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الملخص:
ونظرا خلطورة ىذه
تعترب ظاىرة الغش التجاري والتقليد مشكلة عادلية نشأت مع بداية التبادؿ التجاري ُب اجملتمعات ً
الظاىرة وتأثريىا السليب على اقتصاديات الدوؿ فقد دقت العديد من دوؿ العادل ناقوس اخلطر حياؿ ىذه الظاىرة وعملت
على إغلاد أفضل السبل دلكافحتها.
وقد لوحظ ُب األعواـ األخرية تنامي ىذا النوع من السلع ُب السوؽ اجلزائرية حيث أسهمت عدة عوامل ُب ذلك
مثل ارتفاع أسعار بعض السلع األصلية ،طمع التجار ،االنفتاح الغري مراقب على التجارة وزيادة االسترياد ،انتشار الفساد
وغياب قوانني رادعة ،...شلا نتج عنو عدة آثار وانعكاسات على كافة اجلوانب خاصة االجتماعية واالقتصادية،
وهندؼ من خبلؿ ىذه الورقة التطرؽ إذل واقع ىذه الظاىرة ُب اجلزائر ،أىم أسباهبا وآثارىا االقتصادية ،باالضافة إذل
حصر جوانب الضعف ُب رلاؿ مكافحتها ،وكذا تقدمي بعض احللوؿ اليت غلري استخدامها دوليا.
الكلمات المفتاحية :انعكاسات ،ذبارة  ،سلع ،مقلدة ،تقليد ،اقتصاد  ،جزائر.

Abstract:
The phenomenon of commercial fraud and counterfeiting is a global problem that
arose with the beginning of trade exchange in societies. Given the seriousness of this
phenomenon and its negative impact on the economies of countries, many countries of
the world have sounded the alarm about this phenomenon and worked to find the best
ways to combat it.
In recent years, this type of commodity has been growing in the Algerian market.
Several factors have contributed to this, such as the rise in the prices of some original
goods, the greed of traders, the unregulated openness to trade, the increase in imports,
the spread of corruption and the absence of deterrent laws. Effects and reflections on all
aspects, especially social and economic,
The aim of this paper is to address the reality of this phenomenon in Algeria, its
main causes and economic effects, as well as to identify weaknesses in the field of
combating it, as well as to provide some solutions that are being used internationally.
Keywords: reflections, trade, goods, imitation, tradition, economy, Algeria..

تمهيد:
يلعب قطاع التجارة اخلارجية ُب اجلزائر دورا حيويا سواء من حيث مساعلتو ُب الناتج احمللي اإلصبارل أو تلبيتو حلاجات
االقتصاد األساسية من سلع استهبلكية ورأمسالية ومواد خاـ ،وال زبرج التجارة اخلارجية ُب اجلزائر عن النمط العاـ للتجارة
اخلارجية للدوؿ النامية من حيث تركز صادراهتا على احملروقات وبعض ادلواد األولية وبعض ادلنتجات الزراعية ،أما فيما
ؼلص الواردات فادلبلحظ ارتفاع نسبة واردات ادلواد الغذائية ،اآلالت ومعدات النقل ،ونظرا ألعلية ىذا القطاع فقد أولت
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السلطة اجلزائرية عناية كبرية لو من خبلؿ رلموعة من اإلصبلحات االقتصادية كاف اذلدؼ منها دخوؿ اقتصاد السوؽ
ادلبين على حرية التجارة ،غري أنو صاحب ذلك العديد من الظواىر السلبية كاف من بينها دخوؿ السلع ادلقلدة ،اليت وإف
كانت ُب صاحل الفئات زلدودة الدخل إال أهنا تشكل العديد من األخطار على ادلستهلكني ذاهتم وعلى االقتصاد واألمن
أيضا ،ومن ىنا جاء طرح إشكالية الدراسة كما يلي:
ما انعكاسات تجارة السلع المقلدة على االقتصاد الجزائري؟ هل الحلول الموضوعة من قبل السلطات الجزائرية

من أجل مكافحتها تمتاز بالفعالية؟
منهجية الدراسة:

تقوـ الدراسة على استعماؿ ادلنهج الوصفي لتحديد اإلطار النظري دلفهوـ التقليد والدوؿ مصدر التقليد ،وكذا
ادلنهج التحليلي ُب ربليل اجلداوؿ واألشكاؿ ادلفسرة لظاىرة التقليد ُب اجلزائر وآثارىا.
أهمية الدراسة:
تعترب ظاىرة تقليد السلع مشكلة متفاقمة يوما بعد يوـ ليس فقط ُب البلداف النامية بل حىت ُب البلداف ادلتقدمة
ويًتتب عليها آثار وانعكاسات ضارة ليس على صحة وسبلمة االنساف واحليواف والبيئة إظلا أيضا على صعيد االستقرار
والتجارة واالقتصاد فضبلً عن إضراره بسمعة الدولة االنتمائية ،لذا فهي تشكل هتديدات كبرية على كل ادلستويات
االجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية.
خطة الدراسة:

ًب تقسيم الدراسة إذل ثبلث زلاور ،حيث يتعلق احملور األوؿ دبفهوـ التقليد وأىم الدوؿ اليت تعد مصدر التقليد ُب
العادل ،احملور الثاين يتعلق بواقع ظاىرة ذبارة السلع ادلقلدة ُب اجلزائر ،أما احملور الثالث فهو يتعلق بتحليل جوانب الضعف
ُب سياسة اجلزائر ُب مكافحة الظاىرة.
المحور األول :تقليد السلع.

أوال :بداية ظهور التقليد.
التقليد ىو ظاىرة قدؽلة تعود لعهد احلضارة اليونانية ،ادلصرية وخاصة احلضارة الرومانية وىناؾ العديد من األمثلة واليت
ًب عرضها ُب متحف التقليد واليت تعترب شاىدة على ذلك  ،مثل عبلمة  LC lussiusادلميزة للخمور ُب منطقة
جنوب إيطاليا واليت كانت ذات شهرة كبرية و مستحبة من طرؼ كبار الفرساف الرومانيني حيث قلدت ىذه األخرية من
طرؼ مزارعي منطقة  ، Narbonneكذلك عبلمة  Fortisللمصابيح الزيتية الرومانية اليت القت صلاحا كبريا آنذاؾ
شلا جعلها عرضة للتقليد حيث ًب صنع نسخ شبيهة ووزعت ُب معظم مناطق ادلملكة على أهنا ادلنتوج األصلي ،1وذبدر
2
اإلشارة ىنا أف التقليد آنذاؾ كاف ؽلس بالدرجة األوذل ادلنتجات احلرفية و الفنية.
وُب بداية الثمانينيات تطورت ىذه الظاىرة تزامنا مع التطور االقتصادي والسياسي الذي عرفهما العادل والذي مس
صبيع ادليادين واجملاالت ُب البعدين اإلقتصادي والسياسي مثَّل ىذا التطور اخلطوة األوذل ُب ارتقاء ىذه الظاىرة من البعد
احمللي إذل البعد العادلي ومن بني ىذه التطورات نذكر االرتفاع الثابت ُب تعامبلت التجارة العادلية  ،اإلستثمارات الدولية،
التطور الواضح ُب آليات االتصاؿ ُب األنظمة احلكومية ُب أوربا الشرقية والوسطى خاصة بعد اهنيار اإلرباد السوفياٌب
الذي نتج عنو تشكيل دويبلت تطمح إذل تبين سياسات تَسمى هبا إذل التطور اإلقتصادي ،مبادئ العودلة وتأثريىا على
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إقتصاديات الدوؿ...إخل ،ومنذ  1980أصبح التقليد ظاىرة ذات بعد عادلي بعدما انتقل من األعماؿ احلرفية إذل
األعماؿ الصناعية الضخمة.3
ثانيا :تعريف مصطلح التقليد.

يعرؼ تقليد السلع على أنو:
4
 ما يقوـ على زلاكاة تتم هبا ادلشاهبة بني األصل و ادلقلد ،وىو ما من شأنو أف ينخدع بو اجلمهور. استخداـ دوف وجو حق عنصر من عناصر ادللكية الفكرية احملمية،و يتميز باستنساخ عناصر أساسية وشليزةللعبلمة التجارية ،الرسم والتصميم ،ويهدؼ اذل خلق البلبلة ُب ذىن ادلستهلك و قد يكوف ىناؾ انتهاؾ حىت
لو كانت ىناؾ اختبلفات بسيطة حىت لو كانت حبسن نية.
 تعرؼ ادلنظمة العادلية للتجارة ادلنتجات ادلقلدة أهنا":تشمل صبيع ادلنتجات دبا ُب ذلك التغليف التابع ذلا واليتربمل بعض اخلصائص أو كلها لعبلمة مسجلة واليت سبس حقوؽ ادلالك أو مالكي ىذه العبلمة وتلحق بو
أضرارا مادية أو وظيفية وىذا وفقا للمادة  51من االتفاؽ حوؿ مزايا حقوؽ ادللكية الفكرية. 5
ثالثا :أهم الدول الرائدة في مجال التقليد.
ال ؽلكن ربديد دولة واحدة لتحميلها مسؤولية ادلنتجات ادلقلدة فكل دوؿ العادل و ربديدا الدوؿ الناشئة اليت ال توجد
فيها قوانني حملاربة التقليد و ضباية حقوؽ ادللكية الفكرية ىي مصدر لتلك السلع.
وتشري عدة تقارير أف حوارل  70 %من مصادر ادلنتوجات ادلقلدة مصدرھا آسيا ،و  30 %حوض البحر األبيض
ادلتوسط وبعض دوؿ أوروبا الوسطى و الشرقية ُب حني ادلنتج األوؿ للمنتجات ادلقلدة ھي الصني ،كما يبني الشكل
التارل:
شكل رقم (  ) 1النقط السوداء اإلثني عشر للدول مصدر التقليد في العالم.

Source : Bernard lory, Contrefaçon DE Médicaments Et Organisations Criminelles,
Rapport D’étude, Institut International De recherche Anti- Contrefaçon De
Médicaments

من خبلؿ الشكل يتضح أف ىناؾ إثنا عشرة نقطة سوداء للتقليد ُب العادل ،تضم الدوؿ األكثر تقليدا للسلع عرب العادل،
ُب حني أف ىناؾ أخرى أقل نشاطا ُب ىذا اجملاؿ ،حيث تبقى الدوؿ اآلسياوية مصدر السلع ادلقلدة وتبقى الصني الرقم
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واحد ُب انتاج السلع ادلقلدة عرب العادل متبوعة بكل من ىونج كونج واذلند اللتاف احتلتا ادلرتبة الثانية والثالثة على التوارل
ُب رلاؿ تقليد السلع عرب العادل ،كما يوضح الشكل التارل:
شكل رقم ( ) 2الدول اآلسياوية مصدر التقليد في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة 2213-2212:

نسبة مئوية

سنة 2013
67
12
3
18

سنة 2012
72
12
1
17

سنة 2011
62
18
3
17

سنة 2010
66
14
4
16

80
70
60
50
40
30
20
10
0
الصين
هونج كونج
الهند
دول أخرى

المصدر :من إعداد االباحثة باالعتماد على ادلراجع التالية:

- Homeland Priorities And Workload, Intellectual Property Rights, Seizures
Statistics Fiscal year 2013, 2013, US, P 10.
- CBP Office Of International Trade, Intellectual Property Rights Fiscal Year
2011 Seizure Statistics, U.S, Customs And Border Protection U.S, Immigration
And Customs Enforcement , P12.

من الشكل يتضح أف الصني ىي األوذل عادليا من حيث التقليد والقرصنة ،وذلك ُب كافة أنواع السلع وادلنتجات :الدوائية،
اإللكًتونية ،اجللدية ،النسيجية...إخل ،برقم أعماؿ يقدر بػُ 8ب ادلائة من إصبارل ناذبها الداخلي ،أي أكثر من  055مليار
دوالر ،وبذلك تعد “ورشة التقليد ُب العادل” 6،وكما ُب الشكل فقد احتلت ادلرتبة األوذل خبلؿ أربع سنوات بنسبة
كبرية حيث بلغت  %62 ، 26% ،%66 ، %66على التوارل شلا يؤكد أهنا امرباطورية التقليد ُب العادل.
أما ىونج كونج فظهرت باعتبارىا ثاين أكرب منتج للسلع ادلقلدة بعد الصني دبا نسبتو  %41خبلؿ سنة  6545لًتتفع
حصتها من السلع ادلقلدة ُب العاـ ادلوارل وتبلغ حوارل  ،%48أما خبلؿ السنة  6546و 6542فنبلحظ تراجعها إذل

ُ ، %46ب حني كانت اذلند ثالث أكرب دولة مصدر السلع ادلقلدة ُب العادل بعد كل الصني وىونج كونج بنسبة ضعيفة
مقارنة بسابقتيها حيث بلغت أكرب نسبة ذلا عاـ  6545حبوارل  %1وأقلها  %4خبلؿ  ،6546وتتخصص اذلند ُب
تقليد برامج ومعدات اإلعبلـ اآلرل ،ادلنسوجات وادلنتجات الكيميائية باإلضافة إذل ادلنتجات الصيدالنية.
المحور الثاني :السلع المقلدة في الجزائر.
اجلزائر كغريىا من دوؿ العادل شهدت بروز ظاىرة السلع ادلقلدة واليت تتزايد من سنة ألخرى لعدة أسباب أعلها:
اطلفاض القدرة الشرائية وعدـ الوعي دبخاطرىا ،رغبة التجار ُب الربح وانتشار السوؽ ادلوازي والفساد...إخل،

أوال :حجم السلع المقلدة في الجزائر.

ُب األعواـ األخرية لوحظ انتشار واسع لظاىرة التقليد ،نظرا لتوسع استرياد ادلنتجات ادلقلدة وإعطاء حرية أوسع
للمتعاملني االقتصاديني ُب التجارة اخلارجية ،شلا جعل صبيع السلع وادلنتجات ليست ُب منأى عن التعدي عليها وبيعها
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بأخبس األشباف على أهنا أصلية هبدؼ تضليل ادلستهلك الذي ال يستطيع دبفرده التفرقة بني السلع األصلية وادلقلدة،
واجلدوؿ التارل يوضح تطور ىذه الظاىرة:
جدول رقم( )1تطور ظاهرة تقليد السلع في الجزائر خالل الفترة 2213-2223
نسبة التغري%
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المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على :

 -معلومات مقدمة من مصلحة مديريات أقساـ اجلمارؾ والية باتنة.

 قارة مبلؾ ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب :المكسيك ،تونس والسنغال ،أطروحةدكتوراه ُب العلوـ االقتصادية فرع االقتصاد ادلارل ،جامعة منتوري قسنطينة ،6545-6556 ،ص .428

- Contrefaçon, Bilan 2007, 2010, 2011,2013 , http://www.almanach-dz.com/index
17-06-2015 18h : 45min

حسب ىذا اجلدوؿ فإف عدد ادلواد ادلقلدة اطلفض من  656ألفا عاـ  6556إذل  125ألفا خبلؿ سنة 6552
إذل  668ألف سنة  6550ليصل إذل  824ألف ُب سنة  ،6556أما خبلؿ عاـ  6552فقد شهدت بداية ارتفاع
كبري حيث قدرت ب ػ  6.628مليوف منتج واستمر ىذا االرتفاع سنتني أخرتني لكن بوترية أقل بقيمة  4.061مليوف
قطعة خبلؿ سنة  6558و 4.668مليوف قطعة خبلؿ سنة  ،6556ليبدأ بعدىا العدد بالًتاجع حيث وصل عاـ
 6545حوارل  4.655مليوف منتوج ٍب  255ألف منتوج ُب العاـ ادلوارل ،إثر تنفيذ  466عملية تدخل.
وخبلؿ سنة  6542سبكنت مصاحل األمن الوطين من احتجاز أكثر من  228ألف منتوج مقلد مقابل  284ألف
منتوج ُب سنة  ،6546والشكل التارل يوضح تطور ىذه الظاىرة:
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شكل رقم (  ) 3تطور عدد السلع المقلدة المحتجزة في الجزائر خالل الفترة 2213-2222
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المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدوؿ( .) 4

من خبلؿ ىذا الشكل يتضح أف حجم ادلضبوطات اجلمركية من السلع ادلقلدة تشهد تذبذبا واضحا بني االرتفاع
واالطلفاض وؽلكن تقسيمها إذل ثبلث مراحل كما يلي:

 -1المرحلة األولى(:)2225 -2222

شهدت ىذه ادلرحلة تذبذبا بني االرتفاع واالطلفاض بنسب منخفضة شهدت أعلى زيادة سنة  6551ب ػ 22,60
 %عن السنة السابقة ذلا وأقلها سنة  6552بػ ػ .% 66,28

 -2المرحلة الثانية(:)2212-2226

تعترب ىذه ادلرحلة فًتة رواج كبرية لتجارة السلع ادلقلدة بدءا من سنة  6556حبوارل  824َ.286حالة و تشهد
أعلى مقدار عاـ  6552حبوارل  6.628.214حالة أي بزيادة  %422,64عن سنة  ،6546ويعود االرتفاع خبلؿ
ىذه السنوات لًتاجع إجراءات ضباية السوؽ اجلزائرية ،الذي مسح بنمو واردات السلع ُب الفًتة بني  6554و6558
مستفيدا من تراجع الرسوـ اجلمركية من  %16.04إذل  % 8.8خبلؿ الفًتة نفسها ،واليت عرفت أيضاً اطلفاضا ُب
القيمة اإلدارية واحلقوؽ اإلضافية ادلؤقتة باإلضافة إذل زيادة التعاوف بني مصاحل اجلمارؾ وأصحاب العبلمات التجارية(كما
سنرى الحقا) شلا م ّكن ادلصاحل ادلختصة من العمل بفاعلية الحتجاز أكرب قدر من السلع ادلقلدة ،باإلضافة إذل أف ىذه
الفًتة شهدت تقلبات ضلو االطلفاض ُب طلبات تسجيل العبلمات التجارية ،كما يبني اجلدوؿ التارل:
جدول رقم (  ) 2عدد طلبات تسجيل العالمات التجارية في الجزائر خالل الفترة .2212-2223

السنوات

6552

6551

6550

6556

6552

6558

6556

6545

رلموع الطلبات

4279

4508

5745

6128

2415

6110

5752

5629

نسبة التغري%

.......

0.20

62.11

6.66

65.06-

402

0.80-

6.42-

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات صندوؽ النقد الدورل عرب ادلوقعhttp://www.ifm.org.:

وكما ىو واضح من اجلدوؿ فإف عدد ملفات تسجيل العبلمات شهد ارتفاعا ابتداء من سنة  6552إذل غاية سنة
 ،6550لتشهد زيادة طفيفة عاـ  6556قدرت ب ػ  %6.66عن السنة السابقة ذلا ،أما خبلؿ سنة  6552فنبلحظ
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تراجعا كبريا قدر ب ػ ُ %65.06ب عدد طلبات تسجيل العبلمات التجارية مقارنة بالسنة السابقة ذلا ،ورغم التحسن
الكبري الذي عرفتو سنة  6558إذل أهنا عاودت الًتاجع خبلؿ السنتني التاليتني ب ػ  %6.42 -0.80على التوارل ،وىذا
ما قد غلعلو سببا آخر ُب تفاقم ظاىرة السلع ادلقلدة.

 -3المرحلة الثالثة (:)2213 -2211

بعد االرتفاع الذي شهدتو ُب ادلرحلة الثانية بدأت ُب الًتاجع خبلؿ ىذه ادلرحلة ،حيث بلغت عاـ  6544حوارل
 255.814حالة أي باطلفاض قدره  %06,46عن السنة السابقة ،ورغم االرتفاع البسيط عاـ  6546حبوارل
 %44,02إال أهنا عاودت الًتاجع واالطلفاض خبلؿ سنة  6542حيث قدر عددىا بػ ػ  228.658منتوج وىو ما
يعين تراجع حبوارل النصف عن سنة .6546
وىذا االطلفاض الذي شهدتو ادلرحلة األوذل والثالثةُ -ب رأينا وبعد ادلقابلة مع مسؤولني ُب مصلحة اجلمارؾ -لو أكثر
من داللة:
 نقص حجم السلع ادلقلدة ادلتجهة إذل اجلزائر نتيجة اجلهود الكبرية دلختلف ادلصاحل اجلزائرية اليت تعمل علىزلاربة ىذه الظاىرة.
 اتباع ادلقلدين وادلهربني لطرؽ أكثر حذرا أو تطورا ُب إدخاؿ ىذه السلع إذل األسواؽ اجلزائرية ،شلا يصعب عمليةكشفها.

 توجو ادلستوردين ذلذه السلع ضلو عبلمات دل يقم مبلكها بطلب احلماية اجلمركية بعدما الحظوا أف بعضالعبلمات صدر بشأهنا تنبيو بالتقليد.

ثانيا :اآلثار االقتصادية لتجارة السلع المقلدة على االقتصاد الجزائري.

تتعدد اآلثار االقتصادية للسلع ادلقلدة على اجلزائر من التأثري على تنافسيتها إذل اإلضرار بادلنتوج احمللي إذل التأثري على
االستثمار ،كما قد سبتد لتشمل ادلساس بسياسة الدولة ومسعتها االئتمانية ،كما يلي:

 -1أثرها على االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة:
كانت لظاىرة التقليد وال تزاؿ تأثريات سلبية على مسار انضماـ اجلزائر اذل منظمة التجارة العادلية ،وىي اخلطوة ادلتعثرة
منذ سنوات طويلة ،بسبب فرض الطرؼ األورويب التعامل مع اجلزائر وفق قواعد صارمة َب رلاؿ ضباية ادللكية الفكرية
والنسب العالية للقرصنة ،وتتمثل النسب ادلقبولة على الصعيد األورىب َب  %46بالنسبة للقطاع السمعى والبصرى و66
7
%ألشرطة الفيديو ادلستنسخة.
 -2األثر على تنافسية الجزائر:

ُب تقرير أصدرتو ىيئة أمريكية  (USTR(United States Trade Représentativeوىي ىيئة نشطت منذ
حوارل  64سنة هتتم دبصاحل التجارة العادلية ،وتقوـ ىذه اذليئة بإصدار قائمة سنوية لبلداف تصفهم بالطبلب غري النجباء
وذلك ُب رلاؿ مكافحة تقليد ادلنتجات ،فقد صنفت ىذه اذليئة اجلزائر ُب ادلرتبة السابعة والتاسعة خبلؿ سنيت -6552
 6551على التوارل ،لتًتاجع بعدىا حيث أنو خبلؿ سنيت  ،6545-6556أدرجت اجلزائر ُب ادلرتبة الثالثة ُب قائمة
ضبراء إلحدى عشر دولة ،باعتبارىا أقل مكافحة للتقليد رفقة الصني وروسيا ،كما ضم التقرير كبل من :األرجنتني ،كندا،
8
الشيلي ،اذلند ،أندونيسيا ،باكستاف ،تايلندا وفنزويبل.
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حيث اعترب ىذا التقرير أف اجلزائر من بني الدوؿ اليت ال سبلك آليات مراقبة مشددة على التقليد أو ال تعري اىتماما
دلكافحة التقليد الصناعي والتجاري كما اعتربت ىذه اذليئة أنو من الواجب مراقبة ىذه البلداف فيما ؼلص تقليد السلع
وادلنتجات ،شلا يعين احتماؿ تعرض اجلزائر لعقوبات اقتصادية سبس ادلنتجات اليت سبلك اجلزائر فيها ميزة نسبية أو ادلنتجات
األكثر تصديرا مثل البًتوؿ ،وىو ما من شأنو أف ػلدث أثرا كبريا على االقتصاد الوطين ناىيك عن تشوه مسعتها السوقية
شلا ػلجم من ادلساعدات والقروض ادلمنوحة ذلا.

 -3على االستثمار األجنبي والمحلي:

 إف إدخاؿ السلع دوف دفع احلقوؽ والرسوـ اجلمركية ادلستحقة وبيعها بأشباف منخفضة مقارنة بأشباف السلع احملليةما يؤثر على الصناعات الوطنية الناشئة ويتسبب ُب تعرض ادلؤسسات الوطنية للضرر واخلسارة أو الغلق كما
حدث جملمع يب سي آر ادلختص ُب صناعة الرباغي والصنابري والسكاكني الذي خسر ُب ظرؼ  45سنوات
أكثر من  %25من حصصو ُب السوؽ بسبب التقليد ،أما خسارتو من حيث القيمة فقد بلغت ما بني 155
و  055مليوف دج  9،كما تشري بيانات رمسية أخرى إذل خروج ضلو  20مؤسسة من ادلنافسة بعد أف أوشكت
على االفبلس نظرا لتنامي العبلمات التجارية ادلقلدةُ ،ب وقت تف ّكر رلموعات اقتصادية أخرى لتغيري
نشاطاهتا 10،شلا يؤدي إذل استفحاؿ ظاىرة البطالة وما ينجم عن ذلك من استفحاؿ الفقر وفتح اجملاؿ أماـ
الفساد وانتشار عدة آفات اجتماعية أخرى مثل اإلجراـ.
 إف نتائج تقرير مؤسسة  USTRتعترب سلبية بالنسبة دلناخ االستثمار ُب اجلزائر حيث سيؤدي إذل عزوؼادلؤسسات عن االستثمار ُب اجلزائر خوفا من تعرض منتجاهتا للتقليد شلا يؤدي إذل خسارهتا ،كما تؤدي إذل
زعزعة الثقة ُب األسواؽ احمللية وُب مسعة الصناعة احمللية وبيئة االستثمار وُب اإلضرار بالوكبلء التجاريني للسلع
األصلية وتراجع ادلؤسسات اليت كانت راغبة ُب االستثمار ُب اجلزائر ،كما حدث دلؤسسة ادلراعي السعودية اليت
كانت بصدد االستثمار باجلزائر ،واليت تراجعت بعد أف تبني تقليد منتجها ُب اجلزائر ،11كما دفع شركات
أخرى كانت تنشط ُب إطار القانوف ُب رلاؿ اذلواتف النقالة على ادلغادرة مثل "موتوروال" و"وسوين ايريكسوف.
 إف اتساع ظاىرة هتريب منتجات االتصاؿ ادلقلدة يعد من األسباب ادلباشرة لتأخر إطبلؽ اخلدمات اجلديدة ُبىذا اجملاؿ وم نها تطبيقات الدفع عن بعد ألف أغلب اذلواتف ادلقلدة ال ؽلكن معرفة أرقامها التسلسلية وبالتارل
ال ؽلكن ضباية مستخدميها ُب حاؿ استعماذلا كوسائل للدفع ،كما أف تلك التجهيزات يصعب التعامل معها
من طرؼ أجهزة األمن ُب حاؿ سرقتها بسبب تعرضها إلعادة الربرلة من طرؼ سلتصني ُب السوؽ ادلوازية
12
وإعادة طرحها للتداوؿ.
 اختبلؿ األسواؽ الرمسية نتيجة اذباه ادلستهلكني ضلو السلع ادلقلدة ادلنتشرة ُب األسواؽ ادلوازية شلا يؤثر علىادلؤسسات القانونية ويكلفها فقداف حصص سوقية وتفقد عبلماهتا التجارية ميزهتا التنافسية.

ثالثا :اآلثار المالية لتجارة السلع المقلدة على االقتصاد الجزائري.

تتمثل اآلثار ادلالية ُب سلتلف اخلسائر ادلالية اليت ؽلكن أف تكوف كإيرادات خلزينة الدولة وتتمثل ُب:

 خسائر كبرية للخزينة العمومية دبا يفوؽ  15مليار دينار سنويا(حوارل  40مليوف دوالر ) حيث تكلف قطعيقل عن  064مليوف دوالر كخسائر تستنزؼ اخلزينة العامة كل عاـ ،فالعجز الذي تسببو
الغيار لوحدىا ما ال ّ
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ىذه التجارة غري ادلشروعة على اخلزينة العمومية يسبب أضرارا واضحة للدولة واجملتمع ،ذلك أف الدولة تصبح
عاجزة جزئيا عن تنفيذ مشاريعها النافعة وبالتارل حرماف ادلواطنني شلا كانت ىذه ادلشاريع ستؤديو من خدمات
ذلم ،كما تؤدي إذل عدـ ادلساواة بني األفراد إذ يتحمل العاملوف ُب القطاع الرمسي الضريبة ُب حني ال يتحملها
ادلهربوف.

 تتسبب ُب زيادة االنفاؽ على الصحة العامة حيث يكلف ادلريض الواحد اخلزينة العمومية حوارل  45555دج13
يوميا عند االستشفاء.
 تسببت ُب خسائر كبرية للديواف الوطين حلقوؽ ادلؤلف وصلت إذل  16.821.668.55دج عاـ ،6556كما يوضحها اجلدوؿ التارل:

14

جدول رقم ( )3خسائر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

السنوات

الخسائر المترتبة دج

6552

34.350.497 ,00

6558

41.907.344,20

6556

49.834.228,00

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على :

المصلحة الوالئٍة للشرطة القضائٍة ،دور الشرطة في ميدان مكافحة التقليد .الجزائر  ،فٍفري

 ،0202متاح على الموقع .http://www mincommerce.gov

تارٌخ اإلطالع 0202-20-02

0سا24:د..

من اجلدوؿ يتضح أف خسارة الديواف الوطين حلقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة ُب تزايد وذلك تزامنا مع زيادة السلع ادلقلدة
احملتجزة من قبل ادلصاحل ادلختصة ،حيث بلغت  2مبليري دينار جزائري خبلؿ سنة  6552لًتتفع إذل  1مبليري خبلؿ

سنة  6558أما خبلؿ سنة  6556فبلغت  1مبليري و 655مليوف دينار جزائري.

المحور الثالث :جوانب الضعف في سياسة الجزائر في محاربة تجارة السلع المقلدة وسبل دعمها.

نظرا لآلثار السلبية وادلخاطر الكامنة ُب استهبلؾ أو استعماؿ السلع ادلقلدة على االقتصاد اجلزائري فقد سعت
احلكومة الوطنية حملاربتها خاصة ُب اآلونة األخرية بالعديد من السياسات منها فرض عقوبة من الناحية القانونية من الغرامة
إذل السجن ،باإلضافة إذل إعداد رلموعة من اذليئات اليت تسهر على زلاربتها مثل اجلمارؾ...إخل.

أوال :جوانب الضعف في سياسة الجزائر لمحاربة السلع المقلدة.

ُب شلارستها دلختلف االسًتاتيجيات من أجل زلاربة التقليد نلمس العديد من نقاط الضعف منها:

 رغم إصدار العديد من التشريعات وادلراسيم اخلاصة بالعبلمة التجارية وتضخيم عقوبة التعدي عليها اليت حددىاالقانوف باحلبس أو بغرامة مالية أقصاىا عشرة مبليني دينار ،إال أننا نبلحظ التنامي ادلتواصل ذلذه الظاىرة
النتشار الفساد بني اإلدارة العمومية باإلضافة إذل عدـ وجود قضاة سلتصني وطوؿ فًتة معاجلة ادللفات حيث
أف القضاء اجلزائري دل يصدر سوى  12حكما فحسب ضد ادلقلدين والقراصنة منذ حوارل  22سنة ،من
15
رلموع مائة متابعة قضائية جرى ربريكها ض ّد ىؤالء.
 رغم تعدد اجلهات وادلؤسسات اليت تقوـ حبماية حقوؽ ادللكية الفكرية أو تقوـ دبحاربة الغش والتقليد ،إال أننانبلحظ قلة التعاوف فيما بينها ،باإلضافة إذل غياب ىيئة خاصة دبكافحة التقليد ،أما على اجلانب الدورل فبل
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يتعدى االنضماـ إذل بعض ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تريبس ومدريد ،أو االنضماـ إذل بعض
ادلنظمات الدولية مثل الشرطة الدولية ومنظمة اجلمارؾ العادلية.

 اتباع سياسة الًتكيز على زلاربة التقليد بعد دخوؿ السلع ادلقلدة إذل أرض الوطن ُب حني أف ىناؾ سلسلة أودورة حياة للمنتج ادلقلد البد من زلاربة كل جزء فيها ،باإلضافة إذل أنو ُب حالة احتجاز سلعا مقلدة وتوقيف
صاحبها ذبري عملية مصاحلة بينو وبني الطرؼ ادلتضرر واليت تنتهي ُب الغالب بدفع قيمة الضرر فقط ،شلا يعين
أف األشخاص ادلتورطني ُب العملية سيطلق سراحهم شلا يعين إمكانية تكرير العملية بأساليب وطرؽ سلتلفة حىت
16
ولو اختلفت السلع.
 تركيزىا على ضباية ادلستهلك بإصدار العديد من القوانني ُب حني دل تركز على زلاولة تثقيف وتوعية ىذاادلستهلك دبخاطر السلع ادلقلدة وطرؽ التمييز بينها ،ذلك رغم ادللتقيات اليت تقاـ أحيانا من طرؼ وزارة
التجارة أو اجلمارؾ ،باإلضافة إذل الغياب الكامل دلؤسسات اجملتمع ادلدين خاصة صبعيات ضباية ادلستهلك اليت
ال تؤدي الدور ادلنوط هبا.
 عدـ االستعانة بالتكنولوجيا ادلتطورة ُب ىذا اجملاؿ واليت غلري تطبيقها ُب الكثري من دوؿ العادل خاصة ُباجملاالت احلساسة كاألدوية وادلستحضرات الطبية وقطع غيار السيارات ،وكذا عدـ استغبلؿ وسائل اإلعبلـ
واألنًتنت ُب ىذا الشأف من أجل التوعية أو التشهري بادلخالفني.
 رغم صدور قرار يقضي دبحاربة األسواؽ ادلوازية إال أننا نبلحظ عدـ التطبيق الكامل لو ،وكذا غياب الرقابة علىنشاط العمالة األجنبية خاصة الصينية واإلفريقية اليت ربًتؼ أو تستغل ُب ىذه التجارة.
ثانيا :سبل دعم سياسات الجزائر في محاربة السلع المقلدة.
سبر دورة حياة تسويق السلع ادلقلدة أو ادلغشوشة بسلسلة من العمليات أساسها الشركة ادلنتجة ُب بلد االنتاج ووسيلة
النقل والناقل الدورل وصوال لبلد ادلستورد كما يوضح ذلك الشكل التارل:
شكل رقم(  )4سلسلة التوريد في التجارة الدولية.

المصدر :زلمد النسور  ،السلطات المحلية في الدول العربية ودورها الرقابي على المحتوى األصلي والتقليد،ادلنتدى العريب الثالث
دلكافحة الغش التجاري والتقليد وضباية حقوؽ ادللكية الفكرية،،اجلمارؾ السعودية 0- ،مارس ،6542ص .46
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فادلبلحظ من خبلؿ الشكل تعدد عناصر ىذه السلسلة من عناصر وطنية وأجنبية ويشكل مهاصبة ىذه السلسلة من
البداية اذل النهاية إحدى أىم وسائل السيطرة على تدفق البضائع ادلقلدة ،وىناؾ العديد من احللوؿ اليت نظن أف بإمكاهنا
ادلساعلة ُب مكافحة ىذه الظاىرة أو على األقل التقليل منها وأخرى غلري استخدامها ُب العديد من الدوؿ من أجل
السيطرة على سلسلة التوريد وزلاربة تقليد السلع ،ومن ىذه احللوؿ ما يسمى حلقة قمع الغش والتقليد وىي كما
يوضحها الشكل التارل:
شكل رقم( )5حلقة قمع تقليد السلع والجهات ذات العالقة.

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
شبكة ادلستهلك العريب واالرباد العريب للمستهلك ،متاح عرب ادلوقع http://www.arbcon.ne
 6541على الساعة 62سا01:د

تاريخ اإلطبلع -56-48

إف التقليد ىو قضية وطنية تتطلب حسا عاليا من ادلسؤولية وتضافر اجلهود ووضع اسًتاتيجيات فعالة بعيدة ادلدى
ولسنوات طويلة من أجل مواجهة سلبيات وربديات ىذه الظاىرة اخلطرة ،حفاظاً على أداء اقتصادنا الوطين والسبلمة
العامة ،وضباية البيئة االستثمارية واالستهبلكية والناتج القومي ،لذا فهي ليست مسؤولية جهة بعينها إظلا مسؤولية اجلميع
من حكومة ،مؤسسات اجتماعية أو اقتصادية عامة أو خاصة ،وحىت األفراد باعتبارىم مستهلكني ،فهي حلقة متكاملة
وتشمل أربع سياسات رئيسية:

 -1السياسة المتعلقة بمختلف اإلجراءات القانونية:

وذلك من خبلؿ زيادة إنفاذ القوانني القائمة وتعزيز العقوبات اجلنائية لردع اجملرمني وتشديد العقوبات دلعاجلة الضرر
على ضلو فعاؿ ،باإلضافة إذل تشجيع الصناعات احمللية على تطبيق معايري اجلودة واستخداـ التكنولوجيا احلديثة ُب العملية
االنتاجية وتعزيز الثقة بادل نتج الوطين خاصة ُب إطار جهود الدولة ُب رلاؿ دعم الصناعات الوطنية ومنحها كافة
التسهيبلت لبلرتقاء بادلنتج الوطين والوصوؿ بو إذل العادلية وضرورة دعوة ادلنتجني والتجار وأصحاب العبلمات التجارية
لتوفري ادلنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة للحد من انتشار ادلنتجات ادلقلدة.
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 -2السياسات المتعلقة بالرقابة:
ونقصد هبا دعم سلتلف السياسات الرقابية اليت تقوـ هبا اجلهات احلكومية من وزارة التجارة ،اجلمارؾ ،األمن
الوطين...إخل ،وكذا ادلؤسسات الغري حكومية على سلسلة التوريد خاصة اجلانب احمللي منها شلا يستدعي دعم ىذه
ادلؤسسات ماديا وتكنولوجيا ومعنويا باإلضافة إذل:
 تأىيل الكوادر البشرية الكافية لؤلجهزة الرقابية ادلختلفة ،وتطوير قدراهتم ومهاراهتم ادلهنية وفقاً ألحدثادلمارسات العادلية ،مع توفري اإلمكانات واحملفزات البلزمة.
 -تطوير أدوات وأساليب ادلمارسة الرقابية وفق أفضل ادلمارسات العادلية لتعزيز وسائل الرقابة ادلختلفة.

 تفعيل دور ادلختربات اجملهزة علمياً وتقنياً وبشرياً للكشف عن ادلكونات الضارة أو ادلغشوشة وخاصة ُبادلنتجات الغذائية والدوائية.

 تطوير آلية التصرؼ بادلضبوطات وادلتحفظ عليو من ادلنتجات ادلقلدة وادلغشوشة والفاسدة ،خاصة ذات التأثريالسيئ على البيئة.
 -الرقابة على ادلناطق احلرة ُب الدولة من أجل ادلزيد من التنسيق والرقابة على حركة ادلنتجات.

 -3السياسات المتعلقة بالتنفيذ أو التطبيق:

وذلك من خبلؿ نشاط سلتلف مراكز البحوث والدراسات من خبلؿ:

 التشجيع على قياـ تظاىرات وأياـ وملتقيات علمية من طرؼ سلتلف مراكز البحوث من جامعات ومعاىدومؤسسات حبثية من أجل إثارة الرأي الوطين دبخاطر ىذه الظاىرة.
 -تفعيل دور صبعيات ضباية ادلستهلك وجعلها مساعلة ُب ربقيق التوعية واحلماية للمستهلك.

 -4السياسات المتعلقة بنشر الوعي:
وىي سلتلف السياسات اليت تعمل على تثقيف وتوعية كل من:

 التاجر سواء كاف مصدرا أو مستوردا دبخاطر ىذه السلع حىت على االقتصاد ،ومنح امتيازات وحوافز للتجارالذين يعتمدوف على معايري اجلودة.
 العمل على توعية وتثقيف ادلستهلك وجعلو طرفا فاعبل ُب زلاربة ىذه السلع من خبلؿ إقامة الورش والندواتوالتوعية على سلتلف ادلدارس وادلؤسسات وحىت األحياء ،وأعلية إدراكو دلخاطرىا على كافة ادلستويات وطرؽ
التمييز بني ادلنتجات األصلية وادلقلدة.
 استغالل وسائل االعالم في محاربة السلع المقلدة :إذ أف االعبلـ تطور على حدود أبعد من اخلياؿوبالذات منذ الربع األخري من القرف  65وأصبحت الثقافة جزءا ال يتجزأ من ادلنظومة االعبلمية ،فهو يعمل
على تكوين الرأي وربديد االذباىات ،وبعد الثورة الصناعية لعب دورا غاية ُب األعلية وارتبط االقتصاد هبذه
ادلنظومة االعبلمية حىت أصبح مؤثرا ُب التنمية ،الًتبية،احلياة االجتماعية واالقتصادية عامة ،ودخل دخوال سريعا
ومؤثرا ُب تكوين الوعي الفردي واجلماعي والرأي العاـ وأصبح ىو احملدد الذباىات ادلستهلكني وذىب بعيدا
المبلء رغبات ادلستهلك 17،ومنو ؽلكن استغبلؿ وسائل االعبلـ ُب تثقيف ادلستهلك وتعريفو دبخاطر ادلنتجات
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ادلقلدة من خبلؿ نشر معلومات عن السلع الغري صاحلة وادلنتجات اليت طالتها عمليات التقليد ومصادرىا
تبيني أساليب التمييز بني ادلنتجات األصلية وادلقلدة ،كما عليها أف تنشر سلتلف األحكاـ الصادرة ُب حق
ادلخالفني وكذا التشهري هبم من أجل ردعهم.
 االستعانة بخدمات األنترنت ووسائل االتصال المختلفة :من خبلؿ فتح مواقع لتسجيل شكاوي ادلستهلكنيوتفاصيل البضائع اليت يتضرروف منها ،وتقدمي نصائح قانونية ،مثل موقع http://www.figclassaction.com
الذي ػلوي الكثري من ادلعلومات القانونية ُب ىذا اجملاؿ واليت ؽلكن أف تساعد ادلستهلكني ُب احلصوؿ على
سلتلف ادلعلومات كما يقدـ خدمة قانونية من خبلؿ إمكانية رفع دعوى قضائية ضد اجلهات اليت تقوـ
االحتياؿ وتقليد ادلنتجات ،باإلضافة إذل إمكانية استخدامها ُب نظاـ إستدعاء السلع ( الغري مطابقة
للمواصفات والسبلمة واألماف) واليت تعد وسيلة سبارس ُب كثري من الدوؿ والشركات ذات السمعة الكبرية هبدؼ
ضباية ادلستهلك وتكوين مصداقية بني ادلستهلك ومقدمي ىذه السلع وػلتاج ىذا النظاـ إذل تشريعات قوية
وتقنيات عالية وفنية ،ويكوف السحب أحيانا بالتعاوف بني اجلهات ادلسؤولة ذات العبلقة والشركات نفسها
بشكل طوعي وخصوصا ُب حالة عدـ التعمد للغش أو إخفاء العيوب ،على أف تأخذ الشركات بكل الوسائل
العلمية الصحيحة خبلؿ مراحل اإلنتاج وإتباعها للمواصفات وادلقاييس ادلعتمدة ،وعندىا يتم إخبار ادلستهلك
فورا عن طريق االتصاؿ ادلباشر التيلفوف ،الفاكس ،اإلؽليل ،أو طريق اإلنًتنت واجلهات ادلرئية وادلسموعة
وادلقروءة وغريىا داخليا وخارجيا ،ويعطى ادلستهلك ادلعلومة الصحيحة وكيفية االستبداؿ واإلصبلح أو التعويض
18
أو أي معلومات أخرى كفيلة بوقف الضرر بأنواعو ادلختلفة.
ودبا أهنا حلقة متكاملة فإنو غلب على ىذه اجلهات التعػاوف فيمػا بينهػا وإقامػة شػراكات علػى ادلسػتوى الػداخلي والتنسػيق
ادلستمر بني اجلهات ادلعنية للتصدي بشكل فعاؿ ،باإلضافة إذل ضرورة التعاوف الدورل من خبلؿ:
 االتفاؽ على هنج مشًتؾ جلمع البيانات إنفاذ والتنمية االقتصادية ُب إطار لئلببلغ عن اآلثار الصحيةوالسبلمة.
 أعلية تبادؿ ادلعلومات بني الدوؿ من خبلؿ ادلكاتب اإلقليمية وإعداد قاعدة بيانات تضم أمساء وعناويناجلهات اليت سبارس الغش والتقليد دلنع انتقاؿ منتجاهتا.
 حث الدوؿ األعضاء ُب منظمة اجلمارؾ العادلية على وضع قوائم زلددة وواضحة عن ادلؤسسات اليت سبارسالغش التجاري أو التقليد وعناوينها وأنواع السلع واجلهات اليت تقوـ بتسويقها ُب صبيع أضلاء العادل.
 الضغط على الدوؿ اليت تنتج وتصدر سلع مغشوشة ومقلدة حلثها على إيقاؼ إنتاج وتصدير البضائع ادلغشوشةوادلقلدة  ،وفرض عقوبات عليها ُب حالة عدـ ذباوهبا.
 إلزاـ ادلصانع وشركات اإلنتاج بإصدار شهادات مطابقة للمواصفات العادلية ادلتفق عليها حبيث يعتمد على تلكالشهادات ُب قسم الواردات ُب سلتلف الدوؿ مع قياـ الدوؿ ادلستوردة بتحليل بيانات عشوائية للتأكد من
مطابقة تلك ادلنتجات دلا ذكر ُب شهادات ادلطابقة.
الخاتمة:
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تعد جرائم الغش التجاري والتقليد والقرصنة مشكلة عادلية طويلة األمد تظل تكرب ُب احلجم والتأثري االقتصادي
واالجتماعي وآثارىا السلبية على صعيد االستقرار والتجارة واالقتصاد للببلد واضراره بسمعة الدولة وعلى صحة وسبلمة
االنساف واحليواف والبيئة ،اجلزائر كباقي دوؿ العادل دل تسلم من ىذه الظاىرة اليت تسربت مع تغيري سياستها االقتصادية ضلو
االنفتاح وربرير التبادؿ التجاري ،لتشهد بعدىا ظلوا من سنة ألخرى وتشمل كافة القطاعات ُب الببلد.
أما عن أسباب ىذه الظاىرة فمتعددة منها االجتماعية اليت تتعلق بسلوؾ ادلستهلك ،اقتصادية تتعلق ببل أخبلقية التجار
وانتشار األسواؽ ادلوازية ،تنظيمية كضعف القوانني الرادعة...
ورغم تعدد األسباب فإف اآلثار وخيمة بدءا باجلانب اإلجتماعي من خبلؿ التأثري على صحة وسبلمة ادلستهلك اجلزائري،
إذل اجلانب االقتصادي من حيث التأثري على مسعة الدولة ُب األسواؽ اخلارجية وتعرض الشركات الوطنية للفبلس أو تغيري
النشاط ،أما من اجلانب ادلارل فقد ثبت دورىا ُب خسارة الدولة دلا يزيد عن  15مليار دينار سنويا.
ومن أجل زلاربة ىذه الظاىرة فقد سنت اجلزائر العديد من القوانني كما حاولت تفعيل دور سلتلف اذليئات الوطنية وكذا
الدخوؿ ُب شراكة و تعاوف مع دوؿ أو منظمات دولية ،غري أنو وبتحليل سياستها ُب مكافحة ىذه الظاىرة تبني وجود
الكثري من نقاط الضعف اليت تعمل على تفاقم ظاىرة ادلتاجرة بالسلع ادلقلدة ،شلا ػلتم ضرورة البحث عن حلوؿ أخرى
أكثر صلاعة وفعالية.
.
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عبد الوىاب بوكروح  ،شركتا موتوروال وإيريكسون تغادران سوق الهاتف النقال بالجزائر نشر بيومية األنباء

اجلزائرية بتاريخ  6556-51-40مقبل عن الشروؽ اليومي

 13عبد الوىاب بوكروح ،الدعم إلتهم  156مليار دوالر خالل  13سنة ،يومية الشروؽ ،صفحة احلدث ،العدد
 24 ،1562جويلية  ،6542ص .0
14ادلصلحة الوالئية للشرطة القضائية ،دور الشرطة في ميدان مكافحة التقليد .اجلزائر  ،فيفري  ،6545متاح على

ادلوقع
تاريخ اإلطبلع 6541-54-25
.http://www mincommerce.gov
 15صامت آمنة ،مرجع سابق ،ص66
 16بناء على مقابلة أجريت مع سلتص ُب مديرية أقساـ اجلمارؾ فرع باتنة.

4سا10:د.

17ضبود البخييت ،االعالم و حماية المستهلك في ظل المتغيرات االقتصادية ،ندوة ضباية ادلستهلك و الغش

التجاري ،.ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، ،مصر ،6558 -54-42-42 ،ص .42
thttp://www.arbcon.ne
 18شبكة ادلستهلك العريب متاح على ادلوقع
62سا01:د
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