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خاتمة:ال  

من خالل تطرقنا ملوضوع العالمات التجارية يف التنظيم القانوين اجلزائرر  ااتتاارارا د رر عررملع امل ايرة الةرناتية  ات ر  مرا 
نفترا   خاصة ااتتاارارا مللر ة مرن مللرائد الرتايرة مل الترالت ل ،نترول  ملمرا لعار  ا هلذه األخرية من دمهية االغة يف احلياة االقتةادية

ملاذلك دصاحت ل عالمة التجارية دمهية االغة يف ظد تةر تانولوجيا مل نوتيت    النتالزيادة  ركة  ة اني الرملل يفالسيالياحلرملد 
 التالم مل العةر االقتةاد .

 91/30/9166الةرررادر  66/75اات،رررت اجلزائرررر اوضررروع العالمرررة التجاريرررة  ين دصرررررت تررررة قررروانني دملهلرررا  األمرررر 
يتها مل الذ  كات مسايرا لالتفاقيات الرمللية اخلاصة اامل اية الفارية  ملنتيجة ل تطرور االقتةراد  يف العةرر املنظم ل عالمات مل محا

املتع رررر   91/35/3330املرررريفر  يف  30/36لررررنة تررررن القررررانوت السررررالر الذكر عةرررررر األمررررر  05احلرررررين خاصررررة اتررررر مرررررملر 
املنظ،ة العاملية  إنشاءتةاد السوق احلر مل حترير التجارة خاصة اعر االعالمات مل الذ  دلغى القانوت السالر الذكر ملاذا ملسايرة اق

 ل تجارية.

الرررررذ  يقرررررروم ت رى تشرجيس االلرتا،ار العرامل  رمليل رررررل تطور ال اجلزائر ةرراملتع   االعالمات التجاا 30/36قر ملاكب األمر 
 مل املناعسة احلرة مما يستوجب ت ى اجلزائر التفاري امل   يف االن ،ام إىل منظ،ة التجارة العاملية كوهنا  ت،ية عرضتها السوق الوطنية

ل ،نظ،ة العاملية ل تجارة ملاذا من مل الرمللية لان ذلك يفرض ت ى اجلزائر االات،ام اإتراد تشريعات تنسجم مس ماادئ االن ،ام 
 دجد احلةول ت ى محاية دع د لعناصر امل اية الةناتية من دجد دعس تج ة التطور االقتةاد . 

 النتائج المتوصل إليها:

لتش،د تالمات الس س ملا  العالمات اليت توضرس ت رى    دخر املشرع اجلزائر  ااملفهوم الوالس ل عالمة التجارية .9
اء تع ررررررررر  األمرررررررررر ااملنتجرررررات الررررريت يقرررررررروم التررررررررراجر اةنعهرررررررررا دمل اايعهرررررا  ملكرررررذا العالمرررررات املتع قرررررة املنتجات لررررررررو 

ااخلرمات ملهبررذا يارروت املشرررع اجلزائررر  قررر عررد كررد دنررواع العالمررات التجاريررة ملت ررى األخرر  تالمررات اخلرمررة 
 .30/36لألمر املنتجات الةناتية مل التجارية مل الزراتية مل تالمة اخلرمات طاقا

مل يررررل املشرررع اجلزائررر  ل عالمررة الةرروتية مل تالمررة الرائحررة د  الرريت ترررر  االسرر،س دمل الشررم يف مفهرروم العالمررة  .3
 التجارية ت ى الرغم من دت اتفاقية ترياس دجازت تسجيد العالمة الةوتية مل الس،عية.

يف العالمة التجارية دت تاوت قاا ة ل ت،ايد اخلط   مميزة  جريرة  ملمشرملتة  غري خمالفرة  املشرع اجلزائر  شرتطإ .0
ل نظرررام العرررام ملالدام العامرررة  ملاررر  طارررد ارررذلك شررررملطا موضررروتية  عرررد العالمرررة تت،ترررس ااحل،ايرررة القانونيرررة مررر  

  ملاذا الشرملط اتت،رهتا كاعة االتفاقيات الرمللية.تواعرت عيها
  رور املعرش شيةريا ليرراع العالمرة مليف الاسيط ل عالمرة مرن خرالل  اليراعزائر  ت ى نظام اتت،ر املشرع اجل .4

  الة إذا كات دجنيب عقر التوجب تقرمي اليراع من قاد ملكي   يف اجلزائر ململ يشرتط إقامت  الشيةية يف اجلزائر.
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ايترر  هلرررا ت ى الررررغم مرررن دت خمت رررر اشرررتط املشررررع اجلزائرررر  حل،ايرررة العالمررة تسرررجي ها يف اجلزائرررر  ررر  تاارررت م  .7
 االتفاقيات الرمللية تعترب التسجيد كقرينة ت ى امل اية عقط.

مل ي س املشرع اجلزائر  آ  محاية قانونية ل عالمة غري املسج ة لواء ملعقا دتوى تق ير العالمة  دمل ملعقا لررتوى  .6
رنيررررة ل عالمررررة غررررري املسررررج ة مل الرررريت لررررا  املناعسررررة غررررري املشرررررملتة رغم دت االتفاقيررررات الرملليررررة  يررررز احل،ايررررة امل

 التع،اهلا.
ة التنرازل ترن ررررا يف  الررررك،  اررررد م ايتهررررد الت، ك د  انقرررررررت ى لاي ة رررالتةرف يف العالمدجاز املشرع اجلزائر    .5

،را ميارن   ك،ا ميان دت تاوت التةرف ت ى ملج  االنتفراع ك،را يف  الرة مرن  تررخي  اااللرتع،ال   ك العالمة
 لان اذا التةررف األخرري نرادر جررا دمل تقرميها كحةة يف الشركة  دت تاوت العالمة حمال ل ران ل ،ات الرين

 من النا ية الع، ية يف اجلزائر ت ى خالف الرملل املتطورة اقتةاديا.
اليررراع ملذلررك  جهررة الق ررائية إاطررال تسررجيد العالمررة اررتار رجعرر  مررن ترراري  لمياررن دكررر املشرررع اجلزائررر  دنرر    .8

تارر   مل قرر اط رب مرن املةرر حة امليتةرة دمل مرن الغررري ي تنررما يتارني اررتت التسرجيد م خمالفرة لأل اررام القانونيرة
 املشرررع اجلزائررر  موقررر الق رراء الفرنسرر  يف اررذا ا ررال مل نرر  ت ررى دنرر  تتقررادم دترروى الاطررال  ،ررس لررنوات

 تسجيد قر م اسوء نية.إال إذا كات ط ب ال  ااتراء من تاري  تسجيد العالمة
دتوى إاطال التسجيد ترعس دمام اجلهة الق ائية امليتةة اط ب من املركز الوطش اجلزائر  اتترب املشرع اجلزائر   .1

مرس ل ، اية الةناتية دمل من الغري  مل يرجس الختةاص إىل احملا،ة املوجود يف دائرهتا مارات الرتغالل العالمرة  
رنية ملالدارية قر مرن  االختةراص لألقطرام املتيةةرة ملالريت مل يرتم تنةرياها اعرر الع م دت قانوت الجراءات امل

ملاالترررايل عرررات احملررراكم مقرررر ا رررالس الرررنر االختةررراص هلرررا لان ال يوجرررر نررر  صرررري  ينرررزع االختةررراص النررروت  
 ل ،حاكم.

العالمررة دمل صررا ب الرررتوى امليفلسررة ت ررى تق يررر العالمررة  ال إرروز رععهررا إال مررن صررا ب املشرررع اجلزائررر  يف  .93
الرتخرري  ضررر مررن قررام االتق يررر  اين،ررا إذا كررات األمررر يتع رر  ارررتوى ميفلسررة ت ررى املناعسررة غررري املشرررملتة  إرروز 

 ملاالتايل عرات احل،ايرة املرنيرة دمللرس مرن احل،ايرة لاد من حلق  ضرر من جراء اذا التةرف دت يرعس اذه الرتوى
 اجلزائية ل عالمة التجارية.

ئررر   تقواررة مو رررة يف جرميررة التق يررر ل عالمررة التجاريررة مل األععررال الرريت تشرر، ها اررا عيهررا تشرراي  ملضررس املشرررع اجلزا .99
 العالمة مل اغتةام مل ضس  تالمة مم وكة ل غري ايس دمل ترض منتجات ت يها تالمة مق رة دمل مشاهة.

دجد محاية املرتى ت ي  يف  الرة دلزم املشرع اجلزائر  دعس كفالة من اجد املتااعة اجلزائرية جلرمية التق ير ملاذا من  .93
 إلاءة املرت  التع،ال دتواه.

مل حيرررد املشرررع اجلزائررر  املعررايري الرريت تاررني شررهرة العالمررة التجاريررة  ت ررى لررايد احلةررر مليف نفررس الوقررت قررر دقررر  .90
 حب،اية العالمة التجارية املشهورة يف اجلزائر مل تر  األمر ل ق اء.
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المة املشرهورة دت تاروت هلرا شرهرة يف اجلزائرر من دملت اشررتاط دلراقية تسرجي ها اشرتط املشرع اجلزائر  حل،اية الع .94
يف ا ررراا األصرر   لان  مل حيرررد موقفررر  االنسرراة ل عالمررة املشررهورة ت رررى شررااة االنرتنررت مررن دملت الرررتع،اهلا يف 

 اجلزائر.
مليفقررت ل ،يفلسررة كعقواررة منرر  تقواررة الغ رر  النهررائ  دمل ا 03يف املررادة  30/36اتت،ررر املشرررع اجلزائررر  يف األمررر  .97

امل غى اوجب األمرر السرالر الرذكر الرذ  كرات يقررر النشرر دمل اللةراق  66/75تا،ي ية   ت ى خالف األمر 
 د  التالت عقط.

لرنوات يريفد  إىل إاطاهلا لانر   30دكر املشرع اجلزائر  ان  يف  الة ترم التع،ال العالمة التجارية ألكار مرن  .96
لتاررني االلررتع،ال مررن ترم  خاصررة دت اجلهررة امليتةررة لتاررني ذلررك ارر  املعهررر الرروطش  مل اررني الجررراءات املتاعررة

اجلزائرررر  ل ، ايرررة الةرررناتية  إال انررر  يف  الرررة إدخالررر  يف النرررزاع مرررن قارررد األطرررراف دمل مرررن قارررد احملا،رررة مل تررررم 
ر الذ  حيوز   وره  عات احملا،ة ال يوجر هلا د  جوام من  ين تتكير االلتع،ال من ترم  كون  او الو ي

دشرهر الريت ترررل عيهرا كاعرة العالمرات الوطنيرة املسرتع، ة دملريرا ملإذا جلرتت احملا،رة  36ت ى ا  ة اليت تطاس كد 
إىل اخلاري عف  ارذه احلالرة ال صرال ية لر  كونر  غرري خمرت  ملال يوجرر خررباء خمتةرني ملمعت،ررين لررى احملراكم يف 

 امل اية الفارية.
 االقتراحات:

املتع ررر  االعالمرررات ملارررذا ارررإدرال العالمرررات الةررروتية مل تالمرررة  30/36مرررن األمرررر 33تعرررريد املرررادة  .9
 الرائحة  ملاذا مواكاة التفاقية ترياس ملكذا التشريعات املتطورة كالقانوت األمريا .

 من .91مل  30املوادحلسن تطايق  خاصة  30/36يستوجب إصرار التنظي،ات املوضحة ملواد األمر  .3
اخلراص االقطرب املتيةر  يف منازترات امل ايرة الفاريرة املنةروص ت ير  يف يستوجب إصرار التنظيم  .0

 من قانوت إ.ل.م.إ ملاذا من دجد حترير االختةاص النوت  مل الق ي،  ارقة. 03املاد 
املتع رررر  االعالمررررات ملاررررذا االسرررر،ا  االررررتع،ال العالمررررة قاررررد  30/36مررررن األمررررر  34تعررررريد املررررادة  .4

وضروتة ت رى السر س مل اخلررمات تررب الق ريم الوطش ملمنر  اسرط تسرجي ها دمل إيرراع ط رب التسرجيد امل
 احل،اية املرنية ل عالمة املسج ة مل غري املسج ة.

 ملارذا يف  الرة تررم الرتع،ال العالمرة  30/36 األمررمن  99املتاعة لتطاي  املادة  الجراءات حترير .7
ال من ترم  او االلتع، كيرلتت عاجلهة امليتةة  إاطاهلالنوات من اجد  30التجارية ملرة اكار من 

املعهر الوطش اجلزائر  ل ، اية الةناتية  ان  نسية من ا  ة املررل عيها العالمات املستع، ة ملطنيا 
 مل دملليا نسية منها ل ،حا،ة كد لنة ملكذا تاوين خرباء خمتةني يف امل اية الفارية.

مرن  31ارية ملاذا من خالل تعرريد املرادة العالمة يف حتريك دتوى تق ير العالمة التج إلزاميةالتاعاد  .6
 لتقرير القاض  امليت . األمر املتع   االعالمات دمل تر  30/36 األمر
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املتع ررر  االعالمرررات عي،رررا دررر  حتريرررر مررررة الغ ررر   30/36مرررن األمرررر  33الفقررررة  03تعرررريد املرررادة  .5
 امليفقت ل ،يفلسة.

االعالمرات الريت تعاقرب مرن ي رس تالمرة مل املتع ر   30/36من األمرر 00من املادة  33إلغاء الفقرة  .8
 تسجد دمل مل يط ب تسجي ها.

التشريع  مل التنظي،  ل ، اية الفاريرة مواكارة ل تشرريعات املتطرورة مل االتفاقيرات  الطارضرملرة ترتيم  .1
 الرمللية اا عيها اتفاقية ترياس.

اقية ترياس من قاد اجلزائرر ملمنر  فاملنظ،ة العاملية ل تجارة ملاالتايل املةادقة ت ى ات إىلضرملرة االن ،ام  .93
 ترتيم التشريس الوطش.

 

 


