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 : فصل تمهيدي

الذي  التشريعي التطور و معرفة التارخيية الستعماهلا و محايتها، األصولملوضوع العالمة التجارية تتبع  األمثليتطلب الفهم 
أما يف املبحث الثاين سنبني مصادر العالمة ،يف املبحث األول إليهوهذا ما سنتطرق  ة يف خمتلف الدولـة التجاريـون العالمـناـمر به ق

 .أحكامهاات و املعاهدات الدولية اليت عاجلت محاية العالمة التجارية و نظمت ـــاقيــتفاإل التجارية ،الوطنية و الدولية املتمثلة يف

  و تطور العالمة التجارية نشأة :األولالمبحث. 
  أثبتت الدراسات و اإلكتشافات األثرية بأن العالمة قد استخدمت منذ قدمي الزمان، لكن ال ميكننا أن نؤكد أن بعض

للكلمة؛ فريجع أصل العالمة  احلايلالعالمات اليت كانت تستخدم قدميا هي عالمات جتارية وفقا للمفهوم القانوين 
يضعون عالمات عليها، هلذا  وعون على منتجاهتم الفنية أو النفعية أالتجارية إىل زمن بعيد عندما كان أصحاب احلرف يوق

 .عرب خمتلف العصورسوف نتطرق إىل نشأة العالمة التجارية وتطورها 
  أثبتت الدراسات و اإلكتشافات األثرية بأن العالمة قد استخدمت منذ قدمي الزمان، لكن ال ميكننا أن نؤكد أن بعض

للكلمة؛ فريجع أصل العالمة  احلايلقدميا هي عالمات جتارية وفقا للمفهوم القانوين العالمات اليت كانت تستخدم 
يضعون عالمات عليها، هلذا  والتجارية إىل زمن بعيد عندما كان أصحاب احلرف يوقعون على منتجاهتم الفنية أو النفعية أ

 .عرب خمتلف العصورسوف نتطرق إىل نشأة العالمة التجارية وتطورها 
 لعالمة التجاريةالتطور التاريخي ل:األول طلبالم. 

 إىل،الزراعة و دــالصي الذي اعتاد على انـــــاإلنس من قبل القدم منذ امهاستخدالالتجارية  لعالمةمعامل االهتمام باتتجلى أهم 
سوف نبني هذا التطور يف  هلذاالتجارية،  للعالمة عميق تطور إىل ذلك أدىف واملنتجات، األشياء تبادل إىل السعيقوم على حياة ت

الثاين تطور العالمة يف العصور الوسطى،أما يف الفرع  رع،نبني يف أوهلا تطور العالمة يف العصر القدمي،وبعدها نتطرق يف الف ثالثة فروع
 الثالث و األخري تطورها يف العصر احلديث و عصر تكنولوجيا اإلعالم.

 القديم.العالمة التجارية في العصر  :األولالفرع 
تظهر املاشية  إذ م املاشية،أن العالمات قد استعملت يف وشويذكر  قبل القراءة و الكتابة، التجارية ستعمال العالمةابدأ    

 ،أوروباكهوف جبنوب غرب الم يف خواصرها و يف رسوم شمسها يف احلقول،كما تظهر املاشية و هي تو ر  أثناءيف اجلدران الفرعونية 
 ةوكذلك احلال يف مدينة طرواد وجدت بعض العالمات حمفورة و خمطوطة على نصب حجرية، يف عصر الفراعنة ويف مصر القدمية

،كما استخدم اهلنود بانتظام عالمات على بسوريا و دمشق جبنوب اليونان وملبياأ و مدينة،برتكيا حاليا  املتواجدة بآسيا الصغرى أي 
 1بضائعهم.

كانت   إذ ،األسواقامللكية،كملكية البضائع اليت يتم بيعها و توزيعها يف  استعماهلا بداية حتديدوقد كان الغرض من       
 احليوانات وومشها، يقوم مالكها بوضع عالمة خاصة به عن طريق حرق جلد حيث على قطعان املواشي، يتستخدم بشكل رئيس

                                                           

 .22ص-22ص،2102الطبعة األوىل ،منشورات احلليب احلقوقية لبنان،التنظيم القانوين للعالمة التجارية دراسة مقارنة،عدنان غسان برانبو-1 



التمهيديالفصل   
 

6 
 

على  وقد استخدمت العالمة الحقا لتدل بعالمة امللكية، ولذلك كانت هذه العالمة تسمى لتدل هذه العالمة على ملكيته هلا،
تسمى  أصبحتحيث  جتاه املشرتين عن وجودها،اكانت تدل على صانع البضائع وعلى مسؤوليته   إذ مصدر صنع العالمة،

 2بعالمات التجار.

شخصيا يدل على الشخص  وكانت العالمة بالتايل رمزا كانت عملية صنع املنتجات مجيعها تتم باليد،  العصورففي تلك   
ماتت العالمة معه،ومل يكن من املمكن  توقف عن ممارسة العمل أومات  فإذا الذي يقف وراء صنع البضاعة اليت حتمل العالمة،

مسؤولية صانعها عن العيوب اليت  إىلوقد كانت الوظيفة الرئيسية هلذه العالمة هي مالحقة البضائع املعيبة للوصول  غريه، إىلانتقاهلا 
 3وليس حلماية املشرتين من التضليل. اكتشفت فيها،

اغتصاب العالمة يف هذه  أنمن غري املؤكد  إذ ،يوجد دليل على متتع العالمة التجارية يف هذه املرحلة حبماية جنائية ال   
يوجب التعويض و الفعل الضار أو الغش  إىلنية تستند أن ذلك كان يشكل أساسا لدعوى مد إال ،فعال جمرمااملرحلة كان يعترب 

 4املادي.

  العالمة التجارية في العصور الوسطى. :الثانيالفرع 

ية ــــية الغربـــــة الرومانـــــــــــار اإلمرباطوريـــــمتتد العصور الوسطى من القرن اخلامس إىل القرن اخلامس عشر ميالدي ،و بدأت باهني
وهذا نتيجة انتشار  ، و الغرب أوروباكانت تسمى هذه احلقبة بعصور الظلمات يف ،ف عصر النهضة و االستكشافو استمرت إىل 

مل تكن شائعة على نطاق واسع، فقد كان  إذ بدوره على عملية استعمال العالمة على البضائع، انعكساألمية بشكل كبري مما 
 مسافات بعيدة حبيث توضع العالمة على البضاعة ذاهتا أو على أغلفتها، إىلمعروفا استعمال العالمة بالنسبة للبضائع املعدة للبيع 

 5فوقها.وهذا ما ساعد التجار يف حالة غرق السفن من اسرتجاع بضائعهم بعد التعرف عليها من خالل العالمة املدونة 

مل يكن القصد منها التمييز و إمنا  ويف البداية م العالمات على األوراق يف القرن الثالث عشر،ايطاليا بدأ استخدإ يف فرنسا و
 .التزيني و فيما بعد أصبحت تدل على صانع حمدد

وقد  ،يف القرن الرابع عشرو ما يسمى بالطوائف و ذلك أ وقد متيزت العصور الوسطى بظهور النقابات و اجلمعيات املهنية،
يكون سلوك اجلميع  أنلنشر املعايري اليت جيب  و ،أعضائهاجل محاية املصاحل املشرتكة جلميع أفرضت على التجار و الصناع من 

 الشخص مالك العالمة مرخص له مبزاولة املهنة، أن إثباتاهلدف منها  إجبارية إنتاجففرضت استخدام عالمات  مطابق هلا،
فقد كان التجار  حتديد املسؤولية عن املنتجات ذات اجلودة املنخفضة و الرقابة على التجار الذين ميارسون املهنة، إىلة ضافباإل

                                                           

 .02ص-01ص،2102الطبعة االوىل،منشورات احلليب احلقوقية،العالمات التجارية اجلرائم الواقعة عليها و ضمانات محايتها،محدي غالب اجلغربي-2 
 .01، املرجع السابق،صعدنان غسان برانبو -3 
 .02،صأعالهملذكور املرجع انفس محدي غالب اجلغربي، -4 
 .00، ص أعالهاملذكور  املرجع ،نفسعدنان غسان برانبو --5 
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ومنه العالمة   كل طائفة مسؤولة عن منطقة معينة لبسط رقابتها،  و و ممارسة نشاطاهتم جغرافيا، يتوزعون مبناطق توزيع منتجاهتم
 6.اإلجباريةبزوال نظام الطوائف زالت هذه النظم التابعة له اخلاصة بالعالمة  و ن املنتجات،كانت تدل على الطائفة أكثر م

مني محاية حقوق امللكية أو قبل نشوء أي اتفاقية دولية يف جمال امللكية الصناعية كان من الصعب ت عشرلثالث ا يف القرن
بعد اعتناق  هة أخرىومن ج هذا من جهة، أخرىالصناعية يف خمتلف بلدان العامل ألن القوانني كانت خمتلفة جدا بني دولة و 

تنسيق القوانني املتعلقة بالعالمات لتخطي الصعوبات  من امللح   فأصبح أكثر مشولية و تنامي التجارة الدولية،التكنولوجيا مسالك 
 7يف منتصف القرن التاسع عشر. إاللعملية،كون أن التشريع الصناعي من أحدث فروع العلوم القانونية حيث مل يظهر ا

حيث كان يلزم صانع اخلبز بوضع عالمات على أرغفة  0211وقد صدر أول قانون خاص بالعالمات يف بريطانيا عام 
ن كان إف ،و األسلحة فألزموا بوضع عالمتهم على األسلحة اليت يصنعوهناباإلضافة إىل صناع السيوف  ،اخلبز اليت يصنعها و يبيعها

متكنت امرأة مطلقة من احلصول على احلق يف  0542عام ويف  هناك أي غش يف الوزن فيمكن معرفة املسؤول عن ذلك اخلطأ،
 8.استعمال عالمة زوجها مبوجب حكم قضائي

  الحديث و عصر تكنولوجيا اإلعالم.العالمة التجارية في العصر  :الثالثالفرع 

كانت عملية وضع عالمة جتارية مزيفة على الذهب أو الفضة   ميالدي عشر السادسيف العصر احلديث و بالضبط يف القرن 
طانية منازعة قضائية للعالمة التجارية يف هذه احلقبة كانت أمام احملاكم الربي أولو  ،اإلعدامتعامل معاملة تزوير النقود و عقوبتها 

عالية اجلودة  ألبسة( قاضى فيها صانع Southern V.How -هاو ن)سوتار  تعرف بقضية 0102سنة بالقرن السابع عشر 
 عليها. األجودوضع عالمة املنتجات  منافس له لقيامه بصنع مالبس منخفضة اجلودة و

تقلص عمل الورشات اليت تعتمد على  و التصنيع اليت تعتمد على وحدات كبرية، أساليبوبعد ظهور الثورة الصناعية تغريت 
 ستعانة بالعالمة.اإل إىلالدعاية هلا للفت انتباه املستهلك مما دفعهم  املنتجاتلتوزيع  يصبح من الضرور أ و ،العمل يدويا  

 أســـاليبهافيهــا  املؤسســـاتغــريت  يتالـــ الثانيــة العامليــة احلـــرب بعـــد تصــالو اإل اإلعـــالمعصـــر تكنولوجيــا  أوبــد    
 كـان فـأكثر؛ أكثـر الالماديـة باألصـول اهتماماهتـا  توجـه بـدأت ،املاديـة باألصـول هتـتم كانـت مافبعـد التسـيريية؛ و اإلداريـة

 الصـورة بالزبـائن، حتفـا اإل العميـل، والء الزبـون، رضـى املؤسسـة، "كثقافـة حديثـة مفـاهيم شـيوع يف أثـر نتقـالاإل هلـذا
 9 ."إخل...للمستهلك الذاتية

                                                           

 .00عدنان غسان برانبو، املرجع السابق،ص  -6 
 .02ص-02،ص السابقاملرجع  اجلغربي، محدي غالب -7 
 .02عدنان غسان برانبو،نفس املرجع املذكور أعاله،ص -8 
لتجارية وعلوم عبادة حممد،تطور صورة العالمة التجارية أداة من أدوات حتقيق امليزة التنافسية،مذكرة لنيل إجازة ماجستري،كلية العلوم اإلقتصادية وا -9 

 .22رقلة،ص التسيري،جامعة قاصدي مرباح و 
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 كبـرية صـفقات متـت أين،الثمانينـات سـنوات بدايـة حـى التجاريـة؛ العالمـة لقيمـة املؤسسـات إدراك وتـأخر    
ومت نشــر مقــاالت بــذلك  ؛للمؤسســات هتمامــاتاإل أول مــن العالمــات فأصــبحت ضــخمة مببــال  التجاريــة العالمــات ببيــع
 ، "ةـــــالمـــــعــلــل ةــــيـالـــمـال ةـمـــيـقـال"ال ــــــــذا اجملـب يف هـــار أول مــن كتــــــــــاعتبـــب Sidney J.Levyالكاتــب  مــا كتــب فيهــا  أهــم
 فيــه ؛ الــذي بــني   The Prodact and the Brand املنتــوج و العالمــة  وانــــــنـعـب االـــــمق 1955 ســنة شرـنــ ثـيـــح

ـــب "Nestlé"مؤسســة  إىل "Perrier" عالمــة بيعــت نــهأ ،منهــا األمثلــةبعــض  فــأعطىالقيمــة املاليــة للعالمــة   مليــار 2.4 ــ
 183 فرنســا فقــط الــيت كانــت مببلــ  يف اشــتهرتو  "Oasis"عالمــة  ببيــع"Nestlé"  شــركة ذلــك بعــد وقامــت دوالر
 فقط. ستعمالاإل حق أورو مع مليون

 االستعمال حق مع أورو، مليون 183 مببل  "Perrier" عالمة لشراء أورو مليون 800 مبل  كوكاكوال شركة عرضت
 هلذه املادية األصول قيمة أن مع "Orangina"لشراء عالمة  أورو مليون 800 مبل  سالفة الذكر الشركة نفس وعرضت ، فقط

  . أورو فقط مليون 200 ـــب قدر األخرية
 ال أمرا   للمنتج رمزية عناصر إسناد الضروري من أصبح مدلول كل من بذلك وجردت املنتجات خصوصية تالشت أن بعد

 داخلالتجارية  العالمة أمهية تطور على ساعدت اليت األسباب أهم منو  ؛التجارية العالمة دور يربز بدأ هنا ومن منه، مفر
 10املؤسسات:
 األسواق يف املعروضة املنتجات يف الكبري التنوع. 
 لألسواق املتزايد التشبع. 
 تصالاإل أساليب مبختلف املؤسسات اهتمام تزايد. 
 احلواسيب{. طاوالتاملكاتب، طاوالت باألكل، خاصة طاوالت } املنتجات من الواحد النوع استخدامات تنوع 
 فتالشت خصوصيته فقط باجلنود خاص العسكري اللباس يصبح )مل املستهلكني لدى املنتجات خصوصية تالشي، 

 . وأزمنتها( أمكنتها باختالف القهوة تناول مناسبات وتنوعت
 القيام أثناء يستخدم الرياضي احلذاء كان أن )بعد الزماين التداخل إىل الزماين التباين من املستهلكني سلوكات تغري 

 . والعامة( اخلاصة األماكن مجيع يف يلبس أصبح فقط، بالرياضة
 األغنياء أصبح حيث والعقائدية واإليديولوجية الثقافية نتماءاتاإل و جتماعيةاإل املستويات عن الفردية الرغبات انفصال 

 الطرقات. يف املقدمة اخلفيفة املأكوالت يتناولون
 اهلسترييا تستهدف قوية عالمات بناء إىل املؤسسات تسابق تفسر فهي األهم، املتغري وهي ستهالكاإل ثقافة انتشار 

 .األفراد طبعت اليت ستهالكيةاإل
 :ومها أساسيني، عنصرين يف األسباب تلك حصر ميكننا عامة وبصفة

 مث العالمة. املنتج طريق عن التواصل فلسفة إىل املنتجات بيع فلسفة من نتقالاإل 
 11الالمادية العناصر إىل املادية العناصر يف  هتماماإل من نتقالاإل. 

 
 
 

                                                           

  .22عبادة حممد،املرجع السابق،ص  -10 
 .22عبادة حممد،نفس املرجع املذكور اعاله ،ص -11 
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 :لعالمة التجارية.التشريع في مجال اتطور  المطلب الثاني 

عصر تكنولوجيا  إىلالعصر القدمي  من مرورا باحلقب الزمنية املختلفة العالمة التجارية تارخييا   نشأة أن تطرقنا إىلبعد     
يف بعض و يف اجلزائر تطور القوانني املنظمة حلماية و استعمال العالمات التجارية  إىلفالبد لنا من التطرق  تصال،اإل و اإلعالم
 .ومن مت يف الدول العربية ،األجنبيةالدول 

 في الجزائر.األول الفرع : 

، كانت اجلزائر حتت وطأة اإلستعمار الفرنسي يف تلك 0221عند صدور قانون محاية حقوق امللكية الفكرية العثماين سنة 
 اليت سوف نفصل فيهااحلقبة، وكانت تطبق عليها جممل القوانني السارية املفعول يف الدولة الفرنسية على أساس التبعية اإلستعمارية 

 حلديث عن فرنسا.با ندما نتطرقع

املتعلق  0211مارس  02املؤرخ يف  41-11األمر رقم أما  بعد اإلستقالل فقد صدر أول قانون للعالمة التجارية مبوجب 
يتضمن تطبيق األمر  0211مارس  21املؤرخ يف  10-11بعالمات املصنع و العالمات التجارية، باإلضافة إىل املرسوم رقم 

املتضمن  2110نوفمرب  15املؤرخ يف  2110الصادر سنة  02-10 إلغائهما  مبوجب القانون رقم مت؛ و 12بالعالماتاملتعلق 
 211-2114املتعلق بالعالمات، وبعدها صدر املرسوم التنفيذي رقم  2110جويلية  02املؤرخ يف  11-10املوافقة على األمر 

 13عالمات و تسجيلها وهذا على الصعيد الوطين.الذي حيدد كيفية إيداع ال 2114أوت  12املؤرخ يف 

اليت تتعلق بالعالمة التجارية ومحايتها،  االتفاقياتعند هذا احلد بل قامت باملصادقة على معظم  الدولة اجلزائرية مل تتوقف
يها اجلزائر و قد انضمت إل 12/01/0212واملنقحة يف  21/10/0220فاتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية املؤرخة يف  

؛ وكذا اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر  السلع الزائفة أو املضللة 24/12/0211املؤرخ يف  11/52مبوجب األمر رقم 
املؤرخ يف  12/01، قد انضمت إليها اجلزائر مبوجب األمر رقم 05/11/0211املعدل يف  05/15/0220املؤرخ يف 

ملتمم يف و املعدل ا 05/15/0220لدويل للعالمات التجارية املؤرخ يف ؛ اتفاق مدريد بشأن التسجيل ا22/10/0212
؛ واتفاق نيس بشأن التصنيف 22/10/0212املؤرخ يف  12/01اجلزائر مبوجب األمر رقم  ، انضمت إليه22/12/0212

 إليه، انضمت 0212سبتمرب  22واملعدل يف  04/11/0241الدويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات املؤرخ يف 
 .22/10/0212املؤرخ يف   12/01اجلزائر مبوجب األمر رقم 

                                                           

؛األمر 212،ص 20،عدد 0211مارس  22 ر  و العالمات التجارية؛ج املتعلق بعالمات املصنع 02/10/0211املؤرخ يف  11/41األمر رقم-12 
؛ و األمر رقم 205،ص 45،عدد 0211 جوان 25 ر السالف الذكر،ج 11/41م مبوجبه األمر رق ليعد 0211 جوان 20املؤرخ يف  11/022رقم 
؛األمر رقم 0021،ص 20،عدد 0211أكتوبر  24 ر املذكور أعاله،ج 11/41 املتضمن تعديل األمر رقم0211أكتوبر  05املؤرخ يف  11/012
 0041،ص  22،عدد0211أكتوبر  00 ر و املشار إليه أعاله، ج 11/41 الذي يتمم مبوجبه األمر رقم 0211أكتوبر  02املؤرخ يف  11/220

 .0041،ص  22،عدد  0211أكتوبر  00 ر اية امللكية الصناعية،جاملتعلق بتنفيذ األوامر اخلاصة حبم 11/222واألمر رقم 
 2110نوفمرب  14 ر املذكور أعاله، ج 1021/11و املتضمن املوافقة على األمر رقم  2110نوفمرب  15املؤرخ يف  2110/02القانون رقم -13 

 .2114أوت  11مؤرخة  45 ر املتعلق بالعالمة،ج 02/11/2110املؤرخ يف  2110/11؛و األمر 15،ص 11عدد
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 األجنبية: في الدول الثاني الفرع. 

 االنتداب أو االستعمارغلب القوانني اخلاصة حبماية العالمة التجارية يف منطقتنا العربية قد صدرت يف ظل ألكون  نظرا   
 االقتصاديلنموها  نظرا   األمريكيةالواليات املتحدة  إىل باإلضافةالتطرق هلما على وجه اخلصوص  ارتأينا الربيطاين فقد أوالفرنسي 
 الكبري.

 .فرنسا :أولا 

نه كل من اعتدى على أمنه   01 فنصت املادة ع و أماكن العمل،قانون املصان أمستهقانون   0210سنة  فرنسا يف صدر
ــغري أو توقيعه يعترب مرتكبـم الـتـخ  يف عام و 0201ام ـــة يف عـيـزائــــوانني جـــا صدرت قــــوبعده ،اـــونــانــــا قــاقب عليهـــرمية معــجل ا  ـ

 املناطق اجلغرافية جرمية معاقب عليها.  أمساءاستخدام  أو اآلخرينعلى أمساء  االعتداءفيها نصوص جعلت  أدرجت 0225

رنسا ــف درتــأص 0241سنة  جوانمن  20نه يف أ إال   ميكن اعتبار القوانني السالفة الذكر خاصة بالعالمة التجارية، لكنه ال
مت  0221يف عام  ومت تعديله جزئيا   ؛إيداعهانظام تسجيل العالمة و  إنشاءوهو من  قانون خاص بالعالمات التجارية يف العامل، أول

 0220نه حاليا يتم تطبيق قانون أ إال   القوانني السابقة، بإلغائهوهذا  0215يف عام  وبعدها مت استبداله كليا   ،0255يف عام 
ويف  و عالمة الصوت، األبعادو تسجيل العالمة ثالثية  كحماية العالمة التجارية املشهورة، فاهيم احلديثةالذي تضمن العديد من امل

 14اتفاقية التجارة العاملية. ألحكاممت تعديل قانون امللكية الفكرية طبقا  0221سنة 

 .المملكة المتحدة البريطانية ثانيا:

قبله فكانت  أما وكان يسمى بقانون تسجيل العالمة التجارية، 0214عام صدر أول قانون هلا خاص بالعالمة التجارية يف 
 يف عام مت0202 عام ل يفد  و الذي عُ  0214يف عام  آخروبعدها صدر قانون  مى العالمة طبقا للمباد  العامة للقانون،حتُ 

الذي مسح بتقدمي طلبات التسجيل للعالمة التجارية مع ضرورة تقدمي تصريح  0202صدر قانون جديد يف عام  أن إىل ،0201
معظم  األمريكيونتيجة لتقدمه استمد منه القانون  نظام لفحص طلبات التسجيل و نشرها، إنشاءومت  بالنية يف استعماهلا الحقا،

 .أحكامه

ل قانون العالمة التجارية طبقا لتوجه عد 0225ويف عام  صدر قانون يسمح بتسجيل عالمة اخلدمة، 0221يف سنة 
 15خبصوص العالمة التجارية. األورويبحتاد اإل

 

 
                                                           

 .05ص-املرجع السابق  -عدنان غسان برانبو -14 
 .01،ص أعاله املذكوراملرجع  عدنان غسان برانبو،نفس-15 
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 .األمريكيةالوليات المتحدة  ثالثا:

الذي مسح  قانون العالمات التجارية الفيدرايل، وأمسته 0211كان يف سنة   األمريكيةقانون للعالمة التجارية يف القارة  أول
نه يف أ إال   وليس داخل الوالية الواحدة، اليت تستخدم يف العمليات التجارية اليت تتم بني الواليات فقط،بتسجيل العالمة التجارية 

 األمريكييسمح جمللس الشيوخ  ،كونه العدم دستورية هذا القانون األمريكيةقررت احملكمة العليا للواليات املتحدة  0212عام 
خرتاع و حق املؤلف ت اإلاقوانني تنظم براء إلصدارن نصوصه تعطيه الصالحية أو  تنظيم العالمة التجارية على املستوى الفدرايل،

 16فقط.

ة ــــل اهلنديـــــــــن القبائـــا بيـــــدم مـــــــالمة التجارية اليت تستخـــــــــــالع يـحيم ا  ــــــقانون األمريكيصدر جملس الشيوخ أ 0220يف سنة 
وقد  القوانني اليت تنظم التجارة ما بني الواليات؛ إصدارمينحه احلق يف  األمريكيستناد على نص يف الدستور ومت اإل و الواليات،

ويف عام  يكن هذان القانونان يسمحان بتسجيل عالمة اخلدمة، ملو  ،0221مث عام  0214 عام أوهلاعليه عدة تعديالت  طرأت
 Lanham-بقانون الهنام  )يو مس   ،أملانياالتجارية يوازي القوانني اليت صدرت يف بريطانيا و  قانون حديث للعالمةصدر  0251

Act وقد استوجب هذا  األمريكية، األعرافالذي قام بصياغة نصوصه مع مراعاة التقاليد و  عضو جملس الشيوخ إىل( استنادا
ل يف هذا النص عد   أن إال   مع تاريخ تقدمي الطلب حى ميكن تسجيلها، رية مستعملة فعال  القانون يف البداية أن تكون العالمة التجا

 واعترب التصريح بالنية يف استعمال العالمة التجارية موازيا الستعماهلا الفعلي ومسح بتسجيلها. 0222عام 

األول على مستوى الوالية الواحدة لدى مسجل العالمات احمللي  نه يتم حاليا التسجيل املزدوج،إحلماية العالمة التجارية ف
يف حني يتم تسجيل العالمة املستخدمة على نطاق جياوز حدود الوالية الواحدة  الوالية فقط، تلك اليت تستعمل يف على مستواها

 17لدى مكتب الرباءات و العالمات التجارية األمريكي.

قوانني للعالمة التجارية يف دول أجنبية أخرى،فسنت اسبانيا قانون للملكية ما سبق ذكره فانه صدرت  إىل باإلضافة
ع ــــــــون املصانـــــــــــدرت قانـــــــني  أصـــــــــــ،واألرجنت0252ام ـــــة يف عــــة التجاريــــون للعالمـــــانـــعت قــــا وضــــاليــــــــــ،وايط0222اعية يف ــنـــــالص

،،وباسرتاليا صدر قانون العالمات التجارية 0251،وبالفلبني صدر قانون العالمات التجارية يف 0211و العالمات الزراعية سنة 
،ويف اليابان صدر قانون العالمات التجارية يف 0242قانون العالمات والبيانات التجارية يف  فأصدرت،أما دولة اهلند 0244يف 

صدرت قانون للعالمات  0210،وعام يف 0210قانون األمساء و العالمات التجارية يف  أصدرتدولة اندونيسيا  أما،0242
 18التجارية بالصني.

 

                                                           

 .01ص-04السابق ،صعدنان غسان برانبو، املرجع  -16 
 .01عدنان غسان برانبو،املرجع املذكور اعاله،ص -17 
 .252،ص252، ص2102صالح زين الدين،امللكية الصناعية و التجارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، طبعة  -18 
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  في الدول العربية. :الثالثالفرع 

وقد  التطور التارخيي يف الدول العربية، إىلفالبد من التطرق  ،األجنبيةيف الدول  التطور التارخيي للعالمة إىلتطرقنا  أنبعد   
 .أخرىبالقانون الفرنسي من جهة  وكذا لتأثرها اخرتنا بعض الدول على سبيل املثال فقط،

 .لبنان :أولا 

اص حبماية و اخل  0221عام  الصادر قانون الدولة العثمانية مبا فيها هاقوانين فطبقت ةالعثماني للدولةكانت لبنان خاضعة    
ويف عهد  دون فحص موضوعي، التجارية مبوجب تقدمي طلب بذلك ومنوقد مسح بتسجيل العالمات  حقوق امللكية الفكرية،

جويلية  02ان يف ـــة يف لبنــــة الفرنسيـــ( املفوض السامي للجمهوريOUIGANE )ويغان جنرالصدر أالفرنسي  االستعمار
ا ــدهـــعـوب ة،ـيـلـقـعـال ارــــاآلثة ـيـكـلـو تنظيم مكتب حلماية حقوق م إنشاءو اللذين مت مبوجبهما  2111و  2155ن ـــالقراري 0220

وال يزال ساري املفعول ليومنا هذا  اخلاص بنظام حقوق امللكية التجارية و الصناعية، 2024قرار رقم  21/10/0225ي ــدر فـــص
 19بلبنان.

 .مصر ثانيا :

قانون منظم للعالمة  أولوبالتايل  الربيطاين حني صدر قانون حقوق امللكية الفكرية العثماين، لالنتدابكانت خاضعة 
اهرة ـــــــو الق باإلسكندريةبتدائية م اإلــــحاكــبكتابة امل ل العالماتــــــــــات تسجيــــدم طلبــوكانت تق ،41رقم  0202التجارية صدر يف 

 مة فقط.احلماية مقصورة على دائرة احملك أن إىل باإلضافةهذا النظام كان مكلف  أن إال   و املنصورة،

وظل  اليت يتم توحيد تسجيل العالمة يف قلم كتابتها، باإلسكندريةستئناف املختلطة مت اختيار حمكمة اإل 0222يف عام 
 أسبقية إلثباتفقط  إداريكان التسجيل طبقا له ذو طابع بصدور قانون العالمات و   0202 سنة غاية إىلاحلال على ذلك 

 افــواإلنصدل ـــد العــو قواع ة يف القانونــالعام امـــاألحكد القضاء على ــــداء اعتمــــعتة من اإلـــة التجاريـــة العالمـــــوحلماي ستعمال،اإل
ن إومنه ف ،فطبقت املسؤولية املدنية و املنافسة غري املشروعة تفاقيات الدولية اخلاصة حبماية امللكية الصناعية،و املباد  املقررة يف اإل

ة ــــد العالمـــة تقليــــــقد نص على عقوب 0221 عام ون العقوبات املصري الصادر يفــــة مدنية فقط رغم أن قانــــا محايالعالمة كانت هل
 أن هذه املواد كانت معطلة التطبيق لعدم صدور اللوائح املشار إليها يف املواد السالفة الذكر، إال   041و 041و تزويرها يف املواد 

 20اخلاص حبماية حقوق امللكية الفكرية. 22رقم  2112قانون إىل أن صدر 

 

 

                                                           

 .02،صاملرجع السابق ،عدنان غسان برانبو -19 
 .51ص-02،ص املذكور اعالهاملرجع  نفس،عدنان غسان برانبو-20 
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 دول الخليج العربي. :ثالثاا 

عتداء على العالمة أن هذا مل مينع من صدور قرار قضائي مينع اإل إال   تأخر صدور قانون حيمي العالمة التجارية فيها،  
واستمد أساسه  0210ظيب يف اإلمارات العربية املتحدة سنة أبو التجارية نتيجة املنافسة التجارية غري املشروعة الصادر عن إمارة 

ن احلال مل يستمر على ذلك فقد أإال  القانوين من مباد  العدالة و القانون الطبيعي املستنبط من قانوهنا احمللي و الفقه اإلسالمي،
و اجمللس األعلى  02/2111ليج العريب رقم قانون العالمة التجارية لدول جملس التعاون اخل واكبت دول اخلليج التطور و أصدرت

، مت اعتماد القانون السالف الذكر 2102ديسمرب  24و 25املنعقدة يف  00جمللس تعاون لدول اخلليج العربية الصادر يف دورته 
 11/2105.21حتت رقم  2105ومتت املوافقة على هذا القانون بالبحرين سنة 

 المبحث الثاني: مصادر العالمة التجارية. 

اهدات ــــتفاقيات و املعة تتعلق باإلــــــهلا مصادر دوليإن الدولية ف نشأهتاللعالمة التجارية عدة مصادر ونتيجة لطبيعة 
أما  ،لوطنيةمنه نتطرق يف املطلب األول للمصادر ا ،دستوري مبدأوطنية يغلب عليها طابع السيادة وهو  أخرىة،و مصادر ــالدولي

 فنتطرق هلا يف املطلب الثاين. الدوليةاملصادر 

 المصادر الوطنية للعالمة التجارية.األول المطلب : 
يعة تبىن املشرع اجلزائري طبقا للمادة األوىل من القانون املدين ترتيبا  مغايرا  ملصادر القانون و بالتايل تناوهلا يف التشريع مث الشر 

اطي ـــــدر إحتيــــاف كمصـــــــد أضــــــــــالثالثة و أخريا  القانون الطبيعي و قواعد العدالة، و قاإلسالمية يف املرتبة الثانية و العرف يف املرتبة 
 22و تفسريي الفقه و اإلجتهاد القضائي.

 .الفرع األول : التشريع 
بل السلطة اليت يعد التشريع إجراء قانوين حمرر كتابة ذو طابع عام و دائم يتخذ حسب األشكال احملددة يف الدستور و من ق

 حتوز السلطة التشريعية يف الدولة اليت يطبق فيها التشريع وال يسقط بعد اإلستعمال.
لذلك يتخذ التشريع يف القانون اجلزائري عدة صور مرتبة على سبيل التدرج حسب درجة أو مسو كل نص تشريعي و هي  

أو ما يعرف بالقانون العضوي، التشــريــع الـعـــادي أو مــا يعــرف  كالتايل: التشريع األساسي أو ما يعرف بالدستور، التشريع العضوي
 .راسيم و أوامر و لوائح و تعليماتمبخـتـلــف الـقوانني و النصوص التنظيمية على اختالفها من م

 أولا : التشريع األساسي.
ويتميز خباصييت الثبات والسمو ويتضمن الدستور هو التشريع األساسي أو التأسيسي للدولة، فهو قمة التشريعات فيها  

القواعد األساسية واملباد  العامة اليت تبني شكل الدولة ونظام احلكم فيها، وحيدد اهليئات واملؤسسات العامة واختصاصاهتا وعالقاهتا 
ستوحية مبادئه ببعضهما، وينص على حريات األفراد وحقوقهم يف خطوط رئيسية عريضة، ومنه تأخذ كافة القوانني األخرى، م

 .وأحكامه اليت ال جيوز ألي قانون أن خيالفها

                                                           

 .50ص-51ص-02ص، املرجع السابق ، عدنان غسان برانبو -21 
ريعي حكم نصت املادة األوىل من القانون املدين: "يسري القانون على مجيع املسائل اليت تتناوهلا نصوصه يف لفظها أو فحواها وإذا مل يوجد نص تش -22 

 العرف فإذا مل يوجد فبمقتضى مباد  القانون الطبيعي وقواعد العدالة".القاضي مبقتضى الشريعة اإلسالمية فإذا مل يوجد فبمقتضى 



التمهيديالفصل   
 

14 
 

 23من الدستور و ذلك حبمايتها قانونا  على كافة األصعدة. 55وقد عاجل املشرع اجلزائري امللكية الفكرية يف املادة 
 ثانياا : التشريع العادي.

املدونة، أو لفظ التقنني، أو القانون، والذي تقوم  يقصد بالقانون أو القوانني العادية  كل التشريعات اليت يطلق عليها لفظ
عادة بوضعه السلطة التشريعية الربملان يف الدولة وهذا يف شكل نصوص تنظم العالقات بني األفراد أو بينهم وبني الدولة يف مجيع 

 اجملاالت االجتماعية املختلفة.
 11/41أول معاجلة للمشرع اجلزائري يف جمال العالمات كان يف السنوات اليت عقبت اإلستقالل وهذا بناء على األمر 

 10/11{،ومت إلغاؤه  مبوجب األمر رقم 01الذي بقي ساري املفعول أكثر من سبعة وثالثني سنة} 02/10/0211املؤرخ يف 
 24سبق ذكر التدرج التارخيي لتطور قانون العالمة التجارية يف اجلزائر.املتعلق بالعالمات، و قد  02/11/2110املؤرخ يف 
 ثالثاا : النصوص التنظيمية.          

يف حالة الضرورة امللحة يقرر رئيس اجلمهورية حالة الطوار  أو احلصار ويتخذ  مبا فيها التشريعات اإلستثنائية و اليت تكون 
التشريعات التفويضية اليت تكون يف حالة شغور الربملان أو فيما بني دورة وأخرى من دورات الوضع، و  باتبكل التدابري الالزمة الست

الربملان جيوز لرئيس اجلمهورية أن يشرع بإصدار أوامر تعرض على الربملان يف أول دورة مقبلة، التشريعات الفرعية يف شكل لوائح 
ة ألهنا قواعد اجتمـــاعيـة عــامـة وجمـــردة ومـلـــزمــة جلـمـيــع األشـخـــاص تنفيذية ال تفرتق عن القانون الصادر من السلطة التشريعي

 املخاطبني هبا الذين تنطبق عليهم الشروط املوضوعية اليت تنص عليها الالئحة بناء على قانون.
خيتلف القرار  خيتلف القرار الالئحي عن القرار الفردي الذي يتعلق هو بشخص معني بذاته )كتوظيفه يف عمل( كما

الالئحي عن القرارات التنظيمية اليت تتعلق بأفراد معينني أو أشخاص معينني )كفتح حمالت جتارية( أو بتنظيم حالة معينة وموقف 
)تنظيم املرور يف الشارع( وتعترب هي كلها إدارية، أما اللوائح التنفيذية وما يف حكمها فيمكن حصرها يف ثالثة أنواع، هي اللوائح 

 25تنظيمية، واللوائح التنفيذية، ولوائح األمن والشرطة.ال
املتضمن إنشاء املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية و حيدد  22/12من أمثلة النصوص التنظيمية املرسوم التنفيذي رقم 

 27ا.الذي حيدد كيفيات إيداع العالمات و تسجيله 2114/211وكذا املرسوم التنفيذي رقم26قانونه األساسي؛
 .الفرع الثاني: الشريعة اإلسالمية و العرف و قواعد العدالة و القانون الطبيعي 

ري، فهي تعترب مصـــدرا ـــزائـــــدين اجلــــون املـــــتعد  الشريعة اإلسالمية مصدرا  حسب ما جاء يف ترتيب املاد ة األوىل من القان
عملية  دون مـــاديـــــا و رمسيــــا يف نـفـس الــوقــت، أضــف إلــى ذلــك هي نظام شامل جلميع جماالت احلياة  الر وحية، و األخالقية، و ال

، فهي املباد  العام ة اليت  ال أن نفص ل بني أجزائها، و جوانبها املختلفة، فهي األصول الكلي ة اليت  تتفر ع عنها األحكام الت فصيلية

                                                           

: } حرية اإلبتكار الفكري و الفين و العلمي 2101مارس 11املؤرخ يف  10-01من الدستور اجلزائري املعدل مبوجب األمر  55نصت املادة  -23 
وع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبلي  و اإلعالم إال مبقتضى ال جيوز حجز أي مطب -حقوق املؤلف حيميها القانون  -مضمونة للمواطن 

خدمة للتنمية  أمر قضائي . احلريات األكادميية و حرية البحث العلمي مضمونة و متارس يف إطار قانوين. تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي و تثمينه
 املستدامة لألمة {.

 .210،212ص،2111طبعة ،ابن خلدون للنشر و التوزيع وهران،القانون التجاري اجلزائري احلقوق الفكريةالكامل يف ،فرحة زراوي صاحل-24 
  ص  ، 2112بريت للنشر طبعة  ،اجلزء األول )نظرية القانون بني التقليد و احلداثة طبقا للمعايري الدولية (  ،مدخل للعلوم القانونية  ،عجة اجلياليل  -25 

 .  214ص،242ص ،  251ص  ،251
 .24ص،00عدد،10/10/0222 ر ج 20/12/0222املؤرخ يف  22/12املرسوم التنفيذي رقم -26 
 .00ص،45عدد، 11/12/2114 ر ج 12/12/2114املؤرخ يف  2114/211املرسوم التنفيذي رقم -27 
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ختتلف يف جوهرها من مذهب آلخر، وهذا يعين أن  الن ظام القانوين يف الش ريعة اإلسالمية قائم على قواعد، و أحكام أساسي ة يف كل  
هاد يف الت طبيق حبسب امليادين، وأن  نصوص الش ريعة اإلسالمية أتـــت يف القرآن، و السن ة مبباد  أساسية، و تركت التفصيالت لإلجت

 املصاحل الزمنية.
، و هو يعترب من أقدم  العــرف هو ما أل فه الن اس، و ســــاروا عـلـيـه فــي تص رفاهتم، سواء كان فعال، أو قوال،دون أن يصادم نص 

 28مصادر الت شريع اإلنساين، إذ أن  البشرية بدأت بعادات، و أعراف جـعلت منها شريعة حتتكم إليها.
وظائف العرف األساسية دوره الت كميلي للت شريع، وهذا عند سكوت هذا األخري لكن للعرف وظائف أخرى فقد يلعب  من

 .دورا مساعدا للت شريع
  العرف المكّمل للّتشريع:

الت شريع  إن  الدور األساسي للعرف باعتباره مصدرا رمسي ا احتياطيا للقانون هو دوره املكمل للت شريع فـــــإذا وجد نقص يف
 فيمكن أن يلجأ إليه حلل نزاع قانوين مثال، وذلـــك تطبيقا للماد ة األوىل من القانون املدين اليت  تنص على ذلك صراحة لكن البد  من
معاينة القاضي هلذا الن قص يف الت شريع من جهة، و لعدم إمكان سد  هذا الن قص باللجوء إىل مباد  الشريعة اإلسالمية باعتبارها 
املصدر اإلحتياطي األو ل من جهة ثانية؛ و يعل ل الفقه دور العرف املكم ل يف القوانني اليت ال جتعل منه مصدرا احتياطيـا صراحة 
بأمرين: أوهل ما أن  سكوت املشر ع عن مسألة معين ة حيتمل أن يفس ر بوجود عرف ثـابت يد ل يف ذاته على صح ة الس لوك املتب ع مم ا 

 .لتـــغيريه ل املشر عة إىل تد خيستبعد احلاج
ثانيهما أن ه عند سلوك القانون من األفضل االعرتاف للعرف املوجود بالقو ة اإللزامية ملا يف ذلك من ضمان لإلسـتقرار 

املا مل القانوين، فالن ظام القانوين يكون آنذاك مزو دا بقاعدة سلوك مشهورة، و شائعة ميكن ألي  شخص أن يرجع إليها على األقل ط
يتدخل الت شريع مبا يتناىف معها و يلعب العرف دوره على هذا الن حو،أي كمصدر رمسي تكميلي بالن سبة لكل  املعامالت اليت  تسري 

 .29يف شأهنا خمتلف فروع القانون، على أن  هذه القاعدة ال تطبق بنفس الوترية، و القو ة بالنسبة لكل  فروع القانون
 للتشريع :العرف المساعد 

ميكن أن يلعب العرف دورا مساعدا للت شريع، و يالحظ يف هذا الصدد أن  الت شريع ذاته غـــالبـا ما حييل على العرف كما هو 
 30الشأن يف القواعد املكمل ة اليت  غالبا ما تنتهي بالعبارة الت الية ما مل يوجد ات فاق، أو عرف يقضي بغري ذلك.

 جتهاد القاائي.الفرع الثالث: الفقه و اإل 
فــي الشرح  الفقيهيعترب الفقه حتليل معمق للقاعدة القانونية و بالتايل تتجلى مهمته يف تدقيق القانون فال تنحصر مهمة 

لكنها تتعداها إىل النقض و التعليق قصد الوصول إىل قانون كامل و متكامل؛ و له مهمة أخرى تتجلى يف توثيق القانون و ذلك إما 
 31مبصادر فقهية أو مبراجع متخصصة.

التشريع مطبوع اجته التشريع اجلزائري يف الوقت احلاضر إىل فتح الباب أمام ضرورة تفعيل اإلجتهاد القضائي لكون أن 
بالعموم و الغموض و حى التناقض و عدم اإلحاطة مبختلف الفرضيات اليت تتطلبها الظروف العامة للمجتمع و هذا ما أدى إىل 
قلب اإلستثناء قاعدة و القاعدة استثناء فبدال  أن تكون القاعدة العامة )ال اجتهاد يف ورود نص( بافرتاض الوضوح فيه انقلبت اآلية 

 إلجتهاد يف ورود النص الذي يكرس عمليا  يف سكوت النص أو نقصانه أو غموضه أو تناقض التشريعات.أصبح ا
                                                           

 .44ص ،0222 ،الطبعة الثانية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  ،النظرية العامة للقانون  ،حممدي فريدة زواوي  -28 
 .21ص ، 2112 ،الطبعة الثالثة عشر  دار اهلومة،،املدخل للعلوم القانونية الوجيز يف نظرية القانون  ،سعيد جعفور  -29 
 14ص ، 0221 ،الطبعة خلامسة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  ،نظريتا القانون و احلق  ،اسحاق ابراهيم منصور  -30 
 . 012، ص012،ص 011ص  ،املرجع السابق  ،عجة اجلياليل  -31 
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 و يستوجب لألخذ باإلجتهاد القضائي شروط شكلية تتمثل يف :
ه عادي ــــــــــنوعأن يكون اإلجتهاد صادرا  عن احملكمة العليا أو جملس الدولة باعتبارمها اهليئتني املقومتني ألعمال القضاء أيا   كان  -

 أو إداري.
م ــاكــــاه احملـــــــــاجت االلتزامة ـــــب صفــــــة حى يكتســـــــأن يكون اإلجتهاد صادرا  عن الغرف جمتمعة عن احملكمة العليا أو جملس الدول -

 و اجملالس. 
 . يف اجملالت القضائية أن يكون اإلجتهاد منشورا -

 
  أما الشروط املوضوعية تتمثل يف :  
 أن يتميز اإلجتهاد اإلستقرار و الثبات ليوفر صفة العمومية و التجريد. -
 32التنازع. أن ميس اإلجـتـهاد مـسـألـة لـم يـتـطـرق لـها نـصا  مـكـتــوبا  أو قـــانــون عــرفــــي و هــذا لـتــفـــادي الــتــــداخـل و -

ه ــــق بيانـــــــون ملزمة كما سبـــــو ألن تكــــاحملكمة العليا مسألة العالمة التجارية يف عدة قرارات لكنها ال تسمفقد عاجلت  و عليه 
 33و هذا لعدم اجتماع الغرف.

 
 

                                                           

 .011ص-015ص-010ص  ،املرجع السابق  ،عجة اجلياليل  -32 
 
 11/12/2111املؤرخ يف  012201من اهم األمثلة عن قرارات احملكمة العليا املنشورة اليت ختص العالمة التجارية : قرار احملكمة العليا رقم  -33 

قرار  –ضد شركة باكرتي  15/15/2111الصادر بتاريخ  515411قرار احملكمة العليا رقم  –العالمة التجارية ضد شركة لونكوم خاص بتقليد 
قرار احملكمة العليا رقم  –اخلاص بتقدير التعويض يف حالة تقليد العالمة التجارية  10/15/2112الصادر بتاريخ  410215احملكمة العليا رقم 

 212211قرار احملكمة العليا رقم  –ضد شركة موتورز أكسسوار ، عاجل األسبقية يف تسجيل العالمة  11/10/2101تاريخ الصادر ب 410004
قرار  –ضد شركة صيدال مع شركة ليفاليوناز أندسرتيال ، عاجل التفرقة يف التقليد بني األحرف بالعربية و الفرنسية  11/00/2110الصادر بتاريخ 

الصادر بتاريخ  424111قرار احملكمة العليا رقم  –خيص دار النشر الريشة  12/11/2112الصادر بتاريخ  511020 احملكمة العليا رقم
ضد شركة   10/15/2112الصادر بتاريخ  410000قرار احملكمة العليا رقم  –لشركة هنكل اجلزائر ضد شركة ملواد التنظيف  15/12/2101

لشركة جرييف دانون  11/10/2101الصادر بتاريخ  422502قرار احملكمة العليا رقم  –جتارية نتيجة التقليد كريسفو التيلندية باخلصوص إلغاء عالمة 
لشركة  20/11/2112الصادر بتاريخ  222211ضد شركة جمبنة البقرة الظريفة ، خيص سحب العالمة التجارية بسبب التشابه،قرار احملكمة العليا رقم 

الصادر بتاريخ  422151قرار احملكمة العليا رقم  –معها،خيص تقليد العالمة التجارية نتيجة التشابه بني املنتوجني صوفيان ضد مدير شركة بيك ومن 
قرار احملكمة العليا رقم  –ضد شركة ذ.م.م}أ{و أبنائه،خيص العرب من تاريخ تسجيل العالمة وليس من تاريخ ممارسة النشاط  15/12/2101

قضية ش.ذ.م.م كومسيدال ضد ش.ذ.ذ.ذ تراد كوريورايش ،خيص العربة باالسبقية يف التسجيل للعالمة  15/12/2112الصادر بتاريخ  422422
قضية ملبنة الصومام ضد }أ.أ{،خيص التشابه يف العالمة  15/15/2111الصادر بتاريخ  022121قرار احملكمة العليا رقم  –التجارية عن حسن نية 

قرار احملكمة  –قضية شركة قهوة الصباح ضد }و.ع{  01/11/2110الصادر بتاريخ  011201كمة العليا رقم قرار احمل–يكون التشابه يف التسمية 
قضية  ش.ذ.م.م اهلالل و املركز الوطين للسجل التجاري ،خيص األسبقية يف اإليداع الدويل  14/02/2111الصادر بتاريخ  024500العليا رقم 
قضية شركة ذ.م.م برتوفينا ضد نفطال، خيص املنافسة غري املشروعة يعترب  14/12/2111الصادر بتاريخ  511100قرار احملكمة العليا رقم –للعالمة 

ز قضية }ن.ع{ ضد }ع س{،خيص احلج 12/14/2110الصادر بتاريخ  252211قرار احملكمة العليا رقم –تعدي على حق ملكية العالمة 
ال سايس،االجتهاد اجلزائري يف املادة التجارية و البحرية،قرارات احملكمة العليا مسرد مج ؛مأخودة من مرجعالتحفظي يف حالة تقليد العالمة

 .2100القباين للكلمات الدالة،اجلزء الثالث،منشورات كليك،اجلزائر،الطبعة األوىل،سنة 
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  المصادر الدولية للعالمة التجارية. :الثانيالمطلب 

التجارية فيها على املستوى الوطين ، إال أن  مت استعمال و تسجيل العالماتعلى الرغم من أن معظم دول العامل نظ    
 عملية انتقال البضائع اليت حتمل تلك العالمات من دولة ألخرى ، جعلت لقانون العالمات التجارية أبعادا  دولية .

قوانني فالقوانني الوطنية عاجزة عن توفري احلماية القانونية للعالمة التجارية خارج نطاق إقليم الدولة ، كما أن اختالف 
ة ـيـات دولـــيــاقـــفــرام إتــمن القلق وانعدام اإلستقرار يف نفوس التجار و الشركات، مما حتم على الدول إب العالمات التجارية يبعث شيئا  

 المة التجارية واكتساب احلق هبا، و تسعى لتنسيق و توحيد التشريعات و القوانني املنظمة هلا عامليا  .    ـــعــة الــايـــمـم حـظــنــت
روف ــــر الظــــحيث سنذك ة التجارية،ـــــة العالمــــة اليت عاجلت محايـــــات الدوليـــــاإلتفاقي مـــــب إىل أهــــلذلك سيتطرق هذا املطل

ية، إذ إىل إبرامها، من دون أن نتعرض إىل ما جاءت به من أحكام موضوعية و إجرائية خاصة بالعالمة التجار  و األسباب الداعية
 يف املباحث الالحقة.سيتم ذلك 
  تفاقية باريس و اتفاقية مدريد.إ :األولالفرع 
 اخلاصة بالتسجيل الدويل.التفاقية مدريد  اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية و ثانيا   إىل أوال  نتطرق 
  (3881عامتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )إ :أولا. 

اإلتفاقيات الدولية يف جمال محاية امللكية الصناعية بشكل عام، و العالمات التجارية بشكل  تفاقية باريس أوىلإتعترب    
خاص، و هي تعد لتاريخ اليوم الركيزة األساسية حلماية هذه احلقوق، إذ أهنا وضعت األسس القانونية لتوحيد املعاملة بني رعايا 

رى يف العديد من أحكامها إىل ما ـــات األخــالصناعية، و حتيل بعض اإلتفاقي إلتفاقية يف شأن التعامل حبقوق امللكيةلالدول املنضمة 
 34 ة تريبـــس اليت سنشيــر إليها الحقا.اقيتفاقية باريس، كاتفاورد يف 

من الدول إىل معرض دويل لإلخرتاعات يف فيينا  أما الظروف الداعية إىل إبرامها، فهي أن احلكومة النمساوية قد دعت عددا  
 يشهد املعرض مشاركة واسعة لتخوف الكثري من أصحاب اإلخرتاعات، إذ أهنم مل يرغبوا يف عرض مل ،0210أواخر عام  يف
 إلخرتاعات حينها، بناءا  على ذلكخرتاعاهتم يف املعرض خوفا من سرقتها، نظرا لعدم كفاية و فعالية احلماية القانونية املمنوحة لا

ن يف املعرض، فضال عن محاية عالماهتم ــــب املشاركيــن األجانـــوق املخرتعيــــة حلقــــة املؤقتـــــيضمن احلمايا ـــــا قانونــأصدرت النمس
 إىل التوصل لصيغة ملالتجارية و مناذجهم الصناعية، كما و عقدت يف عاصمتها فيينا يف العام نفسه مؤمترا دوليا، دعا حكومات العا

مؤمتر  0212ت بأسرع وقت ممكن، و تلبية للدعوة، و متابعة ألعمال مؤمتر فيينا، عقد يف باريس يف عام اتفاق دويل حلماية الرباءا
دويل بشأن امللكية الصناعية، و أهم ما نادى به املؤمتر دعوة احلكومات إىل عقد مؤمتر دبلوماسي دويل إلرساء تشريع موحد يف جمال 

 مشروع اتفاقية تقرتح إنشاء إحتاد دويل حلماية امللكية الصناعية .امللكية الصناعية، حيث مت يف أعقابه إعداد 
ر باريس و الذي مت فيه إبرام اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية، ـــ، عقد مؤمت0220سنة  ارســم رــــن من شهــــيف العشري

ا ثالث دول أخرى حني دخلت حيز التنفيذ يف و اليت مت التوقيع عليها من قبل إحدى عشرة دولة فقط يف البداية، وانضم إليه
 إليها بشكل أوسع عقب احلرب العاملية األوىل. االنضمام، و بدأ 0225من عام  جويليةالسابع من شهر 

، 0200ن عام ـــ، و يف واشنط 0211ل يف عام ـــخضعت هذه اإلتفاقية إىل عدد من التعديالت، إذ مت تعديلها يف بروكس
من عام جويلية  05، و أخريا يف استوكهومل يف 0242، و يف لشبونة عام  0205، و يف لندن عام  0224و يف الهاي عام 

 .  0212 سبتمرب 22، و هذه النسخة املطبقة حاليا ، و اليت مت تنقيحها يف 0211
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ات التجارية، ـــــراع، و العالمــــــتنطبق هذه اإلتفاقية على حقوق امللكية الصناعية مبعناها الواسع، إذ هي تشمل براءات اإلخت
 عن األمساء التجارية و تسميات املنشأ و املنافسة التجارية غري املشروعة. و الرسوم و النماذج الصناعية، فضال  

 National)تنقسم األحكام املوضوعية هلذه اإلتفاقية إىل ثالثة أقسام : القسم األول ينص على مبدأ املعاملة الوطنية  
Treatment)ي ينص على حق األسبقية ـانــــثـم الــسـقــ، و ال(Right of Priority) أما القسم الثالث و األخري فهو حيدد ،

جمموعة من القواعد اليت جيب على مجيع الدول املتعاقدة و املنضمة لإلتفاقية أن تتبعها عن تنظيمها حلقوق امللكية الصناعية، و منها 
 القسم الثالث حيدد احلدود الدنيا للحماية اليت جيب أن يضمنها تشريع كل دولة.العالمات التجارية، أي أن 

وص اإلتفاقية ذاتية التنفيذ، مبعىن أنه مبجرد مصادقة الدولة على اتفاقية باريس ) و نشرها إذا  ـــصـارة إىل نــروري اإلشــومن الض     
اقية جزءا من القانون الوطين يف تلك الدولة، دون احلاجة إىل أن كان القانون الداخلي للدولة يوجب ذلك ( تصبح نصوص اإلتف

تصدر الدولة قانونا يتضمن القواعد الواردة يف اإلتفاقية، و هذا يعين أن األجانب يستمدون حقوقهم مباشرة من اإلتفاقية و جيوز هلم 
 35ض النظر عن التشريع الوطين.التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطين يف كل الدول األعضاء يف إحتاد باريس بغ

 :( 3883) إتفاقية و بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعالمات  ثانيا. 
رات، و ـــــدة مـــــد مت تعديلها عــــ، و ق0220إسبانيا يف عام با، يف مدينة مدريد ـــا يتبني من إمسهــــأبرمت إتفاقية مدريد كم  

، و يف نيس عام 0205، و يف لندن عام 0224، و يف الهاي عام 0200واشنطن عام ، و يف 0211ذلك يف بودابست عام 
، و قد أنشأت هذه اإلتفاقية نظاما  ميكن مبوجبه محاية 0212، و أخريا مت تنقيحها يف عام 0211، و يف استوكهومل عام 0241

كون ساري املفعول يف مجيع الدول األعضاء العالمة التجارية يف  عدد من الدول، و ذلك من خالل احلصول على تسجيل دويل ي
 املنضمة لإلتفاق، و اليت طلب املودع محاية العالمة التجارية فيها.

جعل نظام مدريد أكثر مرونة و توافقا مع التشريعات  الذيمت إبرام الربوتوكول املتعلق باتفاقية مدريد، و  0222يف عام 
،اما اهلدف الوطنية لدول معينة مل تنضم التفاقية مدريد ألسباب خاصة ببعض أحكام هذه اإلتفاقية، كالواليات املتحدة األمريكية

قصد إزالة  0220ريد لسنة األساسي من هذا الربوتوكول هو إدخال تغيريات يف نظام التسجيل الدويل للعالمات وفقا إلتفاق مد
 الصعوبات اليت حتول دون إنضمام بعض البلدان إىل اتفاق مدريد.

وبعدها صدرت الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق و بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات النافدة يف 
2115.36 
  تفاقية نيس و اتفاقية تريبس.إ :الثانيالفرع 

اتفاقية  إىلمث نتطرق ثانيا  فاقية نيس للتصنيف الدويل للبضائع و اخلدمات ألغراض تسجيل العالمات،ات إىل أوالنتطرق 
 تريبس للجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية.

 

 

                                                           

 .55عدنان غسان برانبو، املرجع السابق ،ص- 35 
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 (3891: إتفاقية نيس للتصنيف الدولي للباائع و الخدمات ألغراض تسجيل العالمات )ولا أ. 
أخريا  ، و0211و  0211 عدة سنوات ، و أدخل عليها عدد من التعديالت يف0241أبرمت هذه اإلتفاقية يف عام   
 .، و هي مفتوحة جلميع الدول األعضاء يف اتفاقية باريس لإلنضمام إليها 0212يف عام 

التجارية و عالمات اخلدمة، و مبوجب وقد أنشأت هذه اإلتفاقية تصنيفا للبضائع و اخلدمات ألغراض تسجيل العالمات 
اقدة باإلشارة يف مجيع الوثائق الرمسية و شهادات التسجيل ــعــتـدول املــلـة لــاريــجـتـات الـــالمــعـل الــب تسجيـاتـــاقية تلتزم مكـــاإلتف

 اخلاصة بكل عالمة إىل الفئة أو الفئات اليت مت تسجيل العالمة التجارية ضمنها.
ات،  ـــدمــفئة للخ 00فئة للبضائع و  05تصنيف نيس الدويل من قائمة حتتوي عددا من الفئات، حيث يوجد حاليا يتكون 

لبضائع و اخلدمات تتكون من حوايل إحدى عشر ألف عنصر، و تتم عملية تعديل هاتني لضمن أيضا قائمة أجبدية ـتـا و يــمـك
اخلرباء املمثلني للدول املنضمة لإلتفاقية ، و النسخة املعمول هبا حاليا من التصنيف القائمتني من وقت آلخر من قبل جمموعة من 

 . 2111هي النسخة التاسعة ، و اليت دخلت حيز التنفيذ يف عام 
فقط، غري أن مكاتب  12و للتصنيف الذي أنشأته اإلتفاقية أمهية كبرية دوليا، إذ أن الدول األعضاء يف هذه اإلتفاقية هي  

ل العالمات التجارية يف معظم دول العامل تعتمد على هذا التصنيف لتسجيل العالمات التجارية لديها، فضال عن املكتب تسجي
  37.جيل العالمات التجارية األوروبيةالدويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، و املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية، و مكتب تس

 .(3881تصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس( )ثانيا: إتفاقية الجوانب الم
ش يف ــــــة مراكــــــيف مدين 0225 افريلارة العاملية مبوجب إتفاقية أبرمت يف اخلامس عشر من شهر ـــــة التجــــنشئت منظمأُ 

حيث تضمنت هذه ؛متعددة األطرافت التجارية غرب، و قد جاءت هذه اإلتفاقية على ضوء جولة األروغواي للمفاوضاــــامل
املفاوضات للمرة األوىل نقاشات حول جوانب حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة الدولية، و مت تضمني نتائج هذه النقاشات يف 

 ملحق التفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، و هي إتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية.
 ؛0224دخلت هذه اإلتفاقية اليت تعترب ملزمة جلميع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، حيز التنفيذ يف بداية عام  

أحالت هذه اإلتفاقية يف العديد من أحكامها إىل إتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية، و قد طلبت صراحة  من الدول األعضاء 
 م املوضوعية اليت تضمنتها إتفاقية باريس.فيها باإللتزام باألحكا

أما القسم الثاين من اإلتفاقية فقد تضمن احلد األدىن من املعايري اليت جيب أن تتوافر يف تشريعات الدول األعضاء   
سم خبصوص وجود واستخدام و نطاق حقوق امللكية الفكرية، حيث ألزمتها بتوفري حد أدىن من احلماية هلا، و يتضمن هذا الق

وم ــــــرات اجلغرافية، الرســـــــارية ، املؤشـــــات التجــــــوق اجملاورة ، العالمــــف و احلقــــات التالية بالرتتيب : حق املؤلــــاجل املوضوعـــــفصوال  تع
 نها.و النماذج الصناعية، براءات اإلخرتاع، تصاميم الدوائر املتكاملة، و محاية املعلومات غري املفصح ع

ة فقد تضمنت اإلتفاقية سبع مواد عاجلت العديد من املواضيع اهلامة املتصلة هبا، و اليت ـاريـــجـات التـــوبالنسبة للعالم
ت عنها مجيع اإلتفاقيات الدولية تا من اإللتزامات اجلديدة اليت سكعليها يف طي ات هذا البحث، فاإلتفاقية أضافت عدد سنتعرف

 بذلك فإن اتفاقية تريبس تعترب مكملة التفاقية باريس.املربمة قبلها، و 
منها، و اليت حظرت بدون  21ومن املباد  اهلامة اليت جاءت هبا اإلتفاقية بالنسبة للعالمة التجارية ما نصت عليه املادة    

ية أخرى ) مثل اشرتاط مربر تقييد استخدام العالمة التجارية يف التجارة بشروط خاصة، كاستخدامها إىل جانب عالمة جتار 
استخدام العالمة األجنبية إىل جانب عالمة حملية للمنتج مع الربط بني العالمتني، أو اشرتاط استخدام اإلسم النوعي لألدوية مثال  
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إىل جانب العالمة التجارية (، أو استخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينقص من قدرهتا على التمييز بني السلع و اخلدمات اليت 
 تنتجها منشأة معينة و تلك اليت تنتجها منشآت أخرى.

اجلدير بالذكر أن اتفاقية تريبس ال ختاطب سوى الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية وال تلزم سواها، كما أن نصوص  و   
إلتفاقية، وال جيوز هلم التمسك اإلتفاقية ليست ذاتية التنفيذ، و من مث فإن رعايا الدول األعضاء ال يكتسبون حقوقا مباشرة من ا

 38بأحكامها واستبعاد أحكام القوانني الوطنية.
 

  معاهدة قانون العالمات و معاهدة سنغافورة. :الثالثالفرع 

 معاهدة سنغافورة حول قانون العالمة التجارية. إىلوبعدها  معاهدة قانون العالمات التجارية، إىل أوالنتطرق 

 (3881العالمات التجارية )ول: معاهدة قانون أ. 
ين ـــــن الوطــيــة على املستويــــات التجاريــــيل العالمـــراءات تسجـــــام يف إجــــة و اإلنسجـــدة إىل حتقيق املقاربـــده املعاهــــدف هــــهت

ؤدي هذا اإلختالف إىل زيادة النفقات ـــرى، و يـــة ألخــــــف من دولــــة ختتلـــــة التجاريـــــل العالمــــو اإلقليمي، ذلك أن إجراءات تسجي
 .املستوى الدويل، مما يعترب عائقا  للتجارة الدولية ىزمة حلماية العالمة التجارية علو اجلهود الال
، حتقيق ذلك من خالل تبسيط و توحيد بعض 0225من عام  اكتوبر 21لذلك حاولت هذه اإلتفاقية، اليت أبرمت يف    

اخلصائص األساسية هلذه اإلجراءات يف مكاتب تسجيل العالمات للدول املنضمة إليها، مبا جيعل عملية تقدمي طلبات تسجيل 
 ق.العالمات التجارية و جيعل من إدارة تسجيل العالمة التجارية أقل تعقيدا  و أكثر إمكانية للتنبؤ املسب

وقد حددت اإلتفاقية نوع اإلجراءات و املتطلبات القانونية اليت ميكن ملكاتب تسجيل العالمات التجارية فرضها على    
مالكي العالمات التجارية، و منعت أي نوع آخر من الشكليات، ومن أهم املتطلبات اليت منعتها اإلتفاقية اشرتاط توثيق و تصديق 

 جيل العالمة، كالوكالة اخلاصة بتقدمي طلب التسجيل، إذ يكفي جمرد توقيع الشخص عليها.التوقيع لألوراق الالزمة لتس
ومن البنود اهلامة اليت تضمنتها اإلتفاقية إلزام مكاتب تسجيل العالمات التجارية بقبول طلب تسجيل العالمة الذي يتم    

لذي جيري عليه العمل حاليا  يف أكثر دول العامل هو أن فيه حتديد أكثر من فئة من فئات التصنيف الدويل للبضائع، حيث أن ا
 مكتب تسجيل العالمات التجارية يلزم طالب التسجيل بتقدمي طلب مستقل لكل فئة من الفئات.

فإذا وقع اعرتاض على طلب التسجيل املقدم الذي مت فيه حتديد أكثر من فئة، فيمكن لطالب التسجيل تقسيم طلبه إىل    
 39.طة مبوضوع اإلعرتاضت، حبيث ينحصر اإلعرتاض فقط بذلك الطلب اخلاص بالفئة املرتبعدد من الطلبا

 ( 6002ثانيا: معاهدة سنغافورة حول قانون العالمات التجارية). 
، 2111ام ـــــــــــمن عمـــــارس  تعترب هذه اإلتفاقية أحدث اإلتفاقيات الدولية املنظمة للعالمات التجارية، وقد أبرمت يف شهر

و كان اهلدف منها إنشاء إطار دويل حديث ألجل توحيد و مقاربة اإلجراءات اإلدارية لتسجيل العالمات التجارية على مستوى 
، إال أن هذه 0225امل، و اإلتفاقية من حيث املبدأ تستند بشكل كبري إىل نصوص معاهدة قانون العالمات املربمة يف عام ـــــــــــــالع

سع نطاقا  من معاهدة قانون العالمات، إذ أهنا تعاجل مواضيع متعلقة بالتطورات احلاصلة يف جمال تقنيات اإلتصال اإلتفاقية أو 
احلديثة، حيث تسمح بأن تتم عملية تقدمي طلبات تسجيل العالمات التجارية و أي تعديالت أو طوار  عليها باألساليب 
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رات يف قانون العالمات التجارية حول العامل، كمعاجلتها لتسجيل العالمات التجارية اإللكرتونية، كما أن اإلتفاقية تتضمن آخر التطو 
ية غري التقليدية املرئية و غري املرئية، مثل العالمة ثالثية األبعاد و عالمة الصوت و غريها، حيث تعترب هذه اإلتفاقية املعاهدة الدول

استناد هذه اإلتفاقية إىل معاهدة قانون العالمات ال يعين أهنا تعديل لتلك األوىل اليت تتعرض هلذه العالمات بشكل صريح، غري أن 
 40املعاهدة، إذ أن لكل واحدة منهما كيانا  خاصا  هبا، و ميكن للدول أن تنضم إىل أي  من هاتني اإلتفاقيتني.
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