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ملخص الدراسة:
هناك اتصال وثيق بني حقوق امللكية الفكرية وبني تدعيم وتثمني النشاط الرايضي ،ويتجلى
هذا االرتباط على اكثر من صعيد ،سواء من خالل تعزيز استعماالت التكنولوجيا احلديثة يف
النشاط الرايضي وما يكفله نظام براءة االخرتاع من محاية للمبتكرين يف هذا اجملال ،او من خالل
محاية شعارات االندية الرايضية او عالمات املنتجات الرايضية ،وفقا لنظام للعالمات الصناعية
والتجارية .ومتتد حقوق امللكية الفكرية اىل ميدان التسويق الرايضي وما تثريه مسألة بث االلعاب
الرايضية من اشكاالت قانونية واقتصادية ،يعد املؤطر الرئيسي هلا نظام حقوق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .بصورة امشل ميكن القول ان حقوق امللكية الفكرية عامل محائي لالستثمار يف اجملال
الرايضي مبختلف روافده ،لذلك يالحظ اهتمام التشريعات بتفعيل ثقافة امللكية الفكرية يف هذا
امليدان.
األشكال الذي يطرح :كيف ميكن إستعمال حقوق امللكية الفكرية لتدعيم تطبيقات التكنولوجيا
والتسويق يف اجملال الرايضي؟
الكلمات الدالة :الرايضة؛ امللكية الفكرية؛ براءة االخرتاع؛ احلقوق اجملاورة؛ هيئات البث

الباحث املرسل :مصدق خرية الربيد االلكرتوينkheira.mousseddek@univ-mascara.dz :
جملة علوم األداء الرايضي – جامعة حممد الشريف مساعدية – سوق أهراس

1

الربيد االلكرتوينspsusa@univ-soukahras.dz :

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2742

مصدق خرية

Abstract:
This research paper will focus on the close connection between
intellectual property rights and sport, it also will describes with more
granularity how different intellectual property rights enable different
parts of sports economy. Both through patents encourage
technological advances that result in better sporting equipment,
trademarks brand and designs contribute to the distinct identity of
events, teams and their gear; Copyright-related rights generate the
revenues needed for broadcasters to invest in the costly undertaking of
broadcasting sports events to fans all over the world. More broadly, it
can be said that intellectual property rights are protective factors for
investment in all sport fields. That’s why legislations are interested by
promoting intellectual property culture in this fields.
The main issues of this study are summarized in answering the
following questions: How can intellectual property rights be used to
enhance technologies application and marketing in sports ?
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:مقدمة

" تشكل حقوق امللكية الفكرية االساس الذي يرتكز عليه النموذج املايل جلميع
 وتقع حقوق امللكية الفكرية يف صميم،االحداث الرايضية يف مجيع احناء العامل كما تقوم بتمكينه
النظام اإليكولوجي العاملي للرايضة ويف صميم مجيع العالقات التجارية اليت خترج الرايضة إىل
www.wipo.int/ip-،(غريي
"الوجود
كان هذا تدخل للمدير العام. outreach/ar/Ipday/2019/dg_message.html)
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية مبناسبة االحتفال بيومها العاملي وكان حتت شعار " للذهب
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نسعى ."..فقد اهتمت املنظمة العاملية للملكية الفكرية ابلرايضة على اختالف انواعها وأفردت
حيزا واسعا من اهتمامتها مبوضوع " امللكية الفكرية والرايضة" (عبد هللا عبد الكرمي عبد هللا،
احلماية املدنية حلقوق البث االلكرتوين لاللعاب الرايضية :دراسة يف ضوء القانون القطري واملعايري
الدولية للملكية الفكرية ،2017 ،ص.)228 .
وما هذا االهتمام إال انعكاس لالتصال وثيق بني حقوق امللكية الفكرية وبني تدعيم
وتثمني النشاط الرايضي ،ويتجلى هذا االرتباط على اكثر من صعيد ،سواء من خالل تعزيز
استعماالت التكنولوجيا احلديثة يف النشاط الرايضي وما يكفله نظام براءة االخرتاع من محاية
للمبتكرين يف هذا اجملال ،او من خالل محاية شعارات االندية الرايضية او عالمات املنتجات
الرايضية ،وفقا لنظام للعالمات الصناعية والتجارية .ومتتد حقوق امللكية الفكرية اىل ميدان
التسويق الرايضي وما تثريه مسألة بث االلعاب الرايضية من اشكاالت قانونية واقتصادية ،يعد
املؤطر الرئيسي هلا نظام حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة .بصورة امشل ميكن القول ان حقوق
امللكية الفكرية عامل محائي لالستثمار يف اجملال الرايضي مبختلف روافده ،لذلك يالحظ اهتمام
التشريعات بتفعيل ثقافة امللكية الفكرية يف هذا امليدان.
األشكال الذي يطرح :كيف ميكن إستعمال حقوق امللكية الفكرية لتدعيم تطبيقات
التكنولوجيا والتسويق يف اجملال الرايضي؟

االهداف املرجوة من البحث هي:
أوال :إلقاء نظرة على حقوق امللكية الفكرية
اثنيا :تطبيقات حقوق امللكية الفكرية يف اجملال الرايضي
اثلثا :دراسة اتثري حقوق امللكية الفكرية على تعزيز اإلبتكار يف اجملال الرايضي ودعم التسويق
ويف سبيل التعمق يف عالقة التأثري والتأثر بني حقوق امللكية الفكرية والرايضة،
سنحاول الرتكيز على فرعني من فروع امللكية الفكرية إال ومها براءة االخرتاع وحقوق املؤلف
3

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2742

مصدق خرية

واحلقوق اجملاورة ،بقصد حبث كيف يسهم نظام براءة االخرتاع يف تعزيز تطبيق التكنولوجيا يف
اجملال الرايضي ،وكذا معاجلة كيف يسهم نظام حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تثمني التسويق
يف اجملال الرايضي ،وذلك من خالل اخلطة التالية:
أوال :نظام براءات االخرتاع آلية لتعزيز تطبيقات التكنولوجيا يف اجملال الرايضي
أ .شروط محاية االخرتاعات الرايضية اجلديدة
ب .آاثر احلماية القانونية لالخرتاعات الرايضية اجلديدة
اثنيا :محاية حقوق البث الرايضي ودورها يف تثمني التسويق الرايضي
أ .آلية محاية حقوق البث الرايضي ومدى فعاليتها
ب .آاثر محاية حقوق البث الرايضي على التسويق الرايضي
أوال :نظام براءات االخرتاع آلية لتعزيز تطبيقات التكنولوجيا يف اجملال الرايضي
إن الغاية االساسية من اقرار نظام براءات االخرتاع هي تشجيع االبتكار واالبداع من
خالل ضمان تعويض عادل للمبتكرين على اجنازاهتم اجلديدة يف أي ميدان من ميادين النشاط
البشري مبا يف ذلك اجملال الرايضي .فمن خالل نظام براءة االخرتاع ميكن للمخرتع منع الغري من
اعادة استعمال او استغالل أو تصنيع املنتج احملمي دون رضا املالك احلقيقي ،غري أن هذه احلقوق
االحتكارية ال ميكن التمتع هبا إال بعد استيفاء الشروط القانونية للحماية .وسنحاول من خالل
هذا العنصر التطرق اىل شروط محاية االخرتاع الرايضي يف اجلزء األول منه مث التطرق إىل آاثر
احلماية القانونية مبوجب براءة االخرتاع على املنتجات الرايضية وكيف يسهم ذلك يف تعزيز
استخدامات التكنولوجيا.
أ .شروط محاية االخرتاعات الرايضية:
اثر التطور التكنولوجي بصورة عميقة يف امليدان الرايضي ،من خالل ابتكار منتجات
او تقنيات حديثة تسهم يف تطوير االداء الرايضي من خالل تعزيز كفاءة الرايضيني وتشديد
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التنافسية بينهم ،بداية من تطوير احلذاء الرايضي وفق تقنيات جديدة ،واالستبدال التدرجيي للمواد
الطبيعية يف تصنيع املعدات الرايضية اببتكار االلياف الكاربونية ،إىل التحكيم االلكرتوين على
املبارايت الرايضية وغري ذلك من التقنيات احلديثة اليت ال حصر هلا .يف الواقع ان هذا االقبال
املتزايد على االبتكار يف اجملال الرايضي كان الدافع له ابلدرجة االوىل احلماية القانونية للمخرتعني
على اخرتاعاهتم وفقا لنظام براءات االخرتاع .وسنحاول من خالل هذا العنصر التطرق اىل شروط
احلماية القانونية هلذه االخرتاعات ،واليت حددها املشرع مبوجب املادة الثالثة وما يليها من األمر
رقم  07-03املتعلق برباءات االخرتاع.
 .1الشروط املوضوعية لقابلية االخرتاعات يف اجملال الرايضي للحماية مبوجب براءة االخرتاع
بينت املادة الثالثة من األمر رقم  07-03املتعلق برباءة االخرتاع اجلزائري أن االخرتاع
يكون قابال للحماية إذا كان جديدا ،انجتا عن نشاط اخرتاعي وقابال للتطبيق الصناعي ،كما
ألزمت املادة الثامنة من نفس القانون أال تكون قابلة للحماية االخرتاعات املخالفة للنظام العام
واآلداب العامة والصحة والبيئة.
أ.

جيب أن يتمثل االجناز الفكري يف اخرتاع

يشري بعض الفقه الفرنسي اىل أنه «حىت ميكن احلديث عن براءة اخرتاع ،أال جيب
ابلدرجة األوىل أن يكون هناك اخرتاع» ( Roubier, 1954, Droit de propriété
 .)industrielle, n° 25, p.110مل ينص املشرع اجلزائري صراحة على هذا الشرط ،وإمنا حدد
قائمة ابملنشآت اليت ال أتخذ وصف االخرتاع مبوجب املادة  07من االمر رقم  ،07-03وقد
عمد الفقهاء إىل اعتبار هذا التحديد تعريفا سلبيا لشرط االخرتاع ،وبرر هذا الشرط ابعتبار أنه
ينبثق من االلتزام القانوين الذي يفرض أال تكون قابلة للرباءة إال املنتجات اجلديدة اليت أتخذ
وصف االخرتاع (فرحة زراوي صاحل ،2006،الكامل يف القانون التجاري اجلزائري :حقوق امللكية
الفكرية ،ص).89 .
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ب.

جيب أن يكون االخرتاع قابال للتطبيق الصناعي

تعرف املادة  6من األمر رقم  07-03املتعلق برباءات االخرتاع شرط القابلية للتطبيق
ال صناعي ابلنص على أنه « يعترب االخرتاع قابال للتطبيق الصناعي ،إذا كان موضوعه قابال للصنع
واالستخدام يف أي نوع من الصناعة » .بينما يعرف الفقه القانوين املختص هذا الشرط ابلقول
أبن «املقصود من قابلية االخرتاع للتطبيق الصناعي هو أن يرتتب عن استغالل االبتكار نتيجة
صناعية تصلح لالستعمال يف جمال الصناعة :مثل اخرتاع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة أو
أي شيء ملموس ميكن االستفادة منه عمال وتطبيقه يف اجملال الصناعي وإمكان استغالله
استغالال صناعيا» (مسيحة القليويب ،1967 ،الوجيز يف التشريعات الصناعية ،ص).129 .
وملصطلح "الصناعي" معىن خاص ،فهو يعين الطابع التقين االستغاليل الذي مييز االخرتاع
)(Dulian, 1999, Droit de la propriété industrielle, p.76
ت .جيب أن يكون االخرتاع املطالب حبمايته جديدا
تنص املادة الرابعة من قانون براءة االخرتاع اجلزائري على أنه « يعترب االخرتاع جديدا
إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية ،وتتضمن هذه احلالة كل ما وضع يف متناول اجلمهور عن طريق
وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عرب العامل وذلك قبل يوم إيداع طلب
الرباءة أو مطالبة األولوية هبا» .يالحظ من قراءة القانون اجلزائري املنظم لرباءة االخرتاع أن املشرع
عرف شرط اجلدة ابلنظر إىل حالة التقنية الصناعية ،وهذا ما يتضح من النص القانوين السابق
إدراجه ،ويكيف ذلك ابلتعريف السليب لشرط اجلدة .وعليه ،لضبط تعريف جلدة االخرتاع ،البد
بداية من تعريف حالة التقنية واليت تتضمن كل ما وصل إىل علم اجلمهور عن طريق الوصف
الكتايب ،أو الشفوي ،أو االستعمال ،أو أي وسيلة أخرى ،هذا ما يفيد أن أساليب وصول العلم
ابالخرتاع واردة على سبيل املثال ال احلصر ،فقد تتجسد يف صورة مستندات كتابية ،كوجود براءة
سابقة أو وجود وصف لالخرتاع يف كتاب أو جملة علمية أو فنية) .(Bruno, p. 49.كما قد
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يكفي الوصف الشفوي وحده لكي يفقد االخرتاع جدته ،كاملداخالت الشفوية يف ملتقى أو
مؤمتر علمي.
ث .واجب أن يكون االخرتاع انجتا عن نشاط اخرتاعي
ألزم املشرع اجلزائري مودع الطلب أن يقدم اخرتاعا انجتا عن نشاط اخرتاعي ،وذلك
مبوجب نص املادة  3من األمر املنظم لرباءات االخرتاع ،مث عمد إىل تعريف هذا الشرط مبوجب
نص املادة  5من ذات األمر ،حيث « يعترب االخرتاع انجتا عن نشاط اخرتاعي إذا مل يكن انمجا
بداهة عن حالة التقنية» .من خالل هذا النص يالحظ جانب من الفقه اجلزائري أن املشرع عرف
شرط النشاط االخرتاعي تعريفا سلبيا(فرحة زراوي صاحل ،ص ،)76 .على غرار التعريف املقدم
لشرط اجلدة ،وذلك من خالل مقارنته حبالة التقنية ،وعليه ،ال يكون االخرتاع انجتا عن نشاط
ابتكاري ،إذا كان انمجا بداهة وبوضوح عن حالة التقنية .ويتم تقدير ذلك ابلنظر إىل رجل احلرفة
يف اجملال الذي ينتمي إليه االخرتاع ،واليت تتضمن كل ما وصل إىل علم اجلمهور يف أي زمان
كان ،ويف أي مكان كان ،وأبي وسيلة كانت .ويتم تقدير شرط النشاط االخرتاعي يوم إيداع
طلب الرباءة بشأن االخرتاع املعين ،وذلك حىت ابلنسبة للتشريع اجلزائري الذي مل ينص صراحة
على ذلك ،إال أن هذا التحديد مرتبط بطبيعة نظام اإليداع يف الدولة املودع لديها ،والذي يتحدد
بنظام أول مودع يف التشريع اجلزائري.
 .2الشروط الشكلية الكتساب براءة االخرتاع
حدد املشرع اجلزائري الواثئق اليت يلزم املودع بتقدميها للهيئة املختصة ،الكتساب احلقوق
القانونية على اخرتاعه ،كما بني االجراءات اليت يتوجب على املخرتع احرتامها ،ويتكلف هبا
املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية.
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أ  .إيداع طلب االيداع
وال يتحقق شرط االنتظام إال إذا تكون ملف اإليداع من طلب حمرر يف شكل
استمارة ،يقوم املعين مبلئها ،ترفق بوثيقة تتضمن وصفا دقيقا ،شامال وتفصيليا لالخرتاع موضوع
الطلب ،على حنو ميكن رجل املهنة أو احلرفة يف اجملال الذي ينتمي إليه االخرتاع من إعادة
جتسيده .كما جيب على املودع أن يرفق طلبه ابلرسوم التوضيحية املتعلقة ابالخرتاع ،حسب ما
حددته املادة  20من األمر رقم  ،07-03ووثيقة تثبت سداده للرسوم القانونية للتسجيل ( املادة
 9من االمر رقم  .)07-03زايدة على هذه املستندات جيب أن ال خيلو الطلب ،حتت طائلة
البطالن ،من وثيقة املطالبات .ويتم إيداع الطلب لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية
على مستوى خمتلف النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة برباءات االخرتاع ،مل يشر املشرع
صراحة ولفظا إىل املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية كهيئة مودع لديها ،وإمنا كان يصطلح
عليها دائما ابملصلحة املختصة ،ألنه وضح يف املادة الثانية من األمر  07-03املتعلق برباءات
االخرتاع أنه «يقصد يف مفهوم هذا األمر مبا أييت ... :املصلحة املختصة :املعهد الوطين اجلزائري
للملكية الصناعية».
ب.

اآلاثر املرتتبة عن اكتساب احلق يف الرباءة عن االخرتاع الرايضي

مبجرد منح سند الرباءة للمخرتع ينشا له حق احتكاري على اخرتاعه ،عرب بعض الفقه
العريب عنه قائال « إن نظام براءة االخرتاع ،مبا يقرره من حق احتكار للمخرتع يرد على مثرة اجنازه
الفكري ،هو حافز يدفع إىل تشجيع امللكات اخلالقة ،ذلك أن تقرير محاية قانونية للمخرتع من
شأنه اطمئنان الباحث إىل محاية القانون ،إذ مينع على غري املخرتع استغالل اخرتاعه ،وهذا ما
يشحذ قرائح الباحثني واملخرتعني»( حسين عباس ،امللكية الصناعية واحملل التجاري ،ص،33 .
 .) 34وسيتم فيما يلي حتليل املقصود ابحلق االحتكاري للمخرتع على اخرتاعه واألحكام املتعلقة
به ،مث بيان كيفية التمتع هبذا احلق يف حالة اختالف فئات االخرتاع.
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.1

حتديد املقصود ابحلق االحتكاري للمخرتع وبيان أحكامه

خيول سند الرباءة لصاحب االخرتاع حقا مؤقتا على اخرتاعه ،ملدة عشرين سنة ابتداء
من اتريخ إيداع الطلب ،حسب ما أقرته املادة  19من االمر رقم  .07-03ويتمتع املخرتع
خالل هذه املدة ابحلماية ضد أي شخص يقوم ابستعمال أو صنع أو بيع أو عرض املنتج للبيع
أو استرياده هلذه األغراض دون رضا مالك الرباءة .وجيب أال يشمل هذا احلظر األعمال املؤداة
ألغراض البحث العلمي ،واألعمال اليت ختص املنتوج املشمول ابلرباءة ،من صنع أو استعمال أو
استرياد أو ببيع للناتج مىت كان صاحب االخرتاع قد قام بعرض املنتج يف السوق .كما يستثىن
من قائمة األعمال احملظورة ،استعمال املنتج احملمي ابلرباءة على منت البواخر والسفن الفضائية أو
أجهزة النقل اجلوية أو الربية األجنبية املتواجدة ابملياه اإلقليمية أو اجملال اجلوي أو الرتاب الوطين
بصفة اضطرارية أو مؤقتة ،وقد نص املشرع صراحة على هذه القيود الواردة على احتكار مالك
الرباءة الستغالل اخرتاعه مبوجب املادة  12من االمر رقم  07-03املتعلق برباءة االحرتاع.
يف املقابل فرض املشرع على مالك الرباءة التزامات ،تتمثل أساسا يف واجب دفع
الرسوم السنوية .وهي عبارة عن رسوم تصاعدية تتزايد قيمتها إىل غاية انتهاء املدة احملددة للرباءة
واملقدرة بعشرين سنة ،ويتم دفع هذه الرسوم إىل جانب رسوم اإليداع والنشر .إن سداد هذه
الرسوم يعد أمرا إلزاميا ،ويف حالة عدم التزام املودع هبذا القيد ال ميكنه التمتع ابحلقوق املرتتبة عن
الرباءة ( املادة  ،9األمر  .)03-07من هذا املنطلق ،ويف حالة عدم وفاء املودع هبذا االلتزام فان
ملكيته لرباءة االخرتاع تسقط تلقائيا .إال انه ورغبة من املشرع يف التخفيف من صرامة هذا اجلزاء،
منح للمودع مهلة إضافية لتنفيذ التزامه تقدر مبهلة ستة أشهر ،يف مقابل دفع رسم إضايف ،وذلك
بعد تعليل وبيان أسباب التأخري يف سداد الرسوم ( املادة  ،54األمر  )03-07ويعرف ذلك
ابسرتجاع احلق يف الرباءة (فرحة زراوي صاحل ،ص).138 ،137.
إىل جانب هذا االلتزام ،يقع على عاتق مالك الرباءة واجب استغالل االخرتاع
موضوع احلماية ،واساغالل التعديالت اجلديدة املضافة اليه .ذلك أتكيدا للهدف االساسي من
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تشريع شهادة االضافة واملتمثل يف تعزيز التقدم التقين والعلمي ،وانفاع اجملتمع به ،وكما عرب عنه
بعض الفقه اجلزائري بقوله « ال يعترب استغالل االخرتاع موضوع الرباءة حقا ممنوحا ملالك الرباءة
فحسب ،بل هو كذلك التزام على عاتقه»( فرحة زراوي صاحل ،املرجع السابق ،ص.)139 .
ويف حالة عدم احرتام مالك الرباءة هلذا االلتزام ،فإن االخرتاع يكون عرضة إلجراء الرتخيص
اجلربي إذا توافرت الشروط احملددة قانوان( املواد  ،48-39األمر  .)07-03فمن حق أي
شخص له مصلحة ،ويف أي وقت بعد انقضاء مهلة أربع سنوات ابتداء من اتريخ إيداع طلب
احلماية أو ثالث سنوات ابتداء من اتريخ صدور الرباءة ،أن يقدم طلبا أمام املصلحة املختصة
للحصول على رخصة الستغالل االخرتاع( املادة  ،47األمر  .)07-03يتبني من خالل دراسة
النصوص القانونية املنظمة للرتخيص اجلربي أن اهلدف األساسي من وراء هذا اإلجراء هو حتقيق
تقدم تقين ملحوظ أو مصلحة اقتصادية هامة وذلك بتمويل السوق الوطنية.
كما ميكن لصاحب الرباءة التصرف يف هذا السند جبميع أشكال التصرف القاين ،إما
عن طريق التنازل عنه بعوض ،ويتم يف هذه احلالة إعمال أحكام عقد البيع احملددة يف القانون
املدين .وميكنه أن يتنازل عنه بدون عوض ،وتسري عليه أحكام عقود التربع .ابإلضافة إىل ذلك
ميكن ملالك الرباءة االحتفاظ مبلكية السند والتنازل عن احلق يف االستغالل .ويعرف هذا التصرف
ابلرتخيص اإلرادي ابستغالل الرباءة ،ويتحقق ذلك مقابل حصوله على أجرة متفق عليها تسمى
ابإلاتوة؛ وتطبق يف هذه احلالة أحكام عقود اإلجيار املنظمة يف القانون املدين .ولرباءة االخرتاع
قيمة ائتمانية كبرية متكن مالك السند من تقدميه على سبيل الرهن احليازي ،كضمان لدين معني.
وكذلك تتمتع بقيمة اقتصادية عالية ،فهي تعترب من احلقوق العينية اليت ميكن تقدميها كإسهام يف
الشركة.
.2

احلماية القانونية املقررة لالخرتاع الرايضي احملمي :دعوى التقليد

تعترب دعوى التقليد األثر املباشر لتسليم براءة االخرتاع ،حسب ما اقره املشرع مبوجب
املادة  15من االمر رقم  ،07-03وهو مرتبط ارتباطا وثيقا حبق مالكها يف احتكار استغالل
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اخرتاعه خالل املدة احملددة قانوان (Passsa, Droit de la propriété industrielle,
)  .2009, p. 357عرف املشرع اجلزائري جنحة التقليد ابإلحالة إىل احلق االحتكاري
املمنوح للمخرتع وفقا لنص املادة  65من االمر املنظم لرباءة االخرتاع .ويرى بعض الفقه العريب
تعريف التقليد أبنه « عكس االبتكار ألنه ميثل عملية حماكاة لشيء مبتكر ،أي أهنا عملية
استنساخ لشيء مبتكر ،فاملقلد انقل عن املبتكر»( صالح الدين عبد اللطيف الناهي ،الوجيز يف
امللكية الصناعية والتجارية ،1982 ،ص . )201 .ويرى جانب آخر أن «التقليد هو أن يقوم
شخص دون وجه حق ابستغالل االخرتاع سواء ابنتاجه أو بيعه أو االفادة منه على أي وجه»(
مسيحة القليويب ،ص.)355 .
ووفق املادة  61من االمر رقم  07-03املتعلق برباءات االخرتاع فأنه يعاقب على
جنحة التقليد ابحلبس من  6أشهر إىل سنتني وبغرامة من مليونني ومخسمائة دينار
( 2.500.000دج) إىل عشرة ماليني دينار ( 10.000.000دج) أو إبحدى هاتني
العقوبتني فقط ".وتنص املادة  62من ذات األمر على أنه "يعاقب بنفس العقوبة اليت يعاقب هبا
املقلد كل من يتعمد اخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة اشياء مقلدة أو يبيعها أو يعرضها للبيع أو
يدخلها إىل الرتاب الوطين" .كما يتقرر ملالك االخرتاع وما ادرج عليه من تعديالت تعويض عما
حلقه من ضرر وفقا الحكام املسؤولية التقصريية ،ولتقدير التعويض يتعني مراعاة الضرر الالحق
( فرحة زراوي ،ص.
بصاحب الرباءة ال الفائدة اليت جناها املقلد من استغالل االخرتاع دون رضا صاحبه
.)182
اثنيا :محاية حقوق البث الرايضي ودورها يف تثمني التسويق الرايضي
مل تعد الرايضة اليوم جمرد لعبة مجاهريية تعرض على شاشات التلفزيون ،وإمنا حتولت
اىل منتج قابل للتسويق وختضع لقوانني السوق ،ومل تعد عائدات الرايضة حمصورة يف املبالغ احملصلة
من شباك التذاكر وإمنا توسعت اىل مقابل بطاقات االشرتاك ،ومثن رفع التشفري عن القنوات
الرايضية املدفوعة ،وفتح بذلك جمال اقتصادي خصب لالستثمار.
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واتضح من هذا االنفتاح أن العالقة بني الرايضة والتلفزيون هي عالقة جتارية ابلدرجة
االوىل ،وهبذا غدا البث التفزيوين أهم عامل يف الرتويج لالحداث الرايضية وحتصيل اإليرادات من
التظاهرات الرايضية الكربى ،حيث جتاوز البث التلفزيوين لاللعاب االوملبية يف بيجني عام 2008
ولندن  2012وريو عام  2016ثالثة مليار مشاهد ،وبلغت ايرادات مبيعات حقوق البث يف
الفرتة من  2013اىل  2016نسبة  73ابملئة من امجايل دخل اللجنة األوملبية ( اين يو ،ما وراء
اشارات البث :حملة عن الصني حول حق املؤلف فيما يتعلق ابلربامج الرايضية
)www.wipo.int/wipo_magazine/ar/2019/02/article_0002.html
أ .آلية محاية حقوق البث الرايضي ومدى فعاليتها
أقر املشرع احلماية ملا يعرف ابحلقوق اجملاورة وهي تلك احلقوق املادية املتضمنة احلق
يف تثبيت واستنساخ الفنان العازف أو املؤدي ألدائه ،ويف حق منتجي التسجيالت السمعية
والسمعية البصرية يف الرتخيص ابستنساخ تسجيالهتم السمعية أو السمعية البصرية وإبالغها
للجمهور ،وكذا حقوق هيئات البث (بشيخ.2014 .اإلطار القانوين حملاربة القرصنة الفكرية يف
اجلزائر .جملة املؤسسة والتجارة .ص ).37 .وعرفتها املادة  107من االمر رقم  05-03من
خالل تعدادها فاعتربت أن « كل فنان يؤدي أو يعزف مصنفا من املصنفات الفكرية أو مصنفا
من الرتاث الثقايف التقليدي وكل منتج ينتج تسجيالت مسعية أو تسجيالت مسعية بصرية تتعلق
هبذه املصنفات وكل هيئة للبث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري تنتج برامج ابالغ هذه
املصنفات للجمهور ويستفيد عن اداءاته حقوقا جماورة حلقوق املؤلف تسمى احلقوق اجملاورة».
وانطالقا من ذلك فقد اقر املشرع احلماية ملنتج التسجيالت السمعية أو السمعية

البصرية :هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتوىل حتت مسؤوليته التثبيت االويل لألصوات املنبعثة
من تنفيذ اداء أديب أو فين أو مصنف من الرتاث الثقايف التقليدي ،ابلنسبة للتسجيالت السمعية
( املادة  ،113األمر  .) 07-03اما منتج التسجيالت السمعية البصرية فهو هو كل شخص
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طبيعي أو معنوي يتوىل حتت مسؤوليته التثبيت االويل للصور املركبة سواء كانت مصحوبة أبصوات
ام ال ،ترتك رؤيتها لدى املشاهد انطباعا ابحلركة( املادة  ،115األمر  .)07-03قد أقر له
املشرع محاية قانونية ملدة مخسني سنة حتتسب من هناية سنة نشر التسجيل إذا مت نشر التسجيل
أو من هناية سنة التثبيت يف حالة عدم النشر.
كما تستفيد من احلماية هيئات البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري:
يقصد هبا كل كيان يبث أبي أسلوب من األساليب النقل الالسلكي لإلشارات أصواات أو صورا
وأصواات أو يوزعها عن طريق سلك أو ليف بصري أو كابل بغرض نقل برامج مثبتة إىل اجلمهور.
وتتمتع هذه اهليئات حبماية قانونية خلمسني سنة ابتداء من هناية سنة بث احلصة( املادة ،117
األمر  .)07-03انطالق من ذلك فتخضع للحماية مبوجب احلقوق اجملاورة كافة الربامج اليت مت
بثها إىل اجلمهور دون النظر إىل اساليب النقل املستعملة ،وسواء كانت هيئة البث اتبعة للقطاع
العام أو اخلاص( فرحة زواوي ،ص)462 .
فاألصل أن ما يدور ابملالعب والقاعات الرايضية غري قابل للحماية مبوجب احلقوق
اجملاورة فتحركات الالعبني وحركاهتم ترتكز يف األساس على إحداث نتائج ،كما ان املسابقات
والبطوالت الرايضية ختضع لقواعد حمددة حبيث تقيد من جمال االبداع .إال أن هذه املمارسات
والتظاهرات ختضع لعمليات االخراج واملونتاج بغرض عرضها للبث ،فتتحول اللعبة إىل حدث
اعالمي يتم اعداده وفق مهارات فنية وتنظيمية وجتارية من طرف هيئة البث وبعملية الدمج هذه
يف اشارات البث فتصبح لصيقة بربانمج البث غري قابلة لالنفصال عنه ،فإن كان احلدث يف ذاته
غري حممي إال أن البث حممي وفقا لنظام احلقوق اجملاورة حلقوق املؤلف ( أورا ،وجهة نظر كينية
www.wipo.int/ip-out
الرايضي،
والبث
املؤلف
حق
حول
)reach/ar/ipday/2019/dg_message.html

مسألة أخرى تطرح بشدة يف ظل البيئة الرقمية تتعلق ابلبث االلكرتوين لأللعاب
الرايضية ،فيقصد ابلبث اإللكرتوين " نقل االحداث أو األفالم أو املادة السمعية أو السمعية
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البصرية أو غريها عرب وسائط إلكرتونية أو عرب الشبكة االلكرتونية أو بشكل عام عرب االنرتنت"
(عبد هللا عبد الكرمي ،ص .)228 .ال يوجد تنظيم قانوين صريح يف هذه املسألة ،ما حيتم اعمال
القواعد العامة اخلاصة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة عليها .غري أن احلماية وفق هذا النظام ال
تكون متكاملة وفعالة نظرا للطبيعة املتميزة لعمليات البث يف البيئة الرقمية.
وفقا لنص املادة  118من االمر رقم  05-03املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
فان احلماية املقررة هليئات الث السمعي والسمعي البصري ختوهلا احلق يف منع اعادة بث براجمها
املذاعة أو استنساخها أو ابالغ حصصها املذاعة إىل اجلمهور إال برتخيص مكتوب من طرفها.
إال ان هذا احلق يف الرتخيص ادخل عليه املشرع استثناءات ( املادة  ،12األمر  ،)05-03معليه
يسقط شرط احلصول على ترخيص مكتوب اذا وضع الربانمج رهن التداول..
انطالقا من االحكام املنظمة حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة جيوز هليئة البث املطالبة
ابلتعويض عن إعادة البث غري املرخص به ،وتتعني هنا اإلشارة إىل الفرق بني إعادة البث احملظور
قانوان كاعتداء على احلق اجملاور هليئة البث ،والذي يقصد به العرض الفوري واملتزامن الذي تقوم
به هيئة البث لربانمج خاص هبيئة البث األصلية( املادة  ،13اتفاقية روما) ،والذي خيتف عن
البث الالحق للربانمج والذي يكيف ابنه ابالغ إىل اجلمهور .كما حيق هلا منع الغري من استنساخ
براجمها املعروضة دون ترخيص مكتوب ،فلهذه اهليئات احلق يف استغالل ما قامت ببثه من برامج
استغالل ماداي من خالل التنازل عنه مبقابل أو أتجريه أو اعارته..
ومن بني احلقوق املقررة أيضا هليئات البث ،احلق يف ابالغ منتجاهتا االعالمية،
كالربامج الرايضية إىل اجلمهورـ وهلا أن تقوم مبمارسة هذا احلق بنفسها أو أن تتنازل عنه هليئة بث
أخرى ،كقناة رايضية أو اعالمية أخرى ،أو دور السنما ،ويكون ذلك مبقابل أو من دونه ،بشرط
أن يتم نقل احلق يف االبالغ هذا مبوجب عقد مكتوب ( املادة  ،118االمر )05-03

14

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2742

أتثري حقوق امللكية الفكرية على تدعيم تطبيقات التكنولوجيا والتسويق يف اجملال الرايضي

إال أن هذه احلقوق االحتكارية املقرر هليئات البث بصورة عامة ،وهيئات البث
الرايضي خاصة ،ال تنفي حق اجلمهور يف االعالم ،والذي ينفصل إىل حقني جوهريني ،يتمثل
احلق االول يف حق اجلمهور واجلهات االعالمية يف الدخول إىل املالعب حلضور لتظاهرات
الرايضية ،والذي يرتبط حبق آخر يتمثل يف احلق يف االستشهاد ،والذي يقصد به التقاط الصور أو
املقاطع لغرض االستشهاد هبا يف احلصص االخبارية أو الربامج الرايضية ،وان كانت ممارسة هذا
احلق تثري الكثري من اللبس وتطرح العديد من االشكاالت القانونية.
ب .آاثر محاية حقوق البث الرايضي على التسويق الرايضي
يعرف التسويق الرايضي ابنه " عملية متداخلة هتدف اىل ختطيط ،تسعري ،ترويج
وتوزيع املنتج ،ابالضافة اىل اخلدمة أو االنشطة الرايضية اليت تشبع حاجات ورغبات املستفيدين
او املستهلكني احلاليني واملستقبليني"( حممد أمحد كمال رمادي ،جلنة تسويق مقرتحة ابالحتادات
الرايضية االوملبية ،2013 ،ص )21 .ومن بني اساليب التسويق الرايضي جند التسويق التلفزيوين
من خالل بث املبارايت وااللعاب الرايضية ،كما يعد البث السمعي البصري لاللعاب الرايضية
جم اال من جماالت االستثمار ،واملداخيل الناجتة عن التنازل عن حقوق البث تعد ايرادا مباشرا
لالندية واهليئات الرايضية .إذن فالعالقة وطيدة جدا بني التلفزيون والرايضة واالقتصاد ،والراعي
الرمسي هلذه العالقة هو احلقوق اجملاورة ،ألهنا املظلة احلامية ألصحاب احلقوق ضد عمليات البث
غري املرخص به ،أو القرصنة اليت تتم يف البيئة الرقمية.
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اخلامتة:
حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على العالقة بني امللكية الفكرية
والرايضة ،وحصران الدراسة يف حقني من حقوق امللكية الفكرية ،أال ومها براءات االخرتاع واحلقوق
اجملاورة حلق وق املؤلف .واتضح من خالل البحث أن لرباءة االخرتاع دور كبري يف تعزيز تطبيقات
التكنولوجيا يف اجملال الرايضي ،وقد كان هلا دور ابرز يف حتسني أداء الرايضيني ودعم التنافسية
بينهم .ذلك الن االقرار ابحلقوق االستئثارية للمخرتعني على ابتكاراهتم ،حبيث ال ميكن الي كان
إعادة صنع االخرتاع أو استعماله أو استغالله دون رضا املالك احلقيقي للرباءة عنه.
كما توصلنا أيضا ،اىل أن اقرار احلماية القانونية للبث التلفيزيوين للتظاهرات الرايضية
مبوجب احلقوق اجملاورة حلقوق املؤلف ساهم بشكل بليغ يف خلق مورد مايل لتمويل النشاطات
الرايضية ،بل هو من اكرب املوارد املالية ،غري ان انتشار هذا الفكر الزال حمتشما يف اجلزائر ،فيجب
على االندية الرايضية وكذا اهليئات املشرفة على الرايضة يف اجلزائر أن تعمل على تكريس هذا
العرف على الصعيد الوطين.
التوصيات:
انطالقا من واقع الكرتوين فرض نفسه وامتد اىل مجيع امليادين ،يتعني تدخل املشرع
بوضع نظام قانوين متميز حلماية حقوق امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية بصورة عامة والبث
االلكرتوين بصورة خاصة ،السيما مع تزايد االنتهاكات على حقوق البث الرايضي.
مسالة حقوق امللكية الفكرية على درجة كبرية من األمهية يف اجملال الرايضي ،لذلك
يتعني نشر هذه الثقافة يف الدوائر الرايضية ،من خالل تقدمي حماضرات للناشطني الرايضيني،
وترسيخ هذا الفكر لدى االندية الرايضية ،السيما مع تزايد امهيتها يف دعم االيرادات املالية.
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