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  ملخص:

بدخول العالم في عصر النظام الرقمي وتطور المعلوماتي ة ، ظهرت عناصر مستحدثة لحقوق الملكية 
الصناعية منها التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، باعتبارها تقنيات جديدة يستعملها بكثرة المنتجين وأصحاب 

مة ي،  في المجال االلكتروني والر قم المصانع والمستثمرين األجانب، وهي في األصل مستوردة من دول متقد 
ل مر ة بموجب األمر رقم  الذي يتعل ق بحماية الت صاميم  08-03حديثة في الجزائر، نظ مها المشر ع الجزائري ألو 

وائر المتكاملة، وبما أن الجزائر ليست دولة تنتجها فإن حمايتها في الجزائر مو جهة لحماية المستثمر  كلية للد  الش 
 ي عند إنشاء شركات االستثمار ينقلها مع التكنولوجيا الحديثة. األجنبي الذ

لقد اخترنا الموضوع بسبب أهميته وحداثة إدراجه ضمن مواضيع حماية ملكية المستثمر األجنبي 
الذي يعزف عن االستثمار في الدول التي ال تحمي عناصر الملكية الصناعية من مخاطر التقليد، باعتبارها 

وائرم التكنولوجي والصناعي، لذا تساءلنا عن قرينة على التقد كلية للد  المتكاملة  النظام القانوني للت صاميم الش 
 الجزائري.في التشريع  للمستثمر األجنبي

ة هي أن  تنظيم  وائر المتكاملة للمس الت صاميموحماية وقد توصلنا الى نتيجة مهم  كلية للد  تثمر الش 
من النظام العام لالستثمار األجنبي، كر سه المشرع الجزائري لتحفيز المستثمرين األجانب  يتجزأجزء ال  األجنبي

 على االستثمار في الجزائر بكل أمان.

المشرع الجزائري الى تشجيع نشاط إنتاجها وتصنيعها في الجزائر من كما قدمنا توصية ندعو فيها 
طرف الوطنيين باعتبارها من حقوق الملكية الصناعية االلكترونية المتطورة، واعتبارها آلية للتنويع االقتصادي 
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ي إطار فلحل األزمة المالية التي تعاني منها الجزائر، وعدم االكتفاء بتدابير حماية التصاميم المستوردة 
 االستثمار األجنبي.

 ونية.الحماية القان-المستثمر األجنبي-التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The advent of the world in the era of the digital system and the development 

of information and communication resulting from the development of electronics, 

after the invention of the transeur and computer in the Internet, new elements of 

industrial property rights emerged, including the formal designs of integrated 

circuits. These are all new technologies used by a large number of producers, 

manufacturers and foreign investors. They are originally imported from countries 

of advanced development in the field of electronic and digital, which are modern 

in use and spread in Algeria, organized by the Algerian legislator for the first time 

under Order No. 03-08 of 19 July 2003 Which concerns the protection of formal 

designs of integrated circuits. As Algeria is not a producer of formal designs of 

integrated circuits, its protection in Algeria is aimed at protecting the foreign 

investor who, when establishing investment companies, transfers modern and 

advanced technology, including the formal designs of integrated circuits. 

Through this study, we address its legal system and its protection 

mechanisms in Algeria. 

Key Words: Formal Designs of Integrated Circuits, Foreign Investor, Legal 

Protection. 

 مقدمة:

تعتبر عناصر الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة والصناعة واالستثمار التي يصطلح عليها الملكية 
ا في العصر الحالي. بتكار الذي المتالك المشروع االستثماري، واال أصبحت قرينة الصناعية عنصر ا هام 

ما جعل الدولة أمام رهانات حمايتها بوضع نظام  ينطوي عليها قرينة للتقدم الصناعي واالقتصادي، وهذا
قانوني قوي ومتكامل يكفل الحماية القانونية الكافية للمشاريع االستثمارية التنافسية من خطر التقليد بصفة 

 .1عامة

                                                             
وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  جالل - 1

 .9، ص 2000)تريبس(، دار الجامعة الجديد للنشر، اإلسكندرية، 
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حاولة اندماج الجزائر في وتيرة التجارة العالمية، األمر لقد أدت عملية تحرير التجارة الخارجية نحو م
منها بتحديد الخيارات االستراتيجية المتعلقة  الذي وضع االقتصاد الجزائري أمام رهانات متعددة مرتبطة في شق

بمناهج التفتح بالشكل الذي يضمن تنظيم السوق وضمان المنافسة المشروعة بين األعوان االقتصاديين من 
صحاب حقوق الملكية الصناعية أو مستغليها، وفي شق آخر في تبني آليات الحماية الدولية المكر سة جهة وأ

للملكية الصناعية التي تضم عناصر كثيرة أهمها االختراعات الجديدة، العالمات التجارية وعالمات الخدمة 
، 1كاملةاميم الشكلية للدوائر المتوالرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية واألسماء التجارية والتص

 كعناصر مهم ة يتم استغاللها في إطار شركات االستثمار األجنبي.

ر االلكترونيات فب  دخول العالم في عصر جديد بظهور عصر المعلوماتي ة واالت صاالت الن اجمة عن تطو 
وذلك بعد اختراع الت رانزيستور والحاسوب ظهرت عناصر مستحدثة لحقوق الملكية الصناعية تسمى التصاميم 

ل تبادل اختصار الزمن في مجاحيث بتالقي تقنية الحاسبات وااللكترونيات تم  الشكلية للدوائر المتكاملة. 
غيرة "2المعلومات في العالم التي ترتكز على عنصر  "Micro électronique، وذلك باستعمال االلكترونيات الص 

،حيث يعمل هذا األخير كموصل كهربائي 3لكتروني دقيق أبتكر في أوائل الخمسينيات يسم ى بالت رانزيستورا
ب في دائرة، يطلق عليها  ائرة المتكاملة "يرك  ا األشكال البرغوثية le circuit intégréالد  " أو كما تسمى أيض 

"Configuration des puces" وهي عبارة عن بل ورة صغيرة من السليكون ،"silicone تدعى رقاقة "
"chip ى باألر ائرة على معدن أو صندوق بالستيكي، بواسطة مثب تات خارجي ة تسم  ب هذه الد  ل ج"، حيث ترك 
"exteralpins"  دة تؤل ف ب الت رانزيستور على دوائر متكاملة متعد  نة  بذلك دائرة متكاملة ثابتة، وقد يرك  مكو 

 .4دائرة كهربائي ة واحدة

وائر المتكاملة من حيث طريقة عملها إلى قسمين أساسي ين يتمثل االول في دوائر متكاملة    تنقسم الد 
حنات االلكترونية، في حين خطي ة والثاني في دوائر متكاملة  رقمي ة، تشمل األولى دوائر الت كبير في نقل الش 

تشمل الث انية دوائر الت حويل، وتمتاز األخيرة بأن ها تعمل على تشغيل وتخزين المعلومات في الدائرة الر قمية 
لة بالحا ناعي، وهي وثيقة الص  ، خاصة في سوبمثل الحاسبات الكبيرة، وحاسبات الجيب ونظم الت حكم الص 

                                                             
1 -  HAMIDI Hamid, Réforme économique et propriété industrielle, OPU, Alger, 1993, p. 3. 
2 - Truchon  Isabelle, la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, heurs et 

malheurs d’une convention à vocation universelle, Tome II, Thèse doctorat d’Etat en droit Privé, 

Université Panthéon - Assas, Paris II, 1995, p. 9. 
 .3، ص 1991رياض القاضي، سامي سرحان، اإللكترونيات، دار الفكر للن شر والت وزيع، عم ان،  - 3
 .206، ص 2005األردن،  وائل،الملكية الصناعية، دار  ،نوري حمد خاطر، مرجع سابق شرح قواعد الملكية الفكرية - 4
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وائر للقيام بوظائف منطقي ة ألغراض  ص مثل هذه الد  برامجه التي تعمل بموجب الن ظام الر قمي. وتخص 
ابقة، إال  أن ه يمكن (Rom)البرمجة منها عمل الذ اكرة الث ابتة  ، أو الذ اكرة التي تعمل بنفس كفاءة الذ اكرة الس 

 .(Eprom)مسحها باألشع ة فوق البنفسجي ة 

ي كل ها تقنيات جديدة يستعملها بكثرة المنتجين وأصحاب المصانع والمستثمرين األجانب وهي في وه
مة من الت طور في المجال االلكتروني والر قمي، وهي حديثة االستعمال  األصل مستوردة من دول في درجة متقد 

 .واالنتشار في الجزائر

ل مر ة بموجب األمر رقم   الذي  20031جويلية  19المؤر خ في  08-03نظ مها المشر ع الجزائري ألو 
كلية للد وائر المتكاملة  .2يتعل ق بحماية الت صاميم الش 

وقد تزامن سن  هذا القانون مع المفاوضات التي تم ت بين الجزائر والمنظ مة العالمية للت جارة سنة  
رجة األولى للت كنولوجيا والمعرفة الفني ة، 2003 ول المستوردة بالد  ، عندما ُفرض عليها باعتبارها من بين الد 

كلية والد وائروضع نظام قانوني لحماية كل  عناصر الملكي ة الفكري ة وخاصة ا المتكاملة  لمتعل قة بالت صاميم الش 
عوان االقتصاديين والمستثمرين األجانب على االستثمار في الجزائر وعلى نقل كل  اختراعاتهم لتحفيز األ

 االلكترونية والر قمية بكل  طمأنينة ألن ها ذات قيمة اقتصادية عالمي ة.

 إشكالية البحث: -
 ااعتبارهبو  كحق من حقوق المستثمر األجنبي ية للدوائر المتكاملةلدراسة موضوع التصاميم الشكل

بالغ األهمية من عناصر الملكية الصناعية والتي تم استحداثها بدخول العالم في عصر االلكترونيات  اعنصر  
مدى توفيق المشرع الجزائري في تأطير نظام قانوني يحمي حقوق ما  عن:والحاسبات والنظام الرقمي نتساءل 

 ؟ .التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملةالمرتبطة بالمستثمر األجنبي 

روط حمايتها ، ثم شفي )المبحث األول(وللت فصيل نتناول مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 
 .في )المبحث الثاني(داء عليها بالتقليد في الجزائر والعقوبات المقررة ألفعال االعت

                                                             
 . 2003يوليو  23، مؤر خة في 44، ج ر عدد 2003جويلية  19، مؤرخ في 08-03أمر رقم - 1

ة وقابلة  -2 وائر المتكاملة بموجب القانون الذي ينظ م براءة االختراع بمنحها البراءة عندما تكون متوفرة على شرط الجد  يمكن حماية الد 
ناعي، وفي هذ ا اإلطار المنتج يستطيع أن يضمن توسيع نطاق حماية حقوقه في الحالة التي تكون فيها اختراعاته لالستغالل الص 

ل إليها. كما يمكن كذلك حمايتها بموجب القانون الذي ينظ م الر سوم والن ماذج ألن    متعل قة بالط ريقة المستعملة ال بالن تيجة المتوص 
ة وقابلة للت صنيع شروط هذه األخيرة تنطبق عليها، أي تتوافر  ناعي.على شروط الجد   الص 
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 أهمية الدراسة: 

ا ومنها التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في  تعتبر حقوق الملكية الصناعية بمختلف عناصرها عموم 
عصر التكنولوجيا الرقمية ذات عالقة بالتجارة والصناعة واالستثمار، وقرينة بالغة األهمية على درجة تقدم 

تسم بالعالمية وتساعد في استمرار المؤسسات االقتصادية الكبرى بقوة، وحمايتها تشجع االستثمار؛ الدول، ت
ألنها تهيئ ظروف المنافسة المشروعة وتتصدى لكل أفعال التقليد، وكل ما يخلف ذلك من وضع ينعكس 

ع تنظيم جعل من موضو على النظام العام الذي يطبق عليها ال سيما قوانين االستثمار، وهي االسباب التي ت
ا من مواضيع الساعة،  ا، موضوع  وحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في الدول النامية، الجزائر نموذج 

 ومن ثمة يجعل دراسته ذات أهمية .

 أهداف الدراسة: 

اية ملى تبيان أنه من ضمن أهم المواضيع المستحدثة المتعلقة بحلقد اخترنا الموضوع بهدف التطرق إ
ملكية المستثمر األجنبي، وللتأكيد عن العالقة التي تربط عزوف المستثمرين األجانب عن االستثمار في 
الدول النامية بواقع الحماية القانونية المكرسة لعناصر الملكية الصناعية وخصصنا نحن الدراسة للتصاميم 

تها جهة أولى، ومن جهة ثانية إلثارة أهمية حمايالشكلية للدوائر المتكاملة من مخاطر التقليد والقرصنة هذا من 
وأثرها على قرارات االستثمار ففي الوقت الذي فتحت الدول أبوابها على مصرعيها الستقطاب االستثمارات 
األجنبية وتنافسها على ذلك يبقى حجم االستثمارات األجنبية ضعيفة بالمقارنة مع  النسبة التي تترصدها، 

المغرية الجمركية والضريبية والبنكية ...وغيره وهذا يرجع الستفحال جنحة التقليد التي وذلك رغم التنازالت 
 تثير مخاوف المستثمر األجنبي، الذي جعلها مؤخر ا من أهم المسائل التي يتفاوض حولها قبل قرار االستثمار.

م الشكلية للتصامي وبالتالي امتدت أهداف الدراسة الى التركيز على مضمون التنظيم القانوني المحكم
للدوائر المتكاملة التابعة للمستثمر األجنبي وعلى صرامة الحماية القانونية التي كر سها المشرع الجزائري 

 لتشجيع االستثمار في الجزائر. 

 منهج الدراسة: -
اتبعنا في البحث المنهج الوصفي التحليلي، بحيث تطرقنا لدراسة الموضوع على ضوء النصوص 

 جزائرية.القانونية ال
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 : مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:المبحث األول

كلية للدوائر المتكاملة عنصر جديد  عناصر الملكية الصناعية ال سيما من حيث  فيالت صاميم الش 
، يستغلها المستثمر األجنبي في إطار شركات االستثمار وتكون عادة جزء من التكنولوجيا استغالله في الجزائر

لة ألصحاب ا (المطلب االول)نتناول تعريفها في التي ينقلها الى الدولة المضيفة،  لت صاميم ثم  الحقوق المخو 
كلية والدوائر المتكاملة في إطار هذا األمر في   .(المطلب الثاني)الش 

 الّتصاميم الّشكلية للّدوائر المتكاملة: تعريف-األولالمطلب 

ي وظيفة  وائر المتكاملة كل  منتج يؤد  ن من مجموعة من العناصر المت الكترونية،تعتبر الد  صل ويتكو 
ل هذه العناصر مع ما بينها من وصالت ضمن  بعضها ببعض، إحداها على األق ل عنصر نشط، بحيث تتشك 

  أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه.سواء كان المنتج مكتمال  جسم مادي معي ن أو عليه 

فها المشر ع الجزائري في المادة  كلية  08-03من األمر رقم  2/1عر  المتعل ق بحماية الت صاميم الش 
وائر المتكاملة السابق الذكر كما يلي:  للد 

المتكاملة: منتوج في شكله الّنهائي أو في شكله االنتقالي يكون أحد عناصره على األّقل عنصرا  الّدائرة»
نشيطا وكّل االرتباطات أو جزًء منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة، ويكون 

 .«الكترونيةا ألداء وظيفة مخّصًص 

ا الت صميم )الخطوط( فهو تركيب ثالثي األبعاد لل وائر أم  نة للد  لمعد  ا المتكاملة أوعناصر المكو 
يص    ا إلنتاج دائرة متكاملة بغرض الت صنيع.خص 

ا المشر ع الجزائري في نفس األمر في المادة  فها أيض   كما يلي: 2/2عر 

، نظير الطبوغرافية: كّل ترتيب ثالثي األبعاد، مهما كانت الّصيغة التي يظهر فيها، لعناصر يكون الّتصميم»
دها على األقّل عنصرا نشيطا ولكّل وصالت دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الّترتيب الّثالثي أح

 . «الّتصنيعاألبعاد المعّد لدائرة متكاملة بغرض 

كلي أصلي   كري الت صاميم  لدى مبتا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره، ولم يكن متداوال  ويكون الت صميم الش 
كلية و   صانعي الدوائر المتكاملة.الش 
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ابقين، نالحظ أن ه من جهة قام المشر ع الجزائري بتعريف قراءتنا الشخصية لل من خالل ت عريفين الس 
وائر المتكاملة والت صاميم أو الخطوط بصفة منفردة وكأن هما منفصالن عن بعضهما، في حين  كل  من الد 

ن من الت صاميم مرسومة على وائر ذاتها تتكو  ن مجموعة الد   شكل ثالثي األبعاد مربوطة مع بعضها بعض لتكو 
يليزيوم والجرانيوم التي  "Semi Conducteur"عناصر الكترونية تعمل بنظام أشباه الموصالت  مثل الس 

فر وتتوق ف تلقائي   حنات االلكترونية عندما تكون درجة حرارتها أعلى من الص  كانت درجة الحرارة  ا إذاتوصل الش 
 . فر أو أقل   تساوي الص 

ابقة بأسلوب فن ي بعيدة كل  البعد عن الت عاريف القانوني ة التي  ومن جهة أخرى، جاءت الت عاريف الس 
يتحدد بها الحماية القانوني ة، وذلك ألن ها عناصر ذات طابع فن ي تقني وحديث تحتاج للجانب القانوني فقط 

 ن الت قليد والمنافسة غير المشروعة.لضمان حمايتها م

 الحقوق المخّولة ألصحاب الّتصاميم الّشكلية للدوائر المتكاملة: – المطلب الثاني

كلية للدوائر المتكاملة إلى نصوص قانونية صارمة وفع الة ، ألن  الحماية المطلوبة 1تحتاج الت صاميم الش 
ي دائما إلى بالن سبة لها يجدر أن تكون قادرة على مكافحة  ومنع الت قليد والمنافسة غير المشروعة التي تؤد 

لعة نفس لعة الحقيقي ة أو األصلي ة، األمر  هاإنتاج الس  وق بقيمة أرخص بكثير من قيمة الس  وعرضها في الس 
لة من المخترع  .2الذي يجعل الفائدة التي تعود بعد ذلك للمقل د أفضل بكثير من الفائدة المحص 

اخليةلكن  ذلك  دها القوانين الد  ة المعقولة، التي تحد  ر لها المد  ة الحماية التي تقر  ، 3دون أن تتجاوز مد 
رية الط ويلة المدى في مجال االختراعات االلكترونية والر قمية تبقى حاجزا أمام الت قدم والت طور في إقليم  ألن  الس 

ولة الن امية.   الد 

وائر  08-03األمر رقم  وعليه تعطي الحماية الممنوحة بموجب كلية للد  المتعل ق بحماية الت صاميم الش 
ا حق  احتكار اختراعه ومنع الغير من القيام باألعمال الت الية ا أو أجنبي  المتكاملة لصاحبها سواء كان وطني  

 دون رضاه:

                                                             
ت المادة  - 1 ولة الط رف اختيار األسلوب المناسب  45نص  وائر المتكاملة على أن ه يمكن للد  من ات فاقية واشنطن المتعل قة بالد 

ناعية أو الن ماذج الص   للحماية سواء عن طريق قانون خاص بشأن الت صميمات الط بوغرافي ة أو عن طريق حق  المؤل ف أو البراءة
 أو المنافسة غير المشروعة أو أي قانون آخر، أو عن طريق المزج بينهما.

ولية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندري ة،  -2 ولي للت جارة الد   .  274، ص 2006مصطفى سالمة، منظ مة الت جارة العالمية، الن ظام الد 
يبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا األمر ابتداًء » على أن ه:  08-03من األمر رقم  7تنص  المادة  -3

من تاريخ إيداع طلب تسجيله أو من تاريخ أّول استغالل تجاري له في أي مكان من العالم... وتنتهي هذه الحماية عند نهاية الّسنة 
 «. ة التي تلي تاريخ بداية سريان المفعول( المدنيّ 10العاشرة )
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ائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كل ي باإلدماج في د - كلي المحمي للد  ملة أو بطريقة ائرة متكانسخ الت صميم الش 
دة في المادة  من األمر  3أخرى، إال  إذا تعل ق األمر بنسخ جزء ال يستجيب لشروط األصالة كما هي محد 

 نفسه.

استيراد، أو بيع أو توزيع، بأي شكل آخر ألغراض تجاري ة تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكون  - 
كلي المحمي يتضم ن هذه الد   كلي المنسوخ بطريقتصميمها الش  ة غير ائرة بحيث يظل  يحتوي على الت صميم الش 

 شرعي ة.

كلي الالت نازل عن  - ت عليه المادة  حسب ماتصميم الش   على أن ه:  08-03من األمر رقم  23نص 

ا عن تصميمه الّشكلي وذلك بطلب ممضي يرسل إلى يمكن أن يتنازل مالك تصميم شكلي جزئّيا أو كلي  » 
 ،« المختّصةالمصلحة 

في الفصل  08-03من األمر رقم  29حسب ما نصت عليه المادة  عن طريق اإلرثالتصميم  تحويل - 
 .اأو جزئي   اتكون الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي مودع قابلة لالنتقال كلي  » المتعل ق بالت حويل على أن ه: 

ت  إبرام عقود الت راخيص -  : التالية 08-03من األمر رقم  30 عليه المادةحسبما نص 

 . « يمكن أن يمنح صاحب تصميم شكلي بموجب عقد شخصا آخر رخصة استغالل تصميمه الّشكلي» 

كلية  مالكمع بقاء حق  وعليه نالحظ حسب رأينا ان  هذه الحقوق تمارس  و لالتصاميم الش  ائر المتكاملة لد 
ان ال يجوز طبيعي لصيق بشخص اإلنسمعنوي ره ألن ه حق  في نسبة اختراعه إليه حتى لو تنازل عنه إلى غي

 المساس به. 

كلية محمي ة قانون  مالك التصاميم  كون حقوق توقد نص  المشرع الجزائري على أنه  اريخ إيداع ا من تالش 
بطريقة ردعية، بحيث كل  مساس بهذه الحقوق يكي ف على أن ه جنحة تقليد تترت ب عليه ، تصميمه وتسجيله

أشهر إلى سنتين، وبغرامة من مليونين وخمسة مئة ألف  6مسؤولي ة مدني ة وجزائي ة يعاقب عليها بالحبس من 
يمة أو ت محل  الجر دينار إلى عشرة ماليين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكاني ة إتالف المنتوجا
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وضعها خارج الت داول الت جاري ومصادرة األدوات التي استخدمت في صنعها في حالة اإلدانة، بناء  على أمر 
 .   1المحكمة

 األجنبي:المستثمر حماية ّتصاميم  شروط-ثانًيا

كلية الذي يتعل ق بحماية الت صام 08-03نص  المشر ع الجزائري في المادة األولى من األمر رقم  يم الش 
وائر المتكاملة، على أن ه يهدف هذا األمر إلى تحديد القواعد المتعل قة بحماية الت صاميم، وأهم هذه القواعد  للد 
كلية التي يتوقف على احترامها منح القانون الحماية المطلوبة  روط الموضوعي ة والش  تلك التي تنص على الش 

د يرمي الى حماية كل التصاميم المسجلة بالجزائر  وهو نص  ، من صاحبها على اإلقليم الجزائري  عام ومجر 
بغض النظر عن جنسية صاحبها، وهو االمر الذي يخول المستثمر األجنبي الحقوق ذاتها التي يتمتع بها 

وقد جاءت هذه القواعد في مجملها خليطا بين قواعد الحماية الممنوحة لحق المؤل ف أي وطني عن تصاميمه، 
وائر المتكاملة من ممي زات خاصة تجعلها قابلة وقواعد حماي كلية والد  ة االختراعات، وذلك لما للت صاميم الش 

قابل ي أالمؤلف، وذلك على أساس أن ها إنتاج فكري إبداعي بقانون حق للحماية سواء بقانون المخترع أو 
ناعي.  لإلنتاج الص 

روط الموضوعي ة أوال تم  ال كلية للحماية ثاني  وللت فصيل أكثر نتناول الش  روط الش   ا.ش 

 : لحماية تصاميم المستثمر األجنبي الّشروط الموضوعّية –أواًل 

ت المادة الث الثة من األمر رقم  يمكن بموجب هذا األمر حماية الّتصاميم » على أن ه:  08-03نص 
 الّشكلية للّدوائر المتكاملة األصلّية.

ى مبتكري  لدثمرة مجهود فكري لمبتكرهن ولم يكن متداوال ا إذا كان يعتبر الّتصميم الّشكلي أصلي  
 «. الّتصاميم الّشكلية وصانعي الّدوائر المتكاملة

غير و  وعليه فال يمكن حماية الت صاميم باعتبارها إنتاج فكري لمبتكرها أو اختراع إال  إذا كانت أصلي ة
كلية وصانعي  ،مألوفة وائر المتكاملة عند ابتكارها.أو غير شائعة لدى مبتكري الت صاميم الش   الد 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.08-03من األمر رقم  37-36-35انظر: المواد  - 1
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 شرط األصالة: – 1

في قانون حماية حقوق المؤل ف، وهي معر فة في المفهوم الت قليدي " originalité"يطب ق شرط األصالة 
خصي للمؤل ف في مصن فه  خصي بأن ها مجموعة من العناصر التي تعكس الط ابع الش  الذي يأخذ بالمعيار الش 

ورة، الر سم، الن حت... الخ، بحيث يجب أن يكون هذا المصن ف من خالل األسلوب  وت، الص  الت عبيري أي الص 
خصي للمؤل ف ابع الش   .1غير مستنسخ وذو أسلوب تعبيري ممي ز يعكس الط 

عت لتشمل حتى األسلوب الت عبيري وتنسيقه  رت فكرة األصالة وتوس  لكن  بظهور مصن فات جديدة، تطو 
 .2واختيار طريقة عرضه

ومع اختراع الحاسوب وبرامجه أصبحت األصالة تشمل أداء البرنامج الوظيفي، وأصبحت بذلك تعرف 
 . Effort intellectuel"3بالجهد اإلبداعي "

ة في االختراع بحيث ال يفصلهما  وعليه فاألصالة بمفهومها الموضوعي ال تختلف كثيرا عن مفهوم الجد 
رية وشرط الت طبيق الص    ناعي.سوى موضوع الس 

وائر المتكاملة هي األصالة بالمفهوم الموضوعي،  كلية للد  وعليه فالمقصود باألصالة في الت صاميم الش 
. وهذا يعني 4ابقةا بالت صاميم الس  بحيث كي تتحق ق في الت صميم يجب أن يكون جديدا في أدائه الوظيفي قياس  

ط سلكي ة ت صاميم ألن ها تفتقر إليه، فهي مجر د خطو أن ه ال يمكن البحث عن األصالة في األسلوب الت عبيري لل
صة لعمل وظيفي معي ن، وال  صة لمخاطبة الجمهور، بل هي مخص  بة بعضها فوق بعض غير مخص  مرك 

ين منهم.  يعني تركيبها أي شيء للجمهور حتى المختص 

 

                                                             
 .210نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  - 1
ت المادة  - 2 ال تطّبق الحماية الممنوحة للّتصميم » على أن ه:  08-03من األمر رقم  4تنطبق هذه الفكرة على الت صاميم حيث نص 

الّشكلي إاّل على الّتصاميم الّشكلية للّدوائر المتكاملة ذاتها، باستثناء كّل تصّور أو طريقة أو منظومة أو تقنّية أو معلومة 
 «. مصغرة في هذا الّتصميم الّشكلي

 .1986مارس  6بتاريخ  "Pachot"عر ف القضاء الفرنسي األصالة في الحاسوب بالجهد اإلبداعي في قضي ة  - 3
إن  األصالة المعروفة في القانون األمريكي لحماية الت صاميم، تعني أن يكون الت صميم غير مستنسخ من تصميم آخر قياسا إلى  - 4

 .الذي ال يحمي إال  المصن فات غير المستنسخة "copyright"نظام 
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 :عدم شيوع الّتصميم –2

وائر  كلية للد  اميم، المتكاملة أن تكون غير مألوفة لدى مبتكري الت صيقصد بشرط عدم شيوع الت صاميم الش 
ة المطب ق في االختراعات ا، بحيث ال يمكن ألهل 1وهو مشابه لشرط الجد  ، والذي يقضي بأن يكون التصميم جديد 

يوع عدم إط ال ع المهنة الت وصل إليه ببذل الجهد المعقول، وبالمقابل بالن سبة للت صاميم يقصد المشر ع من عدم الش 
ن أداء وظيفي ا أو تحسيا جديد  أهل الخبرة من المبدعين على هذا الت صميم أو إضافة الت صميم إلى معرفتهم شيئ  

ابقة.  للت صاميم الس 

ت المادة   السالف الذكر على أن ه: 08-03من األمر رقم  3/3وقد نص 

ممكنة  فإّن حمايته ال تكون عندما يكون الّتصميم الّشكلي مكّونا من تركيب لعناصر ووصالت معروفة، » 
 «.  إاّل إذا استجاب للّشروط المذكورة في الفترتين الّسابقتين

وائر المتكاملة ال يعني أن  الت صميم جديدا، بل هو  كلية للد  يوع في الت صاميم الش  وعليه نقول عدم الش 
عقول. فال إليه ببذل جهد موارد في ذهن المبدعين لكن  غير ثابت على اليقين في أذهانهم، ويمكن الت وصل 

يشترط في الت صميم أن يكون جديدا، وال يشترط فيه أن يكون أصيال  بأسلوبه الت عبيري، بل أصيال  في أدائه 
 .2الوظيفي وعدم شيوعه بين أهل الخبرة

 :للمستثمر األجنبي الّشروط الّشكلية لحماية التصاميم الشكلية -اثانيً 

صاحب الحق  في ملكية التصاميم الشكلية للدوائر المستثمر األجنبي لقد نصت القوانين على أن  
ل اعتداء  عليها كالمنافسة غير المشروعة والتقليد  المتكاملة يتمتع بحماية قانونية من كل  اإلجراءات التي تشك 

تنظيم، وهي لوغيره، غير أن  هذه الحماية مقترنة بشروط شكلية إجرائية حدد مبادئها القانون وترك تفاصيلها ل
حماية مقترنة بإجراءات اإليداع والتسجيل، على أنها إجراءات جوهرية يؤدي عدم القيام بها إلى سقوط الحق 

                                                             
ة في الت صاميم ا - 1 وائر المتكاملة لتفاديحتى وإن كان المصطلحين متشابهين، فال يمكن استعمال شرط الجد  كلية للد  استبعاد  لش 

ة أن ه يمكن الت وصل إليها من أهل الخبرة.  بعض الت صاميم المتميزة وغير المألوفة بحج 
 .214نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  - 2
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في الحماية بموجب قانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، ليستفيد صاحبها من الحماية بموجب قانون 
ل آخر يحدده القانون، بسبب كون التصميم في هذه الحالة  .1غير مسج 

 :تصاميم المستثمر األجنبي إجراءات ايداع وتسجيل – 1

يتم  إيداع طلب تسجيل التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لدى المعهد الوطني الجزائري األصل أنه 
 دبصفة مباشرة أو بإرسال الطلب عن طريق البري وطني ا كان أو أجنبي ا، ،2للملكية الصناعية، من طرف مالكها

مر األجنبي بالنسبة للمستث مع إشعار بوصل االستالم أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الوصول واالستالم.
االلتزام باإليداع والتسجيل يجعله ملزم على التقدم أمام المعهد الوطني الجزائري شخصي ا أو عن طريق منح 

ي تسجيل لدى المكتب الدولي للتسجيل الذوكالة لشخص يباشر اإلجراءات مكانه، كما يمكن أن يتم ذلك بال
 يقع مقره بجنيف بحيث يحدد في طلب التسجيل أن الدولة المرغوب الحماية فيها هي الجزائر.

، 2763-05من المرسوم التنفيذي رقم  3ويتضمن طلب حماية التصاميم الشكلية حسب نص  المادة  
 الوثائق التالية:

والمواصفات التي تحدد الوظيفة االلكترونية للدائرة المتكاملة، غير طلب تسجيل التصميم الشكلي،  -
أنه يمكن للمودع أن يستثني األجزاء ذات العالقة بكيفية صنع الدائرة المتكاملة من النسخة، بشرط أن تكون 

 األجزاء المقدمة كافية للتعريف بالتصميم الشكلي.

للمستثمر  ، بالنسبةقه في طلب اإليداع والتسجيلومدى ح للحماية،العناصر المثبتة لهوية الطالب  -
 .األجنبي يحدد نشاطه ومقر ه وكل العناصر المحددة للهوية

 وثيقة إثبات دفع الرسوم المنصوص عليها. -

                                                             
جب قانون ا ممكنة ومضمونة بمو نظرا لكونها ذات طابع صناعي، فإن ه وإن لم يكن ممكن حمايتها بقانون خاص بها فحمايتها تبقى دائم   - 1

ناعية ما دامت عنصر منها ألنها تتوافر على عنصر الجدة وقابلة للتصنيع الصناعي. وهذا ما يجعل الدولة المطلوب الحماية صالملكية ال
 "Une oeuvre"فيها غير قادرة على رفض منح الحماية إذا كانت قد صادقت على اتفاقية باريس، كما أنه بسبب كونها إنتاج ذهني 

 فهي قابلة للحماية بموجب اتفاقية برن واتفاقية جنيف. 
ت المادة  - 2 إذا تّم إنجاز تصميم شكلي في إطار أداء عقد مؤسسة أو عقد عمل، » على أنه:  08-03من األمر رقم  20نص 

 .« تعاقدية مخالفة على غير ذلك فإّن الحق في اإليداع يعود إلى صاحب المشروع أو الهيئة المستخدمة، إاّل إذا نّصت أحكام
الذي يحدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، ج ر  2005أوت  2مؤرخ في  276-05مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 .2005أوت  7، مؤرخة في 54عدد 
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ممثال من طرف وكيل، مؤرخة وممضاة من المستثمر األجنبي وكالة الوكيل، في حالة ما إذا كان  -
 .فهطر 

 الطلب يتضمن إجباريا مجموعة من البيانات تتمث ل في:هذا إلى جانب كون هذا 

مار أجنبية شركة استث معنوي أياسم المودع ولقبه وعنوانه وجنسيته، وإذا كان األمر يتعل ق بشخص  -
 اسم الشركة وعنوانها ومقر ها.

 اسم وعنوان الوكيل إن وجد. -

ميم صف في تحديد اسم التصوصف مختصر ودقيق للتصميم الشكلي، ويمكن أن يتمث ل هذا الو  -
 الشكلي أو تعيين المنتوج الملحق به وكذا مجال استعمال هذا المنتوج.

ل استغالل تجاري للتصميم الشكلي أو أي مكان من العالم إذا كان هذا التاريخ سابق لتاريخ  - تاريخ أو 
 .الشركة االم ، كأن يكون قد تم استغالله من المستثمر األجنبي خارج الجزائر فيطلب التسجيل

قائمة المستندات المودعة، تبي ن عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسم، وكذا الوثيقة الملحقة  -
 بها.

تي أو إذا كانت فيه نقائص تتعلق بالوثائق ال مطلوبةوفي كل  األحوال إذا لم يستوف الطلب الشروط ال
بلغ المصلحة المختصة المودع المعني يجدر على صاحب الطلب تسليمها أو البيانات السابق ذكرها، فت

باألمر بذلك، حيث تطلب منه إتمام ملفه في أجل شهرين قابلة للتمديد لمدة شهر واحد في حالة الضرورة، 
 منه.  ابحيث إن ه إذا لم يستجيب للطلب ولم يصحح النقائص في األجل المحدد له اعتبر الطلب مسحوب  

الشكلي هو التاريخ الذي تتلقى فيه المصلحة المختصة على ويعد تاريخ إيداع طلب حماية التصميم 
ن من التعرف به على المودع وعلى نيته في الحصول على تسجيل تصميم شكلي ونسخة أو  األقل طلب ا يمك 

 ا للتصميم الشكلي.رسم  

وإذا كانت كل  الشروط متوفرة وكل  اإلجراءات صحيحة تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم 
 ل التصاميم الشكلية، وينشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية.لي في سج  الشك

الحق في حماية التصاميم الشكلية للدوائر  اعتبروما تجدر اإلشارة إليه هو أن  المشر ع الجزائري 
ا بمدة مسقطة للحماية ومتوقفة على مباشرة إجراءات اإليداع والتسجيل، وذلك من خالل  لمادة االمتكاملة محدد 

ت على أنه:  08-03من األمر رقم  8 يمكن إيداع طلب التسجيل قبل أي استغالل تجاري » التي نص 
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 ( على األكثر ابتداًء من التاريخ الذي بدأ فيه االستغالل2للتصميم الشكلي، أو في أجل أقصاه سنتان )
»1. 

صاحب الحق بمباشرة إجراءات التسجيل واإليداع، المستثمر يقم  إذا لممرور هذه المدة أنه بعد بحيث 
على  08-03من األمر رقم  26يبطل ويسقط الحق في الحماية المقررة للتصاميم الشكلية، وقد نصت المادة 

 8يبطل التصميم الشكلي بموجب قرار قضائي... إذا لم يتم اإليداع في األجل المحدد في المادة » ما يلي: 
 «. أعاله

 :المستثمر األجنبي لتصميمه لمترتبة عن عدم تسجيلاآلثار ا – 2

ا إلى سقوط الحماية القانونية المقررة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة يؤدي عدم التسجيل مبدئي  
ا في القانون الجزائري  لمادتين نصي ال نافحصمن خالل ، فلتخلف شرط الشكل، ولكن ذلك لم يكن واضح 

المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وذلك لما تضمنته من  08-03من األمر رقم  7و 11/1
على كّل من يريد الحصول على الحماية » التي نصت على أنه:  11/1من خالل المادة  لنايظهر تناقض 

انونية بحيث جعلت الحماية الق«  لمختصةالقانونية لتصميم شكلي أن يقوم بطلب ذلك صراحة لدى السلطة ا
 .على أساسها، متوقفة على إيداع طلب التسجيل بصفة مطلقة

يبدأ سريان مفعول الحماية  »أنه: من القانون نفسه نجدها تنص على  7غير أن نص  المادة  
استغالل  أّول الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا األمر ابتداًء من تاريخ إيداع طلب تسجيله، أو من تاريخ

تجاري له في أي مكان من العالم من طرف صاحب الحق أو برضاه إذا كان هذا االستغالل سابق لتاريخ 
 ...«.اإليداع

 الشكلي صاحب التصميملمستثمر األجنبي وعليه، ومن خالل النص  تصبح الحماية القانونية من حق  ا
 في حالتين هما: أي مستغله

 للتصاميم المسجلة من تاريخ إيداع طلب التسجيل.حالة الحماية بالنسبة  – 1

                                                             
د  - 1 يقصد من االستغالل التجاري للتصميم الشكلي للدوائر المتكاملة الوارد في نص  المادة هو إما تسويق التصميم الشكلي أو مجر 

 التنازل عنه لغرض تسويقه.
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ل استغالل تجاري له في أي  – 2 حالة الحماية بالنسبة للتصاميم غير المسجلة تحسب من تاريخ أو 
 مكان من العالم.

المشر ع قد ارتكب خطأ في تناقضه حيث أقر  بأن التسجيل إجراء جوهري  نحن نرى أنوبهذا الشكل 
ية بموجب قانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من جهة، وسماحه بإمكانية حمايتها لمنح الحماية القانون

د أنها تصاميم مستغلة تجاريا ، نقول أنه وبالتمعن في ال، بالقانون نفسه حت ى وإن لم يتم التسجيل لمجر  نص 
ستغالل ة الحماية، ومن االكان األولى بالمشر ع أن يجعل من تاريخ تقديم الطلب للتسجيل شرط ا الحتساب مد  

التجاري شرط ا لتقديم الطلب بالحماية، وذلك لتفادي االعتقاد بأن المشر ع الجزائري يحمي التصاميم غير 
 المسجلة بقانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.

غرار  ىوالتأكيد من جانب آخر أن المشر ع الجزائري يحيل أصحاب التصاميم الشكلية غير المسجلة عل
، 1التشريعات األخرى، في ما يخص الحماية إلى قانون المؤلف، ألنه يبقى القانون األنسب في هذه الحالة

 لألسباب التالية:

على الرغم من أنه ال يقوم في التصميم الشكلي شرط األسلوب التعبيري األصيل ألنه عبارة عن  – 1
 حيث على كل  مصمم لها أن يتبع ذات الخطوات، إال  ا، بدوائر ثالثية متصلة بعضها ببعض ومركبة منطقي  

أنه يمكن حماية التصميم بموجب قانون المؤلف، ألن هناك ابتكارات أدخلت في قانون المؤلف، وال تتمتع 
ر بموجب لغة  بأسلوب تعبيري يدركه الجمهور كبرامج الحاسوب الذي هو عبارة عن خطوات منطقية يحر 

الحاسوب، إلى جانب أنه على كل  مبرمج إتباع ذات الخطوات المنطقية الالزمة  برمجة معينة ويترجم إلى لغة
إلعداد البرنامج. وبما أن األسلوب التعبيري في الحاسوب غير موجود فإن  مسالة البحث عن األصالة بالمعنى 

تنطبق على ، وهذه الفكرة 2التقليدي صعبة، يجعلنا نبحث عنها في أداء البرنامج الوظيفي لجهاز الحاسوب
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة التي يتم إعدادها بموجب النظام الرقمي، الذي يجعل الدائرة المتكاملة مثبتة 
في ذاكرة الحاسوب وتدار بواسطة الحاسوب. والمقصود هو كون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ملحقة 

 القانون الذي يحميه.بالبرنامج األمر الذي يجعلها قابلة للحماية ب

                                                             
لة مال يوجد مانع من التوجه إلى قانون حماية حق المؤلف لحماية الرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم للدوائر المتكا»  - 1

مرجع  عبد الكريم حسين،«.  عند غياب شرط التسجيل، وذلك عندما يتمتع الحق بالمزايا التي ينص عليها قانون حق المؤلف
 .336سابق، ص 

 .222نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  - 2
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اعتراف بعض التشريعات المتعلقة بقانون المؤلف بأن المنتجات ذات الطابع الصناعي التي تقوم  – 2
 .1من خالل أدائها الوظيفي وليس من خالل أسلوبها التعبيري، هي مصنفات قابلة للحماية بموجب هذا القانون 

 تصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة: للالمقررة  الجزائية الحماية-الثانيالمبحث 

ا ظاهرة بارزة في الوسط التجاري  يعد االعتداء على حقوق الملكية الفكرية الصناعية عموم 
ها من خالل تبني ضوابط إجرائية  واالقتصادي، لذا تحاول معظم التشريعات وضع قواعد وضوابط صارمة ضد 

، مصحوبة بقواعد ردعية تتضمن عقوبات صارمة لقمع فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية بكل أصنافها
 التقليد والقرصنة والغش في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات واستنساخ الرسوم والتصاميم.

عينية تمنح  اتعتبر حقوق الملكية الصناعية المتعلقة بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة حقوق  
واالستعمال والتصرف، بحيث ال يجوز لغيره ممارسة أي حق من هذه لصاحبها حق احتكار االستغالل 

الحقوق دون موافقة المالك األصلي أو دون ترخيص منه، وكل ما يخالف ذلك هو اعتداء على الحق، يكي ف 
على أنه جنحة تقليد يترتب عنه مسؤولية جنائية في مواجهة فاعلها، وقد حدد المشرع الجزائري بدقة األفعال 

ا أو غير مباشر على حقوق ملكية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، سواء كانت تعتبر اعتداء  مباشر  التي 
د العقوبات والجزاءات المترتبة عن قيام المسؤولية الجنائية في مواجهة  لدى مالكها أو مستغلها، كما حد 

ن الجزائرية في الجزائر تخضع للقواني، وبحكم أن التصاميم التي يستغلها المستثمر األجنبي المعتدي عليها
وائر المتكاملة المتعلق 08-03فإن حمايتها مكرسة في األمر رقم  كلية للد   . بحماية الت صاميم الش 

في  التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وللتفصيل أكثر نتناول الصور المختلفة لالعتداء على 
 (.المطلب الثانيل اعتداء منها في )جزاءات المترتبة عن كلل(، ثم المطلب االول)

 التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة: صور االعتداء علىالمطلب االول: 

يعتبر التقليد جنحة معاقب عليها في كل القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية، إذ بتوافر ُركنها 
المادي المتمثل في وقوع فعل التعدي أو المساس بحقوق المالك أو المستغل، مقترنا بتوافر الركن المعنوي 

                                                             
مصلحة  مصلحة الدولة أكثر من تجدر اإلشارة هنا إلى أن  حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بموجب قانون المؤلف يخدم - 1

صاحب التصميم أو مستغله، وهو حكم يشمل المستثمر األجنبي المستغل للتصميم، وذلك ألن هذا القانون يسمح بمنح تراخيص 
 واسعة الستغالل المصنف أي التصميم دون الرجوع إلى صاحبه أو خلفه.
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اعل بأن أفعاله تمس حقوق المالك األصلي ، التي تشمل علم الف1المتمثل في القصد الجنائي أو النية اإلجرامية
من جهة أخرى، يثبت لصاحب المصلحة الحق في رفع دعوى التقليد للحصول على حقه في  للحق المقلد

ة أو إجرامية، ألن المشر ع قد افترض سوء نية المقلد كقرين الحماية الجنائية، وإن لم يكن للفاعل أية نية سيئة
علم  ، وإتمام الشهر عنها لتكون تحتالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة قانونية قاطعة من وجوب تسجيل

 الجمهور وكافة المتنافسين.

يعد كل مساس بحقوق مالك إيداع تصميم » على أنه:  08-03من األمر رقم  35وقد نصت المادة 
 نية والجزائيةأعاله، جنحة تقليد وتترتب عليه المسؤولية المد 6و 5شكلي كما هو محدد في المادتين 

وعليه يعاقب المشرع الجزائري على كل األفعال التي تشكل تعدى على حقوق مالك التصاميم الشكلية «.
للدوائر المتكاملة المسجلة، باستثناء كل تصور أو طريقة أو منظومة أو تقنية أو معلومة مشفرة في هذا 

ية عمال الالحقة له والسابقة للنشر أي دعوى مدنالتصميم الشكلي، وال تستلزم األعمال السابقة لإليداع أو األ
 حيث تشمل األفعال التالية:، 2أو جزائية، إال  إذا قام الطرف المتضرر بإثبات سوء نية الفاعل

 نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة: – 1

األمر لصاحب  على أنه تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا 08-03من األمر رقم  5/1نصت المادة 
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة حق منع الغير من القيام بنسخ التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة بشكل 

 جزئي أو كلي، باإلدماج في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى.

يب لشروط جوال تعاقب األفعال التي تتعلق بنسخ جزء من الدائرة المتكاملة أو من التصميم إذا كان ال يست
 من األمر نفسه. 3األصالة كما هو محدد في نص المادة 

كما أنه ال تشمل الحماية الممنوحة للتصاميم األعمال المتعلقة بنسخ التصميم الشكلي المحمي إذا 
، وقد أراد المشرع من 3كانت ألغراض خاصة أو ألغراض بحثه هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم

السماح تشجيع البحث العلمي لتطوير تقنية أشباه الموصالت والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة،  خالل هذا

                                                             
ثبات لزم المشرع في حالة التقليد الشخص المتضرر من أفعال التقليد إاألصل أنه في كل الجرائم يشترط الركن المعنوي، وعليه ي - 1

 تضرره لقيام الجنحة حتى في حالة عدم وجود قصد أو نية إجرامية لدى المتهم باألفعال، فممارسة فعل التقليد قرينة كافية.
 .، مرجع سابق08-03من األمر رقم  38المادة  - 2
 .الذكر، القانون السالف 08-03من األمر رقم  6المادة  - 3
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طالع الداخلي على التصميم إذا كان الغرض هو إعداد تصميم مستقل كما أجاز كذلك االستنساخ أو اال
 أصيل.

 استعمال أو استغالل التصميم المحمي: – 2

شخص االعتداء على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة باالستعمال يمنع المشرع الجزائري على كل 
أو االستغالل ألغراض تجارية دون الحصول على التراخيص أو الموافقة من صاحب التصميم، أو من الوزير 

. غير أنه ال يعاقب هذا الشخص عن هذه األفعال، إذا قام 1المختص إذا كان االستعمال ألغراض علمية
أو استعمال تصميم شكلي لدائرة متكاملة منسوخة بطريقة غير مشروعة إذا كان حسن النية أو ال باستغالل 

ال تشمل »التي جاء فيها أنه:  6/4يعلم أن التصميم قد نسخ بطريقة غير مشروعة وذلك حسب نص  المادة 
علم ه حجة كافية للالحماية الممنوحة...عندما يكون الشخص القائم بهذه األفعال، على غير علم أو ليس ل

خ بطريقة ا نسا شكلي  عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة بأن هذه المادة تتضمن تصميمً 
 .«مشروعةغير 

 استيراد أو بيع أو توزيع التصميم المنسوخ:  – 3

الغير من تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا األمر لصاحبها حق منع » على أنه:  5/2نصت المادة 
القيام...باستيراد، أو بيع أو توزيع، بأي شكل آخر ألغراض تجارية، تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة 
يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ 

فعل مرتبط  بل يعاقب كذلك على أي وعليه ال يكتفي المشرع بمعاقبة أفعال االستنساخ«. بطريقة غير شرعية
بالتصميم المنسوخ بطريقة غير مشروعة من استيراده وبيعه وعرضه للبيع أو توزيعه شريطة أن يكون ذلك 
عن قصد ومع علمه بأنها موضوعه بطريقة غير مشروعة، غير أنه تكون هذه األفعال غير معاقبة حسب 

لي أصلي مماثل لكن تم  ابتكاره من الغير بطريقة عندما تكون منجزة على تصميم شك 6/5نص المادة 
 مستقلة.
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 :المستثمر األجنبيالعقوبات المقررة لجنحة تقليد تصاميم المطلب الثاني: 

المسؤولية بي للمستثمر األجنيترتب عن أفعال االعتداء على حقوق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 
ان أو وطني ا ك عتداء على ذات الحقوق ألي صاحب اختراع أو عالمةالجزائية التي تترتب بالعادة على اال

 .أجنبي ا

ا في مجال حقوق الملكية الصناعية تتراوح ما بين جنحة التقليد وما دامت الجنح أكثر انتشار  
 واالستعمال واالستنساخ غير المشروع لهذه الحقوق أو بيع واستيراد وتوزيع المنتوجات المقلدة فإن العقوبات

التي تطبق عليها تتراوح كذلك ما بين الحبس، والغرامات المالية، والمصادرة، وبعض العقوبات األخرى 
كالحجز على المنتوجات أو إتالفها أو غلق المحل التجاري المستعمل في تصنيع أو تسويق المنتوجات المقلدة 

ة عن األضرار المادية والمعنوي أو الحكم بتعليق ولصق الحكم باإلدانة هذا إلى جانب الحق في التعويض
 التي تلحق المتضرر. وعليه يستطيع القاضي الجنائي في دعوى التقليد، وحسب الظروف الحكم بما يلي: 

 الحبس:  – 1

، 1يعتبر الحبس عقوبة مقررة في مادة الجنح كعقوبة أصلية، تقوم على سلب الحرية للمحكوم عليه
عند ممارسته للنشاط التجاري واالقتصادي عندما  2العون االقتصاديوهي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له 

ا. ا تطبيق  و  يقوم بارتكاب جنحة تقليد أو تزوير أو استعمال غير مشروع للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة عمد 
وع التقليد ن لمبدأ شرعية العقوبة الذي يقضي أنه ال جريمة وال عقوبة إال  بنص، فإن المشرع الجزائري قد حدد  

في هذه الحالة وهو استنساخ تصميم شكلي بطريقة تضلل الجمهور، أو بيعه  الذي يقع عليه عقوبة الحبس
واستغالله واستيراده أو تداوله مع العلم أنه مقلد، أو استعماله واستغالله دون موافقة صاحبه. حيث نص  األمر 

على أنه يعاقب كل من قام  36ر المتكاملة في المادة المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائ 08-03رقم 
ا بحقوق مالك إيداع التصميم الشكلي بالحبس من ستة )  (.02( أشهر إلى سنتين )06بالمساس عمد 

                                                             
شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،عبد هللا سليمان - 1

 .447ص  ،2002الجزائر، 
العقوبات التي نصت اتفاقية تريبس على تبنيها لردع كل األفعال التي تمس بحقوق الملكية الصناعية يعتبر الحبس من بين  - 2

 .61 وذلك في نص المادة
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 الغرامات:  – 2

المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة على أنه  08-03من األمر رقم  36نصت المادة  
ا بالحقوق المتعلقة بالتصميم الشكلي بغرامة تتراوح ما بين مليونين وخمسمائة يعاقب كل من يقوم بال مساس عمد 

 د ج(.10.000.000د ج( إلى عشرة ماليين دينار )2.500.000ألف دينار )

 المصادرة:  – 3

المصادرة عقوبة تكميلية مالية ترد على مال مملوك للجاني، توقع في مواد الجنايات دون الجنح 
من قانون العقوبات في الفترة األخيرة  15ات إال  إذا كان نص صريح يقضي بذلك، وقد نصت المادة والمخالف

ال يجوز األمر بمصادرة األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو » على أنه: 
.   وهي بناء على ما سبق في جنحة التقليد مقررة يحكم بها 1«مخالفة إاّل إذا نّص القانون صراحة على ذلك

المتعلق بحماية التصاميم  08-03من األمر رقم  37القاضي الجنائي حسب الظروف، حيث نصت المادة 
يمكن أن تأمر المحكمة في حالة اإلدانة... بمصادرة » الشكلية للدوائر المتكاملة السالف الذكر على أنه: 

 «. تخدمت لصنعهااألدوات التي اس

 غلق المؤسسة التي يتم التقليد فيها: – 4

 اإن  عقوبة الحل أو غلق المؤسسة التي يتم ارتكاب جريمة التقليد داخلها أو التي أسست خصيص  
لممارسة مثل هذه األفعال قد كيفت في بعض التشريعات على أنها عقوبات تكميلية وفي بعض القوانين 

من، إال  أنها تميل لتكون أكثر تكميلية للعقوبات األصلية مثلما هو األمر بالنسبة األخرى على أنها تدابير أ
منع الشخص االعتباري من » على أنه:  17للمشرع الجزائري الذي نص في قانون العقوبات في المادة 

ن ياالستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن ال يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مدير 
وأعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير 

يجوز أن يؤمر بإغالق المؤسسة » من قانون العقوبات على أنه:  26ونصت كذلك المادة «. حسن النية
أن المؤسسة  ين العقوبتينوفحوى هات«.  ا في الحاالت والشروط المنصوص عليها في القانون ا أو مؤقتً نهائي  

                                                             
ال يجوز األمر بالمصادرة في حالة الحكم » الذي قضت فيه بأنه:  1983نوفمبر  09انظر قرار محكمة الجنايات المؤرخ في  - 1

ائية، المجلة القض«.  القانون صراحة على ذلك... فإن القرار المتخذ خالفا لذلك يتعرض للنقضبجنحة أو مخالفة إاّل إذا نص 
 .1983، لسنة 2عدد 
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كشخص اعتباري تساعد وتهيئ الظروف المالئمة للجاني من أجل اقتراف جريمة التقليد، وإن  استمرار العمل 
بالمؤسسة يعمل على زيادة احتمال وقوع جرائم أخرى جديدة مشابهة، ولذا فإن توقيع عقوبة الغلق المؤقت أو 

سهلة التي تساعد في ممارسة نشاطات غير مشروعة، من تقليد النهائي يبقى أمر ضروري لقطع الظروف الم
وتوزيع وبيع واستنساخ لتصاميم مسجلة ومودعة، على أن تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد أي 
العقوبتين عليه توقيعها، وذلك بالنظر إلى درجة خطورة الفعل المعاقب سواء كان فعل يبلغ من الخطورة درجة 

 ي للمؤسسة أو الغلق المؤقت.الغلق النهائ

 نشر الحكم: –5

يسمح المشرع بتوقيع هذه العقوبة باعتبارها ذات طابع خاص يحكم بها تبعا للظروف تمس بالجانب  
المعنوي للمنافس االقتصادي المخالف للقواعد ألنها تؤثر على سمعته وعالقته بالغير، وذلك على سبيل 

للمحكمة األمر بنشر الحكم في بعض الجرائد والصحف الوطنية  . حيث يجوز1التعويض المعنوي للمتضرر
ا عنه، أو بلصقه في بعض األماكن البارزة المعروفة، والتي ، وذلك بنصه الكامل أو ملخص  2التي تحددها

تحدد كذلك من القاضي، وعادة ما تكون هذه األماكن إما ساحة المحكمة أو جدران مركز السجل التجاري، 
ا لكل طرق الطعن القضائية، ليصبح ا ومستنفذ  بعد أن يصبح الحكم نهائي   ،3المحكوم عليه وذلك على نفقة

المتعلق بحماية  08-03من األمر رقم  36/2ا لحجية الشيء المقضي فيه. نصت عليها المادة مكتسب  
كم في بتعليق الحيمكن أن تأمر المحكمة زيادة على ذلك » المتكاملة كما يلي:  للدوائرالتصاميم الشكلية 

ا منه في الجرائد التي تعينها وذلك على حساب المحكوم  أو ملخًص األماكن التي تراها مناسبة، وتنشره كاماًل 
 «. عليه

 

 

                                                             
قد يجد المستثمر األجنبي باعتباره المدعي المتضرر في النشر األسلوب الوحيد لرد االعتبار لعالمته التي تأثرت من التقليد أو  - 1

لمقلدة والمغشوشة، والطريقة الوحيدة إلعالم التجار والعمالء أو األعوان االقتصاديين اآلخرين لمنتوجاته المشابهة للمنتوجات ا
 بمضمون الحكم وبمصدر المنتوجات األصلية.

يقضي بإلصاق القرار ونشره في الجرائد  1971أفريل  23انظر حكم محكمة قضاء الجزائر الصادر عن القسم المدني بتاريخ  - 2
 في: المجاهد، الجمهورية، النصر، وذلك على نفقة المستأنفين. اليومية المتمثلة

 .489، ص عبد هللا سليمان، مرجع سابق - 3
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 التدابير األمنية والتحفظية: – 6

تواجه تدابير األمن واإلجراءات التحفظية خطورة إجرامية كامنة لدى الجاني بحيث تدوم بدوامها 
بزوالها، وهي قابلة للمراجعة أثناء التنفيذ وذلك بقصد دوام مالئمة التدبير المتخذ من القاضي لتطور وتزول 

التدبير  ا نوعالحالة أو الخطورة اإلجرامية التي يواجهها، فمن الصعب على المشرع أو القاضي أن يحدد سلف  
ن هذه ومن بي خص المرتكب للجريمةالالزم وأن يقطعا بأنه قادر على القضاء على حالة الخطورة لدى الش

 التدابير نذكر:

 :حجز التقليد 
لمهمة عليه ، ولتسهيل ايتحمل المدعي في دعوى التقليد عبئ إثبات عملية التقليد أو حتى وجوده أصال  

وعلى ذلك ، "La Saisie – Contrefaçon"تنص القوانين على إجراء خاص قانوني يسمى بحجز التقليـد 
اميم القيام باإلجراءات التحفظية قبل رفع دعوى التقليد، الغرض منها حفظ حقوقه يجوز لصاحب التص

 اوالحصول على األدلة الالزمة إلثبات االعتداء على حقه، غير أن  إجراء حجز التقليد ليس إجراء  إجباري  
ة بحيث يقدم طلب يلدعوى التقليد، لكنه كثير االستعمال بسبب فعاليته في دعاوي تقليد حقوق الملكية الصناع

لرئيس المحكمة المختصة، الذي يأمر بدوره بإجراء التعيين والوصف المفصلين لألشياء المعتبرة مقلدة مع 
 ، يقوم بهذا اإلجراء عون محلف بمساعدة خبير يعي ن من القاضي .1حجزها أو بدونه

للدوائر المتكاملة على  المتعلق بحماية التصاميم الشكلية 08-03من األمر رقم  39وقد نصت المادة 
يمكن أن يقوم الطرف المتضرر وحتى قبل إشهار التسجيل بواسطة محضر » تدبير الحجز كما يلي: 

قضائي، بوصف مفّصل بالحجز أو بعدم الحجز لألشياء محل الجريمة، بموجب أمر من رئيس المحكمة 
 «.المختصة بناًء على عريضة وتقديم شهادة تسجيل

 

 

 

                                                             
يعد الوصف أو الحجز » ، على أنه: 06-03من األمر رقم  35وذلك في انتظار رفع الدعوى القضائية، حيث تنص المادة  - 1

المدني أو الجزائي في خالل أجل شهر وذلك بصرف النظر عن تعويضات باطال بقوة القانون إذا لم يلتمس المدعي الطريق 
 .، مرجع سابق« األضرار التي يمكن طلبها
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  :إتالف المنتوجات 
تنص معظم التشريعات القانونية عند تقريرها للعقوبات الالزمة عند المساس بحقوق الملكية الصناعية على 

وحتى إتالف كل األدوات 1أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإتالف المنتوجات والسلع المقلدة والمزيفة أو المغشوشة
أو المستعملة في ذلك. غير أنه ال يرد اإلتالف  2المنتوجاتوالوسائل التي لها عالقة بإنتاج وتصنيع هذه 

على البضاعة نفسها واألدوات المستعملة في صنعها إال  إذا كانت ملحقة بالعالمة أو الرسم أو النموذج أو 
المتعلق بحماية التصاميم  08-03من األمر رقم  37. وفي هذا الصدد نصت المادة 3التصميم الذي تم تقليده

يمكن أن تأمر المحكمة في حالة اإلدانة، بإتالف المنتوجات محل » للدوائر المتكاملة على أنه:  الشكلية
غير أنه إذا كانت المواد والبضائع صحية وقابلة لالستهالك «.  الجريمة أو بوضعها خارج التداول التجاري 

ات عمومية و دور العجزة أو أي هيئأو االستعمال فال يتم إتالفها، بل يتم تحويلها إلى المراكز االستشفائية أ
خيرية وإنسانية، أو للمدارس والجامعات الستغاللها باألسلوب المناسب، وذلك حسب الظروف وحسب طبيعة 

 .جالمنتو 

 تعويض المتضرر من التقليد: –ارابعً 

يتثبت الحق في التعويض عن أضرار التعدي على الحقوق المادية والمعنوية للتصاميم بمجرد وقوع 
 Les Dommages et"فعل التقليـد، فالتعويـض الـذي ينطق به القاضـي الجنائـي في دعـوى التقليـد 

Intérêts" بر الضرر الذي لحق ، إذا يعتبر الوسيلة الوحيدة لج4هو تكريس حقيقي لحماية الملكية الصناعية
بالمالك األصلي للحقوق المعتدى عليها، إلى جانب العقوبات السابقة الذكر والتي تهدف إلى ردع الفعل 

من   والقابلة لإلثباتوتجنب تكراره. وعلى هذا األساس يتم تعويض األضرار المؤكدة التي وقعت فعال  
متع وفي هذا النطاق، يت. الضرر الذي تعرض له ا مع درجة ومتناسب  المتضرر، على أن يكون مقداره كامال  

                                                             
بيوت نذير،    .كثيرا ما تنطق المحاكم بهذا التدبير بعد النطق بالمصادرة حيث يبدو أنه في نظر المحاكم تكملة ضرورية له - 1

 .74مرجع سابق، ص 
 ، نقال عن:2002نوفمبر  22نقض باريس المؤرخ في يؤكد ذلك حكم محكمة  - 2

COHEN Denis, Le droit des dessins et modèles, 2ème édition, Economica, Paris, 2004, p. 233. 
القة ععلى سبيل المثال، بالنسبة للعالمة المقلدة، يجوز للمحكمة األمر بإتالف األختام والكليشات ونماذج العالمة لما لها من  - 3

 مع المنتوج المقلد، حيث ال يمكن استعمالها في غير ذلك.
التعويضات يمكن أن ينطق بها القاضي الجنائي في إطار الدعوى العمومية مباشرة أو القاضي المدني في إطار الدعوى  - 4

 .المدنية بالتبعية للدعوى العمومية
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، على أن يراعي عند ذلك خصوصيات األفعال 1القاضي الجنائي بسلطات واسعة في تقدير قيمة هذا التعويض
المختلفة التي تشكل جنحة التقليد في مجال حقوق الملكية الصناعية، وفي هذه الحاالت يستطيع االعتماد 

ين يعتمدون على عدة عوامل ومعايير للتدقيق في الضرر الناتج عن الفعل الذي على الخبراء والمختصين الذ
تم تكييفه بأنه جنحة، وهنا يأخذ الخبراء بعين االعتبار حجم التقليد أو التشبيه، سمعة التصميم المقلد، األرباح 

 اءات القضائية.إلجر التي لم يحققها صاحب التصميم األصل، ويؤخذ بعين االعتبار كل التكاليف الناتجة عن ا

وعليه، تدفع للعون المتضرر من أفعال التقليد في إطار التعويضات التي يحكم بها القاضي الخسائر واألرباح 
 الضائعة والفرص أو الكسب الفائت.

 خاتمة:

ا، للتصاميم الشكلية للدوائر في األخير يمكن أن نقول أن ا  لحماية القانونية للملكية الصناعية عموم 
المتكاملة كعنصر من عناصرها، باتت من ضروريات العصر الذي دخل رحاب العولمة واالقتصاد الحر 

عات ا في الوقت الذي صارت فيه االبتكارات واالخترا والطفرة التكنولوجية والرقمية، بل وذات أهمية بالغة جد  
 الصناعي. لتقدم الدولفي المجال الصناعي والتكنولوجي قرينة أو مؤشر 

الستثمار ا المتكاملة فيلجزائر بحكم أهمية حقوق الملكية الصناعية للتصاميم الشكلية للدوائر فا
 شامال   اواالنتاج والصناعة بسبب تكثيف استغاللها من الشركات والمؤسسات الصناعية كرست لها نظام  

راءات وقامت باتخاذ كل  اإلجللحماية القانونية من مخاطر التقليد والسطو بآليات الحماية المدنية والجزائية، 
 والتدابير الالزمة لتفعيل حمايتها، بترتيب كافة العقوبات المالية والبدنية الفاعلة لردع كل  من يخالفها. 

وقد كي ف المشرع الجزائري أفعال االعتداء على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بالجنحة، وقرر 
 دعوى التقليد، ورتب لها عقوبات صارمة لضمان حمايتها. ألصحابها حق رفع الدعوى الجزائية أي

 :  لذا نرى أنه من بين النتائج التي توصلنا اليها هو أن 

الحماية القانونية المكرسة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في الجزائر ماهي إال  مجر د حماية 
بمجرد  نةواستثماراتهم من التقليد والقرص للمنتجين والمستثمرين الذين يستغلونها في انتاجهم ومصانعهم

                                                             
  1971جانفي  13 نظر حكم محكمة االستئناف التجارية بباريس المؤرخ فيا - 1

Voir :COHEN Denis,op. cit, p. 231. 
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االستثمار في الجزائر ألن  هذه األخيرة ليست دولة منتجة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، تدخل ضمن 
ع ندعوا المشرع الجزائري الى تشجيع نشاط انتاج وتصنيالنظام العام التحفيزي للمستثمرين األجانب، لذلك 

وائر المتكاملة في الجزائر من طرف الوطنيين  باعتبارها من حقوق الملكية الصناعية التصاميم الشكلية للد
االلكترونية المتطورة، ولما ال االرتقاء بالنشاط الى التصدير لخلق آلية للتنويع االقتصادي لحل األزمة المالية 

 التي تعاني منها الجزائر.

 إنتاجها واستغاللها في الجزائر:وألجل ذلك نقدم االقتراحات التالية بهدف تشجيع 

تسهيل إجراءات ايداع وتسجيل التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من الوطنيين وتحفيز  -
 المخترعين على اقتحام ميدان االلكترونيات للتنويع الصناعي.

منح تسهيالت وحقوق مادية أكثر للمخترعين وأصحاب التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة  -
 ملكات اإلبداع ولتنشيط نشاط االختراع واإلنتاج فيها. إلطالق

ستيراد ا المتكاملة ومنعإنشاء أجهزة متخصصة للقضاء على تقليد التصاميم الشكلية للدوائر  -
 المقلدة منها.

 التشديد في إجراءات حجز التقليد، والرقابة على النشاط الصناعي في مجال االلكترونيات. -
فة على أنها تقليد، لحماية أكثر ألصحاب التصاميم الشكلية للدوائر التوسيع في االفعال المكي   -

 المتكاملة.
إعادة تكييف جريمة التقليد بالجناية والتشديد في العقوبات أكثر لتنشيط االختراع في الجزائر من   -

 جديد، ال سيما وأنها جرائم تمس باالقتصاد الوطني.
ومتناسبة مع الضرر المعنوي الذي يلحق بأصحاب  إعادة النظر في الغرامات وجعلها ردعية أكثر -

 التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ومع حجم ودرجة خطورة تقليدها. 
هذا باإلضافة الى أنه على المشرع الجزائري تكريس قانون خاص بحماية حقوق المستثمر األجنبي  -

تى تكون من قانون االستثمار ح حتى جعلها جزء المتكاملة أوالمتعلقة بالتصاميم الشكلية للدوائر 
 آلية لتشجيع االستثمار األجنبي في الجزائر.
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