
 

 

 
 

 كزك تيزؼ  معمرؼ  مكلكد جامعة                        
 سيةايكمية الحقكؽ كالعمـك الس

 
 

 
 
 
 

في العمـك دكتكراه شيادةأطركحة لنيل   
قانكف ال :تخصص  
 

 مف إعداد الطالب                                             تحت إشراؼ األستاذ الدكتكر
 أيت منصكر كماؿ                                     بقة حساف                     
 

 لجنة المناقشةأعضاء 
 
 رئيسا   .....................معة مكلكد معمرؼ، تيزؼ كزك، ...، أستاذ، جاعيبكط محند كعمي. أ.د
 مقررا  ك  مشرفا   ...............بجاية، .. ،جامعة عبد الرحماف ميرةأستاذ، ؿ، أيت منصكر كما .أ.د
 ممتحنا   .......................، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، أستاذ ،خمفي عبد الرحماف .أ.د
 ة  ...... ممتحن............مكلكد معمرؼ، تيزؼ كزك،  ، جامعةة محاضرة "أ"، أستاذحسيف فريدة .د
 . ممتحنا  ...... ،جيجلدمحم الصديق بف يحي،  ، جامعةمحاضر "أ" ، أستاذقريمس عبد الحق .د
 

 2020سبتمبر  21 :تاريخ المناقشة

حماية الملكية الخاصة للمستثمر األجنبي في  
 الق انون الجزائري

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 إى         داء
 

 

 أىدي ثمرة ىذا العمل إلى:

 

 أطال هللا في عمرىماالوالدين العزيزين    -
 إلى زوجتي الغالية  -
 إلى أبنائي األعزاء    -
 إلى إخوتي وأخواتي األعزاء  -
 إلى كل األىل واألق ارب    -
 ق اءإلى كل الزمالء واألصد  -
 إلى كل طالب علم  -

 

  

 

 بقة حسان

 



 

 

 وعرف ان  كلمة شكر

 

 

 الخالصة:  بتشكراتيأتقدم  

 

 

  يب أو من بعيد في إنجاز ىذه األطروحةإلى كل من ساىم من قر. 

     أيت منصور كمال، الذي حمل عناء اإلشراف على    الدكتوراألستاذ  إلى
ي بنصائحو  عداده، وزّودنإق ام بتصويبو عبر جميع مراحل    حيث  ،ىذا البحث

أسمى عبارات التقدير  ، ف لو مّني  القّيمة والدقيقة وتوجيياتو السديدة
 .والعرف ان

 .إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبوليم مناقشة وتقييم ىذه األطروحة 

 

 

 

  بقة حسان
 



 

 

                 Liste des principales abréviationsىـ المتصرراتألقائمة 

    

 بالمغة العربية: -

 جريدة رسمية لمجميكرية الجزائرية..ر.ج.ج.: ج

 دكف بمد نشر. د.ب.ف:

 دكف سنة نشر. د.س.ف:

 مناقشة. دكف سنة: .ـد . س

 صفحة. ص:

 مف الصفحة إلى الصفحة. ص.ص:

  :بالمغة األجنبية -
AFDI: Annuaire Français de Droit International. 

ALENA: Accord de Libre-Echange Nord-Américain. 

AMGI: Agence Multilatérale de Garantie des Investissements. 

AMI: Accord Multilatéral sur l’Investissement. 

BOPI: Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. 

CCI: Chambre de Commerce International. 

CIRDI: Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs à 

l’Investissement entre Etats et Ressortissants d’autres Etats. 

CNRS: Centre National du Recherche Scientifique.  

CNUCED: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement. 

Coll.: Collection. 

CPJI: Cour Permanente du Justice Internationale.   

CRDF: Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux.  



 

 

CUP: Cambridge University Press. 

Ed.: Edition. 

EPO: European Property Office.  

IANPI: Institut Algérien de la Normalisation de la Propriété Industrielle. 

Ibid.: (Ibidem), au même endroit. 

INPI: Institut National de la Propriété Industrielle. 

JDI: Journal de Droit International. 

JORA: Journal Officiel de la République Algérienne. 

JORF: Journal Officiel de la République Française. 

Letic: Librairie Techniques de la Cour de Cassation. 

LGDJ: Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence.   

N°: Numéro.   

OCDE: Organisation de Co-opération et de Développement Économique. 

ONPI: Office National de la Propriété Industrielle  

ONU : Organisation des Nations Unies 

Op.cit: (Opere Citato), référence précédemment citée. 

OPU: Office des Publications Universitaires. 

P.: Page. 

PP.: De la Page à la Page. 

PUF: Presses Universitaires de France. 

PUAM: Presses Universitaires d’Aix-Marseille.  

RCADI: Recueil des Cours Académie de Droit International. 

RGDIP: Revue Générale de Droit International Public. 

RJDA: Revue Jurisprudence de Droit des Affaires.  

RTD eur.: Revue Trimestrielle de Droit Européen. 

TRT: Trademark Registration Treaty.   

Vol.: Volume. 



 حماية الممكية التارة لممسصثمر األجنبي في القانكف الجزائري                     مػػػقػػدمة

3 
 

 ةػدمػقػم
كما شيده العالـ  سياسية كاالجتماعيةالقتصادية كالػ التطكر في ظركؼ الحياة اأدّ 

تطكرت بشكل سريع ى ظيكر عبلقات اقتصادية إل لة االتصاؿ بيف مجتمعاتواليـك مف سيك 
الكطنية مف قبل، مثل االستثمارات األجنبية التي أكلتيا التشريعات  كمختمف عما كانت عميو

، ة ليذه الدكؿقتصاديمية االالتن تحقيقفي  تياىميأل ، نظرا  معاممة خاصةلمختمف الدكؿ 
 فمنحت تمؾ االستثمارات كثيرا  مف المزايا كالتسييبلت بيدؼ جذب رؤكس األمكاؿ إلييا. 

 دكف النظر تجرؼ فيو العبلقات االقتصادية عالمياقتصاد  الحديث عف يمكفال 
عد ككفق قكا  مكاؿ بحريةتنتقل فيو االستثمارات كالسمع كالخدمات كاأللمحدكد السياسية لمدكؿ، 

 ثمت فيتم في ىذا المجاؿ، حقيقية صعكبات كاجيت غير أّف الدكؿ النامية ،قانكنية محكمة
 األجنبي االستثمار حصكؿ كضركرة االقتصادية اسيادتي عمى الحفاظ في الرغبة بيف االنقساـ
ألؼ دكلة  االقتصادؼ النمك زيادة في ميـ عنصر ونّ أل ،كبيرة كفنية اقتصادية مزايا عمى
 كبالتالي، .العمل فرص كخمق اإلنتاجية القدرة نمك تعزيز خبلؿ مف السيما داـ،مست بشكل
 عمى النامية البمداف يشجع قدكالحاجة إلى تحقيق التنمية  المالية المكارد في الضعف فإفّ 

 .األجنبي الماؿ رأس عمى االعتماد

رجاؿ ك  كماتمت قضية االستثمارات األجنبية الشغل الشاغل لمحكشكّ بناء  عميو، 
، حيث 1سكاء األعماؿ كاالقتصاد كتصدرت قائمة اىتمامات البمداف المتقدمة كالنامية عمى حدّ 

أصبحت تشكل االتجاه المفّضل ليا لتحقيق التنمية االقتصادية بما ال يسمح بالكصكؿ إلييا 
حتمية االستثمارات األجنبية  ت فيوأصبح ظل كضع في فقط، بل كالحفاظ عمى ىذا االتجاه

                                                           
 االستثمار تدفقات أفّ  ،2009 لعاـ ،(األكنكتاد) ة لمتجارة كالتنميةلجنة األمـ المتحد رريقكبناء عمى ذلؾ، كرد في ت -1

 .الخارجية لمتدفقات دكالر مميار 1101 ك ةيالداخم لمتدفقات دكالر مميار 1114 أمريكي، منيا دكالر مميار 2215 بمغت
 في دكالر تريميكف  31ادؿ ما يع) 2008 عاـ في عميو كانت اممّ  قميبل   أقلتراجعيا بنسبة  مف الرغـ عمى األرقاـ، ىذه

 أنظر: .العالـ في اتاالستثمار  التي تضفى عمى ىميةاأل ُتظير أّنيا إاّل  ،(المجمكع
Rapport sur l’investissement dans le monde 2010, consulté le site de la CNUCED: 

https://unctad.org/fr/Docs/wir2010fr.pfd 

https://unctad.org/fr/Docs/wir2010fr.pfd


 حماية الممكية التارة لممسصثمر األجنبي في القانكف الجزائري                     مػػػقػػدمة

4 
 

األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة في تقريره الذؼ  كىذا ما ذىب إليو .1ادية كاجتماعيةاقتص
، أّف 2000مارس سنة  07قّدمو إلى الجمعية العامة في دكرتيا الرابعة كالخمسكف بتاريخ 

 االستثمارات األجنبية تساىـ بشكل كبير في النمك االقتصادؼ لمبمداف النامية، كما يمي:
«Les investissements étrangers directs contribuent considérablement à la 

croissance économique des pays en développement»
2
. 

االستثمارات إلى إقميميا، كأقامت لذلؾ  إلى التركيج لجذب افدبمعمدت مختمف ال
ارات األجنبية، الندكات كالمؤتمرات كخصصت األجيزة اإلدارية لمتركيج كالتعامل مع االستثم

 العديد فيك كالتي شارؾ فييا االقتصاديكف كرجاؿ السياسة عمى أعمى المستكيات في الدكلة، 
أك مؤسسة مممككة  عامة ىيئة مع قانكنية عبلقة في الدخكؿ االستثمار فترضي البمداف، مف
ذلؾ مع ظيكر حركة كاسعة كنشطة  زامفتقد ك  ،كأحد أطراؼ عممية االستثمار مدكلةل

كتنقيح القائـ منيا بغرض تييئة مناخ  اتاالستثمار حماية دار قكانيف جديدة متعمقة بإلص
منت منح الكثير مف اإلعفاءات مناسب لجذب رؤكس األمكاؿ األجنبية كالكطنية، تّض 

 الضريبية كالتسييبلت كالمزايا الخاصة لممستثمريف األجانب. 

ؿ كتسيير مشركعو االستثمارؼ ما انطبلقا  مف أّف المستثمر األجنبي ال يمكنو استغبل
عمى لـ تقتصر  الممتمكاتاألمكاؿ أك لـ يشمل األمكاؿ المادية كالمعنكية، فإّف حماية ىذه 

في كثير مف  ، باالنخراطى المستكػ الدكليإل يف الكطنية بل امتد االىتماـ بيامستكػ القكان
 المخاطر غير التجارية كتكفر دضية التي تكفل ضمانات اتفاقيات االستثمار الثنائية كالجماع

عية لمبمد الحماية كالطمأنينة، خصكصا  كأّف عقكد االستثمار تتعمق بتنمية مصادر الثركة الطبي
يمتد تنفيذىا إلى فترة طكيمة نسبيا ، مّما جعميا ترتبط ارتباطا  كثيقا  بإقميـ التي ك  المضيف

 بطريقة مباشرة سكاء   ،كاالجتماعي الدكلة المضيفة لبلستثمار كتؤثر في كيانيا االقتصادؼ
                                                           

مف المتفق عميو أّف رؤكس األمكاؿ تشكل الدعامة األساسية ألؼ عممية نمك أك تنمية اقتصادية في أغمب دكؿ العالـ  -1
 يرتبط بدرجة الحماية القانكنيةالمتقدمة كالنامية. كالشؾ أّف انتقاؿ رؤكس األمكاؿ مف الدكؿ المصدرة إلى الدكؿ المستكردة 

عقد ضماف ىشاـ خالد، ليا عمى المستكييف الداخمي كالدكلي، كالتي تؤثر تأثيرا  كبيرا  في تحديد كجيتيا. أنظر:  الممنكحة
، 2000االستثمار، القانكف الكاجب التطبيق عميو كتسكية المنازعات التي قد تثكر بشأنو، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 . 9-7ص ص 
2
- Citer par: GILLES Anne, La définition de l’investissement international, Editions Larcier, 

Bruxelles, 2012, p. 15.  
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كذلؾ مف ناحية  أك بطريقة غير مباشرة ،الطبيعية ياباستغبلؿ ثركاتعندما يتعمق األمر 
 تأثيرىا في خطط التنمية االقتصادية لمببلد، كمف ىنا تكمف أىمية االستثمارات األجنبية.

ص في الن الغاية في سبيل تحقيق تمؾالدكلة ـ الكسائل التي تمجأ إلييا لعّل مف أى
لمكاجية  ،لمناسبا حقيقتيا إلى تكفير المناخالضمانات التي تيدؼ في  قكانينيا الكطنية عمى

 ،في الحقيقةك . كتشجيعو عمى االستثمار فييا المعكقات التي قد تعترض المستثمر األجنبي
 ال يمثل إالّ بية األجن القانكنية لبلستثماراتحماية ال يستكرّ  العنصر التشريعي المتمثل في فإفّ 

التي  كرصد األمكاؿ االستثمار، أؼ المناخ العاـ الذؼ يحيط بعممية االستثمارجزء مف محيط 
 دكف أخرػ. دكال  األجانب ف ي، كعمى أساسو يختار المستثمر تأتي مف الخارج

ؼ إلى عزكفو عف االستثمار في كما قد يؤدّ  أكثر ما يخشاه المستثمر األجنبي إفّ 
ىك احتماؿ تعرضو لممخاطر غير  قر إلى المناخ المبلئـ لبلستثمارالتي تفت الدكؿ النامية

تعتبر مف أىـ العقبات ي كالتكغيرىا،  كاالستيبلءكالتأميـ كنزع الممكية كالمصادرة  التجارية
يبحث عف الربح لكف األجنبي دكف تدفق رؤكس األمكاؿ إلى ىذه الدكؿ، فالمستثمر  ةمائالح

الكائنة في الدكلة المضيفة مف عمى أمكالو كعدـ االطمئناف الخكؼ في نفس الكقت يشعر ب
 التعرض إلحدػ ىذه المخاطر. 

ى لإ كالتي ترجع نقص االستثمارات األجنبية،في  مشكمة جزائرال كاجوتيمكف أف 
أّنيا حاكلت تكفير المناخ المبلئـ مف خبلؿ  إاّل  ،بالدرجة األكلى اقتصاديةك أسباب سياسية 

غيير التشريعات في ىذا االتجاه مف كت ،ضخمةالستثمارات اال ستيعابالاسعة أسكاؽ ك  فتح
بكضع قانكف جديد لبلستثمار كأخر لممنافسة  ضمانات جبائية كمالية كقانكنية أجل إقرار

مختمف النزاىة كالحرية في ممارسة ك  كضماف الشفافية ،يتميزاف بأكثر كضكح كاستقرار
ما شيدتو الساحة االقتصادية مف بطء في إجراء رغـ كذلؾ  ،النشاطات االقتصادية

 .منذ أكاخر الثمانينات اممةالشاإلصبلحات 

، الجزائرؼ  لتنمية االقتصاد كىاـ مصدر أساسيحاليا  جنبية تعتبر االستثمارات األ
مف شأنيا جذب ىذه  إجراءاتعدة كنظرا  ليذه األىمية بادرت السمطات الجزائرية باتخاذ 

ينيا التنكيع في نظـ الحماية القانكنية لكافة االستثمارات بكل عناصرىا االستثمارات، مف ب
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التي تشمل الممكية العقارية كالممكية الصناعية. مع العمـ أّف الممكية بالنسبة لممستثمر 
ما ، 1مرادفة لبلستثمار في االتفاقيات الثنائيةكحتى األجنبي في تشريعات االستثمار الحالية 

ممكية المشركع  تتمثل فيبالضركرة خمق لممكية جديدة  ىكستثمار األجنبي إنشاء اال داـ أفّ 
بيف الحماية القانكنية لمممكية العقارية عبلقة طردية ببل شؾ حتما   خمقي ما ذاكىاالستثمارؼ، 

 ،كبيف الحماية القانكنية لبلستثمار األجنبي بصفة عامة لممكية الفكرية لممستثمر األجنبيأك ا
 .2بصفة آلية كمتتابعة اية األكلى كافية لضماف الحماية الثانيةما دامت الحم

تبني مفيـك مكسع لبلستثمار األجنبي المشمكؿ بالحماية، كالذؼ ال يقتصر  في إطار
ّنما يشمل كل مظاىر السيطرة المباشرة كغير  عمى األمكاؿ المادية كاألمكاؿ العينية فقط، كا 

شمل اتساع نطاؽ الحماية القانكنية لي ، بما يعنيالمباشرة عمى عناصر ذات قيمة اقتصادية
بشكل  كل مف الممتمكات العقارية كحقكؽ الممكية الصناعية التي يتمتع بيا المستثمر األجنبي

لتغطية أكبر قدر ممكف مف  كدكلة جنسيتو خيراألىذا تحت ضغط كقد كاف ذلؾ  ،خاص
  .النشاط االقتصادؼ لممستثمريف األجانب

عف معنى كممة "استثمار" المرتبط بشكل في ىذا المكضكع حث الب مف الضركرؼ 
ممحكظ في كل مرة بالممكية مكضكع الحماية القانكنية، مف خبلؿ التعاريف التي قّدمت 

  .3رىاناتال مف العديد يطرح أف يمكفكالذؼ  الدكلي لبلستثمار األجنبي في القانكف 

                                                           
 الثنائية االستثمار اتاتفاقي في)الممكية كاالستثمار(  المصطمحيف تستخدـ التيك  ات الدكؿ المختمفةحككم ممارسة فتبيّ  -1

إطار  في األقل عمى مرادفيف ككناي أف يمكف يماأنّ ك  ض،البع امبعضي معمتزامنيف  امكلكني أّنيما عمى نحك مختمف
 لمزيد مف التفصيل أنظر: .في مجاؿ االستثمار الممكية نزع بشأفي تثار الت المنازعات

GILLES Anne, Op.cit., p. 80 et s. 
 االستثمار حماية اعدلقك  الحالي التككيف كبير حدّ  إلى كتطكيره ُيَفّسرُ  الممكية حق ساىـ في تشكيل الذؼ التطكر إفّ  -2

 لمزيد مف التفصيل أنظر:  .األجنبي
ROBERT-CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger: Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, Thèse 

pour obtenir le grade de docteur en droit public, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, 

2008, p. 126. 
3
- MATRINGE Jean, «La notion d’investissement», in: Droit international des 

investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN Charles, Editions 

A. Pedone, Paris, 2015, p. 135.  
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 كبدكف  منفرد بشكل ا  عمكم اميااستخد مف الرغـ عمى "استثمار" كممةبشكل عاـ  تبدك
 أفّ  فيو شؾ ال اممّ ، ك يحممو الذؼ تعبيرلم محدكد معنى ذات العممية الممارسة في صفات

 إلى تيدؼ الكاألدكات القانكنية لبلستثمار في الدكلة  االستثمارات حمايةل الثنائية تفاقياتاال
التي تعتبر  تفاقياتفي إطار ىذه اال يجب، حيث 1االستثمار ىك ما ةمجردبصفة  تحديد

" استثمار" بكممة المقصكد تحديدالكسيمة المفضمة لحماية المستثمريف كاالستثمارات األجنبية، 
  .األطراؼ في االتفاقية ورسمي الذؼ النظاـ مجاؿ تطبيق مف التعريف ىذا يحدّ  ما بقدر

ة تتضمنيا أغمب اتفاقيات حماية كتشجيع االستثمارات لكمم التي التعاريف إفّ 
 تطبيقيا أطراؼ االتفاقية يريد التي المعامبلت أك/ك األمكاؿ لتحديد فقط "استثمار" تستخدـ

القانكني الذؼ يضعكنو لبلستثمار، كىي تقريبا  تتفق عمى تعريف كاحد مف حيث  النظاـ عمى
المضمكف، كىك أّف عبارة "استثمار" تشير إلى األمكاؿ كاألمبلؾ كالحقكؽ باختبلؼ أنكاعيا 

جانب كل عنصر مف األصكؿ ميما كاف نكعو ككل حصة مباشرة أك غير مباشرة نقدية إلى 
كانت أـ عينية أـ خدمات، مستثمرة أك أعيد استثمارىا في أؼ قطاع اقتصادؼ ميما كاف 

 كالمتمثمة عمى سبيل الخصكص ال الحصر فيما يمي: ،نكعو

مثل الرىف العقارؼ كالرىف  األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة، ككذلؾ الحقكؽ العينية -أ
  .الحيازؼ كحق االنتفاع كالكفالة كالحقكؽ المماثمة

                                                           
كل االتفاقيات الدكلية لبلستثمار التي أبرمتيا الجزائر تطرقت إلى تعريف عبارة "االستثمار" التي شممت الممكية العقارية  -1

 كالصناعية، كنذكر مف بينيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر:
بية كحككمة المممكة األردنية الياشمية حكؿ التشجيع االتفاؽ المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشع -

-97، مصادؽ عميو بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 1996كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع في عماف في أكؿ أكت سنة 
 .1997أفريل سنة  06، مؤرخ في 20، ج.ر.ج.ج.، عدد 1997أفريل سنة  05مؤرخ في  103
الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية الفرنسية بشأف التشجيع كالحماية االتفاؽ المبـر بيف حككمة  -

-94، مصادؽ عميو بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 1993فبراير سنة  13المتبادليف لبلستثمارات، المكقع بمدينة الجزائر في 
 .1994ي سنة جانف 02، مؤرح في 01، ج.ر.ج.ج.، عدد 1994جانفي سنة  02مؤرخ في  01
االتفاؽ المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة مممكة السكيد حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة  -

مؤرخ في  431-04، مصادؽ عميو بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 2003فبراير سنة  15لبلستثمارات، المكقع بالجزائر في 
 . 2004ديسمبر سنة  29، مؤرخ في 84ج.، عدد ، ج.ر.ج.2004ديسمبر سنة  29
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األسيـ كسندات كحصص الشركات ككل شكل مف األشكاؿ األخرػ لممساىمة  -ب
 في الشركات المشكمة عمى اإلقميـ كالمنطقة البحرية ألحد الطرفيف المتعاقديف.

ذات القيمة االقتصادية، أك كل  االلتزامات كالديكف كالحقكؽ في كل الخدمات -ج
 عمل ذؼ قيمة مالية.

تشمل الحقكؽ المتعمقة بالنشر، مكية الصناعية كالممكية الفكرية التي حقكؽ الم -د
براءات االختراع، اإلجازات، العبلمات التجارية )المسجمة(، النماذج كالتصاميـ الصناعية 

 زبائف.مة، األساليب التقنية، األسماء التجارية، الالمجسّ 

كخاصة تمؾ المتعمقة  ،االمتيازات التجارية الممنكحة بمكجب قانكف أك عقد -ق
بالتنقيب كالزراعة كاستخراج أك استغبلؿ الثركات الطبيعية بما فييا تمؾ المتكاجدة في المنطقة 

 البحرية لمطرفيف المتعاقديف.

ىك نفس  لدكليالتحكيـ ا أحكاـالقانكف الدكلي كفي  بيف فقياءالمستقر عميو إّف 
تثمار باعتباره ، المحّدد لبلستثمار المحمي بمكجب االتفاقية أك قانكف االس1التعريف السابق

  تتضمف ما يمي:يشمل عناصر  كاحدا  

التي ك  ،لممتمكات المنقكلة كغير المنقكلةممتمكات مادية: كىي ممتمكات تشمل ا -أ
 تككف في حيازة المالؾ كتحت سيطرتو.

تشمل حقكؽ الحيازة  ،ليا قيمة مادية ممتمكات كىيمادية: مكات غير ممت -ب
، إلى جانب حقكؽ الممكية الصناعية كالممكية األسيـ كالسندات كاألكراؽ التجارية األخرػ ك

الفكرية التي تشمل حقكؽ النشر كبراءات االختراع، العبلمات المسجمة، النماذج كالتصاميـ 
 .2الصناعية، األساليب التقنية كالميارات

                                                           
1
- MATRINGE Jean, Op.cit., p. 136 et 137. V. aussi: GILLES Anne, Op.cit., p. 90. 

خالد دمحم جمعة، "إنياء الدكلة المضيفة لبلستثمار اتفاقية االستثمار مع المستثمر األجنبي )الطرؽ، المشركعية،  -2
 .71، ص 1999عة الككيت، العدد الثالث، الشركط("، مجمة الحقكؽ، جام
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مف المكضكعات  في مجاؿ االستثمار تعدّ  الممكية أفّ ، السابقةريف االتع مفيتبّيف 
بمعناىا الكاسع الذؼ  فقد كانت ،كقت الحاضرالالميمة التي تطرح في مجاؿ البحث في 

ل التي كال تزاؿ سببا  لمكثير مف المشاك 1الصناعيةالممكية يتضمف كل مف الممكية العقارية ك 
حق الممكية بشكمو المطمق ىك عبارة عف السمطة  إذ أفّ  ،ثمريف األجانبمستيتعرض ليا ال
 إلى تنظيـفيو األمر الذؼ يحتاج كىك  ،لمالؾ عمى الشيء في مكاجية الكافةالتي يمارسيا ا

 .كحمايتو في الممكية الحق

الممكية الخاصة في مجاؿ االستثمار في حماية مكضكع  تكمف أىمية البحث في
 االستثمارات األجنبية يشّجع عمى اقباؿ الكبير في إرساء نظاـ قانكنيأىميتيا كدكرىا 

ات مجاؿ االستثمار  رغـ الكتابات الكثيرة فيكىذا ، المادية كالمعنكية بكل عناصرىا كحمايتيا
، فيك مكضكع قديـ كحديث في نفس الكقت، نظرا  لمتطكرات كالتغيرات المستمرة التي الدكلية

مف الناحية بنصكص كقكاعد خاصة كالحاجة إلى تأطيرىا كتنظيميا  يةتعرفيا الحياة االقتصاد
 القانكنية بشكل دائـ كمستمر. 

ككل عناصر الحماية المبلئـ مف أجل استكماؿ كل جكانب المناخ االستثمارؼ ف
لممكية المشركع  يكصف بأّنو يكّفر الحماية قانكنيا   كّرس المشرع الجزائرؼ نظاما   ،القانكنية
، باعتبارىا مف يال المخاطر المحتممة التي قد تكاجيمف ك العقارية كالصناعية ؼ ثمار االست

 ،أىـ العناصر التي يعتمد عمييا المستثمر األجنبي في انجاز كاستغبلؿ مشركعو االستثمارؼ 
لتقدـ االقتصادؼ عف طريق عمى افيو االبتكار كالمنافسة قرينتيف في الكقت الذؼ أصبح 

ؼ تعدّ  كأحماية مف كل مساس لمتيدؼ ، كذلؾ بفرض إجراءات ردعية االستثمارات األجنبية
 .المتكاجدة في إقميـ الدكلة ى ممتمكات المستثمريف األجانبعم

في القانكف الجزائرؼ الصناعية الممكية عقارية ك الممكية الحماية مف منطمق أّف 
يقتضي فإّنو  االستثمارات األجنبية، ي حمايةاؿ ففعّ  تساىـ بشكلحتمية  أصبحت ضركرة
التي ىي بحاجة إلى ىذه األخيرة مف أجل النيكض باقتصادىا  جزائريةال ةاألمر مف الدكل

                                                           
لـ يقتصر فقط عمى أصكؿ مادية كحقكؽ الممكية العقارية، بل  االستثمار تعريف التحكيمية أفّ  بعض المحاكـ الحظت -1

 أنظر:  .الفكرية كالتي مف بينيا الممكية الصناعية الممكية كحقكؽ  المادية غير أيضا  األصكؿ يغطي
MATRINGE Jean, Op.cit., p. 147. 
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الحصكؿ ضماف  اليتيا فيعّ نكنية التي تظير فالكطني، اتخاذ مجمكعة مف النصكص القا
: ما مدى التالية شكاليةاإلطرح ت كعميوممكف مف االستثمارات األجنبية،  عمى أكبر قدر

رة  اليةفع     مسصثمر األجنبي في القانكف الجزائري؟ملتارة لممكية املالحماية المقر 

 اإلستقرائي اتباع المنيجتطّمب األمر قصد اإللماـ كاإلحاطة بكافة جكانب المكضكع، 
بغرض بياف كتكضيح مختمف األحكاـ كالمنيج الكصفي، كذلؾ الذؼ يعتمد عمى التحميل 

مع  ،في القانكف الجزائرؼ  مستثمر األجنبيخاصة لملممكية املفّعالة لضماف حماية القانكنية 
 القانكف الفرنسيخاصة  ،االستعانة في بعض الحاالت عمى سبيل التحميل بالقكانيف المقارنة

براز النقائص  أىـ القضاياك األراء الفقيية مختمف ، ككذلؾ عرض لمتمعف في المكضكع كا 
 ر منيجية عممية تمّكف مف تفحصإطا كذلؾ في، التحكيمية المطركحة في ىذا المجاؿ

حماية الممكية الخاصة لممستثمر األجنبي في  كضكعميثيرىا قد تي القانكنية ال سائلالم
 . القانكف الجزائرؼ 

: تتمحكر التركيز عمى نقطيتيف عمينا جبَ كُ  معالجة اإلشكالية المطركحة أجلمف 
النصكص  كذلؾ بتفحص مختمف مر األجنبي،ة لممستثعقاريالممكية الاألكلى حكؿ حماية 

، كاستعراض أىـ القضايا الكطنية كاالتفاقية الجزائرية القانكنية التي عرفتيا المنظكمة نيةالقانك 
  .)الباب األكؿ( التحكيمية المشيكرة في مجاؿ نزع ممكية المشركعات االستثمارية

باعتبارىا مف ي، أّما الثانية، فتتمحكر حكؿ حماية الممكية الصناعية لممستثمر األجنب
تي ال ينبغي تجاىميا في مختمف البحكث كالدراسات القانكنية عند التطرؽ إلى العناصر ال
ـّ التركيز في ىذا الباب عمىفي مجاؿ االستثمار، أيف الممكية الخاصة مكضكع  عناصر  يت

كتحميل مختمف النصكص القانكنية  ،مكضكع الحمايةلممستثمر األجنبي الممكية الصناعية 
كؼ عمى مدػ تكّريس آليات مكقل ، كذلؾالممكية الصناعية مجاؿفي التي عرفتيا الجزائر 

 )الباب الثاني(. في مجاؿ االستثمارالممكية الصناعية  لحمايةفّعالة 
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مكيل كاؿ األجنبية كاستقطابيا لتبكل الكسائل لمبحث عف رؤكس األم تسعى الجزائر
زيادة دخميا الكطني كتحسيف المستكػ المعيشي لمفرد. األمر الذؼ التنمية االقتصادية، ك 

الكطني كالخركج مف األزمة التي تعيشيا في ظل  ىاقتصادعمييا، لمنيكض با ستكجبي
كلية، االعتماد عمى كردات قطاع المحركقات التي تعرؼ أسعارىا تذبذب في السكؽ الد

. كرغـ 1االستعانة باالستثمارات األجنبية لممشاركة في عممية تحقيق التنمية االقتصادية
التطكر التشريعي الذؼ شيدتو الجزائر في مرحمة اإلصبلحات، إثر العديد مف المحاكالت 
المتتالية إلصبلح القكانيف ذات العبلقة باالستثمارات لجعميا أكثر جاذبية، تبقى غير كافية 

المستكييف الدكلي فير المناخ القانكني المبلئـ، بل كتبقى رىينة لمحماية الممنكحة عمى لتك 
 .2ينبماية الممكية العقارية لممستثمر األجكبالخصكص ح كالداخمي

 في الدكلة بقكانيف نكعية تعالج مكضكعات ىامة االستثماريةيرتبط تحقيق السياسة 
 ،قكانيف الممكية العقارية كتنظيـ استغبلؿ العقارمنيا مباشرة،  كتؤثر فيو باالستثمارتتصل 

إلى مكاف آخر  يمكف نقمو كال نا  معي كل شيء ثابت في مكانو أك يشغل حيِّزا   ىك كىذا العقار
"كل شيء مسصقر  :بأّنوالعقار  مف القانكف المدني 01فقرة  683المادة  تفقد عرّ بتمف، ك  إالّ 

شيء  كف صمف فيك عقار، ككل ما عدى ذلؾ مفبحي  زه كثابت فيو كال يمكف نقمو منو د
عيد في تحقيق ب يتحكـ إلى حدّ  كعميو يظير أّف العقار المكجو لبلستثمار ،3فيك منقكؿ"

 اتاإلنماءالعقارية يمكف التحكـ في  االستثماراتكبقدر تنظيـ كتكجيو  ،كتجسيد ىذه السياسة
كؼ بيف الممكية ارتباط عض لكجكد ،كاليا: صناعية، فبلحية، كعمرانيةبمختمف أش االقتصادية

 أغمب اىتمت عمى ذلؾ، كبناء   دكؿ.لؤلفراد كال كاالقتصادؼ االجتماعي العقارية كالكضع

                                                           
لمزيد مف التفصيل أنظر: جبار محفكظ، "فرص االستثمار في سكؽ رؤكس األمكاؿ الجزائرية"، مجمة العمـك االقتصادية  -1

 . 108، ص 2001كعمـك التسيير، العدد األكؿ، 
، تخصص: لنيل شيادة دكتكراه  أطركحةالحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، حسيف نكارة،  -2 في العمـك

 .11، ص 2013تيزؼ كزك،  –، جامعة مكلكد معمرؼ كالعمـك السياسية قانكف، كمية الحقكؽ 
 30في  مؤرخ ،78، عدد .، يتضمف القانكف المدني، ج.ر.ج.ج1975 سنة سبتمبر 26مؤرخ في  58-75قانكف رقـ  -3

 .، معّدؿ كمتّمـ1975سبتمبر سنة 
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الممكية العقارية عف طريق سف قكاعد قانكنية تنظـ كل التصرفات التي ترد عمييا، ب قكانيفال
 . 1عياقد قكاميا المادؼ، مف حيث طبيعتيا كمساحتيا كمك بكضع قكاعد تحدّ 

ترقية تطكير ك  ىإلادر بجعميا ت جذب االستثمارات األجنبيةب الجزائرإّف اىتماـ 
النشاطات مختمف الستقباؿ  همحاكلة تكفير ك  ،العقار الصناعيتنظيـ عف طريق  اتاالستثمار 
في إطار  ،االقتصادييفدؼ تمبية الحاجيات العقارية لكل المتعامميف بي، كالتجارية الصناعية
تبني مبدأ بيس الحماية القانكنية بل ككذلؾ تكرّ  ،2سيف مناخ االستثمار بصفة عامةالسعي لتح

الجزائر إبراـ ، إضافة إلى حماية الممكية الخاصة في الدستكر كفي النصكص التشريعية
  .3بمكجب عقكد استثمار أجنبية العديد مف االتفاقيات الدكلية مع كل الدكؿ التي ترتبط بيا

االستثمارات األجنبية، كبالنتيجة حماية الممكية العقارية، بذؿ كل  تستحق عممية حماية
، كىذا ما يقتضي نات قانكنية فّعالة لمحمايةالجيكد مف طرؼ الدكلة الجزائرية لتكفير ضما

لممستثمر  يس الحماية القانكنية لمممكية العقاريةدراسة مدػ تكرّ البحث عف الكسائل القانكنية ل
 (.)الفصل األكؿ األجنبي

بحماية الممكية العقارية لممستثمر الدكلة المضيفة لتزاـ التكفيق بيف اإلى جانب ضركرة 
، عمما  أّف ممارسة الدكلة لحقيا تحقيقا  لممنفعة العامة ممكيتو في نزع ياحقممارسة األجنبي ك 

مكية في استرجاع ممتمكاتيا تحكمو ضكابط محّددة في القانكف، تضمف عدـ المساس بم
 معينة )الفصل الثاني(.قانكنية مع تكافر شركط  ر األجنبي إاّل المستثم

                                                           
الصناعي كالفبلحي كتأثيرىا عمى االستثمار بالجزائر"، مجمة الكاحات لمبحكث  حجارؼ دمحم، "إشكاليات العقار -1

 .316، ص 2012، 16كالدراسات، عدد 
 .317. أنظر أيضا: حجارؼ دمحم، المرجع السابق، ص 117جبار محفكظ، المرجع السابق، ص  -2
المضيفة  في الدكلة القانكنيةالحماية  تجسيد آلياتب قال تتحقّ  كبالتالي الممكية العقارية حماية االستثمارات األجنبيةإّف  -3

أنظر: عيبكط محند كعمي، الحماية  .كألية فّعالة لمحماية بلستثمارل الدكلية تفاقياتاالفي  ياسيلتكرّ  أيضا   تمتد بل، فقط
 –جامعة مكلكد معمرؼ  القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ،

 .161، ص 2006تيزؼ كزك، 
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مف العكامل األساسية  ؼالقتصادلمكجية لمنشاط اا يةالعقار الممكية مسألة تكفير  تعتير
 ات الدكليةاالستثمار عمى جمب  مساعدا   كعامبل   ية،تكجيو حركة رؤكس األمكاؿ األجنب في
الكثير مف العراقيل كالممارسات التي  ةزاؿ رىينتال  فييرار المستثمريف األجانب، لذلؾ استقك 
المستثمريف  غالبيةف، المضيفة حكؿ دكف تحقيق ىذا االستقرار في التشريع الداخمي لمدكؿت

أفضل كلعّل  .1نقص العقار االقتصادؼداعيات أجانب يشتككف مف ت ـكانكا كطنييف أ سكاء  
 ـتيامكمتنظـ القانكنية لحماية ماليككف مف خبلؿ التنكيع في  يـل ـقدّ يتشجيع يمكف أف 

في ظل الشعكر بالقمق  المخاطر غير التجارية مف ـلذؼ يتبمكر في تبديد مخاكفيالعقارية، كا
 .2الممكيةفي حق الب ـاحتماالت عدـ االعتراؼ لي مف

 خاصة ،جزائرؼ ال القانكف  في ميمة تحكالت الخاصة الممكيةب المتعمقة القكاعد كلشت
، حيث أّف اتننيثماال نياية منذ الدكلةالذؼ شرعت فيو  صبلحاإل عممية مف جزءتعتبر  ياأنّ ك 

 حقالب لبلعتراؼ المباشر السبب ىككاف  السكؽ  اقتصاد إلى المخطط االقتصاد مف االنتقاؿ
 . 3السكؽ  سير لحسف عنو غنى ال شرطبشكل عاـ  يعتبر ؼالذك  ،الممكيةفي 

 جزائرال كضعت ،األجانب لممستثمريفممكية العقارية لا حماية متطمبات تمبيةقصد 
بياف كت، ي تنظـ الممكية الخاصةالت النصكص التشريعيةفي كل مف الدستكر ك  انكنيةققكاعد 

إلى المجكء حق كتكّريس ازعة لمممكية، دكر القاضي الكطني في الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة الن
 .)المبحث األكؿ(في حالة كقكع نزاع بشأف األمكاؿ األجنبية التحكيـ التجارؼ الدكلي 

تكجد الحماية االتفاقية التي تظير في لمحماية،  الكطنية القانكنيةالكسائل  إلى جانب
دكؿ التي تربطيا معيا التي أبرمتيا الجزائر مع مختمف اللبلستثمار االتفاقيات الدكلية 

 . )المبحث الثاني(عبلقات اقتصادية أك دبمكماسية 

                                                           
عكاشة دمحم عبد العاؿ، "الضمانات القانكنية لحماية االستثمارات األجنبية"، أعماؿ المؤتمر الدكلي التاسع حكؿ "آفاؽ  -1

 15إلى  13األكركبي في بيركت، مف  –األكركبية" الذؼ نّظمو مركز الدراسات العربي  –كضمانات االستثمارات العربية 
 .117أنظر أيضا: جبار محفكظ، المرجع السابق، ص  .64، ص 2001فيفرؼ سنة 

مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحماية اإلجرائية لبلستثمارات األجنبية الخاصة "دراسة مقارنة"، الدار العممية الدكلية  -2
 .25، ص 2002لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

 .108ر محفكظ، المرجع السابق، ص جبا -3
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 المبحث األكؿ

يس   مممكية العقارية لممسصثمر األجنبيلالكطنية  القانكنيةالحماية صكر 

كتطكرت  الممتمكات الخاصة لؤلجانب،بما فييا  األجنبيةنشأت حماية االستثمارات 
إلى العمل  تسعى ياجعم امكىك  ،يابتطكر مكقفيا اتجاىلبلستثمار المضيفة  في قكانيف الدكؿ
قديـ عمى حماية د القانكف الدكلي منذ الىذا كقد أكّ  .اخ المبلئـ لبلستثمارعمى تكفير المن
 أكانت منفردة عف طريق عف طريق ترجمة اإلرادة الخاصة لمدكؿ، سكاء   الممكية العقارية

  .1لبلستثمار الدكليةأك عف طريق االتفاقيات  تشريعاتيا الداخمية

األجنبي لممستثمر  مف خبلؿ االعتراؼ الصريح حماية الممكية العقارية الجزائر كّرست
، فحماية الممكية الخاصة ممكيتو في األحكاؿ العاديةبعدـ نزع  النصكص القانكنيةمختمف في 

 )المطمب األكؿ(.  يةتشريعالالنصكص الدستكر ك  مضمكنة في

كمحاكـ التحكيـ التجارؼ الكطنية مف خبلؿ المحاكـ القضائية  الحمايةضافة إلى باإل
ضمانات فّعالة بعدـ اتخاذ منزكع ممكيتو مستثمر األجنبي الالتي تكفل لمالدكلي، كىي الحماية 

 )المطمب الثاني(.الستيبلء عمى ممكيتو الدكلة المضيفة إلجراءات ا

 لممسصثمر األجنبي اريةمممكية العقل يةلقانكناالحماية مظاىر  المطمب األكؿ:

بالحماية التي تمتـز  الكاقعة عمى إقميـ دكلة ماتتمتع ممتمكات المستثمريف األجانب 
كفي ىذا  ،2تمؾ الدكلة بضمانيا بمكجب أحكاـ قانكنية كتنظيميةالمختصة في  السمطة

اإلطار شيدت الجزائر تغير كبير في سياستيا االقتصادية بكضع نظاـ قانكني ييدؼ إلى 
                                                           

ب تقديـ كل التسييبلت كالضمانات ك جك  تتمثل فيالحماية المكضكعية التي يطمبيا المستثمر األجنبي  مع العمـ أفّ  -1
ؼ إلى قياـ الدكلة المضيفة بالمساس بالممتمكات العقارية عمى االستثمار، كدفع كل احتماؿ قد يؤدّ  والضركرية التي تشجع

 أنظر:يسا  لمبدأ حماية الممكية الخاصة. يف األجانب تكرّ لممستثمر 
BASTID BURDEAU Geneviève, «La clause de protection et de sécurité pleine et entière», 

R.G.D.I.P., Tome 119, N° 1, 2015, p. 87 et 88. 
2
- «Les propriétés - et donc également les investissements - situées sur le territoire d'un 

Etat, sont en général protégés en vertu des dispositions légales et réglementaires qui sont 

prises par les autorités compétentes». V. : SCHOKKAERT Juris Jan, La pratique 

conventionnelle en matière de protection juridique des investissements internationaux: droit 

comparé - droit interne - conventions européennes, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 7. 
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رقية كحماية االستثمارات األجنبية، تطكرت فيو حماية الممكية العقارية لممستثمريف األجانب ت
 .1عمى المستكػ الكطني بتطكر مكقف المشرع الجزائرؼ مف مسألة االستثمارات األجنبية

 بلزمةالحماية ال حرصت الجزائر في منظكمتيا القانكنية عمى ضماف تكفير
دأ حماية الممكية سة لمبالدستكرية المكرّ  ختمف النصكصصفة عامة في ملبلستثمارات ب

ية المتعمقة بتنظيـ الممكية ، ككذلؾ النصكص التشريع)الفرع األكؿ( لممستثمر األجنبيالعقارية 
 )الفرع الثاني(.  ة في مجاؿ االستثمارالعقاري

 كريةالفرع األكؿ: الحماية الدسص

 ا  أساسيا  لكل تنظيـ سياسي كلكلفىد الطبيعيةفي صكرتو  حماية حق الممكية يمثل
كنشاطو االقتصادؼ كضماف لحريتو شخصية اإلنساف فحق الممكية ىك امتداد ل ،دكلة قانكف 

حيث ال تكجد ممكية ال تكجد " :وبأنّ  كتعبيرا  عف ذلؾ قيل ،في ممارسة النشاطات االستثمارية
عمى إحاطتو بكافة  القانكنية ُتجمع كافة األنظمة كحق الممكية حق دستكرؼ  .2"حرية

 إلى الدكلية المكاثيق أغمب عمدت قدكعميو ف ،تو مف كل اعتداءكحمايالقانكنية الضمانات 
 اإلعبلف مف 17 الفصل نّص  حيث ،ا  مقّدس قا  ح منو جاعمة الحق ىذا كضماف يستكرّ 

 حق شتص لكل" :وأنّ  عمى 1948 سنة رديسمب 10 في الصادر نسافاإل لحقكؽ  العالمي
، ما لـ صقصضيو صعسفا منو أحد أي صجريد يجكز كال غيره، مع راؾباالشص أك فردهبم الصممؾ

  .3"الضركرة العامة قانكنا، كىذا مع شرط الصعكيض العادؿ كالمسبق

                                                           
باعتبارىا الكياف  األجنبي يستدعي تطكر حماية االستثمارات األجنبية بالضركرة تطكر حماية الممكية العقارية لممستثمر -1

ص  المرجع السابق، ،سيف نكارةأنظر: حلمزيد مف التفصيل كالذؼ بدكنيا يستحيل إقامتو.  االقتصادؼ لممشركع االستثمارؼ،
194. 

2
- «où il n'y a pas de propriété il n'y a pas de liberté». MALAURIE Philippe et AYNES 

Laurent, Cours de droit civil, Les biens, 3
è
 édition, Cujas, Paris, 1994, p. 103.   

 :كما يمي، 1789مف اإلعبلف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف لسنة  17 دةالماكذلؾ ما جاء في صياغة ك  -3
«La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 

lorsque la nécessité publique, légalement constaté,  l'exige évidemment, et sous la 

condition d'une juste et préalable indemnité». Disponible en ligne sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ (Consulté le: 28/11/2018). 
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نصكص الدستكر الجزائرؼ،  عمى غرار نت غالبية دساتير الدكؿ في العالـتضمّ كما 
، كمنيا عمى سبيل المثاؿ الدستكر در صراحة احتراـ الممكية الخاصة لؤلفراتقرّ قانكنية 

  .1المصرؼ كالدستكر التكنسي التي جعمت مف حق الممكية مكضكع لمحماية الدستكرية

ىك ضماف حماية الممكية الخاصة ىذه الدساتير،  عميوت و كحسب ما نّص فاألصل أنّ 
(، بحرماف أصحابيا منيا )أكالنو نصكص الدستكر، حيث ال يسمح بكجو عاـ كفق ما تتضمّ 

إدراج ىذا المبدأ في الدستكر يمنح لو قيمة قانكنية دستكرية أعمى مرتبة مف النصكص  أفّ ك 
 التشريعية )ثانيا(.  

  التارةحماية الممكية االعصراؼ بمبدأ  :أكال

الممكية  المتعمقة بضمافك  كرالدستالكاردة في تكشف دراسة النصكص القانكنية 
حكـ النظاـ القانكني لمممكية تختص بيا الدكلة بصفة القكاعد التي ت الخاصة كحمايتيا، أفّ 

، حيث 2أـ أجانب مكاطنيفكانكا  سكاء  مطمقة في مكاجية كل األفراد المقيميف في إقميميا 
تتجمى الحماية الدستكرية لممستثمر األجنبي كاستثماراتو في ضماف عدـ المساس بالممكية 

الممكية  كفقا  لمقاعدة العامة التي تبّيف أفّ كذلؾ  ،بأؼ شكل مف األشكاؿبو العقارية الخاصة 

                                                           
"ال يجكز فرض الحراسة عمى األمكاؿ التارة إال في أّنو:  عمى 1971مف الدستكر المصرؼ لسنة  34تنص المادة  -1

، كما لمبينة في القانكف كبحكـ قضائي، كما ال يجكز نزعيا مف راحبيا إال بمقابل صعكيض يحدده القانكف"األحكاؿ ا
أنظر:  .عدـ جكاز نزع الممكية التارة إال العصبارات الرالح العاـ كلقاء صعكيض عادؿ""إلى النص عمى 35تذىب المادة 

 . 1971سبتمبر سنة  12در في مكرر "أ" الصا 36دستكر جميكرية مصر العربية، ج.ر. عدد 
الصي  دكدالح ىذا الحق يمارس ضمفحق الممكية مضمكف، ك : "مف الدستكر التكنسي عمى أفّ  14ككذلؾ نص المادة 

 أنظر:. يا القانكف"نص عميي

DARGOUTH Lamia, «Les garanties de l’investissement étranger en Tunisie: La teneur et la 

portée de la protection internationalisée», in: Où va le droit de l’investissement? Désordre 

normatif et recherche d’équilibre, sous la direction de HORCHANI Ferhat, Editions A. 

Pedone, Paris, 2006, p. 121.  
دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة لنيل شيادة الة أطركحعاـ، عبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، التأميـ كأثره في القانكف الدكلي ال -2

 .151، ص 1972القاىرة، 
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 بقانكف كلممنفعة العامة، نزعيا إالّ  الفردية محترمة كمعترؼ بيا دستكريا ، كال يتـّ الخاصة أك 
 .1كمنصف كمقابل تعكيض عادؿ

  ةتارحماية الممكية الاالعصراؼ بمبدأ  أىمية -1

صفة عامة مف أقكػ صكر في الدستكر بلمممكية الخاصة رة تعتبر الحماية المقرّ 
مف أجل تشجيع المستثمريف األجانب عمى تكظيف المضيفة الحماية التي تتعيد بيا الدكلة 

كالمستثمريف المضيفة رؤكس أمكاليـ فييا بشكل يسمح بتعميـ الفائدة عمى الجميع، الدكلة 
 .السكاء عمى حدّ  األجانب

 خاصةعمى حق الممكية الفي دساتيرىا بالنص  قامت معظـ الدكؿبناء  عمى ذلؾ، 
حق الممكية في الدستكر  النص عمى . كأفّ تونظرا  ألىمي كحرصت عمى تكفير الحماية لو
ح لمفرد أك المالؾ مدػ قبكؿ و مف الناحية اإليجابية يكّض ينتج عنو أثراف ىاماف كىما: أنّ 

 أفّ  شتراكياالفمثبل  يبلحع في الدكؿ ذات النظاـ  .لة أك رفضيا ليذا الحق بشكل رسميالدك 
الممكية الخاصة ال كجكد ليا في دساتيرىا، عمى عكس دساتير الدكؿ الرأسمالية التي تعترؼ 

. أّما مف الناحية السمبية فإّف النص عمى حق الممكية 2بكجكد الممكية الخاصة كتسمح بيا
لة عمى ف مدػ شدة القيكد أك خفتيا كالتي تضعيا أعمى كثيقة قانكنية في تمؾ الدك الخاصة يبيّ 

 .3حق الممكية الخاصة

يدؼ ي يةر تك الدسمختمف النصكص ى حق الممكية في عم المغزػ مف النص كما أفّ 
إثبات كجكد الحق في التممؾ أصبل ، حتى يتمكف األفراد مف المطالبة بحقكقيـ في حالة إلى 

                                                           
، ص 1988ىشاـ خالد، الحماية القانكنية لبلستثمارات العربية، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية،  -1

 . 35-30ص 
أسسيا كمقتضياتيا في ضكء الفقو كالقضاء المصرؼ العاؿ أبك قريف، الحماية الدستكرية لمممكية الفردية:  أحمد عبد -2

 .14 -11، ص ص 1999كالفرنسي، دار الثقافة الجامعية لمنشر، القاىرة، 
إكراـ فالح الصكاؼ، الحماية الدستكرية كالقانكنية في حق الممكية الخاصة: دراسة مقارنة، دار زىراف لمنشر كالتكزيع،  -3

 .78، ص 2013األردف، 
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ده الدستكر كفقا  لما حدّ كذلؾ  ،السمطات العامة في الدكلة مف قبل األفراد أكاالعتداء عمييا 
 . 1مف نصكص كاضحة تضمف ىذا الحق

و مرتبط ضامنا  لحق الممكية الخاصة لممستثمر األجنبي مف عدم إّف اعتبار الدستكر
يجب أف يككف مف قبل  حتراـىذا االك  ،أؼ باحتراـ الدستكر نفسو كميا وبضماف نصكص

تراـ لمدستكر عند سمطات الدكلة كمف قبل أفراد المجتمع أيضا ، فبل يمكف تصكر كجكد اح
عدـ احتراـ السمطات  كما أفّ  ،سمطات الدكلة كأفراد المجتمع ال يحترمكف دستكرىـ الكطني

أف ينعكس عمى ضعف ىذا االحتراـ  بدّ  العامة في الدكلة لمدستكر في إجراءاتيا كأعماليا ال
 لدػ األفراد. 

أكاف  اء  كية الخاصة سك مجرد النص عمى حق المم أفّ  ما سبق، مف خبلؿيتضح 
 بكصفو القانكف األساسي األسمى في الدكلة، يعدّ  األجانب ضمف مكاد الدستكر كلمكطنييف أ

 ذاتو. حدّ ضمانة ىامة ليذا الحق ب

 تارةلحماية الممكية امضمكف  -2

تحرص الجزائر عمى ضماف حماية كطنية تمتد مف حيث التطبيق إلى المستثمريف 
جانب الحماية التشريعية لممكية المستثمر األجنبي،  إلى ،األجانب في الدستكر بدرجة أكلى

 ككضع فرضو القانكف الدكلي بتبني مجمكعة مف المبادغ القانكنية مف أجل ضماف الحدّ 
ة عند الدكل األدنى مف الحماية كالمعاممة لؤلمكاؿ األجنبية عمى إقميميا، كالتي تفترض أفّ 

 نفس الحقكؽ التي تمنحيا لمكطنييف. فيي مبدئيا  تمنحيـ  قبكليا لممستثمريف األجانب

نت مختمف تضمّ فقد يسا  لمبدأ حماية الممكية الخاصة أيا  كانت جنسية صاحبيا، تكرّ 
، مجمكعة 19762بصدكر دستكر سنة  الدساتير التي عرفتيا الجزائر إلى يكمنا ىذا، ابتداء  

                                                           
كمكاردىا الطبيعية كاالقتصادية، بما في ذلؾ حقيا في  ثركاتيااستثناءا  تمتمؾ الدكلة السيادة الكاممة كالدائمة عمى و  أنّ إاّل  -1

رة في القانكف. نزع الممكية أك تأميـ الممتمكات األجنبية، كمصادرتيا أك نقل ممكيتيا، شرط مراعاتيا األحكاـ كالمبادغ المقرّ 
ة أطركحالنظاـ القانكني لبلستثمارات األجنبية الخاصة في الدكؿ األخذة في النمك،  أنظر: عصاـ الديف مصطفى بسيـ،

 .245، ص 1972دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، القاىرة،  نيل شيادةل
كفمبر ن 22مؤرخ في  97-76ر بمكجب أمر رقـ منشك  ،1976لسنة  دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2

 ، معّدؿ كمتّمـ.1976نكفمبر سنة  24في  مؤرخ ،94، عدد .، ج.ر.ج.ج1976سنة 
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مف ىذا  17ت المادة ّص ككفقا  لذلؾ ن ،الخاصةالعقارية مف الضمانات منيا حماية الممتمكات 
   في إطار القانكف."ال يصـ نزع الممكية إال  و: الدستكر عمى أنّ 

 كيصرصب عنو أداء صعكيض عادؿ كمنرف.

النص ، كىذا ال صجكز معارضة إجراء نزع الممكية لمرالح العاـ بحجة أية اصفاقية دكلية"
الممكية، كبالتالي حماية الممكية التزاما  بالشركط المحّددة في القانكف الدكلي لشرعية نزع جاء 

، كمنع اإلدارة بصفة قانكنية الخاصة عند مباشرة الدكلة إلجراءات نزع الممكية أك مصادرتيا
 مصالح العاـل لممستثمر األجنبي الخاصة الممتمكات أخذلتعسف في استعماؿ حقيا في مف ا
لممستثمر األجنبي ض التعكي دفع قابلم ،المجكء ليذه اإلجراءات بأسمكب غير مشركع أك

 . 1وإصبلح الضرر البلحق بقصد 

ىذه الحماية كانت مقتصرة فقط عمى األمبلؾ الخاصة غير المستغمة، حسب  غير أفّ 
نطاؽ  ف أفّ ، كىذا ما يبيّ 19762مف دستكر سنة  16دتو الفقرة الثانية مف نص المادة ما أكّ 

ي حدكد الممكية الخاصة غير ففقط  لحماية المقصكد ضمانيا منحصرةالقكاعد الخاصة با
المستغمة دكف االمتداد إلى الممكية الخاصة المستغمة، إلى جانب األفكار األيديكلكجية السائدة 
في فترة االشتراكية فيما يتعمق بمكقف الدكلة مف األمبلؾ الخاصة كخاصة األجنبية منيا، 

يا حماية ضعيفة مقارنة نّ سة لمممكية الخاصة في ذلؾ الكقت بأف الحماية المكرّ كيّ ا يُ ممّ 
 .3بالفترة التي جاءت بعدىا

 

                                                           
 .195سابق، ص المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، يف نكارة،حس -1
 راطية الشعبيةالديمق تضمف إصدار دستكر الجميكرية الجزائرية، ي97-76مف األمر رقـ  02فقرة  16تنص المادة  -2

"الممكية التارة غير االسصغبللية، كما يعرفيا القانكف، جزء ال يصجزأ مف الصنظيـ االجصماعي : ، عمى أفّ 1976لسنة 
 السابق الذكر. .الجديد"

 .162، ص المرجع السابقعيبكط محند كعمي،  -3
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دستكر ك  19891عمى حماية الممكية الخاصة في دستكر سنة  أيضا   كرد النصكما 
"ال يصـ نزع الممكية إال في بنفس المضمكف، كما يمي: منيما  20في المادة  19962سنة 

س الدستكرؼ يككف المؤسّ . كبيذا إطار القانكف. كيصرصب عميو صعكيض قبمي عادؿ كمنرف"
قد ضمف لممستثمر األجنبي الحق في استعماؿ أمكالو كاستغبلؿ مشركعو االستثمارؼ كحرية 

 .قانكف في الاالنتفاع بو في حدكد ما ىك مسمكح بو 

تقريبا  عمى نفس  ت أحكامو، فقد أبق20163سنة ل ؼ دستكر التعديل الفي إطار  أّما
إلغاء كصف التعكيض  اة لمممكية الخاصة، ما عدرة في النصكص السابقالحماية المقرّ 
منو كما  22"المنصف"، في نص المادة تصار عمى كصف التعكيض "العادؿ" ك"القبمي" كاالق

. كىذا "ال يصـ نزع الممكية إال في إطار القانكف. كيصرصب عميو صعكيض عادؿ كمنرف"يمي: 
التراجع عف قاعدة دفع  ذلؾ يعني تعكيض القبمي"، فيلما يثير تساؤؿ حكؿ سحب كصف "ال

التعكيض المسبق كالقبمي، كبالتالي الترخيص لئلدارة بالحصكؿ عمى الممكية حتى قبل 
 تعكيض المستثمريف المنزكعة ممكيتيـ؟.

و أنّ  2016سنة  ؼ دستكر التعديل المف  22جاء في نص المادة  ال ُيعتقد حسب ما
االلتزاـ  ضركرة كىكفي الدساتير السابقة، ىناؾ إرادة لمدكلة في العدكؿ عف التقميد الثابت 

األمبلؾ الخاصة  عمى يدىا اإلدارة كضع قبل نزع الممكية ألصحابيا عف المسبق بالتعكيض

                                                           
 في مؤرخ 18-89رقـ  رئاسي مرسـكب مكجبنشكر ، م1989لسنة  دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

 .1989مارس سنة  01في  مؤرخ ،09 عدد ،.، ج.ر.ج.ج1989ة فيفرؼ سن  28
مؤرخ في  438-96، منشكر بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 1996دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لػسنة  -2

، 1996نكفمبر سنة  28افق عميو في استيفتاء يتضمف إصدار نص التعديل الدستكرؼ المك ، 1996ديسمبر سنة  07
أفريل  10مؤرخ في  03-02قانكف رقـ مكجب ، معدؿ كمتمـ ب1996ديسمبر سنة  08في  مؤرخ، 76عدد  .،ج.ر.ج.ج

نكفمبر  15مؤرخ في  19-08قانكف رقـ مكجب ، كب2002أفريل سنة  14في  ، مؤرخ25عدد  .،، ج.ر.ج.ج2002سنة 
 .2008نكفمبر سنة  16في  مؤرخ، 63 عدد .،، ج.ر.ج.ج2008سنة 

في  مؤرخ، 14، عدد .، يتضمف التعديل الدستكرؼ، ج.ر.ج.ج2016مارس سنة  06مؤرخ في  01-16قانكف رقـ  -3
 .2016مارس سنة  07
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 .1المنزكعة كسابق عمى األمبلؾ قبمي يككف  أف يقتضي العادؿ مبدأ التعكيض ألفّ  بيـ،
إلضفاء  دؿ كمنصفااللتزاـ بدفع تعكيض عا كالمقصكد بذلؾ مف الناحية العممية ىك

 ،2خكؿ اإلجراءات حيز النفاذددفعو بعد  الشرعية عمى إجراءات نزع الممكية، كالتعكيض يتـّ 
ال يحتاج معو  الذؼ الحدّ  إلى مستقرة أصبحت الممكية نزع عف التعكيض المسبق فقاعدة
بنزع المتعمق  القانكف  مف األكلى المادة كأفّ  السيما الدستكر، في عمييا النص إلى األمر

 التعكيض يككف  أف تشترطالتي كىي  المفعكؿ، ساريةتبقى  الممكية مف أجل المنفعة العمكمية
 .3قبمي يدفع بصفة فعمية إلى أصحابو

 :اعتراؼ صريح عمى أفّ  2016سنة  مف دستكر 64اء في نص المادة ما ج كما يعدّ 
ي الدكلة عمى كىذا تأكيد عمى حرص السمطة المختصة ف ،"الممكية التارة مضمكنة..."

خاصة مع تّكريس مبدأ  أجانب. ككانكا كطنييف أ اصة لؤلفراد سكاء  ضماف حماية الممكية الخ
لمبدأ حماية  أ مرادؼدكمب ،منو 43حرية التجارة كالصناعة كاالستثمار في نص المادة 

، كالتي تستدعي ضركرة حماية األمكاؿ الخاصة لممستثمريف األجانب ما داـ الممكية الخاصة
 أّنو ال يمكف ممارسة أؼ مف ىذه النشاطات إذا لـ يتمكف المستثمر مف التمتع بحق التممؾ.

ماية قد حرصت فعبل  عمى ح الجزائر ، أفّ الدستكرية النصكصىذه يتضح مف خبلؿ 
بيدؼ خمق نكع مف االستقرار في المعامبلت  ،بتقرير عدـ المساس بيا خاصةالممكية ال
تحقيق المنفعة العامة  نزع الممكية بشرط زجك ي استثناء  ك  .األجانب لدػ المستثمريف كالطمأنينة

                                                           
نا بكزاد إدريس، الحق في التعكيض عف نزع الممكية في القانكف الجزائرؼ: بيف التقرير اإلدارؼ كالضمانات المقررة قانك  -1

، تخصص: قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ  كقضاء، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في العمـك
 .164، ص 2017تيزؼ كزك، 

2
- «Le caractère préalable de l’indemnité…, non pas le paiement, mais l’engagement pris 

par l’administration de verser une indemnité juste et équitable. En d’autres termes,       

pour que la mesure soit licite, il suffirait que l’administration s’engage à verser une 

indemnité juste et équitable préalablement à la mesure d’expropriation, le paiement 

effectif n’intervenant que postérieurement». V. : HAROUN Mehdi, Le régime des 

investissements en Algérie à la lumière des conventions Franco-Algériennes, Editions Litec, 

Paris, 2000, p. 567. 
الممكية مف يحدد القكاعد المتعمقة بنزع ، 1991أفريل سنة  27مؤرخ في  11-91المادة األكلى مف مف القانكف رقـ  -3

 .متّمـك  معّدؿ ،1991ماؼ سنة  08في  مؤرخ 21، عدد .أجل المنفعة العمكمية، ج.ر.ج.ج
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فحق الممكية بيذه  ،1ممكيتو لممنزكع ل أداء تعكيضمع مراعاة اإلجراءات القانكنية، كمقاب
خاصة  ،يا  أك كميا  حسب متطمبات الحالةحـر منو صاحبو إّما جزئالصكرة يصبح حقا  نسبيا  يُ 
يعد حتى في الدكؿ الميبرالية ذلؾ الحق المطمق، إّنما يجب التكفيق كأّف الحق في الممكية لـ 

 المساس بيذا الحق. تبرير بذلؾف مقتضيات المصمحة العامة ك بينو كبي

 ةالتار الممكيةحماية  لمبدأالقيمة الدسصكرية  :ثانيا

 دستكر، مانحا  إياه حمايةالحق المالي الكحيد الذؼ تطرؽ إليو ال يعتبر حق الممكية
تصر ميمة النصكص ستكرية ال يمكف مخالفة مفيكميا العاـ مف قبل أؼ تشريع، حيث تقد
ضماف حماية لعمى تنظيـ حق الممكية العقارية فقط ضمف المفيـك الدستكرؼ  تشريعيةال

طائفة مف الحقكؽ ذات األىمية الخاصة، يطمق عمييا الحقكؽ الدستكرية يأتي في مقدمتيا 
عمى القيمة الدستكرية  ضفي، كضماف احتراـ النصكص التي تالعقاريةالحق في الممكية 

تكريس إلى العقارية ، كما ترجع أىمية حق الممكية (1) لمبادغ كالحقكؽ المعمنة في الدستكرا
 (. 2) أسمكب الدفع بعدـ دستكرية القكانيف لضماف حماية الحق في الممكية

  ةتارحق الممكية العمى إضفاء القيمة الدسصكرية  -1

عمل مختمف األنظمة القانكنية عمى حماية طائفة مف الحقكؽ ذات األىمية الخاصة، ت
ف الحديث الخاصة. كال يمك رية، يأتي في مقدمتيا حق الممكيةيطمق عمييا الحقكؽ الدستك 

رة فيو قيمة قانكنية يمتـز في الدستكر ما لـ تكف لممبادغ المقرّ  عقاريةعف حماية الممكية ال
القكانيف باحتراميا، حيث ترجع أىمية حق الممكية إلى األسس التي يستمد  المشرع في مختمف

                                                           
مبدأ حق الدكلة في نزع الممكية، مع ضركرة احتراـ  قانكف الدكلي كالقانكف الكطني حكؿإجماع في الشبو ىناؾ يبدك أّف  -1

يق المنفعة العامة، احتراـ اإلجراءات القانكنية الكاجبة، عدـ مجمكعة مف الشركط لمشركعية إجراءات نزع الممكية، كىي: تحق
 أنظر:  التمييز في إجراءات نزع الممكية، كأخيرا  التعكيض عف نزع الممكية.

DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, «Le droit de l’expropriation directe et indirecte», in: 

Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de 

LEBEN Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, pp. 408-411.   
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ما يبدك جميا  في اإلعبلف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف  ىذاك  ،1منيا كجكده، كىك القانكف الطبيعي
 .17892كالمكاطف لسنة 

الممكية يجد سنده في القانكف الطبيعي الذؼ ال يمكف مخالفتو مف  في حقالإذا كاف 
دساتير الكثير مف  أيضا  حقا  دستكريا  بالنظر إلى أفّ  ، فإّنو يعدّ 3لسمطة التشريعيةاطرؼ 

كالمقصكد بحق الممكية  ،بحمايتو بلستثمار تكفل ىذا الحق كتقرّ يات الدكلية لالدكؿ كاالتفاق
الذؼ أشار إليو اإلعبلف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف، حسبما ذىب إليو الفقو الفرنسي، 

 حقحماية ضماف التالي فإّف تعرض الدستكر ل، كب4أساسية ىك حق الممكية العقارية بصفة
نكعا  مف  في مرتبة إلزامية عميا يضفي عميو يجعمو مف أؼ إنحراؼ أك إىماؿالخاصة  الممكية

  .5السمك كاالحتراـ

 مف الحق في الممكية الخاصة كتحريره تككف القيمة اإللزامية عند التأكيد عمى احتراـ
مف خبلؿ المكاثيق كاإلعبلنات العالمية التي يستمد منيا ىذا كذلؾ ، أك اعتداء كل عائق

في مادتو الثانية  حقكؽ اإلنساف كالمكاطفالفرنسي لعبلف اإل الحق قيمتو الدستكرية، كقد نّص 
)كمنيا حق  الحقكؽ الطبيعية لئلنساف ىدؼ كل جماعة سياسية ىك الحفاظ عمى عمى أفّ 
مف نفس اإلعبلف،  17ت المادة نّص كقد  .6مع مركر الكقت قابمة لمتقادـالر كغي الممكية(
 عندما إال   ،و ال يجكز حرماف أي أحد منوس كمركف، كأن  "حق الممكية مقد  : عمى أفّ 

صقصضي ذلؾ بكضكح الضركرة العامة، الصي يحددىا القانكف، كبشرط الصعكيض العادؿ 
                                                           

 .6سابق، ص المرجع الالعاؿ أبك قريف،  أحمد عبد -1
ـ سياسي ىك الحفاظ عمى الغرض مف كل تنظي تشير المادة األكلى مف إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الفرنسي إلى أفّ  -2

 الحقكؽ الطبيعية لئلنساف، كالتي منيا حق الممكية. لمزيد مف التفصيل أنظر: 
DE MONTGOLFIER Jean-François, «Le Conseil constitutionnel et la propriété privée des 

personnes privées», Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, N° 31, 2011, p. 36.  
 .114سابق، ص المرجع ال. إكراـ فالح الصكاؼ، 7سابق، ص المرجع الأحمد عبد العاؿ أبك قريف، أنظر:  -3

4
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Cours de droit administratif des biens, 2

é
 édition, 

Montchrestien, Paris, 2001, pp. 366-370. 
ت الدستكرية لمحقكؽ كالحريات في الدساتير الجزائرية"، المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية، عكادؼ فريد، "الضمانا - 5

 .270، ص 2014العدد األكؿ، 
6
- «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'homme…». V. : DRAGO Guillaume, «Droit de propriété et liberté 

d’entreprendre dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel: une relecture», C.R.D.F., N° 

9, 2011, p .33.  
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العالمية منيا مختمف الدساتير  ألساسية التي تستمدىك الكثيقة ا اإلعبلف كىذا، 1كالمسبق"
  .بحماية حقكؽ كحريات األفراد أحكاميا الخاصة

اإلعبلف مف خبلؿ صياغة الخاصة ازداد اىتماـ المجتمع الدكلي بالحق في الممكية 
 د عمى األىمية الجكىريةبالعكدة إلى التأكيكذلؾ ، 1948سنة  العالمي لحقكؽ االنساف

بمفرده أك  لكل فرد الحق في التممؾ أفّ  ،منو 17المادة  ما جاء فييدية فمممكية الفر ل
يستفيد مف  كعميو، .2كال يجكز تجريد أحد مف ممكو بشكل تعسفي ،باالشتراؾ مع غيره
مجمكعة مف كجكد ، إضافة إلى ألشخاص الطبيعية كالمعنكيةجميع ا الحماية الدستكرية

 .3كلة لؤلجانب بالتساكؼ مع المكاطنيفالحقكؽ األساسية التي يجب أف تككف مكف

دساتير الدستكر الجزائرؼ عمى غرار في  الخاصة الممكيةفي حق العمى  النّص إّف 
 الجادة رغبةال كجكد عمى كدليل ،مختمف الدكؿ ىك إعبلء مف شأف ىذا الحق كتقديس لو

مجمس الدستكرؼ ال هأّكد ىذا ما يظير فيماك  .في حمايتو كتكفير الحصانة البلزمة لو ةمدكلل
 ، عمى1982سنة  جانفي 16بشأف التأميمات التي كقعت في الفرنسي في قراره الشيير 

ألّف ، ك لحق في الممكيةمبدأ اللمبدأ حرية التجارة كالصناعة المرادؼ  القيمة الدستكرية الكاممة
 طرح مشكل حق الممكية، ألّنو جاء متضمنا  في المبدأ األكؿ. في فرنسا لـ ي

«Une pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété»
4. 

                                                           
1
- Art. 17 de la déclaration Française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame: 

«La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 

lorsque la nécessité publique, légalement constaté,  l'éxige évidemment, et sous la 

condition d'une juste et préalable indemnité». Disponible en ligne sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-

Homme-et-du-Citoyen-de-1789 (Consulté le: 16/12/2018). 
2
- Art. 17 dispose: «1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la 

propriété.  

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété». Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme: adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 

décembre 1948: texte définitive. Disponible en ligne sur: http://gallica.bnf.fr (Consulté le: 

16/12/2018). 
 .282عكادؼ فريد، المرجع السابق، ص  -3

4
- DRAGO Guillaume, Op.cit., p. 35. et MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 369. 

http://gallica.bnf.fr/
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مف حيث ضركرة التزاـ النصكص  الخاصة لممكيةمحق في االقيمة الدستكرية ل تظير
لمبدأ تدرج  كعدـ خرقيا ،التشريعية في الدكلة باحتراـ الحقكؽ األساسية الكاردة في الدستكر

ممستثمر الممكية لفي  حقال كفل حمايةضمانة مكضكعية قكية ت ، كىذا ما يعدّ القكانيف
أصبح  الممكية في حقالفإّف  كبالتالي ،1ىذه الحقكؽ األساسيةالتي تعّد مف أىـ ك  األجنبي

 بشكل كاسع كيدؼ أساسي.القانكف في اليـك يتمتع بقيمة عميا تجرؼ حمايتو 

 القكانيف حماية الممكية التارة عف طريق الدفع بعدـ دسصكرية -2

بعد  السيما، ك في الدساتير الحديثة كاسعا  انتشارا   بعدـ دستكرية القكانيف الدفع يشيد
 .2كرات كفالة احتراـ الدستكرضر ضمانات الحرية ك  بيف مفيعّد  ىذا األسمكب ت أفّ اثبإ
بنزع الممكية  كأ بعدـ تحديد التعكيض ية سكاء  القكانيف التي تتجاكز النصكص الدستكر ك 

في  دستكرال سمك بالمنفعة العامة، إّنما تقكـ بانتياؾ مبدأالخاصة لغرض ليس لو عبلقة 
مف كسيمة  كاف البدّ  باحتراـ الدستكر نصكص التشريعيةلضماف التزاـ الك  ،3الكقت ذاتو

 .القكانيف عدـ دستكريةب طعف كىي الدفعلم

يصبح  ، كالذؼما في االلتزاـ بالنص الدستكرؼ ىناؾ عامبلف أساسياف ينبغي تكافرى
المترتب عمى  لحق في الممكية الخاصة، كالجزاءااحتراـ  :كىما ،ممعنى الذؼ يحتكيوضامنا  ل

 تياكعدـ جكاز مخالف فسمك الدستكر عمى مختمف القكاعد القانكنية، .4مخالفة نص الدستكر
عمى حق الممكية الخاصة مزيدا  مف الكضكح في الدستكر ؼ إلى اكتساب النص يؤدّ  مدستكرل

                                                           
تجسد رغبتو في احتراـ الحقكؽ الكاردة في الدستكر، مثل الحق في  قانكنية كقكاعد المشرع الجزائرؼ عدة نصكص أدرج -1

 .282-270. لمزيد مف التفصيل أنظر: عكادؼ فريد، المرجع السابق، ص ص ية الخاصةالممك
الحكـ التشريعي الذؼ  حق ممنكح لكل متقاض عندما َيّدعي أماـ جية قضائية، أفّ القكانيف الدفع بعدـ دستكرية  إفّ  -2

 المجمس الدستكرؼ عف طريق اإلحالةار بإخطكذلؾ  يتكقف عميو مآؿ النزاع ينتيؾ الحقكؽ كالحريات التي يكفميا الدستكر،

      الدستكرؼ  كفيمة بدعـ مكانة المجمس 2016 نةىذه اآللية التي أدرجيا دستكر سك  .مف المحكمة العميا أك مجمس الدكلة

أنظر: سعداكؼ  كالحريات الفردية كالجماعية.)بما فييا حق الممكية الفردية أك الخاصة( كدكره في مسار حماية الحقكؽ 
جمة مف الدستكر الجزائرؼ"، م 188ديق، "آلية الدفع بعدـ الدستكرية كضمانة إلعبلء الدستكر: دراسة في تحميل المادة ص

 .152ك  151ص  ،2017، 07صكت القانكف، عدد 
، 02د عمياف بكزياف، "آلية الدفع بعدـ الدستكرية كأثرىا في تفعيل العدالة الدستكرية"، مجمة المجمس الدستكرؼ، عد -3

 .113ك  112 ، ص2013
 .79سابق، ص المرجع الإكراـ فالح الصكاؼ،  -4
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حق الممكية الخاصة في الدستكر تشكل أسسا  عامة ال ب متعمقةص الالنصك ألّف  ،كالثبات
 .1مرتبة مخالفتيامنيا يمكف لمتشريعات األقل 

مف عمى غيرىا أسمى مرتبة  الدستكرية عدالقكا  تككف  ،ا  لمبدأ تدرج القكاعد القانكنيةكفق
عدـ  األدنى مرتبةية نك القانالقكاعد عمى ذلؾ يككف عمى بناء  ك  ،2العادية عد القانكنيةالقكا 
 دستكرمف الالفقرة األكلى  188نص المادة  ، كىذا ما جاء في3لفة القاعدة الدستكريةمخا

يمكف إتطار المجمس الدسصكري بالدفع بعدـ الدسصكرية كما يمي: " 20164لسنة  الجزائرؼ 
بناء عمى إحالة مف المحكمة العميا أك مجمس الدكلة، عندما يدعي أحد األطراؼ في 

اكمة أماـ جية قضائية أف الحكـ الصشريعي الذي يصكقف عميو مآؿ النزاع ينصيؾ المح
يتطمب أف تككف القكانيف العادية بناء  عميو، ك  ."الحقكؽ كالحريات الصي يضمنيا الدسصكر

ذا ك  ،متفقة مع مضمكف الدستكر فإّنيا تصبح غير لو  مخالفة األحكاـ التشريعية جاءتا 
  .5دستكرية

لتحديد شركط  2018سنة  قانكف عضكؼ صدر  دكحريات األفرا صكف حقكؽ  بيدؼ
مف  188يطبق كفقا  ألحكاـ المادة  ىذا القانكف ك ، 6الدستكرية ـككيفيات تطبيق الدفع بعد

جيات الفي كل محاكمة أماـ القكانيف دستكرية إثارة الدفع بعدـ  الدستكر، حيث يمكف
اإلدارؼ، مف قبل أحد أطراؼ قضاء نظاـ الالقضاء العادؼ ك القضائية الخاضعة لنظاـ 

                                                           
 .152سعداكؼ صديق، المرجع السابق، ص  -1
يعتبر الدفع بعدـ دستكرية القكانيف كسيمة دفاع كضماف تمنحيا األنظمة كالتشريعات لؤلشخاص، بما فييـ المستثمريف  -2

سعداكؼ صديق، ترسميا قكاعد قانكنية تتماشى كفمسفة كل بمد. أنظر:  األجانب، لحماية حقكقيـ كحرياتيـ كفق حدكد كأطر
 .150المرجع السابق، ص 

 . 69عمياف بكزياف، المرجع السابق، ص  -3
 ، السابق الذكر.2016لسنة  ؼ دستكر التعديل المف  188المادة  -4
س الدستكرؼ الفرنسي المجم إلى أفّ  «MORAND-DEVILLER Jacqueline»كبيذا الخصكص أشارت األستاذة  -5

 في مسألة التأميمات قيكدا  عمى سمطة الدكلة في تأميـ  1982 يجانف 16قد كضع أثناء صدكر الحكـ الشيير في 
رة لمممكية الخاصة.  يتعارض مع الحماية المقرّ الممتمكات الخاصة، إذ يجب أف يككف في اإلطار الذؼ حّدده القانكف كأاّل 

 أنظر: التي لـ تستكِؼ أي ا مف ىذه المتطمبات كانت مخالفة لمدستكر.ك  1982كلذلؾ، فإّف تأميمات عاـ 
MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 369.  

الدستكرية، ، يحدد شركط ككيفيات تطبيق الدفع بعدـ 2018سبتمبر سنة  02مؤرخ في  16-18قانكف عضكؼ رقـ  -6
 .2018سبتمبر سنة  05، مؤرخ في 54ج.ر.ج.ج.، عدد 
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الذؼ يتكقف عميو مآؿ النزاع ينتيؾ الحقكؽ الحكـ التشريعي  عي أفّ الدعكػ الذؼ يدّ 
لممرة األكلى في  بعدـ الدستكريةيمكف أف يثار الدفع ك ، 1كالحريات التي يضمنيا الدستكر
 ،مف طرؼ القاضي الدفع تمقائيا   أّنو ال يمكف أف يثاركما  ،2االستئناؼ أك الطعف بالنقض

 .3لصاحب الحق المنتيؾفيك حق حصرؼ 

 اية الصشريعيةالحمالفرع الثاني: 

عمى الخاصة الممكية في تنظيـ ذات السيادة لدكؿ ا بحقيعترؼ القانكف الدكلي 
ّف أك  .عف طريق التشريع الداخمي كنكعو كمضمكنو كالباعث عميوكتقرير ىذا الحق  ،إقميميا

في نفس الكقت االتجاه الذؼ  فيي تحّدد ،نظاـ الخاص بالممكية العقاريةال الدكلة عندما تحّدد
 كل دكلة تقدـ ضماناتك  ،4ياتتبناه في مكاجية مكاطنييا كاألجانب المقيميف عمى أراضي

 األساسية بصفة عامة. ارىا حق مف حقكؽ اإلنسافتشريعية لحماية الممكية العقارية باعتب

 قكاعدا بمكجب الإمّ  ،بتنظيمو في القانكف لعقارية في الممكية ا الحقاـ احتر يتجسد 
البحث مع كىذا  ،(اثانياالستثمار ) قانكف نصكص  أك بمكجب ،()أكالالعقارية مممكية لالعامة 
  .)ثالثا( ممكية المستثمر األجنبي حمايةفي  ةالكطني مقكانيفل الدكلية القيمة القانكنيةعف 

 

                                                           
مجمة  "،2016عباسة درباؿ صكرية، "دكر اإلخطار في تفعيل الرقابة الدستكرية عمى ضكء التعديل الدستكرؼ لسنة  -1

 .8ك  7 ، ص2017السياسية، العدد األكؿ، القانكف الدستكرؼ كالمؤسسات 
 ة، السابق الذكر.الدستكري، يحدد شركط ككيفيات تطبيق الدفع بعدـ 16-18مف القانكف العضكؼ رقـ  02المادة  -2
 ،حرياتالحقكؽ ك المف شأنو أف يدعـ  كىذاس الدستكرؼ المتقاضيف الحق في الدفع بعدـ الدستكرية، المؤسّ  أعطى -3

بعد اقتناع القاضي  ،كتفعيل دكر الرقابة عمى دستكرية القكانيف عف طريق اإلحالة مف طرؼ المحكمة العميا كمجمس الدكلة
س قد يثيره أحد المتقاضيف بعدـ دستكرية النص الذؼ يتكقف عميو فض النزاع، بل كربط المؤسّ  أثناء المحاكمة بالدفع الذؼ

ف كاف لو مزاياه في الدسالدستكرؼ حتى ىذا التعديل ك الدستكرؼ تنظيـ ىذه المسألة بقانكف عضكؼ،  ر التي تأخذ بو يتاكا 
يصعب تطبيقو في ظل ما يعرفو الكاقع مف تداخل بيف  و أنّ يس مبدأ الفصل بيف السمطات، إاّل تمؾ التي تتميز بتكرّ  خاصة

لمسمطة التنفيذية، إلى جانب عدـ كجكد قضاة  السمطات كعدـ استقبلليتيا السيما جياز القضاء الذؼ يعتبر تابعا  
كىذا ما قد يجعل مف ممارسة المستثمر األجنبي ليذا  .متخصصيف في مجاؿ القانكف الدستكرؼ لبلضطبلع بيذه الميمة

 .11المرجع السابق، ص عباسة درباؿ صكرية، ق باعتباره صاحب مصمحة في ذلؾ أمر صعب التحقيق. أنظر: الح
 .152سابق، ص المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ،  -4
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 العامة قكاعدلبمكجب ا عقاريةممكية الال: حماية أكال

الممكية الخاصة مضمكنة ال يجكز  عمى أفّ الدستكرية  بلقا  مف تأكيد القكاعدانط
، يةنزع الممكية جبرا  عمى مالكيا يخالف ما لو مف حقكؽ شرعية كقانكن ؼ عمييا، كأفّ التعدّ 

ية دا  إلى الحر استنا ،ف المدني الجزائرؼ لبياف عدـ جكاز حرماف المالؾ مف ممكوك يأتي القان
(، فالممكية 1النتفاع بمكمو كالتصرؼ فيو في حدكد ما يجيزه القانكف )في االكاممة لممالؾ 

رة حمايتيا عف طريق القكاعد المقرّ الدكلة ىي التي تتكفل بك  ،يا في القانكف ليا حرمتالعقارية 
 (. 2مف أجل المنفعة العمكمية ) ممكيةالنزع المتعمق بقكاعد قانكف الفي 

 القانكف المدني في إطار كية العقاريةحماية المم -1

مسائل أدرج المشرع الجزائرؼ في القانكف المدني مجمكعة مف األحكاـ العامة لتنظيـ ال
الممكية العقارية كالحقكؽ المتفرعة عنيا، باعتبارىا مف الحقكؽ التي يتمتع بمباشرتيا المتعمقة ب

  .بمفردهالخاصة عمى ممتمكاتو ميما كاف كطني أك أجنبي أؼ شخص 

الداخمية مف المسائل األساسية التي اىتمت بيا التشريعات الخاصة الممكية  بما أفّ 
 حقالعف عناصر الجزائرؼ منذ القديـ، فمف األىمية البحث في قكاعد القانكف المدني لمدكؿ 

ليا التي تضمف حماية الممكية العقارية لما القانكنية ، كمحاكلة فيـ ىذه القكاعد )أ( الممكية في
ناصر لمالكيا عنصر ميـ مف ع العقاريةمف عبلقة كثيقة باالستثمارات، أيف تشكل الممكية 

 . )ب( االستثمار بالمفيـك الكاسع

 الممكية العقارية في حق العنارر  -أ

كحده في حدكد ما يسمح بو القانكف استعماؿ حقو في الشيء  لمالؾ العقار األصل أفّ 
يا  في ذلؾ ما تقضي بو القكانيف كاألنظمة المتعمقة بالمصمحة ، مراع1كاستغبللو كالتصرؼ فيو

"الممكية ىي حق الصمصع : أفّ  2مف القانكف المدني 674المادة  نصما جاء في  كفق ،العامة
                                                           

ة، أحمد عبد الرزاؽ السنيكرؼ، الكسيط في شرح القانكف المدني، حق الممكية، الجزء الثامف، دار النيضة العربية، القاىر  -1
 . 496، ص 1968

يا حق االنتفاع مف القانكف المدني الفرنسي، التي عّرفت الممكية عمى أنّ  544في المادة  كىك نفس ما جاء تقريبا   -2
 كالتصرؼ في األشياء بصفة مطمقة، بشرط عدـ استعماليا عمى كجو تحرمو القكانيف كاألنظمة. كىي كما يمي:
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أّف  تضحي ،كالصررؼ في األشياء، بشرط أف ال يسصعمل اسصعماال صحرمو القكانيف كاألنظمة"
يخكليا حق الممكية لصاحبيا، كىي حق االستئثار إلى السمطات التي  تىذه المادة أشار 

التصرؼ فيو مطة كاممة عمى الشيء باستعمالو كاستغبللو ك الذؼ يستدعي أف تككف لممالؾ س
 مكية ينقسـ إلى ثبلث عناصرحق الم أفّ كما . 1القانكف ما يسمح بو عمى كجو دائـ في حدكد 

مف الحماية القانكنية المطمكبة تشكل باجتماعيا في يد صاحبيا ممكية كاممة، تض مختمفة
 لممكية العقارية. صاحب اممستثمر األجنبي ل

بممارسة السمطات أك العناصر المختمفة عمى جميع لصاحبو  حق الممكية يسمح
حق الممكية ىك ذلؾ الحق الذؼ  ل، حيث يفيـ أفّ الممتمكات التي تدخل في ذمتو المالية ككّ 
كالشخص الذؼ يخضع لو ىذا الشيء عمى نحك شبو ينشئ عبلقة آنية كمباشرة بيف الشيء 

حكؿ  GHESTIN Jacques. كىنا يمكف االستناد إلى الشرح الذؼ قدمو األستاذ 2كامل
 المقصكد باألمكاؿ، في قكلو كما يمي: 

«Ordinairement les biens désignent en premier lieu les choses (…). Mais 

tout lien entre les personnes et les choses implique une idée d’attribution, 

d’appropriation et de pouvoirs. Les choses ne sont utiles à l’homme que 

lorsqu’il peut s’en servir, en profiter et exercer sur elles certains pouvoirs. 

Elles ne sont des biens que si elles sont objets de droits exprimant les 

pouvoirs que des personnes détiennent sur elles»
3
. 

لمبدأ  ا  حقيقي ا  في الكاقع، يشكل حق الممكية بسمطاتو التي يمارسيا أصحابيا امتداد
ىذا البعد ك  ،ممارسة النشاط االقتصادؼ بحريةما يسمح لؤلفراد المالكيف  كىك ،الحرية الفردية

الذؼ يضمف الحق في التصرؼ الخاصة الميبرالي لمممكية يرتبط مباشرة بحق الممكية 
النشاط االقتصادؼ الذؼ يرغبو المستثمر األجنبي، بشرط أف يككف كاالستغبلؿ حسب 

                                                                                                                                                                                     

= «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, 

pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». 
Disponible en ligne sur: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/code civil/ (Consulté 

le: 22/10/2018). 
لمطباعة كالنشر  دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار ىكمو –الحقكؽ العينية في القانكف المدني الجزائرؼ بمحاج العربي،  -1

 .92-80ص  ، ص2017، الجزائر، كالتكزيع
2
- Le droit de propriété est «un rapport immédiat et direct entre une chose et une 

personne au pouvoir de laquelle soumise d’une manière plus ou moins complète». V.: 

DANOS Frédéric, Propriété, possession, et opposabilité, Economica, Paris, 2007, p. 2. 
3
- GHESTIN Jacques, Traité de droit civil. Les biens, LGDJ, Paris, 2000, p. 1-2. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/code%20civil/
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كفي المقابل ينبغي أف يككف حق االستغبلؿ كحق التصرؼ باألحرػ  ،1مرخص بو قانكنا  
مرتبط بحيازة الشيء، أؼ مستمد مف الحيازة لضماف التمتع الفعمي بالشيء كبمنافعو 

الحق عمى شيء ما بكامل عناصره في  الممكية ىي سمطة كيظير ذلؾ في أفّ  ،2االقتصادية
كىذا التمييز ميـ لفيـ العبلقة بيف  ،3الحيازة ىي سمطة االنتفاع بالشيء فقط حيف أفّ 

و إذا كاف النظاـ القانكني المطبق مستكحى بشكل كاسع المستثمر األجنبي كاالستثمار، ألنّ 
ماية االستثمارات مف قانكف حماية ممكية األجانب، فإّف الممكية التي تشكل مكضكع ح

 . 4األجنبية ىنا ىي تمؾ المرتبطة بصفة خاصة بمالكيا

االستعماؿ كاالستغبلؿ كالتصرؼ ىي عناصر جكىرية  أفّ يظير ، مف خبلؿ ما سبق
 ،ممارسة السمطات القانكنية المخكلة لو عمى الشيء أك مستثمر ال يمكف ألؼ شخص

دكف أف يتمتع فعبل  بحق االستعماؿ  اريةالعق تومطالبة بضماف الحماية القانكنية لممكيكال
 كاالستغبلؿ كالتصرؼ.  

  حماية الممكية العقارية أساس -ب

حرماف  زاجك  ىك عدـ ،بكجو عاـ يالمدنالقانكف مف  677المادة  المقّرر في المبدأ
و ، غير أنّ رىا القانكف التي يقرّ  شركطألحكاؿ كالإاّل في ا خص مف ممكيتو العقارية جبرا  أؼ ش
الحق في نزع الممكية العقارية كميا  أك جزئيا ، أك نزع حقكؽ الممكية العقارية العامة دارة لئل

ق عمى جميع دة تطبّ يشكل قاعدة عامة كمجرّ  نصال ذا، كى5بداعي تحقيق المنفعة العامة

                                                           
1
- ROBERT-CUENDET Sabrina, Op.cit, p. 124.  

الحق في االستعماؿ كالحق في االستغبلؿ كالحق في التصرؼ مستمد مف  أفّ  DANOS Frédéricيكضح األستاذ  -2
و دائـ كمستمر، في حيف داـ أنّ  المستقبل مااحتماؿ أك إمكانية التمتع بالحق في  كالحيازة أكثر مف الممكية. فحق الممكية ى

 الحيازة ىي سمطة فعمية يمارسيا الشخص عمى العقار تظيره بمظير صاحب حق الممكية. أنظر:  أفّ 
DANOS Frédéric, Op.cit., pp. 5 et 6 - 89 et 439. 

 . 498سابق، ص لامرجع الأحمد عبد الرزاؽ السنيكرؼ، الكسيط في شرح القانكف المدني، حق الممكية،  -3

4- ROBERT-CUENDET Sabrina, Op.cit., p. 125.   
"ال يجكز حرماف أي أحد مف ممكيصو، إال في األحكاؿ كالشركط المنركص عمييا في و: عمى أنّ  677تنص المادة  -5

  القانكف.
قارية لممنفعة العامة مقابل غير أف لئلدارة الحق في نزع جميع الممكية العقارية أك بعضيا، أك نزع الحقكؽ العينية الع

 السابق الذكر. ، يتضمف القانكف المدني،58-75انكف رقـ . قصعكيض منرف كعادؿ..."
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يككف  1االستيبلء المؤقت كما أفّ  ،أجانب ـيف أيص المالكيف ميما كانكا كطناألشخاص الخكا
ا ذا الحرماف. كفي ىذا ناؿ المالؾ مف ضرر بسبب ىعكيض منصف كعادؿ عمّ مقابل ت
تأميـ الممكية بصدار حكـ و ال يجكز إمف القانكف المدني أنّ  678المادة  ذكرتالسياؽ، 
 تعكيض. ال دفع إاّل بنص قانكني، كبالطريقة التي يرسميا القانكف، مقابل العقارية

 إاّل  في القانكف الجزائرؼ  لممكية العقاريةة امصادر  ال يجكز باإلضافة إلى ذلؾ،
ػ اإلدارة نيائي صادر مف الجيات القضائية المختصة، كىذا حتى ال تتعدّ  بمقتضى حكـ

 .2أك تتعسف في استعماؿ صبلحيتيا المحّددة في القانكف  مى الممكية العقاريةعالعمكمية 

، ةلممكية العقارياية حما في القانكف المدني عمى عملقد المشرع الجزائرؼ  يتضح أفّ 
الضكابط كاألسس المقيدة لحرية الدكلة عند المساس بالممتمكات الخاصة، ؿ كضع مف خبل

تتمثل في  ،مر األجنبيممستثالعقارية لمممكية لؿ بكضكح عمى كجكد حماية قانكنية كىذا ما يدّ 
 في غير مشركع.أك االستيبلء عمييا بشكل تعسّ  الممكية عدـ المجكء إلى نزع

 ةيممك ممنفعة العالتارة لنزع الممكية بمكجب القانكف المصعمق بحماية ال -2

باحتراـ  تمتـز اإلدارة النازعة لمممكية الخاصة طبقا  لما تفرضو القكانيف الكطنية كالدكلية
، المحّددة في القانكف المتعمق بنزع الممكية الخاصة لممنفعة العمكمية اإلجراءاتمف  جممة

نزع  إجراءاتما يميز أىـ ك  ،3تحت طائمة البطبلفالقاضي اإلدارؼ  كالتي تخضع لرقابة
ىي التي تبادر  اإلدارة أؼ أفّ  ،يا ذات طبيعة إدارية محضةأنّ  في التشريع الجزائرؼ الممكية 

  :5أف تشمل ما يمي يجبكىذه اإلجراءات  .4بالعممية كتقكـ بتسييرىا إلى غاية النزع النيائي

                                                           
 . ، السابق الذكرالمدني القانكف  681إلى  679المكاد مف  -1
الطبعة . أنظر أيضا: حمدؼ باشا عمر، حماية الممكية العقارية الخاصة، 54-53، ص مرجع السابقبمحاج العربي، ال -2

 .83، ص 2014، الجزائر، لمطباعة كالنشر كالتكزيع العاشرة، دار ىكمو
 .  18، ص 1994، سنة 02، عدد 04رحماني أحمد، "نزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية"، مجمة اإلدارة، المجمد  -3
، لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار ىكمو سماعيف شامة، النظاـ القانكني الجزائرؼ لمتكجيو العقارؼ: دراسة كصفية كتحميمية، -4

 .  230 ك 229ص  ،2002الجزائر، 
السابق يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ، 11-91مف القانكف رقـ  04ك  03المادتاف  -5

 ، يحدد كيفيات 1993 جكيمية سنة 27مؤرخ في  186-93تنفيذؼ رقـ المرسـك مف ال 11إلى  06ك  03الذكر. كالمكاد 
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 مكميةالصرريح بالمنفعة الع -أ

 إتباع المعنية اإلدارة عمى يجب العمكمية، المنفعة لتقرير المسبق التحقيق فتح قبل
 المراد الماؿ القتناء الكدية الكسائل إلى المجكء محاكلتيا في تتجسد مسبقة جكىرية إجراءات
 ا: ىمك  ،شمل إجرائيف أساسييف إذا إالّ  صحيحا   العمكمية بالمنفعة التصريح يككف  الك  نزعو،

 فصح الصحقيق المسبق -1-أ

المختص  بمكجب قرار مف الكالي(L'enquête préalable)  قيق المسبقفتح التح يتـّ 
ب أىمية العممية، كيذكر حس توالتحقيق كمد مكاف يحّددإقميميا ، كالذؼ يعيف لجنة التحقيق ك 

التحقيق لجنة  أعضاء ريخ بدأ التحقيق كانتيائو، تشكيلاليدؼ مف التحقيق، تا كجكبا   وفي
)أسماء كألقاب األعضاء كصفاتيـ(، كيفيات عمل المجنة )أكقات كأماكف استقباؿ الجميكر، 

ف مف العممية، كدفاتر تسجيل الشكاكػ كطرؽ االستشارة كممف التحقيق(، اليدؼ المبيّ 
 صدريجب أف يحيث  ،مخطط الكضعية لتحديد طبيعة األشغاؿ المزمع انجازىا كمكقعيا

يكما  مف تاريخ فتح التحقيق المشير بمركز البمدية المعنية،  (15) عشرخمسة  قبل قرارال
تكضع كافة ، ك ينشر في مدكنة القرارات اإلدارية لمكاليةكذلؾ ك  ،منشكرا  في يكميتيف كطنيتيف

تحت المسبق كضع ممف التحقيق ي كما، 1جراءات تحت طائمة البطبلفىذه البيانات كاإل
 تصرؼ الجميكر. 

سماع أؼ شخص كالحصكؿ عمى أية معمكمات إمكانية المسبق لتحقيق مجنة الخكؿ يُ 
 يبكحكا بأؼ سر يتعمق عمى أعضاء المجنة أالّ عماليا كا عداد استنتاجاتيا، ك ضركرية أل

كما يجب أف تقّدـ ىذه المجنة معكف عمييا أثناء أداء ميمتيـ، بالكثائق كالمعمكمات التي يطّ 
ا  ظرفيا  فيو استنتاجاتيا بشأف طابع المنفعة العامة المزمع لمسمطة اإلدارية التي عينتيا تقرير 

 . ( يكما  مف تاريخ انتياء التحقيق15في أجل خمسة عشر )كذلؾ  ،القياـ بيا
                                                                                                                                                                                     

، يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة 1991أفريل سنة  27مؤرخ في  11-91تطبيق القانكف رقـ = 
 متّمـ.معّدؿ ك ، 1993مارس سنة  08في  مؤرخ ،51عدد  ،العمكمية، ج.ر.ج.ج.

نتيجة لعدـ احتراـ اإلدارة لئلجراءات  الخاصة يةفي العديد مف المرات قرارات نزع الممكالجزائرؼ مجمس الدكلة ألغى  -1
، 02كركغمي مقداد، "نزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية"، المجمة القضائية، عدد . لمزيد مف التفصيل أنظر: القانكنية
 . 37، ص 1996سنة 
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 قرار الصرريح بالمنفعة العمكمية -2-أ

تقع في  عقاريةت أك حقكؽ عينية ممتمكاتشمل الخاصة ا كانت عممية نزع الممكية إذ
-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  02المادة  فيالتمييز  ، فإّنو يتـّ ة كالياتكالية كاحدة أك عد

، بيف السابق الذكر 186-93التنفيذؼ رقـ مف المرسكـ  10التي تتّمـ أحكاـ المادة  2481
 التالية: الحاالت

التصريح بالمنفعة العمكمية بمكجب قرار صادر عف الكالي، إذا كانت الممتمكات أك  -
في بمدية كاحدة  ية العقارية المراد نزع ممكيتيا كاقعة في تراب كالية كاحدة، سكاء  الحقكؽ العين

 أك عدة بمديات مف الكالية.

بمكجب قرار كزارؼ مشترؾ بيف الكزير المعني ككزير الداخمية بالمنفعة العمكمية التصريح  -
ية العقارية المراد نزع كالجماعات المحمية ككزير المالية، إذا كانت الممتمكات أك الحقكؽ العين

 ممكيتيا كاقعة في تراب كاليتيف أك عدة كاليات.

تضمف عناصر ي ،قكاعد شكمية معينة كفققرار التصريح بالمنفعة العمكمية  يصدر
كاإلدارة ممزمة باحتراـ ىذه القكاعد الشكمية  ،2يجب أف يعمـ بو الجميكر بطرؽ معينةك محّددة، 

 كانحرافيا. كىي: العامة اد ضد تعسف اإلدارةالتي تعتبر ضمانات أصمية لؤلفر 

ف تحت طائمة البطبلف مضمكف قرار التصريح بالمنفعة العمكمية، الذؼ يجب أف يبيّ  -
أىداؼ نزع الممكية المزمع تنفيذه، مساحة العقارات كمكقعيا كمكاصفاتيا، كمشتمبلت 

األجل ك  ،ات نزع الممكيةاألشغاؿ المزمع القياـ بيا، ككذلؾ تقدير النفقات التي تغطي عممي
( سنكات، 04أربع ) ال يمكف أف يتجاكزالذؼ ية، ك نزع الممكعممية د إلنجاز األقصى المحدّ 

 بنفس المدة إذا تعمق األمر بعممية كبرػ ذات منفعة كطنية.  كيمكف تجديده مرة كاحدة

                                                           
 . الذكر سابقل، ا186-93متّمـ لممرسـك التنفيذؼ رقـ ، 248-05تنفيذؼ رقـ المرسـك مف ال 02المادة  -1
 سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91مف القانكف رقـ  11ك  10ف االمادت -2

 . الذكر
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ذكاتيـ عف ب كاء  إلى عمـ المكاطنيف س بالمنفعة العمكمية تمـز اإلدارة بإعبلف قرار التصريح -
السمطة نازعة ـ عف طريق ما يعرؼ بالنشر. ك أك دكف تحديدى طريق ما يعرؼ بالتبميغ

 يدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةبنشر قرار التصريح بالمنفعة العمكمية في الجر ممزمة  الممكية
لخاصة رات اإلدارية اأك منشكرا  في مدكنة القرا يذيا  أك قرارا  كزاريا  مشتركا  إذا كاف مرسكما  تنف

غ قرار التصريح بالمنفعة العمكمية إلى كل كاحد مف المستثمريف المعنييف يبمتبالكالية، ك 
ق القرار في مركز البمدية التي يقع فييا الممؾ المراد عمّ كما يجب أف يُ  بعممية نزع الممكية.

صكص عمييا في طكاؿ الفترة المنك ، 06دتيا المادة نزع ممكيتو حسب الكيفيات التي حدّ 
 أعبله. الذكر  السابق 11-91مف القانكف رقـ  13المادة 

 صحديد األمبلؾ كالحقكؽ العقارية المطمكب نزعيا كالصعريف بأرحابيا -ب

 بالمنفعة التصريح قرارة لنشر دحدّ مال يكما   (15) خمسة عشر مدة طكاؿقـك الكالي ي
 ىكيةبياف ك  ،المراد نزعيا العقارية حقكؽ كال األمبلؾ في ، بتعييف خبير عقارؼ لمتحقيقالعامة

 جزئي تحقيق إجراء الغرض ليذا كيتـّ  ممكيتيـ، نزع المطمكب الحقكؽ  كأصحاب المالكيف
 تحديدك  اآلخريف، الحقكؽ  كأصحاب لممالكيف كقائمة قطع األراضي مخطط إعداد إلى ييدؼ
 .ريا  كحضك  دقيقا   تحديدا   المذككرة العقارية كالحقكؽ  الممتمكات محتكػ 

 صقرير عف صقييـ األمبلؾ كالحقكؽ المطمكب نزعيا -ج

ـّ تقييـ األمبلؾ كالحقكؽ  المطمكب نزع ممكيتيا استنادا  إلى القيمة الحقيقية  العقارية يت
ألمبلؾ كالحقكؽ حسب طبيعتيا كمكقعيا كقكاميا، أك كجو استعماليا الفعمي مف طرؼ يذه ال

 إدارة مصالح أمبلؾ الدكلة.

 المطمكب نزعيا بمية الصنازؿ عف األمبلؾ كالحقكؽ قرار قا -د

يتضمف قرار قابمية التنازؿ بصفة نيائية قائمة العقارات المعنية بالنزع باالستناد إلى 
المخطط الجزئي، كقائمة المالكيف أصحاب الحقكؽ كمبمغ التعكيض المستحق، حيث يكدع 

 ـّ فيو تبميغ ىذا القرار.مبمغ التعكيض لدػ خزينة الكالية في الكقت نفسو الذؼ يت
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 ردكر قرار نزع الممكية -ق

تنص ختتـ عممية نزع الممكية بصدكر قرار نزع الممكية مف اإلدارة المختصة، حيث تُ 
المتعمق بنزع الممكية لممنفعة العمكمية، عمى أّنو:  ،11-91مف القانكف رقـ  29المادة 

ال تتـّ صيغة نقل الممكية بصفة نيائية ك  ،1..."يحرر قرار إداري إلصماـ ريغة نقل الممكية"
  إاّل في الحاالت التالية:

 إذا حصل اتفاؽ بالتراضي بيف الطرفيف. -

 مف ىذا القانكف. 26دة في المادة إذا لـ يقدـ أؼ طعف خبلؿ المدة المحدّ  -

 إذا صدر قرار قضائي نيائي لصالح نزع الممكية. -

مقانكف طبقا  لمطة إدارية مختصة س مف نزع الممكيةقرار يصدر أّف لذلؾ يجب 
إضفاء التزامات عامة  بصفة ضمنيةك األدنى لمعاممة األجانب،  معيار الحدّ  مراعاةك ، الداخمي

ألمكاؿ المستثمر األجنبي ضد اإلجراءات  تقتضي احتراـ معيار الحماية الكاممة كالكمية
  لقانكف الداخمي.التعسفية التي تتخذىا إحدػ السمطات غير المختصة خرقا  ألحكاـ ا

 االسصثمارف انيك ق بمكجب عقاريةممكية الال: حماية اثاني

التي تقضي بعدـ نزع ممكية  يف االستثمار المتعاقبةقكان أغمبفي  تتبمكر الحماية
لتي المحّددة في القانكف، إضافة إلى األحكاـ العامة ا شركطال إطارإاّل في المستثمر األجنبي 

الممكية ال جدكػ مف  كالقانكف العقارؼ، ألفّ  ي كل مف القانكف المدنيتنظـ الممكية العقارية ف
تقريرىا ما لـ تكف ىناؾ كسائل كأدكات قانكنية ناجعة تحمييا، فالممكية المجردة مف الحماية 

 . 2يككف ليا كجكد مادؼ دكف الكجكد القانكني

                                                           
 . الذكر سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91القانكف رقـ  مف 29المادة  -1
 .83سابق، ص المرجع الر، حمدؼ باشا عم -2
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في مرحمة المتعمقة باالستثمار القانكنية يقتضي البحث استعراض مختمف النصكص 
، كالتي تمّيزت قكانينيا فتاح االقتصادؼن(، ثـ االنتقاؿ إلى مرحمة اال1النظاـ االشتراكي )

 (.2لممستثمر األجنبي )الخاصة  يس حماية الممكيةرّ بتك

 االشصراكيقكانيف االسصثمار الرادرة في مرحمة النظاـ  -1

كنية ضمانات كؼ مختمف النصكص القانتيظير حرص المشرع الجزائرؼ عمى أف تح
ف قانكف تضمّ ي 277-63القانكف رقـ ب بداية ،نبااألج يفالخاصة لممستثمر  يةية الممكحمال

"ال يجكز نزع الممكية إال في إطار و: منو عمى أنّ  06ت المادة االستثمارات، حيث نّص 
األحكاـ القانكنية كعندما يككف مقدار الفكائد الرافية قد كرل إلى مبمغ رأس الماؿ 

   .1رد كالمسصثمر. ككل نزع لمممكية يمنح الحق في الحركؿ عمى صعكيض عادؿ"المسصك 

يعتبر ىذا القانكف أكؿ تشريع بعد االستقبلؿ مكجو بصفة أساسية إلى االستثمار 
األجنبي، كما يبلحع في ىذه المرحمة ىك عدـ تجسيد التكجو اإلشتراكي، حيث خكؿ 

لضماف ضد نزع الممكية، بمعنى أف نزع لممستثمريف األجانب عدة ضمانات مف بينيا ا
 . 2 في إطار القانكف كبتعكيض عادؿالممكية ال يككف إاّل 

في الفترة  قامت إاّل أّنياتثمريف األجانب، لممس تيا الجزائرمنحتي الضمانات ال رغـ
ت نيتيا في عدـ تطبيق ىذا القانكف بعدة تأميمات، كما بينّ  1964إلى سنة  1963مف سنة 
 بدراسة الممفات المكدعة لدييا بخصكص االستثمار.  كلـ تبادر

ت الجزائر قانكف جديد، تمثل في تبنّ  277-63بعد الفشل في تطبيق القانكف رقـ 
"في منو عمى بعض الضمانات كما يمي:  08ت المادة ، فقد نّص 2843-66األمر رقـ 

                                                           
1
- L’article 66 dispose que: «Toute expropriation ne pourra intervenir que dans le cadre 

des dispositions légales et lorsque le montant cumulé des bénéfices nets aura atteint le 

montant du capital importé investi . 

Toute expropriation donne droit à une juste indemnisation». La loi n° 63-277 du 26 juillet 

1963 portant code des investissements, JORA, n°53 du 02 aout 1963.  
 . 64، ص 1999عميكش قربكع كماؿ، قانكف االستثمارات في الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -2
في  مؤرخ ،80عدد  ،، يتضمف قانكف االستثمارات، ج.ر.ج.ج.1966سبتمبر سنة  15مؤرخ في  284-66أمر رقـ  -3

 . )ممغى(1966سبتمبر سنة  17
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صنصفع مف أحكاـ الحالة الصي صسصمـز فييا المرمحة العمكمية اسصرجاع الدكلة لمؤسسات 
ىذا القانكف، فبل يمكف إقرار صدبير كيذا إال بمكجب نص ذا ربغة صشريعية كقد يشصمل 

 .ذلؾ الصدبير بحكـ القانكف، اسصثناء ليذا األمر، دفع الصعكيض ..."

كبل القانكنيف لـ يساىما في جمب المستثمريف كاالستثمارات  ا سبق، أفّ يتضح ممّ 
ذا ما يتنافى ، كىمف إجراءات نزع الممكية التأميـ كغيره إمكانيةى يما ينصاف عماألجنبية ألنّ 

 التي تتحاشى تطبيق القكانيف الداخمية لعدـ ثقتيـ فييا. مع إرادة األجانب

 االنفصاح االقصراديمرحمة قكانيف االسصثمار الرادرة في  -2

نيكض قصد ال ،ليبراليمة جديدة عرفت إصدار قكانيف ذات طابع دخمت الجزائر مرح
بعد فشل السياسة االقتصادية المنتيجة في ظل النظاـ االشتراكي، مف  باالقتصاد الكطني
 .1الضمانات البلزمة مى االستثمارات األجنبية كمحاكلة استقطابيا بتكفيرخبلؿ االنفتاح ع

عمى عدـ قياـ اإلدارة  ،1993لسنة  المرسـك التشريعي المتعمق بترقية االستثمار نصلذلؾ 
 المعمكؿ بو نصكص عمييا في التشريعاالستثمارات المنجزة إاّل في الحاالت الم بتسخير

ـّ النص ، 20013لسنة  تطكير االستثمار قانكف في ، ك 2كمقابل تعكيض عادؿ كمنصف ت
تعكيض  دفعإتباع اإلجراءات القانكنية ك و ال يجكز نزع أمبلؾ المستثمر األجنبي إاّل بعمى أنّ 

  .4منو 23في نص المادة  2016االستثمار لسنة ترقية ا  قانكف عادؿ، كىك ما جاء بو أيض

                                                           
 .189سابق، ص المرجع ال ،عيبكط محند كعمي -1
تعمق بترقية االستثمار، الم، 1993 سنة أكتكبر 05مؤرخ في  12-93مف المرسـك التشريعي رقـ  40المادة  -2

 . )ممغى(1993 سنة أكتكبر 10في  مؤرخ ،64عدد  ،ج.ر.ج.ج.
 الحاالت في إال إدارية، مرادرة مكضكع المنجزة االسصثمارات صككف  أف يمكف ال"و: عمى أنّ  16تنص المادة  -3

 .بو المعمكؿ الصشريع في المنركص عمييا
تعمق بتطكير الم، 2001أكت سنة  20مؤرخ في  03-01مر رقـ أ كمنرف". عادؿ صعكيض المرادرة عمى كيصرصب

 (جزئيا  . )ممغى 2001أكت سنة  22في  مؤرخ ،47عدد  ،االستثمار، ج.ر.ج.ج.
"زيادة عمى القكاعد الصي صحكـ نزع الممكية، ال يمكف أف صككف االسصثمارات المنجزة عمى أّنو:  23تنص المادة  -4

 و. كيصرصب عمى ىذا االسصيبلء كنزع الممكيةمكضكع اسصيبلء إال  في الحاالت المنركص عمييا في الصشريع المعمكؿ ب
عدد  ،، يتعمق بترقية االستثمار، ج.ر.ج.ج.2016أكت سنة  03مؤرخ في  09-16قانكف رقـ  .صعكيض عادؿ كمنرف"

 .2016أكت سنة  03في  مؤرخ ،46
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 و باإلضافة إلى مراعاة القكاعد المتعمقة بنزع الممكية بصفة عامة كالتيأنّ  يبلحع
الذكر، ال يمكف االستيبلء عمى االستثمارات المنجزة في  بقالسا 11-91يحكميا القانكف رقـ 

ا التشريع المعمكؿ بو، كىذه إشارة صريحة ككاضحة عميي الجزائر إاّل في األحكاؿ التي نّص 
قد عّبر صراحة عف إرادتو في تحديد النظاـ المطبق عمى  الجزائرؼ  المشرع إلى أفّ 

االستثمارات، مف خبلؿ تعزيز الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي بضماف عدـ 
 قانكنية. كبمراعاة اإلجراءات ال استثنائية في حاالت المساس بيا إالّ 

 ممكية المسصثمر األجنبي حمايةفي  ةالكطني مقكانيفل الدكلي بعدال :ثالثا

 لحدّ التي تمتـز فييا بضماف ا ياقكانينسيادتيا الداخمية في كضع كامل ب كلةتتمتع الد
مف  كنيةانالقكاعد القذه ممستثمريف األجانب، لما ليل متمكات الخاصةاألدنى مف حماية الم

لمدكلة بقدرتيا عمى ممارسة  استثناءا   القانكف الدكلي يعترؼ (، كما كأفّ 1إلزامي ) طابع
كفق ما  ،إذا ما دعت الحاجة إلى ذلؾ سمطتيا في إصدار تشريع معيف أك تعديمو أك إلغائو
 (.2تقتضيو ظركفيا االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية )

 يةكطنال قكانيفلماإللزامي  الطابع -1

التي تتضمف حماية ممكية الكطنية القانكنية لمنصكص التشريعية  فيما يتعمق بالقيمة
يا مف حيث المضمكف كحتى الصياغة المستثمر األجنبي فإّف ليا طابع دكلي إلزامي، ألنّ 

، مف بينيا مبدأ احتراـ الممكية الخاصة، كىذا ما جاء في 1مستمدة مف مبادغ كأعراؼ دكلية
، 1928 سنة سبتمبر 27ضد ألمانيا بتاريخ  Goldenberg et filsالحكـ الصادر في قضية 

لؤلجانب، يعصبر بغير منازع جزءا مف  "احصراـ الممكية التارة كالحقكؽ المكصسبةكما يمي: 
حماية  ، كمف حيث التطبيق تتـّ 2المبادئ العامة الصي يعصرؼ بيا قانكف الشعكب ..."

                                                           
فإّف  ،يةدكلية عرفنتيجة قكاعد يا المنفردة أك التزاما  بإرادت يعدّ  األجنبي إذا كاف التزاـ الدكلة بضماف حقكؽ المستثمر -1

نيا القانكف الدكلي العاـ تتعمق بحماية االستثمار األجنبي كحق المستثمر في الممكية كعدـ أك قكاعد تضمّ  التزامات ىناؾ
كالتعكيض العادؿ عند التأميـ أك نزع الممكية أك اتخاذ إجراء ما يؤثر عمى حقكقو الجكىرية عمى استثماره.  ،المساس بيا

ثمار، دار ضمانات االستثمار في الببلد العربية في ضكء أحكاـ المؤسسة العربية لضماف االستعاطف دمحم إبراىيـ، ر: أنظ
 .118، ص 1998العربية، القاىرة،  النيضة

 .456سابق، ص المرجع النقبل  عف: عبد البارؼ أحمد عبد البارؼ،  -2
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الحقكؽ  يمكف لمدكلة المضيفة تجريدال ية عمى ضكء مبادغ القانكف الدكلي، إذ عقار الالممكية 
بل يجب عمييا االعتراؼ بجزء منيا ال يجكز  ،المكتسبة مف كل قيمة قانكنية دكلية

 .1إخبلال  بالقانكف الدكلي بيا يعدّ  إخبلؿانتقاصيا، ككل 

ممارسة حقيا  أف تخالف التزاماتيا الدكلية بحجةالمضيفة  لمدكلةال يجكز بالتالي، 
أك تجاىل النصكص  إنكاررغـ كىذا ، السياسية كاالقتصادية ياظركف السيادؼ عند تغير

في ظل إعادة التأكيد عمى لبعض مبادغ القانكف الدكلي، التشريعية الكطنية في الدكؿ النامية 
 التي تتفكؽ عمى النظاـ القانكني الخاصلمقكانيف الكطنية  االختصاص الحصرؼ 

يستيدؼ المساس بأحكاـ االتفاقيات الدكلية  ، كىذا االختصاص الاالستثمارات األجنبيةب
 . 2كلكف يمكف أف يستيدؼ القكاعد العرفية

 نطاؽ عف خاص باالستثمارات األجنبية خارج يما يبلحع أّنو ال يكجد قانكف داخم
ّنما يكجد  لبلستثمار منظـ كمسير مف االتفاقيات الدكلية. كعميو قانكف ىناؾ القانكف الدكلي، كا 

إلى دكف الرجكع دكلي مخالفتيا إللتزاـ  دالمسؤكلية الدكلية لمدكلة عنال يمكف تحميل 
 ينقص مف الطابع اإللزامي لمقكانيف الكطنية.قد االتفاقيات الدكلية خاصة الثنائية، كىذا ما 

 اإللزامي لمقكانيف الكطنية سصثناء الكارد عمى الطابعاال -2

في إصدار تشريع جديد السيادؼ قيا حكف الدكلي االعتراؼ لمدكلة بمف الثابت في القان
بما يتفق كالظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية  ،أك تعديمو أك إلغائو بإرادتيا المنفردة

                                                           
يضا: عبد الكاحد دمحم الفار، الجكانب القانكنية لبلستثمارات العربية . أنظر أ87، ص المرجع السابقخالد دمحم الجمعة،  -1

 .163، ص 1976عالـ الكتاب لمنشر، القاىرة، كاألجنبية في مصر، 
2
- «On notera seulement que la généralisation des codes d’investissement ou des 

législations de même portée dans les pays en développement, …, semble vouloir 

réaffirmer, selon le cas, soit l’exclusivité des compétences des droits nationaux, soit la 

prééminence de ces derniers sur l’ordre juridique international propre à 

l’investissement étranger … la contestation des pays en développement … vise non pas 

le droit conventionnel mais seulement, peut-on dire, le droit coutumier…». Cité par: 

SCHOKKAERT Juris Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 

investissements internationaux, Op.cit., p. 8. 
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، كىذا ما قد يمتد إلى إمكانية حرماف المستثمر األجنبي مف حقكقو في ظل 1السائدة فييا
تي تمنحيا كنية لمضمانات اليمة القانالق حكؿتساؤؿ يطرح كىنا . 2القكانيف المعّدلة أك الممغاة

بتعديميا أك  ة ىذه التشريعاتالكطنية، فيل مخالف تشريعاتالألجنبي بمكجب ممستثمر ال الدكلة
إلغائيا عف طريق إصدار تشريعات جديدة يرتب عمى الدكلة التزاـ دكلي بالتعكيض عف 

 .األضرار الناشئة عنيا؟

تّكريسا  لمبدأ قد إاّل بمكافقة الطرؼ األخر، تعديل العألؼ طرؼ و ال يجكز األصل أنّ 
في  ياحقبالمضيفة لبلستثمار عترؼ لمدكلة و في عقكد الدكلة يُ غير أنّ االستقرار التشريعي، 

عند الدكلة تستطيع  ،كبالتالي .3تعديل العقد أك فسخو إذا كاف يتعارض مع مصمحتيا العامة
أف تعّدؿ أك تمغي الضمانات  عمى إقميميانب العقارية لؤلجاتنظيـ األحكاـ الخاصة بالممكية 

بالشكل الذؼ قد يؤّدؼ إلى المساس بيا عف  ينباألج لحماية أمكاؿ المستثمر تيار قرّ تي ال
 ، فيي4الكامل بالتعكيض مسؤكليتيا الدكليةقياـ دكف أف يترتب عمى ذلؾ  طريق نزع ممكيتيا

 . 5المضيفة كليا  عمى عاتق الدكلةفي الظركؼ العادية التزاما  دشكل مكف أف تال ي أحكاـ

                                                           
ة دكتكراه في الحقكؽ، شيادة لنيل أطركحيـ حسف، ضمانات كحكافز االستثمار في مصر "دراسة مقارنة"، سحيـ دمحم سح -1

الحدكد  برػد اإلدارؼ عػقػػكرة العػػفدمحم عبد العزيز عمي بكر، أنظر أيضا:  .141، ص 2009كمية الحقكؽ، جامعة أسيكط، 
كف، كمية ػي القانػكراه فػة دكتشيػادل ػة لنيأطػركحنبية"، ػدكلة كاألشخاص األجػف الػرمة بيػكد المبػقػي النظاـ القانكني لمعػ"دراسة ف

 .115-112ص ص  ،2000كاف، ػمػة حػكؽ، جامعػقػػالح
طارؽ كاظـ عجيل، "القيمة القانكنية لمضمانات التشريعية الممنكحة لممستثمر األجنبي، دراسة مقارنة"، المؤتمر العممي  -2

عد االستثمار بيف التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية كأثرىا في التنمية االقتصادية في دكلة السنكؼ التاسع عشر، قكا 
. 718، ص 2011أفريل  27إلى  25كمية القانكف، مف  –اإلمارات العربية المتحدة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 المكقع: فيمنشكر 
 http://slconf.Uaeu.ac.ae/ (Consulté le: 12 mars 2014). 

 .26، ص المرجع السابق أنظر أيضا: مصطفى خالد مصطفى النظامي،
 .114ص المرجع السابق،  دمحم عبد العزيز عمي بكر، -3
نتاج، كعندما اإل: شركة أجنبية أبرمت عقد استثمار مع دكلة ما إلنشاء خط أنابيب البتركؿ كمحطة لتكرير ذلؾ مثاؿ -4

 بدأت الشركة في أشغاليا غيرت الدكلة خطتيا كأىدافيا االقتصادية كأصدرت قكانيف جديدة كضعت نياية لمعقد أك ربما
ف لـ. ال يعدك أف يككف سكػ تعديل أك إنياء لغرض الصالح العاـكىذا عّدلتو عمى نحك يمحق ضرر بالمتعاقد معيا،      كا 

ؿ ستككف كخيمة عمى الطرؼ المتعاقد مع الدكلة، كالذؼ تعدّ  يوالنتائج المترتبة عم د أفّ فمف المؤكّ  ،ذاتو تأميما   يكف في حدّ 
 .718سابق، ص المرجع الأكضاعو باإلرادة المنفردة لئلدارة دكف اقترافو ألؼ خطأ. أنظر: طارؽ كاظـ عجيل، 

  .كما بعدىا 120، ص 1972لعربية، القاىرة، معاممة االستثمارات األجنبية في مصر، دار النيضة اشحاتو إبراىيـ،  -5

http://slconf.uaeu.ac.ae/
http://slconf.uaeu.ac.ae/
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ّنما تضعيـ في مركز  ،لممخاطبيف بيا حقكقا  خاصة قكانيف االستثمارال تخمق  كا 
ال  ت، كما دامىذه القكانيف نفسيا التي صدرت بياة منفرداـ يجكز تعديمو باإلرادة التنظيمي ع

كعدـ  يـحقكقالتمتع بالدكلة في استمرار  لمكاجيةمنح لممستثمريف األجانب حقا  مكتسبا  ت
ما يمكف أف يككف في ذاتيا التزاما  دكليا  عمى  ىذه القكانيف، فإّنو ليس في 1بيا اإلخبلؿجكاز 

 ،ركجا  عمى أحكاـ القانكف الدكليلغاؤىا أك تعديميا خإعاتق الدكلة التي أصدرتيا، كال يعتبر 
يا عرضة رض فييا دائما  أنّ كيفت ،لمخاطبة أشخاص القانكف الداخميتصدر  قكانيفىذه ال ألفّ 

 2مف طرؼ السمطة المختصة في الدكلة لمتعديل كاإللغاء

 لمسصثمر األجنبيممكية االقضائية لحماية : الالثاني المطمب

 عرضتت قد التي االعتداءات جميع مف الممكية حماية في فّعاؿ دكر ءالقضا يمعب
 الممزمة العامة اإلدارة ألعماؿ 3الكطني القضاء رقابة في جية مف تتجمى حيث ليا،

 الكطنييف األفراد حقكؽ  لحماية لتدخلبا المجاؿ يفسح لو تجاكز ككل ،لمقانكف  بالخضكع
 لتسكية الكطني لمقضاء بديمة كسيمةك الدكلي التحكيـ إلى المجكء أخرػ  جية كمف كاألجانب،
 .األجنبي العنصر ذات االستثمارية المنازعات

إخضاع جميع ما عمى إقميميا مف أمكاؿ عقارية أك ر الدكؿ النامية عمى تّص لذلؾ 
إاّل إذا كاف ىناؾ  ،4الداخمية غيرىا، كمف أشخاص كطنييف أك أجانب لمحاكميا كقكانينيا

العديد مف القرارات  عميو دتأكّ كىذا ما اتفاؽ أك نص قانكني يقضي بالمجكء إلى التحكيـ. 
ستثمريف األجانب إلى اه العديد مف الماتج في ظل ،1كقكانيف االستثمار الكطنية ،5الدكلية

                                                           
 .163سابق، ص المرجع ال، في مصر عبد الكاحد دمحم الفار، الجكانب القانكنية لبلستثمارات العربية كاألجنبية -1
  .120، ص المرجع السابقشحاتو إبراىيـ،  -2

3- HAROUN Mehdi, Op.cit., p.627. 
 الممكية نزع إجراءاذ اتخت القضائية األكلى المعنية بحماية االستثمارات، في حالة باعتبارىا الييئا الدكلة محاكـ تختص -4

 الدكلة حدكد خارج الممكية نزع قرار آثار تمتدّ  أف يتصكر ال إذ التعكيض، مدػ أك القرار مشركعية حكؿ نزاع كل بتسكية
قكد االستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرػ عمى التحكيـ في ع قبايمي طّيب،أنظر:  .القكانيف إقميمية قاعدة إلى استنادا  

، تخصص: لنيل شيادة دكتكراه في  ضكء اتفاقية كاشنطف، أطركحة القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة العمـك
 .249ص ، 2012 تيزؼ كزك، -مكلكد معمرؼ 

أف السيادة الدائمة عمى المكارد الطبيعية، في المادة بش 1962لسنة  1803د قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ أكّ  -5
لمدكلة الصي  ... يراعى حاؿ نشكء نزاع حكؿ مكضكع الصعكيض، اسصنفاذ الطرؽ القضائية الكطنيةو: "الرابعة منو عمى أنّ 
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، محاكـ الدكلة المضيفة ختصاصية االستثمار مف امحاكلة استبعاد كل نزاع ينشىء عف عمم
  .الدكلي التجارؼ  التحكيـ كعرضو عمى

في الدكر الرقابي لمقاضي الكطني عمى  الخاصة مممكيةل الحماية القضائية تظير
، األكؿ( فرع)ال جنبيالمستثمر األ نزع ممكيةنكنية في حالة مدػ احتراـ اإلدارة لئلجراءات القا

زاء التشكيؾ في قدرة القضاء الكطني عمى حل الك  زعات االستثمارية بالسرعة التي انما 
االعتراؼ لممستثمر األجنبي بحق المجكء إلى  تتطمبيا الحياة االقتصادية المعاصرة، تـّ 
 الثاني(. فرع)ال خصكص ممتمكاتو العقاريةالتحكيـ الدكلي لحسـ المنازعات التي تنشأ ب

 األجنبي المسصثمر لممصمكات الكطنية القضائية الحماية األكؿ: الفرع

 2اإلجراءات عمى الرقابة في الكطني لمقاضي كاسعة سمطات الجزائرؼ  المشرع منح
 ي،األجنب المستثمر بحكزة المكجكدة الدكلة ممتمكات السترجاع العامة السمطات تتخذىا التي
 مرحمة في سكاء   الممكية، نزع قرار مشركعية حكؿ نزاع كل لتسكية القاضي يتدخل حيث

 حدّ  في بالقرار المتعمقة اإلجراءات أك العمكمية بالمنفعة التصريح لقرار السابقة اإلجراءات
  )ثانيا(. العمكمية، بالمنفعة التصريح قرار لصدكر البلحقة المرحمة في أك )أكال(، ذاتو

 الصرريح بالمنفعة العمكميةقرار الرقابة عمى مشركعية إجراءات : أكال

 يعّد مف نزع الممكيةالشكمية لجراءات اإل إّف تقييد سمطة اإلدارة العامة بإتباع جممة مف
ساس اإلدارة بالممكية لممقارنة باألشكاؿ األخرػ  األفراد، التي يتمتع بياأقكػ الضمانات 

                                                                                                                                                                                     

  عنية، صسكيةصصتذ صمؾ اإلجراءات، كيراعى مع ذلؾ حاؿ صكافر االصفاؽ بيف الدكلة ذات السيادة كاألطراؼ األترى الم= 
أحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف، القانكف كالسيادة كامتيازات النفط )مقارنة بالشريعة أنظر:  "....النزاع بطريق الصحكيـ

 . 277، ص 1996(، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، اإلسبلمية
، يتعمق 09-16مف القانكف رقـ  24في المادة كىذا ما أّكدت عميو الجزائر في قكانينيا المتعمقة باالستثمار، كذلؾ  -1

 بترقية االستثمار، السابق الذكر.
يقصد باإلجراءات تمؾ الكسائل التي أقرىا المشرع في مختمف القكانيف كالتنظيمات المتعمقة بنزع الممكية، كالكاجب عمى  -2

كال يمكف مخالفتيا تحت طائمة البطبلف. أنظر:  اإلدارة المعنية اتباعيا، فيي إجراءات إدارية محضة تتميز بطابعيا الجبرؼ،
خمكفي رشيد، قانكف المنازعات اإلدارية )شركط قبكؿ دعكػ تجاكز السمطة كدعكػ القضاء الكامل(، ديكاف المطبكعات 

 .24، ص 2001الجامعية، الجزائر، 
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في الرقابة عمى اإلجراءات الكاجب  ديد سمطات القاضيتح األمرقتضي . كعميو ي1الخاصة
إلى (، 1) قرارىا إصدار قبل الممكية نزع قرار باتخاذ المعنية اإلدارة طرؼ مفاحتراميا 

ككذلؾ سمطات القاضي في  (،2) العمكمية بالمنفعة التصريح قرار أركاف عمى الرقابة جانب
 (.3الرقابة عمى تقدير المنفعة العمكمية )

 العمكمية بالمنفعة الصرريح لقرار السابقة اإلجراءات عمى لرقابةا -1

 اإلجراءات احترمت قد لمممكية النازعة الجية أفّ  مف بالتحّقق رقابتو لقاضيا يمارس
 إذا ما التحقيق سير ككذا العمكمية، بالمنفعة التصريح قرار إصدار عمى السابقة التحضيرية

 ممف إعداد الممكية نزع مف المستفيدة الجية عمى تعيفيك  ،2ال أـ لمقانكف  مكافق بشكل تـّ 
 القانكف  مف 02 المادة في الكاردة اإلجراءات إتباع يتضمف ،3المختص الكالي إلى كتقديمو

 انتياج بعد إالّ  الممكية نزع قرار تتخذ لـ أّنيا الجية ىذه فيو تبّيف الذكر، السابق 11-91 رقـ
  .4سمبية نتائج إلى أّدت كالتي نزعو، المراد ؿالما عمى لمحصكؿ الكدية الكسائل كل

 كاف إذا فيما العمكمية بالمنفعة التصريح لقرار السابقة المرحمة في القاضي يتأّكد
 ىؤالء كأفّ  عمييا، المنصكص الشركط حسب تـّ  قد المسبق التحقيق لجنة أعضاء تعييف

 كأّنو ممكيتيـ، المنزكع مع محةمص تربطيـ كال الممكية نازعة اإلدارة إلى ينتمكف  ال األعضاء
                                                           

ف مكضكع دعكػ قضائية. كبالتالي أشار األستاذ رشيد زكايمية إلى أّف التأميـ يصدر بنص تشريعي، كال يمكف أف يكك  -1
 يقتصر دكر القاضي اإلدارؼ عمى رقابة مشركعية إجراءات نزع الممكية فقط. كذلؾ كما يمي:

«L’expropriation est ainsi une mesure administrative dont la légalité peut être contestée 

devant le juge de l’excès de pouvoir, tandis que la nationalisation est mise en œuvre par un 

texte de loi qui ne peut faire l’objet d’une action contentieuse». ZOUAIMIA Rachid, «Le 

régime des investissements étrangers en Algérie», J.D.I., n°03, 1993, p. 593. 

ة التي تقضي أّف قرار التأميـ يككف عف طريق التشريع، رغـ عدـ كما يمكف اإلشارة في نفس السياؽ إلى الممارسة التكنسي
 كجكد نص تشريعي ينظـ ىذه المسألة. لمزيد مف التفصيل أنظر:

DARGOUTH Lamia, Op.cit., p. 121. 
راه في منازعات نزع الممكية لممنفعة العمكمية في النظاـ القانكني الجزائرؼ، رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتك بعكني خالد،  -2

، تخصص:   . 62 ، ص2011، 1الجزائر  -قانكف العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة بف يكسف بف خدةالعمـك
 ما يشمل ذلؾ قبل ممفا   فيدالمسص لصككيف الممكية بنزع التاص اإلجراء صطبيق "يتضع أّنو: عمى 02 المادة نصت -3

 االقصناء محاكالت عنيا صمتضت الصي السمبية النصائج كيبرز الممكية نزع إجراء إلى المجكء يسكغ صقرير يمي:
 ، السابق الذكر.11-91، يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ 186-93مرسـك تنفيذؼ رقـ  بالصراضي...".

 ، يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، السابق الذكر.11-91مف القانكف رقـ  02المادة  -4
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 كأفّ  الذكر، السابق 186-93 رقـ التنفيذؼ المرسـك مف 04 المادة في جاء ما احتراـ تـّ  قد
 أفّ  مف دالتأكّ  مع المحّددة، القانكنية لمشركط كفقا   الكطنية القائمة مف تـّ  األعضاء اختيار
 مف 06 المادة في البطبلف ائمةط تحت المذككرة البيانات عمى اشتمل قد التحقيق فتح قرار

  .1أعبله 186-93 رقـ التنفيذؼ المرسـك

 أف البدّ  التحقيق فتح قرار أفّ  حيث د،المدّ  احتراـ مدػ مف دكيتأكّ  القاضي يراقب كما
 فتح قرار أفّ  مف القاضي كيتأّكد ،التحقيق فتح تاريخ مف ما  يك  (15) عشر خمسة قبل يصدر
 كفق المعنية البمدية في المخصصة باألماكف كتعميقيما نشرىما تـّ  قد المجنة كتعييف التحقيق
 فقد بعمميا، المجنة قياـ لمدػ القاضي لرقابة بالنسبة أّما .11-91 رقـ القانكف  مف 06 المادة
 المرسكـ مف 09 ك 08 كالمادتاف ،11-91 رقـ القانكف  مف 09 إلى 07 المكاد حّددت
 القاضي يراقب المكاد ىذه كفي اجتماعيا، مكافك  عمميا كيفيات ،186-93 رقـ التنفيذؼ
 يكما   (15) عشر خمسة أجل في الكالي إلى تقريرىا لرفع المحّددة لممدة المجنة احتراـ مدػ
 يمزميا الذؼ لتقريرىا المجنة تسبيب كيراقب العمكمية، المنفعة في التحقيق انتياء تاريخ بعد

 العمكمية. المنفعة فاعمية مدػ في ةصراح رأييا عف فيو كاإلفصاح بتحريره القانكف 

 قامت قد المجنة أفّ  مف القاضي يتأّكد التحقيق، كيفية عمى بالرقابة يتعمق فيما أّما
 سر أؼ عمى بالحفاظ التزمكا أعضائيا كأفّ  ذلؾ، في حدكدىا تتعّدػ كلـ األشخاص بسماع
 مف القاضي يتحّقق كما ،2مياميـ أداء أثناء عمييا يطمعكف  التي بالمعمكمات يتعمق ميني
 التي البمدية بمقر كتعميقو باألمر، لممعني نشره ثـ القرار، بتبميغ لمممكية النازعة السمطة قياـ
  .3القانكف  في المحّددة الكيفيات حسب ممكيتو نزع المطمكب الماؿ فييا يقع

 الجكىرية كاألشكاؿ لئلجراءات رقابتو عند القاضي أفّ  سبق، ما خبلؿ مف يظير
 الشكمية الدفكع كل عمى بالرد ممـز يككف  العمكمية بالمنفعة التصريح لقرار قةالساب

                                                           
 ، السابق الذكر.11-91، يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  06 ك 04المادتاف  -1
 ، يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، السابق الذكر.11-91مف القانكف رقـ  07المادة  -2
قة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، السابق ، يحدد القكاعد المتعم11-91مف القانكف رقـ  11ك 06المادتاف  -3

 الذكر.
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 الممكية، نزع عممية مف رالمتضرّ  طرؼ مف تثار كالتي القرار، لصدكر السابقة كاإلجراءات
 التصريح. قرار إبطاؿ إلى سيؤّدؼ اإلجراءات ىذه مف بإجراء إخبلؿ كل كأفّ 

 العمكمية بالمنفعة حالصرري قرار أركاف عمى رقابةال -2

 التصريح قرار لصدكر السابقة اإلجراءات صحة مدػ فحص مف القاضي إنتياء بعد
 في سميما   كاف كلك حتى محتكاه فحص دكف  القرار بإلغاء يقضي أف يمكنو العمكمية، بالمنفعة

 ،1القرار لصدكر السابقة اإلجراءات شاب قد أكثر أك عيبا   أفّ  لو ثبت إذا العيكب، مف ذاتو
 كعيب القانكف، مخالفة كعيب كاإلجراءات، الشكل كعيب االختصاص عيب في تتمثل كىي
 السمطة. استعماؿ إساءة

يشكبو عيب عدـ االختصاص بصدكره مف جية  التصريحقرار  إذا تبّيف لمقاضي أفّ 
 يمكف ال إذ، القرار لعدـ مشركعيتو قانكنا  بإصداره يقضي بإلغاء أخرػ غير تمؾ المخكؿ ليا

حّدد المشرع كما  ،2بإجراء الحق صادر مف السمطة المختصة تصحيح القرار المعيب
يككف عدـ كقد  ،3الجيات التي يخكؿ ليا اختصاص إصدار القرار، كىي الكالي أك الكزير

االختصاص مكاني أك زماني، كذلؾ عندما يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمكمية مف كالي 
اص كالي كالية أخرػ، فيحكـ القاضي بعدـ االختصاص الكالية في حيف ىك مف اختص

المكاني، ككذلؾ عندما تتخذ جية إدارية قرارات سابقة عمى تعيينيا أك في حالة تعيينيا كلـ 
يتـّ تنصيبيا بعد أك بعد انتياء كظيفتيا أك بعد انتياء المدة الزمنية المحّددة ليا قانكنا  

4 . 

                                                           
األصل في القرارات اإلدارية أف تككف مشركعة في ذاتيا، تفصح فييا اإلدارة عف إرادتيا حسب الشكل الذؼ يحّدده  -1

رحماني  .229سابق، ص المرجع الأنظر: سماعيف شامة، القانكف، ما داـ الباعث إلييا ىك تحقيق المصمحة العامة. 
 .27سابق، ص المرجع الأحمد، 

زركقي ليمى، "دكر القاضي اإلدارؼ في مراقبة مدػ احتراـ اإلدارة لئلجراءات المتعمقة بنزع الممكية الخاصة أنظر:  -2
عكابدؼ عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في  .14، ص 2003، 03لممنفعة العمكمية"، مجمة مجمس الدكلة، عدد 

 .501، ص 1998القضائي الجزائرؼ، الجزء الثاني: نظرية الدعكػ اإلدارية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  النظاـ
، 11-91، معّدؿ كمتّمـ لمقانكف رقـ 2014، يتضمف قانكف المالية لسنة 08-13مكّرر مف القانكف رقـ  12المادة  -3

 ، السابق الذكر. 11-91، يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ 186-93 مف المرسـك التنفيذؼ رقـ 10السابق الذكر. كالمادة 
 كما بعدىا. 183ص  ،2009، ائر، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجر ةاإلداري بعمي دمحم الصغير، الكسيط في المنازعات -4
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قرار التصريح العامة قد تصدر اإلدارة ف، 1تكاإلجراءا الشكل أّما بالنسبة لعيب
كيستكؼ أف تككف  ،قانكف في ال ةر قرّ مالقكاعد الشكمية كاإلجرائية ال بالمنفعة العمكمية مخالفة  

ف يككف ىناؾ إلى إلغاء القرار يجب أ ؼ إغفاؿ الشكلكحتى يؤدّ  ،ىذه المخالفة كمية أك جزئية
ر في الجكىرية التي تؤثّ  اتالشكميك  اتراءالتزاـ عمى اإلدارة إتباعو أك يككف مف اإلج

 11-91مف القانكف رقـ  10حّددت المادة كقد  .2ضمانات حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ
حة أف يرفع إذا تخمفت يحق لكل ذؼ مصم، 3السابق الذكر، مجمكعة مف البيانات اإللزامية

القاضي  فيو جراء ىاـ يراقب، كالتبميغ إ4مف تاريخ تبميغ القرار أك نشره دعكاه في أجل شير
مدػ احتراـ اإلدارة لو تحت طائمة البطبلف، كفي ىذه الحالة يكقف تنفيذ القرار المصرح 

 .5وبالمنفعة العمكمية إلى غاية الفصل النيائي في مكضكع

 ي النتيجة النيائية التي تسعى اإلدارةفي ،الغاية مف قرار التصريحركف  أّما بخصكص
 ، كتخمفإلى المنفعة العمكمية ىدؼ أساسيسبيل ك ك ء عممية نزع الممكيةيا مف كراإلى تحقيق

نحراؼ عف استعماؿ باال يجعل القرار معيبا   الغاية أك الباعث أك الغرض مف نزع الممكية
بالمنفعة  ع قرار التصريحق القاضي مف مدػ خضك تحقّ ي أف ذلؾ مع كجكبكل ك  ،6السمطة
إلى إجراء التبميغ لممعني باألمر  ةقانكف نزع الممكي مف 11طبقا  ألحكاـ المادة  العمكمية

 .7كنشره كتعميقو تحت طائمة البطبلف

                                                           
ة لنيل أطركحالعمكمية،  غيتاكؼ عبد القادر، الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع الممكية الخاصة مف أجل المنفعة -1

، تخصص: شيادة دكتكراه في  .230 ، ص2014قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تممساف،  العمـك
 .86، ص 1988نزع الممكية لممنفعة العامة، دراسة تأصيمية مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، دمحم عبد المطيف،  -2

 .144جع السابق، ص خمكفي رشيد، المر أنظر أيضا: 
 .الذكر سابق، ال11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  10المادة  -3
 .الذكر سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91رقـ مف القانكف  13المادة  -4
 .68ك  67ص خالد، المرجع السابق،بعكني  -5
 . 531عكابدؼ عمار، المرجع السابق، ص : أيضا أنظر. 196بعمي دمحم الصغير، المرجع السابق، ص  -6
. الذكر سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91مف القانكف رقـ  11المادة  -7

 .الذكر سابق، ال11-91فيات تطبيق القانكف رقـ يحدد كي، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  41كالمادة 
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عيب السبب، فسبب القرار اإلدارؼ ىك الحالة القانكنية كالكاقعية التي إلى باإلضافة 
كعيب السبب ىك عدـ  ،1بعيدا  عف رجل اإلدارة كتدفعو إلى إصدار القرار تسبق القرار كتتـّ 

الكاقعة التي يقكـ عمييا أف تككف ك التصريح بالمنفعة العمكمية، قرار ة الذؼ يصيبالمشركعي
، كالخطأ في تقدير مدػ غير مكجكدة أك غير صحيحة مف حيث تكييفيا القانكني القرار

 نزعيشترط لصحة كسبلمة قرار ك  .2أىمية أك خطكرة الكقائع المتخذة بشأنيا قرار نزع الممكية
سبب قائما  كمكجكدا  حتى تاريخ صدكر القرار، ككجكب أف يككف السبب أف يككف ال الممكية

  .3الذؼ استندت إليو اإلدارة في إصدارىا لقرارىا مشركعا  

يبلحع أّف ىناؾ ارتباط كثيق بيف ركف السبب كنزع الممكية، لككف المنفعة العمكمية 
 المنفعة العمكمية.تمثل السبب الكحيد الذؼ عمى أساسو كمف أجمو يتخذ قرار التصريح ب

 سمطات القاضي في الرقابة عمى صقدير المنفعة العمكمية -3

ت بمرحمتيف، ظمّ تطكرا  ىاما ، مّر ة كميت الرقابة القضائية عمى تقدير المنفعة العمعرف
(، كفي مرحمة ثانية عرفت قفزة نكعية أضيقة )ك ضعيفة تقميدية في المرحمة األكلى رقابة 
 (. ب) "رقابة المكازنة"كىي ما يطمق عمييا  ،لة الفرنسيتأثرت بمكقف مجمس الدك 

 الرقابة الصقميدية عمى المنفعة العمكمية -أ

رقابة تختمف ك  ،تتمتع الرقابة التقميدية عمى تقدير المنفعة العمكمية بأىمية بالغة
 ر قياـ عممية نزع الممكيةباختبلؼ ما إذا كاف ىناؾ كجكد لنص قانكني يبرّ  القاضي اإلدارؼ 

ػ البحث عف كجكد ىذه الرقابة تبقى محدكدة ضيقة غير فّعالة ال تتعدّ  مف عدمو، غير أفّ 
 .4الممكية الخاصة لتبرير نزع المنفعة العمكمية

ق بالتحقّ  العمكمية بمكجب نص قانكني عمى المنفعةالمحدكدة رقابة القضاء تكتفي 
بالرجكع لمبحث في النصكص  ،ت كفق اإلطار التشريعي في مرحمة أكلىفيما إذا كانت قد تمّ 

                                                           
 .176ص  ،بعمي دمحم الصغير، المرجع السابق -1
 .176ص  ،. أنظر أيضا: بعمي دمحم الصغير، المرجع السابق558-547عكابدؼ عمار، المرجع السابق، ص ص -2
 . 99سابق، ص المرجع المصطفى خالد مصطفى النظامي،  -3
 .91المرجع السابق، ص  لقانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،الحماية ا، حسيف نكارة -4
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ق قصد انجاز مشاريع تحقّ  ،ا لئلدارة بنزع الممكيةيفيكالمسمكح ت العديدة القانكنية عف الحاال
النظر في شرط المنفعة العمكمية القاضي يعيد  ،أّما في المرحمة الثانية .1المنفعة العمكمية

بالظركؼ المحيطة بو أك  دكف االعتبار ،قيا المشركع المراد انجازه في ذاتوالتي يحقّ 
األخذ  تـّ  ليذاباألضرار التي قد يمحقيا بممكية الغير كدكف مراعاة التكمفة المالية لممشركع. ك 

بالمنفعة العمكمية في ذاتيا، سكاء  بالنظر إلى نكع المشركع أك بالنظر إلى الجية اإلدارية 
 .  2المشركع ىذا القائمة بتنفيذ

ذا كاف ىدؼ كما قد تككف رقابة المنفعة  العمكمية في حالة غياب نص قانكني، كا 
ر مشركع لئلدارة في نزع الممكية غير منصكص عميو في نص تحقيق المنفعة العمكمية كمبرّ 

 ،تشريعي، فذلؾ ال يعني عدـ إمكانية الطعف بعدـ مشركعية إجراءات نزع الممكية بل العكس
ف طرؼ اليدؼ المراد تحقيقو مففي ىذه الحالة يككف لمقاضي سمطة تقديرية في تفحص 

 . 3ق منفعة عمكمية أـ اليحقّ  اإلدارة كتقرير ما إذا كاف

 إلغاء درجة إلى ترقى لـ اإلدارؼ  القضاء رقابة أفّ  المرحمة ىذه في مبلحظػتو يمكف ما
 تعزيز يضاالق عمى البدّ  كاف الكضع ىذا كأماـ األكلى، مراحميا في الممكية لنزع قرار أؼ

 حقكؽ  بيف حقيقي تكازف  كخمق حماية ضمفي لكي ،الرقابة تكمجاال كسائل يركتطك 
 .نزعيا في المضيفة الدكلة كحق ممتمكاتيـ حماية في األجانب مستثمريفال

 مبلئمة عمى المنفعة العمكميةالمدى  رقابة -ب

ي يقصد بيا تدػ مبلئمة قرار نزع الممكية، كالالرقابة عمى م إلىدكر القاضي متد ي
تحقيقيا امة لمدكلة التي ييدؼ القرار المكازنة أك التكازف بيف المصمحة العالقدرة عمى 

                                                           
 عف النظر بغض العامة المنفعة أعماؿ مف ذاتو في يعدّ  المطارات أحد إنشاء مشركع بأفّ  مجمس الدكلة الفرنسي اعتبر -1

 المنفعة قرار مشركعية في األفراد بعض مف ـالمقدّ  الطعف المجمس رفض لذلؾ إقامتو، مكاف مثل بو، المحيطة الظركؼ
. أنظر: بعكني 1964ماؼ سنة  13بتاريخ Sieurs Malby et Bédouet ية قض فيلؾ ذ ككاف الحالة، ىذه في العامة

 .77خالد، المرجع السابق، ص 
تصريح بالمنفعة العمكمية في نزع البراىيمي سياـ، أنظر أيضا: . 249سابق، ص المرجع الغيتاكؼ عبد القادر،  -2

 .ما بعدىاك  123، ص 2012دراسة مقارنة، دار ىكمو لمطباعة كالنشر، الجزائر،  –كية المم
 . 250، ص نفسومرجع ال -3
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، كذلؾ عف طريق البحث في مدػ مبلئمة قرار 1التي يمسيا ىذا القرار كالمصمحة الخاصة
كرغـ تكسيع سمطات  ،2لؤلطراؼ نزع الممكية مف عدمو بالنظر إلى المصالح المتضاربة

 ،ىذه الرقابة ال تزاؿ في إطار رقابة المشركعية إاّل أفّ  دػ المبلئمةالقاضي إلى مراقبة م
العمكمية بمطابقتو لمبدأ د مف مشركعية قرار التصريح بالمنفعة باعتبارىا مجرد كسيمة لمتأكّ 

 . 3كالتيقف مف استيداؼ تحقيق القرار لممنفعة العمكمية المقصكدة حقيقة   ،التكازف 

 العمكمية المنفعة إلى ظربالن يكتفي ال ارؼ اإلد القضاء في الحديث االتجاه أفّ  يبلحع
 مف قدر أكبر قتحقّ  فائدة مف القرار بو يعكد فيما نظري بل ،مجردة نظرة الممكية نزع قرار مف

 كالمصالح إنشاؤه المزمع المشركع قياسيحقّ  التي الفكائد بيف المكازنةب العامة المصمحة
 كسمبياتو مزاياه ضكء عمى الممكية نزع ارقر  تقييـ كبالتالي ،يمسيا التي المتعارضة الخاصة
  .4ممكيتيـ المنزكع خكاصلم المتعارضة كالمصالح لئلدارة العمكمية المصالح بيف كالمقارنة

 العمكمية بالمنفعة الصرريح لقرار البلحقة اإلجراءات عمى الرقابة :اثاني

 صريحة نزع الممكية بإجراءات أخرػ تتخذ بعد صدكر قرار التيجب إتماـ عممي
مرحمة اإلجراءات البلحقة لمقرار الرتباطيا مباشرة بحقكؽ  تمثلكىي  بالمنفعة العمكمية،

ككضع  خاصةممكية الالانكف نزع الممكية لئلدارة بنقل في ق لـ يسمح المشرعكما (. 1األفراد )
 (.2إاّل في حاالت استثنائية كبإذف مف القاضي ) ،يدىا عمييا قبل صدكر قرار نزع الممكية

 

 

                                                           
1
- KALFLECHE Grégory, «Le contrôle de proportionnalité devant le juge administratif», Les 

petites Affiches, n° 46 spécial, 5 mars 2009, p. 46.  
  . 15سابق، ص المرجع المي، زركقي لي -2
، كما ال بيا كانفرادىا لئلدارة التقديرية السمطة ضمف تدخل التي المسائل يراقب كال ال يمغي القاضي القرار لعدـ المبلئمة -3

ّنما لو فقط أف يعيد القرار المطعكف فيو إل يايحل محم  لجكء كأفّ  مرة أخرػ. إلعادة التقدير ييافي اتخاذ القرار المبلئـ، كا 
 المجكء قبل شكمي كإجراء الكطنية التقاضي طرؽ  استنفاذ لشرط احتراما   فقط يككف  الكطني القضاء إلى األجنبي المستثمر

  .92سابق، ص المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،، ارةحسيف نك أنظر:  الدكلي. التحكيـ إلى
4
- KALFLECHE Grégory, Op.cit., p. 47 et 48. 
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 ممكيةالمية لمصنازؿ عف الرقابة عمى قرار القاب -1

حّدد المشرع الجزائرؼ عدة إجراءات سابقة لصدكر قرار قابمية التنازؿ عف الممكية 
قرار يتضمف قيمة التعكيض المحّدد لنزع ىذا ال، باإلضافة إلى ككف 1احتراميابـز اإلدارة كألّ 

(، أ) ار قابمية التنازؿ عف األمبلؾت السابقة لقر بمراقبة اإلجراءا ـك القاضييق لذلؾ، 2الممكية
 (. بذاتو ) في حدّ  قرارىذا الأيضا  بمراقبة مضمكف كمشركعية  كما يقـك

 ممكيةالفي عممية نزع الجزئي إجراءات الصحقيق  عمى الرقابة -أ

اإلدارة نازعة الممكية باحتراـ عدة إجراءات قصد انجاز التحقيق الجزئي، كىك ما  ـزتمت
أك عدـ احتراميا، فدكر القاضي  تياقابمية لمتنازؿ في حاؿ مخالفتح المجاؿ لمنازعة قرار اليف

كقرار تعييف  ،جراءات التحقيق الجزئيإليككف في الرقابة عمى مدػ احتراـ اإلدارة المعنية 
 . أعماؿ التحقيق الجزئي كنتائجوأك  قالمحافع المحقّ 

 قالمحق   بة القاضي لقرار صعييف المحافعاقر  -1-أ

المكالية لتاريخ يكما  ( 15) ةشر خمسة عخبلؿ ق تعييف محافع محقّ يصدر الكالي قرار 
اختياره مف بيف الخبراء العقارييف المعتمديف لدػ  يتـّ ك  قرار التصريح بالمنفعة العمكمية، نشر

ق كلقبو كصفتو، اسـ المحافع المحقّ  فالمحاكـ قصد انجاز التحقيق الجزئي، كيجب أف يبيّ 
المقر أك األماكف كاألياـ كاألكقات التي يمكف أف تتمقى فييا التصريحات كالمعمكمات 
كالمنازعات المتعمقة بالحقكؽ ذات الصمة بالعقارات المراد نزع ممكيتيا، ككذلؾ تاريخ بدء 

أف ينشر ىذا القرار حسب الحالة  كما يجب، 3تحت طائمة البطبلف التحقيق الجزئي كانتيائو
لبطبلف، في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أك في تحت طائمة ا

                                                           
 .20ك  19ص  سابق،المرجع الزركقي ليمي،  -1
، يحدد 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  12كالمادة ، السابق الذكر. 11-91مف القانكف رقـ  17ت المادة نّص  -2

 قيق الجزئي،راءات المتعمقة بالتحالقاضي يراقب مدػ احتراـ اإلدارة لئلج عمى أفّ  ،11-91كيفيات تطبيق القانكف رقـ 
ق، قرار تعيينو، أك بالنسبة لتقدير قيمة بالنسبة آلجاؿ تنفيذ ميمة التحقيق، مقر عمل المحقّ  تحت طائمة البطبلف سكاء  

يداعيا لدػ الخزينة العمكمية...  لخ. إالتعكيض كا 
 17المادة ك . الذكر قساب، ال11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  12المادة  -3

 . الذكر سابق، يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال11-91مف القانكف رقـ 
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مدكنة القرارات اإلدارية الخاصة بالكالية، كأف يبمغ لكل كاحد مف المعنييف، كأف يعمق في مقر 
 .1دة في القانكف و حسب الكيفيات كخبلؿ المدة المحدّ يقع فييا الممؾ المراد نزع البمدية التي

 ،أعبلهق مف حيث احتراـ الشركط المذككرة قرار تعييف المحافع المحقّ  قاضياليراقب 
راـ مف طرؼ ككل مخالفة أك عدـ احت ،يتكلى النظر في الطعكف المكجية ضد قرار التعييفك 

مضمكف القرار كما  القاضي كما يراقب ،طبل  ايقع ب المذككرة شركطلمالنازعة لمممكية  اإلدارة
ذا الحع إغفاؿ اإلدارة ألؼ إجراء أك شكمية إذا كاف أعمف طبقا  لم ا حّدده القانكف أـ ال، كا 

 ق. يقضي ببطبلف قرار قابمية التنازؿ عمى أساس بطبلف قرار تعييف المحافع المحقّ 

 كنصائجوفي عممية نزع الممكية بة القاضي ألعماؿ الصحقيق الجزئي اقر  -2-أ

و بكل مف لو مصمحة أثناء ق كعبلقتيراقب القاضي طريقة عمل المحافع المحقّ 
الطعف في قرار القابمية لمتنازؿ، حيث يمكنو إبطاؿ التحقيق الجزئي إذا لـ يكف مطابقا  

في إطار التحقيق الجزئي بتحديد قائمة العقارات  ق يقـككالمحافع المحقّ  ،لمنصكص القانكنية
بلؾ كأصحاب حق كالحقكؽ العينية األخرػ المزمع نزعيا لتنفيذ المشركع، كالبحث عف الم

، كما يشيد بمدػ مطابقة التحقيق الجزئي لمعناصر الكاردة في القرار المتضمف 2الممكية
 د مف أفّ بفحص مستندات الممكية يتأكّ  كأثناء قياـ المحافع ،التصريح بالمنفعة العمكمية

 . 3مة لو مقبكلة في إطار التشريع المعمكؿ بو إلثبات حق الممكيةالكثائق المقدّ 

ق يتمثل، في حالة غياب التحقيق الجزئي بالنسبة إلى المحافع المحقّ  إلى أفّ  إضافة
كذلؾ بإثبات  ،سند الممكية، في تمقي تصريحات المستغميف لمعقارات أك حائزييا المعنييف

كما يتكلى تحديد ىكية أصحاب الحقكؽ   ،الصفة التي يمارسكف بيا استغبلليا أك حيازتيا
 .4ء أرائيـ كالمنازعة في ضركرة نزع األمبلؾ المعنيةبدقة كيسمح ليؤالء بإبدا

                                                           
. الذكر سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91مف القانكف رقـ  11المادة  -1

 . الذكر سابق، ال11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93رقـ  مف المرسـك التنفيذؼ 11كالمادة 
 23. كالمادة الذكر سابقال ،11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  15المادة  -2

 .   الذكر سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91مف القانكف رقـ 
 .  الذكر سابق، ال11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  16المادة  -3
 .  21سابق، ص المرجع الزركقي ليمى،  -4
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الطعف في إجراءات التحقيق يككف عند نياية  يتضح مف خبلؿ قانكف نزع الممكية أفّ 
التحقيق كبعد إعبلف نتائجو في قرار القابمية لمتنازؿ، كذلؾ نظرا  ألىمية مرحمة التحقيق في 

إضافة  ،ؼ إلى تعطيل العمميةرحمة قد يؤدّ فتح الطعف في ىذه الم عممية نزع الممكية، كأفّ 
 إاّل بعد صدكر قرار القابمية لمتنازؿ. رقابة القاضي عمى إجراء التحقيق الجزئي ال تتـّ  إلى أفّ 

 ذاصو في حد   ممكيةاللصنازؿ عف رقابة القاضي عمى قرار قابمية ا -ب

ميميا ، حيث تؤسس مف الكالي المختص إققابمية لمتنازؿ عف الممكية تحرير قرار ال يتـّ 
لذلؾ يراقب القاضي في دعكػ  ،ذاتو دعكػ إلغاء ىذا القرار عمى عدـ مشركعيتو في حدّ 

اإللغاء في حالة ما إذا رفع إليو قرار قابمية التنازؿ ما إذا كاف صادرا  عف جية مختصة، كما 
 ،قانكنا  لذكؼ الشأفإعبلنو  إذا كاف يشمل البيانات اإللزامية التي اشترطيا القانكف، كما إذا تـّ 

 لقاضي قرار التصريح بالمنفعة العمكمية بمناسبة رقابتو عمى قرار القابمية لمتنازؿ.ا راقبكما ي

الجية المختصة بإصدار قرار قابمية التنازؿ، إذ  برقابةيقـك القاضي في دعكػ اإللغاء 
ـ يحّدد صراحة المشرع ل ، يظير أفّ 11-91مف القانكف رقـ  23و بالرجكع إلى المادة أنّ 

عكس ما فعمو بالنسبة لقرار التصريح بالمنفعة  1الجية المختصة بإصدار قرار قابمية التنازؿ
، حّدد الجية المختصة بإصدار 186-93و في المرسـك التنفيذؼ رقـ غير أنّ  ،العمكمية
ىك المختص الكالي  أفّ صراحة  ومن 44ك  36ف اما يفيـ مف نص المادت ىكالقرار، ك 
الجية التي يراقبيا القاضي في مدػ اختصاصيا  التالي فيك، كب2قرار قابمية التنازؿ بإصدار

 إقميميا  كمكضكعيا  كزمانيا  بإصدار قرار قابمية التنازؿ عف األمبلؾ كالحقكؽ العينية العقارية.

عمى قائمة العقارات  تحت طائمة البطبلفالقابمية لمتنازؿ  قرار أف يشملاشترط المشرع 
ؽ العينية األخرػ المزمع نزع ممكيتيا، كبياف قائمة بيكية المالكيف أك أصحاب حق كالحقك 

ة قاعدبياف مبمغ التعكيض ك ك ف العقارات اعتمادا  عمى التصميـ الجزئي، الممكية، كما يعيّ 
ذا حيث تشمل  ،حسابو رقابة القاضي عمى قرار قابمية التنازؿ كل ىذه البيانات المذككرة، كا 

                                                           
 .  كرالذ سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91مف القانكف رقـ  23المادة  -1
 . الذكر سابق، ال11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  44ك  36ف االمادت -2
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بتبميغ قرار قابمية التنازؿ لذكؼ  اإلدارةكذلؾ  المشرعـز ألّ ك  .1كـ بإلغاء القرارتخمف أحدىا يح
 . 2يابتفعيف كل كاحد مف المبلؾ كأصحاب الحقكؽ العينية كالمنكىـ ، لشأفا

مشركعية قرار قابمية التنازؿ في أؼ جزء مدػ  فحصالقياـ بأثناء  القاضي أخيرا ، فإفّ 
الة ككف قرار التصريح بالمنفعة العمكمية غير مشركع إذا طرح عميو إشكاؿ في حمنو، قد يُ 

كاف مشكب بعيب مف عيكب القرار اإلدارؼ، كلـ يتمكف صاحب المصمحة مف الطعف فيو 
ة مشركعية قرار التصريح بالمنفعة العمكمية عند قضيفيل يمكف طرح  ،في أجالو المحّددة

 .دعكػ إلغاء قرار قابمية التنازؿ؟النظر في 

الطعف في قرار قابمية التنازؿ بحجة  ار التصريح كلـ يطعف فيوبقر  غَ مف ُبمّ ل ال يمكف
صدكر قرار قضائي نيائي لصالح اإلدارة النازعة لمممكية يصبح  عدـ مشركعيتو، ألفّ 

زمة بنشر أك تبميغ أك تعميق قرار التصريح بالمنفعة اإلدارة ممّ ف ،3محّصف بفكات أجاؿ الطعف
أّما  ،لقراراد بشير كاحد ابتداء  مف تاريخ تبميغ أك نشر الطعف المحدّ  العمكمية لسرياف ميعاد

تبميغ األشخاص المعنييف بقرار التصريح حسب الطرؽ القانكنية، فيمكف ليـ الطعف  إذا لـ يتـّ 
 . 4في قرار قابمية التنازؿ لعدـ مشركعية قرار التصريح بالمنفعة العمكمية

 ممكية الالرقابة عمى قرار نزع  -2

ر نزع الممكية، مع ضركرة قاـ المشرع الجزائرؼ بتحديد الحاالت التي يصدر فييا قرا
ممستثمر ، كىذا ما يسمح لباألمر بتبميغو لممعني مف نزع الممكية ة المستفيدةجيقياـ ال

ىذا القرار الذؼ  (، كأفّ أ) نزع الممكية قراراحب المصمحة الطعف باإللغاء ضد صاألجنبي 
 (.بب عنو أثار قانكنية )نزع الممكية تترتّ تنتيي بو عممية 

 

                                                           
 . 282سابق، ص المرجع الغيتاكؼ عبد القادر، أنظر أيضا: . 192سابق، ص المرجع البعكني خالد،  -1
. الذكر سابقبنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال يحدد القكاعد المتعمقة، 11-91مف القانكف رقـ  25المادة  -2

 . الذكر سابق، ال11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  38كالمادة 
 .  21سابق، ص المرجع الزركقي ليمى،  -3
 . 196سابق، ص المرجع البعكني خالد،  -4
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 ممكيةالالطعف في قرار نزع  -أ

عمى  عمى إمكانية الطعف في قرار نزع الممكية مثمما نّص مشرع الجزائرؼ اللـ ينص 
القصيرة خركجا  عف القكاعد العامة،  اآلجاؿالطعف في القرارات السابقة عمى صدكره ككفق 

افر في الطرؼ رافع الدعكػ أف تتك  عمىقرار نزع الممكية  دضيشترط لقبكؿ الطعف  وغير أنّ 
 . 1عامة كأخرػ خاصة دعكاه شركط معينة

غ بم  شركط قبكؿ الطعف باإللغاء ضركرة إرفاؽ العريضة بقرار نزع الممكية المُ بيف مف 
ككذلؾ ميعاد الطعف ضد قرار نزع الممكية، كمع عدـ  ،لممالؾ رسميا  مف أجل الطعف فيو

ق القكاعد العامة إلى ىذا الميعاد في القانكف الخاص بنزع الممكية تطبّ الجزائرؼ لمشرع إشارة ا
الكاردة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية التي تحّدد ميعاد الطعف بأربعة أشير تسرؼ مف 

ع كىذا الفراغ في تحديد اإلجراءات الخاصة بالطعف في قرار نز  ،2تاريخ تبميغ قرار نزع الممكية
الممكية يعتبر مساس خطير بالضمانات التشريعية لممتضرريف مف عممية نزع الممكية، لذلؾ 
كاف عمى المشرع إزالة المبس كبياف إجراءات الطعف في القرار بشكل دقيق أك إحالة ىذا 

 . 3المكضكع إلى القكاعد العامة لتطبيق إجراءات التقاضي عمى قرار نزع الممكية

سة لمممكية الخاصة اشترط المشرع أف يصدر قرار نزع كرّ مف باب الضمانات الم
فيك قرار قابل لمطعف أماـ  ا  إلتماـ صيغة نقل الممكية،الممكية عف الكالي المختص إقميمي

متى شابو عيب مف عيكب عدـ مشركعية القرار  4القاضي اإلدارؼ باعتباره الجية المختصة
عدـ  يا قانكنا  عمى سبيل الحصر، كأفّ اإلدارؼ، كصدكره خبلفا  لمحاالت المنصكص عمي

النص عمى إمكانية الطعف في قرار نزع الممكية ال يمنع مف إمكانية الطعف فيو في اآلجاؿ 
استنادا  لمبدأ الخاص يقيد العاـ مف جية، ككحدة  االستثنائيةالعادية بل كحتى في اآلجاؿ 

                                                           
،شيادلنيل  لمممكية العقارية الخاصة في الجزائر، أطركحة الحماية القانكنيةلعشاش أحمد،  -1 تخصص:  ة دكتكراه في العمـك

 .  405، ص 2016 قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ تيزؼ كزك،
ة ، يتضمف قانكف اإلجراءات المدني2008فيفرؼ سنة  25مؤرخ في  09-08انكف رقـ مف ق 829ك  819 تافالماد -2

 . 2008أفريل سنة  23، مؤرخ في 21كاإلدارية، ج.ر.ج.ج.، عدد 
 . 290ك  289سابق، ص المرجع الغيتاكؼ عبد القادر،  -3
 . الذكر سابقال، قانكف اإلجراءات المدنية كاإلداريةمف  801المادة  -4
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رار قابمية التنازؿ ىك الذؼ الطعف المكجو ضد ق كأفّ  ،1مكضكع نزع الممكية مف جية أخرػ 
 يفصل في نزع الممكية، لذلؾ فقرار نزع الممكية ما ىك إاّل إجراء شكمي فقط.

القانكف المتعمق بنزع الممكية عمى كجكب أف يبمغ قرار نزع الممكية لممنزكع  كما نّص 
جراءات نزع  ،2تبميغو شير مفممكيتو كلممستفيد مف نزع الممكية كضركرة نشره خبلؿ  كا 

لممكية ىذه كميا تخضع إلى رقابة القاضي، رغـ عدـ ترتيب البطبلف عمييا في حالة ا
مخالفتيا، كىذا ما يشكل إضعاؼ لحق الممكية كمساس بالضمانات القانكنية التي ينبغي 
تكفيرىا لممستثمريف األجانب المتضرريف مف قرار نزع الممكية، لذلؾ كاف مف األفضل عمى 

ا القرار تحت طائمة البطبلف، مف أجل بسط رقابة قضائية حقيقية المشرع لك جعل تبميغ ىذ
 .3عمى قرار نزع الممكية، كفي كل ذلؾ ضماف حماية فّعالة لمممكية الخاصة

 ممكيةالعف في قرار نزع أثار الط -ب

بيا عكس قرار التصريح بالمنفعة العمكمية اآلثار التي يرتّ  الجزائرؼ  لـ يبّيف القانكف 
بة عف نقل ية، خبلفا  لمتشريع الفرنسي الذؼ تعرض بالتفصيل لآلثار المترتّ قرار نزع الممك

المنزكع ممكيتيـ لصفة المالؾ، فبل األشخاص ؼ إلى فقداف يؤدّ  ، كالذؼالممكية عمى المالكيف
بيع العقارات محل النزاع أك ىبتيا أك ترتيب أؼ رىف عمييا، أّما أثر نقل الممكية عمى  ـيمكني

رة مف كل القيكد، كغير مثقمة برىف أك فإّنيا تنتقل لممكية اإلدارة المستفيدة محرّ  األمبلؾ ذاتيا
 .4حق عيني تبعي، فيك يضع حدا  لحقكؽ الغير المترتبة عف األمبلؾ كانتقاليا إلى التعكيض

نزع  لممكية كتنفيذه في كل مراحلب عف الطعف القضائي أثر مكقف لقرار نزع ايترتّ 
، كذلؾ لحفع التكازف 5نائي يرد عمى القاعدة العامة لتنفيذ القرارات اإلداريةالممكية كإجراء استث

يكفميا  إجرائية ةضمان يعدّ لنص عمى ىذا األثر اك  ،كؽ األفرادبيف المصالح العامة كحماية حق

                                                           
 . 27سابق، ص المرجع الزركقي ليمى،  -1
. الذكر سابققكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، اليحدد ال، 11-91مف القانكف رقـ  30المادة  -2

 .الذكر سابق، ال11-91يحدد كيفيات تطبيق القانكف رقـ ، 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  41كالمادة 
 . 207سابق، ص المرجع البعكني خالد،  -3
 .  407ك  406 ص، المرجع السابقلعشاش أحمد،  -4
 . الذكر سابقال، قانكف اإلجراءات المدنية كاإلداريةمف  919 المادةك  02فقرة  833 ةالماد -5
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الصادر  القرار كما أفّ ، المشرع الجزائرؼ لممبلؾ الخكاص لحماية أمبلكيـ كحقكقيـ العقارية
العادية كغير  طرؽ اللمطعف فيو ب نزع الممكية يككف قاببل  غاء لمفصل في اإلل في دعكػ 

 يذاكعميو ف ،مية بقابميتو لمطعفتقريره في قرار التصريح بالمنفعة العمك  العادية، مثل ما تـّ 
في قرار نزع الممكية لو أثر مكقف، ما عدا حالة إنجاز المشاريع الكبرػ ذات  الطعف باإللغاء
 .1كذات البعد الكطني كاإلستراتيجي المصرح بمنفعتيا بمكجب مرسـك تنفيذؼالمنفعة العامة 

جراءات االستيبلء أك ع كل نزاع ناتج عف إاخضإ أّنو يجب، في األخيريمكف القكؿ 
لدكلة المضيفة لمفصل فيو طبقا  لمقانكف في المستثمر األجنبي لمجيات القضائية ا ممكيةنزع 

حماية حقكؽ المستثمر ل مف أكثر الكسائل يعدّ لكطني ا، فالمجكء إلى القضاء 2الكطني
لما لو مف دكر كبير في الرقابة عمى كىذا ، التحكيـ التجارؼ الدكلي ، إلى جانباألجنبي

 مدػ احتراـ اإلدارة العامة إلجراءات نزع الممكية لممنفعة العمكمية. 

 ثمر األجنبيالمسص يةيـ الصجاري الدكلي كآلية لحماية ممكالفرع الثاني: الصحك

ممطالبة بالتعكيض عف لمجكء إلى التحكيـ لفي ا نبيالمستثمر األج حقينحصر  
، أّما لنزع الممكية سكاء  كانت مباشرة أك غير مباشرة تتخذىا الدكلة المضيفة اإلجراءات التي

فيي تخضع لمقضاء  نزع الممكية لمتشريعات الداخمية، مطابقة إجراءاتما يتعمق بمدػ في
 .3بمكضكع السيادة ىذه المسألة في الدكلة المضيفة الرتباطالكطني 

اقتناع الدكؿ بمدػ جدكػ التحكيـ بالنسبة لممستثمر  ضركرة إلىىنا  ينبغي اإلشارة
 (. اثاني)فّعالة ضمانات  كما يكّرسو مف(، أكالتو )األجنبي في حماية استثمارا

                                                           
تعمق بقانكف ي ،12-07ـ القانكف رقمف  59المادة بمكجب  ةمتّمم، 11-91مف القانكف رقـ  02فقرة  رمكرّ  29المادة  -1

ف لمعدالة في مجاؿ الصعكيضات أف "ال يمكف لمطعكف الصي يقدميا المعنيكو: ، كالتي تنص عمى أنّ 2008المالية لسنة 
 .الذكر سابقال .صكقف بأي حاؿ مف األحكاؿ، صنفيذ إجراء نقل الممكية لفائدة الدكلة"

2
- «Tout contentieux découlant de l’application du droit de l’investissement devait être 

soumis aux juridictions nationales du pays d’accueil pour être réglé conformément au 

seul droit local». V.: SALEM Mahmoud, «Investissement étranger et droit international», 

in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20éme siècle, A propos de 30 

ans de recherche du CREDIMI, Mélange en l’honneur de Philippe KAN, C.N.R.S., Vol. 20, 

2000, p. 371. 
 . 293، ص 2002، اإلسكندرية، لمنشر كالتكزيع الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي، دار الفكر الجامعيىشاـ عمي صادؽ،  -3
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 األجنبي لمسصثمرا ممكيةب مصعمقةال منازعاتال في لمفرل الصحكيـ جدكى  عف :أكال

ذكرىا  يتـّ سالتي ، ك يكـمعركفة الجد لمستخدميو مزايا  الدكليالتجارؼ التحكيـ يمنح 
مكاجية النظرية مع الممارسة تكحي بنيج  كمع ذلؾ، يبدك أفّ  (.1باختصار )في ىذا المقاـ 

 المعقدة،عمميات االستثمار الدكلية  إطارأكثر دقة لمتحكيـ، كالذؼ قد يتضمف، خاصة في 
  (.2) التحكيـالشتراط  دكافع الخاصة كالحقيقيةبعض ال

  األجنبي لمسصثمرا بممكية مصعمقةال منازعاتال لفض ككسيمة الصحكيـ مزايا -1

التحكيـ أصبح الحل المفضل  زعات االستثمار بكضكح أفّ انمف تطكر نظاـ تسكية يبيّ 
كجبو تقديـ النزاع باتفاؽ األطراؼ إلى بم يك إجراء يتـّ ف ،كالدكلة األجانب المستثمريف دػل

االستثمار  في مجاؿكبالفعل كاف ىناؾ شعكر عاـ  ،محكـ كاحد أك أكثر يصدر قرارا  ممزما  
لذلؾ يفضل األطراؼ النظر في قضياىـ المتنازع فييا عف التحكيـ يجمب منافع كثيرة،  أفّ 

. 1المضيفة ضاء الكطني لمدكلةطريق التحكيـ، لما يتميز بو مف ايجابيات ال يجدكنيا في الق
 إلى عدة اعتبارات مف أبرزىا: األجنبي كيرجع انتشار التحكيـ في منازعات االستثمار

 سرية التركمة الصحكيمية  -أ

عدـ العبلنية أك عدـ تسرب كل ما يجرؼ في الخصكمة  ية في التحكيـتقتضي السر 
اية نيايتيا بصدكر القرار التحكيمي التحكيمية في كل مراحميا منذ البدء في اإلجراءات إلى غ

النشاطات ، أيف يحرص المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة عمى سرية ما تتضمنو 2كتنفيذه
ؼ بالمستثمريف األجانب إلى مف أىـ األسباب التي تؤدّ  االستثمارية، حيث تعتبر السرية

، 3ؼ يتميز بالعبلنيةاختيار أسمكب التحكيـ الدكلي لفض نزاعاتيـ عكس القضاء الكطني الذ
ف كانت ضمانة مف ضمانات العدالة إاّل أنّ  يا تعتبر لمكثير مف المستثمريف كىذه األخيرة كا 

                                                           
ة لمنشر، اإلسكندرية، جبلؿ كفاء دمحميف، التحكيـ بيف المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة لبلستثمار، دار الجامعة الجديد -1

 .5، ص 2001
عيساكؼ دمحم، "حدكد صمكد مبدأ السرية في تحكيـ االستثمار أماـ مطالب الشفافية"، مجمة معارؼ )قسـ العمـك  -2

 . 109، ص 2015، جكاف 18القانكنية(، السنة التاسعة، العدد 
3
- HAROUN Mehdi, Op.cit, p.633.  
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األجانب أداة إلذاعة أسرارىـ، لذلؾ يفضل الكثير منيـ أف يخسر دعكاه عمى كشف أسرار 
  .1استثماره مف تجارة أك صناعة

بحت مع مركر الكقت مف أىـ أص الحفاظ عمى سرية كخصكصية أطراؼ النزاعإّف 
معالـ التحكيـ، كذلؾ لما يتصف بو نظاـ التحكيـ مف السرية في المحاكمة التحكيمية مف 
حيث عدـ جكاز نشر أسماء أطراؼ النزاع أك مف حيث عدـ إمكانية نشر األحكاـ التحكيمية 

ف لممستثمر تعتبر مف أىـ الضمانات التي ال يمك ، فخاصية السرية2إاّل برضى ىذه األطراؼ
األجنبي أف يتنازؿ عنيا لما ليا مف دكر كبير في حفع أسرار مينية أك اقتصادية ككل ما 

 .3يتعمق بالخصكصيات المرتبطة بمشركعو االستثمارؼ 

 ما يصيحو الصحكيـ لؤلطراؼ مف سبيل إلى الصفاىـ كاالسصمرار في الصعامل -ب

الخصكمة إلى حد كبير، إّف اتفاؽ األطراؼ عمى التحكيـ ينزع أك ينقص صفة 
فالمحكـ يدرؾ أنو أماـ أطراؼ قد ال تنتيي عبلقتيـ بانتياء التحكيـ بل قد يككف ىذا األخير 
سببا  لمكاصمة العبلقة بينيـ، لذلؾ يحاكؿ المحكـ دائما  ترجيح كجية نظر أك تفسير عمى 

يعتبر مسعى كسبيل  التحكيـ كجية نظر أك تفسير أخر، فغالبا  ما يتجنب أحكاـ اإلدانة، ألفّ 
 . 4المضيفة ليـ ب بيف المستثمريف األجانب كالدكؿإلخماد النزاعات التي تشك 

يحافع التحكيـ عمى العبلقات المتبادلة بيف الطرفيف باعتبار أنو ليس طريقا  نزاعيا  
ّنما ىك أقرب إلى التسكية كالتفاىـ بيف الطرفيف، فكل منيما يعتقد أف فيمو  فظا  كعنيفا ، كا 
لمعقد ىك الصحيح أك أف تصرفو في تنفيذ العقد ىك السميـ، لذلؾ تستمر العبلقات غالبا  بعد 
الفصل في المكضكع بيف الطرفيف عمى األساس الذؼ قرره التحكيـ بعد عرض مكقف كل 

                                                           
  .28، ص 1988دكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، محسف شفيق، التحكيـ التجارؼ ال -1
غساف عمي عمي، االستثمارات األجنبية كدكر التحكيـ في تسكية المنازعات التي قد تثكر بصددىا، رسالة لنيل الدكتكراه  -2

ية عيساكؼ دمحم، "حدكد صمكد مبدأ السر . أنظر أيضا: 278، ص 2004في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 
 .112المرجع السابق، ص "، ...يـ االستثمار في تحك

عيساكؼ دمحم، فعالية التحكيـ في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر )عمى ضكء االتفاقيات الدكلية لمجزائر(، رسالة  -3
 .113، ص 2012تيزؼ كزك،  –لنيل شيادة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ 

 كما بعدىا. 112المرجع السابق، ص "، ...عيساكؼ دمحم، "حدكد صمكد مبدأ السرية في تحكيـ االستثمار  -4
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منيما، بينما في حالة المنازعات المعركضة عمى القضاء العادؼ قد يستعمل فييا كل مف 
 يد لمطرؼ األخر كتنتيي المسألة إلى حد ال عكدة لمعبلقات بينيما.الطرفيف أساليب الك

القضاء العادؼ كىـ ينظركف إلى الكراء بينما يدخمكف التحكيـ كىـ  يدخل أطراؼ النزاع
ينظركف إلى األماـ، فالقضاء العادؼ تسكده عدـ الثقة بيف الخصـك كقد يغمب إدعاء أحدىـ 

نيـ، بينما التحكيـ يجيء إليو الخصـك كالعبلقات قائمة عمى األخر كال يعمل عمى التفاىـ بي
بينيما كينصرفكف كال تزاؿ قائمة كقد انقشع ما ُأسدؿ عمييا مف خبلؼ، كتفسر ىذه الحقيقة 

أحكاـ المحكميف عند صدكرىا تأتي بحمكؿ كسط أك أقرب إلى الكسط  ما ىك مشاىد مف أفّ 
 .1األخر حتى كلك كاف الحق كمو في جانب أحد الخصكـ دكف 

 السرعة كالبساطة في إجراءات الصحكيـ -ج

سرعة في فصل النزاع مف خبلؿ إتباع إجراءات بسيطة كسيمة ال ميزات التحكيـممف 
القضاء الكطني في  اثر مف تمؾ التي يتمتع بيأكبحرية ىيئة التحكيـ  تتمتع أيف، بكمفة أقل

دارة، مثل التبميغات أمكر عدة نات، كتبادؿ المكائح، اديـ البيالجمسات كتنظيميا، كتق كا 
ؼ بدكره إلى صدكر قرار التحكيـ خبلؿ كقت كىذا يؤدّ  ،كحضكر الشيكد كالخبراء كغير ذلؾ

 .2الكطني ا يستغرقو القضاءقصر ممّ أ

حّددت قكانيف التحكيـ المدة التي يجب عمى المحكـ أف يصدر حكـ التحكيـ خبلليا 
اّل يككف اتفاؽ التحكيـ باطبل ، مّما  يكفر ضمانة لممستثمريف في اقتضاء حقكقيـ بعيدا  عف كا 

، فالمركنة في إجراءات التحكيـ تؤدؼ إلى تكفير الكثير مف الكقت 3المحاكـ كبمدة قصيرة
مقابل البطء الشديد إلجراءات التقاضي أماـ النظـ القضائية التقميدية المتميزة بالتقييد، كىذا 

ة بالممكية الخاصة لممستثمر األجنبي، فاألطراؼ في ما يحتاجو الفصل في المنازعات المتعمق
 .4ىذه المنازعات تفضل المجكء إلى التحكيـ لما يقدمو مف عدالة سريعة

                                                           
1
- DE NANTEUIL Arnaud, Droit international de l’investissement, Editions A. Pedone, Paris, 

2014, p. 213.  
 

 . 277غساف عمي عمي، المرجع السابق، ص  -2
3
- HAROUN Mehdi, Op.cit, p.633. 

، 2008عمر ىاشـ دمحم صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانكف الدكلي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -4
 . 171ص 
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 الصحكيـ قضاء مصترص -د

يحتاج الفصل في المنازعات الناشئة عف الممكية الخاصة كاالستثمارات األجنبية ككل 
صة البلزمة لتسكية ىذه المنازعات، لذلؾ فإّف إلى المعرفة كالخبرة القانكنية كالفنية المتخص

أطراؼ النزاع يفضمكف أسمكب التحكيـ، حيث يمكف بخبلؼ القضاء االستعانة بخبراء عمى 
، كبذلؾ فإّف التحكيـ أقرب إلى 1مستكػ عاؿ مف الكفاءة لمفصل في المنازعات المسندة إلييـ

تفاصيل النزاع كتعقيداتو مف تحقيق العدالة، ألف المحكـ المتخصص أقدر عمى استيعاب 
 .2القاضي الذؼ ينظر كل أنكاع المنازعات دكف أف يككف متخصصا  في مكضكع النزاع

مف خبلؿ إحالة النزاع لمتحكيـ بأف ينظر في النزاع محكـ أك أكثر مّمف يأمل األطراؼ 
فة إلى ما يتكفر فييـ قدرا  مف التخصص الفني أك الميني الذؼ قد يتطمبو نكع النزاع، باإلضا

يكفره التحكيـ مف سرعة في فصل النزاع مف خبلؿ إتباع إجراءات سيمة بكمفة أقل مع تجنب 
كبسبب زيادة أىمية  عبلنية القضاء العادؼ كالحفاظ عمى سرية كخصكصية أطراؼ النزاع،

 التحكيـ التجارؼ الدكلي كدكره الفّعاؿ في تسكية المنازعات الناجمة عف االستثمارات األجنبية
  . 3فقد حظي باىتماـ مختمف دكؿ العالـ

المحكـ كخبلفا  لمقاضي العادؼ، فإّنو ال يمـز بالضركرة أف يككف رجل قانكف،  كما أفّ 
فأطراؼ النزاع ليـ حرية مطمقة في اختيار المحكـ الذؼ قد يككف ميندسا  أك طبيبا  أك رجل 

و كا عطاء الحمكؿ المناسبة أعماؿ...الخ، كالذؼ يخكؿ لو سرعة فيـ المكضكع كالتمكف من
كل ىذه األمكر تعتبر ضركرية في عممية التحكيـ لفيـ مكضكع النزاع ك لمكضكع النزاع، 

 بالشكل الصحيح لمكصكؿ إلى حل يرضي جميع األطراؼ. 

 

 

                                                           
، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، -المعكقات كالضمانات القانكنية- االستثمار األجنبيدريد محمكد السامرائي،  -1

 .278. أنظر أيضا: غساف عمي عمي، المرجع السابق، ص 338، ص 2006
 . 171. عمر ىاشـ دمحم صدقة، المرجع السابق، ص 169أنظر: عصاـ الديف مصطفى بسيـ، المرجع السابق، ص  -2
 .219غساف عمي عمي، المرجع السابق، ص  -3
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 لمسصثمر األجنبيصحكيـ في المنازعات المصعمقة بممكية ادكافع اشصراط ال -2

بي كالدكلة المضيفة لو، مف المستثمر األجنيضمف قضاء التحكيـ تحقيق مصمحة كل 
لقضاء لمستثمر األجنبي ازعات ابشأف خضكع منانكني كالقضائي ر الضماف كاألمف القيكفبت

مف مزايا التحكيـ لمكاجية تدخل الدكؿ  الدكلة، كما تستفيد الدكلة المضيفة ىي األخرػ 
حق في ممارسة الحماية األجنبية بحجة حماية رعاياىا كالمطالبة بالتعكيض بذريعة ال

 عرضيا كما يمي: األسباب التي يتـّ  راجع إلىذلؾ . كلعّل 1الدبمكماسية لرعاياىا في الخارج

 في حياد القضاء الكطني في الدكلة المضيفة الثقةـ اعدان -أ

لمجكء إلى التحكيـ إدراج شرط ا تحرص األطراؼ المتعاقدة مع الدكؿ المضيفة عمى
دكلة  حدىماأف ،ناجمة عف اختبلؼ المراكز القانكنية ألطراؼ النزاعحماية مف المخاطر اللم

ا ممّ  ،شخص طبيعي أك قانكني مف أشخاص القانكف الخاص خرالطرؼ األذات سيادة بينما 
ىك ما ك  ،2الكاممة بينيما أماـ القضاء الكطني في الدكلة صعكبة تحقيق المساكاة ىؼ إليؤدّ 

 أبضركرة تسكية المنازعات التي تنش دكلةالثماره في ربط استدفع بالمستثمر األجنبي إلى 
 .3ةعدـ مبلئمة تنظيماتيا كالقكانيف الكضعيعف أجيزتيا القضائية ل بينيما بعيدا  

إلى جانب تخكؼ المستثمر األجنبي مف  ،يضمف التحكيـ الحياد في تسكية النزاع
استبعاد اختصاصو يخدـ  فّ ، كأفي النزاع دكلتو باعتبارىا طرفا   ىانحياز القضاء المحمي إل

تقديـ  األكفقميس مف ف ،الستثمارات األجنبيةاكذلؾ مساعي الدكؿ النامية في استقطاب 
 القضائية األحكاـ تكالي صدكرإلى ؼ قد يؤدّ  ألّنو ،كطنيعات االستثمار أماـ قضائيا المناز 

  .4ف األجانبىمع كنفكر المستثمري ىإلؼ كبالتالي يؤدّ  ،لصالحيا في مثل ىذه المنازعات

                                                           
ة سياسية قانكنية لدكر المركز الدكلي لتسكية منازعات طو أحمد عمي قاسـ، تسكية المنازعات الدكلية االقتصادية: دراس -1

 . 87، ص 2008االستثمار، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
 .316سابق، ص المرجع الدريد محمكد السامرائي، . أنظر أيضا: 281غساف عمي عمي، المرجع السابق، ص  -2
 .28سابق، ص المرجع المحسف شفيق،  .302طو أحمد عمي قاسـ، المرجع السابق، ص أنظر:  -3
 .11، ص 2006فكزؼ دمحم سامي، التحكيـ التجارؼ الدكلي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  -4
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القاضي الكطني بالتيارات الفكرية كالسياسية كاالجتماعية السائدة  تأثرىناؾ احتماؿ 
قد ، كما تككف في الغالب السبب المباشر أك غير المباشر في نشكء النزاع كالتي ،في دكلتو
القانكف عمى المحاكـ الداخمية أك الييئة المناط بيا الفصل في النزاع التعرض  يحظر
الكفاءة البلزمة لمنظر في المكضكعات الفنية  ارفات كأعماؿ الدكلة أك ربما ال تتكفر فييلتص

 ىانتماء القاضي الكطني إل أفّ  ال شؾك  .1منازعات االستثمارة الدقيقة كالمعقدة لكالقانكني
عدـ دراية المستثمر عف  فضبل   ،في نفس الكقت كحكما   خصما   ياالدكلة المضيفة يجعل من

كمو قد ال ىذا ك ، 2بالبطء كعدـ الكضكح ياماتساك  بإجراءات التقاضي في الدكلةاألجنبي 
بديمة  ما لـ تكجد كسيمة نتيجة دعكاه المقامة ضد الدكلة أماـ محاكميا الداخمية ىعم يطمئف

 .تكفر لو الضماف كاالطمئناف عمى نتيجة الفصل في النزاع ازعات االستثمارلفض من

 جنبي بشرط الصحكيـسبب صمسؾ المسصثمر األ -ب

 ة بينيالتسكية المنازعات الناشئ كطني في الدكلة المضيفةالمجكء إلى القضاء الإّف 
أمرا  غير مستحب مف كجية نظر المستثمر األجنبي، فغالبا  ما ينظر ىك كالمستثمر األجنبي 

ء الخضكع بسيكلة لقضا رة ىذا القضاء، كعدـ قبكؿىذا األخير بعيف الريبة كالشؾ في خب
 .3مختمف عف ذلؾ السائد في دكلتوأجنبي نظاـ قانكني ك 

تشكيل محكمة  بحرية التحكيـ يكفر لؤلطراؼ ىيئة محايدة كيعترؼ ليـ أفّ  ال شؾ
، كما يحرص 4تحديد القانكف الكاجب التطبيق عمى النزاع، ك التحكيـ كتعييف المحكميف

يـ لحل منازعات االستثمار لعدـ المستثمر األجنبي المتعاقد مع الدكلة عمى إدراج شرط التحك
ثقتو بنزاىة كعدالة قضاء الدكلة المضيفة مف جية، كخكفا  مف استعماؿ الدكلة لسيادتيا عند 

 .5نظر المنازعات في المحاكـ الداخمية طبقا  لمقكانيف الكطنية ليذه الدكلة مف جية أخرػ 

                                                           
صفكت أحمد عبد الحفيع، دكر االستثمار األجنبي في تطكير أحكاـ القانكف الدكلي الخاص، دار المطبكعات  -1

 .172سابق، ص المرجع العمر ىاشـ دمحم صدقة، نظر أيضا: . أ347، ص 2005الجامعية، اإلسكندرية، 
2- 

HAROUN Mehdi, Op.cit, p 636. 
 .281غساف عمي عمي، المرجع السابق، ص  -3
 . 172سابق، ص المرجع العمر ىاشـ دمحم صدقة،  -4
 . 305طو أحمد عمي قاسـ، المرجع السابق، ص  -5
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لضمانات التي يطالب لمتحكيـ الدكلي مف بيف أىـ ا إخضاع منازعات االستثمار ُيعدّ  
نشأ عف مخاصمة الدكلة نظرا  لمصعكبات التي قد ت بيا المستثمر األجنبي في الدكؿ النامية،

القانكنية الحماية كتكفير أىمية في استتباب األمف متحكيـ مف ، كما ل1ئيا الكطنيقضاأماـ 
 .الدكلي لتحكيـنزاع بالمجكء إلى اكقكع في حالة  مصالحيـك ممستثمريف األجانب ل كالقضائية

 األجنبي المسصثمر ممكية لحماية الدكلي الصجاري  الصحكيـ ضمانات :اثاني

كاسعة لممستثمر األجنبي في اختيار أعضاء ىيئة التحكيـ لضماف حرية  لتحكيـامنح ي
حرية في تحديد القانكف الكاجب التطبيق عمى (، كال1الحياد الفعمي أثناء الفصل في النزاع )

جراءاتيا ة المنازعمكضكع   (.3)كتنفيذىا  يةـ التحكيماحكباأل اعتراؼ الدكلة كذلؾك ، (2)كا 

 حرية اتصيار أعضاء ىيئة الصحكيـ  -1

كصفاتيـ كطرؽ تعيينيـ،  يفحكممتحديد عدد الك تشكيل ىيئة التحكيـ حرية  لؤلطراؼ
ار اختي يستمـز كماتدخل أؼ كسيط، ال يتطمب مف قبل األطراؼ مباشرة  يفحكممتعييف الك 

أغمب ت قد نّص ك  .ثقة بيف أطراؼ النػزاع كالمحكميفالمحكميف كطريقة تعيينيـ كجكد عبلقة 
 .(ب) تشكيل المحكمة التحكيمية عمىمدكؿ ل (، كالقكانيف الكطنيةأ)االتفاقيات الثنائية 

 مف تبلؿ االصفاقيات الثنائية المصعمقة باالسصثمار  -أ

يطاليا الطريق المألكؼ لتشكيل  زائرت التي أبرمتيا الجاياالتفاق تلقد حّدد مع فرنسا كا 
محكمة التحكيـ، بينما نص االتفاقاف المبرماف مع ركمانيا كالمممكة اإلسبانية عمى تشكيل 

 .محكمة التحكيـ طبقا  لقكاعد تحكيـ لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارؼ الدكلي

 يفحكممالطريق المألكؼ لصعييف ال -1-أ

ي نيج معيف لتشكيل محكمة التحكيـ تبنب تعييف المحكميف حريةبلؤلطراؼ ُيعترؼ 
االختيار المباشر لطريقة التعييف يطابق اليدؼ األساسي  حسب خصكصية كل نزاع، كما أفّ 

                                                           
 .06سابق، ص المرجع ، ال...ألجنبي كالدكلة المضيفة لبلستثمارالتحكيـ بيف المستثمر اجبلؿ كفاء دمحميف،  -1
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تعييف  صادؼكيفية معالجة بعض المشاكل التي تإلى اإلشارة  ؼاطر عمى األك  .1لمتحكيـ
المحكميف في تعييف المحكـ الثالث، كفي  عف تعييف محكـ أك اختبلؼ متناعالكا 2المحكميف

عمى جية معينة أك شخص ما لكي  يككنا قد اتفقا مثل ىذه الحاالت مف األفضل لمطرفيف أف
 يتكلى تعييف المحكـ، كيطمق عمى ىذا الشخص أك ىذه الجية مصطمح "سمطة التعييف".

ت عمى أف تتشكل منيا ما نّص  لبلستثمار يتضح أفّ بالرجكع إلى االتفاقيات الثنائية  
 المحكمة التحكيمية بالنسبة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية:

 كباتفاؽ مشترؾ يعّيف المحكماف المعيناف محكما   ،كاحدا   عّيف كل طرؼ في النػزاع محكما  يُ  -
 مف رعايا دكلة ثالثة كرئيس لييئة التحكيـ. ثالثا  

رفع النػزاع أماـ بآلخر لد الطرفيف مف تاريخ إشعار أح شيريف ةُيعّيف المحكماف في مد -
مف تاريخ تعييف المحكميف اآلخريف، شيريف أك ثبلثة أشير  ةيف الرئيس في مدعالتحكيـ، كيُ 

يقـك األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة أك مساعده األكثر  اآلجاؿىذه كفي حالة عدـ احتراـ 
 .3عايا إحدػ الدكلتيف المتعاقدتيفر  جنسية  يككف مفأقدمية بالتعيينات البلزمة، بشرط أالّ 

كفق قكاعد صحكيـ لجنة األمـ المصحدة المصعمقة بالقانكف الصجاري  يفحكممصعييف ال -2-أ
 CNUDCIالدكلي 

كانت فكرة اقتراح نمكذج قانكني لمتحكيـ عمى الدكؿ مف قبل لجنة األمـ المتحدة 
كف النمكذجي لمتحكيـ التجارؼ اعتماد القان تـّ ، ك 1972لمقانكف التجارؼ الدكلي منذ سنة 

كبيذا تككف لجنة ، 4بحضكر الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 1985 سنة جكاف 21الدكلي في 
حيث عرؼ نظاميا لمتحكيـ  ،األمـ المتحدة لمقانكف التجارؼ الدكلي قد سّدت فراغا  ميما  

 .5نجاحا  كبيرا  عند تطبيقو، كقد استكحت منو المؤسسات الدائمة لمتحكيـ

                                                           
1
- FOUCHARD Philippe et autres, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, Paris, 

1996, p. 36.   
2
- TERKI Nour Eddine, L’arbitrage commercial international, OPU, Alger, 1999, p. 96. 

 .120سابق، ص المرجع ال ،ميكش قربكع كماؿع -3
4
- FOUCHARD Philippe et autres, Op.cit, p. 118. 

5
- Ibid, p. 557.  
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كضعت قكاعد التحكيـ الخاصة بمجنة األمـ المتحدة التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ 
لمعالجة مشكمة منيا  05كفي المادة  ،في قسميا الثاني 1976 سنة ديسمبر 15المتحدة في 

حالة تعييف محكـ  06عمى عدد المحكميف، كعالجت المادة  عدـ اتفاؽ األطراؼ مسبقا  
 .1حالة تعييف ثبلثة محكميف 07لمادة كحيد، بينما عالجت ا

حل النػزاع أماـ محكمة تحكيمية نصت أغمب االتفاقيات عمى أف يتـ ّ بصفة عامة، 
 .2لقكاعد التحكيـ الخاصة بمجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارؼ الدكلي خاصة تشكل كفقا  

 كاإلدارية مف تبلؿ قانكف اإلجراءات المدنية  -ب

اإلجراءات مف قانكف  فقرة أكلى 1041ممادة طبقا  ل التحكيمية تشكيل المحكمةيتـّ  
"يمكف لؤلطراؼ، مباشرة أك بالرجكع إلى نظاـ صحكيمي، صعييف : كما يمي كاإلداريةالمدنية 

اتفاؽ ف، المحكـ أك المحكميف أك صحديد شركط صعيينيـ كشركط عزليـ أك اسصبداليـ"
كما حّددتيا  حكميفتشكيل المحكمة كتعييف الم حّدديؼ ذال كىبإرادتيـ المشتركة األطراؼ 

الرجكع إلى نظاـ تحكيمي، كفي مف ف المشرع األطراؼ كألجل تفادؼ ذلؾ مكّ  ،اتفاقية التحكيـ
تطبق قكاعد نظاـ مؤسسة تحكيمية دائمة يختارىا األطراؼ كنظاـ غرفة التجارة  يةالفرض هىذ

(CIRDI) عات االستثمارأك نظاـ المركز الدكلي لتسكية مناز  (CCI) الدكلية
3. 

التحكيـ أك بالرجكع  يةيف المحكميف مف خبلؿ اتفاقيعت مسألة غيابالمشرع كما عالج  
 إلجراءات نص عمييا تعييف كفقا  صعكبة ال مف تجاكز األطراؼ إلى نظاـ تحكيمي، كمّكف

 :يمالقياـ بما ي حيث يجكز لمطرؼ المستعجل مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،

رفع األمر إلى رئيس المحكمة التي يقع دائرة اختصاصيا التحكيـ، إذا كاف التحكيـ  1-
 يجرؼ في الجزائر. 

                                                           
 .كما بعدىا 361، ص 1996، المكتبات الكبرػ، مصر، القانكنية شرح تشريعات التحكيـ، دار الكتب ،عبد الفتاح مراد -1
 .مع  اسبانيا، االتفاؽ المبـر مع البرتغاؿ االتفاؽ المبـر مع ركمانيا، االتفاؽ المبـر -2

. أنظر 54ص  سابق،المرجع ال، ...جبلؿ كفاء دمحميف، التحكيـ بيف المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة لبلستثمار -3
 .468أيضا: طو أحمد عمي قاسـ، المرجع السابق، ص 
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محكمة الجزائر إذا اتفق األطراؼ عمى تطبيق قانكف اإلجراءات  إلى رئيسرفع األمر  2-
 .، ككاف التحكيـ يجرؼ في الخارجالجزائرؼ 

 حرية اتصيار القانكف الكاجب الصطبيق  -2

مف حل النػزاع المعركض عمييـ تحديد القانكف  كالكي يتمكن يفالمحكميتعيف عمى 
تحديد القانكف الكاجب  يأتيالكاجب التطبيق، فبعد اشتراط المجكء لمتحكيـ كتعييف المحكميف، 

 . (ب) القانكف الكاجب التطبيق عمى مكضكع النػزاعككذا ، (أ) التطبيق عمى إجراءات التحكيـ

 جراءاتقانكف اإل -أ

إجراءات التحكيـ، فتحديد  في اختيار قانكف  حكيـ يككف إلرادة الطرفيف دكرفي الت
فإّف  سككتالالقانكف الكاجب التطبيق يخضع لمبدأ اختيار األطراؼ بكل حرية، لكف في حالة 

مكّرسة  ة المعترؼ بيا لؤلطراؼ، فيذه الحري1الييئة التحكيمية ىي التي تحّدد القانكف المطبق
 .كاإلدارية قانكف اإلجراءات المدنيةبلستثمار، ك لتفاقيات الا في

 باالسصثمار المصعمقة مف تبلؿ االصفاقيات الثنائية -1-أ

بالرجكع إلى االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر نجد أنيا اختمفت في تحديد إجراءات  
لمقكاعد ، كمنيا مف أخضعيا 2لمحكمة التحكيـتحديد نظاميا التحكيـ، فمنيا مف ترؾ 

، حيث اعترؼ ىذا 3المنصكص عمييا في نظاـ لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارؼ الدكلي
النظاـ بحرية األطراؼ في االتفاؽ عمى اإلجراءات التي يتعّيف عمى ىيئة التحكيـ اتباعيا 

 .4ةكما اعترؼ بمعاممتيـ عمى قدـ المساكا  ،عند السير في التحكيـ

بصفة متساكية بيف الطرفيف، كما  يفحكمممرتبات الك حكيـ تكاليف إجراءات الت تكزع 
 تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتيا بأغمبية األصكات كتككف نيائية كنافذة بقكة القانكف.

                                                           
1
 - TERKI Nour Eddine, Op.cit, p. 93. 

 كل مف إيطاليا كركمانيا. االتفاؽ المبـر معمثل  -2
 االتفاؽ المبـر مع فرنسا، االتفاؽ المبـر مع اسبانيا، االتفاؽ المبـر مع قطر. -3

عبد الفتاح  . أنظر:1985 مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارؼ الدكلي لمجنة األمـ المتحدة لسنة 19ك  18تاف الماد -4
 .363، المرجع السابق، ص مراد
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  كاإلدارية مف تبلؿ قانكف اإلجراءات المدنية -2-أ

مبدأ حرية األطراؼ في تحديد قانكف إجراءات التحكيـ دكف أف يمـز  المشرعكّرس 
إرادتيـ ف ،1اإلجراءات الذؼ يحّدده األطراؼقانكف تطبيق الرجكع إلى ب يفحكممألطراؼ كال الا

ترجمتيا مف خبلؿ اتفاقية التحكيـ، كلتفادؼ أؼ صعكبة أك  تـّ يجراءات اإلفي اختيار قانكف 
سمح المشرع  قدك  .2عرقمة عمل المحكمة التحكيمية يمكنيـ الرجكع إلى أؼ نظاـ تحكيمي

أف يحّددكا قانكف إجراءات معيف  تحديد قانكف إجراءات التحكيـ ي حالة عدـلؤلطراؼ ف
فإّف محكمة أّما في حالة عدـ تحديد القانكف الكاجب التطبيق ، تخضع لو الدعكػ التحكيمية

 .3تي تقـك بضبط اإلجراءات مباشرة أك باالستناد إلى نظاـ تحكيميالتحكيـ ىي ال

في ىذا  يفحكممئرؼ قد منح حرية كبيرة لؤلطراؼ كلمالقانكف الجزا كل ىذا يعني أفّ  
المجاؿ، لكف تبقى ىذه الحرية محّددة بالنظاـ العاـ الدكلي، فأؼ اعتداء مف قكاعد اإلجراءات 

 المختارة عمى حقكؽ الدفاع يترتب عميو إبطاؿ اتفاقية التحكيـ.

 القانكف المطبق عمى مكضكع النػزاع  -ب

حرية تشكيل المحكمة التحكيمية ككذا اختيار قانكف  المتنازعة إذا كاف لؤلطراؼ 
فميـ كذلؾ حرية اختيار القانكف الكاجب التطبيق عمى مكضكع النػزاع  ،الشكمية اإلجراءات

الذؼ نشأ بمناسبة االستثمار كالذؼ ليس مف الضركرؼ أف يككف القانكف الكطني لمدكلة 
بلستثمار، ككذا عمى لتفاقيات الثنائية القانكف عمى مستكػ االىذا تحديد  المضيفة، كقد تـّ 

 مستكػ القانكف الداخمي.

 مف تبلؿ االصفاقيات الثنائية المصعمقة باالسصثمار  -1-ب

القانكف الذؼ يطبق عمى مكضكع النػزاع ىك أحكاـ االتفاؽ الخاص  يمكف القكؿ بأفّ 
نائية المبرمة بيف الجزائر المبـر بيف الدكلة الجزائرية كالمستثمر األجنبي، كأحكاـ االتفاقية الث

                                                           
 كاإلدارية، السابق الذكر. قانكف اإلجراءات المدنيةمف  1043 المادة -1

2
- FOUCHARD Philippe et autres, Op.cit, p. 649. et TERKI Nour Eddine, Op.cit, p. 94. 

إذ تحّدد المحكمة  ،في مجاؿ االستثمار مع إيطاليا كركمانيا تيا الجزائربرمتي أكىذا ما نّصت عميو االتفاقيات الثنائية ال -3
 التحكيمية اإلجراءات الخاصة بيا.
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الفصل في النػزاع  االستثمار أف يتـّ  قضت أغمب اتفاقياتكقد  كالبمد المصدر لبلستثمار،
أحكاـ أك  تنازع القكانيفالقانكف الكطني لمدكلة المضيفة بما فييا قكاعد  باالستناد إلى

مبـر بيف المستثمر االتفاؽ الخاص الر أك االتفاقيات الثنائية المبرمة في مجاؿ االستثما
لكنيا اختمفت في ترتيب ىذه المصادر ، ك مبادغ القانكف الدكليأك  األجنبي كالدكلة الجزائريػة

 .1يعتبر المجكء إلى مبادغ القانكف الدكلي ترجيح لكفة المستثمريف األجانبأيف  ،القانكنية

 كاإلدارية مف تبلؿ قانكف اإلجراءات المدنية -2-ب

 المشرع أفّ  يتضح ،مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 1050بالرجكع إلى المادة 
كفي غياب نزاع، الختاره األطراؼ لتطبيقو عمى مكضكع اقد منح األكلكية لمقانكف الذؼ 

 قكاعد القانكف كاألعراؼ التي تراىا مبلئمة.حسب ػزاع الن فيمحكمة التحكيـ  االتفاؽ تفصل

ائو المحكمة التحكيمية صبلحية اختيار القانكف المبلحظة التي يثيرىا ىذا النص بإعط
فقرة أكلى مف  18ؿ حكـ المادة و يعدّ المطّبق عمى النػزاع في حالة غياب اتفاؽ األطراؼ أنّ 

الجزائر ىي  القانكف المدني التي تخضع االلتزامات التعاقدية لقانكف مكاف إبراميا باعتبار أفّ 
ثمر األجنبي كالدكلة الجزائرية، لكف ىذا التعديل لو مكاف إبراـ االتفاقيات الخاصة بيف المست

 .2و يجعل القانكف الكضعي متماشيا  مع اتجاىات التحكيـ التجارؼ الدكليما يبّرره ألنّ 

  لضماف حق المسصثمر األجنبي حكـ الصحكيـ يسصكر   -3

ر األجنبي الذؼ صدر الحكـ المستثم يس حكـ التحكيـ لحماية حقكؽ تكرّ يستكجب 
 (. بتنفيذ الحكـ التحكيمي ) (، ثـأمي )يالتطرؽ إلى كيفية صدكر الحكـ التحك لصالحو

 الصحكيمي حكـردكر ال -أ

ا ممنيا التعرض لعدة مسائل إجرائية،  في كيفية صدكر حكـ التحكيـالبحث يتطمب 
. كحسب 3خبللياإصدار الحكـ بل تكجد مدة محّددة يتعيف عمى ىيئة التحكيـ ف يتعمق بالمدة،

                                                           
 .122سابق، ص المرجع ال ،عميكش قربكع كماؿ -1

2
- TERKI Nour Eddine, Op.cit, p. 111. 

 . 388غساف عمي عمي، المرجع السابق، ص  -3
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مع جكاز ف، يالميعاد الذؼ اتفق عميو الطرف ؿخبل رصدييجب أف فإّف حكـ التحكيـ  رعالمش
مف تاريخ أربعة أشير  مدةف إتماـ ميمتيـ في يعمى المحكم، ك تفاؽفي غياب اال يدهمدت

تمديد ىذا األجل بمكافقة األطراؼ،  يةنامكمع إ ،تعيينيـ أك مف تاريخ إخطار محكمة التحكيـ
 .1ك مف طرؼ رئيس المحكمة المختصةألنظاـ التحكيـ  التمديد كفقا   ة يتـّ المكافق غيابكفي 

و يتعيف أف تككف مداكلة فإنّ  يفمحكم عدةإذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف 
قاعدة لضماف استقبلؿ  فييبأغمبية األصكات،  ذلؾار الحكـ، ك قبل إصدسرية ك المحكميف 

ف ك يك، ك ب تسبيب حكـ التحكيـك كجبالمشرع ذ ، كما أخ2المحكـ كعدـ تأثير مف اختاره عميو
 .3أصبل   كجكدىابطبلف الحكـ لقصكر في التسبيب أك لغمكض األسباب كعمكميتيا أك لعدـ 

عرض مكجز  عف بيانات معينة، ففضبل   تضمف حكـ التحكيـأف يالمشرع  كما اشترط
لمدنية كاإلدارية مف قانكف اإلجراءات ا 1028إلدعاءات األطراؼ كأكجو دفاعيـ تنص المادة 

 يصضمف حكـ الصحكيـ البيانات األصية:"و: عمى أنّ 

 ،اسـ كلقب المحكـ أك المحكميف -1

 ،صاريخ ردكر الحكـ -2

 ،مكاف إرداره -3

أسماء كألقاب األطراؼ كمكطف كل منيـ كصسمية األشتاص المعنكية كمقرىا  -4
 ،االجصماعي

 ."ألطراؼ عند االقصضاءأسماء كألقاب المحاميف أك مف مثل أك ساعد ا -5

ضده إثارة العقبات في طريق تنفيذ الحكـ عف طريق التحكيـ مف صدر حكـ يحاكؿ 
لقكاعد القانكف الدكلي الخاص يخضع الطعف في حكـ التحكيـ لقانكف  كفقا  ، ك الطعف فيو

 ،كلةالدتمؾ ه قانكف ر نيائية الحكـ ترتبط بما يقرّ  ةمد الدكلة التي يصدر فييا الحكـ، ذلؾ أفّ 
                                                           

 .، السابق الذكرمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 1018المادة  -1
  .فسونانكف قال مف 1026ك  1025 تافالماد -2
 مف القانكف نفسو. 1056ك  1027المادتاف  -3
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التحكيـ  بقرارات االعتراؼالمتعمقة ب 1958اتفاقية نيكيكرؾ لسنة  عمييا دتقد أكّ ىذه القاعدة ك 
لمسمطة المختصة في الدكلة  منيا 05قرة ف 05المادة  حيث تجيز ،1األجنبية كتنفيذىا

ذه أك إيقاؼ تنفي طبل  ابأك  المطمكب تنفيذ الحكـ فييا رفض التنفيذ لعدـ صيركرة الحكـ ممزما  
 .2بمكجب قانكف ىذه الدكلةالدكلة التي صدر الحكـ فييا أك  ةسمط قبلمف 

ي الصادر في الخارج أك الصادر ف حكـ التحكيـأك طمب بطبلف  ال يجكز استئناؼ
ّنما ، ك منازعة دكلية  ،3الصادرة في الجزائر ف بالنسبة ألحكاـ التحكيـيككف فقط طمب البطبلا 

الصادر في تنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي تراؼ أك برفض العبرفض ا يمكف استئناؼ األمرك 
مف قانكف اإلجراءات المدنية  1056نصت عمييا المادة  سعمى أسباب كأسّ  بناء   الجزائر
يرفع االستئناؼ أماـ المجمس القضائي خبلؿ أجل شير كاحد ابتداء مف تاريخ . ك 4كاإلدارية

 .5عند تقديـ الطعكف  حكيـحكاـ التالمحكمة، كيكقف تنفيذ أرئيس التبميغ الرسمي ألمر 

طرؽ ال بإتباع إالّ  االطعف فييالعادية ال يمكف  ـاحكاأل مثلحكـ التحكيـ  األصل أفّ 
ذا انعدـ  مف اتفاؽ األطراؼقكتو إالّ الحكـ ال يستمد  وأنّ  غير، قانكف ال ة فيدحدّ مال أك كاف  كا 

 .6سمطتيـ فبل يكجد ثمة حكـ حدكد ميفتجاكز المحك أك باطبل  

 

 
                                                           

 .193عيساكؼ دمحم، فعالية التحكيـ في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر...، المرجع السابق، ص  -1
 . 66 سابق، صالمرجع ال، ...التحكيـ بيف المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة لبلستثمار جبلؿ كفاء دمحميف، -2
 .، السابق الذكراإلجراءات المدنية كاإلدارية مف قانكف  1055ك  1058 تافالماد -3
 ىي:حصرية يمكف فييا االستئناؼ، ك حاالت  عمى مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 1056نصت المادة  -4
 ،محكمة دكف اتفاقية تحكيـ أك عمى اتفاقية باطمة أك انقضاء مدة االتفاقيةالإذا فصمت  -

 ،شكيل محكمة التحكيـ أك تعييف المحكـ الكحيد مخالفا لمقانكف إذا كاف ت -

 ،إذا فصمت محكمة التحكيـ بما يخالف الميمة المسندة إلييا -

 ،إذا لـ يراعي مبدأ الكجاىية -

 ،إذا لـ تسبب محكمة التحكيـ حكميا، أك إذا كجد تناقض في األسباب -

 ي.إذا كاف حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ الدكل -
 .نفسو قانكف ال مف 1060 ك 1057تاف الماد -5
 .544ص  2007، األكلى، منشأة المعارؼ، اإلسكندريةقانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيق، الطبعة  ،فتحي كالي -6
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 صنفيذ حكـ الصحكيـ -ب

جراءات تنفيذ حكـ التحكيـ  تختمف أحكاـ ية جماعاتفاقيات  ياما إذا كانت تنظمحسبكا 
لبلتفاقيات  إلى تنفيذ حكـ التحكيـ طبقا   يجب اإلشارة لذلؾ ،أك ثنائية أك تشريعات كطنية

 (.ب) ائرؼ لمتشريع الجز  تنفيذ حكـ التحكيـ كفقا   كبعد ذلؾ ،)أ( أك الثنائية جماعيةال

 الصفاقيات الدكلية حكاـ األ صنفيذ حكـ الصحكيـ كفقا   -1-ب

فكضعت القكاعد  ،بكيفية تنفيذ حكـ التحكيـ تفاقيات الدكليةاىتمت العديد مف اال
اؿ عمى القكاعد الكطنية في أثر فعّ  اككاف ليالبلزمة لضماف تنفيذ حكـ التحكيـ األجنبي، 

لسنة  االتفاقية األكربية لمتحكيـ التجارؼ الدكلي :أىمياكمف  .1صيذا الخصك بتكحيد األحكاـ 
 .1958، كاتفاقية نيكيكرؾ لبلعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا لسنة 1961

حظر الدكؿ عمى االتفاقية األكربية لمتحكيـ التجارؼ الدكلي  مف 09نصت المادة فقد 
حكيـ األجنبي عمى سند صدكر حكـ المتعاقدة االمتناع عمى االعتراؼ أك تنفيذ حكـ الت

 :2ىماك  ، إذا تكافر شرطاف لعدـ االعتراؼ كالتنفيذببطبلنو في دكلة متعاقدة أخرػ إاّل 

أف تككف الدكلة التي صدر فييا الحكـ ببطبلف حكـ التحكيـ إحدػ الدكؿ المتعاقدة في  -
 .3لقانكنيا ـ كفقا  صدر الحك كيـ أكصدر فييا حكـ التح قد ككف ية، كأف األكركبي ةاالتفاقي

نقص أىمية أحد أطراؼ اتفاؽ  :تاليةس عمى أحد األسباب الأف يككف بطبلف الحكـ مؤسّ  -
ة أك قانكف الدكلة التي صدر فييا حكـ التحكيـ في حالة دار قانكف اإلل طبقا   وبطبلن، ك التحكيـ
المحكـ أك  طالب البطبلف بتعييف ـعدـ إعبل، ك عمى القانكف الكاجب التطبيق تفاؽاالعدـ 

ال يتضمنيا  الفصل في مسألة، ككذلؾ بإجراءات التحكيـ أك عدـ تمكينو مف إعداد دفاعو

                                                           
 . 419غساف عمي عمي، المرجع السابق، ص  -1
بمجيكدات منظمة األمـ المتحدة، كالتي  1961ة أفريل سن 21بتاريخ  االتفاقية األكربية لمتحكيـ التجارؼ الدكلي أبرمت -2
إيجاد تحكيـ دكلي عمى المستكػ األكركبي يتعمق بمنازعات ىك دكلة أكربية، كالقصد مف ىذه االتفاقية  29دقت عمييا اص

يـ أحمد براىأنظر: إ .عمى االتفاقية المكقعة تمؾ بيف ركز أعماليـ في دكؿ مختمفة مفمالتجارة الدكلية فيما بيف أطراؼ تت
 .254 ، ص2000إبراىيـ، التحكيـ الدكلي الخاص، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 . 255المرجع نفسو، ص  -3
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تشكيل محكمة التحكيـ ، ك التحكيـ كشركطو اتفاؽط التحكيـ أك تجاكز مضمكف أك شر  اتفاؽ
أك لما تنص عميو  اإلجراءات لما اتفق عميو بالمخالفة مع اتفاؽ األطراؼ أك عدـ مطابقة

 مف االتفاقية عند عدـ كجكد اتفاؽ بيف األطراؼ. 04 المادة

أفضل ما تكصل  1958جكاف سنة  10اتفاقية نيكيكرؾ المبرمة في أيضا  تعتبر كما ك 
كالجديد بالذكر أف  ،إليو المجتمع الدكلي في مجاؿ االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية

 طبقا  ك  .1923، كبركتكككؿ جنيف لعاـ 1927ت محل اتفاقية جنيف لعاـ اتفاقية نيكيكرؾ حمّ 
في  أحكاـ التحكيـ الصادرة ىتفاقية تسرؼ القكاعد التي تضمنتيا عمىذه االمف  ىممادة األكلل

تفاقية االكما تسرؼ  ،إقميميا ىيا االعتراؼ كتنفيذ األحكاـ عممنإقميـ دكلة غير التي يطمب 
 .1لتي يطمب االعتراؼ كتنفيذ الحكـ فيياأحكاـ التحكيـ التي ال تعتبر كطنية في الدكلة ا ىعم

ال يشترط لتطبيق اتفاقية نيكيكرؾ صدكر حكـ التحكيـ في دكلة متعاقدة، بل يمتد 
تكسيع نطاؽ  ىإل ػأد مّما االتفاقية ىحكاـ الصادرة في دكلة غير مكقعة عماأل ىحكميا إل
صدر في نزاع بيف أطراؼ أجنبية  إذا جنبيا  أ يعدّ الحكـ  ليذه االتفاقية، فإفّ  ، كا عماال  2تطبيقيا

 تسمح االتفاقية لمدكؿ المكقعةكما  .3تعمق بمعامبلت تجارية دكلية يجرؼ تنفيذىا في الخارجي
 .4نصكصيا المنظمة لبلعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية عمىالتحفع  عمييا

مة أحكاـ أف معامشبقرارىا مبدأ المعاممة الكطنية تضمنتو اتفاقية نيكيكرؾ إ أىـ ما لعلّ 
االعتراؼ بالتزاـ الدكؿ المتعاقدة  ىؼ إليؤدّ األحكاـ الكطنية، كىذا كمعاممة  التحكيـ األجنبية

 ،الكطنية السارية داخل ىذه الدكؿ دكف تمييز جراءاتلقكانيف اإل كتنفيذ أحكاـ التحكيـ كفقا  

 تطبيق أحكاـ أكثر تشددا  االتفاقية  ىكما يترتب عمى ىذا المبدأ عدـ إمكاف الدكؿ المكقعة عم
تتبع إجراءات تنفيذ أحكاـ التحكيـ كما  .5عمى أحكاـ التحكيـ األجنبية عف مثيمتيا الكطنية

 لقانكف الدكلة التي يطمب تنفيذ الحكـ فييا، مع مراعاة الحاالت المكجبة لرفض التنفيذ. كفقا  
                                                           

 .279، ص 2004التحكيـ التجارؼ الدكلي، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة، محمكد مختار بريرؼ،  -1
 .501سابق، ص المرجع الالنظرية كالتطبيق، فتحي كالي، قانكف التحكيـ في  -2
 .280سابق، ص المرجع المختار بريرؼ، محمكد  -3
 .504سابق، ص المرجع الفتحي كالي، قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيق،  -4
ر بصنفيذه صعصرؼ كل مف الدكؿ المصعاقدة بحجية حكـ الصحكيـ كصأم" :عمى أنو نيكيكرؾ نصت المادة الثالثة مف اتفاقية -5

  عمىكال صفرض  في المكاد الصالية. كاردةيو الصنفيذ طبقا لمشركط الإلالمصبعة في اإلقميـ المطمكب  جرائيةمقكاعد اإللطبقا 
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 لمصشريع الجزائري  صنفيذ حكـ الصحكيـ كفقا   -2-ب

، ؿ المتعاقدة تعترؼ بحجية التحكيـالدك  نيكيكرؾ السالفة الذكر عمى أفّ قررت اتفاقية 
، 1لمقكاعد كاألصكؿ المتبعة في إقميـ الدكلة المطمكب التنفيذ عمى أرضيا كتأمر بتنفيذه طبقا  

أحكاـ التحكيـ تحكز  فإفّ  انكف اإلجراءات المدنية كاإلداريةمف ق 1031لنص المادة  كطبقا  
 يتمقى رئيسك  فيو بمجرد صدكرىا فيما يخص النزاع المفصكؿ فيو. حجية الشيء المقضي

كيكدع أصل الحكـ في  ،في دائرة اختصاصيا لمحكـ الصادر طمب األمر بالتنفيذ محكمةال
  .2أمانة ضبط المحكمة مف الطرؼ الذؼ ييمو التعجيل

ع الصيغة ما كضعمى صبلحية الحكـ لمتنفيذ الفكرؼ، إنّ  األمر بالتنفيذ دليبل   ال يعدّ 
 عند كعميو ال ينظر في صبلحية الحكـ لمتنفيذ إالّ  ،ىي كحدىا دليل ىذه الصبلحية التنفيذية

يجب عمى طالب كما  ،تسميـ صكرتو التنفيذية إلى المحككـ لو بعد تذييميا بصيغة التنفيذ
 عالتنفيذ أف يكدع بأمانة ضبط المحكمة حكـ التحكيـ كنسخة مف اتفاؽ التحكيـ، كتكض

كفي حالة رفض طمب التنفيذ يمكف لمخصـك استئنافو في أجل  ،غة التنفيذية عمى الحكـالصي
  .3مف تاريخ الرفض أماـ المجمس القضائيتبدأ يكـ  15

، ةباشر مسمطة كالئية  حكـ التحكيـ ذتنفيبالقاضي كىك ينظر في إصدار أمر  يمارس
 بالمعنى الصحيح، كليس عمبل  ـ لو ىك حكـ تحكيـ المستند المقدّ  ق مف أفّ تحقّ أف ي كعميو
ذا تأكّ  ،أخر قانكنيا    يككف األمر، ك 4حكـ التحكيـ مر بتنفيذو ينظر في إصدار األد منو فإنّ كا 

باالعتراؼ أك التنفيذ فبل يمكف  ا األمرلبلستئناؼ، أمّ  برفض االعتراؼ أك برفض التنفيذ قاببل  
الذكر، كىذا إذا تعمق  بقالساالقانكف مف  1056دة في المادة  في الحاالت المحدّ استئنافو إالّ 

 تحكيـ دكلي.إطار األمر بأحكاـ التحكيـ األجنبية أك الصادرة في 

                                                                                                                                                                                     

رسـك قضائية أكثر  كأاالصفاقية شركط أكثر شدة ىذه طبق عمييا أحكاـ نالعصراؼ أك صنفيذ أحكاـ المحكميف الصي صا= 
  ."االعصراؼ كصنفيذ أحكاـ المحكميف الكطنييف عمى فرضدرجة مف صمؾ الصي صكثير ب
  .67-65سابق، ص ص المرجع ال، ...جبلؿ كفاء دمحميف، التحكيـ بيف المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة لبلستثمار -1
 انكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، السابق الذكر.مف ق 1035لمادة ا -2
 كف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، السابق الذكر.انمف ق 03 الفقرة 1035لمادة ا -3
 كما يمييا.  491 سابق، صالمرجع القانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيق،  ،فتحي كالي -4
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 المبحث الثاني

 الحماية االصفاقية لمممكية العقارية لممسصثمر األجنبي

 ،ا  عام عشريف أك ةعشر  لمدة يككف، أف يمكف ما حكؿ نظر كجية بداءإ مسألة إفّ 
، جعل العديد مف رةك طالخ كبير رىاف ىك الدكلية تتفاقيااال بمكجب اتاالستثمار  حماية قانكف 

الدكؿ تكاصل إبراـ اتفاقيات دكلية حتى اليـك مف أجل تكفير الحماية المبلئمة لبلستثمارات، 
 أفّ  شؾ ال، ك 1مكاؿ األجنبيةاألفي الكقت الذؼ أصبح فيو اليـّ الكحيد لمدكؿ ىك جمب رؤكس 

. األجانب المستثمريف أماـ عقبةتشكل أكبر  الممكية مف لمحرماف مرادفة تعدّ  التي نزع الممكية
 في منظما   ا  مكان المصادرةأك  إجراء نزع الممكية جدي أف المستغرب مف فميس لذلؾ،
  .ياكترقيت االستثمارات حماية إلى تيدؼ التي الدكلية اتياالتفاق

نادر  اصة مع الكقت أمرالخ المباشر عمى سند الممكية الدكلة استيبلء أصبح إذا
 األجنبي المستثمراستثمارات  تفقد عندما الدكلة مسؤكليةإثارة  يمكفإّنو في المقابل ف ،الكقكع
 طرؼ مف رمتكرّ  بشكل كىذه الصكرة تثار فقداف ممكيتيا، دكف  االقتصادية فائدتيا

 ، كىك ما يستدعي في ظلالتنظيـ طريق عف ةإجراء نزع الممكي ضحايا المستثمريف
 .2إجراءات نزع الممكية المباشرة كغير المباشرة كل مف االتفاقيات الدكلية حمايتيـ

 ممكنة درجة أعمى تكفير كىك ،ظاىر غرض ليا الثنائية تتفاقيااال أفّ  مف الرغـ عمى
 بأؼ مغيي لـ ظيكرىا فّ إاّل أ الدكلي، القانكف قكاعد  بمكجب األجانب لممستثمريف الحماية مف
 (. المطمب األكؿ) حق الدكلة في نزع الممكية مبدأ األشكاؿ مف شكل

 تتناكؿ التيلبلستثمار  الثنائية فاقياتتاال أساس عمى الصادرة التحكيـ قرارات إفّ 
ـْ  تقميدؼ نزاع مع تتماشى ،ةمسألة نزع الممكي  يتعمق ،الدكلي القانكف  فيمعركؼ منذ القَد

  (.المطمب الثاني)التزامات  في الخارج، تضمف تطبيق عدة األجانب مصالح بحماية

                                                           
1
- GAILLARD Emmanuel, «L’avenir des traités de protection des investissements», in: Droit 

international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN 

Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, pp. 1027-1030. 
2
- OSTROVE Michael, «La clause relative à l’expropriation: L’imbrication du concept 

d’attentes légitimes dans la notion d’expropriation indirecte», R.G.D.I.P., n° 1, 2015, p. 197. 
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 المطمب األكؿ: نشأة الحماية االصفاقية لممكية المسصثمر األجنبي 

نشأت كتطكرت الحماية القانكنية المنشكدة ألمكاؿ المستثمر األجنبي في ظل لقد 
في فتح أسكاقيا الداخمية  مع رغبة الدكؿ المضيفة ،1في البداية لبلستثماراالتفاقيات الدكلية 

، كمعيا أصبحت الحماية لممساىمة في التنمية االقتصادية الستثمارات األجنبيةعمى ا
 كني لحماية االستثمارات األجنبيةأىـ مصادر النظاـ القان إجراءات نزع الممكية االتفاقية مف
تأكيدا  عمى تطبيقيا  ،القانكف الدكلي قكاعدست مجمكعة مف كرّ  تفاقيات، كىذه االفي الدكلة

  .2لحماية أمكاؿ المستثمر األجنبي كلة المضيفةفي إقميـ الد

مف خبلؿ االتفاقيات  امسارىاألجنبية  لمممكية الخاصة الحماية االتفاقية تأخذ، عمكما  
يا تشكل المسار األضعف في ، رغـ أنّ األطراؼدة الثنائية، إلى جانب االتفاقيات متعدّ 

المتفق   أفّ إالّ  ،ي تكتبلت مكحدةالحماية نتيجة المحاكالت الفاشمة لبعض الدكؿ لمتجمع ف
 انتشار فإفّ  السبب، ليذاك  .3د االتفاقيات الدكلية لبلستثمار بصكرىا المختمفةعميو ىك تعدّ 

بدراستيا مف حيث النشأة  االىتماـ ستدعيي ،عادؼ غيربشكل  لبلستثمار الثنائية تفاقياتاال
تنظيـ  محاكلة الدكلي معالمجت خطأ مف ليس وأنّ  ريتذكال ينبغي كما. )الفرع األكؿ(

مثل ىذا النكع  عمى األمثمة بعض تكجد ذلؾ، كمع .المكجكد الفراغ في ظل االتفاقيات الدكلية
  .)الفرع الثاني( األطراؼ دةمتعدّ الجماعية  اتاالتفاقي مف

 

                                                           
 التي الممكية نزع أك التأميـ قرارات مف العديد اتخاذ تـ العشريف، القرف  سبعينيات منتصف كحتى الخمسينيات بداية مف -1

 الدكلية تالمنتديا إلى األفعاؿ ىذه ُنقمت كقد .حديث ا المستقمة الثالث العالـ بمداف مف العديد في أجنبية ممكية عمى تنطكؼ 
ا أشدىا، في استمر، قانكني - سياسي نقاش خبلؿ مف  االتفاقيات مف العديد صياغة كعمى إثر ذلؾ تـّ . الزماف مف عقد 

 طريق عف الدكلة سمطات تنظيـ إلى كالتي تيدؼ األجانب، المستثمريف لحماية المعايير مف عدد لتحديد حالي ا بيا المعمكؿ
 المتعامميف لبعض القانكني االستقرار ضماف أجل مف المعاممة، سكءأك ية نزع الممك أشكاؿ مف شكل أؼ حظر

ف كانت حتى ثنائية، ليست كىذه االتفاقيات كميا. االقتصادييف  أنظر: .القضائية الدعاكػ  في السيما خاصة، مكانة تحتل كا 
DE NANTEUIL Arnaud, Droit international de l’investissement, Op.cit., p. 90. 

الدكلية الثنائية كبدرجة أقل االتفاقيات ات يتمؾ االتفاق مية لحماية االستثمارات األجنبيةمف أكثر الضمانات القانكنية فاع -2
ممكية أك ال نزع ي اتخاذ إجراءاتة فضيفشركطا  تقيد مف حق الدكلة الم –غالب األحياف يف –تتضمف فيي  ،الجماعية

 .219 صالمرجع السابق، دريد محمكد السامرائي، أنظر:  .تأميـ، باإلضافة إلى شرط التعكيضال
 .463ص  صفكت أحمد عبد الحفيع، المرجع السابق، -3
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 مف نزع الممكية في االصفاقيات الثنائيةالحماية  نشأة الفرع األكؿ:

في االتفاؽ عمى إيجاد صيغة  المجتمع الدكلي بسبب فشل ،لـ يكف أماـ الدكؿ
قيق ىذه الغاية كلكف في نطاؽ  البحث عف كسائل قانكنية أخرػ لتحإالّ  كاضحة لمحماية،

ت الثنائية لحماية كتشجيع االستثمارات فكاف االتجاه نحك إبراـ االتفاقيا ،مف العالمية أضيق
بركزا  في قانكف كثر الظاىرة األديث ، حيث أصبحت في العصر الحالتي تشكل إطارا  مرجعيا  

  .1استعماال  عمى مستكػ العبلقات االقتصادية الدكليةاالستثمار الدكلي، ك 

ـّ ا  الثنائية بشكل كبير في القانكف الدكلي لبلستثمار، بسبب سيكلة  اتاالتفاقي عتماديت
مف ليذا فك  مفاكضاتيا، حيث أنشأت الدكؿ عدد كبير مف اتفاقيات االستثمار الثنائية.

ما يميزىا مف تناسق التفاقيات )أكال(، ك ليذه ا كقكؼ عند االنتشار الكاسعالضركرؼ ال
 التطكر االستثنائي الذؼ عرفتو )ثانيا(.لنماذجيا، في ظل 

 االصفاقيات الثنائية لحماية االسصثمار ظيكر كصطكرأكال: 

 ،لبلستثمار الثنائية اتاالتفاقي عمى لمتفاكض إطارا   الدكلية اتمجمكعة االتفاقي تمثل
فظيكرىا لـ يكف كليد الصدفة بل كاف نتيجة الظركؼ التي عرفتيا الساحة الدكلية بعد الحرب 

كاسع ر التي دفعت بالدكؿ النامية إلى القياـ بتأميـ العالمية الثانية، كانتشار مكجة التحرّ 
ت الثنائية لحماية مشركات األجنبية، كبناء  عمى ذلؾ دعت الضركرة إلى إبراـ االتفاقيال

أيف  ؛االقتصادؼ جاؿالم في الثنائي لتفاكضدت الدكؿ عمى استخداـ اااالستثمار، كقد إعت
دكر الكبير كلعّل ال الدكلية، االستثمارات مجاؿ في كانتشرت تدريجيا   اتاالتفاقي ىذهدخمت 

سنكات خبلؿ ال التفاقياتاذه ى انتشاررئيسي في ال سببالكاف  ىك الذؼ الذؼ تضطمع بو
ىذا االنتشار لبلتفاقيات الثنائية سبقتو ظركؼ ساىمت في ك (. 2) الماضية بشكل كاسع

 (. 1) ظيكرىا

 

                                                           
دكر المعاىدات الدكلية في حماية االستثمارات األجنبية الخاصة في الدكؿ النامية، أطركحة لنيل  عمي حسيف ممحـ، -1

 .54، ص 1998كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  ،شيادة دكتكراه
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 يات الثنائية لبلسصثماراالصفاق ظيكر -1

الرتباط  ،االستثمارلحماية إلى إبراـ اتفاقيات ثنائية  حاجةال في الماضي كفيلـ 
تطكر القكاعد االتفاقية  فّ كأ ،قانكني لؤلجانبفي نشأتو بالنظاـ ال بلستثمارالنظاـ القانكني ل

التركيز عمى الكسائل القانكنية التي ساىمت  بدأك  ،1لبلستثمار األجنبي كاف حديثا  نكعا  ما
 سمسمة مفأبرمت  أيف، 2يكر االتفاقيات الثنائية كتطكرىا في أكاخر القرف الثامف عشرفي ظ

(Friendship Commerce and Navigation) لصداقة كالتجارة كالمبلحةا اتفاقيات
مف  ،3

تتضمف أحكاما  ىذه االتفاقيات ك  ،كعدة دكؿ أكربيةكالياباف  ،الكاليات المتحدة األمريكية طرؼ
ممتمكات مكاطني إحدػ الدكؿ المتعاقدة في أراضي الدكلة المتعاقدة  مختمفة بشأف حماية

  .4ع الممكيةالدكلة في نز  حق عمى المفركضة القيكد األخص كعمى، األخرػ 

 تفاقياتات الصداقة كالتجارة كالمبلحة كغيرىا مف االاتفاقير سمبا  عمى لعّل ما أثّ 
دة لمصالح المستثمريف التقميدية ىك تعرضيا لمجاالت كاسعة تتضمف قكاعد عامة غير محدّ 

يرجع سبب ذلؾ إلى اىتماـ الدكؿ منذ البداية كحتى اليـك بضماف أمف كما األجانب، 
كىذا ما يبلحع مف خبلؿ ما أشار إليو كزير الخارجية ، 5كممتمكاتيـ في الخارجاألشخاص 

في فترة حكمو ما بيف  (John Quincy Adams)كرئيس الكاليات المتحدة األمريكية آنذاؾ 
                                                           

1
- ZORILA Carmen Rodica, L’évolution du droit international en matière d’investissement 

directs étrangers, Thèse pour le grade de docteur en droit public, Faculté de droit et de 

sciences politiques, Université d’Auvergne – Clermont 1, France, 2007, p. 184. 
حسيف، دكر االتفاقيات الثنائية في تطكير النظاـ الدكلي لبلستثمارات األجنبية الخاصة، دار النيضة العربية،  ىالمكج -2

 .48. أنظر أيضا: عمي حسيف ممحـ، المرجع السابق، ص 31ك  30ص ص  ،1992القاىرة، 
3
- L'appellation «traité d'amité de commerce et de navigation» est devenue générique, ces 

accords pouvant individuellement être dénommés «traité d'amité, de commerce et 

d'établissement», «traité de commerce, d'établissement et de navigation», ou encore 

simplement «traité de commerce» ou «traité de navigation». V. : DAIGREMONT Claire 

Crépet, «Les sources du droit international des investissements», in: Droit international des 

investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN Charles, Editions 

A. Pedone, Paris, 2015, p. 88. 
4
- BONOMO Stéphane, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements: entre protection 

des investissements étrangers et sauvegarde de la souveraineté des Etats, PUAM, 2012, p. 16. 

et M. Sornarajah, The international law on foreign investment, 3
rd 

ed., CUP, Cambridge, 

2010, p. 181. 
 أنظر أيضا:  .453سابق، ص المرجع الصفكت أحمد عبد الحفيع،  -5

JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», RCADI, tome 

250, 1994-VI, p. 111.    
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، 1795ة الصداقة كالتجارة كالمبلحة مع إسبانيا عاـ اتفاقي( بمناسبة إبراـ 1767-1848)
بناء  عمى  الصداقة  ،مكات األجانب داخل إقميـ بمد آخرية ممتإلى ضركرة ترسيخ مبدأ حما

 األمريكية كحكـ مشترؾ، كبالتالي بيف الكاليات المتحدة تي تربط بيف جميع الدكؿ المتحضرةال
سبانيا بمكجب المعاىدة التي تربطيما  .1كا 

 مف ي،الدكل كاالستثمار كالمبلحة كالتجارة الصداقة اتباتفاقي يسمى ما أفّ  لكحع كما
 صحيح. ة، نظرا  لتراجع شعبيتيادالمحدّ  ة االتفاقيةحمايال مف القميل يعرؼ كاف أخرػ، ناحية

 بالتجارة معنية ةاتفاقي 20 حكالي األمريكية المتحدة الكاليات أبرمت 1945 عاـ بعد وأنّ 
 فضما :اتاالستثمار  حمايةك  ترقية اتاتفاقي في كاردةمبادغ أك  أحكاـ عدة تشمم ،كالمبلحة
 ،الكطنية المعاممة شرطك  ،رعاية األكثر الدكلة كشرط ،لبلستثمار كالمنصفة العادلة المعاممة
 حالة في الفّعاؿك  الكافيك  السريع التعكيض إلى كالحاجة ،يفالكاممالتاميف ك  فكاألم كالحماية
اّل أّف ، إ2إلخ ... ،تتـّ في ظل احتراـ اإلجراءات القانكنية عادلة محاكمة في كالحق التأميـ،

شمكليا عمى مجاالت كاسعة كمتعّددة كالتجارة كالمبلحة كالشؤكف العسكرية، جعل االستثمار 
 .3لـ يحظى بنفس االىتماـ الممحكظ في االتفاقيات الثنائية لبلستثمار

عجز اتفاقيات التعاكف العامة عمى مكاكبة تطكر العبلقات الدكلية في  باإلضافة إلى
التي تثيرىا في ظل التطكرات  شميا في مكاجية المشكبلتبسبب ف ظل االستثمارات األجنبية

 التجارة اتاتفاقي مف المتقدمة الدكؿ استياء أسباب أحد أفّ  دالمؤكّ  مفف .االقتصادية المعاصرة
 االعتبار في يأخذ ال األدكات مف النكع ىذاىك أّف  ،االستثمارات لحماية كأدكات كالمبلحة

                                                           
1
- LEBEN Charles, «Droit international des investissements: un survol historique», in: Droit 

international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN 

Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, p. 2 et 3. 
2
- JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.cit., pp. 

111-115. et M. Sornarajah, Op.cit., pp. 183-187. 
 :رئيسيتيف، ىما فئتيف إلى الثنائية االستثمار كاتفاقيات الصداقة اتفاقيات بيف الرئيسية االختبلفات تقسيـ يمكف -3
 كالبحرية؛ كالقنصمية التجارية العبلقات مثل االستثمار، بخبلؼ المجاالت الكاسعة مف العديد إلى الصداقة اتفاقيات تشير •
 الصداقة اتفاقيات إبراـ تـّ  بينما النامية، كالدكؿ المتقدمة الدكؿ بيف أساسي بشكل االستثمار اتفاقيات إبراـ تـّ  عاـ، بشكل •

 أنظر:  .األكركبية كالدكؿ المتحدة األمريكية الكاليات بيف المثاؿ سبيل كعمى المتقدمة فقط، الدكؿ بيف
ZORILA Carmen Rodica, Op.cit., p. 185. 
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 مةمصمّ  حماية أداة تكليس االستثمارات، لحماية مةمصمّ  أداة تليس: ديفمحدّ  شرطيف
  .1النامية البمداف في المتقدمة البمداف مكاطني قبل مفالمنجزة  اتستثمار بلل

في إطار منظمة التعاكف االقتصادؼ  ػ بالدكؿ إلى إبراـ اتفاقيات ثنائيةأدّ ىذا ما 
ددىا كتزايد بشكل مضاعف انتشر ع ،مكجية حصريا  لبلستثمار األجنبي (OCDE)كالتنمية 

في عاـ  GAILLARD Emmanuelألستاذ اشار ، كقد أ2الماضية الخمسينياتسنكات في 
 ّف حماية االستثماراتإلى أأك عشريف عاما ،  ةيككف قبل عشر  بشأف ما يمكف أف 2015

 ، خاصة3ت الدكلية ىك رىاف شديد الخطكرةتفاقيابمكجب اال كبالتالي حماية الممكية العقارية
 500مف  ،الثبلثيف الماضية بشكل رىيبفي السنكات إزداد  الثنائيةتفاقيات اال كأّف عدد

 .4الحالياليكـ في اتفاقية  3000اتفاقية إلى أكثر مف 

 مف مختمفة أىداؼإلى تحقيق  األصمية افبمدالك  المضيفة البمداف تسعى عاـ، بشكل
 الحاالت معظـ في ىي كالتي ،األصمية افلمبمد فيي بالنسبة. الثنائية اتاالتفاقي إبراـ خبلؿ
مف أؼ خطر  النامية البمداف في استثماراتيا حماية لضمافالمفّضمة  ليةاآل متقدمة، بمداف

الحصكؿ عمى  مع األجنبي، االستثمار جذبل كسيمةك النامية البمداف تراىا بينما ،لنزع الممكية
 . لتنميتيا االقتصادية الفكائد كل

 بلسصثمارات الثنائية لاالصفاقي صطكر -2

 ا  فغالب .5األجنبي االستثمار تحمي ثنائية اتفاقية أكؿ الثنائية االستثمار اتفاقيات ليست
ـ   بمد بيف الثنائية لمترقية كالحماية المتبادليف لبلستثمارات األجنبية ةاالتفاقي إبراـ يتـّ  ما  كبمد نا

                                                           
1
- JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.cit., p. 

112. 
 25أكؿ اتفاقية أبرمت في مجاؿ تشجيع كحماية االستثمارات كانت بيف الجميكرية الفيدرالية األلمانية كباكستاف في  -2

 . لمزيد مف التفصيل أنظر: 1961 ديسمبر سنة 02في ، ثـ بيف سكيسرا كتكنس 1959 سنة نكفمبر
LAVIEC Jean-Pièrre, Droit international des investissements étrangers, PUF, Paris, 1985, p. 

8. et BONOMO Stéphane, Op. cit., p. 16. 
3
- GAILLARD Emmanuel, Op.cit., p. 1027. 

4
- BONOMO Stéphane, Op. cit., p. 16. V. aussi: LEBEN Charles, «Droit international des 

investissements: un survol historique», Op.cit., p. 65. 
 االستقباؿ يمكف تعريف اتفاقية االستثمار الثنائية عمى أّنيا اتفاؽ دكلي تتفق بمكجبو دكلتيف بشكل متبادؿ حكؿ شركط -5

 أحد الطرفيف المنجزة عمى إقميـ الطرؼ األخر. أنظر: صة الستثماراتكالمخص المنازعات، كتسكية كالحماية كالمعاممة
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 العكس عمىك . 1االقتصادؼ المستكػ  نفس فم بمداف بيف ةاالتفاقي إبراـ يمكف وأنّ  إاّل  متقدـ،
 الطرؼ إقميـ في الطرفيف أحد امكاطنك تي ينجزىا ال االستثمارات بنظاـ األمر يتعمق ،مف ذلؾ
 بشكل متبادؿ، كالذؼ يتضمف ثبلث مبادغ أساسية مشيكرة في االتفاقيات الثنائية اآلخر

ايتيا مف مخاطر نزع ، كىي معاممة كحماية كضماف االستثمارات، خاصة حملبلستثمار
 .2الممكية أك التأميـ، كضماف االستثمارات مف خبلؿ التأميف عمى ىذه المخاطر

 تحتكؼ  األجانب، مع عاـ بشكل تتعامل التي الثنائية اتياالتفاق مف كبير عدد ىناؾ
، كسرعاف ما االقتصادية األنشطة ممارسة إلى ككصكليـ ممتمكاتيـ حماية بشأف أحكاـ عمى

 االستثمار اتاتفاقي ممارسة في أخرػ، قارات مف بمداف ثـ األكركبية، الدكؿ ظـمعإندمجت 
 سنة سكيسرا، ثـ تمتيا 1959 عاـ في ألمانيا قبل مف ، حيث كانت أكؿ مبادرة3الثنائية
 سنة السكيد ،1964 ي سنةلككسمبكرغا-بمجيكيلا تحاداال ،1963 سنة ىكلنداك  ،1961
يطاليا، 1965 تبعت ىذه  السبعينيات،سنكات  فيك . 1968 سنة مارؾكالدن ،1967 سنة كا 
 كالياباف 1976 سنة النمساك  ،1975 سنة العظمى بريطانياثـ  ،1972 في سنة فرنسا الدكؿ
، كما 19824، أّما الكاليات المتحدة األمريكية فقد أبرمت أكلى اتفاقياتيا في سنة 1977 سنة

 خبلؿ التأميـ تدابير في الزيادة فّ كأ .19825بدأت أيضا  الصيف ىذه الممارسة في سنة 
السبب  بالتأكيد كانت جديد دكلي اقتصادؼ نظاـ بإقامة ةكالمطالب كالسبعينيات الستينيات

  .6إبراـ االتفاقيات الثنائية حركةتكسع ل المؤيد

                                                                                                                                                                                     
= DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 91. et M. Sornarajah, Op.cit., pp. 172-173. 
1
- JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.cit., p. 

113. et ZORILA Carmen Rodica, Op.cit., p. 186. 
 .39المكجى حسيف، المرجع السابق، ص  -2
 بركزا   األكثر الظاىرة ىككاف  الماضية الخمسيف السنكات في كانتشارىا مرجعيا ، إطارا   الثنائية اتفاقيات االستثمار تشكل -3
 أنظر:  ".باالستثمار حصرا   تتعمق أّنيا" ىي يةالثنائ االستثمار التفاقيات الرئيسية كالسمة. الدكلي االستثمار قانكف  تطكر في

DE NANTEUIL Arnaud, Droit international de l’investissement, Op.cit., p. 91. 
4
- JUILLARD Patrick, «A propos de décès de l’A.M.I.», Annuaire française de droit 

international, volume 44, 1998, p. 597. 
5
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 91. 

6
- V.: LEBEN Charles, «Droit international des investissements: un survol historique», 

Op.cit., p. 54.  et M. Sornarajah, Op.cit., p. 183. 
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 مع تفاقياتاال مف ةمجمكع ضركرة إبراـ الدكؿ ىذه عمى أصبح الكقت، ذلؾ منذ
ف الجنكب في شركائيا  ثبلثيف حكالي ألمانيا أبرمت سنكات عشر غضكف  في، ك كآسيا ريقياكا 
حكالي إثنتا  المتحدة كالكاليات العشريف،حكالي  كفرنسا سكيسراأّما  ثنائية، استثمار معاىدة
 فيك  .1نمكا   البمداف أكثر عمى تقتصر ال الثنائية االستثمار اتفاقيات ممارسة أفّ  غير عشر،

 أكركبية، دكؿ عدة مع ثنائية استثمار اتاتفاقي مصر عتكقّ  ثاؿ،الم سبيل عمى السبعينيات،
 السكداف، المغرب، مع ثنائية استثمار اتاتفاقي أبرمت: حقيقي برنامج في شرعت ثـ

 كالسنغاؿ باكستاف مع ثنائية استثمار اتاتفاقي ركمانيا أبرمت كبالمثل، .كغيرىا يكغكسبلفيا
  .2الثمانينيات أكاخر منذ االسيم كسريبلنكا، غابكف الك  كالكاميركف 

عمى العمكـ، فإّف إبراـ االتفاقيات الثنائية قد عرؼ ارتفاع كبير كسريع في نياية عاـ 
. 2011إلى غاية سنة  2010ك  2001، عمى الرغـ مف تراجع كتيرتيا في سنة 2012

رحمة انتقالية، تقدمة كالنامية، كتمؾ التي تمر بممكىذه االتفاقيات تشمل تقريبا  جميع البمداف ال
ـّ إبراـ االتفاقيات الثنائية في غالبيتيا مع الدكؿ األكركبية كقد ت

 الدكؿ تزاؿ ال ،ا  أخير . ك 3
 .4٪63بنسبة  الثنائية االستثمار اتاتفاقي مف عدد أكبر عمى المكقعة ىي المتقدمة

العدد  في األخير، كعمى الرغـ مف أّف االتفاقيات الثنائية لبلستثمار ال تمثل إاّل خمس
مف حيث تكفير  االستثمار تدفقات ثمثي تغطي، فيي تبقى المبرمة الممكف مف االتفاقيات

الحماية لو مف المخاطر غير التجارية، كذلؾ عف طريق تقييد المجكء إلى نزع الممكية 
 المباشرة كغيرىا مف اإلجراءات المماثمة لنزع الممكية. 

                                                           
1
- JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.cit., p. 

110. et GAILLARD Emmanuel, Op.cit., pp. 1033-1037. 
2
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 91.  et WÄLDE Thomas, Nouveaux horizons 

pour le droit international des investissements dans le contexte de la mondialisation de 

l’économie, Coll. Cours et Travaux, Editions A. Pédone, Paris, 2004, p. 43.  
التفاقيات الثنائية التي أبرمتيا مقارنة مع الدكؿ المجاكرة مثل مف المعدد الضئيل  نظرا  تبقى الجزائر في مرتبة متأخرة  -3

تميز بالحماية أصبحت تمعبو في إرساء نظاـ تحفيزؼ لبلستثمارات األجنبية، ي الدكر األساسي الذؼتكنس كالمغرب، رغـ 
 . 188سابق، ص المرجع الالحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،  سيف نكارة،ح أنظر: الكاممة.التامة ك 

 كالتي سيككف  ثنائية، استثمار اتفاقية 14 100 إبراـ الممكف مف يزاؿ ال ،UNCTADاألكنكتاد  إلحصائيات كفقا   -4
 البمداف بيا تقـك التي العمميات ألفّ  أك االستثمارية العمميات مف األدنى الحدّ  تغطي ياألنّ  إّما ضئيمة قيمة ذات معظميا
 أنظر:  .حماية إلى تحتاج لف المتقدمة،

DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 92 et 93.  
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 مارثانيا: نماذج االصفاقيات الثنائية لبلسصث

 الرغـ عمىك  في مجاؿ االستثمار، لمقمق مثير ا  تأثير  أحدث االتفاقية النماذج دتعدّ  إفّ 
 ،االستثمار كتشجيع حمايةالثنائية ل تفاقياتاال نماذج معظـ أفّ  إالّ  صيغتيا اختبلؼ مف

 ،تمقائية لمقاربة ا  كفق الثمانينات منتصف مف ا  كالتي قامت بصياغتيا معظـ الدكؿ اعتبار 
كقد  .1العمميات االستثمارية في أؼ دكلة طرؼ في االتفاقية أنكاع نفس حماية إلى تيدؼ
بشكل  الثنائية االتفاقياتىذه  انتشار إلى فاقيات االستثمار الثنائيةتا ذجةك نم ظاىرة أدت
 .2إبراميا مف عممية يسيل اممّ  ،كاسع

ثبلث نماذج  تنكعت ىذه النماذج باختبلؼ النظـ القانكنية لمدكؿ، كمع ذلؾ برزت
(، ككذلؾ 2كالنمكذج األكركبي ) (،1متشابية ليذه االتفاقيات، كىي النمكذج األمريكي )

(، مع التأكيد عمى تنسيق ظاىرة النمكذجة االتفاقية التي أصبحت 3النمكذج اآلفركأسيكؼ )
  مع مركر الكقت حقيقة مؤّكدة.

 النمكذج األمريكي -1

ماذج االتفاقية كأكثرىا تفصيبل ، حيث يتضمف النمكذج األمريكي مف أبرز الن يعدّ 
إحصاء قائمة جميع االستثمارات المحمية التي تنطكؼ عمى رقابة مباشرة أك غير مباشرة 
لممستثمريف، كالحقكؽ التعاقدية مثل عقكد تسميـ المفتاح، كعقكد االمتياز، كالممكية العقارية 

.إلخ. كبصفة عامة، يتضمف ىذا النمكذج ، ككذلؾ حقكؽ الممكية الفكرية..األمكاؿ المنقكلةك 
 . 3نكعيف مف اتفاقيات االستثمار الثنائية، يكجد بينيما نكع مف التقارب كالتشابو في المحتكػ 

يندرج النكع األكؿ ضمف اتفاؽ التجارة كالصداقة كالمبلحة، فيك يقّرر حماية كاسعة 
دة لمصالح المستثمريف لمجاالت كاسعة تتضمف قكاعد عامة غير محدّ  تعرضوبلبلستثمار 

                                                           
1
- JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.Cit., p. 

210. et HORCHANI Ferhat, «Le droit international des investissements à l’heure de la 

mondialisation», J.D.I., n°2, Vol. 131, 2004, p. 374. 
2
- Le modèle conventionnelle peut être défini comme «un ensemble de clauses, arretées à titre 

indicatif, soit par un Etat, soit par un autre groupe d’Etats, soit par une organisation 

internationale, afin de fournir son cadre à la négociation bilatérale». DAIGREMONT Claire 

Crépet, Op.cit., p. 96. 
3
- HORCHANI Ferhat, Op.cit., p. 374. 
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، ألّنو يحّد مف 1كالسبب في ذلؾ ىك عدـ اىتماـ الدكؿ بو كندرة االتفاؽ عميو األجانب،
 الثنائية االستثمار اتاتفاقي محتكػ  كقد شيد .2سمطات الدكلة في الرقابة عمى االستثمارات

 خصائص بجميع تتمتع لـ فيي في البداية، التغييرات بعضالتي تـّ صياغتيا كفق ىذا النكع 
 بعض في كالمبلحة كالتجارة الصداقة اتاتفاقي تزاؿ ُتْشبو كال ،الثنائية االستثمار اتاتفاقي

 .3ذلؾ إلى كما ،الفكرية كالممكية كالضرائب البحرؼ  كالشحف التجارة تتناكؿ بأحكاـ ،األحياف

تفاؽ ىذا االك  ،4ات في الخارجستثمار اال ضمافالنكع الثاني يندرج ضمف اتفاؽ  أّما
 في االستثمار عمى األمريكية الشركات تساعد 5مستقمة أمريكية حككمية ةتقـك عميو ىيئ

، مف خبلؿ زيادة نطاؽ الحماية الممنكحة الستثمارات األمريكييف ضد أخطار الناشئة األسكاؽ
، كتسمح 6نزع الممكية كالمصادرة كالحركب كالثكرات التي قد تتعرض ليا في الدكؿ المضيفة

 الشركات تزكدالدخكؿ في نظاـ التأميف المتفق عميو بيف أمريكا كالدكؿ األخرػ، ك ليا ب
 التنمية كتعزيز األجنبي، باالستثمار المرتبطة المخاطر إلدارة تحتاجيا التي باألدكات

 . 7الناشئة البمداف في االقتصادية
                                                           

كية بعد الحرب العالمية الثانية بعقد مجمكعة مف االتفاقيات التجارية، كالتي دخل منيا قامت الكاليات المتحدة األمري -1
اتفاقيات فقط، كلعّل ىذا ما أثر عمييا سمبا . كعمكما  كانت ىذه االتفاقيات تيتـ بحقكؽ كمصالح رعايا أحد  06حيز التنفيذ 

ى نصكص خاصة بالتعكيض عف الممتمكات المؤممة، الطرفيف المقيميف في إقميـ الطرؼ األخر، كلكنيا كانت تشتمل عم
لتحقيق حماية خاصة لممستثمريف، كبالتالي تحقيق أقصى حماية ممكنة لحقكؽ الممكية األمريكية بما يتبلءـ مع التطكر 

ابق، كالتغيير الذؼ حدث في األكضاع االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية. عبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، المرجع الس
 .675ص 

 أنظر أيضا:  .453سابق، ص المرجع الصفكت أحمد عبد الحفيع،  -2
JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.cit., p. 111.    
3
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 94.  

الخارج مف أبرز النماذج االتفاقية، كمف أىـ نظـ الضماف الكطنية  يعّد النمكذج األمريكي لضماف االستثمارات في -4
القائمة كأقدميا كأكسعيا نطاقا ، سكاء  مف حيث المخاطر التي يمكف تغطيتيا، أك االمتداد الجغرافي، أك الخبرات الكثيرة التي 

المتحدة األمريكية مثل ىذه االتفاقيات حصل عمييا في مجاؿ التعاكف الدكلي. كقد بمغ عدد الدكؿ التي عقدت معيا الكاليات 
 .706ك  705 د عبد البارؼ، المرجع السابق، صعبد البارؼ أحمدكلة مف بينيا دكؿ عربية. أنظر:  80أكثر مف 

تتكفل بإدارة كتنفيذ ىذا البرنامج ككالة التنمية الدكلية، كىي ىيئة حككمية عامة في الكاليات المتحدة، تصر عمى قصر  -5
مى استثمارات األمريكييف في الدكؿ التي تعقد حككماتيا مع الحككمة األمريكية اتفاقيات ثنائية بشأف تطبيق الضماف ع

 . 26برنامج الضماف. أنظر: ىشاـ خالد، عقد ضماف االستثمار، المرجع السابق، ص 
 .338-304لمزيد مف التفصيل أنظر: عصاـ الديف مصطفى بسيـ، المرجع السابق، ص ص  -6
 .27-24اـ خالد، عقد ضماف االستثمار، المرجع السابق، ص ص ىش -7
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 عف الحماية، كالتي تختمف يتميز النمكذج األمريكي بأّنو يركز عمى معاممة المستثمر
بشكل كاسع يشمل المرحمة التي تسبق االستثمار، كىذا ما يجعل  ،المتعمقة بمكضكع الدراسة

أكسع مف تمؾ المكجكدة في النمكذج األكركبي،  االتفاقي الحماية المقّررة في ىذا النمكذج
كىي تشمل حماية المستثمر بضماف استثماراتو مف المخاطر التي قد تتعرض ليا، كالتأميـ 

 .1أك نزع الممكية، كاإلنياء األحادؼ لمعقد، ...إلخ

باإلضافة إلى ذلؾ، لكحع أّف مف إحدػ مميزات النمكذج االتفاقي األمريكي، عمى 
أّنو يدعـ الحماية السيما تمؾ التي تتعمق بالتعكيض في حالة  خبلؼ النمكذج األكركبي، ىي

خكؿ المستثمر األجنبي، كيمنع أؼ نكع التأميـ أك نزع الممكية، كأّنو يمنح نكع مف الحرية لد
 .  2مف اإلكراه الذؼ يحّد مف حرية المنافسة بيف المستثمريف

 المتحدة الكاليات نشر أىمية مف التقميل ينبغي اليمكف القكؿ في األخير، أّنو 
 المصدرة الدكؿ أكبر تظل مف ، فييجديدة نمكذجية ثنائية استثمار ةاألمريكية التفاقي

 لكل بالنسبة فاقيةتاال بالطريقة عمييا الحصكؿ في ترغب التي الحماية كشركط لبلستثمار،
 المستكردة لمدكؿ معركفة تككف  أف يجبكالتي  ،في الخارج كاستثماراتيـ مستثمرييا
 تكصمت ما يمثل أحدث األكركبية، النماذج بعض عكس عمى األمريكي النمكذجك . لبلستثمار

 .االستثمار قانكف  في القانكني األسمكب في ا  تقدم ألكثرا المستكػ  كىك التكنكلكجيا، إليو

 النمكذج األكركبي -2

يستكحي النمكذج االتفاقي األكركبي أكجو التشابو العميقة في تصميـ كصياغة أحكامو 
 نبااألج ممتمكاتحماية  بشأف (OCDE)منظمة التعاكف االقتصادؼ كالتنمية  مشركعمف 

 فيكفقا  ليذا النمكذج  المبرمة الثنائية اتالتفاقيا معظـ زتركّ ، كعميو 19673لسنة 
 االستثمار اتاتفاقي جميع أصبحت الحيف ذلؾ منذ، ك 4االستثمار عمى حصريا   الستينيات
 كالتجارة الصداقة اتاتفاقي مف كإرث احالي عمى تظم، كقد المبدأ حيث مف متبادلة الثنائية

                                                           
 .705عبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، المرجع السابق، ص  -1

2
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 100. 

3
- SALEM Mahmoud, Op.cit., p. 379. 

4
- JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.cit., p. 

184. 
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كقد لقي ىذا  .1ةيذجك لنمقيات االستثمار االتفا نتيجةىي كك  أسيس،الت كاتفاقيات ،كالمبلحة
النمكذج نجاحا  كبيرا ، حيث أّف أكثر مف ثمثي االتفاقيات الثنائية المكقعة بيف الدكؿ أبرمت 
كفقا  ليذا األخير، نظرا  لقيامو عمى مبدأ احتراـ سيادة الدكلة كقكانينيا الداخمية مقارنة مع 

عديد مف اتفاقيات التعاكف كالتنمية التي أبرمت بيف ، باإلضافة إلى كجكد ال2النمكذج األمريكي
 .3الدكؿ األكركبية كالدكؿ النامية، ساىمت بشكل كبير في تطكير ىذا النمكذج

يقدـ النمكذج األكركبي في كل مف فرنسا كلكسمبكرغ كألمانيا امتيازات معتبرة إلى كل 
ف لـ تشيد اتفاق ياتو تغييرات كبيرة في مف المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة حتى كا 

حماية  ىمضمكنيا، كىي تتضمف في أغمبيا مجمكعة مف المبادغ لممعاممة كشركط تيدؼ إل
استثمارات رعاياىا في الخارج مف إجراء نزع الممكية بشكل مباشر أك غير مباشر، كاحتراـ 

ل تحقيق . كفي المقابل كمف أج4بعض اإلجراءات القانكنية، كالمجكء إلى التحكيـ بشكل كاسع
مطالب الدكؿ النامية تـّ اعتبار األىداؼ التي تتعمق بالتنمية في الدكؿ المضيفة مف 
ـّ التأكيد عمى أّف ترؾ الحرية لممستثمر األجنبي ال يعني عدـ إمكانية قياـ  األكلكيات، كما ت

كل  الدكلة برقابة دخكؿ ىذا األخير، كبمعنى أخر تـّ الكصكؿ إلى إيجاد نكع مف التكازف بيف
 .5مف الحقكؽ كالكاجبات في االتفاقية، مّما ترتب عميو نكع مف القبكؿ ليذا النمكذج

اىتـ النمكذج األكركبي كذلؾ بمسألة ضماف االستثمارات في الخارج، بيدؼ تشجيع 
استثمار رؤكس أمكاؿ الدكؿ صاحبة النمكذج االتفاقي في الخارج، خاصة تمؾ االستثمارات 

، غير أّف الحماية المقّررة فيو لبلستثمار 6عبلقاتيا مع الدكؿ الناميةالتي تساعد عمى تقكية 
أقل مف تمؾ المكجكدة في النمكذج األمريكي، لكف عمكما  القكاعد الخاصة بالحماية المقّررة 
في كبل النمكذجيف ىي مف أجل الكصكؿ إلى حماية المستثمر األجنبي، كىذا مف خبلؿ 

                                                           
1
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 94.   

2
- BEN HAMIDA Walid, «L’admission des investissements et des investisseurs», in: Droit 

international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN 

Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, p. 245 et 246. 
3
- HORCHANI Ferhat, Op.cit., p. 374. 

4
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 99.   

 جميع" في ىذيف النمكذجيف، كىي االفتتاحية العبارة في كذلؾ ما يظير. لككسمبكرغ لنمكذج مشابو األلماني النمكذج -5
 أنظر: .المساىمة كالضماف فئات نفس تغطي بينما إيجازا   أكثر كالقائمة نطاقا ، األكسع" متمكاتالم فئات

HORCHANI Ferhat, Op.cit., p. 374. 
 .339عصاـ الديف مصطفى بسيـ، المرجع السابق، ص  -6
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اإلتباع في حالة نزع الممكية أك التأميـ أك اإلنياء  كضع مجمكعة مف اإلجراءات كاجبة
األحادؼ لمعقد المبـر بيف المستثمر كالدكلة بإرادتيا المنفردة، كغيرىا مف المخاطر، كىي 

 .1نفسيا التي تضمنتيا اتفاقيات الضماف

إلبراـ عقد الضماف كجكد اتفاؽ خاص بحماية كمعاممة االستثمارات األلمانية يشترط 
سية مثبل  بيف حككمة ىاتيف الدكلتيف كحككمة الدكلة المضيفة، كمع ذلؾ مف الممكف أك الفرن

منح الضماف بصفة مؤقتة عند عدـ كجكد مثل ىذا االتفاؽ إذا كانت الدكلة المضيفة تضفي، 
مف الناحية الكاقعية، حماية كافية عمى االستثمارات األجنبية فييا، سكاء  كاف ذلؾ عف طريق 

 . 2ة أك عقكد امتياز أك أؼ كسيمة أخرػ تشريعات داخمي

الرجكع ت، فيي إّما أف تككف بحماية االستثماراكذج شكبل  خاصا  للـ يحّدد ىذا النم
نزع  شركط كأ ،كالتاميف الكامميف كاألمف الحمايةأك إلى مفيـك المعاممة العادلة كالمنصفة، 

 االضطرابات أك ألىميةا الحرب في كالمعاممة االستثمار ضمانات ،التأميـك  ةالممكي
كقكاعد المعاممة تشمل أشخاص كممتمكات المستثمريف األجانب، بما يعني  .3،...إلخالداخمية

أف تككف الحماية عمى األقل متطابقة مع معيار الحّد األدنى لمعاممة األجانب، كضمانا  
الحككمية التي مف إلعماؿ ىذه الحماية كالمعاممة تقكـ االتفاقيات الثنائية بتحديد اإلجراءات 

 .4شأنيا المساس باالستثمارات التي تشمميا الحماية االتفاقية

بالرجكع إلى االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر، يبلحع فييا االعتماد عمى 
النمكذج األكركبي الذؼ يتيح لمدكلة حرية تحديد شركط دخكؿ االستثمار كالمستثمريف 

، ما عدا بعض الحاالت 5دة مف الحماية الممنكحة في إطارىااالستفاك  الكطنييف كاألجانب
ـّ فييا تحديد مجاؿ االستثمار في الدستكر إف أمكف، أك كفقا  التفاؽ أخر.  التي يت

                                                           
 .250ابق، ص . أنظر أيضا: دريد محمكد السامرائي، المرجع الس67 خالد دمحم الجمعة، المرجع السابق، ص -1
 .340عصاـ الديف مصطفى بسيـ، المرجع السابق، ص  -2

3
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 94.   

 ما بعدىا. ك  96ف ممحـ، المرجع السابق، ص ص عمي حسي -4
ادليف لبلستثمارات، مف بيف ىذه االتفاقيات يمكف ذكر: االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كفرنسا، بشأف التشجيع كالحماية المتب -5

السابق الذكر. ككذلؾ االتفاؽ كالبرتكككؿ اإلضافي المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كجميكرية 
  ،1996مارس سنة  11لجزائر بتاريخ ألمانيا االتحادية، المتعمقاف بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات المكقعيف في ا
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 النمكذج اآلفركأسيكي  -3

 جميعيا الثنائية االستثمار اتاتفاقي نماذج صياغة يتـّ  الدكلي، االستثمار قانكف  في
 النماذج مف قميل عدد تطكير تـّ كقد  .لمتفاكض كأداة دكلة كل مف كاحد جانب مف ا  تقريب
 نظاـ مع ءمةكمبل مماثمة اتاتفاقي إبراـ عمى األعضاء لتشجيع الدكلية المنظمات داخل

 ثنائيةال اتفاقياتيا إلبراـ دكلية منظمة صاغتيا قميمة نماذج ا  أيض ىناؾك  ،األجنبي االستثمار
 الثنائية االستثمار اتفاقيات مف نمكذج كل تعتمد التي ىي كؿالد فإفّ  بالتالي،ك . 1رلبلستثما
 . فركآسيكؼ اآل ، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمنمكذجالثنائية المفاكضات لتسييل

بيف مجمكعة مف الدكؿ  االستثمارات كحماية لتشجيع النمكذجية التفاقياتا ظيرت
 النماذج ككذلؾ ،تفاقيات الثنائيةمف اال بدائميا مع كاإلفريقية في بداية الثمانينات اآلسيكية
 .2كالشيمية كالصينية الينديةاالتفاقية 

ـّ التأكيد عمى فكرة التعاكف جنكب جنكب، كالتي جاءت مقابمة لفكرة  في ىذا النمكذج ت
التعاكف شماؿ جنكب، كقد احتكػ عمى ثبلث أنكاع مف اتفاقيات تشجيع كحماية االستثمارات، 

مكذج األكركبي، مع ترؾ المجاؿ كاسعا  لمدكلة المتعاقدة فيما يتعمق النكع األكؿ يقترب إلى الن
، أّما النكع الثاني فيك تقريبا  ال يختمف عف األكؿ إاّل في تعريف االستثمار، 3بترقية االستثمار

كفي قبكؿ االستثمار في بعض القطاعات االقتصادية، كبالنسبة لمنكع الثالث فيك يتميز 
ة مف خبلؿ إعطائيا مفيكما  حساسا ، كيتميز كذلؾ بالعمل عمى تكّريس باىتمامو بسيادة الدكل

 .4كتجسيد المساىمة الحقيقية لبلستثمارات األجنبية في تطكير االقتصاد الكطني

يتميز النمكذج اآلفركأسيكؼ بأّنو ترؾ الحرية لمدكلة في تحديد معايير دخكؿ المستثمر 
، كقد تـّ االعتماد في ىذا النمكذج عمى 5لداخميكاإلجراءات الكاجب اتباعيا كفق قانكنيا ا

                                                                                                                                                                                     

، 58، ج.ر.ج.ج.، عدد 2000أكتكبر سنة  07مؤرخ في  280-2000مييما بمكجب مرسـك رئاسي رقـ مصادؽ ع= 
 .2000أكتكبر سنة  08مؤرخ في 

1
- JUILLARD Patrick, «A propos du décès de l’A.M.I.», Op.cit., p. 600 et 601. 

2
- HORCHANI Ferhat, Op.cit., p. 374. 

3
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 94.  BEN HAMIDA Walid, «L’admission des 

investissements et des investisseurs », Op.cit., p. 245. 
4
- HORCHANI Ferhat, Op.cit., p. 374.  

 .278ك  277ص  ابق،أحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف، المرجع الس -5
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فكرة االستقرار التشريعي، فبل تسرؼ األثار الناتجة عف مراجعة أك إلغاء القانكف عمى 
االستثمار المنجز في إطاره، كبمعنى أخر أّف القانكف الذؼ ينظـ إجراءات دخكؿ المستثمر 

لمعمكؿ بو رغـ أؼ تعديل يطرأ عمى لبلستثمار كقت دخكؿ االتفاقية حيز النفاذ يبقى ىك ا
. كما يتميز ىذا 1ىذا القانكف، فيك يسرؼ عمى كل المستثمريف إلى غاية نياية االتفاقية

النمكذج بأّنو ال ُيخضع إجراء نزع الممكية أك التأميـ ألؼ شركط معينة، كيعتبر التعكيض 
 .2كنتيجة ليذا اإلجراء كليس كشرط

 االستثمار تاتفاقيا مف نكعيف بيف كبير فرؽ  يكجد الأّنو  النياية، فييمكف القكؿ 
 كتمؾ االستثمار، حركات تحرير تؤيد كالتي األمريكي، لمنمكذج ا  كفق المبرمة تمؾ :الثنائية
 البلزمة التدابير اتخاذ في الدكلة المضيفة حرية تؤيد كالتي األكركبية، الدكؿ أبرمتيا التي

، كأيا  كاف مضمكف االتفاقيات الثنائية التي الكطنية كمصالحيا العاـ كنظاميا أمنيا لحماية
تنصب في أحد ىذه النماذج، فمف المؤّكد أّنيا تساىـ بدكر فّعاؿ في تنظيـ كحماية 

 .استثمارات كممتمكات المستثمريف األجانب عمى الصعيد الدكلي

 دة األطراؼمصعد   صفاقياتالفرع الثاني: نشأة الحماية مف نزع الممكية في اال 

تساع مف ا  ذات طابع عالمي أكثر شمكلية ك  عدة محاكالت إلبراـ اتفاقياتظيرت 
كىذه  ،شامل لبلستثمارات األجنبيةحيث عدد الدكؿ المنظّمة إلييا، تيدؼ إلى كضع تنظيـ 

تجمع بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية كاألقل نمكا  باعتبارىا  متعّددة األطراؼ االتفاقيات
 .3ف متفاكتتيف بشدة مف جميع النكاحي االقتصادية كالثقافية كاالجتماعيةكتمتيف اقتصاديتي

                                                           
ا كضعت اتفاقيات االستثمار الثنائية ن -1 صا  صريحا  يقضي باستمرار تطبيق االتفاقية بعد حمكؿ أجميا لمدة زمنية استثناء 

كافية بالنسبة لبلستثمارات التي قامت أك المنجزة قبل تاريخ انتيائيا، كذلؾ حتى يتسنى ليذه االستثمارات تصفية حقكقيا 
 92عمي حسيف ممحـ، المرجع السابق، ص بالطرؽ القانكنية. أنظر: 

 .584عبد البارؼ، المرجع السابق، ص  عبد البارؼ أحمد -2
دة األطراؼ بنفسيا برلماف لمتشريع، كىي تتجو لمتعبير عف القيـ كالمعايير السائدة عمى األقل في تشكل االتفاقيات متعدّ  -3

 (ALENA) إبراـ اتفاؽ التبادؿ الحر لشماؿ أمريكامجمكع الدكؿ المشاركة فييا، كحاليا  فإّف المسألة األكثر أىمية، بعد 
، ىي 1998حيز التنفيذ في سنة  1994لسنة  (La charte d’énergie) دخكؿ معاىدة ميثاؽ الطاقة، ك 1994سنة 

كالذؼ بقي  مجرد مشركع إلطار متعّدد األطراؼ ، 1998سنة   (AMI)د األطراؼ حكؿ االستثمارإعداد مشركع اتفاؽ متعدّ 
حكؿ الترقية كالحماية    كما تـّ إبراـ بركتكككؿ  .حالت دكف إقراره طرح عمى المستكػ العالمي، كاجو العديد مف الصعكبات
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أخفقت ىذه المحاكالت في تحقيق النجاح الذؼ يتكقعو أطرافيا، فيما يتعمق بالنص 
عمى الرغـ مف ضركرة كجكد ، 1عمى قكاعد القانكف الدكلي المطبقة عمى االستثمار األجنبي

مي لبلستثمار ىك أّف مصالح البمداف المعنية ينبغي افتراض أساسي في التكصل لتنظيـ عال
كقد . أف تأخذ بعيف االعتبار، خاصة  حماية استثمارات رعاياىا مف خطر نزع الممكية )أكال(

اتخذت االتفاقيات الجماعية عدة أشكاؿ كصكر مختمفة، تبعا  المتدادىا الجغرافي كطبيعة 
إلى اتفاقيات  مف حيث نطاقيا كامتدادىانظاميا كشكميا القانكني، كعميو يمكف تصنيفيا 

 .(ثانياجماعية متعّددة األطراؼ ذات ُبْعد عالمي، كأخرػ ذات بعد إقميمي )

د األطراؼ دكلي صنظيـ صطكير أكال: محاكلة  مصعد 

 دةمتعدّ  اتاتفاقي لكضع محاكالت عدة تذلَ بُ  ىذا، يكمنا حتى األمـ عصبة ظيكر منذ
 عقدت 1929 عاـ مف مبكر كقت فيك  ،األجنبية ستثماراتكاال الممتمكات لحماية األطراؼ
 مشركع بصياغة انتيى ،األجنبية الممتمكات معاممة حكؿ باريس في مؤتمرا   األمـ عصبة
 المادة كأحكاـ 1948 لعاـ ىافانا ميثاؽ فإفّ  لذلؾ، كنتيجة. كاضح مستقبل لو ليس اتفاقية
ىذه  مشركعك  .2النجاح مف مزيد دكف  ااتباعي تـّ  الدكلي االستثمار بنظاـ المتعمقة 12

 الدكؿ قبل مف عميو التصديق يتـّ  لـ ية،ملالعا تجارةال منظمة إنشاء تضمف الذؼ االتفاقية
 بمثابة كانت التي أحكامو تطبيق فقط تـّ كقد  ،األمريكية المتحدة الكاليات خاصة المتعاقدة
بمكجب أحكاـ الفصل   (GATT)ارةكالتج الجمركية لمتعريفات العامة االتفاقية نشاءإل أساس

  .3الرابع مف ميثاؽ ىافانا

 بكغكتا في االقتصادية االتفاقية مشركع األمريكية، القارة مستكػ  عمى ،أيضا   كاف كما
 في عنو التخمي تـّ  كالذؼ ألمريكيا الشمالية، الدكلي المؤتمر 1948 عاـ في صاغو الذؼ

                                                                                                                                                                                     

كاتفاقية ككذلؾ اتفاقية الجات كاتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة ، (MERCOSUR)لبلستثمارات األجنبية المتبادلة = 
 التريبس لحماية الممكية الفكرية. لمزيد مف التفصيل حكؿ ىذا المكضكع أنظر:

DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., pp. 106-108. et SALEM Mahmoud, Op.cit., p. 375 et 

s. et JUILLARD Patrick, «A propos de décès de l’A.M.I.», Op.cit., p. 596 et 597. 
1
- ZORILA Carmen Rodica, Op.cit., p. 338. 

2
- SALEM Mahmoud, Op.cit., p. 376. 

عبد الكاحد دمحم الفار، طبيعة . 167-158، ص ص ر ىاشـ دمحم صدقة، المرجع السابق: عملمزيد مف التفصيل أنظر -3
 .61 ، ص1985القاعدة الدكلية االقتصادية في ظل النظاـ الدكلي القائـ، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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. 1في ىذا المؤتمر ةالمجتمع ؿالدك  نظر اتكجي بيف لمتقارب شاقة محاكالت بعد 1949 عاـ
" ةاألجنبي اتلبلستثمار  المنصفة لممعاممة الدكلية المدكنة مشركع" 1949 عاـ في نشر تـّ  كما
 .2العاـ نفس في(CCI)  الدكلية التجارية غرفة تبنتو الذؼ

 الممكية حقكؽ  لحماية الدكلية االتفاقية" بعنكاف خرأ مشركع إعداد تـّ  1957 عاـ في
 لمنيكض األلمانية الجمعية قبل مف Abs الدكتكر إشراؼ تحت" األجنبية الدكؿ في الخاصة
 Shawcross المكرد اتفاقية مشركع دكر جاء 1958 عاـ فيك . األجنبي االستثمار بحماية
 في 1959 سنة ريلأف في األخيريف المشركعيف ىذيف دمج تـّ ، كقد األجنبي االستثمار حكؿ

 التعاكف  منظمة إلى تقديمو تـّ  كالذؼ ،الخارج في لبلستثمار Abs/Shawcross اتفاقية مشركع
إاّل أّف ىذا المشركع لـ  ،3االتحادية ألمانيا جميكرية حككمة قبل مف االقتصادؼ كالتنمية

يحظى بمكافقة الدكؿ، كذلؾ الرتباطو بميثاؽ متعّدد األطراؼ يتضمف قكاعد تحكـ العبلقات 
كالدكؿ المضيفة، حيث تفضل ىذه الدكؿ عدـ االرتباط بمثل ىذه بيف المستثمريف األجانب 

المشاريع التي تقيد مف حريتيا في تنظيـ عبلقاتيا مع المستثمريف األجانب، كتفضل االرتباط 
 .4باتفاقيات ثنائية أك قكانيف داخمية تتضمف مف القكاعد ما يتبلءـ كظركفيا الداخمية

 حماية اتفاقية شركعم" اعتمدت فقد ،كالتنميةادؼ االقتص التعاكف  لمنظمة بالنسبة اأمّ 
، كالذؼ يعّد تعديل بنكع مف التطكر لمقكاعد 1967 سنة أكتكبر 12 في" األجنبية الممكية

Abs/Shawcrossالكاردة في مشركع اتفاقية 
5.  

 عبر الشركات ألنشطة الدكلي بالتنظيـ يتعمق فيما المتحدة األمـ تعيدتفقد  ،أخيرا  
 ببل، كىي "الكطنية عبر الشركات بشأف سمكؾ قكاعد مدكنة" بإنشاء 1974 عاـ نذم الكطنية

                                                           
1
- BETTEMS Denis, Les contrats entre Etats et entreprises étrangères, Méta-Editions, 

Lausanne, 1989, p. 220. 
مأمكف إبراىيـ حسف، "االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية بيف الدكؿ العربية"، مجمة أكراؽ اقتصادية،  -2

 .134، ص 1997، القاىرة، 13العدد 
 .312، ص رجع السابقالمطو أحمد قاسـ،  -3
 .191عصاـ الديف مصطفى بسيـ، المرجع السابق، ص  -4
 .315ك  314ص  طو أحمد قاسـ، المرجع السابق، -5
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 مكاجية في ظيكره يأتي كلكف. المجاؿ ىذا في فييا النظر تـّ  التي ا  طمكح األكثر األداة شؾ
 . 1نقاط عدة بشأف النامية كالبمداف المتقدمة البمداف بيف النظر كجيات اختبلؼ

،  لمشركات كالتنمية االقتصادؼ التعاكف  لمنظمة التكجييية دغالمبا ذكر باستثناء اليـك
 المشاريع مف أؼ ات،اتفاقي ليست كالتي ،2حداثة األكثر الدكلي كالبنؾ الجنسيات دةمتعدّ 

 يكف لـ كبالتالي الدكلي، لبلستثمار األطراؼ دمتعدّ  العالمي التنظيـ إلى تيدؼ التي المختمفة
 باستثناء وأنّ  نتذكر أف عمينا يجب ذلؾ، كمع .3يالكضع القانكف  إلى االنتقاؿ يفضل

 مختمف عمى تبذؿ الجيكد تزاؿ ال المتحدة لؤلمـ السمكؾ قكاعد لمدكنة المستمرة المفاكضات
 بدراسة ةاالقتصادي كالتنمية التعاكف  منظمة فإّف تعيد كبالتالي،. الجمكدىذا  لكسر المستكيات

 .4المجاؿ ىذا في أكسع يزاؿ ال ةدكليال أداة مف األدكات

الدكؿ إلى العمل عمى التأسيس إلطار افتراضي بيدؼ  ، سعتماـ ىذا الكضعأ
يسير عمى خدمة مصالح المستثمر األجنبي ككل البمداف  التكصل إلى تنظيـ جماعي

ف لـ تكف  المصدرة لرؤكس األمكاؿ كالمستكردة ليا، كالتي يجب أف تؤخذ في االعتبار حتى كا 
لكف في التحميل النيائي ينبغي أف تقتنع كل ك كاحدة بالنسبة لمجميع،  ىذه المصالح بالضركرة

 . 5تستفيد مف نفاذه في نياية األمرسيا دكلة مشاركة في ىذا التنظيـ بأنّ 

 إقميمية، تعدّ  التيمف بينيا تمؾ  ،اتفاقيات متعّددة األطراؼ ىناؾ الحالي، الكقت في
االقتصادية  ؤلنشطةل األطراؼ دمتعدّ  تنظيـ كجكد عدـ في المتمثل العاـ المكقف ليذا استثناء  

                                                           
1
- WÄLDE Thomas, Op.cit., p. 46. 

2
- JUILLARD Patrick, «L’évolution des sources du droit des investissements», Op.cit., p. 

168. 
زامات يتعيف اتباعيا مف الدكلة المبادغ التي تقـك عمييا اتفاقية االستثمار متعّددة األطراؼ ىي قكاعد لمسمكؾ كالت -3

المتعاقدة لتحقيق األىداؼ التي حّددتيا االتفاقية مسبقا ، كالتي ينبغي أف تككف في إطار األسس كالمبادغ العامة التي يقـك 
 عمييا التنظيـ القانكني لمعبلقات الدكلية االقتصادية عمكما . أنظر: 

WÄLDE Thomas, Op.cit., p. 46. et BETTEMS Denis, Op.cit., p. 221. 
 . أنظر أيضا: 69المكجى حسيف، المرجع السابق، ص  -4

SALEM Mahmoud, Op.cit., p. 75 et 76.  
ة شيادة لنيل أطركحلمياء متكلى يكسف مرسى، التنظيـ الدكلي لبلستثمار في إطار اتفاقية استثمار متعددة األطراؼ،  -5

 .360ص ، 2006يف شمس، دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة ع
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كمع ذلؾ، فإّف جميع الدكؿ األطراؼ يتفقكف عمى أىمية كجكد تنظيـ  .1لممستثمريف األجانب
دكلي يككف ممزما  كمقبكال  مف الجميع، يشمل جميع األنشطة التي يقـك بيا المستثمريف 

تحقيق أىداؼ التنمية في ىذه  األجانب كحماية حقكقيـ في الدكؿ المضيفة مف جية، مع
 الدكؿ مف جية أخرػ.

دة األطراؼ ثانيا:  مكانة االصفاقيات مصعد 

 لحماية األطراؼ دةمتعدّ  اتفاقيات إلبراـ ناجحة غير كلكف جدية محاكالت عدةشيدت 
 مبلحظة مف يأتي االتفاقيات ة ىذهمكان غمكضك  .الماضي في األجنبي كاالستثمار الممكية

 عف التعبير دكف  المجاؿ ىذا في ما حدّ  إلى مكجكد دكلتيف مف ألكثر الممزمة تااالتفاقي أفّ 
 عالمي ذك بعد األطراؼ دمتعدّ  عاـ اتفاؽ يكجد ناحية، مفف .2ديةالتعدّ  نحك صريح تكجو

 ناحية مفك  ؛(1) األجنبي االستثمار كحماية بمعاممة المتعمقة األحكاـ بعض عمى حتكؼ ي
 نحك فأكثر أكثر جوتت إقميمية اتفاقيات ىي الحالية األطراؼ دةدّ متع اتاالتفاقي فإفّ  أخرػ،
 (.2) األطراؼ دمتعدّ  كليس ثنائي نيج

  عالميالبعد الصفاقيات ذات الحماية في إطار اال  -1

إلى التكفيق بيف دة األطراؼ ذات العدد القميل متعدّ  تفاقياتالنكع مف اال اسعى ىذي
، ففي الكقت الذؼ تبحث فيو الدكؿ المصدرة لرؤكس 3أىداؼ الدكؿ المتباينة كالمتعارضة

نزع الممكية أك االستيبلء أك إجراءات  مفة استثمارات رعاياىا في الخارج األمكاؿ عمى حماي
إلى مف جية أخرػ  لرؤكس األمكاؿ ، تسعى الدكؿ المستكردةلنزع الممكية مماثمةالتدابير ال

رغـ ك  ،4نيائي تشترؾ فيو الدكؿ جميعا  تعزيز نمكىا االقتصادؼ كتحقيق التنمية كيدؼ 
ىناؾ اتفاقيتيف متعمقتيف   أفّ إاّل ، بالفشل رة التي باءتدة كالمتكرّ المساعي كالمحاكالت المتعدّ 

 . 5قت نكعا  مف النجاحبالجكانب اإلجرائية حقّ 
                                                           

مف بيف االتفاقيات متعّددة األطراؼ التي تيدؼ إلى إيجاد أكبر قدر مف الحماية كالضماف لبلستثمار األجنبي، ىناؾ  -1
 ، كبرتكككؿ االستثمار.1994، ككذلؾ اتفاؽ ميثاؽ الطاقة لسنة 1994اتفاقية التبادؿ الحر ألمريكا الشمالية سنة 

2
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 164. et WÄLDE Thomas, Op.cit., p. 46. 

3
- ROBERT-CUENDET Sabrina, Op.cit., p. 4 et 5. 

 .360، ص المرجع السابقلمياء متكلى يكسف مرسى،  -4
5
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 104 et 105.  
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 1965مارس سنة  18المؤرخة في يتعمق األمر في البداية باتفاقية كاشنطف 
كرعايا الدكؿ األخرػ  كية منازعات االستثمار بيف الدكؿمركز الدكلي لتسالمتضمنة إنشاء الك 

(CIRDI)
، كقد 2دكلة طرفا   149، منيا عمييا دكلة مكقعة 158 تضـىي اتفاقية إجرائية ك  ،1

تسيير  يتكلىالذؼ ك  ،3أنتجت ىذه االتفاقية المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار
جنبي كالدكلة األمستثمر البيف الناشئة فيق لتسكية المنازعات إجراءات التحكيـ الدكلي كالتك 

 . 4المضيفة بشأف االستثمار

لتي تنشأ عف االستثمارات يشمل اختصاص المركز الدكلي جميع أنكاع المنازعات ا
كالتي يرغب الطرفاف في تقديميا إليو، كألطراؼ النزاع كذلؾ حرية كاسعة في اختيار  الدكلية

التطبيق عمى المكضكع، كما ليـ الحرية أيضا  في تحديد اإلجراءات التي القانكف الكاجب 
كاشنطف مف اتفاقية  25، كقد حّددت المادة 5المتعمق باالستثمار لتسكية النزاع إتباعيايتعيف 

شركط عرض النزاع عمى تحكيـ المركز الدكلي، كىي: مكافقة األطراؼ عمى المجكء إلى 
ي النزاع المطركح بينيما، كأف تككف صفة أطراؼ النزاع دكلة تحكيـ المركز الدكلي لمفصل ف

 .6متعاقدة كرعايا دكلة أخرػ متعاقدة، كأف يككف النزاع ذك طبيعة قانكنية كمرتبط باالستثمار

                                                           
مكجب لمنازعات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرػ، مصادؽ عمييا باالتفاقية المتضمنة إنشاء المركز الدكلي لتسكية ا -1

نكفمبر سنة  05في  مؤرخ ،66عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1995أكتكبر سنة  30مؤرخ في  346-95مرسـك رئاسي رقـ 
1995. 

كالحكـ  التحكيـ لشرط اإللزامية الطبيعة المركز الدكلي لتسكية المنازعات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرػ  يكّرس -2
 أنظر: .المحمية الطعف بضركرة استنفاذ طرؽ  عف المطالبة المبدأ حيث مف تتنازؿ الدكلة أفّ  كينص التحكيمي،

BETTEMS Denis, Op.cit., p. 220.  
3
- Sur le CIRDI, V. notamment: MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et 

arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats- Trente années d’activité du CIRDI, 

Editions Litec, Paris, 2004, p. 560 et s.  
حاكلت مختمف الدكؿ االجتماع في مؤسسات دكلية كالشركع في البحث عف كسيمة قضائية دكلية محايدة، إليجاد حمكؿ  -4

الستثمار بيف الدكلة المضيفة كالمستثمر األجنبي،   جراء مبلئمة لممشكبلت الدكلية، خاصة مشكمة الفصل في منازعات ا
ما آؿ إليو كضع المستثمريف مف رعايا الدكؿ المصدرة مف خبلؿ إمكانية تعرضيـ إلجراءات نزع الممكية بمختمف أشكاليا. 

 .301، ص المرجع السابقطو أحمد عمي قاسـ، أنظر: 
 . كما بعدىا 13، ص ...، المرجع السابقكالدكلة المضيفة لبلستثمار بيجبلؿ كفاء دمحميف، التحكيـ بيف المستثمر األجن -5
 كما بعدىا.  354عيبكط محند كعمي، المرجع السابق، ص  -6
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إلى التعاكف فيما بيف الدكؿ في لتسكية منازعات االستثمار ييدؼ المركز الدكلي 
انضماـ أؼ  كال شؾ في أفّ  ،التحكيـعف طريق زعات مناالمجاؿ االستثمار مف خبلؿ تسكية 

المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار فيو تأكيد عمى اتجاىيا نحك  دكلة إلى اتفاقية
حماية ممتمكات المستثمريف األجانب ضد المخاطر غير التجارية التي يمكف أف تتعرض ليا 

فقط ىدفو ال يقتصر  ىك أفّ  دكليالمركز الىذا كما يزيد مف أىمية  ،1في ظل ىذه االتفاقية
الغرض األسمى ىك خمق مناخ مف الثقة المتبادلة بيف  بل أفّ  عمى تسكية منازعات االستثمار

 راعاة التكازف الدقيق بيف مصالحمبني عمى م ،2المستثمريف األجانب كالدكؿ المضيفة
كتشجيعيا عمى تحقيق  األجنبية ؼ إلى زيادة تدفق رؤكس األمكاؿا يؤدّ ، ممّ األطراؼ المتعاقدة
 .3التنمية االقتصادية

االنتقاؿ إلى التأميف عمى مف خبلؿ التطكر في النظـ الكطنية  غرارعمى كما أّنو، 
االستثمارات الخارجية ضد المخاطر السياسية، جاءت فكرة إنشاء جياز دكلي لضماف 

 بمكجب اتفاقية، كذلؾ مف مخاطر نزع الممكية بما فييا نزع الممكية غير المباشراالستثمارات 
، انطبلقا  مف فكرة جرت مناقشتيا (AMGI)مككالة الدكلية لضماف االستثمار ل سيكؿ المنشئة

كالتي كانت مف خبلؿ عدة محاكالت  ،في عدة مناسبات في البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير
تفاقية في التكقيع عمى اال ، كقد تـّ 1972إلى سنة  1962غير مجدية في الفترة ما بيف سنة 

 ، كتـّ 1988أفريل سنة  21كدخمت حيز النفاذ في  1985أكتكبر سنة  11سيكؿ بتاريخ 
  .20104نكفمبر سنة  14تعديميا بتاريخ 

                                                           
 .302، ص المرجع السابقطو أحمد عمي قاسـ،  -1
 .101ك  100ص  المرجع السابق، ،...كالدكلة المضيفة لبلستثمار جبلؿ كفاء دمحميف، التحكيـ بيف المستثمر األجنبي -2
الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية المباشرة كدكر التحكيـ في تسكية رمضاف عمي عبد الكريـ دسكقي عمر،  -3

طو أنظر أيضا:  .456-454ص ص  ،2011المنازعات الخاصة بيا، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، القاىرة، 
 . 333، ص السابقمرجع الأحمد عمي قاسـ، 

4
- SHIHATA Ibrahim, «L’agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)», 

Annuaire Français de droit international, V. XXXIII,  C.N.R.S., Paris, 1987, p. 601. V. aussi: 

DAIGREMONT Claire Crépet,  Op.cit., p. 106. et BETTEMS Denis, Op.cit., p. 220.  
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ت ىذه االتفاقية في ظل عدـ كفاية الحماية الناتجة عف غياب تنظيـ عالمي نشئَ أُ 
ع حركة تدفق االستثمار تشجيمف أجل  ،1تعمق بالحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبيةي
تقديـ الضمانات  ، ككذلؾالنمك االقتصادؼ تحقيقل جنبي إلى بمداف األسكاؽ الصاعدةاأل

في استثماراتيـ التي قد تتعرض ليا  السياسيةالمالية لممستثمريف األجانب ضد المخاطر 
 180 منظمة أخرػ لمجمكعة البنؾ الدكلي تضـّ  اءتنشأكىذه االتفاقية ، 2الدكؿ المضيفة

ية، مثل إجراءات ر اتجالغير ضمانات ضد المخاطر الكتتمثل ميمتيا في تكفير  ،دكلة عضكا  
 . 3نزع الممكية، كغيرىا

استقطاب كبير كسريع  مف أجل لمثل ىذا الضمافالممحة رأت الجزائر الحاجة 
 ميةلممستثمريف األجانب في ظل العجز المالي الذؼ كانت كال زالت تعاني منو الخزينة العمك 

 كقدمشاريع االستثمار األجنبي، تأميف ، كىك الكضع الذؼ ال ُيَمّكنيا مف ضماف لمدكلة
 . 19954ىذه االتفاقية سنة ى لإ الجزائر تانضمّ 

دكف نجاح بسبب طراؼ في نظر الغالبية مف الدكؿ دة األمتعدّ االتفاقيات تبقى ىذه 
كلكف ليس  ،5مسائل األساسيةتناكليا لمكضكع االستثمار بصفة عامة دكف التفصيل في ال

دة األطراؼ عمى المستكػ فشبل  ذريعا ، بدليل نجاح الدكؿ في إبراـ بعض االتفاقيات متعدّ 
 كما أفّ  ،قو مركز تسكية منازعات االستثمار مف نجاح كبير، تجسدت فيما حقّ 6العالمي

                                                           
1
- HORCHANI Ferhat, Op.Cit., p. 373. 

، كمف بينيا: تغطية األضرار الناتجة تأميف لتغطية المخاطر غير التجارية االستثمار تقدـ الككالة الدكلية لضماف -2
كىذا الضماف  .ب كاإلرىاب كاالضطرابات المدنيةك الحر كخطر  المماثمة، الحككميةكالتدابير نزع الممكية عف خطر 

 المستثمريف األجانب عمى حماية استثماراتيـ مف المخاطر التي قد تتعرض ليا في البمداف النامية. أنظر:يساعد 
SHIHATA Ibrahim, Op.cit., p. 611. 

دكلة نامية بفضل منح  100مشركعا  استثماريا  منذ إنشائيا في أكثر مف  650يا ساعدت أكثر مف كقد ذكرت الككالة أنّ  -3
 أنظر:لمزيد مف التفصيل دكالر كضمانات.  مميار 24أكثر مف 

DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 106. 
، مصادؽ عمييا 1988أكتكبر سنة  11االتفاقية المتضمنة إنشاء الككالة الدكلية لضماف االستثمار، مبرمة بسيكؿ في  -4
نكفمبر سنة  05في  ، مؤرخ66عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1995أكتكبر سنة  30مؤرخ في  345-95مرسـك رئاسي رقـ مكجب ب

1995 . 
5
- DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 89 et 90. 

 .463سابق، ص المرجع الصفكت أحمد عبد الحفيع،  -6
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تستجيب  برار البنؾ الدكلي ذات مجيكد معتالقكاعد التي كضعتيا ىذه االتفاقيات في إط
 .1انباألج يفممتمكات المستثمر الستثمارات ك لمحاجة إلى تكفير حماية أفضل 

تسكية منازعات ل الدكلي مركزال ولعب الذؼ البارز الدكر يظير الخصكص، كجو عمى
 إرساء أك تييئة في ،أخرػ  ناحية مف االستثمار لضماف الدكلية كالككالة ناحية مف االستثمار

 البيانات كنشر جمع في المنظمتاف ىاتاف تمعبو الذؼ الدكر ، كىذارلبلستثما بلئـم مناخ
 .عنو غنى ال أمر كالدكلية الكطنية ستثماراتاال لجميع القانكنية

 الصفاقيات اإلقميميةلحماية في إطار اا -2

في الحماية المتبادلة بيف أكثر مف غير المسبكؽ تتميز االتفاقيات اإلقميمية بالتكسع 
فيي تقكـ  ،2كانية تغطية مخاطر نزع الممكية بما فييا نزع الممكية غير المباشرإلى إم دكلتيف

عمى محاكلة الدكؿ المتقاربة كالمتجانسة مف النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
االشتراؾ في إطار التكتبلت اإلقميمية كاالقتصادية ذات الطابع الخاص مف أجل تنظيـ حركة 

، 3ق مصالحيا االقتصادية المشتركةمساىمة في خمق قكاعد جديدة تحقّ رؤكس األمكاؿ، كال
مثمما ىك معمكؿ بو بالنسبة التفاقية لكمي الثالثة بيف أسيا كالباسفيؾ، كبيف الدكؿ األعضاء 
في المجمكعة االقتصادية األكركبية، كاتفاؽ التجارة الحرة ألمريكا الشمالية، اتفاقية ميثاؽ 

 حدّ  إلى تستجيب ،2000تفاقيات اإلقميمية المبرمة خاصة منذ سنة الطاقة كغيرىا مف اال
 . 4اإلقميمي أك األطراؼ دمتعدّ  المنطق مف بدال   الثنائي لممنطق كبير

                                                           
ص  ، صالسابقمرجع الطو أحمد عمي قاسـ، . 369 صالمرجع السابق، لمياء متكلى يكسف مرسى، أنظر كل مف:  -1

 .456الكريـ دسكقي عمر، المرجع السابق، ص رمضاف عمي عبد . 545-549
 ميـ كمصدر بالمقارنة مع االتفاقيات الثنائية، تعتبر بكثير عددىا بالرغـ مف صغر اإلقميمية ال تزاؿ ىذه االتفاقيات -2

 أنظر: .لحماية االستثمارات كالممتمكات الخاصة لممستثمريف األجانب
HAROUN Mehdi, Op.cit., p. 555. et ROBERT-CUENDET Sabrina, Op.cit., p. 4. 

 .55، ص المرجع السابقعبد الكاحد دمحم الفار، طبيعة القاعدة الدكلية االقتصادية في ظل النظاـ الدكلي القائـ،  -3
4
- HORCHANI Ferhat, Op.cit., p. 374 et 375. et DAIGREMONT Claire Crépet, Op.cit., p. 

108 et s. 
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 تفاقياتاال يد مفعدالبإبراـ العديدة لمدكؿ المتقاربة مف عدة نكاحي محاكالت التكجت 
كعميو، سيتـّ فقط  .1نجاحيا النسبيمتعّددة األطراؼ، ذات القبكؿ الكاسع بفضل  قميميةاإل

 مف بينيا: ك ت إلييا الجزائر، انضمّ ذكر بعض االتفاقيات الجيكية المتقاربة التي 

، 19712عاـ المبرمة  المؤسسة العربية لضماف االستثماراالتفاقية المتضمنة إنشاء  -
ستثمر العربي كغرضيا تشجيع انتقاؿ االستثمارات بيف األقطار العربية عف طريق تأميف الم

كاالستيبلء المصادرة كالتأميـ كنزع الممكية كالتي تتمثل في  ،ضد المخاطر غير التجارية
 .3كغيرىا

يمييا إبراـ االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية سنة  -
 .5ة لممتمكاتواألدنى مف المعاممة كالحماي ، كالتي اعترفت لممستثمر العربي بالحدّ 19804

مف أجل العربي، كالتي أبرمت  المغرب اتحاد دكؿ االستثمار بيف كضماف اتفاقية تشجيع -
 بتشجيع ايكاقتناع ،دكؿ االتحاد بيف المثمر التعاكف  االقتصادية كتكثيف العبلقات تكثيق

 . 19906جكيمية سنة  23تكقيع ىذه االتفاقية في  تـّ قد ك  االستثمارات فيما بينيا، كضماف

                                                           
بصفة  األطراؼ متعّددة إقميمية اتفاقيات ظيرت التسعينيات كخبلؿ األطراؼ، متعّددة اتفاقيات ىي يةاإلقميم االتفاقيات -1

 حقيقية كفعمية. أنظر:
BETTEMS Denis, Op.cit., p. 220 et 221.  

 ، مصادؽ1971ماؼ سنة  27االتفاقية المتعمقة بإنشاء المؤسسة العربية لضماف االستثمار، المكقعة بالككيت في  -2
جكيمية سنة  04، مؤرخ في 53، ج.ر.ج.ج.، عدد 1972جكاف سنة  07مؤرخ في  16-72عمييا بمكجب أمر رقـ 

1972. 
، اإلسكندريةىشاـ عمي صادؽ، النظاـ العربي لضماف االستثمار ضد المخاطر التجارية، دار المطبكعات الجامعية،  -3

 . 48-44، ص ص 2007
، مصادؽ 1982ة في تكنس في أكت سنة األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية، المعدّ  االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس -4

 11في  مؤرخ ،59عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1995أكتكبر سنة  07 في خمؤر  306-65مرسـك رئاسي رقـ مكجب عمييا ب
 .1995أكتكبر سنة 

 .ىاكما بعد 139ص  كف إبراىيـ حسف، المرجع السابق،لمزيد مف التفصيل أنظر: مأم -5
جكيمية سنة  23تشجيع كضماف االستثمار بيف دكؿ االتحاد المغرب العربي، المكقعة بالجزائر في المتعمقة بتفاقية اال -6

، 06، عدد .، ج.ر.ج.ج1990ديسمبر سنة  22مؤرخ في  420-90مرسـك رئاسي رقـ مكجب ، مصادؽ عمييا ب1990
 . 1990فيفرؼ سنة  06في  مؤرخ
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االتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة اإلسبلمية لتأميف االستثمارات كائتماف الصادرات سنة  -
، كىدفيا ىك تنمية كدعـ التعاكف بيف الدكؿ األعضاء في المجاالت االقتصادية 19921

كاالجتماعية، كما تعمل عمى ضماف كتأميف االستثمارات بيف الدكؿ اإلسبلمية األعضاء مف 
 الممكية كاإلجراءات المماثمة.مخاطر نزع 

تتميز بنطاقيا  أك اإلقميمية الجيكية متعّددة األطراؼ االتفاقيات ا سبق، أفّ يبلحع ممّ 
المحدكد بيف عدد مف الدكؿ التابعة لمنطقة معينة، كال يكجد عمى الصعيد اإلقميمي سكػ 

 صة بالكامل لبلستثمار.القميل مف االتفاقيات المخّص 

 ألحكاـ االصفاقية لحماية المسصثمر األجنبي مف إجراءات نزع الممكية المطمب الثاني: ا

الضمانات التي تمنحيا الدكلة المضيفة في عقكد االستثمار الطمأنينة الكافية ال تكفر 
لممستثمر األجنبي، حيث يرتابو الشؾ مف صدؽ التزاـ الدكلة بالتعكيض العادؿ عند تحّقق 

ىي الخصـ كالحكـ في آف كاحد، لذلؾ تمجأ الدكؿ المصدرة خطر نزع الممكية، ألّنيا ستككف 
لبلستثمارات إلى إبراـ اتفاقيات ثنائية لتشجيع كحماية االستثمارات المتبادلة مع الدكؿ 

 مطمقة، ليست االمتيازات ىذه فإفّ  ذلؾ، كمعالمضيفة لحماية مصالح رعاياىا في الخارج. 
 تككف  أيف كالشكل، مكضكعال حيث مف معينة قكاعد يفرض العرفيالدكلي  القانكف  أفّ  حيث
 .2الدكلي القانكف  بمكجب شرعية األجانب المستثمريف تجرد التي التدابير ىذه

 تفرضيا التي حصر الحماية درجة تقدير ثـ كمف ،المشكمة ىذه إدراؾ أجل مف
 سيتـّ كلة، الحقكؽ السيادية لمد بممارسة يتعمق فيما الممكية بنزع المتعمقة يةفاقتاال األحكاـ

 ،(الفرع األكؿ) تفاقيات الثنائية لبلستثماراال اإلشارة إلى مدػ فّعالية الحماية التي تقّررىا
 (.الفرع الثاني) حماية في االتفاقيات الثنائيةتطبيق قكاعد الالتطرؽ إلى  ذلؾ بعدك 

                                                           
مرسكـ مصادؽ عمييا بمكجب إنشاء المؤسسة اإلسبلمية لتأميف االستثمارات كائتماف الصادرات،  االتفاقية المتضمنة -1

 .1996أبريل سنة  24مؤرخ في ، 26، عدد ج.ر.ج.ج.، 1995 سنة أبريل 23مؤرخ في  144-96رئاسي رقـ 
 إذا الدكلية، مسؤكليتيا تحمل في المضيفة الدكلة ِقبل مف األجنبي المستثمر تجريد عممية تتسبب أف المحتمل غير مف -2

 حقكؽ  كتنظيـ االقتصادية اليياكل تغيير في بمد أؼ سمطات رغبة حالة ففي عممية نزع الممكية، تحكـ التي لمقكاعد امتثمت
 عمى تجرؼ  التي االقتصادية األنشطة في التحكـ عمى قادرة األقل عمى تككف  أف يجب كالشركات، لممكاطنيف الممكية
 أنظر: .كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية أىدافيا تحقيق أجل مف يياكتكجي أراضييا

BONOMO Stéphane, Op. cit., p. 139.  



 يحماية الممكية العقارية لممسصثمر األجنبل ةالقانكني الكسائل الفرل األكؿ -الباب األكؿ

101 
 

 الفرع األكؿ: مدى فع الية الحماية في االصفاقيات الثنائية لبلسصثمار

لتحقيق الحماية الكاممة القانكنية المفضمة كسيمة الاالتفاقيات الثنائية أصبحت لقد 
لبلستثمارات األجنبية، بما أّف الغرض األساسي ليذه االتفاقيات يتمثل في حماية كتشجيع 
االستثمارات األجنبية كتحسيف مناخ االستثمار لدعـ التعاكف االقتصادؼ بيف األطراؼ 

ت بتكفير العديد مف الضمانات ضد المخاطر غير التجارية، . كلذلؾ، فقد اىتم1المتعاقدة
أك المصادرة، كغيرىا مف  كاالستيبلء عمى أمكاؿ األجانب عف طريق التأميـ أك نزع الممكية

 المماثمة لنزع الممكية. دابيرتال

 بقاعدة دكلي، قانكني أساس كجكد مف الرغـ عمى الخاصة، الممكيةالحق في  تمتعي ال
 ال يالكضع القانكف  في بيا العالمي االعتراؼ أفّ  لدرجة األخرػ، الفردية قكؽ الح مثل صمبة
 .، مّما يقتضي البحث في مضمكف الحماية المقّررة ليا )أكال(اليـك حتى شؾ مكضع يزاؿ
 بمكجب األجانب المستثمريف لحماية المضافة القيمة مسألة الحاؿ بطبيعة يثيرما  ىذاك 

  .)ثانيا( الدكلي لبلستثمار الضيق النطاؽ عمى تحديدا   نطبقت التي الثنائية اتاالتفاقي

 أكال: مضمكف الحماية في االصفاقيات الثنائية

 ا النكع مفىذ في بركزا   األكثر ىك المتعمق بنزع الممكية الشرط أفّ  دالمؤكّ  مف
 بيرتدا أك الممكية نزع تدابير اتخاذ عف االمتناع الدكؿ عمى يجب ،ذلؾ كبمكجب. االتفاقيات

 الكاجبة القانكنية اإلجراءات مع كمتكافقة تعسفية كغير تمييزية غير تكف لـ ما ،ليا مماثمة
 محل الكقائع كانت إذا ما أكال  التحكيمية  المحاكـ دتحدّ  األساس، ىذا عمىك  .لمتعكيض كقابمة
دير مدػ فميمة ىذه المحاكـ تتمثل في تق ،تطبيقياتمتـز ب ةاالتفاقي جعمت التي تمؾ ىي النزاع

التي تحكـ تطبيق قاعدة نزع الممكية، ثـ التحّقق مّما إذا كانت ك  كجكد ىذه الكقائع حقيقة  
 .2أـ ال قتتحقّ  قدشركط شرعية نزع الممكية السابقة الذكر المحيطة بيذا التدبير 

                                                           
 .93. أنظر أيضا: عمر ىاشـ دمحم صدقة، المرجع السابق، ص 40المكجى حسيف، المرجع السابق، ص  -1

2
- JUILLARD Patrick, «Nationalisation-Expropriation», Répertoire de Droit International, 

juin 2013, pp. 9-84. 
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بيف الجزائر المبرمة  غمب االتفاقيات الثنائيةيبلحع، مف حيث المضمكف، في أ 
ىناؾ تشابو كبير فيما بينيا في األحكاـ  أفّ  ف ترقية كحماية االستثماراتكمختمف الدكؿ بشأ

يصل إلى درجة إمكانية اعتبار بعضيا البعض  ، كمنيا تمؾ المتعمقة بنزع الممكية،الكاردة فييا
حيث تظير  ،1نسخة طبق األصل، الحتكائيا تقريبا  نفس العناصر كالنقاط مكضكع الحماية

 فيلمتصرفات التي ال يتمثل ىدفيا فقط  الثنائية اتاالتفاقي أغمب الحماية مف خبلؿ تنظيـ
 حرماف منيا الغرض حتى تمؾ التي يككف  كلكف األجنبية، االستثمارات تأميـ أك ةنزع ممكي

 .2باستثماراتيـ المرتبطة الحقكؽ  مف المستثمريف

قانكنا  تتعيد كل دكلة طرؼ في االتفاقيات الثنائية بتنفيذ التزاماتيا المحّددة 
لبلستثمارات المنجزة مف قبل رعايا الطرؼ األخر مف أجل تكفير حماية متبادلة لحقكؽ 

لى جانب حماية االستثماراتك ، 3في الدكؿ األجنبية عقاريةالممكية ال مف اإلجراءات  األجنبية ا 
في  الثنائية تقضي االتفاقيات ،العامةالتعسفية التي قد تتخذىا الدكلة المضيفة أك أجيزتيا 

 تتخذ ضد المستثمر األجنبي أؼ إجراء لنزع بأاّل  ف تتعيد الدكلة المضيفةأغمب نصكصيا بأ
ممكيتو أك التصريح باتخاذه بصكرة مباشرة أك غير مباشرة أك تجريده منيا كميا  أك جزئيا  أك 

  .4حتى التقييد مف حقكقو عمى استثماره

مف اتفاقيات قد سميت ك النظاـ الدكلي، ؼ االتفاقيات الثنائية دكرا  كقائيا  في تؤدّ كما 
Traités de couverture ىذا النكع "بمعاىدات الغطاء"

. فمف ناحية، تمنح حقكؽ خاصة 5
                                                           

 أنظر أيضا:  .255ك  254 ص سابق،المرجع العيبكط محند كعمي،  -1
DUPUY Pièrre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 385. 
2
- BONOMO Stéphane, Op.cit., pp. 140-142. V. aussi: OSTROVE Michael, Op.cit., p. 197. 

 .123، ص المرجع السابقإبراىيـ، عاطف دمحم  -3
ال يصتذ الطرفاف المصعاقداف صدابير نزع مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كفرنسا عمى أّنو: " 02فقرة  05تنص المادة  -4

الممكية أك الصأميـ أك أية صدابير أترى يصرصب عمييا نزع، بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، مف مكاطني كشركات الطرؼ 
مف االتفاؽ كالبرتكككؿ  02فقرة  04، السابق الذكر. كما تنص المادة سصثماراصيـ الصي يمصمككنيا عمى إقميميـ ..."األتر ا

"ال يمكف أف صتضع اسصثمارات مكاطني كشركات طرؼ مصعاقد عمى إقميـ اإلضافي بيف الجزائر كألمانيا االتحادية عمى أّنو: 
كية، صأميـ، أك أي إجراء أتر صككف أثاره مماثمة ألثار نزع الممكية أك الصأميـ، الطرؼ المصعاقد األتر إلى إجراء نزع المم

 ، السابق الذكر.إال  ألغراض المنفعة العامة كمقابل صعكيض"
5
- «Traités ou clause de couverture peut être désignée sous forme de multiples 

appellations, traités parapluie (umbrella agreements), ou parfois clause ascenseur ou à 

effet miroir, ou encore clause de respect des engagements, ou clause de protection           
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كعميو يمثل  ،1الةتكفل أف تككف االلتزامات المتعاقد عمييا فعّ  ناحية أخرػ لممستثمريف، كمف 
ني لبلستثمارات األجنبية، حيث المجكء إلى األسمكب االتفاقي عامبل  مف عكامل األمف القانك 

ف الحماية لممستثمريف األجانب ال تقف عند حدكد الحقكؽ كالكاجبات التي يثبتيا اضمأّف 
عقد االستثمار المبـر مع الدكلة المضيفة، لتصبح بيذا الشكل الكاسع مف الحماية بمثابة 

يترتب عمى  مات دكليةقد االستثمار إلى التزاغطاء تتحكؿ بمقتضاه االلتزامات الكاردة في ع
 .2مخالفتيا قياـ المسؤكلية الدكلية لمدكلة المضيفة

 فييلمركنة في االلتزاـ بمضمكنيا، االتفاقيات الثنائية تتميز با إضافة إلى أفّ 
فّعالة تكفره مف حماية لما  ،تعاقديف كتراعي ظركفيما المشتركةتستجيب لرغبة الطرفيف الم

 االتفاقية قكاعدالبسبب سيكلة عممية التفاكض في إرساء  ممتمكاتيـ العقاريةك  ىـلرعايا
في جذب النامية  يبّيف رغبة الدكؿالثنائية فاقيات إبراـ ىذا النكع مف االت أفّ كما  ،كبنكدىا

 . 3االستثمارات األجنبية إلييا لممساىمة في التعاكف االقتصادؼ كتحقيق التنمية بكل أبعادىا

في  األجانب ات الثنائية في حماية ممتمكات المستثمريفرغـ الدكر الذؼ تمعبو االتفاقي
مف تب متأخرة بالنسبة لمعدد الضئيل اتبقى الجزائر في مر إطار تنظيـ االستثمارات المتبادلة، 

مقارنة مع الدكؿ المجاكرة مثل بالالتي أبرمتيا  المتعمقة بحماية االستثمارات يةدكلالتفاقيات الا
في إرساء ىذه االتفاقيات أصبحت تمعبو  دكر األساسي الذؼالرغـ ككذلؾ تكنس كالمغرب، 

   .4الكاممةالتامة ك الستثمارات األجنبية، يتميز بالحماية يساىـ في تدفق انظاـ تحفيزؼ 

يا غير رغـ أنّ  ،الجكانب القانكنية المختمفة التفاقيات االستثمار الثنائية يبلحع أفّ 
نبي كممكيتو حماية قانكنية لممستثمر األج مستقرة كتخضع التجاىات متباينة، فيي ترسي

رىا ىذه االتفاقيات تمثل في الحقيقة ّف الضمانات الخاصة التي تقرّ كأبكل أصنافيا، الخاصة 

                                                                                                                                                                                     

= parallèle, clause pacta sunt servanda». V. : CAHIN Gérard, «La clause de couverture 

(dite Umbrella clause)», R.G.D.I.P., N° 01, Tome 119, 2015, p. 105. et CAZALA Julien, « La 

clause de respect des engagements », in Droit international des investissements et de 

l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN Charles, Editions A. Pedone, Paris, 

2015, p. 347. 
1
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 265. 

2
- CAHIN Gérard, Op.cit., p. 116 et 117.   

3
- SALEM Mahmoud, Op.cit., p. 377 et s. 

 . 188المرجع السابق، ص  الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، سيف نكارة،ح -4
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حة ر عف حاجتيا الممّ ، تعبّ لممستثمر األجنبي معاممة تفضيمية مف جانب الدكلة المضيفة
 .في تحقيق التنمية االقتصادية لرأس الماؿ األجنبي

 يا: مساىمة االصفاقيات الثنائية في درجة حماية الممكية األجنبيةثان

لّما كانت اتفاقيات االستثمار الثنائية األداة المفضمة لدػ الدكؿ لتكفير الحماية 
لممستثمر األجنبي كتحفيزه عمى االستثمار في الخارج، خاصة في ظل االعتراؼ بإجراء نزع 

رح السؤاؿ حكؿ ما مدػ فّعالية حماية الممكية الخاصة الممكية عمى المستكػ الدكلي، كىنا يط
التي تقّررىا اتفاقيات االستثمار الثنائية، كبالتالي مدػ مساىمة ىذه األخيرة في حماية الممكية 

 كتشجيع حماية اتاتفاقي مف الغرضالخاصة لممستثمر األجنبي؟. يظير بكضكح أّف 
 أؼ مف كحمايتيـ ،مستقر يتنظيم إطار بضماف األجانب المستثمريف تزكيد ىك االستثمار

 يـلنشاط العادؼ السير تعرقل أف يمكف التي بلئمةالم غيرالتمييزية ك  لممعاممة خطر
، أك مف اإلجراءات التعسفية كالتمييزية التي تتخذىا الدكلة عند نزع الممكية االقتصادؼ

  .1بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

 في الخاصة الممكية لحماية التي تعرضت سساأل بعض كتشاؼا الممكف مف إذا كاف
 ىك كىذا .2الذؼ تكاجيو الغمكض أك الضعف مف تخمك ال يايذا ال يعني أنّ ف الدكلي، القانكف 
 بشأف حكـ عمى الدكلي االستثمار عمى المنطبقة الثنائية اتاالتفاقي جميع احتكاء كراء السبب
 ،نسبيا   عامة بعبارات اصياغتي تـّ د األحكاـ االتفاقية ق تكان لكك  حتى ،3المكضكع ىذا

 الممكية نزع في سمطتيا لممارسةالمضيفة  لمدكلة الحرية بعض تترؾفيي  الحاؿ كبطبيعة

                                                           
1
-
 

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Editions A. Pedone, Paris, 2014, p. 144. 
 

2
- Ibid, p. 71. 

 االصفاقيات "جميع يشير إلى أّف: الذؼك  ،LEBEN Charles البركفيسكر استخدمو الذؼ التعبير ينبغي ىنا تكرار -3
 .المماثل لنزع الممكية" األثر ذات بالصدابير أيضا   كلكف لمباشرةا بنزع الممكية فقط ليس صصعمق أحكاـ عمى صحصكي صقريبا  

ـ   صكضيحية، مذكرة كفي اصفاقية  2000 بيف مف بأن و القائمة الفرضية لمحفاظ عمى صقريبا   جميع االصفاقيات أف  " ذلؾ ذكر ص
كاـ نزع الممكية في االصفاقيات األغمبية فيما يصعمق بإدراج أح اصجاه يؤيد ال بعض منيا ىناؾ يككف  قد ثنائية المبرمة،

 أنظر: ."الثنائية لبلسصثمار
LEBEN Charles, «La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte», 

in: Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement, sous la direction de LEBEN 

Charles, L.G.D.J., Paris, 2006, p. 163 et s. 
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الدكلة في نزع  ةسمط تأطير يتـّ  ما بقدر التحديد، كجو عمى لكف،ك  .بشكل غير مطمق
 تفاقياتذه االىأّف  راعتباأيضا   يمكففإّنو  الثنائية، االستثماركاسطة اتفاقيات ب الممكية
  .1لبلستثمارات األجنبية الحماية ببعض تعترؼ

 إالّ  األجنبي المستثمر ةنزع ممكي يمكف ال ،لبلستثمار الثنائية اتاالتفاقي ىذه بمكجب
المتمثل  الشرط ىذا فيالتعكيض، ك  دفع ذلؾ في بما الشركط، مف ا  عدد الدكلة استكفت إذا
 عدـ الصعب مف ة،اتفاقي كل في منيجي بشكل لمدرجا المالي مقابلال عمى الحصكؿ في
 الدراسات جميع أفّ  ريتذكال يكفي التأكيد، ليذا دعما  ك . 2الممكية لحق معينة حمايةكجكد  رؤية

 السارية الثنائية اتاالتفاقي مف ةمجمكع عمى القائمة األجنبية االستثمارات بحماية المتعمقة
 التدابيربك  ةالممكي نزع بشركط يتعمق( ميما   امكاني ف يكك  ما غالبا  )مف الحماية  جزءا   تشمل
 .3لنزع الممكية المماثل األثر ذات

 في رتكرّ ت يالت يانفس ىي تفاقيات الثنائيةاال أغمب في عادة المتكّررة الصيغةإّف  
 الحرة التجارة اتفاقية مف 1110 المادةبعض االتفاقيات متعّددة األطراؼ، كذلؾ مثبل  في 

 تإجراءا مف إجراء أؼإتخاذ  المضيفة الدكلة عمى تحظر التيك  ، ALENAشماليةال ألمريكا
 العامة، المصمحة: كىي شركط أربعة احتراـ باستثناء، المباشرة غير أك المباشرة ةنزع الممكي

  .4كالتعكيض القانكنية، اإلجراءات كاحتراـ التمييز، كعدـ

 الثابت يسالتكرّ  ىذا مثل نجد أف الثنائية يمكف اتاالتفاقي مف النكع ىذا في فقط
 كبير بشكل يختمف كالذؼ ،انباألجالخاصة لممستثمريف  الممكية حماية لمبدأ ا  قانكن كالممـز

                                                           
1
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 71. 
 اإللزامي التعكيض لممستثمر األجنبي مبدأ الممكية بحق لبلعتراؼ بشدة النامية المعادية الدكؿ رفضت أخرػ، ناحية مف -2
 الدكلي القانكف  في عميو منصكص التعكيض الشامل مبدأ أفّ  إلى بالنظر ذلؾ، مف العكس عمى. الممكية نزع حالة في

 أنظر:  .العامة باألدلة اىتماـ أؼ دكف  القضائية األمثمة عمى فقط باالعتماد كلكف العاـ،
BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 142. et DE NANTEUIL Arnaud, «La clause de 

l’indemnisation», R.G.D.I.P., n°1/2015, p. 215 et s. 

3
- BETTEMS Denis, Op.cit., p. 255. et OSTROVE Michael, Op.cit., p. 199 et s. 

4
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 408 et s.   
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 ىذا أفّ  إلى النظر يمفت اكممّ  .1الدكلي القانكف عف ذلؾ الذؼ يقدمو  نسبيا   مخيف عرض عف
 تفاقياتاال مف العديد نفاذ ءبد مع األطراؼ دمتعدّ  أساسا   اكتسب قد بالحماية الخاص الشرط
في  مماثل حكـ عمى تحتكؼ  التي األجنبية االستثمارات بحماية المتعمقة األطراؼ دةمتعدّ 

 .2األدكات القانكنية عمى المستكػ الدكلي

 مبادئو في الممتمكات األجنبية حماية إلى الدكلي البنؾ دعى التسعينيات، أكائل في
 تـّ  فيما بالفعل الحماية ىذه إدراج تـّ  كقد ،المباشر األجنبي االستثمار معاممة بشأف التكجييية
 ألمانيا بيف 1959 عاـ في تكقيعيا تـّ  ثنائية استثمار ةاتفاقي أكؿ ليككف  عميو االتفاؽ

 لممستثمر األجنبي الخاصة لمممكية الحماية مف عاؿ مستكػ  كجكد فكرة فإفّ  لذلؾ .3كباكستاف
 الدكلي، االستثمار قانكف  مجاؿ في إاّل  حقيقي باعتراؼ تحظى لـ كلكنيا ،4قديمة فكرة ىي
 الممكية كحقكؽ  االستثمار حماية بيف القائمة العبلقةف ،حصرؼ  شبو بشكل ثنائي أساس عمى

 .5حكليا لمشؾ مجاال   تترؾ ال الخاصة

 اتاالتفاقي بمكجب الممنكحة المعاممة أفّ  إلىالكضع  ىذا يشير أف ينبغي ال ذلؾ، مع
 خبلؿ مف، كذلؾ الحماية مف األدنى الحدّ  مع إالّ  تتكافق ال الدكلي االستثمار ىعم طبقةالم

 المعمكؿ النصكص تكفر التأميـ، أك ةنزع الممكي في الدكلة سمطة عمى قرب عف اإلشراؼ
 فكضما ،قانكنيةال إلجراءاتا مراعاة التمييز، عدـ) العادلة المعاممة ضماف لممستثمريف بيا

                                                           
 الرقابة خبلؿ مف: مايمي السبب مسبقا   يفترض ةالممكي حق تكّريس مع يتكافق الشرط ىذا مثل كجكد أفّ  في لمنظر -1

 حقكؽ  حماية منظكر في ىي التي تحتل مكانة كاضحة الثنائية االتفاقيات فإفّ  نزع الممكية، في الدكلة حق الضيقة عمى
 يمكف ذؼال ىك فقط الممكية حق فإفّ  الممكية، الشرط المتعمق بنزع حالة كفي. الرئيسي ىدفيا ىك كىذا األجانب، المستثمريف
 أنظر:  .األجانب لممستثمريف الممكية حق تكّريس مع مباشر، غير بشكل الشرط، ىذا يتطابق المعنى بيذا: استيدافو

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p. 75. 
 . 100-79 مف ىذا المبحث، ص صلمزيد مف التفصيل أنظر المطمب األكؿ  -2
نزع  ضد عمى الحماية منيا 02 فقرة 03 المادة تنص ، إذ1959 نكفمبر سنة 25 في بكف  في مدينة المكقعة ةتفاقياال -3

 المسألة، ىذه حكؿ. الثاني الفصل في إلييا سنعكد التي لمشركط إخضاعيا طريق عف أؼ التقميدية، الناحية مف الممكية
 أنظر: الثنائية، االستثمار التفاقيات ميالك التطكر كحكؿ

BONOMO Stéphane, Op. cit., p. 16. et DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en 

droit international de l’investissement, Op.cit., p. 73.  
4
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 375 et 376.   

5
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 72. 
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المطمق  االعتراؼ ىك أخرػ، كبعبارة .(نزعيا سيتـّ  التي لمممتمكات المالي المقابل دفع
 الدساتير في عمييا المنصكص المعاممة مع النكاحي جميع مف يتكافق كالذؼ الممكية، حقكؽ ب

 .1الخاصة لمممكية مبلءمة األكثر الكطنية

 أفبش محمايةل االتفاقية حكاـاأل ىذه مثل مكاجيةفي ىذا التخصص  يكفي ما نادرا  
 تتمتع الثنائية، االستثمار اتاتفاقي ظيكر مع وأنّ  إلى نخمص أف يجب كعميو ،المسألة ىذه

 المجتمعات أكثر تكفرىا التي الحماية درجة بنفس األقل عمى الخاصة األجنبية الممكية
 تطبيق مف يستفيد لمممكية اقتصادؼ شكل ، حيث يظير مكضكع الحماية باعتبارهليبرالية  
 .2الفردية بالحرية مرتبط ا يككف  قد وألنّ  الممكية حق كليس االستثمار، يةحما اتاتفاقي

 الجماعي الحق عف تنبثق فكرة ياأنّ  عمى ُتفيـ أف يجب الممكية أفّ  لكحع ذلؾ، إلى باإلضافة
 . الفردية الحقكؽ  مف أكثر

 لبلسصثمار في االصفاقيات الثنائية حمايةالفرع الثاني: صطبيق قكاعد ال

عمى عاتق الدكؿ تقع  مجمكعة مف االلتزاماتلبلستثمار  الثنائية تفاقياتاال رتب عفتي
الثغرات  ، جاءت لسدّ اتيجب احتراميا لترقية كحماية االستثمار فيما بينيا، المتعاقدة 

تثار بشأف قد عات التي ا ز ككيفية تسكية الن حمايةكالنقائص في التشريع الداخمي فيما يتعمق بال
 ا  متقدم ا  بمد كاف سكاء   متعاقد، طرؼ كل عمى يتعيف. ك 3مستثمر األجنبيالتعرض لممتمكات ال

 الستثمارات كتاميف كامميف كأمف حماية كيكفر كمنصفة عادلة معاممة يعامل أف ،ا  ينام أك
 كنفس المعاممة نفس منحي اآلخر المتعاقد الطرؼ ذلؾ ألفّ  اآلخر، المتعاقد الطرؼ مكاطني

                                                           
 نزع فيو القياـ بأؼ يمكف ال الذؼ الفرنسي النظاـ في أك األمريكي، النظاـ في الخصكص كجو عمى ينبغي التفكير -1

 حّدده الذؼ التعكيض كدفع العامة المصمحة سبب إثبات قياـ خاص بشكل يستدعي مّما المتكقع، اإلجراء خارج لمممكية
 أنظر:  .1789كالمكاطف لسنة  اإلنساف حقكؽ  إعبلف بمكجب" كمقدسا   مصكنا  " حقا   تعتبر الممكية أفّ  أساس عمى القضاء،

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p. 73. 
2
- Ibid.  

عمى ضمانات دكلية تتمثل في تحصيف الماؿ األجنبي مف تدابير نزع الممكية كعدـ  لبلستثمار نص االتفاقيات الثنائيةت -3
الدكلة مصمحة ق التكازف بيف مصمحة المستثمر األجنبي ك  باحتراـ شركط معينة، تحقّ السماح لمدكلة المساس بيا إاّل 

 .115سابق، ص المرجع الي حسيف ممحـ، عم: المضيفة. أنظر
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 بيف الضمافك  حمايةلم تبادؿ ليس كىذا األكؿ، المتعاقد الطرؼ مكاطني الستثمارات الحماية
 .1متعاقديف طرفيف بيف الحماية تبادؿ ىك ، بلالناميةك  المتقدمة الدكلة

بناء   ،ممستثمر األجنبيلخاصة لممكية االحماية قكاعد أك اإللتزامات ىذه التضمف  
بدأ الحماية كاألمف التاميف كالكامميف مكذلؾ ، ك (أكال) الحماية التبادلية لبلستثماراتعمى مبدأ 
 .(ثانيا) لبلستثمارات

 مبدأ الصبادؿ  أكال:

الكاقع كسيمة ميمة كشائعة عمى في  (Principe de la réciprocité)مبدأ التبادؿ  يعدّ 
يدؼ لتحديد الضمانات القانكنية التي يحظى بيا االستثمار تمستكػ العبلقات الدكلية، 

كىذه  .2ستثمارتفاقيات االساعد عمى تطبيق مضمكف اتك مضيفة، األجنبي في الدكلة ال
 المتعاقد الطرؼ إقميـ في متعاقد طرؼ كل رعايا استثمارات غطيت متبادلة أداة ىياالتفاقية 
 بالضركرة يختمف نطاؽ عمى المضادة كالمزايا الفكائد تكازف  إلى ستندت فيي كبالتالي،. اآلخر
حماية التبادلية أك ال فكرة عمى تقتصر مسألة كىي ،تبادلةالم غير األدكات في المكجكد عف

 .3لؤلطراؼ المتعاقدة المماثمة الحماية

مجاؿ تطبيق تحديد (، ثـ 1لتكضيح الفكرة أكثر، يقتضي األمر تعريف مبدأ التبادؿ )
 (.3(، كأخيرا  انتقاد الحماية المقّررة في إطار ىذا المبدأ )2) ىذا المبدأ

 بادؿمبدأ الص صعريف -1

، حماية التبادلية لبلستثماراتك تضع تعريفا  معينا  لمأد غالبية التشريعات لـ تحدّ  إفّ 
 مف ىذا الفقو 4كقد كضع البعض ،ىذه المسألة بشكل  مسيب ذؼ تكلىفقو ىك الكلكف ال

"قاعدة مف قكاعد العرؼ الدكلي  بأّنو: الذؼ يمتد إلى الحماية، التبادؿ لمبدأتعريفا  عاما  

                                                           
 .189المرجع السابق، ص  الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، يف نكارة،حس -1

 .117أنظر أيضا: المكجى حسيف، المرجع السابق، ص  .215، ص المرجع السابقدريد محمكد السامرائي،  -2
3
- JUILLARD Patrick, Op.cit., p. 115.  

 ، ص1992جانب كتنازع القكانيف، دار النيضة العربية، القاىرة، براىيـ، القانكف الدكلي الخاص، مركز األإحمد أبراىيـ إ -4
46. 
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بصعيد دكلة ما بمعاممة ممثمي دكلة أترى كرعاياىا كصجارصيا بشكل مماثل أك معادؿ صقضي 
  .لممعاممة الصي صصعيد ىذه األتيرة بصقديميا أك صقدميا فعبل  في المقابل"

 1البعض فّ إف ،جانببالمثل بشكل خاص في مجاؿ مركز األا تعريف المعاممة أمّ 
أك المعاممة بالمثل لكي صكفل  يةالصبادللمعاممة ا"صمجأ الدكلة عادة إلى  ما يمي:كعرفيا ي

رة ليـ بمقصضى العرؼ لرعاياىا المقيميف في الدكلة األجنبية قدرا  أكسع مف الحقكؽ المقر  
الدكلي. فصقرير الدكلة لمبدأ الصبادؿ مف شأنو حث الدكلة األجنبية عمى زيادة الحقكؽ الصي 

 كؿ لرعاياىا نفس الحقكؽ".صمنحيا لرعايا ىذه الدكلة حصى صكفل ىذه الد

"شرط لصحقيق ككفالة المعاممة في يا: أنّ عمى  يعرفيا 2خرالبعض األ فّ أفي حيف 
جنبي في الدكلة قدرا  مف الحقكؽ، جانب بالحقكؽ كالمزايا، عف طريق منح األى صمصع األمد

لييا إة الصي ينصسب قميـ الدكلإنفسيـ في أالحقكؽ الصي يصمصع بيا رعاياىا  صكازي مقدار
ؽ الصي يصمصع بيا جنبي، كبذلؾ صضمف لرعاياىا المقيميف في التارج ذات الحقكىذا األ

 . جانب لدييا"األ

أداة لممساكاة كالمكازنة بيف  أّنيا الحماية التبادليةبناء  عمى ىذا األساس، تكصف 
نب مقدار ق عف طريق منح األجامكازنة تتحقّ جانب في الدكلة كالرعايا في الخارج، كىذه الاأل

لييا إ ميلتي ينتقميـ الدكلة اإرعايا في الالتي يتمتع بيا  تمؾك تعادؿ أمف الحقكؽ تساكؼ 
 عمى كاضعك االتفاقيات الدكلية لبلستثمار فمف المشركع جدا  أف يحرص ،جنبي بجنسيتواأل

اممة المضيفة، استنادا  إلى مبدأ المع الدكلة في رعاياىـ بيا يقكـ التي االستثمارات حماية
 .3بالمثل التي تقـك عمى المساكاة كالمكازنة بيف الكطنييف كاألجانب

                                                           
. كىك نفس ما أشار إليو الدكتكر 239ك  238 ، صالمرجع السابق الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي، ىشاـ عمي صادؽ، -1

 .78سابق، ص المرجع الالقانكنية لبلستثمارات العربية، "ىشاـ خالد" في كتابو: الحماية 
 .54، ص 2010مركز األجانب، دار النيضة العربية، القاىرة، حساـ الديف فتحي ناصف،  -2

3
- GAILLARD Emmanuel, Op.cit., p. 1041 et 1042. 
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"القاعدة العممية : وأنّ عمى ، لمبدأ التبادؿمختمفا  فيضع تعريفا   1خرا البعض األمّ أ
نفسيـ أصع بيا رعاياىا الصي صحمل الدكلة عمى منح األجانب لدييا بعض الحقكؽ الصي يصم

ف صحجب ىذه الحقكؽ عف رعاياىا في الدكؿ الصي أفعل ذلؾ ف لـ صإ، كجزاؤىا في الداتل
 جانبفي مجاؿ تمتع األ خاصية التبادليةكيبلحع أّف  .جانب بجنسيصيـ"لييا األإينصمي 

و ليس مف نّ أفي حيف  ،داخل الدكلة جانب بالكطنييفعف طريق تشبيو األ تتحّققبالحقكؽ 
في الدكلة فيما يتعمق بالحقكؽ الممنكحة  جنبي بالكطنيعف طريق تشبيو األ قف تتحقّ أالبلـز 

التبادؿ في ق  صكرة مف صكر تحقّ الّ إ كجنبي بالكطني ما ىتشبيو األ فّ أ، حيث 2ليـ
 .كليست الصكرة الكحيدة كما ىك ظاىر مف التعريف المتقدـ كالحمايةالمعاممة 

فكرة التبادلية يسمح بتجسيد  كالحماية يتضح مف خبلؿ ما سبق، أّف مبدأ المعاممة
المساكاة بيف الدكؿ كأشخاص القانكف الدكلي، كيساعد عمى تطبيق مضمكف االتفاقيات 
الدكلية لبلستثمار، كىذا بالنظر إلى أّف مبدأ الحماية التبادلية يحّقق نكعا  مف العدؿ كالتكازف 

 بيف أطراؼ عممية االستثمار في العبلقة العقدية.

 مبدأ الصبادؿ مجاؿ صطبيق -2

أف يطبق بكصفو كسيمة لمزيادة مف  التبادؿإلى أؼ مدػ يمكف لمبدأ  يطرح سؤاؿ:
ة حمايمبدأ ال اؿ تطبيقينحصر مج. الحقكؽ التي يتمتع بيا رعايا الدكلة في الخارج؟

المتبادلة لبلستثمارات األجنبية في إطار الحقكؽ كااللتزامات التي تنشأ بيف األطراؼ 
 يعدّ  يذا الحق، ففي مجاؿ االستثمار لممكية الخاصةاالمتعاقدة، كذلؾ فيما يتعمق بالحق في 

حماية التبادلية تمعب ال حيث الحقكؽ التي يتمتع بيا األجانب في الدكلة المضيفة، مف أىـّ 
 .3دكرا  بارزا  في تنظيمو

                                                           
ـ، مبدأ العاممة بالمثل بيف الدكؿ زينب دمحم عبد السبلأنظر أيضا:  .65المرجع السابق، ص إبراىيـ أحمد إبراىيـ،  -1

 .23، ص 2014المضيفة في إطار القانكف الدكلي، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، القاىرة، 
2
- CAZALA Julien, « Les standards indirects de traitement: traitement de la nation la plus 

favorisée et traitement nationale », in: Droit international des investissements et de l’arbitrage 

transnational, sous la direction de LEBEN Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, p. 272 et 

273.  
 .231سابق، ص المرجع الزينب دمحم عبد السبلـ،  -3
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مبدأ  عمى أساساالستثمارات حماية ك  تشجيععى األطراؼ المتعاقدة مف أجل تس
كلية إلى التأكيد عمى ضركرة تمتع رعاياىا المقيميف عمى إقميـ التبادؿ في إطار االتفاقيات الد

التي ك  ،1رة في قكاعد القانكف الدكليالطرؼ األخر بأكبر قدر مف الحقكؽ كالحماية المقرّ 
ؼ إلى تقديـ تنازالت بالغة األىمية بالنسبة لحماية الممكية العقارية لممستثمريف األجانب، تؤدّ 

األدنى  اية بناء  عمى مبدأ التبادؿ الذؼ يستخدـ لرفع الحدّ لضماف الحصكؿ عمى نفس الحم
 . 2مف الحقكؽ التي يتمتع بيا األجانب في إقميـ الدكلة المضيفة

ات ثنائية تمتاز بالدقة مف إبراـ اتفاقي الجزائرتمنع اعتبارات السيادة الكطنية  لـ
عمى يا ت معظمقد نّص ك ف تفاصيل حكؿ كل ما لو عبلقة بعممية االستثمار، تتضمّ كالكضكح 

الطابع التبادلي لقكاعد كمبادغ المعاممة كالحماية االتفاقية لرؤكس أمكاؿ كل دكلة عمى إقميـ 
يطاليا، بيف ىذه كمف  ،3الدكلة األخرػ  في  جاءالتي ك االتفاقيات تمؾ المبرمة بيف الجزائر كا 

لمتبادلة لبلستثمارات تساىـ في التشجيع كالحماية ا و كاقتناعا  منيما بأفّ المادة األكلى منيا أنّ 
تحفيز عمميات تحكيل األمكاؿ كالتكنكلكجيا بيف الدكلتيف المتعاقدتيف في إطار المصمحة 

د عمى ، ككذلؾ االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كسكيسرا الذؼ يؤكّ 4المشتركة لتنميتيا االقتصادية
ة االستثمارات األجنبية لترقية الطرفيف بتشجيع كحماي التزاـؿ المبدأ نفسو في ديباجتو، ك إعما

في ديباجة االتفاؽ المبـر أيضا   ما جاء ذاف بصفة متبادلة، كىاالزدىار االقتصادؼ لمدكلتي
 .5بيف الجزائر كألمانيا بشأف التشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات

                                                           
الحّد األدنى مف الحقكؽ التي يتمتع بيا األجانب في إقميـ الدكلة يتحّدد نطاؽ العمل بمبدأ التبادؿ في القدر الزائد عف  -1

لمرجع السابق، ا ىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،المضيفة كفق ما تفرضو قكاعد القانكف الدكلي. أنظر: 
 .189بق، ص المرجع السا الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،، . حسيف نكارة237ص 

 .251ك  250 المرجع السابق، ص ىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي، -2
 .264سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -3
مبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية اإليطالية حكؿ التفاؽ المادة األكلى مف اال -4

مرسـك رئاسي مكجب ، مصادؽ عميو ب1991ماؼ سنة  18لحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع بالجزائر بتاريخ الترقية كا
 .1991لسنة  46عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1991 سنة أكتكبر 05مؤرخ في  346-91رقـ 

كالضمانات كالتحفيزات  في ديباجتيا عمى فكرة التبادلية كالمعاممةلبلستثمار نص تقريبا  معظـ االتفاقيات الثنائية ت -5
 . في إقميـ أحد األطراؼ المتعاقدة تشجيعا  كحماية لبلستثمارات المنجزة
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لـ تعد االتفاقيات الثنائية فحسب كسيمة مف شأنيا تقييد تصرفات الدكؿ كل في 
كىكذا فإّف الدكؿ  ،1اجية األخرػ عف طريق إرساء الحقكؽ كااللتزامات المتبادلة بينيمامك 

 ألفّ  ،بالمعاممة كالحماية المتبادلة المتعاقدة في االتفاقيات الدكلية ال تكافق عمى االلتزاـ إالّ 
بر ليا مصمحة مشتركة في االمتثاؿ ليذه االتفاقيات التي تشترؾ فييا لكي تتمكف مف تكقع أك

 .2معيا خربالمقارنة مع الطرؼ المتعاقد األ قدر مف الحقكؽ 

األدنى  جاكز الحدّ تقد كفقا  ليذا التصكر في الحماية مبدأ التبادؿ  مف الكاضح، أفّ 
المعترؼ بو لؤلجانب بمقتضى العرؼ الدكلي، ككسيمة تمجأ إلييا الدكلة لمزيادة مف نطاؽ 

، كيككف ذلؾ باشتراط أف 3الدكؿ األجنبيةإقميـ في  الحقكؽ التي يتمتع بيا رعاياىا المقيميف
رعاياىا  حظى بياة التي يحمايالدكلة المستثمر األجنبي المكجكد عمى إقميميا بنفس ال حميت

  .في إقميـ دكلة ىذا األجنبي

 مبدأ الصبادؿ انصقاد الحماية في إطار -3

لى االنتقاد في إطار مبدأ إ لبلستثمار رة في االتفاقيات الثنائيةتعرضت الحماية المقرّ 
التبادؿ الذؼ يعني حماية كتشجيع استثمارات كل طرؼ بصفة متبادلة، ىذا إف كاف صحيحأ  

عاف بنفس مف الناحية القانكنية كالعممية في االتفاقية المبرمة بيف دكلتيف متقدمتيف تتمت
لمعاممة التبادلية و مف الصعب أك مف المستحيل االستفادة مف اأنّ  المستكػ االقتصادؼ، إاّل 

إذا كاف ىناؾ تفاكت كبير مف حيث مستكػ التقدـ بيف أطراؼ االتفاقية، أحدىا دكلة متقدمة 
رعاياىا ليس ليـ  مصدرة كاألخرػ دكلة نامية غير قادرة عمى االستثمار في الخارج، ألفّ 

بدأ التبادؿ، نيـ مف االستثمار، كبالتالي االستفادة، عمى أساس مامكانيات مالية كمادية تمكّ 
 . 4مف التنازالت التي تقدميا لرعايا كأمكاؿ مستثمرؼ الدكلة األخرػ 

                                                           
 .266سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -1
ات ىشاـ صادؽ، عكاشة دمحم عبد العاؿ، حفيظة السيد الحداد، الجنسية كمركز األجانب: دراسة مقارنة، دار المطبكع -2

 .504ك  503 ص ،2006رية، الجامعية، اإلسكند
 .230ك  229 ص ،رجع السابقمالزينب دمحم عبد السبلـ،  -3
 .117سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: المكجى حسيف، 455سابق، ص المرجع الصفكت أحمد عبد الحفيع،  -4
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عمى  كالمصنعة مف طرؼ الدكؿ المتقدمة أيضا   حتى ىذا المبدأ منتقد كمرفكض
التي تسمح لمدكؿ المضيفة بنزع ممكية األمكاؿ األجنبية بناء   أساس فكرة التأميـ كنزع الممكية

ؾ فيي تتمسؾ بمبدأ احتراـ الحقكؽ المكتسبة ألّنو يضمف أفضل حماية ، لذلعمى مبدأ التبادؿ
 . الستثمارات رعاياىا في الخارج بالمقارنة مع ىذا المبدأ

حبل  كسطا  بيف  يعدّ مبدأ التبادؿ إاّل أّف ، ىذه االنتقاداتكبالرغـ مف  عمى العمكـ
ممة الكطنييف في اتجاىيف متعارضيف، أحدىما يقضي بكجكب معاممة األجانب مثل معا

 جميع األحكاؿ، كاألخر يرفض إطبلقا  االعتراؼ لؤلجانب بكافة الحقكؽ التي تجاكز الحدّ 
ينبغي دائما  عمى الدكؿ أطراؼ االتفاقية أف  ،. كعميو1ر بمقتضى العرؼ الدكلياألدنى المقرّ 

تستيدفيا لتحقيق  تراعي في اختيار الكسائل القانكنية البلزمة لصياغة مبدأ التبادؿ الغاية التي
 مصالحيا المتبادلة.

 مميفمبدأ الحماية كاألمف الصاميف كالكا ثانيا:

كأصبح كاضحا   مف كجية النظر االتفاقية الحماية كاألمف التاميف كالكامميفمبدأ ظير 
 كانتكقت مبكر مف القرف التاسع عشر  كفي ،يةممارسة الدكلالفي كقت قريب جدا  في 

يتمتعكف  كل دكلة مف الدكؿ األطراؼفي تجار ال بانتظاـ أفّ تؤكّد بلحة معاىدات التجارة كالم
  .2بحماية كاممة ألشخاصيـ كممتمكاتيـ

الحديث عف إدارج مبدأ الحماية كاألمف  الضركرؼ  مفأصبح  ،المبدأ ىذا حقيقة لفيـ
عميو،  يذا المبدأ حدكد تردلكأّف  .(1)التاميف كالكامميف في اتفاقيات االستثمار الثنائية 

  (.2) مرتبطة بسياسة الدكلة المضيفة ال ينبغي ليا النزكؿ عنيا

 

                                                           
 .519سابق، ص المرجع الىشاـ صادؽ، عكاشة دمحم عبد العاؿ،  -1

2
- Les traités de commerce et de navigation énonçaient régulièrement que les commerçants de 

chacun des Etats parties «jouiront d’une protection pleine et entière pour leurs personnes et 

leurs propriétés». NOUVEL Yves, «Les standards de traitement: le traitement juste et 

équitable, la sécurité pleine et entière», in: Droit international des investissements et de 

l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN Charles, Editions A. Pedone, Paris, 

2015, p. 313. 
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 في االصفاقيات الثنائية ف كالكامميفالحماية كاألمف الصاميمبدأ  إدراج -1

 لممستثمر يضمف حكـ كجكد دكف  ثنائية استثمار ةإبراـ اتفاقي تصكر يمكف ال وأنّ  يبدك
 ،ممثميياأحد  أك ةالمضيف الدكلة صرفاتت ضد الستثماره المادؼ مفجنبي الحماية كاألاأل

يف كالكامم التاميف كاألمف لمحماية الكبلسيكية الصيغة كىذا ما ُيعّبر عف المبدأ الذؼ يتضمف
 الممارسة في ظيكره منذكىك يختمف مف حيث المصدر عف باقي المبادغ  لبلستثمارات،

مف  كلذلؾ أصبح ،ي كال في العرؼ الدكلي، ألّنو لـ يرد في قكاعد القانكف الدكللمدكؿ يةاالتفاق
 .1االتفاقيات مف النكع ليذا كالضركرية األساسية العناصر أحد

بصيغة العمكـ يغطي مجاالت قانكنية  مبدأ الحماية كاألمف التاميف كالكامميفجاء 
 ، كحتى إف كاف يختمف2استنادا  إلى القانكف الدكلي مف بينيا شرط نزع الممكية كاسعة لمحماية

سة لضماف حماية كأمف االستثمارات مف حيث التسمية فيك ال عف باقي المبادغ المكرّ 
األدنى مف الحماية لمماؿ  عدـ النزكؿ عف الحدّ  و يستكجب عمى الدكلة، ألنّ 3يستبعدىا
دراج مبدأ الحماية كاألمف الكامميف كالتاميف في غالبية  .4األجنبي يجعميا  الحماية اتفاقياتكا 

التي تتناسب مع جانبيف ك  ،ستمر بالحماية الدكلية المبنية عمى المعاممة المزدكجةفي ارتباط م
لمماؿ األجنبي: جانب يظير في مبدأ األمف كالحماية الكاممة  حمايةاألدنى مف ال لمعيار الحدّ 

 . 5كالتامة، كجانب أخر يظير في احتراـ القكاعد المكضكعية لمقانكف الدكلي

 فاقياتاتمختمف  في الحماية كاألمف التاميف كالكامميف مبدأ ةصياغ ـتّ ي ما عادة
. كىذا المبدأ كرد 6كمنصفة عادلة بمعاممة مقترف  أك كنص عاـ بمعزؿ اإمّ  الثنائية االستثمار

                                                           
1
- BASTID BURDEAU Geneviève, Op.cit., p. 89. 

2
- Ibid, p. 91.  

 .193سابق، ص المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، ارة،حسيف نك  -3
 .143، ص المرجع السابقر، ػمي بكػزيز عػبد العػد عػمحم -4
كىذا المبدأ حاضر كغيره مف المبادغ األخرػ في الكثير مف االتفاقيات الدكلية، كفي القانكف الدكلي العرفي، ككذلؾ في  -5

 العامة لمقانكف الدكلي، كالذؼ تـّ تطبيقو في العديد مف أحكاـ ىيئات التحكيـ. لمزيد مف التفصيل أنظر: المبادغ
LEBEN Charles, «Droit international des investissements: Un survol historique», Op.cit., p. 

71. V. aussi: LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 86 et s. 
كاالتحاد الفيدرالي السكيسرؼ  حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف االتفاؽ المبـر بيف 04دة تنص الما -6

"صمنح في كل كقت و: ، عمى أنّ 2004نكفمبر سنة  30حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع ببيرف في 
 ة عادلة كمنرفة كصصمصع بحماية كأمف صاميف ككامميف عمى إقميـاالسصثمارات كعائدات مسصثمري كل طرؼ مصعاقد، معامم
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بتكفير الحماية كاألمف  المضيفة تتضمف التزاـ الدكلة ال مفّر منيا في شكل أحكاـ اتفاقية
ف ممارسة منتشرة عمى نطاؽ كاسع بي يعدّ  كما، 1نبكالتاميف لممستثمريف األجاالكامميف 
ركرية المباشرة مف المعاممة الض يشكل جزء أيف، الدكلية االستثمار اتفاقيات كاضعي

 . 2بعناصر إضافية لمحمايةه قصد بيا تزكيديُ  كالتي لممستثمر األجنبي

قل ارتباطا  أ الكامميفالتاميف ك مبدأ الحماية كاألمف  يظيرغير أّنو مف ناحية أخرػ، 
إلى شرط الدكلة  خاصة بالرجكعكذلؾ  ،3في كثير مف األحياف بشركط المعاممة األخرػ 

معاممة الدكلة األكلى بالرعاية إذا شرط و ال يمكف التذرع بىذا ال يعني أنّ ك رعاية، األكلى بال
كاف القصد منيا أف تطبق عمى نطاؽ أكسع عمى معاممة المستثمر بأكمميا، كالسيما في 

حاالت التي يككف فييا تقديـ الحماية كاألمف الكامميف كالتاميف كعنصر مف عناصر ال
 . 4المعاممة العادلة كالمنصفة

 كىك الذؼتفاقيات االستثمار الثنائية، في ا مف حيث كثرة استخدامو بدأالم ااستمر ىذ
االستثمارات ييدؼ إلى حماية كتأميف  حيث، 5تيا الجزائراالتفاقيات التي أبرم معظـ ونتتضمّ 

                                                                                                                                                                                     

، 2005يكنيك سنة  25مؤرخ في  235-05مرسـك رئاسي رقـ مكجب . مصادؽ عميو بالطرؼ المصعاقد األتر..."= 
 حككمة الجميكرية    مف االتفاؽ المبـر بيف  2. كما تنص المادة 2005يكنيك سنة  29في  مؤرخ ،45عدد  ،ج.ر.ج.ج.

 فبراير 13الترقية كالحماية المتبادليف لبلستثمارات، المكقع بالجزائر في  حكؿكحككمة صربيا  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 "صمنح السصثمارات مسصثمري كل طرؼ مصعاقد، معاممة عادلة كمنرفة كصصمصع بالحماية الكاممةيمي:  ، عمى ما2012 سنة

سبتمبر سنة  30مؤرخ في  334-13مرسـك رئاسي رقـ مكجب . مصادؽ عميو بألتر..."كاألمف في إقميـ الطرؼ المصعاقد ا
 .2013أكتكبر سنة  02في  ، مؤرخ49عدد  ،، ج.ر.ج.ج.2013

1
- BASTID BURDEAU Geneviève, Op.cit., p. 89 et s. 

2
- NOUVEL Yves, Op.cit., p. 287. V. aussi: BASTID BURDEAU Geneviève, Op.cit., p. 87 et 

88. 
كمبدأ المعاممة  لبلستثمار سة في االتفاقيات الدكليةيختمف مبدأ الحماية كاألمف التاميف كالكامميف عف باقي المبادغ المكرّ  -3

ما كىذا ـ تحديد مضمكنو في االتفاقيات الدكلية، يتّ  و مبدأالكطنية كالمعاممة العادلة كالمنصفة كالدكلة األكلى بالرعاية، ألنّ 
الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،  سيف نكارة،حأنظر: ببل  لمتغيير بالزيادة أك النقصاف. يجعمو قا

 .193سابق، ص المرجع ال
4
- NOUVEL Yves, Op.cit., p. 767. 

ستثمارات، عمى ما مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كفرنسا حكؿ التشجيع كالحماية المتبادلة لبل 01فقرة  05تنص المادة  -5
"صسصفيد اسصثمارات مكاطني أك شركات أحد الطرفيف المصعاقديف، ... عمى اإلقميـ كالمنطقة البحرية لمطرؼ المصعاقد يمي: 

مف االتفاؽ المبـر بيف حككمة  01فقرة  03كما تنص المادة  .السابق الذكر اآلتر، مف حماية كأمف كامميف كصاميف".
 المكقع بفييناحماية المتبادلة لبلستثمارات، ديمقراطية الشعبية كحككمة جميكرية النمسا، حكؿ الترقية كالالجميكرية الجزائرية ال



 يحماية الممكية العقارية لممسصثمر األجنبل ةالقانكني الكسائل الفرل األكؿ -الباب األكؿ

116 
 

األجنبية بشكل كامل كتاـ مف كل اإلجراءات التي قد يتعرض ليا المستثمر األجنبي عمى 
يا تعسفية تحـر المستثمر كانت إجراءات غير مشركعة تتميز بأنّ  إقميـ الدكلة المضيفة سكاء  

امة تتمثل في مراعاة شرط نزع الممكية لممنفعة الع يا إجراءات مشركعةأك أنّ  ،مف ممتمكاتو
ر الذؼ لحق دكف تمييز بيف المستثمريف، مع ضركرة دفع تعكيض مناسب كفعمي جبرا  لمضرّ 

بالمستثمر األجنبي المجرد مف أمبلكو، تمتـز بيا الدكلة عند نزع الممكية كالتأميـ، كتتخذىا 
 . 1استنادا  إلى ممارسة حقيا في السيادة عمى ثركاتيا الطبيعية

 يفالكاممالصاميف ك  فكاألم حدكد مبدأ الحماية -2

 تريد الذؼ االلتزاـ نكع تعريف فيالحماية كاألمف الكامميف كالتاميف  أدمب صعكبة تكمف
 حكؿ دقيقة إجابة كضع قدأّنو  يبدك ال القضائي فاالجتياد لحماية االستثمارات، تقديمو الدكؿ
 الصي اليقظة سصكى م عمى يعصمد الدكؿ "الصزاـ أفّ التأكيد  الفقو بعض قد حاكؿك  النقطة، ىذه

ده الذي األدنى معيار الحد   عف صقل أف يمكف ال كالصي الدكلة، كضعصيا  الدكلي، القانكف  حد 
 مدػ فإفّ  كبالتالي ،2"الحماية مف مزيدا   يصطمب اصفاقي حكـ تبلؿ مف زيادصو يمكف كلكف

. 3كالكامميف مبدأ الحماية كاألمف التاميف كصياغة ،المحمية الظركؼ عمى يعتمدالدكؿ  لتزاـا
 القانكف  في السائد االلتزاـ نحك مكجو المجاؿ ىذا في االجتياد التحكيمي أفّ  يبدك ذلؾ، كمع

 كال التزاـ مطمق ليس مبدأال ىذا أفّ  أؼ ،المتعمق بمعيار الحّد األدنى الكبلسيكي الدكلي
 .4الدكلة جانب مف صارمة مسؤكلية فرضي

 الكاممة الحمايةاألمف ك  مبدأ عف الناتجة ايةالحم بأفّ  القائل التفسير ؼيؤدّ  قدكما 
ذا تـّ فيـ ىذا تداخل إلى أيضا   قانكنية طبيعة ذات كالتامة  ىذا عمى المبدأ في االلتزامات، كا 
كما أّف كجكد  .كالمنصفة العادلة المعاممة عف بكضكح تمييزه الممكف مف يعد لـفإّنو  ،النحك

                                                                                                                                                                                     

"يعامل كل مف الطرفيف المصعاقديف مسصثمري الطرؼ المصعاقد األتر كاسصثماراصيـ ، عمى أّنو: 2003جكاف سنة  17في = 
مؤرخ  327-04مرسـك رئاسي رقـ مكجب مصادؽ عميو بميف". بطريقة عادلة كمنرفة كصمنحيـ حماية كأمنا كامميف كصا

 .2004أكتكبر سنة  13في  ، مؤرخ65عدد  ،، ج.ر.ج.ج.2004سنة  أكتكبر 10في 
 .261سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -1

2
- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats- Trente années d’activité du CIRDI, Op.cit., p. 599.  
3
- BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 50 et s. 

4
- NOUVEL Yves, Op.cit., p. 315. 
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 بتداخل يسمح بتفسير االحتفاظ الصعب مف ّيف أّنوىذيف المبدأيف في اتفاقية االستثمار، يب
 .1بصكرة جزئية كلك منفصميف، التزاميف مف المقصكدة اآلثار

مف المشاكل فيما  تطرح الصيغة العامة لمبدأ الحماية كاألمف التاميف كالكامميف نكعا  
نو يخص حدكده التي ال يجدر بالدكلة المضيفة النزكؿ عنيا حتى ال تككف مخالفة لمضمك 

، كرغـ إدراج ىذا المبدأ في بعض االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا 2مف حيث الكماؿ كالتماـ
الجزائر، فيي تبقى تحتفع بحقيا في اتخاذ إجراءات نزع الممكية استنادا  إلى سيادتيا عمى 
ثركاتيا الطبيعية المعترؼ بيا دكليا ، كما يترتب عنيا مف حقكؽ في مجاؿ تنظيـ االقتصاد 

، كىذا ما 3الكطني كتنظيـ حق الممكية المعترؼ بو في القضاء الدكلي كالممارسة االتفاقية
 . يجعل مف الصعب التزاـ الدكؿ بتطبيق ىذا المبدأ لما يرد عميو مف حدكد

                                                           
 المستثمريف تجاه الدكلة سمكؾ تحكـ مبادغ لكضع مختمفة تقنياتفي ىذه االلتزامات  الدكلي االستثمار قانكف  يستخدـ -1

 ، تؤّدؼ إلى تداخل األثار المترتبة عف مبدأ الحماية كاألمف كمبدأ المعاممة العادلة كالمنصفة خاصة . أنظر: باألجان
NOUVEL Yves, Op.cit.,  p. 316 et 317. 

 .193المرجع السابق، ص  الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، سيف نكارة،ح -2
 .261رجع السابق، ص عيبكط محند كعمي، الم -3
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المضيفة حق الدكلة ك حماية ممكيتو  حق المستثمر األجنبي فيبيف  تعارضالفي حالة 
 .عمى المصمحة الفردية الخاصة تغميب المصمحة الكطنية العامة ذلؾ يقتضي ،في نزعيا

نفسو في مكضكع نزع الممكية أماـ ضركرة التكفيق بيف مبدأيف  كثيرا  ما يجد المشرع ناكى
المصمحة العامة تعمك عمى أؼ مصمحة سكاىا،  أساسييف متعارضيف، المبدأ األكؿ: ىك أفّ 

القاعدة العامة تقضي بتغميب المصمحة العامة إذا تعارضت مع المصمحة الخاصة.  ألفّ 
ة كلك في كالمبدأ الثاني: ىك حماية حقكؽ األفراد، فبل يجكز التضحية بالمصمحة الخاص

 . 1 في حدكد ضيقةسبيل المصمحة العامة إالّ 

إلى كضع حق الدكلة في نزع الممكية مكضكع عند تنظيـ لجزائرؼ الذلؾ يمجأ المشرع 
جرائية لتحقيق أىدافو بتمكيف اإلدارة مف ممارسة   ،إجراء نزع الممكيةقكاعد مكضكعية كا 

فإذا كاف إمكاف نزع الممكية  ،في نفس الكقتالخاصة كضماف حماية الحق في الممكية 
ت ضماف عدـ إمكاف إّنو يتضمف في نفس الكقلممنفعة العامة يعتبر قيدا  عمى حق التممؾ ف

 بالتالي يككف ك  .2ةحّددمقانكنية العامة، كبشركط  ةمحالمصتحقيق ألغراض  نزع الممكية إالّ 
بحق الدكلة  كىذا في ظل االعتراؼ الخاصة، الممكية القانكف بيا مف الضمانات التي أحاط 

 )المبحث األكؿ(. ل إقميميافي بسط يدىا عمى ممتمكات األجانب ما دامت داخ

الخكؼ مف نزع الممكية يعّد العائق األكبر أماـ استقطاب رأس الماؿ  فإفّ  ،مف ىنا
عف مزاكلة نشاطيـ األجانب ؼ في الكاقع إلى ابتعاد المستثمريف األجنبي، إذ إّنو قد يؤدّ 

لذلؾ فإّنو يتعيف عمى  االقتصادؼ في تمؾ الدكلة ميما تكافرت فييا فرص تحقيق الربح.
قانكنية عمى نزع مف ىذا الخكؼ أك إزالتو بفرض قيكد  أف تبادر إلى التخفيف الجزائريةلدكلة ا

تحقيقا   ذلؾ. ك بأخرػ عمى نظاميا القانكنيممكية االستثمار األجنبي ال تؤثر بصكرة أك 
 )المبحث الثاني(. لمتكازف بيف المصالح المتعارضة

                                                           
ىناؾ شبو إجماع في مختمف القكانيف أّف المصمحة العامة ىي التي تعمك أؼ مصمحة سكاىا، كفي حالة ما إذا تعارضت  -1

المصمحة العامة مع المصمحة الخاصة تعيف تغميب المصمحة العامة، كال يككف ذلؾ إاّل في حدكد ضيقة حماية  لحقكؽ 
قيكد الممكية لممصمحة العامة في الفقو اإلسبلمي كفاء سيد أحمد دمحم خبلؼ، انب. أنظر: األفراد مف المستثمريف األج

أحمد عبد الرزاؽ السنيكرؼ، الكسيط في شرح  .220ك  219 ص ،1997كالقانكف الكضعي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .4السابق، ص  . بكزاد إدريس، المرجع494القانكف المدني، حق الممكية، المرجع السابق، ص 

 .61ك  60  عبد العاؿ، المرجع السابق، صعكاشة دمحم -2
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 المبحث األكؿ

 لممسصثمر األجنبي العقارية ممكيةحق الدكلة في نزع الاالعصراؼ ب

إّف التزاـ الدكلة بمعاممة االستثمارات األجنبية بقصد تشجيعيا أك حمايتيا أك تحريرىا 
 الدكلة في نزع الممكية العقارية استقر حق كقدليس معناه تنازليا عف حقيا في نزع الممكية، 

ماليا لتحقيق الصالح العاـ في القانكف الدكلي كمظير لسيادة الدكلة ككسيمة مف كسائل إع
 و مقترف بتعكيض المتضرريف مف ممارستيا.داـ أنّ  داخل الببلد، ما

مف حيث  ية المعمكؿ بيا في الدكلةلئلجراءات القانكناألجنبي يخضع االستثمار 
كمدػ تدخل الدكلة فييا أك مف حيث القيكد القانكنية المطبقة عمييا، الخاصة تنظيـ الممكية 

كافة اإلجراءات المتخذة مف طرؼ الدكلة المضيفة تمثل أحد مظاىر  فيو أفّ ا ال شؾ كممّ 
السيادة كحقا  مشركعا  ال يمكف إنكاره، فيجكز ليا طبقا  لقكاعد القانكف الدكلي أف تحّدد بحرية 

 ق مصالحيا الكطنية.ىيكميا االقتصادؼ كاالجتماعي، كأف تختار مف النظـ القانكنية ما يحقّ 

في استرجاع ممتمكاتيا  األصمي الكاسعة لمدكؿ النامية االعتراؼ بحقيا أماـ المطالبة
العقارية، جاء التأكيد عمى ىذا الحق في الجزائر استنادا  إلى مجمكعة مف القكاعد القانكنية 

 .الدكلية كالداخمية )المطمب األكؿ(

ف لى حرماإ ؤّدؼتقد لدكلة في مسألة نزع الممكية، ىناؾ صكر عديدة لتدخل ا أفّ ك كما 
 ا بشكل مباشر أك غير مباشر )المطمب الثاني(.إمّ  ،المستثمر األجنبي مف أمكالو

 ممكيةاليس القانكني لحق الدكلة في نزع المطمب األكؿ: الصكر  

جميع النكاحي في إقداـ العديد مف الدكؿ  عمىمت التغيرات التي شيدىا العالـ ساى
مف الشركات األجنبية بالخصكص، كىذا ما  عمى اتخاذ قرارات تيدؼ السترجاع ممتمكاتيا

أك تقييدىا بمجمكعة مف اإلجراءات المباشرة أك  كلة لنزع الممكية العقاريةتدخل الد يبّيف أفّ 
اتخذت العديد مف لذلؾ  غير المباشرة ىك إجراء عرفتو كافة األنظمة القانكنية منذ القديـ.
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كمف المظاىر التي مّيزت  ،1تصاديةالحفاظ عمى مصالحيا االق ىتيدؼ إلإجراءات  الدكؿ
ة ناميدكؿ الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ازدياد تأثر االستثمارات األجنبية في ال

 . 2مصادرة كما إلى ذلؾالممكية ك التأميـ كنزع العمميات  تمثّمت فيبإجراءات 

ممكية ي نزع ية لبلعتراؼ بحق الدكلة فتنحصر الدراسة ىنا، في تحديد اآلليات القانكن
المستكػ الدكلي عمى كذلؾ )الفرع األكؿ(، ك مستكػ القكانيف الكطنية عمى المستثمر األجنبي 

 )الفرع الثاني(.

 داتميمسصكى الالاالعصراؼ بحق الدكلة في نزع الممكية عمى الفرع األكؿ: 

لفقو يكاجييا اعتراؼ ا القكانيف الداخمية في الخاصة لؤلجانبكية إّف مسألة حماية المم
تأميـ أمكاؿ  كأكالقضاء الدكلييف بحق الدكلة ذات السيادة في المجكء بحرية إلى نزع ممكية 

عامة، مقابل دكف تمييز بينيـ، كطبقا  لما ينص عميو القانكف، لتحقيق المصمحة الاألجانب 
الدائمة بسط سيادتيا المطالبة بإلى  الدكؿ النامية ككاف ذلؾ في ظل سعيتعكيض عادؿ، 

 . 3حقيا في تنظيـ االستثمارات األجنبيةثركاتيا الطبيعية كممارسة عمى 

سا  في أحكاـ الدستكر، كفي رّ مكالخاصة بحق الدكلة في نزع الممكية  جاء االعتراؼ
 مختمف نصكص باإلضافة إلى اإلعتراؼ بو في مختمف النصكص التشريعية )أكال(،

 )ثانيا(. لبلستثمار االتفاقيات الدكلية

 

 

                                                           
1
- SCHOKKAERT Jan, «Pratique contractuelle de la Belgique en matière d’indemnisation 

d’avoirs prives, lésés à l’étranger», Revue Belge de droit international, Bruylant, n°2, 1974, p. 

425. 
ا التأميـ كالمصادرة فيي ، أمّ (terme générique) إجراء الحرماف مف الممكية كنزع الممكية ىي مصطمحات عامة -2

 :أنظر . (terme spécifique)دةمصطمحات محدّ 
DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p. 13.  
دراسة في القانكف الدكلي لمتنمية االقتصادية،  سيادة الدكؿ النامية عمى مكارد األرض الطبيعية، طية هللا،حسف ع -3

 .55ص  ،1978أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في الحقكؽ، جامعة القاىرة، 



 الدكلة في نزع ممكية المسصثمر األجنبي الفرل الثاني القكاعد المصعمقة بحق-الباب األكؿ

122 
 

 القانكف الكطنيفي العصراؼ بحق الدكلة في نزع الممكية ا أكال:

مستثمريف األجانب بصفة لم العقاريةفي نزع الممكية  حق الدكلة المضيفة ّد ممارسةيع
فضبل  عف محاكلة تنظيمو لمحّد منو في (، 1) تقّره أغمب الدساتيرثابت مبدأ  استثنائية
 (.2)النصكص التشريعية  مختمف

 رفي إطار الدسصك  -1

 إطارفي الممكية الخاصة كحمايتيا في يس مبدأ الحق استقر مكقف الجزائر عمى تكرّ 
ذلؾ لـ  الدستكر كالتشريع كفقا  لمقاعدة العامة في مجاؿ االعتراؼ بالممكية الفردية، إاّل أفّ 

يمنعيا مف ممارسة حقيا في نزع الممكية لمقتضيات المصمحة العامة في إطار احتراـ 
منو  17، في نص المادة 19761ا جاءت بو أحكاـ الدستكر الجزائرؼ لسنة كىك م ،القانكف 

"ال يصـ نزع الممكية إال في إطار القانكف ...، ال يجكز معارضة إجراء نزع الممكية كما يمي: 
رجاع است د عمى احتفاظ الدكلة بحقيا في. كىذا ما يؤكّ لمرالح العاـ بحجة أي اصفاقية دكلية"

نت الفقرة الثانية . كقد تضمّ قانكف ال في حدكد ما يسمح بو نبااألج يفثمر المستمف  متمكاتيام
مف نص المادة أعبله عدـ معارضة عممية نزع الممكية بحجة أؼ اتفاقية دكلية، جماعية 

يا تشكل مظيرا  مف مظاىر سيادة الدكلة كحق قانكني مشركع ال كانت أـ ثنائية ما داـ أنّ 
 .             2استثنائية تحقيقا  لمصالحيا االقتصادية، يمارس في حاالت إنكارهيمكف 

 في ،19964كدستكر سنة  ،19893نيا كل مف دستكر سنة نفس األحكاـ تضمّ 
"ال يصـ نزع الممكية إال في إطار القانكف. كيصرصب و: عمى أنّ  النّص نفس منيما ب 20المادة 

ت ، فقد نّص 20165سنة ل ؼ دستكر التعديل ال ا فيأمّ  عميو صعكيض قبمي عادؿ كمنرف".
ال يصـ نزع الممكية إال منو عمى نفس األحكاـ مع حذؼ كممة "قبمي" كما يمي: " 22المادة 

                                                           
 .الذكر سابقال، 1976دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -1
 . 21سابق، صالمرجع ال ماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،الح كارة،حسيف ن -2
 .الذكر سابقال، 1989دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -3
 .الذكر سابقال، 1996دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -4
 .الذكر قسابال، 2016لسنة التعديل الدستكرؼ  -5
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في حق اللمدكلة  أفّ ىنا يتضح  في إطار القانكف. كيصرصب عميو صعكيض عادؿ كمنرف".
 بشرط احتراـ القانكف، كالحصكؿ عمى التعكيض بالشكل المطمكب.الخاصة نزع الممكية 

 يسبتكرّ  دساتير في العالـال أغمب يت إليوعمى ما اتجفي الفقو السائد المكقف  ستندا
باعتبارىا المالكة  بألجانا مف ممتمكاتيا المتكاجدة عمى إقميميا استرجاعفي  الدكلة حق

كمنيا الدستكر المصرؼ لسنة  ،1تحقيقا  لممصمحة العامة كمبدأ ثابت كمستقراألصمية، 
"المػمكية التػارة مركنة...، كال صنزع : منو، عمى أفّ  35ادة ت الم، حيث نّص 2012

ككذلؾ المادة  ،2الممكية إال لممنفعة العامة كمقابل صعكيض عادؿ يدفع مقدما كفقا لمقانكف"
"... ال يجكز نزع الممكية إال ألغراض ، كما يمي: 2005مف الدستكر العراقي لسنة  23

 . 3."المنفعة العامة مقابل صعكيض عادؿ، ..

في المضيفة تعترؼ بحق الدكلة  مختمف الدكؿ التي تتبناىا أغمب الدساتير يبلحع أفّ 
العادؿ كالمنصف مقابل أداء التعكيض ك  ،لمنفعة العامةا مف أجل تحقيقنزع الممكية الخاصة 

بحرية األشخاص في التممؾ كمبدأ دستكرؼ عالمي مف جية أخرػ. أيضا  تعترؼ مف جية، ك 
في إطار الدكلة ممزمة باحتراـ الحق في الممكية العقارية لممستثمريف األجانب  إفّ كبالتالي، ف

 مقابلضي المصمحة العامة نزعيا تما لـ تقإحتراـ التزاماتيا الخاصة بعدـ نزع الممكية، 
 تعكيض عادؿ كمنصف.

 

                                                           
و كنزكال  منو عمى  أنّ قد يقع عمييا، إاّل  ؼالممكية الخاصة كرعاىا مف كل تعدّ في حق الس الدستكرؼ لقد صاف المؤسّ  -1

كىذا ما جاء في الدستكر المكسيكي لسنة في نزع الممكية الخاصة. العمكمية بالحق لئلدارة  اعتبارات المصمحة العامة أقرّ 
 منو كما يمي:  27اـ بتأميـ الممتمكات الخاصة لؤلجانب، كذلؾ في المادة باعتباره أكؿ دستكر ق 1917

«La propriété de terres et eaux comprises à l’intérieur des frontières du territoire 

national appartient originellement à la nation, laquelle a eu et a le droit de la 

transmettre à des particuliers, constituant par là la propriété privée…». V.: LEBEN 

Charles, «Droit international des investissements: Un survol historique», Op.cit., p. 30. 
محددات كضمانات جذب االستثمارات األجنبية، دار الفكر الجامعي، نزيو عبد المقصكد دمحم مبركؾ، نقبل عف:  -2
 .137، ص 2014سكندرية، اإل
حماية الممكية الخاصة في ضكء االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف: دراسة تحميمية مقارنة،  ،ىيمف قاسـ بايزنقبل عف:  -3

 .194، ص 2013منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، 



 الدكلة في نزع ممكية المسصثمر األجنبي الفرل الثاني القكاعد المصعمقة بحق-الباب األكؿ

124 
 

 في إطار النركص الصشريعيةاالعصراؼ بحق الدكلة في نزع الممكية  -2

قكانيف، مف ال مجمكعة مف بإصدارمباشرة بعد االستقبلؿ  يةائر الجز السمطات قامت 
تمؾ القكانيف  ةمباشر خاصة ك بصفة ك (، أبصفة عامة )الممكية نزع بينيا تمؾ المتعمقة ب

 (.ب) كقانكف االستثمار ،بنزع ممكية المستثمر األجنبيالمتعمقة 

 ةلقكانيف العامفي إطار ا -أ

إصدار عدة قكانيف، مف بينيا تمؾ المتعمقة ر الجزائ شيدت المنظكمة القانكنية في
كتمؾ المرتبطة مباشرة بنزع ممكية المستثمر األجنبي كقانكف االستثمار، بصفة عامة بالممكية 
إلدخاؿ مبدأ حق الدكلة في نزع الممكية إلى ميداف التطبيق، كالتي جاءت لمخاطبة كىذا 

في حدكد ضيقة مف جية، كحق الدكلة  المستثمريف بأحكاـ مشابية تقّر بحق الممكية الخاصة
ف القانكف المدني في تضمّ كقد . 1المصمحة العامة مف جية أخرػ تحقيق في نزعيا بيدؼ 

غير أف لئلدارة الحق في نزع الممكية العقارية أك منو ما يمي: " 02 قرةف 677نص المادة 
"، منرف كعادؿ بعضيا، أك نزع الحقكؽ العينية العقارية لممنفعة العامة مقابل صعكيض

"يصـ الحركؿ عمى األمكاؿ : ما يمي مف نفس القانكف  01 قرةف 679نص المادة كفي 
كالتدمات لضماف سير المرافق العمكمية باصفاؽ رضائي كفق الحاالت كالشركط المنركص 

 .عمييا في القانكف"

ريحة ككاضحة لحق الدكلة جاءت ىذه النصكص التشريعية لمنح المشركعية بصفة ص
المتعمق بنزع الممكية  ف ك انفي القعميو أيضا  د يكتأالىك ما تـّ ك  األجانب، ممكيةنزع في 

"يعد نزع الممكية مف أجل و: منو عمى أنّ  01 قرةف 02تنص المادة  حيث، 2ممنفعة العمكميةل
 أدىالمنفعة العمكمية طريقة اسصثنائية الكصساب أمبلؾ أك حقكؽ عقارية، كال يصـ إال إذا 

احتفع المشرع الجزائرؼ بحق الدكلة في  كقد .الكسائل األترى إلى نصيجة سمبية" انصياج كل
نزع الممكية في كل القكانيف، كلكنو لـ ينص عمى إجراء التأميـ حتى ال ينزعج المستثمريف 

                                                           
 . 23ابق، ص سالمرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، حسيف نكارة، -1
 .الذكر سابقال نفعة العمكمية،ميحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل ال، 11-91قانكف رقـ  -2
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األجانب كنّص فقط عمى إمكانية تعرض ممكية المستثمريف األجانب إلجراءات االستيبلء 
 نفس النتائج كاآلثار. دثُ ُتحْ كنزع الممكية ما دامت 

 االسصثمارقكانيف في إطار  -ب

فيما يتعمق بحق الدكلة في  نت قكانيف االستثمار نفس األحكاـ المشابية تقريبا  تضمّ 
المتضمف قانكف  284-66مف األمر رقـ  08، مف بينيا نص المادة نزع الممكية
لدكلة لممصمكاصيا إال عندما صفرض "ال يمكف إقرار صدابير اسصرجاع ا، كما يمي: 1االستثمار

ذلؾ دكاعي الصنمية االقصرادية، كفي ىذه الحاالت، يقرر االسصرجاع لزكما بمكجب نص 
صشريعي يصرصب عميو صعكيض يجري صحديد قيمصو كآجاؿ صسديده كصحكيمو بركرة كاضحة 

نص ذؼ األجنبي بمكجب  دكلة الحق في نزع ممكية المستثمركعميو، لم .في قرار الصرتيص"
ت في إطار مشركع العممية قد تمّ  صفة تشريعية، مقابل دفع تعكيض مناسب، لمقكؿ أفّ 

 يضمف الحماية الفّعالة لممستثمر األجنبي.

، المتعمق بتطكير 03-01مف األمر رقـ  16نص المادة كما ُيفيـ ذلؾ أيضا  مف 
 ع مرادرة إدارية، إال  ال يمكف أف صككف االسصثمارات المنجزة مكضك و: "، عمى أنّ 2االستثمار

". كأخيرا  جاء قانكف ترقية االستثمار في الحاالت المنركص عمييا في الصشريع المعمكؿ بو
كاآلتي:  23أعبله، كاستبداليا بنص المادة  16ليمغي أحكاـ نص المادة  20163لسنة 

زة مكضكع "زيادة عمى القكاعد الصي صحكـ نزع الممكية، ال يمكف أف صككف االسصثمارات المنج
   في الحاالت المنركص عمييا في الصشريع المعمكؿ بو...".اسصيبلء إال  

قد استعمل مصطمح  2016رؼ في قانكف االستثمار لسنة المشرع الجزائ يظير أفّ 
، كاستبعاده مصطمح 4"االستيبلء" ك"نزع الممكية"، كما نّص عميو في التقنيف المدني

دكلة عمى كل أك جزء مف مشركع االستثمار دكف "المصادرة" كإجراء تستكلي بمكجبو ال
                                                           

 . الذكر سابقال، يتضمف قانكف االستثمارات، 284-66أمر رقـ  -1
 .الذكر سابقال، يتعمق بتطكير االستثمار، 03-01أمر رقـ  -2
 .الذكر سابقالستثمار، ، يتعمق بترقية اال09-16قانكف رقـ  -3
و يمكف في الحاالت االسصثنائية...، الحركؿ عمى  أن  "إال  مف القانكف المدني عمى ما يمي:  02 قرةف 679تنص المادة  -4

 .الذكر سابقال، األمكاؿ كالتدمات عف طريق االسصيبلء"
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مف  16تعكيض، كقد جاء ذلؾ بيدؼ إزالة الغمكض كالخمط الذؼ كاف يسكد نص المادة 
 .1أعبله في نسختيو العربية كالفرنسية 03-01األمر رقـ 

 ات الدكلية لبلسصثماراالصفاقي إطارفي  :ثانيا

لممكية، أؼ الشركط التي بمكجبيا انزع  اتإجراء ّف النظاـ القانكني المطبق عمىإ
أؼ مستثمر أجنبي بشكل قانكني مشركع، أصبح اليكـ  ممكية يمكف لدكلة ما أف تصادر

معترؼ بو عمى نطاؽ كاسع في قانكف االستثمار الدكلي بعد الكثير مف الجدؿ الذؼ أثير في 
ار الدكلية التي إقرار نزع الممكية في اتفاقيات االستثم تـّ  قدك . 2الماضي حكؿ ىذا الشأف

تتمتع فييا كل دكلة بالحق السيادؼ في مصادرة االستثمارات األجنبية المكجكدة عمى 
يتبعو : دافع المصمحة العامة الذؼ ، كىيأراضييا، رىنا  باجتماع ثبلثة شركط عمى األقل

 .3غير التمييزية كتعكيض المستثمر المتضرر إجراء نزع الممكية، طبيعتو

القانكف االتفاقي أمرا  أساسيا  منذ عمميات التأميـ التي تمت نياية  اعتبر المجكء إلى
يا بقيت منتشرة عمى مدػ العقكد القميمة الحرب العالمية الثانية، إذ ليس ىناؾ شؾ في أنّ 

. كىذا الحق أصبح معترؼ بو بصفة عامة في العديد مف االتفاقيات الدكلية، 4الماضية
كظيكر دكؿ جديدة حديثة االستقبلؿ، حيث لـ يبقى حق خاصة بعد زكاؿ حركات االستعمار 

س كال يمكف المساس بو كما كاف مف قبل، بدليل االعتراؼ الصريح في الممكية الفردية مقدّ 
 . 5عدد مف االتفاقيات الدكلية بحق الدكلة في نزع الممكية الخاصة

                                                           
ك في النسخة الفرنسية التي استعمل مصطمح "مصادرة" عكس ما ى 16حيث استعمل المشرع في النسخة العربية لممادة  -1

مف  23الذؼ يقصد بو االستيبلء كليس المصادرة، كىك ما استدركو المشرع في نص المادة  "réquisition"فييا مصطمح 
 باستعمالو لمصطمح "االستيبلء" بدؿ "المصادرة". 2016قانكف االستثمار لسنة 

ذا التأميـ، أك الممكية نزع تدابير تخاذا في الحق دكلة لكل الدكلي عمى أفّ  القانكف  ينص -2  ترغب الدكلة سمطات كانت كا 
 أنظر: .بذلؾ القياـ عمى قادرة تككف  أف فيجب كالشركات، المكاطنيف ممكية كتنظيـ االقتصادية اليياكل تغيير في

SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 

investissements internationaux …, Op.cit, p. 104. 
3
- OSTROVE Michael, Op.cit., p. 197. et NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», 

Séries Bonnes pratiques, iisd (institute international du développement durable), Mars 2012, 

p.1. Disponible en ligne sur: 

http://www.iisd.org/pdf/2012/best_practice_indirect_expropriation_fr.pdf (Consulté le 

12/07/2018.) 
4
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 158. 

5
- BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 17 et 18.  

http://www.iisd.org/pdf/2012/best_practice_indirect_expropriation_fr.pdf
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مركنة التعامبلت ػ التطكر الكبير في العبلقات االقتصادية الدكلية إلى زيادة أدّ  كما
لى تبني اتفاقيات دكلية تتضمف حماية كمعاممة االستثمارات الدكلية،  االتفاقية بيف الدكؿ كا 

تكفل لكل دكلة الحق في التأميـ أك نزع ممكية أمكاؿ األجانب كمصالحيـ المالية التي ك 
ىذا . ك 1ةالمكجكدة في إقميميا خدمة لممصمحة العامة أك المنفعة الكطنية، كلكف بشركط خاص

اتفاقيات دكلية تضمف بمقتضاىا معاممة خاصة لمكاطنييا عند تعقد بعض الدكؿ  ما جعل
االستيبلء عمى أمكاليـ في الدكؿ األخرػ، كتحّدد الشركط الكاجب تكافرىا في إجراء نزع 

 .2الممكية المشركع

لزامية حمايتو  كمبدأ إّف إدراج كل مف مبدأ الحق في التممؾ لممستثمريف األجانب كا 
دكؿ حق الدكلة في نزع الممكية كفقا  لمشركط المحّددة في االتفاقيات الدكلية، يجعل ال

بعض اإلجراءات إلى اؿ لجكء الدكؿ المضيفة لرعاياىا عمى عمـ باحتم المصدرة لبلستثمارات
مف تعسف العقارية، تجعل التزاماتيا مقتصرة عمى ضماف حمايتيا  اتيـمكتممالتي قد تمس ب

و حق معترؼ بو دكليا  في استرجاع ىذه الممتمكات، ما داـ أنّ  ياحقعند ممارسة دكؿ ىذه ال
 .3ال يمكف تجاىمو مع االلتزاـ بدفع التعكيض

التي أبرمتيا الجزائر في  دة األطراؼمتعدّ سو معظـ االتفاقيات الثنائية ك كرّ تىذا الحق 
 الستثمار رؤكس األمكاؿ العربيةة شأف تشجيع كحماية االستثمارات، فمثبل  االتفاقية المكحد

ت عمى جكاز أخذ الممكية مف أجل المنفعة العامة بمكجب كالتي صادقت عمييا الجزائر، نّص 
ما لمدكلة مف سمطة في القياـ بذلؾ أثناء تنفيذ المشاريع العامة، لكف تشترط االتفاقية أف ال 

حسب األحكاـ القانكنية في إطار تمييزؼ، مع ضركرة أف يقابمو تعكيض عادؿ كمنصف  تتـّ 
 .4المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة

تتيح  عة مف الشركطاالتفاقيات الدكلية لبلستثمار مجمك  نت أغمبتضمّ عمكما ، فقد 
باعتبارىا صاحبة الحق األصمي في استرجاع  الخاصة أخذ الممكية لمدكلة المضيفة

                                                           
 . 64حسف عطية هللا، المرجع السابق، ص  .141-136سابق، ص ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ، أنظر:  -1
 .253سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -2
 .27سابق، ص المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، حسيف نكارة، -3
 .الذكر سابقالالتفاقية المكحدة لرؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية، مف ا 9المادة  -4
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في االتفاقيات الدكلية المبرمة بيف الدكؿ  حماية المضمكنة لمممكيةال خاصة كأفّ  ،1ممتمكاتيا
المتقدمة كالدكؿ النامية تجسد اعترافيا بضماف حماية الممكية الخاصة لممستثمر األجنبي، 

، فالحماية المطمكب 2الممكية بكل أشكالياىذه مف حقيا في نزع المضيفة دكف حرماف الدكلة 
 المضيفة انكف عند مباشرة الدكلةضمانيا تككف فقط مف اإلجراءات التعسفية المخالفة لمق

 .3جراءات نزع الممكيةإل

 عمى المسصكى الدكلي االعصراؼ بحق الدكلة في نزع الممكيةالفرع الثاني: 

باحتراـ الممتمكات األجنبية كحمايتيا يدخل ضمف المضيفة التزاـ الدكلة  ال شؾ أفّ 
ىذا االلتزاـ ال  عرفي، غير أفّ األدنى مف الحقكؽ المستقر في القانكف الدكلي ال معيار الحدّ 

يجب أف يجرد الدكلة ذات السيادة مف ممارسة حقيا في اتخاذ إجراءات نزع الممكية كتأميـ 
لحفاظ عمى مصالحيا مف أجل اإقميميا،  نطاؽ في كالمتكاجدة المشاريع األجنبية القائمة
 . 4الكطنية كاستكماؿ استقبلليا

لة في نزع ممكية المستثمر األجنبي، كحق حق الدك  مضمكف  ىذا ما يدعك لمبحث عف
أساس االعتراؼ الدكلي بحق الدكلة البحث عف إضافة إلى محمي كمعترؼ بو دكليا  )أكال(، 

 )ثانيا(.األجنبية في نزع الممكية 

 عمى المسصكى الدكلي بحق الدكلة في نزع الممكية مضمكف االعصراؼ :أكال

الدكلية عمى امكانية  كالقرارات لمكاثيققكاعد القانكف الدكلي بإجماع كافة ا صتن
تعرض االستثمارات األجنبية إلى التأميـ كنزع الممكية شريطة احتراـ مبادغ القانكف الدكلي. 
كلذلؾ، يحق لكل دكلة اتخاذ إجراءات التأميـ أك نزع الممكية إذا رغبت في تغيير ىياكميا 

                                                           
1
- SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 

investissements internationaux …, Op.cit, p. 104.  
2
- BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 17 et 18.  

 .53سابق، ص المرجع الف عطية هللا، حس -3
يعطييا عند المزـك الحق في كىك ما  ،لكل دكلة سيادة أك اختصاصا  عاما  عمى مصادر الثركة فييا ىناؾ اتفاؽ عمى أفّ  -4

 .97سابق، ص المرجع التأميـ ممتمكات األجانب. أنظر: شحاتو إبراىيـ، 
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 ،1ذا كانت في كضع يسمح ليا بذلؾاالقتصادية كتنظيـ ممكية األفراد كالشركات الخاصة إ
حق الدكلة في المحافظة عمى كيانيا االقتصادؼ كاالجتماعي يقتضي الحّد مف حق  كما أفّ 

 .2األجنبي في تممؾ بعض العقارات ذات األىمية االقتصادية الخاصة

التكصل عمى مستكػ دكلي كاسع إلى تكافق في اآلراء بشأف  و تـّ يبدك اليكـ، أنّ 
(، كالعديد 1ق الدكلة في نزع الممكية مف خبلؿ المكاقف الرسمية لمدكؿ الغربية )االعتراؼ بح

 (.2مف القرارات الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ىذا المجاؿ )

 الدكؿ الغربية المكاقف السائدة في -1

داية نزع الممكية الخاصة مف طرؼ الدكلة ظاىرة حديثة، لـ تظير إاّل في بإجراء  يعدّ 
ينص عمى  1917ت حككمة المكسيؾ دستكرا  لعاـ ككاف ذلؾ عندما تبنّ  ،القرف العشريف

، ثـ طّبقتو الحككمة البمشفية إثر انتصار الثكرة 3مف االقتصاد الكطني تأميـ قطاعات كاممة
، باالستيبلء عمى جميع كسائل اإلنتاج كالتكزيع كالخدمات، 1917الشيكعية في ركسيا عاـ 

. كما لبثت ظاىرة 4ييز بيف الممكية الخاصة لممكاطنيف كتمؾ الخاصة باألجانبدكف أؼ تم
التأميـ أف انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية في عدد مف الدكؿ االشتراكية كالبمداف النامية 

 . 5التي تسعى إلى تحقيق العدالة االجتماعية كالقضاء عمى االستغبلؿ األجنبي

الكاضح في تغير مفيـك الممكية الخاصة باختبلؼ الظركؼ  أثرهالتأميـ النتشار كاف 
رؤكس األمكاؿ عف مكقفيا ػ إلى عدكؿ الدكؿ المصدرة ل، أدّ 6السياسية كاالقتصادية لكل دكلة

احتراـ حق الممكية الخاصة لرعاياىا في الخارج، كاالعتراؼ بحق الدكؿ كجكب ب قاضيال
                                                           

1
- SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 

investissements internationaux …, Op.cit., p. 104. 
 .19سابق، ص المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ،  -2

3
- LEBEN Charles, «Droit international des investissements: Un survol historique», Op.cit., p. 

30 et 31. 
 . 168سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: حسف عطية هللا، 247سابق، ص المرجع الالديف مصطفى بسيـ، عصاـ  -4
لمدكلة حقا  غير  التأميـ ينطكؼ عمى إعادة الممكية إلى الشعب، كأفّ  أسباب ىذه التطكرات الرأؼ القائل بأفّ أىـ لعّل مف  -5

 . أنظر:  محدكد بتأميـ الممتمكات األجنبية المكجكدة في أراضييا
REINISCH August, «Legality of Expropriations», in Standards of Investment Protection, 

Edited by REINISCH August, Oxford Univ. Press, 2008, p. 171 et 172. 
 . 257، ص المرجع السابقأحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف،  -6
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التعبير عف ذلؾ مف خبلؿ العديد مف  د تـّ المستكردة في التعرض لمممتمكات األجنبية، كق
المذكرات التي بعثت بيا إلى الدكؿ المتخذة إلجراءات نزع الممكية، كالتي اعترفت ليا بحقيا 

 .1في اتخاذ مثل ىذه اإلجراءات التي تدخل في صميـ اختصاصيا اإلقميمي

ا إلى في مذكرتو التي بعث بي 1939عاـ  Cordel HULLكزير خارجية أمريكا  عّبر
في مكاجية  حككمة دكلتوسفير المكسيؾ، نتيجة إجراءات نزع الممكية التي اتخذتيا 

حق حككمة المكسيؾ في اتخاذ مثل ىذه  عف ،األمريكييف تطبيقا  لقانكف اإلصبلح الزراعي
دت دائما  حق الدكؿ في صحديد مشاكميا االجصماعية "حككمصي قد أك  اإلجراءات، حينما قاؿ: 

ر ألي حككمة في نزع الممكية لرناعية، كىذا الحق يشمل حق السيادة المقر  كالزراعية كا
 . 2التارة لؤلمكاؿ المكجكدة داتل حدكدىا صحقيقا  لممرمحة العامة"

 في قضية: 1926قبل ذلؾ اعترفت محكمة العدؿ الدكلية الدائمة في سنة 
(Certain German Interests in Polish Upper Silesia, 1926) 

، كىذا ما 3لؤلجانب أك الكطنييف لممنفعة العامة زع ممكية األمكاؿ الخاصةالدكلة في نبحق 
د مف خبلؿ اعتراؼ بعض الدكؿ المتقدمة بحق كل دكلة في االستيبلء عمى أمكاؿ تأكّ 

أك المنفعة  تحقيق المصمحة العامةاألجانب كمصالحيـ المالية المكجكدة في إقميميا ل
 . 4ثنائية في مجاؿ االستثمار دكؿ بعقد اتفاقياتعدة غرض قامت ىذا التحقيق ، كلالكطنية

االعتراؼ أيضا  بيذا الحق عندما قامت حككمة إيراف بتأميـ شركة صناعة الزيت  تـّ 
"أف صأميـ ، حيث ذكرت محكمة التحكيـ: 1951ماؼ سنة  25اإلنجميزية اإليرانية بتاريخ 

كحقو كىك ليس تاضعا  لمصحكيـ كال صكجد رناعة الزيت يرجع إلى سيادة الشعب اإليراني 
ككذلؾ اعترفت الكاليات  ،5سمطة دكلية يككف مف اتصراريا الصحقيق في ىذا المكضكع"

                                                           
1
- SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 

investissements internationaux …, Op.cit., p.104. 
 .30سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -2

3
- PELLET Alain, Le droit international du développement, Collections QUE SAIS-JE?, 2

é
 

édition, PUF, Paris, 1987, p.114. 
  .253ك  252عصاـ الديف مصطفى بسيـ، المرجع السابق، ص  -4
 .117. أنظر أيضا: دمحم عبد العزيز عمي بكر، مرجع سابق، ص 134عاطف دمحم إبراىيـ، مرجع سابق، ص  -5
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بيذا الحق، عندما أقدمت حككمة جكاتيماال عمى نزع ممكية  1953المتحدة األمريكية سنة 
الحككمة األمريكية ال ": ، في خطابيا أفّ «United fruits» األمريكيةفرع الشركة الزراعية 

كما ىك الحاؿ بالنسبة  ،قرار جميكرية جكاصيماال العصباره صررؼ سيادي تالص صعارض
 .1لقرارات الحككمات األترى بما فييا قرارات الحككمة األمريكية"

نجمترا كالكاليات المتحدة بتاريخ  كما أكت  02جاء اإلعبلف المشترؾ لكل مف فرنسا كا 
 فيكؿ الثبلث الد ال صنازعمكقفيا مف تأميـ قناة السكيس، كما يمي: "معّبرا  عف  1956سنة 

بما في أف صمارس كصصمصع بسمطة الدكلة المسصقمة ذات السيادة الكاممة، في  حق مرر
ظركؼ  كفقصدتل في اتصراريا الصي  ـ األركؿأف صؤم  ب المعصرؼ بوالعاـ ذلؾ الحق 
اليات المتحدة األمريكية لحككمة ككبا بالحق الك أيضا  اعترفت  1959. كفي سنة 2"مناسبة...

كما جرػ أيضا  تأميـ  ،3المنفعة العامة تحقيق في نزع ممكية الرعايا األمريكييف مف أجل
، كقد انتشر التأميـ 1972، كليبيا في عاـ 19714شركات النفط في كل مف الجزائر عاـ 

                                                           
ستثمار الجديد )دراسة قانكنية اقتصادية منصكر فرج السعيد، "النظاـ القانكني لبلستثمار األجنبي في ظل قانكف اال -1

 . 312، ص 2003مقارنة("، مجمة الحقكؽ، العدد الثالث، جامعة الككيت، 
2
- «Les trois gouvernements ne contèstent pas le droit de l’Egypte d’exercer tous les 

attributs d’une nation pleinement souveraine et indépendante, y compris le droit 

généralement reconnu de nationaliser dans des conditions appropriées les avoirs qui 

relèvent de sa juridiction…». 

 . 231ك  230 ص سابق،المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، نقبل  عف:  -
 . 134سابق، ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ،  -3
 24س الجزائرؼ السابق "ىكارؼ بكمديف" في خطابو الشيير أماـ إطارات اإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف في أعمف الرئي -4

، صطبيق القرارات الصالية ابصداء أف أعمف رسميا ، ... أكد" :، عددا  مف القرارات السياسية اليامة، قاؿ فييا1971فبراير سنة 
 : بالمائة، مف أجل ضماف  51ئرية في جميع شركات النفط الفرنسية إلى نسبة زيادة المشاركة الجزا -مػف صاريخ اليـك

 مراقبة جزائرية فعالة السصغبلؿ النفط الجزائري. 
 صأميـ الغاز الجزائري. -
كىذا ما يعني استرجاع السيادة الكطنية عمى النفط  ."لجميع األنابيب المكجكدة عمى الصراب الكطني صأميـ النقل البري  -

ؼ، كامتبلؾ كافة االمتيازات التي كانت مممككة لمشركات الفرنسية. أنظر: بف الشيخ عصاـ، "قرار تأميـ النفط الجزائر 
 ص، 2012، 06دراسة لمسياؽ كالمضاميف كالدالالت"، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، عدد  1971فيفرؼ  24الجزائرؼ 

 .194ك  193
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لؾ بيدؼ السيطرة عمى كسائل ذقية كدكؿ أمريكا البلتينية، ك في الدكؿ اآلسيكية كاإلفري
 . 1اإلنتاج في إقميميا

في الفقو لـ يعد محبل  لمنقاش ؤلجانب الخاصة لحق الدكلة في نزع الممكية  يبلحع أفّ 
ترد  شركطو ىناؾ مف حيث المبدأ، فجميع الدكؿ الكبرػ اعترفت بو رغـ أنّ كالقانكف الدكلي 

تضي منيا تحديد المنفعة العامة، عدـ تق، المشركع في ممارسة ىذا الحقعمى حرية الدكلة 
 التمييز ضد األجانب، كدفع مقدار التعكيض عف األمكاؿ المنزكعة. 

 الجمعية العامة لؤلمـ المصحدة بمكجب قراراتحق في نزع الممكية الاالعصراؼ ب -2

لمدكؿ نزع الممكية في مقدمة االىتمامات القانكنية كالدبمكماسية  كضكعلقد أصبح م
لؤلجانب، كىك مرتبط ارتباطا  كثيقا  باالضطرابات السياسية الخاصة  ة الممكيةبشأف حماي

ت إلى إثارة أدّ  تيكال ،كاالقتصادية التي عاشيا المجتمع الدكلي منذ أكثر مف نصف قرف 
مختمف  حكؿبيف البمداف المتقدمة كالنامية كجكد تكافق قانكني في اآلراء الجدؿ كعدـ 

القانكف الدكلي، بسبب كصكؿ العديد مف الدكؿ الجديدة عمى الساحة الجكانب الرئيسية لقكاعد 
 . 2يمثل خطكة حاسمة األىميةكالذؼ  ،المميئة بأنظمة اقتصادية مختمفة الدكلية

اعترفت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بسيادة الدكلة عمى مكاردىا الطبيعية، كحقيا في 
 21المؤرخ في  626اف ذلؾ في القرار رقـ ، ككاألجانب ممكيةإلى التأميـ كنزع  المجكء
، حيث اشترطت ضركرة تأسيس اإلجراءات التي تباشرىا الدكؿ 19523 سنة ديسمبر

األصمية السترجاع ممتمكاتيا بالتأميـ أك غيره عمى أسباب متعمقة بالمنفعة العامة، األمف أك 
رارات كاف أىميا ف الق، كمنذ ذلؾ الحيف أصدرت الجمعية العامة سمسمة م4المصمحة الكطنية

                                                           
 . 312سابق، ص المرجع المنصكر فرج السعيد،  -1

2
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p.157. V. aussi: JUILLARD Patrick, «Nationalisation-

Expropriation», Op.cit., p. 83. 
3
- «En date de 21 décembre 1952 le droit d’expropriation a été qualifié par l’Assemblée 

générale de l’O.N.U. de «fait évident et reconnu». V.: SCHOKKAERT Jan, «Pratique 

contractuelle de la Belgique en matière d’indemnisation d’avoirs prives, lésés à l’étranger», 

Op.cit, p. 426. 
4
- OSTROVE Michael, Op.cit., p. 198. 
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، بشأف "السيادة الدائمة عمى الثركات 1962ديسمبر سنة  14المؤرخ في  1803القرار رقـ 
 : ما يمي الذؼ ينص في الفقرة الرابعة منو عمىك  ،الطبيعية"

«La nationalisation, l’expropriation ou la réquisition sera fondée sur des 

motifs d’utilité publique ou d’intérêt national qui seront reconnus comme 

primant sur des intérêts purement individuels ou privés, qu’ils soient 

nationaux ou étrangers. Dans de tels cas, le propriétaire recevra une 

indemnité appropriée, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat 

auteur des mesures dans l’exercice de sa souveraineté et conformément au 

droit international»
 1.  

 القرار يعترؼ بتغميب المنفعة العامة كاألمف العاـ كالمصمحة الكطنيةىذا  يبلحع أفّ 
 ،كبناء  عميو .2عمى السكاء الخاصة الضيقة لؤلجانب كالكطنييف لكل دكلة عمى المصالح

كالكافي  أمكاؿ األجانب بشرط دفع التعكيض المناسب تنزع ممكية فأك أ ؤّمـأجاز لمدكلة أف ت
 . 3التعكيض المناسب قرار لـ يحّدد خصائص أك صفاتا الألصحابيا، كىذ

في استرجاع ممتمكاتيا يستمد قكتو  ةحق الدكلة المضيف ، أفّ بصفة عامة يمكف القكؿ
اإللزامية مف القرارات المختمفة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي تعترؼ بحق جميع الدكؿ 

 يف األجانب بشرط دفع التعكيض المناسب.ممستثمر لخاصة لممتمكات االكاسترجاع في تأميـ 

 بحق الدكلة في نزع الممكيةأساس مشركعية االعصراؼ الدكلي  :ثانيا

الحفاظ عمى ممارسة  ،حديثة االستقبلؿ عت العديد مف الدكؿ، كخاصة منيااستطا
مف بينيا الحق في التأميـ كنزع ك  ،في ظل العكلمةالطبيعية ة عمى ثركاتيا يالسياد ياحقكق
التأكيد عمى االعتراؼ بحق الدكلة في التصرؼ بحرية في مكاردىا  مكية، حيث تـّ الم

 .4الطبيعية، كبالتالي حقيا في نزع الممكية لتحقيق أغراض التنمية االقتصادية
                                                           

1
- Résolution 1803 (XVII) relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 Décembre 1962. 

http//www.un.org/french/documents/resga.htm 
2
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 378. 

 .174 ، صالمرجع السابق حسف عطية هللا،لمزيد مف التفصيل أنظر:  -3
JUILLARD Patrick, «Nationalisation-Expropriation», Op.cit., p. 86 et s. 

دراسة تطبيقية عمى الثركة البتركلية، أطركحة  –أحمد دمحم بيى الديف رمضاف، مبدأ سيادة الدكلة عمى ثركاتيا الطبيعية  -4
 .269، ص 2010، لنيل شيادة دكتكراه في القانكف الدكلي العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية
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مشركعيتو مف قرارات أساس  انبممكية األجبحق الدكلة في نزع  يستمد االعتراؼ
 ، كالمتعمقةة الدائمة لمدكؿ عمى ثركاتيا الطبيعيةالسياد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حكؿ
 (. 2ميثاؽ الحقكؽ كالكاجبات االقتصادية لمدكؿ )ك (، 1بإنشاء نظاـ اقتصادؼ دكلي جديد )

 نظاـ اقصرادي دكلي جديد  اإلعبلف عف في إطار -1

ك نزع ممكية لقد ُتّكجت مجيكدات الدكؿ النامية الّرامية لبلعتراؼ بحقيا في تأميـ أ
، 1973عاـ  عدـ االنحياز المنعقد في الجزائردكؿ الرابع لمؤتمر الفي  ألجانب، كذلؾا

كقدرة عمى  بضركرة تشكيل نظاـ اقتصادؼ دكلي جديد أكثر عدالة بيطال صريحبتقديـ ت
اعتمدت الجمعية  1974 لسنة اؼممف شير  فاتحكفي ال ،1دكؿالجميع تحقيق التنمية ل

 : كثيقتيف ميمتيف، كىما 2الخاصةاالستثنائية نعقاد دكرتيا العامة لؤلمـ المتحدة خبلؿ ا

كفق مبادغ  جديد،ف اإلعبلف عف إقامة نظاـ اقتصادؼ دكلي المتضم 3201قرار رقـ  -
العدالة كالمساكاة في السيادة كالمنفعة كالتعاكف بيف جميع الدكؿ بغض النظر عف نظميا 

زالة اليكة  ف مف مظاىر التفاكت كالظمـىـ في التخفيااالقتصادية كاالجتماعية، كبما يس كا 
 .3ف السمـ كالعدؿ كالتنمية لؤلجياؿ الحالية كالمقبمةبيف الدكؿ المتقّدمة كالنامية، كيؤمّ 

                                                           
بشكل خاص مطالب الغالبية العظمى مف  1973عاـ الصادر عف المؤتمر الرابع لعدـ االنحياز الجزائر ـ إعبلف قدّ يُ  -1

التنمية كالسياسات االقتصادية  إستراتيجيةبضركرة إجراء تعديبلت جذرية في ككانت المطالبة فيو  ،بمداف العالـ الثالث
شراؾ ىيئة األم بكمديف ىكارؼ مبادرات الرئيس الجزائرؼ كقد كانت  اؿ في عممية التنمية.ـ المتحدة عمى نحك فعّ الدكلية، كا 

كشاه إيراف لممطالبة بعقد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرة استثنائية حكؿ المكاد الخاـ كالتنمية، ك"إعبلف إقامة نظاـ 
في ممارسة السيادة عمى ثركاتيا مف قكتيا  متيقنة  بشكل كبيرالعالـ الثالث دكؿ جسد تطمعات ت ،اقتصادؼ دكلي جديد"

 أنظر في ذلؾ:. الطبيعية
PELLET Alain, Op.cit., p. 22 et 23. 

نماء الدكؿ لممرة األكلى، بالتركيز عمى  عقدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة دكرة استثنائية لدراسة مشاكل المكاد -2 الخاـ كا 
 . 277المرجع السابق، ص  أحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف، االقتصاد العالمي. أنظر: أىـ المشاكل التي تكاجو

3
- Le nouvel ordre économique mondial à instaurer a valeur doublement contestataire: il s'agit 

de protester à la fois contre le système économique mondial de l'après-guerre, qui engendre   

les inégalités de développement, et contre ses dérèglements, qui les aggravent. Mais il s'agit 

aussi de construire un système nouveau «fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, 

l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération entre tous les Etats, 

indépendamment de leur système économique et social, qui corrigera les inégalités et 

rectifiera les injustices actuelles, permettra d'éliminer le fossé croissant entre les pays 

développés et les pays en voie de développement et assurera dans la paix et la justice aux 
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 في مجاؿ جديدد برنامج عمل إلقامة نظاـ اقتصادؼ دكلي الذؼ يحدّ  3202قرار رقـ  -
كتنمية  ،دة الجنسياتات متعدّ كنقل التكنكلكجيا، كاإلشراؼ كالرقابة عمى الشرك ستثماراال

ىا الطبيعية، كا ر ثة السيادة الدائمة عمى التعاكف بيف الدكؿ النامية كمساعدتيا عمى ممارس
 .1كمساندة دكر المنظمات الدكلية في تنشيط التعاكف الدكلي االقتصادؼ

في تأكيد حق  3201قرار رقـ اللعبو بناء  عمى الدكر الخاص الذؼ  ،عمى أؼ حاؿ
 ياثركاتعمى لمدكؿ تحديد مضمكف حق السيادة الدائمة  في نزع الممكية مف خبلؿالدكلة 
 عمى االحتراـ الكمي لمبادئو،الدكلي الجديد النظاـ االقتصادؼ  سيجب أف يؤسّ ، 2الطبيعية

كالتي نّص بعضيا عمى أّف كل الدكؿ تتمتع بسيادتيا الدائمة عمى مكاردىا الطبيعية كعمى 
. كتأمينا  لحماية ىذه المكارد، يككف لكل دكلة الحق في التأميـ أك 3يةكل أنشطتيا االقتصاد

نقل الممكية إلى مكاطنييا كممارسة السيطرة الفعمية عمى ىذه المكارد كاستغبلليا، ككذلؾ 
تنظيـ كمراقبة أنشطة الشركات عبر الكطنية باتخاذ التدابير التي تخدـ مصمحة اقتصادىا 

 .4لتامة كالكاممة ليذه الدكؿالكطني عمى أساس السيادة ا

غير أّف مبادغ النظاـ االقتصادؼ الدكلي الجديد، كالتي تشكل خطكة ميّمة في مسار 
االستقبلؿ االقتصادؼ كتحقيق المساكاة كالعدالة في العبلقات االقتصادية الدكلية، بقيت مجرد 

 .5نصكص فارغة دكف أف تككف ليا أية قكة قانكنية إلزامية

                                                                                                                                                                                     

= générations présentes et futures un développement économique et social qui ira en 

s'accélérant». V.: PELLET Alain, Op.cit., p.23. 
 . 40حسف عطية هللا، المرجع السابق، ص  -1
استقرت في القانكف الدكلي العرفي ال ينكرىا أحد، أّكدتو يعّد حق الدكلة في نزع الممكية لممصمحة العامة قاعدة قانكنية  -2

جراءات نزع الممكية بيذا االعتراؼ الذؼ يستند إلى سمطة الدكلة في  المكاثيق الدكلية كاإلعبلنات العالمية لحقكؽ اإلنساف، كا 
 نزع الممكية ال يمكف أف تكصف بأّنيا غير شرعية في حّد ذاتيا. أنظر: 

PELLET Alain, Op.cit., p.23.  

3- LEBEN Charles, «Droit international des investissements: Un survol historique», Op.cit., 

p.52. 
دة لمتطكر غير صة لممشاكل المحدّ يا، فيي لـ تعد مخّص تي سبقتؾ التمبالمقارنة مع  ىذه الكثيقة ليا تكجو أصمي -4

النظاـ االقتصادؼ العالمي الذؼ يحتاج إلى ترقية اقيا كأسبابيا الحقيقية سي فيتيدؼ تسكلكنيا  ،المتكافئ كظاىرة فردية
 . 275أحمد دمحم بيى الديف رمضاف، المرجع السابق، ص أنظر:  استبدالو بأمر جديد يسمح بإعادة التكازف العالمي.

 .34 عيبكط محند كعمي، المرجع السابق، ص -5
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 لمدكؿيثاؽ الحقكؽ كالكاجبات االقصرادية مإطار  في -2

القرار رقـ  رسميا  مـ المتحدة مجمعية العامة لؤللدكرة التاسعة كالعشريف لعتمدت اا 
، بشأف ميثاؽ الحقكؽ كالكاجبات االقتصادية 1974 سنة ديسمبر 12المؤرخ في  3281
معبلقات لالمنظـ عاـ إلطار القانكني اليدؼ إلى تحديد اكضع مبادغ جديدة ت تـّ  وكفي لمدكؿ،
عمى حق الدكلة في التأميـ مف القرار أعبله  02حيث أّكدت المادة  ،1كالمستثمريف الدكؿبيف 

 : يمي ا، كمامني )ج( 03بمكجب الفقرة ، مناسب كنزع الممكية مقابل تعكيض
«Chaque Etat a le droit: 

c) de nationaliser, d’exproprier, ou de transférer la propriété des biens 

étrangers, auquel cas il devrait verser une indemnité adéquate, compte tenu 

de ses lois et règlements et de toutes les circonstances qu’il juge pertinentes. 

Dans tous les cas où la question de l’indemnisation donne lieu à différend, 

celui-ci sera réglé conformément à la législation interne de l’Etat qui prend 

des mesures de nationalisation et par les tribunaux de cet Etat, à moins que 

tous les intéressés ne conviennent librement de rechercher d’autres moyens 

pacifiques sur la base de l’égalité souveraine des Etats et conformément au 

principe de libre choix des moyens.»
2. 

الممتمكات  لكل دكلة الحق في تأميـ أفّ  النص،ىذا  مضمكف يظير مف خبلؿ 
المطبقة  كفقا  لقكانينيا كأنظمتيا مناسبدفع التعكيض الأف ت، شرط تياممكيأك نقل  ،األجنبية

ؼ فييا مسألة التعكيض أّنيا متصمة بالمكضكع. كفي كل مرة تؤدّ  كجميع الظركؼ التي ترػ 
مة كمف قبل إلى إثارة الخبلؼ، يجب أف يسكػ بمقتضى التشريع المحمي لمدكلة المؤمّ 

                                                           
أصكات كامتناع  06 رفض صكتا  مقابل 118ؽ كالكاجبات االقتصادية بأغمبية ميثاؽ الحقك  إعبلفقرار  تـّ المكافقة عمى -1

 104الذؼ اعتمد بأغمبية ك )ج( مف الميثاؽ،  02فقرة  02كاف ىناؾ تصكيت منفصل عمى المادة كما  ،عف التصكيت 10
بأغمبية ساحقة  رارالق التصكيت عمى مف الكاضح أفّ كقد كاف عف التصكيت.  06 امتناعك  ىذه المادة ضد 16أصكات، ك 

كانت النتيجة قد ك  ة،الدكلي اتاالستثمار  أصليمثل إرادة دكؿ العالـ الثالث كبمداف الكتمة الشيكعية دكف مراعاة مصالح دكؿ 
 أنظر:  في صياغتيا التقميدية.لبلستثمار قانكف الدكلي اللبعض أىـ مبادغ  تحديا  

LEBEN Charles, «Droit international des investissements: Un survol historique», Op.cit., pp. 

50 et 51. § DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 379. 
2
- Résolution 3281(XXIX) relative à la Charte des droits et des devoirs économiques des 

Etats, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 12 Décembre 1974. Disponible 

en ligne sur: http/www.un.org/frech/documents/resga.htm 
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محاكميا، إاّل إذا اتفقت جميع الدكؿ المعنية عمى كسائل سممية أخرػ تقـك عمى أساس 
 . 1الكسائلىذه حرية اختيار  المساكاة في السيادة بيف الدكؿ كتتفق مع مبدأ

بتنكع محتكاه، إذ يشير في ديباجتو حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا االقتصادية ميثاؽ يتمّيز 
إلى ضركرة التمسؾ بأىداؼ ىيئة األمـ المتحدة كأىمية التعاكف الدكلي كتعزيز االستقبلؿ 

ق عبلقات الحسباف احتياجاتيا الخاصة كتحقيفي قتصادؼ لمدكؿ النامية، مع األخذ اال
نصافا   لبلرتقاء بمستكػ المعيشة كالرفاه لمشعكب كتضييق  ،اقتصادية دكلية أكثر عدالة كا 

ة األمـ رة ألىداؼ ميثاؽ ىيئجاءت بنكده مكّممة كمفسّ ف .2مةليكة بيف الدكؿ النامية كالمتقدّ ا
القتصادية ميثاؽ حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا ا أفّ ت الفقرة الثالثة منو نّص كقد  ،المتحدة كمبادئو

ر لدكلية االقتصادية، كىذا ما يبرّ يس التعامل الدكلي ضمف إطار العبلقات اىـ في تكرّ ايس
 .3الصفة اإللزامية لنصكصو التي كافقت عمييا أغمبية دكؿ العالـ

مف ىنا، تبرز الجيكد المبذكلة لتطبيق مبدأ السيادة الدائمة عمى الثركات الطبيعية، 
العقبات التي قد تعيق الدكؿ في ممارستيا لمحق في نزع الممكية كذلؾ مف خبلؿ إلغاء جميع 

 أك تأميـ ممتمكات المستثمريف األجانب.

 لممسصثمر األجنبي مفة لنزع الممكية العقاريةالمطمب الثاني: الركر المتص

اتخذت االعتداءات عمى حقكؽ الممكية الخاصة لممستثمريف األجانب أشكاال  مختمفة 
يا تتشابو في ككنيا إجراءات تعسفية يمكف نسبتيا إلى قرف العشريف، إاّل أنّ دة خبلؿ الكمتعدّ 

اال  مف ممكيتو بجميع صكرىا. الدكلة، تيدؼ بصفة أساسية إلى حرماف األجنبي حرمانا  فعّ 
رد بشكل يؼ ذالكىي تتمخص في نكعاف مف اإلجراءات، مف جية نزع الممكية المباشر 

إّما ضد مستثمر، شخص  تكجييو بنزع الممكية، يتـّ رسمي في مرسـك أك قانكف متعمق 
طبيعي أك معنكؼ، أك ضد عدة استثمارات مف نفس القطاع االقتصادؼ )الفرع األكؿ(. كمف 

                                                           
1
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 378. V. aussi: LEBEN Charles, «Droit 

international des investissements: Un survol historique», Op.cit., p. 50. 
2
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 379. 

 . 36ك  35عيبكط محند كعمي، المرجع السابق، ص  -3
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جية أخرػ نزع الممكية غير المباشر، كالذؼ قد ينجـ عف أؼ إجراء تتخذه الدكلة في إطار 
 عمى أراضييا )الفرع الثاني(. تنظيـ األنشطة االقتصادية التي تمارسممارسة حقيا في 

 الفرع األكؿ: اإلجراءات المباشرة لنزع الممكية  

مقارنة بنزع الممكية بطريقة غير مباشرة،  ممكية بطريقة مباشرة صعكباتنزع ال يثير ال
لذلؾ تقتضي حماية ممكية المستثمر  ،1فاإلجراءات المباشرة تشمل نزع الممكية كالتأميـ

بصفة انفرادية إلى اتخاذ إجراءات ىادفة بشكل مباشر لحرمانو مف  دكلةعدـ لجكء ال األجنبي
، حيث غيرىا كأعف طريق نزع الممكية لممنفعة العامة أك التأميـ أك المصادرة  أمكالو، سكاء  

مف  األجنبي يشمل نزع الممكية تحت أؼ مسمى أك أؼ شكل يحتكؼ عمى حرماف المستثمر
 .     2بعيب إساءة استعماؿ السمطة ممتمكاتو إذا إقترف فعل الحككمة

في الدكلة  ةاألجنبي اتتعرض ليا االستثمار تخاطر التي قد يستكجب ضماف الم
مف  نبااألج يفالمضيفة، عمى ىذه األخيرة أف ال تتخذ أؼ إجراء مف شأنو حرماف المستثمر 

ميا يمقكـ بتأتلممنفعة العامة )أكال(، أك أف  ـاالستثمارؼ، كأف تنزع أمكالي ـممكية مشركعي
 )رابعا(.  االستيبلء أك الحراسةعمييا فرض أف تيا )ثالثا(، أك تصادر م)ثانيا(، أك 

  نزع الممكية بغرض صحقيق المرمحة العامة :أكال

تحقيقا   يعتبر مف بيف اإلجراءات التي تتـّ لممستثمر األجنبي العقارية  ممكيةإّف نزع ال
سمطات الحككمية في الدكلة المضيفة لبلستثمار األجنبي لممنفعة العامة، تتكلى اتخاذه أحد ال

طبقا  لمقانكف الذؼ يحّدد اختصاصيا اإلقميمي، باعتبارىا تتمتع بامتيازات السمطة العامة التي 

                                                           
، أنظر االجتيادات القضائية بخصكص أحكاـ التحكيـ التالية: ةئلطبلع عمى التعاريف المتعمقة بنزع الممكية المباشر ل -1

، 2007سبتمبر سنة  28ضد األرجنتيف، بتاريخ  Sempra Energy International الحكـ الصادر في قضية شركة
مارس  22ضد األرجنتيف بتاريخ  .Enron Corporation And Ponderosa, L.Pكالحكـ الصادر في قضية شركة 

      : لمزيد مف التفصيل أنظر في المكقع .2007سنة 
www.worldbank/icsid.org Cité par: DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 388. 

مرجع اللمياء متكلى يكسف مرسى، . أنظر أيضا: 369-352عبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، المرجع السابق، ص ص  -2
 .218 سابق، صال

http://www.worldbank/icsid.org
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يا تمنح ليا الحق في نزع الممكية طكاعية أك جبرا ، مقابل االلتزاـ بأداء التعكيض، ما داـ أنّ 
 . 1ماعية لمدكلةتحّقق مقتضيات المصمحة االجت

 صعريف نزع الممكية لممنفعة العمكمية -1

يمكف في دت محاكالت الفقياء في تعريف نزع الممكية لممنفعة العامة، حيث تعدّ لقد 
 عمى أّنو: Jean SALMON حسب األستاذ البداية تعريف نزع الممكية في القانكف الدكلي 

«La procédure par laquelle une autorité publique oblige une personne 

privée à lui céder ses biens, droits ou intérets, au nom de l’intérêt général»
2. 

 لممنفعة العامة إلى تعريف نزع الممكية Leslie  Roodاألستاذ ذىب في نفس اإلتجاه
مككة "إجراء صصتذه الدكلة أك إحدى ىيئاصيا العامة لنزع ممكية أمكاؿ عقارية ممو: بأنّ 

ألشتاص تارة، صحقيقا  لدكاعي الرالح العاـ، بمكجب قرار إداري يردر عف الجية 
 .3المتصرة، مقابل صعكيض"

"إجراء إداري يقرد و: عمى أنّ لممنفعة العامة  نزع الممكية 4الفقومف بعض ال عّرؼكما 
لو مف بو نزع الماؿ جبرا  عف مالكو بكاسطة اإلدارة لمنفع العاـ مقابل صعكيضو عما نا

"نزع الممكية لممنفعة : مف يرػ أفّ  5البعض األخر، كفي نفس الفكرة تقريبا  ىناؾ ضرر"
العامة إجراء إداري يقرد بو حرماف الشتص مف ممكو العقاري لصتريرو لممنفعة العامة 

 . مقابل صعكيض عادؿ يدفع لو"

                                                           
 .21سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -1

2
- Citer par: DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 14.        
  .33سابق، ص المرجع العمر دمحم ىاشـ صدقة،  -3
سبلـ لمطباعة كالنشر، القاىرة، سعد دمحم خميل، نزع الممكية لممنفعة العامة بيف الشريعة كالقانكف، الطبعة األكلى، دار ال -4

 . 80، ص 1993
 . 72سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: دمحم عبد المطيف، 106سابق، ص المرجع الدريد محمكد السامرائي،  -5
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ناتج عف و يجب أف يككف ىناؾ تعكيض بما يغطي الضرر الأنّ  ما يميز ىذه الصكرة
، ككل نزع لمممكية دكف تعكيض يعتبر حسب 1حرماف المستثمر األجنبي مف ممكيتو

قبيل المصادرة الجنائية، فااللتزاـ بالتعكيض ىك عنصر مف   Jean-Pierre LAVIECاألستاذ
عمكما ، ال  ضركرؼ في تعريف نزع الممكية لممنفعة العامة، كإجراء استثنائي يرد عمى العقار

 .2 إذا أجازه القانكف إليو إالّ  يجكز المجكء

 شركط نزع الممكية التارة لممرمحة العامة -2

حّدد المشرع الجزائرؼ الحاالت التي يجكز فييا لئلدارة نزع الممكية الخاصة، كذلؾ 
باستخداـ كسائل استثنائية منيا تقرير صفة المنفعة العامة أك اإلعبلف عنيا بمكجب قرار 

اتخاذ إجراءات نزع الممكية بشأنيا، إلى جانب تعييف خبير عقارؼ إدارؼ لبعض العقارات أك 
 يتكلى التحقيق في األمبلؾ المراد نزعيا مف أصحابيا.

نتيجة لذلؾ كضع المشرع الضكابط كالشركط التي تكفل حمايتيا كصيانتيا مف أف 
و تنتزع أك يستكلى عمييا لغير مصمحة عمكمية، فكاف ذلؾ التنظيـ المتكامل بإجراءات

كفي نفس الكقت  ،كضماناتو اليادفة لتحقيق الحماية لمممكية الخاصة لممستثمر األجنبي
ذا ما ركعيت تمؾ الضكابط كاإلجراءات يككف 3تحقيق أىداؼ كدكاعي المصمحة العامة . كا 

 يا ابتغت مف كراءه النفع العاـ، لذلؾ يعدّ إصدار اإلدارة لقرارىا صحيحا  كمشركعا ، طالما أنّ 
 . 4زع الممكية إلى القانكف شرطا  جكىريا  يرتب مسؤكلية الدكلة في حالة غيابواستناد ن

 الصأميـ :ثانيا

مف  جد أكلى تطبيقاتو في كلي، إذ يعتبر التأميـ مف بيف النظـ القانكنية الحديثة نسبيا  
انيارت قداسة الممكية الفردية، كىذا اإلجراء في الحقيقة  حيث، 1917المكسيؾ كركسيا عاـ 

بتغيير النظاـ السياسي  تعمقت، يمجأ إليو في حاالت معينة يفترض أف يككف استثنائيا  
                                                           

1
- EL BOUDOUHI Saida, «L’intérêt général et les règles substantielles de protection des 

investissements», Annuaire Français de droit international, C.N.R.S., Paris, 2005, p. 546. 
2
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 159 et 160.   

 . 37ك  36 ، ص2011ات القانكنية، القاىرة، كجدؼ شفيق فرج، نزع الممكية لممنفعة العامة، يكنيتد لئلصدار  -3
 .ما بعدىاك  235 ص ،المرجع السابقكفاء سيد أحمد دمحم خبلؼ،  -4
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صكر  ا يجعل منو أشدّ بصفة جماعية كمفاجئة، ممّ  يتـّ  إجراء وكما أنّ  ،1كاالقتصادؼ لمدكلة
، كتأثيرا  عمى تحديد كجية االستثمارات األجنبية تدخل الدكلة في الحياة االقتصادية فاعمية  

 .2ع تغير ىذا المفيـك في ظل االنتشار المتزايد لحركة التأميمات الزاحفةخاصة م

 الصأميـ صعريف -1

"الصأميـ ىك عممية صصرل بقكلو:  التأميـDE LA PRADELLE الفرنسي عّرؼ الفقيو 
، أك جزئيا   كميا   بالسياسة العميا، صقكـ بيا الدكلة مف أجل صغيير بنائيا االقصرادي، صغييرا  

يد القطاع التاص عف بعض المشركعات الرناعية أك الزراعية ذات األىمية  بحيث صكف
 . 3لنقميا مف القطاع التاص إلى القطاع العاـ، تدمة لمرالح األمة"

 إجراء": وبأنّ  1952أّما معيد القانكف الدكلي فقد عّرؼ التأميـ في مؤتمره المنعقد سنة 
ممكية ممصمكات أك حقكؽ تارة معينة نقل بمقصضاه الدكلة عف طريق إجراء صشريعي، ص

مف جانب الدكلة، عمييا  سيطرةغبلليا أك البغرض اسصك لممرمحة العامةبالذات، 
في تعريفو  Jean RIVEROاألستاذ  قاـكما  ،4صكجيييا لصحقيق ىدؼ جديد صعينو الدكلة"ك 

صضاىا صنصقل "الصأميـ ىك صمؾ العممية الصي بمقخاصيتيف رئيسيتيف، بقكلو: بإبراز لمتأميـ 
ممكية مشركع أك مجمكعة مف المشركعات إلى الجماعة، بقرد إبعادىا عف اإلدارة 

 .5الرأسمالية صحقيقا  لممرمحة العامة"

التأميـ عبارة عف إجراء نقل جبرؼ لحق الممكية الخاصة أّف بصفة عامة، يمكف القكؿ 
لذؼ تقـك بو عادة السمطة لممستثمر األجنبي إلى الدكلة أك غيرىا مف األشخاص العامة، كا

                                                           
 كما بعدىا.  245سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -1
 . 297سابق، ص المرجع الكفاء سيد أحمد دمحم خبلؼ،  -2

3
- «La nationalisation désignerait plutôt «l'opération de haute politique par laquelle un 

Etat, réformant tout ou partie de sa structure économique, enlève aux personnes 

privées, pour la remettre à la nation, la disposition d'entreprises industrielles ou 

agricoles d'une certaine importance en les faisant passer du secteur privé ou secteur       

public». Cité par: DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 14. 
  .167سابق، ص المرجع ال. حسف عطية هللا، 277ك  276سابق، ص المرجع الالديف رمضاف،  ىأحمد بيأنظر:  -4
 .13سابق، ص المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ،  -5
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التشريعية عمى أعمى مستكػ مف النظاـ، بغرض تحقيق ىدؼ ذك مكانة كطنية مستكحى مف 
خضع لنفس النظاـ يإجراء ال  ككى ،االعتبارات الكطنية السياسية أك االقتصادية األساسية

 .1القانكني مثل نزع الممكية في القانكف اإلدارؼ 

الفقو الدكلي الحديث يعترؼ بحق الدكلة في تأميـ  يستخمص مف ىذه التعاريف، أفّ 
 بيدؼ أمكاؿ األجانب كمصالحيـ االقتصادية، مع تقييد سمطة الدكلة في عدـ المجكء إليو إاّل 

كذلؾ لما يشكمو مف خطر عمى مصالح األجانب،  ،2المصمحة العامة، كبنص قانكني
 الخاصة إلى الممكية العامة.الرتباطو بأعماؿ السيادة التي تسمح لمدكلة بنقل الممكية 

 بيف الصأميـ كنزع الممكية صمييزال -2

كجمعيما تحت  المباشر أك غير المباشر مف غير المألكؼ تشبيو التأميـ بنزع الممكية
 .3، فكل مف التأميـ كنزع الممكية ال يشيراف إلى نفس الحقائقعبارة كاحدة، كىي "نزع الممكية"

كمف  ،نقل ممكية المشركعات المممككة لمخكاص إلى الدكلة مف حيث افقد يتشابيفمع ذلؾ ك 
يما ، إاّل أنّ 4الدكلة عمى الممكية الخاصة ينطكؼ عمى استيبلءالذؼ مشترؾ ال يدؼحيث ال

  : يختمفاف في عدة أكجو

 مف ناحية الطبيعة القانكنية -أ

يصدر عادؼ فيك إجراء إجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة بمكجب قرار إدارؼ،  تتـّ 
المختصة مطابقا  لنصكص القانكف، كعادة ما تحيل الدساتير سمطة نزع اإلدارية مف السمطة 

 ، في حيف أفّ 5الممكية لنصكص قانكنية خاصة تشترط التأكيد عمى كجكد المنفعة العامة
بعمل تشريعي استنادا  إلى نص دستكرؼ أك قانكف خاص يستمد أساسو مف  التأميـ يتـّ إجراء 

                                                           
 .118ك  117سابق، ص المرجع المي بكر، دمحم عبد العزيز ع -1
ة لنيل أطركحمجدؼ كماؿ دمحم الصراؼ، المركز القانكني لممستثمر األجنبي في القانكف المصرؼ )دراسة مقارنة(،  -2

 .178، ص .ـسكمية الحقكؽ، جامعة الزقازيق، د. ة دكتكراه في الحقكؽ،شياد
3
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit, p.13 et s. 
 .153ك  152سابق، ص المرجع ال، ...عبد الكاحد دمحم الفار، الجكانب القانكنية لبلستثمارات العربية كاألجنبية -4
 ق الذكر.مكية مف أجل المنفعة العمكمية، السابميحدد القكاعد المتعمقة بنزع ال ،11-91قانكف رقـ  -5
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كغير خاضع أماـ القضاء إجراء التأميـ غير قابل لمطعف فيو  تكر، كيترتب عمى ذلؾ أفّ الدس
الخاصة ألّنو يدخل في أعماؿ السيادة، كىذا عكس قرار نزع الممكية  ،ألية رقابة قضائية

 .1الذؼ يجكز الطعف فيو أماـ القضاء

 مف ناحية المكضكع -ب

د عمى حقكؽ الممكية العقارية الخاصة تتصف إجراءات نزع الممكية بالفردية، فيي تر 
، ة الشخص العقاريةممكيأمكاؿ أك بصفة أصمية، استدعت ضركرة تحقيق المنفعة العامة أخذ 

بينما يتصف التأميـ عادة بالعمكمية، يرد عمى مجمكعة مف الحقكؽ المادية كالمعنكية، فيك 
حركقات، أك قطاع يصيب مشركعات اقتصادية بأكمميا، كما في حالة تأميـ قطاع الم

 .2قتصادية في الدكلةاالمف القطاعات  البنكؾ، أك غيرىا

 مف ناحية اليدؼ -ج

بنقل الممكية الخاصة مع تأكيد الحق  لممكية إلى تحقيق مصالح اجتماعيةييدؼ نزع ا
في التعكيض، بينما ييدؼ التأميـ إلى إحداث إصبلح اقتصادؼ كاجتماعي في الدكلة 

 ،3ألجنبي محل التأميـ، كتككف فيو الممكية جماعية تستغل لمصالح العاـالمضيفة لبلستثمار ا
كما ييدؼ التأميـ إلى تغيير البنياف االقتصادؼ كاالجتماعي في الدكلة، كىك بيذا المعنى 

 .4يتصل بالسياسة العميا في الدكلة

 مف ناحية الصعكيض -د

لصحة إجراء نزع  شرط أساسي إلى المنزكع منو ممكيتو، فيك التعكيض يجب دفع
ذا كاف  ّنما تبقى لو صفة ، تأميما   مع ذلؾ بدكف تعكيض فبل يعدّ  نزع الممكيةالممكية، كا  كا 

                                                           
 . أنظر أيضا: 91عبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، المرجع السابق، ص  -1

MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 361. 
عبد البارؼ أحمد عبد أنظر أيضا: . 23سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -2

 .94 سابق، صالمرجع الالبارؼ، 
 . أنظر أيضا: 22ك  21سابق، ص المرجع الدمحم إبراىيـ، عاطف  -3

EL BOUDOUHI Saida, Op.cit., p. 547. 
4
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., Op.cit., p. 100. 
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المصادرة، بينما في التأميـ ال يككف التعكيض سكػ أثر مترتب عميو كليس شرطا  لشرعيتو، 
 . 1كيةفي مقابل تعكيض كامل كسابق ال يتحكؿ إلى نزع لممم تـّ ي التأميـ الذؼ كما أفّ 

 المرادرة :ثالثا

ترمي المصادرة إلى تمميؾ الدكلة لؤلمكاؿ المضبكطة ذات صمة بأفعاؿ غير مشركعة 
ارتكبيا المستثمر األجنبي جبرا  كبغير مقابل، لذلؾ تحاكؿ الدكؿ المصدرة لرؤكس األمكاؿ 

لتجارية ، باعتباره مف أكبر المخاطر غير ا2األجنبية حماية مستثمرييا مف إجراء المصادرة
 التي يخشاىا كل مستثمر أجنبي إلى جانب التأميـ.

 في حالة ال يمكف اتخاذىا إالّ  جميع األحكاؿ ذات طبيعة شخصية،المصادرة ىي في 
 .3صاحب المشركع االستثمارؼ  ـ أك أعماؿ غير مشركعة مف طرؼارتكاب جرائ

 صعريف المرادرة -1

ممكية كل أك بعض األمكاؿ كالحقكؽ الدكلة عمى  كجبوالمصادرة ىي إجراء تستكلي بم
ىك إجراء جزائي ال ييدؼ ، ك 4المالية ألحد األشخاص دكف مقابل، فبل مصادرة مع التعكيض

ّنما نتيجة لتصرؼ غير مشركع قاـ بو المالؾ نزعإلى   .5الممكية في ذاتو كا 

"إجراء القرد منو صمميؾ الدكلة بمكجب حكـ قضائي يا: بأنّ المصادرة البعض  عّرؼ
"أتذ يا: ، فيما عّرفيا البعض األخر بأنّ مكاؿ أك محجكزات قيرا عف راحبيا كدكف مقابل"أ

                                                           
 .  96سابق، ص المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ،  -1
 .236سابق، ص المرجع الىيمف قاسـ بايز،  -2
 . 20سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -3
حساـ الديف كامل األىكاني، "المعاممة القانكنية لبلستثمارات في القانكف المصرؼ"، مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية،  -4

. أنظر أيضا: ىشاـ خالد، الحماية القانكنية لبلستثمارات 27، ص 1996شمس، العدد األكؿ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف 
 .177، ص عربية، المرجع السابقال

5
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 98. 
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. كتعّرؼ المصادرة في قانكف العقكبات 1التارة مف قبل الدكلة دكف صعكيض" الممصمكات
 .2عقكبة تكميمية في جميع الحاالت، تضاؼ فيو األمكاؿ إلى الدكلةىي ك  ،يا جزاء ماليبأنّ 

جراء المصادرة ينبيمكف أف تككف ا غي أف يستند إلى لمصادرة قضائية أك إدارية، كا 
مسمطة القضائية كالتنفيذية حق المصادرة في الحدكد المرسكمة لو قانكنا ، لنص قانكني يخكؿ 

ة اإلجراء اإلدارؼ يقصد بالمصادرة اإلداريك  .3رهكيتخذ عند تكافر إحدػ الحاالت التي تبرّ 
حكـ قضائي، كتككف  تحت سمطة القانكف دكف  ة العامة في الدكلةه اإلدار باشر تالكقائي الذؼ 

صادر عف المحاكـ العادية كعقكبة تبعية إلحدػ  المصادرة قضائية بمكجب حكـ قضائي
الجرائـ الجنائية المنصكص عمييا في القانكف، أك تصدر عف قضاء استثنائي لـ تتبع فيو 

مف األعماؿ التي يجب حماية المستثمر  عمبل   اإلجراءات القانكنية المعتادة، كىذا يعدّ 
  .4األجنبي ضد اتخاذىا

 صمييز المرادرة عف الصأميـ كنزع الممكية لممنفعة العامة -2

جميع اإلجراءات التي تتخذ  تتشابو المصادرة مع كل مف التأميـ كنزع الممكية في أفّ 
بيدؼ نقل ممكية ماؿ مف  ر اتخاذىايبرّ  ،لمصادرة األمكاؿ أك نزع الممكية تستند إلى قانكف 
و تجرؼ التفرقة بيف ىذه الصكر أنّ  ، إاّل 5أحد األشخاص إلى الدكلة أك إحدػ مؤسساتيا

 الثبلث لتدخل الدكلة في مسائل الممكية، عمى النحك األتي:

تيدؼ المصادرة إلى استبعاد األشياء المتحصمة مف الجريمة أك منع كقكعيا كإجراء  -1
 .6زع الممكية إلى تخصيص الممكية الخاصة لممنفعة العامةعقابي، في حيف ينصرؼ ن

                                                           
 .179سابق، ص لامرجع المجدؼ كماؿ دمحم الصراؼ،  -1
، 49عدد  ،..ج.جتضمف قانكف العقكبات، ج.ري، 1966 سنة يكنيك 08مؤرخ في  156-66مف األمر رقـ  15المادة  -2

  ، معّدؿ كمتّمـ.1966 سنة جكاف 11في  مؤرخ
 . 19سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -3
 .62سابق، ص المرجع العكاشة دمحم عبد العاؿ، أنظر أيضا: . 109سابق، ص الع مرجالدريد محمكد السامرائي،  -4
 .72سابق، ص المرجع النزيو عبد المقصكد دمحم مبركؾ،  -5
 . 24سابق، ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ،  -6
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تطمق المصادرة عمى حاالت أخذ الممكية دكف تعكيض، بينما يستكجب التعكيض عمى  -2
كما يثير الغمكض بشأف مسألة التعكيض ما جاء بو  ،1نزع الممكية كالتأميـ ألحد المشركعات

أخذ المشرع الجزائرؼ بالمصادرة الممغى عندما  03-01مف األمر رقـ  16نص المادة 
اإلدارية مقابل تعكيض عادؿ كمنصف كإجراء لنزع ممكية المستثمر األجنبي، مخالفا  بذلؾ 

ىذا ما جعل المشرع يتفادػ  كلعلّ  ،تعريف المصادرة، فيك خطأ في استعماؿ المصطمحات
  .20162ذلؾ باستعماؿ مصطمح "االستيبلء" في قانكف االستثمار لسنة 

إاّل  يا إجراء جزائي ال تتـّ عف المصادرة ىك أنّ  التأميـفرؽ األساسي الذؼ يميز ال -3
كاف إصبلحيا  أك إنمائيا   بارتكاب جريمة أك كقاية لؤلمف كالسبلمة، بينما التأميـ سكاء  

 .3يستيدؼ إحداث إصبلح أك تحقيق منفعة عامة في الدكلة

بغض النظر عف  مل مخالف لمقانكف ترد المصادرة عمى أشياء استخدمت في ارتكاب ع -4
نزع الممكية عمى العقارات بصفة أصمية، كيرد التأميـ عمى ممتمكات أك  ردطبيعتيا، بينما ي

 .4ر نقميا إلى الدكلة تجسيدا  لمفيكـ الممكية الجماعية، كاف قد تقرّ بأكمميا أنشطة معينة

 االسصيبلء كفرض الحراسة :رابعا

راسة مف اإلجراءات المؤقتة التي تزكؿ بزكاؿ أسبابيا يعتبر كل مف االستيبلء كالح
( 2كفرض الحراسة ) ،(1التطرؽ إلى االستيبلء ) عمى خبلؼ اإلجراءات السابقة، لذلؾ سيتـّ 

 عمى األمكاؿ المعنية باالستيبلء عمى التكالي. 

 االسصيبلء -1

أك جنبي األ حككمة الدكلة المضيفة لبلستثمار يصدر عفجبرؼ االستيبلء ىك إجراء 
إحدػ سمطاتيا العامة، فيترتب عميو حرماف المستثمر مف حقكقو أك ممارسة سمطاتو 

                                                           
 . أنظر أيضا:151ص  ، مرجع سابق،...عبد الكاحد دمحم الفار، الجكانب القانكنية لبلستثمارات العربية كاألجنبية -1

MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 358. 
 يتعمق بترقية االستثمار، السابق الذكر. ، 09-16قانكف رقـ المف  23المادة  -2

3
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 358.   

عبد البارؼ أحمد عبد أنظر أيضا:  .20سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -4
  .98ك  97سابق، ص المرجع الالبارؼ، 
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، حسب البعض، إجراء سيادؼ مؤقت تتخذه الجية يعدّ فيك  .1الجكىرية بصفة مؤقتة
نتفاع المختصة في الدكلة في حدكد اختصاصيا اإلقميمي، كتحصل بمقتضاه عمى حق اال

كفيما  ،2مصمحة العامة مقابل تعكيض الحق يدفع لممالؾال ببعض األمكاؿ الخاصة بيدؼ
في نظر القانكف الدكلي  فإّنو ال يتـّ  اتخذت إجراء االستيبلء يتعمق بتطبيق قانكف الدكلة التي

ّنما يطبق عمالخاص ب  . 3قاعدة إقميمية القكانيف يوكصفو قانكف مكقع الماؿ، كا 

 ما جاء في أحكاـ كانيف االستثمار إالّ لـ يكرد المشرع الجزائرؼ تعريف لبلستيبلء في ق
. 4دة في القانكف مشركط المحدّ ل مف القانكف المدني، التي أجازت األخذ بو كفقا   679المادة 

كعمى خبلؼ نزع الممكية، تمجأ اإلدارة المختصة إلى االستيبلء بصفة مؤقتة في ظركؼ 
 في جميع الحاالت لةضركرة احتراـ الدك  عأك الحركب، م السمـ كما في ظركؼ األزمات

عمى المنقكالت ككذلؾ العقارات  االستيبلء ، كيمكف أف يرد5أداء تعكيض مناسب شرط
كبمجرد  ،كخاصة استغبلؿ تمؾ العقارات بصفة مؤقتة، كىذا ما يمنع نقل ممكيتيا نيائيا  لمدكلة

 .6رد العقارات إلى مالكيا نياية االستغبلؿ يتـّ 

 فرض الحراسة -2

"نزع ممكية الشيء مف يد مالكو أك حائزه، ككضعو في حيازة الغير  :يقصد بالحراسة
 الحراسة عمى األمكاؿ إجراء كقتي . كيعتبر فرض7إلدارصو لمرمحة مف يحدده مف فرضيا"

يرفع يد المالؾ عف إدارة األمكاؿ الخاصة بو كالتي فرضت الحراسة عمييا، كىك إجراء إّما أف 
ائي اليدؼ منو المحافظة عمى حقكؽ الممكية كما ينشأ يككف قضائيا  إذا صدر فيو حكـ قض

                                                           
 .248ص  المرجع السابق،سحيـ دمحم سحيـ حسف،  -1

2
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 359.   

 .19-17سابق، ص ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -3
"يصـ الحركؿ عمى األمكاؿ كالتدمات الضركرية لضماف سير المرافق و: مف القانكف المدني عمى أنّ  679ت المادة نّص  -4

 العمكمية باصفاؽ رضائي كفق الحاالت كالشركط المنركص عمييا في القانكف.
كاؿ كالتدمات  أنو يمكف في الحاالت االسصثنائية كاالسصعجالية كضمانا السصمرارية المرفق العمكمي، الحركؿ عمى األمإال  

 .الذكر سابقال، عف طريق االسصيبلء..."
474

- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., Op.cit., p. 99. V. aussi: HAROUN Mehdi, Op.cit., p. 563. 
6
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 360. 

 . 248سابق، ص المرجع السحيـ دمحم سحيـ حسف،  -7
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 603ت عميو المادة ، كقد نّص 1 عند الضركرةإالّ  لحراسةاال يحكـ بك  ،عنيا مف حقكؽ عينية
"يجكز لمقاضي أف يأمر بالحراسة: ... إذا لـ يصفق ذكك الشأف مف القانكف المدني كما يمي: 

ؿ أك عقار قد صجمع لديو مف األسباب عمى الحراسة، إذا كاف راحب المرمحة في منقك
الحراسة . أك تككف عاجبل مع بقاء الماؿ صحت يد حائزه" االمعقكلة ما يتشى معو تطر 

مف  603جاء في الفقرة األخيرة مف نص المادة كىذا ما  نكنية حينما تفرض بنص قانكني،قا
ألحكاؿ األترى ... في ا: يجكز لمقاضي أف يأمر بالحراسة ": كما يمي القانكف المدني

 .المنركص عمييا في القانكف"

 لمختصة في الدكلةيمكف أف تككف الحراسة إدارية تقكـ بيا السمطة اإلدارية اكما 
بإدارتيا كفقا  لما  المستثمر األجنبي لأخ متىؼ بيدؼ تسيير المرافق العامة بمكجب قرار إدار 
عمى األمكاؿ العقارية يرد لحراسة فرض اك  .االلتزاـ أك العقد المبـر بينيماكرد في كثيقة 

فرض   بحكـ قضائي، كمف الجدير بالمبلحظة اإلشارة إلى أفّ كالمنقكلة، كال يجكز تكقيعو إالّ 
، ففرض 2الحراسة يتعمق بحرماف المستثمر مف السيطرة عمى استثماره رغـ االحتفاظ بممكيتو

جنبي في الدكلة لمستثمر األمف بيف أحد المخاطر السياسية التي يتعرض ليا ا الحراسة يعدّ 
يترتب عمييا حرمانو مف حقكقو الجكىرية عمى استثماره أك التقييد منيا نتيجة ، المضيفة

دارة المشركع االستثمارؼ عمى الكجو الصحيح  .3إلخبللو بالتزاماتو في تسيير كا 

 المماثمة لنزع الممكية  دابيرصالفرع الثاني: ال

د حرماف المالؾ مف ممكيتو، كىك اإلجراء غير نزع الممكية يفي مف المعمـك أفّ 
داد لجكء المرغكب كالمنبكذ لدػ المستثمريف األجانب منذ زمف بعيد. كفي الكقت الحاضر از 

المترتب عف نزع الممكية، تيدؼ بشكل غير  األثرؼ إلى نفس جديدة تؤدّ  تدابير الدكؿ إلى

                                                           
 . 30سابق، ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ،  -1
 .249سابق، ص المرجع السحيـ دمحم سحيـ حسف،  -2
 . 30سابق، ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ،  -3
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سيطرتو عمى ممتمكاتو  حرماف المستثمر األجنبي مف مشركعو أك تقييد مباشر إلى
 . 1إقميـ الدكلة المضيفة لو فية االقتصادي واستغبلليا، كىك ما يؤثر سمبا  عمى مصالحك 

المماثمة لنزع الممكية )أكال(، كما  دابيرتا التطرؽ إلى مضمكف فكرة الىن مف الميـّ 
 عقيدا  البحث عف معايير تحديد األثر في اإلجراء المماثل لنزع الممكية األكثر ت ينبغي

 (.نياايره مف خبلفات فقيية دكليا  )ث، نتيجة لما يثةمباشر كصعكبة مف نزع الممكية ال

 المماثمة لنزع الممكية دابيرصمضمكف ال :أكال

يحـر المستثمر األجنبي مف  مباشر أك غير مباشر تدبير تخذ أؼأف ت لمدكلة ليس
ؿ إجراء نزع الممكية غير كعميو يدّ  ،2حقكقو الفعمية ما عدا في الحاالت االستثنائية المشركطة

كباستثناء  ،3مكضكع لمعديد مف التسميات غالبا   عمى مجمكع الحاالت التي تشكل ةالمباشر 
 ةاتفاقيات التبادؿ الحر ألمريكا الشمالية التي حاكلت تعريف إجراء نزع الممكية غير المباشر 

يات االستثمار الدكلية لـ تحّدد معنى بطريقة مشابية لنزع الممكية التقميدؼ، فإّف غالبية اتفاق
المماثمة لنزع الممكية  دابيرتالفكرة . فمف الضركرؼ تكضيح 4"أك التدبير مصطمح "اإلجراء

 (. 2) دابيرتلليذه اعرض مختمف االتفاقيات التي اعتمدت عدة تسميات ك (، 1)

 المماثمة لنزع الممكية دابيرصضبط مفيـك ال -1

أك ما يسمى  ةريف نزع الممكية غير المباشر تعيشكل ، ال يزاؿ في الكقت الحاضر
أصعب مشكمة، حيث ال يكجد حتى اآلف تعريف مقبكؿ عمى المماثمة لنزع الممكية  بالتدابير

" أك "نزع الممكية التدريجي"، كىذه المشكمة ةنطاؽ كاسع لمصطمح "نزع الممكية غير المباشر 

                                                           
كنية كاالقتصادية، العدد األكؿ كالثاني، أحمد شرؼ الديف، "نزع الممكية كضماف االستثمار العربي"، مجمة العمـك القان -1

 .119سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: عمي حسيف ممحـ، 32، ص 1984، القاىرة، 26السنة 
 .61سابق، ص المرجع العكاشة دمحم عبد العاؿ،  -2

3
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 389. 

4
- OSTROVE Michael, Op.cit., p. 206. et MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes 

à une expropriation dans l’arbitrage international relatif aux investissements», in Où va le      

droit de l’investissement? Désordre normatif et recherche d’équilibre, sous la direction de 

HORCHANI Ferhat, Editions A. Pedone, Paris, 2006, p. 75. V. aussi: DUPUY Pierre-Marie 

et RADI Yannick, Op.cit., p. 385. 
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 يتـّ الشركط التي  الشغل األساسي في تبياف . كيتمثل1ىي أصل العديد مف النزاعات الدكلية
لتزاـ االيترتب عمييا كالتي ، ةة غير مباشر نزع ممكييا معينة عمى أنّ  دابيرت اعتباربمكجبيا 

 أك تدبير المتضرر. بمعنى آخر، ما الذؼ يجعل كل إجراءاألجنبي بتعكيض المستثمر 
التي  دابيرتكل ال أفّ  2ـ تحكيميةت عدة محاكحككمي معادال  لنزع الممكية؟ في الكاقع، أقرّ 

تضر باألنشطة االستثمارية لممستثمر األجنبي ميما كانت أسباب اتخاذىا يمكف تكييفيا عمى 
ىك  ةاألمر الذؼ يجعل تعريف نزع الممكية غير المباشر كىك ، 3ةيا نزع ممكية غير مباشر أنّ 

  .4ستثماربللالدكلي قانكف مببل شؾ كاحد مف القضايا الرئيسية الحالية ل

و مف الكاضح في ظركؼ معينة أنّ  و أنّ رغـ مف عدـ كجكد تعريف مقبكؿ، إاّل عمى ال
ار دكف التأثير عمى حقكؽ كبير مف قيمة االستثم تقّمل إلى حدّ  تدابير صدر عف الدكلةقد ت

لممستثمر األجنبي، كالبيع الجبرؼ لكل أك جزء مف المشركع االستثمارؼ أك البيع  الممكية
أك حتى رفض منح رخصة  6أك رفض منح رخصة االستغبلؿ لممشركع 5لؤلسيـالجبرؼ 

                                                           
1
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 13. 
 . 2003ماؼ سنة  29ضد المكسيؾ، بتاريخ  Tecmedقضية الحكـ الصادر في  في عمى سبيل المثاؿكىذا  -2

MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., p. 75. 
3
- NIKIEMA Suzy, Op.cit., p. 3. et DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 391. 

ضد الكاليات المتحدة، قرار حكؿ االختصاص صادر  Ethyl Corporationيمكف اإلشارة إلى القضايا التالية: قضية  -4
 المكقع: منشكر في. 1998جكاف سنة  24بتاريخ 

http//italaw.com  

ضد  .Pope & Tolbat Incية ؛ قض2000نكفمبر سنة  13ضد كندا، حكـ صادر بتاريخ  .SD Myers Incقضية  -
 المكقع: في رمنشك . 2000جكاف سنة  26كندا، حكـ صادر بتاريخ 

www.naftaclaims.com  
عماؿ يـك دراسي بعنكاف "مناخ األالجزائر"،  في االستثمار مناخ جاذبية عمى المماثمة التدابير تأثير أبعادحسيف نكارة، " -5

، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة 2016أكتكبر سنة  27في الجزائر كأثره عمى االستثمارات"، يـك 
 .4تيزؼ كزك، ص  –مكلكد معمرؼ 

ضد حككمة المكسيؾ، حيث قامت السمطات المكسيكية في منطقة  Metalcladما حدث في قضية  ىذاك  -6
Guadalcazar الستغبلؿ لممستثمر األمريكي بحجة حماية البيئة، لككف مشركع إنشاء مكقع لتخزيف برفض منح رخصة ا

اإلجراء  ػ إلى تكقيف االستغبلؿ نيائيا . كىذا ما يدؿ عمى أفّ كمعالجة النفايات السامة يشكل خطر عمى البيئة، كىك ما أدّ 
 أنظر:. لنزع الممكية راءات مماثمةيا إجفيي إشارة كاضحة عمى أنّ  ،المتخذ ينتج نفس اآلثار مع نزع الممكية

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirect en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p. 10. 

http://www.naftaclaims.com/
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أك تحديد أسعار منتجاتو بأقل  في نشاطو، لبلزمة الستمرار المستثمراالستيراد كالتصدير ا
كما يعتبر مف ضمف نزع الممكية أك التأميـ  .1مف تكمفة اإلنتاج أك التدخل في اإلدارة

أك  ارؼ بطريقة غير مباشرة تدريجيا ، مثل الزيادة المفرطةالزاحف، مصادرة المشركع االستثم
سبة تشغيل أك إجبار المستثمر األجنبي عمى زيادة ن 2لمضرائب بيف فترة كأخرػ  المبالغ فييا

جيع اإلضرابات كغيرىا مف ، كتجميد أصكؿ البنكؾ، كتش3في المشركع اليد العاممة المحمية
 .4ةة غير مباشر مكيمنزع يا تشكل تيديدؼ، فيي كمذات الطابع ال دابيرتال

مف  أك الحدّ  توممكيبصفة نيائية إلى حرماف المستثمر األجنبي مف  دابيرتالىذه تؤّدؼ 
عدـ ك  يحيط بو عدـ اليقيف ةغير المباشر  نزع الممكية مفيـك كلكف يبقى ،رمبرّ  استغبلليا دكف 
تدخل  ماثمة لنزع الممكيةجراءات الماإل و ال يكجد شؾ في أفّ ، غير أنّ 5محتكاه الكضكح في

مجمكعة مف  عمى أّنيا. كىذه األخيرة، يمكف تعريفيا ةئة نزع الممكية غير المباشر في ف
 تدبير أؼ فإفّ  ،كبالتالي. 6، ميما كاف شكميا، ذات األثر الذؼ يستدعي أخذ الممكيةدابيرتال
 اعتباره يمكف بلستثمارل االقتصادية القيمة عمى تأثير لو كيككف  ،تنظيمية ألغراض اتخاذه يتـّ 

 .ةمف قبيل نزع الممكية غير المباشر 

                                                           
 . أنظر أيضا: 219 سابق، صالمرجع اللمياء متكلى يكسف مرسى،  -1

OSTROVE Michael, Op.cit., p. 200. 
مصالح يضر بقد ا المكجية لزيادة دخل الدكلة، ممّ ك ي الضرائب المطبقة عمى االستثمار ىذا ىك حاؿ الزيادة فك  -2

 أنظر: .األجنبي المستثمر
MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., p. 83. 
الجزائر"، المرجع السابق،  في االستثمار مناخ جاذبية عمى المماثمة التدابير تأثير أبعادمف: حسيف نكارة، " أنظر كل -3

 .81سابق، ص المرجع ال ،. المكجى حسيف75سابق، ص المرجع الدمحم خالد الجمعة، . 9-7ص ص 
قابة التعسفية عمى إجراءات االستثمار كالر في النشاط االقتصادؼ يمكف إضافة إجراءات أخرػ منيا: التدخل الحككمي  -4

 . 23سابق، ص المرجع الفي كل مراحمو. أنظر: أحمد شرؼ الديف، 
يا مجمكعة مف التدابير التي تحـر ة غير المباشرة بأنّ مكيالمنزع لـ يمنع بعض المؤلفيف مف محاكلة تعريف  اذىك  -5

 يا:  عمى أنّ  Ferhat HORCHANIيا. كما عّرفيا األستاذ المستثمر األجنبي مف ممكية استثماراتو، أك الحد مف استغبلل
«Des mesures au demeurant licites, sont appliquées de façon telle, qu’elles aboutissent en 

définitive à priver l’étranger de la jouissance, ou de la propriété de son bien sans qu’un 

acte spécifique puisse être identifié comme une véritables privation».  

 .63سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، النقبل عف: حسيف نكارة،  -
6
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 13. 
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 في اصفاقيات االسصثمار ةنزع الممكية غير المباشر  صنظيـ إجراء -2

و ال يجكز ألؼ مف الطرفيف تنص أغمبية االتفاقيات الثنائية لبلستثمار عمى أنّ 
باشر أك غير بشكل م سكاء  كافـ استثمارا  مشمكال  بالحماية المتعاقديف أف يصادر أك يؤمّ 

يو، تنظـ ىذه االتفاقيات كعم .1مماثمة لنزع الممكية أك التأميـ دابيرتمباشر عف طريق 
ة أك تأميـ االستثمارات األجنبية، كلكف أثرىا مكيمنزع التي ال يتمثل ىدفيا في  دابيرتال

المثاؿ،  ؾ، عمى سبيلجاء ذل قد. ك 2حرماف المستثمريف مف الحقكؽ المرتبطة باستثماراتيـ
مف االتفاقية المبرمة بيف الجزائر كاالتحاد االقتصادؼ البمجيكي  01 قرةف 04في المادة 

"... أي إجراء آتر مف شأنو نزع االسصثمارات الصي يمصمكيا المكسمبكرغي، كما يمي: 
. كفي 3مسصثمرك الطرؼ المصعاقد األتر عمى إقميمو كذلؾ برفة مباشرة أك غير مباشرة"

ا  تحظر عمى نت بعض االتفاقيات األخرػ التي أبرمتيا الجزائر أحكام، تضمّ نفس المعنى
 . 4مماثل لو نفس األثر في نزع الممكية تدبيرالدكؿ اتخاذ أؼ 

                                                           
لبلستثمار األجنبي يجب أف  كبيرا   الدكلة التي تسبب ضررا   أك تدابير إجراءات ات االستثمار الدكلية بأفّ اتفاقيتعترؼ  -1

دت عمى ذلؾ محكمة التحكيـ في أكّ كقد  ،تككف مماثمة لنزع الممكية، حتى كلك بقي المستثمر مالك ا لممتمكاتو بشكل رسمي
 :ة، كما يميغير مباشر قد تـّ بطريقة نزع الممكية  ضد إيراف بأفّ  Tippetsقضية شركة 

«Peut survenir en droit international à travers l’interférence d’un Etat dans l’usage de 

la propriété ou dans la jouissance de ses bénéfices, même lorsque le titre de propriété     

n’est pas affecté». Starrett Housing Corporation, Starrett Systems, Inc., Starrett 

Housing International, Inc., contre Iran, Bank Oman, Bank Mellat, Bank Markazi, 

sentence du 19 décembre 1983». NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 1. 
المباشرة كغير المباشرة تحت عنكاف يشار إليو عادة  إجراءات نزع الممكية ستثمار إلى ضـّ لبل تميل االتفاقيات الثنائية -2

 المقيدة" أك "إجراءات الحرماف كالتقييد مف الممكية". أنظر: كأباسـ "تدابير الممكية التقييدية 
HAROUN Mehdi, Op.cit., p. 556. 

كاالتحاد االقتصادؼ  ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر جميكرية حككمة المف االتفاؽ المبـر بيف  01 قرةف 04المادة  -3
   ، مصادؽ 1991أفريل  24، المكقع بالجزائر في اتالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمار حكؿ  البمجيكي المكسمبكرغي،

 06مؤرخ في ، 46عدد  .ج.ج.،، ج.ر1991 سنة أكتكبر 05مؤرخ في  345-91بمكجب مرسـك رئاسي رقـ  وعمي
 .1991أكتكبر سنة 

حككمة مف االتفاؽ المبـر بيف  05المادة ك مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كفرنسا، مرجع سابق.  02 قرةف 05المادة  -4
 ، المكقعاتالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمار حكؿ  ،يةتكنسحككمة الجميكرية الك  ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر الجميكرية 
، 2006نكفمبر سنة  14مؤرخ في  404-06، مصادؽ عميو بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 2006فيفرؼ سنة  16بتكنس في 
  .2006نكفمبر سنة  19، مؤرخ في 73، عدد .ج.ر.ج.ج
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في الحقيقة إلى نفس  مف خبلؿ الصيغ المختمفة، فإّف ىذه األحكاـ االتفاقية مكجية
ليا أثر مماثل أك إجراءات غير الحككمية، كىي تمؾ المشار إلييا كإجراءات  دابيرتفئة ال
كلكف ليا في الكاقع تأثير مماثل. كىكذا، مف  ة مباشرةمكيمنزع يا ال تشكل ، تتسـ بأنّ 1مباشرة

أك  يا نزع الممكية الفعميةاستيداؼ التدابير التي تكصف بأنّ  خبلؿ ىذا النكع مف األحكاـ، تـّ 
لبا  ما تككف مشركعة، لكف تأثيراتيا ، كىي غاذات تقنية عادية المقنعة كىي أفعاؿ أك تدابير

. باإلضافة إلى ذلؾ، يغطي النص االتفاقي أيضا  2ةؼ إلى نفس نتيجة نزع الممكية المباشر تؤدّ 
يز تتمالتي ك  ،ةالممكية غير المباشر  عمميات نزع الممكية الزاحفة التي تشكل نكعا  مف نزع
كلكف إذا  عتداء عمى االستثمار،يا ا بػإضافة تدابير ال يمكف كصف كل منيا عمى حدة بأنّ 

بمكجبيا التكافق  تشكل جزءا  مف تراكـ مجمكعة مف األفعاؿ تـّ  صبحت نظرنا إلييا بأثر رجعي
 . 3حقكؽ الممكية لممستثمر األجنبيالمساس بعمى 

ؼ كظيفتيا إذا أمكف ىذه االتفاقيات لف تؤدّ  إلى أفّ  S. Manciaux ستاذكما أشار األ
مماثمة في آثارىا  دابيرتلة نزع الممكية عف طريق سف الحماية في حاالتحايل عمى قكاعد 

كأيضا  مف أجل جذب المستثمريف األجانب، ليس مف غير  ،4كلكنيا تختمف في أشكاليا
المنطقي أف تكافق الدكؿ عمى تنظيـ استخداميا. كمع ذلؾ، فإّف اتفاقيات االستثمار الدكلية 

 .5التي يككف أثرىا بمثابة نزع الممكية تدابيريد الدعادة ما تقدـ معمكمات قميمة عف تح

ة عمى سبيل في أحكاميا الكارد االستثمار الدكلية تتناكؿ عمكما  اتفاقيات  أفّ  يبلحع
، ةة المباشر مكيلمنزع اعف طريق رسـ عممية مكازية ل ةة غير المباشر مكيالمنزع المثاؿ، مسألة 

باستخداـ عبارات مثل  ةمباشر ممكية غير الكىي تشير بكل كضكح كدكف استثناء إلى نزع ال
 "مماثمة" أك "معادلة" لنزع الممكية.  دابيرت

                                                           
 مف بيف الكتابات الكثيرة التي تناكلت مكضكع التدابير المماثمة لنزع الممكية، أنظر:  -1

MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., p. 75. V. aussi: LEBEN Charles, « La 

liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte », Op.cit., p. 173.  
2
- BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 142. 

3
- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autre Etats, Op.cit., p. 478.  
4
- MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., p.74. 
5
- HAROUN Mehdi, Op.cit., p. 560 et 561.  
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 معايير صكييف اإلجراءات المماثمة لنزع الممكية :انيثا

 ،المماثمة لنزع الممكية دابيرتالخبللو تقدير مف  مف الضركرؼ تحديد التأثير الذؼ يتـّ 
كمعيار  ،معيار التأثير الضار :ر أساسية، كىيكعمكما  تستخدـ محاكـ التحكيـ ثبلثة معايي

 كمعيار المصمحة العامة المشركعة.  ،التناسب

كمبّرر لكثير مف المحكميف،  التتحكيمية يكشف تطبيق ىذه المعايير مف قبل المحاكـ
يـ غالبا  ما يحاكلكف اعتماد نيج تصالحي لمتكفيق بيف حماية المصمحة العامة لمدكلة أنّ 
معيار  ديدتحفي طريقة يظير ىذا النيج مستثمر في حماية استثماره. ك مصة للخامصمحة االك 

يف مصالح ب معيار التناسب(، ك 3) مف نزع الممكية معيار الغرض(، ك 1) الضار التأثير
 (. 2) االستثمارعممية  أطراؼ

 معيار الصأثير الضار عمى االسصثمار األجنبي -1

اسـ ، كالذؼ يشار إليو باألجنبي رستثمامعيار التأثير الضار عمى االكصف  لقد تـّ 
الذؼ اتخذتو الدكلة  أك التدبير و جعل التأثير الضار لئلجراء، عمى أنّ 1"معيار األثر الكحيد"

عمى المستثمر األجنبي عامبل  رئيسيا  أك حتى العامل الكحيد لتحديد ما إذا كاف نزع الممكية 
المعادؿ لنزع الممكية" أك  تدبيرمصطمحيف "الالمعيار، فإّف اليذا بالنظر لك  .قد حدث أـ ال

المباشرة نفس النتيجة الضارة لنزع الممكية  مالي مماثل لنزع الممكية" يعني أفّ  ذك تأثير تدبير"
 . 2عمى االستثمار

 المعيار الحرري  -أ

تطبيق معيار التأثير الضار في العديد مف قرارات التحكيـ، كىي تتمخص في  جاء
 .عيارماالستشياد بيا لدعـ ىذا ال غالبا  ما تـّ  ،ةثبلث قضايا رئيسي

 حيثضد إيراف معيار األثر الكحيد،  Tippetsيكضح الحكـ الصادر في قضية 
قبل أف يخمصكا إلى األثر الكحيد لمضرر  ع المعايير المحتممة األخرػ رفض المحكمكف جمي

                                                           
1
- DOLZER Rudolf, «Indirecte Expropriations, New Developments?», Environmental Law 

Journal, vol. 11, 2002, p. 78.  
2
- NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 13. 
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اإلجراء عمى راحب "إف  نية الحككمة أقل أىمية مف آثار البلحق بالمستثمر، لمقكؿ: 
ا فيما يتعمق بقضية . أمّ 1ل ىذا اإلجراء أقل أىمية مف صأثيره الفعمي"شك  قد ك  ،الممصمكات
Biloune الذؼ  الزاحف لنزع الممكية ضد غانا، فقد أخذت المحكمة في االعتبار أثر اإلجراء

جزء  كبسبب األمر بالكقف كىدـ ،ب في كقف أشغاؿ مشركع بناء فندؽ كمركز ترفيييتسبّ 
. كأخيرا ، في 2غانيةمف األراضي ال Bilouneتكقيف ثـ طرد السيد  مف أشغاؿ المشركع، تـّ 

ضد المكسيؾ، دافعت المحكمة عف مبدأ األثر الكحيد دكف أؼ غمكض،  Metacladقضية 
 . 3ر أك تفكر في الدافع أك النية العتماد مرسـك بيئي"حيث: "ال تحتاج المحكمة أف تقرّ 

ميما كاف سببو، يحـر  تعتمده الدكلة تدبيركل  ةكية غير المباشر يشمل نزع المم
األجنبي مف استخداـ أك االنتفاع أك السيطرة عمى ممتمكاتو بالطريقة نفسيا التي  المستثمر

تأثير عمى  يار التأثير الكحيد الذؼ يركزىذا ىك معك  ،ةإجراء نزع الممكية المباشر تخذ بيا يُ 
معيار حصرؼ يستبعد األخذ يك فأـ ال.  ةمباشر الة غير مكيمالنزع اإلجراء إذا كاف يشكل 

سيما نية الدكلة ، كالةة غير المباشر مكيالمنزع أؼ أثر أخر في عممية كصف  بعيف االعتبار
أـ ال، كغرض المصمحة العامة التي يتكخاىا التدبير كاألثر ما  في إلحاؽ الضرر بالمستثمر

                                                           
ما يبّيف  كىذا اإلجراء ينطكؼ عمى فقداف الفائدة االقتصادية لبلستثمار. أفّ إلى عيار األثر الكحيد بالنظر يظير األخذ بم -1
 العبرة بالتأثير الفعمي إلجراء الحرماف عمى المستثمر األجنبي بغض النظر عف ىدفو. أنظر:  أفّ 

Affaire Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton contre TAMS-AFFA Consulting Engineers of 

Iran et all, Sentence du 22 juin 1984. Cité par: OSTROVE Michael, Op.cit., p. 200. 
أكتكبر  27حكـ بتاريخ كالتي صدر فييا الضد غانا،  Biloune and Marine Drive Complex Ltdفي قضية  -2

اء فندؽ كمركز ترفييي في أكرا بغانا، ثـ تدمير جزء ، كىك سكرؼ الجنسية، مف بنBilouneإيقاؼ السيد  تـّ  ،1989سنة 
تشكل نزع الممكية  التدابير التي تـّ أخذىا مف المشركع الذؼ بني قبل التحقيق معو كاعتقالو، ثـ طرده مف الببلد. ككل ىذه

مشاركة الدكلة إجراء شكمي كاف يمكف تعكيض غيابيا ب ككى ،أك التأميـ التدريجي. كالسبب في ذلؾ عدـ كجكد رخصة بناء
مف مصالحو في  Bilouneػ إلى حرماف السيد كىذا عائق كاضح أماـ استمرار المشركع، أدّ  ،في المشركع المشترؾ

 فطرد المستثمر ىك األثر الكحيد كاإلجراء األخير المتخذ ضده. أنظر: مقبكؿ، رالمشركع دكف مبرّ 
MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., pp. 91-92. et DUPUY Pierre-Marie et 

RADI Yannick, Op.cit., p. 201. 
 أنظر:. 2000 سنة أكت 30ضد المكسيؾ، حكـ صادر بتاريخ Corporation   Metacladقضية شركة -3

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p.10. V. aussi: DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 399. et OSTROVE 

Michael, Op.cit., p. 205. 
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األضرار التي لحقت . كعميو، فمف استثمارهاألجنبي مر إذا كاف نافعا  أـ ال لحرماف المستث
 .1الحككمي بنزع الممكية تدبير أك اإلجراءو الىي التي ُتَشبّ  بيذا األخير

  ةالضرر الجسيـ في نزع الممكية غير المباشر  -ب

، تشترط المحاكـ ةو يشكل نزع ممكية غير مباشر حككمي عمى أنّ  تدبيرلتكييف أؼ 
يمكف إصبلحيا نتيجة ليذا  يتعرض االستثمار ألضرار جسيمة العمى كجو التحديد أف 

، مف الكاجب أف يككف كفيما يتعمق بخطكرة األضرار التي لحقت بالمستثمر األجنبي .تدبيرال
امتبلؾ حقكؽ  . كبعبارة أخرػ، يجب أف يككف قد تعرض إلصابة كبيرة أك شديدة هاستثمار 

 محكمةممستثمر األجنبي. كىكذا، تطرقت دية لمصمحة اقتصا قداففأّدت إلى االستثمار قد 
إلى الحقكؽ التي أصبحت ببل جدكػ إذ  ضد إيراف Starret Housingفي قضية  التحكيـ

 ال يمكف أف تشكل القيكد الطفيفة . كنتيجة لذلؾ،2الرسمية نزع الممكيةيجب اعتبارىا مف قبيل 
. كمع ةمباشر الة غير يمكملمنزع غير الميمة  األخرػ كمجرد المضايقات اإلدارية كالتدخبلت 
 قد بحقكقواألجنبي لتدخل في تمتع المستثمر مجرد ا ذلؾ، فقد اعتبرت بعض المحاكـ أفّ 
 الضرر الجزئي قد يككف كافيا  لنزع الممكية أفّ نظريا  بو يشكل تحيزا  خطيرا ، أك ما ُيعترؼ 

 . 3بشرط أف يككف جسيما  

المستثمر قد  اء الضار، فيك يعني ضمنا  أفّ أّما بالنسبة إلى عدـ الرجكع عف اإلجر 
تعرض لمخطر عمى مدػ فترة طكيمة، كبالتالي كاف عمى المحاكـ اشتراط كجكد انتياؾ غير 

أيف اشترطت ضد األرجنتيف،  LG&Eفي قضية  ىذا ما يظير. ك 4عابر أك حرماف مستمر

                                                           
1
- NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 13. 

 . أنظر: 1983ديسمبر سنة  19ضد إيراف، حكـ صادر بتاريخ  Starrett Housingقضية  -2
MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., p. 92. 
 . أنظر:2000نكفمبر سنة  13بتاريخ ضد الحككمة الكندية، حكـ صادر  SD Myersقضية  -3

DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 397. 
 لمزيد مف التفصيل حكؿ ىذه المسألة أنظر: -4

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p. 413 et s. 
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؟ تدبيرة ىذا الكلكف ما ىي مد ،1ب أف يككف نزع الممكية دائـ كليس مؤقتك جالمحكمة ك 
ّنما يككف تحديدىا عمى أساس كل حالة عمى حدة، كما  2ةعيند مدة زمنية مالمحاكـ ال تحدّ  كا 

 مدة ىك الميـ ليس و، أنّ 3ضد المغرب RFCC شركة دت عمى ذلؾ المحكمة في قضيةأكّ 
 رجعة ال التي طبيعتو ،أخرػ  كبعبارة .بلستثمارل ةالمضر  آثاره مدة كلكف ذاتو، حدّ  في التدبير
حق بالممتمكات نيائيا ، بلالكقت الذؼ يصبح فيو الضرر اليككف في التأثير  مدةفتحديد  ،فييا
كل معقكؿ بأؼ أمل في ي المحظة التي ال يستطيع فييا المستثمر المالؾ االحتفاظ بشىك 

 . 4اي حـر منيتال توحق ممكي عناصراستعادة 

لو قيكد   أفّ المحاكـ، إاّل  غالبيةعمى الرغـ مف تطبيق معيار التأثير الضار مف قبل 
ال  ،د، كمف ناحية أخرػ ة الضرر الكاقع غير مؤكّ ال يزاؿ مستكػ شدّ  ،كثيرة. فمف ناحية

كبالتالي،  .ا الضرر البلحق بالمستثمرما عد ممصمحة العامةلمعيار أؼ اعتبار يشمل ىذا ال
 ميما كانت ،راء ضارؼ إلى كصف كل إجيؤدّ التأثير الضار  لمعيارفإّف التطبيق الصاـر 

و غير منذ سنكات عمى أنّ انتقد  معيارالىذا ، ك ةو نزع ممكية غير مباشر أنّ  ،مبررات اتخاذه
 .5عندما تتضمف لكائح عامة مشركعة ةكاؼ لتقدير كجكد نزع الممكية غير المباشر 

 

                                                           
ضد  .LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Incقضية في  -1

 . أنظر:2006أكتكبر سنة  3األرجنتيف، حكـ صادر بتاريخ 
OSTROVE Michael, Op.cit., p. 208.  

ي و نزع الممكية فعمى أنّ  تدبيرحيث اعتبرت مدة أربعة أشير مف حظر االستيراد بعد إلغاء الترخيص كافية لكصف ال -2
ضد جميكرية مصر العربية، كالتي صدر .Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A قضية 

مف ذلؾ لـ تعتبر مدة ثمانية أشير مف حظر التصدير كافية لمحكـ  عمى العكسك . 2002أفريل سنة  12فييا الحكـ في 
اإلغبلؽ المؤقت لمحدكد عند استيراد  أفّ  ضد كندا. كرأت المحكمة SD Myersبكجكد مصادرة غير مباشرة في قضية 
 أنظر: إلى "تفكيت فرصة تحقيق الربح". ؼ إاّل منتج يستغمو المستثمر في نشاطو ال يؤدّ 

NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 14.   
  أنظر: .2003ديسمبر سنة  22ضد مممكة المغرب، حكـ صادر في  .Consortium R.F.C.C قضية -3

MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., p. 79. 
4
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 419 et s.  
5
- NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 15.  
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 معيار الصناسب بيف مرالح األطراؼ في عممية االسصثمار -2

و معيار يعمل عمى تحقيق التكازف بيف المصالح مى أنّ تعريف مبدأ التناسب ع يتـّ 
تحقيق المصمحة العامة يفرض تضحية متناسبة  المتضاربة، كىك القاعدة التي تضمف أفّ 

ىذا المعيار غير مألكؼ نسبيا  في قانكف  كفي حيف أفّ  ،1عمى حساب المصالح الخاصة
 ،2األكركبية لحقكؽ اإلنساف فقد كاف مكضكع تطكرات ىامة في المحكمة ،االستثمار الدكلي

قبل  ،الفقو ألكؿ مرة مف طرؼ ةة غير المباشر مكيالمنزع نقل ىذا المبدأ إلى منازعات  كقد تـّ 
 اإلقباؿ الكبير الذؼ لقيو في بعض قضايا التحكيـ الحديثة. 

ضد المكسيؾ، فيما يتعمق برفض تجديد رخصة  Tecmedاعتبرت المحكمة في قضية 
ضركرؼ  معيار التناسب عالجة النفايات السامة ألسباب بيئية، أفّ االستغبلؿ لمحطة م

، لذلؾ تدرس محكمة التحكيـ، لتحديد ما إذا كاف ينبغي أف ةة غير المباشر مكيالمنزع لتكييف 
أك األعماؿ تتناسب مع المصمحة العامة  دابيرتلممكية، ما إذا كانت ىذه اليا نزع اتكصف بأنّ 

كقد أخذت المحكمة في ، 3ة القانكنية الممنكحة لبلستثمارات)حماية البيئة( كمع الحماي
االعتبار ثبلثة عناصر لتقدير التناسب بيف إجراء التنظيـ بيدؼ تحقيق المصمحة العامة 

 الذؼ يشكمو اإلجراء المذككر عمى المستثمر األجنبي.أك الضرر كالعبء 

، لجأ المحكمكف إلى في المقاـ األكؿ، يجب أف يككف ىناؾ ضرر جسيـ. كلمقياـ بذلؾ
. كعمى ىذا النحك، كما ىك مطبق في حكـ 4المعايير التي يطرحيا غالبية الفقو لؤلثر الكحيد

ضد المكسيؾ، ليس ىدؼ مبدأ التناسب أف يحل محل معيار األثر الضار،  Tecmedقضية 
 فيك معيار تكميمي.  لؾ، كلذمع المصمحة العامة التي يقصدىا اإلجراء ممكازنةلكلكف 

                                                           
 . 219سابق، ص المرجع الكفاء سيد أحمد دمحم خبلؼ،  -1
كما ىك الحاؿ في المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، كجية قضائية تختص في تسكية المنازعات المتعمقة بحقكؽ  -2

 أنظر: ازعات حماية الحق في الممكية لتقدير شرعية المساس بممكية المستثمر األجنبي.اإلنساف، كالتي مف بينيا من
DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p. 390. 
3
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 404 et 405. V. aussi: MANCIAUX 

Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage international relatif 

aux investissements», Op.cit., p. 75. 
4
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 395 et 396. 
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ق مف ضركرة كجكد المصمحة العامة، كيترؾ ىذا المعيار الثاني إلى ثانيا ، يجب التحقّ 
السمطة بشكل كاضح. كمع ذلؾ، رأػ  اؿمعدؼ لمدكلة، باستثناء إساءة استالتقدير السيا
ا إذا كانت المصمحة العامة التي تحتج بيا الدكلة ق ممّ و مف الضركرؼ التحقّ المحكمكف أنّ 

 مبلئمةكذلؾ ليس لمحكـ عمى  ،جراء ذك التأثير المماثل لنزع الممكيةىي مصدر اتخاذ اإل
ّنما لتطبيق معيار التناسب عمى المصمحة العامة الحقيقية المقصكدة.  ىذا اإلجراء  كا 

ضد المكسيؾ، أف تككف  Tecmedثالثا ، اشترطت المحكمة عمى األقل في قضية 
الحككمي يجب  تدبيرال كىذا يعني أفّ  ،ات ضركرية لتحقيق المصمحة العامةاستجابة السمط

 ،1الةأك األقل ضررا  في ظل كجكد عدة حمكؿ فعّ  ف ىك الكحيد المتاح لتحقيق اليدؼأف يكك 
يككف الضرر البلحق بالمستثمر األجنبي متناسبا . كقد خمصت المحكمة  كعمى ىذا األساس

 ـ يكف ضركريا  لكضع حدّ اتخاذ قرار عدـ تجديد رخصة االستغبلؿ ل في ىذه الحالة إلى أفّ 
الناتجة عف  الحتجاجات السكاف المقيميف قرب المصنع ضد اآلثار الصحية كالبيئية

أكثر االستغبلؿ مع كجكد حمكؿ أخرػ أقل ضررا ، مثل نقل محطة المعالجة إلى مكقع 
قضية في حكـ ال. كمنذ صدكر 2عبئا  مفرطا  عمى المستثمر األجنبي ىذا ما يشكلك  مبلئمة،

Tecmed  ّو قابل لمتطبيق في دعاكػ اإلقرار بأىمية معيار التناسب عمى أنّ  ضد المكسيؾ، تـ
 . 3نزع الممكية في حاالت أخرػ عمى أساس اتفاقيات االستثمار الدكلية

لو  أفّ  إالّ و أكثر تكازنا  مف معيار التأثير الضار، عمى الرغـ مف أنّ  التناسب معيارإّف 
صراحة إلى السكابق القضائية  Tecmedقضية  يف فيمأيضا  حدكد. كقد أشار المحك

مف بركتكككؿ اتفاقية حماية  األكلىلممحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بشأف تفسير المادة 
حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، فاستيراد مبدأ التناسب إلى ىذه السكابق القضائية ناجـ 

 . 4عف نظاـ قانكني خاص يطرح إشكالية
                                                           

لمكثير مف النقاش في قانكف منظمة التجارة العالمية باعتباره  معيار "الضركرة" ىك عنصر مثير لمجدؿ، كىك مصدر -1
 يستند إلى حجة تحقيق المصمحة العامة كمبرر مشركع التخاذ الدكلة تدابير مماثمة لنزع الممكية. 

2
- NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 16.  

في قضية أيضا  ضد األرجنتيف. ككذلؾ الحكـ الصادر  LG&Eة أنظر عمى سبيل المثاؿ: الحكـ الصادر في قضي -3
Azurix Corp.  المكقع: فير نشك ، م2006جكيمية سنة  14ضد األرجنتيف، بتاريخ 

http://www.italaw.com  
4
- NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 16. 

http://www.italaw.com/
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يمكف قبكلو  أحد المؤلفيف، مع األخذ في االعتبار عناصر التناسب الذؼ كما الحع
بالمؤسسات القضائية الداخمية أك المحاكـ الدكلية مثل المحكمة األكركبية  عندما يتعمق األمر

ة مف مَ لحقكؽ اإلنساف، كلكف قد يككف مف المفاجئ عندما يتعمق األمر بمحاكـ التحكيـ المشكّ 
. كأخيرا ، حتى اتفاقيات االستثمار نفسيا 1أؼ آلية لمطعف أك النقضأشخاص عادييف كدكف 

كعمى العكس مف ذلؾ، فإّف عدـ التكازف لصالح  ،ال تبحث عف التكازف بيف الحقكؽ المكجكدة
 استنكاره في كثير مف األحياف.  حقكؽ المستثمريف األجانب قد تـّ 

 معيار الغرض مف الصدبير المماثل لنزع الممكية -3

، كالذؼ تدبير المماثل لنزع الممكيةالمشركع لم قت بعض المحاكـ معيار الغرضطبّ 
الدكلة  دابيرتبعض  يحتكؼ عمى تطبيقات متنكعة، كلكف يشترؾ في المبدأ القائل بأفّ 

يشار إلى ك  ،ةة غير مباشر مكيمنزع شركط معينة ال يمكف أف تككف المشركعة التي تستكفي 
ر تنظيمية" أك "لكائح عامة مشركعة"، فيي غير قابمة ىذه المكائح عادة باسـ "تدابي

، ةيا نزع ممكية غير مباشر المشركعة عمى أنّ  دابيرتكصف ىذه ال كحتى إذا تـّ  ،2لمتعكيض
األجنبي الحصكؿ  كبالتالي ال يحق لممستثمر ،ا منح الحق في التعكيض الكاملفبل يمكني

ب أىمية المنفعة التي جعمت تخفيض عمى تعكيض كامل عف القيمة السكقية لممتمكاتو، بسب
رات الرئيسية التي ُقدمت ليذا الترجيح لمبمغ التعكيض . كتتمثل المبرّ 3قيمة أصكلو ضركريا  

 .4و يجعل تنظيـ المصمحة العامة مستداما  مف الناحية المالية لمدكلةفي أنّ 

ز يّ ضد الكاليات المتحدة إحدػ القضايا األكلى التي تم E. Tooكانت قضية لقد 
 في ىذه القضيةذكرت قد ك  ،الكمي لمتعكيض غير القابللمدكلة  تنظيميال أك التدبير جراءاإل

مف  ىاالممتمكات أك غير  ليست مسؤكلة عف ضياعالمضيفة الدكلة  أفّ  التحكيمية المحكمة
باعتباره  ،آخر مقبكؿ بحسف نية أك أؼ إجراء رائبالخسائر االقتصادية الناجمة عف الض

                                                           
 أنظر:جميع طرؽ الطعف الداخمية.  ذاستنفاضركرة افة إلى ذلؾ، فإّف نظاـ حقكؽ اإلنساف يتطمب ضباإل -1

LEBEN Charles, «La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte», 

Op.cit., p. 179. 
2
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 377 et s.  
3
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 401.   

4
- MANCIAUX Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage 

international relatif aux investissements», Op.cit., p. 81. 
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 تنازؿ ييدؼ إلى الّ أ يككف تمييزيا  ك اؽ سمطات الدكلة التنظيمية، شريطة أاّل يدخل في نط
 . 1إلى الدكلة أك بيعيا بسعر منخفض وممتمكاتاألجنبي عف 

ىك ببل شؾ بيف المستثمريف تطبيق التمييز تي تبّيف لامف أىـ األحكاـ الحديثة نسبيا  
في ىذه القضية، ك . 2األمريكية ضد الكاليات المتحدة Methanexقضية  الصادر في حكـال

يا الئحة عامة تيدؼ إلى ة غير المباشرة عمى أنّ مكيالمنزع رفضت المحكمة كصف 
ال  كفي مسائل القانكف الدكلي العاـ أخذىا بحسف نية كدكف تمييز، المصمحة العامة، يتـّ 

لئلجراءات  اعتماده كفقا   غرض عاـ، كالذؼ يتـّ تحقيق يعتبر التنظيـ غير التمييزؼ المتخذ ل
غير  نزع ممكية دابيرتىذه ال شكلكال يمكف أف ت ،3ممكية قابل لمتعكيضلمنزع و أنّ  انكنيةالق

 .لممستثمر األجنبي ضرةممباشرة، بغض النظر عف آثارىا ال

"مف  :وبأنّ  ،4التشيؾجميكرية  ضد Sulakaقضية  محكمة التحكيـ فيت أقرّ كما 
ع صعكيض لممسصثمر عندما يككف ليست ممزمة بدفالدكؿ  في القانكف الدكلي أف   الثابت
لكائح كاصتاذ ة بطريقة غير صمييزية، صنظيميمارسة االعصيادية لسمطاصيا الفي الم ذلؾ

 Suezقضية في كذلؾ التحكيمية حكمت المحكمة ك . 5بحسف نية صسصيدؼ الرالح العاـ"
حق الميـ االعصراؼ بع الممكية، مف "عند صقدير شرط نز : أّنوب ،6األرجنتيفجميكرية  ضد

العامة كعدـ التمط بيف اإلجراءات  ممرمحةلالصنظيـ  ةالمشركع في ممارسة سمطالدكلة 
                                                           

 29الكبرػ لمتأميف كالكاليات المتحدة األمريكية، حكـ صادر بتاريخ  Modetoضد شركات  Emmanuel Tooقضية  -1
 . أنظر:  1989ديسمبر سنة 

NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 17. 
 مكقع:  ال نشكر في، م2005نة أكت س 3ضد الكاليات المتحدة، حكـ صادر بتاريخ   .Methanex corpقضية -2

http://ita.uvic.ca 
3
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 504. 
نشكر . م2006 سنة مارس 17ضد جميكرية التشيؾ، حكـ صادر بتاريخ  Saluka Investments BV شركة قضية -4
 مكقع: ال في

http//italaw.com/ 
5
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 506. 
  .Vivendi Universal S.Aكقضية .Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.Aقضية  -6

   مكقع:ال نشكر في. م2010كيمية سنة ج 30ضد األرجنتيف، حكـ صادر بتاريخ 

http//italaw.com/ 
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كعميو فإّف لمدكلة أف تتخذ بعض التدابير التنظيمية عندما  .مف ىذا النكع مع نزع الممكية"
بمة تستدعي ذلؾ ضركرة تحقيق المصمحة العامة، كىذا ما يجعل تصرفاتيا مشركعة غير قا

ّنما دفع التعكيض الجزئي كالتزاـ فرضتو الدكلة المضيفة  لمتعكيض الكامل المقصكد ىنا، كا 
 بإرادتيا عمى نفسيا، مف أجل جذب االستثمارات األجنبية.

غير ك المضيفة التي تتخذىا الدكلة  تنظيميةمتدابير اللد في ضكء التحديد غير المؤكّ 
التحكيمية ، ترػ بعض المحاكـ التدابير مشركعة الجزئي ما دامت ىذه لمتعكيضإال القابمة 

التنظيمية مف شأنو أف يخمق فجكة كبيرة في  ىذه التدابيركارد عمى لااالستثناء العاـ  أفّ 
 . 1مف نزع الممكيةلبلستثمارات األجنبية الحماية الدكلية 

 المبحث الثاني

 المسصثمر األجنبيممكية حق الدكلة في نزع الكاردة عمى  دك يالق

بالحق في اتخاذ  العتراؼ لمدكلةعمى ا لعمل الدكلي منذ فترة طكيمة مف الزمفاستقر ا
ؼ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة إلى نزع ممكية المستثمر األجنبي دكف تقرير أؼ إجراء يؤدّ 

 ،مسؤكلية الدكلة عف ىذا الفعل، استنادا  إلى مفيـك سيادة الدكلة االقتصادية عمى أراضييا
مستثمر األجنبي عمى أساس مبدأ الدكلة في نزع ممكية ال مف االعتراؼ بحق كعمى الرغـ

أك  دة األطراؼو يمكف تقييده بمكجب اتفاقية استثمار ثنائية أك متعدّ  أنّ السيادة اإلقميمية، إالّ 
، كذلؾ ليس معناه تجريد ممارسة الدكلة ليذا الحق مف أؼ القكانيف الداخمية لمدكؿ بمكجب

 ي تعدّ الت، ك دة قانكنا  تمبي إجراءات نزع الممكية بعض الشركط الشرعية المحدّ  قيد. إذ يجب أف
 . في القانكف الدكلي عناصر كبلسيكية

 ىيالشركط أك القيكد ىذه  في دكؿ العالـ عمى مستكػ كاسع أفّ  فق أغمب القكانيفتتّ 
  ذاتو )المطمب األكؿ(. ذات شقيف، مف جية مرتبطة بإجراء نزع الممكية في حدّ 

                                                           
1
-  NIKIEMA Suzy, «L’expropriation indirecte», Op.cit., p. 18 et 19. 
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ممستثمر األجنبي ل العقاريةالممكية  حماية الحق فياستمرار  بيدؼ ضماف وكما أنّ 
كأثر في  بػالحق في التعكيض كشرط ؿ االعتراؼمف خبل ، فإّنو يترجـكمشركع بشكل منتظـ
 )المطمب الثاني(. أساسي كميـ ،نفس الكقت

 في ذاصو لمصعمقة بإجراء نزع الممكيةا شركطالمطمب األكؿ: ال

ؼ بصكرة مباشرة أك أف تتخذ أؼ إجراء مف اإلجراءات إذا كاف سيؤدّ  حق لمدكلةال ي
غير مباشرة إلى المساس بممكية المستثمر األجنبي أك تجريده مف حقكقو األساسية عمى 

، إاّل 1استثماراتو بصفة كمية أك جزئية، فيك ليس بحق مطمق تمارسو الدكلة كيفما تشاء
ي تجعل مف ممارسة الدكلة لحقيا في نزع الممكية كالتأميـ بتكافر مجمكعة مف الشركط الت

كىذه الشركط اآلتي بيانيا تتكافق إلى  ،تشكل ضمانات لممستثمريف األجانب مشركعا ، كىي
 . 2كبير مع كجيات النظر الكبلسيكية لمدكؿ الغربية حدّ 

يجب  ، حيث3االلتزاـ بيا يجببكجكد شركط دت الممارسة الدكلية عمى االعتراؼ أكّ 
 يككف الف أف يستيدؼ إجراء نزع الممكية غرض المنفعة العامة )الفرع األكؿ(، كما يجب أ

 .)الفرع الثالث( ةالخاص يااتلتزامالـ الدكلة اتر حشرط اك ، تمييزيا  )الفرع الثاني( اإلجراء

 ة العامةرمحالفرع األكؿ: شرط الم

، عمى امتناع الدكلية اتفاقييعات الكطنية كاالتكمعظـ القكانيف كالتشر  جمع الفقويُ 
اتخاذ أؼ إجراء يككف القصد منو اإلضرار بحقكؽ كممتمكات المستثمر عف الدكلة المضيفة 

. فما ىك إذف المقصكد 4األجنبي إاّل إذا كاف الباعث عمى اتخاذه تحقيق المصمحة العامة
                                                           

1
- Le Professeur «SCHOKKAERT Jan» dit que: «Dans la doctrine et la jurisprudence 

internationale, on défend quasi unanimement la thèse selon laquelle le droit 

d’expropriation est limité par divers restrictions, et il ne s’agit nullement d’un droit 

absolu». SCHOKKAERT Jan, «Pratique contractuelle de la Belgique en matière 

d’indemnisation d’avoirs prives, lésés à l’étranger», Op.cit., p. 426. 
2
- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 485 et 486. 
3
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 172. V. aussi: DE NANTEUIL Arnaud, Droit international 

de l’investissement, Op.cit., p. 342. 
يشترط في إجراء االستيبلء عمى أمكاؿ األجانب أف ييدؼ بصفة أساسية إلى تحقيق مصمحة عامة لمدكلة أك ألحد  -4

جراء شرعيا ، ينبغي التساؤؿ ىل يجب أف يككف اإلجراء الحككمي قد اتخذ لغرض المنفعة اإلىيئاتيا الحككمية، كلكي يككف 
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كمية؟ )أكال(، ثـ يا عمف فييا المنفعة عمى أنّ بالمصمحة العامة؟ كما ىي الحاالت التي تكيّ 
 ة العمكمية؟ )ثانيا(. صمحشرط الميس تكرّ مدػ ما 

 ة العامةرمحمفيـك الم :أكال

كاسع، نّص عميو اإلعبلف يتميز بمعناه الك ة العامة قديـ في نشأتو صمحإّف مفيكـ الم
 .، كالذؼ عّبر عنيا بفكرة "الحاجات العامة"1789سنة ل كالمكاطف اإلنسافلحقكؽ ي فرنسال

كيتكسع بعد ذلؾ ليصبح مفيكما  متداكال  لدػ الكثير مف التشريعات الداخمية لمدكؿ،  ليتطكر
تو ، كىذا المفيـك أقرّ 1دة تتغير كفق مصالح المجتمع كاحتياجاتوكىي فكرة مرنة كغير محدّ 

 أجانب. ـة الخاصة لؤلفراد كطنييف كانكا أأغمب الدساتير في العالـ مف أجل حماية الممكي

شرعية التجريد مف الممكية تبرير ل ةماة العصمحالمتحديد المقصكد ببداية في الينبغي 
 (.2يا عمكمية )ة عمى أنّ صمحالم فيتكي حاالت تحديد(، ثـ 1)مف خبلؿ تعريفيا الخاصة 

 ة العامةرمحصعريف الم -1

اال  في القانكف الدكلي لشرعية إجراء ة العامة ليست شرطا  جكىريا  كفعّ صمحإّف فكرة الم
بما يسمح بكضع  ،العامةأك المصمحة و لـ يتضمف تعريف لممنفعة ع الممكية، خاصة كأنّ نز 

لـ يرد تعريف ليا ال في القانكف الدكلي كال  لذلؾ ،2اتخاذه بشكل شرعي تـّ قد  ومعيار يبّيف أنّ 
في القانكف الداخمي كال في قضاء التحكيـ، بل ىي فكرة يشار بيا إلى مضمكف العمل 

ا جعل مفيكميا ة العامة، ممّ صمحيكجد اتفاؽ فقيي حكؿ مضمكف المو، كما ال اإلدارؼ كىدف
األمريكية في قضية  -كىذا ما عّبرت عنو محكمة المطالبات اإليرانية  ،3كاسعا  كغير محّدد

                                                                                                                                                                                     

سؤاال  أساسيا  عف اإلجراءات النازعة لمممكية، أثار ألكثر مف قرف العديد مف طرح كقد العامة أك المصمحة العامة؟ = 
 أنظر: في الفقو أك في االجتياد القضائي. اإلجابات المختمفة سكاء  

MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 486. 
يجب عمى األجانب  ، حيثمرادفة تماما  لفكرة المصمحة العامة كمناقضة لممنفعة الخاصة أصبحت فكرة المنفعة العامة -1

ر كمبرّ لؤلجانب، مصالح الخاصة الالذؼ يعمك عمى ك  ،ف أف يعترفكا بالخضكع لشرط المصمحة العامةيمثميـ مثل الكطن
 .20، ص المرجع السابقيقيمكف فييا. أنظر: دمحم عبد المطيف، مشركع ألخذ أمكاليـ عمى أراضي الدكلة التي 

  .281سابق، ص المرجع ال، السعيداف أحمد عبد الرزاؽ خميفة -2
 يترؾ المحكمكف ىامشا  معينا  مف حرية التصرؼ لمدكؿ في تعريف المصمحة العامة كتحديدىا. أنظر:  كىنا -3
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Amoco  كالذي مف  -لشرط المرمحة العامة  "أف الصعريف الدقيقبقكليا:  1987سنة
 . 1غير مصفق عميو في القانكف الدكلي" - تبللو يعد إجراء الصأميـ مشركعا  

بدافع تحقيق  إذا كاف ز نزع الممكية إاّل اجك  عدـة العامة صمحبالم المقصكد غير أفّ 
ه نزع الممكية كجكب اتخاذ رط المشرع الجزائرؼ لشرعية إجراءمنفعة المجتمع، لذلؾ يشت

ة صمحييتـ بمسألة تعريف الم لـك  ،2لمدكلة ألسباب تتعمق بالمصمحة العامة أك المنفعة العامة
ّنما ترؾالعامة في  كاسعة عند  لئلدارة التي تتمتع بسمطةاالختصاص  مجاؿ نزع الممكية، كا 

مخافة إعطاء تعريف جامد قد يصبح  ،ة العامة في نزع الممكيةصمحالم قمدػ تتحقّ تقدير 
 . 3متجاكزا  بعد فترة كجيزة مف إصدار القانكف 

ة العامة صمحسعة في تقدير المبسمطة كافي الكاقع العمكمية رة ، تتمتع اإلدابناء  عميو
جية عند نزع الممكية، كتحديد القدر البلـز لنزع الممكية، كبقرار مشركع صادر مف ال

ة العامة متكفرة كقت صدكر القرار، كما يجب عمى صمحالمختصة، بشرط أف تككف الم
 . 4يز نزع الممكيةاإلدارة االلتزاـ بحدكد النصكص القانكنية التي تج

ة العامة الذؼ يفرض نفسو بشكل صمحالتفاقيات الدكلية إلى شرط المتشير معظـ ا
. كفي الكاقع، 5كاضح كقيد عمى حق الدكلة في االستيبلء عمى أمكاؿ المستثمريف األجانب

عمى أف ال تتخذ الدكلة أؼ إجراء يمس بالممكية إاّل في حدكد  تفاقياتىذه االىناؾ تأكيد في 
 .د بشكل كاضحغير محدّ  يامفيكم ، خاصة كأفّ ياة العامة دكف التطرؽ إلى تعريفصمحالم

                                                                                                                                                                                     

= DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op., cit., p. 408 et 409. 
 .54سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: عمر ىاشـ دمحم صدقة، 128سابق، ص المرجع العمي حسيف ممحـ،  -1
 .33سابق، صالمرجع ال. أنظر أيضا: كركغمي مقداد، 10ك  9سابق، ص المرجع الرحماني أحمد،  -2
 .82سابق، ص المرجع ال في الجزائر،الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي  حسيف نكارة، -3
سمطة مطمقة في اختيار المكقع كتحديد العقارات البلزمة لتحقيق المنفعة العامة، العمكمية لئلدارة  ر قانكنا  أفّ مف المقرّ  -4

 سابق، صالمرجع ال: سعد دمحم خميل، كل مف الباعث عمى صدكر قرار نزع الممكية ىك المنفعة العامة. أنظر طالما أفّ 
 .234-231سابق، ص ص المرجع ال. كفاء سيد أحمد دمحم خبلؼ، 87

EL BOUDOUHI Saida, Op.cit., p. 544. 
 04منيا عمى سبيل المثاؿ المادة ك ة العامة، صمحالتي أبرمتيا الجزائر إلى شرط الماالستثمار أشارت معظـ اتفاقيات  -5

 . الذكر سابقالتبادلة لبلستثمارات، مف االتفاؽ المبـر مع النمسا حكؿ الترقية كالحماية الم
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لعّل ك  ،1كالمصالح التي يمكف أف تغطييا تختمف باختبلؼ المجتمعات كاألنظمة السياسية
ما  ة العامة شديدة المركنة كالغمكض، فمف الكاضح أفّ صمحؾ راجع إلى أّف فكرة تحديد المذل

 . 2ثابتة بل ىك مفيكـ يتطكر كفقا  لممارسات الدكؿالفكرة بالليس  ة عامةصمحيشكل م

 يا عمكميةن  المنفعة عمى أ فياالت صكيح -2

يا عمكمية عمى أنّ  أك المصمحة ف فييا المنفعةصكر أك الحاالت التي تكيّ اللقد كردت 
رىا تقدّ  مدكلة أك التيلصمحة العامة ىي المصمحة الخاصة عمى سبيل المثاؿ، نظرا  لككف الم

نزع الممكية كسمطة كحق إجراء يمكف لمدكلة استخداـ قا  لمصالح العاـ، حيث حسبما تراه محقّ 
 . 3في انتياؾ الحقكؽ االقتصادية لمخكاص لغرض المصمحة العامة فقط جكىرؼ 

 بالمصمحة العامة الحقيقية، ما دامت ىي صاحبة إالّ  كما ال يجكز لمدكلة أف تعتدّ 
كذلؾ يعني أف ال يسمح بالتصرؼ في الممتمكات الخاصة باسـ ، 4ىاالحق في تقدير 

 02فقرة  02ت المادة كفي ذلؾ نّص  ،5المصمحة العامة الصكرية البحتة ميما كاف مشركعا  
"... ال يككف نزع الممكية ممكنا و: ، عمى أنّ ممكيةنزع الب متعمقال 11-91ف القانكف رقـ م

طبيق إجراءات نظامية مثل الصعمير كالصييئة إال  إذا جاء صنفيذا لعمميات ناصجة عف ص
العمرانية كالصتطيط، كصصعمق بإنشاء صجييزات جماعية كمنشآت كأعماؿ كبرى ذات منفعة 

 ـمّ الذؼ يت 2014مف قانكف المالية لسنة  37في المادة  أيضا   . كىك ما جاء6عمكمية"
الصرريح بالمنفعة "يصـ كما يمي:  03ر مكرّ  12، بالمادة أعبله 11-91القانكف رقـ 

                                                           
1
- DE NANTEUIL Arnaud, Droit international de l’investissement, Op.cit., p. 342.  

 . 20سابق، ص المرجع الدمحم عبد المطيف،  -2
3
- SCHOKKAERT Jan, «Pratique contractuelle de la Belgique en matière d’indemnisation 

d’avoirs prives, lèses a l’étranger», Op.cit., p. 426.   
 . 84سابق، ص المرجع المستثمر األجنبي في الجزائر، ال الحماية القانكنية لممكية حسيف نكارة، -4
ضد حككمة  Teco Guatemala Holding LLC الحكـ المتعمق باالختصاص كالمكضكع الصادر في قضية -5
 أنظر:. 2013 سنة ديسمبر 19كاتيماال، بتاريخ ج

DE NANTEUIL Arnaud, Droit international de l’investissement, Op.cit., p. 343.  
 سابقيحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ال، 11-91مف القانكف رقـ  02فقرة  02المادة  -6

 .الذكر
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العمكمية لعمميات إنجاز المشاريع المصعمقة بإنصاج كنقل كصكزيع الغاز كالماء، نظرا لطبيعة 
 .1بنيصيا الصحصية ذات المرمحة العامة كبعدىا الكطني اإلسصراصيجي ..."

تعمق بنزع الم، 11-91مف القانكف رقـ  02لـ تنص عمييا المادة  ىناؾ حاالت
في بعض  الممكية يا عمى إمكانية نزعبعض القكانيف الخاصة بنّص  نتيامّ كالتي تضالممكية، 

ر مشركع الستغبلؿ الثركات الطبيعية التي ، كمبرّ 2ةاممنفعة ع بأّنيافييا ف الحاالت التي تكيّ 
 ت عدة قكانيفنّص قد ، ك 3مف الدستكر مف األمبلؾ الكطنية العمكمية 18بحكـ المادة  تعدّ 

إمكانية نزع ممكية سطح األرض الستغبلؿ الثركات الباطنية أك المناجـ عمى  قانكف مثل 
  .4إنشاء ارتفاقات عمييا حتى لفائدة الخكاص المستفيديف مف رخص استغبلؿ المناجـ

تحقيق النفع العاـ في إطار إنشاء أك كل حاالت  دخلعمى العمكـ، يجب أف ت
كقد اعتبر عدد كبير  ،5العاـ استغبلؿ الممتمكات الكطنية العامة أك تسييرىا خدمة لمصالح

مف األعماؿ مشاريع ذات النفع العاـ، كمنيا عمى سبيل المثاؿ: إنشاء الطرؽ كالمطارات 
نشاء الساحات كالمبلعب كاألسكاؽ كالحدائق العامة،  كالمكانئ كتكسيعيا أك تعديميا، كا 

المرافق كمشركعات المياه كمجارؼ الصرؼ الصحي، كمشاريع التخطيط العمراني كتحسيف 
نشاء مشاريع الطاقة الكيربائية أك الشمسية أك النككية، أك تكسعة المحطات القائمة  العامة، كا 

، كبشكل عاـ جميع لخإ... ،مشاريع النقل كالمكاصبلتك  ،كالجسكر أك األنيار كتعديميا
 .6المباني كاإلنشاءات المخصصة لؤلعماؿ العامة أك النفع العاـ

 

                                                           
 .  الذكر سابقال، 2014، يتضمف قانكف المالية لسنة 08-13قانكف رقـ  -1
 . 17سابق، ص المرجع الزركقي ليمى،  -2
 .الذكر سابقال، 2016الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  مف دستكر 18المادة  -3
تضمف قانكف ي، 2014فبراير سنة  24مؤرخ في  05-14مف القانكف رقـ  120ك  119، 111ك  110المكاد  -4

 . 2014مارس سنة  30 مؤرخ في، 18 عدد ،المناجـ، ج.ر.ج.ج.
مبدئيا  يسمح لئلدارة بنزع الممكية الخاصة لفائدة األمبلؾ الكطنية الخاصة لمدكلة، شرط احتراـ اإلجراءات الكاردة في  -5

في غير الحاالت  كل نزع لمممكية يتـّ  التي تشير إلى أفّ  33في كافة الحاالت طبقا  ألحكاـ المادة  11-91القانكف رقـ 
 .17سابق، ص المرجع الدىا ىذا القانكف، يككف باطبل  كعديـ األثر. أنظر: زركقي ليمى، كالشركط التي حدّ 

  .101 ك 100سابق، ص المرجع السعد دمحم الخميل،  -6
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 ة العامةحرمصقرير شرط الم :ثانيا

استقرت قكاعد القانكف الدكلي إلى جانب القكانيف الداخمية عمى ضركرة احتراـ الدكلة 
ة العامة عند اتخاذىا القكانيف كالمكائح صمحالم شرطمكية المستثمر األجنبي النازعة لم
ة العامة تطبيقا  خاصا  بيا مف خبلؿ صمحكفضبل  عف ذلؾ، تجد فكرة الم .(1)التنظيمية 

المالؾ األجنبي يخضع لقانكف الدكلة المضيفة كسمطتيا  اد التحكيمي، في حقيقة أفّ االجتي
 (.2ة العامة )صمحق شرط المتحقّ  المتكاجدة عمى أراضييا لرقابة مدػعمى تنظيـ األمكاؿ 

 االعصراؼ بشرط المرمحة العامة في القانكف الدكلي -1

ة المستثمر في نزع ممكي اعترؼ القانكف الدكلي بشكل صريح بحق الدكلة المضيفة
الفكرة التي ُقبمت منذ مدة طكيمة في القانكف  ة العامة، حيث أفّ صمحاألجنبي مف أجل الم

ة عف إجراءاتيا التنظيمية الدكلة ليست مسؤكل الداخمي كما في القانكف الدكلي، ىي أفّ 
ة لصالح جميع بحسف ني إذا كانت تتـّ  ،جب القانكف أك المكائح التنظيميةبمك  سكاء   ،العامة

ر في القانكف . فالمبدأ المقرّ 1بت في الضرر لممصالح الخاصةأفراد المجتمع، حتى لك تسبّ 
كممتمكات و ال يجكز اتخاذ أؼ إجراء يضر بحقكؽ الدكلي كالذؼ أصبح عرفا  دكليا  ىك أنّ 

در العديد مف مصا ودتما أكّ  ك، كى2ة العامةصمح إذا تطمبت ذلؾ المالمستثمر األجنبي إالّ 
لبلتفاقية  1952القانكف الدكلي، حيث تنص المادة األكلى مف البركتكككؿ اإلضافي لسنة 

 و: األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، عمى أنّ 
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ces biens. Nul ne 

peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les 

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit 

international.»
3
.  

اشترط أيف  دة األطراؼ،متعدّ االتفاقيات الدكلية  يف ة العامةصمحرط المبرز شكما 
 1967لسنة  (OCDE)ة مشركع اتفاقية منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادي مف 03في المادة 

                                                           
1
- LEBEN Charles, «La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte», 

Op.cit., p. 177.  
2
- SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 

investissements internationaux…, Op.cit., p. 104. V. aussi: LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 

187. 
3
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Op.cit., p. 390. 
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جمعية ، كفي نفس االتجاه عّبرت ال1ة العامةصمحإجراء نزع الممكية قد اتخذ لممأف يككف 
ديسمبر سنة  14الصادر في  1803مف القرار رقـ  04المادة  العامة لؤلمـ المتحدة في

ة المنفعع س عمى دكافإجراءات التأميـ كاالستيبلء كالمصادرة يجب أف تؤسّ  عمى أفّ  1962
 ،2العامة كاألمف كالمصمحة الكطنية التي ُيعترؼ بتغميبيا عمى المصالح الفردية أك الخاصة

دت قد أكّ  1972في سنة (CCI) المبادغ التكجييية التي نشرتيا غرفة التجارة الدكلية  أفّ  كما
 .3عمى خضكع المستثمر األجنبي لمتطمبات المصمحة العامة في إقميـ الدكلة المضيفة

قاعدة  يىك ط المصمحة العامة مف بيف القكاعد الثابتة في القانكف الدكلي، شر  يعتبر
جماع العديد مف الدكؿ عمى أفّ  لكل دكلة الحق في االستيبلء عمى أمكاؿ  تترجـ تكافق كا 

، إذ ال يمكف لممصمحة العامة أك المنفعة الكطنية تحقيقا   األجانب المتكاجدة داخل أراضييا
 . 4ذا تجاكزت الحدكد المعقكلة لمتطمبات المصمحة العامة إدحض ىذه الفرضية إالّ 

 صقدير شرط المرمحة العامة عف طريق االجصياد الصحكيمي -2

د س قضاء التحكيـ بدكف تردّ انطبلقا  مف كجية نظر محدكدة في قانكف االستثمار، يكرّ 
لمتطمبات مبدأ يشكل امتداد في القانكف الدكلي العاـ، يخضع بمكجبو المستثمر األجنبي 

و المصمحة العامة كأساس لشرعية إجراءات نزع الممكية، كلذلؾ أجمع االجتياد التحكيمي أنّ 
 في قضيةف ،5يجب عمى المستثمر قبكؿ التدابير التي اتخذتيا الدكلة مف ىذا المنظكر

Aminoil  التأميـ اتخذ  عمى أفّ  التحكيـ محكمةكافق لـ ت 1979في سنة دكلة الككيت ضد
 المصمحة تتجمى أفّ  فعبل   كجدت إذلعامة، ء منفرد غير مكجو لتحقيق المصمحة اشكل إجرا

و في الحكـ الصادر في أنّ  إالّ  ،6في تطكير صناعات النفط في المستقبل عمى مراحل متعاقبة
 ، كالذؼ جاء كما يمي: 1977أفريل سنة  12ضد ليبيا بتاريخ   Liamcoقضية تحكيـ

                                                           
 .249سابق، ص المرجع السيـ، عصاـ الديف مصطفى ب -1

2
- REINISCH August, Op.cit., p. 178. V. aussi: OSTROVE Michael, Op.cit., p. 198. 

3
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 353.  
 . 252سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: عصاـ الديف مصطفى بسيـ، 97 سابق، صالمرجع الخالد دمحم الجمعة،  -4

5
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 349. 
 .280سابق، ص المرجع الأحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف،  -6
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«Le principe d’utilité public n’est pas nécessairement indispensable pour la 

légalité d’une nationalisation… Le droit international ne s’occupe pas des 

mobiles, chaque Etat étant libre de juger par soi-même ce qu’il considère 

utile ou nécessaire au bien public…, l’objet qu’il poursuit ne regarde pas les 

tiers…»
1
. 

الذؼ اتخذتو الحككمة الميبية ضد الشركة التأميـ إجراء  أفّ  يظير في ىذا الحكـ
ّنما كاف لخدمة مصالح خاصة ألفراد معينيف أك  البريطانية لـ يكف يتعمق بالصالح العاـ، كا 

غير مشركع كباطل في كجية نظر القانكف الدكلي النتفاء إجراء ألسباب انتقامية، فيك 
 . 2المصمحة العامة

ك قضاء تحكيـ المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار، قد عّبر ى الكاضح أفّ  مف
لمستثمر األجنبي، ككاف ا ممكيةنزع ة العامة كقيد عمى الدكلة عند صمحاألخر عف شرط الم

ضد مصر،  SPPكقضية  ،ضد بكركندؼ A. Goetzذلؾ عندما نظر في كل مف قضية 
جاء بالمثل . كىذا ما 3تخذ بالفعل لتحقيق المصمحة العامةإجراء نزع الممكية ا ر أفّ د  حيث قَ 

ضد  Compañía del Desarrollo de Santa Elenaدر في قضية اصفي حكـ التحكيـ ال
 و:، حيث ذكرت المحكمة أنّ 2000 سنة فبراير 17جميكرية ككستاريكا بتاريخ 

«Bien qu'une expropriation ou une mesure prise pour des raisons 

environnementales puisse être classée dans les mesures d'intérêt général, et 

qu'elle soit donc légitime, le fait que la propriété ait été expropriée pour 

cette raison n'affecte ni la nature ni la mesure de l'indemnisation due pour 

cette expropriation. En d'autres termes, le but de protection de 

l'environnement pour lequel la propriété a été expropriée n'affecte pas le 

caractère légal de l'expropriation pour lequel une compensation adéquate 

doit être payée»
4. 

                                                           
لكل دكلة كامل الحرية في تحديد ما إذا كاف التأميـ  فرضية أفّ  MANCIAUX (S.) ذس حسب األستاكىذا ما يكرّ  -1

 أنظر:. مف قبيل المصمحة العامة أـ ال
MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 487.  
 . 281سابق، ص المرجع اليفة السعيداف، أحمد عبد الرزاؽ خم -2

3
- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 489. 
4
- LEBEN Charles, «La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte», 

Op.cit., p. 179. V. aussi: EL BOUDOUHI Saida, Op.cit., p. 548. 



 الدكلة في نزع ممكية المسصثمر األجنبي الفرل الثاني القكاعد المصعمقة بحق-الباب األكؿ

171 
 

في األخير، يتعيف عمى المحكميف النظر في تقدير العناصر التي تفرضيا قكانيف 
كأنظمة الدكلة كعبء عمى المستثمر األجنبي، كمدػ تناسب القيكد المفركضة فيما يتعمق 

لذلؾ يجب عمييا التقيد بشرط المصمحة العامة عند  ،ات التي يقتضييا تشريع الدكلةبالضركر 
 أحد دعائـ حماية الممكية األجنبية داخل إقميـ الدكلة المضيفة. يعدّ  ذؼإجراء نزع الممكية ال

  لمسصثمريفالفرع الثاني: شرط عدـ الصمييز بيف ا

كفي أغمب أحكاـ  ،القانكف الدكلي العرفي ـ التمييز ىك عنصر أساسي فيشرط عد
ليذا الشرط ما المحتكػ الدقيق  شرعية نزع الممكية، غير أفّ  حكؿ اتفاقيات االستثمار الدكلية

"الصفرقة الصمييزية ىي الصي صفرد شترا  معينا  أك يقاؿ إّف:  ، حيث1زاؿ غير كاضح
 .2مجمكعة معينة مف الناس دكف أساس معقكؿ"

إلى دراسة  دـ التمييز بيف المستثمريف، يدعكإّف االستجابة لمقتضيات شرط ع
 سبي إلجراء نزع الممكية )ثانيا(.بع التمييزؼ كالنلى مظاىر الطامضمكنو )أكال(، ثـ التطرؽ إ

 مضمكف شرط عدـ الصمييز :أكال

و يجب عمى الدكؿ أف تكفل لؤلجانب المقيميف أنّ  ألمكر الثابتة في القانكف الدكليمف ا
، بنفس ما تكفمو مف حماية لمكاطنييا طبقا  ل حماية أنفسيـ كممتمكاتيـفي إقميميا عمى األق

(، ثـ بياف األساس 1) شرط عدـ التمييزب المقصكد تحديد يقتضي ىذا ماك  ،لقانكنيا الداخمي
 (.2في إجراءات نزع الممكية ) توالقانكني إللزامي

 المقركد بشرط عدـ الصمييز  -1

عمى تمييز  و ال يجكز أف ينطكؼ نزع الممكية أنّ إجراء  عدـ التمييز في شرطيقصد ب
اإلجراء  كيعدّ  ،3ألجانب أنفسيـمجحف بيف األجانب كالكطنييف لغير صالحيما أك فيما بيف ا

                                                           
 . 50سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -1

2
- REINISCH August, Op.cit., p. 186. 

ممة، معاممة رأس الماؿ األجنبي "نقرد بعدـ الصمييز في المعاالدكتكر "عاطف دمحم إبراىيـ" في قكلو: أيضا كىنا أشار  -3
داتل أراضي األقطار المضيفة بذات المعاممة الصي يصمقاىا رأس الماؿ المحمي سكاء كاف ىذا االسصثمار مسصقبل عف رأس 

 . 166سابق، ص المرجع الإبراىيـ،  عاطف دمحمأنظر: . الماؿ المحمي أك مشصركا معو"
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غير مشركع دكليا  إذا اقتصر عمى ممتمكات األجانب فقط دكف الكطنييف عمى نحك يجعل 
ر الكحيد التخاذ ىذه اإلجراءات، أك إذا اقتصر مف صفة المستثمر األجنبي كحدىا المبرّ 

عريف التمييز . كبتعبير أخر، يمكف ت1التمييز بيف األجانب فيما بينيـ مف جنسيات مختمفة
و أخذ ممكية المستثمر األجنبي دكف إعماؿ ذلؾ عمى الكطنييف أك المستثمريف األجانب بأنّ 

، كيرجع ىدؼ إعماؿ ىذا الشرط في التنظيمات كالقكانيف التي 2التابعيف لجنسيات أخرػ 
ّنما  تتناكؿ االستثمار ليس فقط لحماية المستثمر األجنبي ضد تعسف الدكلة المضيفة، كا 

 .  3في إقميـ الدكلة ىذا المستثمر المنافسة التي يخضع ليا الة تحقيقلكف

شرط عدـ التمييز يعكس مبدأ المساكاة في المعاممة بيف جميع المستثمريف  أفّ  ظيري
كطنييف أك أجانب بغض النظر عف جنسياتيـ، باعتباره يمثل أحد أىـ المبادغ األساسية 

بية لما يفرضو عمى محفز لبلستثمارات األجن، ك 4يةلمقانكف في مجاؿ التأميـ أك نزع الممك
ة تمييزية أك تعسفية حماية قانكنية لممستثمريف األجانب، كعدـ تعرضيـ ألؼ معامم الدكلة مف

تفرض عمى الدكلة  ةالدكلي قكاعدال يقضي الفقو كالقضاء الدكلييف أفّ  ، حيثعمى إقميميا
اتخاذ أك المستثمر األجنبي ممكية نزع ب القياـ داحتراـ مبدأ المساكاة كعدـ التمييز عنالمضيفة 

عمى  لحذر في تطبيق إجراء عدـ التمييزأف تتكخى اك  ،لنزع الممكية تدابير أخرػ مماثمة
                                                           

ط عدـ التمييز يتطمب أف تككف اإلجراءات كالممارسات الحككمية غير شر  التأكيد في بعض األحياف، عمى أفّ  تـّ  -1
 لمزيد مف التفصيل أنظر: تمييزية حتى في معاممة أعضاء نفس المجمكعة مف األجانب التابعيف لجنسيات مختمفة.

REINISCH August, Op.cit., p. 186. V. aussi: BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 36. 
و مف الصعب مف رغـ أنّ  ،المالؾ ىك مكاطف أجنبي نزع الممكية القائـ فقط عمى أفّ  في عدـ قبكؿ ليس ىناؾ أؼ شؾ -2

فبإمكانيا أف  ،الناحية العممية تحديد ما إذا كانت الدكلة قد اتخذت أك لـ تتخذ تدبيرا  بسبب جنسية الفرد أك الشركة المعنية
ؼ بالضركرة إلى نزع الممكية التمييزية. يؤدّ  ما زع ممكيتو. كىذاتجد حاالت يستمـز فييا الكضع الخاص لممالؾ األجنبي ن

عمى ذلؾ، فإّف حظر نزع الممكية القائـ عمى الجنسية كحدىا ال يضيف الكثير إلى الضمانات المكجكدة في المعاممة  زيادةك 
 . أنظر: المضيفة ية الدكلةجنسب  يتمتعو التمييز ضد أؼ شخص لمجرد أنّ الو ال يجب يعني أنّ ما الدكلية لؤلجانب، كىذا 

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p.151 et 152. V. aussi: CHARPENTIER Jeans, «De la non-discrimination dans les 

investissements», A.F.D.I., Vol. 9, 1963, p. 40 et s.   
شرط عدـ التمييز، بصرؼ النظر عف المصطمحات التقميدية الخاصة بو، ىك أمر شائع في اتفاقيات االستثمار الدكلية  -3

منيا الجنسية أك  ،مكرمف األكىك يتماشى مع القانكف الدكلي العرفي الذؼ يحظر أؼ مصادرة تمييزية تستند إلى جممة 
 . 226سابق، ص المرجع ال لمياء متكلى مرسي،. أنظر: الدكافع اإلثنية

DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 410. 
4
- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 497.  
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 ،كاحدة كالمماثمة دكف استثناءذات الطبيعة ال سكاء  كانت كطنية أك أجنبية جميع االستثمارات
الّ   . 1 قامت مسؤكليتيا الدكليةكا 

 شرط عدـ الصمييز ةلقانكني إللزاميا األساس -2

إّف مبدأ عدـ التمييز ضد األجانب كالممتمكات األجنبية ثابت في القانكف الدكلي 
. كفي 2العاـ، كيفرض نفسو في جميع مجاالت كمسائل نزع الممكية المرتبطة باألجانب
قانكف الذؼ القانكف الدكلي كحتى القرف العشريف، كاف مبدأ عدـ التمييز مف بيف مكاضيع ال

يسو تكرّ  . كبعد ظيكر أكؿ نزاع في قضاء التحكيـ، تـّ 3و مجرد قيمة أخبلقيةيبدك عمى أنّ 
مشركع اتفاقية في كمبدأ عاـ لمقانكف قبل االحتفاظ بو في معظـ النصكص الرئيسية، ك 

ية ككذا االتفاقيات المبرمة في فترة ما بعد الحرب العالم ،منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية
 1948عاـ  ، كميثاؽ ىافانا5، بدءا  مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف4الثانية مباشرة

  .6التي ىدفت في ديباجتيا إلى القضاء عمى التمييز في التجارة الدكلية GATTاؿ كاتفاقية 

                                                           
 . 100سابق، ص المرجع الخالد دمحم الجمعة،  -1
 أنظر أيضا: .180سابق، ص المرجع ال محند كعمي، عيبكط -2

LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 183.   
عدـ التمييز لـ يكف بعد مبدأ مف  أفّ  ANZILOTTI البارز الفقيو يعتقدفي بداية القرف العشريف، كاف في الكاقع،  -3

 مبادغ القانكف الدكلي الكضعي. أنظر:
MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., note n° 1673, p. 496. 
4
- CHARPENTIER Jeans, Op.cit., pp. 37 et s.  

"لكل إنساف حق الصمصع بكل و: عمى أنّ  1948مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة  02ت المادة كفي ذلؾ نّص  -5
الحقكؽ كالحريات الكاردة في اإلعبلف دكف أي صمييز، كالصمييز بسبب العنرر أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك 
الرأي السياسي أك رأي آتر أك األرل االجصماعي أك الثركة أك الميبلد أك أي كضع آتر دكف أية صفرقة بيف الرجاؿ أك 

 و:اإلعبلف أنّ مف نفس  07المادة  . كما تنص أيضا  النساء"
«Les hommes sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection 

de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait 

la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination». V. : 

MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 497. 
6
- Ibid. 
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أىمية ىذا الشرط اإللزامي إلضفاء الشرعية الدكلية عمى  د ممارسة محاكـ التحكيـتؤكّ 
زع الممكية أك التأميـ مف جية، كحماية الممتمكات الخاصة لممستثمر األجنبي مف إجراءات ن
 كما يمي:  ،في منطكقو Liamcoقضية الصادر في حكـ ال، كىذا ما جاء بو 1جية أخرػ 

«Il est clair et incontesté que la non-discrimination est une condition 

requise pour la validité d’une nationalisation licite. Cette règle est bien 

établie dans la théorie et la pratique juridiques internationales. Par 

conséquent, une nationalisation purement discriminatoire est illégale»
2
.  

ألجنبي ال يكفي أف تككف إجراءات التأميـ التمييزية غير مشركعة إذا كانت ضد ا كما
ّنما يجب أف تككف مستمدة مف القصد أك النية في اإلضرار باالستثمار  بسبب جنسيتو، كا 

كعنصر أساسي إلضفاء عدـ الشرعية عمى اإلجراءات التمييزية المبنية عمى  ،األجنبي
 .  3التدليس، كالتي يمكف لممستثمر األجنبي اإلدعاء بيا كدليل أماـ الجيات التحكيمية

بحماية األجانب في أشخاصيـ  في قياـ الدكلة أساسو القانكني التمييزمبدأ عدـ يجد 
الذؼ يقضي عمييا أف تعامل األجانب المقيميف في ك  ،لمبدأ مسؤكلية الدكلة قا  كأمكاليـ كف

 ال يعني ميل الدكلة المضيفةكما  ،4أراضييا بنفس المعاممة مع مكاطنييا دكف تمييز
أف يككف دافعا  لتمييز رعايا ىذه الدكلة بمعاممة أفضل  إحدػ الدكؿ لسبب مالبلستثمار إلى 

د مف غيرىـ، فالكل سكاسية أماـ القانكف، كىذا ما يترجـ مبدأ عدـ التمييز كمبدأ أساسي مؤكّ 
كما  09-16مف القانكف رقـ  21ده كذلؾ نص المادة ، كىك ما يؤكّ 5في الدستكر الجزائرؼ 

                                                           
1
- REINISCH August, Op.cit., p. 186 et 187. 

 . 181ك  180ص  سابق،المرجع النقبل  عف: عيبكط محند كعمي،  -2
3
- Le Professeur Jeans CHARPENTIER confirme: «Pour qu’une mesure de nationalisation 

discriminatoire soit illicite, il ne suffit pas qu’elle défavorise un étranger à raison de sa 

nationalité, il faut en outre qu’elle soit inspirée par un sentiment de malveillance à 

l’égard de cette nationalité – discrimination dolosive –…». CHARPENTIER Jeans, 

Op.cit., p. 49.  
 .281سابق، ص المرجع الأحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف،  -4
ع بعنكاف "الحقكؽ مف الفصل الراب 32في المادة  2016سنة ل الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستكر نّص  -5

"كل المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف. كال يمكف أف ٌيصذرع بأي صمييز يعكد سببو إلى المكلد، أك كالحريات" عمى ما يمي: 
ىذا النص يخاطب فقط المكاطنيف   أفّ . إاّل العرؽ أك الجنس أك الرأي أك أي شرط أك ظرؼ آتر، شتري أك اجصماعي"

    "الحريات كما يمي:  ،نجده يخاطب اإلنساف ككل دكف تمييز 01 قرةف 38لى نص المادة دكف األجانب، لكف بالرجكع إ
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ئية كالجيكية كالمصعددة األطراؼ المكقعة مف قبل "مع مراعاة أحكاـ االصفاقيات الثنايمي: 
الدكلة الجزائرية، يصمقى األشتاص الطبيعيكف كالمعنكيكف األجانب معاممة عادلة كمنرفة، 

 . 1فيما يتص الحقكؽ كالكاجبات المرصبطة باسصثماراصيـ"

في ىذا النص، في مجاؿ الحقكؽ  ة االستثمارات الكطنية كاألجنبيةيقصد بمعامم
عمى أساس العدؿ كاإلنصاؼ بعيدا  عف كل أشكاؿ  ، المعاممةجبات المرتبطة باالستثماركالكا

التمييز التي يمكف أف تعترض حماية االستثمارات األجنبية، خاصة فيما يتعمق بحماية 
 الممكية العقارية مف إجراءات نزع الممكية أك التأميـ.   

مارات مرجعا  مشتركا  لمعظـ يشكل حظر اإلجراءات التمييزية في معاممة االستث
اتفاقيات االستثمار، كالتي تنص عمى أف ال تتخذ إجراءات نزع الممكية أك التأميـ بصفة 

ت عمييا الجزائر، في العديد مف االتفاقيات الثنائية التي صادق وميدعـّ تكىذا ما ت ،2تمييزية
 01فقرة  05ا، ككذلؾ المادة مف االتفاؽ المبـر مع ايطالي 03 قرةف 04المادة  كالتي مف بينيا

نت االتفاقيات المبرمة مف قبل الجزائر في الغالب تضمّ ك ، 3مف االتفاؽ المبـر مع صربيا
 ة لممستثمريف األجانب. عقاريلتمييز في حالة نزع الممكية الشرط عدـ ا

 النسبي إلجراء نزع الممكية بع الصمييزي مظاىر الطا :ثانيا

إلجراء نزع الممكية بيف المستثمريف  كالنسبي يزؼ عف الطابع التمي يمكف البحث
ظاىر التمييز إذا جانب، كبيف األجانب فيما بينيـ مف جنسيات أخرػ، لبياف ماألكطنييف ك ال

                                                                                                                                                                                     

كبالتالي يصبح مبدأ المساكاة كعدـ التمييز بصفة تمقائية مف بيف مبادغ  األساسية كحقكؽ اإلنساف كالمكاطف مضمكنة"،= 
 أك أجنبيا .كاف الشخص المتمتع بيا كطنيا   حقكؽ اإلنساف المضمكنة دستكريا  سكاء  

 .الذكر سابقاليتعمق بترقية االستثمار، ، 09-16قانكف رقـ  -1
2
- V.: CHARPENTIER Jeans, Op.cit., p. 40. et LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 182 et 183.  

الجميكرية اإليطالية مف االتفاؽ المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة  03فقرة  04المادة  -3
، مصادؽ عميو بمرسـك رئاسي رقـ 1991ماؼ سنة  18 فيحكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع بالجزائر 

مف االتفاؽ  01فقرة  05. ككذلؾ المادة 1991لسنة  46عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1991 سنة أكتكبر 05مؤرخ في  91-346
زائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة جميكرية صربيا المتعمق بالترقية كالحماية المتبادلتيف المبـر بيف حككمة الجميكرية الج
 30مؤرخ في  334-13مرسـك رئاسي رقـ مكجب ، مصادؽ عميو ب2012فيفرؼ سنة  13لبلستثمارات، مكقع بالجزائر في 

 .2013أكتكبر سنة  02في  مؤرخ، 49عدد  ،، ج.ر.ج.ج.2013 سنة سبتمبر
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حق الدكلة في المعاممة التفضيمية بيف المستثمريف مشركع  أفّ ك (، 1معقكؿ )كاف بسبب غير 
د عمى الطابع قتصادية، كىذا ما يؤكّ في تحقيق مصالحيا اال كمعترؼ بو، إذا كاف ينصبّ 

 (. 2النسبي إلجراء التمييز )

 ركر الصمييز في إجراء نزع الممكية -1

ف األجانب قد إجراء نزع الممكية الذؼ تقـك بو الدكلة ضد المستثمريفي إّف التمييز 
 ق فييالذلؾ يمكف أف يظير التمييز في صكرتيف: الصكرة األكلى، يتحقّ ، تيارتب مسؤكلييُ 

الكطنييف المالكيف لنفس أنكاع األمكاؿ كالمصالح  دكف  التمييز باالستيبلء عمى أمكاؿ األجانب
يظير فييا التمييز عند تفحص لى عمييا. أّما الصكرة الثانية، المالية األجنبية المستك 

 االستيبلء عمى أمكاؿ األجانب العبلقات التي تربط بيف الرعايا األجانب فيما بينيـ، حيث يتـّ 
 .1مف جنسيات معينة دكف بقية أمكاؿ األجانب التابعيف لجنسيات دكؿ أخرػ 

 الصمييز بيف الكطنييف كاألجانب -أ

في ىذه الصكرة تقـك الدكلة بنزع ممكية المستثمر األجنبي الذؼ يمارس نشاطو 
 ؼ إلى تقييداالستثمارؼ بأؼ شكل مف أشكاؿ نزع الممكية المعركفة قانكنا ، كالتي تؤدّ 

ىذا  مف حقو في الممكية أك حرمانو منيا لمجرد صفتو األجنبية، دكف أف يشمل تثمرالمس
 . 2نفس النشاط فيممتمكات الكطنييف نزع اإلجراء 

ضد ا إجراء نزع الممكية مكجيا  التمييز يترتب منذ المحظة التي يككف فيي يبدك أفّ 
ؤكلة دكليا  إذا تككف الدكلة مسكنتيجة لذلؾ  ،3ر لمتمييزالمستثمر األجنبي بسبب جنسيتو كمبرّ 

                                                           
 . أنظر أيضا:266سابق، ص المرجع الالديف مصطفى بسيـ،  عصاـ -1

SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 

investissements internationaux…, Op.cit., p. 107. 
2
- CHARPENTIER Jeans, Op.cit., p. 41 et s. 

ق إذا كاف مفيـك التمييز يتحقّ  أفّ  1934سنة  Oscar Chinn قضية في CPJI عدؿ الدكليةاعتبرت المحكمة الدائمة لم -3
ضد بكلكنيا بيذا الصدد، أحسف مثاؿ لتعرض  Eureko كما يشكل الحكـ الصادر في قضية شركة، بناء  عمى الجنسية

رأس ماؿ المؤسسة في إطار عممية  المستثمر األجنبي لمعاممة تمييزية مف طرؼ السمطات البكلكنية التي احتفظت بأغمبية
اإلجراء المتخذ ييدؼ إلى إقصاء المستثمريف األجانب عمى أساس الجنسية،  الخكصصة، كقد خمصت المحكمة إلى أفّ 

 أنظر:اإلجراء كاف تمييزيا .  بمثابة خرؽ اللتزامات الدكلة بحماية ممكية المستثمريف األجانب، ما داـ أفّ  كىذا ما يعدّ 
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الكطنييف عمى ىذا المستثمريف ممستثمريف األجانب دكف لاستكلت عمى األمكاؿ الخاصة 
عمبل  غير مشركع بالتمييز ضد  رتكبتلبلستثمار المضيفة  الدكلة ، كىذا ما يجعلاألساس

 .1األجانب في نزع الممكية

 الصمييز بيف الرعايا األجانب فيما بينيـ -ب

ق التمييز ليس فقط في كضع المستثمر األجنبي بالمقارنة مع المستثمر الكطني، حقّ يت
ّنما حتى بيف المستثمريف  مف جنسيات مختمفة، كذلؾ باالستيبلء عمى األمكاؿ األجانب كا 

المممككة لؤلجانب مف جنسية أك جنسيات معينة دكف االستيبلء عمى أمكاؿ بقية األجانب 
 . 2ألمكاؿ التي تأثرت بإجراء التمييزمف اكالمالكيف لنكع مماثل سيات أخرػ التابعيف لجن

التي مف شأنيا  اإلجراءات القانكنية أك المادية عمى العمكـ، فالتمييز يمكف أف يشمل
. 3التأثير عمى مبدأ المساكاة المطبق بيف المستثمريف األجانب فيما بينيـ مف جنسيات مختمفة

ة مشركعا  عند احتراـ مبدأ عدـ التمييز، كأداء التعكيض كعميو يككف تصرؼ الدكلة المؤّمم
 العادؿ، ككذلؾ عندما يككف التأميـ لتحقيق الصالح العاـ. 

 عدـ الصمييز شرطالطابع النسبي ل -2 

قبل ظيكر قانكف لـ يعرؼ شرط عدـ التمييز سكػ نجاح نسبي في االجتياد القضائي 
شرط  كا عماؿ .4ة كشرط لمشركعية نزع الممكيةالطعف في قيمتو العرفي حدّ االستثمار، إلى 

الدكلية عف القضائية السكابق  فقد كشفت عمى ىذا النحك يتسـ بطابعو النسبي،التمييز 
الدكلة قد تعمدت  غـ أفّ ر  ،مخالفة لمبدأ المساكاة فييا الفقو الحديث أؼُ  ػ دة لـ ير حاالت متعدّ 

                                                                                                                                                                                     

= DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 182.  
 .266سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -1

2- CHARPENTIER Jeans, Op.cit., p. 56 et s.  
 كما بعدىا. 289سابق، ص المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ،  -3
الدكلة تحتفع دائما  بيامش لممناكرة إزاء األجانب المكجكديف عمى  تستند ىذه الحجة، في جكىرىا، إلى حقيقة أفّ  -4

أراضييا، األمر الذؼ ال يسمح بالكصكؿ إلى حظر مطمق كحتمي لمتمييز، فضماف حماية االستثمارات األجنبية في مجاؿ 
 رة. أنظر:مبرّ نزع الممكية يككف ضد اإلجراءات التمييزية غير ال

DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 

Op.cit., p. 150 et s.  
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 ف القكؿ. كعميو يمك1ف رعايا دكلة معينةذ إجراءات التأميـ في مكاجية األجانب ماتخافييا 
كبيف المكاطنيف  ضد المستثمريف األجانب ، بمشركعية التمييزلرأؼ الغالب في الفقوكفقا  ليذا ا

جكاز التمييز بيف المستثمريف ، ك 2تأمينا  لممصالح االقتصادية لمدكلة كاحتياجاتيا الكطنية
 اإلخبلؿؼ إلى  يؤدّ ب معقكلة، كبشرط أالّ يستند إلى أسبا واألجانب فيما بينيـ، طالما أنّ 

 . 3بأحكاـ العرؼ الدكلي في شأف معاممة المستثمريف األجانب

مف  ال يعفي الدكلةمجرد إعماؿ مبدأ المساكاة كعدـ التمييز عمى ىذا النحك  غير أفّ  
ريف تثممكاجية كل مف المسالتي تتخذ فييا لك  ،نزع الممكية أك التأميـمسؤكليتيا عف إجراءات 
التعكيضات المستحقة ليـ، فإذا كاف لمدكلة أف تعامل رعاياىا  أداءالكطنييف كاألجانب دكف 

عمى النحك الذؼ تراه مناسبا ، فإّنيا ال تستطيع أف تنزؿ في معاممة المستثمريف األجانب عف 
 .4رة ليـ بمكجب قكاعد العرؼ الدكلياألدنى مف الحقكؽ المقرّ  الحدّ 

 قمق في تطبيقوال ػ إلىسبي لمبدأ المساكاة كعدـ التمييز قد أدّ الطابع الن أفّ  يظير
أف تمتنع عف أداء   يجكز لمدكلةذلؾ فإّنو ال كرغـ ،حماية ممتمكات المستثمريف األجانبل

 غطاء مبدأ المساكاة مع الكطنييف. ذريعة أك تحت  ،ينبلممستثمر األجالمستحق التعكيض 

 ةالتاريا اصلصزامال  الدكلة احصراـشرط  :الفرع الثالث

حّدد بعض بنكد نزع الممكية بأّنو ال ينبغي أف تككف اإلجراءات المحتممة التي تتخذىا تُ 
تختمف ذؼ ال كىذا الشرط ،5الدكلة لنزع ممكية المستثمر األجنبي مخالفة اللتزاـ خاص

                                                           
 .51سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -1
يا الطبيعية كتمنعيـ مف االستثمار فييا. كبناء  عمى مف الدكؿ عمى األجانب السيطرة عمى مصادر ثركات ا  كثير تحظر  -2

ذلؾ يككف لكل دكلة الحق في معاممة مكاطنييا بطريقة تختمف عف معاممة األجانب في أراضييا بما يستجيب لمتطمباتيا 
قت عمى ممكية الحيكية، فتستكلي عمى المصالح المالية لبلستثمارات األجنبية المكجكدة في إقميميا، مع اإلبقاء في نفس الك 

 .269سابق، ص المرجع الذلؾ تمييزا . أنظر: عصاـ الديف مصطفى بسيـ،  الكطنييف لممصالح المالية المماثمة، كال يعدّ 
 . 160سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: عمي حسيف ممحـ، 84سابق، ص المرجع الالمكجى حسيف،  -3
  .54ك  53سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -4
كالتي يجب أف تظير في  ،بالنسبة لبللتزامات الخاصة السابقة أك البلحقة لحالةا هليس دائما  عمى ىذ كضعال غير أفّ  -5

 ر بمكجب نص تشريعي. أنظر:، خاصة عندما يككف التأميـ مقرّ بنكد االتفاقيات المبرمة بيف الدكؿ كالمستثمريف األجانب
LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 189 et s. 
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 دكلة كاجب احتراـعمى اليرتب ، 1توحقيق تحديد في ا  كبير  ا  اختبلف المستخدمة ومفردات
 . الستثمارات المنجزة عمى إقميميالحماية ا خاصة كالحرص عمى تنفيذىاال يالتزاماتا

 إلى ينبغي التطرؽ التزاـ الدكلة باحتراـ تعيداتيا الخاصة،  شرطلمكقكؼ عمى 
المرتبط في الكاقع بالتعريف الممنكح لو، كفقا  لنظاـ احتراـ االلتزاـ الخاص  شرط مضمكف 

دكف اغفاؿ الحدكد التي تسمح لمدكلة  ،مقارنة  بالقانكف الدكليلية الدك اتفاقيات االستثمار 
(، ثـ تحديد مكقف المشرع أكال) بمخالفة التزاماتيا الخاصة أك خرقيا في حاالت استثنائية

 (. ثانيايس ىذا الشرط )الجزائرؼ مف تكرّ 

 كاإلسصثناءات الكاردة عميو التاص اللصزاـااحصراـ  مضمكف شرط -أكال

بمقتضى الخاصة الدكلة باحتراـ تعيداتيا غـ مف استقرار شرط التزاـ عمى الر 
قد إاّل أّنو (، 1، كالتزاـ غير قابل لمحجز )2في القانكف الدكلي االتفاقيات الدكلية لبلستثمار

تسبب في عدـ حدكث تغير جكىرؼ في الظركؼ ي مى ىذا الشرط استثناءات، في حالةترد ع
 (.2زاماتيا التي تعيدت بيا )التب عمى الكفاء قدرة الدكلة

 ةالتار زاماصياصاللاحصراـ الدكلة شرط  مضمكف  -1

 إضافية حماية تكفير شرط احتراـ االلتزامات الخاصة بمكجبيتـّ  ،الكاقع في
 الدكؿ تعقدىا التي االستثماركعقكد  اتياتفاق تغطية إلى يدؼي ؼكالذ األجانب، لممستثمريف

                                                           
 ، مف بينيا:كمختمفة تسميات عديدة الخاصة شرط احتراـ االلتزامات عمىيطمق البعض مف الفقو  -1

Umbrella clause, Clause de couverture, Clause de protection parallèle, Clause pacta sunt 

servanda, Clause à effet miroir et Clause ascenseur. V. : CAZALA Julien, «La clause de 

respect des engagements», Op.cit., p. 347. BEN HAMIDA Walid, «La clause relative au 

respect des engagements dans les traités d’investissement», in: Le contentieux arbitral 

transnational relatif à l’investissement, sous la direction de LEBEN Charles, LGDJ, Paris, 

2006, p. 53-54. BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 77 et 78. DE NANTEUIL Arnaud, 

L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, Op.cit., p. 86. CAHIN 

Gérard, Op.cit., p. 105. 
تزامات الخاصة ىك شرط نجده قد كرد بشكل متكّرر في أغمب اتفاقيات االستثمار الثنائية كفي العديد شرط احتراـ االل -2

 مف نصكص اتفاقيات االستثمار متعّددة األطراؼ. أنظر:
BEN HAMIDA Walid, «La clause relative au respect des engagements dans les traités 

d’investissement», Op.cit., p. 54. 
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عمى الدكلة  شرطىذا ال يفرضكبناء  عميو،  .1األجانب ثمريفالمست مع رمتكرّ  بشكل المضيفة
ىك عدـ مخالفة  المقصكد ، ألفّ السابقة أك البلحقة لعقد االستثمارضركرة احتراـ التعيدات 

 اقيات التي تبرميا الدكلةإجراءات نزع ممكية االستثمارات األجنبية لنصكص العقكد أك االتف
كأؼ مساس بالعقد مف طرؼ الدكلة المتعاقدة  ،2ؽ خاصمع المستثمريف األجانب أك أؼ اتفا

 .3إخبلؿ بالتزاـ ارتبطت بو مع المستثمر التابع لمطرؼ المتعاقد األخر يعدّ 

تكقيعيا عمى  ا التزمت بو، حيث أفّ التراجع عمّ  لمدكلة ال يمكف عمى ىذا األساس،
ادية لصالح العقد يعني صراحة تنازليا عف التمسؾ ببعض ما تتمتع بو مف حقكؽ سي

 ياجيز لتأك ما لـ تطرأ ظركؼ جديدة كؼ المستثمر األجنبي، ما لـ يحدث تغير في الظر 
بعد ذلؾ ك  ،دة األخرػ قدية رغما  عف إرادة الدكؿ المتعال مف التزاماتيا الدكلية أك العقالتحمّ 

كقد عّرؼ كل مف  ،4عمى التحكيـ أك القضاء الدكلي التغير في الظركؼعرض ىذا 
و: بأنّ الخاصة التزاـ الدكلة باحتراـ تعيداتيا  "ىشاـ عمي صادؽ" ك "أحمد القشيرؼ "يف األستاذ

"االلصزاـ الذي يتضع لؤلحكاـ القانكنية المنظمة لحق الممكية بكرفيا أحد الحقكؽ الصي 
األدنى لمعاممصيـ عمى ضكء مبادئ القانكف الدكلي إذا ما  صصرل بمركز األجانب كبالحد  

 . 5يـ أشتارا  غير كطنييف"يشمل الصأمكاف 

 مف ممكنة درجة أعمى ضماف مسألةبالخاص  االلتزاـ طشر  مف الغرض يتعمق
نتيجة االخبلؿ بااللتزامات التي تقع  ،مف خطر نزع الممكية ألجنبيا لممستثمرالفعمية  الحماية

عمى  مةالكام قكتيا إلضفاء الثنائية ةاالتفاقي كسائل باستخداـ كذلؾ ،عمى الدكلة المضيفة
 في شرط عدـ مخالفة الدكلة اللتزاماتيا الخاصة يظير تأثير فإفّ  ثـ، كمف. معينة التزامات

                                                           
1
- BONOMO Stéphane, Op.cit., p. 78. V. aussi: CAZALA Julien, «La clause de respect des 

engagements», Op.cit., p. 351. 
 النظر مف الناحية التشريعية، قد يككف القانكف الداخمي الذؼ تسرؼ عميو أحكاـ ىذا الشرط ذك أصل تعاقدؼ. كبصرؼ -2

 لمزيد مف التفصيل أنظر:  .مبلئمة األكثر ىك الشأف ىذا في اإلطارؼ  االتفاؽ أسمكب فإفّ  المعينة، األمثمة بعض عف
CAHIN Gérard, Op.cit., p. 112 et 113. et BEN HAMIDA Walid, «La clause relative au 

respect des engagements dans les traités d’investissement», Op.cit., p. 55. 
 . 161سابق، ص المرجع العمي حسيف ممحـ، أنظر أيضا:  .85سابق، ص الجع مر الالمكجى حسيف،  -3
 . 41سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -4
 .128سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، النقبل  عف: حسيف نكارة،  -5



 الدكلة في نزع ممكية المسصثمر األجنبي الفرل الثاني القكاعد المصعمقة بحق-الباب األكؿ

181 
 

تجاكزات  بتدخل دكلة جنسية المستثمر كمعاينةيمسح  ،دكليا   مجاال   االلتزامات تمؾ إعطاء
ثارة مسؤكليتيا الدكليالدكلة المضيفة لو كحمايتو طبقا  لقكاعد االتفاقيات الثنائية ك    .1ةا 

 تاصاللصزاـ اال  احصراـ سصثناءات الكاردة عمى شرطاال -2

 مجرد عفالمستثمر األجنبي  نزع ممكية تقييد حقيا فيبالمضيفة  دكلةالتزاـ ال ينشئ
تساؤؿ حكؿ ما إذا كاف إخبلؿ الدكلة ر ييث ىذا ما، ك 2عقد مبـر بينيا كبيف مستثمر أجنبي

لتزاـ دكلي ال خرؽ  شكلي االستثمار الدكلية اقياتتفكا دك ئة عف عقبالتزاماتيا الخاصة الناش
 يثكر التساؤؿ حكؿ المقصكد بااللتزاـ التعاقدؼ السابق الذؼ يعدّ  ،مف عدمو؟ كبعبارة أخرػ 

 قيدا  عمى سمطة الدكلة في استرجاع ممكية الماؿ األجنبي؟.

صة في رة، كبصفة خاي في مناسبات متكرّ ئالقضااالجتياد ده تتمثل اإلجابة فيما أكّ  
ف امتياز ممنكح لمستثمر الفرضيات التي تقكـ فييا الدكلة بإنياء اتفاؽ استثمار سابق تضمّ 

قصكد النحك المعمى  في حكـ المعاىدات الدكلية دّ يع االتفاؽ الالعقد أك مثل ىذا  أجنبي، أفّ 
ّنما ىك في الكاقع مجرد عقد مف عقكد القانكف الداخمي، كبالتا ،في القانكف الدكلي كل لي كا 

إخبلال  بالتزاـ دكلي كال يرتب مسؤكلية دكلية في حالة المساس بااللتزامات  ال يعدّ  وخرؽ ل
كنفس الحل يمكف تطبيقو في حالة خرؽ الدكلة اللتزاماتيا التشريعية أك  ،3والناشئة عن

التنظيمية، حيث لـ يمـز القانكف الدكلي الكبلسيكي الدكؿ بضركرة اإلبقاء عمى استقرار 
 .4اليا التشريعية أك التنظيميةأعم

 حالة في ات الخاصةاستبعاد شرط احتراـ االلتزام يمكف وأنّ  Mann األستاذ يكضح
 كتفسير القضية ظركؼ أّنو يجب االعتماد عمى Jaenicke ألستاذا ديؤكّ كما  ،القاىرة القكة

 تشريع بمكجب لممستثمر يةالتعاقد حقكؽ ال في تدخلىناؾ  كاف إذا فيما ،االستثمار اتفاقية

                                                           
1
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 90 et s. 
2
- CAHIN Gérard, Op.cit., p. 116 et 117. 

 أنظر أيضا: .43سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -3
CAZALA Julien, «La clause de respect des engagements», Op.cit., p. 350 et 351. LAVIEC 

Jean-Pierre, Op.cit., p. 246 et s. 
4
- BEN HAMIDA Walid, «La clause relative au respect des engagements dans les traités 

d’investissement», Op.cit., p. 70.  
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 بيا تتعمق معترؼ ألسباب االتفاقية، مضمكف  مع يتعارض المضيفة لمدكلة تمييزؼ  غير
 العقكد أفّ  Wäldeستاذ األ أيضا   ديؤكّ ك  .المتغيرة الظركؼ أك القاىرة القكة أك لضركرةبا
  .1احتراـ االلتزاماتشرط  أحكاـ بمكجب محمية ليست يشكبيا فساد التي أك كةقمبرمة بالال

إلى نسبية  الخاصة التزاـ احتراـ التعيدات تحديدذلؾ، يمكف أف يستند باإلضافة إلى 
كفي  مبّررة ألّف االحتراـ ممـز فقط لطرؼ كاحد. ذه النسبية، كىمبدأ العقد شريعة المتعاقديف

 ال معقكدلدكلي لا قانكف ال أفّ  ديؤكّ  كىك Cohen-Jonathan البركفيسكرىذا االتجاه يبرز 
 كمبدأ ،مجاؿ تطبيق العقد شريعة المتعاقديف منح يجب وكأنّ  لمعقكد، تراـ المطمقاالح يجسد
 .2الدكلة معاىدات قانكف  مف دقة أكثر قراءة لمقانكف، عاـ

 االلتزامات حتراـالدكلية التي تتضمف شرط عدـ مخالفة كاإتفاقيات االستثمار  تقرّ 
 ألفّ  ا  كنظر  المستثمريف األجانب، يا الدكلة معالتي تبرم بالخرؽ المشركع لمعقكدالخاصة 
ات االستثمار  ةنزع ممكي ككف ي أف معينة، بشركط رىنا   تجيز، االستثمار اتاتفاقي غالبية

 يتناقض الذؼىك ك  ،ا  مشركع تمام تعاقدؼاللتزاـ  خرؽ  ىناؾ يككف  فقد عقد،الب األجنبية متعمق
  .3الخاصة ياتزاماتلاللدكلة احتراـ ا شرط متطمبات مع جذريا  

 يااللصزاماصلدكلة احصراـ ا مف شرطالجزائري  المشرع مكقف -ثانيا

سابق أك الحق  عدـ مخالفة التزاـراجع ممحكظ في مكقفيا الرافض لسجمت الجزائر ت
مباشرة لبسط االستقبلؿ  بعد امفترة ثمر األجنبي، كالذؼ أخذت بو في لمعقد المبـر مع المست
ق بغير خرؽ ال يتحقّ  ىذا، ك المستعمر الفرنسي مفتيا استرجاع ممتمكاك سيادتيا االقتصادية 

 ح عمى االستثمارات األجنبيةاالنفتامنذ المكقف تغير  إاّل أفّ  .4االلتزامات التي رتبتيا معو
مجمكعة مف المبادغ لضماف حماية كتشجيع األمكاؿ األجنبية، مف المشرع الجزائرؼ يس بتكرّ 

                                                           
1
- BEN HAMIDA Walid, «La clause relative au respect des engagements dans les traités 

d’investissement», Op.cit., p. 85. 
2
- CAZALA Julien, «La clause de respect des engagements», Op.cit., p. 352. et BEN 

HAMIDA Walid, «La clause relative au respect des engagements dans les traités 

d’investissement», Op.cit., p. 86.  
3
- CAHIN Gérard, Op.cit., p. 139. V. aussi: CAZALA Julien, «La clause de respect des 

engagements», Op.cit., p. 365 et 367.  
 .  184سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -4
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، حتى اقيات الدكلية لبلستثمارفي نصكص بعض االتف احتراـ الدكلة اللتزاماتيابينيا مبدأ 
 . 1كلك كاف ذلؾ في نطاؽ ضيق بالمقارنة مع باقي الشركط األخرػ لمشركعية نزع الممكية

 ،تياـ مخالفكعد االلتزامات الخاصةاحتراـ ب الثنائية لبلستثمار االتفاقيات ت معظـأقرّ 
"ال يصتذ الجزائر كفرنسا، كما يمي: مف االتفاؽ المبـر بيف  02فقرة  05المادة  فيكذلؾ 

الطرفاف المصعاقداف صدابير نزع الممكية، أك الصأميـ، أك أية صدابير أترى ... إال إذا كاف ذلؾ 
بسبب المنفعة العامة، بشرط أف صككف ىذه الصدابير قد اصتذت طبقا إلجراءات قانكنية، كأف 

المبـر مف االتفاؽ  01فقرة  10مادة التنص ك  ،2ال صككف صمييزية، أك متالفة اللصزاـ تاص"
يطا بأحكاـ ىذا االصفاؽ، فإف االسصثمارات الصي  اإلتبلؿ"مع عدـ و: أنّ عمى  ليابيف الجزائر كا 

كانت محل الصزاـ تاص مف قبل إحدى الدكلصيف المصعاقدصيف حياؿ المكاطنيف أك األشتاص 
صزاـ في حالة ما إذا كاف ىذا المعنكييف لمدكلة المصعاقدة األترى، صتضع لمضمكف ىذا االل

 .3األتير يحصكي عمى أحكاـ أكثر امصيازا مف صمؾ المشار إلييا في ىذا االصفاؽ."

كاالتفاقيات الدكلية بصفة عامة، بالنظر  أعبلهيبرز الطابع المميز لبلتفاقيات المذككرة 
الممكية  مف طرؼ الدكلة لكي تككف إجراءات نزع إتباعياإلى تكسعيا في الشركط الكاجب 

، 4لتزاـ خاصال عندما أضافت شرط عدـ مخالفة نزع الممكيةالتي تتخذىا مشركعة، كذلؾ 
حيث أشارت ىذه االتفاقيات مف حيث المكضكع إلى شرط احتراـ االلتزاـ الخاص في مجاليف 

القكة اإللزامية التفاقيات االستثمار، كبالنص عمى المجكء إلى إجراءات عمى اثنيف: بالتأكيد 
 . 5نزاعفي حالة كجكد مركز الدكلي لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمار ال

                                                           
راج عبارة "التزاـ خاص" في كفي ىذه النقطة بالخصكص سكتت أغمب االتفاقيات الثنائية لبلستثمار فيما يتعمق بإد -1

 نصكصيا، نظرا  لغمكض ىذه العبارة كصعكبة االلتزاـ باحتراميا لما تتركو مف مجاؿ كاسع لمشؾ حكؿ مدلكليا. أنظر:
HAROUN Mehdi, Op.cit., p. 558. V. aussi: BEN HAMIDA Walid, «La clause relative au 

respect des engagements dans les traités d’investissement», Op.cit., p. 56. 
 .  الذكر سابقالمف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كفرنسا،  02فقرة  05المادة  -2
يطاليا،  01فقرة  10المادة  -3 مف االتفاؽ  02فقرة  04. أنظر أيضا: المادة الذكر سابقالمف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كا 

  .الذكر سابقاليكي المكسمبكرغي، المبـر بيف الجزائر كاالتحاد البمج
 .  184سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -4

5
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 246 et s. 
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س معظـ القكاعد الدكلية المنظمة لحق الدكلة في كرّ  ع الجزائرؼ المشر  ، أفّ يمكف القكؿ
التي كضعتيا لصالح المستثمريف األجانب ك  ،احتراـ التعيدات الدكلية نزع الممكية في إطار

أفضل مف تمؾ المترتبة عف تطبيق  حمايةتيج لضماف تشجيع ك تأكيدا  عمى المسار المن
بمجمكعة مف الخاصة احتراـ االلتزامات المشرع  أحاط أيفالعامة لمقانكف الدكلي، المبادغ 

 . قارية لممستثمريف األجانبالضكابط القانكنية التي تكفر الحماية الكافية كالبلزمة لمممكية الع

 التارة لممسصثمر األجنبي الممكية الصعكيض عف نزع المطمب الثاني:

إّف أشد إجراء يمكف أف يتخذ ضد المصالح الخاصة لممستثمر األجنبي ىك استيبلء 
ممتمكاتو العقارية دكف تعكيض، أك بتعكيض غير متناسب مع قيمتيا عمى المضيفة  الدكلة

ت الطبيعة ذا الحككمية دابيرتف التأميـ كنزع الممكية كالالحقيقية. لذلؾ يشكل الخكؼ م
 .1المماثمة عائقا  كبيرا  كخطيرا  لبلستثمارات األجنبية في الدكؿ النامية

رات ضمانة قانكنية ميمة لتحقيق األمف القانكني لبلستثما التعكيض يعدّ بناء  عميو، 
ف كانت تممؾ الحق في االستيبلء عمى المشاريع األجنبية  حتىالدكلة  األجنبية، ألفّ  كا 

الذؼ  بجبر الضرر ضى قكاعد القانكف ميا، فإّنيا تمتـز مف جية أخرػ بمقتالمكجكدة عمى إقمي
، كيتجسد ذلؾ في التعكيض العادؿ 2مف أمكالو ة حرمانويمحق المستثمر األجنبي نتيج

 . 3كاف مشركع أك غير مشركع كالسريع عف كل تصرؼ يتخذ في مكاجيتو سكاء  

)الفرع األكؿ(،  نزع الممكية مضمكف اإللتزاـ بالتعكيض عفىذا ما يستدعي تبياف 
)الفرع الثاني(،  هؿ تحديد أكصاؼ كطرؽ تقدير ككذلؾ التطرؽ إلى مدػ التعكيض مف خبل

 )الفرع الثالث(. االلتزاـ بالتعكيض كأخيرا  مكقف المشرع الجزائرؼ مف

 

                                                           
 .243سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -1

2
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 189 et s. 

تـز بيا الدكلة عند اتخاذ اإلجراءات اليادفة إلى حرماف المستثمر األجنبي مف التعكيض مف المبادغ الثابتة التي تم دّ يع -3
ممكيتو، كال يمكف لمدكلة التيرب منو ألنو يشكل جزء ىاـ مف السياسة االقتصادية الناجعة، ككسيمة لتشجيع االستثمارات 

 .245سابق، ص المرجع الطفى بسيـ، عصاـ الديف مصأنظر: كتفعيميا في ظل تقرير الحماية البلزمة لمحق في الممكية. 
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 الصعكيضلفرع األكؿ: مضمكف االلصزاـ با

 المضيفة يثار بيف الدكلةمسألة التعكيض حاضرة في كل نزاع  انطبلقا  مف أفّ 
كالمستثمر األجنبي، يجعل تحديد التعكيض المستحق يتكقف عمى طبيعة اإلجراءات 

يتحّدد الحككمية التي تقـك بيا الدكلة ما إذا كانت مشركعة أك غير مشركعة )أكال(، كما 
سة في عمى أسانيد مختمفة كمتنكعة، تتمثل في مجمكعة مف المبادغ المكرّ  االلتزاـ بالتعكيض

 كفق أكصاؼ معينة األجنبير االلتزاـ بدفع التعكيض لممستثم القانكف الدكلي )ثانيا(، كأفّ 
ثار اختبلؼ في المكاقف بيف الدكؿ المتقدمة كالنامية باختبلؼ اختياراتيا السياسية أ

 كاأليديكلكجية )ثالثا(. 

 طبيعة الصعكيض عف إجراء نزع الممكية :أكال

ىذه  فيتثمار كأحكاـ التحكيـ الصادرة في مجاؿ االس قانكنيةال تعتبر غالبية النصكص
. فالسؤاؿ 1تعكيض المستثمر األجنبي ىك شرط إلزامي لمشركعية نزع الممكية المسألة أفّ 

الحظت ىيئة التحكيـ في  لطبيعة القانكنية ليذا التعكيض؟الذؼ يطرح نفسو ىك: ما ىي ا
 كض حكؿ ىذه النقطة، خاصة كأفّ ىناؾ بعض الغمأّف  ،ضد الككيت Aminoilقضية 

التعكيضات المستحقة في حالة نزع  غالبا   التعكيض عف األفعاؿ غير المشركعة يعادؿ
 . 2الممكية المشركع

ىناؾ العديد مف األسئمة الميمة التي تطرح حكؿ ىذا المكضكع، منيا مسألة تحديد 
ا التمييز بيف ىذيف التعكيض عف الفعل المشركع كغير المشركع، كىذا ما يستمـز عمين

النكعيف مف التعكيضات، كالتي تختمف طبيعتيا بشكل جكىرؼ. كذلؾ بداية بالتعكيض عف 
 (.2(، ثـ التعكيض عف الفعل المشركع )1الفعل غير المشركع )

 

 

                                                           
1
- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 523. 
2
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 190.  
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 الصعكيض نصيجة فعل غير مشركع -1

ـز إّف أؼ خرؽ اللتزاـ دكلي مف طرؼ الدكلة المضيفة لبلستثمارات األجنبية يستم
. فالمبدأ المعترؼ بو باإلجماع عمى المستكػ الدكلي ىك مبدأ التعكيض 1عمييا التعكيض

، كالذؼ يقصد بو دفع قيمة المشركع لحظة نزع الممكية (La réparation intégrale)الكامل 
دتو محكمة العدؿ الدكلية الدائمة في حكميا كىذا ما أكّ  ،مضافا  إلييا الفكائد حتى يـك الدفع

 ، كما يمي:1928سنة  Chorzówدر في قضية مصنع الصا
«C’est un principe de droit international que la violation d’un engagement 

entraine l’obligation de réparer dans une forme adéquate. La réparation est 

donc le complément indispensable d’un manquement à l’application d’une 

convention, sans qu’il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention 

même»
2
. 

ينتج عف عبلقة بيف الدكؿ أك بيف أشخاص ما ، دائما  بالنسبة لطبيعة التعكيض
اإلجراء غير المشركع يكصف كذلؾ بسبب الضرر الكاقع حتى كلك كاف  فّ أك  ،القانكف الدكلي

عبارة عف شخص خاص، حيث ال يغير ذلؾ مف طبيعة التعكيض الذؼ يككف في  المتضرر
عمى أساس إعادة الحاؿ إلى جبر الضرر التعكيض بيقـك ىنا ك  ،3إطار العبلقات بيف الدكؿ

محك التعكيض يأف  يجب ؼ، أ (La restitutio in integrum)ما كاف عميو قبل كقكع الضرر
كع كالذؼ يسمح لممتضرر باستعادة جميع حقكقو كما الكامل جميع آثار الفعل غير المشر 

فيككف التعكيض بما يسمح بإعادة الحاؿ إلى طبيعتو، أك دفع مبمغ  ،كانت قبل كقكع الضرر
، كىذه الصيغة ىي 4مناسب لقيمة االستثمار قبل كقكع الضرر إذا استحاؿ التنفيذ العيني

                                                           
1
- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de 

l’investissement, Op.cit., p. 184.   
2
- STOPPIONI Edoardo, La réparation dans le contentieux international de l’investissement, 

Contribution à l’étude de la restitutio in integrum, Editions A. Pedone, Paris, 2014, p. 17. 
3
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 191. 

. كىك ما جاء أيضا بيذا الخصكص في الحكـ الشيير الصادر في قضية 279سابق، ص المرجع القبايمي طّيب،  -4
  ، كما يمي:Chorzów مصنع

«La réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite 

et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. 

Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme 

correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature; …». Cité par: SUZY H. 

Nikièma, «Indemnisation de l’expropriation», Série bonnes pratiques de l’institut international 
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نتيجة شكاؿ التعكيض الذؼ يككف سببو في القانكف الدكلي شكل مف أ يقصد بيا يةعبارة التين
كاليادؼ إلى محك جميع اآلثار  (acte internationalement illicite)فعل غير مشركع دكليا  ل

 . 1المترتبة عف ىذا الفعل غير المشركع

أؼ إجراء ييدؼ إلى إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، بمعنى التعكيض العيني  غير أفّ 
و لـ يمق تأييدا  كبيرا  في قضاء ، ألنّ 2ا  ما يككف مصيره الفشلغالب ،في حالة نزع الممكية

. كفي ىذا السياؽ، كاجيت 3ا دفع البعض إلى التشكيؾ في مدػ كجكده أصبل  التحكيـ، ممّ 
مشكمة أشكاؿ كأساليب التعكيض ألكؿ مرة خبلؿ قضايا التحكيـ النفطية الثبلثة ضد ليبيا 

. كاألحكاـ 4في سنكات السبعينات Texaco، كقضية Liamco، قضية  B.Pكىي: قضية
الصادرة في ىذه القضايا تكصمت إلى حمكؿ متعارضة تماما ، تتمحكر كميا حكؿ رفض أؼ 

 . 5إمكانية لتجسيد التعكيض العيني ككسيمة لمتعكيض مف حيث المبدأ في قانكف االستثمار

عكيض الكامل أّما بالنسبة لمقدار التعكيض كطرؽ دفعو، فإّنو يقكـ عمى أساس الت
الذؼ يستحقو الطرؼ المتضرر، كالذؼ يشمل القيمة الكمية لؤلمكاؿ المعنية، دكف خصـ 

أؼ أف يغطي التعكيض قيمة ممتمكات المستثمر  ،ديكف المستحقة عمى الطرؼ المتضررال
كالكسب الفائت، مف خبلؿ حرماف  (damnum emergens)األجنبي مف الخسارة البلحقة بو 

 (lacrum cessans)ة األرباح المنتظر تحقيقيا المتضرر مف قيم
6

. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
= du développement durable, Mars 2013, p. 2. Disponible en ligne sur: www. iisd.org 

(consulté le: 13/08/2018). 
1
- STOPPIONI Edoardo, Op.cit., p. 15 et s. V. aussi: DE NANTEUIL Arnaud, 

L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, Op.cit., p. 186. 
2
- SCHOKKAERT Jan, «La pratique contractuelle de la Belgique en matière d’indemnisation 

d’avoirs privés, lésés à l’étranger», Op.cit., p. 432.   
 . 104سابق، ص المرجع لاخالد دمحم الجمعة،  -3

4
- STOPPIONI Edoardo, Op.cit., p. 17. 

معظـ أحكاـ التحكيـ في الدعاكػ المرفكعة بخصكص تأميـ أك نزع ممكية المشركعات االستثمارية  كالدليل عمى ذلؾ أفّ  -5
الحاؿ إلى ما كاف عميو قبل لؤلجانب انتيت إلى التعكيض النقدؼ بدال  مف التنفيذ العيني )تنفيذ االلتزاـ عف طريق إعادة 

 . 104سابق، ص المرجع الالعقد(، كالذؼ يستحيل تنفيذه في ىذه الحالة. أنظر: خالد دمحم الجمعة، 
6
- STOPPIONI Edoardo, Op.cit., p. 55. 
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 مشركعفعل الصعكيض نصيجة  -2

 غير مشركع المشركع عف التعكيض الناتج عف إجراء جراءاإل يختمف التعكيض في
التعكيض عف نزع الممكية  يندرجكبالتالي  ،مف حيث طبيعتو القانكنية كمقداره كأساليب تقييمو

 العبلقة ض االلتزامات المحّددة عمى الصعيد الدكلي، ضمفالمشركع في إطار احتراـ بع
بيف الدكلة النازعة لمممكية كالمستثمر األجنبي، كىذه العبلقة تخضع ألحكاـ القانكف الرابطة 

 .1مف أحكاـ كمبادغ ليالداخمي مع مراعاة ما تضمنو القانكف الدك 

ع الممكية المشركع المتضرر مف إجراء نز  لمقابل الذؼ سيحصل عميو المستثمرإّف ا
التعكيض بسبب تصرؼ مشركع يككف  ، أؼ أفّ االستثمارينحصر في تحديد قيمة أصكؿ 

، (damnum emergens)يقتصر عمى قيمة الخسائر الكاقعة في تاريخ نزع الممكية  2جزئيا  

عكس التعكيض بسبب  ،كىذه الخسائر تقتصر عمى القيمة المحاسبية ألصكؿ االستثمار
ع كالذؼ يقـك عمى مبدأ التعكيض الكامل أك الشامل لمخسائر الكاقعة تصرؼ غير مشرك 

 .3كالكسب الفائت

استقر ىذا االتجاه مف خبلؿ التأكيد في كل مف الفقو كالعرؼ كالقضاء الدكلي عمى 
االعتراؼ بحق الدكلة في استرجاع ممتمكاتيا كثركاتيا الطبيعية، كممارسة الرقابة عمى 

لسيادتيا الداخمية. كبالتالي، فمف المنطقي أف يككف التعكيض  اقتصادىا الكطني تجسيدا  
 . 4يا تحتـر التزاماتيا الدكليةدامت أنّ  جزئيا  عف تصرفات الدكلة المشركعة ما

بصفة عامة، يجب االلتزاـ بالتعكيض كشرط أساسي مشترؾ عف كل إجراء نزع 
ي االتفاقيات الثنائية لكاضح فأماـ غياب التمييز ا كىذا ،ةكغير المباشر  ةالمباشر  الممكية

                                                           
1
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 195. et REINISCH August, Op.cit., p. 200 et s. 

ارسة الدكلية أف المستثمر األجنبي لـ يحصل عمى تعكيض كامل في إطار القاعدة التقميدية يظير مف خبلؿ المم -2
تمقى قبكال  في التطبيق الدكلي لعدـ فائدتيا، بل تحّصل عمى تعكيض  اؿ"، كالتي لـ تعدّ لتعكيض "كامل كحاؿ كفعّ كصاؼ األ

 . 448بق، ص ساالمرجع الجزئي فقط أك عمى أقساط. أنظر: صفكت أحمد عبد الحميد، 
3
- SUZY H. Nikièma, «Indemnisation de l’expropriation», Op.cit., p. 3. 

 .195سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -4
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ما إذا كاف التعكيض عف تصرؼ مشركع ىك نفسو المطبق في حالة نزع الممكية  لبلستثمار
 .1كتصرؼ غير المشركع

 أساس االلصزاـ بدفع الصعكيض :ثانيا

الحككمية األخرػ  دابيرتإجراءات نزع الممكية أك ال يجد االلتزاـ بدفع التعكيض عف
(، كفكرة اإلثراء ببل 1أساسو القانكني في كل مف مبدأ الحقكؽ المكتسبة )ذات األثر المماثل 

 (.3(، كالمسؤكلية العقدية )2سبب )

 مبدأ احصراـ الحقكؽ المكصسبة -1

قو القضاء مبدأ احتراـ الحقكؽ المكتسبة مف مبادغ القانكف الدكلي العاـ، طبّ  يعدّ 
بعض أحكاـ  د أيدت ىذا المبدأ، كقالدكلي كأساس لمحق في التعكيض عف نزع الممكية

كحماية أمكاليـ  لممستثمريف األجانبحماية الحقكؽ المكتسبة  اهكمقتض ،2التحكيـ الدكلية
بيذا االلتزاـ يفرض التعكيض بما يشمل  إخبلؿ، ككل 3كممتمكاتيـ المتكاجدة في إقميـ الدكلة

يمة نصيب أؼ عمى أساس ق ،تعكيض الحقكؽ الناتجة عف العقد بجانب حق الممكية
المستثمر المضمكف في أصكؿ المشركع أك استنزاؿ ما يككف قد أصابيا مف انخفاض. 

و في حالة اكتساب حق قانكني معيف بمكجب القانكف كيقصد باحتراـ الحقكؽ المكتسبة أنّ 
 .4الكطني لمدكلة، فإّف ىذا الحق يجب احترامو باعتباره التزاما  دكليا  

أ غمكضو كعدـ كضكحو، خاصة كأف اتفاقيات و يعاب عمى ىذا المبدغير أنّ 
االستثمار ال تكليو اىتماما  عند النص عمى التعكيض المستحق عند االستيبلء عمى الممكية 

مبدأ احتراـ الحقكؽ المكتسبة ال يمنع مف االستيبلء عمى أمكاؿ  ، حيث أفّ 5بكافة صكرىا

                                                           
1
- SUZY H. Nikièma, «Indemnisation de l’expropriation», Op.cit., p. 12.  

 Ship ownersقضية كأيضا   ، Tinocoقضيةك  ،السعكدية Aramco كمنيا األحكاـ الصادرة في كل مف: قضية -2

claims النركيجية، كقضية Shufeldt.  ،90سابق، ص المرجع الأنظر: خالد دمحم الجمعة. 
 . 591سابق، ص المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ،  -3
 .98سابق، ص المرجع الأحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف،  -4
 .184سابق، ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ،  -5
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قط عمى الدكلة االلتزاـ بدفع يبقى فك و مشركع، المستثمر األجنبي أك تأميميا ما داـ أنّ 
 .1ر قانكنا  عند المجكء لمثل ىذه اإلجراءاتالتعكيض كحق مضمكف كمبرّ 

 اإلثراء ببل سبب مبدأ -2

مف المبادغ القانكنية العامة التي تتمسؾ بيا الدكؿ في كل  كإّف اإلثراء ببل سبب ى
طبقا  ليذه الفكرة عمى أساس  األنظمة القانكنية بما فيو القانكف الدكلي العاـ، كيككف التعكيض

عدـ جكاز اإلثراء غير المشركع لمدكلة دكف كجو حق، فالخطأ المنسكب لمدكلة كما يترتب 
يس الحق في التعكيض كتكرّ الدكلية لمدكلة، عنو مف إثراء ببل سبب ىك أساس قياـ المسؤكلية 

 . 2نتيجة تعرض المستثمر األجنبي إلجراء التأميـ أك نزع الممكية

ف ىذا المبدأ إثراء الدكلة المضيفة عمى حساب المستثمر األجنبي نتيجة قياميا مّ يتض
بإجراء نزع الممكية بمختمف صكره المباشرة كغير المباشرة، كقد أخذت بو لجنة التحكيـ في 

دت ، حيث أكّ 1930سبتمبر سنة  02 بتاريخفي حكميا الصادر  Lina Goldt, ldzقضية 
مبدأ اإلثراء ببل سبب عند االستيبلء عمى أمكاؿ المستثمريف  عمى إلزامية االستناد إلى

"لقد انصيت المحكمة إلى الحكـ لمشركة بمبمغ األجانب كأساس إللزامية التعكيض، كما يمي: 
جنيو إسصرليني كمقابل نقدي لما حققصو الحككمة السكفياصية مف إثراء  125.965.000

ئيا عمى اسصثمارات الشركة في اإلقميـ ال سبب لو، صمثل في اسصيبل  عمى حساب الشركة
 .3السكفياصي كحرمانيا ليا مف االسصفادة مف ىذه االسصثمارات المصرمة بعقد االمصياز"

يا ليست مبدأ  قاطعا  لمحكـ بالتعكيض حينما ال يكجد سبب يعاب عمى ىذه الفكرة أنّ 
 اج تقدير التعكيض مفؼ إلى إخر يؤدّ أّنو ك  ،مف جية مف قبل الدكلة المضيفة شرعي لئلثراء

                                                           
 .89سابق، ص المرجع الخالد دمحم الجمعة،  -1
 .196سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -2
النظاـ القانكني الجزائرؼ لبلستثمار كمدػ فعاليتو في استقطاب االستثمارات األجنبية، أطركحة لنيل شيادة ، كالي نادية -3

، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ   ص ،2015تيزؼ كزك،  -كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ  دكتكراه في العمـك
  .181ك  180
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قضي يالمعاممة الكطنية الذؼ  ما يخالف شرط ذاالدكلي، كىالمستكػ المستكػ الداخمي إلى 
 .1الكطني بالنسبة لمحقكؽ التي يتمتع بيا مف جية ثانيةمعاممة كجكب معاممة األجنبي كب

 المسؤكلية العقدية -3

أحد أطراؼ العبلقة العقدية عمى شرط يمنع قياـ  تفاقيات االستثمارا حتكؼ غالبا  ما ت
متمكات م كتأميـ مصادرة كما أفّ  ،2بإنيائيا بإرادتو المنفردة دكف مكافقة الطرؼ األخر

مبدأ مستقر في خاصة كأّنو  ،إخبلال  بمبدأ العقد شريعة المتعاقديف يعدّ  المستثمر األجنبي
إلى حيف كالتقّيد بالتزاماتو  عقد االستثمار يمـز أطرافو عمى احتراـ محتكاه القانكف الدكلي، ألفّ 

مظير مف مظاىر حسف النية في تنفيذ االتفاقيات الدكلية،  ، كااللتزاـ بو يعدّ انتياء مّدة العقد
كبالتالي يترتب عميو قياـ  ،3ككل إخبلؿ بو ىك إخبلؿ بمبادغ كالتزامات القانكف الدكلي

اردة في العقكد المبرمة مف طرفيا المسؤكلية الدكلية لمدكلة عف اإلخبلؿ بإحدػ االلتزامات الك 
البحث عنيا في مدػ احتراـ بنكد العقد )الشرط الذؼ يحكـ العقد،  مع األجانب، كالتي يتـّ 
 . 5ا يستكجب عند اإلخبلؿ بو االلتزاـ بالتعكيض، ممّ 4كشرط تسكية المنازعات(

ط إلزامية الشترا ىذا المبدأ كاجيتو عدة انتقادات مف مختمف الجكانب، نظرا   غير أفّ 
تدكيل العقد الذؼ يربط بيف الدكلة كالمستثمر األجنبي بإعطائو طابع دكلي كأساس لقياـ 

سيادة  كما أفّ  ،نتيجة لطبيعة العقد الرافض لذلؾ قوالمسؤكلية الدكلية، كىك ما ال يمكف تحقّ 

                                                           
 . 185سابق، ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ،  -1
 .87سابق، ص المرجع الخالد دمحم الجمعة،  -2

3
- LATTY Franck, «Conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat d’accueil de 

l’investissement», in: Droit des investissements et arbitrage transnational, sous la direction de 

LEBEN Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, p. 417. 
4
- LALIVE Pierre, «Réflexion sur l’Etat et ses contrats internationaux», collection 

«conférences» n° 12, institut universitaire de Hautes études internationales, Genève, 1976, p. 

9. V. aussi: LATTY Franck, Op.cit., p. 415.  
بيذه المناسبة أّكدت محكمة العدؿ الدكلية الدائمة عمى التعكيض عف األضرار الكاقعة بسبب إجراء غير مشركع، كالذؼ  -5

ف، أك دفع مبمغ مناسب لمقيمة التي تعادلو، كىذا ىك التعكيض النقدؼ. كىذا ما يستكجب إعادة الحالة إلى طبيعتيا إف أمك
  . أنظر في ذلؾ:1928سبتمبر سنة  13الصادر في  Chorzów جاء في الحكـ الشيير في قضية مصنع

DE NANTEUIL Arnaud, «La clause d’indemnisation», Op.cit., p. 217. 
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العامة، الدكلة عمى ثركاتيا الطبيعية تسمح ليا باتخاذ اإلجراءات الضركرية لتحقيق المصمحة 
ف أدّ   .1ػ تحقيقيا إلى المساس بالممكية الخاصةحتى كا 

ال يمكف لممبادغ التقميدية المستمدة مف القكانيف الداخمية أف تشكل سندا   في الكاقع
التأميـ كنزع الممكية عبارة عف إجراءات تتخذىا الدكلة المضيفة في  قانكنيا  لمتعكيض، ألفّ 

 ،مة، كحق مشركع ال يستدعي التعكيضصمحة العاالم طار سيادتيا االقتصادية بغرضإ
كلكف رغـ ذلؾ، فإّف مقتضيات التعاكف الدكلي في الكقت الحاضر دفعت بالدكؿ الراغبة في 

ية في قكانينيا الداخم عكيضاستقطاب رؤكس األمكاؿ األجنبية إلى االعتراؼ بالحق في الت
اء عمى سبيل المثاؿ في نص ىذا ما ج، ك 2حماية االستثمارات األجنبيةكاالتفاقيات الثنائية ل

 .3مف االتفاقية المبرمة بيف الجزائر كمصر 02فقرة  05المادة 

 حكؿ الحق في الصعكيض يةقف الدكلامك ال بلؼصتا :ثالثا

كالدكؿ النامية حكؿ طريقة دفع التعكيض لممتضرر  ثار خبلؼ بيف الدكؿ المتقدمة
 التعكيض، النامية منذ البداية الحق فيالدكؿ  ، حيث لـ تنكر4مف نزع الممكية كتحديد مقداره

إجراء التأميـ أك نزع الممكية ال يجب أف يككف مقيدا  عف التعكيض المناسب  ترػ أفّ ك 
التعكيض ليس شرطا  الزما   أفّ  رة مكقفيا، مبرّ 5اؿ""كافي كفكرؼ كفعّ  ةالتقميدي األكصاؼب

، كىك مكقف 6قكانينيا الكطنيةفي د ذلؾ لمشركعية التأميـ بل ىك التزاـ يترتب عميو، كما تؤكّ 
معتدؿ بالمقارنة مع مكقف الدكؿ المتقدمة التي تطالب بضركرة دفع تعكيض "فكرؼ ككافي 

ء ال يصاحبو أؼ إجرا انتياكا  لمقانكف الدكلي كأفّ  إجراء نزع الممكية يعدّ  اؿ"، باعتبار أفّ كفعّ 

                                                           
 .186سابق، ص المرجع العاطف دمحم إبراىيـ،  - 1
 .197ك  196 ص سابق،المرجع العيبكط محند كعمي،  -2
إذا  –كيجب أف صراحب إجراءات نزع الممكية عمى أّنو: " االتفاقية المبرمة بيف الجزائر كمصر 2فقرة  5تنص المادة  -3

  .الذكر سابقال، صدابير دفع صعكيض مناسب كفعمي..." -اصتذت
 .274ص  سابق،المرجع الب، قبايمي طيّ  -4
 .301سابق، ص المرجع الأحمد عبد الرزاؽ خميفة السعيداف،  -5
 .193سابق، ص المرجع الحسف عطية هللا،  -6
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المبادغ الدكلية التي استقر  إعماؿى غير مشركع، كما تدعك ىذه الدكؿ إل تعكيض كامل فيك
 .1عمييا الفقو الدكلي في مسألة التعكيض

 بالنسبة لمقدار التعكيض، فقد عارضت الدكؿ النامية عمى حق المستثمر األجنبيأّما 
، 2ما فاتو مف كسب، كطالبت بالتمييز بيف التأميـ المشركع كغير المشركعف في التعكيض ع

في  الدكلة تمتـز ، بأفّ  Chorzówمصنع قضية في لعدؿ الدكليةد في قرار محكمة اتأكّ قد ك 
المتكقعة مضافا  إلييا الفكائد عميو  قيمة المشركع لحظة االستيبلءبدفع فقط اإلجراء المشركع 

 قيمة أصكؿ المشركعكامل بدفع  يا تمتـزمشركع فإنّ الاإلجراء غير  فيا حتى تاريخ الدفع، أمّ 
 . 3التعكيض الكامل كليس التعكيض الجزئيأؼ ما يسمى ب كالكسب الفائت

إزاء التعكيضات المستحقة المنتيج  ست مكقفياالدكؿ النامية أسّ  أفّ  تجدر اإلشارة،
عمى ممارسة حقيا في االستيبلء عمى أمكاؿ األجانب المكجكدة  ا  تثمريف األجانب بناءلممس

درة لرؤكس األمكاؿ في إقميميا، كىي بذلؾ ترد عمى األكصاؼ التي كضعتيا الدكؿ المص
لزاميتو، كىي أكصاؼ مف الصعب تحقيقيا مف الناحية العممية  إلقرار شرط التعكيض كا 

 الدكؿ النامية ال تممؾ القدرات المالية الكافية لذلؾ.  السيما أفّ 

 كأساس لجبر الضرر الصعكيض الفرع الثاني:

التعكيض  ب اىتماـ كاضعي القانكف الدكلي لبلستثمار عمى تحديد مقدارانّص 
المستحق كأكصافو عند اتخاذ الدكلة إجراءات نزع الممكية في مكاجية المستثمر األجنبي. 

ّنما الثنائية ل كفي ىذا الصدد، لـ تكتف االتفاقيات بلستثمار باألخذ بمبدأ التعكيض، كا 
نت تحديدا  دقيقا  ألكصاؼ التعكيض المستحق بشكل يمنع إثارة أؼ نزاع بيف أطراؼ تضمّ 
 . 4الستثمار في المستقبل حكلوعقد ا

                                                           
 كما بعدىا. 65سابق، ص المرجع الىشاـ عمي صادؽ، حماية الماؿ األجنبي،  -1

2
- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats…, Op.cit., p. 534 et s.  
 .278سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -3
 . 164سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: عمي حسيف ممحـ، 226سابق، ص المرجع الدريد محمكد السامرائي،  -4
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طرؽ تقدير التعكيض تحديد  ى أكصاؼ التعكيض )أكال(، ثـيمكف تقسيـ ىذا الفرع إل
 )ثانيا(. لممستثمر األجنبي المستحق 

 أكراؼ الصعكيض :أكال

دت أكصاؼ التعكيض كاختمفت حسب اختبلؼ المصالح السياسية كاالقتصادية تعدّ 
ألدنى لحماية حقكؽ األجانب بمقتضى العرؼ الدكلي عمى ا الحدّ معيار لمدكؿ، حيث يفرض 

، 1ؼ عمى ممتمكات المستثمريف األجانبلتزاـ بأداء التعكيض في حالة التعدّ االالدكلة 
العامة المستعممة في مختمف القكانيف كاالتفاقيات الدكلية، تجعل مف التعكيض  ؼاصك باأل

 (. 2شرع الجزائرؼ مف ىذه األكصاؼ )(، مع بياف مكقف الم1اال  )مبلئما  كفكريا  كفعّ 

 صحديد األكراؼ الصقميدية لمصعكيض -1
التعكيض العادؿ السائد في جميع المعامبلت  يذىب جانب كبير مف الفقو إلى أفّ 

التي تميز العبلقات بيف مختمف الدكؿ، ىك ذلؾ التعكيض الذؼ يشترط فيو عمكما  تكفر عدة 
، كىي تتمثل في: كجكب ةعرفي باسـ األكصاؼ التقميديأكصاؼ معركفة في القانكف الدكلي ال

 اال  )ج(.أف يككف التعكيض مبلئما  )أ(، كفكريا  )ب(، كفعّ 

 الصعكيض المبلئـ -أ

الدكلي العاـ  التعكيض المبلئـ العكدة إلى محتكاه في القانكف كصف  يقتضي تفسير
 المفيـك ىك التعكيض الكامل بيذا المقصكد التعكيض كىنا يمكف القكؿ أفّ  ،كالممارسة الدكلية

(La compensation intégrale) ، يعتبر التعكيض كامبل  إذا كاف يغطي الخسارة الكاقعة حيث
. كبتعبير أخر، يككف التعكيض مبلئما  عندما يغطي جميع األضرار الناتجة 2كالكسب الفائت

مف المسؤكلية عند غ الدكلة عف إجراء نزع الممكية ذاتو، فتحديد حجـ التعكيض الذؼ يبرّ 
االستيبلء عمى أمكاؿ كممتمكات المستثمريف األجانب، يجب أف يغطي قيمة المصالح 

                                                           
  .60ق، ص سابالمرجع الىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي،  -1
"الصعكيض يجب، قدر المسصطاع، : عمى أفّ  Chorzów مصنع دتو المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلية في قضيةكىذا ما أكّ  -2

لك أف العمل غير كما أف يمحي جميع آثار الصأميـ كيعيد الحالة إلى ما سكؼ صككف عميو، عمى جميع االحصماالت، 
 . 109سابق، ص المرجع المعة، خالد دمحم الجأنظر: المشركع لـ يرصكب". 
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بيف  خبلؼ كبير محلممكية، كىذا المكضكع ال يزاؿ االقتصادية األجنبية محل نزع ال
 إذا كاف التعكيض ال يككف كامبل  أك مبلئما  بالمعنى الصحيح إاّل  مف الطبيعي أفّ ف ،1الدكؿ
 . 2في حالة االستحالة المطمقةتحقيقو  يتعذرىك ما ك  ،(restitution en nature)يا  عين

األكؿ مف حتى النصف  -كاف مبدأ التعكيض الكامل عف نزع ممكية األمكاؿ األجنبية 
كبير في الممارسة الدكلية، كقد اعتبرت محاكـ مثل لجنة  إلى حدّ  ا  راسخ -القرف العشريف

"أفعاؿ الحككمة اليادفة إلى حرماف : أفّ  de Sablaباناما في قضية  - المطالبات األمريكية
كبالمثل  ،3يفرض عمييا مسؤكلية دكلية"مبلئـ شتص أجنبي مف ممصمكاصو دكف صعكيض 

 «Cornel HULL» فإّف المطالب التي كردت في مذكرة دبمكماسية لكزير الخارجية األمريكي

"ال يحق ألي حككمة نزع ممكية األمكاؿ و: ، تنص عمى أنّ 1938نظيره المكسيكي سنة إلى 
 . 4الة"التارة، ألي غرض كاف، دكف صقديـ صعكيضات فكرية ككافية كفع  

اعتبرت ىذه األكصاؼ عمى نطاؽ كاسع بمثابة تعبير عف معايير القانكف الدكلي 
كف تقرير قاعدة التعكيض الكافي الذؼ يغطي الكسب الفائت بيذا المعنى ال يك كأفّ  ،5العرفي
حتى يككف التعكيض  ، كما يشترط6مخالفا  لقكاعد القانكف الدكلي نزع الممكية ا كافإاّل إذ

أك القيمة الحقيقية  الدكلة المصادرة فيمحل مبلئما  أف يغطي القيمة التجارية لمممتمكات 
 . 7لبلستثمار، كالمحّددة بطرؽ أكثر مكضكعية لمتقييـ تناسب التعكيض المبلئـ

الذؼ اعتمدت فيو  Liamco، يمكف ذكر الحكـ الصادر في قضية في ىذا السياؽ
لمتأميـ إلى  ةضت في تحديد قيمة األمكاؿ المعرّ المحكمة ىذه الطريقة في التقييـ، كقد استند

مف طرؼ خبراء محاسبيف كمف طرؼ الشركة  إعدادىا الدفاتر المحاسبية لمشركة، كالتي تـّ 

                                                           
 . 159سابق، ص المرجع الدريد محمكد السامرائي،  -1

2
- STOPPIONI Edoardo, Op.cit., p. 56. 

3
- REINISCH August, Op.cit., p. 194.  

 . 279سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -4
5
- DE NANTEUIL Arnaud, «La clause d’indemnisation», Op.cit. , p. 223. 

 . 110سابق، المرجع الخالد دمحم الجمعة،  -6
 . 213سابق، ص ال مرجعالعيبكط محند كعمي،   -7
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، مةحق يجب أف يغطي القيمة التجارية لؤلمكاؿ المؤمّ التعكيض المست أفّ  ت فييادنفسيا، أكّ 
 .  1األضرار كالخسائر التي لحقت بالمستثمر األجنبي حقيقة  دكف األرباح المحتممةمع 

 الصعكيض الفكري  -ب

فيو الدفع الفعمي لمتعكيض،  يشير التعكيض الحاؿ أك الفكرؼ إلى التاريخ الذؼ يتـّ 
كيقصد بو أف يدفع لممستثمر األجنبي  ،ر مبمغ التعكيضكليس إلى الكقت الذؼ يجب فيو تقدي

خبلؿ  بمجرد االستيبلء عمى مشركعو االستثمارؼ مباشرة دكف تأخير أك دكف ميمة كأف يتـّ 
 . 2مدة معقكلة، كفي حالة التأخير فإّف التعكيض سكؼ يككف مصحكبا  بفائدة

ـ القضائية، دافع عف فكرية التعكيض جانب مف الفقو، كأخذت بو بعض األحكا
كذىبت إليو بعض الدكؿ عند مطالبتيا بالتعكيض عف نزع ممكية رعاياىا في الدكؿ المضيفة 
ليـ، حيث تمسكت بأف يككف التعكيض فكريا ، ففي الحكـ الصادر في قضية المطالب 

تـّ ضد الكاليات المتحدة األمريكية،  1922سنة  Norwegians Shipownersالنركيجية 
مة و قد تكاجو الدكلة المؤمّ . غير أنّ 3فع الفكرؼ أك السريع لمتعكيضخذ بكصف الداأل

صعكبات مالية نتيجة لظركؼ معينة، تجعميا عاجزة عف دفع التعكيض بالسرعة المعقكلة، 
كىذا ما جعمو مصطمحا  فضفاضا  دكف جدكػ. كمثاؿ ذلؾ، تأميـ الشركة النفطية األجنبية 

تعكيضا  إلى المستثمريف األجانب إاّل  لـ تدفعك  1938مف قبل الحككمة المكسيكية في عاـ 
 .  4سنكات مف التأميـ، بسبب الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية المزرية 09بمركر 

بعض الدكؿ المضيفة لبلستثمار في بعض األحياف، نتيجة ظركفيا  إمكانيةأماـ عدـ 
فكرؼ إلى المستثمر األجنبي االقتصادية كاالجتماعية، عمى تنفيذ التزاماتيا بدفع التعكيض ال

األمر  كجكب دفع التعكيض في كقت محّدد، كغياب قاعدة في القانكف الدكلي تنص عمى

                                                           
1
- LAVIEC Jean-Pierre, Op.cit., p. 199 et 200. 

 .288. عصاـ الديف مصطفى بسيـ، مرجع سابق، ص 107سابق، ص المرجع الأنظر: خالد دمحم الجمعة،  -2
.  أنظر أيضا: عصاـ الديف مصطفى بسيـ، المرجع 630ك  629 عبد البارؼ، المرجع السابق، ص دعبد البارؼ أحم -3

 . 290السابق، ص 
سنة  15سنكات، كدفعت بكلندا إلى فرنسا تعكيضا  عمى مدػ  10كما دفعت ىنغاريا تعكيضا  إلى بمجيكا عمى مدػ  -4

لى السكيد عمى مدػ   . 107سابق، ص المرجع السنة. أنظر: خالد دمحم الجمعة،  17كا 
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باألطراؼ المتعاقدة إلى االتفاؽ عمى تمديد كقت دفع التعكيض خبلؿ مدة معقكلة الذؼ دفع 
 .1ال تتجاكز خمس سنكات مف تاريخ حرماف المستثمر األجنبي مف ممتمكاتو

 اؿكيض الفع  الصع -ج

حيث التعكيض الذؼ تككف لو قيمة اقتصادية فعمية كحقيقية،  اؿيقصد بالتعكيض الفعّ 
التعكيضات التي  أفّ ك  ،2يجب أف يدفع بعممة تككف ذا فائدة بالنسبة إلى المستثمر األجنبي

 يتمقاىا المستثمر األجنبي عمى أمكالو المصادرة بالعممة المحمية، يجب أف تمّكنو مف القياـ
كمع . 3في إقميـ الدكلة النازعة لمممكية يد في نفس قطاع النشاط االقتصادؼباستثمار جد

ؼ إلى تصفية ي تؤدّ إجراءات نزع الممكية شيكعا  ىي عمميات التأميـ، كالت ذلؾ، فإّف أكثر
ا كاف استخداـ ىذا التعكيض بيدؼ لمستثمر األجنبي في الحياة االقتصادية، كلمّ ممكية ا
عا  بعممة دكلة  إذا كاف مدفك اال  إالّ ثمار مستبعدا ، فإّف التعكيض ال يمكف اعتباره فعّ االست إعادة

 . 4أك أؼ عممة أجنبية أخرػ قابمة لمتحكيل إلى الخارج المستثمر المتضرر

الية في التعكيض إذا كاف يدفع بعممة قابمة لمتحكيل بحرية، كبسعر ق الفعّ تتحقّ 
الية الفعّ  حسب مف تاريخ إجراء نزع الممكية، كما أفّ الصرؼ الرسمي السائد في السكؽ ي

و باستطاعة الدكلة المضيفة أف تمنح تتطمب في األصل أف يدفع التعكيض نقدا ، إاّل أنّ 
عميو اتفاؽ  . كمف ذلؾ، ما نّص 5المستثمر األجنبي أشياء عينية كتعكيض بدال  مف النقكد

عمى أف تدفع الحككمة الميبية  1977عاـ  Calasiatic ك Texacoشركة ليبيا مع كل مف 
مميكف دكالر عف الممتمكات التي  76إلى كل منيما كمية مف النفط الخاـ تعادؿ قيمتيا 

                                                           
 . 211سابق، ص المرجع ال: عيبكط محند كعمي، أيضا . أنظر108سابق، ص المرجع الخالد دمحم الجمعة،  -1
 . ىشاـ عمي صادؽ، الحماية الدكلية لمماؿ638سابق، ص المرجع العبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، أنظر كل مف:  -2

  .141سابق، ص المرجع الممحـ، . عمي حسيف 69سابق، ص المرجع الاألجنبي، 
3
- SCHOKKAERT Jan, «La pratique contractuelle de la Belgique en matière d’indemnisation 

d’avoirs privés, lésés à l’étranger», Op.cit., p. 437.    
 . 293سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -4
 . 110سابق، ص المرجع ممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الحماية القانكنية لحسيف نكارة،  -5
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تعكيضات بكلندا لكل مف فرنسا كبمجيكا عف ممتمكات  كما كانت، 1متيا الحككمة الميبيةأمّ 
 . 2مةمة األمكاؿ المؤمّ متيا عبارة عف كميات مف الفحـ البكلندؼ تعادؿ قيمكاطنييا التي أمّ 

 في القانكف الجزائري  أكراؼ الصعكيض -2

مكقف المشرع الجزائرؼ بخصكص أكصاؼ التعكيض لـ يكف  تجدر اإلشارة إلى أفّ 
مكقفا  مكحدا  في ىذا الشأف، حيث ينص عمى التعكيض العادؿ كالمنصف في القكانيف 

ثمار عمى الخصائص التقميدية لمتعكيض د االتفاقيات الثنائية لبلست، في حيف تؤكّ )أ( الداخمية
 .)ب( المعركفة في القانكف الدكلي العرفي

 أكراؼ الصعكيض في القانكف الداتمي -أ

في القكانيف الداخمية كمقابل حق الدكلة في اتخاذ إجراءات نزع الممكية تحقيقا  
تعكيض عادؿ لممصمحة العامة، قّيد المشرع الجزائرؼ ىذه اإلجراءات بالتزاـ الدكلة بدفع 

، كما يمي: 2016سنة  ؼ دستكر التعديل المف  22، كىذا ما يفيـ مف نص المادة 3كمنصف
 ال يصـ نزع الممكية إال في إطار القانكف. كيصرصب عميو صعكيض عادؿ كمنرف"."

التعكيض عمى نزع الممكية مف الناحية العممية يقصد  المادة أفّ  نصيتضح مف خبلؿ 
عادؿ كمنصف، بحيث يكفي التزاـ الدكلة بصفة رسمية بالتعكيض  بو االلتزاـ بدفع تعكيض

ف دفع التعكيض لـ يك إلضفاء الشرعية عمى إجراءات نزع الممكية كالتأميـ، حتى كلك أفّ 
 سابق بل بعد دخكؿ إجراءات التأميـ حيز التنفيذ.

 01فقرة  23المتعمق بترقية االستثمار في نص المادة  09-16د القانكف رقـ كما أكّ 
. كيككف "يصرصب عمى ىذا االسصيبلء كنزع الممكية صعكيض عادؿ كمنرف"و: عمى أنّ 

التعكيض عادال  عف طريق تغطية كافة األضرار البلحقة بالمستثمر بناء  عمى معايير 
                                                           

عمى التزاـ الحككمة البكليفية  1971ت االتفاقية المبرمة بيف حككمة بكليفيا كشركة نفط خميج بكليفيا عاـ ككذلؾ نّص  -1
مرجع الالد دمحم الجمعة، بإعطاء كمية مف الغاز لمشركة تعادؿ قيمتو ما تـ تأميمو مف أصكؿ الشركة في بكليفيا. أنظر: خ

 . 109سابق، ص ال
 . 238سابق، ص المرجع ال. طو أحمد عمي قاسـ، 163سابق، ص المرجع الأنظر كل مف: دريد محمكد السامرائي،  -2

3
- «L’Etat qui édicte une mesure de nationalisation doit certes verser une indemnité 

«juste et équitable». Citée par: ZOUAIMIA Rachid, Op.cit., p. 595. 
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مكضكعية، أّما تحديد التعكيض المنصف فيجب النظر لحقكؽ المستثمر كما لديو مف ديكف 
كؽ الطرفيف المتعاقديف، فعند تقدير التعكيض مف حق الدكلة لدػ الدكلة المضيفة، أؼ حق

 . 1األخذ بعيف االعتبار الديكف الضريبية التي يتجاكز مقدارىا أحيانا  مقدار التعكيض

يعتبر التزاـ الدكلة بتقديـ التعكيض قيد عمى إجراء نزع الممكية، حيث تمتـز تطبيقا  
يض بغض النظر عف جنسية الشخص المنزكع لمبدأ المساكاة كعدـ التمييز بتقديـ التعك 

اّل ليس عمييا فعل ذلؾ إف كانت عاجزة عف دفع التعكيض الكافي كالفعّ  اؿ ممكيتو، كا 
 .2ا يشكل عائقا  لبلستثمار األجنبيانب، كىذا ما يدفع إلى نفكرىـ ممّ لممستثمريف األج

 ات الثنائيةاالصفاقي أكراؼ الصعكيض في -ب

عمى التعكيض الكاجب  بلستثمار التي أبرمتيا الجزائرالثنائية لمعظـ االتفاقيات  أّكدت
اتخاذ إجراء نزع الممكية بمكاجيتو، حيث اتفقت مع الحككمة الفيدرالية  أداؤه لممستثمر الذؼ تـّ 

"ال يمكف ألي طرؼ مصعاقد اصتاذ أي و: عمى أنّ  ىذا االتفاؽ مف 05في المادة  3الماليزية
أميـ أك أي إجراء آتر ذات آثار مماثمة لمصأميـ أك نزع الممكية إجراء لنزع الممكية أك الص

 حياؿ اسصثمارات مسصثمر الطرؼ المصعاقد اآلتر إال كفق الشركط اآلصية:

أف صككف الصدابير مرفقة بأحكاـ صنص عمى دفع صعكيض عاجل كمناسب كفعمي.  -ج
يككف ك. مباشرة ..كيككف ىذا الصعكيض مساكيا لمقيمة السكقية لبلسصثمارات المعنية 

 "....قاببل لمصحكيل مف إقميـ الطرؼ المصعاقد بكل حرية بعممة ذات اسصعماؿ حر، الصعكيض 

أشارت اتفاقية االستثمار الثنائية التي أبرمتيا الجزائر مع تكنس إلى إلزامية دفع كما 
لعربي ، ككذلؾ نصت اتفاقية اتحاد المغرب ا4اؿالتعكيض بالشكل الفكرؼ كالمبلئـ كالفعّ 

                                                           
 .218سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -1
 .185سابق، ص المرجع الكالي نادية،  -2
كحككمة ماليزيا حكؿ ترقية كحماية االستثمارات، المكقع  الديمقراطية الشعبية الجزائريةالجميكرية اتفاؽ مبـر بيف حككمة  -3

، 2001جكيمية سنة  23مؤرخ في  212-01مرسـك رئاسي رقـ مكجب ، مصادؽ عميو ب2000جانفي  27بالجزائر في 
 .2001أكت سنة  1 في مؤرخ، 42عدد  ج.،ج.ر.ج.

"... يصرصب عف اصتاذ إجراءات نزع الممكية و: عمى أنّ  ،مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كتكنس 01فقرة  05تنص المادة  -4
ككف مبمغ الصعكيض مساكيا لمقيمة الفعمية لبلسصثمارات المعنية عشية اليـك الذي دفع صعكيض فكري كمبلئـ، كيجب أف ي
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"ال يمكف صأميـ أك انصزاع اسصثمارات رعايا أي مف و: لتشجيع كضماف االستثمار، عمى أنّ 
أحد األطراؼ المصعاقدة، كال يمكف إتضاع ىذه االسصثمارات إلى أي إجراء لو نصيجة مشابية 

 عمى صراب األطراؼ المصعاقدة األترى إال  إذا صكفرت الشركط الصالية:

جراءات بدفع صعكيض عاجل كعادؿ كفعمي تبلؿ مدة ال صزيد عمى صصـ مرافقة صمؾ اإل -ج
 . 1سنة مف صاريخ اكصساب قرار نزع الممكية رفصو القطعية كقابل ألف يحكؿ بكل حرية"

لزاميتو في االتفاقيات التي يظير أبصفة عامة،  ّف إقرار مبدأ التعكيض العادؿ كا 
تثمريف األجانب مف اإلجراءات التعسفية أبرمتيا الحككمة الجزائرية يضمف حماية فعمية لممس

 . ، حسب األكصاؼ التقميدية لمتعكيضلمدكلة

 صحديد مقدار الصعكيض :ثانيا

التعكيض حقا  طبيعيا  لممستثمر األجنبي تنص عميو كافة القكانيف كاالتفاقيات  يعدّ 
 2المعاصر ، كحظي بإجماع الفقو الدكلياستقر عميو العرؼ الدكليالمتعمقة باالستثمار، كما 

كأحكاـ القضاء كمحاكـ التحكيـ الدكلية، كأّكد عمى كجكبو ميثاؽ حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا 
 .3االقتصادية كنتيجة لنزع الممكية الخاصة

(، ككذا 1ىذا ما يستدعي دراسة طرؽ تقدير التعكيض المعركفة في القانكف الدكلي )
 (.2ا ثار مف خبلؼ حكليا )لمَ  التعكيض في القانكف الجزائرؼ، نظرا  تقدير تحديد طرؽ 

 

                                                                                                                                                                                     

اصتذت فيو ىذه اإلجراءات أك اليـك الذي أربحت فيو صمؾ اإلجراءات معركفة لدى العامة. كيصـ ىذا الصعكيض بركرة = 
صعكيض كل صأتير غير مبرر في فعمية كيدفع دكف صأتير كقابل لمصحكيل بكل حرية كيشمل ىذا الصعكيض مبمغا يدفع ل

ت عمى ىذا التعكيض أغمب االتفاقيات الثنائية منيا: المادة . كما نّص الدفع صسبب فيو الطرؼ المصعاقد الذي قاـ باالنصزاع"
سبانيا. 02فقرة  05مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كفرنسا، كالمادة  02فقرة  05  مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كا 

 .الذكر سابقالف ج مف اتفاقية تشجيع كضماف االستثمار بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي،  01فقرة  15دة الما -1
. عصاـ الديف مصطفى 583سابق، ص المرجع الد عمى ىذه الفكرة كل مف: عبد البارؼ أحمد عبد البارؼ، كقد أكّ  -2

 .87ص  سابق،المرجع ال. المكجى حسيف، 276-270سابق، ص ص المرجع البسيـ، 
3
- DE NANTEUIL Arnaud, «La clause d’indemnisation», Op.cit. , p. 215. 
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 طرؽ صقدير الصعكيض عف نزع الممكية -1

 ،التعكيض المناسب أك المبلئـ منياك ، في تقدير التعكيض تبعةدت الطرؽ المتعدّ 
لدػ الدكؿ النامية غير المنكرة لمبدأ التعكيض، عكس الدكؿ الغربية  ةؽ المفضمالطر  يكى

مقيمة الكمية لمممتمكات المنزكعة، زيادة عمى إمكانية التي تنادؼ بالتعكيض الكامل المساكؼ ل
 .1تحديد مقدار قيمتيا قصد الرفع مف قيمة التعكيض قدر اإلمكاف

مع القيمة اإلجمالية لبلستثمار  التعكيض كجكب أف يتطابقال يكفي االتفاؽ عمى 
ّنما مف لتقدير  ةعتمدعدة طرؽ م فيناؾ ،الضركرؼ تحديد مقدار ىذه القيمة المنزكع ممكيتو، كا 

إجراء نزع الممكية، اتخاذ نتيجة  لممستثمر األجنبي قيمة التعكيض المستحق الكاجب دفعو
 :ما يمي مف بينياك 

 القيمة السكقية لممشركع -أ

يجب أف  قية الفعمية لبلستثمارات المعنيةالبحث عف القيمة السك  يعتبر غالبية الفقو أفّ 
كتتبنى أغمبية  ،لمنزكعة حسب قيمتيا في السكؽ يستند عمى التقييـ المكضكعي لؤلمكاؿ ا

األكثر  ، كىي القيمة2اتفاقيات االستثمارات معيار التعكيض كفقا  لمقيمة السكقية العادلة
إجماال  لمعقار في سكؽ مفتكح كتنافسي بحت يتصرؼ فيو كل مف البائع كالمشترؼ برشد 

بعيف االعتبار طبيعة الممتمكات كميارة كبحسف نية طبقا  لممعمكمات المتكفرة، مع األخذ 
منازعات االستثمار في المركز الدكلي لتسكية  يوعم دأكّ ما  ىكك  ،3كالظركؼ المحيطة بيا

 .4ضد األرجنتيف CMSفي قضية شركة  2005ماؼ سنة  12حكمو الصادر في 

                                                           
 . أنظر أيضا:229سابق، ص المرجع اللمياء متكلي يكسف مرسى،  -1

DE NANTEUIL Arnaud, «La clause d’indemnisation», Op.cit., p. 226. 
2
- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 410. et STOPPIONI Edoardo, Op.cit., 

p. 92.   
 .277سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: قبايمي ّطيب، 137سابق، ص المرجع العمي حسيف ممحـ،  -3

4
- «Le prix de l’investissement au regard des lois du marché, c’est le prix «auquel le bien 

pourrait changer de mains entre un acheteur hypothétique désireux et capable d’acheter 

et un hypothétique vendeur désireux et capable de vendre, agissant sans lien de               

dépendance dans un marché ouvert et libre, lorsqu’aucun des deux n’est dans 

l’obligation d’acheter ou de vendre et quand les deux ont une connaissance raisonnable 

des faits pertinents». SUZY H. Nikièma, «Indemnisation de l’expropriation», Op.cit., p. 12. 
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يا تأخذ في ألنّ  ،الدكؿ المتقدمةمف طرؼ  القيمة السكقية لممشركعطريقة تعتمد 
لفكائد المحتممة، استنادا  إلى معطيات السكؽ لتحديد قيمة الممتمكات المتضررة الحسباف ا

 تغطي كىذه الطريقة التي ليا إيجابيات ال ،1عمييا عمى أساس سعر السكؽ كقت االستيبلء
يا الطريقة فيما يتعمق بالجانب اإليجابي أنّ  عتبر محاكـ التحكيـتحيث  ،العديد مف العيكب

تفاقيات ا كالغالب في ،بمنح التعكيض الكامل لممستثمر المتضرر حقيقة  الكحيدة التي تسمح 
كجكب أف يككف التعكيض مناسبا  لقيمة السكؽ في شؾ و ليس ىناؾ أنّ  الثنائيةاالستثمار 

مسكؽ التي يمارس فييا المستثمر ل نظربال ربة اقتصادية ينبغي تبنيياالحقيقية، فيي تشكل مقا
 . 2األجنبي نشاطو

 ة الحالية لممشركعالقيم -ب

المبالغ المالية  شامبل  لكافة في ككف التعكيضالحالية لممشركع ة القيممضمكف  يتمثل
، كىي طريقة تعتمد 3األرباح أك الفكائد المحتممة في المستقبل لممشركع االستثمارؼ المستثمرة ك 

الفكائد يا ترفع مف قيمة التعكيض المستحق مف جية عمييا الدكؿ المصنعة عمى أساس أنّ 
المتكقعة في حالة عدـ مشركعية إجراءات التأميـ أك نزع الممكية، كىذا ما ال يخدـ ببل شؾ 

قيا الشركة في مصالح الدكؿ النامية في حالة نزع الممكية لصعكبة تكقع األرباح التي ستحقّ 
كائد كفييا أخذت بعيف االعتبار الف ،Aminoilتبني ىذه الطريقة في قضية  كقد تـّ  ،المستقبل

 .4المحتمل تحقيقيا مف قبل الشركة

 ق في المستقبل، كالتي يتـّ يتكقف حساب مقدار التعكيض عمى احتماالت الربح المحقّ 
مالية كيمكف ىذه الطريقة احت ، خاصة كأفّ لممشركع تحديدىا عمى أساس األرباح الحالية

 .5احتى كلك لـ تتخمى المحاكـ التحكيمية عف تطبيقي انتقادىا ليذا السبب
                                                           

 .277سابق، ص المرجع العصاـ الديف مصطفى بسيـ،  -1
2
- DE NANTEUIL Arnaud, «La clause d’indemnisation», Op.cit., p. 226. 

  .12سابق، ص المرجع الخالد دمحم الجمعة،  -3
 .123ك  122 ص سابق،المرجع الخالد دمحم الجمعة،  -4
في قضية:  2008جكيمية سنة  29 فيعات االستثمار ز امنالحكـ الصادر مف المركز الدكلي لتسكية  مثبل   -5

Hizmetleri Rumeli Telekom A.S et Telsim Mobil Telekomikasyon A.S ،كذلؾ ك  ضد دكلة كازاخستاف
 أنظر: .2013 سنة ديسمبر 19 فيالمكضكع حكؿ حكؿ االختصاص ك  جكاتيماال،ضد   Tecoقضية الحكـ الصادر في
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 طريقة القيمة الحسابية الرافية -ج

قيمتيا الخاـ أك الصافية  عمى أفّ لممشركع تعّرؼ طريقة القيمة الحسابية الصافية 
كتعتمد عمى عناصر القيمة  ،1ة ك/أك النفقاتتخفض مف قيمة مبالغ االىتبلكات المحققّ 

قيا ؿ األرباح التي تحقّ قة كمعدالحالية كلكنيا تأخذ بعيف االعتبار الفرؽ بيف األرباح المحقّ 
. كىذه الطريقة عمكما  تبنتيا المحاكـ التحكيمية 2شركة مماثمة في نفس المدة كفي بمد آخر

لعدـ إمكانية  بالنسبة لبلستثمارات التي لـ تثبت كفاءتيا كمردكديتيا في الماضي، سكاء  
 .3حالة إفبلس يا كانت فيأك ألنّ  ثمار بسبب تصرفات الدكلة المضيفةانطبلؽ عممية االست

ليذه الطريقة عدة إيجابيات، فيي أكثر مكضكعية الستنادىا عمى تاريخ األرباح 
ف مف األخطار الناتجة عف التبلعب الحتكائيا تخفّ  ةككنتيجة طبيعي ،قة في الماضيالمحقّ 

مستثمريف األجانب ال طرؼ يا محل رفض مف أنّ إالّ  ،عمى عناصر متكقعة في المستقبل
 .4العدـ فائدتي كدكليـ األصمية

 الجزائري  قانكف الفي  طرؽ صقدير الصعكيض -2

تقدير التعكيض في  كيفيةبمحاكلة تحديد طرؽ خاصة حكؿ قاـ المشرع الجزائرؼ 
تتكافق مع األكصاؼ الكاردة في الدستكر كالتشريع )أ(، كما حّددت  ،نصكص القانكف الداخمي

 رتبطة بطرؽ تقدير التعكيض )ب(. االتفاقيات الثنائية، بأكثر دقة، كل العناصر الم

 صقدير الصعكيض في القانكف الداتمي طرؽ  -أ

صكص المتعمقة في بعض الن عمى ذكر أكصاؼ التعكيضاقتصر المشرع الجزائرؼ 
في  ذلؾك كالتي يمتد مجاؿ تطبيقيا إلى شرط التعكيض في مجاؿ االستثمار،  ،بنزع الممكية

                                                                                                                                                                                     

= DE NANTEUIL Arnaud, «La clause d’indemnisation», Op.cit., p. 228 et 229. 
1
- SUZY H. Nikièma, «Indemnisation de l’expropriation», Op.cit., p. 13. 

 .206سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -2
3
- SUZY H. Nikièma, «Indemnisation de l’expropriation», Op.cit., p. 13. 

يا تقّمل مف قيمة التعكيض، خاصة إذا لجأت الدكلة النازعة لمممكية إلى تخفيض قيمة عممتيا الكطنية التي تككف كألنّ  -4
 ا يقّمل مف مقدار التعكيض عند التحكيل إلى الخارج. التعكيض، ممّ كأساس لتحديد مقدار 
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"يجب أف يككف مبمغ ، كما يمي: 1بنزع الممكية مقالمتع مف القانكف  01فقرة  21نص المادة 
الصعكيض عف نزع الممكية عادال كمنرفا بحيث يغطي كل ما لحقو مف ضرر كما فاصو مف 

حسب القيمة الحقيقية لؤلمبلؾ محل يككف التعكيض  مبمغ تحديد. ك كسب بسبب نزع الممكية"
تيا أك عف استعماليا الفعمي مف ا ينتج ذلؾ عف تقييـ طبيعتيا أك مشتمبلاالستيبلء تبعا  لمَ 

 قبل مالكييا كأصحاب الحقكؽ العينية األخرػ أك مف قبل التجار كالصناع كالحرفييف، كما يتـّ 
 . 2تقدير ىذه القيمة الحقيقية في اليـك الذؼ تقكـ فيو مصمحة األمبلؾ الكطنية بالتقييـ

الحقكؽ العقارية، في إطار نفس المضمكف، كفيما يتعمق بتقدير قيمة الممتمكات ك 
د كيفيات تطبيق القانكف ، الذؼ يحدّ 186-93مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  32نصت المادة 

"يجب أف يككف مبمغ الصعكيضات عادال كمنرفا يغطي كامل و: ، عمى أنّ 11-91رقـ 
 الضرر الناشئ عف نزع الممكية. 

ف طبيعصيا أك كيحدد اسصنادا إلى القيمة الحقيقية لمممصمكات حسب ما يسصنصج م
 قكاميا أك كجو اسصعماليا الفعمي مف مالكييا أك أرحاب الحقكؽ العينية فييا.

صقدر ىذه القيمة الحقيقية عمى ما ىي عميو يكـ إجراء الصقييـ مف قبل مرالح 
 األمبلؾ الكطنية. 

صحدد طبيعة الممصمكات أك قكاميا في صاريخ نقل الممكية كيؤتذ بكجو اسصعماليا ما 
 . 3يو قبل عاـ مف فصح الصحقيق الذي يسبق الصرريح بالمنفعة العمكمية"كانت ف

د المشرع الجزائرؼ في مرحمة االنفتاح عمى االستثمارات األجنبية، عمى الحق كما أكّ 
، 034-01مف األمر رقـ  16في التعكيض الذؼ كصفو بالعادؿ كالمنصف في المادة 

                                                           
 .الذكر سابقاليحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية،  ،11-91قانكف رقـ  -1
 . نفسو مف القانكف  03ك  02الفقرتيف  21المادة  -2
 .الذكر سابق، معّدؿ كمتّمـ، ال11-91كف رقـ يحّدد كيفيات تطبيق القان، 186-93مرسـك تنفيذؼ رقـ  -3
 .الذكر )ممغى جزئيا( سابقالتعمق بتطكير االستثمار، الم ،03-01مف األمر رقـ  16المادة  -4
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و ترؾ باقي التفاصيل ، غير أنّ 091-16ـ مف القانكف رق 23كالممغاة بمكجب نص المادة 
 الخاصة بتقييـ التعكيض كميعاد كأساليب دفعو لتنظميا أحكاـ االتفاقيات الثنائية لبلستثمار.

 لبلسصثمار ات الثنائيةاالصفاقيطرؽ صقدير الصعكيض في  -ب

كقد  تقدير التعكيض، مسألةبالتي أبرمتيا الجزائر لبلستثمار اىتمت االتفاقيات الثنائية 
نت تفاصيل حكؿ طرؽ تقدير التعكيض عف إجراء نزع ممكية المستثمر األجنبي، عمى تضمّ 

كقد اعتمدت ىذه االتفاقيات عدة  ،2عكس القكانيف الداخمية التي لـ تيتـ كثيرا  بيذه المسألة
عتمد طريقة القيمة الحقيقية لبلستثمارات المعنية عشية يطرؽ لتقدير التعكيض، فالبعض منيا 

، كقد اعتمدت اتفاقيات أخرػ عمى القيمة 3يـك الذؼ تتخذ فيو اإلجراءات أك يعمف عنيا فيوال
كما ذىب البعض األخر مف ىذه االتفاقيات ، 4الفعمية في السكؽ لبلستثمار المنزكع ممكيتو

، كىذا ما 5تقدير التعكيض يقـك عمى أساس القيمة االقتصادية لبلستثمارات المعنية إلى أفّ 
مستثمر األجنبي االستفادة مف تعكيضات كاسعة تشمل كل العناصر ذات القيمة يسمح لم

 .6االقتصادية المرتبطة باالستثمار

المتضرر عمى كل حاؿ، فإّف التزاـ الدكلة الجزائرية بأداء التعكيض لممستثمر األجنبي 
 ،ى أمكالوجراء االستيبلء عم لبلستثمار مة في االتفاقيات الثنائيةحسب إحدػ الطرؽ المفّص 

بالغ األىمية كضماف أساسي لتكفير المناخ المبلئـ  فيالمنفردة  مف بإراتيا ىك التزاـ
 الستقطاب رؤكس األمكاؿ األجنبية. 

                                                           
 . السابق الذكرتعمق بترقية االستثمار، الم، 09-16مف القانكف رقـ  23المادة  -1
 . 223سابق، ص المرجع ال جنبي في الجزائر،الحماية القانكنية لممكية المستثمر األ حسيف نكارة، -2
 01فقرة  05كالمادة السابق الذكر. مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كاالتحاد البمجيكي المكسمبكرغي،  03فقرة  04المادة  -3

 ، السابق الذكر.مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كتكنس
مف االتفاؽ المبـر بيف  02فقرة  04كالمادة السابق الذكر. كالسكيد،  مف االتفاؽ المبـر بيف الجزائر 02فقرة  04المادة  -4

 . ، السابق الذكرالجزائر كالبرتغاؿ
مف االتفاؽ المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة دكلة قطر بشأف  02فقرة  05المادة  -5

مكجب ، مصادؽ عميو ب1996أكتكبر سنة  24في مدينة الدكحة بتاريخ التشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع 
  .1997، لسنة 43عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1997جكاف سنة  23مؤرخ في  229-97مرسـك رئاسي رقـ 

الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي . أنظر أيضا: حسيف نكارة، 210سابق، ص المرجع العيبكط محند كعمي،  -6
 . 224سابق، ص المرجع ، الفي الجزائر
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القانكني إلى حقكؽ الممكية الصناعية كنظاميا حماية يعكد تاريخ اىتماـ الدكؿ ب
منتصف القرف التاسع عشر، كالذؼ شيد تطكر االبتكارات كالتكنكلكجيا الحديثة بسبب ازدياد 
حركة كنشاط االختراعات التي ساىمت في بعث حركة رؤكس األمكاؿ األجنبية مف خبلؿ 

ا نتيجة لمثكرة الصناعية التي ارتبط بي، الدكلية في ىذا المجاؿإبراـ العديد مف االتفاقيات 
 .1كجيظيكر الممكية الصناعية كالتطكر التكنكل

 كتحقيق الكطني لبلقتصاد ميزة تعتبر ياأنّ  في يةصناعال الممكية أىمية تظير
 عادة الدكؿ إلييا تطمح التي األمكر أىـ ألفّ  ،نمكا   األقل الدكؿ في حتى الكطنية المصمحة

 إلى دائما   تسعىيي ف لمتنمية، سبيبل   يالككن باستيرادىا كتفاءالعدـ اك  التكنكلكجيا نقل ىي
 حكافز ىناؾ تككف  ال عندما لكف المتقدـ، العالـ ل إليياالتي تكص االبتكارات أحدث تكفير

 لصناعتيا،ة جنبياأل اتستثمار اال بجذ النامية دكؿال ىعم الصعب مفف مناسبة اقتصادية
 .2قرصنةكال المخالفات تنتشر يةصناعال الممكية لقكانيف مناسب تطبيق كبدكف 

دراجيا ة الصناعية الممكيحقكؽ دعت الحاجة إلى حماية  الكطنية  سياساتضمف الكا 
براـ اتفاقيات دكلية  3ميةإيجاد قكانيف داخ ضركرة لمدكؿ ، كاف متصمة بحقكؽ الممكية الفكريةكا 

، كاتفاقية مدريد لمتسجيل الدكلي 1883أبرزىا اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عاـ 
، كاتفاقية الجكانب المتصمة بحقكؽ الممكية الفكرية كغيرىا مف 1891عبلمات عاـ لم

انضمت الجزائر إلى ىذه  كقد ،4حقكؽ الممكية الصناعية تغطي إلى حّد بعيدالتي االتفاقيات 

                                                           
 .22ص  ،2013، دار النيضة العربية، القاىرة، تاسعةالقميكبي سميحة، الممكية الصناعية، الطبعة ال -1
،  شيادةدراسة مقارنة، أطركحة لنيل  –زكاني نادية، حماية الممكية الفكرية مف التقميد كالقرصنة  -2 دكتكراه في العمـك

 .3ك  2ص  ،2013يكسف بف خدة، الجزائر، جامعة بف تخصص: قانكف، كمية الحقكؽ، 
، إذا صح التعبير، فيكية بمثابة نظاـ في مفترؽ طرؽ مختمف مؤسسات القانكف الخاص. صناعيبدك قانكف الممكية ال -3

قكاعده )المدني كالتجارؼ( مع  ال يتجزأ مف القانكف الخاص و مف األفضل اعتباره جزءا  . لكف يبدك أنّ انكف فرع مف ىذا الق
بما فييا الممكية الممكية الفكرية فتككف مكممة لبعضيا البعض.  ما تككف مخالفة لمقانكف العاـ، كأحيانا   الخاصة، أحيانا  
 باألمكاؿ. أنظر:خاص ال مف القانكف  الصناعية تعدّ 

TAFFOREAU Patrick, Droit de la propriété intellectuelle, 4
é 

édition, Gualino éditeur, 

Lextenso éditions, Paris, 2015, p. 24. 
4
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 7

é
 

édition, DALLOZ, Paris, 2012, p. 50 et s. V. aussi: TAFFOREAU Patrick, Op.cit., pp. 517-

534.  
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جعميا تشكل جزء مف الحماية المقّررة في القانكف مّما ي ،ياى بعضاالتفاقيات بالمصادقة عم
 لمدكلة. الكطني

لكف رغـ المحاكالت العديدة كالمكثفة لمجزائر في تبني الحماية الدكلية، تبقى جيكدىا 
اقيات الدكلية التي تعتبر االتف عضمحدكدة بسبب التماطل في المصادقة كاالنضماـ إلى ب

 ىدؼالممكية الفكرية في بالغ األىمية، حيث يبقى بالنسبة لممستثمر األجنبي أك صاحب حق 
عمى  األجنبية ترااالستثما تحفيز ىك الصناعية الممكية حقكؽ  حماية مفرؼ جزائال مشرعال

 تكنكلكجيا مف تحممو ما خبلؿ مف ،يالكطن باالقتصاد النيكضاإلقباؿ إلى الجزائر قصد 
 فنية، كغيرىا. كخبرة متقدمة،

ية الفكرية تحديد إطار الدراسة االتفاقيات الدكلية المتصمة بحقكؽ الممكيستدعي 
إلى االتفاقيات الدكلية،  ف القكؿ بكجكد حماية دكف بل يمكف، في مجاؿ االستثمار ياىميتأل
الداخمية، عمى أساس أّف  انيفك حماية حقكؽ الممكية الصناعية في القإلى جانب تنظيـ ك ىذا ك 

ضفاء الحماية عمييا ىذه الحقكؽ  ـّ اكتسابيا كا   .يفناك الق في إطار ىذهيت

مكاؿ المستثمر األجنبي، حظيت األمكاؿ أل لمكّرسةنكنية افي إطار الحماية القا
المعنكية أؼ الممكية الصناعية بجانب مف الحماية تحت ضغط مف المستثمر األجنبي 

 دكلة المضيفة أف تكصففي إقميـ ال ىذه األمكاؿ، إذ ُيفترض إلضفاء الحماية عمى كدكلتو
الممكية الصناعية مكضكع حقكؽ أك ضبط ىذا ما يستدعي تحديد ك . 1عمى أّنيا استثمارات

 )الفصل األكؿ(. ألىميتيا في ىذا المكضكع الحماية القانكنية في أؼ نشاط استثمارؼ 

 لممستثمر ممكية الصناعيةال حقكؽ  حماية آلياتدراسة اإلشارة إلى  تجدر أّنوكما 
 الحماية آليات إلى التطرؽ ب ؾذلك  ،االستثمار األجنبي عناصر أىـ مف باعتبارىا األجنبي

االنضماـ  خبلؿكتعزيز الحماية باستقباؿ التنظيـ الدكلي مف  المؤسساتية أكييكمية ال
 الحمايةكذلؾ ك  ،بالمصادقة عمى االتفاقيات التي تنظـ مختمف حقكؽ الممكية الصناعية

 ي(.الثان الفصل (األجنبي لممستثمرالممكية الصناعية حقكؽ ل القضائية

                                                           
1- BINCTIN Nicolas, «Le renouveau du contentieux international de la propriété 

intellectuelle», Revue Trimestrielle LexisNexis Juris Classeur, JDI, n° 4, Avril 2016, p. 394. 
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 بصفة خاصة حديثة في مجاؿ االستثماركية الصناعية الممحقكؽ فكرة حماية إّف 
، نشأت بدخكؿ معظـ الدكؿ المضيفة لبلستثمار في عبلقات التجارة الدكلية بإبراميا نسبيا  

التي تشرؼ عمى عقكد االستثمار الدكلي، ككذلؾ بدخكليا في المنظمة العالمية لمتجارة 
التجارة العالمية كتحريرىا كسيكلة انتقاؿ األمكاؿ كاألعماؿ عبر الحدكد، كنمك السكؽ العالمية 
كتزايد أىمية حقكؽ الممكية الصناعية كقيمة اقتصادية كبرػ، كالتي تسعى إلى تحقيق 
، المنافسة المشركعة بيف مختمف األنشطة االقتصادية بما فييا المشاريع االستثمارية

االتفاقيات الدكلية المتعمقة العديد مف عمى  كالمصادقةبإبراـ مختمف الدكؿ  قياـباإلضافة إلى 
 .بحقكؽ الممكية الصناعية كالفكرية

ؼ بأّنيا حقكؽ تعتبر حقكؽ الممكية الصناعية مجمكعة مف األمكاؿ المعنكية، كما ُتعر 
تعماليا قبل الكافة، فبعضيا استئثار صناعي تخكؿ صاحبيا الحق في احتكار استغبلليا كاس

في تمييز المنتجات فيما بينيا أك في إّما يتعمق بابتكارات جديدة، كبعضيا اآلخر يستخدـ 
، كالتي يعتمد عمييا المستثمر األجنبي في استغبلؿ مشركعو 1التجارية تمييز المنشآت

 .االستثمارؼ بشكل كبير

الحقكؽ عف  أكال   بحثجنبي الالممكية الصناعية لممستثمر األ عناصردارسة تقتضي 
التي ترد عمى ابتكارات جديدة متعمقة بمكضكع المنتجات الصناعية محل النشاط االستثمارؼ، 

كالتي تنّصب عمى  ،ذات الطابع الجمالي الفني االبتكاراتكتمؾ الحقكؽ التي ترد عمى 
 .األكؿ( حث)المبالشكمي الخارجي لممنتجات الصناعية 

لممستثمر التي ُتمنح فّعالة لحقكؽ الممكية الصناعية ر بكجكد حماية يمكف اإلقراكما ال 
مثل العبلمات  ،األجنبي ما لـ تشمل تمؾ الحماية الحقكؽ الكاردة عمى الشارات الممّيزة

 كتسميات المنشأ )المبحث الثاني(.

 

 
                                                           

1
- «La propriété industrielle est l’ensemble des règles juridiques relatives aux dessins et 

modèles industriels, aux brevets d’invention, aux marques et aux appellations d’origine 

et indications de provenance».  V. TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 333. 
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 المبحث األكؿ

 مف االبصكارات الجديدة لممكية الرناعية لممسصثمر األجنبيحقكؽ ا

تمنح المستثمر األجنبي كغيره مف  الممكية الصناعية حقكقا  خاصة، حقكؽ  تعدّ 
مشركعو الصناعي يا الستغبلؿ األعكاف االقتصادييف في السكؽ حقا  مطمقا  في االستئثار ب

 .مف فكائد مالية اكالتجارؼ، كاستغبلؿ ىذه الحقكؽ اقتصاديا  كاالستفادة منيا بما يترتب عميي
 براءات االختراعبالمتعمقة  مف الحقكؽ ممكية الصناعية مجمكعة تغطي الكبشكل عاـ، 

، حيث يشكل حق 1كغيرىا كالعبلمات التجارية كتسميات المنشأ كالرسـك أك النماذج الصناعية
 استغبلؿ االبتكارات الجديدة احتكارفي أصحاب الممكية الصناعية لمستثمريف األجانب ا

حقكؽ الممكية أّنو بالرغـ مف ذلؾ فإّف  ، إالّ اعةالتجارة كالصنحرية عف مبدأ  ااستثناء  
  .2ممجتمعلالتقني الذؼ يدعـ النمك االقتصادؼ المستمر  االبتكارالصناعية ترافق كتحفز 

أكال  إلى الحقكؽ التي ترد  تطرؽ ال بصفة عامةالممكية الصناعية حقكؽ حماية  تتطمب
محل النشاط االستثمارؼ، كالتي  متعمقة بمكضكع المنتجات الصناعيةجديدة عمى ابتكارات 

 .)المطمب األكؿ(تمّكف صاحبيا مف احتكار استغبلؿ ابتكاره قبل غيره 

ة حقكؽ الممكية الصناعيفّعالة لقانكنية ال يمكف الحديث عف كجكد حماية أّنو كما 
 ي تردما لـ تشمل تمؾ الحقكؽ الت التي تمنح لصاحب الحق مستثمرا  كاف أك منتجا  أك غيره،

كالتي تنّصب أساسا  عمى الجانب  ،الجمالي الفنيذات الطابع الجديدة  ى االبتكاراتعم
  الشكمي لممنتجات الصناعية )المطمب الثاني(.

 

 

                                                           
ذات الطبيعة  االبتكاراتإلى حماية أساسا  يا جميع الحقكؽ التي تيدؼ بشكل عاـ، ُتعّرؼ الممكية الصناعية بأنّ  -1

      مميزة الصناعية كالتجارية، كالتي ينص عمييا القانكف بطريقة تقييدية. أنظر:الشارات ال الصناعية أك

GOBERT Perle, La genèse de droit de la propriété industrielle, Thèse présentée pour 

obtention le grade de docteur, Spécialité histoire du droit, Université de Bordeaux, 2015, p. 

35. 
2
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 334. V. aussi: BREESE Pierre, Stratégies de propriété 

industrielle, Edition Dunod, Paris, 2002, p. 7. 
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 الكاردة عمى االبصكارات ذات الطابع المكضكعي  حقكؽ الطمب األكؿ: الم

مبتكرات بتمؾ المتعمقة  لمستثمر األجنبيتي يممكيا الاالممكية الصناعية تشمل حقكؽ 
تكرات المب ىذهترد مف حيث المكضكع عمى منتجات أك سمع معينة، ك  ذات قيمة نفعية جديدة
تتمتع كىي ، 1المتكاممة لمدكائر الشكمية كالتصاميـراع االخت ءةراب في تتمثل، نكعيف إلى تنقسـ

عبو في ، نظرا  لمدكر الذؼ تملمختمف الدكؿ بأىمية كبيرة ضمف القكانيف كالتشريعات الحالية
استطاعت استثمارية بدليل ظيكر شركات  ،التقدـ االقتصادؼ كالصناعي ألؼ بمدتحقيق 

 .2الممكية الصناعية الجديدة لحقكؽ  االبتكاراتالكصكؿ إلى العالمية بفضل اعتمادىا عمى 

االبتكارات عمى  الممكية الصناعية تنّصب حقكؽ انطبلقا  مف ىذه األىمية، 
الستغبلليا  األجنبي ي يأتي بيا المستثمر األجنبي برفقة رأس الماؿالتك  ،المكضكعية الجديدة

ككذلؾ التصاميـ الشكمية لمدكائر  الفرع األكؿ(،) ، كىي تضـ براءات االختراعفي مشركعو
 )الفرع الثاني(. المتكاممة 

 الفرع األكؿ: براءات االتصراع

 قّرر إالّ ال ي االختراع ىالحماية القانكنية عمالجزائرؼ لمشرع مف الثابت أّف إضفاء ا
انكف، لذلؾ يتعيف تحديد مفيـك براءة صحيحة كفق ما ىك محّدد في الق 3بصدكر براءة اختراع

صاحب يا يستفيد المستثمر األجنبي مكجبالتي ب)أكال(، كما ىي شركط منح البراءة  االختراع
براءة  انكنية المترتبة عفاآلثار القكذلؾ )ثانيا(، ك  الحماية المقّررة في القانكف ع مف ا ختر اال

 االختراع مف حقكؽ كالتزامات لممستثمر األجنبي صاحب البراءة )ثالثا(.
                                                           

، كتغير المجتمع بيا ينتفع معينة منتكجاتابتكار  عمى تنطكؼ  التي تمؾ ىي النفعية القيمة ذات الجديدة االبتكارات إفّ  -1
  ر. أنظر:التطك  ككب في تساىـك  كاالجتماعية االقتصادية حياتو ركؼظ مف

SCHMIDT – SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 4
é
 édition, DALLOZ, 

Paris, 1999, p. 1. 
 ارة مف حقكؽ الممكية الفكريةكفقا التفاقية الجكانب المتصمة بالتج جبلؿ كفاء دمحميف، الحماية القانكنية لمممكية الصناعية -2

 .13ص ، 2000)تريبس(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

تمثل براءة االختراع العمكد الفقرؼ لمممكية الصناعية نظرا  لبلىتماـ الكبير بيا مف خبلؿ الدراسات الكثيرة، كىك ما يبّيف  -3
نظرا  لآلثار المختمفة الناجمة عف  -خاصة في البمداف المتقدمة  –أّف البراءة تحتل مكانا  مرمكقا  في الحياة االقتصادية 

استغبلليا. أنظر: فرحة زراكؼ صالح، الكامل في القانكف التجارؼ الجزائرؼ، المحل التجارؼ كالحقكؽ الفكرية، القسـ الثاني: 
 .3، ص 2001الحقكؽ الفكرية، مطبعة ابف خمدكف لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

213 
 

 مفيـك براءة االتصراع :أكال

إّف رغبة الجزائر في جذب االستثمارات األجنبية كضعتيا أماـ التزاـ قانكني مقترف 
مجيكدات الكافية لحماية بحاجتيا في السعي نحك التقدـ الصناعي كالتكنكلكجي، كذلؾ ببذؿ ال

االختراعات كالسّر التكنكلكجي البتكارات المستثمر األجنبي مثمو مثل المستثمر الكطني، 
 . 1تطبيقا  لمبدأ المعاممة الكطنية، كمنحو امتيازا  خاصا  الستغبلؿ كاستعماؿ اختراعوكذلؾ 

بياف طبيعتيا ، ثـ (1تعريف براءة االختراع )التطرؽ إلى في ىذا المقاـ، يتعّيف بداية  
  .(2)تمثل عمبل  إداريا  مف جانب كاحد  كأالقانكنية مف حيث ككنيا منشئة لحق المخترع 

 صعريف براءة االتصراع -1

يقصد ببراءة االختراع الكثيقة التي تمنحيا اإلدارة العامة في الدكلة لممخترع ميما كاف 
التي لمجاالت التقنية في أؼ مجاؿ مف ا كطنيا  أك أجنبيا ، عف أؼ فكرة إبداعية يتكصل إلييا

ؼ عمميا  إلى حل مشكمة معينة تطرح في أؼ تتعمق بمنتج أك طريقة صنع أك بكمييما، تؤدّ 
حق احتكار كاستغبلؿ اختراعو  كالتي يككف بمقتضاىا لصاحب االخترع مف ىذه المجاالت،

ستثمر األجنبي صاحب ، كيجكز باإلضافة إلى ذلؾ لمم2ماليا  لمدة محّددة كبأكضاع معينة
 براءة االختراع أف يتمسؾ بالحماية القانكنية الممنكحة لبلختراع في مكاجية الكافة. 

 براءة االختراع كما يمي:  TAFFOREAU Patrickعّرؼ األستاذ كما
«Le brevet d’invention est le titre, délivré par l’Etat ou un organisme 

international, conférant à l’inventeur ou à ses ayants droit un monopole 

d’exploitation temporaire sur une invention»
3
.  

                                                           
،  فرحات حمك، -1 التنظيـ التشريعي لحقكؽ الممكية الصناعية كدكره في التنمية، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في العمـك

 . 12، ص 2012تخصص: قانكف، كمية الحقكؽ، جامعة كىراف، 
التي  بالحماية تمسؾال اىاشيادة تمنحيا اإلدارة لشخص ما، يستطيع بمقتض" عمى أّنيا:براءة االختراع ىناؾ َمْف ُيعّرؼ  -2

تخكؿ لو حق استغبلؿ يي ف ،الكثيقة التي تمنحيا الدكلة لممخترع" :ياأنّ األخر . كيرػ البعض "يضيفيا القانكف عمى االختراع
 صبلح زيف الديف،أنظر:  ."كذلؾ لمدة محدكدة كبشركط معينة ،رة ليذا الغرضكالتمتع بالحماية القانكنية المقرّ  اختراعو مالياّ 

القميكبي سميحة، الممكية  .24، ص 2012لتجارية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الممكية الصناعية كا
 .56المرجع السابق، ص الصناعية، 

3
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 372. 
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مف األمر رقـ  02المادة  براءة االختراع في نص قد عّرؼأّما المشرع الجزائرؼ ف
يقرد في مفيكـ ىذا األمر بما يأصي:     "كما يمي:  ، المتعمق ببراءات االختراع،03-07
كفي نفس السياؽ، أّكدت الفقرة  .1"اءة أك براءة االتصراع: كثيقة صسمـ لحماية اتصراعالبر  -

مخترع في الحصكؿ عمى براءة االختراع  عمى حق كل مراألنفس مف  10األكلى مف المادة 
"الحق في براءة االتصراع ممؾ ما يمي: الشركط القانكنية المطمكبة لمنحيا، ك متى تكفرت

د في المكاد مف لراحب االتصراع كم  . أعبله، أك ممؾ لتمفو" 8إلى  3ا ىك محد 

البراءة عبارة عف كثيقة تقـك بإصدارىا المصمحة المختصة في يمكف القكؿ إذف، أّف 
 ،الكثيقة ىك إيداع االختراع كا عبلنو بصراحة لمجميكرىذه ، كاألصل في منح 2الدكلة لممخترع

و لغيره بمكجب عقد أف يتنازؿ عف االنتفاع بإذا كاف صاحب االختراع  ممستثمر األجنبيكل
  .3الترخيص، كبذلؾ ينتقل حق االنتفاع إلى الغير بعكض أك دكف عكض

يظير أّف الكثيقة أك الشيادة القانكنية لممكية براءة االختراع تمنحيا الدكلة لممستثمر 
دارؼ في شكل قرار إ البراءةصاحب االختراع الذؼ تقّدـ بطمب الحصكؿ عمى األجنبي 
د ، تؤكّ ، كىي المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعيةعف الييئة المختصة قانكنا   يصدر

 .4بمكجبو بمنحو الحماية القانكنيةالييئة ىذه فيو أّف االختراع يشكل براءة تتعيد 

 الطبيعة القانكنية لبراءة االتصراع -2

عمل البراءة ما إذا كانت في ،طبيعة القانكنية لبراءة االختراعيي حكؿ الفق ُأثير خبلؼ
منشئ لحق المخترع في احتكار استغبلؿ اختراعو أـ أّنيا مجرد عمل كاشف كمقّرر لحق 

مجرد عمل إدارؼ مف جانب كاحد أـ أّنيا براءة االختراع ما إذا كانت كذلؾ االختراع )أ(، ك 
 عقد بيف المخترع كاإلدارة )ب(. 

                                                           
 ،ج..ج.ر.ج تعمق ببراءات االختراع،ي، 2003جكيمية سنة  19مؤرخ في  07-03مف األمر رقـ  02فقرة  02المادة  -1

 .2003يكليك سنة  23في  مؤرخ ،44عدد 
2
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle, 5

é
 édition, 

DALLOZ, Paris, 1998, p. 25. 
3
- SCHMIDT – SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean – Luc, Droit de la propriété 

industrielle, Litec, Paris, 1996, p. 23. 
 . 266حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  -4
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 عالبراءة منشئة أـ كاشفة لحق المتصر  -أ

ع، كال يككف لو الحق في يرػ بعض الفقياء أّف البراءة تعّد عمبل  منشئا  لحق المختر 
، فاستعماؿ ديـ طمب الحصكؿ عمييامف تاريخ تق إالّ كاالستئثار بيا الحماية القانكنية لمبراءة 

 ،راءةالب منح بعد ع كتقرير الحماية ليا ال يككف إالّ أك استغبلؿ أك التصرؼ في حقكؽ المختر 
 عنو تنازؿ إذا اأمّ  لنفسو، بو احتفع طالما راعاخت سر صاحب مجرد الشخص يبقى ذلؾ قبلك 

 طمب في حقو عف الكقت نفس في متنازال   ،1استغبلؿ سر اختراعو في لحقو ممارسا   عدّ  لمغير
 البراءة عف عمى الحصكؿ بطمب لو المتنازؿ غير آخر شخص أف يتقدـ يجكز إذ البراءة،
 .2األكؿ الطمب لمقدـ تككف  الحالة ىذه في ألكلكيةكا االختراع، نفس

كما أّف ىناؾ رأؼ أخر يعتبر البراءة كاشفة لحق المخترع، حيث يذىب أنصاره إلى 
بمراعاة الشركط الشكمية المنصكص  التسجيلـ طمب أّف مف شركط منح البراءة إلزاـ مقدّ 

ينحصر في بحث  البراءةبمنح  عمييا في قانكف براءات االختراع، ألّف عمل اإلدارة المختصة
مدػ تكافر الشركط الشكمية كليس فحص االختراع مف الناحية المكضكعية، فاإلدارة تقـك 
ـّ إنشاؤه كنشره في الجريدة الخاصة بنشر براءات االختراع بعد  بفحص االختراع الذؼ ت

إّف البراءة استكماؿ كافة اإلجراءات، كىذا النشر ىك الذؼ يكشف سر االختراع، كبالتالي ف
ّنما كاشفة لو  .3ليست منشئة لحق المخترع في استغبلؿ اختراعو كا 

فقد تبنى الرأؼ الذؼ يعتبر براءة االختراع عمبل  منشئا   أّما بالنسبة لممشرع الجزائرؼ 
احتكار ، بالنظر إلى أّف الحق في صاحب االختراعإذا كاف أك المستثمر  لحق المخترع

، كما يترتب عمى 4مف تاريخ إيداع طمب الحصكؿ عمى البراءة االستغبلؿ ال يثبت لو إالّ 
طمب  أّف قياـ ىذا األخير باستغبلؿ اختراعو قبل إيداع عتبار البراءة منشئة لحق المخترعا 

                                                           
1
- SCHMIDT – SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean – Luc, Op.cit., p. 25.  

، تخصص: قانكف، مرمكف مكسى، ممكية براءة االختراع في القانكف الجزائرؼ، أطركحة لنيل شيا -2 دة دكتكراه في العمـك
 .57-55، ص ص 2013، 01كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة 

  .35ك  34 ص ،1984سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، استغػبلؿ بػراءة االختراع، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -3
( سنة 20"مدة براءة االتصراع ىي عشركف )أّف:  تعمق ببراءات االختراع،ي، 07-03األمر رقـ مف  09المادة  تنص -4

ابصداء مف صاريخ إيداع الطمب مع مراعاة دفع رسـك الصسجيل كرسـك االبقاء عمى سرياف المفعكؿ كفقا  لمصشريع المعمكؿ 
 . السابق الذكر.بو"
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العتبار االختراع في ىذه الحالة مجرد سر  ،ال يضفي الحماية القانكنية عمى البراءةتسجيل ال
بالحق في احتكار استغبلؿ اختراعو في أك المستثمر رع صناعي، كبالتالي ال يتمتع المخت

مكاجية الكافة، أؼ أف يمنع غيره الذؼ تكصل إلى ذات االختراع بطرؽ مشركعة مف 
 .1استغبللو كطمب الحصكؿ عمى البراءة عف االختراع ذاتو

 براءة االتصراع قرار إداري أـ عقد بيف المتصرع كاإلدارة -ب

براءة االختراع ىي عقد يبـر بيف اإلدارة كالمخترع، يمتـز ذىب بعض الفقياء إلى أّف 
بمكجبو المخترع بتقديـ سر اختراعو إلى المجتمع حتى يستفيد منو عند انتياء مدة البراءة، 

، كأماـ 2بينما يمتـز المجتمع بمنح المخترع حق احتكار استغبلؿ اختراعو خبلؿ مدة محّددة
بالعقكد عمى براءة االختراع، خاصة ما تعمق منيا  عدـ إمكانية تطبيق القكاعد المتعمقة

قرارا  إداريا   اعتبار براءة االختراع ما ىي إالّ ، يذىب الرأؼ الراجح إلى 3باإليجاب كالقبكؿ
ضركرة فحص الطمب كمنح ألّف القانكف يكجب عمى اإلدارة  صادر عف الجية المختصة،

ّف الطرفاف ال يممكاف الحرية التعاقدية أللؾ البراءة متى تكفرت الشركط القانكنية البلزمة، كذ
 .4فيما مقيداف بما تنص عميو أحكاـ القانكف في ىذا المجاؿ

بالنسبة لمكقف المشرع الجزائرؼ مف مدػ اعتبار البراءة عقد أـ قرارا  إداريا ، فيمكف 
صدار البراءة بش أنيا، تحديده ببياف طبيعة الجية المختصة بتمقي طمبات تسجيل االختراع كا 

صدار البراءة إلى المعيد الكطني  فقد أككل المشرع الجزائرؼ ميمة تسجيل االختراع كا 
الجزائرؼ لمممكية الصناعية، كعميو فبراءة االختراع كفقا  ألحكاـ القانكف الجزائرؼ ال تعّد قرارا  

ءة برا، كما ال يمكف أف تعتبر 5إداريا  بسبب عدـ اعتبار المعيد ىيئة أك مؤسسة إدارية
                                                           

تكار استغبلؿ اختراعو ما مف قانكف براءات االختراع، يتبّيف أّف المخترع ال يتمتع بالحق في اح 57باستقراء نص المادة  -1
لـ يتـّ تسجيل طمب البراءة، ألّنو يعتبر مجرد استغبلؿ لسر االختراع، كال يتمتع بالحق في رفع الدعاكػ كاتخاذ اإلجراءات 

 لردع كل اعتداء قد يطاؿ حقكقو إاّل بعد حصكلو عمى براءة اختراع.
 . 20فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -2
 . 22سيف الفتبلكؼ، استغبلؿ براءة االختراع، المرجع السابق، ص سمير جميل ح -3
 . 21ك  20. أنظر أيضا: فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص 25صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -4
، يتضمف 1998فبراير سنة  21مؤرخ في  68-98كىذا ما يظير خاصة مف خبلؿ الرجكع إلى المرسـك التنفيذؼ رقـ  -5

، مؤرخ في أكؿ مارس سنة 11إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية كيحّدد قانكنو األساسي، ج.ر.ج.ج.، عدد 
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عقدا  بيف المخترع كالمعيد، كعميو فالبراءة تعّد بمثابة احتكار أك امتياز ممنكح مف االختراع 
 .يةنصكص القانكنالعمى  االمعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية بناء  

 شركط حماية براءة االتصراع ثانيا:

تراعات اخحماية بالتالي ك  ،براءةال لمنحال يمكف ألؼ اختراع أف يككف مكضكع 
مف  البدّ  ، كالتيإذا استكفى بالفعل عددا  معينا  مف الشركط المكضكعية إالّ  المستثمر األجنبي

شكمية، تكمف في  أخرػ  (، باإلضافة إلى شركط1) مكضكع البراءة في االختراع ىاتكافر 
 (. 2لحصكؿ عمى البراءة )طمب ابعة لاإلجراءات المتّ 

 االتصراع براءةحماية ل الشركط المكضكعية -1

حيث ، 1االختراعبراءة صاحب المستثمر األجنبي لحماية  مكضكعيةىناؾ شركط 
أف يككف ، ك )ب( ا  يدجد ناتجا  عف نشاط اختراعي )أ(، كأف يككف  يجب أف يككف االختراع

 .(د) مخالفا  لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة يككف  الف يجب أ كما .(ج) لمتطبيق الصناعي اببل  ق

 تصراعيانشاط االتصراع عمى  أف ينطكي  -أ

يصيب  أف يككف ناجما  عف نشاط اختراعي في االختراع الذؼ ُتمنح البراءة عنو يشترط
مف قبل أك طريقة صناعية جديدة أك تطبيقات جديدة لطرؽ  شيئا  جديدا  لـ يكف مكجكد

ذا لـ يكف ىناؾ ابتكار فيك ليس اختراعا  ، ك صناعية معركفة الكتساب ىذا الشرط أساسي ، ك 2ا 

                                                                                                                                                                                     

"صنشأ صحت صسمية المعيد الكطني الجزائري لمممكية الرناعية، ، كذلؾ في نص المادة الثانية منو عمى أّنو: 1998= 
لشترية المدنية كاالسصقبلؿ المالي، كصدعى في رمب النص مؤسسة عمكمية ذات طابع رناعي كصجاري صصمصع با

 ."المعيد"
-03األمر رقـ مف  03كقد نّص المشرع الجزائرؼ عمى شركط قابمية االختراع لمنح البراءة في الفقرة األكلى مف المادة  -1

الجديدة كالناصجة عف نشاط  "يمكف أف صحمى بكاسطة براءة اتصراع، االتصراعاتعمى أّنو:  تعمق ببراءات االختراع،ي، 07
مف نفس القانكف أّنو ال يمكف الحصكؿ عمى براءة  08. ككذلؾ في نص المادة اتصراعي كالقابمة لمصطبيق الرناعي"

 االختراع عف االختراعات التي يككف تطبيقيا عمى اإلقميـ الجزائرؼ إذا كانت مخالفة لمنظاـ العاـ أك اآلداب العامة. 
2
- Selon Patrick TAFFOREAU: « les inventions sont des créations de l’intelligence qui 

aboutissent à un résultat technique concret». V. TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 380. 
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ؼ إلى تحقيق تقدـ معتبر كمممكس في يؤدّ ال ككل اختراع براءة االختراع، المستثمر األجنبي 
 .االختراع براءةعنو  منحفف الصناعة أك إضافة شيء جديد ال يستحق أف تُ 

كبّيف المقصكد بو في د نّص المشرع الجزائرؼ عمى شرط كجكد النشاط االختراعي، لق
"يعصبر االتصراع ناصجا كما يمي:  ، المتعمق ببراءات االختراع07-03 مف األمر رقـ 05المادة 

ُيستنتج مف ىذا النص أّف  .عف نشاط اتصراعي إذا لـ يكف ناجما بداىة مف حالة الصقنية"
النشاط االختراعي يتضمف عنصريف أساسييف ىما: أف ينطكؼ االختراع عمى كجكب شرط 

 مينة.حالة التقنية كالبداىة أك كفاءة رجل ال

 التقنية الحالة في يدخل ال إبداع كل وبأنّ  االبتكارؼ  النشاط فيعر يتضح مف خبلؿ ت
 العادؼ المينة رجلا  بدييي إليو يتكصل لـ اختراع كل ىك أك ،1المينة رجل مف فةألك الم

لمكضكع االختراع. كعميو يفترض اشتراط  السابقة الصناعية نيةتقال الحالة عمى معالمطّ 
ضركرة استبعاد  ،راعي لحماية االختراع كتحقيق مصمحة الصناعة كتقدـ الدكلةالنشاط االخت

 .2مجاؿ االختراع فيحالة التقنية المعركفة لدػ عامة الناس مف غير رجل المينة 

 صكفر عنرر الجدة في االتصراع شرط -ب

حيث يشترط في عنصر  لمنح براءة االختراع، المتطمبة الشركط أحد الجدة شرط يعدّ 
ـّ الكشف مسبقا  عف التقنية الصناعية  دة لمحصكؿ عمى براءة االختراع أفالج ال يككف قد ت

أك  إذاعة أمرهيسبق  كلـ سر االختراع قبل طمب البراءة عنو، أؼ عدـ عمـ الغير ب3لمجميكر
استغبللو في مشركع استثمارؼ سابق، ألّف حماية االختراع الذؼ لـ يحرص صاحبو عمى 

                                                           
ختراع باال أك العامل التقني المؤىل الذؼ تككف لو معرفة عامة في الميداف المعنيالشخص الماىر برجل المينة  قصدي -1

، كعميو فالرجل المقصكد ىنا ىك الشخص المتكسط مف عامة الناس. أنظر: فرحة زراكؼ صالح، المرجع في تاريخ معيف
 كما يمي: BINCTIN Nicolas. كما يمكف اإلشارة إلى التعريف الذؼ جاء بو األستاذ 70السابق، ص 

«L'homme du métier s'entend d'un praticien du domaine technologique en cause 

normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné 

à une date donnée». V.: BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, Paris, 

2010, p. 245. 
 .74فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -2

3
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p.382. V. aussi: AZEMA Jacques et GALLOUX Jean- 

Christophe, Op.cit., p. 194. 
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صكؿ عمى البراءة ال يككف ىناؾ أؼ مبّرر أك فائدة في منح المخترع في كتماف سره قبل الح
 . 1ىذه الحالة حق احتكار استغبللو كحده دكف غيره، فيك قد أصبح بذلؾ ممؾ لمجميع

أّف يظير  بصفة مطمقة؟ ل تككف بصفة نسبية أـى ،ثار تساؤؿ حكؿ نطاؽ الجدةيُ 
قد اشترط الجدة االختراع،  اتتعمق ببراءالم مف األمر 04نص المادة  فيع الجزائرؼ المشر 

، إذ تعتبر الجدة المطمكب تكفرىا في االختراع 2المطمقة مثمو مثل غالبية التشريعات الحديثة
التي ال يككف قد ُكشَف درجة في حالة التقنية الصناعية، كالحالة التقنية ىي إذا لـ تكف م

أخرػ لمعمـ  يا  أك باستعماؿ أؼ كسيمةكاف ذلؾ كتابيا  أك شفك  عنيا مسبقا  لمجميكر سكاء  
 .3يخ إيداع طمب البراءةر يجب أف تككف حالة التقنية سابقة عف تاكما ، باالختراع

تقدير جدة االختراع يقتضي البحث عف التبايف بيف حالة التقنية كاالختراع، كمف  فّ إ
ل حالة التي تشكّ بالنظر إلى كافة العناصر  كفي كل مكافكقت  كل الجدة في ـّ تقديرتيثمة 

، كينبغي تقدير 4، فيي مطمقة مف حيث الزماف كالمكافالتقنية ميما كاف تاريخ إنجاز االختراع
مف اتفاقية باريس  04و بالرجكع إلى المادة يـك إيداع طمب البراءة، غير أنّ مف ة مبدئيا  الجدّ 
صكؿ عمى براءة لممكية الصناعية يجب األخذ بمبدأ األسبقية في إيداع طمب الحماية الح

 .5االختراع في إحدػ دكؿ أعضاء االتحاد

 
                                                           

 . 146سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، استغبلؿ براءة االختراع، المرجع السابق، ص  -1
تصراع جديدا، إذا لـ يكف مدرجا "يعصبر اال، يتعمق ببراءات االختراع عمى أّنو: 07-03مف األمر رقـ  04تنص المادة  -2

في حالة الصقنية، كصصضمف ىذه الحالة كل ما كضع في مصناكؿ الجميكر عف طريق كرف كصابي أك شفكي، اسصعماؿ 
 . السابق الذكر.أي كسيمة أترى عبر العالـ، كذلؾ قبل يـك إيداع طمب الحماية أك صاريخ مطالبة األكلكية"

3
- «L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public 

avant la date de dépôt de la  demande de brevet par une description écrite ou orale, un 

usage ou tout autre moyen. Il faut tout simplement qu’elle soit antérieure à la date de 

dépôt de la demande de brevet». V.: BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, 

Op.cit., p. 239. 
4
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean- Christophe, Op.cit., p. 198. V. aussi: BREESE 

Pierre, Op.cit., p. 23. 
عبلمات السع، كىي تغطي البراءات ك امعنى الك الممكية الصناعية بال لحماية 1883اعتمدت اتفاقية باريس في عاـ  -5

ىذه ك كالرسـك كالنماذج الصناعية كنماذج المنفعة، األسماء التجارية، كالمؤشرات الجغرافية، كقمع المنافسة غير المشركعة. 
 ر: أنظ سية لمساعدة المبدعيف عمى حماية أعماليـ الفكرية في بمداف أخرػ.أساأكؿ خطكة  تعتبراالتفاقية الدكلية 

SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean-Luc, Op.cit., p. 63.  



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

220 
 

  قاببل  لمصطبيق الرناعيأف يككف االتصراع  -ج

يعتبر االختراع قاببل  لمتطبيق الصناعي إذا كاف مف الممكف تصنيعو أك استخدامو في 
ّنما ينبغي أف يككف بمعنى أّنو  أؼ نكع مف الصناعة،  ال يكفي أف يككف االختراع جديدا  كا 

مف األمر  03المادة  ده المشرع الجزائرؼ في نصىذا ما أكّ ، ك 1قاببل  لبلستغبلؿ الصناعي
تراعات القابمة لمتطبيق عف طريق براءة االختراع تككف لبلخ، عمى أّف الحماية 07-03رقـ 

"يعصبر االتصراع قاببل  مف نفس األمر عمى أّنو:  06الصناعي، ككذلؾ في نص المادة 
 .ي إذا كاف مكضكعو قاببل  لمرنع أك االسصتداـ في أي نكع مف الرناعة"لمصطبيق الرناع

في ىذه المادة قد حصر منح البراءة في االختراع الذؼ يككف يتضح أّف المشرع 
مكضكعو قاببل  لمصنع أك االستغبلؿ في مجاؿ الصناعة فقط، كبالتالي فيك شرط أساسي 

اعتبار عنصر القابمية لمتطبيق الصناعي ، كب2لحماية االختراع الذؼ يحصل عمى البراءة
شرط لمحصكؿ عمى البراءة، فقد استثنى المشرع الجزائرؼ مجمكعة مف المنشآت كلـ يعتبرىا 

 مف قبيل االختراعات التي تستحق الحصكؿ عمى البراءة. 

كما أّنو بمفيكـ ىذا الشرط ال يمكف الحصكؿ عمى براءات االختراع عف االختراعات 
 بمكجب قانكف براءات االختراع، كما يمي:الجزائرؼ ا المشرع التي استثناى

األنكاع النباتية أك األجناس الحيكانية ككذلؾ الطرؽ البيكلكجية المحضة لمحصكؿ عمى  -
 نباتات أك حيكانات.

                                                           
 . 130القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -1
منو،  06بحذؼ كممة "الفبلحة" مف مضمكف المادة  2003الجزائرؼ في قانكف براءات االختراع لسنة  المشرعقاـ  -2

الذؼ  17-93فقط بشكل ُيظير نكع مف التقييد، عكس المرسـك التشريعي رقـ  الصناعة مجاؿ في التطبيق كحصر قابمية
في االختراع أف يتضمف بصفة إلزامية تقنيات ميكانيكية، بل يمكف أف يتعمق بناتج جديد لو تطبيق في  يشترط ال كاف سبقو

قانكف الممكية الفكرية، كالذؼ يعتبر  مف L. 611-15ميداف الزراعة، عمبل  بما ذىب إليو المشرع الفرنسي في المادة 
 االختراع قاببل  لمتطبيق ليس في مجاؿ الصناعة فقط بل يشمل بما في ذلؾ الزراعة. أنظر بالنسبة لمقانكف الفرنسي:

TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 386. 
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االختراعات التي يككف تطبيقيا عمى اإلقميـ الجزائرؼ مضر بصحة كحياة األشخاص  -
 . 1شكل خطرا  جسيما  عمى حماية البيئةالنباتات أك يانات أك مضرا  بحفع كالحيك 

 أف ال يككف االتصراع متالفا  لمنظاـ العاـ أك اآلداب العامة -د

ال  الذكر، السابق 03-07مف األمر رقـ  08طبقا  لنص الفقرة الثانية مف المادة 
 اآلداب كألعاـ بالنظاـ ا إخبلؿيمكف منح البراءة عف االختراعات التي يترتب عمى استغبلليا 

"ال يمكف بمكجب ىذا األمر الحركؿ عمى براءات االتصراع يمي:  ما فييا جاءالعامة، كالتي 
 لما يأصي: ...

 اآلداباالتصراعات الصي يككف صطبيقيا عمى اإلقميـ الجزائري متبل بالنظاـ العاـ أك  -2
إضرار  إلى ؼيؤدّ  ال ،االختراع مشركعا   استغبلؿ مكضكع يككف  أف يشترط وأنّ  أؼ .العامة"

 عمى األمثمة كمفمف الناحية الصحية أك االجتماعية أك االقتصادية،  بالصالح العاـ سكاء  
الحكامل أك  إجياضأك آالت  نع آلة لتزكير النقكد كالمستنداتاالختراعات غير المشركعة ص

 .2آالت إخفاء البصمات كغيرىا مف االختراعات المشابية ليا

ة المتمثمة في المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، صالمختتممؾ الجية 
 ،العامة عند مخالفة االختراع لمنظاـ العاـ أك اآلداباالختراع  ةطمب براءالمكمفة بتسجيل ك 

 استغبلؿ مكضكع يككف  حتى يشترطالجزائرؼ  فالمشرع، 3البراءة صبلحية رفض قبكؿ طمب
 أعطيت متى وكأنّ ، العامة اآلداب كأ العاـ بالنظاـ ؿاإلخبل إلى ؼيؤدّ  الف أ مشركعا   االختراع

  ة.باطم تككف  يافإنّ  شخاصاأل ألحد في ىذه الحالة فعبل   االختراع راءةب

 براءة االتصراعحماية ل الشركط الشكمية -2

ال يكفي لحماية براءة االختراع تكفر الشركط المكضكعية فقط، بل يجب أيضا  أف 
لمنح البراءة، خاصة كأّف  إتباعيااإلجراءات الكاجب  يىك  شكمية أخرػ  شركط تتكفر

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق ببراءات االختراع، ي، 07-03مف األمر رقـ  08 ك 07تاف الماد -1
 . 138ك  137 قميكبي سميحة، المرجع السابق، ص. أنظر أيضا: ال48فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -2
 .الذكر سابقالتعمق ببراءات االختراع، ي، 07-03مف األمر رقـ  53المادة  -3
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تنطكؼ الحصكؿ عمى براءة االختراع ال يككف تمقائيا ، كىذه الشركط تتميز بخطكتيف أساسيتيف 
 .كالتسميـ )ب( ،، ىما: الطمب )أ(البراءة عمييا عممية الحصكؿ عمى

 االتصراع براءةالحركؿ عمى صقديـ طمب  -أ

نكيا ، أكاف شخصا  طبيعيا  أك مع رؼ عمى كل شخص، سكاء  اشترط المشرع الجزائ
ختراعو القانكنية اللحماية لحصكؿ عمى ا، يرغب في اا  كاف أك منتجا  مستثمر كطنيا  أك أجنبيا ، 

كتابي أف يقكـ بتقديـ طمب  تي يستغل فييا اختراعوعبر كامل التراب الكطني لمدكلة ال
، كىي المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، إلى الجية المختصة لمحصكؿ عمى البراءة

 . 19981المؤرخ في سنة  68-98المرسـك التنفيذؼ رقـ مكجب نشئ بالمُ 

يجب أف يقتصر إيداع طمب البراءة عمى اختراع كاحد أك عدة اختراعات مترابطة فيما 
مف  03ة بممف يتضمف مجمكعة مف الكثائق المنصكص عمييا في المادالطمب يرفق بينيا، ك 

مف األمر  13ت المادة ، كما نّص 20052المؤرخ في سنة  275-05المرسـك التنفيذؼ رقـ 
ألكؿ مف أكدع طمب البراءة أك الذؼ يطالب  3و تمنح صفة المخترع، عمى أنّ 07-03رقـ 

ذا اشترؾ شخصاف أك أكثر في انجاز ك  ،بأقدـ أكلكية لمطمب ما لـ يثبت انتحاؿ االختراع ا 
 ،براءة ممكا  مشتركا  بينيـالالحق في ممكية  يككف ك  ،باسميـ جميعا   قدـالطمب يُ  فإفّ  االختراع

ذا لـ يكف مكدع الطمب ىك المخترع ك  يجب أف يرفق الطمب بتصريح يثبت فيو المكدع نفسو ا 
 أف يشترط ذكر اسمو في البراءة. وحقو في امتبلؾ البراءة، كفي ىذه الحالة يحق ل

يمنحيا المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، يعمف  طمب البراءة استمارةيعّد 
يا طالب البراءة عف إرادتو في تممؾ االختراع مع ذكر مكضكعو ككصفو البياني كتحديد في

                                                           
 . بق الذكرالسا ،...، يتضمف إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية 68-98مرسـك تنفيذؼ رقـ  -1
صدارىا، 2005أكت سنة  02مؤرخ في  275-05مرسـك تنفيذؼ رقـ  -2 ، يحدد كيفيات إيداع براءات االختراع كا 
 .   2005أكت سنة  07في  مؤرخ، 54عدد  ،ج..ج.ر.ج
، مثبل سا، في فرنيويجب عمبل  قيامو باالبتكار،اختراعو بمجرد استغبلؿ ال يتمتع بالحق في  مبتكر الذؼالمخترع ىك ال -3

ذاتو أؼ  االختراع ال يحمل في حدّ  ألفّ  تقديمو شيادة االختراع، (INPI)المعيد الكطني لمممكية الصناعية  طمب مفأف ي
 أنظر:  .(EPO) مف المكتب األكركبي لمبراءاتيمكف إصدارىا أيضا   ه الشيادةىذك  ،حق باستثناء طمب براءة االختراع

TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 396.  
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، كما يجب أف 1براءة، كعند المزـك كصف مختصرالالمطمب أك المطالب المراد تضمينيا في 
ي يرغب في حمايتيا، كأّف تاريخ إيداع طمب يقّدـ تفاصيل كاممة عف اختراعو كالعناصر الت

البراءة ىك تاريخ استبلـ الجية المختصة لمطمب، غير أّف الطمب الذؼ حصل عمى تاريخ 
إيداع دكلي بمكجب اتفاؽ التعاكف بشأف البراءات كالذؼ يشمل الجزائر كبمد معني لمحصكؿ 

 . 2يداع الدكلي لمطمبعمى البراءة، فإّنو يعتد بتاريخ اإليداع األكؿ كىك تاريخ اإل

تكضيح االختراع المراد حمايتو لمنع الغير مف تقميده،  طمب البراءة ىك اليدؼ مف
ياف لقبو كاسمو يجب أف يحتكؼ عمى بيانات خاصة بالمكدع أك الككيل عنو، ببّ الذؼ ك 

، 3ةيإضافبراءة كمسكنو كعنكانو كجنسيتو، كيمكف أف يتعمق الطمب ببراءة أصمية أك شيادة 
قد يحتكؼ عند المزـك عمى بيانات المطالبة باألكلكية الخاصة بإيداع كاحد أك عدة إيداعات ك 

سابقة، عبلكة عمى كجكب تقديمو مرفكقا  بمستندات معينة، مع دفع الرسـك كتقديـ كثائق 
ذا لـ تتكفر الشركط البلزمة في طمب منح  براءة يجكز لمدير المعيد المثبتة لمتسديد، كا 

 . 4قرار نيائي غير قابل لمطعفب لمممكية الصناعية رفض الطمبائرؼ الكطني الجز 

 صسميـ براءة االتصراع -ب

لجزائرؼ عند االنتياء مف اإلجراءات البلزمة المذككرة أعبله، يقـك المعيد الكطني ا
تسميـ البراءة المطمكبة لصاحبيا، كما يجب أف تنشر البراءة بقيدىا في لمممكية الصناعية ب

، كبعد ثبكت صحة الطمب 5ببراءات االختراع كتنشر في النشرة الرسمية لمبراءاتسجل خاص 
، 6تقـك الجية المختصة بتسميـ شيادة تمثل براءة االختراع، حسب تاريخ استبلـ الممفات

                                                           
صدارىا، 275-05رقـ رقـ مف المرسـك التنفيذؼ  03المادة  -1  .  ، السابق الذكريحدد كيفيات إيداع براءات االختراع كا 
 .الذكر سابقال تعمق ببراءات االختراع،ي، 07-03رقـ  مف األمر 21المادة  -2
ديبلت عمى البراءة األصمية، كىي مقترنة في حالة إجراء تغييرات كتحسينات أك تع ةيإضافبراءة شيادة يككف طمب منح  -3

، الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية  بيا كيككف ليا نفس األثر، كتنتيي صبلحيتيا بنيايتيا. أنظر: عبد هللا حسيف الخشرـك
 . 90، ص 2005كالتجارية، دار كائل لمنشر، عماف، 

 .الذكر سابقال ببراءات االختراع،تعمق ي، 07-03مف األمر رقـ  23 ك 03فقرة  22 ،20، 15كاد الم -4
بتسميـ البراءة لطالبيا يستكجب نشرىا في أجل شير ابتداء  مف تاريخ إخطار طالب البراءة، في النشرة الرسمية لمممكية  -5

 كبيذا النشر ُيتاح لمجميكر االطبلع عمى البيانات التي يتضمنيا قرار البراءة. أنظر: (BOPI)الصناعية 
AZEMA Jacques et GALLOUX Jean- Christophe, Op.cit., p. 711.  

 .السابق الذكر يتعمق ببراءات االختراع، ،07-03مف األمر رقـ  31المادة  -6
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ف حقو استعماؿ مف اليـك الذؼ يستمـ فيو صاحب الطمب ىذه الشيادة يصبح م كابتداء  
إذا  الطمب تصحيح األخطاء المادية إالّ ّنو ال يجكز لصاحب عمى مستنداتو، غير أ بياناتيا

 .1قدـ عريضة في ىذا الشأف قبل تسميـ البراءة

التي تقّدـ بيا المستثمر  اإلختراع براءةتقـك بقيد  ينبغي عمى الجية المختصة أف
ؤشر عميو، كذلؾ حسب ترتيب تسميميا مع ذكر رقميا رقـ كمُ في سجل خاص مُ  األجنبي

بيا كتاريخ الطمب كالتسميـ، كيعّد التسجيل كقيد الطمب بمثابة قبكؿ المعيد الكطني كاسـ صاح
الجزائرؼ لمممكية الصناعية باستفادة المكدع مف الحماية القانكنية، كتبعا  لذلؾ يمكف ألؼ 
شخص االطبلع عمى سجل براءات االختراع لدػ إدارة المعيد، كالحصكؿ عمى مستخرجات 

 .2ـ المحّدد ليامنو بعد تسديد الرس

 ثار القانكنية لبراءة االتصراعاأل  :الثاث

حقكقا  كترتب عميو التزامات، فحق ممكية البراءة يمنح  تخكؿ براءة االختراع صاحبيا 
في ك  (،1البراءة )حق االستغبلؿ خبلؿ مدة محّددة في القانكف، كحق التصرؼ في مالكيا 
مـز باستغبلليا لمصمحة لتزامات التي يُ عمى صاحبيا بعض اال رتب البراءةذلؾ تُ  مقابل

  .(2، تنحصر في دفع الرسـك المقّررة كااللتزاـ باستغبلؿ اختراعو )المجتمع

 حقكؽ راحب براءة االتصراع -1

بحق استغبلؿ االختراع، فيك حق االختراع براءة  صاحبيتمتع المستثمر األجنبي 
محمي تجاه الكافة كىك حق  مسؾ بو، كالتباستغبلؿ البراءة دكف غيرهيسمح لو استئثارؼ 
 مف حيث الزماف كالمكاف.و تطبيق في نطاؽىذا الحق محصكر  قانكنا ، كأفّ 

 

 

                                                           
 . 121فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -1
 .السابق الذكرتعمق ببراءات االختراع، ي، 07 -03مف األمر رقـ  32المادة  -2
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 :مف حيث الزماف  
ز حقكؽ الممكية الصناعية بأّنيا حقكؽ مؤقتة، عمى عكس الحقكؽ العينية التي تتميّ   

لعقار، أّما حق تتصف بصفة الدكاـ، فحق الشخص عمى عقار مممكؾ لو يظل ما بقي ىذا ا
الممكية الصناعية ال يستأثر بو صاحبو إلى األبد، فحق صاحب البراءة في االستئثار 
باستغبلؿ اختراعو حق مؤقت بمدة محّددة كبعدىا يزكؿ، كيحق لمجميع استغبلؿ اختراعو دكف 
دفع مقابل لصاحب االختراع، كذلؾ حتى يستفيد المجتمع مف تمؾ االختراعات التي تؤّدؼ 

 .1تحقيق التقدـ مف كل نكاحي الحياة إلى
( سنة تسرؼ مف يـك إيداع 20حّددت مدة حماية ممكية براءة االختراع بعشريف )  

، كينبغي عمى صاحب البراءة لمحفاظ عمى ممكيتو أف يراعي مجمكعة مف القكاعد، 2الطمب
 . 3خاصة دفع رسـك سنكية لبلبقاء عمى ممكية البراءةكمنيا 

 :مف حيث المكاف  
أك  فييا تسميـ السند يقصد بو استغبلؿ االختراع المحمي في حدكد إقميـ الدكلة التي تـّ   

ذا أراد المستثمر ك ، كىذا ما يعرؼ بمبدأ إقميمية البراءة، شيادة البراءة حماية اختراعو  األجنبيا 
ة لحماي في دكؿ معينة فعميو إيداعو في كافة ىذه الدكؿ، كىك ما تسمح بو اتفاقية باريس

 .18834سنة لالممكية الصناعية 

في ذكر اسمو العائمي أك  االختراع براءةصاحب  ي حق، يتمثل فالبراءةالحق في حماية  -
 مف اتفاقية باريس 03ر مكرّ  04مف المادة ذلؾ  ضحالشخصي عمى الكثيقة الرسمية، كما يت

 .5لحماية الممكية الصناعية

                                                           
 .116ع السابق، ص صبلح زيف الديف، المرج -1
 .السابق الذكرتعمق ببراءات االختراع، ي، 07 -03مف األمر رقـ  09المادة  -2

3
- BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 322.  

ـ اتفاقية التريبس كقانكف دمحم محسف إبراىيـ النجار، التنظيـ القانكني لعناصر الممكية التجارية كالصناعية في ضكء أحكا -4
 .76، ص 2015، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 2002لسنة  62الممكية الفكرية رقـ 

ف يذكر أيككف لممتصرع الحق في " عمى أّنو: مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 03ر مكرّ  04المادة تنص  -5
 .كر، السابق الذ."بيذه الرفة في براءة االتصراع
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طريق العقد أك الميراث، كما يجكز التصرؼ حق التصرؼ في البراءة بنقل ممكيتيا عف  -
 .1فييا بالبيع أك اليبة أك الرىف أك بمنح الغير ترخيص باستغبلليا

 الصزامات راحب براءة االتصراع  -2

كىك ليس حقا  لمالكيا  ،القانكف صاحب البراءة حق احتكار استغبلؿ اختراعو منح
معينة جاز لمدكلة منح ترخيص فحسب بل ىك التزاـ عميو كذلؾ، فإذا تكقف عنو لمدة 

، كيقصد بحماية حق المخترع تشجيع التقدـ الصناعي، كىذه 2إجبارؼ باستغبللو مف قبل غيره
 تتمثل فيما يمي: ذه االلتزاماتقـ المخترع باستغبلؿ اختراعو. كىق إذا لـ يالغاية ال تتحقّ 

 حية البراءة.االلتزاـ بدفع الرسـك عند التسجيل كالرسـ السنكؼ لبلحتفاظ بصبل -

كمدة ثبلثة  ،باستغبلؿ اختراعو خبلؿ مدة أربع سنكات مف تاريخ إيداع البراءة االلتزاـ -
 .3سنكات مف تاريخ تسميميا

 الصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممة الفرع الثاني:

مدكائر المتكاممة تقنيات جديدة يستعمميا بكثرة المستثمريف لتصاميـ الشكمية لتعتبر ا
كقد استحدثيا المشرع  ،4متطكرة في المجاؿ اإللكتركني كالرقميالدكؿ النب لككنيـ مف األجا

، المتعمق بحماية التصاميـ 08-03الجزائرؼ عكس العناصر األخرػ بمكجب األمر رقـ 
 .5الشكمية لمدكائر المتكاممة

ما في سكاء   ،الجديدةأصبح مف الضركرؼ إعطاء أىمية ليذا المجاؿ مف المبتكرات لقد 
(، أكالما يتعمق بآليات كقكاعد الحماية، بداية بتعريفيا )فيرات حمايتيا أك يتعمق بدكاعي كمبرّ 

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق ببراءات االختراع، ي، 07-03مف األمر رقـ  37ك  36ف االمادت -1
 .76سابق، ص المرجع الدمحم محسف إبراىيـ النجار،  -2
 .الذكر سابقالتعمق ببراءات االختراع، ي، 07-03مف األمر رقـ  38المادة  -3
لمطباعة  انكف حقكؽ المؤلف كقانكف الممكية الصناعية، دار ىكمودكارؼ سييمة، حماية تصاميـ الّدكائر المتكاممة بيف ق -4

 .6، ص 2014، الجزائر، كالنشر كالتكزيع
، ج..ج.، يتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ج.ر2003جكيمية سنة  19مؤرخ في  08-03أمر رقـ  -5

 .2003جكيمية سنة  23في  مؤرخ، 44عدد 
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 حقكؽ المستثمر األجنبي صاحب التصميـ الشكمي، ككذلؾ (ثانياشركط حمايتيا )تحديد ثـ 
 .)ثالثا( لمدائرة المتكاممة

 صعريف الصرميـ الشكمي لمدكائر المصكاممة  أكال:

التصاميـ الشكمية لصاحبيا جميع الحقكؽ االستئثارية لمنع الغير مف حماية  منحت
نسخ التصميـ بشكل جزئي أك كمي أك إدماجو في أية دائرة متكاممة، استيراد أك بيع أك تكزيع 

 تضمف التصميـ المحمي.تبأؼ شكل أخر ألغراض تجارية تصميـ أك دائرة متكاممة 

مدكائر ل الشكمية يذه التصاميـل فقييلاتعريف الاألمر الذؼ يتطمب التطرؽ إلى 
 (.2لضماف حمايتيا )ليا  يتشريع(، ثـ التعريف ال1لمتكاممة )ا

 مصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممةلفقيي لصعريف اال -1

د الذؼ يغمب عمى التصاميـ التي تشكل الدكائر المتكاممة، نظرا  لمطابع التقني المعقّ 
، يمكف اإلشارة 1التعاريف الفقيية ليذا المصطمح متباينة كصعكبة تحديد معناىا، فقد جاءت

-CHAVANNE Albert et BURST Jeanإلى بعض منيا، خاصة تعريف األستاذيف

Jacques كما يمي : 
«La topographie n’est rien d’autre que la configuration de l’ensemble des 

circuits, qui sont incorporés dans une puce ou conçus pour y être 

intégrés»
2. 

بمعنى أّف الطبكغرافيا ليست سكػ تصميما  لمجمكعة مف الدكائر المدرجة في المساحة 
 الصغيرة لشبو المكصل المتضمنة لمدكائر المدمجة.

"يقرد بالصراميـ الشكمية لمدكائر  عمى أّنو: سميحة القميكبي"كما عّرفتيا األستاذة "
ائي أك الكسيط كالذي يصضمف عنارر يككف أحدىا عمى األقل عنررا  المصكاممة المنصج الني

نشطا  فع اال  كليس تامبل ، كىذه العنارر صككف في مجمكعيا باإلضافة إلى بعض الكربلت 
                                                           

 ك رشا مجيد حميد، "الحماية القانكنية المدنية لتصاميـ الدكائر المتكاممة"، مجمة جامعة الرضا حسيف عبد هللا عبد -1
 . 100، ص 2017، المجمد األكؿ، 12األنبار لمعمـك القانكنية كالسياسية، عدد 

2
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 394 et 395. 
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، ككذلؾ يقصد بيذا كيانا  ككجكدا  مسصقبل  يرمح لصحقيق كظيفة إلكصركنية معينة"
يترص  -أحد عنارر ىذه األبعاد نشطا  يككف  –"كل صرصيب ثبلثي األبعاد اإلصطبلح 

 .1لدائرة مصكاممة صسصتدـ لمصرنيع"

يظير مف ىذه التعريفات أّنيا متقاربة في األلفاظ كالمعاني، كسبب ذلؾ أّنيا جاءت 
نقبل  عف التعريف الكارد عف اتفاقية كاشنطف لمممكية الفكرية الخاصة بالدكائر المتكاممة لعاـ 

  .بعيدة عف التعريف القانكني الذؼ يتحّدد بو مكضكع الحماية، كىي مفاىيـ تقنية 1989

 مصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممةلصشريعي لصعريف اال -2

أكرد المشرع الجزائرؼ تعريفا  منفردا  لكل مف الدائرة المتكاممة كالتصميـ الشكمي 
لمتكاممة كل و يقصد بالدائرة ا، عمى أنّ أعبله 08-03مف األمر رقـ  02بمكجب المادة 

عنصرا  عمى األقل يككف أحد عناصره  ،منتكج في شكمو النيائي أك في شكمو االنتقالي
منيا ىي جزء متكامل مف جسـ ك/أك سطح لقطعة مف  ا  ككل االرتباطات أك جزء ،نشيطا  

 صا  ألداء كظيفة إلكتركنية. مادة، كيككف مخّص 

تيب ثبلثي األبعاد، ميما كانت أّما التصميـ الشكمي، نظير الطبكغرافيا فيك كل تر 
كلكػل كصبلت  ،عػنصرا  نشيػطا  ىا عمى األقل عناصر  يككف أحػد ،الصيغة التي يظير فييا

لدائرة متكاممة  ثبلثي األبعاد المعدأك لمبعض منيا أك لمثل ذلؾ الترتيب ال دائػرة متكػاممة
 بغرض التصنيع.

كل مف الدكائػر المتكاممة كالتصاميـ ز بيف المشػرع الجزائرؼ يميّ  أفّ مّما سبق،  يتضح
، الشكػمية أك الرسـك الطبكغرافية بتعريف كل منيما بصفة منفردة رغـ كحدة المكضكع بينيما

 .كذلؾ العتماده عمى مصطمحات تقنية جعمت مف التعريف غامضا  كصعب الفيـ

 

 

                                                           
 .412ك  411لصناعية، المرجع السابق، ص القميكبي سميحة، الممكية ا -1
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 شركط حماية الصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممة :ثانيا

اشترط  ،التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممةبالمتعمقة  صكص القانكنيةبالرجكع إلى الن
اعتبرىا أساسا  لحماية الممكية  ،شركطا  متباينة التصاميـىذه الجزائرؼ لحماية المشرع 
(، 1الشركط المكضكعية )في تتمثل التي ، ك ألؼ شخص كاف كطني أك أجنبي الصناعية

 (.2كالشركط الشكمية )

 الصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممة ضكعية لحمايةالشركط المك  -1

ق إّف التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة ال تككف محبل  لمحماية القانكنية ما لـ تتحقّ 
فييا شركط مكضكعية نّص عمييا التشريع الخاص بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر 

لدػ  ، كغير متداكؿ أك غير مألكؼا  )أ(أصمي التصميـ ككف يأف شرط  المتكاممة، تتمثل في
 .(جالمبتكر أك المصّمـ )ب(، كغير قابل لبلستغبلؿ الصناعي )

 األرالة -أ

األصالة في التصاميـ الشكمية ىي تمؾ التي تنطكؼ عمى العنصر المكضكعي، كلكي 
ق األصالة في التصميـ يجب أف يككف جديدا  في أدائو الكظيفي قياسا  بالتصاميـ تتحقّ 
"يعصبر الصرميـ الشكمي و: عمى أنّ  08-03مف األمر رقـ  03ت المادة كقد نّص  ،1ةالسابق

 إذا و ال يمكف حماية التصاميـ إالّ . كمعنى ذلؾ أنّ أرميا إذا كاف ثمرة مجيكد فكري لمبصكره"
 .2المألكفة ا يترتب عنو ضركرة استبعاد التصاميـ العاديةكانت أصمية كلـ تكف متداكلة، ممّ 

الة أف يككف التصميـ نتاج أك ثمرة مجيكد فكرؼ لممبتكر، أؼ أف يككف يقصد باألص
 .3ذك طابع خاص ككظيفة خاصة تميزه عف غيره مف تصاميـ الدكائر المتكاممة المشابية

 

                                                           
، 2013فاضمي إدريس، الممكية الصناعية في القانكف الجزائرؼ، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -1

 .221ص 
 .193سابق، ص المرجع الدكارؼ سييمة،  -2
 . 101ك رشا مجيد حميد، المرجع السابق، ص  حسيف عبد هللا عبد الرضا -3
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 عدـ صداكؿ الصرميـ -ب

 أف يككف التصميـ لمدكائر المتكاممةلمنح الحماية القانكنية لمتصاميـ الشكمية يجب 
، 08-03مف األمر رقـ  03المادة  نصل طبقا  ، كىذا مبتكرؼ التصاميـغير متداكؿ لدػ 

"يعصبر الصرميـ الشكمي أرميا...، كلـ يكف مصداكال لدى مبصكري الصراميـ : كما يمي
 . 1الشكمية كرانعي الدكائر المصكاممة"

ـ الدكائر بمعنى أف يككف التصميـ غير مألكؼ كليس شائع لدػ مبتكرؼ تصامي
يقترب مف شرط الجدة المطمكب في عدـ شيكع التصميـ  شرط ىذا ما يجعلالمتكاممة، ك 

االختراع، حيث جاء كسطا  بيف شرط الجدة المطمكب في االختراع كشرط األصالة المطمكب 
 .2في حق المؤلف

لدػ مبتكرؼ التصاميـ الشكمية  أصميا  إذا لـ يكف متداكال  سكاء   التصميـ الشكمي يككف 
يقصد بو أف يككف التصميـ جديدا  غير  "يا  "أرمة كمملمتكاممة، كاستعماؿ أك صانعي الدكائر ا

 إذا كاف في ىذه الحالة يقترب التصميـ الشكمي مف براءة االختراع التي ال تمنح إاّل ، ك متداكؿ
االختراع جديدا  ممثبل  لخطكة إبداعية تخرج عف الفف الصناعي القائـ كغير معركفة لدػ 

 .3شرط الجدة أساسي في جميع عناصر الممكية الصناعيةالجميكر، كبالتالي ف

 قابمية الصرميـ لبلسصغبلؿ الرناعي -ج

، أّنو يشترط لحماية تصاميـ الدكائر 08-03مف األمر رقـ  03يفيـ مف نص المادة 
المتكاممة أف تككف معدة بغرض التصنيع، بمعنى أف يككف التصميـ قاببل  الستغبللو صناعيا  

ّنما أشار إليو في مجاؿ الصنا عة، كىذا الشرط لـ يذكر ضمف شركط حماية التصاميـ كا 
 .4لمتصميـ الشكمي تعريفوالقانكف الخاص بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة عند 

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  03المادة  -1
 . 103ك رشا مجيد حميد، المرجع السابق، ص  حسيف عبد هللا عبد الرضا -2
 . 227ك  226سابق، ص المرجع الدكارؼ سييمة،  - 3
كمية شرط كجكب أف تتجسد التصاميـ في شكميا المادؼ الصناعي، كىذا أضاؼ المشرع الجزائرؼ لحماية التصاميـ الش -4

       و ال فائدة فيما يجعميا تقترب مف شرط التطبيق الصناعي المطمكب في براءة االختراع، مف أجل االستفادة منيا ألنّ 
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بصفة عامة، تتمتع التصاميـ الشكمية بالحماية إذا كانت معدة لغرض التصنيع مف 
معيف أـ ال، أّما إذا لـ تكف معدة ليذا الغرض فبل يتـّ أدمجت في منتج  االستفادة منيا سكاء  

ّنما تطبق عمييا ك تسجيميا لكي تحظى بالحماية المقّررة في قانكف حماية التصاميـ الشكمية،  ا 
 .1قكانيف الممكية األدبية كالفكرية بكصفيا مف المصنفات الرقمية أك االلكتركنية

 لمدكائر المصكاممة الشركط الشكمية لحماية الصراميـ الشكمية -2

 لمدكائر المتكاممة، بل لحماية التصاميـ الشكمية ال تكفي الشركط المكضكعية كحدىا
شكمية متعمقة باإليداع كالتسجيل كالنشر، كىي إجراءات أخرػ بشركط  أف تقترف الحماية البدّ 

 .كاممةلمدكائر المت متصاميـ الشكميةل لتقرير الحماية القانكنية اإلتباعجكىرية كاجبة 

 إيداع طمب الصسجيل  -أ

يـ أك لذكؼ حقكقو أف يكدع طمب يحق لكل شخص طبيعي أك معنكؼ مبدع التصم
 كىي المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، لدػ المصمحة المختصةالتصميـ تسجيل 

، 2بكصل االستبلـ أك بأية كسيمة أخرػ تثبت ذلؾ إشعارأك أف يرسمو عف طريق البريد مع 
ا إذا كاف التصميـ مف إبداع شخصاف أك أكثر، فإّف الحق في اإليداع يعكد ليـ جميعا ، كما أمّ 

ت أحكاـ تعاقدية  إذا نّص يعكد الحق في اإليداع لصاحب المشركع أك الييئة المستخدمة إالّ 
إنجاز تصميـ شكمي في إطار  بيف المبدع كالمؤسسة عمى غير ذلؾ، كيككف ىذا الحق إذا تـّ 

 .3د مؤسسة أك عقد عملأداء عق

 السابق 08-03رقـ  مف األمر 11ك  08 تافالمادفي  اشترط المشرع الجزائرؼ 
إيداعو قبل أؼ استغبلؿ تجارؼ لمتصميـ  يتـّ  تقديـ طمب كاحد عف كل تصميـ شكمي، الذكر

                                                                                                                                                                                     

عيا في شكميا النيائي. أنظر: التصاميـ المبتكرة إذا لـ تكف مف أجل التصنيع، كبالتالي ال فائدة مف تسجيميا دكف كض= 
 .229سابق، ص المرجع الدكارؼ سييمة، 

 .104ك رشا مجيد حميد، المرجع السابق، ص  حسيف عبد هللا عبد الرضا -1
د كيفيات إيداع التصاميـ الشكمية ، يحدّ 2005أكت سنة  02مؤرخ في  276-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  02المادة  -2

، معّدؿ كمتّمـ بمكجب مرسـك تنفيذؼ 2005أكت سنة  07، مؤرخ في 54ج.ر.ج.ج.، عدد يميا، لمدكائر المتكاممة كتسج
 .2008نكفمبر سنة  16في  مؤرخ، 63، ج.ر.ج.ج.، عدد 2008أكتكبر سنة  26مؤرخ في  345-08رقـ 

 .الذكر سابقلاتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  10ك  09 تافالماد -3
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كما يشترط في نص المادة  ،ػ سنتيف مف تاريخ االستغبلؿأك بعد استغبللو في أجل ال يتعدّ 
حماية  عمى طالبيالسابق الذكر،  345-08ب المرسـك التنفيذؼ رقـ معّدلة بمكجال 05

طبقا  لمكيفيات  لدػ المصمحة المختصة ككبلء انتدابالمقيمكف في الخارج  التصاميـ الشكمية
المستثمر األجنبي ، كيتعيف عمى 1التي تحّدد بقرار مف الكزير المكمف بالممكية الصناعية

قو بكل البيانات التي مف شأنيا أف تمّكف المصمحة المختصة مف التعرؼ ـ الطمب أف يرفقدّ مُ 
إضافة إلى نسخة أك رسـ خاص بيذا  ،عمى ىكيتو كنيتو في الحصكؿ عمى تسجيل التصميـ

 .3دة قانكنا  ، كأف يقـك المكدع بدفع الرسـك المحدّ 2التصميـ

، الذكر السابق 276-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  04ك  03ف اـ المادتحّددت أحكا
العناصر التي يجب  لؾ، ككذالشكمية ميـاالكثائق التي يجب أف يتضمنيا طمب حماية التص

لطمب بعد إببلغ ؼ إلى سحب اعدـ استيفائيا يؤدّ أّف أف تتكفر في طمب التسجيل، ك 
مع  ،إتماـ ممفو في أجل شيريفاألمر مف أجل ممعني بل بالتسجيلالمصمحة المختصة 

 . 4ه بشير كاحد في حالة الضركرةإمكانية تمديد

 كنشرهصسجيل الصرميـ الشكمي  -ب

المتبعة في اإلجراءات ككانت الشكمية لحماية التصاميـ  المطمكبةالشركط  إذا تكفرت
تقكـ المصمحة المختصة بدراسة طمب اإليداع مف ناحيتو الشكمية فقط دكف صحيحة، ذلؾ 

اية أك صحة البيانات المرفقة بالطمب، البحث في شرط األصالة أك حق المكدع في الحم
بتسجيل التصميـ الشكمي في سجل التصاميـ الشكمية، المصمحة المختصة بعد ذلؾ تقكـ ك 

 .5ـ لممكدع شيادة التسجيلسمّ كالذؼ تسجل فيو كل العمميات المرتبطة بالتصميـ، كبعده تُ 

                                                           
، يحّدد كيفيات إيداع 276-05، معّدؿ كمتّمـ لممرسـك تنفيذؼ رقـ 345-08المادة األكلى مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  -1

  التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة كتسجيميا، السابق الذكر.
 .322السابق، ص  حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع -2
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  14المادة  -3
د كيفيات إيداع التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة كتسجيميا، يحدّ  ،276-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  06المادة  -4
 .الذكر سابقال
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03ف األمر رقـ م 16ك  15 تافالماد -5
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 الصناعية، كما يتـّ نشر التصميـ الشكمي بعد تسجيمو في النشرة الرسمية لمممكية  يتـّ 
نشر كل البيانات األخرػ المقيدة في سجل خاص بالتصاميـ الشكمية، كيككف مف حق كل 

و ال يمكف الحصكؿ عمى أؼ شخص اإلطبلع عمى ممف التصميـ الشكمي المسجل، غير أنّ 
 .1 بمكجب ترخيص مف صاحبو كمقابل دفع الرسـ المحّدد قانكنا  نسخة منو إالّ 

تسجيل التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة األثار القانكنية، فإّف  قبل أف تترّتب عمى
المشرع الجزائرؼ جعل الحق في التصاميـ الشكمية محّددا  بمدة تسقط فييا الحماية كيبطل 

إذا لـ يتـّ خبلليا البدء في إجراءات اإليداع كالتسجيل طبقا  لما جاء في  2التصميـ الشكمي
"يمكف إيداع طمب الصسجيل كما يمي:  الذكر، السابق 08-03قـ مف األمر ر  08نص المادة 

( عمى األكثر 2قبل أي اسصغبلؿ صجاري لمصرميـ الشكمي، أك في أجل أقراه سنصاف )
 ، كيستنتج أّف نص ىذه المادة لـ يبّيف طريقةابصداء مف الصاريخ الذي بدأ فيو االسصغبلؿ"

صد بو تسكيق التصميـ الشكمي تجاريا  بعد تثبيتو أّنو قد يق االستغبلؿ التجارؼ لمتصميـ، إالّ 
 عمى دعامة أك التنازؿ عنو لغرض تصنيعو.

 المصرصبة عف الصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممة اآلثار :ثالثا

إّف الحق في ممكية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة مثل باقي حقكؽ الممكية 
مكانية تالصناعية يتككف مف احتكار   .3اإلبداع المبتكرعمى  المكتسبة ميـ االستفادة الماليةعكا 

 المستثمر التي يتمتع بيا في الحقكؽ  كعميو يترتب عف تسجيل التصاميـ الشكمية أثار تتمثل
 (.  2أسباب سقكط الحق في التصميـ الشكمي )ك ، (1) صاحب التصميـ الشكمي

 ميالحقكؽ الممنكحة لممسصثمر األجنبي راحب الصرميـ الشك -1

في احتكار  يمنح التسجيل لممستثمر األجنبي صاحب التصاميـ الشكمية الحق
 :استغبلؿ إبداعو كالتصرؼ فيو بكافة التصرفات القانكنية، كذلؾ كما يمي

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03رقـ  مف األمر 19ك  18 تافالماد -1
إذا لـ يصـ  –...  جب قرار قضائي:"يبطل الصرميـ الشكمي بمك ، عمى أّنو: 08-03مف األمر رقـ  26تنص المادة  -2

  أعبله". 8اإليداع في األجل المحدد في المادة 
3
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean- Christophe, Op.cit., p. 609.  
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بأؼ صكرة مف صكر الحق في منع الغير مف نسخ التصميـ المحمي لمدائرة المتكاممة  -
ال يمس بحق صاحب التصميـ قياـ الغير و بشكل كمي أك جزئي، غير أنّ  اء  كافالنسخ سك 

بنسخ جزء منو متى كاف ال يستجيب لشركط األصالة السابق ذكرىا، ككذلؾ منع الغير مف 
يككف تصميميا الشكمي المنسكخ  بيعيا أك تكزيعيا ألغراض تجارية استيراد دائرة متكاممة أك

 .1بطريقة غير شرعية مدرج في تمؾ الدائرة

تنازؿ عنيا كميا  أك جزئيا ، الشكمي نقل حقكقو إلى الغير، إّما بال يجكز لصاحب التصميـ -
ذا  عميو طمب ممضى إرساؿعف طريق  إلى المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، كا 

كاف التصميـ منجزا  مف طرؼ عدة أشخاص فيجب أف يرفق طمب التنازؿ بمكافقة مكتكبة 
كيسرؼ مفعكلو  لممعيد الكطني ي سجل التصاميـ الشكميةقيد التنازؿ ف منيـ جميعا ، كبعده يتـّ 

ّما بقياـ صاحب الحق بتحكيل حقكقو كميا  أك جزئيا  بمكجب 2مف تاريخ تسجيل الطمب . كا 
 . 3عقد كتابي يقيده في سجل خاص، لكي يتمكف مف االحتجاج بو في مكاجية الغير

تصميمو الشكمي، كيجب  يجكز لصاحب التصميـ الشكمي إبراـ عقكد تراخيص الستغبلؿ -
ُتفرض إجبارية ىناؾ رخص أخرػ  ، غير أفّ 4قيد ىذه الرخص في سجل التصاميـ الشكمية

 .5يقتضييا الصالح العاـ كتسمى "بالرخص اإلجبارية" عمى صاحب التصميـ

  ة لمدكائر المصكاممةميـ الشكمياأسباب انقضاء الحقكؽ الناصجة عف الصر -2

 ةميـ الشكمياسقكط الحقكؽ الناتجة عف التصانقضاء أك  ؼ إلىىناؾ عدة أسباب تؤدّ 
 :مايمي منيايمكف ذكر ، المتكاممةلمدكائر 

 

                                                           
، 08جامع مميكة، "الحماية الجنائية لمتصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة"، مجمة الكاحات لمبحكث كالدراسات، المجمد  -1
 . 420-418 ص القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص أنظر أيضا: .244، ص 2015، األكؿدد عال
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، الم، 08-03مف األمر رقـ  25المادة  -2
 مف األمر نفسو. 29المادة  -3
 . 245سابق، ص امرجع الجامع مميكة،  -4
 .426القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -5
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 إيداع الصرميـ سحب -أ

 يمكف لصاحب التصميـ الشكمي سحب إيداع تصميمو في أؼ كقت إذا لـ يكف قد تـّ 
أك رخصة  كما ال يقبل السحب إذا كاف محل رىف ،في سجل التصاميـ الشكمية دُ عْ تسجيمو بَ 

كمتى  ،إاّل إذا كاف التصريح بالسحب مرفقا  بمكافقة كتابية مف أصحاب ىذا الحق تسجيميا تـّ 
 .1مقابل دفع رسـ محّدد قانكنا  الخاص بالتصاميـ قيده في السجل  قبكؿ السحب فإّنو يتـّ  تـّ 

 البطبلف -ب

 بقالسا 08-03مف األمر رقـ  26يتعرض تسجيل التصميـ الشكمي حسب المادة 
 ، لمبطبلف بمكجب قرار قضائي في إحدػ الحاالت التالية:الذكر

التصميـ  ال تتكفر في ق ذلؾ عندماإذا كاف التصميـ الشكمي غير قابل لمحماية، كيتحقّ  -
 الشركط المكضكعية السابق بيانيا.

 إذا لـ تتكفر في المبدع صفة المبدع. -

 اإليداع خارج األجل المحّدد قانكنا . إذا تـّ  -

ضائية متى تكفرت إحدػ ىذه الحاالت، يجكز ألؼ شخص أف يتقدـ إلى الجيات الق
ف جزء مف التصميـ الشكمي، كفي ىذه الحالة فإّنو يتعيّ لرفع دعكػ البطبلف لكل أك المختصة 

تسجيل حائزا  لقكة النطق ببطبلف الجزء المشكب بالعيب فقط، كعندما يصبح قرار بطبلف ال
تبميغ نسخة منو إلى المصمحة قـك بعمى الطرؼ المعني أف ي جبو يفيالشيء المقضي 

 .2المختصة قصد تقييده في سجل التصاميـ الشكمية

 

 

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  20المادة  -1
 .نفسومف األمر  28المادة  -2
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 الكاردة عمى االبصكارات ذات الطابع الشكمي حقكؽ الطمب الثاني: الم

 ةفني ابتكارات نفعية لحقكؽ الممكية الصناعيةال االبتكاراتجانب تكجد إلى 
(Créations Ornementales)

، كلكف في أغمب جماليذات طابع يككف ىدفيا كغرضيا  1
 ، كالطابع الجمالي التزييني ىكالصناعية أك المنتجات عمى األشياء اتطبيقي األحياف يتـّ 

 :وعرؼ بأنّ يُ ؼ ذكال، ذجاـ كالنمك ز الرسالطابع األساسي إف لـ يكف ىك الكحيد الذؼ يميّ 
نصيجة جمالية صصكافق مع  النظر إلىرناعي ب"النشاط المصعمق بالمظير التارجي لممنصج ال

 ىك في حدّ ك  ،يكالنفع يالجمال طابعملمزدكج  ركيبت كيف .الضركرات الكظيفية كالصجارية"
 .2الرسـك كالنماذج ُيجّسد ذاتو مصدر نظاـ حماية معقد

كأىميتو  ،كد بكل مف الرسـ كالنمكذجالمقص أكال  تحديد تقتضي دراسة الرسـك كالنماذج
)الفرع  لحماية الرسـك كالنماذج اؿ الصناعة )الفرع األكؿ(، ثـ الشركط البلزمةفي مج

 )الفرع الثالث(.  ي ممكية الرسـك كالنماذجالثاني(، كأخيرا  أثار اكتساب الحق ف

 الفرع األكؿ: المقركد بالرسـك كالنماذج الرناعية

اد االعتماد عمييا كازدي في جذب االستثمارات األجنبية إّف أىمية الرسـك كالنماذج
كاستعماليا كصكرة أصمية في النشاط الصناعي، طرح مشكمة تكييف ىذه االبتكارات الشكمية 

 . 3كتمييزىا بمظيرىا الخارجي عف غيرىا مف النماذج المشابية ليا

بّد مف ال، ياة لقّرر المالقانكنية الحماية  كتكضيح مقصكد بالرسـك كالنماذجلمعرفة ال
تمييزىا عف غيرىا مف النماذج المشابية ليا في مجاؿ )أكال(، ك  كالنماذج ىذه الرسـك تعريف

 الممكية الصناعية )ثانيا(.

 

 

                                                           
1
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 671. 

  .282زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  فرحة -2
 .275حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  -3
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 صعريف الرسـك كالنماذج الرناعية  أكال:

ق عمى يا تطبّ كأنّ  ،جمالييا رسـك كأشكاؿ ذات طابع بأنّ  عّرؼ الرسـك كالنماذجتُ 
مف  جذب العمبلء كيميزىا عف غيرىايز كجديد يالمنتجات عند صنعيا الكتسابيا مظير ممّ 

 .1المنتجات األخرػ 

، بالتمييز 2المتعمق بالرسـك كالنماذج 86-66في األمر رقـ المشرع الجزائرؼ  قاـكما 
 .مستقبل  عف األخردقيقا  ك ـ لكل منيما تعريفا  كقدّ  ،الرسـ كالنمكذج بيف

 صعريف الرسـ -1

المتعمق ، 86-66ى مف األمر رقـ المادة األكلنص  في تعريف الرسـ الصناعي جاء
"يعصبر رسما كل صركيب تطكط أك ألكاف يقرد بو إعطاء مظير كما يمي: ، ذجبالرسـك كالنما

كقد عّرؼ كذلؾ المشرع . "...تػاص، لشيء رناعي أك تاص بالرناعة الصقميدية
ر "يعصبعمى أّنو:  2002-82مف القانكف رقـ  119المصرؼ الرسـ أك التصميـ في المادة 

مجسـ بألكاف أك بغير ألكاف، إذا  صرميما  أك نمكذجا  رناعيا  كل صرصيب لمتطكط ككل شكل
، كىك تقريبا  نفس التعريف 3الرناعي" لبلسصتداـاصتذ مظيرا  مميزا  يصسـ بالجدة ككاف قاببل  

"كل صرصيب لمتطكط يكسب الذؼ قّدمو الدكتكر مصطفى كماؿ طو، حيث يعتبر الرسـ بأّنو: 
ة طابعا  مصميزا ، كالرسكـ التارة بالمنسكجات كالسجاجيد كاألكاني التزفية كاألكراؽ السمع

 .4المعدة لصزييف الحيطاف"

قصكد بالرسـك باإلضافة إلى ما سبق، كفي ظل عدـ قياـ المشرع الفرنسي بتحديد الم
       AZEMA Jacques في قانكف الممكية الفكرية، فقد أشار كل مف األستاذيف أك النماذج

                                                           

-
1
  CHAVANE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 404. 

 03في  مؤرخ، 35عدد  ،ج..ج.ر، يتعمق بالرسـك كالنماذج، ج.1966أفريل سنة  28مؤرخ في  86-66أمر رقـ  -2
 .1966ماؼ سنة 

 .677القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -3
 640، ص 2006مب الحقكقية، بيركت، أساسيات القانكف التجارؼ )دراسة مقارنة(، منشكرات الح مصطفى كماؿ طو، -4
 .641ك 
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 .Roubier  Pمو الفقيو الفرنسيالذؼ قدّ إلى التعريف  GALLOUX Jean-Christopheو 
 كما يمي: كىك ، الذؼ يعتبر أكثر قبكال  تعريف ال لمرسـ عمى أّنو

Le dessin est «toute disposition de traits ou de couleurs, représentant des 

images ayant un sens déterminé»
1
.  

الرسـ عبارة عف تركيب لمخطكط كاأللكاف ذات الشكل  ح مف ىذه التعاريف أفّ يتض
ؼ إلى كال يشترط في ىذا التركيب أف يؤدّ ، دمحدّ  معنى ذات صكر يمثلالمميز كالمعركؼ، 
منظر جمالي مف الطبيعة، كما أّنو ال أىمية لكيفية نقل كاستخداـ  ابتكارشكل معيف أك 

ة أك آلية في طباعة األقمشة أك الزخرفة عمى الخزؼ أك الرسـ الرسـ سكاء  كاف بطريقة يدكي
 .2كغيرىاعمى مكاد التغميف كالتعبئة 

 صعريف النمكذج -2

مف  بالنسبة لمنمكذج فقد عّرفو أيضا  المشرع الجزائرؼ في نص المادة األكلى أّما
بألكاف أك "يعصبر نمكذجا  كل شكل قابل لصشكيل كمركب  األمر المذككر أعبله، عمى أّنو:

بدكنيا أك كل شيء رناعي أك تاص بالرناعة الصقميدية يمكف اسصعمالو كركرة أرمية 
 . 3لرنع كحدات أترى كيمصاز عف النماذج المشابية لو بشكمو التارجي"

 ذلؾ، قاـ بعض الفقياء الفرنسييف بتحديد المقصكد بالنمكذج، كما يمي: ىإل باإلضافة
Le modèle est «toute forme plastique, toute maquette, tout modèle en cire, 

en plâtre, en terre glaise, tout moule ou moulage, toute œuvre de sculpture 

académique ou d’ornement, et encore tout modèle nouveau de coiffure, de 

chapeau, de corset, de jouet, etc.»
4
. 

                                                           
1
- Citer par: AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 676. et 

TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 338. 
 .641. أنظر أيضا: مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص 284ص  سابق،المرجع الزراكؼ صالح، فرحة  -2
 السابق الذكر.  ، يتعمق بالرسـك كالنماذج،86-66أمر رقـ  -3

4
- CHAVANE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 403 et s. V. aussi: AZEMA Jacques 

et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 676.  
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 الجديد الذؼ تظير فيو السمع القالب الخارجي ا  الشكل أكإذف، يعتبر النمكذج صناعي
كمف  .1ا  باجذ جماال  ك  ركنقا  فيضفي عمييا  بمظير يميزىا عف غيرىا مف السمع المشابية،

 ،ممبلبس، كبصفة عامة، جميع عناصر المكضةل ، المظير الخارجيمثمة عمى النماذجاأل
شكل  ،السيارة ىيكلأجزاء  ،كائنات زخرفيةاألثاث،  ،ةالحقائب اليدكي نظارات، ،نمكذج حذاء

 .2إلخ ... كيركمنزلي شكل لعبة، جياز ،حزمة أك تغميف المنتجات

النقكش  مثل  ،أك ميكانيكيا   أف يككف قد صنع يدكيا   ال يشترط في النمكذجكما أّنو 
 وفي الزخرفية أك الصناعات التقميدية كالتطريز اليدكؼ شأنو شأف الرسـ الصناعي، فبل يشترط

حداث إلى إلتمييز البضائع كالمنتجات الصناعية المتماثمة دكف النظر  سكػ أف يككف معدا  
 .3قيمة فنية أك استخداـ طرؽ معينة إلنتاجو

الرسـك كالنماذج تتعمق بالشكل الخارجي لممنتجات لتظير بمظير خاص  يتضح أفّ 
 اإلنتاجة الستخداميا في إذا كانت معدّ  تككف قابمة لمحماية إالّ  كال ،يميزىا عف غيرىا

، 5النمكذج مف الطبيعة أك مف الخياؿ أك منيما معا   كأكقد ُيستكحى الرسـ  ،4الصناعي
، أؼ تمؾ 6صناعية أغراضىي تمؾ التي ليا  يةقانكن ةياحمتحظى بكالنماذج التي  رسـكالف

  ق.يسك مكجية لمتلمنتجات الا سمسمة مفالتي ُيراد استخداميا في إنتاج 

 عف غيرىا مف النماذج المشابية ليا الرناعية كالنماذجصمييز الرسـك  ثانيا:

ّنما، المظير الجماليكظيفة فنية فقط تتمثل في  ليس لمرسـك كالنماذج أيضا  تكتسب  كا 
العتبار الرسـك  ا  ، كنظر (1)ا مكظيفة نفعية تجعميا مشابية لبلختراع، لذلؾ يجب التمييز بيني

                                                           
 .207صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -1

2
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 338. 

 .285فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
 .679سابق، ص المرجع الممكية الصناعية، الالقميكبي سميحة،  -4
 .208سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -5
الرسـك ىي ابتكار ثنائي األبعاد، كالنماذج ىي ابتكار ثبلثي األبعاد، كىي مكجية لتزييف المنتجات أك السمع ذات القيمة  -6

 . أنظر:«Dessin et modèle de fabrique»النفعية، كىي تسمى أيضا  بالرسـك كالنماذج الصناعية 

TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 338. 
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بصفة فنية تجعميا قريبة مف المصنفات الفنية، أؼ مف حقكؽ تتسـ فيي ، كالنماذج شكبل  
 .(2) المؤلفحقكؽ يجب البحث عف العناصر التي تميزىا عف  ذلؾكل المؤلف،

 االتصراع براءة عفالرسـك كالنماذج الرناعية صمييز  -1

و يجب تكفر عدة نّ فإاالختراع، براءة عف  الصناعية ذجاـ كالنمك يتعمق بتمييز الرسفيما 
 عيجمتالعدـ كط في االختراع حتى يستفيد مف الحماية القانكنية، كما ال يمكف تطبيق مبدأ شر 

Le principe du non-cumul ّلبراءة االختراع،  ّررةقمو ال يسمح بجمع الحماية ال، بمعنى أن
المظير كبالتالي ال يككف قاببل  لمحماية بالرسـ كالنمكذج . 1كتمؾ المتعمقة بالرسـك كالنماذج

  .2الكظيفة الفنية لممنتج عمى ا  فرض خصائصو حصري لذؼ يتـّ ا

كالتي  ،براءة االختراع ىي الشيادة التي تمنحيا الدكلة لممخترع فّ فإ، كما سبق الذكر
. 3دة قانكنيا  تخكؿ لو حق استئثارؼ يتمثل في احتكار استغبلؿ اختراعو خبلؿ مدة محدّ 

 والمخترع استغبلؿ اختراع كرتحاألكلى ىي أف يبراءة تمثل ميزتاف اقتصادية كقانكنية، فكال
د النفقات المعتبرة التي استغرقيا في تحكيل االختراع مف مجر  تغطية، لتمكينو مف 4اقتصاديا  

 قابمة لمتداكؿ التجارؼ، بما في ذلؾ ما يترتب عميو مف فكائدفكرة إلى منتج أك طريقة مصنعة 
قد  ياصاحب ر عمى أفّ تعبّ البراءة القانكنية ف ا مف الناحيةخدمة لممجتمع. أمّ  ـيقدت مقابل

 استكفى اإلجراءات الشكمية التي يتطمبيا القانكف لحماية الحق في استغبلؿ االختراع، سكاء  
 .5كاف صاحب البراءة ىك نفسو المخترع أك مف انتقمت إليو حقكقو

                                                           
1
- Chavanne Albert et Burst Jean – Jacques, Op.cit., p. 406 et 407. 

2
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 677. V. aussi: TAFFOREAU 

Patrick, Op.cit., p. 344. 
ية الرسـك كالنماذج الصناعية، عادة ما يككف اختيار ىذه األخيرة ألّنيا أسيل في حالة االختيار بيف براءة االختراع كحما -3

القابمة لمبراءة بيف  االبتكاراتؼ إلى تحيز الحماية غير المقبكلة في كىذا مف شأنو أف يؤدّ مف حيث الشركط كمدة الحماية، 
ال ينفصل الذؼ شكل الك السبب في استبعاد سكاء. ىذا ى التي ىي تقنية كجمالية عمى حدّ تمؾ تمؾ التي ىي تقنية بحتة ك 

 . أنظر:جمالية ال يمكف إنكارىا لو كظيفة كانت فا  ك نية مف الحماية، حتى تقف الكظيفة الع

AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 677 et 678. 
 أنظر: ييني، كليس ليا طابع جمالي. ال تتبع أؼ غرض تز  ، كىيالمنفعة كحدىا يككف استغبلؿ االختراع لتحقيق -4

TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 344. 
 .الذكر سابقالتعمق ببراءات االختراع، ي، 07-03مف األمر  36المادة  -5
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يا ال ألنّ ، لجماليتمتاز بطابعيا ا الصناعية لنماذجالرسـك كا ا تقدـ، أفّ يتضح ممّ 
نّ  ت عميو المادة ، كىذا ما نّص 1ما تتعمق بالمظير الخارجي لياتتعمق بمكضكع المنتجات كا 

ا االختراعات فتمتاز بطابعيا ، أمّ يتعمق بالرسـك كالنماذج ،86-66ر رقـ األكلى مف األم
يا ترد عمى الجانب المكضكعي ، ألنّ 2، أؼ منشآت شكمية ذات طابع تقنيالنفعي الصناعي

و في الكقت الذؼ تثرؼ فيو براءة االختراع المجتمع باكتشاؼ صناعي، يكتفي  أنّ تكار، إالّ لبلب
تحقيق بتقديـ عرض جديد لمنتج معيف، حيث ييدؼ االبتكار إلى  مبتكر الرسـ كالنمكذج
عف  كتتميز الرسـك كالنماذج. 3الجمالي كليس إلى المنفعة طابعمتعة النظر إلى ال
 االختراعات مف حيث:

مف الحالة التقنية، كىذا غير مكجكد في الرسـك كالنماذج لتميزىا  ناتجأف االختراع ككف  -
 بطابعيا الفني ذك الصبغة الصناعية، كالمبني عمى الناحية الشكمية. 

الرسـك كالنماذج  حمايةسنة، بينما  20ىي  المدة ختراعفي براءة االف ،لحمايةاختبلؼ مدة ا -
يمتـز المكدع بدفع رسـك  ، كلتمديد مدة ىذه الحمايةحد سنكات كأقصى 10 لمدة تككف 

 .4االحتفاظ

معرفة المعنى الذؼ يجب أف يعطى لكممة  تكمف فيالمشكمة برمتيا  تبقى الحقيقة أفّ 
Inséparable "ال يمكف فصميا"

ال  فنيةص تقنية كأخرػ ائخص بتكارإذا اجتمعت في االف ،5
ت عميو المادة االختراع، كىذا ما نّص  اتف براءكفق قانك  توجب حمايكُ  يمكف الفصل بينيا

 . عالتي تسمح بتطبيق القانكف الخاص ببراءات االختر ك ، 86-66قـ ر ر األكلى مف األم

يتكقف عف التطبيق لصالح قانكف  ذجاـ كالنمك الرسقانكف  مفادىا، أفّ  القاعدة هىذ
نّ أك شكمو لـ يع نتجكمما كاف المظير الخارجي لمم االختراع اتبراء ما مف د لو طابع فني، كا 

، كمو الخارجيبش أك ىاتف نقاؿ شأنو أف يعطيو نتيجة صناعية، كمثالو اختراع جياز تمفاز
                                                           

سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف أنظر: منشآت شكمية ذات طابع تزييني.  ي تعتبرفي -1
 .  353، ص 1988المطبكعات الجامعية، الجزائر،  الجزائرية، ديكاف

 . 295سابق، ص المرجع الزراكؼ صالح، فرحة  -2
3
- Vogel Luis, Traité de droit Commercial, 18

è
 édition, LGDJ, Paris, 2001, p. 556. 

 . ، السابق الذكرتعمق بالرسـك كالنماذج، ي86-66 رقـ مف األمر 13المادة  -4
5
 - TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 346. 
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الرسـك فبل يمكف حمايتو بقانكف  الجمالي فإذا كاف األثر التقني غير قابل لمفصل عف الشكل
 . 1ةإذا كاف ىذا الشكل قاببل  لبلنفصاؿ عف النتيجة النفعي إالّ  ،النماذجك 

 حق المؤلفعف الرسـك كالنماذج الرناعية صمييز  -2

تعمقة بالرسـك متعمقة بحقكؽ المؤلف كأخرػ م المشرع الجزائرؼ كضع أحكاما   رغـ أفّ 
 بأفّ  ػ إلى القكؿىذا ما أدّ ك  ،2يز بينيمايمتملضكابط  ضعو لـ ي أنّ إالّ الصناعية  كالنماذج

رىا خاصة في عة، كليذه المبلحظة ما يبرّ الرسـك كالنماذج تكجد في ممتقى الفف كالصنا
كىذا المصطمح مستعمل في الدكؿ ذات الصناعة المتطكرة،  ،"design"المنشآت التي تسمى 

 صفات ىي:  )03(كيحتكؼ الشكل في ىذه المنشآت عمى ثبلثة 

 القياـ بكظيفة معينة. بأف يسمح  -1
 سيارات.ؼ إلى التكفير في حالة صنعيا بتسمسل، مثل صناعة الأف يؤدّ  -2
 أف يككف جميل لمنظر. -3

نظاـ الرسـك  كالسؤاؿ الذؼ يطرح نفسو: ىل ينبغي تطبيق نظاـ حقكؽ المؤلف أ إفّ       
ىذا النكع مف المنشآت يخضع  متى تكافرت شركط تطبيق كل مف النظاميف؟ أـ أفّ  كالنماذج

 لحماية مزدكجة؟

شريع الخاص بحقكؽ المؤلف ل تطبيق التالقانكف الفرنسي فّض أّف تجدر اإلشارة إلى   
، كىذا بسبب صعكبة تحديد أجزاء الشيء الكاجب حمايتو بقانكف "design"منشآت العمى 

 مبتكرات األلبسة لؤلزياء كالكشاح بناء  في التشريع الجزائرؼ يمكف حماية ك ، 3الرسـك كالنماذج
 . 4عمى نظاـ حقكؽ المؤلف

                                                           
1
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 683. 

   .351سابق، ص المرجع السمير جميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية،  -2
 .291سابق، ص المرجع الفرحة زاركؼ صالح،  -3
تعمق بحقكؽ المؤلف كالحقكؽ ، ي2003جكيمية سنة  19مؤرخ في  05-03ألمر رقـ الفقرة األخيرة مف ا 04المادة  -4

 . 2003جكيمية سنة  23، مؤرخ في 44، ج.ر.ج.ج.، عدد المجاكرة
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كقانكف الرسـك  نكف براءة االختراع،ا في البمداف التي تفصل بيف نطاؽ تطبيق قاأمّ 
و تكجد صعكبة لتحديد ما يخضع منيا لحماية ، كنظاـ الممكية األدبية كالفنية، فإنّ كالنماذج

في  إذا ارتقى الرسـ كالنمكذجما يتداخل نطاؽ تطبيق كل كاحد منيا، خاصة  خاصة، كغالبا  
 .1نفس الكقت إلى درجة الفف المجرد

الرسـك كالنماذج كحقكؽ المؤلف في أّنو يشترط في الرسـك  تكمف أىمية التمييز بيف
ممكية  أفّ  إجراءات اإليداع، في حيفجميع كالنماذج لكي تتمتع بالحماية القانكنية إتماـ 

. ىذا كأّف القانكف 2المصنفات الفنية تنشأ بمجرد االبتكار دكف أف تخضع إلجراء اإليداع
حماية تسرؼ طكؿ حياة مبتكر الرسـ لميقّرر مدة  المتعمق بحقكؽ المؤلف كالحقكؽ المجاكرة

 .3سنة 50حتى بعد كفاتو لذكؼ حقكقو مدة ىي تسرؼ أك النمكذج، ك 

يترتب عمى جكاز الجمع بيف الحماية المقّررة لمرسـك كالنماذج كحماية حق المكلف أّنو 
لصاحبيا إذا انتيت مدة الحماية المترتبة عمى اإليداع في قانكف الرسـك كالنماذج جاز 

نصب في مصمحة مالؾ رة لحق المؤلف، كال شؾ أّف ىذه الميزة تالتمسؾ بالحماية المقرّ 
. كما تستفيد الرسـك كالنماذج مف المزايا الحقيقية التي يكفرىا النظاـ 4الرسـك أك النماذج
 .5دكؿ، عمى الرغـ مف قصره عمى عدد محدكد مف الالدكلي لحق المؤلف

  ية الرسـك كالنماذج الرناعيةشركط حما الفرع الثاني:

حق  ككة لممستثمر األجنبيمممال مرسـك كالنماذجالحماية القانكنية ل منحيترتب عمى 
كلكي  ،قي حقكؽ الممكية الصناعية األخرػ شأف باشأنو في ذلؾ احتكارؼ مانع كمؤقت، 

، ()أكال مثل ىذا الحق يجب أف يستكفي شركط مكضكعية معينة ر لمرسـ أك النمكذجيتقرّ 
 .)ثانيا( دقيقةقانكنية كشكميات استكماليا بإجراءات  تكجبي

                                                           
 .655سابق، ص المرجع ال الممكية الصناعية، القميكبي سميحة، -1
 بسبب بساطتو كعدـ تكمفتو. ة، كذلؾخاص المؤلف ميزة كؽ يعتبر عدـ كجكد أؼ شكل مف أشكاؿ اإليداع في نظاـ حق -2

 . 639أنظر: مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص 
  ، يتعمق بحقكؽ المؤلف كالحقكؽ المجاكرة، السابق الذكر.05-03مف األمر رقـ  54المادة  -3
 .295. أنظر أيضا: فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص 640مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص  - 4

5
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 689. 
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 الرناعية لمرسـك كالنماذج الشركط المكضكعية :أكال

بالحماية القانكنية لمنتجات معينة تتكافق مع الرسـك كالنماذج، كالتمتع يتـّ االحتفاظ 
 المكضكعية الشركط إلى النماذج الرسـك قانكف  مف السابعةك  كالثالثة األكلى المكاد أشارتكقد 

: ىي، ك لدػ الييئة المختصة سجيللمت قابل لكي يككف  النمكذج أك الرسـ في تكفرىا الكاجب
 ممنكعا   يككف  ال كأف ،(2) الصناعي لمتطبيق ةقابميكال ،(1) النمكذج أك الرسـ كجدة إبتكار

  .(3) العامة كاآلداب العاـ لمنظاـ مخالفا   أك

 كاالبصكار الجدةشرط  -1

ف ك كأف ي الحماية القانكنيةحتى يكتسب  الرسـ أك النمكذج فيشترط المشرع الجزائرؼ ي
لو طابع خاص  ، أؼ أف يككف حديثا  في مجاؿ الصناعة ، لـ يسبق استعمالو مف قبلجديدا  

حكاـ القانكنية تطبق عمى الرسـك األ فّ إ، كعميو ف1يميزه عف غيره مف المنتجات المشابية لو
المادة األكلى الفقرة الثانية مف ت عميو ىذا ما نّص ك ، 2دكف غيرىاالجديدة ة كالنماذج األصمي

الممنكحة بمكجب  "إف الحماية :كما يمي المتعمق بالرسـك كالنماذج 86-66رقـ  مف األمر
 .ىا"ىذا األمر صشمل الرسكـ كالنماذج األرمية الجديدة دكف غير 

راع كعمى الرسـك كالنماذج في آف الجدة تشمل االبتكار الكارد عمى االختيظير أّف 
الجدة ك  ،3الصفة األصمية لبلبتكار تككف مف الناحية المكضكعية فقط كاحد، بالنظر إلى أفّ 

، كال دكف الخضكع لرقابة المحكمة العميا مسألة كاقعية يعكد الفصل فييا لقاضي المكضكع
فكؽ حدث ذلؾ  سكاء  ك ، 4مف قبل االبتكار ـااستخد سبق إذايككف الرسـ أك النمكذج جديدا  
الجدة المطمكبة ىنا ىي الجدة المطمقة مف حيث الزماف ف، جاإلقميـ الجزائرؼ أك في الخار 

امو عمى تركيب عناصر يككف الرسـ أك النمكذج جديدا  رغـ قي ا يمكف أفكم ،5كالمكاف

                                                           
يقصد بعنصر الجدة في ىذا الشأف أف يككف لمرسـ أك النمكذج طابعا  خاصا  يميزه عف غيره، حيث يجب أف ينطكؼ  -1

 .680عمى قدر مف الجدة كاالبتكار. أنظر: القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص 
 .298فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  - 2

3
- BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 189. 

4
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 348. 

 .302سابق، ص المرجع الزراكؼ صالح،  فرحة -5



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

245 
 

، إذ 1، بشرط أف يككف عنصر الجدة ظاىر في طريقة التركيب كالتجميععركفةمكجكدة كم
كليس بالنظر إلى  العبرة بالذاتية الخاصة كالصفة المميزة لمرسـ كالنمكذج في مجمكعو

 .2عمى حدةعنصر ب منيا كل كّ العناصر التي رُ 

في الجزائر إذا  نبي طمب تسجيل رسـ أك نمكذجبصفة عامة، ال يجكز لممستثمر األج
 .3ستغبلؿسبق انجازه مف طرؼ غيره في الخارج، استنادا  إلى األسبقية في اال

 شرط قابمية الرسـ أك النمكذج لمصطبيق الرناعي -2

 تودفي الجزائر أف تككف ذك تطبيق صناعي، كىذا ما أكّ  شترط في الرسـك كالنماذجي
عمى ضركرة أف يعكس  ت، حيث ركز ذككر أعبلهمال 86-66المادة األكلى مف األمر رقـ 

 .4أك خاصا  بالصناعة التقميدية الرسـ أك النمكذج مظيرا  خاصا  يستكعب شيئا  صناعيا  
الرسـ أك النمكذج لتمييز المنتجات الصناعية، حيث ينحصر يجب أف يخصص  كمعنى ذلؾ

 .5تطبيق أحكاـ القانكف عمى الرسـك كالنماذج المعّدة فعبل  لمتطبيق الصناعي

 الرسـك كالنماذج التي يككف ليا مظير خاص، إالّ القانكنية ال تستفيد مف الحماية 
استعماليا كصكرة أصمية لصنع  تـّ  سكاء   ،كالسمع استخداميا فعميا  عمى المنتجات ككف يالتي ك 

كيتميز التطبيق الصناعي عف  ،كحدات أخرػ في مجاؿ الصناعة الحديثة أك التقميدية
النماذج المشابية لو بشكمو الخارجي، كذلؾ الستبعاد كل الرسـك كالنماذج التي ال تتعمق 

 . 6قابمة لبلستغبلؿالي كغير بالمجاؿ الصناع

                                                           
المحمي اختراع ا قاببل  ُمنَتج الحداثة ال تشكل عناصر ف ، مف الضركرؼ أكمقبكال   صالحا  رسـ أك النمكذج لكي يككف الك  -1

 لمزيد مف التفصيل أنظر:  لمبراءة.

BREESE Pierre, Op.cit., p. 101. 
 .358ص  المرجع السابق، حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، جميل سمير -2
 .302سابق، ص المرجع الزراكؼ صالح،  فرحة -3
كل شيء رناعي أك تاص عبارة " ، يتعمق بالرسـك كالنماذج،86-66كّرر نص المادة األكلى مف األمر رقـ  لقد -4

 "، كىذا دليل عمى كجكب أف يككف لمرسـ أك النمكذج طابعا  صناعيا . بالرناعة الصقميدية
  . 691القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -5
 .303سابق، ص ال مرجعال زراكؼ صالح،فرحة  -6
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 تعبير عف ما ىك إاّل ككضع نماذج ليياكل السيارات فترتيب األلكاف عمى المبلبس 
أّما إذا نتج عف الرسـ أك النمكذج شكل يغمب فيو الطابع النفعي، أؼ إذا  ،طابع جمالي فقط

مكنا  الفصل تكافر في الشكل صفة الرسـ أك النمكذج كصفة االختراع في آف كاحد كلـ يكف م
  .1االختراع اترة في قانكف براءعندئذ تككف الكسيمة الكحيدة لمحماية ىي تمؾ المقرّ  ،بينيما

المنتجات التي يككف شكميا  لمقّررة لمرسـك كالنماذجفي الكاقع، تخضع لمحماية ا
ؼ الخارجي الجمالي ىك كحده فقط القابل لمتسجيل، كالمستقمة عف تشكيل المنتجات التي تؤدّ 

 الكقت نفس فيك  الصناعي لمتطبيق القابل النمكذج أك الرسـ أفّ  كما، 2كظيفة صناعية نفعية
 بمعنى ،ؤلفالم حقكؽ  قانكف ك  ـ كالنماذجالرسك  قانكف  مف كل في بالحماية يتمتع فنية قيمة ذا
 .3المزدكجة بالحماية يتمتع ونّ أ

  الحسنةاآلداب العامة كاألتبلؽ  كأشرط عدـ متالفة النظاـ العاـ  -3

مخالفة لآلداب العامة  إذا كانت الرسـك كالنماذجيككف رفض طمب إيداع التسجيل 
عمى ىذا  ، كبالتالي فيي ال تتمتع بالحماية القانكنيةكاألخبلؽ الحسنة أك النظاـ العاـ

، كعمى المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية استبعاد الرسـك كالنماذج 4األساس
 86-66مف األمر رقـ  07يقضي نص المادة  حيثلشرط كرفض تسجيميا، المخالفة ليذا ا

بعدـ استفادة الرسـك كالنماذج مف الحماية القانكنية متى كاف شكميا يخل بالنظاـ كاآلداب 
 العامة، كالرسـك أك األشكاؿ كالنماذج الخبلعية.

                                                           
إلغاء نمكذج لرياضة رككب األمكاج لمسبب التالي: لـ تكف خصائص الشكل ناتجة عف نية جمالية،  تـّ ففي فرنسا مثبل   -1

ذا . أك اليكاية كلكف مف الخيارات الفنية لتحسيف أداء الحرفة  ككف ي لـ يكف النمكذج قاببل  لمفصل عف الجكانب الفنية، فبلكا 
 أنظر: .محماية بمكجب قانكف الرسـك كالنماذجل صالحا  

BREESE Pierre, Op.cit., p. 101. 
، كىك ما يجعميا في ياؤّديالتي ت كظيفةبكاسطة اليتـّ  شكل المنتجاتسيككف مف الضركرؼ تقييـ ما إذا كاف فرض كعميو  -2

الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي  أنظر: حسيف نكارة، .ىذه الحالة ال تككف محمية بمكجب قانكف الرسـك كالنماذج
  .280في الجزائر، المرجع السابق، ص 

 .693، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص القميكبي سميحة -3
4
- BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 195. V. aussi: AZEMA 

Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 698. 
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الثقافية التي كاالقتصادية ك  كاالجتماعيةيقصد بالنظاـ العاـ مجمكعة األسس السياسية 
 كىي فكرة نسبية تختمف بحسب المكاف كالزماف، ألفّ  ،ديقـك عمييا المجتمع في كقت محدّ 

يتعمق  ا فيماأسس كل مجتمع تختمف عف األخر بحكـ العادات كالتقاليد كاألعراؼ، أمّ 
لقامكس  القكاعد كجد الناس أنفسيـ ممزميف بإتباعيا طبقا  مف مجمكعة  ييباآلداب العامة ف

 .1يةاالجتماع د عبلقاتيـك بي يسأد

 لمرسـك كالنماذج الرناعية الشركط الشكمية :ثانيا

مف طرؼ صاحب طمب  يجب االلتزاـ بيالتكفير الحماية، ىناؾ شركط شكمية  
مف الضمانات األساسية لطمب الشكمية  إلجراءاتاذه ى ، باعتبارتسجيل الرسـ أك النمكذج

 (،1) كالتي تتمثل في اإليداع، ة لمرسـ أك النمكذجقانكنيال الحمايةالمستثمر األجنبي 
 .ؿ تسجيل الرسـ أك النمكذج، يستمزميا القانكف بغرض استكما(3) كالنشر (،2) كالتسجيل

  اإليداع صقديـ طمب -1

رة في باقي عناصر الممكية يعتبر اإليداع ضمانة أساسية ال تختمف عف تمؾ المقرّ 
ابتكار  كغيره مف أصحاب الحق عمى تثمر األجنبي، كمف مصمحة المس2الصناعية األخرػ 
األكضاع كالشركط بعمى الرسـ أك النمكذج االلتزاـ بتقديـ طمب اإليداع ، الرسـك كالنماذج

ـ الطمب مباشرة أك ارسالو عف إلى السمطة المختصة بتسمّ المنصكص عمييا في القانكف 
 .3أك التسميـ بالكصكؿ اإلشعارمع طمب  ،طريق البريد في ظرؼ مكصى عميو

 ـلرسك ـ الطمب كتعييف اد اسـ مقدّ إلجراءات تحدّ  كالنماذجـ رسك تخضع حماية ال
شكل  أك Photographiqueؼ ر يصك ت شكل ، كالتي يمكف تمثيميا فيالمعنية كالنماذج

طمب الكحيد الذؼ تُ  شيءيجب أف تقتصر ىذه التمثيبلت عمى ال، ك Graphiqueتخطيطي 
                                                           

 أنظر:  .ة لئلنسافاالجتماعي حالةىي مفاىيـ إطارية تتطكر كفق ال أك اآلداب العامة ةحسنالنظاـ العاـ كاألخبلؽ ال -1
BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 195. 

صاحب الحق ال يستطيع رفع الدعكػ الجزائية التي  ة الجزائية، أؼ أفّ الركيزة األساسية لممطالبة بالحماي اإليداع يعدّ  -2
سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، أنظر:   بإتماـ إجراءات اإليداع.تتعمق بالتقميد، إاّل 

 .367سابق، ص المرجع ال
 . الذكر سابقالذج، تعمق بالرسـك كالنماي، 86-66مف األمر رقـ  09المادة  -3
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، مف المعتاد إيداع عدة تمثيبلت، كاحدة لكل دلنمكذج ثبلثي األبعابالنسبة ك ، 1الحماية منو
 .2لخإ... ي، العرض الجانبي، العرض العمكؼ،العرض األمام :مثبل   شيء،عرض مميز لم

كما يجكز أف يتضمف طمب اإليداع الكاحد أكثر مف رسـ أك نمكذج، بشرط أف تشكل في 
أف يحّدد في  بدّ ، كال3مف صنف كاحد مجمكعيا كحدة متجانسة بقصد إدماجيا في منتجات

 .4يزىا عف غيرىايفي تم ؿ الرسـ أك النمكذجاستعمما ىي المنتجات التي يصمح ا الطمب

تقديـ طمب تسجيل الرسـ أك النمكذج بتحضير ممف يتضمف عددا  مف المستندات  يتـّ 
بالرسـك المتعمق  86-66مف األمر رقـ  10ك  09ف االكثائق المنصكص عمييا في المادتك 

يدفع صاحب الرسـ أك النمكذج ضريبة كما يداع لـ يرفق بيا يعتبر باطبل . ، ككل إكالنماذج
ثابتة كمستقمة عف الرسـك كالنماذج المكدعة، كضريبة عف كل رسـ أك نمكذج كضريبة 

أداؤىا، تحت طائمة  النشر، ثـ يضاؼ إلى ممف اإليداع كصل بدفع كل الرسـك التي تـّ 
 .5طمب التسجيل إيداع بطبلف إجراءات

  صسجيل اإليداع -2

في  التصريح باإليداع كنقل تصة رفض تسجيل رسـ أك نمكذجال يجكز لئلدارة المخ
ة الماد في اإلجراءات كالشكميات المنصكص عمييا ستكمل إذا لـ تُ إالّ  ،دفتر الرسـك كالنماذج

 باإليداع الصرريح نقل ةالمتصر المرالح صباشر": كما يمي، لنماذجالرسـك كا قانكف  مف 11
 الذي الظرؼ اسصبلـ أك المسصندات صسميـ ساعةك  صاريخ ذكر مع كالنماذج الرسـك دفصر إلى

 مف كاحدة كل عمى الصسجيل كرقـ تصميا المرالح ىذه ضعكص اإليداع، رقـ ككذا يصضمنيا
 . ة"المسمم المسصندات

كذج كاألشياء األخرػ الرسـ كالنم إيداعب التصريح المختصة اإلدارةإذا تسّممت 
تقـك بتحرير ذلؾ في دفتر يسمى سجل الرسـك  كالصندكؽ كالمحفكظات، ككاف صحيحا ،

                                                           
1
- BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 208. 

2
- BREESE Pierre, Op.cit., p. 101.  

، المرجع السابق، ص  -3  . أنظر أيضا: 227عبد هللا حسيف الخشرـك
BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 207. 

 .217صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -4
 .311فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -5
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 الذؼ الظرؼ تسميـ أك المستندات تسميـ عةساك  تاريخ فيو ذكركت لدييا لمكجكدكالنماذج ا
 كالصندكؽ، التصريح نظائر مف كل كتختـ المذككر الدفتر في تسمسبل   لو ضعكت يتضمنيا،

 المكدع إلى تسمـ أك ترسل ثـ المختصة، المصمحة مغةكد التسجيل رقـ منيا كل عمى ضعكت
. كاستنادا  1النمكذج أك الرسـ تسجيل شيادة بمثابة يككف  الذؼ المختكـ التصريح مف نسخة

 إّما:  ،ألحكاـ القانكف يعكد الحق في طمب التسجيل

اـ بعممو لحساب شخص أخر لمشخص الذؼ صنع لو الرسـ إذا كاف صانع الرسـ قد ق -
 مقابل عكض؛ 

لمالؾ الرسـ أك صاحب الحق في استعمالو إذا تممؾ الشخص الرسـ أك حق استعمالو  -
 بصكرة مطمقة؛

ـّ انتقاؿ ممكية الرسـ أك حق استعمالو مف صاحبو األصمي إلى أؼ شخص أخر،  - إذا ت
 . 2فيككف ليذا األخير الحق في طمب تسجيل ىذا الرسـ المنقل إليو

 اإليداع نشرإجراءات  -3

"صنشر المتعمق بالرسـك كالنماذج عمى أّنو:  86-66مف األمر رقـ  17نص المادة ت
قائمة اإليداعات الصي أربحت عمنية. كصكضع صحت إطبلع الجميكر فيارس سنكية 
صحررىا المرمحة المتصرة، كصجعل رىف إشارة الجميكر نستة ركرية مف الرسـ أك 

ىذه  . كحسبالمبيف لمعنى الرسـ" اإللحاؽربح عمنيا  كمعيا نستة مف النمكذج الذي أ
، عمما  أّف النشر التسجيل عممية إتماـ عمنية بعد أصبحت التي اإليداعات قائمة تنشر المادة

 لـ ما ذلؾك  كاحد، عاـ أؼ الحماية مف األكلى الفترة في سريا   فيككف  ،قد يككف سريا  أك عمنيا  
 الحماية فترة انتياء عند إلزامية بصفة عمنيا   يككف ك  نشره، حقال بحاص أك المكدع يطمب
  .المذككر أعبله األمر مف 13 لممادة طبقا   مدتو تمديد رتقرّ  الذؼ جالنمكذ أك لمرسـ األكلى

                                                           
مف المرسـك رقـ  الفقرة الثالثة 08المادة ـ كالنماذج، السابق الذكر. ك الرسك ، يتعمق ب86-66األمر رقـ  مف 12 المادة -1

، بشأف الرسـك 1966أبريل سنة  28مؤرخ في  86-66تضمف تطبيق األمر رقـ ي، 1966أبريل  28مؤرخ في  66-87
 .1966ماؼ سنة  03في  مؤرخ، 35عدد  ،كالنماذج، ج.ر،ج،ج.

 .218صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -2
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ظية، كيجكز أف تككف متعمقة بكل حفتجل ستة أشير لتنفيذ اإلجراءات الكما يمنح أ
بكضع  لمممكية الصناعيةالجزائرؼ الكطني  مـز المعيديك  ،1الرسـك أك النماذج أك ببعضيا

فيارس سنكية مع نسخ صكرية مف الرسـ أك النمكذج مرفقا  بممحق تفسيرؼ يكضع تحت 
التي  تقميدعمميات الل تفاديا   استنساخو مف منعيـ مع، 2دمحدّ  رسـ دفع مقابل إطبلع الجميكر

  .3قد يتعرض ليا مبتكر الرسـ أك النمكذج

 ممكية الرسـ أك النمكذج الرناعيالمسصثمر األجنبي أثار اكصساب  ثالث:الفرع ال

يكتسب المستثمر األجنبي صاحب الرسـ أك النمكذج ممكيتو باإليداع كالتسجيل كالنشر 
إذا كاف أكؿ مكدع لو، كما يتمتع عند مباشرة إجراءات اإليداع بكل الحقكؽ التي يمنحيا حق 

لرسـ أك يجكز لو أف يتنازؿ عف اكما . 4تو الشخصيةالممكية، مف تصرؼ كاستغبلؿ بصف
 أك أف يرىنيما أك أف يمنح ترخيصا  باستغبلليما.  النمكذج كميا  أك جزئيا  

 النماذجك  الرسـك ممكيةالمستثمر األجنبي ل اكتساب عمى ترتبمف بيف األثار التي ت
 الرسـك باستغبلؿستئثار اال في الحق كالتي تشمل حقكؽ،مف ال العديد ومنح يداعياقاـ بإ التي
 )ثانيا(. عمى أساس حق الممكية فييا التصرؼ في الحقك  ،دكف غيره )أكال(كحده  النماذج أك

 الرسـك كالنماذج الرناعية باسصغبلؿحق االسصئثار  :أكال

بالحق في احتكار استغبللو المحمي  لرسـ أك النمكذجيتمتع المستثمر األجنبي مالؾ ا
الرسـك  صبحت التسجيلب (، كبعد القياـ1متى قاـ بتسجميو )غيره قبل بمكجب القانكف، 

 (.2مف الحماية القانكنية )مستفيدة  كالنماذج

 

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بالرسـك كالنماذج، ي ،86-66مف األمر رقـ  13المادة  -1
 .الذكر سابقالسـك كالنماذج، تعمق بالر ي ،86-66رقـ مف األمر  18ك  17المادتاف  -2
 .318فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
"الممكية : مف القانكف المدني عمى أفّ  674المنصكص عمييا في القكاعد العامة، حيث تنص المادة  الحقكؽ ي نفس كى -4

نكع مف تمتع بيذه العناصر تشكل التي ت حقكؽ الممكية الصناعية أفّ  بّيفيما  كىذا ىي حق الصمصع كالصررؼ في األشياء".
  أنكاع الممكية الخاصة.
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 مضمكف حق االسصغبلؿ -1

 ه دكف غيره حق احتكار استغبلؿلممستثمر األجنبي صاحب الرسـ أك النمكذج كحد
عمى أّنو:  بق الذكر،السا 86-66مف األمر رقـ  02الرسـ أك النمكذج، كقد نّصت المادة 

"يككف لكل راحب رسـ أك نمكذج الحق في اسصغبلؿ رسمو أك نمكذجو كذلؾ ضمف 
دة في ىذا األمر"  يترتبك  أكدعو، مف أكؿ النمكذج أك الرسـ يمتمؾكلذلؾ  ،الشركط المحد 

 طريق عف أكة شخصيال بصفتو إّما النمكذج أك الرسـ استغبلؿ في الحق ممكيتو اكتساب عف
 1.النمكذج أك الرسـ استغبلؿ احتكار في الحق لكسب سببا   اإليداع يككف  كبذلؾ الغير،

طمب تسجيل الرسـ أك النمكذج الحق في للمستثمر األجنبي ايترتب عمى إيداع 
تيراد منع الغير الذؼ لـ يحصل عمى مكافقتو مف صنع أك بيع أك اسك احتكار استغبللو، 

كما يجكز لو أف يتنازؿ عنو جزئيا   ،2ذج أك تتضمنوالرسـ أك النمك  المنتجات التي تتخذ شكل
حق  ، فمو كحده3منح ترخيص باستغبللوكميا  أك تقديمو كحصة في الشركة أك رىنو أك  أك

 03المادة  في ، كىذا ما جاء4االستفادة ماليا  مف ما حّققو مف ابتكار جديد كجني ثمار فكره
لكل مبدع ابصكر  يجكز لمدكلة أف صمنح": كما يمي، الذكر السابق 86-66مف األمر رقـ 

رسما أك نمكذجا مكافأة مناسبة لآلثار االقصرادية كاالجصماعية الناصجة مف صطبيق الرسـ 
 .أك النمكذج كأف صضمف اسصغبلؿ ىذا الرسـ أك النمكذج بقدر االسصطاعة"

 لمصمحة النماذجك  الرسـك استغبلؿ حق كجكد عمى قانكنية قرينةاإليداع  يشكل
ف األعماؿ السابقة إ"، كما يمي: 86-66مف األمر رقـ  25، حسب نص المادة كدعالم

 ،لئليداع ال صتكؿ أي حق في إقامة دعكى جزائية أك مدنية صصفرع مف ىذا األمر..."
                                                           

  . 322فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -1
 أنظر أيضا: .726سابق، ص المرجع الممكية الصناعية، الالقميكبي سميحة،  -2

AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 733. 
"إف  العقكد المشصممة إما عمى نقل ، يتعمق بالرسـك كالنماذج، عمى ما يمي: 86-66مف األمر رقـ  21تنص المادة  -3

ما عمى منح حق امصياز االسصغبلؿ أك الصنازؿ عف ىذا الحق إما عمى الرىف أك رفع اليد عف الرىف، يجب أف  الممكية كا 
ال سقط الح  .ق"يصـ صثبيصيا كصابيا كصسجيميا في الدفصر التاص بالرسـك كالنماذج كا 

 الرسـ صاحب منازعة الغير عمى حـريُ حيث  ،النمكذج أك الرسـ كتسجيل إيداع بعد إاّل  يككف  ال االحتكار حق فّ غير أ -4
اّل ك  فكره بنتائج االنتفاع في معارضتو أك  . أنظر:المشركعة غير منافستو جراء العقاب عميو حق ا 

BREESE Pierre, Op.cit., p. 105.  



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

252 
 

 حق سقكط إلى ؼيؤدّ  ال ىكك  ،النمكذج أك الرسـ استغبلؿ في الحق كسبل سبب ىك اإليداعف
نّ ك  الممكية  مف غيره يمنع أف لو يحق فبل ،االحتكار حق سيكل فقط ؿاستغبل حق يكسبو ماا 
 .  مشركعة بطرؽ تكصل إليو  متى االبتكار نفس استغبلؿ

 الحق في الحماية القانكنية لحق االسصئثار باالسصغبلؿ -2

بحق ممكية مطمقة عمى ابتكاره يخكلو  النمكذج كأيتمتع المستثمر األجنبي مالؾ الرسـ 
ع ، كالحماية القانكنية لمحق االستئثارؼ تككف ضد كل أنكا 1و قبل غيرهحق االستئثار باستغبلل

مف كجكد حماية فّعالة لحق استغبلؿ الرسـ أك النمكذج  بدّ االعتداءات التي تقع عميو، فبل
 لتحقيق الغاية المالية كاالقتصادية مف االبتكار.

باستغبلليا، فقد  في االستئثار ة الرسـك كالنماذجد كسائل حماية حق ممكيىذا كتتعدّ 
تأخذ الحماية القانكنية التي تتميز في األصل بالطابع الكطني صكرة الحماية المدنية عف 
طريق دعكػ المنافسة غير المشركعة، كما قد تأخذ صكرة الحماية الجنائية عف طريق دعكػ 

متمثمة في ، كما قد تأخذ صكرة الحماية اإلدارية التي تتكالىا الييئات اإلدارية كال2التقميد
دارة الجمارؾ.  المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية كا 

لرسـ كالنمكذج حماية حق مالؾ الـ يقتصر المشرع الجزائرؼ عمى الكسائل الكطنية ل
ّنما بسط لو الحماية الدكلية استنادا  إلى االتفاقيات  في منع الغير مف استغبللو كاستعمالو، كا 

لى العديد منيا، خاصة في حالة ما الجزائر إ انضمتمجاؿ كالتي الدكلية المبرمة في ىذا ال
 .3إذا قاـ المستثمر األجنبي بإيداع التسجيل الدكلي لمحق االستئثارؼ عمى الرسـ كالنمكذج

 حق الصررؼ في الرسـك كالنماذج الرناعية :ثانيا

 أنكاع بكافة التصرؼ فيو بي لمرسـ أك النمكذج حقيترتب عمى ممكية المستثمر األجن
 أك بعكض ،جزئيا   أك كميا   النمكذج أك الرسـ ممكية نقل لو فيجكز ،قانكنا   الجائزة التصرفات

                                                           
ـك كالنماذج التي تتضمف ابتكارات فنية تدخل ضمف حقكؽ الممكية الصناعية، عمى فكرة الحق يقـك حق ممكية الرس -1

 لصاحبو.  االستئثارؼ الذؼ يكجب منح الحماية القانكنية
 .228صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -2
 . 335بق، ص حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السا -3
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 استغبللويشأ  لـ إذا يستطيعك  أك تقرير حق انتفاع عميو، رىنو لو يجكز كما، عكض بغير
كؼ يتـّ س يوكعم بالترخيص، عميو كما لو تقرير حق انتفاع ،1لغيره عنو يتنازؿ أف بنفسو

  (.3(، كأخيرا  الترخيص )2(، ثـ الرىف )1التنازؿ ) :تياأل حسب التصرفات هذىلتطرؽ إلى ا

 الرناعية النماذجأك  ـالرسك  عف الصنازؿ -1

 لنماذجكا بالرسـك المتعمق، 86-66مف األمر رقـ  األكلى فقرتيا في 20 المادة تنص
 بعض أك كل عقد، سطةبكا غيره، إلى يحكؿ أف نمكذج أك رسـ لراحب يجكز": أّنو عمى

 عقدك بعكض كميا  أك جزئيا   التنازؿ طريق عف النمكذج أك الرسـ ممكية تنتقل ،كعميو ."حقكقو
ذا كاف  .2أك كصية ىبة عقدك عكض بغير كأ بيع  تنتقل الممكيةف كميا  نازؿ أك التصرؼ التكا 
 فإفّ  زئيا  ج كاف ذاا  ك  ،اقتصاديا   االستغبلؿ حق صاحب كحده يصبحك  إليو لممتصرؼ كميا
 سمعة في الستعمالو أك معينة، منطقة في أك دة،محدّ  لمدة عنو يتنازؿ النمكذج أك الرسـ مالؾ
 بيفك  بينو المبـر لبلتفاؽ كفقا   حقكقو يباشر إليو المتنازؿ فإفّ  األحكاؿ جميع كفي، معينة

 .3ول المتنازؿ

د مكتكبة ، أف تككف ىذه العقك أعبله 86-66مف األمر رقـ  21أكجبت المادة 
الّ كمسجمة في ال  شرط فإفّ  لؾبذك  ،4في التنازؿ سقط الحق سجل الخاص بالرسـك كالنماذج كا 

 الكتابة تتطمب ةشكمي عقكد فيي فقط، إلثباتو ليسك  العقد النعقاد شرطا   ىك التسجيلك  الكتابة
 لمشرعا أفّ  مبلحظة مع العقد، إبطاؿ إلى ؼيؤدّ  كبلىما أك إحداىما تكفر عدـ ألفّ  القيد،ك 

 5.رسمية تككف  أف يشترط لـك  فقط بالكتابة إكتفى قدزائرؼ الج

 لمممكية الجزائرؼ  الكطني المعيد إلى بريدية رسالة تكجيو طريق عف التسجيليككف 
 الطالب لقب :التنازؿ عقكد تسجيل طمبات تتضمفك  ،إليو مباشرة تسميمو أك الصناعية

                                                           
 .729القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -1
 .382سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، المرجع السابق، ص  -2
 بق، ص. أنظر أيضا: القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السا272فاضمي إدريس، المرجع السابق، ص  -3

 .730ك  729
  ، يتعمق بالرسـك كالنماذج، السابق الذكر.86-66مف األمر رقـ  21المادة  -4
 .327فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -5
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أدائيا  ككيفية، المدفكعة الرسـك كمبمغ تو،شرك مقرمحمو كمسكنو، أك  اسـك  اسموك  كككيمو،
 غير العقد كاف إف لئليداع العقد مف األصمية النسخة إرساؿ يجبك  ،التنازؿ بسند مرفقة
 ديباجة أك رسمي إشيار بمكجب أك رسميا   تكثيقو تـّ  إذا منو صكرة إرساؿ يكفي، ك رسمي
 ثبلث مع البيانات كترفق ،1اإلرث بطريق الحقكؽ  بانتقاؿ يتعمق األمر كاف إف جرد محضر
 .الصناعية لمممكيةالجزائرؼ  الكطني المعيد قبل مف تسمـاستمارات  مف نسخ

 مطابقة تككف  يتضمف عقد التنازؿ كافة البيانات المطمكبة قانكنا ، كيجب أف أف يجب
 ـالمقدّ  لمعقد األصمية بالنسخة المختصة المصمحة تحتفعك  ،العقد في المذككرة مبياناتل

 شخص لكلمكف يك  التسجيل، بختـ ختميا بعد كاحدة إرساؿ كرقة لمطالب تعيدك  ،يللمتسج
شيادة  أك قيكد المذككرة في الدفتر الخاص بالرسـك كالنماذجال مف نسخة عمى الحصكؿطمب 

 . 2تثبت عدـ كجكد أؼ قيد

 حق لو فمممتنازؿ ،كميا   التنازؿ كاف فإفّ  التنازؿ، نكع حسب كالنماذج الرسـك تختمف
 أك جزئيا   أك كميا   عنو التنازؿ أك يمكف ما بكل فييا لتصرؼاك  النماذجك  الرسـك استغبلؿ
إذا كاف التنازؿ جزئيا ، فإّنو يمكف لصاحب الحق التنازؿ لمطرؼ  أّما ،ورىن أك بو الترخيص

 .3أك العكس الصنع فقط مع االحتفاظ بحق البيعاألخر عف حق 

 الرسوم والنمارج الصناعية رهن -2

، كىنا تطبق 4يا لديف عميورىن ذجاالنمك  ـكالرس صاحبممستثمر األجنبي ل جكزي
ذا كاف  ،مدنيا   رىفال كاف إذا المدني القانكف  في األحكاـ الخاصة بالرىف لضماف ديف الرىف كا 

ـ الطمب التأشير قدّ مُ األجنبي المستثمر عمى  كالبدّ  التجارؼ،رىف الفتطبق عميو أحكاـ  تجارؼ 
 .5الغير عمى حجة يككف  حتى كالنماذج الرسـكب خاصالسجل الالنمكذج في  عمى الرسـ أك

                                                           
 السابق الذكر. ،86-66يتضمف تطبيق األمر رقـ  ،87-66رقـ  المرسـك مف 20ك  19 تافالماد -1
، 87-66مف المرسـك رقـ  22الرسـك كالنماذج، السابق الذكر. كالمادة ، يتعمق ب86-66مف األمر رقـ  22المادة  -2

 ، السابق الذكر. 86-66يتضمف تطبيق األمر رقـ 
 .382سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، المرجع السابق، ص  -3
 السابق الذكر.، يتعمق بالرسـك كالنماذج، 86-66مف األمر رقـ  21المادة  -4
 .328فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -5
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 المرتيف الدائف عمى يتكجبإذ  بالكتابة، الرسـ أك النمكذج رىف عممية تثبت يجب أف 
كعميو يمكف لكل شخص طمب  ،1النماذجك  بالرسـك الخاص الدفتر في الرىف عممية تسجيل

ّما بياف الحصكؿ إّما عمى نسخة مف القيكد المذك كرة في الدفتر الخاص بالرسـك كالنماذج، كا 
ّما شيادة تثبت  القيكد التي ال تزاؿ مسجمة عمى الرسـك كالنماذج المسممة عمى سبيل الرىف، كا 

ّنما تسمـ لو شيادة  لمرتيف ال تسمـ لو شيادة التسجيل، كما أّف الدائف ا2عدـ كجكد أؼ قيد كا 
 .3المرىكنة يانات المتعمقة بالرسـك كالنماذجلبخاصة بالرىف تتضمف بالضركرة كافة ا

مّ ك  التسجيل، شيادة عف المرتيف الدائف يد برفع اإمّ  أسباب، لعدة الرىف ينقضي  اا 
 بانقضاء ينقضي قد كما المرتيف، الدائف قبل مف العقد الستغبلؿ دةالمحدّ  الرىف مدة بانتياء
 4.اليد لرفع الحاجة دكف  الرىف يامع ينتيي التسجيل شيادة بانتياءك  يضمنو، الذؼ الديف

 باستغالل الرسم أو النمورج الصناعي الترخيص -3

كقد أجاز لصاحب الرسـ  الترخيص، أحكاـ عمى زائرؼ بصراحةالج المشرع ينص لـ
، غير أّنو سمى بالترخيص التعاقدؼمنح حق امتياز االستغبلؿ لمغير، كىذا ما ي أك النمكذج

بريا  لمسمطة المختصة أف تصدر قرار بمنح الغير ترخيصا  ج لدكاعي المصمحة العامة يجكز
 .5مقابل تعكيض باستعماؿ الرسـ أك النمكذج

كقد  ،ينقسـ الترخيص إلى نكعيف، قد يككف ترخيص رضائي أك ترخيص تعاقدؼ
 يككف ترخيص جبرؼ.

 التعاقذي الترخيص -أ

 أؼ (Le concédant) خْص رَ المُ  بو يتعيد عقد كلالترخيص باالستغبلؿ  يعتبر
 استغبلؿ حق (Le concessionnaire) لو صخَ رَ لممُ  يمنح أف التسجيل، شيادة صاحب
الّ  صحيحا   مكضكعو يككف  أف البدّ  صحيحا   الترخيص عقد يككف  لكيك  .نماذجو أك رسكمو  كا 

                                                           
 ، يتعمق بالرسـك كالنماذج، السابق الذكر.86-66مف األمر رقـ  21المادة  -1
 السابق الذكر. ،86-66يتضمف تطبيق األمر رقـ ، 87-66مف المرسـك رقـ  22المادة  -2
 .329فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
 .386ميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، المرجع السابق، ص سمير ج -4
 .734ك  733القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -5
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 كاصل إذا وأنّ  بو ـسمالم مف. ك 1بالعقكد الخاصة بالمبادغزاـ االلت يجب وألنّ  ،باطبل   يعدّ 
 متابعتو يجكز العقد في دالمحدّ  األجل انقضاء بعد النماذجك  الرسـك استغبلؿ لو المرخص
 ،تسجيلالك  بالكتابة ينعقد أف يجب األحكاؿ جميع كفي ص،الترخي عقد حدكد تجاكزل قضائيا  
 .2ؿالتناز  حق تسجيلعف إجراءات  تختمف ال راءاتإجكىي 

عمى غرار  صلمترخي كانيالمك  الزماني النطاؽ تعييف يجب، ذلؾ ىإل باإلضافة 
رامو التزامات متبادلة إب عمى يترتب بعكض عقد ىك الترخيص عقد فّ عمما  أ براءات االختراع،

 ،ول المرخص أّما. لضمافكا ـبالتسمي المتعمقة األحكاـ راـباحت خْص رَ المُ  يمتـز إذ ،3لمطرفيف
ستعداده باستغبلؿ الرسـك في العقد، كا عمييا المتفق المبالغ دفعب خْص رَ يمتـز اتجاه المُ ف

 مف الترخيص عقد بنكد راـاحت عدـكالنماذج المرخص لو بيا في العقد. كما أّنو في حالة 
خاصة  المدني القانكف  في عمييا المنصكص زاءاتالج تطبيق يتـّ  المتعاقديف، أحد قبل

 برضى إالّ  الغير لصالح الترخيص عف التنازؿ لو لممرخص يجكز كال الفسخ، طمب إمكانية
 4.  الترخيص لعقد الشخصي الطابعتككف ب الشأف ىذا في العبرةك  ،خْص رَ المُ 

 الجبري الترخيص -ب

المستثمر األجنبي صاحب الرسـ أك النمكذج بعد اإليداع يصبح صاحب  رغـ أفّ 
ّنو يجكز لمسمطة المختصة عند الضركرة أف أ إالّ الممكية يكتسب الحق في مكاجية الغير، 

 02فقرة  20امتياز الستغبلؿ كل مف الرسـ أك النمكذج، حيث تنص المادة تمنح لمغير حق 
ذا اقصضت المرمحة العامة، يسكغ لمسمطة المتصرة و: عمى أنّ  86-66مف األمر رقـ  "كا 

النص  ُيفيـ مف. بعكض، حق اسصعماؿ رسـ أك نمكذج لكل مؤسسة صطمب ذلؾ" ،أف صمنح
ممسمطة ى الحق االستئثارؼ لممستثمر األجنبي، فقيد عمبيذا الشكل ىك الترخيص الجبرؼ أّف 

 ماكىذا مؤقتة دكف حاجة لمكافقة صاحبو، منح حق االستغبلؿ لمغير بصفة ت المختصة أف

                                                           
 .331ك  330فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -1
  .383المرجع السابق، ص زائرية، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجسمير جميل حسيف الفتبلكؼ،  -2
بعضيما  االلصزاـ"يككف العقد ممزما لمطرفيف، مصى صبادؿ المصعاقداف مف القانكف المدني، عمى أّنو:  55تنص المادة  -3

 . الذكر سابقال، بعضا"
  .331فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -4
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 العامة المصمحة مقتضيات تفسير يمكفك ، 1ة العامةصمحنزع الممكية لمميجعمو تدبيرا  مماثبل  ل
 الجميكر يرضي الأّنو  أك الكـ، ناحية مف الببلد حاجةتمبية لتو كفاي االستغبلؿ أك عدـ بعدـ
 2.كليذا مف الضركرؼ في ىذه الحالة منح ترخيص جبرؼ  الجكدة، حيث مف

 التي المؤسسة عمى يجب ليذا، ك حصريا   ليس النمكذجأك  لمرسـ الجبرؼ  الترخيص إفّ 
 الرسـ استغبلؿالتي تمّكنيا مف ك ا فيي زمةالبل الضمانات تكفر تثبت أف منو االستفادة تطمب

صناعيا  كماليا ، كىذا الشرط يعّد منطقيا  ما داـ اليدؼ مف طمب الحصكؿ عمى  النمكذج أك
الترخيص الجبرؼ ىك االستفادة القصكػ مف الرسـ أك النمكذج لتحقيق النفع العاـ لممجتمع 

، كتسجيميا لمترخيص لدػ عادؿ لممستثمر األجنبي بأداء تعكيض متـزكما ت ،3كسد حاجياتو
 . 4محة المختصة كدفع الرسـك القانكنيةالمص

 أصبحت إذاالجبرؼ  الترخيص سحب باألمر المعنية لممصمحة يجكز األخير، في
 إذا أك الترخيص، مف المستفيدة المؤسسة في فرةمتك  غير كافية أك غير دةالمحدّ  الشركط

 .5الترخيصىذا  منح ربرّ ت التي الظركؼ لتاز 

 

 

 

 

 
                                                           

بطريقة مقنعة صاحب الرسـ أك النمكذج استغبللو دكف أسباب  رفض المستثمر األجنبي عندالمصمحة العامة تتحّقق ك  -1
. دمحم 332ك  331 ص سابق،المرجع اللتفصيل أنظر: فرحة زراكؼ صالح، مزيد مف اتؤثر سمبا  عمى االقتصاد الكطني. ل

 .104سابق، ص المرجع المحسف إبراىيـ النجار، 
 .332فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -2
  .736سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  القميكبي -3
 .384سابق، ص المرجع الالممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية،  سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، -4
 .332فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -5
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 نيالثا مبحثال

 الشارات المميزةة الرناعية لممسصثمر األجنبي الكاردة عمى حقكؽ الممكي

إلى جانب الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي،  حقكؽ تندرج الشارات المميزة ضمف 
ـّ التطرؽ إلييا فيما سبق،  تستفيد مف حماية خاصة كعامة  كىياالبتكارات الجديدة التي ت

سـ كالعنكاف التجارؼ، العبلمات كاإلمف  كل الشارات المميزة شملت بمجاليا الكاسع، حيث
 .1كذلؾ تسميات المنشأك  ،بيانات المصدرك 

شارات قد ار استغبلؿ عبلمة مميزة، كىذه التمّكف الشارات المميزة صاحبيا مف احتك
تستخدـ إّما في تمييز المنتجات أك المنشآت. فاألكلى تستخدـ في تمييز المنتجات المتعمقة 

، كالثانية 2يا في السكؽ، كمثاؿ ذلؾ حق المنتج في العبلمة التجاريةبمنتج معيف عف مثيبلت
تستخدـ في تمييز المنتجات كالسمع، كمثاؿ ذلؾ الحق في استعماؿ تسمية المنشأ عمى 

، الشارات المميزةمف بيف أدكات الحماية الخاصة بالمنتجات كالبضائع لتمييزىا عف غيرىا. ك 
الخاص بحماية العبلمات، كمف  مة بمكجب القانكف مف الضركرؼ تمييز، مف جية، العبلف

 . لممنتجات ة أخرػ، تحديد المنشأ المحميجي

أىـ الشارات باعتبارىا مف  ،التجارية كالصناعية العبلماتعمى  ىذه الدراسة زركّ ت
مف غيرىا  التي يستعمميا المستثمر األجنبي في تمييز منتجاتو أك خدماتو عف المميزة

 .(المطمب األكؿ)ة ليا ات األخرػ المشابيالمنتجات أك الخدم

ىمية في تمييز األنكع أخر مف الشارات المميزة ذات إلى جانب التركيز عمى  
 (. المطمب الثاني) ، كالتي يطمق عمييا تسميات المنشأكالبضائعالمنتجات 

 
                                                           

ممكية الصناعية عمى أّنو تشمل حماية في ىذا السياؽ، تنص المادة األكلى، فقرة ثانية مف اتفاقية باريس لحماية ال -1
الممكية الصناعية براءات االختراع كنماذج المنفعة كالرسـك كالنماذج الصناعية كالعبلمات الصناعية أك التجارية كعبلمات 
الخدمة كاالسـ التجارؼ كبيانات المصدر أك تسميات المنشأ، ككذلؾ قمع المنافسة غير المشركعة. أنظر: حسيف نكارة، 

 .286حماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص ال
  .11القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -2
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 المطمب األكؿ: العبلمات الصجارية كالرناعية

أىـ الكسائل المعتمد عمييا في إطار إحدػ ىي التجارية كالصناعية  اتالعبلم
المستثمر األجنبي التاجر أك المنتج يميز بضائعو أك منتجاتو  المنافسة المشركعة، ذلؾ أفّ 

المشرع الجزائرؼ اىتـ ا يستكجب تكفير الحماية ليا، لذلؾ العبلمة، ممّ  باستخداـ اعف غيرى
عمييا  تصادقتي قيات الدكلية ال، إضافة إلى االتفا1العبلماتمثل ىذه حماية لكضع قكانيف ب

 . 2لمنح المكدع حماية كاسعة في مجاؿ العبلمات التجاريةالجزائر 

يا سبلح في يد ألنّ  ،العبلمات ليا أىمية اقتصادية كبيرةأّف إلى يرجع السبب في ذلؾ 
العبلمة تجد  فإفّ التالي كب ،3شركة لجذب العمبلء مف خبلؿ التنافس مع الشركات األخرػ ال

بالمقارنة مع ات المميزة شار عمى الالكاردة يا في حقكؽ الممكية الصناعية بيف الحقكؽ مكان
  الجديدة. االبتكاراتعمى الكاردة الحقكؽ 

قتضي ي كىك ماييا ذاتية خاصة، ضفي عمالعناصر التي تمف تتمتع العبلمات بجممة 
مف  تكافرىا لحمايتياالكاجب  شركطال(، ثـ الفرع األكؿ) مفيكمياالتطرؽ إلى  تيادراسعند 

 (.الفرع الثانيحاالت انقضائيا ) ئية، باإلضافة إلىإجراشركط مكضكعية كشركط أخرػ 

 

 

                                                           
 جكيمية 23في  مؤرخ، 44، عدد .ج.ج.ر.يتعمق بالعبلمات، ج ،2003سنة  جكيمية 19مؤرخ في  06-03أمر رقـ  -1

 .2003سنة 
 : ىذه االتفاقيات أىـبيف مف ك  -2
، 1966فيفرؼ سنة  25المؤرخ في  48-66إلييا الجزائر بمكجب األمر رقـ  انضمت، التي 1883اتفاقية باريس لسنة  -

 كالتي تختص بحماية ممكية الحقكؽ المعنكية ذات الطابع التجارؼ كالصناعػػي. 
 لكضع نظاـ دكلي مكحد لتسجيل العبلمات. ك ، بشأف التسجيل الدكلي لمعبلمات 1891مدريد لسنة كبركتكككؿ اتفاقية  -
 .بشأف التصنيف الدكلي لمسمع كالخدمات ألغراض تسجيل العبلمات 1957اتفاؽ نيس لسنة  -

، تخصص: قانكف، راشدؼ سعيدة، أنظر:  العبلمات في القانكف الجزائرؼ الجديد، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في العمـك
 .320-314 ص ، ص2014تيزؼ كزك،  –جامعة مكلكد معمرؼ  كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،

3
- TAFFOUREAU Patrick, Op.cit., p. 454. V. aussi: BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété 

intellectuelle, Op.cit., p. 398. 
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 الفرع األكؿ: مفيـك العبلمة

دكر حاسـ  ، كالتي لياتستخدـ لتحديد المنتجات كالخدمات إشارة مميزة العبلمةتعتبر 
 دكر تشكيل االحتكار كنطاقوفي السكؽ، كي بيف الشركات كحماية المستيمؾ في المنافسة

 .1حكؿ الكظيفة المميزة لمعبلمة التجارية

تشتمل العبلمة التجارية كالصناعية عمى الشارات المرافقة لمبضائع كالمنتجات 
كالخدمات التجارية كالصناعية، كىذا ما يجعل مفيكميا كاسع يقتضي اإلحاطة بو التطرؽ 

 ثـ تحديد أشكاؿ ككظائف العبلمة )ثانيا(.أىميتيا )أكال(، بياف إلى تعريف العبلمة ك 

 ة كأىميصياالعبلمصعريف  :أكال

 معبلمةتقديـ التعريفات المختمفة ل محاكلة راسة العبلمة التجارية كالصناعيةتقتضي د
(، كما ليا مف أىمية تميزىا عف غيرىا مف حقكؽ الممكية 1) مف الناحية الفقيية كالقانكنية

 (. 2الصناعية األخرػ )

 ةصعريف العبلم -1

العبلمات عمى اختبلؼ أنكاعيا  األستاذ "صبلح زيف الديف" ؼعرّ  مف الناحية الفقيية،
 "إشارة صكسـ بيا البضائع كالسمع كالمنصجات صمييزا  يا: تجارية كصناعية كعبلمات خدمة، بأنّ 

كل "كما يعّرفيا البعض األخر عمى أّنيا: . 2ا يماثميا مف سمع أك منصجات أترى"ليا عم  
إشارة أك داللة يضعيا الصاجر أك الرانع عمى المنصجات الصي يقكـ ببيعيا أك رنعيا 

 . 3"لصمييز ىذه المنصجات عف غيرىا مف السمع المماثمة

مف بينيـ الفقياء الفرنسييف لمعبلمات، مو بعض باإلضافة إلى التعريف الذؼ قدّ 
AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe :كما يمي ، 

                                                           
1
- TAFFOUREAU Patrick, Op.cit., p. 454.  

 .  253سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -2
 .467سابق، ص المرجع ال الممكية الصناعية، كبي سميحة،يالقم -3
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«La marque est un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant 

un produit ou un service et destiné à le distinguer des produits similaires 

des concurrents ou des services rendus par d’autres»
1
.  

ـّ تقد أّما مف الناحية القانكنية، ف مف األمر رقـ  02المادة جب بمك  العبلمات فيعر ت
يل التطي، السيما مث"ىي كل الرمكز القابمة لمص: كما يمي المتعمق بالعبلمات 03-06

الكممات، بما فييا أسماء األشتاص كاألحرؼ كاألرقاـ، كالرسكمات أك الركر كاألشكاؿ 
ز سمع أك المميزة لمسمع أك صكضيبيا، كاأللكاف بمفردىا أك مركبة، الصي صسصعمل كميا لصميي

 .2تدمات شتص طبيعي أك معنكي عف سمع كتدمات غيره"

بيذا التعريف يككف المشرع الجزائرؼ قد سمؾ نفس مسمؾ المشرع الفرنسي في تعريفو 
 كما يمي:  ،مف قانكف الممكية الفكرية الفرنسي .1711L-لمعبلمة في المادة 

«La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe 

susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou 

services d’une personne physique ou morale»
3
. 

"صعصبر أي عبلمة أك و: مف اتفاقية التريبس عمى أنّ  01فقرة  15ت المادة كما نّص 
ما عف صمؾ الصي  منشأةيا مجمكعة عبلمات صسمح بصمييز السمع كالتدمات الصي صنصج

يدخل في عداد العبلمة عميو ، ك 4صنصجيا منشآت أترى رالحة ألف صككف عبلمة صجارية"
كاألرقاـ كاألشكاؿ كمجمكعات األلكاف كأؼ مزيج منيا  األلفاظك األسماء كالحركؼ  :التجارية

 يصمح لمتسجيل كعبلمة تجارية. 

 أىمية العبلمة -2

منذ زمف قديـ، عند الركماف خاصة، أيف كانت تستخدـ  لقد كاف االىتماـ بالعبلمات
لمحيمكلة دكف سرقة المنتجات، كتحديد الممكية، حيث يقـك مالكيا بكضع عبلمة خاصة بو 
عمى المكاشي كالحيكانات ككشميا كدليل عمى ممكيتو ليا، كبعد ذلؾ اعتاد المصنعيف كالتجار 

                                                           
1
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 791. 

 .الذكر سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  02المادة  -2
3
- Cité par: TAFFOUREAU Patrick, Op.cit., p. 454. 

 . 125سابق، ص المرجع الالنجار، دمحم محسف إبراىيـ  -4
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صنع المنتجات كصانعيا كمسؤكليتو عف عمى استخداـ العبلمة الحقا  لمداللة عمى مصدر 
جكدتيا تجاه المستيمكيف، حيث أصبحت تسمى بعبلمات التجار، كقد استخدمت أيضا  
لتمييز منتجاتيـ بكضع أسمائيـ أك أسماء الجيات التي أنتجت بيا السمع لمتفرقة بينيا كبيف 

 . 1غيرىا مف السمع المماثمة

ع في القركف الكسطى، في ظل ظيكر كما استخدمت العبلمات بشكل إلزامي ككاس
نظاـ الطكائف لتمييز منتجات كل طائفة عف األخرػ، كقد فرض ىذا النظاـ كضع عبلمات 
عمى السمع لمداللة عمى أف الطائفة قامت بمعاينة ىذه السمع، كما يشترط كضع عبلمة 
. 2الصانع إلى جكار عبلمة الطائفة حتى يمكف التعرؼ عمى مصدر إنتاج ىذه السمعة

كبزكاؿ نظاـ الطكائف كالنمك الكبير لبلقتصاد العالمي بدأت التشريعات القانكنية المنظمة 
لمعبلمات التجارية في الظيكر، حيث أصدرت فرنسا أكؿ قانكف خاص بالعبلمات التجارية 

صدر قانكف تسجيل العبلمة  1875، كبعده في بريطانيا سنة 1857في العالـ سنة 
 .3صدر في الكاليات المتحدة قانكف حديث لمعبلمات التجارية 1946التجارية، كفي عاـ 

تحّقق العبلمة التجارية مصالح كل مف المنتجيف كالمكزعيف كالتجار باإلضافة إلى 
مصالح المستيمكيف أك العمبلء كاالقتصاد الكطني، حيث تظير أىمية العبلمة التجارية في 

، كىذا ما يساعد المستثمر 4جدة في السكؽ التمييز بيف السمع كالخدمات المماثمة المتكا
األمر الذؼ يشجع  كىك عمى االحتفاظ بعمبلئو كجذب عمبلء آخريف جدد، جْ تِ نْ األجنبي المُ 

ككل ذلؾ مف شأنو أف يساعد عمى  ،عمى المنافسة المشركعة بيف التجار أك المستثمريف
 . 5تقديـ منتجات عالية الجكدة كبأسعار معقكلة

                                                           
، 2012عدناف غساف برانبك، التنظيـ القانكني لمعبلمة التجارية )دراسة مقارنة(، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  -1

 .29ص 
، المرجع السابق، ص  -2  . 140عبد هللا حسيف الخشرـك
 .37-35عدناف غساف برانبك، المرجع السابق، ص ص  -3
 اتفيي السبيل لتمييز خدمات كمنتج ،كع العبلمة التجارية أىمية قصكػ مف الناحية العممية كالعمميةيكتسي مكض -4

   كصاحبو ثـ خصالو في مجاؿ اإلنتاج. جْ تَ نْ ف المستيمؾ مف معرفة مصدر المُ مكّ التجار، حيث تُ 
، المرجع السابق، ص  -5  .141عبد هللا حسيف الخشرـك
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 قتصادية، ذلؾ أفّ اال الناحيةمف كالصناعية بأىمية كبيرة مة التجارية لعبلتتمتع اإذف، 
مكاؿ األف مف جمب رؤكس سيمكّ  ةمشركعالمنافسة ال متمثل فيتحقيق العبلمة ليدفيا ال

تنمية في  ةالمساىمكبالتالي  ،الصناعة كالتجارة كالخدمات في مجاؿ مؤىمةالجنبية األخبرة الك 
 . 1لمدكلة االقتصاد الكطني

 ثانيا: أشكاؿ ككظائف العبلمة

إّف المتفحص لمضمكف العبلمة التجارية كالصناعية مف خبلؿ تعريفيا، يبلحع أّنيا 
(، كأّنيا تحّقق كظائف متعّددة، نظرا  ألىمية 1تشمل عمى سبيل المثاؿ عدة أشكاؿ كصكر )

 (.2ككل مف لو مصمحة في حمايتيا ) ،تقرير الحقكؽ الممنكحة لمالؾ العبلمة

 أشكاؿ العبلمة الصجارية كالرناعية -1

كل  ي تشمل عمى سبيل المثاؿ ال الحصرتتخذ العبلمات أشكاال  متعّددة كمختمفة، في
السيما الكممات، كالتي تتجسد في استخداـ أسماء األشخاص،  الرمكز القابمة لمتمثيل الخطي

األرقاـ، األشكاؿ المميزة التسميات المبتكرة، الحركؼ كاألرقاـ، الرمكز، كالرسـك أك الصكر، 
كالتي تستعمل كميا بصفة عامة لتمييز سمع  لمسمع أك تكضيبيا، األلكاف بمفردىا أك المركبة،

 .2أك خدمات كل شخص طبيعي أك معنكؼ عف غيرىا مف السمع كالخدمات األخرػ 

تعتبر مف بيف العبلمات األكثر شيكعا  أسماء األشخاص، حيث يمكف أف يختار 
ماء عائبلتيـ كعبلمات لمنتجاتيـ أك خدماتيـ لتمييزىا عف األخرػ، كعميو األشخاص أس

يجكز لكل مستثمر أجنبي تاجر أك صانع أف يستعمل اسمو العائمي كعبلمة مميزة، مثل 
لممبلبس،  «Lacoste»لمسيارات، كعبلمة المشيكرة  «Peugeot»، كعبلمة «Ford»عبلمة 

ر االستعماؿ المطمق ألية عبارة تدؿ عمى خصائص غير أّنو في ىذه الحالة ال يمكف احتكا
زة، فالعبرة في العبلمة تككف بتكفر إذا كانت مميّ  كحرماف الغير إاّل  كج كحدهة المنتكطبيع

                                                           
يرة حيث يمكنيا أف تحمي ممكية المستثمر األجنبي كتحفع ىكيتو بسيكلة، كذلؾ عف طريق لمعبلمة التجارية أىمية كب -1

طبع ىذه العبلمة عمى كل المنتجات كاإلعبلنات كاألماكف الخاصة بالمؤسسة االستثمارية، كما يجب أّف تككف العبلمة 
 أنظر:  .الذؼ ُتعمف عنو جْ تَ نْ التجارية مميزة ككاضحة تحمل سمات المُ 

CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 492.  
  ، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر.06-03مف األمر رقـ  02المادة  -2
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زة لمنتجاتو أك خدماتو ، كما أّنو ال يمكف استعماؿ اسـ الغير كعبلمة مميّ 1ز لياالطابع المميّ 
 .2بمكافقتو أك مكافقة كرثتو إالّ  -إذا كاف اسـ عائمتو مشيكرا  خاصة  –

لصانع أك التاجر أك ااألجنبي ممستثمر فيما يتعمق بالتسميات المبتكرة، فإّنو يجكز ل
إلى جانب أسماء األشخاص، كالتي  وخدماتو ك سمعمة أف يتخذ تسمية معينة لتمييز مقّدـ الخد

،  «Coca Cola»ذلؾ عبلمةعمى ، كمثاؿ 3تككف جديدة كمبتكرة كليا صفة مميزة
، ككذلؾ مف المشربات المشابية عف غيرىا لتمييز المشركبات الغازية  «Fanta»كعبلمة
لتمييز نكع معيف مف الصابكف، كعبلمة  «Le chat»عبلمة ك  «Palmolive»عبلمة 

«Marlboro»  4مف السجائرمعيف لتمييز نكع . 

مييز إلى جانب ىذه األشكاؿ، يجكز أف تتخذ العبلمات شكل أرقاـ أك حركؼ لت
كؼ سـ التاجر أك الحر د تككف عبارة عف الحركؼ األكلى إلالمنتجات كالخدمات، كالتي ق

سـ الشركة أك عنكانيا أك كانت حركفا  أخرػ. مثل حرؼ األكلى لؤلسماء التي تدخل في إ
«M» سـ شركةالذؼ يميز إ «Macdonald »  ،العالمية المتخصصة في األطعمة السريعة

لتمييز بعض المنتجات  333ك  555، ككذلؾ استخداـ أرقاـ مثل لمسجائر «L.M»كعبلمة 
 «up 7»أك العطكر أك السجائر، كما أّنو غالبا  ما تستخدـ األرقاـ مقترنة بالحركؼ كعبلمة 
 .5لممشركبات الغازية ذات شيرة عالمية، دكف أف يككف اليدؼ منيا تضميل الجميكر

ف الصكر كاأللكاف كالرسكمات لتمييز ستمد العبلمات مأف ياألجنبي لممستثمر يمكف 
، كأف تتخذ العبلمات صكرة مستمدة مف الطبيعة، مثل صكرة عف غيرىا منتجاتو أك خدماتو

شجرة أك زىرة أك حيكاف، أك مستمدة مف شكل أحد المركبات أك العمارات أك الطائرات أك 
أف تككف صكرة ، كما يجكز أف تمثل صكرة إنساف عبلمة مميزة، ك6السفف، كما إلى ذلؾ

                                                           
 . 90ك  89ص  راشدؼ سعيدة، المرجع السابق، -1
 . 654. أنظر أيضا: مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص 217فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -2
 . 267ح زيف الديف، مرجع سابق، ص صبل -3
 . أنظر أيضا:654مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص  -4

BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 403. 
 .97. أنظر أيضا: راشدؼ سعيدة، المرجع السابق، ص 262صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -5
 . 475ك  474يحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص القميكبي سم -6
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في حالة استعماؿ صكرة الغير بشرط الحصكؿ العبلمة أيضا  ، كقد تككف جْ تِ نْ المُ التاجر أك 
 . 1عمى مكافقتو أك مكافقة كرثتو

يجكز كذلؾ أف تتخذ العبلمة شكل رسـ أك عدة رسكمات ليا مميزات، فيي عبارة عف 
كاألنيار كالحيكانات، كقد  رسـ أك تككيف فني يتضمف مناظر مستكحاة مف الطبيعة كالجباؿ

تككف مناظر خيالية ليا شكل معيف، بشرط أف تتخذ صفة االبتكار كالتمييز، كمع ذلؾ فقد 
أك برج إيفل  تتتخذ العبلمة رسـ أك رسكمات عمى شكل مناظر عامة لآلثار كاألىراما

 إذا كانت تدخل في ال تشكل حكرا  عمى شخص معيف، إالّ كغيرىا، فيي مف حق الجميع 
 . 2العبلمة تككيف عبلمة ما تصبح في ىذه الحالة محمية باعتبارىا جزء مف كل

كما أجاز المشرع الجزائرؼ استعماؿ تركيبات أك ترتيبات ألكاف مفردة أك مركبة 
كعبلمة، حيث يقصد بتركيب األلكاف كيفية استعماؿ لكف كاحد أك أكثر حسب طريقة معينة، 

تيا ال تصمح لتمييز ألكاف بشكل مميز. في الكاقع األلكاف بذاأّما ترتيب األلكاف فيك جمع عدة 
 .3إذا كانت متجانسة كمنظمة ُتَككُف في مجمكعيا طابعا  خاصا  كمميزا   المنتجات إالّ 

أّما فيما يتعمق باألشكاؿ المميزة لمسمع أك تكضيبيا، فيمكف أف تتككف العبلمة مف 
يقة الغمق أك طريقة تكضيب المنتكج مف الشكل الخارجي لممنتكج مثبل ، كالغبلؼ أك طر 

الببلستيؾ أك الزجاج أك الكرؽ، كىذه األشكاؿ كميا ىي عبلمات تجارية إذا اتسمت بصفة 
مف األمر  07. كفي ىذا اإلطار استثنى المشرع الجزائرؼ في الفقرة الثالثة مف المادة 4التمييز
ثل شكل السمع أك غبلفيا إذا مف التسجيل الرمكز التي تم يتعمق بالعبلمات، 06-03رقـ 

 كانت الطبيعة أك كظيفة السمع أك التغميف تفرضيا. 

                                                           
 .655. مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص 220أنظر: فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -1

2
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 574. 

ي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص . أنظر أيضا: القميكب221فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
477 . 

ة دكتكراه شيادالنظاـ القانكني لمعبلمات التجارية في القانكف الجزائرؼ كاالتفاقيات الدكلية، أطركحة لنيل سبلمي ميمكد،  -4
، تخصص: في   .65، ص 2012باتنة،  -قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر العمـك
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إذا  Tridimensionnelكما يمكف أف تككف العبلمة ذات شكل مركب أك ثبلثية األبعاد 
نفسو أك غبلفو الخارجي، كىذا الشكل المسجل كعبلمة عمى خبلؼ  جك كانت تمثل شكل المنت

، كعمى العمكـ 1غير مف استعماليا في نشاطات اقتصادية أخرػ ال يمنع ال الرسـك كالنماذج
 تدخل األشكاؿ ثبلثية األبعاد في األشكاؿ المميزة لمسمع أك تكضيبيا، مّما يستكجب حمايتيا

 .2مف األشكاؿ زىا عف غيرىايتميل يةقانكنإذا تكفرت فييا الشركط ال

 كظائف العبلمة الصجارية كالرناعية -2

ييا لممستيمؾ دة التي تؤدّ ات مف خبلؿ الكظائف االقتصادية المتعدّ تبرز أىمية العبلم
 كالمستثمر األجنبي التاجر أك الصانع أك مقدـ الخدمة، كالمتمثمة فيما يمي: 

 العالمة تحذّد مصذر المنتجات والبضائع والخذمات -أ

تساعد العبلمة المستيمؾ عمى تحديد المصدر الشخصي كاإلقميمي لممنتجات 
ف غيرىا المشابية عكتمييزىا بسيكلة  بسرعة كاختيار عبلمة معينةع كالخدمات، كالبضائ

تقكـ كالتي  جْ تَ نْ العبلمة ىي عنصر مف عناصر تمايز المُ . كبالتالي ف3كالمماثمة التي تنافسيا
سـ العبلمة التي ابتسييل المعامبلت التجارية فيما بيف األطراؼ، إذ يكفي أف يذكر المشترؼ 

تجات أك البضائع التي يريد شرائيا دكف حاجة لمتفصيل كبياف أكصافيا، كبيذا تحمميا المن
في السكؽ المميئة بالمنتجات المستثمرة تككف بمثابة ىكية لمصدر منتجات كخدمات الشركة 

 . 4كالخدمات المتنافسة، كالتي تعكد لمصدر كاحد

حماية ضماف لكسيمة كبل  يف فقط،كأداة لحماية المستيمك لمعبلمةال ُينَظر كما أّنو 
، كأيضا  كسيمة لجذب العمبلء كاالحتفاظ بيـ عيف كالتجارنصمللمستثمريف األجانب اا

  .5كحمايتيـ مف التعرض لمغش كالتضميل

 

                                                           
1
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 557. 

 .66مرجع السابق، ص السبلمي ميمكد،  -2
، المرجع السابق، ص  -3   . 144عبد هللا حسيف الخشرـك
 .54. أنظر أيضا: عدناف غساف برانبك، المرجع السابق، ص 255صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -4

5
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 861.  
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  العبلمة رمز لجكدة المنصجات كالبضائع كالتدمات -ب

ي تعّبر العبلمة عف قكتيا كثقة الجميكر بيا مف خبلؿ جكدة المنتجات كالخدمات الت
ترمز إلييا، كبالتالي يعرؼ المستيمكيف أّف منتجا  معينا  عمى درجة مف الجكدة كالنكعية 

، كالتي بدكرىا ترفع 1كاإلتقاف نتيجة االستخداـ المتكّرر لممنتجات التي تحمل عبلمة معينة
مّما  ،الثقة بتمؾ المنتجات كالخدمات، كتككف مشجعا  كدافعا  لممستيمكيف لتفضيميا عف غيرىا

جاتو كخدماتو مف أجل لؾ العبلمة إلى تطكير كتحسيف منتيدفع المستثمر األجنبي ما
التي  ستكػ مف الجكدة بالعبلمةالمحافظة عمى سمعة عبلمتو كثقة عمبلئو، الرتباط ىذا الم

 . 2جْ تَ نْ يحمميا المُ 

ليذه الكظيفة أىمية خاصة بالنسبة لممنتجات أك الخدمات التي ال يستطيع المستيمؾ 
 .3مثل اإللكتركنيات أك ما شابو ذلؾ ،ؼ عمى نكعيتيا بنفسوتعرّ ال

 العبلمة كسيمة إعبلف عف البضائع كالمنصجات كالتدمات -ج

المصنعيف المستثمريف تعتبر العبلمة مف بيف إحدػ أىـ الكسائل التي يستخدميا 
، كغالبا  4مي الخدمات لئلعبلف عف منتجاتيـ أك خدماتيـ لجميكر المستيمكيفكالتجار كمقدّ 

ما يككف التركيز عمى الدعاية لمعبلمة ذاتيا أكثر مف المنتجات أك الخدمات ذاتيا عف طريق 
العبلمة حيث تصبح كسائل اإلعبلف كالدعاية المختمفة مف تمفاز كصحف كمجبلت كغيرىا، 

ات كسيمة أساسية لمدعاية كاإلعبلف لمنتج ييانتيجة لمكظائف المتعّددة كالمتشابكة التي تؤدّ 
 . 5المشركع االستثمارؼ الذؼ يستخدميا

فبعد أف يتعرؼ الجميكر عمى عبلمة معينة كترتبط في ذىنو بالمكاصفات التي 
مف خبلؿ  جْ تَ نْ ، يصبح بإمكاف المستثمر األجنبي مالؾ العبلمة أف يسكؽ المُ جْ تَ نْ يحمميا المُ 

                                                           
  .256صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -1
، المرجع السابق، ص  -2   .145عبد هللا حسيف الخشرـك

3
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 865. 

 .256صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -4
، المرجع السابق، ص عبد هللا حس -5   .145يف الخشرـك
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، ألّنيا تحكلت إلى جْ تَ نْ العبلمة نفسيا دكف الحاجة لمتأكيد دائما  عمى صفات أك خكاص المُ 
 .1كبالتالي الزيادة مف قيمتيا ،عامل أساسي كىاـ في زيادة المبيعات

 العبلمة مف أىـ كسائل المنافسة المشركعة -د

تعتبر العبلمة كسيمة ميمة لممنافسة النزيية كالمشركعة لتمييز المنتجات كالبضائع 
. كتبرز 2لجذب العمبلء كالحفاظ عمييـكالخدمات عف غيرىا المماثمة أك المشابية، ككسيمة 

أىميتيا كذلؾ في مجاؿ المنافسة المشركعة في المجاؿ التجارؼ داخميا  كدكليا ، حيث يحرص 
أصحاب المشركعات االقتصادية عمى تحسيف منتجاتيـ كبضائعيـ كخدماتيـ المستثمريف 

ظة عمى الجكدة مف مف أجل كسب ثقة المستيمكيف كالمحاف ، كذلؾالتي ترمز إلييا العبلمة
 .3أجل كسب الشيرة كتكثيقيا في إطار المنافسة المشركعة

 شركط العبلمة الفرع الثاني:

المممككة لممستثمر األجنبي  اتمعبلملقانكنية للحماية االجزائرؼ قصد ايشترط المشرع 
 تجراءااإلككذلؾ ، )أكال( تكافر الشركط المكضكعية التي تجعميا قادرة عمى تحقيق ذاتيتيا

 .، كحاالت انقضائيا )ثانيا(إضفاء الطابع الرسمي عميياالكتساب العبلمة مف أجل الشكمية 

 الشركط المكضكعية :كالأ

درج العبلمة ضمف طائفة الرمكز أك الشارات المميزة القابمة لمتمثيل الخطي، كىي نت
، كأف (1) ا طابع مميزليتختص بتمييز السمع كالخدمات، لذلؾ يشترط في العبلمة أف يككف 

غير  مشركعةالعبلمة أف تككف ك ، (2) مف قبل تككف العبلمة جديدة لـ يسبق استخداميا
كىذه الشركط ضركرية لكجكد العبلمة كصحتيا مف  .(3مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة )

 الناحية القانكنية كالكاقعية.

 
                                                           

 . 61عدناف غساف برانبك، المرجع السابق، ص  -1
 . 57أنظر أيضا: راشدؼ سعيدة، المرجع السابق، ص  . 258صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -2
، المرجع السابق، ص  -3  .146عبد هللا حسيف الخشرـك
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 طابع مميزأف صككف العبلمة ذات  -1

اشترط المشرع الشركط الكاجب تكفرىا في العبلمة، حيث  أىـيعتبر شرط التميز مف 
، أف تالمتعمق بالعبلما 06-03مف األمر رقـ  02المادة الفقرة األكلى مف الجزائرؼ في 

يمنع الخمط بغيرىا مف العبلمات التي  La marque distinctive يككف لمعبلمة طابعا  مميزا  
، كيقصد بالصفة 1بس لدػ المستيمؾتكضع عمى ذات السمع أك الخدمات لمنع حصكؿ ل

أك  األجنبي المستثمرمنتجات  المميزة أف يككف لمعبلمة شكبل  مميزا  خاصا  بيا أك صكرة تميز
، كالتي 2المماثمة ليا منتجاتلمف طرؼ منافسيو عمى اعف العبلمات المستخدمة  التاجر

 .3في طمب التسجيل بالتفصيل نةتككف مبيّ 

صريحة، عميو المشرع الجزائرؼ بصفة  مة شرط ضركرؼ نّص إّف الطابع المميز لمعبل
عدـ تكفر عنصر  ز لبياف الكظيفة األساسية لمعبلمة، بمعنى أفّ ككاف استعمالو لصفة التميّ 

ال العبلمات ف ،ذلؾل. 4التمّيز يمس بماىية العبلمة ذاتيا كأساس كجكدىا كالغاية منيا
إذا كانت تشكل عبلمات عامة أك كصفية خالية  الحماية القانكنية، كبالتالي إلغائياتستكجب 

مف أية خصائص أك صفات تميزىا عف العبلمات األخرػ المماثمة، كمف العبلمات التي 
تستثنى مف التسجيل الرمكز التي تمثل شكل السمع أك غبلفيا إذا كانت طبيعة أك كظيفة 

عبلمات نكعية أك ، ككافة ىذه العبلمات غير المميزة ىي 5السمع أك التغميف تفرضيا
 . 6ضركرية تتطمبيا طبيعة المنتجات أك الخدمات لمداللة عمييا

                                                           
 .270سابق، ص المرجع العية كفق القكانيف الجزائرية، الممكية الصنا سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، -1

2
- «La propriété intellectuelle joue un rôle essentiel car elle permet de distinguer les 

produits de Philip Morris des produits de ses concurrents... Sans la marque, les produits 

de PML ne sont pas facilement différenciables des produits des concurrents par le 

consommateur; aussi, la concurrence se basera principalement sur le prix». V. BINCTIN 

Nicolas,  «Le renouveau du contentieux international de la propriété intellectuelle», Op.cit., 

pp. 389 et 390.   
3
- BREESE Pièrre, Op.cit., p. 52. 

 .117ص ، سابقالمرجع الراشدؼ سعيدة،  -4
  ، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر. 06-03مف األمر رقـ  07مف المادة  03الفقرة  -5

6
- Selon l’article L711-2 du code Français de la propriété intellectuelle Sont, par conséquent, 

prohibés: «Les signes ou dénominations constituant une désignation nécessaire, 

générique ou usuelle du produit ou du service». V.: TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 425.  
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تستثنى كل العبلمات أك التسميات التي يمكف استعماليا لبياف ميزة المنتكج كأّنو كما 
أك الخدمة كالصفة، الكمية، القيمة أك المكاف الجغرافي، ككذلؾ التسميات المككنة أساسا  مف 

 . 1طبيعة المنتكج أك كظيفتو أك الذؼ يمنح المنتكج القيمة الجكىرية الشكل الذؼ تفرضو

 أف صككف العبلمة جديدة -2

لـ يسبق استعماليا مف  ال يكفي أف تككف العبلمة مميزة، بل يجب أف تككف جديدة
 المشرع ، صحيح أفّ 2أك تاجر أخر عمى سمع مماثمة أك سبق تسجيميا مف قبل جْ تِ نْ مُ طرؼ 
 07المادة  مف 09الفقرة  فّ كأشترط ذلؾ صراحة في األمر المتعمق بالعبلمات، لـ ي الجزائرؼ 

"صسصثنى مف الصسجيل الرمكز المطابقة أك المشابية لعبلمة كانت محل و: منو تنص عمى أنّ 
تسجيل الرمكز غير المطابقة كال المشابية  و بمفيـك المخالفة يتـّ ، أؼ أنّ طمب الصسجيل"

 تسجيميا كتتمتع بحماية قانكنية. تمؾ التي تـّ ىي تسجيل، ك اللعبلمة كانت محل طمب 

 في خمق العبلمة كابتكارىاالمطمقة ليس الجدة  الجدة في العبلماتبشرط المقصكد 
ّنما، كالنماذجكما ىك الشأف في براءات االختراع كالرسـك  ، أك التطبيق الجدة في االستعماؿ كا 

كما يقصد بشرط الجدة في  ،3ة لممستيمكيفكالتي يجب أف تمنع المبس كالتضميل بالنسب
العبلمة أف ال تشكل اعتداء عمى حق سابق يعكد لجية أخرػ، فقد يككف الحق عبارة عف 

سـ التجارؼ كغيرىا، كفي لفكرية األخرػ، كحق المؤلف أك اإلعبلمة أك أحد حقكؽ الممكية ا
إذف كمكافقة المستثمر  ىذه الحالة ال يجكز استعماؿ كال تسجيل العبلمة دكف الحصكؿ عمى

 . 4تسجيللم األجنبي صاحب الحق األسبق في إيداع العبلمة

داخل اإلقميـ  تتمتع العبلمة إذا كانت أجنبية بالحماية القانكنية ،ذلؾ إضافة إلى
ؼ إلى التضميل مع عبلمة تؤدّ كالتي  ،مف التقميد أك استعماؿ عبلمة مشابية الجزائرؼ بأكممو

المستعممة في نفس اإلقميـ العبلمة ند المستيمؾ لممنتكج أك الخدمة أك أخرػ أك خمق المبس ع

                                                           
 .224فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق ، ص  -1
 .279صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -2

3
- HAROUN Ali, La marque au Maghreb, OPU, Algérie, 1979, p. 72. 

 . 119 ، صالمرجع السابقعدناف غساف برانبك،  -4
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غيره مف الصانعيف أك التجار مف استعماؿ أك تسجيل المستثمر األجنبي يمنع كما مف جية، 
 .1تمؾ العبلمة مف جية أخرػ 

 أف صككف العبلمة مشركعة -3

منظاـ العاـ ل تيافعدـ مخالأك  عدـ مخالفتيا لنص قانكني يقصد بمشركعية العبلمة
حتى تشمميا الحماية  استخداميا ممنكعا  بنص قانكني ، ككذلؾ أف ال يككف كاآلداب العامة

لذلؾ يجب عمى المستثمر األجنبي التاجر أك الصانع احتراـ شرط مشركعية  ،2القانكنية
، عمى آعبله 06-03مف األمر رقـ  07المشرع الجزائرؼ في المادة  كقد نّص ، 3العبلمة

تقع تحت طائمة ف العبلمة المخالفة لمنظاـ العاـ أك اآلداب العامة غير مشركعة ك كك 
 تسجيميا. رفضيُ بالتالي ك  البطبلف،

أك صكر العامة كالنظاـ العاـ إذا كانت تتضمف تسميات  لآلدابتككف العبلمة مخالفة 
الشرؼ، الرايات كأعبلـ  أك تقميدا   ، أك إذا كاف أحد عناصرىا نقبل  4فاضحة أك تمس باألخبلؽ

كالرمكز التي يحظر استعماليا بمكجب القانكف الكطني أك االتفاقيات الدكلية التي تككف 
 .5، فكل ىذه الشارات أك الرمكز تستثنى مف التسجيلفييا الجزائر طرفا  

مف الضركرؼ اإلشارة إلى أّف عدـ مشركعية العبلمة ال يعني فقط عدـ قابميتيا 
ّنما يمتنع   يا حتى كلك لـ تكف مسجمة، ككل استعماؿ لمعبلمة يعدّ كذلؾ استعماللمتسجيل، كا 

                                                           
 .294حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  -1

سة، كتقديرىا يقضي بأّنو ال يمكف أف يجب أف تككف العبلمة مشركعة لكي يتـّ حمايتيا، فالمشركعية مسألة جد حسا -2
ّنما يجب أف ينتج عدـ المشركعية عف ىيكل  ينتج عدـ المشركعية عف المنتجات أك الخدمات التي تحّددىا العبلمة، كا 

 ، كذلؾ تبعا  لمبدأ استقبللية العبلمة. أنظر:la structure de la marqueالعبلمة أك بنيتيا 
AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 830.  

ال يقتصر ىذا الشرط فقط عمى العبلمة بل يشترط كذلؾ في كل حقكؽ الممكية الصناعية، كاالختراعات كالرسـك  -3
 كغيرىا التي يشترط أف تككف مشركعة غير مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة.  كالنماذج

4
- «Pour être sanctionné sur le terrain du droit des marques, le signe doit être 

intrinsèquement contraire aux bonnes mœurs, telle une marque figurative constituée 

par une photographie obscène». V. BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, 

Op.cit., p. 434. 
  ، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر. 06-03ف األمر رقـ م 07مف المادة  04الفقرة  -5



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

272 
 

، كما أّنو ال يجكز تسجيل العبلمات ذات الطبيعة الخادعة أك 1مخالفة يعاقب عمييا القانكف 
المضّممة لمجميكر أك التي تتضمف بيانات كاذبة عف مصدر المنتجات أك صفاتيا، ككذلؾ 

د أك مزكر، كذلؾ بغض النظر عف ؼ كىمي أك مقمّ سـ تجار امات التي تحتكؼ عمى العبل
 . 2مطابقتيا لعبلمة أخرػ سابقة في االستعماؿ أك التسجيل

األجنبي في الجزائر إذا  التجارية أك الصناعية لممستثمرعبلمة اليمكف رفض تسجيل 
في ببلده.  العامة حتى كلك كانت غير مخالفة لمنظاـ العاـ كاألخبلؽ ،اعتبرت غير مشركعة

 فّ إلى أ 1979اإلشارة في القضية المرفكعة أماـ المحاكـ الفرنسية في عاـ بالتالي، يمكف ك 
لنظاـ ع امتعارض ت ال يا تشير إلى مادة محظكرةر رغـ أنّ ك عمى العط  «Opium»كضع كممة

ليا صكرة خاصة ترمز إلى العطكر الثمينة، كىي ال تشكل  «Opium»، ألّف كممة العاـ
3تبرير لممخدرات 

Une apologie de la drogue. ،تـّ رفض تسجيل عبلمة  كفي المقابل
 لعبلمةاألمر بالنسبة  عمى المنتجات الغذائية، كما ىك «Cannabia»سـ إتستعمل 

«Chanvrette»  ع عمى شجّ يُ  كىك ماب مصنكع مف أكراؽ القنب، ك شر ملالتي تستخدـ
 .4بشكل كاسع المخدراتعماؿ است

 ،المتعمق بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  05فقرة  07بصفة عامة، تنص المادة 
رات شعا أك أعبلـ أك رسمية راتلشعا تقميدا   منيا جزء أك العبلمة تككف  أف جكاز عدـ عمى
 رسمية دمغة أك إشارة أك رمز أك مختصر سـا أك ءراالحم كاألىمة راءالحم كالصمباف أخرػ 

 لمرقابة دكلية اتفاقية بمكجب ئتأنش الحككمات بيف مشتركة منظمة أك دكلة تستخدميا
 أك الدكلة ليذه المختصة السمطة طرؼ مف ترخيص عمى الحصكؿ تـّ  إذا إالّ  ،فكالضما
باريس بضركرة التزاـ الدكؿ  اتفاقية ( مف)ثالثا   06المادة  عميو تصن ما ذاكى ،بذلؾ المنظمة

الدكلية الحككمية األعضاء بحماية الشارات التي تعمف عنيا الدكؿ األعضاء كالمنظمات 
 .5األمر الذؼ يترتب عميو عدـ جكاز استعماؿ ىذه الشارات كعبلمة تجارية ،األخرػ 

                                                           
 .125سابق، ص المرجع العدناف غساف برانبك،  -1
  . 513القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -2
  .229 ص فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، -3

4
- BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 435. 

 .510 القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص -5
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 المحظكرة األشكاؿ ىذه المستثمر األجنبي غبلؿاست عمى ائرؼ ز الج المشرع يعاقب كما
رقـ  األمر مف 32 المادة بمكجب غير مشركعة، لككنيا جريمة منصكص عمييا كعبلمة

 .العقكبات قانكف  المتضمف األمر بأحكاـ اإلخبلؿ دكف  ،العبلماتب المتعمق 03-06

 انقضائياالكصساب العبلمة كحاالت  الشكمية جراءاتاإل :ثانيا

عند المطالبة باالعتراؼ بالعبلمة  إتباعيااإلجراءات الشكمية ىي الشركط التي ينبغي 
الشركط المكضكعية استنادا  إلى تكافر  ،رسميا  بتسجيميا في السجل الخاص بالعبلمات

في خطكات متتابعة كمتسمسمة، تبدأ بإجراءات اإليداع،  جراءاتكتتمثل ىذه اإل .السالفة الذكر
كيمكف أف تنقضي العبلمة ألسباب داخمية ترجع إلى إرادة ، (1) كالنشر ،ثـ التسجيل

 (.2صاحبيا، إّما بالترؾ أك بعدـ االستعماؿ، كأسباب أخرػ خارجة عف إرادتو )

 راءات اكصساب ممكية العبلمةإج -1

ميما  عمى إقميـ التراب الكطني عبلمتو استغبلؿاحتكار  ممستثمر األجنبيال يمكف ل
أماـ الجية لحمايتيا البلزمة القانكنية استكماؿ اإلجراءات عد  بكانت كطنية أك أجنبية، إالّ 

 .)ج( شركالن)ب(، كالتسجيل )أ(، المتمثمة في اإليداع ىي اإلجراءات ك  ،المختصة

 طمب اإليداع -أ

بغرض تمييز تسجيل عبلمة مباشرة طمب ممف اإليداع إجراء يتمثل في تقديـ 
خدمات عف غيرىا إلى المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، أك يرسل المنتجات أك ال

إليو عف طريق البريد، أك بأؼ طريقة أخرػ مناسبة تثبت االستبلـ، كتسمـ أك ترسل إلى 
المكدع أك ككيمو نسخة مف طمب التسجيل تحمل تأشيرة المصمحة ثمر األجنبي المست

 كيجب أف يتـّ اإليداع مف طرؼ طالب التسجيل. 1المختصة كتتضمف تاريخ كساعة اإليداع
ذا  ، أجنبي أك كطنيشخص طبيعي أك معنكؼ  ا  كافأي شخصيا   أك بكاسطة ممثل عنو، كا 

                                                           
د كيفيات إيداع العبلمات التجارية ، يحدّ 2005 سنة أكت 02مؤرخ في  277-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  03المادة  -1

 .2005أكت سنة  7في  مؤرخ، 54عدد  ج.ج.،كتسجيميا، ج.ر.
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قيـ في الخارج كجب عميو أف يعيف نائبا  عنو مقيـ في طالب اإليداع مالمستثمر األجنبي كاف 
 .1الجزائر يتكلى استكماؿ إجراءات اإليداع

ر الطمب عمى النمكذج الذؼ تسممو الجية المختصة، كيجب أف يحتكؼ يجب أف يحرّ 
سـ المكدع كعنكانو، بياف السمع أك الخدمات التي تنطبق عمييا اعمى بيانات إجبارية منيا: 

، كيعتبر تاريخ اإليداع ىك تاريخ استبلـ د قانكنا  األصناؼ المقابمة لمتصنيف المحدّ العبلمة أك 
 . 2المصمحة المختصة الطمب المذككر

الجزائرؼ لمممكية الصناعية بفحص الطمب المكدع مف ناحية الكطني كما يقكـ المعيد 
ة المختصة بتحرير ، كتقـك الييئاإليداع مقبكال   يعدّ  ، فإذا كاف إيجابيا  3المضمكف كالشكل

ذلؾ نظرا  ، ك المستحقة محضر يثبت تاريخ اإليداع كمكانو، ككذا رقـ التسجيل كدفع الرسـك
البيانات المدرجة في الكثيقة لفض النزاعات المحتممة التي يمكف أف تقع بيف عدة ألىمية 
 .4لنفس الطمب مكدعيف

 صسجيل العبلمة -ب

خذه مدير المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية القرار الذؼ يتذلؾ العبلمة  تسجيلب يقصد
قيد العبلمة في سجل خاص يمسكو المعيد، تسجل فيو العبلمات  الصناعية، كبمكجبو يتـّ 

 .5الذكر بقالسا 06-03عمييا األمر رقـ  ككافة العقكد األخرػ التي نّص 

لدػ  الفرؽ بيف التسجيل كاإليداع، فاإليداع ىك تسميـ ممف التسجيل ىنا يظير جميا  
ا التسجيل فيك أك عف طريق البريد، أمّ  حضكريا  الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية المعيد 

اإلجراء الذؼ يقـك بو مدير المعيد لقيد العبلمة في السجل الخاص الذؼ يمسكو، كىذا ما 
 10تحّدد مدتو ب  لمتسجيل أثر رجعي يجعل تاريخ اإليداع سابق لتاريخ التسجيل، غير أفّ 

                                                           
 ، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر.06-03مف األمر رقـ  13دة مف الما 02الفقرة  -1
 .الذكر سابقالد كيفيات إيداع العبلمات التجارية كتسجيميا، يحدّ ، 277-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  04المادة  -2
 مف المرسـك نفسو. 11ك  10المادتاف  -3
 .235سابق، ص المرجع الزراكؼ صالح، فرحة  -4
 .الذكر سابقالد كيفيات إيداع العبلمات التجارية كتسجيميا، يحدّ  ،277-05ف المرسـك التنفيذؼ رقـ م 14المادة  -5



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

275 
 

. كاليدؼ مف ذلؾ ىك حماية مصمحة المكدع 1قابمة لمتجديد تحسب مف تاريخ اإليداع سنكات
 . مف تصرفات الغير سيء النية، كبعد تسجيل العبلمة كقيدىا تأتي عممية النشر

 النشر -ج

بعد قبكؿ طمب إيداع العبلمة كتسجيميا، يشترط القانكف ضركرة نشر العبلمة في 
تي يتكفل بيا المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية بصفة النشرة الرسمية لمعبلمات، كال

سـ طالب ا، كيشمل النشر بكجو خاص جميع التصرفات الكاردة عمى العبلمة ك2دكرية
 التسجيل كصكرة مطابقة لمعبلمة كالمنتجات التي تكضع عمييا. 

اعية مف بينيا قسـ خاص بحقكؽ الممكية الصن ،تتضمف النشرة الرسمية أربع أقساـ
كالتجارية يذكر فيو مختمف النشرات التنظيمية المتعمقة بالعمميات التي تؤثر عمى ىذه الحقكؽ 

. كما 3كتسجيميا، كأّف صاحب العبلمة ىك الذؼ يتحمل تكاليف النشر عمى نفقتو الخاصة
يؤّكد عمى أّف النشر يشكل مرحمة ميمة في إجراءات اكتساب الحق في ممكية العبلمة 

 أفذكره،  السابق 277-05رقـ  مف المرسـك التنفيذؼ 30ىك ما تشترطو المادة كحمايتيا، 
 إلى إضافة ،ىاكتجديد العبلماتتسجيل ب المتعمقة العمميات كل ة الرسميةالنشر  في تنشر

لغائيا إبطاليا  .4بمقتضى القانكف  سجل قيد كلكذلؾ ك  ،كا 

تي ال، ك العبلمة نشر رةاشتراط ضرك  مفغاية المقصكدة الا سبق، أّف مّ يمكف القكؿ م
 طمب عمى راضاالعت مف المصمحة صاحب فيتمكىي  ،ياميسجتبقبمت المصمحة المختصة 

 .مف طرؼ الغير العبلمة تسجيل

 

 

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  05المادة  -1
 .لذكرا سابقالد كيفيات إيداع العبلمات التجارية كتسجيميا، يحدّ ، 277-05التنفيذؼ رقـ مف المرسـك  29المادة  -2
  .240فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
 .الذكر سابقالد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا، يحدّ ، 277-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  30ف االمادت -4
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 انقضاء الحق في العبلمة حاالت  -2

التسجيل كالنشر، تثبت لو ك  اإليداعبمجرد استكماؿ صاحب العبلمة جميع إجراءات 
أسباب بينقضي يمكف أف اية القانكنية، كالحق في العبلمة حظى بالحميممكية العبلمة ك 

 .1أسباب خارجة عف إرادتوفي إرادة صاحبيا أك  في دة، قد تجد مصدرىاتعدّ م

اىتمت مختمف القكانيف الكطنية كاالتفاقيات الدكلية بمكضكع الحماية القانكنية لحقكؽ 
د استكماؿ كافة اإلجراءات الممكية الصناعية، أيف يحظى الحق في العبلمة المكتسبة بع

أّنو قد  ، إالّ 2سنكات قابمة لمتجديد لمدة مماثمة 10القانكنية المطمكبة بحماية قانكنية لمدة 
 يسقط الحق في العبلمة ألسباب مختمفة، تتمثل في العدكؿ أك عدـ تجديد تسجيل العبلمة

 .)ج( ، اإلبطاؿ، كاإللغاء)ب( التخمي عف العبلمة أك تركياك ، )أ(

  عدـ صجديد صسجيل العبلمة -أ

 لدػ المصمحة المختصة حماية قانكنية بتسجميياالحق في العبلمة صاحب كتسب ي
قابمة لمتجديد كتككف ، اإليداع مف تاريخ تقديـ طمب تسرؼ بأثر رجعي ابتداء   ،سنكات 10 لمدة
مف األمر  05المادة  في حسب ما جاءر بمدة مماثمة النقضاء التسجيل تقدّ  3متتالية فتراتل

صاحب العبلمة يمكنو تجديد التسجيل  ا يعني أفّ ، ممّ المتعمق بالعبلمات 06-03رقـ 
أك تعديل جذرؼ في نمكذج العبلمة  لممحافظة عمى الحق في العبلمة دكف إدخاؿ أؼ تغيير

  .4أك إضافة في قائمة السمع أك الخدمات المعنية

أشير السابقة  06ا في مدة بتقديـ طمب تجديد تسجيميصاحب العبلمة كما يمتـز 
و في حمايتيا في حالة سقط حقي، ك انقضاء التسجيلمي ي تلبلنقضاء أك عمى األكثر الت

                                                           
 . 525عدناف غساف برانبك، المرجع السابق، ص  -1
  .300زائر، المرجع السابق، ص حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الج -2
مف دكنو،  يظير أّف المشرع الجزائرؼ لـ يضع حّد أقصى لتجديد تسجيل العبلمة، كبالتالي انقضاء الحق في العبلمة -3

كىذا ما يفيـ أّف العبلمة قد تحظى بالحماية إلى ما ال نياية ما داـ أّف صاحب العبلمة مستمرا  في استغبلليا في ظل 
 فيات كاإلجراءات المتبعة بخصكص استعماؿ كتجديد طمب التسجيل في المّدد المحّددة قانكنا .احتراـ الكي

 .الذكر سابقالد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا، يحدّ  ،277-05مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  17المادة  -4



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

277 
 

أشير المذككرة أعبله، كبعد ذلؾ  06العدكؿ عف تسجمييا بعدـ التجديد بعد انقضاء ميمة 
 .1تصبح ممؾ لمجميكر يحق ألؼ شخص تقديـ طمب تسجيميا كاستغبلليا

 ك صركياأ لعبلمةالصتمي عف ا -ب

ضمنيا  إّما ينقضي الحق في ممكية العبلمة بتخمي صاحبيا عنيا أك ترؾ استعماليا 
 فكبل التصرفيف سبب لفقداف حقكؽ العبلمة الشتراكيما في ترتيب النتيجة نفسيا. ،أك صراحة  

لعبلمة قد يككف في حالة التنازؿ الصريح لصاحب العبلمة الجدير بالذكر أّف ترؾ ا
ضمنيا  بعدـ االعتراض عمى قياـ أحد التنازؿ و عف طريق إعبلنو لمجميكر، كقد يككف بإرادت

المنافسيف باستعماؿ العبلمة مف جانب مالكيا أك عدـ الدفاع عف حقكقو في حالة تعرض 
 .2العبلمة لمتقميد

أّما التخمي عف العبلمة سكاء  اشتمل عمى كل المنتجات كالخدمات المعنية بيا أك 
مف  19المادة  نص كىذا ما جاء في يككف سببا  كافيا  النقضاء العبلمة،ف ،منياعمى جزء 
"يمكف العدكؿ عف صسجيل العبلمة لكل أك و: ، عمى أنّ المتعمق بالعبلمات 06-03األمر رقـ 

 لصاحب العبلمة يمكف، كتبعا  لذلؾ جزء مف السمع أك التدمات الصي سجمت مف أجميا"
في حالة ما أك  ،ألسباب تجارية أك شخصية المنفردة بإرادتو وعبلمت في أؼ كقت عف التخمي

  .3أراد تغيير نشاطو إذاأك في نظره العبلمة شائعة  إذا أصبحت

ـّ التخمي عف تسجيل العبلمة كميا  أك جزئيا  بناء  عمى تصريح يقّدـ في شكل طمب  يت
مممكية الصناعية، يككف مالؾ العبلمة أك ككيمو إلى المعيد الكطني الجزائرؼ لالمستثمر مف 

                                                           
 .244، ص سابقالمرجع ال، فرحة زراكؼ صالح -1
 .670أنظر أيضا: مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص  .379صبلح زيف الديف، مرجع سابق، ص  -2
ة دكتكراه في شيادكحكؿ كليد، المسؤكلية القانكنية عف جرائـ التعدؼ عمى العبلمة في التشريع الجزائرؼ، أطركحة لنيل  -3

 .  51، ص 2015بسكرة،  –، جامعة دمحم خيضر السياسيةقانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك تخصص:  ،العمـك
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ضمف ظرؼ بريدؼ مضمكف مع طمب إشعار الكصكؿ أك التسميـ، كبعد ذلؾ يسّجل التخمي 
 . 1في سجل العبلمات كينشر في النشرة الرسمية لمممكية الصناعية

 الحق في العبلمة  اؿبطإ -ج

المشرع الجزائرؼ عمى إمكانية إبطاؿ تسجيل العبلمة بأثر رجعي مف تاريخ  نّص 
يا غير مستكفية لشرط أك أكثر مف الشركط الكاجب تكافرىا لصحة يداع، باعتبار أنّ اإل

مف الغير بطمب ة أك ناعيصمكية المعيد الكطني الجزائرؼ لمالعبلمة، بناء  عمى طمب مف الم
 . 2الذؼ لو مصمحة في رفع دعكػ إبطاؿ تسجيل العبلمة

قميدا  أك ترجمة تحدث لبسا   إذا كاف تال يككف إبطاؿ أك رفض تسجيل العبلمة إاّل 
بطاؿ العبلمة قد يككف جزئيا  أك أخرػ عبلمة مع  ياأك اختبلط سبق تسجيميابعبلمة  ، كا 

، 4تسجيلال تتقادـ بمركر خمس سنكات ابتداء  مف تاريخ العبلمةإبطاؿ دعكػ  ، كما أفّ 3كميا  
تمتد إلى الغير كالتي  ى صاحبيا بفقداف حقكقوآثار تنصرؼ إل عف إبطاؿ العبلمةتترتب ك 

يجب ك  .5كذلؾ، ككل التصرفات التي تقع عمى العبلمة الباطمة تكقف آثارىا كتككف الغية
تمؾ العبلمات ، عمى سبيل المثاؿ قصد اإلضرار بالغيرنية سكء إلغاء العبلمات المكدعة ب

 .6كطنيةفي السكؽ ال ـياتجك منت عرضالتي تميل إلى منع منافسي حامل العبلمة مف 

أف يخضع الحكـ القضائي النيائي القاضي بإبطاؿ العبلمة إلجراءات  كما يجب
ليككف  ،كالنشر في النشرة الرسمية بصفة دكرية ،التسجيل في السجل الخاص بالعبلمات
 .7كما طرأ عمييا مف تغيير في كضعيا ،الغير عمى عمـ بالعبلمة حكـ اإلبطاؿ

                                                           
إّف اشتراط تسجيل التخمي في دفتر أك سجل العبلمات لو أىمية تؤّدؼ إلى حماية حقكؽ اآلخريف مّمف قد تككف ليـ  -1

حقكؽ عمى العبلمة، كالرىف أك الحجز أك الترخيص، فبل يمكف أف يتـّ تسجيل التخمي بدكف مكافقة ىؤالء، لّما قد يترتب 
 .556نبك، المرجع السابق، ص عنو مف إضرار بحقكقيـ. أنظر: عدناف غساف برا

 .الذكر سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  20المادة الفقرة األكلى مف  -2
 .145سبلمي ميمكد، المرجع السابق، ص  -3
 .الذكر سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  20المادة مف  02الفقرة  -4
  . 246، ص فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق -5

6
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 440. 

  . 178راشدؼ سعيدة، المرجع السابق، ص  -7
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 العبلمة غبلؿعدـ اسص -د

صاحب العبلمة المستثمر ثة المتعمقة بالعبلمات عمى أّف نّصت معظـ القكانيف الحدي
ممـز باستعماليا كبكضعيا عمى منتجاتو أك بعرضيا مرافقة لمخدمات التي يقدميا، حيث 

إّما لعدـ حاجتو بكضعيا  ،يسقط الحق في حماية العبلمة بمجرد عدـ استعماليا مف صاحبيا
يا لـ تعد تجدؼ نفعا ، ت التي يقدميا أك أنّ عمى بضائعو أك منتجاتو أك بعرضيا مرافقة لمخدما

 . 1لمدة زمنية معينة ربصفة جدية دكف مبرّ  كيككف سقكط العبلمة إذا لـ تستغل

، كأف ال يقكـ صاحب العبلمة يترتب عمى عدـ استغبلؿ العبلمة سقكط الحق عمييا
لعبلمة قاـ استعماليا لتمييز المنتجات أك الخدمات، غير أّنو كمراعاة  لمصمحة صاحب اب

لة الحافي فالمشرع بإدراج حالتيف ال يترتب عمييما سقكط الحق لعدـ استغبلؿ العبلمة: 
سنكات متتالية دكف ( 03ثبلث ) أكثر مف العبلمة ستعماؿاألكلى، إذا لـ يستغرؽ عدـ ا

 فّ الحجة بأ لـ مالؾ العبلمة قبل انتياء ىذا األجدّ إذا لـ يقالحالة الثانية، في انقطاع، أّما 
    .2ظركفا  عسيرة حالت دكف استعماليا، فإّنو يسمح بتمديد األجل إلى سنتيف عمى األكثر

المدة  المتعمق بالعبلمات، يتبّيف أفّ  06-03مف األمر رقـ  11مف خبلؿ نص المادة 
تبدأ مف تاريخ إيداع طمب  ،( سنكات03حب العبلمة باستغبلليا ىي ثبلث )زمة لصابلال

ما عدػ  ىذا األجل تسقط العبلمة كيفقد مالكيا الحق في التمسؾ بيا التسجيل، كبانقضاء
، كبعد ذلؾ تصبح العبلمة ممؾ لمجميكر كيجكز ألؼ شخص الحالتيف المشار إلييما أعبله

 أف يطالب باستغبلليا. 

كما أّنو ليس مف صبلحيات النيابة العامة طمب سقكط الحقكؽ المتعمقة بالعبلمة لعدـ 
ىذه الحقكؽ ال تسقط بحكـ القانكف، لذلؾ ال يجكز لممصالح المختصة  االستعماؿ، كأفّ 

 . 3القضائية كاإلدارية إصدار قرار اإللغاء مف تمقاء نفسيا

 

                                                           
1
- BREESE Pièrre, Op.cit., p. 64. 

 .الذكر سابق، التعمق بالعبلماتي، 06-03رقـ ر مف األم 11المادة  -2
3
- HAROUN Ali, Op.cit., p. 131.  
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  صسميات المنشأالمطمب الثاني: 

 جْ تِ نْ تعتبر تسميات المنشأ بيانات جغرافية يضعيا المستثمر األجنبي إذا كاف ىك المُ 
رىا مف المنتجات األخرػ، فيي شارات مميزة تندرج ضمف عمى منتجاتو لتمييزىا عف غي

جكدة لتحديد  كألكؿ مرةاألصمي  صدرتستخدـ لتحديد المحقكؽ الممكية الصناعية، كىي 
 المستيمؾ دعكة خاصة لحماية يشكل صناعيةالممكية ال كؽ حقالعنصر مف ىذا ك . 1جْ تَ نْ المُ 

كىك ما يشّجع المستثمريف األجانب مف  الذؼ يحظى بشيرة كسمعة طيبة، َتجْ نْ كتعريفا  بالمُ 
المنتجيف أك الصناع عمى بذؿ مجيكد أكبر مف أجل تقديـ منتجات ترقى إلى المستكػ 

 .المطمكب إلرضاء جميكر المستيمكيف

تسميات بتعمق الم 65-76مر رقـ ـ المشرع الجزائرؼ تسميات المنشأ بمكجب األنظّ 
الذؼ تمعبو في ضماف جكدة كنكعية السمع اؿ الفعّ لدكر كذلؾ حرصا  منو عمى ا، 2المنشأ

سـ ا في السكؽ، كالتي تتميز بمكاصفات منطقة معينة تحمل المعركضة لمبيعكالمنتجات 
 . 3إنتاجيا لتمييزىا عف منافسييا

تحديد مجاؿ تطبيق األحكاـ القانكنية المتعمقة بتسميات  ينبغي ى ىذا األساس،عم
)الفرع الثاني(، كاآلثار  الكاجب تكفرىاشركط ىي ال ماثـ تحديد  ،(الفرع األكؿ)المنشأ 

 (.الفرع الثاني)المترتبة عف اكتساب ممكية ىذه التسميات كحمايتيا 

 المصعمقة بصسميات المنشأ كؿ: مجاؿ صطبيق األحكاـالفرع األ 

ق تشخيص المنتجات بفضل التسميات التي منحت ليا مف أجل تمييزىا عف يتحقّ 
مشابية ليا. كغني عف البياف أّف المستيمؾ ميما كاف عصره كميما غيرىا مف المنتجات ال

                                                           
1
- CHAVANE Albert et BURST Jean Jacques, Op.cit., p. 851. V. aussi: TAFFOREAU 

Patrick, Op.cit., p. 472. 
 23، مؤرخ في 59، يتعمق بتسميات المنشأ، ج.ر.ج.ج.، عدد 1976جكيمية سنة  16مؤرخ في  65-76أمر رقـ  -2

 . 1976جكيمية سنة 
تسميات المنشأ  ـك كالنماذج كالعبلمات، فإفّ كالرس االختراع براءاتاألخرػ لمممكية الصناعية مثل  عناصربالمقارنة مع ال -3

. كنتيجة لذلؾ، جْ تَ نْ د لممُ يا تشير إلى األصل الجغرافي المحدّ مكجكدة ألنّ  ،ليا خاصية معينة، كىي العبلقة مع كضع كاقعي
  .عمى خبلؼ براءات االختراع كالعبلمات خيالية أك اختراع ابتكاراتتسميات المنشأ ليست  فإفّ 
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كاف المجتمع الذؼ ينتمي إليو، فإّنو يمنح أىمية قصكػ لمكاف إنشاء المنتجات التي تعرض 
لمبيع، كمف المنطقي أّف المستيمؾ يتمسؾ بيذه البيانات ألّنيا تضمف لو الصفات المميزة 

 . 1لممنتجات التي أنتجت في مكاف معيف

كلتجنب المخاطر الناجمة تشكل تسميات المنشأ فئة خاصة مف المؤشرات الجغرافية، 
جب تكضيح ىذا عف خمط تسميات المنشأ بالعناصر أك البيانات األخرػ المشابية ليا يتك 

، مف خبلؿ  تعريف تسميات المنشأ كتحديد أىميتيا )أكال(، كمف خبلؿ مقارنتيا المفيـك
 )ثانيا(.  بالبيانات المشابية ليا

 صعريف صسميات المنشأ كأىميصيا أكال:

المنتجيف كالمصنعيف لتشخيص المستثمريف إّف استعماؿ تسميات المنشأ مف طرؼ 
ترجع أىمية ك ، 2المنتجات كمنحيا شيرة كسمعة كطنية كحتى دكلية تعتبر عممية قديمة جدا  

اعة المعركضة لمبيع. تسميات المنشأ إلى الدكر الذؼ تمعبو في ضماف جكدة كنكعية البض
 (. 2(، ثـ بياف أىميتيا )1لذا يجب بادغ ذؼ بدء تعريف تسميات المنشأ )

 صعريف صسميات المنشأ -1

"ىي حسيف الفتبلكؼ تسميات المنشأ، كما يمي: جميل لقد عّرؼ األستاذ سمير 
ك منطقة، أمف الصسمية الصي ُصسصغل كرمز لمنشأة رناعية في البمد أك المنطقة أك جزء 

لبيئة جغرافية صصمصع  أك أساسا   حررا   ناحية أك مكاف مسمى بحيث يككف اإلنصاج منسكبا  
  .3بعكامل طبيعية أك بشرية"

                                                           
د المنتجات تحدّ ىذه الشارات المميزة ل 1992تسميات منشأ المنتجات الزراعية خاصة، أنشئت في عاـ  لمحفاظ عمى -1

لمنتجيف لدػ االمعركفة المتداكلة ك دة، باستخداـ المعرفة إنتاجيا كمعالجتيا كتطكيرىا في منطقة جغرافية محدّ  التي تـّ 
 ر:. أنظالمككنات المحمية مف المنطقة المعنيةاالعتماد عمى ك 

Source de la définition: Commission européenne, «Politique de l'UE en matière de qualité des 

produits agricoles», Disponible en ligne sur: http://ec.europa.eu (Consulté le: 14-02-2019). 
 .428، ص 2015، 12، "أعماؿ المنافسة المشركعة الماسة بتسميات المنشأ"، مجمة المفكر، عدد زكاكؼ الكاىنة -2
 . 253المرجع السابق، ص الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية،  مير جميل حسيف الفتبلكؼ،س -3

http://ec.europa.eu/
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نت الفقرة األكلى مف المادة الثانية مف اتفاؽ لشبكنة بشأف حماية تسميات تضمّ كما 
صسمية المنشأ، "صعني المنشأ كتسجيميا عمى الصعيد الدكلي تعريف لتسميات المنشأ كاألتي: 

طبقا ليذا االصفاؽ، الصسمية الجغرافية ألي بمد أك إقميـ أك جية، الصي صسصتدـ لمداللة عمى 
أحد المنصجات الناشئة في ىذا البمد أك اإلقميـ أك الجية، كالصي صعكد جكدصو أك ترائرو 

 . 1كمية أك أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلؾ العكامل الطبيعية كالبشرية"

"صعني "صسمية المنشأ" االسـ تسميات المنشأ بقكلو: فقد عّرؼ المشرع الجزائرؼ أّما 
الجغرافي لبمد أك منطقة أك جزء مف منطقة، أك ناحية أك مكاف مسمى كمف شأنو أف يعيف 
منصجا ناشئا فيو، كصككف جكدة ىذا المنصج أك مميزاصو منسكبة حررا أك أساسا لبيئة 

جكدة بعض  كيبّيف ىذا النص أفّ ، 2لعكامل الطبيعية كالبشرية"جغرافية صشصمل عمى ا
المنتجات مرتبطة بالمكاف الجغرافي الذؼ يسمح بإنتاجيا، كفق مجمكعة مف العكامل التي 

 لممنتجات. مميزا   تمنح طابعا  

مف القانكف المتعمق  L. 115-1كما عّرؼ المشرع الفرنسي تسميات المنشأ في المادة 
 مف قانكف الممكية الفكرية عمى أّنيا: L.721-1المادة  في كذلؾك  ؾ،المستيمحماية ب

«Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une 

région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire 

et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique 

comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains»
3
. 

ِاستخدـ لممرة  أك تسميات المنشأ تعبير المؤشرات الجغرافيةتجدر اإلشارة إلى أّف 
مف اتفاقية تريبس عمى  22األكلى في قكانيف الممكية الفكرية عمى المستكػ الدكلي في المادة 

بر المؤشرات الصي صحدد منشأ سمعة ما في أراضي بمد عضك، أك في منطقة أك "صعصو: أنّ 
مكقع في صمؾ األراضي، حيف صككف النكعية أك السمعة أك السمات األترى ليذه السمعة 

 .راجعة بركرة أساسية إلى منشئيا الجغرافي"

                                                           
1
- OLSZAK Norbert, «Les appellations d’origine en France», Les cahiers de propriété 

intellectuelle, Vol. 19, n° 65, 2007, p. 527. Disponible en ligne sur: 

https://www.lescpi.ca/s/1290 (Consulté le: 16/02/2019). 
 .السابق الذكر ، يتعمق بتسميات المنشأ،65-76مف األمر رقـ  01المادة  -2

3
- Citer par: OLSZAK Norbert, Op.cit., p. 528.   
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ف ره نص تكفيقي بيف تسمية المنشأ كبيااتسمح القراءة األكلى ليذا النص باعتب
التعريف المتزامف لممؤشر الجغرافي يجعل مف الممكف، عمى ىذا  ىكذا، فإفّ ك  .1مصدرال

تسميات المنشأ ركابط مكضكعية ككثيقة مع التي تحمل ممنتكجات ل سبيل المقارنة، رؤية أفّ 
، 2أكثر أك أقلبدرجة يا ليست مسألة سمعة بسيطة تعتمد عمى عناصر غامضة أصميا، كأنّ 

سـ الجغرافي كحده في معظـ الحاالت يكفي اال حقيقة أفّ القة الخاصة في تتجمى ىذه العبلك 
ىذه  مف الكاضح أفّ ، فبالضبط، دكف الحاجة إلى إضافة األنكاع المعنية جْ تَ نْ لتحديد المُ 

 .3المنشأ تسمياتخصكصية المممكسة تؤثر عمى حالة ال

قانكني بيف ما يمكف فيمو مّما سبق، أّف تسميات المنشأ تشكل ارتباط مادؼ ك 
المنتجات كالمكاف أك المكقع الجغرافي الذؼ نشأت فيو، حيث يسيل تمييزىا عف المنتجات 

نتيجة كذلؾ  ،أثناء استعماليا أك اقتنائيا مف األسكاؽ الكطنية أك األجنبيةالمماثمة األخرػ 
ف مساىمة عكامل طبيعية كبشرية في بركز صفاتيا أك مميزاتيا التي تعكد أساسا  إلى مكا

   .الفعمي لممنتجات اإلنتاج

 أىمية صسميات المنشأ -2

تحتل تسميات المنشأ مكانة خاصة كميمة مثل باقي حقكؽ الممكية الصناعية 
، إذ تسمح لممشترؼ 4األخرػ، فيي تستعمل كإشارة خصكصية إلى المكاف الجغرافي لئلنتاج
مف أنكاع ضماف جكدة بمعرفة أصل صناعة المنتجات كنكعيتيا كتاريخ صنعيا، كىذا نكع 

، 5كنكعية البضاعة المعركضة لمبيع كتعزيز لمثقة بالمستثمريف الذيف يتميزكف بيذه المنتجات
مييأ كفق طرؽ  َتجْ نْ ، تضمف لو أّف المُ َتجْ نْ كىذه التسميات كسيمة لمتصديق عمى منشأ المُ 

                                                           
1
- FRANJUS-GUIGUES Dorothee, Nature et protection juridiques des indications 

géographiques, l’avènement d’un droit à l’épreuve de sa mise en œuvre, Thèse de Doctorat en 

Droit, Faculté de Droit et Sciences Politiques D’Aix-Marseille, Université D’Aix-Marseille, 

2012, p. 170. 
2
- Giacomini Corrado, «L’appellation d’origine protégée ajoute-t-elle de la valeur à un produit 

typique comme le «Parmigiano Reggiano»?», in: Economie rurale, n° 258, 2000. Les signes 

officiels de qualité. Efficacité, politique et gouvernance. p. 113 et 114. 
3
- OLSZAK Norbert, Op.cit., p. 530.  

4
- J.-M. Auby et R. Plaisant, «Le droit des appellations d'origine. L'appellation», Revue 

Internationale de Droit Compare, Vol. 27, n° 2, Avril-juin 1975, p. 477. 
5
- CHAVANE Albert et BURST Jean Jacques, Op.cit., p. 487. 
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الصفات  اإلنتاج األصمية المرتبطة بو، فاليدؼ مف كضعيا ىك اجتذاب الزبائف بسبب
 .1المميزة لئلنتاج، كلذلؾ فيي تمعب دكر ميـ في حماية المستيمؾ

ي تشكل أداة يف ،تقـك تسميات المنشأ بنفس دكر العبلمات عمى المستكػ االقتصادؼ
لمنح قيمة مضافة لممنتجات المعنية بيا، تضمف ليا تسكيقا  أفضل بالمقارنة مع المنتجات 

 .2بالحصكؿ عمى مداخيل أفضل المشابية ليا، مّما يسمح لمنتجييا

أّما عمى المستكػ االجتماعي، فإّنو يمكف لتسميات المنشأ أف تمعب دكرا  في التنمية 
االجتماعية لممناطق المعنية بيا، خاصة عندما يتعمق األمر بمناطق نائية كميمشة، حيث 

دؼ دائـ تمعب دكرا  ميما  في استقرار سكاف تمؾ المنطقة، عف طريق تكفير نشاط اقتصا
 يضمف دخبل  محترما  ليـ.

كما يجب حماية التسميات الممنكحة لممنتجات التي تتضمف مميزات معينة تضمف 
جكدتيا كالتي ليست مكجكدة في منتجات مشابية ليا، لذلؾ فيذه الحماية يمكف اعتبارىا مف 

أ المستعممة النظاـ العاـ، كبناء  عمى ذلؾ يحق لكل مف ييمو األمر طمب إبطاؿ تسمية المنش
 . 3لتعييف منتجات معينة إذا كانت ال تغطي كامل المساحة الجغرافية المقصكدة

المؤشر الجغرافي ىك التصنيف الضركرؼ لمصدر  تسمية المنشأ أك بالتالي، فإفّ 
إلى أيضا  شير ت فيي ،جْ تَ نْ فقط المُ  تسمية المنشأميز تفي الكاقع، ال  .دهالذؼ يحدّ  جْ تَ نْ المُ 

، كالتي يمكف أف ُتعزػ في المقاـ األكؿ إلى َتجْ نْ ليذا المُ  أك مميزة أك جكىريةسمعة جيدة 
 .4دأصميا الجغرافي المحدّ 

 صمييز صسميات المنشأ عف البيانات المشابية ثانيا:

براز  إّف الدكر األساسي الذؼ تمعبو تسميات المنشأ في تمييز المنتجات كا 
العديد مف العناصر التي مف شأنيا أف  خصكصيتيا، خاصة بكجكدىا ضمف مجمكعة تحتكؼ 

                                                           
 . 353فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -1
  . 430زكاكؼ الكاىنة، "أعماؿ المنافسة المشركعة الماسة بتسميات المنشأ"، المرجع السابق، ص  -2
 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76مف األمر رقـ  23المادة  -3

4
- FRANJUS-GUIGUES Dorothee, Op.cit., p. 215. 



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

285 
 

تسبب خمط أك لبس في ذىف المستيمؾ، كما قد ينجـ عف ذلؾ مف خطكرة فقداف تسميات 
المنشأ لسمعتيا الجيدة في تكفير منتجات ذات جكدة مميزة، كىذا خاصة إذا كاف ال يممؾ 

 (،1داية بالعبلمات )المعمكمات البلزمة لتمييز تسميات المنشأ عف البيانات المشابية ليا، ب
 (.3سـ التجارؼ )(، كأخيرا  اال2كبيانات المصدر )

 صمييز صسميات المنشأ عف العبلمات -1

تشترؾ العبلمات مع تسميات المنشأ في ككنيا مف الشارات المميزة تستعمل لتمييز 
ثقتيـ المنتجات عف مثيبلتيا المشابية ليا، كبالتالي عامبل  أساسيا  في جذب الزبائف كضماف 

أّف تسميات  لمممكية الصناعية كالتجارية، إالّ في المنتجات، فكبلىما مف العناصر األساسية 
 . 1المنشأ تتميز بنظاـ يكفل ليا عناصر جكىرية تميزىا عف العبلمات بشكل كاضح

سـ الجغرافي لدكلة نية أّنو يقصد بتسميات المنشأ االيتضح مف مختمف األحكاـ القانك 
لبيئة  أك مميزاتو منسكبة حصرا   جْ تَ نْ كتككف جكدة ىذا المُ ، َتجْ نْ ينشأ فييا المُ  أك منطقة معينة

، أّما العبلمات فيي كل الرمكز القابمة لمتمثيل 2جغرافية تشتمل عمى عكامل طبيعية كبشرية
الخطي، السيما الكممات بما فييا أسماء األشخاص كاألحرؼ كاألرقاـ، كالرسكمات أك الصكر 

التي تستعمل كميا لتمييز سمع أك خدمات ك مميزة لمسمع أك تكضيبيا، كاأللكاف، كاألشكاؿ ال
 .3شخص طبيعي أك معنكؼ عف سمع كخدمات غيره

ىذه األخيرة  تختمف تسميات المنشأ عف العبلمات مف حيث أفّ عمى ىذا األساس، 
الذؼ تكجد سـ الجغرافي لممكاف المنتجات دكف أؼ ارتباط ليا باال تستخدـ فقط لمتمييز بيف

فيو كال عبلقة ليا بجكدة المنتكج أك مميزاتو األساسية، لذلؾ ال يمكف اعتماد تسمية المنشأ 
لى جانب ذلؾ، . 4َتجْ نْ بشأف المنشأ الجغرافي لممُ مجميكر لكعبلمة لما في ذلؾ مف تضميل  كا 

عبلقة فالعبلمات تتخذ أؼ تسمية ميما كانت طريفة أك خيالية، أك شكل أك صكرة أك رسـ ال 
ليا بمكاف نشأة المنتجات أك صنعيا، كىي تكتفي بتعييف المنتكج دكف ضماف مكاصفات 

                                                           
 .32راشدؼ سعيدة، المرجع السابق، ص  -1
 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76المادة األكلى مف األمر رقـ  -2
  ، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر.06-03مف األمر رقـ  02المادة  -3
، .37سابق، ص المرجع السبلمي ميمكد،  -4  . 229المرجع السابق، ص  أنظر أيضا: عبد هللا حسيف الخشرـك
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معينة فيو، أّما تسميات المنشأ فتنصب عمى إنتاج معيف مرتبط بمنطقة أك مكاف جغرافي 
 .1أك شيرتو تعكد أساسا  إلى ذلؾ المنشأ َتجْ نْ خاص بو إذا كانت نكعية المُ 

المتعمق بالعبلمات، ال يجكز  06-03مف األمر رقـ  07ة كما أّنو طبقا  لنص الماد
ؼ إلى تضميل يؤدّ  ذلؾ ؤلسماء الجغرافية إذا كافتككف العبلمة عبارة عف استعماؿ ل أف

 المستيمؾ أك إحداث لبس لديو حكؿ المصدر الجغرافي لسمع أك خدمات معينة. 

الجغرافي لممنطقة التي  سـنشأ، يظير أّنيا تتضمف لزكما  االبالنسبة إلى تسميات الم
فييا المنتجات قصد تمييزىا عف غيرىا، كىذا ما يبّيف أّف ىناؾ عبلقة لصيقة بيف  نشأت

تسميات المنشأ كالمنتكج، إذ ال يمكف استعماؿ التسمية عمى منتجات معينة ما لـ تتكفر فييا 
 .2بيا منطقة ماتتميز الشركط البلزمة، كالجكدة كطريقة الصنع التي 

يجكز لكل المنتجيف أك فإّنو  ،حق جماعيتعتبر إلى أّف تسميات المنشأ إضافة 
، كبالتالي تعتبر تسميات المنشأ 3في تمؾ المنطقة استعمالياكالصناعييف المتعامميف التجارييف 

أك االحتكار  بأؼ حق لتممؾلصالح الغير، كغير قابل لمتقادـ كا حق غير قابل لمتنازؿ عنو
، كما 4بلمة التي تمنح لمالكيا حق احتكار استغبلليا دكف غيرهألغراض شخصية، عكس الع

التنازؿ عنيا لمغير كميا  أك جزئيا ، كقد تككف العبلمة محل تصرؼ بكل حرية  يجكز لصاحبيا
 في إطار القانكف.

 

                                                           
 . 254سابق، ص المرجع السمير جميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية،  -1
  .356فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -2
االجغرافية بشكل أكثر  مؤشراتالىذه التسميات أك الحق في استخداـ كىي ، تسميات المنشأتعريف  مف خبلؿ -3  ،كضكح 

اإلقميـ المشار إليو كالذيف يمكنيـ إثبات  فيجميع المنتجيف الذيف تنشأ منتجاتيـ الحق في استخداميا يككف ل فّ يظير أ
 أنظر: حق جماعي.ك ىـ أصحاب الحق في االستعماؿ، كالذيف بو االرتباط المميز

FRANJUS-GUIGUES Dorothee, Op.cit., p. 223. 
4
- «En effet, la marque confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant 

d’empêcher les tiers de l’utiliser, sans son autorisation. Or, cette appropriation d’un 

signe, en s’en réservant l’usage, ne peut conduire à interdire à l’ensemble des opérateurs 

= commerciaux d’utiliser la désignation ordinaire ou nécessaire du produit ou du service 

visé». V. FRANJUS-GUIGUES Dorothee, Op.cit., p. 213. 
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 صمييز صسميات المنشأ عف بيانات المردر -2

، ذلؾ أّف  Indication de provenanceتختمف تسميات المنشأ عف بيانات المصدر
أك الصفات الناجمة  َتجْ نْ سـ الجغرافي الذؼ يدؿ عمى مصدر المُ المنشأ عبارة عف اال تسميات

ز أستراليا، البف عنو بسبب بعض العكامل الطبيعية أك البشرية، مثل قطف مصر أك أر 
بت في ذاتو، كما تث َتجْ نْ ؿ عمى العكامل الطبيعية التي تؤثر في صفة المُ البرازيمي، ليد

ذك جكدة كصفات مميزة، كتضمف أّف الييئة المختصة قامت  َتجْ نْ تسميات المنشأ أّف المُ 
 .1ذا تحتل تسمية المنشأ قمة السمـ في البيانات المميزةيلك  ،بمراقبة نكعيتيا

في حيف أّف بيانات المصدر يقصد بيا بياف المصدر الجغرافي لئلنتاج سكاء  كاف 
فيقاؿ صنع في الصيف أك صنع في اليند، كىذا البياف أصبح بصفة مباشرة أك غير مباشرة، 

إجباريا  في الكثير مف البمداف بيدؼ حماية اإلنتاج الكطني مف المنافسة األجنبية، كبيانات 
، كأّف بياف 2المصدر في حّد ذاتيا فكرة غامضة ال تشكل عكس تسمية المنشأ ضمانا  لمجكدة

صنع أك اإلنتاج دكف أف يدؿ عمى صفاتو أك كجكد المصدر ال يككف بصفة إجبارية مكاف ال
 المصدر، سكاء   بيافسـ جغرافي يمكف أف يشكل اأؼ  كيترتب عمى ذلؾ أفّ  النكعية فيو،
 .3المعني جْ تَ نْ أـ ال بالنسبة لنكع المُ  معركفةكانت منطقة 

ّنما إلى حق خاص  المصدر ال تشير مف جانبيا كما تجدر اإلشارة، أّف بيانات  يتـّ كا 
كمنو  .4عف طريق االستخداـيككف الحصكؿ عمييا ، ك تنظيميا فقط مف أجل حماية المستيمؾ

يظير أّف مفيـك بيانات المصدر أكسع مف مفيـك تسميات المنشأ، حيث تعتبر كل تسمية 
تسميات المنشأ كبيانات استخداـ منشأ بيانا  لممصدر كالعكس غير صحيح، لذلؾ فإّف 

 .5الجغرافية" مؤشراتيطمق عمييما تسمية "ال جْ تَ نْ عمى نفس المُ  معا   المصدر

 
                                                           

 . 668القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -1
2
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 978.  

تمف األمر فيما يخص تسميات المنشأ إذ تمنح لمنتجات معينة معركفة في األسكاؽ الكطنية أك الدكلية، نظرا  بينما يخ -3
 .362لصفاتيا الخاصة كميزاتيا الجكىرية. أنظر: فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص 

4
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 472.  

5
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 973.  
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 سـ الصجاري منشأ عف االصمييز صسميات ال -3

سـ ككف أّف تسميات المنشأ تتضمف اال سـ التجارؼ فيتتميز تسميات المنشأ عف اال
معينة ينشأ في منطقة  َتجْ نْ الجغرافي لدكلة أك منطقة معينة، كىي تيدؼ إلى تحديد أّف ىذا المُ 

محل سـ عائمي، تمييز سكاىا، بينما يقصد باالسـ التجارؼ، كالذؼ يجكز أف يككف ادكف 
عف غيره مف المنتجات األخرػ، كاليدؼ منو اجتذاب  َتجْ نْ خر كليس تمييز المُ تجارؼ عف أ

سـ التجارؼ التصرؼ فيو كما في حالة التنازؿ يجكز لصاحب اال باإلضافة إلى أّنو، 1الزبائف
 يجكز لصاحب المنتجات التنازؿ عف تسميات المنشأ الخاصة بيا، عف محمو، في حيف ال

 . 2فيي تعتبر ممكا  جماعيا  لكافة المنتجيف المتكاجديف في منطقة جغرافية معينة

يمتنع عمى  سـ التجارؼ لؤلسبقية في استعمالو كقاعدة عامة، كعميوكما تعكد ممكية اال
سـ التجارؼ بحماية قانكنية كبقية تمتع اال، كي3سـ في حدكد معينةالغير استعماؿ ذات اال

ق دعكػ المنافسة غير حقكؽ الممكية الصناعية، كىذه الحماية يمكف أف تككف مدنية عف طري
 .4وسـ التجارؼ أك حماية جنائية عند االعتداء عميالمشركعة لبل

 الفرع الثاني: شركط حماية صسميات المنشأ 

كاعد حماية تسميات المنشأ لجميع المنتجات اىتـ المشرع الجزائرؼ بتنظيـ كتحديد ق
بشرط احتراـ الشركط المنصكص عمييا في القانكف، كخّصيا  ،كانت طبيعية أك مصنعة سكاء  
المنتجات التي تتمتع بجكدة كمكاصفات تمييز مف دكر أساسي في  ية بالغة لما تمعبوبأىم

البشرية التي ال تكجد في تشتمل عمى العكامل الطبيعية ك  ،منسكبة حصرا  لبيئة جغرافية
 .5مناطق جغرافية أخرػ 

                                                           
شبرؼ عزيزة ك مناصرية حناف، "تسميات المنشأ كضمانة لحماية المستيمؾ بيف النص كالتطبيق"، مجمة االجتياد  -1

  .404، ص 2017، 14القضائي، عدد 
  .360فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -2
 .818القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -3
 .696-694مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص ص  -4
  . 306حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  -5
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الشركط جممة مف  ضركرة تكفركحمايتيا تسميات المنشأ يشترط القانكف لصحة 
مف  يا عف غيرىامنتجات التي تجعميا قادرة عمى تحقيق ذاتيتيا كتمييزك  ،المكضكعية

 رسميا   في طابعا  التي تض الشكميةك  إلجرائيةاالشركط ، إضافة إلى المنتجات األخرػ )أكال(
 .)ثانيا( عمى تسميات المنشأ

 الشركط المكضكعية :أكال

 جبكاالالمكضكعية مجمكعة مف الشركط  المتعمق بتسميات المنشأ تضمف القانكف 
 يجب أف حيثتمييزىا عف غيرىا، لكي تككف محبل  لمحماية ك تكفرىا في تسميات المنشأ 

منسكبة لبيئة جغرافية ك ، (2) مميزات خاصة ذك تعّيف منتجا  أف ، ك (1) سـ جغرافياقترف بت
أف تككف مشركعة ك (، 4أجناس المنتجات )مف كأف ال تككف التسميات مشتقة ، (3) معينة

 (.5) غير مخالفة لمنظاـ العاـ أك اآلداب العامة

  سـ جغرافيااقصراف الصسمية ب -1

تسميات  فيالحق سـ الجغرافي، كيقتضي االتسميات المنشأ بشكل أساسي ب ف تقتر 
ع الكثائق المتعمقة بيا مف كقت سـ جغرافي عمى المنتجات كجمياكضع  ضمفيتأف المنشأ 

 بتسمية تثبت ف المنتجات إاّل  يمكف أف تعيّ الكبالتالي  .1سـخر مف أجل بيعيا تحت ىذا االأل
سـ اية أك تسمية خيال ككف عف العبلمات التي يجكز أف تتتميز  ياما يجعمكىذا  ،مكاف نشأتيا

  .2البضائعالسمع أك عائمي أك مستعار أك أؼ رمز ال عبلقة لو مع مكاف صنع 

سـ ا، اختيار السابق الذكر 06-03مف األمر رقـ  07يجكز حسب نص المادة 
لجغرافي لسمعة سـ أك الرمز لبسا  مع المصدر اعبلمة تجارية ما لـ ُيحدث ىذا االكجغرافي 

إذا كاف مطابقا  لمنص  صمح كتسمية منشأ إالّ ال ي سـ الجغرافي المختارمعينة، غير أّف اال
سـ الجغرافي عمى بمد أك منطقة أك مكاف مسمى، كيدخل ، كعميو يمكف أف يدؿ اال3القانكني

سـ الذؼ االالمنشأ ضمف األسماء الجغرافية كذلؾ في تعبير المادة األكلى مف قانكف تسميات 

                                                           
1
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 475. 

 ، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر.06-03مف األمر رقـ  02المادة  -2
 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76األكلى مف األمر رقـ المادة  -3
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ات دكف تحديد تمؾ المساحة أك تعيينيا يتعمق بمساحة جغرافية معينة ألغراض بعض المنتج
يجب أف تككف تسمية المنشأ مطابقة لمميزات ، كلذلؾ 1بمقياس معيف غير تحديد المنتجات

 .2المنتجات مكضكع الحماية القانكنية فيو ئتنشالمكاف الجغرافي الذؼ أُ 

ة دكف االختبلط بتسمي اإلنتاجبتسمية  تسمية المنشأ قترف ت إلى جانب ذلؾ، يمكف أف
ذا كاف ىناؾ إنتاج ب، أك سبق تقديـ طمب مسجمة سابقا   تسجيميا مف طرؼ شخص أخر، كا 

بإضافة كممة مميزة بصكرة كاضحة بيف تسمية  بينيما التمييز مماثل في نفس المنطقة يتـّ 
 .3اإلنتاج األكؿ كتسمية اإلنتاج األخير

 ا  بذاصوأف صعيف صسمية المنشأ منصج -2

شأ لتعييف منتجات خاصة بمنطقة جغرافية معينة يعتبر شرطا  إّف استعماؿ تسمية المن
بالمنطقة الجغرافية التي نشأ  ماديا   المرتبط ارتباطا   جْ تَ نْ إجباريا ، إذ يجب أف تقترف بتسمية المُ 

مكاف اإلنتاج أك الصنع ضمانة ىامة لممستيمؾ  ، إذ يعدّ 4َتجْ نْ ذلؾ المُ  فييا أك المصنع فييا
كمكاصفاتو المميزة، كالذؼ يظير مف خبللو ضركرة البحث عف العناصر  جْ تَ نْ عمى جكدة المُ 

 .5التي تحمل تسمية المنشأ لممنتجات مميزا   التي مف شأنيا أف تمنح طابعا  

يا تحمي المستيمؾ، ألنّ كالمنطقة الجغرافية  جْ تَ نْ مادية بيف المُ الرابطة كجكد ال كما أفّ 
العناصر مف الضركرؼ البحث عف ، كىذا ما يجعل ةذك صفات مميز  َتجْ نْ تضمف لو نكعية المُ 

بمنطقة جغرافية معينة تستعمل لضمانو  مرتبطة أساسا  الك  مستمدة أصبل  ال جْ تَ نْ المميزة لممُ 
  .6كتمييزه عف المناطق األخرػ 

 
                                                           

  .307حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -1
  .407شبرؼ عزيزة ك مناصرية حناف، المرجع السابق، ص  -2
، تخصص: ريع الجزائرؼ، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في بف دريس حميمة، حماية حقكؽ الممكية الفكرية في التش -3 العمـك

 . 116، ص 2014تممساف،  –قانكف، كمية الحقكؽ، جامعة أبي بكر بمقايد 
 .322سابق، ص المرجع ال، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائريةسمير حسيف جميل الفتبلكؼ،  -4
 .372سابق، ص المرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -5
 .308الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص حسيف نكارة،  -6
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 أف صككف المنصجات ذات رفات مميزة  -3

عميو ية القانكنية الحمافي منطقة جغرافية معينة إلضفاء  َتجْ نْ إنتاج المُ ال يكفي 
أف يككف لممنتكج مميزات خاصة بمنطقة  أيضا   يجبتسميات المنشأ، بل  قانكف  بكاسطة
كغير مكجكدة أك نادرة الكجكد في مناطق أخرػ بذات  ،ليست ثانكيةك معينة أساسية جغرافية 

 . 1الكفرة كالنكعية

لمبيئة  كأساسا   منسكبة حصرا   اتأف تككف ىذه المميزات األساسية لممنتكجكما يجب 
لذلؾ يجب أف تككف البيئة الجغرافية  كتبعا   ،أك صنعت فييا فييا تالتي نشأالجغرافية 

مشتممة عمى العكامل الطبيعية كالبشرية التي تككف قد أنتجت ىذه المنتجات بفعل اجتماع 
رؽ  في الطاّل ، كبالتالي يجب استبعاد المنتجات التي ال تنحصر صفاتيا إىذه العكامل معا  

حيث يمكف أف  ،المستعممة، لعدـ كجكد عبلقة بيف المنطقة الجغرافية كطرؽ العمل المستعممة
 .2تستعمل كتتكافر في عدة مناطق متباينة

 أف ال صككف الصسميات مشصقة مف أجناس المنصجات -4

المشتقة مف أجناس المنتجات مف أجل  المنشأ تسمياتلقد عّرؼ المشرع الجزائرؼ 
نّص صراحة في قانكف تسميات المنشأ عمى أّنو ال يمكف حماية حكليا، ك  نزع كل الغمكض

اس المنتجات، فمف المعمـك أّف مشتقة مف أجن نت عبارة عف تسمياتتسميات المنشأ إذا كا
سـ يككف تابعا  لمجنس أؼ النكع عندما يككف مخصصا  لو عرفا  كمعتبرا  عمى ىذا الشكل اال

 .3مف الجميكرمف أىل الخبرة في ىذا الشأف ك 

بناء  عمى ذلؾ يجب أف ال تككف تسميات المنشأ مشتقة مف أجناس المنتجات، فيي 
ال تصمح أف تككف مكضكع لمحماية المقّررة في القانكف. كمثاؿ ذلؾ: "ماء جافيل" أك "خردؿ 

                                                           
 . 118سابق، ص المرجع البف دريس حميمة،  -1
 .374-372سابق، ص ص المرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -2
  ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76)ج( مف األمر رقـ  04المادة  -3
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صابكف مرسيميا"، فتسميات المنشأ غير قابمة لمتطبيق عمى أسماء ىذه ديجكف" أك "
 .1يا مشتقة مف أجناسياالمنتجات، ألنّ 

 أف صككف صسمية المنشأ مشركعة  -5

 ،غير مخالفة لمنظاـ العاـ أك اآلداب العامةتسمية المنشأ مشركعة تككف يجب أف 
عمى المتعمق بتسميات المنشأ،  65-76مف األمر رقـ )د(  04المادة صراحة ت نّص  كقد

يتيا إذا كانت منافية لؤلخبلؽ عدـ قبكؿ الجية المختصة بتسجيل تسميات المنشأ كعدـ حما
 ايةو ال يمكف حمبأنّ  الحسنة كاآلداب العامة أك النظاـ العاـ، كما تقضي نفس المادة أيضا  

التسميات غير النظامية كتمؾ التي تعتبر غير منطبقة عمى التعريف المدرج في المادة 
لقانكنية التسميات التي األكلى مف األمر المذككر أعبله، أؼ ال يمكف أف تستفيد مف الحماية ا

 .2ال تتكافر فييا الشركط المكضكعية السابقة الذكر

 تتكفر الالتي  أؼ وب المعمكؿ التشريع أحكاـ جاء في ما النظامية بالتسميات يقصد
 التسميات القانكنية الحماية مف استبعد الجزائرؼ  فالمشرع، في القانكف  دةالمحدّ  الشركط ايفي

 المخالفة التسميات ككذلؾ ،مثبل   أك ماء جافيل الزيتكف  كزيت جاتالمنت أجناس مف المشتقة
ة التي ترتكز اإلسبلمي الشريعة كمبادغ أحكاـ مع تتعارض التي، ك العامة كاآلداب العاـ نظاـمل

 .3عمييا الجزائر

 الشركط الشكمية  :ثانيا

ب ضركرة استكماؿ مجمكعة مف اإلجراءات المتعمقة بطماشترط المشرع الجزائرؼ  
ّنو ال يكفي لشمكؿ تسميات المنشأ أل حصكؿ عمى الحماية القانكنية،تسجيل تسميات المنشأ لم

ّنما يجب إتباع عدة إجراءات ،بالحماية أف تتكفر فييا الشركط المكضكعية فقط  شكمية كا 
كىذه الشركط تتمثل في تحديد ، األخرػ لمممكية الصناعية كغيرىا مف العناصر تيالحماي

                                                           
 .368فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -1
 .119سابق، ص المرجع البف دريس حميمة،  -2
  .261ك  260ص فاضمي إدريس، المرجع السابق،  -3
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قصد ، (2) ، ثـ تقديـ طمب اإليداع(1) تسجيل تسميات المنشأ ؤىمكف لطمباألشخاص الم
 .(4) نشرالتنتيي ىذه العممية بفي األخير، ك  ،(3) ياتسجيم

 األشتاص المؤىمكف لصقديـ طمب الصسجيل -1

"ال صكدع صسميات إلى أّنو:  السابق الذكر، 65-76مف األمر رقـ  05تشير المادة 
. أّما تسميات المنشأ األجنبية حسب صسجيل إال مف المكاطنيف"المنشأ الكطنية بقرد ال

 في إطار تطبيق االتفاقيات الدكلية التي مف نفس األمر، فبل يجكز تسجيميا إالّ  06المادة 
 . 1دقت عمييا الجزائر كانضمت إلييااص

السمطة المختصة بإحداث ، 65-76مف األمر رقـ  10ك  02ف احّدد نص المادت
يداع طمب التسجيلتسميات المنش قدـ التي تالمختصة عبارة عف مختمف الكزارات  ي، كىأ كا 

، 2سابقة الذكرتتكافر فييا كافة الشركط المكضكعية ال تسجيل تسميات المنشأ التيطمب 
كل مؤسسة منشأة بمكجب القانكف مؤىمة ليذا الغرض، ككل شخص طبيعي أك كذلؾ ك 

ىذه  سمطة مختصة يحق ليا تقديـ طمب تسجيلِتج، إضافة إلى كل معنكؼ يمارس نشاط ُمنْ 
و ال يمكف تقديـ طمب التسجيل إاّل بناء  عمى مبادرة مف ىؤالء ، كيترتب عمى ذلؾ أنّ التسميات

 .3األشخاص لدػ المصمحة المختصة

ج في تِ نْ باإلضافة إلى أّنو يجكز لكل شخص طبيعي أك معنكؼ يمارس نشاط مُ 
دث تسميات المنشأ بناء  عمى إيداع طمب تسجيل المساحة الجغرافية المقصكدة أف يح

ج لنشاطو في حدكد المنطقة الجغرافية المقصكدة ىك لتحديد تِ نْ ، كاشتراط ممارسة المُ 4بشأنيا
ىا. كالتي تنشأ أك تصنع في ىذه المنطقة دكف غير  ،المنتجات التي تمنح ليا تسميات المنشأ

                                                           
"ال يجكز صسجيل صسميات المنشأ األجنبية يتعمق بتسميات المنشأ، عل أّنو:  65-76مف األمر رقـ  06تنص المادة  - 1

األمر، إال في إطار صطبيق االصفاقيات الدكلية الصي صككف الجميكرية الجزائرية كما ىي عميو حسب مفيـك ىذا 
 . المرجع السابق.الديمقراطية الشعبية طرفا فييا كشريطة المعاممة بالمثل في البمداف األعضاء لصمؾ االصفاقيات"

 .328سابق، ص لامرجع السمير جميل حسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية،  -2
 .377سابق، ص المرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -3
 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76مف األمر رقـ  10ك  02المادتاف  -4
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ل تسميات المنشأ ممـز بذكر المساحة تسجيطمب إيداع ل ـكىذا ما يبّيف أّف كل مف يقد
 .1الجغرافية المتعمقة بيا

 طمب اإليداع -2

 مباشرة إلى المصمحة المختصة مرفقا   لتسميات منشأ كطنية داعاإليطمب  سّمـي
ذا كانت تسميات المنشأ أجنبية يسمـ الطمب كجكبا   بكاسطة ممثل جزائرؼ  بالكثائق البلزمة، كا 

كبعد  ،د تقديـ طمب اإليداع تقكـ المصمحة المختصة بدراستو، كبع2مفكض كمقيـ بالجزائر
المكدع ميمة شيريف لتصحيح طمبو في حالة كجكد خطأ، كعند قبكؿ الطمب يسجل  تمنحذلؾ 

لمممكية الصناعية، كبذلؾ تحظى تسمية  الجزائرؼ  في سجل خاص لدػ المعيد الكطني
  .3المنشأ بالحماية القانكنية

ت المنشأ في تمؾ الضمانة التي التسجيل لحماية تسمياإيداع طمب تتضح أىمية 
رىا المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية لممستيمؾ عند فحصو لتسميات المنشأ، يكف

كذلؾ لحماية  ،ة الذكر أـ الافر فييا الشركط المكضكعية السابقكتحديد ما إف كانت تتك 
 .4المستيمؾ مف الغش أك التضميل الذؼ قد يقع فيو

 الصسجيل -3

عمى أساس مبدأ المعارضة، مع تقديـ طمب التسجيل  تسمية المنشأ تسجيليبدأ إجراء 
كعميو ال تككف تسمية المنشأ محبل  لمحماية  أماـ المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية،

استبلـ بعد . ك 5عمى تسجيميا بعد فحص الطمب المصمحة المختصة إذا كافقت القانكنية إالّ 
ذا كانت جميع  ،البحث فيما إذا كاف لممكدع صفة في إيداع الطمب ب التسجيل يتـّ طم كا 

مدرجة في الطمب، ككذلؾ إذا  65-76مف األمر رقـ  02في المادة  البيانات المطمكبة

                                                           
 .378سابق، ص المرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -1
 .الذكر سابقالتعمق بتسميات المنشأ، ي ،65-76مف األمر رقـ  08المادة  -2
 .332سابق، ص المرجع الحسيف الفتبلكؼ، الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، سمير جميل  -3
 .409شبرؼ عزيزة ك مناصرية حناف، المرجع السابق، ص  -4
  .383فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -5
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ق فيما إذا بالتحقّ  صمحة المختصةقـك المبعد ذلؾ ت، ك 1استكفى المكدع الرسـ القانكني المحّدد
 . 2دعة غير مستبعدة مف الحماية القانكنيةكانت التسمية المك 

ف قبكؿ طمب التسجيل إذا كابالتسجيل  مة، يجكز لممصمحة المختصةبصفة عا
، شريطة أف يككف ذلؾ 3الشركط المكضكعية كالشكمية المحّددة قانكنا   مستكفيا  لمقتضيات

الطمب في عمى مسؤكلية المكدع كتبعتو في اإلشيار. كعمى إثر ذلؾ يتكجب عمييا تسجيل 
 .4السجل الخاص بتسميات المنشأ

 النشر -4

نشر تسميات المنشأ المقبكلة في النشرة الرسمية لئلعبلنات القانكنية،  بعد التسجيل يتـّ 
المتعمق بكيفيات  121-76مف المرسـك التطبيقي رقـ  09لممادة  دة طبقا  دفع الرسـك المحدّ ك 

شيار تسميات المنشأ كتحديد الرسـك ا مف اإلشارة إلى أّف  كالبدّ  .5لمتعمقة بياتسجيل كا 
تضع السجل الخاص بتسميات المنشأ تحت  تصة قبل القياـ بعممية النشرالمصمحة المخ

تصرؼ الجميكر، كبذلؾ يمكف لكل شخص الحصكؿ عمى نسخ أك ممخصات عف 
 .6التسجيبلت أك الكثائق المرافقة لئليداع، كذلؾ مقابل دفع رسـ محّدد ليذا الغرض

عمى اعتبار أّنو في حالة إفبلت  ،بالنسبة لممستيمؾخاصة شر أىمية مماثمة لمن
لتشابييا  الجزائرؼ لمممكية الصناعية،تسميات المنشأ غير القانكنية مف رقابة المعيد الكطني 

يحق ألؼ شخص كعمى  ،مع تسميات المنشأ المطابقة لمقانكف كالمكجكدة في السكؽ 
المطالبة بإلغاء تسميات المنشأ بعد نشرىا في النشرة  الخصكص جمعية حماية المستيمكيف

 . 7الرسمية لئلعبلنات القانكنية
                                                           

 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر. 65-76مف األمر رقـ  12المادة  -1
 مف األمر نفسو. 13المادة  -2
 . 385فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76مف األمر رقـ  18المادة  -4
شيار تسميات المنشأ كتحديد الرسـك 1976 جكيمية سنة 16مؤرخ في  121-76مرسـك رقـ  -5 ، يتعمق بكيفيات تسجيل كا 

 .1976جكيمية سنة  23في  مؤرخ، 59د عد ج.ج.،المتعمقة بيا، ج.ر.
 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76مف األمر رقـ  18المادة  -6
 .409شبرؼ عزيزة ك مناصرية حناف، المرجع السابق، ص  -7



 ضبط حقكؽ الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            كؿاأل  الفرل -الباب الثاني 

296 
 

المشرع  أفّ  في األخير، فيما يتعمق باالستثمارات األجنبية، إلى تجدر اإلشارةغير أّنو 
 65-76مف األمر رقـ  06ك  05ف اأجاز في نص المادت مشرع الفرنسيالجزائرؼ عكس ال

إيداع طمب تسجيل تسميات المنشأ الكطنية دكف األجنبية التي  س لؤلجانبكلي لممكاطنيف فقط
، كىذا إقصاء 1إلييا الجزائر انضمت في إطار االتفاقيات الدكلية التي ال يجكز تسجيميا إالّ 
االستفادة مف أحكاـ القانكف المتعمق بتسميات المنشأ، خاصة منيا  فيلممستثمر األجنبي 

ب اإلجرائي كاإليداع كالتسجيل كالنشر، ما داـ أّنيا تقتصر عمى األحكاـ المتعمقة بالجان
 . 2تسميات المنشأ الكطنية فقط دكف األجنبية

أّف المشرع الجزائرؼ يتناقض مع األحكاـ كااللتزامات القانكنية التي رتبيا في  يظير
ألجانب االستثمارات األجنبية، كالتي تفتح السكؽ الكطنية أماـ المستثمريف احماية مجاؿ 

 ـمف حقي ـلممارسة مختمف األنشطة االقتصادية بحرية مف جية، في حيف أّنو يقـك بإقصائي
في استعماؿ كتسجيل تسمية منشأ كطنية بالنسبة لممنتكجات التي تنشأ أك تصنع عمى إقميـ 

الحماية فقط  المشرعضيقة منح  أك مساحة جغرافية جزائرية مف جية أخرػ. كفي حدكد جدّ 
كالتي تحمل تسمية منشأ أجنبية كتككف  ،تي تنشأ في منطقة أك دكلة أجنبيةال لممنتجات

خاضعة لمتسجيل الدكلي، كقد اشترط أف تككف ىذه الحماية كاردة في االتفاقيات الدكلية التي 
 .كانضمت إلييا صادقت عمييا الجزائر

                                                           
 ، يتعمق بتسميات المنشأ، السابق الذكر.65-76مف األمر رقـ  06ك 05المادتاف  -1
 . 313انكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص الحماية القحسيف نكارة،  -2
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 في لاليائ كالتزايدي، العالم االقتصاد تسكد التي كالتكنكلكجية العممية السيطرة أماـ
 السكؽ، في كالخدمات المنتجات تسكيق عمى التنافس كزيادة بيف الدكؿ، التجارية المعامبلت
 تنفيذ سرعة في ميما  ا  دكر  تمعب أصبحت حيثحقكؽ الممكية الصناعية،  أىمية ازدادت
تقاس  لحمايتيا المتاحة القانكنية الكسائل كافة تكفير ـيحتّ  ما كىذا ،1التجارية تالمعامبل

في الدكلة  بفاعمية القكاعد القانكنية، فبل ييـ المستثمريف األجانب كجكد قكانيف تزينية جيدة
 عف حمايتيـ كحماية ممتمكاتيـ الخاصة. المضيفة إذا عجزت

، مبعثرةالمنظمة ليا جعل مف القكانيف ي ناعيةختمط لحقكؽ الممكية الصلمالطابع ا إفّ 
لمعرفة طبيعة كل الصناعية بكل عنصر مف عناصر الممكية  كبالرجكع لمقكانيف الخاصة

مف مختمف النكاحي، منيا أساسو ستمد يليذه العناصر  التنظيـ القانكنييظير أّف  ،منياكاحد 
 .ادرة مف الناحية اإلدارية كالجمركية، كالقكانيف الصشريعيةالقكانيف الصادرة مف الناحية الت

بتنظيـ عناصر الممكية الصناعية مف  ئرؼ زاالجلـ يكتفي المشرع عمى ىذا األساس، 
 بنصكص ييكمية أك المؤسساتيةػ تنظيميا إلى الناحية البل تعدّ  ،الناحية التشريعية فقط

عف طريق مكية الصناعية ، ككذلؾ محاكلة استقباؿ التنظيـ الدكلي لحقكؽ المخاصة
 .بحقكؽ الممكية الصناعية مف االتفاقيات الدكلية المتعمقة المصادقة عمى العديداالنضماـ ك 
 (.كؿاأل مبحث)ال تعزيز حماية ىذه الحقكؽ  الرغبة في إلىيعكد في ذلؾ كالسبب 

حقكؽ الممكية الصناعية إلى إرساء حماية قضائية لممستثمريف كما امتدت حماية 
يق دعكػ عف طر  المدنية الحماية لحقكؽ، تسمح ليـ بالمطالبة بتكفيراألجانب أصحاب ىذه ا

 ىذا تجسيدا  ك . التقميد دعكػ  طريق عف زائيةجال الحماية جانب لىإالمنافسة غير المشركعة، 
حمايتيا ك  ،حقكؽ الممكية الصناعية عمى الجميع بعدـ االعتداء عمیالتي ُكضعت ت لتزامالبل

ىذه الحقكؽ عف حماية طرؽ إلى الت جبي كلذلؾ، س بيا.التي قد تم االعتداءات مف كل
 الثاني(. حثبالمشركعة )المدعكػ المنافسة غير دعكػ التقميد ك طريق 

 

                                                           
صامت أمنة، "الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية مف جريمة التقميد"، المجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية،  -1

 .87، ص 2015، 13عدد 
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 كؿالمبحث األ 

 الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي حمايةل لقانكنيةا اآلليات

فرض مكضكع االستثمار األجنبي كأىميتو في التنمية االقتصادية لمختمف الدكؿ 
ة بتكفير حماية النامية منيا خاصة، العمل أكثر في ظل التنافس الشديد عمى جذبو كالمطالب

الممكية الصناعية، لذلؾ حظيت حقكؽ  كضمانات كافية لممستثمريف األجانب أصحاب حقكؽ 
غير أّف ية لمدكؿ، حيث التنظيـ في التشريعات الكطن الممكية الصناعية باىتماـ كبير مف

نحيا ىذه التشريعات محدكدة كلـ تكف كافية لتحقيق مصالح الدكؿ الصناعية الحماية التي تم
المتقدمة، لذلؾ ظيرت حاجة ىذه الدكؿ إلى بسط حماية حقكؽ الممكية الصناعية عمى نطاؽ 

 . 1دكلي عف طريق إبراـ االتفاقيات الدكلية

 ،ر كافيةمحدكدة كغي المحمي ػ مستك ال عمىحقكؽ الممكية الصناعية  حماية كانت المّ 
 تقكـ دكلية منظمة الدكؿ بعض أنشأت لذلؾ. دكليال ػ المستك  إلى تكسيعيا األمر تطمب فقد

 المعاىدات ككضع الصناعية الممكية بحقكؽ  المتعمقة المسائل دراسة في رئيسي بدكر
 .()المطمب األكؿبيا  الخاصة كاالتفاقيات

لتكسع كازدىار  با  خص أصبحت مجاال   كاإلبداع االبتكار خاصية مع العمـ أفّ 
قانكنية لفرض حماية  حقكؽ الممكية الصناعية تنظيـ االستثمارات الدكلية، كىك ما استكجب

الييكمي أك تنظيـ البمسألة  اىتمت الجزائر مف خبلؿ تشريعاتيا ، لذلؾمتنكعة كطنية كدكلية
  .(ثانيال )المطمب مف الناحية القانكنية الممكية الصناعية كحمايتياالمؤسساتي لمتكفل ب

 لحماية حقكؽ الممكية الرناعية اآلليات الدكلية :المطمب األكؿ

كأكائل  التاسع عشر اية القرف ني الممكية الصناعية في في مجاؿاتجيت جيكد الدكؿ  
إلى عقد مؤتمرات دكلية يمكف مف خبلليا إزالة الصعكبات التي تعترض  العشريف القرف 

اتفاقية باريس  إبراـ يتمثمت ف كأكلى ىذه الجيكد ،حماية حقكؽ الممكية الصناعية دكليا  

                                                           
1-  ،   .17، ص مرجع السابقالعبد هللا حسيف الخشرـك
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المتعمقة بحقكؽ المؤلف،  1886، كاتفاقية برف لعاـ 18831لحماية الممكية الصناعية سنة 
كما أكجدت الدكؿ  دؼ إلى تكسيع ىذه الحماية،تي باإلضافة إلى إبراـ عدت اتفاقيات خاصة

كالتي تكلدت عنيا اتفاقية الجكانب  ،أىدافيا المتقدمة منظمة التجارة العالمية ككسيمة لتحقيق
  . 1994 سنة أفريل 15المبرمة في  "المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية "تريبس

تجسدت حماية حقكؽ الممكية الصناعية بصفة فعمية مف خبلؿ تبني مجمكعة مف 
ـّ إنشائيا بمكجب االتفا قيات الدكلية المصادؽ المبادغ الدكلية الممزمة في إطار اتحادات ت

المستثمريف طمأنة لكمحاكلة الكثير منيا  صادقت الجزائر عمىعمييا )الفرع األكؿ(، كالتي 
عدـ  إاّل أفّ  ،الحماية الدكليةآليات يس بتكرّ ية صناعالممكية الحقكؽ  أصحاباألجانب 

ستقباؿ المف طرؼ الدكلة  المجيكدات المبذكلة أفّ  يبيفلمصادقة عمى بعض االتفاقيات ا
 (.ثانيالفرع الكمحدكد ) التنظيـ الدكلي ليذه الحقكؽ كحمايتيا ال يزاؿ ناقصا  

 الفرع األكؿ: المبادئ األساسية لحماية حقكؽ الممكية الرناعية دكليا  

، ناعية عمى جممة مف القكاعد الدكلية اإللزاميةتقـك الحماية الدكلية لحقكؽ الممكية الص 
السمع كالخدمات التي تنتقل في أكثر مف  ىـّ كضعيا لتفرض عمكقد تكمبادغ ترتكز عمييا، 

ـّ إنشاؤىا بمكجب االتفاقيات  دكلة أك عبر الحدكد داخل الدكؿ المشكمة لبلتحادات التي ت
كحق  الكطنية، المعاممة مبدأ: ىي رئيسية مبادغ ثبلثة ىناؾك  الدكلية المصادؽ عمييا،

 .صناعيةال الممكية حقكؽ  استقبلؿ مبدأ، ك األسبقية

  طنيةالمعاممة الك مبدأ : أكال

حماية تي جاءت بيا اتفاقية باريس لمف القكاعد األساسية الالمعاممة الكطنية  تعتبر
 :وأنّ  عمى الذكر ةبقالسا باريس اتفاقية مف الثانية المادة نصتالممكية الصناعية، حيث 

 لحقكؽ  بالنسبة ترى،األ االصحاد دكؿ جميع في 2االصحاد دكؿ مف دكلة كل رعايا يصمصع"
                                                           

 15 دكلة إلى غاية تاريخ 176 ، كىك ما يقاربالبمداف مف عدد أكبر قبل مف اعميي التكقيع تـّ  يالت ىي االتفاقيةك  -1
 أنظر:  .العالـ في الدكؿ جميع ا  كىي تشمل تقريب ،2014 سنة أكتكبر

TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 517. 
 باريس بإتحاد يسمى االتفاقية ىذه نصكص لتطبيق دكلي تحادإ ئأنش الصناعية الممكية لحماية باريس تفاقيةا بمكجب -2

 . 193. أنظر: فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص WIPOة الفكري لمممكية العالمية المنظمة شراؼإ تحت يعمل
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 الدكؿ صمؾ قكانيف مسصقببل صمنحيا قد أك حاليا صمنحيا الصيمزايا بال، الرناعية الممكية
 ،1".االصفاقية ىذه في عمييا المنركص التارة بالحقكؽ  اإلتبلؿذلؾ دكف ك  ،لممكاطنيف

تمؾ الدكؿ، فإذا  تي تمنحيا قكانيفلممزايا ال كفقا   الحماية لرعايا دكؿ االتحادىذه المادة ضمف ت
لحقكؽ الممكية  تسجيلالكانت إحدػ الدكؿ تعتمد عمى نظاـ الفحص المسبق قبل منح شيادة 

  .ذلؾ يسرؼ عمى مكاطنييا كرعايا دكؿ االتحاد داخل إقميميا ، فإفّ الصناعية

بعدـ جكاز أف تفرض دكؿ االتحاد عمى رعايا دكؿ االتحاد  االتفاقيةىذه تقضي كما 
تي يطمب فييا الحماية، لمتمتع امة، أك بكجكد منشأة في الدكؿ الخاصا  باإلق األخرػ شرطا  

فيما  جميع رعايا دكؿ االتحاد ػ أف يتساك  يجبكما  ،2بأؼ حق مف حقكؽ الممكية الصناعية
، كل ذلؾ مف شأنو حفع بيف المكاطنيف كالرعايا، دكف تمييز تعمق بطرؽ ككسائل الطعفي

  .3ألصحابيا كضماف حقكؽ الممكية الصناعية

 رعايا دكؿ االتحاد يجكز ليـ أف يختاركا كفقا   يقضي بأفّ  نصا  أيضا  تضمنت االتفاقية 
عمييـ، أك تطبيق األحكاـ االتحاد لمصالحيـ الخاصة بيف سرياف نصكص قانكف دكؿ 

أف يحتفع صراحة لكل دكلة مف  كنصت كذلؾ عمى .4المكضكعية الكاردة في ىذه االتفاقية
تحديد قضائية كاإلدارية، كباالختصاص، ك كاـ تشريعاتيا المتعمقة باإلجراءات الاالتحاد بأح

استثناء  عمى ما كرد  محل مختار، أك تعييف ككيل، كالتي تقتضييا قكانيف الممكية الصناعية
االتفاقية الحق في الحماية لرعايا الدكؿ غير األعضاء في ىذه كما تعطي  .5في االتفاقية

                                                           
مصػادؽ  ،لمتعمقة بحماية الممكية الصػناعيةلة، اكالمعدّ  1883 سنة مارس 20مف اتفاقية باريس المؤرخة في  02المادة  -1

 إلػى الشػعبية الجزائريػة الجميكريػة انضػماـ تضػمفي ،1966سػنة  فيفػرؼ  25 فػي مػؤرخ 48-66 رقػـ مػراأل عمييػا بمكجػب
 .1966فيفرؼ سنة  25، مؤرخ في 16، ج.ر.ج.ج. عدد الصناعية الممكية لحماية باريس اتفاقية

 أتـّ  الذؼ الفرنسي بيا يتمتع التي الحقكؽ  نفس لو سيككف  فرنسا في اختراع براءة يقدـ الذؼ اإليطالي المثاؿ، سبيل عمى -2
 أنظر:  .كطنية فكؽ  اختراع براءة كليست فرنسية اختراع براءة منحو سيتـّ  ذلؾ، كمع. الشكمية اإلجراءات نفس

TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 518. 
  .445ك  444 رجع السابق، صالمالممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، سمير جميل حسيف الفتبلكؼ،  -3
 .390المرجع السابق، ص الممكية الصناعية،  سميحة القميكبي، -4
  ة الذكر.بقمف اتفاقية باريس السا 3/بند2دة الما -5
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ناعية أك يممككف فييا منشأة ص كيقيمكف في دكلة مف دكؿ االتحاد أانكا االتحاد، إذا ما ك
  .1غير صكرية أك كىميةتجارية حقيقية ك 

 ىإل يامن 2بند /3المادة إلى مبدأ المعاممة الكطنية اتفاقية التريبس في أشارت كما 
باإلجراءات صعمق يال يجكز لمبمداف األعضاء اسصغبلؿ االسصثناءات المسمكح بيا فيما " :أّنو

، أك صعييف ككيل في أراضي بمد عضكالقضائية كاإلدارية، بما في ذلؾ صحديد مكطف متصار 
صي ال لقكانيف، كالمكائح الصنظيمية الضركرية لضماف االلصزاـ بمراعاة أحكاـ ا حيف صككف  إال  

ييد صقفيو صصعارض مع أحكاـ ىذه االصفاقية، كشرط أف ال يككف المجكء إلى ىذه الممارسات 
 .2"ر لمصجارةممسص

ج أك نتَ تي يككف فييا المُ يككف فقط في الحاالت ال مبدأال اتطبيق ىذ بالتالي فإفّ 
، أك أؼ عنصر مف عناصر الممكية الصناعية، قد تـّ دخكلو إلى السكؽ الكطنية فعميا   الخدمة

عاممة المال يعتبر اعتداء عمى مبدأ  ير رسـك جمركية عمى سمعة مستكردةكعميو فإّف تقر 
ى كلك لـ تكف الضريبة أك الرسـ المفركض عمى المنتجات المحمية ىك ذاتو الكطنية، حت

  .3ةالمفركض عمى السمع كالمنتجات المستكرد

في لرعاياىا األدنى مف الحماية  يتيح مبدأ المعاممة الكطنية لدكؿ االتحاد تكفير الحدّ 
حاصل بيف لمتفاكت ال نظرا  كذلؾ  ،المتعمقة بحقكؽ الممكية الصناعية المسائل الرئيسية
كليذا المبدأ أثر كبير في جمب المشاريع كاالستثمارات،  .4في ىذا المجاؿ تشريعات الدكؿ

ف بشكل كتشجيع انتقاؿ رؤكس األمكاؿ األجنبية، كتكسيع التبادؿ التجارؼ كالصناعي، كالتعاك 
التنمية أف تتجاكز  تحقيقتي تسعى لالتنمية الكطنية، كينبغي عمى الدكؿ الإؿ تحقيق يدفع 
  .5الدكلية االتفاقيات في ةاألدنى لمحماية المقّرر  الحدّ 

                                                           
   .نفسيا باريس تفاقيةامف  3المادة  -1
  .390المرجع السابق، ص الممكية الصناعية،  سميحة القميكبي،نقبل عف:  -2
 .24 صالمرجع السابق، ، ... عيةيف، الحماية القانكنية لمممكية الصناجبلؿ كفاء دمحم -3
 .247فاضمي إدريس، المرجع السابق، ص -4
 ، ص1998 يػػا، دار الجيػػب لمنشػػر، األردف،عػػامر محمػػكد الكسػػكاني، الممكيػػة الفكريػػة ماىيتيػػا، مفرداتيػػا، طػػرؽ حمايت -5

264.  
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 ميةفضحق األسبقية أك األ: اثاني

"أف كل مف أكدع طبقا لمقانكف في اتفاقية باريس عمى: المادة الرابعة مف تنص  
رسـ إحدى دكؿ االصحاد، طمبا لمحركؿ عمى براءة اتصراع، أك صسجيل نمكذج منفعة، أك 

أك نمكذج رناعي، أك عبلمة رناعية أك صجارية، يصمصع ىك أك تمفو فيما يتصص 
ىذا النص  ىبناء  عم .1"األكلكية تبلؿ المكاعيد المحددة باإليداع في الدكؿ األترى، بحق

براءة اختراع في  ىيتمتع كل مف أكدع أك خمفو الذؼ قّدـ بصفة قانكنية طمب لمحصكؿ عم
خبلؿ لبلتحاد،  ػ األسبقية إلتماـ إجراءات اإليداع في الدكؿ األخر  دكؿ االتحاد بحق ػإحد

مف تاريخ إيداع الطمب األكؿ، كال يدخل  تبدأ( شيرا  12عشر ) ىميمة إثنالمدة المحّددة كىي 
 .2ةالمدىذه يـك اإليداع في احتساب 

مدة خبلؿ الفإّف الجزائرؼ الذؼ قاـ بتسجيل اختراعو في الجزائر  ،مف ىذا المنطمق 
حماية اختراعو في أؼ بمد لو الحق في طمب  –كىي بمد عضك في اتحاد باريس  –المحّددة 

ة سنة كاممة مف تاريخ تسجيمو األكؿ في الجزائر، كال يمكف لمغير طمب عضك آخر يختاره مد
  ة في إحدػ دكؿ االتحاد األخرػ.ىذه المد خبلؿ واستغبلل أكسجيل ذلؾ االختراع ت

تي تـّ يخ إيداع الطمب األكؿ كالدكلة الكلكية يجب تقديـ إقرار يبيف تار لبلستفادة مف األ 
 فييا، كتحّدد كل دكلة الميمة القصكػ لتقديـ ذلؾ اإلقرار، كليا أف تطمب ممف يقّدـ إقرارا  

دكف باألكلكية أف يكرد صكرة مف الطمب السابق، دكف تصديق مف المصمحة المختصة، ك 
مف تاريخ إيداع الطمب البلحق، كيمكف إلزامو بإحضار شيادة  أشير( 03رسـك خبلؿ ثبلثة )

ؿ. كال يمكف أف يا الطمب األك تي أكدع فياإليداع مع الصكرة مف المصمحة الف تاريخ تبيّ 
تفرض إجراءات أخرػ لئلثبات، كلكل دكلة أف تحّدد اآلثار المترتبة عمى إغفاؿ اتباع 

ى درجة إسقاط حق األكلكية، كعمى كل مف اإلجراءات السابقة دكف أف تصل تمؾ اآلثار إل
ات األخرػ في تحديد رقـ اإليداع، كنشره مع البيان ي حق األكلكية في إيداع طمب سابقيدع

 .3بتسجيل حقكؽ الممكية الصناعية كحمايتيا تي تصدرىا المصمحة المختصةالنشرات ال
                                                           

 الذكر. ة بقالسا ،/أ مف اتفاقية باريس04المادة  -1
 .  باريس نفسيامف اتفاقية  1 /ج4المادة  -2
 . نفسيا /د مف اتفاقية باريس4المادة  -3
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يا عف حق في عّدة دكؿ كل من حب حق األكلكية عّدة حقكؽ أسبقيةإذا كاف لصا 
معيف أك مماثل، فبل يمكف ألؼ دكلة أف ترفض طمبو بسبب تعّدد األكلكيات، أك بسبب 

تي يشمميا الطمب األكؿ، حيث تنشئ ىذه الطمبات اشتماؿ الطمب عمى عناصر غير ال
إذا تبيف لو  مثبل   كما يمكف لطالب براءة اختراع .1الجديدة حق أكلكية حسب الشركط العادية

مع االحتفاظ لكل منيا بتاريخ إيداع الطمب  طمبات ةطمبو إلى عد أف يجزغ  تعّدد اختراعو
ة المختصة، جيعمى فحص مف ال التجزئة بناء   األكؿ، كالتمتع بحق األكلكية إف كجد، كتتـّ 

 .2عمى طمب صاحب الحق، كيجكز لكل دكلة أف تحّدد شركط التصريح بتمؾ التجزئة أك بناء  

 في مجمكعيا تكشف انت المستندات المقّدمة في الطمبكال يمكف رفض األكلكية إذا  
ذا كاف لصاحب االختراع الحق  ،3عف العناصر غير الكاردة ضمف المطالب بشكل محّدد كا 

في االختيار بيف طمب شيادة المخترع أك طمػب بػراءة االختراع، فإّنو يتمتع بحق األكلكية 
 . 4اعبنفس الشركط كاآلثار الخاصة بطمبات براءة االختر 

، د أصحاب الممكية الصناعيةمبدأ األكلكية إلى استقرار األكضاع في حالة تعدّ ؼ يؤدّ  
تشجيع أصحابيا عمى اإلسراع في إعبلف أسرارىـ التقنية كالصناعية لبلستفادة مف االستئثار ك 

في  إلى تفادؼ صعكبات إثبات األسبقية ؼ تطبيق ىذا المبدأ أيضا  كيؤدّ  تغبلليا،بحق اس
في حالة تعّدد المخترعيف الختراع كاحد دكف  مثبل  ف ،ؿ تسجيلا بالرجكع إلى صاحب أك ممكيتي

في تسجيل  ؿتككف ممكية االختراع مف نصيب مف كاف األك ىـ العمـ باآلخر، أف يككف ألحد
كلكية في طمب بحق األ لذلؾ تبعا   يتو في إحدػ دكؿ االتحاد، كيتمتعاختراعو كطمب حما

                                                           
 ىناؾ ستككف كبالتالي . ألمانيا في بتسجيميا قامت ثـ فرنسا في تجارية عبلمة سجمت فرنسية شركة المثاؿ، سبيل عمىف -1

ذا. المميزة العبلمة نفس مف مستقمتاف كطنيتاف تجاريتاف عبلمتاف  صبلحيتيا انتياء أك الفرنسية التجارية العبلمة إلغاء تـّ  كا 
ذاكفقا  لمبدأ االستقبللية يةلماناأل التجارية العبلمة تتأثر فمف بسبب سقكطيا أك فقدانيا،  األصمية االختراع براءة كانت . كا 

 تـّ  حيث إيطاليا في محمية فستظل ية،الصناع لمممكية الكطني لممعيد السنكية األقساط دفع عدـ بسبب إنياؤىا كتـّ  فرنسية
 . أنظر: الثانية ىذه الدكلة في األكلكية حق ممارسة بعد إصدارىا

 TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 518. 
 ة الذكر.بقالسا ،ز مف اتفاقية باريس /ك،4المادة  -2
 .نفسيا /ح مف اتفاقية باريس4المادة  -3
  .انفسي /ط مف اتفاقية باريس4المادة  -4
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لمعبلمات بالنسبة أّما  .1مف تاريخ إيداعو ا  شير  12يرغب فييا خبلؿ  حمايتو في الدكؿ التي
خبلؿ  يا في كافة دكؿ االتحاد،بحق األكلكية في تسجيم ياصاحبأيتمتع ف كالرسـك كالنماذج،

 . 2األكؿ في إحدػ تمؾ الدكؿ ( أشير التالية لتقديـ الطمب06تة )س

 كؿالد دليحدّ  الكقت تحادالاكؿ د إحدػ في المكدع منح إلى األسبقية حق ييدؼ 
 سر إفشاء لخطر عبلجا   ىذا الحق كذلؾ يعدّ ك ، فييا الحماية في يرغب التي األخرػ 
 ،االتفاقية ليذه المنظمة ؿالدك  جزائر مفال أفّ  ؼ،ككف جزائر ال القانكف  بو أخذ ما كىذا االختراع،
 بشكل براءةلا طمبكدع ي أف عميو يجب االختراع براءة حقكؽ  عمى المخترع يحصل كحتى

 .تحاداال دكؿ مف دكلة كل في منفصل

  سصقبلؿمبدأ اال ثالثا:

ف باريس اتفاقية مف 6 كالمادة (ثانيا  ) 4 المادة مبدأالا ىذ تأقرّ   عمى ذكرىا اقتصر كا 
 ترتبط ياألنّ ، الصناعية الممكية حقكؽ  كافة عمى تطبق ياأنّ  إالّ  فقط كالعبلمات تراعاتاالخ

 اىذ مفيكـ ينصرؼك  ،3باريس اتحاد في العضك الدكلة في الكطنية كنيةالقان القاعدة بتطبيق
 ،األعضاء الدكؿ في الحق نفس لتسجيل دةمتعدّ  طمبات تقديـ يتـّ  عندما وأنّ  إلى مبدأال

 دكلة، كل إقميـ في بو الخاصة القانكنية حياتو الممكية الصناعية حقكؽ  مف حق لكل فستككف 
 كسرياف كالبطبلف الصحة حيث مف البعض بعضيـ عف فمستقبل التسجيلك  راءةالب شيادةك 

 فييا تـّ  التي لدكلةا لقانكف  يخضع حق فكل، األسبقية لحق نتيجة منحيا تـّ  كل حتى ،الحماية
جر  شركط حيث مف الطمب تقديـ  . 4اكبطبلني كانقضائيا كسريانيا كمدتيا الحماية منح ءاتاكا 

 عف مستقمة االتحاد دكؿ إحدػ في لمسجمةا التجارية كالعبلمة الممنكحة البراءة تظل
 طمبات يقدمكف  المصنعيف أفّ  فيـ كينبغي. أخرػ  دكؿ في المكدعة المقابمة شيادات التسجيل

 الذؼ النظاـ ىك ىذاك  ،الكقت نفس في دكؿ عدة في الغرض لنفس بيـ الخاصة الحماية
 ُتفرض التي التبعية القاعدة استبعاد باريس تفاقيةا كاضعك أرادكقد  ،باريس اتحاد كضعو

                                                           
 .393المرجع السابق، ص الممكية الصناعية،  سميحة القميكبي، -1

2
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 519.  

 . 207فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
 . 439 صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص -4
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ىذا ما جاءت بو اتفاقية باريس بشكل ك  .1ياالتفاق غير الخاص الدكلي القانكف  في ا  أحيان
 تي يتـّ عناصر الممكية الصناعية المف أىـ ألّنيا ة في مجاؿ براءات االختراع، مفصل خاص

 .يعرض صاحب البراءة لبلعتداء ا قدتداكليا بشكل كاسع، ممّ 

ىذه الدكؿ  طمبيا رعايا دكؿ االتحاد فيتي يالبراءات ال أفّ  نصت االتفاقية عمى
كانت  تي تـّ الحصكؿ عمييا عف نفس االختراع في دكؿ أخرػ، سكاء  مستقمة عف البراءات ال

ىذه الدكؿ أعضاء أـ غير أعضاء في االتحاد، كيؤخذ ىذا المبدأ بصكرة مطمقة، كيعني ذلؾ 
حيث البطبلف كالسقكط كمف  كية تككف مستقمة مفتي تطمب خبلؿ ىذه األكلالبراءات ال أفّ 

تي تككف قائمة عند بدء نفاذه، عمى جميع البراءات ال ة الحماية، كيسرؼ ذلؾ أيضا  حيث مد
إلى  تي تككف قائمة بيف الجانبيف، عند انضماـ دكؿ جديدةى البراءات الكما يسرؼ عم

تي بمدة دكاـ تساكؼ المدة ال ي يحصل عمييا مع حق األكلكيةتاالتحاد كتتمتع البراءات ال
 .2يا طمبت أك منحت دكف األكلكيةكانت ستقرر ليا لك أنّ 

تسجيل براءات االختراع مف دكلة  ف مدػ أىمية مبدأ استقبلؿمف خبلؿ ىذا النص يتبيّ  
طمبت خبلؿ مدة األكلكية أك  إلى أخرػ كسريانو بشكل مطمق عمى كل براءات االختراع سكاء  

تي ال تزاؿ متمتعة بالحماية أثناء بدء تطبيق اتفاقية باريس، كما راءات الككذلؾ الب ،يادكن
د ا يؤكّ ممّ  ،تي تعمف انضماميا إلى ىذه االتفاقيةمى البراءات القائمة في الدكؿ اليطبق ع

كذلؾ الشأف ك التطبيق المطمق ليذا المبدأ دكف التأثر بما يحدث لمبراءات في الدكؿ األخرػ. 
دكف  ،3نصت االتفاقية عمى حمايتيا في جميع دكؿ االتحاد حيث، لنماذجبالنسبة لمرسـك كا

، حيث مبدأال اىذفي  الحمايةبيا تتمتع غير أنّ  ،التسجيل بشكل صريح أف تذكر مبدأ استقبلؿ
 ، في دكلة ما لمجرد أفّ مكف أف تبطل أك تسقط أك تنتيي مدة تسجيل رسـ أك نمكذجال ي
 .رػ مف دكؿ االتحادل في دكلة أخمف ذلؾ قد حص شيئا  

تحّدد  جيلتساليداع ك اإلشركط  صراحة عمى أفّ تنص االتفاقية ف بالنسبة لمعبلمات،ا أمّ  
عف طريق تشريعيا الكطني، كمع ذلؾ ال يجكز رفض طمب  في كل دكلة مف دكؿ االتحاد
                                                           

1
- TAFFOREAU Patrick, Op.cit., p. 518.  

 ة الذكر. بقا، السسية باريمف اتفاق 04المادة  -2
 . نفسياخامسا مف اتفاقية باريس  /05المادة  -3
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 كدكؿ االتحاد في أؼ دكلة أخرػ، أ تسجيل عبلمة مكدعة مف قبل أحد مكاطني دكلة مف
ا إلى أفّ إبطاؿ  لذلؾ  في دكلة المنشأ. التسجيل أك التجديد لـ يتـّ  كاإليداع أ صحتيا، استناد 

عف أؼ تسجيل محتمل  مستقبل   الدكؿ المتعاقدة لمقانكف في إحدػ طبقا   العبلمةتسجيل عتبر ي
ـّ فإّف إلغاء تسجيل أؼ عبلمة 1لنفس العبلمة في دكؿ أخرػ بما في ذلؾ دكلة المنشأ ، كمف ث

ذا كانت ك  لة متعاقدة أك شطبيا ال يؤثر في صبلحية تسجيميا في الدكؿ األخرػ.في دك  ا 
كحمايتيا في شكميا األصمي  إيداعياطمب في بمد المنشأ، كجب قبكؿ قانكنا  العبلمة مسجمة 

في الدكؿ المتعاقدة األخرػ، غير أّنو يجكز رفض التسجيل في الحاالت المحّددة لذلؾ، كأف 
مكتسبة لمغير، أك تككف مجّردة مف أؼ سمة مميزة، أك تككف مخالفة  تمس العبلمة حقكقا  

 .2لمنظاـ العاـ أك اآلداب، أك إذا كاف مف شأنيا تضميل الجميكر
 أك ال عضكالتسجيل ال عبلقة لو بككف الدكلة  استقبلؿ ف أفّ يتبيّ  ،مف كل ما سبق 

شخص عمى شيادة تسجيل حصكؿ أؼ  ، ألّنو يشمل جميع الدكؿ، غير أفّ في اتفاقية باريس
ىذا التسجيل ىك الذؼ ينشئ لصاحبو حق الحصكؿ  ممكية صناعية في دكلة متعاقدة، فإفّ 

 . 3عمى العضكية في اتفاقية باريس عمى الحماية في الدكؿ األعضاء األخرػ بناء  

 جزائراالصفاقيات الصي رادقت عمييا البمكجب  يةرناعالممكية ال حمايةالفرع الثاني: 

بتنظيـ قكانيف الممكية الصناعية، أبرمت المعاىدات  4كليةدالييئات كالمنظمات الاىتمت 
مف أجل ضماف حماية نطاؽ دكلي،  ىكاالتفاقيات الدكلية لحماية حقكؽ الممكية الصناعية عم

الة لحقكؽ الممكية الصناعية، عممت الجزائر عمى االنضماـ إلى العديد مف فعّ حقيقية ك دكلية 
                                                           

  .، السابقة الذكرمف اتفاقية باريس 06المادة  -1
  . 513القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، ص  -2
 .452 صالمرجع السابق،  اعية كفق القكانيف الجزائرية،الممكية الصن سمير جميل حسيف الفتبلكؼ، -3
بمكجب اتفاقية استكيكلـ  1967كمف أىـ ىذه المنظمات نجد المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الكيبك( التي أنشئت سنة  -4

دكلة كمنيا الجزائر إلى  180، كىي تضـ 1970، كدخمت حيز النفاذ في سبتمبر سنة 1976جكيمية سنة  14المبرمة في 
بعدما أصبحت مف إحدػ المنظمات  1974ة ىذه المنظمة العالمية في سنة . إزدات أىمي2004غاية شير أكت سنة 

المتخصصة التابعة لييئة األمـ المتحدة، تيدؼ إلى حماية الممكية الفكرية في كل أنحاء العالـ كتدعـ التشريعات الكطنية 
اتفاقية دكلية  21عمى  عف طريق كضع نماذج تشريعات كقكاعد مكحدة تكفل الحماية عمى المستكػ الدكلي، كىي تشرؼ

، . 22 القميكبي سميحة، الممكية الصناعية، المرجع السابق، صتنظـ فركع الممكية الفكرية. أنظر:  عبد هللا حسيف الخشرـك
 كما بعدىا. 21المرجع السابق، ص 
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لحقكؽ الممكية الصناعية،  تعزيز الحماية الدكلية نظرا  ألىميتيا في الدكلية، االتفاقياتىذه 
  .ىذه االتفاقيات سيقتصر فيما يمي الحديث عمى أىـكالتي 

 االصفاقيات المرادؽ عمييا في مجاؿ الممكية الرناعية كال:أ

 اصفاقية باريس لحماية الممكية الرناعية -1

 التي دكلةمل يةماإلقمي الحدكد عند تقف الصناعية كيةمالم حقكؽ  حماية أفّ  باعتبار
 الحدكد ذهى يتعدػ قانكني نظاـ إيجاد مف البدّ  كاف، القكانيف يميةمإق لمبدأ طبقا   ايفي تمسج

 الدكلية، التجارية المبادالت حجـ كتكسع ايكتنكع المنتجات كزيادةارات االبتك ازدادت بعدما
 ،الصناعية كيةمالم حقكؽ  بحماية تعني اتفاقية أكؿراـ إب إلى الدكلية كديالج تياتج لذلؾ

 . 1883 ةلسن باريس اتفاقية يىك 

بحماية  يتـتدة األطراؼ تعتبر اتفاقية باريس كأكؿ كأقدـ اتفاقية دكلية كحيدة متعدّ 
حيز  دخمت التيك ، 18831 سنة مارس 20بتاريخ  ، كقد تـّ استحداثياالممكية الصناعية

الدعامة األساسية التي يرتكز عمييا نظاـ  حيث تعدّ  ،1884سنة جكاف  07 فيالتنفيذ 
الحماية الدكلية لحقكؽ الممكية الصناعية، كالتي تشكل المظمة الدكلية لحماية حقكؽ الممكية 

فقط فيما ال تكمف أىميتيا ك ، 2خاصةبصفة الصناعية الممكية حقكؽ بصفة عامة ك الفكرية 
ّنما أيضا  تشممو أحكاميا مف كل حقكؽ الممكية الصن  بالنظر إلى عدد الدكؿ التي تعدّ  اعية كا 

فييا، بما فييا براءات االختراع كالعبلمات، نماذج المنفعة، الرسـك كالنماذج، العبلمات  أطرافا  
 .3كتسميات المنشأ، كحتى االسـ التجارؼ كالمنافسة غير المشركعة

صناعية كمكافحة المنافسة أساسا  بحماية كتنظيـ حقكؽ الممكية ال باريس اتفاقية اىتمت
. كقد أنشأت ىذه االتفاقية إتحادا  يشمل جميع الدكؿ التي عمى الصعيد الدكلي غير المشركعة

 L’unionيسمى اإلتحاد الدكلي لحماية الممكية الصناعية كالذؼ كّقعت عمى ىذه االتفاقية، 

International Pour la Propriété Industrielle. شراؼ اإلتحاد ك مكتب كضع تحت إكى

                                                           
1
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p.401. 

 .169، ص سابقالمرجع الصبلح زيف الديف،  -2
3
- TAFFOREAU Patrick, op.cit., p.465. 
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مف اتفاقية باريس المشار إلييا أعبله،  13السكيسرؼ الذؼ تكلى اإلشراؼ عميو كفقا  لممادة 
 .كمقره في مدينة بكف السكيسرية كيطمق عميو المكتب الدكلي لحماية حقكؽ الممكية الصناعية

حيث استكممت بمكجب بركتكككؿ تفسيرؼ أبـر  ،عرضت ىذه االتفاقية لعدة تعديبلتت
ثـ في كاشنطف سنة  1900كأعيد النظر فييا في برككسل سنة  1891ي مدريد سنة ف

، كفي 1958كفي لشبكنة سنة  1934كفي لندف سنة  1925كفي الىاؼ عاـ  1911
 .19791 سنة ، كىذه األخيرة تـ تعديميا كتنقيحيا في  سبتمبر1967استككيكلـ سنة 

 فيفرؼ  25المؤرخ في  48-66رقـ صادقت الجزائر عمى ىذه االتفاقية بمكجب األمر 
جانفي  09المؤرخ في  02-75بمكجب األمر رقـ  1967، ثـ بعد تعديميا سنة 1966 سنة
 ، كبذلؾ أصبحت تمثل ىذه االتفاقية جزء مف التشريع الداخمي.19752سنة 

 ات الجديدةبصكار رى المرادؽ عمييا في مجاؿ اإلاالصفاقيات األت -2

 1970ف الدكلي بشأف براءات االتصراع لسنة اصفاقية كاشنطف لمصعاك -أ

، أبرمت اتفاقية كاشنطف المتعمقة لحماية الممكية الصناعية إلى جانب اتفاقية باريس
، كقد عّدلت مرتيف في 1970 سنة جكاف 19بالتعاكف الدكلي بشأف براءات االختراع بتاريخ 

 . 19843فيفرؼ سنة  3كفي  1979سبتمبر سنة  28تاريخ 

االتفاقية إلى إيجاد آلية قانكنية لمتعاكف فيما بيف الدكؿ مف أجل تفادؼ تقديـ  تيدؼ ىذه
، فيي آلية 4براءات االختراع حمايةلمتسجيل في الدكؿ المطمكبة فييا رة دة كمتكرّ طمبات متعدّ 

المكدع إلى الدكؿ التي يطمب منيا الحماية،  مى تقديـ طمب دكلي كاحد يشير فيوتقـك ع
ب إلى فحص دكلي مسبق كاحد، كذلؾ بغرض تنظيـ إجراءات اإليداع كيخضع ذلؾ الطم

                                                           
رياض عبد اليادؼ منصكر عبد الرحيـ، التنظيـ الدكلي لحماية الممكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  -1

 .171، ص 2012
 باريس اتفاقية ىإل الشعبية الجزائرية الجميكرية انضماـ تضمفي ،1966سنة  فيفرؼ  25 في مؤرخ 48-66 رقـ أمر -2

 ، السابق الذكر.الصناعية الممكية لحماية
3
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p.431. 

4
- TAFFOREAU Patrick, op.cit., p. 479.  



 آليات حماية الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            الثاني الفرل -الباب الثاني 

310 
 

، كقد انضمت الجزائر 1بالنسبة لمطمبات التي تقدـ لمحصكؿ عمى البراءات في كل دكؿ العالـ
 .19992أفريل سنة  15إلى ىذه االتفاقية بتحفع في 

 1971اصفاقية سصراسبكرغ لصرنيف براءات االتصراع لسنة  -ب

كضع نظاـ دكلي  1971 سنة مارس 24ستراسبكرغ المؤرخة في تضمنت اتفاقية 
. كترتكز ىذه 3لتصنيف براءات االختراع، تتكفل بإدارتو المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

االتفاقية بالدرجة األكلى عمى المزايا التي يمنحيا التصنيف الدكلي؛ حيث يساىـ بصكرة 
كلي في مجاؿ البحكث التي تثبت أسبقية االختراع إيجابية كبشكل كبير في تحقيق التعاكف الد

 .4عمى المستكػ الدكلي

بانضماـ مختمف الدكؿ إلى ىذه االتفاقية، فيي تشارؾ تطبيقا ألحكاميا في األعماؿ 
الجارية لتحسيف التصنيف الدكلي لبراءات االختراع كتعديمو، كما يترتب عمى ذلؾ كجكب 

ئمة عمى كل كثائق براءات االختراع كنشرىا، شريطة تطبيق ىذا التصنيف ببياف رمكزه المبل
 .5أف يكفر ىذه البيانات المكتب الدكلي لمكيبك

  1973اصفاقية ميكنيخ بشأف البراءات األكركبية لسنة  -ج

بيف الدكؿ األكركبية، كتكمف أىميتيا  1973 سنة أكتكبر 05في  ميكنيخ تفاقيةأبرمت ا
الكاقع مقره  (EPO) كاحدة ىي الديكاف األكركبي لمبراءات في إنشاء براءة أكركبية تسمميا ىيئة

عمى نظاـ مركزؼ لطمب البراءات الكطنية كتسميميا تنص ىذه االتفاقية ك  .6في مدينة ميكنيخ
الخاضع لمجمكعة مف القكاعد المشتركة، كىك نظاـ مفتكح أماـ الدكؿ األكركبية بشكل 

                                                           
1
 - CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacque, p.304. 

يتضمف المصادقة بتحفع عمى معاىدة التعاكف بشأف ، 1999 سنة أفريل 15مؤرخ في  92-99مرسـك رئاسي رقـ  -2
 ؼ سنةر يفف 3كفي  1979 سنة سبتمبر 28لة في كالمعدّ  1970 سنة جكاف 19البراءات، المبرمة في كاشنطف بتاريخ 

 .1999أفريل سنة  19في  مؤرخ، 28عدد  ج.ج.، كعمى الئحتيا التنفيذية، ج.ر.1984
 .185سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -3

4
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacque, p. 308.  

 .186سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -5
6
-Voir: TAFFOREAU Patrick, op.cit., p. 481. et SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – 

L., op.cit., p. 438. 
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كبعد إيداع الطمب الذؼ يخضع إلجراء الفحص تمنح االتفاقية لممكدع حق الحصكؿ  .1كاسع
عمى البراءة األكركبية المشمكلة بالحماية، ككل كاحدة مف البراءات األكركبية تخضع لقانكف 

  .2الدكلة العضك التي تنتج فييا أثارىا

المنشأة ليا في تقكية يعكد السبب في إبراـ ىذه االتفاقية إلى رغبة الدكؿ األكركبية 
في دكؿ البراءات تسجيل ماية البراءات، كتكحيد إجراءات التعاكف فيما بينيا في مجاؿ ح

 .3المجمكعة األكركبية

 1925اصفاؽ الىاي المصضمف االيداع الدكلي لمنماذج الرناعية لسنة  -د

بمدينة الىاؼ  لقد تـ إبراـ اتفاؽ الىاؼ بشأف اإليداع الدكلي لمرسـك كالنماذج الصناعية
كفي الىاؼ سنة  1934، كعّدؿ عدة مرات، في لندف سنة 1925 سنة نكفمبر 06بتاريخ 
كبكثيقة ستككيكلـ التكميمية سنة  1961، كاستكمل بممحق مكناكك اإلضافي لسنة 1960
، كعّدؿ كذلؾ بصيغة جنيف لعاـ 1979ثـ عاـ  1975كببرتكككؿ جنيف لعاـ  1967
االعتماد في تشريعاتيا الداخمية عمى الفحص المسبق لمرسـك بشكل يسمح لمدكؿ ب 1999

 .4كالنماذج الصناعية

مف بيف أىدافو تبسيط كتيسير القياـ بإدارة نظاـ التسجيل الدكلي لمرسـك كالنماذج 
الصناعية، كخاصة تمؾ المتعمقة بالقياـ بإيداع دكلي كاحد لدػ مكتب المنظمة الدكلية لمممكية 

، 5كض اإليداعات الكطنية المتعددة في الدكؿ المراد طمب الحماية فييايع (OMPI)الفكرية 
حيث أف ىذا االتفاؽ ال يضمف إال حد أدنى مف الحماية، مما يجعل الدكؿ المصادقة عميو 

 .6حرة في منح حماية كاسعة لممستفيديف منيا

، فيي تعمل عمى التكفيق بيف اتفاؽ الىاؼ 1999فيما يخص صيغة جنيف لسنة 
ريعات الدكؿ غير األطراؼ فيو بخصكص القكاعد التفصيمية لمسألة التسجيل الدكلي لكل كتش

                                                           
1
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, op.cit., p. 521.  

2
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p. 438. 

 .469سابق، ص المرجع الزكاني نادية،  -3
4
- TAFFOREAU Patrick, op.cit., p. 477. 

5
- Ibid. 

6
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p. 449. 
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، كالجزائر باعتبارىا دكلة 1مف الرسـك كالنماذج الصناعية عمى إقميـ كل دكلة مف دكؿ االتحاد
مف دكؿ االتحاد بحكـ عضكيتيا في اتفاقية باريس كباعتبارىا عضكا في اتفاقية الىاؼ، فيي 

 .2فة آلية عضكا في صياغة جنيفتعتبر بص

 1968لمصرنيف الدكلي لمرسـك كالنماذج الرناعية لسنة  اصفاؽ لككارنك -ق

. 19793عّدؿ مرة كاحدة سنة ك ، 1968 سنة أكتكبر 08إبراـ اتفاؽ لككارنك بتاريخ  تـّ 
منيا يحتكؼ عمى العديد كاحد كل ، صنفا   31 لمرسـك كالنماذج في التصنيف الدكلي يكجدك 

مع بياف  أبجديا   قائمة بالسمع مرتبة ترتيبا   األصناؼ الفرعية. كما يشمل التصنيف أيضا   مف
 .4التي رتبت فييا ىذه السمع sous-classesاألصناؼ كاألصناؼ الفرعية 

ييدؼ ىذا االتفاؽ لكضع أصناؼ دكلية كثيرة لمرسـك كالنماذج الصناعية مف أجل 
لمكاتب المخصصة ليذه العممية، ككذلؾ عند تسجيل تسييل عممية اإليداع كالتسجيل أماـ ا

و اتفاؽ يتميز بطبيعة تكييفو عمى أنّ  . كقد تـّ 5الرسـك كالنماذج لدػ المكتب الدكلي لمكيبك
 . 1883خاصة حسب مفيـك اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية لسنة 

 االصفاقيات المرادؽ عمييا في مجاؿ الشارات المميزة -3

 1891مدريد بشأف الصسجيل الدكلي لمعبلمات السنة  اصفاؽ -أ

 اتفاؽ مدريد إبراـ تـّ  الصناعية كالتجارية،معبلمات ل في إطار االىتماـ بالتسجيل الدكلي
كضع نظاـ فّعاؿ لمتسجيل الدكلي لمعبلمات، كقد شكمت قصد  1891 ل سنةأفري 14في 

عبلمات، يضمف الحماية في كل دكلة الدكؿ أعضاء االتفاؽ فيما بينيا إتحاد دكلي لتسجيل ال
تسييل تسجيل العبلمات كتكفير الحماية الدكلية  مف أجل فييا اإليداع كالتسجيل عضك تـّ 

التسجيل الدكلي لمعبلمات يعادؿ  . كما ييدؼ ىذا االتفاؽ إلى تسييل إدارة الحماية ألفّ 6ليا
                                                           

 .464سابق، ص المرجع الزكاني نادية،  -1
 .356سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الحسيف نكارة،  -2

3
- TAFFOREAU Patrick, op.cit., p. 476. 

4
- Ibid., note 39, p. 476. 

 . 242سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -5
6
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p. 443. 
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لية لمعبلمات أك تجديد دك مجمكعة مف التسجيبلت الكطنية، كفيما يخص ىذه التسجيبلت ال
عمى مستكػ المكتب الدكلي لممنظمة فقط بتقديـ طمب التسجيل مرة كاحدة  يا تتـّ فإنّ  تسجيميا

 .1(كالعالمية لمممكية الفكرية )الكيب

، كفي كاشنطف 1900تعديل ىذه االتفاقية منذ تبنييا عدة مرات في برككسل عاـ  تـّ 
، كفي 1957، كفي نيس عاـ 1934عاـ  ، كفي لندف1925، كفي الىاؼ عاـ 1911عاـ 
 الذؼ الجزائر عضكة في ىذا االتفاؽ تعدّ ك  .1979ثـ في عاـ  1967كلـ عاـ ستككي

 .19722مارس سنة  22المؤرخ في  10-72بمكجب األمر رقـ  انضمت إليو

االتفاقية يتمثل في التخمص مف صعكبات التسجيل الفردؼ  ىذه الغرض مف يتضح أفّ 
ات، كاالقتصاد في الرسـك كالنفقات كالمصاريف، كعدـ ىدر الكقت ببل طائل، د لمعبلمالمتعدّ 

تمييز منتجاتو عف غيرىا لالتي يحتاجيا المستثمر األجنبي  كتكفير حماية أقصى لمعبلمة
 .3استغبلؿ كتسيير مشركعو االستثمارؼ المشابية ليا، ككذلؾ 

 1989لسنة برصكككؿ اصفاؽ مدريد بشأف الصسجيل الدكلي لمعبلمات  -ب

شراؼ مف المنظمة العالمية  جاء ىذا البرتكككؿ المكقع عميو في مدريد، بتنظيـ كا 
، كممحق إضافي التفاؽ مدريد حكؿ التسجيل 1989 سنة جكاف 28لمممكية الفكرية، بتاريخ 

اعتماده بغرض إدخاؿ بعض التعديبلت كالسمات الجديدة في  تـّ كقد  .4الدكلي لمعبلمات
قصد تسييل انضماـ بعض الدكؿ الميمة كالكاليات كذلؾ دكلي لمعبلمات، نظاـ التسجيل ال

كالياباف كالمممكة المتحدة البريطانية إلى اتفاؽ مدريد، بإزالة الصعكبات األمريكية المتحدة 

                                                           
  .107سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: سبلمي ميمكد، 314سابق، ص المرجع الراشدؼ سعيدة،  -1
سنة أفريل  14، يتضمف االنضماـ إلى اتفاقية مدريد المبرمة بتاريخ 1972 سنة مارس 22مؤرخ في  10-72أمر رقـ  -2

 ج.ج.، ج.ر.1967 سنة جكيمية 14كيكلـ بتاريخ ، المتعمقة بالتسجيل الدكلي لمعبلمات التي أعيد النظر فييا باستك 1891
 . 1972أفريل سنة  21في  مؤرخ، 32عدد 

 .442سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -3
 .207سابق، ص المرجع الرياض عبد اليادؼ منصكر عبد الرحيـ،  -4
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قامة ركابط بيف نظاـ اتفاؽ مدريد كاألنظمة الجيكية لمعبلمات،  التي تحكؿ دكف ذلؾ، كا 
 . 1كنظاـ المجمكعة األكركبية

إضافة إلى تكسيع نطاؽ الحماية الدكلية لمعبلمات التجارية، ليشمل جميع الدكؿ 
ف لـ تكف عضكة فيو باعتبارىا  المكقعة عمى البرتكككؿ المكمل التفاؽ مدريد األصمي حتى كا 
أعضاء في اتفاقية إتحاد باريس. كالجزائر عضكة في ىذا البرتكككؿ ما دامت عضكة في 

ف كاف غير معمكؿ بو اتفاؽ مدريد األصمي،  . 2حتى كا 

 1957 سنة جكاف 15اصفاؽ نيس لمصرنيف الدكلي لمعبلمات المؤرخ في  -ج

متضمنا تصنيف دكلي لممنتجات كالسمع  1957 سنة جكاف 15نشأ اتفاؽ نيس في 
. كقد 3كالبضائع كالخدمات ألغراض تسييل تسجيل العبلمات التجارية كعبلمات الخدمة

 . 19724 سنة مارس 22المؤرخ في  10-72بمكجب األمر رقـ انضمت الجزائر إليو 

ييدؼ ىذا االتفاؽ إلنشاء تصنيف دكلي لمعناصر التصكيرية أك الرمزية التي تتككف 
لممنتجات  صنفا   34، كيتضمف ىذا التصنيف الدكلي لمعبلمات قائمة ذات 5منيا العبلمات
ليذه  أبجديا   بياف مرتبة ترتيبا   11000لمخدمات، كقائمة كاحدة تشمل  صنفا   11كأخرػ ذات 

التصنيف مف طرؼ العديد مف الدكؿ، حتى تمؾ التي ىذا تبني  . كقد تـّ 6المنتجات كالخدمات
 سنة أكتكبر 14دكلة إلى غاية  84لـ ترتبط باتفاؽ مدريد؛ حيث كصل عددىا إلى 

لمعبلمات ممحق ضركرؼ في كل القكانيف الكطنية  ىذا التصنيف يعدّ  ، خاصة كأفّ 20167

                                                           
1
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p. 447. Voir aussi: CHAVANNE 

Albert et BURST Jean-Jacque, p. 784. et AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, 

op.cit., p. 928. 
 .353سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، النكارة حسيف،  -2
. 1979تعديمو في سنة  تـّ كما ، 1977كجنيف سنة ، 1967سنة  مراجعة ىذا االتفاؽ عدة مرات في استككيكلـ كقد تـّ  -3

 أنظر مكقع المنظمة العالمية لمممكية الفكرية:
http://www.wipo.int/treaties/fr/classification/nice/summary_nice.html 

 .، السابق الذكرالمتعمقة بالتسجيل الدكلي لمعبلمات ة مدريديتضمف االنضماـ إلى اتفاقي ،10-72أمر رقـ  -4
 .453سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  - 5

6
- V.: AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, op.cit., p. 58. et TAFFOREAU 

Patrick, op.cit., p. 475.  
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كقد  .1جرؼ فحص أكلي لمعبلمات قبل تسجيميا لمنح الحمايةخاصة في الدكؿ التي تُ 
 10-72انضمت الجزائر إلى ىذا االتفاؽ الذؼ منحيا صفة العضك بمكجب األمر رقـ 

 .19722 سنة مارس 22المؤرخ في 

 1973اصفاؽ فيينا لكضع الصرنيف الدكلي لمعنارر الصركيرية لمعبلمات لسنة  -د

، خبلؿ االجتماع الدبمكماسي لممنظمة 1973 سنة جكاف 12إبراـ ىذا االتفاؽ في  تـّ 
، حيث يمكف ألؼ دكلة طرؼ في 19853العالمية لمممكية الفكرية، كعّدؿ مرة كاحدة في سنة 

يداع الكثائق المتعمقة بو لدػ المدير العاـ  اتفاقية باريس االنضماـ إليو عف طريق التكقيع كا 
فئة،  29، كقاـ ىذا االتفاؽ بكضع طابع جديد لمتصنيف المكحد، حيث يشمل 4بكلمكتب الكي

 .5لترتيب العناصر التصكيرية لمعبلمات عا  فر  1569، كقسما   144ك

لمعبلمات، كبخبلؼ  تزامف ىذا االتفاؽ مع نفس تاريخ إبراـ اتفاقية فيينا لمتسجيل الدكلي
س أف يؤسّ  TRTالتفاقية التي تسمى ب فميس مف الضركرؼ في إطار ىذه ا اتفاقية مدريد

، حيث تسمح ىذه االتفاقية بكضع نظاـ 6التسجيل الدكلي عمى عبلمة كطنية مكجكدة مسبقا  
 .7دكلي لمتسجيل المباشر أماـ جياز دكلي لمتسجيل دكف االلتزاـ بإجراء تسجيل كطني مسبق

  1981معاىدة نيركبي بشأف حماية الرمز األكلمبي لسنة  -ق

، المتعمقة بالحماية 1981 سنة سبتمبر 26تكقيع عمى ىذه المعاىدة بتاريخ ال تـّ 
، ككل دكلة طرؼ فييا تمتـز بحماية الرمز األكلمبي مف كل 8القانكنية لمرمز األكلمبي

                                                           
 . 320سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: راشدؼ سعيدة، 451ص  سابق،المرجع الصبلح زيف الديف،  - 1
، المتعمقة بالتسجيل 1891سنة أفريل  14يتضمف االنضماـ إلى اتفاقية مدريد المبرمة بتاريخ  ،10-72أمر رقـ  -2

مف المرسـك  2المادة  نص فيإلى ىذا االتفاؽ  عمى االتضماـ المشرع الجزائرؼ  دأكّ  قدك ، السابق الذكر. الدكلي لمعبلمات
يصـ صعييف السمع كالتدمات عند إيداع العبلمات، طبقا : "، كما يميد إيداع العبلمات كتسجيميايحد، 277-05التنفيذؼ رقـ 

 .الذكر سابق. ال"لمصرنيف الدكلي لمسمع كالتدمات لغرض صسجيل العبلمات المحدد بمكجب اصفاؽ نيس
 .201سابق، ص الع مرجالرياض عبد اليادؼ منصكر عبد الرحيـ،   -3
 .202المرجع نفسو، ص  -4
 .455سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -5

6
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p. 446. 

7
- TAFFOREAU Patrick, op.cit., p. 475. 

8
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دكف تصريح مف  استخداـ ألغراض تجارية )في الدعاية كعمى المنتجات ككعبلمة كغير ذلؾ(
 .1كف الرمز األكلمبي مف خمس حمقات متشابكةالمجنة الدكلية األكلمبية، كيتك

عمى االلتزاـ بضركرة إعادة جزء  مف بيف اآلثار الميمة لممعاىدة، نجدىا تنص أيضا  
مف اإليرادات التي تحصميا المجنة األكلمبية الدكلية مقابل منح تراخيص استغبلؿ الرمز 

 .2األكلمبي في األغراض التجارية لمجاف الكطنية األكلمبية

الكيبك أك اتحاد باريس اتفاقية عضك في تككف المعاىدة متاحة ألية دكلة  داـ أفّ  ما
بشأف حماية الممكية الصناعية، فقد انضمت الجزائر إلى ىذه المعاىدة بمكجب المرسـك رقـ 

 . 19813 سنة أفريل 21المؤرخ في  84-85

 1891لسنة ع المزيفة أك المضممة اصفاؽ مدريد بشأف قمع بيانات مردر السم -ك

، كقد تمت مراجعتيا عدة مرات إلى 1891 سنة أفريل 14إبراـ ىذه االتفاقية في  تـّ 
 22المؤرخ في  10-72. كانضمت إلييا الجزائر في بمكجب األمر رقـ 19674غاية عاـ 
 .1972مارس سنة 

تيدؼ اتفاقية مدريد إلى قمع بيانات المصدر أك المنشأ المزكرة مف أجل تحقيق 
في التجارة الدكلية، ككفقا ليذا فإف كل سمعة تحمل بيانا زائفا أك مضمبل لممصدر  االئتماف

كيشار فيو بطريقة مباشرة أك غير مباشرة إلى أف إحدػ الدكؿ المتعاقدة أك أؼ مكاف فييا ىك 
أك  5البمد أك المكاف األصمي، يجب حجزىا عند االستيراد في كل دكلة عضك في االتفاؽ

 اتخاذ التدابير كالعقكبات األخرػ في ىذا الشأف، كينص االتفاؽ أيضا   حظر استيرادىا أك

                                                           
 .355سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، ال نكارة حسيف، -1
 .456سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -2
، يتعمق بانضماـ الجزائر إلى معاىدة نيركبي بشأف حماية الرمز 1981 سنة أفريل 21مؤرخ في  85-84مرسـك رقـ  -3

 .1981أفريل سنة  24في  مؤرخ، 17عدد  ،..ج.ج، ج.ر1981بتمبر س 26األكلمبي المعتمدة في نيركبي في 
 .185سابق، ص المرجع الرياض عبد اليادؼ منصكر عبد الرحيـ،  -4

5
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p. 455. 
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عمى الحاالت التي يطمب فييا الحجز كطريقة تنفيذه، كما يحظر استخداـ كل بيانات الدعاية 
 .1التي قد تخدع الجميكر فيما يخص مصدر السمع عند بيعيا أك عرضيا لمبيع

عاـ المتضمف التزاـ الدكؿ األعضاء بقبكؿ أكردت االتفاقية استثناءات عمى المبدأ ال
تسجيل أؼ عبلمة سبق تسجيميا في األصل كىي حق الدكؿ األعضاء في رفض تسجيل 
 العبلمة التي مف شأنيا المساس بالحقكؽ المكتسبة لمغير في الدكؿ التي تطمب فييا الحماية.

سا بأية كسيمة عمى العمكـ ذىبت االتفاقية إلى منع جميع األعماؿ التي قد تحدث لب
كانت ككذا منع االدعاءات غير المطابقة لمحقيقة في مزاكلة التجارة، كالتي مف شأنيا إبعاد 

 .2الثقة عف المتعامميف تجنبا ألؼ شؾ حكؿ مصدر السمع المقمدة

 1958كليا لسنة اصفاؽ لشبكنة بشأف حماية صسميات المنشأ كصسجيميا د -ي

، كالجزائر 1967تعديمو في سنة  كتـّ  1958 سنة أكتكبر 31أبـر ىذا االتفاؽ بتاريخ 
ىذا االتفاؽ متاح لكل الدكؿ األطراؼ في  ، بحكـ أفّ 19723فيو ابتداء  مف سنة  عضكا  

 اتفاقية باريس.

التفاؽ لشبكنة أىمية كبيرة بالنسبة لمدكؿ التي تتميز منتجاتيا الصناعية أك صناعاتيا 
ات مصدر المنتجات عمى المستكػ الدكلي في اليدكية بجكدة عالية مف حيث حماية تسمي

. كتنحصر تسميات المنشأ المشمكلة بالحماية في ظل اتفاؽ لشبكنة، في 4األسكاؽ الخارجية
تمؾ التي تكضع عمى أحد المنتجات ذات الصمة بمنطقة جغرافية، كبمد أك مدينة أك إقميـ، 

شأ مف الجية المعنية في كيترتبط الحصكؿ عمى الحماية بتقديـ طمب تسجيل تسميات المن
كبعد ذلؾ يقـك المكتب بإببلغ ، الدكلة المتعاقدة إلى المكتب الدكلي لمنظمة الممكية الفكرية

الدكؿ األعضاء المراد إمداد نطاؽ الحماية إلييا، ثـ في األخير يقـك بنشر تمؾ التسجيبلت 

                                                           
 .451سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -1
 .455 ك 454سابق، ص المرجع الزكاني نادية،  -2
، 1967 سنة جكيمية 14بحماية التسميات األصمية كتسجيميا الدكلي بتاريخ  انضمت الجزائر إلى اتفاؽ لشبكنة المتعمق -3

 .السابق الذكر، 10-72بمكجب األمر رقـ 
 .414 ، صسابقالمرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -4
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تعمف خبلؿ سنة عدـ إمكانيا . كباستثناء الدكلة المتعاقدة التي 1في المجمة الدكرية الخاصة بو
ضماف حماية أؼ تسمية مسجمة، يتعيف عمى كل الدكؿ المتعاقدة حماية التسمية المسجمة 

 .2دكليا ما دامت محمية في بمد المنشأ

  يات الصي لـ صرادؽ عمييا الجزائراالصفاق :اثاني

يظير مدػ التعاكف الدكلي بيف مختمف الدكؿ في مجاؿ النيكض بحقكؽ الممكية 
الفكرية بصفة عامة كحمايتيا، مف خبلؿ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كاالنضماـ إلييا 
كتنفيذ نصكصيا، خاصة كأف استقباؿ التنظيـ الدكلي لمحماية لف يكتمل إال باالنضماـ إلى 
جميع ىذه االتفاقيات، كمف أىميا اتفاقية باريس لحماية حقكؽ الممكية الصناعية، كاتفاقية 

اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية باعتبارىا مف أحدث  تريبس أؼ
االتفاقيات كأشمميا مف حيث التنظيـ القانكني لحقكؽ الممكية الفكرية، إضافة إلى اتفاقيات 

 .3أخرػ ال تقل أىمية لتناكؿ كل منيا حقا معينا كتنظيمو بشكل مفّصل

 TRIPSجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية اصفاقية الجكانب المصرمة بالص -1

، 1994 سنة أفريل 15تكقيعيا في مراكش  تأسست ىذه االتفاقية بمكجب اتفاقية تـّ 
، 1995 سنة دخمت حيز النفاذ في الفاتح جانفيك كالتي تتعمق بتحرير التجارة الخارجية، 

رية التي تعتبر ذات كىي تضـ مجمكعة مف القكاعد كالمعايير القانكنية في قانكف الممكية الفك
 .4أىمية لدعـ التجارة كاالستثمار األجنبي

ىك السعي  TRIPSب: تريبس  إّف اليدؼ مف إبراـ االتفاقية التي يشار إلييا إختصارا  
الة كمبلئمة لحقكؽ الممكية الفكرية كالصناعية كتشجيع االبتكارات كالتقدـ إلى تكفير حماية فعّ 

منفعة المتبادلة لمنتجي المعرفة التكنكلكجية كمستخدمييا، التكنكلكجي كالحرص عمى تحقيق ال
 .5في ظل نظاـ اقتصادؼ كاجتماعي متكازف ييدؼ لتحقيق الرخاء كالتقدـ ألطرافو

                                                           
1
- SCHMID – SZALEWSKI J. et PIERRE J. – L., op.cit., p. 456. 

 .454سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -2
 .358سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الحسيف نكارة،  -3
 .19سابق، ص المرجع الدمحم محسف إبراىيـ النجار،  -4
 .27ص  ،المرجع السابق، جبلؿ كفاء دمحميف، الحماية القانكنية لمممكية الصناعية ... -5
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كل ىذا جعل اتفاقية تريبس تتميز عف سابقتيا مف االتفاقيات الىتماميا بإنفاذ حقكؽ 
لقكاعد المكضكعية التي تكفر الحد أيف لـ تكتف بكضع ا ،الممكية الفكرية في مختمف فركعيا

بكضع قكاعد  األدنى مف مستكيات الحماية لمختمف الدكؿ األعضاء فحسب، بل اىتمت أيضا  
لى جانب ذلؾ كيفية  إجرائية تفصيمية لضماف تنفيذ معايير الحماية التي نصت عمييا، كا 

يا لحماية األكضاع د تمكيف ىذه االتفاقية أكثر ىك سعيما يؤكّ  . غير أفّ 1تسكية المنازعات
منيا النتفاء  مف خبلؿ إقرارىا لترتيبات انتقالية سعيا  دخكؿ االتفاقية حيز النفاذ، القائمة عند 

 .2الية تطبيق االتفاقيةفعّ 

ذب اإلستثمارات التريبس كعامل ميـ لدعـ كج التقيد بأحكاـ اتفاقية اعتبار يجب
العضك، كليس فقط ككاجب مفركض بمكجب األجنبية كاستقداـ كتكطيف التكنكلكجيا في الدكلة 

اتفاقية منظمة التجارة العالمية. كمف ناحية أخرػ يتكجب عمى الدكلة العضك أف تستفيد مف 
اإلستفادة مف ىذه ك . االستثناءات كاالمتيازات التي تمنحيا التريبس لمدكؿ النامية كاألقل نمكا  

قات االجتماعية كاالقتصادية في الدكلة ؼ لمتقميل مف النفاالمتيازات كاالستثناءات سكؼ يؤدّ 
اإلنضماـ ّف أكما  .3التريبس كيراعي متطمبات التنمية فييااتفاقية العضك الناجمة عف تطبيق 

كالدكؿ التي  ،مة كاحدةلمنظمة التجارة العالمية مشركط بقبكؿ جميع االتفاقيات المذككرة كحز 
لممكية الفكرية فييا كجعميا متكافقة تقدمت بطمب لئلنضماـ أصبحت ممزمة بتعديل قكانيف ا

مع اتفاقية تريبس كاالتفاقيات األخرػ التي تشير اتفاقية تريبس إلييا، كذلؾ كشرط مف أجل 
 .4يةعالمكؿ عضكيتيا في منظمة التجارة القب

مف األسباب التي جعمت الجزائر لـ تنظـ إلى ىذه االتفاقية لحد اآلف، عدـ استجابتيا 
في  ا حاليا  بتعديل التشريع الكطني بما يساير مبادغ االتفاقية كقكاعدىا. أمّ لممطالب المتعمقة 

ظل التغيرات االقتصادية التي يشيدىا العالـ، أصبح مف الضركرؼ عمى الجزائر االنضماـ 
ب المستثمريف األجانب كتحسيف االقتصاد ذة لجإلى المنظمة العالمية لمتجارة في محاكل

                                                           
1-  ،  كما بعدىا. 42 سابق، صالمرجع العبد هللا حسيف الخشرـك

 .38، ص المرجع السابق، جبلؿ كفاء دمحميف، الحماية القانكنية لمممكية الصناعية ... -2
3-  ،  .33سابق، ص المرجع العبد هللا حسيف الخشرـك
 .20سابق، ص المرجع الدمحم محسف إبراىيـ النجار،  -4
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بإيداع طمب االنضماـ في ظل المبادرة الفعمية بإصبلح الكطني، كىك ما شرعت فيو 
المنظكمة التشريعية المتعمقة بالمجاؿ االقتصادؼ كالتجارؼ، كالتي شرعت فييا في أكاخر 

عمى  ت القانكنية البلزمةالثمانينات إلى غاية يكمنا ىذا، مف أجل استكماؿ جميع االصبلحا
 . 1نحك يتكافق كقانكف المنظمة العالمية لمتجارة

 1975 سنة ديسمبر 15اصفاقية لكسمبكرغ المؤرتة في  -2

، كالتي سمحت بإنشاء براءة 1975 سنة ديسمبر 15أبرمت اتفاقية لكسمبكرغ بتاريخ 
، كالمسماة عة االقتصادية األكركبية، أؼ االتحاد األكركبي حاليا  ك جممكحيدة لصالح دكؿ ال

Le brevet communautaire ّىذه البراءة خاضعة لنفس النظاـ القانكني  ا الشؾ فيو أفّ ، كمم
 .2عة األكركبيةك جممفي كافة دكؿ ال

ىذه األخيرة تنص عمى تسميـ  ما يميز اتفاقية لكسمبكرغ عف اتفاقية ميكنيخ ىك ككف أفّ 
الية في كافة دكؿ االتحاد األكركبي المنظمة إلييا، شريطة أف تككف القكانيف براءة ذات فعّ 

، بينما اتفاقية لكسمبكرغ تقضي بكاجب إخضاع 3ه الدكؿ قد احترمتالكطنية التابعة ليذ
"براءة الجماعة األكركبية" لنظاـ مشترؾ. كفي إطار ىذه االتفاقية تككف الييئة المكمفة بتسميـ 

 .4براءات االختراع ىي الديكاف األكركبي لمبراءات

ة في لكسمبكرج بيف جرػ تعديل كتكميل ىذه االتفاقية في الندكة الدبمكماسية المنعقد
، كفييا تـ التكقيع مف طرؼ الدكؿ 1989 سنة ديسمبر 18إلى  04الفترة الممتدة مف 

(COPAC)األكركبية األعضاء في االتفاقية عمى إنشاء محكمة استئناؼ مشتركة 
لمبت في  5

 و كألسباب عديدة مف بينيا العدد القميل كغيرالقضايا المتعمقة "ببراءة الجماعة"، غير أنّ 
                                                           

، الثالثعدكف، "انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة: األىداؼ كالعراقيل"، مجمة الباحث، العدد ناصر دادؼ  -1
الحماية القانكنية لممكية المستثمر . انظر أيضا: حسيف نكارة، 72-70ص  ، ص2004الشمف،  -حسيبة بف بكعمي جامعة

 .359سابق، ص الرجع ماألجنبي في الجزائر، ال
 . 198سابق، ص المرجع الؼ صالح، فرحة زراك  -2
 .361سابق، ص المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،حسيف نكارة،  -3
 .198سابق، ص المرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -4

5
- COPAC Signifier: «Common Patent Apeal Court» ou «Cour d’Appel Commune», V.: 

CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacque, p. 316. 
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الكافي مف التكقيعات لـ تدخل ىذه االتفاقية كاالتفاؽ اإلضافي المعّدؿ كالمكّمل ليا حيز 
، األمر الذؼ يجعل مسألة انضماـ الدكؿ إلييا غير مستعجمة، كعميو أصبح عمى 1النفاذ

عاتق كل الدكؿ المعنية باالتفاقية مف الدكؿ األكركبية أك الدكؿ المشكمة لبلتحاد األكركبي 
ر، االلتزاـ بتعديل تشريعاتيا الكطنية كتكييفيا حسب أحكاـ ىذه االتفاقية، ككل الدكؿ كالجزائ

التي تتعامل مع دكؿ االتحاد األكركبي، لتككف التعامبلت التي ليا عبلقة بحقكؽ الممكية 
 .2الفكرية مؤطرة مف خبلؿ ىذه االتفاقية

 1977 سنة أفريل 28المؤرتة في  اصفاقية بكدابست -3

ه االتفاقية اعتراؼ دكلي بالسماح لمدكؿ المتعاقدة بإيداع كائنات دقيقة أك تشكل ىذ
تشترط ذلؾ ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات، إذ يجب أف تعترؼ بإيداع كائف دقيق 
لدػ أية "سمطة إيداع دكلية"، بغض النظر عما إذا كانت تمؾ السمطة داخل أراضي الدكلة 

 .3المذككرة أك خارجيا

ا إذا شرط مف شركط منح البراءات. أمّ بالكصف الكتابي لكشف عف االختراع ا يعدّ 
 بدّ  و يستحيل الكشف عنو كتابة، كالإنّ تعمق االختراع بكائف دقيق أك باستعماؿ ذلؾ الكائف، ف

 .4ذلؾ عف طريق إيداع عينة مف الكائف الدقيق لدػ إحدػ المؤسسات المتخصصة أف يتـّ 
ي كل دكلة يطمب فييا الحماية، تنص االتفاقية عمى أف يككف إيداع لضركرة اإليداع ف تفاديا  ك 

ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات  الكائنات الدقيقة لدػ أية "سمطة إيداع دكلية" كافيا  
 . 5لدػ المكاتب الكطنية لمبراءات في كل الدكؿ المتعاقدة كلدػ أؼ مكتب إقميمي لمبراءات

و االنتفاع بنظاـ البراءات المطبق في الدكلة المتعاقدة، ألنّ  كما تشّجع ىذه االتفاقية عمى
إيداع  يرجع بالفائدة عمى المكدع إذا أراد الحصكؿ عمى براءات في عدة دكؿ متعاقدة؛ إذ أفّ 

                                                           
1
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, op.cit., p. 551. 

 .361سابق، ص المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،حسيف نكارة،  -2
 .204سابق، ص المرجع الرياض عبد اليادؼ منصكر عبد الرحيـ،  -3
 obtentionsالحاصبلت النباتية ، لحماية1961 سنة ديسمبر 2بمكجب اتفاقية باريس المؤرخة في  ـّ كىك ما ت -4

végétales  فرحة زراكؼ  أنظر:نظمة العالمية لمممكية الفكرية. ره المييمركزه بجنيف تتكفل بتسيتكاجد بإنشاء اتحاد خاص
 .202سابق، ص المرجع الصالح، 

 .187ابق، ص سالمرجع الصبلح زيف الديف،  -5
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ما  ،لئلجراءات المنصكص عمييا في االتفاقية يعفيو مف بعض التكاليف الكائف الدقيق كفقا  
مف إيداعو في كل  لدقيق مرة كاحدة لدػ سمطة إيداع كاحدة بدال  و يكفيو إيداع الكائف اأنّ داـ 

دكلة مف الدكؿ المتعاقدة التي يكدع فييا طمب براءة يتعمق بذلؾ الكائف الدقيق. كتكفر 
إليداع عينات مف  مكحدا   يا تضع نظاما  إلى أنّ  مف األمف نظرا   كبيرا   المعاىدة لممكدع جانبا  

  .1بيا كتكفيرىاالكائنات الدقيقة كاالعتراؼ 

  لممكية الرناعيةحقكؽ الحماية لييكمية الكطنية ااآلليات : ثانيال مطمبال

بعنكاف  1883مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية لسنة  12ت المادة نّص 
صصعيد كل دكلة مف دكؿ االصحاد و: ""المصالح الكطنية الخاصة لمممكية الصناعية" عمى أنّ 

رة لمممكية الرناعية كمكصب مركزي إلطبلع الجميكر عمى براءات بإنشاء مرمحة تا
 .2"االتصراع كنماذج المنفعة كالرسـك كالنماذج الرناعية كالعبلمات الرناعية أك الصجارية

ليذه المادة، قطع المشرع الجزائرؼ عدة مراحل لمكصكؿ إلى إنشاء المعيد  تطبيقا  
حماية ، كىذه المختص بحماية الممكية الصناعية ئرؼ لمممكية الصناعية كجيازالكطني الجزا

ا دفع معظـ ليا أىمية كبيرة في تشجيع االستثمارات األجنبية كتحقيق التنمية االقتصادية، ممّ 
تحمييا مف داخل أقاليميا، حقكؽ الممكية الصناعية لى كضع تشريعات كطنية تنظـ الدكؿ إ

حقكؽ ىذه العند تنظيمو ألغمب  ؼ لجزائر ا المشرع القرصنة كالغش كالتقميد، كىك ما قاـ بو
 .3بما عرفو المجتمع الدكلي مف تطكر في ىذا المجاؿ ا  في ذلؾمتأثر 

                                                           
صبلح  أنظر أيضا: .361سابق، ص المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر،حسيف نكارة،  -1

 .188، ص سابقالمرجع الزيف الديف، 
2
- «Aux termes de l'article 12 de la convention de Paris du 20 mars 1883, chacun des 

pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et dépôt 

= central pour la communication au public des brevets d'invention, des marques et des 

dessins ou modèles». V. AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 25. 
المبتكريف عمى اإلبداع سكاء  كانكا كطنييف أـ  حقكؽ الممكية الصناعية، كتشجيعأفضل لتنظيـ كحماية مف أجل ضماف  -3

باستقباؿ  -كىي المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية  –أجانب، قامت الجزائر باستحداث المصمحة المختصة قانكنا  
ية المطمكبة قبل منح شيادة الممكية لصاحبيا، كالتي يستعمميا طمبات التسجيل كالتأّكد مف مدػ تكافر كل الشركط المكضكع

أنظر: حسايف سامية، "اآلليات الييكمية لمتكفل كسند الستغبلؿ حقكؽ الممكية الصناعية، ككل ما يترتب عنيا مف حقكؽ. 
 . 56، ص 2014بالممكية الصناعية كحمايتيا قانكنا"، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، العدد الثاني، جكاف 
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نشأة المعيد الكطني مراحل تسميط الضكء عمى  في ىذا المجاؿ، مرقتضي األي
الفرع الممكية الصناعية في الجزائر ) بحماية الجزائرؼ لمممكية الصناعية كييئة مختصة

أّف المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية يحظى بتنظيـ إدارؼ  ضافة إلىإ ،(األكؿ
 (. الفرع الثانيمممكية الصناعية )لة لاخاص لضماف متابعة كحماية فعّ 

 مممكية الرناعيةل إنشاء المعيد الكطني الجزائري مراحل  الفرع األكؿ:

المتعمقة بتنظيـ حقكؽ الممكية  القكانيف الفرنسية مباشرة   بعد استقبللياالجزائر  لـ تمغي
التي  ، كىي السنة19661مكاصمة العمل بيا إلى غاية سنة  ، بل تـّ كالتجارية الصناعية

شيد تطكر التنظيـ القانكني  لممكية الصناعية، لذلؾباشيدت صدكر قكانيف جزائرية خاصة 
تنظيـ الممكية إنشاء مصمحة مختصة ب لحقكؽ الممكية الصناعية في الجزائر بعد االستقبلؿ

ر مرحمتيف تمثمت في ، غير أّنيا شيدت عدة تغيرات مّرت عب2الصناعية كالتجارية بكجو عاـ
عدـ االستقرار كالتذبذب في اليياكل المكمفة بالممكية الصناعية )أكال(، كمرحمة مرحمة تمّيزت ب

 عية )ثانيا(.االستقرار عمى إنشاء معيد جديد يسمى المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصنا

 عدـ االسصقرار بشأف المرمحة المتصرة بالممكية الرناعيةمرحمة  أكال:

كضع  1998إلى غاية سنة  1963حاكلت الجزائر خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة 
، كيظير 3إطار مؤسساتي يسير عمى ميمة حماية حقكؽ الممكية الصناعية كالتحكـ فييا

ية كتجسيد سيادتيا التشريعية مف خبلؿ تبنييا في إعادة بناء مؤسساتيا الدستكر ذلؾ 
حقكؽ الممكية الصناعية المتعمقة بتشريعات الاأليديكلكجية االشتراكية، كىك ما انعكس عمى 

 . 4خبلؿ فترة ما قبل اإلصبلحات
                                                           

مسألة تنظيـ ب ما يتعمقلتفادؼ الفراغ التشريعي لمفترة المكالية لبلستقبلؿ، مّدد المشرع الجزائرؼ العمل بالقكانيف الفرنسية في -1
 .28سابق، ص المرجع الفاضمي إدريس، أنظر:  .حقكؽ الممكية الصناعية

2
- HAROUN Ali, Op.cit., p. 17.  

ستقرار المصمحة الكطنية المختصة بالممكية الصناعية ىي خضكعيا في كل مرة لكزارات إّف مف مظاىر مرحمة عدـ ا -3
مختمفة كمتعّددة، كىذا ما أثر عمييا كساىـ في عدـ استقرارىا. أنظر: حمادؼ زكبير، حماية الممكية الصناعية في القانكف 

، تخصص: قانكف، كمية ال -حقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ الجزائرؼ، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في العمـك
 .31، ص 2018تيزؼ كزك، 

 . 57، ص المرجع السابقحسايف سامية،  -4
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ـّ إنشاء الديكاف  خبلؿ ىذه الفترة اىتمت الجزائر بمكضكع الممكية الصناعية، حيث ت
، كبعدىا تـّ استبدالو بييئة أخرػ تمثمت في إنشاء (1) 1963ة سنة الكطني لمممكية الصناعي

كفي سنة  (،2) 1973المعيد الجزائرؼ لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية في سنة 
 .(3) تـّ تحكيل اختصاصات الممكية الصناعية إلى المركز الكطني لمسجل التجارؼ  1986

 1963ي سنة إنشاء المكصب الكطني لمممكية الرناعية ف -1

دراكا   ،المشرع الجزائرؼ  لقد قاـ في الحياة أىمية حقكؽ الممكية الصناعية بمنو  كا 
بعد االستقبلؿ مباشرة بتحديد اإلطار اإلدارؼ لتنظيـ ىذه الحقكؽ مف خبلؿ االقتصادية، 

تضمف إنشاء المكتب الكطني لمممكية ذؼ يال ،248-63إصدار المرسـك رقـ 
 (ONPI)الصناعية

1
تبع ، كالذؼ أُ 2ضكع تحت كصاية كزارة الصناعة كالطاقة كالتجارةالمك و 
 .3المحّدد لكيفيات تطبيق ىذا المرسـك 1963نكفمبر سنة  08بالقرار المؤرخ في 

كافة حقكؽ الممكية الصناعية كحمايتيا مف الكطني المكتب  شممت اختصاصات
يد بقية االختصاصات جية، كمف جية أخرػ كل ما يتعمق بالسجل التجارؼ، كقد تـّ تحد

الذؼ يتضمف إلحاؽ  1973نكفمبر سنة  21المؤرخ في  187-73بمكجب المرسـك رقـ 
ة خص تسجيل الحرؼ بمديرية الصناعاختصاصات المكتب الكطني لمممكية الصناعية فيما ي

 .4التقميدية كالحرؼ التابعة لكزارة الصناعة

                                                           
إنشاء المكتب  تـّ فقد ، 1883لسنة  أّما في فرنسا كفي ظل الشركط الكاردة في اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية -1

 Office national de la propriété.1901 سنة يكليك 19ف الكطني لمممكية الصناعية في فرنسا بمكجب قانك 

industrielle (ONPI)  :أنظر 

AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 25. 
، يتعمق بتحديد صبلحيات المكتب الكطني لمممكية 19663 سنة جكيمية 10مؤرخ في  248-63مرسـك رقـ  -2

 .1963جكيمية سنة  19في  مؤرخ ،49عدد  ج.ج.،الصناعية، ج.ر.
 سنة جكيمية 10مؤرخ في  284-63رقـ ، يتعمق بتحديد كيفيات تطبيق المرسـك 1963نكفمبر سنة  08قرار مؤرخ في  -3

  .1963نكفمبر سنة  15، مؤرخ في 85، ج.ر.ج.ج.، عدد تضمف إنشاء المكتب الكطني لمممكية الصناعية، ي1963
، يتضمف إلحاؽ اختصاصات المكتب الكطني لمممكية 1973نكفمبر سنة  21 مؤرخ في 187-73مرسـك رقـ  -4

فيما يخص تسجيل الحرؼ بمديرية الصناعة التقميدية كالحرؼ التابعة لكزارة الصناعة كالطاقة، ج.ر.ج.ج.، عدد  الصناعية،
 . 1973نكفمبر سنة  27، مؤرخ في 95
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حقكؽ الممكية الصناعية، حيث المصمحة المختصة بتسجيل  اعتبر ىذا المكتب بمثابة
يقـك باستبلـ طمبات اإليداع كفحصيا لمحصكؿ عمى سندات الممكية الصناعية، مع السير 

 .1عمى تطبيق أحكاـ القكانيف المتعمقة بالممكية الصناعية

 إنشاء المعيد الجزائري لمصكحيد الرناعي كالممكية الرناعية -2

ـّ إنشاء المعيد الجزائرؼ لمتكحيد  بناء   (IANPI)الصناعي كالممكية الصناعية لقد ت
، كالذؼ كاف في ذلؾ الكقت 19732نكفمبر سنة  21المؤرخ في  62-73عمى األمر رقـ 

إلى كاـ الخاصة بيا، كالتي انتقمت يجمع كافة الصبلحيات المتعمقة بالممكية الصناعية كاألح
 .3ىذا المعيد مف المكتب الكطني لمممكية الصناعية

تمتع سة عامة ذات طابع صناعي كتجارؼ، تتسمية ىذا المعيد مؤس استحدث تحت
بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، كما يكضع المعيد تحت كصاية كزارة الصناعة 

مكية الصناعية، حيث كالطاقة كمقره بالجزائر العاصمة، كيضطمع بالمياـ التقميدية لمكاتب الم
الذكر إلى ىذا المعيد، كذلؾ  ة الصناعية السابقب الكطني لمممكيصبلحيات المكت انتقمت

 .4في ميداف الممكية الصناعية فحسب دكف غيرىا مف التخصصات

جممة الحقكؽ  الصناعية لمتكحيد الصناعي كالممكيةكما انتقمت لممعيد الجزائرؼ 
ة كاألمكاؿ كااللتزامات كالمستخدميف الذيف كانكا ينتمكف لممكتب الكطني، كذلؾ بمكجب الفقر 

"إف  جممة أمكاؿ كالتي تنص عمى ما يمي:  ،62-73األمر رقـ  مف 04األكلى مف المادة 
كحقكؽ كالصزامات المكصب الكطني لمممكية الرناعية عدا ما يصعمق بالسجل المركزي لمصجارة 

 .صنصقل إلى المعيد الجزائري لمصكحيد الرناعي كالممكية الرناعية"

                                                           
حق أـ أزمة قانكف أـ أزمة كصكؿ إلى المعرفة، دار الخمدكنية، عجة الجيبللي، أزمة حقكؽ الممكية الفكرية: أزمة  -1

 .244ص  ،2012الجزائر، 
، يتضمف إحداث المعيد الكطني لمتكحيد الصناعي كالممكية 1973نكفمبر سنة  21مؤرخ في  62-73أمر رقـ  -2

 . 1973نكفمبر سنة  27، مؤرخ في 95الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 
  .97رجع السابق، ص زراكؼ صالح، المفرحة  -3
، يتضمف إحداث المعيد الكطني لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية، 62-73مف األمر رقـ  03، 02، 01المكاد  -4

 السابق الذكر.
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ارد في األمر نفسو تـّ إصدار القانكف األساسي ضف إلى ذلؾ، فإّنو كبمكجب ممحق ك 
لممعيد الجزائرؼ لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية، كالذؼ تضمف في مادتو الثامنة أىـ 
الصبلحيات التي يتكالىا المعيد كالتي تدخل في إطار الممكية الصناعية، كالمتمثمة عمى 

 : ما يميالخصكص في

مخترعيف كبراءات االختراع كتسجيميا كتسميـ الشيادات استبلـ كفحص طمبات شيادات ال -أ
 كالبراءات كنشرىا.

 استبلـ كفحص طمبات اإليداع الخاصة بالصنع كالتجارة كتسجيميا كنشرىا. -ب

 استبلـ كفحص طمبات إيداع الرسـك كالنماذج كتسجيميا كنشرىا. -ج

كية الصناعية كالتعاقدات استبلـ كتسجيل جميع العقكد كاإلجراءات المتعمقة بحقكؽ المم -د
 المتعمقة باإلجازات كالبيكع الخاصة بيذه الحقكؽ.

تصنيف األحكاـ المتعمقة بالممكية الصناعية كحمايتيا كالمكافأت الصناعية كتسميات  -ق
 المنشأ كبيانات المصدر. 

كما أّف لممعيد اختصاص أخر متعمق بالتقييس أك التكحيد الصناعي، يتمثل في منحو 
 .1ت إعداد كنشر المقاييس الجزائرية كتكزيعياصبلحيا

القياـ تتمثل أساسا  في تسمـ الطمبات ك يتضح مّما سبق بيانو، أّف مياـ المعيد 
بالفحص الشكمي فقط، ألّف الفحص المكضكعي غير مكجكد، كيقتصر النشر عمى شيادات 

ع في الجزائر منذ تاريخ المخترعيف كالبراءات الصادرة، مع العمـ أّنو لـ تصدر أؼ براءة إخترا 
ىذا القانكف عبلكة صدكر التشريع الحالي حيز التنفيذ كذلؾ إلى غاية التسعينات، كما تضمف 

 .2التسيير اإلدارؼ لممعيد ،ختصاصاتعمى اليدؼ كاال

                                                           
 . 445سابق، ص المرجع العجة الجيبللي،  -1
 .59سابق، ص المرجع الحسايف سامية،  -2
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صحكيل اتصرارات الممكية الرناعية مف المعيد الجزائري لمصكحيد الرناعي كالممكية  -3
 كطني لمسجل الصجاري الرناعية إلى المركز ال

نكفمبر سنة  27المؤرخ في  188-73لقد تـّ بمكجب المادة األكلى مف المرسـك رقـ 
، تبديل تسمية المعيد الجزائرؼ لمتكحيد الصناعي بالمركز الكطني لمسجل التجارؼ 19731

ـّ إنشاء ىذا المعيد،  كالذؼ انصبت اختصاصاتو في مجاؿ السجل التجارؼ، كذلؾ بعد أف ت
 .2ؼ تكلى االختصاص بجميع الصبلحيات المتعمقة بحقكؽ الممكية الصناعيةكالذ

سبتمبر  30المؤرخ في  ،248-86كما أّنو كبمكجب المادة الثالثة مف المرسـك رقـ 
تـّ نقل الكصاية عمى المعيد الجزائرؼ لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية مف  19863سنة 

التخطيط، كمباشرة بعدىا تـّ تحكيل اليياكل كالكسائل كزارة كزارة الصناعات الخفيفة إلى 
لمتكحيد يحكزىـ أك يسيرىـ المعيد الجزائرؼ  كاألعماؿ كالمستخدميف الذيف كافكاألمبلؾ 

 إلى المركز الكطني لمسجل التجارؼ، كىذا بمكجب المرسـك رقـ الصناعي كالممكية الصناعية
 .19864سبتمبر سنة  30، المؤرخ في 86-249

أف عاد بمكجب ىذه اإلصبلحات إلى الكضعية السابقة التي الجزائرؼ مبث المشرع لـ ي
الذكر، كىكذا أصبح المعيد الجزائرؼ  السابق 248-63في ظل المرسـك رقـ  كانت مكجكدة

في حيف يتمتع المركز الكطني لمسجل  ،يتمتع فقط بالصبلحيات المتعمقة باالختراعات
سكاء ما  قة بالسجل التجارؼ كالممكية الصناعية عمى حدّ التجارؼ بكافة الصبلحيات المتعم

ىك يتخبط في العديد مف المشاكل الجزائرؼ  . كلعّل ما جعل المشرع5عدا براءات االختراع

                                                           
، يتضمف تبديل تسمية المكتب الكطني لمممكية الصناعية 1973نكفمبر سنة  21مؤرخ في  188-73مرسـك رقـ  -1

 . 1973نكفمبر سنة  27في  مؤرخ، 95بالمركز الكطني لمسجل التجارؼ، ج.ر.ج.ج.، عدد 
 . 97سابق، ص المرجع الزراكؼ صالح، فرحة  -2
ؼ لمتكحيد ، يتضمف نقل الكصاية عمى المعيد الجزائر 1986سبتمبر سنة  30مؤرخ في  248-86رقـ مرسـك  -3

 . 1986، مؤرخ في أكؿ أكتكبر سنة 40الصناعي كالممكية الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 
، يحكؿ إلى المركز الكطني لمسجل التجارؼ، اليياكل كالكسائل 1986سبتمبر سنة  30مؤرخ في  249-86مرسـك رقـ  -4

ائرؼ لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية، فيما كاألمبلؾ كاألعماؿ كالمستخدميف الذيف كاف يحكزىـ أك يسيرىـ المعيد الجز 
 .1986، مؤرخ في أكؿ أكتكبر سنة 40يخص عبلمات الطراز، كالرسـك كالنماذج كالتسميات األصمية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

 . 59حسايف سامية، المرجع السابق، ص  -5
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ية نتيجة ىذا االزدكاج اإلدارؼ ليذه الييئات في مجاؿ تسجيل كحماية حقكؽ الممكية الصناع
 انكا كطنييف أـ أجانب.الحقكؽ سكاء  ك عمى المستكػ الكطني ألصحاب

 حقكؽ تكالت النصكص المتعمقة بمختمف  1966بداية مف سنة  أّنو ىإل تجدر اإلشارة
 ،54-66األمر رقـ بمكجب ، بإصدار المشرع الجزائرؼ ألكؿ مرة الممكية الصناعية تباعا  

جازات االختراع ، كبعد ذلؾ مباشرة صدر قانكف ثاني كىك 1يتعمق بشيادات المخترعيف كا 
يتعمق بعبلمات المصنع كالعبلمات التجارية، كقد تعرض ىذا األمر  ،57-66مر رقـ األ

، كىذا ما يدؿ عمى االىتماـ بحقكؽ الممكية الصناعية كبمكانة المخترعيف 2لمتعديل عدة مرات
ا أخر . أمّ 3، يتعمق بالرسـك كالنماذج86-66ي القانكف الجزائرؼ، كما صدر األمر رقـ ف

-76ألمر رقـ ا صدكر تمثل فيتف ،لممكية الصناعية في ىذه الفترةة بحقكؽ االقكانيف المتعمق
 .4، يتضمف تسميات المنشأ65

 مرحمة االسصقرار عمى مرمحة متصرة بالممكية الرناعية  ثانيا:

نظرا  لئلصبلحات المتكّررة التي أجراىا المشرع الجزائرؼ في كل مرة عمى الييئة 
كالتي انتيت بإنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية  ،ةالمختصة بحقكؽ الممكية الصناعي

سنة انطبلقة حقيقية إلنشاء معيد جديد يضطمع بكل ما  1998لـ تكف سنة إذ الصناعية، 
رغـ أّف ىناؾ مرسـك يتضمف إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ  ،يتعمق بالممكية الصناعية

يد السابق في كل اختصاصاتو، كما لمممكية الصناعية، كذلؾ عمى أساس أّنو يعكض المع
 . 5نقطة الخبلؼ بيف المعيديف ذه التسمية الييكمية الداخمة إالّ ى

                                                           
جازات االختراع، 54-66قانكف رقـ  -1  . ذكرال سابقال، يتعمق بشيادات المخترعيف كا 
عدد  ،..ج.ج، يتعمق بعبلمات المصنع كالعبلمات التجارية، ج.ر1966 سنة مارس 19مؤرخ في  57-66أمر رقـ  -2

، 1966 سنة أكتكبر 14مؤرخ في  308-66، معّدؿ بمكجب األمر رقـ 1966مارس سنة  22في  مؤرخ، 23
 . )ممغى(1966أكتكبر سنة  25في  مؤرخ، 91عدد  ،..ج.جج.ر

 . الذكر سابقال، يتعمق بالرسـك كالنماذج، 86-66أمر رقـ  -3
 .الذكر سابقال، يتضمف تسميات المنشأ، 65-76أمر رقـ  -4
 .60حسايف سامية، المرجع السابق، ص  -5
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ـّ إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية  بمكجب المرسـك  (INAPI)ت
يحّدد ك المتضمف إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية  ،68-98ـ التنفيذؼ رق
، ككفقا  لممادة الثالثة منو فإّف ىذا المعيد يحل محل المعيد الجزائرؼ لمتكحيد 1ساسيقانكنو األ

المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية بكل  مكية الصناعية، كيضطمعالصناعي كالم
صبلحيات الدكلة فيما يتعمق بالممكية الصناعية، كقد كضعت لو كل الكسائل الكفيمة لضماف 

. كقد تـّ تعييف 2دارة كمدير عاـ، باإلضافة إلى تنظيـ مالي مستقلميمتو مف مجمس إ
المتضمف ، 2003جكيمية سنة  06لقرار المؤرخ في أعضاء مجمس اإلدارة بعد ذلؾ بمكجب ا

 .3تعييف أعضاء مجمس إدارة المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية

الكطني الجزائرؼ لمممكية  تكالت بعد ذلؾ النصكص المنظمة لمتسيير اإلدارؼ لممعيد
 07سمية ألعضاء المعيد بمكجب القرار المؤرخ في االالصناعية، حيث تـّ تحديد القائمة 

ماؼ سنة  12الذكر، ثـ جاء قرار مؤرخ في  ، كالذؼ عّدؿ القرار السابق20064نكفمبر سنة 
 األخير . كفي5، يحّدد كيفيات منح االعتماد لمككبلء في مجاؿ الممكية الصناعية2009
، يتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارة المعيد 2010جكيمية سنة  14قرار مؤرخ في  صدر

 . 6الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية

يستنتج أّف متابعة كحماية الممكية الصناعية في الجزائر عف طريق  ،مّما سبق
كؿ في الييئات التي سبق ذكرىا كانت محل تذبذب كبير، كالدليل عمى ذلؾ ىك التدا

                                                           
، يتضمف إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية 1998فبراير سنة  21مؤرخ في  68-98مرسـك تنفيذؼ رقـ  -1

 ألساسي، السابق الذكر. الصناعية كيحّدد قانكنو ا
 . 60. أنظر أيضا: حسايف سامية، المرجع السابق، ص 100زراكؼ صالح فرحة، مرجع سابق، ص  -2
يتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارة المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، ، 2003يكليك سنة  06قرار مؤرخ في  -3

 .2003أكت سنة  13، مؤرخ في 48ج.ر.ج.ج.، عدد 
، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية 2006نكفمبر سنة  07قرار مؤرخ في  -4

 . 2007فبراير سنة  23، مؤرخ في 14الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 
ج.ر.ج.ج.، ، يحّدد كيفيات منح االعتماد لمككبلء في مجاؿ الممكية الصناعية، 2009ماؼ سنة  12قرار مؤرخ في  -5

 . 2009جكيمية سنة  24، مؤرخ في 37عدد 
، يتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارة المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، 2010جكيمية سنة  14مؤرخ في  قرار -6

 .2010أكتكبر سنة  13، مؤرخ في 59ج.ر.ج.ج.، عدد 
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االختصاص الذؼ عرفتو ىذه األجيزة بداية مف االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا، كالتي عرفت كميا 
 .1اختصاصات متشابكة في بعضيا البعض

ضف إلى أّف الكصاية اإلدارية عمى تمؾ الييئات كانت ىي األخرػ محل تداكؿ، 
خفيفة، فكزارة التخطيط، ة كالطاقة كالتجارة، ثـ لكزارة الصناعات اللكزارة الصناع حيث أسندت

ثـ لكزارة الصناعات الثقيمة إلى أف انتيى األمر لكزارة العدؿ. كىذا التذبذب إّنما يدؿ عمى أّف 
األمكر لـ تكف كما يجب أف تككف عميو، إذ كاف ىناؾ ترّدد في حسميا كلـ يكف بكسع ىذه 

عمى  فعبل   الظركؼ أف تساعد في دفع عجمة التطكر في مجاؿ الصناعة، كىك ما أثر
 .2حماية الممكية الصناعيةإصدار نصكص قانكنية تختص ب

في ة الذكر السابقبقيت القكانيف مف ناحية القكانيف المتعمقة بالممكية الصناعية، فقد 
، كىي المرحمة 1993الجزائر سارية المفعكؿ في مجاؿ الممكية الصناعية إلى غاية سنة 

االشتراكية كتجسيد سياسة االنفتاح االقتصادؼ، حيث الثانية التي تشكل التخمي عف السياسة 
بالمرسكـ  شيدت تغيرات اقتصادية جذرية تفرض إعادة النظر في جميع القكانيف، بداية  

كأكؿ قانكف يتعمق بحماية  1993 سنة ديسمبر 07مؤرخ في  17-93التشريعي رقـ 
ابق بإزالة التمييز بيف حيث قاـ عكس النظاـ الس ،3االختراعات في مجاؿ الممكية الصناعية

بشكل مطمق عمى تكافر  المخترعيف عمى أساس الجنسية، كجعل الحق في الحماية مكقكفا  
 الشركط المكضكعية كالشكمية لبلختراع.

و كنتيجة المفاكضات التي أجرتيا الجزائر قصد االنضماـ إلى المنظمة غير أنّ 
في سنة  يةقانكننصكص ر ك صدب تحّققكىك ما العالمية لمتجارة ألزمتيا بتعديل قكانينيا، 

 : تتمثل في كىي، عّدؿ ىذه األكامرت 2003

 ، يتعمق بالعبلمات.2003 سنة جكيمية 19مؤرخ في  06-03األمر رقـ  -

                                                           
 .60حسايف سامية، المرجع السابق، ص  -1
   .61مرجع نفسو، ص ال -2

، 81عدد  ،..ج.ج، يتعمق بحماية االختراعات، ج.ر1993 سنة ديسمبر 7مؤرخ في  17-93مرسـك تشريعي رقـ  -3
 . )ممغى(1993فيفرؼ سنة  08في  مؤرخ
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 .االختراع براءات، يتعمق ب2003 سنة جكيمية 19مؤرخ في  07-03األمر رقـ  -

ق بحماية التصاميـ قانكف يتعم 2003ألكؿ مرة في سنة  الجزائرؼ  أضاؼ المشرع
 .20031 سنة جكيمية 19مؤرخ في  08-03الشكمية لمدكائر المتكاممة ضمف األمر رقـ 

المشرع الجزائرؼ النظر في مكقفو مف تسميات  لـ ٌيِعدْ  اإلصبلحاتبالرغـ مف ىذه 
المنشأ، بعدـ السماح ألؼ مستثمر أجنبي، ما عدا الكطنييف، بتسجيل تسمية المنشأ لمنطقة 

مف  05فييا إنتاج سمع أك منتجات معينة، حسب ما جاء في نص المادة  ة معينة تـّ جزائري
. كما داـ ىذا النص ما زاؿ سارؼ المفعكؿ، 2المتعمق بتسميات المنشأ 65-76األمر رقـ 

فإّف كل المجيكدات المبذكلة مف طرؼ الدكلة لحماية كجذب االستثمارات األجنبية تبقى 
التي تحتاج إلى الحصكؿ عمى حقيا في  األجنبية لبلستثمارات ناقصة كغير محفزة بالنسبة

 إضافة كتسجيل تسمية المنشأ الجزائرية. 

في مجاؿ الممكية الصناعية غير كافية مف  2003ا كانت القكانيف الصادرة سنة لمّ 
الجانب اإلجرائي، أصبح مف الضركرؼ استكماليا بمجمكعة مف المراسيـ التي صدرت بتاريخ 

، يحّدد كيفيات إيداع براءات 275-05، بمكجب المرسـك التنفيذؼ رقـ 2005 نةس أكت 02
صدارىا، كالمرسـك التنفيذؼ رقـ  ، يحّدد كيفيات إيداع التصاميـ الشكمية 276-05االختراع كا 

، يحّدد كيفيات إيداع العبلمات 277-05لمدكائر المتكاممة كتسجيميا، كالمرسـك التنفيذؼ رقـ 
 .2003المراسيـ تتضمف أحكاـ تطبيقية لمنصكص الصادرة في سنة كتسجيميا، كىذه 

 مممكية الرناعية الجانب الصنظيمي لممعيد الكطني الجزائري ل الفرع الثاني:

 المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية تنظيـإلى في ىذا المجاؿ يجب التطرؽ 
ككذلؾ  ،(أكالكالتعامل مع أصحابيا )باعتباره الييئة المخكلة بتنظيـ حقكؽ الممكية الصناعية 

إجراءات ممارسة المعيد الكطني الجزائرؼ )ثانيا(، كأخيرا   خكلة لوالممياـ الختصاصات ك اال
 (.ثانيالمممكية الصناعية الختصاصاتو )

                                                           
 .الذكر سابقال، يتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، 08-03أمر رقـ  -1
 .الذكر سابقالميات المنشأ، تعمق بتسالم، 65-76األمر رقـ  05المادة  -2
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 صنظيـ المعيد الكطني الجزائري لمممكية الرناعية أكال:

تضمف إنشاء المعيد ، ي68-98المرسـك التنفيذؼ رقـ  فيالجزائرؼ اىتـ المشرع 
الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية كيحّدد قانكنو األساسي، بمسألة تنظيـ ىذا المعيد مف 
خبلؿ تخصيص فصل كامل بعنكاف "تنظيـ المعيد كعممو" ألىميتو في مجاؿ حماية حقكؽ 

ر ، ككاف ذلؾ في مجمكعة مف األحكاـ القانكنية التي تحّدد اإلطا1الممكية الصناعية
 .(2) أك التنظيـ المالي لممعيد( 1)التنظيـ اإلدارؼ ب فيما يتعمق سكاء  التنظيمي لممعيد، 

 لممعيدالصنظيـ اإلداري  -1

يدير المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية مدير عاـ بمساعدة مجمس إدارة 
في إطار  و، كذلؾ مف أجل ضماف قياـ المعيد بالمياـ المككمة إليو عمى أحسف كج2المعيد

 .التنظيـ الجيد لمختمف حقكؽ الممكية الصناعية كتكفير الحماية المطمكبة لذلؾ

 المدير العاـ  -أ

يدير أك يسير المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية مدير عاـ مسؤكؿ عف 
ـّ تعيينو بمرسـك تنفيذؼ بناء  عمى اقتراح الكزير ا لكصي، السير العاـ كيمثمو قانكنا ، كالذؼ يت

كما يختص ، كتنتيي ميامو بالطريقة نفسيا، كيمكف أف يساعده مدير عاـ مساعد أك أكثر
 الذكر بما يمي: مف المرسـك التنفيذؼ السابق 20دة المدير العاـ حسب الما

بلحيات التي يخكليا إمضاء الكثائق الرسمية المتعمقة بالممكية الصناعية في إطار الص -
 إياه القانكف،

 التقارير التي يقدميا لمداكالت مجمس اإلدارة،إعداد  -

 تنظيـ عممية جمع المعمكمات المتعمقة بالممكية الصناعية كمعالجتيا كتحميميا، -

                                                           
، يتضمف إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية 68-98مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  19إلى  10المكاد مف  -1

 كيحّدد قانكنو األساسي، السابق الذكر.
  مف المرسـك نفسو. 10المادة  -2
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 اقتراح التنظيـ الداخمي لممعيد كالسير عمى الحفاظ عمى أمبلكو، -

 تحضير اجتماعات مجمس اإلدارة كتنفيذ نتائج مداكالتو، -

 ديرية كتنفيذىا،إعداد الميزانية التق -

 إبراـ كل الصفقات كاالتفاقيات، -

 يمارس السمطة السممية عمى مستخدمي المعيد كيسير عمى الحفاظ عمى أمبلؾ المعيد، -

 يمثل المعيد أماـ العدالة، كفي كل أعماؿ الحياة المدنية. -

 مجمس اإلدارة -ب

ة كالفبلحة، الشؤكف كزارات التجارة كالصناعة، المالي ف عفممثميمجمس اإلدارة ظـ ي
 الخارجية كالصحة العمكمية، الدفاع الكطني كالبحث العممي.

يجتمع مجمس اإلدارة بناء  عمى استدعاء مف رئيسو في دكرة عادية مرتيف في السنة، 
، 1كما يمكنو أف يجتمع في دكرة غير عادية بطمب مف رئيسو أك مف المدير العاـ لممعيد

 تية:كيختص بالفصل في المسائل اآل

 تنظيـ المعيد كسيره العاـ، كنظامو الداخمي، -

 برنامج عمل المعيد السنكؼ كالمتعّدد السنكات كحصيمة نشاطو،  -

 برنامج االستثمارات السنكؼ كالمتعّدد السنكات كقركض المعيد المحتممة، -

 د،المعامبلت التي تمـز المعيمف الشركط العامة إلبراـ االتفاقيات كالصفقات كغيرىا  -

بداء - الرأؼ في البرامج العامة المتعمقة بنشاط المعيد  اإلطبلع عمى سير المعيد كا 
 كميزانيتو،

                                                           
المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية كيحّدد قانكنو  ، يتضمف إنشاء68-98مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  11المادة  -1

 األساسي، السابق الذكر.
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 نظاـ المحاسبة كالمالية، كقبكؿ اليبات كالكصايا المقّدمة لممعيد كتخصيصيا، -

كالتي مف شأنيا تحسيف تنظيـ المعيد  ،كل المسائل التي يعرضيا عميو المدير العاـ -
 يمة بتسييل إنجاز أىدافو.كالكف ،كعممو

 لممعيد الصنظيـ المالي -2

 ،يكمف محافع الحسابات المعني بمراقبة حسابات المعيد، كحضكره يككف استشاريا  
كيعمـ مجمس اإلدارة بنتائج المراقبة، كما يقـك بإرساؿ تقريره الخاص بالحساب إلى اإلدارة في 

 .1نياية كل سنة مالية

 :2ما يأتيكما تشمل ميزانية المعيد 

 في باب اإليرادات: -

 اإلعانات المستحقة عمى الدكلة بعنكاف تبعات الخدمة العمكمية المفركضة عمى المعيد، -

 عائدات تكظيف أمكاؿ المعيد، -

 ة كعائدات الخدمات المنجزة،القيـ اإلضافية المحققّ  -

يا ككل اإليرادات القركض المختصة كالمبرمة طبقا  لمتنظيـ المعمكؿ بو كاليبات كالكصا -
 األخرػ ذات الصمة بنشاط المعيد.

 في باب النفقات: -

 نفقات التسيير كالتجييز، -

 النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشركط العامة الذؼ يحّدد تبعات الخدمة العمكمية،  -

                                                           
، يتضمف إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية كيحّدد قانكنو 68-98مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  23المادة  -1

 األساسي، السابق الذكر.
 مف المرسـك نفسو. 24المادة  -2
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 كل النفقات األخرػ الّضركرية ألداء ميامو. -

أشار أّف المدير  ،ذكره تنفيذؼ السابقالمف المرسـك  25باإلضافة إلى أّف نص المادة 
يقـك بإعداد الكشكؼ الّسنكية الّتقديرية لممعيد كيرسميا إلى مجمس اإلدارة الذؼ يتداكؿ 

 بشأنيا، ثـ تعرض بعد ذلؾ ىذه الكشكؼ عمى أية سمطة ينّص عمييا التنظيـ المعمكؿ بو.

 المعيد الكطني الجزائري لمممكية الرناعيةاتصرارات  ثانيا:

 لممعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية في ضماف منح تتمثل الميمة األساسية
يداع التصاميـ حماية لحقكؽ الممكية الصناعية مف  براءات االختراع كتسجيل العبلمات كا 

جممة مف  ل تحقيق ذلؾ يمارس المعيدفي سبيك  .كمية كالرسـك أك النماذج كغيرىاالش
 :1التالية االختصاصات

 ر الحماية لحقكؽ الممكية الفكرية في شقيا الصناعي كالتجارؼ؛تكفي -

سيما تمؾ التي تتبلءـ كالضركرة التقنية ال ،كاالبتكارية اإلبداعيةتحفيز كتدعيـ القدرة  -
 لممكاطنيف، كذلؾ باتخاذ اإلجراءات التشجيعية المادية كالمعنكية؛

ائق البراءات بانتقائيا كتكفيرىا، تسييل الكصكؿ إلى المعمكمات التقنية المكجكدة في كث -
كالتي تمثل حمكال  بديمة لتقنية معينة يبحث عنيا المستعممكف مف المكاطنيف الصناعييف 

 كمؤسسات البحث كالتطكير كالجامعات؛

مع مراعاة حقكؽ الممكية الصناعية كدفع أتاكػ  ،تحسيف ظركؼ استيراد التقنيات األجنبية -
 ىذه الحقكؽ في الخارج؛

رقية كتنمية قدرة المؤسسات الجزائرية لتسييل العبلقات التجارية البعيدة عف المنافسة غير ت -
مع حماية كا عبلـ الجميكر ضد المبلبسات حكؿ مصير السمع كالخدمات  ،المشركعة

 ؛عو في المغالطةاقإمؤسسات المتاجرة التي مف شأنيا كال

                                                           
كيحدد قانكنو  ممكية الصناعيةتضمف إنشاء المعيد الجزائرؼ لمي، 68-98رقـ التنفيذؼ  مف المرسـك 08ك  07تاف الماد -1

 .السابق الذكر األساسي،
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قتضاء نشرىا كمنح سندات الحماية كعند اال ،دراسة طمبات حماية االختراعات كتسجيميا -
 لمتنظيـ؛ طبقا  

 كتسميات المنشأ ثـ نشرىا؛ عبلمات كالرسـك كالنماذجدراسة طمبات إيداع ال -

تسجيل العقكد الخاصة بحقكؽ الممكية الصناعية كعقكد التراخيص كعقكد بيع ىذه  -
 الحقكؽ؛

 ؛1بتكارالمشاركة في تطكير اإلبداع كدعمو عف طريق تنمية نشاط اال -

تطبيق أحكاـ االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية في ميداف الممكية الصناعية التي تككف  -
 كعند االقتضاء المشاركة في أشغاليا؛ ،فييا الجزائر طرفا  

كضع الكثائق كالمعمكمات المتصمة بميداف اختصاصو في متناكؿ الجميكر، لذلؾ فيك  -
 رات تدريبية.لممعمكمات كينظـ دكرات كفت س بنكا  يؤسّ 

انتقمت إلى المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية بعد إنشائو كل يظير أّنو 
الصبلحيات المرتبطة بحقكؽ الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي، كالتي كانت مف قبل 
ضمف صبلحيات ىيئات أخرػ مختمفة كمتشابكة، كىذا ما يبّيف أّف المعيد يتمتع بصبلحيات 

 كافة حقكؽ الممكية الصناعية. كاسعة تشمل

، لتحديد كتنظيـ اختصاصات المعيد الكطني 68-98التنفيذؼ رقـ  جاء المرسـك
لمممكية الصناعية لتشمل كل عناصر الممكية الصناعية كالتجارية ككل ما يتعمق بالسجل 
ـ التجارؼ، باستثناء نشاط التقييس الذؼ أصبح يختص بو المعيد الكطني لمتقييس، كىك يقك 

 .2بتنفيذ ميمة الخدمة العمكمية كيمارس صبلحيات الدكلة فيما يتعمق بالممكية الصناعية

                                                           
تقديـ المعيد الكطني لمممكية الصناعية ب ،مف قانكف الممكية الفكرية الفرنسي R. 411-1ف المادة كفي نفس السياؽ، تكمّ  -1

 بتكار كالتدريب في ىذا المجاؿ. أنظر: بعثة تكعية عامة لحماية اال
AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 26. 

تضمف إنشاء المعيد الجزائرؼ الم، 1998 سنة نكفمبر 21مؤرخ في  69-98تنفيذؼ رقـ المرسـك مف ال 06المادة  -2
 .1998مارس سنة أكؿ في  مؤرخ، 11عدد  ،..ج.جلمتقييس كيحدد قانكنو األساسي، ج.ر
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 طكر المعيد الكطنيفقد القانكنية،  أك المياـ ختصاصات، إلى جانب ىذه االأخيرا  
في مجاؿ المعمكمات العممية كالتقنية، بما في ذلؾ  ىاما   لمممكية الصناعية نشاطا   الجزائرؼ 

  بيانات تكنكلكجية كقانكنية.إنشاء قكاعد 

 ائري لمممكية الرناعيةالمعيد الكطني الجز  المصبعة أماـجراءات اإل :ثالثا

 لتحقيق الحماية القانكنية البلزمة لحقكؽ الممكية الصناعية مف طرؼ المعيد الكطني
 الخضكع إلجراءات ىامة كاجبة عمى المستثمر األجنبي البدّ  الجزائرؼ لمممكية الصناعية

إذا لـ  حيث يمنع عميو احتكار استغبلؿ أؼ عنصر مف عناصر الممكية الصناعية، الحتراـا
 .(3) كالنشر(، 2)كالتسجيل (، 1)اإليداع  ذه اإلجراءات تتمثل فيكىتسجيميا. ب يقـ

  اإليداع -1

ممف يتضمف كل البيانات الخاصة بكل مف  بإرساؿىك عممية إدارية تتعمق اإليداع 
إلى إدارة التسجيل عمى مستكػ المعيد الكطني  أك النمكذجكالعبلمة كالرسـ االختراع براءة 

، فاإليداع بيذا الشكل يعتبر أكلى مراحل التسجيل في الممكية الجزائرؼ لمممكية الصناعية
 .1الصناعية

بالنسبة لتقديـ طمب اإليداع، يجكز ألؼ شخص القياـ بذلؾ لضماف الحماية ألؼ 
كيسمـ الطمب مف صاحب الشأف  ،الصناعية المراد حمايتياعنصر مف عناصر الممكية 

، كما يجب أف 2أك بكاسطة ككيمو أك عف طريق رسالة مضمنة مع العمـ بالكصكؿ شخصيا  
يشمل الطمب عمى كل البيانات المتعمقة بكل عناصر الممكية الصناعية، مع ضركرة إثبات 

 .رفق بطمب اإليداعالمستحقة مف خبلؿ إيصاؿ بأداء الرسـك الم دفع الرسـك

د إدارة التسجيل عمى مستكػ المعيد مف صبلحية طمب اإليداع، كفحص الممف تتأكّ 
، لتنتيي في األخير إلى قبكؿ الطمب أك رفضو، 3مف حيث استيفاءه الشكل القانكني المطمكب

                                                           
1
- CHAVANE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 144-145. 

يتعيف عمى المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية إذا تبّيف لو أّف المكدع ال تتكفر فيو صفة المبتكر الحقيقي أف  -2
 .59مرجع السابق، ص يرفض طمب التسجيل كليس رفض منح شيادة الممكية. أنظر: حمادؼ زكبير، ال

 .59سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -3
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. 1ففي حالة قبكؿ الطمب تقـك إدارة المعيد بتحرير محضر اإليداع الذؼ يثبت تاريخو كمكانو
أخذ المشرع الجزائرؼ بنظاـ األفضمية أك األكلكية لمف سبق في إيداع الطمب لدػ الجية  قدك 

، كفي حالة عدـ استيفاء الطمب كىي المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية المختصة
 .2لمشركط القانكنية يجكز لممعيد رفضو

لؾ يتـّ دراستو مف الناحية فإّنو بعد ذطمب اإليداع مف الناحية الشكمية،  إذا تـّ قبكؿ
المكضكعية أؼ مدػ تكفر الشركط المكضكعية التي سبق دراستيا، كأّنيا ال تندرج ضمف 

 الحاالت المستبعدة أك المستثناة قانكنا  مف التسجيل.

  الصسجيل -2

يقصد بالتسجيل القرار الذؼ يتخذه مدير المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية 
إلى ؼ ، كالذؼ يؤدّ الممكية الصناعية مف حقكؽ  الذؼ يقدمو صاحب حق يداعبقبكؿ طمب اإل

 . 3، كىك سجل تقّيد فيو حقكؽ الممكية الصناعية المقبكلةقيد الطمب في فيرس خاص بو

يترتب عف التسجيل مجمكعة مف اآلثار القانكنية أىّميا األثر المنشئ لمحق، كالذؼ ال 
، إلى جانب ما قانكنية البلزمة إاّل بعد القياـ بتسجيمو كنشرهبالحماية اليكتمل كجكده كال يتمتع 

 . 4بلستقرار في المعامبلت كالمراكز القانكنيةـ بو التسجيل مف تحقيق كضماف ليقك 

يمكف لممكدع بعد تسديد الرسـك المستحقة أف يحصل عمى شيادة تعريف تضـّ كل 
جل أك شيادة تثبت عدـ كجكدىا، في السل، ككذا استنساخ لما قّيد البيانات المقّيدة في الّسج

كما يقـك المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية بتسميـ شيادة تسجيل عف عنصر مقبكؿ 
 مف عناصر الممكية الصناعية لصاحب التسجيل أك لككيمو إذا كاف مقيـ في الخارج.

                                                           
 .236سابق، ص المرجع الزراكؼ صالح، فرحة  -1
 .83سابق، ص المرجع المرمكف مكسى،  -2
 .67سابق، ص المرجع ال، حمادؼ زكبير -3
دكتكراه في  شيادةطركحة لنيل حماية الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي: العبلمة التجارية نمكذجا، أبارة سعيدة،  -4

، تخصص: قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة   .51، ص 2018بجاية،  –العمـك
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ف كاف التسجيل ىنا الجدير بالذكر مى أساسو اإلجراء األساسي الذؼ عىك ، أّنو كا 
كؽ عناصر الممكية الصناعية، بل كالسبب المنشئ ليا كحقمختمف لالقانكنية تمنح الحماية 

أّف مدة ىذه الحماية تسرؼ بأثر رجعي إبتداء  مف تاريخ إيداع  تستكجب منح الحماية ليا، إالّ 
 .1طمب التسجيل

 النشر -3

 طمبإيداع ريق عف ط بالنشرالكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية المعيد  يقـك
حقكؽ الممكية الصناعية  ينشر المعيد كما ،2في النشرة الرسمية لئلعبلنات القانكنية التسجيل

، كىي نشرة كثائقية تقدـ "الممكية الصناعية"مجمة نصف شيرية بعنكاف  بصفة دكرية في
 .3النصكص الرسمية كالسكابق القضائية في مجاؿ الممكية الصناعية

ة المختصة قائمة اإليداعات التي أصبحت عمنية كتحّرر فيارس فمثبل  تنشر المصمح
. 4تضعيا تحت تصرؼ الجميكر لئلطبلع عمييا كالحصكؿ عمى نسخة صكرية منيا ،سنكية

 المصمحة تقـك حيث ،راعاالخت راءةب نشر كىك شكمي اءر إج خرأ يأتي التسجيل عممية بعدك 
 كل بنشر تقـك كما دكرؼ، بشكل راءاتلمب رسمية نشرة في المسجمة ءةار الب بنشر المختصة
راءة ب بكصف الخاصة الكثائق بكل النشر بعد احتفاظيا مع، كذلؾ عمييا تقع التي األعماؿ

 .5االختراع كالمطالب كالرسـك التي تبمغ عند كل طمب قضائي

إجراء النشر يمعب دكرا  ىاما  في إعبلـ الجميكر بالشيادات  مف المتفق عميو، أفّ 
عمى األعكاف النشر يسيل صناعية المسجمة. كما صحاب حقكؽ الممكية الالممنكحة أل

                                                           
، يتعمق ببراءات االختراع، السابق الذكر. 07-03مف األمر رقـ  09كىذا ما جاء عمى سبيل المثاؿ في نص المادة  -1

 ، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر. 06-03مف األمر رقـ  05كالمادة 
يتضمف إنشاء المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية كيحّدد قانكنو  ،68-98مف المرسـك التنفيذؼ رقـ  08المادة  -2

 األساسي، السابق الذكر.
3
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 26. 

 ، يتعمق بالرسـك كالنماذج، السابق الذكر.86-66مف األمر رقـ  17المادة  -4
 ، السابق الذكر.تعمق ببراءات االختراعي، 07-03مف األمر رقـ  35، 34، 33المكاد  -5
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كالتي تبلءـ مشاريعيـ  ،االقتصادييف ميمة البحث عف المبتكرات التي يرغبكف فييا
  .1االقتصادية كالعثكر عمى أصحابيا لطمب الترخيص باستغبلليا أك التنازؿ عنيا لمصمحتيـ

لمممكية  يضمف المعيد الكطني الجزائرؼ  ،ءىامع احتراـ كل ىذه اإلجراءات كاستيفا
بتسجيل أؼ طمب يقدـ إليو عند لممستثمر األجنبي حماية حقكؽ الممكية الصناعية  الصناعية

 تكفر الشركط القانكنية المكضكعية كالشكمية المطمكبة لذلؾ.

 المبحث الثاني

 لممسصثمر األجنبي الممكية الرناعية لحماية ضائيةالق لياتاآل

حقكؽ الممكية الصناعية في طبيعة كاحدة، لذلؾ تتطمب شركط متقاربة،  تشترؾ
ػ قد تتعدّ  يجعميا تتعرض العتداءات متشابية كتترتب عمييا أثار كنتائج متشابية، كىذا ما

ذلؾ اتفقت كل التشريعات عمى ضركرة كأىمية حماية ىذه الحقكؽ، لما كعمى حدكد الكطف. 
لمستثمريف األجانب أصحاب حقكؽ الممكية الصناعية تبعثو مف طمأنينة بالخصكص لدػ ا

 .2في مسألة استئثارىـ كاحتكارىـ لمنتجاتيـ ميما كانت طبيعتيا

تعتبر كل مف دعكػ التقميد كدعكػ المنافسة غير المشركعة مف أشير اآلليات 
 ،يالقضائية التي كفميا المشرع الجزائرؼ لصاحب الممكية الصناعية بما فيو المستثمر األجنب

ؼ عمى حقكقو االستئثارية أك محاكلة االنتقاص منيا أك التأثير عمى مزاياىا في حاؿ التعدّ 
 .3في مجاؿ المنافسة

حاكؿ المشرع الجزائرؼ النص عمى الحماية القانكنية لمختمف في ىذا السياؽ، 
صاحب الممكية المستثمر األجنبي عناصر الممكية الصناعية، مف خبلؿ ضماف حق 

، لذلؾ تقـك القكانيف الداخمية بتزكيد عناصر الممكية الصناعية مف المعتدػ عمييالصناعية ا
                                                           

 . 70حمادؼ زكبير، المرجع السابق، ص  -1
مجمة الجارية"، يحياكؼ سعاد، "دعكػ التقميد كآلية لحماية الغير كفق مفرادات الممكية الصناعية كالتك  بقدار كماؿ -2

 . 120، ص 2016 ،16، عدد كاإلنسانيةاألكاديمية لمدراسات االجتماعية 
حقائق  قميد، عمىالت دعكػ  المجكء إلىفيو  في نفس الكقت الذؼ يتـّ  مشركعةغير ال ةنافسمال دعكػ ستند تيجب أف كليذا  -3

  منفصمة.كأفعاؿ 
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جزائية ية تتمثل في حماية ضائكغيرىا، بحماية ق تراع كعبلمات كرسكـ كنماذجبراءات اخ
 .األكؿ( مطمببجميع أركانيا )ال تتحّقق عف طريق قياـ دعكػ التقميد

ممستثمر األجنبي في لصناعية لممكية االمدنية لحقكؽ حماية باإلضافة إلى تكفير 
عند كقكع أفعاؿ المنافسة غير المشركعة التي تمحق الضّرر بيذا تتجسد  ،مرحمة ثانية

 الثاني(.  مطمب)ال منافسة غير المشركعةدعكػ المباشرة  عف طريقاألخير، كذلؾ 

 الحماية الجزائية عف طريق دعكى الصقميد األكؿ: مطمبال

لمكجكدة في مجاؿ الممكية الفكرية كالصناعية، يعّد االعتداء عمى في ظل االنتياكات ا
تبلؼالسرقة كالتدىكر كجرائـ  ،الطبيعي لمقانكف الجنائيالبحث مجاؿ  ىك متمكاتالم  كا 

الممكية الفكرية مثميا مثل حقكؽ تعرؼ ، كىنا ىي مكضكع العقكبات الجنائية غيرممتمكات ال
حماية التعتبر دعكػ التقميد كعمى ىذا األساس،  .1ئيةزاحماية ج ممكية أخرػ حقكؽ أؼ 
المتابعة الجزائية بر الممكية الصناعية، كالمقصكد الية لعناصكاألكثر فعّ  ئية األشد ردعا  زاجال

في مجاؿ الممكية الصناعية إقامة اإلجراءات الضركرية قصد تمكيف المتضرر مف رفع 
التي لمشرع الجزائرؼ بذكر جريمة التقميد ، لذلؾ اكتفى ا2دعكػ التقميد لضماف احتراـ حقكقو

مس بحقكؽ الممكية الصناعية في بعض النصكص، كما ىك الحاؿ في األمر المتعمق ت
بحقكؽ  عػاؿ التي تعتبر مساسا  ف، بينما فّضل في نصكص أخرػ تفصيل األ3بالعبلمات

 .4الممكية الصناعية كما ىك الحاؿ في األمر المتعمق ببراءات االختراع

التطرؽ األمر  ستمـزي بدعكػ التقميد، سة الحماية الجزائية لحقكؽ الممكية الصناعيةلدرا
 يشكل جريمة ، خاصة كأّف التقميد العمى حقكؽ الممكية الصناعية بالتقميد إلى صكر االعتداء

إلى بعد ذلؾ ثـ اإلشارة  ،كؿ(الفرع األ) ؼ عمى ىذه الحقكؽ قائمة بأركانيا إاّل إذا كاف فيو تعدّ 
 ثاني(.الفرع الرة لجنحة التقميد )عقكبات المقرّ ال

                                                           
1
- «L’atteinte à la propriété et aux biens est du domaine naturel du droit pénal ; le vol., 

la dégradation, la destruction des biens d’autrui sont l’objet de sanctions pénales». V.: 

BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit., p. 757. 
2
- Ibid, p. 728. 

 .  الذكر سابقال ، يتعمق بالعبلمات،06-03أمر رقـ  -3
 .  الذكر سابقال، يتعمق ببراءات االختراع، 07-03أمر رقـ  -4
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 ركر االعصداء عمى حقكؽ الممكية الرناعية: كؿالفرع األ 

حّدد المشرع الجزائرؼ مجمكعة مف األفعاؿ التي تشكل اعتداء عمى حقكؽ الممكية 
، بشرط تكافر 1إياىا جنحة معاقب عمييا في كل قكانيف الممكية الصناعية الصناعية معتبرا  

بتكافر الركف المعنكؼ المتمثل في القصد  ؼ، مقترنا  نيا المادؼ المتمثل في كقكع فعل التعدّ رك
مستثمر دة تمس حقكؽ المالؾ األصمي، كيثبت لمأفعالو المقمّ  الجنائي أؼ عمـ الفاعل بأفّ 

متضرر مف أفعاؿ التقميد الحق في رفع دعكػ التقميد لمحصكؿ عمى حقو في األجنبي ال
 .2ائيةالحماية الجن

لممستثمر حقكؽ الممكية الصناعية  الكاقع عمى 3التقميدبناء  عمى ذلؾ، فإّف االعتداء ب
تشكل مكضكع الحماية الجزائية لدعكػ التقميد، يظير في عدة صكر مختمفة  األجنبي، كالتي

، الرسـك كالنماذجك  براءة االختراعاالبتكارات الجديدة، كىي:  تتمثل في االعتداء عمى
العبلمات، كاالعتداء عمى الشارات المميزة، كىي: ، )أكال( يـ الشكمية لمدكائر المتكاممةكالتصام

 )ثانيا(. تسميات المنشأك 

 االعصداء الكاقع عمى المبصكرات الجديدة :أكال

كل التقميد التي تشكل اعتداء عمى حقكؽ المالؾ االستئثارية، تتضمف أشكاؿ أك صكر 
ية الصناعية في شقيا المتعمق باالبتكارات الجديدة، كالتي الممك أفعاؿ االعتداء عمى حقكؽ 

 ما يمي:ك ،ـّ تناكليا بصفة منفردةيت

 

                                                           
المشرع الجزائرؼ ال يعاقب عمى الشركع في جرائـ االعتداء بالتقميد عمى حقكؽ الممكية الصناعية، باعتبار ىذه األفعاؿ  -1

منو، أّما في  31ئـ إاّل بنص المادة الجراتكصف عمى أّنيا جنحة، كفي قانكف العقكبات ال ُيعاقب عمى الشركع في ىذه 
القكانيف المتعمقة بالممكية الصناعية فبل كجكد لنص يعاقب عمى الشركع في ىذه الجرائـ. أنظر: مرمكف مكسى، المرجع 

 .156السابق، ص 
  .367سابق، ص المرجع الزكاني نادية،  -2
ا، كال يشكل جريمة إاّل إذا كاف فيو تعّدؼ عمى حقكؽ التقميد ىك عكس االبتكار، فيك اصطناع أك محاكاة لشيء م -3

 .  150 ص سابق،المرجع الصبلح زيف الديف، محمية قانكنا ، كالُمقّمد ىك مجرد ناقل عف المبتكر دكف بذؿ أؼ جيد. أنظر: 
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 االعصداء عمى براءة االتصراع  -1

بل يمتد  ،عمى الصكر التقميدية لحقكؽ الممكية الصناعيةفقط  لـ يعد االعتداء مقتصرا  
. كعميو، فالتقميد 1عاالخترا  مالؾ براءةالمستثمر األجنبي مف حقكؽ  مساس بحق لك ليشمل

في مجاؿ براءة االختراع يشكل كل عمل يقكـ عمى صناعة المنتكج أك استعمالو أك بيعو أك 
عرضو لمبيع أك استيراده ليذا الغرض، كما يشكل أيضا  استعماؿ طريقة الصنع كاستعماؿ 

، 2ده ليذا الغرضالمنتكج الناتج مباشرة عف ىذه الطريقة أك بيعو أك عرضو لمبيع أك استيرا
المسّجمة التي ؼ عمى براءة االختراع جنحة تقميد يعاقب عمييا القانكف في حالة التعدّ  عتبرتك 

 . 3يتمتع مالكيا األصمي بحماية قانكنية

النقل المادؼ في صكرة التماثل كالتقارب ؿ ختراع مف خبلق التقميد في براءة االيتحقّ 
ذاتو لممتابعة الجزائية  في حدّ  يعتبر كافيا  الذؼ ك ، 4لبيف االختراع المقّمد كاالختراع األصي

 ،أك جزئيا   استعماؿ المنتكج أك تسكيقو، كنقل الحق المحمي قد يككف كميا   بغض النظر عف
قّمد ختراع يشترط أف يككف الجزء المو لقياـ جـر التقميد في براءة االالفقو أنّ  جانب مفذا يرػ يل

  .5ؼأشكاؿ التعدّ  مغطى بالحماية القانكنية مف كل

                                                           
 .432حسيف نكارة، الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  -1
تشكل مساسا  عتداء االاؿ التقميد أك مأع االختراع، عمى أفّ  اتتعمق ببراءي 07-03مف األمر رقـ  56ت المادة قد نّص ك  -2

جاء ذكرىا في  ىي األعماؿ التيدكف مكافقة صاحب البراءة، ك  المعتدؼبراءة االختراع تصدر عف  فعبالحقكؽ الناجمة 
في حالة ما إذا كاف مكضكع االتصراع طريقة رنع، يمنع  -1"...  :مف األمر المذككر أعبله، كما يمي 11نص المادة 

 الغير مف القياـ برناعة المنصكج أك اسصعمالو أك بيعو أك عرضو لمبيع أك اسصيراده ليذه األغراض دكف رضاه.
باشرة عف إذا كاف مكضكع االتصراع طريقة رنع، يمنع الغير مف اسصعماؿ طريقة الرنع كاسصعماؿ المنصكج الناصج م -2

 ىذه الطريقة أك بيعو أك عرضو لمبيع أك اسصيراده ليذه األغراض دكف رضاه".
"ال صعصبر الكقائع السابقة لصسجيل طمب براءة : أّنو ، يتعمق ببراءات االختراع،07-03مف األمر رقـ  57ت المادة نّص  -3

باسصثناء الكقائع  ،حصى كلك كانت إدانة مدنية االتصراع ماسة بالحقكؽ الناجمة عف براءة االتصراع كال صسصدعي اإلدانة
 الصي صحدث بعد صبميغ المقمد المشصبو بو بكاسطة نستة رسمية لكرف البراءة صمحق بطمب براءة االتصراع".

ألصيل. يقصد بالتماثل قياـ المقّمد بتقميد االختراع األصيل تقميدا  ذاتيا ، أؼ نقمو ذاتيا  كأّنو ُطبع أك ُنسخ عف االختراع ا -4
أّما التقارب فيقصد بو قياـ المقّمد بتقميد االختراع تقميدا  ليس ذاتيا ، أؼ نقمو جكىريا  مع بقاء بعض الفركؽ اليامشية. نقبل  

 . 150، ص 08ك  07عف: صبلح زيف الديف، المرجع السابق، اليامش 
  . 177فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -5
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 اتالمتعمق ببراء 07-03رقـ  مف األمر 56 المادة نصالرجكع إلى مف خبلؿ 
معاقب عمييا  تعتبر أفعاال  يظير أّنو مف األمر نفسو،  11كالتي أحالت إلى المادة  ،االختراع

ييا عمى حقكؽ ممكية البراءة كل مف: صناعة أك استعماؿ منتكج مكضكع اختراع محمي، لتعدّ 
أك استيراد المنتكج المحمي بالبراءة، استعماؿ طريقة صنع محمية بالبراءة، منح أك  بيع

 عرض معدات تستعمل لتصنيع االختراع المحمي.

متى قاـ بيا شخص  بالتقميدغير أّنو إلى جانب ذلؾ، ىناؾ أفعاال  أخرػ ال تكصف 
لبراءة أك كاف بناء  عمى عقد ترخيص باالستغبلؿ صادر مف صاحب ا ،الستغبلؿ البراءة

االستغبلؿ كفقا  لترخيص جبرؼ، كال يعتبر مقّمدا  الختراع متى انقضت مدة حماية البراءة، كال 
يعتبر أيضا  مرتكبا  لجريمة التقميد مف كاف عف حسف نية يباشر استغبلؿ االختراع، كمحتفظا  

المتعمق  07-03ف األمر رقـ م 14بسره قبل تقديـ طمب الحصكؿ عميو طبقا  لنص المادة 
 الصنع، عمى عممية يعاقب عند تقميد المنتكج مكضكع البراءة، فالقانكف 1االختراع ببراءات

أماـ المستيمكيف بأؼ  د أك القياـ ببيعو أك عرضوالمنتكج المقمّ  عمى استعماؿكذلؾ يعاقب ك 
 .2كسيمة كانت أك استيراده ليذه األغراض دكف رضاه

براءة فعبل  عف ىذا االختراع الالجاني يجيل صدكر  كما أّف التقميد يتـّ حتى كلك كاف
قّمد في تقميد االختراع ليس شرط في جريمة التقميد، كبالتالي ال سكء نية المُ ك  ،داـ مسجبل   ما

قّمد قرينة يقبل مف الجاني إثبات عدـ عممو بصدكر براءة االختراع، فسكء نية الجاني المُ 
 .3شيار عنياقاطعة بمجرد تسجيل براءة االختراع كاإل

 
                                                           

"عند صاريخ إيداع طمب ، يتعمق ببراءات االختراع، السابق الذكر، عمى أّنو: 07-03ر رقـ مف األم 14تنص المادة  -1
 المطالب بو قانكنا إذا قاـ أحد عف حسف نية:أك صاريخ األكلكية  براءة االتصراع

 ،( برنع المنصكج أك اسصعماؿ طريقة رنع مكضكع االتصراع المحمي بالبراءة1
لرنع أك ىذا االسصعماؿ، يحق لو االسصمرار في مباشرة عممو عمى الرغـ مف كجكد ( بصحضيرات جادة لمباشرة ىذا ا2

 براءة االتصراع المذككرة...".
"، مجمة الباحث لمدراسات –جريمة التقميد  –عادؿ، "الحماية الجزائية ألصكؿ الممكية الصناعية في الجزائر  عكرـك -2

 . 287، ص 2015األكاديمية، العدد الخامس، 
  . 116سابق، ص المرجع المي إدريس، فاض -3
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 االعصداء عمى الرسـك كالنماذج الرناعية -2

 مف خبلؿ الجزاءات التي نّص  المسجمة لرسـك كالنماذجحماية ااىتـ المشرع الجزائرؼ ب
تقدير  تاركا   ،عمى سبيل المثاؿ إلى الصكر المختمفة لبلعتداء ، مشيرا  1عمييا في جنحة التقميد

جنحة  ياتحديد حاالت االعتداء كتكييفيا عمى أنّ الصكر األخرػ لمقضاء الذؼ يعتمد في 
 .2ق قياـ الفعل بتكافر ركنيو المادؼ كالمعنكؼ تقميد، عند تحقّ 

لحماية الرسـ أك النمكذج أف يككف ىذا األخير مكدع  بيق الجزاءات المقّررةيجب لتط
ـ بتقميده المسجل القيا ة حماية الرسـ أك النمكذجبل يجكز أثناء مد، ف3كمنشكر بصفة منتظمة

كىذا يعني أّف  ،4 بمكافقة صاحب الحقفييا استغبللو إالّ  كبأؼ طريقة يتـّ  ،أك كميا   جزئيا  
ق في إقامة قبل النشر ال تخكؿ أؼ حع أك التي تّمت بعده كلكف األعماؿ السابقة لئليدا 
 . 5في حالة إثبات الطرؼ المضركر سكء نية المتيـ بالتقميد الدعكػ الجزائية، إالّ 

ذج في إعبلف معيف أك في عرضو أك بيعو أك تكزيعو ك بر استعماؿ الرسـ أك النمعتت
لرسـ أك النمكذج اممكية في  حقالعمى  اعتداءأفعاؿ تشكل  راب الكطنيأك إدخالو إلى الت

دكف اشتراط قياـ الضرر، فاصطناع رسـ أك التقميد فعل ق ، كيتحقّ 6يا تقميدفة عمى أنّ مكيّ ال
لمرسـ أك النمكذج األصمي يشكل تقميد، يقع بمجرد كجكد اعتداء يمس  نمكذج مطابق تماما  

 ثبلثة أفعاؿ فييظير تقميد الرسـ أك النمكذج  ،يوعمك  .7صاحب الحق في الممكية أك خمفو
قياـ تقدير  يتـّ ك  .8االستنساخ أك الصنع، البيع أك العرض، كعف طريق االستعماؿ :تتمثل في

المحمي األصمي لتشابو المكجكدة بيف الرسـ أك النمكذج البحث عف عناصر ابالتقميد فعل 

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بالرسـك كالنماذج، ي، 86-66مف األمر رقـ  23المادة  -1
 .436سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي، الحسيف نكارة،  -2
  .336فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -3
 .287، ص عادؿ، المرجع السابق عكرـك -4
 .الذكر سابقالتعمق بالرسـك كالنماذج، ي، 86-66مف األمر رقـ  25المادة  -5
 . 123سابق، ص المرجع اليحياكؼ سعاد،  ك بقدار كماؿ -6
 .157سابق، ص المرجع البف دريس حميمة،  -7
 .376سابق، ص المرجع الزكاني نادية،  -8
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ف الرسميف أك ، كيكفي كجكد تشابو إجمالي بيد غير المحميكالرسـ أك النمكذج المقمّ 
 .1كجعمو غير قادر عمى التمييز بينيمامف شأنو خداع المستيمؾ  النمكذجيف

أف يككف لنمكذج اء عمى الرسـ أك او اعتدعمى أنّ  التقميد فعليجب عند تكييف  كما
حق االحتكارؼ ال يغطي بعض أعماؿ االستغبلؿ، كال يعتبر مرتكبيا الف ،غرضو تجاريا  

باستخداـ الرسـ أك النمكذج المحمي ألغراض عممية  في حاالت معينةحيث يرخص ، دا  مقمّ 
بشرط أف ال يؤثر ىذا االستغبلؿ عمى محة العامة، أك ألغراض أكاديمية أك ألغراض المص

بمسائمة  ا المالؾيسمح لصاحبي كؽ الحق هكفي حالة المساس بيذلمالؾ المالية، حقكؽ ا
 .2مرتكب االعتداء عمى أساس القكاعد العامة لممسؤكلية

 االعصداء عمى الصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممة -3

بعد استيفائو لئلجراءات الشكمية المحّددة في  الحق تمنح الحماية الجزائية لصاحب
حق منع الغير مف االعتداء عمى التصاميـ الشكمية، فكل فعل مف شأنو المساس  القانكف 

، كىك الذؼ يمثل الركف المادؼ إلى جانب 3جنحة تقميد بحقكؽ مالؾ إيداع تصميـ شكمي يعدّ 
 .4نية لدػ مرتكب أفعاؿ التقميدالالركف المعنكؼ المتمثل في تكافر سكء 

عمى حقكؽ مالؾ  اءدتعا التي تشكل  زائرؼ عمى كل األفعاؿالمشرع الجيعاقب 
مكمة مشفرة في مة، باستثناء كل تصكر أك طريقة أك منظكمة أك تقنية أك معالمسجّ  التصاميـ

لبلحقة لو كالسابقة لمنشر أؼ ، كال تستمـز األعماؿ السابقة لئليداع أك األعماؿ اىذا التصميـ
 .5بتعمده لمتقميد ات سكء نية الفاعل إذا قاـ الطرؼ المتضرر بإثبإالّ  ،مدنية أك جزائية ػ دعك 

                                                           
 .726مصطفى كماؿ طو، المرجع السابق، ص  -1
 .437سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الف نكارة، حسي -2
"يعد كل مساس و: ، يتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، عمى أنّ 08-03مف األمر رقـ  35تنص المادة  -3

د في المادصيف  ه، جنحة صقميد كصصرصب عميو المسؤكلية المدنية أعبل 6ك  5بحقكؽ مالؾ إيداع صرميـ شكمي كما ىك محد 
 .الذكر سابقال، كالجزائية"

 .251-249ص  سابق، صالمرجع الجامع مميكة، لمزيد مف التفصيل أنظر:  -4
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  38المادة  -5
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 ،عمى حق مالؾ التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة يا  تعتبر األفعاؿ تعدّ  بصفة عامة،
 إذا كانت مف األفعاؿ التالية:

نسخ التصميـ الشكمي المحمي لمدكائر المتكاممة بشكل جزئي أك كمي، باإلدماج في دائرة  -
مف األمر رقـ  05المادة الفقرة األكلى مف ت عميو نّص  ماىذا متكاممة أك بطريقة أخرػ، ك 

و ال تعتبر مف األفعاؿ المككنة لجنحة التقميد قياـ شخص غير أنّ  .1الذكر السابق 03-08
ت بإرادة مشركعة ككنيا تمّ  يا أصبحت أعماال  بأحد األفعاؿ غير المشمكلة بالحماية، أؼ أنّ 

نسخيا  ، أك استثناىا المشرع مف الحماية إذا تـّ 2ة، أك اقتضتيا المصمحة العاممالؾ التصميـ
ألغراض البحث العممي أك كاف الفعل المتمثل في إدماج التصميـ في الدائرة المتكاممة يتمتع 

 .3في حّد ذاتو باألصالة

 وباستعمال ،محمياالعتداء عمى التصميـ الالقياـ بعمى كل شخص  الجزائرؼ  يمنع المشرع -
خيص أك المكافقة مف صاحب التصميـ تجارية دكف الحصكؿ عمى التر غراض أل وأك استغبلل

ال تشمل الحماية كبالتالي ال ك  .4أك مف الكزير المختص إذا كاف االستعماؿ ألغراض عممية
يعاقب عف ىذه األفعاؿ، إذا كاف الشخص القائـ بيا عمى غير عمـ أؼ كاف حسف النية أك 

يا تتضمف رة أك المادة المتضمنة مثل ىذه الدائرة بأنّ ليس لو حجة كافية لمعمـ عند شراء الدائ
 . 5سخ بطريقة غير مشركعةنُ  شكميا   تصميما  

لصاحب الحق في ممكية التصميـ أف يمنع الغير مف استيراد أك بيع أك تكزيع التصميـ  -
 .6المنسكخ ألغراض تجارية بطريقة غير شرعية

بل يعاقب كذلؾ  ،فعاؿ االستنساخعمى أفقط بالمعاقبة  الجزائرؼ  المشرع يكتفي ـل
مف استيراده كبيعو كعرضو  ،عمى أؼ فعل مرتبط بالتصميـ المنسكخ بطريقة غير مشركعة

                                                           
 .نفسواألمر  مف 01فقرة  05المادة  -1
 .250سابق، ص المرجع الجامع مميكة،  -2
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  06المادة  -3
 .440سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الحسيف نكارة،  -4
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  04فقرة  06المادة  -5
 .نفسو األمرمف  02فقرة  05المادة  -6
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يا مكضكعة بطريقة غير شريطة أف يككف ذلؾ عف قصد كمع عممو بأنّ  ،لمبيع أك تكزيعو
 بقالسا 08-03مف األمر رقـ  06مف المادة  05المشرع في الفقرة  غير أفّ ، 1مشركعة

عمى تصميـ شكمي  ا  منجز الفعل ككف يعندما  ىذه األفعاؿالذكر، ال يعاقب عمى أؼ مف 
 ابتكاره مف الغير بطريقة مستقمة. أصمي مماثل تـّ 

 االعصداء الكاقع عمى الشارات المميزة :اثاني

كغيرىا مف الحقكؽ المتعمقة بالمبتكرات  قكؽ الكاردة عمى الشارات المميزةإّف الح
. كتضـ 2ي حقكؽ احتكارية تمنح لصاحبيا حق االستئثار باستغبلليا تجاه الغيرالجديدة، ى

الشارات المميزة، كما سبق القكؿ في ىذه الدراسة، كل مف العبلمات كتسميات المنشأ، كفيما 
 التقميد المتعمقة بكل نكع مف الشارات المميزة كما يمي: يمي اإلشارة إلى صكر

 االعصداء عمى العبلمة -1

الذؼ يشمل كل ك  ،لتقميدفعل اقد أخذ بالمفيكـ الكاسع ل الجزائرؼ  المشرع أفّ  يتضح
 06-03األمر رقـ  مف 26لعبلمة، كذلؾ في نص المادة األفعاؿ الماسة بحقكؽ صاحب ا

"يعد جنحة صقميد لعبلمة مسجمة كل عمل يمس بالحقكؽ  كما يمي:المتعمق بالعبلمات، 
كاالعتداء عمى العبلمة  رقا لحقكؽ راحب العبلمة"،االسصئثارية لعبلمة قاـ بو الغير ت

عمى الحق في المباشر  بعضيا في أفعاؿ االعتداء مختمفة، يتمثل يمكف أف يكتسي أشكاال  
غير  خر يتمثل في االعتداءكالبعض األ ،(atteinte au droit de la marque) العبلمة
دة كاستعماؿ عبلمة مقمّ  ،(atteinte à la valeur de la marque) عمى قيمة العبلمةالمباشر 

 .3أك عبلمة مشيكرة مممككة لمغير

كانت  سكاء   ،تمس بالحقكؽ االستئثارية لصاحب العبلمة يا  تعتبر ىذه األفعاؿ تعدّ 
تحت مصطمح "التقميد"، الجزائرؼ أك غير مباشرة، كأغمب ىذه األفعاؿ جمعيا المشرع  مباشرة
 تصنف حسب األشكاؿ التالية: كىي

                                                           
 .441سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الحسيف نكارة،  -1

2
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Op.cit., p. 785. 

 .258. فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص 234أنظر: راشدؼ سعيدة، المرجع السابق، ص  -3
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  قميد العبلمة بالنقلص -أ

لؤلصل أك تماما  اصطناع عبلمة مطابقة النقل عف طريق ق تقميد العبلمة بيتحقّ 
، كأف يقـك شخص 1مشابية لو، أؼ ىك إنتاج شيء جديد مطابق أك مشابو لشيء كجد سابقا  

قادرة  المقّمدة ، بحيث تككف العبلمة الجديدةصميةبصنع عبلمة تشبو في مجمكعيا العبلمة األ
 .2عمى تضميل المستيمؾ كجذبو إلييا

عمى أف  ،ق تقميد العبلمة بالنقل الكامل لعبلمة الغير أك بالتقميد الجزئييتحقّ  كما
كارد عمى د كأف يككف الجزء المقمّ  ،كمميز في العبلمة األصمية عمى جزء ميـّ  يككف منصبا  

عمى يد بالنقل لمعبلمة ينطبق التقمك ، 3ناتج عف تسجيل العبلمة لممستثمر األجنبي محميحق 
 .4مستغمة أـ الىذه العبلمة كانت  ع، سكاء  ا دية في اإلكاردجميع المنتجات أك الخدمات ال

كعميو تعتبر الجنحة مرتكبة ابتداء  مف تاريخ نقل العبلمة األصمية، كيكفي لقياـ جنحة تقميد 
مة لعبلمة الغير، حيث العبلمة بالنقل تكافر الركف المادؼ فقط كالمتمثل في صنع عبلمة مماث

 ،الُمقّمدةأّف النقل كحده ىك عنصر كاؼ إلثبات كجكد التقميد مف خبلؿ عممية إيداع العبلمة 
 .5إلثبات كجكد جنحة التقميد فبل يشترط تكافرهأّما العنصر المعنكؼ 

 الصقميد بالصشبيو -ب

لمعبلمة  و اصطناع عبلمة مشابية بصفة تقريبيةُيعّرؼ التقميد بالتشبيو عمى أنّ 
األصمية مف أجل خداع المستيمكيف، كذلؾ عف طريق المحاكاة التدليسية أك التشبيو 

 ، منيا التشبيو بالقياسالفقو كالقضاء في فرنسا مفاىيـ مكسعة لمتشبيو . كقد أدخل6التدليسي

                                                           
1
- «La contrefaçon par reproduction est la reproduction à l’identique ou au quasi 

identique de tout ou partie de la marque d’autrui». V.: CHAVANNE Albert et BURST 

Jean-Jacques, Op.cit., p. 700.   
 . 235سابق، ص المرجع الراشدؼ سعيدة،  -2
 .123سابق، ص المرجع اليحياكؼ سعاد،  ك . بقدار كماؿ159ك  158ص  سابق،المرجع البف دريس حميمة،  أنظر: -3

4
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 700.   

 .261أنظر أيضا: زراكؼ صالح فرحة، المرجع السابق، ص  .236سابق، ص المرجع ال راشدؼ سعيدة، -5
كقد  .389، ص 2016، 15بف صالح سارة، "جريمة تقميد العبلمة التجارية"، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، عدد  -6

 حاكؿ الفقو الفرنسي تقديـ تعريف لجنحة التقميد بالتشبيو، كما يمي:
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 التي عند استعماؿ عبلمة تشبو مف حيث النطق العبلمة األصمية، كالتشبيو بجمع األفكار
ؼ إلى الخمط بينيما، كىذا ما يسمى التشبيو بالترادؼ، كذلؾ بالعبلمة األصمية كتؤدّ تذّكر 

 . 1أك التشبيو بالتعارض باستعماؿ تسمية متعارضة ،باستعماؿ تسمية مترادفة

ؼ يؤخذ بعيف االعتبار في جنحة تشبيو العبلمة التشبييات اإلجمالية العامة التي تؤدّ 
الغرض مف العبلمة ىك أف تككف كسيمة  لجميكر، ذلؾ أفّ إلى الخمط بيف العبلمتيف لدػ ا

 . 2يزات الجزئيةيلتمييز المنتجات كالخدمات عف غيرىا المماثمة ليا، كال يعتد بالتم

 يةدة أك مشب  اسصعماؿ عبلمة مقم   -ج

، إذ مف شأنو اإلضرار بحقكؽ معاقب عميو قانكنا  استعماؿ عبلمة مقّمدة أك مشّبية  إفّ 
تسجيل العبلمة يخكؿ  أفّ  الجزائرؼ  . كقد بّيف المشرع3صاحب العبلمةنبي المستثمر األج

سبق منو عمى دكف ترخيص م لصاحبيا الحق في منع الغير مف استعماؿ عبلمتو تجاريا  
حق متابعة كل  مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا، كما منح لو أيضا   سمع كخدمات

بيف في ذىف الجميكر إلى درجة إحداث لبس  مف استعمل لغرض تجارؼ عبلمة مشابية
 .4سمع أك خدمات مشابية أك مطابقة دكف ترخيص المالؾ

بغض  ،بيف جنحة استعماؿ العبلمة كجنحة تقميدىا أك تزكيرىاالجزائرؼ يميز المشرع 
ىك نفسو القائـ بالتقميد أـ ال، ما إذا كاف دة النظر عف الشخص القائـ باستعماؿ العبلمة المقمّ 

كبل مف الفعميف يشكبلف جنحة مستقمة عف األخرػ، كما ال يشترط تكافر عنصر القصد  فّ أل

                                                                                                                                                                                     

= «Le délit de contrefaçon par imitation consiste à emprunter des éléments de la marque 

d’autrui sans pour autant les reproduire exactement et à s’en rapprocher au point de 

créer un danger de confusion, dans l’esprit du public avec la marque imitée. 

Le délit existe aussi bien pour les produits ou services identiques que similaires à ceux 

qui sont désignés dans l’enregistrement». Citer par: CHAVANNE Albert et BURST Jean-

Jacques, Op.cit., p. 717.   
 .264ك  263ص  سابق،المرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -1
 .170ك  169ص  ،سابقالمرجع السبلمي ميمكد،  -2
 .246سابق، ص المرجع الراشدؼ سعيدة،  -3
 .الذكر سابقال، يتعمق بالعبلمات، 06-03مف األمر رقـ  09المادة  -4
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لجنحة استعماؿ  ا يسيل عمى مالؾ العبلمة إثباتيا، كذلؾ خبلفا  في كبل الجريمتيف، ممّ 
 .1إاّل إذا ثبت القصد التدليسي التي ال يعاقب عمييا الفاعل جنائيا  ك ية العبلمة المشبّ 

 يةدة أك مشب  مبيع منصجات صحمل عبلمة مقم  بيع أك عرض ل -د

عمى ىذه الجريمة، كاعتبر كل األفعاؿ المرتبطة صراحة لـ ينص المشرع الجزائرؼ 
تقميد أك تشبيو العبلمة  قيتحقّ عميو ، ك 2قانكنا   عاقب عمييامية جنحة دة أك المشبّ بالعبلمة المقمّ 

ىػذه المنتجات أك  تمس التي ؿأك الخدمات بمجمكعة مف األفعاميا المنتجات ػمالتي تح
كاستعماليا كبيعيا أك عرضيا لمبيع أك تركيجيا في األسكاؽ أك  ياصنعالخدمات بداية مف 

يا عرضيا في المعارض أك بكاسطة الدعاية أك تداكليا أك تخزينيا لغرض البيع، ما داـ أنّ 
 . 3تمس بحقكؽ صاحب العبلمة المسجمة

دة أك عدة منتجات مقمّ  كاحدا   ف يعرض لمبيع منتجا  يستكؼ األمر أف يككف البائع أك م
أك مصنكعة بطريقة التدليس ىك القائـ بصنعيا أك إنتاجيا أك لـ يساىـ في ذلؾ، أؼ كجدىا 

 .4ستيمؾو يقـك بالفعل قصد خداع المدة، ما داـ أنّ كاستعمميا كما ىي مقمّ 

 االعصداء عمى صسميات المنشأ -2

 ،تسميات المنشأالمتعمق ب 65-76األمر رقـ  في قّررةالمحماية التشمل يمكف أف ال 
متمتعة تككف شريطة أف ، لدػ المصمحة المختصة بذلؾ تسجيميا التي تـّ التسميات  تمؾ إالّ 
كيمكف أف تككف  ،الطمب سنكات تبدأ مف تاريخ إيداع( 10عشرة )سرؼ لمدة التي ت الحمايةب

ما دامت تسمية المنشأ مطابقة لؤلحكاـ كالشركط  ،لمدة متساكية دائما   قابمة لمتجديد ىذه المدة
 .5التي تقتضي خضكع الطمب إلجراءات التسجيل كدفع رسـ التجديد القانكنية

                                                           
 .268ك  267 سابق، صالمرجع الفرحة زراكؼ صالح،  -1
 .الذكر سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  32ك  26ف االمادت -2
بار الصفار، المنافسة غير المشركعة لمممكية الصناعية: دراسة مقارنة، دار حامد لمنشر كالتكزيع، زينة غانـ عبد الج -3

 .85، ص 2007عماف، 
4
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 730. 

 .406ك  405 سابق، صالمرجع الزراكؼ صالح، فرحة  -5
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حقيقي بمتابعة كل شخص يسمح تسجيل تسمية المنشأ لمستغميا أك مالكيا الكما 
احبيا، ص يرخص لو مة إذا لـعمى حقكقو، كال يحق ألحد أف يستغل تسمية منشأ مسجّ  اعتدػ

أك كانت التسمية مكضكع ترجمة أك نقل حرفي أك  جْ تَ نْ حتى كلك ذكر المنشأ الحقيقي لممُ 
أخرػ كانت مرفقة باأللفاظ التالية: "الجنس" أك "النمكذج" أك "الشكل" أك "التقميد" أك بألفاظ 

 .1مماثمة

 ،65-76مف األمر رقـ  23لما كرد في نص المادة  يمكف لممحكمة المختصة طبقا  
ك أؼ سمطة كبناء عمى طمب أؼ شخص لو مصمحة مشركعة أتسميات المنشأ، المتعمق ب

 ي:ممختصة، أف تأمر بما ي

 عمى السببيف التالييف:  شطب التسجيل لتسمية المنشأ بناء   -1

 ؛04ألحكاـ المادة  استبعاد التسمية مف الحماية تطبيقا   -

 زكاؿ الظركؼ كاألسباب الداعية لتسجيل التسمية. -

 عمى أحد األسباب التالية: تعديل التسجيل لتسمية المنشأ بناء   -2

 عدـ تغطيتيا تماـ المساحة الجغرافية؛ -

 ؛المذككرة في الطمب مميزات المنتجات عدـ ذكر -

 بالتسمية. ينة في الطمبالمنتجات المع عدـ تغطية جميع -

المصمحة  يجكز لكل سمطة مختصة أك شخص معني أف يطمب مف ،إضافة إلى ذلؾ
لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا، مراقبة جكدة المنتجات المكضكعة  طبقا   ،المختصة أف تتكلى

د مف عدـ استعماؿ ىذه التسمية بالنسبة لمنتجات التأكّ تحت تسمية المنشأ المسجمة، ك لمتداكؿ 
دة بمكجب نصكص قانكنية متعمقة بيا، مع مراعاة ذات جكدة أدنى مف الجكدة المحدّ 

ر ذا تضرّ و إألنّ  ،. كىي إجراءات سابقة ألؼ فعل غير مشركع2رةتسييبلت االحتمالية المقرّ ال
                                                           

 .الذكر سابقالتسميات المنشأ، تعمق بي، 65-76مف األمر رقـ  21المادة  -1
 . نفسومف األمر  22المادة  -2
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لتسميات المنشأ منح لو القضاء الحق  مف ىذه األفعاؿ في مجاؿ استغبللو العكف االقتصادؼ
 .1في رفع دعكػ التقميد لردع ىذه الممارسات بتكقيع العقكبة المناسبة لمفعل

مسّجمة لمعقكبات المنصكص المنشأ العمى تسمية  اءدتعيتعرض مرتكب جنحة اال
بغض النظر عف العقكبات المنصكص عمييا  ،الذكر مف األمر السابق 30ييا في المادة عم

في بيع  يتمثل في القكانيف كاألنظمة المتعمقة بقمع الغش. كالركف المادؼ ليذه الجريمة
يس لخداع الجميكر، حيث ريق التدلطبتسميات منشأ مقّمدة أك مكضكعة عف  منتجات ممّبسة

الجريمة ببيع منتجات تحمل تسمية المنشأ المقّمدة، ككضعيا عمى المنتجات مع العمـ  تتحّقق
 .2فيككف بذلؾ قد تحّقق القصد الجنائي ،بأّنيا مقّمدة

 رة لجنحة صقميد حقكؽ الممكية الرناعيةالعقكبات المقر  الفرع الثاني: 

في حالة  اضيالق ية الصناعية عمى عقكبات يحكـ بيايف الممكعادة ما تنص قكان
، كىذا ما ؽ الممكية الصناعيةاالعتداء عمى حقك عند  يد بتكافر أركانيا،ارتكاب جريمة التقم

ر مف فعل التقميد الحق في رفع دعكػ قضائية لحمايتو، متضرّ كاللممستثمر األجنبي يمنح 
 دنية. كالتي يترتب عنيا قياـ مسؤكلية جزائية كأخرػ م

تنتيي دعكػ التقميد بتكقيع القاضي عدة عقكبات عمى شخص المعتدؼ عادة  ما 
، كىي تتمثل في عقكبات جزائية )أكال(، إلى جانب عقكبات وحسب نكع االعتداء الذؼ ارتكب

 مدنية )ثانيا(.أخرػ 

 العقكبات الجزائية أكال:

لمبدأ  كفقا   ،في القانكف دة رة لجريمة التقميد محدّ المقرّ  ئيةالجزاالعقكبات جاءت لقد 
تنكعت ىذه العقكبات قد الممكية الصناعية، ك المتعمقة بقكانيف الفي  3شرعية الجرائـ كالعقكبات
 (.2عقكبات تكميمية )أخرػ ك  ،(1بيف عقكبات أصمية )

                                                           
 . 442سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الحسيف نكارة،  -1
  .289ك  288ص  عكرـك عادؿ، المرجع السابق، -2
 .الذكر سابقالّدؿ كمتّمـ، تضمف قانكف العقكبات، معي، 156-66المادة األكلى مف األمر رقـ  -3
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 العقكبات األرمية  -1

غرامة جريمة التقميد كالجرائـ المشابية ليا في الحبس كالثل العقكبات األصمية لتتم
د بالحبس ما يعاقب الجاني المقمّ  رة في مكاد الجنح، كغالبا  المالية، كىي العقكبات المقرّ 

 تناكؿ كل منيما كما يمي:  أك يعاقب بإحدػ ىاتيف العقكبتيف، لذلؾ يتـّ  كالغرامة معا  

 مجاؿ براءات االتصراع كالعبلماتفي  -أ

 جميع لدرءالجزائرؼ  المشّرع اكضعي التي اآلليات تمؾ في الجزائية لحمايةتتمثل ا
 كفرد البراءة صاحب عمى سمبية آثار ليا كالتي، االختراع ببراءة تمس السمبية التي فعاؿاأل

 أقرّ  كقد .كالقرصنة التقميد جرائـ في تتمثل كىي لمدكلة، كالّنظاـ االقتصادؼ المجتمع كعمى
 كخمسمائة مميكنيف بيف ما تراكحت التي المالية الغرامات في تتمثل ردعية عقكبات المشرع ليا
 ككذلؾ (،دج 10.000.000) دينار مبلييف عشرة إلى( دج .0002.500ار )دين ألف

ما جاء في ل طبقا   التقميد جنحة يخص فيما ىذاك  سنتيف، أشير إلى ستة مف الحبس عقكبة
"يعاقب عمى جنحة الصقميد و: أنّ  الذكر، السابق 07-03مف األمر رقـ  61نص المادة 

الحبس مف سصة أشير إلى سنصيف، كبغرامة مف مميكنيف كتمسمائة ألف دينار ب
دج( أك بإحدى ىاصيف  10.000.000دج( إلى عشرة مبلييف دينار ) 2.500.000)

 .1العقكبصيف"

بحقكؽ االستئثار لبراءة االختراع، بما في ذلؾ  ةسامىذه العقكبات إلى الجرائـ ال تمتد
دة أك بيعيا، أك عرضيا لمبيع، أك إدخاليا فاء عدة أشياء مقمّ د أك إخجريمة إخفاء شيء مقمّ 

، 3بحقكؽ صاحب العبلمة المسجمة ةسامككذلؾ بالنسبة لكل األفعاؿ ال .2إلى التراب الكطني
عقكبة أقل الجزائرؼ باستثناء الجريمة المتعمقة بمخالفة القانكف، كالتي خصص ليا المشرع 

 .4مف العقكبة السابقة

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق ببراءات االختراع، ي، 07-03مف األمر رقـ  61المادة  -1
 .نفسو مف األمر 62المادة  -2
 .الذكر سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  32المادة  -3
 مف األمر نفسو. 33المادة  -4
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 كصسميات المنشأ لرسـك كالنماذجمجاؿ افي  -ب

الرسـك كاالعتداء عمى حقكؽ أصحاب  تقميدالرة لمرتكبي جنحة ال تزاؿ العقكبات المقرّ 
مف  23في المادة الجزائرؼ المشرع  حيث نّص  ،دكف مستكػ الردع المرجك منيا كالنماذج

مف خمسمائة  تتراكحبغرامة  معاقبة مرتكبي التقميد عمى الذكر، السابق 86-66األمر رقـ 
دج(. كفي حالة العكد إلى اقتراؼ  15.000دج( إلى خمسة عشر ألف دينار ) 500دينار )

ر، يصدر الحكـ عبلكة ضر تجنحة التقميد، أك إذا كاف الشخص قد اشتغل عند الطرؼ الم
عمى ما ذكر بعقكبة السجف مف شير إلى ستة أشير، كتضاعف العقكبات في حالة المساس 

 .1كقطاع الدكلة سير ذاتيا  مُ بحقكؽ القطاع ال

المنشأ،  في حق أصحاب تسميات ةرتكبمة الاؿ غير المشركعفعا فيما يتعمق باألأمّ 
كالذؼ ، المتعمق بتسميات المنشأ 65-76ـ فإّف القضاء الجزائرؼ بقي يعتمد عمى األمر رق

 ةعمى حقكؽ أصحاب تسميات المنشأ بغرام ؼمف يعتدكل عمى معاقبة ىذا القانكف  نّص 
بس مف دج(، كالح 20.000دج( إلى عشريف ألف دينار ) 2000مف ألفيف دينار ) تتراكح

أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف، كيستكؼ في تمؾ العقكبة مف قاـ  ثبلثة أشير إلى ثبلث سنكات
مف تتراكح تتمثل في غرامة منيا . كعقكبة أقل 2بتزكير تسمية المنشأ كمف شاركو في ذلؾ

دج(، كالحبس مف شير  15.000( إلى خمسة عشر ألف دينار )دج 1000ألف دينار )
منتجات تحمل  كف ضعيلمبيع أك  إلى سنة، أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف لمذيف يطرحكف عمدا  

 .3أك مزيفةدة تسمية منشأ مقمّ 

تسميات المنشأ تطبق بصرؼ ما يتعمق بفيالمقّررة العقكبات  إلى أفّ  ،تجدر اإلشارة
 لمنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة الخاصة بقمع الغش.النظر عف العقكبات ا

 

 
                                                           

 .الذكر سابقالبالرسـك كالنماذج، تعمق ي، 86-66مف األمر رقـ  23المادة  -1
 .الذكر سابقالتعمق بتسميات المنشأ، ي، 65-76/أ مف األمر رقـ 30المادة  -2
 .نفسو/ب مف األمر 30المادة  -3
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 مجاؿ الصراميـ الشكمية لمدكائر المصكاممةفي  -ج

نص المشرع الجزائرؼ في ىذا المجاؿ عقكبات عمى مف يرتكب جنحة التقميد في  أقرّ 
"يعاقب كل مف قاـ بالمساس : كما يمي ،السابق الذكر 08-03مف األمر رقـ  36المادة 
بيذه الحقكؽ بالحبس مف سصة أشير إلى سنصيف، كبغرامة مف مميكنيف كتمسمائة  عمدا

دج(، أك بإحدى 10.000.000دج( إلى عشرة مبلييف دينار )2.500.000ألف دينار )
 .1"ىاصيف العقكبصيف فقط

رغـ عدـ التعرض إليو في  ،إلى أّف العكد يعتبر ظرؼ مشّدد لمعقكبة تجدر اإلشارة
في القاضي المختص ، كىنا يستند ء قانكف الرسـك كالنماذجصناعية باستثناقكانيف الممكية ال

عمقة بالعكد كالمت ،في قانكف العقكباتالمقّررة  العامة بالرجكع إلى األحكاـ العكدفعل تحديد 
 .2الجنحفي مكاد 

 العقكبات الصكميمية -2

ر مف متضرّ الالصناعية صاحب الممكية ممستثمر األجنبي اعترؼ المشرع الجزائرؼ ل
بالحق في المطالبة بتسميط عقكبات تبعية، كمصادرة البضائع كالسمع  حقكقو االعتداء عمى

تبلفيا أك تسميميا  ،دة، كاآلالت كالكسائل التي استخدمت في التقميدكالمنتجات المقمّ  كا 
 نشر األحكاـ القضائية. كذلؾ ك كغمق المؤسسة، لصاحب الحق، 

 المرادرة -أ

دة أك تسمية سة بعبلمة مقمّ أك المتمبّ  دةكبة تبعية عمى المنتجات المقمّ تقع المصادرة كعق
. ةددة، أك تصميـ شكمي لدائرة متكاممة مقمّ مقمّ  استخدمت فييا رسـك كنماذج منشأ مزكرة، أك

ى الحيمكلة بيف ؼ إلبما يؤدّ  ،اآلالت كالكسائل المستخدمة فييا كما تشمل المصادرة أيضا  
م حائز تمؾ األشياء  .3كانية استعماليا في ارتكاب جريمة أخرػ كا 

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03مف األمر رقـ  36المادة  -1
 .126 سابق، صالمرجع ال، يحياكؼ سعاد ك بقدار كماؿ -2
 .165سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -3
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، ضمنا   كأا صراحة ىذا ما بينتو كل النصكص المتعمقة بحماية الممكية الصناعية إمّ 
المشرع الجزائرؼ صراحة عمى عقكبة المصادرة حيف ألحقيا  ففي مجاؿ تقميد العبلمات نّص 

مرادرة  -: .ذا األمر..حكاـ االنصقالية ليمع مراعاة األ": كما يمي ،بالعقكبات األصمية
كذلؾ في ىك ما نّص عميو ك  ،1األشياء كالكسائل كاألدكات الصي اسصعممت في المتالفة"

مف االصياـ،  صومحكمة( أف صأمر كلك في حالة صبرئ"كما يجكز ليا )ال: لرسـك كالنماذجا
 بمرادرة األشياء الصي صمس بالحقكؽ المضمكنة بمكجب ىذا األمر، كذلؾ لفائدة الشتص
المضركر، كيجكز ليا كذلؾ أف صأمر، في حالة الحكـ باإلدانة، بمرادرة األدكات الصي 

 .2اسصعممت تريرا لرناعة األشياء المعنى بيا كبصسميميا إلى الطرؼ المضركر"

بتكقيع عقكبة المصادرة في حالتي اإلدانة أك التبرئة، بل الجزائرؼ لـ يكتف المشرع 
إلى صاحب الممكية في التقميد ء كاألدكات كالكسائل المصادرة تسميـ األشياكذلؾ أضاؼ إلييا 

التي  لمدكائر المتكاممة بالنسبة لمتصاميـ الشكمية المعتدػ عمى حقكقو، كىك الحاؿ أيضا  
عمى كضعيا خارج التداكؿ المختصة حيث تأمر المحكمة  ،استنسخت بطريقة غير شرعية

 .3ياالتجارؼ، كمصادرة األدكات التي استخدمت لصنع

فإّف المشرع  ،تعمق ببراءة االختراع كاالعتداءات المرتكبة في حق أصحابيايا فيما أمّ 
لـ ينص صراحة عمى المصادرة، كلكنو منح لممحكمة سمطة تقديرية في األمر بمنع المعتدؼ 

. كقد استخدـ المشرع نفس األسمكب فيما تعمق 4مف مكاصمة األعماؿ غير المشركعة
يمكف لكل شتص ذي مرمحة أف يطمب مف القضاء إردار : "ا يميكم ،بتسميات المنشأ

األمر بالصدابير الضركرية لمكف عف االسصعماؿ غير المشركع لصسمية منشأ مسجمة أك 
 .5"لمنع ذلؾ االسصعماؿ إذا كاف كشيؾ الكقكع

                                                           
 .الذكر سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  02فقرة  32المادة  -1
 .الذكر سابقالتعمق بالرسـك كالنماذج، ي، 86-66مف األمر رقـ  02فقرة  24المادة  -2
 .الذكر سابقالحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، تعمق بي، 08-03مف األمر رقـ  37المادة  -3
 .الذكر سابقال، يتعمق ببراءات االختراع، 07-03الفقرة األخيرة مف األمر رقـ  58المادة  -4
 .الذكر سابقالتعمق بتسميات المنشأ، ي، 65-76مف األمر رقـ  29المادة  -5
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عقكبة المصادرة ىي أمر جكازؼ  أفّ  ،يبلحع في جميع النصكص المذككرة سابقا  
ا أف تأمر بيا كما يمكنيا أف ال تأمر بيا، كىذا بحسب تقديرىا لحجـ لممحكمة، يمكني

 األضرار التػي تمحػق بأطراؼ الدعكػ.

 اإلصبلؼ -ب

دة أك التي تحمل أؼ شكل مف أشكاؿ التقميد عقكبة تقضي يعتبر إتبلؼ األشياء المقمّ 
 زائرؼ بكضكح إاّل تبرئة المتيـ، كرغـ ذلؾ لـ ينص عمييا المشرع الج بو المحكمة حتى كلك تـّ 

 .1في األمر المتعمق بالعبلمات، كاألمر المتعمق بالتصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة

بينما منح المشرع في النصكص األخرػ لعناصر الممكية الصناعية لممحكمة السمطة 
التقديرية في اتخاذ أؼ إجراء لمنع أك كقف االستعماؿ غير المشركع لؤلشياء كاألدكات 

مس بحقكؽ الممكية لؤلعماؿ التي ت ئل المستخدمة في التقميد، ككذلؾ كضع حدّ كالكسا
 بق بيانو عند الحديث عف المصادرة.كما س ،الصناعية

دة أك استخدـ فييا تصميـ إذا كانت المنتجات تحمل عبلمات مقمّ  يككف اإلتبلؼ مقبكال  
فر فييا المكاصفات كالمقاييس د أك كقع عمييا أؼ نكع مف التقميد كالتزكير، كلـ تتك شكمي مقمّ 

 عنػد الضركرة القصكػ، لما المطمكبة كالصحيحة، لذلؾ ال يمكف المجكء إلى ىػذه العقكبػة إالّ 
 .2عكاقب اقتصادية كخيمة عمى صاحبيامف ليا 

 غمق المؤسسة -ج

ينص المشرع الجزائرؼ عمى عقكبة تكميمية أخرػ تتمثل في الغمق المؤقت أك النيائي 
القاضي  عمى المتيـ بعقكبة جزائية يقّرر ، كفي حالة الحكـ3لمعنية بجريمة التقميدا لممؤسسة

عماؿ  مصير يبّيف لـ القانكني النص لكف غمق المؤسسة التي استعممت لتنفيذ الجنحة،

                                                           
تعمق ي، 08-03مف األمر رقـ  37كالمادة  الذكر. سابقالمات، تعمق بالعبلي، 06-03مف األمر رقـ  32المادة  -1
  .الذكر سابقالالتصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، حماية ب
 .165سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -2
 الذكر. سابقالتعمق بالعبلمات، ي، 06-03مف األمر رقـ  32المادة  -3
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 يتجاكزىا أف يمكف ال التي المدة يحّدد لـ كما نيائيا ، أك كاف الغمق مؤقتا   قرار بعد المؤسسة
 .الغمق المؤقت

 نشر الحكـ -د

يكمية عمى عقكبة التقميد في جريدة شأف يجكز لممحكمة األمر بنشر الحكـ الصادر ب
لمتعمق ا 86-66رقـ مف األمر  24المادة  نص في نفقة المحكـك عميو، كىذا ما كرد

"يجكز لممحكمة أف صأمر بإلراؽ نص الحكـ في األماكف الصي كما يمي:  ،بالرسـك كالنماذج
شره برمصو أك بنشر جزء منو في الجرائد الصي صعينيا، كل ذلؾ عمى نفقة صحددىا، كبن

تسميات المنشأ لنشر الحكـ الصادر في دعكػ تقميد ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 1المحككـ عميو"
  .2كالتصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة

مى ىذه فإّنو لـ يرد النص صراحة ع ،تعمق بالعبلمات كبراءات االختراعيا فيما أمّ 
 ،العقكبة، كىذا ال يعني عدـ تكقيعيا عمى مرتكبي جنح التقميد بل يترؾ ذلؾ لتقدير القاضي

 الحاالت التي ينص عمييا القانكف. في ال يتـّ إالّ باعتبار األخذ بيذه العقكبة أمر جكازؼ 
حاطتو بأمر التقميد حتى ال ينخدع ، كمف جية أخرػ بذلؾ كالغاية منو إعبلـ المستيمؾ كا 

الصناعية صاحب الممكية المستثمر األجنبي تعكيض معنكؼ كرد لبلعتبار إلى النشر يعتبر 
 . 3المعتدػ عمييا

 الجزاءات المدنية ثانيا:

ية إلى جانب نّص المشرع الجزائرؼ في قكانيف الممكية الصناعية عمى جزاءات مدن
ممكية الصناعية أّف صاحب الالمستثمر األجنبي إذا أثبت العقكبات الجزائية، كيككف ذلؾ 

فإّف الجية القضائية المختصة تقضي بالتعكيضات كعميو يرتكب، سالتقميد قد ارتكب أك 
 (.2(، ككذلؾ األمر بكقف أعماؿ التقميد )1المدنية المستحقة لممضركر )

                                                           
 .الذكر سابقاللرسـك كالنماذج، تعمق باي، 86-66مف األمر  24المادة  -1
مف  02الفقرة  36. كالمادة الذكر سابقالتعمق بتسميات المنشأ، ي، 65-76الفقرة األخيرة مف األمر رقـ  30المادة  -2

 .الذكر سابقالتعمق بحماية التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة، ي، 08-03األمر رقـ 
 .294ر أيضا: عكرـك عادؿ، المرجع السابق، ص . أنظ92صامت أمنة، المرجع السابق، ص  -3
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 الصعكيض -1

لممستثمر األجنبي صاحب الممكية الصناعية الحق في مطالبة المعتدؼ عمى حقو 
بالتعكيض المالي عف الضرر الذؼ أصابو، كيمنح التعكيض مف طرؼ المحكمة  بفعل التقميد

المختصة بيدؼ جبر الضرر، أؼ إعادة مالؾ الحق لمكضع الذؼ كاف فيو لك لـ يقع 
عمى  . كبناء  1االعتداء عمى عبلمتو أك اختراعو أك رسمو الصناعي أك غيرىا مف الحقكؽ 

لمقاضي الحكـ بمنح التعكيضات المناسبة  ذلؾ، نّص المشرع الجزائرؼ عمى أّنو يمكف
صاحب الحق في الممكية الصناعية إذا أصابو ضرر مف جراء ارتكاب ممستثمر األجنبي ل

 .3كانت مادية أك معنكية ، كذلؾ كفقا  لمبدأ التعكيض الكامل لكل األضرار سكاء  2فعل التقميد

صاحب الحق في يرجع تقدير التعكيض عف الضرر الذؼ لحق بالمستثمر األجنبي 
إلى قناعة قضاة المكضكع الذيف ليـ سمطة كاسعة في ىذا الشأف، عمما  أّف الصناعية الممكية 

تقدير الضرر يعتبر أمرا  صعبا  لمغاية، لذلؾ كقبل اتخاذ القاضي لقراره يجكز لو االستعانة 
 .4بخبير لتقديـ تقرير في ىذا المجاؿ

المضركر المستثمر ما لحق دار التعكيض عة تحديد مقيطرح إشكاؿ فيما يتعمق بكيفي
ىما: اتخاذ خطكتيف ب مف خسارة ككسب فائت، كتحديد مقدار الكسب الفائت يجب أف يككف 

 تحديد رقـ األعماؿ المحّقق مف طرؼ أؼ ،نطاؽ التقميدتحديد  تحديد الكتمة المزيفة قصد
د أك المنتجات الشخص المقّمد، كحساب مبمغ التعكيض عف الكسب الفائت، كعدد المكا

. كما 5المباعة كقطع الغيار االحتياطية، كتكقع الخسارة البلحقة بالحق في استغبلؿ االختراع
مالؾ الحق المسّجل أك خمفو مف استغبلؿ اختراعو أك المستثمر يككف التعكيض عف حرماف 

مغير التنازؿ عنو أك تسكيقو، نتيجة التقميد الذؼ تسّبب في حرماف المخترع مف الترخيص ل
                                                           

 .813ك  812عدناف غساف برانبك، المرجع السابق، ص  -1
-03مف األمر رقـ  58، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر. كالفقرة الثانية مف المادة 06-03مف األمر رقـ  29المادة  -2

  ، يتعمق ببراءات االختراع، السابق الذكر.07
يجعل تطبيق ىذا المبدأ مبمغ التعكيض أقل مف الربح المحّقق مف طرؼ المقّمد، كىك ما يعرؼ بالخطأ المربح  غالبا  ما -3

«faute lucrative» . 138أنظر: بارة سعيدة، مرجع سابق، ص. 

 . 189فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -4
5
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Op.cit., p. 286 et 287.  
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. كمف خبلؿ ىذه المعطيات يمكف تقدير مبمغ التعكيضات التي يجب دفعيا لمالؾ 1باستغبللو
 الحق في الممكية الصناعية.

ؼ إلى صكف حقكؽ أصحاب الممكية الصناعية مف صكر إّف مثل ىذه العقكبات تؤدّ 
تشجع  ديف، كتعمل عمى تكعية المستيمكيف كتحذيرىـ، كماؼ، كتساىـ في ردع المقمّ التعدّ 

 المنتجيف الجاديف عمى االستمرار في اإلنتاج.

 كقف أعماؿ الصقميد -2

 ،المفركض منعىي بالتأكيد الكاألكثر فرضا  مف المحاكـ كجزاء مدني العقكبة األكلى 
لذلؾ يجكز  .المقّمدة أفعالو مف مكاصمة، عمى المدعى عميو تيديد الماليربما تحت طائمة ال

، أك أف يضع حدا  الستعماؿ 2ميد كمنع مكاصمة االعتداءلمقاضي أف يأمر بكقف التق
المنتجات المقّمدة، كما يمكف لو أف يحكـ في بعض األحياف بتعديل أحد عناصر العبلمة 

 . 3المقّمدة أك المشّبية لتمييزىا عف العبلمة األصمية

د نّصت التقميد ىك نكع مف أنكاع التنفيذ العيني لبللتزاـ في ىذا المجاؿ، كقالمنع مف 
مف القانكف المدني، حيث يجبر المديف كىك المقّمد بعد إعذاره عمى  164عمى ذلؾ المادة 

. كعمى ىذا األساس جاز لمقاضي المجكء إلى 4تنفيذ التزامو تنفيذا  عينيا ، متى كاف ذلؾ ممكنا  
لممكية أؼ حق مف حقكؽ ا تقميدد مف تنفيذ قراره القاضي بمنع التيديدات المالية بغرض التأكّ 

 .5الصناعية

اليدؼ مف ىذه التيديدات المالية ىك منع المحكـك عميو مف إعادة ارتكاب فعل إّف 
التقميد في المستقبل، إذ يحكـ القاضي بمنع استعماؿ العبلمة أك االمتناع عف إتياف األفعاؿ 

                                                           
 .239حمادؼ زكبير، المرجع السابق، ص  -1
، 07-03مف األمر رقـ  02الفقرة  58، يتعمق بالعبلمات، السابق الذكر. كالمادة 06-03مف األمر رقـ  29المادة  -2

  يتعمق ببراءات االختراع، السابق الذكر. 
 . 240ك  239ص  حمادؼ زكبير، المرجع السابق، -3

 قانكف المدني، السابق الذكر.مف ال 164المادة  - 4
 .189فرحة زراكؼ صالح، المرجع السابق، ص  -5
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العبلمة  فُ كّ كَ سـ الذؼ يُ كيفية كتابة اال أف يحكـ بإبطاؿ أيضا   ، كما يجكز لوليا اإلجرامية
 .1التجارية أك التعبئة الخاصة بالمنتجات

 بدعكى المنافسة غير المشركعة رناعية لممسصثمرالممكية الحماية  المطمب الثاني:

يستكجب مف الناحية القانكنية إحاطة حقكؽ الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي 
غير المشركعة، باعتبارىا بضمانات فّعالة منيا الحماية المدنية عف طريق دعكػ المنافسة 

تحمي المراكز القانكنية المكضكعية التي تقـك في نطاؽ المنافسة كتستند إلى أحكاـ القانكف، 
حيث يقصد بحماية حقكؽ الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي في ىذا المجاؿ، الحماية 

األفعاؿ القياـ بعمى  تعتبر جزاءالتي ك العامة المقّررة طبقا  ألحكاـ المنافسة غير المشركعة، 
 .2المككنة لممنافسة غير المشركعة

حماية الممكية إلى النظاـ القانكني ل في ىذا المكضكع ـ التطرؽ سيتّ  ى ذلؾ،عم بناء  
ثـ  ،كؿ(الفرع األدعكػ المنافسة غير المشركعة )الصناعية لممستثمر األجنبي بمكجب 

 ثاني(. الفرع ال) المترتبة عنيا جزاءاتإجراءات رفع دعكػ المنافسة غير المشركعة كال

 النظاـ القانكني لدعكى المنافسة غير المشركعة :كؿالفرع األ 

المستثمر األجنبي يمجأ إلييا قضائية تعتبر دعكػ المنافسة غير المشركعة كسيمة 
بيدؼ جبر الضرر أك كذلؾ مف األفعاؿ غير المشركعة،  ة ممكيتو الصناعيةالمتضرر لحماي
، ةفي مجاؿ التجارة كالصناعلممنافسة الشريفة المخالفة لمممارسات النزيية ك  ؿكقف ىذه األفعا

 بتدخل القانكف لتنظيـ أحكاـ المنافسة غير المشركعة، كىذا ما يستمـز ضركرة كيككف ذلؾ
شركط قياـ تحديد ككذلؾ  ،(أكالإثبات األساس القانكني لدعكػ المنافسة غير المشركعة )

                                                           
 .240حمادؼ زكبير، المرجع السابق، ص  -1
)ثانيا( مف  10اختمفت الدكؿ في تحديد المقصكد بالحماية مف المنافسة غير المشركعة، كمع ذلؾ فقد عّرفت المادة  -2

"يعصبر مف أعماؿ المنافسة غير المنافسة غير المشركعة، كما يمي:  اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية فعل
 . أنظر:المشركعة كل منافسة صصعارض مع العادات الشريفة في مجاؿ الرناعة أك الصجارة"

ARCELIN-LECUYER Linda, «Droit de la concurrence», Presses universitaires de Rennes, 

2013, p. 10. Disponible en ligne sur: www.pur-editions.fr (consulté le: 18 Mars 2019). 

http://www.pur-editions.fr/
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دكف إغفاؿ صكر أك حاالت المنافسة  ،(ثانياممارسة ىذه الدعكػ )المسؤكلية المترتبة عف 
 (.ثالثاغير المشركعة )

 األساس القانكني لدعكى المنافسة غير المشركعة :أكال

بتنظيـ دعكػ المنافسة غير  لتشريعات كمنيا التشريع الجزائرؼ لـ تيتـ غالبية ا
ّنما ك  ،المشركعة بنصكص صريحة كمحّددة ، في حيف أّف 1اد القضائيتركت ذلؾ لبلجتيا 

سيا عمى القكاعد العامة لممسؤكلية الفقو كاف مختمف في إسناد ىذه الدعكػ، فمنو مف يؤسّ 
 التقصيرية، بينما أسندىا فريق أخر مف الفقياء إلى قكاعد خاصة بيا.

 صأسيس الدعكى عمى قكاعد المسؤكلية الصقريرية -1

عمى قكاعد  ير المشركعة استنادا  حاكؿ الفقو كالقضاء تأسيس دعكػ المنافسة غ
، كىذا االتجاه ىك الغالب 2المبنية عمى الفعل غير المشركع أك الخطأك المسؤكلية التقصيرية، 

دعكػ المنافسة غير المشركعة تجد  عمى أفّ  الفرنسية دت محكمة النقضحيث أكّ  ،في فرنسا
، كالتي ال 3رنسيمف القانكف المدني الف 1383ك  1382ف افي المادتالشرعي أساسيا 

، كقد 4الضرر البلحق بصاحب حق الممكية الصناعية تستكجب فقط كجكد الخطأ بل أيضا  

                                                           
1
- «En droit interne, aucune disposition spécifique ne vient prendre en compte la théorie 

de la concurrence déloyale si bien que la jurisprudence continue de s'en remettre, depuis 

la fin du XIX siècle, au droit commun de la responsabilité civile délictuelle». V. 

ARCELIN-LECUYER Linda, Op.cit., p. 11. 
 . 198ك  197، ص 1980محرز أحمد، القانكف التجارؼ الجزائرؼ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -2

3
- La source de la théorie de la concurrence déloyale est dans les articles 1382 et 1383 du 

Code civil. V.: FRISON-ROCHE Marie-Anne, «Les principes originels du droit de la 

concurrence déloyale et du parasitisme», RJDA, n°6, 1994, p. 484. 
 :كما يمي. 2007 سنة جكاف 12قض الفرنسية الصادر في قرار محكمة النكىذا ما جاء في  -4

«La Cour de cassation a retenu que: « l’action en concurrence déloyale peut être 

intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, qu’il n’importe pas que les 

faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une 

action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droits privatifs, et que 

l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à 

raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles 

d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion». Cité 

par: BINCTIN Nicolas, Droit de la propriété intellectuelle, Op.cit, p. 753 et 754. 
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القكاعد العامة في سار المشرع الجزائرؼ في نفس االتجاه بإقامة ىذه الدعكػ عمى أساس 
 . 1مف القانكف المدني 124في نص المادة عف الفعل الضار الكاردة المسؤكلية التقصيرية 

في  ىافالمشرع الجزائرؼ لـ يذكر  ،حاالت المنافسة غير المشركعةا فيما يخص أمّ 
ّنما نظميا بمكجب  المحّدد لمقكاعد  02-04القانكف رقـ أحكاـ قكانيف الممكية الصناعية، كا 

ف اسيا القانكني في كل مف نص المادت، كالتي تجد أسا2المطبقة عمى الممارسات التجارية
، كالتي اعتبرت مجمكعة مف الممارسات التجارية غير النزيية مف نفس القانكف  27ك  26

 مف قبيل أعماؿ المنافسة غير المشركعة كأساس ليا. 

 .3أكثر فأكثر ا  ضركريأصبح بسيط في قانكف المنافسة ك  شاملنيج  أّف إتباعيبدك 
كفي ىذا السياؽ، يذىب جانب مف الفقو إلى أّف االتجاه السالف الذكر يتميز بنكع مف 

ألّنو يمنح الفرصة لمقاضي بالحكـ بشتى صكر المنافسة غير المشركعة دكف تقييد  ،البساطة
 1956جكاف سنة  14أك صعكبة، كقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية الصادر في 

"الدعكى المؤسسة عمى المنافسة غير المشركعة ال صترج عف ككنيا مسؤكلية أّف: 
يحق لكل مف أرابو ضرر مف فعل المنافسة غير عادية، أساسيا الفعل الضار، ف

المشركعة أف يرفع الدعكى ليطمب الصعكيض عما أرابو مف ضرر مف جرائيا عمى كل 
مف شارؾ في إحداث الضرر مصى صكافرت شركط صمؾ الدعكى كىي التطأ كالضرر كالرابطة 

 .4السببية"

ا عة ترمي إلى أبعد ممّ ارتكز منتقدكا ىذا الرأؼ عمى ككف دعكػ المنافسة غير المشرك 
ذا كانت ىذه في حماية حقكؽ الممكية الصناعية ترمي إليو دعكػ المسؤكلية التقصيرية ، كا 

األخيرة تيدؼ إلى تعكيض الضرر فإّف دعكػ المنافسة غير المشركعة ترمي زيادة عمى ذلؾ 
                                                           

"كل عمل أيا كاف، يرصكبو المرء كيسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا : مى أفّ مف القانكف المدني ع 124تنص المادة  -1
 .الذكر سابقال، معّدؿ كمتّمـ، في حدكثو بالصعكيض"

 ج.ج.،، يحّدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج.ر.2004 سنة جكاف 23مؤرخ في  02-04قانكف رقـ  -2
، 2010 سنة أكت 15مؤرخ في  06-10عّدؿ كمتّمـ بالقانكف رقـ ، م2004جكاف سنة  27في  مؤرخ، 41عدد 
 .2010أكت سنة  18في  مؤرخ، 46عدد  ج.ج.،ج.ر.

3
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, Op.cit., p. 483. 

 .124 ، صالمرجع السابقزينة غانـ عبد الجبار الصفار،  -4
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ي الماضي اتخاذ تدابير كقائية، الغرض منيا تأكيد الحق كحمايتو مف كل اعتداء حدث فإلى 
 .1أك الحاضر أك يحدث في المستقبل

 نظرية الصعسف في اسصعماؿ الحق -2

 ىناؾ مف أسند دعكػ المنافسة غير المشركعة إلى نظرية التعسف في استعماؿ الحق
إذ يحق لممستثمر األجنبي التاجر أك العكف االقتصادؼ بصفة عامة أف ، 2أك التجاكز فيو

 يخرج لـ أّنو طالما المنافسة في الحق مستثمر األجنبيلم أفّ  بمعنى الغير في عممو،ينافس 
 يككف  بيا قاـ الذؼ التاجر فإفّ  ياسبيم عف المنافسة انحرفت إذا أّما المشركعة، حدكدىا عف
المنافسة يجب ف .3ظاىره في كسميما   منطقيا   التأسيس ىذا أفّ  كيبدك حقو، استعماؿ أساء قد

ؼ إلى إلحاؽ الضرر باألخريف، كح بو، بحيث ال تؤدّ أف تبقى ضمف إطارىا المشركع كالمسم
ذ خرج يال  ذا التعسفكىتعسفا  في استعماؿ الحق، ا تجاكزت النطاؽ المسمكح بو أصبحت كا 

  .4عف ككف المنافسة غير المشركعة خطأ يقيـ المسؤكلية التقصيرية

ؿ الحق حيث اعتبر البعض التعسف في استعما ،ىذا الرأؼ لـ يسمـ مف النقد غير أفّ 
، كأّف تأسيس دعكػ 5المسؤكلية التقصيريةالخطأ الذؼ يستكجب قياـ مف صكر صكرة 

المنافسة غير المشركعة عمى نظرية التعسف في استعماؿ الحق يرتب نفس النتائج لك 
أسست ىذه الدعكػ عمى أحكاـ المسؤكلية التقصيرية، ففي كمتا الحالتيف يستكجب أف يترتب 

تعسف في استعماؿ الحق، كىذا  تمثل في خطأ أك كقع، سكاء  ضرر عمى السمكؾ الذؼ 
 . 6الضرر ينشئ حقا  لممضركر في طمب التعكيض

                                                           
  .429سابق، ص المرجع الجزائرية، الالممكية الصناعية كفق القكانيف سمير جميل حسيف الفتبلكؼ،  -1
 . 265، ص 1985دمحم حسنيف، الكجيز في الممكية الفكرية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،  -2
عمكاش نعيمة، "األساس القانكني لممنافسة غير المشركعة في الجزائر"، مجمة البحكث كالدراسات القانكنية كالسياسية،  -3

 .58، ص 2013، ، العدد األكؿ03المجمد 
  .127المرجع السابق، ص زينة غانـ عبد الجبار الصفار،  -4
عبد الرزاؽ أحمد السنيكرؼ، الكسيط في شرح القانكف المدني، مصادر االلتزاـ، الجزء األكؿ، دار إحياء التراث العربي،  -5

 .843بيركت، لبناف، د.س.ف، ص 
افسة، حتى كلك كانت مشركعة. أنظر: عمكاش نعيمة، مرجع سابق، ألّف الضرر البلحق بالغير يكمف في صميـ كل من -6

 . 255. حمادؼ زكبير، المرجع السابق، ص 58ص 



 آليات حماية الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            الثاني الفرل -الباب الثاني 

366 
 

 دعكى المنافسة غير المشركعة دعكى مسؤكلية ذات طبيعة تارة -3

المنافسة  دعكػ لأساس جديد كخاص  إعطاءيكجد اتجاه حديث في الفقو يتجو إلى 
المنافسة ىك حق ذك طبيعة مركبة يجمع بيف الحق  الحق في باعتبار أفّ  غير المشركعة،

الشخصي كالحق العيني، كبالتالي فإّف أساس دعكػ المنافسة غير المشركعة يستند إلى 
 .1ككنيا ذك طبيعة خاصة

، الذؼ يعتبر دعكػ المنافسة غير Paul Roubierمف أنصار ىذا االتجاه الفقيو 
ػ منافس أخر تحمي حق المنافس إذا تعدّ المشركعة دعكػ مسؤكلية مف نكع خاص، ألّنيا 

ؼ مف حيث نتائجيا إلى كقف أك منع عمى حقكقو خاصة حقكؽ ممكيتو الصناعية، كتؤدّ 
ؼ إلى التعكيض عف الضرر البلحق بالمضركر. اإلفراط في استعماؿ الحق أكثر مّما تؤدّ 

قة التنافسية كما اعتبرىا كذلؾ دعكػ خاصة مف حيث شركط قياميا، إذ يجب أف تتكفر العبل
 .2بيف المدعي كالمدعى عميو

أّما فيما يخص الخطأ ففي المسؤكلية التقصيرية كل فعل غير مشركع ىك ضار، 
فعل المنافسة  Roubier الفقيو اعتبرفقد كلكف ليس كل فعل ضار يككف غير مشركع، كليذا 

صادؼ كأساليبو ة كل فعل يتجاكز ما يتكقعو المتنافسكف في إطار الصراع االقتغير المشركع
 .3المألكفة في بيئة شريفة كنزيية

ـّ التكصل إلييا ىي أّف الجدؿ الفقيي حكؿ تحديد طبيعة الحق الذؼ  النتيجة التي ت
 كالمشركعة تحميو دعكػ المنافسة غير المشركعة ال يزاؿ قائما ، فالحق في المنافسة النزيية

 صية.ىك حق مركب بطبيعتو مف الحقكؽ العينية كالحقكؽ الشخ

 

 
                                                           

 .194سابق، ص المرجع السبلمي ميمكد،  -1
2
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, Op.cit., p. 486. 

أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في زائرؼ، التشريع الج زكاكؼ الكاىنة، المنافسة غير المشركعة في الممكية الصناعية في -3
، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة دمحم خيضر    . 162، ص 2015بسكرة،  –العمـك



 آليات حماية الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            الثاني الفرل -الباب الثاني 

367 
 

 دعكى المنافسة غير المشركعةممارسة شركط  :ثانيا

الشركط التي تقـك عمييا ك  األساس تقـك دعكػ المنافسة غير المشركعة عمى نفس
 إذ مف القانكف المدني الجزائرؼ، 124استنادا  إلى أحكاـ المادة  دعكػ المسؤكلية التقصيرية

د منافسة تتصف ك كجصناعية ضركرة لحماية حق المستثمر األجنبي في الممكية اليشترط 
 دعكػ ال تنطكؼ ، حيث 1إلى جانب تكافر أركاف المسؤكلية التقصيريةبعدـ المشركعية 
المستثمر كجكد ضرر يعاني منو بل رتكب فقط، لمخطأ االة عمى مشركعالمنافسة غير ال

ية بيف ة سببقبلعككجكد  نتيجة االعتداء عمى حقو في الممكية الصناعية،المدعي األجنبي 
 .2الستحقاؽ التعكيض الخطأ كالضرر

الضار، أؼ القكؿ مف حيث  فعلال :أكال التقصيرية، المسؤكلية أركافمف الميـ دراسة 
شرط ال غنى كىك ، ضررال ـث (،1) الشخصيعف الفعل المسؤكلية  المبدأ بالخطأ في مجاؿ

 . (3الخطأ كالضرر ) بيف ، العبلقة السببيةكأخيرا   .(2ككل ) المسؤكلية المدنية فيعنو 

 التطأ -1

 يعتبر الخطأ مف أدؽ شركط دعكػ المنافسة غير المشركعة كأكثرىا أىمية، ألفّ 
عميو، األصل في المجاؿ االقتصادؼ حرية المنافسة بكصفيا حق لكل متعامل اقتصادؼ. ك 

 يف، كىناؾ رأؼ شائع 3الخطأ يحدث عند اإلخبلؿ بالتزاـ قانكني يرػ جانب مف الفقو بأفّ 
و يدكر في مجاؿ الخطأ ىك الفعل الضار المخالف لمقانكف، بالنظر إلى أنّ  يقكؿ أفّ  الفقو

 .4المسؤكلية عف الفعل الشخصي

المنافسة  ذك طبيعة خاصة، ألفّ ىك الخطأ في دعكػ المنافسة غير المشركعة ف
تفترض مزاكلة شخصيف لنفس النشاط أك نشاط مشابو أك قريب مف نشاط األخر، بحيث 

                                                           
 . 163التشريع الجزائرؼ، المرجع السابق، ص  زكاكؼ الكاىنة، المنافسة غير المشركعة في الممكية الصناعية في -1

2
- ARCELIN-LECUYER Linda, Op.cit., p. 12.  

 .137ص المرجع السابق، زينة غانـ عبد الجبار الصفار،  -3
 أنظر أيضا: .777مرجع سابق، ص العبد الرزاؽ أحمد السنيكرؼ، الكسيط في شرح القانكف المدني، مصادر االلتزاـ،  -4

= PIROVANO Antoine, « La concurrence déloyale en droit Français», Revue Internationale 

de Droit Comparé, vol. 26, n° 3, juillet – septembre, 1974, p. 482.  
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، ككل خركج عف السمكؾ العادؼ غير المألكؼ في 1كف ألحدىما تأثير عمى عمبلء األخريك
عمل غير مشركع يستكجب قياـ المسؤكلية، ككل التصرفات التي  العبلقات التجارية يعدّ 

ثارة الفكضى أك المبس قصد اإلضرار بالتاجر أك  تيدؼ إلى التشيير بالمنافس كبمنتجاتو كا 
ككذلؾ التشكيش الكمي لمسكؽ تشكل  ،شكيش عمى المؤسسة المنافسةالعكف االقتصادؼ كالت

كسكء النية اإلضرار بالغير حدث ذلؾ عف قصد  ، سكاء  2ق بكقكعيا الخطأأفعاؿ مادية يتحقّ 
 . 3بغير قصدحدث أك 

الدكؿ تشريعات بعض  لدػ، كحتى قضاءالك  فقوفي الالمعيار المتفق عميو  غير أفّ 
المشركعة في تحديد معنى الخطأ ىك القياـ بأفعاؿ ال تتفق التي تعرضت لممنافسة غير 

 لحدكد المنافسة المشركعة تجاكزا   ا يعدّ ، ممّ 4كقكاعد األمانة كالشرؼ كالنزاىة في المعامبلت
 جات كالخدمات لمجميكر بشكل متعمد، كمف بينيا عرض المنتك بيف األعكاف االقتصادييف

اتخاذ عبلمة مماثمة أك مشابية بيدؼ مثل  ،تثير الخمط بينيـ أك ذات مكاصفات رديئة
   .5السيطرة عمى العمبلء

فيما يتعمق بمسألة تحديد ما إذا كانت المنافسة مشركعة أك غير مشركعة، كبالتالي 
تقدير الخطأ، فإّنيا ترجع لمسمطة التقديرية لمقاضي، كلكنو في المقابل يقكـ بإظيار الخطأ 

إثبات الخطأ أمر ضركرؼ في دعكػ  ئمة البطبلف، ألفّ تحت طا كتكضيحو في حكمو إلزاميا  
 .6المنافسة غير المشركعة، كالذؼ يمكف إثباتو بجميع كسائل اإلثبات

 حقكيفية التبرير بخبلؼ فكرة التحديد مف الصعب أّنو يظير  بالطريقة نفسيا
ستنساخ القرارات التي تجيز االأّف ، بصرؼ النظر عف أؼ إشارة إلى فكرة الخطأ، ك التعسفي

كالتي، عمى ىذا النحك،  ،يداعاإلمحمية بكاسطة غير الخادع لمنتج أك تصميـ أك نمكذج 
                                                           

، 1995ىاني دمحم دكيدار، مبادغ القانكف التجارؼ: دراسة في قانكف المشركع الرأسمالي، دار النيضة العربية، القاىرة،  -1
 .199سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: محرز أحمد، 279ص 

2
- PIROVANO Antoine, Op.cit., pp. 483-486. 

 . 235، ص 2008عزيز العيكمي، الكسيط في شرح القانكف التجارؼ، الجزء األكؿ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  -3
 .387صبلح زيف الديف، المرجع السابق، ص  -4
 .200سابق، ص المرجع المحرز أحمد،  -5
 . 387سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -6
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في جميع ىذه الحاالت، يذكب الخطأ بالكامل ككل ما تبقى ك  في المجاؿ العاـ. بأكمميا تندرج
 .1ىك التقنيات المكضكعية لحماية الممكية الصناعية

 الضرر -2

افسة غير المشركعة شرط  يكفي لقياـ دعكػ المنو الد الفقو كالقضاء عمى أنّ أكّ 
ّنما يجب أف يترتب عنو ضرر يمحق بالمدعي يمـز بإثباتو لمحصكؿ عمى  ،الخطأ كا 

ال يشترط كما ، ا  بسيطأك  جسيما  ، أك معنكيا   التعكيض، كال يشترط في الضرر أف يككف ماديا  
، إذ ال مسؤكلية 2في المستقبل الكقكعأك ممكف بل يكفي أف يككف محتمل  كقكع الضرر فعبل  

 .3الضرر الذؼ يقدر التعكيض بمقداره عادة في المسؤكلية التقصيرية كجكد دكف 

إّف الضرر الذؼ يضفي كجو خاص عمى مكضكع المنافسة غير المشركعة ينبغي أف 
اط التنافسي يمّكف كل ضرر يحدث خارج النش بحالة مف حاالت المنافسة، كأفّ  يرتبط مبدئيا  

 المحكمة ال . مع مبلحظة أفّ 4مف ممارسة دعكػ المسؤكلية التقصيرية فقط افسيفالمتن
 ا إذا كاف الضرر احتماليا  ق الكقكع بالفعل، أمّ  إذا كاف الضرر محقّ تقضي بالتعكيض إاّل 

في دعكػ . كعميو، 5تكتفي باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع كقكع الضرر مستقببل   يافإنّ 
الكحيد الذؼ يسعى إليو ك اليدؼ التعكيض ى ة ال يككف دائما  المنافسة غير المشركع

غير المشركعة،  بل قد يككف اليدؼ ىك إلزاـ المعتدؼ بكقف أعماؿ المنافسة ،المضركر
، عكس دعكػ المسؤكلية المدنية التي 6الدعكػ كقائية كعبلجية في نفس الكقت كبالتالي تككف 

 عبلجية فقط كليست كقائية. تيدؼ لجبر الضرر بتعكيض المضركر، فيي دعكػ 

                                                           
1
- PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 493. 

 .280سابق، ص المرجع الىاني دمحم دكيدار، أنظر أيضا:  .201ك  200سابق، ص المرجع المحرز أحمد،  -2
 .714 ك 713 ص ق،ػابػسالرجع ػمالزاـ، ػدني، مصادر االلتػكف المػرح القانػي شػط فػكرؼ، الكسيػرزاؽ السنيػد الػبػد عػمػأح -3

4
- PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 493. 

 .280سابق، ص المرجع الىاني دمحم دكيدار،  -5
تككف دعكػ المنافسة غير المشركعة كقائية تيدؼ إلى كقف األعماؿ غير المشركعة، مثل الكف عف استعماؿ عبلمة  -6

يا تيدؼ إلى جية بالنظر إلى أنّ مشابية لعبلمة المدعي لرفع المبس الذؼ قد يشكب في أذىاف العمبلء، كتككف كذلؾ عبل
 . 237سابق، ص المرجع العزيز العيكمي، أنظر: تعكيض الضرر الكاقع نتيجة أعماؿ المنافسة غير المشركعة. 
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قد يعترؼ القضاء الكثير مف الصعكبات عند تحديد مقدار التعكيض عف الضرر، 
و يتمثل في االعتداء عمى عنصر االتصاؿ بالعمبلء، لذلؾ قد تكتفي المحكمة بالنظر إلى أنّ 

 . 1لجبر الضرر المختصة بنظر دعكػ المنافسة غير المشركعة بمبمغ جزافي قد تراه كافيا  

 العبلقة السببية -3

كيجب أف يككف الفعل الضار أك  ،مف تكفر عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر البدّ 
القياـ بأحد أعماؿ المنافسة غير المشركعة ىك الذؼ  الخطأ نتيجة مباشرة لمضرر، أؼ أفّ 

. كيشترط لقياـ المسؤكلية عمى أساس المنافسة غير 2لممضركر أحدث الضرر فعبل  
دعكػ  ، كطالما أفّ 3ة إثبات المضركر كجكد رابطة سببية بيف الخطأ كالضررالمشركع

المنافسة غير المشركعة تستند إلى نفس األساس الذؼ تقـك عميو دعكػ المسؤكلية 
 .4ق الضرر نتيجة الخطأفيي تقـك إذا تحقّ  ،التقصيرية

ر منافسة غيفي البيف الخطأ كالضرر عبلقة السببية في األساس كما تقتضي 
أف يككف ىناؾ تشابو أك تماثل بيف النشاط التنافسي غير المشركع الناتج عف  المشركعة

الشخص مرتكب الفعل الضار كالضرر البلحق بالمضركر، كتقديـ منتكجات أك خدمات ذات 
 .5نماذج متماثمة أك عبلمات متشابية لمزبائف

أف تقضي  حكمة، يمكف لممد مف تكفر أفعاؿ المنافسة غير المشركعةبعد التأكّ 
، القضائية الصحففي ، كنشر الحكـ 6بالتعكيض لممدعي عف الضرر الذؼ يمحقو شخصيا  

كاألمر باتخاذ التدابير البلزمة لكقف كل األفعاؿ المشكمة لممنافسة غير المشركعة في 
 . 7المستقبل، كفرض إجراءات تحفظية إف لـز األمر

                                                           
 .238سابق، ص المرجع ال. أنظر أيضا: عزيز العيكمي، 389سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -1
 .144سابق، ص لامرجع الزينة غانـ عبد الجبار الصفار،  -2
 .239سابق، ص المرجع العزيز العيكمي،  -3
  .الذكر سابقالمف القانكف المدني،  124المادة  -4
 .146سابق، ص المرجع الزينة غانـ عبد الجبار الصفار،  -5
 .202سابق، ص المرجع المحرز أحمد،  -6
 .390سابق، ص المرجع الصبلح زيف الديف،  -7
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 ركر المنافسة غير المشركعة :ثالثا

بصكرة ال يمكف  في مجاؿ الممكية الصناعية المنافسة غير المشركعة رد صك تتعدّ 
يمكف التمييز بيف أربعة صكر لممنافسة غير عميو ، ك 1دىا كاختبلفيالتجدّ  حصرىا، نظرا  

  ، كىي:2المشركعة

 صشكيو سمعة المنافس -1

السابق الذكر،  02-04مف القانكف رقـ  27كردت ىذه الصكرة في نص المادة 
"صشكيو سمعة عكف اقصرادي منافس : ، كما يميمارسات التجارية غير النزييةضمف الم

اليدؼ مف  كالظاىر أفّ  بنشر معمكمات سيئة صمس بشترو أك بمنصكجاصو أك تدماصو"،
التشكيو بيذا الشكل ىك تحكيل الزبائف عف المنافس المتضرر بشكل غير مشركع، كيعتبر 

 الرسـك كالنماذج ختراع أك العبلمة التجارية أكمف ىذه األفعاؿ االعتداء عمى براءة اال
، ككذلؾ بث كنشر االدعاءات الكاذبة قصد تشكيو الحقائق عف شخص 3سالمنافالخاصة ب

العكف المنافس كالسمع التي ينتجيا، حتى ينصرؼ عنو جميكر عمبلئو كزبائنو كيتحطـ 
 .4بالتالي مركزه المالي

، إلى غير المشركعة ةفي دعكػ المنافسي مرجع نيائك غير أّف شرط كاجب النزاىة 
ىك الذؼ يعاقب عمى تخمفو عمى نحك أكبر مف جانب حماية المنافسيف كالمستيمكيف، 
 في قكلو:  Jean-Jacques Burstاألستاذ عنصر تحكيل العمبلء، كىذا ما يؤّكده

«L’action en concurrence déloyale sanctionne moins un détournement de 

clientèle qu'un agissement déloyale»
5
. 

                                                           
1
- PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 483. 

2
- Paul Roubier avait classé les comportements déloyaux en trois catégories. Sa typologie 

demeure la présentation classique des actes de concurrence déloyale même si la doctrine 

moderne y a ajouté une quatrième catégorie, à savoir le parasitisme. V. ARCELIN-

LECUYER Linda, Op.cit., p. 13. 
القميكبي سميحة، أنظر أيضا:  .168، ص 1987باسـ دمحم صالح، القانكف التجارؼ، منشكرات دار الحكمة، بغداد،  -3

رة، الكسيط في شرح قانكف التجارة المصرؼ: نظرية األعماؿ التجارية كالتاجر، الجزء األكؿ، دار النيضة العربية، القاى
 .627.ف، ص .سد

4
- PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 483. 

5
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, Op.cit., p. 486.  
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  زرع الشككؾ في ذىف المسصيمؾ حكؿ ىكية المؤسسة -2

السابق  02-04مف القانكف رقـ  02فقرة  27بياف ىذه الحالة في نص المادة جاء 
"صقميد العبلمات المميزة لعكف اقصرادي منافس أك صقميد منصكجاصو أك ، كما يمي: الذكر

ي يقكـ بو، قرد كسب زبائف ىذا العكف إليو بزرع شككؾ كأكىاـ تدماصو أك اإلشيار الذ
تشكيو كذلؾ قصد في ذىف المستيمؾ ىك النقيض،  كؾفيككف زرع الشك لمسصيمؾ"،افي ذىف 

ق عف طريق التقميد بتشبيو عبلمتو الذؼ يتحقّ  أك المستثمر األجنبي سمعة العكف االقتصادؼ
  .1سمو التجارؼ االتجارية أك 

يو أف زرع الشككؾ في ذىف المستيمؾ بيذا المفيـك مف حيث مكاجيتو ينبغي التنب
يختمف بالنظر إلى ككف حقكؽ الممكية الصناعية مسجمة أك غير مسجمة، فإذا كانت مسجمة 
فإّنيا تحظى بحماية مضاعفة، يمكف أف تككف محل دعكييف مستقمتيف: دعكػ التقميد كدعكػ 

 مف دعكػ غير مسجمة فبل يستفيد المتضرر إالّ  ا إذا كانتالمنافسة غير المشركعة، أمّ 
 2.المنافسة غير المشركعة

  إحداث تمل في صنظيـ المؤسسة المنافسة -3

السابق  02-04مف القانكف رقـ  06فقرة  27المادة  صردت ىذه الصكرة في نك 
"إحداث تمل في صنظيـ عكف اقصرادي منافس، كصحكيل زبائنو باسصعماؿ : اآلتيك ،الذكر
غير نزيية، كصبديد أك صتريب كسائمو اإلشيارية، كاتصبلس البطاقيات أك الطمبيات، طرؽ 

حداث اضطراب بشبكصو لمبيع". أف تترتب ىذه ىنا كيستكؼ  كالسمسرة غير القانكنية، كا 
بشكل مقصكد أك غير مقصكد، فالعبرة في تأثيرىا عمى القكة غير المشركعة األعماؿ 

و يمكف  أنّ ة غير مشركعة، إاّل طريقل لمزبائف بتحكيمف عنو  التجارية لممنافس بما قد ينشأ
  :ذه األعماؿ كما يميى تمييز أىـ

 

                                                           
 .628سابق، ص المرجع ال، ...القميكبي سميحة، الكسيط في شرح قانكف التجارة المصرؼ  -1
 .169سابق، ص المرجع الباسـ دمحم صالح،  -2
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  جمب عماؿ المؤسسة المنافسة -أ

ا ذلؾ بتحريض العماؿ الذيف يعتمد عمييـ عكف اقتصادؼ أخر منافس، إمّ يحدث 
عمى الحيل بترؾ العمل أك إغرائيـ بشتى الطرؽ لمعمل لديو قصد استقطابيـ باالعتماد 

التكظيف المكثف لعماؿ مصمحة معينة أك كرشة بذاتيا تابعة لمؤسسة  ، كما أفّ 1التدليسية
منافسة مف شأنو التأثير عمى قدرتيا داخل السكؽ أك حتى االكتفاء بتكجيو طمب لتشغيميـ، 

  .2بما يعني إحداث خمل في نظاميا

 إحداث تمل في نظاـ إنصاج مؤسسة منافسة -ب

ل باستعماؿ عكف اقتصادؼ لكسائل غير مشركعة لمحصكؿ عمى المعارؼ ق الخميتحقّ 
منافس عف طريق الحيمة، مثل أخر المينية كطرؽ التصنيع كنظـ اإلنتاج لعكف اقتصادؼ 

ؼ إلى خمق يا تؤدّ ألنّ  ،. كالقياـ بيذه األفعاؿ يعتبر منافسة غير مشركعة3القرصنة الصناعية
 .4بو كاإلضراراالضطراب في محل منافس 

  إحداث تمل في السكؽ بكجو عاـ -4

في بإحداث خمل  مى زبائنيـبعض األعكاف االقتصادييف مف أجل الحفاظ ع يقـك
ت عميو ، كىك ما نّص 5الضرر بكل المؤسسات داخل السكؽ  إلحاؽقصد السكؽ بشكل عاـ 

"اإلتبلؿ بصنظيـ كما يمي:  ،السابق الذكر 02-04مف القانكف رقـ  07فقرة  27المادة 
حداث اضطرابات فييا، بمتالفة القكانيف ك/أك المحظكرات الشرعية، كعمى كجو  السكؽ كا 
قامصو".  التركص الصيرب مف االلصزامات كالشركط الضركرية لصككيف نشاط أك ممارسصو كا 

                                                           
 .633ك  632 ص سابق، ، مرجع...قانكف التجارة المصرؼ القميكبي سميحة، الكسيط في شرح  -1

2
- PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 485. 

 أنظر أيضا: .387سابق، ص المرجع الكاني نادية، ز  -3
PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 485.

 

 . 633سابق، ص المرجع ال، ...القميكبي سميحة، الكسيط في شرح قانكف التجارة المصرؼ  -4
5
- PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 486.   
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، كبصفة عامة يدخل 1ق ىذا الكضع مف خبلؿ بعض الممارسات المحظكرة قانكنا  كيتحقّ 
تنظيـ السكؽ كل الممارسات غير القانكنية التي تككف الغاية ضمف نطاؽ األعماؿ المخمة ب

منيا تحكيل غير مشركع لمزبائف داخل السكؽ، لذلؾ تعتبر دعكػ المنافسة غير المشركعة 
 .2ضركرية لحماية المؤسسة المنافسة مف االضطرابات التي تحدث في السكؽ 

 لجزاءات المصرصبة عنياإجراءات رفع دعكى المنافسة غير المشركعة كا الفرع الثاني:

الممكية الصناعية في مختمف النصكص أصحاب قاـ المشرع الجزائرؼ بحماية حقكؽ 
لكف المشكمة تكمف في تطبيقيا كتحديد األجيزة القضائية المختصة بحمايتيا، ك القانكنية، 

كما يترتب عف  ،(أكاللعدـ إلماـ أصحاب ىذه الحقكؽ بإجراءات رفع الدعكػ )كيرجع ذلؾ 
صيا في العقكبات المكقعة عمى المعتدؼ عمى حقكؽ الممكية يمخيتـّ تع ىذه الدعكػ آثار رف

 (.ثانياالصناعية )

 إجراءات رفع دعكى المنافسة غير المشركعة :أكال

تخضع دعكػ المنافسة غير المشركعة، كغيرىا مف الدعاكػ القضائية لجممة مف 
 المرجكة منيا. اآلثارالقضاء، لكي تنتج  أماـ الدعكػ  لقبكؿ إتباعيااإلجراءات التي يجب 

(، كتحديد الجية 1في إطار ىذه اإلجراءات يجب التطرؽ إلى شركط رفع الدعكػ )
 (.2القضائية المختصة أك ما يسمى بقكاعد االختصاص )

 شركط رفع الدعكى  -1

"ال يجكز ألي  :ومف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنّ  13تنص المادة 
، كما الصقاضي ما لـ صكف لو رفة، كلو مرمحة قائمة أك محصممة يقرىا القانكف" شتص،

                                                           
الذكر، كالمتعمقة بإعادة بيع  بقالسا، 02-04مف القانكف رقـ  19السيما تمؾ الممارسات المنصكص عمييا في المادة  -1

السمع بثمف أقل مف سعر التكمفة الحقيقي المتضمف سعر الشراء كالرسـك كالنقل، كاألمر ذاتو بالنسبة لئلشيار التجارؼ 
 مف ذات القانكف. 28ضميمي حسب ما ىك منصكص عميو في المادة الت

2
-  PIROVANO Antoine, Op.cit., p. 486.  
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كالمتمثل في  ،مف نفس القانكف عمى شرط أخر 65نص المشرع الجزائرؼ في المادة 
 :كما يمي ، كىيخمص شركط رفع الدعكػ ستَ تُ  كصالنص هكمف ىذ .1األىمية

 شرط الرفة  -أ

ا أؼ نسبة الحق أك المركز المدعى بو ىي صمة أطراؼ الدعكػ بمكضكعيالصفة 
، كىذا يككف في مكاجية الطرؼ السمبي 2لمشخص صاحب الحق في الدعكػ كليس لمغير

د كالذؼ يعتدؼ عميو أك ييدّ  ،المكجو لو الطمب القضائي كىك صاحب الصفة السمبية
كل شخص طبيعي أك معنكؼ، كالشركات  كالمقصكد بأطراؼ الدعكػ  .3باالعتداء عميو

، كالمستثمر األجنبي مشمكؿ بيذا 4الخاصة أك العامة مؤسسات كالنقابات كالجمعيات سكاء  كال
 ففقو اإلجراءات المدنية يشير لقاعدة .غير المشركعالمفيـك باعتباره المتضرر مف الفعل 

"، كانتفاء الصفة في أطراؼ الدعكػ صرفع الدعكى مف ذي رفة عمى ذي رفة" :تشترط أف
مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى  13تنص المادة  لؾ، لذ5لياؼ إلى عدـ قبك يؤدّ 

 . 6"...ال يجكز ألي شتص الصقاضي ما لـ صكف لو رفةأنو: "

 شرط المرمحة القائمة أك المحصممة -ب

يعّرؼ الفقو الغالب أف المصمحة ىي المنفعة أك الفائدة التي تعكد لممدعي مف الحكـ 
عني الحكـ لصالحو فقد يحكـ لغير صالحو، كرغـ ذلؾ فالمصمحة ، كىذا ال ي7لو بما طمبو

                                                           
"يثير القاضي صمقائيا انعداـ األىمية، كيجكز لو أف مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أّنو:  65تنص المادة  -1

 ، السابق الذكر. أك المعنكي" يثير صمقائيا انعداـ الصفكيض لممثل الشتص الطبيعي
 .72، ص 1981فتحي كالي، الكسيط في قانكف القضاء المدني، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة،  -2
، ص 2000بف ممحة الغكثي، القانكف القضائي الجزائرؼ، الطبعة الثانية، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر،  -3

236. 
 . 78-73ص  سابق، صالمرجع الالي، فتحي ك  -4
، ص 2009بربارة عبد الرحماف، شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، الطبعة الثانية، منشكرات بغدادؼ، الجزائر،  -5

36 . 
 .الذكر سابقاليتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ، 09-08قانكف رقـ  -6
 . 38ابق، ص سالمرجع البربارة عبد الرحماف،  -7
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مسألة القبكؿ سابقة عمى الفصل في مكضكع الدعكػ، كيعبر عف المصمحة عمى  متكفرة ألفّ 
 .1يا مناط الدعكػ فبل دعكػ مف دكف مصمحةأنّ 

بالتالي، ال يحق لممستثمر األجنبي رفع دعكػ المنافسة غير المشركعة إاّل إذا كاف 
كاف ىك صاحب الحق في  حب المصمحة أك متضرر مف الفعل غير المشركع، سكاء  صا

ليذا الحق بصفة كمية أك جزئية بمكجب عقد ترخيص،  الممكية المعتدػ عمييا أك مستغبل  
 .2مف أفعاؿ المنافسة غير المشركعة فالميـ أف يككف ىك المتضرر شخصيا  

 شرط أىمية الصقاضي -ج

يثير القاضي و: "اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنّ  مف قانكف  65تنص المادة 
صمقائيا انعداـ األىمية، كما يجكز لو أف يثير صمقائيا انعداـ الصفكيض لممثل الشتص 

كىي المادة التي فصمت في طبيعة ىذا الشرط كاألثار المترتبة عف الطبيعي أك المعنكي"، 
بل ىك شرط عاـ يتعيف أف يتكفر  ،قطعدـ تكفره، فيك ال يخص شركط الدعكػ القضائية ف

شرط المدنية ال يعتبر األىمية  اإلجراءات ، كفقو3في الشخص الذؼ يباشر أؼ عمل قانكني
ّنما دكف أف يككف ، فإذا رفع شخص دعكػ 4شرط لصحة المطالبة القضائية لقبكؿ الدعكػ كا 

 عكػ عمل قانكنيرفع الد لديو أىمية التقاضي يترتب عميو بطبلف العمل اإلجرائي، ألفّ 
 .5يتطمب في الشخص القائـ بو أىمية التقاضي

إّف ممارسة مختمف األنشطة االقتصادية تككف مفتكحة ألؼ عكف اقتصادؼ أك أؼ 
قرار حقو في  مستثمر أجنبي في ظل اقتصاد السكؽ، كىك ما يطرح مسألة أىميتو لمتقاضي كا 

ؼ عمى حقو عف مايتو كعدـ التعدّ المجكء إلى القضاء باعتباره صاحب الحق، كالمطالبة بح
ىذا الحق يشترط لحمايتو كالحصكؿ  أفّ  ، عمما  6طريق رفع دعكػ المنافسة غير المشركعة

                                                           
 . 232سابق، ص المرجع البف ممحة الغكثي،  -1
 . 483ك  482 ص سابق،المرجع ال الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، حسيف نكارة، -2
 .243سابق، ص المرجع البف ممحة الغكثي،  -3
 .83سابق، ص المرجع الفتحي كالي،  -4
 .245ك  244 ص سابق،المرجع البف ممحة الغكثي،  -5
 .637سابق، ص المرجع ال، ...القميكبي سميحة، الكسيط في شرح قانكف التجارة المصرؼ  -6
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عمى التعكيض عند كقكع الضرر أف يتمتع المستثمر األجنبي بأىمية التقاضي لمباشرة 
 و صاحب صفة كمصمحة.األعماؿ اإلجرائية لرفع الدعكػ القضائية، ما داـ أنّ 

 بالنظر في دعكى المنافسة غير المشركعة الجية القضائية المتصرة -2

تحديد نجد المتعمقة بالممكية الصناعية في الجزائر ال  القكانيف بالرجكع إلى نصكص
لنظر في دعكػ المنافسة غير المشركعة في حالة االعتداء عمى بامجية القضائية المختصة ل

مسألة  قد أحاؿ ضمنيا   الجزائرؼ  لمشرع، كبذلؾ يككف ا1عناصر الممكية الصناعية
 .2االختصاص إلى القكاعد العامة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية

بالنظر إلى سبب رفع دعكػ المنافسة غير المشركعة كأؼ دعكػ ذات طابع مدني 
تقـك عمى الفعل غير المشركع بيدؼ جبر الضرر البلحق بالمستثمر األجنبي، فيذه الدعكػ 

يا تشمل كل النزاعات أف ترفع أماـ القاضي المدني عمى ىذا األساس، بالرغـ مف أنّ  يمكف
عل االختصاص لمقاضي الماسة بحقكؽ الممكية الفكرية ذات الطابع التجارؼ، التي تج

مسألة االختصاص تبقى مسألة داخمية لممحكمة ال تدخل في النظاـ العاـ،  أفّ  التجارؼ، إالّ 
دني في المنازعات المتعمقة بالمنافسة غير المشركعة التي تسبب بحيث يمكف لمقاضي الم

 .3أضرار لممستثمر األجنبي أف يحيميا لمقاضي التجارؼ صاحب االختصاص

يككف القاضي التجارؼ ىك المختص بالفصل في الدعكػ المتضمنة ألعماؿ المنافسة 
عند ممارسة نشاطو غير المشركعة التي يأتييا العكف االقتصادؼ أك المستثمر األجنبي 

أعماؿ المنافسة غير المشركعة تعتبر مف قبيل  أفّ إلى اإلنتاجي أك الصناعي، بالنظر 

                                                           
تعمق ببراءات االختراع عمى أف ترفع الدعكػ أماـ ي ،07-03مف األمر رقـ  58 ما كرد بصفة عامة في نص المادة إاّل  -1

مف  27، يتعمق بالعبلمات، كالمادة 06 -03مف األمر رقـ  29ة في الماد الجية القضائية المختصة، كىك ما كرد أيضا  
 ، يتعمق بالرسـك كالنماذج. 86-66األمر رقـ 

و: يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، عمى أنّ  ،09-08مف قانكف رقـ  32كىذا ما كرد في نص المادة  -2
أقساـ. صفرل المحكمة في جميع القضايا، السيما  "المحكمة ىي الجية القضائية ذات االتصراص العاـ كصصشكل مف

 .الذكر سابقال ،نية كالصجارية كالبحرية كاالجصماعية كالعقارية كقضايا شؤكف األسرة كالصي صتصص بيا إقميميا"دالم
 . 485سابق، ص المرجع الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، الحسيف نكارة،  -3



 آليات حماية الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            الثاني الفرل -الباب الثاني 

378 
 

"يعد عمبل : ، كما يمي1مف القانكف التجارؼ  04ادة حسب نص الم ،األعماؿ التجارية بالتبعية
 صجاريا بالصبعية:

 اجات مصجره.األعماؿ الصي يقكـ بيا الصاجر كالمصعمقة بممارسة صجارصو أك ح -

دعكػ المنافسة غير المشركعة  ، فحسب ىذه المادة يتضح أفّ االلصزامات بيف الصجار" -
أؼ االلتزاـ بالتقيد كمراعاة األعراؼ التجارية  ،تدخل ضمف نطاؽ االلتزامات بيف التجار

 كالمينية الشريفة كالنزيية أثناء مزاكلة األنشطة التجارية.

يا ذك طابع عقابي، لذلؾ ، المعّدؿ كالمتّمـ، عمى أنّ 02-04تعتبر أحكاـ القانكف رقـ 
"صتضع متالفات أحكاـ ىذا القانكف التصراص الجيات : كما يمي منو 60جاء نص المادة 

 أفّ  مف ىذا النص الذؼ جاء بصفة عامة دكف تحديد القضاء المختص، كيفيـ ،القضائية"
بشكل كبير لمنظر في  حيث يتدخل ،لجزائي ىك صاحب االختصاص البديييالقاضي ا

كذلؾ  ،لممكية الصناعيةا رة لحمايةالممارسات غير النزيية كتجريميا بتكقيع العقكبات المقرّ 
 عمى دعكػ المنافسة غير المشركعة. بناء  

لكل  ،الذكر بقالسا 02-04رقـ مف القانكف  65المادة  في نصالمشرع  كما أقرّ 
الممارسات التجارية غير تضرر مف أجنبي، يككف م كطني أك ،بيعي أك معنكؼ شخص ط
 .2كطرؼ مدني لمحصكؿ عمى التعكيض حق المجكء إلى القضاء كالتأسيس ،المشركعة

 المطبقة عمى أعماؿ المنافسة غير المشركعة اتعقكبال :ثانيا

ما دامت دعكػ المنافسة غير المشركعة تشكل ضمانة أساسية لحماية حقكؽ الممكية 
التي يغمب عمييا الطابع المالي، كالتي  العديد مف العقكبات االصناعية، فإّنو يترتب عني

أخرػ تفرض عمى عقكبات ك  ،(1تتمثل في التعكيض ) ،يمكف تقسيميا إلى عقكبات مدنية
 (.2نشر الحكـ ) ،تتمثل في الغرامة، الحجز، المصادرة، الغمق اإلدارؼ  ،المعتدؼ

                                                           
، مؤرخ في 101، يتضمف القانكف التجارؼ، ج.ر.ج.ج.، عدد 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59-75أمر رقـ  - 1
 ، معّدؿ كمتّمـ.1975ديسمبر سنة  19

 .الذكر سابقاليحّدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  ،02-04مف القانكف رقـ  65المادة  -2
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 العقكبات المدنية في دعكى المنافسة غير المشركعة -1

المترتبة عف دعكػ المنافسة غير المشركعة بيدؼ  أك العقكبات جاءت الجزاءات
حماية المستثمر األجنبي كغيره مف األعكاف االقتصادييف مف األعماؿ غير المشركعة، كمنيا 

كىذا ىك التعكيض العيني، إضافة إلى  ،بصفة أساسية كقف ىذه األعماؿ إف أمكف ذلؾ
 .1يافالتعكيض النقدؼ في غالب األح

رفع دعكػ  عمى حق مف حقكؽ ممكيتو الصناعية عتدؼإ يحق لكل مستثمر أجنبي 
المنافسة غير المشركعة لممطالبة بالتعكيض عما أصابو مف ضرر، في إطار الحماية التي 

لمقاعدة العامة في القانكف المدني التي  سيا المشرع الجزائرؼ ليذه الحقكؽ، كذلؾ طبقا  كرّ 
يمتـز ، كبالتالي 2عكيضتفي إحداث الضرر بالمضركر يمـز بال ا  سبب كل مف كاف تقضي بأفّ 

، كعميو حّدد في القانكف بدفع التعكيض المالمدعى عميو في دعكػ المنافسة غير المشركعة 
 فالتعكيض يشكل رد اعتبار يقصد بو محك الضرر إف أمكف أك تخفيف أثره بشكل أك بأخر،

ؼ إلى إعادة التكازف بيف مصمحتي كل مف رر، كتؤدّ ممتضلكبالصيغة التي تكفل فييا إرضاء 
 .3محدث الضرر كالمتضرر

يا دعكػ كقائية كعبلجية في ز دعكػ المنافسة غير المشركعة كما سبق القكؿ بأنّ تتميّ 
لدعكػ  نفس الكقت، فيي ال تقتصر عمى التعكيض النقدؼ عف الضرر فحسب كفقا  

نّ   ى منع كقكع الضرر أك االستمرار فيو تجسيدا  إل ما تيدؼ أيضا  المسؤكلية التقصيرية، كا 
د احتماؿ كقكع الضرر ، لذلؾ يكفي لرفع دعكػ المنافسة غير المشركعة مجر 4لمطابع الكقائي
 . 5لؤلعماؿ التي تشكل منافسة غير مشركعة بيدؼ كضع حدّ  في المستقبل

تيجة يأتي التعكيض كجزاء في المرتبة الثانية بعد كقف األعماؿ غير المشركعة ن
في  الضرر بصفة نيائية، كمافييا  ال يتحّققو قد نصادؼ بعض الحاالت ق الضرر، ألنّ تحقّ 

                                                           
 .639سابق، ص المرجع ال، ...ارة المصرؼ القميكبي سميحة، الكسيط في شرح قانكف التج -1
 .الذكر سابقالمف القانكف المدني،  124المادة  -2
 .148سابق، ص المرجع الزينة غانـ عبد الجبار الصفار،  -3
 .440سابق، ص المرجع الممكية الصناعية كفق القكانيف الجزائرية، السمير جميل حسيف الفتبلكؼ،  -4
 .388سابق، ص لامرجع الصبلح زيف الديف،  -5



 آليات حماية الممكية الرناعية لممسصثمر األجنبي            الثاني الفرل -الباب الثاني 

380 
 

ق بعد، ففي تعكيض عف ضرر لـ يتحقّ الالضرر االحتمالي، إذ ليس مف العدؿ الحكـ ب ةصكر 
 .1د بكقكع الضررىذه الصكرة تكتفي المحكمة بكقف األعماؿ غير المشركعة التي تيدّ 

 رة لمرالح العاـترى المقر  العقكبات األ -2

المشرع الجزائرؼ في القانكف المتعمق بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات  نّص لقد 
 :تتمثل فيكالتي رة لممصمحة العامة، مقرّ  أك عقكبات عمى جزاءات ،التجارية المعّدؿ كالمتّمـ

 . القضائي كنشر الحكـ ،كالغمق اإلدارؼ  ،كالمصادرة ،الغرامة

 الغرامة -أ

و في حالة الممارسة عمى أنّ  ،السابق الذكر 02-04مف القانكف رقـ  35ت المادة ّص ن
الصناعية يحكـ القاضي  ة التي تمس بحقكؽ الممكيةعك شر مالتجارية غير النزيية أك غير ال

دج( إلى ثبلثة مبلييف دينار  100.000ما بيف مئة ألف دينار ) تراكحبغرامة ت
دج( إلى  300.000ما بيف ثبلثمائمة ألف دينار ) دج(، كقد تصل إلى حدّ  3000.000)

كذلؾ  ،دج( إذا كانت ىذه الممارسات التجارية تدليسية 10.000.000عشرة مبلييف دينار )
 .2أعبلهالمذككر  ،02-04مف القانكف رقـ  37لنص المادة  طبقا  

ة لمنافسة إّف المشرع الجزائرؼ بتقريره لمغرامة كعقكبة عمى الممارسات التجارية المشكم
غير مشركعة، يككف بذلؾ قد أخرج الدعكػ المتضمنة ليذه المنافسة مف طابعيا المدني 

 ا يجعميا ذك طبيعة مزدكجة.طابع جزائي، ممّ  كأصبغ عمييا أيضا  

 الحجز -ب

و أنّ ، 063-10مف القانكف رقـ  08المعّدلة بمكجب المادة  39نص المادة جاء في 
 المخالفات التي تشكل ت في ارتكابتجييزات التي استعممالعتاد كالحجز البضائع ك يمكف 

                                                           
 .639سابق، ص المرجع ال، ...القميكبي سميحة، الكسيط في شرح قانكف التجارة المصرؼ  -1
 .  الذكر سابقال، يحّدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 02-04مف القانكف رقـ  37المادة  -2
مف  8ارسات التجارية، المعّدلة بمكجب المادة يحّدد القكاعد المطبقة عمى المم ،02-04مف القانكف رقـ  39المادة  -3

 .الذكر سابقال، 06-10القانكف رقـ 
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حسف النية. كيجب أف تككف المكاد المحجكزة  مع مراعاة حقكؽ الغير منافسة غير مشركعة،
حيث يشمل جرد المكاد  ،عف طريق التنظيـ ةحّددمكع محضر جرد كفق اإلجراءات المكض

ضكع المخالفات، كما تحجز الكصفي كالتقديرؼ لمجمكع المكاد مك  اإلحصاءالمحجكزة 
، اعتباريا   أك عينيا   ف أف يككف الحجز في المخالفاتيمكك كاف مكاف تكاجدىا.  البضائع أيا  

"يمكف أف يككف كما يمي:  ،السابق الذكر 02-04مف القانكف رقـ  40نص المادة كفق 
 الحجز عينيا أك اعصباريا. 

 يقرد في مفيكـ ىذا القانكف بما يأصي:

 عيني، كل حجز مادي لمسمع،الحجز ال -

 الحجز االعصباري، كل حجز يصعمق بسمع ال يمكف مرصكب المتالفة أف يقدميا لسبب ما". -

 ،يعكد االختصاص إلى محافع البيع بالمزايدة في عممية البيع الفكرؼ لممكاد المحجكزة
كؼ مل الحجز عمى مكاد سريعة التمف أك تقتضي ذلؾ حالة السكؽ أك لظر تشاخاصة إذا 

 .1خاصة

 المرادرة -ج

 المصادرة عقكبة تكميمية تيدؼ إلى نقل المكاد المحجكزة مف السمع كاألشياء جبرا  
يا تشكل أفعاؿ غير مشركعة، مف ممكية صاحبيا إلى ممكية الدكلة، كدكف مقابل، ما داـ أنّ 

مف  44عمى المادة  بناء   ،كتخضع ىذه المكاد المحجكزة إلى المصادرة بمكجب حكـ قضائي
، كفي حالة الحجز العيني تسمـ المكاد المحجكزة إلى إدارة 2المعّدلة 02-04القانكف رقـ 

أمبلؾ الدكلة التي تقـك ببيعيا كفق الشركط المنصكص عمييا في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ 
تككف المصادرة عمى قيمة المكاد المحجكزة بكامميا أك  ا في حالة الحجز االعتبارؼ بيما، أمّ 

                                                           
 .، السابق الذكريحّدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،02-04مف القانكف رقـ  43المادة  -1
، يحّدد القكاعد 02-04معّدؿ كمتّمـ لمقانكف رقـ ، 06-10مف القانكف رقـ  09المعّدلة بمكجب المادة  44المادة  -2

 .الذكر سابقال المطبقة عمى الممارسات التجارية،
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جزء منيا. كعند الحكـ بالمصادرة بصفة نيائية تؤكؿ المبالغ المحصمة مف بيع السمع  عمى
 المحجكزة إلى الخزينة العمكمية لمدكلة.

 الغمق اإلداري  -د

المعّدلة مف األمر  46حيث أشارت المادة  ،اتخاذ إجراءات الغمق اإلدارؼ  يمكف أيضا  
عمى اقتراح مف  بناء   المختص إقميميا  و يمكف لمكالي إلى أنّ  ،السابق الذكر 02-04رقـ 

لممحبلت التجارية ال تتجاكز  دارؼ اإلغمق الالمدير الكالئي أف يتخذ بمكجب قرار إجراءات 
لمطعف القضائي، كفي حالة إلغاء  ، عمى أف يككف قرار الغمق قاببل  1يكـ (60) ستيف مدتيا

ض عف المطالبة بالتعكي القرار يمكف لمعكف االقتصادؼ أك المستثمر األجنبي المتضرر
 .2المختص ءالضرر الذؼ لحقو أماـ القضا

 المعّدلة 47عمى المادة  ا في حالة قياـ العكف االقتصادؼ بمخالفة أخرػ بناء  أمّ 
، كما في حالة العكد تضاعف السابق الذكر 06-10مف القانكف رقـ  11بمكجب المادة 

أؼ نشاط  المحكـك عميو مف ممارسةكيمكف لمقاضي أف يمنع العكف االقتصادؼ  ،العقكبة
سنكات،  (10) عشرة أعبله، بصفة مؤقتة لمدة ال تزيد عف المادة الفقرة الثانية مف مذككر في

 .3كتضاؼ ليذه العقكبات عقكبة الحبس مف ثبلثة أشير إلى خمس سنكات

 نشر الحكـ -ق

 المنافسة غيرأفعاؿ باإلضافة إلى الحكـ بالتعكيض عف الضرر الناتج عف 
المشركعة، يمكف لمقاضي أف يأمر كذلؾ بنشر الحكـ في إحدػ الجرائد أك الصحف كما 

                                                           
، كانت مدة الغمق 06-10مف القانكف رقـ  10قبل تعديميا بمكجب المادة  02-04مف القانكف رقـ  46في ظل المادة  -1

 يع عقكبة الغمق اإلدارؼ. يكما، كىذا ما يبيف أف ىناؾ تشديد في تكق 60يكما لترتفع بعده إلى  30اإلدارؼ ال تتجاكز 
، يحّدد القكاعد 02-04معّدؿ كمتّمـ لمقانكف رقـ ، 06-10مف القانكف رقـ  10المعّدلة بمكجب المادة  46المادة  -2

 .الذكر سابقال المطبقة عمى الممارسات التجارية،
، يحّدد القكاعد 02-04كف رقـ معّدؿ كمتّمـ لمقان، 06-10مف القانكف رقـ  11بمكجب المادة  47تعديل المادة  تـّ  -3

 .الذكر سابقال المطبقة عمى الممارسات التجارية،
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ة الماد ت عميو أيضا  ، كىك ما نّص 1مف قانكف العقكبات 18تقتضيو القكاعد العامة في المادة 
كذا ك  الذكر، بحيث يمكف لمكالي المختص إقميميا   بقالسا 02-04مف القانكف رقـ  48

بنشر  ،نفقة مرتكب الفعل غير المشركع أك المحكـك عميو نيائيا   أف يأمرا عمى القاضي
منيا عمى الصحف الكطنية، أك لصقيا بأحرؼ بارزة في األماكف  ةصبلقراراتيما كاممة أك خ

 دانيا.التي يحدّ 

                                                           
"لممحكمة عند الحكـ باإلدانة أف صأمر في الحاالت الصي يحددىا القانكف بنشر الحكـ و: عمى أنّ  18تنص المادة  -1

يا، كذلؾ كمو عمى نفقة المحككـ بأكممو أك مسصترج منو في جريدة أك أكثر يعينيا، أك بصعميقو في األماكف الصي يبين
ديسمبر  24في  مؤرخ، 84عدد  .ج.ج.،، ج.ر2006 سنة ديسمبر 20مؤرخ في  23-06، المتّممة بالقانكف رقـ عميو..."

 السابق الذكر.، يتضمف قانكف العقكبات، 156-66، المعّدؿ كالمتّمـ لؤلمر رقـ 2006سنة 
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 تػاصػمػة

تضطمع بدكر ميـ في عممية التنمية في  نبيةمّما ال شؾ فيو أّف االستثمارات األج
مضيفة ليا، باعتبارىا القناة الرئيسية التي تنتقل عبرىا رؤكس األمكاؿ كالخبرة الفنية الدكؿ ال

تنمية بدكف رأسماؿ، يمكف تصكر كجكد ال إذ  ،كالعممية، فرأس الماؿ ىك عصب التنمية
حيث أضحت الميمة األساسية األكلى لمدكؿ النامية ىي تأميف مصادر كافية لتمكيل التنمية 

 االقتصادية كاالجتماعية.  في شتى المجاالت

ة لممستثمر الخاصلمممكية  القانكني النظاـ في البحث تـّ مف خبلؿ ىذه الدراسة، 
األجنبي عف طريق تفحص مختمف القكاعد القانكنية المكّرسة في القانكف الجزائرؼ، كالتي 

التي تتمثل ك شمل في الغالب كامل عناصر االستثمار المادية كالمعنكية  تقريبا  بتأطير تتميز
 يثيرىا التي القانكنية المسائل كتحميل تكضيح الصناعية، كما تـّ الممكية الممكية العقارية ك  في

 الممكية الخاصة في مجاؿ االستثمار في القانكف الجزائرؼ. نظاـ

 ثمارات األجنبية، أصبحتاالست في ظل الكضع االقتصادؼ المتدىكر لمجزائر كنقص
لقانكنية لمممكية باعتبارىا جزأ ال يتجزأ مف نظاـ حماية االستثمارات يس الحماية امطالبة بتكرّ 

تككف  يابدكنك لثانية لحماية ااألجنبية كمرادفا  ليا، فبالضركرة تككف حماية األكلى مبلزمة 
ذاتو،  حدّ ـ بالحماية القانكنية لمممكية كنظاـ خاص قائ تزايد أىمية كأماـالحماية ناقصة. 

ز بخاصية الشمكؿ كالتشجيع كالمساكاة بيف ؼ نظاما  قانكنيا  تميّ س المشرع الجزائر رّ ك
ممكية المادية خاصة ضماف حماية الف مزاياه، المستثمريف الكطنييف كاألجانب في االستفادة م

ا إلنشاء المشركع االستثمارؼ، التي تتمثل في العقارات التي يحتاجيلممستثمر األجنبي 
لخ، ...إ، كدكائر متكاممةكعبلمات ة اختراع كرسـك كنماذج ية مف براءالممكية الصناعكحقكؽ 

 الستغبلؿ مشركعو االستثمارؼ. المستثمر األجنبي التي يحتاجيا ك 

فبعدما اقتنعت الجزائر بأىمية االستثمارات األجنبية في التنمية االقتصادية كمزاياىا 
نكني الجزائرؼ، كىذا ما يمثل في النظاـ القا يةيس الحق في الممكية العقار تكرّ تـّ دة، المتعدّ 

ضمانات ، مف خبلؿ الاألجنبيةخطكة جديدة نحك إضفاء الطابع الحمائي لبلستثمارات 



 حماية الممكية التارة لممسصثمر األجنبي في القانكف الجزائري                 تاصمة     

385 
 

ل تبديد كل مخاكؼ المستثمر األجنبي، نحك السعي كذلؾ مف أج الدستكرية كالتشريعية،
 تعزيزكل عنصر مف عناصره دكرا  ميما  في  لتحسيف عكامل مناخ االستثمار التي يمعب

صر الممكية الخاصة االطابع التشجيعي لمنظاـ االستثمارؼ بصفة عامة، كعمى رأسيا عن
 يتكقف عمييا تحديد مدػ جاذبية مناخ االستثمار في الجزائر.التي باعتبارىا جكىر الحماية 

كما أّنو كتماشيا  مع التكجيات الجديدة لمجزائر في المجاؿ االقتصادؼ، تتضمف 
ضركرية لحماية الحق في كل التفاصيل الاألطراؼ  متعّددةاالتفاقيات ك  االتفاقيات الثنائية

ّما يشكل ضمانة أساسية لممستثمر األجنبي، خاصة كأّف ىذه االتفاقيات الدكلية الممكية، كىذا 
 مبادغ القانكف الدكلي. ضركرة إعماؿ تتضمف إشارة صريحة إلى 

المخاطر غير أّف  مف الثابت بحفقد أص الدراسة، ىذه عميو بدأت الذؼ متأكيدل خبلف ا
التجارية التي يتعرض ليا االستثمار األجنبي تشكل عائقا  في سبيل كفكد رأس الماؿ 

بية يكفر الحماية األجنبي، كمف ىنا ظيرت الحاجة إلى تنظيـ قانكني لبلستثمارات األجن
ير أخر مماثل نزع الممكية كالتأميـ كالمصادرة كالتسخير أك أؼ تدب مخاطر البلزمة ليا ضد

لنزع الممكية مف شأنو حرماف المستثمر األجنبي صاحب المشركع االستثمارؼ مف استغبللو، 
، المضيفة ألجنبي في إقميـ الدكلةلمستثمر االتدابير تؤثر سمبا  عمى حماية ممتمكات اكىذه 

 باعتبارىا جزء ال يتجزأ مف االستثمارات األجنبية ككل. 

 كبيرة صعكبات أثارت قدنزع ممكية المستثمر األجنبي  أفّ  في جداؿ ال وأنّ  يكـال يبدك
 تحديدىا، إلى األساس في الصعكبات ىذه ترجع .كما في القانكف الداخمي الدكلي القانكف  في
 لدكلة بدفععمى عاتق ا التزاـ قياـ يعني ةكغير المباشر  ةنزع الممكية المباشر  كجكد ألفّ 

 بتعكيض رمَ أْ تُ  أف يمكف الدكلة أفّ  إظيار خبلؿ مفكذلؾ  ،األجنبي لممستثمر مالي تعكيض
 الدراسة ىذهك  ،"مكيةالمنزع  سمطة" لػ المشركع غير باالستخداـ مذنبة كانت إذا أجنبي مستثمر

 ايذات ممكية العقاريةال عمى عتداءاال: معينة قضية في لـاالمع جميع مراعاة يجب وأنّ  دؤكّ ت
 .رهأثا الذؼ اإلجراء ا  أيض كلكف بالطبع،

حماية أماـ اصطداـ حق الممكية الخاصة ببعض مصالح الدكلة المضيفة تـّ دسترة 
المصمحة العامة قتضت كمما ا ،قائما  مع إبقاء حق الدكلة في استرجاعيا  حق الممكية العقارية
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لتكضيح عدـ التعارض بيف حقكؽ أطراؼ المصالح ذلؾ مقابل تعكيض عادؿ كمنصف، 
بحق الممكية  مبادغ القانكف الدكلي لبلستثمار الذؼ أقرّ  يرةالمتكاجية مع احتراـ كمسا

األصمية  المضيفة في استرجاع ممتمكاتيامف جية، كحق الدكلة لممستثمر األجنبي الخاصة 
لحماية الضماف ىك  المالي التعكيضذلؾ يككف في الح العاـ مف جية أخرػ، ك لمصخدمة 
 .في نفس المكاف كالزماف مميا  قكيا  لممارستيمارا  عمبرّ ك  أساس تعايش المبدأيف معا  ك الحقكؽ 

عمى  اعتبار أّف عناصرىا قرينةسة لمممكية الصناعية بأّما الحماية القانكنية المكرّ 
مف  أصبحتفقد باستغبلليا، إاّل تسييره كاستغبللو  ال يمكفامتبلؾ المشركع االستثمارؼ الذؼ 

ة الذؼ صار فيو االبتكار كالمنافس ، في الكقتدخل رحاب العكلمة ضركريات العصر الذؼ
 الثكرة التكنكلكجية كالرقمية. المشركعة قرينة لمتقدـ الصناعي في ظل

فالجزائر بحكـ أىمية حقكؽ الممكية الصناعية تضمف الحماية القانكنية لكل عناصرىا 
ألة لكي ال تبقى مس ،مف مخاطر التقميد كالسطك بآليات الحماية الكطنية اإلدارية كالقضائية

حمايتيا حكرا  عمى التشريعات الكطنية أك لكي ال تبقى ناقصة لعدـ تجاكزىا الحدكد اإلقميمية 
باتخاذ كل اإلجراءات كالتدابير  ذا مف جية أكلى، كما قامتلمدكلة المطمكب الحماية فييا، ى

فعاؿ البلزمة لتفعيل حماية حقكؽ الممكية الصناعية، كسّنت كل القكانيف الكفيمة لمتصدؼ لؤل
التي يمكف أف تتعرض ليا، مع ترتيب كافة العقكبات المالية كالبدنية الفاعمة لردع كل مف 

 يخالفيا مف جية ثانية.

يسعى إلى منع كل ما  أك تدبير إلى جانب ذلؾ لـ تبخل الجزائر في اتخاذ أؼ إجراء
األجنبية إلييا يعيق التجارة كاالستثمار عمى اإلقميـ الجزائرؼ أك يحجب تدفق رؤكس األمكاؿ 

د في المصادقة عمى معظـ االتفاقيات الدكلية التي تتضمف بصفة عامة، كما أّنيا لـ تتردّ 
األمر الذؼ يجعل المصادر القانكنية التي تنظـ  ،التنظيـ الدكلي لحقكؽ الممكية الصناعية

 ىذه الحقكؽ كثيفة مف جية أخرػ.

تمرة لتفعيل حماية الممكية في كل األحكاؿ، تبقى جيكد الجزائر كمحاكالتيا مس
الصناعية لممستثمر األجنبي، كلعّل السبب الدافع إلى ذلؾ ىك رغبتيا في زيادة حصتيا مف 
االستثمارات األجنبية، كىك ما يظير مف خبلؿ الجكالت العديدة مف المفاكضات التي أجريت 
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العكائق كالصعكبات في إطار االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة، كالتي حالت جممة مف 
 دكف انضماميا إلى ىذه المنظمة.

اىتـ بالمظير عمى  ، أّف المشرع الجزائرؼ تجدر اإلشارة في ىذا الصددغير أّنو 
اليتيا إثر إصدار الترسانة بكـ النصكص القانكنية عمى حساب فعّ  حساب المضمكف أؼ

عرضة لمنقد في أحكاميا التي جعل ىذه القكانيف  ، مّماالقانكنية المتعمقة بالممكية الصناعية
س الحماية حسب مبلحظات عدة دكؿ خبلؿ جكالت المفاكضات المدرجة في إطار تكرّ 

يس الحماية ضمف فاألمر حسب ىذه الدكؿ ال يتعمق بتكرّ  العالمية لمتجارة،المنظمة 
 سبب الذؼ طرح، كىك الفي الكاقعالحماية  اليةلقانكنية شكبل  إّنما في ضماف فعّ النصكص ا

  في ىذا المجاؿ. يةلتشريعمنصكص اني لالطابع التزييفيما يتعمق بإشكاؿ 

التكصيات كالمقترحات  سب في ختاـ ىذه الدراسة، صياغة بعضقد يككف مف المنا
في الجزائر، كذلؾ بتعزيز مجاالت التي مف الممكف أف تساىـ في تحسيف مناخ االستثمار 

 كل عناصرىا:ب حماية الممكية الخاصة لممستثمر األجنبي

ضركرة إزالة التناقضات بيف التشريعات القائمة في مجاؿ االستثمار كااللتزامات االتفاقية،  -
إلى جانب كجكب أف تتصف التشريعات االستثمارية بالحركية )الديناميكية( كالعمل عمى 

 تطكيرىا بشكل دائـ كمستمر كتحديثيا حسب المتغيرات االقتصادية.

، كتفعيميا في مجاؿ االستثمار الخاصة ة المتعمقة بحماية الممكيةاألنظمتبسيط اإلجراءات ك  -
رغبتيا الفعمية في جذب ة السمطات الحككمية في الدكلة، ك في أرض الكاقع لمتعبير عف جدي

 .األجنبية االستثمارات

 ،صادرة كالتأميـ كنزع الممكيةالتأكيد عمى عدـ خضكع االستثمارات األجنبية إلجراءات الم -
ـّ المصادرة إالّ إذا كانت لممصمحة العامة كأ الّ إ  بحكـ قضائي. ف ال تت

الفساد كطكؿ فترة  مف ؼ إلى الحدّ استكماؿ اإلصبلحات في الجياز القضائي بما يؤدّ  -
يكفل احتراـ سمطة القضاء كضماف استقبلليتو عند الفصل في المنازعات المتعمقة التقاضي، ك 
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فسة غير ية العقارية، ككذلؾ ضماف التعكيض عف المنابمدػ احتراـ إجراءات نزع الممك
 اؿ التي تشكل اعتداء عمى حقكؽ الممكية الصناعية.معالمشركعة كمكافحة كل األ

الية ككضكح ضركرة إعادة النظر في القكانيف الخاصة بالممكية الصناعية، لتككف أكثر فعّ  -
القاضي كالباحث في ىذا  في حماية حقكؽ الممكية الصناعية لتسييل العمل عمى كل مف

الة لحماية حقكقو المجاؿ، ككذلؾ المستثمر األجنبي عف طريق طمأنتو بكجكد ضمانات فعّ 
 مف كل اعتداء قد يمس بيا.

، كقانكف تسميات المنشأ مف قانكف الرسـك كالنماذج ل كلكما ينبغي عمى المشرع تعدي -
، شجع عمى اإلبداع كاالبتكاررة صدرت في ظل نظاـ ال يُ قكانيف قديمة غير متحرّ  فيي

، عمما  أّف قانكف تسمية المنشأ مد عمى ىذه الحقكؽ كبالتالي تشجيع االستثمارات التي تعت
، كفي حدكد جد ضيقة منح الحماية تسمية منشأ كطنية منع عمى األجانب امتبلؾ كاستغبلؿي

كتككف  أجنبية نشأفقط لممنتجات التي تنشأ في منطقة أك دكلة أجنبية، كالتي تحمل تسمية م
 .كاردة في االتفاقيات الدكلية التي صادقت عمييا الجزائر

ل كتعّزز التعاكف بيف مختمف المؤسسات مبلئمة تسيّ قانكنية العمل عمى خمق قكاعد  -
 الممكية الصناعية.حقكؽ اإلدارية كالجمركية التي تسير عمى حماية 

ات مستكػ عاؿ كتنمية القدرات العممية العمل عمى بناء منظكمة إبداع تكنكلكجي كطنية ذ -
كالتكنكلكجية المحمية مف أجل تكفير المناخ المناسب الستغبلؿ مختمف حقكؽ الممكية 

 الصناعية في المجاؿ االقتصادؼ.

الستثمارات األجنبية في بّد مف مكاصمة استكماؿ مسيرة االنفتاح عمى ا في األخير، ال
طكير كتحسيف مناخ االستثمار، كمعالجة قضايا نزع كفره مف إطار مبلئـ لتا يمالجزائر ل
عتبارىا مف المشاكل الكبرػ التي يكاجييا ال ، كذلؾخاصة ةغير المباشر المباشرة ك الممكية 

كتكسيع مجاؿ بركح التعاكف كالتفيـ المتبادؿ،  في الدكؿ المضيفة ليـ المستثمركف األجانب
 ياؼ إلى استقطابيؤدّ ت األجنبية، مّما حماية حقكؽ الممكية الصناعية لتشمل االستثمارا

 .لبلقتصاد الكطني المحمية لممساىمة في عممية التنمية
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في ضكء االتجاىات الحديثة لمقانكف الدكلي،  1974لسنة  43دراسة تحميمية لمقانكف رقـ 

 .1976ر، القاىرة، عالـ الكتاب لمنش
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طبيعة القاعدة الدكلية االقتصادية في ظل النظاـ الدكلي القائـ، دار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،  -42
 .1985النيضة العربية، القاىرة، 

، أزمة حقكؽ الممكية الفكرية: أزمة حق أـ أزمة كصكؿ إلى المعرفة، عجة الجيبللي -43
 .2012 يع، الجزائر،دار الخمدكنية لمنشر كالتكز 

التنظيـ القانكني لمعبلمة التجارية )دراسة مقارنة(، منشكرات عدناف غساف برانبك،  -44
 .2012الحمبي الحقكقية، بيركت، 

الكسيط في شرح القانكف التجارؼ، الجزء األكؿ، دار الثقافة لمنشر ، عزيز العيكمي -45
 .2008كالتكزيع، عماف، 

نكف االستثمارات في الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، قا عميكش قربكع كماؿ، -46
 .1999الجزائر، 

ضمانات االستثمارات األجنبية في القانكف الدكلي، دار الفكر عمر ىاشـ دمحم ردقة،  -47
 .2008الجامعي، اإلسكندرية، 

، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائرؼ، عكابدي عمار -48
 .1998الجزء الثاني: نظرية الدعكػ اإلدارية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

الممكية الصناعية في القانكف الجزائرؼ، الطبعة الثانية، ديكاف فاضمي إدريس،  -49
 .2013المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

النيضة العربية، الكسيط في قانكف القضاء المدني، الطبعة الثانية، دار  فصحي كالي، -50
 .1981القاىرة، 

األكلى، منشأة المعارؼ، قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيق، الطبعة  ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -51
 .2007، اإلسكندرية
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الكامل في القانكف التجارؼ، المحل التجارؼ كالحقكؽ الفكرية،  فرحة زراكي رالح، -52
 .2001عة ابف خمدكف لمنشر كالتكزيع، الجزائر، القسـ الثاني: الحقكؽ الفكرية، مطب

التحكيـ التجارؼ الدكلي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  فكزي دمحم سامي، -53
2006. 

  .1988لنيضة العربية، القاىرة، التحكيـ التجارؼ الدكلي، دار ا محسف شفيق، -54

 .1980عات الجامعية، الجزائر، القانكف التجارؼ الجزائرؼ، ديكاف المطبك ، محرز أحمد -55

 .1985الكجيز في الممكية الفكرية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، دمحم حسنيف،  -56

التنظيـ القانكني لعناصر الممكية التجارية كالصناعية في دمحم محسف إبراىيـ النجار،  -57
، دار المطبكعات 2002لسنة  62ضكء أحكاـ اتفاقية التريبس كقانكف الممكية الفكرية رقـ 

 .2015الجامعية، اإلسكندرية، 

، دار النيضة لعامة، دراسة تأصيمية مقارنةنزع الممكية لممنفعة ا دمحم عبد المطيف، -58
 .1988العربية، القاىرة، 

التحكيـ التجارؼ الدكلي، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية،  محمكد متصار بريري، -59
 .2004القاىرة، 

الحماية اإلجرائية لبلستثمارات األجنبية الخاصة،  مرطفى تالد مرطفى النظامي، -60
 .2002الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

أساسيات القانكف التجارؼ )دراسة مقارنة(، منشكرات الحمبي مرطفى كماؿ طو،  -61
 .2006الحقكقية، بيركت، 

محددات كضمانات جذب االستثمارات األجنبية، دار عبد المقركد دمحم مبركؾ،  نزيو -62
 .2014الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
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مبادغ القانكف التجارؼ: دراسة في قانكف المشركع الرأسمالي، دار  ىاني دمحم دكيدار، -63
 .1995النيضة العربية، القاىرة، 

 ،جامعة، مؤسسة شباب العربيةمارات الالحماية القانكنية لبلستث ىشاـ تالد، -64
 .1988 اإلسكندرية،

عقد ضماف االستثمار )القانكف الكاجب التطبيق عميو كتسكية المنازعات ػػػػػػػػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػ -65
 .2000، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، (التي قد تثكر بشأنو

دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ، الحماية الدكلية لمماؿ األجنبيىشاـ عمي رادؽ،  -66
2002.  

النظاـ العربي لضماف االستثمار ضد المخاطر التجارية، دار المطبكعات ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -67
 . 2007، اإلسكندريةالجامعية، 

الجنسية كمركز  ىشاـ رادؽ، عكاشة دمحم عبد العاؿ، حفيظة السيد الحداد، -68
 .2006مقارنة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، األجانب: دراسة 

، حماية الممكية الخاصة في ضكء االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف: ىيمف قاسـ بايز -69
 .2013دراسة تحميمية مقارنة، منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، 

صدارات القانكنية، ، يكنيتد لئلالمفيد في نزع الممكية لممنفعة العامة كجدي شفيق فرج، -70
 .2011ف، د.ب.

قيكد الممكية لممصمحة العامة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف  كفاء سيد أحمد دمحم تبلؼ، -71
 .1997الكضعي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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ΙΙ- أطركحات الدكصكراه 

ة دراسة مبدأ سيادة الدكلة عمى ثركاتيا الطبيعيأحمد دمحم بيى الديف دمحم رمضاف،  -1
دكتكراه في القانكف، تخصص: القانكف البتركلية، أطركحة لنيل شيادة  تطبيقية عمى الثركة

 .2010الدكلي العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، 

منازعات نزع الممكية لممنفعة العمكمية في النظاـ القانكني الجزائرؼ،  بعكني تالد، -2
القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة بف يكسف ـ، تخصص: العمك دكتكراه في لنيل شيادة  أطركحة
 .2011، 1الجزائر  - بف خدة

حماية الممكية الصناعية لممستثمر األجنبي: العبلمة التجارية نمكذجا، بارة سعيدة،  -3
، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  شيادةأطركحة لنيل  دكتكراه في العمـك

 .2018بجاية،  – جامعة عبد الرحماف ميرة

ع الجزائرؼ، أطركحة لنيل حماية حقكؽ الممكية الفكرية في التشريبف دريس حميمة،  -4
، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة أبي بكر بمقايد شيادة   –دكتكراه في العمـك
 .2014تممساف، 

التقرير الحق في التعكيض عف نزع الممكية في القانكف الجزائرؼ: بيف  بكزاد إدريس، -5
، تخصص:  اإلدارؼ كالضمانات المقررة قانكنا كقضاء، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في العمـك

 .2017قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ تيزؼ كزك، ال

طركحة لنيل الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، أ حسيف نكارة، -6
، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ دكتكر شيادة  ، جامعة تيزؼ كالعمـك السياسية اه في العمـك
 .2013كزك، 

أطركحة لنيل شيادة حماية الممكية الصناعية في القانكف الجزائرؼ،  حمادي زكبير، -7
قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ الدكتكراه في العمكـ، تخصص: 

 .2018 تيزؼ كزك،
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العبلمات في القانكف الجزائرؼ الجديد، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في راشدي سعيدة،  -8
، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تيزؼ كزك،   .2014العمـك

دراسة مقارنة، أطركحة لنيل  –حماية الممكية الفكرية مف التقميد كالقرصنة زكاني نادية،  -9
، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة بف يكسف بف خدة، دكتكرا  شيادة ه في العمـك

 .2013، 1الجزائر 

المنافسة غير المشركعة في الممكية الصناعية في التشريع الجزائرؼ،  زكاكي الكاىنة، -10
، تخصص: القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في العمـك

 .2015 بسكرة، –يضر جامعة دمحم خ

سة مقارنة"، ، ضمانات كحكافز االستثمار في مصر "دراسحيـ دمحم سحيـ حسف -11
 .2009دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة أسيكط، أطركحة لنيل شيادة 

النظاـ القانكني لمعبلمات التجارية في القانكف الجزائرؼ كاالتفاقيات  سبلمي ميمكد، -12
 القانكف الخاص، كمية الحقكؽ العمكـ، تخصص: دكتكراه في لنيل شيادة  ةالدكلية، أطركح

 .2012 ،باتنة -كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر 

الحماية القانكنية لحق الممكية العقارية الخاصة في التشريع  رنكبر أحمد رضا، -13
، تخصص: دكتكراه في لنيل شيادة  أطركحةالجزائرؼ،  اص، كمية الحقكؽ، القانكف الخالعمـك

 .2016تممساف،  –جامعة أبي بكر بمقايد 

التأميـ كأثاره في القانكف الدكلي العاـ، أطركحة لنيل  عبد الباري أحمد عبد الباري، -14
 .1972شيادة دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

نبية الخاصة في الدكؿ النظاـ القانكني لبلستثمارات األج عراـ الديف مرطفى بسيـ، -15
دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس،  شيادة أطركحة لنيلاألخذة في النمك، 

 .1972القاىرة، 
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سيادة الدكؿ النامية عمى مكارد األرض الطبيعية، دراسة في القانكف  عطية هللا حسف، -16
الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة الدكلي لمتنمية االقتصادية، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في 

 .1978القاىرة، 

دكر المعاىدات الدكلية في حماية االستثمارات األجنبية الخاصة  عمي حسيف ممحـ، -17
في الدكؿ النامية، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

1998. 

أطركحة لنيل  رات األجنبية في الجزائر،الحماية القانكنية لبلستثماعيبكط محند كعمي،  -18
، تخصص: القانكف،  تيزؼ  –كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرؼ شيادة دكتكراه في العمـك

 .2006، كزك

فعالية التحكيـ في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر )عمى ضكء  عيساكي دمحم، -19
اه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمكـ االتفاقيات الدكلية لمجزائر(، رسالة لنيل شيادة دكتكر 

 .2012تيزؼ كزك،  –السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ 

االستثمارات األجنبية كدكر التحكيـ في تسكية المنازعات التي قد  غساف عمي عمي، -20
 . 2004تثكر بصددىا، رسالة لنيل الدكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 

الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع الممكية الخاصة مف أجل  لقادر،غيصاكي عبد ا -21
، تخصص: دكتكراه في لنيل شيادة  أطركحةالمنفعة العمكمية،  القانكف، كمية الحقكؽ العمـك

 .2014تممساف،  –كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد 

 دكره في التنمية، أطركحةالتنظيـ التشريعي لحقكؽ الممكية الصناعية ك  فرحات حمك، -22
، تخصص: دكتكراه في لنيل شيادة   .2012جامعة كىراف،  القانكف، كمية الحقكؽ،العمـك

التحكيـ في عقكد االستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرػ عمى ضكء قبايمي طي ب،  -23
، تخصص: دكتكراه في لنيل شيادة  اتفاقية كاشنطف، أطركحة لحقكؽ القانكف، كمية االعمـك

 .2012 تيزؼ كزك، -كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ 
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المسؤكلية القانكنية عف جرائـ التعدؼ عمى العبلمة في التشريع الجزائرؼ،  كحكؿ كليد، -24
، تخصص: دكتكراه في لنيل شيادة  أطركحة كالعمـك  القانكف الخاص، كمية الحقكؽ العمـك

 .2015 ،باتنة -السياسية، جامعة الحاج لخضر 

لنيل  الحماية القانكنية لمممكية العقارية الخاصة في الجزائر، أطركحة لعشاش أحمد، -25
قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد الة دكتكراه في العمكـ، تخصص: شياد

 .2016 تيزؼ كزك، -معمرؼ 

اتفاقية استثمار التنظيـ الدكلي لبلستثمار في إطار  لمياء مصكلى يكسف مرسى، -26
دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، ة متعددة األطراؼ، أطركحة لنيل شياد

2007. 

 فكرة العقد اإلدارؼ عبر الحدكد، أطركحة لنيل شيادةدمحم عبد العزيز عمي بكر،  -27
 .2000دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة حمكاف، 

المركز القانكني لممستثمر األجنبي في القانكف المصرؼ  اؼ،مجدي كماؿ دمحم الرر  -28
دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة الزقازيق،  )دراسة مقارنة(، أطركحة لنيل شيادة

 د.س.ـ.

ممكية براءة االختراع في القانكف الجزائرؼ، أطركحة لنيل شيادة  مرمكف مكسى، -29
، تخصص: القانكف، كم  .2013، 1ية الحقكؽ، جامعة قسنطينة دكتكراه في العمـك

النظاـ القانكني الجزائرؼ لبلستثمار كمدػ فعاليتو في استقطاب  كالي نادية، -30
، تخصص: القانكف، كمية  االستثمارات األجنبية، أطركحة لنيل شيادة دكتكراه في العمـك

 .2015تيزؼ كزك،  -الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرؼ 
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ΙΙΙ- المقاالت  

مجمة العمـك القانكنية ، "نزع الممكية كضماف االستثمار العربي"، شرؼ الديف أحمد -1
 . 51-01، ص ص 1984العدد األكؿ كالثاني، كمية الحقكؽ، جامعة حمكاف،  كاالقتصادية،

"دعكػ التقميد كآلية لحماية لحماية الغير كفق مفرادات بقدار كماؿ ك يحياكي سعاد،  -2
 ،16دراسات االجتماعية كاإلنسانية، عدد ة الصناعية كالتجارية"، المجمة األكاديمية لمالممكي
 .129-119، ص ص 2016

دراسة لمسياؽ  1971فيفرؼ  24"قرار تأميـ النفط الجزائرؼ بف الشيخ عراـ،  -3
-187، ص ص 2012 ،06عدد ، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف كالمضاميف كالدالالت"، 

197. 

، عدد مجمة دفاتر السياسة كالقانكف "جريمة تقميد العبلمة التجارية"،  رالح سارة،بف  -4
 .398-388، ص ص 2016 ،15

مجمة الكاحات "الحماية الجنائية لمتصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة"، جامع مميكة،  -5
 .264-227، ص ص 2015، 01، عدد 08، المجمد لمبحكث كالدراسات

"، مجمة العمـك ص االستثمار في سكؽ رؤكس األمكاؿ الجزائرية"فر  جبار محفكظ، -6
 .121-107، ص ص 2001، األكؿعدد ال ،االقتصادية كعمـك التسيير

"إشكاليات العقار الصناعي كالفبلحي كتأثيرىا عمى االستثمار بالجزائر"،  حجاري دمحم، -7
 .337-316، ص ص 2012، 16عدد ، مجمة الكاحات لمبحكث كالدراسات

"المعاممة القانكنية لبلستثمارات في القانكف المصرؼ"،  حساـ الديف كامل األىكاني، -8
، 1996كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، العدد األكؿ،  مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية،

 . 35-01ص ص 

مجمة "اآلليات الييكمية لمتكفل بالممكية الصناعية كحمايتيا قانكنا"، حسايف سامية،  -9
 .81-54، ص ص 2014 جكاف ،02عدد ، الباحث لمدراسات األكاديمية
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"الحماية القانكنية المدنية لتصاميـ الدكائر  حسيف عبد هللا ك رشا مجيد حميد، -10
، 2017، 12عدد المجمد األكؿ، ، "، مجمة جامعة األنبار لمعمـك القانكنية كالسياسيةالمتكاممة
 .136-97ص ص 

الدكلة المضيفة لبلستثمار اتفاقية االستثمار مع المستثمر  إنياء" تالد دمحم الجمعة، -11
، جامعة الككيت، العدد الثالث، مجمة الحقكؽ األجنبي: الطرؽ، المشركعية، الشركط"، 

 . 131-67، ص ص 1999

، 4، المجمد مجمة اإلدارة"نزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية"،  رحماني أحمد، -12
 .  57-05ص  ، ص1994 ،02العدد 

"دكر القاضي اإلدارؼ في مراقبة مدػ احتراـ اإلدارة لئلجراءات المتعمقة  زركقي ليمى، -13
، 2003، الجزائر، 03عدد ، مجمة مجمس الدكلةبنزع الممكية الخاصة لممنفعة العمكمية"، 

  .30-13ص  ص

"، مجمة أمنش"أعماؿ المنافسة غير المشركعة الماسة بتسميات ال زكاكي الكاىنة، -14
 .438-427، ص ص 2015 ،12، عدد المفكر

، "آلية الدفع بعدـ الدستكرية كضمانة إلعبلء الدستكر: دراسة في سعداكي رديق -15
، ص 2017، 07مف الدستكر الجزائرؼ"، مجمة صكت القانكف، عدد  188تحميل المادة 

 .170-148ص 

لحماية المستيمؾ بيف  "تسميات المنشأ كضمانة شبري عزيزة ك مناررية حناف، -16
 .420-399، ص ص 2017 ،14، عدد مجمة االجتياد القضائيالنص كالتطبيق"، 

مجمة األكاديمية التجارية مف جريمة التقميد"،  "الحماية الجزائية لمعبلمة رامت أمنة، -17
 .95-87، ص ص 2015 ،13العدد  ،لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية

جريمة  –الجزائية ألصكؿ الممكية الصناعية في الجزائر "الحماية عكركـ عادؿ،  -18
 .298-279، ص ص 2015 ،05، عدد مجمة الباحث لمدراسات األكاديميةالتقميد"، 
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، "دكر اإلخطار في تفعيل الرقابة الدستكرية عمى ضكء التعديل عباسة درباؿ ركرية -19
ياسية، العدد األكؿ، مجمة القانكف الدستكرؼ كالمؤسسات الس "،2016الدستكرؼ لسنة 

 .15-01، ص ص 2017

مجمة  ،"آلية الدفع بعدـ الدستكرية كأثرىا في تفعيل العدالة الدستكرية"عمياف بكزياف،  -20
 .113-65ص ص  ،2013، 02المجمس الدستكرؼ، عدد 

مجمة البحكث "األساس القانكني لممنافسة غير المشركعة في الجزائر"،  عمكاش نعيمة، -21
 .66-57، ص ص 2013 ،األكؿعدد ال، 03، المجمد القانكنية كالسياسية كالدراسات

المجمة "الضمانات الدستكرية لمحقكؽ كالحريات في الدساتير الجزائرية"،  عكادي فريد، -22
 .312-269ص  ، ص2014، األكؿعدد ال، النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية

حكيـ االستثمار أماـ مطالب الشفافية"، "حدكد صمكد مبدأ السرية في ت عيساكي دمحم، -23
، ص ص 2015، جكاف 18مجمة معارؼ )قسـ العمـك القانكنية(، السنة التاسعة، العدد 

105-121. 

 ،02، عدد "، المجمة القضائية"نزع الممكية مف أجل المنفعة العمكمية كركغمي مقداد، -24
 .42-29ص  ، ص1996

لقانكنية لبلستثمارات األجنبية طبقا لقكانيف ، "الجكانب ادمحم حمدي دمحم بينسي -25
المجمة االستثمار الحديثة الصادرة في مصر كبعض الدكؿ األكركبية )دراسة مقارنة("، 

، ص ص 1998كمية الحقكؽ، جامعة الزقازيق، العدد العاشر، القانكنية االقتصادية، 
164-243 . 

لجديد )دراسة قانكنية اقتصادية ، "النظاـ القانكني لبلستثمار امنركر فرج السعيد -26
 .349-255، ص ص 2003 الثالث، جامعة الككيت،، العدد مجمة الحقكؽ مقارنة("، 
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"انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة: األىداؼ  نارر دادي عدكف، -27
 ، ص2004الشمف،  -، جامعة حسيبة بف بكعميالثالثكالعراقيل"، مجمة الباحث، العدد 

 .78-65ص 

IV-يات كالمؤصمرات العمميةمصقالم 

"أبعاد تأثير التدابير المماثمة عمى جاذبية مناخ االستثمار في الجزائر"،  حسيف نكارة، -1
أكتكبر سنة  27يـك دراسي بعنكاف "مناخ األعماؿ في الجزائر كأثره عمى االستثمارات"، يـك 

تيزؼ كزك،  –ة مكلكد معمرؼ ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامع2016
 .17-01ص ص 

"القيمة القانكنية لمضمانات التشريعية الممنكحة لممستثمر األجنبي،  طارؽ كاظـ عجيل، -2
دراسة مقارنة"، المؤتمر العممي السنكؼ التاسع عشر، قكاعد االستثمار بيف التشريعات 

في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، الكطنية كاالتفاقيات الدكلية كأثرىا في التنمية االقتصادية 
ص  ، ص 2011أفريل  27إلى  25كمية القانكف، مف  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 :في . منشكر764 -701
http://slconf.Uaeu.ac.ae/ (Consulté le: 12 mars 2014). 

أعماؿ مانات القانكنية لحماية االستثمارات األجنبية"، "الض عكاشة دمحم عبد العاؿ، -3
األكركبية" الذؼ نظمو  –المؤتمر الدكلي التاسع حكؿ "آفاؽ كضمانات االستثمارات العربية 

، ص ص 2001فيفرؼ  15إلى  13األكركبي في بيركت، مف  –مركز الدراسات العربي 
59-67. 

V-النركص القانكنية 

 اصيرالدس-أ

ر بمكجب أمر رقـ منشك  ،1976لسنة  يكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستكر الجم -1
نكفمبر  24في  مؤرخ ،94، عدد .، ج.ر.ج.ج1976نكفمبر سنة  22مؤرخ في  76-97
 .1976سنة 

http://slconf.uaeu.ac.ae/


 قائمة المراجع

404 
 

سبتمبر سنة  12ر "أ" الصادر في مكرّ  36دستكر جميكرية مصر العربية، ج.ر. عدد  -2
1971 . 

 مرسكـمكجب بنشكر ، م1989لسنة  ية الديمقراطية الشعبيةدستكر الجميكرية الجزائر  -3
 01في  مؤرخ ،09عدد ،.، ج.ر.ج.ج1989ة فيفرؼ سن 28 في مؤرخ 18-89رقـ  رئاسي

 .1989مارس سنة 

كر بمكجب مرسـك ، منش1996سنة لديمقراطية الشعبية لػدستكر الجميكرية الجزائرية ا -4
تضمف إصدار نص التعديل ي، 1996ديسمبر سنة  07مؤرخ في  438-96رئاسي رقـ 

 مؤرخ، 76عدد  .،ج.ر.ج.ج، 1996نكفمبر سنة  28الدستكرؼ المكافق عميو في استيفتاء 
أفريل  10مؤرخ في  03-02قانكف رقـ مكجب ـ بؿ كمتمّ ، معدّ 1996ديسمبر سنة  08في 
قانكف رقـ مكجب ، كب2002أفريل سنة  14في  مؤرخ، 25عدد  .،، ج.ر.ج.ج2002سنة 
نكفمبر  16في  مؤرخ، 63عدد  .،، ج.ر.ج.ج2008نكفمبر سنة  15مؤرخ في  08-19
 .،ج.ر.ج.ج ،2016مارس سنة  06مؤرخ في  01-16قانكف رقـ مكجب ، كب2008سنة 
  .2016مارس سنة  7في  خر مؤ  ،14عدد 

 االصفاقيات الدكلية -ب

 يةالجميكر  انضماـ تضمفي ،1966سنة  فيفرؼ  25 في مؤرخ 48-66 رقـ أمر -1
، مؤرخ 16، ج.ر.ج.ج. عدد الصناعية الممكية لحماية باريس اتفاقية إلى الشعبية الجزائرية

 .1966فيفرؼ سنة  25في 

، يتضمف االنضماـ إلى اتفاقية 1972 سنة مارس 22مؤرخ في  10-72أمر رقـ  -2
أعيد  ، المتعمقة بالتسجيل الدكلي لمعبلمات التي1891سنة أفريل  14مدريد المبرمة بتاريخ 

 21في  مؤرخ، 32عدد  ج.ج.، ج.ر.1967 سنة جكيمية 14النظر فييا باستككيكلـ بتاريخ 
 .1972سنة  أفريل
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 بالككيت في ماؼنشاء المؤسسة العربية لضماف االستثمار، المكقعة إاالتفاقية المتعمقة ب -3
، 1972جكاف سنة  07مؤرخ في  16-72مصادؽ عمييا بمكجب أمر رقـ  ،1971سنة 
 .1972جكيمية سنة  04، مؤرخ في 53ج.ج.، عدد ج.ر.

، يتعمق بانضماـ الجزائر إلى 1984 سنة أفريل 21مؤرخ في  85-84مرسـك رقـ  -4
 سنة سبتمبر 26معاىدة نيركبي بشأف حماية الرمز األكلمبي المعتمدة في نيركبي في 

 .1984أفريل سنة  24في  مؤرخ، 17. عدد .ج.ج، ج.ر1981

كالكاليات المتحدة  بيةحككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبيف  ـمبر ال تفاؽاال -5
 أكت 22تتضمف التشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقعة بكاشنطف في  ،األمريكية

 سنة أكتكبر 17مؤرخ في  319-90رئاسي رقـ ، مصادؽ عمييا بمكجب مرسـك 1990 سنة
 .1990أكتكبر سنة  24 يف مؤرخ، 45عدد  .ج.ج.،، ج.ر1990

تشجيع كضماف االستثمار بيف دكؿ االتحاد المغرب العربي، المكقعة ب ية المتعمقةتفاقاال -6
 420-90رئاسي رقـ مرسـك مكجب ب امصادؽ عميي، 1990جكيمية سنة  23بالجزائر في 
فيفرؼ سنة  06في  مؤرخ، 06، ج.ر.ج.ج، عدد 1990ديسمبر سنة  22مؤرخ في 

1990.  

مبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية التفاؽ الا -7
ماؼ سنة  18حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع بالجزائر بتاريخ  ،اإليطالية
 سنة أكتكبر 05مؤرخ في  346-91مرسـك رئاسي رقـ مكجب ، مصادؽ عميو ب1991
 . 1991لسنة  46د عد ،، ج.ر.ج.ج.1991

كاالتحاد االقتصادؼ  ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر حككمة الجميكرية االتفاؽ المبـر بيف  -8
، المكقع بالجزائر في اتالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمار حكؿ  البمجيكي المكسمبكرغي،

 05مؤرخ في  345-91رئاسي رقـ بمكجب مرسـك  و، مصادؽ عمي1991أفريل  24
 . 1991أكتكبر سنة  06في  مؤرخ، 46عدد  .ج.ج.،، ج.ر1991كتكبر أ
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بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية  المبـر االتفاؽ -9
 13بشأف التشجيع كالحماية المتبادليف لبلستثمارات، المكقع بمدينة الجزائر في  ،الفرنسية

جانفي  02مؤرخ في  01-94مرسكـ رئاسي رقـ مكجب بمصادؽ عميو ، 1993اير سنة فبر 
  .1994جانفي سنة  02في  مؤرخ، 01، ج.ر.ج.ج.، عدد 1994سنة 

ركمانيا،  بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمةاالتفاؽ المبـر  -10
، 1994سنة  جكاف 28حكؿ التشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع بالجزائر في 

، 1994أكتكبر سنة  22مؤرخ في  328-94رئاسي رقـ المرسـك مكجب المصادؽ عميو ب
 . 1994أكتكبر سنة  26في  مؤرخ، 69ج.ر.ج.ج.، عدد 

، ةسبانيكالمممكة اال حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيفاالتفاؽ المبـر  -11
ديسمبر سنة  23لبلستثمارات، المكقع في مدريد يكـ كالمتعمق بالترقية كالحماية المتبادلة 

مارس سنة  25مؤرخ في  88-95مرسـك رئاسي رقـ مكجب ، مصادؽ عمييا ب1994
 .1995أفريل سنة  26في  مؤرخ، 23، ج.ر.ج.ج.، عدد 1995

االتفاقية المتضمنة إنشاء المركز الدكلي لتسكية المنازعات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ  -12
أكتكبر سنة  30مؤرخ في  346-95رئاسي رقـ مكجب مرسـك صادؽ عمييا بم خرػ،األ

  .1995نكفمبر سنة  05في  مؤرخ ،66عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1995

ة في تكنس االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية، المعدّ  -13
 07 مؤرخ في 306-95رئاسي رقـ مرسـك مكجب مصادؽ عمييا ب، 1982في أكت سنة 
  .1995أكتكبر سنة  11في  مؤرخ ،59عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1995أكتكبر سنة 

 11مبرمة بسيكؿ في المتضمنة إنشاء الككالة الدكلية لضماف االستثمار، التفاقية اال -14
 30مؤرخ في  345-95مرسـك رئاسي رقـ مكجب ، مصادؽ عمييا ب1988أكتكبر سنة 
  .1995نكفمبر سنة  05في  مؤرخ، 66عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1995أكتكبر سنة 

تفاؽ المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة المممكة الا -15
في عماف في أكؿ األردنية الياشمية حكؿ التشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع 
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أفريل  05مؤرخ في  103-97مرسـك رئاسي رقـ مكجب مصادؽ عميو ب، 1996أكت سنة 
 .1997أفريل سنة  06في  مؤرخ، 20، ج.ر.ج.ج.، عدد 1997سنة 

االتفاؽ المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة دكلة قطر  -16
أكتكبر  24ة بتاريخ بشأف التشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع في مدينة الدكح

جكاف سنة  23مؤرخ في  229-97رئاسي رقـ مرسـك مكجب صادؽ عميو بم، 1996سنة 
 .1997، لسنة 43عدد  ،، ج.ر.ج.ج.1997

، يتضمف المصادقة 1999 سنة أفريل 15مؤرخ في  92-99مرسـك رئاسي رقـ  -17
 سنة جكاف 19بتحفع عمى معاىدة التعاكف بشأف البراءات، المبرمة في كاشنطف بتاريخ 

، كعمى الئحتيا 1984 ؼ سنةر يفف 3كفي  1979 سنة سبتمبر 28 كالمعّدلة في 1970
 .1999أفريل سنة  19في  مؤرخ، 28عدد  ج.ج.التنفيذية، ج.ر.

االتفاؽ كالبرتكككؿ اإلضافي بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -18
بلستثمارات المكقعيف في كجميكرية ألمانيا االتحادية، يتعمقاف بالتشجيع كالحماية المتبادلة ل

-2000، مصادؽ عمييما بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 1996مارس سنة  11الجزائر بتاريخ 
أكتكبر سنة  08، مؤرخ في 58، ج.ر.ج.ج.، عدد 2000أكتكبر سنة  07مؤرخ في  280

2000. 

ات، مبـر بيف الحككمة الجزائرية كحككمة ماليزيا حكؿ ترقية كحماية االستثمار التفاؽ اال -19
-01مرسـك رئاسي رقـ مكجب مصادؽ عميو ب، 2000 سنة جانفي 27المكقع بالجزائر في 

أكت سنة  01 في مؤرخ، 42عدد  ،ج.، ج.ر.ج.2001جكيمية سنة  23مؤرخ في  212
2001.  

االتفاؽ المبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة جميكرية  -20
، 2003جكاف سنة  17كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع بفيينا في  النمسا حكؿ الترقية
، 2004سنة  أكتكبر 10مؤرخ في  327-04مرسـك رئاسي رقـ مكجب مصادؽ عميو ب

 .2004أكتكبر سنة  13في  ، مؤرخ65عدد  ،ج.ر.ج.ج.



 قائمة المراجع

408 
 

ة مممكة مبـر بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمالتفاؽ اال -21
فبراير سنة  15جزائر في السكيد حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقع بال

سنة ديسمبر  29مؤرخ في  431-04مرسـك رئاسي رقـ مكجب مصادؽ عميو ب، 2003
 .2004ديسمبر سنة  29في  ، مؤرخ84، ج.ر.ج.ج.، عدد 2004

درالي السكيسرؼ حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كاالتحاد الفي -22
مرسـك مكجب ، مصادؽ عميو ب2004نكفمبر سنة  30لبلستثمارات، المكقع ببيرف في 

في  مؤرخ ،45عدد  ،، ج.ر.ج.ج.2005يكنيك سنة  25مؤرخ في  235-05رئاسي رقـ 
 . 2005يكنيك سنة  29

حككمة الجميكرية ك  الديمقراطية الشعبية يةالجزائر حككمة الجميكرية االتفاؽ المبـر بيف  -23
فيفرؼ سنة  16بتكنس في  ، المكقعاتالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمار حكؿ  ،يةتكنسال

نكفمبر سنة  14مؤرخ في  404-06مرسـك رئاسي رقـ مكجب ، مصادؽ عميو ب2006
 .2006نكفمبر سنة  19في  مؤرخ، 73، عدد .، ج.ر.ج.ج2006

بـر بيف حككمة الجزائر كحككمة صربيا المتعمق بالترقية كالحماية المتبادليف االتفاؽ الم -24
مرسـك مكجب ، مصادؽ عميو ب2012 سنة فبراير 13لبلستثمارات، المكقع بالجزائر في 

في  مؤرخ، 49عدد  ،، ج.ر.ج.ج.2013سبتمبر سنة  30مؤرخ في  334-13رئاسي رقـ 
   .2013أكتكبر سنة  02

 يةالنركص الصشريع-ج

، يحدد شركط ككيفيات 2018سبتمبر سنة  02مؤرخ في  16-18قانكف عضكؼ رقـ  -1
 .2018سبتمبر سنة  05، مؤرخ في 54الدستكرية، ج.ر.ج.ج.، عدد  تطبيق الدفع بعدـ

، يتعمق بعبلمات المصنع كالعبلمات 1966 سنة مارس 19مؤرخ في  57-66أمر رقـ  -2
، معّدؿ بمكجب األمر رقـ 1966مارس سنة  22 في خر مؤ ، 23عدد  ،..ج.جالتجارية، ج.ر

أكتكبر  25في  خر مؤ ، 91عدد  ،..ج.ج، ج.ر1966 سنة أكتكبر 14مؤرخ في  66-308
 . )ممغى(1966سنة 
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، يتعمق بالرسـك كالنماذج ،1966أفريل سنة  28مؤرخ في  86-66األمر رقـ  -3
 . )ممغى(1966ماؼ سنة  03في  خر مؤ ، 35عدد  ،ج..ج.ج.ر

 ،..ج.ج، ج.رقانكف العقكبات ، يتضمف1966يكنيك  08مؤرخ في  156-66رقـ أمر  -4
 .معّدؿ كمتّمـ ،1966 سنة جكاف 11في  خر مؤ ، 49عدد 

، يتضمف قانكف االستثمارات، 1966سبتمبر سنة  15مؤرخ في  284-66أمر رقـ  -5
 . )ممغى(1966سبتمبر سنة  17في  خر مؤ  ،80عدد  ،ج.ر.ج.ج.

، يتضمف إحداث المعيد الكطني 1973نكفمبر سنة  21ؤرخ في م 62-73أمر رقـ  -6
نكفمبر سنة  27في  مؤرخ، 95لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

1973 . 

، .، يتضمف القانكف المدني، ج.ر.ج.ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75رقـ  أمر -7
  .، معّدؿ كمتّمـ1975سبتمبر سنة  30في  مؤرخ ،78عدد 

، يتضمف القانكف التجارؼ، 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59-75أمر رقـ  -8
 ، معّدؿ كمتّمـ.1975ديسمبر سنة  19، مؤرخ في 101ج.ر.ج.ج.، عدد 

، يتعمق بتسميات المنشأ، 1976جكيمية سنة  16مؤرخ في  65-76أمر رقـ  -9
 .1976جكيمية سنة  23في  مؤرخ، 59ج.ر.ج.ج.، عدد 

يحدد القكاعد المتعمقة بنزع ، 1991أفريل سنة  27مؤرخ في  11-91قـ قانكف ر  -10
، 1991ماؼ سنة  08في  مؤرخ 21، عدد .الممكية مف أجل المنفعة العمكمية، ج.ر.ج.ج

يتضمف قانكف  ،2004ديسمبر سنة  29مؤرخ في  21-04متّمـ بمكجب القانكف رقـ ك 
، كبمكجب 2004ديسمبر سنة  30في  مؤرخ ،85، عدد .، ج.ر.ج.ج2005المالية لسنة 
يتضمف قانكف المالية لسنة ، 2007ديسمبر سنة  29مؤرخ في  02-07القانكف رقـ 

كبمكجب قانكف رقـ  ،2007ديسمبر سنة  31في  مؤرخ ،82عدد  ،، ج.ر.ج.ج.2008
، 2014، يتضمف قانكف المالية لسنة 2013ديسمبر سنة  30مؤرخ في  13-08

 .2013ديسمبر سنة  31، مؤرخ في 68 ، عدد.ج.ر.ج.ج
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، يتعمق بترقية االستثمار، 1993أكتكبر  05مؤرخ في  12-93مرسـك تشريعي رقـ  -11
 . )ممغى(1993أكتكبر  10في  مؤرخ ،64عدد  ،ج.ر.ج.ج.

، يتعمق بحماية 1993ديسمبر  07مؤرخ في  17-93مرسـك تشريعي رقـ  -12
 . )ممغى(1993سنة ديسمبر  08في  مؤرخ، 81عدد  ،..ج.جاالختراعات، ج.ر

، يتعمق بتطكير االستثمار، 2001أكت سنة  20مؤرخ في  03-01أمر رقـ  -13
مر رقـ األـ بمكجب معّدؿ كمتمّ  ،2001أكت سنة  22في  مؤرخ ،47عدد  ،ج.ر.ج.ج.

جكيمية سنة  19في  مؤرخ ،47عدد  .ج.ج.،، ج.ر2006جكيمية  15مؤرخ في  06-08
 (. )ممغى جزئيا  2006

، .ج.ج.ر.يتعمق بالعبلمات، ج، 2003سنة  جكيمية 19مؤرخ في  06-03ـ أمر رق -14
 .2003سنة  جكيمية 23في  مؤرخ، 44عدد 

، يتعمق ببراءات االختراع، 2003جكيمية سنة  19مؤرخ في  07-03أمر رقـ  -15
 .2003يكليك سنة  23في  مؤرخ ،44عدد  ،ج..ج.ر.ج

، يتعمق بحماية التصاميـ الشكمية 2003جكيمية سنة  19مؤرخ في  08-03أمر رقـ  -16
 .2003جكيمية سنة  23في  مؤرخ، 44عدد ، ج..ج.لمدكائر المتكاممة، ج.ر

، يحّدد القكاعد المطبقة عمى 2004 سنة جكاف 23مؤرخ في  02-04قانكف رقـ  -17
، معّدؿ كمتّمـ 2004جكاف سنة  27في  مؤرخ، 41عدد  ج.ج.،الممارسات التجارية، ج.ر.

في  مؤرخ، 46عدد  ج.ج.،، ج.ر.2010 سنة أكت 15مؤرخ في  06-10رقـ  بالقانكف 
 .2010أكت سنة  18

، يتضمف قانكف اإلجراءات 2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08نكف رقـ قا -18
  .2008سنة أفريل  23في  مؤرخ، 21عدد  .،المدنية كاإلدارية، ج.ر.ج.ج

يتضمف قانكف المالية التكميمي  ،2010سنة  تأك  26مؤرخ في  01-10أمر رقـ  -19
 .2010أكت سنة  29في  مؤرخ، 49، عدد .، ج.ر.ج.ج2010لسنة 
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، يتضمف قانكف المناجـ، 2014فبراير سنة  24مؤرخ في  05-14قانكف رقـ  -20
 .2014مارس سنة  30 في صادر، 18عدد  ،ج.ر.ج.ج.

الستثمار، ، يتعمق بترقية ا2016أكت سنة  03مؤرخ في  09-16قانكف رقـ  -21
 .2016أكت سنة  03في  مؤرخ ،46عدد  ،ج.ر.ج.ج.

 النركص الصنظيمية-د

 المراسيـ 

، يتعمق بتحديد صبلحيات 19663 سنة جكيمية 10مؤرخ في  284-63مرسـك رقـ  -1
جكيمية سنة  19في  مؤرخ، 49عدد  ج.ج.،المكتب الكطني لمممكية الصناعية، ج.ر.

1963. 

-66، يتضمف تطبيق األمر رقـ 1966 سنة أبريل 28مؤرخ في  87-66مرسكـ رقـ  -2
 مؤرخ، 35عدد  ،، بشأف الرسـك كالنماذج، ج.ر،ج،ج.1966أبريل سنة  28مؤرخ في  86
 .1966ماؼ سنة  3في 

، يتضمف إلحاؽ اختصاصات 1973نكفمبر سنة  21مؤرخ في  187-73مرسـك رقـ  -3
حرؼ بمديرية الصناعية التقميدية فيما يخص تسجيل ال المكتب الكطني لمممكية الصناعية،

نكفمبر سنة  27في  خر مؤ ، 95كالحرؼ التابعة لكزارة الصناعة كالطاقة، ج.ر.ج.ج.، عدد 
1973 . 

، يتضمف تبديل تسمية المكتب 1973نكفمبر سنة  21مؤرخ في  188-73مرسـك رقـ  -4
 مؤرخ، 95د الكطني لمممكية الصناعية بالمركز الكطني لمسجل التجارؼ، ج.ر.ج.ج.، عد

 . 1973نكفمبر سنة  27في 

، يتعمق بكيفيات تسجيل 1976 جكيمية سنة 16مؤرخ في  121-76مرسـك رقـ  -5
شيار تسميات المنشأ كتحديد الرسـك المتعمقة بيا، ج.ر.  23في  مؤرخ، 59عدد  ج.ج.،كا 

  .1976جكيمية سنة 
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الكصاية عمى  ، يتضمف نقل1986سبتمبر سنة  30مؤرخ في  248-86رقـ مرسـك  -6
في أكؿ  مؤرخ، 40المعيد الجزائرؼ لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

 . 1986أكتكبر سنة 

، يحكؿ إلى المركز الكطني 1986سبتمبر سنة  30مؤرخ في  249-86مرسـك رقـ  -7
حكزىـ أك لمسجل التجارؼ، اليياكل كالكسائل كاألمبلؾ كاألعماؿ كالمستخدميف الذيف كاف ي

يسيرىـ المعيد الجزائرؼ لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية، فيما يخص عبلمات الطراز، 
في أكؿ أكتكبر سنة  مؤرخ، 40كالرسـك كالنماذج كالتسميات األصمية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

1986. 

يفيات تطبيق ، يحدد ك1993جكيمية سنة  27، مؤرخ في 186-93مرسـك تنفيذؼ رقـ  -8
، يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية 1991أفريل سنة  27مؤرخ في  11-91رقـ القانكف 

، متّمـ 1993مارس سنة  08في  مؤرخ ،51عدد  ،مف أجل المنفعة العمكمية، ج.ر.ج.ج.
 ،، ج.ر.ج.ج.2005جكيمية سنة  10مؤرخ في  248-05كجب المرسـك التنفيذؼ رقـ بم

 202-08كجب المرسـك التنفيذؼ رقـ بم، ك 2005جكيمية سنة  10في  مؤرخ ،48عدد 
جكيمية سنة  13في  مؤرخ ،39عدد  ،، ج.ر.ج.ج.2008جكيمية سنة  07مؤرخ في 

2008.  

، يتضمف إنشاء المعيد 1998فبراير سنة  21مؤرخ في  68-98مرسـك تنفيذؼ رقـ  -9
في  مؤرخ، 11يحّدد قانكنو األساسي، ج.ر.ج.ج.، عدد ك الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية 

 .1998أكؿ مارس سنة 

، يتضمف إنشاء المعيد 1998 سنة نكفمبر 21مؤرخ في  69-98مرسـك تنفيذؼ رقـ  -10
أكؿ مارس سنة في  مؤرخ، 11عدد  ،..ج.جالجزائرؼ لمتقييس كيحدد قانكنو األساسي، ج.ر

1998. 

، يحدد كيفيات إيداع 2005أكت سنة  02مؤرخ في  275-05مرسـك تنفيذؼ رقـ  -11
صدارىا، ج  .   2005أكت سنة  07في  مؤرخ، 54عدد  ،ج..ج.ر.براءات االختراع كا 
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، يحدد كيفيات إيداع 2005أكت سنة  02مؤرخ في  276-05مرسـك تنفيذؼ رقـ  -12
أكت  07في  مؤرخ، 54ج.ر.ج.ج.، عدد التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة كتسجيميا، 

أكتكبر  26مؤرخ في ال 345-08ـ التنفيذؼ رقـ ، معّدؿ كمتّمـ بمكجب المرسك 2005سنة 
 .2008نكفمبر سنة  16في  مؤرخ، 63، ج.ر.ج.ج.، عدد 2008سنة 

، يحدد كيفيات إيداع 2005 سنة أكت 02مؤرخ في  277-05تنفيذؼ رقـ مرسـك  -13
  .2005أكت سنة  07في  مؤرخ، 54عدد  ج.ج.،العبلمات التجارية كتسجيميا، ج.ر.

 ة القرارات الفردي 

-63، يتعمق بتحديد كيفيات تطبيق المرسـك رقـ 1963نكفمبر سنة  08قرار مؤرخ في  -1
، المتضمف إنشاء المكتب الكطني لمممكية 1963جكيمية سنة  10المؤرخ في  284

 . 1963نكفمبر سنة  15في  مؤرخ، 85الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

ضاء مجمس إدارة المعيد ، يتضمف تعييف أع2003يكليك سنة  06قرار مؤرخ في  -2
أكت سنة  13في  مؤرخ، 48الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

2003. 

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2006نكفمبر سنة  07قرار مؤرخ في  -3
فبراير سنة  23في  مؤرخ، 14ج.ر.ج.ج.، عدد  المعيد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية،

2007 . 

د كيفيات منح االعتماد لمككبلء في مجاؿ ، يحد2009ماؼ سنة  12ار مؤرخ في قر  -4
 . 2009جكيمية سنة  24في  مؤرخ، 37الممكية الصناعية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

، يتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارة المعيد 2010جكيمية سنة  14قرار مؤرخ في  -5
أكتكبر سنة  13في  خر مؤ ، 59ج.ج.، عدد الكطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية، ج.ر.

2010. 
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 بالمغة العربية ممتص األطركحة

بّد  باعتبارىا حتمية ال ،مّحل اىتماـ الدكؿ حماية ممكية المستثمر األجنبي مسألة تأصبحلقد  
، كأحد أىـ العناصر التي يرتكز عمييا االقتصاد الكطني في الدكلة اؿحركة رؤكس األمك منيا لضماف 

نظاما  قانكنيا  لحمايتيا ُكصَف بالمحفز، قصد ضماف استقطاب أكبر قدر  كعمى إثر ذلؾ كضعت الجزائر
ية بحماية حقكؽ الممكالجزائرؼ  القانكني اىتـ المشرعفي ىذا النظاـ  .رؤكس األمكاؿ األجنبيةممكف مف 

 يـ المفّصل إلجراءات نزع الممكيةالتنظ مف خبلؿفق ما تتضمنو مف ممكية عقارية ة لممستثمريف، ك الخاص
صناعية بإعادة النظر في القكانيف التي تحكميا، لتفعيل كممكية  ،المماثمة ليااإلجراءات  أكالمباشرة 

حق  بما فييا ة ككطنية،قانكنية دكليضع آليات لحقكؽ الممكية الصناعية، بك  كتعزيز الحماية القانكنية
 اعتداء عمى حقكقو. لردع كل تصرؼ غير مشركع أك مدنيةك  جنائيةالمستثمر األجنبي في رفع دعكػ 

صياغة النصكص بالمضيفة سمح لمدكلة ي ممكية المستثمر األجنبيالقانكنية لحماية يس التكرّ  إفّ 
 العاـ لبلستثمار النظاـر تحسيف كتطكير في إطا ،اية فّعالة لبلستثمارات األجنبيةالقانكنية بما يضمف حم

 .األجنبي، كالذؼ يدخل في تككيف عناصر مناخ االستثمار في أؼ دكلة

Résumé de la thèse en langue française 

La protection de la propriété de l’investisseur étranger est devenue un 

objet de préoccupation pour les Etats, et ce, en raison de la nécessité qu’elle 

suscite pour garantir le mouvement des capitaux qui est considéré comme l’un 

des éléments les plus importants sur lesquels repose l’économie nationale. Dans 

cette optique, l’Algérie a mis en place un cadre juridique, qualifié d’incitatif, 

afin d’attirer le maximum de capitaux étrangers. En effet, le législateur Algérien 

consacre dans ce sens la protection des droits de la propriété privée des 

investisseurs. 

Cette protection vise fondamentalement la propriété foncière à travers 

l’encadrement détaillé de la procédure, qu’il s’agisse de l’expropriation directe 

ou d’autres mésures équivalentes à l’expropriation. Elle vise également la 

propriété industrielle en remettant en cause les lois qui la régissent. Dans cet 

angle, elle consiste à renforcer la protection juridique des droits de la propriété 

industrielle qui se traduit par l’instauration des mécanismes juridiques 

internationaux et nationaux, y compris le droit pour l’investisseur étranger 

d’engager des poursuites pénales et civiles pour réprimer tout comportement 

illégal ou toute atteinte à ses droits. 

La protection juridique de la propriété de l’investisseur étranger permet à 

l’Etat de formuler des textes juridiques susceptibles de protéger éfficacement les 

investissements étrangers, et ce, dans le cadre d’amélioration et du 

développement d’un système général des investissements étrangers, ce qui 

contribue à la constitution d’éléments du climat d’investissement dans tout Etat. 


