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 مقدمة:

أضحى مكضكع حقكؽ الممكية الفكرية مف المكضكعات المعاصرة ذات االىتماـ العالمي، كالتي  لقد   
الذم يعيشو العالـ بأسره. ففي أيضا، التجارم كالصناعي كالتقني ، زادت أىميتيا مع التقدـ العممي

ياة اضافة الى التقدـ الحاصؿ في كؿ جكانب الح ،العصر الحاضر عصر الرقمنة ك سرعة االتصاالت
تطكرت الممكية الخاصة، كبرزت أنكاع مف الحقكؽ المتعمقة ، البشرية، بما فييا الجكانب االقتصادية

بيا، لـ تكف معركفة مف قبؿ، كشيد العالـ كمو ىذا التطكر المذىؿ في مجاؿ الصناعات كاالبتكارات 
 العممية كاإللكتركنية.

ريع في مجاؿ الطباعة، ككثرة المؤلفات بأنكاعيا التي ىي نتاج العقؿ البشرم المفكر، ككذا التطكر الس
المختمفة في شتى المجاالت العممية كاألدبية كالفكرية كالفنية، كفي مقابؿ ذلؾ : َسُيَمْت عمميات التقميد 
كالتزكير لكثير مف السمع كالمنتجات المختمفة، كانتشرت عمميات السرقة كاالنتحاؿ لمؤلفات اآلخريف 

 1.كنتاجيـ الفكرم

مرا حتميا  طكر  مراجعتيا ك أعميو أضحى كاجب تنظيـ ىذه الحقكؽ ذات الطبيعة الخاصة ك  
اصبلحيا بما يتماشى مع التطكر التكنكلكجي ضركرة لحماية حقكؽ المبدعيف كالمفكريف ك لسد الثغرات 

 القانكنية التي قد تنشأ مستقببل .

المجاالت العممية كالفنية كاالدبية الناتجة تضـ الحقكؽ الفكرية جميع صكر اإلبداع الفكرم األصيؿ في 
مف كحي العقػؿ كالتي يمكػف التعبير عنيا في صكرة خمؽ مادم أصيؿ )ابداع( ، كىذا يعني اف حقؿ 
الحقكؽ الفكرية كاسع جدا كلذلؾ فإف محؿ الحقكؽ الفكرية ىك فكرة ما نتج عنيا ثمػرة عمى قدر معيػف 

 . ك كتاب أك شعراء جميا في صكرة اختراع مف الجدة كالحداثػة  كاإلبتكار سكا

تقسيػـ دكؿ المعمػكرة إلى  إلىدل أف التفاكت بيف الدكؿ في امتبلؾ الحقكؽ الفكرية قد أكال يخفى  
مجمكعات متفاكتة في مذمار التقدـ ، فيناؾ دكؿ متطكرة كاخرل تحت التطكر كثالثػة متخمفة بؿ قد 

ر ما تممكو مف الحقكؽ الفكرية لما يترتب عميو مف تفاكت أصبح تحديد قكة الدكلة يعتمد عمى مقدا
 .شديد في درجة اإلنتاج الفكرم كجكدتو

                                                           
لممزيد مف المعمكمات حكؿ المكضكع أنظر ،خالد ب حقكؽ الممكية الفكرية في الشريعة اإلسبلمية ، بحث لنيؿ - 1

 . 2009-2008اإلنسانية السنة الدراسيةاإلجازة ،جامعة السمطاف مكالم سميماف كمية اآلداب ك العمـك 
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فبل عيب أف يككف اإلىتماـ بالحقكؽ الفكرية بما تتضمنو مف أعماؿ ادبية كفنيػة مختمفػة قد أصبػح   
تحكمػو ضركرة ممحة ، خاصة في ظؿ عصر صناعي كتجارم متطكر يغذيو العقؿ كتسيره اآللػة ك 

التكنكلكجيا ، كانطبلقا مف ىنا تـ ادراج مقياس الممكية الفكرية في طكر الميسانس حيث يتمقى فيو طمبة 
القسـ العاـ كالخاص محاضرات في المادة اليدؼ منيا تكعية الطالب ك تككينو مف الناحية القانكنية 

تعرؼ عمى أىـ ذا االساس سنفي ميداف حقكؽ الممكية الفكرية بشقييا االدبي ك الصناعي .ك عمى ى
 ذات الصمة بالممكية الفكرية كىذا كفقا لمتقسيـ التالي:المحاكر الرئيسية 

 .فكريةحقوق الممكية الاالطار المفاهيمي لالفصل االول :

 .فكريةحقوق الممكية الالتنظيم القانوني لالفصل الثاني :

 الفصل الثالث:   تسوية منازعات الممكية الفكرية.

 

 

 

 

 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األول الفصل
 لحقوق المفاهيمي االطار

  الفكرية الممكية
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 تمهيد : 

تعد حقكؽ الممكية الفكرية ذلؾ الفضاء المتميز الذم تظير فيو ابداعات االشخاص، كما تحممو مف    
لمسات خاصة بيـ مما يمنحيـ ميزة خاصة، أال كىي ميزة االستئثار ك االستفراد، كعميو سنحاكؿ مف 

لمعنكم، كالتي خبلؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى ىذه الحقكؽ التي تجمع في طبيعتيا بيف الحؽ المادم كا
تعد مف أسمى حقكؽ الممكية لككنيا تبنى عمى حؽ الشخص في تممؾ ثمرة إبداعو الفكرم ك حؽ 

 التصرؼ فييا.

كلذا ال يمكف لمغير أف يستفيد مف ىذه الثمرات إال بترخيص مف صاحبيا، فما المقصكد بحقكؽ الممكية 
 الفكرية كما ىي مصادر حمايتيا .

ا الفصؿ ، مف خبلؿ ضبط المفاىيـ ك التعرؼ  عمى االطار المفاىيمي ىذا ما سنتعرؼ عميو في ىذ
  ليذه الحقكؽ كتبياف مصادر حمايتيا.
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 حقوق الممكية الفكرية:مفهوم المبحث االول :

رعاىا بالتطكر عمى مر ك  ،فكرية قديمة قدـ االنساف نفسو، عرفيا منذ بدء حياتوإف الحقكؽ ال   
إال أنيا قد برزت بصكرة مممكسة في أعقاب الثكرة الصناعية ثـ تبمكرت فيما مضى مف العقكد  1السنيف

 حتى أصبحت مف أيرز مميزات ىذا العصر ك معيار التقدـ فيو.

فحقكؽ الممكية الفكرية كمقارنة مع باقي الحقكؽ فيي تعتبر مف الحقكؽ الحديثة كالتي أقرتيا        
لفكرم  كالصناعي في اآلكنة الخيرة  ، حيث تجمع بيف شقيف األكؿ يعرؼ القكانيف نتيجة التطكر ا

 بالحقكؽ األدبية كالفنية كمنيا حقكؽ المؤلؼ ، كممكية صناعية كمنيا حقكؽ االختراع .

حيث سنت القكانيف ألجؿ تنظيميا ك حمايتيا  ،2كركباأىتماـ بيذه الحقكؽ جاء مبكرا في إلكعميو فإف ا
رت الدكؿ العربية ألىمية  ىذه الحقكؽ التي تشكؿ  أرقى صكر حقكؽ الممكية ك عمى ىذا النحك سا

عمى كجو االطبلؽ، كالسبب في ذلؾ بسيط ككف مكضكع  ىذه الممكية يتصؿ اتصاال مباشرا بأسمى ما 
 يممكو االنساف كأرقاه ،كىك العقؿ البشرم في إبداعاتو كقكتو عمى التفكير كالبحث .

ر العاـ لحقكؽ الممكية الفكرية ك ما تتضمنو مف عناصر عمينا اكال تحديد كألجؿ الكقكؼ عمى االطا
 أىـ النقاط األساسية التي تتمحكر حكليا حقكؽ الممكية الفكرية.

 الحقوق الفكريةب والتعريف النشأة،  : لوالمطمب اال 

يؼ ىذه كصكال الى تعر  3نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عف مراحؿ تطكر نشأة حقكؽ الممكية الفكرية
 الحقكؽ.

 

 

                                                           

.22، ص 2006صبلح زيف الديف، المدخؿ الى الممكية الفكرية ،دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، عماف االردف، سنة  1  
، الممكية الصناعية ك التجارية، دار كائؿ لمنشر الطبعة االكلى، االردف سنة- - . 2005عبد اهلل حسيف الخشرـك

  2 17ص 
https://www.afiflaw.المكقع الرسمي لمدكنة االستاذ محمد بف عفيؼ حكؿ مدكنة الممكية الفكرية االطبلع أنظر 

28/12/2020بتاريخ  3  

https://www.afiflaw.أنظر/
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 الفرع االول : في العصر القديم

 عمى كالرسـ ،بالنقش بداية عقمو ممكة مف كاف كاخترعو بو كفكر بو تعامؿ ما كؿ اإلنساف، ظيكر منذ
 ككذا كالفأس لمسيـ كاختراعو الجك، كبرد حر مف تقيو الحيكانات جمد مف المبلبس كصناعة الحجر
 فقد كحاجتو فيمو مع تناسبا متطمباتو ازدادت العصكر مر فعمى لمتحاكر، المغات كخمقو لمكبلـ محاكلتو
 أف مف الرغـ عمى الفكرية، بالممكية المرتبطة االساسية المفاىيـ مف كثيرا القديمة الحضارات عرفت
 االنساف اخترعو ما كؿ اذ قائما كاف المبدأ أف إال الغابرة العصكر في شائعا يكف لـ المصطمح ىذا

 ما ينسب اف في حقو ككذا المادية عائداتو مف االستفادة في الحؽ لو ك فكره ممكة مف يعتبر كابتكره
 مف كغيرىا لحمايتيا قكانيف تسف أف ضركرة الممكية ىذه استكجبت أنو كذلؾ تری كمنو لشخصو، أبدعو

 .ذلؾ إلى القديمة الحضارات سعت كقد االخرل الممكيات

  :الصينيين عندأوال/

 الباحثيف مف الكثير كيرجع( ـ1401-1048) بيف ما الفترة في الصيف في مرة ألكؿ الطباعة فف ظير
 بالقدرة كحمايتو الفكرم اإلنتاج نشر في بالغ أثر ليا كاف التي الكرؽ صناعة في الصينييف إلى الفضؿ
 .كحيازتو حفظو عمى

  االغريق عندثانيا: 

 مقتصرا الفكرم العمؿ كاف ذلؾ كعمى اليكناني، المجتمع في السائدة ىي كانت العمؿ تقسيـ ظاىرة
 ليـ يسمح ال كبالتالي ، اآللة معاممة يعاممكف الذيف العبيد، بو يقـك الجسدم كالعمؿ النخبة عمى

 النشاط مزاكلة في الحؽ ليـ الذيف ىـ فقط( النخبة) العميا الطبقة فأكالد ذىني نشاط أم بممارسة
 يعمؿ كالده العميا، الطبقة إلى ينتمي ال فقير رجؿ إستطاع ذلؾ كرغـ ، المجتمع في كالذىني الفكرم

 ىذا فكريا، عمبل يمارس أف كالبنات األبناء مف كبير لعدد العيش لقمة ليكفر األحجار تكسير في
 المدرسيف مصركفات لتغطية الماؿ يممؾ ال ألنو بالمدرسة اإللتحاؽ يستطع لـ الذم" سقراط" ىك الرجؿ

 كانت الفكرية الممكية أف يجد القديمة اليكنانية الحضارة في كالباحث. جدا مرتفعة كانت التي كالمدرسة
 حفيد كىك العميا الطبقة إلى ينتمي أفبلطكف كالمفكر أصحابيا، نفكذ خبلؿ مف الحماية ليا تتكفر
 الصاعقة، فعؿ بينيـ البائس الفقير سقراط لكجكد ككاف النببلء مف العشرات كغيرىـ صكلكف المفكر
 مقر في مصنفاتيـ مف نسخا يكدعكف اليكنانيكف كاف كلقد. المسرحية كتاباتيـ في ىاجمكه قد أنيـ حتى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي لحقوق الممكية الفكريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   األولالفصل 
 

 
7 

 باإليداع المعركؼ النظاـ ىك كىذا. فقط المكتبة داخؿ الناس مف عمييا لئلطبلع الكظيفة المكتبة
 .1كالتقميد السرقة مف كاآلف قديما لحمايتيا لممصنفات القانكني

  الرومان عندثالثا :

 األدبية المباراة أثناء الشعراء مف غيرىـ مف الشعر مف أبياتا الشعراء بعض نقؿ 2البطالسة عيد في
 ىك ككما السرقة، بتيمة بمعاقبتيـ إمبراطكرم أمر ذلؾ إثر عمى فصدر اإلسكندرية، بمدينة أقيمت التي

 المكتكب الشيء يممؾ مف ككاف الجمد أك الكرؽ عمى الكتابة كانت الركماف، عصر في فإنو معركؼ
 أك األدبي بالمبتكر يعرؼ ما أك لممصنؼ األصمي الصاحب كاف جمدا أك كاف كرقا الدعامة عمى
 المصنؼ عميو يكتب الذم الجمد أك كالكرؽ المادم الشيء ممكية بيف يفرؽ لـ الركماني فالقانكف الفني

 كسرقت الكرؽ أك الجمد عمى كثبتيا قصيدة أحد كتب إذا أنو أم نفسو، األدبي الحؽ كبني المسركؽ
 كقعت لمف حقا تصبح فيي لو الفكرية ممكيتيا إنشاء في بحقو يطالب أف في الحؽ لو ليس فإنو منو
 يكتب مف إف"  يقكلكف الركماف كالفقياء أياميا المبدعيف حؽ في كاجحاؼ خمط األمر ىذا كفي بيده

 في تناقض األمر ىذا كفي ،" الممكية الحقائؽ لو يككف الجمد أك الكرؽ عمى غيره مف مسركقا مصنفا
 .المعنكم شقو في خاصة المؤلؼ حؽ في كبير إجحاؼ كذلؾ ك ذكره السابؽ اإلمبراطكرم األمر

  :العرب عندرابعا /

 بينيـ مف الشعراء مف الكثير يكميا فعرؼ الشعر خاصة االدبية كتاباتيـ في بغزارة عرفكا قديما     
 ىذه ألصحاب الفكرية الممكية لحماية قكانيف تسف لـ أنو غير الفرزدؽ، جرير المتنبي القيس أمرؤ

 ك غيرىـ، اشعار عمى كالسطك بالسرقة اتياميـ تـ العرب الشعراء كبار فإف لذلؾ األدبية االبداعات
 اذف معاني، مف المغة ىذه بو جاءت ما بكؿ العرب يحتقرىا التي األمكر انبذ مف كذلؾ السرقة تعتبر

 االخير ىذا العقؿ، مبلزمة لو مبلزميف باتا ك االنساف حياة في جديد بشيء ليست الفكرية فالممكية

                                                           
 . مدكنة االستاذ محمد بف عفيؼ حكؿ الممكية الفكرية، مرجع سابؽ. - 1
ؽ.ـ،  323مة مف أصؿ مقدكني نزحت إلى مصر بعد كفاة اإلسكندر األكبر سنة ة أك البطالمة ىـ عائسالبطال - 2

حيث تكلى أحد قادة جيش اإلسكندر األكبر كىك "بطميمكس" حكـ مصر. أىتـ بطميمكس األكؿ ببناء مدينة اإلسكندرية 
اليند. كجعؿ بطميمكس التي أسسيا األسكندر األكبر قبؿ مغادرتو مصر في حممة عسكرية إلى ببلد الفرس كأفغانستاف ك 

 . األكؿ اإلسكندرية عاصمة لمصر.، أنظر مكقع كيكيبيديا
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 في الحؽ لصاحبيا تخكؿ التي ك يعرفيا التي االبداعات ىذه ظيكر كراء األساسي السبب يعتبر الذم
 .شاء ما كيؼ عممو في التصرؼ

 في العصر الحديثتطور حقوق الممكية الفكرية الثاني:  فرعال

ديث نيضة ال مثيؿ ليا في العصكر السابقة كىذا ما العصر الح شيدت حقكؽ الممكية الفكرية في
 سنكضحو.

 :االمريكية المتحدة الواليات في المؤلف حق أوال:

 كالية قانكف بينيا مف كاف المؤلؼ حؽ لحماية قكانيف الفيدارالي لبلتحاد المككنة الكاليات غمبأ سنت
 عفالناتجة  الممكية مف باإلنساف الصؽ ممكية تكجد ال انو عمى صراحة نص الذم "ستس ماساشك"

 حؽ لحماية فيديرالي قانكف اكؿ عمى االمريكي الككنغرس صادؽ1790 سنة كفي .الذىني جيده
 الدستكر مف االكلى المادة بمقتضى لو المحكلة السمطة الى استنادا كذلؾ المتحدة الكاليات في المؤلؼ
 ك المؤلفيف منح طريؽ عف الفنكف ك العمكـ تقدـ تعزيز سمطة الككنغرس منح عمى المادة ىذه كتنص

 1. محددة لفترات كاختراعاتيـ لكتابتيـ بمنسبة استئثاريا حقا المخترعيف

 عشر الثامن القرن بعد ما مرحمةثانيا : 

 التطكرات ىذه اف كالكاقع .المؤلؼ حقكؽ ترقية مجاؿ في كىامة جديدة تطكرات المرحمة ىذه شيدت
 عشر السابع القرف خبلؿ العالـ عرفيا التي كالصناعية التقنية كاالبتكارات العممية االكتشافات افرزتيا
 ذلؾ ألجؿ فأصدرت المؤلؼ حماية بضركرة الدكؿ مف مجمكعة لدل كبير احساس ساد لقد. ميبلدم

  .خاصة تشريعات

 كارساء دعـ اجؿ مف بينيا فيما تعاكف اقامة ضركرة الى الدكؿ اىتدت الكطنية قكانيفال جانب كالى
 عقد كالذم، المؤتمر كلياأ كاف دكلية مؤتمرات عقدت الغرض ىذا ،كلتحقيؽ المؤلؼ حتى حماية قكاعد

 الجمعية بإنشاء المؤتمر ىذا كتكع الفنية ك االدبية لممكيةاب االعتراؼ فيو كتـ1885 سنة ببرككسؿ

                                                           
أنظر محمد االميف بف الزيف، محاضرات في الممكية الفكرية،)جقكؽ المؤلفك الحقكؽ المجاكرة(،كمية الحقكؽ، جامعة  1

 14، ص2010-2009الجزائر ،سنة 
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 حؽ  بحماية مختصة دكلية منظمات عدة نشأة في الجمعية ىذه ساىمت كقد الدكلية الفنية ك االدبية
 .1العالـ في المؤلؼ

  وروباأ في المؤلف حقوق تطورثالثا :

 ىذه دكر ككاف حرفية تنظيمات في يتجمعكف حرفيف مجرد يعتبركف المؤلفكف كاف النيضة عصر حتى
 حقكؽ عف دقيقة معنية قكاعد بكاسطة تدافع الداخمية الشرطة مف نكع ادارة عمى يقتصر التنظيمات
 .الغير مكاجية في المؤلفيف

 في "غكتنبرغ يكىاؿ" االلماني يد عمى كركباأ في طباعة فف ختراعإ لىإ المؤلؼ حتى التطكر كيعكد
 .ميبلدم عشر الخامس قرف

 ثـ 1556 سنة االكلى مام الممكة عيد في االفراد لمطابعيف الممكية التراخيص نظاـ صدر انجمترا ففي
 التي مبادئ كمف 1710 سنة "اف" الممكة قانكف يسمى المؤلؼ حؽ بحماية خاص قانكف اكؿ صدر
 عمى كتأكيده انتاجو عمى لممؤلؼ استئثارم مانع الفردم حتى القانكف بكجكد اعترافو القانكف ىذا افرىا

 .الحؽ ليا القانكنية الحماية مدة تحديد ضركرة

 المكالية الفكرية لؤلعماؿ الممؾ يمنحو الذم االمتيازات نظاـ طريؽ عف المؤلؼ حؽ ظير فرنسا كفي
 .النشر مف المصنفات بعض كاقصاء الرقابة مف نكع اقامة النظاـ ىذا شاف كمف لو

 انسانيا تراثا باعتباره الذىني العمؿ ،فطبيعة العالمي صعيد عمي الفكرية المنتجات سكؽ نطاؽ اتساع
 .تداكلو مف الجميكر يتمكف حتى الكاحدة الدكلة حدكد تجاكز الى يسعى

 الدكؿ تنفدىا المؤلؼ حؽ حماية قكاعد رساءإ لىإ تيدؼ دكلية قياتااتف عدة براـإ الصدد ىذا في تـ
 .قياتااالتف ىذه ىـأل مكجزة بصفة كسنعترض االعضاء
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 الممكية الفكريةمفهوم  المطمب الثاني:

نتعرؼ عمى المعنى االصطبلحي لمممكية الفكرية في فرع اكؿ  مع التعرض الىـ تقسيماتيا في فرع  
 ثاف.

 ، وأقسامهاتعريف الممكية الفكرية الفرع االول :

مع االشارة ألقساـ ىذه   ،المقصكد بالممكية الفكرية اصطبلحا كقانكنامف خبلؿ ىذا الفرع  نكضح 
 االخيرة 

 أوال :تعريفها

مصطمح قانكني يدؿ عمى كؿ مؿ ينتجو العقؿ البشرم مف أفكار تتـ ترجمتيا الى : ىي اصطالحا -أ
أشياء مممكسة ك يعكد أصؿ كممة ممكية كالتي تعني جؽ المالؾ أم حؽ االنساف عمى ثمرة فكره الى 

 proprius1"  البلتينيةالمغة 

خاص باإلنساف ك المقصكد ىنا التفكير كممة 'فكرية' فيي تشمؿ الفكر أك التفكير الذم يعد نشاطا 
المبني عمى اليقيف ك التأمؿ ك ليس التفكير السطحي اذ يجب التمييز بيف التفكير الكاعي الذم يؤدم 

 لئلبداع ك االختراع كليس التفكير العابر .

أما مصطمح "الممكية" فيي السمطة التي يستطيع الشخص سكاء كاف طبيعي أك معنكم أف يباشره عمى 
 لشيء الذم يممكو. ا

عمى أنيا  حؽ التمتع ك التصرؼ في  674عرفيا القانكف المدني الجزائرم في المادة  قانونا:ب/ 
األشياء بشرط أف ال يستعمؿ استعماال تحرمو القكانيف ك األنظمة ك تتضمف عناصر حؽ الممكية حؽ 

 االستعماؿ ، حؽ االستغبلؿ ، حؽ التصرؼ .

ك عميو مصطمح الممكية الفكرية باختصار يعني امتبلؾ الشخص لثمرة جيده الفكرم الناتج عف التفكير 
 .المعمؽ الكاعي .ك المسماة أيضا بالحقكؽ الذىنية ك التي تضـ كؿ إنتاج فكرم لمعقؿ البشرم

                                                           

، 2006، المدخؿ الى الممكية الفكرية، الطبعة االكلى ، دار الثقافة لمنشرك التكزيع ، عماف سنة صبلح زيف الديف الديف
.24ص 1  
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 حقوق الممكية الفكرية ثانيا/ أقسام

 إلى قسميف: الفكرية الممكية حقكؽتنقسـ 

ك التي ترد في شكؿ حقكؽ المؤلؼ عمى مصنفاتو ك كذا مختمؼ الممكية االدبية و الفنية :حقوق -أ
أشكاؿ الحقكؽ المجاكرة ك التي تمكف صاحبيا مف خؽ االحتكار المؤقت الستثماره ك التي ستفصؿ 

 فييا الحقا.

ـ ك النماذج :ك التي تشمؿ كؿ ما يتعمؽ باالختراعات ك الرسك حقوق الممكية الصناعية و التجاريةب/
 الصناعية كالعبلمات الخاصة بالسمع ك الخدمات اضافة الى تسميات المنشأ.

  و طبيعتها أهمية حقوق الممكية الفكرية: الثاني الفرع

 الفكرية الممكية حقوق أهميةأوال :

كذا العممي ك  ،تنعكس أىمية حقكؽ الممكية الفكرية بشكؿ ظاىر عمى الجانب االقتصادم ك االجتماعي
مشرع الجزائرم  ضمف باب الحقكؽ عمى ىذا األساس أكردىا ال،ة ألىميتيا عمى المستكل القانكنيإضاف

 عمى أف : 1 2016لسنة  الجزائرم مف التعديؿ الدستكرم 44الحريات إذ نصت المادة ك 

 "حرية االبتكار الفكرم ك الفني كالعممي مضمكنة لممكاطف .   

 حقكؽ المؤلؼ يحمييا القانكف"   

ك عميو فإف الحقكؽ الفكرية تعد حقكقا مميزة ألنيا تختص بالجيد الفكرم لئلنساف ك عمى ىذا فيي   
 حؽ دستكرم مشمكؿ بالحماية .

فاألىمية االقتصادية  تتمثؿ في ككف ىذه الحقكؽ تشكؿ الدراية العممية باالنتاج ك التكزيع ك التسكيؽ 
قكد عجمة التطكر ك التقدـ ك التغيير ك التحديث ككنيا ت فيي حجر الزاكية في التطكر االقتصادم

 .2المستمر في المجتمعات

                                                           
في الجريدة الرسمية عدد  2016مار س 07الصادر بتاريخ   2016الدستكر الجزائرم، التعديؿ الدستكرم لسنة  - 1
.14 
.45صبلح زيف الديف ، مرجع سابؽ ، ص -  2  
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فالحقكؽ الفكرية أداة لمتنمية االقتصادية لدكرىا الفعاؿ في النشاط االقتصادم ك خاصة في مجاؿ  
االستثمار حيث يعكد سبب التقدـ في بمداف عديدة الى مكانة االبتكارات ك المعارؼ في النمك 

 االقتصادم.

لحقكؽ الممكية الفكرية تشمؿ كافة الحقكؽ الناتجة عف النشاط الفكرم لئلنساف في الحقكؿ الفنية ك فا
 االدبية ك العممية ك الصناعية ك التجارية كما أشبو.

فالتفاكت بيف الدكؿ في امتبلؾ الحقكؽ الفكرية أدل لتقسيـ دكؿ العالـ الى مجمكعات متفاكتة في 
 .مجاؿ التقدـ

مى المستكل العممي فتتمثؿ عمى كجو الخصكص في إحتكار المعرفة ك بالتالي قصر أما أىميتيا ع
حؽ االستثمار عمى الدكؿ المالكة لمحقكؽ الممكية الفكرية بصفة عامة ك حرماف غيرىا مف االنتفاع 

 بيذه المخترعات اك تقييد حؽ االنتفاع بشركط مجحفة.

يث بإمكانيا أف تككف حدكر مف الناحية التجارية ية ليا إلى جانب ما سبؽ فإف حقكؽ الممكية الفكر 
التي تعتبر مف العناصر االستثنائية  لممحؿ ك  ،كىرية في الذمة المالية لمتاجرعنصرا مف العناصر الج

 التجارم لعدـ تكفر كؿ المحاؿ التجارية عميو. 

طييا القانكف لمشخص فالظاىر أف حقكؽ الممكية الفكرية التي عرفيا الفقو عمى أنيا سمطة مباشرة يع  
عمى كافة منتجات عقمو ك تفكيره ك تمكنو مكنة االستئثار ك االنتفاع بما تدره عميو ىذه االفكار مف 

 مردكد مالي لمدة محددة قانكف ادكف منازعة أك إعتراض مف أحد"

، بناء عمى ما سبؽ يتضح لنا أف ىذه الحقكؽ تمتع بخصائص تجعميا تتميز عف بقية الحقكؽ االخرل 
 فما طبيعة حقكؽ الممكية الفكرية ك في أم خانة تندرج؟
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 وكيفية استغاللها طبيعة الحقوق الفكريةثانيا: 

 نظرا لمطبيعة الخاصة ليذه الحقكؽ البد ك أنجددىا كنبيف كيفية استغبلليا بطرؽ شرعية :

 الفكرية الحقوق طبيعة-أ

قسـ فقياء القانكف الحقكؽ المالية إلى قسميف رئيسييف ، األكؿ قسـ الحقكؽ العينية ك الثاني قسـ 
الحقكؽ الشخصية ك مف ثمة درجكا عمى رد أم  حؽ مف الحقكؽ إلى أحد القسميف أم الى الحقكؽ 

كؽ مباشرا بقكة القانكف. فيي حق اختصاصاالعينية ك التي تعني إختصاص شخص معيف بماؿ معيف 
 يقررىا القانكف لشخص معيف عمى شيء معيف بحد ذاتو كحؽ الممكية .

في حيف أف الحقكؽ الشخصية محميا إلتزاـ شخص اتجاه شخص آخر بالقياـ أك االمتناع عف القياـ 
بعمؿ معيف كما ىك الحاؿ بالنسبة لمدائف ك المديف اذ تجمعيما رابطة قانكنية يتـ بمقتضاىا أداء الديف 

 الحاؿ اذا دفع المشترم ثمف الشيء المبيع.أك كما ىك 

الفقياء في تحديد طبيعتيا إذ أف ىناؾ مف ردىا الى  بالرجكع الى حقكؽ الممكية الفكرية فقد إختمؼ   
قسـ الحقكؽ الشخصية استنادا لتعمقيا بالشخص في حد ذاتو أما الرأم اآلخر فردىا الى قسـ الحقكؽ 
العينية نظرا لما تعطيو لصاحبيا مف حقكؽ استئثارية.في حيف ذىب عبد الرزاؽ السنيكرم الى القكؿ 

س حؽ ممكية بؿ ىك حؽ عيني أصمي يستقؿ عف حؽ الممكية بمقكماتو أف "حؽ المؤلؼ أك المخترع لي
 الخاصة ك ترجع ىذه المقكمات الى أنو يقع عمى شيئ غير مادم".

بالتمعف في األراء السابقة نرل أف طبيعة حقكؽ الممكية الفكرية الخاصة جعمتيا تفرض نفسيا ك تخمؽ 
قكؽ العينية نظرا لككف ىذه الحقكؽ تخص صعكبة في ردىا إلى قسـ الحقكؽ الشخصية أك قسـ الح

أشياء غير مادية تتعمؽ بانتاج الفكر ك ابتكاره ك تعطي لصاحبيا حقا معنكيا باألبكة عمى أفكاره كما 
تعطيو أيضا حقا ماليا في احتكار ك استغبلؿ تؾ االفكار ك ىذه الميزة ال تكفرىا ال الحقكؽ العينية ك 

إف التقسيـ الثنائي لمحقكؽ أضح مف الماضي ك عميو تـ االعتراؼ ال الحقكؽ الشخصية ،ك بالتالي ف
بقسـ جديد مف أقساـ الحقكؽ يتضمف كؿ الحقكؽ التي ترد عمى شيئ غير مادم ك غير محسكس كىك 
قسـ الحقكؽ الذىنية أك الفكرية ك الذم يتضمف جانبيف ك ىما الجانب المعنكم ك يتمثؿ في االعتراؼ 
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لحقكؽ إاليو ك حده دكف غيره ك الجانب الثاني مادم ك يتمثؿ في االعتراؼ لصاحبيا بحؽ نسبة تمؾ ا
 لصاحبيا بحؽ االستئثار بتمؾ الحقكؽ ك إستغبلليا ماليا. 

فحقكؽ الممكية الفكرية أك الحقكؽ الذىنية ، كما يطمؽ عمييا الحقكؽ المعنكية ىي حقكؽ مالية ترد 
كؿ عناصر الممكية الفكرية ىك أنيا أمكاؿ معنكية ك  ك أف الجامع االساسيبيفعمى أشياء غير مادية .

 1أف غالبيتيا ك ليد العقبلنية .

 الفكرية الممكية حقوق استغالل-ب 

الفكرية ك تتعمؽ بشكؿ جمي باستغبلؿ تمؾ الحقكؽ  الممكية ىناؾ العديد مف العقكد التي ترد عمى حقكؽ
االذاعة ك البث التمفزيكني باالضافة الى العقكد  مثؿ عقد النشر ، عقد الترخيص ك عقد الترجمة ك عقد

المرتبطة بتككيف ىذه الحقكؽ كمنيا تمؾ المنظمة لممصنفات المشتركة ، أك المتعمقة باختراعات 
 عقكد التراخيص. يذا سنركز عمى أبرز ىذه العقكد ك ىل 2العامميف

 حرية إلى ينصرؼ كىك الحرية، كمعناه (Licento)البلتيني المصطمح مف الترخيص مصطمح يشتؽ
 ىذا عمى الحصكؿ بدكف إذ التصرؼ، ذلؾ شرعية إلى ينصرؼ أخرل كبعبارة التصرؼ، أك الفعؿ

: بأنو تعريفو إلى البعض ذىب لذلؾ مشركع، غير أمرا الترخيص محؿ الحؽ استعماؿ يعد الترخيص
 .الترخيص ىذا دكف مشركعا يعتبر ال عمؿ لمباشرة مختصة، سمطة مف يعطى حؽ»

 رضا:» أنو عمى عامة بصكرة الترخيص عقد (wipo)الفكرية لمممكية العالمية المنظمة عرفت  لقد
 معينا، عمبل األخير ىذا يؤذم بأف'' لو المرخص'' ىك أخر لشخص'' المرخص''  الخاص الحؽ مالؾ

 .3«صالخا المرخص بحؽ محميا العمؿ ىذا كيككف

                                                           

،  2005رج قكاعد الممكية الفكرية،، الطبعة االكلى، دار كائؿ لمنشر ، عماف االردف ، سنة نكرم حمد خاطر ش 
.13ص 1  

الطبعة االكلى ،دار زائؿ لمنشر  -دراسة مقارنة-أنظرعبد الكريـ محسف ابك دلك ، تنازع القكانيف في الممكية الفكرية
151-150، ص2004كالتكزيع ،عماف االردف سنة  2  

د حمادم الجبكرم، النظاـ القانكني بعقد ترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية: دراسة مقارنة، دار ميثاؽ طالب عب3
  .20، ص.2017الجامعة الجديدة،  االسكندرية، 
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'' المرخص'' معنكم أك طبيعي شخص بمكجبو يتعيد اتفاؽ: » أنو عمى عرؼ الفقيي الصعيد كعمى
 المكجكدة الفنية المعرفة أك الصناعية الممكية حقكؽ مف ينتفع'' لو المرخص' 'معو تعاقد مف يجعؿ بأف
 .ببدلو لو المرخص الطرؼ يتعيد معيف أجر كلقاء محددة، لمدة حكزتو في

( المرخص)التجارية العبلمة في الحؽ صاحب بيف ما اتفاؽ: » أنو عمى فعرفو األخر البعض أما
 في العبلمة تمؾ باستخداـ الثاني لمطرؼ األكؿ الطرؼ بمكجبو يسمح ،(لو المرخص) أخر كشخص
 ..1«لو المرخص الطرؼ بع يمتـز بدؿ مقابؿ كفي معينة كلمدة محددة منطقة

 عمى ترد التي التجارية التراخيص عقكد مف كاحد ىك التجارية العبلمة باستغبلؿ الترخيص كعقد
 كبحسب الفنية، بالمساعدة الغالب في اقترانو مع األخرل، الحقكؽ عف بمعزؿ التجارية العبلمات
 التشريع فييا بما التشريعات أغمب في العقد ليذا تعريفا نجد لـ المقارنة التشريعات عمى اطبلعنا

نما الجزائرم،  كضع ليس ميمتيا ألف ذلؾ، في فعمف كحسنا الفقيي لبلجتياد األمر ىذا ترؾ كا 
 أك التصرؼ ىذا إجازة مجرد عمى إما التشريعات تمؾ فاقتصرت القانكنية، األطر كضع أنما التعريفات

 .2القانكنية جكانبو بعض تنظيـ مع

 بالحديث سنكتفي لكننا ، حصرىا يصعب التي التراخيص أنكاع مف العديد ىناؾ التراخيص: أنواع-
 كتراخيص (contractual license) عقدية تراخيص الى التراخيص تقسيـ يمكف ، إد بعضيا عف
 .(compulsory license) إجبارية أك عقدية غير

 الفكرية، الممكية بحؽ التصرؼ حؽ مالؾ المرخص يعطييا التي التراخيص ىي: العقدية التراخيص-
 الحرة األطراؼ إرادة تكافؽ خبلؿ مف الترخيص عقد إبراـ يككف أم. عقد بمكجب لو المرخص الى

 كذلؾ ،النشر حؽ ولصاحب يمكفك الذم  النشر حقكؽ ترخيص عقدك مثاؿ ذلؾ.الترخيص عقد إلجراء
 أك الكتب مف مجمكعة تكزيع كحؽ منو، متفرعة حقكؽ أك النشر حؽ آخركف أشخاص منح خبلؿ مف

                                                           
 . 22.، ص1991عبد الغني محمكد، اإلطار القانكني لنقؿ التكنكلكجيا، دار االتحاد العربي، األردف،  - 1
قانكنية في عقد الترخيص، بحث مقدـ حكؿ عقد الترخيص في لبناف كالدكؿ العربية، حداد حمزة، بعض الجكانب ال- 2

، مكقع مركز القانكف كالتحكيـ، 1998أيار  29ك 28المنعقد في كمية الحقكؽ، جامعة لبناف، 
http://www.lac.com.go/Default.htm  
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 أك محدد بإقميـ مقيدنا يككف أك سنكات كثبلث محددة لمدة ذلؾ يككف كقد ترجمتيا، أك طباعتيا إعادة
 .1مادم بمقابؿ كيككف محددة، بمد

 ىذا مقابؿ كفي النشر، لحؽ األصمي المالؾ لشركط كفقا تتـ باالستخداـ التراخيص ىذه بأف عممنا
 عميو يتفؽ لما كفقنا األرباح مف نسبة أك مالي مبمغ أك محددة رسكـ األصمي المالؾ يستحؽ االستخداـ
 .معنا االطراؼ

 حؽ لو المرخص بمكجبيا يمنح تراخيص ىنالؾ حقوق الممكية الفكرية دون اذن المالك : استغالل-
 عميو نصت ما التراخيص ىذه كمثاؿ. المرخص إذف أك مكافقة كدكف معيف، فكرية ممكية حؽ استعماؿ
  كالتجارة الصناعة لكزير ك 1999 لسنة( 32) رقـ األردني االختراع براءات قانكف مف( 22) المادة

 إذا" حالة منيا محددة حاالت في مكافقتو كدكف البراءة مالؾ لغير ترخيصا يمنح أف في الحؽ، االردني
 البراءة باستخداـ الجيات ىذه لو ترخص ممف الغير أك العبلقة ذات الحككمية الجيات استخداـ كاف
 تبميغ يتـ أف عمى تجارية غير عامة منفعة ألغراض أك طارئة لحاالت أك القكمي لؤلمف ضركرة ىك

 2." ممكنا ذلؾ يصبح عندما البراءة مالؾ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمد المزيف ،حقكؽ الممكية الفكرية ك طرؽ استغبلليا  منصة العقد لمخدمات القانكنية،االطبلع يـك -1

  https://theaqd.com/%D8% -،عمى المكقع:12/10/2020
1999( لسنة .32قانكف براءات االختراع األردني رقـ ) 2  
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 المبحث الثاني: مصادر حماية حقوق الممكية الفكرية

ك  تنكعت مصادر حماية حقكؽ الممكية الفكرية بشقييا االدبي ك الصناعي بيف مصادر ك طنية  
نقصد بيا الييئات التي انيطت ليا ميمة تكفير الحماية ليذه الحقكؽ عمى المستكل الكطني ، الى 
جانب الييئات الدكلية التي تيتـ بحماية حقكؽ الممكية الفكرية باعتبارىا ميمة أصمية مكمفة بيا 

لممكية الفكرية " بمقتضى االتفاقيات المنشئة ليا كما ىك الحاؿ بالنسبة لممنظمة العالمية لحقكؽ ا
جبرتيا طبيعة عمميا في مجاؿ االعماؿ الدكلي عمى االىتماـ بيذه أالكيبك"، أك تمؾ المنظمات التي 

 الحقكؽ مثؿ منظمة التجارة العالمية ك غرفة التجارة الدكلية بباريس.

منيا أساسيات أك اسس  ث عف دكر ىذه الييئات كمصادر تنيثؽعميو سنتعرؼ مف خبلؿ ىذا المبك 
 .الحماية الكطنية ك الدكلية لحقكؽ الممكية الفكرية

 مصادر حماية حقوق الممكية الفكرية عمى المستوى الدوليالمطمب االول : 

 مف العديد امتنع عندما الدكلي المستكل عمى الفكرية الممكية حقكؽ حماية الى الحاجة ظيرت
 لخشيتيـ نظرا1873 سنة بفيينا لبلختراعات الدكلي المعرض في في المشاركة عف االجانب المخترعيف

 . 1أخرل بمداف في التجارم االستغبلؿ ك لمنيب اختراعاتيـ تتعرض اف مف

 قانكف أكؿ كىك 1710 عاـ أف الممكة بتكقيع بريطانيا في التأليؼ حقكؽ لحماية قانكف أكؿ كصدر
 عشر السادس لكيس عيد في ظير فقد فرنسا في أما  المنشكرة الفكرية األعماؿ حماية بضركرة يعترؼ
 صدر قانكف أكؿ ككاف ألعمالو كالبيع النشر ك الطبع حؽ لممؤلؼ أتاحت كالنشر بالطبع تتعمؽ قكانيف

 صدر ثـ المسرحيات مؤلفي حماية عمى قتصر إ كقد 1791-01-13 رقـ قانكف ىك الشأف ىذا في
 .   كالفنية األدبية المصنفات جميع إلى الحماية ليمد 1792 يكليك 19 القانكف

تكم حماية الحقكؽ الفكرية عامة عمى بلؿ ىذا المطمب عمى الكعاء القانكني الذم يحنتعرؼ مف خ
الفكرية مع االشارة الى ما تقكـ بو غرفة التجارة  لمممكية العالمية ىك المنظمةك  المستكل الدكلي أال

 الدكلية مف مساىمات في ىذا المجاؿ.

                                                           
المتعمقة في الممكية الفكرية ك الصناعية، دار  منيرعبد اهلل الركراحنة،مجمكعة التشريعات كاالجتيادات القضائية  1

  07، ص 2009الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف االردف سنة
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  الفكرية لمممكية العالمية المنظمة إتفاقية:الفرع االول 

 السيادة احتراـ اساس عمى المنافع تبادؿ ك بينيا التعاكف في اإلسياـ في المتعاقدة األطراؼ مف رغبة
 النشاط كتشجيع  العالـ انحاء جميع في الفكرية الممكية حماية دعـ في منيا كرغبة بينيا كالمساكاة
 في استككيكلػـ في تكقيعيػا تػـ إتفاقية بمكجب الفكرية لمممكية العالمية المنظمة تأسست ،اإلحتكارم

 سنػػة التنفيذ حيز كدخمت الفكرية لمممكية العالمية المنظمة إنشاء اتفاقية عنكاف تحت 14/07/1967
1970. 

 المتحػدة لؤلمـ المتخصصة الككاالت إحدل الكيبك تسمى التي المنظمة ىذه أصبحت 1974 سنة كفي
 عف مسؤكلػة الكيبك)  عمى المتحدة األمـ كمنظمة الكيبك بيف المبـر اإلتفاؽ مف االكلى المادة صكتن

 مف إدارتيا عمى تشرؼ التي كاإلتفاقات كلممعاىدات األساسية لكثيقتيا طبقا المناسبة التدابير اتخاذ
 البمداف مف الصناعيػة بالممكية المرتبطة التكنكلكجيا نقؿ كتيسير الخبلؽ الفكرم النشاط تشجيع اجؿ

 االمػـ اختصاصات مراعاة مع فييا كالثقافية كاإلجتماعية اإلقتصادية التنمية عجمة دفع بغية  النامية
 . المتحدة االمـ لمنظكمة التابعة المتخصصة الككاالت كسائر كىيآتيا المتحدة

 التكنكلكجيا، التغيرات لمكاكبة الدكلي المجتمع تحسيف عمى عممت. 1975  سنة الجزائر إلييا انضمت
 بالممكية العبلقة ذات القكانيف بيف التنسيؽ إلى تيدؼ تنفيذىا، عمى تشرؼ التي االتفاقيات كتحديث
 .االعضاء الدكؿ بيف الممكية حكؿ الخبلفات حؿ عمى كتعمؿ الفكرية

 نطاؽ عف لئلعبلف برف اتفاقية مف(  20)  المادة  في الكارد لممعنى كفقا خاص كاتفاؽ جاءت كالتي 
 .كالفنية األدبية المصنفات عمى المؤلؼ لحؽ المقررة الحماية حدكد ك

 الدكؿ التزاـ ضركرة األكلى مادتيا في نصت عندما برف؛ اتفاقية مكانة مف الكيبك اتفاقية عززت كما
 كما. بيرف اتفاقية كممحؽ( 21 الى1)  مف المكاد كمنيا برف اتفاقية في األساسية بالمكاد عمييا المكقعة

 . إلييا لبلنضماـ برف اتحاد في األعضاء لمدكؿ المجاؿ فتحت أنيا

 كاتفاقية االتفاقيات مف غيرىا في الكاردة االلتزامات أك الحقكؽ مف أم مف تنتقص ال أنيا كما
(TRIPS )المؤلؼ لحقكؽ العالمية كاالتفاقية. 
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 المنظمات مف كغيرىا الفكرية لمممكية العالمية لممنظمة الييكمة البنية تتألؼ :الويبو منظمة أجهزة-أوال
 : كىي اىدافيا لتحقيؽ كسيمة تعد  اجيزة مف

 تمثؿ دكلة ككؿ بيا األعضاء الدكؿ جميع مف تتككف الرئيسية األجيزة احد كىي : العامة الجمعية-أ
 مناكبكف المندكب كيعاكف الييا ينتمي التي الدكلة باسـ إال يصكت كال المنظمة لدل كاحد بمندكب

 كالنظر العاـ، المدير بتعييف تختص عينيتو، التي الحككمة كفد كؿ نفقات كتتحمؿ كخبراء كمستشاركف
 . الخ... العامة الميزانية اقرار التنسيؽ لجنة كانشطة التقارير في

 في اعضاء يككنك لـ اـ كانك سكاء الكيبك اتفاقية في االطراؼ الدكؿ جميع مف يتككف :المؤتمر -ب 
 اال المندكب ىذا يمثؿ كال حككمتو تعيينو كاحد بعضك دكلة كؿ كيمثؿ كبريس برف االتحادات مف ام
 الحككمة كفد كؿ نفقات كتتحمؿ خبراء اك مستشاركف يساعده اف كيمكف باسميا، كيصكت كاحدة دكلة
 تعديؿ في الحؽ لو الفكرية، بالمميكة المتعمقة الميمة المكضكعات مناقشة عمى يعمؿ. عينتو التي

   الخ.... سنتيف لمدة الميزانية اقرار المنشئة، االتفاقية

 االستشارم الجياز كىك األساسية الدعامات كأحد المنظمة في الثالث الجياز كىك :التنسيق لجنة-ج 
 اك باريس التحاد التنفيذية المجنة مف كؿ بعضكية كتتمتع االتفاقية في األطراؼ الدكؿ مف كيتككف ،

 كاحد بمندكب التنسيؽ لجنة في عضك دكلة كؿ حككمة كيمثؿ اككمييما برف التحاد التنفيذية المجنة
 ، العادية دكراتو مف دكرة كؿ في المجنة مؤتمر ينتخب كخبراء كمستشاركف مناكبكف يعاكنو اف يمكف
 العامة الجمعية أعماؿ جدكؿ مشركع اعداد ، المنظمة اجيزة لكؿ المشكرة تقديـ ، اختصاصاتو مف

 . الخ..الميزانية برنامج كشركع المؤتمر اعماؿ كجدكؿ

 العاـ لممدير المعاكف اإلدارم الجياز كىك المنظمة سكرتارية ىك( العامة األمانة)  :الدولي المكتب -د 
 سنكات 06 ب محددة لمدة العاـ المدير تعيف كيتـ أكثر اك عاـ نائب كيعاكنو عاـ مدير كيراسو

 .البلحقة كالتعيينات االكؿ التعييف مدة تحديد حؽ ليا التي ىي العامة كالجمعية

 أهداف المنظمة ثانيا:

 الدكؿ تعػاكف بفضؿ الفكرية الممكية حماية دعـ في لتحقيقيا المنظمة تسعى التي األىداؼ أىـ تتمثؿ
 التقنيػة المساعدة كتقديـ الكطنية التشريعات تحديث مع ، الجديدة الدكلية المعاىدات ابراـ كتشجيع
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 لمممكية الدكلية الحماية تيسر التي الخدمات تكفير عمى المنظمة ىذه تعمؿ كما ، النامية لمبمداف
 . مناسبا ذلؾ كاف كمما بالتسجيؿ الخاصة البيانات كنشر التسجيؿ بأعباء كالقياـ  الفكرية

 اكتسػاب كتيسيػر المحمي الصعيد عمى الخػبلؽ الفكػػرم النشاط تشجيع عمى الكيبك تحرص كما  
 بيف فيما اإلدارم التعاكف ضماف إلى إضافة األجنبية كالفنية األدبية بالمصنفات كاإلنتفاع التكنكلكجيا
 مف عنيمػا تفػرع كما كبرف باريس اتفاقيتي بمكجب المنشاة اإلتحادات أم الفكرية الممكية إتحادات
 . باريس اتحاد أعضاء أبرميا معاىدات

 البمداف مع التعاكف في المنشكد الرئيسي الكيبك ىدؼ يتمثؿ المشابية كالحقكؽ المؤلؼ حؽ مجاؿ كفي
 :  يمي فيما النامية

 كالمحافظة كالفنية االدبية لمصنفات مف عدد أكبر ابتكار عمى النامية البمداف مكاطني تشجيع - 
 . اإلجتماعية كالتطمعات التقاليد مع المتمشية كالثقافة األصمية بالمغة الكطنية الثقافة عمى بالتالي

 بسيكلة عمييا الحصكؿ يمكف بتصريحات النامية البمداف في الفكرية اإلبتكارات عمى اإلطبلع تيسير -
 . األجانب الحقكؽ أصحاب مف

 بما الكطنية كمؤسساتيا تشريعاتيا تطكير في  طمبيا عمى بناءا النامية البمداف حككمات مساعدة -
دارتيا المشابية كالحقكؽ المؤلؼ حؽ ممارسة في الفعالية يكفؿ  .كانفاذىا كا 

 الدولية التجارة غرفة الفرع الثاني :

 سنة االمريكية المتحدة بالكاليات المنعقد الدكلية لمتجارة الدكلي المؤتمر الى الغرفة انشاء تاريخ يعكد
 بباريس التأسيسي المؤتمر كانعقد الدكلية بالتجارة تيتـ منظمة انشاء اقتراح تـ بمكجبو الدم ك1919

  العالمي االعماؿ بقطاع تيتـ مستقمة منظمة كىي ، الدكلية التجارة غرفة ظيرت ىنا كمف1920 سنة

 بمكضكع باالىتماـ الدكلي االعماؿ لقطاع راعي باعتبارىا بباريس الدكلية التجارة غرفة بادرت حيث
 طريؽ خارطة سطرت حيث ػ المكجكدات أثمف الفكرم الماؿ رأس قاعدة أساس عمى  الفكرية الممكية
 :التالية االساسية المكاضيع تشمؿ كالتي سنكيا تحديثيا يتـ التي ك الفكرية لمممكية
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 انظمة تحمييا ال التي التقنيات ك االبتكارات مجاؿ في لمنمك جديدة ياتتقن بتطكير االقتصاد عكلمة-
 .كالقرصنة التزكير، لمنع االعماؿ مؤسسات اجراءات أسست دلؾ جانب الى الحالية الفكرية الممكية

 ك اقتصادم اذل مف عنيا يترتب كما كالقرصنة، التزكير نشاطات لفيـ كالتكعية االىتماـ زيادة-
 االلتزاـ عمى كالحث الفكرية الممكية بمسائؿ لمتعريؼ العالمي االعماؿ مجتمع تكحيد مع اجتماعي
 .بحمايتيا

 ك االبتكار مصدر الفكرية الممكية"  عنكاف تحت الفكرية الممكية حكؿ مطبكعة بإعداد الغرفة قامت كما
 "كالتقدـ النمك االبداع،

 المصنفات بنسخ يسمح الحديثة التقنيات استخداـ اف حيث  معضمة تشكؿ الرقمية القرصنة مازالت
 كفي قانكنية ك اقتصادية تحديات اكجد مما كبيرة بكميات الفكرم  تكزيعيا ثـ متقنة بضكرة الرقمية
 .امنة بصكرة الرقمية المصنفات نكزيع بضماف يتعمؽ ما مقدمتيا

 الفكرية الممكية حقوق حمايةالعربي ل االتحادالفرع الثالث:

 دكلية عربية ىيئة ىك 2005الذم ؤسس سنة  الفكرية، الممكية حقكؽ لحماية العربي االتحاد أف
 في الفكرية الممكية ثقافة بنشر كتعنى العربية الدكؿ جامعة نطاؽ في دكلي مجتمع كمنظمة مسجمة
 .كيقع مركزه بجميكرية مصر العربية كافة العربية الدكؿ

 الفكرية الممكية حقكؽ لحماية العربي لبلتحاد األساسي النظاـ مف الثاني الباب مف الرابعة المادة تنص
 :مايمي عمى كاختصاصاتو االتحاد بأىداؼ كالمتعمقة 1

 كالمؤسسات األفراد لكافة لحمايةا تأميف إلى الفكرية الممكية حقكؽ حمايةل العربي االتحاد ييدؼ "
 طريؽ عف كذلؾ العربية، البمداف نطاؽ خارج نشاط ليـ الذيف كلمعرب العربية البمداف فى كالشركات

 تصديرىا، أك استيرادىا عدـ كضماف الحقكؽ، تمؾ عمى المتعدية كالخدمات السمع فى االتجار منع
 الممكية حقكؽ حماية اتفاقية إلى انضماميا عف الناجمة كحقكقيا العربية البمداف اللتزامات إعماال

                                                           

 ،عمى المكقع: 04/02/2017كفقا لممكقع الرسمي لمكسكعة التكامؿ االقتصادم العربي االفريقي ، االطبلع - 1-
https://www.enaraf.org/page/209 
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 ىذه كمف االتحاد، عمؿ أساس ىي التى األىداؼ مف العديد ذلؾ إلى يضاؼ ،(TRIPS) الفكرية
 :األىداؼ

 .حمايتيا ككيفية الفكرية الممكية حقكؽ مجاؿ فى كالمعرفة الكعي نشر  -

 .الفكرية الممكية مجاؿ فى معمكماتية كبرامج نظـ تكفير  -

 العربية غير البمداف فى كلمعرب العربية البمداف مختمؼ فى أصحابيا كدعـ االختراع، براءات تسكيؽ-

 إلى االتحاد يسندىا كتطكعية خاصة بدراسة االقتصادية جدكاىا مف كالتحقؽ تقييميا بعد كذلؾ  
 .متخصصيف

 النكاحي كمختمؼ كالتجارية، كاالقتصادية، القانكنية النكاحي مختمؼ فى خبرة كبيت االتحاد يعمؿ-
 .كالتجارة الفكرية بالممكية المرتبطة

 عمى كالمعاكنة العربية، غير البمداف فى كلمعرب العربية البمداف فى المختمفة االختراع براءات تدكيف-
 .بيا الميتميف لدم البراءات ىذه كتسكيؽ تنشيط

 فى  الفكرية كالممكية التجارة مجاؿ فى كاألكاديمية التعميمية المؤسسات إنشاء فى كالمساىمة إنشاء  -
 ." العربية البمداف مختمؼ

إلى جانب االىداؼ المسطرة لبلتحاد كالتي يعمؿ عمى المضي فييا فيك يضـ في ىيكمو االدارم مركز 
تحكيـ كيسمى بمركز تحكيـ االتحاد العربي لحماية الممكية الفكريةك الذم يعمؿ كفقا لنظامو االساسي 

  عمى:

 تشريعية منظكمة إقرار خبلؿ مف الفكرية الممكية منازعات حؿ إجراءات كتبسيط تكحيد في المساىمة- 
 .التحكيـ إجراءات تنظـ عربية

 مجاؿ فى كالبحثية كالعممية كالفنية كالتجارية كالقضائية القانكنية كالمساعدات الخدمات تقديـ    -
 كالمستشاريف األساتذة إلى االتحاد كيسندىا قضاياىـ، عدالة االتحاد يتأكد لمف كالتجارية الفكرية الممكية
 . مجاالتيـ في األكفاء
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 البمداف في  نشاط ليا التي ك العربية كالمؤسسات كالشركات األفراد لدل المحكـ بدكر المركز قياـ-
 أك الفكرية الممكية مجاؿ في الحدكد خارج نزاع كجكد حاؿ في إليو المجكء عند ذلؾ ك العربية غير

 .ذلؾ منو يتطمب عندما األخرل التحكيمية األعماؿ في كالمساىمة األخرل التجارية المجاالت

   الفكرية عمى المستوى الوطني الممكية حقوق حماية مصادر:  ثانيالمطمب ال 

 العثماني التأليؼ حؽ قانكف في يتمثؿ كالذم العثماني العيد في العربية الدكؿ في قانكف أكؿ صدر
 العربية الدكلة المغرب ككانت قريب عيد حتى العربية الدكؿ بو عممت كقد 1910 عاـ الصادر
 الصادر كالفنية األدبية المؤلفات حماية بقانكف لتستبدلو العثمانية الدكلة قانكف عف التخمي في السباقة

 14 بالقانكف المعدؿ 1954 سنة 354 رقـ القانكف صدر مصر كفي 1980 سنة كالمعدؿ 1916 عاـ
 1. كالفنية كاألدبية الفكرية الممكية حقكؽ بحماية تعمؽالم 2002 سنة 86 القانكف كأخير 1967 سنة

 الهيئات المكمفة بحماية الحقوق االدبية و الفنية:  الفرع االول

 حرية 2 الجزائرم الدستكر كفؿ حيث المجاكرة الحقكؽ كأصحاب المؤلؼ حقكؽ بحماية المشرع اعتنى 
 كالعممي كالفني الفكرم االبتكار حرية: " بقكليا 44 المادة في المؤلؼ حؽ كحماية  كاالبداع االبتكار
 الفقرة في الكطني الثقافي التراث حماية كفؿ كما" القانكف يحمييا المؤلؼ حقكؽ لممكاطف، مضمكنة
 عمى كتعمؿ المادم كغير المادم الكطني الثقافي التراث الدكلة تحمي"  بقكليا 45 المادة مف الثانية
 لذلؾ الحماية، تحقيؽ آليات كتكفير حمايتو مافض يستتبع بالضركرة الحؽ فكجكد". عميو الحفاظ
 المؤلؼ لحقكؽ قانكف أكؿ صدكر فكاف. ذلؾ عمى تعمؿ أجيزة كاستحدثت القانكنية النصكص شرعت
 ،25/02/1966 في باريس اتفاقية إلى الجزائر انضماـ عقب 14-73 األمر بمكجب 1973 سنة

 05-03 األمر بمكجب الغاءه تـ االخير ىذا 1997سنة الصادر 10-97 باألمر الغي كالذم
  .المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ بحقكؽ كالمتعمؽ 19/07/2003 بتاريخ الصادر
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 المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق الوطني الديوان-أوال

 عامة بصفة الفكرية الممكية حماية عمى استقبلليا عمى حصكليا منذ الجزائرية الدكلة حرصت     
 بالممكية المعنية الدكلية االتفاقيات أىـ إلى انضمت حيث خاصة، بصفة كالفنية األدبية كالممكية
 المادية الحقكؽ لحماية كييئة المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ لحقكؽ الكطني الديكاف كأنشأت ، الفكرية

 النصكص سف عمى عممت كما ، جماعيا كتسييرىا المجاكرة الحقكؽ كأصحاب لممؤلفيف كالمعنكية
 المؤلؼ، بحقكؽ المتعمؽ 73/14 رقـ باألمر بداية كالمبدعيف، المؤلفيف حقكؽ لحماية البلزمة القانكنية
 الممغى المجاكرة، كالحقكؽ المؤلؼ بحقكؽ المتعمقة المستجدات المتضمف 97/10رقـ باألمر الممغى

 1.  المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ بحقكؽ المتعمؽ 03/05رقـ باألمر اآلخر ىك

 فيو النظر إعادة تـ ،1973 جكيمية 23 في الصادر 73/74 رقـ األمر بمكجب الديكاف ىذا إنشاء تـ
 366-98 التنفيذم المرسكـ بمقتضى  المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ لحقكؽ الكطني الديكاف ىيكمة في

 لحقكؽ الكطني لمديكاف األساسي القانكف المتضمف 356-05 رقـ بالمرسكـ ثـ ،1998 في الصادر
  2.المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ

 بالممكية المتعمقة الحقكؽ انكاع إدارة ميمة الديكاف يتكلى, األساسي القانكف في جاء  : اختصاصاتهأ/
 :ب أم كالفنية العممية, األدبية

 .األدبية المصنفات مؤلفي حقكؽ-

  .صامتة أك بالكممات مرفقة تآت سكاء المكسيقية, الدرامية المصنفات مؤلفي حقكؽ-

 .المجاكرة الحقكؽ أصحاب  كاداءات أعماؿ ك كالتطبيقية التشكيمية الفنكف مصنفات-

  :عمى أساسا الديكاف يعمؿ

                                                           
المكافؽ  1424جمادم االكلى عاـ  19المؤرخ في  المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة، 03/05األمر رقـ - 1
 . 2003يكليك 19ؿ
المتضمف القانكف األساسي لمديكاف الكطني لحقكؽ  2005سبتمبر  21الصادر في  356-05المرسـك رقـ  - 2

 المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة .
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 عنيا كالدفاع, المجاكرة الحقكؽ كأصحاب الحقكؽ لذكم,  لممؤلفيف كالمعنكية المادية المصالح حماية-
 .لممؤلفيف القانكني ك التقني الدعـ تقديـ

  الكسائؿ بجميع كاستغبلليا المؤلفيف ألعماؿ العمكمي بالتمثيؿ المتعمقة الحقكؽ جميع ممارسة- 

 الفكرم اإلنتاج تشجيع عمى كيعمؿ باألعماؿ الخاصة التصريحات جميع بالجزائر كحده يتمقى أف-
 مع التعاكف الكطني الثقافي التراث حماية عمى لمعمؿ باإلضافة لذلؾ المبلئمة الظركؼ بتكفير

 المؤلفيف حقكؽ لحماية كالدكلية اإلقميمية المنظمات

   المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق الوطني الديوان تنظيمب/

 مدير كيسيره إدارة مجمس الديكاف يدير"  ،  356-05 رقـ التنفيذم المرسـك مف 8 المادة تقضي  
 " عاـ

 : مف الديكاف إدارة مجمس يتشكؿ: الديكاف إدارة مجمس-1

 .الداخمية كزير ممثؿ  -

 .بالمالية المكمؼ الكزير ممثؿ  -

 .بالتجارة المكمؼ الكزير ممثؿ  -

 .الخارجية كزير ممثؿ  -

 (02) اثنيف ممحنيف أك/ ك( 02) اثنيف مؤلفيف  -

 .أدبية لمصنفات( 02) اثنيف مؤلفيف  -

 .بصرية سمعية لمصنفات( 02) اثنيف مؤلفيف  -

 .التشكيمية الفنكف لمصنفات مؤلؼ  -

 .درامية لمصنفات مؤلؼ  -

 .أداء( 02) اثنيف فنانيف  -
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 . العماؿ عف( 02) اثنيف ممثميف -

 .بالثقافة المكمؼ الكزير المجمس يترأس أف عمى

 السمطة عف ممثمة فئة: فئتيف مف يتشكؿ الديكاف  ادارة مجمس أعضاء أف سبؽ مما يتضح     
 التي السمطة اقتراح عمى بناء بالثقافة المكمؼ الكزير عف صادر قرار بمكجب تعيينيا يتـ التنفيذية،

 طريؽ عف تعينيا يتـ المجاكرة الحقكؽ أصحاب عف الممثميف فئة ىي الثانية كالفئة العضك، إلييا ينتمي
 . اإلدارة مجمس لعضكية زمبلئيـ بانتخاب ليقكمكا ىيئة ضمف الفنانكف يجتمع حيث االنتخاب،

 حاؿ كفي كاحدة، مرة لمتجديد قابمة سنكات بثبلث الديكاف إدارة مجمس أعضاء عضكية مدة كتتحدد
 العضكية كلمدة المستخَمؼ العضك تعييف طريقة حسب بأخر إستخبلفو يتـ عضك أم عضكية تكقيؼ
 . المتبقية

 المكمؼ الكزير مف اقتراح عمى بناء بمرسكـ  لمديكاف العاـ المدير تعيف يتـ :لمديوان العام المديرج/-
 مجاكرة، حقكؽ صاحب أك ناشرا اك مؤلفا يككف أال فيو كيشترط االشكاؿ، بنفس ميامو كتنتيي بالثقافة
 لممادة طبقا ميامو كتتحدد. ذكره السالؼ 356 -05 التنفيذم المرسكـ مف 18 المادة لنص طبقا كىذا
، مف 19  كالصبلحيات االمضاء سمطة يفكض اف المرسكـ نفس مف 20 المادة بمقتضى كلو المرسـك

 .صبلحياتيـ حدكد في لمساعديو الضركرية

 :كىي العاصمة الجزائر في المركزم المستكل عمى تنشط مديريات ست لمديكاف: المركزية المديرياتد/

 .االتاكل كتكزيع( مصنفو عمى المؤلؼ صاحب ابكة) األبكة كتحديد األعضاء مديرية -

 .اآللي اإلعبلـ مديرية -

 .المجاكرة الحقكؽ مديرية -

 .كالمادية البشرية المكارد مديرية -

 .كالعبلقات الزبائف مديرية -

 . كالمحاسبة المالية مديرية -
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 : األعضاء مف نكعيف كيضـ مكسع أنو المجمس تشكيمة عمى يبلحظ ما  إف

 التي المجاكرة كالحقكؽ كاألدبية الثقافية الحقكؽ مباشرة كبصفة تعنييـ الذيف كالفنانيف المؤلفيف تمثؿ فئة
 .زمبلئيـ طرؼ مف انتخابيـ يتـ كالذيف ، الكطني الديكاف يستيدفيا

 في الممثمة الكزارية الدكائر طرؼ مف تعيينيـ يتـ التنفيذية الييئة مف أعضاء تمثؿ الثانية كالفئة 
 مسائؿ مف بيا يتعمؽ كما المجمس في كالعضكية التمثيؿ كيفيات أيضا 09 المادة بينت كقد المجمس،

 .تقنية

 في مرات ثبلث عادية دكرة في المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ لحقكؽ الكطني الديكاف إدارة مجمس كيجتمع 
 غير دكرات في المجمس يجتمع أف كيمكف أعمالو، جدكؿ يعد الذم رئيسو مف باستدعاء كذلؾ ، السنة
-05 التنفيذم المرسـك مف 12 المادة حسب ، أعضائو ثمثي مف أك رئيسو مف طمب عمى بناء عادية
ذا أعضائو ثمثي بحضكر إال المجمس مداكالت تصح كال ، 356  االجتماع في النصاب يكتمؿ لـ كا 
  .الحاضريف أعضائو عدد كاف ميما مداكالتو حينيا كتصبح الثمانية األياـ في ثاني اجتماع يعقد األكؿ

 صكت يككف األصكات تساكم كعند الحاضريف ألعضائو البسيطة باألغمبية قراراتو المجمس كيتخذ
 .  مرجحا الرئيس

 :  الفنية و األدبية الممكية حماية في الجمارك إدارة دور -ثانيا 

 تيريب في كخاصة ،الكطني االقتصادم المجاؿ بحماية ميتما 10/ 98 رقـ الجمارؾ قانكف جاء   
 مع تبلؤما أكثر يككف أف إلى القانكف ىذا في المشرع سعى حيث كالمقرصنة ،المقمدة البضائع
 .التقميد بمكافحة المتعمقة الدكلية االتفاقات

 عممية أثناء أك كصكليا عند المقمدة البضائع االستيراد عند بحجز تمتـز الجمارؾ ، التقميد مجاؿ ففي
 بيانات تحمؿ التي البضائع كؿ االستيراد عند تحظر: "  يمي ما عمى 22 المادة تنص حيث التصدير
 ، األشرطة أك األظرفة أك ، األحزمة أك الصناديؽ أك األغمفة عمى أك نفسيا المنتكجات عمى مكتكبة

 ، جزائرم منشأ ذات ىي الخارج مف اآلتية البضاعة بأف تكحي أف شأنيا مف التي ك ، الممصقات أك
 البضائع المصادرة إلى كتخضع ، فيو كضعت الذم الجمركي النظاـ كاف ميما االستيراد عند كتحظر
 ." المزيفة األجنبة أك الجزائرية
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 في مجال الحقوق االدبية والفنيةاالتفاقيات الدولية  :الثاني فرعال

ف مسالة تنظيـ احكاميا ك حمايتيا لـ تبؽ حكػرا عمى إفاالدبية ك الفنية نظرا االىمية المتزايدة لحقكؽ 
اقميـ الدكلػة تبعػا لمبدأ اقميمية  يقتصر اثرىاعمىعامةال  التشريعات الكطنية الف حماية الحقكؽ الفكرية

القكانيف مف جية ك لمبدأ سيادة الدكلة مف جية اخرل ك لذا فقد ابرمت عدة اتفاقيات دكلية تنظـ 
  :مف اىـ  كابرز االتفاقيات ما يميك  ،  االدبيةالحقكؽ 

 09/01/1886اتفاقية برف لحماية المصنفات االدبية ك الفنية المكقعة في -

  6/01/1952العالمية لحقكؽ المؤلؼ المكقعة في جنيؼ  االتفمقية

 22/12/1979اتفاقية مدريد الخاصة باالزدكاج الضريبي عمى حقكؽ المؤلفيف المكقعة في  -

 18/04/1989اتفاقية التسجيؿ الدكلي لممصنفات السمعية ك البصرية المكقعة في جنيؼ -

       26/05/1989اتفاقية كاشنطف لحماية الدكائر المتكاممة في -

 20/12/1997معاىدة الكيبك بشاف حقكؽ المؤلؼ المكقعة في  -  

اتفمقية تريبس في مجاؿ التجارة الدكلية كالمتعمقة بالجكانب المتصمة بالممكية الفكرية  كالتي جاءت في -
 . ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة

با مف العمؿ اإلعبلمي بمجػبلتو الثبلث ك ىذه ىي أىـ االتفاقات الدكلية التي تناكلت في تنظيميا جان
مقركء مكتب ك مسمكع  ك يجدر بنا التنبيو الى اف مف كؿ ىذه االتفاقيات األنفة الذكر ىك  تكفير 
اكبر قدر ممكف مف الحماية لمحقكؽ الفكرية عمى المستكل الدكلي  كلذلؾ تخضع ىذه االتفاقيات 

بة ما يستجد مف تطكرات خاصة اذا أخذنا في لمتعديؿ مف كقت الخر مما جعميا قادرة عمى ماك
االعتبار ما حػكاه اتفاؽ تريبس مف جديد ك تتكلى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية الكيبك إدارة معظـ 

  .االتفاقيات السالفػة باعتبارىا احدل الككاالت الستة عشر لبلمـ المتحدة
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  إتفاقية تريبس وحماية حقوق المؤلفأوال :-

إف حماية حقكؽ الممكية الفكرية في االصؿ يقؼ عند الحدكد اإلقميمية لمدكلػة التي سجػمت فييا تمؾ 
الحقكؽ ، كال تتعداىا إلى حدكد أخرل ، كذلؾ عمبل بمبدأ السيادة اإلقميمية  إال أف ىذا االمر لـ يخدـ 

لقياـ بمجمكعة اصحاب الحقكؽ حيث إذا رغب صاحب الحؽ في حماية حقو في دكلة أخرل عميو ا
مف اإلجراءات كىذا ما جعؿ في األمر مشقة مما دعى إلى التفكير في الحماية الدكلية لمحقػكؽ الفكريػة 
كنشير ىنا إلى اف إتفاقية تريبس جاءت بمبادرة مف الكاليات المتحدة االمريكية لعدـ كفاية الحمايػػة 

قبكؿ دكليا مف الحمايػة ، ذلؾ أف بعض الدكلية لمحقكؽ الفكرية سعيا منيا إلى تكفير حد ادنى م
نصكص اإلتفاقيات التي تشرؼ عمييا الكيبك أثبتت عدـ فعاليتيا في تحقيؽ الغاية المطمكبة منيا نظرا 
لخمكىا مف النصكص البلزمة لضماف تنفيذىا ) التعكيض كالجزاءات ( ، إضافة عمى ازدياد االىميػػة 

مستكل التجارم الدكلي مما جعؿ الدكؿ المتقدمػة ترل أف الدكليػة لحقكؽ الممكية الفكرية عمى ال
المستكيات المتدنية مف الحماية الممنكحة ليذه الحقكؽ مف قبؿ الدكؿ النامية لو أثر سمبي عمى تشجيع 

  .التجارة الدكلية

كبدأت  15/04/1994إقػػرار اتفاؽ تريبس   تـ تكقيع ىذا اإلتفاؽ في مراكش بالمممكة المغربية في 
ؿ العالـ في اإلنضماـ إليو دكف أم تحفظ ، حيث يحضر ىذا اإلتفاؽ ابداء أم تحفظات عميو إال دك 

مادة مكزعة  73كيحتكم عمى  01/01/1995بمكافقة البمداف األعضاء االخرل فقد بدأ سريانو في 
 . أجزاء كسندرج في ىذا المقاـ األجزاء الخاصة بحماية حقكؽ المؤلؼ 07عمى 

ما ىك معمف ييدؼ لحماية الحقكؽ الفكرية كتنفيذىا لئلسيػػاـ في تشجيػع اإلبتكػار فاتفاؽ تريبس ك 
التكنكلكجي  كنقؿ كنشر التكنمكجيا عمى النحك الذم يمبي متطمبات المصالح اإلقتصادية كاإلجتماعيػة 

 لنسبػة لئلكيحقؽ التكازف بيف الحقكؽ كاإللتزامات ، كمف اىـ التعديبلت التي جاء بيا ىذا اإلتفػػاؽ با

  : تفاقيات الدكلية في حقؿ الحقكؽ الفكرية ما يمي
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  اتفاقية برن :ثانيا

مف معاىدة برف كممحقيػا كالتي تتضمػف  21إلى  01مراعاة االحكاـ التي تنص عمييا المكاد مف  -
ؿ أحكاـ الحماية الدكلية لممصنفات االدبية كالفنية مع اإلبقاء عمى حقكؽ كالتزامات حقكؽ الدك 

 . مكرر كالتي تنظـ الحقكؽ المعنكية لممؤلؼ كالحقكؽ الناتجة عنيا 06األعضاء الكاردة في المادة 

 . اعتبار برامج الحاسب مصنفات أدبية -

 . اعتبار تجميع البيانات أك أية مكاد اخرل في حد ذاتو مصنفا محميا -

 . حماية حقكؽ تأجير المصنؼ -

 . سنة 50حماية الحقكؽ المالية لممصنؼ لمدة طكيمة تصؿ إلى  -

  : اإلذاعة كىيئات ،كمنتجي الفنكجرامات  ،األداءركما لحماية فناني  اتفاقيةفيما يخص  *

كمنتجي الفنكجرامات في تعكيض عادؿ نظيػر البث اإلذاعي التجػارم  األداءحماية حؽ فناني  -
 . لفنكجراماتيـ

 . في حدكد التشريع الكطني اإلداءلفناني  منح حؽ التأجير -

سنة محسكبة مف نياية  50رامات دكف ىيآت اإلذاعة جحماية فناني اآلداء كمنتجي الفنك جعؿ مدة  -
 . السنة الميبلدية التي تـ فييا التثبيت أك اآلداء أك البث

  العربية لحماية حقوق المؤلفثالثا: االتفاقية 

التي اقرت لمدكؿ العربيػة  1964مف ميثاؽ الكحدة الثقافية العربية الصادر في  21تجاكبا مع المادة 
الحؽ في اف تضع كؿ منيا تشريعا لحماية الممكية األدبية كالفنية كالعممية ضمف حدكد سيادة كؿ منيا 

اؼ إلى اإلتفاقيات مع ضركرة كضع نظاـ عربي مكحد لحماية حقكؽ المؤلؼ يبلئـ الدكؿ العربية كيض
الدكلية النافذة كاتفاقية برف لحمايػة المصنفات االدبية كاإلتفاقيػة العالمية لحقػكؽ المؤلؼ المعدلتيف في 

24/07/1971 . 
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مف اإلتفاقية نطاؽ الحمايػة حيث أعطت حؽ الحمايػة لكؿ مف المصنفػات  01كقد تضمنت المادة 
كانت قيمة ىذه المصنفات اك نكعيا اك الغرض مف تاليفيا اك  المبتكرة في اآلداب كالفنكف كالعمكـ أيا

 . طريقة التعبير عنيا كمف بينيا المصنفات السنيماتكغرافية كاإلذاعية السمعية البصرية

عمى انو يجكز بدكف  10أما فيما يخص حرية استعماؿ المصنفات المحمية فقد جاء في نص المادة 
ارية ، السياسيية ،اإلقتصادية كالدينية التي تعالج مكضكعات إذف المؤلؼ استنساخ المقاالت اإلخب

الساعػة كنشرىا مف قبؿ الصحؼ اك الدكريات ككذلؾ المصنفات اإلذاعية  ذات الطابع المماثػؿ بشرط 
 . ذكػر المصدر

يجكز استنساخ أم مصنؼ يمكف مشاىدتو أك سماعو خبلؿ عرض إخبػارم   11كقد جاء في المادة 
جارية اك نشره بكاسطة التصكير الفتكغرافي أك التمفزيكني أك كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية عف األحداث ال

 . األخرل بشرط أف يككف ذلؾ في حدكد اليدؼ اإلعبلمي المراد تحقيقو كمع اإلشارة إلى اسـ المؤلؼ

غير دائػـ فقد أجازت لمييآت اإلذاعية أف تعد لبرامجيا كبكسائميا الخاصة تسجيبل  14أما المادة     
ألم مصنؼ يرخص ليا باف تذيعو كما نصت اإلتفاقية عمى عدة نصكص تصب مجمميا في ميداف 
الحماية لحقكؽ المؤلؼ دكف اف تتعداه إلى غير ذلؾ مف ضكابط تقيد العمؿ األدبي بما فيو اإلعبلمي 

ات بحؽ منيا عمى انو ال تمس أحكاـ ىذه اإلتفاقي 28عمى كجو الخصكص ، حيث جاء في المادة 
كؿ دكلة كالدكؿ األعضاء أف تسمح اك تراقب اك تمنع كفقا لتشريعيا الكطني تداكؿ أم مصنؼ اك 

 . عرضو في إطػػار سيادتيا

كقد استثنى التشريع النمكذجي العربي لحماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة مف نطػاؽ الحماية     
 04كنيا مجرد معمكمػات صحفيػة كىذا في المادة األخبار اليكمية كغيرىا مف األخبار التي تتصؼ بك

منو ، إال انو أعطى ىيآت اإلذاعة الحؽ في تثبيت أك تسجيؿ برامجيا كاستنسػاخ ىذه التسجيبلت مع 
سنة  20الحؽ في إعادة بث برامجيا بالكسائؿ البلسمكية كنقميا لمجميكر كتدكـ ىذه الحماية مدة 

، 29دية التالية لمسنة التي تـ فييا التسجيؿ اك التثبيت ) الماديف ميبلدية ابتداءا مف أكؿ السنة الميبل
 (.مف القانكف 30

نشير إلى أف التشريع النمكذجي العربي كاف ثمرة اجتماع الدكرة السابعة لمؤتمر الكزراء المسؤكليف     
دعكة المنظمة قرر السادة الكزراء  1989عف الشؤكف الثقافية في الكطف العربي في الرباط في اكتكبر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي لحقوق الممكية الفكريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   األولالفصل 
 

 
32 

العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك إلى اعداد مشركع تشريع عربي مكحد يستأس فيو بالتشريعات القائمػة 
لحماية المصنفات الفنية في ضكء التقدـ المتزايد في اإلنتاج السمعي كالمرئي ،كبعد عدة اجتماعات  تـ 

المجاكرة التزاما بقرار الدكرة العاشػرة  اطبلؽ اسـ التشريع النمكذجي لحماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ
مػادة  53لمؤتمر الكزراء كتكصية اجتماع المسؤكليف الحككمييف في الجزائر كيتضمف ىذا التشريػع 

 : مقسمة عمى خمسة فصكؿ أىميا

 .  22إلى  01حماية المصنفات  الفصؿ األكؿ : المكاد مف  -

إلى  23الفصؿ الثاني المكاد مف  ،كمنتجي التسجيبلت السمعية كىيآت اإلذاعػة  حماية فنانػي اآلداء -
30. 

 :حقوق الممكية الصناعيةبحماية  المكمفة الهيئات: الثاني الفرع

نكضح الييئات الكطنية التي تعد المرجع في حماية حقكؽ الممكية الصناعية،خبلؿ ىذا الفرع سمف    

عرح عمى االتفاقيات الدكلية في مجاؿ في فرع أكؿ، ثـ ن الصناعية لمممكية الكطني المعيدالمتمثمة فيو
 حقكؽ الممكية الصناعية.

 (INAPI) الصناعية لمممكية الوطني معهدأوال : ال

 المعيد انشاء تـ" االستثمار، كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات الصناعة كزارة إشراؼ تحت 
 بمكجب,  تجارم ك اقتصادم طابع ذات عمكمية كييئة,  الصناعية لمممكية" الجزائرم الكطني

 األـ المعيد ىيكمة إعادة إطار في ،19981 فبراير 21 المؤرخ 69-98" رقـ التنفيذم المرسكـ"
 .الصناعية كالممكية لمتقييس الجزائرم المعيد)

 التنظيـ الى نتطرؽ ناعيةالص الممكية حماية مجاؿ في العاممة الكطنية الييئة ىذه نشاة الى التطرؽ بعد
مع االشارة الى افاقو الممكية حماية مجاؿ في بو يقكـ الذم النشاط الى ثـ كجياز، لو االدارم

 .المستقبمية

 
                                                           

، المتضمف تحديد القانكف االساسي لممعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية 69-98المرسـك التنفيذم رقـ"  - 1
 . 1998فبراير  21المؤرخ 
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 :  الصناعية لمممكية الجزائري الوطني لممعهد االداري التنظيم-أ

 مؤسسة بصفتو كذلؾ الصناعية لمممكية الجزائرم الكطني لممعيد المعنكية الشخصية اعطى المشرع
 .كالتجارم الصناعي الطابع ذات عمكمية

 :  العام المدير-1

 اقتراح عمى بناء تفيدم مرسكـ بكاسطة يعيف العاـ المدير اف عمى98/68 المرسـك مف20 المادة تنص
 .مساعد العاـ مدير ميامو في يساعده اف كيمكف نفسيا بمطريقة ميامو كتنيى ، الكصي الكزير مف

 الصناعية لمممكية الجزائرم الكطني لممعيد العاـ لممدير لتعطي 98/68 المرسكـ مف 21 المادة كتاتي
 يكافؽ اف بعد اال ناجز اليككف االقتراح كىذا لممعيد الداخمي التنظيـ باقتراح يقكـ انو ىي اخرل ميمة
 .لممعيد االدارة المجمس عميو

 الكشكؼ باعداد يقكـ بانو لممعيد المالي التنظيـ جانب كفي العاـ المدير اف عمى25 المادة تنص كما
 عمى الكشكؼ ىذه تعرض ثـ بشانيا،كمف ليتداكؿ االدارة مجمس الى كيرسميا لممعيد التقديرية السنكية

 .بو المعمكؿ التنظيـ عمييا ينص سمطة اية

 :االدارة مجمس-2

 : كىي االدارة مجمس اختصصات عمى 98/68المرسـك مف11 المادة تضمنت

 . كسيره المعيد بتنظيـ يتعمؽ تدبير كؿ دراسة-

 .الداخمي كنظامو العاـ كسيره المعيد تنظيـ المسائؿ في يفصؿ -

 .نشاطو حصيمة ككذا السنكات المتعدد ك السنكم المعيد عمؿ برناج اعداد-

 .المحتممة المعيد كقركض السنكم برنامج اعداد -

 .المعيد تمـز التي المعامبلت مف كغيرىا الصفقات ك االتفقيات البراـ العامة الشركط دراسة -

 .لممعيد التقديرية الميزانية دراسة-
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 .المعيد مكظفي ركاتب دفع كشركط االساسي القانكف ككذلؾ كالمالية المحاسبة نظاـ اعداد -

 .كتخصيصيا لممعيد المقدمة الكصايا ك اليبات قبكؿ دراسة -

 ك كعممو المعيد تنظيـ تحسيف شانيا مف التي العاـ المدير عميو يعرضيا التي المسائؿ كؿ دراسة -
 . اىدافو انجاز بتسييؿ الكفيمة

 الكزير مف بقرار كيعينكف 98/68المرسكـ مف 12 المادة حددتيـ اعضاء مف االدارة مجمس يتككف
 كيجتمع المرسـك نفس مف 14المادة نص حسب لمتجديد قابمة سنكات3 لمدة الصناعية بمممكية المكمؼ
 نفس مف 16 المادة حسب رئيسو استدعاء عمى بناء سنة في عاديتيف دكرتيف في االدارة مجمس
 .عنو المعبر لبلصكات البسيطة باالغمبية عمييا مصادؽ االدارة مجمس قرارات كتككف  المرسكـ

 :الصناعية لمممكية الجزائري الوطني المعهد نشاط-3

 الكطني لممعيد المسند الصبلحيات ك المياـ منو الثاني فصؿ في 98/68 التنفيدم المرسكـ حدد   
 كيمارس العمكمية الخدمة ميمة المعيد يؤدم اف عمى منو 6 المادة فنصت الصناعية لمممكية الجزائرم

 ىذا بو المعمكؿ التشريع ككفؽ المعيد حقكؽ كتخضع الصناعية بمممكية يتعمؽ فيما الدكلة صبلحيات
 فييا المعيد يمثؿ التي العمكمية الخدمة ك العاـ بممرفؽ يتعمؽ فيما الغير تجاه المعيد صفة جانب مف

 .الدكلة

 الممكية حماية مجاؿ في الصناعية لمممكية الجزائرم المعيد مياـ حددت التي 7 المادة كجاءت
 :يقكـ المعيد اف عمى فنصت الصناعية

 المعنكية الحقكؽ حماية عمى السير خصكصاك المتمثمة   الصناعية ممكية في الكطنية السياسة بتنفيد 
 ىذا في المياـ مف لكثيراب مكمؼ فيك لذلؾ بيا المعمكؿ كالتنظيمات القكانيف اطار في لممبدعيف
 االبداع. كدعـ كتحفيز الصناعية الممكية في لمحقكؽ الحماية تكفير كىي الجانب

 الذم الفكرية، لمممكية العالمية المنظمة في عضك الجزائرك لممعيد بعد دكلي في نشاطو باعتبار 
 .الدكلية كااللتزامات الكطني التشريع مف محدد قانكني اطار في يمارس
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 آفاق المعهدب/

 تطكير ك االتصاؿ ك لئلعبلـ الجديدة التكنكلكجيات خبلؿ مف المعيد تحديث ايضا 1العمؿ آفاؽ تشمؿ
 فييا متحكما ليس الصناعية بالممكية المتعمقة المسائؿ تبقى الكاقع، في. المتعامميف لصالح اإلعبلـ
 أف ينبغي الذم كالتقني ،العممي لمبحث الكطني النظاـ عف فضبل. الكطني االقتصاد في الكافي بالقدر
 في. المعيد عمييا تحّصؿ التي الختراع براءات مكتبة في المكجكدة بالمعمكمات إتصاال اكثر يككف
 تعزيز طريؽ عف. ، التقنية حسب عمى لممعمكمة لمكصكؿ خصبة ارضية المكتبة ىذه تمتؿ ،الكاقع
 كالشركات االقتصاد لتنمية كعامؿ عممو المعيد سيستمر الستة، االستراتيجية المحاكر ىذه في تدخميا

 التنمية استراتيجية في أساسيا عنصرا تشكؿ التي الصناعية لمممكية المجكء بتسييؿ كىذا، الجزائرية
 .االبتكار عمى القائمة االقتصادية

 ات.الطمب معالجة اجاؿ تقميس خبلؿ مف لممستخدميف المقدمة الخدمة تحسيف   - 

 اإلنترنت. شبكة عمى inapi.org: المكقع طريؽ عف المعمكمات إلى الكصكؿ تسييؿ   - 

 .االبتكار خبلؿ مف التطكر تشجيع بغية الصناعية لمممكية المجكء تشجيع    -

  .التقميد محاربة في رئيسيا عضكا ليككف كالمؤسساتي؛ القانكني المحيط تحسيف في المساىمة    -

 .خدمات ثقافة إلى إجراءات ثقافة مف الداخمي تحكلو يكاصؿ

  الصناعية الممكية مجال في الدولية االتفاقياتثانيا: 

 مف كالتجارية، الصناعية بالممكية المتعمقة القكاعد المجاؿ، ىذا في المبرمة  الدكلية االتفاقيات نظمت
 .الحماية ىذه بضماف الكفيمة كالقكاعد المبادئ مف مجمكعة ضعياك  خبلؿ

 األساسية الركيزة الدكلية باريس إتفاقية تعتبر :والتجارية الصناعية الممكية لحماية باريس إتفاقية-أ
 االتفاقية ىذه كضعت فقد. خاصة بصفة الصناعية كالممكية عامة، بصفة الفكرية الممكية لحماية

                                                           

 1 أنظر المكقع الرسمي لممعيد الكطني لحقكؽ الممكية الصناعية،
 industrie - (inapi) المعيد الكطني لمممكية الصناعية

www.mdipi.gov.dz 12/09/2020االطبلع،    



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي لحقوق الممكية الفكريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   األولالفصل 
 

 
36 

 الفكرية، الممكية حقكؽ مع التعامؿ شأف في المختمفة الدكؿ رعايا بيف المعاممة لتكحيد القانكنية األسس
 حقكؽ الدكؿ فييا تناكلت التي األكلى الفرصة 1878 عاـ إنعقد الذم باريس مؤتمر يعتبر حيث

 1880 سنة كفي. الحقكؽ ىذه حماية كضركرة بالحث التجارية العبلمة بينيا كمف الصناعية الممكية
 اليدؼ كاف باريس معاىدة تبني مرحمتي مف األكلى المرحمة البعض اعتبره الذم باريس مؤتمر عقد
 الداخمية القكانيف إحتراـ مع كخارجو دكلة كؿ إقميـ في الصناعية الممكية لحماية عامة مبادئ كضع منو
 لحماية باريس معاىدة انعقاد في النيائية المرحمة اعتبر كالذم باريس مؤتمر عقد أيف 1883 سنة إلى

 إتفاقية عمى ترتب كبذلؾ ،07/  07/ 1883 بتاريخ التنفيذ حيز دخمت كالتي الصناعية، الممكية
 كؿ عمى يسرم حيث التجارية، العبلمات لحماية دكلي نظاـ قياـ الصناعية الممكية لحماية باريس

 الحماية جانب إلى التجارية العبلمة كمنو النظاـ ىذا مع قكانينيا تتعارض ال أف يجب كالذم اإلتحاد،
 .دكلية بحماية ليا المقررة الكطنية

 مدريد نظاـ يستند: 1891 لعام التجارية العالمات لتسجيل الدولي مدريد إلتفاق وفقا الحماية-ب
 في العبلمة بحماية النظاـ كيسمح. 1891 سنة أبـر الذم مدريد اتفاؽ إلى لمعبلمات الدكلي لمتسجيؿ

  المعينة المتعاقدة األطراؼ مف كؿ في يسرم الذم الدكلي التسجيؿ طريؽ عف البمداف مف كبير عدد

 الدكلي اإلتحاد في عضك دكلة ألم كيحؽ التجارية، لمعبلمات الدكلي التسجيؿ لتسيير أبـر فاالتفاؽ
 لئليداع عاما نظاما أقر الذم مدريد إتفاؽ عضكية في المشاركة الصناعية، الممكية حقكؽ لحماية
 أكلو فييا المقيـ أك المتعاقدة الدكؿ إلحدل تابع شخص ألم بمكجبو كيحؽ التجارية، لمعبلمات الدكلي
 .الدكؿ ىذه جميع في األصمي بمده في المسجمة التجارية عبلمتو حماية يضمف أف بيا عمؿ

 1191 لعام التجارية لمعالمات الدولي التسجيل بشأن مدريد اتفاقية لبروتوكول طبقا الحماية-ج

 بيدؼ إعتماده تـ كقد لمعبلمات، الدكلي التسجيؿ شأف في مدريد إلتفاقية مكمبل البركتكككؿ ىذا يعد
 في خمصت كالتي مدريد إتفاؽ حسب لمعبلمات الدكلي التسجيؿ عممية كاجيت التي الصعكبات حؿ

 :اآلتي
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 .مدريد إتفاقية في األعضاء الدول نطاق خارج الحماية توفير صعوبة- 

 يفقد كبالتالي الدكلي التسجيؿ طمب لتقديـ مسبؽ كشرط األصؿ دكلة في العبلمة تسجيؿ ضركرة-
 عممية عيكب مف كيتضح الكطني، التسجيؿ لعممية المطمكبة الفترة لطكؿ األكلكية العبلمة صاحب
 مالؾ بو يكاجو الذم كالعنت اإلجراءات طكؿ يعالج حتى البركتكككؿ كجاء مدريد، إتفاقية كفؽ التسجيؿ
 .لدييا دكليا العبلمة حماية في يرغب التي الدكؿ في العبلمة

 :1191 لسنة اإلختراع لبراءات الدولي التصنيف إتفاق-د

 عاـ األكركبي المجمس مع باالشتراؾ الفكرية لمممكية العالمية المنظمة رعاية تحت عمييا التكقيع تـ
 إتفاقية في األعضاء لمدكؿ الدبمكماسي المؤتمر أقرىا كقد ،1975 عاـ التنفيذ حيز كدخمت ،1971
 الجارية األعماؿ في اإلشتراؾ إمكانية إلييا المنظمة الدكؿ المعاىدة ىذه كتخكؿ 1971 عاـ باريس

 التصنيؼ تطبيؽ كجكب في أىميا فيتمخص إلتزاماتيا أما اإلختراع، البراءات الدكلي التصنيؼ بتحسيف
 .اإلختراع براءة كثائؽ مف كثيقة كؿ عمى المبلئمة التصنيؼ رمكز بياف أم

 متشابية التي أشرنا الييا كالمتعمقة بحماية حقكؽ الممكية القكرية القكانيف ىذه أف بالذكر كالجدير
 المسائؿ في ال كالفرعية الجزئية المسائؿ في تنحصر فييا اإلختبلؼ فأكجو بينيا فيما كتتطابؽ
 إتفاقية إلى جذكرىا في ترجع سكاء حد عؿ كالعربية الغربية التشريعات جؿ أف إذ كالرئيسية الجكىرية

تفاقية برف  .المجاؿ ىذا في العامة الشريعة تعد كالتي كالفنية األدبية الممكية لحماية باريس كا 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثاني الفصل
التنظيم القانوني لحقوق 

  الممكية الفكرية
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 تمهيد : 

 تُنشئ التي المميزة القانكنية األنظمة مف عددان  يشمؿ جامعان  مصطمحان " الفكرية الممكية" مصطمح يعد
 بحقكؽ تتعمؽ محددة قانكنية أنظمة كىناؾ. المممكسة غير األصكؿ بشأف الخاصة لمممكية حقكقان 

 إلى التجارية، كاألسرار الصناعية كالتصميمات التجارية كالعبلمات االختراع كبراءات كالنشر التأليؼ
 التي اإلبداعات أنكاع كيحدد الفكرية، الممكية مف مختمفة أشكاالن  ينظـ األنظمة تمؾ مف ككؿ ذلؾ؛ غير

 السمكؾ أشكاؿ كأم القانكنية، لمحماية مؤىمة معينة مكاد كانت إذا ما تحديد كقكاعد عمييا، تنطبؽ
 .1األفعاؿ تمؾ عمى القانكنية العقكبات ككضع الحصرية، المالؾ لحقكؽ انتياكان  ستعتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
االمـ المتحدة  فريدة شييد ، تقرير المقررة الخاصة في مجاؿ الحقكؽ الثقافية، *،دكرة الثامنة كالعشركف، ىيئة - 1
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 حقوق الممكية االدبية و الفنية  :المبحث االول 

الفنية القسـ االكؿ الذم ينطكم تحت مظمة حقكؽ الممكية الفكرية ك  ك االدبية الممكية تعد حقكؽ  
كالتي نظميا المشرع الجزائرم مف خبلؿ  ،الذم يشمؿ ما يعرؼ بحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة

ريـ كؿ االفعاؿ التي تمس الحقكؽ المنبثة مف خبلؿ تجكما كفر ليا الحماية القانكنية  03/05االمر 
كعميو  عنيا مف خبلؿ الدعكل المدنية ك الدعكل الجزائية الى جانب مجمكعة مف االجراءات االحترازية

في مطمب أكؿ، أما الثاني فيخص الحماية  كالفنية يةاالدب الممكية حقكؽستنعرؼ عمى مفيكـ 
 القضائية.

 الفنية و االدبية الممكية حقوقمفهومالمطمب االول :

ك تسمى أيضا بحؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة ك ىي مجمكع الحقكؽ  الفنية ك االدبية الممكية حقكؽ
شركط معينة ك في مجاالت محددة ك  التي ترد عمى االنتاج الذىني لممؤلؼ ك التي يقرىا القانكف كفؽ

 معنكية ك مالية. يترتب عنيا نكعاف مف الحقكؽ

  الفنية و االدبية الممكية حقوق طبيعةالفرع االول : 

 تختص حقكؽ الممكية االدبية كالفنية بما يمي:

: أف الحؽ األدبي ال يقبؿ التصرؼ فيو بأم شكؿ مف حقوق معنوية مرتبطة بشخصية المؤلف-أ
 األشكاؿ سكاء باليبة أك الرىف أك االيجار أك غير ذلؾ، ك بطبيعة الحاؿ ذلؾ ألنو حؽ لصيؽ

ال يتقادـ ىذا الحؽ ألنو يعكس الحماية لشخصية المؤلؼ  أفكاره، كبشخصية المؤلؼ، فيك نتاج ذىنو ك 
الشرعييف، كما ك سمعتو األدبية، فبل يسقط بعد مماتو ك تكجو لو حماية حتى بعد الكفاة مف قبؿ كرثتو 

أنو حؽ ال يقبؿ الحجز عميو فيك دائـ ك أبدم، ك ىك غير قابؿ لمتغيير حتى بعد كفاة المؤلؼ ك قد 
 نصت عمى ىذه الحقكؽ اتفاقية بارف  كىي:
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: فبل يمكف ألم طرؼ أف يقكـ بتغيير محتكل المصنؼ بدكف إذف  حق احترام سالمة المصنف-
المؤلؼ ىك الكحيد الذم يمكنو 1"  03/05مف األمر  25المؤلؼ ك ىذا الحؽ نصت عميو المادة 

 تغيير محتكل مؤلفو " ك ليس الناشر .

حؽ ذكر اسمو العائمي أك اسمو المستعار عمى تأليفو : فمممؤلؼ كحده حؽ نسب المصنؼ إليو كفقا -
 . 03/05مف أمر  23المادة 

ز لي شخص آخر أف يتكلى في الكقت الذم يحدده المؤلؼ ك ال يجك  الحق في إفشاء المصنف :-
  03/05مف أمر  22إفشاء المصنؼ بدكف إلذف المؤلؼ ك ىدا الحؽ ك رد في المادة 

الذم يمارسو المؤلؼ ليحمي مؤلفاتو مف التداكؿ لدل الجميكر ك عندما  حق الندم أو حق السحب :-
 03/05ف األمر م 24يعتبر أف مؤلفاتو أصبحت غير مطابقة مع قناعاتو .ك كرست ىدا الحؽ المادة 

كالتي تشمؿ الحؽ المادم ك الحؽ المالي ،   حقوق مالية تسمح باستغالل المؤلف لمصنفه:-ب
صراحة عمى النحك التالي:  05-03مف القانكف  03فقرة  21بالنسبة لمحؽ المادم ك التي أقرتو المادة 

ر لمحقكؽ بمفيكـ ىذا " تمارس الحقكؽ المادية مف قبؿ المؤلؼ شخصيا أك مف يمثمو أك أم مالؾ آخ
األمر." ك بالتالي المؤلؼ ىك الشخص المخكؿ قانكنا في ممارسة الحقكؽ المادية الناتجة عف 

 المصنؼ دكف غيره اال في الحالة التي يفكض فييا المؤلؼ ىذا الحؽ لمغير.

بداعو الذىني، أما الحؽ المالي لممؤلؼ ىك عبارة عف تمؾ القيمة المالية التي ترجع لو مقابؿ ابتكاره ك ا
كما أنو حؽ استئثارم يقرر لممؤلؼ بذاتو دكف غيره، ك خاصية ىذا الحؽ أنو مؤقت، متعمؽ بالكقت إذ 
ينقضي بمجرد مركر مدة معينة يحددىا القانكف، ك في اطار ىذا الحؽ يمكف لممؤلؼ أف يقـك 

 باستغبلؿ مصنفو بما يعكد عميو بالفكائد ك األرباح المالية.

االستغبلؿ ك تنبع مف الحؽ االستئثارم لممؤلؼ لمترخيص استغبلؿ مؤلفاتو   ك  ك تسمى بحقكؽ
الحقكؽ المالية متنكعة ك ىي حقكؽ اقتصادية بالدرجة األكلى ك ىي ناتجة عف إمكانية المؤلؼ مف 
تركيج مصنفاتو . ك تتمثؿ في: حؽ النسخ ، حؽ االداء العمني أك النقؿ لمجميكر ، الحؽ في التتبع ،

                                                           

المتعمؽ  بحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة، مرجع سابؽ.،05/ 03األمر -  1  
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 droit de transformation deلتحكيؿ عف طريؽ الترجمة ك االقتباس ك التحكير حؽ ا 
louer par la traduction l adaptation a l’arrangement   

 28حؽ التتبع المكرس في المادة عمى .، 03/05الفقرة األخيرة مف األمر  27ك قد نصت عميو المادة 
 droit  de مف اتفاقية بارف .إضافة إلى حؽ التأجير. 14كفي المادة  03/05مف أمر 

rémunération : .ك حؽ المكافئات المالية 

كنشير  أف الحقكؽ المعنكية ىي حقكؽ مؤبدة، فمف الطبيعي أنيا ال تسقط بمركر الزمف ، كبالتالي إف 
ك أصحاب الحؽ بممارسة حقكقيـ معنكية لفترة طكيمة، ال يحكؿ دكف حقيـ مف عدـ اىتماـ المؤلؼ أ

مباشرة تمؾ الحقكؽ، في أم كقت، فالحقكؽ المعنكية تبقى قائمة ما داـ المصنؼ مكجكدا في فكر 
ككجداف الناس، أما إذا ما كقع التعرض مف قبؿ الغير عمى الحقكؽ المعنكية، فإنو يتكجب عمى 

ال سقط الحؽ حكما في إقامتيا بمركر المؤلؼ أك أصحاب ا لحؽ إقامة الدعكل في المدة القانكنية، كا 
 . 1الزمف

 عناصر حقوق الممكية االدبيةالفرع الثاني :

يعرؼ عند بعض الفقو عمى أنو كؿ شخص يقكـ بإنتاج فكرم مبتكر سكاء أكاف ىذا  المؤلف:-أوال
االنتاج أدبيا أك فنيا، ك كيفما كانت طريقة التعبير عنو إما بالكتابة أك الرسـ أك التصكير أك غير ذلؾ 
مف الكسائؿ ك الطرؽ األخرل، ك يستدؿ عمى شخص  المؤلؼ مف خبلؿ كضع اسمو عمى المصنؼ. 

 انية استعماؿ المؤلؼ لبلسـ المستعار دكف االسـ االصمي.مع امك

المتعمؽ  بحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ  03/05مف القانكف 12عرؼ المشرع الجزائرم المؤلؼ في المادة 
" يعتبر مؤلؼ مصنؼ أدبي أك فني في مفيكـ ىذا األمر الشخص الطبيعي الذم  والمجاكرة عمى أن

 م مؤلفا في الحاالت المنصكص عمييا في ىذا األمر."  أبدعو. يمكف اعتبار الشخص المعنك 

                                                           
، بيركت ، 1ببلؿ محمكد عبد اهلل، حؽ المؤلؼ في القكانيف العربية، المركز العربي لمبحكث القانكنية كالقضائية، ط1

  169، ص2018لبناف، 
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مف خبلؿ مراجعة النص االنؼ الذكر نمحظ بأف المشرع الجزائرم لـ يخص الشخص الطبيعي كحده 
بحؽ التأليؼ حيث كؿ مف الشخص الطبيعي كالمعنكم يمكف أف يعتبر مؤلفا أذا تكافرت الشركط 

 القانكنية المطمكبة لذلؾ.

المتعمؽ بحماية حقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة: "أنو يعتبر  05-03مف األمر  13تنص المادة   
مالؾ لحقكؽ المؤلؼ الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يصرح بالمصنؼ باسمو أك يضعو بطريقة 
مشركعة في متناكؿ الجميكر، أك يقدـ تصريحا باسمو لدل الديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ 

ـ يثبت عكس ذلؾ، ك تضيؼ نفس المادة أنو حتى ك إف نشر المصنؼ بدكف اسـ مؤلفو المجاكرة، مال
فإنو ينسب إلى الشخص الذم كضعو في متناكؿ الجميكر بالطرؽ المشركعة، ك كذلؾ إف نشر 
المصنؼ مجيكؿ اليكية، بدكف االشارة إلى ىكية صاحبو أك مف كضعو في متناكؿ الجميكر فإف 

لمؤلؼ ىك مف سيتكلى ممارسة الحقكؽ المنجزة عف ذلؾ المصنؼ إلى غاية الديكاف الكطني لحقكؽ ا
 التعرؼ عمى مالؾ تمؾ الحقكؽ.

ىك مصطمح قانكني يعني الحقكؽ الممنكحة لممبدعيف عف انتاجيـ الذىني المسمى  حق المؤلف:-ثانيا
د الشعرية ك بالمصنفات األدبية ك الفنية ك التي تشمؿ المصنفات األدبية مثؿ الركاية ك القصائ

المسرحيات ك الصحؼ ك برامج الحاسكب، أما المصنفات الفنية فتتمثؿ في المكحات الزيتية ك الرسـك 
 ك الصكر الشمسية ك المنحكتات. 

المؤلؼ ك الحقكؽ  المتعمؽ  بحقكؽ 05-03مف القانكف  04حيث كضح المشرع الجزائرم في المادة 
 المجاكرة ما يعتبر مصنفات أدبية ك فنية عمى النحك التالي:

 " تعتبر عمى الخصكص كمصنفات أدبية ك فنية ك فنية محمية ما يأتي:

المصنفات األدبية المكتكبة مثؿ: المحاكالت األدبية، ك البحكث العممية ك التقنية، الركاية ك  -1
امج الحاسكب، ك المصنفات الشفكية مثؿ المحاضر ك الخطب ك القصص، ك القصائد الشعرية، ك بر 

 المكاعظ ك باقي المصنفات التي تماثميا.

كؿ مصنفات المسرح ك المصنفات الدرامية ك الدرامية المكسيقية ك االيقاعية ك التمثيميات  -2
 االيمائية.
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زيتي، ك النحت، ك النقش، ك مصنفات الفنكف التشكيمية ك الفنكف التطبيقية مثؿ الرسـ، ك الرسـ ال -3
 الطباعة الحجرية ك فف الزرابي.

الرسكـ ك الرسـك التخطيطية ك المخططات ك النماذج اليندسية المصغرة لمفف ك اليندسة المعمارية  -4
 ك المنشآت التقنية.

5- .  الرسـك البيانية ك الخرائط ك الرسـك المتعمقة بالطكبكغرافيا أك الجغرافيا أك العمـك

 لمصنفات التصكيرية ك المصنفات المعبر عنيا بأسمكب يماثؿ التصكيرا -6

 مبتكرات األلبسة لؤلزياء ك الكشاح.  -7

ىك كؿ إنتاج ذىني يشممو القانكف بحماية حؽ المؤلؼ ميما كانت طريقة التعبير عنو  المصنف:-ثالثا
لؼ ك الحقكؽ المجاكرة مف القانكف المتعمؽ بحقكؽ المؤ  03أك أىمية أك الغرض منو كفقا لممادة 

 الجزائرم 

 يير عنو".إنتاج ذىني أيا كانت طريقة التع كؿ كيعرفو الدكتكر عبد المنعـ فرج الصدة بأنو"

،مف خبلؿ 2002لسنة  82أما المشرع المصرم فقد عرؼ المصنؼ في  قانكف الممكية الفكرية  رقـ 
 في فقرتيا الخامسة عمى أنو : 138نص المادة 

 ذىني أيا كانت طريقة ك صكرة التعبير عنو " "كؿ انتاج    

فالمبلحظ أف تعريؼ المشرع المصرم جاء مكافقا لتعريؼ الدكتكر عبد المنعـ فرج ، فالتعريؼ عاما ك 
كعميو العبرة ليست  ،غير محدد ك ال مقيد لشكؿ المصنؼ أك لمطريقة المستعممة في اخراجو لمجميكر

 إخراجو لمجميكر ك إنما العبرة بككنو إنتاج ذىني فكرم أصمي.بطريقة التعبير عف المصنؼ أك طريقة 

غير أف المصنؼ كفقا لمتطكر التكنكلكجي أخذ أشكاال مخالفة لما عيدناه حيث أضحت المصنفات 
 الرقمية ىي األخرل تفرض كجكدىا .

 مصنفات كىي المعمكماتية بيئة إلى تنتمي ذىنية ابداعية مصنفات ىيالمصنفات الرقمية :-أ
 المصنفات عمييا يطمؽ ك ، لمؤلفيا الشخصي الذىني النشاط عف التعبير تمثؿ  رقمية أك الكتركنية
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 المعمكمات شبكة ك الحكاسيب عبر الفكرية الممكية لمصنفات األداء في التقدـ لتساير المعمكماتية
    الدكلية الشبكة تمؾ لمستخدمي المشركعة الحاجات مع لتتكافؽ

 المصنفات الرقمية نشأة-1

ارتبط ظيكر المصنفات الرقمية باختراع جياز الحاسب اآللي ك انتشرت تمؾ المصنفات بعد التكصؿ   
كسنتطرؽ فيما يمي لعبلقة  لئلنترنت ك التي أصبحت أىـ كسيمة لمتكاصؿ في العالـ المعاصر،

 .التطكرات التكنكلكجية بظيكر المصنفات الرقمية

 1937التفكير في اختراع الحاسب اآللي سنة  في  بدأال لرقمية الى تاريخ يرجع ظيكر المصنفات ا 
تحرؾ عميو أيف صمـ عالـ المنطؽ البريطاني آالف تكرنينغ آلة غير مادية تتككف مف شريط ال متناه ي

في  1944ت مختارة كمحكىا في ربط منتو ،ككاف أكؿ ظيكر لمحاسكب فيقمـ يمكنو كتابة إشارا
ك كاف عبارة عف آلة ضخمة مخصص إلجراء  ENIACة األمريكية ك كاف يطمؽ عميو الكاليات المتحد

العمميات الحسابية العسكرية، كبعدىا تطكر فأصبح يقكـ بآداء العمميات الحسابية المنطقية بسرعة 
كبيرة كبدرجة عالية مف الدقة ك لو القدرة عمى التعامؿ مع كـ ىائؿ مف البيانات ك تخزينيا ك 

عند الحاجة فأصبحت المعمكمة تتفاعؿ مع التطكرات الراىنة كالتي ك بفضؿ ظيكر  استرجاعيا
الحاسبات اإللكتركنية ظيرت تقنية متقدمة لمتحكـ بالمعمكمة كمعالجتيا ك استرجاعيا تتمثؿ في أقراص 

كظيرت ما يعرؼ بتكنكلكجيا تقنية المعمكمات بما تحتكيو مف  DVDكأقراص الفيديك  CDالميزر 
 .1أدبية كفنية في شكؿ مصنفات رقمية  مصنفات

 المصنفات الرقميةتعريف -2

عرؼ بعض الفقو المصنفات الرقمية بأنيا تعتبر الكسيمة التقنية التي تسمح بنقؿ المعمكمة مف    
(، كما يعرؼ المصنؼ 1-0ظاىرة محسكسة إلى ظاىرة تدرؾ بكاسطة أرقاـ كفؽ الترقيـ المزدكج)

 ي .الرقمي عمى أنو مصنؼ إبداعي عقمي ينتمي إلى بيئة المعمكمات، كالتي يتعامؿ معيا بشكؿ رقم

                                                           
في النطاقيف التقميدم كالرقمي في ظؿ التشريع الجزائرم،مذكرة ماجستير تخصص قانكف  بكمعزة سمية، حقكؽ المؤلؼ 1

  .39-37ـ،ص2016-2015خاص، فرع الممكية فكرية، جامعة باتنة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،
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المصنفات الرقمية ىي مصنفات ابداعية ذىنية تنتمي إلى بيئة المعمكماتية الناتجة عف أدكاتيا التي 
جعمت منيا مصنفات الكتركنية أك رقمية ك ىي تمثؿ التعبير عف النشاط الذىني الشخصي لمؤلفيا ، 

ة الفكرية عبر الحكاسيب ك يطمؽ عمييا المصنفات المعمكماتية لتساير التقدـ في األداء لمصنفات الممكي
 . 1ك شبكة المعمكمات لتتكافؽ مع الحاجات المشركعة لمستخدمي تمؾ الشبكة الدكلية 

المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة لـ  05-03أما المشرع الجزائرم في ظؿ األمر رقـ   
نما ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، حيث نصت ال مف األمر  5مادة يعرؼ المصنفات الرقمية كا 

مف  4المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة عمى حماية برامج الحاسكب ك المادة  05-03رقـ 
 نصت عمى حماية قكاعد البيانات إذا تكفرت فييا شركط األصالة. 05-03األمر رقـ 

في  أما المشرع المصرم ىك االخر لـ يعرؼ المصنؼ الرقمي بؿ أشار إلييا بشكؿ صريح ككاضح-
 .2002لسنة  82مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  151البند التاسع مف المادة 

 ك تتمثؿ المصنفات االلكتركنية حديثة  ك متعمقة بالعقؿ االلكتركني كتنقسـ الى ثبلثة أنكاع:

  برامج الحاسكب.-

 قكاعد البيانات .-

 الكسائط المتعددة .  -

  : Programmes d’ordinateurبرامج الحاسوب : -

كيقصد بيا مجمكعة مف التعميمات التي تسمح بعد نقميا عمى دعامة تستطيع اآللة قراءتيا لبياف أك 
أداء أك إنجاز كظيفة أك ميمة أك الكصكؿ الى نتيجة معينة بكاسطة آلة معالجة المعمكمات كيمكف 

يف لدل استخداميا بطريؽ مباشر أك غير مباشر في حاسب . كيتـ إعداد البرنامج عادة مف متخصص
شركات إنتاج الحاسب أك مف شركات متخصصة في اعداد برمجيات تمؾ الحاسبات عرفتو منظمة 
الممكية الفكرية منبأنو ": مجمكعة مف التعميمات التي تسمح بنقميا عمى دعامة تستطيع اآللة قراءتيا 

لمشرع الجزائرم ببياف أك إنجاز كظيفة معينة بكاسطة آلة معالجة المعمكمات" ،كىي مصنفات اعترؼ ا
                                                           

نسانية ، جامعة دنيازاد قبلتي ، الحماية الجزائية لمحؽ المعنكم لممؤلؼ عمى المصنفات الرقمية ، مجمة العمـك اال 1
  319ص  2016محمد خيضر بسكرة جكاف 
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، المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة معتبرا أنيا  03/  05مف األمر  04بحمايتيا في المادة 
 مصنفات أدبية. 

التي ادرجتيا ضمف المصنفات االدبية المكتكبة  05-03كقد نصت عمييا المادة الثالثة مف االمر 
 المحمية .

اؾ مف التشريعات مف عرفت البرامج تعريفا ضيقا كمنيا مف كبالعكدة لمتشريعات المقارنة نجد أف ىن
عرفيا تعريفا كاسعا حتى تككف ىناؾ مكاكبة لمتطكرات التكنكلكجي في مجاؿ صناعة البرامج، كمف 

مف قانكف المؤلؼ  101ذلؾ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ تعريؼ المشرع األمريكي ليا في نص المادة 
مجمكعة مف التعميمات كاألكامر التي يمكف استعماليا مف خبلؿ  "بأنو: 1976أكتكبر  19الصادر في 

 . "طريقة مباشرة عمى جياز الحاسكب، بغرض الحصكؿ عمى نتائج معينة

مف القانكف المتعمؽ بحقكؽ  13فقرة  1كفي نفس االتجاه عرفيا المشرع المغربي في نص المادة 
التعميمات المعبر عنيا بكممات أك برمكز كؿ مجمكعة مف  "المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة حيث جاء فييا:

أك برسـك أك بأم طريقة أخرل تمكف حينما تدمج في دعامة قابمة لفؾ رمكزىا بكاسطة آلة، أف تنجز أك 
تحقؽ ميمة محددة، أك تحصؿ عمى نتيجة بكاسطة حاسكب، أك بأم طريقة إلكتركنية قادرة عمى 

  "معالجة المعمكمات

: تعد مف المصنفات االلكتركنية الرتباطيا  Les bases de donnéesقواعد البيانات   -  
مف البيانات اك المكاد االخرل  بنظاـ االعبلـ االلي ،كىي مصنفات محمية كعرفت عمى أنيا:"مجمكعة

أيا كاف شكميا اذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب محتكياتيا كترتيبيا . كما عرفت أيضا عمى أنيا 
أم تجميع متميز لمبيانات يتكافر فيو عنصر اإلبتكار أك الترتيب أك أم مجيكد شخصي يستحؽ 

خزف بكاسطة حاسب ك يمكف استرجاعو الحماية كبأم لغة أك رمز كبأم شكؿ مف األشكاؿ يككف م
 .بكاسطتو أيضا

 :  التعريف الفقهي لقواعد البيانات-

بالرجكع لمفقو نجد أنو قد عرفيا عمى أنيا:"عبارة عف مجمكعة كبيرة مف المستندات ك الكثائؽ تتناكؿ    
ـ مكضكعا معينا ( طب، ىندسة، قانكف ...الخ(، حيث يتـ تنظيـ ك تصنيؼ محتكياتيا ثـ يقك 
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المتخصصكف بتسجيؿ ىذه المحتكيات عمى أسطكانات متصمة بالحاسب، ك تتميز ىذه القاعدة بأنيا 
تككف مرتبة ك مصنفة بشكؿ يسيؿ عمميات البحث ك االسترجاع لما كرد بو مف معمكمات ىذا ك 

ة أك مف اتفاقية تريبس ، عمى أنيا "تتمتع بالحماية البيانات المجمع 02فقرة  10نصت عمييا المادة 
المكاد األخرل سكاء كانت في شكؿ مقركء آليا أك شكؿ آخر إذا كانت تشكؿ خمقا فكريا نتيجة ترتيب 

 ك انتقاء محتكاىا" .

محركات البحث: ىي البرنامج الذم يبحث في فيرس ما يحتكم عمى مبلييف الصفحات لمحصكؿ -
 عمى كثائؽ مطابقة لمكضكعات البحث، ثـ يقكـ بتصنيفيا . 

كىي برامج كمبيكتر تجكب أنحاء الشبكة العنكبكتية كالمكاقع Robotsنامج اآللي )الركبكت  البر    -
المختمفة عبر الكصبلت مف كصمة إلى أخرل تجمع معمكمات إلضافتيا في قاعدة البيانات الخاصة 

 بالمحرؾ ، ككذلؾ تبحث عف المحدث مف الصفحات .

قاعدة بيانات ، المفيرس، برنامج المصنؼ  كتتككف محركات البحث مف أربعة مككنات رئيسية :
 المتعدد الكسائط

: يقصد بالمصنؼ المتعدد الكسائط كسائؿ تمثيؿ طبــوغرافـــيا الدوائر المتكاممة  الوسائط المتعددة و-
النص المترابط،  ،النصكص،ع مف الكسائط مثؿ الصكر كاألصكاتالمعمكمات باستخداـ أكثر مف نك 

 :كيتميز ىذا النكع مف المصنفات بدمج عدة عناصر كتفاعميا معا عف طريؽ برامج الحاسكب

طبػػكغرافػػػيا لدكائر المتكاممة ك ىي عبارة عف رقاقة أك شريحة  كيطمؽ عمييا الدكائر المدمجة أك      
عمى أف  (EPIC) د عرفتياتتككف مف أجزاء إلكتركنية مصغرة يمكف دمجيا ضمف جياز الحاسكب، كق

الدائرة المدمجة ىي منتج في ىيئة نيائية أك كسيطة يتضمف مككنات،أحدىما عمى أقؿ عنصرا نشطا 
ك تشكؿ مع بعض الكصبلت أك كميا كيانا متكامبل عمى قطعة مف مادة عازلة بيدؼ تحقيؽ كظيفة 

 .1إلكتركنية محددة

                                                           

 مجمة الدراسا ت شعراف فاطمة، حماية المصنفات الرقمية في التشريع الجزائرم ك التشريعات المقارنة،- 1 
 .113، ص2016، ديسمبر 03القانكنية المقارنة،العدد  
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أفرزتيا البيئة الرقمية ك تتمثؿ في أسماء  كما ظيرت مصنفات أخرل ذات طابع تقني خاص      
 النطاقات )عناكيف( ك البريد اإللكتركني ،. 

كعرفو الفقو الفرنسي بأنو تأليؼ مجمكعة متنكعة مف النصكص كاألصكات كالصكر كالبيانات في شكؿ 
 .معمكمات عمى أقراص مدمجة أك عمى دعامة إلكتركنية أخرل

 أسماء مواقع وعناوين اإلنترنت:-

سـ المكقع أك النطاؽ ىك عنكاف إنترنت؛ حيث الياتؼ لو رقـ معيف، كالعنكاف البريدم لو صندكؽ ا
؛ حيث (www.almajidcenter.org) مميز كرمز منطقة مميز، كلئلنترنت أيضان عنكاف مميز مثؿ

يتككف النطاؽ مف أجزاء متعددة، الجزء األكثر أىمية كمعركؼ مف قبؿ المستخدميف ىك ما يعرؼ 
 ,com, net, org, gov) كىك الجزء األخير مف العنكافtop-level domains سـ النطاؽ األعمىبا

edu) ،أما الجزء الثاني، كىك عمى يسار اسـ النطاؽ األعمى، أك الجزء المتكسط بيف ثبلثة أجزاء ،
 ,almajidcenter) فيك اسـ أك رمز أك اختصار المؤسسة أك الشخص أك الجية صاحبة المكقع مثبل

arablaw... الخ. 

(، كذلؾ بإقرار سبعة com, edu, gov, netمع امكانية إضافة ميزات جديدة لمميزات المشيكرة )
(، كترجع مشكبلت BIZ, PRO, NAME, AERO, COOP, MUSEUM, INFOميزات أخرل )

تكسيع  أسماء المكاقع في بيئة اإلنترنت إلى استراتيجيات الشركات الكبرل، كالتى قادت لكاء معارضة
أسماء النطاقات حماية ألسمائيا التجارية، بؿ إنيا تشكك في الكقت الحالي مف صعكبة السيطرة عمى 

 . 1شبكة اإلنترنت

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم لـ يشر إلى ىذا النكع مف المصنفات، إال أنو ترؾ قائمة 
المتعدد الكسائط بمكجب ىذا القانكف  المصنفات المشمكلة بالحماية مفتكحة، كبيذا يتمتع المصنؼ

 بالحماية بمجرد تكفر شركطيا.

                                                           

عمى المكقع  16/08/2020ع ة االنترنت ،االطبلأحمد عبد اهلل مصطفى ،حقكؽ الممكية الفكرية كالتأليؼ في بيئ 1،
 التالي:

:اإلنترنت
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id20-2  
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كلقد اعتبر المشرع الجزائرم صفحات "الكاب" مصنفا متعدد الكسائط لككنيا تتككف مف نصكص كرسـك 
 بيانية كصكر مكصكلة بينيا عف طريؽ كصبلت تسمى النصكص المتعددة. 

 بية:شروط حماية حقوق الممكية االد الفرع الثالث :

 أما بالنسبة لمشركط الكاجب تكفرىا لتحضى المصنفات الرقمية بالحماية ىي:

 الشروط الموضوعية أوال:

كيقصد بو أف يتميز المصنؼ بالطابع أصيؿ إما في اإلنشاء أك في التعبير أم أف يتسـ اإلنتاج       
، شرطا مكضكعيا ميما مف شركط حماية الذىني بطابع معيف يبرز شخصية صاحبو،ك يعتبر اإلبتكار

البرامج ألنو يرد عمى طبيعية ىذه البرمجيات الفكرية،أما المشرع الجزائرم،فقد أشار إلى كممة أصمي 
 .الخامسةفي نص المادة  05-03مر رقـ األأك األصالة في 

 شروط الشكميةثانيا: ال

إلى عمـ الجميكر ك ينتفع بو يجب أف يفرغ في  -ك بصفة عامة-حتى يصؿ المنتكج الفكرم      
صكرة مادية يبرزىا مف خبلليا إلى الكجكد، كيككف معدا لمنشر ال أف يككف مجرد فكرة دكف إطار 

كجيتو،حسب تعبير نص  تتجسد فيو كال ييـ بعد ذلؾ نكع المصنؼ ك نمط تعبيره ك درجة إستحقاقو ك
، ألف مف ىذه المصنفات ما يتـ التعبير عنو بالكتابة مثؿ المصنفات 05-03مف القانكف  03دة الما

األدبية ك العممية كمنيا ما يككف مظير التعبير عنيا ىك الصكت مثؿ المصنفات المكسيقية ك 
 .المصنفات التي تمقى شفكيا كالمحاضرات ك الخطب ك المكاعظ

نظرا لخصكصيتيا، فإنو يشترط أف تشغؿ حيزا معينا في العالـ كالمصنفات الرقمية بالذات ك      
الرقمي سكاء كانت عمى مستكل البيئة اإلفتراضية في عالـ األنترنت أك في حيز محدكد كاألقراص 

أك المينة أك داخؿ القرص الصمب أك بأم صكرة مف الكسائط التي تظير في كؿ يكـ في  المضغكطة
قتو ،ال أف تبقى مجرد فكرة داخؿ ذىف صاحبيا ميما كانت شكؿ متميز ك مختمؼ عف الذم سب
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، فاألفكار لكحدىا ال تشمميا الحماية كال تخضع ألم تقدير مف القاضي بالنظر إلى مضمكف  عبقريتيا
 1"التكفؿ الحماية لؤلفكار". 05-03مف القانكف  07حقكؽ المؤلؼ، كىذا ما تنص عميو المادة 

الى جانب ىذه  والتي خصيا المشرع الجزائرم بالحماية نقكؿ أنبعد أف تعرفنا الى المصنفات 
المصنفات االصمية المحمية قانكنا ىناؾ ما يسمى بالمصنفات المشتقة ك التي تعني تمؾ المصنفات 

 .03/05مف االمر  05التي ابداعيا تـ باالستناد لممصنفات االصمية ك التي تضمنتيا المادة

منو تتمثؿ في األصالة  3مكما جممة مف الشركط بمكجب المادة كيشترط في المصنفات األدبية ع
 .كاالبتكار يضاؼ إلييا الكجية كالقيمة كضركرة مراعاة اإلجراءات اإلدارية التي يتطمبيا القانكف

مف  3يمثؿ الصكرة الحية لحماية إنتاج المؤلؼ، فحؽ المؤلؼ حسب نص المادة  شرط االبتكار: -1
فكار كالمفاىيـ التي تككف ممكا لمكافة، كيشترط في االبتكار ثبلثة شركط: ال يحمي األ 03/05األمر 

 .أف يككف عمبل فكريا، إبداع فكرم، يعبر عف شخصية المؤلؼ

يمنح كؿ صاحب إبداع أصمي "سالفة الذكر بقكلو: 3نص عميو المشرع في المادة  شرط األصالة: -2
 ." القانكفلممصنؼ فني أك أدبي الحقكؽ المنصكص عمييا في ىذا 

كيقصد بيذا الشرط أف يعبر المصنؼ عف شخصية المؤلؼ، ليككف متمتعا بالحماية باعتباره مصنفا 
 .أصيبل ال أف ينقؿ أفكار الغير

سالفة الذكر عمى منح الحماية لممصنؼ  3: نص المشرع في المادة شرط استبعاد قيمة المصنف -3
 .ميكر تقييموميما كانت قيمتو أك نمط تعبيره، الذم يككف لمج

: أم يحظى المصنؼ بالحماية بمجرد  إبداعو بغض النظر عف شرط استبعاد وجهة المصنف -4
اتجاه كأف يككف غرضو تعميميا أك ترفيييا إلى غير ذلؾ، مع إقصاء بعض المصنفات التي تسقط في 

                                                           
عبد الرحماف خمفي، الحماية القانكنية لممصنفات الرقمية ،دراسة في التشريع الجزائرم ك المقارف، كمية لحقكؽ  -1

 . 13بجاية ،ص ،جامعة 
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صنفات بحسب الممؾ العاـ كالمناشير كالقكانيف...الخ، كاألخبار التي ليست محمية، كما تسقط الم
 .غرضيا كالمحاضرات كالخطب التي تمقى بمناسب التظاىرات العمكمية

تعد مصنفات أدبية....كبرامج  "سالفة الذكر: 03/05مف األمر  4كبالرجكع لنص المادة 
، فإف برامج الكمبيكتر محمي بمكجب ىذا القانكف مع اشتراط االبتكار كاألصالة فييا، "الكمبيكتر...

بداع حر، يعبر عنو في شكؿ رمكز منطقية  فبرامج اإلعبلـ اآللي تعد ابتكارا فيي عمؿ فكرم كا 
ف كاف شرط  كعبلمات رياضية حسابية مجردة، كما أنيا تعكس شخصية المؤلؼ أك المبرمج، كا 

  . األصالة في المصنفات الرقمية كمنيا برامج الحاسكب يثير الكثير مف الجداؿ الفقيي

مف معاىدة الكيبك بشأف حؽ المؤلؼ عمى إقرار  8الرقمي فنصت المادة  أما بالنسبة لحماية المصنؼ
الحماية لممصنفات الرقمية التي تنشر عبر شبكة االنترنت،ك التي جاء فييا : " يتمتع مؤلفك المصنفات 
األدبية كالفنية بالحؽ االستئثارم في التصريح بنقؿ مصنفاتيـ إلى الجميكر بأم طريقة سمكية أك 

ما في ذلؾ إتاحة مصنفاتيـ لمجميكر، بحيث يككف في استطاعة أم شخص مف الجميكر السمكية ب
 االطبلع عمى تمؾ المصنفات مف أم مكاف كفي أم كقت يختارىما أم فرد مف الجميكر بنفسو ...".

فإتاحة نشر المصنؼ محؿ الحماية عمى االنترنت فانو يؤدم إلى ضياع الحؽ المالي كاألدبي لممؤلؼ، 
الصعب حصكؿ المؤلؼ عمى مقابؿ مادم بسبب استغبلؿ مستخدمي االنترنت ليذا المصنؼ فمف 

 1.بغير ترخيص مف المؤلؼ أك صاحب الحؽ المجاكر

  الحقوق المجاورة  الثاني: طمبالم

تتضمف الحقكؽ المجاكرة مجمكع ذكم الحقكؽ المسايرة لمحؽ االصمي ك كالتي تسمى بالحقكؽ المصيقة 
 ح القكؿ ك التي نتعرؼ عمييا مف خبلؿ اآلتي:بحؽ المؤلؼ غف ص

  المجاورة الحقوقفيعر ت  :الفرع االول

بعض الفقو عمى أنيا :"تمؾ األعماؿ التي تيدؼ إلى نشر المصنفات األدبية ك الفنية دكف عرفيا 
ابداعيا ،أك ىي تمؾ الحقكؽ المترتبة عمى حؽ المؤلؼ ك المتشابية لو مف تحرير فني ليذا العمؿ 

                                                           
حسب اهلل سيد، المكسكعة العربية لمصطمحات عمـك المكتبات كالمعمكمات كالحاسبات، القاىرة، المكتبة األكاديمية، 1

2001  . 
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ليقدمو لمجميكر أك تمؾ التسجيبلت الصكتية المتصمة بو، أم أف الحقكؽ المجاكرة ليست حقكؽ اصمية 
ناتجة عف االبداع أك االبتكار ك غنما ىي حقكؽ لصيقة اك مسيارة لمحؽ األصمي فكجكدىا مرتبط 

 بمؤلؼ المصنؼ المبدع.."

يسمييا بالحقكؽ المقركنة، ك ىناؾ البعض ك  ،حقكؽ المجاكرة بالحقكؽ القائمةك يسمي بعض الفقو ال
مف يسمييا بالحقكؽ المرتبطة، عير أف مصطمح الحقكؽ المجاكرة يؤيده أغمب الفقو فيك مف كجية 
نظره تعبير مكقؼ في الداللة عمى المقصكد، فصيغة "مجاكرة" تعني الكجكد القرب، فيذه الحقكؽ 

ا، بؿ يجمعيا إطار كاحد ىك إطار ليست مدمجة في حقكؽ المؤلؼ ك ليست مستقمة ك منفصمة عني
الممكية الفكرية ك ىدؼ كاحد يتمثؿ في نشر االبداع الفكرم، كما أف صيغة المجاكرة تعني في المعنى 
المجازم كجكد مبلمح مشتركة أك متشابية، ك الفعؿ تجاكر يعني االختبلط بالجيراف ك بعممية الجمع 

ـ الكامؿ لمحقكؽ المجاكرة مف حيث أف الحقكؽ المماثمة بيف المعنييف الحقيقي ك المجازم يتجمى المفيك 
 1التي تستند إلى مف ىـ مجاكركف لبعضيـ البعض تقابميا التزامات تتبع مف مخالطتيـ الضركرية بيـ

فيي اذا تمؾ الحقكؽ الممنكحة لفئة غير مصنفة ضمف فئة المؤلفيف ك لكنيا تساىـ في نقؿ المصنفات 
ك تتميز ىاتو المساىمات بميارات ابتكارية ك فنية أك تنظيمية في عممية  إلى الجميكر كفئة المؤديف،

النقؿ لمجميكر ك تتمثؿ ىذه الفئات في : فناني األداء ك تشمؿ المغنيف ك المطربيف ك المكسيقييف ك 
الممثميف ك الراقصيف، أما بالنسبة لمنتجي التسجيبلت أك الفكتكغرافات فيي تتعمؽ بكؿ التسجيبلت 

ة عمى أقراص أك كاسيت أك تسجيبلت رقمية، ك آخر فئة ىي ىيئات البث االذاعي ك التمفزيكني المثبت
 فيي تعنى بتنفيذ البرامج اإلذاعية ك التمفزية. 

عدد أصحاب الحقكؽ  05-03مف القانكف  107أما المشرع الجزائرم فمف خبلؿ  نص المادة 
يـ، ك ىـ الفناف المؤدم أك فنانك األداء، منتجك المجاكرة الذيف تكفؿ ليـ حماية قانكنية لقاء أعمال

التسجيبلت السمعية أك التسجيبلت السمعية البصرية، ك ىيئات البث اإلذاعي السمعي أك السمعي 
ك المشرع الجزائرم لـ يعطي تعريفا محددا ك دقيقا لمصطمح الحقكؽ المجاكرة ك لكف مف  البصرم

نجده قد عدد ك ذكر أصحاب الحقكؽ المجاكرة الذيف  05-03مف القانكف  107إستقراء  لنص المادة 

                                                           
عبد الرحمف خمفي ، الحماية الجزائية لحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة، منشكرات حمبي الحقكقية، طبعة أكلى،  - 1

 .18ص  .2007بيركت، لبناف،
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المتعمؽ بحماية حقكؽ  05-03تكفؿ ليـ حماية قانكنية لقاء أعماليـ، ك ىذا بمكجب نصكص األمر 
 المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة.

 .كلذا سنعرؼ عمى ىذه الفئات: 

 اإلذاعة هيئاتأوال: 

. كيطمؽ 1كاألصكات عمى عامة الجميكر بأم طريقة السمكية كيقصد بيا بث األصكات أك الصكر 
اإلذاعة  ىيئاتكىي أشمؿ مف تعبير  ،السمعي البصرم االتصاؿ بييئاتعمييا في القانكف الفرنسي 

المرافؽ  ىيئاتحيث يتضح أف الحماية الممنكحة في إطار الممكية الفكرية ليذه االخيرة ال تشمؿ فقط 
بؿ تمتد لتشمؿ تمؾ التي تقدـ خدمات اإلتصاؿ السمعي البصرم  ،لتمفزيكنيةالعامة لئلذاعة الصكتية كا

 .شريطة أف يككف لدييا عقكد امتياز بالمرافؽ العامة

ف تمتد الحماية لتشمؿ محطات التمفزيكف الخاصة التي تحصؿ عمى اشتراكات نتيجة خدماتيا أكيمكف 
. 

الدكلية في الحؽ المادم اك المالي  االتفاقيات اإلذاعة طبقا لمقكانيف الكطنية ك ىيئاتكتنحصر حقكؽ 
كليس ليا أم حؽ معنكم باعتباره قاصر عمى األشخاص الطبيعية ك يتمثؿ الحؽ المالي في الحؽ في 

 الترخيص كالحؽ في المقابؿ المالي عمى برامجيا.

 منتجو التسجيالت السمعية والسمعية البصرية ومصنفاتهمثانيا: 

م أ–ىذا الكصؼ  كتأخذخرل ، أصكات أية أك أداء أك أبالفكتغراـ الناجمة عف تمثيؿ ما يعرؼ  كىي
كىي المصنفات  ،ية دعامة عامة تحتكم عمى تسجيبل صكتياأك أاالسطكانات  –صكات فكتكغرامية أ

المحمية في ىذا النكع  .ككذلؾ الفيديكغراـ سمعي بصرم نجده  (vidéogramme) : فيك كؿ تثبيت
كىي المصنفات المحمية بمكجب ىذا  ،خرلأية دعامة مادية أك أك االسطكانات أاسيط شرطة كأفي 

ىذه المصنفات  تحضيكحتى  القانكف فعمؿ منتجك ىذه المصنفات ال يتضمف أم ابداع فكرم.
 : ف تتكفر فييا الشركط التاليةأبالحماية استكجب 

                                                           

152ص  2005رمزم رشاد عبد الرحمف الشيخ ، الحقكؽ المجاكرة لحؽ المؤلؼ ، دار الجامعة الجديدة لمنشر  مصر   
.1  
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 .لؤلصكاتكىي كؿ تثبيت سمعي بحت  ، ك معنكمأما شخص طبيعي إالقائـ بالعمؿ  -
(photogramme)  

 .صكاتأالقياـ بتثبيت صكر ك -

 .ف يتـ التثبيت تحت مسؤكليتوأ-

 .مرة طرؼ المنتج ألكؿف يتـ التثبيت أ-

عكامؿ ىي:  كالحركة كتظير ىذه االعماؿ في ثبلثة ،ف تعطى الصكر محؿ التثبيت انطباعا بالحياةأ-
منتجك التسجيبلت  113ك قد عرفت المادة    الحاسكب ، اقراص الميزر االسطكانة ، االشرطة ، برامج

السمعية بانيـ االشخاص الطبيعييف اك المعنكييف الذيف يتكلكف تحت مسؤكليتيـ التثبيت االكلي 
  . المنبعثة مف تنفيذ اداء مصنؼ ادبي اك فني اك مصنؼ مف التراث التقميدم لؤلصكات

منتجك التسجيبلت السمعية البصرية بانيـ االشخاص الطبيعييف اك  115ك قد عرفت المادة   
المعنكييف الذيف يتكلكف تحت مسؤكليتيـ التثبيت االكلي لصكر مركبة مصحكبة باصكات اك غير 

 :.مصحكبة بيا تعطي رؤيتيا انطباعا بالحياة اك بالحركة

السمعية البصرية مف الحقكؽ االدبية باعتبارىـ اشخاص  يستفيد منتجي التسجيبلت السمعية ك ال     
 الطبيعية. باألشخاصالحقكؽ االدبية ىي حقكؽ لصيقة  ألفمعنكية ك 

 : الحقوق المالية-

 :لمنتج التسجيبلت السمعية الحؽ في 114خكلت المادة       

بكضع نسخ مف  الترخيص باالستنساخ المباشر اك غير المباشر لتسجيمو السمعي الحؽ في التصريح
 .جيرأك التأالتسجيؿ السمعي لمجميكر عف طريؽ البيع 

 :لمنتج التسجيؿ السمعي البصرم الحؽ في 116ك قد خكلت المادة 

 .الترخيص باالستنساخ التسجيؿ السمعي البصرم-

 .لمجميكر بام كسيمة بإببلغوالتصريح -
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ىك مصطمح اعـ مف المصنؼ حيث يمكف اف يحتكم البرنامج مصنفا ، فيك  المقصود بالبرامج : -1
مجمكعة متتابعة كمترابطة مف العمميات التي قد تشمؿ مصنفات محمية اك ال أم ال يشترط اف يحتكم 

 .1البرنامج مصنفا محميا حتى تمتد الحماية لييئة اإلذاعة

سمعية البصرية كقد كرد تعريفو في القانكف : كيسمى أيضا التسجيبلت ال بالفيديو جرامالمقصود  -2
التثبيت  بإجراءك المعنكم الذم يبادر أالفرنسي ) تقنيف الممكية الفكرية ( عمى انو " الشخص الطبيعي 

ك ال كيتحمؿ مسؤكلية ذلؾ ، كال أ بأصكاتاألكؿ لسمسمة متتابعة مف الصكر سكاء كانت مصحكبة 
 ركما كتريبس كمعاىدة الكيبك . اتفاقيةة مثؿ يكجد تعريفا ليا في اإلتفاقيات الدكلي

 حقوق الممكية االدبيةالحماية القانونية ل: المبحث الثاني-

يخكؿ التشريع الجزائرم لممتضرر مف األعماؿ التي تؤدم الى المساس بالحقكؽ الكاردة عمى     
الحقكؽ االدبية كالفنية بمختمؼ صكرىا بأف يمجأ الى القضاء المدني سكاء بمكجب اجراءات كقتية  
 تعمؿ عمى كقؼ التعدم اآلني أك المحافظة عمى معطيات قائمة الى غاية الفصؿ في الدعكل أماـ
القضاء أك بمكجب اجراءات مباشرة أماـ قاضي المكضكع الذم سيسعى الى  الفصؿ في أصؿ الحؽ 

 .المتنازع حكلو بيف الطرفيف 

  : التدابير الوقتيةالمطمب االول

ىي إجراءات يقصد مف كرائيا  إثبات كقؼ الضرر متى كقع االعتداء عمى حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ    
أف تحافظ عمى دليؿ االعتداء عمى ىذه الحقكؽ الفكرية، ذلؾ أف بعض المجاكرة، كمف شأنيا أيضا 

أدلة االعتداء تككف قابمة لمتمؼ أك تككف بحكزة المدعى عميو، ككذا تيدؼ إلجبار المعتدم عمى كقؼ 
االعتداء كمنع استمراره في المستقبؿ، كتؤدم في حالة صحة اإلجراء المتخذة إلى حسـ النزاع فيما بعد 

عمى أنو: "يمكف مالؾ الحقكؽ  03/05مف األمر رقـ  144/1لبو ، كفي ىذا تنص المادة لمصمحة طا
المتضرر أف يطمب مف الجية القضائية المختصة اتخاذ تدابير تحكؿ دكف المساس الكشيؾ الكقكع 
عمى حقكقو أك تضع حدا لممساس المعايف كالتعكيض عف األضرار التي لحقتو"، كتتمثؿ أىـ ىذه 

 في ما يمي:اإلجراءات 

                                                           

. 155محمد  حساـ لطفي ، مرجع سابؽ ص - 1  
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ك لقد بيف القانكف الجزائرم أف اليدؼ مف ىذه اإلجراءات ىك الحيمكلة دكف االعتداء كشيؾ الكقكع 
عمى حقكؽ المؤلؼ ك كضع  حد لو ك التعكيض عف األضرار التي لحقت بالمصنؼ، كمف ضمف ىذه 

 :اإلجراءات نجد

يؽ كصؼ المصنؼ األصمي يتخذ ىذا اإلجراء عف طر  ممصنفلإعطاء وصف تفصيمي : الفرع االول
ك الذم عادة ما يككف مسجبل حيث يسيؿ الرجكع إليو، ك يعطي كذلؾ كصفا لممنصؼ المقمد المخالؼ 
لمقانكف ،كذلؾ مف أجؿ إثبات حالة التعدم ك االعتداء الذم كقع عمى المصنؼ، فبل بد مف إعطاء 

تعمقة بكقكع االعتداء عمى كامؿ المعمكمات المتعمقة بيذا المصنؼ لمتأكد مف صحة المزاعـ الم
ذا تـ إعطاء الكصؼ الكامؿ لممصنؼ المعتدل عميو كثبت كقكع  المصنؼ ك لتمييزه عف غيره، كا 
االعتداء ك اقتنع القاضي أف االعتداء عمى حقكؽ المؤلؼ كشيؾ الكقكع، يمكف عندىا كقؼ نشر 

كلـ يشترط المشرع الجزائرم المصنؼ المعتدل عميو، أك منع العرض الحالي أك المستقبمي أك طباعة، 
إجراء كصؼ تفصيمي لممصنؼ المزعكـ كقكع االعتداء عميو  05-03مف االمر   145في نص المادة

ك ما يبرر ىذا التجاىؿ ىك أف المشرع قد أككؿ إلى الضبطية القضائية ك األعكاف المحمفيف التابعيف 
عميـ يتأكدكف مف أف االعتداء كقع عمى لمديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ لمتأكد مف كقكع االعتداء ك ل

 . المصنؼ المطمكب حمايتو

يعتبر كقؼ التعدم مف الكسائؿ الفعالة في حفظ حقكؽ المؤلؼ مف قف التعدي: و الفرع الثاني : 
االستمرار في التعدم عمييا كذلؾ عمى سبيؿ االحتياط ريثما االنتياء مف المنازعة المطركحة أماـ 

المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ 05-03مر األمف  147القضاء في المكضكع ، كنص المادة 
ية القضائية المختصة أف يأمر بناء عمى طمب مالؾ الحقكؽ أك رئيس الج يةنامكا المجاكرة عمى 

بالتدابير التحفظية اآلتية: إيقاؼ كؿ عممية  صنع جارية ترمي إلى االستنساخ غير المشركع   وممثم
لمصنؼ أك لؤلداء المحمي أك تسكيؽ دعائـ مصنكعة بما يخالؼ حقكؽ المؤلفيف كالحقكؽ المجاكرة، 

 :الغرض مف كقؼ التعدم يتمثؿ فيكقد قصد المشرع عمى أف 

: إذ قد يتـ نسخ المصنؼ أك القياـ بتكزيع كدكف إذف إيقاف عممية االستنساخ غير المشروع وال:أ
المؤلؼ، مما يشكؿ اعتداء عمى حؽ المؤلؼ، كبيذا يمكف لمحكمة أف تكقؼ نسخ ىذا المصنؼ أك 

 .اؿ كقكع االعتداءأك طباعتو، كيككف ىذا بعد أف يتأكد القاضي مف احتم تصكيره
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: قد يحكـ القاضي كذلؾ بحضر نشر المصنؼ المقمد أك إيقاف تسويق الدعائم المصنوعةثانيّا: 
كقؼ تداكلو، كىذا االجراء ينطبؽ عمى المصنفات التي يتـ كضعيا في متناكؿ الجميكر عف طريؽ 

 .1النشر، كيقصد بكقؼ التداكؿ منع البيع أك العرض

 طمب الحجز التحفظيب الحق في تقديم حاأصالفرع الثالث : 

التي تنص عمى أنو:  يمكف رئيس الجية القضائية 05-03مف األمر رقـ 147انطبلقا مف المادة   
مف نفس االمر عمى أنو:   26المختصة أف يأمر بناء عمى طمب مالؾ الحقكؽ أك ممثمو،  كالمادة 

ىذا االمر مف قبؿ الكرثة مؤلؼ المصنؼ مف  25ك 23تمارس الحقكؽ المنصكص عمييا في المادتيف 
بعد كفاتو أك مف طرؼ كؿ شخص طبيعي أك معنكم أسند لو ىذه الحقكؽ بمقتضى كصية ، كما  
يمكف لمديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة أف يمارس الحقكؽ بما يضمف االستعماؿ 

اء التدابير التحفظية ىك المؤلؼ األمثؿ ليا، كمما سبؽ يتضح أف صاحب الحؽ في تقديـ طمب إجر 
بالدرجة األكلى أك مف ينكب عنو كالييئة المختصة بذلؾ أك كرثتو ماداـ المصنؼ مازاؿ مشمكال 
بالحماية القانكنية، أك الناشر أك المكزع، أك أم شخصية ذاتية أك معنكية فكضيا المؤلؼ لذلؾ في 

كشؼ مصنفو، ىذا باإلضافة إلى مستغمي  حالة ما اذا صدر المصنؼ باسـ مستعار كلـ يرد المؤلؼ
 .2 المصنؼ الذيف تضرركا مف االعتداء عمى ىذا المصنؼ كشركات األشرطة الغنائية

 بمجمكعة مف التدابير 19/07/2003 المؤرخ في 05/03كمف ىنا  جاءت أحكاـ األمر رقـ  
كؿ مف اءات  نصت عمييا االحترازية تسمح لممتضرر االحتمالي  أك الفعمي القياـ بمجمكعة مف االجر 

 . 147كالمادة  144أحكاـ المادة 

                                                           

الفكرية برازة كىيبة، اإلجراءات الكقائية لحماية حقكؽ المؤلؼ في القانكف الجزائرم، ممتقى كطني حكؿ الممكية      1  
بيف مقتضيات العكلمة كتحديات التنمية، جامعة عبد الرحمف ميرة بجاية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، يكمي 

  .238، ص 2013أفريؿ 29ك28
بكارم أحمد ،الحماية القانكنية لحؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة في التشريع الجزائرم كاالتفاقيات الدكلية، أطركحة   -2

رجة دكتكراه العمـك في العمـك القانكنية ، تخصص قانكف جنائي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ مقدمة لنيؿ د
  .272، ص 2015-2014، 01الحقكؽ ، جامعة باتنة
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يمكف لمالؾ الحقكؽ  المتضرر أف  يطمب مف الجية القضائية اتخاذ تدابير  تحكؿ  ':  144المادة 
دكف المساس الكشيؾ الكقكع عمى حقكقو أك تضع حدا ليذا المساس المعايف ك التعكيض عف األضرار 

 . 'التي لحقتو

عكيض  حسب أحكاـ القانكف المدني مع مراعاة المكاسب الناجمة عف المساس بيذه كيتـ تقدير الت
 : فقد نصت عمى 147أما المادة  الحقكؽ

يمكف لرئيس الجية القضائية المختصة اف يأمر بناء عمى طمب  مف مالؾ الحقكؽ  أك ممثمو بالتدابير  '
  :التحفظية اآلتية

االستنساخ غير المشركع لممصنؼ أك لؤلداء المحمي اك ايقاؼ كؿ عممية صنع جارية  ترمي الى - 
 . تسكيؽ دعائـ مصنكعة بما يخالؼ حقكؽ  المؤلفيف  ك الحقكؽ المجاكرة

القياـ كلك خارج األكقات القانكنية بحجز الدعائـ المقمدة ك االيرادات المتكلدة مف االستغبلؿ غير  -
 . المشركع لممصنفات ك األداءات

 . دـ أساسا لصنع الدعائـ المقمدةحجز كؿ عتاد استخ-

 .'يمكف لرئيس الجية القضائية المختصة أف يأمر بتأسيس كفالة مف قبؿ المدعي

مما سبؽ يظير لنا الطابع  المؤقت لئلجراءات المحددة في المادتيف كىذا عمى أساس تصكر قائـ عمى 
المعني باألمر تبلفيو  مستقببل أك مف زاكيتيف أساسيتيف كىما إما العمؿ عمى درأ  ضرر احتمالي  يرد 

ضرر قائـ يعمؿ المتضرر عمى كقفو  في الحاؿ  مف أجؿ  التخفيؼ  مف األضرار كتفاقميا خاصة 
 . مع نكع األضرار التي ال يمكف  تداركيا  كال جبرىا عينا

 :ةكمف ثـ فاف  صاحب الحؽ المتضرر مف فعؿ الغير لو كفؽ ىذه المعطيات اتخاذ التدابير التالي

ايف يقـك  05/ 03مف االمر  145:  كىذه المعاينة تككف كفؽ نص المادة معاينة المخالفة  -1
حالة الأعكاف الديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة   بمعاينة ك  ،اعكاف الضبطية القضائية

مكف لممعني باألمر بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة ، كبناء عمى ىذه المعاينة يك الماسة   خالفةالم
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اماـ القضاء المدني اك الجزائي  ءالقياـ بجميع التصرفات البلحقة كالمتمثمة في المطالبة بحقكقو سكا
 .عمى السكاء

كمسالة القياـ بالمعاينة مف طرؼ  ضباط الشرطة القضائية أك االعكاف التابعيف لمديكاف الكطني  
يجعؿ مف تمؾ المحاضر تتمتع بصفة الرسمية مف جية  لحقكؽ المؤلؼ كالذيف أدكا اليميف القانكنية ،

 الى غاية الطعف فييا بالتزكير.كمف جية األخرل تتحقؽ ليا الحجية فيما تتضمنو 

 : كمسالة االخطار في ىذه الحالة ليؤالء االعكاف يتـ بطريقتيف كىما 

لؼ يككف االخطار مف طرؼ المتضرر عف كجكد مساس بحقكقو في نطاؽ) حقكؽ المؤ  - أ
كالحقكؽ المجاكرة( مع  تبياف الطرؼ المعني) المخالؼ( كنكع التصرؼ في حقو اضافة الى المكاف 
الذم تتـ فيو المخالفة ، كبناء عمى ىذا  تتحرؾ االجيزة المعنية لمباشرة معاينة المخالفة، كالقياـ بما 

 . تمميو احكاـ القانكف الحقا

ة المخالفة ميدانيا عف طريؽ الصدفة  اك بمكجب معمكمات ف يتـ التحرؾ تمقائيا بناء عمى معاينأ - ب
تتكصؿ بيا ، كىنا لمقياـ بيذا األمر ال تحتاج ىذه المصالح الى ضركرة تقدـ صاحب الحؽ بشككل 

 .في ىذا األمر بؿ ليا الحؽ اف تتدخؿ مباشرة حتى كلك لـ يتقدـ المعني باألمر بشككل في ىذا األمر

 التدابير التحفظية  :المطمب الثاني

الغرض منيا مكاجية االعتداءات التي كقعت فعبل عمى حقكؽ المؤلفيف كأصحاب الحقكؽ المجاكرة،   
كحصر األضرار التي لحقت بيـ، بغية اتخاذ اإلجراءات البلزمة إلزالة ىذه األضرار كالمحافظة عمى 

فعالية مف التدابير الكقتية، كتشمؿ حقكقيـ إلى حيف الفصؿ في الدعاكل ، كتعتبر ىذه التدابير أكثر 
 - التدابير  التحفظية - :في الغالب التدابير التالية

بحؽ صاحب المؤلؼ المعتدل عميو أف يتقدـ أماـ رئيس الجية القضائية لممطالبة   147أقرت المادة  
يائي اماـ بمجمكعة مف االجراءات تحمؿ الطابع التحفظي كيؤمر بيا مؤقتا كىذا في انتظار الفصؿ الن

 :قاضي المكضكع  كىذه االجراءات ىي
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  : طمب وقف  عممية الصنع ولالفرع األ 

يحؽ لصاحب الحؽ المعتدل عميو اف يمجأ اماـ القاضي االستعجالي ليطالب   باألمر بكقؼ عممية  
العممية االنتاج أك الصنع  أك البيع أك التحكيؿ إلبداعو الفني كاألدبي عمى أف يككف اليدؼ مف ىذه 

المراد ايقافيا  ىك االستنساخ غير المشركع لممصنؼ أك لؤلداء المحمي بما يخالؼ حقكؽ  المؤلفيف  
 . ك الحقكؽ المجاكرة

كتدخؿ في ىذا االطار عممية التسكيؽ لدعائـ مصنكعة بما يخالؼ حقكؽ  المؤلفيف  ك الحقكؽ  
ك التصنيع  كانت كذلؾ أف االستنساخ المجاكرة ، فحتى كلك كانت عممية التسكيؽ ىذه منفردة  دك 

ليتكقؼ معيا   ،ضمف الفعؿ غير المشركع كالذم يمكف مف أجمو القياـ   بطمب كقؼ تمؾ العممية
 . ف تمؾ العممية استمرت عمى الكجو الذم كاف يريده المخالؼأالضرر مؤقتا كالذم كاف سيتعاظـ لك 

  : طمب فرض الحجز التحفظي الفرع الثاني

كقد تككف العممية  غير مشركعة قد تمت  أك شارفت عمى االنتياء كترتب عف ذلؾ تكفر  مادة أك  
منتكج    أك منشكر اك مصنؼ أك دعائـ  تـ استنساخيا اك تصنيعيا اك شراءىا بطريقة غير مشركعة، 

عمى منع  كمف ىنا فاف مسالة كقفيا تككف بدكف جدكل ك أف القرار األنجع في ىذه الحالة ىك  العمؿ
التصرؼ فييا مف طرؼ الشخص المخالؼ ، كلذلؾ  تـ السماح بضرب ىذا النكع مف الحجكز ككنو 
ييدؼ  كأصؿ عاـ الى اخراج تمؾ المصنفات المنتجة بطريؽ غير مشركعة مف بيف يدم الشخص 
المخالؼ كمنعو مف التصرؼ فييا ككضعيا بيف يدم القضاء  كال تتضمف بأم حاؿ مف األحكاؿ 

ا لصاحب المصنؼ اك المؤلؼ ، كيستمر ىذا الحجز التحفظي الى غاية الفصؿ النيائي اماـ منحي
 . قاضي المكضكع

كطمب الحجز ىنا يتـ ضمف آلية الطمبات التي تقدـ الى رئيس الجية القضائية المختصة   كالذم 
قضائية يفصؿ فييا  دكف تكفر عنصىر الكجاىية  كىك أمر يتـ إما مف طرؼ اعكاف الضبطية ال

أيف يتعيف  عمى القضاء   146كاألعكاف  التابعكف لمديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ  كفؽ  أحكاـ المادة 
أياـ بالقبكؿ أك الرفض ،   أك عف طريؽ مالؾ الحقكؽ  أك ممثمو   03أف يفصؿ في طمبيا خبلؿ 

جز التحفظي كىنا يمكف لرئيس المحكمة أف يأمر  طالب فرض الح  147طبقا لمقتضيات المادة 
 .  بتقديـ كفالة  الدعائو
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ماـ قاضي المكضكع إلثبات أف يقكـ برفع دعكل  اتدابير التحفظية الالمستفيد مف  149ك تمـز المادة 
ؼ يكـ البلحقة لتاريخ صدكر االمر بالحجز ،تحت طائمة رفع اجراءات الحجز مف طر 30حقو خبلؿ 

ف أعميو  الذم لو الحؽ بعد انتياء المدة في  عمى طمب المحجكز قاضي االمكر المستعجمة   بناء
 . ك االجراءات التحفظية االخرلأيطمب رفع تدابير الحجز 

ذكر التدابير الكقائية عمى سبيؿ الحصر، في حيف أف القانكف كالمبلحظ أف القانكف الجزائرم      
ختصة بأصؿ النزاع، : "لرئيس المحكمة الم179المصرم؛ يعددىا عمى سبيؿ المثاؿ إذ كرد في مادتو 

بناء عمى طمب ذم الشأف، كبمقتضى أمر يصدر عمى عريضة أف يأمر بإجراء أك أكثر مف 
اإلجراءات التالية أك غيرىا مف اإلجراءات التحفظية المناسبة ..."  ، كمثؿ ىذه التدابير تعييف حارس 

اع مف محكمة قضائي تحفظ عنده النسخ المحجكزة محؿ االعتداء إلى أف يفصؿ في أصؿ النز 
المكضكع ، فيما يتعمؽ بالقانكف الجزائرم فاألشياء المحجكزة تكضع تحت حراسة الديكاف الكطني 
لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة ، كما أف ىذه التدابير ال تعتبر غاية في حد ذاتيا، بؿ إجراءات 

  .1كلؤلطراؼ الحؽ في مكاجيتياكقائية تقـك المحكمة التي تنظر النزاع فيما بعد بتثبيتيا أك إلغائيا، 

 الحماية الجزائية  :الفرع الثالث

لقد قرر المشرع الجزائرم عمى غرار باقي التشريعات معاقبة كؿ مف يعتدم عمى حؽ مف حقكؽ   
المؤلؼ سكاء األدبية أك المادية جزئيا، كقد كضع لو عقكبة رادعة تكفؿ حماية ىذا الحؽ، كذلؾ بعكس 

بدفع مبمغ التعكيض كجزاء مدني، كالذم قد يغرم المعتدم باالعتداء عمى ىذا  إلزاـ الشخص المعتدم
الحؽ طالما أنو في النياية سيدفع مبمغا مف الماؿ لممؤلؼ كتعكيض عف ىذا التعدم، عمى أنو في 
حالة لجكء المؤلؼ لمطريؽ الجنائي عف طريؽ المتابعة القضائية عمى أساس جنحة التقميد أك أم مف 

ضا شابية ليا، يضع حدا سريعا لبلعتداءات التي قد تقع عمى المصنؼ، كيعتبر بذلؾ أيالجنح الم
 حقكقو المكرسة قانكنا لمؤلفييا أك مالكي الحقكؽ .بلمساس ام فادت القانكفعائقا كبيرا أماـ محاكالت 

 

 
                                                           

، الممتقى الكطني تحت عنكاف االطار  الحماية الكقائية لمممكية األدبية كالفنية في التشريع الجزائرم سعيد سعكدم، 1
  81ص 13/12/2018قكؽ الممكية االدبية ك الفنية ، مخبر نظاـ الحالة المدنية بخميس مميانةبتاريخلح القانكني
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 :جنحة التقميدأ/

 يجعمو الذم بالشكؿ لمنتكج تصنيع كؿ بأنو الكاسع االصطبلحي مفيكمو في التقميد عرؼ:  التقميد
 .1 المستيمؾ خداع بنية ذلؾ ك أصمي لمنتكج ظاىره في شبييا

يتحقؽ الركف المادم في جنحة التقميد ال بد أف يقكـ المعتدم بارتكاب فعؿ حّرمو القانكف فيما يتعمؽ ل
 :بحقكؽ المؤلؼ المادية كاألدبية كىي

  :الكشف غير المشروع لممصنف1-

حالة المساس بالحؽ األدبي المكرس لممؤلؼ أك لكرثتو مف بعده في الكشؼ عف ك يككف ذلؾ في 
يعني أف  05ػ03مف اآلمر  22المصنؼ سكاء باسـ المؤلؼ أك باسـ مستعار طبقا لنص المادة 

ارتكاب أم فعؿ مف شأنو الكشؼ عف المصّنؼ دكف الرجكع إلى صاحب الحؽ يعتبر تعديا عمى 
 كبا لجريمة التقميد أك االعتداء المباشر عمى الحقكؽ المخكلة قانكناحقكقو كيجعؿ مف المعتدم مرت

 .لممؤلؼ

 :  المساس بسالمة المصّنف-2

لممؤلؼ الحؽ في اشترطا سبلمة مصّنفو كاالعتراض عمى تعديؿ يدخؿ  05-03يمنح األمر          
شرفو أك بمصالحو عميو أك لتشكييو أك إفساده إذا كاف ذلؾ مف شأنو المساس بسمعتو كمؤلؼ أك ب

 .المشركعة

فبل يحؽ بالتالي ألم كاف القياـ بأم فعؿ مف شأنو المساس بسبلمة المصّنؼ عف طريؽ        
ال يعّد مرتكب ىذه األفعاؿ مرتكبا لجنحة التقميد  .التعديؿ، كالتحكير، كالتفسير أك الحذؼ أك اإلضافة كا 

 :شكل نسخ مقّمدة استنساخ مصّنف أو أداء بأي أسموب من األساليب في-3

فكؿ مف حاكؿ نسخ المصّنؼ دكف الحصكؿ عمى إذف كتابي مف المؤلؼ أك مالؾ الحقكؽ يككف قد    
سكاء كاف المصّنؼ أك العمؿ  05-03مف األمر  2فقرة  151ارتكب جنحة التقميد كفقا لنص المادة 

مر باستنساخ كمي أك جزئي. المؤدل كبيران أك صغيران، كسكاء كاف ذا قيمة أك بدكنيا، كسكاء تعمؽ األ

                                                           

26نسريف بميكارم، مرجع سابؽ ، ص .  1  
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كيعد النسخ غير المشركع الصكرة المثمى لجريمة التقميد كيتخذ مظاىر كثيرة حسب نكع المصّنؼ 
فبالنسبة لممصّنفات األدبية كالكتب كالمقاالت كالشعر المدكف كالمحاضرات كالخطب المدكنة كغيرىا 

صكؿ عمى اإلذف، أما إذا تعمؽ األمر فيذه األخيرة يككف االعتداء عمييا بأخذ مقتبسات دكف الح
بمصّنؼ شفيي فيككف بمجرد محاكلة كضعو في مجسـ مادم أك تسجيمو أك تدكينو إلعادة إلقاءه بعد 

 . ذلؾ

 :العقوبات األصميةب/

كلقد اعتبار المشرع الجزائرم جريمة التقميد جنحة كقرر ليا عقكبة سالبة لمحرية كغرامة مالية عمى  
 :الشكؿ اآلتي

 :عقوبة الحبس-1 

سنكات مرتكب  5أشير إلى  6أّنو يعاقب بالحبس مف  05-03مف األمر  153قّررت المادة        
سنكات كىك ما أشارت إليو المادة  6جنحة التقميد كتضاعؼ في حالة العكد أم قد يصؿ الحبس إلى 

 . مف نفس األمر 156

 (:العقوبة المالية )الغرامة-2 

الحكـ قضائيا عمى الجاني بدفع مبالغ مالية محكـك بيا تصيب ذمتو المالية، كجزاء الغرامة المالية ىي 
مف  151لو عمى االعتداء عمى مصالح قدر المشرع حمايتيا كحظر العدكاف عمييا، كقد قررت المادة 

الخاص بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة معاقبة المعتدم عمى الحقكؽ المكرسة  05-03األمر 
)مميكف( دينار  1.000.000دج )خمس مائة ألؼ دينار( إلى  500.000امة مالية مف لممؤلؼ بغر 

إلى جانب عقكبة الحبس، كضاعؼ المشرع الجزائرم العقكبة عمى المعتدم في حالة تكرار األفعاؿ 
سنكات كالغرامة إلى  6التي تشكؿ تقميدان لممصنفات المحمية بحيث تضاعؼ عقكبة الحبس لتصؿ إلى 

 .دج2000000
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  العقوبات التكميميةج/

يقدر المشرع في العديد مف الحاالت عدـ كفاية العقكبة األصمية التي قررىا كجزاء عمى اقتراؼ 
الجريمة في ردع الجاني أك في حماية المصمحة التي قرر حمايتيا فيأتي بالعديد مف العقكبات الفرعية 

 .قد تككف تبعية كقد تككف تكميمية

 :بالنسبة لمرتكب جنحة التقميد 05-03كمف العقكبات التكميمية التي قررىا المشرع في نص األمر 

: المصادرة ىي إجراء غرضو نقؿ ممكية الماؿ جبران إلى الدكلة بغير مقابؿ، كىذا المصادرة واإلتالف-1 
غرض مف إجراء الماؿ يككف محمو أشياء مضبكطة ذات صمة بجريمة مف الجرائـ يقترفيا الشخص، كال

يبلمو عف طريؽ االنتقاص مف ذمتو المالية كحرمانو مف أمكاؿ دخمت منو  المصادرة ىك ردع الجاني كا 
إذ  05-03مف األمر  157بطريؽ غير مشركع، كلقد قرر المشرع عقكبة المصادرة بمكجب المادة 

استخدمت في عممية يتعيف عمى إثر عقكبة المصادرة كاإلتبلؼ مصادرة كافة النسخ كاألشياء التي 
تبلفيا، كالطابعات كالقكالب كغيرىا، كأضاؼ المشرع بمصادرة كؿ قيد أنشأ خصيصا لمباشرة  التقميد كا 
تبلؼ كؿ النسخ المقمدة كىك أمر جكازم، فالقاضي لو أف يقرر اتخاذ ىذه  النشاط الغير المشركع كا 

 .اإلجراءات مف عدمو

مف األمر السالؼ  2فقرة  156المؤسسة في المادة : نص المشرع عمى عقكبة غمؽ غمق المؤسسة-2
( أشير أك 6الذكر التي استغميا المحكـك عميو أك شريكو في ارتكاب الجريمة لمدة ال تتعدل ستة )

الغمؽ النيائي عند االقتضاء، كلمقاضي السمطة التقديرية عمى الحكـ باإلغبلؽ مف عدمو، كقد قصر 
د مف عدـ العكدة لبلعتداء عمى حقكؽ المؤلؼ، كقد ربط المشرع أشير لكي يتـ التأك 6المشرع المدة 

عقكبة الغمؽ بجريمة التقميد باعتبار أف ارتكاب التقميد أك البيع أك العرض لبيع أك التداكؿ أك اإليجار 
أك التصدير لمخارج مف األمكر الشائعة في مجاؿ حقكؽ المؤلؼ غالبا ما يرتبط ارتكابيا بكجكد مؤسسة 

 .ؾ تحتكم عمى األجيزة كالمعدات كاآلالت التي تستخدـ في تقميد المصّنؼمخصصة لذل

بحيث يجكز  05-03مف األمر  158: كرد النص عمى ىذه العقكبة في نص المادة نشر الحكم-3
لممحكمة بناء عمى طمب المدعي بالحؽ المدني، نشر الحكـ باإلدانة في الصحؼ كتعميقو في األماكف 

ا الغرض، فيمكف تعميقو عمى مسكف المحككـ عميو ككؿ قاعة أك مؤسسة العمكمية المخصصة ليذ
يممكيا، كيككف النشر عمى نفقة مرتكبي الجريمة، كالغرض مف ىذا اإلجراء فكؽ تحقيقو الردع لخطأ 
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الجاني كيأخذ مف ثـ شكؿ العقكبة المعنكية،  أف يحقؽ األثر في اإلصبلح ما أصاب المؤلؼ مف 
 .ة إليو مف قبؿ المحككـ عميوأضرار معنكية كاإلساء

 حقوق الممكية الصناعية الثاني : المبحث

نظرا لدكرىا الياـ في ، تحتؿ حقكؽ الممكية الصناعية أىمية كبيرة في مجاؿ حقكؽ الممكية الفكرية 
 . ك االبداع ك االبتكار الذم ينعكس دائما عمى التقدـ الصناعي ك التكنكلكجي تشجيع البحث العممي

كعنيا أخذت المغات  Propriété Industrielle أصؿ عبارة الممكية الصناعية فرنسيك عميو إف 
األخرل كاإلنجميزية كاأللمانية كاإليطالية. كيقصد بيا الحقكؽ المختمفة التي تككف ثمرة النشاط اإلبداعي 

تكاره أك محؿ الخبلؽ لمفرد في مجاؿ الصناعة كالتجارة كىي تخكؿ لصاحبيا سمطة مباشرة عمى اب
مكانية مكاجية الغير بيا. كالممكية الصناعية ما يراد بمفظ الممكية  حقو، لمتصرؼ فيو بكؿ حرية، كا 
الصناعية ما تفيده في أكسع مفيكميا كتطبؽ ليس فقط عمى الصناعة كالتجارة الصرفة كالخدمات، 

ا عمى جميع المنتجات كلكف أيضا عمى كؿ إنتاج في مجاؿ الصناعات الفبلحية كاالستخراجية ككذ
 .المصنكعة أك الطبيعية مثؿ األنعاـ كالمعادف كالمشركبات

كقد عرفيا محمد حسني عباس بككنيا "حقكؽ استئثار صناعي كتجارم تخكؿ صاحبيا أف يستأثر  
 "1قبؿ الكافة باستغبلؿ ابتكار جديد أك استغبلؿ عبلمة مميزة

  :الثاني لحقكؽ الممكية الفكريةك القسـ أتعد الممكية الصناعية الشؽ الثاني 

فمكضكع الممكية الصناعية ، يشمؿ براءات االختراع لبلختراعات ،كالرسـك كالنماذج الصناعية 
)المظير الخارجي لممنتجات( كالعبلمات التجارية كعبلمات الخدمة كتصاميـ تخطيط الدكائر المتكاممة 

غير عادلة. في بعض الحاالت ،ك التي تمثؿ  كالتسميات كالبيانات الجغرافية كالحماية مف منافسة
 . جكانب اإلبداع الفكرم

                                                           
  بخميس مميانة 13/12/2019بف تالي الشارؼ ، الممتقى االطار القانكني لحقكؽ الممكية االجبية كالفنية، يـك  -1

 . لحماية حقكؽ الممكية األدبية كالفنية في مجاؿ المصنفات الرقمية اإلطار المفاىيمي كالقانكني
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ك عميو سنتعرؼ عمى العناصر التي تنظميا الممكية الصناعية مركزيف عمى براءة االختراع ك 
، كىذا بعد تكضيح عناصر الممكية العبلمات التجارية اما بقية العناصر فتتـ االشارة الييا باختصار

  . ي القانكف المقارف كفي التشريع الجزائرمالممكية الصناعية ف

 مف خبلؿ القانكف المقارف ك االتفاقيات الدكلية تتمثؿ عناصر الممكية الصناعية في :

 براءة االختراع، كالرسـك كالنماذج الصناعية، العبلمات -

 االسـ التجارم ك الشعار، تصاميـ الدكائر المتكاممة.-

 منافسة غير المشركعة.أصناؼ النباتات، الحماية مف ال-

 تسميات المنشأ، كالمؤشر الجغرافي.-

 المكقع االلكتركني.-

 أما عناصر الممكية الصناعية في التشريع الجزائرم فاقتصرت عمى المكاضيع التالية:-

 براءة االختراع، الرسـك كالنماذج الصناعية.-

 العبلمات، التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة.-

 أ.تسميات المنش-

 ول : براءة االختراعالمطمب األ 

يقصد ببراءة االختراع في المغة العربية إماطة القناع عف شيئ لـ يكف معركفا بذاتو أك بالكسيمة اليو ،  
 1فاالختراع ىك عمؿ ك أثر مف أعماؿ الذىف ك آثاره يتمخض عف شيئ جديد .

 

                                                           
صبلح الديف ناىي ، الكجيز في الممكية الصناعية ك التجارية،دراسات في بعض جكانب التشريع الصناعي ك  -  1

 . 82، نقبل عف ريـ سعكد سماكم مرجع سابؽ ، ص68الممكية الصناعية مجمة مقابة المحاميف  ، ص



ـــــــ التنظيم القانوني لحقوق الممكية الفكرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــ  
 

 
66 

يي الكثيقة اك الشيادة التي تسمميا االدارة اك الجية المختصة لحماية المخترع،  فيي حؽ ممكية ف
 07-03مف األمر  02يتعمؽ بمعارؼ تقنية يمتمكيا صاحب البراءة نظميا المشرع الجزائرم كفقا لمادة 

  1. المتعمؽ ببراءات اإلختراع

فعرفيا عمى أنيا " الشيادة الممنكحة لحماية  1999لسنة   32أما قانكف براءات االختراع االردني رقـ 
 2االختراع ".

ىي سند الممكية الذم يحمي اإلبتكارات كيخكؿ لصاحبو حؽ  Brevet d'invention فبراءة اإلختراع
 .إستئثار مؤقت عمى اإلختراع ، فبل يمكف لمغير إستعماؿ اإلختراع دكف مكافقة صاحب الحؽ

قية تريبس عمى إمكانية الحصكؿ عمى براءات االختراع ألم اختراعات مف إتفا 27نصت المادة ىذا ك 
سكاء كانت منتجات أـ عمميات صناعية في كافة مياديف التكنكلكجيا، كتمنح براءات االختراع كيتـ 
التمتع بحقكؽ ممكيتيا دكف تمييز فيما يتعمؽ بمكاف االختراع أك المجاؿ التكنكلكجي أك ما إذا كانت 

كردة أك منتجة محميا؛ حيث كّسعت حمايتيا لبراءات االختراع في كافة مجاالت المنتجات مست
 .التكنكلكجيا

ك لبراءة االختراع مجمكعة مف الخصائص تميزىا كتتمثؿ في ككف ىذه االخيرة حؽ معنكم قابؿ 
 لمتصرؼ ،ك الحجز عمييا اضافة لككنيا قابمة لمحجز ك مقيدة لبلستغبلؿ.

اما أكؿ اجراءات لحماية االختراع  1474لبراءات االختراع  في البندقية عاـ  قانكف أكؿ صدر قد ك
ك الذم يعتبر أكؿ تشريع لحماية الممكية الصناعية مف حيث تحديده 1623فكانت في انجمترا عاـ 

الكؿ مرة مستمزمات  منح البراءة ك تحديد مدة استغبلؿ  االختراع ك في الكاليات المتحدة صدر أكؿ 
 . 1791ك في فرنسا عاـ  1790اـ تشريع ع

 

 

 
                                                           

التعمؽ ببراءات االختراع.  03/07االمر - 1  
.1999لسنة   32قانكف براءات االختراع االردني رقـ  05نص المادة - 2  
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 أنواع  براءات االختراع  :ولالفرع اال 

 ك التي نكضحيا كفقا لبلتي:مف البراءات   1يتضمف القانكف عدة أنكاع  

 براءة االختراع االضافية  :أوال

ك تسمى أيضا شيادة االضافة يقصد بيا التعديبلت أك التحسينات أك االضافات التي يدخميا مالؾ     
البراءة عمى اختراعو ك يجب اتباع نفس االجراءات الشكمية المحددة في القانكف بالنسبة لبراءة االختراع 

 .( 15مادةالالرئيسية ك تنقضي شيادة االضافة بانقضاء البراءة الرئيسية ) 

 اختراعات الخدمة  : ثانيا

يقصد بيا االختراعات التي يتـ انجازىا بسبب عبلقات تعاقدية بيف مؤسسة ك مستخدـ ك تشمؿ   
 حالتيف 

الحالة االكلى ىي حالة االختراع الدم ينجزه شخص اك عدة أشخاص خبلؿ تنفيد عقد عمؿ أسند  - 
 الييـ صراحة ميمة اختراعية  .

 ممكية براءة االختراع عمى أساس االتفاقية المبرمة بيف المخترع ك المؤسسة .في ىده الحالة تحدد   

كد ممكية البراءة الى المؤسسة المستخدمة التي يمكنيا التخمي عف ىده الممكية عا لـ يكجد اتفاؽ تذك ا
 ( .17لفائدة العامؿ المخترع ) مادة 

عدة أشخاص بمكجب اتفاقية بيف الحالة الثانية  تتعمؽ بانجاز اختراع مف طرؼ شخص أك  -  
 ( .18مؤسسة ك مستخدـ عف طريؽ استخداـ كسائؿ المؤسسة ك تقنياتيا ) مادة 

 االختراعات السرية  :ثالثا

يقصد بيا االختراعات التي يحتفظ بسريتيا ك ال يعمف عنيا ك ال يطمع عمييا عمكـ الجميكر بناء   
 عمى مقتضيات ك متطمبات األمف الكطني أك نتيجة ألثرىا الخاص المباشر عمى الصالح العاـ .

                                                           
العبلمات (،كمية الحقكؽ جامعة الجزائر  -محمد االميف بف الزيف،محاضرات في الممكية الصناعية )براءة االختراع - 1

  (49-48.ص )2010-2009سنة 
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ختصة كما لدلؾ تجدر االشارة الى أف طابع سرية االختراع  يحكؿ دكف تسميـ البراءة مف الجية الم  
 (.19ال يؤثر احتفاظ االختراع بالسرية حؽ المخترع في التمتع بحقكقو المادية ك المعنكية ) مادة 

 شروط الحصول عمى براءة االختراع : ثانيال الفرع

 حتى يتمكف المخترع مف الحصكؿ عمى براءة االختراع البد مف تكفر شركط مكضكعية ك أخرل شكمية

 الشروط الموضوعية: أوال

البراءة ك بالتالي  المتعمؽ ببراءات اإلختراع شركط الحصكؿ عمى 07-03مف األمر  3حددت المادة 
  :الحماية ، كما يمي عمى

يمكف أف تحمى بكاسطة براءة اإلختراع، اإلختراعات الجديدة كالناتجة عف نشاط إختراعي كالقابمة  "
  "...لمتطبيؽ الصناعي

ذا تخمؼ شرط فبل يعد ذلؾ إختراعا قاببل فيجب تكفر الشركط الثبلثة المشار  إلييا أعبله لمحماية كا 
 .لمحماية بكاسطة براءة

 :بناء عمى ما سبؽ البد اف تتكفر الشركط المنصكص عمييا قانكنا ك ىي

ي مفاده ضركرة كجكد اختراع تنطبؽ عميو مف التزاـ قانكنثؽ ىذا الشرط  بين:  وجود إختراع-أ-
ص ، فاالختراع طبقا لن 03/07االمر  مف 02لبلختراع كفقا لما جاء في المادة المكاصفات المميزة 

 لمشكؿ مطركح في مجاؿ التقنية. .بلؿ تطبيقيا بايجاد حؿخالمادة ىك فكرة لمخترع تسمح مف 

 الفف طكر تجاكزت التي الفكرة "أنو عمى االختراع فعرفت المصرية  العميا االدارية المحكمة أما
 .1"كؼالمأل الصناعي

 

                                                           
 .  83ص  ابؽ،ريـ سعكد سماكم مرجع س - 1
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اما المشرع االردني فعرؼ االختراع " أم فكرة إبداعية يتكصؿ الييا المخترع في أم مف حماالت 
ك تتعمؽ بالمنتج أك بطريقة صنع أك كمييما تؤدم عمميا الى حؿ مشكمة معنية في أم مف ىذه  التقنية

 1المجاالت "

يعتبر  "بقكليا: 03/07مف األمر  6عمى ىذا الشرط المادة  :  نصت.القابمية لمتطبيق الصناعي -ب
االختراع قاببل لمتطبيؽ الصناعي إذا كاف مكضكعو قاببل لمتطبيؽ الصناعي إذا كاف مكضكعو قاببل 

فالصفة المميزة لبلختراع كفمرة ابتكارية تتمثؿ في ."كاالستخداـ في أم نكع مف الصناعة ،لمصنع
يخرجو مف عالـ االفكار الى عالـ التنفيذ ك  عنصرا جكىريا في االختراع يعدك الذم  تطبيقو الصناعي.

 التطبيؽ.

عبلكة عمى ماسبؽ يشترط اف يككف االختراع غير مستبعد مف مجاؿ البراءة االختراع بمقتضى 
 .03/07مف االمر  8ك 7المادتيف 

مى الصناعة بؿ تمتد الى اضافة لما سبؽ فاف الممكية الصناعية تؤخذ بأكسع معانييا فبل تقتصر ع
الصناعات الزكاعية كالصناعية ك االستخراجية ك حتى يتحقؽ شرط القابمية لمتطبيؽ الصناعي يجب 

 2أف يككف االختراع صناعيا في مضمكنو ك في تطبيقو ك عي نتيجتو.

 (La Nouveautéجدة االختراع) -ج

ر الجكىرم في منح الحماية يعد شرط الجدة شرطا قديما مرتبط بظيكر االختراع ك ىك العنص
مف األمر سالؼ الذكر بقكلو:  4/1أشار المشرع إلى المقصكد بشرط الجدة في نص المادة  3)البراءة(

يعتبر االختراع جديدا إذا لـ يكف مدرجا في الحالة التقنية، كتتناكؿ ىذه الحالة كؿ ما كضع في  "
متناكؿ الجميكر عف طريؽ كصؼ كتابي أك شفكم أك استعماؿ أك أم كسيمة أخرل عبر العالـ، كذلؾ 

 ".بيا قبؿ يـك إيداع طمب الحماية أك تاريخ مطالبة األكلكية

                                                           

.1999انكف البراءات االردني لسنة مف ق 02المادة  - 1  
محمد االميف بف الزيف، محاضرات في الممكية الصناعية،)البراءة كالعبلمات (،جامعة الجزائر ، كمية الحقكؽ ،  -2

  .24.، ص2008/2009سنة
الممكية الصناعية ، الطبعة االكلى ، دار كائؿ النشر كالتكزيع، –نكم حمد خاطر، شرح قكاعد الممكية الفكرية  - 3

 . 21، ص 2004عماف  االردف سنة 
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 ، كلمجدة أشكاؿ :ختراع جديدا كأصيبل كغير مألكؼ مف قبؿكيقصد بذلؾ أف يككف اال  

 اختراع منتكج جديد. -

اختراع طريقة جديدة )ختراع تطبيؽ جديد لكسائؿ معركفة ،اختراع تركيب جديد مف خبلؿ جمع  -
 كتركيب كسائؿ معركفة(.

حيث  عمى النشاط الصناعي لبلختراع 03/07مف االمر  05نصت المادة : النشاط الصناعي -د
 :جاء فييا

 " يعتبر االختراع ناتجا عف نشاط اختراعي اذا لـ يكف ناجما بداىة مف حاؿ التقنية"

كعميو فاف النشاط الصناعي ىك شرط لقبكؿ االختراع ك ىك يعني كا ما يحققو أك يضيفو االختراع عي 
ختراع ضمف الحالة مجاؿ التقدـ التقني ك الصناعي بمعنى أف المشرع الجزائرم اشترط عدـ ادراج اال

ك المعيار ىنا ىك رجؿ المينة ك الذم يعد الشخص المختص كالمطمع عمى االختراع  التقنية المكجكدة.
ك ىذا المعيار ىك معيار مكضكعي ك الذس سعتمد في تقديره عمى مسعى المخترع أم الطريقة 

 1راع في حد ذاتو.الشخصية كما بامكانو االعتماد عمى الطريقة المكضكعية ك التي تخص االخت

حتى يستحؽ االختراع الحماية القانكنية ، يجبأف ال يككف مف ىنالؾ مانع : مشروعية االختراع-ه
 قانكني مف تسجيمو ك يجب أف ال يككف مخالفا لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة.

لحيكانية أم أال يككف مف االختراعات المحظكرة قانكنا، كتتمثؿ في األصناؼ النباتية أك األجناس ا
ككذلؾ الطرؽ البيكلكجية المحضة لمحصكؿ عمى نباتات أك حيكانات، االختراعات التي يككف تطبيقيا 
في التراب الجزائرم مخبل بالنظاـ العاـ كاآلداب، االختراعات التي يككف استغبلليا عمى التراب 

يشكؿ خطرا جسيما الجزائرم مضرا بصحة كحياة األشخاص كالحيكانات أك مضرا بحفظ النباتات أك 
 . 03/07مف األمر  8عمى البيئة ، كىذا ما نص عميو المشرع في نص المادة 

 .ىي مجمكع االجراءات الكاجب اتباعيا ك التي تشترطيا النصكص القانكنية الشروط الشكمية:ثانيا /

                                                           

(38-37مجمد االميف بف الزيف ، مرجع سايؽ ، ص)  1  
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كقد حدد  (INAPI)  ك تتـ إجراءات الحماية أماـ المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية كفقيا
كيفيات إيداع براءات اإلختراع  2005غشت  02المؤرخ في  275-05المرسكـ التنفيذم رقـ 

صدارىا  . كا 

: يعد ىذا االجراء أىـ كأكؿ إجراء يقـك بو المخترع  حيث يكدع طمب تسجيؿ  إيداع طمب البراءة -أ
المتعمؽ  07-03ف األمر رقـ م 20البراءة لدل المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية كفقا لممادة 

 .ببراءات اإلختراع

ك يعد تاريخ إيداع البراءة ىك التاريخ الذم استممت فيو المصمحة المختصة لبعض الكثائؽ حسب 
مف نفس األمر.ك بناء عبى ىذا االريخ ستمنح بؤاءة االختراع ألكؿ مف قدـ طمب البراءة  21المادة 

ك قد بمغت عدد الطمبات المتعمقة ببراءة االختراع خبلؿ سنة أكال أم حؽ االكلكية ما لـ يثبت العكس
 .طمب 630حسب المعيد  2019

 : يتككف الممؼ الخاص بطمب براءة االختراع مف اآلتي :مضمون الممف -ب

بللو غبتو في امتبلؾ االختراع ك استغاالدارة لممخترع يعمف فييا عف ر  العريضة ، كىي استمارة سمميا-
 .البراءةصكرة  ب

أف يككف كصؼ االختراع كاضحا بما 03/07مف االمر  22: جاء في المادة  صف االختراعك -ج 
فيو كفاية ك يسمح لرجؿ المينة بتنغيذه ك ىنا المقصكد ىك الكصؼ التفصيمي لبلختراع المطمب : 

عمى أف االختراع يجب عمى يككف مرفكقا بمطمب كاحد عمى  03/07مف االمر  21تحدثت المادة 
حمايتيا بما يتكافؽ مع  ك عميو يجب أف يبيف المخترع في طمبو االنجاز الفكرم المطمكباألقؿ 

الكصؼ حيث الحماية التي تمنح لبلختراع ال تشمؿ العناصر غير المكضحة في كصؼ االختراع 
 .لذلؾ البد مف الكصؼ الدقيؽ لبلختراع

مثيؿ مف قبؿ ككيؿ في الممكية اضاقة لما سبؽ يمكف اف يقدـ طمب البراءة بككالة في حالة الت  
الصناعية، كثيقة األكلكية في حالة المطالبة بيا. كيجكز أف يرفؽ ىذا الطمب بأية معمكمات تتعمؽ بأم 

أك تحصؿ عميو في بمداف أخرل عف نفس االختراع المطمكب حمايتو إذا طمب  ،سند حماية قد طمبو
 . منو ذلؾ مف طرؼ الجية التي تـ فييا اإليداع
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عمى مقدـ طمب براءة االختراع أف يدفع الرسـك المحددة كفقا لما نصت عميو المادة  ديد الرسوم:تس -د
 .عمما أف عدـ دفع الرسـك سيؤدم لرفض الطمب03/07مف االمر  20

يتـ الفحص ك التأكد مف تكفر الشركط المطمكبة قانكنا  في  فحص الطمب و إصدار البراءة: -ه
مف االمر  07مقدمتيا أف االختراع ال يندرج ضمف المكاضيع المستبعدة مف االختراع أم المادة 

كما تمنح الجية المختصة  صاجب الطمب أجؿ شيريف لمتسكية اإلدارية لكضعية الممؼ في  03/07
 .توحالة عدـ إكتماؿ كثائقو أك بيانا

في حالة إكتماؿ الممؼ، كتسكية كضعيتو، تفحص المصمحة المختصة طمب البراءة، كترسؿ إشعػار 
، كيحمؿ  275-05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  24بإصػدار البػراءة لممػكدع أك ككيمػو حسب المادة 

 .حبيااإلشعار تاريخ صدكر كرقـ البراءة كعنكانيا مع العمـ أف البراءة تسمـ تحت مسؤكلية صا

ك عميو تخكؿ براءة االختراع لصاحبيا حقكقا استئثارية سكاء كاف االختراع لشخص كاحد أك ألكثر مف 
كبمكجب ىذا الحؽ يمكف لممالؾ  03/07مف االمر  10شخص أم ممكا مشتركا بينيـ حسب المادة 

نقؿ  ، contrat de licenceمنع الغير مف استعماؿ الحقكؽ دكف رضاه، أم منح رخصة تعاقدية
 .cession totale ou partielle الحؽ عف طريؽ التنازؿ الكمي أك الجزئي

غير أنو لكؿ قاعدة إستثناء، فقد يقع عمى ىذه الحقكؽ قيكد تتمثؿ في منح رخص إجبارية نصت عمييا 
كىذا لمحد مف التعسؼ في إستعماؿ ،مف األمر المتعمؽ ببراءات اإلختراع  39ك  38، 37المكاد 

 : ستئثارية ك المتمثمة فيالحقكؽ اإل

 .الرخصة اإلجبارية لعدـ استغبلؿ اإلختراع أك لنقص فيو-

 . الرخصة اإلجبارية لممنفعة العامة-

مف االمر  09سنة ابتداء مف تاريخ ايداع الطمب ك فقا لممادة  20ك حدد القانكف مدة براءة االختراع ب
03/07. 
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 انتقالها و انقضائها حماية براءات اإلختراع :الفرع الثالث

تتمتع براءة اإلختراع في القانكف الجزائرم بحماية قانكنية تكفميا مختمؼ النصكص المنظمة لبراءات   
 .1ك المتعمؽ ببراءات اإلختراع  07-03اإلختراع  ك نقصد بيا أساسا األمر رقـ 

مدة عشريف سنة ابتداء مف بحيث تقر مكاد ىذا األمر حؽ مالؾ البراءة في احتكار إستغبلؿ البراءة ل  
 . تاريخ ايداع الطمب

إلى جانب حماية خاصة لئلختراعات التي تعرض في معرض رسمي أك معترؼ بو رسميا ك التي   
يتأتى لممخترع بصددىا طمب الحماية شرط ايداع طمبو خبلؿ اثني عشر شيرا ابتداء مف تاريخ اختتاـ 

 . ا مف اليـك الذم تـ فيو عرض اإلختراعالمعرض مع جكاز التمسؾ بحؽ األكلكية اعتبار 

ك تكريسا لمحماية نص المشرع عمى جممة مف العقكبات المدنية ك الجزائية في حالة اإلعتداء عمى   
ممكية البراءة ك المحددة ضمف مجاؿ اإلحتكار المعترؼ بو لصالح مالؾ البراءة } جممة المطالبات 

 . المبينة في الكصؼ المدرجة في ممؼ اإليداع ك عناصر اإلختراع

  المقررة اإلعتداء عمى براءة اإلختراع و العقوبات /والأ

نكعيف مف العقكبات مقررة عمى أم اعتداء أك مساس بحقكؽ براءة  07/03يتضمف األمر رقـ   
ك ىذه العقكبات عمى نكعيف : عقكبات تندرج في إطار الدعكل المدنية ك عقكبات تدخؿ في  اإلختراع

 . إطار الدعكل الجزئية

 : عقوبات مدنية-أ

تقرر ىذه العقكبات في إطار الدعكل المدنية يتمثؿ اإلعتداء في المساس بالحقكؽ اإلستئثارية لمالؾ   
 . 07/03مف األمر 11براءة اإلختراع المنصكص عمييا في المادة 

                                                           
المؤرخ في  44ج.ر العدد  –اإلختراع ، ك المتعمؽ ببراءات اإلختراع  19المؤرخ في   03/07االمر رقـ -   1
23/07/2003.  
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ك يترتب عمى أم مساس بيذه الحقكؽ رفع دعكل قضائية ك يمكف لمجية القضائية المختصة أف 
تقضي بمنح التعكيضات المدنية ك منع مكاصمة األعماؿ ذات الصمة باإلعتداء ك اتخاذ أية تدابير 

  . مناسبة

 . الجزائية يقصد بيا العقكبات التي تقرر في إطار الدعكل  : عقوبات جزائية-ب

يتمثؿ اإلعتداء في جنحة التقميد ك ىك" كؿ عمؿ متعمد ييدؼ إلى المساس بحؽ صاحب براءة   
اإلختراع في احتكار استغبلؿ اختراعو . فيشكؿ تقميدا صنع المنتكج المحمي بالبراءة أك استعمالو أك 

 . تسكيقو

منتكج مقمد أك بيعو أك ادخالو  ك يندرج ضمف جنحة التقميد أيضا كؿ عمؿ متعمد ييدؼ إلى اخفاء  
  . إلى التراب الكطني

 : ك يجب أف يتكفر في جنحة التقميد ركناف

ركف مادم يتمثؿ في العممية التي تسمح بصنع المنتكج المحمي بالبراءة ، ك ركف معنكم يتمثؿ في  - 
 . القصد المتعمد عف اإلعتداء عمى حقكؽ صاحب البراءة

ركف ثالث ىك الركف الشرعي ك يتمثؿ في عدـ اعتبار عمميات إستغبلؿ  ك يضاؼ إلى ىذيف الركنيف  
 . البراءة عمميات تقميد إال إذا كانت ىذه العمميات غير مشركعة

أشير إلى سنتيف ك  6ك قد حدد المشرع العقكبات المقررة ضد مرتكبي جنحة التقميد بالحبس مف   
حدل ىاتيف العقكبتيف دج ( أك بإ 10.000.000دج ( إلى )  2500.000بغرامة تتراكح مف )  

 ( .61)مادة 

     نقضاءها :ا و البراءة حقوق انتقال/ اثاني

. في االنتقاؿ ك االنقضاء نتحدث عف قابمية ىذا الحؽ المعنكم  
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االختراع براءة حقوق انتقال/  أ 

 حؽ عف التنازؿ أك كمية أك جزئية بصفة لمغير االختراع براءة ممكية انتقاؿ قابمية عمى القانكف ينص  
 لدل البراءات سجؿ في تسجؿ أف ك مكتكبة التنازؿ أك االنتقاؿ عقكد تككف أف شريطة االستغبلؿ
 (36 مادة)  الغير مكاجية في نافدة تككف حتى المختصة المصمحة

 استغبلؿ رخص لمنح االدارة تدخؿ مالكيا طرؼ مف االختراع براءة استغبلؿ عدـ عمى كيترتب   
  :حالتيف في دلؾ ك اجبارية

 . فيو نقص لكجكد  أك  االختراع استغبلؿ عدـ حالة ىي االكلى الحالة-

ك تعني نزع حؽ االستغبلؿ جبرا عف المخترع أك خمفو  االجبارية بالرخصة فتتعمؽ الثانية الحالة أما -
 لقاء تعكيض عادؿ تقرره االدارة أك القضاء.

اإلختراع براءة في الحق إنقضاءب/   

 كفقا لبلتي: اإلختراع براءة فيالحؽ ينقضي

 . اإليداع تاريخ مف تحتسب سنة 20 بػ المقدرة الحماية مدة بإنتياء

 .كاستبقائو لمحماية المستحقة الرسكـ دفع لعدـ الحؽ بسقكط-

 (51 المادة)  العدكؿ-

 .المحاكـ طريؽ عف اإلبطاؿ-

 العالمات الثاني : مطمبال

كأنكاعيا باالضافة ألىميتيا مع االشارة  ،خبلؿ ىذا المطمب عمى التعريؼ بالعبلماتسنركز مف 
 في ظؿ التشريع الجزائرم. التي حضيت بيالمحماية القانكنية 
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 مفهوم العالمة :ولاأل  فرعال 

تعد العبلمة التجارية الى جانب براءة االختراع مف أىـ مجاالت الممكية الصناعية ، كعرؼ المشرع    
المتعمؽ بالعبلمات  2003جكيمية  19المؤرخ في  03/06مف األمر  02الجزائرم العبلمة في المادة 

شخاص كاألحرؼ عمى أنيا: "كؿ الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي، ال سيما، الكممات بما فييا أسماء األ
كاألرقاـ كالرسكمات أك الصكر كاألشكاؿ المميزة لمسمع أك تكضيبيا، كاأللكاف بمفردىا أك مركبة، التي 

 .1 "تستعمؿ كميا لتمييز سمع أك خدمات شخص طبيعي أك معنكم عف سمع كخدمات غيره

مف قانكف الممكية الفكرية الفرنسية عمى  711في حيف عرفيا المشرع الفرنسي مف خبلؿ نص المادة
ىي اشارة قابمة لمتمثيؿ الخطي تستخدـ لتمييز منتجات أك  أنيا "عبلمة المصنع ك التحارة أك الخدمات

مف  63شخص طبيعي أك معنكم." ك بالمقابؿ عرؼ المشرع المصرم العبلمة بمكجب المادة خدمات
قانكف الممكية الفكرية المصرم " العبلمة التجارية ىي كؿ ما يميز منتجا سمعة كاف أك خدمة عف غيره 
ك تشمؿ عمى كجو الخصكص االسماء المتخذة شكبل مميزا ك االمضاءات ك الكممات ك الحركؼ ك 

لنقكش البارزة ك الرمكزك عناكيف المحاؿ ك الدمغات ك االختاـ ك التصاكير ك ا االرقاـ ك الرسكـ ك
 مجمكعة االلكاف التي تتخذ شكبل مميزا.."

ما يبلحظ أف المشرع الجزائرم كالمصرم  قد أسيبا في ذكر أشكاؿ العبلمة التحارية  عمى سبيؿ 
المثاؿ ال الحصرك قد سايرا في ذلؾ المعيار الذم اعتمدتو اتفاقية التريبس كىك معيار قدرة العبلمة 

اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة المتعمقة بالممكية الفكرية    ات حيث نصتعمى تمييز السمع كالخدم
: "تعتبر أم عبلمة أك مجمكعة 15/1المادة عمى ذلؾ مف خبلؿ  معبلمة ل في تعريفيا التريبس

عبلمات تسمح بتمييز السمع كالخدمات التي تنتجيا منشاة ما عف تمؾ التي تنتجيا المنشات األخرل 
 كف عبلمة تجارية.صالحة الف تك

 :تمييز العالمة  أوال

ارية ك لذا تتشابو العبلمة مف حيث كظيفتيا ك خصائصيا مع مجمكعة مف المصطمحات القانكنية كالتج
 .ك بالتالي ضبط المفاىيـ بلؼتأكجو التشابو ك االخ سنفصؿ في االمر لتكضيح

                                                           

المتعمؽ بالعبلمات 2003جكيمية  19المؤرخ في  03/06مف األمر  02المادة   1  
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 تمييز العالمة عن االسم التجاري أ/

العبلمة ىي كؿ رمز قابؿ لمتمثيؿ الخطي يستعمؿ مف أجؿ تمييز سمع كخدمات شخص طبيعي أك   
عف  معنكم عف سمع كخدمات غيره، أما االسـ التجارم فيك العبارة التي يستخدميا التاجر لتمييز محمو

تعمالو ، بينما ، كيعتبر كجكبي كتعكد ممكيتو لؤلسبؽ في اس 1غيره مف المتاجر المماثمة اك المشابية لو
تعكد ممكية العبلمة التجارية لؤلسبقية في التسجيؿ، كتقتصر حماية االسـ التجارم عمى النطاؽ 
المكاني الذم يتسع لو نشاطو عف طريؽ دعكل المنافسة غير المشركعة ، فيحؽ لمتاجر أف يستؿ 

 لتراب الكطني.استعمالو ، بينما العبلمة تتمتع بحماية قانكنية مدنية كجزائية عمى كافة ا

 /العالمة والعنوان التجاريب

العنكاف التجارم أك عنكاف المحؿ ىك تسمية أك إشارة أك رمز أك عبارة مبتكرة تسمح بتمييز المتجر   
السـ التجارم ال يمكف أف يككف إال اسما بعكس العنكاف التجارم الذم يمكف ا، ك 2مف المتاجرعف غيره 

كما  أف العنكاف يعتبر اختياريا كليس كجكبيا كما ىك الحاؿ بالنسبة  أف يككف اسما أك رمزا أك رسما ،
لبلسـ التجارم ، كشركط العنكاف التجارم بكصفو تسمية مبتكرة ىي شركط العبلمة التجارية لكنو 
يختمؼ مف حيث الغرض مع العبلمة التجارية ، فالغرض مف العبلمة ىك تمييز السمع كالخدمات عف 

غرض مف العنكاف التجارم ىك تمييز المحؿ التجارم عف غيره أماـ جميكر العمبلء مثيبلتيا ،بينما ال
 .كممكية العنكاف تعكد لمف استعممو أكال أما العبلمة فتعكد ممكيتيا لمف سجميا أكال

  /تمييز العالمة عن البيان التجاري ج

أك بضائعو لبيانيا كما البياف التجارم ىك اإليضاح الذم يضعو التاجر أك الصانع عمى منتجاتو   
ككيفا كنكعا كمصدرا ، ال يتمتع التاجر الذم يضع بيانا تجاريا معينا عمى منتجاتو بحؽ احتكار 

كااللتزاـ بكضع البياف  3استغبللو في حيف أف العبلمة تخكؿ لصاحبيا الحؽ في احتكارىا كاستعماليا

                                                           

. 35سبلح زيف الديف، مرجع سايؽ ، ص 1  
.29صبلح زيف الديف مرجع سابؽ، ص  2  

، مجمة المنتدل القانكني ، العدد أ. رمزم حكحك كأ. كاىنة زكاكم ، التنظيـ القانكني لمعبلمات في التشريع الجزائرم  3
  32، قسـ الكفاءة المينية ، جامعة بسكرة .ص 5
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المتعمؽ  89/02ا ألحكاـ القانكف التجارم يجد مصدره في المراسيـ التنظيمية التي جاءت تطبيق
 بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ ، كىذا يقابؿ إلزامية استخداـ العبلمة عمى كؿ سمعة أك خدمة مقدمة.

العالمات أنواع ثانيا/  

 كما خدمػػػػية كعبلمات تجارية ،عبلمات صناعية عبلمات إلى محميا طبيعة بحسب العبلمات تتنكع
 .ليا الجميكر كمعرفة استخداميا طريقة بتػػنكع العبلمػات تػػػػتنكع ،كما  المراد اليدؼ خبلؿ مف تتنكع

: استعمالها من والهدف محمها طبيعة حسب العالمات أنواع -أ  

 بتنكع تتػػػنكع ؛فػػػػيي خدمة مقدـ أك تاجر, صانع قبؿ مف ُمتخػػػذة داللة العبلمة تككف قد   
كىدؼ غػاية لتحػػقيؽ تيدؼ العبلمات مف نكع يكجد كما ,النشاط . 

: محمها طبيعة بحسب العالمات أنوع  -  1 

 أساس ،كعمى الخدمية النشاطات أك التجارية ،كالنشاطات الصناعية النشاطات بيف النشػػػػػػػػػػػاطات تتعدد
  .العبلمة تتنكع التػػػنكع ىذا

 : الصناعية العالمة -

 مف ييػػػػػدؼ ،بحيث   الصػانع أك المنػػتج قبؿ مف تستخدـ التي العبلمة تمؾ: الصنع بعبلمة يقصد
 أك اإلنػػػػػػػػتاجية الصناعة قػبؿ مف المنتجات ىذه كانت سكاء المنػػػػتجات تمؾ إلى االنتباه ِلمفت كرائيا

  .  الخ... الزراعية الصػػػػػناعة أك التحكيمية أك االستخراجية

: التجارية العالمة -   

320 ببيعيا يقكـ التػػػػي كالبضائع السػػػػمع عمى التاجر يضعيا التي العبلمة  التجارية بالعبلمة يقصد  

 ،"  التكزيع عبلمات"  كذلؾ العبلمػػػػات مف النػػػكع ىذا عمى كيطمؽ المنتج مف شرائيا بعد كتكزيعيا
نما الُمنتج لمصدر ترمز ال العػػػػبلمة ىذه كانت إذا خاصةن   .  الُمنتج كمكزع لمركج لمداللة كا 
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الصػػػػػػػػػػػناعية العػػػػػػػػػػػػػػبلمة) العبلمتيف ىاذيف بيف جمع الجزائرم كالمشرع  _marque de fabrique ك، 
التجارية العبلمة  _ marque de commerce ) السمعة عبلمة ىي كاحدة عبارة ،تحت                      

brdwit  marque de la    

الخدمة عالمة -  

 لنفػػػػػس أدائيا في ليا شبيية غيرىا عف معينة خدمات لتمػػػػييز تستخدـ إشارات ىي الخدمة عبلمة
 كمنشآت الفنادؽ تضػػػعيا التي كاإلشػػػػػارات الخدمات مقدمي نشاطات حماية إلى تيدؼ ،فيي الخدمة
 .النقاؿ الياتؼ كشركات ،السينما كشركات اإلعبلف ك الدعاية

 السمع عمى سكاء إلزامػػػػية اعتبرىا بحيث الذكر السالػػػػفة األنكاع تبنى الجزائرم المشرع أف كالمبلحظ
:"  أنو عمى 2 المادة بنص ماجاء كذاؾ الكطني اإلقميـ أنحاء عمى المعركضة الخدمات أك كتكضيبيا

..." غيره؛ كخدمات سمع عف  معنكم أك طبيعي شخص خدمات أك سمع لتمييز كميا تستعمؿ التي... 
 أك ،بيعت مقدمة خدمة أك سمعة لكؿ إلزامية الخدمة أك السمعة عبلمة تعتبر:" ... أنو عمى 3 ،كالمادة
 .  "... الكطني التراب أنحاء عبر لمبيع عرضت

 استعمالها من الهدف بحسب العالمات أنواع  -2

 عبلمات ،ك احتياطيػػػػة عبلمػػات إلى تسجيميا مف الغرض حسب العبلمات تقسيـ إلى الفقو ذىب
 .العبلمات ىذه مػػػػف الجزائرم المػػػػػشرع لمكقؼ ،كنتطرؽ

 االحتياطية العالمة -

نما الحاؿ في استغبلليا ألجؿ ال تسجيميا يتـ عبلمة ىي     بيدؼ ،سكاء مػستقببلن  ذلؾ يمكف كا 
 شخص يسجؿ ،فقد المستػػػغمة العػػػػػػػػػػػػػػبلمة عف عكضان  الستبداليا الدخارىا أك جديد منتج في استغبلليػػػػػا

 لتميز المسجمة العبلمات إحدل مستعمبلن  المنتجات مف نكع بإنتػػػػػػاج ،كيبدأ كاحد آف في عبلمػػػػػات عدة
 ليػػذا بيا كاحتػػػفظ سػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػميا كأف سػػػػػػبؽ عبلمة لو كيستػػػعمؿ آخر نكع ُينػتج فترة كبعد المنتج ىذا

 1. احتياطية فيػػػػػػػي اليػػػػػػػػدؼ

                                                           

، مرجع سابؽ ص .137حسيف خشـر 1  
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المانعة العالمة -   

 بعض يتعمد ،بحيث مسػػػػتقببل تسجيميا أك استعماليا مف الغير منع بقصد تسجيميا يتـ عبلمة كىي
 مف اآلخريف لمنع قبميـ مف المستػػعممة لمعبلمة مشػػػػابية عبلمات تسجيؿ إلى كالمنتجيف الصناع

   المستيمؾ لدل الخمط عنيا يترتب كعبلمات اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاذىا

 لمعبلمة الجدم استعماؿ كجكب بمبدأ يأخذ الجزائرم المشرع أف العبلمتيف ىذيف بخصكص كالمبلحظ
ال كأصؿ المسجػمة  ىذه محؿ 06_03 األمر مف 11 المادة كفؽ استثناءات ذلؾ عمى ،كيرد تبطؿ كا 
 : كىي الدراسة

 . انقطاع دكف سنكات ثبلث مف أكثر االستعماؿ عدـ يستغرؽ أال _

 عسيرة ظركؼ عف حجج عبلمة مسجؿ يقدـ االستعماؿ عدـ مف ىذه سنكات الثبلث انقضاء قبؿ أك _
 . األكثر عمى سنتيف إلى األجؿ بتمديد يسمح الحالة ىذه كفي عبلمتو استعماؿ مف تمكنو دكف حالت

 بها الجمهور معرفة أو استخدامها طريقة حيث من العالمة  أنواع- ج

 عبلمػػػة إلػػػػػى ك، جماعية كُأخرل فردية عبلمػػة ،إلى استخداميا طريقة عمى بناءن  العبلمات تقسيـ يمكف
 . مشيكرة كُأخرل عادية

 استخدامها بحسب العالمة أنواع -1

 .ا(ثاني)  جػػػػماعية ،كعبلمػػػػة(  أكال)  فردية عبلمة إلى المعػػػيار ىذا كفؽ تقػػػػسـ

فردية عالمة -  

 كاف ،كميما  معنكيا شخصان  أك طبيعيا شػخصا كاف  ،سكاء معيف شخص يممكيا التي العبلمة ىي
 كاف أم صاحبيا بمعرفة العبلمة ىذه استعماؿ ؛كيككف خدمي أك تجارم ، صناعي سكاء محميا
 انتشارا أكثر فرديا العبلمة استعماؿ ،كيعد مثبل الترخيص عقد خبلؿ مف مباشرة غير أك مباشرة بطريقة

 المشركعة المنافسة لضماف ،كذلؾ بالعبلمات الخاصة التشريعات أغمب تنظيـ محؿ تمثؿ كما
  .كحمايتيا
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جماعية عالمة-   

 اتحاد كيجمعيا  المنتجات مف نكعا تباشر اقتصادية مشركعات عدة قبؿ مف تستعمؿ التي العبلمة ىي
 الجزائرم المشرع ألـز   لصاحبيا مػػػػػػػػػػػػػػػمؾ فيي المشتركة المصالح لتحقيؽ تسعى عامة مؤسسة أك

 ،كيضيؼ استعمػػػػػاليا حسف عمى صاحبيا يسير  أف عػػمى الجػػػػػماعية العبلمة إلغاء طائػػػػػػػػمة تحت
 .06_ 03 أمر ، 25 ػ23 المكاد لمتصرؼ قابػمة غير الجمػػػػاعية العبلمة أنو عمى المشرع

 لئلشياد معيف منتكج عمى تكضع األخيرة ،فيذه المطابقة كعبلمة الجماعية العبلمة بيف التفريؽ ككجب
 بالصانع عبلقة لو ما منيا عبلمات عدة المنتجات بعض تتضمف ،كلذلؾ معينة لمكاصفات مطابؽ أنو
 كبيذا المطابقة بمراقبة المختصة الييئة تضعو منيا اآلخر كالبعض الخدمة مقدـ ككذلؾ التاجر أك

 .  كنكعيتيا المنتجات جكدة لممستيمؾ تضمف

 ،كجاء  1لمتقييس الجزائرم المعيد ىي شركطيا تكفرت إذا المطابقة عبلمة باستعماؿ تؤذف التي كالييئة
 يػػػػػكنػػػػيػػػػػك19 المػػػكافػؽ 1437 عػػػػاـ رمػػػػضػػػػػاف14 في مػػػػػؤرخ16 - 04 رقػػـ قػػػػانػػػػػكف بػ الجزائرم المشرع
 .األكلى جػمػادل5 في المؤّرخ04 – 04 رقـ الػػقػػانػػػػكف كيػػػػتػػػػػمـ ،يػػػػػعػػػػػػػدؿ 2016 سػػػػػنػػػػة

 .بالتقييس كالمتعمؽ2004 سػػػنػػة يػػكنػػػيػػػك23 المػػكافؽ1425 عػػاـ

  بها الجمهور معرفة حيث من العالمة أنواع -د

 . مشيكرة ،كعبلمة عادية عبلمة إلى المعػػػػػػػػيار ىذا كفؽالعبلمة  تقسـ

 أف ،أك المػػػػػستيمكيف أكساط بيف كاسعة بمعرفة كال بعد بسمعة تتمتع ال عبلمة ىي العادية العالمة -
  الجزائرم المشرع ،كاعترؼ  خدمة أك منتجات عبلمة تككف فقد  محدكدة منطقة عمى مقتصرة معرفتيا

 تتميز لعبلمة المشابية أك المماثمة الرمكز تسجيؿ مف المشػػػػػػػػػػػرع حظر حيث ، المشيكرة بقيمة العبلمة
 . 06 / 03 األمر مف 7 المادة الجزائر في بالشيرة

                                                           
،يػػػػػعػػػػػػػدؿ  2016يػػػػػكنػػػػيػػػػػك سػػػػػنػػػػة 19المػػػكافػؽ  1437رمػػػػضػػػػػاف عػػػػاـ 14مػػػػػؤرخ في 16 - 04قػػػػانػػػػػكف رقػػـ  - 1

كالمتعمؽ 2004يػػكنػػػيػػػك سػػػنػػة 23المػػكافؽ 1425جػمػادل األكلى عػػاـ 5المؤّرخ في 04 – 04كيػػػػتػػػػػمـ الػػقػػانػػػػكف رقـ 
  .بالتقييس
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المشهورة العالمة -   

 الذم األصمي البمد حدكد تجاكزت التي العالػػػػمية الشػػػػيرة ذات العبلمة"  أنيا عمى الفقو بعض عرفيا  
  " تركيجيا نتيجة الجمػػػػيكر مف المعني القطاع في شيرة كاكتسبت فيو سجمت

 أك المماثمة الرمكز تسجيؿ مف المشػػػػػػػػػػػرع حظر ،حيث المشيكرة العبلمة بقيمة الجزائرم المشرع اعترؼ
 . الجزائر في بالشيرة تتميز لعبلمة المشابية

العالمات أشكال :الثاني الفرع  

 ليذا نتطرؽ أف كيمكف ،أشكاؿ عدة تأخذ قد العبلمػػػػات أف نجد الجزائرم العبلمات لقانكف بالرجكع  
التقسيـ التالي: كفؽ  

 االسمية العالمات:  والا

،كالتي مف الممكف أيضا أف تتعمؽ باالشخاص، أك  خدمات أك لمنتجات كعبلمات األسماء تستخدـ
  .1غيرىابتسميات مبتكرة أك أسماء مكاقع جغرافية ك 

 األشخاص أسماء / أ

 قادرا يككف بحػػػيث خدماتو أك سمعو لتمييز(  كممة)  اسـ الخدمة مقدـ أك التاجر أك الصانع يختار
 يجكز ،بحيث  شخصي أك عائػػػػمي االسـ ىذا يككف أف يمكف ،بحيث المستيمؾ انتػػػػباه إثارة عمى

نما إطبلقو عمى الحؽ ىذا كليس الخدمات أك لمسمع كعبلمة العائمي االسـ استعماؿ  بعدـ مشركط كا 
  خمفو مكافقة عمى الحصكؿ بعد إال مشيكر متكفى شخص اسـ استعماؿ يجكز ال ،كما بالغير اإلضرار

  المبتكرة التسميات ب/

 مقتبسة فيي لغكم معنى ليا ليس التي التسمية تمؾ بيا ،كيقػػػػػصد كاستعماالن  كتنكعان  انتشاران  أكثر فيي
 إلى المستيمؾ نظر لفت ىك اتخاذىا مف ،فاليدؼ  فانتا  عبلمة مثؿ الجميكر لجذب الخياؿ مف

ف كحتى ذاتيا السمعة  عبلمة ذلؾ عمى األمثمة ،كمف كالعبلمة السمعة بيف عبلقة ىناؾ تكف لـ كا 
"Apple" كالحكاسيب التفاحة بيف عبلقة فبل تفاحة تعني كالتي  الحكاسيب بإنتاج الخاصة  . 

                                                           

(150-149حسيف خشـر ، مرجع سابؽ ، ص)  1  
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الجغرافي االسم-ج    

 لتميز عبلمة تشكؿ أف يمػػػػػػػكف التي الرمكز مف يػػػػػػػعد ،بحيث معػيف إقميـ أك منطقة عمى يدؿ اسـ ىك
 يككف أف يجب ال الجغرافي اسـ أف إذ المػنتػػج بمصدر عبلقػػة لو يككف ال أف ،بشرط كخدمات سمع

 التسجيؿ مف استثنى الجزائرم المشرع لكف كعبلمة الجغرافي االسـ استعماؿ ،كيجكز  منشأ تسمية
 لسمع الجغرافي المصدر مع لبسا يحدث قد بيانا جزئيا أك حصريا تشكؿ التي الرمكز النص كبصريح

  . 06_03 األمر مف 7/7 المادة نص في نجده لذلؾ القانكني ،كاألساس   معينة منتجات أك

 صورة أو حرف أو رقم عن عبارة اسم -د

 أرقػػػاـ أك حركؼ عػػػدة مف شكؿ العبلمة تػػػػأخذ كما ، كعبلمػػػػػػػػػة حرؼ أك رقـ أك صكرة  نتخذ أف يمكف
أك  لممػػػػػػػػػػػػػػػػػشركبات آب7 شكؿ أك الكحكلية لممػػػػػػػػػشركبات كعػػبلمة  33  رقـ لؾذ كمثاؿ معان  ىما أك

التالية الدالة عمى نكع مف أنكاع  أك الحركؼS.A.Sالحركؼ التالية الدالة شركة الطيراف االمريكي 
 B.M.W1السيارات

 العالمة ثالثية االبعاد-ه

معو في نعس  قد تتخذ العبلمة شكؿ مجسـ اذ تختمط العبلمة مع النمكذج الصناعي اال انيا التشترؾ
اليدؼ ك اليدؼ منيا ىك جذب الجميكر اؿ البضاعة أك الخدمة ، كما يمكف استخداـ العبلمة في 

 2 .شكؿ نمكذج لبضاعة أخرل كىذا ما يسمى ابداع في الشكؿ

 مرئية غير والعالمات التصويرية العالمات ا/ثاني

 . مرئػػػػػػػػية غير العبلمة تككف قػػػػػػػد كما مرئي، رمز أك صكرة شكؿ العبلمة تتػػػػخذ أف يمكف

 

 

                                                           

، الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية ك التجارية، الطبعة االكلى، د ار كائؿ لمنشر ك التكزيع فبد اهلل حسيف خشـر
.147ص 2005،االردف سنة  1  

.278نكرم حمد خاطر ، مرجع سابؽ ، ص 2  
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 التصويرية العالمات - أ

 ،_ رؤية_  العيف تخاطب أبعاد ثبلثيػػػػػػة تككف كقد رسـ أك لكف أك صكرة عف عبارة العػػػبلمة تككف
 إلظيار محدد إطار في يكضع الخياؿ مػػػػف أك حقيػػػقية مناظر يتضمف فني تككيف عف عبارة فالرسـ
"  نكع مف أكثر بيف مزيج تككف أف يمكف العبلمات أشػػػكاؿ أف إلى ىنا اإلشػػػػػػػػػػػػػارة ،كتجدر ما شكؿ

  " مركبة عبلمة

 مرئية غير العالمات ب/

 المقارنة التشريعات بعض تبنػػػت ،  صكت ، ،شػػـ ،ذكؽ سمع، إنساف حكاس تخاطػب العبلمات بعض
 المشرع اشترط مثمما خطيا تمثؿ أف يمكف بحػػػػػيث:  عبلمػػػػػػػة مف جزء أك كعبلمات تسجيميا إمكانية
 .الجزئرم

 ك كالعطكر رائحة ، الشػػػـ عبلمات تسجػػػػػػػػيؿ المقارنة تشريعات أجازت الصكتية العبلمات جانب إلى
 . حاجاتيـ تميز مف  البصر فاقدم  مػػػػثبلن  الخاصة االحػػتياجات ذكم لتػػػػػػػػمكيف الممس عبلمات

 باتخاذ منتجاتو تمييز سبيؿ في كاسػعة خيارات مف العبلمة مسػػػػجؿ مكف الجزائرم المشرع أفالمبلحظ 
 التمثيؿ شرط باتخاذه الجزائرم ؛كالمشرع الخػطي لمتمػػػػػثيؿ قابمة العبلمة ىذه تككف أف بشرط عبلمة
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمة الصكت  كعبلمات الرائحة  عبلمات أك ذكؽ عبلمات تسجيؿ إمكػػػػػػػانيػػػػة استبعد الخطي
الحاصؿ ك قد بمغت طمبات تسحيؿ العبلمات التجارية  التطكر نتيجة ُمستحدثة عبلمات  فػػػيي الممس

  طمب. 9211حسب احصائيات المعيد الكطني لمممكية الصناعية  2019خبلؿ سنة 

  الشكمية الواجب توافرها في العالمةالشروط  الموضوعية و  -لثثاالفرع ال

 /الشروط  الموضوعية أوال

إف العبلمة التجارية أيا كاف نكعيا ك أيا كاف الشكؿ الذم تتخذه ال تحضى بالحماية القانكنية كال 
تترتب آثارىا إال إذا استكفت ىذه األخيرة الشركط المنصكص عمييا قانكنا كمف ىذه الشركط 

صفة الفارقة، شرط ابتكار رمز قابؿ لمتمثيؿ الخطي، شرط الجدة، ك المكضكعية تتمثؿ شرط ال
 .المشركعية
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 الصفة المميزة لمعالمة التجارية-أ

المتضمف قانكف العبلمات التي تنص عمى أنو:  03/06مف األمر  02ىذا الشرط تضمنتو المادة 
شترط أف تككف العبلمة "...التي تستعمؿ كميا لتمييز سمع أك خدمات..."  كالمشرع الجزائرم لما ا

نما أف  مميزة، لـ يقصد بيذا الشرط أف تتضمف العبلمة شيئا أصيبل مبتكرا لـ يكف مكجكدا مف قبؿ، كا 
 .   تككف مميزة بما يجعميا قابمة لمتميز عف غيرىا مف العبلمات لمنع حصكؿ المبس لدل المستيمؾ

ف غيرىا مف العبلمات األخرل أم أف يككف لمعبلمة ذاتية خاصة تميزىا كتجعميا مختمفة ع 
المستخدمة لتمييز سمع أك خدمات مماثمة، كأف تتكافر فييا صفة االبتكار التي تجعميا ذات مظير 
خارجي مميز كىك أمر ضركرم، إذ أف افتقار العبلمة سيجعؿ مف الصعب عمى المستيمؾ التعرؼ 

بيا مف المنافسيف مف جية عمى السمع التي تميزىا مف جية، ككما سيككف مف الصعب حماية صاح
 .أخرل

مفاد ىذا الشرط أف العبلمة يجب أف تتصؼ بصفات تميزىا، فيشترط في العبلمة أف تككف ليا ذاتيتيا 
 . الخاصة تميزىا عف العبلمات األخرل المستخدمة لمسمع كالخدمات المماثمة

التعرؼ عمى السمع فكظيفة العبلمة ىي التمييز الذم يصؿ لو جميكر المستيمكيف كتمكينيـ مف 
 .كالخدمات التي يفضمكنيا بما تحممو مف عبلمة مميزة

كالعبلمة ال يمكنيا أف تؤدم كظائفيا ىذه إال إذا اشتممت فعبل عمى بعض الخصائص التي تميزىا عف 
 .غيرىا مف العبلمات المماثمة

كال يقصد بالصفة المميزة صفة اإلبداع بأف يقصد بالتمييز بمفيكمو البسيط الذم يمنع مف الكقكع في 
الغمط كاإللتباس . فيككف بذلؾ لمعبلمة التجارية ذاتيتيا كصفاتيا الخاصة، كىك ما نصت عميو المادة 

يؿ الرمكز التي ال المتعمؽ بالعبلمات، إذ نصت عمى أنو: " تستثنى مف التسج 03/06مف األمر  7/1
 .."مف نفس األمر 2/1تعد عبلمة بمفيكـ المادة 

كيرجع تقدير ما إذا كانت العبلمة مميزة مف عدميا مف اختصاص قاضي المكضكع، فينظر إلى 
العبلمة في مجمكعيا مف خبلؿ العناصر المككنة ليا كىي الصكرة العامة التي ترسخ في ذىف 

 .ك ىي ما يشار الييا بالعبلمة الفارقةؿ كالرمكز المستيمؾ نتيجة تركيب ىذه األشكا
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لشرط الجدة في مجاؿ العبلمات التجارية ليس شرطا مطمقا كانما نسبي  : بالنسبةشرط الجدة-ب
يختمؼ باختبلؼ نكع المنتكج ك المكاف كالزماف ،فيك يقكـ عمى مبدأعاـ مفاده قابمية تكفر الرمز المراد 

 1(le caractere disponible du signeة الفرنسية)تسجيمو كعبلمة أك ما يسمى بالمغ

كمعناه  عدـ امتبلؾ الغير لحقكؽ عمى ىذا الرمز أم العبلمة غير مكدىة لمتسجيؿ أك غير مسجمة 
 في نفس القطاع الصناعي ك التجارم .

تـ ي جدة العبلمة البد أف يتـ التأكد مف عدـ كجكد عبلمة  مماثمة ليا في السكؽ ك التي يك لمبحث ف
كد مماثمة أك تطابؽ في المنتكج اريف أحدىما مكضكعي ك يقكـ عمى كجمعي تحديدىا عمى أساس

 الطبيعة ك االستعماؿ . الحامؿ لمعبلمة مف حيث

  .أما المعيار االقتصادم فيرل أف مماثمة المنتكجات مفادىا اعتقاد الجميكر بأنيا تنتسب لمصدر كاحد

 شرط مشروعية العالمة -ج

قانكنيا أك جاءت مخالفة لمنظاـ العاـ كاالداب  العبلمة التجارية غير مشركعة اذا خالفت نصاتككف 
 2003 جكيمية 19المؤرخ في  03/06نص المشرع الجزائرم في األمر ىذا االطار  ك في العامة

منو عمى أنو يستثنى مف التسجيؿ: "الرمكز المخالفة لمنظاـ العاـ  7/4المتعمؽ بالعبلمات في المادة 
كاآلداب العامة التي يحظر استعماليا بمكجب القانكف الكطني أك االتفاقيات الثنائية أك المتعددة 

 ."األطراؼ التي تككف الجزائر طرفا فييا

ذا ما خالفت نصا قانكنيا أك جاءت مخالفة لمنظاـ العاـ أك حسف كتعتبر العبلمة غير مشركعة، إ
 .اآلداب أك مخالفة لبلتفاقيات الثنائية أك المتعددة األطراؼ التي تككف الجزائر طرفا فييا

إذف ال يكفي المظير المميز لمعبلمة باإلضافة إلى ككنيا جديدة حتى تتكفر ليا الحماية القانكنية، إذ 
عة، أم ال يجكز أف تخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب العامة، كال تؤدم إلى خداع يجب أف تككف مشرك 

 .الجميكر

                                                           

.70، حمد االميف بف الزيف ، مرجع سابؽم  1  
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أنو:" يستثنى مف التسجيؿ الرمكز التي تحمؿ بيف  03/06مف األمر  7/5نصت عمى ذلؾ  المادة 
عناصرىا نقبل أك تقميدا لشعارات رسمية أك إعبلـ أك شعارات أخرل أك رسـ مختصر أك رمز أك إشارة 

دمغة رسمية تستخدـ لمرقابة كالضماف مف طرؼ دكلة أك منظمة مشتركة بيف الحككمات أنشئت  أك
 ."بمكجب اتفاقية دكلية، إال إذا رخصت لو سمطة المختصة ليذه الدكلة أك المنظمة بذلؾ

 الشروط الشكمية لتسجيل العالمة التجارية -ثانيا

لكي يتـ تسجيؿ العبلمة، بحيث تصبح  كيقصد بالشركط الشكمية اإلجراءات التي يجب إتباعيا
 .صحيحة لبلستغبلؿ التجارم كالحماية مف قبؿ الدكؿ

مف األمر المتعمؽ بالعبلمات شكميات إيداع العبلمة، ككيفيات إجراء فحصيا  13كقد تناكلت المادة 
كتسجيميا كنشرىا لدل الجية المختصة، عف طريؽ التنظيـ. كتطبيقا ليذا النص صدر المرسـك 

 . الذم يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا 2005أكت  2المؤرخ قي  05/277نفيذم رقـ الت

 :كباستقراء نصكص ىذا المرسكـ يمكف تناكؿ الشركط الشكمية فيما يمي

 طمب تسجيل العالمة -أ

أريد إف العبلمة التجارية قبؿ التسجيؿ ليس ليا سكل كجكد كاقعي مادم يتجمى في استعماليا ك لذا اذا 
ليذا الكجكد المادم أف يكتسب الصفة الرسمية كتكفير الحماية القانكنية البد لو مف تسجيؿ في الدائرة 

 .1المختصة

يعتبر اإليداع أكلى مراحؿ تسجيؿ العبلمة، كيتـ إيداع طمب التسجيؿ مباشرة لدل المعيد الكطني 
د، أك بأية أف يرسؿ عف طريؽ البريالجزائرم لمممكية الصناعية  أماـ مديرية العبلمات، كما يجكز 

 . االستبلـ بتثطريقة أخرل مناسبة ت

 :كحتى يككف الطمب مقبكال يجب أف يتضمف

 يقدـ طمب التسجيؿ في استمارة الرسمية -

ذا كاف المكف عنصرا مميزا لمعبلمة يجب أف يرفؽ الطمب بصكرة ممكنة ليا -  صكرة مف العبلمة، كا 
                                                           

 . 153انظر عبد اهلل حسيف خشرـك ، مرجع سابؽ، ص-  1
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 كالخدماتقائمة كاضحة ككاممة لمسمع  -

 .تقديـ كصؿ يثبت دفع رسـك اإليداع كالنشر -

 :ينتج عف إيداع طمب تسجيؿ العبلمة أثريف

 3أف الحماية المؤقتة لحقكؽ المكدع تسرم مف تاريخ اإليداع حسب ما تقضي بو المادة  االول: األثر
 .تسجيمياالذم يحدد كيفيات إيداع العبلمات ك  05/277فقرة األخيرة مف المرسـك التنفيذم ال

 :األثر الثاني: االستفادة من حق األولوية

 :حيث يستفيد مف حؽ األكلكية في حالتيف 

 :حالة الكشف عن العالمة في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا-

مف  6أشير ابتداء مف تاريخ انتياء العرض حسب ما تقضي بو الفقرة األخيرة مف المادة  3كىذا خبلؿ 
المتعمؽ بالعبلمات، حيث تنص عمى أنو:"يحؽ ألم شخص قاـ بعرض سمع أك  03/06األمر 

خدمات تحت العبلمة المطمكبة أثناء معرض دكلي رسمي أك معترؼ بو رسميا، أف يطمب تسجيؿ ىذه 
مة كيطالب بحؽ األكلكية فييا ابتدء مف تاريخ عرض السمع أك الخدمات تحت ىذه العبلمة كذلؾ العبل

 ."أشير ابتداء مف انتياء العرض 3في اجؿ 

يتـ فحص الممؼ  الخاص بالعبلمة التجارية كمراقبة مدل مراعاة الشركط : ب /فحص اإليداع-
التكفر في العبلمة التجارية ك عميو سيتـ خبلؿ ىذه المرحمة مراجعة الطمب تسجيؿ  المكضكعية الكاحبة

 العبلمة مع ما يتضمنو مف بيانات سابقة الذكر.

 ج /التسجيل:

رم لمممكية الصناعية، أيف يقـك مرحمة تسجيؿ العبلمة كالتي يختص بيا مدير المعيد الكطني الجزائ
بلمات، فاذا انتيى فحص إدارة العبلمات إلى قبكؿ طمب تسجيؿ ا األخير بقيد العبلمة في سجؿ العذى

العبلمة يستفيد المكدع مف شيادة تسجيؿ العبلمة كالتي تعد كسند ممكية يخكؿ لمالؾ العبلمة حؽ 
 . االستئثار بيا كالتمتع بالحماية القانكنية ليا
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في العبلمة بتسجيميا لدل المتعمؽ بالعبلمات فانو: "يكتسب الحؽ  03/06مف األمر  5كحسب المادة 
المصمحة المختصة، دكف المساس بحؽ االكلكية المكتسب في اطار تطبيؽ االتفاقيات الدكلية المعمكؿ 

(عشر سنكات تسرم بأثر رجعي ابتداء مف تاريخ 10بيا في الجزائر، تحدد مدة تسجيؿ العبلمة ب )
  ."..إيداع الطمب

سنكات، تستمر لنفس المدة في حالة أف قاـ المعني  10ىي مدة الحماية المترتبة عمى تسجيؿ العبلمة 
بتجديد تمؾ المدة، كيسرل ذلؾ ابتداء مف اليكـ المكالي لتاريخ انقضاء التسجيؿ األكؿ مع ضركرة دفع 

 .أشير التي تسبؽ انقضاء التسجيؿ أك التالية عمى أكبر تقدير 6رسـك التجديد في ميمة 

الجزائرم ليس منشئان لممكية العبلمة فحسب، بؿ كمنشئان أيضان لحؽ  كيعتبر تسجيؿ العبلمة في التشريع
الحماية القانكنية الخاصة، إذ لمالكيا الحؽ أف يطمب معاقبة المتعدم عمييا، فضبلن عف إلزامو بدفع 

 .تعكيض مقابؿ األضرار الناتجة عف تقميد العبلمة

 :الشهر-د

شرة الرسمية لمعبلمات، كالتي تتضمف كؿ تسجيؿ أك ينشر المعيد الكطني لمممكية الصناعية دكريا الن
أك المرسكـ التنفيذم  06-03تجديد أك إبطاؿ أك إلغاء لمعبلمة، ككذلؾ كؿ قيد سجؿ بمقتضى األمر 

، يتـ تكزيع ىذا المنشكر في الجزائر كخارجيا كعندىا يككف الحؽ في اكتساب العبلمة 277-05رقـ 
 .قاببل لبلعتراض

 : المترتبة عمى تسجيل العالمة التجاريةثالثا/ اآلثار 

بعد إستيفاء العبلمة التجارية لمشركط الشكمية كالشركط المكضكعية كتماـ تسجيميا يترتب أثاره قانكنية، 
كجكىرىا يكمف في تمتع العبلمة التجارية بالحماية القانكنية المنصكص عمييا في القانكف، ككذلؾ ثبكت 

 .قاـ بتسجيمياممكية العبلمة التجارية لمف 

تعد العبلمة مف حقكؽ الذمة المالية، كيترتب عمى تسجيميا الحؽ في تممكيا كيخكؿ ىذا الحؽ لصاحبو 
القياـ بمختمؼ التصرفات القانكنية عمييا، كنقميا لمغير عف طريؽ التنازؿ أك التحكيؿ الكمي أك الجزئي 

ا في إطار ما يشترطو القانكف بعكض أك بدكف عكض أك منح ترخيص باستغبلليا كاإلستفادة مني
 .المنظـ ليا أك رىنيا تيسيرا لبلئتماف كالنشاط التجارم
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 :  حق ممكية العالمة أ/

تكتسب ممكية العبلمة التجارية نتيجة إتماـ اإلجراءات اإلدارية الخاصة باإليداع كالتسجيؿ كتبعا لذلؾ 
اليا دكف إيداعيا لمتسجيؿ كما ىك ال يمكف ألم شخص التمسؾ بحقكؽ عمى عبلمة ما إذا قاـ باستعم

مشترط قانكنا، ليذا تؤدم عممية اإليداع كالتسجيؿ إلى منح المكدع حقكقا شرعية مف الناحية القانكنية 
بنصيا: "يخكؿ تسجيؿ العبلمة لصاحبيا حؽ ممكيتيا  03/06مف االمر  9، كىذا ما تؤكدة المادة 

 ."عمى السمع كالخدمات التي يعينيا ليا

ية العبلمة تخكؿ لصاحبيا حؽ احتكار استعماليا رمزا لمنتجاتو أك الخدمات التي يؤدييا، كىك إف ممك
حؽ دائـ طالما راعى صاحب العبلمة تجديده، كيخضع ىذا الحؽ كذلؾ لمبدأ التخصيص أم أنو 

 .يخص منتج معيف بذاتو دكف غيره

ؽ الممكية عمى العبلمة التجارية، كما يعد حؽ التصرؼ في العبلمة أثر مف آثار االعتراؼ لممكدع بح
 .كىذا الحؽ يخكؿ لصاحبو حؽ التنازؿ أك البيع أك الرىف أك اليبة أك الكصية... الخ

 قيام الحماية القانونية كأثر لمتسجيل ب/

تقكـ الحماية القانكنية كفقنا لقانكف العبلمات التجارية، بمجرد تحقيؽ الكاقعة القانكنية تماـ التسجيؿ، 
كعميو يبدأ حؽ المسجؿ لمعبلمة التجارية في الحماية القانكنية، كىك األثر األكثر أىمية، إذ يتكفر لمف 

الحماية المدنية لمعبلمة التجارية قاـ بتسجيؿ العبلمة التجارية نكعيف مف الحماية القانكنية كىما:
 كالحماية الجزائية لمعبلمة التجارية.

 لمعالمات التجارية     الحماية القانونية الفرع الرابع:

كفؿ المشرع الجزائرم لمالؾ العبلمة حماية قانكنية ضد أم مساس بحؽ مف الحقكؽ الخاصة  
كالجزائية عمى حد سكاء ك عميو نكضح أف الحماية بالعبلمات التجارية حيث أقر لو الحماية المدنية 

مبنية عمى فكرة  التسجيؿ لدل الجيات المختصة إذ في غياب ذلؾ ال يمكف تفعيؿ الحماية الجزائية بؿ 
    تنكعت الحماية الممنكحة لمعبلمات التجارية بيف الحماية المدنية كالحماية الجزائيةك عميو  المدنية فقط
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 دنية:الحماية الم -أوال

كؿ خالعامة في القانكف المدني كىي ت ك تستند الحماية المدنية المقررة لمعبلمة التجارية إلى القكاعد
لصاحبيا الحؽ في المطالبة بالتعكيض إذا ما كقع اعتداء عمى عبلمتو عف طريؽ رفع دعكل المنافسة 

 غير المشركعة.

كىذه الدعكل ىي دعكل مسئكلية يجكز أف يرفعيا كؿ صاحب  دعوى المنافسة غير المشروعة:-
ضرر مف جراء االعتداء عمى العبلمة عمى المتسبب في كقكعو لتعكيض عما لحقو مف ضرر بينما ال 

 ترفع الدعكل الجزائية إال مف مالؾ العبلمة.

ك  افيةبادئ الشفالمنافسة غير المشركعة ىي قياـ المنافس بممارسات غير نزيية مخالفة لمقانكف ك لم
األمانة ك النزاىة التي تقكـ عمييا الحياة التجارية ك التي مف شأنيا إلحاؽ الضرر لمنافس آخر بسبب 
تحكيؿ عمبلئو ك استقطابيـ، ك ىي دعكل كقائية عبلجية في آف كاحد ال تستيدؼ التعكيض فحسب 

 ك إنما منع كقكعو ك االستمرار فيو . 

المشركعة كسيمة لحماية الحؽ في العبلمة التجارية ك تقرير التعكيض تعتبر دعكل المنافسة غير   
عف الضرر الذم يمحؽ مالؾ العبلمة  جراء تقميد العبلمة التجارية، كما تعتبرىا  الكثير مف القكانيف 
المقارنة الكسيمة الكحيدة لحماية المالؾ إذا  كانت العبلمة غير مسجمة إذ تنتفي الحماية الجزائية، ك  

حالة ما إذا تـ رفع دعكل جزائية ك قضت المحكمة ببراءة المتيـ لعدـ كجكد القصد الجنائي، فإنو  في
ال يبقى أماـ المدعى إال الدعكل التي تؤسس عمى الخطأ ك لك كاف غير عمدم ، كما يجكز لممدعى 

أك مف أم  أف يرفع الدعكل المدنية التي تقكـ عمى أساس المنافسة غير المشركعة مف مالؾ العبلمة
شخص آخر أصابو ضرر مف جراء المنافسة غير المشركعة كالتاجر أك الصانع أك الككيؿ لممطالبة 

 .1بالتعكيض عف الضرر البلحؽ بو مف صاحب الفعؿ 

 

 

                                                           
الكطنية حكؿ الحماية القانكنية خديجة قمار،حماية العبلمة التجارية، مخبر نظاـ الحالة المدنية كمية اؿ قكؽ، المدكة 1

  .08ص 15/04/2018لمعبلمات، جامعت الجيبللي بك عامة بخميس مميانة ، يـك 



ـــــــ التنظيم القانوني لحقوق الممكية الفكرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــ  
 

 
92 

 الحماية الجزائية:-ثانيا

 م انتياؾ مف خبلؿ رفع دعكل التقميد كما يمكفالمالؾ العبلمة الحؽ في حماية عبلمتو التجارية ضد 
  .أيضا لمشخص المرخص لو استغبلؿ العبلمة ك رفع الدعكل ضد المقمد

 عرؼ تقميد العبلمة عمى أنو::  التقميد-أ 

اصطناع عبلمة مطابقة تماما أك تشابو في مجمكعيا العبلمة األصمية بحيث يمكف لمعبلمة المطابقة 
 ا ظنا منو أنيا العبلمة األصميةأك المشابية لمعبلمة األصمية أف تؤدم إلى تضميؿ الجميكر كجذبو إليي

: والغش التقميد ساليبا   -ب  

  دبي جمارؾ مكقع تضمنو ما الى نشير كالخدمات السمع تقميد في المعتمدة االساليب زأبر  بيف مف ك
  :كالتالي ىي ك ك

 المتاحة، كاإلمكانيات كأدكاتو الجاني كسائؿ السمعة كنكع طبيعة بحسب تختمؼ كالغش التقميد أساليب
 .ظاىريان  األصمي المنتج محاكاة بيدؼ الطرؽ كتتنكع

 مف عالية درجة إلى بيا الكصكؿ في األكبر الدكر المقمدة السمع تصنيع في التكنكلكجيا الستخداـ ككاف
 :يمي فيما ليا كنعرض بينيما، التمييز صعكبة ثـ كمف األصمية السمع مع التشابو

 أجيزة) مقمدة بقطع الداخمية المحتكيات بعض كاستبداؿ األصمي لمجياز الخارجي الييكؿ استخداـ    
 (الكيربائية األجيزة – الكمبيكتر

 .المقمدة محتكياتو كاكتشاؼ فتحو لمنع الخارج مف الجياز عمى الصؽ شريط كضع  -  

 .كخداعو المستيمؾ إليياـ المقمدة المنتجات عمى األصمية بالمنتجات خاص الصؽ شريط كضع  -  

 .بداخميا المقمدة ككضع األصمية لمسمع األغمفة أك الكرتكنية الحاكيات تقميد    -  

 كتزكير المقمد المنتج عمى كتثبيتيا األصمية لمشركة التجارم كاالسـ التجارية العبلمة تقميد  -  
 .التجارية البيانات
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عادة بداخميا المقمد المنتج كتعبئة كتجديدىا األصمية الفارغة العبكات تجميع  -    باستخداـ تغميفيا كا 
 .حديثة ماكينات

 -جديدة أصمية قطع أنيا عمى كبيعيا كتغميفيا بتجكيدىا المستعممة الغيار قطع استخداـ إعادة   -  

عادة المنتيى الصبلحية تاريخ إزالة-    .الصبلحية امتداد يفيد جديد تاريخ تدكيف كا 

  : عمى تقميد العبلمة المسجمة عمى أنو  03/06األمر رقـ  مف  26ك في ىذا السياؽ نصت المادة  

  " كؿ عمؿ يمس بالحقكؽ االستئثارية لعبلمة قاـ بو الغير خرقا لحقكؽ صاحب العبلمة  "

الكاضح أف المشرع الجزائرم كسع دائرة االفعاؿ الماسة بالحقكؽ االستئثارية لصاحب العبلمة نظرا   
بلمة الذم قد يتخذ شكؿ العبلمة المطابقة تماما أـ العبلمة الشبيية أك لتنكع أشكاؿ االعتداء عمى الع

القريبة مف العبلمة االصمية لـ يشترط المشرع العنصر المعنكم لتسميط العقكبة ك انما اكتفى بالركف 
المادم لمجريمة كيتخذ  التقميد صكرتيف :صكرة التقميد الكامؿ أك الجزئي ككبلىما معاقب عمييما بنفس 

 .عقكبة باعتبارىا المظير المممكس لمركف المادمال

كما يعاقب القانكف ضمف خانة قعؿ التقميد عمى  بيع منتكجات أك عرض لمبيع منتكجات مقمدة أم   
 .أف فكرة تقميد العبلمة  تؤخذ بمفيكميا الكاسع في التشريع الجزائرم

اءات كقائية استعجاليو يجكز أجاز القانكف لصاحب العبلمة اتخاذ إجراءات تحفظية  كىي إجر  -
 . اتخاذىا إثباتا لبلعتداء كحفاظا عمى الحقكؽ كذلؾ مؤقتا إلى أف يتـ الفصؿ في مكضكع النزاع

ك الغرض منيا كقؼ الضرر كاالعتداء عمى حقكؽ صاحب العبلمة إضافة الى حصر الضرر مف 
تيا مع تكقيع الحجز عمى خبلؿ تكقيع الحجز عمى األشياء المقمدة كنسخيا كذلؾ مع مراعاة طبيع

  . المكاد ك األدكات المستعممة في التقميد

كبصدكر أمر الحجز يتكقؼ تداكؿ كانتشار المنتج المقمد كيكضع تحت يد القضاء ، لذلؾ يعتبر حجز  
  :التقميد مف الكسائؿ الميمة التي تكفؿ الحماية  لمالؾ العبلمة ك الذم يتطمب مايمي

صاحب الحؽ أم مالؾ العبلمة أك كرثتو ككذلؾ كؿ متعاقد مع صاحب تقديـ طمب الحجز مف  -  
  الحؽ قد تضرر مف التقميد
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 - تقديـ الطمب إلى الجية القضائية المختصة كالمتمثمة في رئيس المحكمة

أف يتـ إجراء كصفي تفصيمي لممنتجات المقمدة كالكسائؿ كاألدكات التي استعممت في التقميد، أف يرفؽ 
  الجرد أك محضر إثبات حالةالطمب بمحضر 

تنشأ الدعكل الجزائية عند تقميد العبلمة التجارية ك قررت عقكبات  أصمية ك أخرل تبعية كجزاء لتقميد 
 . العبلمة التجارية

  :جزاء تقميد العالمة التجارية-ج

أنو " ... كؿ شخص ارتكب جنحة تقميد يعاقب بالحبس  عمى 03/061مف األمر  32نصت المادة 
دج ( إلى 2.500.000.00مف ستة أشير إلى سنتيف كبغرامة مف مميكنيف كخمسمائة ألؼ دينار  )

دج( أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط مع : الغمؽ المؤقت أك 10.000.000.00عشر مبلييف دينار )
إتبلؼ األشياء  –ؿ ك األدكات التي استعممت في المخالفة مصادرة األشياء كالكسائ –النيائي لممؤسسة 

 . " محؿ المخالفة

 كالمتمثمة في كؿ مف الحبس ك الغرامة المالية::  العقوبات األصمية -1

  :عقوبة الحبس

تعتبر جريمة تقميد العبلمة التجارية جنحة يعاقب عمييا بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف استنادا 
التي تنص " ... كؿ شخص ارتكب جنحة تقميد يعاقب بالحبس مف ستة  03/06مف األمر  32لممادة 

 . "...أشير إلى سنتيف

 : الغرامة-

لغرامة كالتي تتراكح ما بيف مميكنيف إلى جانب عقكبة الحبس نص المشرع الجزائرم عمى عقكبة ا
  دج10.000.000.00دج ( إلى عشر مبلييف دينار )2.500.000.00كخمسمائة ألؼ دينار  )

 

                                                           

مف قانكف العبلمات. 03/06االمر  1  
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  العقوبات التكميمية  -2

عمى ىذه  الى جانب العقكبات االصمية أقر المشرع الجزائرم جممة مف التدابير لمنع كؿ اعتداء
 الحقكؽ ك تتمثؿ في :

  :النهائي أو المؤقت لممؤسسةالغمق -

فاف المشرع الجزائرم أقر عقكبة الغمؽ النيائي أك المؤقت  03/06مف األمر  32استنادا لممادة 
 .لممؤسسة في حالة ما تـ الحكـ عمى الفاعؿ المقمد بعقكبة جزائية أصمية متمثمة في الحبس أك الغرامة

الى جانب الغمؽ تتـ صادرة المنتجات ك األدكات التي استخدمت إلرتكاب جنحة التقميد  كما يتـ  
  .إتبلؼ األشياء محؿ المخالفة

 لدولي لمعالمةالفرع الخامس :التسجيل ا

  كيتطمب التسجيؿ ما يمياوال :التسجيل: 

 الوطني أو اإلقميمي )مكتب المنشأ( مكتبالإيداع الطمب عبر  – أ

عمى المستكل  مسجمة المراد تسجيميا دكليا عبلمةالطمب دكلي، يمـز أف تككف المف إيداع  تمكفالقبؿ 
 ".المعني لدل مكتب الممكية الفكرية "في بمد لمتسجيؿ ، أك تككف قد أكدعتالكطني

طمب الدكلي لدل البعد ذلؾ تقديـ  عمى المعنيكُيعرؼ التسجيؿ أك الطمب باسـ العبلمة األساسية، ك 
 ب الممكية الفكرية نفسو الذم يكّثؽ الطمب ثـ يحيمو إلى الكيبك.مكت

 .الفحص الرسمي في الويبو – ب

. كعندما تَُقر العبلمة تُدكف في السجؿ الدكلي 1الدكلي مطمبلرم الكيبك إال الفحص الرسمي ال تج
شيادة بالتسجيؿ الدكلي كتخطر مكاتب  كتُنشر في جريدة الكيبك لمعبلمات الدكلية، ثـ ترسؿ الكيبك

 فييا. مة عبلالحماية  المرادالممكية الفكرية في جميع األقاليـ 

                                                           

  1كفقا  لممكقع الرسمي لممنظمة العالمية لحقكؽ الممكية الفكرية
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كمف الميـ مبلحظة أف نطاؽ الحماية بمكجب التسجيؿ الدكلي غير معركؼ في ىذه المرحمة مف 
مكاتب العممية. كال يحدد نطاؽ الحماية إال بعد إجراء الفحص المكضكعي كصدكر القرارات عف 

 .الحصكؿ عمى الحماية فيياالمراد الممكية الفكرية في األقاليـ 

الفحص الدولي في مكاتب الممكية الفكرية الوطنية أو اإلقميمية )مكتب الطرف المتعاقد  – ج
 المعّين.

 12فييا قرارىا خبلؿ الميمة المطبقة ) ةعبلمالد حماية ار يممكية الفكرية في األقاليـ التي تتخذ مكاتب ال
كفقا لتشريعاتيا. كتدكف الكيبك قرارات مكاتب الممكية الفكرية في السجؿ الدكلي 1شيرا(  18أك 

 كتخطرؾ بيا.

ذا رفض مكتب مف مك ، سكاء كميا أك جزئيا، فبل يؤثر ىذا القرار ةعبلمالاتب الممكية الفكرية حماية كا 
كية الفكرية. كيمكنؾ االعتراض عمى قرار الرفض مباشرة أماـ مكتب في قرارات سائر مكاتب المم

ذا قبؿ م ، فإنو يصدر بيانا ةعبلمالكتب الممكية الفكرية حماية الممكية الفكرية المعني كفقا لتشريعاتو. كا 
 بمنح الحماية.

ات لدل سنك  10سنكات. كيمكنؾ تجديده في نياية كؿ فترة  10لمدة  ةعبلممكيسرم التسجيؿ الدكلي ل
 الكيبك مباشرة كيسرم أثر التجديد في األطراؼ المتعاقدة المعينة المعنية.

 التسجيل الدولي لمعالمة وفقا التفاق مدريد:ثانيا :

:الدولي الطمبايداع -أ  

. لديو الحماية عمى لمحصكؿ أكثر أك كاحد متعاقد طرؼ تعييف الدكلي التسجيؿ طمب يتضمف أف يجب
 معاىدة في طرفا كاف إذا إال متعاقد طرؼ تعييف يجكز كال. الحقا األطراؼ مف المزيد تعييف كيجكز
 .الدكلي الطمب في األخير ىذا تعييف يجكز كال. المنشأ مكتب لديو الذم المتعاقد الطرؼ أبرميا

                                                           

المرجع نفسو.  1  
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 تطبيقيا في يشترؾ التي( البركتكككؿ أك االتفاؽ) المعاىدة عمى بناء المتعاقد الطرؼ تعييف كيتـ
 كجب معا، كالبركتكككؿ االتفاؽ في طرفيف المتعاقداف الطرفاف كاف فإذا. المعنياف المتعاقداف الطرفاف

 .لمبركتكككؿ التعييف يخضع أف

 المعاىدات أك المعاىدة كانت أيا اإلسبانية، أك الفرنسية أك باإلنكميزية الدكلي الطمب يكدع أف كيمكف
 .المغات ىذه مف لغتيف أك لغة استخداـ المنشأ مكتب فرض إذا إال ليا، يخضع التي

 المبمغ مف بالمائة 10 نسبة إلى يخفض) أساسي رسـ بتسديد مرىكنا الدكلي الطمب إيداع كيككف
 في الكاردة نمكا األقؿ البمداف مف منشئيـ بمد مكدعكف يكدعيا التي الدكلية لمطمبات عميو المنصكص

 السمع فئات مف فئة كؿ عمى يفرض إضافي كرسـ ،(المتحدة األمـ قبؿ مف المكضكعة القائمة
 طرؼ لكؿ كيجكز. معيف متعاقد طرؼ كؿ عمى يفرض تكميمي كرسـ الثالثة، الفئة بعد كالخدمات

 عمى بناء تعيينو يتـ عندما فردم برسـ التكميمي الرسـ استعاضة عف يعمف أف البركتكككؿ في متعاقد
 لمتسديد القابؿ المبمغ تتجاكز أف يجكز ال التي الرسـ قيمة المعني المتعاقد الطرؼ كيحدد. البركتكككؿ

 .الكطني المكتب لدل ما عبلمة تسجيؿ أجؿ مف

 :الدولي الفحص و النشر-ب

 كالبركتكككؿ االتفاؽ شركط استيفاء مف لمتحقؽ تسممو عند الدكلي الطمب الدكلي المكتب يفحص   
 السمع قائمة تصنيؼ ذلؾ في بما الشكمية الشركط إال يفحص كال بينيما، المشتركة التنفيذية كالبلئحة
ف كاستيفائيا، كالخدمات  الدكلي السجؿ في العبلمة الدكلي المكتب يدكف مخالفات، أم كجكد يثبت لـ كا 

 ،"(الجريدة" بكممة يمي فيما إلييا المشار) الدكلية لمعبلمات الكيبك جريدة في الدكلي التسجيؿ كينشر
 معيف متعاقد طرؼ لكؿ التابع التجارية العبلمات مكتب كيتكلى. معيف متعاقد طرؼ كؿ بو كيخطر
 الطرؼ ىذا في سابقة عبلمة مع تضاربيا أك لمحماية العبلمة كأىمية جكىرية مسألة أم في البت

 .بو المعمكؿ المحمي لمتشريع طبقا كذلؾ المتعاقد،
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 المبحث الثاني: الرسم ، النموذج الصناعي و تسميات المنشأ 

  عناصر ضمف حقكؽ الممكيةالصناعي الى جانب تسميات المنشأ يعد كؿ مف الرسـ كالنمكذج 
التي تمعب دكرا ميما في المجاؿ االقتصادم نظرا لتاثيرىا المباشر عمى قيمة الخدمة اك  الصناعية 

 في جكدة المنتكج ك مصدره. المنتكج مف ناحية ثقة المستيمؾ

 الرسم  ،النموذج الصناعي :المطمب االول

عتباره ذلؾ المظير الذم يميز المنتكج انتعرؼ عمى كؿ مف الرسـ الصناعي أك النمكذج الصناعي ب
 .86/ 66عف غيره كالذم نظمو المشرع الجزائرم مف خبلؿ االمر 

الفقيو عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم الرسكـ كالنماذج : عرؼ الرسم أو النموذج الصناعيالتعريف ب اوال :
أك بغير ألكاف،  الصناعية تعريفا جامعا بأنيما: "كؿ ترتيب لمخطكط، أك كؿ شكؿ مجسـ بألكاف

 .1إلستخراجو في اإلنتاج الصناعي بكسيمة آلية أك يدكية أك كيميائية

الجزائرم في المادة األكلى مف كبالنسبة لمتعريؼ القانكني لمرسـ الصناعي، فقد نص المشرع 
،  عمى أنو: يعتبر رسما كؿ تركيب خطكط أك ألكاف يقصد بو إعطاء مظير خاص 862-66األمر

 لشيء صناعي أك خاص بالصناعة التقميدية."

: ىك المظير الزخرفي أك الجمالي لسمعة ما. ك الرسم أو النموذج الصناعي "WIPO كفقان لتعريؼ اؿ
الرسـ أك النمكذج الصناعي مف عناصر مجسمة مثؿ شكؿ السمعة أك سطحيا مف الممكف أف يتألؼ 

ك تطبؽ الرسـك ك النماذج الصناعية  أك مف عناصر ثنائية األبعاد مثؿ الرسكـ أك الخطكط أك األلكاف.
عمى مجمكعة كبيرة مف منتجات الصناعة ك الحرؼ اليدكية التي تتنكع مف األدكات التقنية أك الطبية 

عات ك المجكىرات ك غيرىا مف السمع الكمالية ك مف األدكات المنزلية ك األجيزة الكيربائية الى السا
 .الى ىياكؿ السيارات ك المباني ك مف تصاميـ النسيج الى السمع الترفييية

                                                           
، منشكرات الحمبي 3، ط8، ج-حؽ الممكية-انكف المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط في شرح الق-  1

 462، ص1998الحقكقية ،بيركت 
المتعمؽ بالرسـك كالنماذج  1966ابريؿ سنة  28المكافؽ م 1386محـر ىاـ  07المؤرخ في  66/86االمر رقـ  -  2

  .35، العدد 1966مام  03الصناعية الجزائرم الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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ك يجب أال يككف الرسـ أك النمكذج الصناعي رىنا بكظيفة حتى يحظى بالحماية بناء عمى معظـ 
ك ىذا يعني أف الرسـ أك النمكذج الصناعي يتسـ بطابع جمالي بالدرجة األكلى ك ال القكانيف الكطنية. 

 تحمى فيو أية عناصر تقنية لمسمعة التي يطبؽ عمييا.

كفقان لمقانكف المبناني, كؿ مبتكر رسـ أك نمكذج أك مف اتصؿ اليو الحؽ منو لو كحده فقط حؽ استثمار 
مبيع ك التكميؼ ببيعو بشرط أف يككف جرل مسبقا ايداع ذلؾ ذلؾ الرسـ أك االنمكذج ك بيعو ك عرضو ل

سنة قابمة لمتجديد مرة كاحدة  25الرسـ أك االنمكذج اف مدة حماية الرسـ أك النمكذج الصناعي ىي 
 .سنة 25لمدة 

يعتبر رسمان صناعيان كؿ تركيب أك تنسيؽ لمخطكط أك األلكاف الظاىرة عمى  أ/الرسم الصناعي:
جديد كمتميز عف الرسكـ المعركفة مف قبؿ، يضفي عمى المنتج ركنقان أك يكسبو شكبلن المنتجات بشكؿ 

خاصان يميزه عف السمع كالمنتجات األخرل المماثمة سكاء تـ ذلؾ بطريقٍة يدكيٍة أك باستخداـ اآللة أك 
 الحاسكب بما في ذلؾ تصاميـ المنسكجات كالمكاد األخرل

المتعمؽ بالعبلمات الفارقة  2007( لعاـ 8( مف القانكف رقـ )82)اما في القانكف السكرم نصت المادة 
 كالرسكـ كالنماذج الصناعية عمى تعريؼ الرسـ كالنمكذج الصناعي كما يمي:

ىك الشكؿ الخارجي ألم مجسـ سكاء ارتبط بخطكط أك ألكاف أك لـ يرتبط  ب /النموذج الـصناعي:
ركفة مف قبؿ، كأف يعطى شكبلن خاصان يمكف استخدامو عمى أف يككف جديدان كمتميزان عف النماذج المع
 .لمنتج صناعي أك حرفي أك يدكم إلى غير ذلؾ

كيدخؿ في عداد ىذه الرسـك كالنماذج عمى سبيؿ المثاؿ المنسكجات ذات الرسمات المطبكعة أك الكرؽ 
تيف كالمعاطؼ الممكف المستعمؿ لتغطية الجدراف أك لتغميؼ المكاد كالسمع. النماذج الجديدة لمفسا

الت كاألحذية كالقناني كأكعية الخمكر كالمشركبات الكحكلية اأغطية الرأس كتكابع الزينة كالشكالقبعات ك 
كاألغذية كاألشربة كالعطكر كأشكاليا كعمب الكرتكف المستعممة لممستحضرات الصيدالنية كالشكؿ 

 .الخارجي ألم بضاعة أك سمعة أخرل إلى غير ذلؾ

المتعمؽ بالرسكـ كالنماذج الصناعية  86-66جزائرم في  المادة األكلى مف األمر كعرفو المشرع ال
بقكلو:" يعتبر نمكذجا كؿ شكؿ قابؿ لمتشكيؿ كمركب بألكاف أك بدكنيا أك كؿ شيء صناعي أك خاص 
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بالصناعة التقميدية يمكف استعمالو كصكرة أصمية لصنع كحدات أخرل كيمتاز عف النماذج المشابية لو 
 و الخارجي."  بشكم

كيستفاد مف خبلؿ التعاريؼ السابقة بأنو يقصد بالرسـ صكر األشكاؿ أك الزخارؼ المستعممة ألية مادة 
بعممية أك كسيمة إصطناعية، سكاء تـ الرسـ باأللكاف أك بغير األلكاف أك تـ بطريقة يدكية كالتطريز أك 

أك بأم  باغة، أك بأم طريقة كالميزرآلية كالطباعة، أك بطريقة كيميائية كما ىك الحاؿ في الص
 . 1إبتكارات في فف الرسـ المستحدثة

نستخمص أف الرسـ أك النمكذج الصناعي يشير إلى الجانب المرئي لمشيء. خبلفا لبراءة االختراع التي 
ك الجمالي  تتعمؽ بالجانب التقني ك  الكظيفي. ك يمثؿ الرسـ أك النمكذج الصناعي المظير التزييني

 لممنتج أك عبكتو.

 :شروط تسجيل الرسوم والنماذج -ثانياً  

ليحضى الرسـ كالنمكذج الصناعي بالحماية القانكنية البد مف تكفر مجمكعة مف الشركط الشكمية نص 
،باإلضافة إلى شركط أخرل مكضكعية  2المتعمؽ بالرسـك كالنماذج الصناعية86-66عمييا األمر 

 .     الشركط الشكمية كىي  محددة في ذات األمر

 :اإليداعأ/

النمكذج أك ككيمو تقديـ طمب اإليداع إلى السمطة المختصة المتمثمة في  يجب عمى مبتكر الرسـ أك
 المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية.

مباشرة إلى المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية أك  تـ اإليداع بتسميـ  ىذا الرسـ أك النمكذجي
 بتكجييو داخؿ ظرؼ مكصى عميو مع طمب اإلشعار باإلستبلـ.

أربع نسخ مف تصريح اإليداع، كيتضمف التصريح بيانات إلزامية تتعمؽ بإسـ كلقب المكدع -1
 .كعنكاف مقره كجنسيتو، أما إذا كاف األمر يتعمؽ بشخص معنكم فيجب ذكر إسمو

                                                           

 .114، ص2014نسريف شريقي، حقكؽ الممكية الفكرية، دار بمقيس لمنشر، الجزائر - 1  
  .كالمتعمؽ بالرسـك كالنماذج الصناعية   1966افريؿ 28المؤرخ في  86-66االمر رقـ  86-66األمر  2 
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 نسخ مماثمة مف تمثيؿ الرسـ أك عينتاف مف كؿ كاحد مف األشياء أك الرسكـ. - 6

 ككالة ممضاة بخط اليد كذلؾ إذا كاف المكدع يمثمو ككيؿ. -3

بعد قياـ المعني بإيداع طمب تسجيؿ الرسـ أك النمكذج الصناعي  كصؿ بدفع الرسكـ الكاجب أداؤه -
ئرم لمممكية الصناعية بنقؿ التصريح باإليداع في دفتر الرسكـ ك النماذج، مع يقـك المعيد الكطني الجزا

ذكر تاريخ كساعة تسميـ المستندات أك استبلـ الظرؼ الذم يتضمنيا، ككذا رقـ اإليداع، كما عميو 
كضع ختمو ك رقـ التسجيؿ عمى كؿ المستندات المسممة. كجدير بالذكر أف ىذا الدفتر يستخدـ كذلؾ 

كؿ تعديؿ يطرأ عمى ممكية الرسـ أك النمكذج بمكجب تصرفات قانكنية تتضمف التنازؿ الكمي أك لتدكيف 
 الجزئي ككذا الرىف أك رخصة اإلستغبلؿ.

عمى أف تمنح الحماية القانكنية لمرسـ أك النمكذج لمدة عشر  86-66مف األمر  13نصت المادة 
 بمغ فقد الصناعية لمممكية الكطني المعيد إلحصائيات كبالرجكع ىذاسنكات تبدأ مف تاريخ اإليداع.

 .طمب 453 حكالي 2019 سنة خبلؿ تالرسكما ك الصناعية النماذج تسجيؿ طمبات عدد

 ثالثا /الحماية القانونية لمرسوم والنماذج الصناعية

افريؿ 28لمؤرخ في ا 86-66رقـ  تتمتع الرسكـ كالنماذج بحماية قانكنية تتمثؿ في تدابير االمر
التي تكرس الحماية الجزائرية ليذا النكع مف المنجزات  ،رسكـ كالنماذج الصناعية الكالمتعمؽ ب1966

 الفكرية . 

فعند الحديث عف الدعكل الجزائية نتحدث عف جنحة تقميد الرسـ اك النمكذج اذ يعد مرتكبا ليذه جنحة 
 لحقكؽ االستثنائية الممنكحة لصاحب الرسكـ.اكؿ مف يمس ب

يمكف تطبيؽ االحكاـ الجزائية اال اذا كاف الرسـ اك النمكذج مكدعا بصفة منتظمة كاف يتـ  حيث ال
تقميده اما  كميا اك جزئيا بما يكجب عمى القاضي المكضكع لتقدير التقميد مقارنة الرسـ اك النمكذج 

 جيف.لنظر في اكجو الشبو المكجكدة بيف الرسميف اك النمكذااالصمي مع المقمد كذلؾ ب

فيكفي تحقؽ تشابو اجمالي بيف الرسميف اك النمكذجيف مف شانو خداع المستيمؾ العادم بعيدا عف 
 الفكارؽ الجزئية المكجكدة بينيما كالتي ال يستطيع المستيمؾ غالبا تمييزىا .
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كعادة ما يفضؿ المقمد عكض كضع صكرة مطابقة تطابقا تاما لمرسـ اك النمكذج تقميده بصفة تقريبية 
 . يدؼ تضميؿ المستيمؾب

الجنحة كافيا كقرينة عمى سكء النية الفاعؿ حيث لـ يستعمؿ المشرع ي كىكذا يعد العنصر المادم ف
المذككر اعبله(.كعمى 86-66مف المر رقـ 23الجزائرم عبارة عمدا في النص القانكني .ام المادة 

جارية ك البحرية بالمحكمة العميا ك في ىذا الصدد قضت الغرفة التالمدعي العكس اثبات حسف النية .
في القضية التي أثيرت بيف شركة ذ.ـ.ـ  14/12/2017بقرار بتاريخ  1222121في الممؼ رقـ 

مف االمر  23العامة لبلضكاء الجزائر ضد ـ.ـ حيث استندت المغرفة في قرارىا عمى المادتاف ااكلى ك
ي مجاؿ تقميد النماذج المكدعة لدل المعيد المتعمؽ بالرسكـ ك النماذج ، اذ أقرت باالحماية ف66/86

الكطني لمممكية الصناعية تشمؿ الحماية منف المنافسة غير المشركع مف المستكرد ك المصنع ك 
 1المركب ك البائع كالمشترم اذ يبلحظ أف الحماية القانكنية شاممة ك غير قاصرة عمى فئة محددة.

يمكف المجكء اال ال  كاال ايداع الرسـ اكالنمكذج كنشره كيجدر التنكيو الى اف الحماية مرتبطة بضركرة
 الى الحماية المدنية المبنية عمى المنافسة غير المشركعية .

يجب تمييز االعماؿ السابقة لبليداع اذ ال تخكؿ اعماؿ التقميد السابقة لنشر االيداع ام حؽ في كما  
 اقامة دعكل جزائية اكمدنية  .

 المؤشر الجغرافي: و المنشأتسميات المطمب الثاني : 

الذم  كلية عميو أحيانا في تحديد النطاؽيعد تحديد بمد المنشأ ضركريا ك ذلؾ العتماد االتفاقيات الد   
قد الحماية، ك  الخاص بتطبيؽ قانكف بمد طمب جاؿتبسط عميو أحكاميا كما يعد ضابط لتعييف الم

س عمى ىاتيف االتفاقيتيف في ك تستند اتفاقية تريبباريس كبيرف عمى تحديد ىذا البمد اقتصرت اتفاقيتا 
)في نطاؽ اتفاقية االخر شخصيىما اقميمي، ك تحديد مفيكـ ىذا البمد باالعتماد عمى معيارييف أحد

                                                           
،   14/12/2017،قرار صادر عف الغرفة التجارية ك البحرية بالمحكمة العميا  بتاريخ  1222121الممؼ رقـ  - 1

 . 117، الجزائر ،ص 2017مجمة المحكمة العميا ،العدد الثاني سنة 
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باريس المعيار االقميمي يتعمؽ بمكاف كجكد المنشأة ،كمكاف االقامة كما تعتمد اتفاقية بيرف أيضا عمى 
  1الجنسية(.

 تسميات المنشأتعريف الفرع االول: 

تسميات المنشأ بأنيا االسـ الجغرافي لبمد أك منطقة أك جزء أك ناحية أك مكاف مسمى مف شأنو  تعرف
أف يعيف منتجا ناشئا فيو ك تككف جكدة ىذا المنتج أك مميزاتو منسكبة حصرا أك أساسا لبيئة جغرافية 

تشتمؿ عمى العكامؿ الطبيعية ك البشرية البلزمة.

 2 65-76 رقـ األمر نص خبلؿ مف القانكنية بالحماية كذلؾ المنشأ تسمية تتمتع المنشأ تتسميا

 تككف ال التي ك المختصة المصمحة لدل تسجيميا تـ التي المنشأ تسميات عمى الحماية ىذه تقتصر ك
 مذككر األمر نص في الكاردة السمبية أك االيجابية المكضكعية الشركط مخالفة بمقتضى مستبعدة
  .أعبله

 حددت قانكنية لمدة النمكذج أك الرسـ أك العبلمة مثؿ المنشأ بتسمية الخاص التسجيؿ يسرم حيث 
 . متساكية لمدة المدة ىذه تجديد يمكف ك الطمب ايداع تاريخ مف اعتبارا سنكات لعشر

 مطالبة خبلؿ مف بالتسمية المرتبطة الحقكؽ عمى تعدل مف كؿ متابعة امكانية التسجيؿ عف ينبثؽ ك 
 منشأ لتسمية المشركع غير االستعماؿ عف لمكؼ الضركرية التدابير يتضمف أمر باصدار القضاء
 . الكقكع كشيؾ كاف اذا االستعماؿ ذلؾ لمنع أك مسجمة

 منطكية أك مزكرة منشأ لتسمية المباشر غير أك المباشر االستعماؿ المشركع غير باالستعماؿ يقصد ك 
 . المنشأ تسمية تقميد أك الغش عمى

 اك التاـ بالنقؿ اك بالترجمة سكاء ترخيص دكف مسجمة منشأ  تسمية استعماؿ كؿ مشركع غير يعد ك
 . اضافية بعبارات االرفاؽ حتى

                                                           

.197أنظر عبد الكريـ مجسف ابك دلك ، مرجع سابؽ ، ص - 1  
23/07/1976المؤرخ في  59ك المتعمؽ بتسميات المنشأ ج.ر العدد  1976جكيمية  16المؤرخ في  . األمر رقـ - (

76-65 2  
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 في المشاركة أك تزكيرىا خبلؿ مف مسجمة منشأ تسمية عمى تعدل مف كؿ يعاقب ذلؾ عمى بناء ك
 . مزكرة منشأ تسدية تحمؿ منتجات باع أك لمبيع عمدا طرح مف كؿ يعاقب كما تزكيرىا

 فرض يعني مما" عمدا" عبارة القانكني النص يستعمؿ لمبع العرض أك البيع لجنحة بالنسبة أنو غير  
 . لتجريمو الفعؿ في القصد تحقؽ

 بصرؼ تطبؽ الذكر السالؼ 65-76 رقـ األمر في المدرجة العقكبات أف الى االشارة تجدر ك  
 . الغش بقمع المتعمقة كاالنظمة القكانيف في عمييا المنصكص العقكبات عف النظر

 يخدع مف كؿ يعاقب بحيث الجمارؾ قانكف ك  العقكبات قانكف المجاؿ ىذا في النصكص أىـ لعؿ ك 
 نسبة في أك تركيبيا في أك الجكىرية صفتيا في أك السمع طبيعة في المتعاقد يخدع أف يحاكؿ أك

 نبينيا المجاؿ بيذا خاصة تدابير الجمارؾ قانكف يتضمف كما مصدرىا في نكعيا في أك مقكماتيا
 .الحقا

تسمية المنشأ ؾ " التسمية الجغرافية لبمد، منطقة أك  1مف القانكف المغربي181حددت المادة ىذا ك 
و ك أراض التي تستخدـ لمداللة عمي المنتج الذم ينتمي إلييا، ك لمداللة أيضا عمى أف جكدتو ك سمعت

مؿ الطبيعية ك العكامؿ خصائصو األخرل ترجع باألساس إلى دلؾ المكاف الجغرافي، بما في دلؾ العكا
 البشرية".

 الجغرافي: الفرع الثاني : المؤشر

يقصد بالمؤشرات الجغرافية المؤشرات التي تحدد منشأ السمع بحيث تككف نكعية السمعة أك شيرتيا أك 
الفقرة االكلى مف اتفاقية  22سماتيا االخرل راجعة بصكرة أساسية الى منشئيا الجغرافي حسب المادة 

 تريبس.

كؿ مؤشر ييدؼ إلى  مف القانكف المغربي، فعرفت المؤشر الجغرافي عمى انو " 180أما المادة 
التعريؼ بمنشأ منتج ما، ك المنتمي إما إلى إقميـ / جية أك مكقع مف دلؾ اإلقميـ، حيف تككف الجكدة، 

 السمعة أك إم سمة مف السمات األخرل لممنتج راجعة باألساس إلى منشأىا الجغرافي

                                                           

المتعمؽ بحماية الممكية الصناعية. 97/17القانكف المغربي  رقـ  - 1  
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أك سمعة أك خصائص المؤشر الجغرافي إشارة ُتستخدـ لمسمع التي ليا منشأ جغرافي معّيف كسمات 
ا  تُنسب أساسا إلى ذلؾ المنشأ. لكي يككف لمعبلمة نفس دكر المؤشر الجغرافي، يجب أف تحدد منتجن
باعتباره ناشئنا مف مكاف معيف. كباإلضافة إلى ذلؾ، يجب أف ُتعزل صفات المنتج أك خصائصو أك 

كاف اإلنتاج الجغرافي، فيناؾ سمعتو بشكؿ أساسي إلى مكاف المنشأ. كنظرنا ألف الصفات تعتمد عمى م
 .1صمة كثيقة بيف المنتج كمكاف إنتاجو األصمي

، فاف المؤشر الجغرافي ىك " كؿ مؤشر ييدؼ إلى التعريؼ المغربي مف القانكف 180حسب المادة 
جية أك مكقع مف دلؾ اإلقميـ، حيف تككف الجكدة، السمعة  ،بمنشأ منتج ما، ك المنتمي إما إلى إقميـ 

 "أك إم سمة مف السمات األخرل لممنتج راجعة باألساس إلى منشأىا الجغرافي

ك ىكذا، يستفيد كؿ منتجي ىدا المكاف مف الحماية المخصصة لتسميات المنشأ بشرط احتراـ المعايير 
 .المرتبطة باإلنتاج

فاف المؤشرات الجغرافية ال تتعمؽ بالخدمات، ك خصكصا ألنيا ال تحتكـ  عمى عكس العبلمة التجارية،
 إلى قكاعد التزكير.

تتكفر البيانات الجغرافية ك تسميات المنشأ عمى فكائد كبيرة لممنتجيف ك المستيمكيف. ك في كجكد منتج 
يجابي عمى تعتمد صفاتو الفريدة عمى األصؿ الجغرافي، يككف إلنشاء المؤشرات الجغرافية اثر ا

 .2المستكل االجتماعي

 كعميو نشير لبعض المصطمحات التي تساعد في تحديد المؤشرات الجغرافية تحديدا نافيا لمجيالة:   

المنطقة الجغرافية التي تـ فييا تصنيع اك استخبلص منتج بعينو بغض النظر عف  :داللة المنشأ-
 درجة الجكدة فيي داللة لممنشأ فقط
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كىك ما يشير لمجية التي جاء منيا المنتج بكجو عاـ، كما يشمؿ المنطقة التي تمت  :المصدرداللة 
 فييا التعبئة أك التصدير أك الطرح لمتداكؿ

كؿ تسمية دالة عمى ما حبا بو مناخ الطبيعة ك المعرفة المكركثة ، سكاف منطقة  تسمية المنشأ:
زاتيا بحيث ال يتصكر التكصؿ الى بعينيا انعكست بالضركرة عمى جكد المنتج ك خصائصيا ك ممي

منتج مطابؽ إال باتخاذ ىذه المنطقة الجغرافية بعينيا مكطنا لبلستفادة المزدكجة مف الطبيعة الجغرافية 
 1أك المناخية ك المعرفة المكركثة ك ىذاف الشرطاف ال يغني أحدىما عف االخر مثؿ االجباف الفرنسية.

قابميتو لمحماية اذا أصبح غير قادر عمى تمييز السمعة  بناء عمى ماسبؽ يفقد المؤشر الجغرافي
حيث أصبح ىذا المصطمح يستخدـ  de cologne Eau ك مثاؿ ذلؾ ،بإسنادىا لمصدرىا الجغرافي

 .عف مصدرىا الجغرافي لممياه العطرية عامة بغض النظر
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 تمهيد : 

تعد حقكؽ الممكية الفكرية المجاؿ الخصب لممنازعات ، لطبيعتيا الخاصة ك سيكلة استغبلليا       
بطرؽ غير مشركعة مما استدعى استحداث حماية دكلية الى جانب الحماية الكطنية التي تنكفرىا ك 
 تنظميا التشريعات كالقكانيف الكطنية ك في ظؿ سيكلة القرصنة كالتزييؼ خاصة في خضـ الثكرة

رية كعمى ىذا االساس ارتتاينا االشارة المنازاعات المتعمقة بالحقكؽ الفك المعمكماتية مما زاد في نسب
طة كالكسا لمتحكيـ الكيبك المنازعات الفكرية ك ىما ، مركز اىـ الييئات الدكلية التي تعرض عنيأالى 

 ة مف خبلؿ جياز تسكية المنازعات.يمالى جانب منظمة التجارة العال
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 و المنظمة العالمية لمتجارة لويبوالتسوية في اطار اول: األ  بحثالم 

تعد المنظمة العالمية لحقكؽ الممكية الفكرية مف أىـ الييئات الدكلية التي تعني اىتماما خاصا 
بمنازعات الممكية الفكرية حيث ك ضعت ىذه االخيرة لمحفاظ عمى الحقكؽ خدمة تسكية منازعات 

تقدمو المنظمة العالمية لمتجارة مف  الفكرية عف طريؽ التحكيـ ك الكساطة، ىذا الى جانب ماالممكية 
 خبلؿ جياز تسكية المنازعات مف خدمات لفض منازعات أعضائيا بشأف حقكؽ الممكية الفكرية.

 مركز الويبو لمتحكيم والوساطة : األول المطمب

كية المنازعات، كتتيح خيارات فعالة مف حيث ىك ىيئة محايدة كدكلية غير ربحية تقدـ خدمات تس
الكقت كالتكاليؼ لتسكية المنازعات. كتمكف خدمات الكساطة كالتحكيـ كالتحكيـ المعجؿ كقرارات 
الخبراء التي تقدميا الكيبك إلى الخكاص مف األطراؼ مف تسكية منازعاتيـ المحمية أك الدكلية في 

الية دكف المجكء إلى المحاكـ. كيقدـ المركز أيضا خدمات تسكية مجالي الممكية الفكرية كالتكنكلكجيا بفع
 .1المنازعات الخاصة بأسماء الحقكؿ

لمتحكيـ كالكساطة بأنيا تنص صراحة عمي إجراءات  يبكلنظـ القانكنية الخاصة بمركز الك تتميز ا
كالتي تنص عمى فترات محددة قصيرة إلصدار األحكاـ ” إجراءات التحكيـ المستعجؿ“التحكيـ السريع 

مع الرسكـ المخفضة ليذه اإلجراءات، أيضا مع النص عمى جكاز تعييف محكـ فرد لنظر النزاع. كىذا 
المينية الفنية المطمكبة، ككؿ ىذا مف أجؿ عدـ التأخير أك  لغرض ضماف سرعة حسـ المنازعات كفؽ

الحجر عمى اإلنتاج الفكرم مف العقكؿ النيرة المتميزة في مجاالت العمـك كالفنكف كالترفيو كعمـك 
 2الحاسكب كاالتصاالت، كمف كؿ ما تنتجو ىذه العقكؿ لصالح البشرية جمعاء

بجنيؼ مف مراكز التحكيـ كالكساطة المؤسسية، كلذا قاـ  يعتبر مركز الكايبك لمتحكيـ كالكساطةىذا ك 
ىذا المركز بإعداد نصكص نمكذجية يتـ تضمينيا كتتـ اإلشارة ليا في العقكد المبرمة بيف األطراؼ. 
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كتتناكؿ ىذه النصكص النمكذجية النص الصريح سكاء بإحالة النزاع لمتحكيـ أك الكساطة أك اإلحالة 
جؿ أماـ مركز الكايبك، مع العمـ أف ىذه النصكص النمكذجية متكفرة في مكقع إلجراءات التحكيـ المستع

 المركز بكؿ المغات العراءات التحكيـ في مركز التحكيـ كالكساطة لمنظمة الكيبك:

حالة أم نزاع إعمى تتمثؿ إجراءات التحكيـ في مركز الكيبك في انو يجب أكال اف يتفؽ الطرفاف 
  . كيـ المركز مباشرة اك الكساطة المتبكعة بالتحكيـي الى التحلك حاأمستقبمي 

: عرؼ التحكيـ بأنو إتفاؽ عمى عرض أك طرح النزاع عمى شخص معيف /تعريف التحكيمولالفرع األ 
،أك أشخاص معينيف ليفصمكا فيو دكف المجكء إلى المحكمة المختصة بو . ك لقد كرد معنى التحكيـ 

قانكنا فيك اإلتفاؽ عمى طرح النزاع عمى شخص التي قد تنشأ،  لغة عمى أنو التفكيض في الحكـ، أما
 أك نشأت بالفعؿ بينيـ بخصكص عبلقاتيـ التعاقدية، أك غير التعاقدية ذات الطابع الدكلي .

عرفو بعض الفقياء بانو االتفاؽ عمى طرح النزاع عمى أشخاص معينيف يسمكف محكميف ليفصمك فيو 
يقو كالفصؿ في مكضكعو كقد يككف االتفاؽ عمى التحكيـ في نزاع دكف المحكمة المختصة أصبل بتحق

معيف بعد نشأتو كيسمى مشارطة كقد يتفؽ ذك الشاف مقدما كقبؿ قياـ النزاع عمى عرض المنازعات 
 التي قد تنشأ بينيـ مستقببل خاصة بتنفيذ عقد معيف عمى محكميف كيسمى شرط تحكيـ   .

كتبدا الييئة عمميا مف تاريخ ارساؿ المدعي لعريضة الشككل لممركز بصكرة المدعي عميو عمى أف  
يتضمف العريضة مايبف احالة النزاع لمنظر اماـ المركز ، معناه يجب اف يرفؽ مع عريضة الدعكل 

ي مف شككاه اتفاؽ التحكيـ مكضكع النزاع العناكيف المطمكبة القانكف الكاجب التطبيؽ كمايطمبو المدع
 .  كمقدار المبمغ المطمكب كغير ذلؾ مف الطمبات

كيتككف فريؽ التحكيـ مف عدد مف المحكميف الذيف يتفؽ عمى أسمائيـ األطراؼ، فقد يككف كاحد  كىذا 
نظاـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، ايف يتفؽ الطرفاف عمى تعيينو سكيا ، اك  في   حسب ما جاء

مف  17ا محكـ كيقكـ المحكميف بتعيف المحكـ المرجح الثالث، طبقا لنص المادة باختيار كؿ منيم
 . 1نفس النظاـ
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ك لمكساطة كالتحكيـ فتحتكم كيككف اختيار المحكميف مف ضمف القائمة المعتمدة لدل مركز الكيب
 يساعد في حؿ مة عمى عدد كبير مف المحكميف ذكم الخبرة في مجاؿ التجارم كالقانكني ماالقائ

المسائؿ التقنية التي تتميز بيا حقكؽ الممكية الفكرية باكثر سبلسة كمركنة تحافظ بيا عمى العبلقات 
 .بف األطراؼ بحمكؿ مرضية

عبلف اختتاـ االجراءات خبلؿ مدة ال تزيد عف  اشير بعد تسمـ بياف  9كينبغي سماع دعكل التحكيـ كا 
ذ قرار التحكيـ دكف ابطاء كيككف قرار التحكيـ نافدا الدفاع كانشاء ىيئة التحكيـ كيمتـز الطرفاف بتنفي

 . نيائيا ممزما

كما يعمؿ في ىذا السياؽ مركز الكيبك  يتقديـ الخدمات لمساعدة الطرفيف في اختيار المحكميف ككذا 
التنسيؽ بيف الطرفيف الكسطاء كالمحكميف لتككف اتصاالت األطراؼ عمى مستكل المطمكب لتحقيؽ 

ت ، كما يقكـ المركز بترتيب لخدمات الدعـ بما في ذلؾ الترجمات التحريرية الفكرية فاعمية االجراءا
كخدمات السكرتارية كتحديد اتعاب المحكميف بعد التشاكر مع األطراؼ كيقـك بتكفير قاعات لبلجتماع 

 .بالمجاف متى كانت في جنيؼ كالترتيب ليا اذا كانت في مكاف اخر

  المعجل أو السريع التحكيم :الفرع الثاني

يجكز لؤلطراؼ اف يطمبك التحكيـ المعجؿ كييتبع فيو مايتبع في اإلجراءات السابقة غير انو يراعي  
 .  اختصار الميبلت الزمنية كتكثيؼ الجمسات حتى ينتيي التحكيـ في اقصر كقت مكف

مؽ بمنازعات الممكية انو نظاـ خاص معتمد لدل المركز الكيبك يتع سريع أك المعجؿكيقصد بالتحكيـ ال
ة القانكنية التي الفكرية كيطبؽ عمى منازعات المعركضة عميو بمكجب اتفاؽ سابؽ اك ال حؽ لمعبلق

الحصكؿ الى حؿ النزاع القائـ بينيما عف طريؽ اختصار األماد الطكيمة التي  ؼتحكـ طرفيف بيد
في التحكيـ المعتمد لديو مبقرار  تتميز بيا االجراءات أماـ القضاء العادم اك حتى اماـ ذات المركز

  1ممـز لمطرفيف

                                                           
رضكاف ربػػعػػية، المنتصر باهلل ابك طو ،  دكر التحكيـ في فض منازعات حقكؽ الممكية الفكرية في إطار منظمة 1

 .12العالمية لمممكية الفكرم، ممتتقى الحماية القانكنية لمحقكؽ الممكية الفكرية ك االدبية ، مرجع سابؽ ص
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مف اتفاقية المنظمة العربية لمممكية الفكرية  ، قد ينتيي التحكيـ اما بقرار  65بالرجكع الى نص المادة 
 .باقراح محكمة التحكيـ عمى الطرفيف النظر في التسكية في أم كقت قد تراه مناسبا

باتفاؽ الطرفيف عمى تسكية النزاع قبؿ النظر في اتخاذ قرار التحكيـ كىنا عمى محكمة التحكيـ انياء  -
التحكيـ كعمييا تثبيت التسكية في شكؿ قرار تحكيـ باتفاؽ الطرفيف اذا طمبا ذلؾ معا كال تككف محكمة 

 . التحكيـ ممزمة بتسبيب قرار التحكيـ مف ذلؾ القبيؿ

التحكيـ عديمة الضركرة اك مستحيمة قبؿ اتخاذ قرار التحكيـ أم سبب غير ما اذا صارت مكاصمة  -
ذكر في )ب(  كعمى محكمة التحكيـ إخطار الطرفيف بنيتيما انياء التحكيـ كتككف لمحكمة التحكيـ 
سمطة اصدار قرار انياء التحكيـ مالـ يثر احد الطرفيف اسبابا ليا ما يبررىا العتراض عمى ذلؾ مف 

 .مة تحددىا محكمة التحكيـخبلؿ مي

 62تكقيع المحكـ اك المحكمكف قرار التحكيـ باتفاؽ الطرفيف اك االمر بانياء التحكيـ كفقا لممادة  -
فقرة )د(  كتبميغ ذلؾ القرار لممركز بعدد مف النسخ يككف كافيا لتكفير نسخة كاحدة منيا لكؿ طرؼ 

ة اصمية عف قرار التحكيـ الى كؿ طرؼ كالة كلممحكـ اك المحكميف كالمركز كارساؿ المركز نسخ
 المحكـ كالمحكميف.

 المطمب الثاني :تسوية منازعات الممكية الفكرية في اطار منظمة التجارة العالمية 

 العالمية التجارة منظمة أعضاء بيف تنشأ التي النزاعات خضكع ضركرة عمى(Trips) االتفاقية تنص
 في دكلة أم اخفاؽ فاف العالمية التجارة لمنظمة النزاعات تسكية الجراءات االلتزامات ىذه احتراـ حكؿ
 أخرل منافع ك السكؽ الى لمكصكؿ حقكقو لمخطر يعرض أف يمكف بو الخاصة تريبس التزامات تمبية

 .1 العالمية التجارة منظمة في العضكية مف تتحقؽ

 االعتراؼ تـ اذا المكتشؼ أك المخترع حؽ حماية بمد كؿ مف الفكرية الحماية قانكف يطمبحيث   
 ىذه مثؿ يصدر عالي نظاـ يكجد ال حيث حدكدىا داخؿ المعنية الدكؿ أك الدكلة قبؿ مف باكتشافو
 Worldىك.  الفكرية لمحقكؽ العالمية المنظمة بو تقكـ ما كؿ ك الحاضر الكقت في البراءات

                                                           

منظمة التجار العالمية ك تحرير التجارة الدكلية،د.ط،الدار الجامعية لمنشر ،االسكندرية ،سنة  محمد صفكت قابؿ ،
.271،ص2009 1  
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Intelluctual Property Organization ( Wipo ) ترؾ ك سجبلتيا في االختراعات ىذه تسجيؿ 
 . عدمو مف الحماية قرار اتخاذ في المعنية لمدكؿ األمر

إف كافة المنازعات التى تنشأ بيف الدكؿ األعضاء فى منظمة التجارة العالمية بشأف الحقكؽ كعميو ف    
جراءات تسكية المنازعات الكاردة فى مذكرة  بسيكااللتزامات الكاردة فى اتفاقية التر  تخضع لقكاعد كا 
  . التفاىـ عمى التفصيؿ الذل سنبينو

تعتبر اتفاقية تريبس أكؿ اتفاقية فى مجاؿ الممكية الفكرية تضع قكاعدان تفصيمية لتسكية المنازعات بيف 
كرة التفاىـ، التى أحالت إلييا الدكؿ األطراؼ ، إذ ال يكجد مقابؿ ليذه القكاعد التفصيمية الكاردة فى مذ

 . اتفاقية التربس، فى أل اتفاقية دكلية أخرل مف االتفاقيات التى أبرمت فى مكضكعات الممكية الفكرية

مف اتفاقية باريس قد كضعت نظاما ىشا لتسكية  28كتجدر اإلشارة فى ىذا الخصكص الى المادة  
ف تفسير أك تطبيؽ االتفاقية ، إذ أجازت لمدكؿ المنازعات بيف الدكؿ األعضاء فى اتحاد باريس بشأ

،إذا لـ يتـ تسكية النزاع كديا فيما بينيا، أف تعرض النزاع عمى محكمة العدؿ الدكلية. كىذا ما تقرره 
مف اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية كالفنية . كقد ثبت عمميا فشؿ ىذا النظاـ  33أيضا المادة 

تنفيذ ما تقضى بو محكمة العدؿ الدكلية، إذ لـ تمجأ الى محكمة العدؿ  بسبب عدـ كجكد آلية تضمف
 .1الدكلية أم دكلة مف الدكؿ المتعاقدة فى اتفاقيتي باريس كبرف حتى اآلف

عمى الدكؿ األعضاء فى منظمة التجارة العالمية التزامات عامة  41فرضت اتفاقية التربس فى المادة 
 : يا مف أحكاـ فى اآلتيتتعمؽ باإلنفاذ كيتمخص ما جاء ب

 –تمتـز الدكؿ األعضاء بتكفير قكاعد إجرائية فى القانكف الكطني تسمح باتخاذ تدابير فعالة )دعكل -
أمر قضائي ، تظمـ ، شككل إدارية( لمكاجية أم اعتداء عمى حؽ مف حقكؽ الممكية الفكرية 

 المنصكص عمييا فى االتفاقية .

                                                           
جراءات تسكية المنازعات- 1 حمقة الكيبك الكطنية التدريبية حكؿ  حساـ الديف الصغير إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية كا 

مممكية الفكرية )الكيبك( مع معيد الدراسات الدبمكماسية الممكية الفكرية لمدبمكماسييف المنظمة العالمية ل
 .29،ص 13/16/12/2004بتاريخ
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لمنع التعديات ، باإلضافة إلى جزاءات تشكؿ  الجزاءات السريعة أف تشمؿ ىذه القكاعد اإلجرائية-
ردعا ألم تعديات فى حالة كقكعيا . كيجب أف تطبؽ ىذه اإلجراءات فى القكانيف الكطنية بأسمكب 

 يضمف عدـ إقامة حكاجز أماـ التجارة المشركعة .

، كأال تككف ىذه اإلجراءات أف تككف اإلجراءات منصفة كعادلة 41كما أكجبت الفقرة الثانية مف المادة 
  .، أك تستغرؽ كقتا طكيبل ال مبرر لو أك تأخيرباىظة التكاليؼ بصكرة غير ضركريةمعقدة أك 

 إجراءات التسوية  : الفرع االول

المية لعلتي جاءت في ظؿ منظمة التجارة اكر إجراءات تسكية المنازعات بيف السبؿ الكدية كاتتمح   
باسـ المساعي الحميدة ،الى جانب التحكيـ أك ما يسمى بفرؽ التحكيـ ك التي تعد المحكر الثاني 

 .منظمة التجارة العالمية نازعات في ي التسكية في اطار جياز تسكية المالمعتمد ف

 :  اوال /المساعي الحميدة

منازعات الممكية الفكرية قبؿ المجكء تعتبر المساعي الحميدة مجمكع الكسائؿ الكدية المتبعة في حؿ 
 ك غيرىا مف الطرؽ الكدية كالمشاكرات. الى الحكيـ ك يراد بيا ىنا التكفيؽ، الكساطة،

 الفقرة الرابعة مف المادة الخامسة عمى: تنص

يكما بعد تاريخ تسميـ  60عند الشركع في المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة في غضكف  "
يكما بعد تاريخ تسميـ عقد المشاكرات قبؿ  60ات، ينبغي لمطرؼ الشاكي أف يتيح فترة طمب عقد مشاكر 

يكما إذا  60أف يطمب إنشاء فريؽ تحكيـ، كيجكز لمطرؼ الشاكي أف يطمب إنشاء فريؽ خبلؿ فترة 
 إعتبر طرفا النزاع معا أف المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة قد أخفقت في تسكية النزاع.

 ية التمؼ، أف يدخمكا فالحاالت المستعجمة ، بما فييا تمؾ المتعمقة بالسمع سريع ييجكز لؤلعضاء فك  "
ذا أخفقت المشاكرات ف غضكف ما ال يزيد عف عشرة أياـ مف تاريخ تسمـ يمشاكرات ف  يالطمب . كا 

تحكيـ . حؿ النزاع خبلؿ عشريف يكما بعد تسمـ الطمب، جاز لمطرؼ الشاكي أف يطمب إنشاء فريؽ 
 .(8)الفقرة 



 تسوية منازعات الممكية الفكريةـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالثاالفصل 
 

 
115 

فقد تناكلتيا الفقرة األكلى مف المادة السادسة: " يشكؿ الفريؽ إذا طمب الطرؼ الشاكي ذلؾ في مكعد 
ال يتجاكز إجتماع الجياز الذم يمي اإلجتماع الذم يظير فيو الطمب ألكؿ مرة كبند مف بنكد جدكؿ 

 ؽ اآلراء عمى عدـ تشكيؿ فريؽ".أعماؿ الجياز، إال إذا قرر الجياز في ذلؾ اإلجتماع بتكاف

بعد أف يتقدـ الطرؼ الشاكي بطمب إلى جياز تسكية المنازعات يجتمع أعضاء الجياز إذا طمبت  -
الدكلة ذلؾ خبلؿ مدة خمسة عشرة يكما مف تاريخ تقديـ الطمب ، بشرط أف يتـ إعبلـ أعضاء الجياز 

 .كعد إجتماعو عمى األقؿالخاص بتسكية المنازعات باإلجتماع قبؿ عشرة أياـ مف م

يعقد جياز تسكية النزاعات إجتماعاتو بشكؿ دكرم، كعميو  إذا تقدـ طمب الدكلة الشاكية مف الجياز  -
اإللتزاـ بتشكيؿ  تشكيؿ فريؽ التحكيـ ، ككاف ذلؾ الطمب مدرجا عمى جداكؿ أعماؿ الجياز فينا عميو

المادة السادسة، الفقرة األكلى مف مذكرة  قبؿفريؽ التحكيـ في مكعد ال يتجاكز إجتماعو العادم الم
 التفاىـ.

يتكقؼ تشكيؿ فريؽ التحكيـ عمى التصكيت الذم يقـك بو أعضاء جياز تسكية المنازعات إذ أنو ال  -
،أما  1يتـ تشكيؿ فريؽ التحكيـ ، إال إذا كاف ىناؾ تكافقا لآلراء كيصبح ىنا إلتزاـ الصمت بمثابة قبكال 

ية النزاعات في نفس اإلجتماع رفض طمب تشكيؿ فريؽ التحكيـ فيما يكفي مف إذا قرر جياز تسك 
تكافؽ لآلراء لتحقؽ الرفض، كيتحقؽ ذلؾ بإبداء أحد أعضاء الجياز إعتراضو عمى الطمب، كمف ىنا 

 نستخمص أف تشكيؿ فريؽ التحكيـ يتكقؼ في إطار جياز تسكية المنازعات عمى التصكيػت.

تتككف لجاف التحكيـ مف ثبلثة أشخاص ما لـ يتفؽ طرفا النزاع خبلؿ مدة  تشكيل فريق التحكيم:أ/
أياـ مف إنشاء لجنة التحكيـ عمى أف تتككف مف خمسة أشخاص، كبالتالي تـ األخذ بالكترية في 10

في فقرتيا الخامسة  مف مذكرة التفاىـ ، أما فيما يخص طريقة  08تشكيؿ لجنة التحكيـ طبقا لممادة 
لجنة التحكيـ ،فالمبدأ المعمكؿ بو في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ىك قياـ األمانة  تعييف أعضاء

 العامة لممنظمة بتسمية األعضاء.

كحيف يفشؿ طرفا النزاع فى التكصؿ الى حؿ مرض لمطرفيف ، يقدـ الفريؽ استنتاجاتو عمى شكؿ 
ى ىذه الحاالت ، بيانا بالكقائع تقرير مكتكب مكجو الى جياز تسكية المنازعات. كيشمؿ التقرير ف

                                                           
 . المادة ة، مف مذكرة التفاىـ - 1
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كبانطباؽ األحكاـ ذات الصمة كالمبررات األساسية لكؿ نتيجة مف النتائج كتكصيات فريؽ التحكيـ . 
يقتصر التقرير عمى كصؼ مختصر لمقضية ، الى تسكية لؤلمر بيف أطراؼ النزاع كعند التكصؿ

 (7فقرة  12كاإلعبلف عف التكصؿ الى حؿ . )المادة 

اعدة عامة أال تتجاكز المدة التى يجرل فييا الفريؽ دراستو ، منذ االتفاؽ عمى تشكيمو كعمى كيجب كق
 اختصاصاتو الى تاريخ إصدار تقريره النيائي لطرفى النزاع ، فترة ستة أشير

كيقتصر االستئناؼ عمى المسائؿ القانكنية الكاردة فى تقرير الفريؽ كعمى التفسيرات القانكنية التى 
 (6فقرة  17ييا . )المادة تكصؿ إل

كيعتمد جياز تسكية المنازعات تقارير جياز االستئناؼ كتقبميا أطراؼ النزاع دكف شركط ما لـ يقرر 
جياز تسكية المنازعات بتكافؽ اآلراء عدـ اعتماد تقرير جياز االستئناؼ فى غضكف ثبلثيف يكمان بعد 

 (14فقرة  17تعميمو عمى األعضاء . )المادة 

  . يراقب جياز تسكية المنازعات تنفيذ التكصيات كالقرارات

 االمتثال لمتوصيات والقرارات :ب/

إذا أخفؽ العضك المعنى فى االمتثاؿ لمتكصيات كالقرارات خبلؿ المدة الزمنية المعقكلة التى تحددىا    
مع أم طرؼ يطمب ، يجب عمى ىذا العضك، إذا طمب منو ذلؾ ، الدخكؿ 21الفقرة الثالثة مف المادة 

ذا لـ  تطبيؽ إجراءات تسكية المنازعات فى مفاكضات بيدؼ التكصؿ الى تعكيض مقبكؿ لمطرفيف . كا 
يمكف االتفاؽ عمى تعكيض مرض خبلؿ عشريف يكما بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقكلة جاز ألم 

الترخيص لو بتعميؽ طرؼ طمب تطبيؽ اجراءات تسكية المنازعات أف يطالب جياز تسكية المنازعات 
  22التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات بالنسبة لمعضك المعنى كفقا لمقكاعد المنصكص عمييا فى المادة 

. كيجكز ألطراؼ النزاع كبديؿ إلجراءات التسكية المتقدمة المجكء الى أسمكب التحكيـ السريع فى إطار 
 (.25اؼ )المادة منظمة التجارة العالمية كذلؾ بالتراضى بيف األطػػػر 

 بأف صراحة أقرت كالتي العالمية التجارة منظمة مظمة تحت النزاع فض لجنة فع الصادر القرارك يعد 
 القطرية لمشركات الفكرية الممكية حماية بشأف( تريس) اتفاقية أحكاـ انتيكت السعكدية العربية المممكة
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 المممكة داخؿ مشركعة غير قرصنة ألعماؿ تعرضت التي( سبكرتس إف بي) شبكة التحديد كجو كعمى
  .1آخر قرار لممنظمة في مجاؿ الممكية الفكرية 2020يكنيك  17الصادر بتاريخ  السعكدية العربية

 ىذه إلنفاذك .الفكرية الممكية حقكؽ إنتياكات ضد جديدة حممةلبدأ   السعكدية السمطات بدأتمما دفع 
 2021جانفي 22 ، الجمعة يكـ ، (SAIP) الفكرية لمممكية السعكدية الييئة أعمنتحيث  ، حقكؽال

 أنيا ثبت مادة 11،620 مجمكعو ما كضبطت ، الببلد أنحاء جميع في تفتيشية حمبلت أطمقت أنيا
 ."اإلبداع حقكؽ انتيكت"

 كاألعماؿ ، الصكتية كالتسجيبلت ، الكمبيكتر كبرامج ، اإللكتركنيات المخالفة العناصر كشممت
 .الطبلبية بالخدمات المتعمقة المطبكعة

ا قالت السمطات أف بالذكر كالجدير  مف سمسمة بعد مخالفنا مكقعنا 70 مف أكثر حجبت إنيا أيضن
 .التفتيش عمميات

 قنكات لبث قاعدة كانت أنيا مف شكاكل بعد دكلية النتقادات السعكدية العربية المممكة تعرضت 
 .beoutQ اإلقميمية القرصنة

 المباشر الرياضي محتكاىا تسرؽ كانت beoutQ أف القطرية BeIN Sports مجمكعة أكدت حيث
 السعكدية الحككمة مف بدعـ ، إفريقيا كشماؿ األكسط الشرؽ منطقة أنحاء جميع في مجاننا كتكزعو
 .عربسات الصناعية األقمار كمزكد

 ببث القناة ىذا قامت بدايتيا، كمنذ 2017سنة السعكدية العربية المممكة في beoutQ قناة إطبلؽ تـ
 القرصنة عممية بدأت. قانكني غير بشكؿ الدكالرات مميارات بقيمة حصرم كترفييي رياضي محتكل

 ما سرعاف كلكنيا السعكدية، العربية المممكة داخؿ مف إال إليو الكصكؿ يمكف ال كيب كمكقع ىذه
 عمى عممت حيث اإلطبلؽ، عمى العالـ شيدىا التي تعقيدان  األكثر القرصنة عممية لتصبح تحكلت
 كحتى التجارية اإلعبلنات كبث االشتراكات، ببيع كبدأت بيا، خاصة تجارية كعبلمة شعارات إدخاؿ
 .بيا خاصة تعميؽ خدمات تكفير

                                                           

 1 - https://lusailnews.net/article/society/qatari/17/06/2020تفاصيؿ القصية  منشكرة عمى صيمتفا
 :   المكقع التالي 

https://lusailnews.net/article/society/qatari/17/06/2020تفاصيل
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 اليكاء عمى رياضية فعاليات قانكني غير بشكؿ beoutQ قناة تبث مشفرة، قنكات 10 خبلؿ مف 
 العالـ، في الرئيسييف الرياضية الفعاليات بث حقكؽ أصحاب جميع مف المحتكل كتسرؽ يكميان، مباشرة

 الممتاز اإلنجميزم كالدكرم القدـ لكرة األكركبي كاالتحاد( الفيفا) القدـ لكرة الدكلي االتحاد ذلؾ في بما
 لكرة األمريكية الكطنية الرابطة دكرم إلى باإلضافة بطكالت، مف كغيرىا القدـ لكرة اإلسباني كالدكرم
 الفكرمكال“ الكبرل الجائزة كسباؽ العالمية التنس كبطكالت األمريكية، القدـ لكرة الكطني كالدكرم السمة
 .األكلمبية كاأللعاب ”كف

 مف الترفييي المحتكل مف كنز إلى الكصكؿ إمكانية بتكفير beoutQ قناة قامت ذلؾ، إلى باإلضافة
 التي االستقباؿ أجيزة تقكـ خبلليا مف كالتي ،”IPTV“ اإلنترنت بركتكككؿ تمفزيكف طبيقاتخبلؿ
 يتيح مما ، الطمب عند السينمائي كالمحتكل المباشر التمفزيكني البث قنكات بعرض القناة تكفرىا

 35000 إلى يصؿ كما الكبرل الدكلية األفبلـ مف 10000 مف أكثر إلى قانكني غير بشكؿ الكصكؿ
  .المغات بمختمؼ التمفزيكنية العركض حمقات مف حمقة

 العربية المممكة بأف 2020 جكاف في العالمية التجارة منظمة لجنةكىذا كمو امتثاال لما قضت بو 
 ضد المناسبة اإلجراءات اتخاذ عدـ خبلؿ مف الدكلية الفكرية الممكية قكانيف انتيكت قد السعكدية

 . .beoutQ المنتيكيف.

 خبللو مف بيا الفصؿ تـ ك المنازعات تسكية لجياز قدمت التي المنازعات اف شير الىكفي االخير ن
 ببراءات منيا المتعمؽ ك الفكرية، الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة الجكانب اتفاقية ألحكاـ باالستناد
 قدمت التي الشكاكل لمحدكدية نظرا السياؽ ىذا في محدكدة الصناعية، الممكية حقكؽ كأحد االختراع

 الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة الجكانب اتفاقية أحكاـ بمكجب المنظمة في األطراؼ الدكؿ مف
 لمسألة سابقة كمرحمة التشاكر أىميا ك التفاىـ اتفاقية أكجدتيا التي الكدية التسكية كسائؿ ككف الفكرية،
 لتحكيـ لمكصكؿ الحاجة دكف كديا المنازعات تسكية فييا تـ التحكيـ، فرؽ خبلؿ مف التحكيـ الى المجكء
  1الخاصة الفرؽ

                                                           
جبلؿ محمد القييكم، تسكية منازعات براءات االختراع في ظؿ أحكاـ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ  -1

صفحة بالمجمة القانكنية ، مجمة عممية محكمة متخصصة في الدراسات ك البحكث القانكنية ،  الممكية الفكرية ، منشكر
232.  
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 المبحث الثاني: التسوية في ظل المحاكم الدولية وبالطرق الودية

عات ؿ مركز الكيبك الخاص بتسكية مناز عمى غرار كؿ مف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مف خبل
ىناؾ بعض المحاكـ التي تيتـ م حقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل الدكلي المنظمة العالمية لمتجارة 

التي نتعرؼ عمييا باختصار في ما  ، بيذه الحقكؽ ك منيا محكمة العدؿ الدكلية ك المحاكـ المصغرة
 يمي.

 المصغرة المحاكم، والدولية العدل محكمةالمطمب االول:

ئة االمـ ليي مف بيف المحاكـ التي تختص في تسكية المنازعات القانكنية محكمة العدؿ الدكلية التابعة
 المسماة بالمحاكـ المصغرة.ر مف المحاكـ ذات الطابع الكدم ك نشير أيضا الى نكع آخالمتحدة ، ك 

 الدولية العدل محكمةالفرع األول:

 في فرانسيسكك ساف في المكقع -عشر الرابع الفصؿ- المتحدة األمـ ميثاؽ بمكجب المحكمة أنشئت
 تحؿ كىي –( الميثاؽ مف يتجزأ ال جزءا يمثؿ الذم) لممحكمة األساسي كالنظاـ ،1945 يكنيك 26
 .الدكلية لمعدالة الدائمة المحكمة محؿ

 الدكلي، لمقانكف كفقا ميمتيا، كتتمثؿ المتحدة، األمـ لمنظمة الرئيسية القضائية الييئة ىي المحكمة 
صدار الدكؿ، عمييا تعرضيا التي القانكنية النزاعات تسكية في  التي القانكنية المسائؿ بشأف الفتاكل كا 

 .بذلؾ ليا المأذكف المتخصصة كمؤسساتيا المتحدة األمـ ىيئات إلييا تحيميا

 األمـ لمنظمة التابعيف األمف كمجمس العامة الجمعية تنتخبيـ قاضيا، 15 مف المحكمة ىيئة تتألؼ
.أعكاـ 9 مدتيا لكالية المتحدة  
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 المحكمة المصغرة الفرع الثاني :

 ىذا ك زكريخ التجارة غرفة قمدتيا ك النظاـ ىذا طبؽ مف أكؿ ىي األمريكية التحكيـ جمعية كانت
 التعقيدات مف قدر بأقؿ النزاعات حؿ إلى باألساس ييدؼ ك النزاعات لحؿ البديمة الكسائؿ مف الطريؽ

 1التكاليؼ ك

 الطرفيف مف كؿ يختار كعضكيف محايد رئيس مف مككنة ىيئة إلى يحاؿ النزاع أف في تتمخص    
 النزاع بتفاصيؿ دراية ليـ ممف العميا اإلدارة مستكيات في مكظفيو كبار بيف مف منيما كاحدان  المتنازعيف

ف الرئيس اختيار العضكاف كيتكلى ،  يمتقي. سمفان  عميو متفقان  يككف مرجع يعينو شخصو عمى يتفقا لـ كا 
 عدد يتحدد كىكذا ، ممكنة درجة أقؿ إلى تختصر المحاكمة إلجراءات قكاعد عمى لبلتفاؽ الطرفاف

 ، اليكميف تتجاكز ال أف يجب التي المرافعة جمسة بعد المكائح لتبادؿ كالميؿ ستقدـ التي المستندات
ذا لمتفاكض المحكمة عضكا المكظفاف يجتمع  في المشاركة الحيادم الثالث الشخص مف طمب كا 

 المحكمة عضكم بيف المفاكضات كتستمر...  شفييان  يبقى أف يجب كلكنو رأيو يعطي فإنو االجتماع
 المفاكضات فشمت إذا كشفيا يمكف ال سرية تبقى المفاكضات ىذه كلكف ، مصالحة إلى الكصكؿ بغية
ذا القضائية، المحكمة إلى الطرفاف كذىب صمح إلى الكصكؿ في  بالسرية مشمكلة المفاكضات كانت كا 
 إعادة يمكف بؿ كذلؾ ليست المصغرة المحاكمة خبلؿ المقدمة كالمكائح كاإلثباتات المستندات فإف

 .2قضائية دعكل إلى األمكر كسارت النزاع حؿ فشؿ إذا القضائية المحاكمة إلى تقديميا

 الوسائل البديمة في تسوية منازعات الممكية الفكرية:المطمب الثاني :

الفكرية الى جانب التحكيـ  تسكية منازعات  الممكيةالبديمة في  أك المبلئمة المنازعات فض طرؽ تنقسـ
 ليا تقسيـ أفضؿ كلعؿ ، التقسيػـ ألساس تبعا تختمؼ متعددة أقساـ الى كالمراكز الدكلية المتخصصة

التدخؿ  درجة  حيث مف تقسيميا ىك  intervention  ىذا ككفؽ ، النزاع في ثالث طرؼ قبؿ مف 
:  إلى الطرؽ ىذه تنقسـ التقسيـ   

                                                           

كنكغي نبيؿ ، منازعات الممكية الفكرية ك طرؽ تسكيتيا مجمة العمـك القانكنية ك االجتماعية جامعة زياف بف عاشكر  1  
 .12ص2016جكاف  04،الجزائر، 02العدد  02بالجمفة، المجمد 

 مقاؿ منشكر عمى المكقع24/10/2020مدل فعالية الكسائؿ البديمة لحؿ المنازعات،  االطبلع  أحمد أنكار ناجػي ،2

http://droitcivil.over-blog.com/article-7211891.html  
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.الكساطةك   (Négociation) المفاكضات       

 المفاوضاتالفرع األول : 

 لحؿ سعيان  المتنازعيف الطرفيف بيف المباشر الحكار عمى قائـال النزاع لتسكية  آليػة ىك التفاكض
 إال  ، مباشػرة الطرفيف بيف الحكار عمى يعتمد بؿ ثالث، طرؼ أم إلى التفاكض يحتاج كال الخبلؼ،

 طبيعة مف ذلؾ يغّير ال إذ ليـ، ككبلء أك محاميف بكاسطة المتنازعيف تمثيؿ مف يمنع ما يكجد ال أنو
 .مككمييـ عف القرار اتخاذ سمطة يممككف الككبلء داـ ما التفاكض،

 الكساطة، رأسيا كعمى التجارية النزاعات لحسـ البديمة الكسائؿ أصبحت لقد: الوساطة الفرع الثاني : 
 األمريكية المتحدة الكاليات في الكساطة أنشئت المثاؿ سبيؿ فعمى الحديثة، القانكنية األنظمة مف جزءا

 كباتت كاليتيا مف العديد في كطبقت 1947 عاـ كذلؾ كالمصالحة لمكساطة الفيدرالي النظاـ بمكجب
 طبقت حيث فرنسا في الحاؿ ىك ككذلؾ التجارية، النزاعات مف الكثير في إلييا المجكء يتـ فعالة كسيمة

 تتـ التفاكض مف متقدمة مرحمة كىي . 1995 لعاـ 95/125 قانكف بمكجب كالمصالحة الكساطة
 عمى كمساعدتيمػا المتنازعيف الطرفيف بيف الحكار تسييؿ عمى يعمؿ ،(كسيط) ثالث طرؼ بمشاركة
 طرفيف بيف المفاكضات في محايد ثالث شخص تدخؿ أساس عمى تقكـ آليػة فيي إذف لتسكية، التكصؿ

 بينيما التكاصػؿ كتسييؿ الطرفيػف بيف النظر كجيات تقريب عؿ المحايد اىذ يعمؿ بحيث متخاصميف
 .النزاع لحكـ مناسبة تسكية إيجاد عمى مساعدتيما كبالتالػي

يجعميا المفضمة  الشكميات قمةؿ البديمة التي تتميز بالكسائ ليذه الرسمي غير اإلطارنقكؿ أف كعميو
 فالمبدأ البديمة الكسائؿ مف كغيرىا الكساطة مستكل فعمى كالقضاء، التحكيـ مع مقارنة الكسائؿبيف  مف
 فالحؿ المتنازعيف لكبل مكاسب يحقؽ الكسائؿ ىذه إلى المجكء فمجرد شكمي، شرط ام استبعاد ىك

 ىك مما أكثر مقبكال مخرجا شكؿي مصمحا، أك كسيطا كاف سكاء الثالث الشخص يقترحو الي الكدم
 .التحكيـ أك التقميدم القضاء بقكة مفركضا

 عقكد في أك الصناعية الممكية منازعات في التحكيـ نجاح ك نجاعة ك فعالية أما في اطار الرفع مف 
 األساسييف، القانكنييف الفاعميف مف كؿ مجيكدات بتضافر مرتبط ك رىيف ذلؾ فاف الصناعية، الممكية

 لتصبح االشيار ك االعبلـ في حقيا ليا يعطي ك الكسيمة بيذه ينيض لكي الدكلي المجتمع كذا ك
 النزاعات خاصة ك النزاعات كؿ في ذلؾ ك القضاء شأف ذلؾ في شأنيا ك الجميع، قبؿ مف معركفة
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 تكفر الى األمر يستدعي مما فيميا يصعب ك معقدة بأنيا يتضح التي ك الصناعية بالممكية المتعمقة
 1العدالة متطمبات مع يستجيب بشكؿ النزاع في ليحسـ القاضي لدل التقنية ك الفنية الخبرة

ىناؾ العديد مف النزاعات التي  الفرع الثالث :نماذج لمنازعات في مجال حقوق الممكية الفكرية:
أثيرت في مجاؿ حقكؽ الممكية الفكرية عمى شقييا أال اننا سنشير النزاع الذم أثير بيف كؿ مف االتحاد 

 عمى المستكل الدكلي ثـ النزاع بيف عبلمتيف تجاريتيف عمى المستكل المحمي. االكركبي ككندا

 :2كندا و األوروبي االتحاد بين النزاعأوال :

 البراءات قانكف في المكدكديف االستثنائيف عمى معترضا كندا ضد المنازعة ىذه األكركبي أثار االتحاد
:                                                                                              مختمفي لغرضيف البراءة طريؽ عف حمايتيا فترة خبلؿ األدكية بإنتاج السماح بشأف الكندم

 األخيرة أشير الستة خبلؿ بالبراءة المحمية األدكية انتاج لمغير يحؽ بمقتضاه:  لمتسكيؽ االستعداد –
-55 القسـ) المدة ىذه انتياء بمجرد األسكاؽ في لطرحيا تمييدا عاما، عشريف البالغة الحماية مدة مف
 (. الكندم البراءات قانكف مف( 1) 2

 ك األدكية مف أكبر كميات انتاج  االستثناء ىذا بمقتضى لمغير يحؽ ك:  لمتسويق التخزين –    
 مع عاما، عشريف البالغة الحماية مدة مف األخيرة أشير الستة خبلؿ بالبراءة المحمية المنتجات
 البراءات قانكف مف( 2) 2-55 القسـ) األسكاؽ في طرحيا ثـ المادة ىذه النتياء انتظارا تخزينيا
 (.  الكندم

 المنتج طرح مف الغير تمكيف ذلؾ كراء مف تحقيقو الى الكندم القانكف يرمي الذم اليدؼ اف حيث ك
 يستغرقيا التي الفترة اختصار طريؽ عف البراءة مدة انتياء بعد ممكف كقت أسرع في السكؽ في

 ذىب ما حسب ك الحالتيف في األمر ىذا ينطكم ك. تصنيعو ك المنتج بتسكيؽ ترخيص عمى لمحصكؿ
 استخداـ مف لتمكنو مشركع، غير بشكؿ البراءة لمالؾ الغير منافسة عمى األكركبي االتحاد اليو

                                                           
سكينة دريسي، تسكية المنازعات المتعمقة بالممكية الصناعية براءة االختراع نمكذجا،  مقاؿ منشكر في مجمة القانكف  1

  1  13/07/2020اني بتاريخ الدكلي لبلعماؿ ، المجمة االلكتركنية المغربية لجامعة الحسف الث
  /لممزيد أنظرالمكقع16/12/2020نماذج لمنازعات فضت في اطار منظمة التجارة العالمية ، االطبلع بتاريخ  2

https://www.droitetentreprise.com/?p=20501    
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 مدة انتياء بعد اال األسكاؽ في المنتجات تطرح لـ اف ك منو ترخيص دكف الحماية مدة خبلؿ االختراع
 المقررة القكاعد تخالؼ الكندم القانكف أحكاـ أف األكركبي االتحاد اعتبر فقد السبب ليذا ك الحماية،

 التي الحقكؽ تمؾ ىي ك البراءة، لصاحب االستئثارية لمحقكؽ انتياكا تشكؿ ك تريبس اتفاقية في
 ىذه قضت حيث ك ،(28) ك( 27/1) ك( 33) أرقاـ مكادىا في خاصة كفالتيا االتفاقية حرصت
 تحسب سنة عشريف مدة انقضاء قبؿ الممنكحة الحماية مدة تنتيي أف يجكز ال”  بأنو األخيرة المادة
 ”.  البراءة عمى الحصكؿ بطمب التقدـ تاريخ مف اعتبارا

( 19) في الكندم القانكف في الكارد النص ىذا بسبب كندا ضد النزاع األكركبي االتحاد أثار قد ك  
 الحككمة مع مشاكرات عقد المنازعات تسكية جياز مف طمب ك ،(1997) لعاـ األكؿ كانكف مف

 ك( 27/1) المكاد ألحكاـ الكندم القانكف مف( 2-55) قسـ مخالفة عمى االدعاء ىذا بني ك الكندية،
 انتياء قبؿ الدكائية المنتجات بتصنيع لمغير السماح أف اعتبار عمى تريبس، اتفاقية مف( 33) ك( 28)

 مدة بجعؿ األدكية تخزيف ك انتاج لكائح ك( 2-55) القسـ يقرر حسبما شيكر بستتة البراءة مدة
 التي الحماية مدة مف أقؿ الكندم القانكف في الدكائية بالمنتجات المتعمقة لبلختراعات المقررة الحماية
 .    تريبس اتفاقية مف( 33) المادة عمييا تنص

 بشأف التفاىـ اتفاقية في عمييا المنصكص لمقكاعد كفقا الجانبيف بيف جرت التي المشاكرات تسفر لـ
 فريؽ كجد قد ك لمنزاع، تسكية الى التكصؿ عف العالمية التجارة منظمة اطار في المنازعات تسكية
 المادة مع يتناقض ال الكندم القانكف مف( 1) 55/2) القسـ تضمنو الذم االستثناء أف التحكيـ

 ال ثـ مف ك ، االتفاقية مف( 30) المادة لحكـ كفقا جائز استثناء ىك ك تريبس، اتفاقية مف( 27/1)
 .االتفاقية مف( 28/1) المادة يخالؼ

 االستخداـ مع يتعارض ال ك معقكؿ االستثناء ىذا أف التحكيـ فريؽ رأل فقد ذلؾ عمى تأسيسا ك  
 لـ ك لمتسكيؽ االستعداد مجرد منو الغرض ألف المشركعة، صاحبيا بحقكؽ يخؿ أك لمبراءة العادم
 المتعمؽ االستثناء ىذا أف التحكيـ فريؽ كجد حيث الثاني، لبلستثناء بالنسبة الحكـ نفس ىك ىذا يكف

 ألف( 30) ك( 27/1) المادتيف ألحكاـ مخالفا يعد( 2-55/2) القسـ في المقرر لمتسكيؽ بالتخزيف
 – عميو ينطبؽ ال اليو المشار االستثناء ك ، ضيقة ك محددة استثناءات منح اال تجز لـ تريبس اتفاقية
    .ترخيص دكف التخزيف ك اإلنتاج بعمميتي الغير لقياـ نظرا الكصؼ ليذا – التحكيـ فريؽ لرؤية كفقا
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 لنص طبقا الممـز االتفاقي التحكيـ بطريؽ الخبلؼ ىذا حسـ األكركبي االتحاد طمب األخير في ك  
 أف  المادة ليذه طبقا التحكيـ حكـ قضى قد ك المنازعات، تسكية تفاىـ اتفاقية مف( ج/21/3) المادة
 فريؽ تقرير اعتماد تاريخ مف أشير ستة ىي التكصيات فييا تنفذ أف لكندا يمكف التي المعقكلة المدة

 سنة أبريؿ 7 بتاريخ مذككر ىك كما التقرير ىذا اعتمد قد المنازعات تسكية جياز كاف اذا التحكيـ،
 بتاريخ الجياز اجتماع في ك فعبل ك ،2000 سنة أكتكبر 7 في تنتيي أشير الستة المدة فاف 2000

 قانكف مف الثاني االستثناء بإلغاء التحكيـ فريؽ لتكصية تنفيذىا يفيد تقريرا كندا قدمت أكتكبر 23

 .تريبس اتفاقية بمقتضيات انفاذا ذلؾ ك 2000 أكتكبر 7 مف اعتبارا لدييا السارم البراءات

 في اليابان: Kuma ضد Puma قضية معركة ثانيا:

 تعني كالتي ،" ككما. "التجارية العبلمة تسجيؿ إبطاؿ (JPO) الياباني االختراع براءات مكتب قرر
 .المشيكرة بكما عبلمة مع التشابو بسبب اليابانية، بالمغة" دب"

 جزيرة كىي ، ىككايدك لجزيرة الجزئي الشكؿ ذات "KUMA" كممة مف عمييا المتنازع العبلمة تتككف
 2013 أكتكبر 24 في إيداعيا تـ ، "U" الحرؼ داخؿ تصكيرىا تـ ، الياباف شماؿ أقصى في رئيسية

 .الرياضية كاألحذية المبلبس ذلؾ في بما 25 الفئة في مختمفة سمع عمى يابانية شركة قبؿ مف

 مايك 13 في لممعارضة القرار كنشر 2014 أبريؿ 4 في بالتسجيؿ الياباني البراءات مكتب اعترؼ
2014. 

 PUMA عممت  KUMA عبلمة تسجيؿ ضد معارضة Puma قدمت ، 2014 يكنيك 13 في
 يخطئكا أك يخمطكا أف المحتمؿ مف  المعني بالقطاع الصمة ذكم التجار أك المستيمكيف بأف المعارضة

 25 الفئة في معينة سمع عمى استخداميا عند PUMA مع عمييا المتنازع العبلمة مصدر فيـ في
 .KUMA كعبلمة PUMA كممة شعار بيف الكثيؽ كالتشابو العالية السمعة بسبب

 ذلؾ كمع ، الياباف في PUMA كممة لشعار كالسمعة الشعبية مف عالية بدرجة المعارضة مجمس أقر
ا التسجيؿ الغاء طمب المعارضة مجمس رفض ،  بسبب ارتباؾ حدكث احتماؿ عدـ بسبب تمامن

 .العبلمتيف بيف التشابو درجة انخفاض
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  ك القرار في طعنت ، سنكات 5 ب المقدرة التقادـ فترة انقضاء مف يكـ قبؿ ك 2019 أبريؿ 3 في
 العبلمات قانكف مف مكاد عدة إلى استنادنا KUMA عبلمة  إبطاؿ محاكمة إجراء Puma طمبت

 .الياباني التجارية

 : اإلبطال قرار

 :يمي ما األسس جميع عمى PUMA لصالح كقرر المعارضة قرار اإلبطاؿ مجمس نقض

 باألحذية يتعمؽ فيما PUMA مصدر لمؤشر الياباف في PUMA كممة شعار اشتير لطالما -
 .المعنييف كالتجار المستيمكيف بيف كغيرىا الرياضية كالمبلبس الرياضية

 كافينا ىككايدك جزيرة كشكؿ العبلمتيف كمتا مف األكؿ الحرؼ في البسيط االختبلؼ يككف أال يجب
 .كالصكتية المرئية النظر كجية مف لمعبلمة العاـ االنطباع لقمب

 معنى إلى ستؤدم ، اليابانية في الدببة معنى ليا التي ، KUMA عبلمة فإف ، المفاىيمية الناحية مف 
 في األخذ مع ، كذلؾ األمر كاف إذا. أقداـ بأربع ثديي حيكاف كىك ، PUMA كممة شعار مع مشابو

 .متشابيتيف العبلمتيف كمتا تعتبر ، PUMA كممة لشعار كالشعبية السمعة مف العالية الدرجة االعتبار

 .ذاتو بحد لئلعجاب كمثيرنا كمبدعنا فريدنا يبدك PUMA كممة شعار تككيف

 فمف ، PUMA كأعماؿ 25 الفئة في المحددة السمع بيف الكثيؽ لبلرتباط نظرنا ، ذلؾ إلى باإلضافة
 .PUMA ك مصدرىا بيف العادية كالعناية المعنية بالسمع المعنيكف المستيمككف يخمط أف المرجح

 بتطبيؽ االحتياؿ طريؽ عف قاـ قد عمييا المتنازع العبلمة طمب مقدـ بأف لبلعتقاد كجيية أسباب ىناؾ
ضعاؼ PUMA شيرة استغبلؿ بيدؼ لمتسجيؿ KUMA عبلمة  عمى بناءن  ليا الحسنة السمعة كا 
 .الظركؼ مجمؿ

 لتخفيؼ خبيثة بنية عمييا متنازع عبلمة رفع قد الطمب مقدـ يككف أف يجب ، كذلؾ األمر كاف إذا
 العاـ النظاـ لحماية بو مسمكح غير أمر كىك ، بيا الضرر إلحاؽ أك الحسنة PUMA سمعة

 .كاألخبلؽ

 .KUMA عبلمة تسجيؿ إبطاؿ لمبراءات الياباني المكتب قرر ، سبؽ ما عمى بناءن 
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 السيارات إلطارات"  SMART TIRE" عالمة تسجيل قضيةثالثا /

 SMART" عبلمة تسجيؿ ضد المعارضة (JPO) مؤخرا الياباني االختراع براءات مكتب رفض
TIRE"  شركة بيا تقدمت التي ك السيارات إلطارات Daimler AG تشبو العبلمة بأف إدعت التي ك 

 smart لشركة المممككة الفئة نفس في "SMART" لعبلمة السابقة التسجيبلت مربؾ بشكؿ
Automobile Co.، Ltd. 

 Sumitomo Rubber شركة قبؿ مف SMART TIRE عبلمة تسجيؿ طمب تقديـ تـحيث 
Industries، Ltd اإلطارات بعبلمة المشيكرة "DUNLOP"  كالسيارات المختمفة اإلطارات تعييف مع 

 .نيس تصنيؼ مف 12  الفئة في كاكسسكاراتيا غيار قطع ،كىيكميا كالدراجات النارية كالدراجات

 .2020 مارس 10 في لممعارضة كنشرىا العبلمة تسجيؿ تـ

 Daimler AG شركة معارضة -1

  العبلمة تسجيؿ بإلغاء طالبت ك معارضة Daimler AG شركة قدمت  2020 مام 11 بتاريخ
 االستشياد خبلؿ مف ك الياباني العبلماتالتجارية قانكف مف 4 المادة أحكاـ مخالفة أساس عمىالسابقة 

 في Dailmer AG إستخدمتيا كالتي ، 12 الفئة في  "SMART" لعبلمة  البارزة السابقة بتسجيبلتيا
 .1998 عاـ منذ الصغيرة سياراتيا

 ك "SMART" مف تتككف مركبة عبلمة ىي عمييا المعترض العبلمة بأف Daimler AG شركة قالت
"TIRE" الذكي اإلطار أم.  

 ، كذلؾ األمر كاف إذا". اإلطارات" ببضائع يتعمؽ فيما التميز إلى يفتقر" TIRE" مصطمح أف شؾ ال
 مع يتطابؽ كالذم "SMART" مصطمح يككف أف يجب عمييا المعترضالعبلمة مف السائد الجزء فإف

 .المذككرة العبلمات

 المحددة لمسيارات مماثمة تعتبر كبالتالي السيارات مف ىيكمينا جزءنا" اإلطارات" تعتبر ، ذلؾ جانب إلى 
 عمى تنص التي ك 04 المادة عمى بناءن  عمييا المعترض العبلمة إلغاء يجب عميو االستشيادات ك في

  .كبيرة مسجمة عبلمة ألم مشابية أك مطابقة ُتعتبر مبتدئة عبلمة تسجيؿ حضر
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 المعارضة مجمس قرار-2

 "SMART TIRE" المعارضة العبلمة أف الياباني البراءات لمكتب التابع المعارضة مجمس كجد
 ."اإلطارات" يعني "TIRE" مصطمح أف حقيقة عف النظر بغض بالكامؿ إلييا النظر يجب

  مميزة ك مبتكرة كممة تعتبر  عمييا المعترض العبلمة أف المجمس رأل ، ذلؾ إلى باإلضافة 

 .التالي النحك عمى العبلمة تشابو بتقييـ المجمس قاـ ، النتيجة ىذه عمى بناءن 

 مصطمح عمى تحتكم المقابمة العبلمة ألف كاؼٍ  بشكؿ العبلمتيف كمتا تمييز يمكف ، المظير مف
"TIRE" االستشيادات عكس عمى. 

 أربعة عمى االقتباسات تحتكم ، ذلؾ غضكف في. أصكات سبعة مف المقابمة العبلمة تتككف ، صكتينا
 .العبلمتيف بيف المعنيكف المستيمككف يخمط أف المرجح غير مف ، االختبلؼ بسبب. أصكات

 كالصكتية المرئية النظر كجيات مف SMART عف تختمؼ "SMART TIRE" فإف ، عميو ك
 .لبلستشيادات مماثمة المعنية البضائع اعتبار تـ لك حتى كالمفاىيمية

 عمييا المعترض العبلمة في كمحكـ كثيؽ بشكؿ مدمج "TIRE" مصطمح أف إلى اإلشارة خبلؿ مف
 خمص ، 12 الفئة بسمع يتعمؽ فيما كصفية إشارة بمثابة المعنيكف المستيمككف يعتبره ال الذم الحد إلى

 البضائع عمى استخداميا عند حتى  فيـ سكء تسبب أال يجب SMART TIRE أف إلى المجمس
 .اإلطارات بخبلؼ المعنية

 .بالبقاء ليا السماح ك  "SMART TIRE"  عبلمة إلغاء عدـ المجمس قرر ، سبؽ ما عمى بناءن 
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 : خالصة

بعد أف تعرفنا عمى ماىية حقكؽ الممكية الفكرية ك ما تعنيو ىذه العبارة مف الناحية المغكية كالقانكنية ك 
االكلى، الى جانب  فصمنا في نشأتيا ك كذا في مصادرىا كما ليذه االخيرة مف أىمية اقتصادية بالدرجة

تبياف أسس الحماية القانكنية دراستنا لؤلطر المنظمة ليا سكاء في الشؽ االدبي أك الصناعي مع 
لحقكؽ الممكية الفكرية خاصة في ظؿ انتشار ك تنكع أساليب التقميد ك في ىذا السياؽ نذكر بالخطكة 

الحرة االفريقية ك التي تعد الجزائر عضكا اطار تنفيذ  اتفاقية منطقة التجارة  البناءة التي جاءت في
 المقمدة المنتجات عمى" القضاء"عمى ضركرة  األفريقية لحككماتميما فييا بخطة جديدة مفادىا اتفاؽ ا

 مف بدعـ ، القارة أنحاء جميع في التقميد لمكاجية خطط عف األفريقي االتحاد كشؼإذ  .جديدة بمنصة
 .Future Investment Initiative اإلستثمار مستقبؿ مبادرة

 كصفيا التي ، (AfCFTA) األفريقية لمقارة الحرة التجارة منطقة أنحاء جميع في الخطة تطبيؽ سيتـك 
 السكيسرية الشركة خدمات الشراكة تستخدـ كسكؼ ،" تاريخية فرصة" بأنيا األفريقي االتحاد

OriginAll ، البضائع أصالة لتتبع منصة تدير التي. 

 ك كالحككمات لمشركات" كاحدة نافذة" األفريقي OriginAll فريؽ سيكفر ، األفريقي لبلتحاد كفقنا
 .األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة داخؿ يباع منتج أم أصالة مف لمتحقؽ المستيمكيفك 

مما دفعنا لمتذكير بالميمة الممقاة عمى عاتؽ  لمدكر االيجابي الذم تحرص عميو الكيبكىذا ك نشير 
المنظمة العالمية لحقكؽ الممكية الفكرية ك التي تسعى جاىدة في ترسيخ ثقافة الممكية الفكرية حيث 
تخصص ليا يكما عالميا يتخمؼ شعاره مف سنة الخرل  اليدؼ منو اطبلع الجميكر عمى الدكر الذم 

 .ع االبتكار كاإلبداعتمعبو حقكؽ الممكية الفكرية في تشجي

مف كؿ سنة يكما مميزا  يشجع مف خبللو االبداع ك  أبريؿ 26 الفكرية لمممكية العالمي اليكـحيث يعد 
ثراؤىا نماؤىاإل العالـ أرجاءاالبتكار ك تحفيز ركاد االفكار في كؿ   كجعميا كالمكىبة، كالدراية بالبراعة كا 

 .البشرم كالتقدـ االقتصادم كاالنتعاش األعماؿ تطكير تدعـ التي الفكرية الممكية أصكؿ مف أصبلن 

 الفكرية لمممكية العالمي اليكـ يسّمط عالية، بدرجة ضركريان  االقتصادم االنتعاش فيو بات كقت كفي
 في كالمتكسطة الصغيرة الشركات تؤديو الذم الحاسـ الدكر عمى الضكء 2021خاصة في سنة



  خالصة 
 

  
130 

 قكة أشدّ  أعماؿ مشاريع بناء سبيؿ في الفكرية الممكية الستخداـ انتياجيا يمكف التي كالطريقة االقتصاد
 تستند الذم األساسي العمكد كالمتكسطة الصغيرة الشركات كُتعد. كالصمكد المنافسة عمى قدرة كأكثر
 خارقة ابتكارات كتستنبط يكميان؛ نحتاجيا التي كالخدمات السمع تكفر فيي. الكطنية االقتصادات إليو

بداعات  كيسّمط.عالميان  الرائدة الغد أعماؿ مشاريع مف يصبح كبعضيا عمؿ؛ فرص كتخمؽ مميمة كا 
 الكيبك مف كؿ يؤديو الذم المحكرم الدكر عمى كذلؾ الضكء 2021 الفكرية لمممكية العالمي اليكـ

 لمشركات مبلئمة ظركؼ تييئة في العالمي المستكل عمى كاإلقميمية الكطنية الفكرية الممكية كمكاتب
 1.العمؿ فرص كخمؽ االقتصادم االنتعاش كتعزيز كاإلبداع االبتكار دعـ أجؿ مف كالمتكسطة الصغيرة

الفكرية كدعـ الشباب خاصة في اطار االبداع كاالبتكار ك كعميو نقر بضركرة اشاعة ثقافة الممكية 
 حماية االفكار كمحاربة التقميد بكؿ أشكالو حفاظا عمى حقكؽ المبدعيف في كؿ مناحي الحياة .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لممزيد مف المعمكمات ، انظر المكقع  السكداني الخاص باشاعة حقكؽ الممكية الفكرية.   1  
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 المراجع

 الكتب:

ببلؿ محمكد عبد اهلل، حؽ المؤلؼ في القكانيف العربية، المركز العربي لمبحكث القانكنية  (1
 .2018، بيركت ، لبناف، 1كالقضائية، ط

الشيخ ، الحقكؽ المجاكرة لحؽ المؤلؼ ، دار الجامعة الجديدة لمنشر  رمزم رشاد عبد الرحمف  (2
 2005مصر 

ريـ سعكد السماكم، براءات االختراع في الصناعات الدكائية،الطبعة االكلى ، دار الثقافة لمنشر  (3
   .2008ك التكزيع ، عماف االردف سنة 

في التشريع الجزائرم ك المقارف،  عبد الرحماف خمفي،الحماية القانكنية لممصنفات الرقمية ،دراسة (4
 .جامعة بجاية

، 3، ط8، ج-حؽ الممكية-عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد (5
 .1998منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت 

 ، 1991عبد الغني محمكد، اإلطار القانكني لنقؿ التكنكلكجيا، دار االتحاد العربي، األردف،  (6
، الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية ك التجارية، الطبعة االكلى، دار كائؿ عبد ا (7 هلل حسيف خشـر

   .2005لمنشر ك التكزيع ،االردف سنة 
محمد صفكت قابؿ ، منظمة التجار العالمية ك تحرير التجارة الدكلية،د.ط،الدار الجامعية لمنشر  (8

 .  2009،االسكندرية ،سنة 
بكرم، النظاـ القانكني بعقد ترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية: ميثاؽ طالب عبد حمادم الج (9

 . 2017دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  االسكندرية، 
 .2014نسريف شريقي، حقكؽ الممكية الفكرية، دار بمقيس لمنشر، الجزائر  (10
دار كائؿ  الممكية الصناعية ، الطبعة االكلى ،–نكم حمد خاطر، شرح قكاعد الممكية الفكرية  (11

 ،2004النشر كالتكزيع، عماف  االردف سنة 

 الممتقيات و الدوريات العممية:

برازة كىيبة، اإلجراءات الكقائية لحماية حقكؽ المؤلؼ في القانكف الجزائرم، ممتقى كطني حكؿ  (1
قكؽ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العكلمة كتحديات التنمية، جامعة عبد الرحمف ميرة بجاية، كمية الح

 ،.2013أفريؿ 29ك28كالعمـك السياسية، يكمي 
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سعيد سعكدم، الحماية الكقائية لمممكية األدبية كالفنية في التشريع الجزائرم ، الممتقى الكطني  (2
تحت عنكاف االطار القانكني لحقكؽ الممكية االدبية ك الفنية ، مخبر نظاـ الحالة المدنية بخميس 

  . 13/12/2018مميانةبتاريخ
 13/12/2019لي الشارؼ ، الممتقى االطار القانكني لحقكؽ الممكية االجبية كالفنية، يكـ بف تا (3

بخميس مميانة أ. اإلطار المفاىيمي كالقانكني لحماية حقكؽ الممكية األدبية كالفنية في مجاؿ المصنفات 
 الرقمية.

كؽ الممكية الفكرية رضكاف ربػػعػػية، المنتصر باهلل ابك طو ،  دكر التحكيـ في فض منازعات حق (4
 في إطار منظمة العالمية لمممكية الفكرم، ممتتقى الحماية القانكنية لمحقكؽ الممكية الفكرية ك االدبية ، 

جراءات تسكية المنازعات حمقة الكيبك الكطنية  (5 حساـ الديف الصغير إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية كا 
ظمة العالمية لمممكية الفكرية )الكيبك( مع معيد التدريبية حكؿ الممكية الفكرية لمدبمكماسييف المن

 ، 13/16/12/2004الدراسات الدبمكماسية بتاريخ
دنيازاد قبلتي ، الحماية الجزائية لمحؽ المعنكم لممؤلؼ عمى المصنفات الرقمية ، مجمة العمـك  (6

 2016االنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة جكاف 
ممكية الصناعية،)البراءة كالعبلمات (،جامعة الجزائر ، محمد االميف بف الزيف، محاضرات في ال (7

 ، .2008/2009كمية الحقكؽ ، سنة
سكينة دريسي، تسكية المنازعات المتعمقة بالممكية الصناعية براءة االختراع نمكذجا،  مقاؿ  (8

اريخ منشكر في مجمة القانكف الدكلي لبلعماؿ ، المجمة االلكتركنية المغربية لجامعة الحسف الثاني بت
13/07/2020 .     
جبلؿ محمد القييكم، تسكية منازعات براءات االختراع في ظؿ أحكاـ اتفاقية الجكانب المتصمة  (9

بالمجمة القانكنية ، مجمة عممية محكمة متخصصة في   بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ، منشكر
 .الدراسات ك البحكث القانكنية

نبيؿ ، منازعات الممكية الفكرية ك طرؽ تسكيتيا مجمة العمكـ القانكنية ك االجتماعية  كنكغي (10
 .2016جكاف  04،الجزائر، 02العدد  02جامعة زياف بف عاشكر بالجمفة، المجمد 

رمزم حكحك كأ. كاىنة زكاكم ، التنظيـ القانكني لمعبلمات في التشريع الجزائرم ، مجمة المنتدل  (11
 ، قسـ الكفاءة المينية ، جامعة بسكرة. 5د القانكني ، العد

شعراف فاطمة، حماية المصنفات الرقمية في التشريع الجزائرم ك التشريعات المقارنة،مجمة  (12
 .2016، ديسمبر 03الدراسا ت القانكنية المقارنة،العدد 
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 الرسائل العممية و المحاضرات:-
المجاكرة في التشريع الجزائرم كاالتفاقيات بكارم أحمد ،الحماية القانكنية لحؽ المؤلؼ كالحقكؽ  (1

الدكلية، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه العمكـ في العمكـ القانكنية ، تخصص قانكف جنائي، كمية 
 . .2015-2014، 01الحقكؽ العمـك السياسية، قسـ الحقكؽ ، جامعة باتنة

التشريع الجزائرم،مذكرة  بكمعزة سمية،حقكؽ المؤلؼ في النطاقيف التقميدم كالرقمي في ظؿ (2
ماجستير تخصص قانكف خاص، فرع الممكية فكرية، جامعة باتنة، كمية الحقكؽ كالعمـك 

 ـ2016-2015السياسية،
خالد ب حقكؽ الممكية الفكرية في الشريعة اإلسبلمية ، بحث لنيؿ اإلجازة ،جامعة السمطاف مكالم  (3

 2009-2008راسية:سميماف كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية السنة الد
محمد االميف بف الزيف، محاضرات في الممكية الفكرية،)جقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة(،كمية  (4

 .2010-2009الحقكؽ، جامعة الجزائر ،سنة 

 النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية:-

 المتعمؽ ببراءة االختراع، 03/07االمر  (1
كالمتعمؽ بالرسـك كالنماذج 1966افريؿ 28المؤرخ في  86-66رقـ  االمر 86-66األمر  (2

المؤرخ في  59كالمتعمؽ بتسميات المنشأ ج.ر العدد  1976جكيمية  16المؤرخ في   الصناعية
   .65-76( األمر رقـ 23/07/1976
المتعمؽ  1966ابريؿ سنة  28المكافؽ م 1386محـر ىاـ  07المؤرخ في  66/86االمر رقـ  (3

 35، العدد 1966مام  03لجزائرم الجريدة الرسمية المؤرخة في بالرسـك كالنماذج الصناعية ا
    .  المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 03/05األمر رقـ (4
جمادم االكلى عاـ  19المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة،المؤرخ في  03/05األمر رقـ (5

 .2003يكليك 19المكافؽ ؿ 1424
في الجريدة  2016مارس 07الصادر بتاريخ   2016ستكرم لسنة الدستكر الجزائرم، التعديؿ الد (6

 .   14الرسمية عدد 
 86كالمعدؿ بالقانكف  1967سنة  14المعدؿ بالقانكف  1954سنة  354القانكف المصرم رقـ  (7

    المتعمؽ بحماية حقكؽ الممكية الفكرية 2002لسنة 
 اعية.المتعمؽ بحماية الممكية الصن 97/17القانكف المغربي  رقـ  (8
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يػػػػػكنػػػػيػػػػػك سػػػػػنػػػػة 19المػػػكافػؽ  1437رمػػػػضػػػػػاف عػػػػاـ 14مػػػػػؤرخ في 16 - 04قػػػػانػػػػػكف رقػػـ  (9
المػػكافؽ 1425جػمػادل األكلى عػػاـ 5المؤّرخ في 04 – 04،يػػػػػعػػػػػػػدؿ كيػػػػتػػػػػمـ الػػقػػانػػػػكف رقـ  2016

 كالمتعمؽ بالتقييس.2004نػػة يػػكنػػػيػػػك سػػػ23
 .1994مذكرة التفاىـ لمنظمة التجارة العالمية لسنة (10
كيفيات إيداع براءات اإلختراع  2005غشت  02المؤرخ في  275-05المرسكـ التنفيذم رقـ  (11

صدارىا  . كا 
، المتضمف تحديد القانكف االساسي لممعيد الكطني الجزائرم 69-98المرسكـ التنفيذم رقـ"  (12

 .  1998فبراير  21لمممكية الصناعية المؤرخ 
المتضمف القانكف األساسي لمديكاف  2005سبتمبر  21الصادر في  356-05المرسكـ رقـ  (13

 . الكطني لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة
المتضمف القانكف األساسي لمديكاف  2005سبتمبر  21الصادر في  356-05المرسكـ رقـ  (14

 الكطني لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة.

 مواقع االنترنت:

حداد حمزة، بعض الجكانب القانكنية في عقد الترخيص، بحث مقدـ حكؿ عقد الترخيص في لبناف  (1
 ، مكقع مركز القانكف 1998أيار  29ك 28كالدكؿ العربية، المنعقد في كمية الحقكؽ، جامعة لبناف، 

http://www.lac.com.go/Default.htm                                           كالتحكيـ 

 محمد المزيف ،حقكؽ الممكية الفكرية ك طرؽ استغبلليا  منصة العقد لمخدمات القانكنية، (2
 ،عمى المكقع:    12/10/2020االطبلع يكـ 

           https://theaqd.com/%D8% 
مقاؿ  24/10/2020أحمد أنكار ناجػي ، مدل فعالية الكسائؿ البديمة لحؿ المنازعات،  االطبلع  (3

   منشكر عمى المكقع:

http://droitcivil.over-blog.com/article-7211891.html 

نماذج لمنازعات فضت في اطار منظمة التجارة العالمية ، االطبلع بتاريخ  (4
 : /لممزيد أنظر المكقع16/12/2020

https://www.droitetentreprise.com/?p=20501    

 15/08/2020المؤشرات الجغرافية ، عمى مكقع المنظمة العالمية لمممكية الفكرية االطبلع بتاريخ 
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ttps://www.wipo.int/geo_indications/ar/index.html  

ة الكيبك،عمى مكقع البكابة االعبلمية العمانية عبد القادر كرسمو غالب، قكاعد التجكيـ في منظم (5
 15/08/2020https://omaninfo.om/topics/51/show/41958االطبلع ،

المكقع الرسمي لممعيد الكطني لحقكؽ الممكية الصناعية، االطبلع، أنظر المكقع الرسمي لممعيد  (6
 12/09/2020الكطني لحقكؽ الممكية الصناعية،  االطبلع،

www.mdipi.gov.dz - 

أحمد عبد اهلل مصطفى ،حقكؽ الممكية الفكرية كالتأليؼ في بيئة االنترنت ،االطبلع  (7
 عمى اإلنترنت المكقع التالي:  16/08/2020

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=artic
le&id20 

 المكقع  السكداني الخاص بإشاعة حقكؽ الممكية الفكرية.   
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 الفهرس

 الصفحة  العناوين 
 ب-أ مقدمة. 

 االطار المفاىيمي لحقكؽ الممكية الفكرية الفصؿ التمييدم:
 05 المبحث االكؿ :مفيـك حقكؽ الممكية الفكرية

 05 الفكرية كؽكالتعريؼ بالحقنشأة الالمطمب االكؿ : 
 06 الفرع االكؿ :في العصر القديـ

 06 أكال : عند الصينييف. 
 06 ثانيا:عند االغريؽ
 07 ثالثا: عند الركماف
 07 رابعا: عند العرب

 08 الفرع الثاني: تطكر حقكؽ الممكية الفكرية في العصر الحديث
 08 أكال: حؽ المؤلؼ في الكاليات المتحدة االمريكية

 08 مرحمة ما بعد القرف الثامف عشرثانيا :
 09  كركباأثالثا :تطكر حقكؽ المؤلؼ في 

 10  المطمب الثاني: مفيـك الممكية الفكرية
 10 كأقساميا الفرع االكؿ :تعريؼ الممكية الفكرية،

 10 كال : تعريفياأ
 11 أقساـ حقكؽ الممكية الفكرية ثانيا:

 11 الممكية االدبية كالفنية حقكؽ-أ
 11 الممكية الصناعية كالتجارية حقكؽ-ب

 11  الفرع الثاني :أىمية حقكؽ الممكية الفكرية ك طبيعتيا
 11 اكال :أىمية حقكؽ الممكية الفكرية

 12  ك كيفية استغبلليا ثانيا : طبيعة  حقكؽ الممكية الفكرية
 12 طبيعة الحقكؽ الفكرية- أ

 14 الفكرية الممكية حقكؽ  استغبلؿ- ب
 17 الثاني مصادر حماية حقكؽ الممكية الفكرية المبحث

 17 در حماية حقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل الدكلياالمطمب االكؿ : مص
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 18 (الفرع االكؿ : إتفاقية المنظمة العالمية لمممكية الفكرية)الكيبك
 19 أكال :أجيزة منظمة الكيبك

 19 الجمعية العامة-أ
 19 المؤتمر-ب
 19 التنسيؽ لجنة-ج
 19 المكتب الدكلي-د

 19 ثانيا: أىداؼ المنظمة
 20 الفرع الثاني : غرفة التجارة الدكلية

 21 الفكرية الممكية حقكؽحماية ل الثالث: االتحاد العربي الفرع
 23  المطمب الثاني : مصادر حماية حقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل الكطني

 23 المكمفة بحماية الحقكؽ االدبية ك الفنيةالفرع االكؿ : الييئات 
 24 الديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة أكال:

 24 اختصاصاتو-أ
 25 المجاكرة الحقكؽ ك المؤلؼ لحقكؽ الكطنيتنظيـ الديكاف-ب
 26 المدير العاـ لمديكاف-ج
 26 المديرية المركزية-د

 27 حماية الممكية الفكرية االدبية كالفنيةدكر ادارة الجمارؾ في  ثانيا:
 28 الفرع الثاني: االتفاقيات الدكلية في مجاؿ الحقكؽ االدبية كالفنية

 29 أكال : اتفاقية تريبس كحماية حقكؽ المؤلؼ
 30 ثانيا: اتفاقية بيرف

 30 االتفاقية العربية لحماية حقكؽ المؤلؼ
 32 الثاني: الييئات المكمفة بحماية حقكؽ الممكية الصناعية الفرع

 32 أكال : المعيد الكطني لمممكية الصناعية
 33 الصناعية لمممكية الكطنيالتنظيـ االدارم لممعيد- أ

 35 آفاؽ المعيد- ب
 35 االتفاقيات الدكلية في مجاؿ الممكية الصناعية ثانيا:

 35 اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية كالتجارية-أ
 36 الحماية كفقا التفاؽ مدريد الدكلي لتسجيؿ العبلمات التجارية-ب
 36 لعاـ التجارية لمعبلمات الدكلي التسجيؿ بشأف مدريد اتفاقية لبركتكككؿ طبقا الحماية -ج
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1989....32 
 37 1971اتفاؽ التصنيؼ الدكلي لبراءات االختراع-د

 التنظيم القانوني لحقوق الممكية الفكرية:ثانيالفصل ال
 38 المبحث االكؿ  حقكؽ الممكية االدبية ك الفنية 

 38 المطمب االكؿ :مفيـك حقكؽ الممكية االدبية ك الفنية
حقكؽ معنكية مرتبطة بشخصية  الفرع االكؿ : طبيعة حقكؽ الممكية االدبية ك الفنية

 المؤلؼ
38 

 38 حقكؽ مالية تسمح باستغبلؿ المؤلؼ لمصنفو - أ
 40 الفرع الثاني :عناصر حقكؽ الممكية االدبية

 40 أكال: المؤلؼ
 41 ثانيا : حؽ المؤلؼ

 42 ثالثا: المصنؼ
 42 المصنفات الرقمية- أ

 43 نشأة المصنفات الرقمية- ب
 48 الفرع الثالث: شركط حماية حقكؽ الممكية االدبية

 48 المكضكعيةأكال: الشركط 
 48 ثانيا : الشركط الشكمية

 49 شرط االبتكار-1
 49 شرط االصالة-2
 49 شرط استبعاد قيمة المصنؼ-3
 49 المصنؼ كجية استبعاد شرط-4

 50  المطمب الثاني: الحقكؽ المجاكرة
 50 الفرع االكؿ: تعريؼ الحقكؽ المجاكرة 

 52 ت االذاعةأكال: ىيئا
 52 التسجيبلت السمعية كالسمعية البصرية كمصنفاتيـمنتجك  ثانيا:

 54 المقصكد بالبرامج-1
 54 المقصكد بالفيديكجراـ -2

 54 المبحث الثاني: الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية االدبية
 54 المطمب االكؿ: التدابير الكقتية
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 55 :اعطاء كصؼ تفصيمي لممصنؼالفرع االكؿ
 55 التعدمكقؼ ي :ثانالفرع ال

 55 أكال: ايقاؼ عممية االستنساخ غير المشركع
 56 ثانيا: ايقاؼ تسكيؽ الدعائـ المصنكعة

 56 : اصحاب الحؽ في تقديـ طمب الحجز التحفظيالثالث الفرع
 58 التدابير التحفظية:المطمب الثاني 

 59  الفرع االكؿ : طمب كقؼ  عممية الصنع
 59 طمب فرض الحجز التحفظي الفرع الثاني :

 60 الفرع الثالث: الحماية الجزائية
 61 جنحة التقميد- أ
 61 الكشؼ غير المشركع لممصنؼ-1
 61 المساس بسبلمة المصنؼ-2
 61 مقّمدة نسخ شكؿ في األساليب مف أسمكب بأم أداء أك مصّنؼ استنساخ-3
 62 العقكبات االصمية-ب
 62 الحبس-1
 62 الماليةالعقكبات -2
 63 العقكبات التكميمية-ج
 63 المصادرة كاالتبلؼ-1
 63 خمؽ المؤسسة-2
 63 نشر الحكـ-3

 64 :حقكؽ الممكية الصناعية ثانيالمبحث ال
 65 المطمب االكؿ : براءة االختراع

 67  الفرع االكؿ: أنكاع  براءات االختراع
 67 أكال براءة االختراع االضافية. 

 67  اختراعات الخدمةثانيا 
 67  ثالثا االختراعات السرية

 68 الفرع الثاني شركط الحصكؿ عمى براءة االختراع
 68 أكال: الشركط المكضكعية

 68 كجكد اختراع- أ
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 69 القابمية لمتطبيؽ الصناعي- ب
 69 جدة االختراع-ج
 70 النشاط الصناعي-د   
 70 مشركعية االختراع -ق

 70 الشركط الشكمية ثانيا :
 71 ايداع طمب البراءة- أ

 71 الممؼ مضمكف- ب
 71 االختراع كصؼ -ج
 72 الرسـك تسديد د
 72 البراءة إصدار ك الطمب فحص -ق

 73 الفرع الثالث: حماية براءة االختراع كطرؼ انتقاليا ك انقضائيا
 73  اكال/  االعتداء عمى براءة االختراع ك العقكبات المقررة

 73  مدنية عقكبات-أ
 74 جزائية عقكبات-ب

 74 ثانيا: انتقاؿ البراءة ك انقضائيا
 75 المطمب الثاني :العبلمات
 76 الفرع االكؿ مفيـك العبلمة

 76 أكال :تمييز العبلمة
 77 التجارم االسـ عف العبلمة تمييز/ أ

 77 التجارم كالعنكاف العبلمة/ب
 77 التجارم البياف عف العبلمة تمييز/ ج

 78 ثانيا: أنكاع العبلمات
 78 استعماليا مف كاليدؼ محميا طبيعة حسب العبلمات أنكاع -أ
 78  محميا طبيعة بحسب العبلمات أنكع  -1
 79 استعماليا مف اليدؼ بحسب العبلمات أنكاع  -2
 80 بيا الجميكر معرفة أك استخداميا طريقة حيث مف العبلمة  أنكاع- ج
 80 استخداميا بحسب العبلمة أنكاع -1
 80 بيا الجميكر معرفة حيث مف العبلمة أنكاع -د

 82 الفرع الثاني أشكاؿ العبلمات
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 82 أكال: العبلمات االسمية
 82 األشخاص أسماء/  أ

 82 المبتكرة التسميات/ ب
 83    الجغرافي ج/االسـ

 83 صكرة أك حرؼ أك رقـ عف عبارة اسـ د/
 83 االبعاد ثبلثية ق/العبلمة

 83 ثانيا: العبلمات التصكيرية كالعبلمات غير المرئية
 84 التصكيرية العبلمات - أ

 84 مرئية غير العبلمات/ ب
 84 الشركط المكضكعية كالشكمية الكاجب تكافرىا في العبلمة الفرع الثالث:

 84 أكال: الشركط المكضكعية
 85 التجارية لمعبلمة المميزة الصفة-أ

 86 الجدة شرط-ب
 86 العبلمة مشركعية شرط -ج

 87 ثانيا : الشركط الشكمية لتسجيؿ العبلمة التجارية
 87 العبلمة تسجيؿ طمب أ-
 88 اإليداع فحص/ ب-
 89 الشير-د

 89 ثالثا: االثار المترتبة عمى تسجيؿ العبلمة التجارية
 90 العبلمة ممكية حؽ/ أ

 90 لمتسجيؿ كأثر القانكنية الحماية قياـ/ ب
 90 الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية الفرع الرابع :
 91 المدنية أكال: الحماية

 92 ثانيا: الحماية الجزائية
 92 التقميد-أ

 92 كالغش التقميد اساليبُُ  -ب
 94 التجارية العبلمة تقميد جزاء-ج
 94 األصمية العقكبات- 1
 95 التكميمية   العقكبات -2
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 95 الفرع الخامس :التسجيؿ الدكلي لمعبلمة
 95 اكال : التسجيؿ

 95 المنشأ( مكتب) اإلقميمي أك الكطني المكتب عبر الطمب إيداع – أ
 95 الكيبك في الرسمي الفحص – ب
 96 اإلقميمية أك الكطنية الفكرية الممكية مكاتب في الدكلي الفحص – ج

 96 الدكلي كفقا التفاؽ مدريدالتسجيؿ  ثانيا:
 96 الدكلي الطمب ايداع-أ

 97 الدكلي النشر ك الفحص-ب
 98  الرسـ ، النمكذج الصناعي ك تسميات المنشأ المبحث الثاني"

 98 المطمب االكؿ الرسـ  ،النمكذج الصناعي
 98 أكال :التعريؼ بالرسـ كالنمكذج الصناعي

 99 الصناعي الرسـ/أ
 99 الػصناعي النمكذج/ ب

 100  الصناعي ثانيا: شركط تسجيؿ الرسكـ كالنمكذج
 100 اإليداع /أ

 100 باإليداع التصريح تثبيت-ب
 101 ثالثا: الحماية القانكنية لمرسـ كالنمكذج الصناعي

 102 تسميات المنشأ ك المؤشر الجغرافي المطمب الثاني
 103 تعريؼ تسميات المنشأ الفرع االكؿ:

 104 الثاني : المؤشر الجغرافي.الفرع 
 تسوية منازعات الممكية الفكرية: الفصل الثالث 

 109 المبحث االكؿ: التسكية في اطار الكيبك كالمنظمة العالمية لمتجارة
 109  المطمب االكؿ: مركز الكيبك لمتحكيـ كالكساطة.

 110 الفرع االكؿ : تعريؼ التحكيـ
 111 التحكيـ السريعُ أك المعجؿ الفرع الثاني :

 112 المطمب الثاني :تسكية منازعات الممكية الفكرية في اطار منظمة التجارة العالمية
 114  الفرع االكؿ إجراءات التسكية

 114 اكال /المساعي الحميدة
 115 التحكيـ فريؽ تشكيؿ/أ
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 116 كالقرارات لمتكصيات االمتثاؿ/ب
 119 التسكية في اطار المحاكـ الدكلية ك التسكية الكديةالمبحث الثاني: 
 119 ك المحاكـ المصغرة محكمة العدؿ الدكلية المطمب االكؿ:

 119 الفرع االكؿ : محكمة العدؿ الدكلية
 120 المحكمة المصغرة الفرع الثاني:

 120 الفكرية الممكية منازعات تسكية في البديمة الكسائؿ: الثاني المطمب
 121  الفرع االكؿ: المفاكضات
 121 الفرع الثاني: الكساطة 

 122 الفرع الثالث : نماذج لمنازعات في مجاؿ حقكؽ الممكية الفكرية  
 122 أكال :النزاع بيف االتحاد االكركبي ك كندا

 124 في الياباف kuma ضدpuma قضية معركة ثانيا:
 126 إلطارات سيارات "  SMART TIREثالثا /قضية تسجيؿ عبلمة "

 129 الخبلصة
 132 المبلحؽ

 134 المراجع 
 140 الفيرس

 


