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مــيــخص:ـ
إنـتـورـالنظامـالقانونيـلالسـثمار،ـأوج ـتو ـاحلمامل ـالالزمـ ــليمجلــثم ــوخاصـ ــ
ااجلـثم ـاألجنيبـوذلــميـأجلـاسـقـا ـأكربـعـددــمـيــرلوسـاألمـوالــاألجنثيـ ــوقـدــ
وضعـااش ـا

ا ـ يــاهـمامـهــعيـ ــةاملـ ــققـواــاايـيـ ــ ــلــأصـنا زاــومـيــ ينزـاــ

ةامل ـققـواــاايـيـ ــالصـناعي ــومـاــتـعـ

ــلـهــمـيــســوــوتقييـدــغـ ــمشـ و ـ،ـوذلــــ

ــــ ملريــاحلماملــ ـاادنيــ ــوا نا يــ ـليمجلــــثم ـاألجــنيبــوهـــذاـ ـظــلــاانا جلــ ـغــ ـ
ااش وع ـوالـ ــتزـددــميـيـ ــهـذاــاألخـ ـ،ـوعييـهــكـانــال ـدــمـيــوجـودــتنظـيمــقـانونيــ
حمـــمـأوـســيـأقـــامـردعي ـ ـمــيـش ـ نزاـةامل ـ ـاايـي ـ ـالصــناعي ـليمجلـــثم ـســواءـ
كانتـمجلجي ـأوـغ ـمجلجي .
الـيمـــاتـااــاقيـ ـ :ـااجلــــثم ـاألجـــنيب،ـققـــواـاايـيـ ـ ،ـاايـيـ ـ ـالصـــناعي ،ـ
الـقييد،ـمنا جل ـغ ـمش وع .ـ
Abstract:
The evolution of the legal system for investment obliged an
adaptation and sophisticated in the way of providing the necessary
actions for the investor protection especially the foreign investor in
order to attract the largest number of foreign capital, and that’s what
makes the Algerian legislator consider the protection of property
rights with its guilds as one of the important interest, including the
protection of industrial property rights and from all the problems that
may occur such as the burglary and illegal copying throughout the
providing of civil and criminal protection for foreign investors
especially when the unfair competition had been spread and became as
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threatening to their property, therefore an obligation of create tight
legal regulation or impose provisions deterrence had been raised for
the benefits of protect industrial property of the investor whether it
ـwas registered or unregistered.
;Key words: foreign investor; property rights; industrial property
copying; unfair competition.

مقــدمــ :ـ
ملعـربـاالسـثمارـميـأهمـاألنظم ـالقانوني ـال ـتشـزدــتــوراــميحوظـاــخـاللــالجلـنواتــ
األخ ةـوخاص ـ ـالدولـالنامي ـومنزـاــا

ا ـ ــالـ ــاعـمدتـهــمنــذـالجلــيناتــإىلـملومنـاــ

هذاـوخاص ـ ـظلـاألم ـ03/01ـااـضميـتـومل ـاالسـثمار(.)1
تجلــع ـالــدولـجاهــدةـالســـقـا ـأكــربـقــدرـممـــيـمــيـاالســـثماراتـاألم ـ ـالــذيـ
ملــد عزاـلـــو ـاانــاخـاالســـثماريـااال ــمـمــيـأجــلـأنـحيظ ـ ـااجلـــثم ـ-مزمــاـكانــتـ
جنجلــيـه-ـ احلمامل ـ ـال ـ ـجتعيــهـملضــعـرلوسـأموالــهـدونـاخلــوفـمــيـااخــاط ـال ـ ـقــدـ
ملـعـ

ـهلــا،ـوهلــذاـعمــلـااشـ ـا

ا ـ يـعيـ ـةاملـ ـققــواـاايـيـ ـومــيـ ينزــاـقــقـ

اايـي ـالصناعي ـليمجلـثم ـاألجنيبـ ـظلـاانا جل ـغ ـااش وع ـوالـقييد.
غالثاـماـملـونـن ـاايـي ـميـأجلـاانـع ـالعام ،ـوهذاـاألمـ ــملـث ــخـوفــااجلــثم ــ
وخاصـ ـاألجــنيبـكــونـأنـاايـيـ ـالصــناعي ـ ـ ـمــيـاايـيـ ـالــ ملـ ـوهــيـنـيجـ ـ
ليــ ـاإلنجلانيـمـيــإ ـداعاتــواخرتاعـاتــوالـ ــملقـومــااثـــ ــ ـحوملـلــهـذاــاال ـــارــ
إىلـســيع ـملـــمـإنـاجزــاـوتـومل هــا،ـ ـصــثقـهــذهـالــ ـ ةـميـيـ ـهلــذاـالشــخصـوج ـ ـ
ةاملـزــاـمــيـكــلـااخــاط ـالــ ـتـعــ

ـهلــاـاايـي ـ ـوكــذاـةاملـزــاـمــيـالـقييــد،ـ

وســنـحدثـعــيـاايـي ـ ـالصــناعي ـوال ـ ـتـخــذـإشـــاال:ـ ــ اءةـاالخــرتا ـوالعالمــاتـ
الـجارمل ـوال سومـوالنماذج...ـ ـانـال دـمـيــسـيــقـواننيــتـنظمــهـذهــالعناصـ ــليميـيـ ــ
الصــناعي ـومــيـ ينزــاـاألمــ ـ07/03ـااـعيــقـ ــرباءةـاالخــرتا (،)2ـواألمــ ـ06/03ـااـعيــقـ
العالمــاتـ(،)3ـو ـنـــريــالوقــتــســـيـقــواننيــحلماملــ ــهـــذهـالعناصــ ــوخاصــ ــ النجلـــث ـ
ليمجلـــثم ـاألجــنيبـ اعـثــارـأنــهـملجلـــثم ـ ـ اءةـاخرتاعــهـ ـغ ـ ـ يــده،ـ يج ـ ـأنـحيظـ ـ
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ـا ـ ـســثلـاحلمامل ـ ـلــومل هــاـواســـثمارهاـ الشـــلـااناس ـ ـوااـيــدـوضــمانـعــدمـ
تع ضزاـليـقييدـميـخاللـاانا جل ـغ ـااش وع .
وتظز ـأهمي ـهذاـااوضو ـ ـكـونــانـااجلــثم ــاألجـنيبــهـوــمالــــحلقـواــاايـيـ ــ
الصـناعي ــ اعـثارهــاـمــيـالضـ ورملاتـامارسـ ـنشــاطهـاالســـثماري،ـوعيـ ـضــوءـالـقــدمـ
الصــناعيـواالقـصــاديـ ــرنـااجلـــثم ـاألجــنيبـملــوليـأهميـــهـالـــربىـحلماملــ ـققــواـ
ميـيـهـميـخاللـنظامـقانونيـمــامل،ـملضميـلـهــاحلماملـ ــاشـارملعهــاالســثمارمل ــمـيــ
خـ ـاانا جل ـغ ـااش وع .
وقــدـقامــتـا

ا ـ ـعي ـ ـغ ـ ارـ ــاقيـالـش ـ ملعاتـ ــ ـ ملريـآليــاتـةامل ـ ـليميـي ـ ـ

الصناعي ـليمجلـثم ـاألجنيبـميـعالمـ ــأوـاخـرتا ــمييـ ــ زـاــالجلـيع ــكـيــملشـع ــ األمـانــ
وميـأجلـمعاقث ـورد ـكلـميـملقومـمبنا جل ـغ ـمش وع ـمـيــخـاللــالـقييـدــأوـالجلــوــ
عيـ ـا ــــاراتـا خـ ملي،ـوأ مــتـعــدةـاتـاقيــاتـلضــمانـهــذهـاحلماملـ ـومنزــاـاتـاقيـ ـ
ارملريـ1983ـااـعيق ـحبمامل ـاايـي ـالصناعي .
وعي ـضوءـماـتقدمـتـ حـاإلشـالي ـالـالي :ـ ـظلـاانا جل ـغـ ــااشـ وع ــوالـــورــ
الذيـملعيشـهــالعـاملــإىلـأيـمـدىــاســـا ــااشـ ــا

ا ـ يــتــ ملريــآليـاتــمـيــشـ نزاــ

ةامل ـققواـاايـي ـالصناعي ـليمجلـثم ـاألجنيب؟
ولإلجا ـعيـهذهـاإلشـالي ـسوفـنـع

ـااـمليي:ـ

ااثح ـاألول:ـعناص ـاايـي ـالصناعي .
ااثح ـالثاني:ـآلياتـةامل ـققواـاايـي ـالصناعي ـليمجلـثم ـاألجنيب.
ااثح ـاألول:ـعناص ـاايـي ـالصناعي .
تعـربـ ـ ةـةامل ـاايـي ـالصناعي ـقدملث ـالنش ةـوخاص ـ النجلث ـليمجلــثم ــوذلــــ
ــدخولـمعظــمـالــدولـااضــيـ ـلالســـثمارـ ـعالقــاتـالـجــارةـالدولي ـ ـ ر امزــاـعقــودـ
االســـثمارـالــدولي،ـوكــذاـ ـاانظم ـ ـالعااي ـ ـليـجــارةـوال ـ ـتجلــع ـلـحقيــقـاانا جل ـ ـ
ااش وع (.)4
اايـي ـالصناعي ـهيـماـتوصلـإليهـذهيـاإلنجلانـميـمثـــ اتــأصـثقــ اإلمــانــ
إنـاجزاـوتقدميزاـليخدم ـميـوسا لـمجلــعمي ــألغـ ا ــاإلنــاجــالـجـاريــأوـالصـناعيــأوـ
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مثــ اتـمجالي ـحتددـمظز ـتيــاانـجات(،)5ـوعييهـسوفـنـعـ

ــهلـذهــاحلقـواــمـيــ

خاللـمـيثني:ـ
ااـيــ ـ ـاألول:ـملـعيــــقـ اانشــ ـ تـا دملــــدةـليـمييــ ـ ـ ــــنيـاالخرتاعــــاتـكونزــــاـذات ـ
قيم ـنـعي ـ
ااـي ـالثانيـملـعيقـ الـا عـا ماليـأيـذاـقيم ـ ني .
ااـي ـاألول:ـعناص ـذاتـقيم ـنـعي .
إنـققواـاايـي ـالصناعي ـذاتـالقيم ـالنـعيـ ــليمجلــثم ــاألجـنيبــوااـمثيـ ــ ـ ـ اءةــ
االخرتا ـوال سومـوالنماذجـالصناعي ـ زـيــمتنحـهــقـقــمـيـقــ ـاســغاللــكـلــاحلقـواــ
الواردةـعي ـمشـ وعهــواالســـادةــمنزـاــماليـاـ،ـوتشـملــكـلــاال ـــاراتــا دملـدةــالـ ــ
جييثزاـااجلـثم ـاألجنيبـ

ق ـرأسـااالـاألجنيب(،)6ـوسنـع

ـهلاـ :ـ

الـ ـاألول:ـ اءةـاالخرتا .
الـ ـالثاني:ـال سومـوالنماذجـالصناعي .
الـ ـاألول:ـ اءةـاالخرتا .
ملقصدـ اءةـاالخرتا ـالشزادةـال ـمتنحزاـالدولـ ــلصـاق ــاالخـرتا ـ،ـمتنحزـاــالدولـ ــ
عــادةـعــيـأيـ ـ ـ ةـإ داعي ـ ـملـوصــلـإليزــاـااخــرت ـ ـأيـمــيـاجملــاالتـالـقني ـ ـوتـعيــقـ
مبنـ ـأوـط ملق ـصنعـأوـكييزماـتؤديـعميياـحللـمشـي ـمعين (.)7
و الـاليـال دـميـالوقوفـعندـش وطـةامل ـاخرتاعـاتــااجلــثم ــاألجـنيبـ،ـ ـمــحنـددــ
ا ارـالنامج ـعيـهذهـاحلمامل .ـ
أوال:ـش وطـةامل ـاخرتاعاتـااجلـثم ـاألجنيب.
حلماملــ ـاخرتاعــاتـااجلـــثم ـجيــ ـتــو ـشــ وطـموضــوعي ـوأخــ ىـشـــيي ـوهــيــ
كا تي:ـ
 -1الش وطـااوضوعي :ـوتـمثلـش وطـةامل ـاخرتاعاتـااجلـثم ـاألجنيبـ يماـمليي:ـ
ـ ـش طـا دة؛ـش طـالنشاطـاإل ــاري؛ش طـالصـ ـالصناعي ()8؛769
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ـإضا ـإىلـأنـملـونـهناكـا ــار،ـوأنـملـونـجدملد،ـوأنـملـونـقا الـليــثيـقــالصناعي،ـوأنـملـونـمش وعا(.)9ـ
-2ـالش وطـالشــيي ـ:ـإنـااجلــثم ــو اعـثـارهــصـاق ــاالخـرتا ــجيـ ــأنـملقـدمــطيثـاُــ
ميـأجلـاحلصـولــعيـ ــ ـ اءةــاالخـرتا ــوإضــاءــاحلماملـ ــالقانونيـ ــهلـاــعـربــكامـلــإقيـيمــ
الدول ـ ـااضــيـ (،)10ـوقــدـقــددتـااــادةـ3ـمــيـاا ســومـالـنـي ـذيـ275/05ـالــذيـحيــددـ
كيـياتـإملدا ـ اءاتـاالخرتا ـوإصدارها()11ـالو ا قـال ـجي ـإر اقزاـمعـهذاـالـيـ ــ
وملقــومـ رملداعــهـلــدىـااعزــدـالــوطيـا
ا

ا ـ يـليميـي ـ ـالصــناعي ،ـوملـحيــددـااش ـ ـ

ا يـاألهيي ـ ـالشخصـالذيـملـي ـ اءةـاخرتا ـإذـجيوزـليقاصـ ــأنـملقـومــ نـجلـهــ
رج اءاتـطيـ ــالـرباءةـ(،)12ـولــيــعنـدــاســغالهلاــ ـنشـاطــصـناعيـ،ـ يجـ ــال جـو ــ

ألقـامـاألهيي ـ ـالقانونـالـجاريـا

ا ي(.)13

انيا:ـآ ارـاكـجلا ـميـي ـ اءةـاالخرتا .
عــدـأنـملقــومـااجلـــثم ـ ـا ـ ـالشـ وطـااوضــوعي ـوكــذاـالشـ وطـالشـــيي ـ رنــهـ
ملــجل ـميـي ـالرباءةـوهذاـمينحهـعدةـققواـو ـنـريـالوقتـملـ

ـعييـهــالـ امـاتــ

أوـواجثات.
-1ـققواـااجلـثم ـصاق ـ اءةـاالخرتا :ـ
إنـاالــ اءةـاالخرتا ـ عالـاحلقواـوتـمثلـ يماـمليي(:)14ـ
ـإذاـكانـموضو ـاالخرتا ـمنـوجاـمينعـالغ ـميـالقيامـ صناع ـاانــوجــأوـاســعمالهــأوـ يعهـأوـع ضهـليثيعـأوـاسـ ادهـهلذهـاألغ ا ـدونـرضاه.
ـإذاـكانـموضـو ــاالخـرتا ــط ملقـ ــصـنعــمينـعــالغـ ــمـيــاســعمالــط ملقـ ــالصـنعــأوـاسـعمال ـاانـوجـالنات ـمثاش ةـعيـط ملق ـالصنع.
ـملنـقـــلـقـــقـميـيـ ـ ـالـــرباءةـ ـــاا اثـإذاـتـــو ـمالـزـــا،ـأوـمـــنقـالغـ ـ ـتـ ـ خيصـالسـغالهلا(.)15
-2ـواجثاتـااجلـثم ـصاق ـ اءةـاالخرتا :ـإنـصاق ـالرباءةـلهـققواـو الـاليـملُي مـ
واجثات:ـ
-ـأنـمليـ مـ د عـال سومـالجلنومل ،ـو ـقال ـعدمـالد عـتجلق ـميـي ـالرباءة

()16
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ـااللـ امـ اسـغاللـاالخرتا ـ عالـ ـإقييمـالدول ـااضـيـ ـ،ـألنـاإلســثمارـلـيريــققـاــليمالــوإمناـالـ امـوإالـملـع

ـإلج اءـالرتخيصـاإلجثاري(.)17

الـ ـالثاني:ـال سومـوالنماذجـالصناعي .
ال ســمـأوـالنمــوذجـالصــناعيـهــوـااظز ـ ـال خ ـ

ـلجلــيع ـمــاـوميـــيـأنـملـ ـ لفـمــيـ

عناصـ ــجمجلــم ـكشـــلـالجلـيع ــأوـســـحزاـأوـمــيـعناصـ ــ نا يـ ـاإل عــادـكال ســومـ
واخلـــوط(،)18ـو اعـثارهــاـقــقـمــيـققــواـاايـي ـ ـالصــناعي ـ يـمـــعـمثــدعوهاـحبــقـ
احلمامل ـوذلــ ـو ـش وطـمعين ،ـوملنـ ـعنزاـأ ار.
أوال:ـالش وطـالواج ـتوا ها.
حتظـ ـال ســومـوالنمــاذجـالصــناعي ـالـ ـمييـزــاـااجلـــثم ـاألجــنيبـحبماملـ ـقانونيـ ـ
جتعلـلهـققـاقــارـاسـغالهلاـ ـنشاطهـاالسـثماري،ـوذلــ ــو ــشـ وطــموضـوعي ــ
وأخ ىـشـيي ـتـمثلـ :ـ
 -1الشـ وطــااوضـوعي ـ:ـقجلـ ـنـصــااـادةــاألوىلـمــيـاألمـ ــ88/66ـااـعيـقــ ال ســومـ
والنماذجـالصناعي ()19ـتـمثلـش وطـةامل ـال سمـوالنموذجـ :ـا دةـواال ـــارــوقا ـلــ
ليــثيقـالصناعي،ـوغ ـخمالفـلآلدا ـوالنظامـالعامـقجل ـااادةـ7ـميـنـريـاألم .
-2ـالش وطـالشـيي :ـإنـااش ـا

ا يـ

ـعي ـصاق ـال سمـأوـالنمـوذجــأنـ

ملـال ـحبماملـزاـوذلــ رتثا ـإج اءاتـاإلملدا ـوالـجلجيلـوالنش ،ـ يج ـأنـملقومـ ـقدملمـ
طي ـ ـاإلملــدا ـوملـــمـهــذاـ ـجلــييمـال ســمـأوـالنمــوذجـمثاش ـ ة،ـوأنـملـضــميـاســمـولق ـ ـ
وجنجلي ـااود ،ـ مـتقومـااصيح ـااخـص ـ ـجلجييه.
انيا:ـآ ارـاكـجلا ـااجلـثم ـايـي ـال سمـأوـالنموذج.
ملــجلـ ـ ـااجلــــثم ـاألجـــنيبـميـيــ ـال ســـمـأوـالنمـــوذجـمبجـ ـ دـإمتـــامـاإلجـ ـ اءاتـ
الجلــا ق ـالــذك ـوهــذاـمــاـجــاءـ ـنــصـااــادةـ02ـمــيـاألمــ ـ88/66ـااـعيــقـ ال ســومـ
والنمـاذجــالصــناعي :ـ«ملـــونـلصــاق ـكــلـرسـمــأوـمنــوذجـاحلــقـ ـاســـغاللـرمســهـأوـ
منوذجهـوذلــضميـالش وطـا ددةـ ـهذاـاألم .
خيــــصـمبيـيــ ـال ســـمـأوـالنمـــوذجـأولـمـــيـأجـ ـ ىـإملداعـــهـوذلـــــمـــعـالـحـظـــاتـ
ااعـادة»(.)20
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وعييهـ رنـاكـجلا ـهذهـاايـي ـملنـ ـعنهـققواـلصاقثزاـتـمثـلــ ـقـقــاالســغاللــ
وققـالـص ف.
-1ـققـاالسـغالل:ـإنـشزادةـتجلـجيلــال سـمــأوـالنمـوذجــالصـناعيــهـيــسـندــميـيـ ــ
صناعي ،ـختولـلصاقثزاـالجليـ ـااـيق ـالسـغاللـرمسهـأوـمنوذجهـشخصيا(.)21
 -2ققـالـص ف:ـميـققـصاق ـال سمـأوـالنموذجـالـنـازلــعنـهــإمـاــكييـاــأوـج يـاــ
وملـمـالـنازلـكـا يا(،)22ـجيوزـاثـــ ــال سـمــأوـالنمـوذجــأوـخيــهــوقـدهــقـقــاســثمارهــ
و يعهـوع ضهـليثيعـوالــييفـ ثيعه(،)23ـكماـجيوزـلهـمنقـالغ ـققـامـيازـالســغاللهــ
إماـ الرتاضيـأوـجرباـوذلــو قاـاقـضياتـااصيح ـالعام (.)24ـ
ااـي ـالثاني:ـعناص ـذاتـقيم ـ ني .
إنـعناص ـاايـي ـالصناعي ـذاتـالقيم ـالـنيـ ــهـيــااثـــ اتــالـ ــتشـملــا انـ ــ
اخلارجيـأيـااثـــ اتــا ماليـ ــوهـيــالـ ــتـ دــعيـ ــالعالمـاتــالـ ــتجلــخدمــلـمييـ ــ
ـهلاـ ـ عني:ـ

اانـجات،ـوسنـع

الـ ـاألول:ـالعالم ـالـجارمل .
الـ ـالثاني:ـتجلمياتـاانش ـوالـصاميمـالشـيي .
الـ ـاألول:ـالعالم ـالـجارمل .
إنـالـشــ ملعـا

ا ــ يـعــ فـالعالمــ ـمــيـخــاللـااــادةـ2ـمــيـاألمــ ـ06/03ـااـعيــقـ

العالمات(:)25ـ«كلـال موزـالقا ي ـليـمثيلـاخلـي،ـالسـيماــالـيمـاتــمبـاــ يزـاــأمسـاءــ
األشـــخاكـواألقـ ـ فـواألرقـــامـوال ســـوماتـأوـالصـــورـواألشــــالـااميـ ـ ةـليجلـــيعـأوـ
توضــيثزاـواأللــوانـمبـ دهــاـأوـم كثــ ـالــ ـتجلـــعملـكيــزاـلـمييــ ـســيعـأوـخــدماتـ
شخصـطثيعيـأوـمعنويـعيـسيعـوخدماتـغ ه».
وميـخاللـالـع ملفـميـنناـحتدملدـالش وطـالواج ـتوا هاـ ـالعالم ،ـ مـالـع فـ
عي ـآ ارـاكـجلا زا.
أوال:ـش وطـالعالم ـالـجارمل .
إنـالعالم ـالـجارمل ـكغ هاـميـققـواــاايـيـ ــالصـناعي ــتـميـ ــ شـ وطــموضـوعي ــ
وأخ ىـشـيي .ـ
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ا ـ يــ ـنـصــااـادةــ7ـمـيــاألمـ ــ06/03ـ

ااـعيقـ العالماتـوتـمثلـ يماـمليي:ـ
أنـتــــونـالعالمـــ ـمميـــ ة:ـطثقـــاـليمـــادةـ2ـ قـــ ة1ـمـــيـاألمـــ ـ06/03ـااـعيـــقــالعالمات()26ـااذكورةـأعاله،ـ يج ـأنـحتظ ـالعالم ـالـجارمل ـ ـا عـجيعلـهلـاــذاتيـ ــ
خاص ـمتي هاـعيـ اقيـالجليعـواانـجاتـااشا ز ـهلا؛
أنـتــونــالعالمـ ـقا يـ ــليـمثيــلـاخلـــي:ـأيـميــيــمتيي هــاـمـيــخــاللـرســمـأوـرم ـأوـكيم ()27؛
أنـتـونـالعالم ـجدملدة:ـقجل ـمثدأـ"لـلـمنـوجـعالم ـجدملدة"ـ عنص ـا ـدةــميـأهمـالش وطـااوضوعي ،ـأيـالـتـونـحملـققـسا قـليغ ()28؛
أنـتــــونـالعالمـ ـ ـمشـــ وع :ـطثقـــاـلـــنصـااـــادةـ7ـمـــيـاألمـــ ـ06/03ـااـعيـــقـالعالماتـوال ـاسـثن ـ يزاـااش ـا

ا يـتجلـجيلــال مـوزــااخالــ ــلينظـامــالعـامــأوـ

ا دا ـالعام (.)29
-2ـالشـ ـ وطـالشــــيي :ـكغ هـــاـمـــيـققـــواـاايـيـ ـ ـالصـــناعي ـمتـ ـ ـ ـــرج اءاتـ
الـجلــجيلـوالنش ـ ،ـ يقــومـااجلـــثم ـ ـقــدملمـطي ـ ـإملــدا ـالـجلــجيلـلــدىـااعزــدـالــوطيـ
ا

ا ـ يـليميـي ـ ـالصــناعي ـو قــاـاــاـتقـضــيهـااــوادـمــيـ4ـإىلـ6ـمــيـاألم ـ ـ06/03ـ

ااـعيقـ العالمات(.)30
انيا:ـآ ارـاكـجلا ـالعالم .
ملرتت ـعيـإمتامـااجلـثم ـلـا ـإج اءاتـتجلجيلـالعالم ـققواـتـمثلـ :ـ
 -1اقــارـاسـغاللـالعالم :ـإنـااجلـثم ـ عدـقيامهـ ـجلجيلـالعالمـ ــلـدىــااصـيح ــ
ااخـصـ ـهــوـمالـزــاـدونـســواهـوملجلــــيعـاســـعماهلاـعيـ ـســيعهـأوـخدماتــهـطييـ ـااــدةـ
القانونيـ ــا ــددةـ ـــ10ـســنواتـقا يـ ـليـجدملــدـقجلـ ـااــادةـ5ـمــيـاألمـ ـ06/03ـااـعيــقـ
العالمات،ـ حقـاالقــارـققـمؤقتـوليريـدا م(.)31
-2ـقـقــالـصـ ف:ـاالــــالعالمـ ـكمــاـلـهــاحلــقـ ـاســـغالهلاـلــهـاحلــقـ ـالـصـ فـ
يزاـكالـنازلـعنزاـإماـكيياـأوـج ياـأوـرهنزا،ـكماـتنـقلـميـيـزاـليور ـ ــ ـقالـ ــ
و اتــهـ اعـثارهــاـاقــدـققــواـاايـيـ ـالصــناعي ،ـوقــدـاشــرتطـااشـ ـا

ا ـ يـحتــتـ
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طا ي ـالثـالنـالــا ـوإمضاءـاألط افـ ـعقودـنقـلــاحلـقــ ـالعالمـ ــااجلـجي ــوهـذاــ
طثقاـلنصـااادةـ15ـميـاألم ـ06/03ـااـعيقـ العالمات(.)32
الـ ـالثاني:ـتجلمياتـاانش ـوالـصاميمـالشـيي .
عي ـغ ارـماـذك ـميـققواـليميـي ـالصناعي ـ رنـهناكـنوعنيـآخ مليـهلمـاــنــريــ
األهمي ـوسـنـع

ــهلمـاــمـيــخـاللــتجلـمياتــاانشـ ــالـذيــمل مـيــإىلـمتييـ ــاانشـ تــعـيــ

غ ها،ـ مـالـصـاميمــالشــيي ــليـدوا ــااــاميـ ــوالـ ــهـيــناجتـ ــعـيــإ ـدا ــالـــ ــ
اإلنجلاني.
أوال:ـتجلمياتـاانش .
تجلــمي ـاانش ـ ـهــيـاالســمـا غ ـ ا ـلثيــدـأوـمنـق ـ ـأوـج ـ ءـمــيـمنـق ـ ـأوـناقي ـ ـأوـ
مـانـمجلم ـوميـش نهـأنـملعنيـمنـجاـناشـئاــ يـهــوتــونــجـودةــهـذاــاانــ ــأوـمي اتـهــ
منجلو ـقص اـأوـأساساـلثيئ ـجغ ا ي ـتشـملـعي ـالعواملـالـثيعي ـوالثشـ مل ـ(.)33ـومـيــ
أجلـاكـجلا ـميـي ـتجلمياتـاانش ـوةاملـزاـال دـميـالـع فـعي ـالشـ وطــاخلاصـ ــ
ـجلمياتـاانش ،ـوكذاـا ارـاارتتث ـعنزا.
-1ـالش وطـالواج ـتوا ها:ـ ـجلمياتـاانش ـالـتقلـأهمي ـعيـ اقيـاحلقواـ ال ـدــ
ميـتوا ـش وطـموضوعي ـوأخ ىـشـيي ـوتـمثلـ يماـمليي:ـ
أ -الش وطـااوضوعي :ـوهـيــأنـالـتــونــالـجلـمياتــمشــق ــمـيــأجنـاســخمـيــ ـ،ـ
أالـتـونـالـجلمياتـخمالـ ـلينظـامــالعـامــوا دا ـالعامـ ـ،ـأنـتقـرتنــ اسـمــجغـ ا ـ،ـأنـ
تعنيـالـجلمي ـمنـجا،ـأنـتـونـاانـجاتـذاتـصـ ـممي ة(.)34
الشـ وطــالشــيي ـ:ـتـمثـلــ ـاإلجـ اءاتـالـ ــعيـ ــإ هــاـملــمــتجلـجيلــتجلــمي ـاانش ـلدىـااصيح ـااخـص ،ـوذلــ رملدا ـالـي ـملقومـ ذلــذويـا نجلي ـا
و النجلــث ـلألجــنيبـملـــمـتجلــجييزاـ ـإطــارـاتـاقيـ ـصــادقتـعييزــاـا

ا ملـ ـ،ـ

ا ـ (،)35ـوحيـــويـ

الـي ـ ـعي ـ ـ يانــاتـمعين ـ ـكاســمـولقثــهـونشــاطهـوعنوانــهـوكــذاـ يــانـتجلــمي ـاانش ـ ـ
الواج ـتجلجييزا(...)36
 -2ا ارـاارتتثـ ــعـيــتجلـمياتــاانشـ ـ:ـترتتـ ــعـدةــآ ـارــقانونيـ ــعيـ ــتجلـجيلــتجلـمي ــ
اانش ـوتـمثل:ـ
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أ -احلقـ ـاسـعمالـالـجلمي ـاانش :ـوهوـاحلقـاألساسيـاامنوحـليمـود ــوهـوــميـ مــ
اسـعماهلاـو قاـلينظامـالقانونيـاخلاكـ زا.
الـص فـعيـط ملقـالرتخيص:ـالـجيوزـالـنازلـعيـققـاسـعمالـالـجلمي ـ ثيعزاـأوـرهنزاـسواءـمبقا لـأوـ غ ـمقا ـلـ،ـإالـأنـااشـ ــأجـازــعمييـ ــالرتخـيصــطثقـاــليمـادةــ
21ـميـاألم ـ65/76ـ"الـحيـقــألقـدــأنـملجلــعملــتجلـمي ــمنشـ ــمجلـجي ــإذاـملـملـ خصــلـهــ
ذلــصاقثزا.)37("...
انيا:ـالـصاميمـالشـيي ـليدوا ـااــامي .
ع فـااش ـا

ا يـالـصاميمـ ـااادةـ2ـميـاألم ـ:)38(08/03ـ"الدا ةـااــامي ـ

منـــوجــ ـشــــيهـالنزـــا يـأوـاالنـقــاليــملــــونـأقـــدـعناصــ هــعنصــ اـنشـــيـاـوكـــلـ
االرتثاطاتـأوـج ءـمنزاـهيـج ءـمــاملـميـججلمـلقـع ـميـمـادةــوملــونــخمصصـاــ
ألداءـوظيـ ـالـرتوني ".
الـصــميمـالشـــيي:ـ(نظ ـ ـالـثوغ ا يــا)ـكــلـت تي ـ ـ ال ــيـاأل عــادـمزمــاـكانــتـ
الصــيغ ـال ـ ـملظز ـ ـ يزــاـلعناص ـ ـملـــونـاقــدهماـعي ـ ـاألقــلـعنص ـ اـنشــيـاـولـــلـ
وصالتـدا ةـمــامي ـأوـالثعالـمنزاـأوـاثلـذلــالرتتي ـالثال يـاأل عـادــااعـدــلـدا ةــ
مــامي ـ غ

ـالـصنيع.

ولـــلـمثــد ـاحلــقـ ـميـي ـ ـتصــميمهـوقـ ـ ـحيظ ـ ـ احلمامل ـ ـال ــدـمــيـش ـ وطـ
حلمامل ـالـصميم،ـوإضا ـلذلــملنـ ـعيـذلــققواـوالـ اماتـعندـتجلجيلـالـصميم.
 .1الش ـ وطـالواج ـ ـتوا هــاـ ـالـصــميم:ـجي ـ ـتــو ـش ـ وطـموضــوعي ـوأخ ـ ىـ
شـيي ـكماـمليي:ـ
أ .الش وطـااوضـوعي ـ:ـنـصــااشـ ــعيـ ــشـ طنيــهمـاـ:ـشـ طــاألصـال ــ ـ نــملــونــ
الـصـــميمـنـــات ـعـــيـجمزـــودـ ــ ـ يـ ذلـــهـااثـــد ـوأنـالـملــــونـ ـــدملزياـأوـ جلـــيـاـأوـ
مثــــذال(،)39ـوكـــونـالـصـــميمـغـ ـ ـمعـ ـ وف:ـأنـملــــونـغـ ـ ـمـ ـ لوفـلـــدىـمثـــ ـ يـ
الـصــاميم،ـأيـملـــونـجدملــداـحبي ـ ـالـميـــيـألهــلـاازن ـ ـالـوصــلـإلــهـ ثــذلـا زــدـ
ااعقول(.)40
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ب .الش وطـالشـيي :ـكغ هـميـاحلقواـحيظ ـ رج اءاتـاإلملـدا ــوالـجلـجيلــعـيــ
ط ملــقـإملــدا ـطي ـ ـمــيـااجلـــثم ـاألجــنيبـالــذيـملـــونـمثدعــهـأوـمجلـــغيهـلــدىـااعزــدـ
ا ــ يـليميـيــ ـالصــناعي ،ـوهــذاـالـيــ ـملـضــميـجمموعــ ـمــيـالو ــا قـ

الــوطيـا

منصــوكـعييزــاـ ـااــادةـ3ـمــيـاا ســومـالـنـيــذيـ،)41(276/05ـ ــمـملـــمـتجلــجيلـالـيـ ـ
عدـاسـيـاءـالش وطـالشـيي ـود عـال سومـااجلـحق (.)42
 .2احلقواـاارتتث ـعيـتجلجيلـالـصميم:ـأنـلهـاحلقـ ـاسـغاللهـواحلقـ ـالـص فـ
يهـوكذاـالرتخـيصــ االســغاللــالـذيــلـيريــناقـلــليميـيـ ــوإمنـاــملجلــغيهــ قـ ــوتثقـ ــ
ميـيـهـليمثد .
 .3االلـ امات ـاارتتث ـعيـتجلجيلـالـصميم:ـانـمليـ مـااثـد ــ اســغاللــهـذاــالـصـميمــ
اـاــلـهــمــيـدورـ ـاجملـالــالــنولـوجيـ،ـوكــذاـااللــ امــ ـالرتخيصــليغـ ـ ـقالـ ــعــدمـ
اسـغاللهـ رذاـملـملجلــغيهــوملـميـنقــليغـ ــاحلـقــ ـاســغاللــهـذاــالـصـميمـ،ـ ـرنــالـوزمل ــ
ااـيفـ اايـي ـالصناعي ـملُمـيـالغ ـميـاسـغاللـالـصميمـدونـموا ق ـااالـ(.)43
ااثح ـالثاني:ـآلياتـةامل ـاايـي ـالصناعي ـليمجلـثم ـاألجنيب.
لقــدـأمجعــتـأغي ـ ـالـش ـ ملعاتـعي ـ ـةامل ـ ـققــواـاايـي ـ ـالصــناعي ـوذلــــنظ ـ اـ
لالعـداءاتـال ـتـع

ـهلاـوذلــ اسـخدامـوسا لـالـتــقـمعـالقواعـدــااـعـارفــعييزـاــ

ـالـعامالتـالـجارمل .
وااش ـا

ا يـنـصــعيـ ــاحلماملـ ــالقانونيـ ــحلقـواــاايـيـ ــالصـناعي ــليمجلــثم ــ

الـ ــاســو تــإجـ اءاتــالـجلــجيل،ـوعييـهــ ـ
وسنـع

ــااشـ ــةاملـ ـج ا يـ ـ،ـوأخـ ىــمدنيـ ـ

ـهلاـ ـمـيثني:ـ

ااـي ـاألول:ـدعوىـالـقييد.
ااـي ـالثاني:ـدعوىـاانا جل ـغ ـااش وع .
ااـي ـاألول:ـدعوىـالـقييد.
ملعـــربـاالعـــداءــمبـزــومــالـقييــدــجنحــ ــمعاقــ ــعييزــاــ ـالقــواننيــاخلاصــ ــحبقــواــ
اايـي ـالصناعي ـوإذاـتوا ـال كيـاااديـوهوـااجلاسـحبقـواــااالــــمقرتنـاــ ـال كيــ
ااعنــويـااـمثــلـ ـالقصــدـا نــا يـأيـعيــمـالـاعــلـأنــهـميــريـحبقــواـااالــــاألصــيي،ـ
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يثثتـلصاق ـااصيح ـاحلقـ ـر عـدعوىـالـقييـدـ(.)44ـوحلقـواــاايـيـ ــعناصـ ــسـثقــ
ذك هاـ الــصيلـوالـعديـعييزاـملظز ـ ـعدةـصورـسنـع

ـهلاـ ـ عني:ـ

الـ ـاألول:ـصورـاالعـداءـعي ـهذهـالعناص .
ـالـ ـالثاني:ـالعقو اتـااق رةـ نح ـتقييدـهذهـاحلقوا.
الـ ـاألول:ـصورـاالعـداءـعي ـققواـاايـي ـالصناعي ـليمجلـثم ـاألجنيب.
لقدـتع ضناـلـلـققواـاايـي ـالصناعي ـوال ـسنحددـ ـكلـواقـدةــمنزـاــصـورــ
االعـداءـعييزاـوذلــكا تي:ـ
أوال:ـصورـاالعـداءـعي ـ اءةـاالخرتا .
ااش ـا

ا يـقددـ ـااـادةــ56ـمـيــاألمـ ــ07/03ـااـعيـقــ ـرباءةــاالخـرتا ــاأل عـالــ

ال ـتعـربـتقييـداــليـرباءةــومنزـاـ،ـتقييـدــاانــوجــموضـو ــالـرباءةــ قيـامــالغـ ــ صـنعــمنــوجــ
موضو ـالرباءةـ دونـإذنـصـاقثزاــملعــربــتقييـدـ،ـوملـــيــجمـ دــالصـنعــالعـثـارهــتقييـداــ
قـ ـلوـملـملـمـاسـعمالـأوـتجلوملقـهذاـاانـوج،ـوكذاـالـذيــملقـومــ اســعمالــاانــوجــدونـ
تصنيعهـملـا عـ زذهـا نح ـإذاـمتـ دونـإذنـمالـزا،ـتقييدـالـ ملق ـأوـالوسا لـموضو ـ
الرباءةـ االعـداءـعي ـققواـصاق ـالرباءةـ اسـعمالـط ملق ـالصـنعـ،ـ ــرذاـأرادـالغـ ــأنـ
ملصنعـنـريـاانـوجـ يجلـخدمـط ملق ـأخ ىـغ ـااجلـعمي ( .)45ـ
انيا:ـصورـاالعـداءـعي ـال سومـوالنماذجـالصناعي .
إنـااش ـا

ا يـاعـربـأيـمجلاسـحبقـصـاق ــال سـمــأوـالنمـوذجــملشــلــجنحـ ــ

تقييدـوهذاـماـجاءـ ـااـادةــ23ـمـيــاألمـ ــ88/66ـااـعيـقــ ال سـومــوالنمـاذجــالصـناعي ـ،ـ
ميـــيـأنـملـــمـتقييــدـال ســمـأوـالنمــوذجـولـــيـغالثــاـملـــونـالـقييــدـج يــا،ـإالـأنــهـ
ملــيـالـشا هـ نيـال مسنيـليخد ـااشرتيـوغـ هــ يعـدــتقييـداـ،ـقيـازةــرسـمــأوـمنـوذجــ
دونـوجهـقق،ـو يعـأوـع

ـاانـجاتـااقيدةـأوـاسـ ادهاـ قصدـاالجتار.

الثا:ـصورـاالعـداءـعي ـالعالم ـالـجارمل .
النجلــث ـليعالمـ ـميـــيـتقييــدهاـقجلـ ـمــاـجــاءـ ـااــادةـ28ـمــيـاألمـ ـ06/03

،ـ

()46

صاق ـالعالم ـلهـاحلقـ ـر عـدعوىـقضـا ي ــضـدــكـلــمـيــمل تــ ــتقييـداــليعالمـ ــ
ااجلــجي (،)47ـكمــاـملعـــربـاســـعمالـعالمـ ـمقيــدةـمــيـاأل عــالـااعاقـ ـعييزــاـوالـملزــمـإنـ
777
جملة الباحث للدراسات األكادميية  -العدد احلادي عشر -جوان 2017
ISSN. 2352-975X

محـايـة حقـوق املـلكية الصنـاعية للمستثمر األجنبي يف التشـريع اجلـزائري

د /سـاوس خيـرة  -نـاصريي ربيعـة

كانـميـملجلــعميزاــهـوــمـيــزورهـاــأوـقيـدهاـ،ـأوـ يـعــهـذهــاانـجـاتــااـ ورةــأوـااقيـدةــأوـ
اسـعماهلاـأوـت وجيزاـ ـالجلواـ ـلـهذهـاأل عالـمتريـحبقـالعالم ـاألصيي (.)48
را عا:ـصورـاالعـداءـعي ـتجلمياتـاانش ـوالـصاميمـالشـيي .
طثقاـليمادةـ35ـميـاألم ـ08/03ـوال ـتعـربـكلـمجلاسـحبقواـمالــإملدا ـتصـميمــ
شـييـجنح ـتقييدـترتت ـعنزاـااجلؤولي ـاادنيـ ــوا

ا يـ ـ،ـ ااشـ ــملعاقـ ــعـيــنجلـخــ

الـصــميمـالشـــييـا مــيـليــدا ةـااــامي ـ ـأوـاســـعمالـأوـاســـغاللـهــذاـالـصــميمـ
وكذاـاسـ ادهـأوـ يعهـأوـتوزملعه(.)49
أماـ النجلث ـلـجلـمياتــاانشـ ــ ـرنــأ عـالــالـعـديــعيـ ــهـذاــاحلـقــعدملـدةــومنزـاــوعيـ ــ
سثيلـااثـالـ:ـاالســعمالــااثاشـ ــلـجلـمي ــمنشـ ــمـ ورةــأوـمنـوملـ ــعيـ ــالغـ ـ،ـاســعمالــ
تجلمي ـاانش ـااجلجي ـدونـإذنـمالـزا(.)50ـ
الـ ـالثاني:ـالعقو اتـااق رةـ نح ـتقييدـققواـاايـي ـالصناعي .
ملعـربـالـقييدـواالسـعمالـغ ـااش و ـميـا نقـال ـمتريـحبقواـاايـي ـالصـناعي ــ
ليمجلـثم ـوملعاق ـعييزاـإماـ احلثريـأوـالغ امات،ـوكماـحيصلـااجلــثم ــعيـ ــتعـوملالــ
ج اءـاألض ارـال ـحلقـهـقجلـ ــنصـوكــالقانونيـ ــاانظمـ ــليحقـواــااجلـجي ـ(،)51ـوغـ ــ
ااجلجي ـمنحزـاــااشـ ــةاملـ ــجنا يـ ــمبوجـ ــالقـانونــ02/04ـااـعيـقــ القواعـدــااـثقـ ــ
عي ـاامارساتـالـجارمل (،)52ـ ـلـمجلاسـحبقـمالــتصـميمــشــييــملعاقـ ــ ـاحلثريــ
ميـ6أشز ـإىلـسنـني،ـوكذاـاألم ـ النجلث ـليعالم ـالـجارمل ـونـريـالعقو ـأملضاـلـرباءةــ
االخــرتا ،ـأمــاـ النجلــث ـلـجلــمي ـاانش ـ ـااجلــجي ـ ــاحلثريـمــيـ3أشــز ـإىلـ3ســنوات(.)53ـ
وجاءتـهذهـالعقو اتـميـخاللـااادةـ209ـقانونـالعقو ات(.)54
ااـي ـالثاني:ـدعوىـاانا جل ـغ ـااش وع .
إنـاانا جل ـ ـغ ـ ـااش ـ وع ـال ـ ـتـــونـاألســالي ـ يزــاـمش ـ وع ـ ـاألصــلـإالـأنزــاـ
تـجــاوزـاحلــدـااجلــموحـ ــه،ـوتـــونـهــذهـالوســا لـأوـاألســالي ـالـتــــقـمــعـالقواعــدـ
ااـعارفـعييزا،ـو الـاليـجيـ ــةاملـ ــققـواــاايـيـ ــالصـناعي ــااجلــثم ــاألجـنيبــوقـدــ
ادرتـلذلــاتـاقي ـ ارملريـ ـمادتزاـ10مـ ر:2ـ«تيـ مـدولـاالحتادـ نـتــلـل عاملاـ
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دولـاالحتـادــةاملـ ــ عالـ ــضـدــاانا جلـ ــغـ ــااشـ وع ـ»(.)55ـوعييـهــسـنـع

ــمـيــخــاللـ

عني:ـ
الـ ـاألول:ـأسريـاانا جل ـغ ـااش وع ـحلقواـاايـي ـالصناعي .
الـ ـالثاني:ـخصوصياتـدعوىـاانا جل ـغ ـااش وع .
الـ ـاألول:ـأسريـاحلمامل ـ دعوىـاانا جل ـغ ـااش وع ـحلقواـاايـي ـالصناعي .
ااجلـثم ـاألجنيبـعندـمثاش تهـلنشاطهـاالسـثماريـ ـالدول ـااضـيـ ــ مثيـهــمثـلــأيـ
عونـاقـصادي()56ـخيضعـلنـريـقواعدـاامارساتـااش وع ـو ـقــأقــامــالقـانونـ،ـوأيـ
علـمنا ـهلـذهــالقواعـدــواألعـ افــوملجلـث ــضـ رــليمنـا ريــوجـ ــعيـ ــ اعيـهــالـعـوملالــ
والذيـكانـعي ـأساسـااادةـ124ـميـالقانونـاادنيـإالـأنـذلــتغ ـ عـدــصـدورــقـانونــ
03/03ـااـعيـــقـ اانا جلــ ـوالقـــانونـ02/04ـااـعيـــقـ القواعـــدـااـثقــ ـعيــ ـاامارســـاتـ
الـجارمل .
أوال:ـأسريـاحلمامل ـعي ـأساسـااجلؤولي ـالـقص مل .
نظ اـلعدمـوجودـقواعدـخاص ـتقومـعييزاـأعمالـاانا جل ـغ ـااش وع ـ شــلــعـامــ
وحلقـــواـاايـيــ ـالصـــناعي ـ شــــلـخـــاك،ـ ال ـــدـمـــيـال جـــو ـليقواعـــدـالعامــ ـ ـ
ااجلؤولي ـالـقصـ مل ــوذلــــعيـ ــأسـاســخــ ــملجلـث ــضـ رــومليـ مــ اعيـهــ ـالـعوملالـ(،)57ـ
عـــدمـمشـ ـ وعي ـاانا جلـ ـ ـالـ ـ ـتواجـــهـااجلــــثم ـاألجـــنيبـتقـــومـعيـ ـ ـهـــذاـاألســـاس.ـ
وااجلؤولي ـالـقصـ مل ــتقـومــعيـ ــعناصـ ــاخلــ ــوالـذيــجنـدهــ ـنـصــااـادةــ124ـقـانونــ
مــدنيـســا ق ـالــذك ـوال ـ ـملـحيــددـ يزــاـااش ـ ـطثيع ـ ـاخلـ ـ ـولـــيـ ــال جو ـإىلـ
الـقــهـوالقضــاءـملشــرتطـســوءـالنيـ ـ ـاخلــ (،)58ـوأنـملجلــث ـضـ رـليمنــا ريـمــيـجـ اءـ
هذهـاأل عالـغ ـمش وع ،ـوانـتـونـعالق ـسثثي ـ ينزماـأيـأنـهذاـاخلـ ـسث ـهذاـ
الض ر.
انيــا:ـأســريـاحلمامل ـ ـعي ـ ـأســاسـالقــانونـ02/04ـااـعيــقـ القواعــدـااـثق ـ ـعي ـ ـ
اامارساتـالـجارمل .
عدـصدورـالقانونـ02/04ـااـعيقـ القواعـدــااـثقـ ــعيـ ــاامارسـاتــالـجارملـ ــع ـتــ
ـ ـ ةـاحلمامل ـ ـحلقــواـاايـي ـ ـالصــناعي ـليمجلـــثم ـاألجــنيبـتـــوراـمثز ـ اـكــونـأنـ
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ااش ـوسعـميـ ـ ةـاخلـ ـوأخذـ ـــ ةــاخلــ ــااــرت ــوقــ ــمبجلـؤولي ــاانـا ريــ
دونـخـ ،ـوقدـجاءـ ـااادةـ26ـميـالقانونـ02/04ـانه:ـ«متنعـكلـاامارساتـالـجارملـ ــ
غ ـالن ملز ـااخالـ ـلألع افـالـجارملـ ــالنظيــ ــوالن ملزـ ــوالـ ــمـيــخالهلـاــملـعـدىــعـونــ
اقـصاديـعي ـمصاحلـعونـأوـعدةـأعوانـاقـصادملنيـآخ ملي».
ومــيـخــاللـاســـق اءـهــذهـااــادةـ ــرنـااشـ ـاشــرتطـســوءـالنيـ ـلــدىـااـنــا ريـا خـ ـ
لقيــامـدعــوىـاانا جلـ ـغ ـ ـااش ـ وع ـ يـــــيـ وقــو ـاخلـ ـ ـســواءـكــانـعمــداـأوـال،ـ
قي ـ ـملــــيـأنـملـــونـمصــدرـالـعــلـهــوـاإلهمــالـأوـا زــلـحبقيق ـ ـنشــاطـاانــا ريـ
انجلجاماـمعـطثيع ـالدعوى،ـوخاص ـإذاـكانـمنا ريـهوـمجلـثم ـأجنيب(.)59ـ
الـ ـالثاني:ـخصوصياتـدعوىـاانا جل ـغ ـااش وع .
إنـااجلــــثم ـاألجـــنيبـأوـأيـعـــونـاقـصـــاديـآخـ ـ ـمل جـــعـإىلـدعـــوىـاانا جلـ ـ ـغـ ـ ـ
ااش وع ـ اعـثارهاـالوسـيي ــالـعالـ ــحلماملــهــالقانونيـ ــمـيــاعــداءاتــالغـ ــعيـ ــققوقـهــ
الصناعي ـوخاص ـغ ـااجلجي (،)60ـ يجـ ــأنـنـعـ فــعنـدــالـقاضـيــ ـدعـوىــاانا جلـ ــ
غـ ـااشـ وع ـعيـ ـا زـ ـالقضــا ي ـااخـصـ ـلينظـ ـ ـالــدعوى،ـ ــمـالعقو ــاتـااق ـ رةـ
ليمعـديـعي ـققواـاايـي ـ ـدعوىـاانا جل ـغ ـااش وع .
أوال:ـا ز ـالقضا ي ـااخـص ـ الدعوى.
ا ـم ـااخـص ـليـصلـ ـدعوىـاانا جل ـغـ ــااشـ وع ــجيـ ــأنـتــونــخمـصـ ــ
نوعياـوإقييمياـأوـحمييا،ـ يؤولـاالخـصاكـالنوعيـإىلـا ـمـ ــاال ـدا يـ ــليـصـلــ ـ
الــدعوىـ اعـثــارـأعمــالـاانا جل ـ ـمــيـاألعمــالـالـجارمل ـ ()61ـقجل ـ ـااــادةـ4ـمــيـالقــانونـ
الـجاري.
أماـاالخـصاكـا ييـو قـاــليقواعـدــالعامـ ــملـؤولــإىلـحمـمـ ــمـوطيــااـدع ــعييـهــ
قجل ـااادةـ37ـقانونـاإلج اءاتـاادني ـواإلدارمل ()62ـتنص:ـ«ـملؤولـاالخـصاكـاإلقييميـ
ليجزـ ـالقضــا ي ـال ـ ـملقــعـ ـدا ـ ةـاخـصاصــزاـمــوطيـااــدع ـعييــهـ ــرنـملـملـــيـلــهـ
موطيـمع وفـ يعودـاالخـصاكـليجز ـالقضا ي ـال ـملقعـ زاـآخ ـموطيـله.»...
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انيا:ـالعقو اتـااق رةـليمعـديـعي ـققواـاايـي ـ ـدعوىـاانا جل ـغ ـااش وع .
طثقاـليمادةـ47ـميـالقانونـ02/04ـااـعيقـ القواعدـااـثق ـعيـ ــاامارسـاتــالـجارملـ ــ
قددتـعقو ـاحلثريـمـيــ3ـأشـز ــإىلـسـن ــواقـدةــوغ امـ ــمنصـوكــعييزـاــ ـمـادةــ35ـ
ميـذاتـالقانونـ ـقال ـممارساتـجتارمل ـغ ـشـ عي ــمتـريــحبقـواــاايـيـ ــالصـناعي ــ
ترتاوحـ نيـ100الفـدجـإىلـ300الفـدجـوقدـتصلـمـيــ300الـفــدجـإىلـ10ـمالملـنيــدجـإذاـ
كانـتــاامارســاتـتدليجلــي .ـونــريــالقــانونـأعــ ـليقاضـيــالجلــيـ ـالـاميـ ـليحـــمـ
ــالـعوملالـااناس ـ ـج ـ اءـاألض ـ ارـالالقق ـ ـ ااجلـــثم ـاألجــنيبـعنــدـااجلــاسـحبقوقــهـ
عالـمنا ي ـغ ـمش وع (.)63ـ
خـــامتـ
ـظــلـالـــغ اتـال ـ ـملشــزدهاـالعــاملـوخاص ـ ـ ـاجملــالـاالقـصــاديـحتــتـتجلــمي ـ
اانا جل ـوال ـأصثقـالغ ـملجلـعميزاـ ـ اـغ ـمش وع ـوال ـتيحقـأضـ ارــ اانـا ريــأوـ
ااجلـــثم ـاألجــنيب.ـ ـــانـال ــدـعيـ ـااشـ ـرد ـهــذهـالـصـ اتـوذلــــمــيـخــاللـســيـ
قواننيـميـش نزاـحتقيقـاحلمامل ـالالزم ـحلقواـاايـي ـالصـناعي ــليمجلــثم ــاألجـنيبـ،ـ
وذلـــــمبوجــ ـالقـــواننيـاخلاصــ ـ اايـيــ ـالصـــناعي ـوكـــذاـالقـــانونـ03/03ـااـعيـــقـ
اانا جلـ ـ ـوااعـــدلـ القـــانونـ12/08ـوالقـــانونـ02/04ـااـعيـــقـ القواعـــدـااـثقـ ـ ـعيـ ـ ـ
اامارساتـالـجارمل ـوال ـ

ـميـخالهلاـااش ـا

ا ـ يــعقو ـاتــردعيـ ــعـيــجنحـ ــ

الـقييدـواالسـنجلاخـوكلـاأل عالـغ ـااش وع ـوال ـمتريـحبقواـمميوك ـليغ ـ ـدونــ
ت خيصـميـصاقثه،ـوهذاـكيهـميـأجـلــ عـ ــاالطمئنـانــلـدىــااجلــثم ــاألجـنيبــقــ ــ
ملقـــومـ ـنـيـــذـنشـــاطهـاالســــثماريـ ـراقــ ـدونـاخلـــوفـمـــيـااخـــاط ـالــ ـقـــدـتيحـــقـ
مبيـيـهـ ـإقييمـالدول ـااضيـ ـالسـثماره.ـ
ومــيـأهــمـاحليــولـلجلــيـااشـ ـهلــذهـالقــواننيـوالــــومل ـمنزــاـال جــو ـإىلـاالتـاقيــاتـ
الدولي ـال ـأنظمتـإليزاـا

ا ـألجلـاسـقـا ـرلوسـاألموالـوالـذيــمثنـهــهـوــتـو ــ

آلياتـ عال ـحلماملـزاـداخلـإقييمزا،ـقـ ـملجلــيدـااجلــثم ــاألجـنيبــمـيــهـذاــاالســثمارــ
وملـيدـ هـاالقـصادـالوطي.ـ
اهلـــوامــ :ـ
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(-)1ـاألمـ ـ ـ03/01ـوااـعيـــقـ ـــــومل ـاالســــثمار،ـمـــؤرخـ ـ،2001/08/20ـج.ر:ـعـــددـ،47ـمؤرخـ ـ ـ ـ
/08/22ـ .2001ـ
(-)2ـاألم ـ07/03ـملـعيقـ رباءةـاالخرتا ،ـمؤرخـ ـ19ـجومليي ـ2003ـج.ر:ـعددـ،44ـمؤرخ ـ ـ23ـجومليي ـ
 .2003ـ
(-)3ـاألم ـ06/03ـااـعيقـ العالمات،ـمؤرخـ ـ19ـملوليوـ،2003ـج.ر:ـعددـ،44ـمؤرخ ـ23ـملوليوـ .2003ـ
( -)4نوارةـقجلني،ـاحلمامل ـالقانوني ـايـي ـااجلـثم ـاألجنيبـ ـا

ا ،ـرسال ـلنيـلـشـزادةـدكــوراهـ

ـالعيوم،ـختصصـالقانون،ـكيي ـاحلقوا،ـتي يـوزو،ـ،2013ـك .262ـ
( -)5م ك ـ ـالدراســاتـوالثحــوث،ـققــواـاايـي ـ ـالــ مل ـ ،ـجامع ـ ـنــاملفـالع ي ـ ـليعيــومـاألمني ـ ،ـ
ال ملا ،ـ،2004ـط،1ـكـ .155ـ
( -)6نوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .263ـ
( -)7نثيي ـ كان،ـاايـي ـالــ مل ـوت

هاـعي ـاالقـصـادـالعـااي،ـمـذك ةـلنيـلـشـزادةـماججلــ ،ـ

كييـ ـالعيــومـالجلياســي ـواإلعــالم،ـقجلــمـالعيــومـالجلياســي ـوالعالقــاتـالدوليـ ،ـجامع ـ ـدالــيـا ـ اهيم،ـ
ا ،ـ،2010ـكـ .25ـ

ا
()8

-ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .267ـ

(-)9ـالـاهن ـ ـزواوي،ـاانا جل ـ ـغ ـ ـااش ـ وع ـ ـاايـي ـ ـالصــناعي ـ ـالـش ـ ملعـا

ا ـ ي،ـأط وق ـ ـ

مقدم ـلنيلـشزادةـدكـوراهـ ـالعيوم،ـكيي ـاحلقوا،ـقجلمـاحلقوا،ـختصـصـقـانونـأعمـال،ـجامعـ ـ
حممدـخيض ،ـ جلـ ة،ـ،2015/2014ـكـ .106ـ
(-)10ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .273ـ
( -)11اا ســـومـالـنـيـــذيـ275/05ـحيـــددـكيـيـــاتـإملـــدا ـ ـــ اءاتـاالخـــرتا ـوـإصـــدارها،ـااـــؤرخـ ـ
،2005/08/2ـج.ر:ـعددـ،54ـمؤرخ ـ ـ .2005/08/7ـ
( -)12الـاهن ـزواوي،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .115ـ
(-)13ـااــادةـ5ـمــيـاألم ـ ـرقــمـ95/75ـااـضــميـالقــانونـالـجــاري،ـمــؤرخـ1975/09/26ـااعــدلـوااـــممـ
القانونـرقمـ02/05ـااؤرخـ ـ6ـ ربامل ـ .2005ـ
(-)14ـااادةـ11ـميـاألم ـ07/03ـااـعيقـ رباءةـاالخرتا ،ـسالفـالذك  .ـ
(-)15ـ ق ـزراويـصاحل،ـالـاملـ ـالقانونـالـجاريـا

ا يـاحلقواـالــ مل ،ـا يـخيدونـلينشـ ـ

والـوزملع،ـملوليو،ـ،2006ـكـ .128ـ
(-)16ـااادةـ54ـميـاألم ـ07/03ـااـعيقـ رباءةـاالخرتا ،ـسالفـالذك  .ـ
(-)17ـأسام ـنا لـا يجلي،ـالوجي ـ ـققواـاايـيـ ـالــ ملـ ،ـدارـاـلثقا ـ ـلينشـ ـوالـوزملـع،ـاـألردن،ـ
الـثع ـاألوىل،ـ،2011ـكـ .138ـ
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(-)18ـمجيي ـ ـمــدملونيـونص ـ ةـقــورمل ،ـرأسـااــالـالــ ـ يـوققــواـاايـي ـ ـالــ مل ـ ،ـمقــالـســجلـ
مبناسث ـميـق ـدوليـقولـ"ـرأسـااالـالــ يـوققواـاايـي ـالــ ملـ "ـملـوميـ13ـو،2011/12/14ـ
كيي ـالعيومـاالقـصادمل ـوعيومـالـجلي ،ـجامع ـقجليث ـ يـ وعيي،ـالشيف،ـ،2011ـك .4ـ
(-)19ـاألمـ ـ ـ88/66ـااـعيـــقـ ال ســـومـوالنمـــاذجـالصـــناعي ،ـمـــؤرخـ ـ،1966/04/28ـج.ر:ـعـــددـ،35ـ
مؤرخ ـ ـ .1966/05/3ـ
(-)20ـااادةـ02ـميـاألم ـ88/66ـااـعيقـ ال سومـوالنماذجـالصناعي ،ـسالفـالذك  .ـ
(-)21ـالـاهن ـزواوي،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .142ـ
(-)22ـ ق ـزراويـصاحل،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .329ـ
(-)23ـعثـــدـالـــــاحـ يـــوميـقجـــازي،ـاايـيـ ـ ـالصـــناعي ـ ـالقـــانونـااقـــارن،ـدارـالـــ ـ ـا ـــامعي،ـ
االسـندرمل ،ـط،1ـ،2008ـكـ .488ـ
(-)24ـااادةـ20ـميـاألم ـ88/66ـااـعيقـ ال سومـوالنماذجـالصناعي ،ـسالفـالذك  .ـ
(-)25ـاالم ـ06/03ـااـعيقـ العالمات،ـسالفـالذك  .ـ
(-)26ـاالم ـ06/03ـااـعيقـ العالمات،ـسالفـالذك  .ـ
(-)27ـ حممــدـحمجلــيـا ــ اهيمـالنجــار،ـالـنظــيمـالقــانونيـلعناصــ ـاايـيــ ـالـجارملــ ـوالصــناعي ،ـدارـ
ا امع ـا دملدةـلينش ،ـاالسـندرمل ،ـ،2005ـكـ .126ـ
(-)28ـالـاهن ـزواوي،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .56ـ
(-)29ـاالم ـ06/03ـااـعيقـ العالمات،ـسالفـالذك  .ـ
(-)30ـاالم ـ06/03ـااـعيقـ العالمات،ـسالفـالذك  .ـ
(-)31ـ وليــدـكحــول،ـااجلــؤولي ـالقانوني ـ ـعــيـجــ ا مـالـعــديـعي ـ ـالعالمــاتـ ـالـش ـ ملعـا

ا ــ ي،ـ

اط وق ـمقدم ـلنيلـشزادةـدكـوراهـالعيوم،ـكيي ـاحلقواـوالعيومـالجلياسي ،ـقجلمـاحلقوا،ـختصصـ
قانونـاعمال،ـجامع ـحممدـخيض ،ـ جلـ ة،ـ،2015/2014ـكـ.41ـ ـ
(-)32ـالـاهن ـزواوي،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .67ـ
(-)33ـااادةـ1ـميـاالم ـ65/76ـملـعيقـ ـيـياتـتجلجيلـواشزارـتجلمياتـاانش ـوحتدملـدـال سـومـااـعيقـ ـ
زا،ـمؤرخـ ـ16ـملوليوـ،1976ـج.ـرـعددـ،59ـمؤرخـ ـ.1976/07/23ـ ـ
(-)34ـ ق ـزراويـصاحل،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .366-362ـ
(-)35ـتنصـااادةـ6ـميـاالم ـ65/76ـ ملـعيقـ ـيـيـاتـتجلـجيلـواشـزارـتجلـمياتـاانشـ ـوحتدملـدـال سـومـ
ااـعيق ـ زا:ـ« الـجيوزـتجلجيلـتجلمياتـاانش ـاالجنثي ـكمـاـهـيـعييـهـقجلـ ـمـزـومـهـذاـاالمـ ،ـإالـ ـ
اطارـاالتـاقياتـالدوليـ ـالـ ـتــونـا مزورملـ ـا

ا ملـ ـالدميق اطيـ ـالشـعثي ـط ـاـ ـيزـاـوشـ ملـ ـ

ااعامي ـ ااثلـ ـالثيدانـاالعضاءـلـيــاالتـاقيات».
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د /سـاوس خيـرة  -نـاصريي ربيعـة

(-)36ـااــادةـ11ـمــيـاالم ـ ـ،65/76ـملـعيــقـ ـيـيــاتـتجلــجيلـواشــزارـتجلــمياتـاانش ـ ـوحتدملــدـال ســومـ
ااـعيق ـ زا،ـسالفـالذك  .ـ
(-)37ـاالم ـ65/76ـملـعيقـ ـيـياتـتجلجيلـواشزارـتجلمياتـاانش ـوحتدملدـال سومـااـعيق ـ زا،ـسـالفـ
الذك  .ـ
(-)38ـاالمـ ـ08/03ـملـعيــقـحبماملـ ـالـصــاميمـالشـــيي ـليــدوا ـااــاميـ ،ـمــؤرخـ ـ19ـملوليــوـ،2003ـ
ج.ر:ـعددـ،44ـمؤرخـ .2003/7/23ـ
(-)39ـالـاهن ـزواوي،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .150ـ
(-)40ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .324ـ
(-)41ـاا سومـالـنـيذيـ276/05ـحيددـكيـي ـاملدا ـالـصاميمـالشـيي ـليدوا ـااــامي ـوتجلـجييزا،ـ
مؤرخـ ـ،2005/08/2ـج.رـعددـ،59ـمؤرخ ـ ـ .2005/08/7ـ
(-)42ـالـاهن ـزواوي،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .151ـ
(-)43ـنـريـااذك ة،ـكـ .152ـ
(-)44ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .435ـ
(-)45ـ ق ـزراويـصاحل،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ.177
(-)46ـااــادةـ28ـمــيـاالمـ ـ06/03ـااـعيــقـ العالمــات،ـســالفـالــذك ـتــنص:ـ«لصــاق ـتجلــجيلـالعالمـ ـ
احلـقـ ـر ـعـدعـوىـقضــا ي ـضـدـأيـشـخصـارتــ ـأوـمل تــ ـتقييـداـليعالمـ ـااجلـجي ـأوـملجلـــعملـ
نـريـاحلقـاجتاهـكلـشخصـارتـ ـأوـمل تـ ـأعماالـتوقيـ نـتقييداـس تـ » .ـ
(-)47ـزملن ـغامنـعثدـا ثارـالصـار،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .67ـ
(-)48ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .66ـ
(-)49ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .444-442ـ
(-)50ـ ق ـزراويـصاحل،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .394ـ
(-)51ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ.447
(-)52ـالقانونـرقمـ02/04ـااـعيقـ القواعـدـااـثقـ ـعيـ ـاامارسـاتـالـجارملـ ،ـااـؤرخـ ـ،2004/6/23ـ
ج.ر:ـعددـ41ـلجلن  .2004ـ
(-)53ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـك .449ـ
(-)54ـااــادةـ209ـمــيـاالم ـ ـ156/66ـااـضــميـالقــانونـالعقو ــات،ـااــؤرخـ،1966/6/8ـااعــدلـوااـــممـ
القانونـ23/06ـااؤرخـ،2006/12/20ـج..رـعدد،84ـكـ .29ـ
(-)55ـزملن ـغامنـعثدـا ثارـالصـار،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .56ـ
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د /سـاوس خيـرة  -نـاصريي ربيعـة

(-)56ـ العونـاالقـصاديـكلـشخصـطثيعيـأوـمعنويـأملاـكانـتـطثيعــهـميـارسـ صــ ـدا مـ ـنشـاطاتـ
االنـــاجـأوـالـوزملــعـأوـاخلــدمات،ـااــادةـ3ـمــيـالقــانونـ12/08ـااـعيــقـ اانا جلــ ،ـااــؤرخـ ـ25ـملونيــوـ
،2008ـج..رـعددـ،36ـمؤرخ ـ2ـملوليوـ،2008ـااعدلـوااـممـليقانونـ03/03ـااـعيقـ اانا جل  .ـ
(-)57ـزملن ـغامنـعثدـا ثارـالصـار،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .123ـ
(-)58ـوليدـكحول،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .234ـ
(-)59ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .478ـ
(-)60ـنـريـاا جع،ـكـ .485ـ
(-)61ـوليدـكحول،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .241ـ
(-)62ـالقانونـ09/08ـملـضميـقانونـاالج اءاتـاادني ـواالدارمل ،ـمؤرخـ ـ .2008/02/25ـ
(-)63ـنوارةـقجلني،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ .493ـ
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