش مسؤوليتوش المحتممةش فيش ش ،1مدنيةش أوش جزائيةش إلقامةش دعواه

ش حالةش عدـش ثبوتش التقميد.

ش ش  ش المحجوزة ش السمع ش مصير ش فإف ش اإلجراءاتش المطموبة ش ىذه ش استكماؿ ش ش )وبعد ش التعميؽ (ش محؿ
ش  ش اتباعش 2فيش القضيةش المنظرش موضوعيلمقاضيش المختصش ش ويتحوؿينتقؿ ش عدـ ش فيش حالة ش أما ىذهش .

ش فيجبش  ش وبالمقابؿش تقوـش مصالحش الجمارؾش ش حجزحينئذش رفعش الش اإلجراءاتش  ش القانوف، الجمركيش بقوة
ش .ش 3بجمركةش البضائع

ش أنش ويجبش  وش تضرش ش ،مقمدةأنياش وثبتش تضحش االتيش ش المحجوزةش بخصوصش السمعش والتنويوش ىنا
لذلؾش الجزائريش ش المكرعش تصدىش ش فقدش مثبلش (ةش العبلمش الحؽش الفكريش المعنيش )ش مالؾش بمصالحش صاحب

ش ش بموجب ش ش مفش 14المادة ش الوزاري ش القرار ش 2002لسنة ش الدوائرش ش ياإتبلفش وقرر، ش خارج ش وضعيا أو
ش ةدوفش أيبدوفش تعويضش بأيش ككؿش وش بالضررش بمالؾش الحؽ،ش وش بطريقةش تسمحش بتفاديش إلحاؽش ش 4التجارية

ش نفقاتش تتحممياش الخزينةش العمومية.

                                                           
ش كأنياش ش -1 ش مف ش والتي ش لو ش والمصرح ش بالمستورد ش المتعمقة ش المعمومات ش كؿ ش عمى ش الحؽ ش صاحب ش باطبلع ش يسمح كما

ش السمطاتش القضائية ش أماـ ش دعواه ش فيش رفع ش إليوش ش مساعدتو ش الكخصش الموجو ش المصرحش و/أو ش وعنواف ش )اسـ المختصة
ش الكمياتش المستوردة،ش األطراؼش المتورطة،ش وجيةش البضائعش إفش عرفت،ش  البضائع،ش ىويةش المستورد،ش عنوانوش التجاري،
ش السماحش باطبلعوش  ومفش الممكفش كؿش المعموماتش المتعمقةش بعممياتش استيرادش وتصديرش مكبوىةش تمتش مسبقا...(ش وكذا

الوثائؽش المرفقةش لمتصريحش إلىش حدش إعطائوش نسخاش منيا،ش وىذاش فيش حدودش ماش يسمحش بوش احتراـش المعطياتش عمىش جممةش 
المحددش ش 15/07/2002مفش القرارش المؤرخش فيش ش 10ذاتش الطابعش الكخصيش والسرش المينيش والتجاري.ش راجع:ش المادةش 

ش مفش قانوفش الجمارؾ،ش السالؼش الذكر.ش ش 22لكيفياتش تطبيؽش المادةش 
.109ص.ش ة،ش مرجعش سابؽ،نصرش الديفش عموق- 2 

ش ش -3 ش ش 12وش 11المادتيف ش في ش المؤرخ ش القرار ش ش 15/07/2002مف ش المادة ش تطبيؽ ش لكيفيات ش قانوفش ش 22المحدد مف
ش الجمارؾ،ش السالؼش الذكر.ش ش ش 

ش وذلؾش ش -4 ش تجارية ش ألغراضش غير ش بيا ش التيش كافش مصرح ش البضائع ش ىذه ش مقصد ش تحوؿ ش الجمارؾش أف أيش أفش إلدارة
بتسميمياش لممؤسساتش العقابيةش أوش دورش الكبابش أوش أيش جمعيةش أخرى،ش حيثش يتـش التخمصش مفش ىذهش البضائعش بطريقةش الش 

المستورد،ش وىذاش التدبيرش منصوصش ش تدرش بماؿش عمىش مصالحش الجمارؾش والش عمىش مالؾش الحؽش والش عمىش الخزينةش والش عمى
مفش قانوفش الجمارؾش السالؼش الذكر،ش ولكفش ىذاش اإلجراءش مقيدش بكرطش ش 22المنصوصش عميوش فيش القرارش التطبيقيش لممادةش 

ش .ش 105وحيدش وىوش أالش تمسش البضائعش المقمدةش بصحةش المستيمكيف.ش راجع:ش آيتش كعبلؿش لياس،ش مرجعش سابؽ،ش ص.
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الجمارؾش اتخاذش أيش تدابيرش أخرىش إزاءش ىذهش السمعش بغرضش حرمافش المقمديفش كماش يمكفش لمصالحش ش 
ش ال ش ش جراء1االقتصاديش ربحمف ش العممية ش اليترخالش عدـش بكرطىذه ش تصدير ش قمدةالمش بضائعصش بإعادة

العبلماتش التيش تحممياش البضائعش المقمدةش ش االستثنائيةفيش بعضش الحاالتش ش استبعادش إالعمىش حالتيا،ش أوش 
ش .ش 2أوش وضعياش تحتش نظاـش جمركيش آخر،ش بككؿش غيرش قانونيش 

 المبحث الثاني 
 حماية المستهمك جمعياترقابة 

غراقياش بمختمؼش السمعش والخدماتش ش ،األسواؽش اكتساحالش كؾش أفش كدةش المنافسةش والرغبةش فيش ش ش  وا 
فش دائرةش الخطرش المحدؽش وسعش مقدش ش -ش مقمدةمجيولةش المصدرش أوش حاممةش لعبلماتش التيش قدش تكوفش ش -

ش  ش عرضة ش وجعمو ش لبالمستيمؾ، ش األمممارساتش غير ش حقوخبلقية ش في ش بعضش المتدخميف ش يرتكبيا ش التي
لىش إاألمرش فأدىش ىذاش ش ،أوش وعيش منوش دوفش تبصربىش ش تمؾش السمعش والخدماتش وش عمإقبالفيش ظؿش خاصةش 

مفش المجتمعش الجياتش ش بعضش بعضش األكخاصش أوش تبناىاالتيش ش الجمعويةش ظيورش بعضش الحركات
ش مييكمةش بككؿش قانونيش الىش منظماتش ش سريعاش تحوؿلتش -الرسميةأوش حتىش بعضش الييئاتش ش -المدنيش 

ش البلزمةش عندش تعامموش ش ،مفش أجؿش المطالبةش بحمايةش المستيمؾش والدفاعش عفش حقوقو عطائوش القوة فيش وا 
رورةش ضش اليوـش عممياش والتيش أصبحش .4"جمعياتش حمايةش المستيمؾ"ش تحتش مسمى،ش 3يفتدخمالمش مواجية

ش لىش أفش إبالنظرش الش غنىش عنو،ش  لمحدش مفش االنتياكاتش ش ياكافلـش يعدش عمؿش الييئاتش اإلداريةش لوحدىا
ش .التيش أصبحتش تيددش سبلمةش وأمفش وصحةش المستيمؾ

                                                           
وش إليوش البضائعش المقمدةش مفش االستفادةش االقتصاديةش منياش حتىش ولوش بيعتش بعدش أيش أنوش الش يمكفش لممستوردش أوش الموجش -1

ش بأمرش القضاء،ش مفش قبؿش إدارةش الجمارؾش وذلؾش إماش عفش طريؽش المزادش العمنيش أوش بالتراضي.ش راجع:ش سميرش  مصادرتيا
،ش تخصصش الممكيةش الف كرية،ش كميةش حمالي،ش حمايةش المستيمؾش فيش ظؿش التكريعاتش الفكرية،ش أطروحةش دكتوراهش فيش العمـو

ش .ش 221،ش ص.2015-2014الحقوؽ،ش جامعةش بفش يوسؼش بفش خدةش الجزائر،ش 
 .2008،ش المتضمفش لقانوفش الماليةش لسنةش 12-07مفش القانوفش رقـش ش 2مكررش ش 22المادةش ش -2

ش ش -3 مصطفىش سامر،ش دورش جمعيةش حمايةش المستيمؾش فيش خمؽش الوعيش لدىش المستيمؾ،ش مجمةش جامعةش دمكؽش لمعمـو
ش .ش ش 96،ش صش 2013،ش العددش الثاني،ش 29والقانونية،ش سوريا،ش المجمدش ش االقتصادية

ش الحمايةش ش -4 ش توفير ش ىدفيا ش كاف ش التعاونية"، ش "بالجمعيات ش تسمى ش جمعيات ش ظيرت ش المستيمؾ ش حماية ش جمعيات قبؿ
ش الضروريةش  ش االستيبلكية ش السمع ش وتوفير ش األسعار ش غبلء ش لمحاربة ش السعي ش وكذا ش موقفيـ ش ودعـ ش المستيمكيف لكريحة

ش  ش الدولة ش كانت ش حيث ش السوداف ش في ش الجمعيات ش ىذه ش مثؿ ش وجدت ش وقد ش معتدلة، ش إنكائياش بأسعار ش إلى ش تدعو ش مف ىي
ش .344ودعميا،ش وأيضاش فيش لبنافش والكويت.ش راجع:ش عبدش المنعـش موسىش إبراىيـ،ش مرجعش سابؽ،ش ص.
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ش وش  ش ش محطةش تككؿش الجمعياتش ىذهأصبحت ش مفصمية ش التيش باألخطارش العاـش الرأيش توعيةفي
مفش ناحيةش تسعىش لتحسيسش المستيمكيفش ش فييوبذلؾش ،ش وباألضرارش المترتبةش عنياش يفالمستيمكش تواجو

تنبيوش ش تعمؿش جاىدةش فيمفش ناحيةش ثانيةش وش وصحتيـ،ش ش وسبلمتيـش وتوعيتيـش بالمخاطرش التيش تيددش أمنيـ
دوراش ميماش فيش ش تمعبوعبلوةش عمىش ذلؾش ش بيـ،ش الممارساتش غيرش النزييةش والضارةبش 1السمطاتش المعنية

ش  ش المستيمكيف ش اإلش فيتمثيؿ ش الييئات ش المختصةبعض ش بياكش دارية ش سبؽ ش 2نوما ش الجياتش ش و، أماـ
ش .ش ش يـالدفاعش عمىش مصالحوش لىش حمايتيـش إفيش الدعاوىش اليادفةش القضائيةش 

مفش الغشش ش إلىش الدورش الوقائيش لجمعياتش حمايةش المستيمؾش فيش البدايةش نتعرضسوؼش ،ش لذلؾ
ش لدوش ش نتطرؽ)المطمبش األوؿ(،ش ثـش ش التجاريش فيش مجاؿش العبلمات العبلجيش فيش حمايةش المستيمؾش رىا

ش )المطمبش الثاني(.

ش األول طمبالم
 الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهمك

ش المدنيش مؤسساتتعتبرش الجمعياتش مفش أبرزش  ش كؿش المجاالتش ش التيش المجتمع اقتحمتش تقريبا
ش التكنولوجيش والعممي ش فيش ذلؾش التطورش والتقدـ ش مفش وش ش ،مسايرة ش رافقو ش وثقافيةش ش تحوالتما اجتماعية،

ش التطورش والتقدـش ش قدش اجتماعيةش كريحةكش أفش المستيمكيفالمبلحظش ف،ش لذلؾش اقتصاديةوش  مماش مسياش ىذا
ش مصالحش االتجاهش استوجب ش جمعياتش تيدؼش إلىش حماية ش إنكاء ش عندش يـنحو ش حقوقيـ ش والدفاعش عف ،
بماش فيش ذلؾش ش والخدمات،ش فيش ظؿش انتكارش ظاىرةش الغشش التجاريش التيش طالتش كؿش المنتجات،ش الحاجة

ش .وسوءش استعماؿش لمعبلماتش تقميدش خاصةش مف

ش المستيمؾش  ش جمعياتش حماية ش لتدخؿ ش األساسش القانوني ش ببياف ش سوؼش نبدأ ش المنطمؽ ش ىذا ومف
ش وبع ش األوؿ(، ش )الفرع ش التجاري ش الغش ش ذلؾلمواجية ش اآللياتلش نتطرؽش د ش المسخرةش ش تحديد القانونية

                                                           
جمعياتش حمايةش المستيمؾش بمثابةش "جيةش إنذار"ش لمجياتش الرسمية،ش فييش تسعىش لمتنسيؽش المباكرش معش مصالحش وزارةش ش -1

ش العمميةش لحمايةش المستيمؾ.ش ش التجارةش عمىش المستوييفش المركزيش والمحمي،ش لوضعش التدابير
فنجدش جمعياتش حمايةش المستيمؾش لياش تواجدش دائـش فيش أجيزةش الدولة،ش فييش عضوةش فيش مجمسش المنافسةش عفش طريؽش ش -2

ش الكروطش  ش لجنة ش في ش بممثميف ش وعضوة ش لممستيمكيف، ش الوطني ش المجمس ش تككيمة ش في ش بعضويف ش وعضوة ش ليا، ممثميف
ش  ش فواز ش ضريفي، ش نادية ش راجع: ش لمتفصيؿ: ش حقوؽش التعسفية. ش الدفاعش عف ش في ش المستيمؾ ش جمعياتش حماية ش دور لجمط،

ش بسكرة ش خيضر، ش محمد ش جامعة ش القضائي، ش اإلجتياد ش مجمة ش المستيمكيف، ش ش ،09ش المجمد، ش أفريؿش 14العدد ،ش 2017،
ش .182ص.
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مجاؿش العبلماتش مواجيةش الغشش التجاريش فيش لش لممارستياش دورىاش الرقابيلجمعياتش حمايةش المستيمؾش 
ش (.)الفرعش الثاني

 جمعيات حماية المستهمك األساس القانوني لتدخلاألول:   فرعال
ش  ش اتجمعيتعدش ،ش وش 1مفش الحقوؽش المكفولةش دستوريايعتبرش تأسيسش الجمعياتش أوش االنخراطش فييا

ش ش المعترؼش لياش بخاصيةش المنفعةش العمومية،مفش بيفش الجمعياتش ش يفحمايةش المستيمك ش فضاءباعتبارىا
طرحش قضاياىـش يسمحش ليـش بوممجأش رئيسياش والجماعاتش مفش التجمعش بككؿش قانوني،ش يمًكفش األفرادش ش عاما

ش تعمؽش يش حينماخاصةش ش آمفش وسميـش وش صحي،ش قيـش فيش استيبلؾالمرتبطةش بحومكاكميـش وانكغاالتيـش 
ش  ش بمجاؿ ش وسموكاتش المستيمكيفش ش كونياالعبلماتش األمر ش عمىش ميوؿ ش التأثير ش في ش عامبلش ميما تمثؿ

ش الكراء.ش ش عندقراراتيـش لىش اتخاذش إودفعيـش 

ش تحديدش وعميوش  ش خاصيةش ومفش ثـش بيافش ،)أوال(ش المقصودش بجمعياتش حمايةش المستيمؾيجدرش بنا
ش ليذهش الجمعيات)ثانيا(.المنفعةش العموميةش التيش يعترؼش بياش 

ش جمعيات حماية المستهمكب المقصودأوال:ش 
تطوعية،ش غيرش حكومية،ش يؤسسياش ش أوش منظماتش ىيئاتعبارةش عفش ش 2جمعياتش حمايةش المستيمؾ

ميزتياش تيـ،ش المدنيش عمىش اختبلؼش تخصصاتيـش وتوجياتيـش وثقافنكطاءش مفش أفرادش المجتمعش بعضش ال
نماش تسعىش لحمايةش ،الش تيدؼش إلىش الربحش أنيا ش المصالحش الماديةش والمعنويةش لممستيمؾش والدفاعش عفش وا 
عفش طريؽش تنويرهش وتوعيتوش ش المعتبرةش قانونا،بالنزاىةش والمينيةش الممارساتش المخمةش وقوش فيش مواجيةش حق

                                                           
المتضمفش التعديؿش الدستوري،ش السالؼش الذكر،ش والتيش تنصش عمى:ش ش 01-16القانوفش ش مفش 54وىذاش بنصش المادةش ش -1

،ش تكجعش الدولةش ازدىارش الحركةش الجمعوية،ش يحددش القانوفش العضويش كروطش وكيفياتش الجمعياتش مضموفش "حؽش إنكاء
ش ."إنكاءش الجمعيات

ش التعريفاتش -2 ش لمفقوش تتعدد ش بالنسبة ش الجمعيات، ش ىذه ش بكأف ش قيمت ش التي ش ، ش المنظماتش غيرش يرى ش "إحدى ش أنيا: عمى
ش بن ش بو ش يقـو ش لمفرد ش إيجابي ش دور ش إيجاد ش عمىش ضرورة ش تقـو ش كؿش الحكومية ش واآلخريفش ضد ش نفسو ش حماية ش أجؿ ش مف فسو

يسرىش دعبس،ش جمعياتش حمايةش .ش عممياتش الغشش التجاريش والتدليسش والمخادعةش وكؿش ماش يؤثرش عمىش صحتوش وسبلمتو"
ش  ش والتحديات(، ش المقومات ش )األىداؼ، ش المستيمؾ ش واإلداريةد.ط، ش االقتصادية ش المعارؼ ش د.ب.فسمسمة ش ، ش ،1997،

بينماش عرفياش البعضش اآلخرش مفش خبلؿش الدورش الذيش تسعىش إليو،ش فييش حسبيـش ش تمؾش التجمعاتش التيش لياش دورش ش .8ص
أساسيش فيش إحداثش التوازفش معش لوبيش المينييفش فيش المساىمةش فيش ترقيةش ىذاش الحؽش البارزش فيش االستيبلؾ،ش ومساعدةش 

عمىش ش ،2017ة،ش جمعياتش حمايةش المستيمؾ،ش مديريةش التجارةش لواليةش بسكرش -.ش المستيمكيفش فردياش والدفاعش عنيـش ميدانيا
ش .15:40عمىش الساعة:ش ،30/01/2019تاريخش اإلطبلع:ش  dcwbiskra.dz.wwwرابط:ال
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رفعش الدعاويش القضائيةش نيابةش بماش فيش ذلؾش مفش الحؽش فيش 1مفش حقوؽش لوش وماعميوش مفش واجبات،ش ش بما
ش .عنوش 

ش المستيمؾش جمعياتلش وبالنسبة ش ش حماية ش الجزائر، ش القانونيةش في ش الناحية ش مف ش ظيورىا ش بدأ فقد
ش الـش يعطش أيش تعريؼش ليالذيش ش لحمايةش المستيمؾالمتعمؽش بالقواعدش العامةش ش 02-89القانوفش بصدورش 

ش واكتفىش ببيافش وتحديدش الدورش الذيش تضطمعش بو.

جمعياتش حمايةش ش معش –ش فيش ىذهش الفترةش -تعاطيولعؿش ماش يعكسش موقؼش المكرعش الجزائريش مفش وش 
البساطةش لىش إيرجعش ش بالدورش الفعاؿش الذيش تضطمعش بو،ش وعدـش االىتماـعموميةش الش بنوعش مفالمستيمؾش 

ش في ش ش والسطحية ش االستيبلؾ ش اثقافة ش الجزائريلدى ش كانتش تيددش وش ش ،لمجتمع ش التي ش األخطار محدودية
ش فيش ذلؾخاصةش أفش النكاطش االقتصاديش )المستيمؾش آنذاؾ ش بما ش الخدماتش الصناعةش والتجارةش عموما

مقارنةش معش الوضعش الحاليش كافش حكراش عمىش الدولةش تمارسوش مفش خبلؿش مؤسساتش القطاعش العموميش (،ش 
مجاالتش الكثيرش مفش التيش مَستش خوصصةش الش نتيجةش عممياتوتراجعاش لمقطاعش العموميش الذيش يعرؼش 

عمىش ش األسواؽش الداخميةش والخارجيةش تنافسيةش كديدةش فيش ،انفتاحاش واسعاش بالمقابؿوش ش النكاطش االقتصادي،
ش سواء، ش وش ش حد ش مفما ش ذلؾ ش وش ش صاحب ش فيوفرة ش ش تنوع ش المعروضة ش والخدمات ش ش ش ش ش ش ش ش بعبلماتش السمع

ش ة.مختمفش مميزة
                                                           

الذيش نصش عمىش ش 1985أفريؿش ش 15المؤرخش فيش ش 39/248فقدش أقرتش الجمعيةش العامةش لؤلمـش المتحدةش القرارش رقـش ش -1
ش  ش العامة، ش المستيمؾ ش حقوؽ ش مجموعيا ش في ش كونت ش إضافية ش حقوؽ ش لحمايةش أربعة ش رئيسية ش قاعدة ش بمثابة ش كانت والتي

ش المستيمؾش فيش جميعش أنحاءش العالـش والحقوؽش األربعةش ىي:ش 
ش والمأوىش - ش والخدماتش كالغداء ش لممستيمؾش الحؽش فيش الحصوؿش عمىش السمع ش األساسية: الحؽش فيش إكباعش احتياجاتيـ

ش والرعايةش الصحية...ش 
ويةش عادلةش لمطالبوش المكروعة،ش بماش فيش ذلؾش الحؽش فيش الحصوؿش عمىش تعويضش مناسب:ش لممستيمؾش الحؽش فيش تس-

التعويضش عفش التضميؿش أوش السمعش الرديئةش والمقمدة،ش أوش أيش ممارساتش تضرش بمصالحوش الماديةش والمعنويةش كاإلعبلناتش 
ش الكاذبةش والمضممة.

حؽش التثقيؼ:ش لممستيمؾش الحؽش فيش أفش يكوفش عمىش درايةش تامةش بماش يخصوش ويكسبوش المياراتش فيش كيفيةش التعامؿش معش -
المتدخميفش ومعش المنتجاتش االستيبلكية،ش وأفش يكوفش مدركاش لحقوقوش األساسية،ش فعمميةش تثقيؼش المستيمؾش ىيش جزءش مفش 

ش عمميةش بناءش مجتمعش إنتاجيش غيرش استيبلكي.
الحياةش فيش بيئةش سميمة:ش لممستيمؾش الحؽش فيش العيشش فيش مناخش صحيش والعمؿش فيش بيئةش خاليةش مفش المخاطرش ش حؽ-

ش المسؤوليةش  ش تفعيؿ ش في ش المستيمؾ ش حماية ش جمعيات ش دور ش قرف، ش خيرة ش راجع: ش أمراضش صحية. ش لو ش تسبب ش قد التي
ش اإلنسانيةش  افش عاكور،ش الجمفة،ش المجمدش ،ش جامعةش زي-دراساتش اقتصادية–االجتماعيةش لممؤسسة،ش مجمةش الحقوؽش والعمـو

ش .ش 113ص.ش ،2017،ش 16،ش العددش 06
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المتعمؽش بحمايةش وقمعش الغش،ش تغيرش موقؼش المكرعش الجزائريش ش 03-09لكفش بصدورش القانوفش 
ش جم ش بارزامف ش تغيرا ش المستيمؾ ش عياتش حماية ش القانونيةش ، ش اآلليات عطائيا ش وا  ش بيا ش االىتماـ ش حيث مف

ش بكفاءةش وفعالية،ش فق ش مفش أداءش دورىا دش خصصش لياش فصبلش كامبلش بعنوافش "جمعياتش الكفيمةش بتمكينيا
ش ليا1المستيمؾ"حمايةش  ش لمقانوف،ش تيدؼش إلىش ش 2،ش أوردش فيوش تعريفا بقولو:ش "...كؿش جمعيةش منكأةش طبقا

ش .3ضمافش حمايةش المستيمؾش مفش خبلؿش إعبلموش وتحسيسوش وتوجييوش وتمثيمو..."

حمايةش المستيمؾش تخضعش مفش حيثش إنكائياش ش 4فش جمعياتإمفش ىذاش النصش فش ىوش واضحش ماكوش 
،ش الذيش يعرؼش الجمعياتش (ش 06-12القانوفش ش )مجمعياتش عموماش لش المنظـوتنظيمياش وسيرىاش لمقانوفش 

ش :ش "تجمعش أكخاصش طبيعييفش و/أوش معنوييفش عمىش أساسش تعاقديش لمدةش محدودةش أوش غيرعموماش بأنياش 
ش .5محدودة،ش ويكترؾش ىؤالءش األكخاصش فيش تسخيرش معارفيـش ووسائميـش تطوعاش ولغرضش غيرش مربح"ش 

                                                           

.السالؼش الذكرش المتعمؽش بحمايةش المستيمؾ،ش 03-09أنظرش الفصؿش السابعش مفش القانوفش ش - 1 

ش ش -2 ش رقـ ش القانوف ش مف ش األولى ش المادة ش في ش المصريش عرؼش الجمعية ش ش 84المكرع ش بالجمعياتش ش 2002لسنة المتعمؽ
ةش ذاتش تنظيـش مستمر"،ش متجاىبلش الطابعش التعاقديش لياش وبالتاليش لـش يتعرضش والمؤسساتش األىمية،ش بقولو:ش "كؿش جماع

ش إرساءش  ش في ش والدستوري ش اإلداري ش القضاء ش دور ش الوكيؿ، ش خميؿ ش إبراىيـ ش محمد ش راجع: ش لمجمعية، ش القانونية لمطبيعة
ش  .179،ش صش 2007مؤسساتش المجتمعش المدني،ش دارش الفكرش الجامعي،ش اإلسكندرية،ش طبعةش 

.السالؼش الذكرش المتعمؽش بحمايةش المستيمؾ،ش 03-09الفصؿش السابعش مفش القانوفش مفش أنظرش ش 21المادةش ش - 3  

الجمعيةش تنكأش بعقدش وكغيرىاش مفش العقودش ش فإنياش تخضعش أساساش لمقواعدش العامةش المطبقةش فيش ىذاش المجاؿش بدءاش مفش ش -4
كأفش أػوش مفش كبلىماش ش تتككؿش مفش أكخاصش طبيعييفش فقطش أوش أكخاصش معنوييفوىيش إنكائياش وفؽش مبدأش حريةش التعاقد،ش 

تكترؾش كركةش أوش مؤسسةش معش بعضش األكخاصش الطبيعيةش فيش تأسيسش جمعية،ش ومكاركةش األكخاصش المعنويةش فيش 
ىذهش الحالةش يعدش كأثرش إيجابيش خاصةش مفش ناحيةش الدعـش المادي،ش فعادةش ماش تكوفش ىذهش األخيرةش ذاتش قدرةش ماليةش أكبرش 

ش ماش يساىـش بككؿش فعاؿش فيش تنكيطش عمؿش الجمعية فييمةش ناصري،ش جمعياتش حمايةش المستيمؾ،ش مذكرةش جع:ش راش .وىذا
ش .ش 27،ش صش 2004ش -2003الجزائر،ش ش ،الماجستير،ش جامعةش بفش يوسؼش بفش خدةلنيؿش كيادةش 

ش أنيا ش إلىش تحقيؽش ش كما ش فييش الش تسعىش مفش وجودىا ش السوؽش االقتصاديش الغرضش الربحي، ش عفش تنافسية تنكطش بعيدا
الربحش المادي،ش وىذهش ىيش السمةش األساسيةش التيش تتمتعش بياش وتتميزش بياش عفش التنظيماتش االقتصادية،ش لذلؾش أطمؽش عميياش 

ش الربحية. ش غير ش المنظمات ش تسمية ش األمريكي ش لحرش،ش راجع:ش المكرع ش بف ش )دورش جمعش نواؿ ش المستيمؾ ش حماية يات
ش ش ش .49.،ش ص2013-2012،ش -1-وفعالية(،ش مذكرةش لنيؿش كيادةش الماجستير،ش كميةش الحقوؽ،ش جامعةش قسنطينة

الصادرةش ،ش 2ج.رش عددش ،ش المتعمؽش بالجمعياتش 2012جانفيش ش 12المؤرخش فيش ش 06-12القانوفش رقـش ش مفش 2المادةش ش -5
ش .2012جانفيش ش 15بتاريخش 
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ش عمىش ما ش تعريؼش جمعياتش وترتيبا ش ش سبؽش يمكننا "عبارة عن تجمع :ش حمايةش المستيمؾش بأنيا
غير محدودة، ويشترك  ألشخاص طبيعيين و/أو معنويين عمى أساس تعاقدي لمدة محدودة أو

في تسخير معارفهم ووسائمهم بشكل تطوعي ولغرض غير ربحي من أجل  هؤالء األشخاص
جيهه وتمثيمه حماية المستهمك والدفاع عن مصالحه عن طريق إعالمه وتحسيسه وتوعيته وتو 

 .ألمر"إذا لزم ا

 وخاصية المنفعة العمومية : جمعيات حماية المستهمكثانيا
ش  ش جديدة ش بخاصية ش المستيمؾ ش حماية ش لجمعيات ش الجزائري ش المكرع ش ش بموجبأقر رقـش ش ش ش القانوف

ش الغشش 09-03 ش وقمع ش المستيمؾ ش بحماية ش ش ،المتعمؽ ش االعتراؼش ليا ش إمكانية المنفعةش ش خاصيةبىي
ش استوفتش جممةش مفش الكروطش ...العمومية،ش  ش ذلؾش إالش إذا ش المقصودش بصفةش ش ولكفش الش يتسنىش ليا فما

ش محصوؿش عمىش ىذهش الصفة؟لالمنفعةش العمومية؟ش وماىيش الكروطش الواجبش توافرىاش 

  تعريف خاصية المنفعة العمومية:-1
ش السمطةش العامةش المختصةش لمجمعياتش ت ش ميزةش تمنحيا عّرؼش صفةش المنفعةش العموميةش عمىش أنيا

ش  ش كافش مفش والمؤسساتش الخاصة ش خدمةش عمومية ش بتقديـ ش تسمحش ليا ش كروطش معينة متىش توافرتش فييا
ش فيش بعضش الظروؼش والحاالتش وفيش مجاالتش  ش أنو ش غير ش العمومية، ش السمطة ش تتوالىا المفروضش أف

ش .1محددةش قدش الش تتمكفش السمطاتش العموميةش مفش التكفؿش بياش إالش إذاش استعانتش بالمجتمعش المدني

ش ش المعترؼش لياش الجمعياتوش  ش بخاصية ش العمومية عضش الخصوصياتش تجعمياش ببش تتمتعالمنفعة
ش  ش في ش متميزة ش مكانة ش العاـتأخذ ش ش المكيد ش الجمعوية، ش لممنظمات ش قبيؿ ش عمىش مف ش الحجز ش جواز عدـ

ش أو ش بالتقادـ، ش اكتسابش أمواليا ش امكانية ش وعدـ ش جزئيا ش أو ش كمّيا ش منياش ش جوازش عدـش أمبلكيا نزعش الممكية
ش ككريؾش لممرفؽش العاـش كموش ىذالممنفعةش العموميةش وش  ش المنوطةش بيا ش بالمياـ ؛ش 2مفش أجؿش تسييؿش قياميا

                                                           
ش لنيؿش كيادةش ش -1 ش مذكرة ش الجمعويةش فيش الجزائرش مفش خبلؿش النصوصش التكريعية، بوبكرش جميمي،ش خصائصش الحركة

ش .ش 140صش د.س,ف،ش ر،ش جامعةش منتوري،ش قسطينة،ش يالماجست
ش ش -2 ش المنظماتش غيرش الحكومية ش اهلل، ش عمرش سعد ش دارش االستقبلؿفيش الجزائرش بعد ش ، ش طبعة ش الجزائر، ،ش 2014ىومة،

ش .146ص
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ش  ش فيش إكباعش الحاجاتش العامةش مؤسساتش فييش تعمؿش عمىش مساعدة بطريقةش تجعؿش لممواطنيفش الدولة
ش .ش 1منياش جمعياتش مفش طرازش خاص

ش إلى ش اإلكارة ش االعتراؼش ش مع ش ش بخاصيةأف ش بموجبش مرسـو ش يكوف ش لمجمعية ش العمومية المنفعة
ش .2رئاسيش يتخذش بناءش عمىش اقتراحش مفش وزيرش الداخميةش بعدش أخدش رأيش الوزيرش المعني

  شروط تمتع الجمعية بخاصية المنفعة العمومية:-2
ش  ش في ش الحؽ ش ليا ش يكوف ش حتى ش الجمعية ش في ش الواجبش توافرىا ش لمكروط ش بالنسبة ةش خاصيبالتمتع

أفش تكوفش الجمعيةش قدش مارستش عممياش لمدةش سنةش عمىش األقؿش ضرورةش ش 3فتتمثؿش فيش ش المنفعةش العمومية،
أفش تقدـش الدليؿش عمىش قابميتياش لمحياةش واستعدادىاش إلسداءش وش ؛ش ابتداءش مفش تاريخش حصولياش عمىش الموافقة

ش الخدمات ش وش ؛ ش ليا ش يكوف ش األقؿش 100أف ش عمى ش عضو ش يبمغش وش ؛ ش المنقوالت ش مف ش تخصيصا ش تممؾ أف
 دجش عمىش األقؿ.ش 50.000

المطالبةش بصفةش المنفعةش العموميةش ش يتعيفش عمييا،ش فيش الجمعيةش وفيش حالةش توفرش ىذهش الكروط
،ش يكوفش موقعاش مفش طرؼش جميعش أعضاءش المجنةش مقرىاعفش طريؽش إيداعش طمبش بالواليةش التيش يوجدش بياش 

ش .4المحددةش بمجموعةش مفش الوثائؽش وقارفواالمسيرةش لمجمعية،ش 

ش المطروحوش  ش الخصوصش حالياش فيش السؤاؿ ش ش ىذا ش رقـش حوؿىو ش التنفيذي ش المرسوـ ش ش ش ش ش ش مصير
ش ش 72-176 ش ىؿ ش عميو ش اإلبقاء ش وش ش سارييجب ش بالمفعوؿ ش يفرضياش كروطالالعمؿ ش أجؿش ش التي مف

ش أحالتش تيالتنظيـش النصوصش صدورش ش وانتظارتجميدهش ش يجبالمطالبةش بصفةش المنفعةش العموميةش أـش 
ش المتعمؽش بالجمعيات؟ش ش 06-12الثالثةش مفش القانوفش ش ةفقرش الش 34المادش ش اعميي

                                                           
نظاـش عمؿش الجمعياتش فيش التكريعش الجزائري،ش مذكرةش لنيؿش كيادةش الماجستير،ش جامعةش محمدش سيدش عميش فاضمي،ش ش -1

ش .23.،ش ص2009ش -2008خيضر،ش بسكرة،ش 
ش المش -2 ش ش 27المؤرخش فيش ش 176-72التنفيذيش ش مفش المرسـوش 17واد ش كيفياتش تطبيؽش ش 1972يوليو المتعمؽش بتحديد

ش .65ج.رش عددش المتعمؽش بالجمعيات،ش ش 1971ديسمبرش ش 3المؤرخش فيش ش 79-71األمرش 
ش ش 21وش 20ش تافأنظرش المادش -3 ش ،ش السالؼش الذكر.176-72التنفيذيش مفش المرسـو
ش األساسيش -4 ش القانوف ش نسختافش مف ش الثبلثش األخيرةش ، ش بالسنواتش المالية ش المتعمقة ش الحساباتش المالية ش االقتضاء وعند

ش .ش وميزانيةش السنةش الماليةش الجارية
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تمؾش فيش إصدارش ش ش اإلسراعش الجزائريش المكرعش اإلجابةش عمىش مثؿش ىذاش السؤاؿش تفرضش عمىش وش نرىش أف
تحديدش كروطش وكيفياتش االعتراؼش بخاصيةش الصالحش العاـش ش االمنوطش بيش يةش الموعودةالتنظيمصوصش نال

ش غيرش المؤسسةش ...ش تأويبلتش واالجتياداتحتىش الش يبقىش األمرش محبلش لمأوش المنفعةش العمومية،ش 

 مواجهة الغش التجاري في مجال العالمات      لجمعيات حماية المستهمك  آليات عملالفرع الثاني: 
حجـش المكاكؿش التيش أصبحش يعانيش ش وحدىادولةش أفش تواجوش سمطاتش العموميةش فيش الالش يمكفش لم
ش المستيمؾ ش استفحاؿش ش ،غشش تجاريمفش ش منيا ش مع ش فيش خاصة ش التقميد ش العبلماتظاىرة ش ، ىذاش ومثؿ

ش ش الوضع ش بفرض ش االستعانة ش ش جمعياتواستدعى ش المستيمؾ ش حماية ش جانبإلموقوؼ السمطاتش ش لى
ش في ش المستيمؾش العمومية ش حماية ش عمى ش وش ش ،السير ش مصالحو ش عف ش الدفاع ش الحمقةش المكروعة باعتباره

حيثش وش ميمةش مسؤوليةش الجميعش بماش فيش ذلؾش المستيمؾش نفسو،ش الش أضحتش ىذهوش ،ش األضعؼش فيش السوؽ
ش ال ش القاعدة ش والقانونيةأف ش الديفش مطموبش وليسش محموالتقضيش ش كرعية ش بأف ش وألف ش ، ؾش المستيمحماية

ش ىذاش األمرش لفش يتحقؽوش ،ش 1وفيش تحقيقش والمكاركةش السعيش فيش سبيموش والمطالبةش بوش فيتعيفش ادينش تعتبر
ش جمعيةش بككؿش فعاؿش إالشّ  ش تحتش لواءش وبمساعدة ش تـ ش ميمةش إذا ش عمىش عاتقيا ش الحمايةبش المطالبةش تأخذ

 والدفاعش عفش مصالحش المستيمكيف.

ياـش المخولةش لياش قانوناش وتتولىش الجمعيةش تحقيؽش ىذاش اليدؼش مفش خبلؿش ممارستياش لمختمؼش الم
ش مفش  التعامؿش معش ش لىش أحسفش السبؿش فيش كيفيةإش المستيمكيفش ركادا ش وش ش ،يةالتحسيسش والتوعش ميمةبدءا
ش (.نياثا)ش والتقميدش والغشش التضميؿش محاربةش لش جراءاتاإلش مختمؼش اتخاذ(،ش ثـش أوالالعبلماتش )

 التحسيسي واإلعالمي  عمل: الأوال
ش تقوـش بوش جمعياتش حمايةش المستيمؾش عمىش اعتباراتش ذيالش واإلعبلميش الدورش التحسيسيش ينطوي

نابعةش مفش روحش التطوعش والمكاركةش فيش تنميةش ثقافةش االستيبلؾش التيش تكادش ش ،ميمةإنسانيةش واجتماعيةش 
ش في ش تعرضش المكرعش ،مجتمعناش تنعدـ ش ش الجزائريش وقد ش نصش المادة ش ش 21في ش القانوف ش 03-09مف

ش الغشش  ش وقمع ش المستيمؾ ش بحماية ش المتعمؽ ش الدور ش كؿش ليذا ش ىي ش المستيمكيف ش حماية ش "جمعية بقولو:
ش ".ش ...تيدؼش إلىش ضمافش حمايةش المستيمؾش مفش خبلؿش إعبلموش وتحسيسوش وتوجييوش ...جمعيةش 

                                                           
ش .80.مرجعش سابؽ،ش صش نواؿش بفش لحرش،ش -1
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فش جمعياتش حمايةش المستيمكيفش فإش "ش ش العبلجش مفش "الوقايةش خيرش القائؿش بأفش مبدأالوانطبلقاش مفش 
العمؿش وش ش ،تيددش المستيمؾقدش لمخاطرش التيش ااستباؽش ش مفش خبلؿش وقائيبدورش ش ياقيامش تعتمدش كثيراش عمى

ش  ش عمى ش دوف ش ذلؾش تحقؽالحيمولة ش ترتبش عمى ش التي ش ش ،األضرار ش الوقائي ش الدور ش ىذا ش ويعتبر أىـش مف
عبلـش المستيمكيف(ش 1)التحسيسالتوعيةش وش ش طريؽعفش ش جمعياتالاألدوارش التيش تمعبياش  ش (.2)ش وا 

ش :المستهمكين وتوعية ت حماية المستهمك في التحسيسدور جمعيا – 1
المتنوعةش ش واإلكيارش ،الدعايةش تحتش سطوةش وجبروتش أدواتالمستيمؾش ش منذش فترةش طويمةش أصبح

ش  ش كديدة ش التأثير ش الكذبش والتضميؿش قدالتي ش مف ش تخمو ش ش ،ال ش في ش والمبالغة ش السمعش ذكر إيجابياتش تمؾ
ش ىذاوالممفتش ش والخدمات، ش في ش العبلمةش لمنظر ش تستعمؿ ش أف ش ىو ش ضعؼش ش -ش الكأف ش نقطة باعتبارىا
ش ...والدفعش بوش نحوش الكراءش وكوسيمةش دعائيةش فعالةش لئليقاعش بش -المستيمؾش 

ش  ش سارعت ش الممارسات ش ليذه ش حد ش المستيمؾولوضع ش حماية ش ش جمعيات ش إلى جميورش التوجيو
ش مختمؼش ش وتنبييو ش المش والطرؽش ،األساليبإلى ش يستخدميا ش وش ش فوش تدخمالتي والتكويشش ش التحايؿلمخداع

ش المستيمكيف رادة ش وا  ش فكر ش عمى ش ، ش الش مفخاصة ش وش خبلؿ ش الغش ش لمعبلمات ش تقميد استدراجيـش بغرض
ش أصمية.ش منتجاتش غيرش ش القتناءوجذبيـش 

ش ذلؾ ش ش ولمواجية ش التسعى ش إلىذه ش ش المستيمكيفش ركادىـجمعيات ش إلى ش الوقائيةش أنجع السبؿ
المحافظةش عمىش صحتيـش جؿش أمفش الدعايةش واإلكيارش المضمؿ،ش وش ش مخاطرتجنيبيـش لالواجبش إتباعياش 

ش المجاؿ، مدادهوخمؽش الوعيش لديوش ش وأمنيـش وسبلمتيـ،ش وفيش ذلؾش تفعيؿش لدورش المستيمؾش فيش ىذا ش وا 
ش سميمة.الستيبلكيةش االش ثقافةبقواعدش ال

وفيش نفسش السياؽش تعمؿش ىذهش الجمعياتش عمىش تعريؼش المستيمؾش بمختمؼش الجياتش والييئاتش 
عمىش ضمافش أمنوش االستيبلكي،ش وتمؾش التيش يمكنوش المجوءش إليياش كمماش كعرش بأنوش معرضش ش المسؤولة

ش عمىش حقوقو.ش ش تدخميفالعتداءش الم
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ش ش حتىوش  ش المستيمؾش بدورىا ش جمعياتش حماية ش عمىش 1التحسيسيتقـو ش تعتمد ش فإنيا ش وجو عمىش أتـ
ش :أساليبش نذكرش منياش تتبعش عدةوش ش وسائؿعدةش 

ش جمعياتش ش نظيم الحمالت التحسيسية:ت - ش قبؿ ش مف ش المتبعة ش الوسائؿ ش أىـ ش مف ش اآللية ش ىذه تعتبر
ركادىـ ش تسمحش باالتصاؿش المباكرش بالمستيمكيفش مفش أجؿش توعيتيـش وتوجيييـش وا  ش المستيمكيف،ش ألنيا
 ومفش تـش تحذيرىـش عفش المخاطرش التيش يمكفش أفش تتسببش فيياش العبلماتش غيرش المكروعةش أوش المقمدة.

خاصةش ش المتعمؽش بالجمعيات،ش 06-12بالرجوعش إلىش القانوفش رقـش ش نظيم الممتقيات وأيام دراسية:ت -
منوش التيش تنصش عمىش إمكانيةش الجمعيةش فيش إطارش التكريعش المعموؿش بوش تنظيـش أياـش ش 24فيش المادةش 

،ش وفيش ىذاش الصددش نمتمسش مكاركةش راسيةش وممتقياتش وندواتش ومختمؼش المقاءاتش المرتبطةش بنكاطياد
والدوليةش مستغميفش ذلؾش المنبرش ش 2جمعياتش حمايةش المستيمؾش فيش العديدش مفش األياـش والممتقياتش الوطنية

ش العبلمةش  ش عمىش عاتؽش مالؾ ش التيش تقع ش بحقوقيـ ش المستيمكيفش وتعريفيـ ش وتحسيسش فئة ش التوعية ش ش ش ش ش لنكر
أوش مفش يقوـش مقامو،ش واآللياتش القانونيةش لحمايتيـ،ش وطرؽش التعويضش عفش األضرارش التيش قدش يتكبدونياش 

 فيش حالةش وقوعيـش كضحاياش لمغشش والتدليسش والخداع.ش ش ش 
قدش تمجأش جمعياتش حمايةش المستيمؾش إلىش ش مشاركة في الحصص والبرامج اإلذاعية والتمفزيونية:ال -

وذلؾش نظراش ش ،المختمفةش خاصةش المرئيةش منياش والمسموعةش لتمريرش رسالتياش التحسيسيةش 3وسائؿش اإلعبلـ
،ش وتنبيييـش مفش لقدرةش ىذهش الوسائؿش عمىش الوصوؿش إلىش كريحةش كبيرةش وغيرش محدودةش مفش المستيمكيف

ش العبلماتش  ش مئات ش منيا ش الواحد ش الصنؼ ش في ش نحصي ش حيث ش المنتجات ش تميز ش التي ش العبلمات كثرة
ش  ش تؤدي ش قد ش التي ش القانونيةش الجذابة ش الضوابط ش فييا ش تتوفر ش لـ ش إذا ش بالمستيمؾش وتضميمو، ش التغرير إلى

 لحمايتيا.
                                                           

ش -1 ش ىذا ش المستيمؾ، ش القانوفش لجمعياتش حماية ش الذيش اعترؼش بو ش األوؿ ش وتحتش مسؤوليتيالدور ش نفقتيا ا.ش يكوفش عمى
ش راجع ش : ش مجمة ش والمسؤوليات(، ش المستيمؾش )المياـ ش جمعياتش حماية ش الحؽش قريمسش ، جامعةش ش القضائي،ش اإلجيادعبد

ش .523صش ،2019،ش أكتوبر،ش 14عددش ،ش 09المجمدش ش ،محمدش خيضر،ش بسكر
ش بش المستهلكقدش كاركتش جمعيةش حمايةش ش -2 ش المسؤوليةش عفش فعؿش المنتجاتش المعيبة"فيش الممتقىش الوطنيش الموسـو ،ش "

ش ش ،ش المنعقدتيسمسيمتش -أحمدش بفش يحيش الونكريسيش ش مفش تنظيـش المركزش الجامعيش والذيش كاف ش ،2018نوفمبرش ش 27يـو
ش مفش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش المستيمؾ ش حماية ش بغرض ش واالقتراحات ش التوصيات ش مف ش جممة ش زبدي ش مصطفى ش الجمعة ش رئيس ش قدـ أيف

 ظاىرةش التقميد.

ش ط.ش -3 ش المستيمؾ، ش حماية ش قانوف ش في ش الوجيز ش حوى، ش حسيف ش بيروت،ش 1فاتف ش لمنكر، ش الحقوقية ش منكوراتش الحمبي ،
ش .119،ش ص.2013
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ش المستيمكيفش :إصدار الدوريات والنشريات- ش حماية ش لجمعيات ش القانوف ش إصدارش ش يكفؿ ش في الحؽ
ش بعدش تثقيفيش ش مجبلتش ونكريات ش الوسيمةش ليا دوريةش ووثائؽش إعبلميةش لياش عبلقةش بيدؼش محدد،ش وىذه

ش وتنويرىـش وتمكينيـش مفش تفاديش  يرميش إلىش إرساءش ثقافةش استيبلكيةش واسعةش فيش أوساطش المستيمكيف،
السمعش والخدمات،ش والمبلحظش أفش عددش جمعياتش حمايةش بتقميدش المتعمقةش وش المخاطرش واألضرارش المحتممةش 

ش الوسيمةش قميمةالمستيمكيفش ف وتعدش عمىش األصابعش رغـش أىميتيا،ش ولعؿش ش 1يش الجزائرش التيش تعتمدش ىذه
ش بيذاش  ش تقوـ ش أف ش يمكف ش الكفاءاتش التيش  ش وقمة ش إلىش نقصش اإلمكانياتش المادية السببش فيش ذلؾش يرجع

ش تسييره ش عمى ش وتعمؿ ش والثقافةش النكاط ش الوعي ش لدرجة ش بعد ش يصؿ ش لـ ش الجزائري ش المستيمؾ ش أف ش كما ،
ش تدفعوش القتناءش مثؿش ىذهش النكرياتش المتخصصة.ش االستيبلكيةش التي

ش فرنسا ش في ش المستيمؾ ش حماية ش جمعيات ش تعرؼ ش الجزائر ش في ش الوضع ش خبلؼ وفيش ش وعمى
الوسيمةش حيثش تكيدش الساحةش ىناؾش قياـش ش تطوراش عظيماش فيش االعتمادش عمىش ىذهش 2التكريعاتش األجنبية

ش ونكريات ش مجبلت ش بإصدار ش الجمعيات ش مف ش المثاؿش ش العديد ش سبيؿ ش عمى ش أكيرىا ش مف متخصصة،
التيش يصدرىاش االتحادش الفدراليش لممستيمكيف،ش والتيش تتمثؿش ميامياش األساسيةش "Que choisir" مجمة

ش .3فيش نكرش نتائجش التجاربش المقارنةش لمعديدش مفش السمعش والخدمات

نكاءش مواقعش إلكترونيةش ش إنشاء مواقع إلكترونية:- ويكوفش ذلؾش مفش خبلؿش استغبلؿش كبكةش اإلنترنيتش وا 
ركاداتش لصالحش المستيمؾ ش بنصائحش وا  ش تزويدىا ش المواقعش موقعش مستيمؾش دوتش يتـ ش ىذه ش ومفش أمثمة ،

،ش الذيش يقدـش خدماتش متنوعةش لممستيمكيفش وأىمياش إمكانيةش  مفش النصائحش والخبراتش التيش ش االستفادةكـو
ش .االستيبلؾجاؿش يقدمياش المختصيفش فيش م

                                                           
ش التيش تصش -1 ش "عيوفش المستيمؾ" ش وىراف،ش ش ش ش ش ش فمثبلش ىناؾش مجمة ش لوالية ش المستيمؾش وبيئتو ركاد ش وا  ش حماية درش عفش جمعية

ش أوش "مجمةش المستيمؾ"ش التيش تصدرش عفش جمعيةش برجش بوعريريجش بالتنسيؽش معش مديريةش التجارةش لموالية.
ش -2 ش جمعية ش أصدرت ش األمريكية ش المتحدة ش الواليات ش في ش تحتش ش "Consummer’s Union"مثبل ،مجمة

ش ش "، Consummer’s Reportعنواف" ش تسمى ش مجمة ش فتصدر ش بريطانيا ش في ش "ش ش "Which"أما ش تعرؼش باسـ ش جمعية عف
Consummer’s Association ش ش ". ش اإلستيبلؾ،ش راجع: ش قانوف ش مجاؿ ش في ش وتوابعو ش باإلعبلـ ش اإللتزاـ ش عديدة، ش بف نبيؿ

ش .235مرجعش سابؽ،ش ص.
3
-Henri Temple et Jean Calais Auloy , Droit de la consommation, Dalloz, 9 éme Edition, Paris,  2015,  

p82.  
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ش معش  ش الكراكة ش إطار ش في ش تتعاوف ش أف ش المستيمؾ ش حماية ش لجمعيات ش يمكف ش أنو ش بالذكر والجدير
ومنظماتش دوليةش غيرش حكوميةش لضمافش حمايةش أكبرش وأكمؿش لممستيمؾ،ش كريطةش ش 1جمعياتش أجنبية

ش عمىش  ش والحصوؿ ش بيما، ش المعموؿ ش والتنظيمية ش التكريعية ش واألحكاـ ش الوطنية ش والثوابت ش القيـ احتراـ
 .2الموافقةش المسبقةش لمجياتش المختصة

 :إعالم المستهمكينت حماية المستهمك في دور جمعيا -2
إلىش جانبش الدورش التحسيسيش والتوجيييش الذيش تمعبوش جمعياتش حمايةش المستيمؾ،ش فإنياش تمارسش 

،ش ويقصدش بوش إحاطةش وتزويدش المستيمكيفش 3دوراش آخرش الش يقؿش أىميةش عفش سابقوش وىوش إعبلـش المستيمكيف
ش  ش المعروضةش بجميع ش والخدمات ش بالسمع ش المتعمقة ش والفنية ش والعممية ش القانونية ش والمعارؼ المعمومات

ش ذاتش ش لبلستيبلؾ، ش واألخرى ش أصمية ش لعبلمات ش الحاممة ش المنتجات ش بيف ش التفريؽ ش مف ش يتمكف حتى
ش وواجباتوش تجاهش نفسو.ش تدخميفباإلضافةش إلىش تعريفوش بحقوقوش تجاهش المش العبلماتش المقمدة،

ش وتجدرش اإل الىش أفش اإلعبلـش الذيش تقوـش بوش جمعياتش حمايةش المستيمؾش يختمؼش عفش ش كارةىذا
ش قانوناش بتنويرش المستيمؾش واحاطتوش ش فالمتدخؿش ،تدخؿش والذيش سبؽش بيانواإلعبلـش الذيش يقوـش بوش الم ممـز

ش االلتزاـش ،ش وش 4أوش بالخدمةش محؿش العقدش بالكروطش واألوصاؼش المتعمقةش بالسمعة فيش حاؿش اإلخبلؿش بيذا
فيوش حؽش ش الدورش اإلعبلميش الذيش تمارسوش جمعياتش حمايةش المستيمؾ،ش أماش القانونيةش ش توتترتبش مسؤولي

                                                           
،ش ومفش بيفش المبادئش التيش 1998عمىش سبيؿش المثاؿش نذكرش االتحادش العربيش لحمايةش المستيمؾش الذيش أسسش سمةش ش -1

ش وفؽش  ش باالختيار ش لو ش يسمح ش والخدماتش مما ش السمع ش كافة ش عف ش الكافية ش بالمعمومات ش المستيمؾ ش تزويد ش ننذكر: أصدرىا
لكرائية؛ش حمايةش المستيمؾش العربيش مفش اإلعبلناتش المضممةش التيش تبتش مفش الرغباتش المكروعةش لديوش وحسبش قدرتوش ا

ش إلزاميةش وجودش بطاقةش المعموماتش عمىش السمعش بككؿش واضحش وصحيحش ومطابؽش لمواقع؛ش حثش  خبلؿش وسائؿش اإلعبلـ؛
ش التعاوفش  ش العرب؛ ش الفرصش لممستيمكيف تاحة ش وا  ش المستيمؾ ش منظماتش لحماية ش جمعياتش أو ش إنكاء ش عمى ش العربية الدوؿ

تنسيؽش بيفش الجمعياتش والمنظماتش العربيةش المعنيةش بحمايةش المستيمؾش وتبادؿش اإلركاداتش المعموماتش واإلركاداتش وال
ش تبادؿش  ش المستيمؾ؛ صدارش مجمةش عربيةش حوؿش حماية ش الندواتش والمؤتمراتش وا  ش المستيمؾش وعقد التيش تيدؼش إلىش توعية

يش تبيفش فسادىاش أوش عدـش جودتياش أوش كونياش مقمدةش المعموماتش حوؿش السمعش والخدماتش المستوردةش أوش المنتجةش محمياش والت
ش .270حمايةش لممستيمكيف.ش لمتفصيؿش راجع:ش خالدش ممدوحش إبراىيـ،ش مرجعش سابؽ،ش ص.

المتعمؽش بالجمعيات،ش السالؼش الذكر.ش 06-12مفش القانوفش رقـش ش 23المادةش ش - 2 
3
-Mohamed Lachachi, L’équilibre du contrat de consommation (Etude comparative), mémoire de 

Magister, spécialité Relations agents économiques –consommateurs, Faculté de Droit, Université 

d’Oran, 2012-2013, P.161. 
ش جزائري،ش مجمةش الباحثش لمدراساتش األكاديمية،سعادش نويري،ش اإللتزاـش باإلعبلـش وحمايةش المستيمؾش فيش التكريعش الش -4

ش .226،ش ص2016ش جانفيش ،8العددش ش ،03المجمدش ش ،باتنةش -جامعةش الحاجش لخصر
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ش دستوريا ش بؿش ويعتبرش حقا ش وحؽش ش تحتش بابالدستورش ش يكفموش أكثرش منوش واجبا، ش الرأيش والتعبير، حرية
ش الدفاعش الجماعيش عفش الحقوؽش األساسية.

أفش مفش كأفش االعتراؼش ليذهش الجمعياتش بدورىاش فيش إعبلـش ش بعضش الفقوطارش يرىش وفيش ىذاش اإل
،ش فييش تعمؿش عمىش 1المستيمؾش خمؽش التوازفش المفقودش أصبلش فيش العبلقةش بيفش المستيمكيفش والمحترفيف

ش لؤلسعارش المفروضةش مفش قبؿش الدولةش خاصةش بالنسبةش لبعضش المنتجاتش تدخميفمراقبةش مدىش احتراـش الم
فأيةش مخالفةش تبلحظياش فيش ىذاش الصددش تستوجبش عميياش إخطارش ،ش ذاتش الطابعش اإلستراتيجيش المسعرةش و

،ش أماش فيماش يتعمؽش بالمنتجاتش المغكوكةش والتيش تحمؿش عبلماتش 2السمطاتش المعنيةش كمجمسش المنافسة
ش مقمدةش فييش تقوـش بتبميغش المعيدش الوطنيش لمممكيةش الصناعيةش لمتكفؿش بذلؾ.ش 

 والغش والتقميدالتضميل محاربة  ثانيا:
ش  ش الوقائي ش دورىا ش أداء ش مف ش المستيمؾ ش حماية ش جمعيات ش تتمكف ش لـ ش التحسيسش إذا ش طريؽ عف

يعتريياش مفش تضميؿش وغشش فيش ش واإلعبلـش ،ش ونفذتش بعضش المنتوجاتش والخدماتش الىش السوؽش رغـش ما
رش ش الواقعش ،ش حيثش يبقىش أمامياش استعماؿش أساليبش حقوؽش المستيمكيف،ش فذلؾش الش يعنيش التسميـش باألم

تكوفش بمثابةش خطش الدفاعش األخيرش لمحيمولةش دوفش ولوجش تمؾش المنتجاتش والخدماتش غيرش األصميةش أخرىش 
الىش السوؽش أوش البقاءش فييا،ش فأصبحش فيش مقدورش جمعياتش حمايةش المستيمؾش مواجيةش المتدخميفش غيرش 

(ش وزيادةش فيش فعاليةش المواجيةش قدش يصؿش االمرش 1)كيارش المضادش النزىاءش بنفسش السبلحش عفش طريؽش اإل
ش .(2الدعوةش لمقاطعةش تمؾش المنتجاتش والخدمات)الىش حدش 

 :اإلشهار المضاد -1
إجراءاتش أخرىش قدش تباكرش جمعياتش حمايةش المستيمؾش إلىش جانبش دورىاش التحسيسيش واإلعبلميش 

ش بالممارساتش غيرش النزيية ش وأمفش المستيمؾش ،لمتنديد ش المتدخموفش عمىش حسابش صحة ش بيا ش التيش يقوـ
خدمةش سيئةش ش عبلمةش مقمدةش أوش بكفش حمبلتش إكيارش مضادش ضدش كؿش سمعةش معيبةش أووذلؾش بمواجيتيـش 

                                                           
ش .100محمدش بودالي،ش مرجعش سابؽ،ش صش -1
ش زاىيةش سيش يوسؼش حورية،ش الرقابةش عفش طريؽش جمعياتش حمايةش المستيمؾ،ش مجمةش البحوثش والدراساتش القانونية،ش -2

ش .202،ش ص2011ش يونيوش ،2العددش ،ش 02المجمدش يسيش عمي،ش لونش ش -02-عةش البميدةش جام
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لذيش تباكرهش الجمعياتش عموماش ينصبش عمىش السمعةش الش اش 1اإلكيارش المضادش وىذاش موجيةش لمجميور.
يكوفش باستعماؿش نفسش الوسائؿش المستعممةش فيش اإلعبلفش وتتبعش الجمعياتش فيش ذلؾش ؛ش وش عمىش المتدخؿ

النقد المباشر وش ؛والذيش يتـش بنقدش بعضش نماذجش اإلنتاجش مماش يككؼش عفش حريةش التعبير، لنقد العاما
،ش وليسش 3،ش وىذاش طبعاش بعدش فحصو2يتمثؿش فيش نقدش منتوجش معيفش بذاتوش لخطورتوش أوش لعدـش فعاليتوش والذي

ش .4الكؾفقطش لمجردش 

والجديرش بالذكرش ىناش أفش المكرعش لـش يمنحش لجمعياتش حمايةش المستيمؾش ىذاش اإلجراءش فيش القانوفش 
ش  ش رقـ ش رقـش 03-09الجديد ش القانوف ش خبلؼ ش عمى ش وىذا ش الغش، ش وقمع ش المستيمؾ ش بحماية ش ش ش ش ش المتعمؽ

ش ش 23الممغىش حيتش تنصش المادةش ش 89-02 منوش عمىش أنو:ش "يمكفش لجمعياتش حمايةش المستيمؾش أفش تقـو
                                                           

ش ش -1 ش توجيو ش الش نتقاداالأي ش الش سمعإلى ش ىذا ش يكوف ش أف ش بكرط ش لكف ش والمدح، ش الترويج ش محؿ ش ىي ش التي ش نقدوالخدمات
بصورةش تعسفية،ش ش النتقاداستعمالياش موضوعياش وعميياش التأكدش مفش صحةش المعموماتش التيش تنكرىاش فيش المجبلتش وعدـش 

الش  ش انظر:ش مساءلةش ىذهش الجمعية.ش استوجبوا 
Didier Ferrier, La protection des consommateur, Dalloz, Paris, 1996, P.69. 
ومفش أمثمةش األخطاءش التيش قدش تقعش فيياش جمعياتش حمايةش المستيمؾش وىيش موجبةش لممسؤولية،ش مثبل:ش النقدش المبنيش عمىش 

؛ش تقديـش عمىش أنياش تعبرش عفش حقيقةش المنتوجش أوش الخدمةش معموماتش ومعطياتش تقريبيةش أوش غيرش دقيقة،ش ومحاولةش تقديميا
ش معموماتش احتماليةش وغيرش مؤكدةش عمىش أساسش أنياش حقيقية.ش أنظر:

Cass, 2 civ, 12 févr, 1986.  

أوش القياـش بحممةش تكييرش دوفش االستنادش عمىش أيش إثباتاتش واقعية،ش بنكرش معموماتش تفتقرش إلىش الموضوعيةش والجديةش 
ش معينة.ش أنظر:تتعمؽش بمنتوجش أوش بمؤسسةش 

CA Paris, 28 févr, 1989, somm, p.333. obs. J.-L.Aubert. 
ش .140،ش المرجعش السابؽ،ش صصيادش الصادؽش -2

ش بوش جمعياتش حمايةش المستيمؾش قدش يكوف:ش ش ش - الفحصش الذيش تقـو 3 
.ظاىري:ش مفش خبلؿش التأكدش مفش أفش المنتوجش محميش بغبلؼش مناسبش لممقاييسش المعتمدةش قانوناش فحص  

توجش ويكوفش ذلؾش فيش حالةش الكؾش فيش مدىش صبلحيةش المنتجش لبلستيبلؾ،ش فتمجأش لمقياـش بتحميؿش المنش أوش فحصش معمؽ:
ش بنكرش نتائجش اميائياش وبيولوجياش إذاش تطمبش األمركيفيش المخبرش تحميبلش فيزيائياش وش  لخبرةش فيش نكرياتش أوش مجبلتش ،ش ثـش تقـو

ش .عميياش االطبلععمىش حسابياش حتىش يتمكفش المستيمؾش مفش ش معروفة
ش المستيمؾش المسؤوليةش عمىش أساسش التعسؼش فيش استعماؿش الحؽش فيش ففيش فرنش -4 ش مثبلش قدش حممتش جمعيةش حماية سا

االنتقاد،ش عندماش قامتش وبدافعش حرصياش عمىش مستعمميش سياراتش صغيرةش بإطبلؽش حممةش تكويوش فيش حؽش المصنعش عمىش 
بتحقيقاتش بسيطةش أساسش وجودش عيبش مميتش فيش التصنيع،ش سببوش المكافش الذيش ركبش فيوش خزافش الوقود،ش دوفش القياـش 

ش أفش الصانعش قدش قاـش بتغييرش  ودوفش محاولةش الحصوؿش عمىش توضيحاتش قبؿش إعبلفش موقفياش ذاؾ،ش بماش كافش يسمحش ليا
ش مكافش الخزاف.ش أنظر:

CA Paris, 1
re

 ch, 28 févr. 1989 : Juris-Data n
° 
1989-020768 ; D.1989, somm. P.337, obs, Aubert. 
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ش بال ش خبراتش مرتبطة جراء ش تنكرش ش باالستيبلؾدراساتش وا  ش أف ش وبإمكانيا ش وتحتش مسؤليتيا ش نفقتيا عمى
ش ذلؾش حسبش نفسش الكروط".ش 

وبناءش عمىش ذلؾش نرىش أفش المكرعش إماش أنوش قدش أغفؿش ىذهش المادةش وسقطتش منوش سيواش فيش القانوفش 
الطرحش األوؿش ألنوش الش الجديد،ش أوش أنوش أرادش حتماش التقميصش مفش دورش ىذهش الجمعيات،ش ولكفش األجدرش ىوش 

يمكفش لممكرعش أفش يمنحش لجمعياتش حمايةش المستيمؾش خاصيةش المنفعةش العموميةش وفيش المقابؿش يسحبش 
منياش حؽش النقدش سواءش كافش عاماش أوش مباكرا،ش وخاصةش أفش ىذاش اإلجراءش قدش أصبحش ضرورةش يمميياش الواقعش 

ش وش  ش اإلكيارش عفش منتجاتيـ، ش المتدخميفش عند ش لمتجاوزاتش التيش يرتكبيا ش مفش خبلؿش تسويقيـش نتيجة ىذا
ش لسمعش أوش خدماتش تحمؿش عبلماتش ىيش محؿش تضميؿش لممستيمؾ.

ش :الدعوة إلى المقاطعة  -2
تدابيرش أخرىش أكثرش ش اتخاذقدش تمجأش جمعياتش حمايةش المستيمكيفش فيش سبيؿش تحقيؽش ىدفياش إلىش 

ش إكعارش  ش أي ش المقاطعة ش أسموب ش إتباع ش خبلؿ ش مف ش وىذا ش المتدخميف، ش عمى ش الضغط ش أجؿ ش مف فعالية
المستيمكيفش وحثيـش عفش عدـش التعامؿش معش منتجيش السمعش ومقدميش الخدمات،ش أوش كماش يسميياش البعضش 

مستيمكيفش انطوائياش عمىش خطورةش تيددش أمفش وصحةش الش ،ش العتباراتش مكروعةش )1"اإلمتناعش عفش الكراء"
(،ش ويكترطش ش وجودش مخاطرش تحيطش بالمستيمكيف:ش منتجاتش حاممةش لعبلماتش مقمدة،ش سمعش مغكوكة...

كوسيمةش أخيرةش بعدش استنفاذش كؿش الطرؽش أفش تكوفش ىذهش الدعوةش ش 2فيش ىذهش الدعوةش كرطيفش أساسيفش وىما
ش .3أفش يؤسسش أمرش المقاطعةش أيش أفش يكوفش لياش سببش مبررش ومقبوؿ،ش وش خرىش التيش تحميش المستيمؾاأل

ش ثبلثش أنواعش مفش المقاطعة ش إلىش وجود ش ىنا ش 4وينبغيش اإلكارة ش وىيش أفش يقـو ش فردية ش مقاطعة ،
ش أيش  ش سببتش لوش ضرر، ش معينة ش أوش خدمة ش سمعة ش بمقاطعة ش منو ش بمبادرة عفش ش امتناعوالمستيمؾش الفرد

عمميةش الكراءش كافش مستنداش إلىش تجربتوش الخاصة؛ش وقدش تكوفش المقاطعةش جماعيةش أيش مقاطعةش كريحةش 
                                                           

ش ندافدش بختتةش -1 ش المستيمؾ، ش الجمعياتش فيش حماية ش دور ش ألقيش فيش فعالياتش ، الممتقىش الوطنيش الرابعش حوؿش مداخمة
ش القانونيةش واإلدارية،ش سعيدة، ش 2008أفريؿش ش 23وش 22يوميش ش الجزائر،ش حمايةش المستيمؾش تكريعاتش وواقع،ش معيدش العمـو

ش .6.صش ،
.524عبدش الحؽش قريمس،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 2 

ش .203.ابةش عفش طريؽش جمعياتش حمايةش المستيمؾ،ش المرجعش السابؽ،ش صىيةش سيش يوسؼش حورية،ش الرقزش ش -3
.ش 228-227محمدش مالكي،ش مرجعش سابؽ،ش صش ص.ش - 4 
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ش  ش عفش مف ش الصادرة ش المقاطعة ش وىو ش األىـ ش الثالثش وىو ش والنوع ش لخطورتيا؛ ش لمنتجاتش ما المستيمكيف
جمعياتش حمايةش المستيمكيفش وىيش تكبوش إضرابش العماؿش ففيش كمتاش الحالتيفش يتعمؽش األمرش بعمؿش مدبرش 
ش أثرش كبيرش عمىش المستيمكيفش نظراش  ش ليا ش المقاطعة ش فيذه ش بيدؼش تحقيؽش مطمبش عاـ، ش متفؽش عميو أو

ش عياتش عمىش حمايةش مصالحيـ.لحرصش الجم

ش  ش رقـ ش القانوف ش أف ش ىنا ش بالذكر ش الغشش لـش ش 03-09والجدير ش المستيمؾش وقمع المتعمؽش بحماية
ش إلىش المقاطعة ش عمىش الدعوة ش المقمدة،ش ش 1ينصش صراحة ش أو مفش قبؿش الجمعياتش لممنتجاتش المغكوكة

ـش أنوش الش يوجدش ولكفش ماش داـش أفش األصؿش فيش األكياءش اإلباحة،ش فإفش ىذاش اإلجراءش يعتبرش مكروعا،ش بحك
نصش يمنعش مقاطعةش جمعياتش حمايةش المستيمؾش لكراءش منتوجش معيف،ش ولكفش ينبغيش عدـش التعسؼش فيش 

ش .ش 2استعماؿش ىذاش الحؽ

 الدور العالجي لجمعيات حماية المستهمكالمطمب الثاني: 
ش التيش 3القضاءش يعدشّ  ش المستيمكيفش والدفاعش عفش ش تمجأش الوجية ش الجمعياتش مفش أجؿش حماية إلييا

التيش ش 4ضرار،ش والمطالبةش بالتعويضش عفش األدخميفحقوقيـش فيش حاؿش تـش االعتداءش عميياش مفش قبؿش المت
ش الصفةش منحتش ليـش ش تمحؽش بيـ بسببش ضعؼش جراءش استغبلؿش المنتجاتش المغكوكةش والمعيبة،ش وىذه

ش والمط ش حقوقو ش الدفاعش عف ش في ش بياالمستيمؾش منفردا ش البة ش لذلؾ ش ، ش فيش قاـ ش نفسو ش بتنظيـ ش األخير ىذا
ش ىذاش الجياز.ش وش أماـتمثيمجماعاتش تأخذش عمىش عاتقياش ميمةش 
                                                           

ش لمسألةش االمتناعش عفش الكراءش "المقاطعة"،ش ش -1 ش خاصا لـش تتضمفش التكريعاتش المقارنةش )الفرنسيش والمصري(ش تنظيما
ويتخذش القضاءش الفرنسيش موقفاش وسطاش حيثش الش يعتبرش المقاطعةش خطأش فيش حّدش ذاتيا،ش إالش أذاش كافش مسمؾش جمعيةش حمايةش 

ايةش المستيمؾش )دراسةش تحميميةش مقارنة(،ش د.ط،ش ش المستيمؾش تعسفيا.ش لمتفصيؿش راجع:ش ميديش محمدش الصغير،ش قانوفش حم
ش .235،ش ص.2015دارش الجامعةش الجديدة،ش مصر،ش 

ناديةش بفش ميسة،ش الحمايةش الجنائيةش لممستيمؾش مفش المنتوجاتش والخدماتش المغكوكةش فيش التكريعش الجزائري،ش مذكرةش ش -2
ش .165،ش ص.2009-2008ماجستير،ش فرعش قانوفش األعماؿ،ش جامعيةش محمدش خيضرش بسكرة،ش 

لقدش اعترؼش القانوفش الفرنسيش بصفةش جمعياتش حمايةش المستيمؾش فيش الدفاعش عفش المصالحش المكتركةش لممستيمكيفش ش -3
ش أنظر:.ش (La loi R oyer) ،1973ديسمبرش ش 27أماـش الجياتش القضائيةش ابتداءش مفش تاريخش 

Sabine Bernheim Devaux, Droit de la consommation, 2eme Ed, Studyrama, 2011, p.215. 
المطالبةش بتعويضش عادؿش ليسش عمىش األضرارش الماديةش فقطش بؿش حتىش عمىش األضرارش المعنويةش منيا.ش راجع:ش عبدش -4

القادرش عيساوي،ش فاروؽش عريكة،ش جمعياتش حمايةش المستيمؾش واإلكيارش المضمؿش عمىش مواقعش التواصؿش االجتماعيش فيش 
ش عا ش زياف ش جامعة ش واالجتماعية، ش القانونية ش العمـو ش مجمة ش الجزائري، ش التكريع ش المجمد ش الجمفة، ش 03كور، ش العدد ،ش 11،

ش .ش 560،ش ص.2018سبتمبرش 
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-12مفش القانوفش رقـش ش 17وتكتسبش جمعيةش حمايةش المستيمؾش أىميةش التقاضيش بموجبش المادةش 
حيثش تنصش "تكتسبش الجمعيةش المعتمدةش الكخصيةش المعنويةش واألىميةش المدنيةش بمجردش تأسيسياش ش 06

ش القضائيةش  ش الجيات ش أماـ ش اإلجراءات ش بكّؿ ش والقياـ ش التقاضي ش يأتي:.... ش بما ش القياـ ش حينئذ ويمكنيا
ش الجماعيةش  ش أو ش الفردية ش بمصالح ش ألحقتش ضررا ش بيدؼش الجمعية ش عبلقة ش ليا ش بسببش وقائع المختصة

ش ألعضائيا..".

منوش لجمعياتش ش 65بموجبش المادةش ش ،الممارساتش التجاريةالمتعمؽش بش 02-04قانوفالكماش منحش 
حمايةش المستيمؾش الحؽش فيش رفعش الدعاوىش أماـش القضاءش ضدش كؿش متدخؿش قاـش بمخالفةش أحكامو،ش حيثش 

"دوفش المساسش بأحكاـش المادةش الثانيةش مفش قانوفش اإلجراءاتش الجزائية،ش يمكفش جمعياتش حمايةش ش وردش فييا
ذلؾش كؿش كخصش طبيعيش أوش معنويش ذيش المستيمؾش والجمعياتش المينيةش التيش أنكئتش طبقاش لمقانوف،ش وك

مصمحة،ش القياـش برفعش دعوىش أماـش العدالةش ضدش كؿش عوفش إقتصاديش قاـش بمخالفةش أحكاـش ىذاش القانوف،ش 
ش التأسيسش كطرؼش مدنيش فيش الدعاوىش لمحصوؿش عمىش تعويضش الضررش الذيش لحقيـ"،ش  ش يمكنيـ كما

ش  ش رقـ ش نصش القانوف ش ش 03-09كما ش الجمعيات ش حؽ ش عمى ش المستيمؾ ش بحماية ش التأسيسش المتعمؽ في
ش .1كطرؼش مدنيش عندماش يتعرضش المستيمكوفش لؤلضرار

وعميوش يمكفش لجمعياتش حمايةش المستيمؾش أفش ترفعش عدةش أنواعش مفش الدعاوىش منياش دعوىش لمدفاعش 
عفش المصالحش المكتركةش لممستيمكيفش )الفرعش األوؿ(،ش وكذاش دعوىش جمعياتش حمايةش المستيمؾش لمدفاعش 

ش عفش المصالحش الفرديةش )الفرعش الثاني(.

 دعوى الدفاع عن المصالح المشتركة لممستهمكيناستعمال فرع األول: ال
األصؿش أفش حمايةش المصالحش الجماعيةش تقعش عمىش عاتؽش الجياتش الرسمية،ش وعمىش رأسياش النيابةش 
ش الدعوىش بغرضش طمبش  ش ىذه ش مباكرة ش المستيمؾش إمكانية ش القانوفش منحش جمعياتش حماية ش لكف العامة،

لممستيمكيف،ش ويكترطش لقبوؿش ىذهش الدعوىش أفش ش التعويضش عفش الضررش البلحؽش بالمصمحةش المكتركة
ش :2يتوافرش كرطاف

                                                           
ش ش -1 ش مستيمكيفش ألضرارش ش 03-09مفش القانوفش رقـش ش 23تنصش المادة ش يتعرضش مستيمؾش أوش عدة ش "عندما عمىش أنو:

ش تتأسسش كطرؼش  ش أف ش المستيمكيف ش حماية ش جمعيات ش يمكف ش مكترؾ، ش أصؿ ش وذات ش المتدخؿ ش نفس ش فييا ش تسبب فردية
ش مدني".

.679ايةش المستيمؾش فيش القانوفش المقارف،ش مرجعش سابؽ،ش ص.محمدش بودالي،ش حمش - 2 
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ش الخادعش - ش واإلكيار ش والتقميد ش الغش ش لجرائـ ش بالنسبة ش الحاؿ ش ىو ش كما ش مكروع: ش غير ش عمؿ ش ش ش ش ش ش ش ش ش وقوع
ش باإلعبلـ...إخ.ش االلتزاـأوش عدـش تنفيذش 

ش الضررش ش أفش - ش وىذا ش لممستيمكيف: ش المكتركة ش بالمصالح ش ضررا ش المكروع ش غير ش العمؿ يترتبش عف
ش  ش عمؿش واسع ش المستيمكيفش مفش جراء ش الحاؿش فيش االنتكارالمكترؾش الذيش يصيبش مجموع ش ىو ش كما ،

ش تضررىـش مفش تناوؿش موادش غذائيةش غيرش مطابقة.

جزائيةش أوش المدنية،ش وبتحقؽش ىذهش الكرطيفش يمكفش لمجمعيةش أفش ترفعش دعواىاش إماش أماـش الجيةش ال
ش بثبلثش أمور ش الدعوة ش أفش تطالبش مفش خبلؿش ىذه ش األخيرة ش يمكفش ليذه ش التعويضش بقصدش 1ومفش ىنا :

ش تعويضاش  ش الكأف ش بيذا ش يطمب ش وال ش لممستيمكيف، ش المكتركة ش بالمصالح ش لحؽ ش الذي ش الضرر إصبلح
أفش مستقبلش لكّؿش مضرورش بؿش التعويضش يكوفش باسـش الجمعيةش ولحسابياش ككخصش معنوي؛ش كماش يمكنياش 

تطمبش وقؼش الممارساتش غيرش المكروعةش التيش يقوـش بياش المنتجوف،ش والتيش مفش كأنياش إلحاؽش ضررش 
بالمصالحش المكتركةش لممستيمكيفش مثؿش قياـش الجمعيةش بتقديـش طمبش يقضيش بسحبش المنتجش بسببش عدـش 
مطابقتوش لممواصفاتش القانونيةش والتنظيمية،ش أوش وقؼش بثش إكيارش مضمؿش لعبلمةش تجارية؛ش كماش تسطيعش 

ش معيةش المطالبةش بإعبلـش المستيمكيفش بالحكـش الصادرش عمىش نفقةش المحكوـش عميو.ش ش الج

  لممستهمكين الفردية الحلدفاع عن المصا دعوىاستعمال الفرع الثاني: 
إفش الدعاوىش الممارسةش فيش إطارش المصمحةش الفرديةش تسمحش لجمعياتش حمايةش المستيمؾش بالدفاعش 

،ش فييش تعمؿش عمىش تجميعش المصالحش الفرديةش إلىش 2كيفعفش المصالحش الفرديةش لمجموعةش مفش المستيم
ش ويكترطش  ش ولحسابيـ، ش المعنييفش وذلؾش باسميـ ش المستيمكيف ش تمثؿ ش مفش جمعية ش ممارسة دعوىش واحدة

:ش وىماش أفش يكوفش الضررش الذيش لحؽش بالمستيمكيفش سببوش نفسش 3لممارسةش ىذهش الدعوىش توافرش كرطاف
ذاش صدرش حكـش لصالحيماش يستفيدش مفش ،ش وأفش يكوفش الضررش البلحؽش بيـش ضررش كخصي،ش فإ4المتدخؿ

                                                           
،ش دارش األياـش لمنكرش والتوزيع،ش 1عمارش زعبي،ش حمايةش المستيمؾش مفش األضرارش الناتجةش عفش المنتجاتش المعيبة،ش ط-1

ش .237-236،ش صش صش .2015عماف،ش 
لـش يتعرضش المكرعش لحؽش جمعياتش حمايةش المستيمؾش فيش التدخؿش فيش الدعاوىش التيش يرفعياش أيش مستيمؾش متضررش ش -2

مفش قانوفش اإلجراءاتش المدنيةش واإلداريةش الجزائري،ش ش 194بصفةش فرديةش إالش أنوش وتطبيقاش لمقواعدش العامةش خاصةش المادةش 
عش القائـش بيفش المتدخؿش والمستيمؾش أفش تتدخؿش فيش فإنوش يمكفش ليذهش الجمعياتش إذاش كانتش لياش مصمحةش مكروعةش فيش النزا

ش .230الدعوىش وذلؾش بغرضش الدفاعش عفش المصمحةش الجماعية.ش لمتفصيؿش راجع:ش محمدش مالكي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.
.247زكرياءش بوعوف،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 3 

4
-Mohamed Lachachi, Op. Cité ,P.162. 
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ش فإفش  ش الدعوى ش خصرت ش إذا ش أما ش بتمثيميـ، ش الجمعية ش قامت ش الذيف ش المستيمكيف ش التعويض مبمغ
ش القضاء،ش غيرش أنوش يمكفش لجمعياتش  المستيمكيفش يفقدوفش حقيـش فيش رفعش دعواىـش بصفةش فرديةش أماـ

ش المستيمؾش  ش لممتقاضيش ش استئناؼحماية ش المكرسش قانونا ش لممبدأ ش استنادا ش الصادرش عفش المحاكـ الحكـ
الذيش يخسرش دعواهش كريطةش أالش تكوفش الجيةش القضائيةش المختصةش قدش فصمتش فيش النزاعش بحكـش ابتدائيش 

ش .ش 1نيائي
ش بإلغاءش  ش المستيمؾش الحؽش فيش المطالبة ش السياؽش أفش لجمعياتش حماية والجديرش بالذكرش فيش ىذا

ش إلىش بإعتبش 2الكرطش التعسفي ش المجوء ش يمكنيا ش وبيذا ش الكخصش القانونيش الذيش يمثؿش المستيمكيف، ارىا
ش وقوتوش  ش مركزه ش بحكـ ش المتدخؿ ش يمارسيا ش قد ش التي ش التعسفية ش الكروط ش إلغاء ش دعوى ش لرفع القضاء

ش االقتصادية.
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 

                                                           

.216زوبيرش أرزقي،ش مرجعش سابؽ،ش ص.ش - 1 
وفيش ىذاش الصددش نذكرش ماش قضتش بوش محكمةش استئناؼش فارساي:ش "يحؽش لجمعياتش المستيمؾش التدخؿش فيش دعوىش ش -2

ش لمكتريش  ش العيوبش الخفية ش وبالتاليش فإفش ش DVDضماف ش البيع.."، ش فيش عقد ش الكرطش التعسفيش ورد ش بإلغاء يطالبش فييا
فيش سبيؿش التقاضيش لمدفاعش عفش القضاءش الفرنسيش قدش استقرش عمىش االعتراؼش بحؽش جمعياتش حمايةش المستيمؾش لمتدخؿش 

ش  ش لممستيمكيف. ش العامة ش التقميديش المصمحة ش لممستيمؾ ش المدنية ش الحماية ش أحمد، ش الحميد ش عبد ش أحمد ش محمد انظر
ش .434،ش ص.2015واإللكتروني،ش د.ط،ش دارش الجامعةش الجديدة،ش مصر،ش 
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 ثانيالفصل ال
 الحماية القضائية لممستهمك من الغش التجاري في مجال العالمات

       تمبي رغباتو ف منتجات وسمع وخدمات آمنة وصحية بحث عدائما لمالمستيمؾ  يسعى
 القياـ بالعديد يقدـ عمىفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ و ىو  ،يعيمومف حاجات و الشخصية اتو حاج شبعتو 

لعالمة لى إبراميا بفعؿ التأثير الذي تحدثو اإيكوف في الغالب مدفوعا  والعقود، صرفاتمف الت
سبؽ إما بناء عمى ، يياىا فالتي اعتاد ثقةالو  في نفسيتو تمؾ المنتجات والخدمات حممياالتي ت
بسب الحمالت  واالكتشاؼبدافع التجريب  و، أتحت تأثير محيطو االجتماعي وأ يامعتعاممو 

أمال في إقناعو بتوفرىا عمى المواصفات التي يرغب  1العالمة تمؾلالتي تروج  ،اإلشيارية المكثفة
قد  لى الواقعإلكف حيف ينزؿ  ،..وغير ذلؾ مف نوعية وجودة وأماف وسعر ،يبحث عنياو  فييا

الخدمة التي  والتي يقتنييا أ سمعةال تكوفف تماما، ليوإما كاف يتطمع بصورة سمبية عكس يصطدـ 
 واألمف معايير السالمةلتفتقر  ال تستجيب لرغباتو المشروعة، وربما مغشوشة ،يحصؿ عمييا

ويمحؽ بو الضرر في بإحباط وخيبة أمؿ نفسيا يصيبو  األمر الذي قد، فييا والجودة التي عيدىا
 تتضرر أشمؿو أعـ  بصفةو صحة وسالمة مف يتكفؿ بو،  وأ ،شخصياصحتو وسالمتو الجسدية 
 مصالحو المادية والمعنوية.

لى جانب اآلليات القانونية غير القضائية التي تطرقنا  لمتصدي و إلييا بإسياب فيما سبؽ، وا 
المشرع  حرص، عممية االستيالكية ككؿاآلثار السمبية التي قد تمحؽ الضرر بال تمؾلمثؿ 

 فعاليةأضمف كثر جدية و أ حماية -بدوف شؾ -رتوفتكريس آلية قانونية أخرى  عمىالجزائري 
 اتفي مجاؿ العالم مف الغش التجاري عموما والغش تتمثؿ في الحماية القضائية لممستيمؾ
 ة إلى الحماية المدنية لممستيمؾيبدافي الفي مبحثيف، نتعرض ذلؾ  سنعالجو  ،خاصبشكؿ 

 (.)المبحث الثانيلممستيمؾ  األوؿ(، ثـ إلى الحماية الجزائية)المبحث 
 
 
 
 

                                                           

.167، مرجع سابؽ، ص.ر بف قويةمختاال - 1
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 المبحث األول
 التجاري في مجال العالمات شالحماية المدنية لممستهمك من الغ

لجوئو  حاؿ -المستيمؾنا ى ووى –ىي الطريؽ التي يسمكو المتضرر  1أف الدعوى ال شؾ
ممحافظة عمى حقوقو الالزمة لو المقررة قانونا الحماية المطالبة ب ، مف أجؿ2القضاء لمرفؽ

يمكف لمختمؼ الدعاوى التي  مف البحث ىذا الجزء في، وسنتعرض المشروعة وومصالح
            األقؿ خبرة ومعرفة في عقود االستيالؾ باعتباره الطرؼ الضعيؼ ،لممستيمؾ استعماليا

 متاحة لمجميع وفي كؿ العقود    عامةدعاوى لى إمتبعيف في ذلؾ تقسيميا  األولى بالحماية ووى، 
 خاصة، ودعاوى )المطمب األوؿ( ودعوى التعويض ،عقد االستيالؾ بطالفدعوى  تتمثؿ في

مستيمؾ وما يترتب عمييا مف آثار وأضرار في عالقتو بالدخؿ صاحب العالمة تتعمؽ بالمت
 المدنية دعوى التقميد وأالمنافسة غير المشروعة  بطالف العالمة ودعوى تشمؿ كال مف دعوىو 

  .)المطمب الثاني(
 

 المطمب األول
 من الغش التجاري في مجال العالمات مستهمكالمدنية لملحماية ا

 العامة في القانون المدني بموجب القواعد 
 اتراضي ، فيي تتطمب الشروطو مف حيث األركاف  باقي العقودال تختمؼ عف  االستيالؾعقود 
 -عمى حد سواء  - المستيمؾو  المتدخؿ مالؾ العالمةمف  في كؿ مف العيوب ياخال اصحيح
ثـ   مميزةالعالمة الموسومة بالخدمات الو سمع الو المنتجات  موجودا ومشروعا يتمثؿ في ومحال

                                                           
ىنا أف الدعوى ادعاء قانوني معروض عمى القضاء، أو سمطة قانونية تمكف صاحبيا مف المجوء إلى  نشير -1

القضاء لممطالبة بحماية حقو. راجع: خميؿ بوصنوبرة، الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية         
، شرح قانوف اإلجراءات المدنية فضيؿ العيش أيضا، وراجع. 138، ص.2010، منشورات نوميديا، الجزائر، 

 .  40-39واإلدارية الجديد، د.ط، منشورات أميف لمنشر، د.ب.ف، د.س.ف، ص ص.
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش لـ يتضمف نصا صريحا يجيز مف  03-09ننوه ىنا أف القانوف رقـ 

لو قانونا، وىذا عمى خالؼ القانوف لممستيمؾ المضرور رفع دعوى أماـ القضاء بغرض ضماف الحماية المكفولة 
ويمكف لممتابع منو: "...  12لعبارة في نص المادة ، الذي كاف ينص عمى ذلؾ بصريح ا02-89الممغى رقـ 

الحّؽ في إتباع الطرؽ القانونية ضّد كؿ متدخؿ أو بعضيـ، كؿ حسب مسؤوليتو الخاصة وفي حدود فعمو...". 
 عد العامة وكذلؾ إلى أحكاـ قانوف العالمات واالستناد عمييا.األمر الذي يحيمنا إلى األخذ بالقوا

.288، مرجع سابؽ، ص.زكرياء بوعوف- 2  
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الذي الشكؿ  في يتمثؿركنا رابعا  قد يتطمب في أحياف خاصة، و ا يكوف بالضرورة مشروعاسبب
المستيمؾ وتنبييو بخطورة  ربغرض تنوي كأف يكوف ،ليوإالحاجة  والذي تدع وأالقانوف يحدده 

 التصرؼ.
فإنو ينتج كافة  في شروطو صحيحاو نشأ مستوفيا ألركانو  متىذا كانت القاعدة أف العقد وا   
بإمكاف يكوف ف ،أحد شروطواختؿ  وأركانو أتخمؼ أحد  إذاأما  ،القانونية بالنسبة لطرفيو آثاره

بطالف لى القضاء برفع دعوى إالمجوء  -أحد طرفي عقد االستيالؾ ووى-المتضررالمستيمؾ 
لى القضاء إيجوز لو أيضا المجوء  عالوة عمى ذلؾ)الفرع األوؿ(، و  الذي يربطو بالمتدخؿ العقد

جراء تمؾ العالقة التعاقدية معنوية  ولممطالبة بالتعويضات المناسبة لما لحقو مف أضرار مادية أ
 المعيبة  )الفرع الثاني(.

 عقد االستهالك بطالندعوى  :الفرع األول
إما يكوف ، وىذا جزاء 1البطالف جزاءقد يمحؽ التصرؼ القانوني الذي أقدـ عميو المستيمؾ  
يكوف لتعمقو  (، أوأوالالبطالف المطمؽ)ب حينيا عرؼويتخمؼ ركف مف أركاف العقد لتعمقو ب
 (.ثانيابالبطالف النسبي ) ما يعرؼ حينياو شرط مف شروط صحتو وى باختالؿ

   Nullité absolue البطالن المطمق أوال:
الذي يربطو بالمتدخؿ  االستيالؾ عقدلممطالبة ببطالف لممستيمؾ الحؽ في رفع دعوى  

في الرضا  انعداـكأركانو  أحدتخمؼ  وىي كما أشرنا ،متى وجدت العمة لذلؾ ،صاحب العالمة
لمستيمؾ إرادة اتطابقا تاما ) تطابؽ اإلرادتيف مما ينتفي معو تيمؾالمسخاصة و  أحد المتعاقديف

صغر  بسبب ،خاصة المستيمؾ أيضا 2أحد المتعاقديف النعداـ األىمية في و، أمعا( والمتدخؿ
                                                           

عبر عف و مف القانوف المدني الجزائري،  105إلى  99تعرض المشرع الجزائري إلى أحكاـ البطالف في المواد  -1
أما البطالف النسبي فعبر عنو ب "القابمية   Nullité absolueالبطالف في أتـ صوره ب " البطالف المطمؽ "  

  .L’annulabilitéلإلبطاؿ"  
محمد سعدي صبري، الواضح في شرح القانوف الدني )النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزاـ، العقد  -2

يمة، الجزائر، واإلرادة المنفردة( دراسة مقارنة في القوانيف العربية، د.ط، دار اليدى لمنشر والتوزيع، عيف مم
  .242، ص.2012
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     البطالف النعداـ المحؿ بعدـ وجود السمعة . كما قد يكوف 1العتو وبسبب الجنوف أ وسنو، أ
محؿ  الخدمة وأ لعدـ مشروعية المحؿ كأف تكوف السمعة وأ المميزة الخدمة الحاممة لمعالمة وأ

عمميات الصرؼ التي تتـ خارج االطار القانوني  ومف المحظورات قانونا )كالمخدرات أ التعاقد
جزاء  في عقد االستيالؾ قد يكوف البطالفو ، ستحالتوال وأ المحؿ لعدـ تعييف وأ ،(المنظـ لذلؾ

 .2لمنظاـ العاـ واآلداب الحسنة امخالفبأف يكوف الباعث مثال لعدـ مشروعية السبب 

طبيعتو وىؿ  اختمؼ حوؿ في ىذا النوع مف الجزاء قد أف الفقوإلى  ،وينبغي التنويو ىنا 
وصدور حكـ رفع دعوى مف اجة الستصدار حكـ قضائي أـ البد يتقرر بقوة القانوف دوف ح

، 3عقد منعدـ مف الناحية القانونية وفيناؾ مف يرى أف العقد الباطؿ بطالنا مطمقا ى ؛بذلؾيقضي 
شأنو  ئيحكـ القضاالاستصدار  بما في ذلؾ ألي إجراء هال يحتاج تقرير ف سواءالعدـ و  وىو 

بينما يرى الجانب الثاني  رفع دعوى لتقرير ىذا البطالف.حاجة الى اه في طرف يكوفال وبالتالي 
دعوى الرفع بالمجوء إلى القضاء  ووجوب ضرورةتقرير البطالف  –وىـ األغمبية-مف الفقو 

في تستدعي ذلؾ عممية  توىذا راجع في نظرىـ العتبارا ،4يقضي بذلؾ لحصوؿ عمى حكـاو 
 .بعض األحياف

ف كافونرى أن ،رأي الثانيال ونحف مف جانبنا نؤيد  أنو  إالالعقد الباطؿ في حكـ العدـ  و وا 
حتى يتسنى لطرفي  ، وأيضامقرر ومؤكد لحالة البطالفقضائي ال مناص مف استصدار حكـ 

رد ما يستو  قبضولى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد، فيرد كؿ واحد منيما ما إالعقد الرجوع 
خاصة في ظؿ القاعدة الراسخة في األنظمة القانونية المعاصرة التي تفيد  ،المقابؿمطرؼ دفعو ل

لى أف استصدار الحكـ إلنفسو بحؽ يدعيو ضد الغير. مع اإلشارة عدـ جواز أف يقضي المرء ب
استصدار  بموجب دعوى بطالف أصمية مرفوعة لذلؾ الغرض، وقد يكوفبالبطالف قد يكوف 

 وى كما ،عف دعوى البطالف األصمية دعوى أخرى مختمفةفي الدفع الحكـ بالبطالف بطريؽ 
                                                           

، 1ط. -نظرية الحؽ–لمتفصيؿ في عوارض األىمية راجع: عمي أحمد صالح، المدخؿ لدراسة العمـو القانونية  -1
 . 112-109، ص ص. 2016دار بمقيس لمنشر، الجزائر، 

المتضمف القانوف المدني، المعدؿ والمتمـ، السالؼ الذكر.  58-75 مف األمر رقـ 93المادة  - 2  
وفؽ آخر التعديالت التشريعية ومدعـ بأحدث –العربي بمحاج، نظرية العقد في القانوف المدني الجزائري  -3

 .329، ص.2015دراسة مقارنة، د.ط، ديواف المطبوعات الجامعية، د.ب.ف، -اجتيادات المحكمة العميا
.246صبري السعدي، مرجع سابؽ، ص. محمد - 4  
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عف ذلؾ  بتنفيذ العقد، فيمتنع المستيمؾمطالبة مالتي يرفعيا المتدخؿ ل ىالدعو الشأف في حالة 
 .بطالفالب في مواجيتو  ويدفع

تمسؾ بالبطالف طبقا لنص المادة اللكؿ ذي مصمحة  يجيز عمما أف المشرع الجزائري 
            أصمية دعوى بموجب، ويكوف ذلؾ 1مف القانوف المدني جزائريفي فقرتيا األولى  102
متى اتضح ليا ي بو مف تمقاء نفسيا ضقيجيز لممحكمة أف تدفع أماـ القضاء، كما بمجرد ال و، أ

 كما ،طراؼاألأحد تمسؾ بو  ولـ يطمب بو أحد، بؿ وحتى لو أف العقد باطؿ بطالنا مطمقا ول
ألوؿ مرة أماـ المجمس  وفي أية مرحمة كانت عمييا الدعوى، ول وب التمسؾو إثارة البطالف  يجوز
   .مر يتعمؽ بالنظاـ العاـحتى أماـ المحكمة العميا، ألف األائي، بؿ القض

 Nullité relative : البطالن النسبيثانيا
 ممستيمؾل  -الجزائريطبقا لمقواعد العامة في القانوف المدني -يجيز المشرع الجزائري  

الحاؿ  وما ىكرفع دعوى إبطاؿ عقد االستيالؾ،   2عيب مف عيوب الرضاالذي شاب إرادتو 
ضحية  كافو ما لك وأ الخدمة، وحوؿ العالمة التي تحمميا السمعة أ (1) يقع في غمط حيف

  .عالمةالمتدخؿ صاحب المف قبؿ  (2)تدليسل

 المطموبة في الدعاوىالشروط العامة االستيالؾ نفس  عقددعوى إبطاؿ ويشترط في  
حيث يكوف   حالة الغمط وىنا البد مف التمييز بيف ،خطأأف يكوف ىناؾ  أوال فيجبالمدنية، 

       منتجات وسمع بوجود عالمة أصمية عمى  مثال يتوىـ بأف ،مف جانب المستيمؾ فييا خطأال
المتدخؿ صاحب العالمة فييا مف جانب  يكوف الخطأحيث  التدليس حالة بيفمقمدة، و خدمات  وأ

يمحؽ أف ويجب ثانيا  .تضميؿ لإليقاع بالمستيمؾالتمويو و كال احتيالية ا وأساليبطرقبأف يستخدـ 
معنويا. ويجب ثالثا قياـ عالقة  وجسديا أ وأ امادي أف يكوف يستوي في ذلؾو  بالمستيمؾ ضرر

                                                           
تنص المادة عمى أنو: "إذا كاف العقد باطال بطالنا مطمقا، جاز لكؿ ذي مصمحة أف يتمسؾ بيذا البطالف...  -1

 وال يزوؿ البطالف باإلجازة". 
ذلؾ  (Consentement inexistant)يختمؼ عف الرضا المعدـو  (Consentement vicié)ننوه أف الرضا المعيب  2-
أمسؾ المتدخؿ يد المستيمؾ المتعاقد وأكرىو عمى توقيع العقد، وىذا  وفي ىذا األخير ال وجود لمرضا، كما لأف 

أحدىما عيبا  وأف تمحؽ بإرادة المتعاقديف أ ويترتب عميو قانونا  بطالف العقد بطالنا أصميا، أما الرضا المعيب في
سالمتيا، مما يجعؿ العقد الذي نشأ في تمؾ اإلرادة المعيبة قابال لإلبطاؿ. راجع:  يفسد تمؾ اإلرادة ويؤثر عمى

  .  211-210العربي بمحاج، مرجع سابؽ، ص ص.
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نتيجة  وبأف يثبت بأف ما لحقو مف ضرر ىالمستيمؾ  إثباتيا عمى عاتؽعبء  يقع السببية التي 
 .وقعالخطأ الذي 

 : - L’erreur -   الغمط عيبل  االستهالكإبطال عقد  -1
شرطاف  –مف قبؿ المستيمؾ  - االستيالؾ عقدالذي يكوف سببا إلبطاؿ  1في الغمط يشترطو 

 . )ب( بالمتعاقد اآلخر في أثرهأف يتصؿ و ، )أ( أف يكوف جوىريا أساسياف ىما

 الغمط جوهريا:أن يكون  - أ
يكوف  بؿ يجب أف ،يبرمو أي عقدليس كؿ غمط يقع فيو المستيمؾ يؤدي إلى إبطاؿ  

"يجوز لممتعاقد الذي  :بقوليامف القانوف المدني الجزائري  81المادة  بوقضي تما و وىجوىريا 
 إبطالو".وقع في غمط جوىري وقت إبراـ العقد أف يطمب 

مف صوره أف و  ،الدافع األساسي وراء تعاقد المستيمؾ وإذا كاف ى 2ويعتبر الغمط جوىريا 
الخدمة، حيث يتبيف أنو  ومحؿ التعاقد أي في صفة ذلؾ المنتج أ 3يقع الغمط في صفة الشيء

أف يقتني  الجوىري ، ومف أمثمة الغمط4لوال تمؾ الصفة لما أقدـ المستيمؾ عمى إبراـ ىذا العقد
كمف  وأ مجرد تقميدأنيا  فيتبيمشيورة ثـ مف عالمة  عمى أنياجديدة  بدلة رياضيةالمستيمؾ 

  .اعتقادهعالمة مميزة ثـ يكتشؼ عكس  مفيشتري ساعة معتقدا أنيا ألحد المشاىير و 
                                                           

في نصوص القانوف المدني الجزائري، إال انو قد ذكر شروطو  لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الغلط -1
ذلؾ، وقدـ بعض المفاىيـ حوؿ ىذا المصطمح، فعرفو البعض  وآثاره وفي المقابؿ نرى أف الفقو قد عمؿ عمى

بأنو: "اعتقاد يخالؼ الحقيقة يتولد في ذىف الشخص فيحممو عمى التعاقد، وما كاف ليتعاقد لو عمـ الحقيقة". 
أنظر: محمد سعيد جغفور، نظرية عيوب اإلرادة في القانوف المدني الجزائري، د.ط، دار ىومة لمنشر والتوزيع، 

 .13زائر   ، د.س.ف، ص.الج
اعتبر المشرع الجزائري الغمط جوىريا إذا بمغ حدا مف الجسامة، بحيث يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ العقد  -2

   .الصفة الجوىرية تتحدد عمى أساس مدى تأثيرىا عمى رضا المتعاقد لولـ يقع في ىذا الغمط؛ وبالتالي فإف
 الصفة الجوىرية في الشيء قد تكوف في الصفة الموضوعية، أوفي الصفة الذاتية لو. إف -3

 D.Zennaki,op.cit,P.122.     
المتضمف القانوف المدني، المعدؿ والمتمـ، السالؼ الذكر. 58-75مف األمر رقـ  02ؼ 82المادة  - 4  
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ويحدث ذلؾ في  ،1في صفة مف صفاتو الجوىريةو وقد يكوف الغمط في شخص المتعاقد أ 
، ويعّد ىنا في صفة مف صفات ذلؾ المتدخؿو الشخصي فييا أىمية أ لالعتبار العقود التي يكوف

مفسدا لمرضا عيبا الصفة ىي الدافع إلى التعاقد، ويكوف الغمط في ىذه الحالة  وأ اعتبار الذات
فإذا بو  شخصياالعالمة  صاحب وأ مالؾ يبـر العقد عمى أساس أنو معمف حالة  ومثاؿ ذلؾ
 تعاقد مع شخص آخر مقمد ليذه العالمة. يكتشؼ أنو 

ويبقى وتجدر اإلشارة ىنا أف الصفة الجوىرية لمغمط تختمؼ باختالؼ الشخص المتعاقد،  
أـ  اتحديد ما إذا كاف الغمط الذي وقع فيو المستيمؾ جوىريلقضاة الموضوع السمطة التقديرية في 

 . 3عناية الرجؿ الحريص باإلضافة إلى مراعاة خبرة المتدخؿ ومينتو، استنادا إلى مبدأ 2ال
عمى سبيؿ التخصيص والتمثيؿ ال  4مسألة الغمط الجوىري ف المشرع الجزائري قد تناوؿأكما 

في فقرتيا الثانية مف القانوف  82مف نص المادة  يتضحما و عمى أساس التحديد والحصر، وى
ال مانع مف إضافة ، وبالتالي  ..."عمى األخصعبارة "... يعتبر الغمط جوىريا المدني الجزائري ب

  ، الميـ أف تكوف ىي السبب الرئيسي في تعاقد المستيمؾ اجوىري احاالت أخرى قد تشكؿ غمط
                                                           

العقد، اإلرادة المنفردة، الفعؿ المستحؽ لمتعويض، اإلثراء –إدريس فاضمي، الوجيز في النظرية العامة لإللتزاـ  -1
  .81بال سبب، القانوف، د.ط، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر، ص.

وفي ىذا الصدد نجد أف محكمة االستئناؼ بباريس قد قضت بإبطاؿ عقد بيع سيارة ألف المشتري كاف يرغب  -2
عالمة معينة، في حيف أنو تحصؿ عمى السيارة التي كانت معروضة  في الحصوؿ عمى سيارة جديدة ذات

 لمجميور مما أدى إلى وقوعو في غمط حوؿ الصفة الجوىرية في الشيء المبيع.
C.A Paris, 13 Novembre, 1992, Juris data, N° 022949.  

نفس السياؽ نجد أنو قد  رفضت محكمة التمييز الفرنسية إبطاؿ عقد شراء جياز تمفزيوف وقع مقتنييو في وفي 
 .55غمط متعمؽ بمصدر الجياز. راجع: عبد المنعـ موسى إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص.

.357نبيؿ بف عديدة، اإللتزاـ باإلعالـ وتوابعو في مجاؿ قانوف اإلستيالؾ، مرجع سابؽ، ص. - 3  
ننوه ىنا أف المشرع الجزائري قد اعتمد في تحديده لمصفة الجوىرية لمغمط  في القانوف المدني عمى المعيار  -4

الشخصي أو الذاتي ، إذ البد مف البحث عف تأثير الصفة عمى إرادة المستيمؾ الذي يدعي وقوعو في الغمط 
المتعمؽ بشروط والكيفيات  375-13قـ مف المرسـو التنفيذي ر  60بشأف الصفة، وىذا بخالؼ نص المادة 

المتعمقة بإعالـ المستيمؾ أيف نجده قد أخذ بالمعيار الموضوعي لتحديد الغمط في الصفة الجوىرية لمسمعة        
أو الخدمة محؿ اإلشيار، والذي مفاده أنو  يجب عمى المستيمؾ حتى يتسنى لو إبطاؿ العقد عمى أساس الغمط 

مات الواردة في الرسالة االعالنية التي وقع الغمط بخصوصيا. لمتفصيؿ راجع: سارة أف يثبت جوىرية المعمو 
حماية المستيمؾ مف اإلشيار المضمؿ في القانوف الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانوف األعماؿ،  عزوز،

 .236-235ص ص.، 2017-2016الحاج لخضر،  -1-كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة باتنة 
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في ىذا يتفؽ التشريع المدني الجزائري مع التشريع المدني و  العقد. اـأبر  أقدـ عمى لوالىا لماو 
 . 1، ويختمؼ في ذلؾ عف التشريع المدني الفرنسييالمصر 

 اتصال الغمط بالمتعاقد اآلخر:  - ب
أنو إذا وقع أحد المتعاقديف في غمط جوىري، طبقا لما سبؽ  2الفقياءيرى كثير مف  

 أي المتدخؿ الغمط بالمتعاقد اآلخر  ؿيتص أف ال يكفي إلبطاؿ العقد، بؿ يجب ذلؾفإف توضيحو 
تيديد ىذا التعامؿ بعد أف و  ةزعزع، فإف ذلؾ سيؤدي إلى يتوقعولفإذا جيؿ ىذا الغمط ولـ يكف 

يتصؿ  الغمط الفردي بؿ يجب أف يكوف ال يكفي ولذلؾيجده قد سقط بدعوى الغمط؛ للو،  اطمأف
 .بيف طرفي العقد مشتركا ويكوف

كاف مف السيؿ عميو أف يتبف ويتفطف  وأ عمى عمـإذا كاف المتدخؿ  مع اإلشارة الى أف 
فإف ، تحمؿ عالمة مقمدة بغرض تضميؿ المستيمؾأنيا  وأ ،الخدمات مغشوشة وأبأف تمؾ السمع 

نما عمى أساس التدليس، ف عمى أساس الغمطليس ىذه الحالة يكوف العقد قابال لإلبطاؿ  يتحمؿ وا 
  . االستيالؾإبطاؿ عقد بتقصيره تعمده و ذلؾ نتيجة ب

في المنتجات التي المستيمؾ  الذي يدعيوالغمط  وجدإذا عمى ىذا األساس و بالمقابؿ و  
كاف مف  وأ بأف المتدخؿ كاف يعمـثانيا و غمط جوىري، الأف أوال بوجب عميو أف يثبت  اقتناىا

ف فإ ولكف مف الناحية العممية .إبطاؿ العقد، حتى يتمكف مف 3ذلؾ الغمط تبيفالسيؿ عميو أف ي
يعد مف األمور  ذلؾ ممستيمؾ طالما أفبالنسبة ل إثبات الغمط الجوىري تطرح إشكاالمسألة 

 يصعب إثباتيا بدوف أدلة مادية.فالنفسية التي تدخؿ في سريرة المتعاقد 

عمى وجو يتنافى مع  عيب الغمطأف يتمسؾ ب لوال ينبغي  المستيمؾالتنويو أيضا بأف   مع 
  يتوىمو ويعتقده أ كاف الذي وعمى النحالعقد  تنفيذاستعداده لحسف النية، فإذا عرض المتدخؿ 
                                                           

.168محمد صبري السعدي ، مرجع سابؽ، ص. - 1  
سرايش، الوجيز في مصادر االلتزاـ، د.ط، دار ىومة لمنشر في معرض الحديث عف ذلؾ أنظر زكريا  -2

 . 76، ص.2013والتوزيع، الجزائر، 
دراسة –إسالـ ىاشـ عبد المقصود سعد، الحماية القانونية لممستيمؾ بيف القانوف المدني والفقو االسالمي  -3

  .466، ص.2014، د.ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر، -مقارنة
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ال    تعاقد افإذ. 1متعسفا في حقو اعتبرالمستيمؾ ، فإنو ال داعي لإلصرار عمى اإلبطاؿ وا 
المستيمؾ عمى شيء يعتقد أنو أصمي ويحمؿ عالمة مشيورة، ثـ تبيف لو أنو ليس كذلؾ فال 

 متدخؿتوفرت شروطو، إذا ما عرض عميو ال ويكوف لو أف يتمسؾ بإبطاؿ العقد لمغمط، حتى ول
الشيء األصمي الذي كاف يريد شراءه، وبالتالي فميس لممشترى في ىذه الحالة أف يصر عمى 

ال   كاف متعسفا.طمب اإلبطاؿ وا 

في الكثير إبطاؿ العقد عمى أساس عيب الغمط  أف لىإىذا المقاـ يجدر بنا أف نشير وفي  
خاصة في فعالة لممستيمؾ مف ظاىرة الغش التجاري الكافية و الحماية اليوفر  المف األحياف 

يثبت أف فوؽ ذلؾ عميو و  وجود الغمط وأنو جوىري بإثباتدائما ، فالمستيمؾ ممـز مجاؿ العالمات
مع األخذ بعيف  ؛في ذلؾ دفعو إلى التعاقد مع مراعاة حسف النية مفو ىالمتدخؿ أيضا بأف 

 مكنو مف التيربي ما والنفوذ االقتصادي الفنية والقوة لو مف الخبرة والحنكةأف المتدخؿ  االعتبار
إجراءات التقاضي التي كثيرا ما عف  ناىيؾ، ومف ثـ اإلفالت مف المسؤولية فعمتو والتغطية عمى

        ثمف السمعة أضعافا مضاعفة قيمتيا فوؽتقد  كبيرةمصاريؼ تستغرؽ زمنا طويال وتكمؼ 
 بحقو.  ةمطالباليعزؼ عف  ويجعمو يثبط ىمة المستيمؾ  األمر الذي، الخدمة محؿ التعاقد وأ

 : - Le dol - إبطال العقد عمى أساس عيب التدليس -2
ثر عمى رضا المستيمؾ وتجعمو يطمب تؤ التي و الشائعة في عقود االستيالؾ  مف العيوب 
مف القانوف المدني  86في المادة  الجزائري أشار إليو المشرع قدو  2عقد عيب التدليسالإبطاؿ 

اإليقاع بو في و  والخداع ايؿحتال باستعماؿإيياـ المستيمؾ بغير الحقيقة  يعرؼ التدليس بأنوو 
كما يعّرؼ أيضا بأنو تضميؿ العاقد باستعماؿ وسائؿ احتيالية تدفعو إلى  لدفعو إلى التعاقد، الغمط

فإذا  ،الغمط في أحياف كثيرة مف وبذلؾ فالتدليس يقترب التعاقد، بحيث لواله لما رضي بالتعاقد،
                                                           

44فاضلي ادريس مرجع سابق ص  - 3  

بمصطمح "التغميط". راجع: العربي بمحاج، النظرية العامة لاللتزاـ في القانوف  والذي يسمى عند بعض الفقو -2
، د.ط، ديواف المطبوعات الجامعية، د.س.ف   1، ج.-التصرؼ القانوني: العقد واإلرادة المنفردة-المدني الجزائري 

اإلرادة المنفردة" في ، وأيضا: محمد شوقي محمد عبد الرحماف، النظرية العامة لاللتزامات "العقد و 109، ص.
. ". راجع: أحمد ولد عبد 100، ص.2004الفقو والقضاء المصري والفرنسي، د.ط، منشأة المعارؼ، مصر، 

. مشار إليو لدى: سيد إبراىيـ ولد أحمد مالؾ، نظرية البطالف في 107الدايـ    ، النظرية العامة لمعقد، ص.
 .  23، ص.2009-2008اجستير، كمية الحقوؽ، جامعة وىراف، قانوف االلتزامات والعقود الموريتاني، مذكرة م
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 غمط ، فإف التدليس أحددوف تدخؿ مف و المستيمؾ وىـ تمقائي يقع فيو عف يعبر  الغمطكاف 
غير عمى  وما ىب الضحية يياـ المتعاقدعف طريؽ إ، آخر شخصتدخؿ مف يكوف بسبب  متعمد

 .الحقيقة لدفعو إلى التعاقد

 ووى 1موضوعي وأ ف: األوؿ ماديعنصراقيامو لوالتدليس بيذا المعنى يفترض  
جسامة وشدة التأثير الذي تحدثو تمؾ  وىوشخصي  2نفسي لثاني، واوالخداع استعماؿ الحيؿ

 .3بحيث لوالىا لما أبـر المدلس عميو العقد في نفسية المتعاقد،الحيؿ 

   عمى التوالي ىماشرطيف  التدليسالجزائري إلبطاؿ عقد االستيالؾ لعيب يشترط المشرع و  
 عيب التدليس بالمتعاقد اآلخر)ب(. وأف يتصؿ: أف يكوف التدليس دافعا إلى التعاقد )أ(، 

 الدافع إلى التعاقد وأن يكون التدليس ه  - أ
  4لممستيمؾ إمكانية طمب إبطاؿ عقد االستيالؾ إذا كانت الحيؿ الجزائري منح المشرع 

المقصودة ، بحيث لوالىا لما أبـر ىذا العقد، والحيؿ 5قد بمغت حدا مف الجسامة ضدهالمستعممة 
عمؿ إعالنات يست كأف التي يمجأ الييا المتدخؿخداعة المظاىر األساليب وال وأ وسائؿىنا ىي ال

رغـ عالمة معينة صاحب الحؽ في  وأ بأنو المالؾ  تظاىرأف يك وأ، مزيفةات عالم وكاذبة أ
                                                           

 كما ىووالذي يتحقؽ باستعماؿ الطرؽ التدليسية . 104عبد اهلل حسيف عمي محمود، مرجع سابؽ، ص. -1
الكذب ...إخ، كما يشكؿ السكوت عمدا أحد وسائؿ  التضميؿ، أو الشأف بالنسبة لوسيمة الغش والتغرير، أو

                                                                                                                                                                                      المالبسة. أنظر أيضا: عمـ بتمؾ الواقعة أو المدلس عميو ما كاف ليبـر العقد لو التدليس إذا ثبت أف

.231 D.Zennaki,op.cit,p. 
العنصر المعنوي أو النفسي ىو توافر قصد التضميؿ مف المتعاقد المدّلس وىو المتدخؿ إليقاع المستيمؾ  -2

النظرية العامة –المدلس عميو في غمط يحممو عمى التعاقد. انظر: عبد المجيد زعالني، المدخؿ لدراسة القانوف 
  .87. وأيضا: إدريس فاضمي، مرجع سابؽ، ص.68، ص.2011، دار اليومة لمنشر، الجزائر، د.ط -لمحؽ

، ديواف المطبوعات 5عمي عمي سميماف، النظرية العامة لاللتزاـ )مصادر االلتزاـ في القانوف الجزائري(، ط.-3
  .61-60، ص ص.2003الجامعية، الجزائر، 

مف القانوف المدني الجزائري لممقصود بالطرؽ االحتيالية بؿ اكتفى  86لـ يتعرض المشرع الجزائري في المادة  -4
ساليب التدليسية يرجع لكثرة الطرؽ التي ىذه األ جسيمة"، وال ريب أف عدـ حصر"فقط بوصفيا بأف تكوف 

بذلؾ يسعى لتحقيؽ الحماية لممتعاقد و يستخدميا المتدخؿ لإليقاع بالمستيمؾ، وبذلؾ حسف ما فعؿ المشرع في
 بصفة عامة ولممستيمؾ بصفة خاصة. 

نائب و تنص المادة عمى أنو: " يجوز إبطاؿ العقد لمتدليس إذا كانت الحيؿ التي يمجأ إلييا أحد المتعاقديف أ -5
  عنو، مف الجسامة بحيث لوالىا لما أبـر الطرؼ الثاني العقد".
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وىذا كمو  كأف يخفي عمدا بيانات كاف يتوجب عميو التصريح بيا، وأ أف الحقيقة غير ذلؾ
ييامو بغرض   .اإليقاع بوو تضميؿ المستيمؾ وا 

 Subjectif Critère  1اشخصيو ذاتيا  معياريتبع في تحديد جسامة الحيؿ الممارسة و  
، فيناؾ 2سنو وجنسو  ذكاؤه وخبرتوحيث  مراعاة ظروؼ المتعاقد المدّلس عميو مف  يقوـ عمى

بو  ينخدع وأ ما يغتر، فىناؾ مف يصعب تضميموعو، و مف المستيمكيف مف يسيؿ غشو وخدا
 لو مستوى فكري معيف. امتعمم مف كاف قد ال ينطمي عمى األَميشخص ال

الذي  "Dol principal"الدافع الرئيسي  بيف التدليس 3وفي نفس السياؽ، يفرؽ بعض الفقو 
 "Dol incident"يدفع بالمستيمؾ إلى التعاقد ، والتدليس العرضي غير الدافع و يعيب الرضا 

نما يؤدي فقط إلى قبوؿ التعاقد بشروط باىظة وتكوف أكثر عبئاال  والذي  . 4يدفع إلى التعاقد وا 

أنو ال ينبغي أف تبمغ الحيؿ في التدليس ما يشترطو القانوف الجنائي  لىإ ،أيضاتجدر اإلشارة كما 
، بؿ يكفي أف ينتيج 5في جريمة النصب، مف أف تكوف الحيؿ مادية وأف تأخذ مظيرا خارجيا

                                                           
نشير ىنا أف قاضي موضوع ىو الذي يقدر ما إذا كانت الظروؼ التدليسية  والحيؿ ىي الدافع لمتعاقد أـ ال.  -1

المشيورة، بأف الطاعنة ارتكبت غشا في حؽ خصميا      وفي ىذا الصدد أشارت المحكمة العميا في أحد قراراتيا 
ف تسميمو نفس الكمية مف" بذور البطاطا"      ، عندما سممت لو كمية مف البطاطا المخصصة لالستيالؾ، بدال م

، حسب العقد المبـر بيف العاقديف، ومف جية أخرى فإف البضاعة المسممة إلى المشتري، كانت فاسدة بحيث أف 
صاحبة الطعف أصبحت مسؤولة عف ىذه األفعاؿ في إطار أحكاـ المسؤولية العقدية. قرار المحكمة العميا المؤرخ 

وفؽ –غير منشور ، مشار إليو في العربي بمحاج، نظرية العقد في القانوف المدني الجزائري ، 16/02/2000في 
 .  233دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص.-آخر التعديالت التشريعية 

، مؤسسة الجامعية 2جاؾ غستاف، المطوؿ في القانوف المدني "تكويف العقد"، ترجمة منصور القاضي، ط - 2
  .80. وأيضا: زكريا سرايس، مرجع سابؽ، ص.506، ص.2008لمدراسات والنشر، لبناف، 

، 1964، عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، د.ط، دار احياء التراث العربي، لبناف -3
 . 61. وأيضا: عمي عمي سميماف، مرجع سابؽ، ص.87، وأيضا: فاضمي إدريس، مرجع سابؽ، ص.268ص.

وىذا الرأي منتقد مف قبؿ فقياء القانوف إذ أف التدليس الذي أدى إلى التعاقد بشروط باىظة ىو نفسو  - 4
نوعي التدليس، فكال منيا يجيز إبطاؿ العقد. التدليس الذي دفع بالمستيمؾ لمتعاقد، وبالتالي فال داعي لمتفرقة بيف 

. ىذا عمى غرار القضاء الفرنسي الحديث الذي 180محمد أنظر: محمد صبري السعدي، مرجع سابؽ، ص.
ىجر ىو اآلخر ىذه االزدواجية لعيب التدليس، لعدـ وجود ما يبررىا. أنظر: العربي بمحاج، النظرية العامة 

 .112، مرجع سابؽ، ص.-التصرؼ القانوني: العقد واإلرادة المنفردة-جزائري لاللتزاـ في القانوف المدني ال
. 61عمي عمي سميماف، مرجع سابؽ، ص. - 5  
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      متعارؼ عميو في الوسط التجاري وبحسب ما ى غير نزيية وأ المتدخؿ طرقا غير مشروعة
 لمدّلس عميو عمى التعاقد. حمؿ المستيمؾ االتي مف شأنيا و 

 التدليس بالمتعاقد اآلخر اتصال - ب
أف  وأ 1ينوب عنو مفم وأ ،( المتعاقد) مف المتدخؿ  الطرؽ االحتيالية تصدراألصؿ أف  

حتما أف يكوف كذلؾ، أما إذا صدرت مف الغير  كاف مف الفروض ويكوف عمى األقؿ عالما بيا أ
ما قضى بو المشرع و ليذا التدليس، وى االستيالؾ عقدإبطاؿ فال يكوف لممستيمؾ المنخدع حؽ 

إذا صدر التدليس مف غير : "بالنص عمى أنومف القانوف المدني الجزائري  87في المادة 
المتعاقديف، فميس لممتعاقد المدلس عميو أف يطمب إبطاؿ العقد، ما لـ يثبت أف المتعاقد اآلخر 

 كاف مف الفروض حتما أف يعمـ بيذا التدليس".  وكاف يعمـ أ

 شراءل دفعوليأحد المستيمكيف  تجاهتضميؿ الو الكذب  اإلشاراتومثاؿ ذلؾ أف يتعمد وكيؿ  
 دوف ذلؾحدث الشراء، و ب إقناعو نجح فعال فيحمؿ عالمة معينة طمعا في عمولة، فإذا منتج ي

ما  تبّيفاستطاعتو  وال في إمكانو أف يكوف في ودوف ،( صاحب المنتج ائعالب)  المتدخؿ عمـ
لعؿ و  اإلبطاؿ، ال يمحقوقائما منتجا آلثاره  العقديبقى في مثؿ ىذه الحالة  .تدليسحصؿ مف 

في مثؿ لممستيمؾ  ، عمى أنو يبقىوحمايتيا المعامالتاستقرار  المحافظة عمىالعمة في ذلؾ ىي 
(، بالتعويض طبقا اإلشاراتوكيؿ  ) في مثالنا المباشر ىذه الحالة الرجوع عمى مرتكب التدليس

 لقواعد المسؤولية التقصيرية.

إحدى الصور التي ذكرناىا مف استخداـ حيؿ إذا توافرت فيو التدليس  وخالصة القوؿ أف 
    التصريح الكاذب حوؿ العالمة الموسـو بيا المنتجات ب التمويو وتضميؿ المستيمؾ، و  خداع ال
عيب دفع المستيمؾ لمتعاقد، فإف ل مف المتدخؿ معينة عف واقعة متعمدالسكوت ال مجرد حتى وأ

 2ثباتاإلأف عبء  عمى، عقد االستيالؾ إبطاؿ يستوجبمما  آلثاره منتجا يكوف ثابتا التدليس
                                                           

عمى اعتبار أف ىذا األخير )النائب(، يتصرؼ باسـ ولحساب األصيؿ )المتدخؿ المتعاقد(. راجع: عبد الرزاؽ  -1
   2004، د.ط، دار العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر، -مصادر االلتزاـ–درباؿ، الوجيز في النظرية العامة لاللتزاـ 

  .26، ص.
 وليس juridique  un faitويكوف إثبات التدليس وفؽ القواعد العامة لإلثبات بكافة الطرؽ باعتباره واقعة مادية -2

  . un acte juridique تصرفا قانونيا
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 إبطاؿ دوف أف يتعدى طمبو إلى  ،فقط يكتفي بطمب التعويضالذي قد  يقع عمى عاتؽ المستيمؾ
يمـز مف ارتكبو بالتعويض طبقا ألحكاـ  فعال ضارا وغير مشروع أ عمالالتدليس  باعتبار 1العقد

 المسؤولية التقصيرية.

مف يب التدليس قد يوفر نوعا ما لعيمكف القوؿ أف إبطاؿ العقد  األساس،وعمى ىذا  
تمحؽ األضرار التي كؿ شاممة لجبر غير فعالة و غير حماية  تبقى ياولكن ،الحماية لممستيمؾ

لذي كاف يسعى وراء ىذا اإلبطاؿ ال يتطابؽ مع رغبات المشروعة المستيمؾ ابالمستيمؾ، و 
   .مشمولة بالتدليسمنتجات أصمية غير 

تبقى  لمتدليس ( ولمغمط أ ) دعوى اإلبطاؿ القائمة عمى القواعد العامة وخالصة القوؿ أف 
 لذلؾ ،  الغش التجاري في مجاؿ العالماتمف أضرار  الحماية الكافية لممستيمؾ قاصرة في توفير

أشد نجاعة وأكثر عسى أف يكوف االعتماد عمييا ، دعوى التعويضأحكاـ في  يتعيف البحث
    .فائدة

 المترتبة عن المسؤولية المدنية لممتدخل الفرع الثاني: دعوى التعويض
الحاممة لعالمات مقمدة ي تتسبب فييا المنتجات المغشوشة كؿ األضرار الت تكوف 
دعوى بموجب  2"كامؿتعويض " عمىمتضرر مف جرائيا المستيمؾ الألف يحصؿ قابمة 
بشكؿ جماعي مف طرؼ مجموعة الدعوى  كما قد تمارس  ،3ضد المتدخؿ بشكؿ فردي يرفعيا

                                                           

. 183محمد صبري السعدي، مرجع سابؽ، ص. - 1  
ميما كاف الضرر بسيطا، وميما كانت آثاره يسيرة فيجب تعويض المضرور تعويضا كامال ، ويعتد القاضي   -2

في تقديره بمختمؼ الجوانب بما فييا النفقات التي تتطمبيا دعوى التعويض، إال أف إعماؿ ىذا المبدأ تعرض 
لتطبيؽ، خاصة أف ىناؾ حاالت تمثؿ لمنقد، بحجة أف الدعوة إلى مساواة التعويض بالضرر أمر غير مطمؽ ا

تقييدا ليذا المبدأ، فضال عمى تطور نظاـ المسؤولية مف نظاـ أساسو الخطأ إلى أنظمة أساسيا فكرة المخاطر     
، وعميو ظيرت فكرة ما يعرؼ "بالتعويض العادؿ" الذي يتحدد ىذا تماشيا مع ظروؼ كؿ حالة عمى حدة، فيناؾ 

تدخؿ، وىناؾ التي يراعى فييا ظروؼ وقوع الضرر. راجع: مختار محمد رحماني    التي يراعى فييا ظروؼ الم
 . 179-178، مرجع سابؽ، ص ص.

ى أنو في حالة صعوبة تحديد المتدخؿ المسؤوؿ عف األضرار إلى درجة االنعداـ، فإف المشرع  إليجب اإلشارة  -3
مف مكرر  140الجزائري قد أوجد آلية جديدة تضمف لممستيمؾ الحصوؿ عمى حقو مف التعويض، بموجب المادة 

لممتضرر يد فيو، تتكفؿ  "إذا انعدـ المسؤوؿ عف الضرر الجسماني ولـ تكفوالتي تنص عمى أنو: القانوف المدني 
 الدولة بالتعويض عف ىذا الضرر".
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 المستيمكيف حمايةالمخولة ب جمعياتالحدى إمف المتضرريف عف طريؽ دعوى جماعية تباشرىا 
  .المادية والمعنوية يـمصالحع عف الدفاو 

الصادر في محكـ ل نتطرؽثـ )أوال(  دعوى التعويضأطراؼ ومحؿ  إلى تعرضنوعميو      
  .دعوى التعويض)ثانيا(

  ونطاقهادعوى التعويض  أطراف:  أوال
 مجاؿ ونطاؽ أتحديد إلى (، ثـ 1إلى أطرافيا ) طرؽتقتضي مباشرة دعوى التعويض الت 
 .(2) يافيالتعويض ىذا 

 أطراف دعوى التعويض:  -1
أىـ نتيجة باعتباره  1التعويض لةتشريعات المعاصرة عناية خاصة بمسأأولت مختمؼ ال

 فقد خصصيثير مسؤولية المتدخؿ،  ماحينيسعى المستيمؾ المضرور الحصوؿ عمييا عممية 
الخدمات  وأ السمعاألضرار التي تخمفيا جبر جؿ أمف نصوص  لذلؾ عدةالقانوف الجزائري 

وعمى ىذا األساس يتحدد أطراؼ دعوى التعويض بخصوص عقد االستيالؾ في  .2المغشوشة
 المدعي والمدعى عميو.

                                                           
يعرؼ التعويض بأنو: "تمكيف المتضرريف مف جبر األضرار التي لحقت بيـ  أو بغيرىـ، أثناء تحقؽ مسؤولية  -1

الشخص المتسبب في ذلؾ الضرر، وقد يكوف ىذا الضرر مباشرا أو غير مباشر". راجع: عمي حساني، اإلطار 
اللتزاـ بالضماف في المنتجات، رسالة دكتوراه، فرع القانوف الخاص، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف      القانوني ل

. راجع أيضا عمي فياللي، تطّور الحؽ في 337، ص.2012-2011، طمية الحقوؽ والعمـو السياسية، الجزائر، 
         01، الجزء األوؿ، العدد 31مد، المج01التعويض بتطّور الضرر وتنوعو، مجمة حوليات، جامعة الجزائر 

. وانظر محمد فتح اهلل النشار، حؽ التعويض المدني بيف الفقو االسالمي والقانوف المدني     11، ص.2017، 
 .2006، د.ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

شخص بخطئو مف القانوف المدني الجزائري عمى : "كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو ال 124ومف ذلؾ نص المادة -2
مكرر بنصيا عمى أنو             140ويسبب ضررا لمغير، يمتـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض". وأيضا المادة 

  : "يكوف المنتج مسؤوال عف الضرر الناتج عف عيب في منتوجو حتى ولولـ تربطو بالمتضرر عالقة تعاقدية".
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صاحب الحؽ ور باعتباره ضر المالمستيمؾ في  يالمدعي بالوصؼ اإلجرائ دتحدً يو  
جراء المنتجات المغشوشة  -في طمب التعويض، سواء كاف الضرر الذي أصابو  1األصمي

 2مكرر 140المادة ساس في مالو، ولو أف يؤسس دعواه عمى أو أ مسو في شخصوقد  - دةمقموال
المتعمؽ بتعديؿ  09-18مف القانوف رقـ  19نص المادة  وفؽ وأ مف القانوف المدني الجزائري

المنتجات بأال تمس المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش التي تقضي  03-09القانوف رقـ 
مف  65 ووفؽ نص المادة المقدمة لممستيمؾ بمصمحتو المادية، وأال تسبب لو ضررا معنويا.

المطبؽ عمى الممارسات التجارية، التي تقضي بأنو يمكف لجمعيات حماية  02-04القانوف 
 معنوي لو مصمحة أف يقـو والمستيمؾ التي أنشئت طبقا لمقانوف، وكذلؾ كؿ شخص طبيعي أ

قاـ بممارسات غير مشروعة، كما يمكنيـ التأسيس كطرؼ مدني  3برفع دعوى ضد كؿ متدخؿ
 في الدعوى لمحصوؿ عمى تعويض عف األضرار التي لحقتيـ. 

حب المنتجات صا باعتباره المتدخؿ،ائي في فيتحدد وصفو الجز  أما المدعى عميو  
 مبس في أذىاف المستيمكيف الإلحداث  خذ العالمات سبيالاتً الذي المعيبة،  وأالمغشوشة 
  .، والتأثير عمييـ أثناء عممية الشراءعمى رغباتيـ المشروعةوالتشويش 

                                                           
كما قد يقـو نائبو مقامو في طمب التعويض، والنائب ىنا ىو وليو أو وصيو، فالحؽ في التعويض ينتقؿ  -1

بالخالفة، باستثناء التعويض عف الضرر األدبي الذي ال ينتقؿ إلى خمؼ المريض المضرور إال إذا تحدد 
مد حمود التميمي، المسؤولية بمقتضى اتفاؽ أو طالب بو المريض أماـ القضاء. لمتفصيؿ: راجع: موسى بف مح

 .247، مشار إليو لدى: محمد مالكي، مرجع سابؽ، ص.261المدنية لمطبيب )دراسة مقارنة(، ص.
ىذه المادة  أجازت لممستيمؾ حؽ المطالبة بالتعويض دوف تحميمو عبء إثبات خطأ المتدخؿ، بؿ األكثر مف  -2

مباشرة بيذا المتدخؿ إذ يكفي أف يكوف الضرر ناتجا عف ذلؾ أنو يجوز لو طمب التعويض ولولـ تربطو عالقة 
  عيب في منتوجو.

األساس القانوني لمسؤولية المتدخؿ تقـو عمى عدـ كفاية األمانة والسالمة في المنتجات، وىي بذلؾ مسؤولية  -3
سبب موضوعية وليست مسؤولية مفترضة عمى أساس الخطأ،  فيي تتحقؽ بقوة القانوف بمجرد حدوث الضرر ب

 . 253المنتج المعيب. عمار زعبي، مرجع سابؽ، ص.
أما بخصوص أركاف ىذه المسؤولية فتكمف ، ويطمؽ عمييا بعض الفقو تسمية المسؤولية الخاصة لممنتج، وقد 
كرسيا المشرع  الجزائري تماشيا مع التطورات التشريعية العالمية في مجاؿ تعويض األضرار، راجع  طيب ولد 

قانوني لتعويض األضرار الماسة بأمف المستيمؾ وسالمتو )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كمية عمر، النظاـ ال
 . 124، ص.2010-2009الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
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المسؤوؿ مف المتدخؿ ولـ يتمكف ، عمى ما سبؽ بيانو 1إذا ما تحققت أركاف المسؤولية المدنيةف
عمى  2التعويضدفع بتزاـ ل، نشأ عمى عاتقو االبأحد الوسائؿ القانونية المقررة في ذلؾ دفعيا
 .الذي يحدده القاضي والنح

   التعويض: مجال ونطاق أ -2
 3تقصيرية وأ ،أساسيا عقد االستيالؾالمسؤولية المدنية، سواء كانت عقدية ال شؾ أف  

التي و  ،4األساسية إال بتوافر أركانيا قانونا ال تتحقؽفإنيا  أساسيا األخطاء المينية لممتدخؿ.
     أنويقضي بأف المبدأ في الدعاوى القضائية  ترتيبا عمىو أىميا،  يا وربمامنواحدا  الضرر يعتبر

 ضرر يشمموال عف نتساءؿالحديث عف دعوى التعويض يجعمنا  " ، فإف 5" ال دعوى بال مصمحة
                                                           

اللي  الوظيفة األولى لممسؤولية المدنية ىي التعويض ولذلؾ تعرؼ بعبارة " الضرر والتعويض " راجع عمي في -1
 .373-17، ص ص.2015، دار موفـ لمنشر، الجزائر، 3، ط. -الفعؿ المستحؽ لمتعويض –االلتزامات 

مف القانوف المدني، إذا تعدد المتدخموف المسؤولوف )منتج، موزع، ... تاجر( عف  126طبقا لنص المادة  -2
بقدر  ولية فيما بينيـ بالتساوي، أوالفعؿ الضار، فيكونوف متضامنيف في االلتزاـ بتعويض الضرر، وتكوف المسؤ 

العيب، وحينيا يعيف القاضي نصيب كؿ  نسبة اشتراكيـ في اإلضرار بالمستيمؾ تبعا لمعيار جسامة الخطأ أو
عمي  واحد منيـ في االلتزاـ بالتعويض،  ويوزع مبمغ التعويض بينيـ بحسب درجة خطأه تبعا لمعيار الجسامة،

 .464ص. ،2008اإللتزاـ بضماف سالمة المنتج، د.ط، دار الفكر الجامعي، مصر، فتاؾ، تأثير المنافسة عمى 
إذا طاؿ الضرر أشخاص آخريف ال تربطيـ أي عالقة تعاقدية مع المتدخؿ كاألشخاص الذيف يكفميـ  -3

ؿ المستيمؾ )عائمتو مثال(، فال يكوف حينيا أماميـ سوى طريؽ واحد وىو إثارة المسؤولية التقصيرية لممتدخ
استنادا إما إلى خطئو الشخصي، أو خطأ تابعيو، أو بالرجوع إلى أحكاـ المسؤولية عف فعؿ األشياء، زاىية 

 . 240حورية سي يوسؼ، المسؤولية المدنية لممنتج، مشار إليو لدى محمد مالكي، مرجع سابؽ، ص.
السببية بينيما ، وىي بالنسبة األركاف األساسية لممسؤولية القانونية عموما ىي الخطأ والضرر والعالقة  -4

       العيب في المنتوج الذي يقدمو المتدخؿ قانونيا وىو لمعالقة االستيالكية تتمثؿ في الخطأ سواء كاف عقديا أو
يمحؽ المستيمؾ جراء اقتنائو لممنتوج ، والعالقة السببية بينيما وىي أف الضرر ما كاف ليتحقؽ  ما وىو ، والضرر
المتدخؿ، لتفصيؿ أكثر راجع  طيب ولد عمر، النظاـ القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمف لوال خطأ 

  .وما بعدىا 124المستيمؾ وسالمتو )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ ص 
ال كانت دعواه غير مقبولة،  -5 إاّل أنو عمما بأف مف لـ يمحقو ضرر شخصي فال يمكنو أف يطالب بالتعويض وا 

ضرر نتيجة الضرر األصمي، كاألضرار التي تمحؽ الخمؼ بسبب وفاة السمؼ، فوفاة المستيمؾ قد يمحؽ الغير 
الذي اقتنى منتوجا معيب يؤثر ذلؾ عمى خمفو الذي كاف يعولو أو الذي كاف يعيش عمى نفقتو، ويسمى  الضرر 

مرجع  -تحؽ لمتعويضالفعؿ المس –في ىذه الحالة "بالضرر المرتد" لمتفصيؿ أكثر عمي فياللي، االلتزامات 
. وأيضا عبد الحميد ثروت، األضرار الصحية الناشئة عف الغداء الفاسد           299-298سابؽ، ص. ص 

 .130، ص.2007أو المموث، د.ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر، 
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األذى الذي يصيب الشخػص في حؽ مف حقوقػو إال  وى ما والحقيقة أف الضررىذا التعويض، 
 ضرر مادي : 1نوعاف ووبذلؾ في، في مالوو في نفسو أو المشروعة أ مصالحو في مصمحػة مفو أ
المستيمؾ في  ضرر معنوي يصيب ومالو )أ(، أفي  وفي كيانو المادي )جسده( أمس المستيمؾ ي

حساسو وكرامتو )ب(شعوره      وا 

  Préjudice matériel   :الضرر المادي - أ
      في مالو و في جسمو أالمستيمؾ كؿ ما يصيب  وىو يعرؼ بالخسارة المادية، و  

 صور ، ومف2لو خسارة ماليةتفويت مصمحة مشروعة تسبب  والمالية، أإنقاص حؽ مف حقوقو ب
مف خسارة نتيجة استخدامو منتجات تحمؿ  المستيمؾما قد يمحؽ  المادي نذكر مثال الضرر

تجاه  المتدخؿ وفاءعدـ  وأ عمى منتجات أصمية. وحصولعالمات مقمدة وتفويت فرصة 
عدـ وجود بينات الوسـ سواء بسبب  وفؽ ما يقضي بذلؾ القانوف، بااللتزاـ بالتحذيرالمستيمؾ 
قد ما غموضيا،  ل وعدـ كفايتيا أل وأ لمنقص فييا وأ ،كميا المنتج مف خطورةالتحذير ب الخاصة
 . 3ماليا وأضررا ماديا جسديا بو يمحؽ 

 préjudice 4قد وقع فعال محققا أي وتجدر اإلشارة أنو يشترط في الضرر أف يكوف 

concret، نتيجة المنتجات  5جروح وجسمو بتمؼ أ تو فيإصاب وأموت المضرور  ومثاله
. مف حقوقو المالية حؽأي  وأموالو أتعدي عمى مف خسائر كنتيجة لم كذلؾ ما يمحقوالمغشوشة، 

                                                           
والنوع األوؿ فقط  نشير ىنا أف فقياء القانوف في السابؽ كانوا يميزوف بيف الضرر المادي والضرر المعنوي، -1

ىو الذي يستوجب التعويض، غير أف ىذا التمييز تراجع ولـ يبؽ ما يبرره فأصبح الضرر المعنوي أيضا قابال 
 . 278سابؽ، ص. ، مرجع-الفعؿ المستحؽ لمتعويض –لمتعويض عمي فياللي، االلتزامات 

، العدد 27واالقتصادية، جامعة دمشؽ، المجمد أصالة كيواف، تعويض الضرر المتغير، مجمة العمـو القانونية  -2
  .554، ص.2011الثالث، 

دراسة مقارنة بيف القانوف المدني والفقو  –حمدي أحمد سعد، االلتزاـ باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع -3
، وفي نفس المعنى نذكر كمثاؿ الضرر  494، ص.2010، د.ط، دار الكتاب القانونية، مصر، -اإلسالمي

الذي أصاب جسد المشتري ) المستيمؾ ( بإصابتو بعجز دائـ في عينو نتيجة استعمالو مادة مقاومة لمطفيميات 
بسبب عدـ التزاـ المتدخؿ بالتحذير، ولـ تبيف لممستيمؾ المستعمؿ ليذا المنتج مدى خطورتو عمى العيف. انظر 

 .324ستيالؾ، مرجع سابؽ، ص.نبيؿ بف عديدة، اإللتزاـ باإلعالـ وتوابعو في مجاؿ قانوف اإل
. 213ادريس فاضمي، مرجع سابؽ، ص. - 4  

5
- Boussad Ouguenoune, L’indemnisation systématique des dommages, Revue de droit, Centre 

Universitaire, Relizane, volume 09, Numéro, 01, 2020, P.212.  
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المحتمؿ فال تعويض  ، أما الضررPréjudice future في المستقبؿ وشرط تحقؽ الضرر قد يكوف
 عف الضررويمتـز بالتعويض   -العقدية  طبقا لقواعد المسؤولية -قد يسأؿ المتدخؿ  أف إالّ  عنو.

مف  182ما نصت عميو المادة و وى 2الخطأ الجسيـ وأ 1في حاؿ الغش امتوقعلـ يكف و حتى ول
المديف عف الضرر أما في حالة المسؤولية التقصيرية فإنو يسأؿ  القانوف المدني الجزائري.

      .أقر ذلؾ مف و، ومبرر ذلؾ أف القانوف ى3المباشر المتوقع وغير المتوقع

 Préjudice moral المعنوي: الضرر - ب
، أي الضرر الذي يصيب 4في مصمحة غير مادية لشخصذلؾ الضرر الذي يصيب ا وى 

ومثاؿ  ؛5التي ال تقوـ بالماؿفي حؽ مف حقوقو األدبية و أ المستيمؾ في شعوره وعاطفتو وسمعتو
ثـ يتقرر عالمة أصمية،  مفحصولو عمى منتج  بغرضأف يتعاقد المستيمؾ مع المتدخؿ ذلؾ 

مساس ال ألفضرر أدبي لممستيمؾ،  ذلؾ عمىيترتب ، فمف طرؼ المتدخؿ فسخ العقد تعسفيا
يستحؽ في اختيار العالمة التي تحقؽ لو األماف والرغبة المشروعة يشكؿ ضررا معنويا  بحريتو

        تشوه جسده نتيجة األذى النفسي واأللـ الذي يمحؽ المستيمؾ  عميو التعويض، كما يعتبر
ضررا أدبيا  و عاجزا عف العمؿ والكسب جراء استخدامو لمنتجات مغشوشةتجعملمعاىة التي  أو

 لتعويض أيضا.الحؽ في ا يوجب لو
                                                           

يتعمد المتدخؿ عدـ الوفاء بااللتزاـ أو التأخر في تنفيذه، فينا يعتبر قد خرج عف حسف النية الواجب  كأف -1
  مراعاتو في العالقة التعاقدية.

وىو الخطأ الذي ال يصدر مف أقؿ المتدخميف تبصرا، فجسامة الخطأ تجعؿ المتدخؿ المديف مسؤوال عف  -2
 المتوقعة.   األضرار غير المتوقعة فضال عمى األضرار

.317محمد صبري السعدي، مرجع سابؽ، ص. - 3  
فيو الضرر الذي ال يصيب المستيمؾ في حؽ مف حقوقو المالية، بؿ يمس حسو وعرضو وكرامتو، أو مركزه  -4

 La partie »االجتماعي. فيذا النوع مف الضرر يمحؽ ما يسمى بالجانب االجتماعي لمذمة المعنوية أو األدبية 

sociale du patrimoine  »   ليكوف في العادة مقترنا بأضرار مادية، أو يمحؽ بالعاطفة أو الشعور باآلالـ التي
يحدثو في النفس مف آالـ وأحزاف. أنظر: سعيد مقدـ، نظرية التعويض عف الضرر المعنوي، د.ط، مطبعة 

 .44، ص.1992النخمة، بوزريعة، الجزائر، 
ولية الناشئة عف الضرر األدبي بيف الفقو اإلسالمي والقانوف، الجزء األوؿ     أسامة السيد عبد السميع، المسؤ  -5

  .83، ص.2011، د.ط، مكتبة الوفاء القانونية لمنشر، مصر، 
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نصوص الضرر المعنوي في قد نص عمى  1الجزائري أف المشرع الى وتجدر اإلشارة 
 عمى أفمكرر مف القانوف المدني الجزائري التي تنص  182المادة  منيانذكر عديدة متفرقة 

مف  03المادة و  السمعة". والشرؼ أ وأ كؿ مساس بالحرية المعنويالضرر "يشمؿ التعويض عف 
قانوف اإلجراءات الجزائية "... تقبؿ دعوى المسؤولية المدنية عف كافة أوجو الضرر سواء كانت 

باإلضافة الى  ناجمة عف الوقاع موضوع الدعوى الجزائية".دامت  ما أدبية وجثمانية أ وأ مادية
: "يجب أال يمس بقوليا قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش الذي  الفقرة األولى مف 19المادة 

  المنتوج المقدـ لممستيمؾ بمصمحتو المادية، وأف ال يسبب لو ضررا معنويا". 

توافرت متى  2التعويض عف الضرر المعنويفي بتاتا  تردديأف القضاء الجزائري لـ  كما 
بأف "الضرر بالعاصمة يرى قضاة المجمس في ىذا الصدد و  ف يستحقو،وطالب بو م 3شروطو

نما يعوض مف قبو الشعور باأللـ، وى والمعنوي ى القضاء بما بدا ليـ جبرا  ؿال يقدر بالماؿ، وا 
 .4لمخواطر"

 ثانيا: الحكم الصادر في دعوى التعويض
 ليس ىناؾ مف سبيؿ أماـ المستيمؾ المضرور إال المجوء إلى القضاء مف أجؿ الحصوؿ 

                                                           
نما اكتفى بتعداد صوره مف خالؿ نص المادة  لـ - 1  182يتعرض المشرع الجزائري لتعريؼ الضرر المعنوي وا 

 مكرر مف القانوف المني الجزائري.   
تجدر اإلشارة  ىنا إلى أف الضرر المعنوي )أو الضرر األدبي(  يتجسد في ثالث صور، األولى في األضرار -2

أي أف الضرر المعنوي ترتب عف واقعة االعتداء عمى حؽ مف حقوقو، كأف األدبية المرتبطة باألضرار المادي، 
، وسبب لو ذلؾ آالـ نفسية يعانييا طوؿ يتعرض المستيمؾ لبتر عضو مف أعضائو نتيجة استخداـ منتج معيب

حياتو، والصورة الثانية ىي تمؾ األضرار المعنوية المستقمة عف األضرار المادية وتمس بعاطفة الشخص، أما 
الصورة الثالثة فيي تمؾ األضرار األدبية المتصمة والمصيقة بشخص اإلنساف، تتمثؿ في االعتداء عمى القيـ 
االعتبارية والمعنوية لممستيمؾ، كالكرامة أو القذؼ والسب. راجع: زاىية حورية سي يوسؼ، إشكالية التعويض 

        13جامعة مولود معمري تيزي وزو، المجمد عف الضرر المعنوي، المجمة النقدية لمقانوف والعمـو السياسية، 
  .10-9، ص ص.02، العدد 

الشروط الواجب توافرىا في التعويض عف الضرر المعنوي ىي نفسيا المطموبة في الضرر المادي، وتتمثؿ  -3
في أف يكوف الضرر محققا وشخصيا ومباشرا، وأف يصيب مصمحة مشروعة وأف ال يكوف قد سبؽ التعويض 

 عنو. 
، مشار إليو لدى: ادريس فاضمي، مرجع سابؽ     06/11/1976غير منشور مؤرخ في  10511القرار رقـ  -4

 .  215، ص.
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مقدراه، ال سيما أف المتدخؿ المسؤوؿ كثيرا ما عمى حكـ قضائي يثبت حقو في التعويض ويحدد 
 ينازع في قياـ مسؤوليتو وبسعي لمدفع بنفييا.

المستحؽ ، ونوعو ومقداره وطريقة الوفاء بو، فقد يكوف وحده مف يقرر التعويض القاضي و  
مرتبا  أف يكوف إيرادا وأ دفعات، ىمقسطا عم ونقدا، وقد يكوف مجمال يسدد دفعة واحدة أ وعينا أ

     نواع أل سنتعرضوعميو،  .تأميف لذلؾ بتقديـالمديف المتدخؿ لزاـ إيجوز في ىاتيف الحالتيف و 
 (.2ىذا التعويض ) ركيفية تقدي نبيف(، ثـ 1)التعويض  صور وأ

 التعويض: أنواع  -1
التخفيؼ مف وطأتو  وأ ،أصاب المستيمؾالضرر الذي  ومحإف الغاية مف التعويض ىي  

إعادة الحاؿ إلى ما ب، 2ذلؾ عف الطريؽ التعويض العينيكوف ، وقد ي1محوه ممكنا إذا لـ يكف
بدفع مبمغ نقدي  وقد يكوف التعويض بمقابؿ فيمـز المتدخؿكانت عميو قبؿ حدوث الضرر )أ(، 

 لممستيمؾ )ب(.

 التعويض العيني: - أ
إزالة ما لحقو ب  المستيمؾ المضرور أنجع سبيؿ لتعويض وال ريب أف التعويض العيني ى 

عادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ التعاقد، و   التعويضمف ضرر طالما كاف ذلؾ ممكنا، وا 
                                                           

، مشار إليو لدى: سارة عزوز، مرجع 426، ص.-مصادر االلتزاـ–منذر الفض، النظرية العامة لاللتزامات  -1
  .247سابؽ، ص.

 وبيف التنفيذ العيني  Réparation en Nature بيف التعويض العينيتجدر اإلشارة ىنا أف بعض الفقو يخمطوف  -2

Exécution Nature   حتى أف البعض خمع عمييما وصؼ الترادؼ، إال أف الفرؽ بينيما واضح، فالتنفيذ العيني
يوفر لمدائف عيف محؿ حقو، ويزيؿ الضرر الذي ينجـ عف اإلخالؿ بااللتزاـ، بحيث يؤدي إلى إعادة الدائف 

 164لمستيمؾ( إلى الوضع الذي كاف فيو لوال اإلخالؿ بو، أما بخصوص شروطو نستخمصيا مف نص المادة )ا
مف القانوف المدني الجزائري، والتي تنص عمى ضرورة توافر أربعة شروط لمحكـ بالتنفيذ العيني وىي إعذار 

إرىاؽ لممديف، أال يكوف في التنفيذ مساس المديف )المتدخؿ(، أف يكوف التنفيذ العيني ممكنا، أال يكوف في التنفيذ 
بحرية المديف )المتدخؿ( الشخصية. لمتفصيؿ راجع: محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانوف المدني     

 . 25-21، ص ص.2010د.ط، دار اليدى لمنشر، الجزائر،  -النظرية العامة لاللتزامات، أحكاـ االلتزاـ –
بو عند اإلخالؿ بواجب عدـ اإلضرار بالمستيمؾ، والحكـ ىنا ال يقصد بو إعذار أما التعويض العيني فيحكـ 

نما إلزامو بالتعويض عف ما ارتكبو دوف وجو حؽ مف خطأ تجاه  -المتدخؿ –المسؤوؿ وحثو عمى التنفيذ، وا 
 المضرور. 
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المسؤولية العقدية نطاؽ في  األخذ بو الحدوث كثير ، شائع1الغراء الشريعة االسالميةاألصؿ في 
 منزلة االستثناء.بوال نجده في نطاؽ المسؤولية التقصيرية إال 

نما  الجزائري اإلشارة أف المشرع وتجدر  اكتفى بإيراد لـ يتعرض لتعريؼ التعويض العيني وا 
ص عمى: "... إعادة بالن القانوف المدني مف في فقرتيا الثانية 132في المادة  بعض صوره

أف يحكـ وذلؾ عمى سبيؿ التعويض، بأداء بعض اإلعانات تتصؿ  والحالة إلى ما كانت عميو، أ
   المشروع".بالفعؿ غير 

 :( بمقابلالنقدي ) التعويض   - ب
خاصة في مجاؿ جبر الضرر  ،التعويض العينيب الحكـقد يتعذر في بعض الحاالت  

ـ ال يمكف إزالتو بإلزا مقمدة، فالضرر ىنا وأالحاصؿ لممستيمؾ جراء استخدامو لمنتجات معينة 
بصفة مطمقة كأنو لـ  وتجاىمالمتدخؿ بتنفيذ التزامو كما أف الضرر قد وقع بالفعؿ وال يمكف 

 يحصؿ بتاتا.

جبر الضرر األصؿ في  واألنسب وى وىيكوف  2أف التعويض بمقابؿ وىذه الحالة يبد مثؿ فيو 
الضرر  ، بغرض تعويضو عفامالي امبمغالمستيمؾ المضرور منح ب، معنويا وسواء كاف ماديا أ
بسبب الفعؿ  وعدـ تنفيذ المتدخؿ اللتزاماتو العقدية )المسؤولية العقدية( أ الذي لحقو بسبب

 .الضار)المسؤولية التقصيرية(

 

                                                           
ف كاف قّيما  فالشريعة اإلسالمية تقضي بأنو إذا كاف الشيء الذي أتمؼ أو أعدـ مثميا وجب تعويضو -1 بمثمو وا 

 .  177فبمثمو. راجع: سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص.
التعويض بمقابؿ: قد يكوف تعويضا نقديا وىو مقابؿ المالي لمضر الناتج عف الفعؿ غير مشروع، والذي   -2

ويجوز في مف القانوف  المدني والذي قد يكوف مقسطا، كما يمكف أف يكوف إيرادا مرتبا،  123نصت عميو المادة 
ىذه الحالتيف إلزاـ المديف )المتدخؿ(، بأف يقدـ تأمينا، ولمقاضي ىنا كامؿ السمطة التقديرية في اختيار السبيؿ 

 األنسب لمتعويض حسب مضموف ىذه المادة.
كما قد يكوف تعويضا غير نقدي، مثال أف يحكـ القاضي بنشر الحكـ عمى المتدخؿ بالجريدة وعمى نفقتو، ويعد 

وع مف التعويض فعاال في مجاؿ حماية المستيمؾ حيت يضمف توعية وتحسيس المستيمكيف حوؿ السمعة ىذا الن
التي ال تحقؽ سالمتيـ، وفي المقابؿ يكوف لو صدد في قمع المتدخميف الذيف يخافوف عمى سمعة منتجاتيـ. 

 .      255راجع: محمد مالكي، مرجع سابؽ، ص.
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 كيفية تقدير التعويض:  - 2  
تعويضا  أف التعويض أداة فعالة لجبر الضرر الذي يمحؽ بالمستيمؾ سواء كاف األكيد 
بمقابؿ، إال اف تقديره يتـ وفؽ إحدى طرؽ ثالث، فقد يكوف باتفاؽ مسبؽ بيف الطرفيف  وعينيا أ
ما يعرؼ و )أ(، وقد يكوف محددا بنص في القانوف وى االتفاقيما يعرؼ بالتعويض تحت 

ويعرؼ حينيا بالتعويض  قضائيبحكـ  تحديدهبالتعويض القانوني )ب(، وأخيرا قد يكوف 
   .)ج( القضائي

 :تفاقيالتعويض اال   - أ
أف يحددا يجوز لممتعاقديف : "عمى أنو ، مف القانوف المدني الجزائري 183نص المادة ت 

 ...".في اتفاؽ الحؽو مقدما قيمة التعويض بالنص عمييا في العقد أ
 تحديد مقدارعمى بكؿ حرية و مقدما االتفاؽ بلممتعاقديف  يسمح الجزائري المالحظ ىنا أف المشرعف

مستقبال  (المديف) المسؤوؿ إذا أخؿ المتدخؿ (الدائفالمضرور) المستيمؾالذي يستحقو  التعويض
 ر فيو.التأخ وبسوء تنفيذه أ وأ االستيالؾ دعدـ تنفيذ عقسواء باإلخالؿ  نوعكاف  أيابالتزامو 

   2مف القانوف المدني الجزائري 184المادة  مقيد باألحكاـ الواردة في 1التعويض االتفاقيو  
سمطة القاضي في تحديد مقدار التعويض و دفع مسؤولية المتدخؿ  ؿ، خاصة فيما يتعمؽ بوسائ

إذا أثبت المتدخؿ أف المستيمؾ لـ تقضي بأنو ال يكوف التعويض المحدد في العقد مستحقا  حيث
مبمغ التعويض إذا اثبت المديف أف  يمحقو ضررا؛ فضال عمى ذلؾ أنو يجوز لمقاضي أف يخفض

 ونفذ جزء منو.أف االلتزاـ األصمي قد تحقؽ  والتقدير كاف مفرطا، أ
مف القانوف المدني الجزائري، يجوز لممستيمؾ المضرور  185ذلؾ، طبقا لنص المادة  مقابؿوفي 

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفؽ عميو أف يطمب أكثر مف ىذه القيمة إذا أثبت أف 
 خطأ جسيما. والمتدخؿ المسؤوؿ قد ارتكب غشا أ
                                                           

أف تقدير التعويض ينبغي أف يتـ  عمما.  La clause Pénaleبالشرط الجزائي وىوما يعبر عنو في بنود العقد  -1
 االتفاؽ عميو قبؿ إخالؿ أحد األطراؼ بالتزاماتو، أما إذا تـ االتفاؽ عميو بعد حدوث اإلخالؿ، فحينيا نكوف

 -شرح القانوف المدني بصدد اتفاؽ أو عقد صمح وليس بصدد شرط جزائي. محمد صبري السعدي، الواضح في
 .345، وعمار زعبي، مرجع سابؽ، ص.80، ص.-النظرية العامة لاللتزامات، أحكاـ االلتزاـ 

تجدر اإلشارة إلى أف القيود الواردة في ىذه المادة ال يجوز مخالفتيا، ولمقاضي أف يثيرىا مف تمقاء نفسو، في  -2
  أي مرحمة مف مراحؿ دعوى التعويض.



 

 

 

263 

  التعويض القانوني: -ب  
 محمو دفع مبمغ التزاـالتأخير في تنفيذ ب مرما يتعمؽ األالقانوف تحديده عند يتولىوىو الذي  

 .1يعرؼ بالفوائد التأخيريةو مف النقود، 

خاصة تقضي  اأحكامقوانينيا أف معظـ التشريعات المقارنة تعتمد عمى تضميف  عمى 
نص المادة المدني المصري  ومثاؿ ذلؾ مف القانوفنسب معينة،  وفؽبتحديد قيمة التعويض 

 . 2%5 وفي المجاؿ التجاري ب ، %4ب في المجاؿ المدني نسبةالتي تحدد ال 266

مقدار التعويض    تحديد األسموب في ىذا مثؿ المشرع الجزائري فمـ يعتمد عمى  أما 
تنص عمى أنو : "إذا كاف محؿ االلتزاـ بيف األفراد  مف القانوف المدني الجزائري 186لمادة فا

مبمغا مف النقود عيف مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المديف في الوفاء بو، فيجب عميو أف 
واضح فإف التشريع الجزائري يأخذ  ويعوض لمدائف الضرر الالحؽ مف ىذا التأخير".  فكما ى

 ينة في تحديده.    بالتعويض القانوني، ولكف دوف أف يفرض نسبة مع

     التعويض القضائي: -ج 
 عند عدـ وجود واالتفاؽ المسبؽ بيف المتعاقديف أ غيابتيف السابقتيف )بعيدا عف الحال 

 في حدود، 3تقدير التعويضميمة يتولى القاضي ، (التعويضلمقدار حدد القانوني  المنص ال
       ألف المسؤولية المدنية )العقدية الخطأ، دوف األخذ بجسامة 4المستيمؾأصاب الضرر الذي 

مستقبال  وحاال أ غير متوقع وشر سواء كاف متوقعا أالتقصيرية( غايتيا جبر الضرر، المبا وأ
                                                           

 -. وأيضا: محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانوف المدني73مرجع سابؽ، ص.نادية مامش،  -1
. وأيضا: حسف عمي الذنوف، المبسوط في 93، مرجع سابؽ، ص. -النظرية العامة لاللتزامات، أحكاـ االلتزاـ 

 .  349، ص .2006، دار وائؿ لمنشر، األردف، 1، ط.-الضرر–شرح القانوف المدني 
. وأيضا: زاىية حورية سي يوسؼ، المسؤولية المدنية لممنتج، د.ط، دار 189مقدـ، مرجع سابؽ، ص. سعيد -2

 . 320، ص.2009اليومة لمنشر، الجزائر، 
مف القانوف المدني:  182خوؿ المشرع الجزائري لمقاصي صراحة سمطة تحديد قيمة التعويض، بالنص المادة  -3

مف  175أوفي القانوف فالقاضي ىو الذي يقدره ...". وأيضا في نص المادة  "إذا لـ يكف التعويض مقدرا في العقد
نفس القانوف والتي تقضي بأنو: "إذا تـ التنفيذ العيني أو أصر المديف عمى رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار 

 يف".    التعويض الذي يمـز بو المديف، مراعيا في ذلؾ الضرر الذي أصاب الدائف والعنت الذي بدا مف المد
لمتفصيؿ أنظر: عمي  سمطة القاضي في تحديد األضرار محؿ التعويض تخضع لرقابة المحكمة العميا. -4

  .16فياللي، تطّور الحؽ في التعويض بتطور الضرر وتنوعو، مرجع سابؽ، ص.
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التي حددىا  1معناصرلفي ذلؾ  مع مراعاتومعنويا،  وأ ماداـ محققا، وسواء كاف الضرر ماديا
، أي 2نذكر منيا الظروؼ المالبسة لممستيمؾوالتي  تؤدي إلى تعويض عادؿ. باعتبارىاالمشرع 

حسف وأيضا ، 3الجسدية المالية والعائمية المضرورىذا الظروؼ الشخصية التي تتصؿ بحالة 
ر التعويض مف نستخمص إعماؿ مبدأ حسف النية وسوئيا عند تقديحيث  ،وسوئيا لممتدخؿ 4النية

والتي تقضي بأف  مف القانوف المدني الجزائري الفقرة الثانية 182خالؿ تحميؿ نص المادة 
المستيمؾ بتعويض  غير ذلؾ فيمتـز والذي لـ يكف حسف النية وارتكب غشا أ -المديف -المتدخؿ 

ويض عف خالفا لممتدخؿ حسف النية فيمتـز بالتععف الضرر المتوقع وغير المتوقع،  -الدائف -
  الضرر المتوقع فقط.

يجوز لمقاضي أف يحكـ بنفقة مؤقتة لممستيمؾ المضرور طالما ثبت وتجدر اإلشارة ىنا أنو  
 لو أنو يستحؽ التعويض، وكانت ظروفو صعبة وال تسمح باالنتظار وقت صدور الحكـ، ويشترط 

تتجاوز التعويض الذي سيحكـ بو القاضي بصفة نيائية، وتعرؼ ىذه الوسيمة في ىذه النفقة أال 
، ألنيا بطبيعة الحاؿ ستحسب لو مف المبمغ 5زئي المسبؽ"مف التعويض بتسمية "التعويض الج

أف يقدر مبمغ التعويض نشير إلى أنو إذا لـ يتيسر لمقاضي وقت الحكـ  كما النيائي لممحكوـ بو.
                                                           

لدى المتدخؿ  سوء النيةو حسف أو التي يأخذىا القاضي بعيف االعتبار في الظروؼ المالبسة  رتتحدد العناص -1
  لممستيمؾ المضرور. إمكاف إقرار نفقة مؤقتةوفي 

      زوليخة رواحنة، معايير تقدير التعويض عف الضرر المعنوي، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة -2
 . 173، ص.2018، 1، العدد 13، المجمد 

ضرورة مراعاة في ىذا الشأف الظروؼ الشخصية لممتدخؿ المسؤوؿ ال سيما ظروفو  يرى بعضال ننوه ىنا أف -3
إال أف ىناؾ مف انتقد ىذه الفكرة حيث يروف أنو ال يجب . 75ش، مرجع سابؽ، ص.انادية مام ، المالية

االعتداء بظروؼ المسؤوؿ أو بمركزه االجتماعي أو االقتصادي الخاص بو، فإف كاف غنيا فيضّعؼ مبمغ 
ف كاف فقيرا فيخفض المبمغ المقدر. وعميو فالضرر يقدر فقط بالخسارة الفعمية، ال يقؿ إف كاف ا لتعويض، وا 

            عمي فيالليجسيما. راجع: المسؤوؿ فقيرا أو كاف خطأه يسيرا، وال يزيد عنو إف كاف ثريا أو كاف خطأه 
 .408-407، مرجع سابؽ، ص ص. -الفعؿ المستحؽ لمتعويض–، االلتزامات 

وىوما  ،أي االستقامة والنزاىة في التنفيذ وانتفاء الغش، حسف النية األصؿ في تنفيذ االلتزامات التعاقدية ىو -4
مف القانوف المدني الجزائري والتي تنص عمى أنو: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما  107أقره المشرع في نص المادة 

بحسف النية ما يجب أف يكوف مف إخالص المتعاقد في تنفيذ ما التـز بو.  اشتمؿ عميو وبحسف نية". ويقصد
 .326أنظر: زاىية حورية سي يوسؼ، المسؤولية المدنية لممنتج، مرجع سابؽ، ص.

. 305. وأيضا: زكريا بوعوف، مرجع سابؽ، ص.305نادية مامش، مرجع سابؽ، ص. - 5  
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أف يحتفظ لممضرور بالحؽ في أف يطالب خالؿ مدة معينة بالنظر مف جديد  بصفة نيائية، فمو
    .1في التقدير

قانوف اإلجراءات المدنية  مف 32تختص المحاكـ العادية طبقا لممادة في ىذا السياؽ و  
يحؽ لممستيمؾ المتضرر ف .االستيالؾالتعويض الخاصة بعقود  دعاوىفي  ظرواإلدارية بالن

     التقميد وسواء عف طريؽ التضميؿ أ -العالمات المشوبة بالغش في مجاؿ االستيالؾ عقود مف
المحكمة  والتي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عميو، أالمحكمة  أماـأف يرفع دعواه  -

عقد أف  باعتبارأماـ القسـ المدني إما ، ويكوف ذلؾ 2التي ابـر العقد في دائرة اختصاصيا
 أماـ القسـ التجاري باعتبار أف وعمال مدنيا، أيعد  (مستيمؾمدعي )المبالنسبة ل االستيالؾ

 المقمدة( والمغشوشة )المضممة أ لعالمةؿ ايستعمو  تاجر محترؼ وى )المتدخؿ(المدعى عميو 
 .التجاري نشاطو الخدمات محؿ وأ عمى المنتجات

ويجب اإلشارة إلى أف دعوى التعويض تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة مف يوـ وقوع  
 أبمبد، وأف المشرع قد أخذ القانوف المدني الجزائريمف  133الفعؿ الضار طبقا لنص المادة 

 .4ولـ يأخذ بمبدأ تسقيؼ التعويض 3التعويض الكامؿ

لضماف أكبر  فعالةؿ مف دعوى التعويض آلية قانونية جع ،والخالصة أف المشرع الجزائري 
لجبر كافة و مغشوشة تحمؿ عالمات مقمدة.  وحماية لممستيمؾ عند استخدامو منتجات معيبة أ

خاصة في  –لكف الى جانب ىذه الدعوى و  راء ذلؾ، المعنوية التي تصيبو جو األضرار المادية 
يسمح المشرع  -عدـ كفايتيا في إرضاء المستيمؾ المضرور وتوفر شروطيا أحالة عدـ 

المتدخؿ وتفيد المستيمؾ بالتبعية، خاصة الجزائري باستعماؿ دعاوى أخرى  خاصة قد يستعمميا 
 ا.لتشمؿ المستيمكيف أيض حينما ال يتوقؼ الضرر عند المتدخؿ وحده بؿ تمتد آثاره

                                                           

المتضمف القانوف المدني، المعدؿ والمتمـ، السالؼ الذكر   58-75 مف األمر رقـ 131المادة  - 1  
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 4و 2فقرة  39والمادة  37المادة  - 2  

أساس مبدأ التكافؤ بيف التعويض والضرر، فيعوض عف كؿ الضرر وفقط، بحيث ال يتحمؿ المضرورة  عمى -3
الخسارة فيفتقر وال يستفيد مف ثراء فيغنى. عمي فياللي، تطّور الحؽ في التعويض بتطور الضرر وتنوعو، مرجع 

 .15سابؽ، ص.
.368عمار زعبي، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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 المطمب الثاني

 من الغش التجاري في مجال العالمات ممستهمكالمدنية لحماية ال
 المتعمق بالعالمات 30-33 رقم مربموجب القواعد الخاصة في األ

 منازعات العالمات حيزا ميما في ساحة القضاء، وىي في تزايد مستمر مما دفعتشغؿ  
بعض الفقو الى القوؿ بأف مجرد منح شيادة تسجيؿ عالمة يكوف دليال عمى احتماؿ ميالد 

 .1منازعة جديدة

ؼ ىذه المنازعات إلى يتصنيمكف المتعمؽ بالعالمات،  06-03مر إلى األبالرجوع و 
 )الفرع األوؿ(  إبطاؿ العالمة ترفع بشأنيا دعوى 2صحة العالماتتتعمؽ بمنازعات  ،نوعيف

المشروع لمعالمات، وترفع بشأنيا دعوى المنافسة غير  باالستغالؿ غير تتعمؽ ومنازعات
 دعوى التقميد المدنية )الفرع الثاني(. وأالمشروعة 

 ) لإلخالل بإجراءات التسجيل ( العالمة إبطال : دعوى األولالفرع 
الفقرة األولى  20المادة في خاصة المتعمؽ بالعالمات،  06-03استنادا إلى أحكاـ األمر  

نو: "يمكف الجية القضائية المختصة بإبطاؿ تسجيؿ العالمة بأثر رجعي مف تاريخ اإليداع فإ
مف الغير عندما يتبيف بأنو كاف ال ينبغي تسجيؿ العالمة و وذلؾ بطمب مف المصمحة المختصة أ

 .مف ىذا األمر..." 7مف المادة  9إلى  1لسبب مف األسباب المذكورة في الفقرات 
يمتد بأثر و بموجب حكـ القضائي،  فاإلبطاؿ جزاء ال يتقرر إال ،مف ىذا النصواضح  وكما ى
يقتصر عمى الحاالت المستثناة أصال بموجب  مف البطالف نوع. وىذا ال3تاريخ اإليداع لىإرجعي 

 .ةيخدمال وصناعية أال وتجارية أال المسجمة ات العالم كؿ مسالنص القانوني وىي ت
وعميو، سنحاوؿ التعرض لحاالت إبطاؿ تسجيؿ العالمة )أوال(، ثـ نتطرؽ لشروط مباشرة  

 دعوى اإلبطاؿ )ثانيا(.
                                                           

. 111التجاري، مرجع سابؽ، ص.عجة الجياللي، العالمات  - 1  
المتعمؽ  06-03مف األمر  21و 20نظـ الشرع الجزائري منازعات صحة العالمات بمقتضى المادتيف  -2

 بالعالمات، وتتمثؿ في نوعيف مف المنازعات: منازعات إبطاؿ تسجيؿ العالمة ومنازعة اإللغاء.  
.113وحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص.الجياللي عجة، العالمة التجارية )خصائصيا  - 3  
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 حاالت إبطال تسجيل العالمة أوال: 
المزيفة المستعممة في الوسط التجاري، أكثر ما يعاني منو  العالمات المغشوشة أوتعد  

جودة ونوعية  ولبسا كبيرا فيما يخص طبيعة أ، فيي تحدث مف أضرار ما تسببو لوالمستيمؾ ل
المتعمؽ  06-03حرص المشرع الجزائري في األمر لذلؾ مصدرىا،  وأالسمع والخدمات 

 بطاؿ تسجيؿإل سف قواعد قانونية حماية قبمية ليذا المستيمؾ،  عف طريؽ عمى فرضالعالمات ب
في  دثو مف تضميؿ وتشويش، لما تحالتي يحظر استعماليا الرموزالعالمات التي تتشكؿ مف 

 .  ذىف المستيمؾ

وبخصوص حاالت ىذا اإلبطاؿ، فتتجسد في األوصاؼ التي استثناىا المشرع أصال مف  
المتعمؽ  06-03األمر منصوص عمييا في نص المادة السابعة مف  ونطاؽ التسجيؿ مثمما ى

 ، ويأتي2سبؽ وأف بيناىا في معرض الحديث عف األشكاؿ المحظورة لمعالمات ، وقد1بالعالمات
جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسمع  وعمى رأسيا الرموز التي تشكؿ حصريا أ

حؽ فإنيا ستعرقؿ في حاؿ ما تـ تسجيؿ ىذه الرموز كعالمة بغير وجو ألنو خدمات معينة، و  وأ
الجغرافي مف قبؿ أصحابو الحقيقييف ىذا مف جية، وكذلؾ سيحدث ىذا استعماؿ ذلؾ البياف 

الذي تضمنتو العالمة يعود  جعميـ يعتقدوف خطأ أف المنتجألمر لبسا في أذىاف المستيمكيف ويا
أف تكوف العالمة ألحد منتجات العجائف تحمؿ مثاؿ عمى ذلؾ، كو  إلى ذلؾ المصدر، منشؤه
ال  لمستيمؾ أف ىذه السمعة مصدرىا بمد إيطاليا، في حيف أف السمعةفيعتقد ا "Italiano" تسمية

 عالقة ليا بذلؾ البمد.

ة إذا كاف مف شأنيا أف تحدث الفوضى في زيادة عمى ذلؾ تكوف العالمة المسجمة باطم 
         وتزرع في أذىانيـ شكوؾ وأوىاـ فيما يخص طبيعة وتضمؿ المستيمكيف األوساط التجارية، 

نوعية السمع والخدمات والخصائص األخرى المتصمة بو، ولذلؾ نجد أف المشرع  وجودة أ وأ
يفرض بأف يمبي كؿ منتوج معروض لالستيالؾ الرغبات المشروعة لممستيمؾ مف حيث طبيعتو 

                                                           

المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر. 06-03مف األمر رقـ  07المادة  - 1  
.21-17ص ص.راجع الباب األوؿ مف األطروحة، الجزء المعنوف باألشكاؿ المحظورة لمعالمات،  - 2  
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وصنفو ومنشئو ومميزاتو األساسية وتركيبتو ونسبة المقومات الالزمة، وكذا ىويتو وكمياتو وقابميتو 
 . 1ؿ، واألخطار الناجمة عنولالستعما

  مشابية السـ تجاري مشيور في الجزائر تتشكؿ مف رموزإذا كانت  أيضا تبطؿ العالمةو  
خدمات مماثمة إلى درجة إحداث ريب بيف االسـ التجاري  و، وتـ استخداميا عمى سمع أ

السـ  والعالمة إذا كانت مجرد ترجمة لعالمة مسجمة أ ومنتجات العالمة المسجمة. كما تبطؿ
 .يتجار 

 شروط مباشرة دعوى اإلبطال ثانيا:
المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات  عامةالشروط الدعوى اإلبطاؿ توفر قامة يشترط إل 

التي خاصة ال لشروطا(، باإلضافة إلى 1)) وىي الصفة والمصمحة واألىمية (  2المدنية واإلدارية
 (.2) المتعمؽ بالعالمات 06-03األمرنص عمييا 

 :العالمة إبطالدعوى  لشروط العامة فيا  -1
تباشر دعوى اإلبطاؿ ،  06-03الفقرة األولى مف األمر  20حسب ما نصت عميو المادة  

مف الغير، ويقصد ىنا بالمصمحة المختصة المعيد الوطني و بطمب مف المصمحة المختصة أ
صالحية رفع دعوى إبطاؿ عالمة مسجمة بصفتو الجزائري قد خولو المشرع فلمممكية الصناعية، 

مسجمة، كأف يكوف مالكا في طمب إبطاؿ عالمة مصمحة كؿ شخص لو  وأما الغير في مدعي
عمى ترخيص لعالمة  اأف يكوف حائز ك وأ ابقة عمى العالمة المراد إبطاليا،لعالمة مسجمة س

 مف لبس ولما تحدث ،متضرر مف تسجيؿ ىذه العالمةالمستيمؾ ال وقد يكوف الغير ى ، بؿ سابقة
التي تتشكؿ  الرموز أف والخدمات، أ ومى نفس السمع أعالمة أخرى موضوعة ع فيوتضميؿ 

 تجاري مشيور.  شعار وأ اسـتتشابو مع  وي، أدر جغرافمحاكية لمص منيا

                                                           
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع  03-09 المتعمؽ بتعديؿ القانوف رقـ 09-18مف القانوف رقـ  11المادة  -1

  الغش، السالؼ الذكر.
 09-08مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  رقـ  65و 64بالنسبة لممصمحة والصفة والمادتاف  13المادة  -2

 . 2008أبريؿ  23، الصادرة في 21، ج.ر عدد 2008فبراير  25المؤرخ في 
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لدعوى  رفعوراء مف مصمحة موجودة ومحققة وينبغي التنويو ىنا أف لممستيمؾ المدعي  
معنوية جراء ىذه العالمة المسجمة  وأضرار مادية أ متى لحقتواإلبطاؿ األماـ القضاء المدني، 

مضممة. أما فيما  وغير غير مقمدة أصمية تحمؿ عالمات مف حقو الحصوؿ عمى منتجات ألف
مف خالؿ  ة عمى ىذا المتدخؿ ب( الرامية الى توقيع العقو الجزائيةالعمومية )الدعوى بيتعمؽ 

النيابة العامة  وتتولى 1جريمة خداع ، فيكيؼ فعمو ذلؾ عمى أنومضممة  ومقمدة أتسجيمو لعالمة 
، لتوقيع المدني()الطرؼ مشكوى مف المستيمؾ المتضررلبعد تمقييا ، بشأنياتحريؾ الدعوى 

 مف قانوف العقوبات. 429الجزاء المقرر في نص المادة 

 :العالمة إبطالفي دعوى الخاصة  الشروط -2
 مرالمشرع الجزائري في األيشترط عالمة، اللرفع دعوى إبطاؿ العامة  الشروطإلى جانب  
الحاالت  إحدىدعوى عمى السس ضرورة أف تؤ  خاصة تتمثؿ في اشروط 06-03رقـ 

انقضاء مدة أي قبؿ  3تقادـ، وأال يكوف قد لحقيا ال2السابعة منوالمادة  المنصوص عمييا في
 .4تسجيؿ العالمة محؿ اإلبطاؿيتـ احتسابيا مف تاريخ خمس سنوات، 

       صفة التمييزعمى العالمة المسجمة محؿ اإلبطاؿ  شرط عدـ توفر لى ذلؾإويضاؼ  
بأنو: "...ال يمكف إقامة  20صراحة في الفقرة الثانية مف المادة ما نص عميو المشرع و ، وى

اكتسبت العالمة  ز بعد تسجيمو..."، وعميو فإذادعوى اإلبطاؿ إذا اكتسبت العالمة صفة التميي
التمييز بيف  فيوظيفتيا األساسية  تؤديالمسجمة صفة التمييز في السوؽ وأصبحت عالمة فارقة 

ال يمكف إقامة دعوى المشابية ليا، فحينيا  وأ مماثمةال تمؾيا عف السمع والخدمات التي تشمم
 يقع فيو المستيمؾ ويدفعو لمتعاقد.الذي قد مبس ال وتضميؿ أال النتفاءاإلبطاؿ 

                                                           
 ؿ في الفرع المتعمؽ بدعوى اإلخالؿ بواجب اإلعالـ وتبصير المستيمؾ.ىذه الجريمة سنتعرض ليا بالتفصي -1
جغرافي لمسمع          أىـ ىذه الحاالت التي جاءت بيا ىذه المادة نذكر: حالة الرمز الممتبس مع مصدر  -2

 أو الخدمات، حالة الرمز المشابو السـ تجاري مشيور في الجزائر، حالة الرمز المشابو لعالمة محؿ طمب
 تسجيؿ أو مسجمة مف قبؿ، حالة الرمز المضمؿ لجميور بشأف مصدر أو جودة السمع.

قد يستفيد صاحب العالمة المسجمة بحسف نية مف التقادـ، رغـ توافر حالة مف الحاالت اآلنفة، ولقضاة  -3
العالمة التجارية الموضوع السمطة التقديرية في إقرار توفر حسف النية مف عدمو، لمتفصيؿ راجع: الجياللي عجة، 

الماركات التجارية والصناعية  . وأنظر أيضا نعيـ مغبغب،117)خصائصيا وحمايتيا(، مرجع سابؽ، ص.
 .  134مرجع سابؽ، ص. )دراسة في القانوف المقارف(،

المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر.  06-03مف األمر رقـ  02ؼ 20المادة  - 4  
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 مجوء إلى تصور قياـ أحد المستيمكيف، باليوتجدر اإلشارة ىنا أنو مف الناحية العممية ال  
عالمة  يا وبيفبين تضميال وأ ابسبب أنيا تحدث لو لبس ،إلبطاؿ عالمة مسجمة والسعيالقضاء 
األوؿ أف المستيمؾ ال يتمتع  سبب، الفي نظرنا لسببيف  ىذايرجع بيف مصدر جغرافي، و و أخرى أ

بثقافة استيالكية كافية تمكنو مف أف يواجو مثؿ ىؤالء المتدخميف الذيف ال ييـ سوى جني األرباح 
ة بحقوقو التي كفميا لو الدستور معرفلم قدويفتمستيمؾ، عمى حساب صحة وسالمة ال وحتى ول

قانوف و نوف حماية المستيمؾ وقمع الغش مف بينيا قاالتي مختمؼ التشريعات الوضعية و و 
المستيمؾ يرى في المجوء الى القضاء صعوبة كبيرة، لما الثاني يكمف في أف  سببالعالمات، وال

 .ومعقدة وتكاليؼ باىظة طويمةإجراءات  يتطمبو ذلؾ مف 

 (دعوى التقميد المدنية) دعوى المنافسة غير المشروعة :الثانيالفرع 
في الوسط التجاري، لما ينتج عنو مف  ومشروع أمر مرغوب أف التنافس خالؼ عمىال  

تنافسية  بأسعارو المصدر،  والنوعية أ وتقديـ ألفضؿ السمع والخدمات، سواء مف حيث الجودة أ
نافسيف قد تخرج تالقدرة الشرائية لممستيمؾ، ولكف ىذه الحرية التجارية بيف الم تأخذ بعيف االعتبار
اتجاىا غير تأخذ ة المتعارؼ عمييا في السوؽ، فوتتجاوز مبادئ النزاىة واألمانعف حدود المقبوؿ 

ش والتحايؿ بغرض تستخدـ فييا أساليب الغ غالبا ما حوؿ إلى منافسة غير مشروعةتتو  سويً 
حداث المبس في أذىانيـ بتضميميـ و ، المنافسيفاستقطاب وتحويؿ زبائف  لمنتجات الترويج وا 

 عالمات مقمدة.بو معيبة 

وتتحقؽ الحماية المدنية طبقا لمقواعد العامة عف طريؽ ممارسة دعوى المنافسة غير  
التي تعد سالحا فعاال أقره المشرع الجزائري بالنسبة لممتدخميف الذيف ال يكوف بإمكانيـ  ،المشروعة

       1الذي يترتب عمى الحؽ في العالمة – Le droit privatif  -التمسؾ بالحؽ الحصري المانع 
ألف مدة الحماية القانونية قد انقضت ولـ يتـ تجديدىا، فحينيا ال يكوف  و، إما لعدـ تسجيميا، أ

أماميـ سوى المجوء ليذه الدعوى لرد االعتداء عمى العالمة وحماية  حقيـ فييا، وعمى ذلؾ يكوف 
 غير عالمة خدمة(  ومصمحة في عالمة ) تجارية، صناعية أ ولكؿ متدخؿ صاحب حؽ أ

 

                                                           

.287سابؽ، ص.وىيبة لعواـر بف أحمد، مرجع  - 1  
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  ة غيرػػوى المنافسػض عمى أساس دعػة بالتعويػلمقضاء والمطالبوء ػالحؽ في المج مسجمة،
 مسجمةمة( عالمة خد و) تجارية، صناعية أ مسجمة كما يمكف لكؿ صاحب عالمة ،المشروعة
، عف طريؽ المشروعةمساس بحقوقو  ومف الحماية القانونية في مواجية أي اعتداء أ االستفادة
وعميو فكؿ متدخؿ )منتج، صانع     (.)دعوى التقميد المدنية1المنافسة غير المشروعة لمتقميد دعوى
عمى  أف يرجع ، يمكنوالتقميد مفو أالممارسات غير النزيية،  مف ررتضمقدـ خدمة(، ، أو 

ولكف السؤاؿ  بدعوى المنافسة غير المشروعة، والمطالبة بالتعويضات المناسبة، المتسبب في ذلؾ
الذي يطرح ىؿ يجوز لممستيمؾ أف يطالب بالتعويض جراء تأثره بيذه المنافسة غير المشروعة 

  بيف المتدخميف؟
مف  ودعوى التقميد المدنية وعمى ىذا األساس سنعالج دعوى المنافسة غير المشروعة 

  .فييا )ثانيا( وصدور الحكـشروطيا خالؿ مناقشة الطبيعة القانونية ليذه الدعوى )أوال(، ثـ بياف 

  دعوى المنافسة غير المشروعةفي  الطبيعة القانونية لممسؤوليةأوال: 
األساس  في البحثتطمب دعوى المنافسة غير المشروعة تممسؤولية في الطبيعة القانونية ل 

 .(2لمباشرتيا ) األركاف الالزمة( ثـ بياف 1) القانوني الذي تقـو عميو

 لدعوى المنافسة غير المشروعة: األساس القانوني -1
ف األساس القانوني لدعوى التشريعات المقارنة لبيا وأ 2لـ يتعرض المشرع الجزائري 

  .فقو والجتياد القضاءلم األمر في ذلؾترؾ و المنافسة غير المشروعة 

  1382عمى المادتيف يؤسس ىذه الدعوى  3اء الفرنسيػػاؽ كاف القضػػذا السيػػوفي ى 

                                                           

 
1

ة، وىو أبرز أعماؿ العالمات خاصو  عمى حقوؽ الممكية الصناعية عامة، االعتداءأخطر صور  التقميدعّد ي -
المنافسة غير المشروعة، بالنظر لما يشكمو مف تيديد لالقتصاد الوطني، وما يمحقو مف خسائر بالمبدعيف 

ضرار إضرار باألمف العاـ والصحة العامةوالمبتكريف، وما يسببو مف مساس بحقوؽ المستيمكيف    ومصالحيـ، وا 

المحدد لمقواعد المطبقة عمى  02-04المتعمؽ بالمنافسة، والقانوف رقـ  03-03رغـ صدور األمر رقـ  -2
عمى ذكر الممارسات غير مشروعة في مجاؿ المنافسة، إال أنو  المشرعالممارسات التجارية، أيف اقتصر فييما 

 . لـ يتعرض لمقواعد واألسس التي تحكـ دعوى المنافسة غير المشروعة
فقد طبؽ االجتياد القضائي الفرنسي أحكاـ المسؤولية التقصيرية  عمى المنافسة غير المشروعة، عمى أساس   3-

دة أو باإلىماؿ، وذلؾ بيدؼ التعويض عف الضرر. راجع جوزيؼ عدـ جواز إيذاء الغير سواء بطريقة مقصو 
  .  222. مشار إليو لدى وليد كحموؿ، مرجع سابؽ، ص.128ص.، نخمة سماحة، المزاحمة غير المشروعة
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  ووى الجزائري القانوف المدنيمف  124مف القانوف المدني الفرنسي والتي يقابميا المادة  18831و
 .2نفس ما كاف يتبعو القضاء المصري

ينظر الى المسألة نظرة مختمفة عف القضاء، واختمؼ حوؿ األساس  فقو فكافوبالنسبة لم 
     حؽ التاجر  حمايةل دعوى عينية تيدؼ عتبرىاي منوجانب لدعوى المنافسة غير المشروعة، ف

عمى عمالئو، بحيث تقترب مف دعوى الممكية كدعوى االسترداد ودعوى االستحقاؽ  -المتدخؿ–
 جانب آخر أففي حيف يرى  .3، إاّل أف ىذا الرأي قد وجيت لو العديد مف االنتقاداتوالحيازة

 4يعود لنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ غير المشروعة دعوى المنافسة أساس المسؤولية في
في استعماؿ الحؽ  -المتدخؿ–عمى تعسؼ التاجر مف قبيؿ الجزاء  بشأنيا  دعوىتعد البذلؾ و 

يتنافى مع العادات واألصوؿ النزيية في المعامالت  بعمؿقاـ  متىفي ممارسة التجارة، ف
 عمى الوجو وعممولـ يستالتجارية، يكوف قد أساء في استعماؿ حقو في ممارسة ذلؾ النشاط، 

                                                           
وأصبحت  1241و 1240حمت محميما المادتاف  2017بعد أف عدؿ المشرع الفرنسي القانوف المدني سنة  -1

 صياغتيما  كالتالي:
 Article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé à le réparer »  

l’article 1241 : « chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait, mais 

encore par sa négligence ou son imprudence ». . 
فقد كاف القضاء المصري أيضا يميؿ إلى األخذ بيذا الرأي، ويظير ذلؾ في أحد أحكاـ  محكمة النقض  -2

تخرج عف أف تكوف دعوى مسؤولية عادية    المصرية بقوليا: "الدعوى المؤسسة عمى المنافسة غير المشروعة ال 
أف يرفع الدعوى بطمب  مف أصابو ضرر عف فعؿ المنافسة غير المشروعة ، أساسيا الفعؿ الضار، فيحؽ لكؿ

التعويض عما لحقو مف جرائيا، عمى مف شارؾ في إحداث ىذا الضرر متى توافرت شروط تمؾ الدعوى وىي 
الخطأ والضرر والعالقة السببية بيف الخطأ والضرر". أنظر: أشرؼ وفا محمد، المنافسة غير المشروعة في 

   . مشار إليو لدى وىيبة لعواـر بف أحمد، مرجع سابؽ..20الدولي الخاص، ص.القانوف 
ومف ذلؾ أف دعوى الممكية مقررة لحماية الممكية المادية، في حيف أف دعوى المنافسة غير المشروعة تيدؼ  -3

باركي، شروط إلى حماية المحؿ التجاري وعناصره )العمالء، العالمة التجارية...( وىو منقوؿ معنوي. ميمود م
ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الصناعية، مجمة القانوف والعمـو 

 .  139، ص.2015، 01، العدد 01، المجمد -النعامة–السياسية، جامعة صالحي أحمد 
مكرر بالنص: " يشكؿ االستعماؿ التعسفي لمحؽ خطأ ال سيما في  124صاغيا المشرع الجزائري في المادة  -4

الحاالت اآلتية: إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير، إذا كاف يرمي لمحصوؿ عمى الفائدة قميمة بالنسبة إلى الضرر 
، وىي شاممة لجميع صور التعسؼ. الناشئ لمغير، إذا كاف الغرض منو الحصوؿ عمى فائدة غير مشروعة"

نظرية –لمتفصيؿ حوؿ معايير التعسؼ في استعماؿ الحؽ، راجع: محمد الصغير بعمي، المدخؿ لمعمـو القانونية 
 . 186 -184، ص ص 2006، د.ط، دار العمـو لمنشر، الجزائر، -القانوف، نظرية الحؽ
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، فالمنافس ىنا يتمتع بحرية التجارة وال 2اآلخر لـ يسمـ مف النقد والرأي ى ، إاّل أف ىذا1مشروعال
نما يستعممو لتأميف مصالحو الخاصة  ىذا الحؽ،يتجاوز الغاية التي مف أجميا أنشئ  وا 

 ؼ.الطريقة التي يعتمدىا ىي موضوع الخال ووالمشروعة، ولكف الوسيمة أ

ورغـ أف مسألة تحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة قد تضاربت حوليا  
خاصة حوؿ تحديد الضابط الذي عمى أساسو يتعيف القوؿ أننا أماـ المنافسة غير  ،اآلراء الفقيية

        القضاء مستقر عمى ادراجيا ضمف دعاوى المسؤولية المدنيةو إاّل أف غالبية الفقو  ،مشروعة
مف ضرورة وجود خطأ  3، ويتطمب فييا نفس الشروط المطموبة في دعوى المسؤولية التقصيرية

   وضرر وعالقة سببية بينيما.

أحكاـ دعوى المسؤولية التقصيرية عمى دعوى المنافسة غير أف اسقاط  ونرى مف جانبا 
الضرر عف تعويض ال في الكثير مف الحاالت مجرد قد تتجاوز ياعّد أمرا قاصرا، كونالمشروعة ي

 أف دعوى المسؤولية ذلؾ  ،مستقبالمنع مف وقوع الضرر لأخرى  لتشمؿ اتخاذ إجراءات
ليا دور عالجي فحسب، أما دعوى المنافسة غير المشروعة فميا دور عالجي وفوؽ  التقصيرية

ة يتـ التقصيريأف التعويض في المسؤولية  ضؼ إلى ذلؾ، ، بالنسبة لممستقبؿذلؾ دور وقائي 
تقديره بالنظر لمضر المحقؽ، في حيف أف التعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة 

قد يحكـ القاضي بالتعويض بصورة جزافية دوف ربطو بالضرر المحقؽ فولصعوبة تقدير الضرر 
 .4فعال

                                                           

. 262عزيز العكيمي، مرجع سابؽ، ص. - 1  
بيؽ معايير نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ عمى المنافسة غير المشروعة، ألف المتدخؿ إذ ال يمكف تط -2

الذي يعتمد تصرفا غير مشروع، عادة ما يكوف لديو قصد اإلضرار أما إساءة استعماؿ الحؽ فال وجود لعنصر 
، حماية المحؿ التجاري  ، -غير المشروعةدعوى المنافسة –النية أو القصد لذلؾ. لمتفصيؿ أنظر إلياـ زعـو

 .   223. مشار إليو لدى: وليد كحوؿ ، مرجع سابؽ، ص.42ص.
المختار بف قوية، الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفؽ التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية، د.ط، المركز  -3

  . 143-141.وأيضا ميمود مباركي، مرجع سابؽ، ص.37-30، ص ص، 2020األكاديمي لمنشر، مصر، 
زينة حاتـ خمؼ، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف الدولي الخاص، مجمة الرافديف، جامعة العراؽ      -4

 .    98، ص.54، العدد 12، المجمد 
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القوؿ أف دعوى المنافسة غير المشروعة تمثؿ في حقيقتيا دعوى مسؤولية وبيذا يمكف   
 .لييا الحقاإكميا ضوابط خاصة سنتعرض تحو مف نوع خاص، ولكف تقصيرية 

  :أركان المسؤولية في دعوى المنافسة غير المشروعة - 2
دعوى المنافسة غير المشروعة كغيرىا مف الدعاوى القضائية، يتطمب فييا نفس األركاف  

 .المعيودة في دعاوى المسؤولية المدنية )المسؤولية التقصيرية خاصة(

ارتكاب الخطأ )أ( ثـ  وتتمثؿ أركاف المسؤولية في دعوى المنافسة غير المشروعة في 
)ب(، وقياـ العالقة السببية بينيما)ج(، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض تحقؽ الضرر

 تطبيقاتيا والتي قد تخرج فييا عف ىذا األساس.

 ارتكاب الخطأ: –أ 
خداع جميور المستيمكيف، مف  والتزامو بعدـ غش أ والخطأ الموجب لمسؤولية المتدخؿ ىنا ىو 

خالؿ استعمالو لمعالمة المضممة. مع اإلشارة ىنا، أف المشرع الجزائري لـ يعرؼ الخطأ عند 
وىذا عمى غرار القوانيف المقارنة، تاركا األمر لمفقو  ،تنظيمو ألحكاـ المسؤولية التقصيرية

و: إخالؿ بواجب قانوني مقترف بإدراؾ المخؿ بذلؾ عمى أن في الغالب رأيالقد استقر و والقضاء، 
واجب الاإلخالؿ ب وىالخطأ مف عنصريف، عنصر موضوعي يتكوف  ترتيبا عمى ذلؾو  1الواجب".

أف الخطأ ب ىنا يمكف القوؿ كماتوافر التمييز لدى المخؿ بيذا الواجب.   وىقانوني، والشخصي ال
 عدـ اإلضرار بالغيرفي تمثؿ المإخاللو بالواجب القانوني العاـ  وانحراؼ سموؾ المتدخؿ أ وى

غير متعمدة، وىذا ما دفع القضاء الفرنسي العتبار طرح منتوج  وأ سواء كاف بصفة متعمدة
  .2ال يحقؽ السالمة المرجوة منو، يمثؿ خطأ في جانب المتدخؿ )المنتج( ومعيب أ

                                                           
. وأيضا: وىيبة لعواـر بف 386زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص. راجع: صالح -1

 .299-298أحمد، مرجع سابؽ، ص ص.
 

، أطروحة دكتوراه، تخصص القانوف الخاص، جامعة -دراسة مقارنة–قادة شييدة، المسؤولية المدنية لممنتج  - 1
.118، ص2005-2004أبي بكر بمقايد، تممساف،    
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التقصيرية  الموجب لقياـ المسؤولية 1مفيوـ الخطأفي ىذا السياؽ، إلى أف  وتجدر اإلشارة 
عموما، والمسؤولية المترتبة عمى الفعؿ الشخصي خصوصا، يختمؼ عنو في المسؤولية المترتبة 

طبيعة مميزة، قواميا وجود  -في ىذا النوع األخير -، ذلؾ أف لو2عمى المنافسة غير المشروعة
ال تتماشى مع العادات واألعراؼ و يب غير شرعية أ(، تستعمؿ فييا أسال§منافسة بيف المتدخميف )

ا ما سنوضحو في العناصر ، وىذ3ما يجعميا منافسة غير شريفةو (، وى§§التجارية السميمة )
  الموالية.

 وجود منافسة بين المتدخمين: § - 
حتى نكوف أماـ دعوى المنافسة غير المشروعة، يجب أف تكوف ىناؾ منافسة بيف المتدخميف     

وأف يرتكب أحدىما خطأ بمناسبة ىذه المنافسة، كأف يستخدـ الخداع والطرؽ االحتيالية التي 
تتنافى مع العادات واآلداب المتبعة في عالـ التجارة، وتتعارض مع أصوؿ ومبادئ االستقامة  

     يوتقاليد األمانة المتعارؼ عمييا بيف التجار، ويبقى األمر في تحديد ذلؾ متروكا لتقدير القاض
 .  4، ويمكف إثبات ذلؾ بجميع وسائؿ اإلثبات، بما في ذلؾ شيادة الشيود والقرائف

عمى األقؿ متقاربيف، في النشاط  وويشترط أف تكوف ىذه المنافسة بيف متدخميف متماثميف أ     
الخدمات الموجية لممستيمكيف، وىذا  ومف حيث المنتجات أ ،الخدماتي والصناعي أ والتجاري أ

                                                           
أثارت فكرة الخطأ في القانوف المدني، جدال كبيرا بيف الفقياء، واحتدـ الخالؼ بينيـ حوؿ مدى اعتباره ركنا  -1

في المسؤولية المدنية، خاصة بعد ظيور نظرية المسؤولية الموضوعية ونظرية تحمؿ التبعة التي تستبعد الخطأ 
ة دوف االكتراث لوجود الخطأ، ،وتبعا لذلؾ وأصبحت التشريعات الحديثة تركز عمى الضرر كموجب لممسؤولي

أيضا ابتعد القضاء وتراجع عف فكرة الخطأ، فابتكر فكرة االلتزاـ بالسالمة، وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المشرع 
الجزائري لـ يعرؼ الخطأ عند تنظيمو ألحكاـ المسؤولية التقصيرية عمى غرار أغمب القوانيف المقارنة، تاركا 

القضاء، حيث استقر الرأي عندىـ عمى أف الخطأ ىو إخالؿ بواجب قانوني مقترف بإدراؾ المخؿ األمر لمفقو و 
 . 143-142بذلؾ الواجب"  لتفصيؿ أكثر عمي عمي سميماف، مرجع سابؽ، ص ص. 

يأخذ الخطأ ىنا منحى آخر مختمؼ عف باقي األخطاء، فيشمؿ الخطأ ىنا إلى جانب اإلخالؿ بالواجبات  -4
خالال بواجبات أخالقية تتطمبيا المعامالت التجارية وعميو فالخطأ الموجب لمسؤولية المتدخؿ ىنا ىو القانونية إ

التزامو بعدـ غش أو خداع المستيمكيف، مف خالؿ استعمالو لعالمة مقمدة أو مزورة أو مضممة.. صالح زيف 
اـر بف أحمد، مرجع سابؽ، ص . وأيضا وىيبة لعو 386الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص.

 .299-298ص.
.184بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات، مرجع سابؽ، ص. - 3  

 . 387صالح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص. -4
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ذىب إليو القضاء الفرنسي عندما اعتبر أنو مف الجائز مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة  ما
مشابية، متى كاف لممدعي شيرة ذائعة تجذب العمالء  وضد شخص ال يباشر تجارة مماثمة أ

لعالمتو التجارية، وادعى أف استخداـ المدعى عميو لذات العالمة عمى منتجاتو المختمفة يؤدي 
تقاد العمالء بارتباط ىذه المنتجات بالمدعي صاحب العالمة، وىذا ما يعرؼ بالمنافسة إلى اع
الخدماتي في نفس الوقت  والصناعي أ و. كما يجب أف تكوف مزاولة النشاط التجاري أ1الطفيمية

، فإذا قاـ فرضا أحد المتدخميف باستعماؿ عالمة تجارية لمنافس آخر وكاف ىذا 2بيف المتنافسيف
ر متوقفا عف استعماليا ولـ تكف ىناؾ إمكانية لعودتو إلى نشاطو مستقبال، فال يعد ىذا مف األخي

تضميؿ لممستيمكيف، وبالتالي ال  وقبيؿ المنافسة غير مشروعة ألف ىذا التصرؼ ليس فيو غش أ
 بالمنافسة غير النزيية. ويمكف اتياـ مف استعمميا بالتقميد، أ

مف  01فقرة   11الجزائري واضحا بالنص صراحة في المادة وفي ىذا الصدد كاف المشرع  
عمى: "إف ممارسة الحؽ المخوؿ عف تسجيؿ العالمة مرتبط باالستعماؿ  06-03 رقـ األمر

ألـز مالؾ و مى صمة مع الخدمات المعرفة بالعالمة"، ع وتوضيبيا أ وعالمة عمى السمع أالجدي لم
( سنوات في 3ف أف تتجاوز مدة االنقطاع ثالث)العالمة باستعماليا بشكؿ جدي ومتواصؿ بدو 

   (  في حالة وجود ظروؼ طارئة تحوؿ دوف استعماليا 2الظروؼ العادية، تمدد لسنتيف أخرييف)
، وىذه المدة كافية إلمكانية مزاولة نشاطو، تماشيا مع قواعد الصدؽ واألمانة واألعراؼ المتبعة 
ال اعتبر ذلؾ مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة. وعميو، فإف عدـ  في مجاؿ التجارة واألعماؿ وا 

                                                           
 . 181، مرجع سابؽ، ص.-دراسة مقارنة–المختار بف قوية، دور العالمة في حماية المستيمؾ  -1

وفي نفس السياؽ، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأف التصرفات الطفيمية يمكف أف تشكؿ خطأ طبقا لنص 
(، في حالة غياب وجود أي 1240مف القانوف المدني )والتي عدلت وأصبحت تحت رقـ المادة  1382المادة 

ة، ولكنيا تحمؿ بطريقة منافسة، حيث تكمف وقائع القضية في أف تاجرا عرض لمبيع منتجات بأسعار منخفض
غير مشروعة عالمة مشيورة، مما دفع بصاحب العالمة المشيورة إلى رفع دعوى عمى أساس المنافسة غير 
المشروعة، رغـ االختالؼ الكامؿ بيف النشاط الذي أودعت مف أجمو العالمة، والنشاط الذي استخدمت فيو 

لدعوى وقضت باعتبار ىذا السموؾ الذي يظير إرادة العالمة بطريقة غير مشروعة، إاّل أف المحكمة قبمت ا
 التطفؿ، يشكؿ خطأ يبرر مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة.  

. 227وليد كحموؿ، مرجع سابؽ، ص. - 2  
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       يعويصبح استعماليا مباحا لمجم 1االستعماؿ الجدي لمعالمة يترتب عنو إبطاؿ تمؾ العالمة،
 ، ويسمح ألي متدخؿ أف يعتمدىا في تمييز منتجاتو.

ويشترط في الطرؼ الذي قاـ بالمنافسة غير مشروعة باستعماؿ عالمة ليس لو  حؽ فييا  
. ويتحقؽ الخطأ ىنا سواء 2أف يكوف مدركا ومميزا لتصرفاتو التي أخمت بضوابط المنافسة الشريفة

، فميس ميما توافر لدى المتدخؿ المخطئ سوء النية 3رلمجرد إىماؿ وعدـ تبص وحدث عمدًا أ
كاف غرضو فقط الحصوؿ عمى و وقصد اإلضرار بمالؾ العالمة األصمية وتضميؿ الجميور، ول

 عمالء جدد والترويج لمنتجاتو.

 استعمال أساليب غير شرعية منافية لممنافسة النزيهة -§§
تكوف المنافسة مشروعة ونزيية إذا التـز فييا المتدخموف بالقواعد القانونية وباألعراؼ        

، ولكف إذا مشروعالتجارية والمبادئ واألخالؽ المينية السميمة، فالمنافسة بيذا المعنى أمر 
لممسؤولية، حينيا تتحوؿ الى ات يعتبرىا القانوف أخطاء موجبة انطوت عمى أعماؿ وتصرف

 افسة غير مشروعة يجب منعيا ومواجيتيا بحـز وصرامة.من

تتعدد، وال يحدىا و وجود منافسة غير مشروعة تتنوع  سعمى أف صور الخطأ التي تعك 
لمبادئ الشرؼ  وومعنى ذلؾ أف كؿ تصرؼ يقوـ بو المتدخؿ، بالمخالفة لمقانوف أ 4حصر

       بالمستيمكيف وبالمنافسيف اآلخريف أواألمانة والنزاىة في المعامالت التجارية، يمحؽ الضرر 
 ، يتعيف اعتباره مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة.

                                                           

المتعمؽ بالعالمات . 06-03مف األمر  02فقرة  11المادة  - 1
  

.184، مرجع سابؽ، ص.-مقارنةدراسة –المختار بف قوية، دور العالمة في حماية المستيمؾ  - 2  
. وأيضا: صالح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية      299وىيبة لعواـر بف أحمد، مرجع سابؽ، ص. -3

  .387، ص.
دراسة –حسف محمد محمد بودي، حرية المنافسة التجارية وضرورة حمايتيا مف الممارسات االحتكارية  -4

 .  25، ص.2015لجديدة، مصر، ، د.ط، دار الجامعة ا-مقارنة
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في    المعيودة 1وفي مجاؿ العالمات، قد تأخذ المنافسة غير المشروعة إحدى الصور  
 التقميد، وقد تأخذ صورا أخرى ال عالقة ليا بالتقميد. 

  وي تحت احدى صور التقميدطتصرفا ين وعمال أفقد يتجسد خطأ المتدخؿ مف خالؿ إتيانو 
 مقمدة. واستعماؿ عالمات مزورة أ وأ تقميدىا وأسواء بتزوير عالمات المنافسيف  

نسخ الجزء  وأالمتدخؿ )المخطئ( بالنقؿ الحرفي فنكوف أماـ تزوير لعالمات المنافسيف إذا قاـ 
 .        2لى تضميؿ المستيمكيفإاألساسي المميز في عالمة معينة، بأسموب دقيؽ يؤدي حتما 

أما تقميد عالمات المنافسيف فيكوف مف خالؿ الحفاظ عمى المظير العاـ لمعالمة األصمية مع و 
أف  و، األمر الذي يشوش عمى المستيمؾ ويوقعو في غمط  كما ل3إدخاؿ عمييا بعض التعديالت
ميد في ذلؾ رغـ اختالؼ مف أضاؼ تمؾ التعديالت؛ ويستوى التقو المالؾ األصمي لمعالمة ى

االستحواذ عمى  والوسائؿ واألساليب المستعممة، فقد يكوف باقتباس رسـ مشابو لتمؾ العالمة، أ
بوضع أحرؼ مقاربة لنفس اإليقاع المفظي.  واألغمفة المشابية ليا أ ومجموعة مف األلواف أ

سمطة التقديرية لقضاة ومسألة التشابو بيف العالمتيف تعد مف مسائؿ الواقع التي تدخؿ في ال
 الموضوع.

بوضعيا عمى السمع والخدمات التي  4مزورة وونكوف أماـ استعماؿ المتدخؿ لعالمة مقمدة أ 
المزورة عمى  وبالترويج ليا مف خالؿ وضع العالمة المقمدة أ ويقدميا لممستيمكيف، أ ويعرضيا أ

نيا أعمى األوراؽ والممصقات والنشرات الخاصة بو، فمثؿ ىذه التصرفات ال شؾ  وواجية متجره أ
ستحدث أضرارا كبيرة بأطراؼ العالقة االستيالكية، فيي مف جية أولى تضر بالمتدخؿ المنافس 

                                                           
وصؼ تقميد العالمة لشموليتيا لـ يذكر المشرع الجزائري صور المنافسة غير المشروعة واكتفى بجمعيا تحت  -1

 حيثالممغى  57-66األمر  الموقؼ في ، ىذا عمى خالؼالمتعمؽ بالعالمات 06-03لكؿ الصور في األمر 
  .29و 28ذكرىا بالتفصيؿ في المادتيف 

زينة غانـ عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة لمممكية الصناعية )دراسة مقارنة(، د.ط، دار حامد  -2
  .65، األردف، ص.2002لمنشر والتوزيع، 

براءة االختراع، الرسـو والنماذج الصناعية، العالقات التجارية –الممكية الصناعية  سميحة القميوبي، - 3
  .361التجاري ، مرجع سابؽ، ص.والصناعية، االسـ 

مف اتفاقية باريس المتعمقة "بصور المنافسة غير المشروعة  3ثانيا فقرة  10صالحة العمري، تطبيقات المادة  -4
 8في مجاؿ حقوؽ الممكية الصناعية في الجزائر"، حوليات جامعة قالمة لمعمـو االجتماعية واالنسانية، جامعة 

 . 45، ص.2018، أفريؿ 23، العدد 11وؿ، المجمد قالمة، الجزء األ 1954ماي 
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مالؾ العالمة األصمية، باإلساءة لسمعتو وشيرتو في السوؽ وفقده لمكثير مف عمالئو المعتاديف 
الخدمات التي وسمت بعالمتو رديئة، وىي مف جية ثانية تضر  والمنتجات أخاصة إذا كانت 

الخدمات الرديئة، لعدـ قدرتو عمى  وبالمصالح المشروعة لممستيمؾ الذي يقتني تمؾ المنتجات أ
 التفرقة بيف العالمة الحقيقية والعالمة المقمدة.

 1مة أصمية ممموكة الغيرىناؾ صورة أخرى لممنافسة غير المشروعة تكوف باستعماؿ عالو  
مسوغ قانوني، فيستعمؿ المتدخؿ عالمة الغير وىي عالمة أصمية ومسجمة  وبدوف وجو حؽ أ

لى خداع وتضميؿ إالخدمات التي يقدمو، ويؤدي ذلؾ  وباسـ الغير، فيضعيا عمى المنتجات أ
، وأصبحت بذلؾ 2 المستيمؾ ويقتني تمؾ المنتجات اعتقادا منو أنيا تابعة حقيقة لمعالمة األصمية

ظاىرة اغتصاب عالمات الغير واستعماليا بدوف وجو حؽ منفذا لمولوج الى السوؽ ووسيمة 
رديئة  وتضر حتما بمصالح     وتقديـ خدمات غالبا ما تكوف مشبوىة أ ولتصريؼ منتجات أ

 وحقوؽ والمستيمكيف. 

 العالمات ومع ذلؾالتزوير في  وأخرى ال عالقة بالتقميد أ 3وقد يتجسد الخطأ في صور 
يمكف اعتبارىا مف أعماؿ المنافسة غير المشروعة، وقد عدد المشرع الجزائري بعضيا في نص   

ىي تتمثؿ و المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  02-04مف القانوف  27المادة 
                       في:                                                                  

        بمنتجاتو  ومنافس بنشر معمومات سيئة تمس شخصو أ 4تشويو سمعة عوف اقتصادي -
 بخدماتو. وأ

                                                           

.84-80زينة غانـ عبد الجبار الصفار، مرجع سابؽ، ص ص. - 1  
وكمثاؿ عمى ذلؾ لجوء بعض التجار الى تعبئة الزجاجات الفارغة لعالمة معينة )كوكاكوال( بمشروبات غازية  -2

 .المرخصة ليا في استعماؿ تمؾ العالمةصمية أو الشركة ال عالقة ليا بمنتجات الشركة األمف صنعيـ، و 
         (La confusion)جمع الفقو الفرنسي أفعاؿ المنافسة تحت أربعة صور والتي تتمثؿ في: الخمط والمبس  -3

إحداث االضطراب          (، Le dénigrement d’un concurrent)، التقميؿ مف قيمة المنافس واستصغار شأنو أو تحقيره 
(، خمؽ الفوضى La désorganisation interne de l’entrepriseبالنظاـ داخؿ المؤسسة المنافسة ) أو االخالؿ

 (.La désorganisation du marchéوعدـ التوازف في السوؽ )
 Paul Roubier, Le Droit de la propriété industrielle, Librairie du recueil, Paris, 1952, P.498. 

أف عبارة "العوف االقتصادي" الواردة في ىذه المادة تقابؿ عبارة "المتدخؿ" التي اعتمدناىا في مع اإلشارة إلى  -4
 أطروحتنا ىذه كمصطمح لمداللة عمى ىذا الشخص. 
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 تجارية مميزة دوف ترخيص مف صاحبيا. والسعي الستغالؿ ميارة تقنية أ -
          إغراء مستخدميف متعاقديف مع عوف اقتصادي منافس خالفا لتشريع العمؿ المعموؿ بو -

، وتحريضيـ عمى التخمي عف المؤسسة التي يعمموف فييا وااللتحاؽ بمؤسسة أخرى تسوؽ 
 لعالمة منافسة.

وباإلضافة إلى ذلؾ قد يستخدـ المتدخؿ الدعاية المقارنة، فيقـو باإلشيار لمتعريؼ بعالمتو 
ظيار مختمؼ المزايا والمحاسف التي تتوفر  عمييا، وال يكتفي بذلؾ والترويج  لمنتجاتو وخدماتو، وا 

لى مقارنتيا بعالمة المنافس والتشيير بيا، بالحط مف قيمتيا والتقميؿ مف جودة إبؿ يعمد 
بالتشكيؾ في مصدرىا بما يبعث  وصالحيتيا أو الطعف في سالمتيا  والمنتجات التي تميزىا  أ
ا كمو بغرض االستحواذ ال تتناسب مع الرغبات المشروعة لممستيمؾ، وىذو االعتقاد بأنيا ال تمبي أ

 عمى عمالء ذلؾ المنافس وتحويميـ إليو.

 :الضرر -ب
يعتبر الضرر ركنا أساسيا لقياـ دعوى المنافسة غير المشروعة، فال يمكف المطالبة 
بالتعويض إاّل إذا أدت أفعاؿ المنافسة غير المشروعة إلى إحداث ضرر لممنافس الذي وقع 

 لحؽ الضرر بالمستيمؾ الذي وثؽ في تمؾ العالمة.  واالعتداء عمى عالمتو أ

ووفقا لمقواعد العامة يقع عبء اثبات الضرر عمى المدعي، وىذه مسألة كثيرا ما يكتنفيا  
تستخمص تحقؽ الضرر مف مجرد  قياـ أفعاؿ  أف لذلؾ يكوف لمحكمة الموضوع ،بعض الصعوبة

. فأصبح القضاء يعتبر مجرد وقوع أي صورة مف صور المنافسة غير 1المنافسة غير المشروعة
 و، كما لتحقؽ الضرر دوف حاجة إلثبات ذلؾالمشروعة التي بيناىا سابقا بمثابة إشارة عمى 

حدث تحوؿ مف العمالء عف سمع وخدمات المدعي وانصرافيـ عنيا إلى مف قاـ بالفعؿ غير 
بوار لسمعة المدعي جراء تقميد  وحصؿ ركود أ وكما ل وإلى غيره مف المنافسيف، أ والمشروع أ

عزوؼ الزبائف عف اقتناء تمؾ   وتفويت فرصة الربح النخفاض رقـ األعماؿ، أ وعالمتو ، أ
المنتجات والخدمات التي تحمؿ العالمة التي تعرضت لمتشيير والحط مف سمعتيا والطعف في 

                                                           
ميمود سالمي، دعوى المنافسة غير المشروعة كوجو مف أوجو الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانوف  - 1

  .183.الجزائري، مرجع سابؽ، ص
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ا إلحاؽ الضرر بالمدعي سواء كاف صاحب منتجاتيا، وغيرىا مف الوقائع التي يكوف مف شأني
  المستيمؾ. والعالمة أ

والضرر الذي يمحؽ المدعي، قد يكوف ماديا، يصيب المتدخؿ صاحب العالمة المقمدة    
لشخصي، وعمى االشرؼ واالعتبار و في أمواليـ، وقد يكوف معنويا يمس السمعة  1المستيمؾو 

وقع فعال، بؿ يكفي إمكانية  قدخالؼ أحكاـ المسؤولية التقصيرية، ال يشترط أف يكوف الضرر 
ألف الغرض منيا ليس فقط  ،، وبيذا تتميز دعوى المنافسة غير المشروعة2حدوثو مستقبال

التعويض لجبر الضرر الذي لحؽ بالمدعي فحسب، بؿ زيادة عمى ذلؾ وقؼ  استمرار تمؾ 
وضع حد ليا خشية تفاقميا مستقبال. فيجوز التعويض عف الضرر و اؿ غير المشروعة، األفع

 المستقبمي طالما كاف محقؽ الوقوع وليس احتماليا.

ولما كاف تقدير قيمة التعويض المقابؿ لمضرر الحاصؿ، تقديرا دقيقا، تحيط بو بعض   
زافيا، وقد تستعيف في ذلؾ تمجأ في الغالب إلى تقديره تقديرا ج 3الصعوبات، فإف المحاكـ
 .4بالمختصيف مف ذوي الخبرة

التافو  ووال عبرة لدرجة جسامة الخطأ المسبب لمضرر في تقدير التعويض، فالخطأ اليسير أ   
       5تافو وقد يحدث ضررا فادحا، وبالعكس، الخطأ الجسيـ قد ال يترتب عنو إال ضرر بسيط  أ

                                                           
نرى أف مجرد القياـ بأفعاؿ المنافسة غير المشروعة واإلخالؿ بقواعد الممارسة التجارية النزيية والمشروعة  -1

وفي مقدمتيا تقميد العالمة أو تزويرىا أو استعماليا في تمييز سمع وخدمات مقمدة، فيو احتماؿ وقوع المستيمؾ 
ومساس بمصالحو المشروعة في الحصوؿ عمى سمع أصمية في المبس والخداع، وفي ذلؾ انتياؾ صارخ لحقو 

 وسميمة وممبية لرغباتو المشروعة، حتى ولولـ يمحقو ضرر فعمي ممموس.
وىوما قضت بو محكمة النقض الفرنسية بأف يكوف الضرر مفترضا أو قابال لمتحقيؽ.  - 2 

- Charles Vergé, Jurisprudence de législation et de doctrine, Dalloz, Paris, P.85.  
وفي ىذا السياؽ تقوؿ المحكمة العميا: "حيث أف الضرر المشار إليو في القرار، لـ يوجد أي نص يقدر  -3

تعويضو، وبالتالي فإف تقديره يدخؿ ضمف السمطة التقديرية لمقاضي، وعميو فإف مراقبتو غير خاضعة لسمطة 
التعويض غير ممـز لمقاضي، إذا كانت عناصر التعويض كافية المحكمة العميا، وأف تعييف خبير مف أجؿ تقدير 

في الممؼ، وتسمح لمقاضي بتقدير الضرر الناتج، وليذا فإف القرار المطعوف فيو جاء عمى أساس قانوني ومسببا 
، ممؼ القضية 24/05/1994مما يستوجب رفض ىذا الوجو، ورفض الطعف". قرار المحكمة العميا، المؤرخ في 

 .123، ص.1997، لسنة 01، المجمة القضائية، العدد 109568رقـ 
. 389صالح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص. - 4  
. 180عمي عمي سميماف، مرجع سابؽ، ص. - 5  
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  فإف تقدير مبمغ التعويض يكوف بقدر الضرر المحدث دوف أدنى اعتبار لدرجة الخطأ. ، وعميو
التي اعتمد عمييا في حسابو  1بصدد التقدير أف يذكر عناصر الضرر وولكف عمى القاضي وى

 ذلؾ مف المسائؿ القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العميا. و لمبمغ التعويض، 

  :العالقة السببية -ج
الركف الثالث لقياـ دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث ال يكفي  2العالقة السببية تعد

لرفعيا مجرد توافر ركني الخطأ والضرر، بؿ يتوجب وجود رابطة بيف الخطأ الذي ارتكبو 
، بمعنى 3المستيمؾ والمعتدي عمى العالمة التجارية وبيف الضرر الذي لحؽ صاحب العالمة و/أ

الذي لحؽ المدعي كاف نتيجة السموؾ والفعؿ غير المشروع الصادر مف أف يكوف الضرر 
كاف  وحصؿ الضرر بسبب منافسة شريفة، أ والمعتدي، أما إذا انتفت ىذه العالقة السببية، كما ل

بسبب ال يد لممدعى عميو فيو كالحادث المفاجئ        وبخطأ المضرور، أ والخطأ بفعؿ الغير أ
 ئذ ال تقوـ ىذه المسؤولية، والدعوى يكوف مآليا الرفض.القوة القاىرة، عند وأ

ويكوف عبء إثبات قياـ العالقة السببية )العالقة بيف إتياف أفعاؿ المنافسة غير المشروعة 
وتحقؽ الضرر( عمى عاتؽ المدعي، إاّل أف المحاكـ كثيرا ما تبدي مرونة كبيرة في قبوؿ مختمؼ 

إلثبات الرابطة  باالستناد عمى مجرد قرائف بسيطة ولتقضي لصالح المدعي و و وسائؿ اإلثبات 
 . 4السببية

 
                                                           

تبرز الصعوبة أكثر فيما يتعمؽ بتقدير التعويض عف الضرر المعنوي الرتباطو  بعنصر عاطفي ال يحتاج  - 1
كاف يتعيف عمى قضاة الموضوع أف يعمموا إلى تعميؿ، وىذا ما أكده قرار المجمس األعمى لمقضاء بقولو : "إذا 

ا عمييا فعال، فإف الوضع يخالؼ ذلؾ قرارىـ مف حيث منح التعويض، وذلؾ بذكر مختمؼ العناصر التي اعتمدو 
إذا كاف التعويض يتعمؽ بالضرر المعنوي، ألنو يرتكز عمى العنصر العاطفي الذي ال يحتاج إلى تعميؿ، وبذلؾ 

، مشار إليو لدى المختار بف 1985لسنة  39694يكوف القرار غير محتاج لتعميؿ خاص". ممؼ القضية رقـ 
  .189، مرجع سابؽ، ص.-نةدراسة مقار –تيمؾ قوية، دور العالمة في حماية المس

في معرض بياف أىمية ركف العالقة السببية في دعوى المنافسة غير المشروعة يورد الفقو العديد مف  -2
النظريات، نذكر منيا نظرية تكافؤ األسباب، ونظرية السبب المنتج  أو الفعاؿ، نظرية السبب القريب والسبب 

 .      194-192ثر عمي عمي سميماف، مرجع سابؽ، ص ص.البعيد وغيرىا، لتفصيؿ أك
.390صالح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص. - 3  
. 305وىيبة لعواـر بف أحمد، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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 والحكم فيهاثانيا: إجراءات دعوى المنافسة غير المشروعة 
د كأي دعوى قضائية تتطمب اتباع إجراءات قانونية التقمي وأ المنافسة غير المشروعة دعوى 
 (.2الذي يقدره القاضي ) والحكـ فييا عمى النح ليصدر(، 1لقبوليا ) محددة

 إجراءات مباشرة دعوى التقميد: – 1
يراعى في دعوى التقميد المدنية ضرورة مراعاة القواعد اإلجرائية الخاصة باالختصاص  

القضائي وتحديد األطراؼ المعنييف بيا )أ(، كما أف خصوصية ىذه الدعوى يستوجب توافر جممة 
 )ب(. العامة والخاصة لمباشرتياالشروط مف 

 التقميد و المنافسة غير المشروعة  قواعد االختصاص وأطراف دعوى -أ 
 .، وبياف األطراؼ المعنية بالدعوىالجية القضائية المختصة تحديد يتطمب رفع الدعوى

 قميمي  ا:الجية القضائية المختصة نوعيا وا 
 فرغـ أف دعوى التقميد المدنية تعتبر دعوى قضائية مف نوع بالنسبة لالختصاص النوعي ،

خاص لتعمقيا بمجاؿ حقوؽ الممكية الفكرية ) ونحف ىنا بصدد دعوى التقميد في العالمات( إال أف 
لييا الفصؿ فييا، لذلؾ يبقى تحديد إقانوف العالمات لـ يتعرض لمسألة الجية القضائية التي يسند 

منصوص عمييا في  وخاضعا لمقواعد العامة في االختصاص كما ىالمحكمة المختصة نوعيا 
، وعمى ىذا األساس تكوف المحكمة ىي الجية القضائية نوف اإلجراءات المدنية واإلداريةقا

باعتبارىا صاحبة االختصاص العاـ التي تفصؿ في جميع  -بدعاوى التقميد  نوعياالمختصة 
اإلشارة ىنا الى أف منازعات الممكية الفكرية عموما، قد  مع - 1القضايا ال سيما المدنية والتجارية

خصيا قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بحكـ خاص، فأسند ميمة الفصؿ فييا لألقطاب 
 .2القضائية المتخصصة

                                                           

.ر، السالؼ الذكمف قانوف االجراءات المدنية واالدارية 01ؼ  32المادة  - 1  
قانوف اإلجراءات المدنية واالدارية: "تختص األقطاب المتخصصة المنعقدة في  مف 04ؼ  32نصت المادة  -2 

 ؛... ومنازعات الممكية الفكرية ... بعض المحاكـ بالنظر دوف سواىا في المنازعات المتعمقة ب
تحدد االقطاب المتخصصة والجيات القضائية التابعة ليا عف طريؽ التنظيـ ......" مع مالحظة أنو لحد ىذا  

  .التاريخ لـ يصدر مثؿ ىذا التنظيـ
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 المحمي( في ىذه الدعوى فيؤوؿ إلى المحكمة المنعقدة  أما بالنسبة لالختصاص اإلقميمي(
في مقر المجمس القضائي الموجود في دائرة اختصاص موطف المدعى عميو، استنادا لنص المادة 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 04ؼ  40

سبة قد استحدث بالن -كما أشرنا سابقا  -لى أف المشرع الجزائري إوىنا يجب التنبيو   
لمنازعات الممكية الفكرية جية قضائية خاصة ىي األقطاب المتخصصة، فكاف عميو أف يسند  
االختصاص اإلقميمي في دعوى تقميد العالمات لمقطب المتخصص الذي يقع في دائرة 
اختصاصو موطف المدعى عميو،  مع العمـ أف المشرع الجزائري قد نص عمى أف تحديد مقر 

 .1القضائية التي يتبعيا يكوف عف طريؽ التنظيـ القطب المتخصص والجية

 عادة بالمدعي والمدعى عميوأطراؼ الدعوى يتحدد  :الدعوىالمعنية بطراف األ.   
 عمى غير المعيود في أغمب الدعاوى التقميدية فإف ممارسة دعوى و  ،بالنسبة لصفة المدعي

ف كانت في الغالب ، الذي لو الحؽ في 2ترتبط بمالؾ العالمة المسجمة المنافسة غير المشروعة وا 
قاـ بممارسات توحي بأف ىناؾ تقميدا  ورفع الدعوى ضد كؿ معتدي ارتكب تقميدا لعالمتو، أ

...  فيجوز لكؿ بمباشرتيا 4ألطراؼ أخرى متعددة ف خصوصيتيا تسمحأ، إال 3سيقوـ في حقو
يعتبره المشرع مف أعماؿ المنافسة  ألي عمؿ وكاف ضحية لمتقميد أ 5معنوي وشخص طبيعي أ

 غير مباشر، أف يرفع ىذه الدعوى. وغير المشروعة، سواء حدث ذلؾ بشكؿ مباشر أ
                                                           

  1 .مف قانوف االجراءات المدنية واإلدارية، السالؼ الذكر 05ؼ  32المادة   - 
حمو فرحات، محاضرات الممكية الصناعية، السنة الثانية ماستر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسة، جامعة  -2

  .2017-2016مستغانـ، السنة الجامعية 
، السالؼ الذكر.المتعمؽ بالعالمات 06-03مف األمر  28المادة  - 3  

صفرة شيرة، المنافسة غير المشروعة في مجاؿ الممكية الصناعية، أطروحة دكتوراه، تخصص القانوف  -4
  .172، ص.2018-2017جامعة يحي فارس بالمدية، كمية الحقوؽ، الخاص، 

، حيث 03-03بالمنافسة والمعدؿ والمتمـ لمقانوف المتعمؽ  05-10مف القانوف  48وىوما تؤكده المادة  -5
تقضي  بأف كؿ شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسو متضررا مف ممارسة مقيدة لممنافسة يمكنو أف يرفع دعوى 

 . أماـ الجية القضائية المختصة
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لدى المعيد الوطني الجزائري لمممكية  )المسجمة(بالنسبة لمعالمات المودعةوعمى ذلؾ،  
والحصوؿ  1دعوى المنافسة غير المشروعة ، أف يرفعيا، يحؽ لممتدخؿ مالؾ الحؽ فيالصناعية

عمى التعويض المناسب عما لحقو مف ضرر نتيجة تعرضو لمممارسات غير النزيية، كما يكوف 
دعوى قائمة يرفعيا شخص آخر بشرط أف تكوف مصمحتو  ولو أيضا أف يتدخؿ في أي نزاع أ

  ذات صمة بحقو في العالمة.فييا 

الشأف بالنسبة  وكما ى -المودعة وىؿ يمكف لصاحبيا  ويثور التساؤؿ حوؿ العالمة غير 
والمطالبة بالتعويض عما لحقو مف  2أف يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة  -لمعالمة المودعة

تضميال و ضرر بسبب تصرفات متدخؿ آخر يكوف قد استعمؿ عالمة مشابية أحدثت لبسا 
 لمعمالء والمستيمكيف ؟

غير المسجمة ال تحظى بالحماية القانونية، استنادا عمى ما  يرى أغمب الفقو أف العالمة 
المتعمؽ بالعالمات، حيث اعتبر إجراءات اإليداع  06-03 رقـ في األمر 3قرره المشرع الجزائري

والتسجيؿ ىي السبب المنشئ لمحؽ في ممكية أي عالمة، وىذا عمى خالؼ موقؼ المشرع 
بدوف إيداع، وبذلؾ فإف الحؽ في  والمة حتى ولالذي يعطي الحماية القانونية لمع 4المصري

إال إجراء كاشؼ ليذا  وممكيتيا ينشأ باالستعماؿ، أما التسجيؿ لدى الجيات المختصة فما ى
 الحؽ.

                                                           
و بالتجارة فترفع ترفع الدعوى مف المتدخؿ شخصيا أومف نائبو أو وكيمو، فإذا كاف المتدخؿ قاصرا أو مأذونا ل -1

ذا أصابو عارض مف عوارض األىمية  فترفع مف القيـ، صالحة العمري، دعوى  الدعوى مف قبؿ الوصي، وا 
جامعة والقانوف، المنافسة غير المشروعة لحماية حقوؽ الممكية الصناعية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسية 

 . 213ص. 2010، جواف 03، العدد 11قاصدي مرباح ورقمة، المجمد 
.281وىيبة لعواـر بف أحمد، مرجع سابؽ، ص. - 2  

يعد موقؼ المشرع الجزائري والذي يقضي بعدـ منح التعويض عف التعدي إال لمالؾ العالمة المسجمة محؿ  -3
والتي يسعى جاىدا لالنضماـ إلييا، حيث لـ تشترط ضرورة  1994لسنة  اتفاقية التريبسانتقاد فيو يخالؼ 

تسجيؿ العالمة التجارية ليتمكف صاحبيا مف المطالبة بالتعويض عف التعدي. لمتفصيؿ أكثر ميمود سالمي        
ري، مجمة ، دعوى المنافسة غير المشروعة كوجو مف أوجو الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانوف الجزائ

-180، ص ص.2012، جانفي 04، المجمد 06دفاتر السياسة والقانوف، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، العدد 
181 . 
. 393صالح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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ونرى مف جانبنا أف أي اعتداء عمى العالمة سواء باإلساءة إلى السمع والخدمات التي   
    بينيا وبيف عالمة مقمدة ويضمؿ المستيمكيفخمطا  وعف طريؽ أي تصرؼ يحدث لبسا أو تميزىا أ

، فيحؽ لكؿ مف تضرر مف تمؾ الممارسات المجوء الى لمقضاء برفع دعوى المنافسة غير 
المشروعة يستوي في ذلؾ أف تكوف العالمة قد استوفت إجراءات اإليداع والتسجيؿ أـ ال، بؿ 

لمنافسة غير المشروعة لصاحب األولى بالمشرع الجزائري أف يبسط حمايتو مف خالؿ دعوى ا
العالمة غير المسجمة، ألف صاحب العالمة المسجمة يحظى بحماية قانونية كاممة وفعالة مف 
خالؿ دعوى التقميد الجزائية كما سيأتي بيانو الحقا. كما أف ىذا المنع في نظرنا يعد مخالفا 

و يحـر صاحب العالمة غير لقواعد المسؤولية المدنية وخروجا عمى مبادئيا بصورة واضحة، ألن
كانت إرادة المشرع الجزائري  والمسجمة مف الوسيمة الوحيدة التي قد تمكنو مف حماية حقو، وحتى ل

، فإف ذلؾ ال يبرر حرمانو الحصوؿ وغايتو مف التشديد ىي دفع كؿ صاحب عالمة لتسجيميا
  في شقيا المدني فحسب.و عمى الحماية القانونية ول

إلى المرخص لو إذا توافر فيو الشروط التي حددتيا المادة  1المدعيكما تنصرؼ صفة  
، ولعؿ أىميا ىو ضرورة وجود عقد الترخيص الذي يعطي لممرخص لو 06 - 03مف األمر  31

الحؽ في  استغالؿ العالمة محؿ التقميد، ولكف ليس قبؿ أف يقوـ بإعذار المرخص مالؾ العالمة 
لبا منو أف يباشر دعوى التقميد، فإذا لـ يستجب لطمبو وامتنع عف بوجود التقميد لحظة عممو بو، طا

ممارسة حقو كمدعي؛ حينيا فقط يحؽ لممرخص لو المتضرر مف فعؿ التقميد أف يرفع دعوى 
         التقميد بصفتو مدعيا.

   
                                                           

عية.تثور بعض االشكاالت تتعمؽ بصفة المدعي، خاصة بالنسبة العالمة المشتركة والعالمة الجما - 1 
 ففي العالمة المشتركة يمكف لمشركاء فييا جميعا رفع دعوى التقميد، كما يمكف ألحدىـ ذلؾ أيضا، حتى ولو

، 06-03 رقـ مف األمر 23والمادة  02 ؼ 02عارض أي شريؾ آخر، أما في العالمة الجماعية طبقا لممادة 
 يتمتع مالؾ العالمة الجماعية وحده بصفة المدعي دوف بقية االعضاء المنتسبيف لتمؾ لمعالمة.

 مف األمر 06أما بخصوص المودع فيؿ يتمتع بصفة المدعي ويمكنو رفع دعوى التقميد أـ ال؟  بالرجوع  لممادة 
      مة، وبعدىا بإمكانو رفع دعوى التقميد، لكي يكوف المودع مدعيا، عميو أف يثبت أوال ممكيتو لمعال06-03 رقـ

 .139-137، أنظر الجياللي عجة، العالمة التجارية خصائصيا وحمايتيا، مرجع سابؽ، ص ص.
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قد باعتباره طرفا في العالقة االستيالكية التي  - ممستيمؾيكوف لوتجدر اإلشارة ىنا أنو،   
أف في  ،الحؽ 1أيضا وى  -يمحقو الضرر جراء ذلؾو المقمدة  وتستعمؿ فييا العالمة المغشوشة أ

أف ينضـ لمدعوى التي يرفعيا المتدخؿ المضرور  وأى المنافسة غير المشروعة بنفسو، يرفع دعو 
 نتيجة لذلؾ.       بالتعويض عما لحقو مف أضرار  المقمدة والمطالبة وصاحب العالمة المغشوشة أ

 وقد كما يمكف أف ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة مف قبؿ جمعيات حماية المستيمؾ، 
     المشرع الجزائري الحؽ في الدفاع عف حقوؽ المستيمكيف أماـ الجيات القضائية كما خوليا 

 سبؽ بيانو. 

  في دعوى التقميد المدنية فتتحقؽ في كؿ شخص طبيعي  أما بالنسبة لصفة المدعى عميو
صاحب الحؽ في استغالليا، طبقا لنص  ومعنوي انتيؾ الحقوؽ االستئثارية لمالؾ العالمة أ وأ

كؿ مف قاـ و ، كما قد ترفع ضد كؿ مف قّدـ يد العوف لممقمد 06-03 رقـ مف األمر 26المادة 
لؾ. وفي حالة تعدد المدعى عمييـ يكونوف متضامنيف بالمتاجرة في المنتجات المقمدة رغـ عممو بذ

بالتعويض المحكوـ بو لفائدة المدعي المتضرر، وال يكوف مف طريؽ أماـ المدعى  ـتزالفي اال
لمدفع بعدـ مسؤوليتو عف فعؿ التقميد سوى إثبات حصولو عمى ترخيص باستغالؿ العالمة مف 

 مالكيا.

 :التقميدو المنافسة غير المشروعة  دعوى مباشرةشروط  -ب 
كباقي الدعاوى  -الخاصة بالعالمات  التقميدو المنافسة غير المشروعة  يشترط لقبوؿ دعوى      

       (رفعيامصمحة، وشرط األىمية لالو صفة توفر الشروط العامة المعروفة )ال -ىالمدنية األخر 
                                                           

، مشار إليو في ميمود سالمي، النظاـ القانوني 302عمي جماؿ الديف عوفي، القانوف التجاري، ص. -1
 .195اقيات الدولية، مرجع سابؽ، ص.لمعالمات التجارية في القانوف الجزائري واالتف

لقمع أعماؿ المنافسة غير  -المتدخؿ–فيكوف مركز المستيمؾ في ىذا السياؽ أقرب إلى مركز العوف االقتصادي 
        المشروعة، وبالتالي فال تقتصر ىذه الدعوى عمى المتدخؿ المنافس فقط بؿ تتعداه إلى جميور المستيمكيف

 . 174صفرة بشيرة، مرجع سابؽ، ص. ،



 

 

 

288 

لى جانب ذلؾ تشترط  ،  ووليس ىذا ى، 1تستدعييا الطبيعة الخاصة ليذه الدعوى أخرى ضوابطوا 
 في:الشروط الخاصة ونمخصيا  فنكتفي ببياو  ،مقاـ شرح الشروط العامة

  وجوب أف تكوف العالمة محؿ النزاع مسجمة وتحظى بالحماية القانونية: فيشترط المشرع
الجزائري لقبوؿ دعوى التقميد المدنية أف تكوف العالمة مسجمة، ويتـ إثبات ذلؾ بشيادة التسجيؿ 

الصادرة مف المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية، كما يشترط أيضا أف  -سند الممكية  –
 إلغاء وأ ف العالمة محؿ النزاع مشمولة بالحماية القانونية، فال تكوف العالمة قد لحقيا إبطاؿتكو 
ألف مدة حمايتيا قد  وت، أبشكؿ جدي لمدة تزيد عف ثالث سنوا سقوط لعدـ استعماليا وأ

 انقضت ولـ يتـ تجديدىا.
 مف أفعاؿ التقميد  ثبوت فعؿ التقميد وانتفاء حسف النية في المقمد: فيجب أف  يتوافر فعؿ

أنو وشيؾ الوقوع ويتـ اإلثبات بكافة  وبصورة مادية، ويمكف أف يكوف ىذا التقميد قد وقع بالفعؿ أ
االستعانة بإجراء  06 -03مف األمر  35و 34المشرع الجزائري في المادتيف  يجيزو ، 2الوسائؿ

العالمة بموجب أمر  : "يمكف مالؾ 34الحجز الوصفي إلثبات التقميد ، حيث ورد في المادة 
مف رئيس المحكمة االستعانة عند االقتضاء بخبير لمقياـ بوصؼ دقيؽ لمسمع التي يزعـ أف 

    ". بدونو ووضع العالمة عمييا قد ألحؽ بو ضررا وذلؾ بالحجز أ
التي تقضي   06-03األمر  مف 10عمى أف المشرع الجزائري يشترط أيضا طبقا لنص المادة 

بأنو : " ال يخوؿ الحؽ في تسجيؿ العالمة لمالكيا الحؽ في منع الغير مف أف يستخدـ تجاريا 
    الجودة ووعف حسف نية: اسمو وعنوانو واسمو المستعار، البيانات الحقيقية المتصمة بالصنؼ أ

أداء ىذه الخدمات، عمى  وأالسمع فترة إنتاج  وأمكاف المنشأ،  والقيمة أ والجية أ والكمية أ وأ
                                                           

الدعوى المدنية والدعوى الجزائية والطرؽ –الجياللي عجة، منازعات الممكية الفكرية الصناعية والتجارية  -1
-245، ص ص.2015، منشورات زيف الحقوقية واألدبية، د.ب.ف، 1، ج السادس، ط.-البديمة، دراسة مقارنة

247  .  
تسمح مختمؼ التشريعات بإثبات التقميد بكافة الوسائؿ الممكنة، وتجيز في أغمب الحاالت لممدعي مالؾ  -2

العالمة المقمدة، بالمجوء إلى إجراء "الحجز الوصفي" القضائي ، بموجب أمر عمى ذيؿ عريضة، يستصدره مف 
بتقميدىا مع األمر بحجزىا أو االكتفاء  القضاء، يتضمف تعييف خبير وتكميفو بميمة الوصؼ الدقيؽ لمسمع المشتبو

، وأيضا ادريس الفاخوري      278بوصفيا. لتفصيؿ أكثر أنظر سمير جميؿ حسف الفتالوي، مرجع سابؽ، ص.
عجة الجياللي، العالمة التجارية خصائصيا وحمايتيا، مرجع أيضا: و  .211-210.، مرجع سابؽ، ص ص

 .158-150سابؽ، ص ص.
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اإلعالـ فقط وفقا لمممارسات  وأف يكوف ىذا االستعماؿ محدودا ومقتصرا ألغراض التعريؼ أ
 الشريفة في المجاؿ الصناعي والتجاري.

   :التقميدو المنافسة غير المشروعة الحكم في دعوى  -2

     يمكنو مف حماية حقوقواستصدار حكـ  ولى القضاء ىإالغرض مف لجوء مالؾ العالمة  
فإف  ،اثبات حدوث التقميد لعالمتو، وأف قدرا مف األضرار قد لحقو جراء ذلؾ ، فإذا تمكف مف

 المحكمة المختصة تصدر الحكـ الذي تراه كفيال بإنصافو وتحقيؽ العدالة المنشودة.

جزاءات  وانطالقا مف ىذا فإف الحكـ في دعوى المنافسة غير المشروعة والتقميد يتضمف
 )ب(. 1ةعيني جزاءات أخرىو )أ(،  المتدخؿ المضرورلصالح مالية 

 أوؿ ما يتضمنو الحكـ في ىذه: لصالح المتدخل المضرور المقررةالمالية الجزاءات  - أ
أصال  لمبدأويعتبر ىذا االمجزي لصالح المتدخؿ المضرور،   2األمر بدفع التعويض والدعوى ى

ثابتا وراسخا في كؿ التشريعات، بحيث يجب أف يتضمف الحكـ الصادر في دعوى المنافسة غير 
التقميد إلزاـ المقمد بتعويض يتناسب مع حجـ األضرار التي أصابت المتدخؿ صاحب و المشروعة 

األنجع لجبر الوسيمة المدنية  وعقوبة جزائية، بؿ ى ال يعد  الحكـ بالتعويض ىناو العالمة المقًمدة، 
صالح ما أفسد والتوقؼ عف المساس بحقوؽ المنافسيف، عمى اعتبار أف دعوى  الضرر وا 
صالح الضرر عند وقوعو، وفي نفس الوقت  المنافسة غير المشروعة ىي دعوى عالجية لجبر وا 

 اإلجراءات الكفيمة بذلؾ.منع مف وقوع الضرر مستقال باتخاذ ىي دعوى وقائية ألنيا ت

 :المحكمة في تقديرىا لمتعويض حجـ الضرر بنوعيو وتراعي    
منتظرة، وكاف  كانت ما لحؽ المتدخؿ مف خسائر وما فاتو مف أرباحو المادي وىالضرر  -

يتوقع جنييا في الحالة الطبيعية الستمرار نشاطو في ظروؼ أحسف مف ىذه، وذلؾ طبعا 
 استنادا إلى قيمة العالمة التجارية.

                                                           

  1 .244كحموؿ، مرجع سابؽ، ص. وليد -
2-  : دعوى التعويض المترتبة عف سبؽ وأف تعرضنا لموضوع التعويض وأسيبنا في طرحو تحت الفرع الموسـو

  .256-243، ص ص.المسؤولية المدنية لممتدخؿ
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سمعة عالمتو في حّد ذاتيا، مع ، و شخصيا وىالمعنوي الذي أصابو في  سمعتو الضرر و  -
 .بعيف االعتبار أيضا بالضرر التجاري األخذ 

موعة مف العناصر بحسب مبمغ التعويض، باالستناد عمى مج يتـ تقديروعمى ىذا األساس،  
مف خسائر بفعؿ تمؾ  وحواؿ، فيعوض المتدخؿ صاحب العالمة المقمدة، عما لحقالظروؼ واأل

غير النزيية، وبتحوؿ العمالء عنو إلى منافس آخر، وبما تكبده مف  والممارسات الممنوعة أ
 لـ ينتج أثره بسبب الدعاية المقارنة لممعتدي، وأيضا عما فاتو مف أرباح. يمصاريؼ اإلشيار الذ

المتعمؽ  29/10/2007بيذه القاعدة بموجب القانوف المؤرخ في وقد أخذ المشرع الفرنسي 
بمكافحة التقميد، حيث ألـز القاضي عند تقديره لمتعويض االعتداد بما أحدثو التقميد مف نتائج 

األرباح المحققة مف طرؼ المقمد    اقتصادية سمبية عمى المتدخؿ، مف بينيا الكسب الفائت،
مصاريؼ اإلشيار انخفاض أسعار السمع األصمية لمواجية السمع المقّمدة، ويضاؼ الى ذلؾ، 

  .1التي سيسددىا صاحب العالمة األصمية إلزالة آثار تقميد عالمتو وتنبيو المستيمكيف بذلؾ

 ىذا النوع مف الجزاءات يتحقؽ :مرتكب التقميدالمقررة لصالح المتدخل  ةعينيال الجزاءات -ب  
المسؤوؿ عف الضرر بالتوقؼ عف ممارسة األفعاؿ المخالفة  المتدخؿ مرتكب التقميدأمر في 

لزامو و لممنافسة الشريفة،  اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، ومف ذلؾ عمى ا 
عف ؼ التوقب  هأمر و  المزورة، واالستمرار في استعماؿ العالمة المقمدة أ و مفسبيؿ المثاؿ منع

      رمز وإضافة كممة أالمقمدة ببتعديؿ العالمة  مطالبتو والمقارنة، أالدعاية استخداـ اإلشيار و 
يمكف كما  ،وىذا طبعا بغرض إزالة المبس والخمط الذي يقع فيو المستيمكوف وإنقاصب وأ

عمى بالغرامة التيديدية )المحكوـ لصالحو(، أف تحكـ  لممحكمة، بطمب مف المدعي المضرور
الكؼ ب تنفيذ التزاماتو مماطمتو في وو أتقاعس لمواجية (المحكوـ ضدهالمدعى عميو المسؤوؿ ) 

 عف القياـ بالفعؿ غير المشروع. 

يأمر القاضي بمصادرة األشياء والوسائؿ قد أيضا، وبالضرورة  ،ذلؾوترتيبا عمى       
   إتالفيا عند االقتضاء لمنع االستمرار في استعماليا الرتكاب التقميد. وأالمستخدمة 

                                                           
الدعوى المدنية –. لتفصيؿ أكثر حوؿ ذلؾ، الجياللي عجة، منازعات الممكية الفكرية الصناعية والتجارية -1

 . 172-171، مرجع سابؽ، ص ص.-والدعوى الجزائية والطرؽ البديمة، دراسة مقارنة
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األمر و الحكـ  فإف،  06-03مف األمر  29استنادا لنص المادة  لى أنوإوتجدر اإلشارة ىنا 
وىذا يعتبر حكما في الموضوع، بوقؼ أعماؿ التقميد واالستمرار فييا حتى ال تتفاقـ أضراره، 

، التي منحت صالحية المنع مف 1بخالؼ ما سارت عميو العديد مف التشريعات المقارنة
 أعماؿ التقميد لمقضاء االستعجالي، متأثريف في ذلؾ بأحكاـ اتفاقية تريبس. االستمرار في 

 المتدخؿ مف التقميدو المنافسة غير المشروعة إلى أف مباشرة دعوى أيضا يجب اإلشارة  كما 
مالؾ العالمة تكوف ليا بطريؽ غير مباشر، انعكاسات عمى المستيمؾ، ألف األمر بوقؼ ومنع 

إتالؼ الوسائؿ المستعممة في ذلؾ، سوؼ يضمف لممستيمؾ الحصوؿ  وأعماؿ التقميد ومصادرة أ
وتحفظ  وال تضر بصحتو وسالمتو الجسديةرغباتو المشروعة و عمى منتجات أصمية تتوافؽ 

 والمعنوية. مصالحو المادية

لى جانب ىذه الجزاءات ذات الطابع المدني، أجاز إإلى أنو  ، أيضا،وتجدر اإلشارة ىنا
داري ، يكوف الغرض منيا المشرع الجزائري لمقاضي الحكـ بجزاءات أخرى ذات طابع جزائي وا 

المتعمؽ بالقواعد المطبقة  02-04حماية المصمحة العامة، ذكرىا المشرع الجزائري في القانوف 
 تتمثؿ ىذه الجزاءات في: و عمى الممارسات التجارية، 

 سواء 2، حيث يعاقب عمى الممارسات التي تعتبر مف أعماؿ المنافسة غير المشروعةالغرامة -
التي تحدث لبس وتضميال لجميور المستيمكيف  والتي تمس بسمعة المنافس ومنشأتو وعالمتو، أ

 .3دج( 5.000.000دج( إلى خمسة مالييف دينار ) 50.000بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار )

 

                                                           
المؤرخ في  537- 92مف قانوف حماية الممكية الفكرية 6 -716أخذ بذلؾ المشرع الفرنسي في المادة  -1

القانوف المغربي مف  203المعدؿ والمتمـ. وسايره في ذلؾ المشرع المغربي بموجب المادة  01/07/1992
مف قانوف العالمات التونسي المؤرخ في  49. والمشرع التونسي بموجب الفصؿ 17-97لمممكية الصناعية رقـ 

 .    36، العدد 17/04/2001
الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية بعض األعماؿ  02-04مف القانوف  27بينت المادة  -2

سة غير النزيية، ومف بينيا، تشويو سمعة عوف اقتصادي مف خالؿ نشر معمومات سيئة التي تعد مف قبيؿ المناف
 عنو أوعف منتجاتو، تقميد العالمات المميزة لعوف اقتصادي منافس أو تقميد منتجاتو وخدماتو...إلخ.  

، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. 02-04مف القانوف  38المادة  - 3  
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 العتاد والمنتوجات المتعمقة بالفعؿ غير  1بحجز: فيجوز لممحكمة أف تقـو  الحجز والمصادرة -
 ، حيث يتـ حجز البضائع2الذي قاـ بو المتدخؿ مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية المشروع

يمكف حجز العتاد والتجييزات التي استعممت في و تزويرىا،  ووالسمع الناتجة عف تقميد العالمة أ
؛ فإذا 3ارتكاب األفعاؿ غير المشروعة، وزيادة عمى ذلؾ يمكف الحكـ كعقوبة تكميمية بالمصادرة

، تسمـ ىذه المواد إلى إدارة أمالؾ الدولة 4المصادرة تتعمؽ بسمع كانت موضوع حجز عينيكانت 
فتكوف المصادرة عمى قيمة المواد المحجوزة  5التي تقوـ ببيعيا، أما في حالة الحجز االعتباري

 .6عمى جزء منيا وبكامميا أ

، يأمر بو الوالي المختص إقميميا 7( يـو60لمدة أقصاىا ستوف )الغمق اإلداري  لممحل التجاري -
إقميميا بناء عمى اقتراح المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة؛ أما في حالة العود والقياـ بمخالفة أخرى 
ليا عالقة بنشاطو خالؿ السنتيف مف انقضاء العقوبة السابقة، فيمكف لمقاضي أف يمنع المتدخؿ 

. كما يمكف لكؿ مف 8سنوات (10مف ممارسة نشاطو بصفة مؤقتة لمدة ال تزيد عف عشر )
                                                           

الحجز إجراء قانوني، الغرض منو منع التصرؼ في أمواؿ المديف، بوضعيا تحت يد القضاء. لمتفصيؿ أكثر   -1
، المتضمف قانوف اإلجراءات 2008فيفيري  25المؤرخ في  09-08حمدي باشا عمر، طرؽ التنفيذ وفقا لمقانوف 

ر زودة، إجراءات التنفيذ الجبري وفقا . عم217، ص.2013المدنية واإلدارية، د.ط، دار اليومة لمنشر، الجزائر، 
 .225، ص.2019لقانوف اإلجراءات المدنية، د.ط، دار اليومة لمنشر، الجزائر، 

، الذي يحدد 02-04، المتعمؽ بتعديؿ القانوف 2010غشت 15المؤرخ في  06-10مف القانوف  08المادة  -2
 .  2010غشت  18رة في ، الصاد11القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج.ر عدد 

      ، د.ط، ديواف المطبوعات الجامعية1، ج -القسـ العاـ–عبد اهلل سميماف، شرح قانوف العقوبات الجزائري  - 3
 .  483ص. ،1998، الجزائر، 

، الذي يحدد القواعد المطبقة 02-04مف القانوف  40ىو كؿ حجز مادي لمسمع، وىذا طبقا لنص المادة  -4
    ت التجارية، السالؼ الذكر.عمى الممارسا

مف  40المادة  ىو كؿ حجز يتعمؽ بسمع ال يمكف مرتكب المخالفة أف يقدميا لسبب ما، وىذا ما نصت عميو -5
 ، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية.     02-04القانوف رقـ 

، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى 02-04، المتعمؽ بتعديؿ القانوف رقـ 06-10 مف القانوف رقـ 09المادة  -6
 الممارسات التجارية.   

، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى 02-04، المتعمؽ بتعديؿ القانوف رقـ 06-10مف القانوف رقـ  10المادة  -7
 الممارسات التجارية، السالؼ الذكر.   

، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى 02-04، المتعمؽ بتعديؿ القانوف رقـ  06-10قـ مف القانوف ر  11المادة  -8
 عمى الممارسات التجارية، السالؼ الذكر.    
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لصقيا  والقاضي أيضا األمر بنشر الحكـ في الصحؼ الوطنية، أو الوالي المختص إقميميا 
 .1ويكوف ىذا عمى نفقة مرتكب الفعؿ غير المشروعبأحرؼ بارزة في األماكف التي يحددانيا، 

 المبحث الثاني
 في مجال العالمات الحماية الجزائية لممستهمك من الغش التجاري

في مجاؿ العالمات، امتدادا لمحماية  الحماية الجزائية مف ظاىرة الغش التجاري تعتبر 
خدمات وطنية  مر بمنتجات أوسواء تعمؽ األ، لممستيمؾ الشاممة التي قررىا المشرع الجزائري

معالجة مختمؼ الدعاوى التي قد  مسألةويتطمب البحث في ىذه ال .أجنبية مستوردة ومحمية أ
مصالحو حقوقو المعتدى عمييا و لحماية  المستخدمة في الغش، صاحب العالمةالمتدخؿ يباشرىا 

مطالبة بالتعويضات المناسبة المستيمؾ لم وأيضا تمؾ التي قد يرفعيا، المادية والمعنوية المتضررة
موسومة خدمات  وأاستعمالو منتجات ، نتيجة جسمانية ومعنويةو مادية  مف أضرار لحقوجراء ما 
  مقمدة.بعالمات 

          لمحماية مف الغش التجاري دعاوى الجزائيةفي ال نخصص البحثوترتيبا عمى ذلؾ  
)جريمة التقميد والجرائـ المرتبطة  العالمة المتدخؿ مالؾحقوؽ الماسة ب دراسة الجرائـل ، بالتطرؽ

ثـ ننتقؿ )المطمب األوؿ(،  المتعمؽ بالعالمات 06 – 03 رقـ مراأل المنصوص عمييا فيبيا(، 
اإلخالؿ بواجب إعالـ لدراسة الجرائـ الماسة بحقوؽ المستيمؾ ) جريمة الغش التجاري وجريمة 

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع  03 – 09القانوف  في وتبصير المستيمؾ ( المنصوص عمييا
 )المطمب الثاني(.الغش 

 المطمب األول
  المتعمق بالعالمات 30–33 رقم مراأل بموجب ممستهمكلالجزائية  لحمايةا

المادية والمعنوية  لممصالححماية غير مباشرة  06–03مر ألاالمشرع الجزائري بموجب  كفؿ
التي  اتالعالم تضررا مف االنتياكات التي تمسر كثاأل الطرؼ الضعيؼ ، باعتبارهلممستيمؾ

 المعرضة لمتقميدالعالمة  مالؾ المقرر لممتدخؿ حؽالمف خالؿ  عمميا ذلؾ، ويتحقؽ يتعامؿ معيا
فرع لمواجية جنحة التقميد ومعاقبة مرتكبيا جزائيا)ال ةجزائيبموجب دعوى القضاء  المجوء الىفي 

                                                           

، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، السالؼ الذكر. 02-04مف القانوف رقـ  48المادة  - 1  
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قد تكوف كما ، التقميد جنحةب بعضيا رتبطقد ي بطريؽ غير مباشر وقد ترتكب جنح أخرى ،(األوؿ
  )الفرع الثاني(. التقميد فعؿ ومستقمة عفبعضيا جرائـ خاصة 

 العالماتتقميد جنحة  جزائية منالحماية ال الفرع األول: 
قد يتعرض المتدخؿ لالعتداء عمى عالمتو والمساس بالحقوؽ االستئثارية التي يخوليا لو  

المتدخموف  عماؿ غير المشروعة التي يواجيياالتقميد أخطر األعّد باعتباره مالكا ليا، ويالقانوف 
حرص المشرع الجزائري عمى حمايتيـ جزائيا عف طريؽ  استغالؿ العالمات، لذلؾو في استعماؿ 

 تحديد مفيوـ التقميد باعتبارهمف خالؿ وىذا دعوى التقميد دعوى التقميد، وعمى ذلؾ سوؼ نبدأ ب
قواعد مباشرة دعوى لى إ)أوال(، ثـ نتطرؽ التقميد عمؿ غير المشروع الذي تقوـ عميو جنحةال

 .)ثانيا( المقررة والعقوباتالتقميد 

 التقميد  دعوىأوال: 
ضد كؿ شخص قاـ د يخوؿ قانوف العالمات لصاحب العالمة الحؽ في رفع دعوى التقمي

( وتمييزه 1قميد )وىذا ما يستوجب تحديد المقصود بالتحقوقو، عمى عالمتو، والمساس ب باالعتداء
 (.   2عف بعض المصطمحات المشابية )

 المقصود بالتقميد:  -1
رغـ االختالؼ في الصياغة وتعدد تعريفات التقميد بحسب تعدد صوره بالنسبة لكؿ نوع مف  

ففي  ،أف فكرتو األساسية بقيت ىي نفسيا لدى أغمب الفقو أنواع حقوؽ الممكية الصناعية، إال
نقؿ بعضيا نقال  ومجاؿ العالمات عرفو البعض بػأّنو: "نقؿ العناصر األساسية لمعالمة األصمية أ

    فيا مع إضافة شيء ضمف عالمة أخرى، لتصبح قريبة الشبو في مجموعيا مع تمؾ العالمةحر 
، مما يوقع المستيمؾ المتوسط الحرص في الخطأ وعدـ القدرة عمى التمييز لوجود الخمط والمبس 

صنع  وعرفو البعض اآلخر بأّنو: "اصطناع عالمة مطابقة تماما لمعالمة األصمية، أو . 1بينيما"
. 2ة تشبو في مجموعيا العالمة الحقيقية، بحيث يمكف لمعالمة الجديدة أف تضمؿ الجميور"عالم

                                                           

. 137وىيبة لعواـر بف أحمد، مرجع سابؽ، ص. - 1  
، 1. وأيضا: "عمي جماؿ الديف عوض، الوجيز في القانوف التجاري، ج187حمادي زوبير، مرجع سابؽ، ص.-2

  .294د.ط، القاىرة، 
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يقوـ بيا المقمد مما يسمح لو بصنع كما عرفو آخروف بأّنو: "مجموع األعماؿ غير الشرعية التي 
 .1إنتاج ممكية صناعية محمية، مما يجعؿ المستيمؾ يتوىـ عمى أنيا سمعة أصمية" وأ

ما حاولت الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العميا الجزائرية التأكيد عميو بإيجاد  تقريبا ووى 
عمييا بصفة دائمة وال تحيد عنيا، مف خالؿ إعطاء تعريؼ جامع لمتقميد تسير  ووضع قاعدة

فعرفتو بأنو: "كؿ تشابو في المواصفات المميزة لمعالمة التجارية مف شأنو إحداث لبس في جودة 
. بينما انتيج المشرع الجزائري أسموبا مغايرا 2المنتوج لتضميؿ المستيمؾ قميؿ االنتباه"ونوعية 

، وجاء النص بصيغة عامة ولكف دوف الخوض في مظاىره ومداه بالتطرؽ الى محؿ التقميد وأثره
عمى أّف التقميد ىو: "...كؿ عمؿ يمس بالحقوؽ االستئثارية لعالمة قاـ بو الغير خرقا لحقوؽ 

 .3العالمة" صاحب

نيا تتفؽ في مجمميا عمى مبادئ أوما يالحظ عمى مختمؼ التعريفات  التي تناولت التقميد   
 يمكف اعتبارىا عناصر محددة وفاصمة في حاالت التقميد الدقيقة ونذكر منيا تباعا:  

  العبرة بأوجه الشبه بين العالمتين ال بأوجه االختالف بينهما:-أ
ىذا المبدأ عند تقدير مدى وجود فعؿ التقميد مف عدمو، عند المقارنة بيف  رويبرز دو  

نقاط االختالؼ بينيما و العالمة األصمية، مف خالؿ المقابمة بيف نقاط التشابو و العالمة المقمدة 
. 4عمى أوجو الشبو كأساس إلثبات التقميد اىتماـ القاضي يكوف بالتركيز واالعتمادوحينيا فإف 
تشابو  وشابو في العالمات بصورة أساسية مف خالؿ تشابو لفظي )في المفظ(، أويتجسد الت

 تشابو لغوي )بيف لغتيف(: وأوالمشاىدة(،  بصري) في المنظر
                                                           

مختار بف قوية، الحماية القانونية لمممكية الصناعية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ، يوسؼ بف خدة بف  -1
  .42، ص.2008-2007عكنوف، 

.09القضائية لممحكمة العميا، مرجع سابؽ، ص. محمد مجبر، المجمة - 2  
الممغى، الذي لـ  57-66المتعمؽ بالعالمات،. وىذا عمى خالؼ األمر   06-03مف األمر رقـ  26المادة  -3

 28يأت بتعريؼ لمفظ التقميد في نصوصو، واكتفى فقط بذكر العقوبة المخصصة لفعؿ التقميد في نص المادة 
  سنوات(. 03أشير إلى  03دج، والسجف مف  20.000إلى  1000امة مف منو، بنصو: "يعاقب بغر 

بمثابة تسبيب لمحكـ، وغيابو عرضة لمنقض واإلبطاؿ، فيي مسألة قانونية  ألف تحميؿ أوجو التشابو ىو -4
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 358خاضعة لرقابة المحكمة العميا. راجع المادة 
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يبرز التشابو المفظي في حالة وجود لبس بيف عالمتيف مف حيث النطؽ         التشابه المفظي: *
يحدث لبسا لدى المستيمؾ عند سماعيا  بحيث تتشابو مخارج الحروؼ عند التكمـ بيا مما 

       استبدالو بحرؼ مشابو لو في النطؽ وويحدث ذلؾ عند تغيير أحد أحرؼ العالمة المسجمة أ
مف األمثمة التي يسوقيا بعض الفقو عمى ذلؾ العالمة األصمية  و بحذفو،  وبزيادة حرؼ أ و، أ

"marini" العالمة المقمدة ،"martini"
التي تمتبس مع العالمة  "Puma" األصميةالعالمة  و، أ1

"Fuma   ".المشابية ليا مف حيث المفظ 

فيو يتـ تقدير التشابو مف خالؿ المشاىدة، حيث ينخدع الزبوف في و التشابه البصري )المرئي(: *
عالمة مقمدة عمى أنيا أصمية، بسبب التشابو الكبير بينيما مف حيث المنظر المرئي، ويتجسد  

في قياـ المقمد باستعماؿ نفس الشكؿ واألواف والرموز، وطريقة الكتابة المتبعة في  التشابو ىنا
رسـ وتركيب العالمة األصمية، ووضعيا عمى سمع غير التي سجمت بيا عند الييئات المكمفة 

 بتسجيؿ العالمات.

ؿ يحدث ىذا التشابو عند استعماؿ مرادؼ لغوي لعالمة أصمية، كأف يستعم التشابه المغوي:*
ىي في الحقيقة مرادؼ لغوي لمعالمة األصمية بالمغة و المقمد العالمة " دانيس" بالمغة العربية 

"DANIS"األجنبية 
2. 

 وليهما الواحدة تمإبمعيار المستهمك العادي والنظر و العبرة بالمظهر العام لمعالمتين  -ب
ومدى تطابقو مع المظير العاـ العبرة في التقميد بالنظرة الشمولية لمعالمة المقمدة،  األخرى:

. ويستخمص ىذا التطابؽ في وجود 3لمعالمة األصمية، أي أف نأخذ ىنا بالكميات وليس الجزئيات
حقيقي وما  ومحاكاة بيف العالمتيف، تؤدي إلى إحداث خمط ولبس في ذىف المستيمؾ بيف ما ى

، فإنو ال يحمؿ معو نموذج مقمد. عمى أف المستيمؾ العادي عند اقدامو عمى اقتناء منتج ما وى
، لذلؾ وجب النظر إلى العالمتيف 4العالمة األصمية، حتى يتمكف مف مقارنتو بالعالمة التي أمامو

 رى، بدأ بالعالمة المقمدة، فإف كاف ىناؾ تشابو فإّننا أماـ التقميد.تباعا الواحدة تموى األخ
                                                           

.155وىيبة لعواـر بف أحمد، مرجع سابؽ، ص.   -1  
.93حفيظة دزيري، مرجع سابؽ، ص. - 2  
. 69. وأيضا: زينة غانـ عبد الجبار الصفار، مرجع سابؽ، ص.568فؤاد معالؿ، مرجع سابؽ، ص. - 3  
.70. وزينة غانـ الجبار الصفار، مرجع سابؽ، ص.192زوبير حمادي، مرجع سابؽ، ص. - 4  
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ذي يتحدد بالشخص المستيمؾ العادي، الفي تقدير التشابو بمعيار  1يأخذ االجتياد القضائيو 
نتباه عند المفاضمة بيف العالمات األصمية والعالمات المقمدة، عند اقتنائو متوسط الحرص واإل

الميمؿ  وذلؾ الشخص الغافؿ أ والخدمات، ، فميس المستيمؾ العادي المقصود ى والمنتجات أ
يضا ليس بذلؾ الشخص اليقظ أ وتركيز وى والذي يقتني  المنتجات والخدمات دوف فحص أ

 .2الفطف شديد الحرص الذي يبالغ في الفحص والتدقيؽ قبؿ عممية الشراء

 المشابهة:  األفعال تمييز التقميد في العالمات عن  -2
قد يتداخؿ فعؿ التقميد ويتشابو مع أفعاؿ أخرى غير مشروعة، لعؿ أبرزىا التزوير  

األفعاؿ مترادفات أـ أف لكؿ منيا مدلولو الخاص الذي يميزه  هوالتزييؼ، فيؿ يمكف اعتبار ىذ
 ويجعمو مختمفا عما سواه مف حيث عناصر تكوينو واآلثار المترتبة عميو؟

اصطناع العالمة نفسيا، حيث يقوـ المقمد بالنقؿ الحرفي  وفقد رأينا فيما سبؽ أف التقميد ى 
عمى األقؿ لألجزاء الرئيسة منو، إلى درجة أنو  ولمرمز الذي تتشكؿ منو العالمة نقال كامال، أ

. في حيف أف التزوير يعني النقؿ الحرفي التاـ لمعالمة، نقال كامال 3يصعب التفرقة بينيما
ومطابقا، بحيث تصبح العالمة المزورة صورة طبؽ األصؿ مف العالمة الحقيقية، دوف أف 

 .4تعديالت ويصاحب عممية النقؿ أي إضافات أ
التقميد إذف أوسع وأشمؿ نوعا ما مف التزوير، الذي يمكف اعتباره مجرد صورة مف صور  فدائرة

 التقميد، وكالىما يعكس اتجاه قصد الفاعؿ في الغش التجاري.
                                                           

"  التي عالجيا القضاء الجزائري، حيث مف Sincer" و"Singerفي ىذا الصدد يمكف التذكير بقضية العالمتيف  1-
الواضح جميا أف المستيمؾ العادي سيقع في الغمط والمبس، لوجود تشابو كبير بيف العالمتيف، واالختالؼ يكمف 

مشار إليو لدى حمادي زوبير، مرجع سابؽ، ( في العالمة الثانية. C( في العالمة األولى، وحرؼ )Gفي حرؼ)
. وفي سياؽ آخر نجد أف القضاء األردني، يقر بأنو ال مجاؿ لمبحث في موضوع التشابو بيف 191ص.

" المتعمقتيف بتمييز منتوج دوائي موجو لالستعماؿ البشري، ألنو ليس فيو تضميؿ Rulid" و"Ruxidالعالمتيف "
، مشار إليو لدى سمير فرناف 16/07/1996بتاريخ  96-85العميا رقـ  لممستيمؾ. راجع: قرار محكمة العدؿ

  .    815ونوري جمو، مرجع سابؽ، ص.
.675مصطفى كماؿ طو، مرجع سابؽ، ص. - 2  

، مجمة المحكمة العميا، عدد -أشكالو وطرؽ الحماية–عبد المجيد بمميدي، التقميد في العالمة التجارية  -3
  .2012القانوف واالجتياد القضائي، ص.خاص، التقميد في ضوء 

، مرجع سابؽ، ص. - .209عبد اهلل حسف الخشرـو 4  
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تعديالت عمى أي حؽ مف  وأما التزييؼ فيقصد منو: "قياـ المزيؼ بإدخاؿ تحويالت أ 
وؽ األصمية، كوضع عالمة فارقة غير حقيقة الحقوؽ الصناعية، ليجعؿ مظيرىا يتشابو مع الحق

 . 1تشبو في شكميا العالمة الفارقة الصحيحة، ولكنيا تختمؼ عنيا في الحقيقة اختالفا كبيرا"
       الحكر، والتقميد بالمحاكاة  وفالتزييؼ يعني االعتداء عمى الحؽ في االستئثار باالستغالؿ أ

، وعميو فإف فعؿ التزييؼ أشمؿ وأعـ 2ـ بدوره التمييزيالتشبيو الذي يجعؿ الحؽ المقمد ال يقو  وأ
 مف فعؿ التقميد، الذي ال يعتبر إاّل جزءا مكونا لفعؿ التزييؼ وعناصره. 

       وخالصة القوؿ أف االعتداء عمى العالمة يتحقؽ بأي فعؿ مف األفعاؿ غير المشروعة 
يو بمدى قدرة ذلؾ الفعؿ في خداع تقميدا، وتكوف العبرة ف وتزييفا أ و، سواء كاف تزويرا أ

خدمات لـ يكف  ووتغيير سموكو في اقتناء منتجات أالمستيمؾ وتضميمو والتأثير عمى رغباتو 
 انتبو منذ البداية لحقيقة العالمة التي تحمميا. وليقدـ عمييا ل
مف نكوف أماـ تقميد، متى وقع االعتداء بشكؿ مباشر عمى الحؽ في العالمة، سواء  وعمى ذلؾ،

بنقؿ األجزاء الرئيسية منيا، فتظير العالمة المقمدة في نظر  وخالؿ  نقؿ العالمة نقال مطابقا، أ
مف خالؿ التشبيو الذي يكوفو ، أ3يصعب التفرقة بينيماو المستيمؾ مطابقة لمعالمة األصمية، 

بخمؽ واصطناع عالمة مشابية بصورة تقريبية لمعالمة المنافسة بغرض خداع وتضميؿ 
 .4المستيمكيف

 ثانيا: مباشرة دعوى التقميد والعقوبات المقررة
        فإف األفعاؿ التي تمثؿ تقميدا، ومف ثـ جنحة معاقب عمييا 06-03رقـ  استنادا إلى األمر 

، وأف تمس بالحقوؽ 5، يجب أف تتعمؽ بعالمة استوفت إجراءات اإليداع والتسجيؿ والنشر
                                                           

. 202ادريس الفاخوري، مرجع سابؽ، ص. - 1  
، أطروحة دكتوراه، فرع -دعوى التزييؼ نموذجا–مينة حربي، آليات حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية  -2

 .2011-2010العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية 
3
 - Albert Chavanne, Claudine Salomon, Op.Cit, P.68. 

4 .266فرحة زراوي، مرجع سابؽ، ص. -
  

تعد األفعاؿ السابقة لنشر  "ال.السالؼ الذكر ،المتعمؽ بالعالمات 06-03مف األمر رقـ  27تنص المادة  -5
تسجيؿ العالمة مخمة بالحقوؽ المرتبطة بيا، غير أنو يمكف متابعة األعماؿ الالحقة بتبميغ نسخة مف تسجيؿ 

  .العالمة لممقمد المشتبو فيو
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ة تقميد العالمات حوعميو سنتطرؽ لبياف أركاف جن .التي تخوليا العالمة المسجمة االستئثارية
 (.2ننتقؿ لبياف الجزاء المقرر ليا ) (، ثـ1بالعالمات )

  أركان جريمة التقميد المباشر: - 1
    تقـو عمى تحقؽ األركاف الثالثةالتقميد  الشأف بالنسبة لسائر الجرائـ، فإف جنحة وكما ى 

 . )ج(معنويالركف ال، و )ب(الركف الماديو  )أ( شرعي، الركف 

 الركن الشرعي: -أ
    العقوبة المناسبة لووتقرير تجريـ الفعؿ يقضي ب، الذي الواجب التطبيؽ نصال ويتمثؿ في 

 يمكف استخالص الركف الشرعي في جنحةسبب مف أسباب اإلباحة. و مشموال بف ك، إذا لـ ي
مف ىذا  10مع مراعاة أحكاـ المادة  : "بقوليا   06-03األمر مف 26نص المادة مف  التقميد 

يعد جنحة تقميد لعالمة مسجمة كؿ عمؿ يمس بالحقوؽ االستئثارية لعالمة قاـ بو الغير القانوف، 
 ب العالمة".خرقا لحقوؽ صاح

 الركن المادي: -ب
لعناصر العالمة الجزئي  والنقؿ الكمي أ في بالنقؿ لجنحة التقميديتجسد الركف المادي و 

أخذ  ، عمىالتقميد بالتشبيو يقتصر في جنحة، في حيف 1يشبو عممية االستنساخ واألصمية، وى
اصطناع عالمة أخرى تماثميا، بحيث ، و ابعض العناصر مف العالمة الحقيقة دوف استنساخي

 منو أنوخدمة ظّنا  وأيقبؿ عمى اقتناء منتوج  ذلؾ إلى تضميؿ المستيمؾ وخداعو، ويجعمو يؤدي 
 :يتطمب الركف المادي لجنحة التقميد، ، وعمى ذلؾ فإف عالمة أصميةيحمؿ 

 التقارب بيفو التماثؿ  والتشبيو أ والنقؿ أواقعة السموؾ المادي، أي الفعؿ المكوف لوجود  -
 ، بطريقة مف شأنيا إحداث لبس بينيما. ةالمقمد ية والعالمةاألصم العالمة

أثر في تضمؿ المستيمكيف  -بالتشبيو وسواء كاف بالنقؿ أ-فعؿ التقميد لأف يكوف ضرورة  -
 بخصوص المظير العاـ والخارجي لمعالمة.

 

                                                           

.80وليد كحموؿ، مرجع سابؽ، ص. - 1  
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 وي:نالركن المع -ج
صفة المشرع  أسبغ عميياالواقعة المادية التي الركف المادي ) مجرد توفرجنحة التقميد ل ال تقوـ

أف تصدر تمؾ الواقعة عف إرادة واعية مف فاعميا، ومف ثـ فإف الركف  ، ولكف يجب(تجريـال
اعتدائو عمى الحؽ بتوافر النية السيئة لدى الفاعؿ و االحتيالالغش و قصد المعنوي ينطوي عمى 

لـ ينص اطالقا  الجزائريأف المشرع ة، ورغبتو في تضميؿ وغش المستيمؾ، ىذا رغـ في العالم
معبرا عمى سوء النية  التقميد، جنحةالقصد الجنائي لمرتكب  ضرورة أف يكوف عمىوصراحة 

. ألف التقميد معاقب 2حسنة أـ سيئةإف كانت التقميد  كبنية متر  ال يجب البحث عف عميو، و 1لديو
 .  3عميو في ذاتو استقالال عف سوء القصد

 المقرر لجنحة التقميدجزاء ال - أ
يتـ ، فإنو في أغمب األحياف )العمومية( مف صالحيات النيابة العامة الدعوى الجزائية 

 االدعاء عف طريؽو ، أمحؿ التقميد مف قبؿ مالؾ العالمة المسجمةتحريكيا بناء عمى شكوى 
ف كاف  ...عف ذلؾ وعاامتنو  بعد إعذار مالكيا، ذلؾب القياـ، كما يجوز لممرخص لو المدني وا 
    المرخص لو باستغالليا يقتصر عمى المطالبة بالحصوؿ عمى التعويض ومالؾ العالمة أ ىدؼ

   لى توقيع الجزاء المقرر لجنحة التقميد.إ، إال أف السير في الدعوى العمومية، يفضي حتما 

قيمة التعويض الذي تقرر لصالح يسري الجزاء عمى مرتكب جنحة التقميد بصرؼ النظر و  
   شممياالخدمات التي  ومقدار وقيمة السمع أ عفالمتضرر مف التقميد، وبصرؼ النظر أيضا 

ني م  و وحتى لكسب،  وأي ربح أ عمى مقمد المعتديلـ يتحصؿ الو يتقرر الجزاء حتى ولكما 
 عمى جزء منيا فقط. وأ ،العالمة ككؿ التقميد عمى، وسواء تـ بالخسارة جراء ارتكابو لمتقميد

        العقوباتويتمثؿ الجزاء الذي خص بو المشرع الجزائري جنحة التقميد في نوعيف مف  
  ، عقوبات أصمية وعقوبات تكميمية.

                                                           
توفر الركنيف المادي والمعنوي، أـ فقد تضاربت اآلراء حوؿ مسألة قياـ جنحة التقميد، وىؿ يتطمب قياميا  -1

          يكفي الركف المادي كركف وحيد. لمتفصيؿ، الجياللي عجة، منازعات الممكية الفكرية الصناعية والتجارية
 .289-285، مرجع سابؽ، ص ص.-الدعوى المدنية والدعوى الجزائية والطرؽ البديمة، دراسة مقارنة–
.261.فرحة زراوي صالح، مرجع سابؽ، ص - 2  
.236المختار بف قوية، دور العالمة في حماية المستيمؾ)دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص. - 3  
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متعمؽ بالعالمات، وتتمثؿ ال 06-03 رقـ مف األمر 32تضمنتيا المادة  صمية:األعقوبات ال - 
وفؽ و القاضي بيما، مف منطمؽ سمطتو التقديرية يحكـ  وعقوبة مالية،  سالبة لمحريةفي عقوبة 
فأما العقوبة السالبة   .1معا يمابو أ فقط إحداىمابمعطيات الدعوى، فيجوز لو الحكـ و ظروؼ 
وأما العقوبة  تقؿ عف ستة أشير وال تزيد عف خمس سنوات.الحبس لمدة ال  تتمثؿ فيف ،لمحرية
بمبمغ يتراوح ما بيف مميونيف وخمسمائة ألؼ دينار ة قدر الغرامة الم تتمثؿ في، فالمالية

 .(د.ج 10.000.000عشرة مالييف دينار )و د.ج(  2.5000.00)

الجزائي الحكـ بعقوبات إلى جانب العقوبات األصمية، يمكف لمقاضي  تكميمية:العقوبات ال -
        الغمؽ النيائي في لالستمرار وضع حد و  ،يكوف الغرض منيا وقؼ أفعاؿ التقميدتكميمية، 

تقميد العالمة، كما األمر بمصادرة األشياء والوسائؿ المستعممة في أفعاؿ و ، 2المؤقت لممؤسسة وأ
 ؿ التقميد.  افعأمحؿ  3إتالؼ األشياءقد يحكـ القاضي ب

 العالماتمن جرائم أنواع أخرى الحماية الجزائية من الفرع الثاني: 
بجنحة التقميد التي تطاؿ العالمة بشكؿ مباشر، وعمى ذلؾ  الجرائـ  مفيرتبط ىذا النوع قد       

      الذي بيناه سابقا وال يمكف تصورىا إال إذا كانت ىناؾ جنحة التقميد عمى النحفيذه الجرائـ 
نما، وترتكب ىذه الجرائـ مف أشخاص ليسوا بالضرورة ىـ مف ارتكبوا جنحة التقميد بأنفسيـ،   وا 

 بأخرى في وساىموا بطريقة أ قد ، وىـ بذلؾارتكبوا أفعاال تعد مجرمة باعتبارىا امتدادا لمتقميد
 )أوال(.  منواالستفادة 

األفعاؿ عالقة بالتقميد، ولكف  يذهال تكوف لأخرى،  كما قد يرتكب ىؤالء المعتديف جرائـ 
جريمة و  ،والخدمات دوف تسجيمياريمة وضع عالمة عمى السمع كج تمثؿ جريمة مستقمة بذاتيا،

  )ثانيا(. عدـ وضع العالمة عمى السمع والخدمات
 

                                                           

المتعمؽ بالعالمات، السالؼ الذكر. 06-03مف األمر رقـ  32المادة  - 1  
  لـ يتعرض المشرع في قانوف العالمات لتحديد مدة الغمؽ لممؤسسة، وترؾ ذلؾ لمسمطة التقديرية لممحكمة. -2
تشمؿ ىذه األشياء الوسائؿ واألدوات المستعممة في فعؿ التعدي عمى العالمة كاألختاـ، ونماذج العالمات     -3

، واإلعالنات ومواد التغميؼ والموحات المستعممة الرتكاب الجريمة. راجع: سماح محمدي، الحماية القانونية 
 .162لمعالمة التجارية )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص.
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 مرتبطة بجنحة التقميدجرائم  –أوال 
في الغالب  كوفت ،العالمةالتقميد التي تتعرض ليا  جنحةتي تترتب عمى اآلثار ال الشؾ أف 

 المقمدةمتدخؿ مالؾ العالمة التي يخوليا القانوف لم االستئثارية حقوؽالعمى ضارة ومؤثرة سمبا 
يأتي تاليا لوقوعيا  وأ ،أفعاؿ التقميد مع يتزامف وقوعيا وترافؽ أ غير أف ىناؾ مف األفعاؿ التي

مف أفعاؿ التقميد في حد ذاتيا، لذلؾ واجييا المشرع الجزائري بنفس  رىا أشد وأخطراضر اكوف ت
، واعتبرىا جرائـ مماثمة لجنحة التقميد ىذا النوع مف الجرائـ يفترض قياـ  وفي ،الصرامة والحـز

، لتمثؿ امتدادا لو، عف طريؽ استعمالو بطريؽ غير خرىاألفعاؿ تمؾ األثـ تأتي التقميد مسبقا، 
  . مباشر في المساس بحقوؽ المتدخؿ مالؾ العالمة المعرضة لمتقميد 

  : تقميد عالمة في ارتكاب جرائم أخرى مرتبطة جنحة استعمال – 1
مر في جنحة التقميد عند مجرد التقميد، بؿ يستعمؿ في ارتكاب جرائـ غالبا ال يتوقؼ األ 
، مما يزيد في حجـ األضرار التي يتكبدىا المتدخؿ مالؾ العالمة بطريؽ غير مباشرأخرى 

 المعرضة لمتقميد، وتأتي ىذه الجرائـ في صورتيف:

الخدمات  وأ مقمدة عمى السمعالعالمة الوضع ويكوف ذلؾ ب جريمة استعمال عالمة مقمدة، -أ  
قواـ ىذه الجريمة ال . و مصدرىاحوؿ بغرض تضميؿ المستيمكيف مصقيا عمى أغمفتيا، ب وأ

 فتكيؼ بأنيا جنحة، وتستوجب توفر الركنيف المادي والمعنوي، ولكف يختمؼ عف جريمة التقميد،
 يجب توافر الركف المفترض: ،الى جانبيما

 أخذ العالمة المقمدة واستعماليا في الوسط التجاري، في الفترة التييتمثؿ في  مادي:الركن ال -
 .1عرضيا لمبيع وبيع البضاعة أ ء فيبدلحظة ال لى غايةإتمتد و تمي قياـ جنحة التقميد، 

درجة الخدمات التي تحمؿ العالمة المقمدة مف نفس  وونشير ىنا أنو ال ييـ إف كانت السمع أ
نما يشترط أف تكوف مف نفس النوع الذي تميزه  والجودة لمعالمة األصمية أ  أقؿ منيا، وا 

 .2الحقيقية العالمة
                                                           

المختار بف قوية، دور العالمة في حماية المستيمؾ  . مشار إليو لدى:198ىالة مقداد أحمد الجميمي، ص. -1
  .240)دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ ، ص.
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تضميؿ  إلى ويتمثؿ في القصد مف استعماؿ العالمة المقمدة، بتوجيو اإلرادة :المعنوي الركن -
 .وتضميؿ بيف العالمتيف األصمية والمقمدة في أذىانيـ مبسالإحداث ب المستيمكيف،

إذا تعمؽ األمر بعالمة مسجمة، وبثبوت  فال يتصور قياـ ىذه الجنحة، إال الركن المفترض: -
، وألنو ال يعقؿ أف يتابع الشخص بجنحة استعماؿ عالمة مقمدة مف دوف أف ىاتقميدقياـ جنحة 

 يكوف ىناؾ تقميد أصال.

خدمات  وحيازة بغرض بيع سمع أ وتوزيع أ واد أاستر  ومبيع ألعرض  وجريمة بيع أ -ب  
  تحمل عالمة مقمدة:

 واألساس القانوني لتجريـ كافة ىذه األفعاؿ ىو ، ةالجرائـ التالي جنحة التقميدبمثابة  يعدف 
المتعمؽ بالعالمات، الذي  منح لمالؾ العالمة المسجمة  06-03 رقـ مف األمر 09نص المادة 

رمزا مشابيا يؤدي إلى المبس بيف سمع  والحؽ في منع الغير الذي يستعمؿ تجاريا عالمة أ
    الشأف بالنسبة لجنحة استعماؿ عالمة مقمدة ومماثمة دوف ترخيص، وكما ى ووخدمات مطابقة أ

    يضا الركف المفترض:أيجب توافر الركنيف المادي والمعنوي، و ، 
 عالمة تحمؿ خدمات وأ توزيع سمع واستراد أ وأ ببيع المعتدي قياـ ، ويتمثؿ فيالركن المادي -

    ال أـ ربحا حقؽي أفويستوي في ذلؾ  آخر، لمنافس ممموكة األصؿ في تكوف مزورة، وأ مقمدة
يتـ  البيع كاف إف ييـ الو  أكثر، أـ العالمة تحممو التي السعر مف أقؿ بسعر البيع تـ وسواء ،

 1.الخارج إلى تصديرال تـأف ي وأ الجزائري اإلقميـ داخؿ
 المحؿ واجية في المقمدةالتي تحمؿ العالمة  السمع عرض ،كذلؾ ،الركف المادي ويدخؿ في

ظيار لمزبائف العينات إرساؿ ذلؾ في بما، التجاري  ؿ ويعد كذلؾ مجردب المنتجات، ىذه محاسف وا 
        لبيتا في وأ التخزيف أماكف في وول مزورةال وأ مقمدةال عالمةال تحمؿالتي  منتجاتال حيازة

  العالمة. عمى عتداءاال شبيات إلبعاد ،
يختمؼ عنو في جنحة استعماؿ عالمة مقمدة، ويتمثؿ في القصد مف  ال و، وىالركن المعنوي -

    وخداع المستيمكيف وتضميميـمات التي تحمؿ العالمة المقمدة، بيع وعرض وحيازة السمع والخد
 ، بإحداث المبس في أذىانيـ بيف العالمتيف األصمية والمقمدة وتضميؿ.

                                                           

.377-375سميحة القميوبي، الممكية الصناعية، مرجع سابؽ، ص ص. - 1  



 

 

 

304 

، يكوف سابقا عمى الترويج مسجمة مةعال، ويتمثؿ في وجود جنحة تقميد رضالركن المفت -
حيازتيا، فال نكوف بصدد ىذه الجنحة  وعرضيا أ ولممنتوجات والخدمات التي تحمميا، وبيعيا أ

  .بدوف أف يكوف قد سبقيا تقميد

   عالمة ممموكة لمغير: اغتصابجريمة  -2
تسجيال تتجسد ىذه الجريمة في قياـ المعتدي باالستالء عمى عالمة أصمية مسجمة  

         لـ تخصص ليا، وىذا طبعا دوف عمـ ووضعيا عمى منتجات  صحيحا وممموكة لمغير،
 ترخيص مف مالكيا. وأ

األخطر، لما فيو مف تيديد مباشر لحقوؽ  ووالمالحظ ىنا أف ىذا النوع مف الجرائـ ى 
ومصالح المستيمكيف، وىذا مف خالؿ طبيعة وحالة السمع التي وضعت عمييا العالمة األصمية 

، ويتطمب في ىذه الجنحة حياة المستيمكيفسالمة وصحة و بقد يترتب عميو إضرار األمر الذي 
  ، والركف المفترض:أيضا، توافر الركنيف المادي والمعنوي

، ويتمثؿ في فعؿ اإلغتصاب ، باالستالء عمى العالمة المسجمة، واستعماليا كما الركن المادي -
 .منتيية الصالحية ومغشوشة، أ ومعيبة أات والخدمات، التي قد تكوف ىي عمى المنتوج

    لى االستيالء عمى العالمة بدوف وجو حؽإويتمثؿ في اتجاه إرادة المغتصب  ،الركن المعنوي -
االستفادة مما يكوف لتمؾ العالمة  وواستعماليا في تمييز منتوجاتو وخدماتو، وغرضو مف ذلؾ ى، 

 مف قيمة سوقية وسمعة تجارية، وما يكوف لممستيمكيف مف والء تجاىيا.
عالمة مسجمة، ومشمولة بالحماية القانونية المعترؼ بيا  ويتمثؿ في وجود، الركن المفترض -

  فييا، وعدـ وجود مبرر قانوني الستيالء المغتصب لو.لصاحب الحؽ  ولمالكيا أ

 بجنحة التقميدغير مرتبطة جرائم  ثانيا:
العالمة التجارية مصدر ثقة يّعوؿ عمييا المستيمؾ في اختيار السمع والخدمات التي تعد  

 يرغب فييا، ولذلؾ أي اعتداء يمحؽ بالعالمة يشكؿ تيديدا وخطرا عمى حقوؽ المستيمؾ.
 التي  خرىاأل األفعاؿمف خالؿ و لمعالمة أ المباشر االعتداء قد يكوف مف خالؿ فعؿ التقميد وىذا

المتعمؽ بالعالمات كما بينا فيما سبؽ، إال  06-03 رقـ مرالجزائري بموجب األأدرجيا المشرع 
     فعاال تمس بعالقة المستيمؾ بالعالمات، وتؤثر سمبا عمى حقوقو المشروعة تجاىياأأف ىناؾ 
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، لذلؾ رأى المشرع الجزائري تجريميا والمعاقبة عمى ارتكابيا، حرصا منو عمى حماية المستيمؾ 
بالرغـ مف أف ىذه و  ؛واشباع احتياجاتو والمحافظة عمى صحتو وسالمتو وأمنوفي اختياراتو 

وفييا  مستقمة في ارتكابيا عف جريمة التقميد إال أنيا تتصؿ بالعالمة، والمجرمة تبداألفعاؿ 
 عف طريؽ وخص المشرع الجزائري ليذه الجرائـ صورتيف، فإما أف تكوف تضميؿ لممستيمكيف،

     (1تسجيؿ العالمة قبؿ وضعيا عمى المنتوجات والخدمات التي تشمميا) بإلزاميةمخالفة القانوف 
ما   (. 2مات المعروضة )دااللتزاـ بوضعيا عمى المنتوجات والخ أف تكوف مسجمة ولكف دوف، وا 

 جريمة وضع عالمة عمى سمع وخدمات دون تسجيمها: -1
بغرض  ،)تاجر أو صانع أو مقدمة خدمة( يقوـ باستعماؿ عالمة تجارية كاف متدخؿ أي 

أوال لتسجيميا عند المصمحة المختصة   دوف المجوء التعريؼ بالسمع والخدمات التي يروج عنيا، 
في ىذا  . وعميو، سنتعرضيعد مرتكبا لجريمة وضع عالمة عمى سمع وخدمات دوف تسجيميا ،

 (.   2مرتكبييا )عمى عقوبة المقررة لمألركاف ىذه الجريمة )أ(، ثـ  المقاـ

 جريمة وضع عالمة عمى سمع وخدمات دون تسجيمها: أركان - أ
لى جانبيما الركف ا  والمعنوي، و الركنيف المادي الجريمة يتطمب األمر توافر لقياـ ىذه  

 .المفترض
            مف استعماؿ رموز وشارات عمى السمع   المتدخميفقد يتعمد بعض  الركن المادي: -
الخدمات التي يسوقونيا، وىذا مف دوف إيداع طمب لتسجيميا لدى المعيد الوطني لمممكية  أو

وانتيت مدة حمايتيا ولـ يقـ بتجديدىا ، ويستوي في ذلؾ األمر بيف مف سجؿ عالمتو، 1الصناعية
سقطت بسبب مف أسباب السقوط، مما يؤدي إلى اعتقاد الغير )المستيمكيف( إلى أف ىذه  أو

 العالمات مشروعة وىي مسجمة، األمر الذي يدفعيـ إلى الوثوؽ بيا، وىي في الحقيقة غير ذلؾ.

 خداعف، وىي رغبتيـ في يتجسد في القصد الجنائي ليؤالء المتدخمي الركن المعنوي: -
قبؿ  إلزامية تسجيؿ العالمةالمستيمكيف وغشيـ، فيـ عمى دراية مسبقة بأف المشرع قد فرض 

  يثبت سوء نواياىـ تجاه المستيمكيف.الذي  يتجاىموف ذلؾ، األمر يـولكن، 2الشروع في استغالليا
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 تامة بكؿ ما ىو مشروع ومطموب.



 

 

 

306 

    بقوليا 06-03رقـ  مف األمر 33مف نص المادة  الذي يمكف استخالصوو  الركن الشرعي: -
يعاقب األشخاص الذيف وضعوا عمى سمعيـ أو خدماتيـ عالمة لـ تسجؿ أو لـ يطمب : " 

     مف ىذا األمر...". 4تسجيميا وفقا لممادة 

 المقررة لجريمة وضع العالمة عمى سمع وخدمات دون تسجيمها:    العقوبة - ب
عقوبة الحبس مف شير رع بخصوص ىذا النوع مف الجرائـ، الذي أقره المش يكمف الجزاء  

د.ج( إلى مميوني دينار  500.000مف خمسمائة ألؼ دينار )غرامة مالية تقدر إلى سنة، و 
 بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط.كما يمكف الحكـ د.ج(،  2.000.000)

 جريمة عدم وضع العالمة عمى المنتجات: -2
السالفة، فإف جريمة عدـ وضع العالمة عمى السمع الشأف بالنسبة لمجريمة كما ىو  

تقوـ عمى تحقؽ ثالثة أركاف: ركف مادي، وركف معنوي وأخر شرعي، وبتوفر ىذه  والخدمات
 األركاف يترتب الجزاء.

 أركان جريمة عدم وضع العالمة عمى المنتجات: - أ
 األركاف التالية: فيتتمثؿ أركاف جريمة عدـ وضع العالمة عمى المنتجات،  

مقدمي الخدمات مف وضع و قد يتيرب بعض التجار، صناع والذي يتحقؽ في  الركن المادي: -
عرض  وكما أنيـ قد يسعى بعضيـ إلى بيع أالخدمات التي يقدمونيا،  وأ  العالمة عمى السمع

إلى تضميؿ يدؿ عمى سوء نيتيـ التي تنصرؼ و  وىذا إف دّؿ فو، 1لمبيع منتجات ال تحمؿ عالمة
 صاحب ىذه المنتجات.  وجميور المستيمكيف وعدـ تمكينيـ مف معرفة مصدر أ

يو ال المستيمكيف وغشيـ، فتضميؿ  إلى تدخؿويتمثؿ في اتجاه إرادة الم الركن المعنوي: -
عدـ  القصد مفأف  مف جريمة وضع عالمة عمى سمع وخدمات دوف تسجيميا،يختمؼ عنو في 

           وضع العالمة عمى المنتجات ىنا، غرضو التنصؿ مف أي ضرر قد يسببو ذلؾ المنتج
 . مف قبؿ المستيمؾ التعرؼ عمى مصدره وصاحبو صعوبة باإلضافة إلى، 
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يعاقب بقوليا: "  06-03رقـ  مف األمر 33مف نص المادة  الذي يتمثؿو  الركن الشرعي: -
مف ىذا األمر بعدـ وضع عالمة عمى سمعيـ وخدماتيـ  03 المادة خالفوا أحكاـاألشخاص الذيف 

  أو الذيف تعمدوا بيع أو عرضوا لمبيع سمعة أو أكثر أو قدموا خدمات ال تحمؿ عالمات..".

 :   عدم وضع العالمة عمى المنتجاتالعقوبة المقررة لجريمة  - ب
      عدـ وضع العالمة عمى المنتجات جريمةالمشرع بخصوص  فوصرّ الجزاء الذي  تمثؿي 

الحبس مف شير إلى سنة، وغرامة مالية تقدر مف خمسمائة ألؼ  سالبة لمحرية وىي ، عقوبة
الحكـ  بإحدى  جوزد.ج(، كما ي 2.000.000د.ج( إلى مميوني دينار ) 500.000دينار )

 .1ىاتيف العقوبتيف فقط

 المطمب الثاني
                 حمايةالمتعمق ب 33-30رقم قانون البموجب  ممستهمكل الجزائية حمايةال

 وقمع الغش المستهمك

      المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش 03-09بموجب القانوف  منح المشرع الجزائري 
جزائيا مف الممارسات غير المشروعة، التي غالبا ما يكوف  لمستيمؾحماية ال ، آلية أخرى

تعاوف مشبوه  خاصة إذا بنيت تمؾ الممارسات عمى وجود غش أو فييا، الستعماؿ العالمات دور
 2فتتـ المتابعةالمقمد مرتكب ىذا النوع مف الجرائـ، و تواطؤ بيف المتدخؿ مالؾ العالمة األصمية  وأ

عوى الغش التجاري )الفرع طريؽ د إذا تعمؽ األمر بالغش بوجو عاـ عف في حالة ماالجزائية، 
في إعالـ  وؿ المتدخؿ مالؾ العالمة بواجبمر عمى إخالاأل اقتصرإذا  ماوفي حالة األوؿ(، 
خالؿ بواجب اإلعالـ اإل طريؽ دعوىالذي يفرضو القانوف، عف  وعمى النحوتبصيره  المستيمؾ

   والتبصر )الفرع الثاني(. 

 الغش التجاري جريمة الحماية الجزائية منالفرع األول: 
الغش التجاري، وذلؾ مف خالؿ تحديد المقصود سنحاوؿ في ىذا المقاـ التطرؽ لدعوى 

 بجريمة الغش التجاري )أوال(، ثـ نتعرض إلى إجراءات مباشرة دعوى الغش التجاري )ثانيا(.
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 الغش التجاريجريمة بالمقصود  -أوال 
لسمع عمى اعادة يقع نشاط التجاري، و الغش التجاري ممارسة غير مشروعة، قديمة قدـ ال 

 مف الحيواف واإلنساف )المستيمؾ( أ حاجات ذاتيا، ويكوف محمو والخدمات المقدمةالمعروضة، 
 عمة الوتعود  ،طبيةعقاقير و أدوية و ومنتجات طبيعية وصناعية،  أغذية ونباتات ومحاصيؿ زراعية

سالمة الحيواف، وضماف و اإلنساف وأمف صحة حياة و المحافظة عمى  في تجريـ الغش إلى
ومف تـ يكوف لجريمة الغش التجاري ، 1وحماية سمعة الصناعات المتصمة بيا، وجودتيااألطعمة 

 (.2(، وحاالت معينة العتباره جريمة يجب معاقبة مرتكبيا )1تعريؼ خاص )

 الغش التجاري: جريمة تعريف  – 1
جريمة الغش التجاري قائمة الجرائـ االقتصادية األكثر خطورة وانتشارا، فيي تشكؿ  تحتؿ  

تيديدا صارخا ألمف وسالمة المستيمؾ، كونو أداة فعالة في يد المتدخميف لتحقيؽ أرباح سريعة 
   وغير مشروعة عمى حساب المستيمؾ. ولذلؾ فقد اىتمت بيذه الجريمة مختمؼ القوانيف الخاصة

 متعمقة بقمع الغش وحماية المستيمؾ، والعامة كقانوف العقوبات، ولكف ما يالحظ أف ىذه ، كتمؾ ال
النصوص التشريعية لـ تتعرض لتعريؼ ىذه الجريمة، بؿ اكتفت بتبياف نطاقيا والعقوبة المقررة 

 ليا، وتركت المجاؿ لمفقو الجنائي لسد ىذا الفراغ.

كؿ فعؿ عمدي " :مة الغش التجاري ىيوفي ىذا السياؽ يرى جانب مف الفقو أف جري  
إيجابي ينصب عمى سمعة مما يعينو القانوف، ويكوف مخالفا لمقواعد المقررة في التشريع أو أصوؿ 

    . ويعرفيا آخروف 2"الصناعة متى كاف مف شأنو أف يناؿ مف خواصيا أو فائدتيا أو كميتيا
ؿ المعاقب عميو قانونا نتيجة لجوء مرتكبو إلى ادعاء مواصفات في بضاعة معدة " الفع: بأنيا

                                                           
، مرجع سابؽ    -دراسة مقارنة  -أحمد محمد محمود خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في القوانيف الخاصة -1

 . 221، ص.
تجريـ الغش  لدى: زاىية حورية سي يوسؼ،. مشار إليو 377رؤوؼ عبيد، قانوف العقوبات التكميمي، ص. -2

ولود معمري تيزي وزو، المجمد الثاني، العدد األوؿ   والخداع كوسيمة لحماية المستيمؾ، المجمة النقدية، جامعة م
 . 21-20، ص ص.2007، جواف 
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          لمبيع غير متوفرة فييا تمؾ المواصفات أصاًل، وىو عمى عمـ مسبؽ بذلؾ، قاصدا الربح
   .1"أو المزاحمة غير المشروعة 

 مف خالليا عمؿيالتي  ألفعاؿتمؾ اىي الغش التجاري جريمة ميو يمكف القوؿ أف وبناء ع  
في تركيبو و و الجوىرية أتفي صفاو أ ،عمى خداع المتعاقد معو سواء في طبيعة المنتوج الجاني

في و في كمية األشياء المسممة أو في مصدره أو في نوعو أو أ ،في نسبة المقومات الالزمة لوو أ
خفاء بأف 2ىويتو       ؛ كما قد يكوف الغش باستعماؿ العالمة التجارية لتضميؿ المستيمؾ، وا 

 المنتوج معيب.

   حاالت الغش التجاري: -2
 مف قانوف حماية المستيمؾ 70لمغش التجاري في نص المادة الجزائري  تعرض المشرع  

 صورة مف صورالتزوير يعّد وبذلؾ لفظ "التزوير"، ولكف مف خالؿ استعمالو ، وقمع الغش
مف قانوف العقوبات  431المادة نص ما يعزز ىذا الفيـ أف المشرع أحاؿ عمى "، و الغش"

   في معرض حديثيا عف الغش التجاري "التزوير التي ترددت في مختمؼ فقراتيا كممة " الجزائري
 الغش، قدمف قانوف حماية المستيمؾ وقمع  83الجزائري في نص المادة  أف المشرع بؿ، 

استعمؿ كممة "الغش"، وعدد تحتيا كؿ أفعاؿ عرض وبيع المنتجات المزورة والفاسدة التي قد 
 عجز المستيمؾ.  وأ تضفي إلى مرض

          تعديؿ ال وأ يريتغالعف طريؽ  ،لممتدخؿ ويقوـ الغش التجاري إما بسموؾ إيجابي 
لمبيع، ويكوف مف شأف ذلؾ النيؿ مف يقع عمى أصؿ وجوىر المنتوج المّعد التشويو الذي  وأ

عطائيا شكؿ منتوج آخر، يختمؼ عنيا في الحقيقة، كما يمكف أف يقـو خواصيا األساسي ة وا 
      السكوت عف بعض العيوب الموجودة في السمعة  والكتماف أ مجرد تمثؿ فيي ،بسموؾ سمبي

 .المستيمكيف لتضميؿووسميا بعالمة مشيورة  الخدمة محؿ عقد االستيالؾ وأ

                                                           
الحماية جنائية لممستيمؾ مف الغش التجاري في النظاـ السعودي )دراسة تطبيقية مف  ناصر حمد الصقير، -1

شريع واقع ممفات لجنة الفصؿ في مخالفات الغش التجاري بمنطقة الرياض(، مذكرة ماجستير، تخصص الت
 . 30، ص.2001، رياضالجنائي اإلسالمي، كمية الدراسات العميا، قسـ العدالة الجنائية، ال

.266محمد مالكي، مرجع سابؽ، ص. - 2  
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  والخداع" La Falsification ؼ "التزيي وأ بمعنى التزوير وينبغي ىنا عدـ الخمط بيف الغش 
" La tromperie " عمى أنواع  الغش ينصبمف حيث النطاؽ، ف، 1في عدة جوانبيختمفاف  حيث

ما قع عمى كؿ ت والمواد الغذائية، لذلؾ فنطاقو أضيؽ مقارنة بالخداع الذي يمعينة مف المنتجا
معّدة لمبيع، في حيف أّف السمعة ال ومادة أالأف الغش بقع عمى  كماأيا كاف نوعيا،  يعتبر سمعة

 الخداع يقع عمى شخص المتعاقد اآلخر.
 وفي كمييما، فاليدؼ مف وراء تجريـ الغش ىتجريـ المف حيث الغاية مف  ويختمفاف، أيضا،

الغاية مف تجريـ الخداع ىي ضماف سالمة العقود المحافظة عمى الصحة العامة، في حيف أف 
  واالتفاقيات.

  دعوى الغش التجاريالمتابعة في ثانيا: إجراءات 
 لموقوؼ عمى معالـ ىذه الدعوى ال بّد مف البحث عف أركاف قياـ جريمة الغش التجاري 

 (.2)فييا  الحكـ والعقوبات المقررةإلى ثـ (، 1وبياف أطرافيا )

 أركان جريمة الغش التجاري:  -1
 ت األركاف المعيودة في الجرائـ عموما، وىيتوافر  إذاال إجريمة الغش التجاري  ال نكوف بصدد

 .)ج( والمعنوي )ب( ، والركف المادي)أ( الركف الشرعي )القانوني(

 الركن الشرعي: - أ
الغش التجاري تقتضي الدعوى الجزائية بطبيعتيا وجود نص تشريعي يقضي بتجريـ فعؿ  

 و، وبالتالي ما ى2ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أمف بغير نص"ف" وتحديد العقاب المناسب لو،
 فيما يتعمؽ بتقميد العالمة؟النص المجـر والمعاقب لفعؿ الغش التجاري 

بقولو: "يعاقب  في قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش، نص المشرع عمى ىذه الجريمة 
 مف قانوف العقوبات كؿ مف: 431بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة 

 الحيواني؛ ولالستعماؿ البشري أ ويزور أي منتوج موجو لالستيالؾ أ -
                                                           

.421. وأيضا: عمي حسني، مرجع سابؽ، ص.318-317محمد بودالي، مرجع سابؽ، ص ص. - 1  
، المتضمف قانوف العقوبات، السالؼ الذكر.156-66 المادة األولى مف األمر رقـ - 2  
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خطير لالستعماؿ  وساـ أ وفاسد أ ويبيع منتوجا يعمـ أنو مزور أ ويضع لمبيع أ ويعرض أ -
 الحيواني؛ والبشري أ

كؿ مادة خاصة و أجيزة أ وأدوات أ وأ يبيع، مع عممو بوجيتيا، مواد ويضع لمبيع أ ويعرض أ -
 ."الحيواني وتؤدي إلى تزوير أي منتوج موجو لالستعماؿ البشري أ مف شأنيا 

مف نفس القانوف، بقولو: "يعاقب بالعقوبات  83كما نص عمى ذلؾ بموجب المادة  
 مف قانوف العقوبات، كؿ مف يغش  432مف المادة ى المنصوص عمييا في الفقرة في الفقرة األول

مف مية األالز ال يستجيب إلو أ ،ساـ وفاسد أ ويبيع كؿ منتوج مزور أ ويضع لمبيع أ ويعرض أ وأ
       مف ىذا القانوف، إذا ألحؽ ىذا المنتوج بالمستيمؾ مرضا  10المنصوص عمييا في المادة 

  عجزا عف العمؿ". وأ

 الركن المادي: - ب
منيا الغش األفعاؿ المادية التي يتكوف مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع  70تضمنت المادة 

 تتمثؿ في:و لجريمة الغش التجاري ،  الركف المادي

بعدـ يتحقؽ الغش بفعؿ إيجابي لممتدخؿ، يقوـ مف خاللو سمع مغشوشة:  وإنشاء مواد أ -
تحريؼ الصفة الجوىرية وىذا مف خالؿ ، المعموؿ بواحترامو لمتدابير القانونية الالزمة والتنظيـ 

           ت أخرى )الغش باإلضافة(دمجو بمنتجا ولممنتوج، سواء بتغيير عناصر الشيء ذاتو، أ
بانقاص جزء مف العناصر التي تدخؿ في تكويف السمعة األصمية )الغش باإلنقاص(          وأ ،
          أصال في تركيبتيا العادية الجزئي لسمعة بمواد ال تدخؿ  وعف طريؽ استحداث الكمي أو أ

 )الغش بالصناعة(.

يتضمف ىذا السموؾ المجـر قانونا ثالث  منتجات مغشوشة: وضع لمبيع  والبيع أ وأ عرضال -
وضعيا لمبيع  وأفعاؿ، وىي عرض المواد المغشوشة في أماكف يصؿ ليا جميور المستيمكيف، أ

أف تكوف السمعة المغشوشة قد بيعت  ومعنى الوضع، وال اختالؼ بينيما، أوىذا يأخذ نفس 
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أصال. ونالحظ ىنا حرص المشرع عمى تعداد كؿ ىذه األفعاؿ رغبة منو في إحاطة أغمب ىذه 
 .1الممارسات بالتجريـ

والتحريض عمى  بالبيع وبالوضع أ وبالعرض أ في مواد خاصة تستعمل في الغش التعامل -
التعامؿ في المواد المغشوشة، بؿ  ولـ يكتؼ المشرع ىنا بتجريـ أفعاؿ الغش، أ استعمالها:

    التحريض عمى استعماليا وأضاؼ حتى التعامؿ في المواد الخاصة التي تستعمؿ في الغش، أ
 ، وىذا كمو بيدؼ الوقاية مف الغش وحماية صحة وسالمة المستيمؾ.

 الركن المعنوي:  - ج
سوء نية  والقصد الجنائي لممتدخؿ، وىفي لجريمة الغش التجاري يتجسد الركف المعنوي  

ف يكوف الفاعؿ أيجب  ، أي2..." فاسد ويعمـ أنو مزور أ ..مف عبارة ".ويستخمص ىذا الفاعؿ، 
 أف سموكوو  نيتو لإليقاع بالمستيمؾ،قد اتجيت بالصفة غير المشروعة لعممية الغش، و  الماع

يعمـ أنيا  وىمنتجات ل وبيع ويا لمبيع، أوضع وأ ياعرضو ينطوي عمى غش في السمعة، 
  سامة تضر بصحة المستيمكيف. وأمغشوشة 

الوضع  وئـ العرض أوقتية، إاّل أف جراال ،مف الجرائـ العمديةضجريمة الغش تصنؼ ف 
العمـ المتابعة بشأنيا في أي وقت تـ يمكف و لممواد المغشوشة تعتبر جرائـ مستمرة،  البيع ولمبيع أ

    مزور  ووعمى القاضي ىنا أف يثبت بأف الجاني )المتدخؿ( قد عمـ بأف المنتوج مغشوش أ بيا
         .3إتياف ىذا الفعؿ وضغط نح وفاسد، مع اتجاه إرادتو دوف إكراه أ وأ

ولما كاف الغش التجاري يمثؿ جريمة تمس بالمصمحة العامة لممجتمع، فإف تحريؾ الدعوى 
النيابة العامة، ويكوف ذلؾ في الغالب بناء عمى شكوى يتقدـ بيا المستيمؾ  العمومية بشأنيا تتواله

مف أجؿ المطالبة بالتعويض عما لحقو مف أضرار مادية ويتأسس فييا كطرؼ مدني ، المضرور
بسبب وقوع جريمة  )جسدية ومالية( وأضرار معنوية )المعاناة واأللـ والمساس بمقوماتو المعنوية(

ة ليا، ولممستيمؾ أيضا أف ينتظر صدور الحكـ باإلدانة في الدعوى الغش الذي كاف ضحي
 .أماـ المحكمة المدنية بشكؿ مستقؿ ى التعويضالجزائية، ثـ يرفع دعو 

                                                           

. 322-321محمد بودالي، مرجع سابؽ، ص ص. - 1  
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، السالؼ الذكر. 03-09مف القانوف رقـ  03ؼ  70المادة  - 2  
.274. وأيضا: محمد مالكي، مرجع سابؽ، ص.111فاطمة بحيري، مرجع سابؽ، ص. - 3  
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 في دعوى الغش التجاري الحكم والعقوبات المقررة -2
توافر أركانيا، يقدر القاضي  نتياء مف التحقيؽ في جنحة الغش التجاري، وثبوتاإلبمجرد  

بالقضية، ومع مراعاة حقوؽ بعد مراعاتو لكافة الظروؼ المحيطة الجزائي العقوبة المناسبة، 
الطرؼ المضرور مف الجريمة، فيحكـ بالعقوبة في الدعوى العمومية، وبالتعويض في الدعوى 

  المدنية المرتبطة.  

في دعوى الغش التجاري، الى عقوبات أصمية تتمثؿ  وعمى ىذا األساس تتنوع الجزاءات 
وعقوبات ( سنوات، 5( إلى خمس )2، وىي الحبس مف سنتيف )في عقوبات جسدية سالبة لمحرية

ذا ألحقت المادة المغشوشةو ، 1د.ج 50.000ود.ج  10.000 بما بيفغرامة مالية، ىي ال       ا 
( سنوات 5العقوبة تغمظ وترفع مف خمس ) فإفعجزا عف العمؿ،  وفاسدة بالمستيمؾ مرضا أال وأ

وضع  وعرض أ وعمى كؿ مفالغش  لجريمة ( سنوات عمى كؿ مرتكب10حبس إلى عشر )
مالية الغرامة ال وترفع حدود، عمى عمـ وبينة مف أنيا مغشوشة ووى ات،المنتوج تمؾباع  ولمبيع أ

سببت تمؾ المادة . أما في حالة ما ت2د.ج 1.000.000د.ج غمى  500.000 إلى ما بيف 
    لممستيمؾ في عاىة مستديمةو عضوا في فقد استعماؿ و غير قابؿ لمشفاء، أ في مرضالمغشوشة 

( 10، فتأخذ جريمة الغش وصؼ الجناية، ويعاقب فييا الجاني بالسجف المؤقت مف عشر )
 د.ج. 2.000.000د.ج إلى  1.000.000( سنة، وبغرامة مف 20سنوات إلى عشروف )

 . 3جاني بالسجف المؤبد إذا ما تسببت تمؾ المادة في موت المستيمؾيعاقب الو 
في  عادة عمى ىذه العقوبات األصمية، يحكـ القاضي بعقوبات أخرى تكميمية، تتمثؿفضال و      

  .4مصادرة المنتوجات واألدوات وكؿ وسيمة أخرى استعممت الرتكاب جريمة الغش

 

 

                                                           

، المتضمف قانوف العقوبات، السالؼ الذكر.156-66رقـ  مف األمر 431المادة  - 1  
، المتضمف قانوف العقوبات، السالؼ الذكر.156-66رقـ  مف األمر 01ؼ  432المادة  - 2  
، المتضمف قانوف العقوبات، السالؼ الذكر. 156-66مف األمر رقـ  03وؼ  02ؼ  432المادة  - 3  
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، السالؼ الذكر.  03-09مف القانوف رقـ  82المادة  - 4  
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 اإلخالل بواجب اإلعالم وتبصير المستهمك من جريمة الحماية الجزائية الفرع الثاني:
 فرضيا المشرع الجزائري عمى  يعتبر إعالـ المستيمؾ وتبصيره مف االلتزامات الرئيسية التي 

التقيد  و، أحدىما التزاـ بالنتيجة وى1لتزاميفالى إالمتدخؿ، والحقيقة أف ىذا االلتزاـ يتفرع بدوره 
صحيحة وكاممة بصورة  الخدمة لممستيمؾ، وبالسمعة أبنقؿ المعمومات والبيانات المرتبطة 

بسيط يسيؿ فيمو مف قبؿ المستيمؾ، مع مراعاة فجوة التفاوت الشاسع في المعرفة وبأسموب 
والخبرة بينيما، وااللتزاـ األخر التزاـ بوسيمة ويتمثؿ في استعماؿ الوسائؿ المناسبة لنقؿ اإلعالـ 

 .التجارية ةإلى المستيمؾ والتي مف بينيا العالم
تعد العالمة وسيمة ميمة في إعالـ المستيمؾ، فيي أوؿ ما يجذب انتباىو في السوؽ       بيذا و  

 ىذه الزاويةأي اعتداء عمى العالمة مف و لسمع والخدمات، ا قتناءويؤثر عمى ارادتو في عممية ا
 .اإلضرار بمصالح وحقوؽ المستيمؾ سيؤدي حتما إلى

وتبصير  عتبار العالمة أداة مف أدوات إعالـ في االقانوني  وأساس يجد ىذا االلتزاـو  
عمى  تحيث نص وقمع الغش، حماية المستيمؾل 03-09مف القانوف  17المادة في  المستيمؾ، 

متعمقة بالمنتوج الذي يضعو أنو: "يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمومات ال
 بأية وسيمة أخرى مناسبة". وأمة لالستيالؾ، بواسطة الوسـ ووضع العال

اعتبر العالمة وسيمة إلعالـ الجزائري أف المشرع  لىإوتجب اإلشارة في ىذا الصدد،  
أدرجيا ضمف البيانات  التي يشمميا الوسـ بقولو: "الوسـ كؿ و ، بؿ 2المستيمؾ إلى جانب الوسـ

 ".التماثيؿ... والصور أ والمميزات أ والعالمات أ واإلشارات أ والكتابات أ والبيانات أ

                                                           
رضواف قرواش، الضمانات القانونية لحماية أمف وسالمة المستيمؾ، أطروحة دكتوراه، فرع قانوف األعماؿ،  -1

 . 292،ص.2013-2012( بف يوسؼ بف خدة، 1كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر )
عبارة عف بيانات ترفؽ بالمنتوج أو الخدمة، وتتضمف نوعيف مف المعمومات، معمومات  تكشؼ محتوى الوسـ  -2

طبيعتو وصنفو ومكوناتو األساسية، ومعمومات تبيف طرؽ استعمالو، وىو بذلؾ يؤدي عدة  المنتوج، مف حيث
شيارية لممنتوج، ووظيف ة أمنية ووقائية، بتنبيو المستيمؾ وظائؼ، وظيفة اعالمية باعتباره بمثابة بطاقة تعريفية وا 

 . 126الى كيفية االستعماؿ والتحذير منا ألخطار واالضرار التي قد يرتبيا، زوبير أرزقي، مرجع سابؽ، ص.
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إخالؿ المتدخؿ بواجب إعالـ وتبصير وعمى ىذا األساس، اعتبر المشرع الجزائري  
لى وصؼ ىذه الجريمة إ، فنتطرؽ المدنية والجزائية مسؤوليتو عمييا ترتبتجريمة ، المستيمؾ

  قررة لمواجيتيا)ثانيا(.وبياف أركانيا)أوال(، ثـ نبيف العقوبات الم

 عالم وتبصير المستهمكاإلل بواجب اإلخال أوال: جريمة 
والغش  كثيرا ما يتخذ االخالؿ بواجب اإلعالـ وتبصير المستيمؾ، أسموبا مف أساليب الخداع

فحسب، بؿ اعتبره بجزاءات مدنية يواجيو ليس ، لذلؾ ارتأى المشرع الجزائري، أف التجاري 
يترتب عميو مف أضرار خطيرة يكوف المستيمؾ في جريمة تستحؽ عقوبة جزائية، بالنظر لما قد 

في كيفية و الخدمة، أ واألخطار المحيطة بطبيعة المنتوج أبون ًبو مسبقا أنو أعمـ  وغنى عنيا ل
    استعمالو.

 الوصف القانوني لجريمة االخالل بواجب إعالم وتبصير المستهمك: -1
عف تصنيفو  -في قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش-رغـ أف المشرع الجزائري لـ يفصح  

لى درجة جناية(، إال أنو ومف إ)وىؿ ىي مجرد مخالفة أـ جنحة أـ يمكف أف ترقى  ليذه الجريمة
 مع ذلؾ يمكف القوؿ بأنو يعتبرىا مجرد مخالفة، ولكف 78المادة في  حددىاخالؿ العقوبة التي 

   مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش 68و المادة خذ بعيف االعتبار أيضا، ما تضمنتيجب األ
     ، التي تجعؿ باإلمكاف إضفاء صفة أخرى عمى جريمة اإلخالؿ  باإلعالـ وتبصير المستيمؾ

االلتزاـ الممقى ب أخؿقد و أف المتدخؿ  باعتبار، صورة مف صور جنحة الخداع وأ لتصبح شكال ،
حاطة إرادتوالمستيمؾ ولـ يقدـ عمى تنوير  عمى عاتقو، بمختمؼ الجوانب المعموماتية والفنية  وا 

معديد مف التأويالت، إما أف يفتح المجاؿ لجب مف ىذا الوا ويخدعو، فتيربفإنو بذلؾ  ،لممنتوج
أف طبيعة  وأف مصدره غير معروؼ، أ والمنتوج ال يتطابؽ مع المعايير والمواصفات القانونية، أ

لتضميؿ  أصميةمقمد يحمؿ عالمة  منتوج أصالأنو  وأالمواد الداخمة في تركيبو مغشوشة، 
 المستيمكيف.

 أركان جريمة االخالل بواجب إعالم وتبصير المستهمك:  – 2
بواجب إعالـ وتبصير المستيمؾ دوف اكتماؿ أركانيا جريمة ال تقوـ جريمة اإلخالؿ كأي  

 التي تتمثؿ في:
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مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، فإنو ال يمكف معاقبة أي  طبقا لما يقتضيو ركن شرعي:ال -
وقد اعتبر المشرع الجزائري إخالؿ المتدخؿ يتقرر تجريمو قبؿ وقوعو، شخص عمى فعؿ ما لـ 

مف قانوف حماية  78بواجب إعالـ وتبصير المستيمؾ، جريمة معاقب عمييا بموجب المادة 
د.ج إلى مميوف  100.000ائة ألؼ دينار المستيمؾ وقمع الغش، بقولو: "يعاقب بغرامة م

 17د.ج، كؿ مف يخالؼ إلزامية وسـ المنتوج المنصوص عمييا في المادتيف  1.000.000
 مف ىذا القانوف". 18و

التي  الجزائري مف قانوف العقوبات 429ورد في المادة  ما لى ذلؾ كما بينا سابقا،إيضاؼ و  
إضفاء الصفة غير  يكوف ـتعتبر خداع المتعاقد )المستيمؾ( جريمة معاقب عمييا، ومف ث

 الخداع.  أفعاؿ مف قبيؿ باعتبارهر المستيمؾ يمشروعة عمى فعؿ اإلخالؿ بواجب اإلعالـ وتبصال

        78خالؼ مضموف نص المادة ي بسموؾالجاني )المتدخؿ(  ـيتمثؿ في قيا :الركن المادي -
 فقدمف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش،  68عّددتيا المادة إحدى الممارسات التي  وأ، 

          كمية المنتجات المسممة وأحوؿ طبيعة  اوسم وأ كانت يخدع المستيمؾ بأية وسيمة عالمة
قابمية حوؿ  وسبقا )الخداع في ىوية األشياء(، أتسميـ منتجات غير تمؾ المعنية والمختارة م و، أ
 وكؿ ما ىو النتائج المنتظرة مف المنتوج، ، وأيضا في ستعماؿ المنتوج وتاريخ مدة صالحيتوا

 االحتياطات الالزمة.و و استعمالبطرؽ مرتبط 
المشرع قد حصر تجريـ سموؾ الخداع في السمع دوف الخدمات، األمر الذي أف  ةالحظمع م

 المغشوشة مف الجزاء.يفتح المجاؿ إلفالت المتدخؿ المسؤوؿ عف طرح الخدمة 

الخداع نوع مف  اإلخالؿ بواجب اإلعالـ وتبصير المستيمؾ، تعد جريمة الركن المعنوي: -
   يشترط فييا توفر القصد الجنائي لممتدخؿ بعنصريو )العمـ واإلدراؾ( ،1جريمة عمديةوبذلؾ فيي 

     حيف تقديـ المنتوجوتعد شروعا إذا وقع وقت إبراـ العقد، وتكوف الجريمة تامة إذا وقع الخداع ، 
 .2سوء القصدانعداـ الرقابة ال يكفياف لمقوؿ بتوافر  وأف اإلىماؿ البسيط أ غير عرضو، وأ

  

                                                           

.233نبيؿ بف عديدة، التزاـ المحترؼ باإلعالـ، مرجع سابؽ، ص. - 1  
.420عمي حساني، مرجع سابؽ، ص. - 2  
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 اإلخالل بواجب اإلعالم وتبصير المستهمك العقوبات المقررة لمواجهة جريمةثانيا: 
         بواجب اإلعالـ والتبصير اإلخالؿ العمومية إما عمى أساس مخالفةدعوى التباشر قد  
مف ، بناء عمى شكوى مف المستيمؾ المضرور المدعي المدني عمى أساس جنحة الخداع  وأ ،
 ، بعدالتي ترفعيا جيات الضبط القضائيمحاضر ال بناء عمى وأ ،مباشرةلى النيابة العامة إ

 يف المتضرريف. المستيمك شكاوى تمقييا

ي يعطى لمجريمة، فقد تكيؼ عمى أنيا مجرد ذوعمى ذلؾ تتنوع العقوبات بحسب التكييؼ ال 
، وقد تكيؼ عمى أنيا جنحة (1)مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش 78مخالفة وفؽ المادة 

مف قانوف  429 مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش التي أحالت عمى المادة 68وفؽ المادة 
 (.2) العقوبات

 :بواجب اإلعالم وتبصير المستهمك باعتبارها مخالفة عقوبة جريمة اإلخالل – 1
مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش، االخالؿ بواجب  78 ةاعتبار المادانطالقا مف  

لى حد بعيد، واقتصرت عمى الجانب إ جاءت العقوبة مخففة ،فةلاإلعالـ والتبصير مجرد مخا
د.ج إلى مميوف  100.000وتتمثؿ في الغرامة في حدود مائة ألؼ دينار  المالي فقط

غير كافية لردع  أنياالعقوبة  ىذه بو عمىعّقب يمكف أف  ن ولكف ما. د.ج 1.000.000
خاصة أف آثار ىذه الجريمة قد تكوف خطيرة عمى العالقة االستيالكية ومدمرة لحقوؽ المخالفيف، 

ف يمكنوا مف االستعالـ أدوف  ممنتجات المقمدة والمغشوشةومصالح المستيمكيف عند اقتنائيـ ل
 عمييا والتبصر بالمحاذير الالزمة لتجنب مخاطرىا.  

 :المستهمك باعتبارها جنحة خداعاإلخالل بواجب اإلعالم وتبصير  عقوبة جريمة- 2
خالؿ بواجب اإلعالـ والتبصير ضمف الممارسات غير المشروعة التي اإل إذا أمكف إدراج 

عمى اعتبار أف  كؿ مف يخدع ، مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش 68نصت عمييا المادة 
في  وفي الصفات الجوىرية أ والمتعاقد )المستيمؾ(، سواء في طبيعة أيحاوؿ أف يخدع  وأ

في نوعيا ومصدرىا، فحينيا يتغير  وفي نسبة المقومات الالزمة لكؿ ىذه السمع، أ والتركيب، أ
وصؼ الجريمة، وتكيؼ عمى أنيا جنحة، ويتعيف إخضاعيا لمعقوبات المنصوص عمييا في 
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رأينا عند تعرضنا  ما وعمى نح-ومف ثـ تتنوع تمؾ العقوباتمف قانوف العقوبات،   429المادة 
 لى:  إ -لجنحة الغش التجاري

 لحبس مف شيريف إلى ثالث سنواتابمقيدة لمحرية، العقوبات الوتشمؿ  : ةــــات أصميــعقوب -أ
ى ىاتيف العقوبتيف بإحد ود.ج أ 100.000د.ج إلى  20.000غرامة مف البمالية، العقوبات الو 

        د.ج، إذا كانت الجريمة 500.000( سنوات والغرامة إلى 5المدة إلى خمس ) وترفع فقط،
بواسطة  وبأدوات أخرى غير مطابقة، أ والوزف أ وبواسطة الكيؿ أ الشروع فييا قد ارتكب وأ

 االعتقادبواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى حتى  واحتيالية ترمي إلى تغميط المستيمؾ، أطرؽ 
 إلى مراقبة رسمية لـ توجد مف قبؿ. وعممية شراء سابقة وصحيحة، أبوجود 

مف جميع مرتكب ىذه الجنحة،  حرماف أيضا بيجوز لمقاضي الحكـ  ة:ــات تكميميــعقوب -ب
والمنع مف اإلقامة لمدة سنة  مف قانوف العقوبات، 14المادة  فيالواردة مف بعضيا و أالحقوؽ 

  عمى األقؿ وخمس سنوات عمى األكثر.
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 : خاتمـــــــــــــةال

لم تعد العالمات بتعدد أنواعيا )صناعية أو تجارية أو خدمية، فردية أو جماعية، عادية          
أو مشيورة ..( وعمى اختالف أشكاليا )كممات أو أسماء، حروف أو أرقام، رموز أو ألوان..( 

الخدمات التي لمتدخمين من التعريف بمؤسساتيم والمنتجات والسمع مجرد شارات تمكن ا
يعرضونيا عمى المستيمكين، والتمييز بينيا وبين ما يشبييا أو يماثميا في السوق وىذه ىي 
الوظيفة التقميدية التي استخدمت من أجميا العالمة في بداية ظيورىا،  بل أصبحت في الوقت 

أىمية وفائدة، فيي اآلن تشكل قوة اقتصادية فعالة يعول  الحالي تؤدي وظائف أخرى ال تقل
عمييا مختمف المتعاممين االقتصاديين، من شركات تجارية ومنشآت صناعية ومؤسسات خدمية 
في استرداد استثماراتيم وجني األرباح، وتعد بذلك ثروة حقيقية في يد من يحسن استغالليا، فقد 

متع بو العالمات من قيمة مالية وسوقية، تفوق في أثبتت العديد من الدراسات ما أضحت تت
الكثير من األحيان قيمة السمع والخدمات التي تحمميا، بل وباقي العناصر التنافسية األخرى، كما 

 ارــتجـاع و صنن، و ــن من منتجيـة بين المتدخميـافسـط المنـم وضبـت أيضا أداة لتنظيــا أضحـأني
وموزعين، ووسطاء، ومقدمي خدمات.. يستعممونيا في التسويق والترويج ألفضل منتجاتيم 

 وأجودىا، ويستقطبون من خالليا المستيمكين، ويكسبون ودىم ووالءىم. 

ورغم أن الفمسفة التي قامت عمييا العالمة، والغاية التي وجدت من أجميا، ىي تحقيق  
، إاَل أن أخطر وظيفة أصبحت تضطمع بيا منذ فترة مصالح المتدخمين في مواجية منافسييم

لى وسيمة في يد المستيمك، يستطيع من خالليا الّتعرف عمى إليست بعيدة، ىي تحوليا 
حصول عمى المنتجات التي تمبي رغباتو وتستجيب لمختمف طمباتو، و تحقق مصمحتو في ال

طر أو إصابتو بأي ضرر الخدمات وتضمن لو مصدرىا، وفي حال تعرضو ألي خأجود السمع و 
 تمكنو من الوصول إلى مالكيا والرجوع عميو ومطالبتو بالتعويض.

لكن ىذه الوظائف النبيمة التي تؤدييا العالمة، وما ترتب عمييا من آثار ايجابية ونجاح في       
مجال األعمال، وما حققتو من صدى كبير في أذىان ونفوس المتدخمين المستيمكين، عمى حد 

عرضة لمختمف االعتداءات والممارسات غير ىدفا لكل التيديدات والمخاطر، و  جعميا سواء،
المشروعة من ذوي النوايا السيئة والمقاصد الخبيثة والنفوس الجشعة والمتطفمين، الذين استغموا 
ىذا النجاح والتفوق الذي عميو العالمة اليوم، فاختاروا الغش التجاري طريقا وأسموبا لنشاطيم  
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ف تحقيق الربح السريع، من خالل استخدام العالمة كأداة لمتضميل واالحتيال والتدليس عمى بيد
المستيمكين وااليقاع بيم في الغمط، وتزويدىم بمنتجات مقمدة أو معيبة تفتقر لمعايير السالمة 
 واألمان، يكون ذلك غالبا بتسويقيا والترويج ليا تحت ستار عالمة أصمية ناجحة، تحظى بشعبية

 كبيرة وسمعة طيبة وبثقة أكيدة لدى المستيمكين. وىذا كمو طبعا بدون وجو حق. 

لذلك تدخمت مختمف الدول بوضع آليات قانونية متنوعة لمواجية االعتداءات التي تمس   
بحقوق المتدخمين أصحاب العالمات، وفي نفس الوقت لحماية المستيمكين الذين تضررت 

ى المشرع الجزائري بإصداره جراء تمك االعتداءات، وىذا ما نممسو لدمصالحيم المادية والمعنوية 
قوق المتدخمين المتعمق بالعالمات، الذي قرر بموجبو حماية مباشرة لح 36-33رقم األمر 

   حماية غير مباشرة لممستيمك، بضمان حصولو عمى سمع وخدمات حقيقيةأصحاب العالمات، و 
الذي  33-39 رقم نونية، وغير مقمدة، وأيضا بموجب القانون، مطابقة لممعايير والمواصفات القا

كرس حماية مباشرة لحقوق المستيمك ومصالحو المادية والمعنوية، تحت رقابة غير قضائية 
أسندت إلى العديد من األجيزة والمؤسسات والييئات اإلدارية، وبعض الجمعيات والتنظيمات 

عدم كفاية ىذه الرقابة غير القضائية في تحقيق  في حالةفاعمة في مجال حماية المستيمك، و ال
لى أصحابيا  إالغاية المرجوة، يبقى المجوء إلى القضاء ىو السبيل اآلخر الكفيل برد الحقوق 

والتصدي لالنتياكات التي يتعرض ليا المستيمكون في عالقاتيم االستيالكية أثناء إبراميم 
 لمختمف العقود االستيالكية. 

استنا المتواضعة ىذه، والتي حاولنا من خالليا اإلجابة عمى مختمف ومن خالل در   
الجوانب التي أثرناىا في مقدمة ىذه األطروحة، والمتعمقة بإشكالية اآلليات القانونية لحماية 
المستيمك من الغش التجاري في مجال العالمات في ظل التشريع الجزائري، توصمنا الى رصد 

 ما يمي :  جممة من النتائج نعرضيا في
، أرقام، رموز أو ألوان (  حسب أشكاليا) كممات، أسماء، حروفرغم اختالف العالمات ب -1

تبقى وظيفتيا  ،وتنوعيا بحسب مجال استخدميا )عالمة صنع، عالمة تجارة، أو عالمة خدمة(
 األولى ىي التعريف بالسمع والخدمات المعروضة في السوق، وتمييزىا عما يماثميا أو يشبييا
وىي بذلك تعد أداة ميمة ودليال إلرشاد المستيمك وتنويره، يعتمد عمييا في تمبية مختمف حاجياتو 

 الشخصية، وحاجات من يعوليم بكل ثقة وأمان. ورغباتو
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تؤثر العالمة بشكل كبير في توجيات المستيمك وميولو االستيالكية، وتمثل عامال نفسيا  -2 
ثقة، وضمان لمجودة والنوعية، ولذلك تركز الكثير من يو مصدر لإميما لديو، وىي بالنسبة 

الدراسات المتخصصة في التسويق واكتساح األسواق عمى ىذه التأثيرات النفسية التي تحدثيا 
 العالمة عمى سموك المستيمك.

لمعالمة أثر كبير عمى قرار الشراء لدى المستيمك، حتى إّنيا قد تخمق لو رغبات مصطنعة      -3
 قتناء منتجات ىو في غنى عنيا.  ال

كّمما كانت العالمة صحيحة، مستوفية لجميع الضوابط الموضوعية والشروط الشكمية   -4
كّمما زاد تعمق المستيمك بالسمع مة، المطموبة، وتم استعماليا بطريقة مشروعة وغير مضم

 والخدمات التي تميزىا، وأبدى اخالصو ووالءه ليا.

ثير من المتدخمين، شركات ومؤسسات، عامة و خاصة، أمواال ضخمة في الك يرصد ويسَخر -5
بناء عمى دراسات معمقة لمختمف سموكيات المستيمكين  ،سبيل ابتكار عالمات مميزة وجذابة

و أمام التدفق اليائل والعوامل المحددة لكيفية اتخاذه قرارات الشراء، وما يجذبو ويثير انتباى
 يزىا شارات متعددة.   الخدمات التي تملممنتجات و 

يشكل نقطة قوة، يستغميا المتدخل لمتأثير عمى  يإن استعمال العالمة في اإلشيار التجار  -6
سموك المستيمك، وتغيير رغباتو، وخياراتو، ولكن يجب الحذر، فقد يتالعب بعض المتدخمين 

المستيمكين، ويتحول والكذب عمى  لإلشيار، ويستعممونو في الخداع  واالحتيالبالوظيفة األصمية 
مقمدة تحدث في  أصبح المستيمك يصطدم يوميا بعالمات مغشوشة أوفقد إلى إشيار مضَمل، 

 ذىنو المبس بين ما ىو أصمي وما ىو المقمد.

         قد يتعرض المتدخمون أصحاب العالمات لالعتداء عمى حقوقيم فييا، باالغتصاب  -7
أو استغالليا بدون وجو حق، لكن الغالب أن يكون االعتداء بتقميدىا ووسم منتجات رديئة بيا 

 وىو يعبر عن منافسة غير مشروعة تستوجب مواجيتيا ومساءلة مرتكبيا. 

        أوكل المشرع الجزائري لمعديد من الييئات والمؤسسات اإلدارية الرسمية كوزارة التجارة -8
ومجمس حماية المستيمك وقمع الغش..(  ميمة حماية المستيمك من ظاىرة  ، مجمس المنافسة،
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الغش التجاري، إاّل أن ما يالحظ أنيا تفتقر لمصرامة في تطبيق القانون، كما أن البعض منيا  لم 
 يتم تنصيبو بعد عمى أرض الواقع، كالمجمس الوطني لحماية المستيمك.

ت المجتمع المدني الناشطة في مجال االستيالك رغم أن القانون أعطى لمجمعيات ومنظما -9
في حماية المستيمك والدفاع عن حقوقو ومصالحو المادية والمعنوية، إلى جانب  سمطة العمل

األجيزة اإلدارية، بغرض مساندتيا ودعميا في دورىا التحسيسي واإلعالمي، حول مخاطر الغش 
المضممة أو المقمدة، إاّل أننا لم نممس أي التجاري بكل أشكالو، بما في ذلك استعمال العالمات 

 التنصب كطرف مدني في دعاوى المستيمكين.ذه الجمعيات عمى مستوى القضاء، و تدخل لي

لى القضاء لممطالبة إيتسامح الكثير من المستيمكين في حقوقيم، ويتفادى معظميم المجوء  -13
المقمدة، وىذا بسبب جيميم بالحقوق  بالتعويضات المدنية نتيجة تضررىم من المنتجات المعيبة أو

التي يضمنيا ليم القانون ونقص الثقافة االستيالكية لدييم، أو لتخوفيم من طول اإلجراءات 
وارتفاع التكاليف المتبعة أمام القضاء  خاصة إذا  كان ثمن السمعة أو الخدمة زىيدا مقارنة مع 

 مصاريف التقاضي.

تقميد من عدمو، عمى معيار ثقافة المستيمك العادي متوسط يعتمد القضاء في تقدير وقوع ال -11
 الحرص واالنتباه.

إن الحماية القضائية التي أقرىا المشرع الجزائري لممستيمك من الغش التجاري، باعتباره  -12
، تشمل الحماية المدنية وىي المنصوص عمييا بموجب ف الضعيف في العالقة االستيالكيةالطر 

عوى البطالن، دعوى التعويض، دعوى المنافسة غير المشروعة(، فنرى أن القواعد العامة ) د
ىذه الحماية غير كافية لممستيمك، لذلك يجب دعميا بالحماية الجزائية المنصوص عمييا في 

المتعمق بحماية المستيمك وقمع  33-39المتعمق بالعالمات وفي القانون  36-33 رقم األمر
ى الغش التجاري، دعوى اإلخالل بواجب اإلعالم وتبصير الغش،) دعوى جنحة التقميد، دعو 

 تحققو من ردع لممعتدين عمى حقوق المستيمكين. المستيمك(، وتبدو لنا كافية نوعا ما لما

وسع المشرع الجزائري من دائرة ومفيوم جريمة الغش التجاري، وتشدد في الجزاء المقابل  - 13
لعل قصده من ذلك ىو توفير مستوى عال وكاف من ليا ليشمل عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة، و 
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الحماية لممستيمك، في حين أنو بالنسبة لجريمة اإلخالل بااللتزام بإعالم  وتبصير المستيمك كان 
 أكثر تحديدا في المفيوم وأقل تشددا في الجزاء، فقصره عمى الغرامة فقط.  

 وفي ختام ىذه الدراسة ارتأينا أن نقدم بعض االقتراحات نوجزىا في ما يمي:   
ىناك جدل فقيي معاصر، حول أنواع العالمات، و يجري الحديث عن أنواع خاصة من * 

العالمات الصوتية والعالمات الشمية، وىي أنواع ال يستوعبيا التعريف بالعالمات، تعرف 
     ىو منصوص عميو في القانون الجزائري  اة تمثيميا خطيا كمالتقميدي لمعالمات، لعدم إمكاني

المتعمق بالعالمات(، لذلك عمى المشرع الجزائري، إذا كان ال  36-33 رقم من األمر 2 ) المادة
يمانع في األخذ بيذه األنواع من العالمات أن يعيد النظر في التعريف القائم حاليا، ليجعمو 

 التقميدية العالمات الخاصة.شامال، إلى جانب العالمات 

المتعمق بحماية المستيمك  33-39 رقم من القانون 78عمى المشرع أن يعيد النظر في المادة  *
وقمع الغش، ويتشدد في الجزاءات المقررة لجريمة اإلخالل بااللتزام بإعالم  وتبصير المستيمك 

ية )الحبس(، بغرض ردع المتدخل لتشمل إلى جانب العقوبة المالية )الغرامة( عقوبة سالبة لمحر 
 القانونية تجاه المستيمك. والحيمولة دون تياونو أو تقصيره أو تنصمو من تنفيذ التزاماتو

حتى يتماشى مع نصوص قانون المالية لسنة  2332ضرورة تعديل القرار الوزاري لسنة  *
فيما يتعمق بأصناف الحقوق المشمولة بالحماية عن طريق التدخل الجمركي في        2338

 حالة التقميد.

المتعمق بحماية  33-39اإلسراع في إصدار النصوص التنظيمية المكممة لمقانون رقم  *
المستيمك وقمع الغش، المعدل والمتمم، خاصة منيا المتعمقة بحق العدول الذي خولو المشرع 

 المستيمك.لصالح 

عمى المعيد الوطني لمممكية الصناعية القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في ميدان  *
والتحسيس  ات خصوصا، والتشجيع عمى تسجيميا،الممكية الصناعية عموما، ومجال العالم

 واالجتماعية. يةبأىميتيا في التنمية االقتصاد

لحماية المستيمك فعميا، و تنصيب أعضائو  ضرورة التعجيل في تشكيل المجمس الوطني *
 ليتمكن من القيام بالميام المنوطة بو.
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شراكيا فعميا في الدور الرقابي  * لى إتوفير الدعم المادي والمعنوي لجمعيات حماية المستيمك وا 
 جانب المؤسسات والييئات اإلدارية، وليس فقط جعميا حبرا عمى ورق. 

حبذا لو يستحدث قضاء متخصص، في قضايا الممكية الفكرية وحماية المستيمك، يتواله قضاة  *
محترفون عمى درجة عالية من التكوين في المجاالت ذات الصمة، كاالقتصاد والتجارة، والتسويق  

 واالشيار. 
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في تفعيل المسؤولية االجتماعية لممؤسسة، مجمة الحقوق والعموم  ، دور جمعيات حماية المستيمكخيرة قرن -10

 .2017، 16، العدد 06، جامعة زيان عاشور، الجمفة، المجمد -دراسات اقتصادية–اإلنسانية 
، حق المستيمك في العدول عن تنفيذ العقد اإللكتروني، مجمة المعارف، جامعة البويرة، المجمد دليمة معزوز -11
 .2017، جوان 22، العدد 12
، عبد الرزاق حميدي، أثر محددات قيمة العالمة التجارية لدى المستيمك عمى والئو ليا راضية يوسفي -12

       (، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، جامعة زيان عاشورCondor Electronique)دراسة تطبيقية  لعالمة 
  (.01)34، الجمفة، عدد 

     المدنية لمعالمة التجارية في التشريع الجزائري، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، الحماية رفيقة بسكري -13
 .2019، ماي 02، العدد 06، المجمد 
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، إشكالية التعويض عن الضرر المعنوي، المجمة النقدية لمقانون والعموم زاىية حورية سي يوسف -14
  .02العدد ، 13السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، المجمد 

   ، التزام المنتج بإعالم المستيمك، مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -15
 .2011 جانفي، 02، العدد 01، المجمد البميدة -سعد دحمب، ، جامعة 

، الرقابة عن طريق جمعيات حماية المستيمك، مجمة البحوث والدراسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -16
 .2011، يونيو 02، العدد 01لونيسي عمي، المجمد  -02القانونية والسياسية، جامعة البميدة 

تجريم الغش والخداع كوسيمة لحماية المستيمك، المجمة النقدية، جامعة ــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -17
 .2007، جوان 01، العدد 02مولود معمري تيزي وزو، المجمد 

   ، جامعة شمف01العدد، 01، حق المستيمك في اإلعالم، الدراسات القانونية المقارنة، المجمد زىية عيوب -18
 ،2015. 
   ، معايير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرةزوليخة رواحنة -19

 . 2018، 1، العدد 13، المجمد 
، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانون الدولي الخاص، مجمة الرافدين، جامعة زينة حاتم خمف -20

 .    54، العدد 12العراق، المجمد 
، إعادة التوازن العقدي بين المستيمك والمتدخل في عقود االستيالك، مجمة الباحث سامي بن حممة -21

 .2015، مارس -1-لخضر، باتنة ، جامعة الحاج 02، المجمد 05لمدراسات األكاديمية، العدد 
، عن االختصاص في ضبط الّسوق والّنشاط الّتجاري بين مجمس المنافسة ومصالح وزارة سامية حساين -22

    الجزائر–، جامعة الشييد حّمة لخضر بالوادي 02، العدد 10التجارة، مجمة العموم القانونية والسياسية، المجمد 
 .2019، سبتمبر 

    االلتزام باإلعالم وحماية المستيمك في التشريع الجزائري، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية ،سعاد نويري -23
 .2016، جانفي 01، العدد 03، جامعة الحاج لخضر باتنة، المجمد 

، دراسة تحميمية آلثار عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع، مجمة الفكر القانوني، جامعة سميمان قنقارة -24
 .2019، أكتوبر 02، المجمد 03ر ثمجي األغواط، العدد عما
من اتفاقية باريس المتعمقة "بصور المنافسة غير  3ثانيا فقرة  10، تطبيقات المادة صالحة العمري -25

    المشروعة في مجال حقوق الممكية الصناعية في الجزائر"، حوليات جامعة قالمة لمعموم االجتماعية واالنسانية
 .2018، أفريل 23، العدد 11قالمة، الجزء األول، المجمد  1954ماي  8، جامعة 

      ، دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية حقوق الممكية الصناعية في التشريع الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26
 .2010، جوان 03، العدد 11مجمد ، دفاتر السياسية والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، ال

، العالمات التجارية )قراءة في أصول الحماية ومعاييرىا(، المجمة األردنية في القانون طارق الحموري -27
 . 2010المجمد الثاني، العدد الثاني، شير نيسان،  والعموم السياسية،
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، خديجة عتيق، زىية حايد، قيمة العالمة التجارية وأثرىا عمى سموك الجزائري )دراسة حالة عائشة عتيق -28
      2018العالمة التجارية موبيميس(، مجمة المالية واألسواق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، مارس، 

 . 8العدد ، 
يات(، مجمة اإلجتياد القضائي، جامعة ، جمعيات حماية المستيمك )الميام والمسؤولعبد الحق قريمس -29

 .2019، أكتوبر 14، العدد 09محمد خيضر، بسكر، المجمد 
، اإلشيار في التشريع الجزائري بين األطر التنظيمية والقانونية، مجمة آفاق لمعموم، جامعة عبد الغني عراب -30

 .2018، مارس 11، العدد 03الجمفة، المجمد 
، جمعيات حماية المستيمك واإلشيار المضمل عمى مواقع التواصل وق عريشةفار ، عبد القادر عيساوي -31

     03االجتماعي في التشريع الجزائري، مجمة العموم القانونية واالجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجمفة، المجمد 
 .2018، سبتمبر 11، العدد 

االقتصاد الوطني في ظل التحديات  ، دور الجمارك في حمايةعبد الكريم خميسي، عبد الكريم كيبش -32
، العدد 13، المجمد 2، مجمة الباحث االجتماعي، جامعة عبد الحميد ميري، قسنطينة -حالة الجزائر –الراىنة
 .2017، ماي 01
، آليات تدخل الجمارك الجزائرية في حماية حقوق الممكية الصناعية، مجمة الدراسات في عز الدين معمم -33

 .2017، أفريل 03، جامعة الجزائر 01، العدد 06رة المالية، المجمد االقتصاد والتجا
، دور اإلشيار في تعزيز الصور المرغوبة لمعالمة التجارية بذىن المستيمك )دراسة حالة عصام سميماني -34

 .2018، 11، العدد 3عالمة كندور(، مجمة اآلفاق لمعموم، جامعة الجمفة، المجمد 
        01الحق في التعويض بتطّور الضرر وتنوعو، مجمة حوليات، جامعة الجزائر ، تطّور عمي فياللي -35

 .2017، 01، الجزء األول، العدد 31، المجمد
، القرارات الفاصمة في األوامر والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجمس المنافسة، مجمة فاطمة محمودي -36

، مارس 09جامعة محمد بوضياف بالمسيمة، المجمد الثاني، العدد األستاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية، 
2018. 

، إدارة الجمارك كألية لمكافحة جريمة التقميد الماسة بحقوق الممكية الصناعية، مجمة البحوث فايزة سقار -37
 .2019، 02، العدد 08والدراسات القانونية والسياسية، المجمد 

اإلشيار )إشارة خاصة لواقع بعض المؤسسات العمومية االقتصادية ، العالقات العامة و فريد كورتل -38
 .2018، 01، العدد 01بالجزائر(، مجمة االقتصاد والمجتمع، مخبر البحث الكبير االقتصاد والمجتمع، المجمد 

     ي، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم كآلية لحماية المستيمك، مجمة اإلجتياد القضائقاسمي رزقي -39
 .2017، أفريل 14، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجمد، العدد 

، دور مجمس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مجمة معارف، جامعة أعمي محمد أولحاج ليندة بمحارث -40
 .2016، ديسمبر 21، العدد 11البويرة ، المجمد 
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اد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد ، عقد الترخيص التجاري الدولي، مجمة االجتيمبروك بمعزام -41
 .2018، سبتمبر 10، المجمد 17
، نطاق تطبيق قانون حماية المستيمك وقمع الغش، مجمة دفاتر السياسية محمد عماد الدين عياض -42

 .2013، جوان 09والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، العدد 
الغرفة التجارية -القضائي عمى ضوء قرارات المحكمة العميا االجتيادالتقميد في مفيوم  ،محمد مجبر -43

 .2012 ، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص التقميد،-والبحرية
، دور جمعية حماية المستيمك في خمق الوعي لدى المستيمك، مجمة جامعة دمشق لمعموم مصطفى سامر -44

 .2013، العدد الثاني، 29االقتصادية والقانونية، سوريا، المجمد 
المتعمق بحماية المستيمك وقمع  09/03، التزام المتدخل بإعالم المستيمك في ظل القانون منال بوروح -45

 .2016، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر، 02، ع 55الغش، المجمد 
عقد االستيالك اإللكتروني، مجمة  ، إسراء خضير مظموم، العدول عن التعاقد اإللكتروني فيمنصور حاتم -46

 ، العراق، د.س.ن.04، المجمد 02المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية، كمية القانون جامعة بابل، العدد 
، حركة حماية المستيمك في التشريع الجزائري، مجمة الحقوق والحريات، جامعة محمد منيرة بمورغي -47

 .2017، أفريل 04، العدد 03بسكرة، المجمد –خيضر 
، دعوى المنافسة غير المشروعة كوجو من أوجو الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون ميمود سالمي -48

 .2012، جانفي 04، المجمد 06الجزائري، مجمة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، العدد 
     المنافسة غير المشروعة في مجال حماية حقوق الممكية الصناعية، شروط ممارسة دعوى ميمود مباركي -49

 . 2015، 01، العدد 01، المجمد -النعامة–، مجمة القانون والعموم السياسية، جامعة صالحي أحمد 
، فواز لجمط، دور جمعيات حماية المستيمك في الدفاع عن حقوق المستيمكين، مجمة نادية ضريفي -50

 .2017، أفريل 14، العدد 09، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجمد اإلجتياد القضائي
، النظام القانوني لمعالمة التجارية في التشريع الجزائري، المجمة األكاديمية لمبحوث  القانونية نبيل ونوغي -51

 .2019، العدد األول، يناير 03والسياسية، المجمد 
     ، مستجدات المتجر )دراسة في التشريع األردني(، مجمة الشريعة والقانوننداء كاظم محمد جواد المولى -52

 . 2005، يناير 22، العدد 
، دور مطابقة المنتوجات لممقاييس القانونية في حماية المستيمك عمى ضوء القانون رقم نصيرة تواتي -53
، مارس 14، العدد 09القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجمد  المتعمق بالتقييس، مجمة اإلجتياد 16/04

2017. 
، رزق اهلل العربي بن مييدي، الحق في العدول كوسيمة قانونية لحماية المستيمك، مجمة آفاق نصيرة غزالي -54

 .2019، جويمية 03، العدد 11الجزائر، المجمد –العممية، المركز الجامعي لتامنغست 
، العالمة التجارية وأثرىا عمى سموك المستيمك بالجمفة )دراسة حالة: مؤسسة كندور(، مجمة زقارنور الدين  -55

 .2017، ديسمبر، 4تنوير، جامعة الجمفة، العدد 
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، التقييس الوطني في الجزائر: آلية لضمان جودة المنتجات وحماية االقتصاد الوطني، مجمة ىند بوراس -56
 .2018، جوان 49وة متنوري قسنطينة، المجمد أ، عدد العموم اإلنسانية، جامعة اإلخ

    4، زواوي كاىنة، حماية المستيمك في ظل قانون العالمات، مجمة الحقوق والحريات، العدد وليد كحمول -57
كمداخمة في الممتقى الدولي حول: "الحماية القانونية  ، جامعة محمد خيضر، بسكرة. قدمت2017، أفريل 

  لممستيمك في ظل التحوالت االقتصادية الراىنة".
الموقع ، اصدرت مقال عمى وىي شركة استشارية لمعالمات التجارية Interbrandشركة إنتربراند  -58

 .17:30، عمى الساعة 2020سبتمبر  05تاريخ االطالع:   www.hiamag.com :االلكتروني

 الدراسات والممتقيات:-ب
، دور أعوان قمع الغش في حماية المستيمك، الممتقى الوطني المتعمق بالحماية القانونية أمينة شنعة -1

      السياسية، معيد الحقوق والعموم 2019نوفمبر  12و 11لممستيمك في عممية التسويق بين الواقع والمأمول، 
 .، المركز الجامعي مغنية

، الحماية التشريعية لممستيمك من مخاطر التعاقد، مداخمة ألقيت في الممتقى الوطني بدر الدين الحاج عمي -2
     2019نوفمبر  12و 11الموسوم بالحماية القانونية لممستيمك في عممية التسويق بين الواقع والمأمول، يومي 

 .بالمركز الجامعي مغنية ،
الممتقى الوطني الرابع حول مداخمة ألقي في فعاليات ، دور الجمعيات في حماية المستيمك، نداند بختتة -3

أفريل  23و 22يومي  الجزائر، حماية المستيمك تشريعات وواقع، معيد العموم القانونية واإلدارية، سعيدة،
2008. 

 لممسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني ، اإلطار المفاىيميثامر خالدي -4
"المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة" من تنظيم المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي    الموسوم ب

  .2018نوفمبر  27تيسمسيمت، معيد العموم القانونية، يوم 
، اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في قطاع التجارة وآليات حماية المستيمك"، مجمة البحوث حميدة أحمدين -5

 .2012، جانفي 01، المجمد 02لونيسي عمي، العدد  -2والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البميدة 
 عالقة االشيار التجاري االلكتروني بسموك المستيمك"، مداخمة قدمت عزة عبد الناصر،، راوية مطماطي -6

 -عمي لونيسي-2لممشاركة في الممتقى الوطني المنظم من طرف كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة البميدة 
 ." 18/05حول "قراءة في قانون التجارة اإللكترونية رقم   2019جوان  20و 19يومي 

ارة التجارة ودورىا في حماية المستيمك، مداخمة ألقيت في فعاليات الممتقى الوطني ، وز راوية مطماطي -7
نوفمبر  12و 11الموسوم ب: الحماية القانونية لممستيمك في عممية التسويق بين الواقع والمأمول، المنعقد يومي 

 .، بالمركز الجامعي  معيد الحقوق والعموم السياسية2019

http://www.hiamag.com/
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حقوق المستيمك ومستوى حمايتيا في السوق اليمنية )دراسة تحميمية(، ورقة عمل ، سعيد عوض الرطيل -8
 .2008يناير  17-13مقدمة في ندوة "حماية المستيمك والغش التجاري"، المنعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 

ي حول ، الدور الرقابي إلدارة الجمارك في اطار حماية المستيمك، أعمال الممتقى الوطنسميرة يوسفي -9
بالمركز  2019نوفمبر  12و11الحماية القانونية لممستيمك في عممية التسويق بين الواقع والمأمول يومي 

 .2019، دار بن حمدة لمطباعة والنشر، الشمف، 1، ط.2الجامعي مغنية معيد الحقوق والعموم السياسية، ج.
، مداخمة 09/03ضوء القانون رقم  ، حماية المستيمك من أساليب الغش عمىصافية إقمولي ولد رابح -10

ألقيت في فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر حول "الحماية القانونية لممستيمك في ظل التحوالت االقتصادية 
، من طرف مخبر الحقوق والحريات العامة في األنظمة المقارنة، 2017أفريل  11-10الراىنة"، المنعقد يومي 

 .ة، جامعة محمد خيضر، بسكرةكمية الحقوق والعموم السياسي
متباينان، مداخمة قدمت في أعمال الممتقى األول حول حماية  ن، المستيمك والميني مفيوماليندة عبد اهلل -11

 14، 13ظل االنفتاح االقتصادي، معيد العموم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، يومي المستيمك في 
 .2008أفريل 

 والمذكرات الجامعية:األطروحات  .3
 األطروحات: - أ

التسويقي لممؤسسة عمى اتخاذ قرار الشراء من طرف المستيمك )دراسة  االتصال، تأثير مزيج أسماء طيبي -1
والعموم التجارية  االقتصاديةبالجزائر(، أطروحة دكتوراه، كمية العموم  ةالكيرو منزليحالة سوق المنتجات 

 .2017-2016، تممسان، والتسيير، جامعة أبي بكر بمقايد
، المنافسة غير المشروعة في الممكية الصناعية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، الكاىنة زواوي -2

 .  2014/2015تخصص قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
)دراسة مقارنة في ضوء القوانين  العالمات التجارية المشيورة استعمالو ، حماية ممكية شعبة أمين بو -3

      الدولية ذات الصمة(، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية واالتفاقياتالجزائرية والقوانين المقارنة 
  .2014وزو،  لود معمري، تيزيو م ة، جامع

      في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، التوازن العقدي، أطروحة دكتوراه بن عزوز درماش -4
 .2014-2013، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 

، خصوصية المخالفة الجمركية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم حسيبة رحماني -5
 .2019السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

كمية الحقوق    دكتوراه، أطروحة، التنظيم التشريعي لحقوق الممكية الصناعية ودورىا في التنمية، حمو فرحات -6
 .2012-2011 جامعة  وىران، ، فرع القانون الخاص،
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، الجمارك بين الوظيفتين الجبائية واالقتصادية، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون خير الدين بوسنة -7
 .2015-2014، -01-الجزائرالخاص، كمية الحقوق، جامعة 

، جامعة كمية الحقوق، الحماية القانونية لممستيمك في ظل إقتصاد السوق، رسالة دكتوراه، ذكره العيد حداد -8
 .2002الجزائر، 

      ، آليات حماية المستيمك في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون األعمالزكرياء بوعون -9
 .2017-2016، كمية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، 

، حماية المستيمك من اإلشيار المضمل في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص سارة عزوز -10
 .2017-2016الحاج لخضر،  -1-قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة باتنة 

      في القانون الجزائري الجديد، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، العالمات سعيدة راشدي -11
 .2014-2013، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، الجزائر، 

، الحماية القانونية لمعالمة التجارية )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم سماح محمدي -12
 .2016-2015السياسية، جامعة باتنة، 

، حماية المستيمك في ظل التشريعات الفكرية، أطروحة دكتوراه في العموم، تخصص الممكية سمير حمالي -13
 .2015-2014الفكرية، كمية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 

القانون ، المنافسة غير المشروعة في مجال الممكية الصناعية، أطروحة دكتوراه، تخصص صفرة شيرة -14
 .2018-2017الخاص، جامعة يحي فارس بالمدية، كمية الحقوق، 

، النظام القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمن المستيمك وسالمتو )دراسة مقارنة(، رسالة طيب ولد عمر -15
 . 2010-2009دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 

، أطروحة دكتوراه في -دراسة في القانون الجزائري–، المسؤولية القانونية لمعون االقتصادي عميراتعادل  -16
 .2016-2015القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تممسان، 

جامعة ، اإلطار القانوني لاللتزام بالضمان في المنتجات، رسالة دكتوراه، فرع القانون الخاص، عمي حساني -17
 .2012-2011ابي بكر بمقايد، تممسان، طمية الحقوق والعموم السياسية، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، -دراسة مقارنة–، المسؤولية المدنية لممنتج قادة شييدة -18
 .2005-2004جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 

إقتصاد السوق )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، تخصص ، حماية أمن المستيمك في ظل كريمة بركات -19
 .2014-2013قانون، كمية الحقوق، جامعة مولود معمر تيزي وزو، الجزائر، 

، قانون السوق وفكرة توازن مصالح المنتج وحقوق المستيمك )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه مريم طويل -20
 .2018-2017في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 

الدولية، أطروحة  واالتفاقيات، النظام القانوني لمعالمات التجارية في القانون الجزائري ميمود سالمي -21
 .2012-2011دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة باتنة،
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، أطروحة دكتوراه، فرع -دعوى التزييف نموذجا–، آليات حقوق الممكية الصناعية والتجارية مينة حربي -22
 .2011-2010القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، 

، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون االستيالكعالم وتوابعو في مجال قانون ، االلتزام باإلنبيل بن عديدة -23
 .2018-2017، 2ة وىران عخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جام

        أطروحة دكتوراه، آليات مكافحة التقميد بين قوانين الممكية الفكرية وأحكام القضاء، نصر الدين عموقة -24
 .2018-2017، تخصص قانون خاص معمق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، 

    ، أطروحة دكتوراه، المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي عمى العالمات في التشريع الجزائريوليد كحمول -25
 .2015-2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، ةالسياسيعمال، كمية الحقوق والعموم ، تخصص قانون األ

، الحماية القانونية لحقوق لممستيمك التعاقدية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في وليد لعوامري -26
 .2017-2016القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

 المذكرات الجامعية:-ب
دراسة –رية من  خالل دور االتصاالت التسويقية ي، تحسين قدرة المؤسسة التنافسية والتسيالعربي بن حراث -1

 .2010-2009كمية الحقوق والعموم التجارية، مستغانم، ، عينة من مؤسسات الغرب الجزائري، مذكرة ماجستير
    ماجستيرمذكرة الدولية،  اتواالتفاقي، حماية العالمة التجارية المشيورة بين التشريع الجزائري أمال سوفالو -2

 .2005-2004ر، ، فرع الممكية الفكرية ، كمية الحقوق جامعة الجزائ
، حماية المستيمك من الشروط التعسفية في عقود االستيالك، مذكرة ماجستير، تخصص إيمان بوشارب -3

 .2012-2011أم البواقي، قانون العقود المدنية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة العربي بن مييدي، 
، خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر من خالل النصوص التشريعية، مذكرة لنيل شيادة بوبكر جميمي -4

 .ن.د.سر، جامعة منتوري، قسطينة، يالماجست
، حماية المستيمك في ظل النظام القانوني لمعالمات، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع ربيعة بوروبة -5

 .2008-2007القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 
    ، عقد اإلذعان في الفقو اإلسالمي والقانون المدني الجزائري )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستيررحمون عامر -6

 .د.س.ن ،، تخصص شريعة وقانون، كمية العموم اإلسالمية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر
    حماية المستيمك من الغش التجاري، مذكرة ماجستير، فرع قانون حماية المستيمك والمنافسة، موالي زكريا -7

 .2016-2015، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، عن سمطة مجمس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستير، فرع تحوالت الدولة، جامعة سمير خمالية -8

 .2013مولود معمري، تيزي وزو، 
، نظرية البطالن في قانون االلتزامات والعقود الموريتاني، مذكرة ماجستير، كمية راىيم ولد أحمد مالكسيد إب -9

 . 2009-2008الحقوق، جامعة وىران، 
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، نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، جامعة سيد عمي فاضمي -10
 .2009 -2008محمد خيضر، بسكرة، 

     ، الترويج اإلعالني وآثاره عمى سموك المستيمك، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة عامةشيناز الخطيب -11
 .2005، كمية االقتصاد، جامعة دمشق، 

ستيمك وقمع المتعمق بحماية الم 09/03، حماية المستيمك في ظل القانون الجديد رقم:صياد الصادق -12
 .2014-2013كمية الحقوق، جامعة قسنطينة،  الغش، مذكرة ماجستير،

النظام القانوني لمعالمة التجارية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق ، دعماش  يزةز ع -13
 .2017-2016والعموم السياسية، 

قمعمار سمطان -14       يمية القوانين، الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة، مذكرة ماجستير، فرع اإلدارة العامة وا 
 .2011-2010، جامعة مونتوري، قسنطينة، 

    ، حماية المستيمك من الشروط التعسفية، مذكرة ماجستير، تخصص قانون األعمال المقارنفضيمة سويمم -15
 .2011-2010، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة وىران، 

        لنيل شيادة الماجستير، جامعة بن يوسف بن خدة، جمعيات حماية المستيمك، مذكرة فييمة ناصري -16
 .2004 -2003الجزائر،  ،

، العالمة التجارية وطرق حمايتيا وفق القوانين النافذة في فمسطين، رسالة محمود أحمد عبد الحميد مبارك -17
 .2006كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح، فمسطين،  ،ماجستير، تخصص قانون خاص

جنبية عمى العالمة المحمية ، دراسة تفضيل المستيمك الجزائري لمعالمة األالدين عبد القادر مغراوي محي -18
والعموم التجارية  االقتصاديةمنزلية(، مذكرة ماجستير، كمية العموم  حول العالمات الكيرو استطالعية)دراسة 

 .2011-2010والتسيير، جامعة أبي بكر بمقايد، 
الحماية القانونية لمممكية الصناعية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، يوسف بن خدة بن ، مختار بن قوية -19

  .2008-2007عكنون، 
    )المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش( 03-09، ضمانات حماية المستيمك في ظل قانون منال بوروح -20

 .2015-2014، 01الحقوق، جامعة الجزائر ، مذكرة ماجستير، فرع قانون حماية المستيمك والمنافسة، كمية 
       ، الحماية الجنائية لممستيمك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في التشريع الجزائرينادية بن ميسة -21

 .2009-2008، مذكرة ماجستير، فرع قانون األعمال، جامعية محمد خيضر بسكرة، 
، التزام المحترف باإلعالم، مذكرة ماجستير، تخصص قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم نبيل بن عديدة -22

 .2010-2009السياسية، جامعة وىران، 
، جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية في القانون األردني والقوانين العربية، رسالة نجيب عرار خريس -23

 د.س.ن. .ماجستير، الجامعة األردنية، عمان
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رع الممكية الفكرية، كمية ، الممكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة، مذكرة ماجستير، فنجية بوقميجة -24
  ، د.س.ن.، الجزائر-بن عكنون –الحقوق 

، النظام القانوني لمتدخل الجمركي لمكافحة التقميد، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص نسرين بميواري -25
 .2009-2008العمومية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، قانون الدولة والمؤسسات 

الحماية جنائية لممستيمك من الغش التجاري في النظام السعودي )دراسة تطبيقية من ناصر حمد الصقير،  -26
واقع ممفات لجنة الفصل في مخالفات الغش التجاري بمنطقة الرياض(، مذكرة ماجستير، تخصص التشريع 

 .2001لعدالة الجنائية، الرياض، الجنائي اإلسالمي، كمية الدراسات العميا، قسم ا
، الحماية القانونية لممستيمك عبر االنترنت، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، تخصص نصيرة خموي -27 

 .2013المسؤولية المينية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
     جمعيات حماية المستيمك )دور وفعالية(، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، كمية الحقوق ،وال بن لحرشن -28

 .2013-2012 ،-1-، جامعة قسنطينة
، التزام المتدخل بضمان سالمة المستيمك في ضوء حماية المستيمك وقمع الغش، رسالة نوال شعباني -29

 .2012ماجستير، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

         ، الحماية المدنية لممستيمك في التجارة اإللكترونية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموكىدى أوذاينية -30
 .2010، األردن، 

 االجتيادات القضائية: .4
الغرفة  عن، الصادر 261209 ، ممف القضية رقم2002فيفري  05 المحكمة العميا، المؤرخ في  ارلقر  -1

 .2003، 1التجارية البحرية ، المجمة القضائية، عدد 
المجمة القضائية، العدد ، 109568، ممف القضية رقم 1994ماي  24ؤرخ في يا، المقرار المحكمة العم -2

  .1997، لسنة 01
، الصادر عن الرفة 588439رقم  ممف القضية  ،07/01/2010الصادر بتاريخ  المحكمة العميا قرار -3

 . 2012التجارية البحرية، المجمة القضائية، عدد خاص، 

 المحاضرات: .5
حمو، محاضرات في قانون الممكية الفكرية، ألقيت عمى طمبة الدكتوراه )غير منشورة(، تخصص قانون  فرحات -

 .2018-2017األعمال، لمموسم الدراسي 
فرحات حمو، محاضرات في اقتصاديات الممكية الفكرية، ألقيت عمى طمبة الدكتوراه )غير منشورة(، تخصص  -

 .2018-2017قانون األعمال، لمموسم الدراسي 
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 مواقع األنترنيت: .6
 (INPI المعيد الوطني الفرنسي لمممكية الصناعية )موقع  -  

http://bases-marques.inpi.fr              
 المذكرات األجنبيةموقع  -

                                     https://memoireonline.com 

https://www.maghrebvoives.com 
 االسالميالمنتدى  موقع -

      https://www.sahab.net>forums 

                                    (asjpموقع المنصة الجزائرية لممجالت العممية ) -
  cerist.dzwww.asjp. 

(Cacqe)   الوطني لمراقبة النوعية والرزمموقع المركز   -

www.cacqe.org                                     

  وزارة التجارة الجزائريةموقع  - 
  www.commerce.gov.dz  

 (   INAPIالجزائري لمممكية الصناعية ) موقع المعيد الوطني -

            services.inapi.org-www.e                                   

                                     ( Joradpقع الجريدة الرسمية الجزائرية )و م -
     www.joradp.dz 

 (Ligموقع سمسمة التشريعات الفرنسية ) -
www.lgifrance.gouv.fr 

 وزارة الطاقة موقع -

www.mdipi.gov.dz                                             
 :المصادر 
 )حسب التسمسل التاريخي(النصوص القانونية والتنظيمية:  .1

 أوال: في الجزائر 
 الدستور: - أ

 ر.ج ،1996 ديسمبر 7 في المؤرخ 438-96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر 1996 سنة دستور -
نوفبر  15المؤرخ في  19-08 رقم القانونموجب ب والمتمم المعدل ،1996 ديسمبر 08 في الصادرة ،76 عدد

 .14، ج.ر عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16، وأيضا بموجب القانون رقم 76، ج.ر عدد 2008

 

http://bases-marques.inpi.fr/
https://memoireonline.com/
https://www.maghrebvoives.com/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.cacqe.org/
http://www.commerce.gov.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.lgifrance.gouv.fr/
http://www.mdipi.gov.dz/
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 النصوص التشريعية:-ب
 :القوانين 

يوليو  21المؤرخ في  07-79المعدل والمتمم لمقانون رقم  1998غشت 22المؤرخ في  10-98رقم  القانون -1
 .  61والمتضمن قانون الجمارك، ج.ر عدد  1979

       ج.ر المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 2004يونيو 23المؤرخ في  02-04القانون  -2
 .دل والمتممالمع، 2004يونيو  27المؤرخة في  41عدد ،
 27لصادرة في ا،  41ج.ر.عدد، المتضمن التقييس ،2004يونيو  23لمؤرخ في  04-04القانون  -3

 .2004يونيو
، المعدل والمتمم 2008المتضمن لقانون المالية لسنة  2007ديسمبر  31، المؤرخ في 12-07رقم  القانون -4

 .82المتعمق بالجمارك، ج.ر عدد  07-79من القانون رقم  22ألحكام المادة 
، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج.ر عدد 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -5

 .2008أبريل  23صادرة في ، ال21

    ، المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش المعدل والمتمم2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -6
 .2009لسنة  15، ج.ر عدد 

 ج.ر المتعمق بالمنافسة،  03-03يعدل ويتمم األمر ، 2010 غشت 10المؤرخ في  05-10 رقم القانون -7
 .46عدد 

المتعمق بالقواعد  02-04المتضمن تعديل القانون  ،2010 غشت، 15المؤرخ في  06-10رقم القانون  -8
 .2010غشت  18، الصادرة في 46ج.ر. عددالمطبقة عمى الممارسات التجارية، 

 15الصادرة بتاريخ ، 2ج.ر عدد ، المتعمق بالجمعيات 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12القانون رقم  -9
 .2012جانفي 

ج.ر عدد  1996، المتضمن التعديل الدستوري لدستور 2006مارس  16المؤرخ في  01-16القانون رقم  -10
14. 
     المتعمق بالتقييس 04-04، المعدل والمتمم لمقانون 2016يونيو  19المؤرخ في  04-16القانون رقم  -11

 .2016يونيو  22، الصادرة بتاريخ 37، ج.ر عدد 
  .21، المتعمق بالنظام الوطني لمقياسة، ج.ر عدد 2017مارس  27المؤرخ في  09-17القانون رقم  -12
 

 :األوامر 
، يتعمق بعالمات المصنع والعالمات التجارية، ج.ر عدد 1966مارس  19المؤرخ في  57-66األمر رقم  -1

 .1966مارس  22، الصادرة بتاريخ 23
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، الصادرة في 35ر عدد  المتعمق بالرسوم والنماذج، ج. 1966أفريل  28المؤرخ في  86-66 رقم األمر -2
 .1966ماي  03
   48، ج.ر، عدد والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66مر األ -3

  .1966 يونيو 10، الصادرة بتاريخ 
 27، الصادرة في 59بتسميات المنشأ ،ج.ر،عددالمتعمق  1976يوليو  16المؤرخ في  65-76رقم  األمر -4

  .1976يوليو 
اتفاقية نيس بشأن التصنيف المتضمن المصادقة عمى  ،1972مارس  22المؤرخ في  10-72 رقم األمر -5

، والمتعمق بالتصنيف الدولي لممنتجات والخدمات قصد تسجيل 15/06/1957الصادر في  الدولي لمعالمات
   .32ج.ر عدد ، 1977، والمعدل في جنيف سنة 08/04/1967العمل بو في  بدأوالتي قد العالمات، 

باريس لحماية الممكية  اتفاقية المتضمن المصادقة عمى 1975يناير 9المؤرخ في  02-75األمر رقم  -6
 1911يونيو  2 وواشنطن، 1900ديسمبر 14والمعدلة ببروكسل في  1983مارس  20الصناعية المبرمة في 

ستكيولم في  1958أكتوبر 31ولشبونة في  1934يونيو 2، ولندن في 1925نوفمبر  6والىاي في  يوليو  14وا 
 .1975فبراير  4لصادرة في  10عدد ، ، ج.ر1967

الصادرة ، 78عدد ج.ر، ، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75األمر رقم  -7
 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30 بتاريخ

 27، الصادرة في 59المتعمق بتسميات المنشأ ،ج.ر،عدد 1976يوليو  16المؤرخ في  65-76رقم  األمر -8
  .1976يوليو 

 .المعدل والمتمم  43.ر عدد المتعمق بالمنافسة، ج 2003يوليو  19الؤرخ في  03-03األمر رقم  -9
 23، الصادرة بتاريخ 44ج.ر، عدد ، المتعمق بالعالمات 2003يوليو  19المؤرخ في  06-03األمر رقم  -10

 .2003يوليو 

 ت النصوص التنظيمية:   
 :المراسيم التنفيذية 

، المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمممكية 1963يوليو  10المؤرخ في  248-63المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .1963يوليو  19، المؤرخة في 49الصناعية، ج.ر عدد 

     المتعمق بتحديد كيفيات تطبيق األمر  1972يوليو  27المؤرخ في  176-72 رقم المرسوم التنفيذي -2
 .65المتعمق بالجمعيات، ج.ر عدد  1971ديسمبر  3المؤرخ في  71-79
، يتضمن إحداث المعيد الجزائري لمتوحيد 1973نوفمبر  21المؤرخ في  62-73المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1973نوفمبر  27المؤرخة في  95الصناعي والممكية الصناعية، ج.ر عدد 
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المتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية  1989غشت  08المؤرخ في  147-89المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .1989غشت 09، الصادرة في 33والرزم وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم، ج.ر عدد 

، المعدل لمتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي  30لمؤرخ في ا 39-90 رقم لمرسوم التنفيذيا -5
 .05والمتمم، ج.ر عدد 

، والمتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية 1901أبريل  20 مؤرخ فيال 101-91المرسوم التنفيذي رقم  -6
 19والصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية لمتمفزيون إلى المؤسسة العمومية لمتمفزيون، ج.ر عدد 

  .1991أبريل  24لمؤرخة في وا
والمتضمن منح امتياز عن االمالك الوطنية  ،1991أبريل  20المؤرخ في  103-91المرسوم التنفيذي رقم  -7

العقارية والمنقولة والصالحيات واالعمال المرتبطة بالبث اإلذاعي السمعي إلى المؤسسات العمومية لإلذاعة 
 .1991أبريل  24الصادرة في  19المسموعة، ج. ر عدد 

ابر تحميل النوعية، ج.ر ، عدد ، والمتعمق بمخ1991المؤرخ في أول يونيو  192-91المرسوم التنفيذي رقم  -8
 .1991يونيو  02، الصادرة في 27
     ، يتعمق بالنشرة الرسمية لإلعالنات القانونية1992فيفري  18المؤرخ في  70-92المرسوم التنفيذي رقم  -9

 .1992فيفري  23، المؤرخة في 14، ج.ر عدد 
، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب 1996أكتوبر  19المؤرخ في  355-96المرسوم التنفيذي رقم  -10

، والمتمم بموجب المرسوم 1996أكتوبر  20، الصادرة بتاريخ 62والتحاليل النوعية وتنظيميا، ج.ر عدد 
 .1997ديسمبر  07، الصادرة بتاريخ 80، ج.ر عدد 1997المؤرخ في أول ديسمبر  459-97التنفيذي رقم 

يتضمن إنشاء المعيد الوطني لمممكية  1998فيفري  21مؤرخ في ال 68-98المرسوم التنفيذي رقم  -11
 .1998مارس  01المؤرخ في  11العدد  راألساسي، ج. الصناعية ويحدد قانونو

المتضمن إنشاء المعيد الوطني الجزائري  1989فبراير  21المؤرخ في  69-98المرسوم التنفيذي رقم  -12
 .11لمتقييس والمحدد لقانونو األساسي، المعدل والمتمم، ج.ر عدد.

، المحدد لشروط فتح مخابر تحاليل الجود 2002فبراير  06المؤرخ في  68-02المرسوم التنفيذي رقم  -13
 .  11ر عدد واعتمادىا، ج.

، المحدد لصالحيات وزير التجارة، ج.ر  2002ديسمبر  21المؤرخ في  453-02المرسوم التنفيذي رقم  -14
 .2002ديسمبر  22، الصادرة في 85عدد 
المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي رقم  2003سبتمبر  30المؤرخ في  318-03التنفيذي رقم  المرسوم -15
، الصادرة 59، المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمو وعممو، ج.ر عدد 89-147
 .   2003أكتوبر  05
   د لكيفيات إبداع العالمات  وتسجيميا، المحد2005غشت  2رخ في المؤ  277-05المرسوم التنفيذي رقم  -16

  .، المعدل والمتمم
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   ، ج.ر عدد 2005ديسمبر  06المتعمق بالتقييس وسيره، المؤرخ في  464-05المرسوم التنفيذي رقم  -17
 .2005 ديسمبر 11، الصادرة في 80
 80عدد ، ج.ر المطابقة،، المتعمق بتنظيم 2005ديسمبر  06المؤرخ في  465-05المرسوم التنفيذي رقم  -18

  .2005ديسمبر  11الصادرة في 
، المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات 2005ديسمبر  10المؤرخ في  467-05المرسوم التنفيذي رقم  -19

 .2005ديسمبر  11، الصادرة في 80المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك ج.ر عدد 
     والمتعمق بوسم السمع الغذائية وعرضيا 2005ديسمبر 22في المؤرخ  484-05المرسوم التنفيذي رقم  -20
 .83ج.ر،عدد ،

المتعمق بتحديد  شروط البيع عند خارج  2006يونيو  08، صادر في 215-06المرسوم التنفيذي رقم  -21
  .2006يونيو  21، الصادرة في 41المحالت التجارية بواسطة فتح الطرد، ج.ر عدد 

     يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم ،2008 أكتوبر 26رخ في المؤ  34-08رقم  التنفيذيالمرسوم  -22
 .08نوفمبر  16الصادرة في   ،63ج.رر،عددالمحدد لكيفيات إيداع العالمات وتسجيميا،  05-277
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2009ديسمبر  16المؤرخ في  415-09المرسوم التنفيذي رقم  -23

 20، الصادرة في 75المطبق عمى الموظفين المنتمين لألسالك الخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارة، ج.ر عدد 
 .2009ديسمبر 

    المتضمن إنشاء المعيد الجزائري لمتقييس، 2011يناير  25المؤرخ في  20-11المرسوم التنفيذي رقم  -24
 .  2011يناير  30المؤرخ في  06، ج.ر عدد 

، ج.ر 2011يوليو  10الذي يحدد تنظيم مجمس المنافسة المؤرخ في   241-11المرسوم التنفيذي رقم  -25
 .2011يوليو  13، الصادرة في 39عدد 
، يتعمق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 2012مايو  06المؤرخ في  203-12المرسوم التنفيذي رقم  -26

 .2012مايو  09، الصادرة بتاريخ 28المنتجات، ج.ر، عدد 
، الذي يحدد تشكيمة المجمس الوطني 2002أكتوبر  02المؤرخ في  355-12المرسوم التنفيذي رقم  -27

 .56تيم، ج.ر عدد لحماية المستيمكين واختصاصا
 454-02، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2014يناير  21المؤرخ في  18-14المرسوم التنفيذي رقم  -28

، الصادرة في 04والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، ج.ر عدد  2002ديسمبر  21المؤرخ في 
  .2014يناير  26

المتعمق بشروط وكيفيات العروض في  2015مايو  12المؤرخ في  114-15رقم التنفيذي  المرسوم  -29
 .2015مايو  13، الصادرة بتاريخ 10مجال القرض االستيالكي، ج.ر عدد 

، المحدد لشروط وكيفيات اعتماد المخابر 2013سبتمبر  26المؤرخ في  328-13المرسوم التنفيذي رقم  -30
 .49ر عدد قصد حماية المستيمك وقمع الغش، ج.
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     مرسوم التنفيذي رقملمالمعدل والمتمم  ،2015مارس  08المؤرخ في  79-15المرسوم التنفيذي رقم  -31
 .04الذي يحدد تنظيم مجمس المنافسة وسيره، ج.ر عدد. ،2011يوليو  10، المؤرخ في 11-214
، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لممديرية 2017فبراير 20المؤرخ في  90-17المرسوم التنفيذي رقم  -32

 .2017فبراير 26الصادرة بتاريخ  13العامة لمجمارك وصالحياتيا، ج.ر عدد 

 :القرارات الوزارية 
رك والمتعمق باستيراد من قانون الجما 22المحدد لكيفيات تطبيق المادة  2002يوليو  15القرار المؤرخ في  -1

 .2002غشت  18المؤرخة في  56البضائع المزيفة، ج.ر عدد 
ديسمبر  28، المعدل لمقرار الوزاري المؤرخ في 2008ديسمبر  31الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار -2

الذي يحدد قائمة المنتجات االستيالكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم  1997
فبراير  29، المصادرة بتاريخ 23المواد الكيماوية المحظورة والمنظم استعماليا لصنع ىذه المنتجات، ج.ر عدد 

2009. 
، الذي يحدد عدد فرق التفتيش عمى مستوى المديريات الوالئية 2011سبتمبر  22القرار الوزاري المؤرخ في  -3

  .66لمتجارة، ج.ر عدد 

 ثانيا: في بعض الدول العربية وفي فرنسا 
 .، المتعمق بالعالمات التجارية األردني1999لسنة  34 المعدل بالقانون رقم 1952لسنة  33القانون رقم  -1

 المعدل والمتمم.   01/07/1992المؤرخ في  537-92القانون الفرنسي لحماية الممكية الفكرية رقم  -2
 .جريى12/08/1420والمؤرخ في  15السعودي، الصادر بالمرسوم الممكي رقم  التجاريةنظام األسماء   -3
 .2002لسنة  85القانون حماية الممكية الفكرية المصري رقم  -4
 .2006لسنة  6القانون األسماء األردني رقم  -5

 المعاجم: .2
 .2005، دار صادر لمطباعة والنشر، لبنان، 4، ط.09ابن المنظور اإلفريقي، لسان العرب، المجمد   -1
 .2003 ،، لبنان39في المغة واألعالم، المكتبة الشرقية، دار المشرق لمنشر، ط. المنجد  -2
حياء التراث، ط -3      ، مكتبة الشروق الدولية4المعجم الوسيط معجم المغة العربية، اإلدارة العامة لممجمعات وا 

 .2004، مصر، 
، دار 2شماس، المنجد في المغة العربية المعاصرة، ط. أنطوان نعمة ، عصام مدور، لويس عوجيل، كنري -4

 .2001المشرق لمنشر، بيروت، 
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 عربي -ياسر يوسف عبد المعطي، تريسا لشر، القاموس الشارح في عموم المكتبات والمعمومات )إنجميزي -5
  .2009(، د. ط، دار الكتاب الحديث، القاىرة، إنجميزي -مع كاشف عربي

II. األجنبية   المراجع بالمغة 
 :مؤلفاتال .1
 المؤلفات العامة: - أ

1- Brigitte Hess-Fallon, Simon Anne-Marie, Droit commercial et 

des Affaires,9 
éme 

Edition, Sirey, Paris. 

2- Charles Vergé, Jurisprudence de législation et de doctrine, Dalloz, 

Paris. 

3-  D.Zennaki, Contrat- Négociation- Construction- Rédaction, Ed Dar el 

Adib, sd. 

4- George Lewi, Jérôme Lacoeuilhe, Branding Management (La marque 

de l’idée  à l’action), 2eme Edition, Pearson, Paris, 2007, P.10.  

5- G.Legier, Droit Civil « Les Obligation », 14eme Ed, Mémentos, 

Dalloz, Paris,  sd.  

6- Jacque Ghestin, Traité du droit civil (La formation du Contact), 

Edition L.G.D.J, Paris. 

7- Jean Bernard Blaise, Droit des Affaires : commerçants, concurrence, 

distribution, 2éme édition, L.G.D.J. Paris. 

 

 

 :متخصصةالمؤلفات ال-ب
 

1- Albert Chavanne , Jean jacques Burst, Droit de la propriété 

industrielle, 5eme édition, Dalloz delta, Paris. 

2- Christophe Alleaune, Nicolas Craipeau, propriété intellectuelle, 

Edition Lextenso, Paris, 2010.  

3- Debourah E.Bouchoux, La propriété intellectuelle –Le droit des 

marques, Le droit d’auteur, Le droit des brevets d’invention et des secrets 

commerciaux, Edition Nouveaux Horizons, Paris, 2007. 

 -4 Didier Ferrier, La protection des consommateur, Dalloz, Paris, 1996. 

5- F.Terré, P.Simler, Y.Lequette, Droit Civil, Les obligation,  Dalloz, 9 

éme  éd, Paris.  
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  -6 Henri Temple et Jean Calais Auloy , Droit de la consommation, 

Dalloz, 9 éme Edition, Paris,  2015.   

7- Jean Calais Auloy,F. Steinmetz , Droit de la consommation, 5émé 

Edition,  Dalloz, Paris, 2000. 

8- Jean Calais-Auloy et Henri Temple, Droit de la consommation,9éme 

édition, Dalloz, 2015. 

9- Jean -luc Piotraut, Droit de la propriété intellectuelle, Edition 

Ellipses, Paris, 2004. 

  -01 Jean Niger, Normalisation et certification des composants 

électronique, Ed RADIO Du nord, Paris, 1991. 

11- Jérôme Passa, Droit de la Propriété Industrielle, T1, Edition L.G.D.J, 

Paris, 2006. 

12- Joanna Schmidt –Szalewski, Jean-Luc Pierre, Droit de la Propriété 

Industrielle, Edition Litec, Paris, 1996. 

13-  Joanna Schmidt -Szalewski, Le droit des marques, Edition Dalloz, 

Paris, 1997. 

14- M- Ali Haroun, La Protection de la Marque au Maghreb 

(contribution a l’étude de industrielle en Algérie, en Tunisie et au Maroc), 

Edition O. P. U, Alger, 1979. 

15-  Michel Dupuis, La Propriété intellectuelle, Edition Ellipes, Paris, 

2017.  

  -01 Patrick Tafforeau, Cédric Monnerie, Droit de la Propriété 

intellectuelle (Propriété littéraire et artistique, Propriété industrielle, Droit 

international), Edition Extenso, Paris.     

  -01 Paul Roubier, Le Droit de la propriété industrielle, Librairie du 

recueil, Paris, 1952. 

-18   Sabine Bernheim Devaux, Droit de la consommation, 2eme Ed, 

Studyrama, 2011.                                                       

-19   Yves Guyon, Droit des affaires, T.1, 9éméEdition, Delta, Paris. 

  -22 Yves Sant -Gal, Protection et défense des Marques de fabrique et 

concurrence déloyale, 5éméédition, Masson, Paris, 1982.  

 

 :رسائل الجامعيةال .2

-1  Claire Beaume Brizzi, Marque et identité (Le rôle de la marque dans 

les processus de régulation identitaire des managers, Le cas de l’industrie 

de lux), Thèse de Doctorat, Spécialité Science de gestion, Université 

Paris-Dauphine, Paris, 2017. 
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-2  Franck Gamblli et Leclerc Rémy, La réglementation européenne des 

produit, Ed CETIM, Paris, 2000. 

 -3 Kamel Hachmaoui, Perception des Marques Sportives Internationales 

par les Jeunes Consommateurs Algériens ( Approche exploratoire), Thèse 

de Magister, Spécialité Entreprise et Finance, Université de Mascara, 

2003-2004. 

  -4 Mélodie Pilon, la relation du consommateur à la marque : Une 

application au secteur des cosmétiques, Mémoire présenté en vue de 

l’obtention du grade de maitre des Sciences, L’université de Montréal, 

2007. 

5-Mohamed Lachachi, L’équilibre du contrat de consommation (étude 

comparative), Mémoire de magister, Faculté de Droit , Université d’Oran, 

2012-2013. 

-6 Naim Sabik, Le role de le propriété industrielle dans la protection du 

consommateur, Thése de Doctorat en Droit privé, Université Jean 

Moulin , Lyon 3, 2010. 

-7  Safia benzemour, La remise en cause des principes du droit commun 

par le doit de la consommation (étude comparative), mémoire de 

magistère, faculté de droit, Université d’Oran, 2012-2013. 
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