




تعریف المنافسة غیر المشروعة

:  المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة على أنھ 97.17من القانون رقم  184عرفت المادة 
یعتبر عمال من أعمال المنافسة غیر المشروعة، كل عمل منافسة یتنافى وأعراف الشرف 

.في المیدان الصناعي أو التجاري
:وتمنع بصفة خاصة :وتمنع بصفة خاصة 

األعمال كیفما كان نوعھا التي قد یترتب علیھا بأیة وسیلة من الوسائل خلط مع جمیع  -  1
مؤسسة أحد المنافسین أو منتجاتھ أو نشاطھ الصناعي أو التجاري ؛

الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنھا أن تسيء إلى سمعة مؤسسة االدعاءات  -  2
أحد المنافسین أو منتجاتھ أو نشاطھ الصناعي أو التجاري ؛

أو االدعاءات التي یكون من شأن استعمالھا في مزاولة التجارة مغالطة البیانات  -  3
.الجمھور في طبیعة البضائع أو طریقة صنعھا أو ممیزاتھا أو قابلیتھا لالستعمال أو كمیتھا



الطبیعة القانونیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة

:اختلف الفقھ في تحدید الطبیعة القانونیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة
یرى بأن دعوى المنافسة غیر المشروعة تقوم على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة حیث یقوم فعل : : اتجاه أولاتجاه أول 

.المنافسة غیر المشروعة عند وجود خطأ یلزم مرتكبھ بتعویض من لحقھ الضرر 
وقد تعرض ھذا الرأي لعدة انتقادات أبرزھا

أن فكرة الخطأ والتب تعد ركنا أساسیا في المسؤولیة التقصیریة تبدوا قاصرة في مجال المنافسة غیر المشروعة   - 1
وذلك لتعدد األفعال التي یتعذر فیھا معرفة الخطأ وأن دعوى المنافسة غیر المشروعة قد تثبت رغم عدم وجود الخطأ 

.أو الضرر
.أن دعوى المنافسة غیر المشروعة قد تتجاوز فكرة التعویض إلى اتخاذ إجراءات تمنع وقوع الضرر مستقبال –2

یذھب للقول بأن دعوى المنافسة غیر المشروعة تتأسس على نظریة التعسق في استعمال الحق وحجتھم في : : اتجاه ثاناتجاه ثان
ذلك أن التاجر لھ الحق في المنافسة طالما لم تخرج عن حدودھا المشروعة، أما إذا خرج عن ذلك فھو یكون قد تعسف 

في استعمال حقھفي استعمال حقھ
:وقد تعرضت ھذه النظریة أیضا لالنتقادات

ھناك من یعتبر بأن التعسف في استعمال الحق ما ھو إال صورة من صور المسؤولیة التقصیریة –1
أن المصلحة المرجوة من فعل المنافسة غیر المشروعة فھي تتحقق في حال ما إذا كان صاحب الحق متعسفا في  - 2

.استعمال حقھ إذا كانت المصلحة التي یرمي الھا غیر مشروعة
یرى بأنھا دعوى من نوع خاص ومستقلة بذاتھا حیث أنھا ظاھرة لم یعرفھا القانون من ذي قبل مما یحتم : : اتجاه ثالثاتجاه ثالث

.على المشرع ضرورة تنظیمھا بأحكام خاصة مراعاة للغایات االقتصادیة واالجتماعیة
:أما بخصوص موقف المشرع المغربي 

فیالحظ أنھ خول للمتضرر من األفعال المنافیة للمنافسة أن یقیم دعوى للمطالبة بالتعویض عن األضرار التي تندرج 
في إطار المسؤولیة التقصیریة كما منحھ أیضا الحق في رفع دعوى مدنیة لوقف األعمال التي تشكل منافسة غیر 

یمكن أن تقام على أعمال المنافسة غیر المشروعة ال “ 17.97من القانون  185مشروعة وھو ما نصت علیھ المادة 
”بالتعویضإال دعوى مدنیة لوقف األعمال التي تقوم علیھا ودعوى المطالبة 



شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة

تنحصر شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة في الخطأ والضرر والعالقة السببیة

ترك ما یجب فعلھ أو فعل ما كان “ : من ق ل ع  78عرف المشرع المغربي الخطأ في الفصل                   
” یجب اإلمساك عنھ وذلك من غیر قصد إلحداث ضرر

وال یشترط في الخطأ حتى تقوم المنافسة غیر المشروعة أن یكون بین تاجرین یمارسان نفس التجارة، كما ال یشترط 
فیھ أن یكون عمدیا، حیث تقوم المنافسة غیر المشروعة حتى ولو لم یتوفر سوء نیة لدى فاعلھ أي یمكن أن یرتكب 

.الفعل بحسن نیة دون قصد االضرار

الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم ھو الخسارة التي “ : من ق ل ع على أنھ 98عرفھ الفصل                      
لحقت المدعي فعال والمصروفات الضروریة التي اضطر أو سیضطر إلى إنفاقھا إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب 

ویجب على المحكمة أن تقدر األضرار . إضرارا بھ كذلك ما حرم منھ من نفع في دائرة الحدود لنتائج ھذا الفعل
”.بكیفیة مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدین أو عن تدلیسھ

:الضرر

:الخطأ

”.بكیفیة مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدین أو عن تدلیسھ
وال یشترط في الضرر أن یكون حاال بل یكتفى بالضرر المستقبلي الذي سیقع على وجھ الیقین، ویمكن أن تقبل 

دعوى المنافسة غیر المشروعة حتى ولو لم یكن ھناك أي ضرر ألن الضرر شرط للحصول على التعویض في 
حین دعوى المنافسة غیر المشروعة قد یكون الھدف منھا الحصول على تعویض أو وقف الفعل المخالف أو إزالة 

الخلط واللبس من جراء الفعل المخالف، ولذلك یكون للشخص المضرور من المنافسة غیر المشروعة الحق في رفع 
.الدعوى إلزالة ھذه األفعال غیر المشروعة دون أن تكون ھناك حاجة إلثبات وقوع الضرر

ال یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة حدوث خطأ وضرر بل البد م�ن وج�ود عالق�ة س�ببیة م�ا ب�ین الخط�أ                            
والضرر، وما دام أن دعوى المنافسة غیر المشروعة دعوى ذات طبیعة خاصة فإنھ یوجد استثناء عن ھذه القاعدة وبخاصة 
في حالة إتیان أعمال مخلة بآداب المنافسة في مواجھة مجموع التج�ار المتنافس�ین ف�ي نش�اط مع�ین، األم�ر ال�ذي یتع�ذر مع�ھ 

وتعتب�ر العالق�ة الس�ببیة . إثبات عالقة السببیة بین ھ�ذه األعم�ال المخل�ة والض�رر ال�ذي لح�ق ت�اجرا بعین�ھ أو مجم�وع التج�ار
قائم��ة مت��ى تأك��دت المحكم��ة م��ن قی��ام عالق��ة ب��ین تأس��یس المش��روع المن��افس وانخف��اض قیم��ة أعم��ال الم��دعى وم��ن أن ھ��ذا 

االنخفاض ال یعود ألي سبب آخر 

:العالقة السببیة



إجراءات دعوى المنافسة غیر المشروعة

                                                                                                    
المتعل��ق بحمای��ة الملكی��ة الص��ناعیة  17.97ب��الرجوع إل��ى الق��انون                                                        

من�ھ الت�ي ت�نص عل�ى  15نجده قد حسم مسألة اإلختصاص النوعي حیث أرجع�ھ للمحكم�ة التجاری�ة م�ن خ�الل الم�ادة 
تخ�تص المح�اكم التجاری�ة وح�دھا ف��ي الب�ت ف�ي المنازع�ات المترتب�ة ع��ن تطبی�ق ھ�ذا الق�انون باس�تثناء ال��دعاوي ”:أن�ھ

وتخ�تص المح�اكم التجاری�ة حت�ى ول�و ك�ان أح�د األط�راف غی�ر  .”فی�ھالجنائیة والقرارات اإلداریة المنص�وص علیھ�ا 
من قانون احداث المحاكم التجاریة التي تسمح باالتفاق بین الت�اجر وغی�ر  5تاجر وال مجال للتمسك بمقتضیات المادة 

.التاجر باسناد اإلختصاص لغیر المحكمة التجاریة
                                                    

المحكم��ة المختص��ة ھ��ي المحكم��ة “  17.97م��ن الق��انون  204حددت��ھ الم��ادة                                             

:المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المنافسة غیر المشروعة
من حیث اإلختصاص النوعي

المحكم��ة المختص��ة ھ��ي المحكم��ة “  17.97م��ن الق��انون  204حددت��ھ الم��ادة                                             المحليمن حیث اإلختصاص 
التابع لھا موطن المدعى علیھ الحقیقي أو المختار أو المحكمة التابع لھا مقر وكیلھ أو المحكمة التابع لھا المك�ان ال�ذي 

إل�ى المحكم�ة ال�دعاوي ترف�ع و .یوجد بھ مقر الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة إذا كان موطن ھذا األخی�ر ف�ي الخ�ارج
.المتعلقة في آن واحد بقضیة عالمة وقضیة رسم أو نموذج أو منافسة غیر مشروعة مرتبطة فیما بینھا

:تقادم دعوى المنافسة غیر المشروعة
ال�دعاوى المدنی�ة والجنائی�ة المنص�وص تتق�ادم “ 17.97م�ن الق�انون  206تتقادم دعوى المنافسة غیر المش�روعة حس�ب الم�ادة 

”إقامتھاعلیھا في ھذا الباب بمضي ثالث سنوات على األفعال التي تسببت في 

:أطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة
من ق م م على الصفة واألھلیة والمصلحة 1وھو التاجر ویشترط توفره حسب الفصل : المدعي

ھو كل شخص مرتكب للفعل الضار أو المسؤول عنھ أو المنافس الذي ارتكب فعل المنافسة غیر المشروعة: المدعي علیھ



آثار دعوى المنافسة غیر المشروعة

:في 17.97من القانون  185تتلخص آثار دعوى المنافسة غیر المشروعة حسب مقتضیات المادة 

یتعبر وقف األعمال من أھم الجزاءات التي تقضي بھا المحكمة في دعوى المنافسة غیر المشروعة حیث 
تمنع الفاعل من التمادي في ممارسة أعمالھ المنافیة لقواعد األمانة وقواع�د المنافس�ة الش�ریفة ف�ي المی�دان 

مل���ف رق���م  108التج���اري ، وج���اء ف���ي حك���م قض���ائي ص���ادر ع���ن المحكم���ة التجاری���ة بطنج���ة رق���ن 
غی��ر منش��ور  بأن��ھ وحی��ث أن المحكم��ة بع��د اطالعھ��ا عل��ى  20/01/2015بت��اریخ  1022/33/2014

نموذج الرسم الخاص بكیس تعبئة المنتوج الخاص بطرف�ي ال�دعوى تب�ین لھ�ا أن ھن�اك تش�ابھا كبی�را ب�ین 
”العالمتین من حي نطاقھما ومن حیث الرسوم واألشكال الھندسیة واأللوان المصاحبة للعالمتین

وقف األعمال -  1

یمكن للمحكمة أن تحكم بالتعویض عن الضرر لفائدة المضرور شریطة أن یتم إثبات وجود الضرر حیث 
ف���ي المل���ف ع���دد  514ج���اء ف���ي ق���رار للمجل���س األعل���ى س���ابقا محكم���ة ال���نقض حالی���ا ف���ي ق���راره ع���دد 

وإن ثب�ت للمحكم�ة “ عل�ى أن�ھ  64/65منشور في مجلة قضاء المجل�س األعل�ى ع�دد  192/3/1/2004
مص��درة الق��رار المطع��ون فی��ھ قی��ام الطالب��ة بمنافس��ة غی��ر مش��روعة ف��ي ح��ق المطلوب��ة فإن��ھ ل��م یثب��ت لھ��ا 
حصول ضرر من ذلك لھذه األخیرة وھو ما ذھب بھ�ا لس�وء اس�تئنافھا الفرع�ي لع�دم إثباتھ�ا  أن اس�تعمال 
عالم��ة المطلوب��ة دون الحك��م ب��أي تع��ویض مقتص��رة ف��ي قض��ائھا عل��ى وق��ف األعم��ال الت��ي تق��وم علیھ��ا 

”المنافسة غیر المشروعة

التعویض عن األضرار–2



تعریف دعوى التزییف

یعتب��ر  “المتعل��ق بحمای�ة الملكی�ة الص�ناعیة التزیی�ف بأن�ھ  97.17م�ن الق�انون رق�م  201عرف�ت الم�ادة  
الدوائر المندمج�ة أو رس�م أو ) طبوغرافیة(تزییفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصمیم تشكل 

نموذج صناعي مسجل أو عالمة ص�نع أو تج�ارة أو خدم�ة مس�جلة أو اس�م بی�ان جغراف�ي أو تس�میة منش�أ 
.أعاله 182و 155و 154و 124و 123و 99و 54و 53كما ھي معرفة على التوالي في المواد 

إن أعمال عرض أحد المنتج�ات المزیف�ة للتج�ارة أو استنس�اخھ أو اس�تعمالھ أو حیازت�ھ قص�د اس�تعمالھ أو إن أعمال عرض أحد المنتج�ات المزیف�ة للتج�ارة أو استنس�اخھ أو اس�تعمالھ أو حیازت�ھ قص�د اس�تعمالھ أو 
عرضھ للتجارة المرتكبة من شخص غیر صانع المنتج المزیف ال یتحمل مرتكبھا المسؤولیة عنھا إال إذا 

.كان على علم بأمرھا أو لدیھ أسباب معقولة للعلم بأمرھا
النظام القانوني للعالمات التجاریة في ضوء التشریع المغربي “وقد عرفھ األستاذ محمد محبوبي في كتابھ 

قی�ام المزی�ف بإدخ�ال التح�ویرات والتع�دیالت : بأن�ھ”المتعبق بحقوق الملكیة الصناعیة واالتفاقی�ات الدولی�ة
على حقوق الملكی�ة الص�ناعیة حت�ى تتش�ابھ ف�ي مظھرھ�ا م�ع الحق�وق األص�لیة أو قیام�ھ بص�نع مبتك�رات 
جدی��دة أو وض��ع عالم��ات فارق��ة غی��ر حقیقی��ة تش��بھ ف��ي ش��كلھا المبتك��رات الجدی��دة أو العالم��ات الفارق��ة 

.”الصحیحة ولكنھا تختلف عنھا في حقیقتھا اختالفا كلیا



صور التزییف

 17.97م�ن الق�انون  201تتعدد صور التزییف الواردة على حقوق الملكیة الص�ناعیة غی�ر أن�ھ ب�الرجوع إل�ى الم�ادة 
:نجدھا قد حصرت ھذه الصور في

ان تزییف احدى حقوق الملكیة الصناعیة عبر استنساخھا بقصد من�ھ قی�ام أي ش�خص دون موافق�ة مال�ك ھ�ذه الحق�وق 
، وھ�ذا االستنس�اخ ق�د ..باالستنساخ المطابق أو المماثل لھذه الحقوق كاستنساخ العالمة التجاریة أو النموذج الص�ناعي

یكون كامال على احدى حقوق الملكیة الصناعیة وقد یك�ون عل�ى ج�زء من�ھ فق�ط م�ع ادخ�ال بع�ض التع�دیالت الطفیف�ة 
تكاد ال تثیر االنتباه

حی��ث  97.17م�ن الق�انون  154ویمك�ن تص�ور ھ�ذه االس�تعمال بالنس�بة للعالم�ات التجاری�ة فیم�ا نص�ت علی�ھ الم�ادة 
:یمنع القیام باألعمال التالیة ماعدا بإذن من المالك“ : تنص على أنھ

وكذا " صیغة وطریقة ونظام وتقلید ونوع ومنھاج"أو استعمال أو وضع عالمة ولو بإضافة كلمات مثل  استنساخ  - 1
؛  استعمال عالمة مستنسخة ْأوشارةم ماثلة لھذه العالمة فیما یخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما یشملھ التسجیل

.أو تغییر عالمة موضوعة بصورة قانونیةحذف  - 2 

كل من حاز لسبب غیر مش�روع أو ق�ام ببی�ع أو ع�رض منتج�ات مزیف�ة عل�ى تل�ك المس�جلة أو المس�تفیدة م�ن الحمای�ة 
المقررة قانونا 

عالمة مسجلة سواء كان التقلید متقنا أو غیر متقن ما دام انھ یخدع الجمھ�ور یقصد بھ اصطناع عالمة مزیفة أو تقلید 
:ویشترط فیھ. عن حقیقتھ الزائفة

أن یكون ھذا العمل قد تم دون إذن المالك–1
.أن یكون ھذا العمل من شأنھ أن یحدث إلتباسا في ذھن الجمھور–2



الدعاوى المترتبة على التزییف

:تتمیز دعوى التزییف بمجموعة من الخصوصیات تتعلق أساسا بما یلي
دع�وى التزیی�ف مال�ك ب�راءة االخت�راع أو یقیم “ 17.97من القانون  202حسب المادة : أطراف الدعوى 

الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مس�جل أو عالم�ة ص�ناعیة ) طبوغرافیة(شھادة تصمیم تشكل 
لم یقم المال�ك إذا حق استغالل استئثاري من ، كما یجوز اقامتھا من المستفید ”مسجلةأو تجاریة أو خدماتیة 

ضبطھذه الدعوى بعد إعذار یوجھھ لھ المستفید المذكور ویسلمھ عون قضائي أو كاتب 
حی�ث تخ�تص المح�اكم التجاری�ة وح�دھا  15االختص�اص الن�وعي نص�ت علی�ھ الم�ادة : المحكمة المختص�ة

أم�ا اإلختص�اص . للبت في منازعات المرتبطة بھذا الق�انون باتثن�اء ال�دعاوى الجنائی�ة والق�رارات اإلداری�ة

الدعوى المدنیة المتعلقة بالتزییف: أوال

أم�ا اإلختص�اص . للبت في منازعات المرتبطة بھذا الق�انون باتثن�اء ال�دعاوى الجنائی�ة والق�رارات اإلداری�ة
المحكم�ة المختص�ة ھ�ي المحكم�ة الت�ابع لھ�ا م�وطن حی�ث إن  204المحلي فھو منصوص علیھ ف�ي الم�ادة 

المدعى علیھ الحقیقي أو المختار أو المحكمة التابع لھا مقر وكیلھ أو المحكمة التابع لھا المكان ال�ذي یوج�د 
.بھ مقر الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة إذا كان موطن ھذا األخیر في الخارج

تتقادم الدعاوى المدنی�ة والجنائی�ة المنص�وص علیھ�ا ف�ي ھ�ذا الب�اب ” فإنھ 206طبقا للمادة : تقادم الدعوى
”إقامتھابمضي ثالث سنوات على األفعال التي تسببت في 

تخض��ع الم��ادة التجاری��ة لحری��ة “ م��ن مدون��ة التج��ارة فإن��ھ  334طبق��ا لمقتض��یات الم��ادة : إثب��ات التزیی��ف
وف�ي كثی�ر م�ن النص�وص ” اإلثبات غیر أنھ یتع�ین اإلثب�ات بالكتاب�ة إذا ن�ص الق�انون أو االتف�اق عل�ى ذل�ك

.نجد ان المشرع اشترط الكتابة تحت طائلة البطالن 17.97القانونیة الواردة في القانون 



تتعدد الجزاءات التي یمكن فرضھا على المدعى علیھ في إطار : الجزاءات المترتبة على دعوى التزییف
:دعوى التزییف المدنیة أھمھا

عندما ترفع دعوى تزییف  17.97من قانون  203طبقا للمادة : المنع من مواصلة أعمال التزییف   -  1
أو منافسة غیر مشروعة إلى المحكمة، یجوز لرئیسھا بصفتھ قاضي المستعجالت أن یمنع مؤقتا تحت 

طائلة الحكم بغرامة تھدیدیة مواصلة األعمال المدعى أنھا تزییف أو منافسة غیر مشروعة أو یربط 
مواصلتھا بوضع ضمانات ترصد لتأمین منح التعویض لمالك سند الملكیة الصناعیة أو للمستفید من حق 

إصدار ھذا المنع ضد طرف مارس التزییف أو إن اقتضى الحال، ضد طرف یتم و  .حصرياستغالل 
ثالث لمنع وقوع التزییف، وعلى وجھ الخصوص، للحیلولة دون دخول السلع المزیفة إلى القنوات 

.التجاریة
نص علیھا المشرع : مصادرة المنتجات المزیفة والوسائل واألجھزة المخصصة إلنجاز التزییف–2

یجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر  97.17من القانون  224المغربي في المادة  یجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر  97.17من القانون  224المغربي في المادة 
ما ھو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزییف، أن تأمر بإتالف األشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي 
ھي ملك للمزیف في تاریخ دخول المنع حیز التنفیذ ماعدافي حاالت استثنائیة، وإن اقتضى الحال بإتالف 

.األجھزة أو الوسائل المعدة خصیصا إلنجاز التزییف
یعتبر نشر الحكم من الجزاءات التي یمكن ان یتعرض لھا المحكوم علیھ وذلك طبقا : نشر الحكم–3

تأمر المحكمة بنشر األحكام القضائیة التي صارت “ : من قانون حمایة الملكیة الصناعیة  209للمادة 
.”القانوننھائیة التي صارت نھائیة والتي صدرت تطبیقا ألحكام ھذا 

  17.97من القانون  208وھو اجراء نصت علیھ المادة : الحرمان من العضویة في الغرف المھنیة–4
یمكن، عالوة على ما ذكر، أن یحرم األشخاص المحكوم علیھم تطبیقا ألحكام ھذا الباب من حق العضویة 

.في الغرف المھنیة طوال مدة ال تزید على خمس سنوات



ال یجوز  “على أنھ  17.97من القانون  205تنص المادة : المسطرة المتبعة في دعوى التزییف الجنحیة
أن تق��ام ال��دعوى العمومی��ة إال بن��اء عل��ى ش��كوى م��ن الط��رف المتض��رر ماع��دا ف��ي حال��ة مخالف��ة لألحك��ام 

أع�اله، والت�ي یع�ود فیھ�ا االختص�اص  135و 113والمادتین  24من المادة )أ(المنصوص علیھا في البند 
حال��ة رف��ع الم��دعى علی��ھ دع��وى مدنی��ة س��ابقة إلثب��ات الض��رر أو دع��وى ب��البطالن أو ف��ي و. العام��ةللنیاب��ة 

بالمطالبة بالملكیة أو بسقوط الحقوق، ال یجوز للمحكمة الجنحیة أن تبت في ش�كوى الط�رف المتض�رر إال 
  .بعد صدور حكم نھائي

كما یمكن أن ترفع الدعوى من طرف النیابة العامة تلقائیا كما ھو الحال بالنسبة لما ت�نص علی�ھ مقتض�یات 
حیث یمكن للنیابة العامة اثارة الدعوى العمومیة بدون الحاجة لتقدیم شكایة  17.97من القانون  24المادة 

في حالة ما إذا كانت ھناك اختراعات تم نشرھا أو استعمالھا وھي مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة أو 
إذا وجدت عالمة أو شارة تمثل صور جاللة الملك أو صور احد افراد األس�رة الملكی�ة والرم�وز واألحك�ام 

الدعوى الجنحیة المتعلقة بالتزییف: ثانیا

إذا وجدت عالمة أو شارة تمثل صور جاللة الملك أو صور احد افراد األس�رة الملكی�ة والرم�وز واألحك�ام 
والشعارات الرسمیة للملكة 

المحكمة المختصة بالبت في دعوى التزیی�ف الجنحی�ة ھ�ي المحكم�ة االبتدائی�ة ولیس�ت : المحكمة المختصة
ال یج�وز أن تق�ام ال�دعوى العمومی�ة إال بن�اء “ :  17.97م�ن الق�انون  205المحكمة التجاریة طبق�ا للم�ادة 

م�ن الم�ادة )أ(على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة لألحكام المنصوص علیھا في البند 
حالة رفع المدعى علی�ھ في  .العامةأعاله، والتي یعود فیھا االختصاص للنیابة  135و 113والمادتین  24

دعوى مدنیة سابقة إلثبات الضرر أو دعوى ب�البطالن أو بالمطالب�ة بالملكی�ة أو بس�قوط الحق�وق، ال یج�وز 
” .للمحكمة الجنحیة أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إال بعد صدور حكم نھائي

 575على المسؤولیة الجنائیة لكنھ أحال على الفص�ول م�ن  97.17لم ینص القانون : المسؤولیة الجنائیة
من القانون الجنائي وتقوم المس�ؤولیة الجنائی�ة ف�ي ح�ق ك�ل ش�خص طبیع�ي اعت�دى عل�ى حق�وق  579إلى 

الملكیة الصناعیة ویعاقب بالعقوبات المقررة قانونا



درھ�م أو بإح�دى  500.000إل�ى  50.000یعاقب بالحبس من ش�ھرین إل�ى س�تة أش�ھر وبغرام�ة م�ن  -
: ھاتین العقوبتین فقط في حالة القیام باألفعال التالیة

أعاله یعتبر تزییفا 54و 53كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما ھي محددة في المادتین  - 1
األشخاص الذین قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزیفة أو بعرضھا أو عرضھا للبی�ع أو بیعھ�ا أو اس�تیرادھا  - 2

.أو تصدیرھا، وكذلك یكون الشأن فیما یخص كل إعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إلیھا أعاله
درھم، دون إخالل بالعقوبات المنص�وص علیھ�ا ف�ي ق�وانین خاص�ة  500.000إلى  50.000یعاقب بغرامة من  - 3

ك��ل م��ن ق��دم، إم��ا بخط��ب أو محاض��رات ف��ي األم��اكن أو االجتماع��ات العام��ة وإم��ا بمح��ررات أو مطبوع��ات مبیع��ة أو 
موزع���ة أو معروض���ة للبی���ع أو معروض���ة ف���ي األم���اكن أو االجتماع���ات العام���ة وإم���ا بلوح���ات إعالنی���ة أو ملص���قات 

) طبوغرافی�ة(معروضة للجمھور، أیة معلوم�ات أو بیان�ات أو أوص�اف م�ا تتعل�ق بب�راءات اخت�راع أو تص�امیم تش�كل 
الدوائر المندمجة تم إیداع طلبھا من لدنھم أو من لدن الغیر ولكنھا لم تسلم بعد

الدوائر المندمجة)طبوغرافیة(كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي أو تصامیم تشكل  - 4

الجزاءات الجنائیة المترتبة على الدعوى الجنحیة

الدوائر المندمجة)طبوغرافیة(كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي أو تصامیم تشكل  - 4
كل من قام دون تزییف عالمة مسجلة بتقلید ھ�ذه العالم�ة تقلی�دا تدلیس�یا م�ن ش�أنھ أن یض�لل المش�تري أو اس�تعمل  - 5

عالمة مقلدة على سبیل التدلیس ؛
كل من استعمل عالمة مسجلة تحم�ل بیان�ات م�ن ش�أنھا أن تض�لل المش�تري فیم�ا یخ�ص طبیع�ة الش�يء أو المن�تج  - 6

المعین أو خصائصھ الجوھریة أو تركیبھ أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعھ أو منشأه ؛
كل من حاز لغیر سبب مشروع منتجات كان یعلم أنھا تحم�ل عالم�ة مقل�دة عل�ى س�بیل الت�دلیس أو ق�ام عم�دا ببی�ع  - 7

.منتجات أو خدمات تحت ھذه العالمة أو بعرضھا للبیع أو عرض توریدھا
كل استعمال مباشر أو غیر مباشر لبیان كاذب أو خداع یتعلق بمص�در من�تج أو خدم�ة بھوی�ة المن�تج أو الص�انع أو  -8

التاجر؛ 
كل استعمال مباشر أو غی�ر مباش�ر لبی�ان جغراف�ي أو لتس�میة منش�أ كاذب�ة أو خداع�ة أو تقلی�د بیانجغرافی�أو تس�میة  - 9

أو " الن�وع: "منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقیقي أو كانت التس�میة مترجم�ة أو مش�فوعة بعب�ارات مث�ل 
ذلكأو ما شابھ " التقلید"أو " الطریقة"



 189كل من نسب إلى نفسھ بغیر حق وعلى سبیل التدلیس الفوز بالمكافآت الص�ناعیة المش�ار إلیھ�ا ف�ي الم�ادة  - 10
أعاله أو الفوز بمكافآت خیالیة بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاتھ أو عنوان محلھ أو إعالناتھ أو منشوراتھ اإلعالنیة 

أو رسائلھ أو أوراقھ التجاریة أو لفائفھ أو بأیة طریقة أخرى 
كل من قام وفق نفس الشروط بتطبیق المكافآت المذكورة على أشیاء غیر األشیاء التي منحت من أجلھا؛ - 11
أعاله 189كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غیر المكافآت المنصوص علیھا في المادة  - 12

إل�ى  100.000یعاقب من یعاقب  بالحبس من ستة أشھر إلى عامین أو بغرامة من  -
:درھم أو بأحدى ھاتین العقوبتین 500.000

أعاله 42كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص علیھا في المادة  -1
یتعرض لنفس العقوبات األجیر الذي اش�ترك . إذا كان المزیف أجیرا یشتغل بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسستھ - 2

.مع المزیف بعد إطالعھ على الطرائق الموصوفة في البراءة

إل�ى  100.000یعتبر مزیفا ویعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرام�ة م�ن  - إل�ى  100.000یعتبر مزیفا ویعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرام�ة م�ن  -
:درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  1.000.000

كل من زیف عالمة مسجلة أو وضع على سبیل التدلیس عالمة مملوكة للغیر؛ - 1
" وص�فة" "نظ�ام" "طریق�ة" "ص�یغة"كل من استعمل عالمة دون إذن من المعني باألمر ولو بإضافة كلمات مث�ل  - 2
أو أي بیان مماثل آخر من شأنھ أن یضلل المشتري؛" نوع" "تقلید"
كل من حاز لغیر سبب مشروع منتجات كان یعلم أنھا تحمل عالمة مزیفة أو موضوعة على سبیل التدلیس وق�ام  - 3

عمدا ببیع منتجات أو خدمات تحت ھذه العالمة أو بعرضھا للبیع أو توریدھا أو عرض توریدھا؛
.كل من قام عمدا بتسلیم منتج أو تورید خدمة غیر المنتج أو الخدمة المطلوبة إلیھ تحت عالمة مسجلة - 4
.كل من قام باستیراد أو تصدیر منتوجـات علیھا عالمة مزیفة أو موضوعة بطریقة تدلیسیة - 5



كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التس�میات المس�تخدمة أو التعبئ�ة والتغلی�ف ال�ذي وض�عت  - 6
علیھ دون ترخیص عالمة تجاریة مماثلة لعالمة صناعیة أو تجاریة مسجلة، أو التي ال یمكن أن تتمی�ز عنھ�ا وموجھ�ة 
لالستخدام التجاري على سلع أو خدمات مطابقة للس�لع أو الخ�دمات الت�ي بس�ببھا ت�م تس�جیل تل�ك العالم�ة الص�ناعیة أو 

.التجاریة
كل من انتحل أو اس�تعمل عل�ى س�بیل الت�دلیس إس�ما تجاری�ا س�واء أك�ان ھ�ذا اإلس�م یؤل�ف أم ال یؤل�ف ج�زءا م�ن  - 7 

.عالمة صنع أو تجارة أو خدمة

:  حالة العودفي 
.في حالة العود، یمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف

یعتبر الظنین في حالة عود وفقا لھذه المادة إذا صدر في حقھ خالل الخمس سنوات السابقة حكم صار نھائیا من أجل 
.ارتكاب أفعال مماثلة

یجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتالف األشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف وكذا بإتالف األجھزة أو یجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتالف األشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف وكذا بإتالف األجھزة أو 
الوسائل المعدة خصیصا إلنجاز التزییف

.



انشاء المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة
ذي القع�دة  9الص�ادر ف�ي  1.00.71تم انشاء المكتب المغربي للملكی�ة الص�ناعیة والتجاری�ة بمقتض�ى الظھی�ر الش�ریف رق�م 

القاض��ي بإنش��اء المكت��ب المغرب��ي للملكی��ة الص��ناعیة والتجاری��ة،  13.99بتنفی��ذ الق��انون رق��م ) 2000فبرای��ر  15( 1420
2000مارس  29بتاریخ  4776الجریدة الرسمیة 

تنظیم المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریةتنظیم المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة
تح��دث “: القاض�ي بانش�اء المكت��ب المغرب�ي للملكی��ة الص�ناعیة والتجاری�ة عل��ى ان�ھ  13.99ت�نص الم�ادة األول��ى م�ن الق��انون 

تتمت��ع بالشخص��یة المعنوی��ة ” المكت��ب المغرب��ي للملكی��ة الص��ناعیة والتجاری��ة“: بموج��ب ھ��ذا الق��انون مؤسس��ة عمومی��ة تس��مى
”واالستقالل المالي ویكون مقرھا بالدار البیضاء

:من نفس القانون على أن المكتب یتكون من 5ونصت المادة 
م�ن  13.99بتطبی�ق الق�انون  200م�ارس  16الص�ادر بت�اریخ  2.99.71والذي یتكون حس�ب المرس�وم : مجلس إدارة - 1

وزیر الداخلیة أو من یمثل�ھ، وزی�ر الش�ؤون الخارجی�ة أو م�ن یمثل�ھ، وزی�ر المالی�ة أو م�ن : رئیس الحكومة ومن ممثلي الدولة
یمثلھ، وزیر التعلیم العالي أو من یمثلھ، الوزیر المكلف بالفالحة أو من یمثلھ، وزیر الصحة أو من یمثل�ھ، وزی�ر الص�ناعة أو 

من یمثلھ ، رؤساء الغرف التجاریة والصناعیة والفالحیة
وھو الذي یقوم بالتسییر والتدبیر الیومي لشؤون المكت�ب وھ�و یتمت�ع : مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة–2

بجمیع الصالحیات واالختصاصات الالزمة لتسییر المكتب ویقوم بتنفیذ قرارات مجلس اإلدارة
وال��ذي یتش��كل م��ن أربع��ة أقس��ام قس��م الم��وارد البش��ریة، قس��م الب��راءات والرس��وم والنم��اذج : الھیك��ل ال��داخلي للمكت��ب–3

.الصناعیة، قسم األسماء التجاریة والعالمات، قسم اإلعالم والتواصل



مھام المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة
:تناط بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة المھام التالیة: على أنھ 13.99من القانون  3تنص المادة 

امساك السجالت الوطنیة للملكیة الصناعیة وتقیید جمیع العقود المتعلقة بملكیة سندات الملكیة الصناعیة–1
امساك السجل التجاري المركزي بالنسبة لألشخاص الطبیعین والمعنویین–2
المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاتري الواردة من السجالت المحلیة–3
اطالع الجمھور على معلومة الزمة لحمایة االختراعات وتسجیل التجار في السجل التج�اري وك�ذا القی�ام بك�ل عم�ل م�ن –4

أعمال التوعیة والتكوین في ھذه المیادین
تشجیع المقاوالت على االستخدام األمثل للملكیة الصناعیة -5 
تنمیة المعارف وتط�ویر الق�درات والمھ�ارات المتعلق�ة بالملكی�ة الفكری�ة والتجاری�ة م�ن خ�الل انش�اء االكادیمی�ة المغربی�ة –6

.للملكیة الفكریة والتجاریة



 1883مارس  20حمایة الملكیة الصناعیة في ضوء اتفاقیة باریس 
م��ارس  20تعتب��ر اتفاقی��ة ب��اریس للملكی��ة  الص��ناعیة أول اتفاقی��ة دولی��ة لحمای��ة الملكی��ة الص��ناعیة ت��م توقیعھ��ا بت��اریخ 

وترمي إلى تحقیق تناسق بین مختلف التشریعات ف�ي مج�ال الملكی�ة الص�ناعیة بوض�ع المب�ادئ األساس�یة الت�ي  1883
: تلتزم بھا كل دولة من دول االتحاد حین اعداد قانونھا الداخلي وھذه المبادئ ھي

من اتفاقی�ة ب�اریس  2وقد نصت على ھذا المبدأ المادة : مبدأ المعاملة الوطنیة لرعایا دول اإلتحاد ومن في حكمھم–1
یس�تفید رعای�ا ك�ل بل�د م�ن البل�دان المش�تركة ف�ي “: من�ھ  2ف�ي الم�ادة  17.97وكرسھا المش�رع المغرب�ي ف�ي الق�انون 

االتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة من حمایة حقوق الملكیة الص�ناعیة المنص�وص علیھ�ا ف�ي ھ�ذا الق�انون بش�رط 
”استنفاد الشروط واإلجراءات المقررة فیھ

م�ن اتفاقی�ة ب�اریس وكرس�ھ المش�رع المغرب�ي ف�ي  4وقد تم التنص�یص عل�ى ھ�ذا المب�دأ ف�ي الم�ادة : مبدأ األولویة–2 م�ن اتفاقی�ة ب�اریس وكرس�ھ المش�رع المغرب�ي ف�ي  4وقد تم التنص�یص عل�ى ھ�ذا المب�دأ ف�ي الم�ادة : مبدأ األولویة–2
یتعل�ق بب�راءة اخت�راع أو تص�میم ) الطل�ب األول(كل شخص قام بانتظام بإی�داع لطل�ب “  17.97من القانون  6المادة 
دائ�رة مندمج�ة أورس�م أو نم�وذج ص�ناعي أو عالم�ة ص�نع أو تج�ارة أو خدم�ة ف�ي بل�د م�ن بل�دان ) طبوغرافی�ة(تشكل 

الطل�ب (االتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة أو ذوي حقوقھ یستفید، فیما یخص اإلیداع الذي یقوم بھ في المغ�رب، 
”بعده 7من حق أولویة طوال اآلجال المنصوص علیھا في المادة ) الالحق

م�ن  13منھ�ا وكرس�ھا المش�رع المغرب�ي ف�ي الم�ادة  4نص�ت علی�ھ اتفاقی�ة ب�اریس ف�ي الم�ادة : مب�دأ االس�تقاللیة–3 
ال���دوائر المندمج���ة والرس���وم والنم���اذج ) طبوغرافی���ا(تعتب���ر ب���راءات االخت���راع وتص���امیم تش���كل “  17.97الق���انون 

الصناعیة وعالمات الصنع أو التج�ارة أو الخدم�ة المطلوب�ة داخ�ل أج�ل األولوی�ة مس�تقلة تم�ام االس�تقالل ع�ن الس�ندات 
المحص��ل علیھ��ا ف��ي أح��د بل��دان االتح��ادعن نف��س الغ��رض س��واء تعل��ق األم��ر بأس��باب ال��بطالن وس��قوط الح��ق أو بم��دة 

”الحمایة



وال�ذي یھ�دف  1996أبری�ل  1وبدأ العمل بھ في  1995دجنبر  1ودخل حیز التنفیذ في  1991تم ابرام اتفاق مدرید سنة 
: لتحقیق ھدفین

في أراضي األطراف المتعاقدة) للسلع والخدمات(تسھیل الحصول على حمایة العالمات –1
تسھیل إدارة الحمایة بشكل ملموس ألن التسجیل الدولي یعادل مجموعة من التسجیالت الوطنیة–2

والی��داع أي عالم��ة ل��دى المكت��ب ال��دولي یج��ب أن تت��وفر مجموع��ة م��ن الش��روط ن��ص علیھ��ا البرتك��ول واالتفاقی��ة ویمك��ن 
:حصرھا في

ال یجوز إیداع طلب لتسجیل العالمة دولیا إذا لم یكن قد تم تسجیلھا أوال لدى مكتب العالمات ف�ي الط�رف المتعاق�د ال�ذي –1
تربطھ بمودع الطلب إحدى الروابط الالزمة

یجب إیداع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي بواسطة مكتب المنشأ–2
یجب أن یتضمن الطلب الدولي صور عن العالمة مطابقة للعالمة الواردة في التسجیل األساسي أو الطلب األساسي–3

–

1991حمایة الملكیة الصناعیة في ضوء اتفاق وبرتكول مدرید  لسنة 

من اتفاقیة باریس 4یجوز أن یتضمن الطلب الدولي مطالبة باألولویة بناء على المادة –4
یجب أن یرد في الطلب الدولي تحدید األطراف المتعاقدة التي یراد حمایة العالمة فیھا -5

:ویترتب على التسجیل الدولي مجموعة من اآلثار 
تكون العالمة في كل طرف من األطراف المتعاقدة محمیة من تاریخ التسجیل الدولي –1
یعادل التسجیل الدولي مجموع التسجیالت الوطنیة الساریة في األطراف المتعاقدة –2
یجوز نقل ملكیة تسجیل دولي إلى مال جدید بالنسبة إلى بعض األطراف المتعاقدة المعینة–3
یجوز إبطال تسجیل دولي بالنسبة ألحد األطراف المتعاقدة–4

حی�ث نص��ت ھ��ذه االتفاقی��ة عل�ى أن��ھ یمك��ن أن ت��ودع طلب��ات  1970یولی��وز  19ت�م اب��رام ھ��ذه االتفاقی��ة ف�ي واش��نطن بت��اریخ 
البراءات في أیة دولة من الدول المتعاقدة

1970یولیوز  19حمایة الملكیة الصناعیة في ضوء معاھدة واشنطن بشأن البراءات 



  وھو من أبرز مشاكل الطلبةاالمتحان المراجعة إلى األیام القلیلة قبل تأخیر

:من األخطاء الشائعة التي تؤثر على إرادة الطالب وعزيمته في حياته  األكاديمية ما يلي:من األخطاء الشائعة التي تؤثر على إرادة الطالب وعزيمته في حياته  األكاديمية ما يلي

  الغشمحاولة في مطلقا والتفكیر لھا حظ وفقط وعدم االستعداد الجید اإلمتحان مسألة بأن االعتقاد

  لإلمتحان االستعداد ضبط األفكار عند عدم

  عدم استعمال منھجیة مضبوطة عند تحریر الموضوع

  ضبط اللغة وعالمات الترقیم والخطعدم

  الحسم في اختیار الموضوع الصائب عند تعدد االختیاراتعدم

  التحریر الكشط في ورقة كثرة.....

 االعتقاد بأنھ ال مجال للنجاح في الدورة العادیة والتأجیل المجاني للدورة اإلستدراكیة



:يليما لالمتحان النصائح التي نراها مناسبة قصد االستعداد الجيد طلبتي األعزاء من  :يليما لالمتحان النصائح التي نراها مناسبة قصد االستعداد الجيد طلبتي األعزاء من 

 اإلیمان بأن كل مجتھد نصیب وأن النتائج الجیدة ال تأتي دون تعب

 المعتمدون على الغش( عدم االلتفات للحاالت الشاذة القائلون بالنجاح دون بذل مجھود(

النجاحعند أن تنجح وتتفوق وترتب في مراتب مشرفة : ضع لنفسك ھدف

 كن أنت وفقط أنت وركز على ممیزاتك وھي العمل بجدیة وتمیز بدل نقط ضعفك

 بالمادةالجید اإللمام  بالمادةالجید اإللمام

  استعن بدفتر شخصي ولخص فیھ األفك�ار ورؤوس األق�الم ف�ذلك سیس�اعدك عل�ى حس�ن الت�دبر والت�ذكر

كما سیمكنك من المراجعة السریعة والنھائیة قبل االمتحان 

  المرجع األساسي ومراجعتھ واإلستعانة بالمحاضراتتلخیص

 البحث الجید في المواقع اإللكترونیة الموج�ودة عل�ى األنترنی�ت : مثل[المتعلقة بالمادة المستجدات مواكبة

]حقوق المؤلف والحقوق المجاوریة، حقوق الملكیة الصناعیة–والمتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة 

 الحیاة الشخصیة والحیاة الجامعیةبین لنفسك برنامجا یومیا للمراجعة یوفق ضع



األولیة للموضوعالقراءة  -  1

:التالیةانطباعا عن موضوع ما البد وأن تتبع الخطوات طلبتي األوفیاء لكي تكونو 

  ومفاھیمھ األساسیة والوقوف عند أھ�م  مصطلحاتھالموضوع وإعادة قراءتھ مرات عدیدة لتحلیل قراءة

الكلمات المف�اتیح وال�روابط المس�تعملة والت�ي س�وف تفی�د ف�ي مرحل�ة الحق�ة ف�ي تحدی�د اإلش�كال المح�وري 

للموضوع وفي وضع التصمیم

  موض��وع واح��د ق��م ب��نفس عملی��ة تحلی��ل  إختی��ارویك��ون ل��ك ح��ق  إختیاری��ةط��رح ع��دة مواض��یع عن��د   موض��وع واح��د ق��م ب��نفس عملی��ة تحلی��ل  إختی��ارویك��ون ل��ك ح��ق  إختیاری��ةط��رح ع��دة مواض��یع عن��د

المصطلحات بالنسبة لجمی�ع المواض�یع حت�ى تق�یس درج�ة ص�عوبتھا بالنس�بة إلی�ك وق�م باختی�ار الموض�وع 

األقرب إلى فھمك 

  علیك أن تفھم أن ھذا الوقت الذي خصصتھ لفھم الموضوع لیس وقتا ض�ائعا من�ك ب�ل ھ�و خط�وة یجب

من خطوات اإلجابة على سؤالك بل وأن ھذه المرحلة حاسمة ألنھا ستش�كل قناعت�ك بموض�وع مع�ین عل�ى 

حساب آخر لذا استغلھا أحسن استغالل 



مسودة الكتابةإعداد  -  2

: ھومنھا ھذه الخطوة مھمة والھدف 

أفكارك على ورقة ویساھم ذلك في وضعك للتصمیم یبسط 

  عل�ى أھ�م األفك�ار األساس�یة ذات الص�لة بالموض�وع حی�ث یج�ب للطالب والتركیز الذھنیة الطاقة شحن

تفادي المسائل العامة والتركیز على صلب الموضوع

  األفكار في ورقة المسودة وجردھا ولو بدون ترتیب مع بذل الجھد في التذكر والتدبرإفراغ

  یعرف شیئا عن الموضوع أثناء كتابتك األستاذ ال أن اعتبر

  أفك��ارك ف��ي ورق��ة المس��ودة كعم��ل تحض��یري ورتبھ��ا اس��تنادا عل��ى م��دى ارتب��اط بعض��ھا ب��البعض نظ��م

اآلخر حتى ترجع إلیھا سواء في التصمیم أو في صلب الموضوع

بعد استنفادك للمخزون المعرفي یجب علیك الشروع في وضع تصمیم یتماشى مع أفكارك المطروحة



معالجة المقدمةتقنیات  -  1

:بعد استكمال الخطوات السالفة الذكر انتقل
ع���ن ح���رر إجابت���ك : إذا ط���رح علی���ك س���ؤاال مباش���ر أو موض���وعا حل���ل ون���اقش أو نازل���ة أو مقول���ة - 1

]خاتمة–عرض –مقدمة : [ الموضوع وفق نسق
إذا طرحت علیك أسئلة متنوعة وجب علیك اإلجابة عنھا كلھا بشكل مختصر ومركز وفي الموضوع–2

وظيفة  
سيكولوجية

وظيفة  
تنظيمية

وظيفة  
منطقية

  متعة وتمنحه األستاذ انتباه تثير
الموضوع بقراءة االستمتاع

  عرضه يجب ما لكتابة األستاذ تهيئ
الموضوع صلب في

 األفكار بين ما والتناسق الربط
ومنطقيا تسلسليا وترتيبها والجمل



المقدمة آخر ما یكتب عكس ما یشاع حیث یتم تسبیق المقدمة على خطة العمل وتحریر التصمیم

 دور (المقدمة تعد مدخال رئیسیا لألفكار العامة للموض�وع ویج�ب أال تك�ون تلخیص�ا للموض�وع

مع التأكید على أھمیة الجملة األولى في المقدمة) الخاتمة

 الحق�وق المعنوی�ة ث�م م�ن االنط�الق / --حق�وق المؤل�ف : مث�ال: االنطالق من العام إلى الخ�اص

.الحقوق المالیة وصوال إلى أنواع المصنفات المحمیة ومدة الحمایة وطرق الحمایة

  حقوق المؤلف ھي حق�وق اس�تئثاریة تخ�ول ل�ھ التص�رف واس�تغالل : مثال[ تعریف الموضوع

]حقوقھ]حقوقھ

 تحدید عناصر الموضوع واإلشارة للنصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة

  الموضوعأھمیة تحدید

 یمك�ن إذا س��مح الموض��وع ب��ذلك إض�افة الس��یاق الت��اریخي للموض��وع كم�ا یمك��ن إج��راء مقارن��ة

مقتضبة مع األنظمة المشابھة

 الطریقتینویكون بإحدى  التصمیم عن واإلعالن اإلشكال بعد ذلك یجب تحدید:
...لتناول ھذا الموضوع سأقسمھ إلى مبحثین أخصص أولھما إلى : مثال:  األكاديمية الطريقة 

فإنھ�ا ) الت�أطیر الق�انوني(قانون�ا حق�وق المؤل�ف م�ؤطرة إذا كان�ت : مثال: الضمنيطريقة اإلعالن 

)اإلشكاالت(



معالجة صلب الموضوعتقنیات  -  2

یتضمن صلب الموضوع التصمیم المعلن عنھ في المقدمة حی�ث ت�تم فی�ھ ط�رح تفكی�ك اإلش�كال الج�وھري ودمج�ھ 

:التالیةفي سیاقھ مناقشة الموضوع وتحلیلھ مع مراعاة القواعد 

 التصمیم ھو تجزيء الجواب حیث یجب أن یكون ثنائیا ، فالتصمیم لیس ھو الغایة في حد ذاتھ وإنما ھو وسیلة

لعرض الموضوع

 الربط بین المباحث عند نھایة كل مبحث والتمھید لبدایة المبحث الموالي بطریقة سلسة وذلك بتلخیص م�ا س�بق

واإلعالن عما سیأتي

 من األفضل في التص�میم اعتم�اد العن�اوین القص�یرة والتص�امیم أن�واع التص�میم الوص�في التص�میم التحلیل�ي ث�م

التصمیم الكورنولوجي

  صفحات 4برمتھ من حجم الكتابة دون ان یتجاوز الموضوع  %70یجب أن یحتل صلب الموضوع

 مناقش��ة أفك��ار الموض��وع بطریق��ة موض��وعیة م��ع االستش��ھاد باألس��انید والنص��وص القانونی��ة واإلجتھ��ادات

نظرهاألستاذ بوجھة إقناع الطالب لمحاولة القضائیة ما أمكن ذلك وتقدیم حجج 

تجنب الكلمات غیر المعروفة واالبتذال والكلمات المستفزة أو المبتذلة وتجنب السقوط في العمومیات

 المعلوماتتوزیع المباحث والفقرات بشكل متكافئ من حیث الكم في مساحتھا وعدم االنسیاق وراء تداعي



ربم�ا إلج�ابتھم الخاتم�ة، یض�عون أنھ�م ال االمتحان�ات المطروح غالبا في إجاب�ات بع�ض الطلب�ة ف�ي المشكل 

مجھوده كلھ أستنزف في المقدم�ة وص�لب الموض�وع، غی�ر أن دور الخاتم�ة ال یق�ل الطالب یكون أن السبب 

إنھ�اء الطال�ب عل�ى یس�اعد أھمیة عن دور المقدمة والعرض، فھي بمثابة المخرج المنھجي والطبیعي ال�ذي 

موضوعھ وتقدیم الخالصات وتجمیع األفكار الذي سبق لھ أن طرحھ�ا ف�ي مع�رض جواب�ھ وتحكمھ�ا بع�ض 

:كاآلتيالقواعد 

  الخاتمة ھي الخالصة والنتیجة الطبیعیة للموضوع حیث تمك�ن م�ن إعط�اء نظ�رة تركیبی�ة لم�ا ت�م بس�طھ

الخاتمةمعالجة تقنیات  -  3

  الخاتمة ھي الخالصة والنتیجة الطبیعیة للموضوع حیث تمك�ن م�ن إعط�اء نظ�رة تركیبی�ة لم�ا ت�م بس�طھ

وتحلیلھ في صلب الموضوع

 عمل موضوع بدون خاتمة ھو موضوع غیر مكتمل فالمقدمة ھي الباب لدخول الموضوع والخاتم�ة ھ�ي

النافذة الستشراف المستقبل من خالل االقتراحات واآلراء الشخصیة

 قانونیة أو شخصیةیمكن في الخاتمة عرض مشاریع تطویریة

 یجب تفادي طرح اإلشكاالت الجدیدة في الخاتمة ألن ذلك خط�ا منھج�ي قات�ل ی�دفع إل�ى ض�رورة مناقش�ة

الموضوعوتحلیل إشكال جدید والحال أننا بصدد إنھاء 
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:ھناك مجموعة من األخطاء الشكلیة المعیبة یجب تجنبھا أثناء تحریر موضوع االمتحان كاآلتي

 وضوح الخط وركاكتھ في بعض األحیانعدم

 عملی�ة التص�حیح إذ األس�تاذ ف�ي أم�ام تفادي الكتابة السریعة والتي تؤدي إلى عدم وضوح الحروف وتشكل عائق�ا

ینصب اھتمامھ على موضوع الورقة ینشغل في فك طالسمھا وینتھ�ي ب�ھ المط�اف أحیان�ا إل�ى الع�زوف ع�ن أن بدل 

قراءتھا

 االنتباه لسالمة التعابیر اللغویة ألن بعض األخطاء قد تحید بالمعنى عن مدلولھ الحقیقي ویمكن أن تك�ون انطباع�ا

سلبیا في وجدان المصحح من شأنھا التأثیر سلبیا على تقویم العملسلبیا في وجدان المصحح من شأنھا التأثیر سلبیا على تقویم العمل

تفادي التشطیب واإلقحام واستعمال المعقوفتین والبلبلة واستعمال المبیض

تفادي غیاب التوازن بین المباحث وبین الفقرات من حیث الحجم والمضمون

تفادي االنتقال الفجائي بین الفقرات وربط بعضھا ببعض باالعتماد على الجمل االنتقالیة

 تسطیر عناوین المباحث والمطالب أو كتابتھا ب�اللون األس�ود دون الل�ونین األحم�ر واألخض�ر وت�رك ف�راغ بدای�ة

كل فقرة إلضفاء جمالیة على الموضوع

 تجنب استعمال بعض العبارات الركیكة أو التي تدل على تردد المترشح وتفادي التكرار المعیب

 10والخاتمة  50والعرض  20توخي التقسیم الذي یراعي الھدف من مكونات الموضوع المقدمة



شكرا على حسن اصغائكم 
وإلى اللقاء إنشاء هللا تعالى

:لمن لھ أي تساؤل المرجوا مراسلتي حصریا على :لمن لھ أي تساؤل المرجوا مراسلتي حصریا على 
الصفحة العلمیة والتواصلیة للدكتور المصطفى الغشام الشعیبي: فایس بوك 

mostafashu@gmail.com: البرید اإللكتروني


