
ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.85 -74 ص         2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

74 

 

 03/10/2022 :القبولتاريخ                       01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

  07-03النظام القانوني للتراخيص في براءات االختراع في ظل األمر 

The legal system for licensing in patents under 

Ordinance 03-07 
 2بن عشي حفصية  ،1*سلمون هشام

  batna.dz-univ@eselmounem.hich ،(الجزائر) 1ة باتنةجامع ،مخبر األمن اإلنساني 1
  batna.dz-univbenachi@.hafsia ،(الجزائر) 1جامعة باتنة 2

           

 الملخص:           

طور تعتبر براءة االختراع من حقوق الملكية الفكرية، وتعد أداة فعالة للت

دي ي تؤاألبحاث العلمية الت التكنولوجي واالقتصادي للدول، ال سيما من خالل تشجيع

كنه ة يملالبتكار واالختراع فمن خالل الحماية القانونية التي توفرها لصاحب البراء

ورة ع ضرماستغالل هذا االختراع وفقا للكيفيات المتاحة قانونا لذلك خالل مدة محددة 

 .توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية لمنحه البراءة من الجهة اإلدارية المختصة

من  لغيرإن استغالل براءة االختراع حق استئثاري لمالك البراءة يسمح له منع ا

د رامة أو الع استغالل اختراعه دون موافقته إال أنه وتحقيق ألهداف تتعلق أساسا بالمنفعة

سم تنق المشرع آليات تسمح من الحد من تعسف مالك البراءة تتمثل في التراخيص والتي

 ارية، وتراخيص إجبارية.بدورها إلى تراخيص اختي

 يحظى نظام التراخيص بمجموعة من الشروط واإلجراءات القانونية تناولها

 المتعلق ببراءة االختراع. 03/07المشرع الجزائري في األمر 

رية، الملكية براءة االختراع، تراخيص اختيارية، تراخيص إجبا كلمات مفتاحية:           

 الفكرية، الحماية القانونية.

 

         Abstract:  
The patent is considered as an intellectual property right. it is 

an effective tool for technological and economic development of 

countries, especially by encouraging scientific research that leads to 

innovation and invention. It is necessary to have objective and 

formal conditions to grant him the patent from the competent 

administrative authority. 

Exploitation of the patent is an exclusive right for the owner 

of the patent that allows him to prevent others exploit his invention 

without his agreement. However, in order to achieve goals mainly 

                                                             
  المؤلف المرسل  *
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related to public benefits. the legislator put some mechanisms that 

allow limiting the abuse of the patent owner which are represented 

in licences and which are divided into optional and compulsory 

licenses. 

The licensing system is due to , a set of conditions and legal 

procedures , put by the Algerian legislator , in Ordinance 03/07 

related to patents. 

Keywords: patent, optional and compulsory licenses, intellectual 

property, legal protection. 

 مقدمـــــــة:          

الختىراع تحظىى بىراءات او تعتبر الملكية الصناعية من أهم األقسام الملكية الفكرية

قىىرن التكنولىىوجي خىىالل الو مىىنب بىىراءة االختىىراع مىىرتبم بالتقىىدم العلمىىيو بأهميىىة يبيىىرة

يىىة ليىىادة حرو حىىدوث تغيىىرات اقتصىىادية بىىالموالاة مىىع التىىدفق الكبيىىر ل نتىىا و العشىىرين

حمايىىة هىىو مىىا دفىىع بعجلىىة االسىىتثمار الشىىريات التجاريىىة للمطالبىىة بو رات التجاريىىةالمبىىاد

 .قانونية لالبتكارات التي تصرف عليها أموال باهظة

رط لنقىل بالتحديد براءات االختراع هىو شىو فإقامة نظام لحماية الملكية الصناعية -

 .التكنولوجي

مايىة حيىة الفكريىة ) تىريب  ( لقد جسدت اتفاقية الجوانب المتصىلة بحقىوق الملكو -

قىىوق هىىو مىىا  هبىى  إليىىه يافىىة التشىىريعات بسىىن أنظمىىة قانونيىىة لحمايىىة حو بىىراءة االختىىراع

ير تطىوو ناعةإ  تعد براءة االختراع من األس  الهامة للتنمية الصى، الملكية الفكرية بشقيها

غيىر مىن منىع ال وللمخترع حق استئثاري باسىتغالل ابتكىارم مىع، السياسة االقتصادية للدولة

خيص إجىىراءات قانونيىىة إال أنىىه يوجىىد نظىىام التىىراو اسىىتغالله إال متىىى تىىوافرت فيىىه شىىروط

 استغالل االختراع.و يآلية تسمح للغير استعمال

نيىة فما مىدى فعاليىة نظىام التىراخيص فىي بىراءات االختىراع فىي يىل الحمايىة القانو

 ببراءة االختراع ؟المتعلق  03/07التي يرسها المشرع الجزائري في األمر

 : سنتناول اإلجابة عن هذم اإلشكالية من خالل تقسيم الموضوع إلى محورين

 .المحور األول: مفهوم التراخيص في براءات االختراع -

 .المحور الثاني: أنواع التراخيص الواردة على براءات االختراع -

 المحور األول: مفهوم التراخيص لبراءات االختراع         

حديىد تد مفهوم للتراخيص المتعلقة ببراءات االختراع يدفع بالضىرورة إلىى إن تحدي

  :ما سنتناوله من خالل هوو من جهة أخرى تعريف الترخيصو تعريف براءة االختراع

  :مفهوم براءة االختراع -أوال

 لىك أن االختىراع و تعتبر براءة االختراع نىواة أو جىوهر حقىوق الملكيىة الصىناعية

التىي عرفى  العديىد و  لك الرتباطها الوثيق بتطىور الحضىارة الشىرعية، وسانقديم قدم اإلن

يظهىر  لىك مىن خىالل اإلطىالع ، وإن تعريف االختراع هىو محىل تبىاين، ومن االختراعات
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، الدولية المنظمة لبراءة االختراع من جهةو على ما ورد في خصوص التشريعات العربية

 (1)رى.رجال القانون من جهة أخو أراد الفقهاءو

حىق فىي اسىتغالل هىذا الو يما تقدم فإن المالك حىق الملكيىة الفكريىة الحىق باسىتعمال

خصىة ربهىذا يكىون التىراخيص فىي حىق الملكيىة هىو إ ن أو ، ومثل هذا االستخدام إال بإ نه

ا م مثىل هىذلي  الغير اسىتخدا، ويمنحها مالك حق الملكية الفكرية لغيرم الستخدام هذا الحق

همىىا و يىىتم التىىرخيص بموجىىب عقىىد فيىىه طرفىىان علىىى األقىىل، والرخصىىةالحىىق لىىوال هىىذم 

 فيو المرخص له الحق في استخدام حق الملكية الفكرية معين يملكه المرخصو المرخص

 مثىل مالىك لبىىراءة، يثيىر مىن األحيىان يكىون المىىرخص هىو مالىك لحىق ملكيىة فكريىىة معىين

 .اختراع دواء ما

 لكىن، اء ماليا لشرية أدوية مرخص لهىاحيث يقوم بترخيص حق استغالل هذا الدو

ثال األمر قد تكىون أيثىر تشىعبا حىين يكىون المىرخص لىي  بمالىك لبىراءة اختىراع الىدواء مى

لكنىىه مىىرخص لىىه حيىىث يحىىق لىىه بموجىىب ترخيصىىه أن يىىرخص بىىدورم حىىق اسىىتغالل هىىذا 

إ  قىد ، مرخصىا لىهو الدواء لغيرم يذلك قىد يكىون يىل مىن طرفىي عقىد التىرخيص مىرخص

يكىىون فىىي  ات الوقىى  مرخصىىا لىىدواء ، وللمىىرخص لىىه، مىىرخص مرخصىىا لىىدواءيكىىون ال

 .المرخص له يعوض ترخيص دواء

 تعريف براءة االختراع:  -1
 : تتمثل فيو و لبراءة االختراع عدة تعاريف

  :التعريف الفقهي لبراءة االختراع -أ

ا ضىاهقاسيمان بأنها إجارة تسىلم لشىخص معىين يسىتطيع بمقتو عرفها الفقيهان مور

 .(2)أن يتمتع بالحماية التي تسيغها قوانين براءة االختراع على المخترع

التىىي تتضىىمن يشىىف و يمىىا تعىىرف بأنهىىا الوثيقىىة التىىي تسىىلمها المصىىلحة المختصىىة

ألوصاف االختراع في تمكين المختىرع مىن إنجىالم بصىورة شىرعية فهىو محمىي ضىد يىل 

 (3)التجاولات

 : اعالتعريف التشريعي لبراءة االختر -ب

 03/07لقد عرف المشرع الجزائري بىراءة االختىراع فىي المىادة الثانيىة مىن األمىر 

جىال مالمتعلق ببراءة االختراع فكرة المختىرع تسىمح عمليىا بإيجىاد حىل لمشىكلة محىدد فىي 

 .عرف براءة االختراع بأنها وثيقة تسلم لحماية اختراعو التقنية

  :التعريف القضائي لبراءة االختراع -ج

 عرفى  المحكمىة اإلداريىىةو تهىاد القضىائي اقتصىر علىى تعريىف االختىراع هىذااالج

لفىىن االعليىىا المصىىرية فىىي أحىىد قرارتهىىا االختىىراع بأنىىه ت الفكىىرة التىىي تجىىاول تطىىور هىىذا 

الصىىناعي المىىألوف فأوجىىب يىىون االختىىراع ثمىىرة فكىىرة ابتكاريىىة تجىىاول الفىىن الصىىناعي 

 .(4)القائمت

 يىىة تمنحهىىا السىىلطات الرسىىمية المختصىىة بعناصىىرو يمكىىن تعريفهىىا بأنهىىا سىىند ملك

تجيىز  إقليمهىا الملكية الصناعية في الدولة للمخترع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية داخىل

ة بشىروط محىددو اسىتغالل اختراعىه طىوال فتىرة الحمايىةو له حماية بمقتضىاها حىق ابتكىار

 .(5)قانونا
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 شروط منح براءة االختراع:  -2

 .براءة االختراع في شروط موضوعية وشروط شكلية تتمثل شروط -

 الشروط الشكلية: -أ

 : و تتمثل هذم الشروط في

 تقديم الطلب: -

ريىق طيعتبر تقديم طلب البراءة إلى الجهىة اإلداريىة المختصىة أو يرسىل إليهىا عىن 

لهىم  البريد مع إشعار باالستالم أو بىأي وسىيلة تثبى  االسىتالم مىن طىرف األشىخاص الىذين

رسىوم حق في  لك وهم المخترع أو من آل  إليه حقوقه حسب نىص المىادة الثانيىة مىن المال

 .(6)المتعلق بتحديد ييفيات إيداع براءات االختراع وإصدارها 275-05التنفيذي رقم 

يعىد ويختص المعهد الوطني للملكية الصناعية بتلقىي طلبىات بىراءات االختىراع و -

ومية  ات طابع صىناعي وتجىاري تتمتىع بالشخصىية المعهد الوطني الجزائري مؤسسة عم

 .المتعلق ببراءة االختراع 07-03وفقا لألمر ، المعنوية

 تسجيل براءة االختراع: -

اءة بعد تقديم الطلب إلى الجهىة المختصىة والتىي تقىوم بفحىص االختىراع وتسىليم بىر

طلب  إمكانية ن  الدولولقد تب، االختراع ونشرها إ  تبدأ الحماية القانونية منذ إيداع الطلب

 .الحماية عن طريق التسجيل الدولي للبراءات وهو ما يؤدي أليبر حماية للبراءات

 الشروط الموضوعية: -ب

 : وتتمثل هذم الشروط في ما يلي

 شرط الجدة: -

أو  وهذا الشرط يعنىي أن يكىون االختىراع جديىدا لىم يسىبق اسىتعماله مىن قبىل الغيىر

عنىه أو  تشىارم أو علىم الغيىر بنشىر االختىراع قبىل طلىب البىراءةالكشف عنه أو إ اعته أو ان

إال وقبىىل تىىاريخ أولويىىة  لىىك الطلىىب عنىىد إدعىىاء األولويىىة بأيىىة وسىىيلة مكتوبىىة أو شىىفوية 

 .(7)اعتبرت البراءة باطلة

يقصىىد بىىه خلىىق شىىيء لىىه خصائصىىه المميىىزة عىىن ليىىرم مىىن األشىىياء المماثلىىة أو و

ا وإ ، اعيةد يكمن في ترييبىه أو شىكله أو فىي ميزاتىه الصىنوجدة الناتب الجديد ق، المتشابهة

يىىان النىىاتب محىىل الحمايىىة مكونىىا مىىن عناصىىىر مفصىىلة عىىن بعضىىها الىىبع  تىىؤدي فىىىي 

بق عىام السىامجموعها إلى النتيجة الحاصلة فإنه يعد جديدا و لك إ ا لم يوجىد فىي الىدومين ال

 .(8)اتهاعلى إيداع طلب البراءة ناتب مكون من نف  هذم العناصر  

 شرط االبتكار:  -

صىناعي إن االختراع ينطوي على فكرة أصلية أو فكرة ابتكارية قابلىة لالسىتغالل ال

سىىواء يىىان متعلقىىا بمنتجىىات صىىناعية عديىىدة أو بتطبيىىق جديىىد لطىىرق أو وسىىائل صىىناعية 

اديىىا معروفىة وعليىىه يمكىن القىىول أن االختىراع هىىو التوصىل إلىىى فكىرة أصىىلية تىم تنفيىىذها م

مىادي  يتكون االختراع من جانبىان األول نظىري يتمثىل فىي الفكىرة األصىلية والثىاني ولذلك

 .يتمثل في التطبيق العملي للفكرة األصلية

ن و يتعين أن تمثىل الفكىرة تقىدمها فىي الفىن الصىناعي بحيىث تكىون عىال الدرجىة مى

 (9)التقدم تتجاول ما يصل إليه التطور العادي المألوف في الصناعة.
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 بلية للتطبيق الصناعي: شرط القا-

وفر تكون الفكرة قابلة للتطبيق الصناعي وفي متنىاول أي صىانع إنجالهىا بمجىرد تى

 عه قىابالالوسائل الاللمة لذلك أي يعتبر االختراع قابال للتطبيق الصىناعي إ ا يىان موضىو

 (10)للصنع أو االستخدام في أي نوع من الصناعة.

مكن يجب أن تكون  ات تطبيق صناعي فال يو بذلك فإن الفكرة األصلية لالختراع 

 النباتىاتمنح براءة اختراع عن مجرد ابتكار اآلراء النظرية وايتشاف الظواهر الطبيعيىة و

بىىل يجىىب أن يترتىىب علىىى اسىىتعمال االبتكىىار نتيجىىة ، ويىىل مىىا يسىىتعمل لصىىناعة األدويىىة

 .(11)صناعية تصلح لالستعمال في مجال الصناعة

 شرط المشروعية: -

روعية تعنىىىي عىىىدم جىىىوال مىىىنح بىىىراءة االختىىىراع عىىىن أي إبتكىىىارات تظهىىىر فالمشىىى

أي عىىىىدم وجىىىىود مىىىىانع قىىىىانوني مىىىىن تسىىىىجيل ، مخالفتهىىىىا للنظىىىىام العىىىىام واآلدا  العامىىىىة

 .(12)االختراعات

علىىىى أنىىىواع معينىىىة مىىىن  03/07هىىىذا وقىىىد نىىىص المشىىىرع الجزائىىىري فىىىي األمىىىر -

 : ظام العام واآلدا  العامةاالختراعات ال يمنح عنها البراءة ألسبا  تتعلق بالن

ام االختراعىىات التىىىي يكىىون تطبيقهىىىا علىىى اإلقلىىىيم الجزائىىري مخىىىال بالنظىىام العىىى -

 .واآلدا  العامة

االختراعىىات التىىي يكىىون تطبيقهىىا علىىى اإلقلىىيم الجزائىىري مضىىرا بصىىحة وحيىىاة  -

 .األشخاص والحيوانات

ويىىىذلك منىىىاهب  طىىىرق عىىىال  جسىىىم اإلنسىىىان أو الحيىىىوان بالجراحىىىة أو المىىىداواة -

 .(13)التشخيص

  :تعريف الترخيص -ثانيا

لحىق لىي  لغيىرم او اسىتغالل هىذا الحىقو لمالك حق الملكية الفكرية الحق باستعمال

 و إ ن أوهىبهذا يكون الترخيص في حق الملكية الفكرية ، وفي مثل هذا االستخدام إال بإ نه

يىىر لىىي  لهىىذا الغ، وذا الحىىقرخصىىة يمنحهىىا مالىىك حىىق الملكيىىة الفكريىىة لغيىىرم السىىتخدام هىى

ى يىتم التىرخيص بموجىب عقىد فيىه طرفىان على، واستخدام مثل هذا الحق لوال هذم الرخصة

إ  يقىىوم المىىىرخص بموجىىب هىىىذا العقىىد بإعطىىىاء ، المىىىرخصو همىىا المىىىرخص لىىهو االقىىل

 .المرخص له الحق في استخدام حق ملكية فكرية معين يملكه المرخص

مثىل ، مىرخص هىو ملىك لحىق ملكيىة فكريىة معىينو فىي يثيىر مىن األحيىان يكىون ال

رية حيىث يقىوم بتىرخيص حىق اسىتغالل هىذا الىدواء ماليىا لشى، مالك براءة اختراع دواء مىا

راءة لكن األمر قد تكون أيثر تشعبا حين يكون المرخص لي  بمالك لب، أدوية مرخص لها

 .(14)االختراع

 : له عدة معاني سنتناولها من خاللو

  :للترخيص المعنى اللغوي -1

تىرخص فىي ، من رخص جمع رخائص ويقال رخص له يىذا أوفىي يىذا أي لىه فيىه

 .(15)األمر أي أخذ فيه بالرخص
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  المعنى االصطالحي للترخيص: -2 

معنىىىام الحريىىىة و (latinالتىىىرخيص اصىىىطالحا مشىىىتق مىىىن االصىىىطال  الالتينىىىي )

(freedomمفهوم االصطال  ينصىرف إلىى قانونيىة الفعىل ) يص فىإن الفعىل بىدون التىرخو

 .(16)يعتبر لير قانوني

ضىي ( تعريىف لعقىد التىرخيص يقwipoيما أن المنظمىة العالميىة للملكيىة الفكريىة )

يكىون هىذا ، بأنه رضىا مالىك الحىق الخىاص المىرخص لشىخص آخىر يىؤدي لىه عمىال معينىا

المشىىرع الجزائىىري لىىم يضىىع تعريفىىا و بالعمىىل التىىرخيص محيىىا بحىىق المىىرخص الخىىاص

 .للترخيص

  :ور الثاني: أنواع التراخيص الواردة على براءة االختراعالمح

إن التطىرق إلىىى موضىىوع التىىراخيص الىىواردة علىى بىىراءات االختىىراع يىىدفعها إلىىى 

 يىةتىراخيص إجبار، والتىي تنقسىم بىدورها إلىى تىراخيص اختياريىة، وأنواع هذم التراخيص

 : هو ما سنتناوله من خاللو

فىزة شىهد التىرخيص باسىتغالل بىراءة االختىراع ق لقىدالتراخيص االختياريةة:  -أوال

، نوعيىىة يهىىرت بشىىكل فعىىال وسىىم تىىزاحم مجموعىىة العقىىود المتعلقىىة بالمجىىال االقتصىىادي

ذم التىىي ال تعتىىرف بىىأي قيىىد علىىى هىى، والصىىناعةو التىىي لهىىا اتصىىال وثيىىق بحريىىة التجىىارةو

ان تعلىىىىىق منهىىىىىا بمسىىىىىتلزمات المنافسىىىىىة المشىىىىىروعة فيمىىىىىا بىىىىىين األعىىىىىو الحريىىىىىة إال مىىىىىا

 .(17)االقتصاديين

 لىك بموجىب عقىد اسىتغالل بىين و يمكن استغالل براءة االختراع مىن طىرف الغيىر

وجىب  لىك بمو يخول فتح الطرف اآلخر إمكانية استغالل االختىراع مالك الحق االستئثاري

 : لشر   لك نتناول التراخيص االختيارية من خاللو مقابل

 تعريف التراخيص االختيارية:  -1
ل ن االخىتالالتعاريف التي تقدم بها الفقه لعقد الترخيص االختيىاري إال أ لقد اختلف 

حيىث عرفىه ، الصيالة ما المضمون فينصىب فىي منحنىى واحىدو فيقتصر فقم على األلفاي

ل عقد يمنح بمقتضام صىاحب البىراءة إلىى الغيىر تىرخيص االسىتغال، أحمد شكري السباعي

 ئثارياعضها قد يكتسىي أوال يكتسىي طابعىا اسىتمجموع الحقوق المرتبطة بطلب البراءة أو ب

ا فىي و لك مقابل عوض أو أجرة ثابتة أو تتخذ شكل نسبة مىن عائىدات اإلنتىا  يطلىق عليهى

 .فرنسا األتاوى

 في حين عرفه فىؤاد معلىول بأنىه عقىد يمىنح بواسىطته صىاحب البىراءة للغيىر حىق -

رة تحىدد ر استئثارية مقابىل أجىاستغاللها في مجموعها أو جزء منها بصفة استئثارية أو لي

 .(18)االستغالل في الغالب انطالقا من مردودية

هىىو التصىىرف القىىانوني الىىذي بموجبىىه و عقىىد التىىرخيص باسىىتغالل بىىراءة االختىىراع

ه فىي يخول مالك براءة االختراع شخصا آخرا طبيعيا يان أو معنويىا رخصىة االنتفىاع بحقى

ة لمىدو ل معين بشىكل دوري أو دفعىة واحىدةاستغالل االختراع أو بع  عناصرم مقابل بد

 .(19)متفق عليها

 .إ ن فهو عقد رضائي يتم بين طرفين



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.85 -74 ص         2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

80 

 

 التراخيص االختيارية: خصائص  -2

 : إن للتراخيص االختيارية عدة خصائص منها

يسىجل فىي و عقد التراخيص االختياري عقد رضائي موقع من طىرفين يىتم يتابيىا -

 .سجل براءات االختراع مقابل دفع رسوم

 عقد الترخيص هو عقد الستغالل بىراءات االختىراع عنىدما يكىون التىرخيص فيىه -

 لشىخص واحىىد أو لعىىدة أشىخاص أو لشىىرية يمىىا قىد يكىىون جزئيىىا أو يليىا أو محىىدد بمنطقىىة

 .معينة لمدة معينة

كيتهىا ظ ملىك البىراءة بملعقد الترخيص ليرناقل للملكية إلىى المرجىع لىه بىل يحىتف -

 .(20)فهوصاحب حق عيني عليها

يترتىىب علىىى عقىىد التىىرخيص باالسىىتغالل أن يصىىبح المىىرخص لىىه حىىق شخصىىي  -

 يهىايظىل صىاحب البىراءة متمسىكا بملكيتىه عل، ويمكنه من استغالله في حدود شروط العقىد

له ال يقيدم في  لك وجود حق المرخص له باستغالو صاحب حق عيني يستطيع التصرفو

ال الغيىر إ ال يجول له أن يتنالل عن هذم البىراءة إلىى، وله من الباطن إال بموافقة المرخص

 .(21)بموافقة المرخص الكتابية

 التراخيص اإلجبارية:  -ثانيا

تمىىنح التىىراخيص اإلجباريىىة يآليىىة فىىي مواجهىىة صىىاحب البىىراءة بىىالرلم مىىن الحىىق 

 : ك سنتطرق إلىلتناول  لو اإلستئثاري الذي يحميه القانــــون

 تعريف التراخيص اإلجبارية:  -1

لتعاريف تعدد التعريفات الفقهية والتشريعية للتراخيص اإلجبارية حيث اتفق  هذم ا

، حىىول مضىىمون هىىذم التىىراخيص بأنهىىا عبىىارة عىىن تىىرخيص للغيىىر باسىىتغالل االختىىراع

ل عىوي  يحصىبموجبها يتم تخويىل الغيىر باسىتغالل االختىراع محىل هىذم البىراءة مقابىل تو

،  لىك بموجىىب قىرار تصىدرم جهىىة اإلدارةو عليىه مالىك بىىراءة االختىراع رلمىا عىىن إرادتىه

 (22) .ليس  مصلحة خاصة، وعلى أن يعود هذا الترخيص بتحقيق مصلحة عامة

 يمىىا تعىىرف التىىراخيص اإلجباريىىة بأنهىىا تىىرخيص المختىىرع الغيىىر باسىىتغالل بىىراءة

افر ي ثمىىار االختىىراع دون عنىىاء أو حاجىىة لتىىوأفضىىل سىىبل جنىىو االختىىراع مىىن أيســـــــىىـر

حيىىث يخىىول مالىىك ، هىىذا مىىا يعىىرف بىىالترخيص االختيىىاري أو التعاقىىدي، وقىىدرات ماليىىة

عينىة ماالختراع بإرادته طرفا آخرا أو بع  أو جميع حقوقىه فىي اسىتغالل االختىراع لمىدة 

إرادة  خالفىىا لىىذلك يكىىون التىىرخيص اإلجبىىاري الىىذي يكىىون رلمىىا عىىن، لقىىاء أجىىر معىىين

الدولىة  فتمىنح الجهىة اإلداريىة المانحىة للبىراءة فىي، صاحب براءة االختىراع ودون موافقتىه

 .(23)للغير حق استغالل االختراع معينة بضوابم شرعية

 حاالت اللجوء إلى التراخيص اإلجبارية:  -2

تبىة عىن يعتبر إصدار التراخيص اإلجبارية استثناءا على الحقىوق االسىتئثارية المتر

 03/07تبعىىا لىىذلك فقىىد حىىدد المشىىرع الجزائىىري فىىي األمىىر ، وملىىك بىىراءة االختىىراعحىىق 

 : يتمثل في مايلو المتعلق ببراءة االختراع حاالت اللجـوء إلى التراخيص اإلجبارية
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 عدم استغالل االختراع أو عدم كفايته:  -أ

 المتعلىق ببىراءات االختىىراع علىى أنىىه 03/07مىن األمىىر  38/03لقىد نصى  المىىادة 

عدم يما تحقق ب، تتحقق المصلحة المختصة من عدم استغالل االختراع أو لوجود نقص فيه

يكىون لهىذم المصىلحة سىلطة تقديريىة فىي ، ووجود يروف مشروعة تبرر عىدم االسىتغالل

 .تقدير جدية السبب في االستغالل أو عدم االستغالل

 عىىدمو سىىتغاللحالىىة الىىنقص فىىي االو حالىىة عىىدم االسىىتغالل: إ ن نميىىز بىىين حىىالتين

 .يفايته

يدها يمكن للمصلحة المختصة بهذا تحد، النقص أو القصور :عدم كفاية االستغالل-

وم مىا يقىو نعاإلمكانيىات اإلنتاجيىة للمصى: لعدم يفاية االستغالل باالعتماد على قرائن أهمها

حب ة صامؤثرا يمكن افتراض سوء نيو فإ ا يان الفرق بينهما شاسعا، بإنتاجه بصفة فعلية

جهىىة بالتىىالي يىىان تبريىىرا يافيىىا للجىىوء إلىىى التىىرخيص اإلجبىىاري لموا، وبىىراءة االختىىراع

 .(24)الظرف

ص االسىىتغالل مبىىررا يافيىىا للجىىوء إلىىى التىىراخي متعىىد حالىىة عىىد :عةةدم االسةةتغالل-

نىا دة قانو.... محد. لك ألن التشريعات الدولية أو الوطنية تمنح فرصة للمخترعو اإلجبارية

 .راعهالستغالل اخت

 أغراض المصلحة العامة:  -ب

المتعلىىق ببىىراءات االختىىراع أنىىه يمكىىن  03/07مىىن األمىىر  49لقىىد نصىى  المىىادة 

ختراع مىنح تىراخيص إجباريىة بإسىتغالالإل، للولير المكلف بالملكية الصناعية في أي وق 

الت هىذا فىي إحىدى الحىا، ولمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الىذي يىتم تعينىه مىن طرفىه

 : لتاليةا

 .عندما تستدعي المصلحة العامة في مجاالت األمن الوطني -

 .عندما تستدعي المصلحة العامة في مجال الغذاء -

 .عندما تستدعي المصلحة العامة يتنمية قطاعات إقتصاديةوطنية -

عنىىدما تسىىتدعي المصىىلحة العامىىة فىىي مجىىال الصىىحة ال سىىيما عنىىدما يكىىون سىىعر  -

ي متوسىطة فىمرتفعىا بالنسىبة لألسعارالو حمية بواسطة البىراءة مخالفىاالمواد الصيدالنية الم

 .السوق

اعية لم يعمل المشرع على حصر الحاالت التي تجيز للولير المكلف بالملكية الصىن

ال  يلمىة تو يسىتوحي  لىك مىن يلمىة ت خاصىة ت، منح التراخيص اإلجبارية للمنفعة العامىة

ي راخيص فىىىي حىىاالت أخىىىرى يحمايىىة البيئىىىة التىىى........إجىىىالة إسىىتخدام هىىىذم التىى.سىىيما ت

 .(25)أصبح  من المهمات األساسية التي تقع على عاتق الدولة

 استغالل البراءة بطريقة مخالفة للتنافسية:  -جـ 

ما عنىد: المتعلىق ببىراءات االختىراع أنىه ت 03/07من األمر 49/2لقد نص  المادة 

غل و مىن هىو مىرخص لىه باسىتغاللها يسىتترى هيئة قضائية أو إدارية أن صاحب البىراءة أ

 .البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية

ففىىي حالىىة مىىا إ ا قىىررت جهىىة قضىىائية أو إداريىىة أن طريقىىة اسىىتغالل االختىىراع 

يكىىون رأي ، وموضىىوع البىىراءة أو مىىن هىىو مىىرخص باسىىتغاللها يمىى  بالقواعىىد التنافسىىية
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عليىه و اإلجبىاري سىيوقف تلىك الممارسىة الولير بأن استغالل االختىراع يمنحىه التىرخيص

فىىإن الهىىدف مىىن هىىذم التىىراخيص هىىو منىىع الممارسىىات التىىي تىىؤدي باإلضىىرار باالقتصىىاد 

التىي تشىكل أساسىيات النظىام ، وخلق بيئة اقتصادية قائمىة علىى منافسىة مشىروعةو الوطني

مىىىن المصىىىالح : حىىىاالت المنافسىىىة ليىىىر المشىىىروعة فىىىي ، وتتمثىىىل(26)العىىىام االقتصىىىادي

بسىىعر و موضىىوعية للمسىىتهلك التىىي تعمىىل علىىى حمايتهىىا هىىو تىىوفير المنتىىو  بقىىدر يىىافيال

معقول فإ ا تم العمل على خالف  لك يجعل صاحب االختراع في وضىع احتكىاري يسىتلزم 

تدخل المشرع في حالة إ ا رفى  مالىك البىراءة مىنح تىراخيص اتفاقيىة سىواء يىان الىرف  

 .(27)سفية مجحفة أو يان نتيجة فرض شروط تع، في المبدأ

 البراءات المرتبطة:  –د 

اءة المتعلق ببراءات االختراع لصاحب البىر 03/07من األمر  47لقد نص  المادة 

 يمىا يكىون لهىذا، األول طلب الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة االختراع اآلخىر

 .األخير  ات الحق في مواجهة األول

 ين لشخصىىين مختلفىىين فتكىىون البىىراءةتتعلىىق هىىذم الحالىىة بوجىىود بىىراءتين مملىىويت

 .(28)الثانية لير قابلة لالنتفاع بها إال إ ا يان هناك استغالل للبراءة األولى

 الخاتمة: 

 شىعو مقوم من التقىدم للو االبتكار سمة من سمات التطور اإلنسانيو إن االختراع

  قيىىة تىىريبلحمايىىة الحىىق فىىي االسىىتغالل االسىىتئثاري لالختىىراع أبرمىى  اتفاو الحضىىاراتو

 .لتكري  براءة االختراع

محميىة تعد التىراخيص آليىة قانونيىة تسىمح باالسىتغالل األمثىل لبىراءات االختىراع ال

قتضىيات مو تبعىا لحىاالت،  لك في مواجهة الحق اإلستئثاري لمالك براءة االختراعو قانونا

 أخىىرىو تنقسىىم هىذم التىىراخيص إلىى تىىراخيص اختياريىة، وتتعلىق أساسىا بالمصىىلحة العامىة

ئىري هو ما هب إليه المشىرع الجزاو حاالت محددة قانوناو تراخيص إجبارية وفقا لشروط

ارة مىن المتعلىق ببىراءة االختىراع وفىق التفاقيىة الجوانىب المتصىلة بالتجى 03/07في األمىر 

 .حقوق الملكية الفكرية ت تريب ت

 ئثاريل االسىتلحقىه باالسىتغالو فبراءة االختراع هي توفير حماية قانونيىة للمختىرع

ى عليهىىا هىىو مىىا يعتبىىر تشىىجيعا لالختراعىىات التىىي تبنىىو تفعىىيال لحقىىه فىىي الملكيىىة االبتكاريىىة

ك هىىو مىىا يسىىمح لمالىىو إ ا يىىان األصىىل فىىي المعىىامالت حريىىة التعاقىىدو اقتصىىاديات الىىدول

ن عامىة يمكىالبراءة الحرية في إبرام عقود تىراخيص اختياريىة فإنىه اسىتثناءا علىى القاعىدة ال

لعامىة تلجأ الدولة إلى استصدار تراخيص اجبارية فىي حىاالت معينىة تتعلىق بالمصىلحة اأن 

مشرع بالدرجة وفقا لحاالت حددها المشرع في نصوص قانونية محددة مثل ما  هب إليه ال

 .المتعلق ببراءة االختراع 07-03الجزائري في األمر 

ختىراع خلصىىنا و مىن خىالل دراسىة موضىوع التىىراخيص الىواردة علىى بىراءات اال

 : إلى النتائب التالية
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 النتائــــــج: 

لقىىد يمىىل المشىىرع حمايىىة قانونيىىة لبىىراءة االختىىراع يىىر  مىىن خاللهىىا الحىىق  -1

علىق المت 03/07هىو مىا تضىمنه األمىر و االستئثاري لملك االختراع فىي اسىتغالل اختراعىه

 .االختراع ببراءات

 .ود قانونيةإن حق مالك براءة االختراع لي  مطلقا بل يخضع لقي -2

لىه ، واالسىتئثار باختراعىه لمىدة محىددةو يحق لمالك براءة االختراع السىتغالل -3

لحىىق فىىي ا ... المدنيىىةو الحىىق فىىي طلىىب الحمايىىة القانونيىىة التىىي تكرسىىها القىىوانين الجزائيىىة

 .التعوي  عن أي ضرر يصيبه

آليىىىة تسىىىىمح باالسىىىتغالل األمثىىىىل و أجىىىال المشىىىرع مىىىىنح التىىىراخيص ينظىىىىام -4

 .ات بغية تحقيق المصلحة العامةلالختراع

أوجب القانون علىى صىاحب االختىراع إتبىاع إجىراءات قانونيىة محىددة تنطلىق  -5

مىىن تىىم و مىىن تقىىديم طلىىب إلىىى لايىىة التسىىجيل أمىىام جهىىات مختصىىة لالعتىىراف بىىاالختراع

 .الشكلية لمنح براءة االختراعو التحقق من الشروط الموضوعية

رم عقىىد اختياريىىا يسىىمح فيىىه لشىىخص يمكىىن لصىىاحب بىىراءة االختىىراع أن يبىى  -6

 .بموجب عقد رضائيو طبيعي أو معنوي أن يستغل اختراعه لمدة محددة

يمكىىن اللجىىىوء إلىىى استصىىىدار تىىراخيص إجباريىىىة تسىىمح باالسىىىتغالل األمثىىىل  -7

 اعالمتعلىق ببىراءة االختىرو 03/07 لك فىي حىاالت حىددها المشىرع فىي األمىر و لالختراع

 . لك على سبيل الحصرو

 احات: االقتر

وعة من خالل النتائب المتوصل إليها يمكن أن نخر  بمجمو من خالل هذم الدراسة

 : تتمثل فيو من االقتراحات لحماية براءة االختراع

يتعىىىين علىىىى المشىىىرع الجزائىىىري تشىىىديد العقوبىىىات علىىىى يىىىل مىىىن يعتىىىدي علىىىى  -

 .03/07مر البراءات المحمية قانونا بموجب قانوني براءة االختراع الذي تضمنه األ

م المتعلىىق ببىىراءة االختىىراع بقىىوانين أخىىرى تىىنظ 03/07يمىىا يجىىب تىىدعيم األمىىر  -

ادة مىالتىي اقتصىرت فىي و اإلجراءات المتبعة للحصول علىى التىراخيصو الحماية القانونية

 .واحدة في األمر السابق

 يىذلك تىىرك مسىىالة تعريىف االختىىراع أو التىىراخيص إلىىى الفقىه يونهىىا تتطىىور مىىع -

 .التكنولوجي الحاصل في العالمو العلمي التقدم

بىراءات  لىك للسىهر علىى حمايىة الو تدعيم المنظومة القانونية بجهات رقابة فعلية -

 .المحمية قانونا

تكىىري  تعىىاون دولىىي لحمايىىة بىىراءات المحميىىة وطنيىىا لتصىىبح محميىىة دوليىىا مىىن  -

ؤون هىذم الشى يات المبرمة فىياالتفاقو خالل االنضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

در مىن القىو تحديىد القىوانين المحليىة معهىا لتكىون علىى نفى  النسىقو السيما اتفاقيىة تىريب 

 .الحماية
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عصام مالك أحمد العبسي، مقتضيات المصلحة العامة بشأن براة االختراع في تشريعات الدول العربية،  -(1)

 .95ص  2006/2007رسالة ديتورام في الحقوق، يلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
ة فىىي مجىىال بىىراءة االختىىراع، دراسىىة مقارنىىة، دار المعىىارف سىىنوت حلىىيم دونسىىي، دور السىىلطة العامىى -(2)

 .227، ص 1983باالسكندرية، مصر 
 2006صالح فرحة لاوي، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية، ابىن خلىدون للنشىر، الجزائىر  -(3)

 .16ص 
 .83ريم سعود سماوي، المرجع السابق، ص  -(4)
ي للصىىناعات الدوائيىىة فىىي القىىانون الجزائىىري واتفاقيىىة تىىريب ، أطروحىىة وليىىد بلعىىامر، النظىىام القىىانون -(5)

 .21، ص  2020-2019_باتنة  1ديتورام، يلية الحقوق جامعة الحا  لخضر
 .209ص ، 2007ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر -لي إدري ، المدخل إلى الملكية الفكريةضفا -(6)
، ص 8200، الصىناعات الدوائيىة، دار الثقافىة للنشىر والتوليىع براءة اإلختراع فىي، وياريم سعود سم -(7)

99. 
فرهاد سعيد سعدي، إلستيراد الموالين واإلستنفا  الدولي للحقوق الفكرية في التجىارة الدوليىة، المرجىع  -(8)

 .78السابق، ص 
 .104ص نف  المرجع، ريم سعود سماوي،  -(9)
 .34ص ، 2007، عمان األردن، 1لتجارية، طالتشريعات الصناعية واصال  لين الدين،  -(10)
عبا  لواوي، ليديا نصر، األحكام العامة إلجراء المنتجات الدوائية وفقا التفاقية تريب ، مجلة العلوم،  -(11)

 .153، ص 2018، جوان 9جامعة أم البواقي، العدد 
 .05ريم سعود سماوي، المرجع السابق، ص  -(12)
 .43لسابق، ص صال  لين الدين، المرجع ا -(13)
 03، ص 0042الجوانب القانونية للترخيص وفقا للقانون األردني، ندوة الويبو الوطنية، عمان األردن  -(14)

 .00: 18على الساعة  2021-09-10منشور على األنترني  أطلع عليه بتاريخ 
 199ريم سعود سماوي، المرجع السابق، ص  -(15)
مجلىىىىىىة القىىىىىىانون واالتصىىىىىىال نشىىىىىىر علىىىىىىى الموقىىىىىىع  التىىىىىىراخيص فىىىىىىي مجىىىىىىال بىىىىىىراءة االختىىىىىىراع، -(16)

 00: 15على الساعة  15/09/2021تاريخ اإلطالع  etenterprise.com www.droitاإللكتروني
بوريوي  لعير ، قناقرة سليمان، دراسىة تحليليىة للطبيعىة القانونيىة لعقىود التىراخيص باسىتغالل بىراءة  -(17)

، 7عىىدد مجلىىة األسىىتا  الباحىىث للدراسىىات القانونيىىة والسياسىىية، ال 2017-02-10، مقىىال منشىىور: االختىراع

 2017المجلد األول، عدد سبتمبر 
الدار العلمية الدولية للنشر والتوليع،  16عالء عزيز حميد الجبوري، عقد الترخيص، دراسة مقارنة،  -(18)

 .20دار الثقافة عمان األردن، ص 
 .199سماوي، نف  المرجع، ص ريم سعود  -(19)
نعيم أحمد شنيار، الحماية القانونية لبراءة االختراع دراسة مقارنة بالفقة اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة  -(20)

 275، ص 210للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
 .223فاضلي إدري ، ص  -(21)
دورهىا فىي اسىتغالل التكنولوجيىا منى فالح  يىا  الزعبىي، التىراخيص اإلجباريىة لبىراءات االختىراع و -(22)

 .16، ص 2010رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسم، عمان، األردن، 
عبىد الهىادي محمىد الغامىدي، التىرخيص اإلجبىاري باسىتغالل االختىراع وفىق لنظىام بىراءات االختىىراع  -(23)

 .2016 ديسمبر 02العدد  13مجلة جامعة الشارقة المجلد  281السعودي والقانون المعارض، ص 
هدى جعفر ياسىين الموسىوي، التىراخيص االجباريىة باسىتغالل بىراءة االختىراع، دار الصىفاء للطباعىة  -(24)

 .88، ص 2012والنشر، األردن 
، 13حوا  فتيحة، التراخيص اإلجبارية في مجال الصناعات الدوائية، مجلة االجتهاد القضائي، مجلة  -(25)

 .243بسكرة، ص  ،خيضر ، جامعة محمد2021مار   26، 1عدد
 .249سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية ص  -(26)
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