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 :ملخص

يف جمال العالمات، تعددت التسميات   
واملصطلحات املستخدمة للتعبري عن جرائم التعدي على 

لتقليد، وتارة عن احلق يف العالمة، فتارة نسمع عن ا
التزييف، وتارة أخرى عن التشبيه، ومن أجل إزالة هذا 

وانطالقا مما جاء به  - اللبس، أردنا من خالل هذه الدراسة 
إعطاء تعريف واضح جلرمية التقليد، مع  -املشرع اجلزائري

اإلحاطة بكل األفعال اليت تندرج حتت هذه اجلرمية، أو 
ربها املشرع اجلزائري جنحة بتعبري آخر كل األفعال اليت اعت

تقليد، مع تبيني األركان اليت تقوم عليها هذه اجلرمية، 
وباألخص الركن املعنوي الذي جعله املشرع اجلزائري 

 .مفرتضا

 

Résume : 
Plusieurs expressions et 

concepts ont été avancés afin de 
dénoncer l’infraction dans le domaine 
des marques, ou Il est question en effet 
soit d’imitation, soit de contrefaçon ou 
soit d’imitation par synonyme. 
Considérant la législation algérienne, 
nous avons voulu, a travers notre étude, 
dissiper toute confusion, et donner soit 
une définition plus claire quant a 
l’aspect criminel de cet état de fait avec 
les conséquences qui en découlent, soit 
de changer les actes tels considérés 
comme délit par le législateur algérien. 
Tout en démontrant les éléments qui 
sous-entendent ce crime, 
particulièrement celui moral, entendu 
«supposé» par ce législateur. 
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  : مقدمة

الواجب   الشروط خاللھ من ن ب حيث بالعالمات خاصا قانونيا نظاما زائري ا املشرع وضع

العالمة، ق ل شوء من اف، ع ذلك عن تبة امل ثار ن و بالعالمة، اف ع أجل من ا توافر

إضفا مع ا، استغالل ثار لذلكواست الالزمة القانونية ماية ا   .ء

ا   مية أ ازدياد عتداءاتلومع حصيلة ارتفعت ا، قيم وارتفاع التجاري، املجال عالمة

إ الوصول أجل من منافسة، وخدمات سلع ع ا واستعمال ا، يف وتز ا تقليد ومحاوالت ا، عل

ع سلبا يؤثر مما املقلدة، دمات وا للسلع ع سر ج خاللترو من صلية، العالمات ي مال حقوق

ا ع ن لك املس نفور ثم ومن صلية، العالمات ونوعية جودة الثقة دم بل   .انقاص

ذه   اب أ أصبح العالمة، ق ا ع عتداء ال وأش صور التنوع ذا وأمام

معرفة شأن ة ح قوق يا القانو الضالتكييف فعال بالوسائللتلك م ل ج تم ومن م، ارة

ان زائري ا املشرع وأن خاصة فعال، تلك ردع أجل من زائري ا املشرع ا وضع ال القانونية

السابق تحت66/57مر تندرج ال فعال عدد قد ة، التجار والعالمات املصنع عالمات املتعلق

ل الس من ان تم ومن العالمات، تقليد اجنحة شأ رفع و ا يكيف بأن فعال تلك من املتضرر ع

ديد ا مر التعداد ذلك عن تراجع املشرع لكن عالمتھ، ماية جزائية املتعلق 1 03/06دعوى

الواسع ا بمعنا التقليد جنحة ع بالنص واكتفى السابق، مر أل والذي   .بالعالمات

و    مف عن ساءل، ن يجعلنا ما ذا وماو زائري؟ ا املشرع نظر ة وج من التقليد جنحة م

املادة عليھ املنصوص الشرعية مبدأ تحت تنطوي ال مر26فعال ان03/06من ر وما ؟

نحة؟ ا ذه ا عل تقوم   ال

زائري   ا املشرع قصده ما ن ي ت ا نحصر أن الدراسة، ذه خالل من سنحاول وعليھ

املادةبجنحة ا عل نص ال مر26التقليد فعال03/06من ل ب حاطة و بالعالمات، املتعلق

تقليد، جنحة زائري ا املشرع ا اعت ال فعال ل آخر بتعب أو نحة، ا ذه تحت تندرج ال

الواجب ان ر ن نب أن نحاول ثم فعال، تلك عداد عن تراجع أن عد ذهخاصة لقيام ا توافر

ا م املعنوي الركن وخاصة نحة،   .ا

ول  العالمات: املبحث تقليد جنحة ية  ما

مر   نصوص إ مية03/06بالرجوع أ أو زائري ا املشرع أن نجد بالعالمات، املتعلق

ع أجل من دقيقة شروطا أعطى أنھ نجد حيث ي، القانو ا تنظيم حيث من للعالمة، افبالغة

من للعالمة ا أوال ال مية تلك نلمس كما الالزمة، القانونية ماية با ا وإحاط معينة، عالمة
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شوء من يل ال ذلك ع تب ي وما العالمة، يل ا فرض ال لية الش جراءات خالل

العالمة ذه مالك طرف من بھ ثار واست ق،   .ل

ا   ا ن رة ظا تفاقم جرموأمام دمات، ا أو السلع ع املتداولة العالمات تطال ال ت

املواد خالل من ة ووا حة صر جزاءات ا ل وقرر العالمات، تقليد أفعال زائري ا وما26املشرع

مر من ا الذكر03/06عد   .سالف

التكنولو   التطور مع باملوازات العالمات، تقليد أساليب عدد و تنوع ومع أنھ اصل،غ ا

وإيقاعھ لك املس تضليل أجل من املقلدة، بالعالمات السوق إغراق املقلدون استغلھ والذي

ا آدا تتفاوت ال عتداءات، تلك ا ل تخضع ال والتكييفات القانونية وصاف اختلفت س، الل

ا أو للعالمات، يف وتز ر وتزو تقليد من سميات ال فاختلفت ا، ةوآثار صعو التا و ا، ل ستعمال

عالمتھ يطال الذي قيقي ا ديد ال تحديد من املتضرر   .تمكن

التقليد مة ر و للعالمة وا ف عر إعطاء إ ي ما عمدنا سبق، ما ل توضيح أجل ومن

ا صور م أل التطرق ثم ا، ل ي القانو التكييف تحديد مع العالمة، ع   .الواقعة

ول  العالمات:  املطلب تقليد جنحة ف   عر

القـانون، ـا عل عاقـب جنحـة ـ للغ مملوكة عالمة ع الواقع عتداء زائري ا املشرع اعت

مــر بــھ جـاء ملــا مطابقــة العالمـة ــون ت أن يجــب ـا، ملكي أحقيــة العالمــة صـاحب ســب يك ـ 03/06وح

بالعالمــــــات التقليــــــد. املتعلـــــق جنحـــــة عــــــن الكــــــالم وقبــــــل ومعرفــــــةوعليــــــھ العالمــــــة ــــــف لتعر أوال نتطــــــرق ،

ا   .خصائص

ول  العالمات:  الفرع ف   عر

وإبـــراز العالمـــة، ـــف عر مســـألة ـــ إ زائـــري ا ع شـــر ال ـــا وم عات شـــر ال مـــن العديـــد تطرقـــت

ا ل ا مال العالمة ذه مودع يصبح ح ا ف ا توافر الواجب الشروط يان وت ا، ا   .مم

زا ا املشرع جاء مرولقد من الثانية املادة ـا03/06ئري ف جـاء حيـث للعالمـة ـف بتعر

ـ ي اص: العالمـات"  :مـا ــ أسـماء ـا ف بمــا لمـات ال السـيما طـي، ا للتمثيــل القابلـة الرمـوز ــل

أو ــا بمفرد لــوان و ا، توضــي أو للســلع ة ــ املم ال شــ و الصــور أو والرســومات رقــام، و حــرف و

وخــــدماتمركبــــة، ســــلع عــــن معنــــوي أو ــــ طبي ص ــــ خــــدمات أو ســــلع ــــ لتمي ــــا ل ســــتعمل ــــ ال

ه   ."غ

الصادر القانون من و املادة الفر املشرع أورده الذي ف التعر نجده ما ذا و

ــــــا04/01/1991 أ ــــــ ع العالمــــــة عــــــرف حيــــــث بالعالمــــــات، املتعلــــــق أو" :، التجــــــارة، أو الصــــــنع، عالمــــــة
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أوا ــان ـ طبي مــا، ص ـ خــدمات أو سـلع ـ لتمي ســتخدم طـي، ا للتمثيــل قابـل رمــز ـ دمـة،

  .2 "معنوي 

"La marque de fabrique، de commerce ou de service est un signe 
susceptible de représentation graphique servant à distinguer les 
produits ou services d'une personne physique ou morale." 

ـــــــ الفر ن املشــــــرع مــــــن ــــــل بــــــأن للقــــــول نصــــــل ن، شــــــا امل ن ف التعــــــر ــــــذين خــــــالل مــــــن

ـ وال خطيـا ـا تمثيل يمكـن ال تلك عالمة، ون ت أن تص ال الرموز أن نا يب أن أرادا زائري، وا

ا لكتمييمك املس يقع ال ح ا، عض عن املتماثلة دمات وا عرضالسلع عندما خطأ أو س ل

دمات ا أو السلع تلك   .عليھ

ـــا عرف حيـــث واحــد، ـــ مع حـــول تــدور ا نجـــد الفقـــھ، ــا جـــاء ـــ ال فــات التعر ـــ إ ــالرجوع و

مــا أز جــاك ــاJacques Azémaسـتاذ مؤسســة" بأ خــدمات أو منتوجــات ــ ع توضــع إشــارة ــل

ا ل املنافسة تلك عن ا تمي   .3"قصد

ا عرف ـاو أ ـ ع ي، القليـو سـميحة ـ" الدكتورة ع ع الصـا أو التـاجر ا يضـع داللـة أو إشـارة

املماثلة السلع من ا غ عن املنتجات ذه لتمي ا صنع أو ا يع ب يقوم ال   .4"املنتجات

ـــا أ ـــ ع ن حســـن محمـــد الـــدكتور ــا أو" وعرف ع الصـــا أو التـــاجر ا يتخـــذ داللـــة أو إشـــارة ـــل

فــــرد عــــناملشــــروع ــــا ل ا ــــ تمي ــــا يؤد ــــ ال خدماتــــھ أو عھ لبضــــا شــــعارا عامــــة أو خاصــــة شــــركة أو ــــان ا

ا   . 5"مثيال

ــــ ع تركــــز لــــم ــــا أوردنا ـــ ال يــــة الفق فــــات التعر ــــذه أن ــــو نـــا، إليــــھ شــــارة تجــــدر وممـــا

التم صــفة تــوفر ضــرورة ــ ع ركــزت مــا بقــدر كعالمــة، اتخــاذه يمكــن الــذي الرمــز أو شــارة ــطبيعــة ــ ي

ـــل ـــل ف صـــفةالعالمـــة، ـــا عط شـــارة ـــ ـــ التمي صـــفة تـــوفر بمجـــرد ـــل و عالمـــة، ـــ عت إشـــارة أو رمـــز

  ؟العالمة

بــا ذ مــا أ نجــد زائـري، وا ــ الفر املشــرع مـن ــل مــا أورد اللـذين ن ف التعــر ــ إ بـالرجوع

تتـــوا ـــ ال تلـــك ـــ عالمـــة، ـــون ت أن يمكـــن ـــ ال شـــارات و الرمـــوز أن ـــ مكـــنإ و ـــ التمي صـــفة ـــ ع فر

تخطيط إ ا ترجم يمكن أي خطيا، تمثيال ا   .(Représentation graphique)تمثيل

يمكـن رمـز أو إشـارة عـن عبـارة ـ العالمــة بـأن القـول يمكننـا تقـدم، مـا ضـوء ـ ــوع تمثيلـھ

ـــون(Représentation graphique) تخطـــيط و ـــ، تمي ــــ ع خــــدمقـــادرا أو ســـلع ـــق اتوتفر

ا ل املماثلة ا غ عن ما،   .ص
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عــد إال القانونيــة مايــة با تتمتــع ــا يجعل ال ــذا ف العالمــة، ــ ن اصــت ا ــذين تــوافر مــن بــالرغم ولكـن

ــ غ مشــروعة ـون ت وأن ، ــ والتمي ـدة، ا شــرط ـ املتمثلــة املوضـوعية الشــروط مـن جملــة سـتو أن

عــ و العامــة، داب و العــام للنظــام يلمخالفــة ــ ال ــ املتمثــل الشــك الشــرط ا صــاح ســتكمل ا د

يخولـــھ عالمتـــھ، ـــ ع قانونيـــا حقـــا ســـب يك تـــم ومـــن الصـــناعية، للملكيـــة زائـــري ا الـــوط ـــد املع لـــدى

ا تقليد يحاول من ل من ا   .حماي

ي الثا العالمات:  الفرع تقليد جنحة ف   عر

مر   خالل ب03/06من نجد بالعالمات، ولماملتعلق التقليد، عرف لم زائري ا املشرع أن

املادة نص إ الرجوع و أنھ غ العالمات، مجال وض ل بھ يقتدى محددا معيارا لھ من26يضع

أنھ03/06مر ع تنص وال الذكر، يمس"سالف عمل ل لة م لعالمة تقليد جنحة عد

خرقا الغ بھ قام لعالمة ة ثار ست قوق العالمةبا صاحب لم" قوق زائري ا املشرع أن نجد

عدد لم كذلك ونجده لة، م لعالمة مماثلة أو ة مشا عالمة صنع عملية التقليد جنحة يحصر

السابق مر فعل كما مزورة، أو مقلدة لعالمة ستعمال وال ر و وال ييف ال املتعلق66/57جرائم

والعالمات املصنع ةعالمات مر 6 التجار بموجب املل الذكر03/06، ضمن. سالف أدخل ولكنھ

العالمة لصاحب زائري ا املشرع ا خول ال ة ثار ست قوق با يمس عمل ل التقليد، جنحة

لة   .امل

يدل   ييف ال جرم عد ولم ة، مشا عالمة صنع ع مقتصرا التقليد جرم ذا عد فلم

الذ حتيال رع و ال جرم وال أصلية، عالمة مع كب ل ش تتطابق عالمة ليصنع املجرم بھ يقوم ي

أجل من ية جان فرعية إضافات مع معينة عالمة أساسية عناصر اة بمحا الفاعل بھ يقوم الذي

لك املس   . 7 خداع

التقليد،   جنحة و و واحد لتكييف تخضع زائري ا املشرع ا جعل فعال تلك ل مادامف

عالمتھ استغالل ار احت العالمة صاحب بحقوق مساسا جميعا تمثل ا فإن. أ ذا، من ك و بل

مساسا ل ش ا أ دام ما للغ مملوكة عالمة استعمال ألعمال ح سع ت ، املع ذا نحة ا ذه

ما ص ل مملوكة عالمة استغالل ار احت   .بحق

العالمة   يل ب قام من عت أنو سواه دون وحده ولھ ا، ل ا مال املختصة ة املص لدى

عشر املحددة القانونية املدة طيلة ا، ل ا عي ال دمات وا السلع ع ا سنوات) 10(ستعمل

املادة بنص ذا و متتالية، ات لف للتجديد مر05القابلة فإن03/06من ولذلك ، بالعالمات املتعلق

العالمة ار احت محددةحق غ وملرات للتجديد قابلة ات لف ا ار احت حقا   .عت
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لت   ال دمات ا أو السلع ع فقط يقتصر العالمة استغالل ار احت ق ا أن إال

ق ا بأن أيضا نقول يجعلنا ما ذا و املختلفة، دمات ا أو السلع إ يتعداه أن دون ا، أجل من

ح س ول س حق و العالمةالعالمة بحقھ يحتج أن العالمة لصاحب يجوز ال ألنھ مطلق، ق

ع ح ا يملك ال العالمة نفس استعمل من ل ع يحتج أن يمكنھ ال أنھ أي افة، ال ة مواج

ة مشا غ خدمات أو الذين)مختلفة(منتجات ة مواج فقط عالمتھ بحقھ حتجاج لھ وإنما ،

النو  نفس ويزاولون يزاولھ الذي شاط ال من   .8 ع

من   بالعالمة املاسة فعال م تجر دائرة توسيع مر ذا خالل من زائري ا املشرع وأراد

إال و ما خ ألنھ العالمات، اب أ حقوق دد ي ما ل وردع ، أك جزائية حماية إضفاء أجل

ن ثمر املس ونفور الكساد من الوط لالقتصاد الحماية الوطنية سواق ثمار س من جانب

املقلدة العالمات ا   .غرق

تحت   تندرج ح الواسع، ا بمعنا التقليد جنحة ع زائري ا املشرع نص ذلك أجل ومن

املطلب خالل من وسنحاول لة، امل للعالمة ة ثار ست قوق با املاسة عمال ل التقليد جنحة

استعراض تدخلالتا وال العالمة، ملالك ة ثار ست قوق با تمس ال عتداءات ذه صور م أ

التقليد جنحة تحت ا   .مجمل

ي الثا العالمات:  املطلب تقليد جنحة   صور

جنحة   حدد أي ا، قيم أو العالمة ملكية ع اعتداء عت ال فعال زائري ا املشرع ن ب

الواسع باملع فالتقليد مع ة ثار است قوق خرقا الغ ا يقوم ال عتداءات إ بالنظر لمة لل

لة امل العالمة لصاحب   .9  ا

مباشرا   اعتداء ون ي ا عض مختلفة، اال أش العالمة ع عتداء يك أن يمكن وعليھ

ومث العالمة، ق ا ع عتداء تمثل و ماية، ا موضوع يمس أيونھ التقليد، ذلك ال

قيمة ع عتداء يتمثل خر والبعض لة؛ امل للعالمة ة مشا أو مطابقة رموز استعمال

ورة مش عالمة منتجاتھ ع يضع الذي التاجر تصرف ذلك ومثال مباشر، غ اعتداء و و العالمة،

للغ   .10 ملك

ول  بالت: الفرع العالمة ق ا ع   CONTREFAÇON قليدعتداء

بالنقل   التقليد من ل التقليد جنحة  La contrefaçon par)شمل
reproduction)يھ ش بال والتقليد ،(La contrefaçon par imitation).  

بالنقل: أوال العالمة   CONTREFAÇON PAR REPRODUCTIONتقليد
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مطابق   نقال العالمة نقل الضيق، بمعناه العالمة بتقليد سيةيقصد الرئ جزاء نقل أو ا،

صلية للعالمة مطابقة املقلدة العالمة ون ت اد ت بحيث ا   . 11  م

عالمة   صنع أو صلية، للعالمة تاما تطابقا مطابقة عالمة اصطناع و بالنقل فالتقليد

و  لك املس تضلل أن ديدة ا للعالمة يمكن أنھ بحيث قيقية، ا العالمة ا مجموع تجذبھشبھ

صلية العالمة ا أ منھ ظنا ا   . 12إل

ساسية   العناصر م أل نقال ون ي أن فيمكن العالمة، لعناصر ليا النقل يكن لم وإذا

عالمة إ ونقلھ معينة عالمة من سا العنصر ار بإظ كذلك التقليد ون ي التا و ا، ل ة املم

املح العناصر تقليد ة والع أوجديدة، اسمية انت وسواء ي، قانو ل ش ا إيداع تم وال مية

التقليد بوجود للقول مجال فال مة، م غ عناصر ع التقليد وقع إذا أما رموز، أو ال   13أش

بنقل أو صلية، للعالمة تماما مطابقة عالمة باصطناع يتحقق التقليد فإن تقدم، ما ع ناء و

بحيث ا م سية الرئ قلدجزاء بأنھ ص ال عد إذ صلية؛ العالمة من املقلدة العالمة ب تق

والتضليل نخداع إ تؤدي بصورة ا م الشبھ بة قر عالمة أية أو العالمة تلك صنع إذا   .14عالمة

يھ: ثانيا ش بال العالمة  CONTREFAÇON PAR IMITATIONتقليد

ك    مة ر ا يھ ش بال التقليد مة جر املتداولةعد الوحيدة مة ر ا نقل لم إن حضورا

واملل بالعالمات املتعلق السابق مر أن بدو و زائري، ا ي القضا اد دف15ج س ال ان

ا وحد مة ر ا ذه ع املعاقبة إال زائية ا   .16  مقتضياتھ

ا   أو السلع لتمي وسيلة ون ت أن العالمة صل أن ا،علم ل املماثلة ا غ عن دمات

لط ا ن لك املس ور جم يقع وال س الل ترفع ح ا، بي فيما ومتباينة مختلفة ون ت أن يجب لذا

بالنظر وذلك ال، أم ا غ عن ة مم خاصية للعالمة ان إذا ما تقدير يجب ذلك أجل ومن والتضليل،

العناصر من عنصر ل إ ال ا مجموع ا أوإل حروف ع العالمة باحتواء ة ع فال ا، م كب ت ال

يجة ن ن الذ تنطبع ال العامة بالصورة ة الع بل خرى، العالمة ھ تحتو مما صور أو رموز

النظر غض أخرى، أو عالمة بھ ز ت الذي ل والش ا، عض مع والرموز روف وا الصور كيب ل

م تركبت ال العناصر خرى عن ھ تحتو مما أك أو جزء ك ش الواحدة انت إذا وعما   . 17ا

كب   ورواج سمعة تحظى منافسة عالمة شبھ عالمة خلق إ املنافسون عمد ولذلك

بالتقليد س ما ذا و املقلدة، العالمة إ م وجذ س الل م إيقاع أجل من ن، لك املس وسط

ا بھ قصد و يھ، ش خداعبال أجل من صلية، للعالمة ية تقر بصورة ة مشا عالمة صطناع

ن لك وجود. املس ض تف ا و بالنقل التقليد جنحة عن تختلف نحة ا ذه فإن ساس ذا وع
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ن إ: عنصر ور م با يؤدي أن شأنھ من ري جو ع طا ذي يھ ش ع يرتكز الذي املادي العنصر

ن العالمت ن ب لط عن. ا يھ ش بال قام قد الفعل مرتكب ون ي أن يجب بحيث املعنوي، والعنصر

لك املس ليخدع   .18قصد

والبحث   ن، العالمت ن ب املقارنة خالل من س الل إ يؤدي الذي شابھ ال عن البحث تم و

قب شابھ ال عناصر عن البحث جب و لديھ، س ل خلق أو لك املس ام إ خطر ناك ان إذا لما

ختالف نقاط عن لك19البحث املس ن أع أمام ونان ت ال ن العالمت أن عتبار ن ع خذ مع ،

ع العالمة توقعھ الذي نطباع عن البحث كذلك جب و ما، بي املقارنة ستطيع ح الوقت نفس

عة، شا وعناصر أصلية عناصر ع تحتوي العالمة انت وإذا املعتاد؛ لك عاملس ينصب فالتقليد

التقليد عن مساءلة دون ا واستغالل ا تقليد فيجوز الثانية أما فقط، صلية   .20العناصر

ي الثا باالستعمال: الفرع العالمة ق ا ع   عتداء

املخولة   ة ثار ست قوق با تمس أن ا شأ من ال عمال ع زائري ا املشرع عاقب

و  العالمة، كذلكملالك عاقب فإنھ بصوره، التقليد ع عاقب فكما العمل، طبيعة انت ما م ذلك

أو مقلدة، لعالمة استعماال ون ي فقد صور، عدة كذلك العمل ذا ول للعالمة، ستعمال ع

خالل من ينھ تب سنحاول ما ذا و ، الغ لعالمة فقط صوري استعمال ح أو ، الغ لعالمة استعماال

ا   .لتاليةالنقاط

ة: أوال مش أو مقلدة عالمة   :استعمال

املادة   ت مر26بي قام03/06من من ل عاقب بأن الذكر، السالف بالعالمات املتعلق

العالمة، صاحب قوق خرقا الغ بھ قام لعالمة ة ثار ست قوق با يمس أن شأنھ من عمل

العالمة، صاحب بحقوق املاسة عمال ذه شمل يھ،و ش بال أو بالنقل سواء مقلدة عالمة استعمال

ة مشا أو مماثلة عالمة استعمال   .أي

استعمال   من الغ منع ق ا ا لصاح يخول العالمة يل أن بوضوح املشرع ن ب ولقد

ال لتلك ة مشا أو مماثلة خدمات أو سلع ع منھ، مسبق ترخيص دون ا تجار استعماال عالمتھ

ا الت أجل من تجاري. لعالمة لغرض استعمل من ل عة متا حق ذلك، من أك املشرع وأعطاه بل

العالمة لت ال لتلك ة مشا أو مطابقة خدمات أو سلع ن ب س ل إحداث درجة إ ة مشا عالمة

ا أجل العالمة. 21من يل تم ال تلك عن مختلفة خدمات أو سلع ع عالمة استعمال أن منغ

ورة املش بالعالمات مر ا ف يتعلق ال الة ا ناء باست القانون، ا يجرم ال ا   .22 أجل
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مادي   عنصر ع تتوافر أن يجب مقلدة عالمة استعمال جنحة بأن القول يمكن ثم، ومن

القائم ان إذا م وال يھ، ش بال تقليد أم بالنقل تقليد ان سواء مسبق، تقليد وجود ضرورة و

إال خرى، عن مستقلة جنحة ما م عمل ل ل ش إذ ا، باستعمال القائم عن يختلف العالمة بتقليد

التقليد جنحة مرتكب و ستعمال جنحة مرتكب ون ي الغالب تقع. أنھ ال ستعمال وجنحة

س جنحة عن مستقلة جنحة بدوره ل ش الوضع مجرد ألن السلع، ع العالمة وضع تعمال،بمجرد

أو للمتجر كعنوان مقلدة عالمة استعمال ذلك ومثال ان، ما م عليھ عاقب ستعمال أن شك وال

تجاري    .23اسم

  :الغ عالمة باستعمال التقليد :ثانيا

مة سبق فيما تناولنا   يھ، أو بالنقل سواء مقلدة، عالمة استعمال جر ش  ال ستعمال أن إال بال

 صلية العالمة استعمال عن ح كذلك القانون  عاقب بل فحسب، املقلدة اتالعالم تلك ع يقتصر

، اململوكة ق و أال العالمة، صاحب بحقوق  يمس أن شأنھ من ذلك ألن للغ ثاري  ا اري  ست حت   و

دمات أو السلع ل ع العالمة استعمال لة ا ا، من امل  اباستعمال ما ص قام ما إذا وذلك أجل

ا، من العالمة لت ال لتلك مماثلة خدمات أو سلع ع ة أو أجل ا من وال املشا سا تحدث أن شأ  ل

ن  لك ذ  املس
24.  

ناء   م ع يضعون  الذين اص جزائيا عاقب فإنھ ذلك ع و ، ملك  عالمة سلع  للغ

مة ذه وتقوم ر س ا ا، حد  العالمة ذه استعمال أساس ع ل ب وإنما ذا  العالمة ذه استعمال س

ة أو مماثلة سلع ع صلية ا من لت ال لتلك مشا را للعالمة ينظر فمن العالمة، أجل  يرى  ال ظا

ا يحة السلع مع تتوافق ال العالمة ذه تحمل ال السلع لكن يحة، عالمة ف غش، أي ف  ال ال

ا تلصق انت  أصال عل
مة ذه مرتكب يقوم فقد ،25 ر  أو مماثلة سلع ع صلية العالمة بوضع ا

ة ا ال لتلك مشا بدال يقوم أن أو صلية، العالمة ستعمل  وإبقاء أخرى  سلع صلية السلع تلك باس

لك خداع أجل من صلية العالمة   .املس

نح ذه جانب وإ   ا، السابق ا شارا ك عت وال ذكر  جنح توجد املعامالت، ساحة  ان

ا نتطرق  لم أخرى، ا ل م نص  تدخل ولك زائري  املشرع ألن التقليد، جنحة تحت التجر  خالل من أراد ا

نح تحديد إ عمد لم ولذلك جزائيا، العالمة ماية ممكن نطاق أوسع توف النص، عمومية  املتعلقة ا

اك ق بان   .العالمة  ا

ي بحثامل ان : الثا   التقليد جنحة أر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جريــــمة تقليد العالمات في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

484 

ي الفقھ أن إ نا شارة تجدر   نا مة دراستھ  ا ر  عناصر إ جرامي النموذج يحلل ل

ا يطلق أساسية ان عل مة، أر ر نما ا ام  يرد ال ب  ل  العناصر تلك إ إشارة أي عادة القضائية ح

مة با أن ع مما حدى، ع جر مة عناصر طاست ر   .فق عمل و ا

ل يتطلب فالقانون  ذلك، ومع   مة ل ان توافر جر ا، معينة أر ان ذه اكتملت إذا أنھ بحيث ل  ر

مة بصدد أصبحنا ا ستحق تامة جر ة فاعل ا ال العقو ي النص حدد نا  ذه أحد انتفى إذا أما .عليھ ا

ان مة تقوم فال ر ر ما القانونية، الناحية من قائمة ل  الواقعة عتداءات وتحليل دراسة بصدد أننا و

ق ع ان دراسة ع نقتصر فسوف العالمة،  ا ونة ر مة امل ق ع عتداء ر  ما أو العالمة  ا

ا يطلق ن ذين خالل من التقليد جنحة سمية عل   .املطلب

  العالمات ليدتق نحة واملادي الشر الركن : ول  املطلب

ناول    ذه الشر الركن أوال ن مة، ل ر سليط ا  املجرمة القانونية النصوص ع الضوء ب

تقل ثم عتداء، ألفعال ذه املادي للركن ن مة ل ر  محل جرامي السلوك خاللھ من نو حيث ا

  .العقاب

  :التقليد نحة الشر الركن :ول  الفرع

ون  أن الشر بالركن يقصد   ون  وأن القانون،  عليھ منصوص املجرم الفعل ي  قد املشرع ي

ذا جزاء، لھ حدد ات قانون  من و املادة عليھ نصت الذي الشرعية ملبدأ تطبيقا و مة ال:" العقو  وال جر

ة  ".قانون  غ أمن تدب أو عقو

مة الشر فالركن وعليھ   دات نصوص من مشروعيتھ ستمد نا التقليد ر  ال املعا

ا انضمت زائر، إل  املقررة للشروط املستوفية للعالمة قانونية حماية إضفاء أجل من جاءت وال ا

ا قانونا، م س اتفاقية وأ د تفاقوا ،188326 لسنة الصناعية امللكية ماية بار يل املتعلق مدر  بال

 .27للعالمات الدو

الرجوع   ن إ و زائري  املشرع أن جدن الداخلية، القوان ماية ملوضوع عرض ا  القانونية ا

ة للعالمات ات، قانون   مباشرة غ بصفة التقليد من التجار صفة العقو  العالمات، قانون   مباشرة و

  :التا النحو ع وذلك

ات قانون  -1 زائري  العقو  : 28ا

ات قانون  من 429 املادة جاءت زائري، العقو ع ابالب عنوان تحت ا  السلع بيع  الغش الرا

س س عاقب" :ي ما ع تنص حيث والطبية، الغذائية املواد  والتدل ن من با ر  سنوات ثالث إ ش
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غرامة ن بإحدى أو دج 20.000 إ 2.000 من و ن ات ت  يخدع أن يحاول  أو يخدع من ل فقط العقو

  :املتعاقد

ر  الصفات  أو الطبيعة  سواء - و كيب،  أو ةا ل الالزمة املقومات سبة  أو ال  ل

 السلع، ذه

ا  سواء - ا أو نوع  .مصدر

ا،  أو املسلمة شياء كمية  سواء -  و

االت جميع  - اح إعادة املخالفة مرتكب ع فإن ا ا حصل ال ر  .حق بدون  عل

تج الذكر، السابقة املادة استقراء خالل ومن    يخدع" :مثال عامة، بألفاظ جاءت اأ ست

ة، الصفات املتعاقد، ر و ق قد غي بواسطة املتعاقد فخداع ،....." ا ا  السلعة ي  مواصفا

ة ر و ون  قد ا مة ي مة أو للعالمات، تقليد جر  إخفاء أو املقررة، للمواصفات السلعة مطابقة عدم جر

ر تحت البضاعة   .ي املش  غش شأنھ من خادع مظ

 :29العالمات قانون  -2

ات قانون  ان إذا   رائم مجموع يدرس الذي سا القانون  و العقو حدد ا ا و ات ل  عقو

م عن عاجزا يصبح حيان من الكث و فإنھ املجرم، الفعل طبيعة مع تتالءم عادلة خاصة،  ل تجر

اصة النصوص إ ذلك  العمل عود مما دقيقة، بصورة املشروعة غ فعال ا ا   .العالمات قانون  وم

الرجوع ام مراعاة مع:" ماي ع تنص ال العالمات، قانون  من 26 املادة نص إ و  أعاله، 10 املادة أح

لة لعالمة تقليد جنحة عد قوق  يمس عمل ل م ة با ثار  قوق  خرقا الغ بھ قام لعالمة س

  ."العالمة صاحب

الرجوع   ا القانون، نفس من 32 املادة نص إ و ام مراعاة مع ": ع تنص نجد  أح

ذا نتقالية ام خالل ودون  مر، ل  واملتضمن 1966 سنة يونيو 08  املؤرخ 156- 66 رقم مر بأح

ات، قانون  س عاقب التقليد، جنحة ارتكب ص ل فإن واملتمم، املعدل العقو  )6( ستة من با

ر ن إ أش ت غرامة س ن من و ن عشرة إ )دج 2.500.000( دينار ألف وخمسمائة مليون  دينار مالي

ن بإحدى أو )دج 10.000.000( ن ات ت   :مع فقط العقو

ي أو املؤقت الغلق - ا  للمؤسسة، ال

دوات والوسائل شياء مصادر -  املخالفة،  استعملت ال و

 .املخالفة محل شياء إتالف -
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ن ذين لخال فمن   زائري  املشرع بأن يت املادت  إضفاء إ القانون  ذا خالل من تصدى ا

مة ع الشرعية ح بنص التقليد فعل تجنيح ع بالنص التقليد، جر شكيك مجال يدع ال صر   .لل

ي الفرع   التقليد نحة املادي الركن : الثا

مة، املادي بالركن يقصد   ر مة تنكشف بواسطتھ الذي لفع عن متناع أو الفعل ل ر  ا

كتمل ا، و مة توجد وال جسم ا غ إذ مادي، ركن بدون  جر ماعة أو فراد حقوق  تصاب ال مادي  بأي ا

  .30اعتداء

مة  املادي والركن    اصطناع  يتمثل الذي جرامي السلوك ذلك و العالمات تقليد جر

ا  شبھ عالمة صنع أو أصلية للعالمة تاما تطابقا مطابقة عالمة قيقية، العالمة مجموع  يمكن بحيث ا

ديدة للعالمة لك تضلل أن ا ا وتجذبھ املس ا منھ ظنا إل  لعالمة صطناع ذلك و أو صلية، العالمة أ

ة ية بصفة مشا لك خداع أجل من صلية للعالمة تقر   .31املس

عات مختلف وتتفق   شر ت الوطنية ال  عدم ع العالمات، بحماية املتعلقة الدولية فاقياتو

اط ن تام تطابق وجود اش ن ب مة بأن تجمع بل واملقلدة، صلية العالمت ا يكفي العالمات تقليد جر  لقيام

لك غش وجود يجة وتضليلھ، للمس ن شابھ وجود ن ن ب  عليھ يصعب بحيث واملقلدة، صلية العالمت

ن التمي ن،العال  ب التا مت شابھ ذا انتفى إذا و مة فال ثم ومن والتضليل، الغش حالة انتفت ال   . 32جر

ط وال   لط يقع أن ش مة لتحقق فعال والتضليل ا ون  أن يكفي بل العالمة، تقليد جر  ذلك ي

  . 33الوقوع ومحتمل ممكنا

اإلضافة   مة فإن ذا، إ و املة نتجاتامل انت إذا تقوم ال العالمة تقليد جر  املقلدة للعالمة ا

املة املنتجات عن تختلف ة، بصورة صلية للعالمة ا ون  كأن وا  صنف من أو مختلف نوع من ت

ض الذي النص تطبيق علة النتفاء وذلك آخر، لك وقوع يف  يتخلف بذلك إذ والتضليل، الغش  املس

ان من ركن مة أر ر   . 34ا

 العالمة، ذاتية ع املباشر غ عتداء جرائم من آخر صنف يوجد فعال، ذه جانب وإ  

فة، الذاتية ذه استعمال ع ينصب وإنما العالمة، ذاتية ع مباشرة عتداء يوجھ ال حيث  أن أي املز

رائم ذه ، قبل من العالمة باستعمال تتعلق ا و الغ  عالمة ع اعتداء بتجسيد يتعلق إجرامي سلوك ف

ا خالل من لةم ا، من و املستعمل ذا يكن لم ولو ح استعمال ن فكال قلد   يجتمعان الفعل

ما ن و لة العالمة مالك بحق ضار ثار القانون  لھ خول  الذي امل   . 35العالمة بتلك ست

مة املادي الركن فإن وعليھ   ا التقليد ر زائري  املشرع بھ جاء كما الواسع بمعنا  مر  ا

ذا التقليد، فعل  يتمثل الذكر السالف 03/06  تمس أن يمكن ال فعال ل تحتھ تنطوي  الفعل و
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ل العالمة، صاحب بحقوق  قوق  يمس أن شأنھ من سلوك ف ة با ثار  العالمة لصاحب املخولة ست

لة، ا عد امل ون  إجراميا سلو مة ي   .التقليد جر

ي املطلب   العالمات تقليد نحة عنوي امل الركن : الثا

ات قانون  إن قلنا    مة ل  يتطلب العقو ان توافر جر ان أحد انتفى فإذا معينة، أر  فال ر

مة تقوم ر مة أن وعرفنا .قائمة ل ر ون  ا ، ركن من تت  املعنوي، الركن و ثالث وركن ،مادي وركن شر

ي أو   .املادي الركن يتمم والذي د

مة املعنوي  الركن ول  الفرع خالل من ناول سن وعليھ   ر نائية املسؤولية قيام  وأثره ل  ا

ي، ا ي الفرع خالل من التقليد جرائم  املعنوي  الركن ذلك عد ستعرض ثم ل   .الثا

ات قانون   املعنوي  الركن :ول  الفرع   العقو

مة املعنوي  الركن   ر ا داخلية نية عن عبارة و ل ي يضمر ا  الركن يتمثل وأحيانا نفسھ،  ا

طأ  املعنوي  ا واحد أي يكفي الذي الرعونة، أو مال أو ا ون  أن م نائية للمساءلة أساسا ي  ا

سبة رائم بال   .العمدية غ ل

مة املعنوي  والركن   ر ع  يتخذ ل ديثة الشرا ن إحدى ا ن، صورت ت طأ صورة إما أساس  ا

ي، القصد أي العمدي نا طأ صورة وإما ا   .حتياط عدم أو مال أي العمدي غ ا

ي القصد  :أوال نا   :ا

عات مختلف تضع لم   شر فا العقابية ال ي، للقصد عر نا ا إذ ا  لزوم إ فحسب ش أ

نائية املسؤولية لقيام توافره زائري  املشرع يتعرض ولم ا ف ا ي القصد لتعر نا  من كث  أنھ إال ا

ط النصوص ي القصد توافر اش نا رائم عض  ا ض ح ا نائية املسؤولية ت ي قبل ا ا   . 36ا

ي الفقھ لكن   ي إرادة انصراف عن عبارة بأنھ يرى  العقا ا اب إ ا مة ارت ر ا العلم مع ا ا  بأر

ا ال   .القانون  يتطل

يا القصد بأن القول  يمكن ذا ومن   ون  نا ن من يت ن عنصر ي إرادة اتجاه ما، اثن ا  إ ا

اب مة، ارت ر ان بتوافر والعلم ا مة أر ر ا كما ا   .القانون  يتطل

ي، للقصد ول  العنصر فعن   نا و ا ي إرادة اتجاه و ا اب إ ا مة، ارت ر  أن يمكن ا

ساءل ي إرادة تتجھ أن يكفي ل ن ا اب إ ا ر ارت ي إرادة تنصرف أن يلزم أنھ أم مة،ا ا اب إ ا  ارت

مة ر يجة تحقيق وإ ا   أيضا؟ الضارة الن
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ية راء اختلفت   زائري  املشرع أن غ الفق  إرادة تتجھ أن ستلزم الذي تجاه اعتنق ا

ي ا اب نحو ا يجة تحقيق نحو وأيضا عليھ املعاقب الفعل ارت ة، الن ي صدالق أن ذلك املطلو نا  ا

ي لدى رادة توافر يتطلب ا عدمت رادة ذه انتفت فإذا ا نائية املسؤولية ا رائم جميع  ا  ا

عدام أما .عمدية غ أم انت عمدية نائية املسؤولية فينفي القصد ا رائم  ا ا العمدية ا  ،وحد

شاط أو الفعل عمد  فاإلرادة و القصد أما املادي، ال يجة عمد ف تبة الن  ذلك وع .الفعل ذا ع امل

ي القصد توافر ستلزم فال رادة توافر أما رادة، توافر حتما ستلزم فالقصد نا رائم  كما ا  غ ا

رائم ففي العمدية، تخلف رادة تتوافر العمدية غ ا يجة، تحقيق نحو القصد و رائم و الن  ا

  . 37معا والقصد رادة  تتوافر العمدية

ي العنصر أما   ي، للقصد الثا نا و ا ان بتوافر العلم ف مة أر ر ا كما ا  والعلم القانون، يتطل

ض علم بالقانون  افة لدى مف ل الدفع يجوز  فال ال   .بالقانون  با

طأ  :ثانيا   :العمدي غ ا

طأ   يطة مع يتفق ال الذي التصرف ذلك و العمدي غ ا ا ال ا ياة تتطل  جتماعية، ا

ون  فقد مال، عن عبارة ي باه، عدم أو رعونة، أو إ  صورة فأي نظمة، مراعاة عدم أو حتياط عدم أو ان

طأ ا يتحقق الصور  ذه من مة بھ تقع الذي ا ر بدو .العمدية غ ا ي  التنظيم ذا من و  القانو

طأ مة ذه لوجود أنھ ل ر ون  أن دون  وإرادة و عن ناتج فعل وجود من دب ال ا دث  رغبة ناك ي   .ا

ساءل أن يمكننا تقدم ومما   زائري  املشرع ا يأخذ املعنوي  للركن صورة أي عن ن  جنحة  ا

ل العالمات، تقليد ط و ا ش ي الفرع خالل من عنھ جابة سنحاول  ما ذا خاصا؟ جنائيا قصدا ف   .الثا

يال الفرع ي القصد :ثا نا   العالمات تقليد جنحة  ا

مة   ا العالمات تقليد جر رائم من كغ ا يتوافر أن يجب ا ذا املعنوي، الركن ف  إما خ و

ون  أن ي قصد ي ون  أن وإما عمدي، خطأ أي جنا مال عن ناتج عمدي غ خطأ ي  أن يمكن كما .رعونة أو إ

ط رائم عض  القانون  ش ي القصد جانب إ خاصا جنائيا صداق ا نا  صوصية وذلك العام، ا

رائم تلك   .ا

عات واختلفت   شر  توافر شروط من شرطا الفاعل نية سوء انت إذا ما حول  الوطنية ال

مة ر ب ال، أم ا ي، القصد انتفى ولو وقوعھ ملجرد عليھ عاقب التقليد أن إ البعض فذ نا مة ا جر

ت ال عدامالتقليد ال أو النية سن مية أ وال العالمة، اصطناع أو ساخ است و و واحدا ركنا إال تطلب

املصطنع لدى نما ،  38القصد ب ب ي القصد أن إ آخر رأي ذ نا مة لتمام توافره يجب ا  التقليد، جر

ون  أن البد أنھ بمع   . 39عالمة بتقليد يقوم بأنھ عاملا الفاعل ي
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الرجوع   عال إ و زائري، شر  ع تنص بالعالمات املتعلق 03/06 مر من 26 املادة أن نجد ا

لة، لعالمة تقليد جنحة عد " أنھ قوق  يمس عمل ل م ة با ثار  خرقا الغ بھ قام لعالمة ست

  . "العالمة صاحب قوق 

زائري  فاملشرع   ي القصد إ شر لم ا نا  الركن توافر ع ركز وإنما املادة، ذه خالل من ا

لة، العالمة صاحب بحقوق  يمس أن شأنھ من عمل ل تقليد جنحة واعت التقليد، نحة املادي  امل

ما ل الفعل ذا ان م  ذا أن مادام املباشرة، غ عمال من ان أم العالمة ع مباشرا اعتداء ش

ة يمس الفعل ذا العالمة، صاحب بمص  ستخدم ان الذي 66/57 مر ظل  بھ عمول م ان ملا خالفا و

ق عن" مصط تارة س طر  عن يضعون  الذين"...: 66/57 مر من 28 املادة نص  جاء كما "التدل

ق س طر م ع التدل عة شياء ع أو منتجا م، التا ستخدم ،"الغ ملك   عالمة لتجار  تارة و

يعون  الذين "...: مر نفس من 29 املادة نص  كذل نجد كما "قصد عن" مصط أخرى   يقدمون  أو ي

سة منتجات عدة أو واحدا منتجا قصد، عن للبيع، ا تجرى  عالمة مل ا ق محا س بطر  أو التدل

ي  ذاع افية بيانات تتضمن يل و ذلك من الغرض ولعل ،"املنتج النوع عن املش  إثبات عملية س

لة لعالمةا مالك طرف من التقليد   .امل

ذا   ون  و زائري  املشرع ي رائم من التقليد جنحة اعت قد ا ا يكفي ال املادية ا ا وقوع ف  رك

ا عن للبحث حاجة دونما املادي، رائم من النوع ذا يبقى ذلك ومع املعنوي، رك رائم من املادية ا  ال ا

ض ا يف ي خطأ ف ا ا تحتاج ال التقليد جنحة بأن لقول ا ي فال ).معنوي  ركن( ا  معنوي، ركن إ لقيام

ا املعنوي  الركن بل ون  ولكنھ موجود ف ضا، ي  الركن إثبات التقليد وجود اد من يحتاج ال أي مف

تقل وإنما املعنوي، عدامھ إثبات عبء ي   .للتقليد املادي بالركن القائم عاتق ع  ا

اتمة   :ا

ت   زائري  شرعامل بأن سبق، مما و ة خطوة خطى ا ي نظام سط مجال  كب امل قانو  مت

ل للعالمات ا من ال عتداءات ل ع واسعة شرعية غطية وأضفى عام، ش ق املساس شأ   با

طورة نظرا العالمة، ق ال ل ل ت لك العالمة مالك من ب ق ما إ باإلضافة التقليد، ية واملس  ي

يجة ضرر، من الوط ادقتص ن لعزوف ن ثمر م توسيع عن املس ع ا ال سواق  مشار  غزو

انت التقليد، ة املساس قبيل من العالمة ع تقع ال عتداءات ف   .العامة باملص

زائري  املشرع قام ذلك، وألجل   م ا قوق  املاسة فعال ل بتجر ة با ثار  لعالمة ست

لة، اوأدر  م ب أن ولعل التقليد، جنحة تحت ج زائري  املشرع جعل الذي الس اجع ا  عداد عن ي

ا، أصبح 66/57 مر  موجودا ان كما بالعالمات تمس ال فعال و وا  من السابق مر ز و

يجة العالمة، ع عتداء أفعال جميع حصر ال وتنوع لتطور  ن  قصور  تم ومن العالمة، ع عتداء أش
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عية النصوص شر  فعال دائرة عن تخرج ال فعال تلك ع العقابية الشرعية غطاء إضفاء من ال

  .السابق مر  املحددة

زائري  املشرع أن بد وال   ق ا  03/06 مر خالل من القديم التعداد نفس إ عد لم عندما وفّ

ديد، ، مملوكة عالمة املساس إ الرامية الفع تلك عداد من زاد ولو ح ألنھ ا عا ذلك فإن للغ  سر

التا أسواقنا، اقتحمت ال التقليد موجة أمام فشلھ عطي ما ل واسع شر غطاء إعطاء فإن و  ل

ا من ال فعال ة بحقوق  تمس أن شأ ثار ا من العالمة لصاحب است  أو جديد، فعل ل تجرم أن شأ

ل   .تصال وتكنولوجيا الرقمية، للتكنولوجيا الواسع ستعمال أمام خاصة لتقليد،ا ألفعال مطور  ش

زا    عز ، من ا يرتبط وما العالمة ماية منھ و زائري  املشرع اعت فقد مصا  التقليد جنحة ا

ضا، املعنوي  الركن اعتبار مع فقط، املادي الركن لتوافر قائمة َ س فالقصد مف  وجود ثباتإل الزما شرطا ل

نحة، ولة؛ التقليد وجود إثبات من العالمة مالك يتمكن أن أجل من وذلك ا   س

ة ماية ولتقو زائري  املشرع أخضع املقررة، ا  العالمة مالك بحقوق  تمس ال التصرفات ل كذلك ا

ة لنفس   .التقليد نحة املقررة العقو

، و   زائري  املشرع أن من بالرغم أنھ إ ننوه أن يبقى خ  الالزمة القانونية الشرعية أعطى ا

عة أجل من ا من ال فعال افة وردع متا اب بحقوق  املساس شأ  املساس تم ومن العالمات، أ

ة لك بمص تھ، املس ، باالقتصاد املساس وكذلك و  موجة مد من ينقص لم ذا أن غ الوط

ساسة امليادين غمرت ال التقليد ة املتعلقةو  ا ة غذية التقليد فطال وسالمتھ، املواطن ب دو  و

ا املركبات غيار قطع جانب إ والتجميلية، الطبية واملستحضرات ساسة السلع من وغ  لزاما ان لذا .ا

زائري  املشرع ع ي النظام ذا يدعم أن ا ة ووسائل بآليات للعالمات، القانو م إدار  تفعيلھ  سا
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