
 الراهن املواعدة ع�� اإلن��نت: الوضع تتعلق باإلن��نت و  التطبيقات ال�ي  لطلباتبراءات اخ��اع منح 

 شيتشربي�� 

 افتتاحية املقال

السالمة من خالل ا�حماية املتبادلة  ضمان    الغذاء،جمع    ��التعاون    م��ا عدةعن أ�خاص آخر�ن ألسباب  للبحث  الناس  س��  ،  بزوغ البشر�ةمنذ  

خاصة بالنسبة ألولئك الذين يبحثون عن صداقات وشر�اء �ر�ع القرن املا��ي، و حوا��  في  فالزواج.  و   ا�حب والغرام،  ،الصداقة  ،الرفقة  ،املش��كةأو  

خوارزمية  وأنظمة    طرق   نحو�� ح�ن تم منح العديد من براءات االخ��اع املوجهة  و."  الغرض  تطبيقات لذلكظهرت  ، "�عالقات حب وغراموأزواج  

براءة  موجب  بموضوع غ�� قابل ل�حماية ب  ملطالب��ا  101  البند"، فقد تم إبطال �ل براءة اخ��اع ذات صلة تم الطعن ف��ا بموجب  الوفاق  لصنع"

 . اخ��اع

 املقال 

  ، الرفقة  ،السالمة من خالل ا�حماية املتبادلة أو املش��كةضمان    الغذاء،جمع  التعاون ��  م��ا    عدةعن أ�خاص آخر�ن ألسباب  للبحث  الناس  س��  

�عالقات خاصة بالنسبة ألولئك الذين يبحثون عن صداقات وشر�اء وأزواج  �ر�ع القرن املا��ي، و حوا��  في  ف .  الزواج و   ا�حب والغرام،   ،الصداقة

 POF (Plenty of Fish)و    Cloverو    OKCupidو    eHarmonyو    Tinderو    Bumbleو    Match  م��ا"  الغرض  تطبيقات لذلك  ظهرت، "حب وغرام

األخرى.   التطبيقات  من  امللكية  و والعديد  م�جلة  خوارزمية  برامج  التطبيقات  هذه  �ستخدم  عام،  الوفاق  �ش�ل  (أو  لصنع  استبيان  برامج  أو 

 لطلبات بحث املستخدم�ن استطالع) م�جلة امللكية 
ً
 .  لتحديد املر�ح�ن املتوافق�ن أو املناسب�ن استجابة

 ستطالعات رأي ااستبيانات أو  " و   "صنع الوفاقل"  ةخوارزميوأنظمة    طرق   نحو، تم منح العديد من براءات االخ��اع املوجهة  و�حسب ما هو متوقع

الغرض �ل  و .  لذلك  الصيغة  ذلك�عد  اكتشاف  فإن  اخ��اع،  براءة  ثم ��جيل  ا�حب"  "العثور ع��  لـ  يمكن  لها    الدقيقة  قيمة ال  ذا  أمًرا  سي�ون 

، فإن هؤالء املشغل�ن الذين لد��م أنظمة حاصلة ع��  با�حب و�جونھنجاحهم فيما يتعلق    لنسب  صنع الوفاقج مشغلو مواقع  �ينما يرّو و تصورها.  

ال�ي ال يمكن التحقق م��ا.    صنع الوفاقنجاح    �سبالنظر عن مدى ارتفاع أو ح�ى انخفاض    �غض  -النجاح    �سببراءة اخ��اع لم يتمتعوا بنفس  

من قانون براءات االخ��اع منذ قرار   101تم الطعن ف��ا بموجب املادة    لصنع الوفاقنظام)  و (�شأن طر�قة  �� الواقع، تم إبطال �ل براءة اخ��اع  و

  Aliceتطبيق  ات�ح أن و براءة اخ��اع.  موجب  للمطالبة بموضوع غ�� قابل ل�حماية ب  CLS Bank Int’l  1د  ض  Alice Corp�� قضية  البارز  ا�حكمة العليا  

ولكن لديھ معاي�� صارمة    االمتثال لھما) يجب    ًئا " �ع�ي �خًصا (أو شيصعبة املنال  ِرفقة. (املصط�ح اإلنجل��ي "فقةرِ   أصعب ل�حاالت ال�ي تصّنف    وه

، الوفاء ��ا
ً

 ).  من الصعب، إن لم يكن مستحيال

عائلة براءات االخ��اع ذات الصلة وال�ي تم  عناصر حماية من  �� إبطال    The Meet Groupو    .eHarmony, Inc�� اآلونة األخ��ة، نجحت شركة  و

أعضاء من نفس الشبكة االجتماعية �� نفس املنطقة ا�جاورة وتبادل العثور ع��  توج��ها جميًعا �ش�ل عام إ�� فكرة الشب�ات االجتماعية، أي  

لألعضاء ال�خصية  يمكن  و .  2املعلومات  االخ��اع،  ل��اءات  ا�  لأل�خاصوفًقا  هواتفهم  خالل  ملعرفة  حمولة  "استخدام  من    الصفات اآلخر�ن 

لآلخر�ن   ا�حّر   العثور �وفر االخ��اع "نظاًما وطر�قة تتيح  و ال�خصية، مثل الصور واألسماء، و�عد ذلك يمكن للطرف�ن تبادل املعلومات ع�� اإلن��نت".  

 األجهزة املتأصلة �� األجهزة ا�حمولة من قبل جهات تصنيع مختلفة." توافق بمسألةالذين يرغبون أيًضا �� التفاعل االجتما��، ولكن دون التقيد 

ألي �خص يبتكر أو   املوضوع املؤهل ل�حصول ع�� براءة اخ��اع. وتنص ع�� أنھ "يجوز االخ��اع من قانون براءات  101، تحدد املادة وخالصة األمر

،  ملا تم اكتشافھادة جديدة ومفيدة، أو أي تحس�ن جديد ومفيد لھ، ا�حصول ع�� براءة اخ��اع  مل  تركيبةتصنيع أو  عملية  يكتشف أي عملية أو آلة أو  

 
1 573 U.S. 208 (2014). 
2 Wireless Discovery LLC v. eHarmony, Inc., No. 22-480-GBW, and Wireless Discovery LLC v. The Meet Group, Inc., 
No. 22-484-GBW, 2023 WL 1778656 (D. Del. Feb. 6, 2023) (“eHarmony”). 



ا�حكمة العليا    أفادت، كما  عاخ��ابراءة  موجب  . " ومع ذلك، فإن األف�ار ا�جردة ليست قابلة ل�حماية بهذا  امللكية  حقوفًقا لشروط ومتطلبات  

ا�حكمة إطار العمل املألوف امل�ون من خطوت�ن لتحديد أهلية ا�حصول ع�� براءة اخ��اع    وضعت،  Alice  في قضيةف ؛  Aliceقضية  ��  مجددا  

جابة اإل إذا �انت  ففكرة مجردة.    نحواملعنية موجهة    عناصر ا�حماية�� ا�خطوة األو��، يجب ع�� ا�حكمة تحديد ما إذا �انت  و.  101  البندبموجب  

"، تنتقل ا�حكمة إ��  باإليجابجابة "اإل إذا �انت أما . 101 البندموضوع غ�� مؤهل بموجب بحماية للمطالبة  اصا�ًح  ال ي�ون "، فإن االخ��اع بالنفي"

أي عنصر    -"لتحديد ما إذا �ان هناك"مفهوم ابت�اري    منظمة وكمجموعة  �ٌل ع�� حدة    عنصر حماية�ل    م�ونات"  يتم دراسةة الثانية، حيث  ا�خطو 

ؤهل  املغ��  فهوم  امل  بناًء ع��اخ��اع  براءة  �عادل أك�� بكث�� من  �� املمارسة العملية  االخ��اع    ي�ون أو مجموعة من العناصر ت�ون �افية لضمان أن  

 بحد ذاتھ.  

أن  eHarmonyقضية    ��و املقاطعة  محكمة  وجدت  ا�حماية ،  موجهة    عناصر  �انت  الدعوى   �� االخ��اع  ل��اءات  ا�جردة   نحوالتمثيلية  الفكرة 

�خاص بناًء ع��  األ التوفيق ب�ن أشارت ا�حكمة إ�� أن محاكم املقاطعات األخرى وجدت باملثل براءات اخ��اع تتعلق بفكرة و للشب�ات االجتماعية. 

للتبادل املتحكم    الصفاتمعاي�� مثل   لت�ون مجردة، وأن املفهوم األسا��ي  أو املوقع  للمعلومات حول األ�خاص كما هو ممارس  بھ  ال�خصية 

إنھ  الستقطاب  والباحث�ن    الوفاقتار�خًيا من قبل صا���   والسابقة    eHarmony  قضية  ع�� األقل أّن إجراء منصف  الكفاءات �� فكرة مجردة. 

نحو  براءات االخ��اع املوجهة    إلنفاذاملتسقة ال�ي استشهدت ��ا محكمة املقاطعة �� هذا القرار تحكم ع�� أي جهود معلقة ومستقبلية  القانونية  

 . تطبيقات املواعدة

، ولم تجد، Aliceقضية    ا�خطوة الثانية من إ��    eHarmonyفكرة مجردة، انتقلت محكمة  نحو  ��اءة اخ��اع موجهة  ل  عناصر حماية �عد أن وجدت  و 

،  بحد ذا��ا كما أو�حت براءات االخ��اع  و ��ا.  ف  ال�ي تم الطعنبراءات االخ��اع    عناصر حماية"مفهوم ابت�اري" �� أي من  أي  ،  مث�� للدهشةع�� نحو  

"شبكة الهاتف  يتم تنفيذ االخ��اع باستخدام "التكنولوجيا املتاحة وال��وتو�والت القياسية املتاحة اليوم"، بما �� ذلك "الهاتف ا�خلوي القيا��ي" و  

 عن سابقة  و   ".Wi-Fiالقياسية ا�حالية" و "  البلوتوثا�خلوي" و "تقنية  
ً
تطلب  ت  �حمايةعناصر ا  مماثلة، وجدت محكمة املقاطعة أن قضائية  نقال

من الصعب تخيل و جمع املعلومات املطلو�ة و�رسالها وتقديمها".  من أجل    ةتقليديلالستعمال و "جاهزة  كمبيوتر وشبكة وتكنولوجيا عرض    وجود

 . أي تطبيق مواعدة ال يمكن وصفھ بنفس الطر�قة تماًما

و  SCRUFFمن قبل مطور تطبيقات املواعدة ع�� اإلن��نت  101البند  جببمو  Jedi Technologiesإبطال براءة اخ��اع بنجاح �� العام املا��ي، تم و

Jack’d  3  .برمجيات  ��وPerry Street  براءة االخ��اع موجهة نحو الفكرة ا�جردة للتوفيق اآل��، وأن عملية ال��اءة امل�ونة    ، وجدت محكمة املقاطعة أّن

بحماي��ا  من خمس خطوات   ب�ن املطالب  فيما  املتوافقة ال    للتوفيق  الدردشة  الفكرة   تتضمنمستخدمي غرف  لتحو�ل  �اٍف  ابت�اري  أي مفهوم 

التوفيق اآل�� أمًرا صعًبا بالنسبة    نحولم يكن العثور ع�� براءة االخ��اع املراد توج��ها  و ��اع.  ا�جردة املطالب ��ا إ�� طلب مؤهل ل�حصول ع�� براءة اخ

�غرض إ�شاء    األ�خاص الذين يقومون بالدردشةنظام جديد مصمم لتوحيد    نحوع�� أ��ا "موجهة    بحّد ذا��اللمحكمة، حيث تنص براءة االخ��اع  

 ."يقومون بالدردشة أولئك الذين " " هماملدردشون عالقات �خصية جديدة"، و "

قد تم إبطالها   Jedi Technologiesأن أر�ع براءات اخ��اع ذات صلة مملوكة لشركة     Perry Streetال�ي تتناول قضية برمجيات  حكمةا�الحظت  قد  و 

امل�ون من خطوت�ن، وأن براءات االخ��اع ال�ي   Aliceقضية    تطالب بموضوع غ�� مؤهل ل�حصول ع�� براءة اخ��اع بموجب إطار  ل�و��ا  2017�� عام  

إ��   �ستند  �انت  سابًقا  إبطالها  �خص�ن  "تم  واهتمامات  �خصيات  عن  الفرد  يتعلم  حيث  األ�خاص،  ب�ن  والتوفيق  البشري  التوافق  مفهوم 

، رأت محكمة املقاطعة أن  2017عالوة ع�� ذلك، �� قضية  و ".  أم ال  متوافق�ن   ال�خص�ن ي�� معينة، يحدد ما إذا �ان  بناًء ع�� معا،  مختلف�ن، و

ات أدا��ا ع�� براءات االخ��اع لم تفعل شيًئا أك�� من سرد أداء �عض املمارسات التجار�ة املعروفة من عالم ما قبل اإلن��نت جنًبا إ�� جنب مع متطلب

 .  Alice من قضية2ا�خطوة بحسب  عناصر ا�حماية�ي من الوا�ح أ��ا لم تكن �افية �حفظ اإلن��نت، وال

 
3 Perry Street Software, Inc. v. Jedi Techs., Inc., 548 F.Supp.3d 418 (S.D.N.Y. 2021) (“Perry Street Software”). 



من    
ً
وجدت    االستنادو�دال السابقة،  القضية  برمجيات  حكمةا� ع��  قضية  تتناول  أّن    Perry Street  ال�ي  مستقل  اخ��اع    �ش�ل   Jediبراءة 

Technologies   ا"موجهة بوضوح نحو الفكرة ا�جردة املتمثلة �� العثور ع�� األفراد و�عر�فهم بآخر�ن قد ي�ونون متوافق�ن معهم؛
ً
املؤكدة حديث

تنفيذ   كيفيةوكما سبق أن رأت محكمة أخرى، ال ��يء حول    .فكرة موجودة منذ قرون، إن لم يكن آالف السن�ن"  -�عبارة أخرى، التوفيق ب�ن  و 

 .Aliceقضية من  يحم��مطالب بھ باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت السلكية والالسلكية العامة وا�جاهزة يمكن أن االخ��اع امل

املستخدم�ن   للتوفيق ب�ن الفكرة ا�جردة    نحووموجهة    Trinity Info Media, LLCتطبيق مواعدة مملوكة لشركة  تتعلق بتم إبطال براءة اخ��اع  و 

 Plentyoffishو    Match Group LLC  نجحت شر�ات  ،2019�� عام  و.  4  2021�� عام    101  البندبموجب    استفسارابات مقابلة ع��  الذين قدموا إج

Media ULC    وHumor Rainbow Inc   منصات املواعدة ع�� اإلن��نت    ومشغلوMatch.com    وPOF    وTinder    وOKCupid  ��  ، �� براءة   الطعن 

�عد أقل من  و .  Method and System for Establishing and Using a Social Network to Facilitate People in Life Issues "5اخ��اع �عنوان "

االخ��اع املوصوف بأنھ  فيما يتعلق ب، ب�ن الناسق ياألف�ار ا�جردة للتوف نحو موجهةبراءة اخ��اع أخرى  الطعن ����  Humor Rainbowعام، نجح 

 .  ال يزال هناك املز�د من األمثلةو . 6وأجهزة الفن السابق طرق تم تنفيذه باستخدام 

غ�� متوافقة مع �عضها  �� هذا ا�خصوص  تطبيقات املواعدة ع�� اإلن��نت و�راءات االخ��اع  هو أّن  ال لبس فيھ:  �ش�ٍل  من �ل هذا  والدرس املستفاد  

أحسن األحوال،  ��، ومؤقتة راءات االخ��اع وتطبيقات املواعدة ع�� اإلن��نت من "االرتباط"، فإن �ل هذه العالقات عابرةالبعض. ح�ى إذا تمكنت ب

 صعبة املنال.   مثال ع�� الرفقة Aliceقضية و�عت��  وم�لفة للغاية �جميع املعني�ن.  

 
4 Trinity Info Media, LLC v. Covalent, Inc., 562 F.Supp.3d 770 (C.D. Cal. 2021). 
5 NetSoc, LLC v. Match Group, LLC, No. 3:18-CV-01809-N, 2019 WL 3304704 (N.D. Tex. July 22, 2019). 
6 Ghaly Devices LLC v. Humor Rainbow, Inc., 443 F.Supp.3d 421 (S.D.N.Y. 2020). 


