النظام القانوني اجلزائري حلماية حق براءة االخرتاع

*******
ملخص:
تعد براءة االخرتاع حقا من حقوق امللكية الفكرية؛ حيث يضمن هلا هذا احلق احلماية القانونية ،فرباءة االخرتاع أداة
لتنفيذ سياسة التطور االقتصادي والتكنولوجي باعتباره وسيلة لتشجيع االبتكارات احمللية ؛إذ يعرتف القانون للمخرتع حبق
خاص على ابتكاره واالستفادة منه ماليا ،فيلتزم كل مالك لالخرتاع بالكشف عن املعلومات املتعلقة باخرتاعهم للجمهور من
أجل إثراء املعارف التقنية مقابل احلماية مبوجب الرباءة املمنوحة له ،ونتيجة ملا تقتضيه مبادئ العدالة واملصلحة العامة
للمجتمع ال يكون للمخرتع حق دائم مؤبد على ابتكاره بل البد من تقييده ملدة حمددة قانونا وخالل هذه املدة مينع على
الغري استعمال أو استغالل املخرتع موضوع احلماية وإال كان عرضة للجزاءات املقررة قانونا.

Abstract:

The patent is considered as a right from intellectual property rights
these last insure a legal protection to the patent . So the patent is a tool to
implement the economical and technological development’s policy which is
considers as a way to encourage local innovations , So; the law recognizes a
private ( special ) right and financial benefit to the creator on his invention .
Every creator must reveal the informations relating to his invention to the
public for enriching the technical knowledges versus the protection under the
patent given to him . The result as required by the principles of justice and the
public interest community the inventor does not have a permanent right on
his invention , but this right must be restrained by law for a limited period and
during this period it prevents others use or exploitation of the invention
which is protected , they will be punished by law .

مقدمة

من املتفق عليه أن احلقوق املالية تنقسم اىل حقوق عينية وشخصية وذهنية أو فكرية؛ هذا األخري الذي حيتل مكانا
بارزا ضمن حقوق امللكية لكونه ذا عالقة بأمسى ما ميلكه اإلنسان وهو العقل يف إبداعاته ،فامللكية الفكرية هي حق غري
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مادي ،معنوي كحق املخرتع على اخرتاعه والصانع على منتجه واملؤلف على مصنفه ،وتنقسم إىل قسمني ملكية صناعية
وملكية أدبية وفنية.
ومن بني حقوق امللكية الصناعية جند براءة االخرتاع أ و االبتكار الذي يعد من أهم هذه احلقوق ،ذلك أن االخرتاع
مسة من مسات التطور االنساين ومقوم من مقومات التقدم يف حياة الشعوب وقيام احلضارات .امام هذه االمهية كان يتعني
وجود نظام قانوين يع مل على محاية املخرتعات وحقوق اصحاهبا هلذا جند ادخل املشرع يف كل دولة لوضع النظام القانوين
الذي يكفل هذه احلماية خاصة أن النشاط االقتصادي للمشروعات الصناعية الكربى أصبح يلعب دورا هاما يف السوق
االقتصادية سواء كان ذلك يف اجملال الداخلي أو الدويل.
قام املشرع اجلزائري كغريه من املشرعني باالهتمام مبوضوع الرباءة وأفرد هلا قوانينا خاصة وكذا محاية خاصة فقد نظمها
باألمر رقم  07-03املؤرخ يف  19جويلية  2003املتعلق برباءة االخرتاع.
على ضوء هذه املعطيات تتمحور اإلشكالية حول :ما مدى اهتمام المشرع الجزائري بحق براءة االختراع كحق من
الحقوق الملكية الصناعية؟

على هذا األساس قمنا يف هذه الورقة بالتعرض اىل املقصود برباءة االخرتاع (املبحث األول) مث الشروط الالزم توفرها
يف االخرتاع  -الشروط املوضوعية -واإلجراءات اليت جيب على املخرتع القيام هبا للحصول على الرباءة -الشروط الشكلية-
(املبحث الثاين)

المبحث األول
تعريف براءة االختراع
حماوالت الدولة اجلزائرية للتطور والتقدم يف اجملال الصناعي والتكنولوجي جعلها أمام التزام قانوين حلماية املخرتعات
واالبتكارات الوطنية خاصة مبنح املخرتع امتيازا خاصا الستعمال واستغالل اخرتاعه حتت احلماية القانونية()1ولكي يتحقق
هذا التنظيم وهذه احلماية جيب أن يكون هذا االخرتاع قابال إلحداث تغيري جوهري يف الفن الصناعي ومستحقا بذلك
الرباءة على هذا األساس أبينا يف هذا املبحث احلديث عن الشق الفقهي والشق التشريعي لرباءة االخرتاع.
المطلب األول :التعريف الفقهي لبراءة االختراع

قبل التطرق إىل التعريف الفقهي لرباءة االخرتاع جيب التعرض للتعريف الفقهي لالخرتاع (فرع أول) مث التعريف الفقهي

للرباءة (فرع ثاين).
الفرع األول :التعريف الفقهي لالختراع
االختراع لغة :هو كشف القناع عن شيء مل يكن معروفا بذاته ،بعبارة أخرى هو الكشف عن شيء مل يكن
مكتشفا ،فاالخرتاع هو جهد بشري عقلي وعملي يثمر يف النهاية إجنازا جديدا مفيدا لإلنسان.
وفيما يلي بعض التعريفات الفقهية لالختراع:

عرفها الدكتور حممد حسين عباس على أهنا" :كل اكتشاف أو ابتكار جديد و قابل لالستغالل الصناعي ،سواء تعلق

ذلك االكتشاف أو االبتكار باملنتج النهائي أو وسائل اإلنتاج و طرقه"(.)2
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وعرفها جانب من الفقه الفرنسي بالرتكيز على مفهوم النشاط االخرتاعي بقوله" :االخرتاع ما هو إال حتقيق اإلبداع
الناجم عن عمل اخرتاعي لإلنسان".
وال ريب أنه ال يوجد نشاط اخرتاعي إال إذا كان حتقيق اإلبداع أمر غري بديهي عند رجل املهنة أي رجل احلرفة(.)3
وعرف على أنه أي فكرة إبداعية يتوصل اليها املخرتع يف اي من اجملاالت التقنية وتتعلق مبنتج ا وبطريقة صنع او بكليهما
تؤدي عمليا اىل حل مشكلة معينة يف أي من اجملاالت"(.)4
واملالحظ يف التعاريف السابقة وغريها من التعاريف اليت مل نتطرق اليها ان اغلب الفقهاء امهلوا تعريف االخرتاع على
الرغم من أمهيته القصوى.
وعليه ميكن القول أن االخرتاع هو التوصل إىل فكرة أصلية مث تنفيذها ماديا ،وبذلك يكون االخرتاع جانبا نظريا
يتمثل يف الفكرة األصلية ،وآخر مادي يتمثل يف التطبيق العملي للفكرة األصلية.
يتعني أن متثل الفكرة األصلية تقدما يف الفن الصناعي حبيث تكون تلك الدرجة من التقدم تتجاوز ما يصل إليه
التطور العادي املألوف يف الصناعة.
وعليه فمن أجل الوقوف على ما تؤدي إليه الفكرة من تقدم يف الفن الصناعي ومقدار األثر الذي حتدثه ،ال بد من
معرفة درجة مستوى الفن الصناعي السابق من جهة ،ومعرفة درجة مستوى الفن الصناعي الذي ميكن الوصول إليه بالتطور
التقليدي للصناعة(.)5

يف هذا اجملال أبينا إال أن منيز بني اكثر املصطلحات تداخال مع االختراع االبداع واالكتشاف ففي الوهلة األوىل ال
نكاد نفرق بينهم إال ان هناك اختالف فالفرق بني االختراع واإلبداع فمن الناحية اللغوية هلما املعىن نفسه ،إذ يرجع
مصطلح اإلبداع  innovationولالخرتاع inventionاليت تعين"وجد " ،كما يدل اإلبداع على كل شيء جديد،
فاملصطلحان خيتلفان من الناحية االقتصادية لكون اجلمهور مييز بني االخرتاعات اإلبداعية مبعىن العبقرية وتلك اليت ال
تتصف هبذه امليزة(.)6
وجتدر اإلشارة إىل أن لالخرتاع معنيني ،فاألول يعرف االخرتاع على أنه عمل اإلنسان الذي يؤدي إىل" كشف "ما
كان غري معروف سابقا ،واآلخر يعترب أن هناك اخرتاعا أدى عمل اإلنسان إىل إنشاء شيء جديد.
وعليه فيفهم أنه البد من األخذ مبفهوم "النشاط االخرتاعي" لتحديد االخرتاع .وهذا ما يبينه جانب من الفقه الفرنسي
بقوله :إن االخرتاع ما هو "إال حتقيق اإلبداع الناجم عن عمل اخرتاعي لإلنسان".
اما الفرق بني االختراع واالكتشاف تبني األحكام القانونية أن االخرتاعات احملمية قانونا هي تلك "االخرتاعات

اجلديدة الناجتة عن نشاط اخرتاعي والقابلة للتطبيق الصناعي( ،")7ويرتتب عن ذلك أنه جيب حتما متييز االكتشافات حيث
تعرف االكتشافات على أهنا اإلحساس عن االخرتاعات عن طريق املالحظة بظواهر طبيعية موجودة دون تدخل اإلنسان
بينما تفرتض االخرتاعات تدخال إراديا لإلنسان باستعمال وسائل مادية.
ويظهر من هاذين التعريفني أن العنصر الذي مييز االكتشافات عن االخرتاعات هو "تدخل اإلنسان"الذي يضيف
الطابع االخرتاعي على االجناز وعليه فإذا ظهر تدخل اإلنسان يف إنشاء املنتوج بذاته أو يف تطبيقه ميكن اعتبار االجناز
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اخرتاعا ،وهلذا استبعد املشرع االكتشافات من جمال تطبيق النص القانوين( ،)8ومن مت ال يعترب اخرتاعا اكتشاف منتوج
طبيعي ،ورغم استبعاد االكتشافات من جمال الرباءة يف غالبية التشريعات األجنبية ،فإن معاهدة جنيف املؤرخة يف  7مارس
 1978املتعلقة بالتسجيل الدويل لالكتشافات العلمية( ،)9هتدف إىل االعرتاف هبا قصد تشجيع تطور العلم حيث تنص
على نظام خاص مفاده بيان كافة االكتشافات مع ذكر اسم العامل املعين باألمر ،وكذا تقدمي تارخيها ومضموهنا للعلماء
ألخذها بعني االعتبار يف حبوثهم(.)10
الفرع الثاني :التعريف الفقهي لبراءة االختراع
اما عن براءة االخرتاع فقد حاول العديد من الفقهاء اعطاء تعاريف عديدة ومتنوعة نذكر منها:
فقد عرفها الدكتور عبد اللطيف هداية اهلل بأهنا" :الرخصة أو اإلجازة اليت مينحها القانون لصاحب ابتكار ،إلنتاج
صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم ،ونتيجة صناعية موجودة أو تطبيق جديد لوسائل

معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي"(.)11
وعرفها صالح زين الدين بأهنا" :شهادة رمسية تصدرها جهة إدارية خمتصة يف الدولة اىل صاحب االخرتاع او
االكتشاف يستطيع هذا االخري مبقتضى هذه الشهادة احتكار استغالل اخرتاعه او اكتشافه زراعيا أو جتاريا أو صناعيا ملدة
حمدودة وبقيود معينة"(.)12
وعرفها حممد ابراهيم الوايل بأهنا" :شهادة متنحها االدارة لشخص ما يستطيع بواسطتها أن يتمسك باحلماية اليت
يضفيها القانون على االخرتاعات مادام قد استوىف الشروط احملددة قانونا ملنح براءة االخرتاع صحيحة"(.)13
وعرفت على أهنا وثيقة يعرتف مبقتضاها باالخرتاع من طرف احلكومة مع احلق يف احتكار اإلنتاج ،االستعمال ،البيع ،أو
اقتناء الربح لعدد معني من السنوات.
وعرفت أيضا بأهنا" :الرباءة تعطي حقا مانعا على االخرتاع  ،الذي هو منتوج أو يعطي طريقة جديدة لفعل شيء
معني أو يأيت حبل تقين لفعل شيء أو يأيت حبل تقين جديد ملشكل ما".
وعرفها البعض بأهنا" :وثيقة تنشئها السلطة احلكومية ،حتمل أوصافا الخرتاع ،وترتب له وصفا قانونيا جتعله يف محى
عن كل جتاوز خارجي".
المطلب الثاني :التعريف التشريعي لبراءة االختراع

كما تطرقنا يف املطلب األ ول للتعريف الفقهي لالخرتاع مث لرباءة االخرتاع نتطرق يف املطلب الثاين للتعريف التشريعي
لالخرتاع (فرع أول) مث التعريف التشريعي للرباءة (فرع ثاين).
الفرع األول :التعريف التشريعي لالختراع
عرفت بعض القوانني االخرتاع نذكر من بني هذه التعريفات على سبيل املثال:
 -القانون االردني رقم  32لسنة  1999عرف براءات االخرتاع يف املادة الثانية بأنه" :أي فكرة إبداعية يتوصل
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إليها املخرتع عن أي جمال من جماالت التقنية و تتعلق مبنتج أو بطريقة أو بكليهما تؤدي عمليا إىل حل مشكلة معينة يف أي
من هذه اجملاالت"( .)14غري أن قانون براءات االخرتاع األردين اجلديد استغين عن هذا التعريف ومل يعطي تعريفا بديال ،وهذا
مأخذ يؤخذ على هذا القانون اجلديد.
 -أما عن قانون الملكية الصناعية السوري فقد عرف االخرتاع يف املادة األويل منه على أنه" :يعترب اخرتاعا

صناعيا ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة
جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم ،نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إىل تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة"(.)15
 -وعرفه قانون براءات االختراع والنماذج الصناعية العراقي على أنه" :كل ابتكار جديد قابل لالستغالل

الصناعي ،سواء كان متعلقا مبنتجات جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثه أو هبما معا"(.)16

 أما قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة فقد عرفه يف املادة األوىل على أنه" :الفكرة اليت يتوصل إليها أيخمرتع وتتيح عمليا حال فنيا جديدا ملشكلة معينة يف جمال التكنولوجيا".

 -وعن المشرع الجزائري فقد عرف هو اآلخر االخرتاع يف املادة2ف من األمر ) 07- 03(17على النحو اآليت:

"االخرتاع هو فكرة املخرتع ،تسمح عمليا بإجياد حل ملشكل حمدد يف جمال التقنية.

وجيب أال يكون االخرتاع بديهيا ،بل يلزم أن ينطوي على فكرة ابتكارية أصلية تؤدي إىل إحداث تقدم صناعي غري مألوف
من قبل.
من خالل التعاريف التشريعية لالخرتاع اليت انتقيناها من بعض القوانني العربية الحظنا أن أغلب التشريعات مل تعط
التعريف الدقيق لالخرتاع على خالق املشرع العراقي الذي ركز على أركان أي اخرتاع ومت حصرها يف :القابلية لالستغالل
الصناعي ،أن يكون متعلقا مبنتجات صناعية جديدة أو بطرق ووسائل مستحدثة أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على
إنتاج صناعي قائم ،أو نتيجة صناعية موجودة ،أو الوصول إىل تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.
أما عن املشرع اجلزائري ،فكان تعريفه ناقصا غري دقيق وغامضا ،هلذا نقرتح تعديل هذا التعريف متاشيا مع اركان
وقوائم االخرتاع.
وال بد من اإلقرار بأنه من الصعب حتديد مىت يكون االخرتاع حمتويا أو منطويا أو منصبا على فكرة ابتكارية ،وبعبارة
أخرى قد يثور جدل حول الفكرة االبتكارية وأصالتها ،فقد يرى البعض أن الفكرة ابتكارية وأصلية يف حني ال تكون كذلك
يف نظر البعض اآلخر.
لذلك فضلت الكثري من التشريعات العاملية عدم تعريفه واقتصرت على ذكر شروطه املوضوعية _ كاملشرع األردين_.
أما بالنسبة للقضاء ،فقد حاول القضاء العريب االجتهاد على ضوء ما وضعه املشرع من نصوص تشريعية ،فنجد
القضاء األردين مثال قد فسر االخرتاع بأنه" :فكرة ابتكاريه جتاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات اليت تؤدي إىل
زيادة اإلنتاج أو حتقيق مزايا فنية أو اقتصادية يف الصناعة مما تتوصل إليه عادة اخلربة العادية أو املهارة الفنية"(.)18
الفرع الثاني :التعريف التشريعي لبراءة لالختراع

حناول يف هذا الفرع الوقوف على بعض التشريعات العربية اليت قدمت وحاولت تعريف براءة االخرتاع من بينها:
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أوال  -تعريف القانون الفرنسي:

ينص القانون الفرنسي على أن كل اخرتاع ميكن أن يكون موضوع لسند ملكية صناعية متنح من طرف اهليئة الرمسية،

واليت متنح لصاحبه حق االستغالل االستثنائي ،ففي املادة  L611-1من قانون امللكية الفكرية سنة  1999حددت
االخرتاعات اجلديدة املستحقة للرباءة بتلك اليت تتضمن نشاط اخرتاعي وقابل للتطبيق الصناعي ،أما املادة L611-10
من نفس القانون فتعرف "براءة االخرتاع سند مللكية صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومية تسمح ملالكها احتكار
االستغالل املؤقت ،وهي سالح هجومي ودفاعي حتت تصرف املبدعني واملؤسسات ،ميكن بيعها أو متنح كرتخيص استثنائي
أو ال وتعطى كرهن حيازة ،التنازل عنها بدون مقابل ،تنقل إىل الورثة"(.)19
ثانيا -تعريف المشرع العراقي:

الرباءة – الشهادة الدالة على تسجيل االخرتاع" .هذا التعريف اعترب الرباءة كدليل أي قرينة قاطعة على تسجيل
االخرتاع دون اإلشارة إىل دورها يف احلماية.
ثالثا -تعريف المشرع األردني:

عرفها بقوله" :الشهادة املمنوحة حلماية االخرتاع"(.)20
رابعا -تعريف القانون الجزائري:

يف املرسوم التشريعي رقم  )21(17-93مل يعرف املشرع اجلزائري براءة االخرتاع غري أنه استدرك الوضع يف األمر
 ،07-03وعرفها يف املادة  2ف " :2الرباءة أو براءة االخرتاع :وثيقة تسلم حلماية االخرتاع".
خامسا -تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية:
تعرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية  OMPIأو WIPOالرباءة على أهنا "حق استئثاري" مينح نظري اخرتاع
يكون منتجا أو عملية تتيح طريقة جديدة إلجناز عمل ما ،أو تقدم حالً جديدا ملشكلة ما ،وهي تكفل بذلك ملالكها محاية
اخرتاعه ومتنح لفرتة حمدودة ( 20سنة على العموم) ،وتتمثل هذه احلماية مبوجب الرباءة يف أنه ال ميكن صنع أو االنتفاع من
االخرتاع ،أو توزيعه ،أو بيعه ألغراض جتارية دون موافقة مالك الرباءة(.)22

المبحث الثاني
الشروط الالزمة لبراءة االختراع
نصت أغلب القوانني على مجلة من الشروط حلصول املخرتع على براءة االخرتاع منها ما يتعلق باالخرتاع يف حد ذاته
وهي ما اصطلح عليها بالشروط املوضوعية ،وهي شروط متفق عليها يف معظم التشريعات العاملية ومنها يتعلق مبا يقوم به
املخرتع من إجراءات طلب احلصول على براءة االخرتاع.
المطلب األول :الشروط الموضوعية لبراءة االختراع

نصت املادة 03 :من األمر  07-03على هذه الشروط بقوهلا" :وميكن أن حتمى بواسطة براءة االخرتاع االخرتاعات
اجلديدة والناجتة عن نشاط اخرتاعي والقابلة للتطبيق الصناعي ".وهي نفسها املادة  3من املرسوم التشريعي رقم 17- 93
امللغى.
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جيب توفر أربعة شروط ملنح براءة االخرتاع أال وهي:
 أن يكون مثة اخرتاع أو ابتكار، -أن يكون االخرتاع جديدا،

 أن يكون هذا االخرتاع قابال لالستغالل الصناعي، -أن يكون االخرتاع مشروعا.

الفرع األول :وجود االختراع أو فكرة االبتكار واألصالة
من خالل ما سبق مت تعريف االخرتاع من عدة جوانب فقهية وتشريعية وقضائية لذا سنكتفي بتحديد صور االبتكار
أو االخرتاع واملتمثلة يف:
 أن يأخذ االخرتاع صورة إنتاج صناعي جديد ذي خصائص ذاتية متيزه عن غريه من املنتجات الصناعية. -أو صورة لطريقة صناعية جديدة تتعلق بوسائل مستحدثة وجديدة لإلنتاج(.)23

 -أن يكون التطبيق جديدا لوسائل او طرق معروفة أو ابتكارا جديدا لرتكيب وسائل معروفة.

 أن يكون االخرتاع بابتكار تطبيق جديد لوسيلة معروفة(.)24ويف املادة السابعة من املرسوم نفسه مت ذكر املواضيع اليت ال تعترب اخرتاعات وهي:

 املبادئ والنظريات واالكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك املناهج الرياضية. اخلطط واملبادئ واملناهج الرامية إىل القيام بأعمال ذات طابع ثقايف أو ترفيهي حمض. -املناهج ومنظومات التعليم والتنظيم واإلدارة أو التسيري.

 طرق عالج جسم اإلنسان أو احليوان باجلراحة أو املداواة وكذلك مناهج التشخيص. جمرد تقدمي املعلومات. -برامج احلاسوب (.)25

 االبتكارات ذات الطابع التزيين احملض.وعلى العموم ميكن حصر فكرة االخرتاع بأهنا تلك الفكرة األ صيلة اليت تؤدي اىل حتقيق نتائج متطورة غري متوقعه يف

الفن الصناعي بالقياس مع املستوى السابق له (.)26
ونوضح فكرة وجود االخرتاع أي احتواء على خطوة إبداعية باالستشهاد بالقضاء العريب ونقصر الذكر هنا على ما
قضت به احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف  3إبريل 1965
يف قضية تتعلق برباءة اخرتاع حملها استعمال الزيت املعدين اجملدد ،بدال من الزيت املعدين اجلديد ،يف تركيبة حرب الطباعة.
وقالت احملكمة حبق أن صاحب الرباءة ال يكون قد ابتدع أو ابتكر ما يضيف جديدا إىل الفن الصناعي القائم ،وما يعد
اخرتاعا باملعىن الذي تقررت محاية القانون له ،إذ هو مل يدخل تغيريا على الرتكيب الكيميائي حلرب الطباعة ،الذي أساس
صناعته فعال هو الزيت املعدين ،وقد بقيت هذه املادة األساسية على حاهلا(.)27
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وهذا هو موقف معظم التشريعات العاملية حيث قررت على سبيل املثال احملكمة العليا األمريكية أنه كل ما هو مصنوع
من يد اإلنسان ابتداء من التدخل البشري يف هذا الشيء جعله اخرتاعا يكون قابال للحصول على الرباءة ،وعليه نالحظ أن
القضاء األمريكي قد وسع من مفهوم االخرتاع.
الفرع الثاني :أن يكون االختراع جديدا

ال يكفي لكي حيص ل املخرتع على براءة االخرتاع أن تكون الفكرة اليت بىن عليها االخرتاع أصلية ،بل جيب فوق ذلك
أن يكون االخرتاع جديدا مل يسبق ألحد استعماله أو تقدمي طلب للحصول على براءة بشأنه ،أو احلصول فعال على براءة

االخرتاع أو سبق النشر عنه وإال فقد االخرتاع شرط اجلدة فال متنح عنه براءة االخرتاع( .)28وحيق حينئذ ألي شخص
استغالل االخرتاع دون أن يعترب ذلك اعتداء على حق صاحبه األصلي ألن هذا األخري مل حيرص على كتمان سر اخرتاعه
حىت يكافأ بإعطائه حق االستئثار هبذا االخرتاع(.)29
يشرتط يف االخرتاع أن يكون جديدا ،فال يعد اخرتاعا ذلك االخرتاع الذي سبق معرفة سره من قبل الكافة ،وال
يصلح أن يكون موضوعا للرباءة ،وإن صدرت عنه فالذي له مصلحة معارضة إصدارها أو الطعن ببطالهنا.
فاجلدة هي عدم علم الغري بسر االخرتاع قبل طلب الرباءة ،فإذا شاع سره بعد وضعه وقبل طلب الرباءة ،جاز للجميع
استغالله دون الرجوع إىل املخرتع وال يعترب اعتداء على صاحبه ألنه مل يرتب له بعد حق امتياز ،واحلكمة من هذا الشرط هو

أن القانون خيول صاحب الرباءة حق االمتياز يف استغالل الفكرة االبتكارية مقابل اإلعالن عن سرها وكشفها(.)30
وإذا كانت هذه األسرار قد سبق اإلعالن عنها بطريق النشر أو االستعمال أو االستغالل ،فال ميكن أن تعترب أسرار
صناعية لشيوع معرفتها ،ومل يظهر منه اجلديد وبذلك يكتفي إصدار براءة عنها فيتقيد هبا لذلك اختار االستغالل ،وترجع
احلكمة من اشرتاط اجلدة إىل عدة أسباب:
 -1إذا مل حيافظ املخرتع نفسه على سر االخرتاع فليس له احلق يف طلب احلماية ،وال يوجد داع حلمايته.

 -2أن كشفه السر قبل التسجيل جملرد التوصل إىل االخرتاع يدل على عدم رغبته يف التسجيل وبالتايل تنازله عن
احلماية(.)31
 -3إن القانون خيول صاحب احلق يف التسجيل امتيازات معينة مقابل اإلعالن عن سر االخرتاع وكشفه للجمهور.

وعليه فبما أن اجلدة هي السبق يف التعريف باالخرتاع ،فيمكن القول أن اجلدة إما مطلقة nouveauté absolue
أو نسبية nouveauté relative

ونقصد باجلدة املطلقة أال يكون االخرتاع قد سبق نشره على اجلمهور ،أو استعماله علنا أو مل حيصل على براءة
اخرتاع من قبل ،أو مل يسبق للغري تقدمي طلب للحصول على براءة اخرتاع عن ذات االبتكار ،ألن الرباءة تعطي صاحبها

حق احتكار استغالل الفكرة االبتكارية مقابل الكشف عنها للمجتمع فإذا كانت معروفة من قبل ،انتفى سبب إصدار
الرباءة( )32وهو األصل العام املقرر يف القانون املقارن وأخذ به املشرع الفرنسي وكذا املشرع اجلزائري حيث تنص املادة  4من
أمر  07-03السالف الذكر على ما يلي ":يعترب االخرتاع جديدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية وتتضمن هذه احلالة
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كل ما وضع يف متناول اجلمهور عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عرب العامل وذلك قبل
يوم إيداع طلب احلماية أو تاريخ مطالبة األولوية هبا".
وبالتايل جند أن هذه املادة قد اعتربت أن يوم إيداع طلب احلماية ،أو يوم مطالبة األولوية هبا هو الذي حيدد فيما إذا
كان االخرتاع جديدا أم ال.
فإذا وقع االخرتاع يف متناول اجلمهور قبل هذين التارخيني مل يعترب االخرتاع جديدا غري أن الفقرة الثانية من نفس املادة
أضافت" :ال يعترب االخرتاع يف متناول اجلمهور مبجرد ما تعرف عليه اجلمهور خالل  12شهرا اليت تسبق تاريخ إيداع الرباءة
أو تاريخ األولوية أثر الفعل طبقا للمادة  14أدناه أو إجراء تعسف من الغري إزاء املودع أو إزاء سابقه يف احلق".
فهذه الفقرة وضعت حاالت ال يعترب فيها االخرتاع يف متناول اجلمهور ،أي جاءت باستثناء عن الفقرة األوىل وهذه احلاالت
هي:
 -على إثر الفعل الذي قام به املودع (أي ليس صاحب االخرتاع).

 -على إثر الفعل الذي قام به من سابقه الخرتاع ولكن عن حسن نية(.)33

 على إثر تعسف من الغري سواء إزاء املودع أو إزاء سابقه يف احلق.وذهبت بعض التشريعات العربية( )34اىل أن االخرتاع ال يعترب كله أو جزء منه جديدا يف حالتني مها:
 سبق طلب الرباءة عن ذات االخرتاع أو سبق صدورها :هذا يعين أنه إذا قدم من قبل طلب للرباءة عن اخرتاع فالميكن إعادة نفس طلب على نفس االخرتاع.
 سبق استعمال أو استقالل االخرتاع أو اإلفصاح عنه.والقضايا اليت مرت على القضاء العريب كثرية جدا أوضعت أساسا ومرجعية سليمة يف هذا اجملال(.)35
هذا وجيب اإلشارة إىل أن هناك دوال تأخذ بنظام اجلدة املطلقة ،وهناك من الدول من تأخذ اجلدة النسبية حبيث
تعطي للمخرتع مريد الرباءة مهلة قد تصل إىل سنة يف بعض األنظمة مثل نظام الواليات املتحدة االمريكية.
الفرع الثالث :قابلية االختراع للتطبيق او االستغالل الصناعي
يشرتط ملنح براءة االخرتاع أن يكون قابال للتطبيق الصناعي ،وهذا يعين أن الرباءة ال متنح إال لالخرتاعات القابلة
لالستغالل يف جمال الصناعة .مثل :اخرتاع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة.
ويعترب االخرتاع قابال للتطبيق الصناعي ،إذا كان موضوعه قابال للصنع أو االستخدام يف أي نوع من الصناعة(.)36
أما األفكار اجملردة والنظريات أو االكتشافات العلمية( )37فهي ال حتمي يف ذاهتا عن طريق الرباءة وكذلك االكتشافات
املتعلقة بالطبيعة وقوانينها واملعادالت احلسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية هلذه األفكار والنظريات العلمية اجلديدة
إذ يلزم لكي يكون االخرتاع مؤهال للحماية أن يتضمن تطبيقا هلذه األفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع

منتح جديد أو طريقة صناعية جديدة.
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ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل املثال واقعة اكتشاف اينشتني لقانون الطاق ــة ( )38هذا االكتشاف ال حيمى عن
طريق براءة االخرتاع ألنه جمرد اكتشاف لقانون من قوانني الطبيعة .أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة لتوليد الطاقة الذرية
أو لقياسها لتطبيق قانون اينشتني فإن اخرتاعه يكون قابال للحماية عن طريق الرباءة.
وهذا فعال ما أكدته املادة 7من األمر 07-03حيث أحرجت جمموعة من فئة االخرتاع :ذلك أننا لو تأملناها جيدا
لوجدناها غري قابلة للتطبيق الصناعي.
وما نالحظه أن املشرع اجلزائري وضح فكرة التطبيق الصناعي يف أهنا :إذا كان موضوع االخرتاع قابال للصنع أو
االستخدام يف أي نوع من الصناعة كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق الصناعي قابلية االخرتاع للتطبيق
على جماالت الفالحة وهذا ما ذكره يف املادة  4من املرسوم التشريعي  17-93ومبا إن األمر  07-03يعد الغيا املرسوم
السابق الذكر ،نستنتج مبفهوم املخالفة ضرورة إخراج فكرة التطبيق الصناعي على الفالحة.
فبالوقوف على هذا الشرط ال ميكن احلصول على براءات االخرتاع يف احلاالت التالية:
 االنواع النباتية او األجناس احليوانية وكذلك الطرق البيولوجية احملضة للحصول على نباتات أو حيوانات. -االخرتاعات اليت يكون تطبيقها على اإلقليم اجلزائري مضر بالصحة وحياة االشخاص واحليوانات.

 االعمال املؤداة ألغراض البحث العلمي فقط (املادة  12من االمر رقم  07 -03املذكور سابقا)فالرباءة متنح للمنتج الصناعي ذاته أو طريقة تصنيعه وال متنح عن الفكرة النظرية أو املبدأ العلمي.
الفرع الرابع :أن يكون االختراع مشروعا
املقصود باملشروعية عدم االخالل ال بالنظام العام وال باآلداب العامة فالرباءة االخرتاع متنح لصاحب االخرتاع القائم
علة فكرة مشروعة فال متنح لالخرتاعات اليت تنشا عن استغالهلا اخالل باآلداب والنظام العام وال لالخرتاعات الكيمائية
املتعلقة باألغذية والعقاقري الطبية او املركبات الصيدلية إال اذا كانت هذه املنتجات تصنع بطرق او عمليات كيميائية خاصة
كاالخرتاعات اليت تستغل يف تقليد النقود أو يف صناعة املخدرات.
استثىن املشرع اجلزائري ثالث حاالت ال ميكن منح براءات االخرتاع مراعاة لعدة ظروف( أمنية ،اجتماعية ،أخالقية)
ومحاية للمصلحة العامة وهذه احلاالت هي:
 األنواع النباتية أو األجناس احليوانية و كذلك الطرق البيولوجية احملضة للحصول على نباتات أو حيوانات. -االخرتاعات اليت يكون تطبيقها على اإلقليم اجلزائري خمال بالنظام العام أو اآلداب العامة.

 االخرتاعات اليت يكون استغالهلا على اإلقليم اجلزائري مضرا بصحة وحياة األشخاص واحليوانات أو مضرا حبفظالنباتات أو يشكل خطرا على محاية البيئة.
ومبقارنة املادة  8من األمر  07-03مع املادة 11من املرسوم التشريعي رقم  17-93جند أن حالة من احلاالت
وهي" :المواد الغذائية والصيدالنية والتزينية والكيميائية ،غري أن هذا اإلجراء ال ينطبق على طرق احلصول على هذه
املواد" ،ومبا أن األمر  07-03قد ألغى املرسوم سالف الذكر ،فبمفهوم املخالفة أن هذه املواد الغذائية والصيدالنية متنح
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بشأهنا براءة االخرتاع ،وهذا يف نظري إضرار كبري باملواطن حيث أن هذه األشياء معدة لالستهالك اليومي ،وهذا سيؤثر
سلبيا لو طبق القانون تطبيقا فعليا على املوطنني وأعين هبم خاصة الشعوب النامية.
هذه الشروط املوضوعية اليت تكاد ان تكون متفق عليها ع جيب توفرها لكي متنح براءة االخرتاع.
المطلب الثاني :الشروط الشكلية لبراءة االختراع (إجراءات طلب الحصول على البراءة)

بالنسبة للجزائر متنح للمخرتع – اذا طلب احلصول عليها  -براءة االخرتاع يف شكل قرار اداري يصدر عن اجلهة
املختصة تؤكد وتضمن له احلماية القانونية ويشمل كل انواع الرباءات سواء كانت استرياد أو حتسني أو اضافة.
لذا أ بينا ان نقف على االجراءات القانونية الواجب توفرها للحصول على براءة االخرتاع لدي اهليئة املكلفة حبماية
امللكية الصناعية يف كل دولة ،وطبقا للمادة 12ف 1من اتفاقية باريس أين التزمت كل الدول املوقعة على إنشاء مصلحة أو
هيئة خاصة بامللكية الصناعية ومكتب يسمح للجمهور باالطالع على براءات االخرتاع والنماذج الصناعية والعالمات

التجارية والصناعية ،ويقوم هبده املهام يف اجلزائر املعهد الوطين للملكية الصناعية .)39(INAPI
بالنسبة للمشرع اجلزائري يتوجب على املخرتع (شخص طبيعي ،تنظيم ،مؤسسة) الذي يريد محاية اخرتاعه يف اجلزائر
إيداع طلبه لدى اهليئة املختصة املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية  INAPIوتشمل اجلهة اليت تقوم بإيداع الطلب
املخرتع نفسه وهذا ما تنص عليه املادة 20من األمر 07-03حيث أوجبت على كل من يرغب يف احلصول على براءة
اخرتاع أن يقوم بتقدمي طلب كتايب صريح إىل املصلحة املختصة املذكورة اعاله.
ويأخذ الطلب شكل مطبوعة مكتوبة حسب املقاييس تفرضها هذه اهليئة ويتضمن طلب الرباءة ما يلي:
 -1استمارة طلب ووصف لالخرتاع أو عدد من املطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ووصف خمتصر.

 -2وثائق إثبات تسديد الرسوم احملددة.
وحيدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم الذي صدر يف شكل مرسوم تنفيذي رقم .)40( 275-05

وهي الوثائق املنصوص عليها يف املرسوم رقم  60-66املؤرخ يف  19مارس  1966املتعلق بتطبيق االمر رقم -66
 54املتعلق بشهادة املخرتعني وإجازة االخرتاع(.)41
حيث جاء يف املادة " :3يتضمن طلب الرباءة الوثائق التالية:
 -1طلب التسليم حيرر على استمارة توفرها مصلحة املختصة.

 -2وصف االخرتاع ،املطلب أو املطالب رسومات إذا كانت ضرورية لفهم الوضع وخمتصر وصفي ال يتجاوز
حمتواه  250كلمة جيب أن تقدم هذه الوثائق يف نسختني وحترر باللغة الوطنية ،وميكن املصلحة املختصة أن
تطلب ترمجة هلذه الوثائق يف أي لغة أخرى.
 -1وصل دفع أو سند دفع رسوم اإليداع والنشر.
 -2وكالة الوكيل ،يف حالة ما إذا كان املودع ممثال من طرف الوكيل حترر وفقا للمادة  8أدناه.

 -3وثيقة األولوية ووثيقة التنازل عن األولوية يف حالة ما إذا كان املودع شخصا آخر غري صاحب املطلب السابق
املطالب به.
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 -4تصريح بثبت حق املودع أو املودعني يف براءة االخرتاع حيرر وفقا للمادة  9أدناه".
واشرتطت املادة  4من نفس املرسوم أن يتضمن طلب التسليم املعلومات اآلتية:
 -1اسم املودع ولقبه وجنسيته وعنوانه وإذا كان األمر يتعلق بشخص معنوي اسم الشركة وعنوان مقرها على أن
ال يكون عنوانا عسكريا أو عنوان الربيد املاكث وإذا مشل إيداع عدد من األشخاص مشرتكني يطلب من كل واحد منهم
تقدمي البيانات املنصوص أعاله
 -2اسم وعنوان الوكيل للقيام إن وجد املخول له باإليداع وكذا تاريخ الوكالة املذكورة يف املادة أدناه.

 -3عنوان االخرتاع ،أي تسميته املدققة واملوجزة على أن ال تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص ،أو أي تسمية
قد تشكل عالمة صنع أو عالمة جتارية أو حتدث لبسا مع أي عالمة.
 -1وعند االقتضاء تسمية املخرتع أو املخرتعني.

 -2و عند الضرورة ،البيانات املتعلقة مبطلب األولوية إليداع أو جمموعة إيداعات سابقة.

 -3البيانات املذكورة يف املادة ( 28الفقرة الثانية) أدناه يف حالة وجود عدة طلبات ناجتة عن انقسام طلب أويل.

 -4قائمة املستندات املودعة ،تبني عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسوم ،وكذا الوثائق امللحقة هبا واملتعلقة
باألولوية.
ويف حالة ما إذا مت اإليداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على األقل إمضاء أحدهم.
ويف حالة ما إذا أراد مالك الرباءة أو ذوو احلقوق إدخال تغريات أو حتسينات أو إضافات على اخرتاعه (وهذا حسب
املادة 15من األمر  )07-03فيجب عليه حسب املادة  6من املرسوم التنفيذي  275-05أن يقدم رقم تاريخ اإليداع
وعند االقتضاء رقم الرباءة األصلية.
ويف حالة ما إذا غري رأيه صاحب طلب اإلضافة وأراد حتويل طلبه إىل طلب براءة و هذا قبل أن يسلم للمصلحة
املختصة تصرحيا وهو حمرر هلذه الغاية مصحوبا ببيان إثبات تسديد الرسم ويبني يف هذا التصريح تاريخ ورقم اإليداع وعنوان
االخرتاع(.)42
ويف حالة ما إذا كان األمر متعلقا بشخص معنوي يبني اسم الشركة (املادة ( 8وجيب أن تكون الوكالة مؤرخة وممضاة
من طرف صاحب الطلب ،إذا كان األمر املتعلق بشخص معنوي يبني اسم شركته وعنوان مقرها تكون هذه الوكالة مؤرخة
وممضاة من طرف صاحب الطلب وإذا كان األمر يتعلق بشخص معنوي تبني صفة صاحب اإلمضاء.
ويف حالة إيداع طلب يتضمن املطالبة باألولوية إليداع سابق أو عدة إيداعات سابقة جيب أن يتضمن الوكالة
التصريح املنصوص عليه يف املادة  5اعاله.
هذا وأضافت املادة  9من نفس املرسوم انه يف حالة ما إذا مت اإليداع بشخص آخر غري خمرتع جيب إن يتضمن
التصريح املذكور يف املادة 10من االمر  07-03اسم وعنوان 'املخرتع والشخص أو األشخاص املرخص هلم باالستفادة
من احلق يف براءة االخرتاع.
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إضافة إىل هذه الشروط احملددة سواء يف األمر  07-03أو املرسوم التنفيذي رقم  275-05فقد حدد املعهد
الوطين اجلزائري امللكية الصناعية الفكرية إن يتضمن طلب براءة اخرتاع الوثائق التالية(:)43
 -1طلب احلماية يف  5نظائر يف املطبوعات املوزعة من قبل ( )INAPIأو املتوفرة على مصلحة املعلومات.
 -2وصف واضح لالخرتاع باللغة الوطنية مرتمجة بلغة الفرنسية (يف نظريين) وجيب أن توصف املميزات األساسية
لالخرتاع موضوع طالب احلماية.
 -3وصف خمتصر لالخرتاع يف نص ال يتجاوز 15سطرا.

 -4وصل تسديد أو الشيك املسطر باسم  INAPIمببلغ  7400.00لإليداع األول بقيم 5000د.ج ورسم
للنشر بقيمة  2400د.ج.
ويكون تاريخ االيداع هو التاريخ الذي مت فيه استالم استمارة طلب احلصول على الرباءة ووصف االخرتاع من طرف
املعهد اما اذا كان الطلب قد حصل على تاريخ ايداع دويل مبوجب اتفاق التعاون بشان الرباءات والذي يشمل اجلزائر فتاريخ
االيداع هو تاريخ االيداع االول حسب ما نصت عليه املادة  21من االمر رقم  07_03السالف الذكر( ...")44يعترب
تاريخ ايداع طلب الرباءة االخرتاع هو تاريخ استالم املصلحة املختصة على االقل مبا يأيت:
 -استمارة طلب كتايب تسمح بالتعرف على الطالب وعلى رغبته يف احلصول على براءة اخرتاع.

 وصف االخرتاع مرفقا مبطلب واحد على االقل.غري أن الطلب الدويل الذي حصل على تاريخ ايداع دويل مبوجب اتفاق التعاون بشان الرباءات والذي يشمل اجلزائر
كبلد معين للحصول على براءة يعد كأنه طلب براءة مودع بتاريخ ايداعه الدويل.
تفصل عملية ايداع طلب الرباءة ومنحها فرتة (عادة 18شهرا) يتم خالهلا دراسة الطالب على املمتحن أو عدة
ممتحنني إلبداء آراءهم فيه ،هؤالء املمتحنون هم خمتصون يف جماالت التكنولوجيا اليت يتبعها االخرتاع وخضعوا لتكوين يف
جمال براءة االخرتاع ،ودور املمتحن يقتصر يف احلكم على جدة االخرتاع .على توفر ميزة االخرتاعية يف االخرتاع ومبقارنة
موضوع ادعاءات صاحب الطلب مع احلالة التقنية للمنشور إىل انه يوم اإليداع يتم بعد ذلك منح رموز لالخرتاع كما يف
املقدمة .وجيوز ملدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية رفض طلب منح الرباءة وهو قرار هنائي غري قابل للطعن.
وجيب إن نشري إىل أن هناك بلدان ال تقوم بإجراء فحص دقيق للرباءة ،ودول أخرى تقبل قرار سلطات ممتحنة أو
فاحصة أخرى ،مثل بلجيكا اليت متنح الرباءة تلقائيا أو مع الفحص البسيط ( أي يف أدىن املستويات) إذا منحت براءة على
نفس االخرتاع يف الو .امل .األ ،االحتاد األوريب أو اليابان.
إن عملية ايداع طلب الرباءة شرط ضروري وجوهري للحصول على الرباءة ،هذا ما دفع معظم الدول املتقدمة إىل
إحداث طريقة جديدة هلذا اإليداع آيل وهي :اإليداع اإللكرتوين واليت أصبحت متثل  26.5من إمجال طلبات اإليداع
العاملية يف الدول املتقدمة ولكن هذه الطريقة مل جندها يف اجلزائر
مما سبق نستنتج أن الشروط الشكلية (إجراءات طلب احلصول على الرباءة) معقدة للغاية لذلك ينصح باللجوء إىل
حمام خمتص يف جمال حقوق امللكية الفكرية بصفة عامة ،ويف جمال براءة االخرتاع بصفة خاصة ،لذلك عمدت خمتلف
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التشريعات الدولية( ومنها املشرع الوطين) إىل إنشاء معاهد خاصة هبذا اجملال ،وإىل إنشاء مواقع تعطي استشارة يف هذا اجملال
مثل .INAPI-INPI-USPTO

خاتمة:

حاولنا يف هذه الورقة التطرق إىل موضوع يستقطب اهتمام احلقوقيني وكذا االقتصاديني والشركات كما ال ننسى
كذلك أن هذا موضوع يهم السياسيني ،ذلك ألن موضوع الرباءة يعد من احلقوق امللكية الفكرية والتجارية اليت يضمن هلا
القانون احلماية القانونية ،وعليه قمنا بالتطرق اىل املقصود بالرباءة واالخرتاع من اجلانب الفقهي والتشريعي والقضائي
والشروط موضوعية وأخرى شكلية للحصول على الرباءة واعتمدنا يف ذلك على التشريعات املقارنة وآخر اإلحصائيات،
وآخر املعلومات العاملية ( كاإليداع اإللكرتوين).
من خالل ما تقدم يتضح أن االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية تريبس هلا خماطرها على الدول العربية ومنها اجلزائر ملا
تفرضه من إجراءات صارمة ال تتحملها اقتصاديات الدول النامية أو دول العامل الثالث ولذلك ينصح بتجنب االنضمام إليها
وإىل االتفاقيات املماثلة أو املصحوبة هلا مع أهنا أصبحت أمرا حمتوما.

ال ـتهميـ ـ ـ ـ ـ ـش:
( )1مسري مجيل حسني الفتالوي ،استغالل براءة االخرتاع ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  ،1984،ص .11
( )2ماجد امحد املراشد،الرتخيص االتفاقي باستغالل براءة االخرتاع ،جملة اجلندول السنة الثالثة :العدد  :27مارس  ،2006ص .273
( )3فرحة زراوي صاحل ،الكامل يف القانون التجاري اجلزائري ،احملل التجاري واحلقوق الفكرية ،القسم الثاين ،مطلعة ابن خلدون ،اجلزائر  ،2001 ،ص ....
( )4حقاص صورية ،محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل التشريع اجلزائري ،مذكرة ماجستري ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية ،قسم علم املكتبات، 2013/2012 ،ص .27
( )5حممد حسني لطفي ،املالمح االساسية للحماية القانونية لرباءات االخرتاع ،جملة النيابة العامة ،العدد الثاين ،مارس .1996
( )6فرحة زراوي صاحل ،الكامل يف القانون التجاري اجلزائري ،دار ابن خلدون للنشر والتوزيع ،2006 ،ص 12
( )7املادة  03الفقرة  01من االمر  07_03املؤرخ يف  19جويلية  2003يتعلق برباءة االخرتاع اجلريدة الرمسية عدد  ،44املؤرخة يف  23جويلية .2003

( )8املادة  07الفقرة  01من االمر  07_03املذكور اعاله.
( )9مت توقيع هذه املعاهدة من قبل  26دولة من بينها فرنسا ماعدا اجلزائر .
( )10كهينة بلقامسي  ،استقاللية النظام القانوين للملكية الفكرية ،مذكرة ماجستري ختصص قانون اعمال ،جامعة بن عكنون اجلزائر ،2009-2008 ،ص ص
.14-13
( )11عبد اللطيف هداية اهلل ،القانون التجاري،1984/1983 ،ص .221
( )12صالح زين الدين ،امللكية الصناعية والتجارية ،دار الثقافة للنشر ،عمان 2000 ،ص .24
( )13حممد ابراهيم الوايل ،حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1983 ،ص .30
( )14القانون االردين املتعلق برباءات االخرتاعات ،رقم ، 32سنة  ،1999اجلريدة الرمسية رقم  ، 3مؤرخة يف  01نوفمرب .1999
( )15قانون امللكية الصناعية السوري ،املرسوم التشريعي رقم  47بتاريخ  09تشرين األول سنة  1946املتضمن محاية امللكية التجارية والصناعية واملعدل بقانون رقم
 28بتاريخ  1400-05-18ه املوافق ل ـ.1980- 04-03 :
( )16قانون براءات االخرتاع والنماذج الصناعية العراقي ،رقم ،65لسنة . 1970
( )17االمر رقم  07_ 03املذكور سابقا.
( )18ماجد امحد املراشد  ،مرجع سابق ،ص.274
( )19دويس حممد الطيب :التنافسية وبراءة االخرتاع ،صwww.douis.free.fr/MAGISTERE/DOUIS-CHAPITRE03.doc .10
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( )20قانون براءة االخرتاع االردين السالف الذكر.
( )21املرسوم التشريعي رقم  17 – 93املؤرخ يف  07ديسمرب  ،1993يتعلق حبماية االخرتاعات ،اجلريدة الرمسية عدد ، 81املؤرخة يف  08ديسمرب .1993
( )22دويس حممد الطيب ،مرجع سابق ،ص .10
( )23ما نصت عليه املادة  3من االمر رقم  07 -03على ان االخرتاعات تشمل املنتج او الطريقة.
( )24حممد انور محادة  ،النظام القانوين لرباءات االخرتاع والرسوم والنماذج الصناعية دار الفكر اجلامعي،2002 ،ص.18
( )25ال ندري ملاذا أخرج املشرع برامج احلاسوب من دائرة االخرتاع على الرغم أن الكثري من التشريعات العاملية كانت على عكس ذلك.
( )26نوارة حسني ،امللكية الصناعية يف القانون اجلزائري ،االمل للطباعة والنشر والتوزيع ،تيزي وزو ،اجلزائر ،2015 ،ص .28
( )27حسام الدين الغري ،مرجع سابق ،ص  ،6طعن رقم  1596لسنة 7ق ،جلسة  3ابريل .1965

( )28املرجع نفسه.
( )29جملة اجلندل ،مرجع سابق.
( )30مسري مجيل حسن الفتالوي ،مرجع سابق ،ص .146
( )31مسيحة القيلويب ،الوجيز يف التشريعات الصناعية ،القاهرة، 1972 ،ص .56
( )32حممد حسنني ،الوجيز يف امللكية الفكرية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،1985 ،ص .132
( )33املادة  14من االمر  07-03السابق الذكر
( )34أنظر على سبيل املثال القانون املصري محاية امللكية الفكرية ،رقم ، 82سنة .2002
( )35املزيد من املعلومات حول القضايا  :أنظر القضايا اليت ذكرها الدكتور حسام الدين الصغري ،مرجع سابق ،ص.4
( )36أنظر املادة  60من األمر  07-03املذكور سابقا.
( )37حممد لنور محادة  ،مرجع سابق ،ص ص .22-21
( )38حسام الدين الصغري ،مرجع سابق.
( )39املرسوم التنفيذي رقم  68 -98املؤرخ يف  21فيفري 1998يتضمن انشاء املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية وحيدد قانونه االساسي ،اجلريدة الرمسية عدد
، 11مؤرخة يف  1مارس 1998
( )40مرسوم تنفيذي رقم 275-05 :مؤرخ يف  26مجادي الثانية عام  1426املوافق  2غشت  2005حيدد كيفيات ابداع براءات االخرتاع وإصدارها ،اجلريدة
الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد.54
( )41مرسوم رقم  60-66املؤرخ يف  19مارس  1966املتعلق بتطبيق االمر رقم  54-66املتعلق بشهادات املخرتعني واجازة االخرتاع ،اجلريدة الرمسية عدد ،26
املؤرخة يف  1أفريل .1966
( )42املادة  7من املرسوم التنفيذي رقم  275-05السالف الذكر.
( )43وهي الوثائق نفسها املذكورة يف املادة  03من املرسوم رقم  275-05السالف الذكر ولكن مبزيد من التفصيل.
( )44وردت االشارة اىل هذه الوثائق يف املادة  3من املرسوم التنفيذي رقم  275 – 05املذكور سابقا.
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