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                           ادلضتخهص
يف آثاز عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، ٚؼدٜد َداٙ ٚتسضِٝ سدٚد  إٔ ايبشح 

ايصا١ٜٚ يف ايُٓٛ ٚايتطٛز االقتصادٟ، ألٕ ؼدٜد ٖرٙ  االيتصاَات املؿسٚض١ ؾٝ٘، ُٜعد سذس
االيتصاَات ٜصٌٜ ًْٛعا َٔ ايػُٛض ٚايتطازب بني املصاحل، عٔ طسٜل بٝإ اؿكٛم ايٛادب١ 
يهٌ طسف ست٢ قاٚي١ ايتٛؾٝل بُٝٓٗا، أٚ ؾسض محا١ٜ بتشدٜد ضُاْات تتال٤ّ َع دٖٛس 

ٖرا ايبشح كطِ ضٓ ٛضٛع بهٌ دق١ٚيػسض دزاض١ امل عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ،
، أَا املبشح طساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞأ إىل َبشجني، ُٜدصص األٍٚ يتشدٜد

  االخس ؾطٓٛضح ؾٝ٘ ايتصاَات أطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ.
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Abstract 

 Researching the effects of the research and 

technological development contract, determining its extent 

and demarcating the boundaries of the obligations imposed 

in it, is the cornerstone of economic growth and 

development, because defining these obligations removes 

the ambiguity and conflict between interests, by stating the 

rights owed to each party and even trying to reconcile them, 

or impose protection by specifying guarantees that are 

compatible with the essence of the R&D contract, For the 

purpose of studying the subject thoroughly, we will divide 

this research into two sections. 

The first is devoted to identifying the parties to the 

research and technological development contract. 

As for the other topic, we will explain the obligations 

of the parties to the research and technological development 

contract. 

Key words: update, innovation, technical knowledge, 

Experimenting. 

 املكد١َ

 االقتصادٟ، يًُٓٛ األضاضٞ احملسى ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ايبشح ٜعد :اًٚيا: َٛضٛع ايبشح
 ايعاّ يًكطاع ايع١ًُٝ االعاخ تكدِٜ خالٍ َٔ االؾساد يسؾا١ٖٝ األضاضٞ املٛد٘ ٚنريو

ؾطال عٔ  اؿدٜج١، ايتهٓٛيٛدٝا باضتدداّ املػسٚعات ؾتح ع٢ً تطاعد ٚاييت ٚاـاص،
 ايعا١ًَ يألٜدٟ ٚايتطٜٛس ايتدزٜب ٚشٜاد٠ اجملتُع، تٛاد٘ اييت يًُػهالت اؿًٍٛ ٚضع

 ٚ اؾدٜد٠ املٓتذات َٔ ايصادزات ايعٌُ، ٚشٜاد٠ ضٛم يف ايعُاي١ َٔ ايهجري ٚاضتٝعاب
 ايع١ًُٝ. األعاخ تطبٝل بؿطٌ ايكا١ُ٥ املٓتذات ؼطني

 يف ايع١ًُٝ شٛخايب عرب ٚذيو ٚاْتادٗا، املعسؾ١ ْػس ٚضا٥ٌ َٔ ايعًُٞ ايبشحؾ
اؾاَعات بدٚز أنجس ؾاع١ًٝ يف تعصٜص ايتكدّ  يرا تٗتِ ٚغريٖا، ٚاالْطا١ْٝ ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ
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ؾإٕ َععِ األعاخ اؾاَع١ٝ ٖٞ عح أضاضٞ مبع٢ٓ ، ٚاألَس املطًِ ب٘، ايتكين يف ايصٓاع١
ًٝا جٌ ٖرا َٚع ذيو ٖرا ال ٜعين إٔ َ، أْ٘ ٜٗدف إىل ؾِٗ ايعٛاٖس ع٢ً َطت٣ٛ أضاضٞ ْطب

ايبشٛخ اؾاَع١ٝ يف ، بٝد إ ايبشح ال ٜتأثس ظرب املػانٌ ٚاألٖداف ايتهٓٛيٛد١ٝ
سٌ  يفٓصٝب األضد تتُتع بايتدصصات اهلٓدض١ٝ ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ َجٌ عًّٛ ايهُبٝٛتس 

ٜسنص اؾص٤ األنرب َٔ ايبشح ٚايتطٜٛس ع٢ً املد٣ ايكصري، مبع٢ٓ اخس  املػهالت
أنجس ؾاع١ًٝ يف  اضايٝب باضتشداخسٌ املػهالت  عٔ طسٜل يف ايصٓاع١ايتهٓٛيٛدٞ 

 .ايتعاٌَ َع املػانٌ املٛدٛد٠ بايكسب َٔ ايطٛم
 تطٜٛسايبشح ٚايايتهٓٛيٛدٞ ٜتطًب دًٗدا َدزًٚضا يف غهٌ  االبداعؾإٕ  َٚٔ ثِ 

ميهٔ إٔ تؤدٟ دٗٛد ايبشح ٚايتطٜٛس إىل ابتهازات، أٟ ؼطٝٓات يف ايتهٓٛيٛدٞ، ٚ
ًػسن١ سل االستهاز يف تطٜٛل ي ،ٓح اؿُا١ٜ مبٛدب قإْٛ بسا٤ات االخاراعمت، تهٓٛيٛدٝا
اخاراعات إٕ استُاٍ ؼكٝل أزباح استهاز١ٜ ٜػذع ايػسنات ع٢ً تطٜٛس ، يرا ؾَٓتر ددٜد

ايطٛم يػسن١ املبتهس٠ إٔ تدخٌ اميهٔ اٚ تطٜٛس َٓتذات قدمي١، ٖٚرا َا  ددٜد٠، َٓتذات
، َٚع َسٚز ايصَٔ االقتصادٟ َٔ خالٍ ضسع١ ع١ًُٝ االبتهاز ايُٓٛ ٜٚهٕٛ هلا اثس يف ؼكٝل

إىل  ايتهٓٛيٛدٞ، ؾتصبح ايبشح ٚايتطٜٛس ايٓامج١ عٔاملعسؾ١  ا١ُٖٝ تتٓاقصميهٔ إٔ 
آخس بتطٜٛس  ٖٚٓا هب ايعٌُ املطتُس يػسض ايٛصٍٛ اىل ابداعدٕٚ املطت٣ٛ األَجٌ. 

 ٚدعِ االقتصاد ايٛطين. االبتهاز إىل ؼطني املٓتذاتٜؤدٟ َٓتر أؾطٌ ٖٚهرا 

إ ايتطٛز ايعًُٞ ٚايتكين ايرٟ ٚصًت ايٝ٘ اجملتُعات اؿدٜج١ يف َععِ دٍٚ ٚ
ايكاز٠ االٚزب١ٝ، أضِٗ يف تعُٝل ايؿذ٠ٛ بني تًو ايدٍٚ ٚايدٍٚ ايٓا١َٝ يف ٖرا اجملاٍ، ٖٚرا َا 

اٍ املاد١ٜ مل تعد املعاَالت ايتذاز١ٜ تٓصب ع٢ً األَٛٚاؾسش ؽًًؿا ٚاضًشا يف األخري٠، 
، ؾشطب، بٌ أصبشت تستهص ع٢ً ايكِٝ املع١ٜٛٓ، ٚيعٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٖٞ ابسش ٖرٙ ايكِٝ

))عكد ًٜتصّ ٖٚٓا ُُٜهٔ ايكٍٛ إ َؿّٗٛ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ٜتذ٢ً بـأْ٘ 
مبكتطاٙ اسد األطساف ع٢ً خًل ابداع تهٓٛيٛدٞ، بػ١ٝ اؿصٍٛ ع٢ً َٓتر ددٜد اٚ 

 .يكا٤ عٛض(( ؼدٜح َٓتر قدِٜ

ٚاألَس ايٛادب ايرنس ٖٓا إٔ أعُاٍ ايبشح ٚايتطٜٛس ال ميهٔ تصٛز إهادٖا إال َع 
ايعالق١ بني أطساؾَ٘، ؾع٢ً ضبٌٝ  باختالفؾسض ٚدٛد ايعكد، ٖٚرا ايعكد ؽتًـ طبٝعت٘ 

ٖٛ َسنص ايبشح ٚايتطٜٛس يكطِ اإليهارْٚٝات   Samsung Researchاملجاٍ لد إٔ 
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يف  (IM) ٚقطِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاتصاالت األدٗص٠ احملُٛي١  (CE) االضتٗالن١ٝ
تطٜٛس ايتكٓٝات املطتكب١ًٝ ملٓتذات ٚخدَات  ، ٖرا املسنص ٜكٛدضاَطْٛرغسن١ 

٘، ؾايعكد بني ايباسجني باسح َٚطٛز ٜعًُٕٛ ؾٝ 10000أنجس َٔ  ، عٔ طسٜلضاَطْٛر
ا َٔ داْب َٚٔ داْب آخس لد ٚاملسنص ٜهٕٛ عكد عح ٚتطٜٛس تهٓٛيٛدٞ بايتهًٝـ، ٖر

َسنًصا يًبشح ٚايتطٜٛس يف اـازز يف  14ٜعٌُ بايتعإٚ َع  Samsung Researchإٔ 
، ؾايعكد بني َسنص عح ضاَطْٛر َسانص عامل١ٝ يًرنا٤ االصطٓاعٞ 7دٚي١ سٍٛ ايعامل ٚ 12

ٛع ٚاملسانص األخس٣ ٖٛ أٜطا عكد عح ٚتطٜٛس تهٓٛيٛدٞ ٚيهٔ بٓٛع أخس اال ٖٚٛ ايٓ
كدزات ايتأَني ايتكٓٝات املبتهس٠ ٚتعصٜص  ايتعاْٚٞ أٚ املػارى، تهُٔ غا١ٜ ايعكد األخري يف

نُا ٜعٌُ ع٢ً تععِٝ ايتعإٚ يف فاٍ ايتكٓٝات َٔ خالٍ االبتهاز ايٓػط ، ايعامل١ٝ
ٚاملؿتٛح َع اؾاَعات املتُٝص٠ َٚعاٖد ايبشٛخ ٚايػسنات ايػسٜه١ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل 

 . (1)ؾطٌ ايتكٓٝات يف ايعاملاييت متتًو أ

ٚاذا ناْت اؿاد١ اىل ايتكدّ ٚدؾع عذ١ً ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٖٞ اييت تدؾع ايدٍٚ 
اىل إبساّ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ــــــ إذ َٔ املُهٔ إٔ ُٜربّ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس 

ٜس َٓتر َعني َعني أٚ يتطٛ اخاراع النتػافايتهٓٛيٛدٞ بني د١ٗ سه١َٝٛ ٚغسن١ خاص١ 
ـــــــــ ؾإٔ ٖرا قد ٜدعٛ َٓعُٛا ايتػسٜعات ايٛضع١ٝ اىل تٓعِٝ ٚبٝإ َا ٜهتٓـ إبساّ ٖرا 
ايعكد َٔ غُٛض، ؾإٔ ايتشًٌٝ ايصشٝح ألثاز ٖرٙ ايعكد ٜؿسض عًٝٓا ؼدٜد أطساؾَ٘ 
ٚتابعِٝٗ، َٚٔ ثِ بٝإ االيتصاَات اييت تكع ع٢ً عاتل نٌ طسف بايتؿصٌٝ، َٚٔ ثِ ؾإٔ 

شًٌٝ ايكاْْٛٞ ايطًِٝ آلثاز عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، ٜكتطٞ َٓا بًٛز٠ ايت
َطَُْٛ٘ ٚتأطري سدٚدَٙ ٚبٝإ َآي٘، ؾٗرا األَس ٜطري بٓا مٛ اػاٙ ٚاضح، َٚٔ ثِ ؾأْ٘ 

                                                      

ي الحكاء االصظشاع Samsung Researchتذسل مؾضؾعات البحث األساسية في  ((6
(AI)، و  ،والخوبؾت ،وذكاء البيانات، واتراالت الجيل التاليTizen،  والخعاية الحياتية

واألمؽ. عمى وجو الخرؾص يقؾم  ،ووسائل اإلعالم مؽ الجيل التالي ،والتجارب الججيجة
بتؾسيع نظاق بحثو ليذسل مجاالت واعجة ججيجة لتحقيق أسمؾب حياة ججيج يعتسج عمى 

 :شاعي. ُيشغخ: السؾقع الخسسي لذخكة سامدؾنجتقشيات الحكاء االصظ
    https://research.samsung.com/، ( 9/4/2222تاريخ الديارة.) 

https://research.samsung.com/
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ٜتعني عًٝٓا بٝإ اطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، ٚذيو قبٌ ايتعسض ؿكٛم 
 ٚايتصاَات نٌ طسف.

ًٝا قا١ْْٝٛ، َؿادٖا إٔ َػازٜع  –اْطالًقا َٔ سكٝك١ ٚاقع١ٝ، اقتصاد١ٜ : : أ١ُٖٝ ايبشحثاْ
ايتهٓٛيٛدٞ يف ايبًدإ ايعسب١ٝ التصاٍ يف َساسًٗا اؿاي١ٝ غري ؾعاي١ ع٢ً  ٚايتطٜٛس ايبشح

بعض ايػ٤ٞ، ؿاد١  ١َطت٣ٛ نبري، ؾطًًا عٔ إ تٓؿٝر عكٛد ايتهٓٛيٛدٝا يف ايعسام َتًه٦
ايعكٛد إىل إَهاْٝات َاي١ٝ ٚتك١ٝٓ ٚبػس١ٜ تهاد تصٜد ؾٝٗا عٔ أٟ ْٛع َٔ ٖهرا ْٛع َٔ 

ٛدد ؾٝ٘ ضٝاض١ قا١ْْٝٛ ٚاضش١ ٜتبٓاٖا ت، يف ايٛقت ايرٟ ال األخس٣ايكطاعات االضتجُاز١ٜ 
دٜد ؼ ايبشحواٍٚ ٖرا ، املػسع ايعساقٞ تٗدف اىل تطٜٛس ٚت١ُٝٓ ٖرا اجملاٍ ايعًُٞ

ل اطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، يػسض دزاضتٗا االيتصاَات اييت تكع ع٢ً عات
ؾطًًا عٔ بٝإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يعالق١ أطساف ٚاضتٝعابٗا ٚؼدٜد َد٣ اَهإ ايكٝاّ بٗا، 

زضِ خط١ َطتكب١ًٝ حملاٚي١ االيتصاّ بٗا يف املطتكبٌ ايكسٜب، ؾطًًا عٔ  ٖرا ايعكد، بػ١ٝ
داز٠ يف تػذٝع ع١ًُٝ ْكٌ اؾؿاع١ًٝ ٚايثبتت ايطبٌ ٚايٛضا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اييت ابٝإ 

بػهٌ عاّ أٚ اييت ضاُٖت يف ضٝاض١ تٛدٝ٘ االضتجُاز اىل فاٍ أٚ قطاع  اايتهٓٛيٛدٝ
اييت  االيتصاَاتطع بني ٜدٟ املػسع ايعساقٞ مج١ً َٔ ٖرٙ َْعني بػهٌ خاص، ٚ

سام هلرا ايٓٛع َٔ عٓد ابساّ ايعٚاسد٠ أٚ إٔ ٜتب٢ٓ دص٤ َٓٗا،  دؾع١باإلَهإ إ ٜتبٓاٖا 
 سطب َا تكتطٝ٘ ظسٚف ايبًد.ايعكٛد، 

 املتصاٜد٠ يعكد ايبشح ٚايتطٜٛس االقتصاد١ٜ األ١ُٖٝع٢ً ايسغِ َٔ : ثايًجا: إغهاي١ٝ ايبشح
كد بدأت يًتٛ ؾ ،تتٓاضب عهطٝا َع ايبشح ايكاْْٛٞ بٝد إ ٖرٙ اال١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٞ،

صعٛبات نجري٠ ٖٚرا َا أد٣ بٓا اىل ايتعسض ي ًعكد قٌ ايبشح،يايكا١ْْٝٛ ايدزاض١ ايع١ًُٝ 
ايتهٓٛيٛدٞ، َٚٔ ٖرٙ ٚايتطٜٛس عكد ايبشح آثازبسشت خالٍ ايتصدٟ يدزاض١ َٛضٛع 

 ايصعٛبات:

 اْعداّ تٓعِٝ قاْْٛٞ هلرا ايعكد يف ايعسام ٚاغًب ايبًدإ اجملاٚز٠. -1
تصاَات تعدد صٛز عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، مما أد٣ اىل صعٛب١ ؼدٜد اي -2

 األطساف، ؾطال عٔ صعٛب١ بٝإ ساالت قٝاّ املطؤٚي١ٝ املد١ْٝ.
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صعٛب١ ؼدٜد اطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، َٚد٣ متتع نٌ طسف َٔ  -3
 اطساؾ٘ باالضتكالي١ٝ عٔ ايطسف االخس. 

إ ايكًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ تصدٚا يًبشح يف ٖرا املٛضٛع، االَس ايرٟ اضتٛدب مجع غتات  -4
األدٓب١ٝ ذات ايص١ً، ٚنريو ازا٤ ايؿكٗا٤ بٗرا  ٛع يف ْطام تػسٜعات ايدٍٖٚرا املٛض

 ايصدد.
ًٝا، ٜكّٛ : زابًعا: َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚخطتَ٘ ًٝا ؼًًٝ اعتُد ايبشح يف دزاضتٓا ٖرٙ ًَٓٗذا عًُ

ع٢ً االضتػٗاد بايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ املٓع١ُ يًُٛضٛع َٚا قٌٝ بػأْ٘ َٔ ازا٤ ايؿكٗا٤، 
ا٤ يًتٛصٌ اىل خالص١ َؿٝد٠ ٚذيو بتؿطٌٝ اؾٛاْب اييت ؼع٢ َٚكاز١ْ ٖرٙ اآلز

َبشجني ٜٓا تكطِٝ دزاضتٓا يًُٛضٛع ع٢ً أٚقد ازت، غصٛص١ٝ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد
 ا خامت١ تتطُٔ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات، ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:ُتطبكُٗا َكد١َ ٚتعكبٗ

 .دٞاطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛاملبشح األٍٚ: 

  املبشح ايجاْٞ: ايتصاَات اطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ.

 ادلبحث األول
 اطراف عمذ انبحث وانتطىير انتكُىنىجي

َٔ املٛضٛعات  صاٍٜ نإ ٚال ادٝايتهٓٛيٛ اؿصٍٛ ع٢ًإٔ َٛضٛع  خالفال  
ٚاآلخر٠  ١َٝعاّ ٚايدٍٚ ايٓا بػهٌأْٛاعٗا يف ناؾ١ ايدٍٚ  عُٝظ ١ُٝايتٓ يف فاٍ ١ضٝاألضا

اييت ال  ك١ُٝايؿذ٠ٛ ايعبػهٌ خاص، اذ ٜعص٣ ضبب أ١ُٖٝ االبداع ايتهٓٛيٛدٞ اىل يف ايُٓٛ 
، ٚايدٍٚ د١َٗٔ  املتكد١َ ايدٍٚ بنيتصاٍ قا١ُ٥ يف ايتكدّ االقتصادٟ ٚايصٓاعٞ ٚايؿين 

 عيإلبدابايدٚز اؿاضِ املٓطٛب  ١ٜٛق قٓاع١ االخري٠ ٣تٛيدت يد إذ، ٣خسأ د١َٗٔ  ٓا١َٝاي
مبطأي١ االبداع ايتهٓٛيٛدٞ ع٢ً أضاع إٔ اقارإ  ،ايتكدّ ايصٓاعٞيف  ٞيتهٓٛيٛدا

 بنيٚ ٓٗابٝايكا١ُ٥  بطد ايؿذ٠ٛ ُحٜط أضاضًٝاعالدًا ملػه١ً ايتدًـ ٚعاَاًل  ٜعد عٓٝايتص
 ايدٍٚ املتكد١َ.

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إ ايعكد قٌ ايدزاض١ ٜٓعكد بني طسؾني أضاضٝني إال إ ذيو مل  
ختالف ادٚازِٖ عطب ْٛع ايعكد املربّ، ٚاضتٓاًدا اىل ذيو ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل ا ميٓع
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ثالخ َطايب، ْتٛقـ يف األٍٚ يبٝإ َسنص ايبشح ٚمدد يف املطًب ايجاْٞ اؾ١ٗ املُٛي١، 
 طبٝع١ ايعالق١ ايكا١ْْٝٛ بني َسنص ايبشح ٚاؾ١ٗ املُٛي١اَا ايجايح ؾٓدصص٘ يبٝإ 

 ادلطهب األول
 نبحثيركز ا

مث١ غُٛض ٜهتٓـ ؼدٜد َؿّٗٛ َسنص ايبشح، ٚايطبب ٜهُٔ يف إ ايعدٜد َٔ 
منا تكدّ ْؿطٗا ٗا ضُٔ تصٓٝؿات املسنص ايبشجٞ، ٚإَؤضطات ايبشح ايعًُٞ، ال تكدّ ْؿط

نُؤضطات َطتك١ً، يرا البد َٔ اَاط١ ايًجاّ عٔ ؾشٛاٖا ٚبٝإ عًُٗا ٚؼدٜد األغداص 
 شاٍٚ يف ٖرا املطًب تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً تعسٜـ َسنص ايبشح.املهًؿني بايعٌُ بٗا، يرا ضٓ

َٔ ٜطُٝٗا تعددت ايتطُٝات اييت تطًل ع٢ً املسنص ايبشجٞ، ؾج١ُ 
( أٚ َؤضطات Institutesٜطُٝٗا َعاٖد)ٚايبعض االخس (، Centersِ  َسانص)

(Foundations( اٚ اٚقاف )Endowments( اٚ صٓادٜل )Funds ،) ٔؾطال ع
( اٚ غريٖا َٔ Brain boxes( اٚ )Think Tanksٜطُٝٗا ) ذيو لد إ اسدِٖ

  .(1)ايتطُٝات
ٌٖ ٖرٙ ايتطُٝات كتًؿ١ اّ َتػاب١ٗ يف املع٢ٓ ٖٓا ُٜطسح ضؤاٍ َؿادٙ: 

َٔ ايطسٚزٟ إشاي١ بعض االيتباع ايرٟ نص ايبشح سملتعسٜـ  ٚضعيف  ايبد٤قبٌ  ٚاألدا٤؟
سكٝك١ ٖرٙ ايتطُٝات ؤند ع٢ً إ ايسأٟ ايؿكٗٞ ٜايتط١ُٝ، ؾ بػإٜٔٛاد٘ َسنص ايبشح 

َُٗا اختًؿت ضٛف تػري اىل َع٢ٓ ٚاسد طاملا إ ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف يهٌ َٓٗا ٖٞ 
 .(2)ٚاسد٠

                                                      

( لمتفريل اكثخ حؾل ىحه التدسيات ُيشغخ: د. إرواء فخخي عبج المظيف، دور مخاكد (6
لدياسي ورسؼ الدياسات العامة في العخاق، السجمة األبحاث والفكخ في صشع القخار ا

 .276-272، ص 2269، سشة 42-39الدياسية الجولية، الجامعة السدتشرخي، ع 
ُيشغخ: د. خالج عميؾي العخداوي، مخكد األبحاث في العخاق دورىا الدياسي وتشغيسا  ((2

ر عمى الخابط القانؾني، مخكد الفخات لمتشسية والجراسات اإلستخاتيجية،  بحث مشذؾ 
 :االلكتخوني

    https://annabaa.org/arabic/studies/16799، ( 2/9/2226اخخ زيارة.) 

https://annabaa.org/arabic/studies/16799
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َٔ ايصعب دًدا تكدِٜ تعسٜـ دقٝل ٚغاٌَ ، اىل اْ٘ (1)ؾُٝا ٜرٖب ايسأٟ االخس
ًٓا  ،ايبشح ملسنص اـاص داخٌ ب٦ٝتٗا  غهًٗاهلا ، َتػرًيانُؤضط١ ؾهس١ٜ تتُٝص بهْٛٗا نا٥

اـربا٤ أْؿطِٗ غري قادزٜٔ ع٢ً ست٢ إ )ايجكاؾ١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايتازى١ٝ( 
 َسانص االعاختتٓٛع  ، إذدٚي١ إىل دٚي١ َٔ ٖرٙ املسانص ؽتًـألٕ  هلا االتؿام ع٢ً تعسٜـ

الختالف ؾطال عٔ ايف فاالت عجِٗ،  بػهٌ نبري َٔ سٝح اؿذِ ٚاملٛازد اييت متتًهٗا
ايٓعاّ اإلدازٟ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ زداس١ ايسأٟ أعالٙ، اال إ ٖرا ايكاْْٛٞ ٚيف  اٖٝهًٗ يف

االَس ال ميٓع َٔ طسح قاٚالت يتعسٜـ َسنص ايبشح ٚايتطٜٛس َٔ قبٌ ايؿك٘، ٖٚٓا ضٓكـ 
 ع٢ً ابسش ٖرٙ ايتعازٜـ:

١ً َٓع١ُ تكّٛ بأْػط١ عج١ٝ ؼت َع ١"أٜ: ٚيكد عسف ايؿك٘ َسنص ايبشح
تجكٝـ ٚتٜٓٛس اجملتُع املدْٞ بػهٌ عاّ، ٚتكدِٜ ايٓصٝش١ يصاْع ايكساز بػهٌ 

باؾاْب  أعالٙ قٝد ْػاط َسنص ايبشحايتعسٜـ  ، املالسغ عل هد إ(2)"خاص
تتُٝص بجسا٤ ٚتٓٛع فاالتٗا  املسانص ايبشج١ٝ إٔ ؾع٢ً ايٓكٝض َٔ ذيوايطٝاضٞ ؾكط، 

 ايبشج١ٝ ٚتعدد ؽصصاتٗا ايع١ًُٝ. 
عات أٚ املعاٖد املُٓع١ُ بٗدف ادسا٤ عٛخ اَ" تًو اؾعسف َسنص بأْ٘: ُُٜا ن

َسنص٠ َٚهجؿ١ ُٚتكدّ اؿًٍٛ ٚاملكارسات يًُػانٌ بصٛز٠ عا١َ ٚخاص١ يف اجملاالت 
                                                      

(1) ((It is very difficult to give a precise and comprehensive definition 

of a think tank, as a think tank is characterised by being a shifting 

object, Experts themselves are unable to agree on a definition as 

there are differences from country to country Think tanks vary 

enormously in size, in the resources they have available to them, in 

their areas of research, in their legal structure and in their 

management models)). See: Olivier Urrutia, the role of think tanks 

in definition and Application  defense policies and strategies, 

Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos Núm. 2 / 

2013, avelable on file:///C:/Users/hazim/Downloads/Dialnet-

ElPapelDeLosThinkTanksEnLaDefinicionYAplicacionDeL-

4537281_2.pdf ,  last visit (23/7/2021) p3-4. 

( ُيشغخ: حديؽ عالوي خميفة، مخاكد الجراسات وأثخىا في إدارة االستخاتيجية اإلقميسية: (2
دراسة في بخنامج األمؽ والجفاع لالتحاد الخميجي، بحث مشذؾر في الذبكة الجولية 

 :لمسعمؾمات )االنتخنيت( عمى الخابط االلكتخوني
    j.netwww.ias: ، ( 22/8/2226اخخ زيارة.) 

file:///C:/Users/hazim/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosThinkTanksEnLaDefinicionYAplicacionDeL-4537281_2.pdf
file:///C:/Users/hazim/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosThinkTanksEnLaDefinicionYAplicacionDeL-4537281_2.pdf
file:///C:/Users/hazim/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosThinkTanksEnLaDefinicionYAplicacionDeL-4537281_2.pdf
http://www.iasj.net/
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، ٖرا ايتعسٜـ (1)"يٛد١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالضاراتٝذ١ٝ أٚ َا ٜتعًل بايتطًحٛايتهٓ
 ؾال ُُٜهٔ ٚصـ َسنص ايبشح باؾاَع١ اٚ املعٗد. أٜطا ال ُُٜهٔ ايتطًِٝ بَ٘

بأْٗا ٦ٖٝات ذات تٛد٘ عجٞ ال تٗدف إىل ايسبح، ٚال  " ٚقٌٝ اًٜطا يف تعسٜؿَ٘
تعرب عٔ تٛد٘ سصبٞ َعني، دٕٚ إٔ ٜٓؿٞ ذيو عٓٗا ايصؿ١ األٜدٜٛيٛد١ٝ، ٚتتُجٌ أٖداؾٗا 

الغو إ ايعٌُ األضاع ايرٟ  .(2)ايس٥ٝط١ يف تأثريٖا ع٢ً ايسأٟ ايعاّ ٚايطٝاضات ايعا١َ "
ٗرٙ املسانص َصٓعًا ؾتكسٜب اؾاْب املعسيف إىل ايٛاقع، ٖٛ ايبشح بػ١ٝ  ٜكّٛ ب٘ ٖرا املسنص

 .يألؾهاز َٚصدزًا يًُعًَٛات ٚيٝظ فسد عٓٛاًْا دٕٚ َطُٕٛ، ٚدٗدًا دٕٚ مثاز
" نٝإ عجٞ ٜهٕٛ ع٢ً ١٦ٖٝ: فُٛع١، َؤضط١، َعٗد، ١٦ٖٝ نُا ُعسف بأْ٘: 

١َٝٛ أٚ غري سه١َٝٛ( ٚظٝؿتٗا ايكٝاّ بإدسا٤ ايدزاضات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ املسنص٠ )سه
-ٚاملعُك١ ٚقاٚي١ إهاد اؿًٍٛ يًُعطالت املتعًك١ مبٛاضٝع ذات طابع ادتُاعٞ

ضٝاضٞ أٚ ايكطاٜا االضاراتٝذ١ٝ أٚ ايكطاٜا املتأثس٠ بايتطٛزات ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ 
داْبٓا ْس٣ إ ايتعسٜـ أعالٙ ٖٛ األقسب اىل ٚاقع َسنص ، َٚٔ (3)"ٚايكطاٜا ايعطهس١ٜ

ايبشح، بٝد اْ٘ تٓاض٢ َطأي١ دٚز املسانص يف اسداخ اخاراعات ددٜد٠، َع ؾسض اْعداّ 
 املعطالت. 

ُٜالسغ َٔ ايتعسٜؿات أعالٙ تعدد املٛاضٝع اييت ٜكّٛ بٗا َسنص ايبشح، بٝد إ 
ٜعهظ نٌ َٓٗا ؾِٗ  حشبملسنص ايازٜـ أعالٙ ٚااليتباع، ؾايتع ايػُٛضٖرا االَس ال ُٜجري 

                                                      

( ُيشغخ: احسج فخحات، مخاكد الفكخ والبحؾث في العالؼ بيؽ سمظة السعخفة وسمظة (6
 الدياسة، مقال مشذؾر عمى الذبكة الجولية لمسعمؾمات)االنتخنيت(: 

     www.main.omandaily.om( 23/8/2226، اخخ زيارة.) 
( ُيشغخ: سامي الخدنجار وطارق األسعج، دور مخاكد الفكخ والجراسات في البحث العمسي (2

وصشع الدياسات العامة، بحث مشذؾر عمى الذبكة الجولية لمسعمؾمات )االنتخنيت(عمى 
 (.22/8/2226ارة )، اخخ زي :ouargla.dz-www.univ السؾقع االلكتخوني

خالج عميؾي العخداوي وسامخ مؤيج عبج المظيف، دور مخاكد األبحاث في بشاء  ( ُيشغخ: د.(3
الشسؾذج الحزاري اإلسالمي، بحث مقجم الى السؤتسخ الجولي السؾسؾم: دور الجامعات 
ومخاكد األبحاث والسؤسدات العمسية في بشاء السذخوع الحزاري اإلسالمي الحي عقج 

 8-7دراسات الكؾفة/ جامعة الكؾفة بالتعاون مع اكاديسية الحكسة العقمية لمسجة مخكد 
 .2265كانؾن الثاني 

http://www.main.omandaily.om/
http://www.univ-ouargla.dz/
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ايبشح  يف َسنص ايعٌُ ، يف ٖرا اؾاْب ع٢ً إ(1)ٜٚؤند ايسأٟ اإلْهًٝصٟ .صاسب٘ َٚٓطًكات٘
مبع٢ٓ تكّٛ األؾهاز ع٢ً ثالث١ أبعاد ش١َٝٓ: املاضٞ ٚاؿاضس ٚاملطتكبٌ؛ ٜستهص ايبشح 

ٕ تهٕٛ املعسؾ١ صشٝش١ ال ٜػارط أٚ ،"املعسؾ١ اييت هب تٛقعٗا ست٢ تهٕٛ قادًزا"ع٢ً 
 يرا ؾإٔ َٝص٠ ٖرٙ املسانص تتذطد يف ،، ٚيهٔ هب إٔ تهٕٛ ؾعاي١َبٗس٠أٚ عادي١ أٚ 
 ٚاؿصٍٛ ع٢ً" ،ؾِٗ اؿاضس َٔ َٓعٛز املاضٞ، َٔ أدٌ إْتاز ايبصري٠قدزتِٗ ع٢ً 

اييت ايرنا٤ االضتباقٞ إىل ايتصسف يف ايٛاقع، أٚ تكدِٜ منٛذز يتذٓب املداطس ٚايتٗدٜدات 
 ". قد تٓػأ

ًَا ملا تكدّ ُُٜهٓٓا تعسٜـ َسنص ايبشح بأْ٘  "نٝإ قاْْٛٞ ٜتأيـ َٔ ختا
، ٜعًُٕٛ بػهٌ مجاعٞ ألدسا٤ ايبشٛخ ٚاْػا٤ فُٛع١ األغداص ٜتُتعٕٛ بعًِ ٚدزا١ٜ

إْطاز املػازٜع ايع١ًُٝ، ٚبًٛز٠ اإلغهاالت ايكا١ُ٥، ٚدزاضتٗا ٚؾل تهاٌَ ايتٛصٝات بػ١ٝ 
  ، ٚايرٟ ٜتِ متًٜٛ٘ َٔ قبٌ سهَٛات ايدٍٚ أٚ ايػسنات اـاص١".عًُٞ َٚعسيف اْطذاَٞ

ٚاؾدٜس بايرنس إٔ َسنص ايبشح ٜؿطٌ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً تٛاصٌ َطتُس يالطالع 
ع٢ً أخس َا تٛصًت ايٝ٘ َسانص األعاخ أخس٣ الضُٝا إذا ناْت تصاٍٚ ْؿظ ايٓػاط، ؾٗرا 

، ٜهٕٛ ؾٝ٘ نٌ طسف َٔ األطالع قد ٜٓتر عٓ٘ عكد عح ٚتطٜٛس تهٓٛيٛدٞ تعاْٚٞ
 أطساف ايعكد َسنص عح ٚد١ٗ ممٛي١. 

ٚع٢ً املطت٣ٛ ايتطبٝكٞ التؿٛتٓا اإلغاز٠ اىل عكد ايبشح ٚايتطٜٛس املربّ بني 
بػإٔ اْتاز   BioNTechٚغسن١ بٝتْٛو األملا١ْٝ  Pfizerغسن١ ؾاٜصز االَسٜه١ٝ

غسن١ األد١ٜٚ األَسٜه١ٝ يكاح ؾاٜسٚع نسْٚا، ٖرا ايتعإٚ ٜؤند ع٢ً تهاتـ اؾٗٛد بني 

                                                      

(1) ((Research work is focused on three time dimensions: past, present 

and future; “knowledge to foresee in order to be able”. Knowledge 

is not required to be true, fair or attractive, but to be effective. The 

triptych vigilance, research and formulation in the strategic 

intelligence process, allows for adjustments of the present to the 

future, based on the knowledge of past events. Think tanks, due to 

their very nature, are oriented towards the future. Their research 

activities are firmly placed between foresight and strategy. The 

relevance, both of their analyses and their proposals, can be seen 

as lying in their ability to understand the present from the 

perspective of the past, in order to produce foresight: “Proactive 

intelligence aims to act in, or model, reality to avoid risks and 

threats from arising)). See: Olivier Urrutia, Op.Cit, p7. 
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زا٥د٠ يف فاٍ ، ؾهاْت األخري٠ ايعُالق١ ٚفُٛع١ ايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ األملا١ْٝ
أسد٣ ايتهٓٛيٛدٝا اؾ١ٝٓٝ اؾدٜد٠ اييت تطتددّ خًٝطا َٔ ايػؿس٠ اؾ١ٝٓٝ َٔ 

، ْٚتر عٔ ٖرا ايتعإٚ  ؾ١ٓ َػارن١ يتشؿٝص اـالٜا ع٢ً صٓع أدطاّ َطاد٠ ايؿاٜسٚضات
، غا١ٜ ٖرا "Project Light Speed" َػسٚع بطسع١ ايط٤ٛع٢ً عًُٗا ل طًا

ًٓاايعكد تهُٔ يف  ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ 2020إْتاز يكاح عًٍٛ ْٗا١ٜ ايعاّ ٚ دعٌ املطتشٌٝ ممه
إ ٖرا ايعٌُ ُٜعد َٔ انجس االعُاٍ عسض١ يًؿػٌ اال إ ايػسنات اْؿكت َالٜني ايدٚالت 

متهٓت غسن١ ؾاٜصز ٚبٝتْٛو يف ٚقت قٝاضٞ َٔ اْتاز  يػسض لاح اْتاز ٖرا ايًكاح، ٚقد
 بدؾع َبًؼ قدزٙؾاٜصز  ٖرا ايعكد، ايتصَتٚمبٛدب غسٚط يكاح خاضع يًتذازب ايطسٜس١ٜ، 

مبا يف ذيو دؾع١ ْكد١ٜ قدزٖا اىل غسن١ بٝٛتْٛو،  دؾع١ َكد١َ ًَٕٝٛ دٚالز ع٢ً غهٌ 185
َؤ١ًٖ  ٕ دٚالز، ٚناْت باٜٛتْٛوًَٝٛ 113ًَٕٝٛ دٚالز ٚاضتجُاز يف زأع املاٍ بك١ُٝ  72

ًَٕٝٛ دٚالز َكابٌ إمجايٞ قتٌُ قدزٙ  563يتًكٞ َدؾٛعات َطتكب١ًٝ بازش٠ تصٌ إىل 
، تهايٝـ ايتطٜٛس بايتطاٟٚإ غسن١ ؾاٜصز تتكاضِ َع بٝٛتْٛو  ، عًُإًَٝٛ دٚالز 748

تكّٛ غسن١ ع٢ً إٔ ، % َٔ تهايٝـ ايتطٜٛس100يهٔ بدا١ٜ ايعكد ايتصَت ؾاٜصز بتٌُٜٛ 
، أثٓا٤ تطٜٛل ايًكاح ؾاٜصزَٔ ٖرٙ ايتهايٝـ يػسن١  % 50بطداد سصتٗا ايبايػ١  بٝٛتْٛو

ٚبريو لد إٔ نٌ غسن١ َٔ ايػسنات ضاُٖت يف تكدّ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ؾطال عٔ تكدِٜ 
ايدعِ املايٞ، ؾٓذد إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس قا٥ِ ع٢ً أضاع َٛانب١ َسنص 

 .(1)٥ر غريٙ َٔ َسانص األعاخ الضُٝا إذ ناْت ٖرٙ املسانص تصاٍٚ ْؿظ ايٓػاطايبشح يٓتا
 
 
 
 
 
 

                                                      

(1)See: Shot of a Lifetime: How Pfizer and BioNTech Developed and 

Manufactured a COVID-19 Vaccine in Record Time, available on: 

https://www.pfizer.com/news/articles/shot_of_a_lifetime_how_pfiz

er_and_biontech_developed_and_manufactured_a_covid_19_vacci

ne_in_record_time , last visit (7/4/2022).  

https://www.pfizer.com/news/articles/shot_of_a_lifetime_how_pfizer_and_biontech_developed_and_manufactured_a_covid_19_vaccine_in_record_time
https://www.pfizer.com/news/articles/shot_of_a_lifetime_how_pfizer_and_biontech_developed_and_manufactured_a_covid_19_vaccine_in_record_time
https://www.pfizer.com/news/articles/shot_of_a_lifetime_how_pfizer_and_biontech_developed_and_manufactured_a_covid_19_vaccine_in_record_time
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 ادلطهب انثاَي
 اجلهة ادلًىنة

ف ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ عطب ْٛع ايدٚي١ طايب١ االبداع أٖدا ًـؽت 
ايتهٓٛيٛدٞ، يرا ؾاؾ١ٗ املُٛي١ َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ دٚي١ ْا١َٝ َٚٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ 

ٚي١ َتكد١َ، ٚأٜطا قد ٜهٕٛ قطاع عاّ ٚقد ٜهٕٛ قطاع خاص، ؾاؾ١ٗ املُٛي١ قد د
خا٠ َٔ اْعكاد ٖرا صا َعًٜٓٛا، إال إٔ ايػا١ٜ املتٛتهٕٛ غدصا طبٝعٝا ٚقد تهٕٛ غد

َٔ ابساّ عكد ايبشح  ١َٝايٓا يدٍٚايدٍٚ، مبع٢ٓ ادم إ غا١ٜ ا باختالفايعكد، ؽتًـ 
االبداع ايتهٓٛيٛدٞ، ٜهُٔ يف ٚصؿَ٘ ٚض١ًٝ  ع٢ً ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، ٚاؿصٍٛ

 أنجس َستبط١ ٖداؾٗاأؾ املتكد١َ يًدٍٚ بايٓطب١ أَا ،االقتصادٟ ايُٓٛ شكٝليتأضاض١ٝ 
تكّٛ ، ع٢ً إ (1)ددٜد٠، ٜٚؤند ايؿك٘ األدٓيب أضٛام ؾتح ٚ ايتذازٟ ايسبح كٝلبتش

ح ٚايتطٜٛس اؾص٤ األنرب َٔ ايبش بطًب (MNESايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات )
 ،يف ايعامل، نُا أْٗا دٗات ؾاع١ً زا٥د٠ يف ايٓكٌ ايدٚيٞ يًُعسؾ١ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايتهٓٛيٛدٞ

ايسأٟ ايطا٥د ٖٛ إٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات تٓكٌ األصٍٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ عرب اؿدٚد ؾ
احملًٞ  إىل ايػسنات األدٓب١ٝ ايتابع١ هلا، بداًل َٔ ايتعاٌَ َع ٖرٙ األصٍٛ يف ايطٛم

ُٜؿِٗ َٔ "ايتهٓٛيٛدٝا" ٖٓا ع٢ً أْٗا املعسؾ١ ايٓاػ١ سصًسا، ٜٚطتطسد ٖرا ايسأٟ قا٥ًًا 

                                                      

(1) ((Multinational enterprises (MNEs), undertake the bulk of the 

world's industrial R&D, and are also leading actors in the 

international transfer of technological knowledge. The commonly 

held view is that MNEs transfer technological assets across 

borders to their own foreign affiliates, rather than transact these 

assets in the market….By "technology" is here understood to be 

knowledge generated by past R&D expenditures, and by 

"technology transfer" we mean the measured impact of lagged 

parent R&D on affiliate total factor productivity growth. In effect, 

the rate of return on parent R&D in the affiliate is estimated)). See 

:Gunnar Fors, R&D and Technology transfer by multinational 

Enterprises, A Dissertation for the Doctor's Degreein Philosophy, 

Stockholm Schoolof Economics © The Industrial Institutefor 

Economicand Social Research , Distribution: Almqvist & Wiksell 

International, Stockholm, Sweden, 1996, Avelaible on: 

https://ex.hhs.se/dissertations/421689-FULLTEXT01.pdf, 

      last visit (2/10/2020), p 10. 

https://ex.hhs.se/dissertations/421689-FULLTEXT01.pdf
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يبشح ا تأثريعٔ ْؿكات ايبشح ٚايتطٜٛس ايطابك١، ْٚعين َٔ خالٍ "ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا" 
، ؾٗٓا لد إ اؾ١ٗ املُٛي١ عٔ ايػسن١ األّ ع٢ً منٛ إْتاد١ٝ ايػسن١ ايٓاترٚايتطٜٛس 

 ٚي١ ٚاسد٠ ٚال ؾسد ٚاسد، ٚامنا غسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات.ٚايتطٜٛس يٝظ د
َٚٔ داْبٓا لد إٔ اؾ١ٗ املُٛي١ يعكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ال تكتصس  

ع٢ً ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ، بٌ مث١ دٗات أخس٣ قد تهٕٛ عاد١ إىل األبداع 
١ٝ ٚغريٖا َٔ ايتهٓٛيٛدٞ، َٚٓٗا غسنات ايكطاع اـاص ايٛط١ٝٓ، ٚاؾٗات اؿهَٛ

 اؾٗات اييت تعُد ع٢ً متٌٜٛ َسانص ايبشح يًشصٍٛ ع٢ً غاٜتٗا.  
، طسم سصٍٛ ايػسنات املرنٛز٠ ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا (1)ٜٚٛضح ايؿك٘ األَسٜهٞ 

طسٜكتإ تٛؾس َٔ خالهلُا ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات تكٓٝات ددٜد٠ يًبًدإ بايكٍٛ مث١ 
ًٝا، َٔ خالٍ ايبشح  ايطسٜك١ األٚىل ٖٞ، اييت تطتجُس ؾٝٗا تطٜٛس تكٓٝات ددٜد٠ قً

تطتددّ ايػسنات ٚ ،ايطسٜك١ ايجا١ْٝ ٖٞ اضترياد ايتكٓٝات املٓتذ١ يف َهإ آخس، ٚايتطٜٛس
إىل ايبًدإ  اؾدٜد٠ األدٓب١ٝ ايتابع١ يًػسنات األَسٜه١ٝ نًتا ايطسٜكتني ؾًب ايتكٓٝات

 .اييت تعٌُ ؾٝٗا
ت املتشد٠ االَسٜه١ٝ هد إ ايسأٟ ٜايٛالٚاملتتبع يعٌُ ٖرٙ ايػسنات يف ا 
االبداع اضتدداّ َهجـ يهًتا ايطسٜكتني يف انتطاب ، ودثٓا عٔ ٚدٛد (2)األَسٜهٞ

                                                      

(1) ((multinational firms play in transferring technologies across 

borders. There are two methods by which multinational firms 

provide new technologies to the countries in which they invest. 

The first method is to develop new technologies locally, through 

R&D or other similar type of activity. The second method is to 

import technologies produced elsewhere. The foreign affiliates of 

American firms use both methods to bring technologies to the 

countries in which they operate)). See: James R. Hines. Jr. Taxes, 

Technology Transfer, and R&D by Multinational Firms, Volume 

Publisher: University of Chicago Press, Conference Date: April 

19, 1994, Publication Date: January 1995, avelebile on: 

https://www.nber.org/system/files/chapters/c7727/c7727.pdf, 

       last visit (1/2/2020),  p51. 

(2) ((hough, as the table indicates,  there was extensive use of both 

methods of technology acquisition. The survey distinguishes two 

categories of R&D expenditure: R&D by affiliates for themselves, 
and R&D by affiliates for others (the latter of which is R&D 
performed on a contract basis). R&D by affiliates for themselves= 

https://www.nber.org/system/files/chapters/c7727/c7727.pdf
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ْؿكات ايبشح ٚايتطٜٛس )ٚاألخري ٖٛ ايبشح  ٖٛؿ٦تني ايميٝص بني ٚإ َا  ،ايتهٓٛيٛدٞ
تٓؿل ألَسٜه١ٝ ايػسنات ا ٚايكٍٛ عٓدِٖ إ ٚايتطٜٛس ايرٟ ٜتِ إدساؤٙ ع٢ً أضاع عكد(

دٓب١ٝ، ٚيهٔ يف َبًًػا نبرًيا َٔ املاٍ ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛس ايرٟ ٜتِ إدساؤٙ يف ايبًدإ األ
، أْؿكت ايػسنات املًُٛن١ يألداْب أنجس َٔ ذيو ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛس ايطٓٛات األخري٠

 ايرٟ ٜتِ إدساؤٙ يف ايٛالٜات املتشد٠.
ٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ قد عُدت ع٢ً ، ع٢ً إ ايٛال(1)ٜٚؤند ايؿك٘ األَسٜهٞ  

تػذٝع ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ع٢ً ادسا٤  ايبشح ٚايتطٜٛس ؾٝٗا، عٔ طسٜل ؾسض 
َبًؼ يٛدٝا املطتٛزد٠، ٖٚرا ٜعين أًٜطا إٔ ايطسا٥ب ع٢ً ٛضسا٥ب عاي١ٝ ع٢ً ايتهٓ

إهاب١ٝ طاملا إٔ ٖٓاى عالق١  ،هب إٔ تؤثس ع٢ً سذِ عًُٝات ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا االضترياد
املستؿع١ تسؾع تهًؿ١  َبايؼ االضتريادْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، ؾإٕ ضسا٥ب  َبًؼ االضتريادبني 

ع يًػسنات املتعدد٠ اؾٓط١ٝ ع٢ً إدسا٤ ايبشح ٝايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١، ٖٚرا تػذ
 ٚايتطٜٛس اـاص بٗا نبدٌٜ يًتهٓٛيٛدٝا املطتٛزد٠.

املتعدد٠ اؾٓط١ٝ يف ايبشح ٚايتطٜٛس ْٚعًسا يًدٚز ايهبري ايرٟ تتُتع ب٘ ايػسنات  
ايػسنات يف ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا عرب اؿدٚد، ع٢ً ٖرٙ اٖتُاّ نبري بدٚز ايتهٓٛيٛدٞ، ؾج١ُ 

اييت التصاٍ أسد األض١ً٦  ، بٝد إقد مت دزاضت٘ ع٢ً ْطام ٚاضعا االَس ايسغِ َٔ إٔ ٖر
تهٕٛ ؾٝٗا  ٖٛ ايدزد١ اييت َطسٚس١ ٚاييت ؽص عٌُ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ،

 .(2)ٞايتهٓٛيٛدٝا املطتٛزد٠ بدٜاًل أٚ َهُاًل يًبشح ٚايتطٜٛس احملً
                                                                                                                              

=constitutes roughly 80 percent of their total R&D expenditures. 

American firms spend a considerable amount of money on R&D 

performed in foreign countries, but in recent years, foreign-owned 

firms have spent even more than that on R&D performed in the 

United States.)). See: James R. Hines. Jr. OP.CIT, p51. 

(1) ((also mean that taxes on royalty payments should affect the 

volume of technology transfers. As long as there is a positive 

relationship between royalty payments and technology transfers, 

higher royalty taxes raise the cost of transferred technology, and 

may encourage local firms to undertake their own R&D as a 

substitute for imported technology)).  See: James R. Hines. Jr. 

OP.CIT, p57. 

(2) ((There is considerable interest in the role of multinational firms in 

transferring technology across borders, and the impact that 

government policy can have on the rate and direction of= 
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 ايبشح دعِيف  اص يف ايدٍٚ ايٓا١َٝاـ ايكطاع َػازن١ عـضهلرا ُٜالسغ  
 ادتريالض نإأ ضٛا٤ اـازز ع٢ً اعتُادٙ بطبب وٚذي ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ

 يف ايدٍٚ املتكد١َ اـاص ايكطاعَا ٘، اتٛادٗ اييت املػانٌ ملعاؾ١ اّ ايتهٓٛيٛدٝا
بُٝٓا  ٚايتك١ٝٓ بٝك١ٝايتط ايعًّٛ الضُٝا يف ٜٛسٚايتط ايبشح ألْػط١ االنرب املٍُٛ ػهٌُٜ

 نإ يرا ،ٚايؿٓٝني املٗٓدع ٚتدزٜب ١ٝضاضاأل ايبشٛخِ ٚمتٌٜٛ بدع ايعاّ ايكطاعٜكّٛ 
ٚأملاْٝا  ٝاطاْٜبسٚ ؾسْطا َٔ نٌ يف ايعاّ، ايكطاعضعـ اْؿام  اـاص ايكطاع اْؿام

ٚايٛالٜات املتشد٠، يرا ؾإٔ ايدٚي١ غايًبا َا تهٕٛ طسًؾا يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس 
 ٞايعًُح ايبش ْؿكات َٔ ايتهٓٛيٛدٞ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ، ٚذيو بتٌُٜٛ اؾص٤ االنرب

 .(1)خايبشٛ َٚؤضطات اؾاَعات خالٍ متٌٜٛ َٔ ٚايتطٜٛس

 أٚ ْؿطٗا ايدٚي١ ايػايب يف ٕٛأَا ته اؾ١ٗ املُٛي١ ؾإٕ يًعسام بايٓطب١ٚ 
ايكطاع اـاص، ٜٚعص٣ ايطبب  بريو ٜكّٛ إٔ ُُٜهٔ نُا ،االقتصاد١ٜ ايعا١َ املؤضطات

 ٢ُُٜط َا اْعداّيف َػازن١ ايكطاع اـاص يف عكٛد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ اىل 
 ًَنييًُتعا ب١بايٓط نا١ًَس١ٜ س ٖٓاى أصبشتد١ٝ َٚٔ ثِ اـاز يًتذاز٠ ايدٚي١ باستهاز

١، ٝاألدٓب ايػسنات َع ايتذاز٠،ز ٚاإلْتا قطاعات يف عٔ طسٜل االضتجُاز يف االقتصاد
 يف ُجٌٜت دٜدد ٘ٝتٛد ٛددٜ ؾإْ٘ ُٔٗٝامل ٖٛ ايعاّ ايكطاع نإ إٕ ٚ ست٢ ّيٝٛؾا

 يتاي املٓاؾط١ َٔ دٛ إهادبػ١ٝ  ،اصاـ يًكطاع ايتابع١ طاتؤضامل ٜٛسٚتطذٝع تػ
 م.ايطٛ طٝٗا اقتصادتٜك

ايتهٓٛيٛدٞ األدٓيب، ْعًسا يكدّ ٚضا٥ٌ  يإلبداعٕ ايعسام ايّٝٛ يف ساد١ َاض١ إٚ 
ٜٛس طسم تط ٕأٚ ايتهٓٛيٛد٢، اإلبداع فاٍ يف ٗٛداؾ برٍ يرا البد َٔ اإلْتاز ايصٓاعٞ

ددٜد هب إ ٜتشكل بؿطٌ ايٛضا٥ٌ املطتدد١َ َٔ قبٌ  َٓتٛز خًل أٚ االْتاز
 ٚ ذيو كٝلؼ عٔ عادص٠ ١ٝٓايٛط ضطاتؤامل إٔ ٌثبح ايٛاقع يه١ٔ، املؤضطات احملًٝ

                                                                                                                              

=technology transfer. Though these issues have been extensively 

studied: one of the open questions is the degree to which imported 

technology is a substitute or complement for local R&D.)). See: 

James R. Hines. Jr. OP.CIT, p51. 

ال معاصًخا لمتشسية االقترادية االنفاق عمى البحث والتظؾيخ مجخ تغخيج حديؽ دمحم،ُيشغخ: ((6
ة ر جدتيخ مقجمة الى مجمذ كمية االدارسالة ما في العخاق في ضؾء تجارب مختارة،

 .27، ص 2266جامعة القادسية،  واالقتراد،
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 مماز، اـاز إىل بايًذ٤ٛ ِٜت ٞايتهٓٛيٛد اجملاٍيف  استٝاداتٗا إغباع ؾإٕ َٔ ثِ
، ٗا٥بكا عٔ ايدؾاع ٔإٕ مل ٜه ايطٛم يف َهاْتٗا عٔ بايدؾاع ١ٝٓايٛط ضطاتيًُؤ ُحٜط

 اُٝض ال َٓتذاتٗا ٜٓٛعت خالٍ َٔ نريوٚز، اإلْتا طسم عصس١ْ ٚ دٜدػ ٍخال َٔ ٖٚرا
 .ٜٛسايتطح ٚايبش فاٍ يف ش١َايال ْٝاتاإلَهايدٜٗا  تتٛؾس ال أْٗا

ًَا ُُٜهٓٓا ايكٍٛ إٕ اؾ١ٗ املُٛي١ تتُتع مبها١ْ بازش٠، متهٓٗا َٔ ؾسض   ختا
ايٓاػ١ عٔ داطس املتشٌُ ت ٗاإْ ايػسٚط ع٢ً َسانص ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، إذ

عا٥دا فصٜا  ١اـاص١ َتٛقع أَ خالٍ املػاَس٠ بأَٛاهل ايتهٓٛيٛدٞ اضتدداّ االبداع
ًٝا اٚ غدصا ٚاسدا اؾ١ٗ املُٛي١ هٕٛ ت يرا ميهٔ إَٚٓاضبا َٔ ٖرٙ االضتجُازات،  طبٝع

غسن١ َطا١ُٖ أٚ أٟ غهٌ قاْْٛٞ  أٚ د١ٗ سه١َٝٛ أٚ َٔ االغداص أٚ فُٛع١َعًٜٓٛا 
 آخس.

 ادلطهب انثانث
 اَىَية بني يركز انبحث واجلهة ادلًىنةطبيعة انعاللة انم

إٔ ؼدٜد طبٝع١ ايعالق١ بني اطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ُٜعد َٔ  
قبٌٝ املطا٥ٌ ايػا٥ه١، يهٕٛ إٔ املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يًعكد قٌ ايدزاض١ مل ٜطبط بدق١، 

ـاص١ بٗرا ؾطًًا عٔ تعكد َطُْٛ٘ ٚتعدد عٓاصسٙ، ْاٖٝو عٔ غٝاب اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ا
ايعكد ع٢ً ايصعٝد ايٛطين أٚ ايدٚيٞ، مما دؾعٓا إىل قاٚي١ إدزاز ايعالق١ بني أطساؾ٘ 
ضُٔ ْطام ايعكٛد املطُا٠، أخرٜٔ بعني االعتباز صٛز ٖرا ايعكد ٚغاٜات أطساؾَ٘، ٖٚٛ َا 

 ضٓتعسف عًٝ٘ يف ايٓكاط أدْاٙ:
 اًٚيا: صٛز عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ

خر يف اؿطبإ إٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ُُٜهٔ إٔ ٜعٗس ٖٓا هب األ 
بصٛزتني أضاض١ٝ، األٚىل عكد ايبشح ٚايتطٜٛس بايتهًٝـ ٚايجا١ْٝ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس 

 ايتهٓٛيٛدٞ ايتعاْٚٞ:
 ع٢ً أضاع تهًٝـ َسنص ايبشح بايعٌُ َٔ قبٌ اؾ١ٗ املُٛي١. تكّٛ ايصٛز٠ األٚىل -1

َٚٔ قد تهٕٛ دٚي١ ٚقد تهٕٛ إسد٣ غسنات ايكطاع اـاص ٖٚرٙ اؾ١ٗ املُٛي١   
قبٌٝ عكد ايبشت ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ بايتهًٝـ َٔ يدٕ ايدٚي١ لد عكد عح ٚتطٜٛس 

 :املؿاعٌ ايٟٓٛٚ املربّ بني َسنص عح بسٜٓطتٕٛ يؿٝصٜا٤ ايبالشَا
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The Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL)  ايتابع
 the US Department ٕ يف أَسٜهٝا، ٚبني ٚشاز٠ ايطاق١ األَسٜه١ٝؾاَع١ بسْطتٛ

of Energy ٖٚٓا قدَت اؿه١َٛ ايؿدزاي١ٝ االعتُادات املاي١ٝ ايالش١َ يألعاخ ،
اؾاَع١ٝ الضُٝا األعاخ األضاض١ٝ، ايػا١ٜ َٔ ٖرا ايعكد تٓؿٝر عح سٍٛ تطٜٛس االْدَاز 

ْدَاز نُصدز طاق١ قابٌ يالضتدداّ ٚبدٌٜ ٢ً أٌَ تهسٜس االع ايٟٓٛٚ اـاضع يًسقاب١
 Project َػسٚع َاتسٖٕٛ ؼت االضِ ايسَصٟ PPPLيًٛقٛد األسؿٛزٟ. بدأ ايبشح يف 

Matterhorn ٚ(1)أدس٣ ايؿٝصٜا٥ٞ دٕٛ ًٜٚس عًجا عٔ ايكٓب١ً اهلٝدزٚد١ٝٓٝ. 
ابساّ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ بايتهًٝـ َٔ قبٌ غسن١  ٚباإلَهإ 
، عٓد ابساَٗا عكد عح ٚتطٜٛس 2016ٖٚرا َا قاَت ب٘ غسن١ ؾٝطبٛى عاّ خاص١، 

، يًشصٍٛ ع٢ً أعاخ أنادمي١ٝ أضاض١ٝ، (2)داَع١ َٔ أؾطٌ اؾاَعات 17تهٓٛيٛدٞ َع 
يكا٤ تعٗد ؾٝطبٛى ع٢ً دؾع زضّٛ ٖرٙ األعاخ اىل اؾاَعات، ؾطًًا عٔ تطبٝل األعاخ 

يبشح سكٝك١ ٚاقع١ٝ بدًيا َٔ إٔ تعٌ ْعس١ٜ، ع٢ً أزض ايٛاقع، ٖٚرا َا هعٌ ْتٝذ١ ا
، ٚاٟ ؾاٟ ترياغساف األدٗص٠ املتكد١َ يًػسن١ تػٌُٚتٓاٍٚ ايعكد بعض َٔ َػازٜع 

طا٥س٠ بدٕٚ طٝاز تعٌُ بايطاق١ ايػُط١ٝ ٚايكُس ايصٓاعٞ اـاص ، ُٚبْسُز ٖٛا٥ٞ َػسٚعٚ

                                                      

وتؼ رفع الدخية عؽ أبحاث  PPPLتؼ إنياء أبحاث األسمحة في  6958في عام ( (6
التعاون الجولي. ُيشغخ السؾقع لمدساح ب PPPLاالنجماج الشؾوي التي أجخيت في 

 االلكتخوني:
https://nuclearprinceton-princeton-edu.translate.goog/princeton-plasma-

physics-laboratory?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op,sc 

 (.8/4/2222اخخ زيارة )     
 ،جامعة ىارفارد ،معيج ماساتذؾستذ لمتكشؾلؾجيا ،القائسة الكاممة لمجامعات: ستانفؾرد ((2

اء التظبيكية بجامعة مختبخ الفيدي ،جامعة جؾند ىؾبكشد ،معيج كاليفؾرنيا لمتكشؾلؾجيا
جامعة كاليفؾرنيا في  ،جامعة كاليفؾرنيا في سان فخانديدكؾ ،رايذ ،جؾند ىؾبكشد

جامعة والية  ،جامعة إليشؾي في أوربانا شامبيؽ ،بخيشدتؾن  ،نؾرث إيدتخن  ،بيخكمي
تكداس إيو آنج إم وجؾرجيا لمتكشؾلؾجيا وفيخجيشيا تػ باإلضافة إلى جامعة واتخلؾ  ،أريدونا

 كشجية.ال

https://nuclearprinceton-princeton-edu.translate.goog/princeton-plasma-physics-laboratory?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op,sc
https://nuclearprinceton-princeton-edu.translate.goog/princeton-plasma-physics-laboratory?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op,sc
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ٖٓاى أًٜطا مساعات  ،بٗا ايرٟ ٜبح االتصاٍ َٔ َبادز٠ ايٛصٍٛ إىل اإلْارْت اـاص١ بٗا
 .(1)َع ايصٛت احملٝط 360 ، ٚناَريا  ايٛاقع االؾاراضٞ ايطًه١ٝ ٚاملتٓك١ً

ٖٛ ذيو ايعكد ايرٟ ٜصبح نٌ : ايصٛز٠ األخس٣ ؾٗٞ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتعاْٚٞ -2
َٚٔ عكٛد  يًُٗاّ ايبشج١ٝ املطٓد٠ إيٝ٘ يف ذات ايٛقت،  د١ٗ متٌٜٛ َٚسنص عحطسف 

 :(2)ايعكد ايطسٜسٟ ايتذسٜيب ايتعا١ْٝٚ ايبشح ٚايتطٜٛس
Clinical Trial Cooperative Research and Development 

 املٓعكد بني املسنص األَسٜهٞ يسقاب١ االَساض" ايٛقا١ٜ َٔ اإلصابات"
CDC:Centers for Disease Control ،ػسنات ايصٝدي١ٝاي ٣ٚأسد 

pharmaceutical Company "Acorporation organized and 

existing under the laws of the states  ، ٔبػ١ٝ ايتشكٝل ٚايتكصٞ ع
ٍٛ ٜعهظ ْتا٥ًذا ٚاعد٠ يف ايتذازب  عكاٍز ددٜد أٚ َٓتر بٝٛيٛدٞ، ٚتطبٝك٘ ع٢ً م

ّ ايطسف األٍٚ اايطسٜس١ٜ عٔ طسم خًل ٚتطٜٛس املعًَٛات ايطسٚز١ٜ يريو، ٚقد مت ايتص
ُا ايتصّ ايطسف ايجاْٞ بتكدِٜ األَٛاٍ ٝٓ ايالشَني، ببتكدِٜ اـدَات مبا يف ذيو املٛظؿني

 Steeringٚناْت ٖٓايو ؾ١ٓ َٓطك١ يًعكد، َع املٛظؿني املتاسني يدٜ٘

Committee  ٟتهٕٛ َطؤٚي١ عٔ تصُِٝ ٚتٓؿٝر ٚتكِٝٝ ْػاطات ايبشح ايطسٜس
 اؾاز١ٜ مبٛدب ايعكد.

يتعإٚ ايعًُٞ ااق١ٝ اتؿَٚٔ قبٌٝ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ايتعاْٚٞ،  
أزبع١ َسانص  ، بني2020ضبتُرب  22عكدٖا ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل  اييت متٚايتهٓٛيٛدٞ 

                                                      

ثسة تعاون سابق بيؽ شخكة فيدبؾك و الجامعات مؽ خالل تدويجىؼ بأحجث الخؾادم ( (6
حتى يتسكشؾا مؽ مداعجتو في التحقيق في الحكاء االصظشاعي. ُيشغخ: السؾقع 

  / sara-/12/21/facebookhttps://techcrunch.com/2016.االلكتخوني 
 (.8/4/2222اخخ زيارة )     

( مشو عمى أن جسيع أنذظة البحث والتظؾيخ ستكؾن تعاونية 3( أكج ىحا العقج  في السادة )2)
بيؽ الظخفيؽ، وتكؾن المجشة السشدقة ىي السدؤولة عؽ الشتاج العمسي والتقشي، لسخاجعة 

 البحث بالتفريل ُيشغخ السؾقع االلكتخوني: 
https://www.cdc.gov/os/technology/techtransfer/industry/formsagreem

ents/docs/CRADA_01AUG2012_508_Version_1.pdf 
 (.9/4/2222اخخ زيارة )     

https://techcrunch.com/2016/12/21/facebook-sara/
https://techcrunch.com/2016/12/21/facebook-sara/
https://www.cdc.gov/os/technology/techtransfer/industry/formsagreements/docs/CRADA_01AUG2012_508_Version_1.pdf
https://www.cdc.gov/os/technology/techtransfer/industry/formsagreements/docs/CRADA_01AUG2012_508_Version_1.pdf
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 CDTA  ٠َسنص ت١ُٝٓ ايتهٓٛيٛدٝات املتطٛزعج١ٝ يف مجٗٛز١ٜ اؾصا٥س ٖٚرٙ املسانص: 
َسنص ايبشح يف ايتهٓٛيٛدٝات ايصٓاع١ٝ ، CDERٚ َسنص تطٜٛس ايطاقات املتذدد٠ٚ

CRTI، ٖاملسنص ايٛطين يًبشح ٚت١ُٝٓ ايصٝد ايبشسٟ ٣ را َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس
فاالت ايبشح  يفايتعإٚ ٜكّٛ ٖرا ايعكد ع٢ً أضاع ، CNRDPAٚتسب١ٝ املا٥ٝات 

ٚايتطٜٛس املستبط١ بايتكٓٝات اؾدٜد٠ املطبك١ يف فاالت ايصٝد ٚتسب١ٝ األسٝا٤ املا١ٝ٥ 
 .(1).دٞ ٚاـرب٠ بني ٖرٙ األطساف املدتًؿ١ٚؼدٜد أضايٝب ايتعإٚ ايعًُٞ، ايتهٓٛيٛ

ٜتطح مما تكد إٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ُٜربّ يف صٛز َتعدد٠، َٚٔ 
يدٕ أغداص تعٛد يًكطاع ايعاّ أٚ ايكطاع اـاص، ال بٌ ٚددْا غاٜات كتًؿ١ تهُٔ ٚزا٤ 

سد٠ بػ١ٝ اْػا٤ َسانص ايبشح ؾبعطٗا تعٛد يًدٚي١ ٚايبعض األخس ُٜدصص يػسن١ ٚا
تطٜٛس خدَاتٗا، ٖٚرا َا هعٌ َطأي١ ؼدٜد طبٝع١ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َٔ 

 املطا٥ٌ ايػا٥ه١.
ًٝا:  طبٝع١ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ  ثاْ

الغو إ ؼدٜد ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًعكد قٌ ايدزاض١ ُٜعد َٔ املطا٥ٌ ايطسٚز١ٜ  
بك١ عًٝ٘، ٖٚرا َا ٜدؾعٓا إىل إَها١ْٝ ٚصـ ٖرا ايعكد ملعسؾ١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املٓط

 ؟ ٖٓاأُٜعد عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ عكد بٝعٍ بإسد٣ ايعكٛد املطُا٠: يرا ْتطا٤
ٜٓبػٞ ايكٍٛ إٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ُُٜهٔ ٚصؿ٘ عكد بٝع َت٢ َا مت اعداد 

عس عٔ طًب اؾ١ٗ املُٛي١، ؾٗرا اآلَس ٚبػض ايٓ قٌ ايعكد َطبًكا َٔ قبٌ َسنص ايبشح
ٜطُح ؾُٝع األغداص باؿصٍٛ ع٢ً املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ بصٛز٠ َتطا١ٜٚ، بٝد إٔ إعداد 
املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ قٌ ايعكد َٔ يدٕ َسنص ايبشح ٜهٕٛ بٓا٤ً ع٢ً طًب َطبل َٔ اؾ١ٗ 

ض١ عٔ عكد ٚبريو ىتًـ ايعكد قٌ ايدزااملُٛي١، ٖٚٓا ال ُُٜهٔ ٚصؿَ٘ بأْ٘ عكد بٝع، 
ايبشح ٚايتطٜٛس عكد ، ٚعكد ايبٝع َٔ ايعكٛد ايٛازد٠ ع٢ً املًه١ٝ، ؾَٔ سٝح ايطبٝع١ايبٝع 

عٓاصس َع١ٜٛٓ ٚ َا  إٔ دٖٛس املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، َٚٔ ايعكٛد ايٛازد٠ ع٢ً عٌُ ايتهٓٛيٛدٞ

                                                      

( أن مخكد تظؾيخ التقشيات الستقجمة ُيعج مؤسدة عمسية وتكشؾلؾجة عامة يعسل تحت (6
 أشخاف وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي الجدائخية، لمتفريل أكثخ ُيشغخ السؾقع: 

https://www.cdta.dz/en/the-signature-of-the-framework-agreement-for-scientific-

and-technological-collaboration-scheduled-for-tuesday-september-22nd-2020/ ، 
 (.7/4/2222اخخ زيارة )     

https://www.cdta.dz/en/the-signature-of-the-framework-agreement-for-scientific-and-technological-collaboration-scheduled-for-tuesday-september-22nd-2020/
https://www.cdta.dz/en/the-signature-of-the-framework-agreement-for-scientific-and-technological-collaboration-scheduled-for-tuesday-september-22nd-2020/
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عكد ايبشح ايعٓاصس املاد١ٜ إال ضٓد ٜتذطد ؾٝ٘ ٖرا اؾٖٛس ٖٚرا َا ٜدسض ؾهس٠ اعتباز 
 .ايبٝع َٔ عكٛد يتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞٚا

ٌٖ ُُٜهٔ ٚصـ اضتدداّ ٍ ٜد طبٝع١ ايعكد قٌ ايدزاض١ ْتطا٤ٚيف قاٚي١ ؼد 
ؾإْ٘ قد ودخ يف بعض اؿاالت زٚابط ؟ اؾ١ٗ املُٛي١ يٓتا٥ر ايبشح ع٢ً اْ٘ عكد إهاز

ال ٜسغب يف  قد، ايدزاض١يف ايعكد قٌ  َسنص ايبشحتعاقد١ٜ ُٜجاز االضتؿطاز بػأْٗا، إذ إٕ 
مث١  ؟لد تكازب ٚاضح بني ايعكدٜٔؾٌٗ ، اؾ١ٗ املُٛي١إىل  املعسؾ١ ايؿ١ْٝٓكٌ ًَه١ٝ 

ٍُٗا َٔ سٝح احملٌ اختالؾات ، دٖٛس١ٜ بني ايعكدٜٔ ال ُُٜهٔ ايتػاضٞ عٓٗا، َٚٔ أٖ
احملٌ يف عكد ، أَا ٖٛ املأدٛز، ٚاألدس٠، ؾاحملٌ ذٚ طبٝع١ َاد١ٜ زاحملٌ يف عكد اإلهاؾ

َٔ سٝح  .َع١ٜٛٓ، ؾاحملٌ ذٚ طبٝع١ املعسؾ١ ايؿ١ٖٝٓٛ  ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ايبشح
األصٌ يف عكد اإلهاز ٖٛ إَهإ املطتأدس إٔ ٜؤدس َٔ ايباطٔ، َامل ، ؾايتعاقد َٔ ايباطٔ

، ؾايتعاقد َٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞأَا يف ، ُٜٓص يف ايعكد ع٢ً خالف ذيو
يو بطبب طبٝع١ احملٌ، ايرٟ ال ُُٜهٔ اْتكاي٘ يًػري، إال بٓا٤ً ع٢ً ايباطٔ غري ٚازد أصًًا ٚذ

َٔ نٌ َا تكدّ ذنسٙ، ؾإْ٘ ُٜصعب ٚصـ عكد َسنص ايبشح، َعطٝات صادز٠ َٔ يدٕ 
 .، بعكد اإلهازايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ

 ؟ ؾاألخري ُٜعسفعكد عٌُٚيهٔ ٌٖ ُُٜهٔ عد عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ   
ام ٜتعٗد مبكتطاٙ أسد األطساف بايعٌُ ؿطاب غدص آخس صاسب عٌُ ٚ ؼت أْ٘ اتؿب

إغساؾ٘ ٚ إدازت٘ ٚ تٛدٝٗ٘ ملد٠ قدد٠ أٚ غري قدد٠ َكابٌ أدس َعني ٚ يٛ قدد ضًؿا، 
ٚ بريو ؾايعٌُ ٜتدر طابع َادٟ أٚ ؾهسٟ ٚ ٜؤدٟ بصؿ١ غدص١ٝ ٚ ال ٜهٕٛ ايعاٌَ سسا يف 

ا ٜكتطٞ إغساؾ٘ عًٝ٘ باإلضاؾ١ إىل عٓصس األدس أدا٤ عًُ٘ ؾٗٛ تابع يصاسب ايعٌُ مم
إٔ ٖرا ايتهٝٝـ قد ٜتٓاضب ايرٟ ودد َطبكا ٚ ٜدؾع بعد تأد١ٜ ايعٌُ، َٚٔ ٖٓا ْطتٓتر 

 َع عالق١ َسنص ايبشح بايباسجني ٚاـربا٤ داخٌ املسنص.
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ 864ع٢ً ٚؾل ْص املاد٠ ) املكاٚي١ٚاذا نإ عكد  
ٜتعٗد ب٘ أسد ايطسؾني إٔ ٜصٓع غ٦ًٝا أٚ ٜؤدٟ عًًُا يكا٤ أدس ٜتعٗد ب٘ ايطسف ))عكد 

ٜكّٛ غدص بعٌُ َعني ؿطاب غدص آخس مبكابٌ،  إٔعكد املكاٚي١ ٖٛ ؾذٖٛس اآلخس(( 
اـطٛع  دّعْعًسا يضتكالٍ الاإ املكاٍٚ ٜتُتع بأٟ ، دٕٚ إٔ ىطع إلغساؾ٘ أٚ إدازت٘

يعالق١ بني طسيف ايعكد قٌ ايبشح َٔ عكٛد املكاٍٚ؟ إٔ ، ؾٌٗ ُُٜهٔ اعتباز ايسب ايعٌُ
تًـ عطب ْٛع ايعٌُ ايرٟ ٜكّٛ ب٘، ؾتاز٠ لدٙ ؼكٝل ؽ طبٝع١ ايتصاّ َسنص ايبشح
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غا١ٜ ٚتاز٠ اخس٣ لدٙ برٍ عٓا١ٜ، ؾطبل ٚإ اغسْا اىل إ ايعكد قٌ ايبشح ٜسد ع٢ً 
بشح اييف َطتٛاٙ َٔ َسانص  برٍ عٓا١ٜ َٔ مما ًُٜصّ َسنص ايبشحاألعُاٍ ايعك١ًٝ، 

بٝد إٔ ٖرا االختالف ال ٜٓؿٞ ٚد٘ ايػب٘ بني ايعكدٜٔ، ؾال غو إٔ االعُاٍ اييت ص١، تدامل
ُٜهًـ بٗا َسنص ايبشح ُتعد َٔ قبٌٝ االيتصاّ بكٝاّ بعٌُ ملصًش١ اؾ١ٗ املُٛي١، َع متتع 

 ملكاٚي١مما ُٜكسب عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َٔ عكد ا باضتكالٍاألٍٚ 
إٕ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ُٜعٍد صٛز٠ َٔ صٛز عكد  ٜتطح مما تكدّ 

املكاٚي١، ٚيعٌ ايطبب يف ذيو ٜعٛد يًػب٘ ايهبري بني َٛضٛع ايعكدٜٔ، ؾُٛضٛع عكد 
ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ٜكارب نجرًيا َٔ َٛضٛع عكد املكاٚي١، مما ٜٓبػٞ تصٓٝؿ٘ 

 .يف ضُٔ صٛز عكد املكاٚي١
 ادلبحث انثاَي

 انتزايات اطراف عمذ انبحث وانتطىير انتكُىنىجي
إٔ ؼدٜد االيتصاَات ايٛاقع١ ع٢ً عاتل اطساف ايعكد قٌ ايدزاض١ ُٜعد َٔ قبٌٝ  
 سكٛم خالهلا َٔ تتٛاشٕ قا١ْْٝٛ بصٛز٠ ١ٓٝايؿ يًٛصٍٛ اىل املعازف ايالش١َ ايٛضا٥ٌ

ٚاُٖٗا، يرا ضٓكـ يف ٖرا  ايٛضا٥ٌ تًو سدا ايعكد اإلَهإ ؾهإ قدز ؾنيايطس ٚايتصاَات
املبشح ع٢ً ايتصاَات نٌ طسف، َطبكني ايكاعد ايعا١َ اييت تكطٞ بإٔ نٌ ايتصاّ ُٜكابً٘ 

ضٓكطِ املبشح اىل َطًبني نصص األٍٚ يػسح  يإلضٗابسل، ػًٓبا يًتهساز ًَٚٓعا 
 .ايتصاَات َسنص ايبشح ْٚعكد ايجاْٞ يتٛضٝح ايتصاَات اؾ١ٗ املُٛي١

 ادلطهب االول
 انتزايات يركز انبحث

إ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ُٜستب ايتصاَات ع٢ً عاتل َسنص ايبشح ٜتعني 
عًٝ٘ ايٛؾا٤ بٗا، ٖٚرٙ االيتصاَات تكّٛ ع٢ً أضاع ايٛصٍٛ ايؿعًٞ يٓتا٥ر ايبشح، مبع٢ٓ 

بصٛز٠ ناٌَ، ٖٚٓا أدم كسدات ايتطٜٛس، غسٜط١ إٔ تكّٛ اؾ١ٗ املُٛي١ بتٓؿٝر ايتصاَاتٗا 
 ضٛف ْٛضح اِٖ ٖرٙ االيتصاَات، ٚذيو بتكطِٝ املطًب اىل عد٠ ؾسٚع ْعسض هلا تباًعا. 
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 انفرع األول
 النتزاو بانبحثا

ٜعٗس ٖرا االيتصاّ يف ايعكد قٌ ايبشح مبعٗسٜٔ كتًؿني: أسدُٖا إهابٞ ٜتذ٢ً  
ع٢ً اضتٝعابٗا،  ا١ َع َطاعدتٗبايكٝاّ باألعُاٍ ايبشج١ٝ ْٚكٌ ايٓتا٥ر إىل اؾ١ٗ املُٛي

عٔ اضتدداّ ْتا٥ر عج٘ بٓؿطَ٘ أٚ تكدميٗا يًػري  َسنص ايبشحٚاآلخس ضًيب ٜتُجٌ يف اَتٓاع 
 دٕٚ اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ َطبك١ َٔ ايطسف اآلخس.

ؾإْ٘ ىتًـ تبًعا يٓٛع ايبشح املكصٛد،  ايبشح اليتصاّؾبايٓطب١ يًُعٗس األٍٚ  
يًشصٍٛ ع٢ً َعسؾ١ ؾإٕ االيتصاّ ضريد ع٢ً أعُاٍ َع١ٓٝ ؾإذا نٓا أَاّ عح أضاضٞ 

ٜٓػطس إىل غطسٜٔ األٍٚ ايتصاّ بٓتٝذ١ أٟ إٔ  ٚااليتصاّ ٖٓايًٓتا٥ر،  تطبٝلدٕٚ ددٜد٠ 
ايتصاّ ببرٍ ٜعُد َسنص ايبشح ع٢ً ايكٝاّ باألعُاٍ ايبشج١ٝ، أَا ْتا٥ر ٖرٙ األعُاٍ ضتهٕٛ 

تؿاٚت يف ايٛاقع تبأٜ ايٓتٝذ١، إذ قد وصٌ ع٢ً ، ُٜٚستب ع٢ً ٖرا ايعٓا١ٜ بدزدات َتؿاٚت١
ْتٝذ١ َٔ ٖرا ايبشح، ٚقد ال ٜؤدٟ ايبشح إىل أٟ ْتٝذ١  َؤثس٠، ٚيف ٖرا ايؿسض ٜبك٢ 

 َٓع١ُغاز ايٝ٘ ديٌٝ ٖٚرا َا أاالتؿام األضاضٞ نُا ٖٛ، ؾال تأثري ع٢ً َطُٕٛ ايعكد، 
"FRASCATI MANUAL"  ٛإٔ عكد ايبشح  ٍيًتعإٚ االقتصادٟ ٚايت١ُٝٓ، بايك

ايبشح  52.2ٚايتطٜٛس وتٟٛ ع٢ً عد٠ أْػط١ َٚٔ ٖرٙ األْػط١ ايبشح األضاضٞ ))
َعسؾ١ ددٜد٠  النتطاباألضاضٞ ٖٛ عٌُ ػسٜيب أٚ ْعسٟ ٜتِ إدساؤٙ يف املكاّ األٍٚ 

باألضظ ايها١َٓ ٚزا٤ ايعٛاٖس ٚاؿكا٥ل ايكاب١ً يًُالسع١، دٕٚ أٟ تطبٝل أٚ اضتدداّ 
 .(1)بعٝٓ٘((

                                                      

(1( (2.25 Basic research is experimental or theoretical work undertaken 

primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations 

of phenomena and observable facts, without any particular 

application or use in view().See: Francisco Moris, Definitions of 

Research and Development: An Annotated Compilation of 

Official Sources, National Center for Science and Engineering 

Statistics National Science Foundation, March 2018, avelable at: 

https://www.nsf.gov/statistics/randdef/rd-definitions.pdf , last visit 

(3/4/2019), p.3 
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ٚإٔ االيتصاّ بتكدِٜ َعسؾ١ ؾ١ٝٓ ددٜد٠ يف ايبشح األضاع، قد ٜتعًل بايٛصٍٛ اىل  
 .(1)َعسؾ١ َٔ غأْٗا تكدِٜ َٓتر ددٜد، أٚ َعسؾ١ ؾ١ٝٓ َٔ غأْٗا ؼطني َٓتر َٛدٛد

ُُٝهٔ إٔ ًٜتصّ    َسنص ايبشحأَا إذا نإ ايبشح املطًٛب ٖٛ عح تطبٝكٞ ؾ
األسٛاٍ بٓكٌ تًو ايٓتا٥ر اييت أَهٓ٘ ايتٛصٌ إيٝٗا، بٓتا٥ٍر قدد٠، بٝد أْ٘ ًٜتصّ يف مجٝع 

اؾ١ٗ املُٛي١ ع٢ً نٌ املعازف املطتدًص١ َع غسٚط ٚاسٛاٍ اضتػالهلا،  طالعبإٚذيو 
بتشكٝل ْتٝذ١، ٜٚػٌُ نٌ َا أضؿس إيٝ٘ ايبشح َٔ  ّااليتصاٜٚعد ذيو االيتصاّ َٔ قبٌٝ 

بك٢ ٚتدس ال ٜتشدد ع٢ً أضاضٗا، ، طاملا إٔ األاّ ال تعًكت مبٛضٛع ايعكدضٛا٤ ْتا٥ر 
ًٓا بٗا أًٜا ناْت قُٝتٗا  َسنص ايبشحب٘ أًٜا ناْت تًو ايٓتا٥ر، ٜٚبك٢  ١اؾ١ٗ املُٛي١ َدٜٓ َدٜ

أٚ ْٛعٗا، ٜٚبدٚ إٔ االػاٙ ايعسيف ٜرٖب يف ساي١ عدّ ٚدٛد تٓعِٝ عكدٟ هلرٙ املطأي١ إىل 
يًتعإٚ   "FRASCATI MANUAL" َٓع١ُديٌٝ  ، ٚقد أندقٝاّ ذيو االيتصاّ

إٔ عكد  ايعكد قٌ ايدزاض١،  بايكٍٛ املسس١ً َٔ َساسٌاالقتصادٟ ٚايت١ُٝٓ، ع٢ً ٖرٙ 
  2.29ايبشح ٚايتطٜٛس وتٟٛ ع٢ً عد٠ أْػط١ َٚٔ ٖرٙ األْػط١ ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ ))

ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ ٖٞ دزاض١ أص١ًٝ مت إدساؤٖا َٔ أدٌ انتطاب َعسؾ١ ددٜد٠، َٚع ذيو 
 .(2)أضاًضا مٛ ٖدف قدد ٚعًُٞ(( ؾٗٞ َٛد١ٗ

                                                      

ىؾ الحي تكؾن خرائرو التكشؾلؾجية أو استعساالتو السقرؾدة تختمف : السشتج الججيج( (6
عؽ تمػ التي تشتجيا الذخكة سابقا، يسكؽ أن تشظؾي ىحه اإلبجاعات عمى تكشؾلؾجيات 
ججيجة بذكل جحري أو عمى أساس الجسع بيؽ التكشؾلؾجيات السؾجؾدة في التظبيقات 

ىؾ مشتج مؾجؾد تؼ :تحديؽ مشتج مؾجؾد– .جيجة نتيجة االستفادة مؽ السعارف الججيجةالج
تخقيتو أو تحديشو بذكل كبيخ، حيث يسكؽ تحديؽ مشتج بديط )تحديؽ األداء أو 
تخفيض التكاليف( مؽ خالل استعسال مكؾنات أو مؾاد أفزل أداء، أو تحديؽ مشتج 

ية الستكاممة( بؾاسظة التغييخات الجدئية في معقج )الحي يتزسؽ الكثيخ مؽ الشغؼ الفخع
بؾسالمي عسخ، دور اإلبجاع  لمتفريل أكثخ ُيشغخ: .واحج مؽ نغؼ اإلنتاج الفخعية

التكشؾلؾجي في تحقيق السدؤولية االجتساعية في السؤسدة االقترادية، رسالة ماجدتيخ 
لتدييخ، جامعة مقجمة الى مجمذ كمية العمؾم االقترادية والعمؾم التجارية وعمؾم ا

 .63، ص 2263سظيف، الجدائخ، سشة 
(2) ((2.29 Applied research is original investigation undertaken in 

order to acquire new knowledge. It is, however, directed= 
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بتُهني اؾ١ٗ املُٛي١  َسنص ايبشحإال اْ٘ يف ايٛاقع ايعًُٞ نجرًيا َا ٜػٝب ايتصاّ 
عاد٠  َسنص ايبشحَٔ اضتٝعاب ايٓتا٥ر، الضُٝا يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس املٓؿسد، إذ ُٜباغس 

يٓتٝذ١ يف ايبشح، َٔ ٚصٛي٘ مجٝع املٗاّ َطتكًًا، دٕٚ َػازن١ ايطسف ايجاْٞ مما ٜعين 
َسنص ايبشح يف ٖرٙ املسس١ً،  اليتصاّع٢ً مٛ ُٜؿطس تهٝٝؿٓا ٗا اىل اؾ١ٗ املُٛي١، دٕٚ ْكً
ًَا يتٛدٝٗات  َتجاي٘اإثاز٠ َطؤٚيٝت٘ َا مل ٜجبت خط٦٘، أٚ عدّ  ال ُُٜهٔبرٍ عٓا١ٜ، ب ايتصا

يف َسس١ً عكد ايبشح )) ٍٛ، بايك(1)اؾ١ٗ املُٛي١، ٖٚرا َا ٜؤند عًٝ٘ زأٟ يف ايؿك٘ ايؿسْطٞ
ال ُُٜهٔ ايتٓب٤ٛ بايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥، اال أْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً َسنص ايبشح )ايػسٜو( ايكٝاّ باؾٗد 
املٓاضب، ٜٚتِ تصٓٝـ ْػاط املتعاقد يف ٖرٙ ايعكٛد نُا ٖٛ ْػاط األطبا٤ أٚ احملاَني 

 .((دِٜ اـدَات َع االيتصاّ بٛض١ًٝ)تك

ِٝ ايتكازٜس اييت ؼتٟٛ ع٢ً تًو ايٓتا٥ر )يف ساي١ اَا عٔ نٝؿ١ٝ ايٓكٌ ؾتتِ بتطً 
ايبشح األضاضٞ( أٚ بتطًِٝ ايع١ٓٝ ايُٓٛذز ايسا٥د )يف ساي١ ايبشح ايتطبٝكٞ(، ع٢ً إٔ 

 تُهٔ َٔ اضتٝعابٗا.تتسؾل باؿايتني بتكدِٜ املطاعد٠ ايتك١ٝٓ يًذ١ٗ املُٛي١ ي
َسنص خػ١ٝ َتابع١ : ؾُسدٙ ايبشحَسنص  اليتصاّٚؾُٝا ٜتعًل باملعٗس ايطًيب  

ألعاث٘، أٚ إبساّ عكٛد َع َٓاؾطٞ اؾ١ٗ املُٛي١ اضتٓاًدا إىل املعًَٛات اييت مت  ايبشح
ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خالٍ ايعكد األصًٞ، يريو ُٜدزز عاد٠ يف ذيو ايعكد َا ُٜط٢ُ باألدا٤ 

ضٛع َٔ إدسا٤ أ١ٜ عٛخ مماث١ً يف اجملاٍ ايعًُٞ ملٛ َسنص ايبشح ايكصسٟ، ٚذيو مبٓع
ايعكد ؿطاب أٟ َػسٚع آخس، أٚ اضتػالٍ ايٓتا٥ر بػري َٛاؾك١ اؾ١ٗ املُٛي١ بعد تٓؿٝر 
أعُاٍ ايبشح ْٚكٌ ْتا٥ذٗا إيَٝ٘، مما ٜعين إٔ غسط ايطس١ٜ ٖٓا ال ٜتعًل بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا 
                                                                                                                              

=primarily towards a specific, practical aim or objective)). See: 

Francisco Moris, op.cit, p.3 

(1) ((…Le résultat de telles enquêtes est d’ordinaire inconnu. En règle 

générale, au moment de la conclusion du contrat, ..... 

Juridiquement, le partenaire contractuel doit juste apporter les 

diligences et efforts appropriés .... ,ces contrats sont classés, tout 

comme l’activité des médecins ou des avocats, dans les 

„Dienstvertäge“ (prestation de service avec obligation de 

moyens)). See:  Monsieur le Professeur Dr. Thomas Pfeiffer, Les 

Contrats de recherche et développement, avalable at: 

https://www.ipr.uni 

heidelberg.de/md/jura/ipr/montpellier/vortraege/35pfeiffer.pdf, 

last visit (3/4/2019), p2. 
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ًَا ضسٚزًٜا يتٛؾس اؾد٠ أٚ تداٚهل ا بكدز َا ُٜطاٍ إْتادٗا أٚ ع١ًُٝ خًكٗا، إذ ُٜعد َطتًص
 املطًٛب١ ؿُا١ٜ بعض ايٓتا٥ر بٛاضط١ بسا٤ات االخاراع.

ًُا إٔ ٖرا االيتصاّ ٜسد يف ْٛعٞ عكٛد ايبشح ٚايتطٜٛس   املٓؿسد َٓٗا ايتهٓٛيٛدٞ عً
 ٕأ أٟ ايتهٓٛيٛدٞ، اإللاش ؽًٛيب أٚىل خط٠ٛ ًُٞ ُتعدايع ايبشح ، إذ إ ع١ًُٝٚاملػارى

ا، هلًِٝ ايط األضاع ٌتػه َٛاتًَٚعف َعاز ٢ًع ٍباؿصٛ تبدأ ايتهٓٛيٛد١ٝ ١ًٝايعُ
 ٞ.ًايعُ بشحًي السك١ ١ًَسس يف ٜسد ايتهٓٛيٛدٝا ٕ ايتطٜٛسؾإٔ ثِ َٚ

اّ، ٚيف االيتص ٖرا طبٝع١ٚال ُُٜهٓٓا طسح االيتصاّ بايبشح ايعًُٞ َٔ غري ايتطسم اىل  
ٍعد ايتصاّ إىل  ،(1)األٍٚ سأٟايميٌٝ ٖرا ايػإٔ لد إ ايسأٟ ايكاْْٛٞ قد اْػطس اىل غطسٜٔ، 

َسنص ايبشح بتكدِٜ ايبشح ايعًُٞ ايتصاَا ببرٍ عٓا١ٜ، ٚتتشدد ايعٓا١ٜ ؾٝ٘، بأقص٢ َا 
َٔ دٗد ست٢ ٜٓذص َا اتؿل عًٝ٘ َٔ عٌُ بايصٛز٠ املعتاد  ٘إٔ ٜبري ملسنص ايبشحُُٜهٔ 

عدد األدا٤ات يف تكدِٜ املطًٛب َٓ٘، تعًٝٗا بني ذٟٚ اجملاٍ ايٛاسد املتدصص ؾٝ٘، ؾت
ػعٌ َٔ ايصعب عًٝ٘ إٔ ًٜتصّ بتشكٝل اييت ١ إىل طبٝع١ األدا٤ املتصؿ١ باير١ٖٝٓ باإلضاؾ

 ْتٝذ١، َامل ُٜتؿل ع٢ً إ ايتصاّ َسنص ايبشح ٖٓا ؼكٝل ْتٝذ١.
، ؾكد ذٖب إىل ايتؿسق١ بني ايتصاّ َسنص ايبشح بتكدِٜ ايبشح (2)ْٞجااي ايسأٟأَا    

ٓتٝذ١ املتٛخا٠ َٔ ايبشح َٔ عدَٗا، ؾٝهٕٛ ايعًُٞ )ايتطًِٝ( ٚااليتصاّ بايٛصٍٛ إىل اي
االيتصاّ يف األٍٚ بتشكٝل ْتٝذ١ ٜٚتشٌُ َسنص ايبشح املطؤٚي١ٝ إال إذا أثبت ايطبب 
األدٓيب، ٜٚتٛقـ يف ايجاْٞ ع٢ً َعٝاز االستُاي١ٝ َٚد٣ دٚز اطساؾ٘ يف ايٛصٍٛ إىل ٖرٙ 

َع َسنص  اؾ١ٗ املُٛي١عإٚ ايٓتٝذ١، ؾٝهٕٛ ايتصاَا ببرٍ عٓا١ٜ إذا نإ ٜتٛقـ ع٢ً َد٣ ت
إذ ملا نإ ايبشح ٜكع ع٢ً دٗد ذٖين ؾإْ٘  ،ايبشح، أٚ نٕٛ ْتٝذ١ ايبشح قت١ًُ ايٛقٛع

بصؿ١ دقٝك١ ٚنا١ًَ، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜعترب َٛؾٝا بايتصاَ٘  َ٘ٔ ايصعب ايطٝطس٠ ع٢ً ْتا٥ذ
 َت٢ أثبت أْ٘ قاّ ببرٍ ايعٓا١ٜ ايهاؾ١ٝ .

قد اتؿكا ع٢ً ضسٚز٠ ايٛصٍٛ إىل ْتٝذ١،  ؾ١ٗ املُٛي١ٚاأَا إذا نإ َسنص ايبشح  
أٚ ناْت ٖرٙ ايٓتٝذ١ َؤند٠ ايٛقٛع؛ نإٔ ٜربّ ايعكد ع٢ً عح َعد ضًؿا َٚطابل يتطًعات 

                                                      

نريخ صبار لفتو، عقج البحث العمسي، أطخوحة دكتؾراه، مقجمة الى مجمذ كمية ( (6
 646، ص2225القانؾن، جامعة بغجاد، العخاق، سشة 

دار الثقافة،  ، عقؾد التجارة الجولية في مجال نقل التكشؾلؾجيا،د. محسؾد الكيالني ((2
  .663، ص 2228



 -دراسة مقارنة-آثار عقج البحث والتظؾيخ التكشؾلؾجي 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

257 

، ٖٚٓا ايبشح اْتكٌ ؾٝ٘ املسنص ملسس١ً اؾ١ٗ املُٛي١، ؾإٕ االيتصاّ ٜهٕٛ بتشكٝل ْتٝذ١
 ضعٗا سٝص ايتٓؿٝر.ايتطبٝل مبع٢ٓ تطبٝل ايٓتا٥ر ع٢ً ايٛاقع اٟ ٚ

 انفرع انثاَي
 االنتزاو بانتطىير انتكُىنىجي

ُٜكصد بايتطٜٛس ٖٛ تطبٝل َكٓٔ يًُعسؾ١ يػسض إْتاز أٚ تطٜٛس َٓتذات أٚ ْعِ  
، (1)ٚٚضا٥ٌ َؿٝد٠ تػٌُ تصُِٝ ايكٛايب األضاض١ٝ يًُٓتذات ٚ إدسا٤ ايتشطٝٓات املطًٛب١

عتُد ع٢ً املعازف ايع١ًُٝ املٛدٛد٠ اييت ٖٚٓا ٜكع ع٢ً عاتل َسنص ايبشح ايكٝاّ بٓػاط ٜ
مت ايتٛصٌ إيٝٗا عٔ طسٜل ايبشح أٚ اـرب٠ ايع١ًُٝ بٗدف إْتاز َٛاد ددٜد٠ أٚ اآلت 

ت املطًٛب١ ع٢ً املٓتذات أٚ اآلالت ايتشطٝٓا بإدخاٍتطتعٌُ يف عًُٝات ددٜد٠، أٚ ايكٝاّ 
  "FRASCATI MANUAL" َٓع١ُغاز ايٝ٘ ديٌٝ أٚ األْع١ُ املتبع١، ٖٚرا َا أ

إٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس وتٟٛ ع٢ً عد٠ أْػط١ َٚٔ  يًتعإٚ االقتصادٟ ٚايت١ُٝٓ، بايكٍٛ
ايتطٜٛس ايتذسٜيب ٖٛ ايعٌُ املٓٗذٞ، ايكا٥ِ  32.2، ))ٖرٙ األْػط١ ايتطٜٛس ايتذسٜيب

ع٢ً أضاع املعسؾ١ املهتطب١ َٔ ايبشح ٚاـرب٠ ايع١ًُٝ ٚإْتاز املعسؾ١ اإلضاؾ١ٝ، ٚاييت 
ِ تٛدٝٗٗا إلْتاز َٓتذات ددٜد٠ أٚ عًُٝات ددٜد٠، أٚ يتشطني املٓتذات أٚ ايعًُٝات ٜت

 . (2)اؿاي١ٝ((
ٖٚرا نً٘ ٜتطًب دزد١ عاي١ٝ َٔ سطٔ ايتٓعِٝ، ؾطًًا عٔ َطت٣ٛ عايٞ َٔ  

ايكدز٠ ايؿهس١ٜ ٚايرنا٤، ؾٗرا االيتصاّ َسدٙ االبداع، ٖٚرا َا أغاز ايٝ٘ زأٟ يف ايؿك٘ 
يكٍٛ )) ٖٓا ٜكّٛ املكاٍٚ )َسنص ايبشح( عاد٠ بتطٜٛس أسد َهْٛات املٓتر ، با(3)ايؿسْطٞ

                                                      

( ُيشغخ: د. ندار كاعؼ صباح، إمكانات البحث والتظؾيخ في بمجان عخبية مختارة ودورىا 6)
في تعديد القجرة التشافدية، بحث مشذؾر في مجمة القادسية لمعمؾم اإلدارية 

 .622، ص 2262 ،6، ع62واالقترادية،مج
(2) ((2.32 Experimental development is systematic work, drawing on 

knowledge gained from research and practical experience and 

producing additional knowledge, which is directed to producing 

new products or processes or to improving existing products or 

processes)). See: Francisco Moris, op.cit, p.3. 

(3) ((Dans ce type de contrat, le contractant développe le plus souvent 

un des composants d’un produit (par ex. un logiciel), ou bien y 

apporte une contribution importante (par ex. le lay-out d’un= 
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َجٌ ؽطٝط االتصاٍ(، ٖٚٓا تعٗس ْتٝذ١ فٝات(، أٚ ُٜكدّ َطا١ُٖ نبري٠ ))َجٌ ايرب
ختٝاز غسٜو )َسنص املُٛي١، يرا ٜٓبػٞ ع٢ً األخري ا ايتطٜٛس ع٢ً املٓتر ايٓٗا٥ٞ يًذ١ٗ

دز٠، ؾٝهٕٛ عامًلا باهلدف ايٓٗا٥ٞ يًذ١ٗ املُٛي١، ٖٚرا َا ايبشح( ملا ميتاش ب٘ َٔ َعسؾ١ ٚق
ُُٜهٓ٘ َٔ تكدٜس دد٣ٚ ايػسض َٔ ايعكد َٔ ْاس١ٝ ش١َٝٓ ٚع١ًُٝ، يريو ؾٗٛ ًَصّ بايتطٜٛس 

 ايٓادح((. 
َٚٔ ذيو ٜتطح إٔ االيتصاّ بايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ، قا٥ِ ع٢ً أضاع ؼٌٜٛ  

ؿٝد٠، ٚبػ١ٝ تٛضٝح ذيو ْدزز املجاٍ اآلتٞ: خالصات ايبشٛخ ايع١ًُٝ إىل تطبٝكات ع١ًُٝ َ
إٔ ؾهس٠ زؾع نؿا١ٜ املٛصٌ ايهٗسبا٥ٞ عٔ طسٜل َعدٕ َٛصٌ أٚ غب٘ َٛصٌ ٚايتؿهري 
باآليٝات ايصداد١ٝ نٓاقٌ ذٟ نؿا١ٜ عاي١ٝ، ٚإخطاع٘ يًبشح قبٌ تكسٜس صالسٝت٘ ٖٞ 

 .(1)ٞ َؿٝد(ضتدداَ٘ نُٛصٌ ؾٗٛ )تطبٝل عًًُُٞ(، أَا تكسٜس صالسٝت٘ ٚنٝؿ١ٝ ا)عح ع
 انفرع انثانث

 االنتزاو بتحميك َتائج عمذ انبحث وانتطىير انتكُىنىجي
ملا ناْت ايػا١ٜ َٔ ابساّ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ٖٞ ؼكٝل األٖداف  

قد ٜعُد اىل ايتٗسب َٔ  ، ؾإٔ َسنص ايبشح(2)االقتصاد١ٜ املتٛقع١ َٔ اضتدداّ ْتا٥ر ايبشح
ٖٚٓا  اييت ؼٍٛ دٕٚ إمتاّ َا ايتصّ بَ٘،١ يبعض ايعسٚف ٚاملعٛقات ْتٝذتٓؿٝر ايتصاَاتَ٘، 

                                                                                                                              

=branchement). Le résultat du développement influence le produit 

final du client. Dans ces cas, le partenaire au développement sera 

choisi en raison de ses connaissances particulières et de ses 

aptitudes relatives au composant à livrer. Il connaît en général le 

but final des travaux. En raison de ses connaissances, il peut 

estimer la faisabilité du but poursuivi par le contrat d’un point de 

vue temporel et pratique. Il est par conséquent tenu à la réussite du 

développement. De tels contrats sont donc classés comme 

„Werkverträge“ (prestation de service avec obligation de résultat)). 

See:  Monsieur le Professeur Dr. Thomas Pfeiffer, OP.Cit, p2. 
ُيشغخ: وفاء مديج فمحؾط، السذاكل القانؾنية في عقؾد نقل التكشؾلؾجية إلى الجول الشامية، ( 6)

 .626، ص 2225ية الحقؾق، جامعة دمذق، سشة أطخوحة دكتؾراه مقجمة إلى كم
في عل الجيؾد الجولية  جالل وفاء دمحميؽ، اإلطار القانؾني لشقل التكشؾلؾجيا ُيشغخ: د.( (2

دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية،  ،وأحكام نقل التكشؾلؾجيا في قانؾن التجارة الججيج
 47، ص 2226مرخ، سشة 
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بتشكٝل ْتا٥ر  دٚاملكصٛ َ٘ بتكدِٜ ْتا٥ر ٖرا ايعكد ٚؼكٝكٗا؟ٜجٛز ايتطاؤٍ عٔ َد٣ ايتصاَ
 ٖرا ايعكد، ايػا١ٜ اييت تطع٢ اؾ١ٗ املُٛي١ يًشصٍٛ عًٝٗا. 

ايبشح ع٢ً تكدِٜ ْتا٥ر إٕ طبٝع١ ايعكد قٌ ايدزاض١ َٔ سٝح االصٌ ُتًصّ َسنص  
اىل اؾ١ٗ املُٛي١، بٝد إ َطابك١ ٖرٙ ايٓتا٥ر ملا ٖٛ َطًٛب َٔ عدََ٘، ٜطتشٌٝ ضُاْ٘، 
مبع٢ٓ ادم إ االيتصاّ بتشكٝل ْتا٥ر عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ٚتكدميٗا ُٜكطِ ع٢ً 

 :َسسًتني
ٓا َٔ ٚادب َسنص ايبشح ٖ ْكٌ ْتا٥ر عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ: :ألٚىلملسس١ً اا 

االيتصاّ بتشكٝل ْتٝذ١ قدد٠ اال ٖٚٞ ْكٌ ْتا٥ر ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، مبع٢ٓ ْكٌ 
املعسؾ١ َٚٓٗذ١ٝ تًو املعسؾ١، مما ُٜؿسض ايتصاّ َسنص ايبشح بتُهني اؾ١ٗ املُٛي١ َٔ 

ٍٛ َطتكٌ، ؾإٔ عدّ ْكٌ ْتا٥ر ايبشح ٚايتطٜٛس  االضتٝعاب ٚايطٝطس٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ ع٢ً م
ايتهٓٛيٛدٞ، ٜهؿٞ يكٝاّ َطؤٚي١ٝ َسنص ايبشح عٔ عدّ ايتٓؿٝر، ست٢ َع اؾاراض 
ايٛصٍٛ اىل ْتا٥ر األعاخ املسد٠ٛ، ؾايٓتٝذ١ ايٛادب تٓؿٝرٖا تتُجٌ يف ْكٌ ْتا٥ر ايبشح 
اىل اؾ١ٗ املُٛي١ بػض ايٓعس عُا اذا ناْت ٖرٙ ٖٞ ايٓتٝذ١ اييت طًبتٗا اؾ١ٗ املُٛي١ اّ 

بايعكد َٔ داْب  اإخالًيؾال ُٜعد أٟ ايٓتٝذ١ ايؿ١ٝٓ، ادب٘ ْكٌ ْتا٥ر األعاخ املطًٛب١ ال، ؾٛ
ٛؾا٥٘ بايتصاَ٘ ايعاّ بٓكٌ عدّ اؿصٍٛ ع٢ً االبداع املطًٛب، ؾع٢ً ايسغِ َٔ  َسنص ايبشح

يتشكٝل ٚاؽاذ مجٝع ايٛضا٥ٌ ايالش١َ اؾدٜد٠ )املعسؾ١ ايتك١ٝٓ اٚ االبداع ( املعًَٛات ايؿ١ٝٓ 
 االيتصاّ بتشكٝل ايٓتٝذ١ احملدد٠ َسنص ايبشحُٔ ٚادب ؾ ،تٓؿٝر ايتصاَات٘ايتصاََ٘ ٜؤند ع٢ً 

ؼكٝل ٖرٙ ايٓتٝذ١ ٜهؿٞ يتكسٜس إٔ تتشكل ايٓتا٥ر املطًٛب١ َٔ سٝح سذِ اإلْتاز  ٚإٕ
، ٖٚٓا ٜتعني ْٚٛعٝت٘ ٚدٛدت٘، ؾإذا مل تتشكل ٖرٙ ايٓتا٥ر نإ ٖٓاى عدّ تٓؿٝر االيتصاّ

ط َا بني االيتصاّ بٓكٌ اؿل ْؿط٘ ْٚكٌ قٌ اؿل، إذ إٔ ْكٌ اؿل ُٜكصد ب٘ عدّ اـً
إشاي١ عكب١ قا١ْْٝٛ ٖٚٞ )اضتدداّ اخاراع ممٔ وٛش بسا٤تَ٘(، بُٝٓا ْكٌ قٌ اؿل ٖٚٛ 

ٖٚٞ ؼكٝل ايٓتا٥ر املطًٛب١  املسس١ً ايجا١ْٝ:. اَا (1)املعسؾ١ ايتك١ٝٓ ٚايكدز٠ ع٢ً تطبٝكٗا
برٍ ايعٓا١ٜ ٚبرٍ ب : ٖرا االيتصاّ ٜٓدزز ؼت االيتصاّيتطٜٛس ايتهٓٛيٛدَٞٔ عكد ايبشح ٚا

ؾإٕ عدّ االيتصاّ ٜتِ  َٚٔ ثِ ،ؼكٝل ْتٝذ١ ٚيٝظاؾٗد يف ضبٌٝ ؼكٝل غا١ٜ َع١ٓٝ 
َسنص دٗدًا َعًٝٓا ٜٚهؿٞ برٍ اؾٗد املتؿل عًٝ٘ يًكٍٛ إٔ  َسنص ايبشحتكسٜسٙ اذا مل ٜبرٍ 

 .يٓعس إىل ؼكٝل ايٓتٝذ١ َٔ عدَ٘أٚيف بايتصاَ٘ دٕٚ ا ايبشح
                                                      

 .644لسرجر الدابق، ص ( ُيشغخ: وفاء مديج فمحؾط، ا(6
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نٝـ ُُٜهٔ أثبات إٔ املسنص برٍ ايعٓا١ٜ ايرٖٔ َؿادٙ: ٚقد ٜسد تطاؤٍ يف  
إٕ َسنص ايبشح مل ٜبرٍ  ٛ اؾ١ٗ املُٛي١ ٚادب عًَٝ٘ إثباتاملطًٛب١؟ الغو إٔ املدعٞ ٖٚ

ا١ٜ َسانص ايعٓا١ٜ املطًٛب١، ٖرٙ ايعٓا١ٜ اييت ٜبرهلا ايػدص املعتاد، ٚايرٟ ْكصد ب٘ عٓ
 ايبشح ٚايتطٜٛس َٔ ذات ايٓػاط.

ايبشح ٚمما ضبل ذنسٙ ْالسغ أْ٘ َٔ َصًش١ ايدٍٚ ايٓا١َٝ ايتُطو ظعٌ ايتصاّ  
بتشكٝل ْتٝذ١، أَـا ايدٍٚ ايصٓاع١ٝ ؾكد ضـعت إىل دعٌ  بتشكٝل ايٓتا٥ر املطًٛب١ ٖٛ ايتصاّ

ز إٔ عـدّ ايٛصٍٛ إىل ايٓتٝذ١ ٚذيو عًـ٢ اعتبـا ،برٍ عٓا١ٜ أٚ ٚضـ١ًٝ ٖرا االيتصاّ َٔ قبٌٝ
 د.قد ٜهٕٛ بطـب ظسٚف ق١ًٝ ندطأ األغـداص احملًٝني ٚزدا٠٤ املٛا

، يف ٖرا املٛضٛع ع٢ً ادزاز ايتصاّ اخس ع٢ً َسنص ايبشح، (1)ٜٚعُد ايؿك٘ ايؿسْطٞ 
عكد ْتٝذ١ ابساّ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، ٚؾش٣ٛ زأٜ٘ ٜتذ٢ً يف إهاد َا ُٜط٢ُ ب

ٓتر َٛدٛد إ امل ؿٞ عكد ايتطبٝلؾ ،ٖٛ غهٌ خاص َٔ عكد ايتطٜٛس، ٚايرٟ ٝلايتطب
                                                      

(1) (Contrats d’application Le contrat d’application est une forme 

particulière du contrat de développement. Dans le contrat 

d’application, le produit du contractant existe déjà. Ce dernier 

s’engage à adapter ce produit aux conditions particulières du 

client. Il s’agit donc ici aussi d’une prestation de développement. 

Cette prestation résulte toutefois d’un fondement économique 

différent. Le contractant dispose déjà d’un produit sous-traité. Le 

client est intéressé à sa livraison. Il faut juste adapter le produit 

aux exigences du client, avant qu’il puisse êt re commandé et 

livré. Economiquement, c’est l’intérêt de débouchés du sous-

traitant qui est au premier plan. Il ne s’agit que du financement des 

frais d’adaptation et du risque qui y est attaché. C’est en général le 

sous-traitant qui doit assumer ce risque. Le contrat d’application 

sert donc économiquement au préfinancement des frais 

d’adaptation et à la prise en charge du risque qui y est attaché part 

le client. La rémunération payée pour les travaux d’adaptation est 

ainsi , en quelque sorte, une avance sur le prix d’achat. Toutefois, 

le contrat d’application doit être classé comme contrat d’entreprise 

particulier. Il sert en effet à séparer du contrat de vente les travaux 

d’adaptation et le risque qui y est attaché. Le prestataire s’engage 

à ce que la prestation d’adaptation réussisse. Le client prend à sa 

charge l  risque économique de pouvoir ou non utiliser 

effectivement le produit adapté)). See:  Monsieur le Professeur Dr. 

Thomas Pfeiffer, OP.Cit, p2. 
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تهٝٝـ ٖرا املٓتر َع ايعسٚف احملدد٠  ، إال إٔ ايتصاّ َسنص ايبشح ٜهُٔ يفبايؿعٌ
ؾاؾ١ٗ املُٛي١  ،، ؾإٕ ٖرٙ املٝص٠ ْاػ١ عٔ أضاع اقتصادٟ كتًـٚاملطًٛب١ يف ايعٌُ

اؾ١ٗ املُٛي١، ٖٚٓا تهٝٝـ املٓتر َع َتطًبات بشح اىل ، ٜٚطع٢ َسنص ايبايؿعٌ َٓتر ايدٜٗ
َٔ  متٌٜٛ تهايٝـ ايتهٝـ ٚاملداطس املستبط١ بٗا ايتصاّ األخري ٖٓا ٜعٗس يفإٕ لد 

تشٌُ ٖرٙ تهب إٔ اؾ١ٗ املُٛي١ ٖٞ اييت هٕٛ تعاد٠ َا ؾ اضتدداّ املٓتر املعدٍ،
س اعُاٍ ضععٔ ٗٞ ؾ ،ايتهٝـاملدؾٛع١ َكابٌ أعُاٍ  املبايؼؾإٕ   َٚٔ ثِ ،املداطس

ايتعدٜالت ايٛازد٠ ع٢ً املٓتر ايرٟ مت تطٜٛسٙ ٚتهٝٝؿ٘ َع ب١٦ٝ ايعٌُ، ؾٗرا ايعكد ٜكّٛ 
َطؤٍٚ  ، َٚٔ ثِ ؾإٔ َسنص ايبشحاملداطس املستبط١ ب٘عٔ ؾصٌ عٌُ ايتهٝـ  ع٢ً اضاع

املداطس  ٚضأَ لاسٗا، بٝد إ اؾ١ٗ املُٛي١ ٖٞ َٔ تتشٌُ خد١َ ايتهٝـعٔ 
 .قتصاد١ٜ املتُج١ً يف قدزت٘ ع٢ً اضتدداّ املٓتر املعدٍ أٚ عدّ اضتدداَ٘اال

 انفرع انرابع
 االنتزاو بانضًاٌ

ٜجري ايهجري َٔ اـالف ضٛا٤  ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ايطُإ يف عكد 
، ٚىتًـ االَس عطب تعدد صٛز اٚ بصدد َداٙ ْٚطاقَ٘ٙ بايٓطب١ ملعطٝات ٚدٛد

ٚصٛز ايطُإ ٖرٙ تتذطد يف ايعالق١ ايكا١ُ٥ بني َسنص ايبشح ٚاؾ١ٗ املُٛي١،  إ،ايطُ
املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ؾع٢ً االٍٚ )َسنص ايبشح( إ ٜطُٔ ايتعسض ٚاالضتشكام ٚايعٝٛب اـؿ١ٝ يف 

، ٚعًٝ٘ نريو ايصعب ؼدٜد اـؿا٤ يف املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ بطبب طبٝعتٗا املع١ٜٛٓ ٚإٕ نإ َٔ
اصس ٖرٙ املعسؾ١ بصٛز٠ ال تًشل اٟ اضساز باؾ١ٗ املُٛي١ )ضُإ إ ٜٓكٌ مجٝع عٓ

 :ايطالَـ١(، ٚضٓكـ ع٢ً نٌ َٔ ٖرٙ صٛز ٖرا ايطُإ بايتتابع
: ٜهُٔ ٖرا ايطُإ بٓكٌ اؿٝاش٠ اهلاد١٥ )اىل اؾ١ٗ ضُإ ايتعسض ٚاالضتشكاماٚاًل: 

ايؿكٗا٤ إ ٖـرا ايطُإ  ع٢ً اعتباز إ ٖرا ايطُإ ايتصاّ قا٥ِ برات٘، ٜٚس٣ بعض (املُٛي١
ال ىسز عٔ نْٛ٘ ته١ًُ يًٓتٝذ١ االضاضٝـ١ يًبشح ٖٚٞ ْكٌ املعسؾ١ ايتك١ٝٓ َٔ َسنص ايبشح 

طبل ُتض١، ؾٚاىل اؾ١ٗ املُٛي١، ٚسٝح إ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َٔ عكٛد املعا
طُـإ بايبشح  ايطُإ َٚٔ آثاز ٖرٙ االسهاّ ايتصاّ َسنص ألسهاّعًٝ٘ ايكٛاعد ايعا١َ 

قاْْٛٞ(،  بتعسض٘ املادٟ ٚايكاْْٛٞ، ٚتعسض ايػري اذا نإ قاْْٛٝا )أٟ إ ٜطتٓد اىل ضـب
ٚبريو ٜطُٔ َسنص ايبشح يًذ١ٗ املُٛي١ اضتػالٍ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ بصـٛز٠ ٖاد١٥، ٚخالف 

دا ذيو ٜتشٌُ َسنص ايبشح املطؤٚي١ٝ املد١ْٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ يتعدٜ٘ ع٢ً سل ايػري، بٛصؿَ٘ َكً
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كّٛ اؾ١ٗ املُٛي١ ٖٓا بأدسا٤ ؼسٜات تطبل ابساّ ت، َٚٔ ايطسٚزٟ إ (1)اٚ َصٚزا اٚ ضازقا
ػري، ٖٚرا ُٜعد أدسا٤ ًتأند َٔ إ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ مل ٜطبل ٚإ مت تصٜٚدٖا يتايعكد، بإٔ 

دزز يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس تإ ٗا ًػري، ٚنريو بإَهاْيتعسض ائَ  اْؿطٗب٘ ُٞ ؼ
دٞ غسطا ؾاضدا يف ساي١ قٝاّ َسنص ايبشح بايتصسف باملعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ضابًكا اٚ ايتهٓٛيٛ

 .بعاد ٖرا ايتعسضا إالسًكا ع٢ً ايعكد، اٚ اٟ ضُإ اخس ٜهؿٌ هل
َا اؿهِ عٓد ٚصٍٛ َسنص ايبشح يٓتا٥ر ضبل ٚإٕ تٛصٌ ٚقد ٜسد تطاؤٍ َؿادٙ  

تعسض ٚاالضتشكام ؟ بايطبع ٔ يًَسنص ايبشح ضاَإيٝٗا َسنص أخس يف َهإ َا ؟ ٌٖ ُٜعد 
ع٢ً قدز نبري َٔ اؿٝط١ ؾٝدزز يف قد ٜهٕٛ َسنص ايبشح ، ٚػًٓبا هلرا االَس لد إٔ ال

ايعكد ْص ٜؤند ؾٝ٘ عدّ عًُ٘ بٛدٛد َايو غريٙ يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ٚيهٓ٘ ال هصّ بٗرٙ 
كٛاعد ايٛاقع١، ٖٚٓا تصبح املطؤٚي١ٝ ع٢ً عاتل اؾ١ٗ املُٛي١، َٚٔ ثِ هب تطبٝل اي

ذا ٚقع تعسض اٚ اضتشكام ؾاْ٘ ٜصاز اىل ؾطذ ايعكد إايعا١َ يًطُإ، مبع٢ٓ ادم 
 ٚايتعٜٛض عٔ نٌ االضساز اضاؾ١ اىل زد ايجُٔ.

طأي١ تطبٝل ضُإ ايتعسض ٚاالضتشكام ع٢ً املعًَٛات ُٜعد اَس ْطيب، ٚإٔ َ 
ٍٕ ٚاسد يف دٍٚ  الٕ يف غايب االسٝإ ٜعٌُ َسنص االعاخ ملصًش١ انجس َٔ د١ٗ ممٛي٘ يف ا

تعتُد ع٢ً َد٣ اَتداٖا االقًُٝٞ اٚ ايدٚيٞ .. ؾًٛ قدّ َسنص ايبشح ْتا٥ر  غت٢ ؾايٓتا٥ر
َُٓٗا اَا إ نإ  ألٟملٍُٛ ٚطين يف دٚي١ ٚقدّ ايٓتا٥ر يدٚي١ اخس٣ ال ٜهٕٛ ٖٓا ضأَ 

 يدٍٚ عدٜد٠ ؾٗٓا ٜطُٔ. ر أٚ َعًَٛات ع٢ً ْطام ٚاضع ميتداالَس ىص َٓت
ايطُإ اَا إ ٜهٕٛ بٓص ايكإْٛ، ٖٚٓا ال ضسٚز٠ يتطُٝٓ٘ يف ايعكد الٕ ٚايتصاّ  

َٔ االْتؿاع باملعسؾ١  اايػـسض االضاضٞ َٓ٘ ٖٛ اؿٝاش٠ اهلاد١٥ يًذ١ٗ املُٛي١ اييت متهٓٗ
ٚبريـو ؾإ ع٢ً َسنص ايبشح إٔ ميتٓع عٔ اٟ تعسض هلرٙ ايٓاػ١ عٔ ايبشح، ايتك١ٝٓ 

، ٚعًٝ٘ ؾإ ع٢ً َسنص ايبشح إ ًٜتصّ (2)ًٝادٜـا اٚ قاْْٛاؿٝاش٠، ضٛا٤ نإ ايتعسض َا
َٔ اضتػالهلا بصٛز٠  ابطُإ ْكٌ ايعٓاصس املتؿل عًٝٗا اىل سٝاش٠ اؾ١ٗ املُٛي١ ٚميهٓٗ

ٖاد١٥ َٚطتكس٠ ْٚاؾع١ ٚغري ممًٛنـ١ يًػري، يرا هب إ ٜهٕٛ ْكٌ املعسؾ١ ايتك١ٝٓ ناَال َع 

                                                      

  .683-686ُيشغخ: د. محسؾد الكيالني، السرجر الدابق، ص  ((6
( ُيشغخ: مختزى جسعة، عقج االستثسار التكشؾلؾجي، أطخوحة دكتؾراه، كمية الحقؾق، (2

 .666، ص2229جامعة الشيخيؽ، سشة 
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ست٢ ٜتِ االْتؿاع ايصشٝح ، ١ًٝ ٚتأند اضتٝعابٗا ؾعالنٌ َطتًصَاتٗا َٔ تدزٜب ايعُاي١ احمل
 بٗا ؾٓٝا ٚصٓاعٝا.

ٜٚعد االيتصاّ بٗرا ايطُإ ايتصاَا بتشكٝل ْتٝذ١، ٚاذا عًُٓا إ اسهاّ ايطُإ  
يٝطت َٔ ايٓعـاّ ايعاّ، ؾُٝهٔ االتؿام ع٢ً خالؾٗا، بٝد اْ٘ ٜكع باطال نٌ غسط ٜطكط 

اؾ١ٗ املُٛي١، الٕ َصاحل األخري٠ ع٢ً اخؿا٤ سل ٖرا ايطُإ اذا تعُد َسنص ايبشح 
 .(1)ضتهٕٛ غري ذات دد٣ٚ ع٢ً مٛ ٜؿسؽ ايعكد َٔ قتٛاٙ

ًٝا:  ُٜساد بٗرا ايطُإ يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، : ضُـإ ايعٝٛب اـؿ١ٝثاْ
 ايتصاّ َسنص ايبشح بتطًٝـــِ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ نا١ًَ، ٚخاي١ٝ َٔ ايعٝٛب، عٝح تصًح

ُٜٚػارط  ،اٚ ايرٟ مت ايتٛصٌ ايٝ٘ اثٓا٤ ع١ًُٝ ايبشح يًػسض ايرٟ َٔ ادً٘ مت ابساّ ايعكد
ًٝا أٟ غري َعًّٛ يًذ١ٗ  يف ايعٝب ايرٟ ٜطُٓ٘ َسنص ايبشح إٔ ٜهٕٛ َؤثًسا ٚقدمًيا ٚخؿ

ٚاذا مل تؤد املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ايٓتٝذ١ املسد٠ٛ َٔ ايعكد ؾإ َسنص ايبشح ٜصبح املُٛي١، 
املٓكٛي١  ذيو، الٕ َٔ املٓطكٞ إ ؼكٝل ايٓتٝذ١ ٜستبط بصالس١ٝ ايعٓاصس َطؤٚال عـٔ

 .(2)خاي١ٝ َٔ ايعٝٛبيالضتػــالٍ يرا ؾإ ع٢ً َسنص ايبشح إ ٜطع٢ بتطًِٝ ايعٓاصس 
ٚاألَس ايٛادب ايرنس ٖٓا ٖٛ إٔ غسط اـؿا٤ ُٜجري تطاؤًيا، بطبب ايطبٝع١  

 املُٛي١ غايًبا يًُعازف األضاض١ٝ اييت متهٓٗا َٔاملع١ٜٛٓ يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ٚاؾتكاز اؾ١ٗ 
هػـ عٔ ايعٝب اـؿٞ ٜهٕٛ َستبًطا بٛضع ٖرٙ املعازف ؼدٜد عٝٛب املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ؾاي

، ٖٚٓا ٜٓبػٞ إعطا٤ ضًط١ تكدٜس١ٜ (3)َٛضٛع ايتطبٝل، ٚقد ٜطتػسم ايهػـ ٚقًتا طًًٜٛا
يٛدد املطا٥ٌ ايؿ١ٝٓ ٚصعٛب١  ايعٝب ْعًسا النتػافيًكاضٞ بػ١ٝ تكدٜس ايٛقت املال٥ِ 

( َٔ ايكإْٛ 570، ٖٚرا َا ٜتعازض َع ْص ايكإْٛ إذ ايصَت املاد٠ )(4)ايعٝب انتػاف
املدْٞ ايعساقٞ زؾع دع٣ٛ ضُإ ايعٝب اـؿٞ خالٍ ضت١ أغٗس َٔ ٚقت ايتطًِٝ، ست٢ َع 

٠ أطٍٛ، ايعٝب بعد ذيو، َامل ٜكبٌ املتعاقد اآلخس إٔ ًٜتصّ بايطُإ ملد انتػافؾسض 
                                                      

جامعة الشيخيؽ،  ُيشغخ: درع حساد عبج، عقج االمتياز، أطخوحة دكتؾراه، كمية الحقؾق، (6)
 .629، ص2223سشة 

 .687( ُيشغخ: د. محسؾد الكيالني: السرجر الدابق، ص(2
، تخجسة عمي مقمج، 2ُيشغخ: ج. ريبيخ و ر. روبمؾ، السظؾل في القانؾن التجاري، ج 3))

 .868، ص 2228، سشة 6مؤسدة مجج لمشذخ، بيخوت، ط
 . 668( ُيشغخ: مختزى جسعة عاشؾر، السرجر الدابق، ص (4
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ًُا إٔ غسط اـؿا٤ ٜصٍٚ يٝظ ؾكط إذا ناْت اؾ١ٗ املُٛي١ تعسف ايعٝب ٚإمنا أًٜطا إذا  عً
 .(1)ناْت تطتطٝع َعسؾت٘ ٚذيو بكٝاَٗا بؿشص َطابل يًُُازض١ ايع١ًُٝ

ٜٚهُٔ أضاع ٖرا ايطُإ يف ازاد٠ املتعاقدٜٔ ايط١ُٝٓ َٚا تكتطٝ٘ طبٝع١ ايعكد   
 اطتُد اؾ١ٗ املُٛي١ سكٗت١ ايؿ١ٝٓ َٔ ايعٝٛب، َٚٔ ٖٓا الٕ االصٌ ٖـٛ ضال١َ املعسؾ

بايطُإ، بٝد إ ٖرا ايطُإ ٜطكط يف ساالت ٜسدع بعطٗا اىل ْص ايكإْٛ اٚ اتؿام 
دٟ ؤٕ تهٕٛ تًو ايعٓاصس يف ايٛقت ذات٘ خاي١ٝ َٔ ايعٝٛب عٝح تــ، نُا هب أاألطساف

 .ٛد َٓ٘اىل ؼكٝل ايٓتٝذ١ احملدد٠ يف ايعكد، ٚايػسض املٓػ
: نُا َس اًْؿا ع٢ً َسنص ايبشح إ ُٜطًِ نٌ ايعٓاصس اييت االيتصاّ بطُإ ايطال١َثايًجا: 

ؼكل ايٓتٝذ١ املطًٛب١ َٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، ٚاييت َٔ غأْٗا إٔ ؼكل 
 يإلبداعٜطُٔ االضتدداّ االَٔ  ضُإ ايطال١َ، ٚضُإ ايطال١َ ٖٛ إ َسنص ايبشح

ٚاألَٛاٍ دسا٤ اضتعُاي٘، ؾٗرا ايطُإ ُٜساؾل  باألغداصٚعدّ اؿام ايطسز  ايتهٓٛيٛدٞ
عٔ أٟ ضسز ُٜصٝب َسنص ايبشح هب إ ُٜطأٍ يرا  ٚضع املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٛضع ايتطبٝل،

َٔ داْب اؾ١ٗ  غسٜط١ عدّ ثبٛت اٟ تكصري االبداع،اؾ١ٗ املُٛي١ َٔ دسا٤ اضتعُاٍ 
، ٚيف ٖرا ايػإٔ ْتطا٤ٍ عٔ سهِ تطبب (2)البداعاباضتعُاٍ  ا، يعدّ َعسؾتٗاملُٛي١

، ٌٖ ًٜتصّ َسنص اايعٓاصس املٓكٛي١ باؿـام األذ٣ ايبدْٞ ايػدصٞ باؾ١ٗ املُٛي١ ٚتابعٝٗ
ايبشح بتعٜٛض ٖرا ايطسز؟ ٌٖٚ ٜعد ٖرا االيتصاّ ْابع َٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس 

اي١ َا اذا نإ ايطسز ايتهٓٛيٛدٞ ْؿط٘؟ ال غو إ َٛضٛع ايطال١َ ٜبـدٚ ٚاضشا يف س
ايرٟ ًٜشل اؾ١ٗ املُٛي١ ْاغ٦ا عٔ ايعٓاصس املٓكٛي١ ذاتٗـا، ٚيٝظ َٔ تكصري اؾ١ٗ 

يف ساي١ ايطسز ايرٟ ٜصٝب اؾ١ٗ املُٛي١ ْتٝذ١  ٜعٗس، ؾطُـإ ايطال١َ ااملُٛي١ اٚ اُٖاهل
ايعكد ، ؾًٛ اؾارضٓا إ َسنص ايبشح ًَصّ مبكتط٢ االبداعغصا٥ص  ١عسؾاملٚعدّ  اؾٌٗ

اٌُٖ بريو ؾاْ٘ ٜهٕٛ َطؤٚال عٔ مجٝع اال اْ٘  ،ع٢ً ٖرٙ ايصؿـات اؾ١ٗ املُٛي١باطالع 
املطؤٚي١ٝ اٖٞ عكد١ٜ اّ  االضساز اؿاص١ً ْتٝذ١ عدّ االطالع، ٖٚٓا ْتطا٤ٍ عٔ ْٛع

 ؟ تكصري١ٜ

                                                      

 .869( ُيشغخ: ج. ريبيخ و ر. روبمؾ، السرجر الدابق، ص (6
ُيشغخ: نجاء كاعؼ السؾلى، اآلثار القانؾنية لعقؾد التجارة الجولية لشقل التكشؾلؾجيا، أطخوحة ( (2

 .638، ص 6996دكتؾراه مقجمة إلى مجمذ كمية القانؾن، جامعة بغجاد، سشة 
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ظُٝع صؿات املعسؾ١ عًُا  اؾ١ٗ املُٛي١ٜتشتِ ع٢ً َسنص ايبشح ٖٓا إ وٝط  
، ٚإ ٖرا االيتصاّ ْأغٞ َٔ داْب اخس َٔ ايعكد ذات٘، اذ َٔ ايُٝٓع ايطسز عٓٗ املٓكٛي١،

املكسز ؾكٗا ٚقطا٤ اٚ تػسٜعا إ اثاز ايعكد ال تكتصس ع٢ً َا ٚزد ؾٝ٘ ٚامنا ٜػٌُ إضاؾ١ 
اىل ذيو َا ٜعد َٔ َطتًصَات٘ ٚؾكا يًكإْٛ ٚايعسف ٚايعداي١ ٚعطب طبٝع١ االيتصاّ، ؾٝهٕٛ 

، ؾاذا (1)ٖرٙ املصاٜا ٚاـصا٥ص اـطس٠ ضسٚزٜا اؾ١ٗ املُٛي١ باطالعشح ايتصاّ َسنص ايب
مل ٜؿعـٌ َسنص ايبشح ذيو ْػأت عٓد٥ر َطؤٚيٝت٘ ٚؾكا ألسهاّ ايعكد، بٌ ٜهٕٛ َسنص 
ايبشح َطؤٚال َطؤٚي١ٝ عكد١ٜ ست٢ يٛ مل ٜهٔ ٖٛ غدصٝا َٔ قاّ بتطًِٝ ايعٓاصس اىل 

 اعَ٘.اؾ١ٗ املُٛي١ ٚامنا قاّ بريو بعض اتب
صا٥ص ٚصؿات غ اؾ١ٗ املُٛي١ اعالُّٜؿِٗ مما تكدّ ذنسٙ إ ع٢ً َسنص ايبشح   

بدقا٥كٗا عٔ طسٜل بٝإ اـصا٥ص املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ْتٝذ١ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، 
 .ٚايصؿات املالش١َ يتًو املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ َٚٛاطٔ اـطـس إ تطُٓت ذيو

ػعًٗا س اييت يطسز اىل خصا٥ص ٖرٙ ايعٓاصٖرا ا ٜعٛدٚهلرا ؾأْ٘ ميهٔ إ  
مبسنص عًٝ٘ ؾإ ٜؿارض ٚ اـصا٥ص،ٜدٙ عًٝٗا داٖال بٗرٙ  عغ٦ٝا خطسا ع٢ً َٔ ٜط

 ، َٚع ؾسضع٢ً ٖرٙ ايصؿات اٚ اـصا٥ص اؾ١ٗ املُٛي١ اعالّط٢ ايعكد مبكتٚ ايبشح
الع٘ عًٝٗا اطعدّ بتًو اـصا٥ص ٚايصؿات اٚ  اؾ١ٗ املُٛي١يف اعالّ  َسنص ايبشح أٌُٖ

بإ  ٜالسغٚهب إ ، ْتٝذ١ االخالٍ بايتصاّ االعالّ، عكد١ٜ َطؤٚي١ٝ ؾاْ٘ ٜهٕٛ َطؤٚاًل
عٔ عٝب يف  ٧ْاغ اؾ١ٗ املُٛي١ٖرا ايؿسض االخري ٜكع ؾُٝا اذا نإ ايطسز ايرٟ ؿل 

هٕٛ ٖٓا ٟ، ؾٓذيو الٕ ايطُإ يف ٖرٙ اؿاي١ يٝظ اال ضُإ عكد ،املٓكٛي١ املعسؾ١ ايتك١ٝٓ
 .َاّ َطؤٚي١ٝ عكد١ٜا

ٖرا ٜعين مث١ ايتصاّ أخس ٜكع ع٢ً عاتل َسنص ايبشح ٖٛ االيتصاّ بايتبصري َع  
اإلغاز٠ اىل إٔ ايؿك٘ ٜرٖب اىل ايكٍٛ بإٔ االيتصاّ بايتبصري َطُْٛ٘ تكدِٜ املعًَٛات يف 

 ضات.َطُْٛ٘ تكدِٜ املعًَٛات يف َسس١ً املؿاٚ باإلعالَّسس١ً تٓؿٝر ايعكد بُٝٓا االيتصاّ 
ايؿ١ٝٓ  املعسؾ١ال ٜطُٔ اال َطابك١  َسنص ايبشحإ ، (2)ٚمث١ َٔ ٜس٣ بٗرا ايػإٔ 

بايكٝاّ  يًذ١ٗ املُٛي١نُا ٜطُٔ ايطُاح ، ١ٓٝ يف ايعكدباملطًٛب١ ٚامل ًُعسؾ١اييت قدَٗا ي
                                                      

 .634ابق، ص( ُيشغخ: نجاء كاعؼ السؾلى، السرجر الد6)
( د. محدؽ شفيق، نقل التكشؾلؾجيا مؽ الشاحية القانؾنية، مظبعة جامعة القاىخة والكتاب (2

 .77-76، ص 6983الجامعي، مرخ، سشة 
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ٖٛ ٚااليتصاّ بٗـرا ايٛصـ  ،بايصٜازات ٚطًب االضتؿطاز ٚايػسح بايهٝؿ١ٝ املرنٛز٠ يف ايعكد
عسؾ١ يًُ اؾ١ٗ املُٛي١ٛض١ًٝ ٚيٝظ ايتصاّ بٓتٝذ١، ٜٓصسف اىل ضُإ اضتٝعاب ب ّيتصاا
 .ااييت اْتكًت ايٝ٘ أٚ اسداخ ايٓتٝذ١ املطًٛب١ َٔ تطبٝكٗ ١ٝٓؿاي

قد ال تعُد  ٚاملالسغ عل ٜس٣ إ ايسأٟ أعالٙ تعٛشٙ ايدق١، إذ إ اؾ١ٗ املُٛي١ 
َا ناْت املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ايٓاػ١ عٔ ايعكد  ع٢ً ابساّ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َت٢

 غري َط١ُْٛ، إذ إٕ َسنص ايبشح يف ساٍ ؼكل ايٛصٍٛ يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ، ُتًتصّ اؾ١ٗ املُٛي١
بأدا٤ ناٌَ َطتشكات َسنص ايبشح، ٖٚٓا ع٢ً األخري ضُإ ْتا٥ر املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ املٓكٛي١، 

 ص ايبشح َتعطًؿا ػاٙ اؾ١ٗ املُٛي١.ؾايكٍٛ خالف ذيو ٜؿسؽ ايعكد َٔ قتٛاٙ، ٚهعٌ َسن
 انفرع اخلايش

 (1)االنتزاو بتمذيى ادلعهىيات
ٜكع ع٢ً عاتل َسنص ايبشح بإٔ ُٜكدّ يًذ١ٗ املُٛي١ مجٝع املعًَٛات اييت تٛصٌ  

 الضتٝعابإيٝٗا خالٍ َسس١ً ايبشح، ؾطًًا عٔ ايبٝاْات ٚغريٖا َٔ ايٛثا٥ل ايؿ١ٝٓ ايالش١َ 
ٚتطبٝل ٖرا االبداع، ٚنريو  الضتػالٍؾٗٓا ٜتِ ْكٌ ايكدزات ايالش١َ االبداع ايتهٓٛيٛدٞ، 

 اضتدداّٚؼطٝٓ٘، ٖٚرا َا ُُٜهٔ اؾ١ٗ املُٛي١ َٔ  إْتاد٘ايتُهني َٔ تطٜٛع٘ ٚإعاد٠ 
َٔ  (3)، ٚمث١(2)ايعكد اْتٗا٤ايتهٓٛيٛدٝا بٓؿطٗا بدٕٚ ساد١ ايًذ٤ٛ إىل َسنص ايبشح عٓد 

تٛطني ايتهٓٛيٛدٞ بايكٍٛ: إٔ تٛطني ايتهٓٛيٛدٝا أٚ ٜصـ ٖرا ايٓٛع َٔ االيتصاّ باي
ًَا ُُٜهٔ بًٛغٗا عرب ؾِٗ أعُل يًتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١، عٝح  اضتٝعابٗا ُٜعد َسس١ً أنجس تكد
ُُٜهٔ تطٜٛسٖا ٚؼطٝٓٗا يتعدٌٜ َٛاصؿات املٓتر بػهٌ ٜبك٢ َٓاؾًطا، ُُٜٚهٔ إٔ ٜطاٍ 

يف اإلْتاز بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل َسس١ً تٛيٝد  ٖرا ايتطٛز طسٜك١ اإلْتاز أٚ املٛاد ايداخ١ً

                                                      

يقع ىحا االلتدام عمى عاتق طخفي عقج البحث والتظؾيخ التكشؾلؾجي، لحا فيؾ مؽ قبيل  ((6
  االلتدامات السذتخكة.

، الشغام القانؾني لعقج نقل التكشؾلؾجيا، رسالة ماجدتيخ، مقجمة ُيشغخ: خجيجة بميؾشات 2))
 .56، ص2267إلى جامعة العخبي بؽ مييجي، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، سشة 

ُيشغخ: سامخ رفاعي، البحث العمسي وإدارة التكشؾلؾجيا: ضخورة ممحة لمعالؼ العخبي، ( 3)
الؾيبؾ والبشػ اإلسالمي لمتشسية، السمكية  الشجوة اإلقميسية السذتخكة بيؽبحث مقجم في 

 .64ص  ،2227سشة  ،السسمكة العخبية الدعؾدية ،الخياض، الفكخية ونقل التكشؾلؾجيا
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ًٝا، بطسح َٓتذات ددٜد٠ َٓاؾط١، إذ إٔ ايػا١ٜ األضاض١ٝ َٔ ٖرا ايعكد  ايتهٓٛيٛدٝا قً
 تتذطد يف متهني اؾ١ٗ املُٛي١ َٔ االضتٝعاب ايؿعًٞ يًتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١.

 انفرع انضادس
 بانضرية نتزاواإل

بايػ١ األ١ُٖٝ، ألْٗا متجٌ ق١ُٝ اقتصاد١ٜ تعد األضساز بصٛز٠ عا١َ َٔ األَٛز  
نبري٠ تعٛد بايؿا٥د٠ ع٢ً صاسبٗا، ٚؼكل َٝص٠ تٓاؾط١ٝ يًُػسٚعات اييت متتًهٗا، 

 َٛاتًَع غدص ٌيه، ٚ(1)ؾبٛاضطتٗا ٜؤدٟ ايعٌُ بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٚبطٗٛي١ ٜٚطس ٚبأقٌ دٗد
١، قتصادٜاال ُؤضط١ًي بايٓطب١ ايطس١ٜ َٛاتًاملعطَ٘، نْػا طبٝع١ اٗتكتطٝ ضس١ٜ

َسنص  لعات ٢ًع ٜكعًعتَ٘ اٚ َكداز ازباسَ٘، يرا ض تطٛز َطت٣ٛ، ٚاإلْتاز تٛشٜع ٝاتًعُٚ
 طبٝع١ٝ نٓتٝذ١ االيتصاّ راٖ سٜٗٚع٠، ٖٚٛ االيتصاّ بايطس١ٜ نبري ١ُٖٝأ ، ايتصاّ ذٚايبشح
 اـاص١ َٛاتًاملع بعض ػـ عٔهاي ٗاًٝع نيٜتع ييتا ،ٕبايتعاٚ اؾ١ٗ املُٛي١ اليتصاّ

 .ش َا َهًـ ب٘إلا َٔ ني االخريمتهبػ١ٝ  ،ٗا ملسنص ايبشحب
االيتصاّ بايطس١ٜ ميس مبسسًتني َٓؿصً٘ عٔ بعطٗا، املسس١ً ٖٚٓا ٜتعني ايكٍٛ إٔ  

االٚىل املعًَٛات املكد١َ َٔ اؾ١ٗ املُٛي١ يًُسنص ؾٗٓا ًٜصّ َسنص ايبشح إ واؾغ عًٝٗا 
ات اييت ضٝتٛصٌ ايٝٗا ملصًش١ املٍُٛ ال ميهٔ ٚال ٜطًُٗا السد ٚاملسس١ً ايجا١ْٝ املعًَٛ

 اعطا٥ٗا يػري طايبٗا.
 ٌٜص مبا ايبٛح ّبعد َسنص ايبشح ٢ًع املؿسٚض تصاّااليٜعين  بايطس١ٜ اّااليتصٚ 

باؾ١ٗ املُٛي١ يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس  خاص١ َٛاتًَع َٔ ػؿٜ٘هت َا أًُٚ٘ ع إىل
 َٛاتًاملعإ تهٕٛ ، هب َسنص ايبشح٢ ؿارض االيتصاّ بايطس١ٜ عًٜ ٚست٢ايتهٓٛيٛدٞ، 

َتاس١ يد٣ اؾُٝع،  َٛاتًاملع ٖرٙ تناْإذا ؾ ،(2)اييت سصٌ عًٝٗا َسنص ايبشح ضس١ٜ
 اييت َٛاتًاملع أٚ ايبٝاْات مجٝع ايطس١ٜ ؾٗرا االيتصاّ ال ٜكّٛ َطًًكا، ٜٚٓدزز ؼت َؿّٗٛ

                                                      

ُيشغخ: فخح سعج نعيؼ الفالح، الشغام القانؾنية لمدخ الرشاعي، رسالة ماجدتيخ مقجمة ( (6
 .62،  ص 2229 ،الى جامعة الشيخيؽ، كمية الحقؾق 

عقج انتاج السعمؾمات واالمجاد بيا، دراسة  ،البيمؾل مرظفى فتحي دشيح د.ُيشغخ: ( (2
، دار الفكخ الجامعي، مرخ، سشة 6ط فقو اإلسالمي والقانؾن السجني،مقارنة بيؽ ال

 .263  ص ،2228



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

151 

 ٜرنس ٗا، ع٢ً إخربت أٚٗا اطبٓػ ك١ًَتعٚاييت تهٕٛ  ُتديٞ بٗا اؾ١ٗ املُٛي١ ملسنص ايبشح
 ٚاتصاالت َهاتباتٔ َِٗ بٝٓؾُٝا   َا قد مت تداٚي٘ وذييف  مبا ضس١ٜ، اٗأْ اس١سص

، ٚمبؿّٗٛ املدايؿ١ ُُٜهٔ ايكٍٛ بإٔ نٌ َا ٜتِ تداٚي٘ (1)املطًٛب إلاشٙ ٌُايع غصٛص
 ايتعاقد دا٥س٠ خازز اضساز أٚ َهاتبات اطساف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َٔ بني
 ؼت ٖرا االيتصاّ.  ٓدززٜ ال ٘ؾإْ

إ ال تهٕٛ ٖرٙ  ؾاألصٌز ضس١ٜ ٖرٙ املعًَٛات، ازٖٚٓا ٜٓبػٞ تٛضٝح ضبب اد 
 املعًَٛات ضس١ٜ، ٚبػ١ٝ اؿؿاظ عًٝ٘، ُٜػارط ذنسٖا يف ايعكد.

 إَها١ْٝ َٔ يًذ١ٗ املُٛي١ ضُاْا ُتعد ايطس١ٜٚتعٗس أ١ُٖٝ ٖرا االيتصاّ يف إ  
 زاأضس ٢ًع َٛاتًاملع رٖٙ ؼتٟٛإ ، ؾُٔ املُهٔ ػريًياـاص١ بٗا  اتًَٛاملع تطسب

 ٔايصبا٥ بكا١ُ٥ از اٚ قد تتعًل ٖرٙ املعًَٛاتاألضس َٔو ذي غريٚ أ صٓاع١ٝ أٚ غدص١ٝ
 ًُٜشل اَٗٓ أٟ اؾػا٤، َٚٔ ثِ ؾإٔ األٚي١ٝ املٛاد ٚا املػارٜات قا١ُ٥ أٚ املُٛيني أٚ

 ٢ًع واؾغ َٛاتًاملع ٢ًع ايطس١ٜ صؿ١ إبكا٤ ألٕ ،(2)نبري٠ خطاز٠ باؾ١ٗ املُٛي١
ا هل شكلُت قد إذ د،بع ؾُٝا ضتػالهلاا اؾ١ٗ املُٛي١ ٕإَها يف ٕؾٝه١ٛ، اؿكٝكٝ اٗقُٝت

 َ٘.َٓاؾطٝ ٢ًع ١ًٝأؾط أٚ تؿٛقا
 ٌصألؾا، ٕٛكاْاي ْص أٚ ،دعكيأَا ا ايتصاّ َسنص ايبشح بايطس١ٜ ٜٚهٕٛ َصدز 

االيتصاّ  َسنص ايبشحع٢ً  ٜس ايتهٓٛيٛدٞ ًْصا َطَُُْٜٛ٘دزز يف عكد ايبشح ٚايتطٕٛ أ
َٚع ؾسض عدّ  ،بٗرا االيتصاّ ٚعدّ كايؿتَ٘ ايٛؾا٤ َسنص ايبشح ٢ًع ؾٝذب بايطس١ٜ،

ٚايتطٜٛس  ايبشح بعكد صٝك١ًاي بٛصؿَ٘ َٔ االيتصاَاتادزادَ٘، ُٜؿارض االيتصاّ بَ٘، 
ايعكد املرنٛز، ٚيف بعض  اْعكادؿع١  َُٓر تصاّاالي ايتهٓٛيٛدٞ، ٜٚٓبػٞ َساعا٠ ٖرا

ٜٓص عكد ايبشح ٚايتطٜٛس  ال قد، إذ اؿاالت ٜهٕٛ َصدز االيتصاّ بايطس١ٜ ٖٛ ايكإْٛ
جاز َت٢ َا مت ُٜ بايطس١ٜ يتصاّاال ٕؾإو ذي َٚعبايطس١ٜ  َسنص ايبشح ايتهٓٛيٛدٞ ع٢ً ايصاّ

ت اييت ُٜبدٟ ؿاٚضاامل ١ًَسس ايتعاقد ١ًَسس بلتط إذ ،تداٍٚ َعًَٛات َٔ اؾ١ٗ املُٛي١
 ٚيف ،دايتعاق ٌق ٌايعُ ٍسٛ تازاٚاضتؿط تطاؤالتنٌ طسف َٔ اطساف ايعكد أعالٙ 

ٜطاح إ ب١ٝٓ ملسنص ايبشح، ضسازٖاأ بعض ٔع اؾ١ٗ املُٛي١ ػـهت قد ١ًاملسسٖرٙ 
                                                      

 الخاصة الحياة عمى السخاطخ واالنتخنت ؾماتيةمالسع مخاطخ مغبغب، عيؼن ( ُيشغخ: د.6)
 .626، ص 6988ن، دون ذكخ مكان طباعة، سشة السقار  القانؾن  في دارسة وحسايتيا،

  .229  ص السرجر الدابق، ،البيمؾل مرظفى فتحي دشيح ُيشغخ: د.( (2
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 َٛاتًاملع رٖٙ يف ايطس١ٜـ ٚصل ؼك َت٢ َسنص ايبشح ٢ًع ؾٝتعنيمجٝع َطايبٗا، 
املعًَٛات ، ؾ(1)املد١ْٝ املطؤٚي١ٝ قٛاعد مبٛدب َطؤٚالٕ نا ٚاالبٗا،  حايبٛ بعدتصاّ االي

املكد١َ قبٌ ابساّ ايعكد ُٜطاٍ عٓٗا َسنص ايبشح َطؤٚي١ٝ تكصري١ٜ ٚأَا املعًَٛات اييت 
ُٝطاٍ عٓٗا َطؤٚي١ٝ عكد١ٜ.  وصٌ عًٝٗا بعد اْعكاد ايعكد ؾ

ًَاايتَسس١ً املؿاٚضات  ُتٓػ٧ قدٚ   إذا أٜطا ل اؾ١ٗ املُٛي١عات ٢ًع بايطس١ٜ صا
 ايتعاقد يف بٗاتسغٝ بػسض ؛ٖاوٛش اييت َٛاتًاملع ضبع ٔع َسنص ايبشح اهل ػـن َا
اؾ١ٗ املُٛي١ َٔ نؿا٠٤ َسنص ايبشح، ٚغايًبا َا ٜعُد االخري ع٢ً  اط٦ُٓإ٘، اٚ يػسض َع

مت االطالع  ٕ ملٓع إؾػا٤ املعًَٛات اييتطُاتٓعِٝ تعٗد نتابٞ تٛقع عًٝ٘ اؾ١ٗ املُٛي١ ن
ًٝ ًًاَكابعًٝٗا، اٚ ٜؿسض   .(2)ايؿار٠ رٖٙ أثٓا٤ ًَٝ٘ع صٌو َا يكا٤ اَاي

ٚأل١ُٖٝ ٖرا االيتصاّ قاَت ايعدٜد َٔ ايدٍٚ بتكٓٝٓ٘ يف تػسٜعاتٗا، َٚٓٗا ايكإْٛ  
ايعساقٞ ع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ مل ٜؿسد تػسٜعًا خاصًا باألضساز ايتذاز١ٜ نُا ْعُت٘ بعض 

أْ٘ عاجل ٖرا االيتصاّ يف ايكٛاْني اييت تهٕٛ املعًَٛات اييت ؼتٜٛٗا ذات  ، إال(1)ايكٛاْني
دزد١ َٔ ايطس١ٜ، َجاٍ ذيو قإْٛ بسا٤ات االخاراع ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ ٚاملعًَٛات غري 

إذ ْصت املاد٠  2004يط١ٓ  81املصؿح عٓٗا ٚايدٚا٥س املتها١ًَ ٚاألصٓاف ايٓبات١ٝ زقِ 
)يألغداص ايطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ صالس١ٝ سطب املعًَٛات  ( َٔ ايؿصٌ ايجايح ع٢ً 1)

بصٛز٠ قا١ْْٝٛ يف سدٚد ضٝطستِٗ ع٢ً نػؿٗا أٚ اؿصٍٛ عًٝٗا أٚ اضتعُاهلا َٔ قبٌ 
اآلخسٜٔ بدٕٚ َٛاؾك١ بطسٜك١ ال تتعازض َع األعساف ايتذاز١ٜ ايجا١ْٝ طاملا إٔ ٖرٙ 

ٚ َتاس١ بصٛز٠ َكس٠٤ٚ يألغداص املعًَٛات : أـــ ضس١ٜ مبع٢ٓ أْٗا غري َعسٚؾ١ عًَُٛا أ
يف سدٚد ايؿ٦ات اييت تتعاٌَ َع ٖرا ايٓٛع َٔ املعًَٛات يف َطأي١ َا ، ن١٦ٝٗ أٚ مجع١ٝ أٚ 

ز ـــ خاضع١ ملساسٌ زص١ٓٝ  تػهٌٝ َٓعِ ايعٓاصس. ب ــــ هلا ق١ُٝ ػاز١ٜ ألْٗا أضساز.
 .(3)عطب أٚضاع ايػدص ايرٟ وٛش املعًَٛات بصٛز٠ قا١ْْٝٛ ؿؿعٗا ضسًا

                                                      

 .141 ص ،الدابق السرجر ،الجبؾري  لفتة صبار ( ُيشغخ: د. نريخ(6
 .147-145 ص الدابق، السرجر ،الكيالني محسؾدُيشغخ: د. ( (2
التخبذ الخاصة بالحقؾق السمكية السشبثقة  اتفاقيةفي  39مؽ السادة ( تؼ اقتباس ىحا الشص 3)

 . 6994الجات الرادرة سشة  اتفاقيةعؽ 
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ٚاملالسغ بدق١ يف ايٓص ايكاْْٛٞ أعالٙ هد أْ٘ قد ؾصٌ يف ْطام املعًَٛات  
ايطس١ٜ ٚأْٛاعٗا ٖٚرا َٛقـ قُٛد َٔ يدٕ املػسع  ايعساقٞ ملٓع ٚقٛع أٟ ايتباع سٍٛ 

 َد٣ ٖرا االيتصاّ.
َٚٔ ٖرٙ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ُٜالسغ إٔ املػسع ايعساقٞ قد أساط املعًَٛات  

١ٜ يف قٛاْني َتؿسق١ ميهٔ تطبٝكٗا يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، أَا ايٛادب١ اؿُا
املعدٍ ع٢ً  1999يط١ٓ  17بػإٔ املػسع املصسٟ ؾكد ذٖب يف ايكإْٛ ايتذازٟ زقِ 

( 83و يف  املاد٠ )ٚذي ( 3)ايٓص ع٢ً محا١ٜ املعًَٛات ايطس١ٜ يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا
حملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ ايتهٓٛيٛدٝا اييت وصٌ عًٝٗا ٚع٢ً ًٜتصّ املطتٛزد بآَ٘ َٚطاقٗا )

عٔ إؾػا٤ ٖرٙ  ضس١ٜ ايتشطٝٓات اييت تدخٌ عًٝٗا ٜٚطأٍ عٔ تعٜٛض ايطسز ايرٟ ٜٓػأ
 ايطس١ٜ، ضٛا٤ ٚقع ذيو يف َسس١ً ايتؿاٚض ع٢ً إبساّ ايعكد أٚ بعد ذيو(.

ٚ اَتٓاع عٔ قٝاّ بعٌُ اإىل دّ سٝح ْٛع األدا٤ املك َٔ ِٜٓكط اّااليتص ٕنا ملا 
باَتٓاع  اّايتص ٘بأْيف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ بايطس١ٜ  اّااليتصـ ٚص ٔأَهعٌُ، 

َٛات ًَع َٔ ٘مبا ٜعسؾ نٌ طسف َٔ االطسافبٛح ّ را االَتٓاع يف عدٌ، ٜٚتذطد ٖعُ ٔع
كد ع ابساّ ٔبايػا١ٜ املسد٠ٛ َ االيتصاّ بايطس١ٜ التصاٍ اْعًسطسف اآلخس، باي خاص١ ازسضٚأ

 ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ.ايبشح 
 انثاَي ادلطهب

 اجلهة ادلًىنة يف عمذ انبحث وانتطىير انتكُىنىجييات اانتز
بػ١ٝ ايتعسف ع٢ً االيتصاَات املًكا٠ ع٢ً عاتل اؾ١ٗ املُٛي١، ٚبٝإ أ١ُٖٝ ٖرٙ  

بشح يف االيتصاَات ٚاالثاز اييت تارتب عٓد ايٓهٍٛ بٗا، ضٓكطِ ٖرا املطًب اىل ثالث١ ؾسٚع، ْ
 ع٢ً َسنص ايبشح ًعٜط بإٔ اّااليتص ٌ، ْٚٛضح يف ايؿسع ايجاْٞبدؾع املكاب اّااليتصاألٍٚ 
ُا١ٜ كسدات يبٝإ االيتصاّ ع ، اَا ايؿسع األخري ؾطٛف ْهسض١٘ٓٝايٛط ايتػسٜعات أسهاّ

 ايعكد قٌ ايدزاض١.
 األول انفرع

 و بذفع ادلمابمااالنتز
اؾ١ٗ  عًٝ٘ ؼصٌ ايرٟ االبداع ايتهٓٛيٛدٞ ٔمث ٖٛ املكابٌ بدؾع ّاصتاإلي إٕ 

 تطًل اييت ١ُٝايتط ع٢ً اتؿام دٞايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛ عكد يف ٛددٜ ٚال املُٛي١
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 َطاي١ أٚ األتعاب، ٚإٕ األدس أٚ ايجُٔ أٚ ايطعس ً٘ٝع يطبق ؾكد املكابٌ ٖرا ع٢ً
 ٚايتعاقد، ايتؿاٚض يتَسسً يف اهلا١َ املطا٥ٌ َٔ ايعكد بطاط ايبشح يف املكابٌ ددٜؼ

 عادَٝٚ االبداع ايتهٓٛيٛدٞ َٚكدازٙ َكابٌ ددٜؼ ع٢ً ايطسؾإ تؿلٜ إٔ به يريو
 ٚاييت ،(1)ط١اَٜك أٚ ٓاعٝ أٚ ْكدا املكابٌ هٕٜٛ قدد، ايعك يف ب٘ ايٛؾا٤ َٚهإ

 : ٟيل نُا ضٓٛضشٗا
 يإلبداع نعٛض ٛي١اؾ١ٗ املُ تدؾع٘ ايٓكٛد َٔ َبًؼ أدا٤ ب٘ كصدٜٚايٓكدٟ  أًٚيا: املكابٌ
 َٔ ايصٛز٠ ٖرٙ ايعكد فاسطؿطٌ أٜٚ تٛصٌ ايٝ٘ َسنص ايبشح، ايرٟ ايتهٓٛيٛدٞ

 ب٘ َٚهإ ايٛؾا٤ َكدازٙ ددٜؼ ميهٔ  إذ ع،اايٓص استُاالت ًٌٝبتك صُٝتت ألْٗا املكابٌ
 صعٛب١، دٕٚ املٛزد ٜعٝٓٗا اييت ايدٚي١ ْكد إىل ًٜ٘ٛؼ ٚأضاع ب٘ ٜؤدٟ ايرٟ ٚايٓكد
 ٚتكًب ايٓكد َساقب١ َٔ أْٗا تتُهٔ َٔ ايٛاقع يف ايصٛز٠ ٖرٙ ؾ١ٗ املُٛي١ َٔد اؿٝٚتطت

 : ٖٚٞ أال ؼصٝ ثالخ املادٟ صٛز املكابٌ ٚتتدر ،(2)دٚيتٗا يف أضعازٙ
ٚاسد٠، إذ  دؾع١ ٜؤدٟ ايٝإمجا َبًػا املكابٌ ٜهٕٛ إٔ ٛشه :ٞإمجاي َبًؼ املكابٌ -1

االبداع  إمتاّ مبذسد سد٠ٚا ١ًمج ٌاملكاب دؾع ٕأ ٢ًعل ايطسؾإ ٜتؿ قد
 َكابٌ عنيَ َبًؼ بدؾع اؾ١ٗ املُٛي١ اّقٝ ٖٞ ك١سٜايط ٖرٙ ايتهٓٛيٛدٞ، َٚؤد٣

 ضٛا٤ ٚايعُالت، ٚاألضعاز ايتهًؿ١ عٔ تكًبات ايٓعس بػض بإْتادٗاٜكّٛ  ٚسد٠ نٌ
 اػٗت عٓ٘، ٚضٛا٤ ٜكٌ أٚ ايدٚيٞ عبٝاي ضعس عٔ ٜصٜد عبٝيً احملًٞ ايطعس نإ

 ٖٓاى نإ ٚضٛا٤ ايتطدِ، ذ١تْٝ ١سٜظاٖ شٜاد٠ إىل أٚ سكٝك١ٝ اد٠ٜش إىل األضعاز
 ٚتعد ؿٗا،سٜتص يف زٚاز ٖٓاى نإ أٚ املٓتذات ـسٜٚتص لٜٛتط يف أٚ نطاد زنٛد
 عادي١ غري ١ًضٝٚ ،دٞاالبداع ايتهٓٛيٛ اضتػالٍَكابٌ  ددٜؼ يف ١ًضٝايٛ ٖرٙ

                                                      

 مقابل بجفع االلجية السسؾلة ماد تإل صخيح بشص الججيج السرخي  التجارة قانؾن  ( يفخض(6
 مؽ ولىاأل( الفقخة 82ة )الساد تشص ، إذعمييا تجخل االبجاع التكشؾلؾجی والتحديشات التي

 تجخل التي والتحديشات التكشؾلؾجيا مقابل بجفع السدتؾرد أنو ))يمتدم عمى القانؾن  ىحا
 ا((.عمييس الستفق والسكان السيعاد في عمييا

 .624 ص السرجر الدابق، السؾلى، دمحم كاعؼ نجاء ُيشغخ:  ((2
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 دتاش إذا أٚ ع ايتهٓٛيٛدٞ،اضتػالٍ االبدا َٔ تتُهٔ مل إذا يًذ١ٗ املُٛي١ بايٓطب١
  .(1)طٛماي ظسٚف ؼهُات ذ١تْٝ ايجُٔ زؾع َٔ تتُهٔ ٚمل اإلْتاز تهًؿ١
ٖرا ايعكد ىطع ملبدا ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ ؾاؾ١ٗ املُٛي١ ٖٞ ادز٣ ٚمبا إٔ  

عاي١ٝ، ؾايكٍٛ غري عادي١ قٌ ْعس ألْٓا  بأزباحمبصًشتٗا ؾسمبا تدؾع َبًػا َكابٌ ْتا٥ر 
 .اَاّ عكد اذعإيطٓا 

 االْتؿاع َكابٌ َٔ ْطب١ أدا٤ ٜٚعينَطتُس٠:  ١دؾعات دٚزٜ) َطتُس٠ َبايؼ املكابٌ -2
 مبكداز دؾع٘ االتؿام ع٢ً متی دٚزٟ َبًؼ أْ٘ آخس مبع٢ٓ ،ايتهٓٛيٛدٞ باإلبداع

َٔ  بٓطب١ أٚ ايؿعًٞ اإلْتاز طاق١ أٟ املطتػ١ً ايطاق١ أضاع ٚع٢ً ٚباْتعاّ، َعني
اؾ١ٗ املُٛي١ اىل  دؾعت ٕأ املٓتر، ؾٗٓا ٜتؿل األطساف ع٢ً َٔ ب١بٓط أٚ عاتاملبٝ

ـ ْص ًٛغَ٘ب بعد أٌٚ َسنص ايبشح عُ بدا١ٜ يف َٔ املكابٌ ايٓكدٟ دص٤ا َسنص ايبشح
 ٌ.ايعُ َٔ ا٤ٗاالْت بعد َا إىل اآلخس اؾص٤ ٜٚبك٢ ٌُايع

 ُاًن ساألدٔ َ دؾع١تطًِٝ  ٢ًع ؾٝتؿل ايطسؾإ دؾعات ٢ًع األدس ُّٜكَد ٚقد 
 هٕٛ املكابٌٜ إٔ ٛشه نُا َتعدد٠، دؾعات ع٢ًأٚ  ٌايعُ َٔ َع١ٓٝ ْطب١ إىل ٌٚص

 عا٥د َٔ باصْٝ أٚ ،دٞايتهٓٛيٛ اضتػالٍ االبداع يف املطتجُس املاٍ عأز َٔ باصْٝ
 صٛز٠ يف آخس ٚدص٤ إمجايٞ َبًؼ َٔ َٓ٘ دص٤ يف املكابٌ تهٕٜٛ ٚقد االضتػالٍ ٖرا

 .(2)ضتػالٍاال َٔ ١ْٝ َع بٓطب١ عٛا٥د
 ال ٗاألْ يًذ١ٗ املُٛي١ َٝص٠ األزباح َٔ ْطب١ أضاع ٢ًع األدس ؼدٜد ٢ٜٚعط 

، بٝد إ (3)حايسب ٝلؼك بعد إال ابداع تهٓٛيٛدٞ َٔ سصًت عًٝ٘ َا يكا٤ غ٤ٞ أٟ دؾعت
بداع اال إلاش يف دٗهت ايرٟ َسنص ايبشح صاحل غري يف ٕتهٛ قد ايطسٜك١ رٖٙ

 ددٜٛ ٚال١، ًذ١ٗ املُٛيي ٘قدَ َا ؾعاي١ٝ تجبت ست٢ غ٦ٝا ٜأخر الو ذي َٚع ايتهٓٛيٛدٞ
عكد ايبشح  يف األدا٤ عاأض ع٢ً االتؿام ٜتِ يرا ايٓطب١، ٖرٙ ددٜيتش ثابت عسف

 ال إٔ ع٢ً ايدؾعات بٗرٙ ايٛؾا٤ َد٠ ودد املرنٛز ايعكد إٔ نُا ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ،
                                                      

 و التكشؾلؾجيا نقل عقجل القانؾني التشغيؼ " التكشؾلؾجيا نقل عقج السشجي، ليؼا إبخ ُيشغخ: د.( (6
 .699 ص ،2222 اإلسكشجرية، السعارف، مشذأة األولى، الظبعة التجارة اإللكتخونية"،

 السظبؾعات دار ط،.د البشؾك، وعسميات التجارية العقؾد طو، كسال مرظفىُيشغخ: د.( (2
 .237 ص ،2222  اإلسكشجرية، الجامعية،

 .299 ص ،الدابق السرجر البيمؾل، مرظفى فتحي حدشيُيشغخ: ( (3
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 ُتٗاقٝ تؿكد املعسؾ١ مما د٠دٜدذٝا ٛدتهٓٛي ظٗٛز دٟيتؿا ٚذيو ذات٘ ايعكد َد٠ تتذاٚش
 ٖٞ ك١سٜايط ٖرٙ ٚتعترب بإيتصاَٗا، اؾ١ٗ املُٛي١ ٚؾا٤ ايصعب َٔ صبحٜ ثِ َٚٔ

 . (1)املكابٌ دؾع سدٜتك سطب األؾطٌ
ٖٚٓا لد إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ املكابٌ ال ُٜٓاضب ايبشح األضاضٞ، ؾهُا ٖٛ َعًّٛ إٔ  

االيتصاّ ؾٝ٘ ٜسد ع٢ً أعُاٍ َع١ٓٝ دٕٚ ؼدٜد تطبٝل، ؾًٝتصّ َسنص ايبشح بتطًِٝ ْتا٥ر 
أعاث١ )املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ( بػهٌ َباغس ٚبدؾع١ ٚاسد٠، يرا ُٜؿطٌ إٔ تًتصّ اؾ١ٗ املُٛي١ 

 ؾ١ ايؿ١ٝٓ دؾع١ ٚاسد٠ اًٜطا.بتطًِٝ َكابٌ املعس
 ايبشح ٚايتطٜٛس عكد يف ٜٓص قد مجايٞ:اٚ دٚزٟ َبًؼ أٟ كتًط َبًؼ املكابٌ -3

َسنص  نػـ عٔ نُكابٌ اؾُٝدصا َبًػا اؾ١ٗ املُٛي١ تدؾع إٔ ع٢ً دٞايتهٓٛيٛ
 ٚتًتصّ أٚىل، دؾع١ مبجاب١ املبًؼ ٖرا هٕٜٛٚ ٘،دٜي اييت ١سٜايط عٔ املعًَٛات ايبشح

 يف صساس١ ؼدد ٚاييت ايعكد، رؿٝتٓ خالٍ َد٠ ١زٜدٚ أخس٣ بدؾعات ُٛي١اؾ١ٗ امل
 اإليتصاّ، قد ُتًشل ضسًزا َٔ ايصٛز٠ ٖٚرٙ تٗا،اٜبٓٗ ايدؾعات يتٓتٗٞ ايعكد ك١ثٝٚ

 ٜٓذح مل إذا ً٘ٝع عب٦ا تػهٌ قد ١زٜايدٚ ايدؾعات إٔ حسٝ َٔ باؾ١ٗ املُٛي١،
مت ايٛصٍٛ اىل ابداع تهٓٛيٛدٞ  اٚ إذا ٞدَسنص ايبشح يف ايٛصٍٛ اىل االبداع ايتهٓٛيٛ
 رؿٝيتٓ َدزٚض١ َد٠ االخري سدد ؾهًُا اخس غري املطًٛب َٔ يدٕ اؾ١ٗ املُٛي١،

 ددٜؼ نإ نًُا يًذ١ٗ املُٛي١، ١يٝاملا ايكدز٠ ع٢ً تؤثس ال تستبط ملد٠ ايعكد
 ٛخٞت َٔ يًذ١ٗ املُٛي١ البد يرا ي٘، ابٞإه ثريتأ ذا املدتًط١ املكابٌ بصٛزت٘

 ك١كٝس ع٢ً ٚايٛقٛف ايعكد َد٠ ددٜؼ سٝح َٔ اؾاْب ٖرا يف ٚاؿرز ط١ٝاؿ
 .(2)١يٝاملا ايكدز٠

 اتطٝاؾٓ َتعدد٠ ايػسنات بني غا٥عا املكابٌ ٖرا ٜهٕٛ َا عاد٠ ينعٝاي املكابٌ :ثاًْٝا
 يف ٛؾسٜت مما أٚ اإلْتاز َٔ سص١ يف ينعٝاي ُجٌ املكابٌٜتٚ األخس٣، ايدٍٚ يف ٚؾسٚعٗا

 يف ك١سٜايط ٖٚرٙ األّ ع ايػسن١زَٜػا إلعداد ١زٜضسٚ ١يٝأٚ َٛاد َٔ اؾ١ٗ املُٛي١ ٚي١د
ٌ َٜٛصادز مت ع٢ً سصٛي٘ خالٍ َٔ ١ٜٛق سًك١ يف َسنص ايبشح ػعٌ املكابٌ أدا٤

                                                      

 .627ص  الدابق، السرجر السؾلى، دمحم كاعؼ ( ُيشغخ: نجاء(6
 .629-628ص  الدابق، السرجر السؾلى، دمحم كاعؼ نجاءُيشغخ: ( (2
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 إال بريو يًدٍٚ عاد٠ هٛش ٚال املٓاؾط١ األخس٣ ايػسنات ضد ١زٜاستها ص٠َٝٚ داٖص٠
 .(1)هلا ١بٝٓاألد االضتجُازاتدخٍٛ  بػسط

يف  ايعكد قٌ ١ٓٝايؿ املعسؾ١ تطتجُسٙ مما ضًعا ينعٝاي املكابٌ ٜهٕٛ قد نُا 
 قد أْ٘ ك١كٝٚايؿشِ، ٚاؿ نايبارٍٚ ١يٝأٚ َاد٠ ٜهٕٛ ايسبع، ٚقد أٚ نايٓصـ ١دٝاإلْتا
االبداع  مثٔ يدؾع ينعٝاي املكابٌ أضًٛب اضتدداّ َٔ يًذ١ٗ املُٛي١ ْؿع ٖٓاى ٜهٕٛ

 نإ إذا ٚالضُٝا َسنص ايبشح إىل ١ٓعَٝ ١دْٜك َبايؼ دؾع إىل ٜططس ال ذإ ايتهٓٛيٛدٞ،
 إٔ ؾطًًا عٔ ذيو ١،بٝاألدٓ ايع١ًُ أٚ ٛي١طٝاي إىل تكسٜؿ أٚ نإ باإلْتاز عٗدٙ ١اٜبد يف

 ٜصداد إذ ،دٞنؿا٠٤ االبداع ايتهٓٛيٛ نبري سد إىل يًذ١ٗ املُٛي١ ٜطُٔ األضًٛب ٖرا
ين عٝاي املكابٌ يف ب٘صْٝ اد٠صٜي تسقبا اإلْتاز ذِٚس ١عْٝٛ ع٢ً َسنص ايبشح سسص
 نإ إذا َا ساي١ يف تتشكل ال قد ص٠ٝامل ْؿظ ؾإٕ ذيو َٚع ٘،ًٝع سصٛي٘ ع٢ً املتؿل
اؾ١ٗ  َٔ َسنص ايبشح ٗاًٝع وصٌ اييت اـاّ املٛاد ع٢ً ٜكتصس ينعٝاي املكابٌ

 إذا إال داع ايتهٓٛيٛدٞ،االب ضُإ ع٢ً ايداؾع ذات يًُسنص ايبشح ٜٛدد ال املُٛي١، إذ
 .(2)اإلْتاز يف تطتددّ اييت ٖٞ ذاتٗا اـاّ املاد٠ ناْت
 ع٢ً ؾنيطس بني املربّ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ إط١ اَٜك املكابٌ :ثايجًا

 دسٝبتٛ ٜٓتٗٞ قد ؾين تعإٚ ُٓٗابٝ ٜٓػأ١، ٓٝايؿ ٚاملعسؾ١ ايعًِ َٔ عؾٝز َطت٣ٛ
 ٚايتذازب ايبشح ـزٜك١ َصاسٜايط ٖرٙ ٚتٛؾس بٗا، َإٜكٛ اييت ايتذازب أٚ ايبشٛخ

 ٜكاضٞ إذ ٚاملاٍ، ٚايٛقت اؾٗد ؾرييتٛ ٗايٝإ ًٜذأ ٚهلرا ا،دٝايتهٓٛيٛ إىل يًٛصٍٛ
بني  َجال االتؿام مت ٚقد اآلخس، ايطسف اش٠ٝع بأخس٣ اشت٘سٝ يف عٓاصس َسنص ايبشح

عٛخ  ع٢ً تبادٍ يتهٓٛيٛدٞ،َٚعٗد االبتهاز ا داَع١ قُد بٔ شاٜد يًرنا٤ االصطٓاعٞ
يف فاٍ ايرنا٤ االصطٓاعٞ، َٚػازن١ املٛازد ايبشج١ٝ  َػارن١  تطبٝك١ٝ  ٚ أضاض١ٝ

 املكابٌ َٔ ايٓٛع ٖرا إٔ بٝد ،(3)ٚتبادٍ ايطالب ٚأعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚايباسجني
                                                      

 مذخوع ألحكام وفقا، التجاري، الفخانتذايد التخخيص عقج بارود، محسؾد حسجيُيشغخ:  6))
 السجمج اإلندانية، ساتاالجر  مية، سمدمةاإلسال الجامعة مجمة الفمدظيشي، التجارة قانؾن 

 .836 ص، 2228 سشة  فمدظيؽ، غدة، األزىخ، جامعة الثاني، العجد عذخ، الدادس
 72-69 ص الدابق، السرجر دمحميؽ، وفاء جاللُيشغخ: د.( (2
( تعسل أبؾعبي عمى تعديد قجراتيا في مجال الحكاء االصظشاعي مؽ خالل شخاكة بيؽ (3

 =ايج لمحكاء االصظشاعي، أول جامعة بحثية لمجراسات العميا الستخررةجامعة دمحم بؽ ز 
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 ايتصسف سل سٝح َٔ ايبشٛخ املػارن١ تبادٍ ساي١ يف الضُٝا ايصعٛبات بعض ُٜجري
 عًٝٗا بػهٌ َؿصٌ َٔ باالتؿام ٚسًٗا ايصعٛبات تًو ػاٚش ميهٔ أْ٘ إال ٓتا٥ذٗا،ب

 ايعكد املرنٛز. خالٍ بٓٛد
ح ايبش عكد يف ٌاملكاب بدؾع اّ اؾ١ٗ املُٛي١صتايٖٚٓا ٜٓبػٞ اإلغاز٠ إىل إ  

ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ايتصاّ بتشكٝل ْتٝذ١ ٚيٝظ برٍ عٓا١ٜ، ٚبػض ايٓعس عٔ ٚصٍٛ 
بشح اىل االبداع ايتهٓٛيٛدٞ َٔ عدََ٘، ٚإٕ نإ َكداز املكابٌ كتًًؿا، مبع٢ٓ ادم َسنص اي

ٜطتشل َسنص ايبشح ناٌَ املبًؼ املتؿل عًٝ٘ َت٢ َا سكل االبداع ايتهٓٛيٛدٞ املٓػٛد 

                                                                                                                              

األبحاث ‘ بالحكاء االصظشاعي عمى مدتؾى العالؼ، ومعيج االبتكار التكشؾلؾجي، ذراع=
وقالت السؤسدتان أن الذخاكة  .لسجمذ أبحاث التكشؾلؾجيا الستظؾرة‘ التظبيكية

ع عجمة البحؾث في مجال الحكاء االستخاتيجية التي ابخمت بيشيسا تيجف إلى دف
االصظشاعي وتعديد فيؼ ىحه التقشية، بيجف االرتقاء بسشغؾمة الحكاء االصظشاعي في 

وتأتي الذخاكة ثسخة لسحكخة تفاىؼ وقعيا كل مؽ  .دولة اإلمارات العخبية الستحجة وخارجيا
لبخوفيدؾر سعادة فيرل البشاي، األميؽ العام لسجمذ أبحاث التكشؾلؾجيا الستظؾرة و ا

وبسؾجب االتفاقية، سيعسل  ،إريػ زيشغ، رئيذ جامعة دمحم بؽ زايج لمحكاء االصظشاعي
الظخفان عمى إنذاء إطار عسل تعاوني لتسكيؽ بحؾث أساسية وتظبيكية مذتخكة في 
العجيج مؽ السجاالت الخئيدية لمحكاء االصظشاعي، بسا في ذلػ الحؾسبة العربية، 

ت السدّيخة، وترسيؼ وتظؾيخ السخكبات السدتقّمة والخوبؾتات والبحث والتظؾيخ لمظائخا
السدتؾحاة مؽ األحياء. وتيجف جامعة دمحم بؽ زايج لمحكاء االصظشاعي ومعيج االبتكار 

 الحكاء مجالالتكشؾلؾجي إلى بشاء شخاكة استخاتيجية لتحقيق التسيد البحثي في 
 الحكاء عمى القائؼ السعخفة اداقتر واستجامة لبشاء أبؾعبي جيؾد ودعؼ االصظشاعي
وسيعسل الظخفان عمى مذاركة السؾارد البحثية وتبادل الظالب وأعزاء ي، االصظشاع

الجيؾد السبحولة لتعديد الشسؾ  الييئة التجريدية والباحثيؽ، ويجعؼ اإلطار التعاوني 
االقترادي ومكانة أبؾعبي كسخكد إقميسي لمسجتسع العالسي السختص بالحكاء 

 . شاعياالصظ
 الخبخ متاح عمى السؾقع االتي:      

https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/education/mbzuai-and-tii-form-

strategic-collaboration-to-advance-ai-research/ 
 (.2222/ 6/4اخخ زيارة )    

https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/education/mbzuai-and-tii-form-strategic-collaboration-to-advance-ai-research/
https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/education/mbzuai-and-tii-form-strategic-collaboration-to-advance-ai-research/
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َٔ ايعكد، ٚيف ساي١ عدّ ؼكٝل ايٓتٝذ١ املسد٠ٛ أٟ عدّ ؼكٝل االبداع ايتهٓٛيٛدٞ، ؾإٔ 
ًَُ ص١َ بأدا٤ املكابٌ نأدس عٔ اؾٗد املبرٍٚ َٔ َسنص ايبشح، ٖٚرٙ املطا٥ٌ اؾ١ٗ املُٛي١ 

ٜتعني ع٢ً األطساف تٓاٚهلا بايتؿصٌٝ خالٍ َسس١ً املؿاٚضات، ٚتجبٝتٗا ع٢ً غهٌ بٓٛد 
 عكد١ٜ.

 انفرع انثاَي
  يركز انبحث يطهع بأٌ اجلهة ادلًىنة وازتنا

 ةُيانىط عاتريانتش أحكاو عهى

 ١ٓٝايٛط عاتسٜايتػ أسهاّ ع٢ً َسنص ايبشح باطالع ١اؾ١ٗ املُٛي ًتصّت 
 ادٝايتهٓٛيٛ بأْٛاع عًِ ع٢ً َسنص ايبشح ٜهٕٛ إذ هب إ ا،دٝايتهٓٛيٛب املتعًك١
 ْٚطب١ املطتٛزد٠ ادٝايتهٓٛيٛ يف تٛاؾسٖا ٜػارط اييت ٚاملٛاصؿات ايتعاٌَ بٗا احملعٛز

 ٕٛهامل ْطب١ أبعاد َعسؾ١ٚ دٞايتهٓٛيٛاالبداع  يف ٙتٛاؾس ايٛادبايٛطين  ٕٛهامل
 ٌػٝتػ يف ضتدداَ٘ا اؾا٥ص األدٓيب ٕٛهامل ْٚطب١ اضتعُاهلا ايٛادب ايٛطين

 إٕا، ٖرا ع٢ً ؾسض إ االبداع ايرٟ مت ايتٛصٌ ايٝ٘ اصبح ًَه١ٝ َػارن١، ٚدٝايتهٓٛيٛ
ًٝا  ادٝبايتهٓٛيٛ اـاص١ األسهاّ ع٢ً َسنص ايبشح إطالع  إٔ غأْ٘ َٔاحملعٛز٠ داخً
 يًبالد دخٛهلا احملعٛز ادٝايتهٓٛيٛ أْٛاع عٔ أَسٙ َٔ ١ٓبٝ ع٢ً سنص ايبشحَ هعٌ
 ٚناؾ١ ايٛصٍٛ ايٝٗا داسامل ادٝايتهٓٛيٛ يف ايٛطين ٕٛهامل ْٚطب١ املٛاصؿات ٚنريو

 ؿدٜج١.ا ادٝايتهٓٛيٛ يف املػسع ٜتطًبٗا اييت األخس٣ االغاراطات
طسيف عكد  عٓد اؼاد دٓط١ٝ ٚاالَس ايٛادب ايرنس ٖٓا، إٔ ٖرا االيتصاّ ٜٓعدّ 

ٛدٞ، مبع٢ٓ ادم عٓد ابساّ ٖر ايعكد بني ايدٚي١ ايعساق١ٝ ٚإسد٣ ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛي
َسانص األعاخ ايتابع١ يًذاَعات ايعساق١ٝ، ؾٗرا االيتصاّ ال أ١ُٖٝ ي٘، َٚع ؾسض عكد ايبشح 

ٗتِ بايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ايدٚيٞ، لد إٔ َسانص االعاخ ايعامل١ٝ ال ت
إ تبني يف غسٚط ايعكد َا  شح، ٚعًٝ٘ ًٜصّ ع٢ً اؾ١ٗ املُٛي١ؾايعكد ٖٛ املًصّ ملسنص ايب

 ٜعهظ َطُٕٛ ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ يدٜٗا.
 َا ٚالضُٝا ادٝايتهٓٛيٛ بػإٔ احملًٞ ايكإْٛ بأسهاّ ايعساقٞ املػسع ٜكس ملٚ 

 االضتعا١ْ ٗاؾٝ هٛش اييت ٚاألْػط١ عاٌَ بٗاايت احملعٛز ادٝايتهٓٛيٛ بأْٛاع َٓٗا ٜتعًل
 املٛاد ْٚطب١ ادٝايتهٓٛيٛ ٖرٙ يف تٛاؾسٖا ٜػارط اييت ٚاملٛاصؿات ١بٝأدٓ ادٝبتهٓٛيٛ
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صاّ يتا ٜٓؿٞ ال اْعداّ ٖرا ايتٓعِٝ، إٔ إال ًٗا،ػٝتػ يف ضتعُاهلاا هٛش اييت املطتٛزد٠
 بتًو املتعًك١ ١ٓٝايٛط عاتٜسايتػ أسهاّ ع٢ً َسنص ايبشح ٜطًع بإٔاؾ١ٗ املُٛي١ 

 االبداع ١ًٝبعُ تتعًل ١ًٝق عاتسٜتػ َٔ ٜطسأ َا ٗايٝإ ٜٚطاف املكسز٠ غري املطا٥ٌ
 .(1)األٕ قا١ُ٥ طتيٝ أَٛز تعاجل أٟ اْٗا ،دٞايتهٓٛيٛ

َٚٔ قبٌٝ ايتهٓٛيٛدٝا احملعٛز٠ قساز ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ بػإٔ َٓع ايتعاٌَ  
، ٚقد تهٕٛ ايتهٓٛيٛدٝا (2)ٚاالؾاراض١ٝ َٚٓٗا ايبٝتهٜٛٔ بايعُالت ايسق١ُٝ ٚاملػؿس٠

قعٛز٠ يعدّ اْطذاَٗا َع املعتكدات ايد١ٜٝٓ نُػازٜع ايبشح ٚايتطٜٛس يألدٗص٠ اـاص١ 
بربح اؿٝٛإ، ؾٗرٙ ايتهٓٛيٛدٝا هب إٔ ال تهٕٛ عاٌَ َطاع بايٓعاّ ايعاّ ٖرا َٔ 

إٔ اْتـػاز األضـًش١ ايٜٓٛٚـ١  ع٢ًٜؤند  إٔ فًظ األَٔداْب َٚٔ داْب آخس، لد 
، دٜدًا يًطالّ ٚاألَٔ ايدٚيٞٗٚايهُٝٝا٥ٝـ١ ٚايبٝٛيٛدٝـ١، ٚنـريو ٚضا٥ٌ إٜصاهلا، ٜػهٌ ت

ايكـرا٥ـ  إلْتازايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ  عدّ إَها١ْٝ أبساّ عكد ٖٚرا َا ٜؤند
 .(3)تذـازب ْٜٛٚـ١اي ادسا٤ ايتـطٝاز١ٜ أٚ

َسنص  إطالع بػإٔ اؾ١ٗ املُٛي١ َاتاصتإي بني ٛاش١ْامل ُٜٚؿطٌ ايؿك٘ ايكاْْٛٞ 
 ايرٟ َسنص ايبشح َاتاصتٚإي ا،دٝايتهٓٛيٛ بػإٔ ١ٓٝايٛط عاتسٜايتػ أسهاّ ع٢ً ايبشح

                                                      

 الججيج، التجارة قانؾن  شخح في القزاء و الفقو مؾسؾعة البكخي، عدمي دمحم د. ُيشغخ: ((6
 التؾزيع، و لمشذخ محسؾد دار الثاني،الجدء   التجارية، العقؾد و الثاني، اإللتدمات السجمج

 .692 ص ،2223 سشة  القاىخة،
( عمى حغخ التعامل بيحه العسالت نغًخا 32/3/2222اكج البشػ السخكدي العخاق في ) ((2

لمسخاطخ الكبيخة السختبظة بيا وعجم خزؾعيا ألية ضؾابط أو تذخيعات قانؾنية أو رقابية 
 عمى ىحا القخار ُيشغخ السؾقع :  لالطالعأو فشية في العخاق، 

     https://cbi.iq/news/view/1977، ( 62/4/2222اخخ زيارة.) 
آذار /مارس  7السعقؾدة في  ،2932( ُيشغخ: قخار مجمذ االمؽ الحي اتخحه في جمدتو (3

 ، متاح عمى السؾقع : 2263
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/N1325304.pdf 

 (.6/4/2222أخخ زيارة )     

https://cbi.iq/news/view/1977
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/N1325304.pdf
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 حسٜايتص بػإٔ احملًٞ ايكإْٛ أسهاّ عٔ يًذ١ٗ املُٛي١ ٜهػـ بإٔ طاٖاتمبك ٜطُٔ
 .(1)ادٝايتهٓٛيٛ سدٜبتص

 انفرع انثانث
 نبحث وانتطىير انتكُىنىجيمحاية خمرجات عمذ ا

 سكٛم ٜعسف َا باضتعُاٍ ايتهٓٛيٛدٞ االبداع محا١ٜإىل  اؾ١ٗ املُٛي١ تعُد 
 اؿكٛم ناؾ١ "ٖٚٞ ايؿهس١ٜ املًه١ٝ سكٛم أْٛاع َٔ ْٛع عدُت ٚاييت ايصٓاع١ٝ املًه١ٝ

 ايصٓاع١ٝ، التالا يف ابتهاز إىل ٜؤدٟ ؾهسٟ دٗد أٚ ْػاط أٟ عٔ ايٓاغ١٦ ايكا١ْْٝٛ
، ٚمبا إٔ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، "ٚايؿ١ٝٓ األدب١ٝ ١ُٝ،ايعً

تهٕٛ ْتاًدا يعٌُ َػارى أٚ تهًٝـ، ؾإٔ سكٛم املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ اييت ُُٜهٔ إٔ تٓتكٌ يًذ١ٗ 
املُٛي١ يف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ بايتهًٝـ ٖٞ اؿكٛم املاي١ٝ، بُٝٓا تبك٢ 

١ َٔ صاحل َسنص ايبشح نْٛٗا َٔ اؿكٛم ايًصٝك١ بايػدص١ٝ، ٚال هٛش اؿكٛم األدبٝ
ايتٓاشٍ عٓٗا، ٚهب إٔ ُٜرنس أضِ َسنص ايبشح املدارع عٓد ايتطذٌٝ، أَا إذا ناْت 
املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ْتاز يعكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ ايتعاْٚٞ، ؾإٔ ًَه١ٝ املعسؾ١ تهٕٛ 

 .(2)ٌ ايدزاض١ ع٢ً خالف ذيوَػارن١ َامل ٜتؿل اطساف ايعكد ق

                                                      

 192- 193 ص الدابق، السرجر السشجي، ليؼا خ بإُيشغخ: ( (6
السعجل،  نص  6972( لدشة 65ُيشغخ: قانؾن بخاءة االختخاع والشساذج الرشاعية رقؼ )( (2

. وإذا أن ممكية حق االختخاع تكؾن لمحامل الفعمي لمبخاءة أو لسؽ آلت إليو (8سادة )ال
كان االختخاع نتيجة عسل مذتخك بيؽ عجة أشخاص كان حق البخاءة ليؼ جسيعا عمى 

أما إذا تؾصل إلى االختخاع عجة أشخاص كل  .وجو الذيؾع ما لؼ يتفقؾا عمى خالف ذلػ
 )9سادة )و ال .مشيؼ مدتقل عؽ االخخ فيكؾن حق البخاءة لسؽ أودع طمبو قبل اآلخخيؽ

تختبة عمى االختخاعات التي تدتحجث خالل تشفيح عقج أو عشج لخب العسل كل الحقؾق الس
قيام رابظة عسل أو استخجام بذخط أن يكؾن االختخاع مقابل اجخ معيؽ وفي نظاق العقج 
أو رابظة العسل أو االستخجام وفي ىحه الحالة يجؾز تدجيل االختخاع ابتجاء باسؼ رب 

السختخع في البخاءة أما إذا لؼ يخرص العسل أو الستعاقج مع السختخع عمى أن يحكخ اسؼ 
 .في مقابل االختخاع أجخ فيكؾن لمسختخع الحق في طمب التعؾيض العادل مؽ رب العسل
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َٚٔ ٖٓا لد إٔ ٖرا االيتصاّ ٜٛؾس محا١ٜ ملسنص ايبشح يف بكا٤ اؿكٛم األدب١ٝ َٔ  
صاؿ٘، ؾطًًا عٔ ذيو إٔ َٔ َصًش١ َسنص ايبشح اعتباز نٌ َا ٜدخً٘ َٔ ؼطٝٓات ع٢ً 

 ٜد.املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ مبجاب١ اخاراع ددٜد، ٖٚرا ٜطتًصّ تطًُٝ٘ تطذٌٝ ددٜد َٚكابٌ دد
 َٚٔ قبٌٝ طسم محا١ٜ كسدات عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َا ٜأتٞ: 

 يًذدٍ إثاز٠ ايؿهس١ٜ اؿكٛم أْٛاع أنجس َٔ االخاراع بسا٤ات تعدبسا٤ات االخاراع:  -1
إذ  ايصٓاعات، كتًـ يف تدخٌ اييت املتطٛز٠ ايتهٓٛيٛدٝا عُا١ٜ املباغس الزتباطٗا

بداع١ٝ ٜتٛصٌ إيٝٗا املدارع يف أٟ َٔ فاالت ايتك١ٝٓ ٠ اؾهس"٘ ْأ ع٢ً االخاراع عسفُٜ
ًٝا ٚتتعًل مبٓتر أٚ إىل سٌ َػه١ً َع١ٓٝ يف أٟ َٔ ٖرَٙ  طسٜك١ صٓع أٚ بهًُٝٗا تؤدٟ عًُ

ايصٓاعٞ، ضٛا٤  يالضتػالٍاجملاالت" أَا ايربا٠٤ ؾٗٞ عباز٠ عٔ نٌ ابتهاز ددٜد قابٌ 
صٓاع١ٝ َطتشدث١ أٚ بتطبٝل ددٜد، إذ إٔ  أنإ َتعًًكا بٛضا٥ٌ صٓاع١ٝ ددٜد٠ أٚ ٚضا٥ٌ

يرا  ،(1)ايػسط ايس٥ٝظ ايٛادب تٛاؾسٙ يف االخاراع ٜطتٛدب َٓح ايربا٠٤ عٓ٘ ٖٛ غسط اؾد٠
 املدارع ٜطتأثس إٔ ٖٚٞ َٝص٠ اقتصاد١ٜ:األٚىل :َٝصتني االخاراع ربا٠٤ي يرا تهٕٛ
 َا ْعري ؾٛا٥د َاي١ٝ َٔ عًٝ٘ ٜارتب َا ذيو يف مبا اقتصادٜا اضتػالال اخاراع٘ باضتػالٍ

 تكّٛ ٖٚٓا كا١ْْٝٛ:ايٝص٠ اَا املٝص٠ االخس٣ ؾٗٞ املٚاإلْطا١ْٝ،  يًُذتُع خد١َ َٔ قدّ
 ايكإْٛ ٜطًبٗا اييت ايػه١ًٝ اإلدسا٤ات يفاضتٛ قد صاسبٗا إٔ بإثبات االخاراع بسا٠٤

 .االخاراع اضتػالٍ يف اؿل ؿُا١ٜ
 اضت٦جازٟ، سلاْٗا ))  ع٢ً ايربا٠٤ ١ايؿهسٜ يًًُه١ٝ ايعامل١ٝ املٓع١ُ تعسف نُا 

 تكدّ أٚ َا عٌُ إللاش ددٜد٠ طسٜك١ تتٝح ع١ًُٝ، أٚ َٓتذا ٜهٕٛ اخاراع ْعري ميٓح
 عػسٕٚ قدٚد٠ يؿار٠ ٚمتٓح اخاراع٘ محا١ٜ ملايهٗا تػهٌ ٖٚٞ َا، ملػه١ً ددٜدا سال
 االْتؿاع أٚ صٓع ميهٔ ال أْ٘ يف ايربا٠٤ مبٛدب اؿُا١ٜ ٖرٙ تتُجٌ (ّ،ايعُٛ ع٢ً ض١ٓ
 ٠((.ايربا٤ َايو َٛاؾك١ دٕٚ ػاز١ٜ ألغساض بٝع٘ أٚ تٛشٜع٘ أٚ االخاراع َٔ
 غري تهٕٛ َا غايبا َا، مبؤضط١ خاص١ َعًَٛات عٔ عباز٠ ٖٚٞ االضساز ايتذاز١ٜ: -2

ضتػالٍ ايصٓاعٞ ٚايتداٍٚ ايكاب١ً يالٚاملعًَٛات ايتك١ٝٓ ناؾ١ يًػري، ؾٗٞ  بايٓطب١ َعسٚؾ١
ايهايف يتأنٝد َٝصتٗا ايتٓاؾط١ٝ يف َٛاد١ٗ املٓاؾطني، ٚتربز  ١ ٚضس١ٜ بايكدزَاداَت أصًٝ

                                                      

صالح زيؽ الجيؽ، السمكية الرشاعية والتجارية، مكتبة دار الثقافة، األردن،  ُيشغخ: د.( (6
 .33، ص 2222
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ٚتػٌُ نريو ايتذازب ٚاالخطا٤ نًٗا اييت  ،ايالش١َ ؿُاٜتٗا سا٥صٖا ايٛضا٥ٌ الؽاذايداؾع 
َٔ ْطام  باضتبعادٖاؾُٔ خالهلا ميهٔ تٛؾري اؾٗد ٚايٛقت  ،ال ؼكل ايٓتا٥ر املٓػٛد٠

 ػاز١ٜ نأضساز ُتعد املعًَٛات ، َٚٔ ٖٓا ُُٜهٔ ايكٍٛ إٔ(1)ّ ددٚاٖاايبشح ؾُٝا بعد يعد
 :ناْت إذا خاص١

 اقتصاد١ٜ؛ أزباح غهٌ ع٢ً ذيو ٜٚهٕٛ يًُؤضط١ بايٓطب١ َتُٝص٠ خاص١ٝ تػهٌ -
 خاص١؛ املعًَٛات ٖرٙ تبك٢ عٓدَا يًُؤضط١ بايٓطب١ ١َُٗٚ َستؿع١ ق١ُٝ ذات تبك٢ -
 األضايٝب ايعٌُ، خطط ايهُٝٝا١ٝ٥، ايصٝؼ ايصبا٥ٔ، قٛا٥ِ اإلْتاز، طسم يف تتُجٌ -

 ١.خاص ٚصؿات ايتذاز١ٜ،
 تعسف سٝح يًُٓتذات، بايٓطب١ محا١ٜ ٚض١ًٝ ايتذاز١ٜ ايعال١َ ُتعدايعال١َ ايتذاز١ٜ:  -3

اغاز٠ اٚ فُٛع١ َٔ االغازات ميهٔ إ تػهٌ عال١َ ػاز١ٜ ميهٔ َٔ خالهلا  أٟ ع٢ً اْٗا
َجٌ االغازات ٚغاص١ ايهًُات أخس٣، عٔ ضًع َػازٜع  ايتُٝٝص بني ضًع َػسٚع َا

ٚبطُٓٗا االمسا٤ ايػدص١ٝ ٚاؿسٚف ٚاالزقاّ ٚاالغهاٍ ايسَص١ٜ ٚااليٛإ ٚنريو اٟ خًٝط 
ٚاذا ناْت االغازات غري قادز٠ عد ذاتٗا  ،َٔ ٖرٙ االغازات ميهٔ تطذًٝ٘ نعال١َ ػاز١ٜ

ٌٝ تتٛقـ ع٢ً ايط١ُ املُٝص٠ املهتطب١ ع٢ً متٝٝص ايطًع اٚ اـدَات ؾإ اَها١ْٝ ايتطذ
 .(2)١ٚال ٜػارط يف االغاز٠ ادزانٗا بصسٜا ست٢ تصًح يًشُا١ٜ نعال١َ ػازٜ، َٔ االضتعُاٍ

 اييت املٓتذات إٔ يتٛضح تطتددّ خاص ْٛع َٔ عالَات ٖٓاى إٔ نُا  
 ٜصٚإ) اؾٛد٠ نُعاٜري َع١ٓٝ َٛاصؿات ؼٌُ أٚ ايدٚي١ٝ املعاٜري َع َتٛاؾك١ ؼًُٗا

 يف ٜطاعدٖا مما يًػسن١، املًُٛض١ غري األصٍٛ َٔ دص٤ ايتذاز١ٜ ايعالَات ، ُٚتعد)9000
 .االضتشٛاذ أٚ االْدَاز ساي١ يف ق١ُٝ ايػسن١ َٔ دص٤ يف املطا١ُٖ

 ؾين طابع ذات ٚاأليٛإ األغهاٍ َٔ فُٛع١ عٔ عباز٠ ٖٞ: ايتصاَِٝ ٚايُٓاذز -4
 درب ٚبايتايٞ عًٝٗا اؾُاٍ ٓعٗا إلضؿا٤ص عٓد املٓتذات ع٢ً تطبٝكٗا ٜتِ خاص،
 ايسمس١ٝ يتشدٜد اـصا٥ص املؤضط١ تطعٗا َجٝالتٗا؛ ع٢ً ٚتؿطًٝٗا يػسا٥ٗا ايصبا٥ٔ

                                                      

  .68ُيشغخ: فخح سعيج نعيؼ، السرجر الدابق، ص  ((6
 6957( لدشة 26التجارية رقؼ ) ( مؽ قانؾن العالمات والبيانات6ُيشغخ: السادة ) ((2

"قانؾن العالمات  2224( لدشة 82السعجل، بسؾجب امخ سمظة االئتالف السشحمة رقؼ )
 التجارية والسؤشخات الجغخافية" .
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 سٝح األبعاد، ْٚؿظ املٛاصؿات بٓؿظ تكًٝد أٟ ملٓع يًُٓتذات األضاض١ٝ ٚاملُٝصات
 قاٚالت نٌ َٔ باالضتؿاد٠ هلا ٜطُح مما ايُٓٛذز هلرا ايصٓاع١ٝ باملًه١ٝ ٜتِ ايتصسٜح

 .(1)ايُٓٛذز اضتػالٍ
 األدٗص٠ نصٓاع١ ايٝد١ٜٚ ٚاؿسف ايصٓاع١ يف تطبٝكٗا فاٍ ايُٓاذز ػد 

 ٚايطٝازات ٚايهٗسبا١ٝ٥ املٓصي١ٝ ٚاألدٗص٠ ٚاؿًٞ ٚاآلالت ٚايطاعات ٚايطب١ٝ ايتك١ٝٓ
 آخس غ٤ٞ أٟ إدزاز نُا ميهٔ األقُػ١، ع٢ً املٛضٛع١ ٚايسضّٛ اهلٓدض١ٝ ٚايتصاَِٝ

 .(2)ميٝصٙ منٛذز أٚ زضِ أٚ تصُِٝ إىل ػطٝدٙ أٚ صٓاعت٘ يف وتاز

                                                      

 207 . ص ،ؽ، السرجر الدابقالجي زيؽ ُيشغخ: د.صالح ((6
(2) ((Droits de dessin ou modèle industriel Les droits de dessin ou 

modèle industriel permettent à leur titulaire de contrôler la 

production, l’importation et la vente à des fins commerciales des 

produits incorporant le dessin ou modèle protégé. Comme pour la 

plupart des droits de propriété intellectuelle, les titulaires peuvent 

exploiter eux-mêmes leurs droits de dessin ou modèle, les 

concéder sous licence ou les vendre à des tiers et peuvent engager 

des poursuites devant la juridiction nationale compétente pour 

prévenir toute atteinte à leurs droits. De ce fait, ils ont de bonnes 

chances d’obtenir un retour sur investissement, ce qui les 

encourage à consentir un tel effort.Les droits de dessin ou modèle 

industriel ont une durée limitée. Les dispositions varient d’un pays 

à l’autre, mais la durée minimum de protection est normalement 

de 10 ans. Dans de nombreux pays, les titulaires doivent 

renouveler leur enregistrement de manière périodique s’ils 

souhaitent conserver la protection aussi longtemps que possible .

Différentes législations nationales en matière de dessins et 

modèles, Les dessins et modèles industriels sont protégés de 

diverses manières selon les pays. Dans la plupart des cas, les 

entreprises et les créateurs devront demander l’enregistrement de 

leur dessin ou modèle afin de les protéger, mais certains pays 

accordent également une protection limitée aux dessins et modèles 

non enregistrés ou une protection au titre de “brevets de dessin ou 

modèle.”Dans certains pays, des dessins et modèles industriels 

peuvent être considérés comme des œuvres artistiques couvertes 

par le droit d’auteur. Cela peut être avantageux pour le titulaire du 

droit car la durée de la protection du droit d’auteur est beaucoup 

plus longue que celle d’un dessin ou modèle enregistré.Enfin,= 
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ٚعٓد ختاّ عح االثاز ايٓاغ١٦ عٔ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، البد يٓا َٔ  
: ٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ، إذ ٜٛصٞ قا٥ًًا، بػإٔ تٓعِٝ ٖرا ايعكد َٔ اي(1)طسح زأٟ ايؿك٘ ايؿسْطٞ

                                                                                                                              

=dans certains pays, les dessins et modèles peuvent aussi être 

protégés en vertu de lois sur la concurrence déloyale)). See OMPI, 

Qu’est-ce Que La Propriété Intellectuelle?Publications de 

l’Organisation Mondiale de la Propriété, Intellectuelle Publication 

N° 450, Genève p.10. 

(1) ((Dans tous les cas, deux questions apparaissent primordiales: 

Premièrement, il faut rechercher quelle tâche est attribuée à quel 

partenaire contractuel. Deuxièmement, il faut pour chacune de ces 

obligations, fixer ou rendre compréhensible par l’interprétation du 

contrat s’il s’agit d’une obligation de résultat ou d’une simple 

obligation de moyen. Cette situation complexe de départ se reflète 

dans les problèmes de responsabilité. En général, il est fortement 

recommandé de régler de la manière la plus détaillée que possible 

quelles conséquences juridiques les parties peuvent faire valoir 

pour la violation de quelle obligation de la partie adverse. En cas 

d’échec prévisible de la collaboration, il faut particulièrement 

souligner que chaque partie au contrat peut avoir le droit de 

résilier le contrat unilatéralement pour motif grave. Ce serait par 

exemple le cas si les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord 

sur la spécification définitive de leurs produits. Mais la 

collaboration peut également échouer en raisons de motifs 

techniques. On peut en outre imaginer que la solution souhaitée se 

révèle au cours de la collaboration non transposable, ou 

transposable avec des risques particuliers pour une partie. Enfin, 

un point doit être pris en considération: le développement 

simultané est typique, pour les rapports de livraison. On le 

rencontre par exemple dans le cas où un producteur d’automobiles 

et un fournisseur de systèmes de frein développent en même temps 

un nouveau modèle de voiture et des freins adaptés. En raison des 

relations de livraison à venir, le contrat contient en général des 

dispositions qui dépassent la collaboration prévue et qui règlent 

les. relations de livraison à venir. Les conditions contractuelles 

typiques sont:„  la détermination de l’objet à fournir„  un 

mécanisme de détermination des prix „  une acceptation de 

livraison et de reception  une procédure pour la libération des 

composants, par laquelle la capacité de marche et lerespect de la 

spécification seront examinés et une indication pour les relations= 
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ضؤايني أضاضٝني: أٚاًل َٔ ٛيٛدٞ ٜٓبػٞ إ ؼتٟٛ إ مجٝع عكٛد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓ
ًٝاَسنص عجٞ. ايطسٚزٟ َعسؾ١ امل١ُٗ اييت ٜتِ تعٝٝٓٗا ألٟ   يطبٝع١بايٓطب١ : ثاْ

أٚ دعٌ  طبٝع١ ايتصاّ َسنص ايبشح َٔ ؼدٜد ايٓاغ١٦ عٔ ٖرا ايعكد، البد االيتصاَات
ًَ ١ايعكد َؿَٗٛ ايتصاَات ًَا بٓتٝذ١ أٚ ايتصا بػهٌ ببرٍ عٓا١ٜ، ٖٚٓا ْٛصٞ ا ضٛا٤ نإ ايتصا

بتط١ٜٛ أنرب قدز ممهٔ َٔ ايتؿاصٌٝ عٔ ايعٛاقب ايكا١ْْٝٛ اييت قد ٜدعٝٗا ايطسؾإ ، عاّ
يف ساي١ ايؿػٌ املتٛقع هب ايتأنٝد بػهٌ خاص ع٢ً ، ٚـسم أٟ ايتصاّ يًطسف اـصِ

 ،ب دد١ٜإٔ نٌ طسف يف ايعكد قد ٜهٕٛ ي٘ اؿل يف إْٗا٤ ايعكد َٔ داْب ٚاسد ألضبا
ضٝهٕٛ ٖرا ٖٛ اؿاٍ، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ  إذا مل ٜتُهٔ ايطسؾإ َٔ االتؿام ع٢ً 

ميهٔ يًُس٤ ٚ ،ايتعإٚ قد ٜؿػٌ أًٜطا ألضباب ؾ١ٝٓ، اٚ إ املٛاصؿات ايٓٗا١ٝ٥ ملٓتذاتِٗ
إٔ اؿٌ املطًٛب ٜتِ ايهػـ عٓ٘ أثٓا٤ ايتعإٚ ايرٟ ال ميهٔ تػٝريٙ، أٚ  ٜعتكدأًٜطا إٔ 

 ، اخرًيا ٜٓبػٞ تكدِٜ تكازٜس ايتطًِٝ، ٖٚرا َاٙ َع كاطس َع١ٓٝ يطسف ٚاسدميهٔ تػٝري
عٓدَا تكّٛ ايػسن١ املصٓع١ يًطٝازات َٚٛزد ْعاّ عٓد ادزاز املجاٍ )، ت٘ميهٔ َالسع

ْعًسا يعالقات ايتطًِٝ ، ايؿساٌَ يف ْؿظ ايٛقت بتطٜٛس طساش ددٜد يًطٝاز٠ َٚهابح َٓاضب١
 د عاد٠ً ع٢ً أسهاّ تتذاٚش ايتعإٚ املدطط ي٘ ٚاييت تٓعِٝشتٟٛ ايعكؾاملطتكب١ًٝ، 

 االمنٛذد١ٝ يعكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞايػسٚط ايتعاقد١ٜ ، ؾعالقات ايتطًِٝ ايكاد١َ
، قبٍٛ ايتطًِٝ ٚاالضتالّطسٜك١  -3، ي١ٝ ايتطعريآ-2، املساد تٛؾريٙ املٓترؼدٜد -1ٖٞ

-5. ايكدز٠ ع٢ً ايتػػٌٝميهٔ َباغس٠ ٛاضطت٘ املهْٛات، ٚايرٟ ب طسٜك١ اإلعالٕ عٔ -4
 املطًٛب١(. ضٝتِ َسادع١ االَتجاٍ يًُٛاصؿات

ٚع٢ً ايسغِ َٔ زداس١ زأٟ ايؿك٘ ايؿسْطٞ أعالٙ، بػإ إَها١ْٝ إْٗا٤ عكد ايبشح  
ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َٔ يدٕ أسد األطساف عٓد تٛاؾس األضباب اؾد١ٜ، إال إٔ ٖرا 

 َػسٚط بتعٜٛض ايطسف االخس، عُا تهبدٙ َٔ ْؿكات. إ ٜهٕٛ االْٗا٤ ٜطتٛدب
 
 
 
 

                                                                                                                              

=de livraison à venir.)). See:  Monsieur le Professeur Dr. Thomas 

Pfeiffer, OP.Cit, p6. 
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 ةـاخلامت
َٛدًصا يًدطٛط ايس٥ٝط١ يف املٛضٛع ٚأِٖ  اضتعساضًا ايبشحْٛزد يف ختاّ ٖرا  

 :ايٓتا٥ر ٚاألؾهاز اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا
  االضتٓتاداتاًٚيا: 

طساف ع٢ً ًٜتصّ مبكتطاٙ اسد األ تٛاؾل))ٖٛ  إ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ .1
خًل ابداع تهٓٛيٛدٞ، بػ١ٝ اؿصٍٛ ع٢ً َٓتر ددٜد اٚ ؼدٜح َٓتر قدِٜ يكا٤ 

 عٛض((.
إٔ االعُاٍ مل ٜعُد املػسع ايعساقٞ ع٢ً تٓعِٝ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ بٝد  .2

اييت ُٜهًـ بٗا َسنص ايبشح ُتعد َٔ قبٌٝ االيتصاّ بكٝاّ بعٌُ ملصًش١ اؾ١ٗ املُٛي١، 
مما ُٜكسب عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ َٔ عكد  باالضتكالٍٍٚ َع متتع األ

 املكاٚي١.
ُٜستب ايعكد قٌ ايدزاض١ ايعدٜد َٔ االيتصاَات ع٢ً عاتل طسؾٝ٘، أضاضٗا دٖٛس ايعكد  .3

 ٚغاٜات٘ املتذطد٠ يف االبداع ايتهٓٛيٛدٞ.
 أٚ عٓا١ٜ ٍببر صاَاتاي ٕٜهٛ قد إ ايتصاّ َسنص ايبشح بتكدِٜ االبداع ايتهٓٛيٛدٞ .4

يتصاَا بتشكٝل غا١ٜ، ٖٚرا َا ٜتٛقـ ع٢ً طبٝع١ ايبشح َٚد٣ تعإٚ اؾ١ٗ املُٛي١ ا
 َٚسنص ايبشح.

ٖٚٛ ايتصاّ تؿسض٘ طبٝع١ ايتصاّ اؾ١ٗ  بايطس١ٜ تصاّاالي َسنص ايبشح ناٌٖ ٢ًع ٜكع .5
تاز و َا ٌبه َسنص ايبشح إؾاد٠ بطسٚز٠ تكطٞ اييتاملُٛي١ ٚاالبداع ايتهٓٛيٛدٞ، 

ٔ تٓؿٝر عًُ٘، ٜٚطتُس ٖرا االيتصاّ ٚإ اْت٢ٗ َ ٘متهٓ َٛاتعًَٚ بٝاْات٘ َٔ ايٝ
 ٢ًع بايطس١ٜصاّ االيت ُٜؿسض، ٚايعكد، ٚذيو ؿني اْتٗا٤ صؿ١ ايطس١ٜ عٔ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ

ا، ٚذيو عٓد سصٛهلا ع٢ً َعًَٛات اثٓا٤ ؾار٠ ايتؿاٚض، أٜطعاتل اؾ١ٗ املُٛي١ 
) ًٜتصّ نٌ َٔ ايطسؾني يطس١ٜ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: ٚعاد٠ً َا ٜأتٞ ْص االيتصاّ با

باحملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات ٚعدّ نػؿٗا ألٟ طسف ثايح باضتجٓا٤ األطساف 
(، ٖٚرا َع اؾاراض إ االيتصاّ ٜػٌُ نال طسيف عكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايسمس١ٝ املدٛي١

 ايتهٓٛيٛدٞ.
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ٓكٌ ْتا٥ر ايبشح ٜال  الضُٝا املػارى َٓ٘ ايتهٓٛيٛدٞ إ عكد ايبشح ٚايتطٜٛس .6
َٔ يدٕ اؾ١ٗ املُٛي١،  االبداع ايتهٓٛيٛدٞ ٓكٌ نريو إَها١ْٝ اضتٝعابٜؾشطب، بٌ 
بأقٌ  اع٢ً ايتكازٜس ايدٚز١ٜ متهٓٗ ايتٓؿٝر االعُاٍ ٚاطالعٗ ٠األخري ٙؾُساقب١ ٖر

 .ايؿسٚض َٔ آي١ٝ أدسا٤ ايبشٛخ املػاب١ٗ
ُهٔ بًٛغٗا ؾُٝا يٛ مت ايتعاقد َع إٕ إَها١ْٝ انتطاب تهٓٛيٛدٝا ايبشح ٚايتطٜٛس ُٜ .7

دٍٚ ال متٓع َػازنتٓا مبجٌ تًو األْػط١، نُا تطُح مبُازضتٗا بعًٝدا عٔ ؾسض أ١ٜ 
ايٛؾس املادٟ ايٓادِ عٔ إْتاز  إ يٛددْا ، َٚع تٛاؾس االخري٠غسُٚط َكٝد٠

ًٝا َكاز١ْ بهًؿ١ اضتريادٖا، َع تطدري ذيو ألْػط١ ايبشح َٔ ددٜد  ايتهٓٛيٛدٝا قً
 ٖٚهرا يف سًك١ َطتُس٠ ع٢ً غساز ْٗر ايدٍٚ املتكد١َ.

، يًذ١ٗ املُٛي١ايٓكاط االهاب١ٝ  َٔ دايعدٜ ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٜٞطذٌ عكد  .8
يتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ يف َٝادٜٔ اإلْتاز ٚايتطٜٛل د١ َٔ ايف ؼكٝل دز١ُٖ َٓٗا املطا

ٚشٜاد٠  ايعٌُ اؾدٜد٠ صَٔ ؾس دايعدٜ اهاد١ يف ُٖ، نريو املطاتٚت١ُٝٓ املٗازا
ايٓادِ عٔ ايتصدٜس، اضاؾ١ إىل درب املصٜد َٔ  األدٓيبَٔ ايٓكد  ايداخًٞايتدؾل 

ذيو َا سككت٘ ايهجري َٔ دٍٚ  ، ٜٚؤٜدغس٠ ٚغري املباغس٠األدٓب١ٝ املبا االضتجُازات
 ت.تاالضتجُازاايعامل ايجايح َٔ عٛا٥د َٔ دسا٤ ٖرا ايٓٛع َٔ 

ًٝا:  ٢ َٔ خالٍ ٖرٙ االضطس األخري٠ إىل تطٜٛس ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ مبا ْطعت االقاراساثاْ
 ٜتُاغ٢ َع ايكٛاْني املكاز١ْ:

، ٚاييت تٓص 2005( َٔ ايدضتٛز ايعسام يعاّ ثايجًا/ 34ضسٚز٠ تؿعٌٝ ْص املاد٠ ) .1
ايط١ًُٝ مبا ىدّ االْطا١ْٝ، ٚتسع٢  يألغساضتػذع ايدٚي١ ايبشح ايعًُٞ  ع٢ً"

" ٚتؿعٌٝ ٖرا ايٓص ٜتذطد يف تهاز ٚكتًـ َعاٖس ايٓبٛؽايتؿٛم ٚاالبداع ٚاالب
ٚايٝابا١ْٝ ٜسدع  ايص١ٝٓٝإٔ أضاع لاح نٌ َٔ ايتذسب١ ، إذ اضتجُاز املٛازد ايبػس١ٜ

 .إىل االضتجُازات اهلا١ً٥ يف قطاع املٛازد ايبػس١ٜ
ع تتب ايعساميف  أغًب َسانص ايبشحشٜاد٠ سذِ اإلْؿام ع٢ً أْػط١ ايبشح ٚايتطٜٛس ألٕ  .2

اؿه١َٛ، يريو ؾع٢ً اؿه١َٛ تكدِٜ ايتٌُٜٛ املايٞ ايالشّ يتشكٝل ايٓتا٥ر املسد٠ٛ 
، عٔ طسٜل تؿعٌٝ ايعالق١ يًبشح ٚايتطٜٛس ٚاالبتهاز َٓٗا، ٚايبشح عٔ َصادز داع١ُ

بني َسانص ايبشح ٚايػسنات اـاص١، نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايدٍٚ املتكد١َ إذ تتهؿٌ 
  َٔ األْؿام ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛس.ايػسنات اـاص١ بايكطط األنرب
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االضتؿاد٠ َٔ ػازب ايدٍٚ املُاث١ً يف ؼدٜح ٚتٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا احمل١ًٝ،  ضسٚز٠ .3
ؾطًًا عٔ تؿعٌٝ مجٝع األٖداف اييت تطعٗا ايٝٗا ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ 

، ٚايتهٓٛيٛدٝا""ايك١ُ اإلضال١َٝ ايجا١ْٝ يًعًّٛ الضُٝا تًو األٖداف املصسح عٓٗا يف 
تكُٝٗا َٓع١ُ ايتعإٚ اإلضالَٞ ٚتارأع دٚزتٗا اؿاي١ٝ دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ اييت 

املتشد٠ ٚمبػازن١ زؤضا٤ ايدٍٚ ٚاؿهَٛات ٚايٛشزا٤ املدتصٕٛ ٚممجًٛ املٓعُات 
، 16/6/2021يف  يعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاالبتهاز: ؾتح آؾام ددٜد٠()اؼت غعاز ، ايدٚي١ٝ

دعِ االبتهاز ٚإْػا٤ صٓدٚم يتٌُٜٛ ايبشح  (، ع1٢ًه١َٛ ايعساق١ٝ)إذ أندت اؿ
ٚزضِ خط ايػسٚع اـاص بارتٝب ٚصٝاغ١ ٚتعدٌٜ ايطٝاضات املطؤٚي١ عٔ ، ايعًُٞ

دعِ فاالت ايبشح ٚايتطٜٛس ٚؼؿٝص ايٓػس ايعًُٞ اهلادف ٚتٛؾري ب١٦ٝ َٓاضب١ 
ٕ مجٗٛز١ٜ ايعسام مبا متتًه٘ َٔ أ ، الضُٝا إذا عًُٓايالبتهاز ٚتطذٌٝ بسا٤ات االخاراع

قدزات ع١ًُٝ ١َُٗ ميجًٗا عًُاؤٖا ٚباسجٖٛا يف كتًـ االختصاصات ايرٜٔ ٜتٛشعٕٛ 
يف أنجس َٔ ١٦َ داَع١ سه١َٝٛ ٚأ١ًٖٝ ٚأنجس َٔ مثا١ْٝ ٚمخطني َسنصا يألعاخ 
املتكد١َ تتطًع اىل ػطري ايعالق١ ايع١ًُٝ ٚتعصٜص َطاس١ ايػسان١ َع املؤضطات 

 ١ُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ.ايعً
ايداعِ  تكدِٜ اإلعؿا٤ات ايطسٜب١ٝ ملؤضطات ايتعًِٝ ٚايتدزٜب ايتابع١ يًكطاع اـاص .4

 يًبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ.
ع٢ً ايكطاع ايعاّ تأضٝظ َسانص أعاخ َتكد١َ َٚتطٛز٠ َٚطتك١ً تطِ نب ٚباسجني  .5

يتٌُٜٛ ٚصٓاع ٚنؿا٤ات ذات َعٝاز١ٜ ٚدٛد٠ عاي١ٝ َٔ نٌ االختصاصات تسؾد د١ٗ ا
ايكساز بهٌ َا ٜدعِ ايطٝاضات ايعا١َ ٚاؿهِ ايسغٝد ٚاؿٛن١ُ ٚايتدطٝط 
ٚاإلسصا٥ٝات ٚايدزاضات املكاز١ْ ٚأِٖ املػانٌ ٚاملعٛقات ٚضبٌ ػاٚشٖا بػهٌ 

 دٚزٟ، بػ١ٝ بتًو ايدزاضات ٚاالضتؿاد٠ َٓٗا.

                                                      

وزيخ التعميؼ العالي والبحث العمسي األستاذ الجكتؾر نبيل كاعؼ عبج الراحب في ترخيح ( (6
 لسؾقع: القسة اإلسالمية الثانية لمعمؾم والتكشؾلؾجيا متاح عمى ا

https://ntu.edu.iq/ar/  

 (.2222/ 4/ 62اخخ زيارة )    
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 -دراسة مقارنة-آثار عقج البحث والتظؾيخ التكشؾلؾجي 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

287 

اَعات ٦ٖٝٚات ع٢ً اؾٗات اؿه١َٝٛ تعصٜص ايتعإٚ َع اؾٗات األنادمي١ٝ َجٌ اؾ .6
ايبشح ايعًُٞ، ٚايكٝاّ بتشايؿات ٚغسانات َع املؤضطات ايعامل١ٝ املدتص١ َٔ أدٌ 

 االضتؿاد٠ َٔ خرباتٗا ٚايتعسف ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا اؾدٜد٠ ٚايتُهٔ َٓٗا.
 .ْكارح ضٔ قإْٛ يًتعإٚ بني ايكطاع ايعاّ ٚاؾاَعات اؿه١َٝٛ يػاٜات ايبشح ايعًُٞ .7
خاص بعكد ايبشح ٚايتطٜٛس ايتهٓٛيٛدٞ، ٚايتأنٝد ع٢ً دَر  ايعٌُ ع٢ً تػسٜع قإْٛ .8

ْػاط ٖرا ايعكد ضُٔ خطط ايت١ُٝٓ، بػ١ٝ ضُإ اضتكساز ٖٝانٌ ايبشح ايعًُٞ 
 ٚدمي١َٛ ْػاطاتٗا ٚؼدٜد األٖداف ايٛادب ؼكٝكٗا. 

ؿٝر ايعكد، الضُٝا َا ٜتعًل مبد٠ ٓع٢ً األطساف ؼدٜد ناؾ١ ايتؿاصٌٝ املتعًك١ بت .9
ًٝا يًذٗاي١ ايعكد، ٚ طبٝع١ ايتصاّ طسؾَٝ٘، ؾالبد َٔ ؼدٜد املكابٌ يف ايعكد ؼدًٜدا ْاؾ

 ايؿاسػ١.
ٖرٙ املكارسات ؼتاز إىل َساسٌ ش١َٝٓ إىل إٔ تصٌ إىل دزد١ االساراؾ١ٝ ٚاالضتكالي١ٝ  .10

، ؾشٝجُا ٜهٕٛ ٖٓاى عح ٚتطٜٛس سكٝكٞ ٜهٕٛ ٖٓاى منٛ سكٝكٞ ٚامل١ٝٓٗ ٚايؿاع١ًٝ
ٜعتُد ع٢ً املٛازد ايطبٝع١ٝ، ٚامنا ٜعتُد ع٢ً تطٜٛس االْطإ َطتداّ َٚتٓٛع ال 

 ٚتطٜٛس املٓتذات اًٜطا.
The Authors declare That there is no conflict of interest 

 ادرـادلص
 اًٚيا: ايهتب ايكا١ْْٝٛ

 د،دٜاؾ ايتذاز٠ قإْٛ غسح يف ايكطا٤ ٚ ايؿك٘ َٛضٛع١ عصَٞ، قُدايبهسٟ،  د. .1
 يًٓػس قُٛد داز ايجاْٞ،اؾص٤ ) ١،زٜايتذا ايعكٛد ٚ ٞ، اإليتصَاتايجاْ اجملًد
 (.20003ض١ٓ  ايكاٖس٠، ع،شٜٚايتٛ

د.ايهٝالْٞ، قُٛد، عكٛد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ يف فاٍ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، )داز ايجكاؾ١،   .2
 (.2008األزدٕ، 

 ادٝهٓٛيٛايت ْكٌ يعكد ايكاْْٛٞ ايتٓعِٝ ايتهٓٛيٛدٝا ْكٌ عكد ِٖٝااملٓذٞ، إبس د .3
 2002)،١زٜاإلضهٓد املعازف، َٓػأ٠ األٚىل، ايطبع١( ١ْٝٚايتذاز٠ اإليهارٚ

 .(2000املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ )َهتب١ داز ايجكاؾ١، األزدٕ،  ،د شٜٔ ايدٜٔ، صالح  .4
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غؿٝل، قطٔ، ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ )َطبع١ داَع١ ايكاٖس٠  د. .5
 (.١ٓ1983 ٚايهتاب اؾاَعٞ، َصس، ض

 ١،عٝايبٓٛى )داز املطبٛعات اؾاَ اتًٝٚعُ ١زٜط٘، ايعكٛد ايتذا ؿٞنُاٍ، َصط د. .6
 (.2002 َصس،

د.قُدٜٔ، دالٍ ٚؾا٤، اإلطاز ايكاْْٛٞ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف ظٌ اؾٗٛد ايدٚي١ٝ  .7
ٚأسهاّ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف قإْٛ ايتذاز٠ اؾدٜد )داز اؾاَع١ اؾدٜد٠، اإلضهٓدز١ٜ، 

 (.2001، ض١ٓ َصس
عكد اْتاز املعًَٛات ٚاالَداد بٗا، دزاض١ َكاز١ْ بني ايؿك٘ سطين ؾتشٞ، ، ؿَٞصط د. .8

 (.2008، داز ايؿهس اؾاَعٞ، َصس، ض١ٓ 1ط)اإلضالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ 
 اـاص١ اؿٝا٠ ع٢ً املداطس ٚاالْارْت َٛات١ًٝاملع كاطس ،ْعِٝ َػبػب،د. .9

 (.1988دٕٚ ذنس َهإ طباع١، ض١ٓ ) ٕازاملك ايكإْٛ يف دازض١ ٚمحاٜتٗا،
ًٝا: ايسضا٥ٌ ٚاالطازٜح ايكا١ْْٝٛ  ثاْ

داَع١  زضاي١ َادطتري) ؾسح ضعد ْعِٝ، ايٓعاّ ايكا١ْْٝٛ يًطس ايصٓاعٞايؿالح،  .1
 .)2009ايٓٗسٜٔ، ن١ًٝ اؿكٛم، 

املٛىل، ْدا٤ ناظِ قُد، اآلثاز ايكا١ْْٝٛ يعكٛد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  .2
 .(1996طسٚس١ دنتٛزاٙ َكد١َ إىل فًظ ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػداد، ض١ٓ أ)

تػسٜد سطني، االْؿام ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛس َدخال َعاصًسا يًت١ُٝٓ  املٝاسٞ، .3
زضاي١ َادطتري، فًظ ن١ًٝ اإلداز٠ ) االقتصاد١ٜ يف ايعسام يف ض٤ٛ ػازب كتاز٠

 (.2016ٚاالقتصاد، داَع١ ايكادض١ٝ، ض١ٓ 
داَع١  زضاي١ َادطتري،)ت، خده١ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يعكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، بًٗٛغا .4

 (.2017ايعسبٞ بٔ َٗٝدٟ، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، ض١ٓ 
بٛضالَٞ، عُس، دٚز اإلبداع ايتهٓٛيٛدٞ يف ؼكٝل املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يف املؤضط١  .5

، ٚايعًّٛ ايتذاز١ٜ ٚعًّٛ ايتطٝرين١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ  ،زضاي١ َادطتري)االقتصاد١ٜ، 
 (.2013داَع١ ضطٝـ، اؾصا٥س، ض١ٓ 
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 ن١ًٝ اؿكٛم،، أطسٚس١ دنتٛزاٙ)عكد االضتجُاز ايتهٓٛيٛدٞ  عاغٛز، َستط٢ مجع١، .6
 (.2009داَع١ ايٓٗسٜٔ، 

ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايٓٗسٜٔ، ض١ٓ ٙ، أطسٚس١ دنتٛزا)دزع محاد، عكد االَتٝاش، عبد،  .7
2003). 

َصٜد، املػانٌ ايكا١ْْٝٛ يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ إىل ايدٍٚ ايٓا١َٝ،  ؾًشٛط، ٚؾا٤ .8
 (.2005أطسٚس١ دنتٛزاٙ ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ دَػل، ض١ٓ )

أطسٚس١ دنتٛزاٙ،  ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ )صباز، عكد ايبشح ايعًُٞ،  يؿت٘، ْصري .9
 .(2005بػداد، ايعسام، ض١ٓ 
 ثايًجا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ

َٞ ٚاألضعد، طازم، دٚز َسانص ايؿهس ٚايدزاضات يف ايبشح ايعًُٞ ٚصٓع اـصْداز، ضا .1
ايطٝاضات ايعا١َ، )عح َٓػٛز ع٢ً ايػبه١ ايدٚي١ٝ يًُعًَٛات )االْارْٝت( ع٢ً املٛقع 

 (.22/8/2021، اخس شٜاز٠ )www.univ-ouargla.dzااليهارْٚٞ: 
انص األعاخ يف بٓا٤ د. ايعسداٟٚ، خايد عًٟٝٛ، ٚايًطٝـ، ضاَس َؤٜد عبد، دٚز َس .2

ايُٓٛذز اؿطازٟ اإلضالَٞ )عح َكدّ اىل املؤمتس ايدٚيٞ املٛضّٛ: دٚز اؾاَعات 
َٚسانص األعاخ ٚاملؤضطات ايع١ًُٝ يف بٓا٤ املػسٚع اؿطازٟ اإلضالَٞ ايرٟ عكد 

( 8-7َسنص دزاضات ايهٛؾ١/ داَع١ ايهٛؾ١ بايتعإٚ َع انادمي١ٝ اؿه١ُ ايعك١ًٝ يًُد٠ )
 (.2015ٕ ايجاْٞ ناْٛ

د.ايعسداٟٚ، خايد عًٟٝٛ، َسنص األعاخ يف ايعسام دٚزٖا ايطٝاضٞ ٚتٓعُٝا ايكاْْٛٞ،  .3
ح َٓػٛز ع٢ً ايسابط االيهارْٚٞ )عَسنص ايؿسات يًت١ُٝٓ ٚايدزاضات اإلضاراتٝذ١ٝ، 

https://annabaa.org/arabic/studies/16799( 2/9/2021، اخس شٜاز٠.) 
ٚؾكا ألسهاّ َػسٚع  ص،اٜايتذازٟ، ايؿساْتػ صخٝكد اياربازٚد، محدٟ قُٛد، ع .4

اجملًد  ١،ْٝضًط١ً ايدزاضات اإلْطا ١،َٝف١ً اؾاَع١ اإلضال)ينطٝقإْٛ ايتذاز٠ ايؿًط
 .(2008ض١ٓ  ،طنيايطادع عػس، ايعدد ايجاْٞ، داَع١ األشٖس، غص٠، ؾًط
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١ٝ اإلق١ًُٝٝ: دزاض١ يف خًٝؿ١، سطني عالٟٚ، َسانص ايدزاضات ٚأثسٖا يف إداز٠ االضاراتٝذ .5
عح َٓػٛز يف ايػبه١ ايدٚي١ٝ يًُعًَٛات )بسْاَر األَٔ ٚايدؾاع يالؼاد اـًٝذٞ، 

 (.22/8/2021، اخس شٜاز٠ )www.iasj.net)االْارْٝت( ع٢ً ايسابط االيهارْٚٞ: 
زؾاعٞ، ضاَس، ايبشح ايعًُٞ ٚإداز٠ ايتهٓٛيٛدٝا: ضسٚز٠ ًَش١ يًعامل ايعسبٞ )عح  .6

ايٓد٠ٚ اإلق١ًُٝٝ املػارن١ بني ايٜٛبٛ ٚايبٓو اإلضالَٞ يًت١ُٝٓ، املًه١ٝ ايؿهس١ٜ َكدّ يف 
 (.2007ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، ايسٜاض املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ض١ٓ 

صباح،  ْصاز ناظِ ، إَهاْات ايبشح ٚايتطٜٛس يف بًدإ عسب١ٝ كتاز٠ ٚدٚزٖا يف  د. .7
قتصاد١ٜ، ١ً ايكادض١ٝ يًعًّٛ اإلداز١ٜ ٚاالتعصٜص ايكدز٠ ايتٓاؾط١ٝ، )عح َٓػٛز يف ف

 .2010(، 1، ع )(12)َر
َسانص ايؿهس ٚايبشٛخ يف ايعامل بني ضًط١ املعسؾ١ ٚضًط١ ايطٝاض١  ،ؾسسات، امحد .8

 َكاٍ َٓػٛز ع٢ً ايػبه١ ايدٚي١ٝ يًُعًَٛات)االْارْٝت(: (
www.main.omandaily.om( 23/8/2021، اخس شٜاز٠.) 
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