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   ةــالمقدم     

 المجاالت،لقد شهد المجتمع الدولي في اآلونة األخيرة تغيرات وتطورات في مختلف     

 كانت مصحوبة بثورة المواصالت  هذه التحوالتوالتكنولوجية، والسياسية والعلمية االقتصادية

 األموال والمعارف انتقال التي ساهمت في تواصل األمم والشعوب وكذا سهولة االتصاالت و

  .الدولبين مختلف 

في خضم هذه التطورات برز موضوع جديد من الملكية لم يكن معروف في العهود القديمة أال 

 صور اإلبداع الفكري األصيل في وهو موضوع الملكية الفكرية ، يدخل في رحابها جميع

المجاالت العلمية والفنية واألدبية الناتجة من وحي العقل والتي يمكن التعبير عنها في صورة 

  .خلق مادي 

 األدبية كحق مادي،وهكذا يشمل حقل الحقوق الفكرية جميع الحقوق التي ترد على شيء غير 

 الرسوم االختراع،ارية بما فيها براءات المؤلف والحقوق المجاورة إلى جانب الصناعية والتج

  .التجاريةوالنماذج الصناعية وكذا العالمات 

والواقع أن هذه الحقوق أصبحت إحدى أهم صادرات هذا القرن وأداة من أدوات التنمية وجزءا 

أضحت من أبرز مميزات العصر الحالي ومعيار   للدول كمااالقتصاديةأساسيا من السياسة 

تالي مقياس لتحديد أهلية الدول في اإلنضمام إلى اإلتفاقات الدولية وإبرام العقود التقدم فيه بال

الدولية ، فتحديد قوة الدولة ومركزها الدولي يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية ، 

 هذه الحقوق بين الدول يترتب عليه تباين شديد في درجة اإلنتاج وجودته امتالكفالتفاوت في 

ى الدخل القومي وكذلك مستوى معيشة الفرد ، فضال على أن صوت الدول في المحافل ومستو

  . قدرا كبيرا من هذه الحقوق امتلكتالدولية يعلو أكثر فأكثر كلما 

 دولية اتفاقاتهذه األهمية دفعت بالدول في مختلف أنحاء العالم إلى سن قوانين وطنية وإبرام 

قبل الماضي وبالتحديد  بدأ التنظيم الدولي في نهاية القرن ماحتى غدت أحد فروع القانون ، وقد 

لحماية الملكية الصناعية بمختلف أشكالها في "  باريساتفاقية" حيث تم توقيع 1883 ماي 20في 

 مدريد اتفاقية ، ثم 1886 برن لحماية المصنفات األدبية والفنية الموقعة عام اتفاقيةوبعدها 

 1891التسجيل الدولي للعالمات التجارية والصناعية الموقعة عام والئحتها التنفيذية بخصوص 

.  
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  وتمخّض عن اإلهتمام العالمي بالملكية الفكرية ميالد المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

WIPO »  « والتي تتخذ من جنيف مقرا دائما لها ، أما على الصعيد اإلقليمي فقد 1967عام 

 وهو إحدى الهيئات المتخصصة » « ASPICملكية الصناعية أنشأ المجمع العربي لحماية ال

  .األلمانية بمدينة ميونيخ 1987وأعلن عن تأسيسه عام 

 العالمية بخطوات واسعة نحو إدماج حقوق الملكية الفكرية في النظام االتجاهاتوقد سارت 

 دولة في 117التجاري العالمي الجديد ، إذ أن أحد أبرز أحداث القرن المنصرم تمثل في قيام 

 التي من بينها قيام وايجألروا بالتوقيع على الوثيقة الختامية المتضمنة جولة 1991 أفريل 15

 والتوقيع على اإلتفاقات الخاصة بتحرير التجارة ومنها «OMC »المنظمة العالمية للتجارة 

   ، "بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية"اإلتفاقية المعروفة 

“TRADE –related of intellectual property rights”   

وتعتبر إتفاقية تربس أحدث تشريع في مجال التنظيم القانوني الدولي للملكية الفكرية  هذه 

اإلتفاقية فرضت على الدول األعضاء توفير حد أدنى من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية 

لدول الصناعية المتقدمة وبما أن هذه القوانين تفوق بكثير يتفق مع مستويات الحماية السائدة في ا

معايير الحماية السائدة في تشريعات الدول النامية فمن واجبها تعديل أنظمتها القانونية تعديال 

  .جذريا 

 إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبا ورغبة منها لالنضمامواحدة من الدول التي تستعد  والجزائر

ة قانونية فعالة لكل جوانب حقوق الملكية الفكرية ، قامت بتعديل قوانينها مؤخرا في إرساء أنظم

 الموافق لـ 1424 األولى جمادى 19 المؤرخ في 03/07، حيث تم إصدار األمر 

 جمادى األولى 19 المؤرخ في 03/08 المتعلق ببراءات اإلختراع وكذا األمر 2003يوليو19

متعلق بحماية تصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وأيضا  ال2003 يوليو19 الموافق لـ 1424

  .حقوق المجاورة ال المتعلق بحق المؤلف و2003 ة جويلي19 الصادر بـ 03/05األمر 

وأهم تعديل قام به المشرع الجزائري مس أحد أهم الحقوق الملكية الصناعية والتجارية         

 30 الموافق ل 1424 األولىجمادى 19ي  المؤرخ ف06-03 باألمرونظمت  العالمات،وهي 

  .تطورا الجزائري عرف  نشير أن قانون العالماتصدوره، وقبل) 01( 2003يوليو 
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كانت القوانين الفرنسية هي السارية المفعول و المعمول بها و بقي هذا التشريع فقبل االستقالل 

 بعالمات المصنع  المتعلق1966مارس19 المؤرخ في 66/57األمر   غاية صدور إلىمطبقا 

 المؤرخ في 66/63 ، ويضاف إلى ذلك المرسوم التطبيقي رقم )02(والعالمات التجارية

 المؤرخ في 66/308، واألمر )03( المتضمن تطبيق األمر المتعلق بالعالمات1966مارس17

 1967 أكتوبر 19 المؤرخ في 67واألمر رقم , )04( المعدل لقانون العالمات1966 أكتوبر 14

  )05( يتمم بموجبه قانون العالمات  كان الذي

 أن هذه األخيرة مال باعتبار ملكية العالمة في الباب الرابع منه انتقالكما تناول طرق        

معنوي من الممكن تملكه وبالتالي التصرف فيه ذلك من خالل عقود كثيرة ، سواءا الرهن أو 

  .نها ولعل هذا األخير من أهم التصرفات تقديم العالمة كحصة عينية في الشركة أو التنازل ع

والتنازل عن العالمة قد يكون إجباري كما في حالة الحجز على القاعدة التجارية وتوابعها وهذا 

نتناوله في دراستنا وإنما نتناول التنازل اإلرادي عن العالمة الذي يتحقق بأكثر من  النوع ال

كية ، وقد يكون بمقابل مالي كما في بيع العالمة  ناقل للملاتفاقصورة تشترك جميعها في كونها 

  .أو بدونه كما في عقد الهبة أو الوصية 

  

  

  

  

  

  

  

  

   . 44 العدد19/07/2003  الجريدة الرسمية الصادرة في -1

   .23 العدد22/03/1966   الجريدة الرسمية الصادرة في-2

   .26 العدد01/04/1966  الجريدة الرسمية الصادرة في -3

   .91 العدد25/10/1966جريدة الرسمية الصادرة في   ال-4

   .89 العدد31/10/1967  الجريدة الرسمية الصادرة في -5
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كما يتم التنازل اإلرادي عن العالمة باإلرتباط مع القاعدة التجارية التي تستخدم فيها أو 

المة مستقلة باإلستقالل عنها ، فبالنسبة للطريقة األولى ، حظرت بعض الدول التصرف في الع

عن المشروع الذي تستخدم فيه والحكمة من هذا الحظر إزالة اللبس الذي يقع فيه المستهلك من 

تزال تابعة للمشروع الذي تصرف فيه مالك العالمة وبذلك  أن المنتجات التي تحمل العالمة ال

 استناداـ الحفاظ على النزاهة في التعامل التجاري وقد تبنت هذه الفكرة   ـ نظرية المصدر

إلى الوظيفة التقليدية للعالمة أي تحديد مصدر السلعة ، وقد سار في هذا اإلتجاه كل من التشريع 

تقتصر الحظر  المصري والقضاء اإلنجليزي سابقا والقانون األمريكي القديم وهذه التشريعات ال

وصية وتقديم العالمة على التنازل بمقابل فقط بل على جميع التصرفات الناقلة للملكية كالهبة وال

  .كحصة عينية في الشركة معتبرة الحظر من النظام العام وجزاء مخالفته البطالن المطلق 

إال أن هذه البلدان رأت أن التمسك بهذه القاعدة من شأنه أن يكون عائقا أمام التطور 

الطريقة المشروعات التجارية وتوسعها وخصوصا الكبيرة منها، فحاجات التجارة إستدعت تبني 

 اختلفتالثانية جواز التصرف في العالمة بإستقالل عن المشروع الذي تستخدم فيه ، وقد 

  .التشريعات من حيث تقييد هذا النظام أو عدم تقييده بقيود معينة 

ففي فرنسا أقر التشريع الفرنسي بمبدأ عدم إرتباط العالمة بالمشروع دون أي قيد فيرى الفقه 

تضمن توفير صفات وخصائص معينة في جميع المنتجات التي  التجارية الالفرنسي أن العالمة 

تحمل العالمة ، كما يجوز تغيير صفاتها وخصائصها ، وحماية الجمهور من الغش مكفولة 

بموجب القوانين حماية المستهلك وقوانين مكافحة الغش التي تضمن حد أدنى من مواصفات 

  .المنتجات وجودتها 

 من 08نجليزي تعريف العالمة التجارية في الفقرة األولى من المادة كما عدل المشرع اإل

القانون العالمات التجارية وأجاز التصرف فيها سواءا مع المحل التجاري أو بمعزل عنه في 

   .22الفقرة األولى من المادة 

ي  الصادر ف429رقم "النهام "األمريكية فقد عدلت من موقفها بصدور قانون .م .أما في الو

 حيث أجاز القضاء األمريكي التصرف في العالمة التجارية مستقلة عن 1946جوان05

  .المشروع التي تستخدم فيه 
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  : لعل السؤال المهم الذي يستوجب اإلجابة عنه بعد هذا العرض هو

ماموقف المشرع الجزائري من مسألة حظرة التصرف في العالمة التجارية مستقلة عن 

   ؟ وهل يجوز ذلك أم ال؟ المشروع المستخدمة فيه

 المتعلق بالعالمات واضح من قراءته للوهلة 03/06 من األمر 14بالشك أن نص المادة 

بمعزل عن التحويل الكلي أو الجزئي للمؤسسة : " االولى ، فالمادة المذكورة تنص على أنه 

  ." رهنها يمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجيل أو تسجيل العالمة كليا أو جزئيا أو

إنطالقا من هذه المادة يتم التنازل إما أثناء التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسة التي تستخدم 

فيها العالمة ، أو بإستقالل عن القاعدة المستخدمة فيها أي بيع العالمة بصفة منفردة ويبقى 

أو التسجيل المالك محتفظا بقاعدته وعناصرها األخرى ، ويكون التنازل عن طلب التسجيل 

العالمة في كال الحالتين كلي أو جزئي ، هذا يعني أن المشرع الجزائري أعطى الحرية المطلقة 

لمالك العالمة إختيار الطريقة المناسبة للتنازل عن عالمته بدون أن نميز بينها من حيث 

  .اإلجراءات الشكلية والموضوعية 

ة ، العقد الذي يتم بمقابل ، والتنازل اإلرادي لذا فأثناء دراستنا نقصد بعقد التنازل عن العالم

بإستقالل عن القاعدة التي تستخدم فيه ألن التنازل عن القاعدة تكون العالمة فيه شأنها شأن باقي 

عناصر المحل التجاري ويؤشر فقط في دفتر العالمات على أنه تم التنازل عنها مع القاعدة 

  .التجارية 

  :ب إختياره فيمايلي وتظهر أهمية هذا الموضوع وسب

إننا في عصر كل شيء يباع ويشترى فيه حتى الحركات واألفكار لها قيمة مادية تقابلها جراء 

حمايتها ، فلم تعد التجارة مقتصرة على العناصر المادية للمحالت التجارية بل تعدتها لتشمل 

ة قصوى في عالم العناصر المعنوية كالعالمات ، فالعقود الواردة عليها أصبحت تحتل أهمي

المال واألعمال وتنبع هذه األعمال من الوظائف التي تؤديها العالمة سواءا بالنسبة للصانع أو 

التاجر أو لمقدم الخدمة أو للمستهلك ، بحيث تحدد العالمة مصدر المنتجات والبضائع والخدمات 

  .قة التحضير كما تعبر عن صفاتها التي تميزها سواءا من حيث النوع أو الضمان أو طري

وفي الوقت الحالي أصبحت وسيلة مهمة من وسائل اإلعالم والدعاية وهي إحدى العناصر 

الهامة في نجاح المشروع اإلقتصادي ، فهي وسيلة في مجال المنافسة مع غيره من 
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المشروعات على الصعيد الدولي والمحلي ، كما تلعب العالمة دورا مهما في ضمان حقوق 

روب الغش واإلحتيال حول مواصفات الصناعات أو البضائع أو الخدمات المستهلكين من ض

التي يتلقونها من يد الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات و ذلك من خالل الرجوع على هؤالء 

  .رجوعا قانونيا مناسبا لتحديد مسؤولياتهم عن أثار تضليل جمهور المستهلكين 

  

  

حل دراستنا ، محاولة الكشف عن بعض المسائل وما دفعنا إلى إختيار هذا الموضوع كم

  : القانونية التي يثيرها هذا الموضوع بسبب 

(  ـ اإلختالالت والنقائص التي تشهدها نصوص قانون العالمات سواءا من حيث تكوين العقد 

  ) .آثاره بالنسبة لألطراف المتعاقدة ( أو من حيث تنفيذه ) شروطه الموضوعية واإلجرائية 

ة التكييف القانوني في العقود التي جاء بها القانون المدني على العالمات نظرا  ـ صعوب

لطبيعة محل العقد بإعتباره مال معنوي ، هذا مايستدعي منا اإللمام بقواعد القانون المدني 

  .والقانون التجاري وقانون العالمات ومحاولة التكييف بينهما 

  : وسوف نتطرق إلى النقاط التالية 

 .كية العالمة وأهلية التصرف فيها كشرط أساسي لقيام عقد التنازل عن العالمة  ـ مل

  . ـ اإلجراءات الواجب إستكمالها عند التنازل عن العالمة دوليا 

  . ـ األثار الناجمة عن العقد وكيفية تسليم العالمة 

 

عن العالمة ماهي أركان عقد التنازل : نظرا لألسباب السابق ذكرها نطرح اإلشكال التالي 

  وماهي األثار الناجمة عنه ؟

الباب (ثم آثار العقد بالنسبة لالطراف المتعاقدة ) الباب االول(انعقاد التنازل عن العالمة 

  ).الثاني

نستبعد من هذه الدراسة العالمات الجماعية كونها ال تكون محل اتقال وال رهن وال تنفيذ 

  .06-03 من االمر 24جبري بموجب المادة 
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  :البــــــاب األول

  إنــعقـــــــاد التنـــــازل
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   اإلنسان هو الثروة التي تتسابق األمم في الحفاظ عليها، حيث أنه بمثابة المحرك اآللي ألي 

  .تنميةنشاط و الدافع ألي تقدم و المحقق ألي 

وضى التجارة أو السلع  كانت فسوءا     لذا فإن رعايته و حمايته ضد أية أخطار نهدده 

المجهولة المصدر ، أو التصنيع المخالف للمواصفات و المقاييس أضحى أمرا وجوبيا بكل 

 و تنظيم العقود المشتملة على نقل ملكية العالمة أصبح في الوقت الحالي،ليس )01(المعايير 

 والتجارية، جيةاإلنتامطلبا إجتماعيا فحسب، بل واجبا وطنيا خاصة أمام تزايد عدد المشاريع 

واتجاه جهود المستثمرين األجانب إلى الجزائر في ظل سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي وإعتزامهم 

المشاركة في طرح المزيد من السلع والخدمات في السوق الجزائري سواء باإلنتاج داخل 

  . إسترادها من الخارج أوالوطن 

 عقود نقل ملكية العالمة ومن بينها       من أجل كل ذلك حرص المشرع الجزائري على تنظيم

التنازل الذي يعد من العقود المنتشرة كثيرا في وقتنا الراهن، رغم حداثته، فيعتبر من الوسائل 

 والقيم ، ووسيلة األموالالرئيسية التي تدور بها الحياة اإلقتصادية في الجماعة، ووسيلة لتبادل 

   .)02(دول بين مختلف الواالقتصاديمهمة لتعاون التقني 

التنازل صحيحا و منتجا ألثاره البد أن يكون منظما و لتفصيل ذلك البد من و حتى ينعقد 

  :التاليةالتعرض للنقاط 

 اإلجراءاتثم نتناول بعد ذلك ) األولالفصل (الشروط الموضوعية لعقد التنازل عن العالمة 

  ) الفصل الثاني(الشكلية الواجب استكمالها 

  

العيد حداد، الحماية القانونية للمستهلك فـي ظـل إقتـصـاد السوق،  رسالــة  : ـ أنظر األستاذ1 

لنيـل شهــادة الدكتورة فـي القـانـون ـ معهـد الحـقـوق و العلـوم اإلداريـة ـ بـن عكنـون 

   .03 صفحـة 2002الجزائـر سنـة 

VOIR EUGEN ULMER : la propriété intellectuelle et le droit international - 2 - 

privé : réalisé à la demande de la commission des communité européen,  collection 

étude  sécture culturelle n°:03, Munich 1976 page.  
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  :األولالفـصــل 

   الموضوعيةاألركان

  لعقد التنازل عن العالمة

  

  

  
  

  

  



 11

  

و ية للعقد نشير إلى تعريف عقد التنازل عن العالمة      وقبل التطرق إلى األركان الموضوع

  :خصائصه

نجد أن المشرع لم يتطرق إلى  ) 06 ـ 03األمر ( بالرجوع إلى قانون العالمات ف      

هذا الفراغ القانوني يستدعي منا االعتماد على التعريف تعريف عقد التنازل على العالمة 

   :بــأنــهرنـســي و قـــد عــرفــه الفـقــه الفـ, الفقهي

الذي بواسطته شخص، يسمى المتنازل، ينقل حقه في العالمة لصالح أو لفائدة  ،إنفاق    

  .)1(شخص آخر، يسمى المتنازل إليه و يتم دفع المقابل نقدا 

   :التاليةو بذلك فإن عقد التنازل عن العالمة يتميز بالخصائص 

خصائص عقد التنازل عن العالمة انه عقد  لعل من أهم :عـقـد مـلـزم لجـانبين :  أوال

حيث يرتب إلتزامات متقابلة في ذمة البائع و المشتري أي المتنازل والمتنازل ب  ناقل للملكية

إليه، فالبائع يلتزم بنقل ملكية العالمة المسجلة بإسمه في دفتر العالمات و المشتري يلتزم بدفع 

  .الثمن المتفق عليه 

  : ــد معــاوضــة عــق : ثــانيــا     

     حيث يحصل المتنازل على مقابل ما ينقله المشتري إلى المتنازل إليه ، و هذا األخير 

  .  يحصل على مقابل ما دفعه كثمن للمبيع للمتنازل 

 الهبة المنصوصو إذا تنازل مالك العالمة عن عالمة للغير بدون مقابل فهنا تخضع ألحكام 

و من تم يعتبر عقد التنازل بالنسبة للمتنازل بيعا، و بالنسبة لجزائري اعليها في القانون المدني 

  .شراءللمتنازل إليه 

  

Voir, ELISABETH TRADIEU -GUIGUES : Transmission  du droit sur          -1 
marque, édition technique, juris classeur fasc 7400, paris 1994 page 02.  
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د التنازل عن العالمة قد يكون ذا طابع مدني و قد يكون تجاري و تحل هذه     و نشير أن عق

المسألة وفق قواعد القانون العام، فإذا كان الطرفان أي المتنازل و المتنازل إليه تجار، فالعقد 

  .يكون تجاري

غل      و يكون مدني بالنسبة ألحدهم و تجاري بالنسبة لآلخر، فيكون مدني للمتنازل إذا لم يست

  .العالمة و تجاري بالنسبة للمتنازل له الذي يهدف من عملية الشراء إستغالل العالمة 

  : و أهمية التمييز تظهر في نقطتين أساسيتين 

   :لإلثـبـــات بــالنسبـــة :األولــى

    هذه النقطة لم تعد لها أهمية في معظم القوانين حيث أصبحت معظمها تستوجب الكتابة، 

  .عدمهد تعتبر إثبات قاطع على وجود العقد من فكتابة العق

  : بـالنــسبـــة لـإلخـتــصــاص : الثانيــة 

 فقرة أولى 714 في مادته 1991 جانفي 04 الصادر في 91/07   القـانـون الفرنسي رقم 

  .يعطي اإلختصاص اإلستئثاري لمحاكم النقض 

ة المتعلقة بالعالمات ترفع                و بالنسبة للقانون الجزائري، فإن الدعاوى المدني

  .إلى المحاكم، و في حالة دعوى جنائية تبت المحكمة في اإلستثناء المتعلق بملكية العالمة
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   :المبـحــث األول

  الشـروط الـواجــب تــوفـــرها

  ف التـعــاقــدافـــي أطــر

  

  
  

  

  

  

  

  

موعة من الشروط في كل من المتنازل و المتنازل  العالمة، يجب توفر مجالتنازل    إلنعقاد 

  .إليه إضافة إلى ركنا التراضي والسبب 

ثم ركنا ) المطلب األول( العقد أطراف الشروط الواجب توفرها في إلىولتفصيل ذلك نتطرق 

  ) المطلب الثاني(التراضي و السبب
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  أطــراف التعــاقــد: األولالمطلب 

 إذا إالو ال يتحقق ذلك , ن العقود الملزمة لجانبين كما سبق الذكريعد عقد التنازل عن العالمة م

و سنتعرض إلى هذه الشروط بالنسبة للمتنازل , توفرت مجموعة من الشروط في كال الطرفين

   )فرع ثاني(ثم المتنازل إليه , )فرع أول(

   المـتنــازل عــن العـالمــة :األولالفــرع 

  : الشروط التالية يشترط في المتنازل عن العالمة 

  أن يكون مالكا للعالمة : األولالشرط 

     تعتبر العالمات التجارية و الصناعية و الخدمة من األموال المعنوية التي ترد   على شيء 

غير مادي، فهي نتاج الذهن ووليدة اإلبتكارات، فالحق الوارد عليها يبتعد   عن الحقوق العينية 

 الوارد عليها يمتاز بمميزات خاصة تتمثل في كونه مؤقت و والشخصية، و بهذا فإن الحق

  .نسبي و ليس مطلق 

لذالك فإن النصوص القانونية لمختلف الدول لم تغفل على تنظيم ملكيتها و حماية مالكها، و 

السبب في ذلك يرجع لكون مالك الملكية المادية يجد في الحيازة المادية ما يحميه من اإلعتداء 

   .)01(لمال المعنوي فال يمكن لصاحبه أن يحتج بالحيازة إتجاه الغير لعدم إمكانية ذلكعليها، أما ا

  

  

Voir en ce sens, PAUL ROUBIER : le droit de la propriété              -1-   industrielle, 

recueil Sirey, TOME 02, Paris 1954 , page 517 .  

  

  

 بالنصوص القانونية و بإثبات ملكيته و بذلك يكون للمالك     لذلك فإن حماية هذا الحق يكون

  .حق التصرف في عالمته كما يتصرف في غيرها من األموال القابلة لإلنتقال 

    و ملكية العالمة يختلف األمر بشأن طرق إكتسابها أو مصدر الحق بها بين نظامين رئيسيين 

اإلستعمال و اإليداع و : ة على واقعتين هما تدور في فلكهما أنظمة متعددة، و تستند هذه األنظم

 إلى طريقة إكتساب ملكية العالمة وفق القانون  و قبل ذلك نتطرق سوف نتحدث عنهما

  .الجزائري 
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   : مــلـكيـة العــالمـة وفــق القـانـون الجـزائـري -1

المات  المتعلق بالع2003 يوليو سنة 19 المؤرخ في 06 - 03 من األمر 05  نصت المادة 

على أن إكتساب الحق في العالمة يكون بتسجيلها لدى المصلحة المختصة دون المساس بحق 

  .األولوية المكتسب في إطار اإلتفاقات الدولية المعمول بها  في الجزائر

     فيعتبر و الحالة هذه مالكا للعالمة، الشخص الذي يتمم إجراءات اإليداع و التسجيل 

ت يصبح للمودع حق إستئثاريا على عالمته، يخول له الحق في التصرف فبإكتمال هذه اإلجراءا

فيها، و حق إحتكار إستعمالها لتمييز المنتجات المقررة و ضعها عليها دون أن يتعداه إلى 

بضائع مخالفة، أي أن هذا الحق نسبي، كما أن إحتكار إستعمال ملكية العالمة منحصر داخل 

و ما نالحظه أن .ج حدودها ما عدا في حالة العالمة المشهورة إقليم الدولة فال يمتد إلى خار

 66/57المشرع الجزائري كان قد إعتمد على هذه الطريقة لمنح ملكية العالمة في ظل األمر 

   .)02( المتعلق بالعالمات التجارية والصنع 1966 مارس 19الصادر في 

  

  

  

  

  .ت الصنع و التجارية  المتعلق بعالما66/57 من األمر 06 ـ أنظر المادة 2

   

  

     و عليه فإذا قام نزاع بين شخصين، أحدهم  يستعمل عالمة دون إيداعها و اآلخر أودع 

عالمته لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لتمييز نفس النوع  من البضاعة أو 

  .المنتوج أو الخدمة، فإن حل النزاع يكون لصالح مودع العالمة 

 الدولية، فقد استثنت المادة االتفاقاتراعاة حق األولوية المكتب في إطار تطبيق     مع م

من إتفاقية باريس الدولية حالة ما إذا كانت العالمة التجارية األجنبية ذات ) 02(السادسة مكرر 

شهرة خاصة لتمييز منتجات شخص من رعايا دول اإلتحاد فيجوز في هذه الحالة حماية العالمة 
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مالكها خارج إقليمها فلها من شهرة ما يجعلها تتمتع بحماية قانونية دون حاجة إلى من قبل 

  .تسجيلها 

 أن المشرع الجزائري بعد أن حدد طريقة إكتساب ملكية 06ـ03     و ما نالحظه في األمر 

  منه، أورد على سبيل الحصر مالكو العالمة في المادة الموالية أي المادة05العالمة في المادة 

  :  و تكون بذلك تأكيدا  للمادة الخامسة و هم على التوالي 06

الشخص األول الذي إستوفى الشروط المحددة لصحة اإليداع، بشرط أن ال يكون    قد )  ـأ

إنتهك هذا الحق، أي أن ال يكون المودع مثال عالما بأن شخص أخر كان يستعمل هذه العالمة 

، فهنا المودع يكون سيء النية وإثبات إنتهاك العالمة استعماال علنيا وظاهريا، ونالت شهرة

 إيداعايكون من قبل المستعمل، وإذا لم يتمكن من ذلك فإن ملكية العالمة تبقى لمودع العالمة 

  .صحيحا

  :               الشخص الذى أثبت أقدم أولوية في مفهوم إتفاقية باريس )  ـب

تفادا على الوجه القانوني في إحدى الدول أن يتمتع     ويعني هذا أنه يجوز لمودع الطلب، إس

بمهلة ليطلب الحماية في أي دولة متعاقدة أخرى، وينظر عندئذ إل تلك الطلبات الالحقة، كما لو 

  .قدمت في تاريخ ايداع الطلب األول

  وبعبارة أخرى تحظى تلك الطلبات الالحقة باألولوية بالنسبة إلى الطلبات التي من المحتمل أن

  .يكون قد قدمها أشخاص آخرون بشأن العالمة نفسها خالل المهلة المذكورة

 إلى ذلك فإن الطلبات الالحقة نظرا الستنادها إلى الطلب األول، التتأثر بأي حدث وباإلضافة 

يقع خالل هذه الفترة، كإستعمال العالمة من قبل شخص أخر، ومن بين أهم المزايا العملية لهذا 

الطلب الذي يلتمس الحماية في عدة بلدان اليضطر إلى تقديم طلباته في وقت الحكم أن مودع 

واحد، وإنما له مهلة إلختيار البلدان التي يرغب في إكتساب الحماية فيها وإلتخاذ التدابير 

  .الضرورية لهذا الغرض بكل عناية

الشخص الذي يقوم بعرض عالمة موضوعة على سلع وخدمات أثناء معرض دولي ) جـ 

رسمي أو معرض معترف به دوليا، بشرط أن يطلب تسجيلها ويطالب بحق األولوية فيها إبتداءا 

العرض اء من تاريخ عرض السلع أو الخدمات وذلك في أجل ثالثة أشهر إبتداءا من تاريخ إنته

.  
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وهكذا فإن مالك العالمة قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا واألشخاص المعنوية حددتها المادة 

  :وهيمن القانون المدني الجزائري  49

  .    والبلدية الوالية الدولة،-

المؤسسات والدواوين العامة ، ضمن الشروط التي يقررها القانون ، المؤسسات اإلشتراكية -

والتعاونيات الجمعيات وكل مجموعة يمنحها القانون شخصية إعتبارية ، خاضعا للقانون العام 

  .أو الخاص 

كون إما لواحد من هؤالء، أو مشتركة بين عدة شركاء بسبب إنتقالها إليهم بحكم كما أن ملكيتها ت

   .)01(، وهنا يشترط في التنازل موافقة وتوقيع كل المالكين)عقود الشركة(اإلرث أو الشراكة 

ملكية العالمة وفق ما نص عليه القانون تمنح صاحبها عدة حقوق إضافة إلى حق التصرف 

  :تياأل وتتلخص في فيها،

حق منح رخص إستغاللها، ومنع الغير من إستعمالها دون ترخيص مسبق على سلع           

 .أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت العالمة من أجلها 

  

 Voir en  ce sens JOANNA SCHMIDH  SZALEWAKI : le droit de la           -1ـ

 propriété  industrielle, DALLOZ. Paris 1997 pages 128. 

      

  

  

من إستعمال دون رضاه، و  كما يحق له منع الغير من إستخدام عالمة ذات شهرة في الجزائر

تمتد مدة عشر سنوات تسري بأثر رجعي إبتداء من تاريخ إيداع الطلب و هذه المدة غير محددة 

راءات الالزمة و قام بدفع فمالك العالمة يحق له تجديد إيداعه لمدة غير متناهية متى قام باإلج

  . الرسوم المستحقة

  : وعن حسن نيةأن يستخدمو تسجيل العالمة ال يخول لصاحبه الحق في منع الغير من 

  . ـ إسمه و عنوانه و إسمه المستعار 1

 ـ البيانات الحقيقية المتصلة بالصنف أو الجودة أو الكمية أو الوجهة أو القيمة   أو المكان 2

ة إنشاء هذه السلع أو أداء هذه الخدمات على أن يكون  هذا اإلستعمال محدودا و المنشأ أو فتر
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مجال الصناعي   و المقتصرا ألغراض التعريف أو اإلعالم فقط وفقا للممارسات النزيهة في 

  .التجاري 

   و مقابل الحماية التي منحها المشرع الجزائري لمودع العالمة ألزمه بإستعمالها إستعماال 

 و يقصد به وضع العالمة على المنتوجات أو الخدمات أو السلع المتداولة   و إعالنها في جديا

الكتالوجات و النشرات اإلعالنية، و يترتب على عدم إستعمالها بطالن العالمة ، ما عدا في 

  : الحاالت التالية 

  . ـ إذا لم يستغرق عدم اإلستعمال أكثر من ثالث سنوات دون إنقطاع 1

 لم يقم مالك العالمة قبل إنتهاء هذا األجل بتقديم الحجة بأن ظروف عسيرة حالت دون  ـ إذا2

  .)01(إستعمالها، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد األجل إلى سنتين على األكثر

 و نالحظ أن المشرع الجزائري غير موقفه فيما يتعلق مدد عدم اإلستعمال فبعدما كان يلزم 

 خالل سنة من إيداعها و إال أصبحت باطلة في حالة عدم تقديمه عذر مودع العالمة بإستخدامها

 كافي، أصبحت المدة ثالث سنوات من تاريخ التسجيل، و إذا أتبث مالك العالمة )02(أو مبرر

  .قبل إنتهاء هذه الفترة قيام أسباب مبررة يسمح له بتمديد األجل سنتين على األكثر

 

  

  . متـعلــق بالعــالمــات 03/06ألمـــر  من ا11 ـ أنــــظر المـــادة 1

   المتـعـلــق بـالعـالمـــات66/57 ـ أنــظـر المـــادة من األمـــر 2

  

   . فيههالعالمة حقومن ثم فإن مدة عدم اإلستعمال قد تصل إلى خمس سنوات دون أن يفقد مالك 

ة مالك العالمة بالدرجة  مصلحمراعاة  لعّل أهم دافع يبرر تغيير موقف المشرع الجزائري هو 

األولى، الذي يبذل جهد فكري و يستغرق وقت إلختيار السمة المميزة لمنتجاته أو سلعه أو 

خدماته ، ناهيك عن التكلفة التي يتطلبها إجراء التسجيل أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية 

ة عالمته خالل سنة من الصناعية كل هذه الجهود ، تجعل من غير العدل أن يفقد مالك العالم

عدم اإلستعمال ، خاصة عندما تكون عقبة عدم اإلستعمال ال ترجع إلى مالك بل إلى ظروف 

أخرى ، كأن يكون ذلك بسبب القيود المفروضة على السلع أو المنتجات  التي تحملها العالمة 

  .المعنية أو الشروط الحكومية األخرى المفروضة عليها 
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 منه الشركات الدولية الكبرى المالكة للعالمات التجارية مسجلة    في بلد     هذا الحكم تستفيد

ما ولكنها ال تستطيع إستخدام تلك العالمات بسبب قيام تلك الدول بفرض  قيود على اإلستراد ، 

بهدف الدفاع عن عملتها الوطنية أو غير ذلك من األسباب، ذلك أن إلغاء تسجيل العالمة و 

يتها يؤدي إلى قيام شركات محلية أخرى بالقيام بتسجيل ذات العالمة دون بالتالي فقدان ملك

المساهمة في المحل التجاري و السمعة التجارية ،  و مما ال شك فيه أن هذا يؤدي حتما إلى 

تضليل الجمهور و المستهلكين في السوق المحلية لتلك الدول  فيعتقدون أن الشركة المحلية هي 

ة التي طورت العالمة ، و بذلك تستفيد الشركة المحلية بطريقة غير نفسها الشركة األصلي

  .شركة الدولية المشروعة من سمعة 

  01 فقرة 19 نص المادة )01(   و في األخير فإن المشرع الجزائري ساير قوانين مختلف الدول

امها ،  من إتفاقية تربس التي حددت مدة إلغاء التسجيل بثالث سنوات متواصلة من عدم إستخد

و تحسب هذه المدة من يوم تسجيل العالمة مع جواز تحديد مدة أطول من قبل قوانين الدول 

األعضاء ،  و هكذا فإن النص القانوني المتعلق بطريقة إكتساب ملكية العالمة واضح ال لبس 

  .فيه 

  

  

خمس السنوات   ـ كل من قانون المصري و اإلنجليزي و بعض القوانين دول الكومنولث حددت مدة ال1

  .من عدم اإلستعمال إلبطال العالمة 

     و قد سبق و أن عرض على القضاء الجزائري عدة منازعات في هذا الشأن ـ ملكية       

في الجزائر و ت هذه العالمة ألول مرة ئحيث أنش, العالمة ـ و لعل أبرزها قضية أورونجينا

من مخترعه االسباني " بروتون ليون "يد حيث اشتراها الس, 1936سنة  "  متيجة"بالضبط في

" نارنجينا" و تمت صفقة شراء المشروب تحت اسم , في معرض بمرسيليا" تيركو"الدكتور 

  ".اورونجينا"ليحوله فيما بعد إلى 

نظرا " بوفاريك"في " االرونجينا" الشركة الفرنسية إلنتاج 1951سنة " بروتون"أسس السيد     

 و بعد قيام الدولة الجزائرية قام بتسجيل العالمة 1962و في سنة , برتقاللغنا المنطقة بمنتوج ال

 سنة "اورونجينا" تم ضم شركة أن العالم ال سيما بعد أنحاء انتشارها في جميع ليبدأ "بمرسيليا"

  ".بارنوريكار" مجموعة إلى 1984
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 األمالك ضمن  في الجزائر فقد بقيت عالمة اورونجينا لسنوات عديدة مهملة و مصنفةإما  

, باعتباره ضابط سابق في جيش التحرير الوطني" معمرجقاقن "  تم منحها للسيد إن إالالشاغرة 

 حاول السيد جقاقن تسوية وضعية مؤسسته اتجاه 1973 و 1964و خالل الفترة الممتدة مابين 

ئية من طرف  قضامتابعات مما جعله محل )01( ملكيته للعالمةبإثباتالقوانين خاصة فيما يتعلق 

الجزائري للملكية      الشركة الفرنسية التي كانت قد جددت ايداع العالمة لدى المركز الوطني

 افريل 14و بعد متابعات قضائية طويلة دون جدوى توصل الطرفان اتفاق في , حالياالصناعية 

 اجل و اتفق الطرفان على التعاون المتبادل من,  بمرسيليا و ضع حد للخالف بينهما1977

و بان المؤسسة أن العالمة هي ملك لمؤسسة جقاقن  العقد صراحة  تضمنكما, تطوير المشروب

  .الفرنسية ستعمل على احترام ذلك

 السوق جاءت احتياطية طغتكانيات شركة جقاقن في امو باتساع السوق وزيادة الطلب و ضعف 

 تقدم السيد زعيم طاراإل و في هذا آخرين امياز لصنع المشروب لمنتجين رخصفكرة منح 

تسعة أشهر بعد , فمنحت له رخصة إنتاج جزئي 1996 محمد بطلب هذه الرخصة في سنة 

  تسحب الرخصة من طرف السيد جقاقن لمخالفة زعيم معايير اإلنتاج المتفق  اإلنتاجبداية 

  

   1971 ماي 19_  القسم الجنائي _ انظر الحكم الصادر عن محكمة الجزائر-1

للحجز في مناطق مختلفة لكن هذا عرضت العديد من علب مشروبات اورونجينا عليها حيث ت

  التي يحمل منتوجها تسمية  شركتهانشأ حيث إنتاجه اإلجراء لم يمنع السيد زعيم من مواصلة 

سجلت في المركز الوطني للسجالت التجارية و المعهد الوطني و ,"اورونجينا الجزائر"

لى متابعة هذه الشركة قضائيا في البداية كان إما دفع السيد جقاقن الجزائري للملكية الصناعية م

  . )01(اريج العالمة الجديدة من السجل التإلغاءالحكم لصالحه حيث تم 

 ليصدر قرار يقضي بشطب العالمة و تعيين خبير ىلكن الحكم تم استئنافه ليعيد جقاقن الدعو

مرة أخرى و يصدر الحكم لصالحه وجاء   يدة مجلس قضاء البلأمام  الحكم  السيد زعيمليستأنف

ف ليخا  السيد جقاقن لم يرفع القضية باسم شركته و لكن باسمه الخاص و هو ماأنفي الحجج 

اورونجينا " تسمى  السيد جقاقن ال يملك شركة إن مث,  المدنيةإجراءات من قانون 954المادة 

و  , الشرعية على مؤسستهإضفاء اجل هذه الثغرة هي التي استغلها السيد زعيم من, "الجزائر
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 السيد ى المحكمة العليا و التي وافقت على دعوإلى تم رفع القضية أنهكذا دواليك إلى غاية 

  .)02(جقاقن و حولت القضية إلى محكمة البليدة و التي من المنتظر أن تفصل فيها

 حولها تالصراعاادت  و لكن الصراع حول ملكية هذه العالمة لم يتوقف عند هذا الحد بل ازد

 استخدام العالمة من قبل عدة منتجين أصبح قضية حقيقية بعدما إلىو تحول هذا المشروب 

 15 من ابتدءا منتوج االرونجينا أيضا" سيدي الكبير"تنتج شركة حيث , لتمييز نفس المنتوج

و " نا الفرنسيةاورونجي"و شركة " سيدي الكبير"تنفيذا لالتفاق الذي تم بين شركة , 2002جويلية 

اوبروفنس و قد منح االتفاق الشركة باكس , 2002 افريل 29الذي تم التوقيع عليه يوم 

و قد سلم المعهد الوطني الجزائري , الجزائرية ترخيصا بتعليب المنتوج في قارورة بالستيكية

  .  المنتوجوثيقة لشركة سيدي الكبير و جاء فيها تسجيل حق تعليب

   شكوة لمتابعة شركة سيدي الكبير قضائيا حيث يربط الشركتين عقد بإيداعو قام السيد جقاقن 

  

   1998 جوان 13  الحكم الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ -1

  5  صفحة 2002 أوت 28بيوم األربعاء " الخبر" انظر المقال المنشور في جريدة -2

  

  

 ثالث سنوات أو ست موثق ينص على منح الترخيص الستغالل عالمة اورونجينا لمدة و

سنوات أو تسع سنوات و يتعين على الطرف الراغب في فسخ العقد إخطار الطرف األخر 

بواسطة رسالة موصى عليها بوصل استالم أو بعقد عرفي ستة أشهر قبل كل مرحلة ثالث 

  , سنوات 

م  شركة سيدي الكبير تتكفل بتعليب منتوج اورونجينا الذي يتأن تنص شروط االتفاق على 

و لكن الواقع  , أخرتحضيره حسب الخصائص التي يحددها السيد جقاقن باستثناء أي منتوج 

  . هذه الشركة تنتج اورونجينا و ال تكتفي بتعليبهأصبحتغير ذلك حيث 

 هذه القضية تجعلنا نتساءل عن فعالية نظام تسجيل العالمات المتبع من طرف المعهد الوطني إن

  منذ زمن أصال بتسجيل عالمة هي مسجلة  هذا المعهدقام ة حيث الجزائري للملكية الصناعي

 العالمة تم بصفة إيداع تجديد أنكما  , 18240 تحت رقم 1969 ديسمبر 26 إلىبعيد يعود 

  مستمرة فكيف تم ذلك؟ 
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ار قرار العدالة يبقى المستهلك الجزائري هو المتضرر الوحيد حيث يتواجد في ظو في انت

        . تسمية واحدة هي اورونجينابت بنوعيات مختلفة والسوق ثالث منتوجا

   :  أسبــقيـــة اإلستـعـمـال - 2 

     ينشأ الحق في العالمة ـ من حيث المبدأ ـ من واقعة مادية بحتة، تتمثل  في اإلستعمال، 

، نجده اعتمد على مبدأ 1857 جوان 23و بالرجوع إلى التشريع الفرنسي القديم المؤرخ في 

 ملكية العالمة، و هذا المبدأ كان معمول به عند فقهاء القرون إلكساببقية اإلستعمال أس

  " .بـــالد "و " بــارتـــول"الوسطى أمثـــال 

    و أولوية اإلستعمال تكون لشخص األول الذي تصور التسمية إذ لم يسبق إستخدامها  من 

  .وج  لتمييز نفس الخدمة أو البضاعة أو المنتاآلخرينقبل 

     و لكن التصور وحده غير كاف إلكتساب ملكية العالمة، بل يجب أن يتبع           

 ، و يكون عام بحيث يقوم الشخص أو المؤسسة بوضع هذه السمة           باالستعمالذلك  

ات على البضائع أو المنتجات أو الخدمات إضافة إلى إعالن العالمة في الكاتلوجات  و النشار

   .ةالدعائياإلعالنية المختلفة، و كذا الملصقات و مختلف النشرات 

  و أيضا يجب أن يكون اإلستعمال واضحا ال لبس فيه، و مستمرا و غير منقطع    و منتظما، 

  .فال يكفي أن يستعمل العالمة بصفة عرضية و في مناسبات متفرقة 

 واقعة باعتبارهبات و منها شهادة الشهود      و يكون إثبات اإلستعمال، جائز بكافة طرق اإلث

مادية، لكن القضاء يتشدد في التمسك بقواعد العرف التجاري و ما يتفق مع طبيعة إستعمال 

  .العالمة 

 فال يعدوا كونه قرنية على الملكية يجوز للغير إثبات عكسها، و ذلك هؤالء  أما اإليداع  حسب 

  .نسجاما مع هذا المبدأ يتم اإليداع دون فحص سابق بإثبات اإلستعمال السابق للعالمة، و إ

  :إكتساب ملكية العالمة وفق هذه الطريقة لها محاسن و مساوئ 

  و محاسنه تكمن في كون مالك العالمة الذي يهمل تسجيل عالمته يكون بمأمن من أن 

  .لهيغتصبها منافس 

إذ يترك باب  ر المراكز القانونية  أما مساوئه فإن األخذ بهذا المبدأ عل إطالقه يعصف بإستقرا

المنازعة في ملكية العالمة بحجة السبق إلى إستعمالها مفتوحا على مصراعيه و لو بعد سنوات 
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طويلة من تمام اإليداع، فهو يشجع أصحاب العالمات على إهمال إيداعها، و هذا ما ينتج عنه 

عمال التي يمكن أن تظهر من حتما قلق في نفوس أصحاب اإليداع، بسبب األسبقيات في اإلست

  .وقت آلخر 

الذي تغير موقفه   المبدأ، و منها القانون الفرنسي لذا نجد مختلف التشريعات اليوم، ال تأخذ بهذا

  .بالتسجيل، و أصبح يأخذ 1964 ديسمبر 31بصور قانون 

  

ة وفق  يقصد بالتسجيل، قيام مالك العالمة بإيداع عالمته لدى الجهة المختص :ب ـ التسجيل

إلى آخر،  إلجراءات قانونية معنية، ويترتب على تسجيل العالمة أثار قانونية تختلف  من تشريع

  . فقد يكون أثره إنشاء الملكية و قد يكون تقريرها فقط 

 بمثابة ثورة 1964 ديسمبر 30    و كما سبق القول فقد كان القانون الفرنسي الصادر في 

 ملكية العالمة أن فنصت المادة الرابعة منه  )01( العالمة قديماحقيقية على طريقة إكتساب ملكية

   .)02( وان إستعمال العالمة فقط اليمنح أي حق للمستعملاألول باإليداعتكتسب 

 و قانون الملكية الفكرية في الفقرة األولى 1991 جانفي 04    و تبنى نفس المبدأ في قانون 

  ).ة تكتسب باإليداع ملكية العالم(  حيث نصت 712من المادة 

و لكن األثر الذي يترتب على تسجيل العالمة في سجل العالمات يختلف من تشريع إلى آخر و 

علّة ذلك اإلختالف يرجع إلى اإلجراءات التي يحددها كل تشريع من جهة المختصة بالتسجيل 

هة عند التقدم لها بطلب تسجيل عالمة ما، و خاصة مدى صالحية تلك الجهة ـ أي الج

المختصة بالتسجيل ـ بإجراء فحص العالمة المطلوب تسجيلها أو عدم فحصها قبل القيام 

بتسجيلها، و نوعية ذلك الفحص و مداه من الناحية الموضوعية أو الشكلية في حالة إجرائه، و 

نتيجة لذلك نجد أن بعض التشريعات يجعل للتسجيل أثرا مقررا لملكية العالمة ، والبعض يجعل 

يل أثرا منشئا لها ، في حين نجد تشريعات أخرى قد جعلت للتسجيل أثرا منشأ مؤجال للتسج

  .لملكية العالمة 
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 يقصد بذلك أن تسجيل العالمة ال  و :ـ التسجيل المقرر لحـق المـلكيـة في العـالمـة) أ

يؤدي إلى نشوء الحق فيها، بل هو مقرر لذلك الحق فقط، بمعنى أن تسجيل العالمة ال يفيد 

ملكية العالمة بقدر ما هو قرينة على تلك الملكية، األمر الذي يصبح معه أن صاحب سبق 

ي وجه من قام بتسجيلها، اإلستعمال للعالمة يستطيع دائما اإلحتجاج بذلك اإلستعمال السابق ف

لذلك، وفق لهذه النظرية، فإن الحق في العالمة التجارية يكون لألسبق في إستعمالها، وليس 

  .لألسبق في تسجيلها 

     و يعرف هذا النوع من التسجيل بالنظام الفرنسي، و له عدة مزايا أهمها أنه يجعل صاحب 

مطمئنا على حقه في ملكية العالمة كما يكون العالمة الذي يتراخى في تسجيل عالمته ) مالك (

مالك العالمة الذي يهمل تسجيلها بمأمن من أن تغتصب عالمته من قبل الغير عن طريق 

  .تسجيلها 

منها تعذر معرفة ن حق سبق إستعمال العالمة   في حالة :      إال أن لهذا النظام عدة مساوئ 

 يجعل موفق من قام بتسجيل العالمة مهددا حصول تنازع على ملكية عالمة قديمة، كما أنه

  .بأسبقية اإلستعمال من وقت إلى آخر 
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     و نظرا لتلك المساوئ و رغبة تجنبها و الحد منها نجد أن مشروع القانون الفرنسي 

الخاص بتعديل قانون العالمات التجاري قد إقتدى بالقانون اإلنجليزي فيما يتعلق بتقرير نظام 

راض بحق الملكية الذي ينشأ عن التسجيل طبقا لشروط معينة  و بحق وضع يجمع بين األعت

  .اليد بصفة شخصية لمن إستخدم العالمة 

 تسجيل إن ويقصد بذلك ،  :التسجيل المنشـئ لحــق المــلـكية في العــالمـة) ب

بحد ذاته  مجرد تسجيل العالمة يعتبر سببا كافيا أنالعالمة يعتبر منشئ لحق الملكية فيها ،إذا 

 في التسجيل و ليس لألسبق في هذه الحالة تكون ةفملكية العالمإلنشاء الحق في ملكيتها ، 

 بصرف النظر عن أوال في االستعمال ، إذ يعتبر صاحب العالمة هو من قام بتسجيلها لألسبق

لنوع يعتد بأسبقية االستعمال بعد حدوث التسجيل   و يعرف هذا ا ال أي استعمال سابق لها ، إذ

من التسجيل بالنظام األلماني ، واألخذ به يقضي على مساوئ التسجيل المقرر لملكية العالمة ، 

ذلك أنه يحدد المركز القانوني لمن قام بتسجيل العالمة بصورة نهائية ، ومع ذلك ، فإنه اليخلو 

 إذا ما  العالمةلإستعمامن العيوب أيضا ، واألخذ به قد يرتب عليه ضياع حقوق صاحب سبق  

أهمل في تسجيل عالمته وقام أخر بسبق تسجيلها ، إذ يصبح ، وفقا لهذا النظام ، من سبق في 

تسجيل العالمة هو مالكا حقيقيا لها ، و إن كان غيره  أسبق في إستعمال تلك العالمة، فملكية 

هذا في ذاته العالمة وفقا لهذا النظام يكون لألسبق في التسجيل و ليس لألسبق في اإلستعمال، و 

عيب خطير، ألن فيه إهدار لحق األسبق في إستعمال العالمة التي هي مصدر ثروة المنتج   أو 

التاجر و ضمان ثقة الجمهور، كما أن فيه تعليق إكتساب الحق في العالمة على إجراء شكلي قد 

ن سببا يسهى عنها صاحب العالمة الحقيقي أو تحيط به ظروف قهرية تعيقه عن تسجيلها، فيكو

  .في فقدان ثروته المالية وشهرته التجارية 

 و  :التـسجيــل المنـشـئ المـؤجـل فـي حــق المـلكيــة في العـالمــة) ج 

يقصد بذلك      أن تسجيل العالمة يكون مقررا للحق في تلك العالمة في مبتدأه، ثم يصبح 

ة هي أساس إنشاء الحق في ملكية منشئ لذلك الحق في منتهاه، أي تبقى أسبقية إستعمال العالم

تلك     العالمة، بينما يكون تسجيل العالمة مجرد تقرير للحق فيها، و ذلك محدد بمدة      

معينة، فإن مضت تلك المدة دون إعتراض أو منازعة في تسجيل يصبح هذا األخير منشئا للحق 

  .في العالمة
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 يعتبر القاسم المشترك بين النظام     و يعرف هذا نوع من تسجيل بنظام اإلنجليزي،  و

الفرنسي و نظام األلماني في هذا الصدد، لذا فهو يتجنب الكثير من مساوئ النظامين األخرين، 

األمر الذي جعله يصادف إنتشارا أكثر منهما و من الدول التي تأخذ به سوريا و مصر و 

بان على صعيد الدول غير السعودية على صعيد الدول العربية، و أمريكا و إيطاليا و اليا

  .  العربية 

     و مع ذلك، فإنه ال يخلو من العيوب، فالقول بأن التسجيل مقرر للحق في الملكية في مبدئه 

ثم يصبح منشئ لذلك الحق بعد وقت معين قول ال يتفق مع المبادئ العامة للقانون، فالتسجيل أما 

  .أن يكون منشأ للحق أو مقررا له و ال وسط في ذلك

      و توضيحا لذلك أضيف أنه إذا ما قلنا أن التسجيل مقرر للحق، فمعنى   ذلك أن القانون 

إعترف بهذا الحق من تاريخ إستعمال العالمة كواقعة مادية، فكيف يمكن بعد ذلك أن يسلب 

ة القانون هذا الحق بنفس الواقعة المادية المقررة له و يقصره  على تاريخ اإلتيان بهذه الواقع

  .المادية 

 ثم منشئ له بعد حين، قول  فيه مغالطة، إال ابتداء    لذلك  فإن القول بأن التسجيل مقرر للحق 

أنه يمكن تجنب ذلك بقول أن التسجيل مجرد قرينة على نشوء ذلك الحق لصاحبه، و هذه 

ة قرينة القرينة قابلة إلثبات العكس خالل مدة محدودة، إال أنها تصبح بعد إنقضاء تلك المد

  . قاطعة غير قابلة إلثبات العكس 

     إضافة إلى شرط ملكية العالمة من قبل المتنازل عن العالمة، هناك شرط آخر يجب توفره 

  .العالمةو هو أهلية التصرف في 

 أن يـكــون المتـنـازل أهـال للتـصــرف فـي :الثـــانــيالشـرط 

  العـالمــة

مة صحيحا ، و بالتالي منتجا ألثاره، يجب إضافة إلى ملكية      إلنعقاد التنازل عن العال

المتنازل للعالمة أن يكون أيضا متمتعا بقدرة التصرف في ماله و يتحقق ذلك باألهلية الكاملة 

  .الصحيحة، التي ال يشوبها سبب يعدمها أو ينقص منها 

لم تسلب أهليته أو يحد  فكل واحد أهال للتعاقد ما األهلية،و األصل في الشخص أن يكون كامل 

  .)01(أحكامهامنها القانون، و األهلية ال يجوز ألحد التنازل عنها أو تغيير 



 27

أهلية الوجوب و أهلية األداء و :األهليةو قد جرى الفقه المقارن على التمييز بين نوعين من 

  .المعنوينتعرض إلى أهلية الشخص الطبيعي ثم أهلية الشخص 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 . من القــانـــون المـدنـــي الجــزائــري 45ــر المـــادة  ـ أنـــظ1

 أهــليــة الشـخـص الـطـبـيـعـي : أوال

 فهي التزامات و تعني صالحية الشخص أن تثبت له حقوق و تقرر عليه :الوجوبـ أهلية 

  .تثبت للشخص بمجرد والدته، و األصل أن يكون أن كل األشخاص متساوون فيها

و تعني قدرة الشخص لتصرف في أمواله و التي يجب أن تتمتع بها المتنازل  : ءـ أهلية األدا

عن العالمة، فهي ال تثبت لكل شخص مهما بلغ من العمر كما هو الحال بالنسبة ألهلية الوجوب 

 على التمييز و يعود ذلك بالدرجة ةترتبط بالقدر، لهذا نجدها تختلف من شخص إلى آخر فهي 

  .)01(التأثر بعوارض األهلية األولى إلى السن و

 اشرنا أن عقد التنازل عن العالمة قد يكون بمقابل أو بدونه كما في عقد الهبة أن    و قد سبق 

مثال في هذه الحالة األخيرة التصرف يكون ضارا ضرا محضا بالنسبة   للمتنازل ، لذا فأن 

  .أهليته يجب أن تكون كاملة و تامة 
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كل شخص ف كاملة، سنة 19 نجد سن الرشد محددة بـ العام، القانون     و بالرجوع إلى قواعد

 سنة 19 لم يحجر عليه يكون كامل األهلية و سن الرشد العقلية وبلغ سن الرشد متمتعا بقواه 

  .)02(كاملة

     و مع ذلك ، يجوز للصبي المميز الذي بلغ من العمر السادسة عشر سنة و لم يكمل 

ن يقوم بالتصرفات الدائرة بين النفع و الضرر ، و تكون قابلة لإلبطال التاسعة عشر من العمر أ

لمصلحته، و بعد أن يبلغ سن الرشد يجيزها هو أو قد تصدر اإلجازة عن وليه  أو من 

 من قانون األسرة الجزائري ، إذا ما بلغ سن التمييز و لم يبلغ 83المحكمة، و بهذا تقرر المادة 

 من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة    إذا كانت نافعة له و باطلة 43سن الرشد طبقا للمادة 

إذا كانت ضارة به و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي   إذا كانت مترددة بين النفع و ضرر 

  .، و في حالة النزاع يرفع األمر للقضاء 

      

 و العته فبتوافر أحدهما يصبح الشخص ـ و المقصود بها الجنون و العته والسفه و الغفلة ، أما الجنون1

عديم األهلية ، أما السفه و الغفلة فمن شأنهما أن ينقص من إرادة المصاب بهما و يعامالن كالصبي 

  . المميز

  .  من القانون المدني الجزائري40 انظر المادة -2

  

أبرم عقد و لما كان عقد التنازل واحد من هذه التصرفات ، فإن المتنازل عن العالمة إذا 

التنازل في عمر يجاوز الستة عشر سنة و لم يبلغ التاسع عشر سنة فإن ببلوغه  هذه السن  

  . يصبح من حقه إبطال هذا التصرف إذا غبن في بيعه كما يحق له إبقائه 

 للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف كليا أو جزئيا في أمواله ، و يجوز     كما 

ى طلب يقدم ممن له مصلحة  في ذلك ، ويجوز للقاضي أن يرجع عن اإلذن إذا ما ذلك بناءا عل

   .)01(أثبت له أن القاصر غير أهل لمباشرة األعمال التي أجيزت ممارسته ضمن اإلذن

 إذا تصرف كليا أو جزئيا في عالمته في حدود اإلذن الممنوح له المميز،    فمالك العالمة 

  .الرشدلو كانت صادرة من شخص بالغ سن  ااألهمية، كميعتبر كامل 

 من القانون المدني الجزائري أن لناقص األهلية 38   و كذلك يفهم من الفقرة الثانية من المادة 

مباشرة األعمال التجارية ، إذا بلغ ثماني عشر سنة بعد الحصول على إذن األب  أو األم في 



 29

رسة األعمال التجارية  قد يكون  إذن حالة عدم وجود األب أو من المحكمة ، واإلذن بمما

 يشمل إال أعماال مقيدا ال مطلق يشمل كل األعمال التجارية دون إستثناء ، و قد يكون إذن 

  .محددة من األعمال التجارية دون األخرى

 إلخفاء صغر سنه فإنه يلتزم بالتعويض عن هذا العمل احتيالية    أما إذا لجأ القاصر إلى طرق 

وع و يمكن أن يحكم في هذه الحالة بإبقاء العقد بإعتباره خير تعويض هذا بالنسبة الغير المشر

  .ألهلية الشخص الطبيعي 

  أهــليــة الشخـــص المــعنــوي   : ثـــانـيـا

 فإن هذا األخير يجب أن يتمتع بأهلية التصرف الذي معنوي،    إذا كان مالك العالمة شخص 

 مالك العالمة أهال للتصرف في إن و كما سبق القول فاألصل يخوله القانون لهؤالء األشخاص

  . و على من يدعي عدم أهليته أن يثبت ذلك ويطلب إبطال التصرفماله،

  . وإذا كانت العالمة ملكا مشتركا فكما سبق و أن أشرنا فإن موافقة كل الشركاء مطلوبة

     

  

    من قانون األسرة الجزائري84ادة ــ انظر الم-1

، نظرا لما إقتضته الضرورات )01(قد إعترف القانون لهذه الجماعات بالشخصية القانونية   و ل

اإلقتصادية و اإلجتماعية ، و تهدف هذه الجماعات تحقيق األهداف التي  ال يمكن لإلنسان 

بمفرده تحقيقها ، و تكون شخصية الشركة أو المؤسسة مستقلة عن شخصية األفراد المكونين 

يزات تميزها عن باقي األشخاص المعنوية األخرى  فلها  إسم و موطن و حالة و لها و لها مم

  .ذمة مالية مستقلة عن ذمم األشخاص المكونين لها 

    و إذا توفرت في الشخص المعنوي هذه المقومات ، فإن الشخص المعنوي تكون له أهلية 

  .الوجوب و التي تعني أهلية إكتساب الحقوق 

ه النتيجة أن الشركة تكتسب الحقوق المالية و الغير مالية إال في حالة   ما    و تترتب على هذ

  .)02(إذا وجد نص يمنع عليها ذلك ، فأهلية الشركة هو المبدأ و إنعدامها  إستثناء من القاعدة 

    و في إطار إقتصاد السوق نجد توفر شرط األهلية الكاملة ضروري ، لكي تتمكن هذه  

  .منافسيها من األشخاص الطبيعية و المعنوية بأسلحة معادلةشركة  من مقاومة 
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 50     و  هذه القاعدة ليست عامة و مطلقة ، إذ أنه يرد عليها بعض القيود و قد نصت المادة 

يتمتع الشخص اإلعتباري بجميع الحقوق إال ما كان مالزما لصفة " من القانون المدني على أن 

  " . يقررها القانون اإلنسان و ذلك في الحدود التي

    فال يثبت للشخص اإلعتباري حقوق األسرة و لو كان ذلك حقا ماليا كحق اإلرث  أما 

بالنسبة للحق األدبي للمؤلف  ، و حق الملكية الصناعية كالعالمات التجارية فيمكن لألشخاص 

  .المعنوية إكتسابها و بالتالي من حقها التصرف فيها 

  

  

  

 قانون مدني 04 فـقــرة 1123ه المـشـرع الفرنـســي في المــــادة  ـ هذا مـا أخذ بـ1

  .فرنسي

Voir YVES GUYON : Droit des affaires, droit commercial général et sociétés.  -2  

           TOME 01, 08éme  édition, économica 1994 Page 188.    
  

 إال لتحقيق غرض االعتباريلشخص لنونية شخصية القاالو نظرا لكون القانون ال يعترف ب

  معين فال تكون له صالحية إكتساب الحقوق و تحمل اإللتزامات التي تجاوز الغرض من 

إنشائه  و يتحدد غرض الشخص اإلعتباري في سند إنشائه أو بمقتضى القانون كما تقيد األهلية 

  .بحاجات التصفية و ذلك خالل فترة التصفية 

  

   :ءاألداأهـليـــة 

    ال يكفي أن يتمتع الشخص المعنوي بأهلية الوجوب ، لكي يتمكن من التصرف  في أمواله 

المادية كاألسهم و العقارات و المعنوية كالعالمات المستخدمة لتمييز سلعه أو خدماته أو 

 القانونية ، حياتهمنتوجاته بل يجب أن يتمتع بأهلية األداء ، وهي القدرة على ممارسة الشخص 

و القيام بالتصرفات القانونية بنفسه و هذا غير متصور في حالة الشخص المعنوي ، لذا كان ال 

  .بد له من أشخاص طبيعية يمثلونه في مباشرة األعمال المادية و القانونية بإسمه و لحسابه 



 31

 و قد يكون )01(     و ممثل الشخص اإلعتباري قد يكون شخص واحد يتجسد في المدير

 المعبر الوحيد عن إرادة هؤالءأفراد المكونين لمجلس اإلدارة و يصبح توقيع مجموعة من 

  .الشخص المعنوي و مرتبا لمسؤوليته 

      و هكذا تستقل الشركة بكيانها القانوني عن الشخصية القانونية لشركاء المكونين لها ، و 

ية ، شريطة أن صفة بطريقة شرعال هذه اكتسبواتمارس مهامها عن طريق ممثليها الذين 

  .يمارسوا هذه المهام في حدود سلطاتهم 

و يقتضي اإلعتراف للشخص المعنوي بأهلية األداء ، اإلقرار له بحق بيع العالمة المستعملة 

  .   لتمييز خدماته أو منتجاته ، و يكون التنازل صحيحا و منتجا ألثاره 

  

  

  

  

 ـ مدخل إلى القانون و اإللتزامات ـ الدار الدكتور محمد حسن قاسم ، مبادئ القانون:   ـ أنظر1

   .219 صفحة 1998الجامعية للطبع    و النشر ، اإلسكندرية سنة،  

  المتنـــازل إليــــه  :الثانيالفرع 

 المتعلق بالعالمات نالحظ أنه لم يحدد األشخاص الذين 03/06 األمر         بالرجوع إلى 

ونه ، و بذلك لم يحصر هؤالء في طائفة معينة لم يشترط يحق لهم إكتساب العالمة بمقابل أو بد

فيه شروط معينة ، على خالف المتنازل عن العالمة الذي إشترط فيه أن يكون مالكا للعالمة و 

  .أهال لتصرف فيها 

، و قد يكون )1(أو بمقابلقانوني له أهلية إكتساب حق بعوض     فالمتنازل إليه هو كل شخص 

  . ، كما يكون وطني أو أجنبي شخص طبيعي أو معنوي

  : عنـدما يـكـون المتنازل إليه وطني  : أوال

و أهلية الشخص  كالشركات الشخص طبيعي أي الفرد أو معنوي سواءا      و نقصد بذلك 

كل شخص بلغ من الرشد متمتعا بقواه و  ":المدني من القانون 40الطبيعي نصت عليها المادة 

  ". سنة كاملة 19هلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد لم يحجر عليه يكون كامل األ
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 قانون مدني جزائري نالحظ أن المشرع الجزائري ال يميز بين 40 من نص المادة انطالقا     

  .)02(لكليهما سنة كاملة 19أهلية البائع و المشتري حيث جعلها 

لجنون و العته أو ينقص منها  بحيث تكون األهلية كاملة و تامة ، ال يشوبها عيب يعدمها كا

  .كالسفه و الغفلة 

   أما أهلية الشخص المعنوي فتتمثل في قدرة هذا األخير على قيام بالتصرفات القانونية و 

نقصد هنا صحة إبرامه لعقد شراء العالمة من أشخاص أخرى سواءا طبيعية أو معنوية بغرض 

  .إستخدامها لتمييز سلعة أو خدمة أو منتوج 

  

  

  

  

    

         Voir, JOANNA SCHMIDH SZALEWAKI : OP .CIT Page 1281-        
  ......     سبق التطرق إلى هذا بالتفصيل في الفرع السابق ص-2  

  

  عنـدمـا يكــون الـمـتـنـازل إليـه شخـص أجنـبــي :  ثانيا

لفائدة أحد رعايا الدول   إذا تم التنازل عن العالمة دوليا أي لفائدة شخص أجنبي فيجب أن يتم 

  الموقعة على إتفاقية مدريد، في هذه الحالة أهلية المتنازل إليه متوفرة والعقد يتم وفق إجراءات 

  . )01(محددة في هذه اإلتفاقية

 أما إذا تم التنازل عن العالمة المملوكة لفائدة شخص أجنبي و ليس من رعايا إحدى الدول 

حظ أن التشريع الجزائري المتعلق بالعالمات ال يظهر فيه أي الموقعة على إتفاقية مدريد فنال

  .موقف من هذا العقد 

 أما في فرنسا فإنه يجوز التنازل عن العالمة لفائدة شخص ليس من رعايا الدول الموقعة على 

  .) 2(إتفاقية مدريد

   ركنا التراضي والسبب في عقد التنازل عن العالمة   :الثانيالمطلب   
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  التـــراضــي بــيـن المــتـعــاقــديــن    :ولاألالفرع 

هو تطابق إرادتي البائع و المشتري بقصد  إحداث أثر قانوني و يعتبر :  تــعريـــفــه

التراضي موجودا إذا تطابقت إرادتي المتعاقدين ، و توافرت شروط السبب و المحل إذ ينعقد 

  . )03(بهما العقد

لعقود التجارية كونها رضائية تنعقد باإليجاب و القبول و  األصل في ا :ـأـ وجود التراضي

  .)04(و ثمن أو قيمة المبيع) موضوع التعاقد ( يتم بتطابق اإلرادتين على ماهية العقد و المبيع 

   بيع العالمة  كما لو قدم انعقاد     فإذا لم تتفق  اإلرادتان على واحد من هذه العناصر ، ال يتم 

  

  

  ......اإلجراءات بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب األول  صذه  هإلى سنتطرق -1

  Voir, JOANNA SCHMIDH SZALEWAKI : OP .CIT Page 128  2-   

   النظرية العامة لإللثرامات الجزء األول ـ نظرية العقد الطبعة األولى:ـ أنظر عبد الرزاق السنهوري3

    .1934القاهرة 

  .155 صفحة 1974 المحل التجاري دار الفكر العربي سنة :علي حسن يونس/ الدكتور ـ أنظر 4

  

 بينما البيع قصد رهن العالمة ال إليه،المشتري مبلغ من المال إلى البائع قصد نقل ملكية العالمة 

  ع فهنا المشتري و البائع لم يتفق على طبيعة العقد فال يقوم عقد الرهن و ال عقد البيبيعها،

  و كذلك إذا عرض البائع ثمن معين ليبيع به العالمة و المشتري قبل الشراء بثمن أقل منه أو   

أن يقصد المشتري شراء عالمة مستخدمة لتمييز عدة منتجات و البائع قصد بيع العالمة التي 

  .الكلتغطي جزء من هذه المنتجات فقط و ليس 

  .الصوف قبل نسجه و الغزل و النسيجو مثال ذلك أن يستعمل البائع سمة معينة لتمييز 

 بالعالمة المستخدمة لتمييز االحتفاظ   و قصد التنازل عن العالمة المستخدمة لنسيج مثال مع 

الصوف و الغزل ، بينما المشتري قصد شراء العالمة المميزة لكل تلك المنتوجات  ففي هذا 

  . تطابق اإلرادتين على ماهية المبيعالمثال ينعدم التراضي بين المتنازل و المتنازل إليه لعدم

 المتنازل و المتنازل إليه يتوقف على وجود إرادة كل طرف و التراضي بين  إذن وجود 

  .القانوني إلى إحداث نفس األثر اتجاههما
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 و اإلرادة التي يعتد بها في القانون هي اإلرادة القادرة فيكون للمعبر القدرة على معرفة ما 

  .التمييزعبير من أثار لذا ال يعقد باإلرادة الصادرة من غير القادر على يترتب عن هذا الت

 معين فإنه ال يكفي وجودها  و إنما شيءو لما كانت اإلرادة عمال نفسيا ينعقد به العزم على 

  .يجب التعبير عنها ، و أن تتخذ مظهر خارجي يدل عليها 

   : التــعــبـيـر عــــــــن اإلرادة) ب 

يكون باللفظ و بالكتابة و باإلشارة المتداولة عرفا ، ف كقاعدة عامة ال يخضع لشكل ما   التعبير

كما يكون بإتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكا في داللته ، و يجوز أن يكون التعبير عن 

  .)01(اإلرادة ضمنيا إذ لم ينص القانون أو يتفق الطرفان أن يكون صحيحا

 فالتعبير عن اإلرادة يكون إما المصري،ي القانون الفرنسي و  فبه أيضاو هذا الحكم مأخوذ 

      .ضمنياصريحا و إما 

  

  . من القانون المدني الجزائري60 انظر المادة -1

  

   أما التعبير الصريح ، فيدل مباشرة على المعنى المقصود ، و قد يكون بالكالم أي باأللفاظ 

 ، أو باإلشارة المتداولة عرفا ، أو بإتخاذ موقف معين الدالة على المعنى ، كما قد يكون بالكتابة

  .كأن يتم نشر العالمة في جريدة ما تحت إعالن البيع من قبل مالكها و يعرض ثمنها

     أما التعبير الضمني ، فيكون المظهر المتخذ ليس في حد ذاته موضوعا للكشف   عن 

، و األصل أن السكوت في ذاته مجرد اإلرادة و لكن مع ذلك يدل عليها بطريقة غير مباشرة 

  .عن أي ظرف مالبس له ال يعتبر تعبير عن اإلرادة ، حتى و إن كانت اإلرادة قبوال 

    و يعتبر السكوت قبوال إذا البسته ظروف معينة يستنتج منها أن الموجب ، ال يتوقع أن 

  .يصله ردا بالقبول ، و إنما يتوقع أن يصله الرد في حالة الرفض 

  ينعقد العقد إذا صدر اإليجاب من أحد العاقدين   :التــوافــق بــيـن اإلرادتـيـن) جـ 

و اقترن به القبول من المتعاقد اآلخر، و تكون المطابقة بين اإليجاب و القبول تامة حول 

  .إلتزامات و حقوق كل من المتنازل والمتنازل إليه 
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 معينة،بصورة قاطعة على قبوله لتعاقد وفق شروط     فاإليجاب هو تعبير عن إرادة المتعاقد 

  . و يتضمن العناصر األساسية للعقد المزمع إبرامهنهائية،حيث بدل على إرادة 

و يتمتع اإليجاب بوجود مادي بمجرد صدوره ، غير أنه ال ينتج أثره إال إذا إتصل بعلم من 

  .وجه إليه 

إليجاب يفيد موافقته على اإليجاب فيترتب   أما القبول فهو تعبير عن إرادة من وجه إليه ا

  .قائماوصوله إلى علم الموجب إتمام العقد إذا كان العقد ال يزال 

 ال يكفي صدور اإليجاب و القبول ، بل  :إقـتـــران الـقبــول بـاإليــجــاب) د 

  .يجب  أن يتالقا ، أي أن يعلم كل من المتنازل و المتنازل إليه باآلخر 

 التعاقد حاضرين و يقتضي التمييز بين التعاقد القائم االعقد، وهذ أنعقدلموجب بالقبول  فإذا علم ا

  ).01(غائبينالذي يتم بين 

  

مصادر اإللتزامات و أحكامها في ( محمد حسنين ، الوجيز في نظرية اإللتزام :  ـ أنظر الدكتور 1ـ 

 صفحة 1983الرغاية ـ الجزائر ـ سنة القانون المدني الجزائري ، المؤسسة للوطنية للكتاب ـ وحدة 

33 .   

  

 إيجابه إذا لم يتحرر من فالموجب في هذه الحالة حقيقة،فاألول يكون فيه مجلس التعاقد متحدا 

  .الهاتف كما في التعاقد بواسطة حكما، إما أن يكون مجلس التعاقد متحدا و، فورايتلقى القبول 

 بالمكان و بين الحاضرين فيما يتعلق بالزمان و      و يعتبر تعاقد بين غائبين فيما يتعلق

 قد أعطت غائبين وبالتالي فإن تحديد مكان العقد في هذه المسألة يكون وفق قواعد التعاقد بين 

  . )1( قانون مدني هذه الصورة حكم التعاقد بين حاضرين 64/1المادة 

  :هيإرادة المتعاقد يجب أن تكون خالية من العيوب و 

  :L’ERREURالغلط: أوال     

  .التعاقد يعرف بأنه وهم يقوم بذهن العاقد فيصور له األمر على غير حقيقته و يدفعه إلى و 

 و عرفه أنه الغلط الذي يبلغ حدا من ,)02(الجوهريو المشرع الجزائري نص على الغلط 

  .األخص و يعتبر جوهريا على العقد، بحيث يمتنع معه المتعاقد من إبرام الجسامة،



 36

إذا وقع في صفة الشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين ،أو يجب إعتبارها    كذلك لما ـ 1

  .يالبس العقد من ظروف 

 ـ إذا وقع في ذات المتعاقد و صفة من صفاته و كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب 2

ه الرئيسي في التعاقد ، كأن يقوم شخص بشراء عالمة مسجلة و محمية ثم يكتشف أن هذ

  .العالمة قد وقعت في الملك العام بسبب عدم تجديد إيداعها من قبل مالكها 

  فالغلط الذي ينقص من األهلية ، هو مايعيب اإلرادة وقت تكوين العقد ، أما إذا ذكرت شروط 

في العقد ثم لم تتوافر فإن العقد اليكون صحيحا ويكون قابال للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة 

  .يها ، وليس باطال المنفق عل

  

 المدني الجزائري ديوان بلحاج العربي ، النظرية العامة لإللتزام في القانون:  أنظر الدكتور       ـ1

  .83 ، صفحة 1995المطبوعات الجامعية ـ بن عكنون الجزائر ، سنة 

  . من القانون المدني الجزائري82انظر المادة   - 2

  

  

  

  :  la violence اه اإلكــر :ثــانــيــا  

هو ضغط بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يتعرض له العاقد فيولد في نفسه رهبة 

تدفعه إلى التعاقد ، فالمتعاقد الذي يتعاقد في ظروف لم يملك فيها كل إرادته ، أجاز له القانون 

قد يجوز إبطال الع"  من القانون المدني الجزائري بأن 88إبطال العقد ، وبهذا تقرر المادة 

  " .لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها األخر في نفسه دون حق 

النا مطلقا  طنقصد اإلكراه المعدم لإلرادة ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى بطالن العقد ب وهنا ال

وإنما نتحدث عن اإلكراه المعيب لإلرادة ، فيجعل العقد قابال لإلبطال ، وقد يكون ماديا مثل 

  .ضرب أو معنويا مثل التهديد ال

   :هماوشرطا اإلكراه في القانون الفرنسي 

  .ـ إستعمال وسيلة من وسائل اإلكراه 1

  .العقد ـ أن تحمل هذه الوسيلة العاقد األخر على إبرام 2
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 تصدر وسيلة اإلكراه من العاقد نوهو، أأما القانون المدني الجزائري فقد أضاف شرطا ثالث 

  .بهتصلة األخر أو تكون م

  :والشرط األول ، أي إستعمال وسيلة من وسائل اإلكراه ينقسم بدوره إلى عنصرين 

  .)1(إستعمال وسيلة اإلكراه لتحقيق غرض غير مشروع:  األول

أن يكون الخطر الذي يهدد المكره من جرائها جسيما وحاالّ بحيث يولد في نفسه :  يالثـان

  .الرهبة 

ن تحمل الرهبة التي يولدها إلى التعاقد ، وهذا هو العنصر المعنوي أ      الشرط الثاني ، هو

في اإلكراه ، وهي مسألة متروكة لقاضي الموضوع ، يدخل في تقديرها الحالة الشخصية 

 العقد وأن يثبت أنه لوالها انعقادللمكّره ، فالمعيار ذاتي ، يجب أن تكون الرهبة معاصرة لوقت 

  .لما أبرم العقد 

 بل مشروع، وسيلة مشروعة أو غير مشروعة للوصول إلى غرض استعملتتحقق اإلكراه إذا ـ فال ي1

يتحقق عندما يهدف من ورائه الوصول إلى غرض غير مشروع بغض النظر عن مشروعية الوسيلة من 

  .عدمها

  وتتقادم دعوى اإلستغالل واإلكراه بمضي عشر سنوات من حدوث اإلكراه أو الغلط أو 

  .ة عشر سنة من تمام العقد وتقبل الوقف واإلنقطاع التدليس وخمس

  .به أن يصدر اإلكراه من المتعاقد أو على األقل متصال الثالث،الشرط 

 الغبن هو المظهر المادي لإلستغالل،وهو عدم تعادل  :ـ اإلستـغــــالل والغـبـن3

  .ن عيوب اإلرادةالبدل فهو عيب في محل العقد وليس في اإلرادة ،أما اإلستغالل فهو عيب م

 من القانون الجزائري ويتكون من 90 يستفاد من نص المادة  :أ ـ اإلستغــــالل

  :عنصرين

 والتزام وهو عدم تعادل أو التكافؤ بين إلتزام المغبون ،  :ـ العـنـصــر الـمــادي1

  .الطرف األخر الذي إستغله 

   :عناصر ينقسم إلى ثالث  و:النفسي ـ العنصر 2ـ 

 و الخفة تتضمن التسرع و الميل، و الهوى هو الخفة، و الطيش هو جامح، أو هوى طيشأ ـ 

  .اإلرادة و الميل يتضمن غلبة العاطفة و ضعف التقدير،سوء 



 38

فإذا لم يكن يعلم بقيام شيء من ذلك لدى المتعاقد :  العاقد للطيش و الهوى استغاللب ـ 

  .األخر، فالعقد صحيحا لعدم توافر اإلستغالل 

يين  بين الدعواالختيارزاء اإلستغالل هو فسخ العقد أو اإلنقاص من إلتزامات العاقد ، و و ج

  .أمر متروك لتقدير المغبون

و في هذا الشرط يلتقي اإلستغالل مع سائر عيوب اإلرادة :  كون اإلستغالل دافعا لتعاقد جـ ـ

  .و تقدير توافر عناصر اإلستغالل هو مسألة متروكة لقاضي الموضوع 

و تسقط دعوى اإلستغالل بمضي سنة من تاريخ العقد ، و إال كانت غير مقبولة و ال تقبل 

   .)01(الوقف و اإلنقطاع

  

  

  

  

   قانون المدني الجزائري 90 من المادة 02 ة انظر الفقر-1

  

  

  هو المظهر المادي لإلستغالل ، و هو عدم تعادل البدل فهو عيب في محل العقد ال  : الغبن) ب 

  .ادةاإلر

   :خــصائـصـهو 

فخرجت بذلك التبرعات و العقود ) بيع العالمة ( ـ ال يكون إال في عقد معاوضة محدد 1

   .االحتمالية

  . ـ أن يقدر بمعيار مادي 2

  . ـ العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكوين العقد 3

فيها أو      و تطبيقات الغبن واردة على سبيل الحصر في نصوص متفرقة ال يجوز التوسع 

القياس عليها ، و عبئ إثباتها أسهل من إثبات وجود اإلستغالل فإثباته يقتضي إقامة الدليل على 

    .  عدم التعادل المادي ، أما اإلستغالل فيقتضي عدم التعادل وفق المعيار الشخصي 
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 فال يعتد بالغبن اليسير وتقدير ذلك متروك لقاضي محكمة وفاحشا،ويجب أن يكون فادحا 

  .الموضوع

 من القانون المدني ، غير أنه 86/87تناوله المشرع الجزائري في المادة  :  ـ التـدليــس4

لم يعرفه و قد عرف فقها أنه حين يلجأ إليها المتعاقد ال يقاع المتعاقد معه في غلط يدفعه لتعاقد 

تدليس فيكون بسبب و يختلف عن الغلط ألن هذا األخير يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه ، أما ال

  .الغير ، و بالتالي يكون عقد التنازل باطل إضافة إلى إستحقاق التعويض 

  : و يتـكـون مـن العنـاصـر التــاليـة 

 و هي شتى الطرق التي يستعين بها المدلس إلخفاء الحقيقة عن المدلس عليه و :الحيــلأ ـ 

  .العقدإيقاعه في غلط يحمله على إبرام 

 و يتولى تقدير خطورته القاضي حيث ينظر إلى الظروف المحيطة بالعقد :الكـــذبب ـ 

  .المتعاقدينالذي صدر منه الكذب و العالقات المختلفة الموجودة بين 

السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسته إذا ما  : )الكتـمــان ( ج ـ السكــوت العـمــدي 

  . المالبسة أو هذه الواقعة ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك

  .المدلس يتمثل في نية التضليل و الخداع عند :المعنويالعنصر 

  .بالمدلّس هناك شرط يتعلق بالتدليس و شرط يتعلق :التدليسشروط 

   .يمثله و يشرط في المدلس أن يصدر منه أو ممن مؤثر،فالتدليس يجب أن يكون 

  الــســبــب  : الـفــرع الثـــانــي

ض لدراسة ركن السبب في عقد التنازل عن العالمة ، إذ رغم خضوعه للقواعد العامة نتعر

المنصوص عليها في القانون المدني ، إال أن المشرع الجزائري ذكر حاالت عدم مشروعية 

 و التي ينجم عن توافر إحداها بطالن 03/06 من األمر 14السبب في الفقرة الثانية من المادة 

  .العقد 

إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير " تنص على أنه 97ع إلى القانون المدني نجد المادة و بالرجو

  " . كان العقد باطال اآلدابمشروع أولسبب مخالف لنظام العام أو 

 أن له سببا مشروعا مالم يفترض  كل إلتزام"  من نفس القانون على أن 98كما نصت المادة 

  ".يقم الدليل على غير ذلك 
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ب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا ويعتبر السب

قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن لإللتزام سبب أخر مشروعا أن يثبت ما 

  .يدعيه ، فيجب أن يكون السبب إذن موجودا و مشروعا 

  وجــود الـســـبـب  : أوال 

قصدي ، أي الغاية التي يقصد المتنازل الحصول عليها بعد ينصرف هذا الشرط إلى السبب ال

  .نقل الملكية ،وهي إرتقاب الحصول على الثمن من المشتري 

وسبب إلتزام دفع الثمن هو إرتقاب الحصول على ملكية المبيع من البائع  ، ولذلك فإلتزام كل 

د اإلتفاق الينشأ إلتزام من البائع والمشتري مرتبط باألخر ،بحيث إذا تخلف إلتزام أحدهما عن

األخر، بالتالي الوجود لعقد التنازل ، وإذا تخلف أحد الطرفين من تنفيذ إلتزامه بعد إنعقاد العقد 

كان لألخر أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه ، هذا هو الدفع بعدم التنفيذ كما له أن يطلب الفسخ 

طرفين مستحيال فإنه ينقضي وينقضي ليتخلص من العقد نهائيا ، وإذا أصبح تنفيذ إلتزام أحد ال

  .معه اإللتزام المقابل وينفسخ العقد من تلقاء نفسه 

  

  

  

  مــشـروعيـة الــســبـب  : انـيــاث

ينصرف هذا الشرط إلى السبب الدافع ، أي الباعث الذي دفع الملتزم إلى أن يترتب اإللتزام في 

  .روع كان العقد باطال بطالنا مطلقا ذمته ، فإن كان الباعث للمتعاقدين معا باعثا غير مش

أما إذا كان الباعث ألحد المتعاقدين غير مشروع فنفرق بين ما إذا كان الطرف األخر يعلم بعدم 

  .)1(يعلم به  مشروعية هذا الباعث أو ال

فإذا كان الطرف األخر يعلم بعدم مشروعية الباعث لدى المتعاقد معه فإن العقد يكون باطال 

  .امطلقبطالنا 

يعلم بعدم مشروعية الباعث لدى المتعاقد معه فال يكون العقد  وبالعكس إذا كان الطرف األخر ال

  .باطال ، ويبرر هذا الحكم الحرص على إستقرار التعامل 



 41

 ، بعد إنتقال الحق باطال إذا كان الغرض منه تضليل الجمهور 14ووفقا للفقرة الثانية من المادة 

ا يتعلق على وجه الخصوص بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة صنع أو أو األوساط التجارية فيم

  . السلع أو الخدمات التي تشملها العالمة استخدامخصائص أو قابلية 

  .وبذلك فإن المشرع الجزائري قد أورد حاالت التي يبطل فيها إنتقال ملكية العالمة 

   

  

  

  

لجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  عقد البيع في القانون المدني احسنين، محمد :الدكتورـ 1

   .76 ص 1994الجزائر الطبعة 

  

  

  

  

  

  

  

  :المــبحث الـثـانـــي 

  الشــروط الــواجــب توفــرها

  فــي الـــمــبيــع



 42

  )الــعــالمــة ( 
  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

 كل      يراد بالمبيع في عقد البيع ، الحق الذي يرد على شيء من األشياء ، فالمحل   هو

مايلتزم به المدين ، وهو إلتزام بعمل أو إمتناع عن عمل ، أو إلتزام بإعطاء شيء وهذا الحق 

  .الحقة قد يكون عينيا كحق الملكية ، وقد يكون حقا شخصيا كما في حوال

 هناك طائفة أخرى من الحقوق وتعرف بالحقوق الفكرية أو الحقوق،     إضافة إلى هذه 

 األدبية أو الفنية والصناعية السابق اإلشارة إليهما وإلى الحقوق،عين من الذهنية والتي تشمل نو

  .العالمةهذه الطائفة من الحقوق تنتمي 

    وتعرف العالمة بأنها كل إشارة أو داللة يتخذها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة شعارا أو 

نها كل إشارة مادية ، تهدف  ، وعرفت أيضا بأ)1(رمزا لمنتجاته أو خدماته تمييزا عن غيرها 

   .)2(تمييز منتوج شخص عن غيره من المنتجات المماثلة 

 بمكنه من التنازل عنها وحتى تكون العالمة )3(    يمنح الحق في العالمة مالكها حقا إستئثاريا 

و سنتطرق  , موضوع تنازل صحيح ومنتجا آلثاره يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط

و كذا شكل و نوع   الواجب توفرها الموضوعية الشروط إلىث من دراستنا في هذا المبح
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 الواجب  اإلجراءات الشكليةثم نتعرض إلى )مطلب أول (الجائز التنازل عنها العالمات 

  )مطلب ثاني( عندما يكون التسجيل محلى و عندما يكون دولي استكمالها من قبل مالك العالمة

تنازل عنها كليا أو جزئيا و يعد التنازل عن العالمة كليا في حالة وهكذا يجوز لمالك العالمة ال

عدم وجود قيد أو شرط فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي تشملها العالمة أو فيما يخص 

 كيفية إستغاللها ، ويكون جزئيا إذا كانت العالمة المسجلة تخص عدة منتجات أو خدمات وال

  .ض منها فقط يتنازل صاحبها إال عن البع

  
Voir, BERNARD JADAUD: op. Cit page 02.                                                    -1 

Voir, CORINNE PASCO : commerce  international, 3éme   éditions                -2 

DUNOD, Février 2002 page 24. 
VOIR , MADJID BOUZIDI :Les Marques ,Revue ALGERIEN  du 01 décembre   page2      -3 

 

  

 

  و أشكالها و شروطها  العالمات أنواع   :ب االولـــالمطل

 و العالمة و حتى ال نخلط بين ,عنها العالمات الجائز التنازل أشكال و أنواع  إلىضالتعرقبل 

أهمية العالمة مقارنة إظهار  التفرقة بينهما مع إلىمختلف الحقوق المشابهة لها البد التطرق 

  .بهذه الحقوق

  في أن األولى إشارة مميزة لمنتجات أو الخدمات بينما ,)1(ختلف العالمة عن األسماء التجاريةفت

 الشخص الطبيعي أو المعنوي نشاطه التجاري ، فهي إذن بموجبهااإلسم التجاري تسمية يزاول 

تجارة ، و يتألف من مصطلحات تستقطب ، و يكون مشتق من نوع ال)2(تسميات للمنشأة التجارية

الجمهور، و ال تتألف إال من إسم واحد ال يتعداه بينما تستخدم المنشأة عدة عالمات تخص كل 

واحدة منها نوع معين من المنتجات أو الخدمات ، و تشكل من اإلشارة أو رسم     أو بصمة 

 فإن العالمة يمكن أن تكون إسم أو طابع ، بينما إسم التجاري يشكل من تسمية فقط ، و بذالك

  .تجاري ، أما اإلسم التجاري فال يكون عالمة 



 44

      كما يختلفان من حيث الدور الذي يؤديه كل منهما ، فدور العالمة أكبر من إسم التجاري 

بالنسبة لزبائن فعادة الجمهور يعرف عالمة البضائع أو المنتجات أو الخدمات ويتجاهل اإلسم 

  .التجاري

  

اإلسم التجاري يختلف عن اإلسم المدني ، فاألول يستعمله التاجر لتمييز محله التجاري عن غيره ـ 1

 العمالء ، و يدخل في الذمة المالية للتاجر ، محمي قانونا و يترتب على اإلعتداء تعويض لصاحبه و الجتذاب

  عن غيره ،يجوز تصرفه و يسقط بعدم اإلستعمال ، أما الثاني فهو وسيلة لتمييز شخص 

ويتألف من اإلسم العائلي   يميزه عن باقي أفراد المجتمع ، وإسم شخصي يميزه عن أفراد أسرته ، وعلى 

يجوز التصرف فيه فهو لصيق بالشخصية وال يسقط بالتقادم المسقط  عكس اإلسم التجاري ، فاإلسم المدني ال

اء عليه تعويض لصالح صاحبه ، وقد نظمه يجوز التصرف فيه ويترتب على اإلعتد وال يكتسب بالتقادم وال

  . منه 48 و 47القانون المدني في المواد 

VOIR : YVES REINHARD, Droit Commercial, acte de Commerce                  -2 

Commerçant, Fond de Commerce, 5 ème édition, novembre 1998 page 326.  

 

  

  

 بينما ال نجد 06-03ني ، فنجد العالمة منظمة بموجب األمر      حتى بالنسبة للتنظيم القانو

تنظيم أو قانون خاص باإلسم التجاري ، و هذا حال التشريع الفرنسي أيضا ، لهذا نجد الكثير 

من النزاعات المطروحة بين األسماء التجارية و العالمات و حل النزاع يكون في معظم 

  .لك اإلسم التجاري األحيان لصالح مالك العالمة على حساب ما

عبارة عن تسمية مبتكرة و فهذا األخير ) عارالش(ة عن العنوان التجاري  العالمتتميزكما 

طريفة أو هي رمز تصويري يستخدمه التاجر لتمييز محله عن المحالت المماثلة ، و التاجر له 

ماية جنائية حرية إختيار العنوان الذي يضعه على واجهة محله ، و هذا العنوان غير محمي ح

  .عكس العالمات 

) المنتج( التي يضيفها الصانع تاإليضاحا تلك  في كونها  العالمة عن البيانات التجاريةتختلف

أو التاجر أو مقدم الخدمة بهدف بياني عددها ، صنفها ، وزنها ، مصدرها ، طريقة تركيبها و 
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لية وقد تضمنها القانون رقم خصائصها و صفة منتجها وهي إلزامية رغم أنها ال تملك قيمة ما

   .)01( المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك1989 فيفري 07 المؤرخ في 02ـ89

تختلف تسمية المنشأ عن عالمة الصنع من حيث هدف كل منهما ، فتسمية المنشأ هي كما      

تعيين منتجا ناشئا اإلسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان من شأنه 

أو صناعي مجهز  أو زراعي ) إفري ( فيه ، سواء كان اإلنتاج طبيعي كالمياه المعدنية 

 إلى بانتمائهفهذا اإلنتاج يمتاز ) زربية غرداية مثال (، أو خام ، أو تقليدي ) مشروبات نقاوس (

  . بشرية وطبيعية أبيئة جغرافية دون أخرى ، مشتملة على عوامل 
  

  . 6 العدد ،08/02/1998 الشعبية الصادرة في الديمقراطيةيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ـ الجر1

  

  

 أيضا في تونس هذه التسمية تحمى استخدمت مثال دقلة نور تستخدم لتمييز نوع من التمور وقد 

على أساس تسمية المنشأ وليس العالمة ألنها تتكون من كلمات عامة يمكن ألي كان إستخدامها 

وال تحضى بالحماية إال إذا كانت  مودعة وطرأت عليها مميزات وتسميات المنشأ  أقل حماية 

وتنظيم  من العالمات في القانون الجزائري كما أن المستهلك يفضل دائما عالمة المنتوج 

  .   ضمان لجودته باعتبارها

ة لتمييزها عن ابتكارات أما بالنسب, المميزة األخرى هذا بالنسبة لتمييز العالمة عن اإلشارات 

 في الموضوع و نقصد ابتكارات، حقوق ترد على    الجديدة و التي تشمل نوعين من الحقوق

هنا براءة اإلختراع ، و حقوق ترد على إبتكار في الشكل و نقصد بها الرسوم و النماذج 

ف الحق في  في مواجهة الكافة على خالمطلقاالصناعية ، و هي كلها حقوق تمنح لصاحبها حقا 

  .العالمة الذي يمنح صاحبه حق نسبي

السند الذي يبين و يحدد اإلختراع و يرصم  التي يقصد بها  براءة اإلختراعفتختلف العالمة عن 

 وحد دون غيره استغاللهأوصافه ، و يمنح حائزه الحماية الممنوح له قانونا و يعطيه الحق في 

 كان متعلقا بمنتجات سوءالإلستغالل الصناعي ، و تمنح البراءة عن كل إبتكار جديد قابل 

صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة ، أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية 
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المنتج أو  أو معروفة أي شرط الجدة ، أما العالمة فكما سبقت اإلشارة فهي رمز يتخذه التاجر

 اإلشارة أن التشريع الخاص ببراءة مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو خدماته عن غيرها ، وتجدر

اإلختراع عرف تطورا هاما بالمقارنة مع العناصر األخرى للملكية الصناعية ، وتعتبر من 

 المتعلق 1966/ 03/03 المؤرخ في54 / 66أهمها ، إذ كانت تخضع في األول لألمر رقم 

 االشتراكيظام  حيث كان اإلختراع في إطار ن)1(بشهادات المخترعين وإجازات اإلختراع 

  .السائد ملك للدولة ولم يكن المخترع ينال إال تعويض أو مكافأة 

  

  

  

  .19العدد 08/03/1966 الشعبية الصادرة في الديمقراطيةأنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   ـ1

  

 أصبح النظام  )1(1993/ 12/ 07 المؤرخ في 93/17    وبصدور المرسوم التشريعي رقم 

 للمخترع األخير ليبرالية وذلك تماشيا مع نظام اإلقتصادي الحالي ، فإعترف هذا ريز بأكثيتم

بحقوق واسعة وهي حق إحتكار اإلستغالل ، حرية التصرف ، وبذلك يتمتع المخترع بحماية 

   .)2(قانونية فعالة

  19/07/2003 المؤرخ  في 03/07     وفي الوقت الراهن تخضع براءات اإلختراع لألمر 

كما يوجد فرق من حيث مدة الحماية ، فالحق على العالمة قد يكون أبدي في حالة تجديد 

اإليداع في األجال القانونية أما مدة الحق في البراءة فهي محددة بعشرين سنة في فرنسا 

  .والتشريع الجزائري أيضا وبعد إنقضاء هذه المهلة تسقط البراءة في الملك العام 

مفهوم كل واحدة ، فيقصد من حيث ة اعي عن الرسـوم والنماذج الصن العالمةو تختلف 

بالرسوم الصناعية كل ترتيب وتنسيق للخطوط بطريقة مبتكرة تكسب السلع أو البضائع رونقا 

   .)03(جميال وجذابا يشد إنتباه المستهلك كما هو الحال بالنسبة للرسوم الخاصة باألواني الخزفية
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  .81العدد 08/12/1993 الشعبية الصادرة في الديمقراطيةرسمية للجمهورية الجزائرية ـ أنظر الجريدة ال1

Voir : ZAHI AMOR, L’évolution de la propriété intellectuelle, Revue            2ـ  

Algérienne des sciences, juridiques économiques et politiques (R-A-S-J-E-P)  vol 

37 N°4 université D’ALGER, 1999, page 1271.  

دار الجيب للنشر و , طرق حمايتها, مفرداتها,  ماهيتها–الملكية الفكرية :  انظر الدكتور عامر الكسواني -3

 .142صفحة  . 1998األردن , عمان, التوزيع

 

 

 

  

لع      أما النماذج الصناعية فيقصد بها الشكل أو القالب أو الهيكل الذي يستخدم لصناعة الس

والبضائع بشكل يضفي عليها مظهرا خاصا يميزها عن غيرها ، كما هو الحال    في صناعة 

ومن   قوالب األحذية ، ويجوز أن يشكل النموذج الصناعي عالمة لتمييز المنتجات         

مصلحة الصانع أن يتخذ عالمة وفي نفس الوقت يقوم بإيداعها كنموذج صناعي بإعتيار مدة 

 الصناعي أقل من مدة حماية العالمة وبذلك يحتفظ النموذج بنفس اإلقبال الذي حماية النموذج

   .)1(كان يتمتع به من قبل

 المؤرخ 86 /66    وقد أخضع المشرع الجزائري الرسوم والنماذج الصناعية ألحكام األمر 

  . )2(28/04/1966في 

المقصود     , ميــن العــالمــة وإســم الــدو   و نشير في االخيرالى الفرق بين  

  عنوان الصفحة أو الموقع على األنترنت ، وعلى سبيل المثال للدخول إلى موقع   بهذا األخير 

)CNN ( على األنترنت ، البد من معرفة عنوانها ) وهو ) إسم الدومين:  

WWW. CNN. COM  :// http الدومين في هذه الحالة هو وأسم CNN. COM.  

(  ل ، تتضح عالقة إسم الدومين بالعالمة التجارية حيث نالحظ  أن العالمةإنطالقا من هذا المثا

CNN (قد شكلت الجزء الرئيسي واألساسي من هذا اإلسم.  
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Voir, YVES SAINT GAL : op. . Cit. , page A 13.                                              1ـ   

                  

العدد 03/05/1966 الشعبية الصادرة في الديمقراطيةالرسمية للجمهورية الجزائرية  ـ أنظر الجريدة 2

35     

  

تتضمن حظر قانوني يمنع من قيام األشخاص  ونشير أن مختلف التشريعات العالمية ال    

 من عالمات تجارية ، مما أدى إلى نشوء الكثير من النزاعات في هذا الشأن شاءوابتسجيل ما 

يملكون عالمات تجارية من اإلستمرار في   بمنع أشخاص الاألمريكيةع المحاكم ، هذا مادف

تسجيلها وإستعمالها كأسماء دومين مملوكة لهم وقد إشترطت هذه المحاكم أن تكون العالمة 

أ في عام .م .،وتعتبر القضية التي فصلت فيها الواألمريكيةمشهورة في الواليات المتحدة 

 لشركة األمريكيةرائدة في هذا الميدان ، حيث سمحت المحكمة  بالفعل القضية ال1996

HASBRO  » «  والتي تملك العالمة التجارية ،CANDY LAND » « 1951 ، منذ عام ، 

 بإسمها  CANDY LAND . COM وتستعملها كعالمة مميزة أللعاب األطفال بتسجيل إسم الدومين

ذا الموقع لعرض صور جنسية فاضحة ،وقد  التي كانت تستغل هاألخرىوإستعادته من الشركة 

إستندت المحكمة في هذا القرار على كون إستخدام الشركة األخرى لهذا الموقع يؤدي إلى 

 HASBRO » « كما أن مصلحة شركة HASBRO » «  بشكل جسيم بمكانة شركة اإلضرار

ور أيضا بتسجيل الموقع بإسمها تزيد عن مصلحة الشركة األخرى ، كما أن مصلحة الجمه

 من إستخدام هذا اإلسم كعنوان على األنترنت مما قد يسببه ذلك األخرىتستدعي منع الشركة 

  .)1( للجمهورمن غش 

كيفية إختيارها ، مكان تسجيلها (     هذا الفراغ القانوني المتعلق بشأن تنظيم أسماء الدومين 

( ألشخاص طبيعية ومعنوية أعطى الفرصة ) الخ ......وملكيتها ، التصرف فيها ، حمايتها 

بتسجيل عالمات كأسماء دومين لتصبح مملوكة لهم ويقومون بإستخدامها كعنوان ) كالشركات 
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لهم على االنترنت ، هذا يمكّنهم من التفاوض مستقبال مع الشركة صاحبة العالمة األصلية لتقوم 

  .ببيعها هذا اإلسم مقابل أسعار خيالية 

  

 بحث منشور في مجلة حماية الملكية الفكرية الصادرة عن المجمع فرعون،كريم  سامر عبد ال:األستاذـ 1

 الرأي األردن   العدد الثالث و الخمسون ـ الصحفية، مطابع المؤسسة الصناعية،العربي لحماية الملكية 

  .14 ص 1997/ الربع الثالث 

       

  

  ة غير ربحية تسمــى  لدى منظماألمريكية.م .    ويتم تسجيل أسماء الدومين في الو 

)INTER NIC» «  Internet , net work  Information Centre (  وذلك على أساس األسبقية في

التسجيل ، مما يعني أنه بإمكان أي شخص أو الشركة أن تقوم بتسجيل أية عالمة تجارية كإسم 

 يمكنها من دومين ، لتصبح مملوكة لها وتقوم بإستعمالها كعنوان لها على األنترنت مما

 لتقوم ببيعها هذا اإلسم مقابل أسعار خيالية األصليةالتفاوض مستقبال مع الشركة صاحبة العالمة 

 الحماية إسباغ تعليمات جديدة قد تكون بداية الطريق نحو  »  « INTER NIC،ومؤخرا أصدرت 

ل أي إسم القانونية على أسماء الدومين ، وبموجب هذه التعليمات فإن أي شخص يرغب بتسجي

يتعارض أو يتعدى على حقوق أي شخص ثالث  دومين بإسمه ، عليه أن يتعهد بأن هذا اإلسم ال

في أي مكان في العالم ، سواء من حيث عالقته بالعالمات التجارية ، األسماء التجارية ، أسماء 

ة  من حقوق الملكية الفكرية وأسماء الدومين ، كما تسعى المنظمآخرالشركات أو أي حق 

   .)1(العالمية للملكية الفكرية في الوقت الراهن إلقامة أجهزة مختصة بتسجيل أسماء الدومين

     ونالحظ أن دور العالمة من حيث تعلقها بمصدر وهوية البضاعة أو الخدمة المقدمة أكثر 

 أهمية من أسماء الدومين التي في حقيقتها هي عناوين ووسيلة للداللة وتخدم كأرقام الهواتف

وأسماء الشوارع ، حيث تقوم الشركات بتثبيتها على أوراقها ومطبوعاتها عادة لغايات تعريف 

المستهلك بكيفية الوصول لموقع الشركة على األنترنت أو ليس للداللة على البضاعة أو الخدمة 

  .تجارية يمكن حمايتها بإستعمال قوانين العالمات ال التي تقوم الشركة بتقديمها ، وبالتالي فإنه ال
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VOIR,  REBOUL YVES : Le droit de marque à l’aube du 3e  Millénaire,   -1     la 

semaine juridique, édition générale, G .C .P  N° 1-2 - édition juris classeur 2000.  
 

   أنواع العالمات وأشكالها :األولالفرع 

  أنــــواع العــالمــــات: أوال 

الرجوع إلى قانون العالمات يتضح أن هناك عدة أنواع من العالمات ، فمن حيث محلها ب      

فهناك عالمات خاصة بالمنتجات ، وعالمات خاصة بالخدمة ، كما أن العالمة بالنظر إلى 

صاحب الحق عليها ، قد تكون فردية أو جماعية إلى جانب ذلك يمكن تقسيم العالمة إلى 

بة ، وقد تعرض المشرع الجزائري إلى تعداد الشارات التي تشكل عالمات بسيطة وأخرى مرك

  .06 / 03 من األمر 02العالمة على سبيل المثال في نص المادة 

    أما بالنسبة إللزامية العالمة فقد تغير موقف المشرع الجزائري وسوف نتعرض إلى ذلك 

  .حداعند تعريف كل نوع على 

مما يعني أنها تخضع لنفس  يع هذه األنواع في نفس األمر   مبدئيا المشرع الجزائري نظم جم

 العالمة أستثنى فقد انتقالهاإجراءات التسجيل و اإليداع وكسب الملكية وفقدانها أما كيفية 

  . المتعلق بالعالمات 03/06 من األمر 24الجماعية بموجب نص المادة 

   :ـ عالمـــات المنتجـــات و عالمـــات الخدمـــة1

  MARQUE DE FABRIQUE :الصنــعالمـــة ع) ـ أ

 هي العالمة التي يتخذها الصانع أو المنتج على المنتجات التي يتولى صنعها أو إنتاجها وذلك 

 و ما يالحظ أن إستعمال العالمة على )1(بهدف تمييزها عن غيرها من المنتجات وسلع المماثلة 

  .إلى القرون األولىالمنتوجات والمصنوعات ليس باألمر الحديث بل يعود 
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Voir : CHAVANNE ALBERT etSALAMON CLAUDINE , Marques               -1-      

         de commerce ou de service, encyclopédie DALLOZ , répertoire commercial, 

4ème  édition  , paris 1997, page 02 . 
 مصنوعات طينية تحمل سيمات مميزة وذلك قبل    حيث كشفت األبحاث الجيولوجية عن وجود

 على المنتوجات فاستخدموها إستعمالها عند الرومان واستمرالحضارة الرومانية و اليونانية ، 

  .الحديدية و الطينية و الفخارية بغرض تحديد إنتاج ورشة معينة 

 توقيع يتحدد به كما إستخدمها اليونان على الفخار و المصنوعات الحرفية و إعتبروها بمثابة

   .)1(منتج السلعة ،و إمتد هذا اإلستخدام إلى مصر و مختلف الحضارات 

     و إستعملها العرب في الجاهلية على الخمور لمعرفة مدى جودتها ، وعند المسلمون 

إستعملوها على األقمشة خاصة الحرير ، حيث يتعرفون على منتج الحرير من خالل الطراز 

  .ها ، وفي النظام الطوائف بأوربا أصبح إستخدام عالمة اإلنتاج إلزامي الذي كان يوضع علي

 السلعة بأنها كل 06/ 03 من األمر 02    أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد عرفت المادة 

  .ما كان أو مصنعا امنتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي ، خ

 المتعلق بالعالمات فإن 66/57ة األولى من األمر    أما بالنسبة إللزاميتها ،فوفقا لنص  الماد

يتولى فيها  المشرع الجزائري إعتبرها إلزامية على كل منتج أو صانع حتى في الحالة التي ال

  المتعلق 03/06 من األمر 03تسويق المنتوج بنفسه ، وقد نص على نفس اإللزامية في المادة 

أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة ، تعتبر عالمة السلعة : " بالعالمات حيث نصت 

  ".بيعت أو عرضت للبيع عبر التراب الوطني 

ونالحظ أن المشرع الجزائري لم يتّبع التشريعات األخرى ، المكرسة لمبدأ إختيار وضع 

  .العالمة من عدمه 

ن     ويهدف المشرع الجزائري من هذه اإللزامية ، مراعاة مصلحة المستهلك وحمايته م

إستهالك و إقتناء سلع مجهولة المصدر ، فتحديد مصدر السلعة يسهل تحديد المسؤول عن 

  .الضرر وبالتالي على من يرجع المضرور من هذه العملية 

  

Voir en ce sens, PILLET ANTOINE : les grandes marques, édition                -1  

 Que sais je ? 2ème édition, 3 ème trimestre, paris 1968, page 04.  
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  كما أنه يمكّن المصالح المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش من ممارسة مهامها لوضع حد 

 وهو بذلك يساهم في تكملة ودعم القانون المتعلق بالقواعد الخطيرة،للممارسات الغير النزيهة أو 

  .)1(العامة لحماية المستهلك 

   إستعمال عالمة الصنع إختيارية ، فهي تهدف منح الحرية  أما األنظمة التي تجعل من    

فيختبر للمنتج أو الصانع ، فهذا يمكنه من القيام بتجارب أو بمحاوالت دون أن يتردد في ذلك ، 

 دون وضع عالمة عليه وعن طريق مبادراته المتتالية،وعند بتصريفها جديدة ويقوم تمنتجا

التشريع الفرنسي   وقد إتخذ.ذ له عالمة ويقوم بتسجيلهاجودة عالية يتخ الوصول إلى منتوج ذو

    الخدمات   على ذلك فيما يخص بعض المنتجات أواستثناءمبدأ إختيارية العالمة مع تقرير 

 وذلك بهدف حماية المستهلك والحفاظ على النظام العام المراسيم، التي يتم تحديدها عن طريق  
)2(.  

   la marque de commerce :التجـاريــة العــالمــة) ب

    بعدما إستخدمت العالمة لتمييز منتجات المصنع تم إستخدام العالمة في إيطاليا  في القرن 

 كعالمة تجارية لتمييز المنتجات التي يتولى التاجر أمر تسويقها بغض النظر عن مصدرها 15

  .الصناعي 

  

• voir en ce sens KADRI .N : la protection des marques, dessins, et        -1 

modèles et appellation d'origine en Algérie : la lettre d’information de la 

chambre  Algérienne de commerce et d’industrie LICCAL.N 107,2000 P08.09. 
• saint GAL YVES. protection et valorisation des marques de                    -2 

 Fabriques, de commerce ou de service - collection - ce qu’il vous faut savoir-

4ème édition, DELMAS paris 1972 page B1-B2. 
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    وقد عرف الشراح و فقهاء القانون العالمة التجارية ، بأنها تلك الشارات التي يضعها 

، بغرض تمييزها )1(يساهم في إنتاجها أو صنعها  التاجر على البضائع التي يقوم بتوزيعها وال

  .عن غيرها من البضائع المماثلة 

 كان أو التجزئة التاجر ، بائع  بأنها السمة المميزة التي تتخذ من طرفآخرون     وعرفها 

  .بائع بالجملة ، بغرض تصرفيها دون أن يتدخلوا في عملية إنتاجها أو ضعها 

و قد يكون منتج السلعة هو نفسه من يقدم بتسويقها ، ففي هذه الحالة يستعمل عالمة واحدة كما 

أو منتجها ، أي قد تحمل المنتجات في نفس الوقت عالمتين مختلفتين ، واحدة تبين صانعها   

المصدر الصناعي ، و األخرى تبين المصدر التجاري أي المحل الذي تباع فيه السلعة و تسوق 

  .)2(فيه

لزامية العالمة التجارية ، فبالرجوع إلى قانون العالمات الجزائري رقم     أما بالنسبة إل

ما قضت  ارته ، و هذا فإن إستخدام العالمة التجارية ليس باألمر اإللزامي ، فهي إختي66/57

  :به المادة األولى حيث نصت على ما يلي 

أما العالمة التجارية أو عالمة الخدمة فهي إختيارية ، غير ... إ ن عالمة المصنع إلزامية    " 

  " .أنه يجوز تقرير إلزاميتها بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات

لقانون بالنسبة للعالمات التجارية ـ هو حرية إختيارها، بمعنى أن و عليه فالمبدأ وفق هذا ا

التاجر له الحرية في وضع أو عدم وضع العالمة على المنتجات التي يقوم بتسويقها ، بما أن 

  .هذه المنتجات تحمل عالمة المصنع 

لمنتجات     و قد أورد المشرع إستثناءا ، إذ يقرر إلزامية العالمة التجارية فيما  يخص  ا

  .المحددة بموجب القرارات 
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 Voir  JAUFER et ALFRED : Manuel de Droit Commercial ,22éme                    -1     

édition  L.G.D.J, paris 1995 page 405. 
CHAVANNE ALBERT et SALOMON : OP.CIT. Page 02.                           -2  

  

  

 فإنه لم ينص على إلزامية العالمة التجارية ، و هذا ما يعنى أن المشرع 03/06ما األمر    أ

 جعل إستخدامها إختياريا من قبل التاجر

إن المعترك اإلقتصادي  : la marque de service  جـ ـ عــالمـــة الخــدمــة

 بها العالمات التجارية قد تطور اليوم تطورا كبيًرا ، و تطورت من أجل هذا الوظائف التي تقوم

 العالمات ، و هو عالمات الخدمة ن و هو نوع من أنواعفي هذا المعترك ، ظهر نوع هام من 

  .العالمات يوضع على المنتجات التي محلها تقديم خدمة للجمهور 

فهي إذن إشارات تستخدم لتمييز خدمات معينة عن غيرها شبيهة لها في أدائها لنفس الخدمة ، 

  . على المنتجات و إنما توضع على األشياء التي يستخدمها المشروع فال تظهر

تستعمل عادة لتمييز الخدمات التي تقدمها الفنادق مثل تلك التي تستخدمها أصحاب الفنادق على 

  .)1(حقائب المسافرين و قد إرتبط هذا بمهمة اإلعالن الذي تقوم به العالمة في المجتمع الحالي
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 و الفنادق ، و شركات النقل ، االسينمئات الدعاية و اإلعالن و شركات  كما تستعمل لدى منش

 المؤرخ في 90/39 من المرسوم التنفيذي رقم 02 من المادة 04و السياحة ، و حسب الفقرة 

كل مجهود يقدم ما عدا تسليم منتوج  و لو "  المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 30/01/1990

  )2("عماله...... لمجهود المقدم كان هذا التسليم ملحقا با

و قد نص المشرع الجزائري على عالمة الخدمة إلى جانب عالمة المصنع و العالمة التجارية 

  .66/57و ذلك في المادة األولى من األمر 

كل أداء له قيمة "  بأنها 03/06    كما عرف المقصود بالخدمة في المادة الثانية من األمر 

  )3(ن المشرع الجزائري على خالف كثير من التشريعات األجنبيةو بذلك فإ" إقتصادية

  

Voir en ce sens, PAUL ROUBIER : op. . Cit. , page 845 .                                - 1 

   . 05 العدد ،31/01/1990في  أنظر الجريدة الرسمية الصادرة   ـ2

  .مصر سويسرا ـ هولندا ـ اليونان ـ :الخدمة ومن أمثلة الدول التي ترفض تسجيل عالمة     ـ3

 مع اإلشارة أنه قبل صدور جنائًيا،     يعترف صراحة بوجودها و بالتالي حمايتها 

 الذي تم تمديد 1857 لم يكن األمر كذلك إذ أن تشريع الفرنسي للعالمات سنة 66/57األمر

  .الخدمة لم يتضمن عالمة االستقاللسريانه بعد 

لزامية أو إختيار إستخدامها ، فإن الموقف المشرع الجزائري تغير   في هذا  أما بالنسبة إل

   المادة األولى منه عالمة الخدمة إختيارية اعتبرت  66/57الشأن ، ففي ظل األمر 

يجوز تقرير إلزاميتها بموجب قرارات إذ أن ذلك يشمل   ولكن على خالف العالمة التجارية فال

  . الخدمات العالمات التجارية فقط ال

 فإن موقف المشرع الجزائري يتغير إذ قرر إلزامية عالمة 03/06 األمر     أما في ظل 

  .الخدمة في نص المادة الثالثة

عليها تسمح بوضع العالمة      ويستثنى من ذلك إذ كانت طبيعة أو خصائص الخدمة ال

  .التنظيم هذه المادة عن طريق وتوضح

ية دولية ، قضت بوجوب حمايتها إتفاقية باريس لحماية الملكية     وتحظى عالمة الخدمة بحما

 وذلك في مادتها السادسة ، حيث نصت على وجوب حمايتها من طرف 1883الصناعية لسنة 
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 في اإلتحاد وذلك دون اإللتزام بأن يكفل التسجيل لتلك العالمات ، وبالتالي فإن األعضاءدول 

  .لى المنتجات و إنما يشمل كذلك الخدمات بكل أنواعها يقتصر فقط ع مجال إستخدام العالمة ال

تتوقف على ما   وتجدر اإلشارة أن محل العالمة مستقل عن العالمة بحد ذاتها فصحة العالمة ال

إذا كان المنتوج أو الخدمة مشروعة أم ال ، فقد يتم إيداع عالمة لكي توضع   على التبغ 

حيث نصت المادة الثامنة من األمر .اإلحتكار عليها والسجائر ، مع العلم أن الدولة تتمتع ب

  : على أنه03/06

تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي تشملها العالمة بأي حال من األحوال ، عائق أمام  ال" 

، وقد جاء نص المادة عاما ، فهذه اإلباحة مطلقة تعني جواز تسجيل عالمة " تسجيل العالمة 

ثال تسجيل عالمة للمشروبات الكحولية ، وكذا عالمة لخدمات مخالفة سلعة مخالفة لنظام العام م

 الجزائرية و الدين اإلسالمي ، فاإلباحة المطلقة هنا تؤدي إلى مخالفة مبادئ اآلدابلألخالق و 

  .مكرسة دستوريا تتطلّب المحافظة عليها 

ادة السابعة  أوال من     وقد كرست مبدأ إستقاللية العالمة عن المنتوج الذي توضع عليه الم

  :  ، حيث نصت 1883إتفاقية باريس لسنة 

يجوز بأي حال أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العالمة الصناعية أو  ال" 

  " التجارية حائال دون تسجيل العالمة 

   :العــالمـــة الفــرديـــة و العــالمـــة الجــمــاعــيـــة

  : الـفــرديـــة العـالمــة :  أوال

     هي تلك التي تخص شخص واحد ، فتكون ملكا لشخص واحد طبيعي كان  أو معنوي و 

الذي يتولى إستغاللها في نشاطه الصناعي أو التجاري ، فهي عالمة مستعملة بصفة شخصية 

 من قبل المنتج أو الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها

  .للمشروبات الغازية " حمود بوعالم"مثال ذلك عالمة 

   :الجماعية العالمة :ثانيا

 من قبل أشخاص معنوية ممثلة للمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة فهي المتخذة    هي تلك 

 ال يستعملها بنفسه و إنما الخاص التيتخص أشخاص معنوية من القانون العام أو من القانون 

   :إلىا و تهدف عن طريق أعضائه
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 فتكون الغاية منها الزراعي،   تحقيق المصلحة العامة ذات الطابع الصناعي التجاري أو 

  . و طبيعتها و الرقابة عليهاالسلع، و التعريف بمصدر المنتجات،ضمان جودة 

    و يكون الشخص المعنوي صاحب العالمة الجماعية ليس هو نفسه من يمارس النشاط 

  .لألدوية ومثالها المؤسسات العامة )1(اعيالتجاري أو الصن

      كما قد يكون الهدف من العالمات الجماعية تحقيق المصلحة الخاصة، و ذلك بالدفع 

  الصناعي أو التجاري ألعضائها المكونين للشخص المعنوي صاحب العالمة الجماعية بالتطور

  

  

CHAVANNE ALBERT et JEAN JACK BRUST : OP  .Cit. Page 573.                                   1ـ  

  

 ،  المتعلق بالتقييس1989 ديسمبر 19 المؤرخ في 89/23 من قانون 15     و طبقا للمادة 

فإن مطابقة منتوج للمواصفات الجزائرية يشهد عليها بواسطة عالمة أو عالمات وطنية 

التي تعني " تاج"و مثال ذلك عالمة للمطابقة أو بواسطة شهادة للمطابقة على هذه المواصفات ، 

  )IANOR( تقييس جزائري و هي ملك مقصور للمعهد الجزائري للتقييس

 و األمر 66/57     و قد نص عليها المشرع الجزائري في كال األمرين أي في األمر 

 حيث أجازت لكل هيئة أو 66/57 من األمر 08 و أخضعها إلى أحكام في المادة 03/06

وفق للقانون تربط بين أعضائها ، بصفة متبادلة ، مصالح أعمال مشتركة أن جماعة مكونة 

جماعية لكي يسمح ألعضائها أن يحصلوا على            تحمي عالمة محددة كعالمة

حق وضع هذه العالمة على منتجاتهم و إستعمالها في خدماتهم في دائرة التداول اإلقتصادي ، و 

  د إشترط في الهيئة أو الجماعة التي تطلب عالمة جماعية أن يكون لديها نظام ق

    :ـ العــالمــة البــسيــطة و العــالمــة المـــركبـة

   العالمة البسيطة هي العالمة التي تشمل على عنصر واحد من حيث تركيبها، كأن تشمل 

  .العالمة على تسمية فقط 

ة عناصر هذا التركيب يشكل كّل مميز ، بعضها إسمية و أخرى و تكون مركبة عندما تشمل عد

   .)1(صورية، و إذا أخذنا كل عنصر بصفة مستقلة فهذا ال يشكل عالمة تستحق الحماية
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   : العــالمــة األسـاسيـة و العـــالمــة المــرافـقـةـ 

  .العالمة األساسية، هي تلك التي يقوم صاحبها بتسجيلها و إستعمالها فعال 

   أما العالمة المرافقة ، فهي عالمة مصنع تستخدم لتمييز المادة األولية و التي تحول لمنتوج 

   نهائي فهذه العالمة ترافق المنتوج في كل مراحل الصنع إلى نهاية العملية مثاله

(2)(TERGAL).  

  

Voir, MARLENE  Leroy BERNARD MOUFFE: le droit de la publicité,           1ـ 

Deuxième édition, BRUYLANT, BRUXELLES 2001 Page 277. 
Voir : HAROUN ALI : OP .CIT Page 24.                                                         2ـ 

   : العـــالمــة اإلحتيــاطيــة و العــالمـة المـانـعــة

 بتسجيلها ، ال ألجل إستغاللها في الحال،  ، هي العالمة التي يقوم صاحبهااالحتياطيةالعالمة 

 جديد عوضا عن العالمة التي كان جعلى إنتابل بهدف الحفاظ عليها و إستغاللها في المستقبل 

  .يستغلها 

  .و يترتب على عدم إستعمالها إبطالها ، إال في حالة القيام بتجديدها 

جيلها ال لغرض إستغاللها فعال    فهي تلك العالمة التي يتم بتس:  أما العـالمــة المـانعـة

  .)1(و إنما بهدف حرمان زميل أو منافس في نفس قطاع النشاط اإلقتصادي من إستغاللها

  

 و ميزة لمنتجات و سجل هذه العالمة     متى كان صاحب المشروع قد إتخذ عالمة م

ذا اللفظ فيعمد إستعمالها فعال إال أنه قد يخشى أن يسجل شخصا آخر عالمة أو أكثر مشابهة له

صاحب العالمة إلى تسجيل عدة ألفاظ متقاربة لعالمته خشية أن يسجلها غيره فتختلط لدى 

  .المستهلك ، فيقصد من التسجيل إحتكار إستغالل تلك األلفاظ 
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 ـ أنظر سمير جميل حسين الفتالوي ، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات 1

   . 1988معية ، الجزائر الجا

  

  

 

  

  

  أشـكــال الـعــالمــات  : ثــانــيــا

  :تنقسم الشارات إلى طائفتين     

وهي الشارات التي توجه إلى السمع  : مـجمــوعــة الشــارات األســـميــة)أ 

  :  وتتكون من )1(بواسطة صوت محدد 

    :األسماء العائلية و األسماء المستعارة ـ 1

د باألسماء في هذا المقام ، أسماء الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات  فيجوز ـ  المقصو

  )3(،بشرط أن تتخذ شكال مميزا )  2(للمودع إستخدام إسمه العائلي كعالمة  

   ونشير أنه بالرغم من أن اإلسم العائلي للشخص لصيق به وال يجوز له التنازل عنه إال أن 

يسبب  ، والسماح لغيره بإستخدامه على منتجاته شريطة أن اليمنعه من التصرف فيه  هذا ال

هذا اإلستخدام ضررا للغير ، وعادة تبرم هذه العقود بين الفنانين أو الرياضيين المشهورين و 

المؤسسات فردية كانت أو جماعية ،التي تستفيد من سمعتهم وطنية كانت أو دولية ، مع إحتفاظ 

م في الميدان المدني بكل حرية   أما إستخدام إسمهم في الميدان هؤالء بحقهم في إستخدام أسمائه

  .التجاري فيكون في حدود اإلتفاق المبرم 

   ويمكن أيضا إستخدام إسم شخص متوفي أو إسم شخصية مشهورة عالمة ، وفي الحالة 

األولى يتحصل على اإلذن من خلفه ، أما الثانية فيحصل على اإلذن من ذلك الشخص كما 

   أن تكون العالمة إسما مستعارا خاصا بالمودع أو خاصا بالغير فيلتزم المودع في الحالةيجوز
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الثانية بطلب ترخيص من المعني باألمر إذا أثبت هذا األخير أنه إكتسب حقا على اإلسم 

  .المستعار نتيجة إستعماله بصورة ظاهرة منذ زمن طويل

  

Voir, Paul Roubier : OP.cit Page 548.                                                             -1 
"         الكوست"ة للمشروبات الغازية ، أو عالمة سبـ أنظر على سبيل المثال عالمة حمود بوعالم بالن2

La   Coste  أو كارتي " Cartier           "للمالبس أيضا.    

 ، المجلة 13/07/1999 ،القرار الصادر بتاريخ 190797الملف رقم ) إم(ضد  ) م ع(ـ أنظر قضية 3

  .)2الملحق رقم(  .125 ، صفحة 01/2000القضائية

  

  

 BIMO" بيمو" للياغورت أوDANONEوبالنسبة لألسماء المبتكرة فهي على سبيل المثال دانون 

  ....للبسكويت و الشكوالطة وكذا البقرة الضاحكة للجبن إلى غير ذلك 

ط في التسمية أن تفرغ في مشكل مميز ، كأن تكتب في شكل مربع أو و في كل الحاالت يشتر

   .يتجزأدائرة أو تكتب بحروف مزخرفة أو مختلفة األلوان و األحكام ، كما مع اإلسم كل 

أجازت المادة الثانية من نفس األمر إستخدام الحرف          :  ـ الحــروف و األرقـــام2ـ

وف في هذا المقام ، الحروف بصفة عامة ، يشرط أن تكتب عالمة و يقصد بالحر" األرقام"و 

بطريقة تضفي عليها طابع مميز و جديد و هكذا فإن المشروع الجزائري إتبع المشرع الفرنسي 

 إستخدام الحروف و األرقام معا كعالمة و ذلك من خالل ماورد في نص المادة إجازةفي 

م الخدمة أو صانع المنتوج ، الحق في تركيب  الذي أجاز للتاجر أو مقد1857األولى من قانون 

 ، بذلك تكون حرية عكس التشريع األلماني الذي )3(أو معا)2(أو أرقام )1(عالمة من حروف 

  .معا يرفض تشكيل العالمة من حروف أو أرقام بهما
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  .اإللكترونية للمنتجات L.Gعالمة  :مثالأنظر       ـ 1

بشأنها     و في حالة إستخدام األرقام عالمة ، يجب أن ال يكون من  لعطر ل555عالمة : ـ أنظر مثال 2

 عشاق       فاشتراها عالمة لتمييز نوع من الخمور ، 1900تضليل الجمهور ، فقد جرى إستخدام رقم 

  .الخمر معتقدين أنه خمر معتق و في ذلك تضليل للجمهور

  .ن المشروبات الغازية ذات الشهرة العالمية و تستخدم لتمييز نوع م،UP 7عالمة  :مثالـ أنظر 3

 

 

  

 الحروف األولى إلسم المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة    و نمتكونة مكما قد تكون العالمة 

  .)1(عادة تكون إختصار ألسماء الشركاء

   ):البصرية ( ب ـ الشارات التصويرية 

  : فقط و يشمل هذا النوع من الشارات يوجه أساسا إلى البصر ال إلى السمع

  :ـ الرسوم و الصور1

    الرسم هو كل تكوين فني يتضمن مناظر محددة ، و غالبا ما تكون مناظر من الطبيعة و 

مثالها رسم أسد يزأر على علبة قهوة ، كما تشتق هذه المناظر من الخيال توضع في إطار 

امات ، و هذه األخيرة يحق  كاألهرلآلثارمحدد إلظهار شكل ما ، أو مستمدة من المناظر العامة 

  .للجميع إستخدامها بإعتبارها من الملك العام 

 مقدم التاجر أو فتكون صورة المنتج أو لإلنسان، ةالفوتوغرافي بها الصور دالصور فالمقصوأما 

  .األبطال المشاهير أو ألحد كما تكون الخدمة،

 الحصول على إذن   من     و إذا كانت الصورة ألحد األشخاص المتوفين فعلى مستعملها

  .ورثيه و إذا كان حيا فيحصل على إذن منه

 صور الشخصيات باستخدام أما بالنسبة للشخصيات التاريخية فجانب من الفقه الفرنسي يسمح 

  .التاريخية عالمة ، ألنها أصبحت ملكا عاما ، يجوز للكل إستخدامها



 62

مييز منتجات معينة ، يكون مانعا حكم القضاء المصري بأن إستعمال صورة كليوباترة لت كما

  .للغير من إستخدامها لتمييز نفس المنتجات 

 ، فرفض تسجيل وجه ياإلنجليز    أما مكتب تسجيل براءات اإلختراع و العالمات التجارية 

 ملك لكل العالم،وفي الواقع نرى "ديانا "عالمة تجارية بحجة أن صورة األميرة" ديانا"األميرة 

رفض تسجيل عالمة متكونة من صورة شخصية تاريخية ، إذا إستعملت على أنه من األصوب 

  .منتجات عادية وغير مميزة حتى ال تسيء إلى مكانة هذه الشخصية 

  

 ,Dollfuss ة ترمز إلى الشركاء الثالثوالخيوط،  لتمييز نوع من DMC عالمة :مثال أنظر     ـ1

Mieg, Cie .  

لجائز إعتبار األشكال المميزة و األلوان عالمة إذا كانت من ا:   ـ األشكــال و األلــوان2

 تلك األشكال و األلوان تستدعي إنتباه جمهور المستهلكين و تماداممن غير مقتضيات الصناعة 

إعتبار شكل قطع الصابون عالمة إذا ما كان ذلك الشكل مبتكًرا ، كما يجوز إقتصار  يجوز

  . جزءا منها ارهاعتب أكثر أو أوالعالمة على لون واحد 

 لنفس الصنف أو سوءا    و إختيار لون معين عالمة أو جزء منها ال يمنع الغير من إستعماله 

  .لصنف آخر ، مادام ال يؤدي هذا التشابه إلى تضليل الجمهور 

 و إذا ما سجلت عالمة ، دون حصرها في ألوان خاصة ، فتعتبر كأنها مسجلة لجميع األلوان 

  .م األلوان و األشكال عالمة بشرط أن تكون فيها الصفة الفارقة و الجدة فيجوز إذن إستخدا

 األلوان باستخدام لم يكن يسمح 1857 يونيو 23 و نشير إلى أن القانون الفرنسي المؤرخ في 

عالمة ، غير أن تدخل القضاء في هذا المجال أدى إلى تغيير موقف المشرع حين إصدار 

  02 فقرة 711/1 حيث نصت المادة 1964 ديسمبر 31 في  المؤرخ1360ـ64القانون رقم 

يمكن أن تشكل عالمة، اإلشارات المميزة مثل " من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على أنه 

  . )1("ترتيبات ، تركيبات أو شكل األلوان 

  

  

  



 63

  

  

  

L’ARTICLE  L711 - 1al 2 (C) Code Français de la propriété intellectuelle   - 1    

«les Formes notamment celle de produit ou de son conditionnement ou celles 

caractérisant un service ». 
  

  

 من هذا األمر 2و ما نشير إليه في األخير ، هو أن الشارات المنصوص عليه في المادة      

فالعالمات بطبيعتها " ما ال سي"جاءت على سبيل المثال ال الحصر ، و يستخلص ذلك من عبارة 

اإلبتكارية تجعل جهود التجار على إختالف مذاهبهم و أذواقهم و تقديمهم في أساليب العرض و 

الدعاية ال تقف عند حد معين أو عالمات محددة بالكم و الكيف إنما ينفتح المجال أمامها 

و أذواق العمالء أيا كان لمسايرة المتغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادية و أثارها على المنتجات 

  .) 1(الزمان أو المكان

  و من أمثلة العالمات التي إستخلص القضاء قيامها وضع خيط من مادة مختلفة بطريقة خاصة 

داخل النسيج ، كما تكون العالمة عبارة عن مجموعة من العناصر المجتمعة كالصوت و 

  .)2(الصورة و الكلمة 
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           التزاماته، التاجر و أهم التجارة،القانون التجاري ـ مقدمات عن :محرزحمد محمد  أالدكتور،ـ أنظر 1

    .الصناعية الملكية التجاري،األعمال التجارية المشروع 

  .ـ أنظر مثال شركة مترو جولدن مايو لألفالم السينمائية 2

  

  

  

   الشروط الالزم توفرها في العالمة:الثانيالفرع 

  :التاليةفي العالمة المتنازل عنها الشروط يجب أن تتوفر 

  الصـفــة الـمميـزة للـــعــالمــــة : أوال

      تقضي الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المتعلق بالعالمات ، بأن الشارات التي 

يسمح بإستخدامها عالمة ، هي التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي 

  و مؤدي هذا النص أن طابع األصالة يجب أن يكون في العالمة )1( سلع و خدمات غيره عن

بالقدر الذي يصبغ عليها ذاتية ، يمكّنها تمييز المنتجات أو الخدمات بعضها البعض ،فال تعد 

" الممتاز"أو " رائع"عالمة قابلة للتسجيل تلك التسمية التي تصف السلعة بأوصاف حميدة مثال 

 هندسي خاص فإنها تحضى  شكال مميزا كأن تكتب بأشكال و ألوان و نظاماتخذتذا ولكن إ

 على اكتساب االسم الجديد لشرعيته و تمتعه تأثر استبداله ال أو إضافة أنو نالحظ , بالحماية 

 02 والمادة 57 – 66 األمر من 02 طبقا للمادة األصلية العالمة متوجهةبالحماية القانونية في 

شفرات الحالقة  المتعلق بالعالمات و ابرز مثال عن ذلك قضية 06-03 األمرمن 

« Gillette »  ,  حيث تتواجد في السوق الجزائرية شفرات حالقة تحمل عالمة     

« Gitelle »    ,  شك انه اقتنى شفرة أدنىلهذه العالمة ال يثور لديه فالمستهلك عند اقتنائه 

لها نفس " Gitelle" العلب التي تحمل عالمة أنا خاصة و المعروفة دولي " Gillette"حالقة 

 على العلب المكتوب المنشأ اللون بل حتى أو من حيث الشكل سواءاالخصائص و المميزات 

و الفرق الوحيد و الذي ال يمكن التفطن له  األصليةالمزيفة هو نفسه المكتوب على العلب 

 مع  "Gitelle" في الكلمة  "T"بالحرف " Gillette"في كلمة " L"بسهولة هو استبدال الحرف 
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انه يوجد فرق شاسع ما بين المنتوجين من حيث النوعية و السعر و هذا ما يفسر الخسائر التي 

  .تتكبدها العالمات األصلية

  

   

جميع الشارات المادية التي تصلح لتمييز "  عبارة 66/57 من األمر 02 ـ تضمنت كذلك المادة 1

  .مؤسسةشياء أو الخدمات لكل المنتجات أو األ

  

  جــــّدة الــعـــالمـــة : ثــانـيــا

    أي لم يسبق إستعمال العالمة من قبل شخص آخر،المقصود بالجدة هنا الجدة النسبية من 

  .حيث نوع التجارة ومن حيث الزمان و المكان مع مراعاة أحكام اإلتفاقات الدولية 

 شرط اإلبتكار المنصوص عليه في الرسوم والنماذج     وهذا يجعل شرط الجدة مختلف عن

  .الصناعية و براءات اإلختراع 

 من قبل فوق استخدمتتكون قد  وبذلك يحق لمالك العالمة إختيار تسمية بسيطة المهم أن ال

  .التراب الوطني لتمييز بضاعة أو منتوج أو خدمة مشابهة 

 و العالمات النوعية أو )01( إلى الملك العام     كما يستبعد أيضا إستخدام العالمات التي آلت

العالمات الضرورية وهي تلك المكونة  من سمات يتطلبها طبيعة المنتوج أو الخدمة المراد 

  . تمييزها إضافة إلى العالمات الوصفية و المشهورة

  

  مشــروعيــة العــالمـــة : ثـــالثــــا

 مع انسجاماالمته أو العناصر التي تتركب منها   مبدئيا الشخص له مطلق الحرية في إختيار ع

الحرية الشخصية للتجارة و الصناعة ، لكن المصلحة العامة تقتضي التقييد من هذه الحرية ، 

فأخذت معظم التشريعات بالمبدأ المذكور كأصل عام و أوردت إستثناءات و قيود عليه ، فأعتبر 

 العالمة ممنوعة قانونا ، نأال تكوصود به هذا الشرط واحد من شروط صالحية العالمة والمق

أي تسمح النصوص القانونية بتسجيلها   و بالتالي تحضى بالحماية الوطنية والدولية ، وتكون 

 التشريعات في تحديد فاختلفتموضوع تنازل صحيح منتج ألثاره أما عدم مشروعية العالمة 

   ،)02(مصدره ، فالتشريع األلماني مثال وسع من الحظر
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 على أن الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز 03/06 من األمر 07 ـ نصت المادة 1

  .عالمةتعّد  ال

  . ـ فحظر إستخدام الحروف و األعداد و الشعارات و الرموز 2

  

  

   :)01( أما التشريع الفرنسي قد ضيق منه ، وإستخلص من مصدرين مختلفين

  .اآلدابالمة مخالفة للنظام العام و  عندما تكون الع:األول

العالمات المتضمنة بيانات تؤدي إلى خداع المستهلك بشأن طبيعة المنتوج  أو الخدمة : الثاني 

   .)02(أو نوعيته أو مصدره الجغرافي

 كما نص 03/06من األمر07المشروعة في المادة  المشرع الجزائري الشارات الغير وحدد

   .)5(وتسميات المنشأ) 4(الرسوم والنماذج الصناعية) 03(ختراعاتلالعلى ذلك أيضا بالنسبة 

  : و هي على التوالي 

   .01 فقرة 02تعد عالمة في مفهوم المادة  ـ الرموز التي ال1

  .ـ الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز2

  . تفرضهاالسلع أوالتغليف تمثل شكل السلع أو غالفها إذاكانت طبيعة أووظيفةيالرموز التـ 3

 بموجب استعمالها العامة ، و الرموز التي يحظر اآلدابـ الرموز المخالفة للنظام العام أو 4

  .القانون الوطني أو اإلتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها 

سمية أو أعالم أو شعارات ـ الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقال أو تقليدا لشعارات ر5

مان من طرف ضأخرى أو إسم مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمية تستخدم للرقابة و ال

 دولية إال إذا رخصت لها السلطة اتفاقيةدولة أو منظمة مشتركة بين الحكومات أنشئت بموجب 

  .المختصة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك 
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  Voir, YVES REINHARD : op. , cit. , page 327                                    ـ1
 L’Article L 711 - 03 Code Français de propriété intellectuelle                 ـ 2

 المتعلق ببراءات اإلختراع 2003 يوليو سنة 19 الصادر في 03/07 ثانيا من األمر 08 ـ أنظر المادة 3

   .07/02/93 المؤرخ في 17 ـ 93 رابعا من المرسوم التشريعي رقم 02رة  الفق08و المقابلة للمادة 

   .1966 أفريل 28 المؤرخ في 66/86 من األمر 07ـ أنظر المادة 4

  .1976 يوليو 16 المؤرخ في 76/65من األمر ) د (04 ـ أنظر المادة 5

  

عة أو جودة أو ـ الرموز التي يمكن أن تظلل الجمهور أو األوساط التجارية فيما يخص طبي6

  .بهامصدر السلع أو الخدمات و الخصائص األخرى المتصلة 

ـ الرموز التي تشكل حصريا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو 7

 ذلك استعمالخدمات معينة وفي حالة ما إذا تم التسجيل هذه الرموز كعالمة بغير حق وعرقل 

  .اص آخرين لهم الحق في إستعماله البيان الجغرافي من قبل أشخ

ـ الرموز المماثلة أو المشابهة لعالمة أو إلسم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر وتم 8

إستخدامه لسلع مماثلة و مشابهة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضليل بينهما  أو 

  .الرموز التي تعتبر بمثابة ترجمة للعالمة أو إلسم تجاري 

تعد مطابقة  يلزم من تغيير على سلع أو الخدمات التي ال ق أحكام هذه الفقرة ، مع ما     تطب

أو مشابهة لتلك التي طلب تسجيل العالمة من أجلها بشرط أن يكون إستعمال هذه العالمة من 

أجل سلع و خدمات مطابقة يدل على صلة بين هذه األخيرة و مالك العالمة المسجلة ، في هذه 

شرط أن يكون من شأن هذا اإلستعمال إلحاق ضرر بمصالح صاحب العالمة المسجلة الحالة و ب

.  

ـ الرموز المطابقة أو المشابهة لعالمة كانت محل طلب تسجيل أو تسجيل يشمل سلعا  أو 9

خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها عالمة الصنع أو العالمة التجارية إذا كان 

   .لبسادث هذا اإلستعمال يح

تطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على العالمات التي إنتهت فترة حمايتها منذ ثالث سنوات أو أكثر 

  .قبل هذا التاريخ 

  . المطالب بهااتاألولويتؤخذ بعين اإلعتبار في مفهوم هذه الفقرة كل 
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  :تاليةالما ورد ذكره من شارات محظورة وفق نص هذه المادة يعود إلى المصادر أن ـ نالحظ 

  

  

  

  

  

   :  و األخــالق الحسنــةاآلدابالشــارات المخـالفــة لنظــام العــام و ) أ

 ، وفي هذا السياق الحرجة      و مثالها الكلمات الفجة و الصور المخلة بالحياء و األلفاظ 

  و إعتبرت هذه التسمية « OPIUM »رفعت أمام المحاكم الفرنسية قضية العطور المسماة 

ة بعدما رفضها قضاة الدرجة األولى لكون إستخدامها يشجع المستهلك على تعاطي مشروع

  .)  1(المخدرات 

 فإن طلب إيداع عالمة غير الصناعية،بالنسبة للمعهد الوطني الجزائري للملكية        و

 يرفض مباشرة دون أن اآلداب،مشروعة أمامه بسبب مخالفتها النظام العام أو األخالق أو 

  .العالمةدير المعهد مهلة لتصحيح العيب الذي يشوب يعطي م

  : الشارات التي من شأنها خداع المستهلك عن طبيعة المنتوج أو مصدره ) ب

      إن الهدف األساسي الذي يرمي إليها القوانين هو حماية المواطن ، ومثل هذه الشارات 

و ابرز قضية تدخلت فيها مصالح , يسمح بإستخدامها  تضر بالدرجة األولى بالمستهلك ، لذا ال

, بيعت منظفات تحمل هذه العالمة مزيفةحيث " Ariel"مكافحة الغش هي قضية منظفات 

مصنوعة في الجزائر بطريقة سرية و قد تم اكتشافها من طرف مصالح مكافحة الغش التابعة 

للتنظيف "  Ariel"حيث تم العثور على علب , لوزارة التجارة اثر عمليات تفتيش قامت بها 

فأغلفة العلب تحمل هذه العالمة أما المحتوى فهو عبارة عن مزيج مساحيق للتنظيف ال , مزيفة

و تجدر اإلشارة إلى أن التدخل مصالح مكافحة الغش ,  "Ariel"تمت بصلة للمنتوج األصلي 

  .كان على أساس حماية المستهلك التي تنجر عن استعمال هذا المنتوج
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الكامل في القانون التجاري ـ المحل التجاري والحقوق الفكرية : ورة فرحة زراوي صالح ـ أنظر الدكت1

القسم الثاني ،الحقوق الفكرية ـ حقوق الملكية الصناعية والتجارية ـ حقوق الملكية األدبية والفنية ، نسر 

  .229 ، صفحة 2001وتوزيع إبن خلدون 

 

  

 : س ـارات المحظورة بموجب إتفاقية باريالش) ج

  

 كانت الرموز تحمل من بين عناصرها نقال أو تقليدا لشعارات رسمية أو أعالم أو شعارات مثال

  أخرى أو إسم مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمية تستخدم للرقابة والضمان 

من طرف دولة أو منظمة مشتركة بين الحكومات أنشئت بموجب إتفاقية دولية إال إذا رخصت 

مختصة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك و كل الرموز التي يحظر إستعمالها بموجب لها السلطة ال

  . تكون الجزائر طرفا فيها ياإلتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف الت

ـ وفي هذه الحالة فالشخص الذي يرغب في إيداع عالمة تحتوي على أحد هذه العناصر الغير 

يرفض اإليداع بصورة باتة بل يبين  للملكية الصناعية ، الالمشروعة فإن المدير المعهد الوطني 

للمعني باألمر أي طالب التسجيل ، العنصر أو العناصر المحظورة ، وتمنح له أجل أو مهلة 

لتسوية الشكل ، وإذا لم يقم باإلجراء المناسب في هذه المهلة ، فإن اإلجراء المطبق من قبل 

  .المعهد هو رفض أو رد اإليداع 

   : الشـــارات المـحظــورة بسبــب مخــالفـة شـكـليــة) د

 وكذا الرموز التي تمثل 01 فقرة 02يعد عالمة في مفهوم المادة  كأن يختار المودع رمز ال

شكل السلع أو غالفها إذا كانت طبيعة أو وظيفة السلع أو التغليف تفرضها ، وكل رمز مطابق 

لرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز أو مشابه لعالمة كانت مسجلة ، وكذا ا

.  
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وفي هذه الحاالت على المعني بالتسجيل أن يسوي النقص أو ينزع العنصر الذي يشوبه عيب 

 فإن المعهد الوطني للملكية الصناعية التسوية،في عالمته في أجل شهرين و في حالة عدم 

  .الشاراتيرفض تسجيل هذه 

الحاالت فاإلدارة ملزمة بتسجيل العالمة ، فطالما توافرت متطلبات الحماية في أما فيما عدا هذه 

تلك الرموز ، فال يجوز رفض تسجيلها كعالمة وال تكون طبيعة السلعة التي تستملها العالمة 

 هذا الحكم لم يكن معروف في األمر 03/06 األمر من 08 أمام تسجيلها طبقا للمادة اقعائ

ي غاية الخطورة إذ يتعارض مع النظام العام    أو المعتقدات الدينية لنا ،  وهذا األمر ف66/57

  .للحم الخنزير " اللحم الممتاز " فطبقا لهذه المادة يجوز تسويق عالمة 

يجوز مطلقا  ال"  من إتفاقية بريس حيث نصت 04 فقرة 15وهذا الحكم وارد أيضا في المادة 

 يراد إستخدام العالمة التجارية بشأنها عقبة تحول دون أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي

  ".تسجيل العالمة 

 السابقة الذكر يكون قد 07ورد في المادة  ـ و نشير أخيرا أن المشرع الجزائري من خالل ما

 المتعلق بعالمات 66/57ورد في نص المادة الرابعة من أمر  وسع من الخطر مقارنة مع ما

  .والصنعالتجارية 

جزء من عالمة ، العالمات التي يخالف  ال يمكن أن تكون عالمة و ال: ى اآلتي نصت عل

  :  و األخالق الحسنة اآلدابإستعمالها النظام العام و 

عالئم الشرف ، الرايات ، و الرموز األخرى إلحدى الدول ، الصلبان الحمراء و األهلة 

نة وكذلك كل تقليد لعالمات المتعلقة الحمراء ، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن الثمي

تتمتع به العالمة حرمة قديسية و  بشعارات األشراف ، و الحكمة من هذا التوسع ، ترجع إلى ما

  . هذا من جهة اآلدابمراعاة لنظام العام و 

من جهة أخرى يهدف المشرع إلى الحفاظ على حقوق ذي الشأن و خوفا من تضليل الجمهور 

  .عية وجودة السلعة أو الخدمة أو المنتوج المقدم إليه أو إبهامه بشأن نو

 فإن جزاء هذا العقد المشروعية،وفي حالة قيام شخص بالتنازل عن عالمة مشوبة بعيب عدم 

  ).1( الموضوع انعدامينتج أي أثر بسبب  هو البطالن و بالتالي ال
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يختلط عليه مصدر     لكن المشرع رعاية منه لمصلحة مالك العالمة و المستهلك ـ حتى ال

 المدة بانقضاء هذه المدة ، أعطى لمالك العالمة فرصة تجديد إيداعه انقضاءالسلعة ـ بعد 

األولى و بدون تقييد لهذا العدد ، حيث نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن التجديد 

  .يسري إبتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ إنقضاء التسجيل 

  

Voir, JOANNA SCHMIDH SZALEWAKI : OP .CIT, Page 128.                   -1 
  

  

   كما يجب منطقيا إخضاع اإليداعات المتتالية لنفس اإلجراءات المطلوب إستفاءها في اإليداع 

يؤدي التجديد إلى تغييرات جذرية في اإليداع األصلي  حيث ينبغي في  األول ويشترط أن ال

  . دهذه الحالة إجراء إيداع جدي

  نعقاد التنازل  في العالمة الاإلجراءات الشكلية الواجب استكمالها  :المطلب الثاني

 في حين يترتب على لها،يترتب على توافر الشروط الموضوعية للعالمة وجود واقعي     

و سنتعرض إلى هذه األخيرة في هذا المطلب من , لهاتوافر الشروط الشكلية وجود قانوني 

في مجموعة من اإلجراءات التي األولى تتمثل ,  هذه الشروط في مجموعتيندراستنا و تتلخص

و أخرى تتمثل  )فرع أول(تتم أمام هيئة مختصة هي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

ل العالمة أمام مكتب الدولي للملكية الصناعية وفق اإلجراءات المنصوص عليها في يتسجفي 

 1989دولي للعالمات لسنة التسجيل ال مدريد بشأن تفاق لوبرتوكو 1891إتفاقية مدريد لسنة 

   .)فرع ثاني(

   تسجيل العالمة وطنياإجراءات: الفرع األول

يتعلق بتحديد شكليات إيداع العالمة وكيفيات   كل ما03/06 من األمر 13أحالت المادة         

  .فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة إلى التنظيم 

وواقعيا فإن   المتعلق بالعالمات فقد حددت هذه اإلجراءات و الشكليات بدقة66/57أما األمر 

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية مازال يتبع تلك الشكليات لحد اآلن  ويمكن تقسيمها 

  :إلى نوعين 
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الوطني الجزائري إجراءات يقوم بها طالب التسجيل أو مودع العالمة و أخرى يقوم بها المعهد 

  .للملكية الصناعية بناءا على طلب الحماية 

  اإلجراءات التي يقوم بها مودع العالمة :    أوال

 عملية تسليم أو إرسال الملف بواسطة رسالة مضمونة مع طلب " le dépôt"اإليــداع يقصد ب

  : اإلشعار بالتسليم ، يتضمن هذا الملف مايلي 

مايتها مرفوقا بتعداد كافة السلع أو المنتجات أو الخدمات التي نموذج عن العالمة المطلوب ح

  .تنطبق عليها العالمة وكذا ختم أو كليشيه العالمة ، مع إثبات دفع الرسوم من قبل المودع 

  :و يتم وفق اإلجراءات التالية

ب  ويودع الطلالصناعية،يحرر المودع طلبه على النموذج الذي يسلمه المعهد الوطني للملكية 

ويحتوي الطلب البيانات " األصل "  يكتب على النسخة األولى البيان التالي نسخ،في خمس 

   :التاليةاإللزامية 

ـ بيان المنتوجات أو الخدمات التي تنطبق عليها العالمة و األصناف القابلة للتصنيف المحددة 

  .قانونا 

  .ه الظاهر ـ ترتيب أو تركيب األلوان وكذا الشكل الخاص بالمنتوج أو شكل

 المستخدمات المفوض، الوكالة المسلمة إلى الوكيل فهي،  أما الوثائق التي ترفق بالطلب 

  .الرسوم السند الذي يثبت دفع باألولوية،المتعلقة 

 إضافة إلى لقب الزوج  إذا كانت المرأة متزوجة أو أرملة ، و إذا قدم الطلب من شخصين أو 

حد منهم بذكر البيانات اإلجبارية المحددة قانونا و كل عدة أشخاص مشتركين ، يلتزم كل وا

  . الوثائق المذكورة سابقا ،و بالتالي فإن اإليداع الذي يتم بإستعمال إسم مستعار يعد باطال

 عالمة، إن المشرع الجزائري لم يحصر األشخاص الذين يحق لهم إيداع :اإليداع صاحب -أ

تعلق بطالب التسجيل، بل أجاز لكل    من يرغب في في فئة معينة كما أنه لم يورد الشروط ت

  .المقررة عالمة أن يطلب تسجيلها وفقا لألصول امتالك

حدد المشرع   إذ بعد ما03/06    و يستخلص عدم الحصر من نص المادة الثانية من األمر 

 أوالرموز التي تشكل عالمة ذكر في األخير أن إستعمال العالمة يكون بغرض تمييز سلع 

  .دمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات غيره خ
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 منه تضمنت هذا الحكم 13 المتعلق بالعالمات نجد المادة 57 /66   و بالرجوع إلى األمر 

 يسلم  أو يوجه إلى أنكل من أراد إيداع عالمة " بإستعمال المشرع عبارة عامة  تتمثل في 

  ..." .المصالح المختصة 

 المشرع الجزائري، قد جعل الباب مفتوحا أمام أي شخص طبيعي أو     لذلك يمكن القول أن

  ال من حيث النوعية هؤالءمعنوي أو أية جهة أخرى لتتقدم بطلب تسجيل العالمة بدون تحديد 

 الذي يمكن معه القول أنه يجوز تقديم طلب التسجيل من قبل شخص األمرو ال الجنسية، 

 أوجزائر أو خارجها أو من قبل هيئة معنوية، تجارية  غير تاجر، مقيم في الأوطبيعي، تاجر 

  .مدنية، خاصة أو عامة، كما يجوز أن يكون مقرها متواجد بالجزائر أو خارجها 

 الهيئة خارج الجزائر، عدا حالة إتفاق متبادل فيجب توكيل أو    و في حالة تواجد الشخص 

 المعهد الوطني للملكية الصناعية أن نائب مقيم في الجزائر يتكفل بإجراءات اإليداع، و يشترط

  .تكون الوكالة مكتوبة بخط يد، و تقدم مع طلب اإليداع 

   :اإليـــداعمكـــان ) ب

     الشخص الراغب في إيداع عالمة، سواءا كان شخصا طبيعيا أو معنويا، مقيما في الجزائر 

  .أو خارجها عليه توجيه طلب إلى المصلحة المختصة 

 المصلحة المختصة بأنها المعهد الوطني 03/06ثانية سادسا من األمر عرفت المادة ال

  .الجزائري للملكية الصناعية 

 المؤرخ في 63/248    و قد أنشئ المكتب الوطني للملكية الصناعية بموجب المرسوم رقم 

  و كانت صالحياته تشمل كافة جوانب الملكية الصناعية و التجارية و كل ما1963 يوليو 10

  .لق بالسجل التجارييتع

 رقم األمر    ثم أنشئ المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية بناءا على 

، و نتيجة ذلك إنتقلت  إختصاصات المكتب الوطني 1973 نوفمبر 21 المؤرخ في 73/62

ستالم و للملكية الصناعية في ميدان الملكية الصناعية إلى المكتب الجديد، الذي أصبح يتولى إ

  .فحص طلبات اإليداع   الخاصة بالعالمات  بجميع أنواعها و تسجيلها    و نشرها 

     و فيما يخص المكتب الوطني للملكية الصناعية، تغيرت تسميته ، و أصبح المركز الوطني 

  . فيما يتعلق بالسجل التجاري اختصاصاتهللسجل التجاري و انحصرت 
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 مرة أخرى، و قام بتعديل جوهري حيث تحولت كافة      ثم تدخل المشرع الجزائري

صالحيات المعهد الوطني للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية المتعلقة بالعالمات إلى المركز 

 األولى   و المادة 86/248 من المرسوم رقم 03الوطني للسجل التجاري و ذلك بموجب المادة 

 ، فكان على صاحب العالمة 1986بر  سبتم30 المؤرخين في 86/249من المرسوم رقم 

آنذاك، أي تحت ظل هذين المرسومين، إتمام اإلجراءات الخاصة باإليداع لدى المركز الوطني 

  .للسجل التجاري 

 أصبح كل 1998 نوفمبر 21 المؤرخ في 98/68    لكن و بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 

المطلوبة قانونا أمام هذا المعهد و هو  يستكمل اإلجراءات أنمن يرغب في إيداع عالمة عليه 

  .مكلف بفحص كل الشكليات ماعدا التقييس 

  : إختصاصات المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية : ثانيا 

  :يتولى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية القيام بالمهام التالية

ملكية الصناعية بفحص ملف اإليداع يقوم المعهد الوطني الجزائري لل : أـ فحص ملف اإليداع

  .من الناحيتين الشكلية و الموضوعية 

    و يحق للمعهد رفض اإليداع بسبب مادي وهو كل بيان غير دقيق أو غير كافي لألصناف 

  .بالعالمةالمشمولة 

 منحت لمدير المعهد الحق برفض إيداع 06/63 من المرسوم التطبيقي 02    كما أن المادة 

  .الوصفية أو النوعية العالمات 

    وقد وسع المشرع الجزائري من صالحيات مدير المعهد بحيث يحق له رفض اإليداع ألحد 

 كما منح صالحية طلب إليه، السابق اإلشارة 03/06 من األمر 07األسباب الواردة في المادة 

  .)1(داعاإليإبطال تسجيل العالمة أمام الجهة القضائية المختصة بأثر رجعي من تاريخ 

    إضافة إلى أن الجهة المختصة تلغي تسجيل العالمة بطلب من المصلحة المختصة أي 

  ).2(المعهد
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  . المتعلق بالعالمات 03/06 من األمر 20ـ أنظر نص المادة 1

  . من نفس األمر 21 ـ أنظر نص المادة 2

  

  

  

بأحد العيوب المذكورة   غير مشوب اإليداعإذا كان ملف :  بـ ـ تــثـبـيــت اإليــداع

سابقا، فإن الهيئة المختصة تثبت اإليداع بتحرير محضر تسليم المستندات أو إستالم الظرف 

البريدي الذي يتضمنها ، و يذكر فيه تاريخ اإليداع و ساعته و مكانه،  كما يذكر فيه رقم 

  .التسجيل و دفع الرسوم 

يث تعتبر حر هذا المحضر وثيقة هامة بو يرسل المعهد نسخة منه إلى مودع العالمة و يعتب

  .العالمة و بالتالي سند ملكية اإليداع،وسيلة إلثبات أسبقية 

الذي يقوم به مدير المعهد الوطني الجزائري ) اإلجراء ( هو القرار : جـ ـ  تسجيل العالمة 

وطني للملكية الصناعية قصد قيد العالمة في الفهرس العمومي ، و هو دفتر يمسكه المدير ال

 أو الصناعية أو الخدمة و كذا كر فيه كافة العالمات التجارية الجزائري للملكية الصناعية، يذ

  الرسوم و النماذج الصناعية و اإلختراعات وتسميات المنشأ

  .األصول التي تم تسجيلها من 

مايتها  كامال وأن العالمة مؤهلة لحاإليداعو يسجل مدير المعهد العالمة بعد أن يتأكد أن ملف 

  .قانونا

  رغم)1(مختلفة و التسجيل فهما يخضعان لنصوص قانونية اإليداع     وهنا يظهر الفرق بين 

أن المشرع الجزائري نص في مناسبات متفرقة أن تاريخ تسجيل العالمة هو نفسه تاريخ 

 تاريخ التسجيل هو تاريخ "66/57 من األمر 17إيداعها فتضمنت هذا المعنى صراحةً المادة 

  ".اإليداع

 حيث إعتبر المشرع أن صالحية العالمة 03/06 من األمر 04    كما ورد أيضا في المادة 

  .متوقف على تسجيلها أو إيداعها 

   فقرة األولى أن مدة تسجيل العالمة محددة بعشر سنوات تسري بأثر 05    كما نصت المادة 
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  رجعي إبتداًءا من تاريخ إيداع الطلب

  

 Voir , HAROUN ALI : op. . Cit. ,  page 111 .                                                    - 1  
، و بذلك فإن المشرع أعطى ناإلجرائيي    كما أنه عمليا يمكن أن تمر فترة شهرين بين 

لتسجيل العالمة أثر رجعي، و العبرة في ذلك حماية مصلحة المودع ضد تصرفات الغير سيء 

  .النية 

    و من جهة أخرى فإن الجهة القضائية المختصة يمكنها إبطال تسجيل عالمة بأثر رجعي 

  ).01(من تاريخ اإليداع 

    و هنا نتساءل عن وضعية العالمة التي احترمت بشأنها إجراءات اإليداع ثم تنازل المودع 

ية ففي حالة رفض عنها دون إنتظار تسجيلها من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناع

  اإليداع ، هل يؤدي هذا إلى بطالن عقد التنازل إلنعدام الموضوع ؟

يبطل إلنعدام      أجاب عن هذا التساؤل  جانب من الفقه الفرنسي معتبرا أن عقد التنازل ال

الموضوع ، ولكن يكون قابل للفسخ لعدم إمكانية المتنازل من تنفيذ إلتزامه المتمثل في تسليم 

  .ة المتفق عليها العالم

  )2(     ونرى أن هذا الرأي على حق بما أن تاريخ اإليداع هو نفسه تاريخ تسجيل العالمة

يبطل العقد ، أما إذا كانت العالمة غير محمية بسبب عدم تجديد  فالتنازل عنها بمجرد اإليداع ال

بطالن أساسه في كون إيداعها أو سقطت في فترة إبرام العقد فيعتبر التنازل باطال ، ويجد ال

اإلتفاق كان منعدم الموضوع ، كما يعتبر عقد التنازل باطال في حالة بطالن العالمة ، و إذا 

كان الغرض منه تضليل الجمهور أو األوساط التجارية فيما يتعلق على وجه الخصوص بطبيعة 

ي تشملها أو بمصدر أو بطريقة صنع أو خصائص أو قابلية إستخدام السلع أو الخدمات الت

  .) 03(العالمة 

  

  

يمكن إستعمال أي عالمة لسلع أو خدمات عبر  ال: " على مايلي 03/06 من األمر 04 ـ نصت المادة1

  " اإلقليم الوطني إال بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأنها عند المصلحة المختصة 

  . المتعلق بالعالمات 03/06 من األمر 20ـ أنظر المادة 2
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  . المتعلق بالعالمات 03/06 من األمر 02 فقرة 14المادة ـ أنظر 3

  

  

 يقصد به عملية شهر إيداع العالمة في :la publication العـــالمــةد ـ نــشــر 

 وهذه المهمة يتكفل بها المعهد الوطني الجزائري للملكية القانونية،النشرة الرسمية لإلعالنات 

   ).01(الصناعية

 90/22 من القانون رقم 22يف فيتحملها صاحب العالمة ، فنصت المادة     أما بالنسبة لتكال

 على أن تكاليف النشر يتحملها صاحب العالمة على غرار كافة 1990 أوت 18المؤرخ في 

  .اإلشهارات القانونية التي تتم في النشرة 

على بناءا " وزير العدل " طبع اإلعالنات و نشرها تحدد من لدن فمصاري    و نشير أن 

إقتراح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري ، إذ يعتبر المركز الهيئة المكلفة بإعداد 

النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية و نشرها ، وهذه الصالحية ممنوحة للمركز بموجب نص 

  ، بعد أن يوافق1992 فيفري 18 المؤرخ في 92/70المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 

  .عليه مجلس إدارة المركز 

 عليها لمدة عشر استئثاري    بإتمام إجراءات تسجيل العالمة ونشرها يصبح لمالكها حق 

  . على ذلك 03/06 من األمر 05سنوات حيث نصت المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .66/63 من المرسوم التطبيقي رقم 01 فقرة 08ـ أنظر المادة 1
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   الدولي للعالمةإجراءات التسجيل: الفرع الثاني 

  :   إذا رغب مالك العالمة أن تحظى عالمته  بحماية دولية فعليه تسجيلها دوليا وفق مايلي

  1891 التسجيل الدولي للعالمة وفق إتفاق مدريد لسنة  :أوال

 يرسل طلب التسجيل الدولي للعالمة إلى المكتب الدولي للملكية:  تـقديـم الـطلــب) أ

 ، )1(ب التسجيل في بلد المنشأ الذي يدقق ويصادق على التسجيل الصناعية عن طريق مكت

 الطالب وبنفس المنتجات أو البضائع أو الخدمات وتصنيفاتها باسمالطلب بلغة واحدة  يحرر

حسب تصنيف نيس ، مقابل دفع مجموعة من الرسوم المحددة بعملة واحدة وهي الفرنك 

  .السويسري 

يسجل العالمة المودعة ، بدون إجراء فحص موضوعي لها  المكتب الدولي : التـسجـيــل)ب

فالمهم أن تكون مستوفية لشروط إتفاقية مدريد وأنظمتها وإذا كان كذلك يشعر الدول المعنية ، 

و يقوم بنشر بتسجيل في مجلة , جلة تصدر عن المكتب الدولي دورياويقوم بنشر التسجيل في م

في الجزائر ,  تحظى العالمة بالحماية في الدول المعنيةو هكذا, تصدر عن المكتب الدولي دوريا

و هكذا يمنح , المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية هو الذي يتكفل بتسجيل العالمة

 في الواقع يتطلب وجود ممثل لصاحب الحق على تجسيدها أن إالالمسجل حصانة قانونية نسبية 

 باإلجراءاتو ذلك من اجل القيام , يف العالمة بتزياألمرمستوى البلد خاصة عندما يتعلق 

فالتمثيل يعتبر , للدفاع عن حقوق صاحب العالمة األصلي في اآلجال المناسبة ةالالزمالقانونية 

  .لتجسيد للتسجي

 خير مثال على مدى فعالية العمل الذي يقوم به بالجزائر» BIC« ممثل لعالمة دو لعل توا ج

  . هذا األخير مباشرة و بمجرد إيالمه من قبل إدارة الجماركحيث تدخل, ممثل صاحب العالمة

  

VOIR  en ce sens, FREDERIC POULLAUD DULIAN :                                -1        

            Droit de la propriété industrielle, MONTCHRESTIEN, E J A, collection 

DOMAT, paris 1999 page 849.  
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  .)3الملحق رقم (الملف القضائي المتعلق بالدعوى   انظر  -2

 أعوان حيث و اثر عملية فحص قام بها 25/10/1999 يوم إلى القضية أطوارو تعود 

 40 صندوق في كل صندوق 5000الجمارك لبضائع مستوردة تم اكتشاف حاويتين بداخلهما 

ن الشحن المرفق بملف التصريح وبالنظر لبيا,  شفرات حالقة5علبة من العلب المحتوية على 

 شفرات الحالقة أن أثبتت نتائج الفحص أنغير ,  و مصدر صينيمنشأفان هذه البضائع ذات 

  .مكتوبة باللغة الفرنسية و العربية,  الفرنسيالمنشأذات " BIC"تحمل عالمة 

تهلك  حتما بالمستضر)  و استراد بضائع مزيفة للمنشأتصريح مزيف  (المخالفات مثل هذه إن

 صيني مما أصل انه يشتري بضائع من أبدا هذه البضائع ال يخطر على باله بشرائهبحيث 

     . و العالمة و حتى النوعيةالمنشأيجعله ضحية لمغالطة في 

أما إذا كان الطلب غير مستوفي لشروط المطلوبة يشعر المكتب المحلي بذلك ويجب إكمال 

شعار وإذا لم يتم ذلك فإن المكتب يمنح مهلة الثانية الطلب في غضون ثالثة أشهر من تاريخ اإل

وهي نفس المهلة األولى وهي ثالثة أشهر، هذه المرة يشعر طالب التسجيل أو وكيله إضافة 

للمكتب الوطني ويأتي الرد عبر المكتب الوطني وإذا لم يتم ذلك بعد ثالثة أشهر الثانية يعتبر 

  .ا الطلب الغيا وتعاد الرسوم المدفوعة سلف

حددت بعشرين سنة وفق المادة السادسة :  مــدة الـتـسجـيـل و الحـمــايــة) ج

  .ويمكن تجديده وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من اإلتفاق 

أما بالنسبة ألثار التسجيل الدولي للعالمة فليس له أي أثر في بلد المنشأ العالمة أما بالنسبة لباقي 

المطلوبة الحماية فيها يكون لتسجيل الدولي أثر صريح حسب المادة الثالثة من الدول األعضاء 

  تفاقية ، وحسب المادة الرابعة فإن العالمة التجارية مسجلة دوليا اإل

ومن تاريخ التسجيل في كل دولة من الدول المعنية تتمتع بنفس الحماية التي من الممكن أن 

 في تلك البلدان ومدة هذه الحماية تبقى خمس سنوات من تتمتع بها في حالة إيداع طلبا مباشرا

بإنتهاء هذه المدة تبدأ  تاريخ التسجيل الدولي مستمدة من الحماية المقدمة للعالمة في بلد المنشأ و

الحماية التي يوفرها التسجيل الدولي في البلدان المعنية ، وإذا توقفت الحماية الوطنية للعالمة 

  ا قبل إنتهاء مدة الخمس سنواتفي بلد المنشأ لسبب م
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يطلب عندئذ مكتب التسجيل الوطني من المكتب الدولي إلغاء التسجيل الدولي فيتصرف المكتب 

  الدولي حسب طلب مكتب التسجيل الوطني 

   1989 إتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات لسنة لبرتوكو : ثانيا

دريد بما فيها الواليات المتحدة األمريكية واليابان شكل غياب بعض الدول الرئيسية عن إتفاقية م

  .مشكلة حقيقية ، وتحاول منذ زمن منظمة الفكرية العالمية إيجاد حل لها 

 إلتفاقية مدريد حول التسجيل العالمي للعالمات في لبرتوكوإنعقد المؤتمر الدبلوماسي إلنجاز 

 جوان 27ؤتمر بإجماع  في  بمدريد تحت إشراف الويبو، وقد تبنى الم1989شهر جوان 

  : لتحقيق األغراض التالية 1989

 إدخال بعض التغييرات وسمات الجديدة في نظام التسجيل الدولي للعالمات وفقا إلتفاقية  •

مدريد بهدف إزالة بعض الصعوبات التي تحول دون إنضمام بعض البلدان إلى إتفاق 

  .مدريد 

 وما أن تصبح هذه ةاألوروبي تطبقه الجماعة إقامة روابط بنظام العالمات التجارية التي •

 حتى يكون باإلمكان أن يستند طلب التسجيل الدولي المقدم لالبرتوكواألخيرة طرفا في 

 ويستفيد من التسجيل ةاألوروبي إلى طلب أو تسجيل لدى الجماعة لالبرتوكوبناءا على 

   .يوباألور من أثار التسجيل لالبرتوكوالدولي الذي يجرى بناءا على 

 باللغة اإلنجليزية لالبرتوكوإمكانية إيداع طلبات التسجيل الدولي للعالمات بناءا على  •

 .الفرنسيةفضال عن اللغة 

   :التالية التغييرات لالبرتوكو أشتملوقد 

يستند في الطلب الذي يقدمه للحصول على التسجيل الدولي إلى   يجوز لمودع الطلب أن ال:أوال

بل كذلك إلى أي طلب لتسجيل الوطني تقدمه إلى ) الوطني( ب المنشأ تسجيل عالمته في مكت

  .المكتبذلك 

 شهرا بدال 18يجوز لكل طرف متعاقد ينشد حماية عالمته في أراضيه أن يعلن خالل  : ثانيا

  .يمكن منح الحماية للعالمة في أراضيه  من سنة وحتى لمدة أطول في حالة اإلعتراض ال

من الرسوم مما هو منصوص عليه   طرف متعاقد أن يحصل مبلغا أكبريجوز لمكتب كل:  ثالثا

  .في القانون في إتفاق مدريد 
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يجوز تحويل أي تسجيل دولي ملغى بسبب رفض الطلب األساسي أو بسبب إبطال  : رابعا

التسجيل األساسي خالل خمس سنوات من تاريخ التسجيل الدولي إلى طلبات وطنية أو إقليمية 

  .اريخ إيداعه ومن تاريخ أولويته إن وجدتستفيد من ت

 بهدف تبسيط األنظمة الوطنية واإلقليمية )1( 1994كما أسست معاهدة قانون العالمات في سنة

لتسجيل العالمات التجارية ، تتعلق غالبية أحكامها باإلجراء المباشر لدى مكتب التسجيل 

 وإزالة العقابات ، مما يجعل اإلجراء العالمات التجارية ويتم ذلك بتبسيط اإلجراءات وتنسيقها

  .أضمن ألصحاب العالمات وممثليهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ةالتشيكيأوكرانيا ، الجمهورية  : 1997الدول الثمانية التالية هي أطراف في هذه المعاهدة حتى أفريل  ـ1

 وهي متاحة للدول  ، سريالنكا ، قبرص ، المملكة المتحدة ، موناكو ، اليابان ،امولدا فيو جمهورية 

  .األطراف في إتفاقية باريس وكذا بعض المنظمات الدولية الحكومية 
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  :الثــانــيالـفــصل 

  

  الـواجـب اإلجراءات الشكلية

  عن العالمةالتنازل إستكمالها إلنعقاد 
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 و نتيجة ذلك     لقد تزايدت أهمية حقوق الملكية الفكرية في العصر الحديث تزايد كبيرا ،

 الدول الكبرى بها ، وهذا راجع إلى التطورات العلمية و التكنولوجية األمر الذي اهتمامتزايد 

أثار شكل مباشر المصالح التجارية لدول الكبرى ، وتعتبر العالمات من أهم حقوق الملكية 

  .الصناعية و التجارية 

 إلى مختلف انضمتليات العقود كما     والجزائر قد سايرت هذا التطور ، فضمت قوانينها شك

  اإلتفاقات الدولية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة ، وتلك المنظمة 

  .بالعالمات وأبرزها المتعلقة الصناعية،للملكية 

    ومما الشك فيه أن اإلنضمام و المصادقة عليها ونشرها وفقا لألصول المقررة   في هذا 

خ سي سلم التدرج التشريعي الهرمي ، حتى أنها تستطيع أن تعدل و تنالصدد يمنحها مكانة ف

  .تشريع قائم و بذلك تسمو القوانين الوطنية للدول األعضاء 

المبحث (سنتعرض في هذا الفصل إلى إجراءات التنازل عن العالمة على المستوى الداخلي 

   .) المبحث الثاني(ى الدوليثم نتعرض إلى إجراءات التنازل عن العالمة على المستو,  )األول
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  :األولالـمـبـحــث 

  

وفـق  ة العالم عن التنـازلراءات إج

  يلداخلاالتـشريـع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إجــراءات صــالحيــة التــنــازل: المطلب األول 
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........................................................................................  

  كتــابـة عـقــد التــنـازل عــن العــالمــة:األولالفرع 

سبق وأن أشرنا أن القانون التجاري الجزائري أحال إجراءات التنازل عن :  إلزامية الكتابة

  .العناصر المكونة للمحل  التجارية إلى القوانين المنضمة لها 

التنازل عن حقوق الملكية الصناعية و  تإجراءاونالحظ أن هذه التشريعات لم تغفل عن تنظيم 

  .التجارية 

 الكتابة مشترط   في كل تإجراءاورغم أن كل عنصر نظم في قانون مستقل عن األخر إال أن 

  .عقود التنازل عن هذه الحقوق 

 الشكلية لتنازل عنها في تاإلجراءافبالعودة مثال إلى براءات اإلختراع نجد أن المشرع نظم 

  :  حيث نصت2003 يوليو 19 المؤرخ في 03/07األمر رقم  من 36/2المادة 

تكون الحقوق الناجمة عن طلب براءة اإلختراع أو عن براءة اإلختراع أو شهادات اإلضافة " 

  .المحتملة المتصلة بها قابلة لإلنتقال كليا أو جزئيا 

  ....."الل تشترط الكتابة في العقود المتضمنة إنتقال الملكية أو التنازل عن حق اإلستغ

 المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية نفس اإللزامية في المادة 66/86كما تضمن األمر رقم 

العقود المشتملة إما على نقل الملكية و إما على منح حق إمتياز : " منه حيث نصت 21

اإلستغالل أو التنازل عن هذا الحق ، وإما على الرهن أو رفع اليد على الرهن يجب أن يتم 

  ".تثبيتها كتابيا و تسجيلها في الدفتر الخاص بالرسوم و النماذج و إال سقط الحق 

   وقد 03/06 من األمر15ه المادة تـ أما بالنسبة لكتابة عقد التنازل عن العالمة فقد إشترط

  : إعتبر هذا الشرط ، شرط لإلنعقاد وليس لمواجهة الغير فقط حيث تضمنت 

  ". الكتابة تشترط تحت طائلة البطالن  "

   من األمر 25     وهذا اإلجراء والجزاء كان قد إشترطه المشرع الجزائري في المادة 

66/57.   

 واعتبارها    وبذلك فإننا نالحظ أن موقف المشرع الجزائري مستقر حول إلزامية الكتابة 

  .شرط إلنعقاد التنازل عن العالمة 
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 تغير في عدة مناسبات فكان التشريع القديم  و     أما بالنسبة لموقف التشريع الفرنسي فقد

 ال يخضع عقد التنازل عن العالمة بين األطراف ألي شكلية 1857 جويلية 23بالضبط قانون 

و لكن ) 01(، كان يطبق على هذا العقد القانون العام ، فكان القبول يتم حتى بواسطة تلغراف

ي رغم عدم النص صراحة عليها و قد غير إلزامية نشر التنازل تجعل من الكتابة إجراء حتم

 سنة على أن 13 ، فنص في المادة 1964 ديسمبر 31المشرع الفرنسي موقفه بصدور قانون 

، و ما ينقص هذه المادة أن المشرع الفرنسي أعقل ذكر ) 02(التنازالت يجب أن تكون مثبتة كتابة

  .جزاء عدم الكتابة 

شرط ألنعقاد التنازل عن العالمة قياسا على ما هو وارد  القضائي أن الكتابة االجتهادو رأى 

ات بما أنهما يفي قانون البراءات ، و إنطلقوا من كون البراءة و العالمة لهما نفس الخصوص

  .يخضعان للملكية الصناعية 

 فنص في 1992و قد إستدرك المشرع الفرنسي هذا الفراغ في قانون الملكية الفكرية لسنة 

  .ة أولى على أن التنازالت يجب أن تثبت كتابة تحت طائلة البطالن  فقر714المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

1-           Voir en ce sens JEAN JACK BRUST , ALBERT CHAVANNE : la 

propriété industrielle - DALLOZ , 5eme édition - Paris 1998 Page 654 . 
 2 -        Voir en ce sens ROBERT PLAISANT: marques - démembrement et 

transmission du droit à la marque, édition JURIS classeur -fascicule 13A  
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 أما بالنسبة لموقف إتفاقية تربس من كتابة عقد التنازل عن العالمة ، فقد تركت الحرية لدول  

يجوز  "  منها21األعضاء لنص في قوانينها على إجراءات التنازل ، حيث نصت  المادة 

  " . العالمات التجارية أو التنازل عنها باستخدامللبلدان األعضاء تحديد شروط الترخيص 

 فإن المعهد الوطني        هذا بالنسبة إللزامية كتابة عقد التنازل أما بالنسبة لشكل كتابة العقد

 نفس اإلستمارات غاتها  و هياالجزائري للملكية الصناعية يقدم إستمارات للمتعاقدين و تمأل فر

  .المعمول بها قبل التعديل 

غاتها من قبل البائع و المشتري لتودع بعد ا    و تتضمن معلومات كاملة عن البيع و تمأل فر

  . ذلك لدى المصلحة المختصة 

ـ لقب و إسم و مهنة ، و مقر سكن المالك ، هذا إذا كان شخصا طبيعيا أما إذا كان شخصا 1

مقرها اإلجتماعي ، شكلها إذا كانت مثال شركة مساهمة أو شركة  كرمعنويا ، كشركة ، فنذ

  .تضامن و مكان عملها 

مهنة ، و مقر المالك الجديد أو المتنازل إليه ، و نفس الشيء إذا تعلق بشركة ,إسم  ـ لقب و2

  .فيجب ذكر مقرها ، شكلها ومكان عملها 

متعاقدين ما إذا كان التنازل كليا   أو بحيث يبين ال: ـ طبيعة و إمتداد الحق المتنازل عنه 3

جزئيا عن العالمة ، و إذا كانت العالمة المتنازل عنها تشمل عدة سلع أو خدمات فإن مصلحة 

  .التسجيل تلزم المتعاقدين بإرفاق اإلستمارة بقائمة السلع والخدمات التي تشملها العالمة 

يد نوع التصرف يكون محدد    من ـ تاريخ ونوع التصرف الذي يقوم به المتعاقدين وتحد4

التصرفات األخرى الواردة في اإلستمارة  قبل ، ضمن المعلومات بحيث يقوم المتعاقدين بشطب

تأكيد للمعلومة األولى على سبيل الحصر، وهنا بإعادة ذكر نوع التصرف يعتبر هذا التكرار 

  .وذلك بالكتابة وليس بالشطب 

عنوان المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وكذا رقم     وتشمل اإلستمارة في األسفل ، 

الهاتف وموقعها في األنترنات وعنوان البريد اإللكتروني هذه المعلومات تمكن مالكي العالمات 

  .من اإلتصال بالمعهد عن بعد ومعرفة كل ما يتعلق بحقوقهم وإلتزاماتهم
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قدين التي تمثل عقد البيع ،وقد ألغى     وتسلم المصلحة نسخة من هذه الشهادة إلى المتعا

 من األمر 25المختص المنصوص عليه في نص المادة  المشرع الجزائري شرط موافقة الوزير

  . والذي كان يعتبر البيع باطال بدونه 66/57

الخارجية  نالشؤو     و يقوم بهذه المهمة  وزير التجارة إذا كان البيع داخل الوطن ، ووزير 

  .ر بالتجارة الخارجية  تعلق األماإذ

     وقد أحسن بإلغاء هذا الشرط بحيث يعقّد ويطول من اإلجراءات ، وعقد البيع يتطلب 

  .اإلئتمان كما سبق الذكر  السرعة و

 حيث نص 1970 ماي 26    وقد ورد في القانون الفرنسي وبالضبط في األمر الصادر في 

لصناعية سواء كان من طرف شخصية أن كل تنازل ألجنبي عن حق من حقوق الملكية ا

الصناعي والعلمي ،  طبيعية أو معنوية المتواجد مقرها في فرنسا يعلن أمام وزارة التطور

والتصريح يتم خالل شهر على األكثر من إتمام عقد التنازل ، يتعلق األمر  هنا بتصريح وليس  

  .بترخيص 

   :األطــــراف إمــضــاء :الثــانــيالفــرع 

عتبر إمضاء المتعاقدين شرطا إلنعقاد التنازل عن العالمة ، حيث نصت صراحة ذلك     ي

 و إذا إنعدم اإلمضاء ، أعتبر العقد باطال و غير منتج 06ـ03 من األمر 15صراحة المادة 

  .ألي أثر 

 66/57 من األمر 25    و نالحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الشرط في المادة 

  .الحق بل كان يلزم األطراف بتسجيل التنازل في دفتر العالمات و إال سقط لعالمات،باالمتعلق 

    

 

 

 

  و يقوم المتعاقدين بهذا اإلجراء أي اإلمضاء أمام مصلحة التسجيل المختصة لدى المعهد 

 و بذلك يكون اإلمضاء بمثابة شرط إجراء التسجيل الصناعية،الوطني الجزائري للملكية 

  منه تشترط 25 حيث كانت المادة ،66/57ه في القانون السابق أي األمر المنصوص علي
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إلزاميا بتسجيل البيع في دفتر العالمات و إال سقط الحق ، و هذا سواء كان البيع مستقال أو كان 

المحل  ضمن المحل التجاري ، فال يغني تسجيل العالمة في السجل التجاري ضمن عناصر

 147ـ99ي السجل الخاص بالعالمات طبقا لما نصت عليه المواد التجاري من تسجيله أيضا ف

  ). 1(قانون تجاري 

 و تقوم مصلحة التسجيل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بتقديم وثيقة للمتعاقدين ،      

بعد أن يودع نسخة من العقد الرسمي أمامها و هذه اإلستمارة منها ما يمأل من قبل اإلدارة و 

يزال يعمل بنفس اإلستمارات المعمول بها يمأل من قبل المتعاقدين و نشير أن المعهد ما منها ما 

  . المتعلق بالعالمات 66/57سابقا أي ظل القانون 

و ال تكتب بل بواسطة اآللة الكاتبة أو , وتمال فراغات االستمارة إلزاميا باللغة الفرنسية

  .  ترفضإاليطلب من المعني تصحيحها و و في حالة مالها باليد فان المعهد , رالكمبيوت

  
   

  

  

  

إذا كان البيع أو التنازل عن المحل التجاري يشمل على عالمات :  على مايلي 99ـ نصت المادة 1ـ

المصنع و التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية ، بما فيها الرهون الحيازية المتعلقة بالمحل التجاري و 

أو الرخص أو العالمات أو الرسوم أو النماذج ، فيجب زيادة على ما نقدم قيد الشاملة لبراءات اإلختراع 

هذه الرهون في المعهد الجزائري للملكية الصناعية و تنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة من 

البيوعات  و تحت طائلة البطالن إتجاه الغير  يوما التابعة لهذا القيد ، 30مأمور السجل التجاري في حدود 

و التنازالت أو الرهن بشمول البيع ببراءات اإلختراع و الرخص و العالمات التجارية و األشكال و النماذج 

  .الصناعية 

يتم إجراء القيد و البيانات طبقا لتشريع ساري المفعول إذا البيوع أو :  على األتي 147كما نصت 

 المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية التنازالت عن المحالت التجارية تشتمل  على  عالمات

  .، وكانت رهون هذه المحالت تشتمل على براءات إختراع أو رخص أو عالمات أو رسوم أو نماذج 

 باستعمال صو تستخدم المصلحة نفس االستمارة سوءا كان العقد تنازال أو إسهام أو ترخي

  .ف الذي يقدمون عليه بشطب التصرفات األخرىو على المتعاقدين أن يبينا نوع التصر, عالمة
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  :اإلدارة البيانات التي تخص -أ

و بعد ,  و تاريخهاإليداعرقم ,  و هي كل ما يتعلق بحق المتنازل عليه أي العالمة و من بينها

 ثالثة إلى الجدول المقسم بمألعن العالمة تقوم مصلح تسجيل البيع تحديد نوع التصرف الوارد 

  :تتضمنفئات و 

  .اإليداعات أو اإليداعرقم و تسمية : األولىالفئة 

  .اإليداعتاريخ : الفئة الثانية

  . تاريخ التسجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:ةثالفئة الثال

  :  البيانات التي تخص المتعاقدين-ب

 إليهلمتنازل و المتنازل يوقع كل من ا حيث اإلمضاء أولهاتفاق بين المتعاقدين و  باال       تمأل

  . رقم التسجيل و تاريخهاإلدارة الصفحة بعد كتابة أعلىفي 

  ) إدماج المؤسسات(التنازلعقد  إثبات: المطلب الثاني

 و ارتباط ذلك بمصالح الدول المتقدمة دفع بمالكي التكنولوجي التطور أهمية ازدياد إن

الشركات العمالقة مما يؤدي حتما الى المشروعات و العالمات بالتكتل فيما بينهم و خاصة 

الشركات المتعددة " ازدياد نفوذ الشركات العالمية و التي يتعدى نشاطها حدود الدول و تسمى 

  ".عابرة الحدود " أو" الجنسيات

شركات  التجاري الجزائري و ال قانون القانونال تعريفه كل من إلىو االندماج لم يتطرق 

  1981 سنة 159و ال المصري في القانون رقم  , 1966لية  جوي24ي الصادر في الفرنس

  : بأنهو نستخلص من الفقه و القضاء تعريف اندماج الشركات

  

  

  

اتفاقية بمقتضاها تتحد شركتان قائمتان على األقل في شركة واحدة لها شخصية معنوية بعد 

, جةـركة الدامـلع شركة يطلق عليها اسم الشـأو تبت,  )01(اتخاذ إجراءات تأسيس جديدة

« société absorbante »شركة أخرى تسمى الشركة المندمجة « société absorbée » .  
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 laدة ـديـة جـركـن شـويـريق تكـاج بطــدمــاالن, األولـىورة ـى الصـسمـو ت

fusion par constitution d’une société nouvelle. 

و يطلق عليها االندماج بطريق  ,   » « La fusion par combinaison :أو بطريق الضم

  . Par absorbationاالمتصاص  

و حتى تتضح ) 02(          و نجد المشرع يشجع عمليات االندماج خاصة في شركات المساهمة

  : يتضمن مشروع االندماج عادة مايلي , اقتصاديات عملية االندماج التي يقوم بها الشركاء

  . إلى االندماج و شروطه التي يتم بناءا عليهاوعدتالدوافع و األهداف التي : أوال

 التاريخ الذي يتقرر عنده قفل حسابات الشركات المعنية لكي يكون أساسا لحساب و تنفيذ :ثانيا

     .ما يتضمنه المشروع من شروط

  . و خصوم كل من الشركات المعنية باالندماجأصولتحديد و تقييم : ثالثا

 حقوق أساسها العالقة بين حصص الشركات التي يتحدد على  بيان النسب التي تحدد:رابعا

  . في النظام الجديد الناتج عن االندماجمالتزاماتهالشركاء و 

 ما إضافة يمكن إذ,  هذه البيانات واردة على سبيل المثال ال علة سبيل الحصرأنو نشير 

  .أخرىعن كذلك تلك التي تنفرد بها شركة , أخرىيرغب فيه المتفاوضين من بيانات 

  

 

 

 دار – دراسة مقارنة -اندماج الشركات من الوجهة القانونية: حمد محمد محرزأ انظر الدكتور -1

  08ةصفح, 1997القاهرة , النهضة العربية

دار ) شركات األشخاص( أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري:  انظر الدكتورة فوضيل نادية-2

  ......صفحة, 2000الجزائر , وزيعهومة للطباعة و النشر و الت

مثال في مجال صناعة ,  الدوليىالمستوو هناك عدة أمثلة لعملية الدمج بين الشركات على 

 مليار 92 قيمتاها في صفقة 1998عام " كرايزلر"و " مرسيدس"السيارات اندماج شركتي 

  .دوالر
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بالكامل في بداية عام " الديجيت"بشراء شركة " كومباك"قيام شركة  بالحاسوو في مجال صناعة 

باك السنوية م تصبح عائدات كوأن باليين دوالر حيث من المتوقع 9,6 قيمتاها في صفقة 98

  .الرليون دوم 37,5بعد هذه الصفقة 

عمالق صناعة برامج " ميكرو سوفت"التحالف بين , رالكمبيوت التحالفات في مجال أمثلةو من 

 أعمالمنها مما سيضيف % 90 ةالياباني" فوجيستو"ركة التي تملك ش" ICL"الكمبيوتر و شركة 

  .إسترلينيقيمتها نصف بليون جنيه " ICL "إلىجديدة 

إلى أن يصبح في العالم ثالث  ينتهي هذا االتجاه أن هناك من يتوقع هاالتجاو نظرا لنمو هذا 

  ).01(شركات فقط تتحكم كل واحدة في مجال من مجاالت اإلنتاج

عقد الدمج بين الشركات في الجزائر يتمثل في العقد المبرم بين شركة لو لعل ابرز مثال 

و تملك الشركة ,  المشهورة دوليا"سايزي"الجزائر المالكة لعالمة " اناد" و شركة األلمانية" هينكل"

  .األسهممن % 40 شركة اناد الجزائر أما, % 60 األولى

ا عقد التنازل عن العالمة دون  يثبت بهأخرى طرق 06- 03 األمر من 15المادة و ذكرت 

المستعملة في  اإلثبات العقد بمختلف طرق إثبات المتعاقدة لإلطرافو بذلك يحق , النص عليها

   .القانون التجاري

  

  

  

  

  

  .14صفحة.06/06/1998 مقال منشور في جريدة القبس الكويتية الصادرة بتاريخ -1   
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 :الثانيالمبحث 

ــن إجــراءات التنــازل عـ

العالمــة علــى المستـــوى 

 الــدولـي

 

  

  

  

 
    إن األصول المعرفية إزدادت أهميتها في التجارة الدولية ، وفاقت األصول التقليدية مثل 

األسهم و العقارات إذ تتميز الشركات الكبرى بتزايد نسبة حقوق الملكية الفكرية في قيمتها 

  .شكل األصول التقليدية و الباقي ي% 90السوقية لتصل أحيانا إلى  
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 وتشكل األصول أمريكي،تبلغ خمسمائة دوالر " مايكروسوفت"حيث أن القيمة السوقية لشركة 

  .فكرية أصول معرفية وحقوق ملكية  والباقي%10التقليدية فيها نسبة ال تزيد فيها عن 

 فليب" شركة      والعالمات تعتبر واحدة من أهم هذه الحقوق لدى الشركات العمالقة ، فمثال

 مليار دوالر أي ضعف 31ب " مالبورو"قدرت العالمة التي تستخدمها أي عالمة "  موريس

  .مبيعات الشركة سنويا 

 الطائلة التي تجنيها هذه الشركات من وراء إستغالل العالمات دفع واألرباح    إن األموال 

في عدة مناسبات بضرورة بالشركات الكبرى و قوى الضغط العالمية ذات المصلحة بالمطالبة 

إحترام مصالحها اإلقتصادية و التجارية ، وذلك بحماية هذه الحقوق من جهة وتنظيم إجراءات 

تتعرض مشروعاتها  إلى خسائر التي تقدر  إنتقال ملكية العالمة من جهة أخرى ، حتى ال

  .بمليارات الدوالرات 

ر كفالة هذه الحقوق ، أدرج ضمن      و هكذا فإن المجتمع الدولي حرصا منه على إستمرا

  .شاء أنظمة و إتفاقات دولية تحمي و تنظم هذه الحقوق و التنازالت نأولوياته إ

  و سنتعرض في هذا المبحث إلى إجرءات التنازل المنصوص عليها وفق اإلتفاقات التي 

ها جزء من تريبس بإعتباراتحاد باريس و ,إنضمت إليها الجزائر و التي تستعد لإلنضمام إليها

    ).فرع ثاني( التنازل وفق اتفاق مدريد إجراءاتثم ) فرع أول (اإلتفاقية العالمية للتجارة

  

  

  

  

  

  

  

  

   موقف اتفاقيتي باريس و تريبس من عقد التنازل عن العالمة :المــطلـب األول

...............................................................  
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..................................................  

.................................................................  

  1830مــارس 20إتحــاد بـاريــس  : الفــرع األول

 المؤرخ في 48 /66، بواسطة األمر رقم 1966 سنة األصلي    صادقت الجزائر على نصها 

    .)1(1966فيفري 25

 وعدلت) 2(1975 جانفي 09 المؤرخ في 02 /75تعديالتها بواسطة األمر رقم و صادقت على 

 نوفمبر 06، بالهاي في 1911 جانفي 02 بواشنطن في 1900 ديسمبر 14 في لبروكسفي 

 14، و بستوكهولم في 1958 أكتوبر31، بلشبونة في 1934 جوان 02 في بلندن، 1925

   .1967جويلية 

لعمود الفقري لإلتفاقيات الدولية في مجال الملكية الصناعية بوجه      و تعتبر هذه اإلتفاقية ا

عام و قد أسست الوحدة من أجل حماية الملكية الصناعية، و هي عبارة عن جمعية من الدول و 

، )OMPI(التي تملك أجهزة مركزية دائمة مسيرة من طرف المنظمة العالمية للملكية الصناعية 

عترف إتفاقية باريس  للوحدة  للدول أعضاء بإمكانية  إبرام و التي يقع مقرها بجنيف، و ت

إتفاقات فيما بينها تتعلق بحماية الملكية الصناعية دون أن تخرج عن اإلطار العام إلتفاقية 

  ) .3(باريس، فال يمكن لهذه الدول اإلتفاق   على مخالفة أحكام اإلتفاقية 

  

  .168 الصفحة ،16العدد  ،1966 فيفري 25 أنظر الجريدة الرسمية   ـ1ـ

   .154 الصفحة ،10 العدد ،1975 فبراير 04أنظر الجريدة الرسمية  ـ2ـ

   من اإلتفاقية على أنه من المتفق عليه أن تحتفظ دول اإلتحاد لنفسها بالحق 19 نصت المادة         ـ3ـ

   صناعية طالما أن هذه اإلتفاقات في أن تبرم على إنفراد فيما بينها إتفاقية لحماية الملكية ال               

  .تتعارض مع أحكام هذه اإلتفاقية  ال              

   

  

  :وقد تضمنت المبادئ التالية 

  :التــشبـيـهمــبـــدأ المــســاواة و ) 1
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 من إتفاقية باريس أن رعايا كل دولة من دول اإلتحاد يتمتع في جميع 2     نصت المادة 

يما يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمزايا الممنوحة أو التي تمنحها في الدول األخرى لإلتحاد ف

المستقبل قوانين تلك الدول  لمواطنيها ، وذلك مع عدم اإلخالل بالحقوق المنصوص عليها 

بصفة خاصة في هذه اإلتفاقية ، و بذلك يكون لهم ما لهؤالء المواطنين من الحق في الحماية أو 

  . المفروضة على المواطنين األوضاعبحقوق شرط إتباع الشرط و التظلم من كل مساس 

 بالمواطنين في المعاملة وتكون لهم ذات الحقوق و األجانب ىواست     وبناءا على ذلك ي

  .بهاالمزايا التي يتمتع الوطنيون 

وز أن يفرض على رعايا دول جي      و يالحظ أنه وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، ال

تحاد للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية أي قيد باإلقامة أو التوطن في الدول التي اإل

يوجد أي شرط يفرض على فرد من رعايا اإلتحاد لكي  تطلب فيها الحماية ومعنى ذلك أنه ال

  .يتمتع بمعاملة وطنية في الدول األخرى لإلتحاد 

لحماية في إحدى دول اإلتحاد أن يكون له      و بالتالي ال يشترط في الشخص الذي يطلب ا

مؤسسة أو منشأة أو أن تكون له إقامة أو غيرها من الشروط و إنما يكسب هذه الحقوق بمجرد 

  .أنه من رعايا إحدى دول اإلتحاد 

 الدول غير ا     كما نصت إتفاقية باريس على منح نفس معاملة رعايا دول اإلتحاد ، رعاي

مقيمين في إقليم إحدى دول اإلتحاد أو الذين عليهم منشأت صناعية أو  في اإلتحاد الاألعضاء

  ) .1(تجارية حقيقية وفعالة

يحمل جنسية إحدى دول اإلتحاد حق الحصول على المساواة لمجرد      وبالتالي يكون من ال

  .أنه يقيم في إحدى تلك الدول أو أن له منشأ فيها 

  

     

  .ــاق بــــاريــس  مـن إتـفــ03  أنظر المادة ـ 01

  

    وفيما يتعلق باإلجراءات القانونية و اإلدارية و اإلختصاص و كذلك ما يتعلق بتجديد محل 

 من اإلتفاقية فإن ذلك يخضع 02 من المادة 3مختار أو تعيين وكيل فإنه حسب الفقرة 
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ملكية الصناعية للتشريعات الوطنية الخاصة بكل دولة من دول اإلتحاد و ما قد تقتضيه قوانين ال

.  

    ووفقا للقانون الجزائري المتعلق بالعالمات فإن األجانب يستفيدون من أحكام هذا األمر و 

  .ذلك عندما يقومون باإلجراءات المفروضة بموجبه 

  .بالجزائرو بالنسبة للمدعين المقيمين في الخارج عليهم إنابة ممثال جزائريا مقيما 

ووقائعها أن شركة سويسرية قامت " OMEGA"ئيا من قرارو يظهر تطبيق هذا المبدأ قضا

 كما لم تكن لها إقامة سويسرا،بإيداع العالمة في فرنسا و لم تودع عالمتها في مقرها أي في 

  .فرنسافي 

 من إتفاقية باريس التي 02و قد أسست هذه الشركة حقها في الحماية بمقتضى المادة      

كمة أن اإليداع الذي تم مباشرة في فرنسا لعالمة مصنع من تقضي بالمساواة ، إذ قررت المح

قبل أجنبي من رعايا دول اإلتحاد بغض النظر عن اإليداع السابق في البلد األصلي وحتى في 

  .غياب كل إيداع أولي في هذا البلد يعتبر صحيح 

الل عن  إيداعا صحيحا بإستق"OMEGA"     و هكذا فإن إيداع الشركة السويسرية لعالمتها 

   .)1(أي إيداع سابق

  

  

  

  

  

  

  

1HAROUN ALI : OP .Cit, P 308.309.                                                     -   

  

  

  : ة ـقيبـمبــدأ األس : اثــاني
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      تقرر إتفاقية باريس في المادة الرابعة منها ، حق األسبقية لمن أودع طلبا طبقا للقانون 

 األعضاء للحصول على براءة إختراع أو حماية رسم أو نماذج صناعية ، أو إلحدى الدول

تسجيل عالمة تجارية أو صناعية ، فيعتد بتاريخ إيداع أول طلب لدى إلحدى الدول ، كما 

يشترط أن يكون موافقا لقانون الدولة التي تتقدم بطلب الحماية فيها مهما أن كان مصير هذا 

  . الرفض الطلب سواءا بالموافقة أو

      و بما أن محل دراستنا العالمات ، بالتالي يكون لكل من تقدم بطلب تسجيل عالمة تجارية 

أو صناعية في إحدى دول اإلتحاد حق األفضلية و األسبقية في باقي الدول اإلتحاد بالنسبة 

  .لتسجيل عالمة خالل ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب تسجيل األول 

 وعليه فصاحب الصناعية،تجارية و العالمة السبقية يتعلق فقط بالعالمة مع علم أن حق األ

  ).1(عالمة الخدمة ال يتمتع بهذا الحق 

      و ينطلق معاد الستة أشهر من تاريخ اإليداع األول الذي تم في البلد األصلي و إذا كان 

جيل بعد ستة أشهر مع  يتم التسأن قبل التسجيل فإنه يمكن األول بمبدأ الفحص يأخذهذا البلد 

  . إال إذا تم التسجيل العالمة في البلد األصلي يتأبد  حق األسبقية الأنالعلم 

و إذا لم يقم صاحب العالمة بإيداعها في الدول األخرى خالل هذا المعاد ، فغن جزاء ذلك هو 

  . في هذا الميعاد ابإيداعهفقدانه لحقه في األسبقية إذا قام غيره 

  ) 2( هذا المبدأ بالعالمات،ريع الجزائري المتعلق وقد تضمن التش

  

 

1              (Voir SZALEWSKI  Joanna schmidh : OP .Cit. p: 147  

 المتعلق 06/03 األمر من 5 المتعلق بالعالمات و المادة 57 /66 األمر من 15أنظر المادة   ) 2

  .بالعالمات

  

 

  

  : كما هي جنبيةاألل العالمات مبدأ قبول تسجي : الثاث
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 تقبل تسجيل كل أنمن إتفاقية باريس على دول اإلتحاد ) 1/خامسا  (6     أوجبت المادة 

 تمنحها أن و ةالقانوني لألوضاععالمة تجارية أو صناعية سجلت في بلدها األصلي وفقا 

  .الحماية بالحالة التي هي عليها، أي كما سجلت في بلدها األصلي 

على صاحب العالمة من مشقة التسجيل العالمة حسب قانون   التخفيف  و الهدف من ذلك، هو

  ).1(العالمات لكل دولة باإلضافة تحقيق وحدة العالمة في جميع الدول اإلتجاه 

 إنحاء هو أي بلد من بلدان 6 وفقا لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة األصلي    والبلد 

 لم فإذا صناعية حقيقية و جدية، أويل مؤسسة تجارية اإلتفاقية باريس يوجد فيه لطالب التسج

يكن له مثل هذه المؤسسة فإن البلد األصلي يعني البلد الذي يوجد فيه لمقدم طلب التسجيل 

  .موطن، فإن لم يكن له موطن كان البلد الذي ينتمي إليه بجنسيته إن كان رعايا دولة اإلتحاد 

ملزمة بقبول التسجيل أية عالمة سبق تسجيلها في البلد   وإذا كانت جميع الدول اإلتحاد تعتبر 

  . كمبدأ، إال أنه توجد إستثناءات محددة على سبيل الحصر واردة على هذا المبدأ األصلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجلة .الحماية الدولية للحقوق الملكية  الصناعية و التجارية : مصطفى ياسين األصبحي / د) 1

  .70 ، صفحة 2000، اليمن ، 27العدد        " اإلقتصادية "

   

 رفض لتسجيل العالمة في دول اإلتحاد رغم تسجيلها في بلدها أو     يمكن بمقتضاها إبطال 

  .  تضمنتها الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اإلتفاقية األصلي

  .الحمايةنها المساس بالحقوق المكتسبة للغير في الدول التي تطلب فيها أالعالمات التي من ش) 1
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 بيانات قد تستعمل أو صفة مميزة و التي تتكون فقط من إشارات أيةالعالمة المجردة من ) 2

 لبيان الغرض منها و قيمتها ، و كذا أوفي التجارة للداللة على نوع المنتجات  و صفاتها 

جا في ستعمالها في البالد التي طلبت فيها الحماية دراإ أصبح التي أو إنتاجها زمن أومصدرها 

اللغة التجارية أو في العرف القانوني للتجارة على أن تراعى ظروف الواقع و على األخص 

  .مدة إستعمال العالمة عند تقدير الصفة المميزة لها 

 أو النظام العام و على األخص العالمة التي من شأنها تضليل لآلدابالعالمات المخالفة ) 3

  .الجمهور

   : ماتمبدأ إستقالل العال: رابعا  

     قضت إتفاقية باريس أنه إذا سجلت العالمة طبقا لألوضاع القانونية في بلدها األصلي ثم 

سجلت في دولة أو أكثر من دول اإلتحاد ، فتعتبر كل هذه العالمات من تاريخ تسجيلها مستقلة 

  .عن العالمة في البلد األصلي 

كثر من دولة مستقلة تمام اإلستقالل عن      و إنطالقا من ذلك ،تعتبر كل عالمة مسجلة في أ

األخرى فإذا إنتهت مدة تسجيل العالمة في إحدى الدول فإن هذا ال يستتبع حتما إنتهاء مدة 

التسجيل في بقية الدول المسجلة بها العالمة ، إذ أنها تخضع ألحكام القانون الداخلي في كل بلد 

  .سجلت فيه 

 إتفاقية باريس هي مبادئ أساسية و عالمية وتفرض احتوتها     و نشير أن المبادئ السابقة التي

  .على جميع دول اإلتحاد إحترامها وتطبيقها 

     وإلى جانب هذا تضمنت اإلتفاقية إلتزامات أخرى تتعلق بحظر تسجيل بعض العالمات ، 

  . دول اإلتحاد بضمان حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة والتزام

  

إن الوثيقة األصلية  إلتحاد باريس لم : وقف اإلتفاقية من عقد التنازل عن العالمة أما بالنسبة لم

أي حكم متعلق بعقد التنازل عن العالمة إنطالقا من التباينات العميقة الموجودة بين مختلف  تحو

التشريعات الوطنية ، فالبعض منها كان يسمح بالتنازل الحر عن العالمة أي التنازل عن العالمة 

إستقالل عن المحل الذي يستخدم فيه والبعض األخر يرفض هذا المبدأ ويرى إلزامية إنتقال ب



 101

العالمة مع القاعدة التي تستخدم فيها بإعتبارها أحد توابعها ـ كما سبق الذكر ـ هذه اإلشكالية 

   .لم يثرها المجتمعون في مراجعة بروكسل وال واشنطن وال أثناء مراجعة الهاي

 ، حيث حاول 1934 جوان 2رت ألول مرة في اإلجتماع المنعقد بلندن في      فقد أثي

المجتمعون إيجاد طريقة أو سبيل تستطيع من خالله الدول الرافضة للتنازل الحر بترطيب 

يخدم مصالحها وأبرزها الدول الجرمانية ،وهكذا   ، ألن مبدأ المعارضة أصبح ال)1(موقفها 

يعتبر   ، إذا كان التنازل عن العالمة ال)2(ى إتفاقية باريس أضيفت المادة السادسة رابعا إل

صحيحا طبقا لتشريع إحدى دول اإلتحاد إال إذا كان مقترنا بإنتقال ملكية المشروع ، أو المحل 

التجاري الذي تخصه العالمة ، فإنه يكفي لصحة التنازل أن ينتقل جزء المشروع أو المحل 

لى المتنازل إليه مع منحه حقا إستئثاريا في أن يصنع أو يبيع في ئم في تلك الدولة إاالتجاري الق

  .الدول المشار إليها المنتجات التي تحمل العالمة المتنازل عنها 

    ودول اإلتحاد غير ملزمة بأن تعتبر هذا النوع من التنازل صحيحا إذا كان من شأنه تضليل 

  .الجمهور بشأن مصدر المنتجات أو السلع 

  

  

  

  

Voir : François ANTONIAZZI : la convention d’union de paris et la 1ـ 

                loi    fédérale sur la protection des marques de fabrique et de 

commerce : étude de droit conventionnel sur le droit national en matière 

de protection des marques et des indications de provenance. Thèse de 

licence et doctorat: présenté à la faculté de droit l’université de 

l’ausanne. Imprimé réunies S.A L’ausanne 1966 pages 170  

                                                 Voir:Yves saint gal Op.Cit page L10 ـ2

  اق الجوانـب المتصلة بالتـجارة من حـقوق الملكية فإت: ي الفــرع الثـانـ
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 التي أبرمت في أعقابها إتفاقات الجات ، مناسبة لدول الصناعية يأورجواالفكرية كانت جولة 

الكبرى إلقتراح إدراج موضوع الملكية الفكرية ضمن موضوعات تحرير التجارة الدولية بغية 

  و 1979 و 1973 والتي دارت ما بين طوكيو دورة  محاربة التقليد ، وحدث ذلك في نهاية

المتقدمة  المالكة   حدوث مواجهة عنيفة بين الدول الصناعيةإلى أدى دولة 102شارك فيها 

لحقوق الملكية الفكرية و الصناعية ، و ال يمكن لها تأمين حقيقي لهذه الحقوق إال في ظل أنظمة 

هؤالء من جهة ،و الدول النامية الرافضة ألن تشمل   )1(قانونية تكفل لها الحماية العادية ،

الجات هذه الحقوق ، بإعتبار أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة لألمم المتحدة شهر على 

 الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية كإتفاقية باريس ، برن ، واشنطن وتبذل جهود االتفاقاتتطبيق 

  .لدول المتقدمة و الدول النامية معا فيما يتعلق برعاية مصالح ا

الجوانب المتصلة "  ، إتخذ اإلقتراح شكال جديدا وهو شكل إتفاق لمعالجة 1986    وفي عام 

على يد الواليات المتحدة األمريكية ووقعت على الوثيقة " بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 المنظمة العالمية للتجارة والتوقيع على  التي من بينها قياميأورجواالختامية المتضمنة جولة 

 15اإلتفاقات الخاصة بتحرير التجارة ومنها إتفاقية تربس في مراكش بالمملكة المغربية في 

 مادة وجاءت هذه المواد بأحكام عامة وأحكام 73  ، وقد تضمنت هذه اإلتفاقية )02(1994فريل أ

  .تفصيلية 

  

    ن ، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا إلتفاقية الجوانب جالل وفاء محمدي: ـ أنظر الدكتور 1ـ 

  ، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ اإلسكندرية ـ ) تربس(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية         

  .13 صفحة 2000طبعة         

   براءات اإلختراع ـ الرسوم صالح زين الدين ، الملكية الصناعية والتجارية ـ:  ـ أنظر الدكتور 2ـ

   مكتبة دار الثقافة للنشر التجارية،الصناعية ـ النماذج الصناعية ـ العالمات التجارية ـ البيانات        

  .193 صفحة ،2000 طبعة األردن،والتوزيع       

     

   

    وتضمنت المادة األولى إشارة صريحة إلى إستنادها إلى أحكام كل من إتفاقية برن 

 ، و إتفاقية باريس للملكية الصناعية ، إضافة إتفاقية روما لحماية األدبيةللمصنفات الفنية و 
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 التسجيالت الصوتية والهيئات اإلذاعية ، ومعاهدة الملكية الفكرية ومنتجيالفنانين المؤدين 

  .للدوائر المتكاملة 

في شأن الملكية الفكرية و الملكية تلغي اإلتفاقات الدولية القائمة      وعليه فإن إتفاقية تربس ال

 أما )1(الصناعية أو تحل محلها ، بل تكملها وتعزز وجودها و تحيل إليها في كثير من موادها 

  .بالنسبة إلتفاق تربس من التنازل عن العالمة ، فقد أقرت حكما بجوازه 

ستخدم فيه أو  أو المحل الذي تالمنشآتو أعطت الحرية لمالك العالمة في التنازل عنها مع 

  :األتي تحت عنوان الترخيص و التنازل و تضمن 21بدونها وقد أوردت هذا في النص المادة 

يجوز للبلدان األعضاء تحديد شروط الترخيص بإستخدام العالمات التجارية أو التنازل    " 

 و بأن  يفهم أنه غير مسموح بالترخيص اإللزامي بإستخدام العالمات التجارية ،أنعنها ، على 

لصاحب العالمة التجارية حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود العالمة 

  ".التجارية إليها لصاحب العالمة الجديد

  

  

  

  

  

  

  

  

 أنه فيما يتعلق 1 فقرة 2ـ  مثال ما تضمنته إتفاقية تربس بشأن حماية العالمة ، حيث نصت المادة 1 

 حتى 01ث و الرابع من اتفاق الحالي تلتزم الدول األعضاء بمراعاة أحكام المواد باألجزاء الثاني و الثال

  . من إتفاقية باريس19 و المادة 12
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    و هذا الحكم مخالف لما قررته إتفاقية باريس من أنه يجوز لدول األعضاء الربط بين 

رف في العالمة التجارية التنازل عن العالمة التجارية و المحل التجاري ، بحيث ال يجوز التص

 عن المحل التجاري ، و تخالف بذلك ما تضمنته الكثير من القوانين الوطنية كالقانون استقالال

 و التي إعتبرت هذا الحظر من النظام ، إنطالقا )2(  و المصري )1( و األردني القديماألمريكي

لع محل أخر ، يؤدي إلى من كون بيع العالمة دون المتجر و إستعمالها لتميز منتجات أو س

  .)3(إيقاع المستهلك في اللبس حول أصل و مصدر السلعة 

    وهناك دول عدلت من موقفها مؤخرا فتضمنت قوانينها نصا يسمح لمالك العالمة التجارية 

 و من بينها القانون السعودي لسنة المتجر،الحق في التصرف بها بصورة منفردة و مستقلة عن 

  .)4( 1952نون  المعدل لقا1999

   و بالنسبة إلجراءات التنازل عن العالمة ، فقد أعطت إتفاقية تربس الحرية للبلدان األعضاء 

لتحديد شروط التنازل ونعني بذلك الشروط اإلجرائية والموضوعية ، فكل دولة تحددها حسب 

  .ما تراه مناسب 

  

 يتم بأنه 1953 لسنة 33ألردني رقم  من قانون العالمات التجارية ا01 فقرة 19ـ نصت المادة 1ـ 

  .وشهرتهتحويل العالمة بشأنها وتنقضي بزوال ذلك المحل 

  بأنه ال1939 لسنة 57 من قانون العالمات التجارية المصري رقم 01 فقرة 19 ـ نصت المادة 2ـ 

ائعه ، كما يجوز اإلتفاق على بيع العالمة التجارية مستقلة عن المحل التجاري الذي تميز منتجاته و بض

يجوز نقل ملكية العالمة أو رهنها أو الحجز عليها إال مع المحل   من ذاك القانون أنه ال18نصت المادة 

  .التجاري أو المشروع اإلستغاللي الذي تستخدم العالمة في تمييز منتجاته 

ية ، بيروت ،  مصطفى كمال طه ، القانون التجاري اللبناني ، دار النهضة العرب:  ـ أنظر الدكتور 3ـ 

   .355  ، صفحة 1975

 نصها أو التنازل عنها أوة التجارية مجواز نقل ملكية العال" منه على 1 فقرة 19ـ إذا نصت المادة 4ـ 

 رهنه، كما يجوز أو التنازل عنه أومل العالمة التجارية في تمييز بضائعه شتالمحل الذي ي دون نقل ملكية

  .لة عن المحل التجاري الحجز على العالمة التجارية مستق

  

  

  :المطلب الثاني
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  :1891إتــفـــاق مدريـــــد لسنـــة 

 المتعلق بالتسجيل الدولي للعالمات بموجب 1891  انضمت الجزائر إلى إتفاق مدريد سنة 

   .)1( 1972 مارس 22 المؤرخ في 10 /72األمر رقم 

 هذا إنتفاق، تشير ق ما جاء به اال التنازل عن العالمة دوليا وفإجراءات    و قبل التحدث عن 

 مرة في ألول مرة  موضوع التسجيل الدولي للعالمات، و طرحت القضية ألولل واإلتفاق تنا

، فهدف المؤتمرين هو إعطاء فرصة 1886محاضرة إتفاقية الوحدة التي عقدت في روما سنة 

  .لها الحقا  نتعرض   إجراءات بإتباعلمالكو العالمات لحماية في عدة بلدان، 

، و انضمت في 1891 افريل 14    و قد وجدت هذه المسألة فعال حالّ في محاضرة مدريد 

  .)2(البداية خمس دول فقط 

  

  1972 لسنة 32 العدد الشعبية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية   أنظرـ1ـ

  . تونس-  سويسرا-فرنسا - إسبانيا-بلجيكا : ـ و هي على التوالي 2ـ

 - سويسرا    -فرنسا - إسبانيا-بلجيكا :   دولة هي20 1957 عددها في محاضرة نيس لسنة أصبحـ 

 - البرتغال -فضة نخ الدول الم- موناكو - المغرب - لكسمبورغ - إيطاليا- هولندا - ألمانيا -تونس

  ـ يوغوسالفيا) الجنوب ( م سويسرا ـ تشيكوسلوفاكيا ـ الفيتنا- رومانيا -الجمهورية العربية المتحدة 

بلجيكا ـ : تحمى فيها عالمات الخدمة وهي   ـ ليشستن ، ومما يجدر اإلشارة إ ليه أن بعض هذه الدول ال

  .  ـ ليشستن ـ سان ماران ـ سويسرا هولندالكسمبورغ ـ 

 ـ نياألبا ـ أرمينيا ـ إسبانيا ـ أذربجاناإلتحاد الروسي :  دولة هي 47 ،1966وأصبح عددها سنة 

أزباكيستان أركانيا ـ إيطاليا ـ برتغال ـ بلجيكا ـ بلغاريا ـ البوسنة والهرسك ـ يولندا ـ بيالروس ـ 

الجزائر ـ الجمهورية التشيكية ـ جمهورية كوريا الشعبية ـ جمهورية مقدونيا ـ اليوغوسالفيا السابقة 

يا ـ السودان ـ سويسرا ـ الصين ـ  وسلوفاكيا ـ سلوفينومار ين و رومانيا وسان امولدا فيوجمهورية 

 ـ كرواتيا ـ كوبا ـ التيفيا ـ لكسمبورغ ـ كازاخستانطاجيكستان ـ فرنسا ـ الفيتنام ـ غزيستان ـ 

  .ليبيريا ـ موناكو ـ ليختنشتاين ـ النمسا ـ هنغاريا ـ هولندا ـ يوغوسالفيا 

  

  

، ثم بواشنطن 1900يسمبر  د14عدل هذا اإلتفاق عدة مرات ، فرجع ببروكسل  في       وقد

 ، ثم بلندن في جوان 1925 نوفمبر  06 ، و بعد ذلك بالهاي في 1911 جوان 02في 
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 و تم تعديلها أخيرا في 1967 جويلية 14 في مبستوكهول و 1975 جوان 15، بنيس في 1934

 ،أما بالنسبة لألشخاص الذين يحق تسجيل عالماتهم عن المستوى الدولي 1979 سبتمبر 28

يجوز لرعيا كل من الدول "  من المادة األولى من األتفاقية على أنه األولىصت الفقرة فن

 و بالنسبة لعالماتهم التجارية األخرىالحماية في جميع الدول -يضمنوا - يكفلوا أنالمتعاقدة 

 و ذلك بإيداع العالمات المذكورة بالمكتب الدولي لحماية األصليالصناعية المسجلة في بلدها 

 و قد سبق األصليةلكية الصناعية في جونيف بواسطة المصلحة المختصة في العالمة الم

، و قد عدل هذا اإلتفاق عدة األولاإلشارة إلى هذه اإلجراءات في المبحث الثاني من الفصل 

، و بعد ذلك 1911 جوان 2، ثم بواشنطن في 1900 ديسمبر 14 يمرات، فُرجع ببروكسل ف

 ، و 1975 جوان 15، بنيس في 1934، ثم بلندن في جوان 1925  نوفمبر06بالهاي في 

 بالنسبة أما،1979 سبتمبر 28 في ا، و تم تعديلها أخير1967 جويلية 14 في هولمكتوسب

 فقرة األولى الذين يحق لهم تسجيل عالماتهم على المستوى الدولي فنصت المادة  لألشخاص

 يكفلو الحماية في جميع أنمن الدول المتعاقدة يجوز لرعايا كل "أولى من اإلتفاقية على انه 

، و ذلك بإيداع األصلي الصناعية المسجلة في بلدها أو بالنسبة لعالماتهم التجارية األخرىالدول 

العالمات المذكورة بالمكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية في جنيف بواسطة المصلحة 

   " .األصليةالمختصة في العالمات 

 لم التيتضى المادة الثانية، فانه يعتبر في حكم رعايا الدول المتعاقدة، رعايا الدول      و بمق

 من إتفاقية 3تنظم إلى هذه اإلتفاقية و لكن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة   

باريس في األراضي الدول المنظمة إلى هذه اإلتفاقية  و يتضح من ذلك انه من اجل اإلنتفاع 

   يكون مودع الطلب من مواطنيأنا هذه اإلتفاقية، يجب بمزاي

 و فعلية  تجارية حقيقيةصناعية أو المالكين لمؤسسة أو المقيمين فيها أوالمتعاقدة  الدولى إحد

  .فيها

  

  

         1891جراءات التنازل عن العالمة وفق إتفاق مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعالمات إ

 بعد أن يقوم مالك 1891العالمة المسجلة دوليا وفق إتفاق مدريد لسنة     يتم التنازل عن 
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العالمة بتسجيل عالمته لدى المكتب الدولي وفق اإلجراءات  التي تحدثنا عنها سابقا بحيث 

تصبح عالمته مسجلة دوليا ، ويكون له الحق في نقل ملكيتها سواءا بالتنازل عنها أو 

 مكرر من 9ك من طرق نقل الملكية و قد تضمنت المادة بالترخيص بإستعمالها إلى غير ذل

اإلتفاق اإلجراءات الواجب إستكمالها حتى يكون التنازل عن العالمة صحيحا و منتجا ألثاره ، 

  :و هنا نميز بين عمليتين 

   :النقل الكلي للتسجيل الدولي: أوال

مات ، و يرغب مالكها نقل     و نكون هنا في حالة العالمة المسجلة في السجل  الدولي للعال

ملكيتها لفائدة شخص أخر سواءا كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، من رعايا دولة عضو في 

مثال في الجزائر المعهد الوطني (اتفاق مدريد ، في هذه الحالة يقوم مكتب إدارة بلد المتنازل 

ولي بهذا النقل و يقوم بإعالم المكتب الد- إشعاره من قبل المتنازل -بعد ) للملكية الصناعية 

  بتسجيل هذا النقل و يعلم به اإلدارات المكلفة بتسجيل العالمات في البلدان األعضاء األخيرهذا 

، و يقوم بنشر النقل في الجريدة المخصصة للعالمات و قد يقوم مالك العالمة بالتنازل عن 

دى المكتب الدولي ، يطلب  سنوات التي تحسب من التسجيل الدولي ل5عالمته قبل إنتهاء مهلة 

و ينشره  مع تاريخ و رقم تسجيل العالمة في بلد المالك  مكتب المالك الجديد  رضاءأوموافقة 

 مكرر من اإلتفاق على بطالن عقد التنازل عن العالمة المسجلة 9و قد نصت المادة  الجديد

  ).1(دوليا لفائدة شخص غير مقبول له تسجيل العالمة دوليا 

أخر  التنازل عن عالمة مسجلة دوليا ال يكون صحيحا إالّ إذا كان المتنازل له من    بمعنى 

  .رعايا أحد دول  اإلتفاق 

  

  

  

CHAVANNE  ALBERT  ET JEAN JACK BRUST, op. Cit.  Page 783 -      1  

  

  

  :الدوليالنقل الجزئي اإليداع : ثانيا
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  :تين  ثالثا من اإلتفاق و يشمل حال09 نصت عليه المادة 

  .الخدمات يكون التنازل عن جزء فقط من المنتجات أو أن :األولىالحالة 

  .بلدان أن يكون التنازل الجزئي لصالح بلد واحد أو عدة :الثانيةالحالة 

 والتي يتم فيها التنازل عن العالمة المسجلة دوليا لجزء فقط من المنتجات أو األولى،ففي الحالة 

 يقوم بإجراء القيد في األخير هذا الدولي، التنازل لدى المكتب  وأعلن عنالمسجلة،الخدمات 

  .)1(الدوليةالسجل الخاص بالعالمات 

 يكون لها الحق برفض صحة وصالحية   هذا ةالمتعاقدأن كل واحدة من الدول      ونشير

لة  في حالة ما إذا كانت المنتجات أو الخدمات المعينة في الجزء المتنازل عنها مماثالتنازل،

  .لتلك المنتجات أو الخدمات التي الزالت العالمة مسجلة فيها لفائدة المتنازل

   كما أن المكتب الدولي يسجل فقط عقود التنازل عن العالمة المسجلة دوليا لفائدة الدولة 

  .متعاقدة أو عدة دول موقعة على اإلتفاق وال يتم تسجيل التنازل القائم لصالح دول أخرى

الت السابقة إذا طرأ تغيير في بلد المالك ، إذا قامت بنقل العالمة مسجلة دوليا قبل     وفي الحا

إنتهاء مهلة الخمس سنوات التي تحسب من تاريخ تسجيل  الدولي ، اإلدارة التي ينتمي إليها 

 مكرر وذلك بعد أن 9نصت عليه المادة  المالك الجديد عليها أن تعبر عن رضاها وفق ما

لدولي منها ذلك أي الموافقة ، وبعد ذلك ينشر عقد التنازل وتاريخه ورقم تسجيل يطلب المكتب ا

  .)2(العالمة في بلد المالك الجديد 

  

  

   

   

VOIR : YVES SAINT GAL, o.p-cit  page L12.                                                  1ـ 

  .دـاق مـدريــ مـن إتفـ01 مكــرر9 أنـظر المـادة         ـ 2  
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:الثـــانــيالبــاب   

 

  المترتبة على عـقد التـنازل اآلثار

عـن العـالمـة بالنسبـة   لألطـراف 

 المتعاقـدة
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         يترتب على عقد التنازل عن العالمة اآلثار التقليدية لكل عقد بيع لذا فان الرجوع إلى 

ليها في القانون المدني و الذي يجعل الطرفين خاضعين األحكام و القواعد العامة المنصوص ع

.لواجبات معينة و متمتعين بحقوق مختلفة أمر ال مفر منه  

فصل (     و سنتطرق في هذا الباب من دراستنا إلى آثار العقد بالنسبة للمتنازل عن العالمة 

).فصل ثاني(و أثاره بالنسبة للمتنازل إليه ) أول  
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:األولالفـصــل   

 أثـار عقـد التنـازل عـن

العــالمـــة بالنسبـــة 

 للمتنـــازل
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فااللتزام بنقل , و يثير عدة تساؤالت, يرتب عقد التنازل عن العالمة في ذمة المتنازل عدة أثار

كما , يهاملكية العالمة و تسليمها يطرح بشأنه انتقال دعوى التقليد التي يكون المتنازل قد باشر ف

).المبحث األول(يفرض واجب التسليم بالمعنى الضيق و سنفصل هذين االلتزامين في   

التزام بضمان التعرض و االستحقاق ,  كما يرتب عقد التنازل عن العالمة دائما بالنسبة للمتنازل

). المبحث الثاني(و العيوب الخفية  
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:األولالمـبـحـث     

 بنقـل ملكية إلـتــزام البائــع

  تسليــمهاالعالمـة و

 للمتنـازل إليـه
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...................................................................................... 

 

 

 

.إلتـزام البـائع بنقـل ملكيـة العالمـة :المطلـب األول   

 البائع أن ينقل هبمقتضاالبيع عقد يلتزم ( الجزائري على أن من القانون المدني 351تنص المادة 

).للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي   

 المتنازل إلى ذمة عقد التنازل يرتب إلتزام بنقل ملكية العالمة في أنيتضح من هذه المادة 

 إلتزام بتسليم العالمة إلى المتنازل المتنازل إليه، و هذا اإللتزام يتضمن إلتزامين تبعيين، أحدهما

إليه و هو إلتزام بنتيجة، و الثاني، إلتزام بالمحافظة على العالمة إلى أن يتم تسليمها، و هو 

إلتزام بنتيجة أيضا، ذلك تبعيته لإللتزام بالتسليم، فاإللتزام بالمحافظة بمثابة الفرع، بعبارة أخرى 

. يأخذ حكم األصلبمثابة إلتزام فرعي للتسليم، و الفرع  

و يلتزم البائع بكل ماهو الزم لنقل حق ملكية العالمة إلى المشتري و اإلمتناع عن كل عمل من 

 من القانون 631شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيال، و هذا اإللتزام قررته المادة 

 المبيع إلى يلتزم البائع أن يقوم بما هو الزم لنقل الحق( المدني الجزائري، حيث تنص 

).المشتري و أن يمتنع عن كل عمل  من شأنه  أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيال   

  :هيفالمتنازل إذا يقوم بنوعين من األعمال و 

 النـوع األول: األعمـال اإليجابيـة.

زل إليه من األعمال اإليجابية التي يلتزم بها المتنازل ، األعمال التمهيدية لنقل  الملكية إلى المتنا

كأن يقوم بتقديم الشهادات والوثائق الالزمة  للتسجيل ، كالمستندات التي تثبت ملكية العالمة من 

 العالمة موضوع باستخدامقبل المتنازل وكذا العقود التي تثبت وجود الرهون أو التراخيص 

.التعاقد في حال تواجدها   

ينقل الحق في  توابعها ، لكن هذا العقد ال      فعقد التنازل عن العالمة ينقل ملكية العالمة و

ال يعتبر من توابع العالمة وال يدخل هذا الحق في عقد  األولوية أو األسبقية ألن هذا األخير

  .)1(التنازل ، إال إذا ضمن األطراف هذا الشرط صراحة في العقد
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بالعالمة محل     كما أن المتنازل إليه ال يكتسب الحق في رفع دعاوي التقليد المتعلقة 

التنازل،و الواقعة قبل نشر عقد التنازل في السجل الوطني للعالمات ، فالمتنازل في هذه 

.الدعاوي هو الذي يتوفر فيه شرط الصفة في التقاضي وليس المتنازل إليه   

    أما المتنازل إليه فتكون له صفة التقاضي في دعاوي التقليد الواقعة على العالمة بعد تاريخ 

. في السجل الوطني للعالمات باسمهملكية العالمة  نشر  

    و نفس الشيء بالنسبة للدعاوي التي يبدأ في تحريكها المتنازل ولم تفصل المحكمة فيها بعد 

.، فالمتنازل هو الذي يكون من حقه إكمالها ومتابعة السير فيها   

بالتالي يكون شريعة     في كل الحاالت السابقة يعتبر عقد التنازل ـ عقد رضائي ـ و

المتعاقدين فإذا حدث وإن إتفقا الطرفان على مخالفة هذه المبادئ فيحق  لهم ذلك بشرط أن 

يتضمن عقد التنازل صراحة هذا اإلتفاق وينشر مع العقد في السجل الوطني للعالمات،كأن يقوم 

يمنح المتنازل الحق في المتنازل إليه بمتابعة عمليات التقليد السابقة للتنازل، أو بالعكس، حيث 

. متابعة دعاوي التقليد الواقعة بعد التنازل   

 النـوع الثاني: األعـمال السلبيـة.

يقوم بها البائع، حتى يتيسر إنتقال ملكية              الأنتكمن في تلك األعمال التي يجب 

إليه آخر الذي العالمة إلى المشتري ومن بينها،  تنازل مالك عن عالمته مرة أخرى لمتنازل 

  .يبادر  بتسجيل عقد التنازل بإسمه  قبل المشتري األول 

 

 

 

 

 

62.      - 1page .Cit ,Op: DULIAN REDERIC POULLAUDF     Voir        

 

.إلتزام البائع بتسليم العالمة إلى المتنازل إليه : المطلب الثاني   
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ازل إللتزام تسليم العالمة إلى المتنازل بناءا على القواعد العامة للقانون المدني يخضع المتن

.)1(إليه  

يتم التسليم بوضع المبيع  (بأنه من القانون المدني الجزائري، التسليم 376لقد عرفت المادة   

 به دون عائق و لو لم يتم تسليمه واالنتفاعتحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته 

).ليمه لذلك ماديا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتس  

يتضح لنا من هذه المادة أن التسليم عبارة عن وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري 

 به دون أن يعرقل ذلك أي عائق حتى و لو لم يتسلم المشتري االنتفاعبحيث يستطيع حيازته و 

.المبيع تسلما ماديا   

 العناصر المادية المكونة و يختلف تسليم العالمة بإعتبارها مال معنوي أي غير مادي عن باقي

لمحل التجاري، فيفرض واجب التسليم بالمعنى الضيق على المتنازل، فتسليم العالمة يعني 

.)2(السماح للمتنازل إليه بإستخدام العالمة المحمية قانونا   

و يتم ذلك بتقديمه سند ملكية العالمة و كل الوثائق و المستندات التي تثبت الملكية          و 

.)3( المتنازل إليه باسمتمتم عملية التسجيل العقد في السجل الوطني للعالمات  الالزمة ال  

و من تاريخ التسليم تنتقل كل الحقوق المترتبة عن العالمة إلى المتنازل إليه بما فيها الحق في 

.التقليدالتقاضي في دعاوى   

 

______________________ 

  و ما بعدها من ا1604و المادة , ا من القانون المدني الجزائري و ما بعده361انظر المادة       -1

     لقانون المدني الفرنسي

VOIR, JOANNA  SAMITDH   SZALWAKI : Op. .Cit. Page 129           -02 

  VOIR, FREDERIC POULLAUD DULLIAN : Op.Cit Page 225              -03 

 

 

–فكما سبقت اإلشارة –سبقية  التي إكتسبها مالك العالمة أما بالنسبة  لحق األولوية أو األ

فالمتنازل غير ملزم بنقلها إلى المتنازل إليه، ألنه ال يمكن إعتبارها من لواحق العالمة المبيعة، 

.بحيث يظهر سند ملكية العالمة كاف في حد ذاته إلتمام عقد التنازل   
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نتوج أو السلع الحاملة للعالمة المتنازل عنها، كما أن المتنازل غير ملزم بتقديم أسرار صنع الم

وال مساعدته للحصول على نفس الجودة، فمن حق المتنازل المحافظة على مهارته، وال يعتبر 

هذا من لواحق العالمة المبيعة، فالمنطق يقضي بعدم إنتقال سر التصنيع إذا لم يكن العقد 

.يتضمن شرطا صريحا في هذا الشأن   
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 المـبحـث الثـانـي:

ضمـانالإلتـزام البـائع ب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، فيضمن للمتنازل إليه إلتزاما بضمان العالمة  المتنازل يرتب عقد التنازل عن العالمة في ذمة

 هادئا ، كامال ، وهذا يعني أن البائع يمتنع عن القيام بأي انتفاعا بها واالنتفاع ة العالمة له ملكي

ل من شأنه أن يعرقل أو يعيق إستعمال المشتري لعالمته سواءا كان هذا العمل من المتنازل عم
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شخصيا أو من الغير وأن يضمن البائع للمشتري بقاء ملكيته للعالمة إذا إستحق  من الغير 

. كليا أو جزئيا وذلك عن طريق تعويضه استحقاقاسواءا   

 كامال ، وبالتالي إذا وجد عيب ينقص من انتفاعاة  المشتري بالعالمانتفاعكما يضمن المتنازل 

إلتزام البائع بضمان  قيمة العالمة إلتزم البائع بضمان هذا البيع وذلك عن طريق التعويض ، و

يقتصر فقط على عقد البيع وإنما يشمل كل العقود الناقلة للملكية بالمقايضة والشركة وقد نظم  ال

.) 1( عقد البيع على أساس أن هذا األخير يعتبر المنشأة منضالمشرع الجزائري هذا اإللتزام   

و لتفصيل هذا االلتزام نتطرق لدراسة التزام المتنازل بضمان التعرض الصادر منه و الصادر 

)مطلب ثاني(ثم نتعرض اللتزامه بضمان العيوب الخفية, )مطلب أول(من الغير   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

جار حيث نجد القانون ييقتصر على العقود الناقلة للملكية وإنما كذلك في عقد اإل لتزام بالضمان الـ اإل1

 وما بعدها من 483المادة ( يلزم المؤجر بضمان تعرضه الشخصي أو الذي يقع من الغير على المستأجر 

) .القانون المدني الجزائري   

 

 

 

 المطلب األول : إلتزام المتنازل بضمان التعرض واستحقاق العالمة 
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  إن التزام المتنازل بنزع اليد على الشيء المبيع يفرض عليه ضمان عدم التعرض للمشتري 

سواءا كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع في االنتفاع بالعالمة المبيعة 

.حق على المبيع يعارض به المشتري   

ثم ضمان  , )فرع أول(ض الصادر من المتنازل نتطرق إلى ضمان التعروللتفصيل هذا 

.)فرع ثاني(التعرض الصادر من الغير   

 الفــرع األول: ضمان التعـرض الصـادر من البائع 

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في اإلنتفاع بالعالمة المباعة، والتعرض قد يكون عمل 

 المتنازل عنها ويكون مساسا بحقوق  على العالمةاالعتداءمادي يقوم به البائع وذلك إذا تم 

المتنازل له وبالضمانات الممنوحة له ، أو عمل قانوني من شأنه أن يعرقل أو يحول دون 

إستعمال المشتري للعالمة إستعماال هادئا وإنتفاعه بها بحيث يحقق من ورائها الغرض الذي 

.ة كليا أو جزئيا اإلنتفاع من العالمبقصده من شراءها ، ويستوي أن يكون اإلنتقاص   

من هذا التعريف يتبين لنا أنه يقتضي توافر شرطين لقيام اإللتزام بضمان التعرض الصادر من 

:البائع وهما   

أوال : أن يقع التعرض فعال من البائع للمشتري ال مجرد اإلحتمال بوقوعه ، ومن ثم ال يقوم 

 ميكفي التهديد بالتعرض مادام البائع ل إلتزام البائع بالضمان إال إذا وقع التعرض فعال منه ، وال

)1(ينفذ تهديده   

 

 

 

_________________________________________________ 

   330الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، فقرة : ـ  أنظر عبد الرزاق السنهوري 1

.626صفحة   

 

ثانيا : يكون من شأن تعرض البائع أن يحول دون إنتفاع المشتري كليا أو جزئيا    للعالمة 

.والتعرض قد يكون مادي وقد يكون قانوني   
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ويعتبر التعرض قانونيا إذا إستعمل البائع حقا إدعاه على العالمة من شأنه  أن يؤدي إلى نزع 

ملكية العالمة  من المشتري ، ومثال ذلك أن يكون المتنازل وقت إبرام العقد غير مالك للعالمة 

ها بعد التنازل عنها إما بالميراث  أو بالشراء أو بالهبة أو بالوصية ثم تملك  

فإذا إستند المتنازل إلى حق الملكية الذي آل إليه بعد التنازل لينزع ملكية العالمة من المشتري 

 من القانون المدني الجزائري على أنه 371كان ذلك بمثابة تعرض قانوني ، وبهذا تقول المادة 

 مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير  قد ثبت بعد البيع ، وقد آل إليه هذا الحق يكون البائع(

)من البائع نفسه   

به   بأي فعل مادي  من شأنه أن يعكّرالمتنازلا قام ذوقد يكون التعرض ماديا ، ويكون كذلك ، إ

كأن يقوم  على العالمة ، ه ملكية المتنازل دون أن يستند في القيام به إلى أي حق  يدعي

 لتلك المتنازل عنها بحيث على سلعه أو منتوجاتهالمتنازل عن العالمة بإستخدام عالمة مماثلة 

  .)01( منافسة غير مشروعةالمتنازل إليهيؤدي ذلك إلى منافسة 

إلتزام البائع  وإذا تحقق إلتزام البائع بالضمان فإنه يصبح المدين فيه في مواجهة المتنازل ، و

 اإلنقسام حيث ال يقبل تجزئة و لتزام باإلمتناع عن عمل ومن ثم فهو إلتزام البالضمان هو إ

يمكن التصور أن يقوم البائع بجزء من اإللتزام دون الجزء األخر فهو إلتزام باإلمتناع ، إما أن 

ينفذ ويترتب عن ذلك أيضا   إذا كان البائع أكثر من شخص إلتزم كل واحد  ينفذ كله وإما أن ال

.لتعرض للمتنازل إليه دون  أن ينقسم اإللتزام بينهم بعدم ا  

. بالضمان إلتزام مؤبد بحيث يبقى ملزما بعدم التعرض لمدة غير محدودة المتنازلوإلتزام   

 

 

 

 

 

   .632 صفحة 332المرجع السابق فقرة        -1

من عدمه ،  الورثة   حول إنتقال إلتزامه بالضمان إلى اختلفواوفي حالة وفاة البائع فإن الفقهاء 

 أن اإللتزام بالضمان دين في ذمة اعتبار للورثة على انتقالهفمنهم من يذهب إلى عدم جواز 
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تنتقل إلى الورثة إال ضمن التركة ، ومن ثم يستطيع الوارث مطالبة  البائع ، والديون ال

 الوارث بالتزاميجوز للمتنازل إليه أن يحتج  المتنازل إليه برد ملكية العالمة المباعة وال

بالضمان ألنه لم ينتقل إليه من المورث ويصبح للمتنازل إليه في هذه الحالة الحق في مطالبة 

  .)01(الورثة بالتعويض من خالل التركة

ويذهب الفقهاء في فرنسا إلى جواز إنتقال اإللتزام بالضمان إلى الورثة ، ومن ثم يمتنع الورثة 

. للعالمة من التعرض للمشتري في إستعماله  

ويتمثل جزاء اإلخالل باإللتزام بعدم التعرض ، إذا كان ماديا أن يطلب المشتري التنفيذ العيني ، 

وقع من تعرض كأن يطلب المشتري منع البائع من إستعمال ذات  وذلك عن طريق إزالة ما

وز العالمة المتنازل عنها على سلعه أو منتجاته أو خدماته فضال عن التعويض للضرر ويج

.للمشتري المطالبة بالغرامة التهديدية عن كل عمل يقوم به البائع من أعمال التعرض   

وإذا كان التعرض قانونيا ، كما في حالة تملك البائع العالمة المباعة بعد البيع ثم يرفع دعوى 

 عليه  الملكية ، هنا المتنازل إليه يدفع هذه الدعوى بإلتزام البائع بالضمان ألن من وجباسترداد

الضمان إمتنع عليه التعرض ، وإذا باع المتنازل العالمة مرة أخرى وسجل البيع المتنازل له 

الثاني قبل األول ، يكون للمتنازل له األول في هذه الحالة أن يرجع البائع بالتعويض إما على 

 إستمد  العالمة للغير وإما بموجب ضمان البائع للتعرض الصادر منه ألن الغيراستحقاقأساس 

.حقه من البائع نفسه   

 

 

 

 

 

  .148المرجع السابق صفحة ,  انظر الدكتور خليل احمد حسن قدادة-1
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 إعفاءه من الضمان للتعرض الذي يصدر منه للمشتري بحيث يقع اشتراطوال يجوز للمتنازل 

ع يبقى البائع مسؤوال عن كل نزع يد نشأ عن فعله ولو وقف على خالف ذلك اتفاقباطال كل 

 يقضي بغير ذلك وإن كان يجوز زيادة اتفاقاإلتفاق على عدم الضمان ويقع باطال كل 

.)02( أو إنقاصه)01(الضمان  

 الفرع الثاني : إلتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير 

أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق (  من القانون المدني الجزائري 371تنص المادة 

).عارض به المشتري على المبيع ي  

 من هذه الفقرة يتبين لنا أن البائع ملزم بأن يدفع عن المشتري تعرض الغير متى كان انطالقا

يقتصر فقط على أفعاله الشخصية ، وإنما أفعال الغير والتي تمثل تعرضا  هذا التعرض ال

م بالقيام بعمل ، للمشتري ، وإلتزام البائع بضمان أفعال التعرض الصادرة من الغير ، هو إلتزا

إلتزامه بضمان أفعاله الشخصية هو إلتزام  بينما وهو دفع كل تعرض يقع للمشتري من الغير،

.باإلمتناع عن عمل    

 كليا أو جزئيا ، فإن هذا هو استحقاقا العالمة استحقت وتعرض الغير إذا توافرت شروطه و

تعويض بما لحق المشتري من أضرار  العالمة من قبل الغير ، فيلتزم البائع بالالستحقاقضمان 

.نتيجة ذلك   

 

و يريد المتنازل , و مثال ذلك أن يبيع احد األشخاص عالمة مستخدمة على سلعة أو منتوج معين   -1

إليه أن يستخدم العالمة المبيعة على سلعة أخرى أو منتوج أخر لم يكن المتنازل يستعملها عليه قبل 

و ذلك من خالل امتناع ,  يشترط على المتنازل زيادة الضمان بعدم التعرضفيجوز للمتنازل له أن, التنازل

.المتنازل من استعمال العالمة المتنازل عنها على السلعة او المنتوج القديم و الجديد  

بعدم منعه من أن يستعمل العالمة المتنازل عنها ,  كان يشترط المتنازل عن العالمة على المتنازل له-2

فهنا االلتزام بعدم التعرض قد ,  أو المنتوجات التي كان يستخدمها عليها من قبل التنازلعلى بعض السلع

.وقع على جزء من العالمة و ليس الكل و يعتبر هذا االتفاق إنقاص من ضمان المتنازل  

 

 

 الشروط الواجب توفرها في ضمان تعرض الغير : 
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  :وهي من الغير  لقيام ضمان التعرض الصادر)01(شروطثالث يشترط توافر 

 أوال: أن يقع فعال ال مجرد احتمال وقوعه

فلكي يقوم ضمان البائع البد أن يكون التعرض قد وقع بالفعل من الغير ، والغير شخص غير 

طرف في عقد البيع ، ويدعي بحق يتعلق بالعالمة الذي يكون ملك للمتنازل إليه ، ويرفع دعوى 

 وقوع تعرض من احتماليكفي لقيام الضمان مجرد  ي العلى التنازل إليه بهذا الحق وبالتال

ينشأ إال من وقت منازعة الغير فعال في  الغير فحق الضمان المقرر لمصلحة المتنازل إليه ال

.يكفي أن يتضح للمتنازل له أن العالمة مملوكة للغير  إستعمال العالمة ، وال  

 إليه األخير يرجع على المتنازل إليه السابق ونشير أنه في حالة التنازالت المتعاقبة فإن المتنازل

عنه ، كما يجوز له الرجوع على المتنازل األصلي مباشرة على أساس إنتقال دعوى الضمان 

.من المتنازل إليه األول السابق إلى المتنازل الثاني أو الالحق بوصفها من ملحقات البيع   

ثانيا: أن يكون التعـرض قانونيا أي أن يستند المتعرض إلى حق قانوني يدعيه أما إذا تعرض 

الغير للمتنازل إليه تعرضا ماديا فال يضمنه المتنازل وإنما يكون على المتنازل له عبئ دفع ذلك 

.بالوسائل المنصوص عليها قانونا   

ويكون التعرض قانونيا ، إذا كان مبنيا على حق يدعيه الغير على العالمة ، كأن يطالب 

أو )  على سلع أو خدمات أو منتوجات أخرى استخدامهايحق ألحد  يث البح( بملكيتها كلها 

أي المستخدمة على نوع معين فقط من السلع أو الخدمات أو ( يطالب بملكية جزء منها 

) .المنتوجات   

فالحالة األولى يرفع دعوى اإلستحقاق الكلي وفي الحالة الثانية يرفع دعوى اإلستحقاق الجزئي 

. 

 

 

 ثـالثـا:أن يكون حق المتعرض ثابتا له وقت البيع أو آل إليه بعد البيع بفعل البائع 

يوجب القانون لقيام إلتزام البائع بالضمان أن يكون حق الغير ثابتا على العالمة قبل حصول 

.التنازل أو أن يكون قد ثبت بعد وقوع البيع ولكن بفعل البائع   
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تا له وقت البيع فإن المتنازل يكون ضامنا سواءا ـ ففي الحالة األولى إذا كان حق المتعرض ثاب

 للمتنازل في إنشائه ، مثال ذلك دخل كان سبب كسب المتعرض لهذا الحق راجعا للمتنازل أوال

.أن يكون قد صدر قرار بملكية العالمة لشخص آخر غير المتنازل قبل التنازل عنها للمشتري   

 حقه بعد التنازل بفعل المتنازل نفسه يكون من ـ في الحالة الثانية إذا كان المتعرض قد كسب

حق المتنازل له الرجوع بالضمان على المتنازل، مثال ذلك أن يكون المتنازل قد باع العالمة 

مرة ثانية إلى مشتري آخر وبادر هذا األخير بتسجيل هذا التنازل في السجل الوطني للعالمات 

قا لمبدأ األسبقية في التسجيل ،هنا يحق للمتنازل قبل المتنازل له األول فصارت له األفضلية طب

.له األول الرجوع على المتنازل بالضمان   

وإذا قام إلتزام البائع بالضمان ، فإن البائع يعتبر المدين في هذا اإللتزام ، وهو إلتزام قابل 

ير أيضا لإلنتقال للورثة كما هو الحال بالنسبة إللتزام البائع بضمان التعرض الصادر منه ونش

أنه يلتزم بالضمان كفيل البائع ، كأن يبيع أحد األشخاص عالمته ويكون له كفيل يكفله في 

مواجهة المتنازل له ، فإذا ظهر بعد ذلك أن العالمة المباعة كانت مملوكة في األصل للكفيل 

ذلك يعتبر يجوز له أن يسترد ملكية العالمة من المتنازل له ، ألن  وليس للبائع ، فإن الكفيل ال

بمثابة تعرض صادر من الغير والبائع هو الذي يضمن هذا التعرض وكذلك كفيله ، فالكفيل إذن 

  .االسترداديجوز له  ضامن لهذا التعرض ، ومن ثم وجب عليه الضمان وال

 ، فلو أن البائع كان لالنقساموإلتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير إلتزام غير قابل 

 شخص واحد كأن تكون العالمة ملك مشترك بين عدة أشخاص   بسبب إنتقالها إليهم أكثر من

بالميراث أو الوصية ، هنا المشتري يمكنه أن يطالب أي واحد منهم بالتنفيذ العيني لإللتزام 

بالضمان وذلك بجعل الغير يكف عن التعرض للمتنازل إليه لكن إذا إستحقت العالمة للغير ، 

 بالتعويض ، هذا اإللتزام قابل لإلنقسام ، ألن محل اإللتزام هو دفع أن يطالبه له فيكون للمتنازل

.مبلغ من النقود   

 أما الدائن في اإللتزام بضمان التعرض الصادر من الغير فهو المتنازل له وكذلك خلفه 

العام والخاص ، فمثال لو أن المشتري باع العالمة إلى شخص آخر فإن هذا األخير يستطيع 

الرجوع بضمان التعرض الصادر من الغير على عالمته وذلك عن طريق الدعوى غير مباشرة 

.وإما عن طريق الدعوى المباشرة ) سلفه(، حيث يستخدم فيها إسم المشتري األول   
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وكذلك يكون لدائن المشتري اإلستفادة من ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير ، فيرفع 

ضمان على البائع ، وبالتالي يستطيع الحصول على حقه من التعويض الدائن دعوى المشتري بال

 وفقا اآلخرينالذي يلتزم به البائع إتجاه المشتري وإن كان يزاحمه في هذا األمر سائر الدائنين 

.للقواعد العامة للدعوى الغير المباشرة   

: أثار قيام إلتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير   

يام إلتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير إلتزامه بمنع الغير من يترتب على ق

التعرض ، وهذا هو التنفيذ العيني لإللتزام ، وإذا لم يستطع البائع ذلك وجب عليه تعويض 

المشتري عن الضرر الذي أصابه من جراء إستحقاق العالمة كليا أو جزئيا ، وسنتعرض إلى 

: هذه األثار في نقطتين   

 أوالـ إلتزام البائع بالتنفيذ العيني : 

ينشأ إال إذا كان التعرض  إن إلتزام البائع بالضمان بالنسبة للتعرض الصادر من الغير ، ال

قانونيا ، ويقع في صورة دعوى إستحقاق يدعي فيه الغير أنه مالك للعالمة التي إشتراها 

) .ال كحق الرهن مث( المتنازل له ، أو أن يكون له عليها حق   

فإذا وقع هذا التعرض من الغير مؤسسا على حق من الحقوق التي يدعيها على العالمة ، كان 

على المشتري أن يخطر البائع بذلك حتى يقوم بإعداد جميع وسائل الدفاع التي يستطيع من 

ذ بها مواجهة الغير الصادر من التعرض ، في هذه الحالة يجب على البائع القيام بتنفي خاللها و

خل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن دإلتزامه بالضمان تنفيذا عينيا ، وذلك عن طريق الت

 من القانون المدني 372تحّل فيها محله وإثبات عدم أحقية الغير فيما يدعيه ، وبهذا تقرر المادة 

إذا رفعت على المشتري دعوى إستحقاق المبيع كان على البائع حسب األحوال ( الجزائري 

ووفقا لقانون اإلجراءات المدنية أن يتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها 

محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان إال إذا أثبت 

) .أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس أو خطأ جسيم صادر من المشتري   

 أن البائع عليه أن يتدخل في الخصومة أو يحل 372 نص الفقرة األولى من المادة   منيتبين لنا

إذا لم  محل المشتري فيها عند إخطاره من المشتري بالتعرض الصادر من الغير ، لكن البائع 

  .يتدخل رغم إخطاره بالتعرض من قبل المشتري فيوجب عليه الضمان 
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تناولت حكم حالة ما إذا لم يقم المشتري بإخطار البائع  قد 372أما الفقرة الثانية من المادة 

فإذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى ( بدعوى اإلستحقاق في الوقت المناسب ، حيث قررت أنه 

اإلستحقاق في الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به فإنه يفقد حق 

ي الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى اإلستحقاق الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن التدخل ف

وعليه تختلف حقوق المتنازل له إتجاه المتنازل تبعا لما إذا كان قد قام بواجب إخطار )  

: المتنازل بهذا التعرض أو لم يقم به وسنبحثها في حالتين   

 الحالة األولى: حالة إخطار المشتـري للبائع بالتعرض الصـادر من الغـير 

  كان على البائع أن يتدخل الغيـر، البائع بالتعرض الصـادر مـن ير المشترأخطإذا 

وأن يتولى الدفاع  ,)01(في الخصومة وفقا لما هو متبع في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري

عن المشتري أو يحل محله فيها ، وإخطار المشتري البائع ليس له شكال محددا وبالتالي يستوي 

، وحالة ) 02( للبائع    شفويا وعلى المشتري يقع عبئ إثبات وقوع إخطارهأن يتم كتابة أو

: إخطار المشتري للبائع بالتعرض فيها فرضين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  من قانون اإلجراءات المدنية83 ,82 ,81انظر المادة    -1  

.64صفحة  , 378انظر عبد الرزاق السنهوري الوسيط السابق فقرة     -2  
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 الفرض األول : تدخل البائع وقيامه بالرد 

إذا تدخل البائع ، كان للمشتري الحق في طلب إخراجه من الدعوى ليحل محله البائع وذلك 

 المتعرض في دعواه ولكن في ررغبة في تفادي الحكم بالمصاريف القضائية إذا نجح الغي

راقبه في دفاعه يطلب المشتري ذلك حتى يبقى بجانب البائع في الدعوى ولي الغالب ، أن ال

  قد يقع من البائع مع الغير إضرارا بالمشتري الذيويحول بينه  وبين التواطؤ 

والبائع بتدخله في الدعوى وقيامه بالرد ، قد ينتهي األمر برفض دعوى الغير المتعرض من 

.المحكمة ، بهذا يكون البائع قد نفذ إلتزامه بالضمان تنفيذا عينيا   

 دفع تعرض الغير عن طريق تدخله بالدعوى ، يكون البائع مخالّ بتنفيذ أما إذا فشل البائع من

إلتزامه بالضمان ، فهو إلتزام بنتيجة ، وبالتالي يصبح ضامنا لإلستحقاق وملتزما بالتعويض 

للمشتري ، وقد يحدث أن يرفع المشتري دعوى الضمان على البائع أثناء إختصامه في دعوى 

دعوى الضمان الفرعية   شتري هنااإلستحقاق ، وتسمى دعوى الم Garantie Incidente 

 الفرض الثاني: حالة عدم التدخل البائع في الدعوى رغم إخطاره بالتعرض 

إذا أخطر المشتري البائع بالتعرض ورغم ذلك لم يتدخل في الخصومة ، للمشتري في هذه 

 البائع إال إذا أثبت أن الحالة أن يمضي في الدعوى بمفرده وإذا فشل بذلك ، وجب الضمان على

 للعالمة كان نتيجة التواطؤ والتدليس من المشتري أو خطأ جسيم صادر رالحكم بإستحقاق الغي

كان إذا ( من القانون المدني الجزائري  372منه ، وبهذا تقرر نهاية الفقرة األولى من المادة 

) .شتري الحكم الصادر في الدعوى نتيجة التدليس أو خطأ جسيم صادر من الم  

يكفيه حتى يتفادى الحكم الصادر في الدعوى أن يثبت أن الغير على غير حق وذلك  والبائع ال

من خالل الدفوع التي يملكها إتجاه ذلك لدفع تعرض الغير ، ألن الفرض هنا المشتري قد 

أخطره بالتعرض فكان عليه التدخل ، فإذا لم يفعل ، يكون قد قصر وعليه أن يتحمل نتيجة 

.صيره تق  

وقد أعطى المشرع الجزائري المشتري الحق ـ إذا أخطر البائع بالتعرض ولم يتدخل ـ أن 

جدوى  يعترف بالحق على العالمة أو يتصالح معه عليه إذا كان المشتري يعتقد بحسن نية أنه ال

في المضي بالدعوى إلى النهاية ، ويكون له في هذه الحالة ، أن يرجع على  من اإلستمرار

ائع بضمان اإلستحقاق ، ويؤسس هذا الحكم على أن أحجام البائع على التدخل في الدعوى الب



 129

يدفعها إال إذا أثبت البائع أن الغير لم  رغم إخطاره بها ، إنما يقوم على قرينة أنه ليس لديه ما

 له بذلك الحق أو في مصالحته االعترافيكن على حق فيما يدعيه على العالمة قد تسرع في 

يستطيع أن يحتج بعد ذلك بحسن نيته وبهذا تقول  ر ، حينئذ يفقد المشتري حقه بالضمان والللغي

أن الرجوع بالضمان هو حق يثبت للمشتري ولو (  من القانون المدني الجزائري 373المادة 

 عن حسن نية بحق الغير أو تصالح معه هنا ينتظر حكما قضائيا متى أخبر البائع اعترف

لم يثبت البائع أن الغير لم  قت المناسب ليحل محله فيها دون جدوى ، ذلك مابالدعوى في الو

.يكن على حق في دعواه   

 الحالة الثانية : حالة عدم إخطار المشتري البائع بدعوى اإلستحقـاق 

     إذا لم يخطر المشتري البائع بدعوى اإلستحقاق في الوقت المناسب و نجح  في الحصول 

 األمر، إلتزام البائع انتهىدم أحقية الغير بالحق الذي يدعيه على العالمة على حكم نهائي بع

بضمان التعرض ، و إذا فشل المشتري في الحصول على الحكم النهائي فإنه يستطيع الرجوع 

على البائع بالضمان و تسمى هذه الطريقة بالضمان األصلي ، و لكن البائع في هذه الحالة 

زامه بالضمان ، بأن يثبت له أنه لو تدخل في الدعوى فإن ذلك يستطيع  أن يتخلص من إلت

يؤدي إلى رفض دعوى اإلستحقاق و أن لديه أدلة تثبت                  بطالنها ، و ال يطلب 

منه أن يثبت حصول تدليس من المشتري  أو غش أو خطأ جسيم ، و السبب في ذلك أن 

   )01(ئع بدعوى اإلستحقاق المرفوعة من الغير تقصيرا  و هو عدم إخطار الباارتكبالمشتري 

. مدني جزائري 372و بهذا تقول المادة   

 

 

 

 

 

 

 

. قانون مدني جزائري372 انظر المادة  -1  
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 المشتري إستحقاق المبيع بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر هنا البائع يتخلص ىو قد يتوق

دفعه أو قيمة ما أداه و جميع مصاريف الخصومة من نتائج الضمان فيرد للمشتري المبلغ الذي 

 من القانون المدني الجزائري و ذلك سواءا أخطر        المشتري البائع 374عمال بالمادة 

 يخطره و سواءا تدخل البائع أو لم يتدخل ، هذه الرخصة خولها القانون أمبدعوى اإلستحقاق أو 

 مع باتفاقه باالستحقاق توقي المشتري الحكم للبائع و هي قاصرة على هذه الحالة ، أي حالة

.المتعـرض   

     أما إذا صدر الحكم باإلستحقاق فعال للمتعرض ، فيكون للمشتري أن يرجع بالضمان  على 

البائع و لو توصل المشتري بعد الحكم إلى اإلتفاق مع المتعرض على أن يترك له العالمة 

رد المبلغ الذي دفعه ب يتخلص من الضمان ائع أنفي مقابل مبلغ معين ، و ليس للب المبيعة

يرجع لسبـب فعالمة بالأما إحتفاظ المشتـري  اإلستحقاق تحقق في هذه الحالة المشتري ألن

.آخر غير البيع   

 ثانيـا : التنفيـذ بطـريق التعويض ( ضمان اإلستحقاق )

األحـوال التاليـة    يكـون للمشتـري أن يرجع علــى البائـع بضمـان اإلستحقـاق في 

 : 

إذا فشل البائع رغم إخطاره بدعوى اإلستحقاق في تدخله لدفع                  دعــوى  ـ 1

.اإلستحقــاق المرفوعـة مـن الغيــر   

أن يقيم الدليل على تدليس المشتري أو ب إذا فشل البائع رغم إخطاره بدعوى اإلستحقاق  ـ2

. لبائع في الدعوى خطأه الجسيم في حالة   عدم تدخل ا  

إذا لم يتدخل البائع في الدعوى رغم إخطاره من المشتري الذي إعترف بحق الغير أو  ـ 3

.تصالح معه ، ولم يستطع البائع أن يثبت أن الغير كان على حق في دعواه   

المشتري البائع بالدعوى ولم يثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان سيؤدي  إذا لم يخطر ـ 4

.فضها وبعدم أحقية الغير بدعواه إلى ر  

إذا سلّم المشتري للمتعرض بحقه دون دعوى يرفعها المتعرض ولم يثبت البائع أن  ـ 5

.دعواهالمتعرض لم يكن على حق في   
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فإذا قامت حالة من هذه الحاالت السابقة إللتزام البائع بالضمان فإن المشتري يجوز له أن يرجع 

عويض الكامل ، وذلك في حالة اإلستحقاق الكلي للعالمة وإما على البائع ، إما بدعوى الت

بدعوى التعويض الجزئي ، وذلك في حالة اإلستحقاق الجزئي للمبيع ، وإما أن يرجع المشتري 

.بما أداه للمتعرض كمقابل للصلح معه ، وسنتحدث عن كل حق للمشتري بمفرده   

 أوال : اإلستحقــاق الكلــي للعالمــة 

ستحقاق الكلي ، نزع العالمة من المشتري لثبوت حق الغير المتعرض سواءا بحكم  ويعني اإل

قضائي أو بدونه ، كأن تكون العالمة مرهونة ، ويقوم الدائن المرتهن بالتنفيذ عن العالمة أو 

 لإلبطال أو صدر حكم بفسخ العقد الذي إكتسب البائع قابالكأن يكون سند ملكية البائع باطال أو 

ه ملكية العالمة ثم تقرر البطالن ، فالمشتري يفقد الملكية وذلك على أساس أن الشخص على أثر

.يدلي إلى غيره بأكثر مما يملك ال  

فإذا وقع اإلستحقاق الكلي للعالمة كان للمشتري أن يرجع بالتعويض على البائع ،وقد حددت 

 نزع اليد الكلي عن المبيع ، في حالة( من القانون المدني هذه العناصر بنصها اآلتي 375المادة 

: فللمشتري أن يطلب من البائع   

   ـ قيمة المبيع وقت نزع اليد 

.  ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى المالك الذي نزع يد المشتري عن المبيع   

  ـ المصاريف النافعة التي يمكنه أن يطلبها من صاحب المبيع وكذلك المصاريف الكمالية إذا 

.كان البائع سيئ النية   

كان المشتري يستطيع أن   ماباستثناء  ـ جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى اإلستحقاق ، 

  من القانون المدني373يتقيه منها لو أعلم البائع بهذه الدعوى األخيرة طبقا للمادة 

بيع كل مافاته من كسب بسبب نزع اليد عن الم و لحقه من خسائر وبوجه عام تعويضه عن ما

) .لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع أو إبطاله  ذلك ما  

توجب إال في حالة رجوع  نالحظ من خالل هذه الفقرة أن عناصر التعويض التي عددتها ، ال

المشتري على البائع لضمان اإلستحقاق الكلي ، أما إذا كان رجوع المشتري على البائع على 

العقد ، فليس للمشتري إال عناصر التعويض التي تقضي به أساس دعوى البطالن أو فسخ 

القواعد العامة للفسخ أو البطالن ، والعلة من هذه التفرقة تقوم على أساس أن دعوى ضمان 
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اإلستحقاق تؤسس على العقد القائم بين المشتري والبائع وبالتالي  يعتبر التعويض الذي يستحقه 

لتزام البائع بضمان اإلستحقاق ومن ثم فإن أساس التعويض المشتري ، ليس إال تنفيذا بمقابل إل

.هي أحكام المسؤولية التعاقدية   

يمكن تأسيسها على أساس أحكام المسؤولية  بينما في إبطال العقد أو فسخه ، فإن الدعوى ال

العقدية وإنما على أساس المسؤولية التقصيرية ، وذلك ألن التقرير ببطالن العقد أو فسخه 

 العقد ، وفقا للقواعد العامة انعقاد حتما إلى زوال العقد وبأثر رجعي يعود إلى يوم سيؤدي

فتنعدم الحكمة من اللجوء إلى أحكام العقد وتظهر بوضوح الحكمة من قيام دعوى التعويض 

 ، وعناصر التعويض المستحقة في دعوى اإلستحقاق ) 1(على أساس المسؤولية التقصيرية 

:  هي 375 ألحكام المادة الكلي للمشتري وفقا  

 1 ـ قيمة المبيع وقت نـزع الـيد :

بدعوى البطالن أو الفسخ ، فإن أول    ضمان اإلستحقاق الى لما كان المشتري يرجع بدعو

عناصر التعويض  هي قيمة العالمة محسوبة وقت أن نزعت ملكية المشتري وذلك تماشيا  مع 

بمقابل والتي تقضي أن يحسب التعويض ، على أساس فكرة أحكام المسؤولية العقدية والتنفيذ 

 الذي لحق المشتري من وقت نزع العالمة منه وحرمانه من  قيمة الضرر الفعلي احتساب

قت نزع اليد ،  واعتباراإلنتفاع بها ، والعلة في إحتساب قيمة العالمة وقت نزع اليد  ترجع إلى 

دور الحكم في صتحقاق العالمة ، ليس يوم  فيه الضرر بالمشتري ووقت إسالوقت الذي يتحقق 

الدعوى المرفوعة من قبل الغير وإنما من   يـوم رفع الدعوى على أساس أن الحكـم يستنـد 

.إليـه   

 

 

 

 

___________________________ 

    162، صفحة المرجع السابق : ـ أنظر الدكتور خليل أحمد حسن قدادة 1
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المة أيا كان سبب هذه الزيادة فللمشتري أن يطالب بهذه القيمة وعلى ذلك ، إذا زادت قيمة الع

كلها ، وإذا نقصت قيم العالمة عن الثمن الذي دفعه المشتري وقت إبرام العقد  فليس له أن 

يغامر في هذه الحالة برفع                           إال بهذه القيمة ، لكن المشتري ال يرجع

ه سيفقد جزءا من الثمن مقدرا بمقدار النقص في قيمة العالمة  دعوى ضمان اإلستحقاق ، ألن

 مـن بطال أو فسخ العقد ، حتى يتمكن فمن مصلحته أن يرجع على البائع ، إما بدعوى اإل

.إستـرداد الثمن الذي دفعه   

 2 ـ قيمة الثمـار : 

من الثمار مادام يكسبه  يكسب الحائز ما(  من القانون المدني الجزائري فإنه 837وفقا للمادة 

 يعلم بحق الغير على العالمة فإنه يلتزم برد الثمار  يحسن النية ، أما إذا كان سيئ  النية أ

وهو بذلك يخسر هذه الثمار التي ستكون له لو بقي عقد البيع ومن ثم كان له أن يرجع بقيمتها 

 في ثمار العالمة من  لحقه في التعويض فاألصل  أن المشتري يكون له الحقاستفاءاعلى البائع 

للغير ، فإن المشتري يكون  لم يتفق على خالف ذلك ، لكن إذا إستحقت العالمة  وقت البيع ما

حائزا للعالمة دون أن يملكها وبالتالي يكون للمشتري أيضا   الثمـار إذا كـان حسـن النيـة 

.   

 3 ـ المصاريف التي أنفقها المشتري على المبيع :

 من الغير إما ضرورية أو استحقاقهاكون المشتري قد أنفقها على العالمة قبل المصاريف التي ي

.كماليةنافعة أو   

(  من القانون المدني الجزائري على أن         839 تنص المادة :الضروريةالمصاريف ) أ

 الالزمة،على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات 

). النيــة أو سيـئ النيــة المشتري حسـني هذه الحالة يستوي أن يكون وف  

 في سبيل المحافظة عن ملكية العالمة كمصاريف أنفقتوالمصاريف الضرورية هي تلك التي 

.العالمةتجديد إيداع   



 134

وهي تلك التي أنفقها المشتري في العالمة ، وكان من سببها زيادة : المصاريف النافعة ) ب

لعالمة ومنفعتها ، كاإلشهارات التي يقوم بها في مختلف وسائل اإلعالم والدعاية ، وهنا قيمة ا

.وجب التفرقة بين مشتري حسن النية وسيئ النية   

 يكون له أن يختار بين أن يدفع للعالمة، فإن المستحق النية، إذا كان المشتري حسن ـ1

زاد  يدفع له مبلغا من النقود يساوي ما أو أن ذلك،للمشتري قيمة المصروفات التي أنفقها في 

.بسببهافي قيمة العالمة   

 أما إذا كان المشتري سيئ النية ، أي أن المشتري عندما أنفقها كان يعلم بإستحقاق العالمة ـ2

 بخسارة ألنه في الغالب لن يحصل إالّ على أقل من المصروفات نيُمللغير ، يكون المشتري قد 

الفعل ، ومن ثم يكون للمشتري أن يرجع بالفرق على البائع إستفاءا لحقه الحقيقية التي أنفقها ب

.في التعويض على أساس إلتزام البائع بضمان اإلستحقاق   

 إدخالالمشتري من أجل  و هي تلك المصاريف التي أنفقها:  ـ المصاريف الكمالية جـ

 دون أن يكون له الحق تحسينات على شكل العالمة  وحكم هذه المصاريف أن يتحملها المشتري

في الرجوع بها على المستحق وإن كان للمشتري أن ينزعها بشرط أن يعيد العالمة إلى حالتها 

 من المشتري مقابل أن يدفع قيمة ما أنفقه ، استبقائهااألولى ، لكن يجوز للمستحق أن يطلب 

.هذا في عالقة المشتري والمستحق للعالمة   

ئع ، فال يجوز له أن يرجع بها على البائع ، إال إذا كان هذا األخير أما في عالقة المشتري والبا

يسأل  سيئ النية ، أي يعلم وقت البيع بإستحقاق العالمة للغير ، والعلّة في هذا الحكم أنه ال

المدين إالّ عن الضرر المتوقع وقت إبرام العقد ، والمصروفات الكمالية تعتبر من قبيل أضرار 

ذا إذا كان البائع حسن النية لكن إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم بهذه المصروفات الغير متوقعة ، ه

. 

 4ـ جميع مصاريف دعوى الضمان و دعوى اإلستحقاق : 

يرجع المشتري على البائع بالجميع المصاريف القضائية التي تحملها أو التي ألزم بدفعها 

اريف القضائية يدخل فيها أيضا رسوم للمستحق نتيجة للحكم في هذه الدعوى لصالحه ، و المص

.التقاضي و أتعاب المحامين و الخبراء   
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ع أن يتقيها لو أنه أخطر البائع و يستثنى من هذه المصاريف ، تلك التي كان المشتري يستطي

دعوى اإلستحقاق في الوقت المناسب ، ألن هذه المصاريف التي أنفقها المشتري نتيجة خطأ ب

  .)01(أن يتحملها وحدهمنه ، و من تم عليه 

 

 5 ـ ما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب : 

و يشمل هذا التعويض ، كل ما ال يمكن دخوله في العناصر األربعة سابقة الذكر ، كما هو 

 ، و المعاينة االنتقالالشأن للمصاريف التي أنفقها المشتري في سبيل إبرام العقد ، كمصاريف 

العقد و رسوم التسجيل كذلك يجوز للمشتري أن يطالب بالمبالغ التي و السمسرة و تحرير 

 للغير ، كأن يكون قد ضحى بصفقة تجارية استحقتضحى بها من أجل توفير ثمن العالمة التي 

 للعالمة ، و هذا ما يعبر عنه ،  رابحة بالنسبة له من أجل أن يوفر المبلغ المطلوب منه كثمن

و من ثم للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة هذا الربح الذي كان بما فات المشتري من كسب ، 

 عنصر من عناصر التعويض باعتبارهصفقة المضحى بها لو نفذت و ذلك الباإلمكان تحقيقه من 

. 

:ثانيا ـ اإلستحقاق الجزئي للمبيع   

إذا نجح  من القانون المدني الجزائري يقع اإلستحقاق الجزئي للعالمة 376 تنص المادة       

.الغير في أن ينزع من المشتري جزاءا من العالمة كأن يحكم له بحق رهن أو ترخيص   

  :حالتينو لقد فرق المشرع في هذه الحالة بين 

الحالة األولى : الحالة التي يكون فيها اإلستحقاق الجزئي قد بلغ حدا من الجسامة بحيث لو علم 

 في هذه الحالة يكون للمشتري أن يعتبر أن البائع لم ينفذ ه المشتري قبل التعاقد لما أبرم العقد ،ب

.إلتزامه بالتسليم إال إلتزاما جزئيا ال يفي بالغرض الذي قصد تحقيقه من وراء العالمة   
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.كما لو انفق المتنازل إليه مصاريف من اجل استخراج مستند كان موجود لدى المتنازل  -1  

التعويض على أساس  بلجزء الباقي من العالمة إال البائع و يطالبهو من ثم ، للمشتري أن يرد ا

 ، و ذلك وفقا  ألحكام اإلستحقاق الكلي للعالمة أو أن يطالب بفسخ لاللتزامعدم الوفاء الكلي 

.العقد مع التعويضات   

: الحالة الثانية   

 استبقائهطار المشتري الحالة التي ال يبلغ فيها اإلستحقاق الجزئي حدا من الجسامة ، أو إذا أخ

في الحالة األولى رغم الضرر الجسيم ، في هذه الحالة ، ال يكون للمشتري إال المطالبة بقيمة 

التعويض عما أصابه من ضرر بسبب نزع جزء من العالمة ، إضافة إلى ذلك ، يجوز 

.للمشتري أن يطالب بما فاته من كسب وفق لألحكام العامة   

تنص الفقرة األولى من المادة : م ضمان التعرض الصادر من الغير اإلتفاق على تعديل أحكا

 خاص أن يزيدا اتفاقيجوز للمتعاقدين بمقتضى (  من القانون المدني الجزائري على أنه 377

) .من ضمان نزع اليد ، أو ينقصا منه أو يسقطاه   

 في 377لمادة نالحظ أن المشرع الجزائري أجاز للمتعاقدين اإلتفاق على ما يخالف حكم ا

: فقرتها األولى و ذلك إما   

: ـ زيادة الضمان 1  

 على زيادة الضمان على البائع عند التعرض القانوني ا أجاز المشرع للمتعاقدين أن يتفق      

من الغير على العالمة ، كأن يتفق المشتري مع البائع أن يكون له الحق في الرجوع عليه عند 

لمصروفات الكمالية حتى و لو كان البائع حسن النية ، أو أن يتفقا ، اإلستحقاق الكلي للمبيع با

أن يكون للمشتري الحق في الرجوع عليه في حالة اإلستحقاق الجزئي برد العالمة للبائع حتى 

ولو لم يكن اإلستحقاق قد بلغ حدا من الجسامة و في الحصول من التعويض وفقا ألحكام 

 كفلت للمشتري 375نادر في الحياة العملية و ذلك ألن المادة اإلستحقاق الكلي ، و هذا النوع 

.تعويضا كافيا يزيد عما يكفله أحكام البطالن و الفسخ   
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  :الضمان ـ إنقاص 2

يجوز للبائع أن يشترط اإلعفاء من الضمان لبعض أعمال التعرض التي قد تقع أو يقوم بها 

ق العالمة كلها أن يرجع عليه المشتري الغير على العالمة ، كأن يشترط البائع عند إستحقا

بقيمة العالمة وقت اإلستحقاق أو أن ال يرجع عليه بالمصروفات حتى ولو كانت  بالثمن فقط ال

يتعمد البائع إخفاء حق الغير عن  أن البشرط  النوع كثيرا ما يقع في الحياة العملية انافعة ، هذ

ذلك ، فإن كل إتفاق إنقاص الضمان يعتبر المشتري وقت البيع ، أما إذا أخفى عن المشتري 

يكون باطال كل شرط يسقط (  على أنه 377باطال ، وبهذا تقرر الفقرة الثالثة من المادة 

) .الضمان أو ينقصه إذا تعمد البائع إخفاء حق الغير   

  :الضمان ـ إسقاط 3

ق بإسقاط الضمان على  من القانون المدني الجزائري اإلتفا377أجازت الفقرة األولى من المادة 

يكون للمشتري الحق  البائع سواءا في حالة اإلستحقاق الكلي أو اإلستحقاق الجزئي ، وبالتالي ال

في الرجوع على البائع إطالقا سواءا إستحقت العالمة أو جزء منها ، إالّ إذا كان اإلستحقاق 

ال ، وبهذا تقرر الفقرة األولى راجعا إلى فعل البائع ، فإن اإلتفاق على إسقاط الضمان يعتبر باط

يبقى البائع مسؤوال عن كل (  من القانون المدني الجزائري والتي تقضي بأن 378من المادة 

نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع اإلتفاق على عدم الضمان ويقع باطال كل إتفاق يقضي بغير ذلك 

. ( 
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Garantie Contre Les Vices Cachés ضمان العيوب الخفية  : لثاني المطلب ا   

اإلستحقاق فحسب لكنه يضمن أيضا العيوب  يضمن المتنازل عن العالمة التعرض و ال     

الخفية وهي كل ما ينقص من قيمة العالمة أو يجعلها غير صالحة لإلنتفاع بها على الوجه الذي 

.يحقق الغاية المقصودة من شرائها   

يجب أن تتوفر في العيب شروط معينة حتى يستحق الضمان وقد وفقا ألحكام القانون المدني  و

:بنصها من القانون المدني الجزائري 379أوردها المشرع الجزائري في المادة   

يقتصر فقط على ضمانه لتعرضه الشخصي وتعرض  يتضح من هذه المادة ، أن إلتزام البائع ال

 كامال وبالتالي إذا وجد عيب انتفاعامة  المشتري بالعالانتفاعالغير له ، وإنما عليه أن يضمن 

) 1(يستجيب لشروط العالمة  ينقص من قيمة ومنفعة العالمة كأن تكون باطلة أو تركيبها ال

،إلتزم البائع بضمان هذا العيب، و ذلك عن طريق التعويض، ونشير أنه ماعدا في حالة إتفاق 

من مردودها أو قيمتها التجارية في مخالف، فإن المتنازل ال يضمن إال صحة العالمة و ال يض

السوق و ال نجاحها، فضمان العيوب ال تطبق إال في حالة التدليس، أي عندما يقدم المتنازل 

 هذه العالمة أو رقم األعمال التي يجنيها من باسممعلومات مزيفة عن دخل المنتوجات المبيعة 

  .) 2(العالمة المتنازل عنها  و الخدمات تحت هذه التسمية أي المنتجاتتسويق  السلع و 

وسوف نتحدث في هذا المطلب عن العيب الموجب للضمان في الفرع األول ثم أثار إلتزام 

.البائع بضمان العيب الخفي في الفرع الثاني   
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    على طلبة الماجستير، فرع عقود و الملقاةمحاضرات الدكتور منتلشطا محمد، : أنظر   -1
 .2000امعة الجزائر، بن عكنون، سنة مسؤولية، ج         

Voir, ROBERT Plaisant : op.cit  fasc 13 Page 10                2-                 

 الفرع األول: العيب الموجب للضمان 

واآلفة مرض العيب هو آفة تصيب الشيء المبيع فتنقص من قيمته االقتصادية و من منفعته 

ب المبيع ، كأن تكون العالمة المبيعة قد وقعت في الملك العام قبل بيعها بسبب عدم تجديد يصي

إيداعها من قبل مالكها في الوقت المناسب ، ويعتبر من قبيل العيب ، تخلف الصفة المتفق عليه 

لعيوب  أن تخلفها من اباعتبارللمبيع في عقد البيع فإذا تخلفت يكون البائع ملتزما بضمان المبيع 

 من القانون 379الخفية التي تنقص من قيمة المبيع وتقلل من منفعته وهذا وفقا ألحكام المادة 

أن يكون البائع ملزما بالضمان (   المدني الجزائري وعلى وجه الخصوص بدايتها التي تقرر 

) .إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري   

 أوال ـ أن يـكـون الـعـيب خـفيـا وقـت البـيـع: 

، بحيث يتنبه المشتري لهذا العيب لو أنه قام )1(ظاهر وقت التنازلالو يتعلق األمر بالعيب غير 

بفحصه بعناية الرجل العادي ـ فال ضمان على البائع إذا أهمل المشتري فحص المبيع بعناية 

.خبرته من مستوى الرجل العادي الرجل العادي أو فحصه و لكن لم يتنبه لنقص   

 على حالتين يضمن فيهما البائع العيب رغم أن المشتري كان بوسعه أن )02(و قد نص المشرع

 يتنبه لو أنه فحص المبيع وقت العقد بعناية الرجل العادي و هما إذا أثبت المشتري أن البائع أكد

 اطمأن أنه ال لوم على المشتري إن هو إذله خلق المبيع من هذا العيب أو أنه أحفاه غشا منه ، 

إلى تأكيد البائع خلو المبيع من العيب وكذلك فإن المشرع أراد أن يحرم البائع من اإلفادة من 

 إال إذا توفرت سائر الشروط التي  ال يتحقق غشه، مع مالحظة أن العيب في هاتين الحالتين

ن المشتري يعلم بوجود العيب في المبيع يتطلبها القانون لضمان العيب الخفي فال ضمان إذا كا

.وقت العقد رغم تأكيد البائع بخلوه منه أو غشه   
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1-Voir, FEDERIC POULLAUD DULIAN :  OP Cit Page 626                     

  من القانون المدني الجزائري 2فقرة , 379       انظر المادة -2      

 

 ثــانيـا ـ أن يكـون العـيـب مـؤثرا: 

الذي ينقص من قيمة المبيع أو من (  المدني الجزائري هو 379العيب المؤثر حسب المادة 

اإلنتفاع به بحسب الغاية منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته       أو 

  أن العيب يكون مؤثرا إذا كان من شأنه أن ينقص من قيمةيتضح، من هذه المادة  )استعماله

  .استعمالهالمبيع أو من منفعته وفقا للغرض المذكور في عقد البيع أو لكيفية 

و المشرع الجزائري لم يحدد مقدار النقص الذي يعتبر عيبا مؤثرا بالمبيع و من ثم ال مناص 

 مدني فرنسي             و 1641باإلستعانة بالمعيار الذي أخذ به المشرع الفرنسي في المادة 

ه المشتري وقت  ب بأن العيب يكون مؤثرا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمالذي يقضي ،

 بثمن أقل و من ثم يعتبر العيب تافها إذا لم يصل هذه اشترىمتنع عن الشراء أو االتعاقد ال 

تسامح فيه ، كأن تنخفض الالدرجة و بالتالي ال يستوجب الضمان العيب الذي جرى العرف 

 ، و تعتبر مسألة تقدير مدى جسامة العيب المشتريدار الثمن الذي دفعه قيمة العالمة عن مق

من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها على ضوء الغاية المقصودة 

.من البيع ، و وفقا إلرادة المتعاقدين   

 ثـالثـا ـ أن يكون العيب قديـما:

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم ( ئري على أنه ن القانون المدني الجزام 379تنص المادة 

يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري و إذا كان بالمبيع 

و العيب القديم هو ذلك الموجود وقت تسليم المبيع ) عيب ينقص من قيمته أو من اإلنتفاع به 

.ضمن العيب الذي يحدث بعد تسلم المشتري المبيع للمشتري ال وقت إبرام العقد فالمشتري ال ي  

 رابـعا ـ أن ال يكون العيب معلوما للمشتري في وقت البيع: 

غير أن البائع ال يكون ضامنا (  من القانون المدني الجزائري 02 الفقرة 379تنص المادة 

ف عن طريق فإذا كان العيب مما ال يكتش) للعيوب التي كان المشتري عالما بها وقت البيع 

 امتنعالفحص العادي فيكون ضامنا له ،أما إذا كان المشتري عالما به وقت البيع و سكت عنه  
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عليه الرجوع بالضمان إذ العلم بالعيب يأخذ حكم العيب الظاهر في مفهوم هذا النص  و مع 

ان  المشتري عيبا آخر غير ذلك الذي كان عالما به ، جاز له الرجوع بالضماكتشفذلك فإذا 

.على أساس أن العيب غير معلوم   

في ض و يعد تعاقد المشتري مع علمه بالعيب تنازال منه عن حقه في الرجوع بالضمان و يفتر

هذه الحالة أنه ليس للعيب أثر على صالحية المبيع ، كما أن المشتري الذي يعلم بالعيب يعد 

 عاتق البائع عبء إثبات علم ىسيئ النية بمحاولته الرجوع على البائع بالضمان، و يقع عل

.المشتري بالمبيع   

المشتري ، خلفه العام ، خلفه الخاص ، حيث : و يكون الدائن في ضمان العيب الخفي 

على البائع ، و يرجع بدعوى ) المشتري األول (  سلفه  على للمشتري الثاني أن يرجع بدعوى

 من عقد البيع الثاني يرفعها على ة مباشرة يرفعها ضد البائع إضافة إلى دعوى ثالثة مستمد

 المشتري أن يرفع دعوى ضمان العيب ندائلو كذلك يجوز ) المشتري األول ( سلفه مباشرة 

.بإسم المشتري على البائع وفقا ألحكام الدعوى الغير مباشرة   

ب إلى ضمان بالنسبة للعيال بااللتزام انتقال البائع و خلفه العام على أساس جواز :فهوأما المدين 

  .البائعالورثة و كذلك كفيل 

 الفرع الثاني : أثار قيام إلتزام البائع بضمان العيب الخفي .

 أوال ـ واجبـــات المشتري للحصول على الضمان:   

 أـ واجب المشتري بالمبادرة بفحص العالمة و إخطار البائع بالعيب :

البائع بالعيب حيث نصت المادة تتمثل في واجب المشتري بالمبادرة بفحص العالمة و إخطار 

إذا سلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من (  من القانون المدني الجزائري على أنه 380

حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب 

ر راضيا بالمبيع ، غير أنه عليه أن يخبر هذا األخير في أجل مقبول عادة ، فإن لم يفعل أعتب

إذا كان العيب مما ال يظهر بطريق اإلستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العيب 

) .أن يخبر البائع بذلك و إال أعتبر راضيا بالمبيع بما         فيه من عيوب   

كأن يتحقق من هذه المادة يتضح أنه على المشتري عند تسلمه لعالمته أن يتحقق من حالتها ، 

من أن العالمة مازالت محمية و أنها بإسم المتنازل عنها ، فإذا كشف له هذا الفحص عيب في 
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العالمة وجب إخطار البائع به في مدة معقولة ، و تقدير هذه المدة من مسائل الموضوعية دون 

 عرفية رقابة من المجلس األعلى ، كما أن اإلخطار ليس له شكل محدد فيتم بالورقة رسمية أو

أو شفويا و يقع عبء إثبات حصول اإلخطار للبائع على المشتري و له في ذلك كافة طرق 

.اإلثبات بإعتبار واقعة اإلخطار واقعة مادية   

فإذا لم يقم المشتري بفحص العالمة خالل المهلة المعقولة، أو فحصها و تهاون في إخطار البائع 

 بالعالمة و ال يجوز له بعد ذلك أن يرجع بالضمان و فاتت المدة المعقولة، فإنه يعتبر راضيا

.على البائع  

 في األحوالو اإلخطار ال يغني عن رفع دعوى الضمان بل يجب أن ترفع الدعوى في كل 

.جزائريالمدني للقانون الظرف سنة من تسلم العالمة وفقا   

 بـ ـ وجوب رفع دعوى الضمان خالل سنة من وقت التسليم: 

يجوز للمتعاقدين بمقتضى إتفاق ( من القانون المدني الجزائري على أنه  383تنص المادة 

الخاص أن يزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان غير أن كل شرط يسقط 

)الضمان أو ينقصه يقع باطال إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه  

 يحق لهم اإلتفاق على زيادة أو إنقاص أو إسقاط الضمان م هذه المادة أن المتعاقدينيتبين من حك

.بالنسبة لسائر العيوب ما عدا العيب الذي تعمد البائع إخفاءه غشا منه   

: زيـادة الضمـان  ـ 1  

كأن يتفق المشتري مع البائع على أن يضمن كل عيب يكتشف في العالمة و لو كان     تبينه 

لرجل العادي ، أو يتفقا على إطالة مدة      التقادم بدال أمرا سهال عن طريق الفحص بعناية ا

 مدني جزائري ، و كذلك         يجوز اإلتفاق على 383من المدة القصيرة التي قررتها المادة 

أن يلتزم البائع برد المصروفات الكمالية التي أنفقها المشتري حتى     و لو كان البائع حسن 

.النية   

 

  :نالضـمـاإنـقـاص  ـ 2

كأن يتفق البائع مع المشتري بأال يدفع إال أقل القيمتين عند التعويض، إما قيمة العالمة الحقيقية 

.أو الثمن   
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  :الضمـانـ إسـقـاط  3

يحق للمتعاقدين أن يتفقا على أن يضمن البائع أي عيب يكتشف في العالمة حتى و لو كان 

 عن المشتري ، ألن البائع بإخفائهاد تعمد البائع يعلم بوجود عيوب معينة ، بشرط أال يكون ق

. عن الغش و هذا ال يجوز همسؤوليتفي هذه الحالة يكون قد إشترط عدم   

 ثـانيــا ـ حقـوق المشتـري بدعـوى التعـويـض ( الضمـان ): 

 من نفس القانون و هي الخاصة 376 مدني جزائري إلى المادة 381أحال المشرع في المادة 

زئي للمبيع ، و بالتالي ال يكون للمشتري في هذه الحالة إال ما سيكون له فيما لو باإلستحقاق الج

 و ض جزءا من المبيع ، و هكذا يكون المشرع وحد أحكام الضمان بالنسبة لضمان التعراستحق

إذا أخبر (  مدني جزائري على أنه 381اإلستحقاق و ضمان العيوب الخفية ، فتنص المادة 

لعيب الموجود في المبيع في الوقت المالئم كان له الحق في المطالبة بالضمان البائع المشتري با

ضمان نفرق بين حالتي العيب ال، و بالتالي إذا نجح المشتري في دعوى  ) 376وفقا للمادة 

.الجسيم و العيب الغير الجسيم   

 1ـ حـالـة الـعـيب الجـسيــم :

ببه و إذا بلغ حدا من الجسامة لو كان المشتري يكون العيب جسيما إذا نقص منفعة العالمة  بس

 العالمة  بثمن أقل ، في هذه الحالة يكون اشترىقد علم به عند التعاقد لما أبرم العقد أو 

للمشتري أن يرد العالمة و ما أفاد منها و أن يطالب بتعويض كامل شامل لكافة العناصر التي 

تحقاق الكلي ، فيكون له أن يطلب من البائع  مدني جزائري في حالة اإلس375بينتها المادة 

تعويضه عن كل ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ، كما أن له أن يطالب بصفة خاصة 

بالقيمة التي كان تقوم بها العالمة لو كانت خالية من هذا العيب ، و يلزم البائع بأن يدفع 

رية و النافعة التي أنفقها للمشتري مصروفات دعوى الضمان و كذلك المصروفات الضرو

المشتري سواءا قبل ظهور العيب أو بعده ، أما المصروفات الكمالية    فال يرجع بها المشتري 

.إال إذا كان البائع سيء النية ، أي يعلم بوجود العيب عند       تسليمه لعالمة للمشتري   

لعالمة و ما أفاده منها تطبيقا أما بالنسبة لثمار فيلزم المشتري برد ما قبضه ألنه ملزم برد ا

. قانون مدني جزائري376للمادة   
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و إذا كان رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع فإنه يكون للمشتري أن يسترد الثمن 

.الذي دفعه و ليس قيمة العالمة وقت ظهور العيب  

: م حالة العيب غـيـر الجـسي ـ2  

 لم يبلغ الحد الذي كان يجعل المشتري ال يتم العقد أيم و في حالة ما إذا كان العيب غير جسي

لو علم به ، هنا ال يكون للمشتري أن يرد العالمة ، بل يجب عليه أن يحتفظ بها مع مطالبة 

البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب نقص قيمة العالمة أو نقص منفعتها نتيجة هذا 

.العيب   

بفسخ العقد و إن كان يجوز له أن يطلب التعويض    العيني، كذلك ال يكون للمشتري المطالبة 

.و مسألة الحكم بالتعويض العيني بدال من التعويض النقدي مسألة متروكة     لتقدير القاضي  
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:الثــانــيالـفـصـل   

 

العـالمـةآثار عقد التنازل عن   

لمتنــازل إليــهبالنسبة ل  
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نا أن عقد التنازل عن العالمة  من العقود الملزمة للجانبين ، و من ثم ، فهو سبق و أن أشر

ينشئ إلتزامات في ذمة المتنازل إليه تقابل التزامات المتنازل ، و تتمثل إلتزامات المشتري في 

.اإللتزام بدفع الثمن و اإللتزام بدفع المصاريف و النفقات و اإللتزام بتسلم العالمة   

  ذه اإللتزامات نقسم هذا الفصل إلى مبحثين و لتحدث عن ه

 المشتري التزام ثم نتعرض إلى  )المبحث األول( في  المشتري بدفع الثمنالتزامنتطرق إلى 

. )المبحث الثاني(في بدفع النفقات و تكاليف العالمة و تسلمها   
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:األولالـمبـحــث   

 اإللـتـزام بــدفـع

 الثـمــن

 

 

 

 

 
 المطلب األول : مضـمـون اإللتـزام و كيـفيـة تنـفيـذه .

يلتزم المشتري بدفع الثمن و يعتبر هذا اإللتزام ، اإللتزام األساسي للمتنازل إليه و الثمن هو  

مبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقدان وفقا ألسس تحديد الثمن فقد يكون محدد ، كما قد يكون 
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، كما يحدد وفقا ألسس التقدير التي تم اإلتفاق )1( العالمة باستغالل مبلغ جزافي أو نسبي مرتبط

.عليها  

 الفرع األول: زمان الوفاء بالثمن:

 يجب أن يكون الثمن مبلغا من النقود و أن يكون مقدرا أو قابل للتحديد و أن يكون جديا ال 

شروط إلتزام المشتري صوريا و ال تافها ، فإذا توفرت في الثمن هذه الشروط ، فقد توفرت كل 

.ه المتعاقدانبدفع الثمن و يكون واجب الوفاء في الزمان و المكان الذي يحدد  

(  البائع للمشتري                   استغاللكما قد تنقص المحكمة الثمن المتفق عليه في حالة 

سيط أو جملة و يتم الوفاء بالثمن بطريقة المتفق عليها سواءا بالتق)  مدني جزائري 90المادة 

 مدني 233 طبقا للمادة بالتزامهواحدة على حسب اإلتفاق و يتحمل المشتري نفقات الوفاء 

جزائري التي تنص على أن تكون نفقات الوفاء على المدين                          إال إذا 

ن إلى وجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك و من ثم يتحمل المشتري نفقات إرسال           الثم

.مكان الوفاء به   

إلى اإلتفاق أوال ثم إلى العرف ، فإن لم األطراف يرجع في ذلك أما تحديد زمان الوفاء بالثمن ف

 فقرة واحد 388المادة (يوجد إتفاق أو عرف كان ثمن مستحقا في الوقت الذي تسلم فيه العالمة 

صل أنه إذا لم يتفق على ، وفي هذا الحكم خروج عن القواعد العامة إذ األ)مدني جزائري 

تأجيل الوفاء باإللتزام فإنه يكون مستحق األداء بمجرد نشوئه ، و ذلك رغبة في تنفيذ 

اإللتزامات المتقابلة في وقت واحد ، أما إذا لم يحدد وقت تسليم العالمة فإن الثمن يكون مستحقا 

. العقدانعقادفور   

 

 

______________________________ 

          VOIR JOUANA SMITTDH SAZA LWASKI: OP .Cit.  Page 129. 1-  

تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم ، يجوز للمتعاقدين اإلتفاق على ما يخالفها ، كأن  وهذه األحكام ال

يتفقا على أن يدفع الثمن قبل التسليم أو بعده ، ويستوي في ذلك أن يتم دفع الثمن مرة واحدة أو 

يتفق مع ميعاد التسليم في   ، وإذا كان هناك عرف يحدد زمن لدفع الثمن الاقلالتفبالتقسيط وفقا 
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 من القانون المدني 388حالة عدم وجود إتفاق فيجب تقديم تطبيق العرف على حكم المادة 

.الجزائري   

 الفرع الثاني: مكـان الوفـاء بالثـمـن:

 ثمن البيع من مكان التسليم يدفع(  من القانون المدني الجزائري على أنه 387تنص المادة 

المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا لم يكن ثمن المبيع في وقت تسليم 

) . الثمن استحقاقهالمبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت   

متعاقدين وإذا لم يتفقا أو لم  مكان الوفاء بالثمن في الغالب يتفق عليه الأن يتبين لنا من المادة 

 سالفة الذكر بين 387يوجد عرف بشأن مكان دفع الثمن فقد فرق المشرع الجزائري في المادة 

  :حالتين

 الحالـة األولـى: إذا كـان الثمـن مستحقـا وقـت التسليـم

العامة  فيكون مكان الوفاء بالثمن هو المكان الذي يسلم فيه المبيع ، وهذا خروج عن القاعدة 

التي تقضي بأن يكون الوفاء في موطن  المدين أو المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين 

  )01(إذا كان األمر يتعلق بهذه األعمال

 الحـالـة الثانيـة: إذا لم يكن الثمن مستحق وقت التسليم 

دفع ثمن ي: (  من القانون المدني الجزائري02 فقرة 387نص المشرع الجزائري في المادة 

المبيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن ثمن 

المبيع مستحقا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري 

).وقت إستحقاق الثمن   

 

 

    .جزائري   من القانون المدني ال02 فقرة 282 المادة :  انظر-1          

 

ه المادة أن ثمن بيع العالمة  قد يدفع فور إنعقاد التنازل أو الحقا له كأن يتفق ذيتبين من ه

.المتعاقدان على دفع الثمن مقسطا أو دفعه قبل التسليم أو بعد التسليم   

: حـق المشتـري فـي حبـس الثمـن   
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إذا تعرض أحد للمشتري : ( أنه  من القانون المدني الجزائري على 02 فقرة 388تنص المادة 

مستندا إلى حق سابق أو آل من البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له 

إن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر وله أن 

) . المبيع الشيءيمسك الثمن أيضا إذا ظهر له عيب في   

م هذه المادة فغن المشتري يحق له حبس الثمن في حاالت ثالث ، حالة تعرض الغير وفقا ألحكا

.وحالة ظهور عيب في العالمة ، وإذا خاف أن تنزع العالمة من يده   

أوال : إذا تعرض للمشتري أحد استنادا إلى حق على العالمة أو آل إليه من البائع ، وهذه هي 

لغير وتعتبر تطبيقا للقواعد العامة ، إذ أن إلتزام المشتري حالة التعرض القانوني الذي يقع من ا

 تبادليا ، وبالتالي ، ارتباطابدفع الثمن يقابله إلتزام البائع بضمان التعرض القانوني فيرتبط معه 

إذا لم يقم البائع بتنفيذ إلتزامه بالضمان كان للمشتري أن يحبس الثمن إلى أن يقوم البائع بالوفاء 

ويشترط في هذه الحالة ليحق للمشتري الحبس ، أن يكون البائع ضامنا ، وهذا يعني بإلتزامه ، 

.أنه إذا إتفق البائع مع المشتري على عدم الضمان ، فليس للمشتري أن يحبس الثمن   

ثانيا : إذا خيف على العالمة أن تنزع من يد المشتري ، في هذه الحالة ، ال يشترط القانون 

 يخاف من أنمشتري من الغير وإنما يكفي وجود أسباب تدعوا المشتري وقوع التعرض فعال لل

نزع العالمة من يده ، وبهذا يكون المشرع قد خرج عن أحكام الضمان الصادر من الغير الذي 

 وقوعه ويمكن إرجاع الحكمة من هذا احتماليقتضي وقوع الضرر فعال ، وليس لمجرد 

الثمن ثم تحقق التعرض بالفعل ، فإنه يفقد جدية الخروج ، كون المشتري لو أرغم على دفع 

.رجوعه على البائع وخاصة إذا أشهر إعساره أو إفالسه   

واألسباب الجدية التي تدعوا المشتري بذلك كأن يكتشف أن العالمة غير مملوكة للبائع ، ومن 

أو حق  من المالك األصلي ، أو أن يكتشف أن العالمة مثقّلة برهن استردادهاثم يخشى من 

.ترخيص ، وبالتالي ، يخشى من الدائن أن ينفذ عليه وهو في حيازته   

ثـالثا : إذا كشف المشتري عيبا في العالمة ، وهذه الحالة ال تعدو أن تكون تطبيقا للقواعد 

العامة للحق في الحبس ، إذ أن إلتزام المشتري بدفع الثمن يقابل إلتزام البائع بضمان العيوب 

يكون  رط في هذه الحالة توفر شروط العيب الموجب للضمان إضافة لذلك أن الالخفية ، ويشت
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البائع قد أسقط عدم مسؤوليته عن ضمان العيوب الخفية ، إال إذا كان قد أخفاها عن عمد أو 

.غشا منه   

 من القانون المدني 388جواز حبس الثمن في غير الحاالت المنصوص عليها في المادة 

  :الجزائري

االت الثالث التي نصت عليها هذه المادة ال تستوعب كافة الحاالت التي يجوز فيها إن الح

 البائع بالضمان ، سواءا اإللتزام بضمان بالتزامللمشتري حبس الثمن ، فهذه الحاالت إنما تتعلق 

العيوب الخفية أو اإللتزام بضمان التعرض ، و المشرع لم يقصر حق المشتري في حبس الثمن 

اإللتزام بضمان التعرض على حالة وقوع التعرض فعال بل توسع و أجازه إذا كان في مجال 

.يخشى ألسباب جدية من نزع العالمة من يده   

غير أن إلتزامات البائع ليست قاصرة على اإللتزام بالضمان ، فهناك اإللتزام بتسليم العالمة 

قا للقواعد العامة حق الحبس و الدفع لتزام بما يلزم لنقل الملكية إلى المشتري و المشتري طباالو

. األخرى المستحقة التزاماتهبعدم التنفيذ إذا لم يقم البائع بتنفيذ   

:     سقوط حق المشتري بالحبس   

  :اآلتيةيسقط حق المشتري بالحبس في الحاالت 

1- إذا زال سبب هذا الحق، كأن يزول الخطر أو التعرض الذي كان المشتري يخشى من 

.العالمة كنزع يده عن وقوعهما  

2-  إذا نزل المشتري عن حقه في الحبس سواءا بطريقة صريحة أو ضمنية ، ولكن يجب أال 

يعتبر علم المشتري بسبب الحبس وقت الشراء و إقباله على التعاقد إنما دليل على نزوله ضمنيا 

.عن حقه في حبس الثمن   

 

3-  إذا قدم البائع للمشتري كفالة شخصية أو عينية تضمن له ما عساه يترتب على ضمان 

التعرض و اإلستحقاق أو على ضمان العيب من تعويض ، و ذلك وفقا للفقرة األولى من المادة 

لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن (  من القانون المدني الجزائري و التي تقرر بأنه 200

 بالتزام ارتباط و له عالقة سببية و  ترتب عليهبالتزامالوفاء به مدام الدائن لم يعرض الوفاء 

).المدين أو  مدام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا   
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 لمطلب الثاني :جزاء اإلخالل بااللتزام بـدفع الثمن (ضمانات البائع في إستفاء الثمن ).

عامة أن يطالبه بالتنفيذ  كان للبائع حسب القواعد الاستحقاقهإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن رغم 

العيني أو الفسخ ، مع المطالبة بالتعويض إن كان له سبب أو يحبس المبيع حتى يقوم المشتري 

.بدفع الثمن   

 الـفـرع األول: التنفيـذ العـينـي على أموال المـديـن.

على البائع دائن للمشتري و من حقه كسائر الدائنين بمبلغ من النقود أن يستوفي حقه بالحجز 

إستفاء حقه من ثمن الذي  أموال مدينه و في مقدمتها العالمة و بيعها جبرا بالمزاد العلني و

يرسو به المزاد ، و ذلك طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية في 

.باب التنفيذ   

ضل في و فضال عن ذلك فللبائع ضمان خاص ، فقد الحظ المشرع أن البائع هو صاحب الف

دخول الشيء المبيع في ذمة المشتري و أنه ليس من العدل أن يخضع لقسمة الغرماء في التنفيذ 

 خاص على الشيء المبيع ، يخوله إستفاء حقه امتيازعلى العالمة ، لذلك قرر له المشرع حق 

  مدني جزائري      997 المادة ندائنيالمن قيمته باألولوية على غيره من 

)  على الشيء المبيع امتيازائع المنقول من الثمن و ملحقاته يكون له ما يستحق لب(   

و نتيجة هذا الضمان الخاص الذي قرره القانون للبائع على المبيع فإنه ال يجوز للبائع أن يباشر 

اإلجراءات التنفيذ على مال من أموال المشتري األخرى إال إذا كانت قيمة المبيع ال تكفي 

  .إلستفاء دين الثمن

 الـفـرع الثاني: الحق في الـفـسخ   

بدفع المشتري يحق للبائع إضافة إلى حقه في طلب تنفيذ العيني ، طلب فسخ البيع إذا لم يقم 

 مدني جزائري ، و التي تقضي 119الثمن عمل بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

اقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد بأنه في العقود الملزمة لجانبين ، إذا لم يوف أحد المتع

. الحال ذلك اقتضى المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا أعذار  

 الفسخ بوصفه جزاء إلخالل أحد الطرفين بإلتزامه ال يقع بقوة القانون ، بل يقع أن األصلو 

يرية ، و قد خرج المشرع الجزائري بحكم قضائي و يخضع طلب القاضي إلى السلطة التقد

على أحكام الفسخ العامة و أخضع المبيع عندما يكون منقوال إلى حكم خاص بفسخ العقد ، يتمثل 
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 أو إلى أعذارفي أن الفسخ في حالة  تخلف المشتري بدفع الثمن يكون واقعا دون حاجة إلى 

والعلة في هذا الخروج عن حكم قضائي يصدر من القضاء وإنما يقع بإرادة البائع وحده ، 

القواعد العامة تكمن في أن المنقوالت تتعرض لكثرة التقلبات في أسعارها ، كذلك ما تحتاجه 

التجارة من سرعة في التعامل ، األمر الذي يستوجب إعطاء البائع وسيلة تيسر له فسخ العقد 

يع البائع التصرف في عالمته  القواعد العامة وبالتالي  يستطاقتضتهادون إتباع اإلجراءات التي 

.بمجرد تخلف المشتري عن دفع الثمن   

 أن يتأخر المشتري بدفع الثمن حتى يكون هناك سببا لفسخ عقد البيع 392وتقتضي المادة 

 ، ومن ثم إذا دفع المشتري الثمن دون األعذاربإرادة البائع المنفردة دون اللجوء للقضاء أو 

تكون واجبة التطبيق وكذلك إذا تأخر المشتري عن دفع   ال392دة  المبيع فإن أحكام المااستالم

 تتضمن جزاءا 392 ، ألن أحكام المادة اللتزاماتهالثمن ألنه حابسا له بسبب عدم تنفيذ البائع 

 المشتري عن دفع الثمن كان بسبب تقصير البائع امتناععلى تقصير المشتري بدفع الثمن وهنا 

 هذه المادة التتعلق بالنظام العام وإنما قررت لمصلحة البائع حين  ، وأحكامالتزاماتهبتنفيذ 

يتخلف المشتري عن دفع الثمن ، عندما يكون وقته وقت تسليم العالمة ، وبهذا تقرر العبارة 

وهذا يعني أنه يجوز ) وهذا ما لم يوجد إتفاق على خالف ذلك  ( 392األخيرة من المادة 

 تطبيق أحكام هذه المادة ، أو أن ينزل البائع عن حقه بتمسك اداستبعللمتعاقدين أن يتفقا على 

.بأحكامها وبالتالي يبقى البيع قائما ويطالب المشتري بالتنفيذ العيني   

:  الحـق في حبس المبيع   

إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز (  على أنه 390تنص المادة 

ن يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم للبائع أن يمسك للمبيع أ

 ولو لم يحل األجل المتفق عليه لبيع ، يجوز كذلك للبائع أن يمسكيمنحه البائع أجال بعد إنعقاد ا

  ) .211لدفع الثمن ، إذا سقط حق المشتري في األجل طبقا لمقتضيات المادة 

ع عن المشتري يرع الجزائري أعطى الحق في أن يحبس المب المشأنمن هذه المادة يتبين لنا 

 الثمن إذا تخلف المشتري عن دفعه ، إذا كان الثمن مستحق اقتضاءوذلك ضمانة للبائع في 

الدفع قبل تسليم العالمة إلى المشتري ، وإذا كان وقت دفع الثمن هو وقت تسليم العالمة ذلك إذا 



 154

يحددا ميعاد لدفع الثمن ، فيكون وقت دفع الثمن هو وقت حدد المتعاقدان ميعادا للتسليم ولم 

.التسليم   

وأيضا إذا كان الثمن مؤجال إلى وقت الحق لميعاد التسليم ، ثم سقط األجل الممنوح للمشتري 

لقيام سبب مسقط لألجل ، فيصبح دفع الثمن مستحق إما قبل التسليم أو وقت التسليم ، فللبائع أن 

يقوم المشتري بدفع الثمن ، وسقوط األجل الممنوح للمشتري يقع بأحد يحبس العالمة إلى أن 

(  من القانون المدني الجزائري والتي تقرر مايلي 211األسباب المنصوص عليها في المادة 

: يسقط حق المدين في األجل   

.ـ إذا شهر إفالسه وفقا لنصوص القانون   

 تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد ـ إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من

أعطي بعقد الحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة       التأمين ، 

دخل للمدين فيه ، فإن األجل يسقط   إذا كان إنقاص التأمين يرجع إلى سبب الأما  

.كافياما لم يقدم المدين للدائن ضمانا   

).ئن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات ـ إذا لم يقدم للدا  

يجوز له أن يحبس العالمة إذا لم يسقط  هذا يعني أنه وفقا للقواعد العامة في الوفاء ، البائع ال

يشترط  األجل الممنوح للمشتري في حالة ما يكون وقت دفع الثمن في وقت الحق للتسليم وال

ري مخال بإلتزامه كله ، و إنما يجوز ذلك إذا  البائع حقه في الحبس أن يكون المشتالستعمال

.كان المشتري مخالّ بدفع جزء من الثمن المستحق الدفع   

وإذا حبس البائع العالمة عن المشتري ، فعليه أن يحافظ عليها و ذلك بإجراء التجديد و دفع 

لمحافظة على الرسوم المستحقة عليها ، فإذا قام البائع بهذا الواجب برئت ذمته من اإللتزام با

العالمة ، و إذا هلكت العالمة ، فإن هالكها يقع على المشتري ألن الحبس كان نتيجة خطأه 

لعدم دفع الثمن أو الجزء المستحق منه ، على خالف إلتزام البائع بالتسليم حيث يقع الهالك على 

 ففي هذه الحالة لكن إذا كان الهالك يرجع إلى خطأ البائع ،)  مدني جزائري 369مادة ( البائع 

 و يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يطالب بخطئهيضل مسؤوال عن تبعة الهالك حيث وقع 

.البائع بفسخ عقد البيع مع التعويض وفقا ألحكام القواعد العامة   
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و أثناء حبس العالمة عن المشتري ، ال يجوز له أن يستعمل العالمة دون إذن من       البائع 

كان للبائع أن يرده إلى المشتري ،أو من أي شخص حصل عليه خالل ثالثين ، فإن فعل ذلك 

.02 فقرة 202يوما من الوقت الذي يعلم فيه بخروج الشيء من يده وفقا للمادة   

و يستطيع البائع اإلحتجاج بحقه بالحبس في مواجهة الغير الذي كسب حقه بعد ثبوت حق البائع 

.العالمة إلى مشتري آخر بالحبس كأن يكون المشتري تنازل عن   

يزول سبب الحبس بقيام المشتري لتنفيذ إلتزامه بدفع الثمن و ملحقاته ، و حق الحبس ال يتجزأ و

، فإذا قام المشتري بدفع جزء من الثمن و تخلف عن دفع الجزء اآلخر ، فللبائع أن يظل 

ام العام ، ظنالس من مستمرا في حبسه حتى يستوفيا الجزء الباقي من الثمن ، و حق الحبس لي

.فيستطيع البائع التنازل عنه   

.الثمنكذلك يسقط حق البائع بحبس العالمة إذا سلمها البائع للمشتري قبل أن يدفع هذا األخير   

 تـكاليـف العـالمـة : 

يستحق المشتري إنتفاع و إيراد الشيء المبيع كما (  مدني جزائري على أنه 389تنص المادة 

).من يوم إنعقاد البيع ،هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضيان بغير ذلك يتحمل تكاليفه   

يتبين من هذا النص أن المشتري مقابل تملكه العالمة و اإلنتفاع بها من يوم إنعقاد البيع عليه 

تحمل تكاليفها ، كمصاريف تجديد إيداعها ، و بالتالي يكون للبائع أن يرجع لهذه التكاليف على 

.لم يكن هناك إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك المشتري ما   

إلتـزام المشتـري بتـسلم العـالمـة   :  الثاني بحثالم  

إذا لم يعين اإلتفاق أو العرف مكانا (  من القانون المدني الجزائري على أنه 394تنص المادة 

مبيع وقت أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه ال

) . الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم باستثناءالبيع أو أن يتسلمه دون تأخير   

 من القانون المدني الجزائري أن المشتري يقع عليه عبئ تسلم 394يتبين لنا من نص المادة 

.العالمة من البائع وهي عملية مكملة إللتزام البائع بتسليم العالمة   

 المطلب األول: زمان و مكان تسلم المشتري للعالمة ونفقاته 

 السابقة الذكر ، أن زمان ومكان تسلم العالمة من قبل المشتري ، 394يتبين من نص المادة   

يحدده  اإلتفاق القائم بين البائع والمشتري ، وإن لم يكن ، فيجب معرفة حكم العرف بذلك ، 
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ان تسلم العالمة من البائع ، حيث وإن لم يوجد فيكون زمان ومكان تسليم العالمة هو زمان ومك

.يغلب أن يعقب التسليم من البائع تسلم المشتري للعالمة فورا في نفس المكان ونفس الزمان   

 من القانون المدني الجزائري 395 المادةأما بالنسبة لنفقات تسلم المشتري العالمة فقد نصت 

) د عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك لم يوج نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما( على أن 

. 

 مدين باإللتزام بتسلم العالمة ، وتشمل نفقات باعتبارهفنفقات تسلم المشتري للعالمة تقع عليه 

.اإللتزام بتسلم المشتري العالمة ، المصروفات الالزمة   

 المطلب الثاني: جزاء اإلخالل بااللتزام بتسلم العالمة 

المة في الزمان والمكان المتفق عليهما ، أو اللذان يحددهما العرف إذا لم يقم المشتري بتسلم الع

أو القانون ، يكون المشتري مخال في تنفيذ إلتزامه ، في هذه الحالة يكون للبائع وفقا للقواعد 

العامة أن يطالب من القضاء إجبار المشتري بتنفيذ إلتزامه عينا ، وله أن يطالب بالحكم على 

لتهديدية يدفعها عن كل يوم يتأخر فيه ، وعلى البائع في مثل هذا الوضع أن المشتري بالغرامة ا

 القاضي الحق في بيع العالمة في استئذانيعذر المشتري بتنفيذ إلتزامه ، ويكون البائع بعد 

.المزاد العلني نظرا للنفقات التي يتطلبها الحفاظ عليها   

 المشتري ، فسخ العقد ، وللقاضي السلطة رأعذاويجوز للبائع أيضا أن يطلب من القاضي ، بعد 

التقديرية ، فإذا رأى وجود مبرر للحكم بالفسخ قضى به ، وإالّ أعطى للمشتري مهلة لتسلم 

العالمة ، وللبائع سواءا طلب التنفيذ العيني أو الفسخ أن يطلب التعويض عما يكون قد أصابه 

.العالمة من ضرر بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ إلتزامه بتسلم   

 

 

 

 

 

 خــاتـمـة
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     لقد أصبحت عقود التنازل عن العالمة منتشرة بكثرة في مختلف أرجاء المعمورة رغم 

 ويعتبر هذا النتيجة المنطقية والقيم، فأصبحت وسيلة مهمة لتبادل األموال ظهورها،حداثة 

.العالم الحدود بين مختلف دول وانفتاحلتحرير التجارة العالمية   

وما نالحظه أن أهمية هذه العقود مستوحاة من الدور الذي تلعبه العالمة بحد ذاتها سواءا        

بالنسبة للصانع أو المنتج أو مقدم الخدمة أو المستهلك ، كما أنها تشكل ثروة هامة في النشاط 

 شركة عبر العالم ، أن قيمة بعض 290 ، إذ أظهرت إحصاءات مسح على االقتصادي

 المسح على تحليالت المبيعات الربحية أعتمد بليون دوالر أمريكي ، وقد 36 العالمات تجاوز

وإمكانية النمو من تلك الشركات عبر العالم ، وبهذا شكل عقد التنازل عن العالمة سواء في 

 واهتماماتالدول المتقدمة أو النامية رغم إختالف النظرة وترتيب هذا العقد في سلم أولويات 

 أن تربط ذلك بالمتجر ، ونالدول من أجازت التصرف في العالمة وحدها دهذه الدول ، فمن 

إذ سمحت التصرف بها على وجه اإلستقالل ، بحيث يكون ذلك بمقابل أو بدونه كما يكون عن 

كل المنتجات والسلع والخدمات المستعملة عليها أو جزء منها فقط ، في حين نجد بعض الدول 

.لعالمة مرتبط بالتصرف في المتجر  في افجعلت التصرفتحظر هذا النوع من التصرف ،   

         كما أن الدول المتقدمة تتحدث عن هذا العقد من موقع إنتاجي ، صناعي بحيث تملك 

عالمات مشهورة بيعها يدر عليها أرباحا طائلة ، في حين أن الدول النامية إن تحدثت عن هذا 

 ، ألن مستهلك السلع أو الخدمات أو المنتجات ستهالكياالعقد ، فالبد أن تتحدث عنه من موقع 

في هذه الدول يفضل إقتناء السلع والمنتجات الحاملة لعالمات أجنبية ، نظرا لما تحمله في ذهنه 

من مواصفات الجودة والثقة ، هذه المتطلبات كثيرا مل تدفع بتجار دول العالم الثالث لشراء 

  على منتجاتهم وسلعهم وحتى خدماتهم ، وعادة الدامهاالستخ باهظةعالمات أجنبية بأثمان 

 يتحصل هؤالء على النتائج المرجوة من البيع ، ألنه غالبا ما يبيع مالك 

 

 

 

 عالمة جذابة للمستهلك أكثر من العالمة األولى المبيعة امتالكه         العالمة عالمته بسبب 

قد يلجأ مالك العالمة إلى طرق التدليس والغش فتكون هذه األخيرة منافسة للعالمة األولى ، كما 
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 ، كل آلت إلى الملك العام فيبيع عالمة ليست ملكا له ، كأن تكون ملك شخص  آخر أو تكون 

هذا يستدعي من الدول النامية تنظيم عقد التنازل عن العالمة ، خاصة عندما يتعلق األمر 

ظرة من خالل مؤسسات المجتمع الدولي بالتنازل عن العالمة دوليا ، رغم محاولة توحيد الن

تربس ، باريس ، ( كالمنظمة العالمية للتجارة ومختلف اإلتفاقات التي أبرمت في هذا المجال    

.، فإنه من الناحية العملية يوجد تباين واضح في تنظيم هذا العقد ) مدريد   

عقد حديث ومتميز رغم      والكالم عن الجزائر يعني حديثا عن منطق تعامل دولة نامية مع 

 ، بحيث أعطى الحرية للمتعاقدين في 66/57أن المشرع الجزائري سبق وأن نظمه في األمر 

 معها  كما أكد هذا اإلختيار باالرتباطأن يتم التنازل بإستقالل عن القاعدة التي يستخدم فيها أو 

د الجزائري بعد خطوات  المتعلق بالعالمات ، لكن المعطيات الجديدة لإلقتصا03/06في األمر 

 الجهود المبذولة من أجل بعث اإلستثمار وتنظيم السوق تفرض تخصيص ااإلصالح ، وكذ

 أكبر بهذا العقد ، وصياغة تصور واضح عن آليات التعاقد وشكلياته ، حتى تضمن اهتمام

المنافسة المشروعة لمالكوا العالمات  وأن الرهان في المجال اإلستثماري سيكون على 

 اإلنتاجية وهذه األجواء اإلستثمارية تتطلب ضمان المنافسة اآللةمستثمرين األجانب لدفع ال

.المشروعة   

 :مستويات      والكالم عن تنظيم عقد التنازل عن العالمة في الجزائر يتطلب حركة على عدة 

انين مستوى القوانين والتنظيمات التي تحكمه ومستوى مؤسسات الدولة المكلفة بتطبيق القو

.والتنظيمات  

 66/57فعلى المستوى األول البد من حسم الخيار  ، فرغم التعديل الذي عرفه األمر  •

 إال أن محتوى هذا األمر فيما يخص عقد التنازل عن العالمة الزال 03/06بصدور األمر

يتعرض لهذا الموضوع بدقة ، فيجب تأسيس نطاق تشريعي متين واحد يضم كل  عاما وال

قد وشروطه الموضوعية وأثاره بدال من البحث والتيهان  في النصوص شكليات الع

، وكذا النص بدقة على شكليات ) القانون المدني والتجاري ( القانونية المبعثرة والعامة 

  .وإجراءات عقد التنازل عن العالمة دوليا 
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التقنية إدخال التغييرات الالزمة على قانون العالمات من أجل أن يتماشى مع التطورات  •

الحديثة ، حيث أصبح رجال األعمال والتجار في هذا العصر يفضلون شراء وبيع العالمات 

  . األنترنت كاستخدامبإستخدام الوسائل التي تحقق السرعة في التعامل  

التكثيف من المحاضرات والبرامج والمؤتمرات من أجل التعريف بأهمية عقود التنازل عن  •

  .دولياو العالمة سواء تم داخليا أ

أما على المستوى الثاني أي مؤسسات الدولة المكلفة بتطبيق نصوص تنظيمية والقوانين ،  •

واإلشراف على كل ما يرتبط بالعالمة ، فإننا نالحظ أن حق العالمة مثله مثل باقي حقوق 

الملكية الفكرية ، يضيع بين إحتفاض كل إدارة بخصوصياتها في التدخل كوسيلة تنفيذ مهام 

 تحقيق أهداف مرتبطة بأولويات المرحلة التي يمر بها اإلقتصاد الوطني ، فنالحظ وليس

  .غياب تدابير مرافقة للعمل إلى جانب القوانين والتنظيمات التي تحكم هذا المجال 

فالبد أن يشمل اإلصالح المستوى األول ، وكذا التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المكلفة 

( ة ـة الصناعيـنين المتعلقة بالعالمات بإعتبارها إحدى الحقوق الملكيبالسهر على تطبيق القوا

خاصة وأن السنوات المقبلة ) جمارك ، وزارة التجارة ، المعهد الوطني للملكية الصناعية 

 إلى المنظمة العالمية للتجارة ، واالنضمامسيكون فيها الرهان أكبر مع تحرير التجارة الخارجية 

قانونية مع هذه المتطلبات الجديدة ، إضافة إلى ذلك ، حتمية تنظيم عقود وتنظيم الترسانة ال

التنازل عن العالمة لحماية المستهلك ، وتدعيم تدخل األجهزة الرسمية وتفعيل األجهزة غير 

رسمية خصوصا المجتمع المدني من خالل العمل على تحسيسه بأهمية هذه العقود ، ذلك أن 

.لى الوضعية ومعبرا عن كل التحديات دوره يعتبر حاسما ومؤشرا ع  

إنشاء محاكم مختصة للفصل في النزاعات المتعلقة بالعالمات وحقوق الملكية الصناعية  •

  .المجال يشرف عليها قضاة مختصين مكونين في هذا األخرى،
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عريضة دعوى التقليد : الملف القضائي  ( BIC ملف قضية شفرات الحالقة  :3الملحق رقم

و طلب الحجز عن البضائع " سوماب  SARLالمدير العام"المرفوعة من طرف صاحب الحق 

  )محل النزاع

نموذج من عقد لتنازل عن العالمة و حافظة التسجيل المسلم من قبل المعهد : 04قم الملحق ر

لكية الصناعية aالوطني للم  
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   :البحثالمراجع المعتمـد عليها في 

 أوال: باللـغـة العـربيــة 

:ـ أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري 1  

 المتضمن إنشاء المكتب الوطني 1963 يوليو 10 المؤرخ في 63/248ـ المرسوم رقم 1    

.726صفحة ، 49 د، العد1963 يوليو 19 الرسمية لـ ةالصناعية، الجريدللملكية   

 والعالمات ةالمصنع المتعلق بعالمات 1966 مارس 19 المؤرخ في 66/57 ـ األمر 2    

.262 صفحة 23 العدد ،1966 مارس 22 الجريدة الرسمية لـ التجارية،  

 ، المتضمن تطبيق األمر رقم 1966 مارس26 المؤرخ في 66/63 ـ المرسوم رقم 3    

ق بعالمات المصنع والعالمات التجارية ، الجريدة تعلم ال1966مارس19 المؤرخ في 66/57

  .306 ، صفحة 26 ،العدد 1966أفريل01الرسمية لـ 

 المتعلق بتنفيذ األوامر الخاصة 1967أكتوبر19 المؤرخ في 67/229 ـ المرسوم رقم 4    

  .1367 ، صفحة 89 ، العدد 1967أكتوبر31 الجريدة الرسمية لـ الصناعية،بحماية الملكية 

 المتضمن إنشاء المعهد الجزائري 1973نوفمبر21 المؤرخ في 73/62 ـ األمر رقم 5    

 ، الصفحة 95 ، العدد 1973نوفمبر27 الجريدة الرسمية الصناعية،لتوحيد الصناعي والملكية 

1373.  

 المتضمن تبديل تسمية المكتب 1973نوفمبر21 المؤرخ في 73/188 ـ المرسوم رقم 6    

 1973نوفمبر 27 الجريدة الرسمية التجاري، الصناعية بالمركز الوطني للسجل الوطني للملكية

.1384 الصفحة ،95العدد   

 المتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 1974سبتمبر12 ـ القرار المؤرخ في 7    

 المتضمن إنشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية ، 1963يوليو10 المؤرخ في 63/248

  .1060 ، الصفحة 81 ، العدد 1974أكتوبر08رسمية لـ الجريدة ال

 المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر26 المؤرخ في 75/58 ـ األمر رقم 08       

.990 صفحة ،78 العدد ،1975سبتمبر30الجريدة الرسمية لـ   

التجاري  المتضمن القانون 1975سبتمبر26 المؤرخ في 75/59 ـ األمر رقم 09     

.1073 صفحة ،101 العدد ،1975ديسمبر19 الرسمية لـ الجريدة  
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 المتضمن تحويل إلى المركز 1986سبتمبر30 المؤرخ في 86/249 ـ المرسوم رقم 10  

الوطني للسجل التجاري الهياكل والوسائل واألمالك واألعمال والمستخدمين الذين كان بحوزتهم 

ية الصناعية فيما يخص عالمات المصنع أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملك

، صفحة 40،العدد 1986أكتوبر01والرسوم والنماذج وتسميات المنشأ،الجريدة الرسمية لـ 

1651.  

 المتعلق بالتقييس ، الجريدة 1989ديسمبر19 المؤرخ في 89/23 ـ القانون رقم 11    

  .1468 ، صفحة 54 ، العدد 1989ديسمبر 20الرسمية لـ 

 الذي يحدد شروط منح العالمات المطابقة للمواصفات 1996يوليو24رار المؤرخ في  ـ الق12

 ، صفحة 33، العدد 1997مايو25الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك ، الجريدة الرسمية لـ 

22  

 الذي يتضمن إنشاء 1998فيفري 21 المؤرخ في 98/68 ـ المرسوم التنفيذي رقم 13    

ـ األساسي، ويحدد قانونه الصناعية،لملكية المعهد الوطني الجزائري ل  الجريدة الرسمية ل

.21 صفحة ،11 العدد ،1998مارس01  

 المتضمن قانون العالمات التجارية 2003يوليو19 المؤرخ في 03/06 ـ األمر 14   

  .44 ، العدد 2003جويلية19والصناعية ، الجريدة الرسمية لـ 

: ـ اإلتفـاقـات والمعـاهـدات 2  

 المتضمن إنضمام الجمهورية 1966فيفري25 المؤرخ في 66/48 ـ األمر رقم 1    

 الشعبية إلى معاهدة باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخة في الديمقراطيةالجزائرية 

  .198 ، صفحة 16 ، الجريدة الرسمية 1883مارس20

من إنضمام الجمهورية  ، المتض1972مارس 22 المؤرخ في 72/10 ـ األمر رقم 2      

 ، العدد 1972، الجريدة الرسمية لسنة 1898 الشعبية إلى إتفاق مدريد الديمقراطيةالجزائرية 

32 .  

 ، المتضمن المصادقة على إتفاقية باريس 1975جانفي09 المؤرخ في 75/02ـ األمر رقم 3 

في بروكسل في  ، المعدلة 1883مارس20المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 

 02 ، بلندن في 1925نوفمبر06 ، بالهاي في1911جوان02 ، بواشنطن في 1900ديسمبر14
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 ، الجريدة 1967جويلية14 ، بستوكهولم في 1958أكتوبر31 ، بلشبونة في 1934جوان

  .154 ، صفحة 10الرسمية 

   3ـ الكتــب والمـؤلفـات: 

: أ ـ المـراجـع الـعـامـة   

 مقارنة، دار النهضة ةالقانونية، دراسحرز، اندماج الشركات من الوجهة أحمد محمد م/ ـ د1

  .1997العربية، القاهرة، 

أكثم أمين الخولي ،قانون التجارة اللبناني المقارن ،الجزء األول ،مقدمة عامة  األعمال / ـ د2

األولى التجارية و التاجر، حقوق الملكية الصناعية و المتجر ،دار النهضة العربية الطبعة 

1966.  

بلحاج العربي ، النظرية العامة لإللتزام للقانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات /  ـ د3

  .1995الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر 

عبد الرزاق السنهوري ، النظرية العامة لإللتزامات ، الجزء األول ، نظرية العقد ، /  ـ د4

  .1934الطبعة األولى ، القاهرة 

  .1974 دار الفكر العربي ، سنة التجاري، المحل يونس،علي حسن /  ـ د5 

 وأحكامها في القانون االلتزاماتمصادر  ( االلتزاممحمد حسنين ، الوجيز في نظرية /  ـ د6  

  .1983، المؤسسة الوطنية للكتاب ، رغاية ، الجزائر سنة) المدني الجزائري 

لقانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، محمد حسنين ، عقد البيع في ا/  ـ د7

  .1994بن عكنون ، الجزائر ، سنة

 دار الجامعية للطبع وااللتزامات، مدخل إلى القانون القانون، مبادئ قاسم،محمد حسن /  ـ د8

.1998سنة اإلسكندرية، والنشر،  

 . 1975ضة العربية  بيروت مصطفى كمال طه ، القانون التجاري اللبناني ، دار النه/  ـ د9

  

) شركات األشخاص( فوضيل نادية، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري / ـ د10

 ، 

2000 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة   
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:الخـاصـةب ـ المراجـع   

جر و أهم إلتزامات ، أحمد محمد محرز القانون التجاري ، مقدمات عن التجارة ، التا/  ـ د 1 

.األعمال التجارية ، المشروع التجاري ، الملكية الصناعية   

جالل وفاء محمدين ،الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا إلتفاقية الجوانب المتصلة /ـ د 2 

، دار الجامعة الجديدة لنشر اإلسكندرية ـ طبعة ) تريبس(بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

  ـ2000

 لنشر الجيب ـ عامر الكسواني ، الملكية الفكرية ، ماهيتها ، مفردتها ، طرق حمايتها ، دار 3

  . 1998التوزيع ، عمان ، األردن 

  .2003ؤولية سنة سشطا ، فرع عقود و ملمحاضرات الدكتور ، محمد منت/  ـ د 4

 الجزائرية ، ديوان الوي ، الملكية الصناعية وقت القوانينفتسمير جميل حسين ال/  ـ د 5

  .1988المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

 حقوق الفكرية، الحقوق الثاني، القسم التجاري،ي صالح الكامل في القانون راو ـ فرحة ز6

  .2001 نشر و توزيع ابن خلدون الفنية، حقوق الملكية األدبية و التجارية،الملكية الصناعية و 

 المقــــاالت و الرســائـــل :

 مجلة حماية الملكية الفكرية الصادرة عن المجمع العربي لحماية فرعون، سامر عبد الكريم -1 

 العدد الثالث و الخمسون الربع األردن، الرأي الصحفية، مطابع المؤسسة الصناعية،الملكية 

.1997/ الثالث   

رية ، مجلة  مصطفى ياسين األصبحي ، الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية و التجا-2

  .2000 ، اليمن 27اإلقتصادية ، العدد 

 الرســـــائـــل: 

 ـ العيد حداد ، الحماية القانونية للمستهلك في ظل إقتصاد السوق ، رسالة لنيل شهادة 1

.2000الدكتوراه في القانون ، معهد الحقوق و العلوم اإلدارية ، بن عكنون الجزائر ،   
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