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 اɋطار القانوني الوطȺي المȺظم لحقوؽ الملكية الصȺاعية
 اɉستاذ : سعد لقليب جامعة المسيلة                              

 مقدمة:
من الثابت في التاريخ السياسي كاɍقتصادم الجزائرم، انȼ كبعد استرجاع الجزائر سيادتها ، أخذت      

قرار تطبيق الȺظاـ اɍشتراكي كخيار سيادم بإرسائها لمبادئ الملكية الجماعية لوسائل اɋنتاج ، كاحتكار 
ة اɍقتصادية العوف الوحيد في القطاع العمومي اɍقتصادم للمȺافسة في السوؽ فظلت المؤسسة العمومي

الحقل اɍقتصادم كتقديسها لمبدأ حماية الملكية الجماعية ، فهذȻ التركة المبدئية توجت بقوانين لحماية 
 الملكية اɉدبية كالصȺاعية ، كȽذا ما أكدȻ الماضي التشريعي في مرحلة الستيȺات .

اقتصادم شامل كذلك باɍنفتاح  فعرفت حقبة التسعيȺيات جȺوح الدكلة الجزائرية الى إصɎح
اɍقتصادم كتكريس حرية اɍستثمار كالمȺافسة الحرة مواكبة لمبادئ اɍقتصاد الدكلي الليبرالي كȽو ما 
فرض عليها إعادة تكييف كȽيكلة قوانيȺها ، كبدرجة ممتازة إعادة الȺظر في تشريعات الملكية الفكرية 

اɉعواف اɍقتصاديين كالمستثمرين اɉجانب في الجزائر ، كالصȺاعية ،كتأȽيلها بما يستجيب لتطلعات 
فحضرنا الى دسترة حرية اɍبتكار الفكرم كالذȺȽي كالعلمي كحمايتها ، كعلى Ƚدل Ƚذا الحق الدستورم 
تواترت سلسلة من الȺصوص القانونية لتعميق إصɎحات حقوؽ الملكية الفكرية كالصȺاعية على أساس 

الجديد كحتمية التȺمية مما يستوجب عليها ماج في الȺظاـ اɍقتصادم الدكلي رȽانات الجزائر في اɍند
 اعتماد معايير دكلية في مجاؿ حماية الملكية الفكرية ، بإيجاد نظاـ متكامل .

 اɋشكالية :
       ȼاعية فانػȺظػيم الملكيػة الصػȺيػة الجزائريػة المتعلقػة بتȺدما نتحػدث عػن التشػريعات الوطȺع ȼكدكف شك ان

 تبرز لȺا اɋشكالية التالية :
 ما Ƚي التشريعات المȺظمة لحقوؽ الملكية الصȺاعية في الجزائر ؟     

  كتȺدرج تحت ȽذȻ اɋشكالية تساؤلين فرعيين مفادȽما :          
  اعية ؟Ⱥو التطور التاريخي لتشريعات الملكية الصȽما 

 اعية في الجزائرȺ؟ ما مضموف الملكية الص 

 :خطة الدراسة 
 محاكلة مȺا ɍنجاز Ƚذا البحث ارتأيȺا أف نقسمȼ إلى : 

 ɍاعية في الجزائر .: أكȺالتطور التاريخي لتشريعات الملكية الص 
 القوانين الحالية المȺظمة لحقوؽ الملكية الصȺاعية .: ثانيا 
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  أكɍ : التطور التاريخي لتشريعات الملكية الصȺاعية في الجزائر

 سȺحاكؿ التطرؽ الى تطور التشريعات الجزائرية المȺظمة للملكية الصȺاعية .      
 . 1962إلى غاية سȺة  1830فترة اɍحتɎؿ الفرنسي من سȺة  ب/1

من المؤكد أف اɍحتɎؿ الفرنسي للجزائر لم يأخذ طابع اɍستعمار فحسب بل امتد اɍستيطاف إلى 
امتداد جغرافي ɉراضيȼ كجزء ɍ يتجزأ مȼȺ، كلذلك فإف القوانين مستول اعتبر فيȼ اɉراضي الجزائرية 

  أ1ؤالفرنسية كما تعلق مȺها بحماية عȺاصر الملكية الصȺاعية كانت تطبق في اɉراضي الجزائرية .

 .2003ـ إلى 1962مرحلة ما بعد اɍستقɎؿ من سȺة  ب/2

ȼستعمار الفرنسي أرض الوطن، كانت أكلى ضرائبɍو الفراغ  بعدما غادر اȽ على الصعيد القانوني
الذم طرأ على الصعيد التشريعي مباشرة بعد مغادرة فرنسا للجزائر، فكاف على الدكلة الجزائرية المستقلة 

فصدر اɉمر رقم   سد الفراغ الذم تركȼ المستعمر فأصدرت مجموعة من القوانين لتغطية ذالك الفراغ،
ذم سمح بالعمل بالقوانين الفرنسية ما لم يتعارض مȺها ، كال 1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/154

مع السيادة الوطȺية، كغداة اɍستقɎؿ كحداثة الدكلة كتشريعاتها القانونية قررت الجزائر التحرر من كافة 
اɍتفاقيات السارية قبل استقɎلها كمȺها قوانين المعاȽدات المتعلقة بالملكية الفكرية، إɍ أف Ƚذا الفراغ 

فصدرت سلسلة من القوانين كالمراسيم كالقرارات بغرض  1966وني لم يدـ طويɎ ، إلى أف جاءت القان
 بȺاء صرح دكلة القانوف.

المتضمن  1966فيفرم  25ذك القعدة الموافق لػ  05المؤرخ في  66/48كيعتبر اɉمر رقم  
 1883مارس  20لمؤرخة في انضماـ الجزائر إلى اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصȺاعية كا

 06، كفي Ƚɍام في  1911يونيو   12كفي كاشȺطن في  1900ديسمبر  14كالمعدلة في برككسل في 
 أ 2ؤ. 1958أكتوبر  31كفي لشبونة في  1934يونيو  02  ، كفي لȺدف في1925نوفمبر 

 المعهد الوطȺي الجزائرم للملكية الصȺاعية :ب01

كتحت كصاية كزارة الصȺاعة  1963المؤرخ في جويلية  63/248بموجب المرسوـ رقم  : 01/01
كالطاقة كالتجارة ، تم تأسيس المكتب الوطȺي للملكية الصȺاعية كاف الهدؼ من إنشائȼ كاف بقصد حماية 
العɎمات التجارية التي كانت تودع من قبل لدل الغرفة التجارية كلسد الفراغ ، حتى صدكر اɉمر رقم 

 المتعلق بشهادات المخترعين إجازات اɍختراع . 03/03/1966المؤرخ في  66/54



182 

 

القاضي بإنشاء المعهد الجزائرم  21/11/1973الصادر بتاريخ   73/62بموجب اɉمر رقم  : 01/02
 ȼذا المعهد انتقلت إليȽ اعية ، كبإنشاءȺاعي كالملكية الصȺي اختصاصللتوحيد الصȺات المكتب الوط

لت أمواؿ كحقوؽ كالتزامات المكتب عدا ما يتعلق بالسجل المركزم للملكية الصȺاعية مثلما انتق
 أ 3ؤللتجارة.

كقد كلف المعهد الجزائرم للتوحيد الصȺاعي كالملكية الصȺاعية بتمثيل الجزائر في المȺظمات 
 الدكلية كالجهوية ، كبإنشاء جميع الوثائق التي تهم التوحيد الصȺاعي كالملكية الصȺاعية كالمحافظة عليها

 ككضعها تحت تصرؼ المصالح العمومية كاɉفراد .
 كما يباشر المعهد بعض الȺشاطات الجديدة كمȺها :

  يبدم رأيا ايجابيا أك ȼالرقابة فان ȻذȽ تهي من إجراءȺدما يȺالرقابة القانونية على التراخيص ، حيث ع
على مسائل الملكية الصȺاعية سلبيا فيما يخص إبراـ العقد الذم قدـ إليȼ بعد إدخاؿ التعديɎت الواجبة 

 المطركحة في العقد المعȺي إذا ما قضي اɉمر ذلك .

 . ولوجياȺمات في عملية نقل التكȽية للمؤسسات كالمساȺتوفير المعلومات التق 

المتضمن إنشاء المعهد  1998/ 02/ 21المؤرخ في  98/68بموجب المرسوـ التȺفيذم رقم : 01/03
 الصȺاعية .الوطȺي الجزائرم للملكية 

كالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع صȺاعي كتجارم يتمتع بالشخصية القانونية كاɍستقɎؿ المالي ، 
 كيكلف في Ƚذا اɋطار بما يلي :

  ويةȺاعية خصوصا السهر على حماية الحقوؽ المعȺية في الملكية الصȺفيذ السياسة الوطȺت
 للمبدعين .

 اعȺية .توفير حماية الحقوؽ في الملكية الص 

 . بتكاريةɍبداعية كاɋحفز كدعم القدرات  ا 

  ا كالتي تمثلȽية الموجودة في كثائق البراءات بانتقائها كتوفيرȺتسهيل الوصوؿ الى المعلومات التق
حلوؿ بديلة لتقȺية معيȺة يبحث عȺها المستعملوف من المواطȺين كالصȺاعيين كمؤسسات البحث 

 كالتطوير كالجامعات .

 اء تحسين ظركؼ اسȺبية الى الجزائر بالتحليل كالرقابة كتحديد مسار اقتȺجɉيات اȺتيراد التق
 التقȺيات اɉجȺبية مع مراعاة حقوؽ الملكية الصȺاعية كدفع أتاكل ȽذȻ الحقوؽ في الخارج .

 . قات التجاريةɎمية قدرة المؤسسات الجزائرية لتسهيل العȺترقية كت 
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كتȺوعت التشريعات الصادرة في مجاؿ الملكية الصȺاعية تبعا ɉصȺافها الملكية الصȺاعية كفقا 
 للتفصيل اɉتي :

 في مجاؿ براءات اɍختراع :بأ
المتعلق بشهادات المخترعين إجازات  03/03/1966المؤرخ في  66/54صدر اɉمر رقم 

المتضمن تطبيق اɉمر رقم  19/03/1966المؤرخ في  60/ 66اɍختراع كالمرسوـ التطبيقي رقم 
66/54 . 

كɍ يخفى على أحد أف ȽذȻ الفترة عرفت نقلة من الȺهج اɍشتراكي الموجȼ إلى الرأس مالي الحر، ككاف 
لهذا الطرح ɍ محالة أثر على الصعيد القانوني كخصوصا في مجاؿ الملكية كتأكد ذلك في المرسوـ 

المتعلق ببراءة أ 4ؤ. 1993ديسمبر  07المؤرخ في  17ب93، بحيث تعرض المرسوـ رقم  17ب93
اɍختراع ففي مادتȼ الثانية كاɉربعوف يعتبر براءة اɍختراع شهادة تمȺح لصاحب اɍختراع كتعطي لȼ حق 

 سȺة كاملة.   20استشارم كاستغɎؿ نتاج اختراعȼ لمدة 
 في مجاؿ العɎمات التجارية : بب

المتعلق بعɎمات المصȺع كالعɎمات التجارم  03/1966/ 19المؤرخ في  66/57صدر اɉمر رقم 
 الذم يتضمن تطبيق اɉمر المتعلق بالعɎمات . 26/03/1966المؤرخ في  66/63كالمرسوـ رقم 

 في مجاؿ الرسوـ كالȺماذج الصȺاعية : بج
رسوـ المتعلق بالرسوـ كالȺماذج ، ككذا الم 04/1966/ 28المؤرخ في  66/86لقد تم صدكر اَمر رقم 

 . 66/86المتضمن تطبيق اɉمر رقم  04/1966/ 28المؤرخ في  66/87رقم 
 في مجاؿ تسميات المȺشأ : بد
المتعلق بتسميات المȺشأ ،ككذا المرسوـ  16/07/1976المؤرخ في  76/65تم إصدار المرسوـ  رقم  

 . الذم يحدد كيفيات تسجيل كنشر تسميات المȺشأ 16/07/1976المؤرخ في  76/121رقم 
 ثانيا :القوانين الحالية المȺظمة لحقوؽ الملكية الصȺاعية  

أصبحت التشريعات الوطȺية تتعارض في بعض نصوصها مع اɍتفاقيات كالمعاȽدات الدكلية ، مما  
اضطر المشرع الجزائرم إلى العمل على تعديل القوانين القديمة بما يتماشى مع المتطلبات الخاصة 

لɎنضماـ إليها  لɎتفاقيات المذكورة سابقا  ، سواء تلك التي انضمت إليها الجزائر أك التي Ƚي في طريقها
.  
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نتطرؽ في Ƚذا المبحث إلى مضموف الملكية الصȺاعية في التشريع الجزائرم مقارنة بما Ƚو معموؿ 
بȼ على المستول الدكلي في المطلب اɉكؿ ، ثم نتطرؽ في المطلب الثاني إلى  أسس كمبادئ التشريعات 

 بȺاȽا المشرع الجزائرم . الجزائرية للملكية الصȺاعية ، أم أȽم المبادئ الدكلية التي ت
 مضموف التشريعات الجزائرية الحالية المȺظمة للملكية الصȺاعية ب/1
 : بالȺسبة لɎتفاقيات الدكلية  1/1

بالرجوع إلى القانوف المقارف ك اɍتفاقيات الدكلية نجد أف مضموف الملكية الصȺاعية يشتمل على 
 المواضيع التالية :

 . ختراعɍبراءة ا 

 . اعيةȺماذج الصȺالرسوـ كال 

 . مات التجاريةɎالع 

 . مة التجاريةɎسم التجارم كالشعار إذا تعلق بالعɍا 

 . تصاميم الدكائر المتكاملة 

 . باتاتȺاؼ الȺأص 

 . افسة غير المشركعةȺالحماية من الم 

 .  شأ كالمؤشر الجغرافيȺتسميات الم 

  سرارɉها أك اȺالتجارية .حماية المعلومات غير المفصح ع 

  لكتركنيɍالموقع اSite web     . 

  :بالȺسبة للتشريع الجزائرم .1/2
 Ȼا نجدȺفإن ȼاعية في التشريع الجزائرم الحالي كالجارم العمل بȺسبة لمضموف الملكية الصȺأما بال

 يشتمل على المواضيع التالية :
 أ : العɎمات  التجارية .

ككذا المرسوـ التȺفيذم  أ 5ؤ، 19/07/2003المؤرخ في  03/06كالمȺظمة بموجب اɉمر رقم 
، الذم يحدد كيفية إيداع العɎمات كتسجيلها ، كمن بين  02/08/2005المؤرخ في  05/277رقم 

أحكامȼ الجديدة إلغاء التمييز المعموؿ بȼ في القوانين السابقة للعɎمات ، بين عɎمات المصȺع كالعɎمات 
ة ، ففي ظل Ƚذا القانوف الجديد فالعɎمات حرة في إنشائها دكف فرضها بقوة التجارية ، كعɎمات الخدم

القانوف كدكف تدخل الدكلة في عملية إنشائها كمن جهة أخرل ضبط تعريف للعɎمة في المادة الثانية ، 
كيكوف المشرع بذلك قد ساȽم في سد الثغرات الموجودة في تشريع العɎمات السابقة ، كجاء Ƚذا 
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مȺسجما مع أحكاـ اɍتفاقيات الدكلية المعموؿ بها في الجزائر ، كنعȺي بها تحديدا اتفاقية باريس  القانوف
  أ6ؤكاتفاقية نيس ، كما أف أحكاـ Ƚذا القانوف ɍ تتعارض مع أحكاـ اتفاقية تريبس .

 ب : براءة اɍختراع .
وـ التȺفيذم رقم ، ككذا المرس 19/07/2003المؤرخ في  03/07كالمȺظمة بموجب اɉمر رقم 

، الذم يحدد كيفية إيداع براءات اɍختراع كإصدارȽا ، كقد  02/08/2005المؤرخ في  05/275
تضمن إصɎحات عميقة لقانوف البراءات ، سدت بذلك الفراغات كالثغرات الموجودة في المرسوـ 

 انب التالية :، كتȺطبق قواعد القانوف الجديد مع مقتضيات تريبس من حيث الجو  93/17التشريعي 
 . ح البراءةȺجانب في مɉين كاȺتكريس مبدأ المساكاة في المعاملة بين الوط 

 . تينȺتشديد الطابع الردعي لعقوبة جريمة التقليد برفع مدة الحبس من ستة أشهر الى س 

  ة ، تبدأ من تاريخ إيداع طلب البراءة كفقا للمادة  20رفع مدة الحماية الىȺمن اتفاقية  27/03س
 تريبس كبالتالي ȺȽاؾ تطابق .

 ج : التصاميم الشكلية للدكائر المتكاملة .
، ككذا المرسوـ التȺفيذم رقم  19/07/2003المؤرخ في  03/08كالمȺظمة بموجب اɉمر رقم 

، الذم يحدد كيفية إيداع التصاميم الشكلية للدكائر المتكاملة  02/08/2005المؤرخ في  05/276
القانوف لسد الȺقص الذم كاف موجودا في التشريع الجزائرم لحقوؽ الملكية كتسجيلها ، كجاء Ƚذا 

الصȺاعية ، خاصة كاف ȽذȻ التصاميم لها أȽمية بالغة في اɍقتصاد الحديث حيث تشكل اɍلكتركنيات 
الصغيرة عȺصرا أساسيا في تكȺولوجيا المعلومات كاɍتصاɍت سواء كانت الدكائر المتكاملة خطية أك رقمية 

     أ7ؤ.
 د: الرسوـ كالȺماذج الصȺاعية .

المتضمن تطبيق اɉمر رقم  28/04/1966المؤرخ في  66/87كالمȺظمة بموجب اɉمر رقم 
 المتعلق بالرسوـ كالȺماذج الصȺاعية . 66/86

 Ƚػ : تسميات المȺشأ .
 ، ككذا المرسوـ التȺفيذم رقم 16/07/1976المؤرخ في  76/65كالمȺظمة بموجب اɉمر رقم 

المتضمن كيفية تسجيل كنشر تسميات المȺشأ ، كلم يعدؿ ɉنȼ  16/07/1976المؤرخ في  76/121
 جاء مطابقا لɎتفاقيات الدكلية .

 ك : المȺافسة غير المشركعة .
الذم يحدد القواعد المطبقة  23/06/2004المؤرخ في  04/02كالمȺظم بموجب القانوف رقم 

 على الممارسات التجارية.
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مȺها على أنها "كل مȺافسة تتعارض مع العادات  10/02عرفتها اتفاقية باريس في المادة  كما
 الشرفية في الشؤكف الصȺاعية أك التجارية ".

إم أنها كل ممارسة مȺافية للممارسات التجارية الȺزيهة كالمبيȺة على قاعدة حسن الȺية، كتشمل عدة 
 لمشركعة كȽي:أنواع من اɉعماؿ التي تشكل المȺافسة غير ا

 .ا من السلع أك الخدماتȽعماؿ التي تحدث لبسا بين السلع أك الخدمات كغيرɉا 

 .عماؿ المضللةɉا 

 .زع الثقة عن الغيرȺعماؿ التي تɉا 

 . سرارɉعماؿ المؤدية الى إفشاء اɉا 

 . نتفاع المجاني من انجازات الغيرɍأعماؿ التطفل كا 
 . م : اɉصȺاؼ الȺباتية الجديدة

، المتعلق بالبذكر ك الشتائل   06/02/2005المؤرخ في  05/03كالمȺظمة بموجب القانوف رقم 
 كحماية الحيازة الȺباتية . 

كتمثل اɉصȺاؼ الȺباتية الجديدة نوعا جديدا من أنواع حقوؽ الملكية الفكرية كالتي تهدؼ الى 
 توفير الحماية ɉصحاب Ƚاتȼ اɉصȺاؼ كمȺحهم حق ملكية عليها .

 يتم حماية اɉصȺاؼ الȺباتية الجديدة عبر ثɎثة أنواع من الحماية كȽي :ك 
 . إما عن طريق نظاـ البراءات 

 . إما عن طريق نظاـ خاص 

 . اتين الطريقتينȽ كإما عن طريق الجمع ما بين 

العملية  كقد أجازت اتفاقية تريبس Ƚاتȼ اɉنواع لحماية اɉصȺاؼ الȺباتية الجديدة كلو انȼ من الȺاحية      
  أ8ؤتتجȼ الدكؿ الى اعتماد تشريع خاص بحماية Ƚذا الȺوع كما Ƚو الحاؿ بالȺسبة للمشرع الجزائرم .

من خɎؿ ȽذȻ المقارنة يمكن لȺا أف القوؿ باف المشرع الجزائرم تعرض لجميع مواضيع الملكية 
كالشعار ك اɉسرار التجارية الصȺاعية كالتجارية المتعارؼ عليها دكليا، حتى كاف ɍ يضم اɍسم التجارم 

 ضمن الملكية الصȺاعية إɍ انȼ نظمها من خɎؿ القانوف التجارم الجزائرم. 
كما يمكن لȺا إدراؾ المجهودات المبذكلة من طرؼ السلطات العمومية لتوفير إطار تشريعي جزائرم 

اتفاقية تريبس كالحرص لحقوؽ الملكية الصȺاعية يستجيب لركح كأȽداؼ كل اɍتفاقيات الدكلية ɍسيما 
 على مطابقة القوانين الجزائرية لها .

 أسس كمبادئ التشريعات الجزائرية للملكية الصȺاعية  ب/2
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باستقرائȺا لɎتفاقيات الدكلية نجد أنها كرست عدة مبادئ أساسية لحماية حقوؽ الملكية الصȺاعية 
 كالتجارية، فȺجد أف المشرع الجزائرم تبȺاȽا كلها ك Ƚي:

 مبدأ المعاملة الوطȺية لرعايا دكؿ اɍتحاد كمن في حكمهم. ب2/1

يتمتع رعايا كل دكلة من دكؿ اɍتحاد في جميع الدكؿ أعضاءȻ بالمزايا التي تمȺحها حاليان أك قد 
تمȺحها مستقبɎن قوانين تلك الدكؿ لمواطȺيها ، فيكوف لهم نفس الحماية التي للمواطȺين كنفس طرؽ 

قانونية ضد أم إخɎؿ بحقوقهم بشرط إتباع الشركط كاɋجراءات المفركضة على ككسائل الطعن ال
 المواطȺين .

 كيعامل بذات المعاملة رعايا الدكؿ غير اɉعضاء في اɍتحاد بشرط:
 إما أف يكونوا مقيمين على أرض إحدل الدكؿ اɉعضاء. ب
 أك تكوف لهم فيها مȺشآت صȺاعية أك تجارية حقيقية كفعالة. ب

 اɉكلويػػة .حػق ب2/2

  فعػةȺيتمتع بهذا الحق كػل مػن أكدع ػ قانونػان ػ طلبػان للحصػوؿ علػى بػراءة اختػراع أك تسػجيل نمػوذج م
 Ȼمػن بعػد ȼخلفػ ȼتحػاد ، كمػا يتمتػع بػɍمة تجارية في إحدل دكؿ اɎاعي أك عȺأك رسم أك نموذج ص

 ، كذلك كلȼ بالȺسبة لɌيداع في الدكؿ اɉخرل .

   ػػيȽ كلويػػةɉمػػاذج  12كمواعيػػد اȺفعػػة ، كسػػتة شػػهور للرسػػوـ كالȺختػػراع كنمػػاذج المɍشػػهران لبػػراءة ا
 ɍكؿ كɉالمواعيػػػد ابتػػػداء مػػػن تػػػاريخ إيػػػداع الطلػػػب ا ȻػػػذȽ مػػػات التجاريػػػة ، كتسػػػرلɎاعية كالعȺالصػػػ
 ȼعطلػػ ȼػػȺخيػػر مɉيػػداع فػػي حسػػاب المػػدة ، كمػػا يمتػػد الميعػػاد فػػي حالػػة كقػػوع اليػػوـ اɋيػػدخل يػػوـ ا

 رسمية .

 ثɋيداع.عبء اɋذا اȽ أف يحدد رقم ȼبات يقع على من يدعى أكلوية طلب سابق، إذ علي 

 جواز تجزئة طلب براءة اɍختراع كأثرȻ على حق اɉكلوية . ب2/3

 يجوز للطالب أف يجزئ طلب براءة اɍختراع إلى عدد معين من الطلبات الجزئية في إحدل حالتين :
 إذا تبين من الفحص أف طلب البراءة يشتمل على أكثر من اختراع . بأ

 من تلقاء نفسȼ . بب
كفػى Ƚػاتين الحػالتين يحػتفظ الطالػػب بتػاريخ الطلػب اɉكؿ لكػػل طلػػب جزئػػي ككػذا التمتػع بحػق اɉكلويػػة إف 

 كجد.
 . استقɎؿ البراءات التي يحصل عليها المخترع من دكؿ مختلفة عن ذات اɍختراع ب2/4
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كذلػػك سػػواء كانػػت ȽػػذȻ الػػدكؿ المختلفػػة أعضػػاء أـ غيػػر أعضػػاء فػػي اɍتحػػاد ، كأثػػر ذلػػك أف تكػػوف 
مػػدة اɉكلويػػة مسػػتقلة مػػن حيػػث أسػػباب الػػبطɎف كالسػػقوط كمػػن حيػػث مػػدة الػػدكاـ البػراءات التػػي تطلػػب خػػɎؿ 

 . العادية لهذȻ البراءات
 اɍختراع .للمخترع الحق في ذكر أسمȼ بهذȻ الصفة في براءة  ب2/5
 استحقاؽ البراءة كإبطالها كإسقاطها كالترخيص اɋجبارم بإنتاج المȺتجات محلها : ب2/6

   يȺادان إلػى أف القػانوف الػػوطȺيجػػوز إبطػاؿ بػراءة اختػراع اسػت ɍ ح بػراءة اختػراع، كمػاȺيجػوز رفػض مػ ɍ
 يحد من بيع المȺتج الذم تحميȼ براءة أك أنتج كفقان لطريقة محمية ببراءة.

    عة فػػي أيػػة دكلػػة عضػػو فػػيȺيجػػوز إسػػقاط البػػراءة إذا اسػػتورد مالكهػػا فػػي دكلػػة الحمايػػة أشػػياء مصػػ ɍ
 اɍتحاد .

  ح تػراخيص إجباريػة لمواجهػة التعسػف فػي مباشػرة الحػقȺص فػي تشػريعاتها علػى مػȺيجوز للػدكؿ أف تػ
 أɍستئثارم الȺاتج عن البراءة .

  جبارم لم يكن كافيػانɋص علػى سػقوط البػراءة ، علػى  إذا تبين أف الترخيص اȺلتػدارؾ التعسػف جػاز الػ
 أنɍ ȼ يجوز اتخاذ أية إجراءات ɋسقاط البراءة أك إلغائها قبل سȺتين من مȺح الترخيص اɋجبارم .

  بخصوص جػزء المشػركع أك ɍإ ȼيجوز انتقال ɍ جبارم إستئثاريا ، كماɋيجػوز أف يكػوف الترخيػص ا ɍ
 Ƚذا الترخيص . المحل التجارم الذم يستغل

    ختػػراع محػػل البػػراءة أك عػػدـɎؿ لɎسػػتغɍد مػػن عػػدـ اȺجبػػارم علػػى سػػɋيجػػوز طلػػب التػػرخيص ا ɍ
كفاية Ƚذا اɍسػتغɎؿ قبػل انقضػاء أربػع سػȺوات مػن تػاريخ إيػداع طلػب البػراءة أك ثػɎث سػȺوات مػن 

توقفػػȼ يعػػود إلػػى تػاريخ مȺحهػػا أيهمػػا أبعػد ، كيػػرفض مػػȺح Ƚػػذا التػرخيص إذا اثبػػت صػػاحب البػراءة أف 
 أسباب مشركعة .

 اɍستثȺاءات على حقوؽ مالك البراءة . ب2/7

استعماؿ المȺتجات موضوع البراءة على ظهر السفن التابعة للدكؿ اɉخرل اɉعضاء في اɍتحاد عȺػد 
 دخولها بصفة مؤقتة أك عرضية في مياȽها بشرط أف يكوف Ƚذا اɍستعماؿ قاصران على احتياجات السفيȺة.

عماؿ المȺتجػػات موضػػوع البػػراءة فػػي صػػȺع أك تشػػغيل المركبػػات الجويػػة أك البريػػة التابعػػة للػػدكؿ اسػػت
اɉخػػرل اɉعضػػاء فػػي اɍتحػػاد أك فػػي إنتػػاج قطػػع غيارȽػػػا عȺػػد دخولهػػا بصػػفة مؤقتػػة أك عرضػػية فػػي الدكلػػػة 

   أ9ؤالمذكورة .
 الحماية المؤقتة في المعارض الدكلية . ب2/8
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  تحاد حمايةɍح دكؿ اȺفعػة أك تمȺختراعات التػي يمكػن أف تكػوف موضػوعان لبػراءات أك نمػاذج مɎمؤقتة ل
رسػػوـ كنمػػػاذج صػػػȺاعية ككػػذا العɎمػػػات التجاريػػػة كذلػػػك عػػن المȺتجػػػات التػػػي تعػػرض فػػػي المعػػػارض الدكليػػػة 

 الرسمية أك المعترؼ بها رسميا ك التي تقاـ على إقليم أية دكلة عضو .
 يترتػػػب علػػػى تلػػك الحمايػػة امتػػدا ɍلويػػة ، إذ يجػػوز لكػػل دكلػػة ػ فػػي حالػػة كɉد المواعيػػد المتعلقػػة بحػػق ا

مطالبتها بحق اɉكلوية ػ أف تجعػل سرياف الميعاد يبدأ مػن تػاريخ إدخػاؿ المȺػتج فػي المعػرض ، مػع حقهػا فػي 
 أف تطلب ما تراɍ Ȼزما من المستȺدات التي تثبت ذاتية المعركض كتاريخ إدخالȼ المعرض .

 مقررة للمحافظة على حقوؽ الملكية الصȺاعية في الرسوـ الب2/9

تمػػػȺح الػػػدكؿ اɉعضػػػاء مهلػػػة ɍ تقػػػل عػػػن سػػػتة شػػػهور لػػػدفع الرسػػػوـ المقػػػررة للمحافظػػػة علػػػى حقػػػوؽ 
الملكيػة الصػȺاعية ، كيجػوز لتلػك الػدكؿ ػ بمقتضػى تشػريعاتها الوطȺيػة ػ أف تلػـز صػاحب الحػق فػي الملكيػة 

 رسمان إضافيان للمحافظة على ȽذȻ الحقوؽ .الصȺاعية أيا كانت مجاɍتها أف يدفع 

 قلب قاعدة عبء اɋثبات في براءة الطريقة .ب2/10
التي نصت على انȼ إذا كاف موضوع البػراءة طريقػة صػȺع فػاف  أ10ؤجاءت بهذا المبدأ اتفاقية تريبس،  

عػػن الطريقػػة  للسػلطات القضػػائية صػػɎحية اɉمػر لمػػدعى عليػػȼ بإثبػػات أف طريقػة تصػػȺيع مȺػػتج مطػابق تختلػػف
 المشمولة بالبراءة.

المتعلػػق بػػالبراءات بقولهػػا "بغػػض  03/07مػػن اɉمػػر رقػػم  59كقػػد نصػػت علػػى Ƚػػذا المبػػدأ المػػادة 
، كحتى يثبػت العكػس يعتبػر كػل مȺتػوج مطػابق صػȺع بػدكف رضػا  58من المادة  02الȺظر عن أحكاـ الفقرة 

اءة كذلػػك علػػى اɉقػػل فػػي إحػػدل الحػػالتين صػػاحب البػػراءة مȺتجػػا حصػػل عليػػȼ بالطريقػػة التػػي تشػػملها البػػر 
 اَتيتين :

 عȺدما يكوف موضوع البراءة طريقة تتعلق بالحصوؿ على مȺتوج جديد. ب

عȺػػدما يوجػػد احتمػػاؿ كبيػػر بػػاف المتػػوج المطػػابق حصػػل عليػػȼ بالطريقػػة التػػي تشػػمل البػػراءة كاف صػػاحب  ب
البػػػراءة لػػػم يسػػػتطع بػػػرغم الجهػػػود المبذكلػػػة شػػػرح الطريقػػػة المسػػػتعملة كفػػػي ȽػػػذȻ الحالػػػة يمكػػػن للجهػػػة 

 ȼدلػػة التػػي تثبػػت أف الطريقػػة المسػػتعملة للحصػػوؿ عالمختصػػة أف تػػأمر المػػدعى عليػػɉتػػوج مطػػابق بتقػػديم اȺلػػى م
 تختلف عن الطريقة التي تشملها البراءة " .

 بعض اɉحكاـ الخاصة بالرسوـ كالȺماذج الصȺاعية، ك العɎمات التجارية:
 تحمى الرسوـ كالȺماذج الصȺاعية في جميع دكؿ اɍتحاد . بؤأأ

حػػػاؿ سػػواء لعػػػدـ كɍ يجػػوز أف تكػػوف الحمايػػػة الخاصػػة بالرسػػػوـ كالȺمػػاذج الصػػػȺاعية عرضػػة للسػػػقوط بأيػػة  
 اɍستغɎؿ أك ɍستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية .

 أما العɎمات التجارية : بؤبأ
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  يجػوز رفػض ɍ ȼأنػ ɍتحػاد شػركط إيػداعها كتسػجيلها، إɍي في كل دكلػة مػن دكؿ اȺفيحدد التشريع الوط
رعاياȽػػػا ، أك إبطػػػاؿ صػػػحة Ƚػػػذا طلػػػب التسػػػجيل لعɎمػػػة مودعػػػة فػػػي دكلػػػة مػػػن دكؿ اɍتحػػػاد مػػػن أحػػػد 

 التسجيل استȺادان إلى عدـ إيداع العɎمة أك تسجيلها أك تجديدȽا في دكلة مȺشائها .
 مة المسجلػة في دكلة عضو أخرل حتى كلو كػافɎمة المسجلة في دكؿ عضو مستقلة عن العɎت دكلػة ك تعتبر الع

 المȺشأ.
  مػة التػي تشػكل نسػخا أك تقليػدانɎوات مػن تػاريخ التسػجيل لشػطب العȺتقػل عػن خمػس سػ ɍ ح مهلةȺتم

أك ترجمػة لعɎمػة أخػػرل ، كمػا يجػوز تحديػػد مهلػة ɍ تسػتعمل تلػػك العɎمػة خɎلهػا كذلػػك كلػȼ إذا كانػػت 
يجوز تحديد أيػة  قد سجلت بحسن نية ، أما إذا كانت سجلت أك استعملت بسوء نية فȽɎذȻ العɎمة المسجلة 

 استعمالها . مهلة لشطبها أك مȺع

 ما ɍ يجوز تسجيلȼ كعɎمة . 
  مػػات ك الػػدمغات الرسػػمية الخاصػػة بالرقابػػةɎخػػرل كالعɉـ كشػػعارات الدكلػػة اɎعػػɋالشػػعارات الشػػرفية كا

د كالضماف ، كاɉسماء المختصرة الخاصة بالمȺظمػات الدكليػة التػي تكػوف دكلػة أك أكثػر مػن دكؿ اɍتحػا
 أعضاء فيها .

  يȺفػإذا كػاف التشػريع الػوط ، ȼػȺن عɍɎمػة مػع المشػركع أك اسػتقɎػازؿ عػن العȺمػة جػواز التɎازؿ عػن العȺالت
لدكلػة عضػو يشػػترط اɍقتػراف فيكفػػى لصػحة Ƚػػذا التȺػازؿ أف تȺتقػػل ملكيػة جػػزء المشػركع القػػائم فػي تلػػك 

Ⱥع أك يبيػع فػي الدكلػة المشػار إليهػا المȺتجػات الدكلة إلى المتȺازؿ إليȼ مع مȺحȼ حقا إستئثاريا فػي أف يصػ
 التي تحمل العɎمة المتȺازؿ عȺها .

 .مة الخدمة دكف أف تكوف ملتزمة بتسجيلهاɎتحاد بحماية عɍمة الخدمة تتعهد دكؿ اɎع 
  مػػػات الجماعيػػػة الخاصػػػة بالكيانػػػاتɎتحػػاد بقبػػوؿ إيػػداع كحمايػػػة العɍمػػات الجماعيػػة تتعهػػد دكؿ اɎالع

ɍ يتعارض كجودȽا مع دكلػة المȺشػأ حتػى كلػو لػم تكػن مالكػة لمȺشػأة صػȺاعية أك تجاريػة ، علػى أنػȼ  التي
 يجوز للدكلة رفض مȺح الحماية لتلك العɎمات إذا كانت تتعارض مع مصلحتها العامة .

  تحػادɍسػتيراد فػي دكؿ اɍػد اȺمػة تجاريػة بطريػق غيػر مشػركع كذلػك عɎتجات التي تحمل عȺمصادرة الم
ك التي يكػوف فيهػا لهػذȻ العɎمػة حػق الحمايػة القانونيػة ، كتوقػع المصػادرة أيضػا فػي الدكلػة التػي كضػعت 

لػػȼ بȺػػاء علػػى طلػػب فيهػػا العɎمػػة بطريػػق غيػػر مشػػركع كفػػى الػػدكؿ التػػي تػػم تصػػدير المȺػػتج إليهػػا ، كذلػػك ك
الȺيابػػة العامػػة أك السػػلطة المختصػػة أك صػػاحب المصػػلحة ، كɍ تسػػرل المصػػادرة علػػى المȺتجػػػػات التػػي 

    أ11ؤتمػر بطريق التجػارة العابرة . 
 الخاتمة:

 لقد مكȺتȺا ȽذȻ الدراسة من الوصوؿ الى عدد من الȺتائج نذكر مȺها : 
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مشرع الجزائرم مبȺية على أساس معيار اɋيديولوجية / إف المȺهجية التشريعية التي اتبعها ال01
 السائدة في الدكلة .

/ إف الȺظرة الحالية لواقع تشريعات كتȺظيمات الملكية الصȺاعية تكشف عن الهوة الكائȺة بين 02
 ئر مع المȺظمة العالمية للتجارة الȺصوص كالممارسة كȽو ما كاف حجر عثرة في إطار مفاكضات الجزا

/ إف الجزائر تمكȺت من تعزيز اɋطار القانوني الخاص بحماية الملكية الصȺاعية ، حيث أف 03
 القوانين المȺظمة لها مسايرة للمعايير الدكلية .

كنظرا إلى أف الوقت الراȽن أصبح يتميز باɍحترافية في كل المجاɍت ، فɎ مȺاص لȺا ɍ إتباع ركب  
 كبيرة في Ƚذا المجاؿ .  الدكؿ المتقدمة التي قطعت أشواطا

 الهوامش :
صɎح الدين مرسي، الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع الجزائرم، أطركحة دكتوراȻ في القانوف، كلية الحقوؽ  ب1

 .150ـ، ص1988جامعة بن عكȺوف، الجزائر، 
، 198، ص16ـ، العدد 1966فيفرم  25الرسمية للجمهورية الجزائرية، السȺة الثالثة، المؤرخة في  الجريدةب 2

ـ، المتضمن انضماـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1966فيفرم  25المؤرخ في  48ب66المحتوية على اɉمر رقم 
 حماية الملكية الصȺاعية.ـ، المتعلقة ب1883مارس سȺة  20الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 

بشاف اتفاقية ستوكهولم ɋنشاء المȺظمة العالمية للملكية  09/01/1975مكرر مؤرخ في  75/02اɉمر رقم  ب 3
 الفكرية .

، المحتوية على المرسوـ 1993ديسمبر  08، المؤرخة في 81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ب4
 . 04المتعلق ببراءة اɍختراع، ص: 1993ديسمبر  07في المؤرخ  17ب93التȺفيذم رقم 

 . 2003لسȺة  44الجريدة الرسمية رقم   ب5
 . 113،ص  2012عجة الجيɎني، أزمات حقوؽ الملكية الفكرية ،دار الخلدكنية ، الطبعة اɉكلى ، الجزائر ب 6

 . 244، ص 2005اف،نورم محمد خاطر ، شرح قواعد الملكية الصȺاعية ، دار كائل للȺشر ،عم ب 7

 من اتفاقية تريبس . 27انظر المادة ب 8

السيد حسن البدراكم ، اɋطار القانوني الدكلي لحماية الملكية الصȺاعية ، ندكة الويبو عن إنفاذ حقوؽ الملكية  ب 9
 .  2004الفكرية للقضاة كالمدعين العامين ،عماف 

 من اتفاقية تريبس . 34انظر المادة  ب 10

.   حسن البدراكم ، المرجع السابق السيد ب11
 

 المصادر كالمراجػػع :
  أكɍ : المصادر .
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، 198، ص16ـ، العدد 1966فيفرم  25الرسمية للجمهورية الجزائرية، السȺة الثالثة، المؤرخة في  الجريدة ب1
ـ، المتضمن انضماـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1966فيفرم  25المؤرخ في  48ب66المحتوية على اɉمر رقم 

 حماية الملكية الصȺاعية.ـ، المتعلقة ب1883مارس سȺة  20الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 
، المحتوية  1973أفريل سȺة  10، صادرة بتاريخ 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السȺة العاشرة، العدد  ب2

 .1973أفريل  Ƚ03ػ الموافق لػ 1393صفر  29المؤرخ في  14ب73أكؿ أمر يتعلق بتȺظيم قانوف حق المؤلف تحت رقم على 
التȺفيذم ، المحتوية على المرسوـ 1973سبتمبر  11، المؤرخة في 73الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ب3

 ..O.N.D.Aـ،المتضمȺة اɉمر المتعلق بإحداث الديواف الوطȺي لحق المؤلف 1973جويلية  25المؤرخ في  46ب73رقم 
 2ب75، المحتوية على اɉمر رقم 1975فيفرم  14، المؤرخة في 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ب4

، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المȺظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في 1975جانفي  09مكرر مؤرخ في 
 . 1967جويلية  14ستوكهولم بتاريخ 

، المحتوية على المرسوـ 1993ديسمبر  08، المؤرخة في 81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ب5
 المتعلق ببراءة اɍختراع . 1993ديسمبر  07المؤرخ في  17ب93التȺفيذم رقم 

ب97ـ، المحتوية على اɉمر رقم 1997مارس  12، المؤرخة في 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ب6
 ـ المتعلق بحقوؽ المؤلف كالحقوؽ المجاكرة .1997مارس  06المؤرخ في  10

 ـ، المتعلقة بحماية الملكية الصȺاعية.1883مارس سȺة  20اتفاقية باريس المؤرخة في ب7
 المتعلقة بالملكية اɉدبية كالفȺية . 1886اتفاقية برف لسȺة ب8
 المȺعقدة بمراكش المغربية .  1994اتفاقية تريبس لسȺة  ب9

 المتعلق بالعɎمات . 19/07/2003المؤرخ في  03/06اɉمر رقم  ب10
 المتعلق ببراءة اɍختراع . 19/07/2003المؤرخ في  03/07اɉمر رقم  ب11
 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدكائر المتكاملة  19/07/2003المؤرخ في  03/08 اɉمر رقم ب12
ـ الȺماذج الصȺاعية 66/86المتضمن تطبيق اɉمر رقم  28/04/1966المؤرخ في  66/87اɉمر رقم  ب13  . المتعلق بالرسو
 المتعلق بتسميات المȺشأ . 16/07/1976المؤرخ في  76/65اɉمر رقم  ب14
 الذم يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية . 23/06/2004المؤرخ في  04/02القانوف رقم  ب15
 المتعلق بالبذكر الشتائل كحماية الحيازة الȺباتية . 06/02/2005المؤرخ في  05/03القانوف رقم  ب16

 الكتب   ب/1 ثانيا : المراجع 
ق المؤلف في التشريع الجزائرم، أطركحة دكتوراȻ في القانوف، كلية الحقوؽ صɎح الدين مرسي، الحماية القانونية لح ب1

 ـ.1988جامعة بن عكȺوف، الجزائر، 
 . 2012عجة الجيɎني، أزمات حقوؽ الملكية الفكرية ،دار الخلدكنية ، الطبعة اɉكلى ، الجزائر  ب2
 . 2005شرح قواعد الملكية الصȺاعية ، دار كائل للȺشر ،عماف، نورم محمد خاطر ، ب3
 المطبوعات  ب/2
السيد حسن البدراكم ،اɋطار القانوني الدكلي لحماية الملكية الصȺاعية ،ندكة الويبو عن إنفاذ حقوؽ الملكية الفكرية  ب

 2004للقضاة كالمدعين العامين  ، عماف 
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