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 قائـــمة المراجــــع
 
 

 أوال :المراجع باللغة العربية                                                                         

 الكتــــب :  - 1

 : المراجع العامة    -ا 

 .1111أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،في شقها الجزائي ،درا هومة،الطبعة الخامسة ،سنة  .1

 .1991براهيم منصور ، نظريتا القانون و الحق ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة لخامسة ، إسحاق إ .1

بوضياف عادل،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،الجزء األول ،كليك للنشر،الجزائر،الطبعة األولى  .3

 .1111،سنة

التجارية و البحرية،قرارات المحكمة العليا مسرد القباني للكلمات  جمال سايس،االجتهاد الجزائري في المادة .4

 .1113 ،سنة،الطبعة األولى،الجزائرالدالة،الجزء الثالث،منشورات كليك

الجامعية،  المطبوعات ديوان ، االلتزام مصادر األول الجزء ، الجزائري المدني القانون شرح في الوجيز قدادة، حسين .5

 .1994 طبعة

                                                                       . 1111 سنة، المدخل للعلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون ، الطبعة الثالثة عشر ، دار الهومة ، سعيد جعفور .6

تراث العربي، بيروت، عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، الجزء الثامن، دار إحياء ال .7

1967. 

،الجزء  بين التقليد و الحداثة طبقا لمعايير الدولة المقررة للنظام مدخل للعلوم القانونية،نظرية القانون ، عجة الجياللي .8

 .1119الجزائر، سنة ،،برتي للنشراألول

 .1111سنة الجزائر، امة للعقد،الموفم للنشر ،علي فياللي،االلتزامات ،النظرية الع .9

-األنشطة التجارية المنظمة-الحرفي-التاجر-فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون  التجاري الجزائري)األعمال التجارية .11

 .1113السجل التجاري(،ابن خلدون للنشر و التوزيع،النشر الثاني 

 .1956لويس معلوف ،المنجد في اللغة،المطبعة الكاتوليكية ،بيروت،طبعة .11
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                      .1999النظرية العامة للقانون ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة الثانية ، محمدي فريدة زواوي ،  .11

نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، دار الهدى للطباعة و النشرو التوزيع ، عين مليلة ،  .13

 .1118الجزائر ،سنة  

التجاري الجزائري،األعمال التجارية التاجر،المحل التجاري،الطبعة التاسعة،ديوان المطبوعات نادية فوضيل ،القانون  .14

 .1117الجامعية الجزائر،

 المراجع المتخصصة :     -ب 

 .1114الطيب زروتي،القانون الدولي للملكية،تحليل و وثائق،الطبعة األولى، مطبعة الكاهنة،الجزائر، .1

القانونية للملكية  الفكرية للقانون الجزائري، أطروحة شهادة دكتوراه القانون الخاص، أبي بكر بن إدريس حليمة،الحماية  .1

 .1114-1113بلقايد تلمسان،

حمدي غالب الجغبري،العالمات التجارية الجرائم الواقعة عليها و ضمانات حمايتها،منشورات الحلبي الحقوقية  .3

 .1111لبنان،الطبعة االولى

 .1111ة القانونية للعالمات التجارية،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان،الطبعة األولى،حمادي زوبير،الحماي .4

جالل وفاء  محمدين،الحماية القانونية للملكية الصناعية،وفقا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  .5

 .1111الفكرية تريبس،دار الجامعة الجديد للنشر،

منصور عبد الرحيم،التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية،في ظل اتفاقية المنظمة العالمية للملكية رياض عبد الهادي  .6

 .1111،،االسكندريةالفكرية،دار الجامعة الجديدة

 التوزيعنة،دار الحامد للنشر ،المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية دراسة مقار الصفار زينة غانم عبد الجبار .7

 .1117 ،الثانية  ،الطبعة،عمان

 .1114سائد أحمد الخولي، حقوق الملكية الصناعية، دار المجدالوي للنشر والتوزيع، عمان،طبعة   .8

 .1113،سميحة القليوبي،الملكية الصناعية ،الطبعة الرابعة،دار النهضة،القاهرة .9

 .المطبوعات الجامعية،الجزائرسمير جميل حسين الفتالوي،الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان  .11

 .1111صالح زين الدين،الملكية الصناعية و التجارية،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،الطبعة الثالثة  .11
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 .1118عبد اهلل حسين الخشروم،الوجيز في حقوق الملكية الصناعية و التجارية،دار هومة للنشر،الطبعة الثانية، .11

اهلل،الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية،على شبكة االنترنت،دار الجامعة عبد اهلل عبد الكريم عبد  .13

 .1118سنة، ،االسكندريةالجديدة

علي محمد جعفر،المبادئ األساسية في قانون العقوبات االقتصادي و حماية المستهلك الطبعة األولى،المؤسسة الجامعية  .14

 .1119،للدراسات و النشر و التوزيع،لبنان)بيروت(

عدنان غسان برانبو،التنظيم القانوني للعالمة التجارية ،دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان، الطبعة األولى،سنة  .15

1111. 

 والتوزيع، للنشر حامد دار مقارنة، دراسة ، الصناعية للملكية المشروعة غير المنافسة ، الصفار الجبار عبد غانم .16

 .1117الثانية، األردن،الطبعة

 ،الجزائر الجامعيةديوان المطبوعات فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، الملكية األدبية والفنية والصناعية،  .17

،1117. 

فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية،ابن خلدون للنشر و التوزيع  .18

 .1116الجزائر،وهران،

 .1113/1114الملكية الفكرية،الملكية األدبية و الفنية و الصناعية،دار هومة الجزائر،فاضلي ادريس ،المدخل الى  .19

 .1985محمد حسنين،الوجيز في الملكية الفكرية،المؤسسة الوطنية للكتاب،طبعة  .11

ئل مصطفى موسى العطيات،الجوانب القانونية لتعامالت التجارة االلكترونية،حماية العالمة التجارية الكترونيا،دار وا .11

 .1111للنشر،الطبعة األولى،عام 

 .1111مولود ديدان،قانون الملكية الفكرية و الصناعية،دار بلقيس للنشر،الجزائر ، .11

 الرسائل الجامعية :  - 1

 أطروحات الدكتوراه: -أ

 القانون في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة ، ،حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري بن دريس حليمة .1
 .1113/1114، أبي بكر بلقايد،تلمسان الحقوق،جامعة كلية الخاص،
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ميلود  سالمي ،النظام القانوني  للعالمة التجارية في القانون الجزائري و االتفاقيات الدولية،أطروحة مقدمة لنيل درجة   .1

الحقوق،جامعة الحاج  دكتوراه العلوم في العلوم القانونية ،تخصص قانون خاص،كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم

 .1111/1111لخضر، باتنة ،السنة الجامعية،سنة 

 مذكرات الماجستير :  -ب

الصــــــالح جاري،تــــــاثير العالمــــــة التجاريــــــة علــــــى ســــــلور المســــــتهلك،مذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير ،تخصــــــص علــــــوم  .1

التســـــيير،جامعة محمـــــد بوضـــــياف التســـــيير،كلية العلـــــوم االقتصـــــادية و علـــــوم التســـــيير و العلـــــوم التجاريـــــة قســـــم علـــــوم 

 .1117/1118المسيلة،السنة الجامعية  

فــــــي قــــــانون األعمال،كليـــــــة ،الحماية القانونيــــــة للعالمــــــة التجارية،مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير بوبشــــــطولة بســــــمة .1

،الســـــــنة الجامعيـــــــة -1-الحقـــــــوق و العلـــــــوم السياســـــــية،فرم قـــــــانون األعمال،جامعـــــــة محمـــــــد لمـــــــين دبـــــــاغين ســـــــطي 

1114/1115. 

خالـــــد شـــــويرب،الملكية الفكريـــــة فـــــي ظـــــالل منظمـــــة العالميـــــة للتجارة،اتفاقيـــــة تريبس،مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الماجســـــتير  .3

 .1111/1113في القانون فرم الملكية الفكرية،كلية الحقوق،بن عكنون،السنة الجامعية

ــــة الصــــناعية فــــي الجزائر،رســــالة مقدمــــة  .4 ــــة لحقــــوق الملكي ــــة القانوني ــــل شــــهادة ماجســــتير فــــي صــــالحة العمري،الحماي لني

 .1117/1118القانون ،تخصص قانون األعمال،كلية الحقوق،جامعة محمد خيضر بسكرة،

ــــــري،مذكـــــزائــــصـــــونية حقاص،حمايـــــة الملكيـــــة الفكريـــــة األدبيـــــة و الفنيـــــة فـــــي البي ـــــة الرقميـــــة فـــــي ظـــــل التشـــــريع الج .5 رة ــــ

ـــــــــــل شه ــــــــــــلني ــــــــــــاجستيـــادة مـــــــــ ـــــــــــات ــ ــــــــــــة،االفتراضيــااللكترونير تخصـــــــــــص المعلوم ة و إســـــــــــتيراتيجية البحـــــــــــث عـــــــــــن ـــ

 .1111المعلومات،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة منتوري،قسنطينة،السنة الجامعية 

ـــــى شـــــهادة الماجســـــتير  .6 ـــــن أجـــــل الحصـــــول عل ـــــذكرة م ـــــة الفكرية،م ـــــانوني للملكي ـــــة بلقاسمي،اســـــتقاللية النظـــــام الق كهين

ــــة  فــــي الحقــــوق ــــن خدة،الســــنة الجامعي ــــر بــــن يوســــ  ب ــــة الحقــــوق بــــن عكنون،جامعــــة الجزائ ،فــــرم قــــانون األعمال،كلي

1118/1119. 

ــــــزة التنافســــــة ،دراســــــة صــــــن  منتجــــــات  .7 ــــــق المي ــــــن أدوات تحقي ــــــة أداة م ــــــة التجاري ــــــادة،تطور صــــــورة العالم محمــــــد عب

 ي مرباح،ورقلة،ب.ذ.ت.ن.التلفاز، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة قاصد
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نســـــيمة فتحـــــي ،الحمايـــــة الدوليـــــة لحقـــــوق الملكيـــــة الفكرية،مـــــذكرة لنيـــــل درجـــــة الماجســـــتير فـــــي القـــــانون فـــــرم قـــــانون  .8

 .1111جوان  17التعاون الدولي،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،

 :  و المحاضرات المقاالت العلمية - 3

كنعـــــان األحمـــــــــــر،نــــــــدوة الويـــــــــــــبو الوطنيـــــة عـــــن الملكيــــــة الفكريـــــة ألعضــــــاء هي ـــــة التـــــدريس و طــــــالب الحقـــــوق فــــــي  .1

 حماية العالمات التجارية شائعة الشهرة.  1114أفريل  18الى  16الجامعة األردنية ،عمان،من 

ــــا .1 ــــانوني ،التنظــــيم الق ــــدى الق ــــة المنت ــــة زواوي و رمــــزي حوحــــو ،مجل ــــدد كاهن ــــي التشــــريع الجزائري،الع ــــات ف نوني للعالم

 .الخامس،جامعة محمد خيضر بسكرة

 .1118عمر الزاهي،محاضرات السنة الرابعة ،جامعة بن عكنون الجزائر،لسنة  .3

 المجالت القضائية : -4

 . 1118.مجلة قضائية ،المحكمة العليا سنة 1

 .1119.مجلة قضائية،المحكمة العليا سنة 1

 عية و التنظيمية:. النصوص التشري5

 الدساتير: -أ

ــــــري لســــــنة  .1 ــــــوفمبر  18المــــــؤر  فــــــي  1996الدســــــتور الجزائ ــــــدة رســــــمية عــــــدد 1996ن  18المؤرخــــــة فــــــي  76،جري

 .16/13/1116المؤر  في  16/11،المعدل و المتمم بموجب األمر 1996ديسمبر 

 النصوص التشريعية :–ب 

المصــــــــــنع و العالمــــــــــات التجارية،الجريــــــــــدة ، المتعلــــــــــق بعالمــــــــــات 19/13/1966،المــــــــــؤر  فــــــــــي  66/57األمــــــــــر  .1

 .1966الرسمية لسنة 

 ،المتعلق بالرسوم و النمادج. 18/14/1966،المؤر  في 66/86األمر رقم  .1

 الملغى. قانون اإلجراءات المدنيةالمتعلق ب 1966جوان  18المؤر  في  66/154رقم  .3

الجريـــــــــدة الرســـــــــمية عـــــــــدد المتضـــــــــمن قـــــــــانون العقوبـــــــــات  18/16/1966،المـــــــــؤر  فـــــــــي  66/156األمـــــــــر رقـــــــــم  .4

 المعدل و المتمم. 11/16/1966،المؤرخة في 49
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المؤرخـــــــة  54جريـــــــدة رســـــــمية  66/57المعـــــــدل و المــــــتمم ل مـــــــر  11/16/1966المـــــــؤر  فـــــــي  66/181األمــــــر  .5

 .14/16/1966في 

ـــــــــر  .6 ـــــــــي  66/318األم ـــــــــر  14/11/1966المـــــــــؤر  ف ـــــــــدة الرســـــــــمية  66/57المعـــــــــدل ل م  15/11/1966الجري

 .91عدد

ــــــــدة رســــــــمية  المؤرخــــــــة  66/57المعــــــــدل و المــــــــتمم ل مــــــــر  19/11/1967المــــــــؤر  فــــــــي  67/113األمــــــــر  .7 جري

 .89عدد  31/11/1967

المتعلــــق بتنفيــــذ األوامـــــر الخاصــــة بحمايــــة الملكيــــة الصــــناعية جريـــــدة  31/11/1967المــــؤر  فــــي  67/119األمــــر  .8

 .89رسمية عدد 

ـــــــم  .9 ـــــــي  73/61األمـــــــر رق ـــــــة  ،المتضـــــــمن إنشـــــــاء 11/11/1973،المـــــــؤر  ف ـــــــد الصـــــــناعي و الملكي المعهـــــــد للتوحي

 الصناعية.

ـــــــــم  .11 ـــــــــي  75/58األمـــــــــر رق ـــــــــدة الرســـــــــمية عـــــــــدد  16/19/1975،المـــــــــؤر  ف ،المتضـــــــــمن القـــــــــانون المـــــــــدني الجري

 ، المعدل و المتمم.19/11/1975،مؤرخة 111

 111،المتضـــــــمن القـــــــانون التجاري،الجريـــــــدة الرســـــــمية عـــــــدد  16/19/1975،المـــــــؤر  فـــــــي  75/59األمـــــــر رقـــــــم  .11

 ،المعدل و المتمم.19/11/1975رخة في المؤ 

لســـــنة  59،المتعلـــــق بتســـــميات المنشـــــا الجريـــــدة الرســـــمية عـــــدد  16/17/1976،المـــــؤر  فـــــي  76/65األمـــــر رقـــــم  .11

1976. 

ــــــر  .13 عــــــدد  11/18/1111المتعلــــــق بتطــــــوير االســــــتتمار جريــــــدة رســــــمية  11/18/1111المــــــؤر  فــــــي  11/13األم

47. 

جريـــــدة رســـــمية  1113/16المتضـــــمن الموافقـــــة علـــــى األمـــــر  14/11/1113المـــــؤر  فـــــي  1113/18قـــــانون رقـــــم  .14

 .17عدد  15/11/1113

 17/18/1115المتعلـــــــق بالعالمـــــــات جريـــــــدة رســـــــمية  مؤرخـــــــة فـــــــي  19/17/1113المـــــــؤر  فـــــــي  13/16األمـــــــر  .15

 .54عدد 
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،المحــــــدد 1114جــــــوان ســــــنة  13الموافــــــق   1415جمــــــادى األولــــــى عــــــام  15مــــــؤر  فــــــي  14/11القــــــانون رقــــــم  .16

 .41العدد  1114جوان  17واعد المطبقة على الممارسات التجارية،ج ر للق

ــــــــــــم  .17 ــــــــــــانون رق ــــــــــــي  13/16/1114المــــــــــــؤر   1114/14ق ــــــــــــدة رســــــــــــمية  المؤرخــــــــــــة ف ــــــــــــالتقييس جري ــــــــــــق ب المتعل

 .37عدد  19/16/1116المؤر  في  1116/14المعدل و المتمم بقانون  41عدد  17/16/1114

جريــدة  ، واإلداريــة المدنيــة اإلجــراءات قــانون المتضــمن 15/11/1118المــؤر  فــي  18/19 رقــم القــانون .18

 .11 العدد ، 1118 ابريل 13في مؤرخة رسمية 

 النصوص التنظيمية:-ج

ودة و قمـــــــــــع ـــــــــــــــة الجــــــــــــــابـــالمتعلـــــــــــق برق 31/11/1991،المــــــــــؤر  فــــــــــي  91/39المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي رقـــــــــــم .1

 .1991لسنة  15الغش،الجريدة الرسمية عدد 

ـــــــــذي .1 ـــــــــة   11/11/1998المـــــــــؤر  فـــــــــي  98/69المرســـــــــوم التنفي ـــــــــوطني للملكي المتضـــــــــمن انشـــــــــاء المعهـــــــــد ال

 .11عدد  11/13/1998جريدة رسمية الصناعية، ال

ــــــذي  المرســــــوم.3 ـــــــالم 1115/177التنفي ـــــــات  11/18/1115ؤر  فــــــي ــــــ ــــــدام العالمـــ ــــــات اي ـــــــدد كيفي ـــــــذي يحـــــــ الـــ

 .54عدد  17/18/1115جريدة رسمية و تسجيلها، 

ـــــذي رقـــــم .4 ـــــدة  16/11/1115المـــــؤر  فـــــي  1115/464المرســـــوم التنفي المتعلقـــــة بتنظـــــيم التقيـــــيس و ســـــيره جري

 .11/11/1115رسمية المؤرخة في 

ة النشــــــاطات و الســــــلع ـــــــــائمـــديد قـــــــــق بتحـــــــــلــــالمتع 11/11/1117المــــــؤر  فــــــي  17/18مرســــــوم تنفيــــــذي رقــــــم .5

 .المزايا المحددةو الخدمات المستثناة من 

ـــــؤر  فـــــي 6 ـــــرار م ـــــذي   13/17/1996. ق ــــــيحال ــــــدد شــ ــــــروط مـــ ــــــنح عالمــ ــــــابقـــات المطـــ ــــــة  للمواصفــ ـــــة ـــ ات الجزائي

 .37عدد  15/15/1997و سحبها و اجراءات ذلك جريدة رسمية 

   :ثانيا : المراجع باللغة األجنبية

-Principaux textes de législation française 

-Code de la propriété intellectuelle, éd. Dalloz, 1997 
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-Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre 

la contrefaçon, J.O.R.F. du 30 octobre 2007, no 2. 

-les ouvrages français par ordre alphabétique: 

1.  -  RIPERT.(G) par ROBLT.(R) , traité de droit commercial L.G.D.J13éme , éd, 

1989. 

2. GUYON .(Y), Droit des affaires, Economica, T. 1, 16ème éd, 1990 

3-SAINT-GAL. (Y) , protection et défense des marques de fabrique et  

concurrence déloyale , Delmas et Cie ,5ème éd  2891 . 

-Seminaire: 

1 .Seminaire sur le Commerce Exterieur.2012. 

2.Chetouane Nassim –ORMATION Specifique Ministere du Commerce –

Seminaire sur le Commerce Exterieur.2016.  

 

 


