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 .و القواعد المنظمة لها الفصل األول:ماهية العالمة التجارية

التساؤل عن دور العالمة التجارية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ألي جمتمع متقدم نام أو أقل منوا، أصبح اآلن 
 معني حلماية العالمة التجارية فيها.ذا طابع نظري أكادميي، ألنه ال ميكن اآلن ألي دولة أن تتصور نفسها دون إطار قانوين 

ات األخرى ــتعترب العالمة التجارية هي وسيلة املشروع اإلقتصادي لتمييز منتجاته عن غريها من منتجات املشروع
 41املماثلة،و يتم ذلك باستخدام عالمات أو أشكال مميزة يف ذهن املستهلك بالسلع اليت حتمل هذه العالمة التجارية. 

هم عناصر امللكية الصناعية،و اليت ازدادت أمهيتها مع التطور الذي شهدته التجارة على املستويني ارية أالتج تعد العالمة
الوطين و الدويل،و اليت ارتبطت يف البداية بتسويق السلع و املنتجات،مث امتد جماهلا فيما بعد إىل جمال تقدمي اخلدمات،هذه األخرية 

 جمال التجارة املعاصرة.اليت أصبحت حتتل مكانة هامة يف 

ال يتمتع صاحب العالمة التجارية باحلماية القانونية على عالمته،إال بعد تسجيلها لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية ف 
 .اريا عليها يقابله التزاماتتئثسااملوضوعية والشكلية ،فرتتب حقا  الصناعية ،وهذا بعد التأكد من توافر جمموعة من الشروط

املبحث الثاين نوضح  ، أمانبني فيه ماهية العالمة التجارية بالتفصيل األولاملبحث ، تناولنا هذا الفصل يف مبحثني هلذا
 القواعد املنظمة للعالمة التجارية.

 .المبحث األول:ماهية العالمة التجارية 

ة و محايتها القانونية،التعرف على ماهية العالمة  و الداللة اليت يالقواعد املنظمة للعالمة التجار  إىلجيدر بنا قبل التطرق 
 إىل،و ما يقصد هبا عندما يتم ذكرها،لذلك سنتحدث يف املطلب األول عن مفهوم العالمة التجارية،بداية من تعريفها إليهاتشري 

غاية  إىل أمهيتها نتكلم عن مثاملطلب الثاين ومن التجارية يف  الطبيعة القانونية للعالمة إىل،ونتطرق بعدها أنواعهاغاية ذكر كافة 
 عما يشاهبها. متييزها

 .المطلب األول:مفهوم العالمة التجارية 

ارية ـــالتجرع األول عن تعريف العالمة ــــروع، نتحدث يف الفـــة فـــــة التجارية يف ثالثــــهوم العالمــــسندرس يف هذا املطلب مف
خري نذكر خمتلف أنواع العالمة يف الفرع الثالث و األ ، أماحني نعاجل يف الفرع الثاين عناصر العالمة التجارية و أشكاهلا ، يفلهاحم و

 التجارية.
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 .الفرع األول: تعريف و محل العالمة التجارية 

ة يف املنافسة و التعريف باملنتجات ـــــة فعالــــد وسيلــــــــــتلعب العالمة التجارية دورا كبريا يف اجملال التجاري و االقتصادي،وتع
تعريفها،كما  األمرو اخلدمات املقدمة من طرف التجار أو مقدمو اخلدمات عن باقي املنتجات و اخلدمات املماثلة،لذا يقتضي 

هذا  على وجه اخلصوص من أبرز مميزات فأصبحتوليدة التطور العلمي و الفين و االقتصادي الذي عرفه العامل، أهنا
دم االقتصادي ــــار التقــــة معيــــات مبثابــــودة املنتجات و اخلدمــــر جــــوق تعتبـــجانب هذه احلق إىلالعصر،ومعيار التقدم فيه،كما أنه 

  ،لذا يستوجب توضيح حمل العالمة التجارية.و التجاري لنظام معني

 .أوال:تعريف العالمة التجارية 

الشيء بالشيء ذاته،إمنا حيتاج التعريف إىل اإلعالم بالشيء و التدليل عليه ليسهل فهمه؛هلذا  يقتضي األمر أن ال نعرف
 سنبني بعض التعاريف منها اللغوية و الفقهية و التشريعية  و القضائية وموقف املشرع اجلزائري منها.

 التعريف اللغوي للعالمة التجارية: -

 األعدادللداللة على  اإلشارةبه، ويقال هلا  فيهتديما ينصب  اإلمارةمجع عالم و عالمات،السمة و  العالمة لغة هي
املوجبة  و السالبة،و االعلومة  مجع اعاليم و هي العالمة و املعلم مجع معامل ما يستند به على الطريق،فمعلم الشيء معهده فيقال 

 اليت كانت تعهد هبا الطريق. األمكنةخفيت معامل الطريق أي 

ما فهي كل ،و هي مسة أو أمارة أو شعار تعرف به األشياء؛ ،و شيء منصوب يف الطريق يهتدى بهرضينيالفصل بني األ 
 42.و هي مشتقة من العلم مبعىن املعرفة ،للداللة عليه و معرفته و متيزه عن غريه هأثر فييعرف به الشيء و كل 

مميزة دليل أو إشارة لوجود شيء يف زمن سالف،  و العالمة املسجلة هي إشارة يشار هبا إىل البضائع على أهنا نوعية و
 وتستخدم لتعريف نتائج العمالء املختلفني.

و العالمة التجارية هي أي كلمة أو أداة مميزة تضمن للسلعة البيع كمنتج ألي فرد من الشركة،التغليف و امللصقات ممكن 
 أن تكون عالمات جتارية.

 الفقهي للعالمة التجارية: التعريف  -

اعي ـــروع صنــــات مشــــزا ملنتجـــارا مميــــذ شعــــز يتخـــل رمـــــعلى أهنا"ك العالمة التجارية عباس محمد حسني الدكتور عرف
؛وهذا التعريف مستنبط من املشرع شعارا للخدمات اليت يؤديها املشروع" يتخذأو زراعي أو جتاري أو صناعات استخراجية أو 
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ة "شعار"للداللة على العالمة التجارية غري ان الشعار يعد شكل من أشكال العالمة،وبالتايل فانه مل يبني املصري يف استعمل عبار 
 43الدور الذي تلعبه بالنسبة ملالكها و بالنسبة للمستهلك.

املعنوية،ولذلك فإهنا بأن"العالمة تتخذ لتمييز السلعة املادية، كما تتخذ لتمييز اخلدمة أحمد طه السنوسي  الدكتور عرفها
اج ــــة عن إنتـــص أو خدمـــــاج شخــــــــوة حبيث تتخذ لفصل إنتـــأي صورة أو إشارة تستخدم للتعريف باملادة أو اخلدمة وهي من الق

 .أو خدمة األشخاص اآلخرين"

أو خدمة عما يشاهبها، وقد  بأهنا: "أداة مميزة ختص تاجرا أو صانعا لتمييز سلعةمحمد حسين إسماعيل  عرفها الدكتور
تكون رمزا، رمسا، حرفا، يستهدف التدليل على أصل السلعة وضمان مزايا معينة فيها فتقيم بذلك عالقة بني مالك العالمة 

 وعمالئه ومتكنه من اإلستئثار بثقتهم".
الصانع على املنتجات اليت يقوم ببيعها بأهنا: "كل إشارة أو داللة يضعها التاجر أو وبي ــــــحة القليـــسمي عرفتها الدكتورة

 .44أو صنعها لتمييز هذه املنتجات عن غريها من السلع املماثلة"
عرفها البعض أهنا: "كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع اليت يبيعها التاجر أو يضعها املنتج 

 .45قية املبيعات أو املصنوعات أو اخلدمات"أو يقوم بإصالحها أو جتهيزها أو خدمتها لتمييزها عن ب
اليت توسم هبا البضائع و السلع و املنتجات أو تعلم متييزا  هلا  اإلشارة" أهناعلى صالح الدين الناهي  الدكتور و عرفها

 46عما مياثلها من سلع تاجر آخر أو منتجات أرباب الصناعات اآلخرين."

بأهنا:"وسيلة من وسائل املنافسة املشروعة بني املنتجني و التجار شأهنا شأن بقية حقوق  محمد حسنينو عرفها الفقيه 
ه امللكية الصناعية حبيث إذا اختذ أحد التجار أو املنتجني عالمة جتارية أو صناعية معينة متييزا لبضائعه أو منتجاته فإنه ميتنع عن غري 

 لتمييز سلع مماثلة."  من التجار أو املنتجني استخدام نفس هذه العالمة

بأهنا:"كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع  سمير جميل حسين الفتالويوعرفها الفقيه 
وعات ــــات أو املصنـــــا عن بقية املبيعــــــا لتمييزهــــا أو خدمتهــــــا او جتهيزهــــــــوم باصالحهـــــــــج،أو يقــــاليت يبيعها التاجر،أو يضعها املنت

 47أو اخلدمات."

العالمة  أن"هو شامال اعتربه  تعريفإىل  وخلص  حمادي زوبيركتور التعاريف السابقة فقد مجعها  الد  لىواعتمادا ع
ته ــــــوي على سلعــالتجارية أو عالمة املصنع أو اخلدمة هي كل إشارة أو صوت قابل للتمييز يضعها كل شخص طبيعي أو معن

اته املعنوية بغرض التعرف عليها و متييزها عن السلع و اخلدمات املعنوية املشاهبة اليت ــاته الصناعية أو خدمــارية أو منتجــالتج
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ينتجها أو يقدمها أشخاص آخرون،وهلا من القدرة جلذب املستهلك على اقتناء السلعة اليت متيزها،وأي مساس هبا أو استعماهلا 
 ب مسؤولية سواء مدنية أو جزائية."دون رضا صاحبها يرت

ة ـــــة،وهذا إلبرازه وظيفــــــــوال من التعاريف السابقــــأكثر وضوحا و مش ونــــف قيــــإي YVES GYON فــــويعترب تعري
للسماح للمشرتي العالمة بالنسبة لصاحبها و بالنسبة للمستهلك وهذا بقوله أهنا "كل إشارة أو لفظ يضعه التاجر على بضائعه 

مبعرفة أصل البضاعة،كما أهنا تعترب وسلية جللب العمالء و متنح لصاحبها حق احتكار االستعمال،وكل استعمال هلا بغري رضا من 
 48مالكها يعد تقليدا لتلك العالمة."

 التعريف التشريعي للعالمة التجارية: -

هنا كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي ال سيما على أ49 20/20من األمر  20في المادة  المشرع الجزائريعرفها 
ها الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص واألحرف واألرقام والرسومات أو الصور واألشكال املميزة للسلع أو توضيبها واأللوان مبفرد

 50سلع وخدمات غريه. ع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عنــــييز سلمــتا لتــــــل كلهــــــــــــــأو مركبة اليت تستعم
  ومنه ال تعترب مبثابة عالمة:

 6فقرة  2الرموز اليت ال تعد عالمة يف مفهوم املادة. 
 .الرموز اخلاصة بامللك العام أو اجملردة من صفة التمييز 
 .الرموز اليت متثل شكل السلع أو غالفها إذا كانت طبيعة أو وظيفة السلع أو التغليف تفرضها 
  ب القانون الوطين أو اإلتفاقيات الثنائية ـــــللنظام العام واآلداب العامة، والرموز اليت حيظر استعماهلا مبوجالرموز املخالفة

 أو املتعددة األطراف اليت تكون اجلزائر طرفا فيها.
 ز ـــر أو رمــــــالرموز اليت حتمل من بني عناصرها نقال أو تقليدا لشعارات رمسية أو أعالم أو شعارات أخرى أو إسم خمتص

أو إشارة أو دمغة رمسية تستخدم للرقابة والضمان من طرف دولة أو منظمة مشرتكة بني احلكومات أنشئت مبوجب إتفاقية 
 دولية إال إذا رخصت هلا السلطة املختصة هلذه الدولة أو املنظمة بذلك.

 و جودة أو مصدر السلع واخلدمات الرموز اليت ميكن أن تضلل اجلمهور أو األوساط التجارية فيما خيص طبيعة أ
 واخلصائص األخرى املتصلة هبا.

  الرموز اليت تشكل حصريا أو جزئيا بيانا قد حيدث لبسا مع املصدر اجلغرايف لسلع أو خدمات معينة، ويف حالة ما إذا مت
 م احلق  يف استعماله.تسجيل هذه الرموز كعالمة بغري حق تعرقل استعمال ذلك البيان اجلغرايف من قبل أشخاص آخرين هل

  الرموز املماثلة أو املشاهبة لعالمة أو إسم جتاري يتميز بالشهرة يف اجلزائر ومت استخدامه لسلع مماثلة ومشاهبة تنتمي
 ملؤسسة أخرى إىل درجة إحداث تضليل بينهما أو الرموز اليت هي مبثابة ترمجة للعالمة أو اإلسم التجاري. 

و العالمات التجارية امللغى،إىل تعريف العالمة التجارية،إمنا إكتفى  املتعلق بعالمات الصنع 11/93مل يتطرق األمر رقم و 
تعتبر على أنه" 11/93من األمر  12بتبيان ما يصلح و ما ال يصلح كعالمة لتمييز املنتجات أو اخلدمات،حيث نصت املادة 
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عارة و التسميات الخاصة ة،األسماء العائلية أو األسماء المستـــت خدماــــة أو عالمـــاريـــات تجــــع أو عالمــــات مصنــــعالم
مات ـــات و البصــــر و البطاقـــها الظاهــــات أو شكلــــل المميز للمنتجــــرة ،و الشكــو الرموز اإلختيارية أو المبتك أو األشياء

أو ترتيبات األلوان ،والرسوم و الصور أو النقوش  و الطابع و األختام و طوابع الرسوم المميزة و الحواشي و تركيبات
اء ــــات أو االشيـــز المنتجــــح لتمييــــة التي تصلــــات الماديــــة السمــــة عامــــارات وبصفـــام و الشعــــروف و األرقــالنائية،والح

 .51الغاية"مؤسسة،يجوز اعتبار اإلعالن عالمة إذا وقع تسجيله لهذه  أو الخدمات لكل
اليمكن أن تعتبر عالمة  من العالمات التجارية ما يلي:" 11/93من األمر  12وقد استبعد املشرع اجلزائري يف املادة 

الحسنة،و كذا العالمات  وال أن تكون جزءا من عالمة، العالمات التي تخالف استعمالها النظام العام و األداب و األخالق
و الرموز األخرى إلحدى الدول،الصلبان الحمراء و األهلة الحمراء،الدمغات الرسمية  اآلتية:عالئم الشرف و الرايات

 لمراجعة و ضمان المعادن الثمينة و كذلك كل تقليد للعالمات المتعلقة بشعارات األشراف."
مة التجارية،جيدر وقبل مناقشة التعريف الذي أورده املشرع اجلزائري للعالمات التجارية و تبيان مدى حتديده ملفهوم العال

فقد عرف العالمة التجارية أهنا كل إشارة قابلة للتمثيل المشرع الفرنسي بنا حتديد تعريف العالمة التجارية يف بعض القوانني،منها 
يبني دورهــــا بـــالنسبة ،لكـــــن هـــــذا التعــريــف مل 52البياين بتمييز املنتجات أو اخلدمات املقـــــــدمة من كــل شخص طبيــعي أو معنــوي

للصــــانع و التــــــــاجــر و املشرتي،بل اكتفى باالعرتاف لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يتخذ عالمة معينة،بشرط أن تكون قابلة 
ات ــــص املنتجــــــان التمييز خيـــــح إذا كــــز املنتجات،ومل يوضـــــة على متييـــــدرة العالمـــللتمثيل و الرسم البياين، كما أكد على ضرورة ق

 ات و اخلدمات املماثلة و اليت ينتجها أو يقدمها أشخاص آخرون.ــــط املنتجــــات أو يعين فقـــــو اخلدم

املتعلق بالعالمات و البيانات  6393سنة 93من القانون 16يف املادة ة المة التجاريــالعالمشرع المصري رف ـــع
ل احملا ويناوم و الرموز و عنـام و الرســاألرق روف وـمات و احلـيزا و اإلمضاءات و الكلـاألمساء املتخذة شكال مم التجارية على أهنا

د أن تستخدم يف و النقوش البارزة و أية عالمة أخرى أو أي جمموع منها إذا كانت تستخدم أو يرا و الدمغات و األختام و الصور
استغالل زراعي أو إستغالل للغابات أو ملستخرجات األرض أو أية بضاعة للداللة على مصدر متييز منتجات عمل صناعي أو 

 املنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضماهنا أو طريقة حتضريها أو للداللة على تأدية خدمة من اخلدمات.

العالمة  أنيفها،لكن هذا غري صحيح كون ومنه فان املشرع املصري اعتمد على األشكال اخلاصة بالعالمة و ربطها بتعر 
 53التجارية يف تطور و تغري مستمر ودائم.

                                                           

 .6311،املتعلق بعالمات الصنع و العالمات التجارية،ج ر سنة 63/19/6311املؤرخ يف  11/93األمر  -51 

،فلم تتضمن النصوص السابقة أي تعريف للعالمة،بل اكتفت بتعداد أشكال العالمات 6336مل يعرف املشرع الفرنسي العالمة التجارية قبل سنة -52 
من تنص }عالمة املصنع أو العالمة التجارية أو عالمة اخلدمة هي 16املادة  12/16/6336املؤرخ يف  36/13التجارية فقط،إىل غاية صدور قانون 

 اخلدمات املقدمة من كل شخص طبيعي أو معنوي{. كل إشارة قابلة للتمثيل البياين بتمييز املنتجات أو
 .22،ص29ص،املرجع السابق  ،محادي زوبري -53 
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هــــــذه التعــــــاريف نالحــــــظ أن التشــــــريعات تكــــــاد كلهــــــا تتفــــــق علــــــى ضــــــرورة أن تكــــــون الرمــــــوز أو اإلشــــــارات  مــــــن خــــــالل
التجاريـــــــة ممـــــــا جيـــــــب إدراكـــــــه بـــــــالنظر،أي أن تكـــــــون ظـــــــاهرة و واضـــــــحة للعيان،ممـــــــا تســـــــتبعد معـــــــه  املتخـــــــدة لتمييـــــــز العالمـــــــات

 العالمات غري الظاهرة كالعالمات الصوتية و عالمات الرائحة.
املتعلــــــق بالعالمات،عــــــدم متييــــــزه بــــــني  19/11و مــــــا يالحــــــظ علــــــى التعريــــــف الــــــذي أورده املشــــــرع اجلزائــــــري يف األمــــــر 

ـــــيت ـــــة ال ــــــيضـــــعها الت العالمـــــات التجاري ـــــى البضائــــ ــــــاجر عل ــــــع الـــ ــــــيت يقـــــوم ببيعــ ــــــعهــــها ،و العالمـــــات الصـــــناعية الـــــيت يضـ ا الصـــــانع ــ
ـــــة،كما كـــــان احلـــــال يف األمـــــر  ـــــى ســـــلعة لتمييزهـــــا عـــــن ســـــلع مماثل ـــــق بعالمـــــات املصـــــنع و العالمـــــات  11/93أو املنـــــتج عل املتعل

منـــــه بـــــني عالمـــــة املصـــــنع و العالمـــــة التجاريـــــة و عالمـــــة اخلدمـــــة،كون هـــــذا يف املـــــادة األوىل التجاريـــــة امللغى،حيـــــث فـــــرق املشـــــرع 
ـــــذات األحكـــــام و القواعـــــد  ـــــة و الصـــــناعية ختضـــــعان ل ـــــني التجاري ـــــار أن العالمت ـــــة باعتب ـــــة نتيجـــــة قانوني ـــــه أي ـــــب علي التمييـــــز ال ترتت

الــــذي يتــــوىل أمــــر توزيعهــــا  القانونيــــة،و أكثــــر مــــن ذلــــك فقــــد اــــد العالمتــــان يف عالمــــة واحــــدة عنــــدما يكــــون منــــتج الســــلعة هــــو
 لذلك تستعمل العالمة التجارية للداللة على النوعني.

بـــــاملفهوم الواســـــع هلا،لتشـــــمل  األخـــــذ أنـــــهاملشـــــرع اجلزائـــــري للعالمـــــة التجاريـــــة  أورده مـــــا يالحـــــظ علـــــى التعريـــــف الـــــذيو 
ـــــى املنتجات،س ـــــيت توضـــــع عل ــــــعالمـــــات الســـــلع وهـــــي العالمـــــات ال ــــــواء تعلــ ــــــق األمـــ ـــــيت يقر باملـــ ــــــنتجـــــات ال ــــــوم التــ ــــــاجر بصنعهـــ ا ـــ

،وهبـــــذا التعـــــديل يكـــــون املشـــــرع اجلزائـــــري قـــــد مشـــــل كـــــل أنـــــواع العالمـــــات التجاريـــــة أو ببيعهـــــا وكـــــذا العالمـــــات املتعلقـــــة باخلدمات
 امللغى. 11/93وعلى األخص عالمات اخلدمة اليت مل تكن إلزامية يف األمر 

املشـــــرع اجلزائـــــري هـــــو اشـــــرتاطه أن حتـــــدد العالمـــــة التجاريـــــة برمـــــوز قابلـــــة للتمثيـــــل ومـــــا يؤخـــــد علـــــى التعريـــــف الـــــذي أورده 
اخلطــــي،أي أن تكــــون العالمــــة واضــــحة و مدركــــة بــــالنظر كمــــا هـــــو الشــــأن لــــدى بقيــــة التشــــريعات،يف حــــني أن هنــــا  عالمـــــات 

هلـــــاتف النقـــــال،و هنـــــا  صــــوتية كمـــــا هـــــو احلـــــال يف النغمـــــات الصــــوتية الـــــيت توضـــــع  علـــــى بعـــــض املنتجــــات كـــــاألواين و أجهـــــزة ا
عالمـــــات جتاريـــــة ممـــــا يـــــدر  بالشـــــم كـــــالعطور و الـــــروائح و الـــــيت أجـــــاز القـــــانون األمريكـــــي تســـــجيلها كعالمـــــات جتاريـــــة وأجازهـــــا 

 القانون االاليزي شريطة إمكانية متثيلها صوريا.
ات مبـــــا فيهــــــا عالمـــــات الســــــلع ـــــــالمـــــواع العـــــــــع أنـــــــــل مجيــــــــــة يشمـــــــــالمــــري للعــــــــــزائــــرع اجلــــــــــف الـــــذي أورده املشـــــــإن التعري

و اخلـــــــدمات كمــــــــا يشـــــــمل مجيــــــــع األشـــــــكال الــــــــيت ميكـــــــن أن تأخــــــــذها العالمـــــــة كاجملســــــــمات و احلـــــــروف البــــــــارزة و األشــــــــكال 
 54املميزة،وطريقة توضيب السلعة و تغليفها.

 تعريف العالمة التجارية في اإلتفاقيات الدولية: -
ـــــاريمل تتطـــــرق اتفاقيـــــة  إىل تعريـــــف العالمـــــة التجاريـــــة،ومل حتـــــدد األشـــــكال  6229حلمايـــــة امللكيـــــة الصـــــناعية لســـــنة  سب

،بينمـــــا حـــــددت اثفاقيـــــة عليها املوقعـــــة للـــــدول و الصـــــور الـــــيت ميكـــــن أن تتخـــــدها العالمة،حمليـــــة ذلـــــك علـــــى التشـــــريعات الداخليـــــة
ــــــة الفكريــــــة لســــــنة  منهــــــا املقصــــــود بالعالمــــــة  16فقــــــرة  69املــــــادة يف  556332اجلوانــــــب املتصــــــلة بالتجــــــارة مــــــن حقــــــوق امللكي

تعتبــــر عالمــــة أو مجموعــــة عالمات،تســــمح بتمييــــز الســــلع و الخــــدمات التــــي تنتجهــــا علــــى أنــــه :" التجاريــــة حيــــث نصــــت
ــــة،و تكــــون هــــذه العالمــــات ال  ــــي تنتجهــــا المنشــــات األخــــرى صــــالحة بــــان تكــــون عالمــــة تجاري منشــــاة مــــاعن تلــــك الت

ء شخصــــية وحروفــــا،و أرقامــــا،و أشــــكاال و مجموعــــات ألــــوان و أي مــــزي  مــــن هــــذه ســــيما الكلمــــات التــــي تشــــمل أســــما
العالمــــات مؤهلــــة للتســــجيل كعالمــــة تجاريــــة وحــــين ال يكــــون فــــي هــــذه العالمــــة مــــا يســــمح بتمييــــز الســــلع و الخــــدمات 
                                                           

  54 - ميلود سالمي،املرجع السابق،ص69،ص62.
( بالغة االايليزة،وهي إحدى اإلتفاقية امللحقة منظمة T.R.I.P.S( باللغة الفرنسية،و ) A.D.P.I.Cتعرف هذه اإلتفاقية بأحرفها األوىل ) -55 

 التجارة العاملية.
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ذات الصـــــلة،فانه يجـــــوز للبلـــــدان األعالـــــاء أن تجعـــــل الصـــــالحية للتســـــجيل مشـــــروطة بـــــالتمييز المكتســـــب مـــــن خـــــالل 
الســـــــــتخدام،كما يجـــــــــوز لهـــــــــا اشـــــــــتراة أن تكـــــــــون العالمـــــــــة المزمـــــــــع تســـــــــجيلها قابلـــــــــة لـــــــــ درا  بـــــــــالنظر كشـــــــــرة ا

 56لتسجيلها."
دقيقـــــا للعالمـــــة التجاريـــــة و إمنـــــا اكتفـــــى بتعـــــداد األشـــــكال  تعريفـــــاو املالحـــــظ مـــــن خـــــالل هـــــذا التعريـــــف أنـــــه مل يعطـــــي 

العالمـــــة التجاريـــــة،وهو تعـــــداد مـــــذكور علـــــى ســـــبيل املثال،كونـــــه مل يشـــــمل بعـــــض األشـــــكال الـــــيت ميكـــــن  تأخـــــذهاالـــــيت ميكـــــن أن 
العالمـــــــة كالعالمـــــــات اجملســـــــمة الـــــــيت تـــــــرد علـــــــى شـــــــكل الســـــــلع نفســـــــها،أو كيفيـــــــة تغليفهـــــــا علـــــــى خـــــــالف املشـــــــرع  تأخـــــــذهاأن 

 يزة للسلع أو توضيبها.اجلزائري الذي ذكر األشكال املم
عالمـــــة التجاريـــــة كـــــل عالمـــــة هلـــــا القـــــدرة علـــــى متييـــــز الســـــلع و اخلـــــدمات حـــــ  ومل يـــــرد شـــــكلها ومـــــن مت ميكـــــن اعتبـــــار ال

 ضمن األشكال اليت حددهتا هذه املادة من االتفاقية من مث بسط احلماية عليها.
كمــــــا أجـــــــازت املـــــــادة أعـــــــاله للــــــدول األعضـــــــاء فيهـــــــا أن تشـــــــرتط أن تكـــــــون العالمــــــة التجاريـــــــة قابلـــــــة لـــــــ درا  بـــــــالنظر  

ســــــجيلها،و يتضــــــح مــــــن ذلــــــك أنــــــه ميكــــــن اعتبــــــار العالمــــــات غــــــري قابلــــــة لــــــ درا  بــــــالنظر عالمــــــات جتاريــــــة و ميكــــــن كشــــــرط لت
 تسجيلها وبسط احلماية عليها كما هو احلال للعالمات الصوتية وعالمات الرائحة.

على الرغم من عدم إعطاء مفهوم دقيق للعالمة التجارية إال أهنا مشلت  69يف املادة  ان تعرفها  ستريبت اتفاقية ــــحاول
مجيع أنواع العالمات،وكذا خمتلف األشكال اليت ميكن أن تأخذها العالمة مبا فيها العالمات غري قابلة للتمثيل اخلطي و اإلدرا  

املتعلق  19/11على عكس ما أورده املشرع اجلزائري يف األمر  بالنظر طاملا هلا القدرة على متييز املنتجات و اخلدمات،و ذلك
 بالعالمات التجارية و أغلبية التشريعات من إشرتاط أن تكون العالمة التجارية قابلة للتمثيل اخلطي أي قابلة ل درا  بالنظر.

بقدرة ى التمثيل البياين هلا،بل اكتفعلى شرط  وتعترب االتفاقية الوحيدة اليت جاءت بتعريف العالمة التجارية،كما مل تنص
ميكن استعمال الروائح  إذين،ـــدويل و الوطـــــني الـــيو ـــلى املستـــارة عــاإلشارة على التمييز،وهذا ما يتماشى مع التطور الذي عرفته التج

 كعالمة جتارية.  األصوات و

يف القدرة على متييز املنتجات املشاهبة و اليت ينتجها  ،إذ يظهر دور العالمة خاصةلكن هذا التعريف هو اآلخر غري دقيق 
 57أشخاص متعددون وليس العكس،إذ ال يعين بالضرورة أن مجيع املنشآت تنتج منتجات مماثلة.

 التعريف القالائي للعالمة التجارية: -

ملف  69/13/6333أما خبصوص اإلجتهاد القضائي فلقد جاء يف مضمون قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ 
" إفري ابراهيموالعالمة التجارية للمطعون ضده هي " إيفري موكاح""العالمة التجارية للطاعن هي " 58مايلي: 631333رقم

وإن اإلسم العائلي لكل عالمة منيزها عن األخرى وأن األسبق يف إيداع  أي تسمية ال يكفي وحده إلبطال أي عالمة جتارية بل 
من األمر السابق وقضاة اجمللس عندما أغفلوا ذلك فإهنم  2رها على اخلاصيات واملميزات الواردة يف املادة جيب مراعاة مدى تواف

 يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض".
                                                           

 .32،ص2112الطيب رزويت،القانون الدويل للملكية الفكرية  حتليل و وثائق،الطبعة األوىل،مطبعة الكاهنة،اجلزائر،-56 
 69ميلود سالمي،املرجع السابق،ص-57 
 .91خاص،ص،عدد 2162قضية }م.م{ ضد }أ.م{،جملة احملكمة العليا  69/13/6333الصادر بتاريخ  631333قرار رقم-58 
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اجمللس ختصصت يف تسويق عجائن الكسكس  أماماملستانف الطاعن  أكدوكذا قرار احملكمة العليا الذي 
 لتمييزها 62/61/6333لطائر،عرفت رواجا جلودة منتوجها أودعتها لدى املعهد الوطين للملكية الصناعية يف عالمتها}طاوس{ا

العجائن و الكسكس كذلك  إلنتاجأودع عالمته  11/16/2119عليه يف  املستأنفعن باقي املنتوجات،إال أن 
يط الزبائن يف مصدر النوعية للمنتوج،وبالتايل فقد }طاووس{باسم أمه وهي نفس النطق لعالمتها و نفس األحرف مما يؤدي لتغل

يف تطبيق  اخطئوا قد يكونوااألغلفة و الرتزميات دون التطرق للنطق و قرر عدم ثبوت واقعة التقليد،ومنه  ىركز قاضي احلكم عل
 59القانون.

  انطلق من خاصية التمييز يف تعريفه للعالمة التجارية. اجلزائري يف هذين القرارين وبذلك يتضح لنا أن القضاء

 .ثانيا:محل العالمة التجارية 

طبقا لتعريف العالمة التجارية السالف ذكرها فإهنا تستخدم لتمييز البضائع أو املنتجات املقدمة من قبل مشروع معني،مما 
ة ــة أو الصناعيــات اخلدميــكان من املمكن أن نعترب الكلمات أو الشارات اليت تظهر أثناء تقدمي بعض النشاط  إذاعما  التساؤليثري 
أهنا تشمل قطاعي  ائع و املنتجات يف قطاع التجار،أمــة للبضــارات املرافقــة على الشــالتجارية ــالمـــر العــل تقتصــة؛فهـــات جتاريــعالم

 ة أيضا؟الصناعة والتجار 

 عالمة الخدمة: -

تقدم الشركات عديدة خدمات غري مقرونة مبنتج أو سلعة أو بضاعة معينة،كشركات الطريان و الفنادق و املطاعم 
دم ــــــها تستخـــها،مع ذلك فإنـــــس و تنظيفـــــي املالبــــــيل وكـــــالت غســـــــووكاالت السياحة و السفر ووكاالت الدعاية و اإلعالن،وحم

ارات و عالمات تضعها يف أماكن معينة أثناء تقدميها للخدمة،كأن تضعها على مطبوعاهتا و األوراق الصادرة عنها،أو على ـــــشع
األلبسة املوحدة اليت يرتديها عماهلا،أو على جدران مكاتبها و حمالهتا،واليت أصبح يطلق عليها يف الفقه القانوين اسم عالمة 

 60اخلدمة.

عرف الفقه عالمة اخلدمة بأهنا كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات منشأة جتارية أو صناعية،أو شعارا لتمييز فقد 
 اخلدمات اليت تقدمها منشأة معينة.

                                                           

عدد -2162جملة احملكمة العليا -قضية شركة "باكرتي" ضد }ق.خ{-12/12/2113الصادر بتاريخ  212931قرار احملكمة العليا رقم -59 
 .29ص-خاص

 .22،29ص،املرجع السابق  ،عدنان غسان برانبو -60 
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كل آداء له قيمة املتعلق بالعالمات بأهنا:" 19/11وقد عرف املشرع اجلزائري اخلدمة يف املادة األوىل من األمر 
كل مجهود يقدم عدا بكوهنا " 61املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش 31/93"كما عرفها يف املادة الثانية من املرسوم .إقتصادية 

 "تسليم المنتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له.

 و ميكن تقسيم أنواع اخلدمات املقدمة للجمهور اىل نوعني: 

يف حد ذاهتا و ال ترتبط بسلعة أو منتوج معني و إمنا هي خدمات تؤدي إىل إشباع حاجة عبارة عن خدمات النوع األول:
اجلمهور مباشرة،كخدمات شركات التأمني و البنو  ...إخل،و يوضع هذا النوع من العالمات على املطبوعات و املراسالت اليت 

ليس مهمتها  يز هذه املطبوعات،إذ أن الشركة مقدمة اخلدمةتستخدمها البنو  و شركات التأمني يف معامالهتا وال يقصد هبا هنا متي
اإلجتار باملطبوعات،وإمنا يقصد هبا متييز اخلدمة عن غريها،فالبنو  و شركات التأمني مثال ال تقوم بآداء خدماهتا لزبائنها على سلعة 

 دي.مادية معينة و إمنا أداءها يتمثل يف اخلدمة يف حد ذاهتا و اليت ال ترتبط بشيء ما

ففيها يتم أداء اإلتصال  ويتعلق باخلدمات اليت تقدم للعمالء بالنسبة لسلعة مادية معينة ومثال ذلك خدمةالنوع الثاني:
خدمة االتصال على منتج أو سلعة حبيث ال ميكن لشركة اإلتصال تقدمي هذه اخلدمة إال على منتج مادي،فهنا السلعة املادية 

و الثانية عالمة مقدم اخلدمة مثال    SAMSUNGبعالمة املنتج أو الصانع مثال:عالمة حتمل عالمتني مع األوىل تتعلق 
،وملا كان هذا الوضع يثري اللبس لدى املستهلك و اخللط بني املنتج احلقيقي و بني مقدم اخلدمة فإنه جيب أن  mobilisعالمة 

 يكون إسم العالمة األوىل خيتلف عن الثانية.

قسيمني لعالمة اخلدمة،فأن اخلدمة املعرتف هبا هي اليت يكون هلا مضمون اقتصادي،و بالتايل ال و انطالقا من هذين الت
 و األطباء.ني يعرتف املشرع بالعالمات و الشعارات اليت يتخذها أصحاب املهن احلرة مثل مكاتب احملاماة و املهندس

املتعلق بالعالمات إجبارية و اليت تنص على  19/11من األمر   الثالثةولقد أصحبت عالمة اخلدمة مبوجب املادة 
 تعبر عالمة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة بيعت أو عرضت عبر أنحاء التراب الوطني."أنه"

ارية يف األمر ومن مث فإن عالمة اخلدمة ختضع للحماية القانونية املقررة لغريها من العالمات بعد أن كانت عالمة اختي
 62امللغى. 11/93

منها و ألزمت الدول األعضاء بتسجيله عالمات  61و  69فقد نصت اتفاقية تريبس على محاية عالمة اخلدمة يف املواد 
اخلدمة على عكس إتفاقية باريس اليت مل تلزم الدول األعضاء بأن تكفل التسجيل هلذه العالمات،و أعطت اتفاقية تريبس مالك 

 دمة املسجلة احلق يف منع اآلخرين من استعمال نفس العالمة بالنسبة للخدمات املطابقة أو املشاهبة.عالمة اخل

                                                           

 .6331سنة  19عدد   برقابة اجلودة وقمع الغش،ج ر املتعلق 91/16/6331،املؤرخ يف  31/93من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة -61 
 .23،ص21صميلود سالمي،املرجع السابق، -62 
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انه يف الوقت الذي وضعت  إالعلى محاية عالمة اخلدمة، فقد نصت  اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية و التجارية أما
 أكتوبر شهر ،ويف مؤمتر لشبونة الذي عقد يففيه االتفاقية مل تكن هنا  محاية مقررة للعالمة التجارية للخدمة إمنا لعالمة السلعة

 63بتسجيل تلك العالمة. إلزامهاالدول حبماية عالمة اخلدمة دون  إلزامو  11مت تعديل املادة  6392لسنة 

السالف  19/11من األمر  19عالمة السلعة مثل عالمة اخلدمة  إلزامية طبقا للمادة  اجلزائرياعترب التشريع  
وجات ــــدر منتـــــة ملراقبة مصـــة وسيلــــذه احلالـــــح يف هـــــة تصبــــون أن العالمــــة املستهلك لكـــــي إىل محايـــــدة ترمـــــذه القاعــــــره،وهـــــــــــذك
ة ـنوعيتها،بينما خيتلف األمر بالنسبة للتشريع الفرنسي  الذي يرى أن العالمة وسيلة للمنافسة فيجب وضع العالمة على السلع و

أو استثناء على الغالف أو على احلاوية،غري أن هذا اإللتزام ال يطبق على السلع أو اخلدمات اليت ال تسمح طبيعتها و خصائصها 
ك السلع اليت حتمل تسمية منشأ،كما ال ميكن استعمال أي عالمة لسلع أو خدمات على الرتاب بوضع العالمة عليها وكذل

  64الوطين إال بعد تسجيلها أو إيداع طلب هبذا الشأن لدى اهليئة املختصة.

 العالمة الصناعية: -

لعالمة التجارية هي ة توضع على البضائع و املنتجات لكي مييزها املشرتون عن تلك املقدمة من جهات أخرى،فاالعالم
اليت توضع يف معرض ممارسة التجارة أو األعمال سواء أكان املشروع الذي يضعها يقدم منتجا أم بضاعة أم خدمة من 

 65،وهذا ما أكدته اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية. اخلدمات

 .الفرع الثاني: أشكال العالمة التجارية 

ا  ــــصانع أو مقدم خدمات أن خيتار شكال معينا من األشكال اليت جيوز اختادهجتيز أغلب التشريعات ألي تاجر أو 
ات و الصور...اخل؛وهذا ما ــــــام،و الرسومـــــروف و األرقــــــــاء و احلـــــــــــال يف األمســـذه األشكــــــــادة هــــــــــل عـــــــــة،و تتمثــــاريـــة جتـــــكعالم

 66اخلاص بقانون العالمات. 11/2119من األمر  12دة أكدته املا

                                                           

من اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية و التجارية تنص:}تتعهد دول اإلحتاد حبماية عالمات اخلدمة،وال تلتزم هذه الدول  11الفقرة  11املادة -63 
 بأن تكفل التسجيل لتلك العالمة.{

 .219ص، 212ص ،املرجع السابق،فرحة زراوي صاحل-64 
من اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية على مايلي:} تؤخد امللكية الصناعية بأوسع معانيها،فال يقتصر تطبيقها  12الفقرة  16تنص املادة -65 

االسرتاتيجية وعلى مجيع املنتجات املصنعة أو الطبيعية مثل األنبذة  على الصناعة و التجارة مبعناها احلريف وغنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية و
 و احلبوب و أوراق التبغ و الفواكه و املواشي و املعادن و املياه املعدنية و البرية و الزهور و الدقيق.{

املتعلق بالعالمات على مايلي:}يقصد يف مفهوم هذا األمر مبا  63/13/2119املؤرخ يف   2119/11من األمر  16الفقرة   12تنص املادة -66 
األشكال يأيت:العالمة كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي،ال سيما الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص و األحرف و األرقام،و الرسومات أو الصور و 

 أو مركبة، اليت تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات غريه.{ األلوان مبفردها املميزة للسلع أو توضيبها أو
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اليت أدرجت يف  67إن هذا التعداد ورد على سبيل املثال و ليس على سبيل احلصر،و الدليل على ذلك العبارة "ال سيما"
بعبارة"وبصفة عامة" مجيع ص و اليت تبني بوضوح أن املشرع اجلزائري اليزال حيتفظ بفحوى األحكام السابقة اليت كانت تنتهي ــــــالن

 السمات املادية اليت تصلح لتمييز املنتجات أو األشياء أو اخلدمات لكل مؤسسة.

مبا أن أشكال العالمة التجارية قد وردت يف التشريعات و اإلتفاقيات الدولية على سبيل املثال و ليس على سبيل احلصر 
 فإننا هنا نورد أهم هذه األشكال.

 :األسماء 

األمساء سواء أكانت الشخصية أو العائلية أو أمساء الغري أو عائالهتم كعالمة  استخدامظم التشريعات مع أجازت
يف امليدان التجاري كاسم جتاري أو عالمة لسلع أو خدمات،لكن ال يعترب هذا احلق  اإلسم العائلي ل؛وبالتايل جيوز استعماجتارية

مطلق،حيث ينبغي أال يسبب استخدامه ضررا للغري ،وال جيوز استعمال اإلسم العائلي لشخص مشهور متويف إال بعد احلصول 
مبدأ عدم قابلية  التنازل عن  لشخصية،وأنعلى موافقة خلفه،خاصة وان االسم العائلي لصيق بشخصية صاحبه،فهو من احلقوق ا

 شروط العقدحسب  اإلسم ال مينع املعين باألمر من التصرف فيه،بأن يسمح للغري بإستخدامه يف امليدان التجاري كعالمة جتارية
يت تستفيد من مسعتهم من الناحية العملية تربم هذه العقود ما بني الفنانني و الرياضيني املشهورين و املؤسسات فردية آو مجاعية ال

الوطنية أو الدولية،لكن يبقى املتنازل حمتفظا حبقه يف استعمال إمسه يف امليدان املدين،إذ يعترب هذا احلق غري قابل للتصرف فإنه 
 ANTONIO BANDERASيفقد حق االستعمال التجاري إلمسه وذلك يف حدود االتفاق املربم،ومثال عنه عالمة العطر 

 .أنواعكسيكي مشهور استعمل كعالمة للعطور للنساء و الرجاء بعدة امللي للمثل فهو االسم العائ

كما ال جيوز استعمال االسم العائلي للغري خاصة إذا كان من عائلة مشهورة،إال بعد موافقته؛وبالتايل فان استعمال االسم 
اجر ـــــم التـــــو االستفادة من مزايا ذلك االسم اليت ال تتوفر يف اســـــة من ذلك هــــــــة،والغايـــــــاملدين للشخص كعالمة هو عملية إرادي

 أو الصانع،وبالتايل فانه إذا مل يأخذ رضا املعين تعد قرينة على سوء نية التاجر أو الصانع.

 أالب له ضرر فعلي  بشرط يسبوحدد القضاء الفرنسي شروط منح التعويض يف حالة استعمال االسم املدين للشخص و 
فهذا  سنوات ومت اإليداع حبسن نية 19دامت  لةيتدوم فرتة سكوته بعد استعمال امسه ملدة طو  وأالمنقولة جزئيا، أوتكون عادية 

 11/2119.68وهذا ما مل يتطرق له املشرع اجلزائري يف قانون العالمات طبقا لألمر يعد رضا ضمين،

                                                           

 12/6911اليت كانت مستمدة من القانون الفرنسي رقم  11/93من األمر  12، واملادة 2119/11 األمرمن  12بعد االطالع على املادة -67 
 .96/62/6312املؤرخ يف 

 . 269ص ،622ص،266،ص261،صرجع السابق امل ،فرحة زراوي صاحل -68 
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االسم العائلي،فقد نظمها  أحكامنفس  ع أو بالغري وتطبق عليهباملود  اسما مستعارا خاصكما جيوز أن تكون العالمة 
املشرع الفرنسي أما املشرع اجلزائري قد اكتفى بالنص على أن تسجيل العالمة ال خيول صاحبها احلق يف منع الغري من إستخدام 

 .عن حسن نية امسه العائلي أو املستعار استخدما جتاريا،أي كاسم جتاري أو عالمة

 توجة"و خاصا،مثل تسمية املياه املعدنية " شرط أن يكون االسم مميزابكعالمة جتارية   االسم الجغرافيكما جيوز استعمال 
ا ـــل حصريـــــوز اليت تشكــــص الرمــــ،لكن املشرع استثىن من التسجيل و بصريح الن69ويدل على مصدر املنتج أو اخلدمة "إفري"و 

أو جزئيا بيانا قد حيدث لبسا من املصدر اجلغرايف لسلع أو منتجات معينة،و إذا كان تسجيل هذه الرموز كعالمة يعرقل استعمال 
نات اياملشرع واضحة حيث أراد محاية البالبيان اجلغرايف من قبل األشخاص الذين حيق هلم شرعا استعماله،و إن حكمة 

اليت ختضع لنظام خاص،ومن هنج نظريه الفرنسي الذي ينص بوضوح على منع استعمال إسم  اجلغرافية،وال سيما تسميات املنشأ
جغرايف كعالمة إذا كان ميثل تسمية منشأ؛فال ميكن استعماله بالنسبة ملنتوجات مماثلة،كما ال يسمح باستخدامه لتمييز أي منتوج 

قضاء الفرنسي مستقر منذ عدة سنني يف اعتبار محاية تسميات آخر أو أية خدمة،وهذا استثناء ملبدأ خصوصية الرموز املميزة،فال
ثابت و غري املنشأ من النظام العام و يف احلكم ببطالن العالمات املنافية هلا،إن عدم انسجام تسمية املنشأ مع العالمة أمر 

  مكشوف فيه.

و اسم "نقاوس"للمشروبات طلس" للسجائر،كعالمة ومثاهلا "أ  فقد أجاز املشرع اجلزائري استعماهلا المبتكرة األسماءأما 
لة و االبتكار يف التسمية يعترب وحده كافيا ـــرة،وإال كانت باطـــــة أن تكون مبتكــــــــــــ،ويشرتط لكي يصح اعتبارها عالمة جتاريالغازية

 70.دومنا حاجة ألن يتخذ هذا االبتكار شكال معينا 

حبيث جتعل هلا امسا مييزها عن املنتجات املماثلة هلا يف السوق، وقد يكون هذا يتم ابتكارها للفت نظر املستهلك و هكذا 
 "COCACOLAللحليب و" "NIDO" اإلسم يف شكل لفظ أو عدة ألفاظ ال معىن هلا لكن هلا وقع على املستهلك، كتسمية

للسجائر، فعنصر االبتكار هام العتبار التسمية عالمة جتارية ملا حتمله من متييز وإال   "MARLBOROللمشروبات الغازية و"
 كانت التسمية باطلة.

بالسمة ذات كما جيوز أن حياول التاجر أو الصانع أن مييز منتجات أو خدمات باستخدام شكل خاص،أي ما يسمى "
كل العلب اليت توضع فيها املنتجات املعروضة للجمهور أو اليت "طاملا كانت العالمة ذات طابع مميز؛ويقصد هبا شثالث أبعاد

،إذ أجاز بصريح النص ترافق  اخلدمات املقدمة له،و يالحظ أن املشرع اجلزائري سلك يف هذا اجملال مسلك املشرع الفرنسي
 .استعمال"األشكال املميزة للسلع أو توضيبها"أي تكييفها كسمة لتمييز املنتجات أو اخلدمات

                                                           

 األوىلالطبعة ،دار وائل للنشر،اجلوانب القانونية لتعامالت التجارة االلكرتونية}محاية العالمة التجارية الكرتونيا{،مصطفى موسى العطيات-69 
 .621ص،2166

 .22،ص29،ص22،صاملرجع السابق  ،محدي غالب اجلغبري-70 
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وج ـــــادي للمنتــــل العــــل الشكـــون مميزة و أن ال متثــــق أن تكـــــة،يفرض املنطـــــــاد كعالمــــالث أبعــــة ذات ثــــــــة السمـــــــــــحلمايو 
ستثىن من أو لتكييفه،هذا ما جاء به املشرع اجلزائري منتهجا يف ذلك منهج نظريه الفرنسي،حبيث أنه ينص بوضوح على أنه ت

التسجيل "الرموز اليت متثل شكل السلع أو غالفها إذا كانت الطبيعة أو وظيفة السلع أو التغليف عن الوظيفة" وهذا دليل قاطع 
على أنه تبىن معيار الشكل القابل للفصل عن الوظيفة و حتظى األشكال باحلماية القانونية اخلاصة بالعالمات إذا كان هلا طابعا 

ة يف تقدير عللفصل عنها،ومنه للقاضي سلطة واسستبعد من هذا النظام إذا كان الشكل لصيقا بالوظيفة،أي غري قابل مميزا،لكنها ت
 71األشكال اليت تعترب عالمات.

 :الحروف و األرقام 

للداللة على  TWAقد تستخدم احلروف واألرقام كعالمة جتارية متيز السلع واخلدمات عما يشاهبها كاستخدام احلروف 
 ة ــــة معينـــم شركــرة إلســـصـــروف خمتــــــــذه احلــــون هـــــــوز أن تكـــــارات وجتــــــن السيــــوع مـــــــكن  BMWكي وـــــريــــران األمـــــة الطيـــــــركـــــش

( SONATRACH   أو ) سوناطراSAA . 

معني أو جتارة معينة، ولقد شاع استعمال األرقام يف السجائر واملعلبات  األرقام أيضا جيوز استخدامها كعالمة مميزة ملنتج 
 (.333( أو )999كرقم )

( للمشروبات الغازية ،إال أن استعمال احلروف أو اقرتاهنا مع األرقام  7upو ميكن إقرتان احلرف مع رقم معني كعالمة )
البضائع لوجود حاالت تشابه كثرية مع غريها من العالمات نظرا كعالمة جتارية قد يثري الغموض أحيانا يف معرفة مصدر هذه 

   72.لشيوعها يف االستعمال وعدم متتعها بصفة التميز مما يؤدي اىل تضليل وغش اجلمهور

وعلى الرغم من أن هذه األرقام واألحرف عامة وليست خاصة بشخص معني إال أن اختاذها من قبل تاجر معني لتمييز  
 دي إىل حرمان اآلخرين من استغالهلا لتمييز نفس التجارة.منتجات معينة يؤ 

  و الرموزالصور والرسوم: 
، 11-19من األمر  2جيوز استخدامها كعالمات لتمييز سلع وخدمات عما يشاهبها وهو ما أجازه املشرع يف املادة  

أو صورة شخص ويف هذه احلالة جيب أخذ  أو مجل أو غزال أو نسر، فقد تكون العالمة املميزة عبارة عن صورة جبل أو أسد
رخصة صاحب الصورة إن كان على قيد احلياة أو أحد ورثته، عندها ال جيوز استغالهلا من قبل صاحب الصورة أو أحد أفراد 

 .73عائلته كأي شخص آخر ميتنع عليه استغالهلا

                                                           

 .263،ص261،ص269ص،املرجع السابق  ،فرحة زراوي صاحل -71 
 .11،صميلود سالمي،املرجع السابق -72 

 .219ص-212ص،املرجع السابق  ،مسري مجيل حسني الفتالوي- 73 
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عامل أم ال،أو كذلك صورة متثل بطريقة مميزة أم ال،هلا وجود فعلي يف ال برتةم كل تركيب خطوط ميثل صورة منيقصد بالرسو 
صورة املودع الشخصية كعالمة ال يشكل أية صعوبة فاألمر خيتلف يف  إيداعكان   إذا،حيوانا،شيئا أو منظرا معينا ومن مت إنسانا

يرى إمكانية نقل ورثته،وبالرغم من أن جانب من الفقه الفرنسي حالة استعمال صورة الغري،إذ جيب هنا  احلصول على موافقة 
رفض هذه الفكرة ألهنا تكاد متس يف بعض  أصبحت ملكا عاما،يكون من األصوب صورة شخصية تارخيية متوفية كعالمة لكوهنا

األحيان مسعة املعين باألمر إذا استعملت للداللة على منتجات عادية و غري مميزة،كما جيوز لذوي حقوقه رفع دعوى لطلب 
 74أو هبم.تعويض الضرر الالحق به 

ويكثر استعمال الرسوم يف أدوات الزينة أو اإلصباغ ... كما تستعمل النقوش أيضا كعالمة مميزة كالزخرفة يف األقمشة  
 .75ومواد البناء احلجرية بشرط تسجيلها

 :الدمغات و األختام و النقوش البارزة 
ين ـــــبقدر ما يعالمة التجارية حبد ذاهتا الع قد تستخدم دمغة أو ختم أو نقش بارز كعالمة جتارية،إال أن ذلك ال يعين

ا،إذ تعد هذه األخرية مبثابة طرق أو وسائل لوضع العالمات على املنتجات ـــــات اليت متيزهــــع و املنتجـــــا على البضائـــــة وضعهـــــطريق
 76ألن العالمات توضع بطريقة ختم أو دمغ أو نقش بارز.

  :األلوان 
وان يف العالمة اللون يف حد ذاته، إمنا طريقة تنسيقه على حنو جيعله مميزا سواء كان لونا منفردا أو مركبا ال يقصد باألل

 .11-19من األمر  2يصلح ألن يكون عالمة جتارية، وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

اجلزائري أورد بعضها على سبيل املثال يف ما ميكن استخالصه يف النهاية خبصوص أشكال العالمة التجارية فإن املشرع 
وهو نفس املنهج الذي مت اعتماده يف إتفاقية تريبس اليت تضمنت أمثلة فقط للشارات اليت تصلح أن تكون حمال للحماية   2املادة 

 عما يشاهبها. مانع من إضفاء احلماية على عالمات أخرى طاملا كانت قادرة  على متييز سلع وخدمات كعالمة جتارية، لذلك فال

مل يكن  6293 جوان 29فيجوز استعمال تركيبات أو ترتيبات األلوان كعالمة،ونشري إىل أن القانون الفرنسي املؤرخ يف 
 الفرنسي يف هذا اجملال أدى إىل تغيري موقف املشرع الفرنسي ينص على إمكانية إستعمال األلوان كعالمة،غري أن تدخل القضاء

،كما هو معلوم يقصد برتكيب الذكرق الساب 6312ديسمرب  96املؤرخ يف  12/6911رقم  رنسيالف حني إصدار القانون
 77ما الرتتيب فهو كيفية مجع عدة ألوان.ان واحد أو أكثر حسب طريقة معينة األلوان كيفية إستعمال لو 

                                                           

 .269ص، 262ص،املرجع السابق  ،فرحة زراوي صاحل -74 
 .222،ص2112-2119، هومة اجلزائر،دار امللكية األدبية والفنية والصناعية ،املدخل إىل امللكية الفكرية ،فاضلي إدريس- 75 
 . 92ص،املرجع السابق  ،محادي زوبري-76 
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ــاألوىل من قــــادة ازت املــــد أجــــــوق ى إمكانية إيداع ترتيب األلوان ـــــة امللغـــــة الفكريــــبامللكيق ـــسي املتعلـــالفرن 6312ون ــــانـ
أو تنسيقها أو مزجها أي إنشاء عدة ألوان متجانسة تتعلق هبيئة أو حالة هذه األلوان ومن مث فإن القانون الفرنسي مل يكن جييز 

يف املادة  االجتاهاملتعلق بامللكية الفكرية هذا  6332 إختاذ اللون الواحد كعالمة جتارية،و ساير القانون الفرنسي اجلديد الصادر يف
ومع و تنظيمها إال أن القضاء  الفرنسي مسح بإمكانية اختاذ اللون الواحد كعالمة جتارية، منه،و اشرتط ضرورة تنسيق األلوان األوىل

األساسية لقوس  نو لثال إمكانية إيداع األذلك فإن هذه اإلمكانية  أثارت عديد  االنتقادات كون تنسيق األلوان أو تنظيمها يتيح م
مسايرا  6332قزح كعالمة جتارية،مما مينع الغري من استعمال أية عالمة مشاهبة لذلك جاء القانون الفرنسي اجلديد الصادر يف 

 اإلداريةاحملكمة  أبطلتلالجتاه الذي تبناه القانون امللغى،فقد أقدم التجار يف فرنسا على إيداع تسعة ألوان أساسية كعالمة جتارية ف
يف باريس هذه العالمة،إال أهنا قبلت صحة عالمة جتارية مكونة من اللون األمحر الداكن إال أن هذا االجتاه لقي انتقاد من 
الفقه،ومن مت فان االجتاه السائد يف القضاء الفرنسي هو ضرورة تنسيق و تنظيم األلوان وعدم إمكانية اختاذ اللون الواحد وهو 

 جتاه الذي يتبناه القضاء املصري.اال

املتعلق بالعالمات الذي جييز اختاذ العالمة  19/11من األمر  12ومن مت فإن املوقف الذي تبناه املشرع اجلزائري يف املادة 
ضاء أن من ألوان مركبة أو مفردة يطرح التساؤل خاصة و أمام الصعوبات اليت يثريها هذا االجتاه و اليت سبق للتشريعات و الق

 تصدى هلا.

مشرتطا ضرورة ترتيب أو تركيب هذه  19/11فكان على املشرع اجلزائري أن يبقي على النص امللغى يف األمر 
األلوان،فالعالمة ميكن أن تشكل من مزيج طبيعي لأللوان،فاللون الواحد البسيط ال ميكن اعتباره عالمة جتارية تستوجب احلماية 

عن مزيج بني لونني أو أكثر طاملا أن اللون الناتج ال يتفق مع لون ضروري ملادة معينة و إمنا لتمييز  إال إذا كانت العالمة عبارة
و ليس اللون  لوانمنها حني ذكرت جمموعة األ 69يف املادة  6332املنتوج فقط،وهو االجتاه الذي تبنته اتفاقية تريبس لسنة 

 78الواحد. 

 :األصوات و الروائح 

اشى و التطورات الراهنة يف اجملال الصناعي ــــاغة النص ال تتمــــصيال ،ألن ــــذه األشكـــــري على هـــــزائــــرع اجلــــص املشـــمل ين
عها ألحكام العالمة التجارية،فمثال املشرع الفرنسي الذي ال يعرتف هبا ض؛حالت مجيع التشريعات أن تدخلها و ختو التجاري

 ريعرتف هبا كعالمة جتارية م  كانت قابلة للتمييز،مثل قطعة موسيقية يف إشها 6336املؤرخ يف سابقا، أصبح مبوجب القانون 
، إال أن التسجيل يتم عن طريق رسم بياين للقطعة املوسيقية و بشكل معادلة كيميائية بالنسبة تلفزيونيةمنتوج أو حصة إذاعية أو 

 للروائح.
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ة الذي جاء لتنسيق التشريعات أن إتفاق قرطاج،إال اية املقررة حلق املؤلفومنه فان العالمات الصوتية تستفيد من احلم
ح ــــــد على إمكانية تسجيل الروائـــــــرية }تريبس{،أكـــــــاملتعلقة بامللكية الصناعية مع اإلتفاقية اخلاصة باجلوانب املتصلة بامللكية الفك

 79و األصوات كعالمات جتارية.

 التوضيب: أو للسلع المميزة األشكال 

 كان طاملا السلع فيها توضع اليت الزجاجات أو العلب أو املنتجات لتغليف خاص شكل من التجارية العالمة تتكون قد
 شكل هلا سلع تغليف أو توضيب أو املعدنية؛ أو الغازية املياه أو العطور لزجاجات بالنسبة احلال هو كما متميز، شكل هلا

 .خاص
كل ما ميكن أن توضع فيه املنتجات أو البضائع، كورق اللف أو الزجاجات وما شابه ذلك، مع التسليم   ويقصد بالتغليف

بأن األغلفة ختتلف عن النماذج الصناعية رغم التقارب بينهما؛فاألغلفة يف حد ذاهتا ال تعترب عالمة إطالقا، فمثال الزجاجة 
 اختذتاكذلك م    اعتبارهاحبد ذاهتا عالمة، لكن ميكن  اعتبارهاعينة ال جيوز املستطيلة أو العلبة املربعة احملتوية على منتجات م

 بعض الرموز و العبارات املبتكرة أو اجلديدة. إليهماطابعا مميزا و أضيف 
و املقصود باألشرطة اخليوط املثبتة على املنتجات أو البضائع، قد تكون مصنوعة من الورق أو الكرتون أو ما شابه 

ت الصفة الفارقة ذختاة م  كانت مميزة بأن ــــعالم اــــاعتبارهه ميكن ـــــارية ،إال أنـــــة جتــــال تعترب حبد ذاهتا عالم ذه األشرطةـــــذلك،وه
ر ميكن أن تكون عالمة قابلة ئث خيوط مطبوعة على املورق السجاو اجلدة،فعلى سبيل املثال فإن الشريط املكون من ثال

 80ملفتة للنظر.كان لتكوينها صفة مميزة و   للتسجيل م 
 منه تتكون الذي الشكل هذا منالتجارية  العالمة تتكون أن جيوز فهل هبا، خاص معني شكل يف السلعة تصدر قد كما

 ؟ ذاهتا السلعة
 هذا اختاذ ميكن فال الشكل، هذا يف إال السلعة إنتاج جيوز ال أنه مبعىن السلعة، مستلزمات من الشكل كان إذا أنه الواقع

 إىل العالمة احتكار يؤدي حيث إنتاجها، من أبديا اآلخرين حرمان و استعماهلا صاحبها احتكار إىل تؤدي جتارية عالمة الشكل
 .السلعة ذات إنتاج من الغري منع

 شكل كان م  اجلزائري املشرع حسب جتارية كعالمة فيصلح إنتاجها، مستلزمات من ليس السلعة شكل كان إذا أما
 .للمنتجات مميزة عالمة بذاته يصلح السلعة

 وضيبـــالت يف املتمثل زـــــالرم أن ادهـــــمف ،و"الوظيفة عن للفصل القابل املعيار" مبدأ اعتمد قد اجلزائري املشرع يكون ناـــــوه
 . كعالمة حيمى فال تفرضه السلعة طبيعة كانت إذا أما ، تفرضه ال السلعة طبيعة كانت م  كعالمة محايته ميكن التغليف و

 يصلح و مميزا الشكل ذاــــه كان م  ة،ـــــالمــع أساس على يـــحمم التوضيب أو الشكل اعتبار من انعــــم يوجد ال بالتايل و
 جهة من ، احلمايتني لكلتا بالتايل خضوعه و صناعيا رمسا أو منوذجا اعتباره جوار إىل عامة، املنتجات لتمييز كعالمة جتارية

 81الصناعي. النموذج و الرسم أساس على احلماية أخرى جهة ومن العالمة أساس على احلماية
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 .الفرع الثالث:أنواع العالمة التجارية 

هي العالمة التجارية، الصناعية وعالمة اخلدمة  11-19عدد املشرع اجلزائري األنواع الثالثة للعالمات التجارية يف األمر 
 هلا العالمات اجلماعية اليت خصها بأحكام حمددة. مضيفا

ثالثة فئات رئيسية وهي عالمات جتارية تقليدية وعالمات جتارية  التجارية إىلأما من الناحية الفقهية فقد مت تقسيم العالمة 
 غري تقليدية و أخريا عالمات مشهورة.

 العالمات التجارية التقليدية: -أوال

و العالمات  االعتمادعالمات  ،عالمات اخلدمة،عالمات اجلماعية  ،عالمات صناعية،العالمات التجاريةتشمل 
 االحتياطية و العالمات املانعة.

 :العالمة التجارية 
كما تظهر من تسميتها فهي غالبا ما تقرتن بالتاجر الذي يستخدمها لتمييز املنتجات اليت يريد بيعها بعد شرائها وذلك 

بضاعة اليت وتعترب من ناحية أخرى هذه العالمات وسيله للمستهلك تتكون على أساسها ثقته بال بغض النظر عن مصدر شرائها
واليت تقوم الشركة مالكة العالمة باسترياد السيارات ومن مث إعادة  AUTO TRADEيقتنيها ويطمئن إليها من أمثلتها عالمة 

 82بيعها.

 يكون له اخليار بني:وقد يكون التاجر الذي يسوق البضاعة هو نفسه مصنعها ف

o .أن يتخذ عالمة الصنع كعالمة جتارية 
o ةأن جيعل لكل من عملية الصنع وعملية الرتويج عالمة مستقل. 

و يقصـــــد بالعالمـــــة التجاريـــــة ،العالمـــــة الـــــيت يضـــــعها التـــــاجر علـــــى الســـــلع و البضـــــائع الـــــيت يقـــــوم ببيعهـــــا و توزيعها،ســـــواء 
ــــــت مـــــــــأكان ــــــن انتاجـــ ــــــه أو بعــ ــــــشراءهد ـــ ــــــاشــــا مـــــن املنـــــتج مبـــ ــــــرة أو شراءهـ اجر اجلملـــــة،وذلك لغايـــــة متييزهـــــا عـــــن الســـــلع ــــــــــا مـــــن تـ

و البضــــــائع املماثلــــــة،وهي هتــــــدف إىل تــــــأمني توزيــــــع املنتــــــوج بيحــــــث متكــــــن املســــــتهلك مــــــن إختيــــــار املنتــــــوج الــــــذي يرغــــــب فيــــــه 
وع مـــــن العالمـــــات كـــــذلك بعالمـــــات التوزيع،خاصـــــة إذا  بـــــالنظر للعالمـــــة الـــــيت حيملهـــــا و معرفـــــة مصـــــدرها ويطلـــــق علـــــى هـــــذا النـــــ

 كانت هذه العالمات ال ترمز ملصدر املنتوج و إمنا للداللة ملروج  و موزع املنتوج.
ـــــــو العالم ـــــــة التجاريــــــة تــ ـــــــفهومهــؤخذ مبــ ـــــــا الواســــــع هــ ـــــــي األخــــــرى ســــــواء تعلــــــق األمـ ـــــــر باملنتجــــــات التجاريـــ ـــــــة أو الزراعيـــ ة ـ

ــــــــأو م ــــــــأوليواد ــ ـــــــة هـــــــذه العالمـــــــة عالمـــــــة نوكيـــــــاــــــ  للمشـــــــروبات،بيجو  IFRI ل تصـــــــاالت،إفري NOKIA ة أو مصـــــــنعة،و أمثل
PEUGEOT .للسيارات...اخل 

و ينــــــــدرج ضــــــــمن العالمــــــــة التجاريــــــــة مــــــــا يســــــــمى بعالمــــــــة املنشــــــــأ،وهو مفهــــــــوم جديــــــــد ظهــــــــر إســــــــتعماله خصوصــــــــا يف 
الواليــــات املتحـــــدة األمريكيــــة و تســـــتعمل هــــذه العالمـــــة لــــيس لتمييـــــز منتـــــوج معني،بــــل ترمـــــز إىل مشــــروع جتـــــاري فريــــد غالبـــــا مـــــا 
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ييــــــز منتوجــــــات مشــــــروع جتــــــاري،ولكن يف غيــــــاب و ال ميهــــــع مــــــن تســــــجيل هــــــذا الشــــــعار كعالمــــــة  لتم logoيظهــــــر يف عبــــــارة 
 مثل هذا اإليداع حتمى عالمة املنشأ وفقا ألحكام محاية اإلسم التجاري.

املتعلـــــق بعالمـــــات املصـــــنع و العالمـــــات التجاريـــــة امللغـــــى حيـــــث  11/93ومل تكـــــن العالمـــــة التجاريـــــة إلزاميـــــة يف األمـــــر 
ــــه علــــى مــــا يلــــي:" ــــة التجنصــــت املــــادة األوىل من ــــا العالم ــــة."أم ــــة فهــــي إختياري ــــة الخدم ــــة او عالم  19/11وألزهــــا األمــــر  اري

تعتبــــــر عالمــــــة الســــــلعة أو الخدمـــــة إلزاميــــــة لكــــــل ســــــلعة أو خدمــــــة الـــــيت تــــــنص علـــــى مــــــا يلـــــي " 16الفقــــــرة  19يف املـــــادة 
 مقدمة."

 19/11امللغى كان بفرق بني العالمة الصناعية و العالمة التجارية من حيث املفهوم،ويف حني أن األمر  11/93فاألمر 
 83اجلديد ال يفرق بني النوعني من العالمات من حيث مفهومهما و الزاميتهما.

 :العالمة الصناعية 
 MERCEDESعن سلع مشاهبة هلا مثل: هي العالمة اليت يصنعها الصانع أو املنتج على السلعة اليت ينتجها لتمييزها  

بالنسبة ألجهزة   IBMواليت متيز نوع معني من السيارات اليابانية  TOYOTAو عالمة  مرسيدس إشارة لصناعة السيارات
اليت توضع على  CHICITTA،و يشمل لفظ العالم املنتجات الزراعية و مستثمرات األرض مثل عالمة وب وبراجمهاــاســـاحل

 .اكهو الفو  منتجات اخلضار

 فيكون،84فالعالمة الصناعية تشري إىل مصدر اإلنتاج وتعترب إلزامية ولو يف احلالة اليت ال يتوىل املنتج تسويق منتجاته بنفسه 
 الواردة العالمة صاحب اإلساءة تلحق قد احلالة هذه يف ،واحملركات هذه على الصانع عالمة وضع الثانية العالمة صاحب حق من
 . املصاحبة بالعالمة يعرف ما وهو النهائي املنتج صناعة يف املستعملة و األويل املنتج على

ة ــــة أو الزراعيــــالطبيعي ة أوــــات الصناعيـــوجـــاملنتــــر بــــــــــق األمــــــــواء تعلــــــــع ســــوم  الواســــذ باملفهــــؤخــــا يــــع هنــــوم السلــــو مفه
 19/11من األمر  19الفقرة  12وهو ما أشار اليه املشرع اجلزائري يف املادة  أو التقليدية،وسواء أكانت خامة أو مصنعة....اخل

 . "السلعة هي كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي خاما أو مصنعااملتعلق بالعالمات حيث عرف السلعة بأهنا"

و اليت  6229من إتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية لسنة  19وهو املفهوم الذي يتوافق مع نص املادة األوىل الفقرة 
الملكية الصناعية تؤخذ باوسع معانيها فال يقتصر تطبيقها على الصناعة و التجارة بالمعنى الحرفي بل تنص على أن " 

الزراعيــــة و االستخراجية و جميع المنتوجــــات المصنوعــــة أو الطبيعيـــة مثـــل األنبــــدة  تشمل الشؤون المتعلقـــة بالصناعـــــة
 85و الحبوب و أوراق التبغ و الفواكه و المواشي و المياه المعدنية و البيرة و الزهور و الدقيق".

 التجارية العالمة بني عـــجتم يتــــــال يــــــــه و السلعة، عالمة عبارة حتت اتـــالعالم نـم نيــــوعـــالن ذينــــه رعــــاملش عـــمج دـــــق و
 .الصنع عالمة و
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من مواد  و العالمة الصناعية هبذا املفهوم قد ختلق مشكلة معقدة يف حالة ما إذا كان املصنع أو املنتج يصنع املنتوج النهائي
 خاصة له مع اإلبقاء على عالمة املادة األولية اليت يطلق عليها العالمة املوافقة.أولية هلا عالمة أيضا فيكون ملزما باختيار عالمة 

ولكن اإلشكال يثور يف حالة ما إذا كان املنتوج النهائي ال خيتلف عن املنتوج األويل،أو كان املنتوج النهائي رديئا بالنسبة 
مشهورة،فيكون هنا  خطر إساءة تقدير قيمة عالمة املنتوج للمنتوج األويل الذي حيمل العالمة،وخاصة إذا كانت هذه األخرية 

 األويل،و مينح لصاحب احلق يف عالمة املنتوج األويل مشروعية اإلحتجاج ل ساءة إىل عالمته.
 19/11من األمر  19وتعد عالمة الصنع عالمة جتارية إلزامية مثل بقية أنواع العالمات يف القانون اجلزائري وفقا للمادة 

كما هو احلال يف األمر تعتبر عالمة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة...." لق بالعالمات اليت تنص"املتع
 86امللغى،إال أن هذا األخري إعترب عالمة املصنع هي العالمة اإللزامية الوحيدة. 11/93

 :عالمة الخدمة 
كل آداء له قيمة اقتصادية، فاخلدمة متثل اجملهود املقدم من على أهنا   اخلدمة 11-19من األمر 2فقرة  2عرفت املادة  

طرف الشخص الطبيعي أو املعنوي لفائدة األفراد فتكون العالمة رمزا هلذه اخلدمة متيزها عن باقي اخلدمات ، لذلك جعلها املشرع 
والفنادق والنقل واهلاتف  لدعايةإلزامية لكل خدمة مقدمة، حبيث تشكل رمزا هلذه اخلدمة لذا ادها مستعملة لدى مؤسسات ا

 MONEYخلدمات الطريان و عالمة  KLMخلدمة الربيد و النقل و عالمة  DHLعالمة  مثلتها؛ومن أالنقال
GRAMو عالمة  خلدمات التحويالت النقديةALICOخلدمات التأمني  و عالمةSHERATON  .خلدمات الفنادق 

 اتـــمؤسسمن  اــــة،وغريهــــاجلوي اخلطوط و كالفنادق، اخلدمات رضـــتع اتـــشرك و مؤسسات تستعملها ارةـــإش كل وهي
 بسيط بفارق الصناعية، و التجارية العالمة وظيفة نفس هي اخلدمة عالمة فوظيفة غريها، خدمات عن اهتخدما لتمييز شركات و
 87 .السلع أو املنتجات على ليس و اخلدمات على تطبق اهنأ هو

 :العالمات الجماعية 

هي تلك العالمة اليت تصدر عن شخص اعتباري للداللة إما على أن العالمة أنتجت من قبل أعضاء هذا الشخص 
باجلودة إذ توضع العالمة على منتجات معينة لضمان قدر معني من اجلودة يضمنه الشخص االعتباري أو العتبارات تتعلق 

 االعتباري بناء على قواعد و التزامات تفرض من قبله و يلتزم هبا من يضع هذه العالمة التجارية على منتجاته أو خدماته. 

منه بأحكام خاصة بالعالمات اجلماعية يف الباب السادس  11-19خصها املشرع اجلزائري بعنوان مستقل يف األمر 
كل عالمة تستعمل   هي أن العالمة الجماعية"بنصه على  2فقرة  2فها يف املادة عر ،و واستعماهلا وانتقاهلا وإلغائها املتعلقة مبلكيتها

أو كل ميزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة عندما تستعمل هذه  واإلنتاجإلثبات المصدر والمكونات 
 ."المؤسسات العالمة تحت رقابة مالكها
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.تتعهد دول اإلتحاد بقبول إيداع و حماية 1على أنه " 6229ونصت املادة السابعة )ثانيا( من اتفاقية باريس لسنة 
دها مع قانون دولةالمنشا حتى و إن كانت تلك الجمعيات ال العالمة الجماعية الخاصة بالجمعيات التي ال يتعارض وجو 

 تمتلك منشاة صناعية أو تجارية.

.تقرر كل دولة الشروة الخاصة التي يجب توافرها لحماية العالمة الجماعية،ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا  0
 كانت العالمة تتعارض مع المصلحة العامة."

تعريف العالمة اجلماعية بأهنا عالمة تستعملها عدة مؤسسات تباشر نوعا معينا من  انطالقا من هذين النصني فإنه ميكن
املنتوجات هلا ميزة مشرتكة و جيمعها إحتاد يسعى إىل حتقيق املصاحل املشرتكة ملشروع اقتصادي معني،وذلك مبمارسة الرقابة على 

 ا،أو طريقة إنتاجها،أو الدقة املتبعة يف صنعها،إىل غري ذلكمنتوجات ليست من صنعه أو إنتاجه أو املواد املصنوعة منها،أو جودهت
 88من مميزات و خصائص تلك املنتوجات.

تقليدية،لكنها ليست دارجة االستعمال يف كل التشريعات فهنا  مـن اعتمـدها  األخرىالفقه بعض العالمات  أضافوقد 
 و هنا  من مل يعتمدها:

 االحتياطية العالمات : 
 املسجلة العالمة لصاحب ميكن حيث األسواق، يف بعد تطرح مل اليت اخلدمات و السلع حلماية وقائي هدف ذات هي و
من أجل استعماهلا   جديدة صفات ذات أخرى سلع و خدمات و ملنتجات الستعماهلا الشبه قريبة أخرى جتارية عالمات تسجيل

 الحقا على منتجات و خدمات أخرى حتمل مواصفات جديدة.
صراحة املشرع اجلزائري على هذا النوع من العالمة إال أنه أشار إىل أن ممارسـة احلـق املخـول عـن تسـجيل العالمـة ومل ينص 

مرتبط باالستعمال اجلدي للعالمة على السلع أو علـى صـلة مـع اخلـدمات املعرفـة بالعالمة،ومنـه فـإن املشـرع اجلزائـري جييـز تسـجيل 
فــورا علــى املنتجــات أو اخلدمات،شــريطة أال يــدوم عــدم االســتعمال أكثــر مــن ثــالث  العالمــات االحتياطيــة حــ  ولــو مل تســتعمل

 89سنوات دون انقطاع،ما مل يثبت أن عدم االستعمال كان لظروف حالت دون االستعمال فيمدد األجل إىل سنتني إضافيتني.
 المانعة العالمات : 
 العالمة هذه و استغالهلا، يف بداية الرغبة لديه تكون أن دون استخدامها، من الغري منع جمرد صاحبها يستهدف اليت هي 
قـد يواجـه بعـض الصـعوبات  90،و نالحـظ أن هـذا النـوع مـن العالمـات التجاريـةاحلـق اسـتعمال يف تعسـف علـى تسـجيلها ينطـوي

القانونية إذ تشرتط بعض التشريعات إثبات واقعة استعمال العالمة كشرط لقبول تسجيلها ،وهنا  مـن جتيـز تسـجيلها لكـن تعطـي 
ي تسجيل العالمة التجارية اليت مل تستعمل أو توقف استعماهلا لفرتة طويلة،وهذا ما قام به املشرع اجلزائـر  إلغاءالغري احلق يف طلب 

  و املصري.
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 الدفاعية العالمات: 
 مستغلة بعالمة مقرتنة اهنأ مييزها ما لكن و املانعة، العالمة شأن ذلك يف اهنشأ استغالهلا يف صاحبها يرغب ال عالمة هي 
حلماية و عادة ما يلجأ إىل تسجيل العالمات الدفاعية ؛عسرية أو صعبة املقلدين مهمة جعل هو تسجيلها من اهلدف أن و بالفعل

 العالمات الضعيفة .
"عطـري" "مـون وفيما يتعلق بالعالمات اليت تسجل ولكن دون أي إرادة يف االستعمال فقد أبطل القضـاء اجلزائـري عالمـة 

 لصاحبها الذي سجلها ولكن مل يستعملها. "برفان

وعرقلـة ملشـاريع الشـركات املنافسـة وبالتايل رتب عليها القضـاء أثـر اإلبطـال كوهنـا عالمـة ومهيـة، وهـي بـذلك تشـكل حـاجزا 
 91وهي الشركات اليت موضوعها صنع وتسويق العطور

 :عالمة االعتماد 

 اليت توضع على املنتجات أو اخلدمات لتشهد بأهنا حتمل مميزات معينة كدرجة معينة من الدقة يف الصنع هي تلك العالمة
كبـرية للمسـتهلك الـذي يقبـل علـى شـراء   أدائهـا وبالتـايل فهـي حتقـق محايـةمنشأ السلعة أو اخلدمة أو طريقـة صـنعها أو  و اجلودة أو

 . ISO 9000املنتج الذي حيمل عالمة االعتماد لثقته مبصدر و جودة املنتج،ومن األمثلة  عالمة 

بالتايل فان التفرقة دقيقة ما بني عالمة االعتماد و العالمة اجلماعية و يكمن الفرق بينهما يف أن عالمة االعتماد تدل و 
مؤسسة معينة و معايري توضع  إىلعلى معايري معينة يف اجلودة يتطلب و جودها يف السلعة أو اخلدمة بينما العالمة اجلماعية تشري 

 92ها.من قبلها و تطبق على أعضائ

 العالمات التجارية غير التقليدية:-ثانيا

حميط مناسب و ظروف خاصة إلثباهتا و اسرتجاعها إال أن كل ذلك مل مينع بعض  إىلهي العالمات التجارية اليت حتتاج 
هذه سنالحظه عند تعداد أنواع التشريعات القانونية من تسجيل مثل هذه العالمات م  كانت قادرة على التمييز وهذا ما 

 العالمات:

 :عالمة الحركة 

ر  بصورة معينة تعرب عن السلعة ــــوان و تتحــــدة ألـــد أو عــــون واحـــات بلـــات اليت تتضمن صورا أو كلمــالمــلك العــي تـــه
ة أو طريقة تعبئتها أو تقدميها،وقد تكون بطريقة فنية متزج األلوان و الصور و الكلمات مع بعضها البعض وعادة مأو اخلدمة املقد
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تصاحب عالمات احلركة كلمات تعرب عنها و تكون جزءا من هذه العالمة وعند تسجيل هذه العالمة يقدم وصف دقيق يتضمن 
 العالمة بدقة و ترتيبها، ومن العالمات املسجلة يف هذا اخلصوص العالمةاإلشارة على أهنا عالمة متحركة و عناصر و مكونات 

بريطانية و اليت تتكون من جمموعة صور تصور العامل من عدة مشاهد و أماكن بصورة دائرة مع اليت سجلتها يف بريطانيا شركة 
مل مت حتديدها بدقة عند طلب التسجيل صورة ملناطق خمتلفة يف العا 221عبارات وصفية للمشاهد وقد تكونت هذه العالمة من 

قرار مكاهنا و أيضا طريقة فتح أبواب السيارة من األسفل لعني ميينا و مشاال ومن مت االستو كذلك عالمة سجلت يف أمريكا حلركة ا
 93لصناعة السيارات. Lamborghiniلشركة  األعلى سجلت كعالمة جتارية إىل

 :عالمة الشكل 

يتضمن  أنجيب  األمريكيارجي، فوفقا للقانون ـــثالثية األبعاد و اليت تعتمد على شكل املنتج اخلهي العالمة اجملسمة أو 
وال و أيضا الشكل اخلاص ــاكــوكــك  اركةـــة اخلارجية ملـــل الزجاجــو شكـــا هــعينة من الشكل أو رسم توضيحي،واملثال األشهر عليه

 .IMACبكمبيوتر 

 :العالمة الصوتية 

العالمة اليت تستخدم أي مقطع موسيقي أو جزءا من مقطوعة أو صوتا طبيعيا أو صوت حيوان أو غريها من هي 
األصوات و اليت ميكن استخدامها للتعبري عن منتج أو خدمة،و يعرف مكتب تسجيل العالمات التجارية  األمريكي  العالمات 

 U.S Trademark Manual of Examining) {TMEP} الصوتية و دليله النمودجي إلجراءات فحص العالمات

Procedures) من الوسائل املادية امللموسة  أكثرق الصوت ـــن طريــــة عـــــج أو اخلدمــــز املنتــــا متيــــة بأهنـــالعالمات الصوتي
على تسجيل هذه العالمات بصورة كبرية منذ تسعينات القرن املاضي نتيجة للتطور التقين الكبري يف  اإلقبال األخرى،و انتشرت

 اإلنتاجوصف دقيق هلا،ومن أمثلتها صوت زئري األسد لشركة  إرفاقالوسائل الفنية،و لغاية تسجيل مثل هذه العالمة جيب 
 {.نوكياعة املوسيقية اخلاصة بنغمات اهلاتف النقال }املقطو  إىل باإلضافة،{Merto Golden Mayer }(MGMالسينمائي )

 :عالمة الرائحة 

هي العالمة اليت من الصعب إظهارها و إثباهتا  يف احليز املادي امللموس لغاية التسجيل وهنا فإن شركات العطور مثال تقوم 
رائحته يف نفس الوقت و هو يسجل  إما بتسجيل رائحة العطر لوحدها كعالمة جتاري،و إما تقوم بتسجيل مشرت  للمنتج و 

هذه السلعة فقط من خالل  كعالمة جتارية لدى مكتب التسجيل فقط،و يف حالة إذا كان من املمكن أن منيز املستهلكني
وقد يتطلب تسجيل مثل هذه العالمات إعطاء عينات من املنتج و إعطاء املعادلة الكيميائية و الرتكيبة اليت كونت هذا رائحتها،
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دائرة التسجيل أو املختربات املعتمدة لديها،ومن أمثلتها  يتم فحصها يف املختربات إىل هذه الرائحة اليتالوصول  إىلج و أدت املنت
 94اليت سجلت رائحته كعالمة جتارية. N.5 Channelعالمة رائحة عطر 

 :األلوان كعالمة تجارية 

أو جمموعة من األلوان لوحدها كعالمة جتارية،وعند استخدام مزيج من  تجارية اليت يستخدم فيها لون واحدهي العالمة ال
ارية و الذي أثار العديد من ـــالمة جتــــد كعــــــون الواحــــف اللالمة على خالــــوان  بصورة فال مشكلة يف حتديد الصفة املميزة للعلاأل

وضع عدة معايري  لضبط تسجيل مثل هذه العالمات كأن  إىل دفع التساؤالت حول قدرته على متييز املنتج الذي يعرب عنه و الذي
ال يكون اللون املراد تسجيله مرتبطا بالسلعة املعرب عنها،ومثال ذلك اللون األمحر القاين اخلاص بعالمة كوكاكوال  و اللون األصفر 

 95الداكن اخلاص بعالمة كودا .

 :عالمة المذاق 

قادرا على متييز املنتج عن غريه من املنتجات،و أن يكون معروفا لدى قطاع واسع من املستهلكني ح   املذاقم  كان 
يتمكن من تسجيله و قدرهتم على متييز املنتج مبجرد تذوق طعمه،مع أن االعتبار األخري يصطدم مبشكلة عدم قدرة املستهلك 

،ومثال ذلك طلب تسجيل عالمة تعتمد على املذاقبناء على هذا على تذوق املنتج قبل شرائه ح  يستطيع احلكم و الشراء 
بالنسبة لعقارها الذي يعمل كمضاد   Orange Flavorاملذاق من قبل شركة املستحضرات الصيدالنية لتسجيل مذاق الربتقال 

ام و ال يصلح اعتباره  ،وكان سبب االعرتاض اخلاص بالتسجيل كون أن مذاق الربتقال هو عام و شائع االستخداالكتئابحلاالت 
 كعالمة جتارية.

 العالمة المشهورة :   -ثالثا

هي تلك العالمة اليت عرفت و انتشرت بني قطاع عريض من املستهلكني،إذ تتمتع بسمعة عالية و مكانة مرموقة على 
املستوى الدويل حبيث تتجاوز شهرهتا حدود البلد األصلي الذي بدأت فيه،و تتمتع بقيمة مالية عالية عند تقييم األصول املالية 

وعالمة ،  VISA ،وعالمة NESCAFEوعالمة  ،COCA-COLAعالمة للشركة اليت متلك العالمة،ومن أمثلتها 
DISNEY ة ،وعالم    PIZZA HUTد محايتها رج حدود البلد الذي سجلت فيه لتمت،و بالتايل فإن محايتها متتد خاوغريها
    .96يف مجيع الدول األخرى ح  ومل مل تكن مسجلة فيهاالقانونية 
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اد من تلقاء نفسها ـــعهد دول اإلتحــتته"ــــبنصها أن97ورة ـــــة املشهـــعلى العالم باريسمن اتفاقية  مكرر 11نصت املادة 
استعمال العالمة الصناعية أو التجارية التي تشكل  أو بناءا على طلب صاحب الشان برفض أو إبطال التسجيل و بمنع
ا ــــم فيهــــتي يتــــدولة الــــة في الــــة المختصــــالسلطرى ــــنسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شانها إيجاد لبس بعالمة ت

مزايا هذه االتفاقية ومستعملة على فعال العالمة الخاصة بشخص يتمتع بل أو االستعمال أنها مشهورة باعتبارها ــــالتسجي
كل نسخا لتلك العالمة شا كان الجزء الجوهري من العالمة يمنتجات مماثلة أو مشابهة،كذلك تسري هذه األحكام إذ

                                                                                 المشهورة أو تقليدا لها من شانه إيجاد لبس بها."

 ، 19/11فإنه حسب املادة السابعة من األمر ،إليهتطرق ن سوفو الذي  التجارية يف سياق شرط التمييز املتعلق بالعالمة
 اجلزائر نالحظ أن املشرع اجلزائري هنا اشرتط الشهرة يف،و اجلزائر حيظر تسجيل الرموز املماثلة أو املشاهبة لعالمة تتصف بالشهرة يف

 لسبب اقتصادي حمض ، يرمي إىل محاية العالمات يف األصل إمنا هو اإلقليميتحديد النطاق ل ، و ميكننا تفسري ذلك يرجع
إقصاء حلماية تقوم باستغالل عالماهتا يف اجلزائر ، و مبفهوم املخالفة فعدم االستغالل يف اجلزائر يعترب  املشهورة اليت التجارية

  العالمات املشهورة.

ريق استغالل عالمته يف ، صاحب العالمة األجنبية املشهورة عن ط األجنيباهلدف من وراء ذلك هو جلب املستثمر 
 ميكن من خالهلا للعالمة أن تتسم بالشهرة يف اجلزائر دون أن يكون هنا  أدىن استغاللإال أنه يوجد حالة خاصة ، اجلزائر ،

مة يف اجلزائر أي دون أي استثمار يف اجلزائر إذا كانت العالمة أجنبية، و تتمثل يف حالة شهرة العالللعالمة على اإلقليم اجلزائري ،
 .عن طريق االنرتنت

ن هلذه املسألة ، من خالل التعديالت املستقبلية ،عن طريق إلزامية االستغالل الفعلي و ما على املشرع اجلزائري إال التفط
للعالمة املشهورة يف اجلزائر ح  حتمى من التقليد ، و ذلك قصد استبعاد محاية العالمات املشهورة يف اجلزائر عن طريق االنرتنت 

 98مطابقا ملقتضيات االتفاقيات الدولية املصادق عليها.  اله،أما خبصوص املشرع التونسي فقد وسع يف مفهوم الشهرة ، و جع

للعالمة  ةو العالمة ذائعة الشهرة أو املشهورة ليست يف جوهرها إال عالمة ختضع من حيث شروطها لألحكام العام
ام ـــام العـــدم خمالفتها للنظــــرورة عـــ،فيجب أن تكون مميزة ، قابلة للتمثيل اخلطي ، جديدة يف جماالت استخدامها باإلضافة إىل ض

 شرحه يف شأن أحكام العالمة . ذي سيتماآلداب و ذلك وفقا للتفصيل الو حسن 

                                                           

 .99،صميلود سالمي،املرجع السابق -97 

ينتج عن استعمال عالمة حتظى "  من القانون التونسي املتعلق بعالمات الصنع و التجارة و اخلدمات ، ينص على ما يلي: 22حسب الفصل  -98 
يف التسجيل حتميل صاحب هذا االستعمال املسؤولية املدنية إذا كان ذلك من شأنه بشهرة بالنسبة إىل منتوجات أو خدمات غري مشاهبة لليت مت بياهنا 

الفصل على أن يلحق ضررا مبالك العالمة أو إذا كان هذا االستعمال يشكل استغالال غري مربر هلذه العالمة ؛ و تنطبق أحكام الفقرة األوىل من هذا 
 ة املصادق عليها من قبل اجلمهورية التونسية ."استعمال عالمة مشهورة على معىن االتفاقيات الدولي
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دة عوامل تؤثر يف ذيوعها ـــة عـــا نتيجـــهـم تسجيلــــدود إقليــــأن هنا  من العالمات ما يكتسب شهرة فائقة تتعدى ح كما
الدويل،وهذه العوامل  99على االستثمار ريهاتأثنتيجة  مقارنة بغريها من العالمات الوطنية و انتشارها مما جيعلها ذات مسعة عاملية

 100.سوف نتطرق إليها عندما نتناول شروط اكتساب العالمة التجارية

 :لعالمة التجارية.مميزات االمطلب الثاني 

وظائفها،أما يف الفرع الثاين سنبني خصائص سنتناول يف هذا املطلب ثالثة فروع،األول نبني فيه أمهية العالمة التجارية و 
 العالمة التجارية،و يف الفرع الثالث و األخري منيز العالمة التجارية عما يشاهبها.

 .الفرع األول:أهمية العالمة والتجارية و وظائفها 

 الكربى اليت تنعكس على االقتصاد أمهيتها إىلتؤدي العالمة التجارية جمموعة من الوظائف يف األسواق،وهذا راجع 
، و هلذه الوظائف أثر كبري على محاية العالمة التجارية و األحكام القانونية اليت تنظم استعماهلا كما سنرى ، الداخلي و الدويل

المة التجارية فضاًل عن ذلك ، فإن ل عتداء على العالمة التجارية آثارا سلبية عديدة تظهر يف اجملتمعات اليت هتمل إعطاء الع
جمموعة الوظائف اليت تؤديها أمهية العالمة التجارية ،وبعدها نبني  إىلنتطرق أوال ،لذلك سوف القدر الالزم من احلماية القانونية

 العالمة التجارية يف األسواق.

                                                           

أوت  22املتعلق بتطوير االستثمار، ج.ر  2116أوت  21املؤرخ يف  19-16خاصة و أن التشريع اخلاص باالستثمار ، و املتمثل يف األمر  -99 
ي يطبق على االستثمارات الوطنية و األجنبية . ينص من خالل مادته األوىل على ما يلي :"حيدد هذا األمر النظام الذ12، ص . 23، عدد  2116

 2113يناير  66املؤرخ يف  12-13من املرسوم التنفيذي رقم  12و بالرجوع للمادة ة املنتجة للسلع و اخلدمات ..." املنجزة يف النشاطات االقتصادي
و املتعلق بتطوير  2116أوت  21املؤرخ يف  19-16األمر املتعلق بتحديد قائمة النشاطات و السلع و اخلدمات املستثناة من املزايا احملددة يف 

. ادها تنص على ما يلي:" حلاجات تطبيق هذا املرسوم، يقصد بالسلع و اخلدمات اليت 13، ص .12، عدد 2113يناير  62االستثمار ، ج.ر 
 تدخل مباشرة يف إطار إااز االستثمار ما يأيت:

املادية أو غري املادية أو املقتناة أو املستحدثة من أجل التكوين أو التطوير أو إعادة التنظيم أو إعادة كل املمتلكات، املنقولة أو العقارية أو  -أ
 تأهيل النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع و اخلدمات املوجهة لالستعمال املستدمي بنفس الشكل،

 كل اخلدمات املرتبطة باقتناء السلع املذكورة يف الفقرة "أ" أعاله .     -ب
 12-13من املرسوم التنفيذي  12اليت اعتربت أن االستثمار يتعلق بالسلع و اخلدمات و املادة  19-16من األمر  16و بالتايل فأمام املادة 

ح لنا تتض -و اليت ميكن أن تندرج حتتها العالمة ، باعتبارها مال معنوي  –اليت اعتربت أنه من بني السلع و اخلدمات اد املمتلكات غري املادية 
 العالقة الوطيدة بني االستثمار و العالمة نظرا العتبارين :

للسلع االعتبار األول : و يتمثل يف كون السلع و اخلدمات و املتعلقة باالستثمار ختضع لتصنيف قانوين مرتبط بالعالمات و هو التصنيف الدويل 
من املرسوم  12سالف الذكر ، و قد ألزمت املادة  61-32األمر     و اخلدمات مبقتضى اتفاق نيس ، و الذي انضمت إليه اجلزائر مبقتضى 

سابقة التناول الرجوع لتصنيف اتفاق نيس لتسجيل العالمات؛و االعتبار الثاين : بالرجوع لتعريف العالمة من خالل املادة  233-19التنفيذي 
مثيل اخلطي .... املميزة لسلع و خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن ، ادها تعترب العالمة كوهنا كل الرموز القابلة للت 11-19من األمر  12

ق بتلك سلع و خدمات غريه.و بالتايل تتأكد لنا متانة العالقة بني العالمة باعتبارها توضع على السلع و اخلدمات ، و االستثمار باعتباره متعل
   .السلع و اخلدمات

 .11ص-املرجع السابق -عمر الزاهي-100 
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 أهمية العالمة التجارية:-أوال

وهذا و  الشركات الكربى مالكة العالمات التجارية،األمهية الكربى اليت حتظى هبا العالمة التجارية تتحكم يف سل أصبحت
من أجل السيطرة على السوق العاملية،و بالتايل تعد العالمة التجارية واجهة الشركات على عدة مستويات فهي متكن الزبائن من 

أو خدماهتا عن املنتجات متييز منتجات هذه الشركات أو خدماهتا عن املنتجات املنافسة هلا،مما يتيح هلا إمكانية تسويق سلعها 
املنافسة هلا، مما يتيح هلا إمكانية تسويق سلعها أو خدماهتا على حنو أفضل، حبيث ال تستعمل العالمات التجارية كأدوات حتديد 

ما يثابر على شراء ذلك  ودة املنتج أو خدمةــــاح جلــــرتـــــذي يــــلك الـــة،فاملستهـــات للجودة املتواصلــانــضا ضمـــعد أيـــفقط، بل ت
 101املنتج و اإلفادة من تلك اخلدمة حبثا عن اجلودة اليت يتوقعها من العالمة التجارية اليت يعرفها.

جارية بني السلع و اخلدمات املماثلة املعروضة يف السوق مما يساعد املنتج على االحتفاظ بعمالئه ـــة التــــالمــــما متيز العــــك
 اإلنتاجينعكس بدوره على نوعية جار مما ــــة بني التــــروعــة املشــافســع على املنــــه أن يشجـــذا من شأنــن،وهـــالء آخريـــمـــدب عـــو ج

و خفض األسعار؛إذ أن حرية املنافسة يف التجارة سواء تعلقت بتسويق بضائع أو خدمات من شأهنا أن تساعد على خلق حوافز 
ة اليت ــــة أو اخلدمــــاج البضاعـــلتقدمي منتجات عالية اجلودة و أسعار معقولة،وهذا من شأنه أن يشجع التاجر على االستمرار يف إنت

 102ستهلك من خالل إقباله على التعامل معها و بذات اجلودة أو جودة أعلى.امل اـــرض إىلوصلت 

العاملية على معدالت األرباح و املبيعات،و مكانتها بني العالمات املنافسة  و ترتكز قيمة العالمة التجارية يف السوق
 .ومدى ثباهتا،و فرتة بقائها يف السوق،وارتفاع معدالت أسعارها يف البورصات العاملية

على املستوى العاملي من خالل مكافأة  اإلقدامالعالمة التجارية تعزز روح املبادرة و  أنو بناءا على ما تقدم،يتضح لنا 
 رحبا ماليا. اكتساهبممالكي العالمات التجارية باالعرتاف هبم و 

 وظائف العالمة التجارية:-ثانيا

مل تنشأ و ،ملقدمي اخلدمة أو املستهلكني أوال شك أن أمهية العالمة التجارية تنبع من الوظائف اليت تؤديها،سواء للمنتجني 
هذه الوظائف مجيعها يف الوقت نفسه ، و إمنا تطورت مع الزمن ح  وصلت ملا هي عليه يف يومنا هذا ، حيث أصبحت العالمة 

 سنأيت على ذكرها يف هذا املطلب ، و هذه الوظائف هي : التجارية تؤدي مجيع الوظائف اليت
 اآلخرين.منتجات و خدمات الباعة و التمييز بينها و بني تلك املقدمة من  حتديد -
أو على األقل مسيطر عليها من قبل هذا  واحد،مصدر إعالم الناس بأن مجيع املنتجات اليت حتمل عالمة واحدة قادمة من  -

 املصدر ، ولو كان غري معروف هلم .
 متساوي.مستوى جودة إعالم املشرتين بأن مجيع املنتجات اليت حتمل العالمة هي من  -
 و بيع املنتجات . للدعاية وسيلة أساسية -

                                                           

 .23ص،املرجع السابق،اجلغبري محدي غالب-101 
 .626ص،2112الطبعة الثانية،دار وائل للنشر،الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية و التجارية،عبد اهلل حسني اخلشروم-102 
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ر مدى احلقوق املمنوحة ملالك العالمة التجارية و نظرًا ألمهية هذه الوظائف ، حيث سنرى كيف أن هلا دورا كبريا يف تقري     
 األربعة التالية : النقاطوانقضاء احلق هبا و محاية حقه عليها ، لذلك فإننا سنعرض هلا بشيء من التفصيل من خالل 

 :وظيفة التحديد أو التمييز 
إن التمييز بني املنتجات املتماثلة يف األسواق هي الوظيفة الرئيسة و األساسية الستخدام العالمة التجارية ، إذ من 
الضروري أن يتمكن املستهلك من التمييز بني املنتجات املقدمة من مصدر معني عن تلك املقدمة من اآلخرين ، أي التمييز بني 

ون بإمكانه احلصول على املنتجات اليت يريدها بعينها ، و اليت تأكد من جودهتا بناءا على املنتجات املتنافسة ، و ذلك لكي يك
جتارب سابقة أو نصيحة من أحدهم ، و هذا هو السبب وراء اشرتاط أن تكون العالمة التجارية متميزة كشرط أساسي الكتساب 

 .103احلق فيها 
مبثابة البطاقة الشخصية للمنتجات و البضائع و اخلدمات اليت تشكل وال نبالغ إذا قلنا بأن العالمة التجارية قد أصبحت 

كاحلاجة إىل األمساء املدنية يف نطاق   االقتصادالعمود الفقري القتصاد الدولة ، و أضحت احلاجة إىل العالمات التجارية يف نطاق 
 104العالمات التجارية للتمييز بني املنتجات . اجملتمع ، فكما أننا حباجة إىل األمساء للتمييز بني األشخاص ، فنحن حباجة إىل

 :وظيفة المصدر أو األصل 
الصانع أو احلريف أن يربز شخصيته للمستهلك بوضع عالمته على  اعتادتعد الوظيفة التارخيية للعالمة التجارية،فقد  

ة على قطع األثاث،وبالتايل فالوظيفة األوىل ـــالمــــع العــــة أو وضـــع على األحذيــــم الصانــــروف األوىل الســــاحلع ــوضل ــــاملنتجات مث
و األساسية للعالمة التجارية الداللة على مصدر البضائع أو اخلدمات اليت توضع عليها، وهبذا تكون العالمة التجارية مبثابة 

  105"هوية" للبضاعة أو اخلدمة،لتمييزها عن غريها من البضائع و اخلدمات املنافسة.
تدل العالمة التجارية املشرتين على املصدر الذي جاءت منه املنتجات اليت حتملها أو اخلدمات املرافقة هلا ، وال نقصد ف   

بالطبع بكلمة املصدر ذلك املصدر املادي أو اجلهة اليت قامت بتصنيع أو بيع املنتجات ، على الرغم من أنه كان ينظر إليها  
نظرة هي الدافع وراء تقرير عدم إمكانية التنازل عن العالمة التجارية بشكل مستقل عن كذلك يف السابق ، و كانت تلك ال

املؤسسة التجارية كما سنرى ، و وراء عدم السماح بالرتخيص للغري باستعمال العالمة التجارية ، إذ أن من شأن ذلك خداع 
صانع الذي قام بإنشاء العالمة ، و الذي يعرفه املستهلكني ، حيث أن العالمة تستعمل من قبل أشخاص خمتلفني عن ذلك ال

الناس و يثقون بصنعته و قدراته ، و إمنا نقصد بكلمة املصدر ، و هي النظرة احلديثة إىل هذه الوظيفة اليت تؤديها العالمة التجارية 

                                                           

الذي أنشأ العالمة التجارية األوروبية ، د و التمييز يف األسباب التمهيدية للقرار الصادر عن اإلحتاد األورويب و ـــــة التحديــــر وظيفــــاء ذكـــــد جـــــوق -103 
ديد و متييز و املسماة بالعالمة االحتادية ، حيث جاء فيها :) لكي يكون بإمكانه أن يتخذ قرارا سليما ، حيتاج املستهلك إىل أن يكون قادرا على حت

مسعته ، تسهل العالمات التجارية عملية التحديد و االختيار هذه البضائع استنادا إىل أصلها و أن يتعرف وجود رابطة بني منتج معني و بني جودته و 
ا القرصنة التجارية ـــدى قضايــــمنشور ل 22/62/6331لسنة  292دة رقم ـــــــارات العربية املتحـــــــي يف اإلمــز دبـــــة متييـــــرار حمكمـــــتلك ... (؛ وكذلك ق

الذي جاء فيه:)إن الغرض من العالمة التجارية وعلى ما  996ص  2119رات احلليب احلقوقية بريوت و الصناعية و الفكرية،الطبعة األوىل،منشو 
يف شأن العالمات التجارية هو متييز املنتجات جلذب العمالء و مجهور املستهلكني نظرا ملا  6332لسنة  93من القانون رقم  12يستفاد من املادة 

ولة التعرف على ما يفضلونه من سلع،و يتحقق من الغرض باملغايرة بني العالمات اليت تستخدم يف متييز تؤديه هلم هذه العالمة من خدمات،هي سه
 منتج معني حبيث يرفع اللبس بينه و بني مثيله، وال يقع مجهور املستهلكني يف اخللط و التضليل بينهما(.

 .99ص ، 92ص ،96ص،املرجع السابق، عدنان غسان برانبو-104 
 .92ص،املرجع السابق، اجلغبريمحدي غالب -105 
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صدر در واحد ، و لو كان هذا امل، هو أن العالمة تدل على أن مجيع املنتجات و البضائع اليت حتمل عالمة جتارية معينة تعود ملص
  106غري معروف بالنسبة للمشرتين.

الصانع أو معلومات عن الشركة اليت تقوم بتوزيع املنتجات ، و إمنا يهمه  اسمفاملشرتي ال يهمه أن يعرف بالتفصيل    
بشكل أكيد التيقن بأن مجيع املنتجات اليت حتمل عالمة جتارية معينة هي من مصدر واحد ، فوظيفة األصل تسمح للشخص عند 

لتايل فإهنا ربطت املنتج يف ذهن ذلك الشخص رؤيته للعالمة بأن يتذكر بأنه قد اشرتى مثل املنتج اليت حيملها يف السابق ، و با
باألصل الذي جاء منه ، إذ أن املنتج الذي يراه أمامه و الذي حيمل العالمة ، و ذلك املنتج الذي سبق له أن اشرتاه سابقا مها 

 .107من أصل واحد 
غري املعروف أو اجملهول و بني  بني املنتج االتصالأي أن العالمة التجارية وفقًا هلذه الوظيفة هي وسيلة للتخاطب و    

هذه مبحاولة تقليد العالمة التجارية  االتصالوالبد لذلك من محايتها مبنع اآلخرين من التدخل و تشويش وسيلة املرتقبني،ه نئباز 
وملا كانت العالمة تستخدم للداللة على مصدر البضاعة سواء كان شخصي أي املنتج أو إقليمي أي جهة اإلنتاج،فتعترب ،108

أن املنتجات أو البضائع اليت يقصدوهنا هي اليت بني أيديهم،كما أهنا وسيلة وسيلة ضمان جلمهور املستهلكني، إذ أهنا تضمن هلم 
تميزون هبا عن اآلخرين يف ميدان التعامل التجاري، يدمات فهي وسيلة من الوسائل اليت ضمان للصانع و التجار و مقدمي اخل

  109ألهنا تعطي العالمة التجارية ذاتيتها و بالتايل ميكن التعرف على البضائع و متييزها بني مثيالهتا بسهولة.
 :وظيفة الجودة 

املتكرر للمنتجات اليت حتمل عالمة جتارية معينة من قبل املستهلكني ، فإهنم يصلون إىل نتيجة بأهنم  لالستخدامنتيجة    
ا ــممنتجــات ذات جــــــودة واحدة،ع تلك املسيحصلون على اجلودة ذاهتا كلما اشرتوا املنتجات اليت حتمل هذه العالمة ، إذ أن مجي

و من ه،ــائنـه و خدماته ، نظرا لرغبته يف احملافظة على زبـــجاتـــودة منتــــة على جـــــخلدمة إىل احملافظاجر أو مقدمة اــــنتج أو التــيدفع امل
 هنا جاءت وظيفة اجلودة اليت حتققها العالمة التجارية .
، إذ أن العالمة التجارية برأيهم ضمان جلودة  ( Guarantee Function)يسمي البعض هذه الوظيفة بوظيفة الضمان 

السلع اليت حتملها ، و يف احلقيقة إن إطالق إسم الضمان على هذه الوظيفة قد يثري شيئا من سوء الفهم حول الوظيفة احلقيقية 
العالمة ذات جودة للعالمة التجارية ، فقد يظن البعض أن مالك العالمة التجارية يضمن للمستهلكني أن املنتجات اليت حتمل 

                                                           

{ إلحدى احملاكم يف الواليات املتحدة األمريكية Irving Hat Stores-Manhattan Shiat Co.v.Sarnoffصدر قرار صادر عن قضية} -106 
ر أو أصل العالمة ، الذي أيد رأي ان للعالمة وظيفة املصدر و األصل، جاء فيه:) حينما تتحدث احملاكم عن تعرف العامة على مصد 6399يف عام 

ري هو أن فإهنا ال تقصد بذلك بأن مجهور املستهلكني بإمكاهنم حتديد الصانع بامسه أو حتديد مكان الصنع مبوقع حمدد ، و إمنا يقصدون بذلك التعب
اليت حتمل هذه التسمية ، و مهما كان مشرتي البضائع اليت حتمل تسمية معينة يظن بأن ما يشرتيه يعود إىل املصدر اليت تأيت منه دائما مجيع البضائع 

 امسه أو مكانه (.
أكد وظيفــة  {Football Club plc v. Matthaw Reed   Aesenal صدر عن حمكمة العـدل األوروبية يف أحد قراراهتا احلديثة لقضية}-107 

جاء فيه:)حسب االجتهاد املستقر هلذه احملكمة ، فإن الوظيفة املصدر و األصل للعالمة التجارية واعتربهتا الوظيفة األساسية للعالمة التجارية الذي 
ون أي األساسية للعالمة التجارية هي ضمان هوية مصدر املنتج الذي حيمل العالمة للمستهلك أو املستخدم النهائي ، و ذلك من خالل متكينه ، بد

رى ذات املصدر املختلف .  فلكي تكون العالمة التجارية قادرة على القيام احتمال للخلط ، بأن مييز املنتج أو اخلدمة عن املنتجات أو اخلدمات األخ
ة واحدة بدورها األساسي يف نظام املنافسة السليمة فإهنا جيب أن تقدم ضمانة بأن مجيع البضائع و اخلدمات اليت حتملها تصدر برقابة و إشراف جه

 مسؤولة عن جودهتا ( .
 .99ص،92ص ،قاملرجع الساب،عدنان غسان برانبو-108 
 .291ص،299ص ،املرجع السابق، صالح زين الدين-109 
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عالية ، و أنه إذا كان هنالك أي عيب أو سوء صنع أو اخنفاض يف مستوى اجلودة فإن مالك العالمة التجارية يعترب مسؤوالً 
بالتعويض أمامهم ، يف حني أن األمر يف حقيقته خمتلف عن ذلك متاما ، فالعالمة التجارية تضمن للمستهلكني جودة معينة يف 

حتملها ، سواءًا أكانت هذه اجلودة عالية أو منخفضة ، أي أهنا تضمن هلم أن مجيع املنتجات اليت حتمل العالمة املنتجات اليت 
 هي من مستوى اجلودة ذاته ، وال تضمن هلم مستوى جودة معني .

إذ أن  ا حلت حملها، أن ذلك ال يعين أهنو تعترب هذه الوظيفة تطورا عن وظيفة املصدر اليت تؤديها العالمة التجارية ، غري 
 كال الوظيفتني ال تزاالن تقومان بدورمها الكامل بالتوازي فيما بينهما .

ففي احلقيقة إن ما يهم املستهلكني حني شرائهم للمنتج هو اجلودة اليت سيحصلون عليها، و ذلك بشكل أكرب بكثري من 
 التجارية.وظيفة اجلودة اليت حتققها العالمة و هذه هي  ذلك،و العالمة التجارية تضمن هلم  منه،املصدر الذي جاء 

و بناءًا على هذه الوظيفة أصبح بإمكان مالك العالمة التجارية أن يرخص للغري باستغالهلا و صنع املنتجات أو بيعها 
املنتجات اليت مرافقة هلذه العالمة ، غري أن القانون اشرتط على مالك العالمة التجارية ، كما سنرى الحقا ، الرقابة على جودة 

ستحمل العالمة حتت طائلة انقضاء ملكيته للعالمة ، و ينشأ عن هذه الوظيفة أيضا أن املرخص له باستعمال العالمة ملتزم قانونا 
و بأن تكون مطابقة للجودة اليت اعتاد املشرتون عليها ، و إال عالمة التجارية املرخصة،باحملافظة على جودة املنتجات اليت حتمل ال

ترب مسؤواًل أمامهم عن ذلك ، كما واعترب تقصريه يف احملافظة على اجلودة اعتداءًا على حقوق مالك العالمة التجارية ، إذ أن اع
املشرتين سريبطون بني اجلودة املنخفضة للمنتجات و بني العالمة التجارية ، و لن يكون بإمكاهنم معرفة أن أصل املنتجات ذات 

 .110ا ملالك العالمة ذاته اجلودة الرديئة ليس عائد
إنه يستوجب التفرقة بني وظيفة اجلودة اليت تقوم هبا العالمة التجارية العادية اليت حتدثنا عنها ، و بني الوظيفة اليت تقوم هبا 

ملها يف يف هذا اجملال ، حيث تضمن هذه األخرية توافر جودة عالية و صفات معينة يف املنتجات اليت حت أو التصديق عالمة الرقابة
 حني أن العالمة التجارية تضمن توافر جودة معينة فقط و ليس جودة عالية .

: على أهنا عالمة تشري إىل أن البضائع أو اخلدمات اليت  91ميكننا تعريف عالمة الرقابة طبقا للقانون اإلاليزي يف مادته و 
 ،، و املواد املصنوعة منها و ذلك فيما يتعلق مبصدرهاالمة،من قبل اجلهة املالكة للع تستخدم العالمة مرافقة هلا مصادق عليها

 111طريقة صنعها أو تقدميها ، جودهتا ، دقتها و اخلصائص األخرى .
و بذلك تستخدم عالمة الرقابة من قبل الشركات اليت تتوافق آلية العمل فيها أو وجود منتجاهتا مع معايري حتددها اجلهات 

 تتيح هذه اجلهة ألي شخص أو شركة تستطيع أن تثبت بأن منتجاهتا تطابق جودة أو معايري معينة .املالكة للعالمة ، و حبيث 
و اليت تشري إىل أن املنتجات اليت حتملها مصنوعة من  (WOOLMARK)و من أهم األمثلة على عالمة الرقابة عالمة 

 د مايلي :الصوف مئة باملائة و وجود عالمة الرقابة على منتجات إحدى الشركات يفي
وجود إتفاق قانوين لرقابة املنتجات بني الشركة الصانعة للمنتج و بني اجلهة أو املنظمة املالكة لعالمة الرقابة و اليت لديها  .6

 ص و اعتماد من قبل جهة حكومية ألجل فحص املنتجات و التصديق على جودهتا .ــترخي
 ايري وطنية حمددة.وجود دليل قانوين على أن املنتج مت فحصه بنجاح وفق مع .2

                                                           

لعام   Thomas Pride Mills,Inc.v.Monsanto Coو قد صدر إحدى احملاكم يف الواليات املتحدة األمريكية يف قرارها الصادر بقضية -110 
التجارية هي اإلشارة إىل مصدر و أصل وحيد للمنتجات الذي أكدت على وظيفة جودة العالمة فجاء فيه :) إن الوظيفة األساسية للعالمة  6313

خيصها للغري اليت حتملها، و لكي تقدم ضمانا إىل املستهلكني بأن املنتجات اليت حتملها سوف تتطابق مع معايري اجلودة املوضوعة، و أهنا حني يتم تر 
 مراقبة من قبل مالك العالمة ( .

 .92ص ،93ص،املرجع السابق،عدنان غسان برانبو-111 
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وجود ضمان قانوين على أن اجلهة املالكة للعالمة قد حتققت من أن جودة املنتج اليت مت فحصه مطابقة ملستوى جودة  .9
 بقية املنتجات اليت حتمل العالمة.

و أخريا وجود ضمان قانوين بأن عملية الرقابة على املنتجات و فحصها تتم بشكل دوري من قبل اجلهة الفاحصة  .2
املالكة للعالمة ، و بفواصل زمنية غري حمددة للشركة الصانعة ، لضمان التزامها باملعايري املوضوعة من قبل تلك اجلهة ، 

ــوص فإهنا ملتزمـــلك الفحــاز تـــة باجتيـــــــل الشركـــة فشــــه يف حالـــو أن ع ــــع البضائـــة من على مجيـــة الرقابـــزع عالمـــأن تنـــة بـ
 و املنتجات اليت حتملها ، و من األماكن اليت يتم تصنيعها فيها .

و البد أن نبني أخريا أن تقدمي طلب تسجيل عالمة الرقابة إىل مكتب العالمات التجارية يتطلب من املنظمة أو جمموعة 
داع ـــــة املستهلكني من اخلـــــايـــــك محــــذلدف من ــــاألشخاص املقدمني للطلب أن يرفقوا الطلب بتعليمات استخدام العالمة ، و اهل

 ليل حيث يتم حتديد عدد من املسائل يف هذه التعليمات و نذكر أمهها وفقا للقانون اإلاليزي :ضو الت
 األشخاص املرخص هلم باستخدام العالمة . -
 عليها.اخلصائص اليت يتم التحقق من توفرها يف املنتجات لكي يسمح باستخدام العالمة  -
 .فحص املنتجات للتأكد من خصائصها الكيفية اليت يتم فيها -
 .اعد اإلشراف على استخدام العالمةقو  -
 الرسوم اليت جيب دفعها ألجل احلصول على الرتخيص باستخدام العالمة. -
 و أخريا إجراءات و آلية حل النزاعات يف حال حصوهلا . -

ملعرتف هبا عامليا و اليت متنح للشركات و املؤسسات اليت يثبت التزامها مبعايري و من أمثلة على عالمة الرقابة ، تلك الشهادات ا
( ، و كذلك كلمة )حالل( و اليت توضع على بعض املواد الغذائية من قبل  ISO9000اجلودة املقبولة على املستوى العاملي ) 

 .112مجعيات مرخصة لضمان حتضريها على الطريقة اإلسالمية 
 :وظيفة الدعاية 

ة أخرى تتمثل يف الدعاية للبضائع ـــة هامــــا وظيفـــــة ، فإن هلـــاريــــالمة التجـــها العـــة اليت تؤديـــف السابقـــباإلضافة إىل الوظائ
ة ذاهتا و املنتجات اليت حتملها ، فاملنتجون و التجار يف كثري من األحيان يبذلون جهودا كثرية يف الرتكيز للدعاية للعالمة التجاري

أكثر من الدعاية للبضائع أو املنتجات اليت يقدموهنا ، فمن خالل تكرار ذكر العالمة يف وسائل اإلعالم و الدعاية املختلفة من 
املميزة ) الرياضية ـداث تــلفــاز و إذاعــــة إىل صحــف و جمــــالت و إعــــالنــــات طــرقية فضــال عن رعــايــــة الشركـة املــــالكة للعالمة لألحـ

 و اإلحتفاالت الفنية .....( تنطبع العالمة التجارية يف نفوس الناس و أذهاهنم.
ف ــحــــــو و الصـــــاصة الراديــــــلفة،خـــالن املختــــل اإلعــــم وسائـــــظـــة يف معــــه اليوميـــــاتــــل منا يف حيــــــه كـــلمســـع يـــــــذا واقــــو ه

و التلفزيون،وحني يطلب املشرتي سلعة معينة، فإنه يكون يف الغالب قد ربط بني تلك العالمة من جهة و بني مميزات و صفات 
السلعة اليت حتمل تلك العالمة من جهة أخرى، وذلك تبعا لدعاية نشطة لتلك العالمة أو لتجربة سابقة لتلك السلعة، أو لالثنني 

 . 113معا
ع و املنتجات ــع البضائــمة توزيــدت فيه أنظـــعقــرايف لألسواق بشكل كبري ، و تـــلذي اتسع فيه النطاق اجلغففي هذا الزمن ا

، متارس العالمة التجارية وظيفتها كوسيلة هامة من وسائل الدعاية فإذا ما اح مالك العالمة التجارية من خلق صورة حمببة عن 
 .ل أساسي و هام يف حتقيق املبيعاتجارية تتحول بذاهتا إىل عامعالمته يف األسواق فإن العالمة الت
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ففي كثري من األحيان ال يكون املنتج الذي حيمل العالمة التجارية احملببة يف أنفس الناس أي جودة متيزه عن غريه ، إال أن 
قتنائه و هنا تربز أمهية وظيفة الدعاية الدعاية الكبرية و اخلصائص اليت تزعم اإلعالنات توفرها فيه جيعل املشرتين يرتاكضون ال

 .ا يسمى بالوالء للعالمة التجاريةحيث أهنا تنشئ م
و يضاف إىل ما سبق أن الدعاية و اإلعالن تؤثر كثريا على قرار الشراء لدى املستهلك ، فإذا رأى املستهلك العالمة فإهنا 

 .ء املنتج و لو مل يكن حباجة إليهقد تدفعه إىل شرا
ون ــأن العالمة التجارية قد أصبحت لدى البعض دليال على منط احلياة الذي يتبعونه، أو على الطبقة اليت ينتم يثح

 114ة و الرفاهية مثاًل.ــاب و الثقــوة و الشبــــص معينة كالقـــاس خصائــــوس النـفـــوحي يف نــــارية تـــات التجــض العالمـــا، فبعــــإليه
اليت تؤديها العالمة التجارية تزيد بشكل كبري من قيمتها التجارية ، ح  أنه ميكننا أن نقول أن النسبة  إن هذه الوظيفة

العظمى من قيمة العالمة التجارية املشهورة و اليت تصل يف بعض األحيان إىل املليارات من الدوالرات األمريكية ، و اليت تعود إىل 
و تغريهم بطلب شراء العالمة التجارية من مالكها أو على األقل احلصول على ترخيص وظيفة الدعاية اليت جتذب املستثمرين 

 . 115باستعماهلا و استغالهلا
 :وظيفة الثقة 

تعرب العالمة التجارية عن صفات املنتجات أو البضائع اليت متيزها،سواء من حيث النوع أو املرتبة أو الضمان أو طريقة 
بضائع أخرى مماثلة  أوالتحضري،ويقصد بالنوع جمموع خصائص املنتجات أو البضائع اليت متتاز هبا عن خصائص منتجات 

و اإلتقان للمنتجات أو البضائع، و املقصود بالضمان هو تعهد الصانع أو التاجر  ،أما املرتبة فيقصد هبا درجة اجلودةومشاهبة
  .116بصالحية املنتجات أو البضائع أو بيان العناصر الداخلة يف تركيبها،وذلك يؤدي إىل رفع الثقة باملنتجات و البضائع

عالمة إىل مضاعفة حرصه على مسعة و يكون هذا دفعا للعمالء لتفضيل هذه املنتجات على غريها، مما يدفع مالك ال
عالمته و ثقة عمالئه هبا، فتصبح العالمة  حمل ثقة عند اجلمهور، مما يؤدي إىل سرعة تصريف املنتجات أو البضائع  أو اخلدمات 

 117حتت هذه الثقة، وقد تستمد العالمة التجارية قوهتا من جودة املنتجات اليت ترمز إليها.

  االستثمار:وظيفة المنافسة و 

ار األجنيب من أهم العوامل اليت تدفع عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية يف الدول األقل منوا، و تسعى ـــــيعترب االستثم
هذه الدول جاهدة إىل جذب االستثمارات و منحها حوافز مجركية و ضرائبية خمتلفة، و ال غرابة يف ذلك حيث أن االستثمار 

ا يؤمن، إنتاج سلع و خدمات جديدة، تشغيل يد عاملة و استقدام تكنولوجيا جديدة،حيث تنص قوانني يؤمن، من مجلة م
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أو التاجر شعارا وظيفة الدعاية للعالمة التجارية وجاء فيه:)وملا كان من املقرر يف الفقه و القضاء املقارن أن العالمة التجارية هي ما يتخذه الصانع 
املستهلكني جتزئة أو مجلة و تدعو إىل االحتفاظ  ملنتجاته متيزه عن غريها من املنتجات و البضائع املماثلة،وهي يف ذات الوقت تفيد يف جذب العمالء

 هبم على أمد طويل(.
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ة ـــاعيـــية الصنــــاالستثمار يف الدول األقل منوا و الدول النامية على أن رأمسال املشروع االستثماري يتألف من مجلة من حقوق امللك
 .جارية و غريهاـــالمات التـــالع ماذج الصناعية وــــجارية، كالنــــو الت

ال ــللعالمة التجارية أمهية عملية بالغة، إذ تعترب إحدى الوسائل اهلامة يف ااح املشروع االقتصادي،فهي وسيلته يف جم
املستهلكني، نافسة مع غريه من املشروعات على الصعيد الدويل و احمللي على حد سواء،إذ هتدف إىل جذب العمالء و مجهور ــامل

فهي تؤدي وظيفة مزدوجة إذ ختدم مصلحتني يف آن واحد، فهي من جهة ختدم مصلحة التاجر أو الصانع أو مقدم 
اثلة ــمــع أو اخلدمات املـــع أو البضائـــرها من السلــهم عن غيــاتـــائعهم أو خدمــاخلدمة،باعتبارها وسيلة هؤالء لتمييز سلعهم أو بض

تجارية إىل مجهور املستهلكني، ومن جهة أخرى فهي ختدم مجهور املستهلكني،إذ أهنا العالمة اللوا عن طريقها اي أو املشاهبة فيص
وسيلتهم للتعرف على السلع أو البضائع أو اخلدمات اليت يفضلوهنا و تلقي عندهم قبوال أكثر من غريها، لذا تعترب العالمة 

شروعة يف جمال التعامل، إذ أهنا تلعب دورا كبريا يف حتقيق العدالة بني املشتغلني يف قطاع التجارية وسيلة هامة من وسائل املنافسة امل
التجار  و الصناعة و اخلدمات لينال كل منهم ثقة املستهلكني بقدر حرصه على حتسني منتجاته أو بضائعه أو خدماته و احملافظة 

 118.على جودهتا من أجل كسب الشهرة املأمولة

  حماية المستهلك:وظيفة ضمان و 

تعترب التجارة من أهم وجوه النشاط البشري فائدة ،ملا فيها من أرباح كثري فقد تغري هذه األخرية أصحاب النفوس 
الضعيفة يف إتباع ضروب االحتيال و الغش، يف ترويج صناعاهتم أو بضائعهم أو خدماهتم،بإخفاء عيوهبا ومن مث إظهارها على غري 

استمالة القوة الشرائية جلمهور املستهلكني بصورة تضليلية،فيقدم مجهور املستهلكني على شراء تلك حقيقتها، وصوال إىل 
ها و املزايا اخلاصة هبا،على النحو املعلن عنه،يف ــفات احملددة لــع أو اخلدمات اعتقادا منهم بأهنا حتمل املواصـــالصناعات أو البضائ

 اخلدمات ليست كذلك أو على األقل دون ذلك.حني تكون تلك الصناعات أو البضائع أو 

فالعالمة التجارية تلعب دورا مهما يف ضمان حقوق املستهلكني من ضروب الغش و االحتيال حول مواصفات 
وهنا من يد الصناع أو التجار أو مقدمي اخلدمات، ذلك من خالل الرجوع على أو البضائع أو اخلدمات اليت يتلقالصناعات 

 119نونيا مناسبا لتحديد مسؤوليتهم عن آثار تضليل مجهور املستهلكني.هؤالء رجوعا قا

  اإلنتاجوظيفة سرعة: 

دورة اإلنتاج و اتساع مداها،ألن هدف املشروع االقتصادي الرأمسايل هو العالمة التجارية أداة هتدف إىل ازدياد سرعة 
اجتذاب العمالء وزيادة رقم املبيعات وزيادة سرعة دورة اإلنتاج  الربح، ويستخدم املشروع العالمة التجارية رمزا مميزا ملنتجاته بقصد

 و زيادة األرباح، مما يرتب عليه اتساع نطاق املشروع و التوسع يف اإلنتاج.
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وهنا  العديد من الوظائف للعالمة التجارية، حيث تعترب حافزا للعمال على إتقان اإلنتاج، إذ تصبح العالمة رمزا لدرجة  
 .120و السمعة التجارية للمشروع، و بالنتيجة فالعالمة ضمان حلماية مجهور املستهلكني من الغش و التقليد جودة اإلنتاج

 .الفرع الثاني:خصائص العالمة التجارية 

 :يلي فيما نعرضها تتنوع من إقتصادية و اجتماعية وصحية و قانونية، من اخلصائص مبجموعة التجارية العالمة تتصف
 التواصل: 

 والعالمة تطوير املنتج عملية إىل دانيةــــــــــاملي وثــــــحـالب من لـــــــــالتواص هذا ويبدأ بيئتها، مع مستمر تواصل يف العالمة أن أي
 .املؤسسة أو املنتج صورة على سلبا يؤثر التواصل هذا وتقلص املؤسس، وجود باستمرار ويستمر

 :سيناريوهات ثالثة بني تتأرجح العالمة تواصل عملية إن
 .املنتج حياة دورة مراحل مجيع ويف السوق يف املنتج يوضع أن إىل والتطوير البحث عملية من ابتداء أي :بالبيئة املستمر التواصل
 لدى البشرية ضعف الكفاءات أو املالية املوارد نقص بسبب االتصال، عملية يف الرتاجع مث املنتج، إطالق عملية ح  التواصل
 املؤسسة.

 .الوطنية مؤسساتنا معظم حال وهو :بالبيئة إطالقا التواصل عدم
 التفاعل من نوعني بني التمييز وميكن :التفاعل: 

 من جمموعة حدوث إىل يؤدي العناصر باقي حساب على عنصر على والرتكيز "العالمة نظام عناصر" بني املستمر التفاعل
 .للمؤسسة اخلارجية البيئة مع "العالمة نظام" تفاعل،العالمة هوية يف االنكسارات
 الديناميكية: 

 ،مستمر تغري يف "العالمة امــــــــــــــــــــــــــنظ عناصر" جيعل املستمرين والتفاعل التواصل عملييت عن الناجتة الرجعية التغذية إن
 .باملؤسسة عالقة هلا اليت األطراف مجيع لدى العالمة هوية على احلفاظ هو التغري هذا وهدف
 التعقيد:  

 تصفالتجارية مبا ت المةــــــــــــــــــــــــالع به فـــــــتتص الذي التعقيد درجة تتضح الذكر السابقة العالمة خصائص خالل من
 وال التأكد عدم عنصر ختفيض إىل دائما تسعى فاملؤسسات ولذلك ،كلية بصفة عليه السيطرة يصعب مما والديناميكية باالستقرار
 .121النظام هذا على املطلقة للسيطرة تسعى
 : الجودة 

املسؤولة عن املنتجات ة ـة اجلهـــــــــــــحتدد العالمة التجارية املسؤولية يف األسواق،فبدون وجودها لن يكون باإلمكان معرف
ني و التجار إىل رفع مستوى جودة ـــــــــــــاملنتجدفع ـــــــــزا يـاملعيبة أو ذات املستوى املتدين،ومنه فان العالمة التجارية تشكل حاف

 .مسعتهم لكسب والء الزبائن ىاظ علمنتجاهتم و ذلك للحف
 :المنافسة المشروعة 

إذا كان هنا  جتار متنافسون يف السوق،فمن ـــإن القدرة على التعرف على مصدر املنتجات و جودهتا هي روح املنافسة،ف
داع ـــــع من اخلـــــمـــــمي اجملتــــهي حتـــــة؛فـــــات التجاريــــــوم به العالمــــا تقـــــك مـــــم،وذلــــــح بالتمييز فيما بينهـــــيسم امــــب إجياب نظــــــالواج

                                                           

 .91ص-املرجع السابق-اجلغبريمحدي غالب -120 

 .92،ص99عبادة حممد،املرجع السابق،ص-121 
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م و مسعتهم،باإلضافة إىل أهنا ال متنح ـــــاء امسهــــــا لبنـــيت بذلوهـــــود الـــــد اجلهــــلى عوائــــول عــــــار احلصـــــؤمن للتجــــال،و تــــو االحتي
مالكها أي حق احتكاري يف استخدام منتج معني أو فكرة ما،وكل ما تفعله هو أن متنحه احلق أحلصري يف استخدام أحد األمساء 

 .  122أو الرموز
  الصحة العامة:حماية 

تقليد و قرصنة العالمات التجارية بشكل كبري،وقد امت عن القصور يف محاية العالمة التجارية عامليا إىل انتشار ظاهرة 
ة و تعريض حياة الناس ـــــهذه الظاهرة آثار اقتصادية سلبية،فضال عن انعكاسات أدت يف بعض احلاالت إىل تدهور الصحة العام

 Bell Helicopter Divisionو اليت أقامتها شركة  Textron v. Aviation Salesومثال ذلك قضية  م للخطرــــــو سالمته

of  Textron Inc  ،أمام القضاء األمريكي ضد شركة أخرى كانت تقوم بتصنيع قطع غيار طائرات هليوكبرت رديئة املستوى
وتقوم بوضع العالمة التجارية العائدة للشركة املدعية عليها بشكل خمالف للقانون، وجدت احملكمة بأن عملية تزوير العالمة قد 

ساس بأمن و سالمة الطريان و ضياع األرواح، وأن احلوادث اليت وقعت لعدة طائرات هليكوبرت كانت بسبب قطع أدت إىل امل
اة ــــالغيار املعينة اليت صنعتها و باعتها الشركة املدعى عليها و كانت حتمل العالمة التجارية املزورة،مما أدى إىل حدوث حاالت وف

 123و إصابات بدنية جسيمة.
 لث:تمييز العالمة التجارية عما يشابهها.الفرع الثا 

و جتدر اإلشارة إىل ضرورة عدم اخللط بني العالمة و االسم التجاري .فاالسم التجاري هو ذلك االسم الذي يتخذه 
لتمييز التاجر حملله التجاري لتمييزه عن غريه من احملالت التجارية املماثلة. كما أن االسم التجاري قد يستخدم من صاحبه كعالمة 

السلع و البضائع اليت ينتجها التاجر أو يقوم ببيعها إذا ما أراد ذلك و توفرت فيه شروط العالمة التجارية، وأمهها أن يكون لالسم 
 كعالمة.شكل مميز. ففي هذه احلالة يعترب االسم التجاري أداة لتمييز املتجر و يف ذات الوقت أداة لتمييز املنتجات و السلع  

 العالمة التجارية عن باقي عناصر الملكية الصناعية: تمييز–أوال 

 .عناصر امللكية الصناعية إىل فرعني رئيسيني:حقوق ترد على ابتكارات جديدة،وحقوق ترد على عالمات مميزة تنقسم

 تمييز العالمة عن الحقوق التي ترد على ابتكارات جديدة: .1

حقوق ترد على ابتكارات جديدة،يف حني تعترب العالمة التجارية ميزة تعترب براءة االخرتاع و الرسوم و النماذج الصناعية 
 املنتج أو اخلدمة.

                                                           

يف كلمة املعنونة  { A.Diamond Sidneyيف الواليات املتحدة األمريكية} كلمة مفوض العالمات التجارية و براءات االخرتاع-122 
Trademarks and the Public Interest الذي نفى أيضا صفة االحتكارية عن العالمة  6321م اليت ألقاها أمام نقابة حمامي نيويور  يف عا

تجارية ال متلك التجارية جاء فيها)إن أقصى ما ميكن أن تقوم به أكثر العالمات ااحا هو إقناع املستهلك بأن جيرب املنتج مرة على األقل، فالعالمة ال
يستخدمون العالمات التجارية لتحديد املنتجات اليت يرغبون بتجنبها،  القوة االحتكارية إلجبار العامة على شراء شيء ال يرغبون به، فاملستهلكون

عالمة التجارية باإلضافة إىل تلك اليت يرغبون بشرائها مرة أخرى(؛وقد رفض أحد االقتصاديني املعروفني يف الوالية املتحدة األمريكية فكرة أن تشكل ال
ة التجارية ترفـض فكــرة االحتكـــار،فــهي وسيــلة للتمـــييز بــني منـتج و آخر،وهذا يعين بأن احتكارا،فقال )ال يوجد أي احتكار على اإلطالق،فالعالم

 هنا  آخرين جيب التميز عنهم، فإذا كان هنا  آخرون فال احتكار، وإذا كان هنا  احتكار فال يوجد أي داع للتمييز(.
 .13ص،12ص،املرجع السابق، عدنان غسان برانبو-123 
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 :تمييز العالمة التجارية عن براءة االختراع 

براءة االخرتاع هي عنصر من عناصر امللكية الصناعية،وتتمثل يف السند أو الشهادة اليت متنح للمخرتع حلماية اخرتاعه 
 .124حق احتكار استثمار اخرتاعه،أو يؤذن جلهة أخرى باستثمارهقانونا،إذ مينح للمخرتع 

م اعتبار براءة االخرتاع عنصرا من عناصر امللكية الصناعية إىل جانب العالمة،إال أهنا ختتلف عنها من حيث املضمون ـــرغ
 و اهلدف و نطاق احلق.

 سندا حيدد أوصاف االبتكار اجلديد للمنتج من الناحية املوضوعية يف جماالت متعددة يف مضموهنا تعد براءة االخرتاع ،
ومتنح احلماية املرسومة له قانونا،يف حني تعد العالمة التجارية إشارة أو داللة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم  

 جار و الصناع و مقدمي اخلدمات اآلخرين.اخلدمات لتمييز منتجاهتم عن املنتجات و اخلدمات املشاهبة لغريها لدى الت
  يعد احلق يف براءة االخرتاع حقا مطلقا خيول لصاحبه احتكارا كامال بدون منافسة من أحد، لكنه حق مؤقت ينقضي

 بانقضاء مدة احلماية،عكس احلق يف العالمة التجارية فهو حق دائم و نسيب طاملا مت جتديد تسجيلها من صاحبها.
 االخرتاع هو احتكار صاحبها حلق استغالل االخرتاع،و عدم جواز تقليده ،أما اهلدف من العالمة  اهلدف من براءة

 125التجارية هو تفادي اخللط بني املنتجات وعدم تضليل اجلمهور.

 :تمييز العالمة التجارية عن الرسوم والنماذج الصناعية 
املتعلق بالرسوم و النماذج 126 11/21االمر نظم املشرع اجلزائري أحكام الرسوم و النماذج الصناعية مبقتضى

 جانب العالمة التجارية من عناصر امللكية الصناعية. إىلالصناعية،وتعد هذه األخرية 
طريقة معينة و مبتكرة تكسب البضائع و السلع رونقا مجاليا اعية كل تركيب و تنسيق للخطوط بـــنوم الصــــد بالرســــو يقص

عالمة أوسع وأمشل من أن مفهوم الوم،ومنه فاملستهلك،مثل األواين اخلزفية مهما كانت طريقة وضع الرسو جذابا جللب انتباه 
 مفهوم الرسم.

                                                           

 22املتعلق برباءات االخرتاع،ج ر عدد  63/13/2119املؤرخ يف  19/13املشرع اجلزائري أحكام براءة االخرتاع مبوجب األمر رقم قد نظم -124 
 26 ددـــــات ج ر عــــراعـــة االختــــق حبمايــــــاملتعل 63/62/6339املؤرخ يف  6339/63م ــــ،املعدلة  للمرسوم التشريعي رق29/13/2119املؤرخة يف 

 .6311لـ  63املتعلق بشهادة املخرتعني و إجازات االخرتاع،ج ر عدد  19/19/6311املؤرخ يف  11/92،و املعدل لألمر رقم 12/62/6339لـ 
 .99ص ،92ص،املرجع السابق ،محادي زوبري-125 
 19/19/6311املؤرخة يف  99املتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، ج ر  22/12/6311املؤرخ يف   21-11من األمر  16عرفت املادة  -126 

اعة ــــاص لشيء صناعي أو خاص بالصنـــــاليت تنص على مايلي: ) الرسوم على أهنا كل تركيب خلطوط أو ألوان أو يقصد به إعطاء مظهر خ
ة،و يعترب منوذجا كل شكل قابل للتشكيل و مركب بألوان أو بدوهنا أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية ميكن استعماله كصورة ــــديـــالتقلي

 أصلية لصنع وحدات أخرى و ميتاز عن النماذج املشاهبة له بشكله اخلارجي(.
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أما النماذج الصناعية فهي كل شكل أو قالب أو هيكل يستخدم لصناعة السلع و البضائع يعطيها مظهرا خاصا،لتمييزها 
ارات و زجاجات العطور و غريها،إال أن العالمة ال ترد على ابتكار إمنا عن غريها مثل صناعة قوالب األحذية و هياكل السي

 127يكفي أن تكون مميزة للمنتج أو البضاعة.

ومنه فإنه لكل من العالمة والرسوم والنماذج الصناعية وظيفة واحدة هي ترويج السلع واخلدمات لكنها ختتلف عنها من 
من  69أعوام تسري إبتداءا من تاريخ اإليداع وهو ما نصت عليه املادة  61ة ب ناحية مدة احلماية، فبالنسبة للرسوم فهي حمدد

يدها يف املواعيد احملددة يف حني أن مدة محاية العالمة ميكنها أن تستمر مدة أطول م  حرص صاحبها على جتد 21-11األمر 
 الهلا.قانونا،وهلذا ختتلف الرسوم و النماذج الصناعية من حيث نطاق احلق، ومدة استغ

 128ومتنح الرسوم والنماذج الصناعية لصاحبها حق مطلق على خالف العالمة اليت متنحه حقا نسبيا. 
  كما أنه من جهة أخرى ال يرتتب على الرسم أو النموذج حق يف امللكية إال إذا كان موجودا، وجل الفقهاء يرون أن

عن إبداعه، لذا فاملشرع اشرتط إيداع نسخة من  مصدر احلق ليس اإلبداع إمنا وجود الرسم أو النموذج بغض النظر
 الرسم أو النموذج ح  يتسىن للمصلحة املختصة التأكد من وجوده بشكله املادي املنفصل عن البضاعة املصنوعة.

  من ناحية أخرى جيوز استخدام العالمة املسجلة من غري مالكها إن كان سيتم وضعها على منتجات خمتلفة عن السلع
تسجيل العالمة عليها، يف حني أن الرسم أو النموذج ال يقبل احلماية إذا كان قد سبق تسجيله ح  ولو كان اليت سبق 
 السابق يتعلق مبنتجات مغايرة. االستعمال

  خيول الرسم و النموذج الصناعيني لصاحبهما حقا مطلقا يف استغالل االخرتاع،وميتنع الكافة بصفة مطلقة يف استغالل
الصناعيني، يف حني ختول العالمة لصاحبها حقا نسبيا،مبعىن أنه جيوز ألي منتج لسلعة غري مثيلة أو غري الرسم ومنوذج 

 مشاهبة أن يستغل تلك العالمة.
 62، وهذا طبقا للمادة 129احلق يف الرسم و النموذج الصناعيني حقا مؤقتا،إذ يستطيع أي شخص أن يستفيد منهما 

 130احلق يف العالمة التجارية فال تتناىف طبيعته مع استمراره يف الزمان.السالف الذكر،أما  11/21من األمر 
 تمييز العالمة التجارية عن اإلشارات المميزة: .0

املؤسسة التجارية بالنسبة  أويقصد باإلشارات املميزة كل شكل أو تسمية الغرض منها التعريف بالبضائع أو اخلدمات 
للمستهلك،و تعرف الناحية العملية إشارتني للتمييز إىل جانب العالمات التجارية تتمثل يف األمساء التجارية و التسميات 

 اجلغرافية،مما يستوجب التمييز العالمة عنهما.

                                                           

 .92ص،املرجع السابق ،محادي زوبري -127 
 .23ص،نفس املرجع السابق ،عمر الزاهي -128 
م   إال أنه تشجيعا لالبتكار ميكن أن متنح مكافأة لكل مبدع ابتكر رمسا أو منوذجا و يكون هذا األخري تابعا للمؤسسة اليت تستغل االبتكار -129 

 الذكر.السالف  11/21من األمر  12و  19أدى تطبيق الرسم و النموذج إىل آثار اقتصادية و اجتماعية طبقا للمواد 
 .99ص ،92ص املذكور اعاله،املرجع ، محادي زوبري-130 
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 :تمييز العالمة التجارية عن تسميات المنشا 
االسم اجلغرايف لبلد أو منطقة أو جزء منطقة أو ناحية أو مكان مسمى،و من شأنه أن يعني منتجا  131يقصد بتسمية املنشأ

ناشئا فيه،و تكون جودة هذا املنتج أو مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشمل العوامل الطبيعية و البشرية،ويعد كاسم 
طقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسمى،يكون متعلقا مبساحة جغرايف االسم الذي دون أن يكون تابعا لبلد أو من

 132جغرافية معينة ألغراض بعض املنتجات.
تسمية املنشأ باملؤشرات اجلغرافية بأهنا اليت حتدد منشأ سلعة ما يف أراضي  16فقرة  22ويف اتفاقية تريبس عرفت يف املادة 

فيها وذلك حني تكون النوعية أو السمة أو السمات األخرى هلذه السلعة ترجع أو يف موقع ما  االحتاديةإحدى دول األعضاء يف 
اجلغرايف غري قادر على متييز السلعة بإسنادها إىل مصدرها اجلغرايف  االسمبصورة رئيسية إىل مصدرها اجلغرايف، ولكن إذا أصبح 

املصطلح يستخدم للمياه العطرية بصفة عامة أصبح هذا  eau de Cologneللحماية مثال ذلك  وقابليتهفإنه يفقد صالحيته 
 .133بغض النظر عن مصدرها اجلغرايف

و ميكن استغالل االسم اجلغرايف كعالمة جتارية، لكن هذا  ال يعين أنه ال يوجد هنا  فروق بينهما فهما خيتلفان من عدة 
 جوانب تتمثل فيما يلي:

  املماثلة و املشاهبة اليت ينتجها أشخاص خمتلفون،وال هتدف إىل الغرض من العالمة التجارية متييز املنتجات و اخلدمات
حتديد املكان اجلغرايف للمنتجات،يف حني يعد الغرض من تسمية املنشأ حتديد املكان اجلغرايف للبضائع خاصة إذا كانت 

 تتمتع بعوامل طبيعية و بشرية تساعد على منتوج معني.
 د،فكل واحد متواجد بتلك املنطقة له احلق يف أن ينتج سلعا معينة ـــرا على أحـــكــون حــكـــأ ال تـــية املنشـــالل تسمـــــاستغ

 134و يستفيد من تسمية تلك املنطقة،عكس العالمة التجارية اليت حيتكرها صاحبها فقط دون اآلخرين.

                                                           

،على أنه : )  29/13/6331مؤرخة يف  93املتعلق بتسميات املنشأ ،ج ر  61/13/6331املؤرخ يف  19-31من األمر  16نصت املادة  -131 
و مميزاته تعين تسمية املنشأ االسم اجلغرايف لبلد أو منطقة أو ناحية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعني منتجا ناشئا فيه وتكون جودة هذا املنتج أ

 حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية. منسوبة
و يعد كذلك كاسم جغرايف االسم الذي دون أن يكون تابعا لبلد أو منطقة،أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسمى، يكون متعلقا مبساحة 

ل منتج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي خام أو جمهز،"املنتج")بكسر "منتج")بفتح التاء( ك-جغرافية معينة ألغراض بعض املنتجات ،ويقصد بـ: 
 التاء( كل مستغل املنتجات طبيعية و كل زارع أو صانع ماهر أو صناعي(.

 INDICATION DEاملشرع اجلزائري استعمل عدة مصطلحات للداللة على تسمية املنشأ،منها مصدر البضاعة -132 
PROVENANCE و التسمية األصلية APPELLATION D’ORIGINE  عكس املشرع املصري الذي استعمل العالمة

 التجارية للداللة على مجيع هذه التسميات دون متييز بينها.
 دار اجلامعة -احلماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية )تريبس( -جالل  وفاء حممدين-133

 .629ص،2112، اجلديدة للنشر اإلسكندرية
 .92ص ،املرجع السابق، محادي زوبري -134 
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 ه املنتجات تتمتع ميكن أن تكون تسمية املنشأ جزء من العالمة التجارية وتستغل من قبلها،بشرط أن تكون هذ
تسمية املنشأ ومنه ال  إىلخبصوصيات متوفرة فعال يف تلك املنطقة مثل املياه املعدنية افري،غري أنه ميكن إضافة إشارة 

 .135مينع الغري من استعماهلا
  وبذلك فإن العالمة التجارية على خالف تسمية املنشأ غري مرتبطة باملنطقة اجلغرافية، وإن كانت العالمة التجارية ختص

إنتاج أو جتارة أو خدمة فإن تسمية املنشأ ختص منطقة معينة مبا تتمتع به من خصوصية يف عواملها الطبيعية أو البشرية 
عدنية سعيدة وعصري نقاوس، ضف إىل ذلك أن العالمة سواء كانت جتارية، على خالف غريها من املناطق كاملياه امل

صناعية، عالمة خدمة فإهنا تتخذ شكال أو رمسا أو صورة أو تسمية عامة أو خاصة يف حني أن تسميات املنشأ ختص 
نشأ فهي ملك إنتاج معني، خيص منطقة معينة دون غريها. من ناحية أخرى فإن العالمة ملك لشخص، أما تسميات امل

 .136املنشأ مع املكان املعين واسملكل األشخاص مكونة عالقة بني منتجاهتم 

 التجاري: االسمعن  تمييز العالمة التجارية 
الذي يزاول به التاجر الفرد أو الشركة النشاط التجاري،و خيصص لتمييز  االسمعرف الفقه العنوان أو االسم التجاري بأنه         

ــاري يستخــــالتج االسماملنشأة التجارية ذاهتا عن غريها من املنشآت املماثلة؛ونستخلص من ذلك أن  ة ـــأة التجاريـــدم لتمييز املنشـ
أة أو التاجر ـــالبضائع أو املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املنش أو املتجر أو الشركة، يف حني أن العالمة التجارية تستخدم لتمييز

 137أو الشركة.
التجاري يف كوهنما أحد العناصر املعنوية للمحل التجاري إال أهنما ختتلفان من  االسم يتفق كل من العالمة التجارية و 
 حيث:

  اإلسم التجاري فهو مييز املنشأة التجارية عن غريها أن العالمة تستعمل لتمييز البضائع أو اخلدمات أو املنتجات، أما
 من املنشآت، فهو تسمية التاجر كشخص طبيعي أو معنوي على املنشأة التجارية ح  متيز حمله التجاري عما شاهبه.

  التجاري الذي تكون محايته مقصورة على  االسمتتمتع العالمة املسجلة باحلماية يف كافة اإلقليم الوطين على عكس
 املنطقة الكائن فيها احملل التجاري.

  جتاري واحد على خالف العالمة التجارية. اسمميكن أن تشرت  عدة حمالت جتارية يف 
 االسمبينما يتمتع  بدعوى التقليد، وجزائية بدعوى املنافسة غري املشروعة حتظى العالمة حبماية قانونية مزدوجة مدنية 

 138ورة دعوى املنافسة غري املشروعة.التجاري حبماية مدنية فقط تنحصر يف ص
  إلزامي للتاجر. أمراختاذ العالمة التجارية أمر اختياري للتاجر أو للبضائع،يف حني االسم التجاري هو 
 .العالمة التجارية تتعدد للمشروع الواحد،و لكل نوع من املنتجات يف حني أن يتخذ املشروع التجاري امسا جتاريا واحدا 

                                                           

،أكد 629،ص 2111لسنة  16بشأن تسمية "افري" اجمللة القضائية عدد  69/13/6333هذا ما أكدته احملكمة العليا يف القرار الصادر يف -135 
" لتصبح "افري موكاح" فهي بذلك تتميز عن "افري إبراهيم" اليت وضعت على املياه فيها قضاة احملكمة العليا على أن إضافة اسم عائلي السم "افري

 املعدنية و املشروبات الغازية.
 .23ص،املرجع السابق ،عمر الزاهي- 136 
 .33ص،املرجع السابق،عدنان غسان برانبو-137 
 .93ص،املرجع السابق،محادي زوبري-138 
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 إما باليد أو بطريقة آلية أو تلصق خارج املنتجات 139ع عادة على السلع أو املنتجات نفسهاـارية توضـــــــة التجـــــالعالم ،
أو ترفق هبا بالنسبة للمالبس اجلاهزة و األقمشة أو تكون منسوجة على السلعة أو ختتم على غطاء الزجاجة أو على 

 140ة احملل التجاري.الشمع؛بينما االسم التجاري فمكان وجوده األصلي هو واجه
التجاري مكانة متميزة لدى العمالء مما جيعل صاحبه  االسملكن رغم أوجه التمييز هذه فإنه قد حيدث أن يكتسب          

التجاري متمتعا باحلماية الوطنية بعدما كانت مقتصرة على مكان تواجد احملل  االسميسجله كعالمة جتارية، ويف هذه احلالة يصبح 
 .141التجاري

بإيداعه  االلتزامالتجاري حيمى يف مجيع دول اإلحتاد دون  االسمعلى أن  12باريس من جهتها نصت يف املادة  ةــــاقيـــاتف
 كان جزءا من عالمة صناعية أو جتارية أو مل يكن.  سواءأو تسجيله 

 ثانيا:تمييز العالمة التجارية عن المفاهيم الخاصة بحماية المستهلك:

ألساسية للعالمة التجارية ضمان أصل أو مصدر املنتجات، وهي بذلك متكن املستهلك من معرفته من بني الوظائف ا
للمنتج  معرفة دقيقة،غري أن املشرع اجلزائري نص على ضرورة مطابقة املنتجات ملقاييس وطنية ختتص هبا هيئة معينة، متنح عالمات 

رة وضع التاجر أو الصانع بيانات تبني كيفية صنع أو حتضري منتوجه تسمى بعالمات املطابقة،كما نص املشرع اجلزائري على ضرو 
 عن طريق ما يعرف بالوسم،هلذا جيب التمييز بني العالمة التجارية و العالمات املطابقة و الوسم.

 :تمييز العالمة التجارية عن عالمة المطابقة 
هنا  نوعني من العالمات اجلماعية:عالمة مجاعية باملعىن الدقيق للعالمة التجارية، وعالمات  أنيرى الفقه احلديث 

،إذ أن كال منهما قادرة على متييز املنتجات و اخلدمات اليت ةمجاعية تسمى عالمات املطابقة،ومها من نفس الطبيعة القانوني
 وهذا هو وجه االختالف.ال ختضعان لنفس النظام القانوين  أهنمايعرضها التاجر،إال 

  جودة املواد املنتجة  إثباتىل إعالمة املطابقة توضع على املنتج لتبني أنه مطابق ملواصفات معينة،و هتدف يف مضموهنا
حمليا أو املستوردة و مطابقتها للمقاييس املعتمدة و املواصفات القانونية الوطنية و الدولية أو نفي ذلك؛وبذلك تتضمن 

ة على وجه اخلصوص املواصفات ووحدات القياس وشكل املنتجات و تركيبها أو أبعادها،وخاصيتها عالمة املطابق
زة ـــون مميـــفي أن تكـــا يكـــره إمنــــال تتضمن على ما سبق ذكـــة فــاريــالكيماوية و نوعيتها و متثيلها الرمزي؛أما العالمة التج

 النظام العام ليضعها التاجر على منتجاته.و جديدة و غري خمالفة لآلداب العامة و 
 من عالمة املطابقة محاية املستهلك و املصلحة العامة،و حتسني نوعية املنتجات ،أما العالمة التجارية فهي ضمان  فاهلد

ملنتج لصاحبها فقط من املنافسة غري املشروعة و متييز املنتجات عن غريها؛إال انه ميكن أن توضع العالمة التجارية على ا

                                                           

اختيارية،إال أن املشرع املصري جعلها إجبارية على منتجات الصابون وهذا لتنظيم املنافسة بني املنتجني،وكذا رغم أن املبدأ أن العالمة التجارية -139 
 ج.املشرع الفرنسي جعل العالمة التجارية إلزامية يف صناعة األسلحة و الفواكه و اخلضروات و املياه املعدنية و األدوية اليت تصدر للخار 

 .16،ص11،ص93ص،ع السابقاملرج،محدي غالب اجلغبري-140 
والذي جاء  3و2و3منشور مبجلة نقابة احملامني األردنية األعداد  6922/6336رقم  6336القرار الصادر عن حمكمة التمييز األردنية يف عام -141 

لتمييز أصناف البضائع و تسجل فيه )خيتلف موضوع العالمة التجارية عن موضوع االسم التجاري وليس مثة ارتباط بينهما،فالعالمة التجارية تستعمل 
، واالسم التجاري يستعمل لتمييز املتاجر و يسجل هلذه الغاية وفق 6392لسنة  99هلذه الغاية وفق أحكام و شروط قانون العالمات التجارية رقم 

 و حقوق ملكية االسم التجاري(.، وال يوجد أي عالقة بني حقوق ملكية العالمة التجارية 6399لسنة  91أحكام قانون األمساء التجارية رقم 
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من قبل التاجر أو الصانع و توضع عالمة املطابقة من اهليئة املختصة و تكون كلتا العالمتني منفصلتني عن بعضهما 
 142البعض.

 إىل جانب مباشرة التاجر إجراءات  و اجلدة و عدم خمالفة النظام العام يشرتط يف العالمة التجارية القدرة على التمييز
إيداعها لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية،و بتوفر الشروط تصبح العالمة التجارية ملكا لصاحبها و له 
مطلق التصرف فيها،يف حني تندرج عالمة املطابقة يف نظام التقييس و ختضع لشروط خاصة به،و بالتايل تعد عالمة 

 143لجهاز املكلف بالتقييس وهي غري قابلة للتنازل وال للحجز.املطابقة ملكا ل
 :تمييز العالمة التجارية عن الوسم 

الوسم هو عبارة عن جمموعة من العالمات و البيانات و عناوين املصنع و التجارة و الصور و الشواهد و الرموز اليت تتعلق 
خدمة أو يرتبط  رمسة أو خامت أو طوق يرافق منتوجات ما أومبنتوج ما و اليت توجد يف أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو 
 هبما؛وبالتايل فهو خيتلف عن العالمة التجارية كما سيتم بيانه:

 استئثاريا و حتميه  فالطبيعة القانونية للعالمة التجارية أهنا تعد عنصرا من عناصر امللكية الصناعية متنح لصاحبها حقا
يعد الوسم عنصرا من  ال ية املستهلك من اختالط املنتجات اليت يقتنيها؛يف حنيمن املنافسة غري املشروعة و محا

عناصر امللكية الصناعية و ال مينح لصاحبها حق االستئثار به باستثناء  العالمة التجارية،إذا كانت من بني البيانات 
 اليت حيتويها،كما أنه يلعب دورا أساسيا يف اإلشهار بالسلعة و توجيه املستهلك.

  ال تتضمن العالمة التجارية أي بيانات خاصة ،بل تكفي اجلدة و التمييز و املشروعية،أما الوسم يتضمن بعض
ه ـــه ووزنــــة و كمياتـــة و املمزوجـــارية،وكيفية صنعه أو حتضريه و املواد املستعملـــالمة التجـــوج و العـــالبيانات كاسم املنت

 144واسم و عنوان املنتج أو املصنع و الشواهد والرموز اليت تتعلق باملنتوج أو اخلدمة.و تاريخ صنعه و مدة صالحيته 
  يتضح أن العالمة التجارية مستقلة حبد ذاهتا،يف حني تعد بيانات الوسم إلزامية، كما ميكن أن تتضمن العالمة

 التجارية من بني تلك البيانات و العكس غري صحيح.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .26ص ، 21ص،املرجع السابق،محادي زوبري-142 
 عدل،امل62ص-26عدد  23/11/2112املؤرخة يف  23املتعلق بالتقييس،ج ر  29/11/2112املؤرخ يف  2112/12قانون التقييس رقم -143 

؛املرسوم التنفيذي 12ص  93ج ر عدد  2161جوان سنة  63املوافق لـ  6293رمضان عام  62املؤرخ  يف  12-2161و املتمم بالقانون رقم 
،و القرار املؤرخ يف 19ص-21،عدد66/62/2119املتعلق بتنظيم التقييس و سريه، ج ر  11/62/2119املؤرخ يف  2119/212رقم 
 22،ص99،عدد 19/6333/ 29نح عالمات املطابقة للمواصفات اجلزائرية وسحبها و إجراءات ذلك، ج ر الذي حيدد شروط م29/13/6331

الذي كان حيدد شروط و إجراءات منح و سحب عالمات املطابقة للمواصفات 61/19/6336إلغاء القرار املؤرخ يف  21يتضمن يف مادته 
 .6913ص-29،عدد62/13/6336اجلزائرية،ج ر 

 .22ص ، 29ص،املرجع السابق،محادي زوبري-144 
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  المنظمة للعالمة التجارية.المبحث الثاني:القواعد 
سنتناول هذا املبحث يف مطلبني،األول ملكية احلق يف العالمة التجارية و السبل اليت تؤدي اىل ذلك،أما يف املطلب الثاين 

 سقوط احلق يف العالمة التجارية.
 .المطلب األول:ملكية الحق في العالمة التجارية 

قسمنا هذا املطلب إىل ثالثة فروع ، فسوف نبني يف الفرع األول شروط اكتساب العالمة التجارية،أما يف الفرع الثاين 
 انتقال امللكية التجارية و آثارها القانونية. 

 .الفرع األول: شروة اكتساب العالمة التجارية 
مميزة، جديدة، ومشروعة، غري خمالفة للنظام العام واآلداب  قابلة للتمثيل اخلطي، يشرتط يف العالمة التجارية أن تكون

العامة، وهي متثل بذلك شروطا موضوعية جتعل العالمة تتمتع باحلماية القانونية م  توافرت فيها، إىل جانب شروط شكلية إدارية 
 تتعلق بكيفية إيداع وتسجيل العالمة التجارية.

 الشروة الموضوعية: -أوال
مة باحلماية املقررة هلا قانونا، جيب أن تتوفر فيها جمموعة من الشروط تكسبها وجودا واقعيا و بالتايل تتمتع ح  تتمتع العال

 ،باحلماية من أي تعد عليها، و منه جيب أن تكون قابلة للتمثيل اخلطي ذات صفـــة مميزة و أن تكون جديدة مل يسبق استعماهلا
إضافة إىل وجوب كوهنا مشروعة، ال ختالف القانون أو النظام العام أو اآلداب العامة و هذه الشروط تعترب من الشروط املوضوعية 
الواجب توافرها يف العالمة التجارية ح  تكون خاضعة للحماية املقررة قانونا، إذ إن املبدأ يف قانون العالمات  يكمن يف محايــة 

 غش و اخلــداع و التضليل الذي قد يتعرض له نتيجة أي اعتداء عليها و محاية مالك العالمة.اجلمهــور من ال

 : القابلية للتمثيل الخطي 

نظرا أن كل أشكال العالمات اليت تطرقنا هلا ميكن إدراكها عن طريق حاسة النظر، حبيث يتم التعرف عليها باستخدام 
 ى إمكانية تسجيل العالمات الصوتية أو العالمات اخلاصة حباسة الشم ؟هذه احلاسة؛ إال أنه يُثار التساؤل حول مد

شرع
ُ
"كل الرموز القابلة  يه 19/11من األمر  12يف املادة  للعالمة اجلزائري و باعتبار أن التعريف الذي أعطاه امل

و املقصود بذلك أن تكون مكتوبة من  فهو استبعاد ضمين للعالمة اخلاصة بالشم و العالمة الصوتية من احلماية "للتمثيل اخلطي
 145.جهة و ظاهرة بصورة مادية ملموسة من جهة ثانية

شرع احلماية على العالمات الصوتية ألهنا سهلة التمييز، خاصة وأنه يف بعض احلاالت 
ُ
و من األنسب لو أضفى امل

 ،و باإلمكان أن تتمتع حبماية مضاعفة.ميكن تكييفها كمصنفات حق املؤلف و احلقوق اجملاورة،وبالتايل فهي سهلة اإلدرا 

                                                           
حيب أن يطرح أي إشكال، كما أنه ميكن التمسك بضرورة التعبري  ويرى جانب من الفقه بأن منح عالمات الرائحة و الصوت محاية القانون ال- 145

بيانية و رقمية ، إال أن هذا الرأي عنها بشكل قابل ل درا  بالبصر أو التمثيل اخلطي، ويكون ذلك من خالل التعبري عن الرائحة أو الصوت بكتابة 
 استبعد من قبل املشرع.
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عكس العالمة اخلاصة حباسة الشم، فسياسة املشرع اجلزائري هنا هي سياسة حممودة، نظرا الستثنائه هلذا النوع من 
 العالمات من احلماية ، خاصة مع التشابه بني روائح العديد من العطور. 

ــط، و غري متوفرة  و من أجل التمييز بني هذه الروائح حيب االتصاف بسمة عالـيـة من املعرفــــة املتوفرة لـــدى اخلبيــر فقـ
 146لدى مجهور املستهلكني الذين يشرتط فيهم احلرص املتوسط و ليس االنطواء على جانب كبري من التقنية.

 :يجب أن تكون مميزة 

ال ميكن أن تستفيد العالمة من محاية القانون إال إذا كان هلا طابعا مميزا، و األحكام القانونية يف هذا الصدد صرحية، إذ    
مجيع السمات املادية اليت تستعمل لتمييز املنتجات أو اخلدمات، تأسيسا على هذا، ال تتمتع  االعتبارتنص على ضرورة أخذ بعني 

لتجارة للداللة على صفة عالمة اليت ترتكز على شكل شائع أو على بيانات مستعملة بصورة عادية يف اباحلماية القانونية ال
 املنتجات.
كما هو مطلوب مثال بالنسبة للرسوم و النماذج الصناعية، فالطابع   االبتكاربيد أنه ال يفرض أن يتوافر يف العالمة شرط     

ة بسيطة عالمة مشروعة طاملا يسمح بتمييز املنتوج عن غريه من املنتجات املشاهبة املميز خيتلف فيها، حيث ميثل استعمال تسمي
له، و جيب أال تكون العالمة قد سبق استخدامها يف إطار بضاعة مشاهبة هلذا املنتوج أو سبق استعماهلا فوق نفس الرتاب الوطين، 

صفة التميز"، أي يشرتط عدم اختيار العالمة ضمن العالمات اليت و لقد استبعد املشرع "الرموز اخلاصة بامللك العام أو اجملردة من 
 147أصبحت من امللك العام.

إذا صنعت املنتجات يف اجلزائر، ن أن تستعمل أية تسمية، و من مث و حلماية اجلمهور و ح  ال يقع يف خطأ، ال ميك
تجات جزائرية تشبه منتجات لداللة على منجيب أال توضع عليها عالمة "لندن" أو "فرنسا" خاصة إذا استعملت العالمة ل

بأن ال تكون العالمة شائع استعماهلا و أن يكون هلا ذاتيتها و صفاهتا اخلاصة ملنع وقوع العمالء يف اخللط بني املنتجات  أجنبية،و
صفة مميزة فال تعد عالمة  و بناءا على ذلك ال تكون العالمة حمال للحماية القانونية، إال إذا كانت ذات اليت حتمل عالمة مشاهبة،

 صحيحة العالمة اجملردة من أية صفة مميزة تتألف من أشكال شائعة.

و من قبيل العالمات اليت ال تكون قابلة للحماية القانونية ما تسمى بالعالمات الضرورية ألهنا تعترب جزءا من اللغة اليت 
داللة على املنتجات اليت تتكون من التسمية املعتادة ذلك أنه ال ميتلك اجلميع حق استعماهلا و هي عادة تستعمل يف التجارة لل

على  parfumميكن منع الغري من استعمال مثل هذه التسمية اليت تعرف هبا السلعة لدى اجلمهور.ومثال ذلك وضع عالمة 
حمظورة ح  ال يكون احتكار  وهذه العالمات ،منتج العطر ، ويطلق  عليها العالمة الوصفية  أي العالمة اليت حتمل اسم املنتج

 148.لصاحب العالمة الوصفية على العالمات املنافسة

                                                           

 .63ص،املرجع السابق،عمر الزاهي-146 
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 .63صاملذكور أعاله،املرجع  ،عمر الزاهي-148 
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، أي العالمات املكونة من مسة من  (Les marques génériques)من الثابت أنه جيب استبعاد العالمات النوعية 
 .149السمات اليت يتطلبها بصورة طبيعية املنتوج  أو اخلدمة املراد متييزه

ة ـــــــات النوعيـــبالتسمي ةـــقـــ  متعلـــــا شــــايــــت إىل قضـــــية تعرضــــم الفرنســاكـــــار أن احملـــذا املضمـــــر يف هــــذكـــــر بالـــديـــــو اجل  
بالد الذي مت و إذا كانت العالمة مكونة من مصطلح أجنيب نوعي يف بالد املصدر، ميكن اعتباره كذلك نوعيا يف الأو الضرورية،

فيه إيداع العالمة، و من هنا، تصبح التسمية مستبعدة من احلماية القانونية إذا كانت مفهومة من قبل مجهرة الناس، و إذا كان 
 املنتوج خمصصا لفئة معينة من اجلمهور، يكفي ح  تصبح التسمية نوعية أن يكون املصطلح مفهوما من قبل هذه الفئة.

جتدر املالحظة أن املشرع اجلزائري تدار  مؤخرا الفراغ املوجود يف هذا اجملال، ومن مث قام أسوة مبوقف املشرع الفرنسي    
، فهي زيادة عن التسميات النوعية أو الضرورية أو العادية للمنتوج أو اخلدمة،  150بتحديد السمات اليت حيظر استخدامها كعالمة

أو املكان اجلغرايف، أي  يزات املنتوج أو اخلدمة كالصفة، الكمية، القيمةان ممـــا لبيــــن استعماهلـــيت ميكـــات الــــة التسميـــكاف
 ي تفرضه طبيعة املنتوج أو وظيفته.أو كذلك التسميات املكونة أساسا من شكل السلع أو غالفها الذاملصدر،
وج ـــة املستهلك عن طبيعة املنتـــؤدي إىل خدعــــا أن تــــن شأهنــات مــــــانــــن بيــــيت تتضمــــات الـــالمــــول العــــوهلذا ال ميكن قب 

 )أو اخلدمة ، أو نوعيته أو مصدره اجلغرايف، و يقصد هنا إذن، وعلى وجه اخلصوص، العالمات النوعية و العالمات الوصفية 
Les marques descriptives ).151 

اليت  اليت تفقد شهرهتا لتصبح داللة على املنتج ذاته خصوصا يف املستحضرات الطبية و األدويةو يلحق هبذه العالمة تلك 
أسبريين" يف  ASPIRINEحتمل عالمة أمساءها الكيميائية املستمدة من العناصر األساسية الداخلة يف تركيبها ، مثل العالمة "

املسكنات و أصبحت داللة على أي مسكن آخر من أنواع املسكنات.  جمال األدوية حيث فقدت وظيفتها لتمييز هذا النوع من
شية أن تصبح داللة لذلك حترص الشركات الكربى صاحبة العالمات املشهورة على عدم فقد متييزها للمنتجات حمل العالمة خ

 .على منتج فقط
تج جزائري ح  ال يولد التباس يف كذلك و تفاديا لتضليل اجلمهور بشأن املصدر فال جيوز وضع عالمة "أمريكا" على من

 152ذهن املستهلك ميكنه أن يؤدي إىل تضليله خبصوص السلعة أو اخلدمة هل هي سلع و خدمات جزائرية أم أجنبية.
شأنه يف ذلك شأن املشرع الفرنسي، استعمال كافة الرموز املطابقة أو املشاهبة اليت حتدث لبساً كما مينع املشرع اجلزائري   

 اسمأو متس حقوق سابقة، يرتتب على ذلك أنه تستبعد العالمة خاصة يف حالة وجود عالمة سابقة مسجلة أو مشهورة، أو 
يف حالة احتمال جتاري، اسمثابة ترمجة لعالمة أو اليت هي مب جتاري أو شعار معروف على كافة الرتاب الوطين، كما تستبعد الرموز

وقوع اختالط يف ذهن اجلمهور أو كذلك تسميات منشأ حممية، وجيب توسيع املنع القانوين على حقوق املؤلف أو احلقوق النامجة 
 .عن تسجيل رسم أو منوذج

تؤدي إىل منع إيداع ثاين، و بطبيعة احلال  antériorité)(ومن هنا يالحظ أن العالمة املوجودة تكون "سابقة"    
يشرتط أن يكون اإليداع ساري املفعول، إذ  و تسجيلها بصورة قانونية، و هكذاجيب أن تكون العالمة السابقة قد مت إيداعها 

مسة كعالمة يف  حتمى العالمة ملدة حمددة و فيها خيص التسجيل، فيجب جتديده عند انقضاء املدة، وكما سبق القول مينع استعمال

                                                           

}أو{ بدال من احلرف}و{ الذي كان اليت أدرج فيها احلرف  6319جوان  29املؤرخ يف  19/232من القانون الفرنسي رقم  19املادة -149 
 . 96/62/6312املؤرخ يف  12/6911موجودا يف القانون  رقم 

 نصت على الرموز املستبعدة من التسجيل. 2119/11من األمر رقم  13املادة -150 
 .221ص،املرجع السابق،فرحة زراوي صاحل-151 
 .63ص،املرجع السابق،عمر الزاهي-152 
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 االستعمالجتاري أو شعار سابق اإليداع، و يشرتط أن يكونان معروفني على كافة الرتاب الوطين، وأن يشكل  اسمحالة وجود 
احتمال خلط بينهما وبني العالمة، واجلدير بالذكر أن األحكام القانونية اجلزائرية مأخوذة من التشريع الفرنسي الذي كان قد تبىن 

أو الشعار، وهلذا رفض اعتبار أن  االسماء يف هذا اجملال الذي كان يرى عرب الظروف اجلغرافية قرينة ملعرفة وجود موقف القض
 153الشعار املعروف حمليا يكّون سابقة.

و ال يقصد من اشرتاط متييز العالمة أن تتخذ شكال مبتكرا أو عمال فنيا مبهرا و إمنا كل ما يقصد هنا هو متييز العالمة 
 غريها من العالمات اليت توضع على ذات السلع ملنع حصول لبس لدى املستهلك العادي.عن 

و ملا كانت العالمة التجارية وسيلة لتمييز املنتجات و السلع وهذا ما يتحقق باملغايرة بني العالمات اليت تستخدم يف متييز 
وجب لتقدير ما إذا كانت للعالمة ذاتية خاصة متميزة  سلعة معينة حبيث ال يقع املستهلك بالتضليل و اخلداع، و من أجل ذلك

عن غريها بالنظر إليها يف جمموعها، إذ العربة بالصورة اليت تتطبع بالذهن نتيجة لرتكيب هذه احلروف أو الرموز أو الصور مع 
كانت الواحدة منها   بعضها، و بالشكل الذي تربز به عالمة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر اليت تركبت منها و عما إذا

 154.تشرت  يف جزء أو أكثر مما حتتويه األخرى

و لتقدير ما إذا كانت العالمة مميزة و هلا ذاتيتها اخلاصة، فهو أمر يرجع للمحكمة ، و عليها يف ذلك أن تنظر إىل العالمة 
أو ألواهنما و مع ذلك لكل منهما أوضاع  التجارية يف جمموعها ال إىل العناصر اليت تتكون منها. فقد تشرت  عالمتان يف عناصرمها
 ذاتية معينة متيزها عن األخرى. و يراعى أن تقدير ذاتية العالمة يكون وقت تسجيلها.

وخبصوص العناصر االحتكارية للعالمة و املشكلة للتمييز  فإن عبارة )كوكونوت( مثال ال ميكن اعتبارها عالمة صنع، ألهنا 
ضمن املركبات األساسية اليت حتتويها املستحضرات التجميلية والذي يشرت  فيه مجيع منتجي هذه تعين )جوز اهلند( الذي يدخل 

 . 155املستحضرات ، وال جيوز احتكاره من طرف أي شركة
يعد جوهر نظام العالمات، إذ له عالقة وثيقة بعنصر  le principe de spécialité)(من الثابت أن مبدأ التخصيص 

التميز، غري أن عامل األعمال عرف تطورا ملحوظا يف هذا اجملال نظرا لضرورة معاجلة إشكالية العالمات ذات شهرة 
156)(notoriété  وهكذا يالحظ أن املشرع اجلزائري سلك مسلك املشرع الفرنسي حيث أرسى و ألول مرة قواعد حلماية ،

                                                           

 .226ص،السابقاملرجع ،فرحة زراوي صاحل-153 
 .21ص،املرجع السابق،عمر الزاهي-154 
ضف إىل ذلك فإن الرتكيب األساسي املستعمل إلنشاء املستحضر جيب أن يالحظ بصفة غري مبهمة ودقيقة ملصق على العلبة احملتوية على -155 

مستحضرات تصفيف الشعر، وباعتبار أن عالمة )كوكونوت( ليست عالمة وإمنا مركب أساسي فإهنا ال ميكن أن تكون احتكارية لشركة )إياليس ( 
و القاضي بقبول الطعن 2001/06/20الصادر بتاريخ  292323تالنطا(، وذلك ما توصلت إليه احملكمة العليا من خالل القرار رقم ضد شركة )أ

يف القرار الصادر عن  12/11/2111شكال و رفضه موضوعا ، وذلك بعدما طعنت الشركة ذات املسؤولية احملدودة ) .إ( عن طريق النقض بتاريخ 
عن حمكمة باب الوادي الذي قضى برفض  62/61/6333القاضي بتأييد احلكم املستأنف الصادر يف  63/61/6332يف  جملس قضاء اجلزائر

  .212، ص2، العدد 2119دعوى املدعي لعدم التأسيس ،تفاصيل القضية يف اجمللة القضائية لسنة 
 ال يوجد تعريف للشهرة لكنه جيب أن تكتسي امليزات التالية جيب ان تكون ظاهرة قابلة للتحقيق و ملحوظة. -156 
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العالمة املشهورة، أي الشهرية، وجتب اإلشارة إىل أن األحكام الراهنة تنص على أنه "يرفض تسجيل الرموز املماثلة أو املشاهبة 
 لعالمة تتميز بالشهرة يف اجلزائر".

ا على أن هنا  من العالمات ما يكتسب شهرة فائقة تتعدى حدود إقليم تسجيلها نتيجة عدة عوامل تؤثر يف انتشارها مم
 157جيعلها ذات مسعة عاملية مقارنة بغريها من العالمات الوطنية.

( منها بعض األحكام 1يف املادة السادسة ) 6229و قد تضمنت اتفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية و املربمة عام 
 .158املتعلقة بالعالمة املشهورة 

و تبدأ العالمة مشوار شهرهتا الفائقة بتخطي ، 159 9و 61/2و أكدت األحكام املشار إليها يف اتفاق "تربس" باملادة 
نطاق اإلقليمية نتيجة عدة عوامل لعل أمهها قدم استخدامها على املنتوجات أو اخلدمات حمل احلماية مبقتضى العالمة. ويقصد 

 ل العالمة على املنتوجات أو اخلدمات املخصصة هلا يف منطقة نشأهتا.بقدم االستخدام  املدة الطويلة الستعما

و متر العالمة بعد ذلك مبرحلة انتشار و كثرة يف توزيع املنتوجات أو اخلدمات اليت متيزها، وأمهية هذا التوزيع جغرافيا على 
املي و جمهودات اإلعالن عنها و درجة االنتشار عدة مستويات من املناطق املختلفة باإلضافة إىل مكانة هذه العالمة يف السوق الع

 160و جودة اإلنتاج أو انتظام اخلدمة.
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أهنا طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و مينع استعمال العالمة الصناعية أو التجارية اليت تشكل نسخا أو تقليدا أو ترمجة يكون من ش
ة اخلاصة بشخص يتمتع مبزايا إجياد لبس بعالمة ترى السلطة املختصة يف الدولة اليت مت فيها التسجيل أو االستعمال أهنا مشهورة باعتبارها فعال العالم

ة ال تقل عن هذه األحكام إذا كان اجلزء اجلوهري من العالمة يشكل نسخا لتلك العالمة املشهورة أو تقليدا هلا من شأنه إجياد لبس هبا.*جيب منح مهل
ب املطالبة مبنع استعمال العالمة خالهلا. مخس سنوات من تاريخ التسجيل للمطابقة بشطب مثل هذه العالمة.*و جيوز لدول اإلحتاد أن حتدد مهلة جي

 ال جيوز حتديد أي مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العالمات اليت سجلت أو استعملت بسوء نية.

(، على 6313مكرر من معاهدة باريس ) 1من هذه االتفاق على أنه : تطبق أحكام املادة  61( من املادة 2حيث تنص الفقرة الثانية )-159
عين مبا يف مات و عند تقرير ما إذا كانت العالمة التجارية معروفة جيدا تراعي البلدان األعضاء مدى معرفة العالمة التجارية يف قطاع اجلمهور املاخلد

 ذلك معرفتها يف البلد العضو نتيجة ترويج العالمة التجارية.

( مع ما يلزم من تبديل، على السلع أو اخلدمات 6313مكرر من معاهدة باريس ) 1 و أضافت الفقرة الثالثة من املادة ذاهتا أنه :  تطبق أحكام املادة
صلة بني غري املماثلة لتلك اليت سجلت بشأهنا عالمة جتارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العالمة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو اخلدمات على 

لة و شريطة احتمال أن تتضرر مصاحل صاحب العالمة التجارية املسجلة من جراء ذلك تلك السلع أو اخلدمات و صاحب العالمة التجارية املسج
 االستخدام.

 .12ص،املرجع السابق ،عمر الزاهي-160 
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لصاحب العالمة املشهورة أن "مينع الغري من استعمال عالمته دون رضاه"، واجلدير بالذكر يف هذا السياق أن محاية 
املتضمن تطبيق التوجيهة األوربية رقم  6336يناير  12املؤرخ يف  3-36العالمة املشهورة قبل إصدار القانون الفرنسي رقم 

 laـى قــــــواعـــد الــمـــســـــؤولية املدنية، أو التعسف يف استعمـــال حــق أو كـــذلك املنـــافسة الــطــفــيــلــيــة) ، تـتــحــقــق بــنــــــاء عـلــ23/612

concurrence parasitaire .)161 

 ، و نظرا لعدم تطرق الفقه162لكن املشرع اجلزائري مثله مثل نظريه الفرنسي عجز عن وضع تعريف هلذا املفهوم اجلديد
اجلزائري إليه، فإنه ميكن اإلعتماد على الدراسات اليت جاء هبا الفقه الفرنسي عند حتليله لألحكام القضائية، تبعا هلذا، فمن املتفق 
عليه أن العالمة املشهورة هي تلك العالمة املعروفة من قبل عدد كبري من اجلمهور وليس فقط من قبل املختصني، ويقصد بالعالمة 

أو ذات مسعة عالية، العالمة اليت تعد معروفة خارج وسط املستهلكني الذين   marque de renommée)(laذات مسعة 
يستعملون عادة هذه املنتوجات أو اخلدمات، فهي معروفة من مجهور أوسع يف الوطن ويف بعض األحيان أبعد عنه، ولذا تتطلب 

 .محاية استثنائية

تبنت موقفا خمتلفا جذريا عن ما هو معمول به يف  لالحتاد االرويب العدلواجلدير بالذكر وعلى سبيل املقارنة أن حمكمة 
ين باملنتوجات ـــور املعــــن اجلمهـــرب" مــــزء معتــــالقضاء الفرنسي، إذ قررت أن العالمة تعترب ذات مسعة إذا كانت معروفة من قبل "ج

املة تلك العالمة، ومن املالحظ أن هذا التعريف مت تطبيقه مؤخرا من قبل حمكمة باريس، لكنه يبدو أهنا غري أو اخلدمات احل
 مستقرة يف هذا الشأن.

يف احلقيقة من الصعب وضع متييز دقيق بني املصطلحني وهذا ما الحظه جانب من الفقه الفرنسي عند مقارنته ملضمون 
من قانون امللكية الفكرية، و يبدو أن التفرقة بني العبارتني جتد أساسها يف  9-369املادة  مع 23/612التوجيهة األوربية رقم 

و بالرغم من أن بعض األحكام مة اليت مل يتم تسجيلها، من مث إجراءات التسجيل، حبيث أن العالمة املشهورة هي تلك العال
ان أن نظام العالمات يعد مبنيا على مبدأ التخصيص، ألن محاية القضائية مل تضع متييزا واضحا بني العبارتني، فإنه ال جيب نسي

العالمة حتدد بالرجوع إىل ميدان السلع أو اخلدمات املعنية بالعالمة و املعينة يف التسجيل، أو إذا تعلق األمر بعالمة مشهورة 
ن عالمة مشهورة بالنسبة ملنتوجات حسب امليدان التجاري الذي اكتسبت العالمة شهرة فيه، يرتتب على ذلك أنه ميكن أن تكو 

 ي، أي أن خترج عن مجهورها العادي.أو خدمات معينة دون أن تتجاوز هذا الوسط التجار 

غري مشكو  فيها  )magnestim power, pouvoir attractif(الشك يف أن العالمات ذات مسعة تتمتع بقوة جاذبية  
يدان التجاري الذي استعملت فيه، ولذا جيب منع الغري من استغالل نفس تتجاوز يف كثري من األحيان إطار ختصيصها، أي امل
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التسمية لتحقيق فائدة طفيلية مل يقم بأي جهد للحصول عليها، و بالتايل، يرتكب خطأ كل من استعمل عالمة مشهورة يف قطاع 
 163ليس من ختصيصها، إذ ينجر عن هذا التصرف اخنفاض طابعها املميز وكذا ختفيف جاذبيتها.

يستثين من التسجيل الرموز املطابقة أو املشاهبة للعالمة املشهورة ، ح  إذا كانت اجلزائري إال أننا نستنتج هناية بأن املشرع 
 .164إرادة املودع متتد إىل التسجيل يف فئة السلع و اخلدمات املغايرة لتلك الفئة اليت سجلت فيها العالمة املشهورة 

اعتبـــــار العالمـــــة التجاريــــة ذائعـــــة الشـــــهرة أو مبعــــىن آخـــــر العوامـــــل االسرتشــــادية الـــــيت ميكـــــن و التســــاؤل أيضـــــا عـــــن معــــايري 
 .على أساسها اعتبار العالمة ذائعة الشهرة من عدمه يف جمال التجارة أو اخلدمات

ة ــــــــــمـــــع اجلمعيــــة العامـــــة إلحتــــاد بـــــاريس حلمايالوايبــــو "   WIPO" و قــــد وضـــــعت املنظمــــة العامليـــــة للملكيــــة الفكريـــــة
ـــــــامللكي ـــــــالصناعي ةــ ـــــــ، قواعــــــد اسرتشــــــادية يف ش165مشــــــرتكة  ة يف دورةــ ـــــــأن التعـــ ـــــــرف علــــ ـــــــى العـــ المة ذائعــــــة الشــــــهرة ســــــواء عامليــــــا ــ

 أو يف القطاع املعين من اجلمهور.

ستهالكية من هذه العوامل يف سبيل معرفة الشهرة يف القطاع املعين من اجلمهور ، الدراسات و اإلحصائيات لألمناط اال
واستطالع آراء اجلمهور من املستهلكني ، النطاق اجلغرايف و جماالت استعمال العالمة، باإلضافة إىل مدة الدعاية و اإلعالن عن 

بة حلجم اإلنتاج و رقم العالمة و عرض املنتوجات، أو اخلدمات حمل العالمة يف األسواق واملعارض الدولية، كذلك الشأن بالنس
ل الرئيسية يف شهرة العالمة هو عدد الدول السابق تسجيل العالمة فيها و مدة محايتها منذ تسجيلها ــــــل من العوامـــــو لعاملبيعات،

 و كذلك قيمة العالمة يف السوق التجاري أو اخلدمي.

 كالتايل :و جاء تفصيل العوامل سالفة الذكر و اليت ميكن للسلطات املختصة أن تستخلص منها أن العالمة مشهورة  

مدى شهرة العالمة أو معرفتها لدى قطاع اجلمهور املعين ، ومن املمكن حتديد مدى معرفة العالمة لدى قطاع .6
 ع آراء املستهلكني.اجلمهور املعىن عن طريق الدراسات االستقصائية لألمناط االستهالكية واستطل
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ة ى إىل درجالرموز املماثلة أو املشاهبة لعالمة أو السم جتاري يتميز بالشهرة يف اجلزائر و مت استخدامه لسلع مماثلة و مشاهبة تنتمي ملؤسسة أخر 
 إحداث تضليل بينهما ، أو الرموز اليت هي مبثابة ترمجة للعالمة أو االسم التجاري .

ن تطبق أحكام هذه الفقرة ، مع ما يلزم من تغيري ، على السلع أو اخلدمات اليت ال تعد مطابقة أو مشاهبة لتلك اليت طلب تسجيل العالمة م
سلع و خدمات مطابقة يدل على صلة بني هذه السلع و اخلدمات و مالك العالمة املسجلة أجلها ، بشرط أن يكون استعمال هذه العالمة من أجل 

 .، يف هذه احلالة و بشرط أن يكون من شأن هذا االستعمال إحلاق ضرر مبصاحل صاحب العالمة املسجلة 

 .6333سبتمرب عام  23إىل  21جلمعيات الدول األعضاء يف " الوايبو"، خالل الفرتة من  92خالل سلسلة االجتماعات الـ -165
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ت االســتعمال ونطاقهـــا اجلغـــرايف، ومـــن اجلـــدير مــدة اســـتعمال العالمـــة يف أي وجـــه مــن وجـــوه االســـتعمال، وجمـــاال.2
بالذكر أنه ال يشرتط العتبار العالمة مشهورة استعماهلا يف الدولة الـيت يـراد فيهـا محايتهـا، إذ يكفـي العتبارهـا كـذلك 

فقـد يكـون مـن املفيـد إلثبـات معرفـة اجلمهـور بالعالمـة  ومع ذلـك،ة نتيجة حلمالت الدعاية واإلعالنأن تكون معروف
دولة معينة تقدمي ما يدل على استعمال العالمة يف دولة جماورة، أو يف أراضي دولة هلا عالقات جتارية وثيقة هبـا ، يف 

أو دولــة متتــد إليهــا وســائل اإلعــالم اخلاصــة بالدولــة الــيت يــراد فيهــا محايــة العالمــة كعالمــة مشــهورة.ويدخل يف عــداد 
 استعمال العالمة استعماهلا على شبكة االنرتنت.

مــدة الدعايــة والــرتويج للعالمــة بــأي وجــه مــن األوجــه ودرجــة اــاح محــالت الدعايــة واإلعــالن ونطاقهــا اجلغــرايف، .9
وعرض املنتجات اليت متيزها العالمة يف األسواق واملعارض الداخلية والدولية، وكمية املنتجـات املطروحـة يف األسـواق، 

 وحجم املبيعات.

لعالمــة أو طلبــات التســجيل ونطاقهــا اجلغــرايف، واملــدة الزمنيــة الــيت مضــت علــى عــدد البلــدان الــيت ســجلت فيهــا ا.2
تسجيلها.وال يشرتط أن تكون العالمة مسجلة يف كل البلدان باسم صاحب العالمة، فقد تكون العالمة مملوكة لعدة 

ة أو عالقات مشاركة شركات خمتلفة تعمل يف بلدان متفرقة ولكنها تنتمي إىل جمموعة واحدة، أو تربطها صالت وثيق
 وتعاون.

ما يدل على ااح إنفاذ احلقوق املتصلة بالعالمة يف الدول اجملاورة ، والسيما إقرار السلطات املختصة بأهنا عالمة .9
مشهورة .وينبغي تفسري كلمة اإلنفاذ تفسريا واسعا يشمل إجـراءات االعـرتاض الـيت مينـع فيهـا مالـك العالمـة املشـهورة 

 شابه عالمته.تسجيل عالمة ت

 وقد يستفاد من القيمة املرتفعة للعالمة أهنا عالمة مشهورة.،ا  أساليب خمتلفة لتقدير قيمتها وهن قيمة العالمة.1

مـن التوصـية املشـرتكة بشـأن األحكـام املتعلقـة حبمايـة  2من الغين عن البيان أن العوامل املتقدمة الـيت ذكرهتـا املـادة .3
على سبيل احلصر، بل وردت على سبيل املثال.وهي جمرد عوامل اسرتشادية لتحديـد مـدى العالمات املشهورة مل ترد 

 166اعتبار العالمة مشهورة ، ولكنها ليست عوامل حامسة.

حيث أن تلك العوامل املتعلقة بالشهرة ليست شروطا مسبقة يتوقف البت يف كل حالة على الظروف اخلاصة بتلك احلالة 
ل العوامل مفيدة للبت ، ويف حاالت أخرى قد يكون بعضها فقط مفيدا، ويف حاالت أخرى ، قد ويف بعض احلاالت قد تكون ك

وم القرار على عوامل إضافية غري واردة وقد تكون العوامل اإلضافية مفيدة وحدها ــــد يقــــون أي من تلك العوامل مفيدا  وقــــال يك
 ر.أو مع عامل واحد أو أكثر من العوامل السالفة الذك
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هذا وقد نتج عن الدورة املشرتكة عوامل أخرى، مسيت "بالعوامل غري املشرتطة " وهي على نقيض األوىل ، العوامل اليت ال 
 جيوز للدولة العضو أن تشرتطها للبت فيها إذا كانت العالمة شائعة الشهرة ومن بينها:

إيداع طلب تسجيلها يف تلك الدولة أو بالنسبة أن العالمة كانت موضع انتفاع يف الدولة العضو أو مت تسجيلها أو  -
 إليها.

 أو أن العالمة معروفة جدا لدى اجلمهور عامة يف الدولة العضو. -

و خبصوص هذه العوامل وتلك فإن املشرع اجلزائري سكت عليها ، وتر  السلطة التقديرية للقاضي الذي لديه مطلق احلرية 
من  13/12ص املادة ــــاء نـــــد جــــروض،و قــــزاع املعـــة النــق طبيعـها وفيف استبعادها أو األخذ هبا مجيعها أو بعض

ة ــــوز املماثلــــل :الرمـــــن التسجيــــــورة كالتايل:" تستثىن مـــــو املتعلق حبظر تسجيل الرموز املطابقة للعالمات املشه،2119/11األمر
الشهرة يف اجلزائر، ومت استخدامه لسلع مماثلة ومشاهبة تنتمي ملؤسسة أخرى إىل درجة أو املشاهبة لعالمة أو السم جتاري يتميز ب

 إحداث تضليل بينهما، أو الرموز اليت هي مبثابة ترمجة للعالمة أو االسم التجاري.

يت طلب تطبيق أحكام هذه الفقرة مع ما يلزم من تغيري على السلع أو اخلدمات اليت ال تعد مطابقة أو مشاهبة لتلك ال
تسجيل العالمة من أجلها بشرط أن يكون استعمال هذه العالمة من أجل سلع وخدمات مطابقة يدل على صلة بني هذه السلع 
واخلدمات ومالك العالمة املسجلة يف هذه احلالة وبشرط أن يكون من شأن هذا االستعمال إحلاق ضرر مبصاحل صاحب العالمة 

 املسجلة."

للمادة  12ريعي كما أسلفنا الذكر ، إال أنه يظهر جليا بأن املشرع اجلزائري استنبط نص الفقرة وأمام هذا التذبذب التش
حيث نصت املادة الرابعة من التوصية املشرتكة على أنه بصرف النظر عن السلع واخلدمات ،من الدورة املشرتكة  12من املادة  13

طلب تسجيل فإن تلك العالمة تعترب منازعة لعالمة شائعة الشهرة م    اليت يشملها االنتفاع بالعالمة أو تكون موضع تسجيل أو
كانت العالمة أو جزء أساسي نسخا أو تقليدا أو ترمجة أو نقال حرفيا للعالمة شائعة الشهرة أو كان أحد الشروط التالية على 

 :األقل مستوىف

خلدمات اليت يشملها االنتفاع بالعالمة أو تكون موضع .من شأن االنتفاع بتلك العالمة أن يتبني وجود عالقة بني السلع وا6
 تسجيل أو طلب تسجيل ومالك العالمة شائعة الشهرة ومن املرجح أن يضر مبصاحله.

 .ومن املرجح أن ينال االنتفاع بتلك العالمة من الصفة املميزة للعالمة شائعة الشهرة أو يضعفها بشكل غري مشروع.2

 167عالمة أن يؤدي إىل االستفادة بطريقة غري مشروعة من الصفة املميزة للعالمة شائعة الشهرة..ومن شأن االنتفاع بتلك ال9

 

                                                           

 .69ص،62،صاملرجع السابق،عمر الزاهي-167 
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اخلاصة  من املادة الرابعة للتوصية  املشرتكة 9و  2وبالتايل فإن املشرع اجلزائري مل يدمج احلاالت الواردة يف الفقرات 
 168.بالعالمة املشهورة

حدد من قبل احملاكم الفرنسية بالنظر إىل أقدمية اإليداع أو اإلستعمال أو مدته ــة تـــالمـــالعرة ــــري إىل أن شهـــــوجيب أن نش
ع أو بالنظر إىل الدعاية و كثرة توزيع املنتوج، أي أمهية امليزانية املخصصة لرتوجيه و أمهية رقم األعمال احملقق من وراء عمليات البي

عالمة عن طريق عملية سرب اآلراء، غري أنه ال يوجد معيار ثابت لتحديد الشهرة، كما وح  بالرجوع إىل مدى معرفة اجلمهور لل
 ، MAZDAيالحظ أن غالبية العالمات املشهورة أو ذات مسعة عالية ختص منتوجات فاخرة مثال ذلك العالمات 

CHANEL ، COCA COLA  ميكن أن تنخفض أو تزول واليت مت إيداعها، ولكون شهرة العالمة ال تعد وضعية مؤبدة، ألنه
 مبرور السنني، فإنه جيب تقديرها يوم رفع دعوى التقليد من قبل مالكها.

ومن األمور املسلم هبا أن نظام العالمات يرتكز على واجب إمتام إجراءات اإليداع و التسجيل، إال أن هلذه القاعدة    
استثناء، حبيث أنه جيوز لصاحب العالمة ذات الشهرة، سواء أكانت مودعة أو غري مودعة، أن يعرتض على تسجيل عالمة تكاد 

أو دعوى التقليد ال جيوز رفعها إال إذا كانت العالمة مودعة، يتبني إذن من استقراء تسبب له ضرارا، لكن دعوى حجز التقليد 
أحكام التشريع الفرنسي أنه ميكن احلكم باملسؤولية املدنية لكل من قام باستعمال عالمة مشهورة على منتوجات أو خدمات غري 

هكذا و نظراً ستغالل غري مشروع لشهرة العالمة،تعمال يكّون امماثلة إذا كان من طبيعتها إحلاق ضرر ملالكها أو إذا كان هذا اإلس
إلدراج احلرف "أو" يف النص القانوين، تصبح اجلنحة مقرتفة ولو مل يسبب ضررا لصاحب العالمة، فهذا راجع بطبيعة احلال 

نتوجات أو اخلدمات لضرورة منح العالمات ذات شهرة عالية محاية خاصة، ألنه جيب منع استعماهلا ليس فقط بالنسبة للم
املماثلة، بل ح  بالنسبة لتلك اليت ال عالقة هبا، لكون هذا اإلستعمال يكّون تصرفا طفيليا يكاد ميس القيمة اإلقتصادية للعالمة 

 169بسبب إضعاف طابعها املميز.

                                                           

من التوصية املشرتكة بشأن األحكام املتعلقة حبماية العالمات املشهورة أن من عوامل حتديد شهرة العالمة مدى  6)أ(،)ب(  2أوضحت املادة -168 
 القطاع املعىن من اجلمهور.معرفتها أو التعرف عليها يف 

لتوضيح املقصود بالقطاع املعىن من اجلمهور فذكرت أن القطاعات املعنية من اجلمهور تشمل، على سبيل املثال وليس  2من املادة  2وجاءت الفقرة 
 احلصر، ما يلي:

 املستهلكني الفعليني احملتملني لنوع السلعة أو اخلدمة اليت متيزها العالمة.-6
 ص املعنيني يف قنوات توزيع نوع السلع واخلدمات اليت متيزها العالمة.األشخا-2
 .األوساط التجارية اليت تتعامل يف نوعية السلع واخلدمات اليت متيزها العالمة -9

بعض اهتماماهتا، فإن جمموعته حيث حتدث وفد أوغندا إنابة عن اجملموعة اإلفريقية واليت تشتمل اجلزائر ، وصرح بأنه وبينما تعاجل التوصيات املشرتكة 
من جدول األعمال املوحد. الوارد عن مجعيات الدول األعضاء يف الويبو. حسب سلسلة االجتماعات  61تؤيد النص املقرتح من باب التسوية البند 

 (.A/61/92)الوثيقة  6333سبتمرب  23إىل  21الرابعة والثالثون.  جنيف من 
 
 .223ص،السابقاملرجع ،فرحة زراوي صاحل-169 
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نتوج من مواد وخبصوص معيار الشهرة وتطبيقه على مستوى القضاء اجلزائري، فقد ثار نزاع بني م.م "كومسيساف " مل
التجميل "داكار" وبني شركة " بارفان قيالروش" وطرح على احملكمة العليا اليت توصلت إىل أن عالمة داكارغريمعروفة وغري مشهورة 
يف اجلزائر ، و بالتايل فبما أهنا مسجلة من طرف شركة "بارفان قيالروش" فإن قضاة احملكمة قد أصابوا يف حكمهم برفض الدعوى 

 .170تأسيس وأن قضاة اجمللس ملا قضوا بإلغاء احلكم فقد أخطاوالعدم ال

وإذا كان من الثابت أن النص القانوين الفرنسي السالف الذكر يتضمن استثناء ملبدأ ختصيص العالمة، فإن غالبية الفقه  
يرى ضرورة تفسريه تفسريا ضيقاً، وهذا املوقف جيد مصدره يف صياغة هذا النص اليت ختتلف عن تلك الواردة يف التوجيهة 

هورة إال منع استعمال نفس السمة من قبل شخص غري منافس، أي مل ينص على أنه ، فال حيق لصاحب العالمة املش171األوربية
أراد حصر هذه  الفرنسي حيق له منع الغري من استعمال مسات مشاهبة هلذه العالمة يف أنشطة غري تنافسية، لذا، يظهر أن املشرع

، فلقد االحتاد االرويب، أما فيما خيص حمكمة العدل الفرنسي احلماية من أجل احرتام مبدأ التخصيص، وهذا التحليل أيّده القضاء
 172بّينت أن احتمال اخللط بني العالمة املشهــــورة و العالمة موضوع النزاع يقدر بالنظر إىل درجة التميز.

و للتذكري فإن صاحب العالمة غري ملزم بإثبات وجود ضرر، بينما وكما سبق القول كانت تتحقق محاية العالمة يف ظل 
 تشريع الفرنسي القدمي خاصة بناء على دعوى املنافسة غري املشروعة، األمر الذي كان يفرض إثبات وجود الضرر.ال

، أي إبراز مسعتها يف امليدان املعين هبا أو ح  خارجه، ريس شهرة عالمة ما بيان مدى إشعاعهاوالشك يف أنه جيب لتك 
نية يف التشريع اجلزائري إال يف حالة وجود احتمال خلط إذا مت "استخدامها على فال تستفيد العالمات املشهورة من احلماية القانو 

 سلع مماثلة أو مشاهبة"، فإذا كان اخللط منعدما، جيوز للمعين باألمر رفع دعوى على أساس املسؤولية املدنية.

ًا الكتساهبا شهرة غري مــحــــــدودة، و أخريا، يثار التساؤل حول ما إذا كان من املمكن أن تفقد العالمة طابعها املميز نظر 
 la dégénérescence)ـــمية انتكاس العالمة أي إذا صــــّح الــتــــعـــبـــيـــر "شــهـــرة مــغـــــالــيـــة فــيـــهـــا"، هــــذا مــــا يـــعـــــرف تـــحـــت تــس

de la marque)  ويقصد هنا التسمية اليت كانت ذات طابع مميز )كما هو مشرتط قانونا( و اليت أصبحت مبتذلة لدى اجلمهور
نظرا لشهرهتا، وهذا ما أدى إىل القول أن "كثرة الشهرة تقتل الشهرة"، فيجب اعتبار أن العالمة اليت تفقد طابعها املميز تصبح 

سية، أي متييز هذا املنتوج عن غريه من املنتجات املشاهبة له، ومن هنا، ال ميكن منطقيا غري قادرة على مواصلة وظيفتها األسا
                                                           

 62/66/2111مت رفع الدعوى من شركة "بارفان قيالروش " ، ضد شركة "كومسيساف " وصدر احلكم عن حمكمة سيدي أحممد بتاريخ  -170 
 12/19/2119يقضي بعدم قبول الدعوى ،مث أستأنف احلكم من طرف شركة "بارفان قيالروش " ، وصدر قرار عن جملس قضاء اجلزائر بتاريخ 

وإتالف مجيع النماذج  192169حتت رقم  91/12/6333غاء احلكم املستأنف والقضاء من جديد بإبطال عالمة "داكار" املودعة يف يقضي بإل
دج عن الضرر. إال أن شركة  211.111وكل شبهات عالمة "داكار" ونشر القرار يف النشرة الرمسية للملكية الصناعية وتعويض املستأنفة مبلغ 

بالنقض ضد القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر ، وصدر قرار عن احملكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ "كومسيساف " طعنت 
يقضي بقبول الطعن شكال وموضوعا ونقض وإبطال القرار املطعون فيه، وإحالة القضية واألطراف على نفس  991612حتت رقم  19/61/2119

 223ص،ة اجلزائرية العدد األول لسنة اجمللس مشكال تشكيلة أخرى،اجملل
 ثلة أو مشاهبة للعالمة املشهورة.تنص التوجيهة االروبية على منع استعمال عالمة مما -171 
 .223ص ، 221ص،املرجع السابق،فرحة زراوي صاحل -172 
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، (FORTUITES)مبدئيا أن تبقى حممية، ولقد قيل أن انتكاس العالمة يعد "ظاهرة موضوعية" إذا كان نتيجة ظروف اعتباطية 
مية أو مبسطة نظرا لتصرفات صاحبها اليت أي خارجة عن إرادة صاحب العالمة، ويعد "ظاهرة شخصية" إذ أصبحت العالمة عا

تبني بصورة صرحية أو ضمنية إرادته يف التخلي عن العالمة، وبالتايل جيب احلكم ببقاء العالمة ولو أصبحت بسبب شهرهتا عامية 
  تنال لدى اجلمهور، وذلك من أجل احلفاظ على مصلحة صاحب العالمة الذي عمل كل ما يف وسعه لتحقيق الغاية املتوخاة ح

 .العالمة مسعة واسعة النطاق، أي منحها قيمة جتارية عالية، والذي كانت جهوده متواصلة للدفاع عن حقوقه

وإذا كان يعاب على مشرعنا عدم تطرقه إىل إشكالية انتكاس العالمة، فاألمر خيتلف بالنسبة لنظريه الفرنسي، لكونه    
حقوقه إذا كانت عالمته قد أصبحت بسبب فعله التعيني العادي للمنتوج ينص بوضوح على أن صاحب العالمة يتعرض لسقوط 

أو اخلدمة يف امليدان التجاري.   يستخلص من هذه األحكام أنه يشرتط توافر ثالث شروط ح  تفقد العالمة طابعها املمّيز، 
استعماهلا دون أن يقدم أي اعرتاض جيب أن تكون قد أصبحت مبتذلة ألن مالكها عجز يف رفع دعوى قضائية حلمايتها أو مسح ب

) laأمام خطر انتكاسها، مث أن تكون قد أصبحت التسمية العادية للمنتوج أو اخلدمة، وأخريًا أن يكون ابتذال العالمة 
banalisation de la marque) .مطلقا، أي جيب أن يشمل كافة احملرتفني و املستهلكني 

املشرع اجلزائري على خالف نظريه الفرنسي، مل يكن يتطرق إىل العالمات يف رأي الذكتورة فرحة زراوي صاحل أن  و
ط بني التسميات ــــاملشهورة وكان عليه، نظرا لتوجيه البالد حنو نظام اقتصاد السوق، اختاذ كافة اإلحتياطات الضرورية لتجنب اخلل

العالمات ذات طابع ممّيز ومن مث متمتعة باحلماية القانونية، و الدفاع عن مصاحل املستهلك، كما كان عليه بيان ما إذا كانت هذه 
ة ـــولذا، يكون مشرعنا قد أصاب عند تدار  هذا الفراغ القانوين ونص على أنه تستثىن من التسجيل الرموز املماثلة أو املشاهب

تضليل  و مشاهبة ... إىل درجة إحداث ة  أو إسم جتاري  "تتميز بالشهرة يف اجلزائر ومت استخدامها لسلع مماثلةــــالمــــلع
 173بينهما.

 :يجب أن تكون مشروعة 
ال يكفي أن تكون العالمة مميزة، جديدة وقابلة للتمثيل اخلطي، و إمنا يشرتط أيضا أن تكون العالمة مشروعة، وتعترب 

 م أو حسن اآلداب.العالمة التجارية غري مشروعة إذا ما خالفت نصا قانونيا آمرا أو جاءت خمالفة للنظام العا
ال يكفي أن خيتار التاجر أو الصانع عالمة من بني السمات الواردة يف التعداد القانوين، بل ينبغي زيادة على ذلك أن    

تكون العالمة املختارة ذات طابع مشروع وهكذا، جيب أال تكون العالمة خمالفة للنظام العام و األخالق احلسنة، و اجلدير 
مل ينص على هذا الشرط بالنسبة للعالمات فقط، بل إنه اشرتط كذلك يف اإلخرتاعات، و الرسوم و النماذج باملالحظة أنه 

 الصناعية و تسميات املنشأ أن تكون مشروعة ح  تشملها احلماية القانونية.
ام ـــام العـــة للنظــوز  املخالفــــبرفض تسجيل الرم174يرع اجلزائر ــــا املشــــات ومن بينهــــالمـــــة بالعـــــات املتعلقــــي التشريعـــضـــتقو 
ويذكر هذا  ،هـ 9/6"على هذا السبب لرفض التسجيل طبقا للمادة W.I.P.Oويشري القانون النموذجي "للوايبو،و لآلداب

القانون على سبيل املثال الصور املخلة باآلداب وشعارات السلطات العامة و فضال عن ذلك حتمي الدولة بصفة عامة أعالمها 

                                                           

 .223ص ، 222ص،املرجع السابق،فرحة زراوي صاحل -173 
ذه ويف حالة تسجيل الرمز بالرغم من خمالفته للنظام العام و اآلداب العامة يرتتب على ذلك جزاء اإلبطال من قبل القضاء .و سيتم الرجوع هل- 174

 .احلالة عند التطرق لزوال احلقوق أو سقوطها 
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بضرورة التزام الدول 175 6229من اتفاقية باريس لعام  1/9الوطنية و امسها الرمسي و أمساء مؤسساهتا الرمسية. و تقضي املادة 
شارات أو الرموز اليت تعلن عنها الدول األعضاء و املنظمات الدولية احلكومية األخرى األمر الذي يرتتب عليه األعضاء حبماية اإل

فال يتطلب هذا الشرط توضيحات أو مناقشات، حيث يظهر من املنطقي عدم قبول  عدم جواز استعمال هذه اإلشارات كعالمة
ميكن أن يتعرض التاجر أو الصانع األجنيب لرفض إيداع  تأسيسا على هذاّجة أو صورة خملة باآلداب كعالمة، عبارة أو كلمة ف

 عالمته إذا اعتربت غري مشروعة يف اجلزائر ولو كانت التسمية املختارة كعالمة غري خمالفة للنظام العام و األخالق احلسنة يف بالده.
دد لكيفيات إيداع العالمات التجارية ــــاحمل 19/233ذي رقم ـــــوم التنفيـــــن املرســـــم 16رة ـــــالفق 69ادة ـــــت املــــــد نصــــــوق

تخالع التسجيالت الدولية للعالمة الممتدة حمايتها إلى الجزائر،في إطار اإلتفاقيات و تسجيلها اليت تنص على أنه "
ر مستثناة من التسجيل بسبب أو عدة الدولية التي إنظمت إليها الجزائر إلى الفحص التلقائي بهدف التحقق من أنها غي

 المتعلق بالعالمات." 20/20من األمر  20أسباب من أسباب الرفض المذكورة في المادة 
جيب استبعاد التسميات اليت خيالف استعماهلا هذه املبادئ و ميكن أن نذكر يف هذا املضمار قضية العطور املسماة  

" OPIUM  الفرنسية، لقد اعتربت هذه التسمية مشروعة بعد ما رفضها قضاة الدرجة األوىل لكون " اليت رفعت أمام احملاكم
 .استخدامها يشجع املستهلك على تعاطي املخدرات

كمــــــــا جيــــــــب اســــــــتبعاد الرمــــــــوز " الــــــــيت حيظــــــــر اســــــــتعماهلا مبوجــــــــب القــــــــانون الــــــــوطين أو اإلتفاقيــــــــات الثنائيــــــــة أو املتعــــــــددة 
ل مـــــن بـــــني عناصـــــرها نقـــــال أو تقليـــــدا لشـــــعارات رمسيـــــة ــــــــــوز الـــــيت حتمــــــــا، وكـــــذلك " الرماألطـــــراف الـــــيت تكـــــون اجلزائـــــر طرفـــــا فيهـــــ

أو أعــــــالم أو شــــــعارات أخــــــرى، أو اســــــم خمتصــــــر أو رمــــــز أو إشــــــارة أو دمغــــــة رمسيــــــة تســــــتخدم للرقابــــــة و الضــــــمان مــــــن طــــــرف 
اســـــــتعمال عالئـــــــم الشـــــــرف،  دولـــــــة أو منظمـــــــة مشـــــــرتكة بـــــــني احلكومـــــــات أنشـــــــئت مبوجـــــــب إتفاقيـــــــة دوليـــــــة "، تبعـــــــا هلـــــــذا مينـــــــع

ــــــاريس  لصــــــلبان احلمــــــراء و األهلــــــة احلمــــــرةالرايــــــات وكــــــذا ا ــــــذكر أنــــــه يتوجــــــب علــــــى الــــــدول األعضــــــاء يف اتفاقيــــــة ب و اجلــــــدير بال
 176إرسال كافة الشعارات الرمسية و الدمغات إىل املنظمة العاملية للملكية الصناعية.

اجلزائري من التسجيل وباختاذ نفس النهج الذي اختذته املنظمة العاملية و كمثال آخر عن الرموز اليت استثناها املشرع 
للملكية الفكرية و اتفاقية باريس هي الرموز اليت تنقل أو تقلد شعارات رمسية أو أعالم   متثل احتكارا على أصحاهبا، فهي 

ستخدامها لتمييز أي منتجات أو خدمات أيا  إشارات أو رموز رمسية للدول أو املنظمات الدولية و اإلقليمية فال جيوز مطلقا ا
 كانت قيمتها أو نوعها أو طبيعة استخدامها إال برتخيص مسبق.

إال أن املشرع اجلزائري خالف املشرع املصري و الذي حظر استعمال اإلشارات الدينية أو ذات األمر الديين كاستخدام  
 اعر اجلمهور لرموزهم املقدسة جلميع املعتقدات الدينية.أي شعار ميس أو يتعلق بديانة معينة، و ذلك حرصا على مش

                                                           
تســــــجيل العالمــــــات الصــــــناعية أو التجاريـــــة الــــــيت تشــــــملها هــــــذه  علـــــى أنــــــه:"ال جيــــــوز رفـــــض 6229الفقــــــرة )ب()خامســــــا( مـــــن اتفاقيــــــة بــــــاريس لســــــمة  11نصــــــت املـــــادة -175 

ال جيـــــــوز اعتبـــــــار عالمـــــــة خمالفـــــــة املــــــادة أو إبطاهلـــــــا إال إذا كانـــــــت خمالفـــــــة لـــــــآلداب أو النظــــــام العـــــــام وال ســـــــيما مـــــــن طبيعـــــــة يرتتـــــــب عليهــــــا تضـــــــليل اجلمهـــــــور ومـــــــن املتفـــــــق عليــــــه أنـــــــه 
 اخلاص بالعالمات إال إذا كان هذا احلكم يتعلق يف حد ذاته بالنظام العام." للنظام العام جملرد عدم مطابقتها ألحد أحكام التشريع

 .296ص،املرجع السابق،فرحة زراوي صاحل-176 
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و يهدف ها من الرموز املشاهبة كعالمات، و باإلضافة إىل حظر تسجيل رموز اهلالل األمحر أو الصليب األمحر أو غري 
ت و املعروفة التشريع املصري من حظر استخدام هذه الرموز و اإلشارات كعالمة إىل عدم إثارة اللبس بني خدمات هذه اجلها

 177عامليا و بني أية خدمات أو منتجات أخرى باإلضافة إىل احرتام و تبجيل هذا النوع من اخلدمات اليت تشري إليها هذه الرموز.

 أهم العالمات غري مشروعة و  تتمثل يف:وبالتايل فإن نستخلص 

  إن  و عالمة غري مشروعة يف اجلزائر ح   إيداعالعالمات املخالفة للنظام العام و اآلداب العامة،وبالتايل ال جيوز
 كانت مشروعة يف بلد آخر كصور اخلالعة مثال.

  ري  و اتفاقية ـــــزائـــرع اجلـــاملش دهـــأكو غريها من الرموز اخلاصة بالدولة،هذا ما  اإلعالنالشعارات العامة و
 باعتبارها متس بالعلم الوطين. ،ومنه عالمة هالل أو ام178باريس

 ت الرمسية و ضمان املعادن الثمينة و تقليد العالمات املتعلقة بشعارات اإلشراف،وهي جرمية معاقب الدمغا
 179عليها يف قانون العقوبات اجلزائري.

 181،مثال ذلك محاية الرمز االومليب.180شعارات و صلبان و أهلة املنظمات الدولية 
 :الجدة 

جديــــــــــــــدة، حبيــــــــــــــث ال تشــــــــــــــبه أي عالمــــــــــــــة ســــــــــــــبق يشــــــــــــــرتط الكتســــــــــــــاب العالمــــــــــــــة للحمايــــــــــــــة املقــــــــــــــررة أن تكــــــــــــــون 
تســـــــــجيلها داخـــــــــل إقلـــــــــيم الدولـــــــــة علـــــــــى نفـــــــــس البضـــــــــائع. فـــــــــإذا اســـــــــتخدمت عالمـــــــــة لتمييـــــــــز منتجـــــــــات معينـــــــــة فـــــــــال جيـــــــــوز 

 استخدامها لتمييز منتجات مماثلة أو مشاهبة هلا، و إن جاز استعماهلا لتمييز سلعة خمتلفة عنها.

فقـــــــــــــد اشـــــــــــــرتط عـــــــــــــدم ســـــــــــــبق  13خـــــــــــــالل املـــــــــــــادة  وخبصـــــــــــــوص املشـــــــــــــرع اجلزائـــــــــــــري وعنـــــــــــــد تبنيـــــــــــــه للجـــــــــــــدة مـــــــــــــن
ــــــــــــدان العمــــــــــــومي ، فــــــــــــال جيــــــــــــوز  ــــــــــــق األمــــــــــــر بالعالمــــــــــــات الســــــــــــاقطة يف املي لهــــــــــــا كعالمــــــــــــة جع االســــــــــــتعمال ، حــــــــــــ  إذا تعل

 جديدة .

فاجلـــــــــــدة املقصـــــــــــودة يف هـــــــــــذا اخلصـــــــــــوص ليســـــــــــت اجلـــــــــــدة املتمثلـــــــــــة يف خلـــــــــــق و ابتكـــــــــــار العالمـــــــــــة و إمنـــــــــــا املقصـــــــــــود 
ـــــــــــــبيــــهــــــــــــو اجلــــــــــــدة يف التط ــــــــــــــق علــــ ـــــــــــــعــــــى ذات السلـ ـــــــــــــدمـــة أو اخلـــــ ـــــــــــــة أي عـــ ـــــــــــــدم سبــــ ـــــــــــــاهلــــــق استعمـــ ـــــــــــــا علــ ـــــــــــــجـــــى املنتـ ات ـــــــــــــ

 .وينتج عن ذلك :”l’Absenced’antériorité“و اخلدمات
                                                           

 .29ص،املرجع السابق،عمر الزاهي-177 

إبطال تسجيل إىل السالف الذكر التفاقية باريس تنص على مايلي:) توافق دول االحتاد على رفض أو  39/12)ثانيا( من األمر 11املادة -178 
 الشعارات الشرفية و اإلعالم و شعارات الدول األخرى اخلاصة بدول االحتاد(.

 من قانون العقوبات اجلزائري. 213و  219تعترب جرمية معاقب عليها طبقا للمادتني -179 
ف باملعاهدة حبماية الرمز األومليب)مخس حلقات ،إذ تلتزم كل الدول األطرا6326من معاهدة نريويب بشأن محاية الرمز األومليب لسنة  16املادة -180 

 متشابكة(من استعماله ألغراض جتارية يف الدعاية أو علة املنتجات أو كعالمة دون تصريح من اللجنة الدولية األوملبية.
 .32ص-املرجع السابق-محادي زوبري-181 
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ــــــــــالعربة باســــــــــتعمال  ــــــــــوع آخــــــــــر مــــــــــن الســــــــــلع. ف ــــــــــى ن ــــــــــو ســــــــــبق اســــــــــتعماهلا عل ــــــــــدة حــــــــــ  ول ــــــــــرب جدي أن العالمــــــــــة تعت
العالمــــــــــــة علــــــــــــى ذات الســــــــــــلع و اخلــــــــــــدمات املــــــــــــراد وضــــــــــــعها عليهــــــــــــا أي الســــــــــــلع و اخلــــــــــــدمات املماثلــــــــــــة. و بنــــــــــــاءا علــــــــــــى 
ذلـــــــــــك ال تفقـــــــــــد العالمـــــــــــة جـــــــــــدهتا إال إذا ســـــــــــبق اســـــــــــتعماهلا علـــــــــــى الســـــــــــلع املماثلـــــــــــة أو املتشـــــــــــاهبة مـــــــــــن منـــــــــــتج أو تـــــــــــاجر 

ر خمـــــــــــالف متامــــــــــا للســـــــــــلع املـــــــــــراد منــــــــــافس مـــــــــــثال. أمــــــــــا جمـــــــــــرد نقــــــــــل العالمـــــــــــة التجاريــــــــــة الســـــــــــابق اســــــــــتعماهلا يف نـــــــــــوع آخــــــــــ
 وضعها عليها فال يفقد عنصر اجلدة املطلوب توافرها يف العالمة التجارية.

 ويشرتط يف العالمة التجارية ح  تتمتع باحلماية جدهتا من حيث املكان و الزمان :

ان، و تقدير الصفة ــــ: يشرتط يف العالمة التجارية ح  تتمتع باحلماية اجلزائية جدهتا من حيث املك الجدة من حيث المكان
النسبية جلدة العالمة يكون بالنظر إلقليم الدولة، و ليس بالنظر ملكان معني كمكان اإلنتاج مثال، حبيث تعترب العالمة جديدة إذا 

مله، فإذا استخدمت مثال العالمة التجارية على سلعة معينة يف دولة "أ" فال حيول دون مل يسبق استعماهلا داخل إقليم الدولة بأك
 .استخدامها لتمييز سلعة مماثلة من ذات النوع يف دولة "ب"

: يتخذ شرط اجلدة طابعا مطلقا من حيث الزمان ويلزم أن تكون العالمة جديدة كل اجلدة ومل  الجدة من حيث الزمان
ة ــرة طويلــــال لفتــــذا االستعمــــف هــر مث أوقـــل شخص آخـــيسبق استعماهلا، بل ال تعترب جديدة إذا كان قد سبق استعماهلا من قب

ة على تسجيلها دون أن يطالب مالكها بتجديد تسجيلها بعد أن يقع على عاتق أو سبق أن انتهت مدة محاية العالمة املرتتب
شرع اجلزائري مدة التخلي

ُ
العالمة أو عدم استعماهلا كفيلة بتمييز  عن املستعمل السابق للعالمة، وبالتايل فال تكون حسب امل
 .183اجلديدة اليت يراد وضع العالمة عليهايف املاضي و السلعة  182املستهلك بني السلعة اليت كانت تستخدم عليها العالمة

 الشروة الشكلية: -ثانيا

من أجل احتكار احلق يف العالمة ال بد من إتباع اإلجراءات الالزمة أمام اإلدارة املختصة و هي املعهد الوطين اجلزائري للملكية 
السالف الذكر  2119/11ا يف  األمر ــــاوهلـــو اليت مت تننشر،، واملتمثلة يف اإليداع، التسجيل و ال « I.N.A.P.I »الصناعية 

. فالنص 6311مارس  21املؤرخ يف  19-11حل حمل املرسوم رقم  ،2119أوت  2املؤرخ يف  19/233و املرسوم التنفيذي 
 التالية. التنظيمي اجلديد يعترب بدون أدىن شك نصا أكثر دقة لكونه يتطرق إىل عدة نقاط مل يسبق معاجلتها كما ستبيّنه الدراسة

 :اإليداع 
عملية تسليم أو إرسال ملف يتضمن منوذج العالمة املطلوب محايتها مرافقا بتعداد لكافة  (le dépôt)يقصد باإليداع    

املنتجات أو اخلدمات اليت تنطبق عليها العالمة، و تطرح يف هذا الشأن عدة تساؤالت نذكر على وجه اخلصوص: من هو 
 راءات الواجب استكماهلا ؟صاحب اإليداع، أي من جيوز له القيام به، ما هو مكان اإليداع وما هي اإلج
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 صاحب اإليداع: .1
ا، ويسمح القانون أن يتم إيداع العالمة من قبل صاحبها ــــونــا قانـــــد محايتهــــة قصـــــداع عالمـــــــص إيــوز ألي شخــــجي

 شخصيا أو بواسطة وكيل عنه.
يا مقيما يف اجلزائر إلمتام إجراءات اإليداع، حيث ال ر و إذا كان املودع مقيما يف اخلارج، فإنه جيب أن يعني نائبا جزائ

 184يفرض على املودع حضوره الشخصي، بل جيوز متثيله شريطة أن يقدم نائبه وكالة خبط اليد تكون بطبيعة احلال مؤرخة و ممضاة.
 :مكان اإليداع و اإلجراءات الواجب استكمالها .2

 تحديد الهيئة المختصة: -
، 6319يوليو  61املؤرخ يف  222-19مبقتضى املرسوم رقم  (O.N.P.I)أنشئ املكتب الوطين للملكية الصناعية    

وكانت صالحياته تشمل كافة امللكية الصناعية و التجارية، لكن مل تقتصر على هذا اجملال فقط، بل كانت تشمل كذلك كل ما 
بناء على األمر رقم  (I.N.A.P.I)يتعلق بالسجل التجاري. مث أنشئ املعهد اجلزائري للتوحيد الصناعي و امللكية الصناعية 

و نتيجة ذلك انتقلت اختصاصات املكتب الوطين للملكية الصناعية يف ميدان امللكية  6339نوفمرب  26املؤرخ يف  39-12
ها ـــا و تسجيلـــالصناعية إىل املكتب اجلديد الذي أصبح يتوىل استالم و فحص طلبات اإليداع اخلاصة بالعالمات يف مجيع أنواعه

فيما خيص املكتب الوطين للملكية الصناعية، لقد تغريت تسميته، فأصبح املركز الوطين للسجل التجاري و نشرها، و 
(C.N.R.C)  واحنصرت اختصاصاته يف كل ما يتعلق بالسجل التجاري، غري أن املشرع اجلزائري تدخل مرة ثانية للقيام

ات، ــــة بالعالمـــة املتعلقـــة الصناعيـــي و امللكيـــد الصناعــــري للتوحيـــزائــبتعديل جوهري اهلدف منه حتويل كافة صالحيات املعهد اجل
و الرسوم و النماذج الصناعية و تسميات املنشأ إىل املركز الوطين للسجل التجاري .  و بالتايل كان على صاحب العالمة آنذا ، 

اإلجراءات اخلاصة باإليداع لدى املركز املكلف  السابق ذكرمها، إمتام 223-21و  222-21أي حتت ظل املرسومني رقم 
 ماعدا براءات اإلخرتاع –بالسجل التجاري و بامللكية الصناعية و التجارية 

جيب على كل من أراد إيداع عالمة أن يسلم أو يوجه إىل املصلحة املختصة طلبا بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم 
 بت اإلستالم.بالوصول أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تث

الذي يتضمن إنشاء املعهد  6332نوفمرب  26املؤرخ يف  12-32لكن األمر خيتلف منذ إصدار املرسوم التنفيذي رقم 
د اجلزائري للتوحيد الصناعي ـــل املعهــــل حمـــد حـــذا املعهــــث أن هـــي، حيـــالوطين اجلزائري للملكية الصناعية و حيدد قانونه األساس

امللكية الصناعية يف أنشطته املتعلقة باإلخرتاعات، و الرسوم و النماذج الصناعية و تسميات املنشأ، و على هذا األساس، جيب و 
على كل من يرغب يف إيداع عالمة أن يستكمل اإلجراءات املطلوبة قانونا لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية نظرا 

أما املركز الوطين للسجل التجاري، فبقي حمتفظا بصالحياته التقليدية ،عدا التقييسكافة امللكية الصناعية ماالعتباره اهليئة املكلفة ب
 املتعلقة بالسجل التجاري.

 اإلجراءات الواجب استكمالها: -
خاصة: جيب أن حيرر الطلب على النموذج الذي تسلمه املصلحة املختصة، و يشرتط أن حيتوي على بيانات إجبارية منها 

ــق عليهـــات اليت تنطبــــإسم املودع و عنوانه، بيان املنتجات أو اخلدم ة أو األصناف املقابلة للتصنيف احملدد قانونا، تركيب ـــا العالمـ
أو ترتيب األلوان وكذا الشكل املميز اخلاص باملنتوج أو شكله الظاهر، كما جيب أن يكون الطلب مرفقا ببعض الوثائق كالوكالة 
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ب ذكر إسم املودع ــرا لواجـــوم ...، و نظـــع الرســــاملسلمة إىل الوكيل املفوض، املستندات املتعلقة باألولوية و السند الذي يثبت دف
 185و عنوانه الكامل، فإنه ال ميكن قبول الطلب الذي يتم إيداعه باستعمال إسم مستعار.

 :فحص ملف اإليداع.9
و الذي يكون من قبل اإلدارة املختصة عن طريق التأكد من استيفاء الشروط الشكلية من  و هو اإلجراء املوايل ل يداع

 3هة أخرى استيفاء الشروط املوضوعية والتأكيد من خلّو الرمز املودع من أسباب الرفض املنصوص عليها باملادة ججهة ، و من 
 .19/11من األمر 

تسجيل العالمات، فهنا  النظام الربيطاين الذي يعتمد على حصر و الواقع أنه يوجد ثالثة نظم خاصة بفحص طلب 
دور مكتب التسجيل يف فحص األسباب الشكلية و أيضا املوضوعية و التحقق من االعرتاض على طلب التسجيل. و هذا النظام 

 يف تسجيل العالمات. مطبق يف بعض بلدان أوروبا الشمالية و أيضا يف الربتغال و إسبانيا. و قد انتهجته اجلزائر كنظام

أي مدى توافر شروط وهنا  النظام الثاين الذي ال يقوم فيه املكتب املختص إال بفحص الطلبات من الناحية الشكلية 
و ال تنص هذه التشريعات على حق املكتب يف إجراء االعرتاضات و إمنا لصاحب املصلحة أي صاحب  ،الطلب الشكلية

 رفع دعوى إلغاء العالمة أمام املصلحة املختصة.احلقوق األولية على العالمة حق 

أما النظام الثالث، وهو النظام الوسط بني النظامني السابقني، فيقوم على أساس التزام املكتب أو اجلهة اإلدارية بفحص 
املصلحة طلبات تسجيل العالمة من حيث توافر الشروط الشكلية مع احلق يف االعرتاض اإلداري الذي ميكن مبقتضاه لصاحب 

من االعرتاض على الطلب الذي يرى فيه اعتداء على حقوقه . ويكون االعرتاض أمام اجلهة اإلدارية، و هو إجراء بسيط و غري 
 186مكلف لصاحبه. وعلى رأس هذا النظام الوسط أملانيا.

ة الصناعية بفحص امللف من يلعب اإليداع دورا مهما يف اكتساب ملكية العالمة، هلذا يقوم املعهد الوطين اجلزائري للملكي
ناحية الشكل ومن ناحية املوضوع، تبعا هلذا إذا اعترب امللف صحيحا من حيث الشكل و املوضوع، يعّد اإليداع مقبوال، وعلى إثر 

ات ذلك تقوم اهليئة املختصة بتحرير حمضر يثبت تاريخ اإليداع، ساعته و مكانه، وكذا رقم التسجيل و دفع الرسوم، ونظرا للبيان
 أمهية بالغة لفض النزاعات احملتملة اليت ميكن أن تقع بني عدة مودعني. ت املدرجة فيها، تعد هذه الوثيقة ذا

دات يف ـــدم إدراج املستنــــوع حيق كذلك للمعهد املذكور أعاله رفض اإليداع يف حالة عدم ذكر البيانات اإلجبارية
 عدم دفع الرسوم، منح املودع مهلة شهرين لتصحيح إيداعه. و جيوز له، يف حالة خمالفة مادية أولف،ـــامل

 ملاليت تنطبق عليها العالمة، وإذاو يقصد باملخالفة املادية يف تكوين امللف مثال بيان غري دقيق أو غري كاف لألصناف 
 يقم املودع يف املهلة املمنوحة له بتصحيح ملفه، حيق ملدير املعهد رفض اإليداع.

وفيما خيص املراقبة من ناحية املوضوع، فهي تسمح للهيئة املختصة بالبحث ما إذا كانت العالمة مطابقة للقانون أم ال، 
أي جيب أن تتأكد من عدم وجود أي سبب من أسباب الرفض املنصوص عليها يف النص التشريعي، ومن مث، جيوز هلا رفض امللف 

ظور استعماهلا كعالمة، و مثال ذلك الرموز اجملردة من صفة التميز أو املخالفة للنظام العام إذا كانت السمة املختارة من السماة احمل
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أو اآلداب احلسنة، و يف هذه احلالة يتم تبليغ املودع و يطلب منه تقدمي مالحظاته يف اجل أقصاه شهرين من تاريخ التبليغ مع 
 187إمكانية متديده عند الضرورة.

(، فيقدم مودعها مالحظاته يف 13التجارية مستثناة من التسجيل طبقا ملقتضيات املادة السابعة )أما إذا كانت العالمة 
( من تاريخ التبليغ، مع إمكانية التمديد لنفس املدة إذا كان الطلب معلل،و لتقدير التشابه املنصوص 12أجل أقصاه شهرين )

 .188العتبار املوافقة الكتابية لصاحب احلق األسبق، تلجئ املصلحة املختصة إىل األخذ بعني ا3عليه يف املادة 

 :تجديد اإليداع.2
مبدئيا ينتج إيداع العالمة آثاره طيلة عشر سنوات، لكنه جيوز أن تستمر احلماية القانونية يف حالة جتديده مقابل دفع    

غري حمدد، و جيب القيام بعملية التجديد  رسوم، و هكذا، ميكن جتديد اإليداع كلما انتهت املدة احملددة قانونا، فعدد التجديدات
 .( أشهر اليت تلي اإلنقضاء1( أشهر اليت تسبق انقضاء التسجيل أو على األكثر الستة )1يف مهلة الستة )

إال أن عدم جتديد اإليداع يف الوقت احملدد، ال جييز للغري متلك العالمة، أي ال ميكنه أن يودع بصفة مشروعة عالمة يف  
الستة أشهر املوالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العالمة، لقد أراد املشرع محايتها هذه الفرتة، كما جيب منطقيا إخضاع اإليداعات 

 طلوب استيفاءها يف اإليداع األول.املاملتتالية لنفس اإلجراءات 

، " أن يرفق طلب التجديد بكل 63يف مادته السالف الذكر يفرض  233-2119غري أن املرسوم التنفيذي رقم  
 خالل السنة اليت تسبق انقضاء التسجيل ".  ليت تثبت بأن العالمة قد استعملتالوسائل ا

يثبت صاحب العالمة أنه قام باستغالهلا يف السنة اليت تسبق انقضاء  يرتتب على ذلك أنه يكفي لطلب جتديد اإليداع أن
التسجيل ح  ولو مل يقم باستغالهلا طوال السنني السابقة، فهذا النص خيالف مضمون النص التشريعي الذي ينص من جهة على 

 عليها.ة اليت تؤدي إىل سقوط احلق واجب استعمال العالمة بصورة جدية، ومن جهة أخرى على املهل

( 9يالحظ من استقراء هذا النص أنه يسمح لصاحب العالمة أن حيتفظ هبا إذا كان عدم اإلستغالل ال يتجاوز ثالث ) 
( سنوات، ماعدا ذلك يفقد 9سنوات، زائد سنتني إذا أثبت وجود ظروف عسرية، ويف هذه احلالة يصبح احلد األقصى مخس )

صاحب العالمة بعد هذه املهلة أن يتمسك حبقه على العالمة، نتيجة لذلك، ال ميكن حقه عليها أو بتعبري أكثر دقة، ال يسمح ل
أن يطلب جتديد إيداعها بعد انقضاء مهلة التسجيل أي عشر سنوات مبا أن حقه عليها كان قد سقط، وهذا دليل قاطع على أن 

األخري جلعل مضمونه مطابقا لفحوى املادة  هنا  تناقض بني النص التشريعي و النص التنظيمي، األمر الذي يفرض تعديل هذا
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  خالل استبعاد العالمات املنافسة.
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و يشرتط أاّل يؤدي التجديد إىل تغيريات جذرية يف اإليداع األصلي أو إىل إضافات يف قائمة السلع أو اخلدمات املعنية، 
ت مثال السمة املختارة كعالمة، حيث لذا ميكن قبول التغيريات إذا كانت سطحية أو غري جوهرية، بينما جيب استبعادها إذا غريّ 

ينبغي يف هذه احلالة إجراء إيداع جديد، و غين عن البيان أن آثار جتديد اإليداع تسري اعتبارا من يوم إمتامه، أي تصبح العالمة 
 189مرة أخرى حممية ملدة عشر سنوات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل.

 :التسجيل 
 ،ل يداع و الفحص، و يكون عن طريق قيد التسجيل يف سجل العالمات متسكه املصلحة املختصة و هو اإلجراء املوايل

شرع قد أعطى للتسجيل أثرا رجعًيا، يبدأ سريانه من تاريخ اإليداع؛ و الغرض من ذلك هو امتداد احلماية 
ُ
مع التوضيح بأن امل

 صرفات الغري سيء النية.محاية مصلحة املودع ضد ت املساس حبقوق صاحب العالمة،و خبصوص

وهو ما ميكن أن نلمسه من خالل حالة تسجيل عالمة سبق تسجيلها فإن اآلثار املرتتبة تتمثل أساسا يف زوال احلقوق ، 
 190واملتمثلة يف شطب العالمة.

القرار الذي يتخذه مدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية والذي يؤدي  )l’enregistrement(يقصد بالتسجيل 
إىل قيد العالمة يف فهرس خاص ميسكه املعهد والذي يذكر فيه كافة العالمات و حقوق امللكية الصناعية و التجارية األخرى اليت 

مة و كافة البيانات اخلاصة بالتسجيل، كما جيب أن مت تسجيلها حسب األصول، و يتطلب أن يتضمن بصورة إجبارية منوذج العال
تذكر فيه كافة العمليات املتعلقة بالعالمات ح  يستطيع صاحبها اإلحتجاج هبا يف مواجهة الغري، تأسيسا على هذا، جيوز ألي 

 recherche) شخص تقدمي طلب إىل مدير املعهد للحصول على معلومات متعلقة بالعالمات، و السيما البحث عن السابقات

d’antériorités). 

يظهر جليا أن التسجيل خيتلف عن اإليداع، فاإليداع هو العملية اليت تتضمن تسليم امللف حضوريا أو عن طريق الربيد، 
د أما التسجيل، فهو اإلجراء الذي يقوم به مدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية قصد قيد العالمة يف الفهرس العمومي بع

قبول امللف،لكن جيب متييز إيداع العالمة عن تاريخ استعماهلا نظرا ملنح حق األولوية ألول من قام باإليداع، هلذا تكون نسخة 
 191أن تذكر فيها مجيع البيانات املتعلقة بالعالمة و املودع. يفرضاحملضر اليت سلمت للمودع مبثابة شهادة تسجيل، األمر الذي 
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، والقاضي بأمر املركز الوطين 29/12/6333توصلت حمكمة اجلزائر إىل إصدار حكم بتاريخ ويف هذا السياق فقد 
 192.للسجل التجاري بشطب إيداع العالمتني "الصفحات الصفراء " و"الدليل األصفر " املودعتني لديه باسم شركة أرماكوم

ة اإليداع ، فقد شطب القضاء تسجيل ويف مقام آخر و خبصوص التسجيل القائم على أولوية اإليداع ويف سياق أولوي
عالمة "حلظة" املسجلة من قبل املؤسسة العمومية "إنابال " وهي مؤسسة وطنية للتموين باملواد الغذائية إال أن تسجيلها جاء 

رب الحق للتسجيل الذي قامت به الشركة الفرنسية "برولكسيم" وذلك بالرغم من استعمال شركة إنابال لعالمة حلظة ملدة تقا
 .193سنة، إال أن العربة حسب مبدأ األولوية هي بتاريخ اإليداع91

 :النشر 

وهو آخر إجراء خبصوص الشروط الشكلية و خيص تسجيل العالمة و جتديدها و يكون ذلك عن طريق القيد يف النشرة 
 الرمسية للعالمات.

شهر إيداع العالمة يف النشرة الرمسية للعالمات، فيتكلف به املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، و يقصد به عملية 
واجلدير بالذكر يف هذا السياق أن النشرة الرمسية ل عالنات القانونية اليت ميسكها املركز الوطين للسجل التجاري تتضمن أربع 

تعلقة بالعمليات اليت تؤثر أقسام من بينها قسم خاص حبقوق امللكية الصناعية و التجارية يذكر فيه خمتلف النشرات التنظيمية امل
 194على هذه احلقوق كتسجيلها مثال، فهذا أمر قابل للنقد ألن املركز أصبح غري خمتص يف هذا اجملال.

و باكتمال هذه اإلجراءات الشكلية يكون لصاحب العالمة حق استئثاري على عالمته ، وقد ربط املشرع إمكانية 
 التسجيل .االستعمال بشرط التسجيل أو إيداع طلب 

( سنوات مع إمكانية التجديد يف مهلة 61غري أن هذا احلق يف االستئثار بالعالمة يكون يف مدة حمددة و هي عشر )
( أشهر املوالية لالنقضاء.مع ضرورة إرفاق طلب 11( أشهر السابقة النقضاء التسجيل أو على األكثر الستة )11الستة )

 ل السنة السابقة النقضاء التسجيل .التجديد بإثباتات استعمال العالمة، خال

                                                           

املسجل  121/312ومبوجب حمضر اإليداع رقم  13/19/6331بتاريخ  91293املسجل حتت رقم  56065مبوجب حمضر اإليداع رقم  -192 
وهونفس ما توصل إليه جملس قضاء اجلزائر الغرفة التجارية من خالل تأييد احلكم املستأنف حسب القرار  13/19/6331بتاريخ  91221حتت رقم 

 .1122/33س ورقم الفهر  2291/33حتت رقم  22/16/6333الصادر بتاريخ 

والذي  2929/2111ورقم الفهرس  626/2111حتت رقم  21/66/2111حلكم حمكمة احلراش ، الفرع التجاري ، الصادر بتاريخ  -193 
شطب انابال " و يقضي بإلزام املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية بإبطال العالمة التجارية حلظة املسجلة لفائدة املؤسسة العمومية االقتصادية "

ادية تسجيل العالمة وقيده يف السجل اخلاص بالعالمات وشهر هذا اإلبطال يف املنشور الرمسي للملكية الصناعية وإلزام املدعي املؤسسة االقتص
 دج تعويضا للضرر.911.111والعمومية "أنابال"بدفع للمدعية مبلغ يقدر ب 
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هذا فيما يتعلق باكتساب حق العالمة ، أي احلقوق االحتكارية املتعلقة بالعالمة ، أما عن انقضاء حق العالمة ، فيمكنه 
 أن يكون بإرادة املودع بأن يعدل عن تسجيل العالمة ، أي يتخلى عن التسجيل لكل اخلدمات و السلع املسجل فيها أو البعض

 منها فقط .

كما ميكنه أن يكون بإرادة وطلب الغري أو املصلحة املختصة إلبطال التسجيل أمام القضاء املختص ، شرط أن ال 
تكتسب العالمة صفة التمييز بعد التسجيل و يكون السبب مستمد من احلاالت اليت نص عليها املشرع يف االستثناء من 

 195.لسالف الذكرا 19/11من األمر   13التسجيل يف املادة 

 مع العلم أن هذه الدعوى تتقادم مبرور مخس سنوات من تاريخ التسجيل ، إال إذا مت طلب التسجيل بسوء نية .

  196( و يف حالة بقاءها قائمة إىل غاية قرار اإللغاء 3،1،9،9) الفقرات  13ويف نفس سياق األسباب النامجة عن املادة 
املختص و بطلب من املصلحة املختصة أو الغري ، شرط عدم اكتساب العالمة صفة التمييز فإنه يسري عليها اإللغاء من القضاء 

 بعد التسجيل . 

إال أن هذا الشرط األخري ، أي شرط التمييز ، ال يأخذ به  يف حالة عدم استعمال العالمة الذي يكون بطلب من الغري 
 .سنتني يف حالة الظروف العسريةبفوات مدة ثالث سنوات دون استعمال ، مع إمكانية التمديد ل

 :اكتساب ملكية العالمة-ثالثا
ميكن اكتساب ملكية العالمة حسب طريقتني، إما نظرًا إليداعها أو نظرا الستعماهلا، ويقصد بالعملية األوىل كما رأينا 

متييز منتجاته أو خدماته، فال شك أن استيفاء إجراءات إدارية يظهر املودع بواسطتها إرادته يف امتال  عالمة معينة قصد ب ،سابقا 
عملية التسجيل التابعة ل يداع متنح املودع حقوق شرعية، بينما يقصد بالعملية الثانية اكتساب ملكية عالمة ما نظراً الستعماهلا، 

كعالمة، و مثال ذلك ويف هذه احلالة يتوجب على املعين باألمر إثبات أنه قام بتصرفات أو أعمال تثبت إرادته يف امتال  مسة ما  
 منتجات حتمل هذه السمة أو إرسال نشرات دعاية حتملها.

و يتبني بالرجوع إىل التشريع الفرنسي القدمي أن ملكية العالمة كانت تكتسب آنذا  وفقا للطريقة الثانية، أي اإلستعمال، 
، و الزال موقف املشرع الفرنسي مستقرا يف 6312ديسمرب  96املؤرخ يف  6911-12بينما تغرّي األمر حالة إصدار القانون رقم 

 هذا اجملال.
ويف ظل التشريع اجلزائري السابق كان خيتص مبلكية العالمة من كانت له األسبقية يف إيداعها، شريطة استعمال العالمة يف 

مبنح ملكية العالمة ألول السنة املوالية ل يداع، و إال أصبح اإليداع عدمي اآلثار، وفيما خيص األحكام الراهنة، فهي تقضي 
م الوارد يف اتفاقية إحتاد شخص استوىف الشروط احملددة لصحة اإليداع أو الشخص الذي أثبت أقدم أولوية إليداعه حسب املفهو 

 باريس.

                                                           

 .21،املرجع السابق،صعمر الزاهي -195 
ادها تنص عن اإلبطال ، إال أن األصح و املقصود هنا هو اإللغاء ، كون النص الفرنسي استعمل  66مع اإلشارة أننا بالرجوع لنص املادة  --196 

 .تتعلق باإللغاء و ليس باإلبطال 66اليت أحالت للمادة  26و هو اإللغاء ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن املادة  révocationمصطلح 



 الفصل األول:ماهية العالمة التجارية و القواعد المنظمة لها.

83 
 

وعلى غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة ل خرتاعات، فإن عرض سلع أو خدمات حتت عالمة معينة أثناء معرض دويل 
معرتف به رمسيا، ال مينع صاحب العالمة من طلب تسجيلها، وميكن أن يطالب حبق األولوية فيها، وإذا كان املبدأ هو رمسي أو 

( أشهر ابتداء من انتهاء 9نفسه، فاألمر خيتلف بالنسبة للمدة، إذ جيب أن يقوم صاحب العالمة هبذا اإلجراء يف أجل ثالثة )
 املعرض.
داع ينشئ حق امللكية كما هو الوضع يف التشريع الفرنسي الراهن، إال أن احلق املخّول يتضح من هذه األحكام أن اإلي 

ات عن عملية التسجيل مرتبط باإلستعمال اجلدي للعالمة على السلع أو تغليفها، و ينبغي كذلك أن تكون على صلة باخلدم
باستعماهلا مدة ثالث سنوات دون انقطاع، يتعلق األمر  يتعرض مالك العالمة لسقوط حقه إذا مل يقم املعرّفة بالعالمة، تبعا هلذا

هنا بسقوط احلق وليس باإلبطال كما جاء به خطأ املشرع اجلزائري يف النص بالصياغة العربية، إذ ال يقرر إبطال تسجيل العالمة 
 جيلها.إال إذا كانت هذه األخرية من قبيل الرموز املستبعدة حبكم القانون، أي كان من املفروض رفض تس

شريطة أن يرفع الدعوى قبل مرور مخس المته و جيوز ملالك العالمة أن يطلب إبطال عالمة قابلة إلحداث اختالط مع ع 
سنوات من تاريخ اإليداع و التسجيل، ومن مث، ميكن القول أن املودع يكتسب ملكية العالمة مبضي هذه املهلة إذا مل يقدم أي 

إال على املودع حسن النية، بينما إذا كان سيء النية، فال يسقط حق اإلعرتاض ح  مبرور اخلمس اعرتاض، وال تطبق هذه القاعدة 
 السنوات القانونية.

كما ميكن التمسك باحلق املخول عن التسجيل يف مواجهة الغري الذي يستعمل استعماال جتاريا عالمة، رمزا أو إمسا جتاريا 
 197دمات اليت حتمل عالمته.بكيفية تكاد حتدث لبسا مع البضاعة أو اخل

 .الفرع الثاني:انتقال ملكية العالمة التجارية 

جيب متييز انتقال العالمة عن انقضائها ، فال تؤدي عملية التنازل عن العالمة أو رهنها إىل انقضاء ملكيتها ، بل تؤدي 
هلذا حدد املشرع  إىل انتقاهلا إىل شخص آخر ، و تصبح احلقوق املتعلقة مبلكية العالمة منتجة ألثارها إزاء احلائز اجلديد . 

جيب أن تثبت "كتابة" كافة العقود املشتملة على نقل ملكية العالمة  امها يف هذا اجملال ، و من مث رت األحكام العامة اليت جيب اح
 تغالهلا أو التنازل عن هذا احلق .أو رهنها أو على منح ترخيص الس

ال ميكن  و إذا انتقلت العالمة نتيجة دمج مؤسسات ، فيمكن إثبات العملية بأي وثيقة وفق التشريع اجلاري به العمل ، و
 وطين اجلزائري للملكية الصناعية ،ود إزاء الغري إال إذا مت تسجيلها يف دفرت العالمات الذي ميسكه املعهد الـــذه العقـــاج هبــــاإلحتج

تقال و يعترب التسجيل إجبارياً مهما كانت طبيعة العملية ، و مهما كان غرضها اإلنتقال الكلي أو اجلزئي للعالمة ، و مهما كان ان
 الكاملة أو حق اإلنتفاع بالعالمة فقط. أيامللكية 

و يتم تسجيل هذه العقود منطقيًا بإيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية إذا كانت هذه العقود رمسية ، و بإشهاد 
يل ال يؤثر على صحة رمسي أو بديباجة حمضر اجلرد يف حالة انتقال امللكية عن طريق املرياث ، غري أن عدم إمتام إجراءات التسج
 إال اعتباراً من تاريخ العقد املربم بني األطراف املتعاقدة ، بل مينع أن حيتج به إزاء الغري ، فال ميكن التمسك بالعقد يف مواجهة الغري

 تسجيله .
نصرا من عناصره و إذا كانت عملية التنازل عن العالمة أو رهنها مثاًل قد متت نتيجة بيع احملل التجاري أو رهنه لكوهنا ع

 198املعنوية ، جيب يف هذه احلالة احرتام كذلك األحكام املنصوص عليها يف القانون التجاري .
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 (La cession de la marque)أوالً : التنازل عن العالمة 
 و نظرابها شخصا طبيعيا كان أو معنويا،تعد العالمة خاصة إذا كانت مشهورة عنصرا جوهريا يف الذمة املالية لصاح

العتبارها ماال منقوال معنويا ، جيوز له التنازل عليها جمانا أو مبقابل ، و إذا كان يستغل حمال جتاريا ميكنه حتويل كافة احلقوق 
املتصلة بالعالمة إما يف كليتها أو يف جزء منها ، كما ميكن التصرف يف العالمة بقطع النظر عن التصرف الكلي أو اجلزئي 

 للمؤسسة .
ة التنازل عن العالمة صحيحة يف حالة احرتام الشروط املوضوعية املتعلقة بصحة العقود بصفة عامة ـــار عمليــــتبب اعــجي و

و عقد البيع بصفة خاصة ، و اجلدير بالذكر أنه جيوز أن يكون التنازل كليا أو جزئيا ، فيعد التنازل كليا يف حالة عدم وجود قيد 
دمات اليت تنطبق عليها العالمة أو فيما خيص كيفية استغالهلا ، و بعد التنازل جزئيا إذا كانت أو شرط فيما خيص املنتجات أو اخل

 العالمة املسجلة ختص عدة منتجات أو خدمات ، و ال يتنازل صاحبها إال عن البعض منها .
، املودع عنها دون انتظار تسجيلها كما جيب التساؤل عن وضعية العالمة اليت احرتمت بشأهنا إجراءات اإليداع مث التنازل    

أي دون احلصول على موافقة اهليئة املختصة ، هل يؤدي رفض الطلب و من هذا رفض التسجيل إىل بطالن العقد النعدام 
 املوضوع ؟
اعترب جانب من الفقه الفرنسي و على حق أنه جيب رفض هذا احلل واعتبار بالعكس أن العقد يصبح مفسوخا لعدم  
 تنازل التزامه يف تسليم الشيء املتفق عليه .تنفيذ امل

تنتج عملية التنازل عن العالمة اآلثار التقليدية املنصوص عليها يف القانون املدين ، نذكر من بينها انتقال امللكية  ختامًا 
مة ، و بالتايل حيق له من صاحب العالمة إىل املتنازل له الذي يصبح ، بعد دفع الثمن احملدد يف العقد ، املالك اجلديد للعال

فهو خيضع لعدة التزامات منها واجب الضمان ، حيث مينع عليه استغالل  عمليات التقليد ، أما املتنازل  استغالهلا و محايتها ضد
املتجر  نفس العالمة أو مسة مشاهبة هلا ، و يلزم باحرتام مبدأ عدم املنافسة إذا كان التنازل عن العالمة تابعا لعملية التنازل عن

.199 
 (La licence d’exploitation de marque)ثانياً : رخصة استغالل العالمة  

الهلا كليا أو جزئيا يقصد برخصة استغالل العالمة العقد الذي بواسطته يوافق صاحب العالمة على منح الغري حق استغ   
 . (les royalties)ثارية أم ال ، مقابل دفع رسوم مناسبة ل ستغالل تسمى باألتاوات ئ، بصورة إست

و تعترب هذه العملية بالنسبة لصاحب العالمة وسيلة الستثمارها خارج موطنه ، و فيما خيص املرخص له ، فهو يستفيد من حق 
ارز لعالمة ذات مسعة عالية ، و لقد سبق لنا بيان دورها الباستغالهلا ، ال شك يف أن هذه العملية ال تكتسب أمهية إال إذا كانت ا

 .يف فرنسا
و ختضع رخصة استغالل العالمة مثل عقد التنازل للشروط املوضوعية العامة الواجب توفرها يف كافة العقود ، و البد من   

دمات اليت تشملها العالمة أو البعض اإلشارة إىل أنه جيوز منح حق اإلمتياز اخلاص باإلستغالل خبصوص كافة املنتجات أو اخل
 200منها فقط ، كما ميكن حتديد اإلقليم الذي يسمح باستغالل العالمة يف جماله .

و جيب اعتبار رخصة استغالل العالمة عقد إجيار إلنتاج آثاره تبعا هلذا يلتزم صاحب العالمة على وجه اخلصوص   
ضمان ، فهو ملزم فيما خيص واجب العناية بتجديد إيداع العالمة عند باحرتام واجب التسليم و واجب العناية و واجب ال
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انقضائها ، أما املرخص له فهو خاضع لواجب استغالل العالمة لتجنب خطر سقوط احلق السابق ذكره ، و ينبغي أن يتوىل 
 استغالهلا شخصيا .

تقليد ألهنا من صالحيات صاحب العالمة ، غري أنه ال حيق له ماعدا يف حالة وجود شرط صريح يف العقد رفع دعوى ال  
 و ال حيق له مبدئيا منح رخصة فرعية إال إذا نص العقد على خالف ذلك ألن العقد مبين على اعتبار شخصي .

 ثالثاً : رهن العالمة و تقديمها كإسهام في شركة .
أو تقدميها إىل شركة للحصول على حصص يف  جيوز لصاحب العالمة التصرف فيها مبطلق احلرية لعدم وجود مانع قيامه برهنها  

 رأمساهلا إال أن العملية الثانية نادرة جدا .
 : الرهن الحيازي للعالمة 
الرهن احليازي هو عقد يلتزم به شخص،ضمانا لدين عليه  إنمن القانون املدين  322ادة ــــيف امل ريـــــزائــــرع اجلـــص املشـــن

الدائن ا واىل أجنيب يعينه املتعاقدان،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس الشيء إىل أن  إىلأو على غريه،أن سيلم 
يتقاضى حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد  أنيستويف الدين،و أن يتقدم الدائنني العاديني و الدائنني التالني له يف املرتبة يف 

 يكون.
 62ة ذطبقا للما تسجيل العالمة تكون قابلة ل نتقال الكلي أو اجلزئي ينص املشرع على أن احلقوق املخولة عن طلب

ازل عن ــــوز التنــــه جيـــام أنــــذه األحكـــهر من هــــــو يظؤسسة ،ـــل املــــر عن حتويــــظـــــبقطع الن السالف الذكر 19/11 األمرمن 
ة أو انتقاهلا عن طريق الرهن إما أثناء التنازل عن املتجر أو رهنه لكوهنا عنصرا من عناصره املعنوية ، و إما بصورة منفصلة ـــالعالم
 .201عنه 

لكن عملية رهن احملل التجاري ال تشمل العالمة إال إذا كانت األطراف املتعاقدة قد قامت بذكرها صراحة يف قائمة  
، و على كل جيب مهما كانت طريقة رهن العالمة أن يتم تسجيلها يف دفرت العالمات ، هلذا حيق للمعهد  202العناصر املرهونة

الوطين اجلزائري للملكية الصناعية أن يسلم إىل كل من يهمه األمر نسخة من العقود الواردة على العالمة و اليت مت تسجيلها يف 
 بت عدم وجود أي قيد .الدفرت الوطين للعالمات ، أو أن يسلم شهادة تث

كما جيب يف حالة شطب القيود املتعلقة بالعالمات املرهونة إيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية للعقد املتضمن رفع  
 203.رمسية من احلكم القضائي النهائياليد عن الرهن و إيداع صورة 

 : تقديم العالمة كإسهام في الشركة 
تنص على:" أن الشركة مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيا و اعتباريان أو أكثر  على  من القانون املدين 261نصت املادة 

املسامهة يف نشاط مشرت  بتقدمي حصة من عمل أو مال أو تقد،يهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو حتقيق  اقتصاد أو بلوغ 
 هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة."

                                                           

الســالف ذكــره علــى مــايلي:"مبعزل عــن التحويــل الكلــي أو اجلزئــي للمؤسســة،ميكن نقــل احلقــوق  19/11مــن األمــر  16الفقــرة  62نصــت املــادة -201 
 املخولة عن طلب التسجيل أو تسجيل العالمة كليا أو جزئيا أو رهنها."

ازي للمحـل التجـاري مـن األجـزاء التابعـة لـه إال عنـوان احملـل ــــن احليــــل الرهــــوز أن يشمـــما يلي:"ال جيمن القانون التجاري على  663نصت املادة -202 
ل و بــراءات و االســم التجــاري و احلــق يف اإلجــارة و الزبــائن و الشــهرة التجاريــة و األثــاث التجــاري و املعــدات و اآلالت الــيت تســتعمل يف اســتغالل احملــ

و عالمات الصنع أو التجارة و الرسوم و النماذج الصناعية و علـى وجـه العمـوم حقـوق امللكيـة الصـناعية و األدبيـة أو التقنيـة املرتبطـة االخرتاع و الرخص 
 به."
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التأسيس بتقدمي أموال نقدية أو عينية أو عمل ، و نظرا العتبارها ماال منقوال ميكن املسامهة يف شركة قائمة أو عن طريق  
معنويا تعد العالمة على غرار براءة اإلخرتاع من األموال اجلائز تقدميها كإسهام يف شركة ، و إن الشريك املقدم يكتسب يف هذه 

 احلالة حصصا من رأمسال الشركة .
املشرتكة للشركات التجارية املتعلقة باألموال املقدمة عيناً ، أي جيوز تقدمي العالمة إما ختضع هذه العملية لألحكام العامة  

 .على سبيل امللكية و تسري عليها أحكام عقد البيع ، و إما على سبيل اإلنتفاع و تطبق عليها يف هذه احلالة أحكام عقد اإلجيار
ىل من الشريك املقدم إىل الشركة ، و لذا حترج من ذمته لتدخل يف يرتتب على ذلك أن ملكية العالمة تنتقل يف احلالة األو  

ذمة الشركة ، و عند احنالل الشركة ال حيق للمعين باألمر أن يطلب أخذ العالمة من جديد ، غري أن الفقه الفرنسي اعترب أنه جيوز 
ة أن يطلب إرجاعها حني القيام إدراج شرط يف القانون األساسي للشركة يسمح لصاحب العالمة إذا كانت الشركة موسر 

بإجراءات القسمة ، و بالعكس إذا تعرضت الشركة للخسارة و شهر إفالسها فال ميكن أن خيتلس أي مال من رهن مجاعة 
الدائنني ، و إذا قدمت العالمة على سبيل اإلنتفاع فال تكتسب الشركة حقا عينيا على العالمة فهي ال تتمتع إال حبق شخصي يف 

ا ، و تعترب وضعية الشركة هنا شبيهة بوضعية املرخص له ، أي الشخص الذي منحت له رخصة استغالل العالمة األمر استغالهل
الذي يؤدي إىل إخضاع الشريك مقدم العالمة لواجب الضمان نظرا لعدم انتقال ملكية العالمة حيق له عند احنالل الشركة أخذ 

  204.ماله من جديد
 العالمة التجارية. الفرع الثالث:آثار ملكية 

تعترب العالمة التجارية أحد أهم حقوق امللكية الصناعية و أكثرها انتشارا يف العامل و ذلك لعالقتها املباشرة و اليومية مع 
املستهلك. فكل شخص يقرر شراء سلعة يبين قراره على شراء  تلك السلعة دون غريها اعتمادا على العالمة التجارية اليت متيزها، 

هنا أمجع الفقه و القضاء على أن الغاية من وجود العالمة هو لتمييز منتجات أو خدمات التاجر عن غريه من التجار انطالقا من 
من هذه األمهية اليت تتمتع هبا العالمة التجارية منحت التشريعات الداخلية و ح  اإلتفاقيات الدولية مالك العالمة حقوقا ختوله 

 .اجهة اإلستخدام الغري قانوين من قبل الغري  و رتبت عليه باملقابل إلتزاماتالدفاع عن عالمته يف مو 
  :حقوق صاحب العالمة-أوال

لسلع واخلدمات اليت يعينها أنه:"خيول تسجيل العالمة لصاحبها حق ملكيتها على ا 11-19من األمر 3/6نصت املادة 
أدناه فإن احلق يف ملكية العالمة خيول صاحبه حق التنازل عنها  66ادةــــام املــــات أحكـــها الثانية:"مع مراعـــت يف فقرتــوأضاف،هلا "

و منح رخص استغالل و منع الغري من استعمال عالمته جتاريا دون ترخيص مسبق منه على سلع أو خدمات مماثلة أو مشاهبة 
 لتلك اليت سجلت العالمة من أجلها". 

الثانية حمتوى حق امللكية املخول لصاحب العالمة، إذ حيق له منح رخصة استغالل العالمة يف فقرهتا  3لقد أوردت املادة 
 و منع الغري من استعمال عالمته جتاريا ما مل يتم احلصول على ترخيص مسبق منه كما حيق له التنازل عن العالمة.
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 : حق ملكية العالمة على المنتجات و الخدمات المعينة لها 

ة ليست مطلقة و إمنا هي مقيدة بنوع املنتجات ــيــذه امللكـــا و أن هـــا هلــــا مالكــــح صاحبهــــة يصبـــــل العالمــــجيه بتســــإذ أن
، مات املشهورةو اخلدمات املعينة هلا ، إذ ميكن تسجيل نفس العالمة لتمييز منتجات خمتلفة ،  ما مل تكن هذه األخرية من العال

بقوهلا : " خيول تسجيل العالمة لصاحبها حق ملكيتها على السلع   19/11من األمر   13و قد نصت على ذلك املادة 
 واخلدمات اليت يعينها هلا " .

  : حق التصرف في العالمة 

ال، ـــا االستعمـــالسيم اـــزة قانونــــرف اجلائــــه التصـــل أوجـــبك و ـــــيء اململــــرف يف الشــــفحق امللكية خيول للمالك حق التص
 التنازل و الرهن و الرتخيص.... اخل. و االستغالل و البيع 

على أن تسجيل العالمة خيول لصاحبها حق ملكيتها على السلع و اخلدمات اليت  11/19من األمر  13تنص املادة 
يعينها هلا و حق امللكية جييز ملالك التصرف يف ملكيته بكافة أنواع التصرف اجلائزة شرعا وقانونا و سنحاول بإجياز تبيان أهم 

 205التصرفات الواردة على العالمة.

ــــــــــالتصـــــــــرف يف العالم ــــــــــة قــ ــــــــــلـــــــــى سبيد يكـــــــــون عـــــ ــــــــــل التملـــــــــك أي بنقــــــ ــــــــــل ملكيتهـــ ــــــــــكم  اـــ ــــــــــا يف حالـــ ة التنـــــــــازل عـــــــــن ـــ
أو تقــــــدميها كحصـــــة يف الشــــــركة ، كمـــــا ميكــــــن أن تكـــــون التصــــــرف علـــــى وجــــــه االنتفـــــاع كمــــــا يف حالـــــة مــــــنح تــــــرخيص العالمـــــة،

 206باالستعمال ، كما ميكن أن تكون العالمة حمال للرهن لضمان الدين. 

ــــــي للمؤسســــــة ميكــــــن نقــــــل   11/19 األمــــــر مــــــن 62نصــــــت املــــــادة  ــــــل الكلــــــي أو اجلزئ ــــــه " مبعــــــزل عــــــن التموي علــــــى أن
 احلقوق املخولة عن طلب تسجيل العالمة كليا أو جزئيا أو رهنها ".

 و يتضح من هذا النص أن املشرع اجلزائري قد أجاز التصرف يف العالمة استقالال عن احملل التجاري.

 : رهن العالمة 

التجاريــــــة حمــــــل رهــــــن كلــــــي أو جزئــــــي ضــــــمانا للوفــــــاء بالــــــديون و قــــــد حيصــــــل رهــــــن العالمــــــة ضــــــمن  قــــــد تكــــــون العالمــــــة
 رهن احملل التجاري أو بصفة مستقلة عنه.

 69 املــــــادةويشــــــرتط يف رهــــــن العالمــــــة و حتــــــت طائلــــــة الــــــبطالن الكتابــــــة و إمضــــــاء األطــــــراف و هــــــو مــــــا نصــــــت عليــــــه 
ل التجــــــاري يتطلــــــب األمــــــر هنــــــا قيــــــدها يف الســــــجل اخلــــــاص ، فــــــإذا كــــــان رهــــــن العالمــــــة ضــــــمن رهــــــن احملــــــ11-19مــــــن األمــــــر 

ــــه املــــادة  بالعالمــــات و هــــو مــــا ــــه  33نصــــت علي ــــازل عن ــــع احملــــل التجــــاري أو التن مــــن القــــانون التجــــاري علــــى أنــــه إذا اشــــتمل بي
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ــــــعلـــــى عالمـــــات جتاريـــــة أو رهـــــون حيازيـــــة متعلقـــــة باحملـــــل التج ــــــاري فيجـــــب إجـــ ــــــراء القيـــــد باملعهـــ ــــــد الوطـــ للملكيـــــة الصـــــناعية  ينــ
 و هذا حتت طائلة البطالن اجتاه الغري.

تعتــــــرب هــــــذه احلقــــــوق ترمجــــــة واضــــــحة الحتكــــــار صــــــاحب العالمــــــة يف اســــــتغالل عالمتــــــه غــــــري أنــــــه حــــــق نســــــيب يقتصــــــر 
علـــــى اســـــتئثار اســـــتعمال العالمـــــة علـــــى نـــــوع مـــــن البضـــــائع و املنتجـــــات املخصصـــــة لوضـــــع العالمـــــة عليهـــــا لتمييزهـــــا عـــــن غريهـــــا 

األنـــــواع األخـــــرى مـــــن البضـــــائع، و بالتـــــايل يســـــتطيع الغـــــري اســـــتعمال ذات العالمـــــة لتمييـــــز نـــــوع آخـــــر مـــــن البضـــــائع دون أن دون 
  207.يكون ذلك اعتداء على حق ملكية العالمة التجارية

كمـــــا يعتـــــرب حـــــق نســـــيب مـــــن حيـــــث املكـــــان كونـــــه ينحصـــــر داخـــــل إقلـــــيم الدولـــــة الـــــيت تســـــجل فيهـــــا العالمـــــة، و ال متتـــــد 
إذا كانـــــت مســـــجلة وفقـــــا ملـــــا تـــــنص عليـــــه املعاهـــــدات الدوليــــة الـــــيت قـــــررت احلمايـــــة الدوليـــــة للعالمـــــة التجاريـــــة و الـــــيت  خارجــــه إال

 تكون دولته طرفا فيها.

المـــــة فـــــإن العالمـــــة علـــــى أنـــــه: " مـــــا عـــــدا يف حالـــــة انتهـــــا  احلـــــق يف الع 19/11مـــــن األمـــــر  1/6كمـــــا نصـــــت املـــــادة 
ـــــت أقـــــدم أولويـــــة إليداعـــــه يف للشـــــخص األول الـــــذي اســـــتوىف الشـــــروط احملـــــ ملـــــك ـــــداع، أو الشـــــخص الـــــذي أثب ددة لصـــــحة اإلي

 مفهوم إتفاقية باريس ..." 

، إذ ال 11-19من األمر  61ومبا أن احلق يف ملكية العالمة ليس مطلقا فإن هنا  قيودا ترد عليه نصت عليها املادة 
 جتاريا و عن حسن نية:خيول تسجيل العالمة لصاحبها احلق يف منع الغري من أن يستخدم 

 امسه و عنوانه و امسه املستعار . -

لع ــــذه الســــاج هـــــالبيانات احلقيقية املتصلة بالصنف أو اجلودة أو الكمية أو الوجهة أو القيمة أو مكان املنشأ أو فرتة إنت -
يف أو اإلعالم فقط وفقا للممارسات أو أداء هذه اخلدمات على أن يكون هذا االستعمال حمدودا و مقتصرا ألغراض التعر 

 النزيهة يف اجملال الصناعي أو التجاري.

 التنازل عن الحقوق : 

باعتبار أن حق ملكية العالمة هو حق نسيب كونه يقتصر على استثمار استعمال العالمة على نوع من السلع و اخلدمات 
األخرى من السلع و اخلدمــــات،و بالتايل يستطيع الغري استعمال املخصص لوضع العالمة عليها لتمييزها عن غريها دون األنواع 

 ذات العالمة لتمييز نوع آخر من البضائع دون أن يكون ذلك اعتداء على حق ملكية صاحب العالمة .

كما أن حق استئثار صاحب العالمة هو حق نسيب أيضا من حيث املكان حيث ينحصر فقط داخل إقليم الدولة اليت 
ا العالمة ، و بالتايل ال متتد احلماية املقررة قانونا خارج إقليم الدولة ، فال تتمتع العالمة باحلماية يف اخلارج إال إذا  تسجل فيه
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كانت مسجلة وفق املعاهدات الدولية اليت وضعت للحماية الدولية للعالمات أو كانت هلا شهرة خاصة،و يستطيع مالك العالمة 
 208ة القانونية طاملا قام بتجديد تسجيل العالمة.أن يستمر يف التمتع باحلماي

فإنه املتعلق بالعالمات  19/11من األمر  62ص املادة ـــات ومن نــــالمــــلق بالعــــري املتعــــزائـــريع اجلــــوحسب التش
املشرع اجلزائري نظرية الضمان و اليت باإلمكان نقل ملكية العالمة،أو التنازل عنها أو رهنها دون نقل املؤسسة ، و بذلك فقد تبىن 

تقوم العالمة مبوجبها بدور حتديد صفات املنتجات و تبيان خصائصها ، فالعالمة أداة تضمن توافر صفات و خصائص معينة يف 
كن املنتجات و تبيان خصائصها ، فالعالمة أداة تضمن توافر صفات و خصائص معينة يف املنتجات و اخلدمات املقدمة ،وعليه مي

فاقي الذي يعطي املرخص له إنتاج السلع اليت حتمل نفس العالمة ثن املؤسسة مبوجب عقد الرتخيص اإلالتصرف بالعالمة مبعزل ع
 اليت متيز السلعه .

و هو املوقف املتخذ من اتفاقية تربس من خالل نصها على حق صاحب العالمة يف التنازل عنها للغري مع أو بدون 
 العالمة إليها لصاحب العالمة اجلديد .املنشأة اليت تعود 

و باعتبار أن عقد الرتخيص هو عقد بني مالك العالمة التجارية )املرخص( و بني الشخص اآلخر )املرخص له( مبوجبه  
يسمح مالك العالمة لشخص أو أكثر باالستعمال العالمة على كل أو بعض املنتجات أو اخلدمات املسجلة عنها العالمة مبقابل 

 أعطى ثالث صور للرتخيص . 61فإن املشرع اجلزائري من خالل نص املادة ، 

 : الترخيص الحصري. 1

هو عقد بني مالك العالمة التجارية يسمى املرخص و بني شخص آخر يرغب يف استخدام تلك العالمة، مبقتضاه يكون 
منتجات معينة و مبقابل يتم االتفاق عليه بني للمرخص له وحده إستعمال العالمة حمل العقد يف منطقة جغرافية حمددة و على 

 الطرفني.

و ال جيوز للمرخص أن مينح ترخيصا آخر لذات العالمة على ذات املنتجات لشخص آخر. وال أن يقوم املرخص نفسه 
 باستغالهلا على ذات املنتجات يف نفس املنطقة اجلغرافية و كذا يف املدة الزمنية املتفق عليها.

 الحصري:.الترخيص غير 0

ات يف نفس املنطقة اجلغرافية لشخص ــــى ذات املنتجــة علـــــالمـــذات العـــــر لـــــصا آخــح ترخيــــص أن مينـــوز للمرخـــــه جيـــوفي
 أو ألشخاص آخرين.
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 الترخيص الوحيد: .0

أن مينح ترخيصا آخر لذات  ويعد هذا الرتخيص مبثابة حل الوسط بني النوعني السابقني، حيث ال جيوز فيه للمرخص
العالمة على ذات املنتجات لشخص أو ألشخاص آخرين يف ذات املنطقة اجلغرافية املتفق عليها و لكن حيق للمرخص نفسه أن 

 209يستعمل تلك العالمة على ذات املنتجات حمل الرتخيص أو غريها يف نفس املنطقة اجلغرافية و املدة الزمنية املتفق عليها.

عقد الرتخيص باستعمال العالمة فإن التشريعات احلديثة ومن بينها التشريع اجلزائري يشرتط الكتابة يف العقد ، و خبصوص 
ح  ميكن قيده و تسجيله و النشر عنه يف السجالت املخصصة لذلك. و ذلك ح  يكون عقد الرتخيص حجة يف مواجهة 

 .الغري

هة أطرافه، حيث يرتتب على هذا العقد حق مالك العالمة يف أن يرخص وهذا العقد كبقية العقود يرتب التزامات يف مواج
للغري باستعمال العالمة سواء عن بعض أو كل املنتجات و اخلدمات املسجلة فيها ، مبعىن أنه جيوز ملالك العالمة أن يقصر حق 

 املرخص له يف استعمال عالمته على جزء فقط من املنتجات و اخلدمات.  

رتخيص مدة العقد و حتديد النطاق اجلغرايف لتسويق املنتجات أو تقدمي اخلدمات داخله دون غريه من و يتضمن عقد ال
اع عن مجيع األعمال اليت قد يرتتب عنها التقليل أو اإلساءة من قيمة ــــه باالمتنــص لـــــزام املرخـــــن التــــا يتضمـــــاملناطق ، كم

 العالمة أو حتملها . املنتجات أو اخلدمات اليت متيزها

و يلتزم أيضا املرخص له بإعذار املرخص على االعتداءات الواقعة على العالمة ، و عادة يتم االتفاق يف عقد الرتخيص  
على تفويض و توكيل املرخص له قانونا برفع دعاوى محاية العالمة و الدفاع عنها و اختاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ عليها ضد 

. و يشرتط عادة أيضا يف عقد الرتخيص على حق املرخص يف مراقبة جودة السلع و اخلدمات حمل الرتخيص باستخدام املعتدي 
  210العالمة و متابعة هذا االستخدام .

وجتدر اإلشارة إىل عدم اخللط بني عقد الرتخيص باستغالل العالمة و عقد السماح الشامل أو كما يطلق عليه عقد 
يرتبط بنقل التكنولوجيا من املانح إىل املمنوح إليه فيكون هلذا األخري حق استخدام طرق ووسائل مانح الرتخيص الفرانشيز و الذي 

ــة الـــل بواسطــــي متكامار ـــ.مبعىن أن يكون له احلق باستعمال نظام جت رق و الوسائل التكنولوجية ــــة الطـــو بواسطة،ـــــة من جهــــعالمـ
 .                   الصناعة و التجارة من جهة أخرىر أو أسرا

وهذا العقد منتشر خصوصا يف جمال عالمات اخلدمة حيث حيصل املمنوح له على حق استعمال طرق فنية و إدارية مملوكة 
                                                                                         ،لصـناعة أو التجـارة للمانح ، و عـادة تسـتمر العالقـة العقديـة بـني طـريف العقـد عـن طريـق إمـداد املمنـوح لـه باملعرفـة الفنيـة أو سـر ا

جمموع  ونظرا لطبيعة عقد الفرانشيز و ارتباطه بتقدمي املعرفة الفنية إىل املمنوح له فإن املانح ملزم بتقدمي التكنولوجيا املتفق عليها مثل
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اإلدارة و تدريب العاملني و طرق البيع التجارية ووسائله و هو ما يطلق عليه املعرفة الفنية ، أي كل الوسائل اليت أسرار اخلدمات و 
  211 .من شأهنا حتقيق النجاح

وخبصوص االستغالل خارج إطار التنازل عن استغالل حقوق العالمة فإننا نقف عند القضية الشهرية وهي " قضية 
ا وتنحصر حول نزاع أو خالف بني كل من "الشركة املالية ملنتجات أوراينا " هذا من جهة ومن جهة أوراينا" وتتلخص وقائعه

ثانية "مؤسسة املشروبات الغازية اجلزائية ")ج.م( ومن جهة أخرى املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة املسماة "أوراينا اجلزائر" 
 .212وفحوى وحمل هذا النزاع هو ملكية العالمة

باجلزائر أي قبل االستقالل ، وهذا يف فئة  6399عالمة أوراينا هي تابعة للشركة الفرنسية ، ومت إيداعها عام حيث أن 
أو صنف املشروبات الغازية من طرف الشركة املالية ملنتجات أوراينا الفرنسية وبذا فبمجرد تسجيلها اكتسبت العالمة احلماية 

 213.شمل هذه احلماية كل القطر اجلزائري منذ حلظة ميالدهاالقانونية كوهنا أودعت يف اجلزائر ، وت

 39/12واملتعلق بالعالمات مث تاله صدور األمر  6311مارس  63املؤرخ يف  11/91وبعد ذلك صدر األمر رقم 
حقوق والذي مبوجبه صادقت اجلزائر على اتفاقية باريس للملكية الصناعية ، ومنه أصبح للمالك آنذا  )الشركة الفرنسية( 

استشارية على استغالل العالمة والتمتع باحلماية القانونية من أي تعد أو مساس هبا ، وكما أن التجديد الدوري للتسجيل مكنها 
 من متديد أمد احلماية.

وعليه فإن الشركة الفرنسية أبرمت اتفاقني مع مؤسسة املشروبات الغازية اجلزائرية )ج.م( وأقرت الشركة الفرنسية ملكية 
، وإعماال هبذا االتفاق فيتجسد نسبة العالمة 62/12/6333لعالمة ل )ج.م( وذلك مبقتضى االتفاق األول واملربم بتاريخ ا

املتنازل عنها لصاحل )ج.م( على مستوى اجلزائر، وإدراج شرط يف هذا االتفاق وهو يتماشى مع أصل احلماية القانونية للعالمة 
 .واملنبثق عن مبدأ إقليمية العالمة

                                                           
فقرة أوىل بشكل أكثر وضوحا من اتفاقية باريس على محاية املعلومات السرية ) األسرار  93تريبس مؤكدة  يف املادة وقد تأثرت بذلك اتفاقية - 211

ي خالف س ، فلم يعد هنا  حمل ألمكرر من اتفاقية باري 61التجارية والصناعية ( عن طريق قواعد املنافسة غري املشروعة اليت تنص عليها املادة 
ح  بس الشروط العامة حلماية املعلومات غري املفصح عنها . وأوجبت توافر شروط معينة يف املعلومات يتر ( من اتفاقية 2) 93اولت املادة حيث تن،

لشرط الثالث :  اختاذ حائز الشرط األول  :  سرية املعلومات .الشرط الثاين :  القيمة التجارية  للمعلومات نظرا لسريتها .اميكن محايتها قانونًا وهي :
 ابري جدية للمحافظة على السرية .املعلومات تد

 9936/2116والذي قضى بضم القضية رقم  13/19/2112حيث تتمحور إجراءات القضية يف صدور قرار عن جملس قضاء البليدة بتاريخ -212
ويف املوضوع تأييد احلكم املستأنف الصادر عن حمكمة البليدة  69/19/2116تنفيذا لقرار احملكمة العليا املؤرخ يف  9931/2116إىل القضية رقم 

مبدئيا ، و إلغائه والقول بأن عالمة أوراينا ملك لكل من الطاعن يف قضية احلال أي )ج.م( واملطعون ضده )الشركة الفرنسية  23/11/6332بتاريخ 
جوان  13والذي انتهى بصدور القرار بتاريخ  62/62/2112والبحرية بتاريخ  ( وطعن يف هذا القرار بالنقض أمام احملكمة العليا الغرفة التجارية

 بول الطعن شكال وإلغائه موضوعا .والقاضي بق 933923حتت رقم  2111
 وليس امليالد الواقعي أو الفعلي.وامليالد املقصود هنا امليالد القانوين أي تسجيلها لدى املصلحة املختصة آنذا  -213
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وهذا االتفاق األول جوهر ولب حل النزاع ، إذ أن التكييف وإعطاء الوصف الصحيح ملعطيات القضية هو الذي يوجهنا 
إىل التطبيق السليم للقاعدة القانونية ، حيث أن الشركة الفرنسية مل تربم عقود استغالل أو تراخيص مع الطاعن، بل تنازلت له عن 

 إذا مبنظور املنطق القانوين يعد )ج.م( هو املالك الوحيد للعالمة. و ذلك عكس ما جاء يف القرار ملكية العالمة يف اإلقليم الوطين
يف حقوق امللكية لعالمة أوراينا ، وإخضاع العالمة املتنازع عنها إىل نظام  –باعتباره املالك السابق –ملا أشر  الشريك الفرنسي 

 امللكية املشرتكة.

در الشقاق بدأت ملا أودعت وسجلت عالمة أوراينا من طرف أوراينا اجلزائر " )الزعيم( ، ومن جهة مقابلة ، فإن بوا
ونازعها )ج.م( على أساس أن عقد االستغالل املربم بينهما انتهت مدته إال أن التساؤل يتمحور حول تدخل الشركة الفرنسية اليت 

باجلزائر ومبا أن العالمة سجلت لصاحل )ج.م( قبل أوراينا اجلزائر فإنه ليست هلا الصفة بدعوى احلال، كوهنا مل تعد املالك للعالمة 
حسب مبدأ األولوية فإن ملكية العالمة تعود للشخص الذي يسبق يف إيداع العالمة .وكما ذكرناه سابقا فإنه من بني الشروط 

مت بتسجيل نفس العالمة مرة ثانية، املوضوعية لتسجيل العالمة، اد شرط اجلدة، إال أن املصلحة املختصة بالتسجيل، قا
 214.متجاهلة بذلك السابقة اليت هتدر عنصر اجلدة

 : حق احتكار العالمة 

ق ملكية العالمة هو حق جامع مانع مبعىن أنه جامع لسلطات االستعمال و التصرف و االستغالل، ــك أن حــــى ذلـــومعن
 هذه العالمة إال بإذن أو ترخيص من صاحب احلق.و مانع مبعىن أن ميتنع عن الغري استعمال أو استغالل 

  : حق الحماية القانونية 

يرتتب على اكتساب العالمة محايتها مدنيا و جزائيا، و هذه احلماية ال تنطبق إال على العالمات املسجلة، ذلك أن 
 التسجيل هو مناط احلماية.

 مدة الحماية: 

من األمر  19سنوات تبدأ من تاريخ اإليداع، وقد نصت على ذلك املادة  61يرتتب على اكتساب العالمة محايتها ملدة 
 املتعلق بالعالمات على أن " حتدد مدة تسجيل العالمة بعشر سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

 إلتزامات مستخدم العالمة: -ثانيا

 العالمة و اإللتزام بدفع رسوم التسجيل.يقع على عاتق مستخدم العالمة التجارية اإللتزام باستعمال 

 

                                                           

 النظام الذي كانت تنتهجه املصلحة آنذا  واملتمثل يف التسجيل اآليل )املباشر ( دون القيام بعملية الفحص املسبق. وذلك يتماشى مع-214 
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 :اإللتزام باستعمال العالمة 
إن تسجيل العالمة يرتب لصاحبها حقا استئثاريا يف استعماهلا واستغالهلا، ومبقتضى هذا احلق هو منع الغري مباشرة هذا  

 االستغالل دون رضاه.

من  66عالمة إبطاهلا، وهو ما تضمنته املادة اللكن وإن اعترب حق فهو ليس مطلق ألن املشرع رتب على عدم استعمال 
بنصها: "إن ممارسة احلق املخول عن تسجيل العالمة مرتبطة باإلستعمال اجلدي للعالمة على السالف الذكر  11-19األمر 

 رفة بالعالمة.السلع أو توضيبها أو على صلة مع اخلدمات املع

 يرتتب على عدم استعمال العالمة إبطاهلا ما عدى يف احلاالت اآلتية: 

 سنوات دون انقطاع. 9إذا مل يستغرق عدم اإلستعمال أكثر من  .6
 إذا مل يقم مالك العالمة قبل انتهاء هذا األجل بتقدمي احلجة بأن ظروفا عسرية حالت دون استعماهلا.  .2
 ديد األجل إىل سنتني على أكثر ...".ففي هذه احلالة يسمح بتم   

 من خالل هذا النص يتضح أنه يتطلب أن يتوافر يف اإلستعمال جمموعة من الشروط هي:

 أن يكون اإلستعمال جديا أو فعاال. -
 أن يرد اإلستعمال على العالمة املسجلة -
 ما مل يقدم الدليل على  استحالة سنوات دون انقطاع 19أن يستمر اإلستعمال خالل املدة احملددة وهي   -

علما أن املشــــــرع اجلزائــــــري ،اإلســــــتعمال املتواصــــــل بوجــــــود ظــــــروف عســــــرية، ويف هــــــذه احلالــــــة ميــــــدد األجــــــل إىل ســــــنتني
 مل حيدد هذه الظروف تاركا تقديرها إىل قاضي املوضوع.

ــــــذكر بطــــــالن العالمــــــة التجاريــــــ ــــــف الشــــــروط الســــــابقة ال ــــــري علــــــى ختل ــــــب املشــــــرع اجلزائ ــــــه ولقــــــد رت ة وهــــــو مــــــا قضــــــت ب
وهــــو اإللغـــــاء الــــذي جيـــــب أن يــــتم مـــــن اجلهــــات القضـــــائية بنــــاءا علـــــى 215منـــــه  26، كمــــا رتـــــب جــــزاءا آخـــــر يف املــــادة66املــــادة

 .66طلب الغري الذي له مصلحة إذا مل تستعمل العالمة وفقا للمادة 

 :اإللتزام بدفع رسوم التسجيل 
ـــــع رســـــوم يـــــتم حتديـــــدها    ـــــب خيضـــــع تســـــجيل العالمـــــة إىل دف ـــــه يتعـــــني علـــــى كـــــل طال مبوجـــــب قـــــانون املاليـــــة، بنـــــاءا علي

 لتسجيل العالمة لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية اإللتزام بدفع الرسوم املستحقة لذلك.

                                                           

 على مايلي:"تلغي اجلهة القضائية املختصة تسجيل العالمة بناءا على مايلي: 19/11من االمر  26نصت املادة -215 
مـن  13اىل  19و19الفقـرات  13األمر إذا نشأ سبب من األسباب املذكورة يف املادة طلب من املصلحة املختصة أو من الغري الذي يعينه  .6

فـإن التسـجيل ال  12الفقـرة  13هذا األمر بعد تسجيل العالمة و ظل قائما بعد قرار اإللغاء،غري أنـه إذا كـان سـبب اإللغـاء ناجتـا مـن املـادة 
 يلغي إذا اكتسبت العالمة صفة التمييز بعد تسجيلها.

 أعاله." 66من الغري الذي يعينه األمر إذا مل تستعمل العالمة وفقا للمادة طلب  .2
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ـــــداع العالمـــــة  61111ولقـــــد حـــــددت حقـــــوق التســـــجيل ب  ـــــق األمـــــر بإي ـــــار جزائـــــري إذا تعل ـــــف دين دج ســـــتة عشـــــر أل
ســـــلع واخلـــــدمات مـــــن خـــــالل صـــــك حيـــــرر هبـــــذا املبلـــــغ باســـــم املعهـــــد الـــــوطين اجلزائـــــري للملكيـــــة علـــــى صـــــنف واحـــــد فقـــــط مـــــن ال

 الصناعية.أما إذا اشتمل اإليداع عدة أصناف يضرب الرسم املتعلق بالصنف بعدد األصناف اإلضافية.

ــــداع العالمــــة طلــــب إجــــرا ــــل إي ــــه أن يطلــــب مــــن املصــــلحة قب ــــداع عالمت ــــه ينبغــــي علــــى  كــــل شــــخص يرغــــب إي ء كمــــا أن
ويشــــــمل هــــــذا البحــــــث كــــــل مــــــن العالمــــــات الوطنيــــــة والدوليــــــة املســــــجلة واحملميــــــة يف اجلزائــــــر  216حبــــــث عــــــن أولويــــــات العالمــــــة،

ــــاره عليهــــا مل تســــجل ملصــــلحة شــــخص آخــــر، وخيضــــع هــــذا البحــــث لرســــم  وذلــــك مــــن أجــــل التأكــــد أن العالمــــة الــــيت وقــــع اختي
 .يدفع مسبقا

 التجارية.:سقوة الحق في العالمة الثانيالمطلب ا 

عنايـــــة كبـــــرية لكوهنـــــا تعـــــد الـــــركن األساســـــي يف اكتســـــاب ملكيـــــة العالمـــــة، هلـــــذا يالحـــــظ بخـــــص املشـــــرع عمليـــــة اإليـــــداع 
أن أســـــــباب انقضـــــــاء العالمـــــــة تكـــــــاد جتـــــــد مصـــــــدرها يف إرادة صـــــــاحبها وهـــــــذا مـــــــا ســـــــوف نتاولـــــــه يف الفـــــــرع األول،و ميكـــــــن أن 

ــــى عنهــــا أو يــــرت  اســــتعماهلا، غــــري أن هنــــا  أســــباب  ــــه يف الفــــرع الثاين،أمــــا الفــــرع الثالــــث  يتخل ــــه وهــــو مــــا نبين خارجــــة عــــن إرادت
 نبني طرق انقضاء و سقوط احلق يف العالمة عن طريق العدول و اإلبطال و إللغاء.

 :على إرادة صاحبها. ابناء التجارية العالمة سقوةالفرع األول 
 ميكن أن تنقضي ملكية العالمة نظرا إلرادة صاحبها، ويتعلق األمر بعدم جتديد اإليداع و التخلي عن العالمة.    

 عدم التجديد (le défaut de renouvellement) : 
جتــــــري محايــــــة ملكيــــــة العالمــــــة مــــــدة عشــــــر ســــــنوات، إال أنــــــه جيــــــوز لصــــــاحبها جتديــــــد إيداعــــــه حــــــ  تســــــتمر احلمايــــــة    

ســــــبق القــــــول أن املشــــــرع مل يضــــــع حــــــدا أقصــــــى لعمليــــــات التجديــــــد، و بالتــــــايل جيــــــوز للمعــــــين بــــــاألمر جتديــــــد  القانونيــــــة، ولقــــــد
اإليـــــــداع طاملـــــــا اســـــــتغل العالمـــــــة بصـــــــورة جديـــــــة، و يســـــــتخلص مـــــــن األحكـــــــام التنظيميـــــــة الراهنـــــــة، أن صـــــــاحب العالمـــــــة ملـــــــزم 

( أشــــــهر علــــــى األكثــــــر الــــــيت 1أو الســــــتة )( أشــــــهر الــــــيت تســــــبق انقضــــــاء التســــــجيل 1بطلــــــب جتديــــــد اإليــــــداع يف مهلــــــة الســــــتة )
تلــــــي هــــــذا اإلنقضــــــاء، وإال فقــــــد حقوقــــــه عليهــــــا، أو بتعبــــــري بســــــيط تنقضــــــي ملكيتــــــه علــــــى العالمــــــة بعــــــد انتهــــــاء الســــــتة أشــــــهر 

 217.اء التسجيلالتابعة النقض
 التخلي عن العالمة (la renonciation à la marque) : 

اليت تنطبق عليها أو جلزء منها، و يلتزم  –أو اخلدمات  –لكل املنتجات جيوز لصاحب العالمة أن يتخلى عليها بالنسبة 
يف هذه احلالة بتقدمي أو توجيه تصريح إىل املصلحة املختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب اإلشعار باإلستالم، و نظرا 

يسري مفعول التخلي ابتداء من يوم ألمهية التخلي جيب أن يتم تسجيله يف دفرت العالمات، مث نشره من أجل إعالم الغري، و 
 تسجيله، و البد من اإلشارة إىل أن التخلي عن العالمة يف حالة عقد الرتخيص يتطلب إلزاميا موافقة املستفيد من الرتخيص.

لقد اعترب أن الرت  يؤدي إىل انقضاء العالمة سواء أكان صرحيا أو ضمنيا، غري أنه ال ميكن أن نستخلص دائما من 
إرادة صاحب العالمة يف تر  استعماهلا، أي هل ميكن أن نفرتض ذلك مثال من عدم اعرتاضه يف حالة استعماهلا مدة  الوقائع
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طويلة من قبل منافس، أو كذلك يف حالة عدم الدفاع عن حقوقه يف حالة تقليد العالمة ؟ كما جيب التساؤل ما إذا كان الرت  
يكّون الرت  ختليا عن احلقوق املتعلقة بالعالمة، بل يعترب مساحا هبا، و تبعا هلذا ختليا ؟ فحسب جانب من الفقه اجلزائري ال 

 التصرف تؤول العالمة إىل امللك العام، لذا جيوز لكل ذي مصلحة استعماهلا.
  :ألسباب خارجة عن إرادة صاحبها التجارية العالمة سقوةالفرع الثاني. 
ها، و هكذا ميكن أن حيتج ضده بعدم صحة اإليداع ــن إرادة صاحبـــارج عــــلسبب خة ــــة العالمـــي ملكيـــمكن أن تنقضـــي

و التسجيل، فقرار بطالن التسجيل يؤدي إىل فقدانه احلقوق الشرعية اليت كان يتمتع هبا، كما ميكن أن تسقط حقوقه يف حالة 
 عدم استغالل العالمة.

 بطالن التسجيل l’enregistrement)(la nullité de :  
جيب أن يكون التسجيل صحيحا ح  يتمتع صاحب العالمة حبقوق شرعية على السمة املختارة كعالمة قصد متييز 

 منتجاته أو خدماته، و اجلدير بالذكر أن التشريع السابق كان مييز بني بطالن العالمة و بطالن اإليداع.
هذا  أو على مسات حمظورة قانونا، وعلى بيانات يقصد هبا خداع اجلمهور اإليداع باطال إذا كانت العالمة حتتوي يكون 

قابال للنقد، إذ يقصد ببطالن العالمة يف احلقيقة بطالن اإليداع ومن مث التسجيل، ألن هذا اجلزاء يرمي إىل وقف  يكونالتمييز 
 218ولذا، ال ميكن أن يكون موضوعه إال التسجيل التابع لعملية اإليداع. ثار عقد قانوين معني نظرا لزوالهآ

وهلذا، يكون املشرع قد أصاب عندما تدار  األمر و تراجع عن خطئه، حبيث أصبح ينص يف األحكام الراهنة وعلى    
خ اإليداع وذلك بطلب من مثال نظريه الفرنسي، على أنه " ميكن اجلهة القضائية إبطال تسجيل العالمة بأثر رجعي من تاري

املصلحة املختصة أو من الغري " عندما يتبني بأن التسجيل مت خمالفة لألحكام القانونية، فال شك يف أن بطالن التسجيل ألسباب 
شكلية، أي بسبب عدم القيام بإحدى اإلجراءات اإلجبارية الكتساب ملكية العالمة، نادر متاما كون اإلدارة املختصة تتوىل 

ال إذا تعلق بسمة ال ميكن اعتبارها ـــــاطـــل بـــــون التسجيــــة، يكــــص األسباب املوضوعيــــصورة جدية، و فيما خيــــامللف بفحص 
عالمة أو مسة سبق إيداعها كعالمة أو رمز ميثل نقل لشعار رمسي أو لدمغة رمسية ...، و جيب أن نشري إىل أنه جيوز للمحكمة 

 ال ال يشمل إال جزء من السلع أو اخلدمات اليت سجلت من أجلها العالمة.احلكم بأن اإلبط
أما إذا كانت دعوى إبطال التسجيل جتد مصدرها يف عدم توافر صفة التميز، فال ميكن احلكم باإلبطال إذا اكتسبت  

األمر مثال بإيداع مسة   هذه الصفة بعد التسجيل، كما يالحظ أن اإليداع يتم يف بعض األحوال على أساس الغش، و يتعلق
 دعة لكن مستعملة من قبل شخص ثاين.كعالمة علما بأهنا غري مو 

ولقد اعترب يف هذا املضمار أنه ال يهم إذا كانت للمودع عالقات تعاقدية مع مستغل العالمة أم ال، و هكذا بينت 
القضايا اليت طرحت أمام احملاكم الفرنسية وجود عنصر الغش، أي أن املودع كان على علم باستعمال العالمة من قبل الغري وأن 

ع الغري من مواصلة استغالهلا، تأسيسا على هذا، يرى جانب من الفقه أن هذه السبب الوحيد الذي جعله باإليداع هو من
األحكام تسمح بأخذ بعني اإلعتبار عنصر الغش لتوسيع جمال تطبيق النص القانوين، فما هو األمر بالنسبة للتشريع اجلزائري ؟ إن 

ل ما إذا كان من املمكن رفع دعوى إبطال تسجيل التعداد الوارد يف النص القانوين ذكر على سبيل احلصر، وهلذا جيب التساؤ 
 العالمة نظرا لوجود غش يف إجراء اإليداع، أي هل جيوز احلكم بإبطال التسجيل خارج األسباب املذكورة قانونا ؟ 

ل فاجلواب باإلجياب، إذ تبىن املشرع اجلزائري موقف القضاء الفرنسي يف هذا اجملال و نص على أنه تتقادم دعوى اإلبطا 
 خبمس سنوات إال إذا كان طلب التسجيل قد مت بسوء نية.
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كما جتب اإلشارة إىل أن دعوى إبطال التسجيل ترفع أمام اجلهة القضائية املختصة بطلب من املركز الوطين اجلزائري 
، وال جيب نسيان أن للملكية الصناعية أو من الغري، و يرجع اإلختصاص إىل احملكمة املوجود يف دائرهتا مكان استغالل العالمة

( سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العالمة، و بطبيعة احلال جيب تسجيل قرار إبطال التسجيل يف 9دعوى اإلبطال تتقادم خبمس )
 219الدفرت اخلاص بالعالمات، مث نشره حسب اإلجراء املعتاد ح  يكون الغري على علم بوضعية العالمة.

 سقوة الحق بسبب عدم اإلستغالل (déchéance pour défaut d’exploitation):  
ينص على سقوط احلق على العالمة بسبب عدم استغالهلا، نتيجة  6293 جويلية 29 يكن القانون الفرنسي املؤرخ يف مل
الق، و ملكافحة األعمال اجلارية يف هـــذا املــجـــــال ــة على اإلطــــر مستعملــــات ش  غيــــالمـــات يتضمن عـــالمــــر العــــان دفتــــلذلك ك

 la marque de)، أو عالمة الدفاع (la marquee de barrage)و الــمـــعـــــروفـــة تـــحـــت تــســـمية عالمة احلاجز 
defense) أو عالمة اإلحتياط ،(la marque de réserve)6911-12رقم  ، تدخل املشرع الفرنسي بناء على القانون 
 منه على سقوط حقوق صاحب العالمة يف حالة عدم استغالهلا. 66و نص يف املادة  6312ديسمرب  96املؤرخ يف 

بالرجوع إىل التشريع اجلزائري السابق، يالحظ أنه كان ينص على أنه " جيب على املودع أن يستعمل عالمته يف السنة 
و عند وجود مربر، و يف حالة عدم استعمال العالمة بعد انقضاء املدة أعاله يصبح  املولية ل يداع، ماعدا يف حالة استثنائية

 اإليداع عدمي األثر.  
كانت هذه األحكام أكثر شدة من تلك املنصوص عليها يف التشريع الفرنسي، إذ كان املشرع اجلزائري يفرض على 

حقوقه، بينما مل يكن يتعرض صاحب العالمة يف ظل التشريع ل يداع وإال سقطت السنة الموالية صاحب العالمة استعماهلا يف 
الفرنسي القدمي هلذا اجلزاء إال يف حالة عدم استغالل العالمة يف مهلة اخلمس سنوات اليت تسبق السقوط، أما يف األحكام املعدلة 

ر سقوط حقوقه إذا استغل أي دون انقطاع، و بالتايل ميكن للمودع أن يتجنب خط ت هذه املهلة خبمس سنوات متتاليةحدد
العالمة يف اخلمس السنوات السابقة للطلب ح  و لو مل يستغلها طوال اخلمس سنوات التابعة ل يداع، لكن القضاء الفرنسي 

 اعترب أن استعمال عالمة مشاهبة و مودعة من صاحب عالمة غري مستعملة، ال مينع من احلكم بسقوط حقوقه.
اجلزائري، فهو مأخوذ عن التشريع الفرنسي، حبيث يفرض على صاحب العالمة استعماهلا و عن املوقف الراهن للمشرع 

ض لسقوط حقه على ( سنوات متتالية، أي دون انقطاع، فهو يتعر 9اجلدي، أما إذا استغرق عدم اإلستعمال مدة تتجاوز ثالث )
 العالمة.
جيوز للجهة القضائية املختصة بناء على طلب من الغري الذي يعنيه األمر احلكم بإلغاء احلق على العالمة، لكن  ومن مث 

اوز ــــا ال يتجــــالهلــــا الستغــــافيـــال إضـــــه أجــــإذا أثبت مالك العالمة أن ظروف عسرية مل تسمح له باستعماهلا، ميكن أن مينح ل
الراهن إثبات استغالل العالمة، أي جيب على املدعى عليه، إثبات  و الفرنسي لى املودع يف التشريعني اجلزائريني، و يفرض عــسنت

 ز له استعمال كافة وسائل اإلثبات.أنه استغل العالمة حسب الشروط القانونية، و جيو 
و يثبت املعين باألمر أنه استغل العالمة إذا وضعها على كافة منتجاته، أو أدرجها يف كافة نشرات الدعاية، وال يهم ما  

ا و جديا، كما يشرتط أن تكون التسمية قد استعملت كعالمة ـــليــون فعــــم أن يكـــل املهــــرة أم ال، بــــة كبيــــإذا كان ل ستغالل أمهي
 220سم جتاري أو شعار مثالً.و ليس كإ
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يستخلص من األحكام الراهنة أن حق طلب إلغاء تسجيل العالمة بسبب عدم اإلستعمال ال مينح إال للغري الذي يعنيه 
األمر، و البد أن يصدر القرار من قبل اجلهة القضائية املختصة، فال تسقط هذه احلقوق حبكم القانون، كما ال جيوز للمصلحة 

 ذا القرار بصورة تلقائية.املختصة أخذ ه
 .الفرع الثالث:سقوة العالمة التجارية بالعدول و اإلبطال و اإللغاء 

تكتسب العالمة كما سبق القول بالتسجيل، و تتمتع العالمة بصفة االستمرارية م  حافظ صاحبها على جتديدها يف 
 اآلجال احملددة و مع ذلك فقد ينقضي احلق يف العالمة لسبب أو آلخر.

 لي عن العالمة: العدول أو التخ -أوال

يعد التخلي عن العالمة أحد األسباب اإلرادية لفقدان ملكية العالمة،حيث ميكن يف أي وقت لصاحب العالمة أن 
يتخلى عن عالمته باختياره ألسباب جتارية أو شخصية أو أن العالمة أصبحت شائعة يف نظره أو أنه أراد تر  التجارة و التخلص 

 باءه.من أع

ول عن تسجيل عالمته لكل دعلى أنه ميكن لصاحب العالمة الع 19/11من األمر  63 املادة و قد نصت على ذلك 
لي أو  طلب العدول يف سجل العالمات و نشره خجلت من أجلها ويتم تسجيل طلب التأو جزء من السلع أو اخلدمات اليت س

 يف النشرة الرمسية للعالمات .

الطريقة اليت يتم هبا العدول بنصها أن العدول عن التسجيل 221 19/233من املرسوم التنفيذي  29ولقد حددت املادة 
سواءا كان كليا أو جزئيا فإنه يتم بناءا على طلب املالك لدى املصلحة املختصة، فإذا ما قدم طلب العدول من قبل وكيل يتعني 

اسم الوكيل وعنوانه وال يكون بذلك العدول نافذا يف حق الغري إال عليه أن يرفق هذا الطلب بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تتضمن 
 .بعد تسجيله يف سجل العالمات

فالتخلي عن العالمة يكون بتقدمي طلب من املعين باألمر أو وكيل عنه مبوجب وكالة خاصة بشطبها من سجل 
املعهد الوطين للملكية الصناعية،وذلك ضمن ظرف  العالمات،حيث يوجه مالك العالمة تصرحيا إىل املصاحل املختصة و املتمثلة يف

بريدي مضمون مع طلب اإلشعار باالستالم،يعلن فيه عن رغبته احلرة و الكاملة يف التخلي عن عالمته كليا أو جزئيا،ويتم تسجيل 
ملكية الصناعية هذا التخلي يف سجل العالمات وبعد شطب العالمة من السجل اخلاص املوجود على مستوى املعهد اجلزائري لل

العدول عن العالمة و النشرة الرمسية للملكية الصناعية والذي يسري  222،فإنه يقوم بإشهار عملية الشطب أو التخلي أي نشر
 مفعوله ابتداء من يوم استالمه.

                                                           

 احملدد لكيفيات إيداع العالمات. 2119أوت  12املؤرخ يف  19/233املرسوم التنفيذي رقم  -221 
على انه:"تنشر يف النشرة الرمسية تسجيالت و جتديدات العالمات إضافة على  أعالهاملذكور  19/233من املرسوم التنفيذي  91نصت املادة -222 

و املذكور  2119جويلية  63املوافق  6222مجادى األوىل عام  63املؤرخ يف  19/11إبطاهلــا و إلغائهــا  وكـذلك كل قيد سجل مبقتضى األمر رقم 
 و مبقتضى هذا املرسوم." أعاله
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األمر أن و اهلدف من النشر هو علم اجلمهور بأن هذه العالمة أصبحت يف اجملال العام وبالتايل جيوز لكل من يهمه 
ال للعــــدول و التخلي تصبح قابلــة لالستعمال من طـــرف الغيـــر على منتجاتـــه ـــــــة كانت حمـــــيتخذها كعالمة،وبالتايل فإن كل عالم

 أو خدماته.

ويعمد صاحب العالمة إىل التخلي عن عالمته عندما ال جيد فائدة من وجوب تسجيلها ولكي يتخلص من دفع الرسوم 
 يقوم بطلب التخلي عنها أو العدول عن تسجيلها.ف

ملالكها وأن   ومي جيز املشرع اجلزائري قبول العدول عن تسجيل العالمة املقدم من مالكها إذا تعلق األمر بعالمة جتارية سبق
 إذا قدم مالك رخص للغري باستعماهلا على منتجاته أو خدماته خاصة إذا كان عقد الرتخيص مسجال لدى املصلحة املختصة إال

املتعلق بكيفيات  19/233من املرسوم  21العالمة تصريح ينص على موافقة املرخص له على هذا العدول وهو ما نصت املادة 
:" إذا سجلت املصلحة املختصة املختصة عقد الرتخيص،ال جيوز هلا قبول إيداع العالمات و تسجيلها اليت نصت على ما يلي

 223إال بتقدمي تصريح ينص على موافقة املستفيد من الرخصة املسجلة على هذا العدول." العدول عن تسجيل العالمة

الم اإلعالن أو التصريح به يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، وإذا كانت تج العدول مجيع آثاره من يوم استوين 
 العدول.العالمة ميلكها عدة أشخاص يتعني عليهم مجيعا أن يشاركوا يف 

 اإلبطال: -ثانيا

 ينقضي احلق يف العالمة بالقيام بإبطاهلا حيث تنقضي كل احلقوق الواردة على العالمة ألسباب خارجة عن إرادة صاحبها.

احلاالت اليت جيوز فيها إبطال العالمة حيث نصت على  على 11-19من األمر  21املادة  املشرع اجلزائري يف نصوقد  
للجهة القضائية املختصة إبطال تسجيل العالمة بأثر رجعي من تاريخ اإليداع وذلك بطلب من املصلحة املختصة :" ميكن  مايلي

 13من املادة  3اىل  6أو من الغري عندما يتبني بأنه كان ال ينبغي تسجيل العالمة لسبب من األسباب املذكورة يف الفقرات من 
 من هذا األمر".

املشرع أجاز إبطال العالمة وذلك بطلب من املصلحة املختصة وهي املعهد الوطين للملكية وباستقراء هذا النص اد أن 
املتعلق بالعالمات وهي كل احلاالت اليت  19/11من األمر  13الصناعية إذا تبني أن تسجيلها كان خمالفا ملا جاءت به املادة 

 لصحة تسجيل العالمة.يرفض فيها تسجيل العالمة و املتمثلة يف غياب الشروط املوضوعية 

جيوز إبطال عالمة سبق تسجيلها إال حبكم صادر عن اجلهة القضائية املختصة بناءا على  يستخلص من نص املادة أنه ال
 .3إىل الفقرة  6من الفقرة  13طلب يقدم إىل املصلحة املختصة من الغري ألحد األسباب الواردة يف املادة 
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 تستثنى من التسجيل:على ما يلي:" 224 19/11 األمرمن  13وقد نصت املادة 

 .الفقرة األولى 20.الرموز التي ال تعد عالمة في مفهوم المادة 1

 ..الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز0

 ..الرموز التي تمثل شكل السلع أو غالفها إذا كانت الطبيعة أو وظيفة السلع أو التغليف تفرضها0

وطني ـــون الـــانـــب القــوجــا بمـــالهــــاستعم رـــظحة و الرموز التي يـــامــــام أو اآلداب العـــظام العـــة للنـــــالمخالف.الرموز 4
 .االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها أو

 رف دولةــان من طــــة و الالمــــلشعارات رسمية تستخدم للوقاي.الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقال أو تقليدا 5
 ةـــذه الدولـــالمختصة له إال إذا رخصت لها السلطة بموجب اتفاقية دولية تات أو منظمة مشتركة بين الحكومات أن

 أو المنظمة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك.

ع ــــدر السلـــصــودة أو مـــــة أو جـــص طبيعـــة فيما يخــــاة الجاريــــاألوسور أو ـــمهـــلل الجـــكن أن تالـــ.الرموز التي يم0
 و الخدمات و الخصائص األخرى المتصلة بها.

قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معينة،وفي حالة  .الرموز التي تشكل حصريا أو جزئيا بيانا0
بغير حق تعرقل استعمال ذلك البيان الجغرافي من قبل أشخاص أخرين لهم ما إذا تم تسجيل هذه الرسوم كعالمة 

 الحق في استعماله.

ة ــــــاثلــع ممـــه لسلـــجزائر وتم استخدامـــرة في الـــــبالشه زـــــاري يتميــــ.الرموز المماثلة أو المشابهة لعالمة أ السم تج8
بمثابة ترجمة للعالمة أو االسم  تالليل بينهما،أو الرموز التي هيمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تمي لو مشابهة تن

 تغيير،على السلع أو الخدمات التي ال تعد مطابقة أو مشابهة لتلك التجاري.تطبق أحكام هذه الفقرة،مع ما يلزم من
يدل  و خدمات مطابقة التي طلب تسجيل العالمة من أجلها،بشرة أن يكون استعمال هذه العالمة من أجل سلع

العالمة المسجلة ،في هذه الحالة و بشرة أن يكون من شان هذا على صلة بين هذه السلع و الخدمات و مالك 
 االستعمال إلحاق ضرر بمصالح صاحب العالمة المسجلة.

ــت مطابقاــــا أو خدمــــل سلعــل يشمــــتسجيب تسجيل أو ـــل طلــــوز المطابقة أو المشابهة لعالمة كانت محـــ.الرم9 ة ــ
أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها عالمة الصنع أو العالمة التجارية إذا كان هذا االستعمال يحدث لبسا.تطبق 

ا ـــب تسجيلهــأحكام هذه الفقرة أيالا على العالمات التي انتهت فترة حمايتها منذ سنة أو أكثر قبل تاريخ إيداع طل
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تهت فترة حمايتها منذ ثالث سنوات أو أكثر قبل التاريخ.تؤخد بعين االعتبار في أو على العالمات الجماعية التي ان
 ."مفهوم هذه الفقرة كل األولويات المطالب بها

من األمر السالف ذكره، بينما يكون اإلبطال  1-9-2-2-6فقرة  13يكون اإلبطال مطلقا يف احلاالت الواردة يف املادة
 .من نفس املادة 3-2-3-9الفقرة يف نسبيا يف احلاالت الواردة 

وجيوز للمعهد الوطين للملكية الصناعية أن يقرر إبطال أو رفض تسجيل عالمة أو منع إستعماهلا إذا كانت تشكل تقليدا 
  .225وحازت على الشروط القانونية حلمايتها، وهو ما تضمنته إتفاقية باريسدث خلطا أو لبسا بعالمة مسجلة أو ترمجة حت

عوى اإلبطال خبمس سنوات إبتداءا من تاريخ تسجيل العالمة، ويستثىن من هذا اإلجراء طلب التسجيل الذي وتتقادم د 
مت بسوء نية، ويؤدي إبطال العالمة إىل شطب تسجيلها من سجل العالمات، وميتد أثر اإلبطال بأثر رجعي من تاريخ اإليداع، 

من األمر  21المة صفة التمييز بعد تسجيلها حسب ما نصت عليه املادة غري أنه ال ميكن إقامة دعوى اإلبطال إذا اكتسبت الع
 .13ذلك أنه ال يوجد أحد األسباب اليت أوردهتا املادة  19-11

 ة يف حاالت حمددة وفق شروط معينةأوردت حالة أخرى ل بطال و هي نامجة عن عدم استعمال العالم 2فقرة  66املادة 
إذا لم يقم مالك العالمة قبل انتهاء هذا األجل بتقديم الحجة بان ظروفا عسيرة حالت دون و اليت نصت على أنه " 

 ."بتمديد األجل إلى سنتين على األكثراستعمالها،ففي هذه الحالة يسمح 

صرف فيها ــا و التـــملكيتهه يف ـــد حقـــذي يفقـــة فقط الـــاره إىل صاحب العالمــــد ال تنصرف آثــــة قـــــال العالمــــغري أن إبط
و استغالهلا بل ينصرف للغري و مثال ذلك قام صاحب العالمة الباطلة برتخيص استغالل عالمته من طرف شخص آخر مت تبني 

ق املتعل 19/11 األمرمن  13أن هذه العالمة باطلة أو مت التنازل عنها مت اتضح بطالهنا ملخالفتها ألحد احلاالت الواردة يف املادة 
بالعالمات ففي مثل هذه احلالة يكون كل ما بين على باطل فهو باطل،ومن مث تلغى كل التصرفات الواردة على العالمة من 
تنازل،أو بيع،أو ترخيص..اخل وذلك بأثر رجعي على أن يسرتد الغري حسن النية حقوقه عن طريق دعوى التعويض،وخيضع احلكم 

 226ءات التسجيل و النشر السابقة ليعلم الكافة بذلك.القضائي القاضي بإبطال العالمة إلجرا

  :اإللغاء -ثالثا

على احلاالت اليت ترفع فيها دعوى اإللغاء من الذي خيص العالمات،  19/11من األمر  16الفقرة  26نصت املادة  
 منه نوردها كما يلي:  66و ما يليها واملادة  9،9فقرة  3املصلحة املختصة أو الغري وهي تلك الواردة يف املادة 
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 ة ــــــل السلعـــــل شكـــــوز اليت متثـــــل يف الرمــــ: تتمث السالف الذكر 19/11من األمر  19الفقرة  13حالة املادة
عة أو وظيفة السلع أو التغليف تفرضها مبعىن أنه ال جيوز إااز سلعة إال يف هذا الشكل أو هذا ــا إذا كانت طبيــــأو غالفه

استعماهلا وحرمان األخرين  ذا الغالف أو الشكل كعالمة ألن ذلك يؤدي إىل احتكارـــالغالف، وبذلك ال جيوز إختاذ ه
 من ذلك. 
  ل من بني ـــــوز اليت حتمــــــا يف الرمـــــومــــ: تتمثل عمالسالف الذكر 19/11من األمر  19الفقرة  13حالة املادة

 ة أو وسامات وطنية أو أجنبية أو رموز ثورية.ـــــــدا لشعارات رمسيــــال أو تقليـــــعناصرها نق
  ن أن تضلل اجلمهور ـــوز اليت ميكــــرم: ختص الالسالف الذكر 19/11من األمر   11الفقرة  13حالة املادة

 أو األوساط التجارية فيما خيص طبيعة أو جودة أو مصدر السلعة و اخلدمات و اخلصائص األخرى املتصلة هبا.
 ختص الرموز اليت تشكل حصريا أو جزئيا بيانا قد السالف الذكر 19/11من األمر  13الفقرة13حالة املادة :

 ع أو خدمات معينة يف حالة ما إذا مت تسجيل هذه الرموز كعالمة بغري حق.ـــــغرايف لسلــحيدث لبسا مع املصدر اجل
 عدم استعمال العالمة خالل املدة املقررة قانونا السالف الذكر 19/11من األمر  12الفقرة  26حالة املادة :
 سنوات، فمن يعنيه األمر رفع دعوى اإللغاء أمام اجلهة القضائية املختصة. 9وهي 

إن احلكم بإلغاء تسجيل العالمة ال ينتج أثره إال من يوم صدوره و هذا على خالف احلكم بإبطال تسجيلها الذي ميتد 
 بأثر رجعي من تاريخ اإليداع.

 19تتمثل يف عدم االستعمال اجلدي للعالمة على السلع أو اخلدمات ملدة  66أما احلالة املنصوص عليها يف املادة 
سقوط احلق يف العالمة بناءا على عدم االستغالل ويف مثل هذه احلالة فإن صاحب العالمة يقوم سنوات،حيث يكون 

باستعماهلا وفقا ملا هي خمصصة له من منتجات أو بضائع أو خدمات،حيث تقضي هذه املادة بأن ممارسة احلق على 
 ها.العالمة مرتبط باالستعمال اجلدي و احلقيقي على السلع و اخلدمات اليت تغطي

 مها: إال يف حالتني إلغاءهاويرتتب على عدم استعمال العالمة 

 سنوات دون انقطاع. 19إذا مل يستغرق عدم االستعمال أكثر من .6

إذا قام مالك العالمة قبل انتهاء األجل بتقدمي احلجة بأن ظروفا عسرية حالت دون استعماهلا،ففي هذه احلاالت ميكن .2
 أجل االستغالل لكن لسنتني على األكثر. للمصلحة املختصة قبول متديد

سنوات من تاريخ إيداع طلب  19و يتبني من هذا النص أن املشرع ألزم صاحب العالمة باستغالل عالمته خالل 
 تسجيلها،وإال تسقط العالمة و تصبح ملكا عاما جيوز لكل شخص استغالهلا.

بشأن قصر املدة املمنوحة لصاحب العالمة  االنتقاد املوجه إليهواملالحظ أن املشرع اجلزائري يف هذا األمر قد تفادى 
 227امللغى بعام واحد فقط وذلك تشجيعا منه على املواصلة يف استغالل العالمة. 11/93الستغالهلا و اليت كانت مقررة يف األمر 
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من السلع أو اخلدمات اليت ونشري إىل أنه إذا توافرت الشروط السالف ذكرها إللغاء العالمة وكانت متعلقة جبزء فقط 
من املرسوم التنفيذي  22سجلت من أجلها العالمة فال يشمل اإللغاء إال ذلك اجلزء من هذه السلع أو اخلدمات وفقا للمادة 

 العالمات و تسجيلها. إيداعاملتعلق بكيفيات  19/233رقم 

امليعاد احملدد هو منع تراكم سجالت العالمات  املشرع من النص على إلغاء العالمة إذا مل يتم استغالهلا يف هدفويكمن 
 عالمة ما. عدم إجياد و إيداع عالمات مالئمة و مناسبة من طرف الغري و الذي يريد اختاذ غري املستعملة و اليت تؤدي إىل

ام عة من صاحب املصلحة،أو الغري املعين بأحكقضائي دائما على أساس دعوى مرفو  إلغاء العالمة يكون مبوجب قرارو 
معين بالنسبة للحالة املنصوص عليها يف  ،وإما من قبل املعهد الوطين للملكي الصناعية، وإما من قبل كل19و 19فقرة  13املادة 
السالفة الذكر،وكل متضرر من عدم االستعمال.وخيضع احلكم القضائي بإبطال العالمة إلجراءات التسجيل و النشر  66املادة 

 .السابقة ليعلم الكافة بذلك

املتعلق بالعالمات و اخلاصة بإلغاء العالمة على فرتة تقادم  19/11من األمر  26ومل ينص املشرع اجلزائري يف املادة 
،كما أنه أورد استثناء على إلغاء ة لرفع دعواه م  توافرت أسباهبامما يبقي اجملال مفتوحا أمام كل ذي مصلح دعوى اإللغاء

حيث ال جيوز إلغاء العالمة اجملردة من صفة التمييز،بشرط أن تكون قد  13العالمة و املتعلق بالفقرة الثانية من املادة 
استثناء هام جدا يدل على أنه يوجد حق مكتسب على هده العالمة على  اكتسبت صفة التمييز بعد تسجيلها وهذا 

 توفرها على أهم شرط موضوعي لصحة تسجيلها وهو شرط التميز.الرغم من عدم 

و جتدر اإلشارة أيضا أن هنا  طريقة من طرق االنقضاء العادي للحق من العالمة و املتمثلة يف تر  العالمة و املقصود به 
ى العالمة بعدها يسقط سنوات و اليت تعترب مدة حمددة لسريان احلق عل 61هو عدم قيام صاحبها بتجديدها بعد انقضاء مدة 

هذا احلق سقوطا آليا،مبعىن أنه إذا مل يقم صاحب العالمة يتجديدها بعد انقضاء مدة احلق على العالمة يسقط حقه فيها،و يعترب 
 الرت  من صور انقضاء احلق على العالمة بناءا على إرادة صاحبها.

ا أو إلغاء يتمثل يف فقدان العالمة ألهم محاية قانونية إن األثر الذي يرتتب على العدول عن تسجيل العالمة أو إبطاهل
تتمتع هبا أال وهي احلماية اجلزائية فضال عن انتهاء حق االستئثار هبا،مما جيعلها عرضه لالعتداءات اليت ميكن أن تقع عليها 

 228وكذلك داخلة يف امللك العام حيث جيوز لكل شخص استغالهلا لصاحله.
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