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-عقذ وقم املساعذة انفىُت يف وطاق انقطاع انفضائٍ اإلماراتٍ
)*(

- 

   وذي زهري سعُذ انفُمد.    
 انقاوىن انتجارٌ املساعذأستار 

 انشارقت/ جامعت انقاوىنكهُت  
 املستخهص

إٕ َٔ أِٖ ا٭ٖداف اييت تطع٢ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ اىل ؼكٝكٗا؛ ٖٛ ت١ُٝٓ            
١، ٚدعِ أْػطتٗا ايتع١ًُٝٝ يف فاٍ ايؿطا٤ باإلضاؾ١، إىل اضتكطاب ايهٛادز ايبػسٜ

ايهؿا٤ات ايٛط١ٝٓ يًكطاع ايؿطا٥ٞ اإلَازاتٞ، ٚ تطٜٛس اضتدداَات ايعًّٛ ٚايتكٓٝات 
ايؿطا١ٝ٥، ٚيكد َٚددت ٖرٙ ايدزاض١ يف عكٛد ْكٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚض١ًٝ ْادش١ ٚقادز٠ ع٢ً 

طتٗا ْكٌ املعازف ٚاـربات ايؿ١ٝٓ َٔ ايطسف ايرٟ ؼكٝل ٖرٙ ا٭ٖداف؛ إذ ميهٔ بٛاض
ٜعًِ )املٛزد( إىل ايطسف ايرٟ ٫ ٜعًِ ) املتًكٞ(، ٖٚٞ عكٛد ذات طبٝع١ دٚي١ٝ، ت٪دٟ دٚزًا 
َتُٝصًا يف ٚضع املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٛضع ايتطبٝل ايعًُٞ ٚتدزٜب َطتددَٞ املتًكٞ ع٢ً 

 ١ٝ اإلْتاز، َٚع ذيو ؾإّْٗا؛ مل ؼغانتطاب اـربات ٚاملٗازات َٔ أدٌ تطبٝكٗا يف عًُ
 .بتٓعِٝ قاْْٛٞ َطتكٌ

تعسضت ايدزاض١ َٛضٛع ٖرا ايبشح؛ ملؿّٗٛ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، ٚعكٛدٖا ٚطبٝعتٗا 
ضسٚز٠ ايكا١ْْٝٛ ٚأسهاَٗا ايكا١ْْٝٛ يف اطاز ايكطاع ايؿطا٥ٞ ا٫َازاتٞ، ٚتٛصًت إىل 

 –ٓٗا عكد ْكٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َٚ -ايتدخٌ ايتػسٜعٞ يتٓعِٝ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا 
بتكٓني ٜتطُٔ ْصٛصا قا١ْْٝٛ تعاجل نٌ املطا٥ٌ اييت ميهٔ إٔ تجاز بػإ تًكٞ ٚناي١ 
اإلَازات يًؿطا٤ يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ أٚ تٛزٜدٖا، ضُٝا ٚإٔ ٚناي١ ا٭َازات يًؿطا٤ تعتصّ 

 .إعداد قإْٛ ؾطا٥ٞ يدٚي١ اإلَازات يتٓعِٝ قطاع ايؿطا٤ يف ايدٚي١
Abstract / 

That the most important objectives pursued by the Emirates 

space agency to achieve; is the development of human 

cadres, and support their educational activities in space in 

addition to attracting national talent for the UAE space 

                          

 .7/6/3108في *** قبل لمنشر  32/4/3108)*( أستمم البحث  في 



 عقد نقل المساعدة الفنية في نطاق القطاع الفضائي اإلماراتي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

2 

sector, and development of the uses of space science and 

technology, and found this study in the contracts for the 

transfer of assistance It is possible to transfer technical 

knowledge and expertise from the party that informs the 

supplier (the recipient), which are contracts of an 

international nature, that play a distinct role in putting the 

technical knowledge into practice and training the users M 

Has acquired the expertise and skills for its application in the 

production process, yet it has no independent legal 

organization. 

  The study discussed the concept of technical assistance, its 

contracts, legal nature and legal provisions within the UAE 

space sector, and reached the need for legislative 

intervention to organize technology transfer contracts, 

including the contract of transfer of technical assistance, 

with legal provisions that deal with all issues that may arise. 

Emirates Space Agency for technical assistance or supply, 

especially as the Emirates Space Agency plans to prepare a 

space law for the UAE to regulate the space sector in the 

country.  
 ت ـماملقذ
 .ايتعسٜـ بأ١ُٖٝ َٛضٛع ايبشحأ٫ٚ / 

( 1زقِ ) ا٫ؼادٟتطع٢ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ اييت أْػ٦ت مبٛدب  ايكإْٛ 
ايعًّٛ  اضتدداَاتاىل ؼكٝل أٖداف عدٜد٠ َٔ أُٖٗا؛ تػذٝع ٚتطٜٛس ٚت١ُٝٓ   2014يط١ٓ 

ملػٛز٠ ٚاإلزغاد يًرباَر ٚايتكٓٝات ايؿطا١ٝ٥ ْٚػس ايٛعٞ بأ١ُٖٝ  ايكطاع ايؿطا٥ٞ ٚتكدِٜ ا
ٖتُاَا َتصاٜدا ٖٛ ايعٌُ اايٛط١ٝٓ ايؿطا١ٝ٥  ٚيهٔ نإ َٔ أِٖ ا٭ٖداف اييت أٚيتٗا ايٛناي١ 

 ع٢ً ت١ُٝٓ ايهٛادز ايبػس١ٜ يف فاٍ ايؿطا٤ .
قرتاح ايطٝاضات اتتُجٌ ب ختصاصاتا هلرٙ ايٛناي١ ٚإشا٤ ذيو ؾكد عٗد  

عتُادٖا َٔ قبٌ فًظ اايكطاع ايؿطا٥ٞ ٚ ضرتاتٝذٝات ٚاـطط  املتعًك١ مبذاٍٚا٫
ٚتٛثٝل  ،ايٛشزا٤ ٚ دعِ ايبشٛخ ٚايدزاضات يف اجملا٫ت ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ اـاص١ بايؿطا٤

ضتكطاب  ايهؿا٤ات ايٛط١ٝٓ اٚدعِ ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ يف فاٍ ايؿطا٤ ٚ ،املعًَٛات ْٚػسٖا
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اٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ بايتٓطٝل َع يًكطاع ايؿطا٥ٞ ٚتٛؾري ايؿسص ٚايبعجات ايع١ًُٝ يف ف
 .ؾٗات املدتص١ يف ايدٚي١ ٚخازدٗاا

يف دؾع ع١ًُٝ  ،(1)"ْاضاضتؿاد٠ َٔ خربات "نُا أْٗا ضعت َٔ داْبٗا إىل ا٫
" ايرٟ ٜعد بانٛز٠ َػازٜع ايٛناي١  إضاؾ١ اىل إقا١َ ع٬قات تطٜٛس َػسٚع  "َطباز ا٭ٌَ

ايطٓٛات  ٚاييت  يف تطٜٛس املػازٜع  املُاث١ً  عربَع ايٛناي١ ا٭َسٜه١ٝ اييت هلا باع طٌٜٛ  
 .تػٌُ ايعدٜد َٔ ايهٛانب ايػُط١ٝ

ٜؿٛتٓا  ايكٍٛ بإٔ  دٚي١ اإلَازات  ناْت قد ْؿرت قبٌ مٛ ث٬ث١ عكٛد يف  ٫ٚ
تصا٫ت ايؿطا١ٝ٥ ٚخدَات ْكٌ ايبٝاْات ٚايبح فاٍ ايؿطا٤ َػازٜع عدٜد٠ َٓٗا؛ أْع١ُ ا٫

شا٤ املعطٝات اتصا٫ت ايؿطا١ٝ٥ املتٓك١ً . ؾايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح ٚا٫ ايتًؿصْٜٛٞ عرب ايؿطا٤
ايكا١ْْٝٛ  املتكد١َ ٖٛ نٝـ تطتطٝع ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ إ تٓذح يف تطٜٛس ايهٛادز 
ايبػس١ٜ ايٛط١ٝٓ يف دٚي١ اإلَازات ٚاييت  جيب إٔ ٜهٕٛ هلا ايدٚز ايهبري  يف تٓؿٝر املػازٜع 

فاٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ  خاص١ يف ظٌ املطتذدات  ايتطٛزات اييت  اؿاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ  يف
( ض١ٓ ايكاد١َ  يف عامل ايؿطا٤ ٚا٭قُاز ايصٓاع١ٝ ٚاييت 20َٔ املُهٔ إٔ ؼدخ خ٬ٍ اٍ )

ؽاذ دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ اميهٔ يٛناي١ اإلَازات يًؿطا٤ إٔ تتذاٚشٖا يف ظٌ  ٫
ٚصًت ايٝ٘ ٚنا٫ت ايؿطا٤ ايعامل١ٝ  ٚيتهٕٛ  اىل َا خطٛات َتطازع١ ٚداد٠ يًٛصٍٛ بٗا

  -ٚتتُجٌ ٖرٙ اـطٛات باٯتٞ: ٖرٙ ايٛناي١ َٔ زٚاد ايؿطا٤ خ٬ٍ ايؿرت٠ املكب١ً؛
نُا أْٗا  2018( قُسا صٓاعٝا يف َٛعد أقصاٙ 18ضتكّٛ دٚي١ ا٭َازات بإط٬م)  -

ٛدب عد٠ عكٛد أبسَت ضتشصٌ ع٢ً أْع١ُ أقُاز صٓاع١ٝ عاي١ٝ ا٭دا٤ تساقب ا٭زض مب

                          

: باإلنجميزيةويعبر ىذا المصطمح عن اإلدارة الوطنية لممالحة الجوية والفضاء ) (0)
National Aeronautics and Space Administration وتختصر ناسا ،)NASA ،

. وىي المسؤولة عن البرنامج الفضائي الواليات المتحدة األمريكيةىي وكالة تابعة لحكومة 
مميار  06، وكان تمويميا السنوي يقدر ب 0997لمواليات المتحدة، وأنشئت في العام 

المدنية والعسكرية الفضائية طويمة المدى لمزيد دوالر. وىي مسؤولة أيضا عن األبحاث 
 من التفصيل أنظر

   https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
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٫ٚ ساد١ يًكٍٛ بأ١ُٖٝ املعًَٛات ٚاملطاعد٠  ايؿ١ٝٓ اييت ؼتاز ايٝٗا  ،2015خ٬ٍ ايعاّ 
  (1).ٚناي١ ا٭َازات يتؿعٌٝ ٖرٙ ا٭ْع١ُ

" خ٬ٍ املسس١ً اؿاي١ٝ يًبعجات اإلْطا١ْٝ اىل املسٜذ خ٬ٍ عاّ ؼطس ٚناي١ "ْاضا - 
ات ايعسب١ٝ املتشد٠  إٔ تعُد إىل تػذٝع ايػباب ، ٚإٔ ذيو ٜٛدب ع٢ً دٚي١ اإلَاز2030

ضتهػاف ايؿطا٤ يٝطاُٖٛا يف املعسؾ١  اٚإتاس١ ايؿسص١ هلِ يف املػازن١  يف عًُٝات 
١  يف ْكٌ املعًَٛات ٚتعٗس ٖٓا  أٜطا أ١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ ت٪دٜ٘ عكٛد  املطاعد٠ ايؿٓٝ

 هلهرا عًُٝات . ايتهٓٛيٛد١ٝ
قتصادٜات ايؿطا٤ ؛ َٓٗا اقتصاد١ٜ  اييت تٓدزز يف إطاز ٖٓاى ايعدٜد َٔ ا٭ْػط١  ا٫ -

تصا٫ت ٚاملساقب١ ا٭زض١ٝ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات إط٬م ا٭قُاز ايصٓاع١ٝ ٭غساض ا٫
ٚا٭ْرتْٝت ظاْب ايتٓكٝب ٚايتعدٜٔ يف ايؿطا٤ ٚضٝاس١ ايؿطا٤ ٚايٓكٌ ايؿطا٥ٞ إضاؾ١ 

عٌُ يف ْطام ٖرٙ ا٭ْػط١ ٜتطًب إىل اؿصٍٛ ع٢ً ايطاق١ َٔ ايؿطا٤ ٚ ٫غو بإٔ اي
 اؿصٍٛ ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا  ٚاملعسؾ١  ايؿ١ٝٓ  املتكد١َ  اييت تطتٓد ايٝٗا .  

 َػه١ً ايبشح .ثاْٝا / 
ختصاصات ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ بإٔ اط٬ع ع٢ً أٖداف ٚتبني يٓا َٔ خ٬ٍ ا٫

تطٜٛس ايكطاع ايؿطا٥ٞ يف  اضرتاتٝذٝتٗأَ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تطِٗ بػهٌ نبري يف إلاح 
ايٛطين ٖٛ بٓا٤ ايعٓصس ايٛطين  ايكادز املتُهٔ ع٢ً قانا٠ املطتكبٌ، ٚت١ُٝٓ ب١٦ٝ 

َازاتٞ ٚدٚي١ اإلَازات ٚإٕ ناْت قد خطت بتهاز يف فاٍ ايؿطا٤ ا٫ايبشح ٚايتطٜٛس ٚا٫
 ،زتكا٤ مبطت٣ٛ ٖرا ايكطاعضتدداّ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ايؿطا٤ ي٬اخطٛات ٚاضع١ ددا يف 

ؾاد٠ َٔ َصاٜا عكٛد املطاعد٠ ؾإْ٘ ٜهٕٛ َٔ املٓاضب ددا ايًذ٤ٛ إىل ا٫ ،ٚيهٔ َع ذيو
ايؿ١ٝٓ اييت تتطُٔ بػهٌ أضاع تكدِٜ اـدَات اي٬ش١َ يٛضع املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٛضع 
ايتطبٝل ايعًُٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ َا ٜكدَ٘ ايطسف املٛزد يًُتًكٞ َٔ خربات َٚٗازات ؾ١ٝٓ 

صس ايتهٓٛيٛدٝا املطتٛزد٠، ٖٚرا ٜ٪ند سكٝك١ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ  ضتػ٬ٍ عٓاضسٚز١ٜ ٫
 ضتػ٬ٍ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ بػهٌ ؾاعٌ .بٛصؿٗا إسد٣ ايٛضا٥ٌ امل١ُٗ ٫

                          

يا الفضاء لمزيد من التفصيل في الموضوع أنظر د. حسن مصّدق، امتالك تكنولوج (0)
، https://alarab.co.uk -ضرورة أمنية لمعرب، مقالة متاحة عمى الموقع االلكتروني :

 .03/6/3106، تأريخ أخر زيارة 32/9/3109تاريخ النشر 

https://alarab.co.uk/
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 -يهٔ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ مل حيغ بتٓعِٝ قاْْٛٞ َٔ قبٌ غايب١ٝ ايتػسٜعات ايعسب١ٝ   
يط١ٓ 17إْٛ ايتذاز٠ زقِ َاعدا املػسع املصسٟ ايرٟ ْعِ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف ق

مما جيعٌ املتعاقدٜٔ بػإٔ ْكٌ  ،نايرٟ سعٝت ب٘ ايعدٜد َٔ ايعكٛد اؿدٜج١  - 1999
املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ أَاّ صعٛب١  نبري٠ تتُجٌ يف إجياد اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛ يًعدٜد َٔ املطا٥ٌ 

تباز إٔ ٚناي١ ع٫آخرٜٔ بٓعس ا ،اييت تجاز اثٓا٤ ع١ًُٝ ايتؿاٚض ٚعٓد إبساّ ايعكد ايٓٗا٥ٞ
اإلَازات يًؿطا٤ قد تهٕٛ َٛزدا أٚ َتًكٝا يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ؛ ٚمما ٜصٜد ا٭َس صعٛب١ ٖٛ َا 
تتُٝص ب٘ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ نعٓصس َٔ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ أ٫ ٖٚٞ ايطس١ٜ اييت 

عكد يف ايٛصٍٛ إىل إبساّ اي ٜططس املٛزد إىل ايبٛح ظص٤ َٓٗا أثٓا٤ ايتؿاٚض ثِ ٜؿػٌ
  .يتصاّاؾهٝـ ٜطُٔ املٛزد  َع املتًكٞ، ايٓٗا٥ٞ

باؿؿاظ ع٢ً ايطس١ٜ اييت تهػؿت ي٘ عٓد ايتؿاٚض ؟ َاٖٞ ايٛضا٥ٌ اييت  ا٭خري
ميهٔ َٔ خ٬هلا يًُٛزد إٔ ٜطُٔ عدّ إؾػا٤ ٖرٙ  ايطس١ٜ ؟ ٚتعٗس تطا٫٩ت أخس٣ بػإٔ 

ملكابٌ يت حيدد ع٢ً أضاضٗا ٖرا ايتصاّ املتًكٞ بأدا٤ املكابٌ اىل املٛزد ؾُاٖٞ ايطسٜك١ ايا
؟ ؾكد ٜهٕٛ املكابٌ ْكدٜا ٚقد ٜهٕٛ عٝٓٝا ٚقد ٜهٕٛ َكاٜط١ ٚأُٜٗا حيكل َصًش١ املٛزد

 بتهٓٛيٛدٝا أخس٣ .
ٚقد ٜكتطٞ أتؿام ايطسؾني بػإٔ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ أٜطا سطِ ايعدٜد َٔ    

٬م سكٝك١ٝ ١َُٗٚ يف ْطااملطا٥ٌ اييت تعترب دٖٛس املباد٨ ا٭ضاض١ٝ نْٛٗا تػهٌ ْكاط 
فاٍ تدزٜب ايهؿا٤ات ٚ  ايهٛادز ايٛط١ٝٓ اإلَازات١ٝ، َٚٔ بني ٖرٙ املطا٥ٌ َطا٥ٌ ٫بد إٔ 

قتصادٟ ٚايطٝاضٞ عٔ دٚي١ املٛزد؛ ٫ضتك٬ٍ ا٫ٜساع٢ يف ؼدٜدٖا ضُإ اؿؿاظ ع٢ً ا
 ختٝاز املطاعدٜٔ ايؿٓٝني ايرٜٔ ٜطعِٗ املتًكٞ ؼت تصسف املٛزداا َطأي١ ُٖٗأٚ

أغداصا أٚ َطتددَني َٔ ؾٓٝني َٚٗٓدضني ٚطٓٝني َٔ ادٌ إخطاعِٗ إىل بساَر ايتدزٜب 
ختٝازِٖ َٚا ٖٞ ا٭ضظ املعتُد٠ يف ذيو ؟ َٚاٖٞ ااملتؿل عًٝ٘ َع املٛزد؛ إذ نٝـ ضٝتِ 

؟ َٚاٖٞ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٖا يف املدزب ٚاييت تطبل ايتدزٜباملتطًبات ايٛادب تٛاؾس
 ؟تصاّ ببرٍ عٓا١ٜ أّ بتشكٝل ْتٝذ١ايٖٛ  ؟ ٌٖيتصاّ املدزب٫

خت٬ف ايؿكٗٞ بػإٔ ٫ؾإٕ ا ،نُا إٔ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚع٢ً ايسغِ َٔ أُٖٝتٗا
ملتًكٞ إٕ مل ؟ ؾٌٗ ًٜتصّ املٛزد بتكدِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اىل اطبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ ٫شاٍ قا٥ُا

؟ ٖٚٛ ٘ يف سطِ ٖرٙ املطأي١عًٝ عتُادٖٛ املعٝاز ايرٟ ميهٔ ا٫ ؟ َٚآٜص عًٝٗا يف ايعكد
 .عتباز عٓد ايتعاقدأَس ٜتٛدب ع٢ً ٚناي١ ا٭َازات يًؿطا٤ أخرٙ بٓعس ا٫
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يف تٛطني املعسؾ١ ٚدٚزٖا ايهبري إٕ ا٭١ُٖٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يعكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ 
ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١ إىل ايكطاع ايؿطا٥ٞ اإلَازاتٞ ٚايرٟ ٜػهٌ أسد أِٖ َطتٜٛات ايتُهني 

ٓا إىل ايبشح يف ٖرا املٛضٛع تدؾع يتاي ٞتهٓٛيٛدٞ ٚايتطا٫٩ت اييت ٜطسسٗا ٖرا ايعكد ٖاي
زغب١ َٓا يف إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايدزاض١ دع٠ٛ كًص١ إىل ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ بإٔ تأخر بٓعس 

تؿاقٗا بػإٔ اعتباز نٌ ايتطا٫٩ت ٚايتؿص٬ٝت اييت ميهٔ إٔ ٜطسسٗا ٖرا ايعكد عٓد ا٫
  ٜد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ .تًكٞ أٚ تٛز

 ْطام ايبشح . ثايجا /
املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٖٛ اْٗا قد تسد يف عكد َطتكٌ ٜط٢ُ بعكد املطاعد٠  إٕ أِٖ َا ميٝص     

ٚسٝح أْٓا قد ٚددْا إٔ تكدِٜ ٖرٙ  ،ايؿ١ٝٓ، ٚقد تسد نػسط يف أسد عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا
ؾٖٛسٟ ايرٟ ٜعد َٔ أِٖ آثازٙ املطاعد٠ يف إطاز عكد َطتكٌ ٜػهٌ ا٭دا٤ ا٭ضاع ٚا

دازتٗا إبايٓطب١ يًُتًكٞ َٓش٘ ايطٝطس٠ ع٢ً مجٝع ايعًُٝات اييت تتٓاٍٚ ٖرٙ املطاعد٠ ٚ
طٍٛ َد٠ تكدميٗا َٔ طسف املٛزد ٚبٗرٙ ايطٝطس٠ تتُٝص عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ عٔ عكٛد 

ٚإداز٠ املػسٚع  دٓيب َط٪ٚي١ٝ ع١ًُٝ ١َُٗٚ يف تػػٌٝ٭اـدَات اييت تٓكٌ إىل املتعاقد ا
احملًٞ؛ يرا ؾكد آثسْا ؼدٜد ْطام ٖرا ايبشح يف ايرتنٝص ع٢ً املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اييت تسد يف 

 .عكد َطتكٌ ؾكط
 َٓٗذ١ٝ ايبشح . زابعا / 

عتُدت ايدزاض١ يف ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ايرٟ أعط٢ صٛز٠ ٚاضش١ عٔ ا
يًؿطا٤ َٔ سٝح تػهًٝٗا ٚأٖداؾٗا  ايٛاقع اؿايٞ يًٓعاّ ايكاْْٛٞ يٛناي١ ا٭َازات

ٚاختصاصاتٗا ٚاملػسٚعات اؿاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ اييت تسّٚ ؼكٝكٗا َٔ خ٬ٍ ايهٛادز 
نُا مشًت ايدزاض١ اٜطا ٚصؿا  ملؿّٗٛ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اييت تػهٌ أسد عٓاصس  ،ايٛط١ٝٓ

١ْٝ ٚمتٝٝصٖا عٔ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ خ٬ٍ ؼدٜد َؿَٗٛٗا ايكاْْٛٞ؛ تعسٜؿٗا ٚطبٝعتٗا ايكاْٛ
املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٚٔ ثِ ايتعسض يٮسهاّ ايكا١ْْٝٛ يعكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َٔ خ٬ٍ  ايتعسٜـ 

عتُاد ب٘ ٚبٝإ أُٖٝت٘ ٚخصا٥ص٘ ٚتهٜٛٓ٘ ٚاٯثاز ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ عًٝ٘، ٚنإ ذيو با٫
إيٝٗا يف  غاز٠باإلسهاّ ٖرا ايعكد أع٢ً ايدزاضات ٚا٭عاخ اييت عاؾت املطا٥ٌ املتعًك١ ب

 . ايتػسٜع املصسٟ نْٛ٘ ايتػسٜع ايعسبٞ ايرٟ ْعِ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا
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 ٖٝه١ًٝ ايبشح .خاَطا / 
َٔ أدٌ اإلساط١ ظُٝع اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ مبٛضٛع ٖرا ايبشح ؾكد اعتُدْا    

 -اهلٝه١ًٝ ايتاي١ٝ :
 يف إطاز ايكطاع ايؿطا٥ٞ .يؿ١ٝٓ ًُطاعد٠ ااملؿّٗٛ ايكاْْٛٞ ي/ املبشح ا٭ٍٚ          

 ايتعسٜـ باملطاعد٠ ايؿ١ٝٓ . /املطًب ا٭ٍٚ        
 .ٚبٝإ طبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ تعسٜـ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ/ املكصد ا٭ٍٚ        

 .ملطاعد٠ ايؿ١ٝٓ/ أغهاٍ ااملكصد ايجاْٞ        
 (.١ٝKnow how ) متٝٝص املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ عٔ املعسؾ١ ايؿٓ/ املكصد ايجايح         
 َازاتٞ .ايتعسٜـ بايكطاع ايؿطا٥ٞ ا٫/  املطًب ايجاْٞ       

تعسٜـ  ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ ٚبٝإ أُٖٝتٗا بايٓطب١ يًكطاع / املكصد ا٭ٍٚ        
 ايؿطا٥ٞ يف دٚي١ اإلَازات.

 ختصاصاتٗا .اأٖداف ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ ٚ/ املكصد ايجاْٞ       
 .٠ ايؿ١ٝٓ يف إطاز ايكطاع ايؿطا٥ٞا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ يعكٛد املطاعد/ بشح ايجاْٞامل        
 .املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يعكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ/ املطًب ا٭ٍٚ       

  خصا٥ص عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ./ املكصد ا٭ٍٚ      
 تهٜٛٔ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ./ كصد ايجاْٞامل      
 ٯثاز ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ ع٢ً عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ./ ااملطًب ايجاْٞ      
 يتصاَات املٛزد يف عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ./ ااملكصد ا٭ٍٚ      
 تصاَات املتًكٞ يف عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ./ اياملكصد ايجاْٞ     

 املبحث األول
 املفهىو انقاوىوٍ نهمساعذة انفىُت يف إطار انقطاع انفضائٍ

فاٍ ايؿطا٤ َٔ ٖدف أضاضٞ َطُْٛ٘  تٛدٝ٘ ايدٚي١ يف تٓطًل  ضٝاض١ 
اؾٗات ايعا١ًَ يف ايؿطا٤ يتطٜٛس ٖرا ايكطاع ٚايعٌُ ع٢ً اضتدداَ٘ ضًُٝا ٚتطٜٛس اؿٝا٠ 

َٚٔ أدٌ ذيو  ،ايبػس١ٜ ٚتطدريٙ ـد١َ اإلْطإ، ٚإضٗاَ٘ يف دؾع ٚتطٜٛس اقتصاد ايدٚي١
طا٤ نأٍٚ ٚناي١ ؾطا٤ عسب١ٝ يف املٓطك١ يف ؾكد عُدت ايدٚي١ إىل إْػا٤ ٚناي١ اإلَازات يًؿ

يتهٕٛ ْكط١ ايتشٍٛ يف تعصٜص ايكطاع ايؿطا٥ٞ ايٛطين ٚقد أضٓدت هلا ايعدٜد  2014ايعاّ 
َٔ املٗاّ اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا إزضا٤ قٛاعد اقتصاد١ٜ ٚب١ٝٓ ؼت١ٝ ٚبٓا٤ قدزات ع١ًُٝ 
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عٛاٌَ لاح  ايكطاع  ٚتك١ٝٓ، ٖٞ امل١ُٗ ا٭ضاض١ٝ  هلرٙ ايٛناي١ اييت تػهٌ إسد٣
ايؿطا٥ٞ، ٚسٝح إٔ ايٛناي١  قد أقبًت ع٢ً اقتشاّ ايؿطا٤ ٚدخٍٛ ٖرٙ ايصٓاع١ ايعامل١ٝ 

ؾهإ عًٝٗا إٔ تٗتِ مبطأي١ ايرتنٝص ع٢ً ايعٓصس  ،اييت ناْت َكتصس٠ ع٢ً ايدٍٚ املتكد١َ
ٛظٝـ ايبػسٟ ٚدعِ َطري٠ ا٫بتهاز يف ٖرا ايكطاع، ٚيهٔ ؼكٝل ذيو ٜتطًب ايعٌُ ع٢ً ت

ٚقد ٜهٕٛ َٔ ضُٔ ايٛضا٥ٌ اييت ميهٔ  ،ٚتطٜٛس َٗازات َٔ املتدصصني ايٛطٓٝني
ا٫ضتعا١ْ بٗا يف ايتطٜٛس ٖٛ ايًذ٤ٛ إىل إبساّ عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا قٝاّ 
املٛزد بتدزٜب ايعاًَني ايٛطٓٝني يف ايدٚي١ أٚ إزضاٍ َٗٓدضٝ٘ ٚعاًَٝ٘ ايؿٓٝني يتػػٌٝ 

 قٌ تًو ايعكٛد . املػازٜع
ؾإْٓا ضٓتعسض إىل املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يعكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ يف إطاز  ،ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ    

  -ايكطاع ايؿطا٥ٞ َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ :
 املطهب األول

 انتعرَف باملساعذة انفىُت
يٝظ عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٖٞ َٔ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اييت ٜهٕٛ قًٗا ايس٥ٝظ         

غسا٤ ا٭َٛاٍ املاد١ٜ املتُج١ً باٯت ٚاملصاْع اي٬ش١َ يإلْتاز أٚ غسا٤ ا٭َٛاٍ املع١ٜٛٓ أٚ 
تكدِٜ اـدَات، بٌ ٖٞ عكٛد قًٗا أسد عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا ٚايطٝطس٠ عًٝٗا َٔ قبٌ 
املتًكٞ أ٫ ٖٚٞ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، َٚٔ أدٌ ايتعسف ع٢ً املكصٛد باملطاعد٠ ايؿ١ٝٓ 

يكا١ْْٝٛ ٚمتٝٝصٖا َٔ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ؾكد آثسْا ايتعسض يتعسٜـ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚطبٝعتٗا ا
  -ٚؼدٜد طبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ َٚٔ ثِ متٝٝصٖا عٔ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٚع٢ً ٚؾل اٯتٞ :

 املقصذ األول
 تعرَف املساعذة انفىُت

ايًؿغ يف أغًب املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ عٓصس ز٥ٝظ يف املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٚدس٣ اضتعُاٍ ٖرا       
ايعكٛد ايتهٓٛيٛد١ٝ، ٚتتطُٔ َٔ بني عٓاصسٖا تدزٜب َٛظؿٞ ٚعُاٍ املتًكٞ ضٛا٤ يف 

 (1)َٓػأ٠ املٛزد أٚ َٓػأ٠ املتًكٞ أٚ أٟ َهإ آخس.
 

                          

 ، عقود التجارة الدولية في0د. محمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفية، مج ( 0)
 .064، ص3118،  0مجال نقل التكنولوجيا، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ط
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تكدِٜ اـدَات اي٬ش١َ يٛضع ؿك٘ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ع٢ً أْٗا: )ٜٚعّسف داْب َٔ اي   
ٛزد بتكدِٜ املعازف إىل ٖٞ اَتداد ٫يتصاّ امل ايتهٓٛيٛدٝا َٛضع ايتٓؿٝر، ٚبعباز٠ أخس٣

(، ٚمبٛدب ٖرا ايتعسٜـ ٜهٕٛ ا٫يتصاّ عباز٠ عٔ تدزٜب ايعاًَني ايتابعني يًُتًكٞ املتًكٞ
مبا يف ذيو اختٝازِٖ ٚإٜؿاد عدد َِٓٗ إىل َٓػأ٠ املٛزد ٚنريو ايػإٔ بإٜؿاد عدد َٔ 

َٔ ايٛقت ٚخاص١ أثٓا٤ تطبٝل ايطسٜك١ املدتصني ايتابعني يًُٛزد إىل َٓػأ٠ املتًكٞ ؾرت٠ 
  (1)ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١ ٚبدا١ٜ ايتصٓٝع.

ٜٚطاف ٖرا ايعٓصس عاد٠  ،ٚتعد املطاعد٠ عٓصسا َٔ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١      
نًُا استاز تطبٝل ايتهٓٛيٛدٝا إىل اختصاصٝني ٚخرب٠ ٫ ميًهٗا املتًكٞ؛ ؾٝتعٗد املٛزد 

يتدزٜب تابعٝ٘ ع٢ً اضتعُاٍ ايتهٓٛيٛدٝا، ٚبٗرا ٜهٕٛ َٔ سل  بتصٜٚد املتًكٞ بعدد َِٓٗ
املتًكٞ إضاؾ١ إىل َا تكدّ اختٝاز ايعاًَني ٚإٜؿادِٖ إىل َٓػآت املٛزد ٚنريو إٜؿاد 
املدتصني َٔ َٓػآت املٛزد إىل املتًكٞ ؾرت٠ َٔ ايٛقت خاص١ يف بدا١ٜ تطبٝل ايتك١ٝٓ 

 (2)املٓكٛي١.

املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٫ ؽسز عٔ نْٛٗا ) ْكٌ يٮًٖٝات أٚ  َٚٔ ايباسجني َٔ ٜس٣ بإ    
ايتدصصات، مبع٢ٓ ْكٌ ايكدز٠ ايتك١ٝٓ ؼت صٝػ١ ايتدزٜب ع٢ً ٚضع املعازف 

 (3)ايتهٓٛيٛد١ٝ املهتطب١ قٝد ايتطبٝل(.
بُٝٓا جيد آخس َِٓٗ بأْٗا عباز٠ عٔ )أدا٠ يتػط١ٝ ايتدزٜب ٚايتعًِٝ ْٚكٌ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ 

 (4)ربات نُا أْٗا تتٝح انتطاب تهٓٛيٛدٝات قدد٠ (.ٚايهؿا٤ات ٚاـ

     

                          

 . 064د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص ( 0)
نداء كاظم المولى، اآلثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، دار وائل لمنشر والتوزيع، ( 3)

محمود المواجدة، ، وفي ىذا المعنى أيضا د. مراد 099، ص3112، 0عمان،ط
، 0المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ط

 .86، ص3101
 –د. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مركز الدراسات العربي ( 2)

 .090، 0999، 3األوربي، ط
ت المتبادلة والشروط التقييدية لوجيا، االلتزاماد. وليد عودة اليمشري، عقود نقل التكنو ( 4)

 .76، ص3119، 0دراسة مقارنة(، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ط)
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 املقصذ انثاوٍ
 أشكال املساعذة انفىُت

املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ عَُٛا؛ إَا إٔ تسد يف ايعكد ع٢ً غهٌ بٓد ؾٝ٘ أٚ تأتٞ نُشٌ يعكد       
َطتكٌ؛ ؾإذا َا ٚزدت نبٓد يف ايعكد ؾإْ٘؛ جيب إٔ ٜؿّصٌ ٖرا ايبٓد َٔ سٝح َٛضٛع٘ 

َٚد٠ تٓؿٝرٙ، ٚايًػ١ اييت َٔ خ٬هلا تكدّ املطاعد٠، ٚإذا ناْت املطاعد٠ ق٬  َٚهاْ٘
يعكد َطتكٌ ؾإْٗا؛ غايبا َا تتُجٌ بايتدزٜب أٚ بٓكٌ اـرب٠ عٔ طسٜل اـربا٤ أٚ بعكد 

(، إىل ضسٚز٠ J.J. Burstيف سني ٜدعٛ داْب َٔ ايؿك٘ ايؿسْطٞ ٚتبٓاٙ )  (1)َػٛز٠،
  -:ايتُٝٝص بني

، ٖٚٞ َطاعد٠ ًٜتصّ املٛزد بأدا٥ٗا، ٚإٕ مل د٠ اييت تعد َٔ َطتًصَات ايعكداملطاع  ●
َٚعٝاز ذيو ع٢ً ٚؾل ٖرا ا٫ػاٙ ٖٛ دٌٗ املتًكٞ يًتهٓٛيٛدٝا  ،ٜٓص عًٝٗا يف ايعكد

ٚبايتايٞ يًُطاعد٠ ايٛادب تكدميٗا يًٛصٍٛ إىل ايٓتٝذ١ املطًٛب١ أٟ إٔ  ،املٓكٛي١
ٜٚطتٓد ٖرا اؾاْب  ،هٔ يًُتًكٞ َعسؾتٗا ٚتبٝٓٗا بطٗٛي١ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ مما ٫ مي

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ اييت تًصّ ايبا٥ع ٚامل٪دس 1615َٔ ايؿك٘ إىل ْص املاد٠ )
بتكدِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اىل املػرتٟ ٚاملطتأدس إذا نإ ايبٝع أٚ ا٫جياز ع٢ً َطت٣ٛ 

 َتطٛز . 
،  اٟ غري امله١ًُ يًتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١، َات ايعكداملطاعد٠ اييت ٫ تهٕٛ َٔ َطتًص  ●

ٖٚرا ايُٓط َٔ املطاعد٠ ٫ ًٜتصّ املٛزد بأدا٥ٗا يًُتًكٞ ٚتربٜس ذيو، ٖٛ إٔ املتًكٞ ميهٔ 
ُٝٓٗا َٔ فٌُ ا ٚإٔ بإَهاْ٘ اهل١ُٓٝ ع٢ً نٝؿ١ٝ  ملطتٓدات ٚايتعًُٝات املط١ًُ ي٘،ي٘ تب

  (2)املٛزد. اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ دٕٚ َطاعد٠
؟ ٜبدٚ إٔ املعٝاز املتكدّ ايرٟ ٛ َٛقـ ايكطا٤ َٔ ٖرٜٔ ا٫ػاٖنيٚيهٔ َا ٖ

ز بعض ا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ ايؿسْط١ٝ؛ سٝح ضبل تبٓاٙ ايؿكٗا٤ قد مت ايتٛصٌ إيٝ٘ إثس صدٚ
ايطعٔ املكدّ َٔ إسد٣  1958/ ْٛؾُرب/ 4إٔ زؾطت بتازٜذ  حمله١ُ ايٓكض ايؿسْط١ٝ

                          

، 0984د. محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مطبعة جامعة القاىرة، ( 0)
 . 78ص

، د. محمود 78بق، صىذا الراي ىو نقاًل عن الدكتور محسن شفيق، المرجع السا( 3)
 .099ص، نداء كاظم المولى، المرجع السابق، ص 077الكيالني، المرجع السابق، 
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يصادز بإيػا٤ ايعكد تأضٝطا ع٢ً عدّ تٓؿٝر ايػسن١ ايطاع١ٓ ا٫يتصاّ ايػسنات ضد اؿهِ ا
ٚضًهت احمله١ُ ايعًٝا يف بازٜظ ا٫ػاٙ ذات٘ يف قساز اصدزت٘  ،بتكدِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ

أْ٘ يف ساي١ عدّ ٚدٛد غسط صسٜح يف ايعكد ؾإٕ دا٤ ؾٝ٘ " 1976/ َازع/ 20بتأزٜذ 
 ( .1)ِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ إىل املسخص ي٘"َاْح ايسخص١ ٫ ٜهٕٛ عًٝ٘ ايتصاّ بتكد

ثِ تٛايت ا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ يف ٖرا اجملاٍ َكسز٠ يف فًُٗا ايتصاّ املٛزد ضٛا٤  
أنإ با٥عا أٚ َ٪دسا بتكدِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ طاملا نإ املتًكٞ ع٢ً دٌٗ مبشٌ ٚطبٝع١ 

عد٠ تطبٝكا ملا قسزت٘ ايعكد أٚ أْ٘ يٝظ بإَهاْ٘ تبٝٓ٘ ٚاضتٝعاب٘ إ٫ بٛدٛد ٖرٙ املطا
ٚأْ٘ إذا نإ املػرتٟ أٚ املطتأدس خبريا أٚ  ،( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْط1615ٞاملاد٠ )

أٚ امل٪دس٠ ؾإٕ ايبا٥ع أٚ امل٪دس ٫ ٜستبط بأٟ  صاصًٝا بٓٛع ايتهٓٛيٛدٝا املػرتاتاخت
 ايتصاّ تدزٜيب أٚ َطاعد٠  ؾ١ٝٓ.

( إىل M.B Finneganٚ )  (J.J. Brustٜٚرٖب داْب َٔ ايؿك٘ ايؿسْطٞ )
إٔ: املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ إذا ٚزدت يف عكد ْكٌ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ؛ ؾإٕ َٔ غإٔ ذيو إٔ ٜكًٌ َٔ 
املٓاشعات اييت تجاز يف ساي١ عدّ ايٓص عًٝٗا، ٭ٕ ٚزٚدٖا نػسط يف ايعكد ٜٛدب تكدميٗا 

( ايرٟ ذٖب إىل اىل املتًكٞ بايهٝؿ١ٝ املتؿل عًٝٗا ٚتب٢ٓ ٖرا ايسأٟ أٜطا ) د. قطٔ غؿٝل
ٚدٛب إٔ تؿصٌ يف ايعكد غسٚط تكدِٜ ٖرٙ املطاعد٠ َٔ سٝح ْٛع ايتدزٜب َٚٛضٛع٘ 

 (2)َٚهاْ٘ َٚدت٘ ٚايًػ١ اييت تطتعٌُ ؾٝ٘.

 املقصذ انثانث
 (Know howمتُُس املساعذة انفىُت مه املعرفت انفىُت )

ه١ٝ يف أزبعٝٓٝات ظٗس ايتعاٌَ باملعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٭ٍٚ َس٠ يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜ
( ٚاْتكٌ َٓٗا اىل ايدٍٚ ا٭ٚزٚب١ٝ، ٚباقٞ دٍٚ  Know howايكسٕ املاضٞ ؼت أضِ )

 ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا(، ٚأٜطا ايعامل، ٚنإ ٜعرب عٓٗا بايبدا١ٜ بأْٗا )عباز٠ عٔ املصز بني
ا ( ٚعسؾتٗاب١ً يًتطبٝل َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝاْٗا َاٍ َعٟٓٛ ٜتهٕٛ َٔ َعًَٛات سط١ٝ ق)

)فُٛع١ َٔ املعًَٛات ايع١ًُٝ غري  -٥٫ش١ املؿٛض١ٝ ا٭ٚزب١ٝ يف َادتٗا ا٭ٚىل بأْٗا :

                          

 .069جاءت ىذه األحكام نقال عن د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص( 0)
 .064نقال عن د. محسن شفيق، المرجع السابق، ص ( 3)
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احمل١ُٝ بربا٠٤ اخرتاع ٚاملطتُد٠ َٔ خرب٠ َاْح ا٫َتٝاش بعد إٔ قاّ بتذسبتٗا بٓؿط٘، 
 (1)(.ٖٚرٙ املعًَٛات جيب إٔ تهٕٛ ضس١ٜ ٚدد١ٜ ٚهلا ذات١ٝ خاص١ 

( To Know how to do itتعين ) ( Know howٚايه١ًُ ا٫ْهًٝص١ٜ )
أٟ َعسؾ١ نٝؿ١ٝ ايكٝاّ بايعٌُ، ٚبعد إٔ أْتػس ٖرا املؿّٗٛ ايٛاضع بطسع١ ٚع٢ً ْطام 

إْٗا املعسؾ١ اـاص١ أٚ ضس١ٜ ايتك١ٝٓ أٚ َعسؾ١ نٝؿ١ٝ ايعٌُ  ،ٚاضع، تسدِ إىل َعإ كتًؿ١
َٔ ايباسجني َٔ ٜس٣ ايتكين أٚ َعسؾ١ أضايٝب ايتك١ٝٓ ايصٓاع١ٝ  أٚ ؾٔ ايؿبازى ايطسٟ، ٚ

أْ٘: )َٔ ا٭ْطب اعتُاد ٖرٙ ايه١ًُ نُا يف ايٖٓٛاٚ أٚ ضس١ٜ املعسؾ١ أٟ ضس١ٜ املعًَٛات 
اييت ٜطًع عًٝٗا اـبري ٚميهٓ٘ إٔ ٜتعاٌَ َعٗا، ٜٚهٕٛ َٔ ايصعب اعتُاد ؼدٜد ٚاضح 

ايتكين أٚ جيُع خؿاٜا ٖرا املؿّٗٛ، ؾًٛ مت اعتُاد َؿاِٖٝ َجٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ أٚ اؿطٛز 
املطا١ُٖ ايتك١ٝٓ، ؾإْٗا تتطُٔ ع٬قات قا١ْْٝٛ قدد٠ بني املتعاقدٜٔ، ٖٚٞ ؽتًـ عٔ 

 (2)(.ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ يف ايٖٓٛاٚ

ٚبُٝٓا تطتعٌُ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ يف أَسٜها يًد٫ي١ ع٢ً ايطسم املتٓٛع١ ٚاحملدد٠، 
املرتان١ُ َٔ تكين َعني ٖٚٞ غري َٓؿص١ً ؾإْٗا تعين يف إْهًرتا ايرباع١ املهتطب١ ٚاـرب٠ 

   (3)عٔ غدص٘.
ٚقد عسف ايؿك٘ ا٭َسٜهٞ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ نُشٌ يعكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بأْ٘ عباز٠ 
عٔ فُٛع١ َٔ ا٫خرتاعات ٚاإلدسا٤ات أٚ املساسٌ ٚا٭غهاٍ ٚايسضَٛات غري ايكاب١ً 

( بإٔ "سل  Mac Donaldيًشصٍٛ ع٢ً بسا٠٤ ا٫خرتاع، سٝح عرب عٓ٘ ا٭ضتاذ ) 
املعسؾ١ عباز٠ عٔ َع١ًَٛ ؾ١ٝٓ ٚجيطد َع١ًَٛ تهتٝه١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً سكٝكتني؛ ا٭ٚىل : إٔ 

٠ ع٢ً َٓاؾطٝ٘ ايرٜٔ ٫ تهٕٛ املع١ًَٛ ضس١ٜ ٚايجا١ْٝ إٔ ت٧ٝٗ ٖرٙ املع١ًَٛ يصاسبٗا َٝص
دا١ٜ ٖرا . ٖٚرا ٜػري إىل متٝص املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٚاييت ٜسدع ظٗٛز َؿَٗٛٗا إىل بٜعسؾْٛٗا"

                          

ة (، متاح عمى طار عقود التجارة الدوليد. عادل شمران، مقالة ) نقل المعرفة الفنية في إ( 0)
 -:الموقع االلكتروني

         http:// law. Uokerbala.edu/ index،  36/6/3106تأريخ الزيارة . 
(، منشورات الحمبي الحقوقية، ندراسة في القانون المقار د. نعيم مغبغب، الفرنشايز )( 3)

 .96-99، ص3116، 0بيروت، ط
ل، المعرفة العممية )دراسة في المفيوم والعقود وطرف الحماية(، د. سيبيل سمير جمجو ( 2)

 .97، ص3119، 0الحقوقية، بيروت،  طمنشورات الحمبي 
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، إ٫ إٔ ذٜٛعٗا مل ٜتشكل ؾعًٝا إ٫ يف أزبعٝٓٝات ٖرا ايكسٕ 1916ايكسٕ ٚؼدٜدا إىل ض١ٓ 
سٝح تعد أِٖ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا ٚنْٛٗا متجٌ احملٛز ايس٥ٝظ يعًُٝات ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا 
ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ ٚتػهًٝٗا َطُٕٛ ع١ًُٝ ايٓكٌ، ٖٚٞ مبكتط٢ ٖرا املؿّٗٛ تهاد 

ايتهٓٛيٛدٝا، اييت ؼتٟٛ ع٢ً عٓاصس عد٠؛ َجٌ املطاعدات ايؿ١ٝٓ ٚبسا٤ات  ؽتًـ عٔ
ا٫خرتاع ٚايرتاخٝص ايصٓاع١ٝ ٚايع٬َات ايتذاز١ٜ ٚاييت َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ق٬ يف عكد 

  (1)ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا.
َٔ ٖٓا ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع ؾأْ٘؛ ميهٔ متٝٝص املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٔ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ 

   -ايتاي١ٝ: َٔ ايٛدٛٙ
متجٌ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ؛ قٌ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف سني إٔ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ تهٕٛ أسد   ■

عٓاصس ا٭ٚىل، ٖٚرٙ ايعٓاصس ٖٞ اغٝا٤ َاد١ٜ َٚطتٓدات تٛضح دزاضات اؾد٣ٚ 
ٚاـسا٥ط ٚايطسم ايؿ١ٝٓ املػت١ًُ ع٢ً ايتعًُٝات ٚاإلزغادات ٚايرتنٝبات ٚاملٛاصؿات 

 املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اييت تػٌُ تكدِٜ املطتػازٜٔ ٚتدزٜب ايعاًَني، سٝح تدخٌ باإلضاؾ١ اىل
ٖرٙ املطاعد٠ يف تهٜٛٔ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٚتهٕٛ َٔ َطتًصَاتٗا ٜٚتعني ايٛؾا٤ بٗا ٚيٛ خ٬ 

 .(2)ايعكد َٔ ايٓص عًٝٗا َامل ٜػرتط املٛزد أضكاط٘ َٔ بني ايتصاَات٘
صٞ يهْٛٗا تٓصب ع٢ً فُٛع اـربات ٚاملٗازات تتُٝص املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ بايطابع ايػد ■

اييت تهتطب ٚترتانِ يد٣ َطتددَٞ املتًكٞ ٚنٛادزٙ ع٢ً َس ايصَإ ٚػ٢ٓ مثازٖا َٔ 
خ٬ٍ ايتذسب١ ٚاـطأ يف تطبٝل املعسؾ١ ايٓعس١ٜ ا٭ضاع يف سني إٔ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ تتذطد 

نتايٛز ايتػػٌٝ، يريو تٓكٌ بايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات ايؿ١ٝٓ، َجٌ ايسضَٛات ٚايتصُُٝات ٚ
ٖرٙ املعسؾ١ َٔ خ٬ٍ تبادٍ ٖرٙ ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املاد١ٜ اجملطد٠ هلا، أَا املطاعد٠ 
ايؿ١ٝٓ ٫ تكدّ  إ٫ َٔ خ٬ٍ تبادٍ ا٭غداص ايؿٓٝني أطساف ايعكد اْؿطِٗ، مبع٢ٓ إٔ 

ٞ هلا ٚإذا َٔ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ تبك٢ كتصي١ ب اؾهاز َٔ ميًهٗا ٖٚٓا، ٜربش ايطابع ايػدص

                          

(1) Mac DonaldKnow-How Licensing and the unit- trust Law,The 
Trade mark reporter1964,p252… 

 .28بق، صودة اليمشري، المرجع الساد. وليد عأشار إلى ىذا الرأي      
 .077-076د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص( 3)
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اْتكًت إىل ايػري ؾإٕ ع١ًُٝ اْتكاهلا ٫ تتِ إ٫ َٔ خ٬ٍ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َٔ قبٌ املٛزد ست٢ 
  (1)ٜتط٢ٓ يًُتًكٞ تطبٝل تًو املعازف يف ايع١ًُٝ ا٫ْتاد١ٝ.

املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ تعين إعطا٤ نٌ َا ٖٛ َطًٛب تكٓٝا ٚؾٓٝا ٚٚضع مجٝع ا٭ضايٝب  ■
ؾ٬ تػهٌ عد  ،طسف اٯخس ايساغب باؿصٍٛ ع٢ً ٖرٙ ايتك١ٝٓٚايٛضا٥ٌ ؼت تصسف اي

ذاتٗا ق١ُٝ اقتصاد١ٜ نُا ٖٛ اؿاٍ يف املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ اييت تعترب ق١ُٝ اقتصاد١ٜ ميهٔ 
 ؾاملعسؾ١ ايؿ١ٝٓ تهٕٛ أمشٌ ٚأنجس اتطاعا َٔ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ . ،ايتٓاشٍ عٓٗا

١ أْٗا ت٪تٞ مثازٖا َٚٔ اؾدٜس بايرنس ٖٛ إٔ َٔ خصا٥ص املعسؾ١ ايؿٓٝ
با٫ْتػاز، ٚإٕ تعدد َطتددَٝٗا ٫ ٜػري َٔ طبٝعتٗا أٚ قُٝتٗا ايتهٓٛيٛدٝا، غري إٔ 

اضتػ٬هلا َٔ قبٌ سا٥صٖا أٚ عدد قدٚد َٔ ىل قُٝتٗا ا٫قتصاد١ٜ تتشكل با٫ضت٦جاز بٗا ٚإ
 إٔ ميازع ْػاطا يف –املتًكٞ  –ا٭غداص ايرٜٔ ٜسخص هلِ بريو مما ٜػٌ ٜد سا٥صٖا 

املٓطك١ اييت ميازع ؾٝٗا املٛزد ْػاط٘ أٚ بعدّ ايرتخٝص بٗا ٯخسٜٔ يف ْؿظ املٓطك١ 
ٚإ٫ ؾكدت ددٚاٖا ٚقُٝتٗا بايٓطب١ يًُتًكٞ، يرا ؾإٕ ٚزٚد املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ق٬ يعكد 

  (2)ا٫ضتجُاز غايبا َا ٜكرتٕ بػسط ايكصس.
إىل نٌ ساي١ ع٢ً سد٠  ٚقد ؽتًط املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ باملعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ؾًٝصّ ايٓعس

 ؟ع ٖٛ َطاعد٠ تك١ٝٓ أّ َعسؾ١ ؾ١ٝٓملعسؾ١ َاإذا نإ ايٛض
(  بإٔ عكد املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٜعد مبجاب١ عكد َطاعد٠ ؾ١ٝٓ Demin paulٜكٍٛ ايؿكٝ٘ )
 -يف اؿا٫ت  ايتاي١ٝ:

 إذا نإ عكد املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٜتٓاٍٚ تكدِٜ َعًَٛات َعسٚؾ١ .   -    

 عكد ٜػٌُ ايكٝاّ بعٌُ أٚ ايتصاّ ٜتِ تٓؿٝرٙ .إذا نإ اي   -    
   ؾإٕ املطاعد٠ تبك٢ سكا  ،إذا ْص ايعكد أْ٘  يف ْٗا١ٜ املد٠ أٚ يف ساٍ اْتٗا٤ ايعكد   -    

 .ضط١ اييت دس٣ تكدِٜ املطاعد٠ هلاَهتطبا يًُ٪
 

                          

 .79د. وليد عودة اليمشري، المرجع السابق، ص( 0)
د. نصير صابر لفتو الجبوري، التزامات المستثمر األجنبي تجاه تنمية البيئة االستثمارية ( 3)

     http://www.eastlaws.com -العراقية، بحث متاح عمى الموقع اإللكتروني :
 . 34/6/3106تأريخ الزيارة 

http://www.eastlaws.com/
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 -ي١ٝ:ٜعد ايعكد عكد َعسؾ١ ؾ١ٝٓ ٚيٝظ عكد َطاعد٠ ؾ١ٝٓ يف اؿا٫ت ايتا ،ٚخ٬ف ذيو     
إذا ْص ايعكد ع٢ً ايتصاّ املػرتٟ مبٛدب ايعطا٤، ؾإٕ ٖرا ا٭َس ٜدخٌ يف إطاز  -

 تطبٝل ايٛضا٥ٌ ٫ٚ ٜطُٔ ايٓتا٥ر . 

إذا ْص ايعكد ع٢ً َٓع املتعاقد َع٘ َٔ اضتعُاٍ " املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ " يف نٌ َس٠ جيدد  -
 ايعكد اّ يف ساٍ اْتٗا٤ َدت٘ .

ع٢ً أضايٝب ٚٚضا٥ٌ ذات طبٝع١ غري َعسٚؾ١ يف إذا نإ َٛضٛع ايعكد ٜتطُٔ ا٫تؿام  -
 (1)ٚبايتايٞ ٜتٛدب ع٢ً املتٓاشٍ ي٘ إٔ حيؿغ ضسٜتٗا. ،ْطام ايٓػاط احملدد

 املطهب انثاوٍ
 عرَف بانقطاع انفضائٍ اإلماراتٍانت

أصبشت قطاعات ايؿطا٤ ٚا٫ضتهػاؾات ايؿطا١ٝ٥ يف أٟ دٚي١ سايٝا، َٔ أِٖ 
أص٬ٝ ع٢ً ايُٓٛ ا٫قتصادٟ ٚدص٤ً ٫ ٜتذصأ َٔ َٓع١َٛ قسنات ا٫قتصاد ؾٝٗا، َٚ٪غسا 

ا٭َٔ ايكَٛٞ يًدٍٚ، ؾكد غٗدت ٖرٙ  ا٫قتصادات زٚادا عاملٝا خ٬ٍ ايطٓٛات ا٭خري٠ 
بٛصؿٗا منطا َٔ ا٭ْػط١ ا٫قتصاد١ٜ ٚاإلْتاد١ٝ املطتٓد٠ إىل املعسؾ١ ايع١ًُٝ املستبط١ 

عِ يٮْػط١ ايؿطا١ٝ٥ املٛات١ٝ ٫ضطساد بايؿطا٤ ايهْٛٞ مبا ٜطِٗ يف ؼكٝل ايُٓٛ املٓ
 ايُٓٛ ا٫قتصادٟ ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف مجٝع ايبًدإ .  

ٚبطبب ذيو ؾكد بدأت ايدٍٚ ايعسب١ٝ خ٬ٍ ايطٓٛات ا٭خري٠ تعٌُ ع٢ً إجياد 
َها١ْ هلا يف فاٍ اقتصادات ايؿطا٤ ٚإٕ ناْت خطاٖا ٫تصاٍ بط١٦ٝ إذ إٔ اغًب ا٭قُاز 

١ٝ ٖٞ صٓاع١ ددٜد٠ ٚ٭غساض ػاز١ٜ، ٚناْت َصس َٔ بني ايدٍٚ ايعسب١ٝ ايصٓاع١ٝ ايعسب
" عاّ   2ٚ" ْاٌٜ ضات  1998" عاّ 1ا٭ٚىل اييت أطًكت ايكُسٜٔ ايصٓاعٝني " ْاٌٜ ضات 

يف سني ٜتٛدب إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايدٍٚ عا٬َ َ٪ثسا يف َٓع١َٛ اقتصاد ايؿطا٤ ٫ طسؾا   2000
إ٫ َٔ خ٬ٍ ت١ُٝٓ قدزاتٗا ايرات١ٝ، ؾاَت٬ى ايتهٓٛيٛدٝا  ٚذيو ئ ٜتأت٢ ،َطتًٗها هلا ؾكط

                          

 . 99-98د. نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص ( 0)
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تًو ايتهٓٛيٛدٝا  املٓكٛي١ ٫ ٜهؿٞ بٌ جيب بٓا٤ ايكدزات ٚايهؿا٤ات ايكادز٠ ع٢ً اضتدداّ
  ( 1).ٚتطٜٛسٖا قًٝا

" نأٍٚ زات ايعسب١ٝ املتشد٠، مت تأضٝظ "ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ٚيف دٚي١ اإلَا
يتطع ٚثٝك١ ايطٝاض١ ايٛط١ٝٓ يكطاع ايؿطا٤  2014ٓطك١ يف ايعاّ ٚناي١ ؾطا٤ عسب١ٝ يف امل

بػسض ايتعسٜـ بٓٗر سه١َٛ دٚي١ اإلَازات ٚاٚيٜٛاتٗا ٚطُٛساتٗا يف ايكطاع ايؿطا٥ٞ إىل 
داْب تٓطٝل اؾٗٛد ايٛط١ٝٓ ٚتسنٝصٖا ع٢ً تٓعِٝ ايكطاع ايؿطا٥ٞ يف ايدٚي١ ٚتعصٜص دٚزٙ 

  (2)ٚاضتداَت٘.

ؾكد آثسْا تعسٜـ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ ٚبٝإ أُٖٝتٗا ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ؛ 
بايٓطب١ يًكطاع ايؿطا٥ٞ يف دٚي١ اإلَازات ٚأٖداؾٗا ٚاختصاصاتٗا َٚٔ ثِ بٝإ املػازٜع 

 -املطتكب١ًٝ اييت ضتكّٛ بتشكٝكٗا ٚذيو  يف املكاصد ايتاي١ٝ:

 املقصذ األول
نهقطاع تعرَف  وكانت اإلماراث نهفضاء وبُان أهمُتها بانىسبت 

 إلماراثانفضائٍ يف دونت ا
ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ ٖٞ ١٦ٖٝ اؼاد١ٜ عا١َ، مت إْػا٩ٖا مبٛدب ايكإْٛ تعسف 

بػإٔ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤، تتبع فًظ ايٛشزا٤، ٜٚهٕٛ هلا  2014يط١ٓ  1ا٫ؼادٟ زقِ 
ايكا١ْْٝٛ اي٬ش١َ غدص١ٝ اعتباز١ٜ َطتك١ً، ٚتتُتع با٫ضتك٬ٍ املايٞ ٚاإلدازٟ، ٚبا٭١ًٖٝ 

  (3)ملباغس٠ مجٝع ايعُاٍ ٚايتصسؾات اييت تهؿٌ ؼكٝل اغساضٗا.

                          

اإلمارات .. رائدة عربيا في سباق إطالق األقمار الصناعية ألغراض أنظر تقرير )( 0)
    -:كتروني التالياح عمى الموقع االلتجارية واستثمارية(، وكالة أنباء اإلمارات، مت

                  http://www.wam.ae/ar/news/emirates/139529097.html 
 .36/6/3106تأريخ الزيارة     
. السابق نية لقطاع الفضاء، المرجعوكالة اإلمارات لمفضاء تعمن تفاصيل السياسة الوط( 3)

 .2-0ص
 .بشأن وكالة اإلمارات لمفضاء 3104لسنة  0من القانون االتحادي رقم  3المادة/ ( 2)

http://www.wam.ae/ar/news/emirates/139529097.html
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،  2014ٚقد نإ إلْػا٤ ٖرٙ ايٛناي١ بٛصؿٗا اٍٚ ٚناي١ ؾطا٤ عسب١ٝ يف املٓطك١ يف عاّ 
تأثري نبري يف تعصٜص ايكطاع ايؿطا٥ٞ ايٛطين ايرٟ ٜػٌُ مجٝع ا٭ْػط١ ٚاملػازٜع ٚايرباَر 

        (1)ؿطا٤ اـازدٞ ايرٟ ٜعًٛ ايػ٬ف اؾٟٛ.ذات ايع٬ق١ باي
يًؿطا٤ بايٓطب١ يكطاع ايؿطا٤ اإلَازاتٞ َٔ خ٬ٍ ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ ٚناي١ اإلَازات 

ازات ايعسب١ٝ املباد٨ اييت طسستٗا يف ٚثٝك١ ايطٝاض١ ايٛط١ٝٓ يكطاع ايؿطا٤ يف دٚي١ اإلَ
  -:املتشد٠ ٖٚٞ ناٯتٞ

ٜدعِ ٚحيُٞ املصاحل ايٛط١ٝٓ ٚايكطاعات اؿ١ٜٛٝ بٓا٤ قطاع ؾطا٥ٞ قٟٛ َٚطتداّ  -
ٜٚطاِٖ يف تٜٓٛع ا٫قتصاد ٚمنٛٙ ٜٚعصش ايهؿا٤ات اإلَازات١ٝ املتدصص١ ٜٚطٛز ايكدزات 
 ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ايعاي١ٝ ٜٚ٪صٌ ثكاؾ١ ا٫بتهاز ٜٚسضذ دٚز دٚي١ اإلَازات إقًُٝٝا ٚعاملٝا.

اص١ً ت١ُٝٓ ايكدزات ايؿطا١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ ايعٌُ ع٢ً تٜٓٛع ٚت١ُٝٓ ا٫قتصاد َٔ خ٬ٍ َٛ -
ٚتطٜٛسٖا ٚتعصٜص ايتعإٚ بني ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ ٚإبساّ 
غسانات ذات َٓؿع١ َػرتن١ مبذاٍ ايؿطا٤ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ ؾط٬ عٔ اسرتاّ 

 ايكٛاْني ٚاملعاٖدات ايدٚي١ٝ.
ايكطاعات اؿ١ٜٛٝ ٚتطٜٛس قطاع ؾطا٥ٞ  تعصٜص ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايؿطا٤ ؿُا١ٜ ٚدعِ -

 ػازٟ َطتداّ ميتاش بايتٓاؾط١ٝ ٚا٫بتهاز .
تٛؾري ب١٦ٝ ؾطا٤ آ١َٓ َٚطتكس٠ تدعِ اضتدا١َ ا٭ْػط١ ايؿطا١ٝ٥ ٚتعصٜص زٜاد٠ ايدٚي١  -

إقًُٝٝا ٚعاملٝا يف فاٍ ايؿطا٤ خاص١ يف فاٍ ا٫ضتدداّ ايطًُٞ يًؿطا٤ ٚتطٜٛس 
 ايكدزات ايؿطا١ٝ٥ .

دٜد املُهٓات ا٭ضاض١ٝ يدعِ ؼكٝل أٖداف ايطٝاض١ ايٛط١ٝٓ يكطاع ايؿطا٤ ؛ ٖٚٞ ؼ -
ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ايؿطا١ٝ٥ ايؿاع١ً ٚاؾاذب١ ٚدٗٛد ايتٛع١ٝ املطتُس٠ بأْػط١ ايؿطا٤ 
ٚأُٖٝتٗا ٚإعداد نؿا٤ات إَازات١ٝ َتدًصص١ يف فاٍ ايؿطا٤ ٚاإلداز٠ ايؿاع١ً ملٛازد 

املداز١ٜ يٮقُاز ايصٓاع١ٝ ٚبساَر ايعًّٛ ٚايتكٓٝات ٚا٫بتهاز  ايطٝـ ايرتددٟ ٚاملٛاقع
 ايؿاع١ً اييت متتًهٗا ايدٚي١ .

دعِ ا٭َٔ ايٛطين ٚايصٓاعات ٚايكطاعات ايس٥ٝط١ٝ ٚتطدري تكٓٝات ايؿطا٤ يتشطني  -
 اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚإعداد خربا٤ إَازاتٝني يف عًّٛ ٖٚٓدض١ ايؿطا٤ ٚإط٬م بساَر ؾطا١ٝ٥ .

                          

 .3104( لسنة 0انون االتحادي رقم )أنظر ديباجة الق( 0)
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د ا٭ْػط١ اي٬ش١َ يدعِ ٚتطٜٛس ايكطاع ايؿطا٥ٞ يًدٚي١ بج٬خ أْٛاع ز٥ٝط١ٝ ؼدٜ  -
با٭ْػط١ ايٛط١ٝٓ ٚأْػط١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚا٫ضتهػاف، ٚا٭ْػط١ تتُجٌ؛ 
 (1)ايتذاز١ٜ.

 املقصذ انثاوٍ
 أهذاف وكانت اإلماراث نهفضاء واختصاصاتها

٤ عسب١ٝ يف املٓطك١، ْكط١ نإ تأضٝظ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ نأٍٚ ٚناي١ ؾطا
ايتشٍٛ ايهبري٠ يف بٓا٤ ٚتعصٜص ايكطاع ايؿطا٥ٞ اإلَازاتٞ؛ ٚقد عٗد إيٝٗا مبٛدب ايكإْٛ 

ؼكٝل ايعدٜد َٔ ا٭ٖداف َٚٓشت مج١ً اختصاصات ٭دٌ  2014يط١ٓ  1ا٫ؼادٟ زقِ 
ْا ايٛصٍٛ إىل بٓا٤ قطاع ؾطا٥ٞ قٟٛ َٚطتداّ ٜطِٗ يف تٜٓٛع ا٫قتصاد ... ٚقد ٚدد

  -ضسٚز٠ إٔ ْتعسض ٭ٖداف ٖرٙ ايٛناي١ ٚاختصاصاتٗا ٚذيو يف ايؿكستني ايتايٝتني :
  أٖداف ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ -أ٫ٚ   

 2014( يط١ٓ 1ا٭ٖداف اييت أقستٗا املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ ا٫ؼادٟ زقِ )
  -بػإٔ ٚناي١ ا٭َازات يًؿطا٤ ٖٞ ناٯتٞ :

 ايكطاع ايؿطا٥ٞ مبا خيدّ َصاحل ايدٚي١ . . تٓعِٝ ٚدعِ ٚزعا1١ٜ    
. تػذٝع ٚتطٜٛس ٚت١ُٝٓ اضتدداَات ايعًّٛ ٚايتكٓٝات ايؿطا١ٝ٥ يف ايدٚي١ ٚتكدِٜ 2    

 املػٛز٠ يف ٖرا اجملاٍ .
. إقا١َ ايػسانات ايدٚي١ٝ يف فاٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ مبا ٜعصش دٚز ايدٚي١ َٚهاْتٗا يف 3    

 ايكطاع ايؿطا٥ٞ .
 طا١ُٖ يف تٜٓٛع ا٫قتصاد ايٛطين َٔ خ٬ٍ قطاع ؾطا٥ٞ ٚطين َتطٛز .. امل4    
ايبػس١ٜ امل٪١ًٖ يف فاٍ  . ْػس ايٛعٞ بأ١ُٖٝ ايكطاع ايؿطا٥ٞ ٚت١ُٝٓ ايهٛادز5    

 .ايؿطا٤
 
 

                          

أنواع رئيسية ألنشطة القطاع  2إعالن تفاصيل وثيقة السياسة الوطنية لقطاع الفضاء  "( 0)
 -:ى الموقع االلكتروني التالياح عمالفضائي في اإلمارات" مت

    uae/news-the-http://www.albayan.ae/across   36/6/3106تأريخ الزيارة  

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news
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 اختصاصات ٚناي١ ا٭َازات يًؿطا٤ ثاًْٝا /
ايٛناي١ ؛ؽتص  2014( يط١ٓ 1مبٛدب املاد٠ اـاَط١ َٔ ايكإْٛ ا٫ؼادٟ زقِ )

 -مبا ًٜٞ:
اقرتاح ايطٝاضات ٚا٫ضرتاتٝذٝات ٚاـطط  املتعًك١ مبذاٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ, بعد  -1     

 اعتُادٖا َٔ فًظ ايٛشزا٤ .
تكدِٜ املػٛز٠ ٚا٫زغاد يًرباَر ايٛط١ٝٓ ايؿطا١ٝ٥ ٚايعٌُ ع٢ً سٌ ايتشدٜات اييت   -2     

 تٛادٗٗا .
ا٫ت ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ اـاص١ بايؿطا٤، ٚتٛثٝل دعِ ايبشٛخ ٚايدزاضات يف اجمل -3     

 املعًَٛات ْٚػسٖا .
ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايهٛادز ايبػس١ٜ، ٚدعِ ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ يف فاٍ ايؿطا٤  -4     

 ٚاضتكطاب ايهؿا٤ات ايٛط١ٝٓ يًكطاع ايؿطا٥ٞ .
ٓطٝل َع اؾٗات تٛؾري ايؿسص ٚايبعجات ايع١ًُٝ يف فاٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ، بايت  -5     

 املدتص١ يف ايدٚي١ ٚخازدٗا .
ايعٌُ ع٢ً إْػا٤ َػازٜع  اضتجُاز١ٜ يف فاٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ  ٚإدازتٗا ع٢ً  -6    

 أضظ اقتصاد١ٜ .
َٓح ايرتاخٝص املتعًك١ مبذاٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ، ٚؾل ا٭ْع١ُ ٚايطٛابط اييت  -7     

 شزا٤ .تكرتسٗا ايٛناي١ ٜٚصدز بٗا قساز َٔ فًظ ايٛ
إقا١َ ايػسانات ايدٚي١ٝ يت١ُٝٓ ايكطاع ايؿطا٥ٞ ٚاملطا١ُٖ يف ْكٌ املعسؾ١ يف فاٍ  -8     

 تكٓٝات ايؿطا٤ .
ا٫غرتاى يف املػسٚعات ايدٚي١ٝ املتعًك١ مبذاٍ ايكطاع ايؿطا٥ٞ ٚذيو بعد َٛاؾك١  -9     

 فًظ ايٛشزا٤ .
اؾٌ ايدٚي١ٝ املتعًك١ مبذاٍ ايكطاع متجٌٝ ايدٚي١ يف ا٫تؿاقٝات ٚايرباَر ٚاحمل -10     

 ايؿطا٥ٞ، ٚذيو بعد ايتٓطٝل َع اؾٗات املدتص١ يف ايدٚي١ . 
َساقب١ ا٭عُاٍ ٚا٫ضتدداَات ايؿطا١ٝ٥ يف ايدٚي١ يًتأند َٔ ا٫ضتدداّ اٯَٔ  -11      

 ٚايطًِٝ يًؿطا٤ .
 يٛشزا٤ .أ١ٜ َٗاّ ٚاختصاصات أخس٣ تهًـ بٗا ايٛناي١ َٔ قبٌ فًظ ا -12     
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 املبحث انثاوٍ
  إطار انقطاعاألحكاو انقاوىوُت نعقىد املساعذة انفىُت يف

 انفضائٍ اإلماراتٍ 
تَٛشع اٖتُاّ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ بدعِ ٚتطٜٛس ايكطاع ايؿطا٥ٞ يف اػاٖات 

 –نُا تٛضح يٓا ذيو َٔ خ٬ٍ ايتعسض ٭ٖداؾٗا ٚاختصاصاتٗا   -َتعدد٠ َٚتٓٛع١؛ 
بإٔ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تطِٗ بػهٌ نبري يف إلاح اضرتاتٝذٝتٗا يف تطٜٛس ٚيهٔ ٚددْا 

ايكطاع ايؿطا٥ٞ ايٛطين ٖٛ بٓا٤ ايعٓصس ايٛطين  ايكادز ع٢ً قانا٠ املطتكبٌ، ٚت١ُٝٓ 
 ب١٦ٝ ايبشح ٚايتطٜٛس ٚا٫بتهاز يف فاٍ ايؿطا٤ ا٫َازاتٞ

ا يف اضتدداّ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ٚإذا ناْت دٚي١ اإلَازات قد خطت خطٛات ٚاضع١ دد      
ايؿطا٤ ي٬زتكا٤ مبطت٣ٛ ٖرا ايكطاع، إ٫ إٔ اؿاد١ إىل تًكٞ َا ٖٛ ددٜد َٔ ايتهٓٛيٛدٝا 

  -تبك٢ قا١ُ٥ ٚبػهٌ َطتُس يٮضباب ايتاي١ٝ : –ٚبطُٓٗا املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ  -
يؿطا٤ تسنص اـط١ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ي٬بتهاز اييت أطًكتٗا ايٛناي١ ؛ ع٢ً أ١ُٖٝ قطاع ا -1

بٛصؿ٘ ْكط١ ا٫ْط٬م يف بٓا٤ َطتكبٌ دٚي١ ا٭َازات، ايرٟ ٜعتُد ع٢ً قطاع 
 ايتهٓٛيٛدٝا  املتطٛز٠. 

أصبح يد٣ ايٛناي١ َؿّٗٛ ددٜد ٖٛ ايٛسٝد يٝظ ؾكط ع٢ً َطت٣ٛ ايدٚي١ بٌ ع٢ً  -2
َطت٣ٛ  املٓطك١ ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬، ٖٚٛ عًّٛ ايؿطا٤، نإ ايرتنٝص ضابكا ٜكتصس 

 ات ٚا٭قُاز ايصٓاع١ٝ .ع٢ً ايتكٓٝ
نُا تطع٢ ايٛناي١ إىل تكدِٜ ايدعِ ٭عاخ ٚانتػاؾات عًّٛ ايؿطا٤ اييت َٔ غأْٗا  -3

املطاعد٠ يف تطٛز عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ايؿطا٤، ٚتعتصّ دعِ ْؿطٗا با٫ضتجُازات 
ٚصٓادٜل متٌٜٛ ا٭عاخ ٚايدزاضات ايؿطا١ٝ٥ اييت تكدَٗا َ٪ضطات إَازات١ٝ، ٖٚٞ 

٢ً بسا٤ات اخرتاع ؾطا١ٝ٥ ٜتِ إصدازٖا أٚ ايتكدّ بطًب اؿصٍٛ بصدد ايعٌُ ع
ايربا٤ات أٚ  ٫ٚ خيؿ٢ َا ٭١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٝا بايٓطب١ يتٓؿٝر ٚاضتػ٬ٍ ٖرٙ ،عًٝٗا

   (1).ايرتخٝص باضتػ٬هلا

                          

الة متاحة عمى ، مق3106/ أكتوبر/ 31أحمد يحيى، البرنامج الفضائي رائد عالميا، ( 0)
  uae/news-the-http://www.albayan.ae/across     -:الموقع االلكتروني

 .33/6/3106تأريخ الزيارة    
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تعٌُ ايٛناي١ ع٢ً شٜاد٠ دزد١ ايٛعٞ سٍٛ أ١ُٖٝ تهٓٛيٛدٝات ايؿطا٤، ٚتعصٜص  -4
 (1).٫ضتدداّ ايطًُٞ ٭عاخ ايؿطا٤ا ايكدزات ايٛط١ٝٓ، ٚتػذٝع

نٓٝح ٖٛددهٓص( يف َ٪متس ايؿطا٤ ٚا٭قُاز ايصٓاع١ٝ ايرٟ أغاز داْب َٔ ايباسجني ) -5
بإٔ " ايكٛاْني  2015ْعُت٘ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ بػإٔ ا٫ضتجُاز ايؿطا٥ٞ يف ايعاّ 

ؾا ؾٝٗا قد ٚا٫تؿاقٝات ٚاملعاٖدات ايدٚي١ٝ اييت أصبشت ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ طس
ض١ٓ ايكاد١َ " بإذٕ اهلل  20زٚعٝت بػأْٗا ايتطٛزات اييت ميهٔ إٔ ؼدخ خ٬ٍ اٍ

َٚٓٗا  –مبا ٜعهظ ضسٚز٠ تًكٞ أسدخ أْٛاع ايتهٓٛيٛدٝا بهٌ عٓاصسٖا  ،تعاىل
 َٔ أدٌ َٛانب١ ٚاضتٝعاب ايتطٛزات اؿاص١ً  يف فاٍ ايؿطا٤ .  -املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ 

ايؿطا٤ ايعامل١ٝ متدض عٓٗا، تٓؿٝر ايعدٜد َٔ  يًٛناي١ غسانات َع ٚنا٫ت -6
املػسٚعات املطتكب١ًٝ يف فاٍ ايؿطا٤، ٚبايتأنٝد إٔ ايٛناي١ تس٣ أؾط١ًٝ إٔ تطِٗ 
ايطاقات ايبػس١ٜ اإلَازات١ٝ يف بٓا٥ٗا بعد تصٜٚدِٖ  بتًو ايتهٓٛيٛدٝا املتكد١َ اييت 

يف ايب١٦ٝ ايؿطا١ٝ٥  ٛدٝاتتطًبٗا ٖرٙ املػسٚعات مبا ٜعين ضسٚز٠ تٛطني ايتهٓٛي
 ( 2).احمل١ًٝ

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ؛ َٚٔ َٓطًل تكدٜسْا يطسٚز٠ ؾ٤ٛ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ إىل 
املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚا٫ضتعا١ْ بٗا يف ت١٦ٝٗ ايهٛادز ايبػس١ٜ ايٛط١ٝٓ ٚمتهٝٓٗا تهٓٛيٛدٝا 

ٞ، ؾإْٓا ضٓعُد إىل يًعٌُ يف املػسٚعات اؿاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ اييت ضٝػٗدٖا ايكطاع ايؿطا٥
ايبشح يف عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َٔ خ٬ٍ ايتعسٜـ ب٘ ٚبٝإ تهٜٛٓ٘ ايكاْْٛٞ ٚ اٯثاز 

ت٘، ٚذيو ع٢ً ٚؾل ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ عًٝ٘  ٚذيو بعد إبساش خصا٥ص٘ اييت ؼدد أُٖٝ
  -:اٯتٞ

 
                          

 -:لة متاحة عمى الموقع  االلكترونيالتكنولوجيا واألبحاث العممية، مقا( 0)
            http://www.goverment.ae/ar/web/guest/science_technology     
 .06/00/3106تأريخ الزيارة    
لمعرفة المشروعات الحالية والمستقبمية التي تعتزم دولة االمارات تنفيذىا في ىذا المجال ( 3)

أنظر أيمان سرور، مؤتمر الفضاء واألقمار الصناعية  يناقش االستثمار األكاديمي في 
 -االلكتروني التالي:المجال الفضائي، مقالة متاحة عمى الموقع 

   http://www.alkhaleej/page/ba405184 -744f،  09/00/3106تأريخ الزيارة. 
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 املطهب األول
 املفهىو انقاوىوٍ نعقذ املساعذة انفىُت

َات َٔ أدٌ ٚضع املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ٖٞ تكدِٜ اـد -ا أضًؿٓانُ-املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ 
ايتهٓٛيٛدٝا( َٛضع ايتٓؿٝر، ٚمبٛدب عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ًٜتصّ املٛزد بتدزٜب ايعاًَني )

ايتابعني يًُتًكٞ، مبا يف ذيو اختٝازِٖ ٚإٜؿاد عدد َٔ املدتصني ايتابعني يًُٛزد إىل 
ثٓا٤ تطبٝل ايطسٜك١ ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١ ٚبدا١ٜ َٓػأ٠ املتًكٞ ؾرت٠ َٔ ايٛقت ٚخاص١ يف أ

 ايتصٓٝع .
ٚتتعدد صٛز عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بصؿ١ عا١َ؛ ٚهلرٙ ايصٛز خصا٥ص متٝص 

ٚيًتديٌٝ ع٢ً ذيو، ٜتبع )ؾًٝٝب نأٖ( أضًٛبا خاصا يف  ،بني نٌ عكد ٚغريٙ َٔ ايعكٛد
٢ ايتك١ٝٓ ٚبني ايعكٛد اييت إذ ميٝص بني ايعكٛد ذات ا٭ثس عً ،تكطِٝ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا

تطتٗدف براتٗا انتطاب ايتك١ٝٓ مبع٢ٓ أْ٘ ٜكِٝ تكطُٝا يًعكٛد ع٢ً أضاع َٔ َٛضٛع أٚ 
أٖداف ايعكٛد ذاتٗا، ٚقد أدزز يف إطاز ايٓٛع ا٭ٍٚ َٓٗا؛ عكٛد ا٫ضتجُاز املباغس ٚايعكٛد 

ٚقطع ايػٝاز،  اٯ٫ت املتعًك١ باضتدساز املٛازد ايطبٝع١ٝ، ٚضُٔ ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل عكٛد بٝع
( ٚغري ذيو ايصٓاع١ٝ تطًِٝ املؿتاح بأْٛاعٗابٝع ايٛسدات أٚ اجملُعات ٚايعكٛد املسنب١ )

 .يعكٛد املتعًك١ بايتعإٚ ايصٓاعَٞٔ ا
 ،أَا ايٓٛع ايجاْٞ؛ ؾأدزز ؾٝ٘ َا زأ٣ أْ٘ ٜ٪دٟ ٫نتطاب سكٝكٞ يًتهٓٛيٛدٝا

عداد ايهٛادز ايؿ١ٝٓ املتدصص١ أٚ ٚعكٛد تهٜٛٔ ٚأ ،ؾطِ ؾٝ٘ عكٛد تٓعِٝ املػسٚعات
 (1)عكٛد املطاعدات ايؿ١ٝٓ ٚعكٛد ايبشح ٚايتطٜٛس.

ٚسٝح إٔ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، ٖٛ أسد صٛز عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، يرا ؾإْ٘ 
ضٝدطع ملا ؽطع ي٘ ايعكٛد ا٭خري٠ َٔ قٛاعد قا١ْْٝٛ َٔ د١ٗ تهٜٛٓ٘ أٚ َٔ د١ٗ أثآزٙ 

عسف ع٢ً تهٜٛٔ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚاٯثاز ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ ٚيهٔ قبٌ إٔ ْت ايكا١ْْٝٛ ؛

                          

(1) Ph. Kahn:,Typologie des Contrats de Transfert de Technologie, in 
Transfert  de Technologie et  Developpment., Op.cit., p.438      

ن، عقود نقل   التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون نقال عن د. صالح الدين جمال الدي
، 3118الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

.89-88ص  
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ؾكد آثسْا إٔ ْٛضح بعض ا٭َٛز اييت تعٗس ظ٤٬ أ١ُٖٝ ٚخصا٥ص ٖرا ايعكد اييت  ،عًٝ٘
   -:ُٖٝت٘ ٚذيو ع٢ً ٚؾل اٯتٞػطد يٓا أ

 املقصذ األول
 خصائص عقذ املساعذة انفىُت

١ْٝ ا٭نجس أ١ُٖٝ ٫نتطاب املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ تعد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ أسد ا٭دٚات ايكاْٛ
)عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ عطب تٓعُٝ٘  -ؾُٔ ٜس٣ إٔ : ،ٚايطٝطس٠ عًٝٗا َٔ ايطسف املتًكٞ

ذاتٗا بايٓطب١ يًدٍٚ ايٓا١َٝ َٚػسٚعاتٗا َٔ داْب  َٔ داْب، ٚأ١ُٖٝ املطاعد٠ ايكاْْٛٞ
ًٝ٘ ؾكد آثسْا إٔ ْبَٝٔ خصا٥ص ، ٚع(1)(ُاذز ايكا١ْْٝٛ ايساق١ٝ ٚايؿاع١ًآخس ٜعترب َٔ ايٓ

  -ٖرٙ ايعكٛد مبا ٜعهظ أُٖٝتٗا ٚذيو يف ايؿكسات ايتاي١ٝ:
ٜتُجٌ َطُٕٛ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ بػهٌ اضاع يف تكدِٜ اـدَات اي٬ش١َ يٛضع  أ٫ٚ/

املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٛضع ايتطبٝل ايعًُٞ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ َا ٜكدَ٘ ايطسف املٛزد يًُتًكٞ َٔ 
١ٝ ضسٚز١ٜ  ٫ضتػ٬ٍ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١، ٖٚرا ٫ ٜتأت٢ إ٫ خربات َٚٗازات ؾٓ

ٖا َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ا٫يتصاَات ٚا٭دا٤ات املتٓٛع١ اييت تكع ع٢ً عاتل املٛزد، َٔ أبسش
بتعًِٝ ٚتدزٜب َطتددَٞ املتًكٞ ع٢ً انتطاب تًو اـربات  تهًٝـ ايطاقِ ايؿين ايتابع ي٘

  (2)يف ع١ًُٝ اإلْتاز. ٚاملٗازات َٔ أدٌ تطبٝكٗا
ٜ٪دٟ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ إىل إدخاٍ عاًَني أداْب يف دٚي١ املتًكٞ، ٚهلرا نجريا َا   ثاْٝا/

تػرتط ايدٍٚ يٓؿاذ ايعكد اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ د١ٗ إداز١ٜ َع١ٓٝ ملسادع١ َا ٜرتتب ع٢ً 
ٚتٛاؾس ايػسٚط اييت إدخاٍ ٖ٪٤٫ ايعاًَني َٔ آثاز تتعًل بايٓعاّ ايعاّ نا٭َٔ ٚاإلقا١َ 

  (3)تتطًبٗا قٛاْني ايعٌُ ٚايسقاب١ ع٢ً ايٓكد ٚا٫ضتجُاز
أٜا نإ غهٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، ؾإٕ املٛزد ٜطتطٝع إٔ ٜٓؿر عٔ طسٜكٗا ٚبطبب ثايجًا/ 

ساد١ َٓػأ٠ املتًكٞ إىل ايطٝطس٠ ع٢ً املٓػأ٠ ٚدربٗا يًطري يف زنب ايتبع١ٝ ا٫قتصاد١ٜ، 
ضٛف حيصٌ ع٢ً َكابٌ تًو املطاعد٠ باإلضاؾ١ إىل ْؿكات  خصٛصا ٚإٔ املٛزد ٖٓا

                          

 019د. وليد عودة اليمشري، ص( 0)
 . 77-76د. وليد عودة اليمشري، المرجع السابق، ص ( 3)
نمية التقنّية، منشورات الحمبي الحقوقية، د. عبد الرؤوف جابر، الوجيز في عقود الت( 2)

 . 039، ص3119، 0بيروت، لبنان، ط
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"ٚ٭ْٗا  ،دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ْٚس٣ يف ٖرا ا٫ػاٙ بإٔ  ،اْتكاٍ ايعاًَني  ٚايؿٓٝني
عًّٛ ٚا٫ضتجُاز تتُتع بٓعس٠ ثاقب١ تطتػسف املطتكبٌ َٔ خ٬ٍ ايرتنٝص ع٢ً فا٫ت اي

ٔ نٌ أضباب ايتبع١ٝ  ا٫قتصاد١ٜ ضُٝا ٚاْ٘ َٔ ؛ ضتهٕٛ بعٝد٠ ستُا عبايعكٍٛ ايبػس١ٜ
املتٛقع إٔ تهٕٛ َٔ زٚاد ايؿطا٤ خ٬ٍ ايؿرت٠ املكب١ً يٛضعٗا أْع١ُ ددٜد٠ يف فاٍ 

 (1)ايؿطا٤ مبا جيعٌ عًُٗا نعٓصس قؿص ٚق٠ٛ إجياب١ٝ يف دؾع عذ١ً ايتطٛز يف ٖرا اجملاٍ".
١َ ددا ٚبني ايدٍٚ ا٭قٌ تكدَا َٔ ٜٓتػس ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد بني ايدٍٚ املتكد زابعًا/

بعطٗا ايبعض، نريو بني ايدٍٚ اييت تٓكصٗا ايتهٓٛيٛدٝا ٜٚهٕٛ يدٜٗا عُاي١ ؾ١ٝٓ قادز٠ 
  (2).ا٫ضتٝعاب ٚايتُهٔ ايتهٓٛيٛدٞ ع٢ً

تسدع أ١ُٖٝ عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ إىل أْٗا ادا٠ ز٥ٝط١ٝ ميهٔ بٛاضطتٗا ْكٌ خاَطًا/ 
يًُعازف ٚاـربات ايؿ١ٝٓ يف فاٍ ؽصص َعني َٔ ايطسف  سكٝكٞ يًتهٓٛيٛدٝا، أٟ ْكٌ

ايرٟ ٜعًِ إىل ايطسف ايرٟ ٫ ٜعًِ، ٖٚرا َا تٛضش٘ دٜباد١ غايب١ٝ عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، 
سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى َٓػأ٠ َا يف دٚي١  ْا١َٝ متًو بسْاَر َُٗا ي٬ضتجُاز يف طٛز ايتٓؿٝر، 

٢ و خرب٠ ؾ١ٝٓ يف فاٍ ؽصص َعني عًٜٚهٕٛ عاد١ إىل َطاعد٠ َٓػأ٠ أدٓب١ٝ متً
  (3)احمل١ًٝ. اضتعداد يتكدميٗا إىل املٓػأ٠

ٜعد عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ نبك١ٝ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايعكٛد ذات ايطبٝع١  ضادضًا/
ايدٚي١ٝ؛ ؾٗٛ ٜػتٌُ ع٢ً عٓصس أدٓيب ٖٚٛ َا جيعً٘ ٜتُٝص عٔ ايعكد ايداخًٞ ايرٟ تهٕٛ 

نُا إٔ ايعكد ايدٚيٞ ٜتٓاشع ايٓعس يف َٓاشعات أطساؾ٘ عد٠ قٛاْني، مجٝع عٓاصسٙ ٚط١ٝٓ، 

                          

ل في دي سي شركة مدير العمميات ونمو األعما –وىذا ما صرح بو مايكل كود غولد ( 0)
ناقش االستثمار األكاديمي  مؤتمر الفضاء واألقمار الصناعية الذي في -بيجالو لمفضاء 

حة عمى الموقع فصيل ذلك إيمان سرور، مقالة متافي المجال الفضائي، أنظر في ت
، مرجع http://www.alkhaleej/page/ba405184 -744f -:االلكتروني التالي

 سابق .
، تسوية منازعات عقد نقل التكنولوجيا، دراسة في القانون د. فيد المالفخ، المرجع السابق( 3)

، 3119لقاىرة، رقم الطبعة بال، المصري ونظام التحكيم السعودي، دار النيضة العربية، ا
 .69ص

د. السيد مصطفى أحمد ابو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، دار ايتراك لمنشر والتوزيع، ( 2)
 .69، نقال عن  فيد بجاد المالفخ، المرجع السابق، ص009، ص3117، 3القاىرة، ط
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أَا يف ايعكد ايٛطين ؾ٬ خ٬ف يف إٔ ايكإْٛ ايٛطين ٚايكطا٤ ايٛطين كتصإ يف ايؿصٌ 
   (1)يف َٓاشعات أطساؾ٘.

ٜرتنص عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ؛ إَا يف فاٍ ا٫ضتػ٬ٍ ايصٓاعٞ أٚ يف فاٍ اإلداز٠  ضابعًا/ 
تٓعِٝ؛ ؾؿٞ اجملاٍ ا٭ٍٚ ٜسنص ايعكد ع٢ً ا٫ضتػ٬ٍ ايصٓاعٞ ا٭َجٌ يًٛسد٠ ا٫ْتاد١ٝ ٚاي

يًُػسٚع َٔ خ٬ٍ إعداد ايطٛاقِ  ايؿ١ٝٓ احمل١ًٝ يًُتًكٞ امل٪١ًٖ يهٞ تتُهٔ َٔ ؼكٝل 
ا٫نتؿا٤ ايراتٞ ٚاعتُاد ع٢ً ايٓؿظ يف اضتػ٬ٍ ٚتػػٌٝ ايٛسد٠ ا٫ْتاد١ٝ، ًٜٚعب 

ايتابعٕٛ يًُتًكٞ يف ٖرا ايعكد دٚزا إجيابٝا َصدٚدا، نِْٛٗ ٜباغسٕٚ أٚ املطاعدٕٚ ايؿٕٓٝٛ 
ٜػػًٕٛ ٚظا٥ـ ا٫ْتاز داخٌ َٓػأ٠ املتًكٞ َٔ د١ٗ ٚنِْٛٗ ٜكَٕٛٛ َٔ د١ٗ أخس٣ بدٚز 
املدزبني ذاتِٗ بٓكٌ خرباتِٗ ايؿ١ٝٓ َٚٗازاتِٗ امل١ٝٓٗ إىل املطتددَني احملًٝني ايرٜٔ مل 

س َٔ خ٬ٍ املٛزد، أَا يف فاٍ اإلداز٠ ؾرينص ايعكد ع٢ً تطٝري ٜتًكٛا تدزٜبات بػهٌ َباغ
املٓػأ٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚايتٓع١ُٝٝ،  إذ إٔ سطٔ أدا٤ ا٫داز٠ ميٓح املػسٚع ق٠ٛ َٔ 

يريو تًذأ ايدٍٚ ايٓا١َٝ إىل إبساّ ٖرٙ ايعكٛد سٝح  ،سٝح تٓعِٝ كتًـ ٚظا٥ـ ا٫ْتاز
عًَٛات اـاص١ بأضايٝب اإلداز٠ ايؿ١ٝٓ عٔ طسٜل ٜتِ َٔ خ٬هلا تكدِٜ ا٫ضتػازات ٚامل

املطاعدٜٔ ايؿٓٝني ٚتأًِٖٝٗ يهٛادز ق١ًٝ َٚطتددَٞ املتًكٞ بٓكٌ ٖرٙ املٗاز٠ ست٢ 
  (2)ٜتط٢ٓ هلِ تػػٌٝ املٓػا٠ ايصٓاع١ٝ بهؿا٠٤.

 املقصذ انثاوٍ
 تكىَه عقذ املساعذة انفىُت

ّ/ كد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف ع 1999( يط17١ٜٓعسف قإْٛ ايتذاز٠ املصسٟ زقِ )  
"عكد ٜٓكٌ مبكابٌ َعًَٛات ؾ١ٝٓ إىل َطتٛزد ايتهٓٛيٛدٝا ٫ضتدداَٗا يف  -:( بأ73ْ٘)

طسٜك١ ؾ١ٝٓ خاص١ إلْتاز ضًع١ َع١ٓٝ أٚ تطٜٛسٖا أٚ يرتنٝب أٚ تػػٌٝ آ٫ت أٚ أدٗص٠ أٚ 
 ،٦ذاز ايطًعيتكدِٜ خدَات ٫ٚ ٜعترب ْك٬ يتهٓٛيٛدٝا فسد بٝع أٚ غسا٤ أٚ تأدري أٚ اضت

٫ٚب ٜع ايع٬َات ايتذاز١ٜ أٚ ا٭مسا٤ ايتذاز١ٜ أٚ ايرتخٝص باضتعُاهلا إ٫ إذا ٚزد ذيو 
 نذص٤ َٔ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا أٚ نإ َستبطا ب٘".

                          

 . 024د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص( 0)
 . 79 -78مشري، المرجع السابق، ص د. وليد عودة الي( 3)
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)بٓا٤ قاْْٛٞ ٜػري إىل  -ٜٚعسف داْب َٔ ايؿك٘ املصسٟ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بأْ٘: 
رٟ ميًو أٚ حيٛش تهٓٛيٛدٝا َع١ٓٝ بٓكًٗا إىل تٛاؾل إزاد٠ أطساؾ٘ ع٢ً تعٗد ايطسف اي

ايطسف اٯخس مبكابٌ ٚطبكا يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، ؾإٕ قٌ ايعكد ٖٚٛ ايتهٓٛيٛدٝا جيب إٔ 
ٜهٕٛ َعٝٓا أٚ قاب٬ يًتعٝني َٚٛدٛدًا أٚ ميهٔ ٚدٛدٙ ٚإٔ ٜهٕٛ َػسٚعا غري كايـ 

  (1)يًٓعاّ ايعاّ أٚ سطٔ اٯداب(.
)ٜٚدخٌ يف  -ٜرٖب داْب َٔ ايؿك٘ املصسٟ إىل أْ٘ :ٚبٓا٤ ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ 

ْطام عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا .... تكدِٜ خدَات َتدًصص١ َجٌ املػٛز٠ ايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ 
ٚتدزٜب ايعاًَني ٚنريو بٝع ايع٬َات ٚا٭مسا٤ ايتذاز١ٜ أٚ ايرتخٝص باضتعُاهلا إذا ناْت 

  (2)...(ٓٛيٛدٝا أٚ ناْت َستبط١ ب٘.دص٤ً َٔ عكد ْكٌ ايته
ٚي٦ٔ نإ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٖٛ أسد صٛز عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا،  ؾإْ٘ ميهٔ 

 -إٔ ْٛزد بػإٔ تهٜٛٓ٘  َا ًٜٞ :
ؾٗٛ َٔ ايعكٛد ايسضا١ٝ٥  ،/ ٜتِ ٖرا ايعكد برتاضٞ طسؾٝ٘ ؛ املٛزد ٚاملتًكٞايسضا١ٝ٥ -أ٫ٚ

يطسؾني املتعاقدٜٔ اييت ت٪ضظ ع٢ً َبدأ ضًطإ اإلزاد٠، ٖٚٛ ٜٓعكد بٛاضط١ اتؿام ا
ٚت٬قٞ إزادتُٗا ع٢ً غسٚط ٖرا ايعكد، ٖٚرا ٖٛ ا٭صٌ ايعاّ، إ٫ إٔ ٖرٙ ايع٬ق١ ايعكد١ٜ 
تبدٚ غري َتٛاش١ْ ٚغري َتهاؾ١٦ ؛ ؾاملتًكٞ يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ  ٜهٕٛ غايبا َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ 

ييت تتبع ٖرٙ أَا املٛزد؛ ؾٝهٕٛ َٔ ايدٍٚ املتكد١َ أٚ َٔ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓط١ٝ ا
ايدٍٚ، ؾاملتًكٞ ٜطع٢ إىل اؿصٍٛ ع٢ً املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ قٌ ٖرا ايعكد َٔ أدٌ ايكٝاّ 
بايت١ُٝٓ اي٬ش١َ  ملػسٚعات٘  أَا املٛزد؛ ؾٗٛ ٜطع٢ إىل شٜاد٠ ايسبح ايرٟ جيٓٝ٘ َٔ إبساّ 

ٍ ٖرٙ ايعكٛد دٕٚ إٔ ٜٗتِ مبصاحل املتًكٞ ٖٚرا ا٭َس خيًل ساي١ َٔ عدّ ايتٛاشٕ خ٬
 َسس١ً املؿاٚضات َٚسس١ً ايتٓؿٝر أٜطا. 

ايطًٛى يٓكٌ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ  تكٓنيايطسف" يف ٜٚٓصسف اصط٬ح "
"نٌ غدص ي٘ غإٔ يف ايؿصٌ ايجايح )ايتعازٜـ ْٚطام ايتطبٝل(؛ إىل  –ايتهٓٛيٛدٝا( )

ٔ ع١ًُٝ دٚي١ٝ ذات طابع ػازٟ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، ضٛا٤ أنإ غدصا طبٝعٝا أّ َعٜٓٛا، َ
                          

د. سميحة القميوبي، تقييم شروط التعاقد من الناحية القانونية، مؤتمر نقل التكنولوجيا، ( 0)
 ، أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا، القاىرة .0986أبريل، 09-39

ديدة لمنشر، د. جالل وفا محمدين، اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا، دار الجامعة الج( 3)
 .29 -24، ص3110االسكندرية، 
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أغداص ايكإْٛ ايعاّ أٚ َٔ أغداص ايكإْٛ اـاص. ٜٚدخٌ يف ذيو ؾسٚع ٖرا ايػدص 
ٚغسنات٘ ايٛيٝد٠ ٚغريٖا َٔ املػسٚعات اييت ٜػسف عًٝٗا بطسٜل َباغس أٚ غري َباغس، 
نُا ٜػٌُ ا٫صط٬ح ايدٚي١ ٚامل٪ضطات ايعا١َ ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ اييت تربّ 

 ".يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا١ٜ اتؿاقا َٔ طبٝع١ ػاز
)املتًكٞ( ايطسف ايرٟ  ٜهٕٛ ي٘ مبٛدب اتؿام  "ايطسف  املطتٛزِد"ـٜٚكصد ب

 ،َسخص اؿل يف اضتعُاٍ أٚ اضتػ٬ٍ تهٓٛيٛدٝا َع١ٓٝ ٚيٛ مل تهٔ قٌ ًَه١ٝ خاص١
 .ايتهٓٛيٛدٝا أٚ أسد ايػ٦ٝني ؾكط ٚنريو اضتعُاٍ أٚ اضتػ٬ٍ اؿكٛم املتص١ً بٗرٙ

" ايطسف ايرٟ ٜٓكٌ مبٛدب أتؿام َسخص ـ"ايطسف املٛزدكٓني ببُٝٓا قصد ايت
ٚنريو اؿكٛم  ،أٚ عكد بٝع أٚ أٟ أتؿام آخس تهٓٛيٛدٝا ٚيٛ مل ٜهٔ قٌ ًَه١ٝ خاص١

 (1).ايتهٓٛيٛدٝا أٚ أسد ايػ٦ٝني ؾكط املتص١ً  بٗرٙ
تذاز٠ نكإْٛ ايع٢ً ايسغِ َٔ زضا١ٝ٥ ايعكد إ٫ إٔ بعض ايتػسٜعات،   ايػه١ًٝ/ -ثاْٝا 

؛ تػرتط إٔ تهٕٛ عُّٛ عكٛد ْكٌ (1ف74يف َادت٘ ) 1999يط١ٓ  17قِ املصسٟ ز
 . ستب ع٢ً عدّ َساعا٠  ذيو ايبط٬ٕايتهٓٛيٛدٝا َهتٛب١،  ٚإ٫ ت

ْٚس٣ إٔ اغرتاط  نتاب١ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  َٚٓٗا عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، أَس 
نبري ع٢ً ايكطاع ايرٟ أبسّ بػإٔ  سٝح إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد هلا أثس ،٫بد َٓ٘

َػسٚعات٘ ايعكد خاص١ إذا نإ ٖرا ايكطاع َِٗ نايكطاع ايؿطا٥ٞ ايرٟ تػهٌ اضتجُازات٘ 
ًَٝاز دزِٖ إَازاتٞ ؛ ؾٗهرا عكٛد تتطُٔ غسٚطا ٚبٓٛدا  20يف دٚي١ ا٭َازات َا ٜكازب 

رنسٖا عٓد ْػ٤ٛ ٚتؿص٬ٝت َتعدد٠ َٚتػعب١ ؼدد ايع٬ق١ ايعكد١ٜ بني ايطسؾني  ٜصعب ت

                          

( والبد من التنويو الى أن تقنين السموك لنقل التكنولوجيا، تمثل بمشروع  أحالتو الجمعية 0)
التابع ليا، وىي المنظمة "  unctadالعامة لألمم المتحدة إلى " مؤتمر التجارة والتنمية 
لتقنين أنو أفضل أسموب لتنظيم مسألة التي ُتعنى بمصالح الدول النامية، فوجدت في ىذا ا

نقل التكنولوجيا بما يحقق العدالة،  بين الدول النامية الباحثة عن التكنولوجيا والدول 
، وىو يقوم عمى 0980المتقدمة المالكة ليا، وقد تم إحالتو الى الجمعية العامة في العام 
لتكنولوجيا ومستوردىا، أساس أخالقي مضمونو السموك الذي ينبغي أن يمتزم بو مورد ا

ويحتوي عمى ديباجة وعشرة أبواب .... أنظر في تفصيالتيا د. عبد الرؤوف جابر، 
، ثم أنظر د. مراد محمود المواجدة، المسؤولية المدنية في 39 -02المرجع السابق، ص 

 .913و 48،ص 3101، 0توزيع، عمان، طعقود  قل التكنولوجيا، دار الثقافة لمنشر وال
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ٚيف ايٛقت ذات٘ ٖٞ عكٛد تطتػسم َد٠ ط١ًٜٛ  -يف ساي١ عدّ نتاب١ ايعكد –َٓاشع١ بُٝٓٗا 
٭ْٗا َٔ ايعكٛد املطتُس٠ ايتٓؿٝر، ٚيرا ؾأْٓا ْأٌَ َٔ املػسع ا٫َازاتٞ عٓد تٓعُٝ٘ يعكٛد 

ٜػرتط ؾٝ٘  ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف املطتكبٌ ايكسٜب إٕ غا٤ اهلل إٔ جيعٌ َٔ ٖرا ايعكد غهًٝا
ايهتاب١ ٚايتٛثٝل يد٣ اؾٗات املدتص١، ٚإٔ ٜؿسض ع٢ً املتعاقدٜٔ تطُني عكٛدِٖ 
ايتهٓٛيٛد١ٝ بٝإ يهاؾ١ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ قٌ ايعكد ٚتٛابعٗا َصشٛبا 
بدزاضات اؾد٣ٚ ٚايتصُُٝات ٚاـسا٥ط ٚايسضّٛ اهلٓدض١ٝ ٚايصٛز ٚبساَر اؿاضب اٯيٞ 

ل ٚاملطتٓدات اييت تعٌُ ع٢ً تٛضٝح قٌ ايعكد ضٛا٤ أنإ َطاعد٠ ٚغريٖا َٔ ايٛثا٥
ايؿ١ٝٓ أّ َعسؾ١ ؾ١ٝٓ يف ٬َسل  تسؾل بايعكد ٚتعد دص٤ا َٓ٘ ٖٚرا َا أغرتط٘ املػسع 

 .1999يط١ٓ  17( َٔ قإْٛ ايتذاز٠ زقِ 2ف74املصسٟ يف ) املاد٠ 
ػسع َٔ اغرتاط  ٚترٖب ايدنتٛز٠ مسٝش١ ايكًٝٛبٞ يف ٖرا ايصدد إىل )إٕ ٖدف امل

نتاب١ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايبٝإ ايٛايف يعٓاصس املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ قٌ عكد ايتهٓٛيٛدٝا 
بهاٌَ دزاضاتٗا َٚطتٓداتٗا، ٜتُجٌ يف محا١ٜ ايطسف املتًكٞ يًتهٓٛيٛدٝا يف َٛاد١ٗ 

يٓصاعات املٛزد، ٚؼدٜد ايتصاَات ايطسؾني املتعاقدٜٔ نتاب١ بهٌ دق١ ٚذيو َٓعا يًد٬ؾات ٚا
مبسنص أق٣ٛ يف ايع٬ق١ اييت تٓتٗٞ غايبا ملصًش١ املٛزد بٛصؿ٘ ايطسف ايرٟ ٜتُتع 

 (1).ايعكد١ٜ(

يت ْعُت عكٛد ْكٌ ٚع٢ً ايسغِ مما تػرتط٘ بعض ايتػسٜعات اي /ايصٝػ١ -ثايجًا 
َٔ ٚدٛب نتاب١ ايعكد ٚبٝإ عٓاصس املعسؾ١   -َصس ٚدٍٚ أَسٜها اي٬ت١ٝٓٝ-ايتهٓٛيٛدٝا 

؛ إ٫ إٔ ايعكد ٫ ٜطٗب عاد٠ يف بٝإ َٛضٛع املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اييت ٜتعٗد املٛزد ايؿ١ٝٓ
بتكدميٗا، ٭ٕ ايتؿصٌٝ بػأْٗا ٜجكٌ ايعكد بأيؿاظ دازد١ َٚصطًشات صٓاع١ٝ أٚ إداز١ٜ 

يف سني جيب إٔ ٜؿصٌ ايعكد غسٚط تكدِٜ املطاعد٠ َٔ سٝح ْٛع  ( 2)ذات َدي٫ٛت خاص١،
َٚدت٘ ٚايًػ١ اييت تطتعٌُ ؾٝ٘ ٚعدد املدزبني َٚ٪٬ٖتِٗ ْٛع ايتدزٜب َٚٛضٛع٘ َٚهاْ٘ 

ْٚؿكات إقاَتِٗ ٚاْتكا٫تِٗ ٚادٛزِٖ ٚايتأَني عًٝٗا ٚعدد ايعاًَني ايرٜٔ ٜتًكٕٛ ايتدزٜب 

                          

، دار النيضة 0999( لسنة 07سميحة القميوبي، شرح قانون التجارة الجديد رقم )د. ( 0)
 .207، ص 3111القاىرة،  –العربية 

 .039د. عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص( 3)
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ٚايػسٚط املطًٛب١ ؾِٝٗ ٫ضُٝا َٔ سٝح ايجكاؾ١ ايتك١ٝٓ، ٚنجريا َا ٜهتؿٞ ايعكد باإلغاز٠ 
  (1)تعاقدإ بعكد َؿصٌ.إىل ا٫يتصاّ باملطاعد٠ ثِ ٜٓعُ٘ امل

٫ٚبد َٔ اإلغاز٠ إىل ٚدٛد مناذز يعكٛد أعدتٗا ٦ٖٝات َع١ٓٝ يف بعض َٓاطل 
ايعامل يتٓعِٝ إزضاٍ ايعاًَني ايؿٓٝني َٔ ٖرٙ املٓاطل إىل خازدٗا، ٫ضُٝا إىل ايدٍٚ 
ايٓا١َٝ َٚٔ ٖرٙ ايُٓاذز؛ ايُٓٛذز ايرٟ أعدت٘ "َٓع١ُ ايصٓاعات املعد١ْٝ ا٭ٚزب١ٝ 

( ٚايُٓٛذز ايرٟ أعدت٘ "اؾُع١ٝ ايطٜٛد١ٜ يًصٓاعات Orgalineعسٚؾ١ باضِ ) "امل
املعد١ْٝ" ٚايُٓٛذز ايطا٥د يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ "، ٚسٝح إٔ املٓاطل اييت أعدت 
هلا ٖرٙ ايُٓاذز َصدز٠ يًعاًَني ٫ َطتٛزد٠ هلا، يرا ؾإٕ اٖتُاّ ٚاضعٞ ٖرٙ ايُٓاذز قد 

ا١ٜ ايعاًَني ٚتأَني ض٬َتِٗ يف نٌ اؾٛاْب؛ ٚيًتديٌٝ ع٢ً ذيو ؾكد اْصب متاَا ع٢ً مح
ذٖب ايُٓٛذز ا٭َسٜهٞ إىل سد إيصاّ املتًكٞ بدؾع  ْؿكات تعًِٝ أ٫ٚد ايعاًَني 

  (2)املبعٛثني.
ْٚس٣ َٔ داْبٓا ضدا١َ سذِ املط٪ٚي١ٝ اييت تًك٢ ع٢ً عاتل ٚناي١ اإلَازات 

َا ناْت َصدز٠ يًهؿا٤ات ٚايهٛادز ايبػس١ٜ ايٛط١ٝٓ إىل   يًؿطا٤ َطتكب٬ يف ٖرا اؾاْب، إذا
دٍٚ أخس٣ ؼتاز اىل تدزٜب عاًَٝٗا  ٚتصٜٚدِٖ باملعازف ٚاـربات  اي٬ش١َ يتػػٌٝ أٚ 

ٚإٔ عًٝٗا إذٕ إٔ تطع٢ َٔ خ٬ٍ ايعكٛد  ،ؼطني املػسٚعات ٚاملٓػآت ايؿطا١ٝ٥ يدِٜٗ
١ إىل محا١ٜ عاًَٝٗا َٚطاعدٜٗا ايؿٓٝني، اييت تربَٗا َع ايدٍٚ املتًك١ٝ يًُطاعد٠ ايؿٓٝ

ٚإقاَتِٗ ٚإداشاتِٗ ٚسصٛهلِ ع٢ً أدٛزِٖ ٚتٛابعٗا ٚضُإ ض١َ٬ ٚتأَني ض٬َتِٗ 
، ٚا٫ؾاد٠ َٔ قت٣ٛ ايصٝؼ اييت تتطُٓٗا ايعكٛد ظسٚف ايعٌُ ٚت١٦ٝٗ ايعٓا١ٜ ايصش١ٝ هلِ

 –ٜات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ناي٫ٛ -ايُٓٛذد١ٝ اييت اعتُدتٗا ايدٍٚ املٛزد٠ يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ 
خاص١ ٚإٔ َسنص قُد بٔ زاغد يًؿطا٤ ٜعٌُ سايٝا ع٢ً درب املٗٓدضني اإلَازاتٝني يف 
فا٫ت اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ ٚايهٗسبا١ٝ٥ ٚا٫يهرت١ْٝٚ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٖٚٓدض١ ايهَٛبٝٛتس 

خ٬ٍ عد٠ ٚايربفٝات ٚا٫تصا٫ت، ٚأْ٘ ٜٛيٞ اٖتُاَا نبريا يف دعِ طًب١ اؾاَعات َٔ 
بساَر ٚاتؿاقٝات، ٚأْ٘ ٚقع اتؿاقٝات َٚرنسات تؿاِٖ َع عدد َٔ اؾاَعات يف ايدٚي١، ٚدس٣ 

                          

(1) )Deleuze (J.M.), Le contrat de transfert de processus 

technologique (know- how), 1979,  ,p.65 

382نقال عن د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع السابق، ص                                                                     
 . 020د. عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص( 3)



 عقد نقل المساعدة الفنية في نطاق القطاع الفضائي اإلماراتي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

01 

" ٖٚٛ َٔ ا٭قُاز 1-ايكُس ايصٓاعٞ " ْاٜـ  –إط٬م عدد َٓٗا ٚأبسشٖا " نٝٛب ضات" 
ايصٓاع١ٝ ايٓاَْٛرت١ٜ اييت تٛؾس ايتدزٜب ايعًُٞ ٚايؿين يط٬ب اهلٓدض١ يف فا٫ت تصُِٝ 

نٝب ٚاختباز ٚتػػٌٝ ا٭قُاز ايصٓاع١ٝ. نُا إٔ َٗٓدضٞ املسنص ع٢ً اضتعداد تاّ ٚتس
ملػازن١ خرباتِٗ اييت انتطبٖٛا يف ٖرا اجملاٍ يتطٜٛس ايكطاع يف ايدٚي١، ٚاَت٬ى زأع 

(1)املاٍ ايبػسٟ ايٛطين.
 
 
         

اي٬شّ يتدزٜب  / ٜربّ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ملد٠ ٜساع٢ يف تعٝٝٓٗا ايٛقتاملد٠ -زابعًا
ايعاًَني احملًٝني، ٚنًُا ناْت ايدٚي١ ؾكري٠ يف ايهٛادز ايؿ١ٝٓ أٚ نإ املطت٣ٛ ايؿين 
يعاًَٝٗا ٖابطا نًُا شادت َد٠ ايعكد، ٜٚكرتٕ تعٝني املد٠ عاد٠ بػسط ايتذدٜد ايطُين 

يف  يٓؿظ املد٠ أٚ ملد٠ أقصس َٓٗا تتذدد تًكا٥ٝا إىل إٔ خيطس أسد ايطسؾني اٯخس بسغبت٘
يف أٟ ٚقت إْٗا٤ ايعكد. ٚقد ٫ ٜٓص ايعكد ع٢ً َد٠ َع١ٓٝ ٚيهٓ٘ جيٝص يًُطتٛزد إْٗا٩ٙ 

ض١ٓ َج٬( تطسٟ َٔ ايٛقت ايرٟ ٜبًؼ ؾٝ٘ تدزٜب ايعاًَني ٜػا٤ خ٬ٍ َد٠ َع١ٓٝ )
  (2)احملًٝني َطت٣ٛ َعني أٚ طاق١ املصٓع يف ا٫ْتاز سدا َعٝٓا.

ايؿ١ٝٓ ٖٞ َٔ ايعكٛد اييت تٗدف إىل انتطاب  / سٝح إٔ عكٛد املطاعد٠ احملٌ -خاَطًا
ايتهٓٛيٛدٝا ٚايطٝطس٠ عًٝٗا َٔ طسف املتًكٞ،  يريو نإ قًٗا ٜٓصب ع٢ً ْكٌ املعازف 
ٚاـربات ايؿ١ٝٓ يف فاٍ ؽصص َعني َٔ ايطسف ايرٟ ٜعًِ إىل ايطسف ايرٟ ٫ ٜعًِ، ٚملا 

ِ ْٚكٌ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ  ٚايهؿا٤ات ناْت املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ؛ ٖٞ أدا٠ يتػط١ٝ ايتدزٜب ٚايتعًٝ
ٚاـربات يريو ضٛف ْهٕٛ ستُا  أَاّ عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ إذا أْصب قٌ ٖرا ايعكد 
ع٢ً تعًِٝ ٚتدزٜب َطتددَٞ املتًكٞ ع٢ً نٝؿ١ٝ اضتػ٬ٍ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١ َع 

د ٖرٙ املطاعد٠ ا٭خر بٓعس ا٫عتباز اخت٬ف ا٫طاز ايكاْْٛٞ هلرٙ املطاعد٠، ؾعٓدَا تس
نأسد ايػسٚط يف عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ضُٔ طا٥ؿ١ غسٚط أخس٣ ٖٓا ٫ تػهٌ ايتصاَا 
دٖٛسٜا يٮدا٤ ا٭ضاع يف ايعكد نْٛٗا ٫ تػهٌ دٖٛس ٖرا ايعكد أص٬ ٖٚٓا ٫ ٜهٕٛ هلا 
ا٭ثس ايكٟٛ يف إسداخ ايتُهني ايتهٓٛيٛدٞ ٭ٕ ايػا١ٜ َٓٗا فسد تستٝب ايتصاَات ثا١ْٜٛ 

ػسض َٓٗا تطٌٗٝ املٛضٛع ا٭ضاع يًعكد ع٢ً خ٬ف َا إذا ناْت املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ يف اي
                          

ناقش االستثمار األكاديمي  مؤتمر الفضاء واألقمار الصناعية الذي أنظر إيمان سرور،( 0)
  -:حة عمى الموقع االلكتروني التاليالة متافي المجال الفضائي، مق
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إطاز عكد قا٥ِ برات٘ َٚطتكٌ عٔ أ١ٜ عًُٝات أخس٣ أٚ أدا٤ات أخس٣ ميهٔ إٔ ؽتًط 
مبٛضٛع٘ ا٭ضاع، أٟ إٔ تهٕٛ ٖرٙ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٖٞ قٌ ايعكد ٚا٭دا٤ املُٝص ي٘، 

خصب١ ٚؾاع١ً يف ع١ًُٝ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايطٝطس٠ عًٝٗا َٔ  ٭ْٗا بٗرا املع٢ٓ تعد أدا٠
خ٬ٍ متهني املتًكٞ َٔ انتطاب اـرب٠ ٚاملٗاز٠ ايؿ١ٝٓ اييت ػعً٘ قادزا بٓؿط٘ ع٢ً 
اضتػ٬ٍ ايتهٓٛيٛدٝا إلدازتٗا ٚايتشهِ ؾٝٗا مبا خيدّ ايع١ًُٝ ا٫ْتاد١ٝ سطب ظسٚؾ٘ 

 (1)َٚصاؿ٘.

يعكد، ؾإٔ َٛضٛع٘ ٜدٚز دا٥ُا سٍٛ اسد أَسٜٔ ٚأٜا نإ ايكايب ايرٟ ٜصب ؾٝ٘ ا
  (2)أٚ سٛهلُا َعا ؛ تدزٜب ايعاًَني احملًٝني أٚ تكدِٜ ايعاًَني ايؿٓٝني يتػػٌٝ املٓػأ٠.

 املطهب انثاوٍ
 ترتتبت عهً عقذ املساعذة انفىُتاِثار انقاوىوُت امل

ام ًَصّ ٜعد عكد ْكٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ نأٟ عكد َٔ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، اتؿ
يًذاْبني سٝح أْ٘ مبذسد اْعكادٙ يف ايػهٌ ايسمسٞ ٜرتتب عًٝ٘ ْػ٤ٛ ايتصاَات َتبادي١ 
تكع ع٢ً عاتل املٛزد ٚاملتًكٞ، ٚبايتايٞ ؾإ ايتصاَات نٌ َُٓٗا تعترب ضببا يف ايتصاّ 
ايطسف اٯخس، ؾٗٓاى ازتباط بني ايتصاَات ايطسؾني املتعاقدٜٔ، ذيو أْ٘ يف ساي١ بط٬ٕ 

ّ أسد ايطسؾني أٚ اْكطا٥٘ ٭ٟ ضبب نإ َٔ ا٭ضباب اييت ٜرتتب عًٝٗا ايبط٬ٕ، ايتصا
بطٌ ايتصاّ ايطسف اٯخس أٚ اْكط٢ باملكابٌ، ٚنريو يف ساي١ اَتٓاع أسد ايطسؾني 
املتعاقدٜٔ عٔ تٓؿٝر ايتصاَات٘ نإ يف َكدٚز ايطسف اٯخس ا٫َتٓاع أٜطا عٔ تٓؿٝر 

ْكٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ يٝتشًٌ َٓٗا ٚنريو ؾإْ٘ يهٌ َٔ ٖرٙ ايتصاَات٘ أٚ إٔ ٜطًب ؾطذ عكد 
ا٫يتصاَات أٚ ع٢ً ا٭قٌ ٫يتصاَات نٌ َٔ ايطسؾني قٌ َتُٝص عٔ ايتصاَات  ايطسف اٯخس؛ 
ؾُشٌ ايتصاّ املٛزد ٜتُجٌ يف متهني املتًكٞ َٔ ا٫ْتؿاع َٔ عٓاصس َٚكَٛات املطاعد٠ 
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تُجٌ بأدا٤ املكابٌ ٚعٓد اإلخ٬ٍ تستب املط٪ٚي١ٝ ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١، ٚقٌ ايتصاّ املتًكٞ ٜ
  (1)ايعكد١ٜ.

نُا ٜٚس٣ داْب َٔ ايؿك٘ املصسٟ إٔ ايعكٛد اييت ٜهٕٛ قًٗا ْكٌ املطاعد٠ 
ايؿ١ٝٓ تعد عكٛدا َسنب١، ٭ٕ املٛزد ؾٝٗا ٫ ٜكتصس دٚزٙ ع٢ً ْكٌ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، بٌ ْكٌ 

  (2)اـدَات نريو.
عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ؛ املٛزد ٚاملتًكٞ ايتصاَات  ٜٚكع ع٢ً عاتل نٌ َٔ طسيف

  -ْبٝٓٗا يف ايؿكستني ايتايٝتني :
 املقصذ األول

 املىرد يف عقذ املساعذة انفىُت انتساماث
 -ٜٚتدر ايتصاّ املٛزد بتكدِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اىل املتًكٞ أسد ايٛدٗني ايتايٝني :

عاد٠ بتدزٜب ايعاًَني ايرٜٔ ٜسضًِٗ املتًكٞ  ؛ ًٜتصّ املٛزدا٫يتصاّ بتدزٜب ايعاًَني/ أ٫ٚ
  (3)ٚتصٜٚدِٖ بايجكاؾ١ ايؿ١ٝٓ اي٬ش١َ يًكٝاّ بايعٌُ قٌ ايتُسٜٔ.

؟ بِٗ؟ ٚنٝـ ٜتِ أاختٝاز ايعاًَني ايرٟ ضٝتِ تدزٜؾُاٖٞ أْٛاع ايتدزٜب؟ َٚت٢ ٜبدأ
ايتدزٜب صٛزتإ؛ ْعسٟ ٚعًُٞ ٜٚ٪د٣ ايتدزٜب ايٓعسٟ يف صٛز٠ دزٚع تًك٢ ع٢ً 

عاًَني يف َسنص يًتدزٜب، إَا يف َٓػأ٠ املٛزد، ا٭َس ايرٟ ٜكتطٞ إزضاٍ ايعاًَني يف اي
بعجات خازد١ٝ إىل ٖرٙ املٓػأ٠، ٚإَا يف َٓػأ٠ املتًكٞ إذا ٚدد بٗا َسنص يًتدزٜب ٖٚٛ أَس 
ْادز يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ، ٚقد ٜكتطٞ ا٭َس إْػا٤ ٖرا املسنص ؾٝكدّ املٛزد َعْٛت٘ يف ٖرا 

 . ٚتٓعِٝ إدازت٘ ٚتصٜٚدٙ باملدزبنيطا بٛضع بساَر ايدزاض١ يف املسنص ا٭َس أٜ
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َٚٔ ايٓادز إٔ ٜكتصس ايتدزٜب ع٢ً ايدزٚع ايٓعس١ٜ، ٚإمنا تكرتٕ ٖرٙ ايدزٚع 
عاد٠ بايتدزٜب ايعًُٞ إَا يف َٓػأ٠ املٛزد ٚإَا يف َٓػأ٠ املتًكٞ، ٚقد ٜبدأ عٓد املٛزد ثِ 

  (1)ت ٚا٭دٗص٠ اييت ضٝتٛىل ايعإًَٛ املدزبٕٛ تػػًٝٗا.ٜٓتٗٞ يف َٓػأ٠ املتًكٞ ع٢ً اٯ٫
ٜٚبدأ ايتدزٜب ايعًُٞ يف َٓػأ٠ املٛزد بأزضاٍ عدد َٔ ايعاًَني يتُط١ٝ ؾرت٠ 
متسٜٔ بٗا ٜٚبني ايعكد بساَر ايتُسٜٔ ٚايكطاعات اييت جيسٟ ؾٝٗا ٚايطاعات اييت ؽصص 

داب١ ع٢ً أض٦ًتِٗ ٚتكدِٜ ايتكازٜس ي٘ ٚعدد املػسؾني ايرٜٔ ٜتٛيٕٛ ايػسح يًُتُسْني ٚاإل
  عِٓٗ .

٫ٚ ٜرتى ايعكد عاد٠ أاختٝاز ايعاًَني ؼت ايتُسٜٔ يًُتًكٞ ٚسدٙ خػ١ٝ إٔ 
ٜط٤ٞ ا٫ختٝاز ؾريضٌ أغداصا غري َصٚدٜٔ بأ١ّٜ ثكاؾ١ ؾ١ٝٓ أٚي١ٝ أٚ غري قادزٜٔ ع٢ً 

ٜسؾض عاد٠ أخر ٖرٙ اضتٝعاب ايتدزٜب، نُا ٫ ٜعٗد ايعكد با٫ختٝاز إىل املٛزد ٚسدٙ ٭ْ٘ 
املط٪ٚي١ٝ ع٢ً عاتك٘، ٚهلرا ًٜذا املتعاقدٕٚ إىل سٌ ٚضط ؾٝرتنٕٛ يًُٛزد ٚضع ايػسٚط 
اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛاؾس يف ايعاًَني ايرٜٔ ٜسضًٕٛ يًتُسٜٔ ٜٚعٗدٕٚ ع٢ً املتًكٞ اختٝازِٖ 

 ،(2)ٜٔ؛مبساعا٠ ٖرٙ ايػسٚط ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يًُٛزد إعاد٠ َٔ ٜتبني عدّ أًٖٝت٘ يتًكٞ ايتُس
"ٜتعني عٓد اختٝاز ايعاًَني املسضًني  -:يصدد ٜرٖب داْب َٔ ايؿك٘ إىل أْ٘ٚيف ٖرا ا

يًتُسٜٔ َساعا٠ اـًؿ١ٝ ايؿ١ٝٓ يدِٜٗ اييت متهِٓٗ َٔ اضتٝعاب ايتدزٜب بإٔ ٜهٕٛ يدِٜٗ 
ا٫ضتعداد يًتعًِ دٕٚ غطسض١ أٚ َهابس٠، نادعا٤ ايعًِ ٚايتباٖٞ باؿصٍٛ ع٢ً ايػٗادات 

١، أٚ ايتعايٞ ع٢ً املدزب ٜٚتٛدب ايتصاّ اؿٝد٠ ٚاملٛضٛع١ٝ عٓد اختٝاز ٖ٪٤٫ ايٓعسٜ
   (3)ا٭ؾساد".

إٔ اختٝاز ايعاًَني أٚ املطاعدٜٔ ايؿٓٝني تعد بُٝٓا ٜس٣ داْب آخس َٔ ايؿك٘، "
َسس١ً متٗٝد١ٜ؛ سٝح ٜكع ع٢ً عاتل املتًكٞ ٚمبٛدب غسط يف ايعكد إٔ ٜطع ؼت تصسف 

َطتددَني َٔ ؾٓٝني َٚٗٓدضني قًٝني، َٔ أدٌ إخطاعِٗ إىل بساَر املٛزد أغداصا أٚ 
ايتدزٜب املتؿل عًٝ٘ َع املٛزد، يًٛصٍٛ إىل ايػا١ٜ اييت َٔ أدًٗا مت إبساّ ٖرا ايعكد، 
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ٚاييت تٗدف إىل ا٫ضتك٬ٍ ا٫قتصادٟ يًُتًكني غري إٔ اختٝاز ٖ٪٤٫ ا٭غداص أٚ 
ّ بٗا َٔ قبٌ أطساف ايع٬ق١، ٚاييت غايبا َا ايهؿا٤ات ؼهُ٘ قٛاعد ٚغسٚط جيب ا٫يتصا

ؼٌٝ أَس اختٝاز املتدزبني إىل ؾ١ٓ َ٪يؿ١ َٔ أطساف ايع٬ق١، ؼهِ عًُٗا ايػسٚط املتؿل 
ٖٚرٙ ايع١ًُٝ ميهٔ إدسا٩ٖا عٓد ع١ًُٝ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚقبٌ ايتػٝٝد  ،عًٝٗا َطبكا

ايعكد  ،آي١ٝ اْتكا٤ ايهؿا٤ات ٚتأًَِٖٝٗٚٔ ا٭َج١ً ايع١ًُٝ ع٢ً  (1)ايؿعًٞ يًٛسد٠ ايصٓاع١ٝ"
ٚقطاع ايطاق١ يف  (Sancstاملربّ بني املسنص ايٛطين ايطعٛدٟ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا )

( غصٛص 18اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ، سٝح ْصت املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املًشل زقِ )
ا٥د مشطٞ ا٭عاخ ايػُط١ٝ اؿساز١ٜ ٚيًشصٍٛ ع٢ً ايطاق١ ايػُط١ٝ ٚتسنٝب دٗاش ز

"ٜتِ تعٝني املػازنني ا٭َسٜهٝني َٔ قبٌ  -يًتش١ًٝ يف ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ع٢ً َا ًٜٞ:
املط٪ٍٚ طبكا يٓعاّ إدسا٤ املطابكات هلِ ٜٚتِ تعٝني املػازنني ايطعٛدٜني َٔ قبٌ 

(Sancst)  ٕطبكا يًطسم املٓاضب١ يف ٖرا اجملاٍ، ٚذيو سطب ْٛع ايتدزٜب إذا نا
سٝح ٜتدر عكد ايتدزٜب عد٠ أغهاٍ؛ ؾاملػسٚع ا٭دٓيب ايرٟ ٜتٛىل  أضاضٝا أٚ َتكدَا،

تدزٜب ايطاقِ احملًٞ، ٜتدخٌ إَا َٔ خ٬ٍ تكدِٜ َطاعد٠ ؾ١ٝٓ ذات طبٝع١ تع١ًُٝٝ، ٖٚٛ 
َا ٜطًل عًٝ٘ يف ايٛاقع ايعًُٞ تدزٜب املدزبني،  ٚإَا عٔ طسٜل إعداد بساَر َع١ٓٝ خاص١ 

  (2)ل َٔ املدزبني املتدصصني بػهٌ َطتكٌ.بايتدزٜب ٚاييت ٜكّٛ بتٓؿٝرٖا ؾسٜ
 -ٜٚٓطٟٛ ايتصاّ املٛزد بايتدزٜب ع٢ً ايكٝاّ باـدَات ايتاي١ٝ :    

تعٝني عدد َٔ عُاي٘ ايؿٓٝني ملصاسب١ ايعاًَني ؼت ايتُسٜٔ يف شٜازات يًُصٓع يػسح  -
عٌُ نٌ قطِ ٚنٝؿ١ٝ تػػٌٝ اٯ٫ت، ٜٚكتطٞ ا٭َس عاد٠ تعدد ايصٜازات، نٝؿ١ٝ تكطُٝ٘ ٚ

ٖٚٛ َا ٜصعر املٛزدٜٔ ٭ْ٘ ٜصسف عُاهلِ عٔ تأد١ٜ أعُاهلِ ا٭ص١ًٝ ٜٚسؾض بعطِٗ 
ايتدزٜب هلرا ايطبب، ٜٚعاؾ٘ ايبعض اٯخس بتٛشٜع املتُسْني ع٢ً َصاْع كتًؿ١ أٚ 

٠ يف َٛاعٝد كتًؿ١ يه٬ٝ حيدخ ٚدٛد عدد بتكطُِٝٗ إىل فُٛعات صػري٠ تكّٛ بايصٜاز
  (3).ِٓٗ يف املصٓع خ٬ً يف ضري ايعٌُنبري َ

                          

 .،060مرجع السابق، ،صصالح بن بكر الطيار، ال( 0)
 .  018 -017د. وليد عودة اليمشري، المرجع السابق، ص( 3)
، د. مي محمد عزت عمي شرباش، 037د. عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص( 2)
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ايكٝاّ بتػػٌٝ املٓػأ٠ ع٢ً ضبٌٝ ايتذسب١، ٚاغساى ايعاًَني ؼت ايتُسٜٔ يف تػػٌٝ  -
اٯ٫ت، ٖٚٞ املسس١ً امل١ُٗ يف ايتدزٜب اييت ٜٓتكٌ ؾٝٗا املتُسٕ َٔ املػاٖد٠ ايطًب١ٝ 

اإلجياب١ٝ يف ايعٌُ، ٜٚٛشع املتُسْٕٛ ع٢ً أقطاّ املصٓع امُلطٝـ املكاب١ً إىل املػازن١ 
   (1)يٮقطاّ اييت ضٝعًُٕٛ بٗا بعد عٛدتِٗ إىل املٓػَآت اييت ازضًتِٗ .

متهني ذٟٚ ايجكاؾ١ ايؿ١ٝٓ ايعاي١ٝ ناملٗٓدضني، َٔ ا٫ط٬ع ع٢ً ايٛثا٥ل ٚايٓػسات  -
ٚايٓػسات ٚايبشٛخ ْٚتا٥ر نايسضَٛات  –ٚايبشٛخ ْٚتا٥ر ايتػػٌٝ ا٭ٚيٞ يًُٓػأ٠ 

  (2)عدا َا ٜعتربٙ املٛزد َٔ ا٭ضساز. ،ايتذازب
نُا ًٜتصّ املٛزد ببعض املطا٥ٌ ايجا١ْٜٛ نتصٜٚد املتُسْني مب٬بظ ايعٌُ ٚادٚات  -

  (3)ايٛقا١ٜ ٚمتهِٝٓٗ َٔ ا٫ْتؿاع َٔ املصاٜا املكسز٠ يًعاًَني يف املٓػأ٠.
املطاعد٠، ًٜتصّ املٛزد بإزضاٍ  ٚيف ٖرا ايٓٛع َِٔ ايعُاي١ ايؿ١ٝٓ؛ ا٫يتصاّ بتكدٜ ثاٍْٝا /

املطاعدٜٔ يتػػٌٝ َٓػأ٠ املتًكٞ إَا ٚسدِٖ أٚ با٫غرتاى َع ايعاًَني احملًٝني ٚايػايب 
أ٫ تكتصس ١َُٗ ٖ٪٤٫ املطاعدٜٔ ع٢ً تػػٌٝ املٓػأ٠، ٚإمنا ٜعٗد إيِٝٗ أٜطا بتدزٜب 

  .بٗرا ايعٌُايعاًَني احملًٝني ع٢ً ايكٝاّ 
ٚحيدد ايعكد عدد املطاعدٜٔ اي٬شَني يتػػٌٝ املٓػأ٠ ٚؽصصاتِٗ َٚ٪٬ٖتِٗ 
ثِ ٜكّٛ املٛزد باختٝازِٖ َٔ ايعاًَني يف َٓػأت٘. ٚقد جيد َػك١ يف اقتطاع ايعدد 
املطًٛب َٔ املطاعدٜٔ ٫ضُٝا إذا ناْٛا ممٔ ٜػػًٕٛ ٚظا٥ـ ؾ١ٝٓ ١َُٗ يف َٓػات٘ نهباز 

٤ ايعُاٍ . ٖٚٛ ٜعاجل ٖرٙ ايصعٛب١ عاد٠ إَا برتق١ٝ بعض عاًَٝ٘ ع٢ً املٗٓدضني ٚز٩ضا
بػسط إٔ ٜهٕٛ َأذْٚا  –ايٛظا٥ـ املطًٛب١ ٚإَا ا٫ضتعا١ْ مبطاعدٜ٘ َٔ خازز َٓػأت٘ 

. ٜٚكدّ املٛزد قا١ُ٥ بأمسا٤ املطاعدٜٔ ايرٜٔ ٜكع عًِٝٗ -يف ذيو بٓص صسٜح يف ايعكد 
ػات٘  َٚ٪٬ٖت٘، َٚٔ سل املتًكٞ زؾض املطاعد اختٝازٙ، َبٝٓا ٚظٝؿ١ نٌ َِٓٗ يف َٓ
      (4)ايرٟ ٫ تتٛاؾس ؾٝ٘ ايػسٚط املطًٛب١.

 ٚيف ايػايب ٜتِ تعٝني ١َُٗ املطاعدٜٔ بصٛز٠ ف١ًُ ٜعكبٗا بعض ايتؿصٌٝ،
"، ثِ ٫ْتازباملطاعد٠ يف تػػٌٝ املٓػأ٠ ٚدؾع عذ١ً اؾٝكٍٛ ايعكد َج٬ أِْٗ َهًؿٕٛ "

                          

 .038 -037د. عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص( 0)
 .92ابق، صي شرباش، المرجع السد. مي محمد عزت عم( 3)
 .038لرؤوف جابر، المرجع السابق، صد. عبد ا( 2)
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ض١ٝ، نعٌُ ايدزاضات ايتشطري١ٜ يتٓعِٝ املٓػا٠ ٚإدازتٗا، خيصص بعض املٗاّ ا٭ضا
  (1)ٚا٫غرتاى يف تػػٌٝ املٓػأ٠ ٖٚٛ دٖٛس املطاعد٠ املطًٛب١. ،ٚتدزٜب ايعاًَني احملًٝني

 ٚيهٔ ايتطا٩ٍ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜطسح يف ٖرا ايصدد ٖٛ َا ٖٞ املد٠ اييت ًٜتصّ ؾٝٗا املٛزد
 ؟ بتكدِٜ املطاعد٠ إىل املتًكٞ

ٜٛدد يف فٌُ عكٛد ايؿسْػاٜص َج٬ اضتُساز١ٜ " -داْب َٔ ايؿك٘ إىل أْ٘:ٜرٖب 
يف تكدِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚتطٛز ا٫دٗص٠، ٖٚرٙ اؿكٝك١ تتأت٢ َٔ نٕٛ إٔ عكد ايؿساْػاٜص 

)املتًكٞ(  حيل ي٘ إٔ ٜعتُد ع٢ً َطاْد٠  ٖٛ عكد تعًِٝ َطتُس، ؾاملتعًِ أٚ ايؿساْػاٜصٟ
يهٔ َع ذيو ٜتٛدب ؼدٜد َداٖا بصٛز٠ ٚاضش١، ؼدٜد سدٚدٖا  املٛزد ط١ًٝ َد٠ ايعكد،

ٚقدد َع ا٫غاز٠ إىل بٝإ املًص١َ ,ذيو بإٔ تكدّ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ خ٬ٍ تازٜذ َعني 
 (2).ْٛعٗا"

ٜٚٓص يف " -ٕ عكد ا٫ضتجُاز ايتهٓٛيٛدٞ بأْ٘:بُٝٓا ٜرٖب داْب آخس بػأ
ايعإًَٛ يف املٓػأ٠ َ٪ًٖني يًشًٍٛ ايعكد ع٢ً اْتٗا٤ ١َُٗ املطاعدٜٔ عٓدَا ٜصبح 

قًِٗ، ٖٚرا ٫ ٜكع طؿس٠ ٚاسد٠، إمنا تباعا ٚع٢ً أٚقات، أٟ أْ٘ ٫ تعني َد٠ ثابت١ يتًو 
املطاعد٠ إمنا ترتى َتشسن١ تبعا يًٛقت ايرٟ ٜطتػسق٘ اضتٝعاب ايعاًَني يد٣ طايب 

         (3)ا٫ضتجُاز يف نٌ قطِ َٔ أقطاّ املٓػأ٠".
ايػسانات ْٗٝب بٛناي١ اإلَازات يًؿطا٤ ٚقد أختصٗا املػسع بإقا١َ ٚعًٝ٘ ؾإْٓا 

ايدٚي١ٝ يت١ُٝٓ ايكطاع ايؿطا٥ٞ ٚاملطا١ُٖ يف ْكٌ املعسؾ١ يف فاٍ تكٓٝات ايؿطا٤؛ بإٔ 
تأخر ٖرٙ املطأي١  بعني ا٫عتباز ؾتعُد عٓد ايتعاقد َع املٛزد يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ؛ إىل 

ؾٝٗا  نٛادزٖا ايٛط١ٝٓ إىل املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٜٚؿطٌ إٔ  ايتشدٜد ايدقٝل يًُد٠ اييت ؼتاز
تهٕٛ ٖٓاى َد٠ َع١ٓٝ يهٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايتدزٜب ع٢ً تػػٌٝ املٓػأ٠ ايؿطا١ٝ٥ ٚيهٌ 

 ،ؾ١٦ َٔ املتدزبني عطب نؿا٤تِٗ ٚؽصصاتِٗ ٚأقدَٝتِٗ يف فاٍ ايعٌُ ايؿطا٥ٞ
يٛضع اؾدٜد ٫ضتعُاٍ ايطسم ٚعٝح تهٕٛ ٖرٙ املد٠ ناؾ١ٝ ٭ٕ ٜتأقًِ املتدزبٕٛ َع ا

                          

، د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع 039د. عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص( 0)
 .390السابق، ص

 .011د. نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص( 3)
 .390جع السابق، صد. مرتضى جمعة عاشور، المر ( 2)



 (19( ، السنة )66( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

37 

ايؿ١ٝٓ ٚاملعدات أثٓا٤ تسنٝبٗا ٚتػػًٝٗا ٚمبا حيكل أٖداف ايٛناي١  َٚصاؿٗا ا٫قتصاد١ٜ 
 بعٝدا عٔ نٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايتبع١ٝ يًُٛزد .

ٚع٢ً ايسغِ، َٔ إٔ  املطاعد ايؿين ٫ ٜستبط َع َٓػأ٠ املتًكٞ بعكد عٌُ أٚ بأٟ 
ملطاعد٠ ايؿ١ٝٓ أ١ٜ ع٬ق١ عكد١ٜ بني املطاعد ايؿين ٚبني عكد آخس، إذ ٫ ٜٓػأ عٔ عكد ا

املتًكٞ ٚإمنا تٓػأ ٖرٙ ايع٬ق١ بني ا٭خري ٚاملٛزد، َٚا املطاعد ايؿين إ٫ تابع يًُٛزد 
ًٜشك٘ مبٓػأ٠ املتًكٞ يتأد١ٜ عٌُ َعني، ٚيريو ؾٗٛ ًٜتصّ بتٓؿٝر َا ٜصدزٙ ي٘ َٔ 

٭َس، ٫ٚ غإٔ ي٘ مبا قد ٜرتتب ع٢ً تسى تعًُٝات، ؾإذا أَسٙ بايعٛد٠، ٚدب إٔ ٜٓؿر ا
ايعٌُ يف َٓػأ٠ املتًكٞ َٔ آثاز َاد١ٜ أٚ قا١ْْٝٛ. ٚاملٛزد ٖٛ املًتصّ بأدا٤ أدس املطاعد 
ايؿين، ٚإذا نإ صشٝشا إٔ املتًكٞ ٖٛ ايرٟ ٜتٛىل دؾع ا٭دس ًَٚشكات٘، ؾٗٛ إمنا ٜؿعٌ 

ني املٛزد، ٚاملٛزد ٖٛ املط٪ٍٚ عٔ ذيو تٓؿٝرا يػسٚط عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ املربّ بٝٓ٘ ٚب
ا٭خطا٤ اييت ٜستهبٗا املطاعد ايؿين يف تٓؿٝر املطاعد٠ املعٗٛد٠ إيٝ٘ ٚايػايب إٔ ٜكصس 

  (1)ايعكد ٖرٙ املط٪ٚي١ٝ ع٢ً اـطأ اؾطِٝ َع ٚدٛب ؼدٜد املكصٛد َٔ ٖرا اـطأ.
ٚاـطٛع  نُا ًٜٚتصّ املطاعد ايؿين أٜطا باسرتاّ ْعاّ ايعٌُ يف ٖرٙ املٓػأ٠

يًتعًُٝات اإلداز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ اييت تصدز إيٝ٘ َٔ ز٩ضا٥٘، ضٛا٤ أناْٛا َٔ ايعاًَني احملًٝني 
  (2)أٚ املٛزدٜٔ، نُا ًٜتصّ باسرتاّ قٛاْني ايدٚي١ املتًك١ٝ يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ.

١ّٝ ٌٖ ٖٛ ايتصاّ بٛض١ًٝ  أّ ٚيهٔ َاٖٞ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٫يتصاّ املّٛزد بٓكٌ املطاعد٠ ايؿٓ
  بتشكٝل ْتٝذ١؟

٫ ميهٔ ايتعسف ع٢ً ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًشهِ ع٢ً ْٛع١ٝ ٖرا ا٫يتصاّ بعٝدا عٔ 
عكد ايتدزٜب املٓعِ هلرا ا٫يتصاّ، ٚايرٟ ميهٔ َٔ خ٬ٍ بٓٛدٙ اؿهِ عًٝ٘ إذا َا نإ 

ٜهٕٛ  ايتصاّ املٛزد ايتصاَا بتشكٝل ْتٝذ١ أٚ برٍ عٓا١ٜ، ٭ْ٘ قد تتذ٘ إزاد٠ ا٭طساف إىل إٔ
ٖرا ا٫يتصاّ فسد ايتصاّ بٛض١ًٝ عٝح تٓصب بٓٛدٙ ع٢ً تعًِٝ ٚتًكني َطتددَٞ املتًكٞ 
فُٛع١ املعازف ٚاملعًَٛات ايؿ١ٝٓ اي٬ش١َ يصٓع َٓتر َعني، أٚ يتػػٌٝ ٚإداز٠ َٓػأ٠ 
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نُا قد تتذ٘ ا٫زاد٠ إىل إسداخ ْتٝذ١ َع١ٓٝ ٜتِ اؿهِ  ،صٓاع١ٝ َع١ٓٝ عدٚد ذيو ؾكط
خ٬ٍ بٓٛد ايعكد عٝح تهٕٛ ًَص١َ ٭طساؾ٘، ٚيٝظ أَاّ املٛزد يف ٖرٙ اؿاي١ عًٝٗا َٔ 

ايتٓصٌ َٔ ايتصاَ٘ إ٫ بإثبات٘ ايطبب ا٭دٓيب ايرٟ ساٍ دٕٚ أسداخ ايٓتٝذ١ َٛضٛع 
١ًٓٝ ١َُٗ ٚأضاض١ًٝ ٜتُطو بٗا املتًكٞ يف َٛاد١ٗ املٛزد عٓد  ايعكد َع اعتباز ايعكد املربّ ب

ايؿصٌ يف ذيو ٜهٕٛ ؾ١ٗ ايتشهِٝ اٚ احمله١ُ املدتص١ اييت تكسز سدٚخ ْصاع بُٝٓٗا، ٚ
  (1)بٓا٤ ع٢ً إدسا٤ اـرب٠، ايطسف املدٌ بٗرا ا٫يتصاّ َٔ ا٫يتصاَات ايعكد١ٜ.

ٜٚسدح  داْب َٔ ايؿك٘ املصسٟ بإٔ ٜهٕٛ ايتصاّ املٛزد ٖٛ ايتصاّ بتشكٝل ْتٝذ١،        
ٛدٝا َكابٌ َا دؾع٘ ٜتذطد بطسٚز٠ ؼكٝل إذ إٔ سل املتًكٞ يف اؿصٍٛ ع٢ً ايتهٓٛي

ايٓتٝذ١ اييت ضع٢ هلا ٖرا ا٭خري يف ايعكد؛ يرا ٜتشتِ إٔ ٜهٕٛ ايتصاّ املٛزد باملطاعد٠ 
إ٫ إٔ املٛزد ًٜذأ   ،ايؿ١ٝٓ ٖٚٞ عٓصس َهٌُ يًتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ ايتصاّ بتشكٝل ْتٝذ١

ط  يف ايعكد ٜٓص ع٢ً إٔ ايتصاَ٘ أسٝاْا إىل تؿسٜؼ َطُٕٛ ايتصاَ٘ ٖرا َٔ خ٬ٍ إدزاز غس
  (2)ٜهٕٛ يف سدٚد َع١ٓٝ أٚ بكدز املطتطاع.

ٚيهٔ ٜتٛدب ع٢ً املتًكٞ إٔ ٜتٓب٘ إىل ذيو ٚميٓع٘ َٔ خ٬ٍ ايػسٚط اييت  ميهٔ 
ؾٗٓاى غسٚط صاز إدزادٗا يف عكد ْكٌ  ،إٔ تدزز يف ايعكٛد اـاص١  بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا

ٚإٕ أثس تًو ايػسٚط ٖٛ  ،ٚإ ٖرا ايعكد ٖٛ عكد إذعإايتهٓٛيٛدٝا أَسا َأيٛؾا ددا خاص١ 
بٌ إضايف، إ٫ عاد٠ اؿد َٔ ايتصاّ املٛزد أٚ شٜاد٠ ايتصاّ املتًكٞ نإٔ ٜؿسض عًٝ٘ دؾع َكا

 ،قد  تسؾطٗا ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ يف تػسٜعات نجري َٔ ايدٍٚ تعطؿٝا إٔ َجٌ ٖرٙ ايػسٚط
و ايدٍٚ اييت أصدزت تػسٜعات خاص١ بٓكٌ ا٭َس ايرٟ ٜ٪دٟ إىل بط٬ٕ ايعكد، خاص١ تً

ايتهٓٛيٛدٝا َجٌ املهطٝو ٚايرباشٌٜ ٚاهلٓد ٚا٭زدٓتني أٚ قد ٜ٪دٟ إىل بط٬ٕ ايػسط أٚ 
ميٓع دٛاش تطذٌٝ ايعكد ايرٟ ٜتطُٓٗا يف ساي١ تعًل ْؿاذ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً 

ٖرٙ ايتػسٜعات قإْٛ تطذًٝ٘ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايتػسٜع املصسٟ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، َٚٔ 
َٓ٘ بط٬ٕ  75ٚ  74ايرٟ أداش يف املادتني  1999يط١ٓ  17ايتذاز٠ املصسٟ زقِ 

  (3)ايػسط.
                          

 . 000د. وليد عودة اليمشري، المرجع السابق، ص ( 0)
د. حسام محمد عيسى،  نقل التكنولوجيا "دراسة في األليات القانونية لمتبعية الدولية "، ( 3)

 . 236، ص0987، 0دار المستقبل العربي، القاىرة، ط
 . 099كاظم المولى، المرجع السابق، ص  نداء( 2)
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 املقصذ انثاوٍ
 هقٍ يف عقذ وقم املساعذة انفىُتانتساماث املت

ًٜتصّ املتًكٞ ٚؾكا ٭سهاّ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ بأدا٤ املكابٌ أٚ مثٔ املطاعد٠   
ًٜٚتصّ نريو مبا ًٜتصّ ب٘ اٟ َتًكٞ يف عكٛد ْكٌ  ،ٖا َٔ املٛزدايؿ١ٝٓ اييت ٜتًكا

ايتهٓٛيٛدٝا باحملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعسؾ١ ايتك١ٝٓ اييت ٜتًكاٖا َٔ املٛزد، ٚع٢ً ٖرا 
ا٭ضاع ؾإْٓا ضٓعُد إىل ايتعسض إىل ٖرٜٔ ا٫يتصاَني يف ايؿكستني ايتايٝتني؛ ا٫يتصاّ بأدا٤ 

 ع٢ً ايطس١ٜ .  املكابٌ، ٚا٫يتصاّ باحملاؾع١
                                                                               ا٫يتصاّ بأدا٤ املكابٌ إىل املٛزد .        أ٫ٚ/

عتباز إٔ ايتصاَات املًكا٠ ع٢ً عاتل املتًكٞ بيتصاّ بدؾع املكابٌ َٔ أِٖ ا٫ٜعد ا٫  
اٚض١، ٜأخر ؾٝ٘ نٌ َٔ املتعاقدٜٔ َكاب٬ ملا ٜعطٝ٘، عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َٔ عكٛد املع

يتصاّ املٛزد بتدزٜب ايعاًَني أٚ تكدِٜ ايعُاي١ ايؿ١ٝٓ، ًٜتصّ املتًكٞ بدؾع اؾؿٞ َكابٌ 
ٖٚرا املكابٌ قد ٜهٕٛ َبًػا َكطٛعا أٚ ْطب١ َٔ ا٭زباح، ٖٚٛ َا ٜؿطً٘ املٛزد  (1).املكابٌ

  (2)تذاز١ٜ ٚايصٓاع١ٝ.٭ْٗا ػٓب٘ اـطٛع يطسٜب١ ا٭زباح اي
ٚعَُٛا، ؾإٕ املٛزد ٜٓتعس أضاضا يًشصٍٛ ع٢ً َكابٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اييت 
ْكًٗا إىل املتًكٞ يٝطرتد َا اْؿك٘ يف ابتهازٖا أٚ يف ضبٌٝ اؿصٍٛ عًٝٗا ٚايسبح ايرٟ 
ٜطع٢ يتشكٝك٘، ٜٚػهٌ ٖرا املكابٌ عٓصسا يف ايعكد جيعً٘ ٜكّٛ بٛظٝؿت٘ ا٫قتصاد١ٜ، 

ؾإٕ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، نأٟ عٓصس َٔ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا ٫ ٜكّٛ املٛزد بٓكًٗا إ٫  ٚعًٝ٘
مبكابٌ مثٔ ًٜتصّ املتًكٞ بدؾع٘ إىل املٛزد؛ ٖٚرا ايجُٔ قد ٜهٕٛ بأغهاٍ ث٬خ، ؾتاز٠ 

 -ٜهٕٛ ْكدا، ٚتاز٠ ٜهٕٛ عٝٓا، ٚثايج١ قد ٜهٕٛ َكاٜط١ :
نجس ايصٛز غٝٛعا، نُا أثبتتٗا املُازض١ ٚصٛز٠ املكابٌ ايٓكدٟ ٖٞ أاملكابٌ ايٓكدٟ /  -

ايع١ًُٝ، ٜٚؿطًٗا املتعاقدٕٚ ملا ؾٝٗا َٔ تكًٌٝ ٫ستُا٫ت ايٓصاع ٖٚرٙ ايصٛز٠ ٜهٕٛ 
املكابٌ ؾٝٗا عباز٠ عٔ َبًؼ َٔ ايٓكٛد ٜكّٛ َتًكٞ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ بدؾع٘ نُكابٌ 

ٖٚٛ َا أٚزدٙ نجري  – يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ اييت ٜٓكًٗا إيٝ٘ املٛزد َٔ خ٬ٍ إسد٣ ث٬خ طسم

                          

 . 218د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع السابق، ص( 0)
 . 69د. فيد المالفخ، المرجع السابق، ص ( 3)
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َٔ ايؿكٗا٤ ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ بٛصؿ٘ ايصٛز٠ ايع١ًُٝ املتبع١ يف عكٛد 
  (1)ايتهٓٛيٛدٝا. ْكٌ

 .(Lump Sumايطسٜك١ ا٭ٚىل/ املكابٌ ايٓكدٟ َبًؼ إمجايٞ )
ايُٓط املتبع يف أغًب عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٚٓٗا عكٛد ْكٌ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، ٖٛ 

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املكابٌ َبًػا َٔ ايٓكٛد ٜٚتِ ؼدٜدٙ بصٛز٠ دصاؾ١ٝ، ٜٚػٌُ املكابٌ ايٓص 
 -ع٢ً ٚؾل ٖرٙ ايطسٜك١ َا ًٜٞ :

إمجايٞ ايسضَٛات ٚايٓػسات ٚايبشٛخ ْٚتا٥ر ايتذازب ٚايتدزٜب ٚايرتنٝبات  ●
  (2).ٌٚايتػػٝ

ص ايرٜٔ بعض ايعٓاصس ايجا١ْٜٛ ا٭خس٣ نايع٫ُٛت ٚاملهاؾآت اييت تكدّ يٮغدا ●
ضاُٖٛا بإلاح ايصؿك١ ٖٚٞ تط٢ُ بايٓؿكات غري املباغس٠، أَا املبًؼ اـاص بعٓاصس 

ؾٗٛ ْؿكات َباغس٠، ٚتعد ايٓؿكات غري  –َٚٓٗا املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ  –ايتهٓٛيٛدٝا 
إذ تصٌ أسٝاْا إىل عد٠ ٬َٜني َٔ ايد٫ٚزات،  ،املباغس٠ يف ايٛاقع َٔ أخطس املبايؼ

سٝح ٜرٖب ايدنتٛز قطٔ غؿٝل إىل  -َبايؼ غري َػسٚع١، ٖٚٞ يف سكٝك١ أَسٖا 
ايكٍٛ بإٔ ٖرٙ املبايؼ تتُجٌ بػهٌ إنساَٝات ٚع٫ُٛت تكدّ إىل ا٭غداص ايرٜٔ 

 (3).اضتػًٛا ْؿٛذِٖ يٓذاح ايصؿك١

ايٓؿكات اي٬ش١َ ٫ضتػ٬ٍ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١ َٔ أب١ٝٓ ٚاٯت ٚأدٗص٠ َٚهاتب  ●
ٚايعاًَني، ؾػايبا َا ٜعُد املٛزد إىل زبط ع١ًُٝ ْكٌ املطاعد٠  ٚايتعاقد َع ايؿٓٝني

بػسا٤ َٓتذات ٚضٝط١ ميتًهٗا ٖٛ أٚ ٜؿسض غسا٤ٖا َٔ دٗات َع١ٓٝ أٚ ٜطعٗا َع 
  (4)ايتهٓٛيٛدٝا عص١َ ٚاسد٠.

ٜٚٛصـ ٖرا ا٭ضًٛب بأْ٘ دصايف، ٭ٕ ا٫تؿام ع٢ً َكدازٙ ٫ ٜٛضح ا٭ضاع ايرٟ مت 
املكداز مبع٢ٓ إ املٛزد ٜتشهِ يف ٖرا ايتشدٜد ٭ْ٘ حيتؿغ بطس١ٜ اعتُادٙ يتشدٜد ٖرا 

                          

(1) Magnin. F: Know-How et propriété industrielle, Librairies 

Techniques 1974. op.cit.,p. 319 

   .098رجع السابق، نقال عن د. محمود الكيالني، الم      
 .099د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص( 3)
 ( .3ىامش) 036نقال عن نداء كاظم المولى، المرجع السابق، ص( 2)
 . 303د. حسام محمد عيسى، المرجع السابق،  ص( 4)
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املعًَٛات اييت  ٜطع٢  املتًكٞ يًشصٍٛ عًٝٗا ٚحيتؿغ املٛزد باملسنص ايتؿاٚضٞ ايرٟ 
  (1)ٜ٪ًٖ٘ يسؾض أٟ َطا١َٚ ٭ْكاص ٖرا املكابٌ.

ا٫مجايٞ  َٚع ذيو، ٜرٖب ايدنتٛز أمحد سطين إىل ايكٍٛ " بأ١ُٖٝ ايتؿسق١ بني املكابٌ
ٚبني املكابٌ اؾصايف ايرٟ ٜهٕٛ ٚسد٠ َتُٝص٠ أٜا ناْت ا٭سٛاٍ، بُٝٓا ٜتهٕٛ املكابٌ 

 (2)اإلمجايٞ َٔ عٓاصس َتُٝص٠ عٔ بعطٗا ٚقاب١ً ي٬ْكطاّ تبعا يٮسٛاٍ "

ٚملا نإ املتًكٞ جيٌٗ بإ ايتهٓٛيٛدٝا هلا َا ٜػبٗٗا عٓد َٛزد آخس، ؾُٔ ايطبٝعٞ 
غسٚط٘ ٜٚػايٞ يف ؼدٜد املبايؼ اييت ٜكدزٖا نُكابٌ يًُطاعد٠ إٔ ٜؿسض ع٢ً املٛزد 

ايؿ١ٝٓ اييت ضٝٓكًٗا ٚأضاع ٖرٙ املػا٠٫، املسنص ا٫ستهازٟ ايرٟ ٜتُتع ب٘ املٛزد يف 
ؾسض غسٚط٘ ع٢ً املتًكٞ ايرٟ ٜعاْٞ عاد٠ َٔ ْكص نبري يف اـرب٠، ٚاملعًَٛات اـاص١ 

ايؿ١ٝٓ أسد عٓاصسٖا، ٚا٭د٢ٖ َٔ ذيو ٖٛ إٔ  بأ١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايرٟ تػهٌ املطاعد٠
املٛزد غايبا َا ميازع ؾسض غسٚط غري َتطا١ٜٚ ع٢ً املتًكني، أٟ أْ٘ ٜؿسم بني 
املتعاقدٜٔ َع٘، سٝح ٜؿسض ع٢ً ايبعض َِٓٗ غسٚطا ٫ ٜؿسضٗا ع٢ً اٯخسٜٔ، ٚأنجس َٔ 

ل ايطسز ببعض ذيو ٜتكاض٢ َكاب٬ خيتًـ َكدازٙ َٔ َتًٍل إىل آخس؛ ٖٚرا ايٛضع ًٜش
املتعاقدٜٔ َع املٛزد يف فاٍ املٓاؾط١ ٜٚ٪دٟ باملٛزد ْؿط٘ إىل َٛاد١ٗ بعض ايصعٛبات 
اييت تتٓاقض َع غسٚط ايعكٛد املرب١َ َعِٗ َع أسهاّ ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ أٚ ايجٓا١ٝ٥ أٚ 

١ ( َٔ اتؿاق1ٝف85ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ ؛ ٚميهٔ إٔ ْػري يف ٖرا ايصدد إىل إٔ )املاد٠ / 
اـاص١ بايطٛم ا٭ٚزب١ٝ املػرتن١ ؼعس أٟ أتؿام َٔ غأْ٘ إٔ ٜطبل  1957زَٚا عاّ 

ع٢ً ايػسنا٤ غسٚطا غري َتطا١ٜٚ ؾُٝا ٜتعًل بأدا٤ات َتػاب١ٗ، ٚإٔ أٟ إدسا٤ ٜؿسم بني 
نُا إٔ تكٓني ايطًٛى يٓكٌ  (3)املسخص هلِ ٜٚتعًل باإلتاٚات تعرتض٘ ْصٛص ٖرٙ املاد٠.

اغاز إىل أْ٘  –قٛاعد ايطًٛى يف َسس١ً ايتعاقد  – ايؿصٌ اـاَظ َٓ٘ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ يف
ٜتٛدب َساعا٠ عدّ ايتُٝٝص بني َطتٛزد )َتًكٞ(   ،عٓد ؼدٜد ايجُٔ املكابٌ يًتهٓٛيٛدٝا

ٚآخس؛ ؾُا طًب٘ املٛزد َٔ َطتٛزد َعني )َتًكٞ( َكابٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٜٓبػٞ عٓدَا 
 طًب٘ َٔ غريٙ َٔ املطتٛزدٜٔ .تتطا٣ٚ ايعسٚف إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ْؿظ َا ٜ
                          

، د. محمود الكيالني، المرجع 201د. مرتضى جمعو عاشور، المرجع السابق، ص( 0)
 .099السابق، ص

 .039نقال عن نداء كاظم المولى، المرجع السابق، ص( 3)
 .( من نفس الصفحة3وىامش ) 311ق، صد. محمود الكيالني، المرجع الساب( 2)
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ٚيهٔ ايتطا٩ٍ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜطسح بػإٔ ٖرا ايٓٛع َٔ املكابٌ، ٖٚٛ )املكابٌ اإلمجايٞ( 
 ٖٛ ا٭ضًٛب ايرٟ مبكتطاٙ ٜتِ تطدٜدٙ ؟ 

إىل ايكٍٛ "إٔ ٖرا املكابٌ قد ٜ٪د٣ َباغس٠  (1)ٜرٖب داْب َٔ ايؿك٘ املصسٟ
ٚقد ٜتِ  ،( َٔ قبٌ املتًكٞ إىل املٛزدPaid- up Royaltyٚبأضًٛب املس٠ ايٛاسد٠ )

ف  82سٟ يف املاد٠ )بأضًٛب آخس ٖٛ أضًٛب ايدؾع املطتُس، ٖٚٛ َا ٜكسزٙ املػسع املص
؛ سٝح ٜبدأ ايدؾع مببًؼ  قًٌٝ 1999يط١ٓ  17( َٔ قإْٛ ايتذاز٠ املصسٟ زقِ ثاْٝا ٚثايجا

ؾكد ٜتِ ايدؾع  َباغس٠ اٜطا  ثِ ٜتصاعد بعد ذيو، ٖٚرا ٖٛ ا٭َس ايػايب يف ايعٌُ، َٚع ذيو
ٚبأضًٛب ا٭دا٤ املطتُس َٔ قبٌ املتًكٞ اىل املٛزد ٚع٢ً اضاع ايطاق١ املطتػ١ً، ٫ٚ 

 . ٛط"ميٓع َٔ إٔ ٜهٕٛ ا٭دا٤ نريو دؾع َبًؼ نبري ثِ ٜتدزز يف اهلب
ٚأًٜا ناْت ايطسٜك١ اييت ٜتِ ا٫تؿام عًٝٗا؛ ؾإْ٘ جيب إٔ حيدد بدق١ َكداز ايدؾعات 

د ايٛؾا٤ َٚهاْ٘ ٚايطُاْات اـاص١ بريو . ٚع٢ً نٌ ساٍ، ؾإٕ ايدؾع بصٛز٠ َٚٝعا
أمجاي١ٝ  قد حيكل أ١ُٖٝ بايٓطب١ يًُٛزد؛ سٝح حيصٌ ع٢ً ايٛؾا٤ ايطسٜع ملا اْؿك٘ يف 

يف سني حيٌُ املتًكٞ َبايؼ  ابتهاز ايتهٓٛيٛدٝا ٜٚتُهٔ َٔ َٛاص١ً ايبشح ٚايتطٜٛس،
  (2)ٚاسد٠.دط١ُٝ، قد ٫ تتٛاؾس يدٜ٘ صؿك١ 

 . Royalty) أتاٚٙ (  املكابٌ ايٓكدٟ َبًؼ دٚزٟ ايطسٜك١ ايجا١ْٝ /
 ،ٜٚعين ٖرا املكابٌ أدا٤ ْطب١ َٔ َكابٌ ا٫ْتؿاع بأٟ َٔ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا

مبع٢ٓ آخس أْ٘ َبًؼ دٚزٟ ٜتِ ا٫تؿام ع٢ً دؾع٘ مبكداز َعني ٚباْتعاّ، ٚع٢ً أضاع 
عًٞ( أٚ بٓطب١ َٔ املبٝعات أٚ بٓطب١ َٔ املٓتر، ْٚس٣ ايطاق١ املطتػ١ً )طاق١ ا٫ْتاز ايؿ

أَها١ْٝ إٔ حيدد ٖرا املبًؼ يف املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ع٢ً أضاع ايتُسٜٔ املٓؿر بػهٌ ؾعًٞ أٚ 
ع٢ً أضاع عدد ايصٜازات اييت ٜكّٛ بٗا املطاعدٜٔ ايؿٓٝني يف َػسٚع املتًكٞ يًُطاعد٠،  

يرا ٜتِ ا٫تؿام ع٢ً أضظ ا٭دا٤ يف " ،ب١طاملا أْ٘ ٫ ٜٛدد عسف ثابت ٜعني ٖرٙ ايٓط
ايعكد، نُا ٚحيدد ايعكد َد٠ ايٛؾا٤ بٗرٙ ايدؾعات ع٢ً إٔ ٫ تتذاٚش َد٠ ايعكد ذات٘، ٚذيو 

                          

برام العقود، اإلدارة ( 0) د. محمد إبراىيم الدسوقي، الجوانب القانونية، إدارة المفاوضات وا 
م المولى، المرجع السابق، نقال عن نداء كاظ 040، ص0999العامة لمبحوث السعودية، 

 ؛034ص 
، د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع السابق، 037نداء كاظم المولى، المرجع السابق، ( 3)
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َٔ ايصعب ٚؾا٤ املتًكٞ َٚٔ ثِ ٜصبح  ،يتؿادٟ ظٗٛز تهٓٛيٛدٝا مما تؿكد املعسؾ١ قُٝتٗا
  (1).بايتصاَ٘"

ؾع املكابٌ ملا ؾٝٗا َٔ َصاٜا يطسيف عكد ٜٚؿطٌ داْب َٔ ايؿك٘ ٖرٙ ايطسٜك١ يف د
املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ؛ ؾاملتًكٞ يف ٖرٙ اؿاي١ ضٛف ٜط٦ُٔ إىل ْتٝذ١ ايتهٓٛيٛدٝا اييت ٜطًبٗا 
سٝح ٜطع٢ املٛزد إىل ضُإ تًو ايٓتٝذ١، ٚبايتايٞ ضُإ املكابٌ َٔ د١ٗ ٚازتؿاع ْطب١ 

يطسٜك١ َت٢ نإ ع٢ً ثك١ بإ ٚأَا املٛزد، ؾإْ٘ ٜٛاؾل ع٢ً ٖرٙ ا ،ا٭دا٤ َٔ د١ٗ أخس٣
ٖٚٓاى َٔ  (2)املعسؾ١ ايتك١ٝٓ اييت ٜٓكًٗا َٔ خ٬ٍ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َط١ُْٛ ايٓتا٥ر.

دٖا ْٛعا َٔ أْٛاع ٜطٝـ بإٔ ٖرا ا٭ضًٛب ٜٓػ٧ َػازن١ بني املتًكٞ ٚاملٛزد ميهٔ ع
  (3).غسنات احملاص١

ٝد َٔ ٚدٛد املٛزد إىل ٚهلرا ايتهٝٝـ آثاز إجياب١ٝ بايٓطب١ إىل املتًكٞ، إذ ٜؿ
داْب٘ ٚإ ٜكّٛ ٖرا ا٭خري بتصٜٚدٙ باملطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚضُإ لاح  ايتهٓٛيٛدٝا بداؾع 

 املصًش١ ايػدص١ٝ  ي٘ .
؛ بٌ اْتكدت َٔ قبٌ داْب َٔ ايؿكَ٘ٚع ذيو ؾإٕ ٖرٙ ايطسٜك١ يف دؾع املكا

ميهٔ ػٓب ٖرٙ   إ٫ أْ٘ (4)،باعتبازٖا تؿسض ْٛعا َٔ ايطٝطس٠ ايطٝاض١ٝ ع٢ً املتًكٞ
ٚؼدٜد َد٠ َعكٛي١ هلرٙ املػازن١، نُا ٜطتطٝع  ،ايطٝطس٠ َٔ خ٬ٍ زقاب١ املتًكٞ ْؿط٘

 (5)إٔ حيدد ْطب١ َا ٜطتٛؾٝ٘ املٛزد َٔ خ٬ٍ ؾسض ايطسا٥ب ع٢ً ا٭خري.

 دٚزٟ ٚإمجايٞ –ايطسٜك١ ايجايج١ / املكابٌ ايٓكدٟ َبًؼ كتًط 
                  Running Royalty & Lump Sum)) 

ٚقد ٜٓص يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً إٔ ٜدؾع املتًكٞ َبًػا دصاؾٝا نُكابٌ 
عٔ نػـ املٛزد عٔ املعًَٛات ايطس١ٜ اييت يدٜ٘، ٜٚهٕٛ ٖرا املبًؼ مبجاب١ دؾع١ أٚىل . 

                          

، د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع 333د. حسام محمد عيسى، المرجع السابق، ص( 0)
 .204السابق، ص
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 .206د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع السابق، ص( 9)
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ًٜٚتصّ املتًكٞ بدؾعات أخس٣ دٚز١ٜ خ٬ٍ َد٠ تٓؿٝر ايعكد، ٚاييت ؼدد صساس١ يف ٚثٝك١ 
ملا ٜساد ا٫تؿام  ،ٚميهٔ تهٝٝـ ايدؾع١ ا٭ٚىل باْ٘ عسبٕٛ ،ٗٞ ايدؾعات بٓٗاٜتٗاايعكد يتٓت

عًٝ٘ ٚميجٌ يف ايٛقت ذات٘ ضُاْا ملا ٜهتػؿ٘ املتًكٞ َٔ اضساز يف أثٓا٤ املؿاٚضات 
ٚحيتطب دؾع١ أٚىل عٓد إبساّ ايعكد،   ٚيهٔ َا ٖٛ اؿهِ يٛ أخؿكت املؿاٚضات ؟ جيٝب 

ٖٛ ايطُإ ايرٟ ٜطًب٘ املٛزد َكابٌ نػؿ٘ عٔ املعًَٛات  ايؿك٘ بإٔ املدؾٛع ضٝهٕٛ
 (1)ايطس١ٜ.

بإٔ ٖرٙ ايصٛز٠ َٔ اىل ايكٍٛ " –ٖٚٛ َا ْ٪ٜدٙ  -ٜٚرٖب داْب َٔ ايباسجني 
ا٭دا٤ تػهٌ خطسا ع٢ً املتًكٞ َٔ سٝح إٔ ايدؾعات ايدٚز١ٜ قد تػهٌ عب٦ا عًٝ٘ إذا مل 

إذا ؾكدت تًو املعسؾ١ قُٝتٗا، ؾهًُا سدد ٜٓذح  يف تطبٝل املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١  أٚ 
املتًكٞ يتٓؿٝر ايعكد َد٠ َدزٚض١ ٫ ت٪ثس ع٢ً ايكدز٠ املاي١ٝ يًُتًكٞ، نًُا نإ ؼدٜد 

    (2)".ابٞ ي٘املكابٌ ايٓكدٟ بصٛزت٘ املدتًط١ ذا تأثري إجي
ايع٬قات ايدؾع  َعسٚؾ١ َٓر شَٔ طٌٜٛ يف فاٍ ٖٚرٙ ايطسٜك١ يف  املكابٌ ايعٝين / -ثاْٝا 

ٚبٗرا ا٫تؿام  ،ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ، إذ ميهٔ إٔ ٜتؿل ا٭طساف ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايدؾع ) بطا٥ع(
ٜتعٗد املٛزد بٓكٌ َطاعد٠ ؾ١ٝٓ إىل عُاٍ املتًكٞ، يف سني ٜتعٗد ا٭خري بتكدِٜ سص١ َٔ 

١ٝٓ ا٫ْتاز أٚ مما ٜتٛؾس يف دٚيت٘ َٔ َٛاد أٚي١ٝ ٫ش١َ ملػازٜع املٛزد ٚذيو خ٬ٍ َد٠ شَ
ٚغايبا َا ٜصاز إىل ٖرا ا٭ضًٛب يف سا٫ت ايتعاقد َع ايػسنات املتعدد٠  ،(3)قدد٠،

  (4)اؾٓط١ٝ.
ًٜٚذأ املٛزد إىل ٖرا ا٭ضًٛب يف ؼدٜد املكابٌ يٝت٬ؾ٢ قٝاَ٘ بإْتاز ايطًع 
بٓؿط٘ يف بًدٙ ٚاؿصٍٛ عًٝٗا َٔ املػسٚعات اييت قاَت بإْتادٗا َٔ خ٬ٍ اضتػ٬ٍ 

ٓٛيٛد١ٝ ٚبٝعٗا يف ا٭ضٛام يطُإ ضٝطست٘ ع٢ً ٖرٙ ا٭ضٛام سٝح إٔ ازتؿاع َعسؾت٘ ايته
أدٛز ا٭ٜدٟ ايعا١ًَ ٚازتؿاع نًؿ١ املٛاد اي٬ش١َ يإلْتاز، َٔ غأْٗا إٔ تصٜد َٔ نًؿ١ اإلْتاز 

                          

، د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع 310د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص( 0)
 . 207-206السابق، ص 
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، د. حسام محمد عيسى، المرجع 372د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص ( 4)

 .309السابق، 
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مما جيعً٘ ٜطسح ضًع١ َستؿع١ ايجُٔ ع٢ً مٛ ٜكًٌ َٔ قدزت٘ ايتٓاؾط١ٝ َع املػسٚعات 
ا ا٭ضًٛب يف اؿصٍٛ ع٢ً ضًع ٚاط١٦ ايهًؿ١ َكاب٬ ؿل اضتػ٬ٍ ا٭خس٣ ؾًٝذأ إىل ٖر

  (1)املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ يطُإ بكا٥٘ َٓاؾطا قٜٛا يف ايطٛم.
َٔ  اييت حيصٌ عًٝٗا املًٛزد ٫ٚ ٜؿٛتٓا إ ْرنس يف ٖرا املكاّ؛ بإٔ ايطًع

عد٠ ايؿ١ٝٓ املتًكٞ ميهٔ إٔ تهٕٛ قد اْتذت يف َػازٜع املتًكٞ اييت َدٖا املٛزد باملطا
ٚؼت أغساف َطاعدٜ٘ ٚخربا٥٘ ايؿٓٝني،  ؾُٔ امل٪ند إ تتٛاؾس ؾٝٗا َٔ اؾٛد٠ َا جيعٌ 

 .ٚؼٌُ تهايٝؿ٘املٛزد َٓاؾطا دٝدا يف ايطٛم دٕٚ إٔ ٜهًـ ْؿط٘ عٓا٤ ع١ًُٝ ا٫ْتاز 
نُا ٜٚس٣ داْب َٔ ايؿك٘ ؛ "بإٔ ؼدٜد املكابٌ بٓطب١ َع١ٓٝ َٔ ايطًع اييت ٜٓتذٗا      

ؾٗٛ أ٫ٚ ٜ٪دٟ إىل َصٜد َٔ  ،أَس َسغٛب ؾٝ٘ ملا حيكك٘ ي٘ َٔ َصاٜا عدٜد٠ ،تًكٞامل
ٚتريٌٝ املعٛقات اييت تٛادٗ٘ ٚتكدِٜ  ،ا٫ٖتُاّ َٔ داْب املٛزد بٓػاط  طايب ا٫ضتجُاز

َا ٖٛ ضسٚزٟ يتطٜٛس اإلْتاز ٚؼطٝٓ٘ ٭ٕ املٛزد ٜسّٚ َٔ ٚزا٤ ذيو ايطٝطس٠ ع٢ً 
َٚٓتذات املتًكٞ، ٚثاْٝا ؾإٕ ٖرا ا٭ضًٛب حيكل يًُتًكٞ أضٛام َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ ضًع 

ٚؾٛزات َاي١ٝ ٫ضتجُازٖا يف فا٫ت أخس٣ أٚ تٛضٝع ْػاط٘ اؿايٞ دٕٚ ايًذ٤ٛ إىل 
ٚثايجا، ؾإٕ ٖرا ا٭ضًٛب ٜعطٝ٘ َعسؾ١  ،ا٫قرتاض َٔ املصازف أٚ اضتدداّ َدخسات٘

   (2).د٣ ايطًب ايرٟ ٜسد ع٢ً َٓتذات٘"ٚدزا١ٜ َٓاضب١ سٍٛ َ
 ( .Echangeاملكابٌ َكاٜط١ َعسؾ١ ؾ١ٝٓ بأخس٣ ) -ثايجًا 

أٚ  ٬ش١َ يًٛصٍٛ إىل انتػاؾات ددٜد٠إٕ ايٓؿكات ايهبري٠ ٚاملد٠ ايط١ًٜٛ اي
اخرتاعات ددٜد٠ أخس٣ أٚ طسم سدٜج١، تدؾع ايػسنات يًبشح عٔ َجٌ ٖرٙ ا٫نتػاؾات أٚ 

ٖرٙ امل٪ضطات اييت ؼٛش َٔ  ا٫خرتاعات أٚ ايطسم يد٣ َ٪ضطات أٚ غسنات أخس٣، ٚإٕ
ا٫خرتاعات ٚا٫نتػاؾات سذُا ٖا٬٥ كصْا يدٜٗا ٖٞ َ٪ضطات َتدصص١ َٚٓٗا ايػسنات 

َٚع ذيو ؾإْٗا ؼتاز يف نجري َٔ ا٭سٝإ إىل تهٓٛيٛدٝا تتٛؾس عٓد  ،املتعدد٠ اؾٓط١ٝ
١ًُٝ َكاٜط١ غريٖا، ٖٚرٙ ا٭خري٠ تهٕٛ عاد١ إىل تهٓٛيٛدٝا َتٛاؾس٠ عٓد ا٭ٚىل، ؾتتِ ع

ايتهٓٛيٛدٝا بأخس٣ بني ايػسنات ٚامل٪ضطات، ٫ ٭ٕ ٖرٙ امل٪ضطات غري قادز٠ ع٢ً 
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ايتٛصٌ إىل َا ؼتاز إيٝ٘، بٌ ٭ْٗا تس٣ أْ٘ َٔ غري املسبح ايبد٤ يف ايبشح ٚإدسا٤ 
 (1)ايتذازب يًٛصٍٛ إىل ذيو يف ٚقت ٜتٛؾس يد٣ َ٪ضط١ أخس٣ ٚميهٔ اؿصٍٛ عًٝ٘.

ٓٛيٛدٝا عاد٠ َا تٓتػس بني ايدٍٚ املتكد١َ بعطٗا َع بعض ٚعكٛد َكاٜط١ ايته
  (2)ٚبني امل٪ضطات ايع٬ُق١ اييت تتُتع بايدزا١ٜ ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايهؿا٠٤ ايتطبٝك١ٝ ايعاي١ٝ،

ؾؿٞ عكٛد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َج٬،  تكاٜض َ٪ضط١ املٛزد بسْاَر تدزٜب عًُٞ عٝاشتٗا،  
املتًكٞ تٛؾريا يًٛقت ٚاؾٗد ٚاملاٍ َٔ د١ٗ َٚٔ بربْاَر تدزٜب عًُٞ ؼٛشٙ َ٪ضط١ 

 أدٌ ؼكٝل ؾا٥د٠ ع١ًُٝ نبري٠ تهُٔ يف ايتعإٚ ايؿين ٚايعًُٞ بني ٖاتني امل٪ضطتني.

ْٚس٣ َٔ داْبٓا باْ٘ ميهٔ يٛناي١ اإلَازات يًؿطا٤ إٔ تطتددّ ابتدا٤ً ٖرا ايٓٛع َٔ      
 ي٘، ٚذيو يف عكٛد ايتعإٚ ٚايػسانات املكابٌ يف ايٛقت اؿاضس أنجس َٔ ايٓٛعني ايطابكني

ٚا٫ضتجُاز اييت تربَٗا ٚطٓٝا ٚاقًُٝٝا ٚعاملٝا ؾتشصٌ َٔ خ٬ٍ ذيو ع٢ً خصٜٔ َٔ 
املعًَٛات ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ املتكاٜض عًٝٗا ٚ اييت تطِٗ بػهٌ نبري يف بٓا٤ ايب١ٝٓ 

فاٍ ايؿطا٤ مبا ايتٓع١ُٝٝ ايؿطا١ٝ٥ ايؿاع١ً ٚإعداد ايهٛادز اإلَازات١ٝ املتدصص١ يف 
ٜٛصًٗا يف املطتكبٌ ايكسٜب  إىل إٔ تهٕٛ َٔ ايدٍٚ ايسا٥د٠ يف َٓح ايتهٓٛيٛدٝا ظُٝع 
عٓاصسٖا؛ ؾتباغس ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اىل ايدٍٚ ا٭خس٣ ٚؾل غسٚط ؼكل َصاؿٗا ٖٚٓا 

اإلمجايٞ،  –ميهٔ هلا إٔ تطتددّ يف تعاقداتٗا املكابٌ ايعٝين أٚ ايٓكدٟ بهٌ طسق٘ 
 . -ٟ، املدتًط ايدٚز

ٚع٢ً ٚؾل ٖرٙ املكاٜط١ تطتٛزد ايٝابإ أع٢ً ْطب١ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا ايعامل١ٝ 
ٚتكاٜض َا تطتٛزدٙ بتهٓٛيٛدٝا َٔ عٓدٖا، ٚنإ ا٫ؼاد ايطٛؾٝيت ضابكا ٜطتٛزد َٔ 

  (3)ايتهٓٛيٛدٝا َا ًٜصَ٘ َكاٜط١ بتهٓٛيٛدٝا َٔ عٓد دٚي١ أخس٣.

                          

، وفي ىذا المعنى أيضا د. مرتضى 312ود الكيالني، المرجع السابق، ص،د. محم( 0)
 .231جمعة عاشور، المرجع السابق، ص

، د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص 89د. محسن شفيق، المرجع السابق، ص ( 3)
312. 

، نداء كاظم المولى، المرجع السابق، 312د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص ( 2)
 020 ص
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 بعض ايصعٛبات خاص١ يف ساي١ تبادٍ ايبشٛخ أٚ ٜٚ٪خر ع٢ً أضًٛب املكاٜط١ أْ٘ ٜجري
ايبشٛخ املػرتن١ َٔ سٝح سل ايتصسف بٓتا٥ذٗا، إ٫ أْ٘ ميهٔ سٌ تًو ايصعٛب١ 

  (1)ٚػاٚشٖا با٫تؿام َٔ خ٬ٍ غسٚط ايعكد.
 ؟دؾع مبكتطاٖا املكابٌ إىل املٛزدٚيٓا إٔ ْتطا٤ٍ عٔ ايٛض١ًٝ اييت ٜ

يف أطاز عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اييت أؾسش ايٛاقع ايعًُٞ تأتٞ َعاؾ١ ٖرٙ املطأي١           
ظٗٛز صٝؼ ٚأدا٤ات عد٠، ٜتِ ا٫تؿام عًٝٗا بني ا٭طساف ٚاييت جيب إٔ ؼدد ٖرٙ ايصٝؼ 
بػهٌ ْاٍف يًذٗاي١، ؾاذا مت ايًذ٤ٛ إىل إٔ ٜهٕٛ املكابٌ عٝٓا ٚايرٟ مبٛدب٘ ًٜتصّ املتًكٞ 

ٛع ايعكد نٓصـ أٚ زبع أٚ َاد٠ أٚي١ٝ َع١ٓٝ بتٛزٜدٙ ضًع مما تٓتذ٘ ايتهٓٛيٛدٝا َٛض
حيتادٗا املٛزد، ؾإْ٘ ٜتٛدب يف ٖرٙ اؿاي١ إٔ ٜطُٔ ايعكد ْصٝب املٛزد َٔ ايطًع اييت 

ٚيف ساي١ ايًذ٤ٛ إىل  ،تٓتذ٘ ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ بػهٌ دقٝل ٚٚاضح خ٬ٍ َد٠ ايعكد
َٔ سٝح ا٫تؿام ع٢ً آي١ٝ  صٝػ١ ايدؾع ايٓكدٟ املباغس، ؾإٕ املطأي١ تهٕٛ أنجس تعكٝدا

دؾع ٖرا املكابٌ ٚاييت جيب إٔ تصاؽ مجٝع ٖرٙ ا٭َٛز َٔ خ٬ٍ ايعكد ٚا٫تؿام ع٢ً نٕٛ 
ع١ًُٝ ايدؾع تتِ َكدَا أٚ بايتكطٝط ع٢ً َساسٌ ٚاييت ٜتٛدب تعٝني أدٌ ا٭قطاط َكدَا 

اؾٝا إضاؾ١ إىل أٚ إٔ ٜهٕٛ ٖرا املكابٌ ايٓكدٟ َبًػا دص ،ٚا٫تؿام ع٢ً شَإ َٚهإ أدا٥ٗا
  (2)اإلتاٚات ايدٚز١ٜ ٚاييت ٜبدأ ايٛؾا٤ بٗا عٓد ايتػػٌٝ ٚاضتػ٬ٍ ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١.

ٚعَُٛا ؾإٕ ايٛضا٥ٌ ايع١ًُٝ اييت دزز اطساف ايع٬ق١ اعتُادٖا ٭دا٤ ٖرا املكابٌ َٔ   
 :كٞ يًُٛزد تهُٔ عَُٛا يف ٚضًٝتنيقبٌ املتً

ٖرٙ ايٛض١ًٝ عٓدَا ٜهٕٛ ْكٌ املعسؾ١ ٜٚتِ ايًذ٤ٛ إىل ؛ املباغسايتطدٜد ايٛض١ًٝ ا٭ٚىل/ 
عٓصسا اضاضٝا يف اتؿام ايطسؾني، سٝح ٜتِ ا٫تؿام عٌ َكداز ٖرا املكابٌ يف َسسًيت 
ايتؿاٚض ٚاإلبساّ ايٓٗا٥ٞ، سٝح تتؿل ا٭طساف ع٢ً اٯي١ٝ امل١ُ٥٬ يتٓؿٝر املتًكٞ ٖرا 

يهٔ يٛ أاؾرتضٓا إصساز املٛزد ع٢ً إٔ ٜدؾع ا٫يتصاّ بٛض١ًٝ تطدٜد َباغس هلرا املكابٌ، ٚ
ي٘ دص٤ َٔ املكابٌ أثٓا٤ َسس١ً املؿاٚضات يطُإ دد١ٜ املتًكٞ ٚضُإ احملاؾع١ ع٢ً 
ضس١ٜ املعًَٛات اييت ضٛف ٜتِ ايهػـ عٓٗا يًُتًكٞ ؾايط٪اٍ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜطسح ػاٙ 

                          

، د. نداء كاظم المولى، المرجع 231د. مرتضى جمعة عاشور، المرجع السابق، ص( 0)
 .020السابق، ص 
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رب سكا يًُٛزد َكابٌ ؟ ٌٖ تعتٞذيو ٖٛ َا َصري تًو ا٭َٛاٍ اييت دؾعت َٔ قبٌ املتًك
 ؟د يًُتًكٞ إذا َا ؾػًت املؿاٚضاتٖرا ايهػـ أّ أْٗا تعٛ

إٔ ٖرا املبًؼ ٜهٕٛ نُكابٌ ٫ط٬ع " -ٜرٖب ايدنتٛز قُٛد ايه٬ْٝٞ إىل:
املتًكٞ ع٢ً أضساز املعسؾ١، ٜٚعد ٖرا املبًؼ نريو مبجاب١ ضُإ يعدّ إؾػا٤ ضس١ٜ 

يتٛصٌ إىل إبساّ ايعكد، ؾإٕ املبًؼ حيتطب دؾع١ املعًَٛات أٚ اضتدداَٗا، ٚأْ٘ يف ساي١ ا
َٔ ق١ُٝ املكابٌ ايرٟ ٜتِ ا٫تؿام عًٝٗٔ أَا يف ساي١ عدّ ا٫تؿام ع٢ً إبساّ ايعكد، ؾإٕ 

   (1)".أْ٘ تعٜٛض يصاسب املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ املبًؼ ٜعاد إىل صاسب٘ أٚ ٜؿكدٙ ع٢ً أضاع
يف زأٜ٘ إىل َا دزز عًٝ٘ ٚع٢ً َا ٜبدٚ ؾإٕ ايدنتٛز قُٛد ايه٬ْٝٞ قد أضتٓد 

ايعٌُ يف إطاز عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اييت تكّٛ ع٢ً املباد٨ اييت ازضتٗا قٛاعد ايتذاز٠ 
يف سني ٜرٖب داْب َٔ  ،ايدٚي١ٝ اييت تأخر َٔ َبدأ سطٔ اي١ٝٓ يف تٓؿٝر ايعكٛد َٓطًكا هلا

 املٛزد يف ساي١ املبًؼ املدؾٛع اىلبايكٍٛ بإٔ " -ٖٚٛ َا ْ٪ٜدٙ-خ٬ف ذيو  (2)ايباسجني
نػـ ا٭ضساز اييت عدّ أبساّ ايعكد ايٓٗا٥ٞ بني ا٭خري ٚبني املتًكٞ ٫ ٜعد تعٜٛطا عٔ 

؛ ٫ٕ فسد ا٫ط٬ع ع٢ً ايطس١ٜ ٫ ٜعد خطًأ َٔ قبٌ املتًكٞ ٜطتًصّ ؼٜٛٗا ايتك١ٝٓ
ايتعٜٛض، نٕٛ ذيو قد مت مبٛاؾك١ املٛزد؛ ؾاملبًؼ امل٪د٣ ٫ خيسز عٔ نْٛ٘ عسبْٛا 

َٔ ق١ُٝ  يديٌٝ ع٢ً ذيو أْ٘ يف ساي١ ا٫تؿام ايٓٗا٥ٞ ع٢ً ايعكد ٜعترب ذيو املبًؼ دؾع١ٚا
". ٚقد ٚددْا بإٔ ٖرا ايسأٟ ٜتؿل متاَا َع ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ املكابٌ ايرٟ ٜتؿل عًٝ٘

 . ٕٛ اييت ْص عًٝٗا ايكإْٛ املدْٞيًعسب
١ عٓدَا تهٕٛ املعسؾ١ عٓصسا ايٛضًٝ ٚتتبع ٖرٙايٛض١ًٝ ايجا١ْٝ /  ؾتح اعتُاد َطتٓدٟ؛ 

تٓتكٌ ضُٔ ايعدد ٚاٯ٫ت ٚا٭دٗص٠ ٚغريٖا، سٝح ٜتِ تطدٜد ايك١ُٝ يد٣ َصسف  ثاْٜٛا
َتؿل عًٝ٘ ٜٚتِ تصٜٚد املصسف بٓطد١ َٔ غسٚط ايتعاقد َٚعًَٛات ناؾ١ٝ عٔ َا١ٖٝ 

يكٝاّ ٚقد خيٍٛ املتًكٞ املصسف َٔ خ٬ٍ ٖرا ا٫عتُاد ا ،املٛاد ٚأٚصاؾٗا ٚعٓٛإ املٛزد
بدؾع َبًؼ ا٫عتُاد إىل املٛزد بعد أضت٬ّ املطتٓدات املتؿل عًٝٗا َطبكا ٖٚرا ا٭ضًٛب 

                          

 .047د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص ( 0)
ري، المرجع ، د. وليد عودة اليمش022-023نداء كاظم المولى، المرجع السابق، ص( 3)

 .060-099السابق، ص
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ٜتطابل َع ايكٛاعد ايعا١َ يف دؾع املكابٌ يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ، يهٔ َع ذيو قد ٜتِ ايدؾع ٚؾل 
   (1)ْعاّ َعني ؼددٙ قٛاْني دٚي١ املتًكٞ أٚ حيددٙ ايعكد املربّ بني ايطسؾني .

 . ايتصاّ املتًكٞ باحملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ  /ًْٝاثا
ٜعد ايتصاّ املتًكٞ باؿؿاظ ع٢ً ضس١ٜ عٓاصس املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٚٓٗا املعًَٛات 
املٓكٛي١ عرب املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، ٚعدّ إذاعتٗا َٔ أِٖ ا٫يتصاَات املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ إذا مل 

، ٚذيو ٭ٕ  َٔ قبٌٝ ا٫يتصاَات با٫َتٓاع عٔ ايعٌُٜهٔ ٖرا ٖٛ أِٖ أايتصاّ عًٝ٘ ٖٚٛ ايتصاّ 
ٚإ أْتػازٖا ٜكًٌ َٔ قُٝتٗا ا٫قتصاد١ٜ  ،ٖرٙ املعًَٛات تتُٝص بأْٗا غري َتداٚي١

ٚبايتايٞ نإ ٫بد َٔ احملاؾع١ عًٝ٘ ضٛا٤ تًو اييت مت ا٫ط٬ع عًٝٗا يف َسس١ً املؿاٚضات 
َٔ ايتطا٫٩ت َٓٗا؛ ٖرا ا٫يتصاّ ٜطسح ايعدٜد أٚ يف َسس١ً ايتعاقد ايٓٗا٥ٞ، ٚيكد ٚددْا بإٔ 

ٗا؟ َٚت٢ ٜبدأ ٖرا ؟ َٚا ٖٛ ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ٫يتصاّ املتًكٞ باحملاؾع١ عًَٝا١ٖٝ ايطس١ٜ
حملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعسؾ١ ؟ َٚاٖٞ ايٛضا٥ٌ اييت ٜتُهٔ َٔ خ٬هلا املٛزد اا٫يتصاّ
 -يتاي١ٝ :؟ ٚضٝتِ اإلداب١ ع٢ً ٖرٙ ا٭ض١ً٦ يف ايؿكسات اايؿ١ٝٓ

إٕ املعازف ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ، تػهٌ ايعُٛد ايؿكسٟ ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ َا١ٖٝ ايطس١ٜ ؛  -
٫ستٛا٥ٗا ع٢ً طسم ٚأضساز صٓاع١ٝ، ٚخربات تسان١ُٝ، َٚٗازات ؾ١ٝٓ يتػػٌٝ ؾٔ صٓاعٞ 
َعني ٚٚضع٘ َٛضع ايتطبٝل، ؾإذا ناْت املعازف ايؿ١ٝٓ بٗرا ايٛصـ ؾإٕ ايطس١ٜ تعد 

ايرٟ ٜػرٟ دميَٛٝتٗا ٚاضتُسازٖا، يريو ؾٗٞ تعترب َٔ أِٖ خصا٥ص املعسؾ١  ايػسٜإ
ايؿ١ٝٓ ْتٝذ١ ملا ػطدٙ ٖرٙ املعسؾ١ َٔ ق١ُٝ اقتصاد١ٜ ملايهٗا أٚ َٓتذٗا، متٓش٘ 
ا٫ضتك٬ي١ٝ يف اضتجُازٖا ٚاضتػ٬هلا، ٖٚرا َا جيعٌ ايطس١ٜ ا٭دا٠ ايس٥ٝط١ٝ ٚامل١ُٗ 

ملٓتذٗا املٝص٠ ايتٓاؾط١ٝ يف فاهلا، ٜٚكصد بطس١ٜ  ي٬ستهاز ايتهٓٛيٛدٞ ايرٟ حيكل
املعًَٛات؛ ٖٛ )أ٫ تهٕٛ املعًَٛات ضٛا٤ يف فُٛعٗا أٚ يف ايػهٌ ٚايتذُٝع ايدقٝكني 
ملهْٛاتٗا َعسٚؾ١ عاد٠ أٚ َٔ ايطٌٗ اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ قبٌ أغداص يف أٚضاط 

  (2)(.املتعاًَني يف ْٛع تًو املعًَٛات

                          

، د. وليد عودة اليمشري، المرجع 022-023نداء كاظم المولى، المرجع السابق، ص (0)
، وأنظر في مسألة إخالل المتمقي بالتخمف عن فتح االعتماد 060-099السابق، ص

 . 017-013المستندي د. مراد محمود المواجدة، المرجع السابق، ص
 قية تريبس .من اتفا 29المادة ( 3)
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ت ايطس١ٜ املطًك١ عٔ اؾُٝع، ٚذيو ٭ٕ طبٝع١ بعض املعًَٛات ٚايطس١ٜ املطًٛب١ يٝط
يف عدد َٔ اجملا٫ت ايتذاز١ٜ ٚاإلداز١ٜ ٚايصٓاع١ٝ تتطًب بايطسٚز٠ إؾػا٤ٖا يعدد َٔ 

نُا إٔ املعٝاز ايٓطيب يًطس١َٜ ٫ ٜكتصس ع٢ً  ،ايعاًَني املػتػًني بؿسع ايٓػاط
 َطُٕٛ ا٫بتهاز، إذ ميهٔ إٔ تسد أغداص ايعاملني باملعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ٚإمنا ميتد إىل

ٚاملعٝاز ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ايطس١ٜ يف نٌ  ،ايطس١ٜ ع٢ً تٛيٝؿ١ ددٜد٠ يعٓاصس َعسٚؾ١ ضًؿا
اؿا٫ت ٖٛ بكا٩ٖا قا١ُ٥ ٚقكك١ يًػا١ٜ َٔ اؿؿاظ عًٝٗا ٫ْطٛا٥ٗا ع٢ً قِٝ َاد١ٜ طاملا 

اجملاٍ ا٫ْتادٞ، بكٝت ٖرٙ املعازف غري َتاس١ يباقٞ املػسٚعات ايعا١ًَ يف ْؿظ 
ؾهُا ٜٛدد يف ايطٛم َسانص استهاز١ٜ َٚسانص ( أْ٘ "Magninٚع٢ً سد تعبري ايؿكٝ٘ )

 ،غب٘ استهاز١ٜ أٚ استهاز ق١ً، مبا يهٌ ٖرٙ املسانص َٔ تأثري ع٢ً نٝؿ١ٝ ؼدٜد ا٭مثإ
ؾإْ٘ ميهٔ أٜطا إٔ لد ْؿظ ٖرٙ املسانص يف ضٛم املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ٫ٚغو يف إٔ ايك١ُٝ 

٫قتصاد١ٜ يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ تتأثس بتعدد اؿا٥صٜٔ هلا، ٚيهٔ ٖرا ايتعدد مبا ٜعٓٝ٘ َٔ ا
ْطب١ٝ ايطس١ٜ ٫ ٜ٪ثس ع٢ً ٚدٛد املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ باملع٢ٓ ايكاْْٛٞ، ؾايطسَ ايرٟ ٜػرتى 

   (1)".دٚد َٔ ا٭غداص ٜبك٢ َع ذيو ضساؾٝ٘ عدد ق
ٜٚكصد بٗرا ا٫يتصاّ عدّ إؾػا٤  يطس١ٜ ؛ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ٫يتصاّ املتًكٞ باؿؿاظ ع٢ً ا -

ضس١ٜ ناؾ١ عٓاصس املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ؛ ذيو ٫ٕ يهٌ عٓصس َٔ ٖرٙ ايعٓاصس َٝص٠ خاص١ 
ٚضس١ٜ ذات١ٝ تػرتى َع فُٛع١ ايعٓاصس ا٭خس٣ يف ايك١ُٝ ايه١ًٝ يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ بصسف 

ٞ يف ايعكد ايدٚيٞ ايٓعس عٔ أ١ُٖٝ أسد ٖرٙ ايعٓاصس بايٓطب١ إىل غريٙ، ٖٚٛ ايتصاّ ز٥ٝط
 ايتصاَا خيتص يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٜػرتى نٌ َٔ املتًكٞ ٚاملٛزد يف ضُاْ٘ زغِ أْ٘ ٜعترب

 .ب٘ املتًكٞ أضاضا

إٕ أضاع ايتصاّ املتًكٞ باحملاؾع١ ع٢ً ايطس١ٜ ٖٛ طبٝع١ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ؾٗٞ 
ْٚٗا، ٚبريو ايط١ُ اييت تتُٝص بٗا طاملا بكٝت ضسا ٚؼدد قُٝتٗا َع ٖرٙ ايطس١ٜ أٚ د

ٜٚػرتى املٛزد  ،ٜهٕٛ اضتُساز ضس١ٜ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ اضتُسازا يًشصٍٛ ع٢ً َا ٜكابًٗا
ٖٚرا ٜعين أُْٗا ٜػرتنإ يف  ،ٚاملتًكٞ يف َعسؾ١ ٖرٙ ايطس١ٜ إذا ٚزدت ق٬ يعكد بُٝٓٗا

ٖرا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس٣، ؾإٕ ايػسٚط ايتعاقد١ٜ تعترب أضاضا ٫يتصاّ نٌ  ،املصًش١
ؾُٝا تعٗد با٫يتصاّ ب٘، ؾاملتًكٞ ٜطُٔ احملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات اييت طسف 

                          

 . 314نقال عن د. وليد عودة اليمشري، المرجع السابق، ص ( 0)
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ٜٚتِ إٜساد ٖرٙ ايػسٚط يف ايعكٛد بصؿ١ عا١َ  ،ؼصٌ عًٝٗا غأْ٘ يف ذيو غإٔ املٛزد
  (1)ٚتهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً ايرتاضٞ ٚتطتُد قٛتٗا َٔ ايك٠ٛ املًص١َ يًعكد.

ٜطسح  ؛ؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓايٛضا٥ٌ اييت ٜتُهٔ َٔ خ٬هلا املٛزد احملا -
؛ املسس١ً  -نُا أضًؿٓا  –َٛضٛع  ايطس١ٜ  ْؿط٘ يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف َسسًتني 

ا٭ٚىل : ٖٚٞ َسس١ً ضابك١ ع٢ً إبساّ ايعكد أٚ مبا ٜعسف مبسس١ً ايتؿاٚض ٚاييت َٔ خ٬هلا 
كد١َ ي٘ ٚاييت مبٛدبٗا ٜطًع املتًكٞ ع٢ً بعض ا٭ضساز ايتك١ٝٓ َٔ خ٬ٍ املعًَٛات امل

ٜطتطٝع إٔ ٜٛاشٕ بٝٓٗا ٚبني سادات٘ ا٫قتصاد١ٜ ٚايؿ١ٝٓ، ٚيف ٖرٙ املسس١ً ٫ ٜٛدد عكد 
ًٜصّ املتًكٞ يف عدّ إؾػا٤ َا أطًع عًٝ٘ َٔ َعًَٛات، بٌ ٜبك٢ ايتصاَ٘ ٖرا ايتصاَا 

جس  طسٜك١ أنيرا ٚتبعا هلرٙ ايصعٛب١ ؾكد مت ايًذ٤ٛ إىل (2)أخ٬قٝا، خاضعا يًكٛاعد ايعا١َ،
ابتدا٥ٞ( ًٜتصّ مبكتطاٙ املتًكٞ يف َٛاد١ٗ املٛزد باسرتاّ ضُاْا ٖٚٞ إبساّ عكد متٗٝدٟ )

َا أطًع عًٝ٘ َٔ َعًَٛات ضس١ٜ ٚاييت مت ايهػـ عٓٗا يطسٚزات تؿسضٗا املؿاٚضات 
تُإ َا اؾاز١ٜ بُٝٓٗا، ؾإذا َا ؾػًت تًو املؿاٚضات نإ ايتصاّ املتًكٞ باحملاؾع١ ع٢ً ن

ي٘ أٚ ايتصسف ب٘ إىل ايػري ايتصاَا عكدٜا ٜستب املط٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ  أطًع عًٝ٘ ٚعدّ اضتػ٬ي٘
 (3).ساي١ قٝاّ اـطأ ايعكدٟيف 

ٖٚٓاى َٔ ٜس٣، إٔ َسس١ً املؿاٚضات ٖٞ املسس١ً ايصعب١ اييت تعرتض 
 –املتؿاٚضني اشا٤ٖا عكبات َٔ غري ايطٌٗ ايتػًب عًٝٗا ٚأُٖٗا تعازض ٚدٗيت ْعسُٜٗا 

املتًكٞ ٚاملٛزد؛ ؾأسدُٖا ٜصس ع٢ً َعسؾ١ اضساز املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ يبٝإ َٛقؿ٘ ٚتكدٜسٙ 
قُٝتٗا ٚايجاْٞ خيػ٢ ؾػٌ املؿاٚضات ٚذٜٛع ٖرٙ ايطس١ٜ، َٚع ذيو ؾإٕ سطٔ ١ْٝ 

َٓٗا ايتعٗد  ،ا٭طساف ػعًُٗا ٜتعاْٚإ َٔ أدٌ ؽطٞ ٖرٙ ايعكبات، بٛضا٥ٌ َتعدد٠
يطس١ٜ اٚ اضتػ٬هلا قبٌ إبساّ ايعكد أٚ تكدِٜ ضُإ َايٞ ايهتابٞ يعدّ ايبٛح بٗرٙ ا

حيتطب َٔ املبًؼ اإلمجايٞ هلرٙ املعسؾ١، ٚقد ًٜذأ املٛزد إىل عدّ إعطا٤ املتًكٞ َٔ 
  (4).ايٝطري سٝح ٫ ٜػهٌ خطٛز٠ عًٝٗا ٖرٙ ايطس١ٜ إ٫ اؾص٤

                          

 .316-319كيالني، المرجع السابق، صد. محمود ال( 0)
 .89د. محسن شفيق، المرجع السابق، ص ( 3)
 .071محمد عيسى، المرجع السابق، ص د. حسام( 2)
   .316د. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص( 4)
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دٜد طبٝع١ ايتصاَات : ٖٚٞ َسس١ً إبساّ ايعكد، ٚيف ٖرٙ املسس١ً ٜتِ ؼأَا املسس١ً ايجا١ْٝ
نٌ َٔ ايطسؾني ؼدٜدا دقٝكا ٚٚاضشا، ٜٚكع ع٢ً عاتل املٛزد ٖٓا تطًِٝ ايتهٓٛيٛدٝا 
بهٌ عٓاصسٖا ٚبطُٓٗا املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٚتًكٝٓٗا ملطتددَٞ املتًكٞ ٫ٚ ٜعد املٛزد قد 

٘ ًكٞ عٔ طسٜل َطتددَٝأد٣ ايتصاَ٘ مبٛدب ايعكد إ٫ بعد ؼكٝل ايٓتٝذ١ ٚاضتٝعاب املت
  (1).ٚعُاي٘ هلا

أَا بػإٔ ايتصاّ املطتددَني باحملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات اييت تصٌ إيِٝٗ 
ٚفُٛع١  1985/ أبسٌٜ / 17ؾكد أضتكس سهِ قه١ُ ايٓكض ايؿسْط١ٝ ايصادز بتازٜذ 

أسهاّ أخس٣ ع٢ً إٔ إخ٬ٍ املطتددّ يف غسٚط عكد ا٫ضتدداّ َٚٔ بٝٓٗا إؾػا٤ 
تعترب كايؿ١ دط١ُٝ ي٬يتصاَات ايتعاقد١ٜ  ،عًِ بٗا اثٓا٤ خدَت٘املعًَٛات ايطس١ٜ اييت 

اييت تربز ؾصً٘ ٚسسَاْ٘ َٔ بعض سكٛق٘، نشك٘ يف اإلخطاز ٚاإلداشات املدؾٛع١ ا٭دس، 
 (2)ٜٚعد ايتصاّ ٖ٪٤٫ املطتددَني ايتصاَا بتشكٝل ْتٝذ١.

املتًكٞ  ٜٚكرتح داْب َٔ ايؿك٘ نأسد ايٛضا٥ٌ اييت ٜطُٔ ؾٝٗا املٛزد ايتصاّ
باحملاؾع١ ع٢ً ايطس١ٜ ضسٚز٠ صٝاغ١ منٛذد١ٝ يًعكٛد ايتُٗٝد١ٜ، ٚذيو اضتٓادا إىل ا٭١ُٖٝ 

  (3)ا٫قتصاد١ٜ اييت تػهًٗا احملاؾع١ ع٢ً ايطس١ٜ بايٓطب١ يًُٛزد.
اْت ٖٞ املٛزد ؾُٝا يٛ ن –ٖٚٛ َا ْت٢ُٓ إ تعتُدٙ ٚناي١ ا٭َازات يًؿطا٤ 

، بإٔ ايتعاقد َع َ٪ضطات ؼتاز إىل املطاعد٠ ايؿ١َٝٓطتكب٬ عٓد  -يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ 
تطع عكٛدا منٛذد١ٝ يًعكٛد ايتُٗٝد١ٜ اييت تربَٗا َع ٖرٙ امل٪ضطات تطُٔ ؾٝٗا 
احملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات اييت ٜؿرتض إٔ تبٛح بٗا  يًُتًكٞ يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ،  ٚإٔ 

هلا إىل إٔ املعًَٛات ؼدد َٔ خ٬ٍ بٓٛدٙ ايطُاْات اييت ميهٔ إٔ تط٦ُٔ َٔ خ٬
 .تؿؼَ َٔ قبٌ املتًكٞ أٚ َطتددَٝ٘املصسح مل 
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 تـاخلامت
تٞ اَازَٔ دزاض١ عكد املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ يف إطاز ايكطاع ايؿطا٥ٞ ا٫ ا٫ْتٗا٤بعد 

  -:آثسْا تكدِٜ ايتٛصٝات ايتاي١ٝ 
َٚٓٗا عكد ْكٌ املطاعد٠  -ٝا ضسٚز٠ ايتدخٌ ايتػسٜعٞ يتٓعِٝ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛد -1  

بتكٓني ٜتطُٔ ْصٛصا قا١ْْٝٛ تعاجل نٌ املطا٥ٌ اييت ميهٔ إٔ تجاز  –ايؿ١ٝٓ 
بػإ تًكٞ ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ أٚ تٛزٜدٖا، ضُٝا ٚإٔ ٚناي١ 
ا٭َازات يًؿطا٤ تعتصّ إعداد قإْٛ ؾطا٥ٞ يدٚي١ اإلَازات يتٓعِٝ قطاع ايؿطا٤ يف 

 ١ . ايدٚي
ايٛقٛف ع٢ً ػازب ايدٍٚ املتكد١َ ْٚعُٗا ايكا١ْْٝٛ اييت اضتطاعت إٔ ؼكل املطًب  -2 

ايتهٓٛيٛدٞ يف فاٍ ايؿطا٤ ٚاإلؾاد٠ َٓٗا يف بٓا٤ ايتكٓٝات ٚايهؿا٤ات ايٛط١ٝٓ ٚدؾع 
 عذ١ً ا٫بتهاز ٚتعصٜص زٜاد٠ دٚي١ اإلَازات اقًُٝٝا ٚعاملٝا يف فاٍ ايؿطا٤ .

اد ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ تًكٞ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ يف إطاز عكد َطتكٌ، أؾط١ًٝ اعتُ -3  
سٝح ٜهٕٛ ايتصاّ املٛزد بتكدِٜ املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ايتصاَا أصًٝا ٜٚرتتب عًٝ٘  يف ساي١ 

 اإلخ٬ٍ املط٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ .
َٔ املطتشطٔ أٜطا؛ اعتُاد ٚناي١ اإلَازات يًؿطا٤ عٓد ايتعاقد بػإٔ املطاعد٠  -4  

١ٝ مناذز يعكٛد أقستٗا ٦ٖٝات يف َٓاطل ايعامل يتٓعِٝ إزضاٍ ايعاًَني ايؿٓٝني َٔ ايؿٓ
إىل ايدٍٚ ايٓا١َٝ ؛ نايُٓٛذز ايرٟ اعدت٘ "َٓع١ُ ايصٓاعات املعد١ْٝ ٖرٙ املٓاطل 

( ٚايُٓٛذز ايرٟ أعدت٘ "اؾُع١ٝ ايطٜٛد١ٜ Orgalineا٭ٚزب١ٝ "املعسٚؾ١ باضِ ) 
 ايطا٥د يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ " . يًصٓاعات املعد١ْٝ" ٚايُٓٛذز 

ْأٌَ َٔ ٚناي١ ا٭َازات يًؿطا٤ إٔ تأخر بٓعس ا٫عتباز ٖٚٞ تربّ اتؿاقاتٗا ٚغساناتٗا  -5 
  -َع امل٪ضطات ٚاؾٗات املٛزد٠ يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ َا ًٜٞ :

 1981 ا٭خر مبكتطٝات تعٝني املكابٌ ) ايجُٔ( ايرٟ قسزت٘ قٛاعد تكٓني ايطًٛى يعاّ ■
 -يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، ٖٚٞ :

 عدّ اإلمجاٍ ؾٝرنس ؾٝ٘ َا خيص نٌ عٓصس َٔ عٓاصس ايتهٓٛيٛدٝا . -1   
عدّ املبايػ١ يف تكدٜسٙ عٝح ٫ جياٚش َا ٜطًب٘ املٛزد عاد٠ يف تهٓٛيٛدٝا مماث١ً  -2   

 ٚيف ظسٚف مماث١ً .
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ط١ٝٓ إىل املطاعد٠ ايؿ١ٝٓ ٜٚؿطٌ إٔ ايتشدٜد ايدقٝل يًُد٠ اييت ؼتاز ؾٝٗا نٛادزٖا ايٛ ■
تهٕٛ ٖرٙ املد٠ َتشسن١؛ أٟ إٔ تهٕٛ ٖٓاى َد٠ َع١ٓٝ يهٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايتدزٜب 
ع٢ً تػػٌٝ املٓػأ٠ ايؿطا١ٝ٥ ٚيهٌ ؾ١٦ َٔ املتدزبني عطب نؿا٤تِٗ ٚؽصصاتِٗ 

تدزبٕٛ ٚعٝح تهٕٛ ٖرٙ املد٠ ناؾ١ٝ ٭ٕ ٜتأقًِ امل ،ٚأقدَٝتِٗ يف فاٍ ايعٌُ ايؿطا٥ٞ
َع ايٛضع اؾدٜد ٫ضتعُاٍ ايطسم ايؿ١ٝٓ ٚاملعدات أثٓا٤ تسنٝبٗا ٚتػػًٝٗا ٚمبا حيكل 

 أٖداف ايٛناي١  َٚصاؿٗا ا٫قتصاد١ٜ بعٝدا عٔ نٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايتبع١ٝ يًُٛزد .
ؼدٜد ايطُإ ايرٟ مبكتطاٙ، ًٜتصّ املتًكٞ يف َٛاد١ٗ املٛزد باسرتاّ َا أطًع عًٝ٘  ■

ضس١ٜ مت ايهػـ عٓٗا يطسٚزات تؿسضٗا املؿاٚضات اؾاز١ٜ بُٝٓٗا، ؾإذا َا َٔ َعًَٛات 
ؾػًت تًو املؿاٚضات نإ أايتصاّ املتًكٞ باحملاؾع١ ع٢ً نتُإ َا أطًع عًٝ٘ ٚعدّ 
اضتػ٬ي٘  ي٘ أٚ ايتصسف ب٘ إىل ايػري ايتصاَا عكدٜا ٜستب املط٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ يف ساي١ قٝاّ 

 .ابتدا٥ٞ(عكد متٗٝدٟ )ُجٌ ٖرا ايطُإ بإبساّ اـطأ ايعكدٟ ْٚكرتح إٔ ٜت
تعٝني ١َُٗ املطاعدٜٔ بصٛز٠ ف١ًُ ٜعكبٗا بعض ايتؿصٌٝ، ؾٝكٍٛ ايعكد َج٬ أِْٗ  ■

"، ثِ خيصص بعض عاخ ايؿطا٥ٞ ٚدؾع عذ١ً ا٫بتهازباملطاعد٠ يف َسنص ا٭" َهًؿٕٛ
ت٘ ٚتدزٜب طًب١ ِٝ املسنص ٚإدازاملٗاّ ا٭ضاض١ٝ، نعٌُ ايدزاضات ايتشطري١ٜ يتٓع

 . ٚا٫غرتاى يف تػػٌٝ املدتربات"ايدزاضات ايعًٝا ٚاـسجيني
بني بٝإ اٯي١ٝ اييت مبكتطاٖا ٜتِ اْتكا٤ املتًكني يًُطاعد٠ ايؿ١ٝٓ، نايعكد املربّ  ■

ٚقطاع ايطاق١ يف اي٫ٜٛات  (Sancstاملسنص ايٛطين ايطعٛدٟ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا )
ا٭عاخ ايػُط١ٝ اؿساز١ٜ ٚاؿصٍٛ ع٢ً ايطاق١ ايػُط١ٝ املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ، غصٛص 

؛ إذ "ٜتِ تعٝني املػازنني طٞ يًتش١ًٝ يف ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜٚتسنٝب دٗاش زا٥د مش
ا٭َسٜهٝني َٔ قبٌ املط٪ٍٚ طبكا يٓعاّ إدسا٤ املطابكات هلِ ٜٚتِ تعٝني املػازنني 

 .ٍ"را اجملا(  طبكا يًطسم املٓاضب١ يف Sancstٖايطعٛدٜني َٔ قبٌ )
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يٛدٝا، داز ايجكاؾ١ د. َساد قُٛد املٛادد٠، املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يف عكٛد تكٌ ايتهٓٛ -13 

 .2010، 1يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، ط
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