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تقديم:
بسم اهلل واحلؿد هلل محد ًا يؾقق بجالل وجفه وظظقم شؾطاكه ،والصالة والسالم ظذ أرشف
اخلؾق شقدكا حمؿد ظؾقه الصالة والسالم أما بعد:
ُيعتز موضوع محاية حؼوق ادؾؽقة الػؽرية من أكثر ادواضقع إثارة لؾجدل بالـّظر إىل بـائفا
ادعرذم الذي جيؿع بني ظدة ختصصات متداخؾة ما بني الؼاكون واالقتصاد ،وما زاده تعؼقد ًا هو
ارتباضه بؿوضوع ال يؼل ظـه أمهقة ،هو موضوع االشتثامر؛ إذ يؿثل هو اآلخر حؾبة رصاع تتـافس
فقفا مجقع الدول ،ادتؼدمة مـفا والـامقة ،خاصة إذا كان حمؾه الػؽر الذي يعدّ هو احلاضـة جلؿقع
جماالت االبتؽار.
فادتتبع لؾتطورات التؽـولوجقة شقام خالل العؼد األخر من الؼرن العرشين وبداية الؼرن
احلادي والعرشين ،وما أحدثته األزمات ادتعاقبة من آثار ظذ االقتصاد العادي ،وما صاحب ذلك
من قؾة االظتامد ظذ ادوارد التؼؾقدية وزيادة التوجه كحو ادوارد البديؾة ،يدرك مدى أمهقة االشتثامر
ذم حؼوق ادؾؽقة الػؽرية باظتبارها مـبع خصب ال يـضبّ ،
ألن حمؾفا الػؽر اإلكساين.
وهذا ما حياول هذا ادملف ادعـون بـ " أثر محاية حقوق ادلكية الفكرية عذ تشجيع
االستثامر ودعم االبتكار" إثارته من خالل البحث ذم ظالقة حؼوق ادؾؽقة الػؽرية باالشتثامر
واالبتؽار ،وذلك بطرح اإلصؽالقة التالقة :كقف تمثر حؼوق ادؾؽقة الػؽرية ظذ االشتثامر
األجـبي بشؼقه ادبارش وغر ادبارش ،وما مدى اكعؽاس ذلك ظذ االبتؽار؟
وحتؼقؼ ًا لؽل هذه الغايات جاء هذا ادملف لقؽون إضافة ظؾؿقة ذم حؼل البحث العؾؿي،
إذ ُيؿثل هذا العؿل ادتواضع حصقؾة جفد العديد من الباحثني ادتخصصني ذم ادجاالت ذات
الصؾة بؿوضوع ادؾؽقة الػؽرية؛ خاصة وأكّه يضم ذم صػحاته العديد من األبحاث اجلادة والؼقؿة
التي تغطي كافة ادحاور اخلؿسة ادؼسحة ،والتي دمؿع ما بني اجلاكب الـظري واجلاكب التطبقؼي.
وهذا ما من صلكه أن يعطي دون صك هلذا ادملف اإلضافة الالزمة لقصدر ذم قالب ظؾؿي متؽامل
وذو جودة ظؾؿقة ظالقة.
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ويشفد العامل حالق ًا تغرات جذرية ذم شوق التؽـولوجقا ،فؼد تعاطؿت أمهقة تولقد
التؽـولوجقا ذم ظؿؾقة صـاظة اددخالت ،وبات التوجه كحو االشتثامر ذم محاية حؼوق ادؾؽقة
الػؽرية أكثر من رضورة لدى العديد من الدول والرشكات الؽزى ،خاصة ّ
وأن العامل يتجه أكثر
كحو االقتصاد ادبـي ظذ ادعرفة ،والذي تشؽل حؼوق ادؾؽقة الػؽرية أحد أبرز ظـارصه.
وذم خضم كل هذه التغرات أخذت دول العامل تسابق الزمن إلجياد اشتثامرات بديؾة
لتؿويل اقتصادياهتا ،فؿن الصـاظة إىل التجارة وصوالً إىل اخلدمات كل هذه العـارص حتتاج بشؽل
دائم إىل جفد ابتؽاري خالق الشتؿرارية أدائفا ،وهـا يظفر الدور احلاشم حلؼوق ادؾؽقة الػؽرية
وأثرها ذم الـؿو االقتصادي بام توفره ظـارصها من موارد اشتثامرية مستديؿةُ ،يؿؽـفا من قؾب
ادعادلة االقتصادية وخؾق الؼقؿة ادضافة لؼطاظات الـشاط ادختؾػة.
ولؼد أثبت التجارب ّ
أن الدول التي اشتثؿرت ذم حؼوق ادؾؽقة الػؽرية ودظؿت جفود
ادبتؽرين وادخسظني ،متؽـت من اشتؼطاب ادزيد من االشتثامرات األجـبقة واشتػادت من كؼل
التؽـولوجقا وكجحت ذم توضقـفا ،بل وأشفؿت ذم تولقد تؽـولوجقا حمؾقة تغـي هذه الدول ظن
التبعقة اخلارجقة ،وبذلك متؽـت من قؾب ادعادلة االقتصادية وخؾق الؼقؿة ادضافة ذم خمتؾف
قطاظات الـشاط.
ولذلك فؼد أصبح االشتثامر ذم حؼوق ادؾؽقة الػؽرية حمور ًا أشاشق ًا ذم شقاشات الدول
ظذ اختالف وضعفا التـؿوي ،خاصة إذا ظؾؿـا ّ
أن حمددات االشتثامر األجـبي ختتؾف من مـطؼة
إىل أخرى و من بؾد إىل آخر ،وتتلثر بالظروف واألوضاع االقتصادية والسقاشقة واالجتامظقة ،حتى
الدول الـامقة التي كاكت إىل وقت غر بعقد ترى ذم االشتثامر األجـبي تدخ ً
ال غر مبارش ذم صمواها
الداخؾقة ،أصبحت تسعى وتشجع هذا الـوع من االشتثامر إذا كان يستفدف أحد ظـارص ادؾؽقة
الػؽرية شواء األدبقة والػـقة مـفا (حؼوق ادملف واحلؼوق ادجاورة) أو الصـاظقة (العالمات،
براءات االخساع والرشوم والـامذج وتسؿقة ادـشل)،كوكه ذلك يؿثل إحدى أهم ضرق كؼل
التؽـولوجقا وتوضقـفا.
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وبالـّظر إىل البعد الدويل لؾؿوضوظات ادرتبطة بادؾؽقة الػؽرية فؼد كان لؾؿـظامت
الدولقة دور كبر ذم هذا ادجال ظن ضريق ما أقرته من أحؽام وتدابر لتشجقع االشتثامر ذم جمال
حؼوق ادؾؽقة الػؽرية ومحاية االبتؽار ،وهذا ما جسدته ادـظؿة العادقة لؾؿؾؽقة الػؽرية -الويبو
( ،)WIPOومـظؿة التجارة العادقة ( )WTOذم ظدة اتػاققات ذم مؼدمتفا اتػاققة اجلواكب
التجارية ادرتبطة بحؼوق ادؾؽقة الػؽرية -تريبس (.)TRIPS
واجلزائر لقست بؿعزل ظن هذا احلراك الدويل فؼد شعت جاهدة خالل السـوات اداضقة
لالكخراط ذم اجلفود الدولقة ،وتعزيز مـظومتفا الؼاكوكقة بنصدار ظدة كصوص قاكوكقة أمهفا:
(األمر  03-05ادمرخ ذم  19/07/2003ادتعؾق بحؼوق ادملف واحلؼوق ادجاورة -األمر
 03-06ادمرخ ذم  19/07/2003ادتعؾق بالعالمات -األمر  03-07ادمرخ ذم
 19/07/2003ادتعؾق بزاءات االخساع -األمر  03-08ادمرخ ذم  19/07/2003ادتعؾق
بحامية التصامقم الشؽؾقة لؾدوائر ادتؽامؾة -األمر  66-86ادمرخ ذم  28/04/1966ادتعؾق
بالرشوم والـامذج).
وأخر ًا أيؼن ادجتؿع الدويل ّ
بلن ظـارص ادؾؽقة الػؽرية متثل جماالت خصبة لإلبداع
واالشتثامر فقفا من صلكه أن حيؼق اإلضافة ادـشودة ويساهم ذم دفع ظجؾة التـؿقة االقتصادية،
فحؼوق ادؾؽقة الػؽرية هي احلارض واالشتثامر فقفا هو ضامن ادستؼبل.
وختام ًا أتؼدم بالشؽر اجلزيل ألرسة التحرير وأظضاء ال ّؾجـة العؾؿقة ،وإىل كل الباحثني
الذين أكاروا بؿؼاالهتم صػحات هذا ادم ّلف ،ظذ أمل أن يؽون هذا ادم ّلف قد اشتجاب لتطؾعات
الباحثني وادفتؿني بؼضايا ادؾؽقة الػؽرية ،وأشفم ولو بجزء يسر ذم إثراء الرصقد العؾؿي
وادعرذم لؾجامعة اجلزائرية.
واهلل ادوفق أوالً وآخرا
د .طــه عيســانـي
جامعة قاصدي مرباح .ورقلة  -اجلزائر
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كلمة هيئة التحرير واإلشراف
بسم اهلل اقرمحن اقرحقم ،واقصالة واقسالم عذ خر خؾق اهلل ،كبقـا حمؿد وعذ آقه وصحبه،
ومن متسك هبديه إؼ يوم اقدين ..وبعد:
ؿنن هذا اقعؿل اقذي وؿؼـا اهلل أوال ،ثم بجفود اقباحثػ واقدارسػ إؼ تؼديؿه يتصل ب ّ
ّ
لجل كعؿة
عز وجـ ّل ،أال وهي كعؿة اقعؼل ،وما جيود به إعامل هذه ادؾؽة من إبداعات
حباكا هبا اخلاققّ ،
وابتؽارات ،وهي عصارة جفود أصحاب اإلكتاج اقذهـي اقتي أؿـوا ؿقفا وـتفم ،وأكػؼوا اقؽثر
قؾوصول إؼ حتؼقؼفا ،ؾر ّ
يتم االعرتاف به ما مل خيرج من دائرة اقتجريد ،ويؾج
أن هذا اإلكتاج قن ّ
دائرة اقتجسقد.
واقواـع ّ
أن االهتامم باقـتاج اقذهـي ققس حديث اقـشلة ،أو موضوعا مستحدثا ،بل إكه ـديم
ـدم األزل ،ؿؼد أدرفته اقبؽية مذ عرؿت اقؽتابة ،وازدادت هذه األمهقة وتطورت بشؽل أوسع
بعد افتشاف اقطباعة .قتزدهر ـقؿة احلؼوق اقػؽرية وتعؾو مؽاكة ادبتؽرين بعد اقثورة اقػركسقة وما
كتج عـفا من ابتؽارات وازدهار ورـي صـاعي .األمر اقذي أدى إؼ تزايد االهتامم قدى اقعديد من
اقدول بحؼوق ادؾؽقة اقػؽرية ،ومن ثم أصبح قزاما عؾقفا أن تضع ـواعد وضوابط ـاكوكقة حلامية
احلؼوق اقػؽرية اقػـقة واألدبقة واالبتؽارات اقصـاعقة عذ حدّ سواء ،فام أضحت اقرضورة مؾحة
إلجياد آققات واستحداث كظام ـاكوين محائي شؿويل يؽػل احلامية اقتامة حلؼوق أصحاب ادصـػات
اإلبداعقة واالبتؽارات عذ اختالف أشؽاهلا وتـوع جماالهتا.
ّ
إن اقـظام اقؼاكوين حلؼوق ادؾؽقة اقػؽرية أضحى من أهم اقـظم اقؼاكوكقة تلثرا عذ اقػرد
وادجتؿع ،قالرتباط اقوثقق بػ اقػؽر واإلكسان واكعؽاس ذقك عذ مـاحي احلقاة ،ؿاالبتؽار
مصدر فـ ّل تؼدم وازدهار تشفده اقبؽية ،ومع تـامي اإلبداع اقبؽي وتطوره ظفرت احلاجة
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ادؾحة إؼ محاية احلؼوق اقذهـقة ،ولعلّ ذقك ما يػرس حجم اجلفود اقتي تبذهلا اقدول اقـامقة وسعقفا
احلثقث قؾحاق برفب احلضارة واالستػادة من حصاد اقـفضة اقصـاعقة قألمم ادتؼدمة ،اقتي مل
ترتك جماال إالّ واـتحؿته ،ماسة بذقك خمتؾف األبعاد اقتـؿوية واالـتصادية واكعؽاسات ذقك عذ
ادـاحي االجتامعقة واقثؼاؿقة .قذقك ادمفت اقدول إؼ س ّن ـواعد وكظم ـاكوكقة تستفدف تشجقع
وتثؿن إبداعات اقػؽر وتدّ عؿفا ،وتعؿل عذ استؼطاب ادزيد
االبتؽارات اقصـاعقة واقتجاريةّ ،
من االستثامرات األجـبقة دا مت ّثؾه من مصادر ؿعاقة وكاجعة ذم كؼل اقتؽـوقوجقا واستغالهلا ،وفوهنا
تستفدف باألساس إحداث تـؿقة اـتصادية قتؾك اقدول بشؽل حيؼق اجلدوى واقـوعقة واقػعاققة
ذم آن واحد .وكعتؼد أن ذقك ال يتلتى ما مل تتعزز حؼوق ادؾؽقة اقػؽرية بآققات ـاكوكقة محائقة ؿعاقة،
بشؽل يضؿن اقعداقة وحيؼق اقتوازن بػ مصاقح ادبدع وادجتؿع ،حقث ال يتعارض اقـظام احلامئي
مع مصاقح ادبدعػ وحؼوـفم ،وعذ هذا األساس قـا أن كتساءل حول فقػقة حتؼقق تؾك اآلثار
وبحث تؾك األبعاد فام يغ :
فقف يؿؽن أن تمثر احلؼوق اقػؽرية ادشؿوقة باحلامية اقؼاكوكقة عذ استؼطاب االستثامرات
األجـبقة وباقتايل حتؼقق اقتـؿقة االـتصادية؟ خاصة ذم ظل ما يشفده اقعامل اققوم من تطور متسارع
دختؾف االبتؽارات واإلبداعات اقتؽـوقوجقة.
وما مدى اكعؽاس ذقك عذ رؿع مستوى اإلبداع اقػؽري وتطوير اقبحث اقعؾؿي؟
إن اقتساؤالت اقسابؼة تدؿعـا إؼ رضورة اقبحث ذم حؼوق ادؾؽقة اقػؽرية ،وحتديد دور
محايتفا ذم استؼطاب االستثامرات األجـبقة ،ومدى اكعؽاسات استغالل احلؼوق اقػؽرية عذ حتؼقق
اقـؿو االـتصادي.
أ .علي دني
مركز البحث يف العلوم اإلسالمية احلضارة باألغواط -اجلزائر
13

 

 
Contribution of industrial property rights to économic development.
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Abstract:
This paper aims at defining the economic dimensions of industrial
property rights that contribute to development. The exploitation of these
rights through legal licenses leads to the obtaining of financial revenues
that contribute to the high profits of the owners of these rights, which are
often the commercial companies, To contribute to the creation of wealth
and the development of the economy of the countries under it, which is
what we seek to discuss some of the explanation and detail through this
article, and perhaps the results reached is that industrial property rights
have an important place and a source of strength and sustainability in the

267

 

lives of enterprises and companies Greater trade in the world, on the
grounds that the exploitation contributes significantly to the economic
development of these companies and their growth but also contributes to
the development of paper sponsoring states.
Keywords :Industrial Property Rights; economical development;
Exploitation; Revenue ; Profits .
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