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 مجلة علمية محكمة تصدرها 
مرقبلجامعة ا - الخمسبكلية القانون 

  

 
 د. إبــــــــراهيم عبدالســــــــالم الفـــــــــرد  

   
  د. مـصطفــــــــي إبراهـيــــــــم العــربـــــــــي  

  د. عبــــــداملنعم احممــــــد الصرارعـــــــي   
  د. أحـــمـــــــــد عـثـــمـــــــــان احــمـيــــــــــده    
   
ــالم    أبونــــــــاجي.أ. د. عبدالســــــ

  
  أ. د. حممد عبدالسالم ابشيش.  

  أ. د. حممـــــــد رمضـــــــان بـــــــاره. 
  

  د. ســــــــامل حممــــــــد مرشــــــــان. أ.  
  د. عمـــــــــر رمضـــــــــان العبيــــــــــد.    

  
ــطاش.      د. احممـــــــد علـــــــى أبوســـــ

  د. علـــــــى أمحـــــــد اشـــــــكورفو.   
  

ــيظ ديكنــــــــــه.      د. عبــــــــــد احلفــــــــ
   



 5  فهرس املوضوعات
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   7املربوك عون سامل د. 
 

48مجال حممد عزالدين الغريانـي د. 

       

 

73 مجال عمران املربوك اغنيةد. 
 

122حممد سعد ابوالقاسم عمرد. 


 

154كرمية حسني املدني د. 
 

188حممد ونيس أبو ستالة. أ

        

 

211مصطـفى أمحد الدراجـى. د
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2 La question de la publicité comparative a été, en France, très 
controversée. Longtemps interdite car automatiquement 
considérée comme constitutive d'un acte de concurrence déloyale, 
la publicité comparative a été autorisée, en 1986, par la Cour de 
cassation uniquement lorsque la comparaison portait sur les prix  
((3)) . Puis la loi du 18 janvier 1992, actuellement intégrée aux 
articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation, a 
généralisé, tout en l'entourant de conditions sévères, l'usage de la 
publicité comparative à toutes les caractéristiques « essentielles, 
significatives, pertinentes et vérifiables » des produits ou des 
services de même nature.Gazette du Palais, 18 décembre 1999 n° 
352, P. 6 - Tous droits réservés  Publicité comparative, 
concurrence et consommation

3  Jacques Mestre , Marie- Éve Pancrazi – Droit commercial – L.G. 
D.J Lextenso édition - 29e édition-2012. P97-101. 
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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  :ث الثانىـالمبح
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1/200 



كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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2/126 



كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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  : ث الثالثـالمبح
  لةـم الطلبات المكمـاعدة التي تحكـالق

  األصلي وحدود تعديل الطلب
      


   

        





 
 

  

           




      
        



كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
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كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
  
  

249

     



1




   
74

            
   


2 
        

3


       


         


       

                                       
1/21984

204 
2672726/3/1984441 
3/193 



كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
  
  

250

  
1


    

 
 

2
          

         
          


3




    

          


          



                                       
11062612/4/1982297

 
21172027/4/1975213 
398235/2/1978465 



كم طلبـــات املـدعى اإلضـــافية    ـــ ي حتـتـ ــــدة ال ـاعــــقــزاع والـــ نــــات الـبـــدأ ثـــبـــم
  ـيبـــ ــــــيــات اللـــــعـــون املرافـــــانــــــــي قـفـــ ة الدرجـــة األوىلـــــمــكــــحـــام مـــــأم
  
  

251

 
   
















     





114

126


124
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