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 المدنية لبراءة االختراع في التشريع الجزائري و االتفاقيات الدوليةالحماية 

 نضرةقماري المولودة بن ددوش 
 أستاذة محاضرة أ.

 كلية الحقوق و العلوم السياسية
 جامعة عبد الحميد بن باديس متسغانم.

bendeddouche_nedra@hotmail.com 

 

 

 :الملخص

يترتب على منح براءة االختراع لشخص معين بالذات أو عدة أشخاص تملك هذه البراءة و 
التمتع بجميع الحقوق المترتبة على ملكيتها من حق احتكار استغاللها و التصرف فيها و 

الكافة بعدم االعتداء على حق بكافة التصرفات القانونية و في المقابل تضع التزاما على 
 صاحب البراءة.

و قد درج الفقه إلى تقسيم الحماية القانونية المخصصة لبراءة االختراع إلى حماية داخلية 
 تتمثل في الدعاوى الجزائية و المدنية, و الى حماية دولية تكفلها االتفاقات الدولية.

 الكلمات المفتاحية:

 االتفاقيات الدولية. -التشريع الجزائري -عبراءة االخترا -الحماية المدنية

Résumé :  

Il résulte de l'octroi du Brevet d’invention, par une ou plusieurs 

personnes un monopole d'exploitation qui lui confère la disposition de 

ce droit par différents actes juridiques, ces mêmes prérogatives font 

naitre une interdiction de nuire à ce droit, et de ne porter atteinte à ce 

droit.  
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Cette protection du Droit au brevet d’invention, est considérée par la 

doctrine comme ayant deux axes : une protection juridique interne 

pour les affaires pénales et civiles, et une protection internationale 

garantie par les accords internationaux.  

Mots clés : Protection civile, Brevet d’invention, droit algérien, 

conventions internationales 

 

 

 مقدمة: 

في ظل التغيرات و التحوالت و التحديات التي شهدها العالم جعلت من حقوق مخترعين 
ة جبرت الدول وضع نظام قانوني يكفل حمايأي تقانون و االقتصاد و الالمحل اهتمام رجال 

تباعه من اجل إالواجب طار و ذلك بسن قوانين داخلية ترسم اإلصحابها أاالختراع و 
تي تمثل السند القانوني للملكية لم تبقى هذه الحماية لم تبق هذه الحصول على البراءة و ال

و  ،أيضاثارها في الخارج أقليم الدولة الواحدة وترتبت إدت الحماية على نطاق ضيق بل تع
 إرساءذلك بإبرام اتفاقيات و معاهدات دولية تكرس الحماية الدولية الختراعات عن طريق 

في  تفاقيإلاها مصدرا  من مصادر القانون الدولي مجموعة مبادئ وأسس موحدة تجعل من
 1هذا الميدان.

ن حماية براءة االختراع تخدم فقط مالك البراءات و الذين ينحدر اغلبهم أ المالحظة تجدر و
 .1الجنسيات(شركات عالمية كبرى كشركات متعددةو أشخاص طبيعية أمتقدمة )من الدول ال

تنصيب األلدول المتقدمة تكنولوجيا و لما كان  فقد  1سد في االختراعات و االكتشافا
ردف االتفاقيات الدولية الخاصة لحقوق الفكرية, باتفاق  إلى –هذه الدول المتقدمة  -سارعت 

  .1جديد يسمى )التربس(
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اقيات الدولية ؟ شكالية : هل براءة االختراع محمية مدنيا في التشريع الجزائري و في االتفاإل 
 لى قسمين : إلبحث و الذي قمنا بتقسيم موضوعه ه من خالل هذا ايإلهذا ما سنتطرق 

 .في التشريع الجزائريع الحماية المدنية لبراءة االختراول : القسم األ

 .القسم الثاني : الحماية المدنية لبراءة االختراع في االتفاقيات الدولية

  ول:القسم ال 

 الجزائريالحماية المدنية لبراءة االختراع في التشريع 

هو موضوع تعتبر البراءة الوسيلة القانونية إلضفاء الحماية القانونية على االختراع الذي 
و ما يترتب على ذلك من قصر  ،رة سند الملكية لصاحبهايخالبراءة و تعتبر هذه األ

و  خيرو لمن يريده هذا األأتفادة منه بطرق المشروعة لصاحبه االستئثار باالختراع و االس
وسيلتين  وأفانه يستفيد من دعوتين مدنيتين  سلك صاحب البراءة الطريق المدني إذاعلية 

 المشروعة.   غير دعوى المنافسة حق ملكية البراءة و هما دعوى االعتداء على

 االعتداء على حق ملكية البراءة: )دعوى التقليد المدنية( أوال: 

يا أالقاعدة القانونية القائلة بان )كل فعال طبقا للقواعد العامة فان المسؤولية تقوم على أساس 
و  1كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان في حدوثه التعويض(

ذ يصبح من إمن حق المتضرر يكون جبر الضرر عادة بالتعويض المادي حيث يصبح 
فراد تمنع األ القواعد القانونية إنحق المضرور المطالبة بالتعويض ممن الحق به ضرر ذلك 

نها تفرض عليهم واجب بذل العناية الالزمة عن ممارسهم ألفعالهم أضرار بالغير كما من األ
 و أعمالهم.

ذ إبمظلة الحماية المدنية  على اثر ذلك فان الحق في براءة االختراع يستظل من الحقوق
ن يرفع دعوى على كل من يتعدى على حقه في االختراع موضوع أيحق لصاحب البراءة  
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البراءة يطالب فيها بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب ذلك التعدي ويشترط قبول رفع 
 الخطأالدعوى المدنية في هذه الحالة اكتمال جميع عناصرها المشروطة قانونا, منها وقوع 

و غير مطابقة أساليب غير مشروعة أع تباإفي  أن يكمن هذا الخطإمن شخص المعتدي و 
و  أثم قيام عالقة السببية بين الخط لقواعد العرف و التقاليد الصحيحة و العادات التجارية

عمال تثير االلتباس حول سلع و خدمات الجهات أكما هو الحال في القيام ب ،1الضرر
ي بالحصول على و السعأال غش و تضليل حول حقيقة المنتج عمأو القيام بأ ،ةالمنافس

ة غير سرار الصناعية بطريقةاأل  . 1قانوني
خذ ألمنافسة غير المشروعة , كما قد يخذ صورة اأعلى الحق في براءة االختراع قد يالتعدي 

و أو استيرادها أضها للبيع و عر أو بيع المنتوجات المقلدة أموضوع البراءة  صورة تقليد
  لى اعتقاد الغير بالحصول على براءة االختراع.إو وضع بيانات تؤدي أحيازتها بقصد البيع 

 91المؤرخ في  60-60من األمر رقم  56 لى إ 65د استقرائنا لنصوص المواد من و بع
ن المشرع الجزائري قد تبنى دعوى التقليد أنستنتج المتعلق ببراءات االختراع  3660جويلية

في  أاقتصر ركن الخط انمإو الضرر و عالقة السببية  ركنيالمدنية حيث لم يشترط توفر 
 .مرمن هذا األ 99غليها في المادة عمال المنصوص عمل من األ

 مشروعةالعوى المنافسة غير ثانيا:  د

 931حكام نص المادة أى المنافسة الغير المشروعة  على يؤسس القضاء الجزائري دعو 
                     مدني سالفة الذكر                                   

ن حماية الملكية الصناعية تشمل أمن اتفاقية باريس على  96المادة من  3كما نصت الفقرة 
 و التي تتضمن ما يلي: قمع المنافسة غير المشروعة

تلتزم دول االتحاد بان تكفل لرعايا دول االتحاد األخرى حماية فعالة ضد المنافسة الغير  -9
 المشروعة.
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رات الشريفة في عمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع المبادأن تعتبر م -3
 .و التجاريةأالشؤون الصناعية 

يقة التي يترتب عليها فعال التي تؤدي اللبس و االدعاءات المخالفة للحقر األظكما تح -0
 .لخو ادعاءات بقصد تضليل الجمهور لطبيعة السلع ... اأصدار بيانات إو أنزع الثقة 

ضا في اتفاقية أيجراءات دعوى المنافسة غير المشروعة منصوص عليه إلى إساس االتجاه فأ
 باريس.

ة فسة غير عمال المناأصابه الضرر من أممن 1ترفع دعوى المنافسة الغير المشروع
 :المشروعة و يشترط لرفعها

صاب المدعي و وجود أن الصرر الذي توفر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه, و رك
 .1رسببية بين الخطأ و الضر العالقة 
سب عمالء صاحب براءة االختراع  ثناء البيع لكأ: كمن يقوم بتقليد اختراع مثلة الخطأ أو من 

 1المؤسسة التي لها حق احتكار االستغالل. أو
ت نها ال تتضمن تلك المميزاإت معينة و الحقيقة عالن بان البضاعة تتضمن مميزاو اإل
 و منافسة صاحب براءة االختراع. 1عمال جذب الجمهورب على هذه األيترتبحيث 

ا و لو نما يعتبر هذا الركن متوافر إن يكون جسيما و أفال يشترط فيه ما الضرر الحاصل أ
 أن يكون كيدا فيكفي في الضرر حتى يثبتأ الضرر ن يكونأ طيشتر  و الكان ضررا طفيفا  

 .1كيداأو ابتا ثلذي يترتب على انتفاضهم ليس حقا احتماليا, فحق االتصال بالعمالء ا
 ن يكون تفويت فرصة.أبل يكفي  ،ن يكون خسارة فعليةأرط في الضرر كما ال يشت

دبيا أو كان ضررا أفي انفضاض العمالء من حوله, كان الضرر ماديا متمثال  سواءو 
فكالهما يستوجب التعويض الن النتيجة  ،التجارية و الصناعيةثال في السمعة و الشهرة متم

  .ل في تقليص قيمة المبيعات.. الخالمشتركة بين الضررين هي واحدة تتمث
و بذلك تكون دعوى المنافسة غير المشروعة)وقائية( و ليست دعوى )عالجية( فقط كما هو 

   .الحال في دعوى المسؤولية المدنية
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 القسم الثاني:
  الحماية المدنية لبراءة االختراع  في االتفاقيات الدولية

ساعدت في تطوير و تسريع التشريعات الخاصة باالختراعات و ذلك  إن عولمة االقتصاد
بغرض تحقيق هدف واحد هو حماية فعالة لحقوق المخترعين تحقيقا لهدف  أعلى و هو 

 استفادة المجتمع الدولي بأسره لهذه الحماية.
   إلطار الدولي العام لتنظيم براءات االختراع أوال: ا

لمن يتمتع بحق من حقوق الملكية الصناعية لإلفادة من هذه الحقوق   1تمنح الحماية الدولية
الدولة و لتالفي ما يعترض بسط هذه الحماية قد كللت جهود هذه الدول في نهاية  إقليمخارج 
ة و تعتبر هذه االتفاقية بمثاب 9880مارس  36باتفاقية باريس المبرمة بتاريخ  91القرن 

تقبل  أنبشرط  إليهاتنضم  أناتفاق دولي لحماية الملكية الصناعية و يجوز ألي دولة 
تحقيق تناسق بين مختلف التشريعات  إلىوقت االنضمام و هي ترمي االتفاقية بنصها القائم 

قانونها الدولي و  إعدادفي مجال الملكية الصناعية التي تلتزم كل دولة من دول االتحاد في 
   التحاد المذكورا رما هو معلوم يسيك

 (O.M .P.I)   من طرف  المنظمة العالمية للملكية الفكرية أعاله 
 اتفاقية: أهمهافاقية عدة تعديالت ه اتذوقد لحقت ه

 9166ديسمبر  91بروكسل بتاريخ :  -
 9199يونيو  63: واشنطن بتاريخ -
 9136نوفمبر  65الهاي بتاريخ :   -
 9101يونيو  63لندن بتاريخ :  -
 9168اكتوبر  09لشبونة بتاريخ :  -
  9150يوليو  91استوكهلم بتاريخ :  -

بمقتضى  األخيرةو قد صادقت الجزائر على االتفاقية  1لم تذكر أخرىو هناك اتفاقيات  
صبحت تمثل هذه االتفاقية جزءا من أو ، 9106جانفي  61مؤرخ بتاريخ  3-06 األمر



81 
 

عاله عن ثالثة مبادئ لحماية حقوق أليها إسفرت االتفاقيات المشار أتشريع الداخلي و ال
 الملكية دوليا هي :

 .ا دول االتحادن الوطنيين و رعايالمساواة بي أمبد-
 .سبقيةاأل أحق مبد-
 استقالل البراءات.دأ مب-

 ثانيا: الحكام الموضوعية لحماية براءات االختراع
 الدولي لترسيخ مبادئها في نظام موحد.المسعى  تفاقيات التي عززت هذااال تتمثل

و  روبية خاصة بالتصنيف الدولي لبراءات االختراعأو برمت معاهدة أ 9161في عام  -
روبي التصنيف الموحد لبراءات االختراع في نطاق دول و بمقتضاها المجلس األ أالتي انش
 السوق.

و التي ترمي بالتوحيد القوانين شروط قابلية  9150نوفمبر  30اتفاقية استراسبورغ بتاريخ  -
قية شروط الجدة و المترتبة  على منح البراءة ,فحددت االتفا اآلثاراالختراع للبراءة و 

  .واجب البيان المطالبات ختراعي ووط النشاط اإلشر 
فيما بينها )منظمة االفروملقاش( بموجب  اإلفريقيةبعض الدول  أنشأت 9153سنة  -

ية الصناعية من بينها اتفاقية )ليبرفيل( وذلك بقصد حماية مشتركة بحقوق الملك
الناطقة باللغة االنجليزية اتفاقا  اإلفريقيةالدول  أبرمت 9150و في عام  ، االختراعات

 فيما بينها لتنظيم حماية مشتركة لحقوق الملكية الصناعية 
دعوى التقليد الخاصة  ذفهي تتعلق بتنفي 9158سبتمبر  30اتفاقية بروكسل بتاريخ  -

 .براءات الوطنيةالب
ظام دولي لتصنيف وضع ن إلىو تهدف  9109مارس  31اتفاقية ستراسبورغ بتاريخ   -

مكانية سرعة فحص طلبات و إل و تسهيل لنشر المعارف الفنية ،ءات االختراعبرا
 .الحماية
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ة ئروبية تختص بتسليمها هيأو  نشاء براءةإاهتمت ب 9100يونيخ بتاريخ اكتوبراتفاقية م -
روبي للبراءات الذي يوجد مركزه في نفس المدينة و مكتبه في و واحدة هي الديوان األ

 .مدينة الهاي 
براءة واحدة لصالح  نشاءإحيث سمحت ب 9106ديسمبر  96 كسمبورغ بتاريخاتفاقية ل -

ة في كافة نص على تسليم البراءات ذات فعاليتذ إروبية و االقتصادية األ دول الجماعة
 .ن تكون القوانين الوطنية تابعة لهذه الدول قد احترمتأليها شريطة إالدول منظمة 

 :و من المعاهدات بشان الملكية الصناعية 
جال البراءات و هي و تتعلق بتعاون في م،  9106جوان  91معاهدة واشنطن بتاريخ  -

و هي مستبعدة اليوم  براءةالاع بالنسبة لطلبات التي تقدم للحصول على يداإل إلىتهدف 
 .م لهذه المعاهدة ضن الجزائر لم تنإريع الجزائري و من مجال البراءة في التش

 les   من اجلالدولي  تتضمن االعتراف 9100يل فر أ 38معاهدة بودابست بتاريخ  -
micro organismes هي  و،  ة حصول على البراءلليداع العضويات المجهرية إ

م لهذه ضن الجزائر لم تنإريع الجزائري و ة في التشءمستبعدة اليوم من اجل البرا
 . المعاهدة

 ي األتي:و تتمثل مبادئ حماية حقوق الملكية دوليا المشار إليها أعاله ف
 

 يضا مبدأ أيطلق عليه  بين الوطنيين و رعايا دول االتحاد: 1مبدأ المساواة -9 
يتمتع  إذتشبيه رعايا دول االتحاد بالمواطنين التي وردت في المادة الثانية من اتفاقية باريس 

بالنسبة لحماية الملكية  األخرىرعايا كل دولة من دول االتحاد في جميع دول االتحاد 
قد تمنحها مستقبال قوانين تلك دول للمواطنين كنفس  أوالصناعية بمزايا التي تمنحها حاليا 

 .خالل بحقوقهم ..الخونية في حالة اإلالحماية و نفس الطعن القان
ي لمواطن ي مجال الملكية الصناعية المقررةعضاء بمزايا فن يستفيد األأكذلك يقصد به 

التظلم من كل مساس من حقوقهم  أولهم الحق في الحماية  ثبتفتمام قانونها المحلي أالدولة 
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و يعتبر مواطنا تابعا ألحدى دول االتحاد متى ني الدولة و بنفس الشروط المطبقة على مواط
كان من  إذاو يملك بها منشأ اقتصادي و أو مقيما بها أ كان الشخص متمتعا بجنسيتها

 و ليست دولة في االتحاد   أخرىجنسية دولة 
و هذا المبدأ يتيح من الحماية في المسائل الرئيسية نظرا لتفاوت الحاصل في تشريعات 

 ا.ل عمومالدو 
 و من المسائل التي تعتبر جديرة بالحماية بين االتحاد :

 .قاعدة التزام صاحب البراءة باالستغالل -
 قاعدة انه يترتب على عدم استغالل سقوط البراءة. -
 . 1قاعدة الحماية المؤقتة لالختراعات التي تعرض في المعارض -
 .شرعيةأعذار لم يقدم مالك البراءة  إذاإال  اإلجباريقاعدة انه ال يمنح الترخيص  -
 
 ولوية و ال أسبقية حق الأ مبد -2

يتمتع كل مذيع  إذالتحاد في دول ا األسبقيةنصت المادة الرابعة من اتفاقية باريس على مبدآ 
دول االتحاد للحصول على براءة االختراع بحق  إحدىالذي قدم بصورة قانونية في ، خلفه وأ

 .له مهلة في ذلك تحاد, و الخرى التابعة لاأليداع في دول اإل إجراءاتتمام إل األسبقية
" كل    في دول االتحاد في نص المادة الرابعة من اتفاقية باريس بأن : األسبقيةورد مبدآ 

لتسجيل  أوحدى دول االتحاد طلبا للحصول على براءة االختراع إفي  بقا للقانونطودع أمن 
 أسبقيةبحق  األخرىخلفه فيما يخص باإليداع في الدول  أورسم يتمتع هو  أونموذج منفعة 

ول وله مدة اثني عشر لب األطيداع الإسري هذه المدة من تاريخ خالل المواعيد المحددة و ت
 .شهرا( 93)

دول االتحاد ال يثير صعوبة متى كان هذا  إحدىالختراع من الشخص الثاني في طلب ا إن
الحصول على  لم يتقدم عنه احد بطلب أولدولة االختراع غير معروف من قبل في هذه ا

و تكون  1و األخر األجنبيبين مقدم الطلب  أو األفضليةفي هذه الحالة يثور مبدآ  ،البراءة
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خالل المادة ألمحددة و ال يجوز  األخرىد قدم طلبه في الدول لألجنبي متى كان ق األفضلية
 األسبقيةيبقى مستمرا متى وقع بعد تقديم صاحب  أنلمن بدا استغالله في الدول الثانية 

 . األخرىطلبه في الدول 
 ةاستقالل البراء أمبد -3

: نصت  أعالهمن اتفاقية اتحاد باريس المذكورة  ،(9المادة الرابعة مكرر) أى المبدنصت عل
كون البراءات التي تطلب من رعايا دول ـتر واحد من اتفاقية باريس بان : المادة الرابعة مكر 

عن براءات التي تم الحصول عليها عن نفس  ،حاد في مختلف هذه الدول المستقلةاالت
حكام أستخلص ي م الأاالتحاد عضاء في أسواء كانت هذه الدول  أخرىي دول االختراع ف

 حكام القانون المحلي.اع تخضع ألبراءات االختر  أننص هذا ال
ما حصل شخص براءة اختراع طبقا لقانون وطنه تم تقدم بطلب الحصول على البراءة  فإذا

ائتين يحيا فانه في مثل هذه الحالة كل من البر  أجنبية،من دول  األسبقيةخالل مدة 
البرائتين ال ينطبق بالتبعية على البراءة الثانية كالحكم  إحدىما يلتحق  أنو  ،مستقال

فان  ،كسبب عدم تسديد الرسم  األولى على البراءة األسبابسبب من  أليبالبطالن مثال 
متى كان صاحب البراءة  الثانيةتستغل البراءة  أين 1مثل هذا الحكم ال ينطبق في البلد الثاني

           .يقوم بتسديد الرسوم المستحقة
 الخاتمة: 

الحكمة من تقرير القانون لحقوق الملكية الصناعية هي لوجه عام تنظيم المنافسة المشروعة 
 . عالمات مميزة أوسواء كان ذاك الموضوع ابتكارات جديدة 

في استثماراتها  األموالو حماية حقوق الملكية الصناعية لها فوائد اقتصادية يشجع رؤوس 
هجرة الموال من منطلق البحث  أنحماية لملكية صناعية حيث  قصىأفي دول التي توفر 

من  هالعاملة الرخيصة و غير  األيديعن مناخ االستثمار تتوفر فيه القوانين الحمائية و 
 . الحوافز
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اليوم تسعى الجزائر و بجدية لتغيير قوانينها الداخلية و تجديدها بما يتماشى و االتفاقيات و 
م ضولم تن عن دائرة بعض االتفاقياتبعيدة ال زالت  هاالصناعية لكن الدولية الخاصة بالملكية

في حين ال يمكننا الجزم   -تحفظب –اتفاقية باريس و معاهدة واشنطنجميعا ما عدا  إليها
ال سيما ما  ،يكون دائما لصالح شعوبها إليهام بان المصادقة على هذه االتفاقيات و االنضما

كيميائية و الصيدالنية فوجود الحماية عليها الكالمنتجات  مستحضرات حيوية بإنتاجيتعلق 
وضعها االقتصادي و المالي و  بصورة ال تتناسب مع أسعارهاارتفاع  إلىسيؤدي حتما 

 .حد ما إلى  عجز
 قتراحات:اال أوالتوصيات 

ال بد من توسيع المشاركة القضائية عند وضع خطير كقانون متعلق ببراءة االختراع و -9
 قانون المنافسة غير المشروعة... 

دليال ال مرجعا و  األجنبيةيتخذ من اتفاقيات الدولية و القوانين  أنندعو المشرع الجزائري -3
 مرشدا, ذلك ما يناسب المانيا و اليابان ال يناسب الجزائر ..

قانون منافسة غير مشروعة و  إلىنصوص جزائية  إدخالو  ،تعديل إجراءال بد من -0
غيرها, تكفل عدم االعتداء على الحقوق الملكية الصناعية عامة و على براءة االختراع 

 خاصة.
 قائمة المراجع:

الملكية  س، نقال عن فاضلي ادري ، 113ص ،لمؤسسة التجارية و التجار،اادوار عيد
  .991ص ،3690 ج،د.م. ، الصناعية في القانون الجزائري

 .353ص  ، 9151طبعة  ،ريالوسيط في القانون التجا ،م الخوليثكأ 

دار الفكر ، اع و الرسوم و النماذج الصناعيةالنظام القانوني لبراءات االختر  ،نور حمادةأ
 5ص، 3663 مصر، الجامعي
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دار الجامعة  ،القانون الجزائري فيالقانونية  براءة االختراع اكتسابها و حمايتها ،حساني علي
 981ص، 3696 ،سكندريةإلا ،الجديدة

انون الجزائري و القانون اكتسابها و حمايتها القانونية بين الق، براءة الختراع ،حساني علي
 91ص ،3696دار الجامعة الجديدة.  ،المقارن

 ،شركة التأمين، ول الجزء األ ،الضرر ،في المسؤولية المدنية المبسوط ،حسن علي الذنون
 959ص9119،بغداد 

منظمة التجارة  إطارفي  الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية ،يحميد محمد علي اللهب
 36ص، 369ر،مص ،القانونية لإلصداراتمركز القومي ال ،العالمية

 956ص ،المرجع السابق ،عات الصناعيةالوجيز في التشري  بيسميحة القليو 

مصر  ،دار االتحاد العربي للطباعة ، سميحة القليوبي الوجيز في التشريعات الصناعية 
ي الحقوق الصناعية و التجارية الوجيز ف ،عبد اهلل الحسين الخشروم.961ص ،9150
 936ص ،األردن

عنوان ب مذكرة الماجيستر ،901ص، الوجيز في التشريعات الصناعية ،يسميحة القليوب 
جامعة بن عكنون  ،عدلي محمد عبد الكريم ،لقانوني الدولي لبراءة االختراع النظام ا
 69ص ،3661،الجزائر

ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية  ،استغالل براءة االختراع ،سمير جميل حسين الفتالوي
 916ص ،9181

محمد انور ، 906ص ،المرجع السابق، ية الملكية الصناعية و التجار ،صالح زين الدين 
 . 16،15ص  ،اع و الرسوم و النماذج الصناعية نظام القانوني لبراءة االختر  ،حمادة 

 .911صالمرجع السابق،  ،الدين, ملكية صناعية و التجارية صالح زين
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دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة  ،الملكية الفكرية  إلىالمدخل  ،صالح زين الدين
 3699،الثالثة

اضلي ادريس .د. ف915ص،السابق عالمرج ،الملكية  الصناعية التجارية ،صالح زين الدين
 . 315ص ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الملكية الفكرية  إلىالمدخل  ،

 916ص ،مرجع السابق ،الملكية الصناعية و التجارية ،ح زين الدينصال

، المحل التجاري و الحقوق الفكرية ،امل في القانون التجاري الجزائريالك ،رحة زراوي صالحف
 365ص  ،3669الجزائر ، نشر و توزيع ابن خلدون األول،القسم 

, اهرسالة دكتور  مشروعةال في دعوى المنافسة غير صور الخطأ ،محمد األمير يوسف وهبة
ن زينة غانم عبد نقال ع ، 081ص،  9116،ة كلية الحقوق جامعة القاهر ، دراسة مقارنة

ر الحامد دا ،دراسة المقارنة، غير المشروعة للملكية الصناعية المنافسة ،الجبار الصفار
 .916ص، 3660 األردن، ،للنشر و التوزيع

 ،الجزائر ،لفنون المطبعية الرغاياالمؤسسة الوطنية ل،الوجيز في المكية الفكرية ،محمد حسنين
 983ص،  9186

  دممح.نقال عن د ،099ص ،9100القانون التجاري ، مصطفى كمال طه

 360,ص9186الموسوعة العلمية الميسرة, مكتبة لبنان, بيروت, الطبعة الثانية 
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