


 مقدمة
لقد ظهرت أمهية احلماية القانونية للملكية الفكرية مع بداية العصور احلديثة اليت شهدت اندالع الثورات االجتماعية 

يف الوقت الراهن حمورا رئيسيا يف العالقات الدولية السيما بعد نشأة املنظمة الدولية  واالقتصادية يف العامل،ي و أضحت
 . للتجارة وإبرام اتفاقية اجلوانب التجارية من احلقوق الفكرية املاسة ابلتجارة

ني من احلقوق ومها تنظيم طائفتني رئيسيت إىلواملعلوم أن حقوق امللكية الفكرية تشمل جمموعة من القواعد القانونية الرامية 
 .والفنية أو ما يطلق عليه مصطلح حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مث حقوق امللكية الصناعية األدبيةامللكية 

واستنادا على ذلك فقد تناولنا دراسة موضوع امللكية الفكرية ابعتباره مقياس يدرس لطلبة السنة الثالثة ل م د ختصص 
تقدمي اضرة متهيدية للمتهيدي يعترب مبثابة حم طلبني يتقدمهما ممبحثخالل  من -السداسي السادس–قانون عام 
 . للموضوع

فقد خصصناه لدراسة الطائفة األوىل وهي حقوق امللكية األدبية والفنية أو ما يطلق عليها حقوق  األول عن املبحث أما
وخصص .املتمثلة يف حقوق امللكية الصناعية لدراسة الطائفة الثانيةخمصص الثاين  املؤلف و احلقوق اجملاورة، واملبحث

 .احلماية الدولية حلقوق امللكية الفكرية وفقا التفاقييت ابريس و تريبساملبحث الثالث لدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم أولية عن حقوق امللكية الفكرية : متهيديطلب م



كية الفكرية ومفهومها وحتديد موقعها و اتريخ ظهور املل إىلسنتطرق ابلدراسة   من خالل هذا املبحث التمهيدي
 .أقسامها وخصائصها

 ومفهومها امللكية الفكرية اتريخ :  األولالفرع 
تعد فكرة امللكية الفكرية قدمية قدم وجود إبداعات الفكر اإلنساين الرتباطها الوثيق به لذا سنحول التطرق إىل نبذة 

 امللكية الفكرية قصرية عن اترخيها مث ضبط اإلطار أملفاهيمي حلقوق
 : اتريخ امللكية الفكرية  /1

حيث :التملك وحتث على ذلك لذا ال بد أن امللكية الفكرية ُعرفت بشكل مبدئي منذ األزل إىلالفطرة اإلنسانية تدعو 
عرف التاريخ القدمي بعض أنواع السرقات األدبية حيث أن الشعراء العرب كانوا يتعرضون لبعض السرقات الشعرية من 

ملستحدثني يف الشعر وذلك لنيل العطااي من امللوك والسالطني، مما كان يدعو الشعراء األصليني للغضب ومقاضاة ا
 ..السارق

عرفت الدولة اإلسالمية صورا من تطبيقات شراء احلقوق املادية للمؤلف حيث كانت تطلب من املؤلفني الكتابة يف و  
  ون أي حقوق أخرى اليت تنتقل إىل الدولةموضوع معني ويكون دورهم هنا التأليف فقط د

كما كانت الدولة حبماية اإلبداع الفكري من خالل االتفاق مع املؤلف على شراء إبداعاته لتخصصها للنفع العام مع  
عدم مساسها حبقوق املؤلف اخلاصة لذا ميكن القول أن أساس محاية امللكية الفكرية وتطوره هو أساس عريب إسالمي 

 .األوىل بدأ مع نشوء قواعد اجلرح والتعديل يف زمن الصحابة الراشدين لتوثيق األحاديث النبوية الشريفةابلدرجة 
والعلمي  واألديبالفكري  اإلبداعحرية  أنعلى 82يف مادته  اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالنوقد كرست عامليا مع  

واتفاقية 2228ية حقوق امللكية الفكرية كاتفاقية ابريس محايته من طرف الدولة كما كرست االتفاقيات الدول وإلزامية
مرة امللكية الفكرية ضمن  ألول أدرجتاليت  و ة التجارة العامليةمنظاملنشأة مل  2991واتفاقية مراكش2221ابرن 

 .1القواعد التجارية ضمن اتفاقية تريبس
 :يف اجلزائر 

                                                           
1
يساية ىام نجاال المل ياة الف الاة ىام ة يقاة جمعا  حو ااا افتفاقياال اليةلياة الا اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجااة  ناح وقاول المل ياة الف الاة التا  - 

ضاا  ىام ننةماة ةاوي  ىحقق  التاابط ىيما بينها، بعي حن كان  هذه األو اا نتفاقة ةنبعثا  ىم افتفاقيال اليةلية المختلفة، ةحلزن  جميع اليةل األع

 . حة عيا افنضماا إليها التجاة  العالمية بتطبيق حو انها بغض النةا عح انضمانها إلم هذه افتفاقيال اليةلية



خمتلف الدساتري اليت اعتمدهتا  أن إذاجملال الثقايف والصناعي الدولة بسط سيادهتا عليها  أرادتمن بني املظاهر اليت 
من 82للمواطن املادة  األساسيةمحاية حق املبدعني كحق دستوري يندرج ضمن احلرايت واحلقوق الفردية  أقرتاجلزائر 
 .2" حقوق املؤلف حيميها القانون ,حرية االبتكار الفكري والفين والعلمي مضمونة للمواطن "الدستور 

 ".قضائي  أمرمبقتضى  إالمن وسائل التبليغ  أخرىوسيلة  أية أوتسجيل  أوجيوز حجز أي مطبوع  ال" 
 .خمتلف االتفاقيات الدولية اليت حتمي هذه احلقوق  إىلابنضمام اجلزائر  أيضاويتجلى ذلك 

 3:يف اجلزائر قوانني امللكية الفكرية الرئيسية

 :القوانني الصادرة عن اجلهاز التشريعي

  يعدل و يتمم األمر 8121غشت عام  20املوافق  2182رمضان عام  10مؤرخ يف  10-21القانون رقم ،
واملتعلق  8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  18-18رقم 

 (8121) ابملنافسة
  يعدل ويتمم 8112يونيو عام  80املوافق  2189مجادى الثانية عام  82مؤرخ يف  28-12القانون رقم ،

واملتعلق  8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  18-18األمر رقم 
 (8112) ابملنافسة

  املتعلق ابلبذور والشتائل 8110فرباير  1املوافق  2180ذي احلجة عام  82مؤرخ يف  18-10القانون رقم ،
 (8110) ومحاية احليازة النباتية

 يتضمن املوافقة على , 8118نوفمرب عام  1املوافق  2181رمضان عام  9مؤرخ يف  22-18انون رقم الق
واملتعلق حبقوق  8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  10-18األمر رقم 

 (8118) املؤلف واحلقوق اجملاورة
  يتضمن املوالفقة على , 8118نوفمرب عام  1املوافق  2181رمضان عام  9مؤرخ يف  22-18القانون رقم

واملتعلق  8118يوليو عام  29املوافق  2181املؤرخ يف مجادى األوىل عام  11-18األمر رقم 
 (8118) ابلعالمات
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 : نعيل بـ6991دلسمبا 8المؤةخة ى  76جالي  الاسمية ةقم  6991دستوة  - 

 2002حبالل 14المؤةخة ى  25الجالي  الاسمية ةقم 2002حبالل 10المؤةخ ى  02-03القانون ةقم 

 .2002مبا نوى16المؤةخة ى  63الجالي  الاسمية ةقم 2008نوىمبا 15المؤةخ ى  08-19القانون ةقم 
3
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  يتضمن املوافقة على , 8118نوفمرب عام  1املوافق  2181رمضان عام  9مؤرخ يف  29-18القانون رقم
واملتعلق برباءات  8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  12-18األمر رقم 
 (8118) االخرتاع

  يتضمن املوافقة على ,  8118نوفمرب عام  1املوافق  2181رمضان عام  9مؤرخ يف  81-18القانون رقم
واملتعلق حبماية  8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  12-18األمر رقم 

 (8118) التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة
 صادرة عن اجلهاز التشريعي:  متعلقة ابمللكية الفكريةقوانني

  يناير  28املوافق  2188صفر  22املؤرخ يف  10-28قانون اإلعالم الصادر مبوجب القانون العضوي رقم
8128 (8128) 

  يونيو عام  2املوافق  2821صفر عام  22املؤرخ يف  201-11الصادر ابألمر رقم )قانون العقوابت
 (8128) ، على النحو املعدل واملتمم2911

  املتضمن للقواعد اخلاصة للوقاية  8119غشت  0املوافق  2181شعبان  21مؤرخ يف  11-19القانون رقم
 (8119) من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

  80املوافق  2189صفر  22خ املؤر  19-12قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الصادر مبوجب القانون رقم 
 (8112) 8112فرباير 

  8112غشت سنة  81املوافق  2188مجادى الثانية  2مؤرخ  18-12قانون االستثمار الصادر ابألمر رقم 
 (8112) املتعلق بتطوير االستثمار

  سبتمرب سنة  81املوافق  2890رمضان عام  81املؤرخ يف  09-20القانون التجاري الصادر األمر رقم
 (8112) ، بصيغته املعدلة واملتممة2920

  بصيغته 2920سبتمرب  81املوافق  2890رمضان  81املؤرخ  02-20ابألمر رقم القانون املدين الصادر ،
 (8112) املعدلة واملتممة

  2911يونيو  2املوافق  2821صفر  22املؤرخ  200-11قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر ابألمر رقم ،
 (8112) نحو العدل واملتممعلى ال
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  يتضمن املوافقة على  8110ديسمرب  82املوافق  2181ذي القعدة  89مؤرخ يف  22-10القانون رقم
واملتعلق مبكافحة  8110غشت  88املوافق  2181رجب  22املؤرخ  11-10األمر رقم 
 (8111) التهريب

  وحيدد القواعد املطبقة على  8111يونيو  88املوافق  2180مجادى األوىل  0املؤرخ  18-11القانون رقم
 (8111) املمارسات التجارية

  حيدد ابلربيد 8111غشت  0املوافق  2182مجادى األوىل عام  0مؤرخ يف  18-8111القانون رقم ،
 (8111) وابملواصالت السلكية والالسلكيةالقواعد العامة املتعلقة

  2991أبريل سنة  82املوافق  2121رمضان  81املؤرخ  22-91مدونة العمل الصادرة مبوجب القانون رقم 
 (2992) 2992املتعلق بعالقات العمل، على النحو املعدل حىت عام 

  ة حلماية املتعلق ابلقواعد العام 2929فرباير  2املوافق  2119رجب  2املؤرخ  18-29القانون رقم
 (2929) املستهلك

 صادرة عن اجلهاز التنفيذي: قوانني متعلقة ابمللكية الفكرية

  واملتعلق  8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29مؤرخ يف  18-18األمر رقم
 (8118) ابملنافسة

  يتعلق حبقوق , 8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29مؤرخ يف  10-18األمر رقم
 (8118) املؤلف واحلقوق اجملاورة

  املتعلق  8118يوليو عام  29املوالفق  2181مجادى األوىل عام  29مؤرخ يف  11-18األمر رقم
 (8118) ابلعالمات

  يتعلق برباءات ,  8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29مؤرخ يف  12-18األمر رقم
 .(8118) االخرتاع

  يتعلق حبماية , 8118يوليو عام  29املوافق  2181مجادى األوىل عام  29مؤرخ يف  12-18األمر رقم
 (8118) التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة

  يتعلق بتسميات  2921يوليو عام  21املوافق  2891رجب عام  22مؤرخ يف  10-21األمر رقم
 (2921) املنشأ
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  يتعلق ابلرسوم  2911ابريل عام  82املوافق  2821حمرم عام  2مؤرخ يف  21-11األمر رقم
 .(2911) والنماذج

  
  :مفهوم امللكية الفكرية / 2

 :تتكون من كلمتني و  الفكرية، إن امللكية الفكرية هي املنتجات ذات الطبيعة املعنوية أو
تستعمل  ال أنشرط  األشياءحق التمتع والتصرف يف  أهناعلى 111يعرفها القانون املدين بنص املادة :امللكية: وال أ

 . 4نظمةاستعماال حتـرمه القوانني واأل
 .وهلذا فعناصر امللكية هي حق االستعمال واالستغالل والتصرف

وما يوجده من  اإلنسانيةالعقل فهي شيء غري مادي ويتعلق ابلعبقرية  أونتجه الفكر تدل على كل ما ي: الفكرية  :اثنيا
 .5واخرتاع بفعل نشاطه الفكري  إبداع

 إبنتاجهالفكري وحتميه حىت يتمكن كل مبدع من التمتع  اإلنتاج تدير هي القواعد اليت:حقوق امللكية الفكرية وعليه فإن 
 .الفكري
 .الفكري  اإلنتاجالقواعد القانونية اليت تنظم محاية  فهي:القانونيةمن الناحية  أما

نع عن للفرد حقًّا حلماية ما ابتكره، ومتكنه من التصرف به، ومت كما يتلخص جوهر محاية امللكية الفكرية يف أهنا تعطي
 .االبتكار إال إبذنه غريه التصرف يف هذا

كما . الفرد، وبعد موته بعشرات السنني  هذا احلق، فتعاقب كل من يعتدي عليه يف حياة وهتتم األنظمة القانونية حبماية
أحد  هذه احلماية تعد والشك أن. احلماية تنسحب أيضا على املستهلك حبمايته من التضليل واإليهام واخلداع أن هذه

 . مكانة مرموقة على الصعيد العاملي وحتقيق العوامل األساسية يف إرساء دعائم االقتصاد الوطين للدول،
 .يقصد ابمللكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر اإلنساين من اخرتاعات وإبداعات فنية وغريها من نتاج العقل اإلنساين

تشري امللكية الفكرية إىل أعمال الفكر اإلبداعية أي )) ة الفكرية وقد جاء يف تعريف امللكية الفكرية للمنظمة العاملي 
 .((االخرتاعات واملصنفات األدبية والفنية والرموز واألمساء والصور والنماذج والرسوم الصناعية

ات وعلى هذا فامللكية الفكرية بوجه عام ، هي القواعد القانونية املقررة حلماية اإلبداع الفكري املفرغ ضمن مصنف
 ( .امللكية الصناعية)والتجارية  او محاية العناصر املعنوية للمشاريع الصناعية( امللكية الفنية واالدبية)مدركة 
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- :6تربز أسباب خمتلفة تدفع إىل النهوض ابمللكية الفكرية ومحايتها من أمهها

 .جماالت التكنولوجيا والثقافةيكمن تقدم البشرية ورفاهيتها يف قدرهتا على إجناز ابتكارات جديدة يف : أوالً 

تشــــجع احلمايــــة القانونيــــة املمنوحــــة لتلــــك االبتكــــارات اجلديــــدة علــــى أنفــــاق مزيــــد مــــن املــــوارد لفــــتح اجملــــال : اثنيــــاً 
 .البتكارات أخرى

يــؤدي النهــوض ابمللكيــة الفكريــة ومحايتهــا إىل دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي وإاتحــة فــر  عمــل وصـــناعات :اثلثــاً 
 .ع من نوعية احلياة وإمكانية التمتع هباجديدة ويرف

ومـــن شـــأن نظـــام امللكيـــة الفكريـــة، إذا كـــان فعـــاالً ومنصـــفاً، أن يســـاعد مجيـــع البلـــدان علـــى االســـتفادة مـــن امللكيـــة 
ويسـاعد نظـام امللكيـة . الفكرية ابعتبارها أداة قديرة تسهم يف حتقيـق التنميـة االقتصـادية والرخـاء االجتمـاعي والثقـايف

ة على التوفيق بني مصاحل املبتكر ومصاحل اجلمـاهري بضـمان حمـيط يسـتطيع فيـه النشـاط اإلبـداعي واالبتكـاري الفكري
 .أن يزدهر مبا يعود ابلفائدة على اجلميع

 :والفرضية اليت قامت عليها امللكية الفكرية عرب التاريخ

ة حيفـــزان األنشـــطة األبتكاريــة واإلبداعيـــة الـــيت االعــرتاف واملكافـــأة املقرتنـــني مبلكيــة االخرتاعـــات واملصـــنفات اإلبداعيــ 
 .تعمل بدورها على تنشيط النمو االقتصادي

امللكيــة الفكريــة هــي التطبيــق التجــاري لالبتكــار واإلبــداع بغيــة حتســني حياتنــا وإثرائهــا : قــوة امللكيــة الفكريــة وفعاليتهــا
ألهنا تساهم يف دعم املخرتعني واملبتكرين ومكافـأهتم  وللملكية الفكرية قوهتا وفعاليتها( العملي والثقايف)من اجلانبني 

 7.وحفز النمو االقتصادي والنهوض بتنمية املوارد البشرية

 الفكريةامللكية ( أقسام)أنواع  :الثاين فرعال
  :8قسمني أو طائفتني اىل  تنقسم امللكية الفكرية 

  :األدبية أوامللكية الفنية  /أوال
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حلماية  بربناتفاقية  إببراموالفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي  اآلدابشان املصنفات يف حقل وهي نظام احلماية املقرر ب
، ومبوجبه حتمى املواد املكتوبة كالكتب ، واملواد الشفهية  كاحملاضرات ، و  9/9/2221والفنية يف  األدبيةاملصنفات 

صنفات املوسيقية ، و املصنفات املرئية والسمعية  كاملسرحيات واملوسيقى والتمثيل  وامل  األدائيةاملصنفات الفنية 
السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية واخلرائط  اإلذاعيةالسينمائية واملواد  كاألشرطة

د ، وبرامج احلاسوب وقواع لألرضاجملسمة املتعلقة ابجلغرافيا واخلرائط السطحية  واألعمال والتصميمات واملخططات
 .البياانت ومبوجب اتفاقيات الحقة على اتفاقية برين 

 :يطلق عليه أصبحما حبقوق املؤلف ، ويلحق به  أيضاوهذا القسم من امللكية الفكرية يعرف  
التسجيالت الصوتية  )املتمثلة حبقوق املؤدين والعازفني واملنتجني يف حقل الفوجنرامات  و:احلقوق اجملاورة حلق املؤلف

 ( .  اعةاإلذوحقل 
  :امللكية الصناعية /اثنيا
العناصر ذات االتصال ابلنشاطني الصناعي  أوتعىن حبقوق امللكية الفكرية على املصنفات  فإهناامللكية الصناعية  أما

 أواحلقوق اليت ترد على مبتكرات جديدة كاالخرتاعات والرسوم والنماذج الصناعية "  أبهناوالتجاري ، ويعرفها الفقه 
( االسم التجاري)متييز املنشآت التجارية  أو( العالمات التجارية)يف متييز املنتجات  إماارات مميزة تستخدم على ش

امسه التجاري يف مواجهة الكافة  ، وتشمل  أوومتكن صاحبها من االستئثار ابستغالل ابتكاره او عالمته التجارية 
الرسوم الصناعية وعالمات املنشأ او املؤشرات  أوة والنماذج امللكية الصناعية براءات االخرتاع والعالمات التجاري

التجارية والعناصر املعنوية للمحل  األمساءجانب  إىلالتجارية طبعا  واألسرارالنباتية  األصنافاجلغرافية ، ومحاية 
 .التجاري اليت تنظمها عادة قوانني التجارة الوطنية

 :ن تقسيم احلقوق مموقع حقوق امللكية الفكرية : الثالث فرعال
  واحلق املايلنظراً ألن حقوق امللكية الفكرية تتضمن عنصرين يبدو من النظرة األوىل هلما أهنما متعارضان أال ومها احلق 

 : اآليتالسؤال  يفحول طبيعة هذه احلقوق ومتثل هذا اجلدل  الفقهي، فقد شجر اجلدل  األديب
 شخصية أم من حقوق امللكية، أم من احلقوق ذات الطبيعة املختلطة ؟هل تعد حقوق امللكية الفكرية من احلقوق ال

 :9التالية اآلراءيف هذا الصدد ظهرت 
 :  شخصيحقوق امللكية الفكرية حق  /1
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أن حق امللكية الفكرية لصيق بشخصية مبدعه خيتلط هبا وال ميكن فصله عنها ومن مث فال ميكن اعتباره  الرأيأساس هذا 
يقررها القانون للشخص نفسه فيما يبسطه من محاية على   اليتذلك فإنه تتوافر له ذات احلرمة واحلماية من األموال وعلى 

 . األديبواعتباره  املاديكيانه 
 : الرأينقد هذا 

إىل أن حق امللكية الفكرية ـ لكونه جزء من شخصية مبدعه ـ فإنه ال يقبل احلوالة أو احلجز عليه ،  الرأيأدى األخذ هبذا 
 .من هذا احلق  املايل ذلك وال شك إمهال اجلانب وىف

وما يقود إليه من نتائج ال ميكن التسليم هبما سيما وأن الفقه والقضاء قد استقرا  الرأيومما ال شك فيه أن أساس هذا 
ق ، وهو ما على أن لصاحب حق امللكية الفكريـة أن يتقاضى مقابالً ملا يعود على الغري من فائدة نتيجة استغالل هذا احل

 .بتنازله عن جانب من هذا احلق  أيمن حق امللكية الفكرية  املايليقود إىل وجوب القبول بصحة حوالة اجلانب 
 :حق امللكية الفكرية حق ملكية    /2

أن حق امللكية الفكرية حق ملكية له نفس خصائص هذا احلق ومكناته من حيث االستعمال  الرأيأساس هذا 
إىل أن حق  الرأيواألشياء املادية فقد ذهب هذا  الذهينصرف ، إال أنه الختالف طبيعة احملل بني النتاج واالستغالل والت

 .امللكية الفكرية حق ملكية من نوع خا  يتطلب تنظيماً مغايراً لتنظيم امللكية على األشياء املادية 
 : الرأينقد هذا 

، ذلك أنه إذا كان من املالئم أن نعترب احلق الوارد على اجلانب  األديب إىل قيام مفارقة تتعلق ابحلق الرأيأدى األخذ هبذا 
 .األديبحلق امللكية الفكرية حق ملكية فإن ذلك ال ميكن قبوله ابلنسبة للحق  املايل

أبن نظر انقديه ـ يؤدى إىل تشويه حق امللكية الفكرية ، وأنه جيب ـ واحلال هذه ـ القبول  يفـ  الرأيوعلى ذلك فإن هذا 
نطاق حق امللكية  يفمعه إلدراجه  داعييرد عليه هذا احلق مما ال  الذيحلق امللكية الفكرية خصائص خاصة بسبب احملل 

. 
 :حق امللكية الفكرية حق فكرى    /3

أساس هذه النظرية حق امللكية الفكرية ليس حقاً شخصياً كما أنه ليس من حقوق امللكية العادية ، ولكن من طائفة 
 .ابلنظر ألن حملها هو الفكر وليست املادة ( احلقوق الفكرية) تسمى  اليتوق اجلديدة احلق
 : الرأيهذا نقد 
واحلق  املايلدمج احلق  يفأنه ـ وإن أدى إىل إعالء قيمة نتاج الذهن ـ إال ن منهجه  يفيتمثل  الرأيهلذا  األساسيالنقد 
 .بعض اجلوانب  يفخيتلفان فيه حق واحد يقود إىل اخللط بينهما رغم ما  يف األديب



 :حق امللكية الفكرية حق مزدوج  /4
 . أديب والثاين مايلأن حق امللكية الفكرية ليس حقاً واحداً وإمنا ينقسم إىل حقني أحدمها  الرأيأساس هذا 
 .10اءها قض يفحملكمة النقض الفرنسية حيث اعرتفت احملكمة ابالزدواج واستقر  الرأيظهور هذا  يفويرجع الفضل 

االستغالل  يفاحلق )فإن هذا احلق يتكون من عنصرين مها ( لكوك ) قضية  يفحكمها الشهري  يفووفقاً لقضاء احملكمة 
يتضمن  الذي األديب، أما العنصر اآلخر فهو احلق (يتقرر لصاحب حق امللكية الفكرية ولورثته من بعده الذي املايل

 .ة االمتيازات ذات الصيغة الشخصية واألدبي
 : الرأينقد هذا 

منطق نظرية االزدواج إىل التضحية مبصاحل صاحب حق امللكية الفكرية ،  يف األديبعلى احلق  املايلأدى تغليب احلق 
 يفجمال حق املؤلف مثاًل حيرم املؤلف من حق التعديل واحلق  ففي املايلاالستغالل  يفالكاملة للحق  حالة احلوالة  ففي

ـ االعرتاف للمؤلف رأي أنه كان من املمكن ىف ظل هذا ال ول أو حىت تدمريه، على الرغم منسحب املصنف من التدا
 .جرباً ملا قد يلحق به من أضرار  املايللو مت التنازل عن احلق  مايلهبذه احلقوق مع تقرير تعويض 

ة املؤلف فإن ذلك يسمح للورثة لصاحل الورثة بعد وفا األديبـ مبا يتيحه من استمرار احلق  الرأيوجبانب ذلك فإن هذا 
 .11للمؤلف  األديببتشويه املصنف مما يشكل اعتداء على احلق 

 ( .مما أدى إىل ذيوعه  األديبمعطياً األولوية للحق  املايلواحلق  األديبوضع حد فاصل بني احلق )  الرأيتطوير هذا 
يقوم منفرداً حبيث  األديبة مصنفه وإعداده للنشر فإن احلق يقوم فيها املؤلف بكتاب اليتاملرحلة األوىل  يفأنه  يفومتثل ذلك 

 .وجود  املايلال يكون للحق 
احلقني  ميكنه التنازل عنه للغري ، وتزامنللمؤلف يقوم و  املايلفإن احلق ( النشر  تلي اليتاملرحلة )  ة املالحقةلاملرح يفأما 
تعديل مصنفه أو إعادة أتليفه، ومنع كل حتريف أو تشويه  للمؤلف فيكون له األديبهذه املرحلة ال ينقص من احلق  يف

 .للمصنف
األداء  فناينيرد على نشاط  الذيإال أن املصطلح أتسع ليشمل جبانب ذلك حق آخر هو احلق اجملاور حلق املؤلف 

 .ذاعة التسجيالت الصوتية وهيئات اإل ومنتجي
 :  خصائص امللكية الفكرية:الرابع الفرع
 12ة الفكرية ابخلصائص التالي امللكيةتتميز 
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 .93،ص3،2005ىاضل  ادةلس،الميخل إلم المل ية الف الة،المل ة األدبية ةالفنية ةالصناعية،دلوان المطبوعال الجانعية،الجزا ا،ط - 
11
 29ماجع السابق،نا ل المحيسح، الحسانة  - 
12
 .67،ص1985الوجيز ى  المل ية الف الة ، المؤسسة الوطنية لل تاب : دمحم وسنيح . ـ د - 



يقصد به أن حقوق امللكية الفكرية ختول لصاحبها مجيع املزااي اليت يتعني التحصل عليها من الشئ ، : حق جامع  -
  .فيجوز ملالك احلق الفكري أن يستعمله و يتصرف فيه كما يشاء دون قيد أو شرط ابستثناء ما يفرضه القانون

 صاحبه فقط، الذي له أن يستغل و يستأثر جبميع مزااي ملكه دون مشاركة من أي أحد أي أنه مقصور على: حق مانع-
امللكية الفكرية دائمة مادام الشيء اململوك ابقيا ومل يهلك، وحق امللكية يدوم مادام محله دائم ، ولكنه : حق دائم  -

  .يسقط بعدم االستعمال 
 .جاج به يف مواجهة الكافةميكن حق امللكية الفكرية لصاحبه االحت: حق مطلق-

 أقسام امللكية الفكرية
األدبّية  والفنّية بتشعباهتا املختلفة، والقسم امللكية  القسم األول منهما يشمل: ن قسمنيم ةهي جمموع امللكية الفكريّة

ريّة ،األمساء براءات االخرتاع، الرسوم والنماذج الصناعية، العالمات التجا: أببواهبا عيةالصنا يضم امللكيةالثاين 
 .،التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة،تسمية املنشأالتجاريّة

( حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة) األدبيةوهذا ما سنقوم بدراسته مفصال من خالل مبحثني ،يتضمن األول امللكية 
 .واملبحث الثاين امللكية الصناعية

  امللكية األدبية والفنية :األول بثثامل
 :مفهوم امللكية األدبية:الول املطلب ا

حلماية  بريناتفاقية  إببراموالفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي  اآلدابهي نظام احلماية املقرر بشان املصنفات يف حقل 
، ومبوجبه حتمى املواد املكتوبة كالكتب ، واملواد الشفهية  كاحملاضرات ، و  9/9/2221والفنية يف  األدبيةاملصنفات 
واملصنفات املوسيقية ، و املصنفات املرئية والسمعية    اإلميائيكاملسرحيات واملوسيقى والتمثيل   األدائيةت الفنية املصنفا

السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية واخلرائط  اإلذاعيةالسينمائية واملواد  كاألشرطة
، وبرامج احلاسوب وقواعد  لألرضتعلقة ابجلغرافيا واخلرائط السطحية اجملسمة امل واألعمالوالتصميمات واملخططات 

 .حبقوق املؤلف  أيضالفكرية يعرف وهذا القسم من امللكية ا .البياانت ومبوجب اتفاقيات الحقة على اتفاقية برين 
واملنتجني يف حقل الفوجنرامات يطلق عليه احلقوق اجملاورة حلق املؤلف املتمثلة حبقوق املؤدين والعازفني  أصبحويلحق به ما 

 . (اإلذاعةالتسجيالت الصوتية  وحقل )

 و 
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 احلقوق املشمولة ابحلماية  : املطلب الثاين

 أدبية ومالية:احلقوق يتمتع املؤلف بنوعني من 
 ( املعنوية)  األدبيةاحلقوق : الفرع األول 

وقد نظم املشرع اجلزائري هذا احلق ، لشخصيته امتداداالذي يعترب يكرس احلق املعنوي الصلة الوثيقة بني املؤلف ومصنفه 
على املصنف الذي أبدعه،  يتمتع املؤلف حبقوق معنوية ومادية" واليت تنص على انه 05/03من األمر رقم 21يف املادة 
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ة الم ملة بباةلس 1887سبتمبا 9إتفاقية بان لحمالة المصنفال األدبية ة الفنية ، المؤةخة ى  - 

 ناي4ى  

ة باةكسل ى  1928جوان 02ة الم ملة باةنا ى  1908نوىمبا 69ة المعيلة بباليح ى  1896

ة ى  ة المعيل1981جوللية 24ة باةلس ى  6912جوللية 14ةستوكهولم ى  1948جوان 26

نؤةخ ى  ، 97-341الجزا ا بموجب ناسوا ة اس  ةقم  ة الت  صادق  عليها1989.سبتمبا 

صادة 61اليلمقااطية الشعبية ، ج ة عيد ،  لتضمح إنضماا الجمهوةلة الجزا الة09-13 -1997

 63 -09-6995. ى  

14
يلة بباةلس ى  ة المع1952سبتمبا 6اإلتفاقية العالمية لحقول المؤلف ، المبانة ى  جنيف ى  - 

جوللية 5نؤةخ ى  73-26ة الت  إنةم  إليها الجزا ا بموجب ناسوا ة اس  6956 لوليو24

 .6959لسنة 53ج ة عيد 1973
15
إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجاة  نح وقول المل ية الف الة، تالبس ، المصادل عليها ى  12- 

 .اة  العالميةى  اطاة اتفاقية انشا  ننةمة التجبمااكش 6997حىالل 67

16
ة الت  صادق  عليها الجزا ا بموجب ناسوا ة اس  1996إتفاقية الولبو بشأن وق المؤلف ، - 

 2013حىالل 3ه المواىق ل 1434جمادي األةل عاا 22المؤةخ ى  69-629ةقم 
17
لتعلق بحقول المؤلف ة  2009، لوليو 63نؤةخ ى  03-05لتضمح المواىقة علم حنا ةقم ، 2003نوىمبا ، 4نؤةخ ى  03-17قانون ةقم ، - 

 - 2009.لوليو 23نؤةخ ى  44الحقول المجاةة  ، ج ة عيد ، 



    "تكون احلقوق املعنوية غري قابلة للتصرف فيها وال للتقادم، وال ميكن التخلي عنها
 :خصائص احلق املعنوي للمؤلف:أوال

 :ى ذلك مجلة من اخلصائص وهيو يرتتب عل
لف من احلقوق املرتبطة للمؤ  يرتتب على كون احلق األديب :احلق األديب ال جيوز التصرف فيه و ال احلجز عليه  /1

من عقل  يشكل جزاء ألنهللتصرف فيه و احلجز عليه  ابلشخصية مثل األبوة و البنوة و النسب أن يكون غري قابل
  . اإلنسان و شخصيته

كان ذلك دون مقابل  فاحلق األديب للمؤلف يتميز أبنه ال يقبل التصرف فيه أبي صورة من الصور، و حىت و لو
 . 18استغالل
طبيعة هذا احلق و كونه مرتبط  اقتضتهاله  لنسبة لعدم جواز احلجز على احلق األديب للمؤلف فإن مثل هذه امليزةأما اب

ديوهنم ،  الستفاءقيمة مالية حىت ميكن للدائنني احلجز عليها  ليس هلا لف ، و احلقوق الشخصية عمومابشخصية املؤ 
خطري على شخصيته و مساس ابحلقوق  اعتداءللمؤلف فيه ابحلجز على احلق األديب  ذلك أن السماح يضاف إىل 
 .  19هبا املرتبطة

 يقصد ابحلق الدائم حلق املؤلف أنه يبقى :احلق األديب للمؤلف حق دائم غري قابل لتقادم  /2
 انقضاء األديب ابقي حىت بعد املايل خبمسني سنة فاحلق االستغاللبعد موته إال أنه قيد  أيضاطول حياة املؤلف ، و يبقى 

زوااي النسيان و يتوىل مباشرة احلق األديب بعد موت  يف هنائيامدة مخسني سنة ، و ال ينتهي إال عندما يطرح املصنف 
املايل للمؤّلف و يؤول  االستغاللاحلق األديب للتقادم عندما تنقضي مدة  و تظهر أمهية عدم قابلية .املؤلف و رثة املؤلف 

 . هاحلر له حيث يلتزم الكافة بعدم حتريف االستغاللتم السماح لألفراد بنشره و و يالعام  امللكاملصنف إىل 
 :يرتتب عنهامرتبطة بشخصية املؤلف وهي انجتة عن العالقة املوجودة بني املؤلف ومؤلفاته ،لذلك  واحلقوق املعنوية 
املؤلف وهذا احلق جيد  ذنأيقوم تغيري حمتوى مصنف بدون  أنطرف  أليفال ميكن :ـ حق احرتام سالمة املصنف2

 .10-18من االمر80مصدره يف املادة 
 . 10-18من نفس88املستعار وهو ما كرسته املادة  أو:ـ احلق يف ذكر امسه العائلي 8
 .املؤلفإظهار ـ احلق يف 8
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وقول المؤلف ة الحقول المجاةة باا   اإلختااع ، ة النماذج الصناعية ، ة العالنال ة : ناصا دمحم عبي هللا سلطان ، وقول المل ية الف الة  -

 .662،ص2009اإلناةت  ة المصاي ة إتفاقية تالبس ، ا اا  للنشا ة التوزلع ، عمان ، البيانال التجاةلة ، دةاسة ى  ضو  القانون 
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مع غري مطابقة  ل لدى اجلمهور عندما يرى ان مؤلفاتهاو يسحب املصنف من التد أنفمن حق املؤلف :ـ حق السحب 1
 ،ولكي ميارس املؤلف هذا احلق جيب توفر شروط أمهها 10-18 األمرمن نفس  81هذا احلق املادة  ناعته وقد كرستق
: 

 .طروء أسباب خطرية بعد نشر املصنف تدعو املؤلف إىل سحب مصنفه من التداول 
 فاحلق يف السحب يقتضي أن يكون املصنف قد: أن يكون املصنف قيد التداول عند سحبه 

 .إىل الغري  انتقلشر و ن
 . املايل ابملصنف تعويضا ا عادال االنتفاعتعويض احملال له حق 

 ( املادية )احلقوق املالية : الفرع الثاين
فللمؤلف الرتخيص ابستغالل مؤلفه وهو ما يسمى ابحلقوق  أالستئثاريحبقوق االستغالل وتنبع من احلق  أيضاوتسمى 
 .االقتصادية 

يعترب احلق املايل للمؤلف من حقوق الذمة املالية و يقبل التصرف فيه بكل أشكال  : املايل للمؤلف خصائص احلق: أوال
 التصرف خالل حياة املؤلف وينتقل إىل ورثته

ميكن للمؤلف أن يتنازل عنه للغري سوا ا ء كان التنازل مبقابل أو بدونه وقد يكون تصرفه  :حق يقبل التصرف فيه  /1
 مؤقتاهنائيا أو 
و هذا 37-طريق الوصية  أو جزئيا ، وله أن يتنازل عن هذا احلق حال حياته أو بعد وفاته و ذلك عن كامالوقد يكون  

 03- 05من األمر 24املادة  أكدتهما 
 .على نسخ املصنف املنشورة  احلق املايل جيوز احلجز عليه و يقع احلجز : قابلية احلق املايل للثجز عليه /2
املادي حق مؤقت ال أتبيد فيه ،ولقد حددت مدة احلماية طيلة حياة املؤلف  إن احلق : ق مؤقتاحلق املايل ح /3

  . فوائد ماليةعليه املصنفات من  بعد وفاته ملدة مخسني سنة و تعترب هذه املهلة كافية لتأمني ورثة املؤلف مبا تعود ولورثته
كما أنه ينتقل احلق املايل إىل 20 الفكرية ذات الطابع القومي من الثروةايتها تصبح جزءا مدة مح انتهتاملصنفات اليت و 

 .الورثة شأنه يف ذلك شأن سائر األموال األخرى 
 : 21ابلطرق التاليةاستغالل املصنف ماداي  إمكانيةواحلقوق املالية متنوعة وهي انجتة عن 
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،ص 2005، وقول المؤلف عل  ضو  القانون الجزا اي الجيلي ، الطبعة الثانية، دلوان المطبوعال الجانعية ، الجزا ا، محي الدين عكاشة  - 
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ان بطريق الصوت األشكال سواء كشكل من  وأبييتمتع املؤلف دون سواه حبق الرتخيص انسخ مصنفه : ـ حق النسخ2
-18األمرمن  82على دعامات ممغنطة مثل الدعامات اليت حتمل تطبيقات احلاسوب وقد نصت املادة  أوالبصر  أو
 19كما كرست هذا احلق اتفاقية ابرن يف املادة  10
مصنفه سواء بطريق  أبداءيني الذي مينحه املؤلف للمؤد اإلذنهو حق : اجلمهور إىلالعلين او النقل  األداءـ احلق يف 8

 .بطريق دعامة مسجلة  أواجلمهور  أماممباشر 
ة على دعامات واحلصول تمصنفاته املثب بتأجريويتضمن هذا احلق حق املؤلف يف الرتخيص دون سواه : ـ حق التأجري 8

  .االستغالل التجاريعلى عائد مايل لقاء هذا 
حيق للمؤلف دون سواه "نصت على انه  حيث 10-18 األمرمن  82ادة حلق يف املشرع اجلزائري هذا اولقد كرس امل
 :التالية  ابألعماليسمح ملن يقوم على اخلصو   أويقوم  أن األمرهذا  أحكاممع مراعاة 
 .نسخة منه رهن التداول بني اجلمهور بواسطة التأجري االحرتايف لربامج احلاسوب وقواعد البياانت  أواملؤلف  أصلـ وضع 
 .التحوير أواالقتباس  أوالتحويل عن طريق الرتمجة  ـ حق1

 نطاق حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة: املطلب الثالث
سبيل املثال  لقد تضمنت األحكـام الراهنة حلقوق املؤلف األعمال املشمولة ابحلماية حبيث جاء تعداد هاته األعمال على 

مجيع "أبنه  ت احملميـة البد من تعريف املصنف إذ يعرف ، وعلى هذا األساس وقبل التطرق إىل صور املصنفا22
 "الوعاء الذي حيتوي إبتكار املؤلف"، وهو كذلك  "االبتكارات الفكرية األصلية اليت يعرب عنها يف شكل قابل لالستنساخ

 - : إذ يشرتط فيه شروطا حلمايته وتتمثل يف 23
 شكل مادي ككتاب أو إسطوانة أو أي دعامة مادية أخرى و يكون إبفراغ املصنف يف: شرط التثبيت يف دعامة مادية 

مؤلف آخر و جسدها  فعلى سبيل املثال إذا كان للمؤلف فكرة تتناول ظاهرة اخلري و مل جيسدها يف رواية مكتوبة و جاء 
زائري يرفض محاية يف دعامـة مادية فإن هذا األخري هو املعين ابحلماية القانونية املقررة حلق املؤلف ، هلذا فاملشرع اجل

 2وإمنا حيميها فقط إذا جتسدت يف شكل مادي ملموس املعرب عنه ابملصنف وهذا ما أكدته املادة  ،هتااألفكـار حبد ذا
 . 10-18من األمر
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فال يكفي أن يكون املصنف جديدا بل يشرتط فيه أن يتميز عن املصنفات اليت سبقته لكي تكون له :شرط األصالة  - .
من األمر السابق  8/2نه فشرط األصالة غري مقرتن بعنصر اجلدة إذ جاء النص على هذا الشرط يف املادة األصالة، و م

 .الذكر
على سبيل املثال ال احلصر  أوردهااليت ن املشرع اجلزائري مل يعرف املصنف بشكل مباشر بل حدد املصنفات احملمية و إ
 :هي و 

 :املصنفات األصلية: الفرع األول 
 :تشملو ( األوىلاليد )هي تلك اليت تكون مثرة خيال و إجناز املؤلف األصلي  ألصليةااملصنفات 

  :املصنفات األدبية و العلمية : أوال
تضم مجيع صور  وتعترب املصنفات األدبية والعلمية من أهم املصنفات املشمولة ابحلماية مبوجب قانون حق املؤلف  

 :24وتشملؤلف يف ميادين األدب والعلوم اإلبداع الذهين الذي تربز فيه شخصية امل
  : املصنفات األدبية/ 2

 هي املصنفات اليت يعرب عنها ابلكلمات أاي كان حمتواها وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفوية ،
  :املصنفات املكتوبة-أ

مبني ابلنص  وهي املصنفات اليت تصل إىل اجلمهور عن طريق الكتابة ، حبيث جاء ذكرها على سبيل املثال كما هو
بل تشمل أي شكل  هتا،ذا فإن املقصود ابلكتابة هنا ال يقتصر على األشكـال اليت ميكن للمرء قراءلو  .السالف الذكر

مدون مهما كانت األداة املستخدمة سواء كانت اليد أو املطبعة أو اآللة الكاتبة أو الطرق اإللكرتونية احلديثة ومهما  
برامج  7ردة وقد يكون كتااب رقميا إبستخدام قد يكون يف صفحـات تقرأ ابلعني اكانت الصورة اليت أفرغ فيها ف

من  1حيث نصت املادة ، مكتوبة هنااحلاسب اآليل هلذا فإن أساس احلماية يف هذا النوع من املصنفـات انتج عن كو 
اوالت األدبية و البحوث العلميـة و احمل: محاية املصنفات األدبية املكتوبة مثل :املتعلق حبقوق املؤلف على 10-18األمر 

التقنيـة و الرواايت و القصص و القصائد الشعرية و مصنفـات برامـج احلاسوب و املصنفات الشفوية مثل احملاضرات و 
  .اخلطب و ابقي املصنفات اليت متاثلها

   : املصنفات الشفوية-ب
وب، لكن ال يعين ذلك أنه ال ميكن نشرها بل ميكن وهي أعمـال تصل إىل اجلمهور مشـافهة أي ال تنشر يف شكل مكت

أن تصبح مكتوبة مبجرد تثبيتها وطبعها ونشرها ومن أمثلة هاته املصنفات واليت ذكرها املشرع اجلزائري من خالل األمر 
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على املرافعات، إلقاء الشعر، التعليق : األعمال الشفهية وتضم - .احملاضرات واخلطب واملواعظ - :السابق ذكره هي
 .املبارايت 

إال مبوافقة املؤلف واحملاضرة مبفهومها العام قد تنطبق على تلك اليت تلقى أمـام العامة  هذه املصنفات وال يسمح بنشر
 .األعمال واملصنفات اليت تلقى شفهيا إىل  ابإلضافةاجلامعية ،سواء يف منتدى أو ملتقى وطين أو دويل أو احملاضرة 

  : عنوان املّصنف-ج
عنوان  استفادةعلى 03- 05من األمر 6ف املصنف عادة و يتميز عن غريه من خالل عنوانه ولقد نصت املادة يعر 

املؤلف فإذا كان  ألن العنوان يعرب عن شخصية املصنف من احلماية، ولكي يستفيد من احلماية جيب أن يتميز ابألصالة
 غرضالعنوان اتفه جيعله يفتقد للحماية و يؤثر على شخصيته و ال

بعد ذلك بني  االلتباس يقع مث من محاية عنوان املصنفات هو اخلشية من أن أيخذ مؤلف آخر نفس العنوان ملصنفه
 .25املصنف السابق و الالحق

 : املصنفات العلمية: اثنيا
املصنفات اليت حتمل أفكار ذات طابع علمي و تشمل كل مصنفات العلوم الدقيقة، الطبية، الطبيعية اخلرائط  هي

تشمل مجيع  فهي اجلغرافية، و حىت املصنفات األدبية ذات الطابع العلمي و بصفة عامة كل املصنفات املتعلقة ابلعلوم
 .املصنفات اليت ختاطب العقل أاي كانت طريقة التعبري عنها 

 ، تراجيداي املصنفات املسرحية تشمل كل أنواع املسرحيات من  : املصنفات املسرحية و املسرحيات املوسيقية:اثلثا
 املؤلف ،  ال جيوز ألحد نشرها على اجلمهور إال إبذن ... إىل  كوميدايا ،  درام
األديب أي قصة و  وهي مركبة من مصنفات أدبية و فنية و موسيقية ، وهي املصنف :املصنفات السينمائية :رابعا

 69. ريق السينما سيناريو ويعين إيراد الفكرة لإلذاعة بط
 يقصد ابملصنفات املوسيقية تلك اليت حتاكي مشاعر الفرد من :املوسيقية املصنفات :خامسا

السيمفونية حيث تشملها  خالل التعبري الصويت الذي يرافقه الكالم أو غري كالم ، و تشمل العزف املنفرد و األعمال
 الذي ألقيت من أجله اهلدف املستخدمة أو  احلماية القانونية املقررة داخل الدولة و بصرف النظر عن نوع اآللة

 تتميز املصنفات الفنية مبخاطبتها للحس اجلمايل يف اإلنسان أو ما : املصنفات الفنية:سادسا
- 05األمر  من4يسمى ابلتذوق خبالف املصنفات األدبية اليت ختاطب العقل و الفكر و لقد حددت املادة 

الرسم ، النحت ، النقش الطباعة ، الزخرفة  صر و هياملصنفات اليت تدخل يف نطاق املصنفات الفنية على سبيل احل03
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 26 املصنفات التصويرية ، اهلندسة املعمارية
 .حلماية القانونيةا اتشملهو متثال حىت يجب أن خيرج املصنف الفين إىل حيز التنفيذ يف شكل ما ، كصورة أف

املتعلق حبقوق  10-18من األمر  1ملادة و لقد أشـار املشرع يف ا:ويف هذا اجملال جند مبتكرات األلبسة و الوشائح
املعرب عنه  كارتاالبتتميز بعنصر اإلبداع و هنا املؤلف إىل هذه املبتكرات وأدرجها ضمن قائمة املصنفات احملمية وهذا أل

أي طراز جديـد " Mode" إبنتاج نوع جديد من املالبس واليت تعرض على اجلمهور ألول مرة قبل بيعها حتت عبارة
ر وهرات يف شكل معني مبا يظهجملا صناعة احللي واهب اليت يقصد"دور اخليـاطة وكذلك هو األمر ابلنسبة للوشـائح إلحدى 

 27حتظى حبماية حقوق املؤلف ة، وهذه املبتكرات هي األخرى فإبداعـا معينا يف جمــال الزخر 
 

 املصنفات املشتقة:الفرع الثاين
لتشمل املصنفات املشتقة، إال أنه مل يقم بتعريف املصنف ررها املشرع اجلزائري القانونية اليت ق احلماية امتدت لقد : 

 املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق03- 05من األمر رقم 5املصنفات و ذلك يف نص املادة  بتعداد هذه اكتفىاملشتق بل 
 :فيما يلي .28 اجملاورة

 ة يف جمال حقوق املؤلفيقصد ابلرتمج : املصنفات املشتقة عن طريق الرتمجة: أوال -
بغض النظر عن  هياشف وأ كان املصنف األصلي مكتوابأخرى غري لغة النص األصلي سواء  التعبري عن أي مصنف بلغة 

 .الغرض من الرتمجة 
 لتلخيص أو التثويلاب االقتباس املصنفات املشتّقة عن طريق: اثنيا -

حبيث ينقل إىل  يب أو علمي و خلصه تلخيصا واضحامصنف أد إذا عمد املؤلف إىل: عن طريق التلخيص االقتباسأييت  
الذي ساهم به امللخص فقد بذل جهادا حمسوسا فيما  االبتكارصورة صحيحة من املصنف األصلي ، و هذا هو  القارئ

  .قام به من عمل و من مثة تشمله احلماية
ون من ألوان األدب أو الفن إىل لون آخر ، ويف يف أي ل عن طريق التحويل فهو تعديل املصنف أو حتريره االقتباسأما 

فكرة منشأة ملصنف جديد وهو ما حيصل كأن جيعل املؤلف من قصة أدبية كتبها إىل  هذه احلالة يتخذ من املصنف جمرد
 .فيلم سينمائي
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 ات أوإليه بعض الشروح إعادة إظهار املصنف األصلي مضافاتتمثل يف  : املّصنفات املشّتقة ابإلضافة: اثلثا-
وجود إبداع ذلك يتطلب و .يتطلبه ذلك من تعديل و حتوير و تنقيح  التعليقات أو التفسريات أو بعد مراجعته ، و ما
 .29 اخالل ما يضفيه إليه ذهين يضفيه املؤلف على املصنف األصلي من

 : املصنفات احلديثة:الفرع الرابع
املتعلق حبقوق املؤلف هي برامج احلاسب اآليل  10-18يف األمر  من أهم املصنفـات احلديثة اليت أضافها املشرع اجلزائري

 وقواعد البياانت، 
 :برامج احلاسب اآليل:أوال
، ومنه فاملشرع اجلزائري هنا   "جمموعة التعليمات املوجهة من اإلنسان إىل اآللة واليت تسمح بتنفيذ مهمة معينة" و هي  

السـالف الذكر  10-18من األمر  1أو املشتقة طبقا ألحكام املـادة ا األصلية هحيمي برامج احلاسوب سواء يف صور 
 .أو بلغة اآللة  سواء كان الربانمج برانمج تطبيق أو تشغيل سواء بلغة املصدر 

  :واعد البياانتق: اثنيا
  05 - 03مر من األ 0إن املشرع اجلزائري ذكر قاعدة البيـاانت من بني املصنفات احملمية وهذا مبوجب أحكـام املادة 

كمبيوتر  موعة املعلومات اليت تتكون من معطيات و وقائع وغريها سواء كانت يف شكل مطبوع أو جمموعة ذاكرة جموهي 
 ".أو يف شكل آخر

 :ملّصنفات اجملاورة ا: الفرع الثالث
  30"يف و املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة فإن احلقوق اجملاورة تتمثل03-05مبقتضى األمر رقم  

 18-10من األمر رقم 108لقد حدد املشرع اجلزائري يف نص املادة  : فّناين األداءأوال  -
أبهنم يتمثلون يف األشخا  الذين ميثلون أو يؤدون املصنفات  املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة من هم فناين األداء
طريق التمثيل أو اإلنشاء أو العزف أو الرقص أو أبي طريقة أخرى األدبية أو الفنية أو املسرحية أو املوسيقية ، وذلك عن 

 . حيددها القانون
 يعترب منتجا للتسجيالت السمعية كل : منتجي التسجيالت السمّعية أو السمّعية البصريةاثنيا  -

يذ أديب أو فين شخص طبيعي أو معنوي الذي يتوىل حتت مسؤوليته التثبيت األويل لألصوات و اليت تكون منبعثة من تنف
 . أو مصنف من الرتاث الثقايف
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" من األمر 117جند أن املشرع اجلزائري عرفها يف نص املادة  : هيئات البث السمعي أو السمعي البصري اثلثا -
10-18. 

ث أبي أسلوب من أساليب النقل الالسلكي إلشارات حتمل السمعي البصري الكيان الذي يب هيئة للبث السمعي أو
برامج مبثة إىل  استقبالأو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كبل أخر بغرض  أصواات و صوراأو أصواات 
 .اجلمهور

حاول الفقه تكييف هذه احلقوق وتبيين طبيعتها القانونية، ونتج عن ذلك عدة  :الطبيعة القانونية للثقوق اجملاورة 
 :نظرايت نذكر منها

ه هذه النظرية حق الفنان أو املمثل حبق املؤلف، وان التمثيل يشبه او يعادل ابتكار تشب :نظرية التشبيه حبقوق املؤلف
 .مصنف جديد يتمتع ابألصالة ، اما خبصو  فنان األداء فهو يشبه مبساعد املؤلف املصنف

  املستفيدون من احلماية:املطلب الرابع 
بعض  وي جيعله يستفيد من احلماية املقررة قانوان، يعترب صاحب اإلنتاج الذهين مالك احلقوق املتعلقة به األمر الذ

  .إال مبسامهة عدة أشخا   ؤلفـات ال ميكن إجنـازها امل والبعض من شخصا واحدااال املؤلفات ال تستلزم لتنفيذها 
 :املؤلف املنفرد:الفرع األول

 و 31آخر ون أن يشاركه شخص هو الشخص الذي أبدع املصنف لوحده و الذي ينتفع ابحلقوق املرتتبة عن املصنف د 
 .قد يكون شخصـا طبيعيا أو معنواي

 : املؤلف اجلماعي: الفرع الثاين 
  رادتهوحتت إ ابمسهيتكفل بنشره  اعتباريوهو الذي يضعه مجاعة من املؤلفني بتوجيه شخص طبيعي أو 

ف اجلماعي يقوم على عنصرين املتعلق حبقوق املؤلف فإننا جند أن املصن 10-18من األمر  22ومن خالل نص املادة 
، و العنصر ابمسهضرورة وجود مبـادر يشرف على إجناز املصنف ويقوم بنشره : وهو 22/2فاألول ورد يف نص املـادة 

الثاين نصت عليه الفقرة الثانية من نفس املادة ويتمثل يف كون املسامهـات اليت يكون قد قدمها كل مشارك يف املصنف ال 
مل املصنف وهذا يعين أن املسامهـات تلتحم مع بعضها بطريقة ال متنح أي حق مميز للمشاركني يف تعطي أي حق على جم

 .إجناز املصنف 
  املؤلف الشريك و املوظف :الفرع الثالث

 :املؤلف الشريك: أوال
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بعد ،فإن املصنف 03 -05من األمر ، 15وحسب نص املادة  أكثر من شخص واحد ، ابتكارهوهو الذي يشرتك يف   
شريك إذا شارك يف إبداعه أو إجنازه عدة مؤلفني أي أ ّ ن املصنفات املشرتكة تتطلب عدة أشخا  يهدفون لغرض واحد 

على حنو يتعذر معه فصل جمهود كل منهم و تتميز   ، فيجتمع إنتاج مجيع املشرتكني يف التأليف حبيث خيتلط فيه عملهم
 .كل إنتاج عن اآلخر

مسامهة جمموعة من -ما ومها هنعريف يربز هناك عنصران رئيسيان ال قيام للمصنف املشرتك بدو لذلك ومن خالل هذا الت 
 .32وجود فكرة مشرتكة جتمع بني هؤوالء املؤلفني تدفعهم حنو حتقيق املصنف- و املؤلفني يف إبداع املصنف

فهم يتمتعـون جبميع احلقوق الواردة  وبذلك فإن املصنف املشرتك يعد ملكية مشرتكة بني كل املسـامهني يف إجنـاز املصنف
عليه، و ابلنتيجة ال تتم أي عملية نشر أو تعديل للمصنف إال مبوافقة مجيع املشـاركني، كما ال جيوز ألحدهم منفردا 
تفاق مباشرة احلقوق املـالية املرتتبة على حق املؤلف إال إبتفـاق مجيع املؤلفني املشرتكني أو بتفويض منهم ويف حالة عدم اإل

املتعلق حبقوق املؤلف كما ال  10-18من األمر رقم  8و  20/8تستغل هذه احلقوق وفقا لنظام الشيوع حسب املادة 
جيوز ألحد املسامهني يف املصنف معارضة إستغالل املصنف يف الشكل املتفق عليه مبا يعرقل إستغالل املصنف إال بوجود 

  . هأعالمن نفس املادة  1مربر لذلك طبقا للفقرة 
 : املؤلف املوظف: اثنيا

املشرع اجلزائري وقد تعرض و هو الشخص الذي يبتدع مصنفا مقـابل أجر أو مرتب مبوجب عقد عمل أو عقد مبرتب 
املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق 10-18من األمر  81و  29للمصنفات الناجتة عن عقد عمل أو عقد مقاولة يف املواد 

 :فيما يلي جملاورةا
السـالف الذكر و هي املصنفات  10-18من األمر  29ونصت عليها املادة  : نفات املنجزة يف إطار عقد عملاملص- 

اليت ينجزها املؤلف بطلب من رب العمل الذي إستأجره إلجناز مصنف أو مصنفات مبوجب عقد عمل ومن املصنفات 
 مصنفات اهلندسة املعمارية ك: عقد عمل نذكر  4املنجزة على أسـاس 

فإننا جند أن املشرع  019ابلرجوع إىل القانون املدين وابلتحديد نص املادة  : ملصنفات املنجزة يف إطار عقد مقاولةا
يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به  2املقاولة عقد "ا اجلزائري عرفها أب
 10- 18من األمر  81كية حقوق املؤلف الناجتة عن هذا العقد يف املادة كما جاء النص على مل . " املتعاقد األخر

إذا مت إبـداع مصنف يف إطـار عقد مقاولة يتوىل الشخص الذي طلب إجنازه ملكية حقوق : "املتعلق حبقوق املؤلف كاأليت
 . "املؤلف يف إطار الغرض الذي أجنز من أجله ما مل يكن مثة شرط خمالف 
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 االنقضاءّمدة محاية حقوق املؤّلف ومصريها بعد : املطلب اخلامس
يتمتع املؤلف حبقه املايل طوال حياته وينتقل بوفاته إىل ذوي حقوقه ،مث ينقضي هذا احلق بقوة القانون ابنقضاء املدة اليت 

حلقوق املؤلف حددها املشرع حلمايته حيث تؤول مصنفاته إىل امللك العام، وخيضع استغالهلا لرتخيص من الديوان الوطين 
حتظى احلقوق املادية ابحلماية لفائدة :" واليت تنص على05/03من األمر رقم 54وذلك وفقا للمادة  .واحلقوق اجملاورة

 ."سنة ابتداء من مطلع السنة املدنية اليت تلي وفاته50 املؤلف طوال حياته ولفائدة ذوى حقوقه مدة مخسني
 مدة محاية حقوق املؤلف: الفرع االول 

 :د قسم املشرع اجلزائري مدة احلماية و عددها حسب نوع املصنفات كما يليوق
 :مدة احلماية للمصنف املشرتك:أوال 

تسري مدة احلماية املنصو  عليها يف : " على مدة احلماية بنصها على انه 05/03من األمر رقم 55اوضحت املادة 
ة السنة املدنية اليت يتوىف فيها أخر الباقني على قيد احلياة من أعاله، ابلنسبة للمصنف املشرتك ابتداء من هناي54املادة 

 "املشاركني يف املصنف
معىن ذلك أن مدة احلماية ابلنسبة للمصنف املشرتك متتد طوال حياة مجيع الشركاء يف املصنف وال تنقضي إال بعد مرور 

 .سنة بعد وفاة آخر من بقي حيا من الشركاء يف املصنف50
 ويل تسيري حصة املؤلف املشارك الذي ال وارث له من قبل الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةعلى أنه يتم ت

33. 
  : دة احلماية للمّصنف اجلماعيم: اثنيا

اية احلقوق املادية للمصنف مح مدة" :بنصها 10-18من املر  01يف املادة وردت  مدة احلماية ابلنسبة هلذا املصنف
 "سنة تبدأ من السنة املدنية لتاريخ نشر املصنف على الوجه املشروع للمرة األوىل50ني اجلماعي هي مخس

سنة من اتريخ  01هذا إذا كان مالك احلقوق شخصا اعتباري،أما إذا كان مالك احلقوق شخصا طبيعيا فتحسب مدة 
 34.وفاة هذا الشخص

 مدة احلماية للمصنف حتت اسم مستعار أو جمهول اهلوية: اثلثا
د املشرع اجلزائري مدة احلماية وكيفية حساهبا ابلنسبة للمؤلف الذي خيتار عدم الكشف عن شخصيته بنفس الطريق حد

التعرف على هويته بعد كشفه لشخصيته فتكون مدة احلماية طبقا للقواعد  أما عند.احملددة ابلنسبة للمصنف اجلماعي
 .10-18 من االمر رقم54العامة املنصو  عليها يف املادة 
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 77نح الماد   2الفقا  - 
34
 6.ىاضل  إدةلس ، الماجع السابق ، ص - 



حاالت املصنف حتت اسم  03-05من األمر رقم 57 فقد حددت املادة،  أما ابلنسبة للمصنف ابسم جمهول اهلوية
فتكون مدة  54أحكام املادة  عند التعرف على هويته تطبق ، أما56جمهول اهلوية بنفس األحكام الواردة يف املادة 

 .اتريخ الوفاة سنة ابتداء من هناية السنة املدنية اليت تلي50احلماية 
   واملّصنف التصويري أو مّصنف الفنون التطبيقية مّصنف السمعي البصريمدة احلماية لل:رابعا

ختضع هذه الفئة من املصنفات لنفس األحكام املطبقة بشأن مدة محاية املصنفات اجلماعية، حيث حتدد مدة محايتها ب 
 صنف على الوجه املشروع للمرةسنة ابتداء من السنة املوالية اليت مت فيها نشر امل50

 .35التطبيقيةمصنف الفنون األوىل، أو وضع فيها املصنف رهن التداول بني اجلمهور، أو اليت مت فيها اجناز 
 مدة محاية احلقوق اجملاورة: خامسا

فنان املؤدي تكون مدة محاية احلقوق املادية لل" على أنه 122نص املشرع يف املادة  :مدة محاية حقوق فناين األداء/1
 :سنة ابتداء من50 أو العازف مخسني

 .هناية السنة املدنية للتثبيت ابلنسبة لألداء أو العزف
 .هناية السنة املدنية اليت مت فيها األداء أو العزف عندما يكون األداء أو العزف غري مثبت 

 مدة محاية حقوق التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية/2
السنة اليت نشر فيها التسجيل السمعي أو  فيما يتعلق ابلتسجيالت الصوتية، ابتداء من اتريخ هناية حتسب مدة احلماية-

سنة 50التسجيل السمعي البصري، ويف حالة عدم وجود مثل هذا النشر خالل اجل مخسني سنة ابتداء من تثبيتها تبدأ 
 .36ابتداء من السنة امليالدية اليت مت فيها التثبيت

 حقوق هيئات البث السمعي اإلذاعي أو السمعي البصريمدة محاية /3
سنة ابتداء من هناية السنة املدنية اليت مت 50 تكون مدة محاية حقوق هيئات البث اإلذاعي أو السمعي البصري مخسني  

 .37فيها بث احلصة
 مدة احلماية انقضاءمصري املصنفات بعد :الفرع الثاين 

بناءا على ترخيص من الديوان الوطين حلقوق  استعماهلاناول اجلمهور و ميكن تصبح هذه املصنفات ملكا عاما يف مت
 .38املؤلف و احلقوق اجملاورة
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 . 07-09نح األنا ةقم 59الماد  - 
36
 07-09نح األنا ةقم 123الماد  - 
37
 07-09نح األنا ةقم 124الماد    - 
38
 07-09نح افنا ةقم 130الماد   - 



تستفيد مصنفات الرتاث الثقايف و التقليدي و " على أنه األوىليف فقرهتا  10-18رقم  األمرمن  12وقد نصت املادة 
 "منصو  عليه يف أحكام هذا األمر  خاصة كما هواملصنفات الوطنية اليت تقع يف تعداد امللك العام حلماية 

القانون األساسي للديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة و تنظيمه و  من 10ما تطرقت إليه املادة  ايضا و هذا
أصحاب يتويل الديوان السهر علي محاية املصاحل املعنوية و املادية للمؤلفني و ذوي حقوقهم و  :بنصها على " أهدافه

احلقوق اجملاورة و الدفاع عنها و كذا محاية مصنفات الرتاث الثقايف التقليدي و املصنفات الوطنية الواقعة ضمن امللك 
 39." العام يف حدود اهلدف اإلجتماعي و علي حنو حيدده هذا القانون األساسي

 اآلليات القانونية حلماية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة: املطلب اخلامس
لذلك ، عليها االعتداءعلى كفالة و محاية حقوق املؤلف املادية و األدبية من  10-18ر  املشرع اجلزائري يف األمرح

إىل عقوابت  ابإلضافةأقر محاية مدنية واملتمثلة يف التعويض املدين والذي يهدف لتعويض اخلسائر الالحقة ابملؤلف ، 
 حتفظية إجراءاتوتسبقها .جزائية

 الوقائية حلماية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإلجراءات: الفرع األول
، والغاية منها هي تبيان السبل والطرق الالزمة واملتوفرة حلماية املؤلف  االعتداءاتهتدف إىل جتنب وقوع  إجراءاتهي 

 وتكون إما عن طريق اإليداع القانوين للمصنفات أو أخذ طريق اإلجراء التحفظي
 :وينالقان اإليداع -أوال

اإليداع  للمصنف ، فيعترب التصريح ابملصنف لدى الديوان الوطين حلقوق املؤلف دليل نص املشرع اجلزائري على جواز 
اليت تنص على أنه يعترب مالك حقوق املؤلف  18 – 10من األمر رقم 13على امللكية الفكرية وذلك طبقا لنص املادة 

أو يضعه بطريقة مشروعة يف متناول  ابمسهنوي الذي يصرح ابملصنف مل يثبت خالف ذلك الشخص الطبيعي أو املع ما
 .لدى الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابمسهاجلمهور أو يقدم تصرحيا 

أصحاب احلق عن املصنف بتسليم نسخة أو أكثر من املصنف إىل إحدى اجلهات الرمسية كاملكتبات  قياميقصد به و 
على حقوق املؤلفني خيتلف على نظام التسجيل الذي  االعتداءاتائي أقرته الدول لتفادي وقوع الوطنية  كإجراء وق

ته امصنفاته أو أداء استغاللقبة أشكال ار كما جيوز لكل مؤلف م، فشكلي حلماية املصنراء بعض الدول كإج اعتمدته
 .وق اجملاورةق املؤلف واحلقأن ينضم أو ينخرط إىل الديوان الوطين حلقو  الفنية ومحاية إنتاجه الفكري
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-365لعيل ةلتمم الماسوا التنفيذي  75ج ة عيد 2011حكتوبا 17المواىق ل 1432ذي القعي  عاا 19نؤةخ ى  11-356ناسوا التنفيذي ةقم  - 

ف ة الحقول المجاةة  ة لتضمح القانون األساس  لليلوان الوطن  لحقول المؤل2005سبتمبا ، 21المواىق ل 1426شعبان 17المؤةخ ى  05

 17.تنةيمه ة سياه ج ة عيد 



 كوسيلة دفاع من قبل املؤلف يف حال نشر العمل  استعمالهوق املؤلف ، وميكن كذلك حقفظ يعد إجراء حل  فاإليداع
  .دون موافقة املؤلف

  اإلجراءات التثفظية: اثنيا
ضرار اليت حلقت ابملصنف اليت وقعت فعال حيث يتم حصر األ االعتداءاتإىل مواجهة هتدف   هي تلك اإلجراءات اليت

اع املعروض لنز على املصنف حلني فصل احملكمة يف ا لالعتداءالتدابري الالزمة إلزالة هذه األضرار بغرض وضع حد   الختاذ
 :، و تتمثل اإلجراءات التحفظية يف

  ذات اجملال، لتعريف املصنف تعريفا مييزه عن غريه من املصنفات اليت توجد يف ّ:إعطاّء وصّف تفصيلي للمصنفّ -1
 أنه أوكل للضباط الشرطة قوق املؤلف و احلقوق اجملاورة املتعلق حب03-05رقم  األمر من145املادة  وقد ورد يف

، و االعتداءالتأكد من وقوع  القضائية و األعوان احمللفني التابعني للديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة مهمة
 .ف تفصيلي للمصنف املعين بذلكء وصلن يتم ذلك إال إبجرا

 قد يتم نسخ املصنف أو القيام بتوزيعه بدون إذن املؤلف : و قف التعدي على املصنف -2
تداوله يف السوق  أو على حقوقه ، فيمكن للمحكمة أن توقف نشر املصنف أو طباعته اعتداءصاحب احلق مما يشكل 

 .30-33رقم  األمرمن  141، تناولته املادة  االعتداءوقوع  احتمالو يكون هذا بعد أن يتأكد من 
 :احلجز التثفظي-3

حتفظي ميكن بواسطته ملؤلف املصنف احملمي أو لذوي احلقوق املطالبة ابحلصول  راءإج"احلجز التحفظي للمصنفات فهو 
 40"ائي مسبقغري املشروع أو التقليد ، و ذلك يف غياب ترخيص قض االستنساخعلى حجز الواثئق و النسخ الناجتة عن 

 مسجل إنتاجاو  ابتكارجيوز لكل من له  :"على  اجلزائري من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية650وتنص املادة 
 "وحممي قانوان ان حيجز حتفظيا على عينة من السلع او من النماذج من املصنوعات املقلدة

 :شروط احلجز التثفظي-أ
ميكن "و اليت تنص على أنه  10- 18من األمر  212من خالل املادة وهـذا يتضح: تقدمي طلب من صاحب احلق -

، و هكذا يتبني لنا أن األشخـا  ..."لرئيس اجلهة القضائية املختصة أن أيمر بناءا على طلب مالك احلقوق أو ممثله
  .الذين هلم احلق يف طلب احلجز هم صاحب احلق املعتدى عليه أو خلفـائه من الورثة أو املوصى إليهم

 .تقدمي الطلب إىل اجلهة القضائية املختصة -
 .املختصة  أن مينح للمتضرر من احلجز التحفظي فرصة التظلم من األمر الصـادر ابحلجز أمام رئيس اجلهة القضـائية - 
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 :املواد اليت يشملها احلجز -ب
 أو وسيلة التعبري عنه الشيء املقلد مهما كان نوعه أي:توقيع احلجز على نسخ املصنف أو املنتج املقلد-
مجيع الوسائل اليت تستخدم يف إعـادة نشر املصنفـات بطريقة غري  :توقيع احلجز على املواد املستخدمة يف التقليد -

 مشروعة 
ختضع اإليـرادات  :غري املشروع للمصنفات أو األداءات االستغاللتوقيع احلجز على اإليرادات املتولدة من  -

من نص املادة  انطالقااملصنفات اليت يتم عرضها للتداول بطريق غري مشروع إىل احلجز أيضا و منه  استغاللالناجتة عن 
من طرف اجلهة القضائية يتم  التدابري التحفظية  اختاذالسالف الذكر فإن الفصل يف  10- 18من األمر  211/8
  .أايم على األكثر من اتريخ إخطارها  8خالل 

للطرف الذي يدعي التضرر أن يطلب من رئيس  10- 18من األمر  212مبوجب املادة كما أن املشرع أيضا أاتح 
يوما من اتريخ صدور  81اجلهة القضائية املختصة اليت تنظر يف القضااي اإلستعجالية رفع اإلجراءات التحفظية خالل 

كافية لتعويض صاحب  ـالغ من نفس األمر و هذا مقـابل إيداع مب 212و 211األمرين املنصو  عليهما يف املادتني 
  .احلق يف حالة ما إذا كانت دعواه مؤسسة 

يوما برفع دعواه إىل اجلهة القضائية املختصة، و يف  81و يتوجب على املستفيد من التدابري التحفظية أن يقوم خالل 
اً على طلب الطرف الذي غياب ذلك ميكن لرئيس اجلهة القضائية املختصة ابلنظر يف القضااي اإلستعجالية أن أيمر بناء

 .يدعي الضرر بفعل تلك التدابري برفع هذه األخرية 
 احلماية املدنية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  :الفرع الثاين

إن القواعد العامة يف املسؤولية املدنية تنهي عن اإلضرار ابلغري سواء كان ذلك النهي صرحيا أو ضمنيا، كما أهنا تفرض 
ب بذل العناية الالزمة والتبصر الكايف عند ممارستهم أفعاهلم وأعماهلم، فإن صدر عن شخص فعل غري على الكافة واج

 .مشروع لزمه تعويض الضرر الذي أحلقه ابآلخرين
 أساس املسؤولية املدنية حلقوق امللكية األدبية والفنية: أوال

لذي هو صاحب هذه احلقوق أن يرفع دعوى يف حالة التعدي على حقوق امللكية األدبية والفنية حيق للمتضرر وا
املسؤولية املدنية للمطالبة ابلتعويض جربا للضرر الناتج عن التعدي واملسؤولية املدنية ميكن أن تكون مسؤولية عقدية أو 
ف مسؤولية تقصريية وذلك حبسب العالقة املوجودة بني املؤلف واملعتدي على حقوقه، فإذا كانت العالقة عقدية بني املؤل
والناشر مثال وقام هذا األخري ابإلخالل اباللتزام العقدي فهنا ميكن رفع دعوى املسؤولية العقدية، أما إذا مل تكن هناك 

 عالقة عقدية بني املؤلف وبني من ارتكب اخلطأ ففي هذه



 41.احلالة نكون أمام دعوى املسؤولية التقصريية للمطالبة ابلتعويض
دنية عقدية أو تقصريية فإن شروط قيامها ال خترج عن ثالثية اخلطأ والضرر والعالقة وسواء كانت دعوى املسؤولية امل

 .السببية بينهما
 :اخلطأ-1

يف املسؤولية العقدية هو  ة،فاخلطأالتقصريييف املسؤولية  واخلطأ ة،العقدييف املسؤولية  اخلطأنفرق بني يف هذا الصدد 
 .42ية هو اإلخالل ابلتزام قانوينإخالل ابلتزام عقدي و يف املسؤولية التقصري 

املصنف أو  أو التأخر يف تنفيذه كأن ال يقوم الناشر بنشر  االلتزاموعليه ففي املسؤولية العقدية اخلطأ يقع عند عدم تنفيذ 
أما اخلطأ يف املسؤوليـة التقصريية هو العمل الغري مشروع الذي يقـوم به الشخص فيتسبب بضرر  .التماطل يف نشره 

 43لفللمؤ 
 :الضرر -2

يتمثل الضرر يف تفويت كسب مادي مشروع أصاب صاحب املصنف بضرر مادي وهذا الضرر قد يكون ماداي يصيب 
املضرور يف جسمه أو ماله ، وقد يكون هذا الضرر متوقعا حمققا سواء كان أو غري متوقع ولذا القضاء والفقه يتفقان على 

 .44ضرورة إثباته
 .املسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصريية أدبيا فهو ركن جوهري وأساسي يف والضرر سواء كان ماداي أو

وعلى املؤلف أن يثبت الضرر املادي بكافة طرق اإلثبات أما الضرر املعنوي فقد اثر خالف حول إلزامية إثباته أم 
املادية جيب إثباهتا إذ أهنا ختضع  ال،ذهب اجتاها فقهيا إىل ضرورة التفرقة بني األضرار املادية واألضرار األدبية فاألضرار

 .العامة ألحكام القواعد
أما األضرار األدبية فال حتتاج إىل اإلثبات حبيث ال ميكن مطالبة املؤلف إبثبات الضرر الذي عانت منه شخصيته، 

 .45يضوابلتايل حيق له عند االعتداء على مصنفه ويسبب له ذلك ضررا أدبيا أن يلجأ إىل القضاء ليطالب ابلتعو 
 :العالقة السببية -8
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اخلطأ  تقرر القواعد العامة يف املسؤولية على أنه ال يكفي توافر اخلطأ والضرر بل البد أن تكون هناك عالقة سببية بني
 .46والضرر ، وابلتـايل فيجب أن يكـون الضرر نتيجة خطأ املسؤول و ليس نتيجة ألي سبب آخر

 :دعوى املسؤولية املدنية أاثر: اثنيا
 :التنفيذ العيين-1

التنفيذ العيين هو إرجاع احلال إىل ما كان عليه قبل االعتداء واملالحظ أن اتفاقية اجلوانب املتصلة ابلتجارة من حقوق 
أمريكي الذي يرى أن التعويض هو ذ العيين متأثرة ابملنهج األجنلو قد خلت من اإلشارة إىل التنفي" تريبس"امللكية الفكرية 
وفقا . والوحيدة جلرب الضرر، وهذا األمر خمالف للمنهج الالتيين والذي جيعل األولوية للتنفيذ العيين الوسيلة األنسب

 .47للقواعد املقررة يف القانون املدين تقضي أنه ال جيوز للمدين أن يعرض التنفيذ مبقابل إذا كان التنفيذ العيين ممكنا
 :التعويض مبقابـل -8

يذ العيين إذا ما استحال هذا األخري و قد يكون نقداي أو غري نقدي ،ومعايري تقدير التعويض هو احلل البديل للتنف
التقصريية ففي املسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر املباشر  التعويض ختتلف من املسؤولية العقدية عنه يف املسؤولية

املباشر يشتمل على  املتوقع وغري املتوقع ، والضرر التقصريية فيتم التعويض فيها عن الضرر املسؤولية  واملتوقع، أما يف
 48. عنصري اخلسارة اليت حلقت والكسب الفائت

 :احلماية اجلزائية حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة: الفرع الثالث 
ي على لكل من يعتد تعد احلماية اجلنائية مكملة للحماية املدنية و تتمثل هذه احلماية يف العقوابت الصارمة املقررة

 :جنحة التقليد حقوق املؤلف عن طريق رفع دعوى التقليد
 :وأركاهنا تعريف جنثة التقليد:أوال

بتحديد األفعال اليت تكون هاته اجلرمية، غري أنه مبقابل هذا حاول  اكتفىإن املشرع اجلزائري مل يعرف جنحة التقليد و 
وعرفها الفقه " نقل الشيء احملمي من غري إذن مؤلفه"رنسي أهناالفقهاء إعطاء مفهوم جلنحة التقليد حبيث عرفها الفقه الف

 49 "مباشر أو غري مباشر على حق من حقوق من حقوق امللكية الفكرية اعتداءكل " هنااملصري أب
 الركن الشرعي واملادي والقصد اجلنائي أركانوكغريها من اجلرائم تتحقق بتوافر ثالثة 

شرعية اجلرائم و "وين إذ أنه ال جرمية و ال عقوبة إال بنص و هذا طبقا ملبدأ يعد هو الركن القان: للركن الشرعي-
 ،"العقوبـات
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اخلارجي بفعل  ال يعاقب املشرع على جمرد األفكار و النوااي مامل تظهر إىل الوجود :الركن املادي جلرمية التقليد-
املادي يف جرمية التقليد  قق الركنو يتح267يعرف ابلركن املادي للجرمية ، أو عمل و يشكل هذا األخري ما

  .10-18 األمرمن  208و208و202املواد فعل من األفعال املنصو  عليها يف  ابرتكاب
على املصنف املشمول ابحلماية فإنه و البد كأي  االعتداءإىل جانب توفر ركن (:القصد اجلنائي)الركن املعنوي-

ليد فال بد أن يكون املقلد أو املعتدي عاملا بذلك ابإلضافة إىل جرمية جنائية من قيام القصد اجلنائي جلرمية التق
 50إجتاه إرادته إليه، أي توفر عناصر الركن املعنوي من علم وإرادة

 :اجلرائم املشاهبة للتقليد:اثنيا 
لقد أضاف املشرع اجلزائري أفعال أخرى و جرمها حتت نفس اإلسم و هو التقليد، إال أنه يف حقيقة األمر هي  
من  200و  202لفعل التقليد و متس أساسا حبقوق املؤلف و قد ضمنها املشرع اجلزائري يف املواد  هبةنح مشاج

 :و هي كما يلي 10-18األمر 
 .إسترياد و تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء - 
 .بيع نسخ مقلدة ملصنف أو أداء - 
 .أتجري أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة ملصنف أو أداء - 

 . الرفض العمدي لدفع املكافأة املستحقة للمؤلف أو ألي مالك حقوق جماورة - .
 :العقوابت املقررة جلنثة التقليد: اثلثا

عقوابت أصلية تتمثل يف احلبس من ستة 03- 05من األمر رقم 153لقد تناول املشرع اجلزائري مبوجب املادة 
سمائة ألف دينار جزائري إىل مليون دج سواءا أكان قد أشهر إىل ثالثة سنوات ، و بغ ا رمة مالية تقدر ب مخ

 .حصل يف اجلزائر أو يف اخلارج
التكميلية ضد مرتكب جنحة التقليد و ميكن ت ميكن للجهة القضائية املختصة أن تتخذ جمموعة من العقوابكما 

 : حصرها فيما يلي
 .10-18من االمر رقم  201املادة :الغلق املؤقت او النهائي للمؤسسة2
إذ يقصد ابملصادرة جتريد الشخص من ملكية املال أو من حيازة شيء معني له صلة جبرمية وقعت  وهي:املصادرة8

 أو خيشى وقوعها
 .ابحملكوم عليه و املساس  بشخصيته األدبية و املالية بقصد التشهري: نشر حكم االدانة8
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 رةالديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاو :املطلب السادس
 :نشأتهتعريفه و :  الفرع األول 

الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري يتمتع ابالستقاللية 
 .51املالية وهو حتت وصاية وزارة الثقافة

 2928جويلية  89 الصادرة يف 11-28انشأ الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مبوجب األمر رقم  
-10مث ابملرسوم رقم  2992الصادر يف نوفمرب  811-92ومت إعادة النظر يف هياكله وفقا للمرسوم التنفيذي 

 .52 8110سبتمرب  82الصادر يف  801

 : هي مهام الديوان ما

 : مهام رئيسية مسيكلف الديوان خب، 53طبقا لقوانينه 

كل اخلدمات الفنية املنجزة ابجلزائر وكذا احلقوق املعنوية والرتاثية ضمان محاية كل اإلبداعات األدبية الفنية و -
 .ألصحاهبا

 .ضمان التسيري اجلماعي لكل حقوق املؤلفني األعضاء وذوي احلقوق اجملاورة-

 .منح مساعدات للشباب املبدعني يف اجملال األديب والفين هبدف ترقية الثقافة-

 ضمان محاية الرتاث الثقايف الالمادي-

 ضمان محاية اجتماعية للمؤلفني والفنانني األعضاء-

 54 املؤلفات احملمية اليت هلا عالقة مع املؤسسة: الفرع الثالث

 : برامج الكمبيوتر -1
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يعترب برانمج الكمبيوتر مبثابة جمموعة من التعليمات املعرب عنها عن طريق كلمات خمططات أو أي شكل من 
ع بواسطة آلة تؤدي إىل حدوث تغريات الكرتونية ميكن أن تؤدي أو تتمكن األشكال اليت مبجرد إدخاهلا يف موض

 .من احلصول على نتيجة معينة بواسطة الكمبيوتر او أي وسيلة الكرتونية قادرة على املعاجلة املعلوماتية

ية جويل 29الصادرة يف  10-18رقم  األمرمن  1ان الربامج املعلوماتية حممية حبقوق املؤلف طبقا للمادة 
8110 

واملتعلقة برباءات  8118جويلية  29الصادرة يف  12-18هي معفية من براءة االخرتاع طبقا لألمر رقم 
 .االخرتاع

 : قاعدة املعلومات -2

أي شكل من  أو آالتتعترب قاعدة املعطيات مبثابة معلومات متثل اخرتاعات أصلية سواء مت استغالهلا يف 
 (.أعالهاملذكور  10-18 مراألمن  0املادة رقم . ) األشكال

 .ال ختضع للحماية اال قاعدة املعطيات االصلية

 : املؤلفات السمعية البصرية -3

تتمثل املؤلفات السمعية البصرية من املؤلفات السينماتوغرافية واملؤلفات القريبة هلا مثل العاب الفيديو وكل 
 .ال ابلصوت أواألعمال السمعية البصرية املرفقة 

واملواد ( 1املادة ) عدة أشخا  سامهوا يف إنشاء املؤلف  أنؤلفات السمعية البصرية مؤلفات شراكة لكون تعترب امل
 .املذكورة أعاله 10-18رقم  األمرمن  21و 20

 10-18رقم  األمرمن  28اىل  21تشريعي خا  حمدد يف املواد  إطاروتتمتع املؤلفات السمعية البصرية من 
 .أعالهاملذكورة 

 املؤلف؟ إيداع إجراءات : الرابعالفرع 



 19) لدى مصاحل الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ببولوغني  أعالهاملؤلفات املذكورة  إيداعيتم 
او لدى الوكاالت املوزعة عرب الوطن اليت توجد عناوينها يف موقع الديوان على شبكة ( شارع محلة عبد الرزاق

 www.onda.dz .االنرتنت

ولذا فان وضع ملف االخنراط ضروري عندما يودع املؤلف مؤلفه او مؤلفاته ألول مرة سواء كان شخص مادي أو 
 .معنوي

 .يتم حتميلها عرب وقع الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة إعالنكل مؤلف بوثيقة   إرفاقجيب 

 الصناعية امللكية:الثاين املبثث
 القسم الثاين من أقسام امللكية الفكرية واملتمثل يف امللكية الصناعية  إىلنتطرق يف هذا الفصل 

 امللكية الصناعية مفهوم: املطلب األول
تندرج تشريعات امللكية الصناعية ضمن جمموعة أوسع من القوانني تعرف ابسم امللكية الفكرية، ويشري هذا 

وحتمي حقوق امللكية الفكرية مصاحل املخرتعني واملبدعني مبنحهم . ات الفكر البشرياملصطلح عامة إىل إبداع
 .55حقوق امللكية على إبداعاهتم

 تعريف امللكية الصناعية: الفرع األول 
سلطة مباشرة مينحها القانون للشخص حبيث تعطيه مكنة االستئثار بكل ما ينتج عن تعرف امللكية الصناعية أبهنا 

 .56ود مايل متعلق بنشاطه الصناعي كالرسوم والنماذج الصناعية وامتيازات االخرتاع والرسومفكره من مرد
ومناذج املنفعة وخمططات  احلقوق اليت ترد على مبتكرات جديدة كاالخرتاعات: " ويعرفها البعض اآلخر بقوله

الصناعية، أو على شارات مميزة  التصميمات للدوائر املتكاملة واملعلومات غري املفصح عنها والتصميمات والنماذج
تستخدم إما يف متييز املنتجات كالعالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية أو يف متييز املنشآت التجارية كاالسم 
التجاري، ومتكن صاحبها من االستئثار ابستغالل ابتكاره أو عالمته التجارية أو امسه التجاري يف مواجهة 

 57الكافة
 :التشريعي حلماية حقوق امللكية الصناعية طاراإل: الفرع الثاين
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 :قد أبرمت عدة اتفاقيات دولية حول محاية امللكية الصناعية أمهها ل
 2919ت عدة مرات أخرها سنة وعدل 2228مارس  81املربمة يف  ابريس حلماية امللكية الصناعية اتفاقية-

 2920اجلزائر يف  إليها بستوكهومل وانضمت
عدلت مرتني سنة  2921يف واشنطن سنة  أبرمت "BCT"شأن براءات االخرتاع معاهدة التعاون ب-

 2921وسنة  2929
 2999املؤرخ يف  98-99اجلزائري ابملرسوم الرائسي رقم  إليها انضمت

كل منتوج تكون فيه "  12فقرة  18وتعرفها املادة  1191الدوائر املتكاملة املربمة يف واشنطن يف  اتفاقية-
نشاط وبعض الوصالت او كلها جزءا من قطعة من املادة ويكون  األقلن يكون أحد العناصر العناصر على ا
 "وظيفة الكرتونية  أداءالغرض منه 

 "تريبس "جوانب امللكية الفكرة املتصلة ابلتجارة  اتفاقيةوهي  :املنظمة العاملية الفكرية  اتفاقية-
 :على املستوى الوطين نذكر أما
 11يف اجلريدة الرمسية عدد  8118جويلية  29مؤرخة يف  لق ابلعالماتاملتع 11.18 األمر-
 11يف اجلريدة الرمسية عدد  8118جويلية  29مؤرخة يف  املتعلق برباءة االخرتاع 12.18 األمر-
عدد يف اجلريدة الرمسية  8118جويلية  29مؤرخة يف  املتعلق حبماية التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة 12.18 األمر-
11   
 2911افريل  82املؤرخ يف  والنماذجاملتعلق ابلرسوم  21-11 األمر-
 2921جويلية  21املتعلق بتسميات املنشأ املؤرخ يف  10-21 األمر-

 أقسام امللكية الصناعية : املطلب الثاين 
الصناعية،  سوم والنماذجشمل براءة االخرتاع والر عدة أقسام تيقسم الفقهاء حقوق امللكية الصناعية والتجارية إىل 

 واالسم التجاري والتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة مميزة واملتمثلة يف العالمات وتسميات املنشأ إشارات
 :براءة االخرتاع : الفرع األول

 :تعريف االخرتاع: أوال
يفه على انه عمل واالخرتاع هو عبارة عن فكرة جديدة تساعد على حل مشكلة حمددة ذات تقين كذلك ميكن تعر 

 لإلنسانالناجم عن عمل اخرتاعي  اإلبداعجديد وهو حتقيق  شيءاكتشاف  إىلالذي يؤذي  اإلنسان



حل  إبجيادفكرة املخرتع تسمح عمليا " ب 58 12-18 األمرمن  18وقد عرفه املشرع اجلزائري يف املادة  
 ."ملشكل حمدد يف جمال التقنية

بيد أن عددا من البلدان تعرف . ول محاية االخرتاعات تعريفا لالخرتاعال تشمل أغلب القوانني اليت تتنا 
وقد تكون املشكلة قدمية أو جديدة ولكن احلل جيب . االخرتاعات بوصفها حلوال جديدة تعاجل مشكالت تقنية

إىل وإن جمرد اكتشاف شيء موجود من قبل يف الطبيعة لن يرتقي يف الغالب . أن يكون جديداً  ليعترب اخرتاعا
وليس من . إذ جيب أن يتضمن قدراً  وافيا من املهارة البشرية واإلبداع والقدرة على االبتكار. منزلة اخرتاع

 .59اخرتاعا ألنه حل مشكلة تقنية« الدبوس»فقد كان . الضروري أن يكون االخرتاع معقدا مًن اجلانب التقين
تقدم صناعي  إحداث إىلتؤدي  إبداعيةى فكرة ينطوي عل أنال يكون االخرتاع بديهي بل يلزم  أنلذلك جيب 

 من قبل  مألوفغري 
 االخرتاع واالكتشاف العلمي : جيب التمييز بني مصطلح 

 :التمييز بني االخرتاع واالكتشاف 
بينما تفرض  اإلنسانعن طريق املالحظة بظواهر طبيعية موجودة دون تدخل  اإلحساساالكتشافات هي -

 ابستعمال وسائل مادية  لإلنسان إراداياالخرتاعات تدخال 
على  االبتكاريوهو الذي يضفي الطابع  اإلنسانوعليه يتضح لنا انه ما مييز االكتشاف عن االخرتاع هو تدخل -

قضاء حاجيات  إىلأما االخرتاع فيهدف  اإلنساناالخرتاع كذلك اهلدف من االكتشاف هو زايدة معارف 
 ة تقنية وصناعية مصلح أوحتقيق منفعة مادية  أو اإلنسان
االكتشافات العلمية من  12-18 األمرمن  12ونتيجة هلذه الفوارق استبعد املشرع اجلزائري مبقتضى املادة -

 : األمرال تعد من قبيل االخرتاعات يف مفهوم هذا " جمال االخرتاعات حيث ينص على ما يلي 
 ...."املبادئ والنظرايت واالكتشافات ذات الطابع العلمي -2
 :على سبيل احلصر والذي ال تعد كذلك من قبيل االخرتاعات وهي  األخرىاجملاالت  12كما حددت املادة -
ينعدم فيها التطبيق الصناعي خاصة املناهج املتعلقة  ألنهاستعدت )ابلنسبة للمبادئ والنظرايت واملناهج --

 (ابحملاسبة والتسيري
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تتعلق ابألنشطة اليت يقوم هبا الطبيب  ألهنااستبعدت ) أو احليوان ومناهج التشخيص اإلنسانطرق عالج --
اليت يستخدمها يف  واألدويةوينعدم فيها التطبيق الصناعي وجيب التمييز هنا بني أنشطة الطبيب والوسائل املادية 

 (تدخل ضمن النشاط الصناعي وابلتايل تتوفر على محاية براءة االخرتاع األخريةالعالج واجلراحة فهذه 
 (حممية حبقوق املؤلف ألهنااستبعدت )مج احلاسوب برا--
 (ج الصناعيةألهنا حممية يف إطار الرسوم والنماذ استبعدت )االبتكارات ذات الطابع ألتزيين --
 :تعريف براءة االخرتاع: اثنيا

 الشهادة اليت متنحها الدولة للمخرتع ويكون له: " تعرف برباءة االخرتاع أهنا
 60 "ستغالل اخرتاعه ماليا ملدة حمددة وأبوضاع معينةمبقتضاها حق احتكار وا

شهادة رمسية تصدرها جهة إدارية خمتصة يف الدولة إىل صاحب االخرتاع أو االكتشاف يستطيع هذا : " وأهنا
األخري مبقتضى هذه الشهادة احتكار استغالل اخرتاعه أو اكتشافه زراعيا أو جتاراي أو صناعيا ملدة حمددة وبقيود 

 .61"معينة
 "الرباءة هي وثيقة تسلم حلماية االخرتاع"كمايلي   12-18من االمر  18و عرفها املشرع اجلزائري يف املادة 

 :صور االخرتاع: ااثلث
 ميكن أن يتضمن االخرتاع " :على12-18نص املشرع يف املادة الثالثة من األمر 

  ".منتوجا أو طريقة
 :اخرتاع منتوج صناعي/ أ

على خصائص ذاتية متيزها عن غريها  تشتمل عن أشياء مادية جديدة غري معروفة من قبل يكون االخرتاع عبارة
 من األشياء سواء الشكل هبيكلة ميكانيكية
اخرتاع أجهزة جديدة كآالت التجفيف ابلبخار أو مادة كيماوية ك ،خمتلفة أو يف املكوانت برتكيبة كيماوية خاصة

 ..(منظف،مبيد حشرات)جديدة لغرض معني 
من قبل متنح  هذه الصورة هي أبرز أنواع االخرتاعات ألنه يتمخض عنها منتجات صناعية مل تكن موجودةو 

 لصاحبها براءة تسمى براءة الناتج
 :اخرتاع طريقة صنع/ ب

 يقصد هبا القيام بعمليات متتابعة للوصول إىل صناعة منتجات مادية أو حتقيق
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 و ميكانيكية أو كهرابئيةنتيجة صناعية سواء كانت الطريقة كيماوية أ
 وعليه فموضوع االخرتاع يف هذه الصورة ليس منتوج جديد بل هو طريقة أو وسيلة

 .صناعية غري معروفة من قبل إلنتاج شيء معروف 
براءة الطريقة أو الوسيلة الصناعية متكنه من احتكار استغالل هذه  ومينح لصاحب الطريقة الصناعية براءة تسمى

 .الطريقة 
 :اخرتاع تطبيق جديد لوسائل معروفة/ ج 

أو تعديل فيها إلنتاج  فيها هو استعمال جديد لطرق ووسائل معروفة كما هي دون أي تغيريموضوع االخرتاع 
كما قد يكون املنتوج أو النتيجة  ،من قبل منتوج أو الوصول إىل نتيجة جديدة غري تلك اليت تنتجها هذه الوسيلة

 الطريقة للوصول إليها هو اجلديد إليها معروفة ولكن استخدام هذهالصناعية اليت مت التوصل 
  .التطبيق اجلديد حيصل على براءة تسمى براءة التطبيق متنحه حق احتكار هذا التطبيق وصاحب

 :اخرتاع تركيب جديد/ د
ومبتكر له صناعي جديد  ينصب هذا االخرتاع على طريقة تركيب مميزة لوسائل صناعية معروفة ينتج عنها تركيب

يربز هذا الرتكيب جمهود املخرتع ومقدرته يف  ذاتيته اخلاصة واملستقلة عن الطرق والعناصر املكونة له، على أن
أو صناعية حيتفظ فيها كل عنصر خبصائصه الذاتية دون خلق شيء  تكوينه إذ أن جمرد خلط عناصر كيماوية مثال

 .جديدا جديد ال يعترب تركيبا
  .كيب اجلديد شهادة براءة تسمى براءة الرتكيبومتنح لصاحب الرت  

 خصائص براءة االخرتاع :رابعا
 :من املنقوالت املعنوية االخرتاعبراءة 1.

لالنتقال والتداول، ومتنحه  مالكها احلق األديب يف نسبة الفكرة اإلبداعية له وهو حق غري قابل االخرتاعمتنح براءة 
62.ملنصو  عليها قانواناحلق املايل بعد استيفاء اإلجراءات ا

 

 :وهو حق مؤقت االخرتاعحق ملكية براءة 2.

على  عا االخرت حيكمها وجوب قيام  هذه اخلاصية تعد من أهم اخلصائص املميزة هلذا احلق نظرا لطبيعته اخلاصة اليت
 ا القانون حتديد زمين وفقجديدة لذلك يضع هل تار وابتكا اكتشافاتظهور  وإمكانيةالتحديث والتجديد 
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 .ت مصاحل اجملتمع ار اعتبا

 :مايل طابعذو  االخرتاعحق ملكية براءة 3.

سيؤدي إىل حتقيق مردود  ، والتصرف فيه، فذلكابتكاره استغاللخيول صاحبه  االخرتاعمبا أن حق ملكية براءة 
 .مايل 

 :حق ملكية براءة اإلخرتاع مقيد ابإلستغالل4.

 ام ابستغالل الب ا رءة خالل مدة حمددة وفق طبيعةالقانون ألزم صاحب ب ا رءة اإلخت ا رع القي

 .هذا احلق، فإذا مل يباشر صاحب الرباءة اإلستغالل سقط حقه وينتقل جربا للغري

 :حق ملكية براءة اإلخرتاع مرتبط بقرار إداري5.

يف القانون أمام عليها  فقد قرر املشرع أن احلماية املقررة للمخرتع ال تكفل له إال إذا اتبع اإلجراءات املنصو 
 .القرار بصدور الرباءةاجلهة اإلدارية املختصة حىت ينشأ احلق يف 

 :أنواع براءة اإلخرتاع: خامسا

 .الرباءة اإلضافية وبراءة اخلدمة والرباءة السرية وهي براءة االخرتاعتضمن التشريع اجل ا زئري عدة أنواع من 

 :الرباءة اإلضافية /1

أي يتم إضافة حتسينات  على اإلخرتاع الذي مت احلصول مبوجبه على براءة اإلخرتاع قد يتم إضافة أشياء جديدة
وهي براءة اتبعة 3 )ما يسمى برباءة اإلضافة  على براءة اإلخرتاع األصلية من أجل حتقيق فعالية اإلخرتاع وهو

 للرباءة األصلية تعطى لصاحب هذه

 ءة إخت ا رع عن فكرته األصلية ويف نفساألخرية، فيخول القانون للمخرتع احلصول على ب ا ر 

 .الوقت يستمر يف إجراء أحباث وجتارب حىت يصل ابخرتاعه إىل درجة اإلتقان 

املطلوبة يف إيداع الطلب  وعليه فشهادة اإلضافة تطلب طول مدة صالحية الرباءة بشرط أن يستويف الشكليات
 63   وكذا دفع الرسوم املستحقة

 :يف اجلوانب التالية ال يتجزأ من الرباءة األصلية واتبعة هلا وتتمثل مظاهر التبعية وتعد شهادة اإلضافة جزءا

 .مدة محاية شهادة اإلضافة هي نفسها املدة املخصصة لرباءة اإلخرتاع األصلية -

 .ال يدفع حقوق سنوية إضافية، بل يكتفي حبقوق اإليداع  -

 لرسوم مثال فإن شهادة اإلضافة تسقطإذا تقرر إلغاء براءة اإلخرتاع بسبب عدم دفع ا  -
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 .ابلتبعية أيضا

 .تتبع شهادة اإلضافة براءة اإلخرتاع األصلية يف حالة التنازل - 

 :اخرتاعات اخلدمة / 2

ويف هذا الشأن حدد ما،  اخرتاع تثور مسألة اإلخرتاع املرتبط ابخلدمة مىت توصل عامل أو جمموعة من العمال إىل
 .املستخدمة كل من املخرتع واملؤسسةئري حقوق  زااملشرع اجل

64  من املرسوم التنفيذي 69و25واملادتني 07/03من األمر 81و 17وتطرق هلذه املسألة يف نص املادتني 
 

 :،حيث جند من خالله حالتني05- 275

حالة اإلخرتاع مبوجب عقد بني املخرتع واملنشأة. 

حالة اإلخرتاع مبوجب إتفاقية بني املخرتع واملنشأة. 

 :حالة اإلخرتاع مبوجب عقد بني املخرتع واملنشأة1-

الذي ينجزه شخص أو  على أنه يعد من قبيل اإلخرتاع اخلدمة03-07من األمر 17وهو ما نصت عليه املادة 
 1(.)إخرتاعية تسند إليهم صراحة عدة أشخا  خالل تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة

إخرتاع أو ابتكار مقابل  حصر يف الكشف والبحث للتوصل إىلففي هذه الصورة يفرتض يف طبيعة العقد الذي ين
 أجر متفق عليه يف العقد لذلك فإن اإلبتكار الذي يتوصل إليه

 .العامل يكون ملكا خاصا لصاحب العمل وهو ما نصت عليه املادة أعاله

ملكيتها لصاحب العمل،  ووفقا لنص املادة الفقرة الثانية فيجب ذكر إسم املخرتع يف شهادة الرباءة حىت لو كانت
 .إىل جانب حصوله على مقابل مايل متفق عليه

 :حالة اإلخرتاع مبوجب إتفاقية بني املخرتع واملنشأة2-

يتوصل العامل أو العمال إىل  وهي أنه قد03-07من األمر ،18هذه الوضعية القانونية اليت نصت عليها املادة 
تقنيتها أو وسائلها دون أن يكون هناك اتفاق إبجناز  وابستخدامابتكار أثناء قيام عالقة العمل مع املؤسسة، 

 . 65أو املخرتعني مل تكن تلزمهم للقيام هبذا البحث من أجل اإلخرتاع إخرتاع، أي أن طبيعة عمل املخرتع

الصريح، كما جاء يف  كما أن للمنشأة الصالحيات الكاملة يف التخلي عن هذا احلق لصاحل املخرتع وابلتعبري
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للمخرتع إيداع طلب احلصول على الرباءة ابمسه  بعدها ميكن03- 07 )4(من األمر ،17قرة الثالثة من املادة الف
 .مرفق بتصريح املنشأة هبذا التخلي

 :اإلخرتاعات السرية/3

السرية على بعض  حبيث نصت على طابع03-07من األمر 19تطرقت هلذا النوع من اإلخرتاعات املادة 
 .ها مبجال األمن الوطين وجمال الصاحل العاماإلخرتاعات، وربطت

فإنه حيضر على اع ففي هذه احلالة يكون اإلخت ا رع مملوك للدولة، ألنه إذا أضفي طابع السرية على اإلخرت 
 املخرتع متلك الرباءة على ما اخرتعه، لذا بقضي املنطق بضرورة منحه

 .تعويضات مقابل الضرر الناجم عن نزع ملكيته 

على 05-275التنفيذي رقم  من املرسوم27املذكورة أعاله تضمنت املادة 03-07من األمر 19لمادة وتطبيقا ل
على طلبات الرباءات اليت هتم األمن الوطين أو اليت هلا أثر  أنه تؤهل السلطة املعنية أو ممثلها املعتمد قانوان لالطالع

اع لسلطة عن الطابع السري لإلخرت وتعلن ااءة يوما اليت تلي إيداع طلب الرب 15خالل  خا  على الصاحل العام
   .خالل شهرين من اتريخ علمها هبا 

 
 شروط منح براءة االخرتاع: اسساد
جيب ان تتوفر يف االخرتاع مجلة من الشروط املوضوعية والشكلية واليت حددها القانون على سبيل احلصر وهي   

 :كما يلي 
 :الشروط الشكلية/1

اليت جيب على صاحب االخرتاع  القيام هبا لدى اجلهة املختصة للثصول على براءة وتتمثل يف  اإلجراءات 
 :اخرتاع وهي

 :إيداع الطلب ( أ



هو أول إجراء يقوم به صاحب االخرتاع يتم لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية وهو وسيلة 
ن ملف وإيداعه لدى اجلهة إجبارية الكتساب حق شرعي على االخرتاع ويتطلب من املخرتع تكوي

حيث انه جيب على كل من يرغب  12-18من أمر  81إىل  81املختصة ،وذلك حسب املواد من 
يف احلصول على الرباءة تقدمي طلب كتايب صريح للمصلحة املختصة أما ابلنسبة لألجانب فالبد من 

 إيداع الطلب من طرف وكيل ميثلهم لدى املصلحة املختصة 
 :حمتوى الطلب                  

 :حمتوى الطلب كما يلي  31-33من األمر  23حددت  املادة                   
 :استمارة الطلب (1

تسلمها االدراة للمخرتع يعلن فيها رغبة يف امتالك االخرتاع واستغالله بصورة شرعية ويتم وصف االخرتاع 
 .وصفا تفصيليا 

 :املطلب أو املطالب ( 2
يف ملف اإليداع تكمن وظيفتها يف حتديد مدى احتكار واستغالل االخرتاع حسب  هي وثيقة أساسية

 . من نفس األمر يتعني أن حتدد املطلب أو املطالب اليت يتضمنها االخرتاع 88املادة 
 :تسديد الرسوم( 3
 12-18من األمر  81وهو إجراء أساسي للحصول على براءة االخرتاع حسب املادة  

 :الفثص-ب
من األمر  81إىل  82ع طلب الرباءة تقوم اجلهة املختصة بدراسة فحص امللف حسب املواد من بعد إيدا 
 للتأكد من أن الشروط املتعلقة إبجراءات اإليداع متوفرة .18-12

ومينح أجل شهرين لطالب الرباءة أو وكيله لتصحيح امللف ،وميكن أن ميدد هذا األجل عند الضرورة 
 .ويف حالة عدم التصحيح يسحب الطلببطلب من املودع أو وكيله 

وغري  12كذلك تتأكد املصلحة املختصة من موضوع الطلب الغري مدرج يف امليادين املذكورة يف املادة 
 .12-18من األمر  12-11-10-11-18مقصى من احلماية مبوجب املواد 

 :االصدار -ج



و تقتصر وظيفة .لب اإليداع وقبوله يقصد به تسليم اإلدارة براءة االخرتاع للشخص املعين بعد فحص ط
 . 66اإلدارة على مراقبة صحة تكوين ملف اإليداع وتسليم الرباءة حتت مسؤولية الطالب وحده

 :شرط اجلدة/1الشرط 
يعترب االخرتاع جديدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة " اجلدة كما يلي   12-18من األمر  11عرفت املادة 

عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أو  ل ما وضع يف متناول اجلمهورالتقنية، وتتضمن هذه احلالة ك
  ".أي وسيلة أخرى عرب العامل، وذلك قبل يوم إيداع طلب احلماية أو اتريخ مطالبة األولوية هبا

نفهم من قراءة هذه املادة أن اجلدة حتدد مبقارنتها مع حالة التقنية وحسب هذه املادة كذلك فحالة التقنية 
تتضمن كل ما وضع يف متناول اجلمهور عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى عرب 

 العامل وذلك قبل يوم إيداع طلب احلماية أو اتريخ مطالبة األولوية هبا 
 و إن حالة التقنية تشمل كل ما ميكن أن يطلع عليه اجلمهور يف الفرتة الزمنية اليت تسبق اتريخ إيداع طالب

تنص على اطالع اجلمهور الواسع على االخرتاع ويكون إما عن طريق وصف كتايب أو شفوي  11الرباءة واملادة 
 .أو االستعمال

 :االستثناءات الواردة على شرط اجلدة
شهرا السابقة   28واليت ال يعترب مبقتضاها االخرتاع فاقدا جلدته طيلة 4من املادة  18ما نصت عليه الفقرة -2

 . إيداع الطلب إذا ما قام املودع أو سابقه يف احلق وحبسن نية بتصرفات مت ذكرهالتاريخ 
شهرا السابقة لتاريخ إيداع الطلب أيضا إذا مت اكتشاف سره جراء تعسف  28حيتفظ االخرتاع جبدته طيلة /8

 من الغري إزاء املودع أو سابقه يف احلق
 .28معرتف به رمسيا على أن يتم تسجيله خالل االخرتاع الذي يتم عرضه يف معرض دويل رمسي أو /8

 :النشاط االخرتاعي/2الشرط 
يقصد بشرط النشاط االخرتاعي أو ما يعرب عنه مبصطلح اخلطوة اإلبداعية أن يشكل االخرتاع جتاوزا حلالة التقنية 

 .مبا حيدثه من تقدم صناعي متوقع الوصول إليه من طرف اخلبري العادي
 :من قانوهنا النموذجي اخلا  ابلرباءات أبنه 220املادة  وقد عرفته الويبو يف

املهنة العادي من حالة التقنية ينجم بصورة بديهية يف حد رأي رجل ينطوي االخرتاع على نشاط ابتكاري إذا مل "
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 جيب أن (عدم البداهة)فالنشاط االبتكاري  "الصناعية السابقة املتصلة بطلب الرباءة الذي يطلب فيه االخرتاع
 67.يبني االخرتاع نشاطا ابتكاراي ال ميكن ألي شخص له معرفة متوسطة يف اجملال التقين استنتاجه

 :القابلية للتطبيق الصناعي/ 3الشرط 
فال بد من أن تكون لالخرتاع فائدة عملية وأن يكون قابال للتطبيق الصناعي بشكل  (الفائدة)التطبيق الصناعي 

 التجريد إىل عامل التطبيق امللموس واملادي ومقتضاه أن ال يكون االخرتاع جمرد واخراج االخرتاع من عامل أو آبخر
 .بل جيب أن يكون صاحلا لتجسيده عمليا ابستغالله واستعماله يف اجملاالت الصناعية4( )فكرة نظرية

خرتاع يعترب اال " :بنصه على أنه 12-18األمر من 1املادة وقد وضح املشرع اجلزائري هذا الشرط من خالل 
 ".للصنع أو االستخدام يف أي نوع من أنواع الصناعة قابال للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابال

 :املشروعية/ 4الشرط 
جيب ان ال يكون االخرتاع مستبعدا بنص القانون من احلماية وحيظر منحه الرباءة ألسباب معينة، وهو ما قام به 

 :على براءات االخرتاع مبوجب األمر ابلنسبة ملا أييت ال ميكن احلصول: 68املشرع الذي نص على 
 .حيواانت على نبااتت أواألنواع النباتية او األجناس احليوانية، وكذا الطرق البيولوجية احملضة للحصول 1.
 .العامة االخرتاعات اليت يكون تطبيقها على اإلقليم اجلزائري خمال ابلنظام العام واآلداب 2.
واحليواانت أو مضرا حبفظ النبااتت  الهلا على اإلقليم اجلزائري مضرا بصحة وحياة األشخا اليت يكون استغ. 8

 .أو يشكل خطر جسيما على محاية البيئة
 :آاثر منح براءة االخرتاع: رابعا

 :يرتتب عن منح براءة االخرتاع االاثر التالية
 حقوق صاحب احلق يف الرباءة/1
ويقصد ابستغالل براءة االخرتاع اإلفادة منه ماليا ابلطرق والوسائل اليت   :عاحلق يف احتكار استغالل االخرتا  -

 .69يراها صاحب الرباءة صاحلة لذلك
منح القانون لصاحب الرباءة حق التصرف فيها اما ابلتنازل او الرهن او الرتخيص :حق التصرف يف الرباءة -ب

 .ابستغالهلا

                                                           
67
 ( 26:77- 22/02/2062)نوقع ننةمة الولبو، - 
68
 .05-09نح افنا  2الماد  - 
69
 236ق، صسميحة القليوب ، ناجع ساب - 



 :أشكال التنازل عن الرباءة
طريق دفع مبلغ مايل أو  راءة االخرتاع ختتلف وتتعدد أشكاهلا فمنها اليت تكون مبقابل وذلك عنإن التنازل عن ب

مستقل أو ان يكون التنازل مرتبط ابحملل  بدون مقابل عن طريق اهلبة أو الوصية ،كما ميكن التنازل بشكل
 . التجاري وقد يكون التنازل كلي أو جزئي

 :زل عن الرباءة بدون مقابلالتنازل عن الرباءة مبقابل و التنا
وقد يكون هذا األخري دفعة  التنازل مبقابل يكون عند إتفاق الطرفان على املبلغ الذي جيب دفعه عند التنازل،

 .الطرفان يف بنود العقد واحدة أو حسب الفائدة السنوية أو بطريقة أخرى يتفق عليها
 .70طريق الوصية ا عن طريق اهلبة أو عنميكن أن تكون براءة اإلخرتاع حمل تنازل بدون مقابل إم

العادي، فقط علينا الرجوع إىل  أما عن اإلجراءات الواجب إتباعها فهي نفسها اليت جيب أن تتبع يف التنازل
 .التنازل ماتنص عليه أحكام القانون املدين ابلنسبة هلذا النوع من

 :التنازل الكلي والتنازل اجلزئي
من حقوق، ويف هذه احلالة تنتقل  لكية براءة اإلخرتاع وذلك كليا جبميع ما يتفرع عنهاملالك الرباءة التنازل على م

األخرية، فيحل املتنازل إليه حمل املتنازل يف مجيع ماله من حقوق وما  إىل املتنازل إليه مجيع احلقوق املرتتبة على هذه
التصرف فيها مبا  ل الرباءة، كما ميكن لهإلتزامات، فيصبح للمتنازل إليه وحده حق اإلستئثار ابستغال عليه من
 فله احلق ببيعها مرة اثنية أو رهنها كما ميكن له أن يهبها، كما. شاء

 . حيق له لوحده مقاضاة الغري عند اإلعتداء على حقه اإلستئثاري ابستغالهلا
الف ذلك،ويعين ذلك أن عقد التنازل الرباءة اإلضافية املرتبطة ابلرباءة األصلية ما مل يتفق على خ كما ينقل

  .الذي يظل لصاحب الرباءة املتنازل للمتنازل إليه مجيع احلقوق اليت متنحها الرباءة للمتنازل ماعدا احلق األديب
مالك الرباءة عن حق اإلنتاج  كما ميكن أن يكون التنازل جزئيا، أي عن جزء فقط من براءة اإلخرتاع كأن يتنازل

عن الرباءة يف إقليم حمدد، وهي احلالة األكثر شيوعا  الل ملدة معينة، أو التنازلوحده، أو عن احلق يف اإلستغ
إستغالهلا أو منح ترخيص ابستغالهلا للغري أو أي تصرف أخر خارج حدود اإلقليم  حبيث ميتنع على املتنازل إليه
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 .الشروط املوضوعية لعقد التنازل عن الرباءة

 .للمتنازل و احملل والثمن ضوعية اليت تنص عليها أحكام القانون املدين هي صفة امللكيةإن الشروط املو 

 :صفة امللكية للمتنازل عن براءة االخرتاع1/

يكون حمل دعوى استحقاق  جيب أن يكون املتنازل املالك الشرعي للرباءة، و يف حالة عكس ذلك ميكن أن
حالة ما إذا كانت براءة اإلخرتاع حمل ملكية مشرتكة البد من  يف 21.ترفع من قبل صاحب الرباءة احلقيقي20

 العامة، نظرا لعدم وجود أحكام خاصة ابمللكية املشرتكة لرباءة اإلخرتاع يف األمر الرجوع إىل القواعد

 رقم07-03.

 :حمل التنازل عن براءة االخرتاع2/

، و يشرتط "براءة االخرتاع"حملل اب اع و يقصدإن احملل يعترب شرط من شروط إبرام عقد التنازل عن براءة اإلخرت 
العقد، فإذا كانت براءة اإلخرتاع مثال متقادمة أو إنتهت  لصحته أن يكون موجودا و ساري املفعول وقت إنعقاد

 إنعقادا صحيحا، و يعترب التنازل ابطال لتخلف احملل، لذا جيب للمتنازل له أخذ مدة صالحيتها ال ينعقد العقد
 .ت الالزمة قبل إبرام العقداإلحتياطا

 :مثن التنازل عن براءة االخرتاع3/

الشرط و إال غري من صفته و جعله  إن الثمن هو الذي يعطي صفة العقد على أنه تنازل مبقابل، فيجب توفر هذا
 .قابل للتحديد تنازل بدون مقابل و جيب أن يكون الثمن حمددا أو

رقم األعمال الذي حيققه  كون يف شكل فوائد حتسب ابلنسب علىميكن حتديد الثمن جزافيا كما ميكن أن ي
 22.املتنازل له

 الشروط الشكلية لعقد التنازل عن الرباءة/ ب

براءة اإلخرتاع ، و تتمثل  إن القانون اجلزائري نص على الشروط الشكلية الواجب توافرها إلبرام عقد التنازل عن
 :هذه الشروط يف

 .عن براءة اإلخرتاع الكتابة يف عقد التنازل -

 .القيد يف سجل الرباءة -

 :الكتابة يف عقد التنازل عن براءة االخرتاع1/

تنص على إنتقال احلقوق النامجة  من القانون املتعلق حبماية االخرتاعات، كانت املادة الوحيدة اليت23إن املادة 
بات إنتقال ملكية الرباءة يكون كتابيا، مث جند فيما إذا كان إث عن براءة اإلخرتاع، فالغموض يكمن يف أهنا مل توضح



 اإلنتقال يكون طبقا للتشريع املعمول به ، إال أننا ال جند توضيحا هلذا الغموض، فإذا هذه املادة تنص على أن

يف احلقوق اليت ترد على  تنظم قوانني خاصة: " من القانون املدين جندها تنص على ما يلي687رجعنا إىل املادة 
 ." ء الغري املاديةاألشيا

القانون اخلا  حبماية هذه  معىن هذا أن مسألة تنظيم احلقوق اليت ترد على األشياء غري املادية حتال إىل
هذا من جهة، من جهة أخرى جند القانون " املخرتعة  الفكرة" اإلخرتاعات مبا أنه ينظم امللكية غري املادية 

تبقى براءات االخرتاع اليت يشملها التنازل عن احملل التجاري  " :على أنه تنص2فقرة 99التجاري يف املادة 
 املقصود هنا ابلتشريعو  ."خيص طرق انتقاهلا للقواعد اليت يقررها التشريع املعمول به  خاضعة فيما

 24.املعمول به هو القانون املتعلق حبماية اإلخرتاعات

تشرط الكتاب يف العقود املتضمن :"على 6فقرة36ادة املتعلق برباءة االخرتاع، فتنص امل03-07أما األمر رقم 
جيب أن تقيد يف سجيل ......توقف هذا احلق أو رهن  انتقال امللكية أو التنازل عن حق االستغالل أو

 ."الرباءات

التنازل عن براءة االخرتاع ويف  نص صراحة على وجوب توفر شرط الكتاب يف عقد03-07وعليه فان األمر رقم 
 .عن براءة االخرتاع وفر هذا الشرط يؤدي ابىل بطالن عقد التنازلحالة عدم ت

 :القيد يف سجل الرباءات2 /

االخرتاع املرتبطة ابلتنازل عن احملل  الفقرة األوىل من القانون التجاري اجلزائري على أن ملكية براءة99تنص املادة 
 . للملكية الصناعية التجاري جيب قيده على مستوى املعهد اجلزائري

 من القانون التجاري اجلزائري تشرتط يف عقد التنازل عن احملل التجاري أن1فقرة 99مع العلم أن املادة 

 .يكون رمسيا و إال كان ابطال ويتم قيده على مستوى املعهد اجلزائري للملكية الصناعية

 الفصل األول حقوق صاحب براءة االخرتاع

املتعلق برباءة االخرتاع ينص  70-70رتاع بشكل مستقل، جند األمر رقم فيما يتعلق ابلتنازل عن ملكية براءة اإلخ
الوسيلة املادية اليت يتم اإلستعانة هبا لتسجيل هذه  و فيما خيص25على وجوب القيد على مستوى هذه اإلدارة ،

ختصص سجال خاصا االخرتاع، رغم أنه من الناحية العملية جند اإلدارة املختصة  العقود،مل تنص عليها قوانني براءة
 .ابلسجل اخلا  ابلرباءات يسمى

بذلك، فإذا إفرتضنا تنازل  إن عقد التنازل عن الرباءة يعد عقد شكلي ال ينعقد إال ابلتسجيل يف السجل اخلا 
إبتباع إجراءات التسجيل املنصو  عليها قانوان،فإنه  أحد املخرتعني عن الرباءة لشخص آخر ومل يقم هذا األخري



يف مواجهة الغري أو اإلدعاء حبقه يف إحتكار إستغالل الرباءة أو منع الغري من  أن حيتج مبلكية الرباءة ال يستطيع
 عليها أو التعرض له اإلعتداء

 :التزامات صاحب احلق يف الرباءة/2
 :مقابل ما يتمتع به مالك براءة االخرتاع من حقوق هو ملزم قانوان ابلتزامني أساسيني

يلتزم مالك الرباءة بتسديد الرسوم السنوية تصاعداي حيث ترتفع نسبتها كل  :لرسوم السنويةااللتزام بدفع ا-ا
سنة متر من االستغالل، وترجع احلكمة من هذه التصاعدية إىل أن املشرع راعى الظروف املالية ملالك الرباءة، إذ 

 أن ختفيض الرسوم يف السنوات األوىل هو هبدف
لريتفع مبلغ الرسم بعدها . لوقوف مبشروعه االستثماري واسرتجاع ما أنفقه من أموالإعطاء فرصة ملالك الرباءة ل

 72على اعتبار ما يكون قد حققه املشروع الصناعي الستغالل االخرتاع من أرابح عالية
 يؤدي توقف مالك الرباءة عن تسديد رسوم اإلبقاء إىل سقوط حقه يف الرباءة أي يف

 1غري أن املشرع منح مهلة . ألي شخص استغالل االخرتاع دون متابعة قضائية لهاحلماية القانونية، إذ يصبح 
 73أشهر ملالك الرباءة السرتجاع حقه فيها واإلبقاء عليها على أن يسدد الرسوم املستحقة وغرامة التأخري

 .ابإلضافة إىل الرسوم السنوية هناك أيضا رسم التسجيل ورسم طلب شهادة اإلضافة
 دد أثناء التسجيلالرسوم اليت تس

استكمال كافة  بعد مينع على املخرتع استغالل اخرتاعه إال بعد تسلمه لسند قانوين يؤهله لذلك فال يتحقق إال
 اإلجراءات املنصو  عليها قانوان حبيث يتوجب عليه بيان سداده لرسم اإليداع

 .و رسم النشر
 :رسم اإليداع الواجب دفعه من قبل صاحب براءة االخرتاع -ا 

احلقوق و رسوم اإليداع،  تستوجب غالبية تشريعات الدول العربية حلماية االخرتاعات مبا فيها اجلزائر، ضرورة دفع
يتضمن ذلك الطلب ما يبني دفع الرسوم احملددة  إذ ال ميكن لإلدارة املختصة قبول طلب منح براءة االخرتاع إذا مل

من 09الحية امللكية الثابتة يف الرباءة و هذا ما تقتضيه املادة بص قانوان، منها حقوق التسجيل و حقوق االحتفاظ
 .برباءة  املتعلق07/03األمر رقم 

 :رسم النشر الواجب دفعه -ب

الشروط  توفر مجيعبعد إمتام إجراءات اإليداع، تقوم اهليئة املختصة بفحص الطلب بدقة و بعد أتكدها من
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من إحرتام إجراء شكلي يتمثل يف  لصاحب الطلب، إال أنه البدالقانونية، تصدر شهادة تفيد احلماية و متنح 
عملية اإليداع و تكلف هبذا اإلجراء املعهد الوطين  النشر، و هكذا يعترب النشر من التدابري اإلدارية اليت تلي

يلها و يدون فيه كافة الرباءات اليت مت تسج عليه إسم سجل الرباءات للملكية الصناعية، حبيث ميسك سجال يطلق
 و ذلك حسب التسلسل

سنة  مدة براءة االخرتاع هي عشرون: " املتعلق برباءة االخرتاع على مايلي07/03من األمر رقم 09تنص املادة  -
 إبتداءا من اتريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع رسوم التسجيل و رسوم اإلبقاء على سراين املفعول وفقا للتشريع

  ." املعمول به

 دد أثناء االستغاللالرسوم اليت تس

املشرع اجلزائري على الرسوم  إن مالك صاحب براءة االخرتاع ملزم بدفع الرسوم احملددة و املقررة قانوان، فقد نص
 الواجب دفعها أثناء استغالل الرباءة املتمثلة يف الرسوم التنظيمية

 ن يلزم صاحب الرباءةالسنوية اليت تعد إجبارية للحفاظ على صالحية براءة االخرتاع كما ميكن أ

 . بتسديد رسم آخر املسمى برسم الشهادة اإلضافية

 :الرسوم التنظيمية السنوية -أوال

تصاعدية مقابل االحتفاظ  يلتزم مالك براءة االخرتاع بدفع زايدة على رسوم اإليداع و رسوم النشر، رسوم سنوية
من األدىن إىل األعلى اليت تزداد مع مرور  صاعديةبصالحية الرباءة، و يراعي يف هذه الرسوم السنوية أن تكون ت

تصاعد الرسوم هو ختفيف عبئ الرسوم عن املخرتع يف السنوات  السنني لغاية انتهاء مدة الرباءة، و احلكمة من
تستوجب نفقات كبرية و زايدة هذه الرسوم يف السنوات األخرية من استغالل االخرتاع  األوىل من االستغالل اليت

 .ما تكون مثمرة دةاليت عا

 :رسم الشهادة اإلضافية -اثنيا

الرباءة بدفعه عند طلب  إضافة لرسوم اإليداع و التسجيل فقد أضاف املشرع رسم آخر و هو رسم يلتزم مالك
 70/70من األمر رقم 15الشهادة اإلضافية حيث نصت عليها املادة 

مع استيفاء  ت أو حتسينات أو إضافات على اخرتاعهيتعلق برباءة االخرتاع، فيحق ملالك الرباءة إدخال تغيريا
اإلضافات بشهادات تسلم بنفس  اإلجراءات املطلوبة إليداع الطلب و يتم إثبات هذه التغيريات أو التحسينات أو

 .الشكل الذي مت ابلنسبة للرباءة األصلية و يكون هلا نفس األثر

 61.حملددة وفقا للتشريع الساري املفعوللكن يرتتب على طلب الشهادة اإلضافية تسديد الرسوم ا



يصل ابخرتاعه إىل درجة  عند تقدمي املخرتع طلب شهادة االخرتاع ال مينعه من االستمرار يف أحباثه و جتاربه حىت
شهادة إضافية دفع احلقوق املرتتبة عليها،  اإلتقان أو حتسينه أو إدخال إضافات جديدة، فيرتتب على كل طالب

 .الرباءة األصلية الشهادة اإلضافية ابنتهاء صالحية و تنتهي صالحية
إذا كان احتكار استغالل االخرتاع حق ملالك الرباءة فهو أيضا التزام يقع على  :االلتزام ابستغالل االخرتاع/ب

عاتقه وهلذا وجب عليه تنفيذ التزامه كامال ابستغالل االخرتاع يف مشاريع استثمارية لتصنيعه أو إنتاجه أو 
خدامه لكي يستفيد اجلميع منه ذلك أن الزام املشرع مالك الرباءة ابستغالل االخرتاع إمنا هو مراعاة ملصلحة است

 . اجملتمع لكي يستفيد من االخرتاع مبا حيدثه استغالله من تقدم صناعي وتطور اقتصادي واجتماعي
مبوجبه للغري  إلجباري الذي متنح الدولةيتعرض مالك الرباءة إىل إجراء الرتخيص اثبوت عدم االستغالل حالة ويف 

بعد مرور أربع سنوات من اتريخ  حق استغالل االخرتاع بدال من مالك الرباءة على ان هذا الرتخيص ال مينح إال
الرباءة دون استغالل مالك الرباءة لالخرتاع أو  إيداع طلب احلصول على الرباءة أو ثالث سنوات من صدور

 74االستغالل ظروف تربر عدم لنقص فيه، مع عدم وجود
 :شروط االستغالل

 :أن ينصب االستغالل على موضوع الرباءة -

الوصف الكامل لإلخرتاع  جيب أن يكون االستغالل على موضوع الرباءة، و جيب حتديد حمل اإلستغالل على
باشره مالك الكامل بني اإلستغالل الذي ي الذي يتضمن طلب احلصول على الرباءة و من الضروري التطابق

 الرباءة، و بني اإلخرتاع املوضوع يف الطلبات اليت

اإلستغالل اجلزئي  صدرت على أساسها الرباءة ، إال أن تطبيق هذه القاعدة يشكل بعض الصعوابت يف حالة
اإلستغالل على بعض التطبيقات دون  لإلخرتاع سواء ابلنسبة لإلخرتاعات اليت تتعدد تطبيقاهتا حبيث يقتصر

 ، أو ابلنسبة لالخرتاعات اليت تتعدد طرقاألخرى

 86.إستغالهلا ،و يكتفي صاحب الرباءة ابستغالل طريقة واحدة من هذه الطرق

 :كفاية اإلستغالل  -

اإلستغالل، ويقصد به  و ذلك مبنح الرتخيص اإلجباري يف حالة نقص88املشرع اجلزائري فأخذ بشرط الكفاية،
 ن عملية الربط يف أحكام املوادكمية اإلستغالل، و هو ما نستخلصه م

 :جدية االستغالل -
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األخري لضمان أن تكون  لقد إشرتط املشرع أن يكون اإلستغالل كافيا لسد حاجات السوق، و عليه فتدخل هذا
 . هذه الكفاية جدية

السعر أو  فإذا كان املعيار الذي حيدد جدية اإلستغالل هو األسعار اليت حيددها املالك ملواجهة طلب املستهلك،
كان ال يدخل يف طاقته يعترب  املقابل يدخل يف طاقة و قدرة صاحب الطلب يعترب إستغالال جداي أما إذا

 .مواجهة صاحبه مبنح الرتخيص اإلجباري اإلستغالل صوراي أي عدم كفاية ذلك اإلستغالل و يستوجب

 :مكان اإلستغالل -

فاهلدف من منح الرباءة هو إلزام  هذا أصل عام يف كافة التشريعاتأن يكون اإلستغالل يف الدولة املاحنة للرباءة و 
 ذلك اإلخرتاع املالك ابستغالهلا لكي يستفيد جمتمع الدولة املاحنة من جيب

 :انقضاء براءة االخرتاع: بعاسا
 :احلاالت التالية إبحدىتنقضي الرباءة 

 :التخلي عن احلقوق ( أ                   
عدة مطالب تتعلق برباءة عن  أووقت عن مطلب  أيجزئيا ويف  أويتخلى كليا  أنءة ميكن لصاحب الربا

 .طريق تقدمي تصريح مكتوب للجهة املختصة
 :البطالن( ب                      

 :شخص معين ابألمر يف احلاالت التالية أياجلزئي بناء على طلب  أوحتكم اجلهة القضائية املختصة ابلبطالن الكلي 
  2 إىل 8مل تتوفر يف موضوع الرباءة األحكام الواردة من املواد إذا 

 مل حتدد مطالب براءة االخرتاع احلماية املطلوبة وإذا 8فقرة  88إذا مل تتوفر وصف االخرتاع أحكام املادة 
 .ن أولوية سابقةإذا كان االخرتاع ذاته موضوع براءة االخرتاع يف اجلزائر تبعا ملطلب سابق يف اجلزائر وكان مستفيدا م

 :السقوط( ج                
 :تسقط براءة االخرتاع يف احلاالت التالية 

 أشهر 1ولكن مينح القانون ملالك الرباءة مهلة  ل السنوية املوافقة لتاريخ اإليداععدم تسديد رسوم سراين املفعو -
 .أتهيل الرباءة  إعادةتقرر لتسديد الرسوم املستحقة مع غرامة التأخري وميكن للمصلحة املختصة ان 

عدم قيام صاحب الرخصة اإلجبارية ابستغالل االخرتاع او تدارك النقص فيه بعد انقضاء مدة سنتني على منح  -
 .الرخصة 

يؤدي إىل سقوط الرباءة و  إن عدم إستغالل مالك الرباءة الخرتاعه بعد إنقضاء سنتني على منح الرخصة اإلجبارية



إستغالهلا و اإلفادة منها، وٕاذا انقضت هذه املدة و  وجيوز للكافة65اليت يتمتع هبا مالكها ،  انقضاء مجيع احلقوق
اإلخرتاع حاز على براءة اإلخرتاع، وذلك بناء على طلب من الوزير املعين  مل يدرك عدم اإلستغالل أو عدم كفاية

 .املتعلق براءة اإلخرتاع07/03من األمر رقم 55املكلف ابمللكية الصناعية وذلك طبقا للمادة  وبعد إستشارة الوزير

االخرتاع، تقوم املصلحة  فإذا مل يقم صاحب الرباءة ابستغالل يف املدة احملددة يرتتب عليه عدم إمكانية استغالل هلذا
.املختصة بتكليف غريه ابستغالل و ذلك برخصة إجبارية ابالستغالل

75 
 .أاثر سقوط براءة االخرتاع

صاحب الرباءة يف التخلي عن  ترب كجزاء لعدم دفع صاحبها الرسوم املقررة، وذلك يعرب عن رغبةسقوط الرباءة يع
ابلنسبة للمستقبل وجيوز للجميع استغالله و  إخرتاعه، و عليه فسقوط الرباءة يؤدي إىل إلغاء كل حقوقه فيها

الغري مدفوعة مع إلغاء الشهادة  اتريخ إنقضاء الرسم السنوي االستفادة منه دون الرجوع إىل املخرتع، ذلك من
76.ة يف هذه احلالة إعتداء على حقوق مالك الرباء اإلضافية، وال يعترب إستغالل الغري

 

املنتهية ابلسقوط عن طريق النشر  يف حال صدر حكم أو قرار بسقوط الرباءة، تقوم اجلهة املختصة ابإلعالن على الرباءة
  .صةعنها والتأشري عليها يف السجالت املخت

 :احلماية القانونية لرباءة االخرتاع: ااثمن
 :يوفر القانون محاية قانونية لرباءة االخرتاع من االعتداءات عليها عن طريق

 :الدعوى املدنية / 1
 12-18 األمرمن  22يتمثل االعتداء يف املساس ابحلقوق االستئثارية ملالك الرباءة املنصو  عليها يف املادة -

شخص قام ابملساس هبذه احلقوق وميكن للجهة  أيخلفه رفع دعوى قضائية ضد  أولرباءة وميكن بصاحب ا
مبنع مواصلة األعمال اليت متس ابحلقوق واختاذ التدابري  و األمرتقضي مبنح التعويضات املدنية  أنالقضائية املختصة 
 . 77الالزمة لذلك

 :الدعوى اجلزائية/ 8
املساس حبق صاحب الرباءة فيشكل تقليد صنع  إىلمتعمد يهدف  جنحة التقليد وهو كل عمل أتسيسا على

يف  إدخاله أوبيعه  أوإخفاء منتوج مقلد  إىلاملنتج احملمي أو استعماله او تسويقه كذلك كل عمل متعمد يهدف 
 الرتاب الوطين 
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امة من مليونني سنتني وبغر  إىلأشهر  1وحدد املشرع العقوابت املقررة ضد مرتكيب جنحة التقليد ابحلبس من -
 .إبحدى هاتني العقوبتني أوماليني دينار  21 إىل ألفومخسمائة 
 :الرسوم و النماذج الصناعية: الفرع الثاين

  تعريف الرسوم و النماذج الصناعية:أوال
 .الرسوم الصناعية/1

ة غري أهنا وعلى خالف اجلديد تعترب الرسوم والنماذج الصناعية من عناصر امللكية الصناعية املتعلقة ابالبتكارات
براءة االخرتاع ال تنصب على موضوع االخرتاع منتجا كان أو طريقة صناعية، بل إن االبتكار فيها يرد على املظهر 

-11اخلارجي وشكل املنتجات، وهلذا فهي ابتكارات ذات قيمة فنية وهي ختضع يف تنظيمها ألحكام األمر 
2178 

يعترب رمسا كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به  :"على أنه 21-11من األمر نص املشرع اجلزائري يف املادة األوىل
 ."إعطاء مظهر خا  لشيء صناعي أو خا  ابلصناعة التقليدية

سواء كانت  يعين الرسم الصناعي صور األشكال أو الزخارف املستعملة ألية مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية، 
 79.تستحسنه أو تقدره العني اجملردةآلية أو كيماوية منفصلة أو مركبة مما 

واأللوان، اليت متثل صورا هلا معىن حمددا وأثرا مجاليا  80فالرسم الصناعي هو كل ترتيب وتنسيق جديد للخطوط
مبعىن أهنا تستخدم ملنح السلع رونقا مجيال وشكال جذااب، أي كل  81تضفي على املنتجات خاصية اإلنفراد بذاهتا،

 .لوان ينتهي إىل ظاهرة تزينية أصليةعمل منفرد للخطوط واأل
ويستمد الرسم الصناعي قيمته من مدى جتانسه مع البضاعة والذوق العام لدى اجلمهور، وذلك إبكساب  

 82.البضاعة شكال جذااب مييزها عن غريها
 :النموذج الصناعي  /2             

يعترب منوذجا كل :" ق ابلرسوم والنماذج الصناعية بقولهاملتعل 21-11عرفه املشرع اجلزائري يف املادة األوىل من األمر 
شكل قابل للتشكيل ومركب أبلوان أو بدوهنا أو كل شيء صناعي أو خا  ابلصناعة التقليدية ميكن استعماله كصورة 

 ."أصلية لصنع وحدات أخرى وميتاز عن النماذج املشاهبة له بشكله اخلارجي
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أي  83جلديد الذي تظهر فيه املنتجات فيعطي هلا صفة اجلاذبية واجلمال،فالشكل الصناعي هو القالب اخلارجي ا
الشكل الذي تنسجم فيه اآللة املبتكرة أو السلعة ذاهتا كالشكل اخلارجي لسيارة ،أو زجاجة مشروابت  فهو اهليكل 

  84.اخلارجي للمنتج أو السلعة املبتكرة
واأللوان ذات طابع فين خا  يتم  جمموعة من األشكال: هناوميكن إعطاء تعريف جامع للرسوم والنماذج الصناعية أب

عليها وابلتايل جذب الزابئن لشرائها وتفضيلها على  تطبيقهما على السلع واملنتجات عند صنعها إلضفاء اجلمال
 .85اليت تفرغ فيها مثيالهتا للرسوم اليت تزينها أو للنماذج

 :يف النقاط التالية مهيتهاتتمثل ا: أمهية الرسوم والنماذج الصناعية: اثنيا

 متييز البضائع املماثلةالتاجر بغرض  وسيلة تستخدم من قبل الصانع وتعترب 1-

 .الزابئن والتعريف ابملنتجات و السلعجذب العمالء و  2-

 .تسويقال عملية  وتسهلج ، القيمة التجارية للمنت، كما ترفع مينع تقليدهمتنح لصاحبها حق استئثاري  3-

 .زايدة االبتكار و االبداعاملنافسة املشروعة و  تشجعالهنا ج الصناعية هلا أمهية ابلغة نماذ ال 4-

 

الوطنية وتشجع اإلبداع يف قطاع  جعل السلعة جذابة مما ترفع من قيمتها التجارية وتزيد من تصدير املنتجات5-
 الصناعة والفنون واحلرف

 
 :لصناعية على احلماية القانونيةشروط حصول الرسوم والنماذج ا: ا لثاث           

 تنقسم هذه الشروط اىل شروط شكلية و شروط موضوعية
 :الشروط الشكلية/ 1

 86.يشرتط على صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يقوم إبجراءات اإليداع والتسجيل والنشر
 شرط اإليداع -أ

ان صاحب احلق ال يستطيع رفع يعترب شرط اإليداع شرط ضروري للحصول على احلماية القانونية حيث 
من االمر  28الدعوى اجلزائية اليت تتعلق ابلتقليد، إال إبمتام إجراءات اإليداع، رغم أن املشرع اجلزائري ،وحسب املادة 

  87مل حيدد أي مهلة زمنية للقيام إبجراءات اإليداع، 21-11رقم 
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احلق يف احلماية، أما إذا كانت هذه يتضمن تصريح اإليداع بياانت إلزامية منها اسم وعنوان صاحب و
املنشآت الصناعية موضوعة من قبل عدة أشخا ، فيجب ذكر أمسائهم كل على حدا ولقبه ومسكنه وجنسيته، أما إذا 

ميثله وكيل يف ( شخص معنوي أو طبيعي)تعلق األمر مبؤسسة صناعية جيب ذكر امسها وعنوان مقرها، وإذا كان املودع 
  88.األخري بتقدمي وكالة ممضاة خبط اليد مع ذكر امسه وعنوانهاإليداع يلتزم هذا 

نشر الرسوم والنماذج الصناعية قبل إيداعها ال يفقدها كل الضماانت القانونية، ألن األحكام   وجتدر اإلشارة إىل أن
إيداعه، ال  القانونية صرحية يف هذا الشأن، حيث يرى املشرع اجلزائري أن النشر الذي خص به رسم أو منوذج قبل

يرتتب عليه سقوط أي حق ملكية وال احلماية املمنوحة مبوجب هذا األمر ابلنسبة لكل ما يتعلق ابألعمال الواقعة بعد 
 89.اإليداع

 التسجيل -ب
 :تعريف التسجيل

 يقصد ابلتسجيل القرار الذي يتخذه مدير املعهد الوطين للملكية الصناعية والذي يؤدي إىل قيد الرسم والنموذج
 .الصناعي يف السجل اخلا  هبا لدى املعهد، والذي تقيد فيه هذه املنشآت الصناعية ومجيع التصرفات الواردة عليها

وتقوم اإلدارة املختصة بعد التأكد من صحة اإليداع بتحرير دفرت للرسوم والنماذج املوجودة لديها وتذكر فيه ساعة   
ها، وتضع له تسلسال يف الدفرت املذكور وختتم كل من نظائر التصريح واتريخ تسليم املستندات أو الظرف الذي يتضمن

 90والصندوق وتضع على كل منها رقم تسجيل ودمغة املصلحة املختصة، مث تسلم إىل املودع نسخة من التصريح املختوم
. 
  حاالت نشر اإليداع -1

 91بل اإلفصاح عن منجزاهتم الفكرية،من البديهي أن أصحاب الصناعة يريدون ترويج منتجاهتم، وذلك ق         
نتيجة لذلك فأهنم حيتفظون ابلطابع السري لإليداع، وكما أشران فهذه احلماية تنقسم إىل مدتني األوىل من سنة والثانية 

سنوات، وال يتمتع اإليداع ابلطابع السري، إال خالل الفرتة احلماية األوىل شريطة عدم املطالبة بنشره من قبل  19من 
  92.ودع أو أصحاب حقوقهامل

حتريك دعوى التقليد أمام احملاكم اجلزائية يفرتض نشر هذا اإليداع، وعليه يعد كشف  ويف سياق متصل، فإن
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الرسوم أو النماذج السرية ضروراي وهاما لتحقيق وأتسيس القضية، وهلذا جيوز للقاضي الذي رفعت لديه الدعوى تقدمي 
ئق أو الشيء املودع إذا رأى يف ذلك حال ملوضوع النزاع، وذلك بتقدمي هذا طلب لإلطالع على املستندات والواث
كما أن   94وليس بغريب أن احلكم الصادر من احملكمة ميتاز ابلطابع العلين، 93الطلب إىل اجلهة املختصة ابإليداع،

ند انتهاء فرتة السالف ذكرها، يصبح ع 21-11من األمر 28الرسم أو النموذج الذي تقرر متديده طبقا للمادة 
  95.احلماية األوىل علينا بصفة إلزامية

 :النشر -ج
وجيوز نشر طلب اإليداع مع التصريح ابإليداع يف وقت واحد أو خالل فرتة احلماية األوىل، كما أن املشرع مل يفرض أن 

يداع بعض الرسوم يشمل طلب نشر اإليداع كافة الرسوم والنماذج املودعة، مبفهوم املخالفة جيوز أن يشمل نشر اإل
والنماذج الصناعية، مع ترك األشياء اليت مل يطلب نشرها يف صندوق خا  هبا مغلق حيمل ختم املعهد اجلزائري 

 .للملكية الصناعية
 .، حسب ما نص قانون الرسوم والنماذج الصناعية اجلزائريبياانت إلزاميةعدة ويتضمن النشر املتعلق ابإليداع            
 
 :الشروط املوضوعية/ 2

 :االبتكار واجلدة. أ

فاجلدة متصلة ابلشكل  يقصد به أن يكون له طابعا خاصا مييزه عن غريه من الرسوم والنماذج املماثلة واملعروفة، 
حيث ، ومعىن اجلدة حسب املشرع اجلزائري ينصرف إىل االبتكار  96الذي مييز هذا الرسم عن ذلك الرسم املشابه،

إن احلماية املمنوحة مبوجب هذا األمر تشمل الرسوم والنماذج  " :على55-75ة األوىل من األمر نص يف املاد
 ". يعترب رمسا جديدا كل رسم أو منوذج مل يبتكر من قبل ..األصلية اجلديدة دون غريها

متييزها مبوجب أشكال كما أن طبيعة االخرتاعات احملمية حتمي الرسوم والنماذج اجلديدة واألشياء الصناعية اليت ميكن 
 .خمتلفة ويسهل التعرف عليها، واألشياء اليت هلا مظهرا خاصا وجديدا واليت تتميز مبؤثرات خارجية

واجلدة املطلوبة يف الرسم أو النموذج الصناعي هي اجلدة املطلقة، واجلدة املطلقة تعين أنه جيوز التمسك ابألسبقية يف 
سبقية يكون ابلنظر إىل أوجه االختالف بني الرمسني أو النموذجني وليس إىل األ على أن حتديد،الرسم أو النموذج 
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 97التشابه أوجه
عن الرسوم والنماذج األخرى  انطواء الرسم أو النموذج على احلداثة بصورة ميكن معها متييزه"أما االبتكار فيقصد به 

 98وهو بذلك يقرتب من اجلدة إىل درجة االختالط به". بسهولة

 :م الرسم والنموذج يف اجملال الصناعياستخدا -ب

يعترب رمسا كل تركيب خطوط أو ألوان :"بقوله 21-11من األمر 12نص املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف املادة 
يقصد به إعطاء مظهر خا  لشيء صناعي أو خا  ابلصناعة التقليدية، ويعترب منوذجا كل شكل قابل للتشكيل، 

أو كل شيء صناعي أو خا  ابلصناعة التقليدية، ميكن استعماله كصورة أصلية لصنع  ومركب أبلوان أو بدوهنا،
 ."وحدات أخرى وميتاز عن النماذج املشاهبة له بشكله اخلارجي

إن املشرع اجلزائري قد استبعد من جمال تطبيق النص الرسوم والنماذج اليت ليست قابلة لالستغالل الصناعي، وتعين   
 . لنموذج للتصنيع أن يكون قد مت ابتكاره ليصبح جزءا مكوان السلعة أو ليكون شكال للسلعة ذاهتاالقابلية الرسم وا

ومن أمثلة الرسوم املعدة لالستخدام الصناعي تلك املستعملة يف املنسوجات والسجاد واجللود والورق واجملوهرات وأما 
 99الالنماذج فمثاهلا هياكل السيارات وقوالب األحذية وألعاب األطف

 املشروعية -ج
 

منوذج  يرفض كل طلب يتضمن أشياء ال حتتوي على طابع رسم أو" 21-11من األمر رقم  2نصت عليه املادة 
 "مطابق للمعىن الوارد يف األمر أو متس ابآلداب العامة

عىن معىن ذلك أن املشرع اجلزائري يرفض كل طلب يتضمن أشياء حتتوي على طابع رسم أو منوذج غري مطابق للم
ولذلك جيب استبعاد املنشآت املخلة ابآلداب العامة واألخالق احلسنة . الوارد يف هذا األمر أو متس ابآلداب العامة

خصوصا يف اجلزائر، اليت ال تقبل بعض الرسوم أو النماذج املقبولة يف الدول األوروبية وغري اإلسالمية ابعتبار اإلسالم 
 .كنماذج شرب اخلمور مثال  100دين الدول،

 
 .احلقوق الناشئة عن تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي: رابعا
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املختصة يتحصل املعين على  بعد استكمال مجيع الشروط القانونية وتسجيل مصمم الرسم أو النموذج البتكاره لدى املصلحة

 :ماية ، وتتمثل يف من احلقوق يتمتع هبا طيلة مدة احل شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي و ترتب له جمموعة
 :احلق يف االستغالل/2         

يكون لكل صاحب رسم أو منوذج احلق ": على  21-11من األمر رقم  8لقد أقر املشرع اجلزائري هذا احلق بنصه يف املادة املادة 
 ." يف استغالل رمسه أو منوذجه وذلك ضمن الشروط احملددة يف هذا األمر

االستئثار ابحتكار استعمال الرسم أو النموذج املبتكر بتصنيع وبيع وتصدير السلع اليت حتمل وحيق لصاحب شهادة التسجيل 
وبطباعة الرسوم وصب النماذج ابستعمال القوالب أو اللوحات املستخدمة لذلك واليت له  الرسم أو أتخذ شكل النموذج احملمي

النموذج املسجل أو احملمي يرتب لصاحبه احلق يف منع الغري  وحق االستئثار ابحتكار استغالل الرسم أو وحده احتكار صناعتها
 101من استعمال نفس رمسه أو منوذجه طيلة مدة احلماية

. 
 :احلق يف التصرف/ 8

جيوز لصاحب رسم أو منوذج أن حيول إىل غريه بواسطة عقد كل أو " :على أنه 21-11من األمر رقم  81تنص املادة 
 ."بعض حقوقه
كن  لصاحب شهادة تسجيل الرسم أو النموذج سلطة التصرف يف حقه ابلشكل الذي خيدم وعليه مي          
 .له أن يتنازل عن حقه كليا أو جزئيا كما له أن يرهنه أو أن مينح للغري رخصة استغالله إذ . مصلحته

،أو يكون التنازل ( ع عقد بي)  وقد يكون نقل ملكية احلق يف الرسم أو النموذج بتنازل صاحبه عليه للغري إما مبقابل
 . 102دون مقابل فيكون التصرف عبارة عن عقد هبة

 :االعتداء على احلق يف الرسم او النموذج الصناعي  :خامسا              
شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي سواء ابستخدام الرسم  أي تعدي من الغري على حق صاحب         

ات أو بيع أو تصدير أو استرياد منتجات حتمل هذا الرسم أو تتخذ شكل النموذج والنموذج املعين يف صنع منتج
احملمي دون إذن صاحبه يستلزم املتابعة القضائية فقد كيف املشرع هذا املساس حبق صاحب شهادة تسجيل الرسم 

لعقوبة املتمثلة يف اليت أقر فيها ا  21-11من األمر  88أو النموذج الصناعي على أنه جنحة تقليد يف نص املادة 
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دج ويف حالة العود الرتكاب نفس اجلنحة تضاف إليها عقوبة احلبس من شهر إىل  01111-011غرامة من 
 .أشهر على أن يتم مضاعفة هذه العقوابت إذا كان االعتداء ميس حقوق القطاع املسري ذاتيا أو قطاع الدولة5

 .دعوى املنافسة غري املشروعة
بشكل ضمين، ا و إمن صراحةكية الفكرية مبا فيها قانون العالمات املنافسة غري املشروعة مل تنظم قوانني املل

ؤسسات حرية فطبقا ملبدأ حرية الصناعة و التجارة الذي مت تكريسه يف ظل نظام اقتصاد السوق، فإ إن للم
 .التنافس فيما بينها 

ام بعض القواعد لضمان منافسة نزيهة و املؤسسات إحرت  إالّ أن ذلك ال يتم أبية وسيلة و إمنا على هذه
  .شريفة تقوم على وسائل مشروعة و هذه هي املنافسة اليت يتطلبها السوق و يسمح هبا القانون و حيميها

 و تتميز دعوى املنافسة غري املشروعة أبهنا حتمي مجيع املراكز القانونية سواء إرتفعت إىل مستوى
كما ميكن أتسيسها على من نصت عليه املادة األوىل من إتفاقية ابريس 3احلق الكامل جلميع عناصره أم ال ،

، حيث تنص .حلماية امللكية الصناعية يف فقرهتا الثانية على إلتزام الدول اإلحتادية بقمع املنافسة غري املشروعة
ة الصناعية تشمل محاية امللكي: " املادة األوىل من إتفاقية ابريس حلماية امللكية الصناعية على أّنه 

براءااتإلخرتاع و مناذج املنفعة و الرسوم و النماذج الصناعية و العالمات الصناعية أو التجارية و عالمات 
  ."اخلدمة و اإلسم التجاري و بياانت املصدر أو تسمية املنشأ و كذلك قمع املنافسة غري املشروعة

 روعة جاء حتت تسمية املمارساتو يالحظ يف التشريع اجلزائري أن مصطلح املنافسة غري املش
املتعلق ابملنافسة، و هذا األمر مل يعطي تعريفا للمنافسة غري املشروعة و  18/18املقيدة للمنافسة يف األمر 

 . إمنا حدد املمارسات و األعمال اليت تقيد املنافسة
 . شروط قيام دعوى املنافسة غري املشروعة
 هي آلية القانونية اليت نظمتها خمتلف التشريعات املقارنة إذا كانت دعوى املنافسة غري املشروعة

 حلماية املنتجني من جهة و املستهلكني من جهة أخرى، و يف غياب قانون ينظم هده الدعوى و حيدد
 ن الفقه و القضاء قد اجتهدوا يف حتديد شروطها إذا استقرت أغلب اآلراء على أن دعوىشروطها، فإ

النوع  قوم على أركان دعوى املسؤولية التقصريية مع مراعاة الطبيعة اخلاصة ملثل هذااملنافسة غري املشروعة ت
 2.ىمن الدعاو 

 و يشرتط لقبول دعوى املنافسة غري املشروعة أن تكون منافسة أّوال ، مث أن تكون هذه املنافسة



 املنافسة غريغري مشروعة و أن يكون هناك ضرر حلق املدعي ، و يفرتض القضاء وقوع الضرر مادامت 
 3.مشروعة من غري حاجة إثباته

 .العالقة السببية -الضرر –أركان و هي اخلطأثالثة و عليه فهذه الدعوى تقوم على 
 .عنصر اخلطأ يف دعوى املنافسة غري املشروعة:  الشرط األول

منافسة منافية  يلمنافسة، أنافية ليشرتط لقيام دعوى املنافسة غري املشروعة قيام املدعى عليه مبمارسات م
 .للقوانني و العادات و األعراف التجارية و لقواعد النزاهة و الشرف

 .للغري  ضررايقوم على القيام بعمل أو اإلمتناع عنهُ حيدث بدون حق 
 أما ابلنسبة للرسوم و النماذج الصناعية فيشرتط لقيام دعوى املنافسة غري املشروعة، إتباع أساليب

 طابقة للعرف و العادات التجارية كنشر معلومات غري حقيقية أو نشر معلوماتغري مشروعة، أو غري م
 خمالفة حلقيقة الرسم أو منوذج صناعي، و يعترب منافسة غري مشروعة حىت و لو مل يكن ذلك النشر خمالفا
 وللحقيقة و لكن ينقص من مسعة الرسم أو النموذج، ألّنه ال حيق ألحد أن ينقص من السمعة التجارية أ

يقوم إبدعاءات   ب داخلي يف املشروع كأنالصناعية للغري ،أو إستعمال وسائل تؤدي إىل إحداث إضطرا
 .كاذبة، أو وضع بياانت غري صحيحة، أو نشر مقاالت يف الصحف

األفعال اليت تّعد  من إتفاقية ابريس حلماية امللكية الصناعية يف فقرهتا الثالثة على 21و قد تضمنت املادة 
 :ل املنافسة غري املشروعة وهيمن قبي

أو  كافة األعمال اليت من طبيعتها أن توجد أبي وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد املنافسني أو منتجاته -
 .نشاطه التجاري أو الصناعي

املنافسني أو  اإلدعاءات املخالفة للحقيقة يف مزاولة التجارة و اليت من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد -
 .اته أو نشاطه التجاري أو الصناعيمنتج

 البياانت أو اإلدعاءات اليت يكون إستعماهلا يف التجارة من شأهنا تضليل اجلمهور ابلنسبة لطبيعة -
 .السلعة أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صالحيتها لإلستعمال أو كميتها

 :يفكما حددت أيضا هذه املادة صور املنافسة غري املشروعة و املتمثلة 
 . إحداث اللبس و اخللط بني املنشآت -
 . اإلدعاءات املغايرة للحقيقة -
  . إاثرة إضطرابت داخل منشأة تنافسية -



و املعيار الذي إتفق عليه الفقه و القضاء هو القيام أبعمال ال تتفق و قواعد األمن و النزاهة و الشرف 
املنافس   مشروعة أن تتوفر سوء النية، و قصد اإلضرار لدىواملعاملة التجارية ، و ال يلزم إلعتبار املنافسة غري

 103بل يكفي أن يصدر الفعل عن إمهال أو عدم احليطة و احلذر
 
 

عنصرين مها  و جتدر اإلشارة أبن توفر اخلطأ يف دعوى املنافسة غري املشروعة أمر ضروري ، و أّنه يتكون من
تقصري  اإلدراك ، فقد حيصل اخلطأ نتيجة إمهال أوالتعدي واإلدراك ، غري أّنه ال يشرتط وجوب توفر 

 .ويقع إبستخدام العون االقتصادي لوسائل منافية للقوانني والعادات والشرف1،
 . عنصر الضرر يف دعوى املنافسة غري املشروعة:ثاينالشرط ال

 يشرتط لرفع دعوى املنافسة غري املشروعة أن يكون هناك ضرر ، فإىل جانب شرط اخلطأ جيب
 وفر عنصر الضرر الناتج من ج ا رء ذلك اخلطأ، فال حمل للمسؤولية إالّ إذا ترتب على املنافسة املشروعةت

ضرر، واالّ إنتفت إمكانية إقامة هذه الدعوى، و مهما كان نوع هذا الضرر ماداي أو أدبيا، خفيا أو جسيما 
عمل  يزة اإلقتصادية جراء اخلطأ الذي يعتربمعنواي، و يتمثل أساسا يف فقدان العون اإلقتصادي املتضرر امل أو

 . غري مشروع
الضرر هنا قد  ن إثباث وقوع الضرر يقع على املدعي، املتضرر من املنافسة غري املشروعة، فال يلزم أن يكونإ

األساليب و  وقع فعاًل، بل يكفي أن يكون حمتمل الوقوع يف املستقبل أي إحتمايل، و الذي يستخلص من
 . تلحق أذى بصاحب الرسم أو النموذج األعمال اليت

الزابئن  و ينقسم الضرر إىل ضرر مادي يتمثل يف إنقا  عدد العمالء ، وذلك من خالل عملية إختطاف
املهنة  وحتويلهم من طرف العون االقتصادي املنافس، ابلقيام بوسائل منافية للعادات التجارية وأخالقيات

ابملنافس أو فوات كسب، و ضرر معنوي أو أديب و يتمثل فياملساس ويرتتب على ذلك إحلاق خسارة مادية 
عماله  ابلسمعة أي يصيب املضرور يف شعوره وذالك من خالل نزع الثقة منه ومن منتجاته، أو بتحريض
  104.على ترك العمل عنده واإلضراب، أو نشر األقاويل عنه،وهو ما قد يؤثر حىت على حياته الشخصية

                                                           
103 -

 

  
104 -  



 عنصر جوهراي لقيام هذه الدعوى، حيث يفوق يف أمهيته اخلطأ ،وقد يكونويعترب توفر الضرر 
اخل، أو غري مباشر بتحريض العمال ، بشرط أن ....الضرر مباشر كأن حيصل االعتداء ابلتقليد أو التزوير

العمالء عنه فيلحق به خسارة ويفوت عليه   يكون املساس مبصلحة مشروعة وشخص ، كأن يؤدي إىل حتويل
 .كسب

 .العالقة السببية يف دعوى املنافسة غري املشروعة: ثالثلشرط الا
للمضرور، و  الرابطة السببية بني اخلطأ و الضرر هي عنصر مهم لقيام املسؤولية و اليت يرتتب عنها التعويض

 .املسؤولية هذا يعين أن يكون اخلطأ املدعى به هو السبب الكايف يف حدوث الضرر و إالّ تنعدم
 إلضافة إىل توفر هذين الشرطني جمتمعني إقامة عالقة السببية بني اخلطأ و الضررو يشرتط اب

الضرر  الناجم عنه ، حبيث يكون اخلطأ هو املتسبب الرئيسي واملباشر فيه، وذلك إلقرار املسؤولية، فإذا رجع
 .لسبب أجنيب إنعدمت العالقة السببية بينهما حبيث ال يكون اخلطأ هو السبب املنتج للضرر

 ترفع دعوى املنافسة غري املشروعة ضد مرتكب العمل غري املشروع و لكل من ساعده مع علمهوكنتيجة ، 
 بعدم مشروعية العمل، و يف حالة تعدد املدعى عليهم يف إرتكاب أفعال املنافسة غري املشروعة كانوا

 .متضامنني يف إلتزامهم بتعويض الضرر
كافة طرق  شروعة من خطأ وضرر والعالقة السببية على املدعي ولهيقع عبئ إثبات أركان املنافسة غري امل

املشروعة كلها وقائع  اإلثبات املقررة يف القواعد العامة مبا يف ذلك البينة والقرائن ألن أركان دعوى املنافسة غري
 . مادية

األعمال غري  تعترب دعوى املنافسة غري املشروعة دعوى عالجية عن طريق إصالحها للضرر الالحق بضحية
خالل وقف  املشروعة وهذا عن طريق التعويض الذي تقضي به احملكمة، وتعترب أيضا دعوى وقائية من

 .األعمال غري املشروعة واختاذ التدابري الالزمة لذلك
 : العالمة :الفرع الثالث

ليس ضمن االبتكارات تعترب العالمة جزءا من امللكية الصناعية وتصنف ضمن اإلشارات أو الشارات املميزة و،
 .اجلديدة وتعترب من ابرز عناصر امللكية التجارية

 .املتعلق ابلعالمات 8118املؤرخ يف  11-18نظمها املشرع اجلزائري من خالل األمر 
 :تعريف العالمة:أوال



يقوم التاجر أو يصنعها املنتج أو  كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع اليت يبيعها
 .105إبصالحها أو جتهيزها أو خدمتها لتمييزها عن بقية املبيعات أو املصنوعات أو اخلدمات

 ما يقدم للغري من خدمات أوخدمة لغرض متييزه عن ما مياثله من منتوجات منافسة  أو  إشارة توضع على منتوج
ؤسسة عن غريها من املؤسسات بينما امل أومتييز التاجر  إىلخري يهدف العالمة عن االسم التجاري أبن األمتيز و 

 .متييز البضائع عن غريها  إىلهتدف العالمة 
تكون العالمة كرمز أو إشارة  أنوتركز على املظهر اخلارجي هلا حيث جيب  11-18أمر  18عرفتها  املادة 

 .شكل خط شكل خارجي معني حدده القانون وأن تكون هذه الرموز قابلة للتمثيل اخلطي أي ميكن كتابتها يف
 .متييز العالمة عن ما يشاهبها من تسميات: اثنيا
 إذا كانت العالمة هي التمثيل اخلطي املستعمل: متييز العالمة عن االسم التجاري/ 2

لتمييز سلع وخدمات اتجر أو منتج أو مقدم خدمة عن غريه فإن االسم التجاري هو العبارة اليت يستخدمها 
 .يز حمله التجاري عن غريه من احملالت املماثلة لهالتاجر فردا كان أو شركة لتمي

 :متييز العالمة عن العنوان التجاري / 8
تستعمل العالمة لتمييز املنتجات واخلدمات يف حني يستخدم العنوان التجاري لتمييز املنشآت أو احملال التجارية،  

 .اري فهو ملك ملن استعمله أول مرةكما أن العالمة تنشأ ملكيتها ابألسبقية يف التسجيل أما العنوان التج
 

 :انواع العالمات: اثلثا
 :العالمة الصناعية - أ

يقصد هبا العالمة اليت يستخدمها الصانع يف جمال الصناعة ويضعها على املنتوجات واملواد اليت يقوم بصنعها 
أنواع الصناعات ويهدف الصانع من جراء ذلك إىل لفت االنتباه لدى اجلمهور ونقصد ابملنتجات املصنعة كل 

 106او حىت على شكل مواد خام , زراعية , إنتاجية ,سواء كانت مستخرجة 
 :العالمة التجارية-ب

يقصد هبا العالمة اليت يضعها التاجر على البضائع والسلع اليت يقوم ببيعها او توزيعها وإذا كانت البضائع تباع يف 
ى عالمات التوزيع وإذا كان الصانع الذي ينتج البضائع املساحات الكربى فاإلشارات اليت حتملها البضائع تسم
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هو الذي يوزعها فيمكنه أن يكتفي يف هذه احلالة بوضع عالمة واحدة على منتوجه اي عالمة الصانع ،وقد حيمل 
 املنتوج الواحد عالمة صناعية وجتارية معا اي عالمة الصانع واملوزع أو املستورد

 :عالمة اخلدمة -ج
ارة اليت ترفق خبدمة يقدمها التاجر ومتيز اخلدمة املقدمة عن خدمة أخرى مشاهبة ومنافسة هلا مثل يقصد هبا اإلش

 .امللصقات اليت توضع على حقيبة املسافر من طرف شركة الطريان او عالمة خدمات فندقية
 الشروط الواجب توافرها يف العالمة: رابعا

 :يشرط يف العالمة ما يلي
 البد أن تكون ذات طابع مميز عن غريها من :ةأن تكون العالمة مميز -

اليت تستعمل كلها لتمييز سلع  ..." :بقوله  11-18من االمر  8العالمات، وهو ما نص عليه املشرع يف املادة 
 ".أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه

الدولة وعلى ذات السلع  داخل إقليمعدم سبق استعمال ذات العالمة : "يقصد ابجلدة يف العالمة :شرط اجلدة-
  واملنتجات املراد استخدام العالمة التجارية عليها

وابلتايل من احلماية كل رمز  كان املشرع صرحيا خبصو  هذا الشرط أين استثىن من التسجيل :مشروعية العالمة-
و كل ما حيضر استعماله مبقتضى واآلداب العامة أ أو إشارة أو داللة تستعمل كعالمة وتكون خمالفة للنظام العام

 .107طرفا فيها القانون الوطين أو اتفاقيات تعترب اجلزائر
 :العالمات احملظورة

من األمر  12يعترب القانون بعض الرموز خارجة عن نطاق العالمة وابلتايل حيظر تسجيلها كعالمة وحددهتا املادة 
 :كما يلي   18-11
 وز اليت ليس هلا طابع مميزالرموز التابعة للملك العام أو الرم-2
 .الرموز اليت متثل شكل السلع أو غالفها إذا كانت طبيعية أو وظيفة السلع أو التغليف -8
الرموز املخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة والرموز اليت مينع استعماهلا مبوجب القانون الوطين أو االتفاقيات -8

 الدولية اليت تكون اجلزائر طرفا فيها 
الرموز اليت حتمل من بني عناصرها نقال أو تقليدا لشعارات رمسية للدولة أو إلعالم وطنية أو دمغة رمسية -1

 تستخدم للرقابة والضمان من طرف الدولة 
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 الرموز اليت ميكن أن تضلل اجلمهور أو األوساط التجارية فيما خيص جود أو مصدر السلع واخلدمات -0
 ميكن أن حيدث غموض أو لبس بشان املصدر اجلغرايف للسلع أو اخلدماتالرموز اليت تشكل بياان -1
 الرموز املماثلة أو املشاهبة لعالمة مشهورة يف اجلزائري يؤدي استعماهلا لسلع مماثلة إلحداث اللبس والتضليل -2
اثلة وأدى الرموز املطابقة أو املشاهبة لعالمة كانت حمل طلب تسجيل أو مت تسجيلها لسلع أو خدمات مم -2

 .استعماهلا إىل إحداث اللبس
 .احلقوق املرتتبة على ملكية العالمة: خامسا

لدى املصلحة املختصة وهي املعهد الوطين اجلزائري   11-18من االمر  0بعد تسجيل العالمة حسب املادة 
 : للملكية الصناعية،يثبت لصاحبها احلقوق التايل

ن حقوق امللكية الصناعية والتجارية ترتب ملكية العالمة ملالكها حقا كغريها م :حق احتكار استغالل العالمة-2
 108.يف االستئثار ابحتكار استعمال العالمة على منتجاته أو خدماته

خيول حق ملكية العالمة لصاحبها سلطة على العالمة، وهذا ابلتصرف فيها إما ابلتنازل عليها  :حق التصرف-2
 .لغري ابستغالهلاابلرتخيص ل و إماببيعها أو رهنها 

 :التنازل عن العالمة
فإن احلق يف ملكية العالمة خيول صاحبه حق التنازل عنها ومنح رخص  ..." :وهو ما أقره املشرع بنصه على

 "109.استغالل

ة حتوافرها لص تعترب عمّلية الّتنازل عن العالمة الّتجارّية صحيحة مىت توافرت يف عقد الّتنازل الشروط الواجب
رفان اّلرضا، وأن يكون الطّ صحة شرط  يستلزم توفر،حيث ختضع عمّلية الّتنازل للقواعد العاّ مة يف العقود العقود، 

 ي احملل والسبب، حيث جيب أن يكوان مشروعني وغريأهال للّتعاقد، وكذلك شرط

  .مةفني لّلنظام العام واآلداب العاخمال

اّليت سجلت  ، وجيوز بيعها كّليا أو جزئّيا جبميع السلع(ل مبقابلالتناز ) ميكن الّتّصرف يف العالمة عن طريق البيع و
 .من أجلها أو جزء منها فقط

الّتّصرفات دون  ما شاء من راءكما أجاز املّشرع لصاحب العالمة الّتّصرف يف عالمته مبقابل، كذلك أجا له إج
 . ورثته أو حىّت إىل غري ورثته دمقابل، فيمكن له أن يتّصرف يف عالمته كأن يهبها أو أن يوصي هبا إىل أح
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يتصرف يف عالمته دون أن نقل  ميكن لصاحب العالمة التجارية أن ،ابإلضافة إىل الّتصرفات الناقلة للملكية 
 وكإسهام يف شركة مي العالمةالرهن وتقد التصرفات  ملكيتها، حيث حيتفظ املالك مبلكيتها، ومن بني هذه

 .الرتخيص
 :رهن العالمة/ 8
من عناصره  رصاالتنازل عن املتجر أو رهنه لكوهنا عن أثناء إماالتنازل عن العالمة أو انتقاهلا عن طريق الرهن؛ جيوز 

يازي للمحل الّتجاري إالّ إذا كانت لكن ال تعّد العالمة مشمولة يف عملية اّلرهن احل.بصورة منفصلة عنه أواملعنوية؛ 
 .110 قائمة العناصر املرهونة  حة يفرااملتعاقدة قد قامت بذكرها ص افر األط
 .االنعقاد أو من حيث األاثر رهن العالمة خيضع لقواعد رهن احملل الّتجاري سواء من حيث شروطو 
 :تقدمي العالمة كاسهام يف شركة/ 6

د كإسهام يف الشركة لذا البّ  على إمكانية تقدمي العالمة الّتجارّية06-03حة يف األمر رائري صزامل ينص املّشرع اجل
قائمة أو عن طريق التأسيس بتقدمي عمل أو  من اّلرجوع إىل القواعد العامة، ميكن ألي شخص املسامهة يف شركة

 .ئرياالقانون التجاري اجلز  189 أموال نقدية أو أموال عينية، وهذا ما نصت عليه املادة
 . منقوال ابعتبارها ماال جيوز تقدمي العالمة التجارية كإسهام يف شركة مقرتنة ابحمللو 

 :الرتخيص ابستعمال العالمة/ 0
أو جزئيا كليا  العقد اّلذي بواسطته يوافق صاحب العالمة على منح الغري حق استغالهلا الرتخيص ابنهيعرف 

وسيلة  عالمةصاحب الل وتعترب هذه العملية ابلنسبة. مقابل دفع رسوم مناسبة لالستغالل تسمى ابإلاتوات
 .111هلااستعما خص له فهو يستفيد من حقوفيما خيص ابملر . ها خارج موطنهالستثمار 

موضوع رخصة استغالل  ن تكون احلقوق املرتبطة ابلعالمةميكن ا "على أنه 06-03من األمر رقم 16تنص املادة 
 ."هناواحدة أو استئثارية أو غري إستئثارية، لكل أو جلزء من السلع أو اخلدمااتليت مت إيداع أو تسجيل العالمة بشأ

الذي مينح بواسطته  عن طريق رخصة استغالل العالمة، وذلك مبقتضي العقدلعالمة وعليه فإن جيوز استغالل ا 
ئثارية، وذلك مبقابل يكون استأو غري  صاحب العالمة للغري احلق يف استغالل عالمته كليا أو جزئيا بصورة استئثارّية
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 . على شكل إاتوات

 :خصائص عقد الرتخيص
 :يص ابخلصائص التاليةميتاز عقد الرتخ

 عقد الرتخيص ابستعمال العالمة التجارية من العقود الرضائية -
 عقد الرتخيص إبستعمال العالمة التجارية مع العقود امللزمة جلانبني -
 عقد الرتخيص ابستعمال العالمة التجارية من عقود املعاوضة -
 .ليه القانون امسا حمددا ومل حيدد له أحكاما خاصةعقد الرتخيص من العقود غري املسماة؛ مبعىن مل يطلق ع  -

طريف العقد تكون حمل ثقة  عقد الرتخيص من العقود اليت يقوم على االعتبار الشخصي؛ يعين أن شخّصية -
 .األخر

 ااثر عقد الرتخيص
 :حقوق و التزامات املرخص/ 8
اختاذها، ابعتباره مالكا هلا،  ليت حيق لهيتمتع املرخص حبقوق تتمّثل يف حّقه أبن يتّصرف بكافة التّصرفات ا-

إستخدام العالمة لتمييز منتجاته أو أن يسمح  له أيضا أن يستمر يف، و فيجوز له بيعها، أو رهنها أو احلجز عليها
 .الستخدام العالمة، ما مل ينص العقد على خالف ذلك لغري املرخص له مبوجب عقد أو عقود ترخيص أخرى

يلتزم املرخص أيضا بعدم التعرض؛ ، العقد كني املرخص له من االنتفاع ابلعالمة خالل ّمدةيلتزم املرخص بتمو  -
جيدد تسجيل العالمة إذا ما انتهت مدة  ،انتفاعا هادائمة إذ جيب عليه متكني املرخص له من االنتفاع ابلعال

 احلماية

املرخص له من  القانونية للعالمة ويتمكناملقررة للعالمة املسجلة خالل سراين عقد الرتخيص حىت تستمر احلماية 
 .استعماهلا دون أن ينازعه أحد

 :حقوق و التزامات املرخص له/ 6
العالمة داخل النطاق اإلقليمي احملدد  استعمال يتضمن عقد الرتخيص حقوق والتزامات املرخص له ، فيحق له -

يف  اليت يرمسها العقد فيةاداخل احلدود اجلغر  أن مينح ترخيصا أخر لغري املرخص له املرخص منميتنع و  يف العقد
 .الرتخيص االستئثاريحالة 



اخلدمات اليت  قيمة املنتجات أو إىل اإلساءة المتناع عن مجيع األعمال اليت يرتتب عليهاويلتزم املرخص له اب -
نازعات مدنية حول العالمة أبي اعتداء عليها سواء كانت م خطار مالكما يلتزم إبمتيزها العالمة وحتملها ، ك

 .أو دعاوى جزائية ملكية العالمة
 .انقضاء احلق يف العالمة: سادسا

 :ينقضي حق مالك العالمة يف عالمته يف احلاالت التالية
،إال أنه قد 112سنوات قابلة للتجديد ملرات متتالية21تقدر مدة احلماية القانونية املقررة للعالمة بـ  :عدم التجديد

 .يف التخلي عن حقوقه ألسباب جتارية أو شخصية وميتنع عن إعادة التسجيليرغب مالك العالمة 
قد ال يعرب مالك العالمة عن رغبته يف التخلي عن حقه يف العالمة بشكل صريح ولكن قد  :التخلي عن العالمة

م متابعته يفهم ذلك ضمنيا من الوقائع املادية عدم اعرتاضه على استعمال الغري لعالمته دون ترخيص منه أو عد
 .قضائيا لكل تقليد لعالمته

ميكن اجلهة القضائية املختصة إبطال تسجيل العالمة أبثر رجعي من اتريخ اإليداع وذلك بطلب : ابطال العالمة
 من املصلحة املختصة أو من الغري عندما يتبني أبنه كان

 .113هذا األمر من 2ملادة من ا9إىل 2ال ينبغي تسجيل العالمة لسبب من األسباب املكورة يف الفقرات 
،او بطلب من الغري 114وذلك اما بطلب من املصلحة املختصة أو الغري الذي له مصلحة يف ذلك: الغاء العالمة

 .115إذا كان له مصلحة يف حالة عدم استعمال مالك العالمة لعالمته بطريقة جدية
 أتسميات املنش :الفرع الرابع

 ية حلقوق امللكية الصناعية، يستعملهاتعترب تسميات املنشأ من العناصر األساس
 املنتجون والصناعيون لتشخيص البضائع ومتييزها عن البضائع املشاهبة هلا، 

 :تعريف تسمية املنشأ:اوال
تلك املؤشرات اليت من شأهنا أن حتدد منشأ املنتج أو صفته أو مسته أو شهرته أو مساته األخرى اليت تؤثر يف هي 

 116ورة أساسية لذلك املنشأ اجلغرايفترويج املنتج وتعود بص
  :اليت تنص على76-65ّعرفها املشرع اجلزائري يف املادة األوىل من األمر 
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مكان مسمى ومن شأنه أن  تعين تسمية املنشأ االسم اجلغرايف لبلد أو منطقة أو جزء منطقة أو انحية أو"
بة حصرا وأساسا لبيئة جغرافية تشتمل على يعني منتجا انشئا فيه، وتكون جودة هذا املنتج أو مميزاته منسو 

 "العوامل الطبيعية والبشرية
ى وجود عالقة بني أكد عل ذا النص أبن املشرع اجلزائري أبرز ميدان تطبيق تسميات املنشأ إذيتضح من خالل ه

 .اوالبيئة اجلغرافية اليت أنشأت فيهاملنتجات 
اخلدمة هو بلد معني، أو إقليم  إشارة تبني أن مصدر املنتج أووتتكون تسمية املنشأ من أية تسمية، أو عبارة، أو 

 ....صنع يف: أو مكان حمدد مثال
 .ومن أمثلة تسميات املنشأ تسمية النب الربازيلي، األرز اهلندي، الساعات السويسرية والسجاد الفارسي

 متييز تسميات املنشأ عن ما يشاهبها من عناصر: اثنيا
 :العديد من التسميات أو العناصر تتشابه تسميات املنشأ مع

 :تسمية املنشأ واالسم التجاري/ 1
 تسمية املنشأ يقصد هبا االسم اجلغرايف لبلد معني أو منطقة معينة، هتدف لتحديد

أن هذا املنتج انشئ يف منطقة معينة دون سواها،بينما يشتمل االسم التجاري يف غالب األحوال من تسمية 
، فال يقصد هبا  أو لقبه أو مع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي ميارسه مبتكرة أو من اسم الشخص

 .متييز منتج عن منتج آخر بل متييز حمل جتاري عن آخر أو مؤسسة عن أخرى
 تسمية املنشأ و العالمة/ 2

لد أو منطقة نشأة أو لب األوىل تعين االسم اجلغرايف تتميز تسمية املنشأ عن العالمة التجارية أو الصناعية يف أن
ون تسمية خيالية أو طريقة أو اسم إذ قد تك، عن رمز قابل للتمثيل اخلطي أما الثانية فهي عبارة، جصناعة املنت

 .117ال عالقة له مبكان إنتاج أو صنع املنتجاتعائلي أو اسم مستعار 
 :تسمية املنشأ وبياانت املصدر /3

جات أي املكان الذي أتيت منه املنتجات والذي ليس بصفة إجبارية حتديد مصدر املنت يقصد ببياانت املصدر
،فبياانت املصدر هتدف إىل حتديد مصدر املنتجات، أي لبضائعنع أو اإلنتاج فهو الذي ترسل منها امكان الص
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ت ابلتايل فال ميكن منح تسميات منشأ ملنتجااملكان الذي أتيت منه املنتجات دون أن يقرتن جبودة املنتجات ،و 
 .118وميزات منسوبة أساسا لبيئة جغرافية تشتمل عمى العوامل الطبيعية والبشرية معينة إال إذا كانت تتمتع جبودة

 شروط صالحية تسميات املنشأ للثماية: ااثلث
 :الشكلية واملوضوعية التاليةكي حتظى تسميات املنشأ ابحلماية القانونية ال بد من توافر الشروط 

 :الشروط الشكلية/ 1
كسائر حقوق امللكية الصناعية السالفة الذكر، تتمثل الشروط الشكلية يف إجراءات اإليداع والتسجيل واإلشهار، 

 21و 18فال تتمتع تسميات املنشأ حبماية قانونية إال مت تسجيلها وإيداعها من قبل األشخا  التالية طبقا للمادة 
 :من نفس األمر، وهم

 .مع الوزارات األخرى كوزارة الصناعة والتجارة والزراعة إلحداث تسمية منشأأية وزارة مبفردها أو ابتفاق * 
 .بصفة قانونية  املؤسسة املنشأة * 
 .يف املساحة اجلغرافية املقصودة( بكسر التاء)كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاط منتج * 
 . للبسهبا، مما يثري نوعا من اكل سلطة خمتصة، لكن املشرع مل يوضح املقصود * 

وقد فرق املشرع بني تسميات املنشأ الوطنية واألجنبية، فاألوىل ال يودع طلب تسجيلها إال من املواطنني، والثانية ال 
 .جيوز تسجيلها إال يف إطار تطبيق االتفاقيات الدولية اليت انضمت هلا اجلزائر، وبشرط املعاملة ابملثل

موصى عليها مع  مباشرة إىل اهليئة املختصة قانوان أو عن طريق رسالةكما أنه يف احلالة األوىل يسلم طلب اإليداع 
جزائري مفوض قانوان ومقيم يف  إشعار ابلوصول، أما يف احلالة الثانية فيسلم الطلب إىل هذه املصلحة بواسطة ممثل

 .اجلزائر 
غري أنه جيب  كية الصناعية، وال خيتلف اإليداع يف جمال تسميات املنشأ عما هو عليه احلال يف بقية حقوق املل -

تقدمي طلب التسجيل يف شكل استمارات متأل فيها مجيع البياانت الواجب ذكرها مرفقا ابلواثئق الثبوثية ودفع 
المه للطلب ابلبحث فيما إذا كان للمودع صفة يف زائري للملكية الصناعية بعد استالرسوم، ليقوم املعهد الوطين اجل
لبياانت املستوجبة قانوان متوفرة فيه، ومن أن املودع دفع كل الرسوم الواجبة، وأن التسمية إيداع الطلب، وأن مجيع ا

املودعة غري مستبعدة من احلماية القانونية، وللمصلحة أن متنح املودع مهلة شهرين لتصحيح طلبه، فإن مل يفعل أو 
 -من تبليغه بقرار الرفض -لة شهرين اختلت أحد الشروط املذكورة أعاله رفض طلبه، ومع ذلك جيوز له خالل مه

 .تقدمي مالحظاته قبل اللجوء إىل أية مطالبة قضائية
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وعليه، إذا كان الطلب مستوفيا لشروطه، سجل يف السجل اخلا  بتسجيالت املنشأ، وسلم للمعين شهادة بذلك، 
 .مث يتم نشر التسمية املسجلة يف النشرة الرمسية لإلعالانت القانونية

هد حتت تصرف اجلمهور السجل اخلا  بتسميات املنشأ املسجلة، ولكل شخص احلصول على نسخ ويوضع املع
 .أو ملخصات عن التسجيالت أو الواثئق اليت مسحت هبذه التسجيالت مقابل دفع رسم حمدد

ل رسم حمدد بني تسميات املنشأ املسجلة مقاب يقوم املعهد ابإلضافة للمهام املنوطة به ابألحباث املتعلقة ابألسبقية
هلذا الغرض، وكذا إبمتام إجراءات اإليداع الدويل إذا قدم املودع طلبا يف هذا الشأن حلماية تسميات املنشأ الوطنية 

119. 
 الشروط املوضوعية/ 2
ويقصد هبذا الشرط وجوب أن ترتبط تسمية املنشأ ابسم املكان أو  120:اقرتان تسمية املنشأ ابسم جغرايف2.

اليت نشأت فيه املنتجات، فيكون هو املكان الذي تستمد منه املنتجات املعنية خصائصها وميزاهتا املنطقة اجلغرافية 
اليت متيزها عن غريها من املنتجات، إما لعوامل بشرية كطرق العمل املستعملة أو لعوامل طبيعية خاصة ابملنطقة 

خمتلطة متتد لعدة جهات كاهلضاب العليا دون غريها ومن ذلك ال تصلح تسمية املنشأ اليت تتضمن منطقة جغرافية 
 .121وجبال األوراس ألهنا جغرافيا سلسلة متتد عرب عدة والايت

من املنتجات من حيث  تستعمل تسميات املنشأ يف تعيني ومتييز املنتجات عن غريها :أن تعني التسمية منتجا 8.
يجب أن تكون التسمية ف  10-21من األمر  وهو ما نصت عليه املادة األوىل،املنطقة اجلغرافية اليت تنشأ فيها 

 .املنطقة اجلغرافية املقصودة مستمدة حقيقة من
 جيب أن تتميز هذه املنتجات مبميزات خاصة غري موجودة يف منتوجات :أن تكون للمنتوجات صفات مميزة 8.

 .أخرى على أن يكون أساس هذه اخلصائص راجع ملكان نشأهتا أو صنعها
 ويقصد هبذا الشرط أن ال تكون تسميات املنشأ خمالفة :نشأمشروعية تسمية امل4.

تسميات املنشأ من  لنصو  القانون أو مستبعدة من احلماية بنص القانون، ويف هذا الشأن استبعد املشرع بعض
 :ميكن أن حتمى تسميات املنشأ التاليةال :حيث نص على 10-21من االمر  1مبوجب املادة  احلماية

 .املنطبقة على التعاريف املدرجة يف املادة األوىل التسميات غري -أ
 .التسميات غري النظامية -ب

                                                           
119
المتعلق ب يفيال تسجيل إشهاة تسميال المنشأ ةتحيلي الاسوا  1976/07/16 المؤةخ ى  626-51نح الماسوا التطبيق  ةقم 15 الماد - 

 . 59المتعلقة بها، عيد الجالي  الاسمية
120
 17-51نح افنا  2ىقا   6الماد  - 
121
 .272ىاضل  ادةلس،الماجع السابق،ص  - 



عندما يكون  التسميات املشتقة من أجناس املنتجات، ومن املعلوم أن االسم يكون اتبعا للجنس-ت
 .ومن اجلمهور خمصصا له عرفا ومعتربا على هذا الشكل من أهل اخلربة يف هذا الشأن

 ."ة لألخالق احلسنة واآلداب أو النظام العامالتسميات املنافي-ث
 
 

 املرتتبة على تسجيل تسميات املنشأ  اآلاثر: ارابع
ابمتام التسجيل القانوين لتسميات املنشأ لدى املصلحة املختصة متنح لصاحبه شهادة تسجيل تسميات املنشأ 

 :ويرتتب عنها
 مبدأ أولوية اإليداع الذيإذا كان املشرع قد اعتمد  :اكتساب احلق يف تسمية املنشأ

مبوجبه مينح حق امللكية للشخص السباق يف إيداع الطلب كقاعدة موحدة تطبق ابلنسبة لالخرتاعات والعالمات 
والرسوم والنماذج الصناعية، فإن األمر خيتلف ابلنسبة لتسميات املنشأ اليت استبعد فيها املشرع تطبيق هذا املبدأ، 

يقضي ابعتبار أن احلق يف تسميات املنشأ يثبت ألول من قام إبيداع  10-21ألمر إذ ال يوجد نص قانوين يف ا
طلب احلصول عليه، ويرجع هذا إىل كون تسميات املنشأ ملكية مجاعية على خالف ابقي العناصر اليت يكون 

 .122احلق فيها فردي
حيث  10-21ن األمر م 92نص املشرع على هذا احلق بشكل صريح يف املادة  :حق استعمال تسمية املنشأ

كل تسمية للمنشأ جيب أن تستعمل طبقا لنظام االستعمال لتلك التسمية، وذلك دون " :نصت على
 ".املساس أبحكام هذا األمر والنصوص املتخذة لتطبيقه

حصر املشرع حق التصرف الذي أقره لصاحب شهادة التسجيل  :حق التصرف يف شهادة تسجيل تسمية املنشأ
ال ": واليت تنص على 10-21من األمر رقم  82تغالل التسمية فقط وهو ما ورد يف نص املادة يف الرتخيص ابس

حيق ألحد أن يستعمل تسمية منشأ مسجلة إذا مل يرخص له بذلك صاحبها، حىت ولو ذكر املنشأ احلقيقي 
أو  (نموذجال)أو ( اجلنس)للمنتج أو كانت التسمية موضوع ترمجة أو نقل حريف أو كانت مرفقة أبلفاظ 

 "، أو أبلفاظ مماثلة(التقليد)أو (الشكل)
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 انقضاء تسميات املنشأ :اخامس
 :طبقا ألحكام القانون املنظم لتسميات املنشأ ينقضي احلق يف تسمية املنشأ لسببني

  :االنقضاء بناء على حكم قضائي1-
 بأجاز للمحكمة إصدار حكم قضائي إما بتعديل التسمية أو شطبها بناء على طل

 :حيث 10-21من املر  88كل ذي مصلحة مشروعة، واألساس القانوين بناءا على نص املادة 
ميكن للمثكمة املختصة بناء على طلب أي شخص له مصلثة مشروعة أو أي سلطة خمتصة أن أتمر مبا "

 :يلي
 :شطب التسجيل لتسمية املنشأ بناء على السببني التاليني -
 4تطبيقا ألحكام املادة استبعاد التسمية من احلماية  
 .زوال الظروف واألسباب الداعية لتسجيل التسمية 
 :تعديل التسجيل لتسمية املنشأ بناء على أحد األسباب التالية -
 .لعدم تغطيتها متام املساحة اجلغرافية 
 .ألن مميزات املنتجات املذكورة يف الطلب مل تعد كافية 

 ".مجيعها مغطاة ابلتسمية ألن املنتجات املعينة يف الطلب مل تعد
يتحقق ابإلرادة التامة لصاحب احلق يف شهادة التسجيل والتخلي   وهذا السبب :االنقضاء بسبب التخلي2-

 :وفق أحكام القانون املنظم لتسميات املنشأ يتخذ شكلني
 . 123يةإما التخلي عن احلق يف التسمية بناء على عدم رغبة صاحبها يف جتديد مدة احلماية القانون -

 بتسمية املنشأ ملدة عشر سنوات ابتداء من اتريخ إيداع الطلب يسري مفعول التسجيل اخلاص" :حيث
 ..".احملددة يف هذا األمر وميكن جتديد هذه املدة دائما ملدة متساوية إذا استمر املودع على تلبية املقتضيات

احلق يف تسمية املنشأ  ز املشرع لصاحبكما قد يكون التخلي عن احلق يف تسمية املنشأ برتكها، أين أجا-
يقوم بذكر أسباب التخلي ضمن تصريح خطي  املسجلة عدم االستمرار يف استغالل حقه ألسباب ختصه على أن

 .124ونشره مصدق عليه يقدمه للمصلحة املختصة لتقييده
 االسم التجاري  : الفرع اخلامس
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 :  تعريف االسم التجاري: أوال
ل التجاري، وهو عبارة عن تسمية مميزة يستخدمها التاجر لتمييز حمله التجاري عن غريه هو عنصر من عناصر احمل

من احملالت التجارية، قصد اجتذاب الزابئن مبا حيمله من مسعة تكسبه ثقة اجلمهور، وهو من النظام العام، إذ يتعني 
 .على كل اتجر استخدام اسم جتاري حملله

ونه يستخدم لتمييز احملل التجاري ، يف حني أن العالمة تستخدم لتمييز املنتجات ويتميز عن العالمة التجارية يف ك
والبضائع ، وإن كان لكالمها دور هام يف التعامالت التجارية يكمن يف اجتذاب العدد األكرب من املستهلكني، 

ترسم على نفس املنتج  فهما خيتلفان يف مكان وضعهما، فالعالمة التجارية قد تطبع أو حتفر أو تنقش أو تكتب أو
، أما االسم جتاري فيوضع على واجهة احملل التجاري، وكافة األوراق واملستندات والدفاتر والفواتري واملراسالت 

 .125املتعلقة بذلك احملل
 :شروط اإلسم التجاري: اثنيا
 الشروط املوضوعية/1 -

 :ة الصناعية املتمثلة يفالشروط املوضوعية لألمساء التجارية مثلها مثل ابقي عناصر امللكي
 شرط اجلدة1 -

 مبعىن أال قد يكون قد سبق استعمال االسم التجاري نفسه من قبل اتجر أخر على نوع التجارة ذاهتا لكي يعترب
 .االسم جديد جيب أن يتوفر فيه عنصرا مميزا على األقل

 شرط االبتكار2 -
مبعىن ذي صفة فارقة، أي قدرة متييز متجر عن غريه،أي أن أال يكون من األمساء الشائعة و الدارجة و غري املميزة 

من اليسري  ذاتية متنع من اخللط بغريها و جتعل يكون االسم مميزا عن غريه مبعىن أخر أن يتصف االسم بطبيعة 
 .معرفته
 شرط املشروعية3 -

قانوان  أي أال يكون االسم ممنوعاالعامة و النصو  اآلمرة يف القانون،  اب و اباآلد  مبعىن أال خيالف النظام العام
 .أي أن تسمح النصو  القانونية تسجيلها أو على األقل ال تعارض استعماله

 الشروط الشكلية -/ 2
يرتتب على توفر الشروط الشكلية لالسم وجود قانوين لالسم، و ملا كان االسم التجاري يستخدم لتمييز املتجرعن 
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املتجر من فواتري  ي مع املتجر،فأنه يوضع على واجهة املتجر و على مطبوعاتغريه من املتاجر جذب الزابئن للتعاط
 .القانونية به للتسجيل اإلجراءات من الالزم على صاحبه اختاذ كافة و خطاابت و غريها من أوراق، لذلك كان

عالنية و  مظهرا يكفلالتسجيل من اإلجراءات القانونية الواجبة اإلتباع لصحة العمل القانوين، و هذا اإلجراء ميثل 
القول لكي  إشهار احلق اخلاضع لتسجيل و ليس ذلك فحسب بل و لضمان احلق املراد تسجيله، و من هنا ميكن
للحماية  يشكل االسم التجاري حقا حيميه القانون دون أن تثار بشأهنا أي لبس أو خالف بشأن استحقاقها

 .مللكية األخرىاملقررة قانوان اشرتط التسجيل مثلها مثل احلقوق ا
جيب أن نشري إىل أن االسم التجاري حيمى يف مجيع دول اإلحتاد دون اإللزام إبيداعه أو تسجيله، سواءا أكان جزءا 

، ومنه ال جيوز ألية دولة يطلب فيها محاية (من اتفاقية ابريس 12 املادة)من عالمة صناعية أو جتارية أو مل يكن 
 .، ولو كان التسجيل إجباراي يف بلدهاسم جتاري أن تفرض أن يكون مسجال

لتمييز املؤسسة التجارية ( طريفة أو خيالية)وخيتلف عن العنوان التجاري يف كون هذا األخري رمز أو تسمية مبتكرة 
عن غريها  ، وتسهيل عملية وصول املستهلكني له، وقد يتحدان إذا مل يضع التاجر امسه الشخصي كاسم جتاري،  

شركات األموال كشركة مسامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودة، مبعىن أنه يف االسم التجاري  كما حيدث غالبا يف
جند االسم الشخصي للتاجر ويف العنوان التجاري ال جند فيه هذا أبدا، ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن العنوان 

 .126التجاري ما هو إال اسم جتاري ذي استعمال حملي
دين الذي يتكون من اسم الشخص واسم عائلته، وهو من احلقوق اللصيقة ابلشخصية، وال و خيتلف عن االسم امل

يدخل يف الذمة املالية، وال جيوز التصرف فيه أو اكتسابه ابلتقادم أو انقضاؤه، يف حني أن االسم جتاري ال 
جييز التصرف فيه، يستخدم لتمييز شخص التاجر بل لتمييز حمله، هو حق مايل يدخل يف الذمة املالية، مما 

 .بعدم االستعمال  واكتساب ملكية سبق استعماهلا وينقضي 
 أمهية االسم التجاري: اثلثا

مل تصل أمهية االسم التجاري إىل أمهية العالمة التجارية لكن له نوعا من األمهية مبا انه له عدة وظائف، تتبع أمهية 
حملالت التجارية لذلك ميكن استعماله كأداة دعاية و إعالن االسم التجاري من أنه مييز حمل التاجر عن غريه من ا

 .عن املتجر
بواسطة االسم التجاري ميكن متييز املنشأة التجارية عن غريها من املنشآت املماثلة حىت تكون هلا ذاتية مستقلة 

كن أن يعلم الغري أن ليسهل التعرف عليها من قبل عمالئها الذين اعتادوا الرتدد عليها،كما أنه ابالسم التجاري مي
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هذه التعهدات ختص احملل التجاري و ال ختص شؤون حمل جتارى أخر، و يعترب متييزا ملنتجات السلع فيعترب كعالمة 
 . جتارية إذا ال يوجد ما مييز بني االسم و العالمة فا، لعالمة تستخدم لتمييز املنتجات والبضائع

ميثل عنصرا و هو قابل للتصرف مع املتجر أو املؤسسة املتصل  االسم التجاري فهو مستقل عن شخصية التاجر و
هبا كما أنه يكتسب بسبق االستعمال و يسقط بعدم االستعمال، كما لو اعتزل التاجر التجارة و خيتلف االسم 

التجاري عن العنوان التجاري يف كون األول يستخدم من التاجر يف ممارسة جتارته و يدخل امسه الشخصي عادة يف 
 تكوينه أما العنوان التجاري فهو تسمية مبتكرة تطلق على املتجر أو املؤسسة التجارية

خيتلف االسم جتاري يف تكوينه وطبيعته حسب ما إذا كان التاجر فردا أو شركة،  : تكوين االسم التجاري
له التجاري مع إضافة فإن كان فردا وجب اختاذ امسه الشخصي أو العائلي أو كالمها أو اسم الشهرة أساسا السم حم

ما شاء من بياانت تتعلق بشخص أو بتجارته، لكن بشرط أال ختالف احلقيقة أو تضلل اجلمهور أو متس ابلنظام 
العام، وجيوز إضافة تسمية مبتكرة أو عنوان طريف إىل جانب امسه لتمييز حمله عن غريه أو عنواان جتاراي، وهو أمر 

 .اختياري له 
، فعنواهنا هو اسم جتاري يف (شركة تضامن أو التوصية البسيطة)إنه يف شركات األشخا  أما إن كان شركة، ف

الوقت نفسه، ويتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء املتضامنني متبوع إجباراي ببيان دال على وجود الشركة  
 .كفالن وأبناؤه، فالن وشركائه

د من أمساء أحد الشركاء أو أكثر، أو غرضها، أو اختاذ تسمية أما يف شركات األموال، فلها اختاذ اسم جتاري مستم
مبتكرة تكون يف آن واحد اسم وعنوان جتاري معا على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة وجواب ببيان يدل 
على نوعها ورأمساهلا، ابستثناء شركة التوصية ابألسهم، فيجب اختيار تسمية تشتمل على اسم شريك متضامن 

 .ى األقل مع بيان إجباري بنوعهاعل
، فإنه إن اقرتن (من القانون التجاري 22/8املادة )وإذا كان االسم التجاري هو أحد عناصر احملل التجاري 

ابلعالمة التجارية أو تطابق معها، فيأخذ حكمها، وهو يشبه احلقوق العينية من حيث أنه يعطي لصاحبه مكنة 
، بل هو مال منقول معنوي، 127نه ليس حقا عينيا ألنه ال يرد على شيء مادي االحتجاج به قبل الكافة، غري أ

 .هلذا ال يتملك مستقال عن احملل التجاري
  خيضع إللزامية القيد يف السجل التجاري كل اتجر شخص طبيعي أو معنوي، وكل مؤسسة جتارية  :آاثره

ي مؤسسة أخرى ، وكل ممثلية جتارية أجنبية متارس يكون مقرها يف اخلارج ، وتفتح يف اجلزائر وكالة أو فرعا أو أ
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نشاطا جتاراي على الرتاب الوطين،  و معىن ذلك أن االسم و العنوان التجاري يتم قيدمها ابلسجل التجاري مع قيد 
 .احملل التجاري ذاته يف نفس الطلب

جاري ألنه حيمى دون االلتزام والقيد يف السجل التجاري ليس هو السبب املنشئ للملكية الفكرية على االسم الت
من اتفاقية ابريس، ومبقتضى هذه احلماية تكون لصاحب االسم التجاري  12 إبيداعه أو تسجيله طبقا لنص املادة

حق ملكيته دون االلتزام ابختاذ أي إجراء، وعليه جيوز متلكه والتصرف فيه، وتعود ملكيته ملن كانت له األسبقية يف 
استعماله فعليا وظاهراي، ولكن هذا احلق نسبيا نوعيا ومكانيا، إذ يقتصر يف حالة التاجر  استعماله بشرط أن يكون

الفرد وشركات األشخا  على نوع ومكان التجارة املمارسة، حبيث جيوز لتاجر آخر استعمال نفس االسم على 
ه احلالتني، أما ابلنسبة التجارة من نوع آخر، أو يف نفس التجارة لكن مبكان آخر، وذلك النتفاء اللبس يف هذ

لشركات األموال اليت يكون امسها مستمد من غرضها، فإن ملكية االسم التجاري تشمل كل إقليم الدولة، وهنا 
وعن حق التصرف فيه، فال يوجد يف  .املسألة موضوعية تتوقف على مدى ما يتمتع به االسم التجاري من شهرة

لتصرف بصفة مستقلة عن احملل التجاري حتت طائلة البطالن، غري أن قانوننا نص صريح على جواز أو عدم جواز ا
هذا األخري منطقيا، لتجنب اخللط واللبس لدى اجلمهور، لكونه الوسيلة املستعملة لتمييز هذا احملل عن غريه من 
له احملالت التجارية والجتذاب الزابئن، انهيك عن انفضاض العمالء على التاجر البائع و اخنفاض قيمة حم

من القانون التجاري على وجوب إدراج االسم التجاري ضمن قائمة العناصر  91التجاري، لذا تقضي املادة 
 .املبيعة، ولو مل يتم حتديدها يف عقد البيع

وجيري على االسم التجاري ما جيري على احملل التجاري من تصرفات أو قيود، كما يتوجب على البائع عدم 
السابق ألنه ملزم إزاء املشرتي بعدة ضماانت من بينها عدم منافسة املشرتي، وتنقضي استعمال االسم التجاري 

 .ملكية االسم التجاري بطريقتني سواء برتك استعماله من قبل التاجر أو ابنتهاء النشاط التجاري
 :احلماية القانونية لالسم التجاري: رابعا

يف نفس الوقت كعالمة مصنع أو عالمة جتارية، ويرتتب ، إضافة لذلك ال يهم إن كان االسم التجاري مستعمال 
 على ذلك أن مصري العالمة ال يؤثر على وجود االسم التجاري، وعلى سبيل املثال

 :زوال االسم التجاري ، ومنه منيز بني حالتني
بوصفه  إن كان االسم التجاري جزءا من عالمة صناعية أو جتارية، فإنه أيخذ حكمها، وحيمى داخليا ودوليا* 

 .جزءا من هذه العالمة



وإن مل يكن جزءا من العالمة، فيحمى بدعوى املنافسة غري املشروعة، اليت تنتهي ابحلكم للمعتدى عليه * 
ابلتعويض جربا للضرر الالحق به، ومبنع الغري من استخدام االسم، أو بتعديله، وذلك إبضافة بيان إليه ينتفى معه 

 .بنشر احلكم يف جريدة أو أكثر على نفقة احملكوم عليه اخللط أو اللبس، وجيوز األمر
 
 
 
 
 
 

 :التصاميم الشكلية والدوائر املتكاملة: الفرع السادس
تعطي احلماية املمنوحة للتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة لصاحبها مجيع احلقوق االستئثارية ملنع الغري من نسخ  

ية دائرة متكاملة ، استرياد أو بيع أو توزيع أبي شكل أخر ألغراض التصميم بشكل جزئي أو كلي أو إدماجه يف أ
.جتارية تصميم أو دائرة متكاملة متضمنة التصميم احملمي  

 128 تعريف التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة: أوال

ا نشيطا هي كل منتج يف شكله النهائي أو النصف هنائي يكون أحد عناصره على األقل عنصر  : الدائرة املتكاملة
 .و ابقي العناصر هي جزء من جسم أو سطح لقطعة من مادة ما و يكون خمصصا لغرض أداء وظيفة الكرتونية

هي كل ترتيب ثالثي األبعاد يكون أحد عناصرها على األقل عنصرا نشيطا و   (الطبوغرافيا ) التصميم الشكلي  
 .كل أو بعض الوصالت

 .129 املتكاملة للدوائر الشكلية التصاميم حبماية واملتعلق 81-18 رقم القانونوقد نظمها الشرع اجلزائري مبوجب 

  املتكاملة التصاميم الشكلية للدوائر يف الواجب توفرها الشروط: اثنيا
 :ب أن يكون لكي يكون التصميم الشكلي للدائرة املتكاملة قابال للحماية جي
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أصيال و مبتكرا مبعىن أن يكون قد مت ابتكاره بصورة مستقلة و جبهد شخصي و أال يكون جمرد نسخ لتصميمات 
 .متداولة

 شروط محاية التصميم الشكلي للدائرة املتكاملة
 )اثنيا(وشروط شكلية ) أوال(تنقسم شروط محاية التصميم إىل شروط موضوعية 

 الشروط املوضوعية -أوال
 :ماية التصميم الشكلي للدوائر املتكاملة جيب توافر بعض الشروط املوضوعية و اليت هيحل

 شرط اإلبتكار1 -
 يعرف االبتكار انه إنتاج ما هو غري مألوف و فعال، ابلتايل فهو نتيجة جملهود و نشاط غري عادي

 أي50(،  )ال متثل نشاط ابتكاري حبيث اذا كانت هذه النتيجة املتوصلة اليها بطريقة بسيطة من الرجل العادي ف
 أن ينطوي التصميم الشكلي للدائرة املتكاملة على احلداثة، أي إجياد شيء مل يكن موجودا من قبل أو هو كل
 حماولة من أجل اإلسهام يف جمال البحث أو العلم عن طريق تصميم أو إنشاء أو تطوير أو تطبيق أو اكتشاف

 .األشياء ختدم اإلنسانية
 شيوع التصميمعدم 2 -

 عدم_يعترب هذا الشرط حتوير لشرط اجلدة يف االخرتاعات، فنجد ان املشرع اجلزائري استعمل مصطلح 
 لدى مبتكري التصاميم الشكلية و صانعي الدوائر املتكاملة، ابلتايل نالحظ ان املشرع مل_ تداول التصميم

 ى التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة، النيستعمل شرط اجلدة و هذا من اجل عدم تطبيقه بنفس املفهوم عل
 اجلدة يف االخرتاعات كما سبقت االشارة تنتفي مبجرد اطالع اجلمهور على االخرتاع، اما عدم شيوع التصميم

 130مقرتن بعدم تداوله لدى مبدعي التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة 
 :شرط القابلية لالستغالل الصناعي3 -

 للتطبيق الصناعي على املنتجات لتمييزها عن غريها، مثاله التصميم الشكلي املوجود أي أن يكون قابال
 يف اآللة احلاسبة أو املذايع أو هو أصول إىل نتيجة صناعية ميكن استغالهلا وذلك اببتكار أو االستغالل

 .الصناعي
 :شرط عدم خمالفة النظام العام4 -

 التكاملية شكل يتناقض مع النظام العام، فاملشرع منع جيب أال يتضمن طلب التعامل الشكلي للدوائر
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 إعطاء احلماية هلذه األخرية إذ ترتب عن استغالهلا اإلخالل ابلنظام العام واألدب العامة وهو هبذا املقتضى
 .يهدف إىل محاية األخالق واآلداب املتصلة يف اجملتمع 

 الشروط الشكلية -اثنيا
 حلماية التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة، بل وجدت بعض الشروط ال تكفي الشروط املوضوعية وحدها

 الشكلية اليت تتمثل يف وجوب ايداع طلب لدى اجلهة املختصة و هي املعهد الوطين للملكية الصناعية، اما
 مث53(،  )من األمر السالف الذكر 4يقدمه شخصيا او عن طريق وكيله متضمنا الواثئق اليت نصت عليها املادة 

 أتيت املرحلة الثانية و هي التسجيل اي قبول مدير املعهد الوطين للملكية الصناعية مللف االيداع، و الذي
 ينتج عنه قيد التصميم الشكلي يف الفهرس العمومي، مث أييت نشر شهر القيد يف النشرة الرمسية لإلعالانت

 لى تسجيل التصاميم الشكلية و احلصولالقانونية للملكية الصناعية، و بعدها ميكن ألي شخص االطالع ع
 على مستخرجات منه مقابل دفع رسوم، إال انه ال ميكن تسليم نسخة من ملف التصميم الشكلي املسجل دون

 )رخصة من صاحبه و دون تسديد الرسم 
طلب التسجيل للتصميم الذي كان حمل استغالل جتاري سابق يف أي مكان من العامل جيب أن يودع خالل أجل 

 .سنتني من اتريخ االستغالل التجاري األول
 كيف حتمي التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة يف اجلزائر

حيمى التصميم الشكلي للدائرة املتكاملة يف اجلزائر عن طريق إيداع طلب تسجيل بشأنه لدى املعهد الوطين 
 :جيب التأكد من لذلك   اجلزائري للملكية الصناعية

املنصو  عليها  مبعىن أن يكون مستوفيا للشروط :م الشكلي للدائرة املتكاملة للتسجيلقابلية التصمي   
  .قانوان

اهلدف من هذا البحث هو التأكد من جدة التصميم و أصالته و عدم وجود  :البثث يف حالة التقنية السابقة  
 .أي طلب أو تصميم شكلي سابق مشابه أو مماثل للتصميم املراد تسجيله

 ت اإليداعإجراءا 

 :يقدم طلب اإليداع على النموذج املعد لذلك يف أربع نسخ ابللغة الفرنسية و جيب أن يتضمن مايلي  :الطلب

 أن يكون املودع هو مبدع و مبتكر التصميم أو ذوي حقوقه



 .عنوان يوضح التصميم التخطيطي للدائرة املتكاملة أو املنتج النهائي الذي تضمن التصميم

 .خصائص والعناصر املشكلة للتصميموصف خمتصر لل 

  .نسخ متماثلة من الصور أو الرسومات املشكلة للتصميم أو عينتان للتصميم(  1) ست  

 التصريح ابالستغالل التجاري

إذا كان التصميم حمل استغال جتاري يف أي مكان يف العامل فيجب أن يودع الطلب يف أجل سنتان من التاريخ 
 .لالذي بدأ فيه االستغال

 التسجيل و النشر

بتسجيل التصميم يف ،بعد تسلم الرسوم الواجبة تقوم املصاحل املختصة ابلتأكد من صحة إجراءات اإليداع مث تقوم 
السجل املعد لذلك و متنح املودع أو وكيله نسخة من طلب اإليداع مؤرخة و ومتممة برقم تسجيل و خمتومة من 

 .وينشر التصميم يف النشرة الرمسية سجيلاإلدارة املختصة لتكون مبثابة شهادة ت

 مدة احلماية

سنوات من اتريخ اإليداع أو من اتريخ أول استغالل  21مدة احلماية املمنوحة للتصميم لشكلية للدوائر املتكاملة 
 .جتاري يف أي مكان من العامل

 INAPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية : املطلب الثالث

 النشأةو التعريف : الفرع األول 

هو عبارة عن مؤسسة عمومية صناعي وجتاري يتمتع ابستقاللية مالية وموضوع حتت وصاية الوزارة املكلفة 
ومت تنظيم هياكله احلالية مبوجب املرسوم مبوجب  2918املعهد الوطين للملكية الصناعية يف  إنشاءمت ابلصناعة 

 2992.131فيفري  82الصادر يف  19-92التنفيذي رقم 

 132مهام املعهد :الثاينالفرع 
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 : مهام اخلدمة العمومية لفائدة الدولة

 تنفيذ السياسة الوطنية للملكية الصناعية

 : مهام لفائدة املتعاملني االقتصاديني والباحثني منها

العالمات، الرسوم، النماذج والتسميات األصلية وبراءات ) دراسة ، تسجيل ومحاية حقوق امللكية الصناعية 
 (االخرتاع

تسهيل الدخول اىل املعلومات التقنية ووضع حتت تصرف املواطنني كل الواثئق واملعلومات اليت هلا عالقة مبجال 
 .الكفاءة

 .ترقية، تطوير وتعزيز قدرات االخرتاع واالبتكار بواسطة تدابري حتفيزية مادية ونفسية

 ماهي النشاطات الرئيسية اليت يؤديها املعهد؟

 محاية االخرتاعات 

 ة عالمات الصناعة التجارة واخلدماتمحاي 

 محاية الرسوم والنماذج الصناعية 

  األصليةمحاية التسميات 

 توفري معلومات حول التشريع يف جمال امللكية الصناعية 

 جية العاملية اليت حتصلت على لومات تقنية انطالقا من قاعدة معلومات تتضمن أهم التكنولو  توفري مع
 .ات االخرتاعبراء

 
 .:وفقا التفاقييت ابريس و تريبس احلماية الدولية حلقوق امللكية الفكرية: الثالثاملبثث 



 133حسب موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية : نظرة عامة على االتفاقيات الدولية للملكية الصناعية
 :االتفاقيات الدولية املتصلة حبماية امللكية الصناعية ميكن تقسيمها اىل االقسام التالية

 
 تفاقيات التسجيل الدويل لعناصر امللكية الصناعيةا

يتم من خالله إجراء , كالرباءة أو العالمة, الغاية منها إجياد نظام دويل لتسجيل عنصر امللكية الصناعية املعين
عملية إيداع واحدة دولية يكون هلا مفعول يف دول عديدة من دول األطراف يف االتفاقية وذلك بعد اجناز 

اىل تسهيل إجراءات االيداع وخفض الرسوم , من مجلة ما يهدف,هذا االيداع الدويل يهدف . ت معينةاجراءا
اهم االتفاقيات املتعلقة بتسجيل عناصر امللكية . والوقت الالزمني إلجراء تسجيل يف كل من الدول على حدى

املتعلق هبذه  2929وبروتوكول  2292ام اتفاقية مدريد لتسجيل العالمات التجارية لع: الصناعية دولياً هي التالية
و اتفاق لشبونة بشأن محاية وتسجيل تسميات  2921االتفاقية، معاهدة التعاون بشأن براءات االخرتاع لعام 

 .2902املنشأ على الصعيد الدويل 
 اتفاقيات التصنيف 

تصنيف بعض عناصر امللكية املقصود هبا االتفاقيات اليت تتضمن معايريًا وطرقًا موحدة متفق عليها من أجل 
االتفاقيات االساسية للتصنيف اليت مت التوصل إليها هي اتفاق نيس بشأن التصنيف . الصناعية اخلاضعة للتسجيل

واتفاق  2929ومعدل حىت  2902حزيران  20الدويل للسلع واخلدمات الغراض تسجيل العالمات الؤرخ يف 
 . 2922آذار  81الخرتاع املؤرخ يف سرتاسبورج اخلا  ابلتصنيف الدويل لرباءات ا

 
التصنيفات املعتمدة مبوجب هذه االتفاقيات غايتها تسهيل التعاون الدويل فيما يتعلق ابلتسجيالت الوطنية 
لعناصر امللكية الصناعية املعنية وجننب اعتماد تصنيفات خمتلفة من قبل الدول املختلفة مما قد يربك عمليات 

ن العالمات التجارية تسجل ابلنسبة النواع معينة من املنتجات أو اخلدمات مما يقتضي يفرتض أب, مثال. التسجيل
ومن . تقسيم املنتجات واخلدمات اىل فئات معينة بغاية معرفة على أية فئة يريد طالب التسجيل تسجيل العالمة

ال، وإال ألصبح لدينا حاالت هنا من غري العملي أن تتبىن الدول املختلفة تصنيفات خمتلفة للمنتجات يف هذا اجمل
عندما أقول أبن عالمة مسجلة على الفئة , مثالً . تضارب وعدم انسجام يف التسجيالت احلاصلة يف دول خمتلفة

هذا يكون كافيًا ملعرفة املنتجات اليت سجلت عليها العالمة يف كل الدول اليت تتبع هذا , من تصنيف نيس 81
 . التصنيف واملسجلة فيها العالمة
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 اتفاقيات احلماية
أو تعديالهتا حىي تعديل استكهومل يف  2228اتفاقية ابريس لعام : أهم اتفاقيات محاية امللكية الصناعية هي التالية

و اتفاقية اجلوانب املتصلة ابلتجارة من حقوق  2922، اتفاقية نريويب بشأن محاية الرمز االومليب لعام 2912
اتفاقيات . عترب أجد االتفاقيات الثالثة الرئيسية اليت تديرها منظمة التجارة الدوليةاليت ت( الرتيبس)امللكية الفكرية 

االشخا  املستفيدين منها واىل , توفريها, احلماية هي اليت تتضمن قواعداً متصلة مبضمون حقوق امللكية الفكرية
عت القوانني الوطنية يف معظم دول هذه االتفاقيات هي اليت تشكل االساس يف احلماية الدولية واليت طب. ما هنالك

هذه االتفاقيات يكون موضوعها تعزيز احلماية املوضوعية يف اجملال الدويل . العامل بطابعها جلهة االمور املذكورة
للملكية الصناعية إما عن طريق تعزيز محاية حقوق رعااي كل دولة عضو يف االتفاقية يف الدول األخرى األعضاء 

أو عن طريق إجياد معايري موضوعية أساسية للحماية يتوجب , هو احلال يف اتفاقية ابريس مثالً يف االتفاقية كما 
 . على الدول األعضاء أن تتبناها يف قوانينها كما يف اتفاقية الرتيبس

 

 إتفاقية ابريس :  ولاملطلب األ
 نشأة االتفاقية: الفرع األول 

 حلماية امللكية الفكرية بصفة عامة ، وامللكية الصناعية بصفة  تعترب إتفاقية ابريس الدولية الركيزة األساسية

 .خاصة
تطبق اتفاقية ابريس على امللكية الصناعية أبوسع مفاهيمها، مبا يف ذلك الرباءات والعالمات والرسوم والنماذج 

( بعض البلداناملنصو  عليها يف تشريعات " براءات االخرتاع الصغرية"وهي نوع من )الصناعية ومناذج املنفعة 
والبياانت ( وهي تسميات تشري إىل نشاط صناعي أو جتاري ميارس بناء عليها)وعالمات اخلدمة واألمساء التجارية 

 .وقمع املنافسة غري املشروعة( أي بياانت املصدر وتسميات املنشأ)اجلغرافية 

، ويف 2922 واشنطن سنة، ويف 2911 ومت تنقيحها يف بروكسل سنة 2228 وقد أبرمت اتفاقية ابريس سنة
، وعدلت 2912كهومل سنة ، ويف استو 2902 ، ويف لشبونة سنة2981، ويف لندن سنة 2980 الهاي سنة

 .2929 سنة

 مبادئ االتفاقية: الفرع الثاين 

 .وتنقسم األحكام األساسية لالتفاقية إىل ثالث فئات رئيسية هي املعاملة الوطنية وحق األولوية والقواعد العامة



، تنص االتفاقية على أنه جيب على كل دولة متعاقدة أن متنح الوطنية ابملعاملة بناء على األحكام اخلاصة (1)
كما تقضي أبن . اليت متنحها لرعاايها يف جمال امللكية الصناعية نفسها مواطين الدول املتعاقدة األخرى احلماية

ة إذا كانوا يقيمون يف دولة متعاقدة أو ميلكون فيها مؤسسة يتمتع مواطنو الدول غري املتعاقدة حبقوق املعاملة الوطني
 .صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية

والعالمات ( ومناذج املنفعة عند االقتضاء)فيما خيص براءات االخرتاع  األولوية حق وتنص االتفاقية على (2)
الدول  إحدى يف أول طلب قانوين وبناء على ذلك، جيوز ملودع الطلب الذي يودع. والرسوم والنماذج الصناعية

( أشهر للرسوم والنماذج الصناعية والعالمات 1شهرا للرباءات ومناذج املنفعة و 28)املتعاقدة أن يتمتع مبهلة معينة 
وعندئذ تعترب الطلبات الالحقة كما لو أهنا قدمت يف اتريخ إيداع . أخرى متعاقدة دولة أية يف ليلتمس احلماية

ابلنسبة إىل "( حق األولوية"ومن هنا تعبري )وبعبارة أخرى، حتظى الطلبات الالحقة ابألولوية . الطلب األول نفسه
الطلبات اليت يودعها أشخا  آخرون بشأن االخرتاع ذاته أو منوذج املنفعة ذاته أو العالمة ذاهتا أو الرسم 

ى ذلك، ال تتأثر الطلبات الالحقة أبي وعالوة عل. الصناعي ذاته أو النموذج الصناعي ذاته خالل املهلة املذكورة
حدث يقع يف هذه األثناء، كنشر االخرتاع أو بيع السلع اليت حتمل العالمة أو جتسد الرسم أو النموذج الصناعي 

ومن أهم املزااي العملية هلذا احلكم أن مودع الطلب الذي يلتمس احلماية يف . نظرا إىل استنادها إىل الطلب األول
شهرا  28أشهر و 1يضطر إىل تقدمي كل طلباته يف آن واحد، بل مينح مهلة زمنية ترتاوح بني  عدة بلدان ال

 .الختيار البلدان اليت يرغب يف احلصول على احلماية فيها واختاذ التدابري الالزمة لضمان احلماية بكل عناية
 :تعاقدة أبمجعها، ومن أمهها ما يلياليت جيب أن تتبعها الدول امل العامة القواعد وتنص االتفاقية على بعض (3)
الرباءات املمنوحة يف خمتلف الدول املتعاقدة لالخرتاع ذاته فيما بينها؛ فمنح براءة  ترتبط ال :االخرتاع براءات (أ)

اخرتاع يف إحدى الدول املتعاقدة ال يلزم سائر الدول املتعاقدة مبنح الرباءة، وال جيوز رفض براءة اخرتاع أو إلغاؤها 
 .و إهناؤها يف أية دولة متعاقدة ألهنا رفضت أو ألغيت أو أهنيت يف أية دولة متعاقدة أخرىأ

 .يف الرباءة بوصفه صاحب االخرتاع ُيسمَّى أن يف احلق وللمخرتع
كما ال جيوز إبطال الرباءة استنادا إىل أن بيع السلعة املشمولة ابلرباءة أو السلعة . وال جيوز رفض منح براءة اخرتاع

 .املنتجة وفقا لطريقة صنع مشمولة ابلرباءة خيضع لقيود أو تقييدات يفرضها القانون احمللي

وال جيوز لكل دولة متعاقدة تتخذ التدابري التشريعية اليت تقضي مبنح تراخيص إجبارية ملنع املمارسات التعسفية اليت 
وعليه، ال جيوز . معينة شروط ل ذلك إال يفقد تنجم عن احلقوق االستئثارية الناشئة عن براءة االخرتاع أن تفع



يف حال ( وهو ترخيص ال مينحه صاحب الرباءة وإمنا متنحه سلطة عامة يف الدولة املعنية)منح ترخيص إجباري 
عدم استغالل االخرتاع املشمول ابلرباءة أو استغالله بصورة غري كافية إال بناء على طلب يودع بعد مرور ثالث 

وجيب رفض منح . منح الرباءة أو بعد مرور أربع سنوات على اتريخ إيداع طلب الرباءةسنوات على اتريخ 
وابإلضافة إىل . الرتخيص اإلجباري إذا قدم صاحب الرباءة أسبااب مشروعة تربر امتناعه عن استغالل االخرتاع

جباري كافيا ملنع املمارسات ذلك، ال جيوز إبطال براءة اخرتاع إال يف احلاالت اليت ال يكون فيها منح الرتخيص اإل
ويف هذه احلالة األخرية، ال جيوز رفع دعوى إبطال الرباءة إال بعد انقضاء سنتني على منح الرتخيص . التعسفية

 .اإلجباري األول
، حيث حيدد القانون احمللي يف كل وتسجيلها العالمات إيداع ال تنظم اتفاقية ابريس شروط :العالمات (ب)

ونتيجة لذلك، ال جيوز رفض أي طلب يودعه مواطن من مواطين إحدى الدول . لك الشروطدولة متعاقدة ت
 بلد يف املتعاقدة لتسجيل عالمة ما أو إبطال تسجيلها بسبب عدم إيداع تلك العالمة أو تسجيلها أو جتديدها

لد آخر مبا يف ذلك بلد تسجيل عالمة ما يف إحدى الدول املتعاقدة إبمكانية تسجيلها يف أي ب يرتبط وال .املنشأ
وابلتايل، ال يؤثر إبطال تسجيل العالمة يف إحدى الدول املتعاقدة أو إلغاؤه يف صالحية تسجيلها يف  . املنشأ

 .سائر الدول املتعاقدة
جيب قبول طلب إيداعها ومحايتها يف شكلها األصلي يف  املنشأ بلد يف صثيح حنو على ما عالمة سجلت وإذا

على أنه جيوز رفض التسجيل يف حاالت حمددة، ال سيما إذا مست العالمة حقوق الغري . األخرى الدول املتعاقدة
املكتسبة أو افتقرت إىل مسة مميزة أو كانت خمالفة للمبادئ األخالقية أو النظام العام أو كان من شأهنا تضليل 

 .اجلمهور
، ال جيوز إلغاء التسجيل لعدم االنتفاع ابلعالمة إال وإذا كان االنتفاع بعالمة مسجلة إجباراي يف أية دولة متعاقدة

 .بعد مرور فرتة زمنية معقولة، وشريطة أن يتعذر على صاحب العالمة تربير عدم االنتفاع هبا

ويتعني على كل دولة متعاقدة أن ترفض تسجيل العالمة ومتنع االنتفاع هبا إذا كان من شأهنا أن تثري اللبس لكوهنا 
ليدا أو ترمجة لعالمة أخرى مستخدمة يف سلع مطابقة ومماثلة تعتربها السلطات املختصة يف تلك استنساخا أو تق

 .وختص شخصا حيق له االستفادة من مزااي االتفاقية فيها معروفة الدولة
املتعاقدة ورموزها  الدول شعارات كما يتعني على كل دولة متعاقدة أن ترفض تسجيل العالمات اليت تتألف من

اهتا الرمسية أو تتضمنها دون تصريح بذلك، وأن حتول دون االنتفاع هبا، شريطة أن يكون املكتب الدويل وإشار 



وتسري األحكام نفسها على شعارات بعض املنظمات الدولية احلكومية وراايهتا وغريها من . للويبو قد أخطر هبا
 .اإلشارات واملختصرات والتسميات اخلاصة هبا

 .اجلماعية العالمات وجيب محاية
وال جيوز رفع . جيب محاية الرسوم والنماذج الصناعية يف كل دولة متعاقدة :الصناعية والنماذج الرسوم (ج)

 .احلماية ألن السلع اليت تتضمن الرسم أو النموذج الصناعي ليست مصنعة يف تلك الدول
 .دون وجود التزام إبيداعها أو تسجيلهاجيب محاية األمساء التجارية يف كل دولة متعاقدة : التجارية األمساء (د)
جيب أن تتخذ كل دولة متعاقدة التدابري الالزمة للتصدي لالنتفاع املباشر أو غري املباشر  :املصدر بياانت (ه)

 .ابلبياانت الزائفة عن مصدر السلع أو هوية املنتج أو املصنع أو التاجر
 .تعاقدة احلماية الفعلية من املنافسة غري املشروعةجيب أن تضمن كل دولة م :املشروعة غري املنافسة (و)

وكل دولة عضو يف االحتاد وملتزمة على األقل . والحتاد ابريس الذي أنشئ بناء على االتفاقية مجعية وجلنة تنفيذية
ويُنتَخب أعضاء اللجنة . هي عضو يف اجلمعية( 2912 لسنة)ابألحكام اإلدارية واخلتامية من وثيقة استوكهومل 

 .لتنفيذية من بني أعضاء االحتاد ما عدا سويسرا اليت تعد عضوا حبكم وضعهاا

 .لفرتة سنتني –فيما يتعلق ابالحتاد  –وتتوىل مجعية احتاد ابريس وضع برانمج أمانة الويبو وميزانيتها 

 .134وجيب إيداع واثئق التصديق أو االنضمام لدى املدير العام للويبو. واالتفاقية متاحة لكل الدول

 .ابريس اتفاقية عن املنبثقة اإلدارية األجهزة
ترتب عن اتفاقية ابريس جمموعة من اآلليات وميكانزمات العمل واإلشتغال، تتمثل يف املنظمة العاملية للملكية 

 .الفكرية، واحتاد ابريس
 الفكرية العاملية املنظمة-/ أ

حلماية امللكية الصناعية يتوىل إجناز املهام اإلدارية،   من اتفاقية ابريس مت إنشاء املكتب الدويل 20مبقتضى املادة 
ومتخض  2298كما آنبتق عن اتفاقية برن مكتب دويل يتوىل أيضا إجناز املهام اإلدارية واختذ هذان املكتبان سنة 

تغري  2911ويف سنة  ”Birpi عنهما منظمة حتت اسم املكاتب الدولية املتحدة حلماية امللكية الفكرية أو
 .هذه املنظمة من مدينة برن إىل مدينة جنيف هيكل
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يوليو  21حمل الربيب، وذلك مبقتضى اتفاقية استكهومل الصادرة بتاريخ ( 1)وحلت املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
يوليو  82بتاريخ  ” OMPI ” ، وأصبح املغرب طرفا يف منظمة2921اليت دخلت حيز التنفيذ سنة  2912
2922. 

ة إىل التنسيق بني التشريعات وتبادل املعلومات يف جمال امللكية الفكرية، وتقدمي اخلدمات من اجل وهتدف املنظم
تسجيل الطلبات الدولية املودعة للحصول على محاية حق من حقوق امللكية الفكرية، وكما تقوم املنظمة بتقدمي 

عية، كما تسعى إىل تسهيل تسوية املنازعات اليت املساعدات القانونية والتقنية للدول النامية يف جمال امللكية الصنا
 .قد حتصل بني أطراف املنظمة يف جمال امللكية الصناعية

 :وتشتغل املنظمة من خالل ثالث هياكل مكونة هلا وهي

ويكون أعضاؤها من أطراف اتفاقية استكهومل املنتمني إىل احتاد ابريس أو برن، يف حني يبقى :العامة اجلمعية– 
 .بصفتهم مراقبني فقط فاقية استكهومل الغري منضمني إىل احتاد ابريس واحتاد برن حاضرين أطراف ات

 .واجلمعية العامة ابعتبارها جهازا رائسيا داخل املنظمة فهي املكلفة بتعيني املدير ابستشارة مع جلنة التنسيق
أو أعضاء اللجنة التنفيذية التفاقية  أعضاؤها هم أنفسهم أعضاء اجلنة التنفيذية التفاقية ابريس: التنسيق جلنة–
 .برن

 .ويرأسه مدير عام، ويتوىل القيام مبهام، األمانة العامة للمنظمة : الدويل ملكتب
 : ويتكون االحتاد بدوره من :ابريس احتاد – / ب
يس من اتفاقية ابر  28، وتتكون فق املادة 2912مت إنشاؤها مبقتضى مؤمتر استكهومل يف  : االحتاد مجعية-

، ممثلة فيها مبندوب واحد، وجتتمع يف 22إىل  28حلماية امللكية الصناعية، من دول االحتاد امللتزمة ابملواد من 
دورة عادية مرة كل سنتني بدعوة من املدير العام، أو دورة غري عادية بدعوة من املدير العام بناء على طلب اللجنة 

 .اء، يف اجلمعيةالتنفيذية، أو بطلب من ربع عدد الدول األعض
وتسهر اجلمعية على احملافظة على االحتاد وتنميته وحتديد براجمه وتقر ميزانيته والئحته املالية، كما تراقب تقارير 
وأنشطة املدير العام وتزويده جبميع التوجيهات الالزمة، وبصفة عامة فهي متارس احلقوق املمنوحة هلا مبوجب 

 .الفكرية شريطة قبوهلا هلذه احلقوقاتفاقية إنشاء املنظمة العاملية 

من اتفاقية ابريس حلماية امللكية  21اختصاصاهتا حمددة وفق الفقرة السادسة من املادة : التنفيذية اللجنة-
الصناعية، وتتمحور أساسا حول مساعدة اجلمعية العامة يف القيام ابملهام املنوطة هبا، إبعداد مشاريع جدول 

قرتحات متعلقة مبشروع الربانمج وامليزانية اخلاصة ابالحتاد، كما تقوم بعرض التعليقات أعمال اجلمعية وتقدمي م
 .على التقارير الدورية والسنوية للمدير العام



وجتتمع اللجنة التنفيذية يف دورة عادية مرة كل ثالث سنوات بدعوة من املدير العام، أو دورة غري عادية بدعوة من 
 .منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائهااملدير العام أو مببادرة 

من اتفاقية ابريس حلماية امللكية الصناعية، ويتوىل املكتب القيام  20أنشئ مبقتضى املادة  :الدويل املكتب– 
أبعمال السكراترية ملختلف أجهزة احتاد ابريس ، ومجع املعلومات اخلاصة حبماية امللكية الصناعية وإعداد املؤمترات 

 .راء الدراسات وتقدمي اخلدمات من أجل تسهيل محاية امللكية الصناعيةوإج
 _التجارية العالمة حول عرض

 
 
 
 
 

 -إتفاقية تريبس -إتفاقية اجلوانب املتصلة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية: املطلب الثاين
 نشاة االتفاقية: الفرع األول

االتفاقيات  خلصت االشواط الطويلة اليت قطعتها اهناواي حيث تعد اتفاقية تربس اهم ما اسفرت عنه جولة االرج
 و مجعت شقي امللكية الفكرية  امللكية االدبية و الفنية و الصناعية و التجارية  يف وثيقة1883 ,الدولية منذ 
 . اوجدت مركزا جديدا إلدارة هذا النظام و هو منظمة التجارة العامليةو , واحدة 

يف هنا التفاقيات سواء من حيث االطار الذي وردت فيه و كذا من حيث احكام سرايو قد متيزت عن ابقي ا
اذ مل ,تقف عند مستوايت احلماية السابقة املقررة يف االتفاقيات السابقة  وهنااالعضاء فيها لك مواجهة الدول

 انطلقت منها حنو تدعيم نقطة البداية اليت تعترببل , اىل االتفاقيات الدولية االولية  تكتف أبحكامها ابإلحالة
 .املستوى الدويل حقوق امللكية و ترسيخها على

وسبعني مادة، ولقد جاءت هذه املواد أبحكام عامة، وأحكام تفصيلية  إتفاقية تريبس هي إتفاقية تضم ثالث  إن
خذ يف االعتبار ومن هذه األحكام العامة اهلدف املعلن الذي تصدر ديباجتها وهو حترير التجارة العاملية مع األ. 

135عاملني أساسيني ومها
: 

 .ضرورة تشجيع احلماية الفعالة و املالئمة حلقوق امللكية الفكرية -

 ضمان أال تصبح التدابري واإلجراءات املتخذة إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية حواجز يف حد ذاهتا أمام  -

 .التجارة املشروعة

                                                           
  دمحمين، احلماية القانونية للملكية الصناعية وفقا إلتفاقية تريبس املتصلة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكريةجالل وفاء  - 135

 



حقوق امللكية الفكرية مبا يف ذلك التجارة يف السلع املقلدة على تنص إتفاقية اجلوانب املتصلة ابلتجارة من 
إلتزامات تفوق بكثري ما كانت ترتئيه مفاوضات جولة األوروغواي يف مراحلها املبكرة وقد كان ذلك نتيجة للجهود 

 .امللحة اليت بذلتها الوالايت املتحدة وبلدان متقدمة أخرى

رن وابريس وروما يف ما يتعلق حبماية حقوق امللكية الفكرية وتعتربه ملزما وتؤيد اإلتفاقية ما جاء يف إتفاقيات ب
للجميع، وهي تدمج النظم القائمة حلماية امللكية الفكرية اليت تندرج أساسا حتت لواء املنظمة العاملية للملكية 

م أحكام اإلتفاقيات الفكرية وتكملها يف اجملاالت اليت ال يوجد إتفاق بصددها، ومبوجب اإلتفاقية، أصبحت أه
القدمية اليت تنظم محاية امللكية الفكرية ضمن إطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية ملزمة وقابلة للتطبيق عامليا على 
أساس مبدأ الدولة األوىل ابلرعاية، كما مت دجمها يف النظام التجاري متعدد األطراف من خالل إتفاقية منظمة 

 . تها املعنية بتسوية النزاعات التجار ة العاملية وآلي
ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية دعوهتا إىل املواءمة بني خمتلف  إن من أبرز خصائص إتفاقية اجلوانب املتصلة 

القوانني الوطنية املتعلقة حبماية امللكية الفكرية ، فهي تلزم البلدان النامية األعضاء، يف منظمة التجارة العاملية 
راءات فعالة حلماية حقوق امللكية الفكرية، وٕان كان ذلك يتم على فرتة إنتقالية طويلة ابلنسبة للبلدان بتطبيق إج

األكثر فقرا، مبا يؤدي إىل حتقيق درجة عالية من التو افق بني املعايري الدولية، وهي متثل إجنازا هاما على صعيد 
من ) من وجهة نظر إتفاقيات الغات( ا من جهة وتنازال كبريا محاية امللكية الفكرية يف البلدان املصدرة للتكنولوجي

 . قبل البلدان الفقرية من جهة

 : -تريبس – اتفاقيةمبادئ :الفرع الثاين  

  .تضم اإلتفاقية إلتزامات عامة تتعلق مببدأ املعاملة الوطنية والدولة األوىل ابلرعاية

 :مبدأ املعاملة الوطنية -أ

يلتزم كل من البلدان األعضاء مبنح  ": تريبس على ذلك املبدأ بقوهلا من إتفاقية 3 من املادة1 نصت الفقرة
األعضاء مواطين البلدان األخرى األعضاء معاملة ال تقل عن املعاملة اليت متنحها ملواطنيها فيما يتعلق حبماية 

ومعاهدة برن ومعاهدة  ابريسامللكية الفكرية مع مراعاة االستثناءات املنصو  عليها ابلفعل يف كل من معاهدة 
ابملؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية  روما، ومعاهدة امللكية الفكرية فيما يتصل ابلدوائر املتكاملة ، وفيما يتعلق 

وهيئات اإلذاعة، ال ينطبق هذا اإللتزام إال فيما يتعلق ابحلقوق املنصو  عليها يف هذه اإلتفاقية ، ويلتزم أي بلد 
ب من املادة 1أو الفقرة1971 من معاهدة برن6اإلمكاانت املنصو  عليها يف املادة عضو يستفيد من 

 تلك األحكام إىل جملس اجلوانب املتصلة ابلتجارة من يفمن معاهدة روما، إبرسال اإلحظار املنصو  عليه 16



تلتزم البلدان األعضاء مبدأ املعاملة الوطنية والذي مؤداه أن  وحسب هذا النص فإنه تقرر1حقوق امللكية الفكرية 
أبن تعامل مواطين البلدان األخرى، ومن يف حكمهم فيما يتعلق حبقوق  –اجلات  -يف منظمة التجارة العاملية

 .امللكية الفكرية ومنها احلق املقرر على العالمة التجارية معاملة ال تقل عن تلك املعاملة املقررة ملواطنيها

زااي اليت يتمتع هبا رعاايها وختضعهم لنفس اإللتزامات وعلى ذلك فهذا املبدأ نفس امل. ولذلك متنحهم على األقل 
يقرر نوعا من املساواة ما بني األشخا  املنتمني إىل الدول األخرى األعضاء يف اإلتفاقية وبني الوطنيني املنتمني 

 2.إىل دولة معينة عضو يف اإلتفاقية

 :مبدأ الدولة األفضل ابلرعاية

 يتعني على الدول األعضاء عدم التفرقة فیWTOإنه يف ظل إتفاقيات منظمة التجارة العاملية ، كقاعدة عامة ف
ا ملعاملة بني مجيع الدول األعضاء ، مبعىن أن على كل دولة عضو أن تعامل مجيع الدول األعضاء على قدم 

ضو يف منظمة التجارة العاملية املساواة، وكأهنم مجيعا على نفس القدر من األفضلية ، وعليه، فلو أن دولة ما ع
 .قامت مبنح دولة أخرى عضو ميزة تفضيلية معينة، فيتعني عليها تقرير نفس امليزة جلميع الدول األحرى األعضاء

 Trips  تريبس اتفاقيةاحلقوق اليت تعاجلها  

 .حق املؤلف واحلقوق املتصلة به 1-

 .العالمات التجارية 2-

 .يةشرات واألمساء اجلغرافاملؤ  3-

 .التصاميم الصناعية 4-

 .االخرتاعبراءات  5-

 .الدوائر املتكاملة 6- 

 .محاية املعلومات غري املنشورة 7-
 

 االتفاقيات الدولية األخرى للملكية الفكرية اليت تلزم تريبس االطراف هبا

ابإلنضـمام ملنظمـة التجـارة الرتيبس تلزم األعضاء بتطبيق أجزاء معينة من بعـض اتفاقيـات امللكيـة الفكريـة الرئيسـية، و 
ســوف تصــبح ملزمــة بتطبيــق هــذه األجــزاء علــى الــرغم مــن أهنــا غــري منضــمة لالتفاقيــات الــيت  العامليــة، الدولــة العضــو

إليهــا بعــد  االتفاقيــات الــيت تلــزم تــريبس األعضــاء بتطبيــق نصــو  معينــة منهــا والــيت مل تنضــم الدولــة العضــو. حتتويهــا
 :هي



 
 الصناعية  اتفاقية ابريس للملكية

ــــس للملكيــــة ( 2)9و ( 2)8املــــواد  ــــد ابلنصــــو  املوضــــوعية يف اتفاقيــــة ابري ــــزم األعضــــاء ابلتقي مــــن تــــريبس تل
هـذه االتفاقيـة تضـم احلـدود الـدنيا مـن (. 2912اتفاقيـة ابريـس لعـام )الصناعية حبسب آخـر تعـديل طـرأ عليهـا 

فيمــا يتعلــق ابمللكيــة الصــناعية ملــواطين الــدول احلقــوق الــيت يتوجــب علــى الــدول األعضــاء أن متنحهــا يف أراضــيها 
ملزمة مبوجب الرتيبس ابلتقيد ابلنصـو  املـذكورة مـن اتفاقيـة  الدولة العضو. األخرى األعضاء يف هذه االتفاقية
 .ابريس وجعل قوانينها متوافقة معها

 
 اتفاقية برن الناظمة حلق املؤلف

قيــد ابلنصــو  املوضــوعية يف اتفاقيــة اتفاقيــة بــرن الناظمــة حلــق مــن تــريبس تلــزم األعضــاء ابلت( 2)9و ( 2)8املــواد 
هــذه االتفاقيــة تضــم احلــدود الــدنيا مــن احلقــوق (. 2922اتفاقيــة بــرن لعــام )املؤلــف حبســب آخــر تعــديل طــرأ عليهــا 

يف  اليت يتوجب على الدول األعضاء أن متنحها يف أراضيها فيما يتعلق حبق املؤلف ملـواطين الـدول األخـرى األعضـاء
ملزمة مبوجب الرتيبس ابلتقيد ابلنصو  املذكورة من اتفاقية برن وجعـل قوانينـه متوافقـة  الدولة العضو. هذه االتفاقية

 .معها ابستثناء األحكام املتعلقة ابحلقوق املعنوية للمؤلف يف هذه االتفاقية
 اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة

مـــن ( 8)21و  28، ((8)1مـــا عـــدا املـــادة ) 2-8: يـــبس تلـــزم الـــدول األعضـــاء ابلتقيـــد ابملـــوادمـــن الرت  80املـــادة 
ـــة  ـــدوائر املتكامل ـــة املتعلقـــة ابل ـــة الفكري ـــة (. 2929معاهـــدة واشـــنطن لعـــام )اتفاقيـــة امللكي هـــذه النصـــو  متـــنح محاي

 .للتصميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة
 

 نتمي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعةاتفاقية روما حلماية حقوق املؤدين وم
من تريبس تتضمن اإلشارة لنصو  معينة من االتفاقية الدولية حلماية حقوق املؤدين ومنتمي  21املادة 

ولكن ال يوجد التزام عام حتت الرتيبس بتطبيق ( 2912اتفاقية روما لعام )التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة 
 .يت تتضمنها هذه املعاهدةمجيع النصو  املوضوعية ال

 

 انفاذ حقوق امللكية الفكرية 



يتعلــق إبنفــاذ حقــوق امللكيــة ( اجلــزء الثالــث)مــن املميــزات االساســية إلتفاقــة تــريبس أهنــا نصــت علــى فصــل خــا  
هــذا اجلــزء يلــزم االعضــاء بتــوفري إجــراءات اساســية معينــة حلــاملي حقــوق امللكيــة الفكريــة تضــم . الفكريــة بشــكل عــام

إجـراءات جنائيـة تتخـذ علـى , راءات املدنية حلماية احلقوق والتعويض علـى اصـحاهبا فـب حالـة االعتـداء عليهـااالج
هـذا ابالضـافة إلجـراءات مؤقتـة , االمل يف حال التقليد املتعمد للعالمات التجاريـة أو االعتـداء علـى حقـوق املؤلـف

تتصـل ابالعتـداء علـى حقـق امللكيـة الفكريـة وعلـى منـع  واحتياطية تتخذ من اجل احلفاظ على االدلة املتعلقة بواقعة
 .وعلى تدابري حدودية لضمان عدم تسرب البضائع املقلدة اىل السوق. وقوع اعتداء وشيك عليها

 
وكــل اجـراءات انفـاذ حقـوق امللكيــة الفكريـة جيـب أن تكــون , تـريبس تـنص علـى أن مجيــع االجـراءات املـذكورة اعـاله

أن تكـــون معقـــدة أو ابهظـــة التكـــاليف بصـــورة غـــري ضـــرورية، وال تنطـــوي علـــى مهـــل غـــري  منصـــفة وعادلـــة، وال جيـــوز
 (.8-12املادة )معقولة أو أتخري ال داعي له 

 

 نظام تسوية النزاعات

فإن تريبس خاضعة ايضاً لنظام حـل النزاعـات الـذي تـديره املنظمـة , بصفتها احدى اتفاقيات منظمة التجارة الدولية
هــذا النظــام يــوفر . احــد اهــم ميــزات تــريبس الــيت متيزهــا عــن كــل اتفاقيــات امللكيــة الفكريــة الســابقةهــذا النظــام يعتــرب 

لالعضاء الية حلل نزاعاهتم النامجة عن تطبيـق اتفاقيـة تـريبس وابلفعـل قـد مت حـىت االن حـل الكثـري مـن النزاعـات مـن 
م بغض النظـر عـن حجمهـم االقتصـادي أو ويالحظ أبن مجيع االعضاء متساوون امام هذا النظا. خالل هذا النظام

 .السياسي
 
 

  -الفكرية القانوين الدويل لنظام امللكية اإلطار -اتفاقيات امللكية الفكرية وفيما يلي جدول يوضح -
 

اتفاقيات 
 مشولية

اتفاقيات 
اهليئات 
 الدولية 

 امللكية الصناعية
 امللكية االدبية او الفنية

 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 
اتفاقية 
 تربس

اتفاقيـــــــــــــــــة  -2
انشــــــــــــــــــــــــــــــاء 
املنظمــــــــــــــــــــــــة 

 1993اتفاقيــة ابريــس للملكيــة الصــناعية 
 ( االطار العام )  . 1111صيغة ابريس 

 1991اتفاقيـــــــة بـــــــرين 
)  1111صـيغة ابريـس 
 ( االطار العام 

حق 
 املؤلف



 
اتفاقية )) 

اجلوانب 
املتصلة 
ابلتجارة 
من 

امللكية 
الفكرية 

)) 

ـــــــــــــــــــــــــــة  العاملي
ــــــــــــــــــــة  للملكي
الفكريـــــــــــــــــــــــة 
2912 . 

اتفاقيــــــــــــة   -8
إنشــــــــــــــــــــــــــــــاء 
منظمــــــــــــــــــــــــــة 
التجــــــــــــــــــــــــارة 
ـــــــــــــــــــــــــــة   العاملي
2991 – 

النافــــــــــــــــــــــــــذة 
ـــــارا مـــــن  اعتب

2/2/
2990 . 

اتفاقيــــــــة التصــــــــنيف الــــــــدويل 
ــــــــــــــــــرباءات االخــــــــــــــــــرتاع   -ل

احتـــــــاد   1111سرتاســـــــبور  
IPC   

براءات 
 االخرتاع

االتفاقيـة العامليـة حلقــوق 
جنيــــــــــــــف  -املؤلــــــــــــــف 
ـــــس  1102 صـــــيغة ابري
  ( اليونسكو ) 1111

 

االعـــــــرتاف الــــــــدويل اتفاقيـــــــة 
ابيـــــــداع الكائنـــــــات الدقيقـــــــة 
ــــــراءات االخــــــرتاع   –نظــــــام ب

  - 1111بودابست احتاد 
 

اتفاقية التسجيل الدويل 
للمصـــــــنفات الســــــــمعية 

جنيــــــــــف  -والبصــــــــــرية 
1191 

اتفاقية التعاون الدويل بشـان  
 1113واشنطن  -الرباءات 

   PCTاحتاد  -

اتفـــاق تفـــادي االزدواج 
ت الضـــريل علـــى عائـــدا
 -حقــــــــــــــوق املؤلــــــــــــــف 

 .  1111مدريد 
اتفاقيــــــــة التســــــــجيل الــــــــدويل 

مدريــد  -للعالمــات التجاريــة 
ــــــــد ،  - 1191 احتــــــــاد مدري

 وبروتوكول مدريد امللثق هبا 
العالمات 
 التجارية

اتفاقيــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدوائر 
 - 1191املتكاملــــــــــــــة 

 . واشنطن 
اتفاقيـــة املنظمـــة العامليـــة 
ـــــــــة يف  ـــــــــة الفكري للملكي

  – 1111حق املؤف 
اتفاقيــــــــة التصــــــــنيف الــــــــدويل 

احتـــاد  -للبضـــائع واخلـــدمات 
 .  1101 -نيس 

 

اتفاقيــــــــة محايــــــــة فنــــــــاين 
االداء ومنتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
التســــــجيالت الصــــــوتية 
 -وهيئــــــــــات االذاعــــــــــة 

  1111روما 

احلقوق 
 اجملاورة

اتفاقيــــــــة التصــــــــنيف الــــــــدويل 
 -للعناصر املميـزة للعالمـات 

 .  1113 -احتاد فينا 

ـــــة  ـــــة محاي منتجـــــي اتفاقي
التســــــجيالت الصــــــوتية 
ضـــــــــــد النســـــــــــخ غـــــــــــري 

 -جنيــــــف  -املشــــــروع 
1113  

 



ــــــــانون العالمــــــــات  ــــــــة ق اتفاقي
ــــــــــــــــة   –جنيــــــــــــــــف  -التجاري

1114  

اتفاقية توزيـع االشـارات 
حاملـــــــة الــــــــربامج عــــــــرب 
 -التوابـــــــــع الصـــــــــناعية 

  1114بروكسل 
ــــــــــدويل  ــــــــــداع ال ــــــــــة االي اتفاقي

الهــاي  -للنمــاذج الصــناعية 
 1120 -احتــــــاد الهــــــاي  -

  1110بروتوكول جنيف 

الرسوم 
النماذج و 

 الصناعية

اتفاقيـــة املنظمـــة العامليـــة 
ـــــــــة يف  ـــــــــة الفكري للملكي
االداء والتســـــــــــــــجيالت 

الفوجنرامـــات ) الصـــوتية 
 )1111 

اتفاقيــــــــة انشــــــــاء التصـــــــــنيف 
 -الــدويل للنمــاذج الصــناعية 

احتــــــــاد لوكــــــــارنو  -لوكــــــــارنو 
1119 

 

  

اتفاقيــــــــة التســــــــجيل الــــــــدويل 
النمــــاذج الصــــناعية للرســــوم و 

صــــــياغة جنيــــــف التفاقيــــــة  -
 . 1111 –الهاي 

ـــــــــاانت  ـــــــــة جتـــــــــر  البي اتفاقي
املضـــــــــــللة بشـــــــــــأن منشـــــــــــأ 

 1891مدريـــد  –البضـــائع 
  1111صيغة ستوكهومل -

عالمات 
 -املنشأ 

املؤشر 
 اجلغرايف

ــــــــــــــــة دالالت  ــــــــــــــــة محاي اتفاقي
املصدر والتسجيل الـدويل هلـا 

 1109 –لشبونه  -
 

ــــــــة الدوليــــــــة حلمايــــــــة االتفا قي
اصــــــناف النبــــــااتت اجلديــــــدة 

UPOV - -  ــــف جني
1111  

محاية 
 النبااتت



اتفاقية محايـة الشـعار االوملـل 
  1191 -نريويب  -

الشعار 
 االوملل

اتفاقية 
 واحدة

 اتفاقية 2
اتفاقية مجيعها تديرها  10

 الوايبو
 

اتفاقيات احداها  13
 تديرها اليونسكو

 اجملموع

 
  فهرس احملتوايت

        32          مقدمة
     32 مفاهيم أولية عن حقوق امللكية الفكرية:مطلب متهيدي
 32 اتريخ امللكية الفكرية ومفهومها: الفرع األول  

 32 : اتريخ امللكية الفكرية/  أوال
 31   :مفهوم امللكية الفكرية / اثنيا

 31 امللكية الفكرية( أقسام)أنواع : الفرع الثاين
 31  :امللكية الفنية أو األدبية/ أوال
 39  :امللكية الصناعية/ اثنيا

 39 :موقع حقوق امللكية الفكرية من تقسيم احلقوق : الفرع الثالث
 39 :حقوق امللكية الفكرية حق شخصي  / أوال
 39 :حق امللكية الفكرية حق ملكية  /  اثنيا
 31 :لكية الفكرية حق فكرى  حق امل/  اثلثا
 31 :حق امللكية الفكرية حق مزدوج / رابعا

 13 :  خصائص امللكية الفكرية:الفرع الرابع
 11  امللكية األدبية والفنية: املبثث األول
 11 :مفهوم امللكية األدبية:املطلب االول 
 12 احلقوق املشمولة ابحلماية  : املطلب الثاين
 12 ( املعنوية) حلقوق األدبية ا: الفرع األول 

 12 :خصائص احلق املعنوي للمؤلف:أوال
 14 ( املادية )احلقوق املالية :الفرع الثاين 

 14  خصائص احلق املايل للمؤلف: أوال



 10 نطاق حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة: املطلب الثالث
 10 :املصنفات األصلية: الفرع األول 

 10  :دبية و العلميةاملصنفات األ : أوال
 11 : املصنفات العلمية: اثنيا
 11  املصنفات املسرحية و املسرحيات املوسيقية:اثلثا
 11 املصنفات السينمائية :رابعا

 11 املصنفات املوسيقية :خامسا
 11  املصنفات الفنية:سادسا

 11 املصنفات املشتقة:الفرع الثاين
 11  يق الرتمجةاملصنفات املشتقة عن طر : أوال - 
 11 املصنفات املشتّقة عن طريق االقتباس ابلتلخيص أو التثويل: اثنيا - 
 19  املّصنفات املشّتقة ابإلضافة: اثلثا-

 19 : املصنفات احلديثة:الفرع الرابع
 19 :برامج احلاسب اآليل:اوال
 19  :قواعد البياانت: اثنيا

 19 :املّصنفات اجملاورة : الفرع الثالث
 19  أوال فّناين األداء -
 11  اثنيا منتجي التسجيالت السمّعية أو السمّعية البصرية -
 11 هيئات البث السمعي أو السمعي البصري اثلثا -

 11  املستفيدون من احلماية:املطلب الرابع  
 11 :املؤلف املنفرد:الفرع األول

 11 : املؤلف اجلماعي: الفرع الثاين 
 11  املؤلف الشريك و املوظف :الفرع الثالث

 11 :املؤلف الشريك: أوال
 23 : املؤلف املوظف: اثنيا

 21 ّمدة محاية حقوق املؤّلف ومصريها بعد االنقضاء: املطلب اخلامس
 21 مدة محاية حقوق املؤلف: الفرع االول 



 21 :مدة احلماية للمصنف املشرتك:أوال 
 21  : عيمدة احلماية للمّصنف اجلما: اثنيا
 22 مدة احلماية للمصنف حتت اسم مستعار أو جمهول اهلوية: اثلثا
مدة احلماية للمّصنف السمعي البصري واملّصنف التصويري أو مّصنف :رابعا

   الفنون التطبيقية
22 

 22 مدة محاية احلقوق اجملاورة: خامسا
 23 مصري املصنفات بعد انقضاء مدة احلماية:الفرع الثاين 

 23 اآلليات القانونية حلماية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة: طلب اخلامسامل
 23 اإلجراءات الوقائية حلماية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة: الفرع األول

 23 :اإليداع القانوين -أوال
 24  اإلجراءات التثفظية: اثنيا

 21 اورةاحلماية املدنية حلقوق املؤلف واحلقوق اجمل  :الفرع الثاين
 21 أساس املسؤولية املدنية حلقوق امللكية األدبية والفنية: أوال
 21 :أاثر دعوى املسؤولية املدنية: اثنيا

 29 :احلماية اجلزائية حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة: الفرع الثالث 
 29 :تعريف جنثة التقليد وأركاهنا:أوال
 29 :اجلرائم املشاهبة للتقليد:اثنيا 
 21 :العقوابت املقررة جلنثة التقليد: اثلثا

 21 الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة:املطلب السادس
 21 :تعريفه و نشاته:  الفرع األول 
 33  املؤلفات احملمية اليت هلا عالقة مع املؤسسة: الفرع الثالث
 31 إجراءات إيداع املؤلف؟:  الفرع الرابع
 32 امللكية الصناعية:يناملبثث الثا

 32 مفهوم امللكية الصناعية: املطلب األول
 32 تعريف امللكية الصناعية: الفرع األول 
 32 :اإلطار التشريعي حلماية حقوق امللكية الصناعية: الفرع الثاين

 33 أقسام امللكية الصناعية : املطلب الثاين 



 33 :براءة االخرتاع:  الفرع األول
 30 :ريف االخرتاعتع: أوال
 30 :تعريف براءة االخرتاع: اثنيا
 31 :صور االخرتاع: اثلثا
 31 خصائص براءة االخرتاع:رابعا

 43 انواع براءة االخرتاع: خامسا
 42 شروط منح براءة االخرتاع: اسادس

 41 :آاثر منح براءة االخرتاع: ابعاس
 02  :انقضاء براءة االخرتاع: ااثمن
 04 :اية القانونية لرباءة االخرتاعاحلم: ااتسع

 04 :الرسوم و النماذج الصناعية: الفرع الثاين
 04 تعريف الرسوم و النماذج الصناعية :أوال
 01 :شروط حصول الرسوم والنماذج الصناعية على احلماية القانونية: اثنيا  

 01 .احلقوق الناشئة عن تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي: رابعا
 13 االعتداء على احلق يف الرسم او النموذج الصناعي:  مساخا

 14 العالمة:الفرع الثالث
 14 :تعريف العالمة:أوال
 14 .متييز العالمة عن ما يشاهبها من تسميات: اثنيا
 10 :انواع العالمات: اثلثا
 10 الشروط الواجب توافرها يف العالمة: رابعا

 11 .ية العالمةاحلقوق املرتتبة على ملك: خامسا
 13 .انقضاء احلق يف العالمة: سادسا

 13 تسميات املنشأ: الفرع الرابع
 13 :تعريف تسمية املنشأ:اوال
 11 متييز تسميات املنشأ عن ما يشاهبها من عناصر: اثنيا
 12 شروط صالحية تسميات املنشأ للثماية: اثلثا
 14 أ اآلاثر املرتتبة على تسجيل تسميات املنش: رابعا



 10 انقضاء تسميات املنشأ :خامسا
 11 االسم التجاري :  الفرع اخلامس

 11         :  تعريف االسم التجاري: أوال
 11         :شروط اإلسم التجاري: اثنيا
 19          أمهية االسم التجاري: اثلثا
 93         :احلماية القانونية لالسم التجاري: رابعا

  91 :التصاميم الشكلية والدوائر املتكاملة: سالفرع الساد
 91         تعريف التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة : أوال

 91          املتكاملة التصاميم الشكلية للدوائر يف الواجب توفرها الشروط: اثنيا
 INAPI         90املعهد الوطين للملكية الصناعية :املطلب الثالث 

 90 التعريف و النشأة : ولالفرع األ
 90 املهام:الفرع الثاين 

احلماية الدولية حلقوق امللكية الفكرية يف اطار اتفاقييت :املبثث الثالث
 .ابريس و تريبس 

91 

 91 اتفاقية ابريس: األولاملطلب 
 91 نشأة االتفاقية: الفرع األول
 99 االتفاقية مبادئ: الفرع الثاين 
 13 تفاقية تريبسا: املطلب الثاين
 13 االتفاقية نشأة: الفرع األول 
 14 االتفاقية مبادئ: الفرع الثاين

 133 خامتة
 131 :قائمة املصادر و املراجع

 106 فهرس احملتوايت
 
 
 
 




